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 50 :كاريكاتير

*** 
 
 أبو مرزوق: لم يوجه أي مسؤول مصري رسمي اتهامًا لحماس بحادث "سيناء" .0

غزز: : نفززى موسززى زبززو مززر:وق  اززو الملحززة السياسززي لحرلززم حمززاص زن يلززون زي مسزز و  مصززري 
حززت حداولززم ال يعززرو  ززن لونززم رسززمي  ززد وجززم اححامززا لحرلحززم باليمزز  اءجرامززي بسززينا   م لززد ا زن مززا 

( عن حمززاص احصززل  10-72و ززا  زبززو مزر:وق .ززي حصزريو لززم اليززوت ا حزد   اححامزا  ع الميززم . ز  
بالجانة المصري المشرف  لى المفاواا  غير المباشر  مع "عسرائي " و دم  الحيا:ي لحت وححدث  

 الحجوت اءجرامي  بشأن مالبسا  الحادث  ولت يوجم زحد منحت زي اححات للحرلم .ي هذا
وحابع: "لسنا  ميانا زو زغبيا  لحيلير الحالم ا منيم .ي سينا ؛ .أه  غ:  هت زو  من يحازرر  نزدما 
يا رة الواع ا مني .ي سينا   عاصم وزنزم يحسزبة .زي عغزالق الميبزر"  مازيفا: "مزن مصزلححنا 

 اسح رار ا من بحا   نحا الرئم الحي يحنفص منحا الفلس ينيون" 
ازاف عن الحرلزم ح زدت حيا:يحززا لازبا  وجنزود الجزي، المصززري  وزهزالي الازحايا محابيزا: "الحززادث وز

  م لت لل  عنسان مسلت و ربي" 
وشدد زبو مر:وق  لى زن حماص مسحيد  لبذ  ز صى مجحود .ي مالح م زيزم  ناصزر لزديحا عذا  زدت 

احا زنزم منزذ اللح زم ا ولزى لحا الجانة المصري دليال  لى حور   ناصر من غ:  .ي الحادث  مو 
 امززز  و:ار  الداعليزززم بحلومزززم الو.زززاق الزززو ني المشزززر.م  لزززى عدار  ال  زززا  .زززي الو ززز  الزززراهن بحشزززديد 

ولشزف زبزو مزر:وق  زن  اءجرا ا  ا منيم  لى الشري  الحدودي لمنع دعو  زو عروو زي  نصزر 
اواا  ال ادمزم والحزي لزان م زررا زن الجانة المصري زبلغ و.د الحفاوض الفلس يني حأجي  جلسم المف
 لحا نحايم الشحر الجاري  ن را لل روف ا منيم وا غالق ميبر ر.و 

 124./6/22.المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 شرقي القدس عباس يطالب اإلدارة األمريكية بالتدخل العاجل لوقف التصعيد اإلسرائيلي .2

 اجلم على اءدار  ا ميرليم  البا  منحا سر م "و.ا": بيث الرئيص محمود  باص  برسالم  -رات هللا 
الحدع  لو ف الحصييد اءسرائيلي .ي مدينم ال دص الشر يم  وعاصم ا ححاما  المسحو نين 

 والمح ر.ين للمسجد ا  صى المبارك 
وحذر  باص .ي رسالحم من ع ور  اءجرا ا  اءسرائيليم الحاد.م الى الح سيت ال:ماني والملاني 

الم دسم  حيث عن اسحمرار ذلك سي دي على انفجار زوسع ال يملن السي ر   ليم  محمال  لألمالن 
 الحلومم اءسرائيليم مس وليم هذا الحصييد الع ير 

 124./2/21.األيام، رام هللا، 
 
 وزير الزراعة يتهم األمم المتحدة بانتهاك القانون الدولي من خالل "اتفاق سيري" .3

:ير ال:را م والش ون االجحما يم .ي حلومم الو.اق الو ني الفلس ينيم .ححي صّباح: اححت و -غ:  
شو ي الييسم ا مت المححد  بانححاك ال انون الدولي من عال  "احفاق سيري"  ود اها على مراجيحم  
و ا  الييسم  عال  ل ا  لي  السب  ا حد مع  دد  لي  من ممثلي وسائ  اء الت  من بينحا 

: غ:  لحريم اء الت عن الحلومم سلم  منسق ا مت المححد  ليمليم السالت .ي   .ي مرل«الحيا »
  «ع م سيري»الذي با  ييرف بز « االحفاق» لى « لحاة ححف ا »الشرق ا وس  روبر  سيري 

وسيبدز حنفيذه رسميا  .ي ا و  من الشحر الم ب   وواع سيري ع حم آلليم اليم   لى ميابر   ا  
  ودعو  مواد البنا  الال:مم ء اد  ع مار ال  ا   الحي مني  عسرائي  دعولحا منذ غ:  مع عسرائي 

 سبع سنوا  
آليم ر ابم لألمت المححد  مباشر   لى مواد البنا  من عال  الميابر  ومرال: « احفاق سيري»ويحامن 

 لما ح الة عسرائي  « حماص»الحو:يع اللبير  والصغير   ححى ال حص  على حرلم 
سرائي   لى االحفاق  الع م(  و ا  الييسم عن لدى ووا .   ل  من حلومم الو.اق و"حماص" وا 

ححف ا  لثير   للنحا اا ر  للحيام  مع االحفاق على زن حنححي مفاواا  الححدئم غير »الحلومم 
 ووجم الييسم  وهو محات وح و ي بار:  م «  المباشر  مع عسرائي  .ي ال اهر   وحو يع احفاق جديد

سنوا   ويلم .ي من ما  المجحمع المدنيم الفلس يني  ب  زن ينات على الحلومم .ي ح:يران 
عر حا ال انون الدولي .ي االحفاق  و.ي ما » يونيو( المااي  انح ادا  الذ م على ا مت المححد  لز 

 « يحيلق بالرزي االسحشاري لمحلمم اليد  الدوليم .ي الهاي  .حوى الهاي(
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 لى غرار المن  م  و( .ي الافم « من  م و»حو    ا  غ:  على « حفاق سيريا»وا حبر زن 
الغربيم الحي ال يملن للسل م الفلس ينيم زن ح وت .يحا بأي  م  من دون موا. م عسرائي   ووصف 

صيبم وحححاو حاا.ر الجحود من زج  ع اد  ع مار ما دمره االححال  .ي »المرحلم الم بلم بأنحا 
 « غ: 

زلفا    40الساب م البالغ  ددهت زلثر من « حماص»مو د صرف رواحة مو في حلومم  و.ي شأن
 ا  الييسم عن الحلومم سحصرف زلف دوالر  ُسلفم( لل  مو ف  ب  نحايم الشحر الجاري  وزااف 
زن ه ال  سيصبحون مو فين  مثلحت مث  زي مو ف   ندما حنححي اللجنم اءداريم ال انونيم الحي 

لومم  ب  ثالثم زشحر من  ملحا  وزواو زن   ر حيحد  بد.ع رواحة ه ال  المو فين شللححا الح
وا موا  سحود  .ي بنك .ي نيويورك ثت حن   على ا ردن ومنحا على غ:   .ي ح ائة( وليص  بر 

 البنوك 
  ر ال حي ينا شيئا  من دون موا. م الواليا  المححد   »و ن مصلحم   ر .ي ذلك   ا  عن 

زما .ي شأن الف ر بالافم «  ير  ال حوا.ق  لى زي شي  لنا عال عذا لان .ي مصلحم عسرائي وا ع
زلف زسر  .ي الافم الغربيم و  ا  غ:  حيي، حح  ع  الف ر  114وال  ا    ا  الييسم عن هناك 
زلف زسر  من ال  ا   وزااف زن الحلومم حد.ع مسا دا  لحذه  20وع  الف ر المد ع  من بينحا 

مليون دوالر( .ي ل  مر   نصفحا من موا:نم السل م  4334مليون شيل   نحو  130سر ب يمم ا 
والنصف الثاني حمولم دو  مانحم  وزواو زن زربيم آالف زسر   محوس   دد ز.راد ا سر  عمسم 
ز.راد( انام  على ال ائمم عال  الشحر ا عير  .يما حنح ر  شر  آالف زسر  من ال  ا  زن حنات 

 لى ال ائمم ع
 124./2/21.الحياة، لندن، 

 
 مليون دوالر فوائد على ديونها 5.25الحكومة الفلسطينية دفعت في تسعة شهور  .4

ا نااو : ز حر  بيانا  المي:انيم الفلس ينيم المجميم عال  الشحور الحسيم ا ولى من  –رات هللا 
 10331ا الداعليم والعارجيم  درها اليات الجاري زن الحلومم الفلس ينيم د.ي  .وائد  لى ديونح

 مليون دوالر(  4734مليون شيل   
وبحسة بيانا  و:ار  الماليم الصادر  زمص ا و  .إن هذا المبلغ يأحي يمث  .وائد  لى ديون  يمححا 

اا.م على الديون الحي ُحد.ع  ليحا .وائد هناك ديون  73440مليار شيل    03424 مليار دوالر(  وا 
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يار دوالر  محأعرا   لى الحلومم لصالو ال  ا  العاص وصندوق الح ا د  ال يحرحة مل 7 يمححا 
  ليحا .وائد( 

 43440وبذلك يسح ر عجمالي الدين اليات والمحأعرا  المسحح م  لى الحلومم الفلس ينيم   ند نحو 
 لي من عجمالي الناحج المح  %3032مليار دوالر ححى نحايم الشحر المااي  ويشل  ذلك نحو 

مليار شيل   43414وححو:  الديون المسحح م  لى الحلومم الفلس ينيم  بين دين  ات محلي يبلغ 
مليار دوالر(  وهي لصالو البنوك الياملم .ي .لس ين  وم سسا  محليم زعرى ححبع  13710 

 لل  ا  العاص 
مليار دوالر(   13120مليار شيل    43020لما ان هناك  لى الحلومم ديون عارجيم حبلغ  يمححا 

وهي لصالو م سسا  مث  البنك الدولي وصندوق ا  صى والبنك اءسالمي للحنميم وبنك االسحثمار 
ي اليا «زوبك»ا وروبي وصندوق     ودو  مث  عسبانيا والصين وا 

ولان بنك عسرائي  المرل:ي  د زورد .ي ح ريره السنوي  ا سبو  المااي  زن السل م الفلس ينيم حملك 
 مليار دوالر(  13470مليارا  شيل    4يم .ي لان  عال  ا سابيع الماايم حوالي ودي

وحواجم مي:انيم الحلومم الفلس ينيم للسنم الحاليم  بحسة حصريو ا سبو  المااي لرئيص الو:را  
 مليون دوالر  200رامي الحمد هللا  .جو  حمويليم ححجاو:  يمححا 

 124./2/21.القدس العربي، لندن، 
 
 الرجوب يقدم لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم ملفًا عن جرائم "إسرائيل" بحق الرياضة الفلسطينية .5

.ادي زبو سيدى: الح ى اللوا  جبري  الرجوة  رئيص االححاد الفلس يني للر  ال دت  جو:يف  -رات هللا
را   لى هام، بالحر  رئيص االححاد الدولي للر  ال دت  .ي م ر الفيفا .ي :يوريخ .ي سويس

 « اجحما ا  لجنم المس وليم االجحما يم باالححاد الدولي
و دت الرجوة عال  اجحما م ببالحر  ملفا  لامال   ن مجم  الجرائت الحي ارحلبحا االححال   

اءسرائيلي عال  الحرة  لى   ا  غ:   باءاا.م على شرح لام   ن مجم  الح ورا  الحي 
يم  لى صييد انح ات المساب ا   وا  امم المنشآ  الرياايم واالسحمرار وصل  عليحا اللر  الفلس ين

.ي ع امم برامج ح وير اللوادر الرياايم وحن يت الدورا  المحعصصم لم من اج  موالبحم آلعر 
 الح ورا  الحلنولوجيم الحي يسحعدمحا ال ائمون  لى الليبم .ي اليالت 

 124./2/21.القدس العربي، لندن، 
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 طيني: الحراك األوربي "خطوة مهمة" تجاه نيل الحقوق الفلسطينيةنائب فلس .6
د ا نائة مسح   بالمجلص الحشرييي الفلس يني  ال ياد  الفلس ينيم على اسحغال  الحراك ا وروبي 
الدا ت للفلس ينيين  من زج  الوصو  للح وق المشرو م للشية الفلس يني وححريره من "االححال  

 اءسرائيلي" 
لنائة جما  العاري وهو رئيص اللجنم الشيبيم لمواجحم حصار غ: : عن "الحراك ا وروبي و ا  ا

ييد ع و  محمم حجاه الوصو  للح وق المشرو م للشية الفلس يني الذي ييي، ز و  وز سى 
 اححال  يسححدف ا رض واءنسان .ي عرق عسرائيلي .ااو لل وانين والمواثيق وال رارا  الدوليم" 

 124./2/21.ون الين، فلسطين أ
 
 وكيل وزارة المالية: غزة ليست عبًئا على الحكومة واإليرادات تغطي النفقات والرواتب .7

لشف ولي  و:ار  الماليم .ي   ا  غ:   يوسف الليالي  زن الارائة الحي يجبيحا االححال  من غ:  
ليم وان ال  ا  ليص  بئا وارائة الو ود اءيرادا  حو.ي باححياجا  ال  ا  من رواحة ونف ا  حغشي

  لى موا:نم الحلومم 
جا  حديث الليالي عال  جلسم اسحما  لم   دححا اللجنم اال حصاديم ولجنم الموا:نم بالمجلص 
الحشرييي لواع المجلص .ي صور  الح ورا  لدى و:ار  الماليم  وذلك بحاور رئيص اللجنم 

ص لجنم الموا:نم النائة جما  نصار  و دد اال حصاديم بالحشرييي النائة د   ا ف  دوان  ورئي
 من النواة ز اا  اللجان 

و ا  الليالي: "عن زموا  الم اصم الحي ححصلحا عسرائي   ن المواد الحي حدع  ال  ا  وحوردها 
مليون دوالر ح ريبا شحريا  باءاا.م على الارائة المفروام  لى الو ود  20لع:ينم السل م والبالغم 

  واءيرادا  الحي حححص   ليحا و:ار  الماليم زياا  ل  هذا يملن زن يو.ي الذي يدع  غ: 
 باححياجا    ا  غ:  من نف ا  حشغيليم وو ود ورواحة للمو فين  ب  وسيلون هناك .ائض 

 وزااف: "عن غ:  ال حمث   بئا  لى موا:نم الحلومم ب در ما حمث  را.د ال حصاد الو ن" 
:ار  الماليم .ي   ا  غ:  انعفا  انعفااا حادا .ي مرحلحين  ا ولى وزلد الليالي زن عيرادا  و 

منحا  ندما حت عغالق ا نفاق بين غ:  ومصر  والثانيم بيد الحرة ا عير  الحي شنحا االححال   لى 
  ا  غ:   حيث زصبح  عيرادا  و:ار  الماليم باللاد حلفي لسد اححياجا  الو:ارا  ونف اححا 

 ا  غ:  بالذا  و:ار  الصحم الحشغيليم .ي   
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وزواو زن عيرادا  الو:ار  حأثر  بيد الحرة بفي  حدمير  دد لبير من الم سسا  الحجاريم 
واال حصاديم .ي   ا  غ:   حيث لان  هذه الم سسا  حد.ع ارائة للو:ار  .ي غ:   زما اآلن .ال 

 لم  بحا حد.ع ارائة ب  ح الة بحيويض مالي ن را  للعسائر اللبير  الحي ز
وزشار الليالي على زن و:ار  الماليم .ي ل ا ها مع نائة رئيص الو:را  .ي حلومم الحوا.ق :ياد زبو 
 مرو  ب  زيات زبد  اسحيدادها لححوي  لا.م اءيرادا  الحي حححص   ليحا .ي ال  ا  على الحساة 

   ا  غ:  الموحد لو:ار  الماليم  لى زن ح وت الحلومم بد.ع النف ا  الحشغيليم ل
وزااف: "ححى اآلن مسحوى الحواص  بيننا وبين و:ار  الماليم .ي رات هللا هو صفر  .ال يوجد زي نو  
من االسحجابم من و:ير زو و:ار  الماليم .ي رات هللا  لى مراسالحنا واحصاالحنا  وليص هناك زي الح:ات 

لحشغيليم للو:ارا  .ي   ا  غ:  زو د.ع ححى اآلن من و:ار  الماليم .ي رات هللا حجاه زي من النف ا  ا
 .احور  رواحة المو فين" 

 124./2/21.فلسطين أون الين، 
 
 وزارة التربية والتعليم تستنكر تصعيد االحتالل جرائمه ضّد األطفال الفلسطينيين .8

ائيلي اسحنلر  و:ار  الحربيم والحيليت اليالي .ي الافم الغربيم  مواصلم  وا  االححال  االسر  العلي :
لما وصفحم بز "المسلس  الدموي" الذي يسححدف ال لبم وا  فا  الفلس ينيين .ي معحلف زنحا  

 ا رااي المححلم 
(  زن االنححالا  الجسيمم 10|72وزلد  الو:ار  .ي بيان حل   " دص برص" نسعم  نم  اليوت ا حد  
ن  د حصا د  .ي اآلونم ا عير   الحي ي حر.حا جي، االححال  ومسحو نوه بحق ا  فا  الفلس ينيي

بصور  "حلشف  ن وجم االححال  البشع وانححالم الصارخ للا.م المواثيق وا  راف والح وق الدوليم  
 الحي حلف  حمايم حيا  ا  فا  من عال  اسحعدامم لألسلحم الفحالم وال و  المفر م وغيرها 

 124./2/21.قدس برس، 
 
 ل جولة مفاوضات التهدئة ووقف إطالق النارحماس: مصر أبلغت الحركة بتأجي .9

  زن  ازو الملحزة السياسزي لحرلزم حمزاص عليز  الحيزم  124./2/21.الخليج، الشـارقة، ذلر  
 ززا  عن مصززر زبلغزز  الحرلززم بحأجيزز  جولززم مفاواززا  الححدئززم وو ززف ع ززالق النززار  وزلززد الحيززم  .ززي 

حرلززززم "حمززززاص" مززززن غزززز:  علززززى  حصززززريو صززززحفي  زن السززززل ا  المصززززريم زبلغززززححت بحيززززذر سززززفر و.ززززد
 ا رااي المصريم   بر ميبر ر.و بسبة ال روف السائد  .ي سينا  



 
 
 

 

 
           21ص                                     3301 العدد:    124./2/21. االثنين التاريخ:

 

ومززن جححززم   ززا  صززعر بسيسززو زحززد  ززاد  حرلززم .ززحو عن الو.ززد الفلسزز يني زرجززأ حوجحززم علززى ال ززاهر  
 "بسبة الواع .ي سينا " 

زسزف حرلحزم لمزا جزرى مزن  ولان الحيم ز رة .ي ل ا  بثحم .اائيم "ا  صى" الحابيم لز "حماص"  زن
صزابم  زدد مزن الجنزود المصزريين  و زا : "نحزن نأسزف لمزا جزرى  زحداث .ي سينا  وزد  على م ح  وا 
.ززي سززينا  ولززدما  المصززريين الحززي سززال "  م ززدما  الحيززا:ي ليززائال  الجنززود المصززريين  لززى الحادثززم 

ك ا حزداث"  مشزددا   لزى زنزم المفجيم"  واسحبيد الحيم  "زن يلون  حد مزن   زا  غز:   ال زم .زي حلز
 "ال يملن السماح بذلك"  وحمنى لمصر االسح رار وا من والميا.ا  

  من غ:   زن ال يادي .ي حرلم حماص مشزير 124./6/21.المركز الفلسطيني لإلعالم، وزااف 
المصززري  ززا   اليززوت ازمززصإ ا حززد  عن مصززر زبلغزز  حرلحززم بحأجيزز  جولززم مفاواززا  الححدئززم غيززر 

 اشر   الحي لان م ررا    دها يوت غٍد االثنين بالياصمم المصريم المب
وزوازو المصزري .زي حصزريو عززاص لزز"المرل: الفلسز يني لن زالت"  زنزم لززان مزن الم زرر سزفر الو.ززد 
الفلس يني من غ:  للمشارلم بالمفاواا  غير المباشر  مع االححال  بال اهر  اليوت ا حد  عال زنزم لزت 

 ق ميبر ر.و  من  ب  الجانة المصري" يجر ذلك عثر عغال
وزااف المصري  زن "ال اهر  زبلغ  الو.د بشل  رسزمي  حزر اليزوت بحأجيز  جولزم المفاوازا   الحزي 
لزان مزن الم ززرر   زدها يززوت غزٍد االثنززين لحثبيز  الححدئزم .ززي   زا  غزز:   عال زنزم يبززدو نحيجزم ا حززداث 

  الحي جر  .ي سينا  حت حأجيلحا على مو د الحق"
   زن ناديزم سزيد الزدين مزن  ّمزان  زن المححزدث باسزت حرلززم 124./2/21.الغـد، عّمـان، ونشزر  

حماص .و:ي برهوت  ا  عن "مصر زبلغ  الحرلم رسميا   زرار حأجيز  جولزم المفاوازا  غيزر المباشزر  
 دون عبدا  ا سباة" 

المباشزر  لونحزا وزااف  .ي حصريو زمص  عن "مصزر هزي الحزي ححزدد مو زد جديزد للمفاوازا  غيزر 
 را يم االحفاق و.ي حينحا سيحت د و  و.د حماص من الداع  والعارو للمشارلم .ي المفاواا " 

ولززان مززن الم زززرر اسززحئناف الجولزززم الثانيززم مزززن المفاواززا  غيزززر المباشززر  بزززين الجززانبين الفلسززز يني 
 ار وحسزحي   مليزم اء مزار واءسرائيلي .ي ال اهر  اليوت لبحث ال اايا المحصلم بملفا  المينا  والم

و.حو الميزابر والشزري  اآلمزن و ازيم ا سزرى الميح لزين زثنزا  حملزم االحزحال  اءسزرائيلي للبحزث  زن 
ح:يزران  يونيزو( الماازي  ومزنحت ا سزرى المحزررين .زي "صزف م  17مسحو نيم الثالثم المف ودين .زي 

 شالي " الذين ز يد ا ح الحت عاللحا 
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دي .ي حرلم حماص زحمد يوسف حنديد حماص ولز  الشزية الفلسز يني وشزجبحت من جانبم  زلد ال يا
 لليم  اءرهابي الذي حدث .ي سينا  يوت الجميم المااي و ا  لوادر .ي الجي، المصري" 

و ا   لز"الغد" من .لس ين المححلزم  عن "مزا حزردد  بزر بيزض زجحز:  اء زالت المصزريم بحوجيزم االححزات 
ا .ي زحداث سينا  يفح ر على المصدا يم ويححاو على زدلم وبراهين حثب  ما على "حماص" ب: ت الو ح

 يذهبون عليم" 
وزاززاف عن "حمززاص" ليسزز   ر.ززا  .ززي الحززادث وال .ززي زي  مزز  يسززححدف حززوحير السززاحم المصززريم  
حيزززث ال مصزززلحم لحمزززاص .زززي عثزززار  ال ال ززز  وحزززوحير ا وازززا  .زززي سزززينا  بززز  .زززي اسزززححباة ا مزززن 

 حا" واالسح رار .ي
وشدد  لى زن "اسححباة ا من واالسح رار .ي مصر  امزم وسزينا  عاصزم يشزل  مصزلحم .لسز ينيم  
ز لحزززا حسزززحي  حرلزززم الحن ززز  واليبزززور  .يمزززا يينزززي اسزززح رار سزززينا  ب زززا  ميبزززر ر.زززو مفحوحزززا  زمزززات حن ززز  

 الموا نين  لما يمثلم من شريان حيا  بالنسبم  هالي ال  ا  نحو اليالت العارجي" 
:اد "ال يملززززن لحمززززاص زن حسززززمو  ي  ززززرف باءسززززا   لمصززززر  مززززن زي جحززززم لانزززز  سززززوا  زلانزززز  و 

موجزززود  .زززي .لسززز ين زت عارجحزززا"  ال.حزززا  علزززى زن "عززز  الحزززدود مزززع مصزززر مرا زززة بإحلزززات مزززن لزززال 
 الجانبين وال يحت السماح  حد بحجاو:ه" 

سزينا  وال يوجزد لزدى الحرلزم وبين زن "حمزاص محفحمزم  ي عجزرا ا  ححعزذها مصزر لحي:يز: زمنحزا .زي 
 زي ا حراض  لى ذلك  .يما يحص  بالحديث  ن حشديد اءجرا ا  و ايم ا نفاق والمن  م اليا:لم" 
عال زن حماص .ي الو   الذي حدين .يم ا  ما  اءرهابيم الحي و ي  .زي سزينا   .إنحزا حناشزد الن زات 

ا.ي حززو  ال  ززا  ي:يززد مززن صززيوبم .زي مصززر بيززدت عغززالق ميبززر ر.ززو لمززا يشززل  ذلززك مززن  ززوق عازز
 الحيا   لى زهالي غ: " 

وزبزدى "اسزحيداد "حمزاص"  ي حنسزيق سياسززي وزمنزي مزع مصزر بمزا مززن شزأنم اسزححباة ا وازا  .ززي 
 سينا   وحي:ي: زمنحا واسح رارها" 

وزلززد ر.ززض الحرلززم " ي  مزز  يسززححدف زمززن واسززح رار سززينا "  دا يززا  "الجانززة المصززري علززى الحززد يق 
لبحززث  ززن الجحززا  الحززي لحززا مصززلحم .ززي حززوحير السززاحم المصززريم  ححززى ال يلحززق ال لززت بالشززية وا

 الفلس يني" 
ولف  .زي هزذا السزياق علزى "الموسزاد اءسزرائيلي الزذي ييبزث بالمن  زم  ازمن سزاحا  سزوريم واليزراق 

م و زدر  االحزحال  واليمن  بينما سينا  ليس  بييد   ن زياديزم المححلزم  ن يزر الحزدود ال ويلزم المفحوحز
  لى حجنيد زشعاص لمصلححم من زج  عشا م الحوحر وال ال   .ي سينا " 
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وز ززرة  ززن زملززم .ززي "حملززن مصززر مززن الوصززو  علززى الجنززا  واززب  ا مززن واالسززح رار .ززي سززينا "  
 مسحبيدا  "عغالق ميبر ر.و لفحر   ويلم  د حدوت  لثر من زسبو "  بحسة ح ديره 

 
 لمفاوضات غير المباشرة ستستأنف بعد منتصف الشهر المقبل في القاهرةاألحمد والصالحي: ا .01

   ززن احمززد رماززان مززن رات هللا  زن مصززادر .لسزز ينيم 124./2/21.المســتقبل، بيــروت، ذلززر  
مسزز ولم   الزز  زمززص  زن مصززر زبلغزز  الجززانبين الفلسزز يني واءسززرائيلي حأجيزز  حززوارا  الححدئززم الحززي 

 ليوت لان من الم رر زن حسحأنف ا
وزواززح  المصزززادر زن رئزززيص الو.ززد الفلسززز يني علزززى المفاواززا  غيزززر المباشزززر  مززع عسزززرائي    ززز:ات 
ا حمد  الم يت حاليا  .ي ال اهر   ابلغ رئيص السل م الفلس ينيم محمزود  بزاص عن السزل ا  المصزريم 

مصززر  عثززر  عحا حززم  لمززا  بحأجيزز  مو ززد اسززحئناف المفاواززا  بسززبة ال ززروف الداعليززم الحززي حييشززحا
الحجوت اءرهابي .ي سينا  الجميم المااي  مشزير  علزى زن الل زا ا  سزح ج  علزى زجز  غيزر مسزمى  
للززن ا حمززد زبلززغ ولالززم ".ززرانص بززرص" زمززص  زن المفاواززا  سحسززحأنف بيززد منحصززف حشززرين الثززاني 

ليين  حأجلز  علزى الم ب  .زي ال زاهر   و زا : "عن المفاوازا  غيزر المباشزر  بزين الفلسز ينيين واءسزرائي
 النصف الثاني من حشرين الثاني" الم ب  

   ن بسات الصالحي من  ّمان  زن  ازو الو.زد الفلسز يني 124./2/21.الغد، عّمان، وزاا.  
المفزززاوض علزززى ال زززاهر  بسزززات الصزززالحي  زززا  عن "مصزززر زبلغززز  الو.زززد المفزززاوض حأجيززز  مو زززد جلسزززم 

  المفاواا  على ما بيد منحصف الشحر الم ب "
وزاززاف  لززز"الغد" مززن .لسزز ين المححلززم  عن "مصززر لززت حبززد زسززبابا  محززدد  للحأجيزز   وللززن مززن الوااززو 

 زنحا حيود للواع الناشئ .ي سينا " 
ولف  على زهميم زن "ال حز ثر زحزداث سزينا   لزى  مليزم ع زاد  ع مزار   زا  غز:  ومسزار المفاوازا  

 غير المباشر " 
 
 لمنوي إنشاؤها مصريًّا ستزيد الحصار على غزةأسامة حمدان: المنطقة العازلة ا .00

غزز: :  ززا  زسززامم حمززدان مسزز و  دائززر  اليال ززا  الدوليززم .ززي حرلززم حمززاص  عن المن  ززم اليا:لززم الحززي 
ينززوي الجززي، المصززري ع امححززا  لززى حززدود غزز:  حززد ت الحصززار الصززحيوني المفززروض  لززى غزز:  منززذ 

 سنوا  
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د  زن ال  ال م لغ:  بما يجري .ي محا. م شما  سزينا  وزلد حمدان .ي حصريو حلف:يوني مسا  ا ح
 المصريم  مشير ا لحرص الجانة الفلس يني  لى اليال م الجيد  مع جمحوريم مصر اليربيم 

وزشززار علززى زن المن  ززم اليا:لززم المنززوي عنشززا ها مصززريصا ح:يززد مززن الحصززار المفززروض  لززى غزز:  منززذ 
 لى الشية الفلس يني سنوا   م لد ا زنحا حي:: حالم الححريض  

ززا  و الززة حمززدان السززل ا  المصززريم بالاززغ   لززى االحززحال  باززرور  .ززك الحصززار  ززن غزز:   ملمح 
 ليال م "عسرائي " بالحجما  الحي حدث  .ي شبم ج:ير  سينا  

وحززو  المفاواززا  غيززر المباشززر  مززع "عسززرائي "؛  ززا  حمززدان عن المعززابرا  المصززريم زبلغزز  حمززاص 
 اواا  دون عبدا  زي زسباة بحأجي  جولم المف

وزاززاف حمززدان عن هززذا الحأجيزز  سززي دت لالحززحال  .رصززم ذهبيززم لحي يزز  الجحززود السياسززيم الحززي مززن 
 شأنحا ححسين الواع المييشي .ي   ا  غ:  

وذلززر  مصززادر صززحفيم زن الجززي، المصززري ينززوي ع امززم من  ززم  ا:لززم بززين   ززا  غزز:  ومدينززم ر.ززو 
 جنديا و شرا  اءصابا   30ثلنم للجي، المصري زسفر  ن م ح  المصريم  بيد حفجير اسححدف 

 124./6/21.المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 صالح البردويل: أحداث "سيناء" تدمي القلب .02

غ: :  ا  ال يادي .ي حرلم الم اومم اءسالميم "حماص" صالح البردوي  عن ما يحدث .ي شبم ج:ير  
البا  بحوجيم ل  البنادق على صدر االححال  الصحيوني  ود زا سينا  يدمي  لة ل   ربي ومسلت  م 

(  لز  الي زال  علزى عدانزم سزفك الزدما  10-72البردوي   .ي حصريو ملحزوة لزم زصزدره اليزوت ا حزد  
وحوجيززم لزز  البنززادق علززى صززدر االحززحال  الصززحيوني الززذي يسززيى علززى اسززحباحم اللرامززم والم دسززا   

 و.ق حيبيره 
 124./6/21.لإلعالم،  المركز الفلسطيني

 
 مؤتمر فلسطين الرابع للمقاومة الشعبية يوصي بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية .03

و.زززا: زوصزززى المشزززارلون .زززي مززز حمر .لسززز ين الرابزززع للم اومزززم الشزززيبيم  –الحيزززا  الجديزززد   -رات هللا 
ليزم بحشزلي   يزاد  و نيزم موحزد  ".لس ين     وحد  الدت والمصير" الذي   د .زي  ريزم لفزر  زدوت ب ل ي

يجزززاد اآلليزززا  اللفيلزززم بمشزززارلم لا.زززم اليناصزززر المنحميزززم للفصزززائ  .زززي الم اومزززم   للم اومزززم الشزززيبيم وا 
 وا حبار حلك المشارلم عحدى زهت رلائ: االنحما  لحذا الفصي  زو ذاك 
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ا .زي ال زدص الشزريف و الة البيان العحامي للم حمر بارور  حو.ير اءملانا  الحي حي:: صمود زهلن
.ي مواجحم آلم الحزرة اءسزرائيليم ومع  زا  الححويزد  وحنفيزذ جميزع ال زرارا  الماليزم العاصزم بزذلك  

 ب  و:ياد  المبالغ الم ر  
ود ززا علززى حوحيززد المرجييززا  الو نيززم والسياسززيم لل ززدص الشززريف  وحشززلي  لجنززم و نيززم حشززرف  لززى 

   المدينم وحمايححت ومواجحم مع  ا  االححال  زدا  الفصائ   وحلريص  ملحا لعدمم زبنا
لمززززا  الززززة بحززززو.ير اءملانززززا  والموا:نززززا  الحززززي حاززززمن مواجحززززم المع  ززززا  اءسززززرائيليم وحمايززززم 

 الممحللا  من االسحيال  والححويد 
وزلزززد المززز حمر ازززرور  محاسزززبم المحزززور ين .زززي حسزززرية الي زززارا  علزززى م سسزززا  االحزززحال   ووازززع 

 واءملانيا  ال انونيم الحي ححو  دون حنفيذ هذه المع  ا  اآلليا  الر ابيم 
لمززا د ززا علززى حي:يزز: الوحززد  الو نيززم والماززي  ززدما .ززي حح يززق المصززالحم الحززي حيزز:: صززمود شززيبنا 

 وو و.م .ي وجم االححال  
وزوصززى المشززارلون بالحلامزز  بززين لا.ززم الززو:ارا  .ززي عدمززم المززوا نين وحي:يزز: صززمودهت  لمززا د ززوا 

لزززد ت لجزززان الم اومزززم الشزززيبيم وحزززو.ير اءملانيزززا  الحزززي حملزززن حلزززك اللجزززان مزززن االسزززحمرار  الحلومزززم
بيملحزززا  وح زززدت للمزززوا نين العدمزززم .زززي جبزززر ا ازززرار الناحجزززم  زززن ب ززز، االحزززحال  و ميزززم لفياليزززا  

 الم اومم الشيبيم 
وم سسززا  مززن و الززة المزز حمرون بإصززدار ال ززوانين الال:مززم لززرد  لزز  مززن حسززو  لززم نفسززم مززن ز.ززراد 

الحساوق مع زي مع   من مع  ا  االحزحال   م لزد  ر.ازحت المع  زا  االححالليزم الحزي ححزدف 
علززززى حرحيزززز  البززززدو  ي سززززبة لززززان  واليمزززز   لززززى حمززززايححت ود محززززت بززززال رق ال انونيززززم والسياسززززيم 

 والميدانيم 
ين وا رااي والي ارا  من و الة البيان العحامي للم حمر بحوحيد المرجييا  ال انونيم ل اايا الميح ل

 عال  م سسم  انونيم ميحمد  لدى السل م الو نيم 
لما د ا على ح زوير  زانون منزع اسزحيراد بازائع المسزحو نا  ليشزم  لز  البازائع  عازا.م علزى د زو  
لززز  الشزززرلا  الحندسزززيم والحنفيذيزززم والم زززاوال  علزززى م ا يزززم المشزززاريع االححالليزززم للمسزززحو نا  و.زززي 

ا.م  وا  اد  هيللم اللجنم الو نيم للم ا يم ودمج ل  ا جسات الياملم .ي هذا مجا  .ي المحا. ا  ل
 ع ار اللجنم الموحد  

ود ا الم حمرون .ي بيانحت العحامي على حن يت الم حمرا  الصحفيم وحنشي  الموا ع اء الميم لحو يم 
 ا  الو نيم الموا ن حو  ع ور  الحيام  مع المنحجا  اءسرائيليم ود ت المنحج
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وحث البيان العحامي للم حمر  الم سسا  الرسميم وو:ار  العارجيم علزى م:يزد مزن اليمز  الدبلوماسزي  
 لامان م ا يم م سسا  االححال  وحلومحم .ي اليالت  وح ديت مجرميم على المحالت الدوليم 

ني الحزززي ححل زززى و الزززة المززز حمرون بحفييززز  دور الر ابزززم الو نيزززم  لزززى  مززز  م سسزززا  المجحمزززع المزززد
زمزززواال  ائلزززم مزززن الم سسزززا  الدوليزززم  لازززمان حجنيزززد هزززذه اءملانيزززا  .زززي العدمزززم الو نيزززم  و زززدت 

 عدمححا  يم زجندا  عارجيم 
لما د وا حلك الم سسا  على الحرلي:  لى شريحم الشباة  وحوجيم  ملحت ونشا حت للعدمزم الو نيزم 

 االححال  والح بيع مع م سساحم  وم اومم االححال   وححريت وحجريت الحيام  مع
ولان  هيئم المحابيم للم اومم الشيبيم .ي .لس ين  د ز ل   م حمر .لس ين الرابع للم اومم الشزيبيم 
.ي زريحا ولفر  دوت حح  شيار: .لسز ين وحزد  الزدت والمصزير  بحازور ممثز   زن الزرئيص ورئزيص 

لحنفيذيزم والمرل:يزم  وز ازا  المجلزص الثزوري الو:را   و دد مزن  يزادا  اليمز  الزو ني مزن اللجنحزين ا
والمحزززا. ين ومشزززارلم  زززدد لبيزززر مزززن ممثلزززي اللجزززان الشزززيبيم ونشززز ا  اليمززز  الشزززيبي  والحمزززال  

 الح و يم والم سسا  الشبابيم من شما  الافم على جنوبحا و لى رزسحا ال دص الشريف 
اومززم الشززيبيم وحيميمحززا وحي:يزز: وهززدف المزز حمر علززى بحززث سززب  ح ززوير اليمزز  الشززيبي وحفييزز  الم 

صززمود المززوا نين  وحمايززم ا رض مززن المصززادر  والاززيا   والززرد  لززى الممارسززا  الينصززريم الحززي 
يمارسحا االححال  بحق زبنا  شيبنا .ي ل  ملان  و د ا.حزحو المز حمر .زي يومزم ا و  بللمزا  لممثز  

لو نيززم واللجنززم المرل:يززم لحرلززم .ززحو وهيئززم الززرئيص وهيئززم المحابيززم للم اومززم الشززيبيم  وللمززم ال ززوى ا
 المن ما  ا هليم وممث  رئيص الو:را  

وحنززاو  المزز حمرون عمززص  اززايا هامززم وحاسززمم هززي: ال ززدص وع ززور  الححويززد  ودور .صززائ  اليمزز  
الو ني .ي حفيي  الم اومم الشيبيم  والدور الرسزمي للم سسزا  الحلوميزم والرسزميم .زي د زت وحي:يز: 

م اومم وصمود الموا نين  باءاا.م على محور الم ا يم  لى المسحوى الداعلي والعارجي  مفحوت ال
 ودور م سسا  المجحمع المدني وآليا  الر ابم الو نيم  ليحا 

و.ي مح م لفر  دوت اسحيرض المشارلون مسير  اليم  الو ني ومسحح ا  المرحلم .ي  ز  انسزداد 
ازززرور  الحلامززز  بزززين الجحزززود السياسزززيم والرسزززميم واليمززز   ا .زززق السياسزززي  واءجمزززا  الزززو ني  لزززى

 الشيبي الم اوت 
وح ززرق المزز حمر علزززى دور اللجززان الشزززيبيم لم اومززم الجززدار واالسزززحي ان  واززرور  حي:يززز: دورهززا .زززي 
حفيي  الم اومم الشيبيم ازد االحزحال  واالسزحي ان  بمزا .زي ذلزك دورهزا .زي حنفيزذ الر يزم الو نيزم .زي 

م الزززذلر  وازززمان الحلامززز  بزززين الم سسزززا  الو نيزززم والشزززيبيم لحصزززبو الم اومزززم ث ا.زززم المحزززاور سزززاب 
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و نيم شاملم  و.ي هذا اء ار د ا المز حمر علزى حوسزيع هيلليزم هيئزم المحابيزم لحمثيز  ال زوى الو نيزم 
 واءسالميم والم سسا  الشبابيم والحيئا  الياملم .ي مجاال  الم اومم الشيبيم لا.م 

 ل يليزم اللزوا  را.زع رواجبزم زلزد .زي للمحزم عزال  المز حمر زن حزق الم اومزم الشزيبيم هزي  ولان محزا. 
 حق للشيوة المححلم لفلححا لم المواثيق وا  راف الدوليم 

جا  ذلك عال  للمحم الحي زل اها .ي م حمر .لس ين الرابع للم اومم الشيبيم الزذي   زد .زي بلزد  لفزر 
 لدت والمصير" حشيد من الشعصيا  الرسميم وزهالي البلد   دوت حح  شيار " .لس ين وحد  ا

و ززا  المحززا.  عن شززيبنا اسززح ا  مززن عززال  م اومحززم الشززيبيم زن يح ززق االنحصززارا  ويوصزز  رسززالم 
لليالت زننا بسالح اءراد   ادرون زن نحغلة  لى زسلحم الدمار وال ح  الحي حسحعدمحا عسرائي  .ي  مع 

رنامج الم اومزم الزذي حبنحزم ال يزاد  وبحوجيحزا  الزرئيص محمزود  بزاص ححزحت م اومم شيبنا  م لدا زن ب
:الززم االسززحي ان وا  امززم دولحنززا   لينززا حوسززيع وح ززوير برامجنززا للوصززو  علززى زهززدا.نا بززدحر االحززحال  وا 

 الفلس ينيم المسح لم و اصمححا ال دص 
اسززحراحيجيم و نيززم للم اومززم ود ززا المحززا.  جميززع ال ززوى والفصززائ  علززى الحوا.ززق  لززى برنززامج موحززد و 

الشززيبيم لززدحر المسززحو نين والمححلززين  لمززا د ززا الحلومززم علززى عيززال  المنززا ق الحززي حعززوض الححززدي 
 الو ني مع االححال  زهميم .ي المشاريع لحي:ي: صمود الموا نين 

وزلززد منسززق الم اومززم الشززيبيم .ززي شززما  الاززفم غسززان دغلززص  لززى اززرور  االسززحمرار .ززي الم اومززم 
لشزززيبيم ححزززى دحزززر االحزززحال  مشزززيدا بصزززمود زهزززالي لفزززر  زززدوت  م البزززا االصززز فاف علزززف الزززرئيص ا

 محمود  باص و يادحم الحليمم 
 124./2/21.الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 فتح وحماس تجتمعان في غزة لحل الملفات العالقة .04

يين لبززارا  ززد  غزز:  ز زشززرف الحززور: بحززث و.ززدان مززن حرلحززي .ززحو وحمززاص .ززي   ززا  غزز:  اززت  يززاد
 ملفا   زهمحا ملف ع اد  اء مار وحلومم الحوا.ق الو ني  وزواا  حرلم .حو .ي ال  ا  

و  د الو.دان من .حو برئاسم الدلحور :لريا ا غا  او اللجنم المرل:يم للحرلزم  والثزاني مزن حمزاص 
 .ي غ:  برئاسم موسى زبو مر:وق نائة رئيص الملحة السياسي  اجحما ا .ي ملحة ا و  

وجر  منا شم زواا  زبنا  .حو .ي ال  ا  والمشال  الحي حواجححت  على جانة ملف ع زاد  اء مزار 
والحسريع بم عاصم مع حلزو  .صز  الشزحا  وحناو  المجحميزون سزب  حفييز   مز  حلومزم الحوا.زق .زي 

ف  زن السزلان .زي ال  ا  غ:  لل يات بدورها  وميالجم المشال  الحي يواجححزا ال  زا   واليمز  للحعفيز
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   ال روف العياليم ال اسيم الحي يييشونحا  لما حت بحث اليديد من ال اايا الحي حححاو علزى حلزو  
 سرييم 

وشحد   ا  غ:  :يار  لو:ير ال:را م والشز ون االجحما يزم شزو ي الييسزم  دامز  ليزد  زيزات  وهزي زو  
غزز:   و  ززد الززو:ير اجحما ززا  مززع زرلززان  :يززار  مززن هززذا النززو  لززو:ير مززن الاززفم يحف ززد عاللحززا و:ارا 

الو:ار  .ي ال  ا  الذين  ينوا عال  حلزت حلومزم حرلزم حمزاص  لمزا حف زد الزو:ارحين اللحزين حعازيان 
 ءشرا.م  وو د ب:يار  زعرى حمحد لفحر  ز و  

ازرابا   وز.زاد  ميلومزا  زن د.يزم مزن  وبسبة حأعر الرواحة نفذ مو فزو غز:  سلسزلم اححجاجزا  وا 
 دوالر للشعص الواحد سحد.ع  ب  نحايم ا سبو  الجاري   1000بحت ح در بز رواح

و.ي هذا السياق  ا  الدلحور علي  الحيم  او الملحة السياسي لحرلزم حمزاص عن عحمزات المصزالحم 
 مرحب  بح  مشللم المو فين 

ن بغزز:   وزاززاف .ززي حصززريحا  حلف:يونيززم "ال حوجززد مصززالحم ح ي يززم مززا لززت يززحت حزز   اززيم المززو في
دراجحت لمو فين شر يين وصرف رواحبحت"  منح دا حلومم الحوا.ق بال و  عنحزا حمحلزك ا مزوا  لحزد.ع  وا 
للمو فين المسحنلفين  ن  ملحت  وال حمحلك المزا  لزد.ع رواحزة لمزو فين ال زائمين  لزى رزص  ملحزت  

.زززي غززز:  وصزززرف و الزززة الحيزززم حلومزززم الحمزززد هللا والزززرئيص محمزززود  بزززاص بحززز  مشزززللم المزززو فين 
رواحززبحت بأسززر  و زز   مححمزززا الحلومززم بالح صززير .زززي زدا  دورهززا حجززاه غزز:   "رغزززت النجززاح .ززي  مززز  

 حلومم واحد  لحوحيد الم سسا " 
وزشار على زن هذه الحلومم لزت حازع موا:نزم ل  زا  غز:  "ممزا يسزبة بلارثزم لبيزر "  محزذرا مزن لارثزم 

 دانحت للموا:نم الماليم  و دت حو.ر اللحربا  والبن:ين حصية الم سسا  الياملم .ي   ا  غ:  بسبة .
 لدي الم سسا  الحي حيم  بغ:  

 124./2/21.القدس العربي، لندن، 
 
 "الجهاد" تؤكد تمسكها بـ"خيار المقاومة"  .05

غزز:  ز زشززرف الحززور: زلززد  حرلززم الجحززاد اءسززالمي .ززي .لسزز ين  لززى حمسززلحا بززز"عيار الم اومززم"  
   مع االححال  اءسرائيلي لن ينححي عال بححرير ل  ا رض الفلس ينيم وشدد   لى زن الصرا 

و الزز  الحرلززم .ززي بيززان لحززا .ززي ذلززرى اغحيززا   ائززدها السززابق وم سسززحا الززدلحور .ححززي الشزز ا ي "عننززا 
محمسلون بعيارنزا الزذي  مزده دت الشزحدا   عيزار الجحزاد والم اومزم الزذي لمزا لزان دومزا    زوال و.يزال  

دمززم  لززى لزز  ا ولويززا "  وزلززد  الح:امحززا بالثوابزز  وحمايححززا مززن زي مسززاص  وحمايززم لزز  زولويززم م 
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شبٍر من زرض .لس ين المبارلم  وزازا.  ".لسز ين مزن النحزر علزى البحزر حزق عزالص لنزا وال ملزان 
 .يحا للصحاينم الميحدين" 

يززر لزز  شززبر مززن هززذه وزشززار  الحرلززم علززى زن الصززرا  مززع االحززحال  اءسززرائيلي "لززن ينححززي عال بححر 
ا رض المبارلزززم"  ال.حزززا علزززى زن "جزززرائت ال حززز  والححويزززد واال ح زززا  وسزززر م ا رض واالسزززحي ان الحزززي 

 يرحلبحا اليدو الصحيوني الحا د لن حلسر عراد  شيبنا ولن حوهن من  :يمحم" 
وا زع زو  وجدد  حمسلحا بالح وق الفلس ينيم  وزلد  زن سياسيا  االححال  "لن حفلو .زي .زرض زمزر

رهابم"    مص ميالت ا رض محما بلغ  غ رسحم وا 
وبعصوص ملف مدينم ال دص وما حشحده من ا حدا ا  . د زلد  الحرلم زن المدينم الم دسم سحب ى 
" بلززم  لجحززاد شززيبنا و نوانززا  يوحززد اليززرة والمسززلمين"  وزاززا.  "محمززا بلغزز  مزز امرا  اليززدو العبيثززم 

  وهززا هززت زهلنززا الم دسززيون يييززدون ال ززدص علززى واجحززم ا حززداث مززن .إنحززا لززن حسززح يع حغييززة ال ززدص
 جديد من عال  حصييد المواجحا  مع جي، االححال  والمح ر.ين اليحود" 

وشدد  الحرلم من د محا لز "انحفاام ال دص" ود   ل  زبنا  الشزية وا مزم اءسزالميم علزى "حفييز  
ايززززم للمسزززجد ا  صززززى المبززززارك مزززن ع ززززر الححويززززد الجحزززود وحوحيززززد ال ا ززززا  عسزززنادا  للم دسززززيين وحم

 واالسحي ان والحصدي لمع   ح سميم :مانيا  وملانيا " 
وز لنززز  زن ححريزززر ا سزززرى مزززن سزززجون االحزززحال  سزززحب ى  لزززى رزص زولوياححزززا الو نيزززم  و الززز  زنحزززا 

 سحبذ  ل  جحد مملن .ي سبي  الد.ا   نحت وحأمين حريححت" 
الحم  وزلزززد  حرصزززحا  لزززى "وحزززد  الصزززف والمو زززف وجمزززع اللززز  و.زززي بيانحزززا ح ر ززز  لملزززف المصززز

 الو ني  لى الثواب  با حبارها حشل   واست مشحرلم" 
ور.اززز  الحرلزززم الجحزززاد لززز  زشزززلا  العزززالف الحزززي حير ززز  مشزززرو  الححزززرر الزززو ني  وححيزززارض مزززع 

ي مواجحزم لز  المصالو اليليا لشيبنا وحفا ت مزن آالمزم ومياناحزم  وزلزد  و و.حزا علزى جانزة الشزية .ز
ا :مززا  والمحززن  وعاصززم .ززي   ززا  غزز:  المحاصززر  مواززحم زنحززا سحسززيى جاهززد  لحملززين جحززود 
ع زززاد  ع مزززار مزززا دمزززره االحزززحال   و الززز  "سنواصززز  اليمززز  مزززع شزززرلا  الزززو ن .زززي سزززبي  ع:الزززم لززز  

 وحززذر  االحززحال  مزززن "الحللزز  زو اءعززال  بشزززرو  و ززف ع ززالق النزززار و.ززي م ززدمححا ر.زززع اليوائززق" 
 الحصار و.حو الميابر زمات دعو  مواد البنا  و دت ع ا م مشاريع البنا  واء مار" 

 امزا .زي  11ولان جحا: االسحعبارا  العارجيم اءسرائيلي "الموساد"  د اغحا  الدلحور الشز ا ي  بز  
 ج:ير  مال ا  الحي لان  د وصلحا من ليبيا 

 124./2/21.القدس العربي، لندن، 
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 أن نمتنع عن توتير األجواء في األماكن المقدسة وأنا متمسك بالسالم يعلون: علينا .06

  زن و:ير ا من اءسرائيلي موشي ييلون  ا : عال  اححفا  124./6/21.، 40عرب ذلر  
 اما  لى حو يع احفاق السالت اءسرائيلي ا ردني:  لينا زن نمحنع  ن حوحير  70بمناسبم مرور 

م  زنا محمسك بالسالت  للنني لن زحساه  بأمن وحيا  موا ني عسرائي  ا جوا  .ي ا مالن الم دس
 ولن زغامر بحا" 

سنم مر  منذ ذلك اليوت الحاريعي .ي ميبر الحدود بين عسرائي  وا ردن  اليال ا   70وزااف: "
 شحد  صيودا وهبو ا  للن اليال م اسحمر  والمصالو المشحرلم حغلب   لى زي ا حبار آعر" 

"من واجبنا الحصرف بحلمم وحي   والبحث  ن المشحرك والجامع  واالسحمرار .ي الحفا  وحابع: 
 لى احفا يم السالت الحامم  واالمحنا   ن حوحير ا جوا  .ي ا مالن الم دسم  وبذلك نسح يع زن 

 نو.ر لموا ني الدولحين حيا  من اال:دهار والرعا " 
رهابيم مح ر.م ودون اواب    حمارص  مليا   ح  وحشيم وحابع: "نحن نشحد اليوت برو:ا لحن يما  ع

اد ل  من ال يسير .ي دربحا  وححدد زن مم حلت .ي اليالت اليربي  هذه .رصم لألن مم الميحدلم 
 .ي الشرق ا وس  لليم  سويم لمواجحم الححديدا  الماثلم زمامحا بشل  مشحرك" 

مد حسن  زن ييلون  ا  "زنا لشعص    ن زح124./6/21.وكالة رويترز لألنباء، وزاا.  
 جرة الحروة و. د  بسببحا ا.ا  اصد ائي ادرك من ز ماق  لبي زهميم السالت "

واشار ييلون وهو من الم يدين لحملم االسحي ان الى ان اسرائي  سحلون الثر حرددا .ي مبادلم 
 االرض بالسالت مع الفلس ينيين 

 
 ف الوحدات االستيطانية مقابل دعمه سياسياً صفقة بين نتنياهو والمستوطنين: بناء آال .07

حرجمم صفا: لشف  ال نا  اليبريم الثانيم مسا  ا حد حفاصي  صف م ييح:ت رئبص  -ال دص المححلم 
و:را  االححال  "بنيامين نحنياهو" حو ييحا مع اليمين اءسرائيلي  ريبا  والحي ح اي بالسماح ببنا  

 باءاا.م لحسحيال  زعرى للمسحو نين  آالف الوحدا  االسحي انيم بالافم
و ا  مراس  ال نا  للشئون السياسيم "زودي سيغ " عن نحنياهو  رر ح ويم حلفم مع الجناح اليميني .ي 

 االئحالف الحالت والموا. م  لى االنححا  من "الحجميد الحادئ" لالسحي ان 
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ع رئيص ح:ة البي  اليحودي لما لشف "سيغ "  ن .حوى ل ا  جمع نحنياهو ا ربيا  المااي م
"نفحالي بين " الذي هدد ساب ا  ب: : م اسح رار الحلومم ما لت حسمو باسحئناف البنا  .ي المسحو نا  

 حيث حواجد .ي االجحما  زياا  ":ئيف :مبي،" من  اد  مسحو ني الافم ورا ي االسحي ان 
ائير لبيد ورئيسم ح:ة "الحرلم" وزااف بأن "بين " زلد لنحنياهو زن رئيص ح:ة "هناك مسح ب " ي

حسيبي ليفني غير مينيين .ي االنحعابا  وان  ليم اسحغال  هذا الوا ع للمصاد م  لى البنا  .ي 
 المسحو نا  

وزشار "سيغ " على زن االجحما  شحد االحفاق  لى صيغم صف م حشم  الموا. م  لى بنا  حوالي زلفي 
باللح  االسحي انيم بالافم والج:  اآلعر سيحت بنا ه .ي  وحد  اسحي انيم غالبيححا .يما با  ييرف

مسحو نا  مي:ولم  .ي حين بدز الجانبان بالمفاواا  المح دمم بيد الجلسم حيث يات الجانة 
 ا و  مجلص المسحو نا  .يما يات الجانة اآلعر ملحة نحنياهو 

ور  موسيم  ب  المصاد م واحفق الجانبان بحسة ال نا   لى حنفيذ بيض الو ائع  لى ا رض بص
النحائيم  لى الصف م حيث سيي د ا ربيا  ال ادت جلسم زعرى .ي ملحة نحنياهو وسيشحرك .ي 

 االجحما  الو:را  لبيد ولاحص وبيين  وزرائي  حيث من المحو ع ان يصادق الو:را   لى الصف م 
حوار " جنوبي نابلص   ريق جديد  .ي الافم لشار  "علحفا.ي 17وحححدث الصف م زياا   ن شق 

 وشق شوار  جديد  لمسحو نم " مانوئي " جنوبي غرة نابلص ومسحو نم " يلي" جنوبي المدينم 
الذي يرب  بين مدن الافم لما سيحت عنشا   رى سلنيم لل الة  20وحشم  زياا  حوسيع شار  

ذلرى المسحو نين وثالث حدائق جدد .ي حجمع مسحو نا  "غو،  حصيون" وذلك حعليدا  ل
 المسحو نين ال حلى الثالثم 

لما حات الصف م الن ر من جديد .ي حن يت ع امم الب ر االسحي انيم .ي الافم ولذلك ز ما  البنا  
 اما   17والحش ية الموسيم داع  الحرة اءبراهيمي بالعلي  بيد زن حير   ال يات بحا  لى مدار 

 عذ موا. م لح  االئحالف و ا  سيغ  عن هذه الصف م .ي مراحلحا المح دمم  
بدوره حذر مصدر سياسي عسرائيلي ر.يع المسحوى من السير  دما  .ي هذه الصف م  ائال  عنم من شأن 
ذلك زن ياع نحنياهو .ي مواجحم المجحمع الدولي بسبة اسحئناف البنا  االسحي اني .ي    غياة 

 المفاواا  ما ي لص  در  نحنياهو  لى المناور  بشل  لبير  
 124./6/21.وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
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 "إسرائيل": رفض مسؤولين أمريكيين لقاء يعلون "سلوك غير مسبوق بالعالقات بين البلدين" .08
زسيد حلحمي: حصدر حأ:ت اليال ا  بين عسرائي  والواليا  المححد  اهحماما  الساححين  -الناصر  

يد حسريبا  البي  ا بيض حو  ر.ض نائة الرئيص جو السياسيم واء الميم .ي الدولم اليبريم ب
بايدن وو:ير العارجيم ا ميرلي جون ليري ومسحشار  ا من ال ومي سو:ان رايص ل ا  و:ير الد.ا  
اءسرائيلي موشيم ييلون عال  :يارحم واشن ن ا سبو  المااي  اححجاجا   لى حصريحا  ز ل حا 

من ليري ور.ض اال حذار  ليحا  للن لما .ي غالبيم المسائ    ا عير م لع اليات الحالي ححلت .يحا
اعحلف اءسرائيليون .ي  را   زبياد السلوك ا ميرلي  لى اليال ا  المسح بليم بين البلدين  و.يما 
حاو  اليمين الح لي  من شأن  دت الل ا   حذر و:را  محسوبون  لى الوس  من حدا يا  هذا 

 اريخ اليال ا  بين البلدين"  لى زمن عسرائي  السلوك "غير المسبوق .ي ح
ود ا الو:ير  مير بيرحص رئيص الحلومم بنيامينا نحنياهو على الحدع   ب  .وا  ا وان  وزن ييحذر 
باست الحلومم وبشل  وااو  ن حصريحا  ييلون الحي وصف .يحا ليري بز "المسيحاني والمحووص 

جاد ح  للصرا  اءسرائيلي الفلس يني  وزااف زن الحوحر المن  ع  ن الوا ع"  لى علفيم جحوده ءي
.ي اليال ا  بين البلدين "يجة زن يشي  او ا  زحمر"  لما د ا رئيص الحلومم على واع  يود 

 وااحم  لى و:رائم  ب  زن ي ل وا حصريحاححت  
ائي  والواليا  ولان : يت ح:ة "ي،  حيد" الوس ي و:ير الما  يئير لبيد ا حبر زن اليال ا  بين عسر 

المححد  حمر بأ:مم ح ي يم  ود ا على بذ  ل  الجحود لحلحا "ن را  لحيويم اليال ا  بالنسبم 
 ءسرائي " 

وبينما الح:ت نحنياهو  الذي يواجم هو زياا  صدا  شعصيا  من الرئيص ا ميرلي باراك زوباما  الصم  
شحاينحص عن "عسرائي  ممحنم للشية ا ميرلي .يما  ا  و:ير الش ون االسحراحيجيم ال رية منم يو.ا  

واللونغرص واءدار  ا ميرليم  لى الححالف االسحراحيجي الوثيق والحياون مع عسرائي "  وان الواليا  
المححد  هي الصدي م اللبرى ءسرائي  "و ندما نيّبر  ن رزينا .ي مسائ  حيويم يجة زن نفي  ذلك 

 بل  ح دير واححرات" 
ا منيم .ي و:ار  الد.ا   اموص جلياد الحعفيف من و أ   -و  رئيص الحيئم السياسيم من جانبم حا

ر.ض المس ولين ا ميرليين ل ا  ييلون  و ا  لنذا م اليامم عن اليال ا  ا منيم بين البلدين "جيد  
شين جدا " ميحبرا  ل ا  ييالون مع ن يره ا ميرلي " مم  موحم" مايفا  زن اليال ا  بين الجي

ا ميرلي واءسرائيلي محشيبم "وهي لبنم محمم .ي ا من ال ومي ءسرائي "  للن ميل ين عسرائيليين 
 بار:ين زواحوا زن الواليا  المححد  لن حغفر لييلون  لى حصريحاحم عذا لت ييحذر  نحا  لى المأل 
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زواح  لييلون ولحة الميلق السياسي .ي يدييو  زحرونو  شميون شيفر زن الواليا  المححد  
ر.ض لبار مس وليحا ل ا ه  نحا حيرف ليف حيا ة من يجر   لى المص بأمنحا ال ومي  وزااف 
زن نحنياهو وييالون "لت يسحو با ما لت يجر  زسال.حما  لى نسيانم وهو زن دولم ححص   لى ميونم 

المبالغ الن ديم سنويم بثالثم باليين دوالر واجة  ليحا الحصرف بأدة وزعالق حجاه من يمدها ب
 لحأمين وجودها" 

ولحة المحل  السياسي .ي هآرحص باراك دا.يد الميروف بمصادره الموثو م داع  اءدار  ا ميرليم 
 زن ييلون "سيب ى منبوذا  وم صى .ي اءدار  ا ميرليم ححى ييحذر رسميا   ن حصريحاحم" 

 124./2/21.الحياة، لندن، 
 
 قاسم ويرفض االعتذار إحياء ذكرى مجزرة كفرالرئيس اإلسرائيلي يشارك في  .09

برهوت جرايسي: :ار الرئيص اءسرائيلي ر و.ين ر.لين زمص  مدينم لفر  است  .ي ع ار  -الناصر  
شحيدا  41لمج:رححا   لى زيدي اليسلر اءسرائيلي  وراح احيححا  40مراست عحيا  الذلرى الز 

ر  "جريمم بشيم" را.اا اال حذار  نحا  ور.لين هو زو  وشحيد   وزل ى ر.لين ع ابا  ا حبر .يم المج: 
 رئيص عسرائيلي ي:ور لفر است .ي ذلرى مج:رححا 

و ا  ر.لين .ي حف  ز يت زمص .ي لفر  است  "ل د جئ  على هنا  لإبن للشية اليحودي  ولرئيص 
ت الذلرى سويم لدولم عسرائي   للو وف زماملت  زنحت  ائال  الاحايا والمصابين  وللمشارلم .ي زل

ميلت"  وحابع  ائال  "عنني لس  ال مباليا  .نحن لت نححم  .ي اي يوت مس وليم لبلور  حياحنا 
 المشحرلم  و.النا زن نفسو المجا  امات العوف واللراهيم واليدائيم  لحوجيم سفينم اليال ا  بيننا" 

اليال ا  بين الشيبين اليحودي  وزااف ر.لين  ائال  "عنني  لى  لت بالحرسبا  اللثير  ال ائمم .ي
واليربي  وز لن زن  يات دولم عسرائي  لت حلن حلت  رة هذه البالد  وغالبيم الشية الفلس يني 
حص دت .ي  د  زحيان  م اهر الينصريم والحلبر من جانة اليحود  و لى الرغت من اليدا  

 مفر من اي من ال ر.ين من هذا المحجذر  .إنني زومن بأنم باالملان زن ني:: الث م بيننا  عذ ال
 العيار" 

وحابع ر.لين  ائال  " لينا ال و  باسح امم  عن الجمحور اليربي .ي عسرائي  يياني  لى مدى سنين من 
حميي:  وزنا زومن باملانيم الحوص  على ح  الصرا  بين عسرائي  والشية الفلس يني  وبدايم ح  

 رائي   وبنا  جسر بين الموا نين اليحود واليرة" الصرا   هي بحفاهت مشحرك بين موا ني عس
 124./2/21.الغد، عّمان، 
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 أوري أرئيل: سوف أوسع جيب سلوان االستيطاني من خالل االنتقال إلى هناك .21

   ن .ادي زبو سيدى  زن صحيفم مياريف اليبريم 124./2/21.القدس العربي، لندن، ذلر  
م االححال  زوري اريئي  يفّلر .ي االنح ا  للسلن .ي حي ذلر   زن و:ير البنا  واالسلان .ي حلوم

 سلوان .ي مدينم ال دص المححلم 
وزشار  الصحيفم على زن زريئي   ات م عرا  بجولم .ي الحي الذي اسحولى .يم المسحو نون  لى 
 اليشرا  من الش ق  بد وى شرائحا من سلانحا الفلس ينيين  وز لن عال  جولحم زنم ييح:ت اسحئجار

 ش م من هذه الش ق  لال امم .يحا مع :وجحم .ي عجا:ا  نحايم االسبو  
زحمد صبحي عليفم  زن ارئي   ا  عنم  د   ن، 124./6/21.وكالة رويترز لألنباء، وزاا.  

 يشارك شعصيا .ي حوسيع جية سلوان االسحي اني من عال  االنح ا  الى هناك 
يلي مسحعدما االست اليبري لسلوان الذي ييني مدينم داود و ا  .ي ال نا  الثانيم للحلف:يون االسرائ

"نحن ندرص اححما  االنح ا  السحئجار ملان .ي اير دا.يد " واااف "احيشت من ل   لبي ان نحعذ 
  رارا .ي االيات ال ادمم "

 
 اللجنة الوزارية اإلسرائيلية تقر مشروع قانون للتحايل على القانون .20

ريم اءسرائيليم لش ون الحشريع مشرو   انون للححاي   لى ال انون  : ز ر  اللجنم الو:ا40 رة 
يحدف على ححييد المحلمم اءسرائيليم اليليا  ويحيو لللنيس  سن  وانين ححيارض مع " انون 
ا ساص"  مشرو  ال انون الذي  دمحم  او  اللنيس  المح ر.م زييلي  شاليد يرمي با ساص على 

السياسيم المح ر.م  ويحيو للمشر ين سن  انون يحيارض مع ال وانين ح ويع ال وانين للن: ا  
  او لنيس   21ا ساسيم  بأغلبيم 

ال انون الذي سمي .ي اء الت اليبري " انون االلحفاف  لى المحلمم اليليا"  يسيى زياا على ححييد 
وذلك بيد زن الغ   المحلمم اليليا ومنيحا من الب  .ي دسحوريم ال وانين الحي حسنحا اللنيسي  

المحلمم عال  السنوا  الماايم  وانين ححيارض مع  وانين ا ساص وحمص بح وق اءنسان 
ا ساسيم  وز لن  و:ير  ال اا  حسيبي ليفني زنحا سح دت ا حرااا  لى مشرو  ال انون  و ال  عن 

ى الح رف ال ومي ال انون من شأنم زن "يدمر" المحلمم اليليا  ويمص بح وق ا  ليا  وي ود عل
 والينصريم و دت الحفا   لى الح وق ا ساسيم وال يت ال اائيم 

 124./6/21.، 40عرب 
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 "ميرتس": أوري أرئيل جزء من عصابة المستوطنين التي تهدف إلى إشعال مدينة القدس .22

ري .ادي زبو سيدى:  ل   : يمم ح:ة ميرحص :ها.ا غا لون  لى  رار و:ير اءسلان زو  -رات هللا 
اريئي  بال و  "عن هذا الحديث ي حر حصر.ا   ديت المس وليم من  ب  اريئي   الذي بدال  من  يامم 
بلبو ز ما  االسحف:ا: الحي ي وت بحا المسحو نون .ي الملان  يححو  على ج:  من هذه اليصابم الحي 

.  : يمم ميرحص    وزاا«ُحل ي بييدان الث اة داع  برمي  من البارود بحدف عشيا  مدينم ال دص
زن الحلومم اءسرائيليم بمجملحا حححم  نحائج حصر.ا  الو:ير اريئي   الحي هي محاولم عاا.يم 
الحبا  زيم عملانيم للحسويم  هذه الع و  حااف على سلسلم من الع وا  الححريايم الحي ا دم  

  ليحا الحلومم 
ب ( . د د ا الو:ير زريئي  للحراجع  ن وزما نائة الو:ير ميلي ليفي من ح:ة ي،  حيد  يوجد مسح 

.لرحم بال و  "زنم ليص الملان وال ال:مان المناسة الحعاذ ع و  مث  هذه  الحي من شأنحا ان حشي  
 المدينم" 

 124./2/21.القدس العربي، لندن، 
 
 مليار دوالر ديون قطاع األعمال في "إسرائيل" 322.."بنك إسرائيل":  .23

لشف  بيانا  وزر ات صادر   ن بنك عسرائي   ا حد  زن ديون   ا   ا نااو : –محمد عبيصم 
مليار شيل   201ا  ما   م سسا  وشرلا  ال  ا  العاص واليائال  .ي عسرائي (  بلغ   رابم 

 مليار دوالر(  بشل  حرالمي ححى نحايم آة/ زغس ص من اليات الجاري  77331 
  آة/ زغس ص المااي م ارنم بالشحر السابق عال %134وارحفي  ديون   ا  ا  ما  بنحو 

 مليار دوالر(  بحسة البيانا  الصادر   331مليار شيل    1031 ليم  زي ب يمم وصل  على 
من عجمالي  يمم الديون  ب يمم  %4434وشلل  الديون المسحح م  لى اليائال  اءسرائيليم  نحو 

نحايم آة/ زغس ص   حرالمي ححى  بشل دوالر(مليار  17133مليار شيل    474وصل  على 
 مليون دوالر(  44730مليار شيل    131بارحفا   ن الشحر السابق  ليم بلغ 

ويأحي االرحفا  .ي  يمم الديون   سباة مرحب م باالسحمرار .ي الحصو   لى  روض محليم زو 
ذي زدى على ارحفا  عارجيم  زو  رح سندا   على جانة االرحفا  .ي  يمم الدوالر م اب  الشيل   وال

  يمم الديون الم ومم بالدوالر  بحسة ح رير و:ار  الماليم اءسرائيليم 
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وبلغ عجمالي  يمم الديون المسحح م لصالو البنوك الياملم .ي عسرائي  ححى نحايم آة/ زغس ص 
مليارا  دوالر(  بارحفا  بلغ  ن الشحر  110مليار شيل    304المااي  بشل  حرالمي  نحو 

 دوالر(  مليون 42134مليار شيل    7ابق  ليم بنحو الس
لما زصدر   ا  ا  ما  سندا   ابلم للحداو  .ي عسرائي   ب يمم بلغ  ححى نحايم آة/ زغس ص 

مليون دوالر(  70432مليار دوالر(  بارحفا  بلغ مليار شيل    4434مليار شيل    141المااي  
  ن الشحر السابق  ليم 

 7430 مليار شيل   02غير  ابلم للحداو   و روض غير بنليم  بلغ   يمححا  لما ُ رح  سندا 
مليار شيل   7  ليم بنحومليار دوالر( ححى نحايم آة/ زغس ص  بارحفا   ن حمو:/ يوليو السابق 

 دوالر(  مليون 42134 
وبلغ   يمم الديون الحي اسحح    لى   ا  ا  ما   الشرلا  وم سسا  ال  ا  العاص 

ليائال  اءسرائيليم( لصالو الم سسا  الدوليم بشل  حرالمي  ححى نحايم آة/ زغس ص   رابم وا
مليار دوالر(  ن حمو:/  134مليار شيل    4مليار دوالر(  بارحفا  بلغ  4730مليار شيل    140

 مليار شيل (   144يوليو  
 124./6/21."، 2.موقع "عربي 

 
 ألمنية يعود لهم الفضل بازدهار اقتصاد "إسرائيل"زيسر: ملك األردن وجيشه وأجهزته ا .24

صالو النيامي:  ا  البر.سور عيا  :يسر رئيص دائر  الدراسا  الشر يم .ي جاميم ح  زبية  –غ:  
زن الن ات ا ردني يمث  "السور الوا ي الذي يحمي عسرائي  من ناحيم الشرق"  مشيرا  على ا ردن 

 ص  عسرائي   ن ل  من عيران وحن يت الدولم ييحبر "المن  م ا منيم" الحي حف
و.ي م ا  نشرحم صحيفم "يسرائي  هيوت"  ا  :يسر  عن ملك ا ردن وجيشم وزجح:حم ا منيم هت 
المس ولون  ن اسححباة الحدو   لى الحدود الشر يم وييود الفا  لحت .ي ا:دهار المشاريع 

دين  لى الحو يع  لى احفا يم "وادي  ربم"  اال حصاديم ءسرائي   لى  ولحا   وبمناسبم مرور   
شدد :يسر  لى زن اليال ا  ا ردنيم "اءسرائيليم" لت حلن .ي يوت من ا يات ز وى مما هي  ليم .ي 

سرائي  لت ينجو .ي ع نا  الرزي  عن االرحبا هذه ا يات  واسحدرك :يسر  ائال   ا مني بين ا ردن وا 
 لى زنم ال يوجد .ي اليالت اليربي جمحور يبدي    مشددا  “عسرائي  ن "اليات ا ردني بحغيير موا فم م

 بشل  لبير لراهيم ءسرائي  مث  الجمحور ا ردني 
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 لى حصريحا  الملك  بد هللا  المناور  مشدداوشدد  لى زن  ياد  الممللم ممثلم .ي الملك ححاو  
 ار المندد  بالسياسم اءسرائيليم .ي ال دص حندرو .ي هذا اء 

من ناحيحم  ا  يوسي احمئير  مدير  ات ديوان رئيص الو:را  الصحيوني ا سبق عسحاق شامير  عن 
 عسرائي  حيم  .ي العفا  بل  ما زوي  من  و  من امان ب ا  الن ات ا ردني 
 124./6/21."، 2.موقع "عربي 

 
 ات وخاصة بشرقي القدسالملياردير اإلسرائيلي ليفاييف يعلن توقف شركاته عن البناء بالمستوطن .25

: ز لن  شرلم البنا  اءسرائيليم "ز.ريلا يسرائي "  وهي واحد  من لبرى شرلا  البنا  40 رة 
اءسرائيليم ويمللحا الملياردير ليف ليفاييف  زنحا حو ف   ن البنا  .ي المسحو نا   وعاصم .ي 

   دو  ححيام  مع الشرلم ال دص الشر يم المححلم  وحبين زن هذا ال رار جا  .ي ز  اة اغو 
وذلر  صحيفم "يدييو  زحرونو " اليوت االثنين  زن شرلم "ز.ريلا يسرائي " ز ام  حفال زمص 

 ز لن  .يم  ن حوسيع مشاريع البنا  الحي حنفذها .ي وس  وغرة ال دص 
م "نحن ال وز لن زورين هود  مدير  ات شرلم البنا  "ز.ريلا ميغوريت" الحابيم  "ز.ريلا يسرائي "  زن

نبني ورا  الع  ا عار"  و ال  الصحيفم عن حغيير سياسم "ز.ريلا يسرائي " سيسري  لى ذرا حا 
الحنفيذيم وهي شرلم "دينيا سيبوص"  ما ييني زن "ز.ريلا يسرائي " لن حشارك .ي الي ا ا  لحنفيذ 

و"رامو "   ز ما  بنا  جديد  .ي مسحو نا  ال دص: "بسغا  :ئيف"  "هار حوماه"  "غيلو"
وحيرا  "ز.ريلا يسرائي " النح ادا  من دو  بينحا بري انيا والنرويج  و الب  وسائ  ع الت بري انيم 
حلومححا بيدت الحيام  مع ليفاييف  لما ز لن  و:ار  الماليم النرويجيم  ن م ا يحم بسبة ز مالم .ي 

لم ر ايم ليفاييف  ن ميارض ز:يا  ال دص الشر يم  ولذلك .يل  نيو:يالندان لما حيال  م الة بإ:ا
 .ي نيويورك  

 124./2/21.، 40عرب 
 
 موقع "والال": تعويضات بماليين الشواكل للمستوطنات المحاذية لغزة من الوكالة اليهودية .26

 ال  الولالم اليحوديم  عنحا سحد.ع حيوياا  ماليم  اجلم للمسحو نا  المحاذيم ل  ا  غ: ؛  ن 
ا عال  اليدوان اءسرائيلي ا عير  لى ال  ا  .ي الثامن من يوليو/ حمو: ا ارار الحي حيرض لح
مليون شيل   وز لن   40يوما   وحبلغ عجمالي  يمم هذه الحيوياا  حبلغ  41المااي والذي اسحمر 

الولالم اليوت زنحا بلور  ر:مم من المسا دا  الياجلم للغالف والحي حشم  ع   لمسا د  الحجار 
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ة  منو لمحارري  مليا  ا نفاق والصواريخ  بنا  المالجئ ود ت ال ادمين الجدد والمنو لل ال
وذلر مو ع "والال" اليبري زن هذه الر:ت  بار   ن مسا دا   دمحا "يحود الشحا   والجنود المرح: م 

 .ي زمريلا الشماليم والصندوق ال ومي اليحودي" 
 124./6/21.فلسطين أون الين، 

 
 بلدية تل أبيب تلغي الرحالت المدرسية إلى القدس المحتلة خشية المواجهات القناة العاشرة: .27

 رر  بلديم االححال  .ي ح  زبية علغا  الرحال  المدرسيم الم رر  على مدينم ال دص بسبة ا واا  
ا منيم  لما  رر  علغا  حفال  البلوغ للفحيم والفحيا  اليحود الحي لان  م رر  .ي ال دص  وحسة 

شرحم ال نا  اليبريم الياشر    . د لان م ررا :يار  ه ال   يوت الثالثا  الم ب   على ما يسمى حائ  ما ن
المبلى االست االححال  لحائ  البراق و"جبيا  هححموش "  الحي و ي  بال رة منحا  يوت ا ربيا  

 المااي   مليم الدهص 
هي الحي احعذ  هذا ال رار  بينما  ال  البلديم انم و ال  و:ار  الحيليت اءسرائيليم: "عن بلديم ح  زبية 

"ال يوجد زي زمر جارف بمنع ال:يارا  على ال دص  ب  سيحت ا سبو  الم ب   حن يت رحلم سنويم 
ءحدى المدارص على المدينم  والم صود بأمر اءلغا  رحلم ل الة صفوف الثوامن لان مع  ا زن 

 داث  نف  وحت الحأجي  بنا   لى  لة ا هالي" حشم  بيض الموا ع الحي و ي  .يحا زح
 124./6/21.فلسطين أون الين، 

 
 دفـع ألف شرطي إسرائيلي إضافي إلـى القـدس لـوقـف رشـق الـحجـارة .28

 بد الر وف زرنا و : د.ي   وا  االححال  اءسرائيلي بألف شر ي عسرائيلي عاا.ي على -ال دص
ت على  دد مشابم من ز اا  الشر م .ي محاولم لو ف  اهر  مدينم ال دص الشر يم المححلم لالناما

 رشق الحجار  .ي المدينم 
ومع ذلك  . د حواصل  ز ما  رشق الحجار  .ي زحيا  المدينم الفلس ينيم  لى  وا  االححال  

 اءسرائيلي وس  اسحمرار جرح الفلس ينيين وا ح ا  اليشرا  منحت من  ب   وا  االححال  
:را  اءسرائيلي بنيامين نحنياهو .ي مسحح  جلسم الحلومم اءسرائيليم  زمص  " منا و ا  رئيص الو 

عال  ا يات ا عير  ون وت زياا  اليوت بحي:ي:  وا  الشر م المنحشر  .ي ال دص بألف شر ي من 
رجا  حرص الحدود وال وا  العاصم  لن نسمو برشق الحجار  وبإل ا  ال:جاجا  الحار م .ي 
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وحسحمر الدوريا  اءسرائيليم بالحواجد .ي زحيا  المدينم  لى  لن ن ب  بإعال  الن ات .يحا" الياصمم و 
 مدار السا م 

م دسيا  منذ شحر حمو: المااي  040وبدورها  . د ز ر  الشر م اءسرائيليم بأنحا ا ح ل  زلثر من 
ال دص بشل   ات والمسجد  دون زن حنجو .ي ععماد الثور  الرا.ام للممارسا  اءسرائيليم .ي مدينم

 ا  صى بشل  عاص 
 124./2/21.األيام، رام هللا، 

 
 مواطنين في الخليل ويسلِّّم آخرين استدعاءات 21االحتالل يعتقل  .29

موا نين من العلي  وبلدا   10"ا يات": ا ح ل   وا  االححال   زمص والليلم  ب  الماايم  -العلي 
المدينم  .يما سلم  موا نا من عربم "المرل:" شرق بلد   بي  زمر وسيير وبي   وا  شما  وغرة

 ي ا عع ارا ي اي بحدت "برلص" ءيوا  ا غنات  بحجم " دت الحرعيص" 
على ذلك   ال  مصادر محليم .ي بلد  دورا جنوة غربي العلي   زن  وا  االححال  سلم   ددا 

 ليم من ا سرى المحررين اسحد ا ا  لم ابلم المعابرا  اءسرائي
 124./2/21.األيام، رام هللا، 

 
 المواجهات تتصاعد في أحياء القدس رغم دفع االحتالل تعزيزات إضافية إلى المدينة .31

"ا يات":  ::   وا  االححال  اءسرائيلي  زمص  ز.راد الشر م .ي ال دص المححلم .ي -ال دص
ت الشر م لوبا سمري: عن و ال  المححدثم باس محاولم لو ف  اهر  رشق الحجار  .ي المدينم 

"اآلالف من  ناصر الشر م وحرص الحدود و ناصر الوحدا  العاصم اناموا على  ناصر 
الشر م   لى زن يب وا الو   الال:ت لبس  ا من و ود  ا مور على  بييححا بالنسبم لجميع سلان 

  االححال  ومع ذلك . د حواصل  ز ما  رشق الحجار  .ي زحيا  المدينم  لى  وا ال دص" 
 اءسرائيلي  

 124./2/21.األيام، رام هللا، 
 
 القدس تشيع شهيدها عبد الرحمن الشلودي .30

وو.ا: شيع اليشرا  من ذوي الشحيد  بد الرحمن الشلودي وزهالي ال دص   بي  منحصف  40 رة 
 الليلم  جثمان الشحيد .ي الم بر  اليوسفيم .ي باة ا سبا  بال دص المححلم 
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ائلم الشحيد الشلودي الجثمان من سل ا  االححال   ند السا م الحاديم  شر  والثلث من واسحلم   

مسا  زمص الثالثا   عذ لان بانح اره ز.راد  ائلحم ومن اسح ا  الوصو  بسبة ال وق اليسلري 
 الذي .راحم  وا  االححال  وحصارها للم بر  

ن يوارى جثمانم الثرى .ي الم بر  اليوسفيم .ي باة وزل   اليائلم ن ر  الودا  ا عير   لى ابنحا  ب  ز
 ا سبا  

  اما ( اسحشحد مسا  ا ربيا  المااي  71يذلر زن الشحيد  بد الرحمن عدريص الشلودي  
شعصا  من ز.راد  ائلم الشحيد بالمشارلم .ي  44ولان االححال   د .رض  يودا حمنع زلثر من 

 لصال   ليم .ي الم بر  حشيييم وزجبرححت  لى حودييم وا  امم ا
وو ي  عال  حشييع الجثمان مواجحا  بين الشبان الفلس ينيين و وا  شر م االححال  .ي سلوان  
وزل ى الشبان الحجار  وز ل وا المفر يا  باحجاه  وا  االححال   .يما ز ل    وا  االححال  ال ناب  

 المسيلم للدمو  واسحعدم  وسائ  زعرى لحفريق المح اهرين 
و.ي غاون ذلك ارحفع  دد  حلى  مليم الدهص الحي نفذها الشلودي على اثنين بيد زن حو.ي  الليلم 

  اما( محأثر  بجراححا  70الماايم لارن يميمم بارر   
وحشد  شر م االححال   وا  لبير  جدا .ي ال دص المححلم زمص  وذلر  وسائ  ع الت عسرائيليم عنم 

 الشر م .ي المدينم المححلم  حت عاا.م زلف شر ي على  وا 
وحت ححديد اليائلم بحدت من:لحا .ي سلوان جنوة المسجد ا  صى  ود.ن جثمان الشحيد بم ابر ا ر ات 

 .ي حا  ر.ا  اليائلم  لة المعابرا  
 124./2/21.، فلسطين، 40عرب 

 
 منع العمال الفلسطينيين من استخدام حافالت المستوطنين في الضفة الغربية .32

اءسرائيليم زمص زن اليما  الفلس ينيين .ي « هآرحص»هآرحص: ذلر  صحيفم –ز ف ة -صال د
"عسرائي " لن يحملنوا بيد اآلن من اسحعدات حا.ال  الن   نفسحا الحي يسحعدمحا المسحو نون لليود  

.ي وسائ  الن    ويحوجم يوميا  مئا  « الحميي:»على الافم الغربيم  .ي عجرا  يحيي الجد  حو  
 الفلس ينيين الم:ودين بإجا:   م  على عسرائي  لليم  .يحا  عصوصا  .ي ور، البنا  

للن اءجرا  الذي ز لنم و:ير الد.ا  اءسرائيلي  والذي سيدع  حي: الح بيق ا حبارا  من الشحر 
 ند ن  م اليبور هذه لدى  ودححت وهو ما لت يلن « حسجي  حاورهت»الم ب   سيجبرهت  لى 
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م .ي السابق  بحسة الصحيفم الليبراليم  و.ي الو ائع  لن يحملن اليما  الفلس ينيون بالحالي ميموال  ب
من اسحعدات حا.ال  المسحو نين اءسرائيليين الحي حرب  لبرى مدن "عسرائي " بالمسحو نا  من دون 

حأليد هذه    حيذر  لى و:ار  الد.ا «.رانص برص»الحو ف .ي ن  م اليبور  وردا   لى س ا  لولالم 
 الميلوما   لى الفور 

 124./2/21.الحياة، لندن، 
 

 تدهور الوضع الصحي لعدد من األسرى جراء سياسة اإلهمال الطبي .33
"ا يات":  ال  هيئم ش ون ا سرى والمحررين: عن سياسم اءهما  ال بي المحيمد   باح  -رات هللا

 المراى .ي لا.م السجون منحجا ح ي يا ححبيم عدار  سجون االححال  بحق ا سرى 
وزشار  الحيئم  .ي ح رير  زمص  على زن  شرا  الحاال  المرايم .ي معحلف السجون  ح:داد 
زواا حت الصحيم سو ا   بمرور الو   و دت ح ديت اليالجا  الال:مم لحت  زو ن   الم:منم منحا على 

 الييادا  والمسحشفيا  المدنيم 
 124./2/21.األيام، رام هللا، 

 
 باحث فلسطيني يقود طاقما لتطوير عقار جديد يشفي أنواعًا من السرطان .34

وديع  واود  من الناصر : ي لد  بية وباحث .لس يني زن البشر لن يموحوا جرا  مرض السر ان 
.ي الي د الم ب  بفا  ح وير   ارا  و الجا  حديثم يحت ح ويرها .ي  د  دو   لى يد  وا ت 

 باحثين معحصين 
انحح  بلورحم  ب   ات وهو نحاو دراسا  حم   Keytrudaومن هذه اليالجا    ار جديد ييرف بز

" الذي pd1.ي الواليا  المححد  ييم   لى ححرير لريا  الدت البياا  من البروحين الميرف بز "
 ا يعن حا ويش  حرلححا  مشيرا على زن ذلك يحيو لحذه اللريا  محاجمم العاليا السر انيم و حلح

زن العاليا السر انيم  اد  ما حلون مغلفم « ال دص اليربي»ويواو الباحث الدلحور سالت بالن لز 
بنو  من البروحين المذلور وي و  عنم ال يسح يع ح وير منا م اد الي ار الجديد بيلص اليالجا  

 الليمياويم الحي ال ححجاوة العاليا السر انيم ميحا بيد .حر  من اليالو 
عن  40.ي حيفا داع  منا ق « رمبات»الن مدير  ست سر ان الينق والرزص .ي مسحشفى وي و  ب

الحجارة ا ولى حم   لى مراى سر ان حالححت يائسم ال سيما مراى الجلد من نو  ميالنوما 
  الدرجم الرابيم( 
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نيم .ي عاليا سر ا« pd1»وحسبق ح ديت الي ار الجديد .حوص معبريم للحثب  من وجود البروحين 
من مراى ححت ميالجححت مجانا بواس م الي ار الجديد وهو  بار   ن مجمو م زدويم محفاوحم من 

 ناحيم .ا ليححا و وححا 
وي لد بالن نجا م الي ار .ي ميالجم سر ان الينق الرزص  الميد  والرئم  ومسالك البو  والجلد  

 سنوا  من عصابححت مشيرا على زن ا ورات اعحف  من زجساد بيض المراى بيد عمص 
وهو ييحبر الي ار الجديد الذي حيحرف بم من مم الصحم اليالميم  ف:  نو يم ح ي يم .ي  الو  د  

 زنوا  سر ان يفحو نا.ذ   لى ح وير  الجا  عاا.يم  نوا  زعرى من ا ورات 
والغثيان وحلم  غير انم لف  زن ثمم ز رااا جانبيم لحذا اليالو من زبر:ها: الشيور باء يا  واللحم

 الجلد وانعفاض الشحيم واءمساك وآالت المفاص  
 124./2/21.القدس العربي، لندن، 

 
 : ضابط سابق بحماس وأخران مفصوالن شاركوا في عملية سيناءتزعم مصادر أمنية مصرية .35

 ناصر عرهابيم يرجو  3حاحت الجحمى:  ا  مصدر زمنى ر.يع عن زجح:  ا من زل   ال بض  لى 
لون لحت صلم بالحجوت اءرهابي .ي ر.و بيد زن لشف  الححريا   ن حواجد المشحبم بحت الثالثم زن ي

  رة الحادث و   و و م 
ورجو المصدر زن يلون المو و.ون الثالثم امدوا اليناصر الحي ارحلب  الوا يم بميلوما   ن اللمين 

ليلو  ن  13الذي يبيد زلثر من  وليفيم الوصو  اليم .ي زسر  و    باءاا.م الى اللمين اآلعر
 االو  

وذلر المصدر زنم حت ا حياد المححمين الثالثم على زحد الم ار ا منيم باليري، للحح يق ميحت لححديد 
 المححمين .ي الحادث اءرهابي 

من جانة آعر زلد المصدر ا مني ان جحا  الحح يق بدز  .ي جمع الميلوما  والححريا   ن 
من ا.راد ال وا  المسلحم  31يم الحي نفذ  اليمليم االرهابيم الحي اسحشحد .يحا اليناصر االرهاب

 اعرين  41بإصابم 
ولشف المصدر ان اليمليم االرهابيم ليس   مليم انححاريم .   وانما  مليم مدربم حم  بحع ي  

نم حشير على  لى ا لى مسحوى  مواحا ان اليناصر االرهابيم الحي ارحلب  اليمليم االرهابيم الجبا
 زنحا  ناصر جحاديم ارهابيم .لس ينيم 
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وزلد المصدر ان الميلوما  االوليم حلشف حور  ااب  سابق بحرلم حماص من امن المححمين 
الذين ع  وا الرحلاة اليمليم االرهابيم  الى جانة  يادا  بحرلا  جحاديم .لس ينيم  ومشارلم 

 بر االنفاق الحدوديم بيد حنفيذ اليمليم الحي حد ت  ادوا الى   ا  غ:  » ناصر .لس ينيم زعرى  
 « من دو   ربيم واجنبيم

 124./2/21.الشروق، مصر، 
 
 مصر: تأجيل "مفاوضات غزة" بسبب األوضاع األمنية  .36

زيمن  ناوي:  ا  مصدر مصري مسئو   عن ال اهر   رر  عرجا  حوجيم الد وا  على  -ال اهر  
ي  السحئناف المفاواا  غير المباشر  بر ايم مصريم  والحي لان لحا الجانبين الفلس يني واءسرائيل

 زن حبدز يوت غد اءثنين 
و ا  المصدر عنم ح رر عرجا  الد و  للجانبين  لى علفيم ال روف ا منيم الحي حمر بحا مصر  
عاصم  لى الحدود مع   ا  غ:   ما اسحل:ت عغالق الميبر  ما يحيذر  بور ز اا  الجانة 

 لس يني من ال  ا  الف
وزشار المصدر على زن :يار  رئيص الو.د الفلس يني الياو ال يادي باللجنم المرل:يم لحرلم .حو  :ات 
ا حمد على ال اهر  اليوت  حأحى بحدف مشارلحم .ي ع ما  اجحما ا  البرلمان اليربي با حباره  اوا 

 بالبرلمان اليربي 
 124./2/21.الشرق، الدوحة، 

 
 : خطة مصرية من ثالث مراحل لتأمين الحدود مع غزة"الخليج" .37

العليج: لشف مصدر  سلري مصري زن ال وا  المسلحم المصريم وزجح:  ا من بدز   -ال اهر  
.ي واع الع   االسحراحيجيم  لمواجحم اءرهاة .ي شما  سينا   ومنحا عيجاد زمالن بديلم لن   

لمنع اعحبا  اليناصر اءرهابيم بحا  مشيرا على زن اللجنم المدنيين من المنا ق الم لوة ن لحت منحا  
المشحرلم بين ال وا  المسلحم والشر م المدنيم  نا ش  زمص ا و  ل  اءجرا ا  الم لوبم لحأمين 
 مليم الن    لما زن  يادا  زمنيم   د  ل ا ا  مع شيوخ و وا   سينا   لبحث ليفيم الن   وصرف 

وزااف المصدر لز"العليج": هناك  د  منا ق ححت دراسم ن   المدنيين  حيوياا  ماليم لألهالي 
 عليحا 
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وزشار المصدر على زن الحدف من ن   المدنيين من الشري  الحدودي  هو ع امم من  م  ا:لم 
لحاييق العناق  لى اليناصر اءرهابيم   ن  ريق منع الحسل   وححديد اليناصر الجحاديم 

 ءرهابيين بمن  م الشري  الحدودي الفلس ينيم الحي حد ت ا
ولشف المصدر زن ال وا  المسلحم واي  ع م بإشراف الفريق زو  صد ي صبحي و:ير الد.ا  

مراح   زولحا ن   المدنيين من المنا ق الحدوديم  و.ي المرحلم الثانيم  3واءنحاو الحربي  ححامن 
 لى الشري  الحدودي  الذي يمحد لنحو  ليلو محرا  4محر و 1400ع امم من  م  ا:لم  ححراوح بين 

ليلومحرا  م لدا  زن  مليا  ن   المدنيين سحساهت .ي الحشاف ا نفاق  ورصد الب ر واليناصر  14
اءرهابيم  مشيرا  على زن زغلة مرحلبي الحجما  اءرهابيم يحسللون  بر ا نفاق الحدوديم  وينفذون 

:   م لدا زن ححريا  ا جح:  ا منيم والسياديم ح لد زن  ملياححت ثت ييودون مر  زعرى على   ا  غ
آعرون   41 سلريا مصريا  وزصية .يحا  31اليمليم  الحي و ي  الجميم المااي  واسحشحد .يحا 

 شارل  .يحا  ناصر جحاديم .لس ينيم 
ونيم  وزااف المصدر زنم سوف يحت .ي هذه المرحلم الثانيم حلثيف اليمليا  بوسائ  الحرة اءللحر 

ورادارا  المرا بم ا رايم  ال ادر   لى رصد ا نفاق والححرلا  ا رايم  مواحا زن اليناصر 
محرا  ححى ال يحت رصدها بواس م ا جح:  ا منيم   30اءرهابيم زصبح  ح يت زنفا حا  لى  مق 

وا  العاصم  و ا  المصدر عن المرحلم الثالثم سحشم  حمرل:  ناصر من  وا  الحدع  السريع  وال 
ليلو محرا  من المن  م اليا:لم  مد مم ب ائرا  الحليلوبحر الحي سححولى محمم  4 لى مسا.م 

المرا بم الجويم  وحمشي  المنا ق المشحبم .يحا بريا  على جانة  صف الب ر اءرهابيم جويا .ور 
 الحشا.حا

 124./2/21.الخليج، الشارقة، 
 
 ء يبدأ بتدمير األنفاق مع قطاع غزة"الحياة": توسيع العمليات في سينا .38

الحيا :  ّرر المجلص ا  لى لل وا  المسلحم .ي مصر ع الق  -لندن  -محمد صالح  –ال اهر  
اليمليم الموسيم .ي سينا  بال اا   لى ا نفاق .ي   ا  غ:   بيدما لمو الرئيص  بد الفحاح 

اليسلري « لرت ال واديص»لى ملمن السيسي على حور   ناصر من   ا  غ:  .ي الحجوت الدامي  
جنديا   ويحرا.ق الححرك ا مني مع ححرك ديبلوماسي يبدز ب:يار  ي وت بحا  30الذي ُ ح  .يم حوالى 

اليوت و:ير العارجيم المصري سامو شلري على لندن لل ا  ن يره البري اني .يلية هاموند وسفرا  
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وصو  زمير   ر الشيخ حميت آ  ثاني زياا  على  دد من الدو  الغربيم  .يما حح:امن ال:يار  مع 
 الياصمم البري انيم   للم:يد(

للسلان الم يمين  لى « ع اد  حو:يع»زن السل ا  المصريم بصدد عجرا   مليم « الحيا »و لم  
من:ال   و ا  مصدر مس و  لز  200 و  ع  الحدود .ي ر.و مع   ا  غ:  الذين يييشون .ي 

بمثابم ع اد  حو:يع للسلان  وليص ححجيرا   .ي ع ار اءجرا ا  »سحلون  عن اليمليم« الحيا »
العاصم باحعاذ الحدابير ا منيم للحفا   لى ا من ال ومي للبالد عال  اليمليا  ا منيم الم رر 

  الحي صادق  ليحا المجلص ا  لى لل وا  المسلحم مسا  زو  «حنفيذها و. ا  لع م ال وا  المسلحم
 من زمص 

بسبة « ع اد  حو:يع ديموغرا.ي مو  »وزواو المصدر زن من الم رر ال يات بيمليم سّماها 
اليمليا  ا منيم المحو ع ال يات بحا حفا ا   لى زرواح المدنيين ححى يحت االنححا  من  مليا  ح حير 

ريم المن  م الحدوديم من الجما ا  اءرهابيم المسلحم  وزشار المصدر على زن الحملم اليسل
ححعفى .ححاحم »  ال.حا  على زن بيض ا نفاق «ال اا   لى ا نفاق مع   ا  غ:  حماما  »سحسححدف 

 « .ي الجانة المصري داع  بيو   لى الحدود  ما ُيصّية من  مليم رصدها
شعصا  ُيشحبم .ي زنحت  لى  40زنم حت حو يف زلثر من « الحيا »على ذلك  زبلغ مصدر .ي الشر م 

  مشيرا  على زنم ليص ل  المو و.ين بالارور  محور ين .ي اال حدا   للن «ال واديص»صلم بحجوت 
  د يلون بحو:  بياحت ميلوما  ح دي على الوصو  على الجنا   

 124./2/21.الحياة، لندن، 
 
 "الجزيرة نت": مصر ماضية بخطة استيراد الغاز اإلسرائيلي .39

يم زن مشغلي ح   "حامار" اءسرائيلي و يوا  راا الج:ير  ن : ن ل  صحف مصريم و بر  -ال اهر  
 لحصدير الغا: على مصر 

مليار محر ملية  734 لى حصدير  -و.ق صحيفم "جيرو:اليت بوس " اءسرائيليم-وينص اليرض 
  7014من الغا: سنويا لصالو شرلم "دولفينوص هولدينج: ليميحد" بد  ا من  ات 

ا غير حلومي ي وده رج  ز ما  مصري يد ى  ال   ر.م وو.ق ح ارير صحفيم مصريم  .إن "ححالف
و َّع ع اة نوايا لبد  الحفاوض حو  احفاق لحوريد الغا: ال بييي من ح   "حامار"  بر زنبوة الغا: 
الموجود   لى زن ححولى شرلم "عيس  ميديحرينيان غا: ليميحد" حشغيلم بحدف حسوي م .ي مصر  وهذا 
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لم "عنم حت حو يع ع اة نوايا مع مجمو م الشرلا  الياملم بح   ما زلده  ر.م لصحف مصريم ب و 
 حامار اءسرائيلى السحيراد الغا:" 

وزااف  ر.م زن "المفاواا  ال ح:ا  .ي مراحلحا ا وليم  ونحن .ي انح ار رد و:ار  البحرو   
 واالسحيراد من عسرائي  يصة .ي مصلحم اال حصاد ال ومي  ال سيما من حيث الحللفم" 

الذي ح وده شرلم نوب  عنرجي ا ميرليم  ومجمو م -وزصدر ححالف ح   غا: حمار اءسرائيلي 
بيانا ز لن .يم حو يع "ع اة نوايا" مع شرلم دولفينوص ال ابام لبيع ما ال ي    -ديليك اءسرائيليم

.ي   ن عمسم مليارا  محر ملية من الغا:   لى مدى ثالثم ز وات على  مال  من ال  ا  العاص
 مصر  بر ع  زنابية زنشئ .ي ا ص  لن   الغا: على عسرائي  

و.ي محاولم من الحلومم المصريم للنأي بنفسحا  ن الصف م الحي  د حثير سع ا وحسا ال  لدى 
  ا ا  من المصريين  زصدر  و:ار  البحرو  بيانا  ال  .يم عن مو ف الو:ار  من هذه الصف ا  

ون هناك زي احفا يا  بين ز راف عال بموا. م السل ا  المصريم "ثاب  ووااو  وهو زنم لن حل
المعحصم  وبما يح ق المصلحم ال وميم لمصر وحح يق  يمم ماا.م مرحفيم لال حصاد المصري  وزن 
يأحي االحفاق بحلو  ل اايا الححليت الحجاريم الميل م"  وزلد  الو:ار  زنم لت حصلحا زي ع ابا  

 رسميم بحذا الشأن 
لم اب    بر نائة رئيص الحيئم اليامم للبحرو  السابق المحندص مدح  يوسف  ن حأييده .ي ا

بد وى زنم سيار بصنا ا   7017اسحيراد الغا: من عسرائي   رغت مياراحم الشديد  لم  ات 
 مصريم .ي م دمححا صنا م اءسمن  

مشللم .ي اسحيراد الغا: من و.ي ندو  بن ابم الصحفيين المصريين  ب  زيات   ا  يوسف "ليس  هناك 
عسرائي  ما دات سيو.ر ذلك اللثير من ا موا  لمصر وسيلون زرعص من ا سيار اليالميم الحي 

 حسحورد مصر الغا: بحا" 
 124./6/21.الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 عاما على اتفاقية السالم 1.في ظل الهجمة على القدس: احتفالية أردنية إسرائيلية بمرور  .41

الحجمم الينيفم الحي ححيرض لحا مدينم ال دص  ن م  مسا  اليوت .ي مرل: رابين .ي ح  .ي    
 اما  لى حو يع احفاق السالت اءسرائيلي ا ردني  بمشارلم  70زبية زمسيم اححفاليم بمناسبم مرور 

 السفير ا ردني وليد  بيدا   وو:ير ا من اءسرائيلي  موشي ييلون 
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رائيليم عن  بيدا  ح رق .ي للمحم على "الحصييد .ي ال دص" و"ناشد" عسرائي  و ال  وسائ  ع الت عس 
 « ع وا  من جانة واحد .ي ال دص بشل   ات و.ي ا  صى بشل  عاص»لالمحنا   ن 

"  وزااف  ائال عن 1114و ا   بيدا : "حلك الع وا  حمص .ي احفاق السالت الذي زبرت  ات 
هم  ا ردن .ي د.يحا  ال :ال  م روحم  لى ال اولم  وحيرض مبادر  السالت اليربيم  الحي سا»

لما ا حبر زن "الحشاف ح و  الغا: .ي البحر المحوس  «  احفا ا يسحجية الححياجا  لا.م ا  راف
 يملن زن يسحت .ي د.ع السالت" 

 مالن من جانبم  ا  و:ير ا من اءسرائيلي  موشي ييلون:  لينا زن نمحنع  ن حوحير ا جوا  .ي ا
 الم دسم  زنا محمسك بالسالت  للنني لن زحساه  بأمن وحيا  موا ني عسرائي  ولن زغامر بحا" 

124./6/21.، 40عرب   
 
 نقابيون: إسقاط معاهدة "وادي عربة" واجب وطني .40

محمد محيسن: نفذ  الن ابا  المحنيم ا حصما رم:يا للحيبير  ن ر.احا الحفا يم وادي  -السبي  
 ى  لى حو ييحا  شرين  اما  ربم الحي ما

س ا حا واجة و ني"   وحم  المشارلون .ي اال حصات شيارا  " شرون  اما  لى المياهد    وا 
 ".لحس وا غصن ال:يحون"  "الم بيون  مال  وشرلا  .ي  حلنا" 

اال حصات الذي شحد غياة  دد من الن ابيين حم  المححدثين .يم  لى عصرار الحلوما  المحيا بم 
االسحمرار حنفيذ بنود االحفا يم رغت س و حا شيبيا  والد المشارلون زن االحفا يم لان  بمثابم  لى 

 صك لبيع ا ردن  و.حح  الباة واسيا للليان الصحيوني السحلما  اعحرا م للو ن اليربي 
بإلغائحا و ا  ن ية المحندسين ت  بد هللا  بيدا  عننا .ي الن ابا  المحنيم نيارض االحفا يم ون الة 

من باة المصلحم الو نيم ور.ض االرححان للليان الصحيوني  وزااف انة االحفا يم لت حح ق شي  
للشية ا ردني لما زنحا حجاو:  مبادئ الثور  اليربيم اللبرى  وحجاهل  دما  الجي، ا ردني الحي 

ني مع الليان س     ند زسوار ال دص  وعا ة ا جح:  ا منيم ميبرا  ن ر.ام للحياون ا م
 الصحيوني والسماح بدعو   ناصر من الموساد على الممللم 

ومن جانبم  ا  ن ية المحندسين ال:را يين المحندص محمود زبو غنيمم انم زمات االنححالا  
الصحيونيم المحلرر  للسياد  ا ردنيم با  س و  احفا يم وادي  ربم اليوت واجبا ال عيارا يمحللم 

 صور  زصبح  وااحم وال حعفى  لى زحد  هذا الليان الغاصة المو يون   ن ال
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ومن ناحيحم ا حبر رئيص لجنم حمايم الو ن وم اومم الح بيع الن ابيم د مناف مجلي زن االحفا يم 
حشل  حنا:ال  ن ا رض والحاريخ والجغرا.يا و ن .لس ين وا  صى ولنيسم ال يامم   و ا  عن 

  الباة للصحاينم المجرمين ليصولوا ويجولوا وييبثوا بأمننا ويرهنوا المياهد  شر ن  لالححال  و.حح
 ا حصادنا ويجيلوا من و ننا بوابم للسي ر   لى المن  م 

124./2/21.السبيل، عّمان،   
 
 وزير األوقاف: "إسرائيل" تسعى لتقسيم األقصى وهذا مرفوض .42

الدلحور هاي  داود زن اليحود يسيون  بحرا:  ا  و:ير ا و اف والش ون والم دسا  اءسالميم – مان 
على ح سيت المسجد ا  صى ملانيا  و:مانيا   وهذا ا مر مر.وض حيث زن ا ردن هي الدولم الرئيسيم 

 الحي حواجم هذه المع  ا  اءسرائيليم 
وبين داود عال  ل ائم سفير بنغالد، .ي  مان محمد  نايم حسينان ان احفا يم السالت بين ا ردن 

س رائي  و.ي الماد  الحاسيم نص   لى زن لألردن حق .ي اءشراف وحولي ش ون المسجد ا  صى وا 
 المبارك 

124./2/21.الرأي، عّمان،   
 
 البنك العربي يبدأ الطعن على حكم أمريكي بأنه يمول حماس .43

هيئم سليمان العالدي:  ا  البنك اليربي ا ردني عنم بدز عجرا ا   انونيم لل ين  لى حلت  - مان
 محلفين زمريليم زدانحم بحموي  حرلم الم اومم اءسالميم الفلس ينيم  حماص( 

ووصف محامون الد وى المدنيم ا مريليم اد البنك ا ردني بأنحا ا ولى من نو حا الحي حص  
للمحالمم  وعلص  هيئم محلفين الشحر المااي على زن البنك مس و  لمنحم د ما ماديا لحماص 

هجوما نسبوا للجما م .ي عسرائي   70نبغي للبنك زن ي دت حيوياا  لاحايا زلثر من و ال  عنم ي
 وا رااي الفلس ينيم 

و ا  رئيص مجلص عدار  البنك صبيو المصري عن البنك ييد  ينا  لى الحلت الذي وصفم بأنم غير 
مصري .ي بيان  اد  وييرض البنك وجحا  زعرى "لمسا لم لبير " لح ديت عدما  روحينيم  و ا  ال

وهو ييلن نحائج البنك عال  حسيم زشحر عن البنك احعذ عجرا ا  زوليم لح ديت ال ين الذي من 
 المحو ع زن يسحغرق زلثر من  ات  وزااف زن البنك احعذ اءجرا ا  الال:مم للحيام  مع المو ف 

124./5/21.وكالة رويترز لألنباء،   
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 واع اإلرهاب ضّد الفلسطينييننبيل العربي: "إسرائيل" تمارس أسوأ أن .44

"العليج": ن م  الجاميم اليربيم زمص  اححفاليم بمناسبم يوت الوثي م اليربيم حح   نوان  -ال اهر  
".لس ين .ي الوثائق اليربيم"  بحاور لفيف من المس ولين والمث فين من مصر واليالت اليربي 

 وممثلي المجلص الدولي لألرشيف 
ا مين اليات لجاميم الدو  اليربيم زن "عسرائي " حمارص زسوز وزلين وزع ر زنوا  وزلد د  نبي  اليربي 

اءرهاة اد الشية الفلس يني  مشددا  لى ارور  حوثيق جرائت الحرة والجرائت اد اءنسانيم 
الحي حرحلبحا سل ا  االححال  بحق الشية الفلس يني  م البا بارور  عثار  هذه ال ايم .ي 

مي و.ي المحا.  الدوليم  بحدف منع "عسرائي " من اال حدا   لى وثائق الشية اء الت اليال
الفلس يني وح:ويرها  والحي حمث  ج: ا من ليانم ال ومي وحاريعم اليومي  لى زرام وحراثم  حيث 
سر   دولم االححال   رابم ثمانين زلف لحاة ومع و م .لس ينيم ون لححا على ملحباححا الو نيم  

ن الحفا   لى الحويم الفلس ينيم ووثائ حا هو حي:ي: الحفا   لى الحويم اليربيم  من ميحبرا  ز
 محاوال  حشويححا و مص مالمححا وح:وير الح ائق الحاريعيم 

 124./2/21.الخليج، الشارقة، 
 
 استطالع: تأييد الفت لإلخوان وحماس بالسعودية واإلمارات .45

 ا  رزي ُزجري  من  ب  شرلم محليم رائد  .ي : لشف  نحائج جديد  السح ال71 ربي - مان 
مجا  المسو الحجاري .ي الممللم اليربيم السيوديم واللوي  واءمارا  اليربيم المححد  وبحلليف من 

.ي المائم من  34.ي المائم من السيوديين  و 31ميحد واشن ن .ي زيلو / سبحمبر   ن حأييد 
لجما م اءعوان المسلمين  بالرغت من  دا  هذه الدو   .ي المائم من اءماراحيين 71اللويحيين  و

 الميلن للحن يت 
وحسحند اسح ال ا  الميحد  لى م ابال  شعصيم زجري  مع  ينم اححماليم جغرا.يم حمثيليم  لى 

مشارك من ل  دولم  ما ييني زنحا ححامن هام، ع أ عحصائي  1000الصييد الو ني  شمل  
 د  زو ن صانا  .ي المائم :يا 3يبلغ حوالي 

ولف  الح رير الذي نشر اليوت على زن اسحمرار الد ت الشيبي غير المحو ع لز "جما م اءعوان"  الحي 
هي حرلم عسالميم ميارام  يسا د  لى حفسير سبة ال لق اللبير الذي حشير بم هذه الحلوما  

يسا د  لى حفسير سبة  من هذا الحأييد  ولماذا حسحمر .ي حمالححا الشديد  جدا ادها  لما زنم
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الد ت ال وي الذي حو.ره هذه الحلوما  للحلومم المصريم الحاليم  ولماذا ححاو  هذه البلدان الاغ  
 لى   ر بل  السب  للحد من د محا لز "اءعوان"  لى الصييد الدولي  لما زن ذلك يسا د  لى 

ليجي" المن سمم بينحا .ي جحودها حفسير المسارا  المحباينم الحي ححعذها دو  "مجلص الحياون الع
 المنفصلم لد ت الميارام السوريم 

و الو   لى ذلك  وم ارنم مع "اءعوان المسلمين"  ححص  "حماص"  الفر  الفلس يني لز"الجما م"  
.ي  43.ي المائم من السيوديين  و 47 لى حأييد زلبر من  ب  موا ني هذه الدو  حيث يد محا: 

.ي المائم من اءماراحيين    بالم ارنم  ححص  السل م الفلس ينيم .ي رات  44  والمائم من اللويحيين
 .ي المائم .ي البلدان الثالثم الحي شملحا االسح ال (  40هللا  لى نسبم ز   على حد ما  حوالي 

وللن ن را على عيار الدروص المسحفاد  من حرة غ:  الحي دار  .ي الصيف ا عير  .إن ز   من 
ذين شملحت االسح ال  .ي ل  بلد ي ولون عنم من المرجو زن ح دي الحلحيلا  اليسلريم نصف ال

 الحي اسحعدمححا "حماص" على ه:يمم "عسرائي " بشل  حاست .ي المسح ب   
.ي المائم( حوا.ق  لى زن سياسم  44-40وي حر االسح ال  زن هناك ز ليم لبير  جدا .ي ل  بلد  

 الفلس ينيين زلثر من جلة المنفيم لحت "حماص" ح دي على اءارار ب
 وحنيلص هذه الموا ف المعحل م ليموت السلان .ي وجحا  ن رهت حو  معحلف ال وى اء ليميم 

وين ست اللويحيون بالحساوي ح ريبا .ي ح ييماححت اءيجابيم زو السلبيم لسياسا  الحلومم المصريم .ي  
ان المسلمين" و"حماص"؛ لما زنحت من سمون  لى نحو الحي حيارض لال من "اءعو  -اآلونم ا عير  

مماث  حو  حلومحي حرليا و  ر  اللحين حد مان لال المن محين  .لدى اءماراحيين آرا  حن ست .يما 
.ي المائم  20بينحا بالحساوي حو  حرليا و  ر  وللنحا ححيا ف بصور  زلثر عيجابيم مع مصر: 

  .ي المائم سلبيم  32عيجابيم م اب  
 وهو ا مر المحيلق بالحوص  على سالت مع "عسرائي "  -وال ح:ا  ال ايم الفلس ينيم ححمحع بشيبيم 

.ي الح لع على المسح ب   .إن من المالح  بشل  ال.  لالنحباه زن ا غلبيم .ي جميع هذه 
دو  اليربيم عيال  المجحميا  العليجيم اليربيم الثالثم "ال ححفق" مع الفلر  ال ائلم بأنم "يحوجة  لى ال

الم:يد من االهحمات لل اايا الداعليم العاصم بحا بد  االهحمات بال ايم الفلس ينيم"  وححراوح نسة 
.ي المائم بين  23.ي المائم .ي صفوف اللويحيين  و 20الذين ير.اون هذا الحأليد بين 

هناك حأثير بالغ ا هميم .ي المائم بين السيوديين  ومن الوااو  زنم ال ي:ا   24اءماراحيين  و
لل ايم الفلس ينيم  لى اليديد من اليرة  ححى .ي المجحميا  العليجيم البييد  الحي حواجم حاليا 

 اليديد من الححديا  اء ليميم ا عرى 
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ويلاد يلون من الم لد زن يسا د هذا الحيا ف الدائت  لى حوايو الدرجا  الياليم نسبيا  الحي 
 .ي ل  بلد من البلدان الممثلم .ي هذا االسح ال  حصل   ليحا "حماص" 

ومع ذلك  .إن من ا هميم بملان مالح م زن الد ت للفلس ينيين بصور  نسبيم ال يشم  "ح:ة هللا"  
الذي يّد ي زنم ي وت ابيملياحمإ نيابم  نحت  لما زن الحيا ف الشيبي الواسع لل ايم الفلس ينيم ال 

 لم" يمحد بحاحا على "حن يت الدو 
 124./2/21.، 2.موقع عربي 
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ز بل  ا  ليم اليحوديم .ي جربم من محا. م مدنين  جنوة( بلثا.م  لى من هيثت المحاي:  -حونص
 ا  بيري: و  « ا نااو »صباح امص  بحسة مراس  مرل: اء حرا  .ي مدينم جربم للحصوي  منذ 

االنحعابا  ال رابلسي  رئيص ال ائفم اليحوديم .ي جربم  عن نسبم اليحود .ي جربم المشارلين .ي 
   %24حفوق ا  

.ي و   سابق  ذهب  ح ديرا  .ي االحجاه نفسم لدى ا.راد من ا  ليم اليحوديم على زنحا ال ح    ن 
يلون زلثر لوال  :وف بيض اليحود  وهو  وزشار بيري: على ان اليدد لان يملن ان.ي المئم   40

 اال حرا  بيد محاولم شرا  ا صوا  الحي ي و  بأنم الح حا  منحت(  ن الذهاة على مرال: 
وهو ي و  عن يحود جربم ز  وا زصواححت على زح:اة معحلفم  ومنحت من ز  ى صوحم الى حرلم  

 اءسالميم  النحام 
 124./2/21.القدس العربي، لندن، 
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مص فى اللباد: ابحلر  الواليا  المححد  ا ميرليم .لر  مرال: ا بحاث  .لان  زو  دولم .ي اليالت 
حححت بحأسيص هذه المرال:  وما :ال  زميرلا ححصدر دو  اليالت سوا  بلميم زو نو يم مرال: زبحاثحا  

ذه المرال: المساهمم .ي صنع السياسا  ا ميرليم وحأسيسحا  لى لان الغرض من حأسيص ه
ميلوما  موثو م وححليال  محايد  ال حعاع لألهوا  الح:بيم زو ا يديولوجيم   لى ذلك ُيسحد ى 

المفحرض اسح اللحا وح ديمحا للمصالو ا ميرليم  لى  -الباحثون .ي هذه المرال: البحثيم ا ميرليم 
  بشحاداححت زمات اللونغرص والبي  ا بيض والو:ارا  المعحلفم .ي ال اايا الحي لندال -ما سواها 

حمص سياسا  زميرلا حيا  اليالت  بحيث حشل  حوصياححت زساسا  لحوجحا  النواة والمشر ين 
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ا ميرليين  .ي الم اب   ييحرف ال انون ا ميرلي  ب  ححى يشّر   وجود شرلا  وم سسا  ومرال: 
يم  لى ا رااي ا ميرليم  بشر  زن حسج  لدى الدوائر الرسميم ا ميرليم بوصفحا زبحاث زجنب

لذلك وحيلن  ن مي:انيححا حح ي ا  للشفا.يم  زحاح ذلك الحميي: الن ري وال انوني بين الصنفين شفا.يم 
اسحمر  سائد  لي ود   ب  زن ححح ت  لى صعر  حح يق زجرحم صحيفم "نيويورك حايم:" م عرا   

شف  .يم الن اة  ن مدى حغلغ  الحلوما  ا جنبيم بأموالحا .ي حوجيم مرال: ا بحاث ا ميرليم  ل
وبالحالي الحأثير الفيا  .ي السياسم ا ميرليم لعدمم مصالححا  وبحسة حح ي ا  الجريد  المذلور   

ثمانيم و شرين . د زنف   زربع وسحون حلومم زجنبيم مبلغا يناه: مئم مليون دوالر حل اها حوالي 
مرل: زبحاث زميرليا .ي السنوا  ا ربع ا عير  .    وح در الصحيفم الر ت الح ي ي بأ لى من ذلك 
بلثير  لون هذا المبلغ يشم  .   الحبر ا  الميلنم لدى مرال: ا بحاث  وال يشم  الحبر ا  العفيم 

 زو غير الميلن  نحا 
 مراكز األبحاث األميركية ونشأتها

 سسم برولنغ:" لألبحاث الشحير  زوائ  ال رن المااي  وحفر   منحا م سسحان الح ا  هما:  حر  "م
"لارنيغي للسالت الدولي" و"و فيم ال رن اليشرين"  الحي زصبح  حسمى اآلن "م سسم ال رن"  
والم سسا  الثالث حأحي امن ا  وى حأثيرا  ونفوذا  .ي زميرلا ححى اآلن  وو.ق ما  ا  روبر  

لينغ:  م سص مرل: ا بحاث الشحير الذي يحم  اسمم ححى اآلن: "مرال: ا بحاث هي برو 
م سسا  حنحج ا بحاث دونما حأثير زو مصالو"  ابحدز  الحلوما  ا جنبيم .ي محاوالححا للحأثير 
 لى مرال: ا بحاث ا ميرليم منذ العمسينيا  من ال رن المااي  ولان  حلومم حايوان سبا م .ي 

المجا  بغرض مواجحم الصين الشيبيم .ي واشن ن  ومع ال فر  النف يم .ي سبيينيا  ال رن هذا 
المااي  دعل  الممللم اليربيم السيوديم ب و   لى ع  الحمويال  لمرال: ا بحاث ا ميرليم  ومع 

ال رن  حنامي الو:ن اال حصادي للصين  نفذ  ا عير  زياا  ب و   لى الع  ذاحم ابحدا  من حسيينيا 
المااي  وعال  حلك الفحر  انحبح  دو  زوروبيم شحى ودو  من زميرلا الالحينيم  هميم ح ديت الحموي  
.ي الحأثير  لى السياسا  ا ميرليم  للن ا مور ح ور  .ي الي د ا عير على درجم غير مسبو م  

ا  اليامم ومرال: حاه  .يحا الفواص  اليمليم بين مجمو ا  الاغ   اللوبي( وشرلا  اليال 
 ا بحاث  ما يف د ا عير  صد يححا ويجي  اسح اللحا المفحرض زمرا  من المااي 

 األكثر نفوذًا.. األكثر تمويالً 
ز حر  حح ي ا  "نيويورك حايم:" ال ري م الحي ح ثر بحا دو  معحلفم  مث  النروو والصين واليابان 

ث  "برولينغ:" و"مجلص ا  لسي" و"مرل: و  ر واءمارا    لى  م  م سسا  بحثيم لبرى م
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الدراسا  االسحراحيجيم والدوليم"  و.يما مّول    ر "مرل: برولنغ:"  ن  ريق ا.ححاح .ر  لم .ي 
الدوحم  . د مّول  اءمارا  اليربيم المححد  سلسلم من المحاارا  .ي "مرل: الدراسا  االسحراحيجيم 

ر  العارجيم النروجيم   دا ب يمم عمسم ماليين دوالر  والدوليم"  و.ي اليات المااي  و ي  و:ا
بموجبم ي وت مرل: ا بحاث ا ميرلي الشريك .ي الي د  مرل: الحنميم اليالميم( بد.ع المس ولين 
النروجيين للوصو  على البي  ا بيض وو:ار  الماليم واللونغرص  .ي ز  اة نشر الحح يق  ح دم  

الديمو را يم  ن لاليفورنيا  بمشرو   انون ي ر .يم الباحثون جالي سباير   او مجلص النواة 
الذين ي دمون شحاداححت على اللونغرص   ما عذا لانوا  د حل وا د ما  زجنبيا   بحاثحت  و.ي حا  
اءجابم بنيت ه  حأثر  حوصياححت بحذا الد ت زت ال  والح   النائبم الديمو را يم زن اثني  شر .ي 

السنوي لم سسم ا بحاث ا ميرليم الشحير  "برولنغ:"  و شرين .ي المئم من الدع  المئم من الدع  
السنوي لم سسم "مجلص ا  لسي" حأحي من حلوما  زجنبيم  .ي الو   الذي ي دت .يم الباحثون 
المنحسبون على هاحين الم سسحين شحاداححت دوريا على اللونغرص با حبارهت باحثين مسح لين  وحل ى 

ا  لسي" حبر ا  من حسع  شر  حلومم زجنبيم .ي السنحين الماايحين  من امنحا "مجلص 
اءمارا  اليربيم المححد  وجورجيا وليحوانيا  وليائلم الحريري اللبنانيم زياا  نفوذ وحأثير .ي "مجلص 

 7000ا  لسي"  ي در  دد الحلوما  ا جنبيم الحي مول  مرل: "مجلص ا  لسي" منذ اليات 
بيدما زصبو رئيسم  حشاك  7013ي عمسم و شرين  و د جذة هذا المرل: االنحباه زلثر اليات بحوال

هيغ   و:يرا زميرليا  للد.ا   زما "م سسم برولنغ:" الحي حيد واحدا  من زشحر مرال: ا بحاث .ي 
  ر اليالت  .ححل ى حوالي اثني  شر .ي المئم من مي:انيححا من حلوما  زجنبيم حح دمحا حلوما  

والنروو واءمارا  اليربيم المححد   وشحد عبرا  "مرل: الدراسا  االسحراحيجيم والدوليم" الشحير  جمع 
زمواال  من ثالث  شر  حلومم زجنبيم من امنحا الصين و.يحنات والنروو(  زلثر من سبع  شر  مر  

شحاداححت  شر مرا  زمات اللونغرص عال  السنوا  الثالث الماايم  .يما  دت باحثو "برولنغ:" 
عال  الفحر  ذاححا   لى ما ذلر  النائبم الديمو را يم سباير  يرل: "مرل: الدراسا  االسحراحيجيم 
والدوليم" زبحاثم  لى السياسم العارجيم ومسائ  الد.ا  ولم  ائمم  ويلم من المحبر ين اآلسيويين 

ث  احفا يا  الحجار  الحر  مع الواليا  حح دمحت الصين  ويسير المرل: برامج بحثيم ححت هذه الدو  م
 المححد  ا ميرليم  .اال   ن  اايا الد.ا  

  .ي م دمم المرال: البحثيم ا ميرليم المححمم 1142يأحي "مرل: الشرق ا وس "  الذي حأسص اليات 
ا  بالشرق ا وس   وال ييلن المرل:  ن حجت الحبر ا  الحي يحل اها  وي و  المرل:  ن هد.م  ب 

لمو يم اءللحروني: ":ياد  الميارف  ن الشرق ا وس  لدى موا ني الواليا  المححد  ا ميرليم"  
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للن ا موا  الحي حمو  زبحاثم ومشرو احم حأحي من ذا  الدو  الحي يبحث ش ونحا مث  اءمارا  
مارشا  ا لماني اليربيم المححد  واللوي  والممللم اليربيم السيوديم  .ي الم اب   يحل ى "صندوق 

للواليا  المححد "  الذي حأسص بمنحم من الحلومم ا لمانيم  للفحم شلر  لى المسا دا  ا ميرليم 
 لمانيا .ي ز  اة الحرة اليالميم الثانيم  هبا  وحبر ا  من دو  زوروبيم محيدد   وال ييلن  ن 

 بحرين واللوي  ولبنان وليبيا حجمحا  وهنا ح حر زسما  دو   ربيم حبر   ساب ا  للمرل: مث  ال
.ي الم اب   يرل: "مرل: الحنميم اليالميم"  لى السياسا  الصحيم و لى ال رق ا لثر .ياليم ءنفاق 
المسا دا  ا جنبيم .ي دو  اليالت الثالث  للن مع حل ي المرل: حبر ا  من النروو  . د  حر زن 

ليم على حبني سياسا  حفالحا النروو  بحسة المرل: حاو  د.ع حلومم الواليا  المححد  ا مير 
بيانا  المرل: ذاحم . د حل ى حبر ا  ب يمم سبيم  شر مليون دوالر  ويرجو زن  وانين النروو 
الشفا.م م ارنم بال وانين ا ميرليم  جيل  الحصو   لى الميلوما  زمرا  محاحا  لصحا.يي "نيويورك 

لموسع  ن الحمويال  ومرال: ا بحاث ا ميرليم  .ي حايم:"  ما زملنحت من العروو بحح ي حت ا
الم اب   يححت مرل: "انحر زميريلان دايالوغ" ب اايا الحجار  الحر  والمفاواا  مع الواليا  المححد  
ا ميرليم بشأنحا  ويحل ى حبر ا  من دو  مث  لولومبيا .ي زميرلا الالحينيم  وساهت المرل: لسنوا  

ومبيا ليم  احفا يم حجار  حر  مع زميرلا زمات اللونغرص  وحأحي الدو  اليربيم .ي الد.ا   ن  لة لول
 الحاليم .ي  ائمم المحبر ين للمرل:: المغرة و مان و  ر والسيوديم واءمارا  اليربيم المححد  

 الخالصة
ححول  مرال: ا بحاث ا ميرليم من م سسا  ءنحاو الدراسا  وا بحاث المسح لم .ي الش ون 
ذ  اليالميم  على محلق لحبر ا  من الدو  ا جنبيم الحي حشحغ   ليحا وحلحة بو احم .ي ش ونحا  وا 
زصبح  الدو  ا جنبيم المعحلفم حسحعدت مرال: ا بحاث ا ميرليم لمجمو ا  اغ  نا.ذ  
 لمصالححا وسياساححا وزولوياححا .ي واشن ن  زعذ  الث م .ي المرال: البحثيم ا ميرليم حح وض
بشد   حو  اليالت و.ي زميرلا نفسحا  من المفحوت والمن  ي زن ححاو  الدو  المعحلفم الحأثير  لى 
سياسا  واشن ن حيالحا باسحعدات الوسائ  المحاحم لا.م  داع  زميرلا وعارجحا للوصو  على 

.يم مرال: زهدا.حا؛ للنم من غير المن  ي زو المشرو  زن يسحمر البيض .ي ا ح اده باسح الليم وشفا
 ا بحاث ا ميرليم؛ بيدما حير  بالميلوما  والوثائق وا ر ات 

 124./2/21.السفير، بيروت، 
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 نحن جميعا أمام انتفاضة القدس وسالح المقاومة .48
 منير شفيق
من محا:   زو لوارث  احفاق زوسلو اللثير  .ص  ال دص  ن الافم الغربيم  وذلك .ي عب ائحا حح  

ا  ن الافم الغربيم  و.ي ع امم سل م .لس ينيم وهميم  مليا   لى زج:ا  من االححال  وا غال ح
 الافم الغربيم ُ ِرَ.  بمنا ق  ز( 

وللن مع ب ا  "الحق" ل وا  االححال  باغحيا   زو ا ح ا   من حشا  .يحا  .الدوريا  اليسلريم  
زصبح  ممارسم يوميم مع االحفاق  واليمليا  اليسلريم لت حن  ع عاّل .ي .حر  االنحفاام الثانيم  و د

ا مني وحشلي  ا جح:  ا منيم من عال  اءشراف المباشر للجنرا  ا ميرلي ا مني ليث دايحون 
 وبالحشارك مع زجح:  ا من الصحيونيم 

االحفاق ا مني ُ ِ د بيد اسحشحاد الرئيص الفلس يني ياسر  ر.ا  الذي لّفر  ن حو ييم  لى احفاق 
جييم الندال  االنحفاام الثانيم وححى بإ  ا  او  زعار لم اومم  سلريم اّد  وا  زوسلو بحش

االححال   و د ا حاى االحفاق ا مني بأن ححولى  وا  .لس ينيم حمايم االححال  من عال  حصفيم 
الم اومم المسلحم  و مع زي حراك شيبي اد المسحو نين زو االححال   ب  والحياون المباشر وغير 

اشر .ي  مليا  حشنحا  وا  ا من زو الجي، الصحيوني ال ح ا  زو  ح  مشبوهين مارسوا زو المب
 ييّدون لممارسم  م اومم اد االححال  

.ي الح ي م  ولألسف الجارح واليار  زثبح  ا جح:  ا منيم .ي مالح ححا للم اومين  زو لشفحت 
االححال   زو من زج  الحاامن مع لحساة جحا: الشاباك الصحيوني  زو  ميحا لل  ححرك اد 

الم اومم والشية .ي   ا  غ:   بأنحا زسوز من  وا  لحد .ي جنوة لبنان .ي مرحلم االححال   ب  
زثبح  بأنحا ز.ا  من  واحم ا منيم .ي حمايحم وا  الق الينان لالسحي ان وححويد ال دص واال حدا  

 يني ويجة  لى الرئيص محمود  باص زن  لى المسجد ا  صى  هذه ح ي م مّر  ال حليق بفلس
 يحو ف  ن حغ يححا  واءشراف  ليحا 

ول د زصبح  هذه الارور  زشّد علحاحا  .ي زثنا  حرة اليدوان اءجرامي  لى   ا  غ:   وال سيما 
والم اومم حنحصر  ليم ميدانيا   سلريا  ولت يبق غير ححرك الافم الغربيم .ي انحفاام شاملم ححى 

انحصار غ:   بانحصار دحر االححال  وحفليك المسحو نا  من الافم الغربيم وححرير  حُحوو مع
 ال دص واسحن اذ ا  صى وا  الق ل  ا سرى 
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وللن ال رار السياسي الذي لان بيد محمود  باص و ياد  حرلم .حو .ي ذلك الو   حا  دون اندال  
للشية للم  ب  ز لق ا جح:  ا منيم االنحفاام  حيث حرمحا  رار .لس يني موحد ليامن شمولحا 

 لحشحبك مع ل  الحرالا  الحي ان ل   .ي حلك المرحلم 
زَوليص هذا بلثير ولثير جدا   و.وق ما يحصوره زي     بالنسبم على حرلم .حو الحي ز ل   
ي الرصاصم ا ولى  وذا  ا مجاد .ي الم اومم واالنحفااحين ا ولى والثانيم  .ليف حن لة اآلن .
  حد محمود  باص على الن يض  وحصبو زدا  ل مع االنحفاام  ومنع ححرير ال دص والافم الغربيم  

ل د حبين زن ل  حديث  ن "اسحعدات ل  زشلا  الناا " زو "اللجو  على الم اومم الشيبيم" لت يلن 
لحساة الحوجم من جانة حلك ال ياد  غير ذٍر للرماد .ي الييون  وذلك لحساة المفاواا  حينا   زو 

على الحيئا  الدوليم  حينا  آعر  والذي راح يدور ملانم منححيا  حيث يبدز  زو لما ُي ا  حسمع  ي يم  
وال حرى  حنا   زما اليوت . د زصبو ييم  لحساة ما ز لنم محمود  باص:  رار واحد للحرة والسلت 

و مصير سالح الم اومم .ي  وال حرة  لى ا جند ( و رار واحد للسياسم  وسالح واحد  ليصب
  ا  غ:  لمصير السالح بأيدي ا جح:  ا منيم .ي الافم الغربيم(  وسل م واحد  .ي الافم 

 الغربيم وال  ا   سل م حاع يدها  لى ا نفاق ومصانع السالح والصواريخ وعاليا الم اومم(   
.ي ال اهر   ليرب  بين وجا  ع اة الرئيص المصري  بد الفحاح السيسي  .ي م حمر المانحين 

ع مار   ا  غ:  بمحورين: ا و : ححدئم دائمم والثاني زن حبس  سل م رات هللا سي رححا اللاملم  لى 
دعا  ال  ا  لالافم الغربيم امن ع ار االحفاق  ل    ا  غ:   زي حصفيم الم اومم المسلحم وا 

 ا مني  
سحا .ي المو ف من انحفاام ال دص المشحيلم  لى زن اللارثم ا عرى .حأحي من عال  المياملم نف

بال حو ف منذ اسحشحاد الفحى محمد زبو عاير  ومرورا  بحرة الم اومم .ي   ا  غ:  وححى اليوت  
مع عصرار اليدو  لى اسحمالك الم:يد من البيو  اليربيم ومواصلم الححويد واالسحي ان .ي ال دص 

د ا  صى ليصبو حالم لحا  الحرت اءبراهيمي .ي اللبرى ومحاولم .رض ح سيت الصال  .ي المسج
العلي   ححويد وسي ر  لاملم(  هذا .اال   ن  مليا  الحفر حححم حمحيدا  لحدمم وبنا  الحيل  

 الم: وت ملانم 
.في ال دص انحفاام مسحمر   ودما  نا:.م  و مع صحيوني واسع الن اق  زما سل م رات هللا وزجح:ححا 

 مع ل  حراك محاامن مع االنحفاام ومنحفض اد االححال   وهو ما راح ا منيم .ماايحان ل
يسا د  لى حعدير الواع اليربي  ن الححرك اد ما يفيلم اليدو .ي ال دص والمسجد ا  صى  زو 

 .ي الو وف على جانة االنحفاام 
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.ي ال دص والمسجد .بدال  من زن حدرك  ياد  .حو وسل م رات هللا زن ال ريق الوحيد لدر  الع ر الداهت 
ا  صى هو انحفاام الافم حلحفيان باالسحنلار اللف ي والححديد  الذي . د صد يحم( باللجو  على ما 
حسميم السل م ميرلم اللجو  على الحيئا  والمحالت الدوليم   دا  رح المواو   لى مجلص ا من 

ْن سي حُ  ِمْرَبي ا/ زبشر ب و  َسالمٍم يا وهي حيلت  بثيم ذلك  وصدق جرير عذ  ا  "َ:َ َت الَفَرْ:َدُق زَ 
 ِمْرَبع" 

وا نلى زنحا ححث الفنانين والفنانا  والنعة اليربيم ل:يار  ال دص بما يحملم ذلك من ح بيع مع 
الليان الصحيوني  .يما ال ححث  لى حوجم مئا  ا لوف زو  شرا  ا لوف من الافم الغربيم 

لحصار الماروة  ليم  ب  ح مع عذا ل:ت ا مر حن يت مث  للصال  .ي المسجد ا  صى وححدي ا
 هذا ال:حف عو.ا  من زن يححو  على اشحباك مع  وا  اليدو  

من هنا  لى الجميع زن ينحبم داع  .لس ين وعارجحا وال سيما  لى الن ا ين اليربي واءسالمي  لما 
    ن الححرك لد ت انحفاام يدبر من حصفيم لسالح الم اومم .ي   ا  غ:   لما للصم  والحثا

ال دص  وال سيما شجة الدور الذي حليبم ا جح:  ا منيم للحيلولم دون الحما  انحفاام ال دص 
 بانحفاام شاملم .ي الافم الغربيم  

حبا   يحدث ل  هذا .ي و   وموا:ين  وى  الميم وا  ليميم م احيم لمحاصر  الليان الصحيوني وا 
والمسجد ا  صى  و.ي و   يمحلئ .يم الشية الفلس يني .ي ل  مع  احم .ي الافم وال دص 

موا ع حواجده بروحيم الم اومم المنحصر  .ي   ا  غ:   وبالي:يمم ء النحا م اومم وانحفاام حح  ان 
انحصارا  زليدا   لى اليدو الذي ه:ت جيشم ميدانيا  .ي  دوانم ا عير لما ه:ت من  ب  .ي حروة 

  .يما زصبو الليان الصحيوني مي:وال  .ي زوسا  الرزي اليات 7017و 7000/7001و 7002
 الغربي  ولت حيد دو  الغرة  ادر   لى د مم لما لان يحص  .ي المااي 

زما مفحاح الح  والجواة .يلمنان .ي ع الق انحفاام .ي الافم الغربيم على جانة انحفاام ال دص 
  دين    المجيد   .وي  لميارايحا ومحب يحا  ووي  لل ا

124./2/21."، 2.موقع "عربي   
 
 الهجرة المعاكسة وحكاية اإلسرائيليين مع برلين .49

 ماجد الّشيخ
اءسرائيليم  نحائج اسح ال  زجرحم زعيرا   ز حر زن ما ي:يد  لى نصف « الياشر »لشف  ال نا  

.ي المئم  40زن مليون عسرائيلي ييح:مون الحجر  بسبة غال  المييشم .ي عسرائي   وبين االسح ال  
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 اما  يفلرون .ي الحجر   .يما رزى ما ي رة من  44و 74من اءسرائيليين الذين حراوح ز مارهت بين 
.ي المئم من الذين شارلوا .ي االسح ال   زنم ال مبرر لغال  المييشم  وزن االححجاجا  الحي  21

 ابي والحي ححلرر ل   ات .شل  .ي عحداث زي حغيير عيج 7011اندلي  صيف 
و ن الحوحرا  االجحما يم وا :مم اال حصاديم واالا رابا  ا منيم ال آ.اق نحايم زو ميالجا  
ناجيم لحا من ائحالف حلومي ذي حرليبم يمينيم مح ر.م  . د ا:داد  بصور  لبير  الحجر  الميالسم 

زلف  72نحو  من عسرائي  .ي اآلونم ا عير   وحشير ح ارير رسميم ودراسا  زلاديميم على زن
عسرائيلي يغادرون البالد ل  سنم منذ زربع سنوا   وبحسة ملحة اءحصا  المرل:ي  .إن مي ت 
المغادرين هت من الشباة وا لاديميين ممن يبحثون  ن .رص للحيلت واليم   عاصم .ي زلمانيا 

 اما   ويشل   70 ولندا وزسحراليا والواليا  المححد   ويبلغ محوس  ز مار اءسرائيليين المغادرين
.ي المئم منحت  وييودون على و نحت ا ت زو ينح لون على الواليا  المححد  ودو   40اليحود الروص 
 غربيم زعرى 

زن سحمئم زلف عسرائيلي ي يمون عارو  7011ولان  مي يا  دائر  اءحصا ا  المرل:يم لشف  .ي 
زجنبيم  وزشار  دراسم .ي هذا الشأن  على  .لس ين المححلم  وزن  ددا  مشابحا  يحملون جوا:ا  سفر

زن الحجر  الميالسم حلثر  عصوصا  وس  اليلمانيين من الشباة ذوي المحارا  والشحادا  الياليم  
زرض »وذلك  سباة  من زهمحا ايف الفلر  الصحيونيم  والحدني اللبير .ي مسحوى المييشم .ي 

مفاجئ .ي ححديد الرغبم .ي الحجر  ليص نابيا  من ويرى باحثون زن اليام  ا ساسي وال«  الميياد
نما من ا واا  اال حصاديم   ا واا  ا منيم  وا 

و ن  اهر  هجر  الشباة اءسرائيلي ال حبارا  ا حصاديم ودوا  زمنيم  زصبح  ال.حم  . د لشف  
زلف عسرائيلي  000ال نا  الياشر  .ي الحلف:يون اءسرائيلي  ن ال  ن مصادر رسميم  زن هناك نحو 

 غادروا عسرائي   ووجدوا لحت مأوى دائما  .ي دو  اليالت  مي محت من الشباة واليلمانيين 
البري انيم « ذي عيلونومس »نشر  مجلم « زورشليت الجديد  –اليات الم ب  .ي برلين »وحح   نوان 

. د :اد   مليا  الن:وح  ح ريرا   ن الحجر  اليلسيم من عسرائي   والحي ح:ايد  .ي اآلونم ا عير  
 الفردي والجما ي  عاصم على مدينم برلين ا لمانيم 

وزّلف  « شمام »و.ي ح ريرها  دم  ال نا  الياشر  .ر م موسي يم زسسحا محاجرون عسرائيليون حد ى 
ُصّور  مشاهدها .ي زربع  ارا   وللما  ا غنيم لا.يم لحيلص الم:او « برلين»زغنيم راة  نوانحا 

 ائد .ي زوسا  الشباة اءسرائيلي  وحل ي الاو   لى دوا.ع حرلحت للبالد غير آبحين بالصحيونيم الس
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وبعالف المااي  يجاهر ه ال  الشباة بذلك من دون عج   وح و  ا غنيم باليبريم ما ميناه: 
 اٍص  ج  ماذا نب ى هنا يسألون .ي ل  ملان؟ يملننا رلوة زو   ائر  وحنفص الصيدا   الجواة »

سنم وحمحدح الذهاة بال ندت    ل   ائد من  14وليص سحال   الجار  ح  ن .ي لوص عنجليص منذ 
ن نسي  يدي اليوت سآحي عليك يا من  علف البحار يحدثني لت هو جمي  هناك    برلين برلين وا 

ونيم .   جدي وجدحي لت يأحيا على عسرائي  بحثا  ن الصحي… حنح رين  رائحم اليورو والسالت والنور
ال هذا … ب  هربا  من المو   واآلن .حما زنحا ليس  حيا     يفالوننا بييدين  لى الب ا  . را 

هروة زدمغم وليص هروبا  مريحا   هذا هروة مع ا رج   لي يب ى رزسنا مر.و ا  .وق وجم الما   
  «وححى زبونا يي وة هرة على مصر حيث زجر  المسلن ز   بثلثين والراحة ايفان

اءعباري  يشير زحدهت ويد ى .ايدمان  على زن ا غنيم ولد   لى « واال»وردا  لى س ا  مو ع 
علفيم ح:ايد الحديث .ي عسرائي   ن الحجر   ال.حا على سما م لثيرا  من  صص المحاجرين  بي  

الرحي  على   بل  م حرحا  بمرا. م  شرين شابا  عسرائيليا   رروا»احعاذه  رار حرك عسرائي   وي و : 
برلين بشل  جما ي لحسحي  االنح ا    ندها زدرل  زنم  بييي جدا  زن يبد  المر  ش حم ويغير دولم 

وييبر .ايدمان  ن عيبم زم  زوسا  شبابيم لبير  .ي «  ييي، .يحا  بحثا   ن حيا  ز.ا  لم و والده
بإجرا  عصالحا  م البم بعفض مسحوى المييشم  و  7011عسرائي  عرج  على الشوار  .ي 

اجحما يم ولان  حنح ر من ح:ة ال ب م الوس ى ي،  حيد  يوجد مسح ب ( زن يفي  -ا حصاديم
 بو وده االنحعابيم  للن من دون جدوى  رغت مرور  ات ونصف  ات  لى االنحعابا  

ف زل 00وهذا ما  الم زياا  لل نا  الياشر  شاة عسرائيلي سا.ر الى لندن  حيث ي يت اليوت نحو 
عسرائيلي  يشار الى زن هناك مو يا   بريا  اعما   لى الشبلم بينوان غادر عسرائي  

«leaveisrael» يشل  منبرا  ودليال  للمحاجرين اءسرائيليين ووسيلم للحياون بينحت   
و ب  زيات ُز ل   حملم شبابيم حد و اءسرائيليين للحجر  على برلين  بسبة غال  المييشم .ي 

 لة من عسرائيليين  ي لبون الحجر  على الياصمم  1300ا  ال يمون  ليحا عنحت حل وا عسرائي    
ا لمانيم لليم  واء امم  وزنحت حوجحوا على المسحشار  ا لمانيم زنغيال ميرل   ب لة الحصو   لى 

 74 لب  »آالف حأشيرا  اليم   و ا  المبادر على هذه الحملم لل نا  الثانيم للحلف:يون اءسرائيلي: 
حوجح  على »وزااف: «  سنوا  بموجة شرو  الحلومم ا لمانيم 3زلف حأشير   م  مو   لمد  

عبرا  ا حصاديين زلمان للي يسا دوني .ي َصوغ ع م لححسين سوق السلن والغذا  .ي عسرائي   
ال نحيلت  .إذا لان  ا سيار .ي زلمانيا محدنيم على هذه الدرجم  يبدو زن شيئا  ما ناجو  .لماذا

 « منحت؟



 
 
 

 

 
           49ص                                     3301 العدد:    124./2/21. االثنين التاريخ:

 

 لى زن الواع .ي البالد هو شحاد  . ر « .ايسبوك»وشدد من مو هذه الحملم .ي صفحححت  لى 
  الصحيفم ا ولى .ي زلمانيا  «دير شبيغ »زجري  ميي م ابلم .ي »ءسرائي   و ا  زحدهت: 

المد ومم وسينشر ملح حت .ي نحايم ا سبو   لبي الشعصي من المسحشار  ا لمانيم ميرل   
ز ح:ت زن زحوجم الح ا  على »وزااف: «  ب لباحلت  للحصو   لى آالف الحأشيرا  لليم  المو  

سفاردي  –ماليين يحودي  3حلومم عسبانيا وحسريع مواو  الحصو   لى الجنسيم  لثر من 
وزم  ال ائمون بحذه الحملم بأن ححسع حملححت الحي حسمى .ي عسرائي  «   شر ي( عسرائيلي

   وحشم  مدنا  زعرى «ححجاجا  برلينا»
ا .راد الذين ليص بم دورهت شرا  بي  »و ا  من مو الحملم  مشيرين على زسباة اححجاجحت  عن 

 اما  وزلثر .   مبلغا  بسي ا  لشرا  ش م   14 اما   وا .راد الذين يو.رون لمد   34ححى لو  ملوا 
 الة جاميا   سائ ون  محندسون   زولئك الذين يصار ون اد  روض اءسلان  شبان 

 اما  ز.راد شر م  حالمذ  ثانويا   ابا  جي،  للحت يحوجحون علينا وي لبون  14حاانا   زبنا  
زال نلشف زسما هت  للنحت يحو ون للعروو من هنا  على ملان يلون مملنا  .يم شرا  بي   زو 

 ار بغال  ا سي« الدعو  على السوبرمارل  من دون زن ُيذبحوا
زرض »محما يلن من زمر  ما  د ي ولم بيض المس ولين اءسرائيليين  ن  اهر  الن:و  من 

والصيود على ا رض الجديد   برلين( زو غيرها من المدن اليالميم  .إن وا ع الحا  .ي « الميياد
ن يلن محدودا  اليوت  وال شك .ي زن احسا م وح :ايده .ي عسرائي  ي شر الن الة .ي الم:او اليات  وا 

المسح ب   سيشل  ليص  اهر  محدود  ب  سير ى على زن يلون هو الحدث ا هت  ال سيما .ي 
ا وسا  الحي حر.ض سياسا  االسحيمار واالسحي ان الينصري لمجمو م من  صابا  اليمين 

 واليمين المح رف الحي ححيمن  لى االئحالف الحالت 
ص  موا نون .ي الواليا  المححد  وزوروبا  حيث م شرا  وهلذا و ن غالبيم يحود اليالت هت .ي ا 

الحنميم والر.اه ز لى من مثيالححا .ي عسرائي   ونحيجم  دت وجود  وام  ح ي يم  ارد  لليحود من بلد 
المنشأ  ولذلك  دت ال در   لى ححيئم  روف ح ي يم جاذبم ليحود اليالت باحجاه عسرائي    لى ما لان 

ال رن المااي وحسييناحم  يملن الج:ت بأن م شرا  حراجع الحجر  اليحوديم  الحا  .ي ثمانينا  
« يحوديم عسرائي »سح فو  لى الس و بواوح .ي السنوا  الم بلم  وما هذا اءلحاح  لى مسألم 

الم: ومم  سوى المحاولم ا بر: « زرض الميياد»بأم  جذة يحود لت يجربوا بيد  ايم الحجر  على 
  «زرض الميياد»االحجاه المااد اليام   لى .لر  الحجر  الميالسم والن:و  من للو وف .ي وجم 
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والصيود مر  زعرى على برلين  وغيرها من المدن اليالميم الحي باح  حلت اللثيرين من الشباة 
 جديد   وللن ح ي يم ووا د  هذه المر  « زرض ميياد»واليائال  اليحوديم  لز 

124./2/21.الحياة، لندن،   
 
 نتنياهو والُمَغيَّب عن نتنياهو .51

 الشيخ رائد صالح
هو نحنياهو الذي با  يحي  نفسم  وبا  يحي   راراحم وسياساحم وسلولياحم بالمئا  من العبرا  ذوي 

 الحعصصا  المعحلفم .ي اليلوت الدينيم والسياسيم وا منيم واليسلريم وغيرها 
ا لال اووص _و  .ق ححليال  ه ال  العبرا _ زنم هو ا ب ى وهو نحنياهو الذي با  ي ن منحفش 

وا  وى .ي ال دص والمسجد ا  صى المححلين  رغت زنف ا مم المسلمم واليالت اليربي والشية 
 الفلس يني 

وهو نحنياهو الذي د.يم غروره زن ي ن اليوت زن ما من ميلومم .ي ا رض عال و د وايحا ه ال  
لوااو لل  حر  ا   .ي ا رض زن نحنياهو عن  رف شيئ ا العبرا   لى  اولحم  وللن با  من ا

ن :ّوده عبرا ه ببيض الميلوما  . د غيَّبوا  نم  ن سبق عصرار زو  ن  . د غاب   نم زشيا   وا 
جح  م بق بحور ا من الميلوما   الحي ح لد زن :وا  االححال  ال رية .يم  وزن مو د هذا ال:وا  

نى زو ز   من  وص ب  من نصف  وص  نيت  ز لد وز و : ل د  د ا حرة وبا   اة  وسين زو زد
غيََّة ه ال  العبرا   ن نحنياهو هذه الميلوما  عما جحال  زو ح د ا زو  ن سبق عصرار  ولن ي ف 
نحنياهو  لى ميلومم واحد  من هذه الميلوما ؛  ن مياناحم من .حت الم رو  سحواص  حجبم  ن 

ن حسلي  الاو   لى ل  هذه الميلوما  مير.م هذه الميلوما  زو  ن .ح محا  ححى لو سمع بحا  وا 
سيححاو على زسفار وزسفار  و لى سبي  المثا  ال الحصر هأنذا زسج  بياحا؛ حذلير ا  حباة 

 ال دص وا  صى وز دائحما:
جد   عن ز لت ال المين هت من  ا  .يحت هللا  حيالى( .ي ال رآن اللريت: "ومن ز لُت مّمن منع مسا1

هللا زن ُيذلر .يحا اسمم وسيى .ي عرابحا"  و ن الليان اليبري اليوت يحح  المسجد ا  صى  ويسيى 
.ي عرابم  ويحاو   بث ا زن يمنع ذلر است هللا .يم؛ .إنم هو ز لت ال المين .ي ا رض  و نم لذلك 

لناهت لما  لموا وجيلنا .حو على :وا   رية؛  ن هللا  حيالى( ي و  .ي ال المين: "وحلك ال رى زهل
 لمحللحت مو د ا" 
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  عن سلفنا الصالو الذين حصدوا لالححال  الصليبي واالححال  الححري واالححال  البري اني 7
واالححال  الفرنسي عرجوا ب ا د  ال رية .يحا   الوا .يحا: "بي  الم دص ال ُيَيمَُّر .يم  الت"  و لى 

الححال  الححري واالححال  البري اني واالححال  الفرنسي  و لى هذا ا ساص :ا  االححال  الصليبي وا
 هذا ا ساص سي:و  االححال  الصحيوني  ريب ا بإذن هللا  حيالى( 

   ايم ال دص والمسجد ا  صى  ايم منحصر   لى ل   دو لحا  لى مدار الحاريخ  وهي لذلك 3
ات السا م  ولذلك مما ال رية .يحا زن  ايم منحصر   لى ل   دو لحا اليوت وغد ا وبيد غد ححى  ي

ح نا اليوت هو المنحصر  لى االححال   و.ي ذلك ي و  رسو  هللا  صلى هللا  ليم وسلت(: "سيأحي 
بشرالت اليوت  سالت “ز وات يوت ال يامم يلون عيمانحت  جب ا  نورهت يسيى بين زيديحت وبأيمانحت  .ُي ا : 

 حت المالئلم وا نبيا   لى محبم هللا لحت"  . ا  الصحابم: "من   .يغب” ليلت  بحت .ادعلوها عالدين
هت يا رسو  هللا؟"   ا : "ليسوا منا وال منلت  .أنحت زصحابي وهت زحبائي  ه ال  يأحون بيدلت  
.يجدون لحاب ا   لم الناص وسنم زماحوها  .ي بلون  لى اللحاة والُسنم .يحيونحما وي ر ونحما 

يال ون .ي سبيلحما من اليذاة زشد وز نف مما ال يحت  عن عيمان زحدهت بأربيين وييلمونحما للناص  .
من عيمانلت  وشحيد زحدهت بأربيين من شحدائلت  .أنحت حجدون  لى الحق ز وان ا وهت ال يجدون  لى 
الحق ز وان ا  .يحا ون من ال المين من ل  ملان  وهت .ي زلناف بي  الم دص  وسيأحيحت نصر 

 ون  :حم  لى زيديحت"  و ا : "اللحت انصرهت واجيلحت ر. ائي .ي الجنم" هللا  وحل
ولذلك يجة زن حيلت _زيحا االححال _ زنك زصغر  لى هللا  حيالى( من زن حنجو .ي يوت من ا يات 
.ي .رض ح سيت :ماني زو ملاني  لى المسجد ا  صى  زو زن حبني هيلال  عرا.يصا زس وريصا  لى 

 عر   الحي حنحصة .ي  لة المسجد ا  صى زن اض  بم الص
ا زنك  ادر  لى .رض   ييم بين ا مم المسلمم واليالت 4   واهت زن  _زيحا االححال _ عن  نن  يوم 

اليربي من جحم  وال دص والمسجد ا  صى من جحم ثانيم؛  ن ل  رج  زو امرز  زو شاة زو  ف  
ن من زصدق ا  وا  .ي ا مم المسلمم واليالت اليربي با  يحمنى  النفير الفوري لدحر االححال   وا 

المأثور  الحي حصف حالحت وحصف شيورهت وحصف حبحت لل دص والمسجد ا  صى هو  و  سيدنا 
 لي بن زبي  الة  راي هللا  نم ولرت هللا وجحم(: "يأحي  لى الناص :مان ي و  زحدهت:  يا ليحني 

_زيحا االححال _ زن المسلمين واليرة _ال محالم_  لن  لبنم .ي بي  الم دص("  ولذلك لحيلت
 ادمون على ال دص والمسجد ا  صى  من ل  .ج  ميق هت  ادمون  اليوت زو غد ا زو بيد غد هت 

  ادمون  وهت يرددون: "بالروح بالدت نفديك يا ز صى" 
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افم الغربيم  زت   نحن _الم دسيين_  سوا  زلنا .ي ال دص المبارلم  زت .ي غ:  الي:   زت .ي ال4
.ي الداع  الفلس يني  زت .ي زرض الشحا (  د  ر.نا زنفسنا  و ر.نا دورنا  و ر.نا ماذا نريد اليوت  
وماذا نريد غد ا  وماذا نريد بيد غد  وال حراجع  ن هذا الدور ححى نفرح ونبشر ل  زه  ا رض 

يصيبنا من  وا  وشد  وح ريد وحشريد  ب:والك  ريب ا  زيحا االححال   ولن يارنا ما زصابنا زو ما  د 
و.ي ذلك ي و  رسو  هللا: "ال ح:ا   ائفم من زمحي  اهرين  لى الحق  ليدوهت  اهرين  ال يارهت 
من عالفحت ححى يأحيحت زمر هللا   : وج ( وهت لذلك"   الوا: "زين هت يا رسو  هللا؟"   ا : ".ي بي  

 الم دص وزلناف بي  الم دص" 
والمسجد ا  صى بين و دين: بين و د هللا  حيالى( الحق  وو د المشرو  الصحيوني    هي ال دص2

المفحرى  .ح  ح ن _زيحا االححال  الغبي والمغرور_ زن و دك سينحصر  لى و د هللا  حيالى(؟!  
.لن  لى ي ين زن و دك على :وا   رية  وزما و د هللا  حيالى( .حو لما  ا  رسو  هللا  صلى هللا 

م وسلت(: "يا ابن حوالم  عذا رزي  العال.م  د ن:ل  ا رض الم دسم . د دن  ال:ال:  والباليا  لي
وا مور الي ات  والسا م يومئذ ز رة على الناص من يدي هذه من رزسك"  وهذا ييني زنم لن ي و  

.م ال:مان ححى حلف  ال دص والمسجد ا  صى االححال   وححى ححوو ال دص  اصمم  الميم لعال
 عسالميم  الميم  لى منحاو النبو  حمأل ا رض  س  ا و دال  بيد زن ُملئ   لم ا وجور ا 

   الما حبجح   لى غيرك _زيحا االححال _ زنك ححسن  را   المسح ب   وللنك زغبى علق هللا 2
ن زرد  زن حيلت ما هي ال را   الحق لمسح ب  ال دص والمسجد ا  صى؛ .حي   حيالى( .ي ذلك  وا 
لما روى اءمات زحمد  ن يونص بن ميسر   ا : " ا  رسو  هللا  صلى هللا  ليم وسلت(:  هذا ا مر 
لائن بيدي بالمدينم ثت بالشات ثت بالج:ير  ثت باليراق ثت بالمدينم ثت ببي  الم دص  .إذا لان ببي  

الححال   ال ملان لك .ي الم دص  .ثت   ر دارها  ولن يعرجحا  وت ثت حيود عليحت زبد ا("  .يا زيحا ا
ال دص والمسجد ا  صى؛ .أن  اححال  وزن  با   وزن  بال شر يم وزن  بال سياد  وزن  على :وا  
 رية غير مأسوف  ليك  وال دص والمسجد ا  صى هما   ر دارنا و  ر عال.حنا و  ر حاارنا 

 ومسح بلنا  و  ر ح نا اءسالمي واليربي والفلس يني 
124./6/21.ين، فلسطين أون ال  
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 انتفاضة القدس قد تفجر الوضع في المنطقة مع إسرائيل .50
 حلمي موسى
يحناو  اللثير من الميل ين اءسرائيليين زحداث ال دص والصداما  الجاريم مع االححال  بشل  يغاير 
حماما المن ق الذي يحاو   اد  الحلت .ي عسرائي  حرسيعم  بر ا حبار ما يحدث مجرد سلسلم 

داث  ابر   ويرى ه ال  زن الواع .ي ال دص محفجر وزنم  د ي ود على حغيير جوهري .ي البيئم زح
المحي م  بر حفجير انحفاام ثالثم وربما حدشين زحداث ح ود على حغييرا  ع ليميم هامم  وللن 

ححدث  الحلومم اءسرائيليم .ي واد آعر وهي حشيع بأن زحداث ال دص لن ح ود على انحفاام ثالثم ولن
 زي حغيير وزن السلوك ا مني المحشدد سوف ي مع هذه ال اهر  

وين لق زصحاة الرزي ال ائ  بأن ال دص رلب    ارا سرييا نحو االنفجار ليص .   من ر يم ما 
نما زياا من ر يم ما يجري من ح رف وانسداد ز.ق داع  عسرائي   يجري .ي المحي  اليربي وا 

لمثا   .إن اللثيرين يالح ون مثال زن زوروبا ححاو  واع ع و  مجحميا وحلومم  و لى سبي  ا
حمر زمات عسرائي  .ي الافم الغربيم وبحدف الححديد بي وبا  دوليم عذا ما واصل  عسرائي  سياسم 
حفريغ شيار "دولحين لشيبين" من مححواه  لما يلح  ه ال  ليف زن اءدار  ا ميرليم  مد  على 

 لني مع و:ير الد.ا  موشي ييلون وح ر   ليم االجحما  مع حصفيم الحساة بشل  شبم 
مس ولين لبار  مث  نائة الرئيص وو:ير العارجيم ومسحشار  ا من ال ومي الذين  لة االجحما  
بحت  ويدق ه ال  نا وص الع ر بأن سلوك الحلومم اليمينيم صار يحدد بحجريد عسرائي  من شر يححا 

 شريك الحجاري ا لبر  بر عسار  الحليف ا لبر وال
وبديحي زنم .ي  لة ل  هذا العالف الجوهري بين عسرائي  ول  من الواليا  المححد  واالححاد 
ا وروبي يلمن المو ف من المسحو نا  ومن ح  الدولحين  وحلومم نحنياهو حيلن بشل  صريو زنحا 

  الدولحين لدرجم زن و:ير لن حو ف االسحي ان من ناحيم وزنحا مينيم بواع زلبر الي با  زمات ح
الد.ا   ا  عن الميروض  لى الفلس ينيين هو حلت ذاحي وليسموه دولم زو عمبرا وريم  وححاو  
حلومم عسرائي  لية دور نا ر المدرسم .ي السياسم الدوليم بحيث زنحا الوحيد  .ي اليالت الحي حفحت 

صلحم لز"اليالت الحر" عال.ا لما ييح د اليرة وحدرك زنحت ليسوا بحاجم للديمو را يم وزن .ي ذلك م
 "الغرة" 

ووااو زن ل  اءشارا  الدوليم للحلومم اءسرائيليم لت ُحْجِد نفيا  .و:ير الد.ا  يصدر حيليماحم بمنع 
اليما  الفلس ينيين .ي عسرائي  من رلوة المواصال  اليامم وهو نفسم الذي يصدر زوامر بمنع 

ر .ي  رق عصصحا .وق زراايحت للمسحو نين  وللن و:را  هذه الفلس ينيين .ي الافم من السي
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الحلومم نفسحا لت يفحموا ححى اآلن ليف لألواا  زن حفل  من :مامحا لما حدث .ي انحفاام 
حينما سمو ل: يت الميارام حينحا  زريي  شارون ب:يار  الحرت ال دسي .نشب   7000ا  صى  ات 

ان من ح:ة "البي  اليحودي"  زوري زريي  زنم ينوي السلن انحفاام ا  صى  عذ ييلن و:ير اءسل
.ي حي سلوان الم دسي الذي يشحد صداما  شديد  منذ شرو  المسحو نين .ي ا ححامم واححال  
البيو  .يم  وميروف زن زريي  وح:بم يبذلون ل  جحد مملن لمنع زي اححما  لحسويم ح وت  لى 

ي ان .ي ال دص ويحددون بحفليك الحلومم عذا لت يي:: زساص دولحين لشيبين ولذلك يي::ون االسح
االسحي ان .ي الافم الغربيم زياا  ويشدد صحا.يون عسرائيليون  لى زن بحث زريي  و:وجحم  ن 
بي  .ي سلوان للسلن .يم يأحي  لى علفيم المواجحم الوااحم حو  االسحي ان بين عسرائي  واءدار  

ى زن رئيص الحلومم اءسرائيليم بنيامين نحنياهو حاو  .ي ا ميرليم عصوصا  حجدر اءشار  عل
الشحور ا عير  حأليد حق اليحود ".ي السلن حيثما شا وا" ما يجيلم  اج:ا  ن منع و:يره عذا  رر 

 السلن .ي سلوان 
ومن الجائ: زن نيم زريي  االسحي ان .ي سلوان ُح ِحر وجحم الحلومم اءسرائيليم الحي لت حَْأُ  جحدا 

ن زج  عحداث الصدات مع الفلس ينيين سوا  الم اومين .ي غ:  زت المسالمين .ي رات هللا  .حلومم م
نحنياهو سد  ح ريبا ل  سب  الحوص  على حسويم مع الفلس ينيين  بر عصرارها  لى حوسيع 
االسحي ان ور.احا رست حدود الدولم الفلس ينيم  لما انحا  من عال  اسحمرارها .ي ر.ض ع اد  

 مار غ:  عال  بر مرور ل  المواد والباائع  بر عرت عبر  الحصار الذي حفرام يجي  يوت ع 
 الصدات ز رة من زي و   

وربما زلثر من زي و   ماى وبسبة اءصرار اليميني اءسرائيلي  لى ححويد ال دص وح است الحرت 
ينبغي حجاه  ح ي م زن ال دسي صار  حرحفع زصوا  حبدي ححى رغبححا .ي الصدات مع ا ردن  وال 

اليمين الحالت .ي عسرائي  يحم  عرث حرلم حيرو  والحرلم الحن يحيم الصحيونيم الحي ح من بأن 
زرض عسرائي  ح ع  لى افحي نحر ا ردن ولذلك لان شيارها: "لألردن افحان ا ولى لنا والثانيم 

ي الحرت ال دسي ومشاريع سن زياا لنا"  ولحذا السبة .إن الححذيرا  ا ردنيم بشأن ما يجري .
 وانين للسماح بصال  اليحود .يم حمحيدا لح سيمم صار  حسحف: هذا اليمين وحد.يم ولو بشل  عجو  

 لليود  على من ق الشيار ال ديت  ن الافحين 
يلحة بن لسبي  .ي "مياريف ا سبو " زن "انفجار ا اآلن .ي ال دص سُي َلق للفاا  .ي المن  م 

ب ي منحا  ماذا يفحرض ب: يت مس و  زن يفي ؟ ححدئم ا واا   احعاذ سلسلم سرييم  بأسرها زو ما
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من الع وا  لحبريد ا جوا  ولححييد بعار البن:ين الماغو  .ي الجو  منح را الشرار   ماذا يفي  
 نحنياهو؟ اليلص حماما" 

124./2/21.السفير، بيروت،   
 
 اجتثاث سيناء وغزة .52

 سمير الحجاوي
الن ات االن البي .ي مصر على ا س وانم المشروعم ذاححا  ند حبرير م ح  الجنود لجأ : يت 

المصريين .ي سينا  وا حبر زن ما جرى  بار  "م امر  عارجيم" وزن الحجوت حت بد ت عارجي دون زن 
 يواو ما هي الجحا  الحي د م  وما هو نو  الد ت 

 يده ل  ا  غ:  وا  النم زنم سيحعذ عجرا ا  لثير  عال زن زع ر ما  الم رئيص الن ات االن البي هو و 
.ي المن  م الحدوديم .ي عاصم .ي ر.و "ءنحا  المشللم من جذورها"  وبادر على ع الن .رض حالم 

 ال وارئ وح ر الحجو  .ي شما  سينا  وا غالق ميبر ر.و مع   ا  غ:  ححى عشيار آعر 
جرا احم  لى ا رض حيني زن ح رلم الم اومم اءسالميم "حماص" هي المينيم حصريحا  السيسي وا 

بححديد السيسي وو يده  مما ياع   ا  غ:  .ي حالم مواجحم مباشر  مع الن ات المصري االن البي 
 الحالت .ي ال اهر  

بال بع لجأ السيسي على الح  الح ليدي والشما م الجاه:  دائما وهي "الم امر  العارجيم"  للنم لت 
الحرة المسحمر  اد زهالي سينا  منذ االن الة المش وت وححى اآلن وال الجرائت يححدث ع ال ا  ن 

 الحي ارحلب  بح حت وال عهمالحت ومياملححت  لى زنحت ليسوا بشرا 
من زبنا   1040شحرا .     ح  ن ات السيسي االن البي  14منذ بدايم االن الة ححى اآلن  وعال  

آعرين وهدت  3000شعص وجرح  0000وا ح   زلثر من  موا نا شحريا  20ال بائ  .ي سينا   
زلف شجر  :يحون ميمر   170من  رائ، البدو  وجرف زلثر من  1000بيحا وحرق زلثر من  020

بئرا  44ومثمر   لى ال ريق الممحد  من اليري، على الشيخ :ويد ومن الجور  على نفص المدينم  وردت 
سيار  من سيارا  زه  سينا  و ات  200  وحرق زلثر من ارحوا:يا من اآلبار الجو.يم .ي المن  م

 بحجريف ل  ا شجار ال ريبم من الحدود الفلس ينيم .ي مدينم ر.و 
"عرهابي"  وهي مج:ر  ح ي يم بل  الم اييص والميايير  والس ا   400والسيسي نفسم ا حرف ب ح  

د الذي لت حسح ع زن ح حلم عرهابي" وهو اليد 400الذي يوجم للن ات : ه  من السحولم  ح  "
لوباني  .ح  زمريلا و ائراححا  -دو  حليفم .ي  ين اليرة 10ال ائرا  ا مريليم وميحا م احال  
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زايف من اآللم اليسلريم لن ات السيسي االن البي؟ زت زن الذين ي حلحت السيسي هت  بار   ن ناص 
  اديين مسالمين وال  ال م لحت باءرهاة الم: وت؟

لسيسي ون امم االن البي .ي سينا  وااحم وجليم  .حو يريد حفريغ شما  سينا  من سلانم  ليبم ا
من:ال يجة  200ويلفي اءشار  على زن مجلص مدينم ر.و والشيخ :ويد شل  لجنم وز د  ائمم من 

عال ها  لحفريغ المن  م ال ريبم من   ا  غ:  من السلان  م اب  الحصو    لى سلانحا مغادرححا وا 
ليلومحرا من الحدود زو حيوياا  ماليم  مما زثار غابا شيبيا بين سلان  30لى زرض  لى بيد  

ر.و والشيخ ال:ويد  ولان ردهت: عن االححال  اءسرائيلي لت يسح ع زن يجبرهت  لى مغادر  بيوححت 
ص وهجر زراايحت وممحللاححت  واححموا الجي، و ادحم بأنحت يريدون االسحيال   لى ا رض ولي

 محاربم اءرهاة لما يد ون  .المسلحون موجودون .ي الجبا  وليص .ي المدن 
مشللم حلات ال اهر  زنحت ال يفحمون "السيلولوجيم البدويم" وال ي درون مينى الدعو  .ي صرا  مع 
البدو  وال يير.ون زن الثأر  ن البدوي ال يمو  زبدا  وزنم ييي، حياحم للحا من زج  الحصو   لى 

ن ل  الناص الذين  حلوا وجرحوا لحت زه  سيثأرون لحت  اجال زت آجال  ومع هذا يسحمر ح م ب ال و   وا 
الجنراال  االن البيون .ي حما اححت لد.ع .احور  "اال حراف بحت ومنححت الشر يم"  بر الححو  على زدا  

ائ  الجحاديم .ي "حلف لوباني لمحاربم اءرهاة" بحدف حمايم عسرائي  وا حال  حماص ول  الفص
 الفلس ينيم 

الليبم .ي سينا  لبير   ولر  النار سحلبر  وسحلون زلبر من  در  الجنراال  االن البيين  لى 
اححوائحا  وحفريغ سينا  من سلانحا وححويلحا على من  م  ا:لم لن يجدي نفيا  ب   لى اليلص 

 سيححو  ل  سلان سينا  على ز دا  شرسين للن ات االن البي 
حماص .إذا لان  "عسرائي " بل   وححا لت ح در  ليحا  .ح  سي در  ليحا الجنراال  االن البيون زما 

الذين ي ودون ن اما مححرئا؟ هذا صية عن لت يلن مسححيال  واجحثاث سينا  وغ:  حلت مسححي  
 سيححو  على لابوص ي رق الجنرا  السيسي وان البييم 

124./2/21.الشرق، الدوحة،   
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 سمدار بيري
حوجم رج  ز ما  زردني بسذاجم لن يره اءسرائيلي وا حرح  ليم مشارلحم الحلت: اسحلما  حموي  ع امم 
مسحشفى عاص .ي  مان  وزن يعحار بنفسم المدير اليات الذي سيدير الم سسم وزن يجند  ا ت 
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حيئم ا  با  والممراا  .ي المسحشفى  رج  ا  ما  ا ردني  ات بحجحي: زلبوت صور معحصين لح
مثيرا لن جاة و ائمم مفصلم لمبلغ االسحثمار و ا ت الياملين   ات بيم  محني  ا لبوت انح   
للمشاهد  من  ب  عبرا  .ي جحا: الصحم  ندنا  لان اال حراح مشجيا من الناحيم الحجاريم وزياا 

ناحيم الحياون  وللن ال زحد لدينا علع ال فا:ا   ن روا وحفحصوا وز جبوا  الما  ليص المشللم  من 
لما  الوا  وللن من منا سيوا.ق  لى الذهاة على ا ردن؟ ليف نغ ي الحأمين  لى الحيا ؟ ليف 
ُنجند محامي محلي .ي حا  د وى  اائيم؟ من سيبيد م اهرا  االححجاو  لى مدع  المسحشفى 

 ؟ ”اليدو الصحيوني“ ندما يحبين زنم ييم  مع 
هذه المبادر  بث  الحيا  لفحر   صير  .ي    مرور  شرين  اما  لى احفاق السالت مع ا ردن  
ورج  ا  ما  من ال رف الثاني بدا محب ا ومسحن:.ا  حلمم .ي حح يق الح بيع حل ى اربم شديد   

حعدات  ا ت  بي زردني ييارض اليم  مع اءسرائيليين  .حو نفسم حيحد لرجا  ز ما   ندنا بيدت اس
 للن هذا لت يلن لا.يا لن نا  

.ي الجانة ا ردني وجدوا حرحيبا زلثر راحم: ال صر يرس  بشل  سري مراى على عسرائي  ويد.ع 
حلاليف هذا اليالو  زربع مسحشفيا  لديحا زشعاص يححمون بالحواص  مع ال صر .ي  مان 

  واليالو من حح  ال اولم  لما ُي ا   هناك اسحشارا  محنيم  وللن لت يحن الو   ويحابيون الن 
  ن يحجرز شعص ما  لى زعذ وصفم  بيم من  بية عسرائيلي على صيدليم محليم 

من ناحيم ال صر المللي لانوا يريدون زن حمر الذلرى السنويم الحفاق السالت بدون اححفاال   بدون 
ا: وبدون م ابال   ما لان وما هو موجود اليوت مصيره زن يب ى حح  حل ا  عاصم .ي الحلف

البسا : احفاق سالت اسحراحيجي يدور بين زجح:  محنا ر  .ي  مان وح  زبية ويحا.   لى الحدود 
 ال ويلم ويساهت .ي حفليك  بوا  زمنيم .ي الممللم 

لحسابا   م اال   ن سنوا   ندنا هنا سبة ء الق الحمات ا بيض  الصحا.م ا ردنيم حصفي ا
احفاق “السالت حيود على العلف وحلشف  ن سلوك الم بخ السياسي ا مني الذي ح ق ما يسمونم 

 ” احفاق سالت“وليص ” وادي اليربم
الصو  “يسح يع ال ارئ زن يدرك للمر  ا ولى ليف اسح ا  الملك حسين المرحوت زن يمرر  انون 

لمرشو واحد وليص لجست سياسي( .ي االنحعابا  البرلمانيم من   باءملان الحصوي  .  ” الواحد
اج  الحصو   لى برلمان اييف ال ييارض االحفاق   انون آعر  يد الع ة .ي المساجد لي ال 
يحراوا الشار   .ي .حص سري  ام  بم ا جح:  .ي الممللم حبين زن نسبم المياراين للسالت مع 
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و  صياغم  انون ي يد اء الت ويمنيم من االنح اد  واالححادا  عسرائي  هي نسبم معيفم  ال صر حا
 ” بالح بيع مع اليدو“المحنيم ما :ال  حلوح بال ائمم السودا  اد ل  من ي وت 

.ي ن ر  على الورا  .ان الجانبين  د ح يا باحفاق وللنحما زاا ا الفرصم  ومع ذلك يوجد سالت  
لمصر(  يوجد سفير عسرائيلي .ي ملان محصن .ي يوجد سفير زردني .ي ح  زبية  ال يوجد 

ا ردن  الحشف اءسرائيليون البحرا  والي بم  ومئا  اليما  ا ردنيين ييملون .ي عيال   وحو  
اليم  ا مني سنسحمر .ي  دت الحديث  ييملون هناك  مال جيدا  ومن ييرف الح ائق يسحمر .ي 

  مان بحيا  آالف اءسرائيليين الصم    شرون  اما ونحن مدينون لألجح:  .ي 
 124./6/21.يديعوت، 

 12./6/21.رأي اليوم، لندن، 
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