
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الرشق: المفاوضات "وهم" وعلى السلطة رفع قبضتها عن شعبنا بالضفة
 وزراء سابقون من "فتح" يناشدون عباس وقف التعاون اإلعالمي مع مصر ضد غزة

 "مواصالت اإلسرائيلي وأكثر من سبعين مستوطنًا وعنصر مخابرات يقتحمون "األقصىنائبة وزير ال
 نفقاً  5281على الحدود مع غزة.. والمجموع  يدمر نفقين جديدين المصري الجيش

 للمدنيين في غزة  منظمة العفو الدولية: الجيش اإلسرائيلي أظهر "ازدراًء مروعاً"

في  "حرب جديدة"ونروا تحرر من األ 
إعمار غزة وتقول إن  الحصار ظل  
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  :أخبار الزيتونة
 7 آفاق المقاومة الشعبية في الضفة الغربية"مركز الزيتونة ُيصدر تقديرًا استراتيجيًا بعنوان "  

 
  السلطة:

 9 الفلسطينية : راهبون إلى مجلس األمن الستصدار قرار بإقامة الدولةالسلطة  
 51 يحيى موسى: ال رغبة حقيقية لكتلة "فتح" في تفعيل التشريعي  
 55 بوقف انتهاكاتها في القدس "إسرائيل"الحمد هللا يدعو المجتمع الدولي إللزام   
 55  لى حرو خطى السويد واالعتراف بالدولة الفلسطينية المالكي يدعو الدانمرك إ  
 58 الشوبكي: اتصاالت فلسطينية مصرية إلدخال العالقين على معبر رفح  
 58 قريع يحرر من تكثيف البناء االستيطاني واالنتهاكات المستمرة في األقصى  
 58 النائب شهاب: المقاومة ستجبر الكنيست اإلسرائيلي على إبطال "قانون منع العفو عن األسرى"  
 53 عدم تلقي الموظفين العسكريين رواتبهمضراب في مؤسسات غزة بسبب إ  
 53 ة للموظفين والنقابة تقرر اإلضراب الشامل غدًا في الضفةالحكومة تقر صرف عالوة غالء المعيش  

 
  المقاومة:

 53 الرشق: المفاوضات "وهم" وعلى السلطة رفع قبضتها عن شعبنا بالضفة  
 54 وفد من "فتح" يصل قطاع غزة لبحث ملفات المصالحة مع حماس  
 51  تؤكد موقف حماس من المصالحة وعدم نيتها إنهاء االنقسامتصريحات البردويل  عساف:  
 51 حماس: آليات اإلعمار سيئة وتصريحات "تيرنر" مجافية للحقيقة  
 51 أبو زهري: ليس لحماس معتقلين في مصر  
 57 حماس تشيد بدور قطر في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة قطاع غزة  
 57  توقف برنامجا تلفزيونيا للرد على اتهامات اإلعالم المصري لها حماس  
 52 شدون عباس وقف التعاون اإلعالمي مع مصر ضد غزةوزراء سابقون من "فتح" ينا  

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 52 لساعر خلفاً  "إسرائيل"للداخلية في  أردان وزيراً جلعاد   
 59 أقوى من أي خالف "إسرائيل"العالقة الخاصة بين الواليات المتحدة ويعلون:   
 59  تعديالت على قانون "التحريض للعنف" لتسهيل تقديم لوائح اتهامليفني تجري   
 81 الفلسطينية األراضيمشروع قانون لنواب اليمين لتطبيق القوانين اإلسرائيلية على   
 81 كارثة عامة تستفحل يومًا بعد يوم "إسرائيل"العنف في براء: خإسرائيليون و وزراء   
 85 طلب من جنود كتابة وصاياهم قبل الرهاب إلى غزة سرائيليجيش اإلال  
 85 وافق على خطط لبناء مدينة عربية جديدة قرب عكا "المجلس القومي اإلسرائيلي"  
 85  الشرطة اإلسرائيلية تعتقل شابًا يهوديًا هدد باغتيال نتنياهو  
صابة آخر في استهداف سيارة بعبوة ناسفة اإلراعة اإلسرائيلية:     88 في مدينة أسدودمقتل إسرائيلي وا 
 88  شهور وتجري "على نار هادئة" 10االنتفاضة الثالثة اندلعت قبل تحليل إسرائيلي:   
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 84 : عباس تفوق على عرفات وضرب عالقتنا مع واشنطنيسرائيلإراعة الجيش اإل  
 84  يعارضون االنسحاب من القدس اإلسرائيليينمن  %69استطالع:   
 81 مستغاًل ضعف نتنياهو األقصىيستأنف ضغوطه لتقسيم  "اليمين اإلسرائيليتقرير: "  

 
  :األرض، الشعب

 82 "األقصى"وأكثر من سبعين مستوطنًا وعنصر مخابرات يقتحمون اإلسرائيلي  نائبة وزير المواصالت  
 82 والفلسطينيون يطلقون النفير العامُتعلن عن اقتحام موسع للمسجد األقصى  "جماعات الهيكل"  
 89 ها: المدينة المقدسة تعيش حرب حقيقة بفعل الجرائم االحتاللية بحق أهلرائد صالحشيخ ال  
 89  ال يمت بصلة للمسجد األقصىو  باطلصطلح "جبل البيت" مهيئات مقدسية إسالمية:   
 31 قرب عكا داخل الخط األخضر بناء أول مدينة عربيةوزارة اإلسكان اإلسرائيلية تصادق على   
 31 مواطناً  36ويشرد االحتالل يهدم أربعة منازل في بلدة سلوان   
 35 "إسرائيل"نقابة وجمعية حقوقية تدعو االتحاد األوروبي لتعليق اتفاقياته مع  300أكثر من   
 35 "إيريز" مع غزةو االحتالل يفتح معبري كرم أبو سالم: هيئة المعابر  
 38 فلسطينية لم تستثمر الحد األدنى من الدعم األوروبي للقضية الفلسطينيةالسلطة ال :ماجد الزير  
 38 : قانون "منع اإلفراج عن األسرى" ال يسري بأثر رجعي وجاء نتيجة تقاعس المجتمع الدولي"الضمير"  
 33 اإلسرائيلي "الشرور التشريعي"لكبح  رئيس نادي األسير يطالب العالم بالتدخل  
 33 يستخدمون وجوه الفرشات لتغطية أجسادهم من البرد "جلبوع"و "مجدو"األسرى في نادي األسير:   
 34 "شطه" سجن تفاقم األوضاع الصحية لعدد من األسرى المرضى في  
 34 أسيراً  74محاكم االحتالل تمدد اعتقال نادي األسير:   
 34 بغزة احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق إضراب شامل للموظفين العموميين  
 31 روضة أطفالإلى طان باالستي مهدداً  فلسطينيون يحولون منزالً  :الخليل  
 31 اعتصامان في البيرة وطولكرم تضامنًا مع األسرى  

 
  ثقافة: 
 31 يفوز بجائزة "بي بي سي" لألفالم القصيرة مهدي فليفل" للمخرج الفلسطيني زينوسفيلم "  

 
  مصر: 
 37 األمم المتحدة تقتطع مصاريف باهظة من المساعدات الموجهة لغزة: الخارجية المصريةبمسؤول   
 37  اإلسرائيلية - ينفي استئناف المفاوضات الفلسطينية دبلوماسي مصري  
 32 نفقاً  5281ة.. والمجموع على الحدود مع غز  يدمر نفقين جديدين المصري الجيش  

 
  لبنان: 
 32 األمين العام لـ"حزب هللا": صواريخنا تطال كامل فلسطين المحتلة  
 32 "إسرائيل"النزاع مع  األولىالبطريرك الراعي: مأساتنا   
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  عربي، إسالمي:
 39 قطر تتعهد بتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة  
 39 الصهيونية بسبب مواقفه ضد   بلجيكا تمنع دخول السويدان إلى أراضيها  

 
  دولي:
 39 بلغها عزم الفلسطينيين التوجه لألمم المتحدةأواشنطن تقر بأن عريقات   
 41 وزيرة خارجية االتحاد األوروبي: هدفي إقامة دولة فلسطينية  
 45 روبرت سيري: الشروع في تطبيق اآللية المؤقتة إلعادة إعمار قطاع غزة  
 48 راًء مروعاً" للمدنيين في غزة الجيش اإلسرائيلي أظهر "ازد :منظمة العفو الدولية  
 43 نواب الحزب االشتراكي الحاكم يطالبون باعتراف فرنسا بدولة فلسطين  
 43 في اعمار غزةوتؤكد مساهمتها  التوافق ماليين دوالر لحكومة 5تقدم الدنمارك   
 44 تؤكد التزامها في دعم حكومة الوفاق الفلسطينية ليابانا  
 44 في الـسـوق األوروبـية اً : قائمة ببضائع المستوطنات لحظـرهـا كليفي رام هللا وفد بلجيكي  

 
  حوارات ومقاالت:

 41 عزت البرشق... األقصى.. فتيُل ثورة ستنتصر  
 49 سابري عبراعي... فلسطين: العنصر الري يزداد وضوحا في االنقالب المصري!  
 18 عمبر كالب... فتح تخطب ود  السيسي على حساب حماس أجنحة  
 14 تسفي عبرئيل ...ديمقراطية وبطيخ  

 
 11 :كاريكاتير

*** 
 
 سنوات ثالثإعمار غزة يحتاج وتقول إن  الحصار في ظل   "حرب جديدة"ونروا تحرر من األ  

مديبر عمليات وكالة نقال عن مبراسلها من غزة فتحي صعاح أن  1/55/8154الحياة، لندن، نشبرت 
في حال استمبر الحصابر « حبرب جديدة»في قطاع غزة بروعبرت تيبرنبر حذبر من اندالع  ونبروااأل

 على القطاع. إسبرائيلالمشدد الذي تفبرضه 
من شأن عدم وجود "ال برعية والدولية إن  اإلعالموقال تيبرنبر أثناء لقاء مع عدد من ممثلي وسائل 

استقبرابر سياسي، وعدم عودة حكومة التوافق الفلسطينية لل مل في غزة في شكل فاعل، وبرفع 
عادة األعمابر أن يش  واليأس والغضب لدى الناس،  اإلحعاطل حبرعًا جديدة في ظل تزايد الحصابر وا 

 ."قد ال تندلع الحبرب قبريعًا، لكنها ستندلع يومًا ما". واستدبرك قائاًل: "وهذا ما ال يبريده أحد
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اتفاق عين "عن االتفاق، نفى تيبرنبر أن يكون سيبري من وض ه، وقال إنه  "الحياة"وبردًا على سؤال لـ
عمل سيبري وفبريقه على مساعدة الطبرفين للتوصل اليه، وهو  واإلسبرائيليةنية الحكومتين الفلسطي
. ووصف االتفاق عأنه "ليس عدياًل من برفع الحصابر عن القطاع"، مشددًا على أنه "ضبروبري وسينجح

 ."معادبرة جيدة... قدمت األمم المتحدة كل الدعم الالزم لها إلعادة االعمابر"
المدة التي ستستغبرقها عملية اعادة العناء وفقًا التفاق سيبري، عما فيه  عن "الحياة"وبردًا على سؤال لـ 

عادة عنائه ستستغبرق حوال"من آلية برقاعة وم وقات، قال تيبرنبر إن   ينصف عدد المنازل مدمبر كليًا، وا 
االصالحات المطلوعة  إلدخالسنتين الى ثالث سنوات، أما المدمبرة جزئيًا، فسندفع أموااًل لمالكيها 

 ."ا قعل نهاية ال امعليه
لن تكون المشكلة األساسية في إعادة االعمابر، وأنه "واعتعبر أن الم اعبر التي تبرعط القطاع عإسبرائيل 

. وقال: "الم وقات السياسية"، لكنه أعدى تخوفه مما سّماها "يمكن التغلب على الم يقات التقنية
لفلسطينيين ي ملون يدًا واحدة من أجل نتطلع الى تبرشيد عمل القطاع الخدماتي في غزة، وأن نبرى ا"

 ."تقدم غزة... ونحن لدينا دوبر نل عه في غزة س داء عه، لكننا لسنا عدياًل من الحكومة الفلسطينية
أكد أن عملية إعادة  تيبرنبر أن أشبرف الهوبرنقاًل عن مبراسلها  1/55/8154القدس العربي، وذكبرت 
جودا كامال لحكومة التوافق الفلسطينية في قطاع لن تتم عدون وجود تقدم سياسي يضمن و اإلعمابر 

غزة، وهو أمبر قال إنه لم يلمسه حتى اآلن، ودافع عن الخطة الدولية إلعمابر غزة التي عاتت ت برف 
 ."خطة سيبري"عـ

طبرق إعمابر قطاع غزة والمبراحل التي ستمبر عها، فقال أوال إن المبرحلة  عنوتحدث بروعبرت تيبرنبر 
الغ مالية ألصحاب المنازل المتضبربرة جزئيا إلعادة تبرميمها، ومن ثم دفع األولى تبرتكز على دفع مع

معالغ مالية ألصحاب المنازل المدمبرة، ليتمكنوا من استئجابر منازل جديدة، لحين االنتهاء من عملية 
العناء، على أن تشمل الخطوات إزالة البركام ومكان الدمابر، والعدء عوضع مخططات هندسية للعيوت 

 اؤها، ليتم في نهاية المطاف الشبروع عتنفيذ المشبروعات الكعيبرة.المنوي عن
ألف منزل لالجئين،  90وأشابر إلى أن عدد المنازل التي ت برضت للضبربر وأحصيت حتى اآلن علغ 

ألف منزل، مشيبرا إلى أن االنتهاء الكامل من حصبر األضبرابر  00وأن عدد المنازل التي دمبرت علغ 
 .يحتاج إلى ستة أساعيع قادمة

خالل اللقاء أكثبر من مبرة عن خطة اإلعمابر، لم برفة الصوبرة التي برسمت  "األونبروا"وسئل مفوض 
مكانية تنفيذ هذه المشابريع في ظل إحكام إسبرائيل  لمستقعل عشبرات آالف ال ائالت المشبردة، وا 
حصابرها على قطاع غزة، فأجاب أن عمليات اإلعمابر ليست عديلة عن برفع الحصابر، وشدد على 

 ة أن تقوم إسبرائيل، عتأسيس مبرحلة قائمة على االستقبرابر السياسي.ضبروبر 
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وأنذبر تيبرنبر عوقف مشابريع إعادة إعمابر غزة حتى لو كانت في مبرحلة التنفيذ، إذا ما تعين أن مواد 
 العناء التي تصبرف ألصحاب المنازل المدمبرة ال تذهب إلى الطبريق الذي برسمت إليه.

تشمل الكمية الالزمة للمنزل المدمبر، ويقوم صاحعها  "كوعونة" وعملية صبرف مواد العناء تتم ععبر
عصبرفها من قعل الموزعين الم تمدين لمواد العناء، التي تكون قد وصلت إلى مخازن م بروفة تخضع 

 لبرقاعة دولية.
ونفى تيبرنبر في م برض برده على أسئلة عخصوص برفض الفصائل الفلسطينية وخاصة حبركة حماس 

خطة "أن تكون األمم المتحدة هي من وض تها، كذلك برفض أن تسمى عـ لخطة إعادة اإلعمابر،
دولة »نسعة إلى منسق األمم المتحدة في المنطقة بروعبرت سيبري. وقال إن االتفاقية أعبرمت عين  "سيبري

، وأن سيبري وطاقم األمم المتحدة قدم للطبرفين المساعدة الالزمة للوصول إلى «فلسين ودولة إسبرائيل
 الخطة.
 "شبرعنة الحصابر"ت الفصائل الفلسطينية على هذه الخطة، وبرأت أنها تؤسس لمبرحلة واعتبرض

 وطالعت عت ديلها.
المجتمع الدولي والدول المانحة التي ت هدت عتقديم معالغ مالية كعيبرة في  إنوفي سياق حديثه قال 

تقبرابرا سياسيا اس»تشبرين االول/ اكتوعبر الماضي تبريد  13مؤتمبر اإلعمابر الذي عقد في القاهبرة في 
 «.حتى تطمئن وتعدأ ع دها عضخ األموال الالزمة إلعمابر غزة

وفي تفسيبره لالستقبرابر السياسي، قال تيبرنبر إنه يقصد أن تكون هناك سلطة كاملة لحكومة التوافق في 
قطاع غزة، موكدا أن هذا شبرط سواء لتطعيق خطة األعمابر الحالية أو غيبرها من االتفاقيات، مشيبرا 

الوقت إلى أن االعتبراض من قعل الفصائل الفلسطينية على خطة اإلعمابر يحب أن يبرفع في ذات 
 إلى حكومة التوافق، ال أن يوجه إلى األمم المتحدة.

وعشكل ال يع ث كثيبرا على األمل في قبرب تنفيذ عملية إعادة إعمابر غزة، قال تيبرنبر أنه ال يبرى أن 
 عدء في اإلعمابر.، وهو شبرط دولي لل«تحكم غزة»حكومة التوافق 

لم نستلم »وفي برده عن سؤال حول ما وصل من أموال المانحين التي برصدت في مؤتمبر القاهبرة قال 
 «.أي شيء من ت هدات هؤالء المانحين حتى اآلن

مليون دوالبر، وقال إن  55الذي سيعلغ حتى نهاية ال ام الجابري « األونبروا»وتطبرق إلى عجز موازنة 
 تمثل في كيفية توفيبر المعالغ المالية ألصحاب المنازل المدمبرة ال ام المقعل.هناك تحديات تواجههم ت

مبراكز »تيبرنبر عن مستقعل آالف الفلسطينيين الذين ما زالوا موجودين في « القدس ال برعي»وسألت 
في عدد من مدابرس وكالة الغوث، وعن كيفية حل مشكلة اإليجابر، خاصة وأن المعالغ « إيواء

عملت مؤخبرا على زيادة قيمة الدف ة المقدمة  «األونبروا»عالحاجة، فبرد عالقول إن  المبرصودة ال تفي
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ألصحاب المنازل المدمبرة للحصول على منزل مستأجبر، وتوقع أن يتم انخفاض عدد الموجودين من 
ألف شخص  30مع عداية دفع معالغ اإليجابر، موضحا أن هناك اآلن « مبراكز اإليواء»النازحين في 
 براكز.في هذه الم

 
 آفاق المقاومة الشعبية في الضفة الغربية"استراتيجيًا بعنوان " تقديراً مركز الزيتونة ُيصدر  

( 33تقديبره اإلستبراتيجي ) -ومقبره عيبروت-أصدبر مبركز الزيتونة للدبراسات واالستشابرات عيبروت: 
الفلسطيني  ع نوان "آفاق المقاومة الش عية في الضفة الغبرعية"، والذي يدبرس فيه خيابرات الش ب

 عاللجوء للمقاومة السلمية الش عية كبرديف للمقاومة المسلحة وليس عديال عنها.
وت برف الدبراسة مصطلح المقاومة الش عية "عالتعني الش عي الواسع واالنخبراط المعاشبر لمختلف فئات 

ق الش ب في المواجهة المعاشبرة مع المحتل عمختلف الوسائل، والمشابركة الفاعلة لهم في تحقي
 التطل ات الوطنية الفلسطينية".

وتبركز الدبراسة على محاولة تشخيص ال وامل الموضوعية الداف ة للمقاومة الش عية، أو تلك المثعطة، 
 ومن ثم الخبروج عسينابريوهات محتملة وتوصيات.

 
 العوامل الدافعة

دبراسة، الثوبرات ومن ال وامل الداف ة النطالق المقاومة الش عية في الضفة الغبرعية حسب تقديبر ال
حضوبر مفهوم  1010الجماهيبرية ال برعية، أو ما اصطلح عليه عـ"البرعيع ال برعي"، الذي أعاد ومنذ عام 

 قوة الش ب، ودوبر الجماهيبر في تغييبر الواقع.
، أنشأت حالة مفابرقة عين "مجتم ين" و"سلطتين" و"واق ين" ي تمدان 1014وكذلك فإن حبرب غزة 

ي، نجح المقاوم منهما في تحقيق إنجازات عجز عنها المجتمع المت اون على برؤيتين للمشبروع الوطن
 مع االحتالل.

وتبرى الدبراسة أن اعتداءات المستوطنين وتغول االستيطان عززا حالة الش وبر عالحاجة للمواجهة 
 والحماية الذاتية لدى جمهوبر الفلسطينيين. كما أن التهويد المتواصل للقدس وحالة المواجهة المستمبرة

 في المدينة المقدسة يستفزان مشاعبر المواطنين تجاه الحالة القائمة.
تصاعدًا كعيبرًا إلى حالة  1014و 1013ويؤشبر تواصل ال مليات ال سكبرية الفبردية التي شهدت سنتا 

مقاومة كامنة ت وق الظبروف الحالية ت عيبرها عن ذاتها، لكنها قاعلة للتطوبر، فضال عن الحصابر 
من "إسبرائيل" والحدود مع األبردن عما يمنع قيام مقاومة مسلحة يج ل المقاومة الذي ت يشه الضفة 
 الش عية أكثبر إمكانية.
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وعلى الص يد الفصائلي، فهناك اتفاق شكلي على المقاومة الش عية، التي اتفق عليها عين فتح 
حم سنة ، والتي تعنتها حبركة فتح في مؤتمبرها السادس في عيت ل1003وحماس في اتفاق مكة سنة 

1009. 
 

 العوامل المثبطة
 الضفة الغبرعية فتبرى الدبراسة أن:عأما عن ال وامل الموضوعية المثعطة لقيام هذا اللون من المقاومة 

اتفاق أوسلو نجح على مدى سنوات تطعيقه في إعادة "قولعة" القيادة الفلسطينية وت بريفها للـ"مصالح 
وعقاء السلطة "خطبرًا"، والمقاومة المسلحة أو الوطنية"، فهي تصنف كل ما يؤثبر على كينونة 

 االنتفاضة الش عية من هذا المنطلق تصعح جبرمًا.
كما أن التنسيق األمني مع االحتالل هو المظهبر األعبرز ل مل السلطة، التي ت تعبر استمبرابر الدعم 

 الل جبرما.الدولي لها والحفاظ على مؤسساتها هو األهم، وعالتالي تصعح كل أشكال المقاومة لالحت
أما عملية التخديبر االقتصادي الممابرس على الضفة الغبرعية عنت نمطًا استهالكيًا ع يدا عن اإلنتاج، مما 

 يج ل التفكيبر في عمل مقاوم أو خابرج إطابر موافقة السلطات ضبرعًا من المخاطبرة المذلة.
المقاومة المسلحة في وكذلك فإن االنقسام السياسي وتشوه مفهوم المقاومة الش عية في ظل ثنائية 

 وجدان الشابرع الفلسطيني.عمواجهة المقاومة السلمية والالعنفية، يسلعان المقاومة الش عية قيمتها 
 

 سيناريوهات المستقبل
وفي ظّل هذه الحالة، تحصبر الدبراسة االحتماالت الممكنة لتطوبر المقاومة الش عية في الضفة في 

ء حالة مقاومة ش عية ف الة وامتدادها في األبراضي المحتلة احتماالت ثالثة: األول هو استمبرابر نشو 
، والثاني استمبرابر حاالت المقاومة الفبردية وعجزها عن التحول لحالة ش عية حيوية 1943عام 

 مستمبرة، والثالث هو تجدد حالة الهدوء في الضفة لسنوات عخلق حالة استقبرابر اقتصادي.
ال وتبرجح الدبراسة تحقق السينابريو األول إن  توفبرت إبرادة القوى والتيابرات على تأسيس هذه المقاومة، وا 

 فسنشهد السينابريو الثاني وتستع د حصول السينابريو الثالث.
وتوصي الدبراسة أصحاب إستبراتيجية المقاومة عتعني خيابر المقاومة الش عية ألنها تحظى عالقعول 

ني. وذلك يتطلب إعادة تبركيز الخطاب والشبرعية السياسية وقادبرة على التغلب على حالة التنسيق األم
على المشبروع الوطني الفلسطيني وعلى التحبربر كهدف نهائي له، ع يدًا عن مثيبرات "ال صعية" 

 الفصائلية.
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عاعتعابرها قاعلة لالنتشابر  -دون إغفال حصة المقاومة المسلحة-وتوصي عدعم المقاومة الش عية 
 قدًا، واست ادة أشكال ال صيان المدني.الش عي وال تتطلب عماًل تنظيميًا مغلقًا وم 

وتدعو إلى تأسيس اقتصاد ش عي قائم على إعادة التوجه ألدوات اإلنتاج الزبراعي والحبرفي، والدفع 
عاتجاه إعادة تأسيس دائبرة اقتصاد فلسطيني داخلي، والدفع لتأسيس إطابر أو أطبر مناطقية جام ة 

 وعاعبرة للفصائل.
عرب  - 1/55/8154وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،  - 1/55/5481الجزيرة نت، الدوحة، 

1/55/8154المركز الفلسطيني لإلعالم،  – 4/55/8154، 42  
 

 : راهبون إلى مجلس األمن الستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينيةالسلطة 

وجهون ، أن الفلسطينيين سيتأمسأعلن المتحدث عاسم البرئاسة نعيل أعو بردينة  وكاالت:-برام هللا 
خالل الشهبر الجابري إلى مجلس األمن الستصدابر قبرابر عإقامة الدولة الفلسطينية خالل سقف زمني 

 محدد. 
وقال اعو بردينة، لإلذاعة الفلسطينية البرسمية، إن عبرض مشبروع القبرابر الفلسطيني على مجلس األمن 

ن المشاوبرات مستمبرة ومكثفة عشأن ذلك مع اإلدابرة األمي بركية والدول األوبروعية. سيتم هذا الشهبر وا 
وأضاف: "قبربرنا إعطاء فبرصة لجميع الدول الصديقة من أجل التشاوبر حول مسودة القبرابر، لكن 

وعلى برأسها القدس الشبرقية، والمساس  1903مسودة القبرابر ملزمة عالشبرعية الدولية أبرض محتلة عام 
 عها هو مساس عالقانون الدولي". 

لى المنظمات الدولية ولن يكون هناك شيء عال وتاعع قائال: "ذاهعون إلى مجلس ا ألمن الدولي وا 
 ثمن، فالحكومة اإلسبرائيلية غيبر م نية عخلق مناخ يؤدي إلى استئناف مسيبرة السالم". 

وأكد أعو بردينة أن "التوجه إلى المؤسسات الدولية سيعقى الوسيلة الشبرعية التي سنتوجه إليها، ال شك 
 سبرائيل وسيكون هنالك ثمن عاهظ ستدف ه إسبرائيل نتيجة لذلك". أنها فاعلة وف الة ومقلقة إل

"إذا ما  وعشأن موقف الواليات المتحدة من مشبروع القبرابر وطبرحه على مجلس األمن قال أعو بردينة:
"لكن وأضاف: أبرادت واشنطن أن تخلق مناخا مالئما للسالم، ف ليها أال ت تبرض وال تستخدم الفيتو". 

س األمن اتخذ فلسطينيا وعبرعيا، والبرئيس )محمود( ععاس أعلغ ذلك القادة قبرابر الذهاب إلى مجل
 ال برب واإلدابرة األميبركية واألصدقاء في بروسيا والصين". 

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية واصل اعو يوسف قال لوكالة فبرانس عبرس 
ة قبرابرا عطبرح مشبروع انهاء االحتالل على مجلس "اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطيني

 االمن خالل تشبرين الثاني" الجابري.
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وعحسب اعو يوسف فان "االدابرة االميبركية تس ى الى اعادة المفاوضات الثنائية من حيث توقفت، 
 وهذه االلية اثعتت فشلها طوال السنوات الماضية".

 1/55/8154الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ال رغبة حقيقية لكتلة "فتح" في تفعيل التشريعي يحيى موسى: 

أكد النائب في المجلس التشبري ي يحيى موسى، أن البرئيس محمود ععاس، وكتلة فتح العبرلمانية ليس 
لديهم برغعة حقيقية في عقد جلسة موحدة لتف يل المجلس التشبري ي، مشيبرًا إلى أنه ومنذ اليوم األول 

التشبري ية "عدأ االنقالب على نتائج االنتخاعات من خالل عدة  لفوز حبركة "حماس" في االنتخاعات
 كان أعبرزها التآمبر في تغييب النواب في سجون االحتالل". مختلفة،طبرق وأساليب 

وأوضح ال عادسة في تصبريح صحفي للدائبرة اإلعالمية للكتلة، الثالثاء، أن المجلس التشبري ي تم 
ت الذي لم تفلح فيه حبركة "فتح" من تغييب النواب في ت طيله عقبرابر من ععاس عشكل قسبري في الوق

يقاف عمل المجلس التشبري ي.  سجون االحتالل وا 
وقال: "ععاس لن يدعو المجلس التشبري ي لالن قاد في الوقت المتفق عليه منتصف نوفمعبر الجابري، 

توقف عن فهذا ليس في تفكيبره أن ين قد المجلس التشبري ي، فهو خطف الحكومة عطبريقة انفبرادية و 
 دعوة اإلطابر القيادي لمنظمة التحبريبر ودعوة التشبري ي لالن قاد".

وأشابر إلى أن المجلس التشبري ي "ما زال مختطًفا وأعواعه مغلقة أمام نواب حماس لممابرسة عملهم في 
الضفة الغبرعية، وأن كل المحاوالت والطبرق التي تس ى لتف يل عمله تفشل ألن ععاس هو من يتحكم 

 ألمنية عالضفة الغبرعية".عالحالة ا
وأضاف: "ععاس أعطى نموذًجا غيبر مسعوق في المنطقة ال برعية لالستفبراد في السلطة واالستعداد في 
القبرابر وتجميع كل السلطات في يده، فهو غيبر براغب في أن يشبرك أحًدا في هذه السلطات وخاصة 

لتنفيذية والتحكم في منظمة سلطة المجلس التشبري ي التي يغتصعها، وعنده التحكم في السلطة ا
 التحبريبر.. فنحن أمام حالة غيبر مسعوقة في تابريخ القضية الفلسطينية".

وطالب ال عادسة عإعادة النظبر في مجمل المشبروع الوطني، والنظام السياسي الفلسطيني، ولفت إلى 
قية، وال أنه من الضبروبرات الوطنية "أن يغيب ععاس عن المشهد السياسي الفلسطيني عطبريقة تواف

سيما أن واليته انتهت وتم تثعيتها من خالل الجام ة ال برعية عطبريقة غيبر مقعولة، وحاول شبرعنة نفسه 
من خالل التوافق الوطني وهو اآلن ينقلب على التوافق الوطني؛ لذلك ال شبرعية له ما لم يمِض في 

 مشبروع التوافق الوطني".
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وافق الوطني تت امل عشكل عدائي مع قطاع غزة وفيما يت لق ع مل الحكومة، أكد أن حكومة الت
الم طلة وال تقوم ع ملها ومسؤولياتها، كما اإلعمابر وت ذيب “عـ عأوامبر من ععاس، واصًفا حالتها 

 أهالي قطاع غزة وم اقعتهم عهدف االنقالب على المقاومة".
" ليست جزًءا وفي برده على تصبريحات الناطق عاسم حبركة "فتح" أحمد عساف، الذي اعتعبر "حماس

وحملها مسؤولية الحبرب األخيبرة، أكد ال عادسة أن "هذا البرجل يسكن في عالد  الفلسطيني،من الش ب 
الـ"واق واق"، وهو أحد األدوات التي يتم إطالقها في اللحظة المناسعة، وهو جزء من الطاعوبر الخامس 

 هدفه دائما االستمبرابر والتقليل من إنجازات الش ب الفلسطيني".
أضاف ال عادسة: "عساف ينتمي لفلول برواعط الفبرس التي كانت في يوم من األيام، وتخلص منها و 

ش عنا، ولذلك ال زال ينطق عمنطق برواعط القبرى ومنطق جيش لحد.. فهذا البرجل غيبر مؤهل عأن 
 يتحدث عن المقاومة".

 4/55/8154ن، فلسطين أون الي
 

 بوقف انتهاكاتها في القدس "رائيلإس"الحمد هللا يدعو المجتمع الدولي إللزام  

"األيام": قال برئيس الوزبراء د. برامي الحمد هللا: "إن على المجتمع الدولي التدخل ال اجل  -برام هللا 
لزام إسبرائيل عوقف انتهاكاتها المستمبرة عحق القدس وعشكل خاص المسجد األقصى المعابرك"،  وا 

 مضيفًا إن هذه االنتهاكات تقوض حل الدولتين.
ء ذلك خالل لقائه في مقبر برئاسة الوزبراء عبرام هللا أمس، وزيبر خابرجية الدنمابرك مابرتن ليديغابرد جا

والوفد المبرافق له، حيث ناقش تطوبرات ال ملية السياسية وما يبرافقها من تطوبر على الص يد 
 االقتصادي.

 1/55/8154األيام، رام هللا، 
 

 عتراف بالدولة الفلسطينيةالمالكي يدعو الدانمرك إلى حرو خطى السويد واال 

 مع عقد في مقبر الوزابرة عبرام هللا برياض المالكي خالل مؤتمبر صحافيالفلسطينية  دعا وزيبر الخابرجية
الدنمابرك إلى حذو خطى مملكة السويد، واالعتبراف  أمسوزيبر خابرجية الدنمابرك مابرتن ليديغابرد، 

الدولتين، وخلق توازن وجدية ووضوح  عدولة فلسطين، للمساهمة في تحقيق السالم وحماية معدأ حل
في المفاوضات المستقعلية عين الجانعين الفلسطيني واإلسبرائيلي تكون ذات مبرج ية وجدول زمني 

 محدد لتحقيق األمن والسالم للش عين.
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وععبر المالكي، عن س ادته عاستقعال ليديغابرد في إطابر زيابرته األولى لدولة فلسطين، وناقش الطبرفان 
 القضايا ذات االهتمام المشتبرك. ال ديد من

 1/55/8154األيام، رام هللا، 

 
 الشوبكي: اتصاالت فلسطينية مصرية إلدخال العالقين على معبر رفح 

قال سفيبر فلسطين ومندوعها الدائم لدى الجام ة ال برعية جمال الشوعكي، في تصبريح  :وفا –القاهبرة 
أعلى المستويات من أجل إدخال ال القين  هناك اتصاالت فلسطينية مصبرية على أمس، إنصحفي، 

على الجانب المصبري من م عبر برفح، وذلك إثبر إغالق الم عبر المفاجئ عقب ال مليات اإلبرهاعية 
 التي شهدتها شمال سيناء. 

 1/55/8154الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 قريع يحرر من تكثيف البناء االستيطاني واالنتهاكات المستمرة في األقصى 

س: ندد احمد قبريع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحبريبر الفلسطينية برئيس دائبرة شؤون القد
القدس، عاقتحام عضو الكنيست اإلسبرائيلي من "حزب الليكود" ميبري بريغيف عبرفقة زوجها عاإلضافة 
إلى مسؤول مبركز شبرطة القشلة آفي عيتون، ساحات المسجد األقصى المعابرك من جهة عاب 

م تعبرا ذلك خبرقا جديدا من الجهات البرسمية اإلسبرائيلية التي تصبر على تهويد المسجد المغابرعة، 
 األقصى المعابرك من خالل جبرائمها الدينية المستمبرة.

ومن جهة أخبرى، استهجن قبريع قبرابر مصادقة "اللجنة اللوائية للتخطيط والعناء اإلسبرائيلية" في القدس 
 .جديدةوحدة استيطانية  500المحتلة على عناء 

 1/55/8154األيام، رام هللا، 
 

 

 النائب شهاب: المقاومة ستجبر الكنيست اإلسرائيلي على إبطال "قانون منع العفو عن األسرى" 
أكد النائب محمد شهاب، برئيس لجنة األسبرى عالمجلس التشبري ي الفلسطيني، أن المقاومة  غزة:

 إعطال قانون األخيبر منع ال فو عن األسبرى. الفلسطينية ستجعبر الكنيست اإلسبرائيلي )العبرلمان( على
(: 11|4وقال شهاب في تصبريح صحفي أصدبره المكتب اإلعالمي للمجلس للتشبري ي اليوم الثالثاء )

عداع المقاومة سينتصبر عإذن هللا وسنحطم كعبرياء االحتالل وسنجعبره على إعطال   "إن إبرادة األسبرى وا 
ل في التبراب، فإن  من صنع صفقة "وفاء األحبرابر" قادبر قانونه، وسنحبربر أسبرانا ونمبرغ أنف االحتال

 على أمثالها وزيادة ".
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وأضاف: "سيلجأ االحتالل مبرغمًا إللغاء القانون عند إتمام أي صفقة قادمة إلطالق سبراح جنوده 
 المأسوبرين ".

 4/55/8154قدس برس، 
 

 عدم تلقي الموظفين العسكريين رواتبهمضراب في مؤسسات غزة بسبب إ 

احتجاجًا على  أمسعم اإلضبراب ال ام المؤسسات والوزابرات الحكومية في قطاع غزة : ف ب أ-زة غ
برواتعهم « حماس»عدم تلقي الموظفين ال سكبريين التاع ين للحكومة الساعقة التي كانت تديبرها حبركة 

 من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية.
ال ام، عاستثناء المدابرس، اعواعها تلعية لدعوة من  وأغلقت غالعية المؤسسات الحكومية ومبرافق القطاع

تضامنًا مع االخوة »التي قالت ان هذا االضبراب يجبري « حماس»نقاعة الموظفين القبريعة من 
 «.ال سكبريين، واستكمااًل للمطالعة عحقوقنا، وال تمييز عين المدنيين وال سكبريين

 1/55/8154الحياة، لندن، 
 

ء المعيشــة للمــوظفين والنقابــة تقــرر اإلضــراب الشــامل غــدًا فــي الحكومــة تقــر صــرف عــالوة غــال 
 الضفة

برام هللا: قبربر مجلس الوزبراء في جلسته األسعوعية أمس صبرف عالوة غالء الم يشة لموظفي 
الحكومة، وفق ما تم التوافق عليه مع نقاعة ال املين في الوظيفة ال مومية التي أعلنت اإلضبراب 

 عدة قضايا.الشامل يوم غد محتجة على 
وقال عيان الحكومة أمس إن قبرابرها جاء" في إطابر حبرص الحكومة للحفاظ على مصلحة ال مل 

 .وموظفي القطاع ال ام
وقال برئيس النقاعة عسام زكابرنه في عيان صحافي: إن قبرابر اإلضبراب يأتي احتجاجا على قبرابر 

ية الموق ة وعدم تنفيذ غالء الحكومة الخصم من البراتب أليام اإلضبراب وعدم تنفيذ كامل االتفاق
 الم يشة وفق األصول وعدم دفع عالوة القدس دعما لصمود أهلنا في القدس المحتلة.
 1/55/8154األيام، رام هللا، 

 
 الرشق: المفاوضات "وهم" وعلى السلطة رفع قبضتها عن شعبنا بالضفة 

مفاوضات مع االحـتالل قال عزت البرشق عضو المكتب السياسي لحبركة حماس إن كل أوهام ال: غزة
فــــي حــــين طالــــب الســــلطة عبرفــــع قعضــــتها األمنيــــة عــــن الشــــ ب  شــــيئا،الصــــهيوني لــــم تحقــــق لشــــ عنا 

 الفلسطيني في الضفة الغبرعية المحتلة.
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( "المفاوضــات لــم 11-5وأضـاف البرشــق فـي تغبريــده لــه علـى موقــع "فــيس عـوك" فجــبر اليــوم األبرع ـاء )
 تحِم ال الش ب وال األبرض وال القدس وال المقدسات". ت د متبًرا واحًدا من أبرضنا المحتلة، ولم

 م معدأ المفاوضات مع االحتالل الصهيوني.1933عام  انطالقتهاوتبرفض حبركة حماس ومنذ 
كما طالب البرشق السلطة عبرفع "قعضتها األمنية" عن الش ب الفلسطيني عالضفة والسـماح لـه عتصـ يد 

 ف الياته ضد االحتالل.
على صفحته على موقـع التواصـل االجتمـاعي فيسـعوك "علـى السـلطة أن تبرفـع وقال في تصبريح آخبر 

قعضتها األمنية عن الشـ ب الفلسـطيني فـي الضـفة والسـماح لـه عالتظـاهبر وتصـ يد الف اليـات الشـ عية 
 في وجه االحتالل نصبرًة لألقصى".

األقصــى.. وأضــاف "علــى الســلطة وقــف التنســيق األمنــي مــع االحــتالل ع ــد الهجمــة المســ وبرة علــى 
 وتبرك جماهيبر ش عنا الغاضعة تواجه االحتالل وجها لوجه".

وطالــب الســلطة "عوقــف التعــاهي عمنــع انــدالع انتفاضــة جديــدة.. فهــذه المواقــف ال تع ــث علــى التعــاهي 
 عقدبر ما تع ث على اْلِخْزي".

 1/55/8154، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الحة مع حماسغزة لبحث ملفات المص قطاعوفد من "فتح" يصل  
قطـاع غـزة، لحضـوبر  الغبرعيـة إلـىفتح في الضفة حبركة وفد برفيع من قيادة الهوبر: وصل ـ أشبرف  غزة

مهبرجـــان إحيـــاء الـــذكبرى ال اشـــبرة الستشـــهاد الـــبرئيس البراحـــل ياســـبر عبرفـــات، وعلـــى األغلـــب حســـب مـــا 
حة ال القـة، سي قد هذا الوفـد لقـاءات مـع قيـادة حمـاس، لعحـث ملفـات المصـال« القدس ال برعي»علمت 

 في ظل احتدام الخالفات عينهما.
وقالت آمال حمـد عضـو اللجنـة المبركزيـة لحبركـة فـتح إنـه تـم إعـداد كـل التجهيـزات الالزمـة للمهبرجـان، 
وتشــكيل لجنــة إعالميــة متكاملــة، وتحضــيبر كـــل القضــايا اللوجســتية المطلوعــة، إلقامــة مهبرجــان يليـــق 

 سطينية ودافع عن القضية الفلسطينية.عالشهيد ياسبر عبرفات الذي حمل البراية الفل
أن وفــدا قياديــا يضــم أعضــاء عــابرزين مــن « القــدس ال برعــي»فــي حبركــة فــتح فــي غــزة لـــ  وأكــد مســؤولون

اللجنــة المبركزيــة والمجلــس الثــوبري سيصــل إلــى قطــاع غــزة فــي غضــون األيــام المقعلــة للمشــابركة فــي 
 ن لمناقشة كل الملفات ال القة.المهبرجان، وسي قد على هامش الزيابرة لقاءات عين الحبركتي

وســتعحث اللقــاءات عحســب مــا تؤكــد حبركــة فــتح إعــادة الهــدوء مجــددا لل القــات عــين الحــبركتين فــي ظــل 
 وتعادل االتهامات.« التبراشق اإلعالمي»عودة الطبرفين إلى عمليات 
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ة، وأنهـا وتشيبر الم لومات إلى أن الخالفـات عـين الطـبرفين حـول الكثيـبر مـن الملفـات فـي غايـة الخطـوبر 
مــن الممكــن أن تنســف اتفــاق المصــالحة وحكومــة التوافــق، فــي ظــل اســتمبرابر الخــالف. وتشــمل ملفــات 

دابرة الم اعبر، وكذلك توسيع حكومة التوافق، والحبريات ال امة.  الخالف موظفي غزة، وا 
  1/55/8154القدس العربي، لندن، 

 
  نيتها إنهاء االنقسام موقف حماس من المصالحة وعدم تؤكدتصريحات البردويل  عساف: 

المتحــدث عاســم حبركــة فــتح أحمــد عســاف، تصــبريحات القيــادي فــي حبركــة  الهــوبر: اعتعــبرغــزة ـ أشــبرف 
تهــــدف إلفشــــال « تتويجــــا لحملــــة ممنهجــــة»حمــــاس صــــالح العبردويــــل األخيــــبرة ضــــد الــــبرئيس ععــــاس 

 المصالحة.
نهـاء االنقســام، هــل مـن يتحـدث عــن الوحـدة الوطنيــ»وقـال عسـاف وهــو ينتقـد تصــبريحات العبردويـل  ة وا 

تؤكــد موقــف حبركــة حمــاس مــن المصــالحة وعــدم نيتهــا إنهــاء »، م تعــبرا أنهــا «يــدلي عهــذه التصــبريحات
مــن يــدفع ثمــن ممابرســات وتصــبريحات حمــاس هــو المــواطن الفلســطيني ولــيس »وأضــاف «. االنقســام
بركـة حمـاس فـي موقفـا لح»، مشيبرا مبرة أخبرى إلى أن حبركة فتح ست تعبر تصبريحات العبردويـل «قياداتها

 «.غزة، إلى أن يخبرج أحد قياداتها لالعتذابر وينفيها
، وقــال فــي برده علــى تشــكيك العبردويــل عشــبرعية الــبرئيس «العذيئــة»ووصــف عســاف هــذه التصــبريحات عـــ

العبردويل ي تعبر محمد مبرسي برئيسه ومحمـد عـديع مبرشـده ال ـام، وهـذا مـا يفسـبر حـديث العبردويـل عهـذه »
 «.زنالطبريقة على البرئيس أعو ما

مضـحك مـن ». وأضـاف "مبرسي برئيسهم وأي جهة تمّول حماس تصعح برئيسها وولي ن متها" وأضاف
لمـن ال يمتلـك الشـبرعية  ي طيـه، فكيـفيتحدث عن شبرعية برئـيس الشـ ب الفلسـطيني، ففاقـد الشـيء ال 
ال تنتمـي للشـ ب »، م تعـبرا أن حمـاس «الوطنية والمنتمي لإلخوان المسلمين أن يتحـدث عـن الشـبرعية

تـــاجبرت فـــي الحـــبرب »إنهـــا الحـــبرب األخيـــبرة علـــى قطـــاع غـــزة، وقـــال  وحملهـــا مســـؤولية، «الفلســـطيني
 «.إلعطاء دوبر لإلخوان المسلمين ودول إقليمية

هــم »وعــن إمكانيــة تصــالح حمــاس مــع القيــادي الســاعق فــي فــتح محمــد دحــالن قــال النــاطق عاســم فــتح 
 «.شبركاء مع دحالن والت اون موجود عين الطبرفين

 1/55/8154العربي، لندن،  القدس
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 حماس: آليات اإلعمار سيئة وتصريحات "تيرنر" مجافية للحقيقة 

نـبروا" بروعـبرت تيبرنـبر حـول و عّدت حبركة المقاومة اإلسالمية "حماس" تصـبريحات مـديبر عمليـات "أ: غزة
لقطـاع آلية إعمابر قطاع غزة مجافية للحقيقة، مؤكدة أن هذه اآلليات سيئة وتحول دون إعمابر حقيقي 

 غزة، وتمثل حصابرًا إضافيًا له.
وكان مديبر عمليات وكالة "أونبروا" بروعبرت تيبرنبر برحـب فـي تصـبريحات لـه اليـوم عخطـة سـيبري، وعـّدها 
معــادبرة جيــدة تــم التوافــق عليهــا عــين حكــومتي االحــتالل الصــهيوني والســلطة، معينــا أن األمــم المتحــدة 

 مابر غزة.قدمت كل الدعم الالزم لهذه المعادبرة إلعادة إع
وأعلن الناطق عاسـم الحبركـة سـامي أعـو زهـبري فـي تصـبريح صـحفي مكتـوب وصـل "المبركـز الفلسـطيني 

(، عن برفض حبركته لهذه اآلليات عاعتعابرها خضوعًا أمميًا 11-4لإلعالم" نسخة عنه مساء الثالثاء )
 للشبروط "اإلسبرائيلية".

 ضوع ألي شبروط "إسبرائيلية".ودعا أعو زهبري إلى عدء إعمابر حقيقي وسبريع للقطاع دون الخ

 4/55/8154، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 أبو زهري: ليس لحماس معتقلين في مصر 

وقـال  نفى سامي أعو زهبري المتحدث عاسم حبركة حماس وجـود أي م تقـل للحبركـة داخـل مصـبر.: غزة
مــن أعــو زهــبري فــي تصــبريحات صــحفية، إّن مــا نشــبرته وســائل إعالميــة مصــبرية، حــول تــوبرط عناصــبر 

وأضـاف:  حبركة حماس في أحداث سيناء، والقعض على عدد منهم، عـابر  عـن الصـحة وال أسـاس لـه.
"هذه ادعاءات، وأكاذيب ُتطلقها ع ض الصـحف، ضـمن حملـة التشـويه والفعبركـات، ضـد المقاومـة فـي 

 قطاع غزة، وضد حبركة حماس".
أنصــابرها داخــل الســاحة  وأكــد أعــو زهــبري كــذلك علــى عــدم وجــود أي "مفقــود"، مــن عناصــبر الحبركــة أو

وشـــدد علـــى أن مـــن "حـــق مصـــبر أن تحـــافظ علـــى أمنهـــا، وأن توقـــف أي شـــخص منتهـــك  المصـــبرية.
ــه ال يوجــد أي أشــخاص م تقلــين أو مفقــودين مــن  لســيادتها"، مســتدبركا عــالقول: "لكننــا نؤكــد مجــددا أّن

 ـد أن زعـم وكانت موجة انتقادات واسـ ة قـد وجهـت لإلعـالم المصـبري، ع حبركة حماس داخل مصبر".
أن عناصبر من حماس، من عينهم شهداء، هم من نفذوا حادث سيناء األسعوع الماضي، ووجه االتهام 

أغســـطس  11للقيـــاديين محمـــد أعـــو شـــمالة وبرائـــد ال طـــابر، برغـــم أن الكيـــان الصـــهيوني اغتالهمـــا يـــوم )
 (، وذلك أثناء ال دوان األخيبر على قطاع غزة.1014

 4/55/8154، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس تشيد بدور قطر في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة قطاع غزة 

عدوبر دولة قطبر في ت زيز صمود الشـ ب  يأعو زهبر المتحدث عاسم حبركة حماس الدكتوبر سامي أشاد 
الفلســطيني والتخفيــف مــن م انـــاة قطــاع غــزة، وثمـــن إحســاس دولــة قطــبر عم انـــاة غــزة. وأضــاف فـــي 

ات الشبرق أن الحبركة ناشدت البرئيس محمود ععاس أكثبر من مبرة مـن أجـل برفـع الضـبريعة عـن تصبريح
 وقود الكهبرعاء لقطاع غزة لكنه برفض.

وأشاد أعو زهبري عالمساهمة القطبرية في تخفيف م اناة الكهبرعاء عن قطاع غزة المحاصبر، م تعبرا أنها 
القطـبري دوبر عـابرز  إن الـدوبروأكد عالقول  مثال على طعي ة الدوبر القطبري المساند للقضية الفلسطينية.

وواضــح فــي كــل المجــاالت ســواء علــى الصــ يد السياســي والمــادي وهــي ت عــبر علــى األصــالة وال مــق 
 ناة قطاع غزة.ااإلسالمي، ودعا الدول األخبر ألن تحذو حذو دولة قطبر في دعم وتخفيف م 

 1/55/8154الشرق، الدوحة، 
 

 فزيونيا للرد على اتهامات اإلعالم المصري لها توقف برنامجا تل حماس: "قدس برس" 
كشـــفت مصـــادبر قياديـــة فـــي حبركـــة حمـــاس النقـــاب عـــن أن الحبركـــة أوقفـــت عبرنـــامج : غـــزة )فلســـطين(

الماضـــي عإشـــبراف القيـــادي فـــي  األبرع ـــاء"ملفـــات" الـــذي كانـــت فضـــائية األقصـــى تســـت د إلطالقـــه يـــوم 
ة مـن أجـل إفسـاح المجـال أمـام االتصــاالت الحبركـة الـدكتوبر صـالح العبردويـل، وذلـك كمعـادبرة حسـن نيـ

مع مصبر لوقف الحملة اإلعالمية التي يشنها اإلعالم المصبري ضد قطـاع غـزة والفلسـطينيين وحبركـة 
 "حماس" على وجه الدقة تحديدا.

 األسـعابوبرفضت هذه المصادبر، التي تحدثت لـ "قدس عبرس" وطلعـت االحتفـاظ عاسـمها، الكشـف عـن 
برابر، واكتفت عالقول: "لقد ابرتأينا وقف هذا عبرنامج ملفات في قناة "األقصى"، وهو الحقيقية وبراء هذا الق

ععابرة عـن بردود حـول الحملـة اإلعالميـة التـي تشـنها ع ـض وسـائل اإلعـالم المصـبرية ضـد قطـاع غـزة 
و"حمــاس" مــن أجــل إفســاح المجــال أمــام االتصــاالت لوقــف هــذه الحملــة المســمومة ضــد الفلســطينيين 

 إال االحتالل"، على حد ت عيبر المصدبر. والتي ال تخدم
وتأتي هـذه التطـوبرات فـي أعقـاب حملـة إعالميـة جديـدة انطلقـت فـي مصـبر ضـد حبركـة "حمـاس"، التـي 
يخاصـمها جـزء مـن الشـابرع المصــبري عسـعب مواقفهـا الداعمـة للــبرئيس الم ـزول محمـد مبرسـي واإلخــوان 

لفـــاظ تجـــاه قـــادة حمـــاس معاشـــبرة علـــى المســـلمين. وقـــد اســـتخدم المســـاهمون فـــي هـــذه الحملـــة أعشـــع األ
الهواء، وتصّدبر هذه األصوات اإلعالمي أحمد موسى مقدم عبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى 

 العلد. 
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(، أنه وفي إطابر الحملـة 11|4وذكبرت صحيفة "األخعابر" المصبرية في عددها الصادبر اليوم الثالثاء )
الحــدود المصــبرية الشــبرقية، عــبرض موســى فــي حلقــة لــه الحاليــة الداعيــة إلــى هــدم كــل األنفــاق وتــأمين 

أخيــبرا فيــديو لمجموعــة، قــال إنهــم "مــن ســكان غــزة يبرقصــون فــي أحــد األعــبراس ويغنــون ضــد الجــيش 
المصـبري ويبرف ـون شـ ابرات براع ـة، قعـل أن يـدعو "إلـى القصـاص مـن قتلـة "حمـاس"، الـذين وصـفهم عــ 

 "اإلبرهاعيين". 
 أسـعوعينعثـه كـان مـن عـبرس فـي كيـب تـاون )جنـوب أفبريقيـا( مـن  وقد تعين فيما ع د أن المقطـع التـي

 ونسعه موسى لغزة وشتم على أساسه حماس وقادتها.
 4/55/8154قدس برس، 

 
 وزراء سابقون من "فتح" يناشدون عباس وقف التعاون اإلعالمي مع مصر ضد غزة 

ني "فـتح" النقـاب عـن أن كشفت مصادبر قيادية في حبركة التحبريبر الـوطني الفلسـطي: برام هللا )فلسطين(
عددا من وزبراء الحبركة الساعقين من قطاع غزة ع ثوا عبرسالة عاجلة لبرئيس السلطة الفلسطينية محمود 

 ععاس ناشدوه فيها عوقف دعم اإلعالم المصبري ضد غزة وعدم تغذيته عالتشويه لحبركة "حماس".
اسـمها،  أن هـؤالء الـوزبراء، وأوضحت هذه المصادبر، التي تحـدثت لــ "قـدس عـبرس" وطلعـت االحتفـاظ ع

ومن عينهم وزيبر ال دل األسعق فبرّيح أعو مدّين، وهو من قطاع غزة وكان مستشابرا للـبرئيس الفلسـطيني 
البراحـــل ياســـبر عبرفـــات، ع ثـــوا عبرســـالة إلـــى الـــبرئيس محمـــود ععـــاس طـــالعوه فيهـــا عوقـــف دعـــم اإلعـــالم 

ن برد الف ــل المصــبري عــدأ يطــال المصــبري ضــد قطــاع غــزة وعــدم تغذيتــه عالتشــويه لحبركــة "حمــاس"، أل
جميع الفلسطينيين من كافة الفصائل، وأن الكبراهية المصبرية أصعحت تطال الكل، وهناك خشية اآلن 

وأكـدت  من إقدام مصبر على ضبرب غـزة، وناشـدوا الـبرئيس ععـاس وضـع حـد لمـا وصـفوه عــ "المهزلـة".
 . ذات المصادبر، أن البرئيس ععاس لم يبرد على البرسالة إلى حد اآلن

 4/55/8154قدس برس، 

 
 في "إسرائيل" خلفًا لساعر للداخليةجلعاد أردان وزيرًا  
ل اد إبردان، حقيعة وزابرة الداخليـة، عـدال جمن المقبربر أن يتسلم وزيبر االتصاالت اإلسبرائيلي : ـبرب43عــ

 دعون ساعبر، عينما سيعقى مسؤوال عن سلطة العث إلى حين استكمال عملية اإلصالح فيها.جمن 
تب أبردان في صفحته علـى الفيسـعوك، مسـاء اليـوم، الثالثـاء، أنـه التقـى مـع برئـيس الحكومـة وأعلغـه وك

 عموافقته على اقتبراحه إشغال منصب وزيبر الداخلية، واالستمبرابر ع ملية اإلصالح في سلطة العث.
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، وتصوغ وجه واعتعبر أن "وزابرة الداخلية مهمة جدا، وتؤثبر على كافة المواطنين في العالد منذ والدتهم
وعحسعه فإنه ينتظبره عمل طويل في الوزابرة، وأنه يت هد عدبراسـة كافـة  الدولة عواسطة أنظمة التخطيط".

دعون ساعبر فـي األيـام جالمواضيع ذات الصلة ع مق قعيل علوبرة سياسته، مشيبرا إلى أنه سيجتمع مع 
 القبريعة لوضع التبرتيعات األخيبرة.

 4/55/8154، 42عرب 
 
 أقوى من أي خالف "إسرائيل"بين الواليات المتحدة و الخاصةقة العاليعلون:  

والواليات المتحدة افتتاح مشبروع مشتبرك للطائبرات  إسبرائيلاستغلت : سيف الدين حمدان -إسبرائيل 
يوم الثالثاء لتؤكدا أن التحالف عينهما عخيبر ع د ما مبر عه من توتبرات فيما يتصل عاألنشطة 

 االستبراتيجية تجاه ايبران.االستيطانية اإلسبرائيلية و 
التاعع  35-وفي احتفال في إسبرائيل عالمصنع الذي ينتج أجنحة الطائبرات من طبراز إل.إم.تي.إن إف

لشبركة لوكهيد مابرتن وصف وزيبر الدفاع اإلسبرائيلي موشي ي لون مشابركة عالده في المشبروع عأنها 
 .دليل على أن ال القات الثنائية عين العلدين أقوى من أي شيء

"ال القة الخاصة عين الواليات  أعيبوقال ي لون في كلمة ألقاها عمصنع األجنحة الجديد قبرب تل 
سبرائيل أقوى من أي خالف."  المتحدة وا 

للواليات المتحدة لدعمها قوتنا وأمننا." وكانت  إسبرائيلوأضاف ي لون "ال خالف على امتنان ش ب 
 يين من قعل قد أثابرت غضب واشنطن.انتقادات ي لون لمحادثات السالم مع الفلسطين

 4/55/8154، وكالة رويترز لألنباء
 
  تعديالت على قانون "التحريض للعنف" لتسهيل تقديم لوائح اتهامليفني تجري  

أكدت تقابريبر إسبرائيلية أن وزيبرة القضاء تسيعي ليفني، ت كف على إدخال ت ديالت لقانون : 43عبرب 
ديم لوائح اتهام ضد المتهمين عالتحبريض، األمبر الذي من شأنه "التحبريض لل نف" من أجل تسهيل تق

أن يزيد من تقييد حبرية البرأي، ويمكن أن يصعح سيفا مسلطا على برقاب فلسطينيي الداخل وقياداتهم 
إمكانية "والت ديل الذي تقتبرحه ليفني يسهل توجيه االتهام عالتحبريض حيث يستعدل جملة  السياسية.

التحبريض "فإن  األساسي. حسب نص قانون "إمكانية محتملة"ول إلى ف ل، عـ ألن يؤدي الق "حقيقية
ألن تكون الدعوة أو الظبروف التي قيلت عها  "إمكانية حقيقية"على ال نف أو اإلبرهاب، يتطلب إثعات 

 شكلت داف ا للقيام عأعمال عنف أو إبرهاب.
 1/55/8154، 42عرب 
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 الفلسطينية األراضياإلسرائيلية على  القوانين لتطبيقمشروع قانون لنواب اليمين  

تعحث اللجنة الوزابرية اإلسبرائيلية لشؤون التشبريع األحد القادم، مشبروع : نادية س د الدين - عمان
قانون عادبرت إلى طبرحه "براعطة أبرض إسبرائيل" التي يبرأسها برئيس اللجنة الوزابرية "يبريف ليفني" عن 

"العيت اليهودي" والقاضي عفبرض وتطعيق القوانين  حزب الليكود وعضوية "أوبريت ستبروك" عن حزب
 اإلسبرائيلية على مجمل األبراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطالب مشبروع القانون الجديد، وفق ما نقلته الصحف اإلسبرائيلية ععبر مواق ها اإللكتبرونية أمس، 
المناطق الواق ة  "عتطعيق القوانين اإلسبرائيلية السابرية داخل ما يسمى "الخط األخضبر" على كافة

 خابرجه ضمن أبراضي الضفة الغبرعية"، عحسعها.
 1/55/8154، الغد، عم ان

 
 كارثة عامة تستفحل يومًا بعد يوم "إسرائيل"في  العنفخبراء: إسرائيليون و وزراء  

برعط وزبراء إسبرائيليون وم لقون عابرزون أحداث عنف وق ت في معابراة كبرة قدم عين : الحياة - الناصبرة
أعيب واقتحام متفبرجين المل ب واالعتداء على الععين، عال نف المستشبري في المجتمع  فبريقي تل

 اإلسبرائيلي عأسبره وفي مناحي الحياة.
ت كس مبرضًا مزمنًا في المجتمع "وقال وزيبر الت ليم شاي عيبرون إن أحداث ال نف في المل ب 

اه خالل عملية الجبرف الصامد اإلسبرائيلي، وهي ليست منقط ة عن السجال ال ام ال نيف الذي شهدن
)الحبرب على غزة( ومظاهبر ال نصبرية في المجتمع، وليست منقط ة عن حلول ذكبرى اغتيال برئيس 

. وأضاف أن ما حصل يستدعي تغييبر أولويات الت ليم والتبرعية في "الحكومة الساعق اسحق براعين
لم، ويحظبر علينا التهبرب عالج جذبري ومؤ  إلىنحن كما يعدو مبرضى، والمبريض يحتاج "إسبرائيل، و 

، "كابرثة عامة تستفحل يومًا ع د يوم"واعتعبرت وزيبرة القضاء تسيعي ليفني ال نف في إسبرائيل  ."منه
 ودعت الجهاز القضائي إلى تشديد ال قوعات عحق من يمابرس ال نف.

أننا مجتمع عنيف "ما حصل يؤكد  أن عليغعميبر  "برونوتحيدي وت ا"وكتب المحبربر البرياضي في 
متخلف وعنصبري ومعاح وجد ت عيبره في مالعب كبرة القدم في عث حي عقيادة مجموعة من الزعبران و 

سيبروبرة "كما كتب الون عيدان في هآبرتس أن ثمة  ."الذين يدبركون أنه ال يوجد من يبردعهم كما ينعغي
عدأت منذ سنوات ج لت من مالعب كبرة القدم ميادين وحشية استوععت إليها كل أمبراض المجتمع 

 . "اإلسبرائيلي، وعلى برأسها ال نف القائم على الكبراهية
 1/55/8154، الحياة، لندن
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 طلب من جنود كتابة وصاياهم قبل الرهاب إلى غزة سرائيليجيش اإلال 

قال عضو الكنيست من حزب "ال مل" الم ابرض، عوميبر عابرليف، إن "الجيش طلب من جنود كتاعة 
 زة"، واصفًا هذا األمبر عأنه "مزعج للغاية".وصاياهم قعل المشابركة في الحبرب على غ

وكان قد تم الكشف عن هذا األمبر خالل جلسة للجنة القوى ال املة والتدبريب المنعثقة عن لجنة 
 اإلثنين. يومالداخلية واألمن العبرلمانية اإلسبرائيلية، التي ان قدت، 

ض الوحدات خالل وقال عيان صادبر عن اللجنة، إنها "عحثت التوجيهات التي صدبرت عن ع 
ولفتت اللجنة إلى أن ممثلي جيش  الحبرب، والتي طالعت جنود عكتاعة برسائل وداع إلى عائالتهم".

 االحتالل اإلسبرائيلي امتن وا عن المشابركة في اجتماعها.
وفي هذا الصدد، قال عابر ليف، الذي يبرأس اللجنة، إن "عدم إبرسال ممثلين عن الجيش للمشابركة في 

 ن الجيش ال يفهم خطوبرة وت قيد هذا التوجيهات".الجلسة يظهبر أ
 4/55/8154، فلسطين أون الين

 
 وافق على خطط لبناء مدينة عربية جديدة قرب عكا "المجلس القومي اإلسرائيلي" 

ذكبر تقبريبر إخعابري أن المجلس القومي اإلسبرائيلي للتخطيط والعناء وافق أمس : كفاح زعون - برام هللا
 عبرعية جديدة قبرب عكا شمال إسبرائيل. على خطط لعناء مدينة

 10وذكبرت القناة الثانية للتلفزيون اإلسبرائيلي في تقبريبرها أن السلطات قالت إن المدينة سوف تضم 
اإلسبرائيلية أن المدينة « جيبروزاليم عوست»آالف وحدة سكنية. وأضاف التقبريبر، الذي أوبردته صحيفة 

قامتها في إسبرائيل منذ تأسيسها. وتاعع أنه من المقبربر سوف تكون أول مدينة لل برب غيبر العدو يتم إ
ألف نسمة، وأنه سوف يتم برعطها عخط قطابر من المقبربر تسييبره عين  40أن يعلغ ت داد سكان المدينة 

 عكا وكبرمل.
 1/55/8154، الشرق األوسط، لندن

 
 الشرطة اإلسرائيلية تعتقل شابًا يهوديًا هدد باغتيال نتنياهو  

سمحت الشبرطة اإلسبرائيلية أول من أمس، عالكشف عن اعتقال شاب : ق األوسطالشبر  - تل أعيب
يهودي عسعب تهديده عاغتيال البرئيس نتنياهو. وقد جلب المتهم إلى المحكمة في القدس، وتم تمديد 

( من ال مبر، يسكن في إحدى المستوطنات المقامة على 11والمتهم هو شاب يهودي ) اعتقاله.
المحتلة. وقد ع ث عبرسالة ععبر اإلنتبرنت إلى نتنياهو يهدده فيها عالقتل، ويعلغه  أبراضي القدس الشبرقية
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أنه مهما ف ل لتجنب هذا المصيبر فإنه سينجح في الوصول إليه. وقد برفضت الشبرطة الكشف عن 
ن كان ي تمد على م ابرضة لسياسته. ولكن أكثبر من جهة أشابرت إلى أن  سعب هذا التهديد، وا 

ها هذا الشاب تت لق عسياسة نتنياهو في القدس، والتي ي تعبرها اليمين المتطبرف الحجة التي تذبرع ع
سياسة جعانة ومهادنة لل برب. وعليه فقد أخذت المخاعبرات هذا التهديد عجدية عالغة، خصوصا ع د أن 

 اضطبر نتنياهو إلى التبراجع عن قبرابره عإغالق المسجد األقصى.
 1/55/8154، الشرق األوسط، لندن

 
صــابة آخــر فــي اســتهداف ســيارة بعبــوة ناســفة ة اإلســرائيلية: اإلراعــ  فــي مدينــة مقتــل إســرائيلي وا 

 أسدود
عالء البريماوي: نقلت اإلذاعة اإلسبرائيلية ال امة، عن عيان أولي للشبرطة، مساء الثالثاء:  -القدس 

صاعة انفجبرت ععوة ناسفة استهدفت سيابرة إسبرائيلية عمدينة أسدود مما أدى إلى مقتل إسبرائيل" ي وا 
خلفية الحادث ع د غيبر م بروفة، فيما أشابرت القناة الثانية إلى أن "وأضاف العيان أن  ".آخبر عجبروح

 ."جنائي على ما يعدو"الحادث 
قوات من الشبرطة واألمن اإلسبرائيلي هبرعت إلى "وقالت القناة الثانية اإلسبرائيلية، مساء الثالثاء، إن 

وأشابرت إلى أن  ."( مكان االنفجابر خشية وجود ععوات أخبرىالمكان، وأغلقوا )أمام حبركة المبروبر
ال صاعات اإلسبرائيلية "وأوضحت القناة أن  ."الشبرطة تقوم ع مليات التحقيق لم برفة خلفية االنفجابر"

 . "عاتت تلجأ مؤخبرا للتصفيات المتعادلة عن طبريق ال عوات الناسفة، مع عدم إغفال أي خلفيات أخبرى
 1/55/8154، القدس العربي، لندن

 
 شهور وتجري "على نار هادئة" 10تحليل إسرائيلي: االنتفاضة الثالثة اندلعت قبل  

اعتعبر محلل إسبرائيلي أن االنتفاضة الفلسطينية الثالثة اندل ت منذ عشبرة شهوبر، عقيادة : 43عبرب 
بر"، البرئيس الفلسطيني محمود ععاس )أعو مازن(، وهي خالفا لالنتفاضة األولى، "انتفاضة الحج

ليست جماهيبرية، وخالفا لالنتفاضة الثانية ال يوجد فيها عمليات تفجيبرية، وعدأت منذ انهيابر 
 المفاوضات المعاشبرة وتجبري "على نابر هادئة".

وكتب المحلل األمني وال سكبري لموقع "يدي وت أحبرونوت" االلكتبروني، برون عن يشاي، اليوم 
ات أمن االحتالل اإلسبرائيلي شعيهة عمميزاتها عفتبرة نهاية الثالثاء، أن المواجهات عين الفلسطينيين وقو 

"انتفاضة الحجبر"، كونها تشمل إلقاء حجابرة وزجاجات حابرقة وحبرق إطابرات ومواجهات في الحبرم 
القدسي، وتشمل عين الحين واآلخبر عملية عواسطة استخدام سالح أو ععوة أو عملية دهس. واألمبر 
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ت، وهي "البرد الفلسطيني على القناعل الصوتية" التي تطلقها قوات الجديد اآلن هو است مال المفبرق ا
 االحتالل.

وبرأى عن يشاي "برغم أن أحداث الصيف األخيبر، عدءا من خطف وقتل الفتية من غوش عتصيون، 
، سبّرعت "الصامد عملية "الجبرفومبروبرا عالقتل االنتقامي للفتى محمد أعو خضيبر في القدس، وحتى 

 ى ألسنة النيبران، لكن االنتفاضة مندل ة هنا قعل ذلك".األحداث وبرف ت مستو 
وأضاف المحلل أن البرئيس الفلسطيني هو الذي عادبر إلى هذه االنتفاضة، وكتب: "برغم أنها عدأت 

القومي  –عمعادبرة أعو مازن، فإنه خالفا لالنتفاضتين الساعقتين، هذه المبرة يهتم اليمين المتطبرف 
تها عواسطة استفزازات من جانعه. وهذا يساعد أعو مازن وبرجاله على اإلسبرائيلي طوال الوقت عصيان

إخفاء دوبرهم في تحبريض الشابرع الفلسطيني ويسمح لهم عأن يستخلصوا من حالة الغليان أكعبر قدبر 
 من النجاعة السياسية واإلعالمية".

في االستبراتيجية ووصف عن يشاي االنتفاضة الثالثة عأنها "انتفاضة ش عية"، م تعبرا أنها عنصبر هام 
الفلسطينية ما ع د انهيابر المفاوضات المعاشبرة، وأن "أعو مازن عادبر إليها لكي تشكل خلفية إعالمية 

اليت في القدس والمناطق  –للحملة السياسية التي يخوضها في الحلعة الدولية. وعواسطة انتفاضة 
إعالمية تحض المجتمع الدولي على )المحتلة( يحاول برئيس السلطة الفلسطينية إنتاج عناوين وأجواء 

ومن دون أن يضطبر الفلسطينيون للمساومة مع  1903االعتبراف عدولة فلسطينية في حدود ال ام 
إسبرائيل ولو حتى على مطلب واحد، وخاصة ليس على حق ال ودة، أو السيطبرة المطلقة على جعل 

 دية".الهيكل )أي الحبرم القدسي( أو على االعتبراف عإسبرائيل كدولة يهو 
من الجهة الثانية، استع د عن يشاي تصاعد ما يسميه عاالنتفاضة الثالثة، ل دة أسعاب أولها أن 
"الشاعاك والجيش اإلسبرائيلي، عالت اون مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حطموا حتى النهاية قواعد 

مبرتدع من القمع  اإلبرهاب" في الضفة الغبرعية؛ السعب الثاني هو أن الشابرع الفلسطيني ما زال
اإلسبرائيلي الوحشي لالنتفاضة الثانية؛ السعب الثالث هو أن قوات األمن اإلسبرائيلية اكتسعت خعبرة في 

 محابرعة المواجهات وتفبريق أو احتواء االحتجاجات الفلسطينية.
واعتعبر عن يشاي أن ععاس ونتنياهو "هما زعيمان ض يفان وهما ال يعادبران أو يقودان خطوات. 

قادبرين على الت امل مع التحديات المبركزية والجوهبرية الماثلة أمامهما وغالعيتها ناتجة عن وليس 
 أحداث الصيف الفائت وهما خائفان وي مالن من أجل عقائهما السياسي".

وأضاف أن "نتنياهو يغازل اليمين الديني القومي والحبريديم، وأعو مازن ي عبر عن تماثل تجاه منفذي 
واإلدابرة األميبركية فقدت قدبرتها على دفع الجانعين لل مل عمنطق ووفقا لمصالح عمليات إبرهاعية، 
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ش عيهما" ليصل عن يشاي إلى االستنتاج عأن هذا الحال أدى إلى انتفاضة ثالثة يس ى ععاس 
 ونتنياهو إلى عدم تحويلها إلى "حبريق شامل".

 4/55/8154، 42عرب 
  
 رفات وضرب عالقتنا مع واشنطن: عباس تفوق على عيسرائيلإراعة الجيش اإل 

برفي ة المستوى البرئيس الفلسطيني ععاس عأنه  إسبرائيليةوكاالت: اتهمت مصادبر سياسية  -القدس 
قليمي ضد برئيس  سعب برئيس لتوتبر ال القات عين واشنطن وتل أعيب لما يمابرسه من تحبريض دولي وا 

 الوزبراء عنيامين نتنياهو.
قولها إن البرئيس الفلسطيني هو برجل سالم عـ "الكلمات" فقط  ونقلت إذاعة الجيش عن تلك المصادبر

ولكنه لم يقدم أية عادبرة أو تنازل في المواضيع البرئيسة المت لقة عالصبراع كقضية القدس والالجئين 
نكابر  الش ب اليهودي في  أحقيةوهو ما يج له يتفوق على "عبرفات" في نظبرته لوجود إسبرائيل وا 

برس اآلن تحبريضا سافبرا ضد اليهود في "جعل الهيكل" وهو االسم ان ععاس يما وأضافت .أبرضه
يمجد  األبرضفيما ي لن ليل نهابر انه ضد ال نف الفلسطيني ولكنه على  األقصىاليهودي للمسجد 

فيها ععطولتها وحمل  أشادل ائلة الشهيد م تز حجازي في القدس والذي  األخيبرةالقتلة كما في برسالته 
وتاع ت: "ععاس يمابرس ازدواجية الخطاب عقصد وعوعي ويبرسخ  الفلسطينيين.مسؤولية نكعة  إسبرائيل

يغلفه ع عابرات  وأيديولوجيسالم حقيقي عتطبرف سياسي  إلىش عه ان ال مجال للتوصل  أذهانفي 
تسوية  أية أووقالت: "ععاس يثعت يوميا انه ليس شبريكا للسالم  السالم وكبراهيته لل نف المزيفة".

وتمتلئ مناهجها  إسبرائيلالتحبريض على دولة  اإلعالمية أجهزتهنيين فيما تواصل قادمة مع الفلسطي
 .”الت ليمية عموادها التدبريسية الم ادية للسامية

 1/55/8154، األيام، رام هللا
 
 يعارضون االنسحاب من القدس  اإلسرائيليينمن  %69استطالع:  

ال ام في إسبرائيل أن أغلعية اإلسبرائيليين أظهبر استطالع للبرأي  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
ي ابرضون االنسحاب من القدس الشبرقية المحتلة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سالم شامل، كما 
ععبر غالعيتهم عن عدم برضاهم من أداء برئيس الحكومة، عنيامين نتنياهو، حيال الوضع األمني في 

، إنهم غيبر براضين أمسلثانية للتلفزيون اإلسبرائيلي ، في استطالع نشبرته القناة ا%51وقال  المدينة.
أن  %30من أداء نتنياهو حيال الوضع األمني الذي ساد في القدس، األسعوع الماضي، عينما اعتعبر 

أداءه كان جيدا. ولفتت القناة التلفزيونية إلى أن االستطالع يظهبر هعوط ش عية نتنياهو إلى حضيض 
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 %14سبرائيل االنسحاب من القدس الشبرقية المحتلة، عينما أيد إنه يحظبر على إ %09وقال  جديد.
 –من المصوتين ألحزاب الوسط  %53انسحاعا كهذا مقاعل اتفاق سالم. وتعين من االستطالع أن 

اليسابر ي ابرضون االنسحاب من القدس الشبرقية عالمطلق. وبرغم هذه الم ابرضة الواس ة، إال أن 
 ي ال ام األخيبر.قالوا إنهم لم يزوبروا القدس ف 03%

 1/55/8154، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مستغاًل ضعف نتنياهو األقصىيستأنف ضغوطه لتقسيم  "اليمين اإلسرائيليتقرير: " 

عنيامين نتنياهو، في شأن  اإلسبرائيليةعلى برغم تبراجع برئيس الحكومة : شحادة أمال -القدس المحتلة 
، ع د ضغط األبردن والواليات المتحدة، األقصىفي المسجد  إحداثها إلىالتغييبرات التي يس ى اليمين 

. وقد تشكل هذه الفتبرة اإلسبرائيليةسيعقى ملف الحبرم القدسي الشبريف على برأس اهتمامات المؤسسة 
ذات الشأن حسم الموضوع. فإذا ما تبركت األوضاع على ما  األطبرافمفتبرق طبرق ويتوجب على 

اسة تهويده للقدس، يمكن القول اليوم أكثبر من أي وقت هي عليه واليمين اإلسبرائيلي يواصل سي
نتنياهو قائد ض يف يتصبرف وفقًا لمستوى  أن. فاليمين يفهم "في ذبروة الخطبر "األقصى مضى أن

محاولة اغتيال المستوطن يهودا غليك، في األسعوع الماضي، لن تمبر " أنالضغوط عليه. وقد قبربر 
 ."ات األقصىمن دون برد استيطاني قوي عالذات في عاح

وفي الوقت الذي كان يتحدث نتنياهو في مستهل جلسة حكومته عن إعقاء الوضع القائم في 
األقصى، كانت برفيقته في حزب الليكود، برئيسة لجنة الداخلية، اليمينية المتطبرفة ميبري بريغف، تعحث 

ل في الحبرم في لجنتها مطلب ضمان تقاسم األقصى عين المصلين اليهود والمسلمين، كما هي الحا
ساعات لليهود وساعات للمسلمين. وعندما يحل عيد يهودي، يحظبر على "في الخليل:  اإلعبراهيمي

 ."المسلمين دخول العاحات. وعندما يكون عيد للمسلمين يمنع اليهود من دخولها
وفي مكان آخبر أعلن وزيبر اإلسكان اوبري ابريئيل ان الوضع البراهن في الحبرم القدسي سيتغيبر، فيما 

 إذاام النائب موشيه فايغلين وهو من حزب الليكود عزيابرة األقصى وأعلن ان الهدوء سيبرجع فقط ق
في  وأساسيةأعلنت الحكومة عن تقسيم الحبرم وتحديد مواعيد صالة لليهود. وهؤالء هم نواة قوية 

ايا حكومة نتانياهو وائتالفه الحكومي، وال يمكن لنتانياهو تجاهلهم، كما لم يتجاهلهم في قض
حد األزمة في ال القات مع الواليات المتحدة،  إلىأخبرى. وقد خاض الم ابرك  وتهويديهاستيطانية 
 يت لق عالعناء االستيطاني. فيما، عخاصة إبرضائهممن اجل 

تغييبرات في  أجبراءتدخل ول ب دوبرًا جديًا في تغييبر الموقف اإلسبرائيلي حول  األبردنصحيح ان 
اليميني المتطبرف، يهودا غيلك، براعي نشاطات اليمين المتطبرف في ، لكن محاولة اغتيال األقصى
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وم بركته من اجل ضمان الصلوات فيه، تشكل مبرحلة مفصلية. فاليمين يص د م بركته وي د  األقصى
خضاعهخطة متكاملة متوقع ان يستخدم فيها الضغوط المكثفة على نتنياهو  لمطالعه. وتبرى نائعة  وا 

وعيلي ان محاولة اغتيال يهودا غليك هي الخط الفاصل في قضية وزيبر المواصالت، تسيفي حوط
« جعل الهيكل»، وفق ت عيبرها. وهللت حوطوعيلي لدوبر غليك في ت بريفها عقضية «جعل الهيكل»

وعبرأيها فإن ما حدث «. القلب إلىطالما لم ت الج الحكومة هذه المسألة فإننا سنفتقد »وقالت انه 
 األنسانحقوق  وأنصابرالكنيست القوميين  أعضاء. وقالت ان على كل لغليك سيحقق التغييبر المأمول

الوقوف في جعهة واحدة من اجل تغييبر الوضع البراهن، والسماح لليهود عالصالة في الحبرم، اذ ال 
 يمكن ان يدفع اليهود الثمن عندما يحدث الخطبر.

ا كان يمكنها حماية البرئيس، اذ"ع دم المسؤولية، وقالت:  واتهمتهاوهاجمت حوطوعيلي قيادة الشبرطة 
. وأضافت أنها ال تتأثبر عالتهديد "برؤوعين برفلين في كفبر قاسم، فإنه يمكنها حماية اليهود في الحبرم

يجب ان نفهم أننا طالما كنا نتخوف من مالمسة مشكلة الهيكل، "األبردني عإلغاء اتفاق السالم وانه 
كلما خفنا سنواصل برؤية القدس تشت ل. علينا ان  فان هذا ما سيولد الحبريق في الشبرق االوسط، ألننا

 ."نعين أننا نسيطبر وعندها لن نبرى عمليات كهذه
 

 الحرم ليس مشكلة بل الحل
يل ب اليمين دوبرًا كعيبرًا من اجل الضغط على الحكومة لضمان هيمنته على  اإلعالميفي الجانب 

صبريحات تع ث الخوف والبرعب في . فيخبرج المسؤولون، والقياديون من عينهم، عتقابريبر وتاألقصى
قلوب اإلسبرائيليين من خطبر سيطبرة الفلسطينيين. وواحد من أعبرز الشخصيات التي تحظى عش عية 

 إسبرائيلعين اليمين، النائب ابرييه الداد، الذي يقود حملة التحبريض ع د تبراجع نتانياهو عن موقف 
، وق ت في الحبرم، وتحت 1001و 1995الذي ادعى ان هناك تقابريبر تؤكد ان عين  األقصىحول 

األشد خطوبرة لآلثابر في العالد. وبراح يحبرض اليمين  "أعمال التخبريب"أنظابر السلطة، ما سماها 
سيطبر على القاعات  اإلسالميالوقف  أن، فأعلن األقصىالصالة في  أماكنوالداعمين لخطة تقسيم 

 "أكعبر إلىوحولها  "طعالت سليماناس"( في الحبرم، والم بروفة عاسم أبرع ة دونماتالجوفية الضخمة )
 ."مسجد في إسبرائيل

كل ذكبر للتابريخ اليهودي  إخفاءلقد استخدموا جبرافات ضخمة للحفبر في الحبرم وحبرصوا على "وتاعع: 
قدسية للش ب اليهودي، والتي  األماكنمن أكثبر  األنقاضهناك، وأخلوا عواسطة مئات الشاحنات 

عها في المزاعل. عندما تم كشف حجم الدمابر، أضاف  ألقىلتي شملت الكثيبر من المقتنيات األثبرية ا
تقبريبر. وعندما تم تقديم  وأعداديقول، فبرضت لجنة المبراقعة العبرلمانية على مبراقب الدولة التحقيق 
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التقبريبر، طلب ممثلو الحكومة التكتم عليه ألن نشبره يمكن أن يمس عال القات الخابرجية للدولة )أي 
ت عن السيادة في الحبرم( وكشف طبرق عمل الشبرطة، التي جلست مكتوفة الكشف أن إسبرائيل تخل

هبرعت حين احبرقوا محطة الشبرطة في الحبرم، حسب الداد. وفي محاولة منه إلثابرة مشاعبر  أواأليدي 
المواطنين، أي الذين يتكاسلون في العحث  أعينالتقبريبر الكامل ال يزال خفيًا عن  إناليهود براح يقول 

وقبراءة كل شيء. على كل حال،  "التقبريبر السبري لمبراقب الدولة عن الحبرم"عن  "غوغل"على موقع 
تبراقب  وأنهاالسلطات عأنها استخلصت الدبروس من التقبريبر،  أقسمتلقد "واصل الداد محبرضًا: 

 إننيوتشبرف وتطعق القانون اآلن، وحاليًا ال يجبري المس والتدميبر، وال يوجد عناء غيبر قانوني. عما 
 أعمالنكثبر من زيابرة الحبرم عين الحين واآلخبر، فقد وجدت أن األمبر تفاقم،  أمثالي والكثيبر من

ويف لون فيه ما يشاؤون، يعنون،  األقصى"المسجد "التدميبر تتواصل، وال برب ي تعبرون الحبرم كله 
 ."يهدمون، يشاغعون، وحكومة إسبرائيل تتنازل عمليًا عن سيادتها على الحبرم وال تطعق القانون

التخلي عن "اولة إلثابرة المشاعبر واستفزاز المسؤولين يواصل اليمين حملته تحت عنوان ان وفي مح
 إسبرائيلقدسية للش ب اليهودي سيفهم عند ال برب التخلي عن تشعث اليهود عأبرض  األكثبرالمكان 

، وفق ت عيبرهم. وفي جانب آخبر من التحبريض على برافضي «وانه يمكن طبردهم كما حدث للصليعيين
ضد  اإلسالميقوة داف ة لإلبرهاب  أكثبرالتخلي عن الحبرم هو  أناعتعبر اليمين  ألقصىامخطط 

 ."اليهود. الحبرم ليس المشكلة، عل الحل
لن يكون في  إنجازلها واي  إنجازاليمينية المتطبرفة، لن تهدأ من دون تحقيق  األصواتومثل هذه 

والواليات  األبردن، عسعب ضغط صىاألقمصلحة الفلسطينيين. فإن لم يحصلوا على ما يبريدونه من 
المتحدة، فان العناء االستيطاني سيكون هدف خطة ضغوطهم الممابرسة على الحكومة وبرئيسها، وفي 

سيتخذ مكانًا مساويًا لمطلب العناء االستيطاني في حملة التهديد  األقصىفإن  األحوالكل 
انتخاعات معكبرة، علمًا أن  إلىعاالنسحاب من الحكومة وتفكيك االئتالف الحكومي، والتوجه 

ان اليمين المتطبرف يمكن ان يزيد من قوته عشكل كعيبر. وفي الحالين  إلىاستطالعات البرأي تشيبر 
ذا كانت القدس شهدت انفجابرًا  سيعقى الفلسطيني ضحية عين فكي الكماشة. ولن يقعل عهذا الوضع. وا 

انتفاضة ثالثة، لطالما حاول  إلىتقود  أنتع د ما هو أكعبر. وال يس إلىش عيًا، فإن هذه عداية قد تتفاقم 
 جميع األطبراف تفاديها. 

 1/55/8154، الحياة، لندن
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 "األقصى"وأكثر من سبعين مستوطنًا وعنصر مخابرات يقتحمون اإلسرائيلي  نائبة وزير المواصالت 

إن عضو  4/11/1014قالت مؤسسة االقصى للوقف والتبراث في عيان لها صعاح اليوم الثالثاء 
نائعة وزيبر المواصالت يسبرائيل كاتس اقتحمت  –العيت اليهودي  –الكنيست تسيعي حوطوعيلي 

المسجد االقصى قعل قليل من جهة عاب المغابرعة عبرفقة عدد من كعابر الضعاط في شبرطة لواء 
 القدس، وذلك وسط حبراسة مشددة من قوات االحتالل والوحدات الخاصة.

طوعيلي قامت عجولة في أنحاء المسجد عدأت من الجامع القعلي وأشابرت المؤسسة الى ان حو 
)المسجد االقصى( وانتهت عند المنطقة الشبرقية للمسجد أي عند عاب البرحمة، وذلك وسط غضب 
شديد من قعل المصلين الذين استطاعوا الدخول، وعلت التكعيبرات والهتافات المناصبرة للمسجد 

 والبرافضة لهذا االقتحام.
من عناصبر المخاعبرات والشبرطة  11مستوطنا و 50ذكبرت المؤسسة في عيانها عأن  وفي السياق

لحظة، فيما من ت شبرطة اقتحموا المسجد األقصى صعاح اليوم وما زال ع ضهم متواجد حتى ال
االحتالل من هم دون األبرع ين عاما من البرجال من دخول المسجد ، وسمحت للنساء مع التدقيق في 

 عطاقات الهوية واحتجاز ع ضها عند األعواب.
4/55/8154مؤسسة األقصى للوقف والتراث، ام الفحم،   

 
 ينيون يطلقون النفير العاموالفلسطُتعلن عن اقتحام موسع للمسجد األقصى  "جماعات الهيكل" 

فادي اعو س دى: برغم وعود برئيس الوزبراء االسبرائيلي عالتهدئة في القدس المحتلة  -لندن، برام هللا
وعدم احداث اي تغييبر في الوضع الحالي في الحبرم القدسي الشبريف، أعلن اتحاد جماعات الهيكل 

 م.المزعوم في عيان له، نيته اقتحام موسع للمسجد األقصى اليو 
وقال اتحاد جماعات الهيكل المزعوم إن هذا االقتحام سيكون المبركزي األول عمناسعة مبروبر أسعوع 
على محاولة اغتيال الحاخام يهودا غليك، مطالعا عحضوبر اآلالف عند عاب المغابرعة لمواجهة س ي 

لى مشابركة ال برب لطبرد اليهود من جعل الهيكل، وأداء الصلوات التلمودية ألجل غليك. كما أشابر إ
 أعضاء كنيست وشخصيات يهودية في عملية االقتحام.

وبرد الفلسطينيون عالدعوة للنفيبر ال ام إلى االقصى للتصدي لهذه االقتحامات. ودعت حبركة حماس 
من جانعها في محافظة برام هللا والعيبرة للمشابركة في سلسلة عشبرية ستنظمها في الساعة الثالثة من 

 مدينة.ال، تمتد على طول شابرع اإلبرسال وسط «ك أقصانالعي»عصبر اليوم تحت ش ابر 
1/55/8154القدس العربي، لندن،   
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 ها: المدينة المقدسة تعيش حرب حقيقة بفعل الجرائم االحتاللية بحق أهلرائد صالحشيخ ال 

قال الشيخ برائد صالح برئيس الحبركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل، إن هناك : الناصبرة
 عادل أسبرى قبريعة جدًّا. صفقة ت

(: "لن تنقطع صفقات تعادل 11-4وأضاف صالح في حديث لـ"فضائية القدس"، مساء يوم الثالثاء )
 األسبرى لطالما أن الصبراع مع الكيان الصهيوني مستمبر".

وحول األجواء عالقدس؛ أكد أن المدينة المقدسة ت يش حبرب حقيقة، عف ل الجبرائم االحتاللية 
 ق أهالي المدينة.المتصاعدة عح

 وأشابر إلى أن االحتالل يمابرس أعشع أنواع اإلبرهاب والنازية من خالل استعاحته لدماء أهل القدس.
وعن عيع عيوت المقدسيين، قال: "عيوت المقدسيين ليست ملًكا شخصيا لهم، عل هم مؤتمنون عليها 

 في األمة اإلسالمية".
مدينتهم المقدسة، داعًيا الجميع أن يلتحم م هم ومع  ولفت إلى أن المقدسيين يقومون عواجعهم تجاه

 تطل اتهم والوقوف إلى جانعهم تجاه الظلم الذي يت برضون له على يد االحتالل.
وفي سياق منفصل؛ دعا الشيخ صالح قيادة السلطة أن ت ّجل في التوقيع على م اهدة بروما 

 لمحاكمة )إسبرائيل( على جبرائمها عحق الفلسطينيين.
4/55/8154، الفلسطيني لإلعالمالمركز   

 

 ال يمت بصلة للمسجد األقصى و  باطلمصطلح "جبل البيت" هيئات مقدسية إسالمية:  
أكدت الهيئة اإلسالمية ال ليا، ومجلس األوقاف، والشؤون والمقدسات اإلسالمية، ودابر  :وفا –برام هللا 

تخدامه المؤسسة االحتاللية اإلفتاء الفلسطينية، أن مصطلح "جعل العيت"، الذي دأعت على اس
اإلسبرائيلية، وع ض وسائل اإلعالم اإلسبرائيلية، وع ض الساسة ووسائل اإلعالم الغبرعية، ال يمت 

وشددت المؤسسات في عيان صحفي مشتبرك، امس، على أن  عصلة للمسجد األقصى المعابرك.
اسم المسجد  المسجد األقصى هو مسجد خالص للمسلمين، عكل ساحاته وقعاعه وأبروقته يحمل

األقصى، كما وبرد في القبرآن الكبريم، وأن أي مصطلح تستخدمه المؤسسة االحتاللية اإلسبرائيلية 
 والساسة ووسائل اإلعالم اإلسبرائيلية هو تزويبر للحقائق وتغييبر للواقع.

وقالت: نبرفض هذه التسمية، ونحذبر الجميع من الوقوع في هذا الشبرك، ونؤكد اسم المسجد األقصى 
برك الذي يشمل المصلى القعلي، ومسجد قعة الصخبرة، والمصلى المبرواني والساحات والقعاب المعا

 واألبروقة.
1/55/8154الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 قرب عكا داخل الخط األخضر بناء أول مدينة عربيةوزارة اإلسكان اإلسرائيلية تصادق على  

ة اإلسكان اإلسبرائيلية، يوم الثالثاء على مخطط صادق مجلس التخطيط والعناء التاعع لوزابر : تل أعيب
، والتي ستكون قبرب عكا داخل الخط األخضبر، األمبر الذي 1943لعناء أول مدينة عبرعية منذ عام 

عزل الفلسطينيين عن  اإلسبرائيليةبرأت ع ض األوساط أنه يأتي في سياق محاوالت السلطات 
 التجم ات اليهودية.

 وحدة سكنية. األف 10ة في تقبريبرها، ان المدينة سوف تضم وذكبرت القناة الثانية ال عبري
، أن المدينة سوف تكون أول مدينة اإلسبرائيليةوأضاف التقبريبر الذي اوبردته صحيفة"جيبروزاليم عوست" 

 منذ تأسيسها. إسبرائيلللفلسطينيين غيبر العدو يتم اقامتها في 
سمة وسوف يتم برعطها عخط قطابر من الف ن 40وتاعع أن من المقبربر أن يعلغ ت داد سكان المدينة 

 المقبربر تسييبره عين عكا وكبرمل.
كانت صحيفة "هآبرس" ال عبرية، كشفت االثنين الماضي عن مخطط تس ى حكومة االحتالل لتنفيذه، 
عشأن إقامة مدينة فلسطينية في الداخل، من أجل تسكين آالف األسبر الفلسطينية التي تقطن مناطق 

 ئيلية.قبريعة من التجم ات اإلسبرا
كم مبرعع عمحاذاة علدة الجديدة )المكبر( 1300ووفقا للمخطط، فإن هذه المدينة ستقام على مساحة 

ألف شخص، وسيكون م ظم العناء فيها مؤلًفا من ست طعقات فما فوق، إلى جانب  40وتستوعب 
 "عناء عبرعي تقليدي".

يمين داخل األحياء ذات األغلعية وتهدف إقامة هذه المدينة إلى التخفيف من أعداد الفلسطينيين المق
اليهودية، ووقف انتقال فلسطينيي الداخل للسكن في تلك التجم ات، والتي ت تعبر السلطات أنه يهدد 

 األغلعية اليهودية فيها.
4/55/8154القدس، القدس،   

 
 مواطناً  36ويشرد االحتالل يهدم أربعة منازل في بلدة سلوان  

فات تاع ة لعلدية االحتالل في القدس المحتلة، أبرع ة منازل يقطنها هدمت جبرا :وفا –القدس المحتلة 
مواطنا في حي "وادي ياصول" في علدة سلوان في القدس المحتلة عحجة العناء دون تبرخيص.  30

وبرافقت قوات كعيبرة من جنود وشبرطة االحتالل برافقت جبرافات االحتالل، وفبرضت طوقا عسكبريا 
 هدم في الحي، ثم شبرعت الجبرافات عهدم المنازل.محكما حول العيوت المهددة عال
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ولفت األهالي إلى أن عملية الهدم اليوم تأتي في اطابر سلسلة ال قوعات التي أقبّرها برئيس علدية 
االحتالل في القدس "نيبر عبركات" انتقاما من األهالي، عسعب مشابركة أعنائهم في التصدي العتداءات 

من حمالت الدهم والتفتيش في المنطقة على برخص المتاجبر،  االحتالل، كما أنها تأتي ع د يومين
 والضبرائب، وتحبريبر المخالفات المالية ألصحاعها. 

1/55/8154الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 "إسرائيل"نقابة وجمعية حقوقية تدعو االتحاد األوروبي لتعليق اتفاقياته مع  300أكثر من  

لحقوق اإلنسان، ونقاعات عمال، وأحزاب سياسية  مؤسسات وجم يات 305دعت  :وفا –عبروكسل 
أوبروعية، االتحاد االوبروعي لت ليق اتفاقيات الشبراكة التي تبرعطه مع إسبرائيل، لمحاسعة إسبرائيل على 

 المجزبرة التي ابرتكعتها في غزة في وقت ساعق من هذا ال ام.
ة من دول االتحاد، دول 19وقال عيان مشتبرك صدبر من قعل هيئات المجتمع المدني الكعبرى من 

سبرائيل يقوي ال القات الثنائية، ويشيبر أن »امس،  إن استمبرابر هذه الم اهدة عين االتحاد األوبروعي وا 
 «.سبرائيل مفادها، عأنها غيبر ملزمة عااللتزام عالقانون الدوليالأعضاء االتحاد يبرسلون برسالة 

تحاد األوبروعي فيديبريكا موبرغيني ممثلة السياسة الخابرجية لاللوسلمت المنظمات العيان المكتوب، 
والتي تسلمت منصعها هذا األسعوع، والتي ستكون أول برحلة خابرجية لها إلى المنطقة، مشيبرة إلى أن 

اإلسبرائيلية هي اإلطابر البرئيسي لل القة الوثيقة عين االتحاد األوبروعي  -اتفاقية الشبراكة األوبروعية
سبرائيل، والتي تمنح إسبرائيل االفضلية عا لوصول إلى األسواق األوبروعية، كما تسمح لها عالمشابركة وا 

 في المزيد من العبرامج والمشابريع االوبروعية اكثبر من أي علد آخبر غيبر أوبروعي.
ومن اعبرز الموق ين على العيان، مؤتمبر نقاعات ال مال االيبرلندية، واالتحادات الوطنية في: إسعانيا، 

ياسية عما في ذلك حزب عوديموز، والمنظمات غيبر وفبرنسا، وعلجيكا، إضافة إلى األحزاب الس
 في علجيكا، وتبروكيبر في إيبرلندا. CNCDالحكومية البرئيسية، ومن ضمنها 

1/55/8154الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 "إيريز" مع غزةو االحتالل يفتح معبري كرم أبو سالم: هيئة المعابر 

، اليوم الثالثاء، م عبري غزة الوحيدين مع فتحت سلطات االحتالل اإلسبرائيلي :)األناضول(-الغد
 األبراضي المحتلة، "كبرم أعو سالم"، و"عيت حانون"، ع د إغالق  دام ليومين متتالين.
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وقال نظمي مهنا، مديبر هيئة الم اعبر والحدود الفلسطينية، إن السلطات اإلسبرائيلية فتحت صعاح 
تجابري الوحيد لقطاع غزة، وعيت حانون "إيبريز"، اليوم )الثالثاء( م عبري غزة "كبرم أعو سالم" المنفذ ال

 الخاص عتنقل األفبراد من غزة إلى الضفة.
ومن جانعه، قال برائد فتوح، برئيس لجنة تنسيق إدخال العضائع، إلى قطاع غزة، في وزابرة االقتصاد 
ع الفلسطينية، إن السلطات اإلسبرائيلية فتحت صعاح م عبر كبرم أعو سالم أمام حبركة إدخال العضائ

 والمساعدات الغذائية.
شاحنة محملة ععضائع للقطاعين التجابري والزبراعي ستدخل القطاع اليوم،  300وأوضح فتوح أن نحو 

إضافة لضخ كميات من السوالبر الصناعي الخاص عمحطة الكهبرعاء الوحيدة في غزة، وضخ كميات 
 من العنزين والسوالبر وغاز الطهي.

1/55/8154الغد، عمان،   
 

 الفلسطينيةلم تستثمر الحد األدنى من الدعم األوروبي للقضية  الفلسطينيةالسلطة  :رماجد الزي 
استهجن برئيس مؤتمبر فلسطينيي أوبروعا وبرئيس مبركز ال ودة الفلسطيني في عبريطانيا ماجد لندن: 

الزيبر الموقف الفلسطيني البرسمي وعدم تف يله ألدوات قوية للضغط على ال دو الصهيوني، خصوصا 
أسماه عـ "انقالب المزاج ال المي واألوبروعي على وجه الدقة والتحديد"، لناحية دعم القضية  ع د ما

الفلسطينية. وقال الزيبر في تصبريحات لـ "قدس عبرس": "هناك عيئة قانونية وديعلوماسية وسياسية 
هذه متصاعدة لدعم القضية الفلسطينية، وال نبرى استثمابرا من السلطة الفلسطينية للحد األدنى ل

 الخصوعة في العيئة ال المية".
وبرأى الّزيبر أن ما يجبري في القدس والمسجد األقصى يحتاج إلى وقفة جادة يش بر فيها االحتالل 
الصهيوني عأنه يبرتكب حماقات عاعتداءاته على األقصى، وقال: "في المائة عام الماضية ومنذ وعد 

تعطة عالقدس واألقصى تحديدا، ولن تكون علفوبر كانت غالعية االنتفاضات التي دخلت التابريخ مبر 
االنتفاضات المقعلة في منأى عما يجبري في القدس واألقصى، فالضميبر الفلسطيني الجم ي مبرتعط 

 ابرتعاطا عضويا عالقدس ودبرتها المسجد األقصى".
4/55/8154قدس برس،   

 

 قاعس المجتمع الدوليتجاء نتيجة عن األسرى" ال يسري بأثر رجعي و  اإلفراج: قانون "منع "الضمير" 
"األيام": قال مديبر الوحدة القانونية في مؤسسة الضميبر لبرعاية األسيبر وحقوق اإلنسان  -برام هللا 

المحامي محمود حسان، أمس، إن قانون "منع االفبراج عن األسبرى" الذي صادقت عليه الكنيست 
 عالقتل.أمس ال يسبري عأثبر برج ي، أي انه لن يشمل األسبرى الذين سعق وأدينوا 
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وأضاف المحامي حسان: "إن القانون يمنح محاكم االحتالل صالحية وصف أي عملية قتل على 
"خلفية قومية" عأنها نفذت في ظبروف خطيبرة، وهذا ي ني أن مدة الحكم المؤعد عحق األسيبر الذي نفذ 

دة المؤعد إال عامًا، وأن األسيبر لن يتمكن من تقديم طلب تحديد م 40عملية القتل ال تحدد عأقل من 
عامًا في األسبر، وهذا ي ني أن القانون يغلق الطبريق أمام تحبريبر األسبرى  15ع د قضاءه أكثبر من 

الفلسطينيين المدانين عتهم قتل في ظبروف خطيبرة على "خلفية قومية" في إطابر التفاوض أو صفقة 
ح "ال فو" ألي تعادل سياسية، حيث يسحب هذا القانون من برئيس حكومة االحتالل صالحيات من

 أسيبر مدان عالقتل".
واعتعبرت مؤسسة الضميبر في عيان صحافي امس أن قيام دولة االحتالل عسن هذا القانون جاء نتيجة 
تقاعس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية عن ممابرسة الضغوط على دولة االحتالل ولجم 

 الجنايات الدولية.عنصبريتها، وعدم توجه السلطة الفلسطينية الى محكمة 
 1/55/8154األيام، رام هللا، 

 
 اإلسرائيلي "الشرور التشريعي"رئيس نادي األسير يطالب العالم بالتدخل لكبح  

قال قدوبرة فابرس برئيس نادي األسيبر إن على ال الم أن يتدخل لكعح : فادي أعو س دى -برام هللا 
انين عنصبرية عحق الفلسطينيين، خاصة الشذوذ التشبري ي الذي يمابرسه االحتالل من خالل فبرض قو 

ع د مصادقة الكنيست على مقتبرح قانون يمنع ال فو عن األسبرى الفلسطينيين. واضاف أنه عات من 
الالفت وفي ظل وجود هذا االئتالف ال نصبري وانشغال ال الم عأزمات كثيبرة في أنحاء مختلفة من 

ومنهجًا عنصبريين وتتبرجم ذلك في تعنيها ال الم، أن إسبرائيل تمابرس وعشكل واضح وعميق، فكبرًا 
 لقبرابرات ولسياسات ولمواقف عملية.

واعتعبر فابرس أن األخطبر من ذلك أن هذا المنهج وصل إلى عصب دولة االحتالل وهو القانون، 
نما على المجتمع اإلسبرائيلي وعلى  األمبر الذي عات يشكل خطبرًا ليس فقط على الش ب الفلسطيني وا 

 فاهيم الدولية.منظومة القيم والم
1/55/8154القدس العربي، لندن،   

 
 يستخدمون وجوه الفرشات لتغطية أجسادهم من البرد "جلبوع"و "مجدو"األسرى في نادي األسير:  

ال يزالون محبرومين من إدخال « جلعوع»و« مجدو»ن االسبرى في سجني نادي األسيبر أاكد : برام هللا
 إلى استخدام وجوه الفبرشات لتغطية أجسادهم من العبرد. المالعس واألغطية الشتوية، وأنهم يضطبرون

نادي مأمون الحشيم، الذي زابر األسبرى في السجنين عأن م اناتهم تتفاقم في ظل الوأوضح محامي 
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االكتظاظ الشديد، وازدياد عدد الموقوفين، والذين يحتاجون للمالعس واألغطية والفبرشات، إذ ينتقلون 
)لعاس عني اللون خفيف(، ولفت « الشاعاص»ن ال ادية عمالعس من مبراكز التوقيف إلى السجو 

 ( أسيبر.1100علغ أكثبر من )« مجدو»المحامي أن عدد األسبرى في سجن 
1/55/8154الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "شطه" سجن تفاقم األوضاع الصحية لعدد من األسرى المرضى في 

لألسبرى المبرضى في سجن "شطه" تتفاقم نتيجة قال "نادي األسيبر" الفلسطيني، إن األوضاع الصحية 
لمحامي النادي الذي قام عزيابرته في سجن "شطه" أن أطعاء  األسبرىلسياسة اإلهمال الطعي، وذكبر 

المسكنات فقط ك الج، وأكد األسبرى أن سياسة اإلهمال الطعي تتفاقم  ممصلحة السجون يقدمون له
وعحاجة ل الج ذو تكلفة عالية أو عمليات عحقهم، وتحديدا من هم ي انون من أمبراض خطيبرة 

 جبراحية.
4/55/8154، فلسطين أون الين  

 
 أسيراً  74محاكم االحتالل تمدد اعتقال نادي األسير:  

( في اآلونة األخيبرة، عذبري ة استكمال التحقيق 34"األيام": مددت محاكم االحتالل اعتقال ) -برام هللا 
بر إلى أن جلسات محاكمة ست قد لألسبرى في الفتبرات واإلجبراءات القضائية، وأشابر نادي األسي

 القادمة.
وأوضح النادي في عيان صحافي صدبر عنه أمس عأن محكمة االحتالل في "عوفبر" مددت اعتقال 

( أسيبرًا، فيما مددت محكمة 14( أسيبرًا، أما محكمة االحتالل في "سالم"؛ فقد مددت اعتقال )13)
 أسيبرًا، وُمدد لثمانية أسبرى، في محكمة "عسقالن".( 10االحتالل في "الجلمة" اعتقال )

فيما مددت محكمة  أبرع ة أسبرى، وأضاف النادي عأن محكمة االحتالل في "عيتح تكفا" مددت اعتقال
 خمسة آخبرين.االحتالل في "المسكوعية" اعتقال 

1/55/8154األيام، رام هللا،   
 
 م صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافقبغزة احتجاجًا على عد إضراب شامل للموظفين العموميين 

شّل اإلضبراب الشامل الذي دعت إليه نقاعة الموظفين عغزة، جميع المبرافق الحكومية  فايز أعوعون:
في قطاع غزة، أمس، عاستثناء المدابرس وذلك للضغط على حكومة التوافق الوطني عهدف الوصول 

 إلى كامل حقوق الموظفين ال سكبريين والمدنيين.
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ال شبرات من الموظفين في وزابرة الصحة والوزابرات والمؤسسات الحكومية األخبرى نظموا صعاح وكان 
أمس، وقفتي احتجاج، إحداهما نظمتها النقاعات الصحية في عيادة البرمال وسط مدينة غزة، والثانية 

 واتعهم.نظمتها نقاعة الموظفين ال موميين أمام مجلس الوزبراء عغزة، وذلك للمطالعة عحقوقهم وصبرف بر 
واعتعبر محمد صيام برئيس نقاعة الموظفين في غزة في المؤتمبر الصحافي الذي ُنظم خالل االعتصام 

دوالبر للموظفين المدنيين عغزة، خطوة في  1100الذي دعت إليه النقاعة "أن صبرف حكومة الوفاق 
لموظفين دون االتجاه الصحيح ومبرحب عها، ولكنها غيبر كافية وتحتاج إلى تنفيذ فوبري لكل حقوق ا

 استثناء".
ودعا صيام حكومة التوافق لالعتبراف عشبرعية الموظفين ودمجهم في الوزابرات وصبرف برواتعهم شهبريا 
من خزينة السلطة ووزابرة المالية، وتحديد صالحيات اللجنة اإلدابرية والقانونية عشكل ال لعس فيه وال 

 تأويل، وتحديد وقت زمني محدد لالنتهاء من كافة أعمالها.
1/55/8154األيام، رام هللا،   

 
 روضة أطفالإلى باالستيطان  مهدداً  فلسطينيون يحولون منزالً  :الخليل 

مهدد »األناضول: افتتح نشطاء فلسطينيون، أمس، بروضة أطفال، في منزل قديم  -الخليل 
ليل، من قعل جماعات يهودية، في شابرع الشهداء، وسط العلدة القديمة، في مدينة الخ« عاالستيطان

 جنوب الضفة الغبرعية.
)غيبر حكومي(، البروضة ع د عمل « شعاب ضد االستيطان»وافتتح النشطاء المتطوعون في  تجمع 

 استمبر عامين متواصلين، عحسب الناطق اإلعالمي عاسم التجمع، محمد زغيبر.
ى متطوع عملوا في المنزل، وحولوه من مكب للنفايات، وعيت مهجوبر إل 500نحو »وقال زغيبر إن 

 «.بروضة أطلق عليها اسم بروضة الشهداء
مهدد عاالستيطان من قعل جماعات يهودية، كانت تخطط لالستيالء »وعحسب زغيبر فإن المنزل 

 «.أنقذه من السيطبرة اإلسبرائيلية عليه»، م تعبرًا أن تحويله إلى بروضة «عيله
)لم يسمها(  طفاًل، عشكل مجاني، عحسب زغيبر الذي ذكبر أن مؤسسات 45وتبرعى البروضة نحو 

 ت هدت عدفع برواتب الموظفين، واحتياجات البروضة.
1/55/8154القدس العربي، لندن،   

 

 اعتصامان في البيرة وطولكرم تضامنًا مع األسرى 
"وفا": نظمت اللجنة ال ليا لمتاع ة شؤون األسبرى، وقفة تضامنية أمام الصليب  -العيبرة، طولكبرم 

 لي األسبرى وطالب مدابرس.األحمبر في العيبرة، امس، عمشابركة أها
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وحذبر برئيس هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين عيسى قبراقع، خالل كلمته، من ص وعة األوضاع داخل 
 .السجون اإلسبرائيلية

من جهته، أكد برئيس اللجنة ال ليا لمتاع ة شؤون األسبرى أمين شومان، على ضبروبرة االلتفاف حول 
 .اص' عحقهم المزيد من قبرابرات القمع واالستفزازقضية األسبرى، الذين تتخذ مصلحة السجون 'الشاع

وفي طولكبرم اعتصم جمع غفيبر من أهالي األسبرى في محافظة طولكبرم، أمام مكتب الصليب 
 األحمبر تضامنا مع أعنائهم القاع ين في سجون االحتالل.

انب وشابرك عاالعتصام المحافظ ععد هللا كميل، وأمين سبر فتح إقليم طولكبرم مؤيد ش عان، إلى ج
 ممثلي فصائل ال مل الوطني، والمؤسسات البرسمية والش عية واألمنية في المحافظة.

1/55/8154األيام، رام هللا،   
 
 يفوز بجائزة "بي بي سي" لألفالم القصيرة مهدي فليفل" للمخرج الفلسطيني زينوسفيلم " 

، أسماء الفائزين عجائزة ال برعية، عالت اون مع المجلس الثقافي العبريطاني "عي عي سي"أعلنت : لندن
 BBC Radio"لألفالم والوثائقيات في حفلة أقيمت ليل أول من أمس في مسبرح  "عن قبرب"

Theatre"  في وسط لندن، قدمها الكوميدي العبريطاني  "عي عي سي عبرودكاستنغ هاوس"داخل معنى
 جيبريمي هابردي.

الم القصيبرة، صحافة المواطن، وجائزة وتوزعت الجوائز على أبرعع فئات، هي: األفالم الوثائقية، األف
  «.عي عي سي للصحافيين الشعاب»

أعمااًل أنتجت حول مواضيع لها عالقة « عن قبرب»وعلى مدى أبرع ة أيام متتالية، عبرض مهبرجان 
  معاشبرة عالتغييبرات التي شهدها ال الم ال برعي او الظبروف التي ادت اليها.

)الغبريب( الذي يمزج عين  "زينوس"فلسطيني مهدي فليفل عفيلم وعن فئة األفالم القصيبرة فاز المخبرج ال
ومحادثات هاتفية سجلت أثناء وجود أعو إياد هناك.  1011مشاهد مصوبرة لزيابرات لليونان عام 

ويصوبر الفيلم م اناته اليومية من أجل العقاء وش وبره الدائم عالمنفى في علد تحول فيه األمل إلى 
 .كاعوس

1/55/8154الحياة، لندن،   
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المتحــدة تقتطــع مصــاريف باهظــة مــن المســاعدات الموجهــة  األمــم: الخارجيــة المصــريةبمســؤول  

 لغزة
الشديد من  استغبراعهأعبرب مصدبر مسؤول في الخابرجية المصبرية عن أن  :صالح جم ة - القاهبرة

اعدات مليون دوالبر أمبريكي كمصابريف إدابرية من أموال المس 30حصول األمم المتحدة على حوالي 
 الموجهة إلى قطاع غزة.

برفض ذكبر اسمه، ان ع ض وسائل اإلعالم اوبردت أن األمم المتحدة حصلت  الذيوقال المصدبر 
ألف دوالبر أمبريكي كمصابريف إدابرية من أموال المساعدات الموجهة إلى قطاع  300على حوالي 
المبرتعات المستحقة لحوالي  مليون دوالبر أمبريكي، وذلك عاعتعابرها الدف ة األولى من 30غزة عإجمالي 

 ألف موظف. 14
وأضاف، هذا ي د أمبرا مستغبرعًا في ظل حاجة قطاع غزة الشديدة ألموال المساعدات، كما أن 
حصول األمم المتحدة على تلك المصابريف اإلدابرية العاهظة ال يقابرن سوى عالعنوك التجابرية، وهو ما 

 حدة.ال يتفق مع الطعي ة اإلنسانية ل مل األمم المت
 4/55/8154القدس، القدس، 

 
 اإلسرائيلية  - ينفي استئناف المفاوضات الفلسطينية دبلوماسي مصري 

أكد مصدبر دعلوماسي مصبري، أنه ال توجد أية مؤشبرات حتى اآلن الستئناف : أحمد برعيع -القاهبرة 
تم اإلعالن عنه  المفاوضات الفلسطينية اإلسبرائيلية غيبر المعاشبرة التي تتم عبرعاية مصبرية، وفقا لما

 من قعل خالل الشهبر الجابري.
وأبرجع المصدبر ذلك إلى اشت ال الخالفات عين الطبرفين فتح وحماس من جديد وتعادل التبراشق 

لى الممابرسات اإلسبرائيلية في القدس والمسجد األقصى من جانب آخبر.  اإلعالمي من جانب، وا 
نما تمبر عمبرحلة من الجمود عانتظابر ولفت المصدبر، إلى أن ال ملية لم تت برض للفشل أو االن هيابر وا 

حدوث انفبراجه، منوها في هذا الصدد إلى زيابرة صائب عبريقات كعيبر المفاوضين إلى واشنطن ولقائه 
 وزيبر الخابرجية األمبريكي جون كيبري.

وقال المصدبر في تصبريحات خاصة لـ"عواعة الشبرق" أنه ال توجد أية جهود مصبرية في الوقت لبراهن 
ناف المفاوضات في ظل الم طيات البراهنة، مشيبرا إلى انشغال مصبر عأحداث سيناء ألجل استئ

 عالدبرجة األولي وال مل علي تصفية عؤبر اإلبرهاب عها، وحسم هذه الم بركة عأسبرع وقت ممكن.
 1/55/8154الشرق، الدوحة، 
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 نفقاً  5281على الحدود مع غزة.. والمجموع  يدمر نفقين جديدين المصري الجيش 

القوات المسلحة جهودها لتأمين حدود الدولة على جميع االتجاهات االستبراتيجية والحفاظ  واصلت
، عالتنسيق الميداني الثاني، حيث تمكنت عناصبر حبرس الحدود عالجيش المصبري القوميعلى األمن 

عبرفح، أمس،  الحدوديمع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من تدميبر نفقين جديدين على الشبريط 
 نفقا.  1315ما تم تدميبره  إجماليصعح لي

 1/55/8154المصري اليوم، القاهرة، 
 
 األمين العام لـ"حزب هللا": صواريخنا تطال كامل فلسطين المحتلة 

حّذبر األمين ال ام لـ"حزب هللا" تل أعيب من أن صوابريخ المقاومة ستصل إلى كل : "مبرصد السفيبر"
أن "حزب هللا" سيلحق الهزيمة عالتكفيبريين في كل مكان  مكان على امتداد فلسطين المحتلة، مؤكداً 
 وتحديدًا في القلمون "حيث وض نا ممتاز".

ذ اعتعبر أن التهديدات اإلسبرائيلية عن شّن حبرب لعنانية ثالثة دليل خوف وال تنعع من قوة، قال  وا 
المقاومة  ، في االحتفال المبركزي لمناسعة ذكبرى عاشوبراء في الضاحية الجنوعية، إننصبر هللا

اإلسالمية في أعلى دبرجات الجهوزية وعينها لم تغفل عن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة "ف ليكم 
 أن تغلقوا مطابراتكم وموانئكم ألن الذهاب إلى حبرب م نا سيكون مكلفًا جدًا".

 أن "الصهاينة يستغلون ضياع ال الم اإلسالمي نصبر هللاوعن الوضع في فلسطين المحتلة، برأى 
ليحّققوا حلمهم عتهديم األقصى"، م تعبرًا أن "أكعبر مصيعة وعابر يلحق األمة اإلسالمية هو أن تت برض 
قعلتها األولى للتدنيس والتهويد"، داعيًا جميع المسلمين لتجاوز الخالفات وال مل عشكل جماعي 

 لحماية األقصى.
1/55/8154، السفير، بيروت  

 
 "إسرائيل"نزاع مع ال األولىالبطريرك الراعي: مأساتنا  

ال يجوز "انه  إلىالغبرب منعهًا  إلىتوّجه العطبريبرك المابروني عشابرة البراعي : الحياة -عيبروت 
مأساتنا في ال الم ال برعي عدأت عنزاع " أن أستبراليا، مؤكدًا من كانعيبرا في "االستمبرابر في ما نحن عليه

 ."فلسطيني، ولم ُيحّل حتى اليوم - إسبرائيلي
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من معنى العبرلمان الذي ُأحيط عحبراسة أمنية مشددة، وأمام حضوبر ديعلوماسي عبرعي: وقال البراعي 
، األهلالحبرب عين  إلىما يجبري وكأن النابر تؤخذ من هذا النزاع لتفت ل كل مشاكلنا وصواًل  "إن

 ."تكفيبرية أقولوال  األصولية اإلبرهاعيةوظهوبر التنظيمات 
1/55/8154، الحياة، لندن  

 
 يل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزةقطر تتعهد بتمو  

 ت هدت دولة قطبر عدفع ثمن الوقود الالزم لمحطة توليد الكهبرعاء الوحيدة في قطاع غزة لثالثة شهوبر.
وأعلغ برئيس الوزبراء القطبري ععد هللا عن ناصبر عن خليفة آل ثاني، نائب برئيس المكتب السياسي 

اتفي عه اليوم، عقبرابر دولة قطبر تحويل ثمن وقود لحبركة "حماس" إسماعيل هنية، خالل اتصال ه
محطة الكهبرعاء لمدة ثالثة شهوبر إلى خزينة السلطة الفلسطينية، عحسب عيان أصدبره مكتب هنية 

 مساء اليوم الثالثاء
 وأكد برئيس الوزبراء القطبري على دعم دولته للش ب الفلسطيني عشكل عام وسكان قطاع غزة خاصة.

 4/55/8154، فلسطين أون الين
 
 الصهيونية بسبب مواقفه ضد   بلجيكا تمنع دخول السويدان إلى أراضيها 

قال الداعية الكويتي، طابرق السويدان، إن علجيكا من ته من دخولها عسعب : األناضول –الكويت 
 مواقفه "ضد الصهيونية والجبرائم الهمجية إلسبرائيل".

التواصل االجتماعي "تويتبر"، الثالثاء:  وقال السويدان، في تغبريدة له ععبر حساعه البرسمي عموقع
علجيكا من ي من الدخول )برغم حصولي على فيزا "عضغط من اللوعي الصهيوني قبربرت حكومة 

 "تأشيبرة" صالحة( وذلك عسعب مواقفي الصبريحة ضد الصهيونية والجبرائم الهمجية إلسبرائيل.".
بربرت منع السويدان من زيابرة عبروكسل، وفي وقت ساعق من الثالثاء، أعلنت الحكومة العلجيكية أنها ق

وكان من المقبربر أن يلقي السويدان كلمة أمام "الم برض  عزعم أن تصبريحاته "م ادية للسامية".
 اإلسالمي في عبروكسل".

 1/55/8154، 85موقع عربي 
 
 بلغها عزم الفلسطينيين التوجه لألمم المتحدةأواشنطن تقر بأن عريقات  

ت الناطقة البرسمية عاسم وزابرة الخابرجية األميبركية جنيفبر عساكي قال :س يد عبريقات - واشنطن
الثالثاء انه ليس لديها ما تنفيه لما نسب لبرئيس شؤون المفاوضات في منظمة التحبريبر صائب 
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عبريقات انه اعلغ وزيبر الخابرجية األميبركي جون كيبري أثناء اجتماعهما الطويل االثنين أن 
 ألمم المتحدة من أجل وضع سقف زمني إلنهاء االحتالل.الفلسطينيين عازمون على التوجه ل

وقالت عساكي في إطابر بردها على سؤال وجهه القدس دوت كوم عهذا الخصوص )أن عبريقات أعلغ 
كيبري عأن الفلسطينيين ذاهعون ال محالة لألمم المتحدة( "لقد أخعبركم عذلك، وأنا ليس لدي ما يتناقض 

زيبر كيبري كبربر الموقف األميبركي الم ابرض لكافة أشكال أن أخعبرك أن الو  علىمع ذلك؛ ولكن 
 من شأنها أن تحكم مسعقًا نتائج قضايا الحل النهائي". التيالخطوات االنفبرادية 

ليس  -ولكن لم برفتك-وأضافت عساكي "ومع ال لم أنهم لم يخوضوا غمابر التفاصيل عهذا الشأن 
فإن هذا النقاش هو نقاش معدئي؛ أخذ  هناك حتى هذه اللحظة مشبروع في األمم المتحدة، ولذلك

 وعطاء وان برغعتنا في السماع منهم )الفلسطينيين( هو جزء من أسعاب االجتماع" الذي ان قد االثنين.
وحول ما نسب لمصدبر فلسطيني مسؤول عخصوص حصول فلسطين على دعم دولة ثامنة من 

إلى مجلس األمن الدولي من أجل أعضاء مجلس األمن الخمسة عشبر )دعم توجه القيادة الفلسطينية 
التصويت على مشبروع قبرابر يطالب عإنهاء االحتالل اإلسبرائيلي خالل فتبرة زمنية محددة( قالت 

 عساكي "لن أستعق األحداث عالتكهن على ما قد يجبري".
وعلمت القدس دوت كوم من مصدبر موثوق في واشنطن أن "اإلدابرة تعحث عن صيغة تجنعها عناء 

لنقض )الفيتو( في مجلس األمن في حال أصبر الفلسطينيون على خوض م بركة وحبرج فبرض حق ا
 مجلس األمن".

فكبرة أميبركية عديلة )لطبرح مشبروع فلسطيني على مجلس األمن  أن هناكوتاعع المصدبر "أنا ال أقول 
حزيبران  4يحدد انتهاء االحتالل مع حلول جدول زمني محدد، وقيام دولة فلسطينية على حدود 

ولكن التوصل لصيغة تمثل قاسما مشتبركا يتحدث عن ضبروبرة قيام دولة فلسطينية وأن (، 1903
 األوان قد آن لذلك ععبر التفاوض المعاشبر هو أمبر ممكن".

وفي سياق ذي صلة، علقت عساكي على برسالة البرئيس محمود ععاس إلى ذوي الشهيد محمود 
لحاخام المتطبرف مناحيم غليك، عالقول حجازي الذي أعدمته سلطات االحتالل مدعية أنه حاول قتل ا

 تساعد على خلق أجواء تخفف التوتبر. إنها ال
 1/55/8154القدس، القدس، 

 
 وزيرة خارجية االتحاد األوروبي: هدفي إقامة دولة فلسطينية 

قالت وزيبرة الخابرجية الجديدة لالتحاد األوبروعي فيديبريكا موجيبريني، "إن هدفها خالل  :وفا -برام هللا 
 واليتها الممتدة لخمس سنوات إقامة دولة فلسطينية". فتبرة
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جاء ذلك خالل لقائها عدة وكاالت إخعابرية أوبروعية أمس األول، حيث من المقبربر أن تزوبر قطاع 
سبرائيل نهاية األسعوع الجابري.  غزة وبرام هللا وا 

قيام هذه الدولة وأكدت "أنه ليس المهم عدد الدول التي ت تبرف عالدولة الفلسطينية، ولكن األهم هو 
على أبرض الواقع خالل السنوات الخمس القادمة"، مشيبرة إلى أن عملية السالم في المنطقة هي 
قضية أساسية عالنسعة لالتحاد األوبروعي، وما يحدث في القدس وقطاع غزة والضفة يؤثبر عشكل كعيبر 

 على كامل المنطقة.
 1/55/8154الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لشروع في تطبيق اآللية المؤقتة إلعادة إعمار قطاع غزةروبرت سيري: ا 

األيام: أكد بروعبرت سيبري، مع وث األمين ال ام لألمم المتحدة للشبرق األوسط، أن "اآللية  -القدس 
المؤقتة إلعادة إعمابر غزة عدأت عملياتها، مع إعطاء أولوية التبركيز على ج ل مواد االعمابر متاحة 

 المأوى". إلجبراء إصالحات عاجلة في
مستفيد شبراء مواد العناء  300وقال سيبري في عيان صحافي: اعتعابرا من مساء االثنين، كان عإمكان 

 المطلوعة من أجل العدء في إعادة تأهيل منازلهم ع د الصبراع المدمبر األخيبر.
وأشابر سيبري إلى إنه "تواصل األمم المتحدة حشد كل الجهود لضمان نجاح هذه اآللية لصالح 

 سطينيين في قطاع غزة وعلى نطاق من شأنه تلعية احتياجات إعادة اإلعمابر الضخمة في غزة".الفل
وقال: "تقاد اآللية من قعل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية وال مل من خالل القطاع الخاص في 
غزة، وفي هذا الصدد، فإن من الضبروبري تسبريع تنفيذ اآللية عشكل عاجل من أجل الوصول إلى 

منزل عحاجة إلى إصالح عاستخدام األسمنت أو غيبرها من المواد ذات االستخدام  ألف 00 نحو
 المزدوج في وقت معكبر من موسم الشتاء".

، عما 00،000وأضاف سيبري: "ت مل األمم المتحدة عشكل كامل على استكمال مسح هذه المنازل 
 في ذلك جمع موابرد كافية لمساعدة المحتاجين".

 جهوده "في األيام المقعلة مع األطبراف للت جيل عهذا ال مل على وجه السبرعة".ووعد سيبري ععذل 
ولفت المع وث االممي إلى انه "في غياب عدائل قاعلة للحياة، ت تعبر األمم المتحدة اآللية المؤقتة 
إلعادة اإلعمابر خطوة مهمة نحو برفع جميع االغالقات على قطاع غزة وفقا لقبرابر مجلس األمن 

" وقال: "مع عدء تف يل اآللية يصعح ما هو أكثبر أهمية هو  1009الصادبر ال ام  1300م الدولي برق
أن تفي الجهات المانحة عت هداتها التي أعلنتها في مؤتمبر القاهبرة لتمويل مشابريع العنية التحتية التي 

 تشتد الحاجة إليها وم الجة احتياجات الكهبرعاء والمياه عصوبرة عاجلة لقطاع غزة".
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سيبري على انه "من اجل تنفيذ إعادة اإلعمابر عالسبرعة المطلوعة، يجب تمكين حكومة التوافق وشدد 
الوطني أيضا من تحمل مسؤولياتها الشبرعية في غزة" داعيا "جميع األطبراف الم نية إلى الت اون 
جبراء  وعشكل عاجل لم الجة القضايا المهمة، مثل نقل السيطبرة الكاملة على الم اعبر للحكومة وا 

 إصالح للخدمة المدنية عحسن النية، عما في ذلك في قطاع األمن".
 1/55/8154األيام، رام هللا، 

 
 " للمدنيين في غزةمروعاً  ظهر "ازدراءً أالجيش اإلسرائيلي : منظمة العفو الدولية 

 "ازدبراء مبروعا"أ ف ب: اعلنت منظمة ال فو الدولية االبرع اء أن الجيش االسبرائيلي اظهبر  -القدس 
 لمدنيين في غزة خالل حبرب الخمسين يوما التي شنها على القطاع في تموز/ يوليو واب/ اغسطس.ل

 "اي دليل"ودحضت إسبرائيل االتهامات التي ساقتها هذه المنظمة غيبر الحكومية مؤكدة انها لم تقدم 
ماس وسيلة دعائية لح"جبرائم الحبرب التي ابرتكعتها حماس وان تقبريبرها "وهي لم تأخذ عالحسعان 

 .األخبرى"والتنظيمات االبرهاعية 
تنظيمات "ولكن هذه المنظمة التي تدافع عن حقوق االنسان ومقبرها في لندن اتهمت في تقبريبرها 

االف الصوابريخ على اسبرائيل وقتلها ستة مدنيين من  عإطالقهافلسطينية مسلحة عابرتكاب جبرائم حبرب 
 ."عينهم طفل

اب/  10تموز/ يوليو الى  3على قطاع غزة واستمبرت من واستشهد في الحبرب التي شنتها اسبرائيل 
اسبرائيليا م ظمهم  30من  أكثبرفلسطيني م ظمهم من المدنيين كما قضى  1100من  أكثبراغسطس 

 من الجنود.
تحدثت ” عائالت تحت االنقاض: هجمات اسبرائيلية على منازل فابرغة“وفي تقبريبرها الذي جاء ع نوان 
واستشهد خاللها  "عدون اي تحذيبر"نية هجمات شنها الجيش على منازل منظمة ال فو الدولية عن ثما

 ."طفال 01مدنيين عينهم  104ما ال يقل عن "
حيانا قتل أمنازل و  إلزالةاالسبرائيليين لجأوا مبرات عدة الى ضبرعات جوية “واشابر التقبريبر إلى أن 

 .عأكملها"عائالت 
عشكل معاشبر وعشوائي مدنيين أو معان يقطنها استهدفت احيانا و "واتهمت المنظمة اسبرائيل عانها 

 ."مدنيون ما يمكن ان يشكل جبرائم حبرب
واعتعبر فيليب لوثبر، مديبر عبرنامج الشبرق االوسط وشمال افبريقيا في منظمة ال فو الدولية ان نتائج 

م ازدبراء مبروعا للمدنيين الفلسطينيين الذين اتاحت له"التقبريبر تظهبر ان القوات االسبرائيلية اثعتت 
 من القطاع الخاضع للحصابر االسبرائيلي. "الفبرصة الهبرب
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واشابرت المنظمة في تقبريبرها إلى أن السلطات االسبرائيلية لم تسمح لها عالدخول الى غزة وابرغمتها 
 في القطاع. "من ع يد عمساندة عاملين يقطنان عأعحاثهاالقيام "على 

السماح للمحكمة الجنائية "سطينية الى ومن جهة اخبرى، دعت المنظمة السلطات االسبرائيلية والفل
 ."الدولية عالتحقيق في الجبرائم التي ابرتكعت في اسبرائيل وفي االبراضي الفلسطينية المحتلة

المتحدة والتي طلعت  لألممواخيبرا طلعت المنظمة من إسبرائيل الت اون مع لجنة حقوق االنسان التاع ة 
 حبرب في غزة.من هذا العلد اجبراء تحقيق مستقل وشفاف حول ال

 1/55/8154القدس العربي، لندن، 
 
 نواب الحزب االشتراكي الحاكم يطالبون باعتراف فرنسا بدولة فلسطين 

أفادت مصادبر عبرلمانية ان الحزب االشتبراكي الفبرنسي الحاكم يبريد من  :القدس دوت كوم - عابريس
 للنزاع" مع اسبرائيل.السلطات الفبرنسية االعتبراف عدولة فلسطين "للحصول على تسوية نهائية 

واضاف المصدبر نفسه ان النواب االشتبراكيين الفبرنسيين ي دون مشبروع قبرابر يدعو الحكومة الى 
 االعتبراف عدولة فلسطين على ان يتم التصويت عليه خالل االساعيع القليلة المقعلة.

الوطنية وفي نسخة غيبر نهائية لمشبروع القبرابر اطل ت عليه وكالة فبرانس عبرس "تدعو الجم ية 
 الحكومة الفبرنسية الى ج ل االعتبراف عدولة فلسطين اداة للحصول على تسوية نهائية للنزاع".

 .إلقبرابرهوفي حال التوافق على النص يمكن ان يبرفع سبري ا الى الجم ية الوطنية 
وتصويت الجم ية الوطنية او مجلس الشيوخ على قبرابر من هذا النوع ال يلزم الحكومة، اال انه 

 له دالالت برمزية كعيبرة ع د موافقة مجلس ال موم العبريطاني على االعتبراف عدولة فلسطين. ستكون
 1/55/8154القدس، القدس، 

 
 عمار غزةإفي وتؤكد مساهمتها  التوافق ماليين دوالر لحكومة 5تقدم الدنمارك  

برئيس الوزبراء د. برامي  هوزيبر خابرجية الدنمابرك مابرتن ليديغابرد والوفد المبرافق لالقى األيام:  -برام هللا 
، حيث ناقش تطوبرات ال ملية السياسية وما يبرافقها من في مقبر برئاسة الوزبراء عبرام هللا أمس الحمد هللا

 تطوبر على الص يد االقتصادي.
عدوبره أكد ليديغابرد التزام الدنمابرك حكومة وش عًا في دعم القضية الفلسطينية، مشيبرًا الى أهمية قيام 

 ية المستقلة ضمن اتفاق سالم نهائي معني على حل الدولتين.الدولة الفلسطين
وكان وزيبر الخابرجية برياض المالكي دعا خالل مؤتمبر صحافي مع ليديغابرد، عقد في مقبر الوزابرة 
عبرام هللا، امس الدنمابرك إلى حذو خطى مملكة السويد، واالعتبراف عدولة فلسطين، للمساهمة في 
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دولتين، وخلق توازن وجدية ووضوح في المفاوضات المستقعلية عين تحقيق السالم وحماية معدأ حل ال
الجانعين الفلسطيني واإلسبرائيلي تكون ذات مبرج ية وجدول زمني محدد لتحقيق األمن والسالم 

 للش عين.
من جانعه، أكد ليديغابرد عمق ال القات الثنائية عين العلدين، م عبرا عن موقف عالده الداعم لحقوق 

ني المشبروعة وفق قبرابرات الشبرعية الدولية، واستمبرابر عالده تقديم الدعم السياسي الش ب الفلسطي
 والمالي للش ب الفلسطيني.

وأشابر إلى زيابرته إلسبرائيل، ولقائه مع نظيبره اإلسبرائيلي، الفتا إلى أنه وّجه برسالة واضحة لهم عشأن 
لدولتين، والكف عن النشاطات سياستهم االستيطانية غيبر الشبرعية، وطالعهم عااللتزام عمعدأ حل ا

جبراءات أوبروعية صابرمة تجاه  االستيطانية التي تقّوض عملية السالم، ما يستدعي اتخاذ موقف وا 
إسبرائيل في هذا الشأن. وشدد على ضبروبرة أن يكون االعتبراف عدولة فلسطين اعتبرافا جماعيًا من 

في قطاع غزة، مؤكدا دعمه لحكومة  وتطبّرق الوزيبر الدنمابركي إلى األوضاع دول االتحاد األوبروعي.
الوفاق الوطني، مشددا على ضبروبرة تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتحقيق تطل ات 

 الش ب الفلسطيني وتقديم الخدمات للمواطنين.
ماليين دوالبر للحكومة الفلسطينية، إضافة الى التزام عالده عالمساهمة  5وأشابر إلى تقديم عالده معلغ 

 مابر قطاع غزة.في اع
 1/55/8154األيام، رام هللا، 

 
 تؤكد التزامها في دعم حكومة الوفاق الفلسطينية اليابان 

األيام: أطلع برئيس الوزبراء د. برامي الحمد هللا المع وث الياعاني الجديد للشبرق األوسط  -برام هللا 
سياسي، وعملية إعادة ماساهيبرو كونو والوفد المبرافق له خالل لقائه أمس، على تطوبرات الوضع ال

أكد كونو التزام الياعان في دعم الحكومة الفلسطينية، م عبرًا عن برغعة برئيس وزبراء و  اعمابر قطاع غزة.
الياعان في التدخل الفاعل في عملية لسالم عالشبرق األوسط للوصول إلى حل سلمي دائم قائم على 

 حل الدولتين.
 1/55/8154األيام، رام هللا، 

 
 في الـسـوق األوروبـية اً : قائمة ببضائع المستوطنات لحظـرهـا كليرام هللا في وفد بلجيكي 

 11األيام: قالت النائب في العبرلمان األوبروعي مابرينا ابرينا، التي تبرأست وفدًا علجيكيًا ضم  -برام هللا 
نائعا من الحزب االشتبراكي، ال مال، الخضبر، والحزب المسيحي العلجيكي، وعدد من مؤسسات 
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 ألجلمع المدني العلجيكي ان حملة مقاط ة العضائع المنتجة في المستوطنات ووض ها عقائمة المجت
 حظبرها كليا في السوق العلجيكي واالوبروعي.

وأكدت أبرينا ان هذه المستوطنات غيبر شبرعية وهي قائمة على ابراضي المزابرعين الفلسطينيين الذين 
 يحبرمون من ابرضهم وعملهم عسعب هذه المستوطنات.

اء ذلك خالل لقاء الوفد مع نواب في المجلس التشبري ي عبرئاسة د. ععد هللا ععد هللا، وعحضوبر ج
النواب قيس ععد الكبريم، وعالء ياغي، ووليد عساف، وأمين عام المجلس اعبراهيم خبريشة عمقبر 

 .أمسالمجلس، عبرام هللا، 
االسبرائيلية على ابراض ويقوم الوفد عحملة من اجل مقاط ة المنتجات المصن ة في المستوطنات 

 الضفة والتي ي تعبرونها غيبر شبرعية.
وان حل الدولتين هو الحل االنسب للقضية وان  فلسطينيةكدت ابرينا ان هذا الوفد سيدعم قيام دولة أو 

العبرلمان العلجيكي سيعذل جهده في الضغط على الحكومة من اجل االعتبراف عدولة فلسطينية متمنية 
 ت ممكن.وق أسبرعحلول السالم في 

 1/55/8154األيام، رام هللا، 
 
 األقصى.. فتيُل ثورة ستنتصر 

عزت البرشق   
مبرحلة استثنائية تلك التي تمبر عها القضية الفلسطينية اليوم، ومبرحلة عالغة الت قيد تلك التي تمبر عها 

، وأنها األمة ال برعية واإلسالمية، ول لنا لسنا عحاجة إلى اإلشابرة إلى أن فلسطين هي جزء من أمتها
يجاعا.  تتأثبر عما يصيب األمة سلعا وا 

ولكن القدس، عاصمة فلسطين، وفي القلب منها المسجد األقصى المعابرك، ستظل عوصلَة أمة 
وعالمة انتماء وعنوان وطن، ودليال ال يخطئ في لجة األحداث وتالطم التطوبرات السياسية فلسطينيا 

يكون المسجد األقصى هو ال نوان الجامع الذي تلتقي  وعبرعيا ودوليا، ومن سنة التابريخ الفلسطيني أن
في برحاعه كل اإلبرادات الوطنية الفلسطينية، وأستطيع القول إن القدس والوحدة الوطنية وجهان 

 للنضال الفلسطيني الذي سيتوج عاالنتصابر.
شهد تكبربرت االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى المعابرك في اآلونة األخيبرة، ولم يغب عن الم

الخلفي للخعبر ذكبر التقسيم المكاني والزماني للمسجد األقصى، في ظل هجمة استيطانية مس وبرة 
وغيبر مسعوقة عحق أبرضنا الفلسطينية، وكأن ال دو الصهيوني يبريد سبرقة ما يستطيع سبرقته من 
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 دو أبرضنا وزيتوننا ودمنا وحقوقنا، ليجلس مبرتاحا عانتظابر مفاوض قد يأتي ع د حين، ثم يطلب ال
 مكسعا سياسيا مقاعل برد ع ض الفتات مما سبرقه!

كثيبرة هي الظبروف الص عة التي استغلتها دولة االحتالل عخعث شديد لتوسيع تغولها ضد ش عنا 
ومقدساتنا، وال شك أن الظبرف ال برعي الص ب والم قد هو في مقدمة ال وامل التي جبرأت الكيان 

 على هذا التغول.
ي نفذها الشهيد العطل م تز حجازي، أقدمت سلطات االحتالل على تص يد ع د ال ملية المعابركة الت

خطيبر للغاية، وهو إغالق المسجد األقصى، فجبر الخميس الماضي، عشكل كامل، ولكن التص يد 
 واالحتقان الش عي لم يعدأ من هنا فقط، وم تز لم يقدم على عمله الفدائي هذا من فبراغ.

ها على القدس والمسجد األقصى، وقعل أساعيع دخلت هذه الحبرب دولة االحتالل سعق أن أعلنت حبرع
من طفات خطيبرة، فقد شددت اإلجبراءات األمنية وال سكبرية على المدينة المقدسة، وضيقت على 
المقدسيين شبروط الدخول لممابرسة ععاداتهم في المسجد األقصى، مع السماح ألفواج المغتصعين 

 لة لفبرض وتكبريس التقسيم الزماني والمكاني عليه.لدخول وتدنيس عاحات األقصى في محاو 
كما أن هناك محاوالت صهيونية متواصلة ومتصاعدة تستهدف أهل القدس الجتثاثهم من عيوتهم 
ع ادهم قسبرا عن مدينتهم ععبر التضييق والحصابر والتحبريض ومصادبرة هويات  ومساكنهم وا 

دعبريها من قادة االحتالل وعلى برأسهم المقدسيين، مما ينذبر عتداعيات خطيبرة ستنقلب على برأس م
المجبرم نتنياهو الذي طالب أجهزته األمنية عاتخاذ أقصى دبرجات القمع وال نف ضد أهل القدس 
والمبراعطين، وضد التحبرك الجماهيبري والهعة الش عية، التي انطلقت في عدد من أحياء مدينة القدس 

ابرك، األمبر الذي أثابر البرعب والخوف في بردا على استمبرابر االنتهاكات ضد المسجد األقصى المع
 نفوسهم من قبرب اشت ال فتيل انتفاضة ثالثة من قلب القدس واألقصى.

إن األطماع االستيطانية التي يؤسس لها االحتالل في مدينة القدس المحتلة على وجه التحديد لم 
قوق اإلنسان تقول: إن تتوقف وهي في استمبرابر وعاتت تست بر يوما ع د يوم، فلجنة األمم المتحدة لح

االستيطان تضاعف في السنوات األبرعع األخيبرة. وفي ذلك أقبر عضو اللجنة سيز فلينتبرمان عمؤتمبر 
صحفي عقده قعل أيام قليلة عالم اناة التي تصيب الفلسطينيين وأصحاب األمالك في الضفة الغبرعية 

 والقدس عشكل خاص.
معابرك واعون للدوبر المنوط عهم من خالل التصدي أهل البرعاط وشد البرحال إلى المسجد األقصى ال

لمحاوالت االحتالل ومغتصعيه المستمبرة في فبرض واقع جديد داخل األقصى وعاحاته، ومن خالل 
ثعاتهم على أبرضهم وممتلكاتهم وعدم التفبريط فيها، والهعة الجماهيبرية التي تمتد إلى شوابرع الضفة 

لى شوابرع غزة التي لم تضمد جبراحها ع د، أثعتت الغبرعية المحتلة وفي القلب منها الخليل  وناعلس، وا 
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أن ش عنا ال ظيم صابر مالكا زمام معادبرة النضال، يش ل الحبراك الثوبري كلما سنحت له فبرصة، وأنه 
براكم على االنتصابر التابريخي الذي حققته المقاومة الفلسطينية عسكبريا في "ال صف المأكول" وقعلها 

وحبرب "الفبرقان" واالنتفاضة األولى "انتفاضة الحجابرة" و"انتفاضة األقصى" في حبرب "حجابرة السجيل" 
وغيبرها من محطات النضال الوطني، وأن الوعي الجم ي الفلسطيني لم ي د يحتمل قعول المذلة على 

 أي ص يد.
وهنا أبريد أن أشيبر إلى أن هذه االنتهاكات الخطيبرة التي تكلمت عنها اللجان األممية، وق ت عحق 

عنا نحن، عحق الش ب الذي ينتمي إليه م تز، عحق األبرض التي ال يزال المسجد األقصى صامدا ش 
على تبراعها، فهل ُيالم المظلوم ع د ذلك إن هو وضع على جنعه سيفا ليمنع الظالم من اإلقدام على 

 ُجبرمه؟!
ة أكثبر من أي ش عنا الفلسطيني اليوم، وفي طلي ته فصائله المقاومة مطالعة عبرص الصفوف والوحد

وقت مضى، وهذا ما عدا عندما توحدت دعوات التظاهبر احتجاجا على ال برعدة الصهيونية، وهذه 
عداية، والمطلوب هو تكبريس هذه الوحدة، وتتويج هذه الخطوة، وذلك لن يكون إال عإعادة هيكلة 

فلسطيني، الذي منظمة التحبريبر الفلسطينية وج لها إطابرا وطنيا جام ا وحاضنا للمشبروع الوطني ال
ضاعة  الستبراتيجيةيجب أن ي اد عناؤه وفقا  جديدة وشاملة ومتفق عليها.. ووقف عملية المماطلة وا 

الوقت التي يمابرسها أولئك المهيمنون على المنظمة ويض ون مفاتيحها في جيوعهم.. في محاولة 
 منهم لمواصلة االنفبراد واالستحواذ عليها.

عتداء أن تبرفع قعضتها األمنية عن الش ب الفلسطيني في الضفة مطلوب من السلطة الفلسطينية ا
الغبرعية، والسماح له عالتظاهبر وتص يد الف اليات الجماهيبرية والش عية في وجه االحتالل نصبرة 
لألقصى وللقضايا الوطنية كافة.. تلك القضايا التي من المفتبرض أن تتعنى السلطة ذاتها معدأ الدفاع 

ش ب وتوجيهه وت عئته لنصبرتها، عدال من تكميم األفواه ومالحقة المقاومين عنها، وحشد طاقات ال
 ومنع الجماهيبر الغاضعة.

مطلوب من السلطة وقف التنسيق األمني مع االحتالل ع د هذه الهجمة المس وبرة على األقصى، 
ووقف  وتبرك جماهيبر ش عنا الغاضعة تواجه االحتالل وجها لوجه، لتش ل انتفاضة القدس واألقصى..

التعاهي عمنع اندالع انتفاضة جديدة.. فهذه المواقف ال تع ث على التعاهي عقدبر ما تع ث على 
 الِخْزي.

مواقف السلطة الفلسطينية واألنظمة ال برعية واإلسالمية ما زالت ض يفة وهزيلة جدا وال تتناسب مع 
سالميا واس ا، وتسخيبر كل خطوبرة ما يت برض له األقصى.. واألمبر يتطلب تحبركا فلسطينيا وعبرعيا وا  

الطاقات واإلمكانات للدفاع عن األقصى وطبرح القضية عكل جدية وقوة على كل المحافل الدولية 
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وممابرسة ضغوط على ال دو من خالل حلفائه في أوبروعا وأميبركا.. وتبركيز اإلعالم على األقصى 
 وما يتهدده.

للتعاحث في سعل البرد على ال دوان  أال يستحق األقصى أن ت قد له قمة عبرعية، وقمة إسالمية
الصهيوني.. وهو الذي كان ال نوان الذي ألجله أسست منظمة المؤتمبر اإلسالمي )منظمة الت اون 

؟.. في ذلك ال ام كان إحبراق األقصى يتطلب قمة 1903اإلسالمي( ع د جبريمة إحبراقه في ال ام 
يحبرك ساكنا في زعماء وقادة األمة.. ال  إسالمية وتأسيس منظمة دولية.. واليوم تقسيمه وتهويده ال

تكفي من قادة األمة كل ععابرات الشجب وال جز، وسيعقى األقصى اختعابرا مهما وميزانا ال يخطئ 
 لمن يقف مع األمة ومقدساتها وضميبرها ومن يقف عاجزا متخاذال.

ي لقعلة المسلمين كل محاوالت الصهاينة لتهويد القدس واألقصى، ومحاوالت التقسيم الزماني والمكان
األولى، وكل االقتحامات والمؤامبرات، لن تغيبر من الحقيقة التابريخية والدينية البراسخة عأن المسجد 
األقصى كان وسيعقى حتى أعد اآلعدين مسجدا إسالميا خالصا، وأنه لن تكون هناك أية وصاية 

 صهيونية عليه.
ومشاعبر كل مسلمي ال الم كفيل عتفجيبر  إن استمبرابر االستفزازات الصهيونية وتحدي مشاعبر ش عنا

 ثوبرة غضب وسخط على االحتالل والمستوطنين.
دعم خيابر الصمود والمقاومة هو السعيل الذي ال عديل عنه لحماية األقصى والدفاع عنه أمام الخطبر 
 الداهم، وتف يل المقاومة في القدس والضفة الغبرعية وكل أبرضنا المحتلة سيكون أعلغ برد على الهجمة
الصهيونية.. لن يبردع االحتالل والمستوطنين إال المقاومة، ولن يحمي األقصى إال عذل األبرواح 

 والدماء وجهاد عال هوادة ضد المحتل.
كل أوهام المفاوضات لم تحقق لش عنا شيئا، ولم ت د متبرا واحدا من أبرضنا المحتلة ولم تحم ال 

 الش ب وال األبرض وال القدس وال المقدسات.
التي نحن منها وهي منا، مطالعة عنصبرتنا، ومخطئ من ي تقد أن ما يجبري في العالد ال برعية، أمتنا 

اليوم، م زول عن فلسطين، عل إن الحسعة الدولية ألي متغيبر يجبري في منطقتنا ت تمد أساسا على 
تنا مصالح الكيان الصهيوني، الذي ال يختلف اثنان على مشبروعه التدميبري ألمتنا كلها، وليس لقضي

الفلسطينية فقط، فلألمة عكل طاقاتها ومكوناتها دوبٌر كعيبر منتَظبر، ذلك أن دمنا النازف واحد، وحبريتنا 
 المنشودة واحدة، ومستقعلنا ال يتجزأ.

4/55/8154، الجزيرة نت، الدوحة  
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 فلسطين: العنصر الري يزداد وضوحا في االنقالب المصري! 

 سابري عبراعي
يوليو، عيد أنها كانت متوابرية لدى الساسة  3لدوافع التي أنتجت انقالب لم تكن فلسطين مخفية في ا

والكتاب الذي انشغلوا في محاولة تفسيبر االنقالب خلف جملة من األسعاب التي كانت تصمت عن 
عنصبر حقيق عأن يمثل ال مود الفقبري في دوافع انقالب ععد الفتاح السيسي، وهو فلسطين، وهذا ال 

ال فإن هذا سقوط في فخ ي ني أن السعب الف لسطيني هو ال نصبر الوحيد المشكل لدوافع االنقالب، وا 
االختزال الذي ي جز عن إدبراك االنقالب في أع اده المت ددة، كما سقط آخبرون في ذات الفخ حينما 

كانون الثاني/  15برأوا في االنقالب مجبرد ت عيبر عن مصالح النخعة ال سكبرية المتضبربرة من ثوبرة 
ص ود جماعة اإلخوان المسلمين إلى الحكم، أو برأوا فيه ت عيبًرا عن است ادة نظام معابرك ينايبر، و 

خبراج جماعة اإلخوان من المشهد تماًما، أو برأوا فيه  وأجهزة الدولة المعادبرة إلجهاض الثوبرة، وا 
زم استجاعة طعي ية لض ف اإلدابرة السياسية لجماعة اإلخوان، وعدم تمكنها من إحبراز التوافق الال

 لل عوبر عالمبرحلة االنتقالية، أو غيبر ذلك من األسعاب االختزالية التي فسبر عها حدث االنقالب.
تتمدد دوافع االنقالب وتتداخل في مجالين اثنين، األول: داخلي، وهو الذي تتدافع وتتزاحم فيه 

ها ونخعتها ال وامل الذاتية، من قوى ومصالح وتيابرات، يأتي في مقدمتها الدولة المصبرية عأجهزت
ال سكبرية، وهي التي استطاعت إدابرة تناقضات ما عبرف عقوى الثوبرة، واستثمابر إمكانات الدولة 

 والمجتمع إلزاحة اإلخوان والتفبرد عالحكم.
وألن الدولة، تحديًدا عنخعتها ال سكبرية، هي األقوى واألكثبر فاعلية واألقدبر على استخدام اإلمكانات  

إنها هي التي فازت عبرهان القوى الدولية واإلقليمية لالنقالب على الحكم من عين القوى المتداف ة، ف
الشبرعي الذي أفبرزته الثوبرة، ومن هنا يأتي التداخل ما عين المجال األول: الداخلي الذاتي، والمجال 

 الثاني: الخابرجي اإلقليمي والدولي.
ة عالمشهد المصبري والفاعلة فيه، في المجال الثاني، تتداخل أيًضا اعتعابرات القوى المت ددة الم ني

وفي مقدمتها أمبريكا عصفتها برأس النظام الدولي االست مابري، الذي لم يكن ليسمح عأن تمضي 
سيبروبرة الثوبرات ال برعية عاتجاه تحقيق نهضة مستقلة عن هيمنته االست مابرية، أو عاتجاه احتمال 

وبرات ال برعية من إبرعاك شديد لكيان ال دو تحقيق قدبر ما من الوحدة ال برعية، إضافة إلى ما سععته الث
الصهيوني طبرح عليه من جديد هاجسه الوجودي، وهو ما فبرض على هذا الكيان عدوبره أن ي مل 
على م الجة الوضع المتغيبر وعصوبرة حاسمة تمنع إعادة إنتاج الحيبرة الوجودية من جديد، وعما يدفع 

 وعصوبرة أسبرع نحو تصفية القضية الفلسطينية.
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ذا المجال الثاني أيًضا، وجدت قوى الثوبرة المضادة، والتي ال تزيد على كونها أدوات للنظام وفي ه
الدولي االست مابري، عنسب تج ل ع ضها أكثبر ابرتعاًطا عاإلدابرة االست مابرية، وتحديًدا عالكيان 

وحمايتها،  الصهيوني، وال سيما تلك الدول ذات الدوبر الوظيفي تابريخًيا فيما اتصل عقيام دولة ال دو
ن كانت هذه التع ية المعاشبرة للنظام الدولي االست مابري ال تمنع من وجود أهداف ومصالح ودوافع  وا 

 خاصة عهذه الدول.
وفي المجال الثاني أيًضا، وجدت قوى أقل التحاًقا عالنظام الدولي االست مابري، أو في حالة مناوبرة 

مصبر تاع ة للنظام الدولي االست مابري على أن م ه، ولكن طموحها اإلقليمي الجابرف يج لها تفضل 
تكون ذات برؤية مستقلة تنهض عها الحًقا للقيام عدوبر إقليمي كعيبر، وهذا األمبر ينطعق على إيبران، 
إلى جانب أسعاب أخبرى تمثلت في ال داء عأثبر برج ي للثوبرات ال برعية ع د وصولها دمشق، ول ل هذا 

ي استخدمها ال سكبر كغطاء ش عي النقالعهم، وتبرويج ع ض فيه ما يفسبر دعم إيبران لع ض القوى الت
أجهزة إعالم المحوبر اإليبراني الهامة لالنقالب، ولكن ال امل اإليبراني من حيث التأثيبر في مجبرى 
األحداث المصبرية يأتي في مبرتعة دنيا عالنسعة لل وامل األمبريكية والصهيونية وال برعية، إال أنه مؤشبر 

 لسطين ومقاومتها ألسعاب من هذا النوع.على إمكان المقامبرة عف
فال شك أن االنقالب ظاهبرة مبركعة، شديدة التداخل، التقت فيها ال وامل الداخلية والخابرجية، وفاز في 
برهان هذا االلتقاء الدولة عمؤسستها ال سكبرية من عين القوى المصبرية التي ال تفتقبر إلى االبرتعاطات 

خالقية الكافية، إال أنه فوز لم يكن من موقع القوي المستقل ية واألالخابرجية أو تفتقبر للمناعة المعدئ
الذي يفبرض شبروطه حيث يحتاجه اآلخبرون، ولكنه الطبرف القوي داخلًيا الم ّد والمصنوع خابرجًيا 
لهكذا مهمة تابريخية، تكعح نهضة األمة ومشبروعها التحبربري وتعقي مصبر أداة للهيمنة االست مابرية 

 .على منطقتنا وأمتنا
الدوبر الصهيوني في االنقالب اتضح أواًل في الدعاية السوداء التي استهدفت فلسطين وأهلها من 
طبرف اإلعالم المصبري الذي تديبره عالكامل تلك األجهزة التي تتسمى عالسيادية، ثم عالتدميبر الكلي 

ية، ثم لألنفاق التي تبرعط غزة عسيناء، وهو ما نجم عنه تدميبر عدد من عيوت سكان برفح المصبر 
ت زيز الحضوبر ال سكبري المصبري في سيناء عاالتفاق مع الصهاينة، وقد برافق هذا االنقالب اشتغال 
صهيوني دولي م لن للتبرويج لالنقالب وتوفيبر الشبرعية الدولية له، وطوال هذه الفتبرة تصدبرت 

إعالميي التهديدات المصبرية عاحتالل غزة أو توجيه ضبرعة عسكبرية لـ "حماس" المشهد على لسان 
االنقالب أو عواسطة تسبريعات مجهولة المصدبر، حتى وصلت تطوبرات استهداف غزة إلى الحبرب 
الصهيونية األخيبرة على غزة والدوبر المصبري المبريب فيها، وأخيبًرا إقامة المنطقة ال ازلة على طول 
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ن سيناء، الحدود عين غزة وسيناء وع مق نصف كيلو متبر مع خندق مائي، عما يفصل غزة نهائًيا ع
 وعما يمنع حفبر األنفاق من جديد.

الذبري ة الم لنة إلجبراءات عزل غزة، هي ال القة المزعومة لـ "حماس" عال ملية األخيبرة في "كبرم 
القواديس"، وعـ "اإلبرهاب" في سيناء عموًما، وهي ذبري ة مختلقة، ال تستحق المناقشة الجدية، ويكفي 

النقالب، حينما ي لن عن أسماء منفذين مزعومين سعق لدحضها التفاصيل التي ي لنها إعالم ا
واستشهدوا قعل الحادثة أساًسا، إال أن إعالن الخابرجية األمبريكية عن تأييدها إجبراءات الجيش 
المصبري في سيناء، وأنها لهذا الهدف قدمت له طائبرات األعاتشي، يؤكد أن خطط ال زل م دة قعل 

 وا هذه الحادثة، أو اختلقوها لتنفيذ هذا المخطط.حادثة "كبرم القواديس"، وكأنهم استثمبر 
إذن، من الواضح أن هذا االنقالب جاء عأجندة تستهدف القضية الفلسطينية عموًما، والمقاومة في 
غزة خصوًصا، وفي مقدمتها حبركة "حماس" عما تمثله من برأس للمقاومة الفلسطينية، وحاكم ف لي 

 لقطاع غزة، وامتداد للحبركة اإلسالمية.
ذا كانت إجبراءات الدولة المصبرية ال دوانية تجاه القضية الفلسطينية قد عدأت منذ كامب ديفيد،  وا 
وتبرسخت طوال حقعة معابرك، فإنها لم تكن قد علغت حتى الحد األدنى من المستوى الذي علغته اآلن 

خاضع، فإنها من ع د االنقالب، فإذا كانت ممابرسات معابرك ضد القضية الفلسطينية تأتى من موقع ال
مالءات محددة دون أن يمتلك الهوامش التي  اآلن تأتي من موقع التاعع المعاشبر الذي ينفذ خطًطا وا 
تتيح له القدبرة على المناوبرة أو البرفض، وهو ما ي ني أن الحضوبر الصهيوني في االنقالب أكعبر من 

 تالقي المصالح وأع د، ونتاج عمل طويل.
ات سلطة االنقالب ال دوانية التي تستهدف القضاء على المقاومة وفي هذا السياق يتضح أن إجبراء

في قطاع غزة، خاصة ع د الحبرب العطولية األخيبرة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية وفي صدابرتها 
حبركة "حماس" دفاًعا عن غزة، ال تأتي كبرشوة عهدف استجالب الشبرعية الدولية وتحقيق ع ض 

تأتي تنفيًذا ألوامبر معاشبرة ومخططات جاهزة، وهنا ال م نى للحديث المكاسب االقتصادية، ولكنها 
عن انتهاء دوبر مصبر اإلقليمي عان زالها عن قطاع غزة، ألن هذا الدوبر محدد عتصفية القضية 
الفلسطينية والقضاء على المقاومة في غزة وكعح حبركة التغييبر ال برعية، فما دامت مصبر تقوم عهذه 

تحظى عالدوبر اإلقليمي الممنوح لها من النظام الدولي االست مابري وقاعدته في المهمات فإنها ال تزال 
 المنطقة الممثلة عالكيان الصهيوني.

المبريب أن هذه اإلجبراءات التي تستهدف قطاع غزة ومقاومته من طبرف النظام االنقالعي في مصبر، 
الدول ال برعية عاعتقال  تتزامن مع تكثيف الصهاينة اعتداءاتهم على المسجد األقصى، وقيام ع ض

ناشطين في مجاالت الدفاع عن األسبرى الفلسطينيين والمسجد األقصى، وتعني مؤسسات إعالمية 
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عبرعية كعبرى متمولة خليجًيا لخطاب إعالمي يكبرس حق اليهود في المسجد األقصى، كما تف ل قناة 
فيها نتنياهو وعدد من  ال برعية مؤخبًرا، وذلك كله ع د الحبرب األخيبرة على قطاع غزة التي كشف

 الساسة الصهاينة عن وجود حلف )إسبرائيلي/ عبرعي( غيبر مسعوق.
وبرغم أنه ال يمكن القول أن "حماس" لم تقتبرف األخطاء في مقابرعاتها لحبركة التغييبر ال برعية، فإنه ال 

مصبري يمكن فهم ع ض الكتاب الفلسطينيين وال برب الذين يدعونها لمبراج ة سياساتها تجاه النظام ال
الحالي، دون أن يأخذوا ع ين االعتعابر عدوانية هذا النظام االعتدائية تجاه "حماس" والقضية 
الفلسطينية، ودون أن يملكوا الشجاعة الكافية أو العصيبرة لبرصد هذا االنقالب في سياق مهماته 

ن عالقتها عـ اإلقليمية المفبروضة عليه، كما أنه ال يمكن تفهم من يطالب "حماس" عإثعات عبراءتها م
"اإلبرهاب" في سيناء، وهذه التهم أساًسا هشة وسخيفة إلى الحد الذي يج ل تبردادها عماًل وقًحا 

 ومشيًنا وال يخلو من الداللة على نقص في ال قل والمبروءة.
4/55/8154، "85موقع "عربي   

 
 فتح تخطب ود  السيسي على حساب حماس أجنحة 

 عمبر كالب
اخضبرابرها مع كل هزة  أوبراقة على اكثبر من كانون ملتهب , وتتساقط تتقلب المصالحة الفلسطيني

التجبريف ع د تبراشقات الحمساوي  إلىاقليم سياسية ول لها وصلت الى التجبريد الكامل ووصلت تبرعتها 
وبردود احمد عساف الفتحاوي عليه , فقد كشفت تصبريحات البرجلين عن  األخيبرةصالح العبردويل 

وطنية خالصة , وان  أسعابالخاصة وليس لطبرف  أسعاعهن ولكل منهما عمق المسافة عين الفصيلي
 كانت حماس اكثبر تماسكا في الخطاب الم لن .

العبردويل انطلق في تصبريحاته من انتهاء الشبرعية التي يتمتع عها البرئيس الفلسطيني ع د انتهاء واليته 
مع انتهاء  أيضاانتهت واليته  اجتماع للمجلس التشبري ي الذي إلىداعيا في المقاعل  سنوات،منذ 

فعاتت الحبرب عين واليتين فاقدتين للشبرعية وفق منطوق القانون التأسيسي لدولة  ععاس،والية البرئيس 
فالسلطة وحبركة فتح تمسكان عتالعيب السلطة في  األبرض،ويتسلح كل طبرف عالوجود على  فلسطين،

سبرائيلي،الضفة عدعم غبرعي وعبرعي  لى غزة عقوة السالح وسطوة المقاومة وحبركة حماس تسيطبر ع وا 
 .واإلقليميوعقليل من الدعم ال برعي 

وتضغط على حبركة  القاهبرة،السلطة وععبر برئاستها تبراج ت عن تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في 
 اإلخوانحماس عالتقبرب من مصبر وبرئاستها الجديدة المتشنجة حيال حماس وعاقي تكوينات 

للسلطة وللبرئاسة  أكزيماتتقبرب من الفتحاوي محمد دحالن الذي يشكل وحماس عالمقاعل  المسلمين،
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كوادبر فتح التاع ة  أنتجتهوهو مصطلح جديد  فتح،ع د سيطبرة ظاهبرة التجّنح في حبركة  الفلسطينية،
ونجح التجّنح  دعمه،الحبركة المحسوعين على دحالن ويتلقون  أعضاءللبرئيس محمود ععاس لفصل 

 نفسه.دحالن  أولهمة في فصل كثيبرين من الحبرك
فقد نقلت الكثيبر من  الفلسطينية،القاهبرة عدوبرها تدعم المصالحة الفتحاوية اكثبر من دعمها للمصالحة 

االنقسام  إلنهاءععاس للمصالحة مع دحالن وجماعته  البرئيسالمصادبر عن ضغوطات مصبرية على 
وجماعته على مواقع  الفتحاوي قعل الولوج في المصالحة الفلسطينية وأظهبرت صفحات دحالن

التواصل االجتماعي صوبر لقاءاتهم مع البرئيس السيسي في اكثبر من اجتماع وتحديدا دحالن 
 أسعابويوضح  ععاس،والقيادي الفتحاوي سميبر المشهبراوي مما ي زز برواية الضغط المصبري على 

 ععاس.المصبري من البرئيس  اإلعالمالهجوم الفتحاوي على حبركة حماس في 
وتلك ساحة محظوبرة  هناك،اعتماده  أوبراقنح في فتح تخطب ود القاهبرة ويقدم كل جناح التج أطبراف

عساف الناطق  أنعل  الجزيبرة،وعلى شاشة  أنقبرةاعتمادها ععبر  أوبراق عدوبرها تقدمعلى حماس التي 
عالل ب على ال صب المصبري الحساس عقوله بردا على العبردويل  أكثبرفتح حاول تأليب القاهبرة  عاسم

محاوالت حماس التقبّرب من القاهبرة قد  أن ويعدو“حماس ت تعبر مبرسي برئيسها وعديع مبرشدها  أن“
فشلت حتى مع فتح صيوان ال زاء لشهداء الجيش المصبري في سيناء الذين اغتالتهم تنظيمات 

 .اإلقليماإلبرهاب المنتشبرة في 
القاهبرة  أنويعدو  س،حمادحالن عات وبرقة حمساوية للمصالحة والقاهبرة وبرقة ضغط فتحاوية على 

حدثت تلك االنتخاعات في  أنتبريد فتح الموحدة لمواجهة حماس قعل االنتخاعات الفلسطينية القادمة 
طبريق ثالث قادبر على الضغط  إلنتاجفلسطينية  أفاقالتص يد عين الفصيلين وال توجد  أجواءظل 

الحل  أفاقفي غزة مع ان دام  أوالحسم ال سكبري عات وشيكا في الضفة  أنعلى الفصيلين مما ي ني 
 التنظيمية.السياسي الداخلي في ظل ابرتفاع الشوفينية 

فنقل القدس  أكثبر،الف ل الفلسطيني في النكاية الفلسطينية فتح شهية الكيان الصهيوني  أطبراف التهاء
 نساء،والللقواعد من البرجال  أسعوعكل  أعواعهمسجد يفتح  األقصىحديقة خلفية لمستوطناته وعات  إلى

احدى الفضائيات  إلىونسي الفصيالن القدس وقضمها وتهويدها ول ل تصبريحات البرئيس ععاس 
القدس برايحين  على“المصبرية تكشف تبراجع قيمة القدس في ذهنية السلطة وبرئيسها الذي انتقد هتاف 

 “.شهداء عالماليين 
1/55/8154، الدستور، عم ان  
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 ديمقراطية وبطيخ 

 تسفي عبرئيل
ج أي كلب للمظاهبرات في الجام ة أو في أي مكان آخبر، وليحبرق كل من يبرفع علم حقوق ال يخبر »

. يجب محاكمة زعماء اإلبرهاب محاكمة عسكبرية. ال أبريد محاكمة عادلة. أنا أبريد برؤية جثث اإلنسان
المصبرية، « صدى العلد»في قناة « على مسؤوليتي»، هذا ما قاله احمد موسى، مقدم عبرنامج «ودماء
 .أيامجنديا مصبريا قعل نحو عشبرة  30ال ملية التي قتل فيها ع د 
، حذبر الصحفي الناصبري مصطفى عكبري. أما الجنبرال الساعق محمد مختابر قنديل فقد «تنفع هنا لن»

 اتهم سكان سيناء عأنهم مت اونون مع اإلبرهاب وال يساعدون الجيش.
مليات ال سكبرية ضد المواطنين في سيناء ما كانت ال  إذاوعندما سألت مقدمة العبرنامج التلفزيوني 

 «.الضحايا ضحايا، ماذا نف ل عندما يموت برجالنا»ستتسعب عضحايا، أجاب: 
 األفضلما كان من  إذاوفي برد على اقتبراح استخدام سالح الجو لقصف برفح سألت مقدمة العبرنامج 

وكيف سنقوم »الستبراتيجية: ا عاألعحاثالمواطنين فأجاب الجنبرال الذي يهتم اآلن  إلىالتوجه عداية 
خاف المواطنون على حياتهم فسوف يتبركون لوحدهم. عندما ي برف كل واحد أنه قد  إذاعإخالئهم؟ 

 «.يصاب من القصف الجوي ويهدم عيته فانه سيتبرك لوحده
في هذا الجو المشحون والغاضب الذي تسععت فيه ال ملية الص عة منذ انتخاب الجنبرال ععد الفتاح 

المتوقع لـ  اإلخالءفان قلة قليلة قادبرة على انتقاد المنطقة الفاصلة عين غزة وسيناء، وانتقاد السيسي، 
منزل. هذه المنطقة األمنية ت تعبر اآلن ليس فقط حال ضبروبريا وفوبريا  300عائلة وهدم نحو  1100

 التصميم لدى السيسي لمحابرعة اإلبرهاب في جميع أنحاء مصبر. إلظهابرلمشكلة اإلبرهاب عل 
الحديث هنا ليس عن اختبراع جديد، فقد أقامت مصبر هذه السنة جدابرا واقيا حول ال بريش على طول 

المدينة. المنطقة القبريعة من غزة يسيطبر عليها  إلىكم من اجل منع دخول السيابرات المفخخة  3
 500نتيجة فحواها أن تطهيبر المنطقة من المواطنين حتى عمق  إلىالجيش منذ عام، حيث توصل 

القطاع وعال كس. الجيش يحظى في الوقت الحالي عتأييد  إلىتبر يمكنه منع التسلل من سيناء م
في قلب ال اصمة  إبرهاعيةتقبريعا تحدث عملية  أسعوعجماهيبري واسع، ينعع من حقيقة أنه في كل 

عن الكشف عن مخازن سالح ومتفجبرات واعتقال  األمنالقاهبرة، وفي كل يوم تقبريعا تتحدث قوات 
 .إبرهاعيينء نشطا

ولكن العدو الذين يفتبرض أن يساعدوا الجيش في شمال سيناء، يتلقون صف ة على وجوههم. صحيح 
 إنها ستدفعأن الحكومة المصبرية مست دة لت ويض من يتبرك منزله في المنطقة ال ازلة، وقد قالت 



 
 
 
 

           11ص                                     3329 العدد:    1/55/8154 اءربعاأل  التاريخ:

أن سكان  ، ولكن يتضح اآلن للُمخلينأشهبردوالبر( لكل شخص لمدة ثالثة  41جنيه مصبري ) 300
جنيه مصبري، وأن أجبرة النقل من  1000ليها، يطالعون عأجبرة عيت تعلغ نحو إال بريش التي تم نقلهم 

معلغ مشاعه. من ال يبريد إخالء عيته يتم إخالؤه عالقوة من قعل  إلىالمدينة تعلغ  إلىعيتهم القديم 
 الجيش ومن غيبر ت ويض.

عالمئة منهم ي يشون تحت  45يناء، حيث أن ومن خلف هذه المشاكل الفوبرية التي تغضب سكان س
خط الفقبر، توجد مشكلة جذبرية: الحكومة المصبرية ت املت قعل الثوبرة وع دها مع عدو سيناء كنعتة 

سلطة  إقامةعند  1995الحاالت. منذ عام  أسوأ، وكطاعوبر خامس في األحوالغبريعة في أحسن 
بر م طيات حول معالغ تم استثمابرها وخطط تطويبر سيناء في عهد معابرك فان الحكومة المصبرية تنش

مستقعلية لسكان سيناء. وعمليا لم يحصل أي شيء. والسكة الحديدية التي كان يفتبرض أن تصل عين 
سنين وعدأت  10كم، قناة السالم التي تم التخطيط لها قعل  100مدن القناة وال بريش توقفت ع د 

ألف دونم، لكن جزءا عسيطا منها أعطي  400المياه لـ  إيصالتستطيع  1011ال مل فقط عام 
ماليين جنيه فقط لعناء العيوت الجديدة في شمال  9للعدو. في ميزانية هذا ال ام أعطت الحكومة 

سيناء. المصانع التي وعد عها البرئيس المخلوع مبرسي، والتي وعد عها البرئيس الجديد، عقيت على 
 برعاء تصل عشكل متقطع.مثل المياه والكه األساسيةالوبرق، وحتى الخدمات 

داخل  األمنيإسبرائيل منطقة الحزام  أنشأتالمنطقة األمنية ال ازلة ليست اختبراعا مصبريا. فقد  إقامة
غزة، تبركيا أقامت جدابرا امنيا عينها وعين سوبريا، وفي قعبرص يفصل الجدابر والمنطقة ال ازلة عين 

عتعابر الطبرف الثاني عدو وليس مواطنا فان الفصل هو ا  األحوالقسمي الجزيبرة. ولكن في جميع هذه 
 أولئكفي الدولة. إن مشبروع الفصل المصبري مختلف، ألنه ي تعبر سكان شعه جزيبرة سيناء، وال سيما 

الذين يسكنون قبرب غزة، أعداء برغم أنهم مواطنون مصبريون. هذه االستبراتيجية من شأنها أن ت مق 
 حابرعة المنظمات اإلبرهاعية في سيناء.ال داء عين العدو وعين الحكومة، وأن تضبر عجهود م

4/55/8154هآرتس   
1/55/8154، القدس العربي، لندن  
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