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 جنديا  إسرائيليا  شرقي الشجاعّية 14هكذا قتلت المقاومة أحد مقاتلي "القسام":  .0

"كززانوا وايززدار وأربجززين  نززديار مززن اائززوا  اإلسززراديلية ااىااززةز دىلززوا إازز  اامنززز  : ززز ينززين ياسززين غززز 
اهمز شرقي يي ااش اعيةز وبجد ساعة وناف من تفتيش اائو  المكان واطمدنانها  ييث نابنا كمينار 

اجززدم و ززود أي مززن ر ززا  اامئاومززةز بززدأ اا نززود ييززجون أسززليتهم ويتنززاواون طجززامهمز انىززر  علززيهم 
اشززا ". بهززد  ااجبززارا ز يسززتجيد أيززد مئززاتلي كتادزز   ىزز   ثززوان مززن كزز  مكززانز باائنابزز  اايدويتززة واارشت

ززام"ز اا نززام اامسززلتة ايركززة "يمززا "ز تفااززي  عمليززة نفززدها مزز  م موعززة مززن رفاقزز ز "عززز اازز دين اائست
  نديار إسراديليار في األيام األوا  الير  اابريتة اإلسراديليتة عل  غزت . 40وُقت  ى اها 

يزززروي ازززامد يبيززز ز وهزززو شزززئيق ااشزززهيدين فريزززد وفزززادي يبيززز ز االزززدين كانزززا مزززن يزززمن اام موعزززة 
ة ااتززي نفتززد  ااجمليزةز علزز  اسززان اانزا ي ااوييززد مززن اامئزاومين ااتفااززي ز اززز"ااجربي اا ديززد"ز اامئاومز

زززام ااكامنزززة داىززز  منزززز  شزززرقي  زززة عنزززدما ركزززو أيزززد أفزززراد م موعزززة كتادززز  اائست قزززاد ر: "بزززدأ  اائات
فور طلز  ااش اعية مناديا رفاق ز بأن هناك قوت  إسراديلية عل  وشك ااوقوع باافخ". ويييف: "عل  اا

قادززد اام موعززة اامئاومززة فريززد يبيزز  مززن زم دزز  ا سززتجداد  يززدارز وا ىتفززا  وعززدم إطزز ق اانززار إ  
بزأمر ز وبجزد أن دىلزز  اائزو  اإلسزراديلية إازز  اامنزز  وفتتشزت  بشززك  كامز ز علز  مززدار سزاعة وناززفز 

يتهم وأمتجزتهم وبزدأوا واطمأن  إا  عدم و ود أي مئاومة في اامكانز ويز  اا نزود اإلسزراديليون أسزل
 بتناو  طجامهم بهدو ". 
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فززي هززد  األثنززا ز طلزز  قادززد اام موعززة فريززد يبيزز  مززن اامئززاومين أن يسززتجدواز ويززين يانزز  سززاعة 
ااافرز كما يروي شئيئ ز "باغ  اامئاومون في ايظة وايد  اا نزود بئنزابلهمز وبجزد عشزر ثزوان أائز  

أوا يارىون ويسزتييثونز ايىزر  علزيهم اامئزاتلون بز ط ق ك  مئاوم قنبلة أىرى عل  اا نود اادين بد
اانار من أسليتهم اارشاشة. وبجزد نفزاد دىيزرتهمز ىزر  اامئزاومون اي زدوا  ثزث اا نزود تنززف دمزار فزي 
أنيا  اامنز ز ايسارعوا بجدها إا  طجزن األييزا  مزنهم بااسزكاكين". بجزدهاز طلز  قادزد اام موعزة مزن 

ب    نديار إسراديليار. 40غ قياد  ااكتاد  بأنهم قتلوا رفاق  ميادر  اامنز  وا 
يشزير ازامد يبيبززيز إاز  أن شزئيئ ز قادززد اام موعزةز "بئززي فزي اامكزان ورفززو ا نسزيا ز اجلمزز  أنت 
قوت  إسراديلية أىرى ستأتي إا  ااموق  انئ  اائتل ز فيما انسي  بئية رفاق  إا  منز  آىرز داى  يي 

تهم بااكامز  إ  مزن بجزو رااازا ". ويتزاب : "تمركزز مئزاتلو كتادز  ااش اعيةز بجد أن نفد  دىير 
ام داى  موقجهمز وطل  قاددهم اا ديد فادي يبي ز من أيد رفاق   ل  أسزطوانا  غزاز ااطهزي  اائست

 اامو ود  في اامنز  وت هيزها التف يرز إا  يين تئدم قوت  إسراديلية أىرى امكانهم".
 نديارز وفق اامادر داتز ز و"تسزلتل  إاز   00ديلية ىااةز تيمت نيو بجد دقادق عدت  تئدم  قو  إسرا

ط ق اانار  اامنز  اادي يىتبئ في  اامئاومون وى   ثوانز أمر فادي يبي  بفتة اسطوانا  ااياز وا 
نيوها اتنف ر بشد  وتوق  اا نود ما بين قتي  و رية. ونظرار اييق اامنز  اادي يتوا دون في  وشزد  

متززرز  022ي  مئززاتلو اائسززامز وبجززد انسززيابهم مززن اامكززان وواززواهم إازز  منززز  يبجززد ا نف ززار أازز
 استهدفتهم ااطادرا  اايربيتة اإلسراديليتة واستشهد اثنان منهم".

سززرادي  ييتززز ااتنفيززدز تمكتنزز  عادلززة يبيزز  مززن انتشززا   بجززد دىززو  ااتهددززة بززين اافاززاد  اافلسززطينيتة وا 
زززة اامئززاوم اانززا ي ااوييززد مزززن   ثززة ابنهززا فززادي ورفيئززز ز اكنتهززا اززم تجثززر علززز   ثمززان فريززدز ااززدي ر ت

 ااجمليةز أن تكون "دبابة إسراديلية م نزر  سار  علي  وفتتت   سد  اادي ام يبق من  سوى كفة يد ".
 49/42/0241، العربي الجديد، لندن

 
 فتح وحماس على عودة اجتماعات المجلس التشريعي بينتوافق النائب البردويل  .2

كشف ااناد  في اام ل  ااتشريجي اائيادي في يركة يما  ا م اابردوي  أن يركتي : غز 
يما  وفتة توافئتا عل  عود   لسا  اام ل  ااتشريجي ا نجئاد قب  ااىام  عشر من ااشهر 

 اامئب  امنة يكومة ااوفاق ااوطني ااثئةز وتشكي  هيدة رداسية  ديد  الم ل  بااتوافق.
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ااييفة "اابرامان" اااادر  عن اام ل  ااتشريجي أن اايركتين اتفئتا أىيرار في يوار وقا  اابردوي  
اائاهر  عل  "ااتييير اجئد  لسة الم ل  بك  أعياد  قب  منتاف ااشهر اامئب ز بجد مشاورا  

 ست رى بين ااكت  اابرامانيةز ودعو  ااردي  ميمود عبا  اام ل  إا  عئد اا لسة".
يروري عئد  لسة اام ل ز وأن يكون عل   دو  أعماا  منة اايكومة )اا ديد  واعتبر أن من "اا

ااتي تشكل  في ااثاني من يزيران/ يونيو/ اامايي( ااثئةز وتشكي  هيدة م ل  رداسة اامكت  
 بااتوافق".

ورأى أن "اايكومة تيتا  إا  دعم من فتة وااردي  عبا  كما دعمتها يما ز وسيكون عملها 
تكن هناك إراد  يئيئية ادى فتة". وأشار إا  "عدم ممانجة يما  أن يكون عمر  اجبار ما ام

اايكومة ستة أشهر من ايظة مباشر  عملها في غز  اادي ام تبدأ  بجد" واي  مند ايظة تشكيلها. 
 و دتد استجداد اايركة "ىوو ا نتىابا  بأشكااها كافة".

أافارز قا  اابردوي  إن  42غ عددهم أكثر من وفي ما يتجلق بموظفي يكومة يما  ااسابئة ااباا
"اايركة ان تسمة بيرمان أي موظف من استيئاق  ااطبيجيز وهو اارات "ز مجتبرار أن "ااشرطة  هاز 

 مدني في ك  أنيا  ااجاام".
وشدتد عل  "اجوبة دمج ااموظفين األمنيين في اائطاع واايفةز وي   ااتجام  م  األمن في غز  

  ر   األمن راتب ". وقا  إن "األواوية ادمج وزارتي اااية وااتجليمز اكن ى   هد  كما هوز وا عطا
 اافتر  ي   أن يتئاي   مي  ااموظفين رواتبهم بطريئة أو أىرى كما تم ااتوافق بين اايركتين".

 وواف ما با  يجرف بز"ااورقة ااسويسرية" اي  أزمة ااموظفين بأنها "عبار  عن أفكار تياو  إي اد
آاية مجينة ادمج ااموظفين )اامدنيين( وا ستينا  عن بجيهم تي  بند ااتئاعد أو اامكافأ ز اكنها 
يت  هد  االيظة   تزا  تفرتق بين مدني وعسكري". ورأى أن  "ي   مرا جة هد  األفكار وااتجام  

تئاي  راتب ز م  اا مي  كمدنيينز اكن اا يد في هد  ااورقة أنها تئرت أن ك  من يجم  ي   أن ي
 وك ت من يتئاي  راتب  ي   أن يجم ".

واف  اا  أن ااورقة ااسويسرية "ام تجرو علينا رسميارز اكنها أفكار تتناقلها وساد  اإلع مز وفي 
 يا  عري  عليناز فسنناقشها بنا  عل  ااتاورا  ااتي ويجناها".

ئية اامجابر اايدودية م  وعن قيية اامجابرز قا  اابردوي  إن مجبر رفة يمكن فال  عن ب
ا يت  ز فاايركة "اي  اها ايتكاك م  ا يت   اإلسراديلي واي  اها عم  عل  تلك اامجابرز 
نما ا يتكاك من موظفين في وزار  ااشؤون اامدنية )في ااسلطة اافلسطينية(ز واآلن سيكون  وا 
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في داك طااما أن داك تياي  ياا  أن تجيد ااسلطة تمويجها في اامجابرز ونين   نمان  
عاد  إعمار قطاع غز ".  يا  في اامالية ااجامة وا 

"مجلوما  تفيد بسجي ااكيان اإلسراديلي اا  إعاد  تشيي  مجبر بي  يانون )ايرز(  إا وأشار 
قامة مىازن في اامنطئة اااناعية )اام اور  المجبر( اتىزين مواد  إلياا  مواد اابنا  ومستلزمات ز وا 

شاينة يوميارز وتوسي  مجبر كرم أبو ساام"  022سي  اامجبر ايتس  )امرور يمواة( اابنا ز وتو 
اات اري أييارز في ر عن "مطاابة اافلسطينيين بفتة مجبر كارني )ااش اعية( ايخ اإلسمن  ااسيلو 

 )ااساد (ز اكن هناك ي  ار إسراديلية )ُتجيق( داك".
سة عل  مجبر رفة ا يتكاك م  ااماريين "و ود طل  بأن تكون قوا  ير  ااردا إا واف  

مباشر "ز مشددار عل  أن "ااطاقم اامدني من ااموظفين وااشرطة )ااتابجين ايكومة يما  ااسابئة( ان 
 يتيير مكان عمل ز ف  مان  اديناز وك  ما يهمنا أن ُيفتة اامجبر وأن تكون يركة اامسافرين  يد ".

وتطويرهاز دعا اابردوي  ااردي  عبا  إا  "اادعو  اا   وفي ىاوص إعاد  تفجي  منظمة ااتيرير
عئد ا تماع اإلطار اائيادي ااموق  من أ   ااشروع ب ا م اامنظمة ووي  قانون ا نتىابا  

 تمهيدار  نتىابا  اام ل  ااوطني"ز مشيرار إا  "و ود نوع من اامماطلة وااتسويف" في عئد .
 دو  أعما  االئا  اامرتئ  أواىر ااشهر بين ااوفدين  وقا  إن "ملَفي اامينا  واامطار عل 

اافلسطيني واإلسراديلي في اائاهر ". وأياف أن اايركة "تمتلك أوراق قو  كثير  تمكتنها من )إرغام( 
 آ  )أغسط ( اامايي. 02ا يت   عل  تنفيد ما وقت  علي  في اتفاق وقف إط ق اانار" في 

قا  اامبارك اامتكرر من اامستوطنين واامتطرفين اايهود شب  يوميارز وتجئيبار عل  اقتيام اامس د األ
 قا  اابردوي  إن اامس د "يتجرو إا  يملة تهويد علنية وايس  سرية".

وواف رد اافج  ااجربي اارسمي بأن  "يشك  نئطة عار كبير  في  بين اانظام ااجربي اارسمي اادي 
د  أمر ممكن االوم علي ز اكن ااتواطؤ مايبةز واامايبة وا  إا  يافة ااهاوية". واعتبر أن "ااتىا

األكبر أن تدعم ا يت  ز وهدا اادي نرا  شيدار مىزيار الياية". وشدتد عل  أن "ااشج  اافلسطيني ان 
 يسمة بتمرير هد  اامؤامر ز وسيداف  عن اامس د األقا  بك  ما أوتي من قو ".

 02/42/0241الحياة، لندن، 
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 طرح المشروع الفلسطيني على مجلس األمن إلى نهاية العام بتأجيلتوقعات العربي": "القدس  .3

فادي أبو سجدى: يتوق  ان يتم تأ ي  رف  اامشروع اافلسطيني إا  م ل  ا من اادواي  -رام هللا 
اويج  بايية ااورقة  01من أا   9إا  مطل  ااجام اامئب  الياو  عل  األاوا  اا زمة 

 اة وان األاوا  ااميمونة في اام ل  ا من يت  ا ن   تت اوز ااسبجة. اازرقا ز ىا
وثمة سب  اىر وهو ان هدا ااتأ ي  يتماش  م  ااطل  ا مريكي بتأ ي  ااتاوي  إا  ما بجد 

 ا نتىابا  ااتافية الكونير  في تشرين ااثاني/ نوفمبر اامئب .
في غيون ث ثة أسابي   األمنل  إا  م ل  طيدكر ان اا ان  اافلسطيني كان يتيدث عن رف  اا

و رى  أيلو / سبتمبر ااماييز 02من تاريخ ىطا  ااردي  ميمود عبا  امام اا مجية ااجامة في 
تشرين ا و  / اكتوبر اا اريز اكن كما يبدو ان اا ان   00اايديث  يئا عن تئديم  في 

ا  مطل  ااجام اامئب  وهو موعد اافلسطيني ان يستطي  ااياو  عل  تلك األاوا  أل لها إ
أعيا   دد إا  م ل  ا منز مجظمهم من اامتجاطفين م  فلسطين وىرو  ىمسة من  1انيمام 
 ورواندا واألر نتين. ونيوزيلنداواوكسمبورغ  أستراايابينهم 

وقاا  ماادر از "اائد  ااجربي" إن اامشاورا  ما زاا  مستمر  في م ل  األمن م  اادو  اايبة 
ااتاوي ز ما يجني أن إمكانية ااتأ ي  بات  واييةز اكن يت  نهاية ااجام اايااي. وكان  يق

رياو مناور سفير فلسطين في ا مم اامتيد ز قد قا  في تارييا  ايافية إن اائياد  تسج  
فيما قاا  ماادر  اطرم اامويوع التاوي  قب  نهاية ااجام اا اريز وان يتم تأ يل  الجام اائادم.

اارداسة اافلسطينية از "اائد  ااجربي"ز إن ك  ما قي  عن ييط عربي عل  اائياد  اافلسطينية  في
اثنيها عن ااتو   إا  م ل  األمنز او تأ ي  طرم اامشروع اافلسطيني التاوي ز عاٍر عن 

 ااايةز و  أسا  ا .
 ماع عربي مند وقا  اامادر اادي في  عدم ااكشف عن اسم ز إن اامشروع اافلسطيني ييظ  ب 

اابدايةز عندما طرم النئاش في ا تماع م ل  اا امجة ااجربية قب  عد  أشهرز وييظ  اامشروع 
بشك  ىاص بدعم أردنيز وماريز وسجوديز وقطريز وبااتنسيق م  ك  األشئا  ااجر ز اكن هد  

سطينيةز من األقاوي  عن ااييط ااجربيز ايس  سوى  ز  من ااير  ااتي تتجرو اها اائياد  اافل
قب  إسرادي  عل  و   ااىاوصز وااتي تسج  اترويج هد  األفكارز إليداث شرخ في ااج قا  

 اافلسطينية ااجربية.
 02/42/0241القدس العربي، لندن، 
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 الحمد هللا يلتقي بري وسالم و"الفصائل الفلسطينية" في لبنان .4

م ز بزيار  قاير  البنانز المشاركة في ا اايمد هللاقام ردي  وزرا  فلسطين رامي : غاا  اامىتار
تشيي  اامؤس  وااردي  اافىري ام موعة "شركة اتياد اامئاواين ااجاامية" ااراي  سجيد ااىوريز 
وكان  مناسبة ااتئ  ى اها ردي  اام ل  اانيابي نبي  بري في عين ااتينةز وردي  اايكومة تمام 

ااثنادية وااويجين االبناني واافلسطيني وااوي   س م في دارت  باامايطبةز ييث بيثا ااج قا 
ااجربي عموماز كما ااتئ  عددا كبيرا من مسؤواي منظمة ااتيرير اافلسطينية ويركة فتة واافااد  
اافلسطينية في ابنانز واطلجهم عل  تطور ا وياع في ا رايي ااميتلة ومسير  ااماااية 

 ز واطل  منهم عل  اوياع اامىيما  واهلها.اافلسطينية وسير عم  يكومة ااويد  ااوطنية
نادب  ميمد عبد هللا ماطف  ووفد فلسطيني موست . ويير االئا ا  سفير فلسطين  اايمد هللاورافق 

 دبور. أشرففي ابنان 
في اامايطبةز عرو س م الوفد ااوي  االبناني ااسياسي واايكومي وا منيز وانجكاسا  قيية 

بنان واامؤتمرا  ااتي يال  اتئدم اامساعدا   يتيانهم وااتي ام تنفد اانازيين ااسوريين عل  ا
مجظم قراراتهاز ورد عل  استفسارا  اعيا  ااوفد يو  عدد من اامساد  ااسياسية وا منيةز   سيما 
عم  يكومة ااويد  ااوطنية كت ربة يئتدى بها في فلسطين. ويو  تجدر ا را  ا ستيئاق اارداسي 

 هدا ا ستيئاق. إلن ازااظروف ااسياسية ااميلية وا قليمية ام تنيج بجد  أوية س م أن
فتناو  ااوي  اافلسطيني في يو  ااماااية ااتي يال  بين فااد  منظمة  اايمد هللاأما 

ااتيرير ويركة فتة وبين يركة يما  وااتي تو   با تفاق عل  يكومة ااويد  ااوطنيةز وااتيديا  
هد  ااماااية. وعرو مسار عملية  إلن ازومةز مشيرا اا  اادور ااماري ااكبير ااماثلة امام اايك

 أن أكدااتسوية ااسياسية الئيية اافلسطينية وااتهر  ا سراديلي من مو با  هد  ااجمليةز اكن  
ا يت   ا سراديلي  إلنها اائياد  اافلسطينية مار  عل  قرارها تئديم طل  اا  م ل  ا من اادواي 

ز برغم ااييوط ا ميركية واادواية ااتي تتجرو اها ااسلطة 27اافلسطينية ااميتلة عام  ألراييا
 اافلسطينية.

إعمار غز  وااىطوا  ااتي تئرر  اهدا اايروز  إلعاد وتيدث عن اامؤتمر اادي عئد في اائاهر  
ط ان تئدم فلسطينية اتيئيق عملية اإلعمارز اكن بشر  –ييث تم تشكي  ا نة متابجة دواية 

 اامساعدا  اا  اايكومة ااشرعية واي  اا  اافااد .
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وتطرق اا  ااوي  اافلسطيني في ابنانز فأكد ان اائرار اافلسطيني هو دعم ااشرعية االبنانية وااتزام 
 اائوانين ويفظ ا من وا ستئرار وأن  ان يكون اافلسطيني عام  توتر.

ية مار نئو  الروم ا رثودك  في ا شرفية ييث اقيم قدا  كاتدراد إا برفئة س م  اايمد هللاوتو   
 اا ناز اراية نف  ااراي  ااىوري.

ثم تو   اا  عين ااتينةز ييث ااتئ  ااردي  بري بييور عيوي اامكت  ااسياسي في يركة "أم " 
 ب   شرار  وميمد  باويز و رى عرو األوياع وااتطورا  ااراهنة عل  ااساية اافلسطينية وفي
اامنطئةز وتطرق اايديث اا  وي  اافلسطينيين في ابنانز ايافة اا   واة افق عامة في اوياع 

 ااجراق وسورياز وااتهديدا  ا سراديلية اامستمر  البنان واافلسطينيين.
إعمار مىيم نهر ااباردز فأكد ااردي  بري يرور   إعاد مسأاة  اثأر اايمد هللاوعلم  "ااسفير" بان 

 ا ستئرار في اامىيما  وا  تتأثر بما ي ري في مييطها و  تؤثر في  هي اييا. اايفاظ عل 
 02/42/0241السفير، بيروت، 

 
 "التشريعي" الفلسطيني يشكل لجنة برلمانية لمراقبة عمليات إعمار غزة .5

غز : يجكف اام ل  ااتشريجي اافلسطيني عل  تشكي  ا نة برامانية ىااة بمراقبة سر 
اة اهد  ااجمليا  إا إعمار  عمليا   مستيئيها. قطاع غز  وواو  أموا  ااتبرعا  اامىات

از "قد  بر " أدا  بها اايوم األيد  تارييا  ىااة ااماريز في وقا  ااناد  اافلسطينيز مشير
(ز "نين في اام ل  ااتشريجي اافلسطيني وكسلطة تشريجية ومراِقبة ايكومة ااوفاق ااوطني 02|09)

إعمار قطاع غز ز سنجمد عل  تشكي  ا نة برامانية امراقبة تفااي  مشاري   ااتي ستتوا  ملف
 اإلعمار".

اافااد  اافلسطينية امراقبة سير عمليا  اإلعمار  إا  تشكي  ا نة وطنية بمشاركة ودعا ااماريز
 في قطاع غز ز اتجم   نبار إا   ان  م  اال نة اابرامانية.

لسطينية في رام هللا ابد  عملية اإلعمارز قا  ااناد  ااماري وعن ااشروط ااتي ويجتها ااسلطة ااف
"كان األوا  بااسلطة بد  أن تمار  اادور ا بتزازي اشجبنا اامكلوم في قطاع غز ز أن تسىتر ك  

 أموا  مؤتمر اإلعمار ااااة ا عمار واي  اىزينتها"ز وفق تئدير .
ا ر  من قب  ااسلطة بدما  شجبنا واابيو  وأياف "اادي با  واييار أن مؤتمر اإلعمار شكت  مت

اامدمر  ااااة ىزينتها ااىااةز وهدا بااتأكيد أمر غير مئبو  ويشك  عي  وطني وعل  ااسلطة أن 
قلنا مند االيظة األوا  ي   عدم تسيي  مؤتمر اإلعمار وي   أن تكون  تاية مسار ز فنين
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يفة بييث تا  األموا  إا  مستيئيها واي  إا  أيٍد نظ األيدي ااتي تتوا  اامسؤواية عن هدا ااملف
 مسارا  أىرى"ز كما قا .

وكان مؤتمر إعمار غز  اادي عئد األسبوع اامايي في ااجاامة اامارية اائاهر ز قد ىلص 
مليار دو ر أمريكي اتموي  عمليا  إعمار ما دمرت  آاة ااير  اإلسراديلية في  1.4 م  مبلغ  إا 

ادعم موازنة ااسلطة  ائطاعز غير أن  تم تىايص ناف هدا اامبلغعدوانها األىير عل  ا
 اافلسطينية.

 49/42/0241قدس برس، 

 
 أبو مرزوق يرفض أي وصاية على إعمار غزة ويؤكد استحالة استبعاد حماس .6

أشرف ااهور: طاا  اادكتور موس  أبو مزرزوق نادز  ردزي  اامكتز  ااسياسزي ايركزة يمزا   -غز  
فزي عمليزة إعزاد  إعمزار قطزاع غزز ز ىاازة وأن فاز  ااشزتا  بزا  علز   باإلسراعااسلطة اافلسطينية 

األبزززوا ز ودازززك مزززن ىززز   تسزززهي  إدىزززا  مزززواد اابنزززا ز ااتزززي فيززز  أن تسزززمة مازززر بزززدىواها مزززن 
أراييها بد  من إسرادي  ااتي توا   بيملة مئاطجة كبير . وانتئد ىطة ااسلطة اإلعمار اامتفق عليها 

 مم اامتيد .م  إسرادي  واأل
وقزززا  أبزززو مزززرزوق فزززي تازززرية تيززز  عنزززوان "يمزززا  واامريلزززة"ز ونشزززر  علززز  ازززفيت  علززز  موقززز  
"فيسزززبوك"ز إن ااسزززلطة اافلسزززطينية مطاابزززة بسزززرعة ااجمززز  إلعزززاد  إعمزززار غزززز  كزززون أن ااشزززتا  قزززادمز 

 دتكم ااوطنية".وتسهي  إدىا  مواد اابنا ز "وعدم إعاقتها ب  را ا  رقابية تم  ااكرامة ااوطنيةز وسيا
وأكد أن يما  ستبئ  في "موق  اامراق ز كأي فاي  وطنزي ميترمزة اامؤسسزا  ااجاملزةز واازوزارا  

 اامسؤواةز وااتجهدا  اامئدمة".
وأكد أبو مرزوق أييا أن يركة يما  ام تطل  أو تفكر في أن تكزون أمزوا  "إعمزار غزز " فزي يزدها 

اززدر دبلوماسززي ماززري قززا  فيهززا إنزز  اززن يززتم يززخ أو ىزاناتهززاز وداززك فززي رد  علزز  تاززرييا  ام
األمززوا  اامىااززة إلعززاد  إعمززار غززز  ااتززي تجهززد  بهززا ااززدو  اامانيززةز إ  بجززد أن تتسززلم يكومززة 
ااتوافززق ااززوطني اافلسززطيني مهامهززا وازز يياتها ااكاملززة فززي اائطززاعز مشززيرا إازز  أن "ميززادر  اامشززهد 

 تو دواي عل  إعاد  اإلعمار".ااسياسي من مالية يما ز وا   سوف يوي  في
وشزززكك فزززي اامازززدرز وقزززا  "ازززو كزززان  زززادار امزززا أىفززز  نفسززز  وازززفت "ز اكنززز  رغزززم دازززك ويززز  عزززد  

ألنزز  ييمزز  فززي طياتزز  "تهديززدار  "غيززر اامسززؤو " م يظززا  يززو  هززدا اانززوع مززن ااكزز م ااززدي واززف  بززز
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أن ااتارية "يفزرو وازاية  مبطنار ويستىدم اإلعمار و رايا  شجبنا أدا  ييط سياسي"ز  فتا إا 
 عل  شجبنا وىيارات  ومن يدير شؤون ".

وأكد أن يكومة ااتوافق شكل  باتفاقيا  وقج  تي  رعاية مارية ومن يركتي يما  وفتةز وكزان 
ا تفاق ينص عل  أن أعيا ها من كفا ا  وطنية مستئلةز  فتزا إاز  أن هزد  اايكومزة تزأىر  عزن 

ا يياتها بسب  ااموقف اإلسراديلي منها ثم ااير  عل  اائطاعز  فتا قيامها بمسؤواياتها وممارسة 
 إا  أن ا تماع اائاهر  األىير دعا اايكومة المسارعة بتيم  مسؤواياتها.

وانتئزد أي  هزة تيزز  تيفظزا  علزز  و زود أي طززرف فلسزطيني فززي اامشزهد ااسياسززيز ميزيفا "كيززف 
ااجمز  اافلسزطيني قادمزة ويمزا   زز  مزن هزدا يكون داك وىيار ااشج  اافلسطيني شاهد ومؤسسزا  

 اامشهد".
سزرادي  واألمزم اامتيزد ز  وتطرق أبو مرزوق إاز  ا تفزاق ااث ثزي اازدي أبزرم بزين ااسزلطة اافلسزطينية وا 
يززو  دىززو  مززواد اابنززا  ائطززاع غززز  ومراقبتهززاز وقززا  "ائززد توافئزز  أطززراف ث ثززةز ااسززلطة اافلسززطينية 

سززرادي ز  علزز  تفاززي   اززم نطلزز  عليهززاز إ  بجززرو شززفوي مززو ز مززن األخ يسززين واألمززم اامتيززد  وا 
 ااشيخ وااسيد روبر  سري"ز ويمل  بداك تارييا  اار   انتئادا  ا تفاق.

وأكززد أن يمززا    تززرى مشززكلة فززي عمزز  ااسززلطة ومتابجتهززا اإلعمززارز كونزز  "أيززد أهززم مهامهززا ااتززي 
ز سزوا  اإلعمزاري عزادق أمزام سزرعة تزدفق مزواد نا  عليها اتفاقية اامازاايةز شزريطة عزدم و زود أ

كان هدا ااجادق ماديا أو قانونيا"ز واف  إا  أن يركة يما  تريزد "مازلية اامزواطن أن تتيئزقز مز  
 مجاا ة ما يئتيي اامجاا ة".

ويم  إسرادي  اامسؤواية اامباشر  عن ااتدمير اازدي ىلفتز  اايزر ز مشزيرا إاز  أن مازر أدركز  هزد  
 في اائاهر . اإلعمارم تدع إسرادي  امؤتمر اامسأاةز وا

وتسا   أبو مرزوق عن عدم إكما  مار ما بدأت  بااسمام امواد األعمزار أن تزدى  عبرهزاز ىاازة 
وأن هنززززاك "مجركززززة وطنيززززة كبيززززر ز متجلئززززة بمئاطجززززة اابيززززاد  اإلسززززراديليةز كنتي ززززة مباشززززر  اموا هززززة 

 واامسرى ومياارت ".ا ستيطان وتمدد ز وااتهويد ومىاطر ز واائد  
وتسا   أبو مرزوق عن مسؤواية يكومة ااوفزاق اازوطني فزي اايزفة وغزز ز وقزا  "كثيزر  هزي اائيزايا 
ااتزززي تسزززأ  عنهزززا يمزززا ز وهزززي مزززن وا بزززا  يكومزززة ااتوافزززق اازززوطني ومسزززؤواياتهاز وأبرزهزززا رواتززز  

دار   إازززز  غيززززر داززززك مززززن  زاإلعمززززاراامززززوظفين كافززززةز وأمززززن اايززززدود واامنافززززدز وتشززززيي  اامجززززابرز وا 
 اامسؤوايا ".
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وقزززا  اائيزززادي اابزززارز فزززي يمزززا  اامئزززيم فزززي ااجاازززمة اامازززرية اائزززاهر  إنززز  وأثنزززا  ااتفزززاوو غيزززر 
اامباشر وعند طزرم أي قيزية مزن هزدا اائبيز ز كزان ا سزته ان وا سزتنكار سزيد ااموقزفز بزاارد علز  

ازي  اإلسزراديلي دىز  فيهزاز وهزي يما  "كيف تطرم أي قيية من هدا اائبيز ز فهزي مسزاد  داىليزة 
من ا ييا  ااسلطة ومسزؤواياتهاز يزدث هزدا فزي مويزوعا  اارواتز ز واألعمزار واامجزابرز ويتز  

 أييانا اامطار واامينا ".
وأشار إا  أن األمر تكرر أو  من أم  م  عزام األيمزد عنزدما قزا  ان أبزو مزرزوق را جز  فزي أمزر 

ا عتئززا  رغززم اززدور أيكززام بزز ط ق سززرايهمز أو انتهزز  فتززر  سزز نا  اايززفة اايربيززة ااززدين هززم رهززن 
 ميكوميتهم.

نهززا أي يمززا  "مرتبطززة أساسززار  وقززا  أبززو مززرزوق إن ماززلية اايركززة تئررهززا مؤسسززاتها ااشززوريةز وا 
بمازززلية شزززجبنا اافلسزززطيني ومئاومتززز  وسزززجي  انيززز  يئوقززز  فزززي وطنززز  ومئدسزززات "ز مؤكزززدا أنززز  "مزززن 

 اسي اافلسطيني بجيدار عن يما ".اامستيي  رؤية اامشهد ااسي
وأياف "قطجار ستفش  ك  مياو   إغماد سيف اامئاومة أو إسكا  اوتها ومزا أن زتز  فزي ااميزدان 
  يمكن مبادات  بااما "ز مؤكدا أن اور  اامشهد اافلسطيني "سيئررها ااشزج  اافلسزطيني وأي تزأىير 

 وق  يما  في شجبها".أو تسويف في ا نتىابا  ان يفيد أي طرف ب  سيجزز م
 02/42/0241القدس العربي، لندن، 

 
 كتائب القسام: معارك غزة دارت وفق توقعاتنا وخططنا .7

كشززف  "كتادزز  اائسززام"ز ااززدراع ااجسززكري ايركززة يمززا ز اانئززا  أن تجليماتهززا امئاتليهززا ىزز   اايززر  
هزززم اززم يفزززا دوا بااتوغززز  علزز  غزززز  كانزز  بجزززدم إطزز ق اانزززار إ  علززز   نززود ا يزززت   اامتززر لينز وأن

 اإلسراديلي اابري وأن  في بجو اامناطق دار  فيها اامجارك وفق توقجا  وىطط مئاتليها.
قززاد  "كتادزز  اائسززام" فززي يززي ااشزز اعية شززرق مدينززة غززز ز ىزز   أمسززية  أيززدوقززا  "أبززو علززي" وهززو 

ن كتادززز  اائسزززام فزززي نظمتهزززا ااكتلزززة اإلسززز مية اطززز   اا امجزززا  بجنزززوان "فزززي يزززيافة اابندقيزززة": "إ
اامجركة األىير ز قاتل  وفق ىطط دفاعية وه ومية مجد  مسزابئارز وأنهزم توقجزوا اازدىو  اابزري ا نزود 
ا يت   وام يفا دوا ب  وأن  في بجو اامناطق كااش اعية دار  فيها اامجارك وفق توقجزا  وىطزط 

 اام اهدين".
اطق اايدودية اجدم إطز ق اانزار إ  مز  اائزوا  وأياف: "كان  تجليماتنا وايية الم اهدين في اامن

 اارا لة ا نود ا يت  ".
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وتززاب " أبززوعلي: ""رغززم اازززىم اانززاري ااكبيززر ااززدي اسززتىدم  ا يززت   ىزز   اامجركززة إ  أن م اهززدينا 
 ثبتوا وااتزموا بااتجليما  وام يتم ااتجام  م  اآلايا  إ  بجد نزو  اائوا  اارا لة".

ائاف اامدفجي ااجنيف دىل  اآلايا  فزي ااشز اعية وظنز  أن اام اهزدين قزد فزروا مزن وقا : "بجد ا
اامجركززة وأن ااشزز اعية أاززبي  فارغززةز فاطمززأنوا ونزاززوا علزز  شززك  قززوا  را لززة فمززا كززان مززن أبززوا  

  هنم إ  أن فتي  عليهم كما قااوا".
اهدين وا شتباك م   نزود ا يزت   وأكد أن ااتزام اام اهدين بااتجليما  هو ما أدى إا  ااتيام اام 

 بشك  مباشر مجهم.
واعتبر أن اامجركة األىير  كان  بداية ااتيريرز مر يا أن سنوا  قليلزة تفاز  اامئاومزة اافلسزطينيةز 

 عن مجركة ااتيرير.
وقززا  "أبززو علززي": "إن انتاززار اامئاومززة فززي اامجركززة األىيززر  كززان انتاززار عززز  واززمود بيززو نظززر 

 ار اادي سبب  ا يت  .عن ي م اادم
وو   اائادد في "كتاد  اائسام"ز رسااة اك  من يئل  مزن شزأن اامئاومزةز مؤكزدار "أن انتازارا  اائسزام 

 و مي  فااد  اامئاومة في ااميدان وايية   ينكرها إ  أيمق". عل  يد تجبير .
ديلية كبيززر  اسززتمر  وتجززرو قطززاع غززز  فززي ااسززاب  مززن تمززوز )يوايززو( اامايززي اجمليززة عسززكرية إسززرا

يومززاز وداززك بشززن آ ف اايززارا  اا ويززة واابريززة واابيريززة عليزز ز ييززث استشززهد  ززرا  داززك  10امززد  
 فلسطينيرا وأاي  اآل فز وتم تدمير آ ف اامناز ز وارتكا  م ازر مروعة. 0022

 49/42/0241، فلسطين أون الين
 
 برأكتو  /حة نهاية تشرين األولفتح وحماس تلتقيان في القاهرة لتمام ملفات المصال .8

أعلزن أمزين سزر اام لز  ااثزوري ايركزة فزتة أمزين مئبزو ز عزن ائزا  قريز  سزي م   :يرادزد  فز -غز  
 بين يركتي فتة ويما  في ااجاامة اامارية اائاهر  .

وقزا  مئبززو  فزي تاززرييا  اززيفيةز أمز ز إن هنززاك ترتيبزا  واتاززا   ت ززري بزين اايززركتين اجئززد 
/تشززرين األو  اا ززاريز  سززتدناف مشززاورا  ملفززا  أكتوبربزز  فززي اائززاهر  فززي نهايززة شززهر االئززا  اامئ
وأيززاف أن يركززة "فززتة" شززكل  وفززدار ىماسززيار المشززاركة فززي االئززا  اامرتئزز  مزز   ااداىليززة.ااماززااية 

يركة يما ز موييار أن االئا  بين اايركتين سيركز بشك  أساسي عل  مجاا ة ملفا  اامااايةز 
زااة وكان اائيادي في يركة فتة فيا  أبو شه  كشف  ااوطنية.أي عئبا  تجترو طريق ااويد   وا 
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في تارية ااييفة ميسوبة عل  يركة يما  في قطاع غز  عن تئدم في ا تاا   ااتزي ت زري 
 تمامار.بين اايركتين يو  ملفا  ااماااية ااداىليةز مؤكدار أن اائطيجة بين اايركتين انته  

 02/42/0241، لشارقةالخليج، ا
 
 قيادّيان بحماس يطالبان السلطة بالتوجه للمحاكم الدولية .9

طاا  اائياديان في يركة اامئاومة اإلس مية "يما " في اايفة اايربيزة يسزام بزدران وسزادد : رام هللا
رادم أبزو اابهزا ز ااسزلطة اافلسزطينية بيزرور  ااتو ز  الميزاكم اادوايزة ام يئزة قزاد  ا يزت   علز  اا زز

ااتززي يرتكبهززا بيززق ااشززج  اافلسززطيني وااتززي كززان آىرهززا استشززهاد ااطفلززة إينززا  شززوك  ىليزز  بجززد 
 دهسها وطفلة أىرى من قب  مستوطنة قر  قرية سن   شما  رام هللا.

وقا  اائيادي في يركة يما  يسام بدرانز إن ده  اامستوطن الشهيد  إينا  ىليز  وااطفلزة تزواين 
دم ا يت   في استهداف األطفا  اافلسطينيين سوا  في غز  أو اايفةز مؤكزدرا عافور استمراٌر ا را

 أنها عمليا  إعدام مئاود  سوا  تم  باائاف في غز  أم بااده  وااىطف واايرق في اايفة.
وأشززار بززدران فززي تاززرية ازز ز إازز  أن اززم  اام تمزز  ااززدواي يجطززي رىاززة ا يززت   التمززادي فززي 

سززلوك ااسزززلطة يشزز   ا يزززت   ومسززتوطني  سزززوا  مززن ىززز   امتناعهززا عزززن  رادمزز ز منوهززا إاززز  أن 
ااتو زز  الميززاكم اادوايززة ام يئززة قززاد  ااجززدو أو مززن ىزز   سياسززة م يئززة اامئاومززة وميااززرتها فززي 

 اايفة.
وتاب  بدران قاد ر "هد  اامئاومة هي ااتي كان  تردع اامستوطنين وتمنجهم من ا قترا  من اامنزاطق 

 في اايفة". ااسكنية
أمزا اانزاطق باسزم يركزة يمزا  فزي مدينزة رام هللا سزادد أبزو اابهزا ز فئزد قزا  إن ا يزت   ومسزتوطني  

 يتلددون بئت  ااطفواة اافلسطينية؛ "فئد قت  من طفواة غز  ى   ااير  يت  أشب  يئد  األسود".
رار تؤكززززد أن ا يززززت   وأكززززد أبززززو اابهززززا  فززززي تاززززرية ازززز  أن ااززززدما  اافلسززززطينية ااتززززي تسززززي  باسززززتم

ومسزززتوطني  و هزززان اجملزززة وايزززد  ويجشزززئون دمزززا  األطفزززا ز مشزززددرا علززز  أن دمزززا  األطفزززا  سزززتكون 
 مشاع  اانور ااتي ستيي  طريق ااتيرير.

وو   أبو اابها  ندا   السلطة اافلسطينية بسرعة ااتو   اميكمة اا نايا  اادوايزة امياكمزة ا يزت   
ط ق يد اا  شج  اافلسطيني في اايفة اايربية اموا هة ااميت  ومستوطني .اااهيوني وا 
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أعوام" قد استشهد ز فيما أايب  ااطفلزة تزواين عازفور ب زرام باايزة  1وكان  ااطفلة إينا  ىلي  "
 را  قيام مستوطن بدهسهما أثنزا  عودتهمزا مزن اارويزة فزي بلزد  سزن   شزما  رام هللا وسزط اايزفة 

 اايربية.
 49/42/0241، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 العنثور على جنثماني قائدين ميدانيين فقدا خالل العدوان"القسام":  .01

أعلنز  كتادزز  اائسززام اا نزام ااجسززكري ايركززة "يمزا " ااجثززور علزز   ثمزاني اثنززين مززن قادتهززا : )وام(
 غز .ااميدانيين كانا فئدا ى   ااجدوان اإلسراديلي األىير عل  

اد  اايركزززة وكتادززز  اائسزززام أبليززز  رسزززميا عزززادلتي أبزززو اان زززا وااجمزززور وقااززز  مازززادر ميليزززة إن قيززز
بززراهيم سززجيد ااجمززور ىزز   ااتاززدي ائززوا  ا يززت   ااتززي ا تايزز  بلززد   باستشززهاد باسزز  أبززو اان ززا وا 

  يون .اافىاري شرق ىان 
 02/42/0241، الخليج، الشارقة

 
 فلسطينيي سورية تيئيسي القوى الفلسطينية بعين الحلوة: قرار األونروا وقف معونة .00

وث ثزززين دو را بزززد  غزززدا  شزززهري  إيزززوا قزززرار "األونزززروا" بوقزززف مجونزززة مدزززة دو ر بزززد  : ميمزززد ازززااة
عادلة من فلسطينيي سورية دف  باائوى ااوطنية واإلس مية واال زان  0022الشىص ااوايد عن نيو 

لسطينيين من سورية إا  ابنانز إا  ااشجبية في مىيما  ايدا وا نة اامتابجة اامركزية المه رين ااف
 إنساني.تو ي  رسااة تنبي  وتيدير الوكااةز الجود  عن قرارها واافة اائرار بأن  " ادزر وظاازم و  

اافلسززززطينية ااشززززيخ  مززززا  ىطززززا  إازززز  تفززززاقم مجانززززا  اامه ززززرين  اإلسزززز ميةأشززززار أمززززين سزززززر اائززززوى 
م  فا  ااشزتا  ييزث يا زا  ااجزاد     يلو ز اافلسطينيين من سوريةز اائاطنين في مىيم عين اا

تتوقززف عنززد يززدود اام بزز  بزز  تطززا  ااتدفدززة ومسززتلزماتها كاامززازو  وتيديززدا المه ززرين فززي اابئززاع 
 وسوا . 

ادار األونروا ائرارها بوقف مجونة  وربزط بين فتزة بجو اادو  األوروبية أبوابها اه ر  اافلسطينيين وا 
عادلةز باعتبار   0022ثين دو را بد  غدا  شهري الشىص ااوايد عن نيو وث  إيوا مدة دو ر بد  

تيديسي يدفز  اامه رين إا  ااه ر  رغم ما فيها من مىاطر ومهاازك ىاازة األطفزا  واانسزا . وقزا : 
"  نديزززز  سززززرا إن قلنزززا إن األونزززروا تسزززتىدم موازنزززا  اامه زززرين اتيطيزززة نفئزززا  قيزززايا   ع قزززة اهزززا 
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ومنها قيايا عبثيزةز وارف اعتمادا  مااية امالية ااتوظيف من موازنة اامه رين بد   باامه رين
 تسديدها من موازنتها ااجامة".

افزز  أمززين سززر فاززاد  منظمززة ااتيريززر فززي منطئززة اززيدا مززاهر شززبايطة إازز  أن "تئززديما  األونززروا و 
ا  ايززززا   ااشززززؤون ا  دززززين فززززي مىيمززززا  ابنززززان ترا جزززز  تززززدري يَا وتوقفزززز  بيززززدود مززززنة ااتئززززديم

 ا  تماعية". وواف واق  اامه رين باااج  وغير اامريي.
وأكد ممثز  "يركزة يمزا " فزي مىيمزا  ازيدا أبزو أيمزد اافيزز  أن "علز  ااوكاازة تيمز  مسزؤواياتها 
كاملةز وأن تبيث عن ماادر اتموي  ىدماتهاز   أن تيم  تبجا  قلة ااموارد وتهر  اامزانيين مزن 

مه ززززرين". وأشززززار إازززز  "سززززو  إدار  األونززززروا" وأن "ااهزززززدر داتزززز  يتكززززرر ييززززا  قيززززايا اسززززتيئاقاتهم ال
 اامه رين اافلسطينيين". 

ودعا إا  "ااكف عن ارف ااموازنا  بيير و هتها اااييية وااتوقف عن ت ييرهزا امازلية تزوفير 
ا يت ا يززة ز  أفيزز  ااىززدما  اكبززار مززوظفي ااوكااززة". ودعززا اانززازيين إازز  "اامشززاركة فززي ااتيركززا 

 ااسلمية في سبي  يئوقهم وقياياهم ااميئة".
 02/42/0241، السفير، بيروت

 
 الجهاد تدعو المواطنين لتشكيل لجان شعبية بالضفة والقدسحركة  .02

دع  يركة اا هاد اإلس مي في فلسطين األيد أبنا  ااشج  اافلسطيني إا  تشكي  ا ان شجبية في 
 الدفاع عن أنفسهم وا م عاابا  اامستوطنين اإلرهابية. اايفة اايربية واائد  ااميتلة

سزنوا  فزي  1وندد  اايركة في بيان ايفي بيادثزة دهز  مسزتوطن طفلتزين ازم تت زاوزا مزن ااجمزر 
اابة األىرى ب راٍم ىطير .  بلد  سن   قيا  رام هللاز ما أدى  ستشهاد إيداهما وا 

ييميهززا اا ززيش اامسززؤواية ااكاملززة عززن هززد  ويملزز  يكومززة ا يززت   وعاززابا  اامسززتوطنين ااتززي 
اا ريمة اإلرهابيزة ااىطيزر  "ااتزي تجزد اسزتكما ر ا زرادم اايزر ز ااتزي اسزتهدف  ااطفز  اامئدسزي ميمزد 

 أبو ىييرز ومن بجد  استهداف مدا  األطفا  في قطاع غز  وتدمير اامدار  ورياو األطفا ".
هززززو اائززززادر علزززز  يمايززززة أبنززززا  شززززجبنا وأريززززنا وأكززززد  يركززززة اا هززززاد اإلسزززز مي أن نهززززج اامئاومززززة 

 ومئدساتنا من عربد  اامستوطنين و رادم  يش ا يت  .
 02/42/0241، السبيل، عّمان
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 لكبح ظاهرة رشق الحجارة في القدس الوسائلنتنياهو: سنستخدم جميع  .03

ة ظاهر  رشق ي بنيامين نتنياهوز بكبسراديلاألنايو : توعد ردي  ااوزرا  اإل - اائد  ااميتلة
ز وسنستىدم إسرادي ان نيتم  رشق ااي ار  في عاامة "وقا  نتنياهو  ااي ار  في اائد  ااميتلة.

ز كما نئ  عن  اامتيدث باسم  أوفير  ندامان " مي  ااوساد  اامطلوبة من أ   كبة هد  ااظاهر 
 في تيريدا  عل  يساب  في )تويتر(.

مدينة مويد ز وهناك أطراف تريد أن تيرو وتمزقها  اائد  تي  سيادتناز هي"وأياف نتنياهو 
 ."وتبني أسوارا داى  قلبها. سنتادى اها وسنكافيها بيد من يديد

 عن نتنياهو تجهد  باستمرار اابنا  في اائد .  ندامان كما نئ 
سنواا  اابنا  في اائد  ااااة ااسكان اايهود وااجر  وأبنا  "يز سراديلوقا  ردي  ااوزرا  اإل

 ."ديانا  األىرى وااااة  مي  سكان اامدينةاا
 02/42/0241، القدس العربي، لندن

 
 وينتقدان تصريحات بينيت االستراتيجية مع واشنطن بالعالقةيشيدان ليبرمان ويعلون  .04

ية بنيامين نتنياهو ااام  عل  ا نتئادا  سراديلفيما ااتزم ردي  اايكومة اإل: ااييا  –ااناار  
ز وزير ا قتااد نفتااي بيني  اوزير "اابي  اايهودي"هها زعيم يز  اامستوطنين ااجنيفة ااتي و 

تنامي "ي وسراديلاإل -ااىار ية األميركي  ون كيري بسب  ربط  بين استمرار اانزاع اافلسطيني 
ز أىد اثنان من أقطا  يكومت  مهمة اإلشاد  بدعم "ااتطرف اإلس مي في اامنطئة وظهور داعش

 متيد  الدواة ااجبرية.ااو يا  اا
سيكون هناك "ايبرمان تارييا  بيني  يد كيري ااتي قا  فيها إن   أفي دوروانتئد وزير ااىار ية 

ز وقا  إن بيني  يبيث عن "دادمار من يتهم اايهود يت  عندما يدبة مسلم بريطاني مسيييار بريطانيار 
ااديني ييا   –اامجسكر اايميني  تزعم إا مكاس  انتىابية ييئةز في إشار  إا  سجي األىير 

 ارتفاع شجبيت  في أوساط  بجد ااير  األىير  عل  قطاع غز .
 أنظهور ى فا  بين أادقا    يجني أن  ي   ااته م عل  اااديقز مجتبرار  أنوأياف ايبرمان 

ن كان يزيد ااماوتين "يير بااج قا  م  ااو يا  اامتيد ز  "إط ق تارييا  عنترية" وا 
في م ا   متنوعةز سياسية وأمنية مهمةز  إسرادي . وتاب  أن ااو يا  اامتيد  تساعد "ئادلها()ا
وعندما نفد ااس م في عملية اا رف اااامد )ااير  عل  غز (ز كان  هد  ااو يا  اامتيد  ااتي "
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ااو يا  اامتيد  أمدتنا بااس مز واألميركيون هم اادين أعطونا ااما  اتطوير منظومة اائبة اايديدز و 
هي ااتي تساعدنا في م ل  يئوق اإلنسان ااتاب  األمم اامتيد ز وهي ااتي تمن  مشاك  كثير  انا 

 ."في م ل  األمن وتفرو اافيتو
وانيم وزير اادفاع موشي  يجلون إا  اامشيدين باادعم األميركيز واتهم هو أييار في تارييا  

نظير  األميركيز إن تارييا  بيني   ا   ألهداف انتىابية أطلئها قبي  تو ه  إا  واشنطن الئا  
  ي   أن تبرر ته مار عل  "طبيجيار  أمرار داىليةز مجتبرار ااى فا  في اارأي بين األادقا  

وام يسبق اها "ااج قا  األمنية وااجسكرية بين اابلدين في أيسن يا تها  أن. وأياف "أادقادنا
... وااو يا  اامتيد  تساعد إسرادي   مهمة في اايفاظ عل  أمن مثي  في ااماييز وهي ع قا

أن تشكر ااو يا  اامتيد   إسرادي في اام ا   اامىتلفةز بيمنها األمنيز ومن وا    إسرادي 
ااج قا  اامتميز  تجتمد عل  ماااة وقيم مشتركةز ما ييتم علينا ". وأردف أن "عل  هد  اامساعد 

 ."ااتي تطرأ بين فينة وأىرى أن تؤثر عل  هد  ااج قا  أن نمن  من ااى فا 
 02/42/0241، الحياة، لندن

 
 أوري أريئيل يطالب وزير األمن بإجراءات أكنثر صرامة بحق المقدسيين المرابطين باألقصى .05

ية ووزير األمن ااداىلي إا  سراديلي أوري أريدي  ردي  اايكومة اإلسراديلدعا وزير ا ستيطان اإل
ارامة" بيق اامئدسيين اامرابطين في اامس د األقا  واادين  أكثرما وافها ب  را ا  " اتىاد

 يتادون  قتياما  اامستوطنين اامتواالة مند نيو شهر.
يةز األيدز قوا  "إن ااتجليما  ااتي ادر  إا  قوا  ا يت   التجام  م  سراديلونئل  اإلداعة اإل

 د من اائم  إلعاد  ااهدو "ز عل  يد قوا .اامئدسيين غير كافية داعيا إا  مزي
 49/42/0241، فلسطين أون الين

 
 ي: لم نعرف رئيس حكومة أساء إلى العالقات مع حليفنا الوحيد منثل نتنياهوإسرائيلدبلوماسي  .06

يز موشي  يجلونز إا  واشنطن أم ز عل  سراديلوا  وزير اادفاع اإل: نظير م لي - ت  أبي 
 واة  ديد  من ااميادثا  ا ستراتي ية بين اابلدين. وقا  يجلون قب  ميادرت : رأ  وفد كبير إلدار  

سرادي إن ااج قا  بين ااو يا  اامتيد  و " تئوم عل  ااماااة واائيم اامشتركةز ويمن  أن يؤثر فيها  ا 
يز في عد  م ا  ز وطبجا في اام ا  األمن إسرادي هدا ااى ف أو داك. ااو يا  اامتيد  تساعد 
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وعلينا أن نتدكر دادما ونشكر قادتها. هناك ع قا  يميمة بين اا هازين األمنيين في اابلدينز وغير 
 ."ز وتربطني بااوزير هيي  ع قا  قريبة ووثيئةإسرادي مسبوقة من ييث ي مها وأهميتها ألمن 

أسوأ يكومة اكن ماادر سياسية في ت  أبي  سىر  من تارييا  يجلون اامتفادلةز مؤكد  أن هد  
من نايية ااج قا  م  ااو يا  اامتيد . وقا  اادبلوماسي ااجريقز إي ن بنكا ز  إسرادي في تاريخ 

ية بينها اائنا  ااجام في نيويورك برتبة سراديلاادي شي  في اامايي عد  مناا  بااىار ية اإل
واإلدار  األميركيةز بجد  إسرادي يجلون نفس  كان سببا في تدهور ااج قا  بين "سفير رفي ز إن 

تارييات  اامسيدة إا  وزير ااىار ية  ون كيري. واايديث عن مسجا  اترميم ااج قا  يثير 
 ."ااسىرية

يو د اايوم يليف وايد ووييد  سرادي إل": "ااشرق األوسط"وقا  بنكا ز في يديث ىاص م  
جي وقد يكون أمرا سليما ميمون في ااجاام هو ااو يا  اامتيد . ااى ف مجها هو أمر طبي

ي فاية باإلدار  األميركية إسراديلومجاف . واكن ما ييدث ياايا هو اي  ى فا ز ب  مسا  
ورموزها. ائد شهدنا ى فا  في زمن يكوما  رابين وبيري  وشارون وباراك وأوامر ز اكن نوعية 

ئة هو غير مسبوق في تاريخ وميمون ااى فا  اائادمة م  يكومة بنيامين نتنياهوز اايااية وااساب
ااج قا  م  واشنطن. فيكومتنا تسمة انفسها بااتدى  في ا نتىابا  األميركية ومناار  )اايز  
اا مهوري( يد )اايز  ااديمئراطي( ومياواة تأاي  يهود ااو يا  اامتيد  عل  ااردي  باراك 

 .". وهدا غري  ومسته نأوباما. وم  أن نتنياهو فش  في هد  اامياو  ز   يتوقف عنها
وأياف بنكا  أن ااتارييا  األىير  ااتي أطلئها وزيران في اايكومة )نفتااي بني  و لجاد أردان( 

اكن ااطامة ااكبرى هي في طريئة عم  وتفكير اايكومة "يد كيريز هي نمود  وايد فئط. ويتاب : 
ايلفا  يناار بجيهم بجيا. وهم ت ا  ااو يا  اامتيد . فهد  تجد يليفنا ااوييد. ويفترو أن ا

ينااروننا بئو    هواد  فيهاز عسكريا واستراتي يا وسياسيا واقتااديا. بينما نين نتفر  عليهمز وهم 
يوا هون اااجوبا  في ااشرق األوسط. وعندما يئواون انا إن ااجاام ااجربي ينتئدهم عل  تييزهم 

نا بفوادد  مةز وستساعد عل  ير  )داعش(ز نرد ويطاابهم بتيريك مسير  ااس مز ااتي ستجود علي
عليهم به وم كاسة. وندى  مجهم في اداما  عل  قيايا غير مبددية وغير مايرية ايياتناز 
ويمكننا تأ يلها أو يت  ااتناز  عنهاز مث  اابنا  ا ستيطاني وماادر  األرايي اافلسطينية. وبهداز 

م يتيير وااماااة تتيير وسلم األفيليا  في اامنطئة نير  ااج قا  ونير  ماااينا. ألن ااجاا
 ."يتيير وقد يكلفنا موقفنا اامتشدد هدا ثمنا باهظا أييا عل  اجيد ع قاتنا م  أميركا
 02/42/0241، الشرق األوسط، لندن



 
 

 

 

 
           04ص                                     3373 العدد:    02/42/0241 نثنينال  التاريخ:

 

 

حقـوق النسـان" للـدفاع عنهـا بشـأن اتهامـات بارتكابهـا جـرائم مجلـس " إلـى ترسـل وفـدا   "إسرائيل" .07
 حرب 

بارتكا   رادم ير  ى    سرادي في ظ  ا تهاما  اامو هة إل :ااييا  اا ديد  -ئد  ااميتلة اا
ي رفي  اامستوى الدفاع عنها أمام م ل  إسراديلااجدوان عل  قطاع غز ز وا  ام  إا   نيف وفد 

ف  يئوق اإلنسان وموا هة ا تهاما  بارتكا   رادم ير  وانتها  سياسة تمييز عناريز اكن اا 
 أن هدا ااوفد ييم عربيا وايدا عل  األق  وهو أيمن سيف.

بجد ااجدوان ااويشي واامدمر عل  قطاع غز  وبجد ادور تئارير من  إسرادي ويأتي استدعا  
 بارتكا   رادم ير . إسرادي مؤسسا  دواية اتهم  

 00سا اة من  ان  ي اايوم ا ثنين أمام م ل  يئوق اإلنسان وسيىي  المسراديلوسيمث  ااوفد اإل
ىبيرا دوايا في يئوق اإلنسان يو  انتهاكا  ايئوق اإلنسان في اايفة اايربية وغز  وااداى  
اافلسطيني وييا  اامها رين غير ااشرعيين. وسيسأ  ااوفد عن ا نتهاكا  في قطاع غز  بشك  عام 

ي اائد  ااشرقيةز ية في اايفة اايربية وفسراديلوى   ااير  بشك  ىاصز وعن ااسياسا  اإل
وعن أسرى افئة ااوفا  األيرار )افئة شاايط( اادين أعيد اعتئااهمز ويو  ظروف س ن األسرى 
األمنيين وأسبا  اإليرا  عن ااطجامز كما سيسأ  عن اامها رين األفارقة وطاابي اال و ز وعن 

أن  اإلاكترونيوقجها " عل  مايرونو وقاا  اييفة "يديجو   يئوق األقلية اافلسطينية في ااداى .
 .ي هي ااير  عل  غز سراديلأهم اائيايا ااتي سيست و  فيها ااوفد اإل

 02/42/0241، الحياة الجديدة، رام هللا
 
  جراء حربه ضد تل أبيب  باهظا   : عباس سيدفع نثمنا  زئيف إلكين .08

ز ردي  ااسلطة ية زديف إاكينسراديلردي  ا نة ااىار ية واألمن اابرامانية اإلاتتهم ااناار : 
 اافلسطينية ميمود عبا  بشن ير  سياسية يد ت  أبي ز متوعدار إيا  بدف  "ثمن باهظ"  رتا  داك.

(ز "إن عبا  يشن يربار 02|09وقا  إاكين في تارييا  نشرتها اإلداعة ااجبريةز اايوم األيد )
م يشنت  يدها"ز عل  يد وعلي  أن يجلم أن  سيدف  ثمنار باهظار  را  أي ه و  إسرادي سياسية عل  

ي يكومت  إا  وقف اامناكفا  ااسياسية وما واف  سراديلقوا . وفي سياق آىرز دعا ااناد  اإل
بأسلو  "ااتناطة" م  ااو يا  اامتيد  األمريكيةز   سيتما أنها أكبر داعم ومساعد الدواة ااجبريةز 
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ثمنها"ز وفق  إسرادي   ي   أ  تدف  مشيرار في ااوق  دات  إا  أن "واشنطن ترتك  أييانار أىطا
 تاريي .

 49/42/0241قدس برس، 

 
 ي يطرح مشروع قانون "تقاسم األقصى" للتصويت الشهر المقبلسرائيلالكنيست ال .09

ي طرم مشروع قانون "تئاسم" اامس د األقا  سراديليجتزم "ااكنيس " اإل: نادية سجد اادين -عمان
  ااشهر اامئب ز ما يمهد إلط ق يدت اامستوطنين اامتطرفين في اامباركز زمنيار ومكانيارز التاوي

 اقتيام  وانتهاك يرمت ز كما يدث باألم .
ية بلورت  مؤىرارز سراديلويسمة اائانون عند ادور ز بجدما استكمل  ا نة ااداىلية اابرامانية اإل

واامسلمين في اايرم "با   اايهود" في األقا ز عبر مئترم "مساوا  اايق في ااجباد  اليهود 
 اائدسي" ااشريفز وتىايص مكان ومواعيد ميدد  االواتهم وأدا  شجادرهم اادينية.

وييظر "اامشروع" تنظيم اامظاهرا  وا يت ا ا  ااميادت  تي  طادلة ااجئوبةز في إشار  إا  
مسلمين اافلسطينيينز ما ييفي طاب  "ااشرعية" عل  اعتدا  قوا  ا يت   واامستوطنين يد اا

 واامجتكفين داى  اامس دز عل  غرار األم .
 02/42/0241، الغد، عّمان

 
 ي يطالب بسجن حنين زعبيسرائيلاليمين ال .21

ية اايمينيةز سراديلطاا  أعيا  في ااكنيس  ومسؤواون باأليزا  اإل :اائد  دو  كوم - أبي ت  
جد تاريياتها ااتي أطلئتها عبر ز وداك بإسرادي مسا  ام  األيدز بس ن أو إبجاد ينين زعبي عن 

ي وداعش فك هما يمارسان سراديلاائنا  ااثانية أم ز وقاا  فيها "إن    فرق بين اا يش اإل
وأشار  اييفة "مجاريف" ااجبرية إا  أن تارييا  زعبي أثار  عاافة سياسية في  اإلرها ".
ا   وعيو ااكابني  "يسرادي  بدور ز قا  وزير ااموا بجد أن ساو  بين اا يش وداعش. إسرادي 

كات " أن  ي   إي اد وسيلة قانونية تتطل  نزع افة عيو اابرامان بشك  نهادي عن زعبي. 
فيما قاا  عيو ااكنيس  ميري  متهما إياها ب ط ق عبارا  تشهير وىيانة من أ   إيئاع اافتنة.

وأن   إسرادي مث  ىطرا عل  ريييف وااتي كان  قد توا ه  أكثر من مر  م  زعبيز إن األىير  ت
 ي   إبجادها إا  قطر إا   ان  عزمي بشار  أو إا  غز .

 02/42/0241، القدس، القدس
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 كالهما إرهابيين يقومان بالقتل بدون حدود "داعش"ي وسرائيلالجيش الحنين زعبي:  .20

نيةز إن    فرق زعبي في ائا  متلفز م  اائنا  ااجبرية ااثا قاا  ينين :اائد  دو  كوم - أبي ت  
 ي من  رادم وما يفجل  داعش باادبة بااسكاكين.سراديلبين ما يرتكب  اا يش اإل

ي بكبسة زر وايد يئت  سراديلوأياف ز "داعش تئت  في ك  مر  شىاا بااسكينز اكن اا يش اإل
ااجشرا  من اافلسطينيين واداك اي  هناك فرقا بين يئت  بااسكين وبين من يئوم بتاوير 

زعبي قواها في ااتارييا  الئنا  ااجبريةز "ما يستىدم   وأكمل  سطينيين وهو يئتلهم يايكا".اافل
ائا  قناب  كبير  من اا و واستىدام اادبابا   F16ي من طادرا  يديثة مث  طراز سراديلاا يش اإل وا 

 واألسلية اامىتلفة اامتطور  من أ   قت  اامدا  من اامدنيين".
ي وداعش ك هما "إرهابيين" يئومان باائت  بدون يدود أو ىطوط سراديلواعتبر  أن اا يش اإل

وافت  إا  أن انيمام بجو فلسطينيي ااداى  إا  داعش   يجني أن داك ظاهر ز مؤكد ر  يمرا .
وأشار  إا  أنها بانتظار قرار ااميكمة ااجليا بشأن إعادتها الكنيس   أنها قيية عابر  ستنتهي قريبا.

أشهرز مؤكد ر يئها في ا ستمرار بمهامها. كما أكد   2ة األى قيا  إلبجادها عن  بجد قرار ا ن
 ".إسرادي عل  يئها بااتواا  م  ااناد  ااسابق عزمي بشار  واامتهم بااتجاون م  "أعدا  

 02/42/0241، القدس، القدس
 
 لة فلسطيني من غالبية في مجلس األمن لالعتراف بدو إسرائيلتوجس وخوف يديعوت أحرنوت:  .22

ية ااياكمة أم ز عن ىوفهاز من سراديلأعرب  أوساط في اامؤسسة اإل: برهوم  رايسي -ااناار  
تجترف باادواة  01تركيبة م ل  األمن اادواي ااياايةز ااتي ستشك  أغلبية بين األعيا  ااز 

 اافلسطينيةز ما سيؤدي إا  استىدام اافيتو األميركي إل هاو اامشروع اافلسطيني.
قاا  اييفة "يديجو  أيرنو "ز إن م ل  األمن سيشهد "عاافة سياسية"ز يس  ااتجبيرز في و 

ز م  دىو  تييير تركيبة اام ل  إا  ييز ااتنفيدز إد يس  ااتئديرا  0201مطل  ااجام اامئب  
يةز ف ن  م  دىو  ماايزيا وفنزوي  إا  م ل  األمنز سيكون ال ان  اافلسطيني أغلبية سراديلاإل
 ورية في اام ل  تجترف باادواة اافلسطينية.ف

بشك  كبير في اا بهة اادبلوماسية. فمن م موعة  إسرادي وقاا  اااييفةز إن ااتيييرا  "ستيجف 
واوكسمبورغ. ومن  نو  أميركا ستي   أسترااياونيوزاندا ستي ن مي   إسبانيااادو  اااناعية ف ن 

. إد أن فنزوي  قطج  ع قاتها اادبلوماسية م  سرادي إل. وُتجد هد  يربة األر نتينفنزوي  مي  
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تلئي اادعم:  إسرادي   تنتظر  أييا وأفريئيا. ومن آسيا إيرانوتئيم ع قا  وثيئة م   إسرادي 
قريبة  أفريئيةز ومكان روانداز ااتي تجتبر يليفة اإلس ميةوستي  مكان كوريا اا نوبية ماايزيا 

 ز ستأتي أنيو ".سرادي إل
في شك  غيا  أغلبية مؤيد   األوا ي تا دفاع:  سرادي وتابج  اااييفةز أن  "يت  اايوم كان إل

"ااي ة ااثانية"ز  سرادي الدواة اافلسطينيةز وااثانية اافيتو األميركي"ز وبييا  ااي ة األوا  ستبئ  إل
  ت ربة يظ  وسيطل  يينز ف ن أبو مازن "سيسارع إثر هد  ااتيييرا  إاسراديلوبتئدير ااساسة اإل

اامتيد ز ألن تييير تركيبة اام ل  سيمنة أبو  األمممن اام ل  ااجيوية ااكاملة افلسطين في 
مازن دافجا وتش يجا عل  "اارهان عل  ك  اااندوق". بمجن : أ  يطل  فئط ا عتراف بدواة في 

 إا  ميكمة اا نايا  اادواية في  هاي". أيياز ب  ويتو   األمنم ل  
 02/42/0241، الغد، عّمان

 
 تفاوض لبيع غاز إلى شركات خاصة في مصر" إسرائيل" .23
ي تمار أم  األيد انهم يتفاويون سراديلرويترز: قا  ااشركا  في يئ  ااياز اابيري اإل –اائد   

عل  بي  ما   يئ  عن ىمسة مليارا  متر مكج  من ااياز عل  مدى ث ثة أعوام إا  عم   من 
 .إسرادي اص في مارز عبر ىط أنابي  أنشئ في األا  انئ  ااياز إا  اائطاع ااى

قب  نيو عشر سنوا  شركة غاز شرق اامتوسطز ااتي  أنشأت وستنئ  اإلمدادا  عبر ىط أنابي  
سرادي كان  قادمة عل  تنفيد عئد ااياز ااطبيجي بين مار و   .ا 

 02/42/0241، القدس العربي، لندن
 
 الكروي لشكره عزمي بشارة "أبناء سخنين"يق ية على فر إسرائيلحملة  .24

يملة عل  أهم فريق كر  قدم  إسرادي ودي  عواود : شن  أوساط رسمية وغير رسمية في   –ااناار  
ائيام  بتو ي  ااشكر الدكتور عزمي بشار  عل  دور  في دعم  "أبنا  سىنين"ادى فلسطينيي ااداى  

 أبنا ايبرمانز عل  افيت  في اافيسبوكز فريق  أفي دور اافريق من قب  قطر. وها م وزير ااىار ية
 سىنين اا ع  باادر ة األعل  ودعا اشطب  من اادوري.

ااشىص اامشبو  باات س  ومساعد  يز   يسراديلاإلعندما يشكر فريق يلج  في اادوري "وتاب  
واقترم ايبرمان . "ز ي   اتىاد ىطوا  اارمة يد إسرادي هللاز اادي هر  من ااب د وييرو يد 

دار  يسراديلاإلعل  اتياد كر  اائدم  سىنين في اادوري األعل   أبنا اادوري ااتفكير بتجليق نشاط  وا 
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وانتها  ىطوا  اارمة فورا يد  كفرو غراما  كبير  ومباريا  بدون  مهور افتر  طويلة. وأقترم 
 إدار في أي تسوية الاراعز عل  ايبرمان اادي يدعو في برنام   ااسياسي اتريي  فلسطينيي ااداى  

 ."اائطري أواافريق ااتفكير ب مكانية ا نتئا  الج  في اادوري اافلسطيني 
 02/42/0241، القدس العربي، لندن

 
 يين يعارضون قيام دولة فلسطينية وتقسيم القدسسرائيلاستطالع: غالبية ال .25

يز أ را  "مركز اائد  سراديلم اإلأظهر  نتادج استط ع الرأي ااجا :اائد  دو  كوم -رام هللا
تجارو قيام دواة فلسطينية وا نسيا  من  يةإسراديل اغلبي ز أن يسراديلاإلالشؤون ااجامة واادواة" 

ووفئا ا ستط ع اادي نشرت  اييفة "يسرادي  هيوم" اايوم األيدز ف ن  اائد  ااشرقية وغور األردن.
ز كما يجارو 0927لسطينية عل  يدود عام من اامستطلجين يجاريون قيام دواة ف 74.3%
 أنوبين  نتادج ا ستط ع  من غور األردن. إسرادي دواة فلسطينية تطل  انسيا   74.9%
من  إسرادي يجاريون قيام دواة فلسطينية يكون شرط قيامها انسيا   يينسراديلاإلمن  72.0%

 اائد  ااشرقية.
من اايفة اايربية بجد  إسرادي م بشأن انسيا  إن  ام يطرأ أي تييير عل  موقفه %72.0وقا  

إنهم أابيوا  %02.0وااجراقز فيما قا   سوريةاستي   تنظيم "داعش" عل  أ زا  كبير  من 
 ي.إسراديلمستجدين بئدر أق  الموافئة عل  أي انسيا  

 02/42/0241، القدس، القدس
 
صابةاستشهاد طفلة  .26  أخرى دهسهما مستوطن قرب رام هللا وا 

سنوا ز متأثر  ب رام أايب  بهاز إثر دهسها من قب   1طفلة فلسطينية تبلغ من ااجمر  شهد است
وقا   مستوطن يهودي قر  بلد  سن   شما  رام هللاز بيس  شهود عيان ومادر طبي فلسطيني.

دار  إينا مدير قسم ااطوارئ في م م  رام هللا ااطبي سمير اليباز اوكااة "األنايو " إن ااطفلة 
 مستوطن يهودي.من قب  ي  توفي ز متأثر  ب رام أاي  بها نتي ة دهسها ىل

وأوية اليباز أن دار ىلي  ا ري اها عملية  رايية في م م  رام هللا ااطبي إلنئاد يياتها إ  أنها 
 فارق  ااييا ز مشيرا إا  أن طفلة أىرى أايب  بدا  اايادثز اكنها في وي  ايي مستئر.

 سنوا ز مشيرين إا  أن اامستوطن  د باافرار. 0و 1طفلتين تبليان من ااجمر وأوية ااشهود أن اا
 49/42/0241، فلسطين أون الين
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 مستوطنون يستولون على منازل جديدة في سلوان .27
استوا  مستوطنونز ف ر اايوم ا ثنينز عل  بناية سكنية من عد  شئقز  كوم:اائد  دو  -اائد  

م  قطجة أرٍو في منطئة "بطن ااهوى" ببلد  سلوان  نو  اامس د أرو ومنز  آىر  إا  باإليافة
 اامباركز بيماية قوا  كبير  من  نود ا يت  . األقا 

 إا ويئو  األهااي إن اابنايتين تجودان اجادلتي اار بي واائواسميز وأن  تم تسري  هد  ااشئق 
نز ر في يي وادي يلو  في م 02 مجيا  استيطانية يهودية تماما كما يا  مؤىرار من تسري  

 اابلد . في يين ام تؤكد أي  هة رسمية قيية ااتسري .
يدكر أن اا مجيا  ا ستيطانية تمكن  قب  سنوا  من وي  اايد عل  ايدى اابنايا  ااكبير  في 

 بؤر  استيطانية باسم "بي  يوناتان". إا دا  اامنطئة اامجروفة باسم عمار  "مراغة"ز وتم تيويلها 
 02/42/0241، القدس، دسالق

 
 تحت حراسة من قبل شرطة االحتالل  للمسجد األقصىاليهود يجددون اقتحامهم  المستوطنون .28

ادى اايهودز يت  عاد  م موعا  من  "ااسب "فادي أبو سجدى: ما أن انته  عطلة  -رام هللا
امس د األقا ز وشرع  باقتيام ا "ط   أل   ااهيك "اامستوطنين اامتطرفينز اامجروفين باسم 

من  هة با  اامياربةز تي  يراسة مشدد  من قب  شرطة ا يت   اإلسراديليز وقواتها ااىااةز 
 في  يش ا يت  . "ير  اايدود"وتي  مراقبة عناار من 

ى   اايومين ااماييين نيتها تنظيم اقتياما  المس دز بزعم  "ط   أل   ااهيك "وأعلن   ماعة 
ز اادي تم تمديد منج  من اقتيام األقا  يت  نهاية "يهودا غليك"م اامتطرف ااتيامن م  ااياىا

 األسبوع اامئب .
و دير باادكر أن هد  اام موعة اامتطرفة من ط   في اا امجا  ااجبريةز يئودها اامتطرف تومي 

برية نيسانيز واامتطرفة راشي  توتيز وسار  ياشيديفز وعوفير ايفنيز وعدد من ط   اا امجة ااج
 في اائد  ااميتلة.

وكان  شرطة ا يت   اإلسراديليز قد فري  إ را ا  مشدد  عل  دىو  اامالين إا  اامس د 
األقا ز وقام  بايت از بطاقاتهم ااشىاية عل  اابوابا  اارديسيةز إا  يين ىرو  أايابها 

 من .
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مس د األقا  في اائد  واقتيم  قوا  كبير  من  نود ا يت   يار  با  ااسلسلة اامؤدية ال
ااميتلةز وداهم  منز  األسير ااميرر أيمد ىلفز واعتئل  شئيئ  يمز  بجد ا عتدا  علي  
بااير  اامبرمز وأاابت  ب روم في رأس ز قب  أن تئتاد  إا  مركز "اائشلة" التوقيف وااتيئيق في 

 منطئة با  ااىلي  في اابلد  اائديمة.
ا يت   ياار  ى   داك منز  عادلة ىلفز وهدد  باقتيام وبيس  شهود ااجيان ف ن قوا  

منز  األسير ااميرر ىلف بهدف اعتئا  شئيئات ز فيما كان  منطئة با  ااسلسلة شهد  موا ها  
 عنيفة بين ااسكان وقوا  ا يت  .

د عل  اا ان  ااسياسيز قا  ااردي  اافلسطيني ميمود عبا ز إن اائياد  اافلسطينية بادد اتىا
اإل را ا  اائانونية اا زمة عل  اااجيد اادواي بىاوص اقتياما  اامستوطنين المس د األقا  

ن اائياد  ان تسمة ائطجان اامستوطنين بااجبث في .  اامباركز وا 
وأكد ااردي  عبا  أن قيية مدينة اائد  بشك  عامز واقتياما  اامستوطنين المس د األقا  

بيث  اام ل  ااثوريز بينما اوم بمياسبة إسرادي  قانونيار ودوايار اامباركز بشك  ىاصز هي ما سي
 باائو  "إننا بادد اتىاد اإل را ا  اائانونية اا زمة عل  اااجيد اادواي في هدا اإلطار".

وقا  ااناطق اارسمي باسم فتةز نبي  أبو ردينة "إن اال نة اامركزية أدان  ا عتدا ا  وااممارسا  
 .ي تستهدف اامس د األقا  اامبارك ومياواة تئسيم  زمانيار ومكانيار اإلسراديلية اات

 02/42/0241القدس العربي، لندن، 

 

 

 تشديد الحراسة على المسجد األقصى وسط توترات .29
شدد  ااشرطة اإلسراديلية واافلسطينية اايراسة عل  باية اامس د األقا  يوم : رويترز_  اائد 

زوار اايرم اائدسي من اامسلمين واايهود ودعوا  ااردي  األيد وسط تااعد ااتوترا  بين 
 اافلسطيني ميمود عبا  باادفاع عن األقا  "بأي طريئة".

وانداج  اشتباكا  مرارا ى   األسابي  اائليلة اامنارمة م  تزايد أعداد اايهود اادين زاروا اايرم 
د ما أثار غي  اافلسطينيين اادين اائدسي اامجروف عند اايهود باسم  ب  ااهيك  ى   أعياد اايهو 

 يجتبرون داك  ز ا من مىطط إسراديلي اتييير ااوي  ااراهن.
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وبجد ف ر يوم األيد ت م  نيو عشر  من اايهود اامتشددين وعشرا  ااسيام األ ان  ازيار  اامكان 
نا  عل  ورافئتهم ااشرطة وهم يتمتمون بالوا  في يين منجتهم من أدا  الوا  علنية أو ا ني

 األرو.
 49/42/0241وكالة رويترز لألنباء، 

 

 "إسرائيل"هنية تلقت عالجا في  إسماعيل ابنة :"أحرونوت يديعوت" .31
قا  مادران مطلجان إن ابنة إسماعي  هنية اائيادي  _ عن يديجو  أيرونو : رويترز_ اائد  

ا ااشهر بجدما تجري  في يركة يما  في غز  أدىل  إا  مستشف  في إسرادي  الج   ااطارئ هد
 امياعفا  عئ  إ را  طبي روتيني.

يدث ام يؤكد  أو ينف  اامسؤواون أن  ويظهر إدىا  ابنة هنية امد  أسبوع في مستشف  في ت  أبي  
 .اافلسطينيون واإلسراديليون

وامتن  اامادران وهما فلسطيني ودبلوماسي أ نبي مطلجان عل  اايااة عن إعطا  اسم ابنة هنية 
 نهما طلبا عدم نشر تفااي  عن يااتها مراعا  اىاوايتها.واك

ومند ااير  وبجد انتهادها في أواىر أغسط  آ  نئ  عشرا  اامري  من غز  إا  اامستشفيا  
 اإلسراديلية ييث ااموارد وااتكنواو يا وااج   اامتطور وااجمليا  اامجئد  أفي  بكثير.

من يفيدا  هنية عوا   في مستشف  إسراديلي في نوفمبر وأفاد  وساد  إع م إسراديلية أن وايد  
 تشرين ااثاني اامايي بينما سج  يمات  الج   في مستشف  في اائد  في يونيو يزيران.

 49/42/0241وكالة رويترز لألنباء، 

 

 " بسجن "ريمون"5وحدات القمع تقتحم قسم " .30
مركز "أسرى فلسطين الدراسا " أن ااويدا  ااىااة اائمجية اامجروفة باسم "اايمتاز"  ااسبي : أفاد
 بس ن ريمون ااايراوي ابام األم ؛ بي ة إ را  تفتيشا  دورية داى  األقسام. 1اقتيم  قسم 

اايفة اايربية إن ااجشرا  من عناار اايمتاز  فيوقاا  أمينة طوي  ااناطئة اإلع مية المركز 
ة باألسلية أ روا يملة تفتيش دقيئة داى  اائسمز وسط أ وا  من ااتوتر في افوف اامد  

 األسرى؛ عئ  ااجبث بممتلكاتهم ااشىاية وتىري  ااكثير منها.
 02/42/0241السبيل، عّمان، 
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 لالحتالل السرائيلي "فيسبوك"فلسطينيون يقاومون انحياز  .32

ا نتفاية اافلسطينية "ز افية "فيسبوك"  موق  ز أغلئ  إدار 0200هللا_ بديجة زيدان: في  رام
أاف إع ابارز وداك بجد أن  312بجد أق  من شهر عل  إنشادها وكان  ياد  قرابة  "ااثااثة

تيرتو عل  "ها متها  ها  إسراديلية عد  وأىرى مؤيد  إلسرادي . وكان اإلغ ق تي  دريجة أنها 
سراديليز آنداكز يواي أداشتاينز طاا  عبر رسااة ز بىااة أن وزير اإلع م اإل"ااجنف يد اايهود
ب غ ق ااافية بدعوى أنها تيرتو يد اايهودز فيما أشار  اييفة  "فيسبوك"رسمية مؤسَ  

إا  أن ااىوف من يدوث ثور  شجبية فلسطينية عل  غرار ما يدث في دو   أيرونو "يديجو  "
 اداعية إا  هبة  ماهيرية وانتفاية ثااثة.عربية عد ز ازداد بجد ظهور اام موعة اإلاكترونية ا

وبجد أسابي  من إغ ق ااافية ااتي كان  تدعو فجليار إا  انتفاية ثااثة في منتاف أيار )مايو( 
أاف إع ا  في يومها األو ز  32من داك ااجامز أنشأ اائادمون عليها افية  ديد   مج  قرابة 

 .اتيلق هد  اامر  قب  أن يمر شهر عل  إنشادها
أما ااميطة اامفالية ااثانيةز فكان  متزامنة أييار هدا ااجام م  دكرى اانكبة اافلسطينيةز وهد  اامر  
تي  عنوان ااتيامن م  األسرى اافلسطينيين ااميت زين إداريار وااميربين عن ااطجام في مجتئ   

ز "فيسبوك"ة بمشتركي ا يت   اإلسراديلي. ييث دع  اايملة إا  توييد اور  "اابروفاي " ااىاا
واااور  عبار  عن أسير مجاو  ااجينين يرتدي اازي اابني اادي تفري  قوا  ا يت  ز مكتو  

 ."شاباك"و هاز ااز  "مالية ااس ون اإلسراديلية"علي  كلمة بااجبرية تشير إا  
نين اادين واايئيئةز ف ن هد  اايملة أيدث  ي ة أكبر من اايملة األوا ز إن عل  اجيد اامتيام

مليون شىص قاموا بتييير اورهم وتوييدها يمن إطار اايملةز أو عل   04 بيواايقدر عددهم 
زعا ها. فساهم  اايملة بيم  أاوا  اامجتئلين  اجيد ااتأثير في ااسلطا  اإلسراديلية وا 

اكترونيااافلسطينيين إا  ااجاام في شك  إي ابي إع ميار   .وا 
 02/42/0241الحياة، لندن، 

 
 ( سعيد خوري بمشاركة رئيس حكومة فلسطينCCCمؤسس ورئيس شركة )لتشييع حاشد  .33

( سجيد ىوري إا  مثوا  في بيرو  ااتي CCCُشي  أم ز مؤس  وردي  شركة اتياد اامئاواين )
ايا  عود ز إاامطران  األرثودك أيبهاز في مأتم رسمي مهي  ترأس  متروبواي  بيرو  الروم 

ىايا  االبنانية واافلسطينية وفي مئدمهم رديسا اايكومة االبنانية تمام س م وشارك في  يشد من ااش
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اانيابية ااردي  فؤاد  "اامستئب "واافلسطينية رامي يمد هللا ممث ر ااردي  ميمود عبا  وردي  كتلة 
ااسنيور  وبمشاركة ممثلين عن بطريرك أنطاكية وسادر اامشرق الروم األرثودك  ومطارنة بيداد 

 كوي  واائد  وفي دافيا واألردن.واا
وأشاد عود  في عظة ب ن ازا  اافئيد وتيدث اامطران بنديكتو  اائد  عن فياد  ااراي  ويب  

ز وأكد اديق ااجادلة باس  عئ  "عشق "اائدو  اايازمة"ألري . وتيدث ن ل  توفيق عن وااد  
د  فلسطين   سيما مشروع تطوير اديئ  البنان وانتاار  اليق واامظلوم ومساهمات  في تطوير بل

 بي  ايم.
ثم تيدث يمد هللا عن مؤسست  ااتي "ساهم  باور  مباشر  في تنمية قطاعا  ااسياية وااطاقة 

 واإلعمار واابنية ااتيتية".
وقا  ااردي  ااسنيور  في تأبين ىوري: "نودع كبيرار من كبار هدا اامشرق بجد ريلٍة طويلٍة ا  كان  

وااكفام وبااابر وااتيم  واامثابر  واامبادر . انطلئ  من افد في فلسطين عام يافلة بااجم  
إا  ااجاام ااري  اتنتهي اايوم في ابنان اابلد اادي طااما أي  وأراد أن ييتين  ثرا . إ ت أنت  0903

هد  ااريلة ام تنت  وان تنتهي هنا. فتستمر ريلة اامجلتم سجيد اإلنسان ييتة نابية في يمادر 
أادقاد  وميبي  وعارفي  ومواطني ز مستند  إا  دكرا  ااجطر ز واا  إن ازا  كبرى يئئهاز ومؤسسا  
أطلئها وساعدها واروم شيدهاز وأشىاص كثيرين عم  عل  إقدارهم بمنيهم فرص ااتجلم وااجم . 

م  اديئ  واستجاد "ن زززاي  في تطوير تئاايَد مؤسساتية في شركة "اتياد اامئاواين" ااتي أسسها 
 .0910ونسيب  يسي  اااباغ وزميلهما كام  عبد ااريمن في بيرو  عام 

ودكر أن ىوري بادر فورار إا  ا ست ابة اطلبي في ااتجاون م  اايكومة االبنانية اموا هة تيدي 
ز ييث تبرع باسم شركة 0222ا  تيام واادمار اادي تسب  ب  ااجدوان اإلسراديلي عل  ابنان عام 

أس  سجيد ىوري م  عدد من "امئاواين بترميم وا عمار مدر ا  مطار بيرو  اادواي". وقا : اتياد ا
ايب  ممن آمنوا ويملوا اوا  اائيية اافلسطينية عددار من اامؤسسا  ااىيرية اافلسطينية ومنها 
مؤسسة ااتجاون ااتي عمل  عل  دعم وتموي  اامشاري  ااتنموية داى  فلسطين وفي مىيما  

 ."وااتي كان  من أواد  اا مجيا  ااىيرية في ااجاام ااجربي ااتي تهتم بشؤون اافلسطينيينااشتا  
 02/42/0241الحياة، لندن، 
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 ةبسوري "داعش"قتيل من فلسطيني الداخل في صفوف  أول .34
ز ى   قتاا  األىيرقت  أو  شا  من اافلسطينيون اادين يئيمون داى  ااىط  _ األنايو :دمشق 

في األرايي ااسوريةز يس  اإلداعة اإلسراديليةز وماادر من عادلت  اايوم  "داعش" م  تنظيم
 األيد.

إن ااطبي  عثمان أبو اائيجانز قت  أثنا  مشاركت  في اائتا  ” أبو اائيجان“وقاا  ماادر من عادلة 
 باألرايي ااسورية. "داعش"م  تنظيم 

أبو اائيجانز أثنا  مشاركت  في اائتا  م  تنظيم من  انبها أكد  اإلداعة اإلسراديليةز مئت  عثمان 
 دون أن تجلن موعد مئتل  تفايليا."ز داعش"

وييم   "داعش"وأشار  اإلداعة إا  أن هدا ااشا ز هو أو  قتي  كان يشارك في ااير  م  تنظيم 
نا  شمااي إسرادي ز أث” أم اافيم“اا نسية اإلسراديليةز مشير  إا  مئت  شا  ااجام اامايي من 

 ”. بهة اانار “مشاركت  في اائتا  م  
بمدينة عسئ نز  نوبي  "بارزي ي"كان يجم  في مستشف  “وأويي  اإلداعة أن هدا ااطبي  

 ”.تنظيم داعش في سورية إا إسرادي ز ويدع  عثمان أبو ااِئيجانز وكان غادر إسرادي  وانيم 
ئ ز وكان تىر  من كلية ااط  في اا امجة عاماز وهو من بلد  يور  في اان 02ويبلغ أبو اائيجان 

 األردنية.
وكان  ميكمة ااالة في بدر ااسب ز يكم  مؤىرا عل  إدري  أبو اائيجانز شئيق عثمانز بااس ن 

وأويي  اإلداعة  ز عل  ااتسل  إا  سورية.أقربادهماامد  عامز بجد إدانت  بمساعد  شئيئ ز وأيد 
مواطني إسرادي  ااجر ز إا  ااتنظيما  اا هادية اامىتلفة  شىاا من 32أنها تجلم بانيمام قرابة 

 ااناشطة في سورية وااجراق.
 02/42/0241القدس العربي، لندن، 

 

 دعوة في عين الحلوة إلى التصعيد شعبيا   وقف معونة "األونروا" عن فلسطينيي سورية: .35
  وث ثين دو را بد  غدا  يواإقرار "األونروا" بوقف مجونة مدة دو ر بد  : ميمد اااةااسفير _ 

عادلة من فلسطينيي سورية دف  باائوى ااوطنية واإلس مية  0022شهري الشىص ااوايد عن نيو 
واال ان ااشجبية في مىيما  ايدا وا نة اامتابجة اامركزية المه رين اافلسطينيين من سورية إا  

ارها واافة اائرار بأن  " ادزر وظاازم و  ابنانز إا  تو ي  رسااة تنبي  وتيدير الوكااةز الجود  عن قر 
إنسانيز وهو بمثابة إادار ُيكْم باإلعدام ااتدري يز ألن    مدىو  اتلك ااجاد   سزوى مجونة 
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األونرواز وتستجين بتلك اامجونة فئزط اشرا  ما أمكزن من ا يتيا ا  اامجيشية األساسية و  مكان 
 الكماايا  في ييا  أفرادها".

ر  ا  ى   ائا  موس  عئد في مىيم عين اايلو  أم ز وشارك في  ممثلون عن األطر ااتيدي
اافلسطينية في منظمة ااتيرير واائوى اإلس مية وقوى ااتيااف: اافلسطينية و"أناار هللا"ز واال ان 
ااشجبية وهيدا  اام تم  اافلسطيني ويشد من اانازيين من سورية. وقد  ر  مناقشة ا نجكاسا  

سلبية اامجيشية واايياتية واإلنسانية ائرار ااوكااة عل  ااجاد   اانازيةز إيافة إا  إقرار سلسلة اا
 من ااتيركا  ااشجبية ايين عودتها عن قرارها.

مسؤو  ا نة اامتابجة اامركزية قاسم عباسي رأى أن  "وفق اامجايير اادواية ااتي استند  إايها 
في اامدة من إ مااي ااجاد   اامه ر ز اتتمكن من  2ز1بت  األونرواز وطاا  بيساباتها ما نس

واو  أعطوناا ستمرار بتوفير اامجونة البئية ااباقية من اامه رينز ف ن اانتي ة م افية الواق "ز وقا : "
نسمة من  7222ز  2222عادلة وايد  ايس  بيا ة وفئَا اهد  اامجايير". وتاب : "تلك اانسبة تساوي 

تيواون إا  ييية ييث   ي زدون أي فراة الجم  م  ندر  تئديم اامساعدا  من اامه رينز سي
واألبنا  بسب  ااجزوز اترك  األطفا مؤسسا  اام تم  اامدنيز ما يزيد من مجاناتهم وستدفز  بمدا  

 مئاعد اادراسة وستؤدي  رتكا  اا نة اا نادية واألمنية".
ين سر "اال ان ااشجبية" أبو بسام اامئدم تشدد عل  "أن وانته  اامؤتمر إا  إقرار وثيئة ت ها أم

ااياو  عل  اايئوق من األونروا يستو   أن يكون ااجم  مشتركا ووفق أ نزد  واييةز وا اتزام 
واامشاركة اافجااة بااتيركا  واافجاايا  ا يت ا ية اامزم  تنفيدها وىااة من قبز  اامه رين 

ااتفاف اامه رين وتويدهم ىلف ممثليهم “بز ر ". وتطاا  ااوثيئة اايئوق اامهدو  أايا باعتبارهم 
وا نة اانازيين بهدف ا ستمرار في تنفيد ااتيركا  عل  قاعزد  وي  روزنامة ميدد  من ى   

 ااتواا  م  اامر جيا  اافلسطينية بدون استثنا ".

 02/42/0241السفير، بيروت، 

 

 تحّولهم إلى رهائن "إسرائيل"و… اعتقالهمعشرات األسرى المحررين يعاد  .36
تأتي علينا وقد أعاد  سلطا   "افئة شاايط" قا  ردي  نادي األسير قدور  فار  إن دكرى

ا يت   اعتئا  ااجشرا  من ميرري ااافئة في يزيران اامايي ألسبا  سياسيةز ويواتهم إا  
ا يت   واإلقامة اا برية طيلة رهادنز وبيقت ميررين كانوا قد ااتزموا بااتوقي  ااشهري ادى سلطا  

 فتر  اإلفرا  عنهم".
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وي  قيية األسرى ااميررين في مركز اهتمام  واة اامفاويا  اائادمة  أهميةوشدد فار  عل  
اا اري في اائاهر . وأشار إا  يرور  تماسك ااموقف اافلسطيني اتيئيق إن از  األو نهاية تشرين 

دا بدأ اايديث عن ايتمااية ااتفاوو من أ    ااااة األسرى عل  اارغم من ااتجنت  اإلسراديليز وا 
 . "ف ننا نؤكد أهمية إي   قيية األسرى ااميررين ااُمجاد اعتئااهم ك  ا هتمام"إبرام افئة  ديد  

 02/42/0241القدس العربي، لندن، 
 

خطارات إخالء عشرات العائالت في األغو  .37  اراعتقاالت واعتداءات استيطانية بالضفة وا 
اعتد  قوا  ا يت   ومستوطنو  أم  عل  عدد من اامواطنين وأم كهم في : وفا –ااييا  اا ديد  

 أكثر من موق  في ميافظا  اايفة. 
وفي بلد  اوريف بااىلي  منج  قوا  ا يت   عشرا  اامواطنين واامتيامنين من تأهي  أراو 

اافجااية. وقا  ااناشط في اال ان ااشجبية  زراعية في منطئة "تلة ااهربلة" وقمج  اامشاركين في
يوسف أبو ماريا إن قوا  ا يت   اعتد  بئناب  اااو  وااياز او  اامواطنين واامتيامنين ما 

 تسب  ب اابتهم بيا   اىتناق.
وم  أمطار ااىير اامتوق  هطواها عل  ااب د اعتبارار من ابام اايومز تبدأ ريلة من ااجدا  

  في مواق  مىتلفة في األغوار ااشمااية في ميافظة طوبا . ييث من اامتوق  أن اجشرا  ااجاد 
تباشر قوا  ا يت   تدريبا  عسكرية باادىير  اايية في ااجديد من اامواق ز وادا طلب  من 

 اإلسراديلي.  ا دعا اامواطنين إى   بيوتهم ومنشآتهمز اجدم تجرييهم الىطرز يس  
قد سلم  مواطنين في مواق  اارأ  األيمر شرق طمونز واابر  واايمتة في  وكان  قوا  ا يت  

منطئة اامااةز وىربة يرزا الشما  ااشرقي من طوبا ز وآىرين في قرية ااجئبة عل  مشارف 
 األغوارز سلمتهم إىطارا  تندرهم بيرور  ميادر  بيوتهم افترا  تمتد من يوم اث ثة أيام. 

 02/42/0241، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 ونزعت شرعية حماس "إسرائيل"السيسي": أيها القائد الشجاع الحكيم وقفت بجانب "مستشارة بيريز لـ .38

تو ه  روث فيسرمان اينداز اادبلوماسية اإلسراديلية ااتي سبق اها ااجم  في مارز ومستشار  
ااسيسي عبر  في   د اافتامعبااردي  اإلسراديلي ااسابق شيمون بيريز بز "ىطا  مفتوم" إا  ااردي  

 عن تأييدها ا .
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 عبد اافتامو ا  في ااىطا  اادي نشرت  اييفة "يديجو  أيرونو " اإلسراديلية: "سيدي ااردي  
ااسيسيز باعتبارك اار   اادي يئود األمة اامارية ويتىد ىطوا  قيادية فجلية رغم ك  اااجوبا ز 

من اااج  تيمل ز وأكثر  اقتااديار  ر بسيطز وويجار ف نني أدعم ش اعة قلبكز ائد تلئي  إرثرا غي
من ااسكان يجانون اا ه ز كما ورث  توتررا يطم اارقم اائياسي بين األقلية اائبطية  %42من 

 واإلس ميين ىااة في ااجامين األىيرين".
وأياف  "ائد قم  بتيلي  أعمااك في ااشهور األىير ز و يظ  أنك تئود مار بينكة ووعي 

ز تديرها بطرق اائاد  اانادرينز اائاد  ااش جانز ائد أعد  مار ادورها اائيادي ااطبيجي الجاام ودكا 
ااجربيز وطد  ع قاتها م  اامملكة ااسجودية من ى   اايفاظ عل  اادعم ا قتاادي اادي 
سيتيي  هدا األمر الئاهر ز عرف  كيف تدير األمور أمام يركة يما  في اامجركة األىير  م  
إسرادي ز وفي ااوق  دات  ترك  نافد  الئياد  اافلسطينية ااتي تراها مار شرعيةز وهي قياد  ميمود 

 عبا  ردي  ااسلطة اافلسطينية".
وقاا  "ائد استمج  كثيررا اىطابك األىيرز سيدي ااردي ز اادي أائيت  في مؤتمر إعاد  إعمار غز ز 

أن  ان يكون هناك ترتي  إقليمي بدون أن يكون  أمور مركزية في هدا ااىطا ؛ أواها 3ائد سمج  
هناك في اامئاب  ترتي  ثنادي فلسطيني إسراديليز وبهد  ااطريئة فئد ويج  نهاية اك  مياواة 
ا اتفاف عل  عملية ااس م اافلسطينية اإلسراديليةز وفي نف  ااوق  ام تيلق اابا  اىلق تجاون 

 إقليمي يشم  إسرادي ".
"هو أنك تيدث  عن أهمية إنها  اااراع وي  اادواتين الشجبينز وهد   -ييف ايندات–األمر ااثاني 

هي اامر  األوا ز بجد أن قام بداك ااردي  ااراي  أنور ااسادا ز وااتي يتو   فيها ردي  اا مهورية 
 اامارية مباشر  الشج  اإلسراديلي".

األهمية إا  موقفكز سيدي ااردي ز ائد وتابج  في مئااها أن "ااشج  اإلسراديلي يستم  وينظر بجين 
يت  او كان األمر  اااامدزوقف  إا   ان  إسرادي  عندما كان  تيار  يما  في عملية اا رف 

 يتم من ى   رغبة قوية اليفاظ عل  ماااة مار ااييويةز ائد يظي  بدعم ااشج  اإلسراديلي".
ن قت   نود  بدم بارد وىطط إلسئاط وأياف  أن  "في وي  مشاب  الشج  ااماري اادي ام ين  م

مارز عل  يد ى يا اإلرها  في أعماق سينا ؛ كداك ااشج  اإلسراديلي  ااياكم فياانظام اامركزي 
   ينس  من وقف ب انب  في ااوق  اااج ".

وأويي  أن "األمر ااثااث اادي سمجت  في ىطابك هو ااكلما  ااتي ام تئلها؛ أن  ام تتة مساية 
ا ز أكد  م ددا عل  أهمية ااسلطة اافلسطينية ومن يترأسها كئادد أويد الشج  ايركة يم
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اافلسطينيز أشر  مرارا وتكرارا الدور اادي عل  ااسلطة اائيام ب  في قطاع غز  في اايوم اادي يجئ  
 ااير  األىير ز وبهدا نزع  ك  در ة من ااشرعية عن يما ".

ي ز أن  تدعم بشك  مستمر ااتجاون ا قتاادي م  شركا  واىتتم  قادلة "في اامئاب ز سيدي اارد
كثيرين في اايلبة اادوايةز من بينهم إسرادي ز سوا  في سياق ااياز ااطبيجي أو في سياقا  أىرىز 
هد  ااافئا    يتم اإلبئا  عليها في ااسر و  يتم ااتيدث بشأنها في اايرف ااميلئة كما كان 

نما   يتم كشفها الشج  ااماريز ويتم دعمها من قب  وزرا  يكومتك".ييدث في عهود سابئيكز وا 
 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4581368,00.html رابط الرسالة:

 49/42/0241، واشنطن –موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن 
 
 وة تاريخية مع تل أبيبمستعد التخاذ خطو بعد الملك حسين  "إسرائيل"في  شعبيةالسيسي األكنثر ": ال"وال .39

"ز إن ااردي  عبد اافتام ااسيسي wallaقا  ااايفي اإلسراديلي "أمير تيبون" في مئا  عل  موق  "
وزعما  آىرين باامنطئةز عل  استجداد  تىاد ىطو   ديد  وتاريىية في منظومة ع قتهم ب سرادي ز 

 ز بيئيئة عدم و ود ي  اهد  م  ت اه  اائيية اافلسطينيةز أو عل  األكثر ااتسليم اااام
 اامشكلة.

وأياف في مئا  بجنوان "اكتمل  اامراهنة.. ااسيسي أعاد اكيري تورد ىدي "ز أن تو   ااردي  
ااماري اامباشر إلسرادي ز ى   مؤتمر إعمار غز  أييا اآلما  ادى وزير ااىار ية األمريكيز 

ة دعم" ألي ىطو  مستئبلية عل  ااساية ب مكانية أن يئود ااسيسي م  دو  عربية مجتداةز "شبك
 اافلسطينيةز ب مكانها أن تئدم إلسرادي  مكاس  طويلة اامدى. -اإلسراديلية 

وأكد أن فرص استدناف ااجملية ااسياسية كان  يت  أم  مجدومة تئريبراز  سيما في يو  اافش  
"ت ند ااسيسيز أكثر زعيم عربي اادري  ا واة ااميادثا  ااسابئة ااتي أدارها كيريز مشيررا إا  أن 

 ميبو  في إسرادي  مند وفا  ااملك يسين" ييسن تلك اافرص.
43/42/0241، مصر العربية  

 
 
 
 
 مراجع من األهل في القطاع خالل شهر ألف 48 يعالج" 30غزة مستشفى " .41
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 زم ى   شهر ااج   ااطبي اا  30غز   األردنيقدم  طواقم اامستشف  ااميداني  :)بترا( -غز 
 في قطاع غز . األه ااف مرا   من  00انيو 

في غز ز إن اامستشف   األردنية األنبا وقا  قادد اامستشف  ااجئيد ااركن ىااد اازيود امراس  وكااة 
من قطاع غز  وتئديم ااىدما  ااطبية اهم  األه يجم  عل  مدار ااساعة  ستئبا  اامرا جين من 

 و يها    اة ااملك عبد هللا ااثاني.بما يىفف من مجاناتهم تنفيدا ات
ى    30غز   األردنيعدد مرا جي اامستشف  ااميداني  إ مااي اازيود أنااجئيد ااركن  وأوية

ان  بلغ عدد  إا  إيافيمرا    أاف 00شهر تئريبا من بد  عمل  في غز  يت  يوم أم  ت اوز 
عملية  رايية ايرىز  141كبرى وية عملية  راي 33 أ راؤها بلي ااجمليا  اا رايية ااتي تم 

ااطبية اام انية في ااجديد من اامناطق اامهمشة في  األيامطواقم اامستشف  تواا  تنظم  أنواكد 
 إا ميتا يها اادين   يستطيجون ااواو   إا قطاع غز  من ا   ااواو  بااىدمة ااطبية 

 اامستشف .
02/42/0241، الدستور، عّمان  

 
 تدعو إلى نصرة المسجد األقصى "ألردنييناالمذيعين جمعية " .40

دع   مجية اامديجين األردنيين إا  بد   هد يئيئي واتىاد مواقف  اد  من قب  األمتين  :عمان
ااميسر  المستوطنين  يت   سايا  اامس د  يةسراديلاإلتو ها  اايكومة "اإلس مية وااجربية اردع 

ز بيث  ى ا  تداعيا  األيدطارئ اها أم   وأكد  اا مجية في ا تماع ."األقا  وبايات 
ستكون عنارا مشاركا في ك   هد "ا عتدا ا  اااهيونية عل  اامس د األقا  اامباركز أنها 

يهدف انار  األقا  وأبنا  ااشج  اافلسطيني اااامد في موا هة ا عتدا ا  اااهيونية اامتكرر  
 ."عل  األرو واإلنسان اافلسطيني

02/42/0241، الدستور، عّمان  
 
 
 
 
 
 لألسرى بسجون االحتالل األحمر" في عمان دعما   الصليباعتصام أمام " .42
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نظم يز  ااويد  ااشجبية عار أم  اعتاامارز أمام مئر ااالي  األيمر اادواي في : اايد–عمان 
عمانز في إطار "أسبوع ااتيامن ااجاامي م  اائادد األسير أيمد سجدا ز وم  األسرى في س ون 

 يت   اااهيوني".ا 
ي ا عتاام شجارا ز تندد بااممارسا  اااهيونيةز وتطاا  بوقف اإل را ا  فويم  اامشاركون 

 ااتجسفية يد األسرىز وتطاا  ب ط ق سرايهم.
02/42/0241الغد، عمان،   

 
 على االنتهاكات الصهيونية للمسجد األقصى اعتصام لـ"طلبة األردنية" احتجاجا   .43

اائوى ااط بية )اات ديد ااجربية وأبنا  ااجود  وأه  ااهمة(ز بااتجاون م  ا نة  نظم  "اايد–عمان 
اائد  في اا امجة األردنيةز وقفة غي  اما ييدث من انتهاكا  في اامس د األقا  عل  يد 

وشهد ا عتاامز اادي أقيم داى  يرم اا امجة األردنيةز ييورار ط بيار  ي.سراديلقوا  ا يت   اإل
ز فيما هتف اامجتامون هتافا  تؤكد عل  "نهج اامئاومةز وموا هة ااميت ز وااتيية الشهدا  غفيرار 

كما و   اامجتامون تيية ألهلنا  ي.سراديلوك  ااكتاد  اافلسطينية اامسلية ااتي توا   ااميت " اإل
 اامرابطين في اامس د األقا .

02/42/0241الغد، عمان،   
 
 لسطين يمر عبر اليمنف إلىمستشار خامنئي: الطريق  .44

وكا  : أعر  علي أكبر و يتي مستشار اامرشد األعل   زميمد اامدي ي - عواام – اندن
وقا   اإليراني عن فريت  وارتياي  بسب  ا نتاارا  األىير  ا ماعة أناار هللا اايوثية في اايمن.

بارك ونهنئ اكم ألن في ائاد  م  أعيا  ومندوبين من  ماعة اايوثي مسا  ااسب  في طهران "ن
 ماعة اايوثي تمكن  من رف  علم ااثور  اإلس مية في اايمن "ز مؤكدار في إشار  إا  ااشجار 
ااشهير "طريق اائد  يمر عبر كرب  " اادي أطلئ  ااىميني إبان ااير  اإليرانية ااجراقيةز إن " 

اادين يياربون أعدا  اإلس م طريق تيرير فلسطين يمر عبر اايمنز وي   علينا أن ندعم اامسلمين 
 وسنواا  هد  ااسياسة".

وطل  علي أكبر و يتيز مستشار آية علي ىامندي الشؤون اادوايةز أن تؤدي  ماعة أناار هللا 
اايوثية في اايمن دورار مماث ر ادور يز  هللا في ابنانز وأكد عل  تئديم اادعم ااكام  اإليراني اهد  

 اا ماعة.
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 02/42/0241ندن، القدس العربي، ل
 
 يال قطري ألف ر 189لطلبة غزة بتكلفة  الجامعيةتسدد الرسوم  "قطر الخيرية" .45

وق  مكت  قطر ااىيرية في قطاع غز  عل  اتفاقية اتسديد اارسوم اادراسية الطلبة : اادوية
-م بااتجاون م  اا امجة اإلس مية0204اامتيررين إثر ااجدوان األىير عل  قطاع غز  ايف 

 .غز 
ووق  ا تفاقية نيابة عن قطر ااىيرية ناد  مدير مكت  قطر ااىيرية في غز  اامهند  ميمد أبو 

 يلو ز ووق  عن اا امجة اإلس مية ردي  اا امجة اادكتور كمااين شجث.
من  هت ز أكد اامهند  ميمد أبو يلو ز أن مشروع تسديد اارسوم اادراسية اطلبة اا امجة 

 ار امشاري  اإلغاثة ااتي تم تئديمها ايز .اإلس مية يأتي امتداد
( طاا  وطاابة من 024( لاير قطري يستفيد منها )401ز209وأشارز إا  أن قيمة تكلفة اامشروع )

 طلبة اا امجة اإلس مية.
ت در اإلشار  اا  أن قطر ااىيرية تئوم ياايا بتنفيد ااجديد من اامشاري  ااتجليمية في قطاع غز  تزيد 

يا  قطريز وااتي تشم  مشاري  تأهي  مبن  اائاعا  اادراسية في  امجة  مليون ر 03 قيمتها عن
مدرسة  22األقا ز وت هيز اامدار  اايكومية بااطاقة ااشمسية وتأهي  اامىتبرا  ااجلمية اجدد 

 يكوميةز إيافة اا  تش ي  أبياث إبداعية في ىدمة اام تم  وتشبيكها م  ااسوق.
 02/42/0241الشرق، الدوحة، 

 
 في قطاع غزة آالف زي مدرسي على طالبات األونروا خمسةوزع ت   "الماراتي الهالل األحمر" .46

بدأ مكت  هيدة ااه   األيمر اإلماراتي في قطاع غز  أم  تنفيد مشروع اازي اامدرسي وام:  - غز 
وأشرف  غز . اطاابا  مدار  وكااة غوث وتشيي  اا  دين اافلسطينيين "أنروا" في ميافظا  قطاع

عماد أبواالبن مدير مكت  ااهيدة في غز  عل  تنفيد اامشروع وتوزي  اام ب  اامدرسية عل  
آ ف  1ااطاابا  ااميتا ا  بمناسبة بد  ااجام اادراسي اا ديدز مشيرار إا  أن  تم يت  اآلن توزي  

 زي مدرسي.
يد اامشروع بااتنسيق م  وكااة غوث وقا  إن اامشروع يلبي ايتيا ا  فئرا  اائطاعز مشيرا إا  تنف

وتشيي  اا  دين اافلسطينيين "أونروا"ز واامديريا  ااتابجة اها بميافظا  وسط و نو  قطاع غز  
 بجد ا نتها  من مدينة غز .
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 02/42/0241االتحاد، أبو ظبي، 
 
 يليالسرائ -تسوية الصراع الفلسطيني لوالتي تهدف  "سبل السالم"مبادرة يطلق  الحبتور .47

أطلق ىلف أيمد اايبتورز ردي  م ل  إدار  م موعة اايبتورز مبادر  "سب  ااس م" في : واشنطن
 امجة إاينوي األمريكيةز وااتي تهدف إا  تسوية اااراع اافلسطيني اإلسراديليز بييور ااردي  

 األمريكي األسبق  يمي كارتر.
ها ااطلبة أمثلة من ااتاريخ عل  وتتيمن اامبادر  عئد ندو  في اا امجةز يستجرو من ى ا

اااراعا  ااثئافيةز واادينية وااجرقية وااىطوا  ااتي اتىد  اي  هد  اائيايا. وفي ىتام ااندو ز 
 سيئوم م موعة من ااطلبة وااكادر ااتجليمي في اا امجة بااسفر إا  منطئة ااشرق األوسط.

 اد يلو  الاراع اافلسطيني اإلسراديليز وفي هدا اااددز قا  ىلف اايبتور: "ام يتمكن  يلي من إي
اكن ما زا  متفاد ر ب مكانية اا ي  اائادم بتيئيق ااس م بين ااطرفين في يياتي. وأؤمن بأن األفكار 
اا ديد  اانير  ااتي ييملها ااط   وااكادر ااتدريسي في  امجة إاينويز تشكت  منه ار  ديدار سيئود 

 ".يومار ما إا  تيئيق س م دادم
 02/42/0241البيان، دبي، 

 
 األمريكية: مؤتمر إعمار غزة "تمنثيلية" وأرقامه المالية "خدعة" "جلوبال بوست" .48

قاا  اييفة " لوبا  بوس " األمريكية اإلاكترونية: إن  مي  ااييور في مؤتمر إعاد  إعمار غز ز 
  برند  أن دو  ااجاام قد اعتبروا اايدث ن ايار كبيرار عندما أعلن وزير ااىار ية اانروي ي بور 

مليارا  دو رز إلعاد  إعمار اائطاع بجد ااه وم )اإلسراديلي( اامدمر في شهري  1.4ىاا  
 يوايو وأغسط  ااماييين.

وأياف  اااييفة: "اكن األرقام اارديسة ىداعةز فهدا اامؤتمرز كيير  كان إا  يد كبير تمثيليةز 
تي من ااواية أن بجو اايسابا  اإلبداعية تجطي دعونا نلئي نظر  فاياة عل  األرقام اا
 ا نطباع عن ااجم  اادي تم باور   يد ".

مليارا  دو ر ام تىاص  1.4وأويي  اااييفة اااادر  من و ية بوسطن األمريكية أن مجظم ااز
في ااواق  إلعاد  إعمار غز ز فااجديد من أموا  اابلدان اامساهمةز كان  قد ىاا  باافج  

 ينز بما فيها اايفة ااميتلةز مند بداية ااسنة يمن برامج اامجونة ااجادية.افلسط
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وبجبار  أىرىز إن ااياة األكبر من أموا  إعاد  اإلعمارز هي في ااواق  ايس  أموا ر  ديد  
 1.4مىااة ايز  فئطز واامؤتمر كان عبار  عن إعاد  إع ن األموا  ااممنوية مند اابدايةز ومن ااز

مليار دو ر ستىاص إلعاد  إعمار اائطاعز ويبئ  من غير  0.7-0.4دو رز ف ن  ما بين مليارا  
 ااواية كم هو مئدار األموا  اا ديد  وكم مئدار ااتي أنفئ  باافج ز يسبما كشف  اااييفة.

مليون دو ر  404ويرب  اااييفة ااو يا  اامتيد  كمثا ز يينما أعلن  األىير  عن مبلغ 
مليون دو ر مند ااير ز وىاص  000فلسطينيينز واكن تم ارف ما   يئ  عن كمساعدا  ال

 مليون دو ر كمساعدا   ديد  إلعاد  إعمار غز . 71فئط 
وتئو  اا لوبا  بوس : إن هد  هي ااممارسة اامجتاد  المؤتمرا  من هدا اانوعز ييث يتم ت زدة 

عل  ااشيكا ز ف ن ااياو  عل  األموا  ااجديد من ااتجهدا  مسبئارز يت  عندما يتم ااتوقي  
 ااموعود  يجتبر مينة في يد داتها.

وبين  اااييفة أن ااو يا  اامتيد  هي اامستفيد األكبر من أن ينظر إايها كمهتم ب عاد  بنا  ما تم 
مليارا  دو ر سنويار في شك  مساعدا  عسكريةز تستىدم  3تدمير ز فهي توفر )إلسرادي ( ما مئدار  

را  األسلية واامجدا  األمنية األىرىز وائد زود  ااو يا  اامتيد  )إسرادي ( أيياز بئدادف اش
 اامورتر واائناب  ااتي استىدم  ى   ااير .

 02/42/0241، فلسطين أون الين
 
 الحتياجات غزة استجابتهاونروا تعلن تكنثيف األ  .49

افلسطينيين"األونروا" أنها قرر  تكثيف أعلن  وكااة غوث وتشيي  اا  دين ا: قنا –اائد  ااميتلة 
است ابتها ا يتيا ا  ااملية اسكان قطاع غز ز وداك بجد أسبوع من زيار  األمين ااجام األمم 

 اامتيد  بان كي مون ائطاع غز .
وقاا  ا ونروا في بيان اها: "إنها ستجم  عل  تكثيف است ابتها اليا ا  ااملية اسكان اائطاع 

وفير ااىدما  اايدادية وااميا  وىدما  اية اابيدة واادعم اانفسي وا  تماعي ييث تركز عل  ت
أافا من اانازيين إا  مدارسهاز إيافة إا  اامنة اانئدية كبد  إي ار المشردين  42ألكثر من 

من منشآتها ااتي تيرر  ى   ااير ز وداك في تاجيد  000واإلا يا  ااجا لة ألكثر من 
 طاقتها". اىدماتنا إا  أقا 

وأكد  األونروا أن األواوية ااملية تبئ  اايا ة ااماسة إلعاد  اإلعمار اجدد كبير من اانا  اادين 
تيررواز مشير  إا  أن  م  استمرار عمليا  ااتئييم ااتي تئوم بها األونروا يتية أن عدد اامناز  
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أاف مواطنز فيما  222أاف منز  يسكنها يوااي  022اامدمر  في أيدث إياا  يت  اآلن بلغ 
يجتئد بأن هد  األرقام مرشية ا رتفاع م  استمرار تئييما  وزيارا  مهندسي األونروا وبايثيها 

 ا  تماعيين امزيد من اامناز .
 02/42/0241الشرق، الدوحة، 

 
لبنان والعالقات القليمية مع الدول العربيـة ومسـتقبل حمـاس و  ةيعلون يتحدث عن مخاطر سوري .51

 في غزة
برر وزير ااير  اااهيوني "موشي  يجلون" : تر مة: مركز دراسا  وتيلي  اامجلوما  ااايفية

" داكز اواال  يت  إسرادي عدم ا ست ابة ادعوا  ايت   غز  ى   ااير  باائو  إن  او فجل  "
اايوم تلئي  نودها في توابي ز اكن ا تاا   غير اامباشر  م  يما  ان تؤو   تفاق اوقف 

ط ق اانارز وتكفي اامبادئ ااتي تم ا تفاق عليها في نهاية آ ز ب يافة بجو ااتفاهما  ااتي إ
 توال  إايها األمم اامتيد  واافلسطينيون بشأن إدىا  اابياد  واألموا  تي  إشراف دواي.

وأياف:  وهر األمور يكمن في ااتنسيق ااسياسي األمني م  مارز واادي يسمة ايد كبير بتئييد 
ساعي يما  التسلةز ألن  مند سنة ام يا  أي ااروخ من سينا  إا  غز ز ألن مار بدأ  م

ااجم  بشك  فاع ز ونين وااماريون أوقفنا دىو  اإلسمن  الئطاع قب  فتر  طويلة من ااير ز بجد 
ن ااترتيبا  اا ديد  ستتية اليزيين ااييا ز ييث بدأ تيوي  األموا   استىدام  ابنا  األنفاقز وا 

 ووساد  ااترميم الئطاعز اكن اايديث عن إقامة مينا  بيري ومطار م رد أي م ىيااية.
" م  اادو  ااجربيةز قا : هناك أفق سياسي   يمر من طريق رام إسرادي وعن ااج قا  اإلقليمية از"

هللاز ب  من عواام عربية دون اتفاقا ز وعل  أسا  ااماااة اامشتركةز اي  هناك أفي  من 
د أعدا  مشتركين انا والدو  ااسنيةز ك يران واإلىوان اامسلمين وااميور ااشيجي وعناار اا هاد و و 

"   تزا  تجتبر  سمار غريبار عن اامنطئةز اداك تو د اجوبة في إسرادي ااجاامي واائاعد ز  فتار أن "
يمةز ملميار في ااتطبي ز واداك فااج قا  تئتيي و ود ماااةز فأي اتفاق دون ماااة اي  ا  ق

 ااوق  نفس  اتجزيز ااس م م  األردن ومار. 
وفيما يتجلق با تهام اامو   من مجسكر اايمين اامتطرف أن  و"نتنياهو" وردي  أركان اا يش "بيني 
غانت " قرروا أ  يسئطوا سلطة يما  في غز ز أ ا : ااير  عل  اائطاع ام نا  إايها ف أ ز 

وأماكن أىرى  سوريةمئة سابئة بشأن غز ز و بها  أىرى مث  ابنان و فئد كان  هناك مبايثا  مج



 
 

 

 

 
           10ص                                     3373 العدد:    02/42/0241 نثنينال  التاريخ:

 

أبجدز وطري  إمكانا  كثير ز وىطط عم  كثير ز من يمنها إمكانية اادىو  ايز ز وايت اهاز 
 وتطهيرها.

ووفق يسابا  ااكلفة واا دوى توالنا انتي ة أن    يمكن تنفيد عملية كهدا اانوعز فأيدار ان يكون 
   استبدا  ا يت  ز   أبو مازنز و  مارز و   امجة اادو  ااجربيةز و  األمم اامتيد زقادرار عل

 سنظ  عاائين هناك.
 ااسور ااواقي

سنوا  كي تتمكن  3" ايتا   إسرادي ز ف ن "0220وأياف: باامئارنة م  عملية ااسور ااواقي عام 
  اامسليينز فيما اآلن هناك عشرا  من تطهير اايفة اايربيةز م  أن اايديث كان يدور عن مدا
 نديارز اكن ااوي  في قطاع غز   03اآل ف في قطاع غز ز وفي مجركة مىيم  نين اويدها قت  

 سيكون أكثر تجئيدارز بسب  و ود ما سما  "مدينة تي  األرو من األنفاق".
ز ىااة م  تطور وما ست ني " "زإسرادي اداك فاامسأاة بهد  اايااة تابة ااثمن اادي ستدفج  "

األسلية اامو ود  في اائطاع باامئارنة م  كان مو ودار ى   ااسور ااواقيز ىااة ما يتجلق 
 باواريخ ااكورني .

في سياق منفا ز أكد "يجلون" أن ااوي  في اا و ن   يدعو الىشيةز ب  هو مستئرز ايية أن 
ز سوريةبق س م كيميادي تئريبار في ام ي إداامسليين ينتشرون هناكز اكن األمور تي  ااسيطر ز 

وتنظيم اادواة اإلس مية داعش غير مو ود عل  اايدود في اا و نز واا هة ااتي تسيطر عل  
اايدود ميليشيا  موااية ال يش ااسوري اايرز م  و ود في أ زا  من اايدود ا بهة اانار ز اكنها 

 ااتيار األكثر اعتدا ر في تنظيم اائاعد .
ي  سرار أن اا ها  ااتي تسيطر عل  اايدود منتفجة من اامساعدا  ااتي تتلئاها من قب  وأياف: ا

"ز ييث نوفر اهم ااج   ااطبي واايلي  واايدا  الري  ومجدا  وبطانيا  تئي برد ااشتا ز إسرادي "
  اكن ك  هدا يأتي في سياق ااشرط اائادمز وهو أن يمنجوا ااتنظيما  األكثر تطرفارز من ااواو 

 اليدود.
واعترف يجلون بىطأ ااتئديرا  ت ا  نوايا يز  هللاز ألن  ييتم  ان يكون اايز  قد راكم ثئة باانف  

وم  ابنانز تنص عل  أن   سوريةأكثر مما قدرناز ويياو  تثبي  مجاداة ردع  ديد  عل  اايدود م  
يي االبنانيةز مطمدنار " في األراإسرادي سيها م أرايينا ردار عل  أي عم  عسكري ينس  إا  "

 اااهاينة بأن اايز    يريد ااتاجيد األمني عل  اايدودز رغم مياواة فرو هد  اامجاداة.
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واداك اي  ادفة أن  اىتار مزارع شبجا مكانار اتنفيد عمليات  األىير ز فهي بجيد  عن ااسكان 
ن عمليت  األىير  كان  اامدنيينز وبااتااي ام يت اوز ااىطوط اايمرا ز وااردع مو ودز رغم أ

طمويةز وبدا أن  مستجد المىاطر  بتاجيد أمن ز او ن ي  ىطط  بئت  عدد كبير من اا نود  را  
 تف ير ااجبوا .

وم  داكز أشار "يجلون" أن ااتاجيد إن وق ز سيكون مبنيار عل  ىطأ في ااتئدير واايسابا ز فهدا 
  عاد وطمأن اااهاينة أن ما يا  عل  اايدود هو ااسب  ااوييد اادي يدف  اموا هة واسجةز اكن

االبنانية اي  داي ر عل  تو   من اايز  التاجيدز واهدا ااسب  كان اارد مويجيارز وأقر بأن اايز  
أاف ااروخ وقديفة ااروىيةز كون  مرتبط ب يرانز وهد  أا  اامشكلةز ف دا قرر  022يملك 

 ف  ثمنار باهظارز فاايوم أفي  طريئة الدفاع هي ااه وم.ااتاجيدز فسيدف  ثمنار باهظارز وابنان سيد
" انط قار اايدود في اا و نز تؤكد أن مجاداة إسرادي وىتم باائو : إدار  اايز  الجمليا  يد "

اااراع مج  تشهد تيو ر مئارنة بااماييز اد كان اانظام ااسوري يستىدم  ايربنا انط قار من 
مكن من اتهام  باامسؤواية اامباشر  عن داكز وها هو اايز  يستىدم اا نو  االبنانيز دون ان نت

ط ق اواريخ تنسبها " " إسرادي ياايار األسلو  نفس  في اا و نز فااجام اامايي شهد زرع عبوا  وا 
 اميليشيا  مرتبطة بنظام األسدز اكنها في ااواق  تجم  ب شراف من اايز  وااير  ااثوري اإليراني.

لصهيونيموقع الجيش ا  
48/42/0241، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3485الترجمات العبرية   

 
 خيارات حماس مع مصالحة "البطة العرجاء" .50

عدنان أبو عامر د.  
كان واييار أن يما  دهب  بات ا  ااماااية م  فتة أواىر أبري  نيسانز ووافئ  عل  تشكي  

أىر  كثيرار قدوم هد  اايكومة اتجئد أو  ا تماع اها في غز  يكومة ااوفاق أواد  يونيو يزيرانز است
أواد  أكتوبر تشرين أو  ااياايز وهو أمر   يشك  يدثار شادار أو استثناديارز اكن اايري  وااملف  أ  

أشهرز يت  في درو  ااير   4تأتي هد  اايكومة إا  غز ز وقد مي  عل  تشكيلها أكثر من 
 ية عليها.سراديلاإل
يما  قرأ  في عدم استج ا  يكومة ااتوافق ازيار  غز  رسااة تشاؤم عن عدم ن ام  اكن

ااماااية بااسرعة ااتي تريدهاز في ر عما تسر  من ائا  ااردي  ميمود عبا  م  ر ا  أعما  
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دهبوا من غز  الئاد  في رام هللا أواىر سبتمبر أيلو  ااماييز وأظهر اهم أن  اي  في ع لة من 
  ا  إعمار غز ز يت  تفرو اايكومة سيطرتها ااكاملة عليها. أمر  بات

كما أن ائا   األىير م  ايفيين ماريين عئ  مؤتمر إعاد  اإلعمار مؤىراز يم  رساد  سلبية 
 ايما  ب ع ن  أن    ماااية نهادية و اد  مجها إ  بجد ا نتىابا  اائادمة.

ا  قد يدف  األىير  اىيارا  قد   تريدهاز و  وقد تبدى أن سير ااماااية ااهشة بين فتة ويم
ترغ  بهاز اكنها تبدو كمن يفاي  بين ىيار سي  وأق  سو ز وبدي  مكلف وأق  كلفةز عل  اعتبار 

 أن زمن اابداد  اايسنة واا ميلة قد فا  مند زمن بجيد في أ ند  يما .
ا في قادم األيام إن بئي  ومن هد  ااىيارا  اامتوقجةز ويبدو أن يما  ستىر ها من أدرا ه

 ااماااية عل  يااها من اابط  وااتردد:
ااجود  م ددا ايكم غز : وهو ىيار يبدو مستبجدار كثيرار في هد  اآلونة  عتبارا  عديد : داىلية  -0

وىار يةز فاايركة ما زاا  تجاني من أزمة مااية ام تتيرر منها بجدز وااجود  ايكم غز  باور  
ز 0204-0227استنساخ اامشاك  ااتي كان  قادمة طوا  ااسنوا  ااسب  اامايية  انفرادية يجني

 وأ برتها في اانهاية عل  توقي  ماااية م  فتة بدا أنها قدم  فيها تناز   أكثر من شريكتها.
كما أن مث  هدا ااىيار اااج  قد يجيد إغ ق األبوا  ااتي تبدو "مواربة" ياايار م  اا ار  اا نوبية 

اشئيئة ااكبرى مارز ألن  سيجني اها عود  كابو  "اإلمار  اإلىوانية" عل  يدودها ااشرقيةز وقد وا
تنفس  اااجدا  نسبيار بجد أن انسيب  يما  من اامشهد اايكومي مؤقتار بسب  ااماااية األىير  

 م  فتة.
ة مشروع في ر عن أن تيئق مث  هدا ااسيناريو ا يطراري يجني بك  ويوم واراية طي افي

إعاد  إعمار غز ز ألن اام تم  اادواي واادو  ااجربية ببساطة ان تيخ اامليارا  ااىمسة ااتي 
وعد  بها مؤىرا في ميزانية يما ز وهدا يجني بئا  مشاهد اادمار ماثلة أمام ناظري قاد  اايركة 

 في غز .
وس مار عل  ميمد  ااتيااف م  دي ن: يجلم ااك  أن ماااية فتة ويما  ام تنز  بردار  -0

دي نز اائيادي اافتياويز وىام عبا  االدودز ب  إن اابجو اعتبر أن األىير سارع الماااية 
م  يما  عئ  ورود مجلوما  أواية مفادها أن اا انبين: يما  ودي نز قد يدهبان نيو ماااية 

 ثنادية بدون . 
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تنظيمية كبير  في غز    تىفي  وهدا يجني سي  تمثي  عبا  ائطاع كبير من فتةز ألن قواعد
و  ها ادي نز ب ان  أن ااردي  بنظر ااجاام   يمث  ك  األرايي اافلسطينية ألن يما  تسيطر 

 عل  غز .
سيناريو ااتيااف م  دي ن دون  إشكاايا  ايس  هينة عل  يما ز فئد وا  عداؤها مج  إا  

ما أقدم  علي  اايركة مما تسمي  "اايسم"  در ة "شيطنت " باور  غير مسبوقةز و  ينس  أيد أن
ويسمي  دي ن "ا نئ  "ز  ا  بسب  واو  ى فا  اا انبين مريلة ام يجد م ا  ايلها إ  

 بئيا  أيد ااطرفين عل  اآلىرز وقد كان.
اكن يما  تمتلك من اامرونة ااسياسية وا نيباط ااتنظيمي بما ي جلها تئن  قواعدها بأن دي ن 

ن ا ستفاد  من ز باور  أفي  من ىام آىر وهو عبا  ام تن ة مج  مااايةز و  ىام يمك
 تئديم تناز  .

في هدا ااسيناريو تنظر يما  إا  دي ن اي  بافت  اافتياوية اافلسطينية فيس ز ب   رتباطات  
قة م  ااوثيئة م  دوادر ان  اائرار في اائاهر  واارياو وأبو ظبيز ويما  في وارد تيسين ااج 

هد  ااجواامز ويبدو اها أن كلمة ااسر في داك مو ود  في  ي  دي نز اكن داك يتطل  منها 
 تناز   تئتر  مما قدمت  اجبا .

تشكي  هيدة وطنية: ربما هدا ااىيار األق  كلفة ايما  قياسار بااىيارين ااسابئينز اكن  األكثر  -3
ار اي  هناك من تكنوقراط يئيئي م رد في غز  ع زار عن موا هة مشاك  قطاع غز ز ألن  باىتا

ىاواارز واألرايي اافلسطينية عمومارز دون أن يكون ا  ارتباط فكري أيديواو يز في ر عن تبجية 
 تنظيمية اهدا ااتيار أو داك. 

كما أن هد  ااهيدة ان تن ة با نجتاق من وااية يما  األمنية وااسياسيةز وفي اانهاية تبدو 
د " أمام ااجاام ان يشتريها أيدز وسيبئ  ااك  مئتن  أنها شك  ديكوري يىفي ىلف  "بياعة كاس

سيطر  يما  عل  غز  من ورا  ستارز وبااتااي ان يكون ااجاام متش جار كثيرار التجام  م  مث  هد  
 ااهيدة ااتي ت د قبو ر ادى أوساط   بأ  بها من ر ا  األعما  واات ار واألكاديميين في غز .

ف ن تش   يما  عل  إن ام ااماااية م  فتة يىلاها من أعبا  كثير  عان  منها في  أىيرار..
ااسنوا  ااماييةز اكن تأر ة هد  ااماااية بين اشتراطا  عبا ز وكارثية ااواق  اامأساوي في 

كر  غز ز قد يده  بيما  إا  ىيارا  أىرى ورد  آنفارز رغم كلفتها ااباهظةز واسان يااها يئو : م
 أىاك   بط !

49/42/0241العربي الجديد، لندن،   
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 المشهد يمتنع على الفهم ؟! .52

 أ.د. يوسف رزقة
أمير يسين عبد هللا االهيان مساعد وزير ىار ية إيران الشدون ااجربية واإلفريئية ييدر من سئوط 

 ؟! (.إسرادي نظام ااردي  األسدز )وأن سئوط  يهدد أمن 
مور واامواقف غمويا وااتباساز فمن اامفروو يس  ااتارييا  اإليرانية ائد زاد هدا ااتارية األ
ز واكن تارية االهيان يأتي إسرادي ز وأنها تدعم ك  عم  مئاوم يد إسرادي أنها تدعو إا  زوا  

ز ويفهم من  أن بئا  األسد في  إسرادي بات ا  مجاك ز ييث يبدو في  يرياا عل  استئرار أمن 
ز وهدا يمنة تنظيم اادواةز وفااد  اامئاومة ااسوريةز فراة الني  من ااموقف  إسرادييمانة ألمن 

 .إسرادي اإليراني اامجلن يد 
ز وتس   مراكز األبياث 0973مند عام  إسرادي من اامجلوم أن نظام األسد امتن  عن موا هة 

مند داك ااتاريخز  إسرادي يد  سوريةواامراقبةز أن نظام األسد ام يسمة ب ط ق راااة وايد  من 
عل  اارغم من ايتيان  ايما  وفااد  مئاومة أىرى. تارية االهيان ربما يدكر األطراف اادواية 
بهد  اايئيئة بيو اانظر عن مبررا  اانظام ااسوري. فه  ثمة فهم آىر اهدا ااتارية اادي زاد 

 اويا .اامواقف ااتباساز وىلط األوراق ىلطا قويا في ى ط ااماااةز وبد  األو 
ربما ياة المر  أن يستنتج من هدا ااتارية تشىياا يا  في اااة تنظيم اادواة اإلس ميةز 
باعتبار أن األطراف اامجادية التنظيم وااداىلة في ااتيااف تجم  يد ااتنظيم ألن  ىطر عل  

في  ز و  تجم  يد  ألن  ىطر عل  اانظام ااسوريز وهنا ييا  ائا  بين رؤية ااتياافإسرادي 
 ز وبين ما ورد في تارية االهيان.إسرادي ىدمة 

سرادي . و سوريةتنظيم اادواة يجم  يد إيرانز ويد ااسجوديةز ويد ااجراقز ويد  هي اادواة  ا 
األكثر ييورا في اامجارك اادادر ز واكن بآايا  عم  ىفية وسريةز واامفترو أنها ااجدو األو  اك  

هي اادواة األكثر استفاد  مما  إسرادي زم باامفترو وااوا  ؟! هؤ  ز واكن يبدو أن األمور   تلت
ي ري اآلن من اااراع في اامنطئةز وفي مجركتها األىير  يد غز  زعم  أن اور  اانار اارديسة 

تكمن في اور  ااتيااف غير اامجلن بينها وبين دو  عربية مؤثر ز تئف في  غز زااتي يئئتها في 
 س م ااسياسي ىار  فلسطين أييا.اااف اامجادي ايما ز واإل
مثير اليير ز ألن  يمتن  عل  اافهم اامستئيمز وااموقف ااجربي  سوريةاامشهد ااجام في ااجراق و 

واادواي يبجث عل  اائلق واايير  أيياز فبينما تتيدث تارييا  أمريكية عن يرور  هزيمة تنظيم 
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مؤكد التنظيمز وبينما تداف  طادرا  ااتيااف اادواةز يتيدث )ماكين( ااسيناتور اابارز عن انتاار 
عن كوباني وهي منطئة سورية يسكنها األكرادز ن دها   تداف  و  تساعد غيرهمز وترفو مطاا  
تركيا في منطئة آمنة. وبينما ترفو تسلية اامجارية ااسورية تطل  من تركيا تسلية اامجارية 

 ااكردية.
واكن ما   يستجاي عل  اافهمز هو أن اامشهد كل   نايجزااإن اامشهد يستجاي يئار عل  اافهم 

ن  إسرادي يجم  ااااة  وأمنها باادر ة األوا ز ويجم  يد اادو  ااجربية ومااايها في اامنطئةز وا 
 غدا اناظر  قري ز وعند     دوى من عو أااب  ااندم.

49/42/0241، فلسطين أون الين  
 
 لمانحةخطابا السيسي وعباس في مؤتمر الدول ا .53

 منير شفيق
  بد من قرا   متأنية مدقئة اىطا  ااردي  ااماري عبد اافتام ااسيسي في مؤتمر اامانيين اادي 

. وداك اما يتيمن  من مستئب  ائطاع غز ز وىاواارز 0204/ 02/ 00عئد في اائاهر  بتاريخ 
 مار أو اابير. وي  اامئاومةز اواريخز وأنفاقارز وس يارز وماان  س مز وتهريبار ا  من

ربط ااسيسيز وبك م واية   اب  في  أن إعاد  اإلعمار في قطاع غز  يئوم عل  ميورين: األو  
ااتهددة اادادمةز وااثاني بسط ااسلطة ااوطنية اافلسطينية )سلطة رام هللا( سيطرتها ااكاملة عل  ك  

 اا وان  في قطاع غز . 
من دون  اإلرها  ت ا  نفس ز فأكد عل  موا هت  وبطبيجة اايا  ده  ىطا  ميمود عبا  في ا

أن ييدتد داعش وأىواتها )اائاعد  و بهة اانار  وما شاب ( األمر اادي ي ج  هدا ااتشديد عل  
يمتا  أو   ممتدار إا  س م اامئاومة في قطاع غز  عندما يأتي  اادور. وهدا ا يتما   اإلرها 

هللا وأ هزتها األمنية )ااتي شكلها دايتون بجد استشهاد ياسر  يزداد قو  باار وع إا  موقف سلطة رام
عرفا ( من س م اامئاومة في اايفة اايربية ييث طبئ  سياسة تافيت  بااكام ز وابتدا  بس م 

 أفراد كتاد  األقا  واو ر إا  س م اا هاد ويما .
بسياسة ااتسوية م  هدا وشدد ااسيسي من ى   ُبجد ثااث تيمن  ىطاب  عل  يرور  ااميي 

وشجبها" )ااكيان اااهيوني( إا  ااي  اانهادي واادادم عل  أس  ااتي انطلئ  منها ااتسوية  إسرادي "
 وىطواتها من ااسبجينيا  ويت  اايوم.

 وده  ىطا  ميمود عبا  في ا ت ا  نفس  ونيو ااهدف دات  كداك. 
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ة ااممكنة و  ُينظر إايهما ب  مبا   أو من هنا يستيق ىطابا ااسيسي وعبا  أن يؤىدا بك  اا ديت 
اتاوتر بأن ااطريق اادي سيده  إاي  ااتطبيق سيكون ميايرار في مالية ااميي باإلعمار  نبار 
إا   ن  م  اايفاظ عل  اامئاومة واابنا  فوق ما أن زت  من انتاار أىير في دير  يش 

سف أييارز ما من إشار  إا  انتاار ااشج  وهو ا يت   ميدانيارز وهو ُيياو  اقتيام اائطاع. واأل
يىر  من وسط اادمار ااهاد  مئدتمار آ ف ااشهدا  واا ري  ومؤكدار عل  ااامود وا ستمرارية 

فلدا  كبد  وايس  شيدار  –وا اتفاف يو  اامئاومة اامسلية ااباسلة ااتي هي من أبناد  وبنات  
 . مفرويارز أو هبط بمظلة أو تسل  من يدود

ب  يبدو من "اامناخ ااجام" أن ثمة تاميمار عل  وي  ا نتاار ااجظيم اادي تيئق ببطواة اامئاومة 
وامود ااشج  عل  اارف أو في ااث  ة. وداك من ى   ااتركيز عل  إعاد  اإلعمارز وااتهددة 

ية اامئاومة اادادمةز ويرور  سيطر  سلطة رام هللا بااكام  عل  قطاع غز . األمر اادي يجني تاف
إدا تيئئ  هد  ااسيطر  اامئترنة بااتهددة اادادمة وعدم ااسمام بجود  "ااتوتر مر  أىرى" وبااسياسة 

ية( وااممتد  إا  مبادر  سراديلاإل -ااداهبة إا  ااتسوية اامؤسسة في كم  ديفيد )اامجاهد  اامارية
تي عبتر  عنها سلطة رام هللا من ى   ( وما بينهما اتفاق أوسلو وتداعيات  اا0220ااس م ااجربية )

 ا تفاق األمني واامفاويا  األىير  ااتي رعاها  ون كيري.
إدا كان  هد  اائرا   اىطاَبْي اارديسين ااماري واافلسطيني اييية ودقيئة في ما يتجلق بااتو   

يئية اها نيو إنها  اامئاومة اامسلية في قطاع غز  فسيكون ااوي  اافلسطيني أمام كارثة يئ
تداعياتها اايتمية عل  مستئب  اائيية اافلسطينية كما عل  ااوي  ااجربي كل  بما في داك اامئاومة 
في ابنان. ومن ثم ينبيي اليرياين عل  استراتي ية اامئاومة أو اليرياين عل  تيرير ك  فلسطين 

سلية وااامود ااشجبي في أن يتيركوا من اآلن وقب  فوا  األوان ادر  ااىطر اامييق باامئاومة اام
 قطاع غز . 

طبجار ستكون عملية اادها  إا  نزع س م اامئاومة تي  شجار "س م وايد" في اايفة واائطاعز 
و"قرار وايد" الير  وااسلمز أو من ى   وي  س م اامئاومة بيد سلطة رام هللا كما هو يا  

اظهور بمظهر نزع ااس م بااطريئة س م األ هز  األمنية في اايفة اايربية. وداك ات ن  ا
 ااىشنة. 

فااطريئة ااتي ستتم بها ااجملية سوا  أكان  باألسلو  ااناعم أم باألسلو  ااىشنز أكان  تي  
شجار ااماااية وااويد  ااوطنية أم كان  تي  ااتو   نيو ااتسوية ف نها ستهدتد ااوي  كل ز بما 

نها  ااياار. وداك ألن من غير ااممكن أن يدمتر يت  ااتهددة اامؤقتة وعملية إعاد   اإلعمار وا 
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يكون س م اامئاومة اادي أيدث تيييرار استراتي يار في ميزان اائوى ااجسكري م  ااجدو ثمنار التهددة 
واإلعمار وااماااية. ف  ااتهددة و  اإلعمار و  فك ااياار و  ماااية فلسطينية تساوي تسليم 

 ير نفق وايد. ناهيك عن ااتفريط با نتاار وما قدتم من تيييا .قطجة س م وايد  أو تدم
ويكفي أن نتدكر ااثمن ااياايز وعل  مدى تاريخ طوي ز اادي دفج  ااشج  اافلسطيني وفااد  
اامئاومة يت  وال  اامئاومة اامسلية في قطاع غز  إا  ما والت  اايوم من قوت  ومهابة وقدر  

ن از ميداني في اائتا  اا يت   0920مباشر. فئد سئط عل  هد  ااطريق آ ف اامئاومين مند وا 
س مية ومئاومة وممانجة ودعم إليداث هد  اائفز . وتيرك  م يين  اايومز وتيافر   هود عربية وا 
س مية وعاامية إلسناد اامئاومة في و   ما تجري  ا  من يرو . و  ُينس  عشرا   عربية وا 

مين اادين أعطوا من أعمارهم عشرا  ااسنين في ااس ون وما زااوا األاوف من اامنايلين اامئاو 
 تي  رايا  اامئاومة ومئارعة ا يت   وااجدوان بااس م وا نتفاية. 

ثم كيف ُينس  أن ما والت  اامئاومة في قطاع غز   ا  تتوي ار ا نتفايتين األوا  وااثانية في 
وأيدثتا  من تييير استراتي ي في اااراع م   اائد  واايفة واائطاع وما قدمتا  من تيييا 

 ااجدو. 
وكيف بجد أن يكون ااجدو قد فش  في يرو  ث ثة يدت اامئاومة وااشج  في قطاع غز  من أن 
ينزع س يها نأتي اايوم انئدتم ا  وباام ان س م اامئاومة. وكيف بجد أن ثبت  اية استراتي ية 

 ة ااتسوية ااكارثية.اامئاومة وا نتفاية نجود  ستراتي ي
واهدا   بدت من أن يؤدي أي تو   انزع س م اامئاومة اامسلية أو إيجافها أو ياارها أو 
ت ميدها إا  ير   ديد  م  ااجدو. ب  ي   أن يؤدي إا  ااير    ميااة. فمن يسلم س ي  

دو اااهيوني اادي يسلم رأس  وقييت  ويدمتر مايي  تدميرارز و  سيما يينما يكون ااجدو هو ااج
د قدسها ويجتدي عل  مئدساتها. و  ي دي مج  ما ُيئدَّم من تناز  يت  او  ييتا  فلسطين ويهوت

 كان تسجة أعشار فلسطين. 
واهدا ما ينبيي المئاومة أن تتوقف عن ااتئدتم إا  أمام في قطاع غز . وما ينبيي ا نتفاية أن 

ط ق ك  األسرى وب  قيد أو شرط. تسئط من رأ  األ ند  في اايفة اايربية وت يرير اائد  وا 
 فاستراتي ية اامئاومة وا نتفاية هي ااتي أثبت   دارتها وهي ويدها ااتي يمكن أن تثب   دارتها. 
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وأىيرار إدا ده  هدا ااتئدير الموقف إا  أبجد من اايدود ااتي تيتملها قرا   ىطاَبْي عبد اافتام 
بدا وبك  تريي  انسم  نفيارز أو تأكيدار عل  أن   مسا  بس م ااسيسي وميمود عبا  فيا ي

 اامئاومة أو إيجاف  أو ياار  أو ت ميد ز ومن ثم ايأتي اإلعمار وااماااية من أوس  األبوا .  
47/42/0241، "04موقع "عربي   
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 فهمي هويدي
اامؤتمر.  فيقي   ااديأ  تارفنا عن ميمون ااك م  ييينبيفاوتنا بانجئاد مؤتمر إعمار غز . 

عري  اداك اامئاب     ااتياإلشارا   أنيتجين دفج  اإلعمار اامنشود. داك  ااديوفهم ان  اامئاب  
. اإلعمارااثمن اامطلو  إلتمام عملية  هيتوي  با طمدنانز وتفتة اابا  الظن بأن رقبة اامئاومة 

أائي   ااتيااىط  اارسمية  فيورد   ااتيارايةز اكن اإلشارا  أيدا ام يئلها  أنايية 
 تستدع  داك ا يتما .

اامؤتمر سنلتم  ااجدر الدين تيرك  اديهم مشاعر اائلق  فيقيل   ااتيااىط   فيإننا إدا دقئنا 
 ورد  فيها. ااتي واإلشارا إسا   ااظن. بااجبارا   فيودهبوا إا  ما دهبوا إاي  

مياور أساسية ه : ااتهددة اادادمة بين اافلسطينيين  3قيل  عل   ااتيااكلما   فيز ائد تم ااتركي
يئوم عل  استمرار اامفاويا  بين ااطرفين زز بسط  اادي ااسلمييين زز ااتجوي  عل  ااي  سراديلواإل

 أنوقب  ااييا  ف  قطاع غز .  نواييرام هللا عل  ك   فيااسيطر  ااكاملة السلطة ااوطنية اامتمركز  
ية سراديلااتدكير بموقف اايكومة اإل فياستأدن  ف ننياانئاط ااث ث  في عندياعرو ما 

ز ااماييأغسط   02 فيوتارييا  ردي  وزرادها قب  وبجد ا تفاق عل  وقف إط ق اانار 
 كان  قد أعلن  عل  اسان ردي  وزرادها إسرادي  أناألىير عل  غز . داك  يسراديلاإلعئ  ااجدوان 

ارارها عل  عدم ااوطنيرفيها الماااية بين يركة فتة ويما ز ومئاطجتها ايكومة ااوفاق  ز وا 
وااتو   من اايفة إا  اائطاع. وأثنا  ااجدوان أعلن  "أراييها"ااسمام ألعيا  اايكومة اجبور 

نتنياهو أكثر من مر  ان ب د  ان توافق عل  وقف إط ق اانار وا عمار اائطاع إ  إدا قب  
 يوما(. 10استمر  ااديكثيرا أثنا  اائتا   إسرادي أزعج  اادياافلسطينيون بنزع س م اامئاومة )

هدو  ودون  فيكرر  هدين ااشرطين أكثر من مر . ف ننا فو دنا بأن موقفها تيير  إسرادي رغم ان 
نزع س م  إع ن. فئد سمي  بزيار  ردي  وزرا  يكومة ااوفاق ايز ز كما انها ام تار عل  مسأاة

 تم توقيج  بين ااطرفين. اادياامئاومة ف  ا تفاق 
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نها وقتداك قي  إن مسأاة ا عتراف بيكومة ااوفاق  مئاطجتها تم بنا  عل  نايية أمريكيةز ف   وا 
عل  مطلبها نزع س م  إسرادي إطار تفاهما  ام يجلن عنها. كما ام يفسر انا أيد امادا سكت  

مؤتمر اإلعمار  فيأائي   ااتيااكلما   فيادية اإل ابة عن داك ااتساؤ  اامئاومةز اكننا و دنا ر 
 (.00/02)انجئد ف   اامايياألسبوع  فيشهدت  اائاهر   اادي

فريت  اامئومة بامودها  ااديموازين اائوى  فيإد رغم ان اامؤتمر ام يكن ايجئد او  ااتييير اامثير 
بداعاتهاوبسااتها  ل  ام تشر إا  هد  ااىلفية و  إا  نيا   ااشج  قي ااتيز ف ن ااكلما  وا 
ااوق  دات   رى  فيأبئ  عل  ييوية اائيية رغم مياو   طمسها وتافيتها.  ااتي اافلسطيني

اايديث عن يرور  ااتهددة اادادمة )كأنما ك  اامشاك  ااجاائة تم يلها(ز وا اتزام با تفاقيا  
عاما ثم مات   00أطلئ  قب   ااتيبادر  ااس م ااجربية م إييا ااموقجة بين ااطرفينز كما  رى 

سياق اايديث عن فش  اامراهنة عل  مبادرا   فيأيد اها عل  دكرز إ   يأتيودفن  وام يجد 
 أنتوقي  أدرك في  اا مي   في أطلقهدا ااك م  أن. وكان مثيرا ا نتبا  واادهشة إسرادي ااس م م  

 اكي سرادي ااوق  بابا المراوغة وااتسويفز وأ   م انيا يئدم إل ظل  طو  ااسلميمفاويا  ااي  
نماتن ز مىططاتها التهويد وتوسي  ا ستيطان. اي  داك فيس ز  ايظة  فيقي  هدا ااك م  وا 

ومواالة اانيا  اتياي  اايق  وااتاديقدرتها عل  ااامود  فيانتاار اامئاومة وااثئة اامتزايد  
 اامسلو .

بسط ااسيطر  ااكاملة اسلطة رام هللا عل  اائطاع كان  غامية عل   فيتمثل   ااتية اانئطة ااثااث
إا  نزع س م اامئاومةز  ااداعي يسراديلاإلنيو فتة اابا  الظن بأنها ايية تست ي  المطل  

وكان  اائرينة اادااة عل  داك ما فجلت  ااسلطة اامدكور  إبان سيطرتها عل  اايفةز يين قي  
نما أييا فيما ىص كتاد  األقا  تماما عل   اامئاومة اي  فئط من  ان  يما  واا هادز وا 
نما دىل  ااسلطة  ااجسكرياا نام  م   األمنيااتنسيق  فيايركة فتة داتها. اي  داك فيس ز وا 

 ام يكن سوى م يئة اجناار اامئاومة وا  هاو عملياتها. ااديز يسراديلاإل
ومناا   األنفاقايد وس م وايد وسيطر  السلطة عل  تردد يو  قرار و  ااديإن اايديث 

ظ  دواة يئيئية اها استئ اها ويدودها  فياااواريخ ومجام  تاني  ااس م وايانت  مئبو  
يىتلف يين نكون بادد دواة افترايية يتيكم األمن  أناامجترف ب . وهو ما  بد  اائانونيوويجها 

 أنييت ز ردي  ااسلطة أو وزرا   بجد  أنمىابرا   يابط أي  مفاالهاز وبوس في يسراديلاإل
 يسي  منهم تاارية ااىرو  واادىو .
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كيفية ااتوا  إا   فييوا   اامئاومة اافلسطينية وااسلطة ااوطنية يتمث  اآلن  اادي ااتيديإن 
يبئ  عل   ااديااوق   فيايية تفتة اابا  اممارسة سلطة إدار  اائطاع واإلشراف عل  إعمار ز 

مئاومة كئو  دفاعية مستئلة تنسق م  ااسلطة اكنها   تدو  فيها. و  بأ  من تجهدها بوقف اا
 أياإلعمار مستمراز عل  أن تتيل  من داك إدا ما تجرو اائطاع ا  تيام أو  بئيعملياتها طااما 

لق من أن ينط ينبيي اادي اافلسطيني. واياغة هدا ااموقف متروكة اتفاهم ااطرفين يإسراديلعدوان 
الدفاع عن اائيية ووقف  ااباقياألم  ااوييد  هي ااتيرفو مئايية اإلعمار برقبة اامئاومةز 

 تافيتها.
49/42/0241الشروق، مصر،   
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هابر إيتان  
"مئاتلون  باسلة" أو أعما  أييااامايي إن  "كان ايما   األسبوعقا  ردي  األركان بني غانت  

بجو  أركاناهتز   إسرادي بواس " أو شي  من هدا اائبي . وعل  اافورز كما هو دار  في دواة 
اادوادر ااسياسية: امادا قا  ما قا ؟ ميظور امتدام اامن مينز فلتارييا  ردي  األركان تأثير 

 ين؟مباشر عل  اامستوى اائتااي واامجنوي السكانز فه  هكدا يتم تنمية روم اامئاتل
ز واي  فئطز روم اامئاتلين. ببساطة نئو  اهم اايئيئةز إد أنهم رأوا أييا وابنا هو: نجم. هكدا ننمي 

عل  األق  بجيها في سايا  اائتا ز قر  اامناز  وفي داىلهاز قر  األنفاق وفي داىلهاز وهم 
ز يسراديلاإليش ايما  في يملة اا رف اااامد او أن  قام بها اا  أعما يجرفون اايئيئة: كان  

 "اامبك " اا   ااشكر وروينا قاص مديهم "طوا  االي ". إا ا ررنا كتادب  
. أما بني غانت  فلي  وايدا منهم. ائد قام غانت  بجم  األساطيرثمة بيننا كثيرون ييبون وينمون 

ها استجدنا دكرا  أياموبجد ير  يوم اايفرانز تلك ااتي قب  بيجة  أثنا مميزز يا  مثل  في 
ودكرياتنا. فئد قا  اايئيئة فأوقف دفجة وايد  اارياية ااوطنية في اادواة في اا ي  األىير: ااكد  

 األاير" هي إرها عل  أنفسنا. اايئيئة اادامية ااتي   يمكن ااتشكيك فيها هي أن منظمة "
ل  سبي  يوما من اائتا ز وع 10 إا ااجظيمز اائوي واارهي   يسراديلاإل ر  اا يش  واأليجف

 عشرا  اااواريخ وقدادف ااهاون في اايوم األىير من اائتا . أيياااجئب  أطلئ  
بجد أن استكم  وا ب  ت ا  مجنويا  مواطني اادواةز اائياد  ااسياسية فئا : "انتارنا! انتارنا! 

باسلة"ز فسار يد  أعما بأن  "كان  ايما   أيياانتارنا"ز ت رأ ردي  األركان عل  أن يئو  
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ز وبااتأكيد اي  في أقواا اافكر  ااجامةز يد ااتيار. في ير  ااروايا  اايوم   أم  في أن ييبوا 
 أييامناب ز واكنها نسي  عل  ما يبدو بأن مناب  هو  إا تلك ااتي بجث  غانت   –اايكومة 

 يئيي من  واي  فئطز أن يئو  اايئيئة.
 وم  داكز فئد كس  غانت  بأقواا  عاامين:

" واامئاتلون في اا يوش اإلرهابيونكان " وأ يا يا  ا ستىفاف بااجدو: عل  مدى سنين اا -أ
في ير  يوم  أيياااجربية مثابة "عرابيش" إن ام نئ  كلما  اقس  من داك بكثير. هكدا بدا انا 

وقد  ااستة". األياماايفرانز عندما كان يىي  في اابداية الكثيرين أن هدا هو "اايوم ااساب  من ير  
ايونا عندما أشرف  اادبابا  ااسورية عل  بيير  طبريةز وداس  اادبابا  اامارية  نود 
ا ستيكاما  عل  يفة قنا  ااسوي . واا نود اادين شاركوا في يملة اا رف اااامد يجرفون 
باايبط كيف ومت  وم  من ويد من قاتلواز مادا كان ينئص ومادا كان أكثر مما ينبيي في 

وامادا وكيف فئدنا ييا  اانا .   يمكن أن نبي  اهم "األيابي ". فئد كانوا هناك. رأوا. اامجركةز 
 سمجوا. وأطلئوا اانار.

: تسل   من يسراديلاإليد اا يش  األعما في  إبداعية" أبد  إرهابيةوقد و دوا أمامهم منظمة "
نار كثيفة من اااواريخ وقدادف اابيرز استىدام طادرا  من دون طيارز أنفاق أثبت  تفكيرا و سار ز 

وينبيي األم  في أن  فج  داك  –اادي ربما هناك يا ة ألن يستجد  يسراديلاإلااهاون. اا يش 
ز أىرىاادي سييوز قنبلة نووية وييا   يوش عربية  اإليرانيالمجركة في موا هة اا يش  –باافج  

 ".اإلرها ن تبديهما يياا  منظما  "االتي واإلبداعيةميظور علي  أن يكون متفا دا من ااتىطيط 
 ز ا   يت زأ من  األكادي وااشبكا  ا  تماعية أابة قو   اإلنترن قو  اايئيئة: في عار  - 

ز يدف  باادم عل  األكادي . اشد  يسراديلاإليياتنا. في اا يشز ك   يشز وبااتأكيد في اا يش 
كيف ييسلوا ااكلما ز كي يج بوا  أييا يديلسرااإلاألسفز في ااسنوا  األىير  تجلموا في اا يش 

اا مهور وبااتأكيد كي يج بوا اائياد  ااسياسيةز ااتي تجين في اامناا ز ترف  وتنز . مياس  
ااكلما  تجم  بكد في اازمن األىير. أما قو  غانت  فلجل  طريق  ديدز يت  او كان م  بااكبريا  

 اامنتفخ ابجو ااسياسيين.
49/42/1024، يديعوت  
02/42/0241، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 سيفر بلوتسكر
اامايي اابرامان اابريطاني: اعتراف رمزي بدواة  األسبوعبويوم اتىد   سرادي إلقرار مؤيد 

ااسياسي اادي رفي  بايتئار  فلسطينية دا  سياد . ردود اافج  علي  في ااب د توزع  بين اايمين
 وبين اايسار ااسياسي اادي رأى في  افية رنانة اسياسة اايكومة.

في م ا  اا دا  ااجادي بين اايسار واايمين. مكان  في  اإلط قواكن مجن  اائرار   يو د عل  
 ياديلسر اإلومستئبلها: ما هو  وهر اانزاع  إسرادي من نايية  أهميةم ا  بيث دواي آىرز أكثر 

اافلسطيني؟ ه  هدا نزاع يدود بين كيانين سياسيين أيدهما ايت  أ زا  كبير  من اآلىر أم نزاع بين 
 األىرى؟م موعتين سكانيتين قوميتين تسيطر في  ااوايد  عل  

بئدر ما يرى ااجاام ااسياسي في  اانزاع كاراع عل  ااسيطر  بين م موعتين قوميتين في ب د وايد ز 
ااكاملة"ز ااتوقف عن ا برتهايد ت ا   إسرادي ظم ااطل  من اام موعة اايهودية في "ب د هكدا سيتجا

ايا " اادواة اايهودية آ   أم إاام موعة اافلسطينية ومنيها يئوق مواطنة كاملة ومتساوية من ا   "
 عا  ز ويبدو أن عا  .

ودية ودواة فلسطينية يئيئة نا ز ز يين في اامئاب  فان اانهج اادي يرى في تئسيم ااب د بين دواة يه
يكون ااطل  من اادواة اايهودية هو أن تتئلصز تنسي  وتجطي مكانا او ود دواة فلسطينية قابلة 

 .األ يا فيتناس  واارسااة اااهيونية عبر  –الو ود 
   يمكن يل  من ى األقليةهو أمر قاب  الي  من ى   يدود متفق عليها. وقم   أراوإن ايت   

كدواة يهودية وديمئراطية. أما  إسرادي . ااي  األو  يمكن أن ييافظ عل  األقليةمنة اايئوق ااكاملة 
 ااي  ااثاني ف  يمكن ز وااتأييد اامتجاظم ا  يجرو م رد و ودنا الىطر.

اافلسطيني بدأ في "مؤتمر دربن" )سي  اااي ( في  يسراديلاإلإن ااتييير في ااموقف من اانزاع 
ز واادي عرف  في  اااهيونية كيركة ابرتهايد. وم  أن  في اائرارا  0220في  أفريئيا   نو 

اارسمية المؤتمر ام ي د هدا تجبيرا ا ز واكن هدا كان هو اافهم اادي ساد دون عراقي  في اامداو   
وفي ااتارييا . وا نتفاية ااثانيةز ااتي تجاظم  في موعد قري  من مؤتمر دربنز فسرها 

مشاركون من اامنظما  غير اايكومية كثور  فلسطينية يد قم  اايهود واي  كيلئة في ااكفام اا
 دواة مستئلة. إلقامةاافلسطيني 
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 األممشارونز ائا ات  م  أبو مازن وىطابات  في  أريدي ا نسيا  ااكام  من غز ز واادي قاد  
ز واكن في نهاية ااجئد إسرادي  اامتيد  أسكت  ابي  سنوا  ا نتئادا  بايية ا برتهايد عل 

مئاب  ااس م  األروبئبو  مبدأ  إسرادي ااسابق عاد  اتنطلقز تجاظم  وتجزز . ومطاابة 
ومنشورا  اايسار  اإلاكترونيةكاد  تىتفي من اامدونا ز اامواق   0927يدود  إا وا نسيا  

ز "ااتوقف عن ا برتهايد" بمجنا  اايربي واافلسطينيين ااشبا . وي  ميلهاز كما أسلفناز اامطاابة ب
دواة ثنادية اائومية. وفي نف  ااوق  يتيير اامزا  في اا مهور اافلسطيني. فلم  إقامة –ااسياسي 

يس   أي فرم هناك في أعئا  تاوي  اابرامان اابريطاني. واانىبة ااشابة فوق واا مهور 
اسياسي ااهدف اامنشود. مثئفو رام تي  ام يجودوا يرون في تيئيق يق تئرير ااماير ا اإلس مي

دواة الشجبين يابة فيها اايهود  إا . األواد  يتطلجون أىرىيلو   إا هللا ومالو غز  يتطلجون 
 من اابير اامتوسط ويت  اامييط ااهندي. إس ميةأقليةز واألىيرون ييلمون بمملكة 

  ااس م. واكن يت  عندما ينام ومادا عندنا؟ عندنا اامجركة عل  ااميلكي ايتل  مكان اامجركة عل
ااسياسيونز فان ااساعة ااسياسية   تهدأ. تك تاكز تك تاكز فكر  اادواة ااوايد  تنتشر وتستئر في 

بفلسطين سيادية ومنفالة  أىرىااوعي اافلسطيني واادواي. وعلي ز فان ك  اعتراف من ك  دواة 
مشروع ااتئسيمز  إا ااتاريىية ب  اامبددية(  مبارك من ناييتنا: مجنا  هو ااجود  )غير إسرادي عن 

 .إسرادي اادي بئوت  تأسس  اادواة اااهيونية ااتي تسم  
اائلق من قرار اابرامان اابريطانيز يت  او كان  دوافج  مشكوك فيها؛  إا   يو د ما يدعونا 

سفار  فلسطين  وااجك  هو اااييةز كلما كثر  مث  هد  اائرارا ز   ينبيي انا أن نىاف من فتة
. عل  إسرادي في اندن. هد  مالية اناز أن تستئر سفار  فلسطين في اندن عل  مئربة من سفار  

 أ  تكون فئط مكانها.
02/42/0241، يديعوت  
02/42/0241، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 هللابجد تجريها الده  من قب  مستوطن في رام استشهاد ااطفلة إينا  شوك  

 49/42/0241الرسالة، فلسطين، 


