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االنفجييار.. ويلمييح ةوقييوع جنييود أبييو عبيييدة يحييذر ميين ةحظيية : 71 ذكييرى انطالقيية حميياس اةييي فييي .0

 سرائيليين أسرىإ
أرسزززل اطنزززام  باسزززل ستائزززب اطيسزززالة أبزززو عبيزززد ة عزززد  رسزززائل مزززي سلمتززز  اطتزززي أطيا زززا مزززي  تزززال : غززز  

ة مؤسزززدا علزززى أن اعمزززرا  عزززن 12اطعزززرل اطعسزززسري طستائزززب اطيسزززال بزززةسرم انم قززز  حرسززز  حمزززاس 
طوقزت وسيفيز  األسرم اطفلسمينيين مي سجون االحت ل "مسأط  وقت"ة وأن "اطيسزال"  زو مزن سزيفرل ا

اعمرا  عنهلة ميما وجز  أبزو عبيزد  اط زسر طلجمهوريز  اعسز مي  اعيرانيز  علزى دعهمزا طلمياومز ة سمزا 
وأسد اطمتحدث اطرسمي طستائب اط هيد عز  اطزدين "اطيسزال"ة أبزو عبيزد ة أن انم قز    سر ترسيا وقمر.
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طزززرول اطجهزززاد مزززي األمززز ة  عاًمزززا "طزززل تسزززن انم قززز  طحمزززاسة بزززل سانزززت  عزززاد  بعزززث   12"حمزززاس" قبزززل 
 ومنعمًفا  اًما مي تاريخ  ةه اطمنمي  من اطعاطل".

  ل اطعزرل اطعسزسري اطزةي نهمتز  اطستائزب مزي  54/51وأضاف أبو عبيد  مي سلم  ط  يول األحد 
مدينزز  غزز  ة بمناسززب  مززرور اطززةسرم اطسززابع  واطع ززرين النم قزز  "حمززاس"  ن "حمززاس وستائبهززا عرمززت 

  انم قتها سيف ُيستب اطتاريخة مأعّدت طستابت  اطدماء واطبناد ة مبةطت من  ير  قادتها جيًدا منة طحه
وجنززد اة وال تزز ال تفعززلة وأ ززةت تعززّد اطيززو  بسززل أ ززساطهاة بتززدر  وتصززاعد.. بع يمزز  ال تعززرف اطيززأس 

راد  ال تززرم مسانززًا طلمسززتحيلة حتززى اسززتماعت حرستنززا اطمجا ززد  بستائبهززا اطمهفززر  أن توقززف أممززا   وا 
اطم رو  اطصزهيونية وتجبزره علزى االنسسزار واالنحسزارة حتزى جعلتز  اطيزول ييزف علزى حامز  االنهيزار 

 واط وال بفضل هللا وقوت ".
 وحدات اةقسام

طيضززعنا أيًضززا أمززال طوحزز  م ززرق  وم ززّرم  مززن  اطمجا ززد وقززالة  ن "اسززتدعاء تززاريخ حمززاس وستائبهززا 
ي مز ة طوحز  أثمزرت اطيزول اععداد وتصنيع اطس ل واطنحت مي اطص  بعزد  زةه -ر طمياومز  اطمحتزل وا 

جيش اطيسال اطةي ترون ويرم اطعاطلة بوحدات  اطمجا د  اطتي ت ارك اطيول مزي  زةا  -اطسنوات اطمويل 
اطعرل اطمهيب؛وحد  اطمدمعي ة ووحد  اطبحري ة ووحد  اطن ب ة ووحد  األنفا ة ووحد  اطينصة ووحد  

ووحززد  اطززدما  اطجززوية  نهززا طيسززت أسززماًء ومسززمياتة  نهززا اطوحززدات اطمجا ززد   اطززدرو ة ووحززد  اطم ززا ة
اطتي رّسعت اطعدو علزى أعتزاب غز  ة وسسزرت سبريزاءه اطمفتعزلة ومرغزت أنزف عزدو ا مزي اطبزر واطبحزر 

 واطجوة بفضل هللا تعاطى ومنت ".
منتصف اطثمانينيزات مزن  وبين أبو عبيد  أن "ستائب اطيسال بدأت م وار اععداد واطت ود باطس ل منة

اطيزززرن اطماضزززية وطزززل يمنعهزززا جبزززروت اطمحتزززلة وال  رادات تصزززفي  اطيضزززي  مزززن أن تسمزززل م زززوار اة 
ورمعززت  ززعار اععززداد واطجهززادة ه..  ورا نززت علززى رجاطهززا اطم لصززين اطمجا ززدينة وسزز حها اطمززا ر 

وطهززاة سسززبت اطر ززان اطنهيززفة ورا ززن غير ززا علززى سسززر ا وع طهززا وترسيعهززاة وانفضززال اطنززاس مززن ح
ألّن غير ا اعتصل ب يارات   يل  ورسن  طى عدو غاصب م اد  طئيلة أما  ي ماعتصمت بحبزل هللا 

 اطمتينة واستندت  طى  عبها اطمعماء وأمتها اطسبير  اطممتد ".
 إيران وقطر وتركيا

زززلد اطمياومززز  وأدرك  زززرف مسزززاندت زززنر دعد ها ونصزززر  ا وأعزززرب اطنزززام  باسزززل "اطيسزززال" عزززن  زززسره طسزززل مد
باطسز ل واطعززد ة مززن أمززراد  وجماعززات ودولة وعلززى رأسززهل جمهوريززُ   يززراند اعسزز مي ة واطتززي قززال  نهززا 
أمززّدت اطمياومزز  باطصززواريخ اطتززي دّسززت حصززون اطصززهاين  مززي صززوالت وجززوالت مضززت مززع اطمحتززلة 
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اطصزهيوني ة ميمزا قزدل ودعمتها باطصواريخ اطنوعي  اطمضاد  طلدبابات واطتي حممت أسزمور  اطميرسامزاه 
  سره طسل من قمر وترسيا طمساندتهما اطمياوم .

وحّيززا أبززو عبيززد  عززائ ت اط ززهداء واطجرحززى واألسززرمة موجهًززا س مزز  ط سززرم األبمززال وةويهززل قززائً : 
"طيد قمعت ستائب اطيسال اطعهد على نفسها أمال هللاة وعا دت ربها قبل أن تعا دسل بزأن حزريتسل  زي 

ن اطيززول اطزةي سزترون ميز  نزور اطحريزز  بزات أقزرب مزن أي وقزت مضززىة بزذةن هللا  مسزأط  وقزت ميزمة وا 
مززز  تر يزززوا أنفسزززسل بزززاطتفسير باألرقزززال واألعزززدادة واألمزززوات واألحيزززاءة واألجسزززاد واأل ززز ءة وال سيزززف 

 ومتى".
ر أبو عبيد  من مصادق  "اطسنيست" علزى مزا وصزف  بزز"قرار مضزحك يمنزع اعمزرا  عزن األسزر  مة وس  

مززي  مززار اطمزز اودات اطح بيزز  اطدا ليزز ة هن ززا مززنهل أن  ززةا اطيززرار سززيسون أسثززر مززن مجززرد حبززر علززى 
ور ة بل  ن  عندنا ال يساوي حتى اطحبر اطةي ستب بز "ة موجهًزا س مز  طلصزهاين  بيوطز : " ننزا نعزدسل 

 ".أن نفس األيدي اطتي صوتت طصاطح   ي اطتي ستعود وتصّوت طنيض  بحول هللا تعاطى
جمهور اطصهاين ة وقال: "..أوقفوا قيادتسل عنزد حزد اة واسزأطوا قزادتسل  ةو امب اطمتحدث باسل اطيسال

طززززى أي مجهززززول أرسززززلو ل  اطسياسززززيين واطعسززززسريينة مززززي أي صززززحراء أضززززاعوا جنززززودسل وأبنززززاءسل ة وا 
 ويرسلونهل !".

  ة ونيول طهؤالء من جديدة وتابع: "و ا  ي قيادتسل ومن يتساو  معها يتعّمدون  عاق  اععمار مي غ
 ّن نفاد صبرنا وصزبر  زعبنا علزى  زةه اطيضزي  سزتسون طز  تبعزات سزيتحملها جمهزور اطعزدو وقيادتز "ة 
محةًرا من طحهز  االنفجزار اطتزي عزّود  زعبنا عزدّوه أنهزا طزن تسزون مزي صزاطح ة مؤسزًدا أن اطفلسزمينيين 

 ني اطهمجي على قما  غ  .طن ييبلوا بأقل من  عاد   عمار سل آثار اطعدوان اطصهيو 
وا تززتل سلمتزز  بيوطزز : " ننززا طززل وطززن نيصززر مززي نصززر  قدسززنا ومسززراناة وطززل وطززن نفززرم مززي  رث األنبيززاء 
واطمرسززلين واطصززحاب  واطتززابعين مززي أرل ملسززمينة سمززا أننززا مززع ان ززلاطنا مززي معرستنززا اطسبززرمة مذننززا 

 اطصفة ألن  ةا واجبنا". سنهل مي معرس  اطبناء واععمارة وتضميد اطجرالة وتصليب
 74/77/7174، اةمركز اةفلسطيني ةإلعالم

 
 اتفاق إعادة إعمار غزة متوقف على حركة حماس  تنفيذعباس:  .2

قال رئيس دوط  ملسمين محمود عباسة مساء اطيول األحدة  ن  ل اطيياد  األسبر  و  عاد   :رال هللا
طةي عيد بمير اطرئاس  مي مدين  رال هللا وأضافة مي مستهل اجتما  اطيياد  ا  عمار قما  غ  .

استسماال ط جتما  اطساب ة أن " عاد  اععمار نحن من يحرص عليهاة ونحن دعونا  طى اطمؤتمر 
ه عاد  اععمار  اطةي سان من اطمفترل أن يسون مي اطنرويج وأصرينا على أن يسون مي اطيا ر  



 
 
 
 

           1ص                                     3476 اةعدد:    71/77/7174 االثنين اةتاريخ:
 

ممروح  على جدول أعمال اطيياد  طمناق تهاة أن اطيضايا اط عباسوأوضح  وسان عرسا ملسمينيا".
 ي اطة اب طمجلس األمن اطدوطية واجتما  األمراف اطسامي  اطمتعاقد  مي جنيفة واطملب ط مل 
اطمتحد  طحماي  اطفلسمينيينة واطملب من اطسسرتير اطعال ط مل اطمتحد  طت سيل طجن  طلتحيي  مي 

دة وموضو  اطمصاطح  وا عاد  اععمارة ثل اطمياوم  اغتيال اطو ير  ياد أبو عينة و و ملب جدي
اط عبي  اطسلمي  اطم د ر ة واالنضمال طلمؤسسات واطمواثي ة وتحديد اطع ق  اطفلسميني  اعسرائيلي  بما 

 ي مل دعو  سلم  االحت ل طتحمل مسؤوطياتهاة ووقف اطتنسي  األمني.
األخ  ياد أبو عين قررنا أن تبيى اطجلسات مي اطجلس  اطماضي  بعد أن ودعنا اط هيد وقال عباس 

مفتوح  طمناق   ما وضعناه على جدول أعمال  ةه اطيياد ة وسما تعلمون على جدول األعمال 
اطيضايا اطتاطي : مجلس األمنة واجتما  األمراف اطسامي  اطمتعاقد  مي جنيفة واطملب  طى األمل 

ر اطعالة و و  يء جديدة طت سيل طجن  طلتحيي  مي اطمتحد  طحماي  اطفلسمينيينة واطملب من اطسسرتي
عاد  اععمارة ثل اطمياوم  اط عبي  اطسلمي  اطم د ر ة  است هاد أبو عينة ثل موضو  اطمصاطح  وا 
واالنضمال  طى اطمؤسسات واطمواثي ة وتحديد اطع ق  اطفلسميني  اعسرائيلي  بما ي مل دعو  سلم  

 ف اطتنسي  األمني.االحت ل طتحمل مسؤوطياتهاة ووق
 ةه اطيضايا اطتي سنناق ها اطيول وربما مي جلسات أ رم حسب اطهروفة طسن  ةه اطيضايا 

 اطممروح  على جدول األعمال.
 أح ٍ اةتعليق على قضية واحدة وهي قضية اإلعمار:

 ناك حرس  حماس ومعها بعل اطناس يحاوطون تحميل مسؤوطي  عدل وجود  عاد  اععمار طلسلم  
مني  اطفلسميني  ويعلنون ةطك بصراح ة وسلهل ينسون أن  ناك اتفا  واضح وصريح معهل قبل اطو 

أن يسون معناة بأن نتواجد على اطمعابر اطتي ستسلل اطمواد برعاي  األمل اطمتحد طنوصل  ةه اطمواد 
 ألصحابها اطمستحيينة ثل بعد يومين أو ث ث اعتبروا  ةا االتفا  مهين طل عب اطفلسمينية

 ويحملونا  ةه اطمسؤوطي .
ممسن أن أمهل ةطك من حماس طسن ال أمهم  من أناس من عندنا يعملون نفس اط يءة وييوطون نفس 
اطس ل. اطهل األسبر اطةي طدينا  عاد   عمار غ  ة و ناك س ف طدم حسين اط يخ بسام  اطمواد اطتي 

لل سل اطمواد واطتبرعات من دول اطعاطل تمسنا من  يصاطها حتى اآلنة و ةا ال يعني أن ةطك بديل طتس
مليار دوالرة نحن جا  ون واطمصريون مورا  ةا اطت مت  1 اطتي قدرت مي مؤتمر  عاد  اععمار بز

حماس بهةا االتفا ة طسن أتمنى أن تترسوا حماس وحد ا تتسلل ال أن ندعل نحن أيضا  ةا اطتوج  
 ول جا  ون وأمس جا  ون وغدا جا  ون.اط امئ وغير اطصحيح اطةي تتبناه حماسة نحن اطي
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سان  ناك قرار طتوج  مجلس اطو راء  طى  ناكة صحيح أن  ال مائد  من اطة اب طسن أيضا نة بة 
وبعد اطتفجيرات اطتي حدثت  ناك أصبح من غير اطممسن اطة اب  طى  ناك ويحصل ما يحصل من 

 قبل أناس ال يتيون وهللا وال يراعون  ال وال ةم .
طموضو  أرجو أن يسون واضحا بحيث طيس سل مر  نسرر  عاد  اععمارة  عاد  اععمار نحن  ةا ا

من يحرص عليها ونحن دعونا  طى اطمؤتمر اطةي سان من اطمفترل أن يسون مي اطنرويج وأصرينا 
على أن يسون مي اطيا ر  وسان عرسا ملسمينيا. وانتهى طسن طماةا  طى اآلن ة  ما أن تأ ة حماس 

ما ال تسمحة وتفرل اطضرائب على مئات اطمواد اطتي تصلها بما ميها  نسب  مئوي  مما يصل وا 
اطتبرعاتة مسيف يمسن ةطك ! أين اطحرص على اط عب اطةي يجلس مي اطعراء  طى اآلن  أنا ال أطول 

 ميم حماس بل من يجتمع معها ويلتيي معها ويجاريها مي ادعاءاتها  ةه.
 74/77/7174، اةفلسطينية )وفا( وكاةة األنباء واةمعلومات

 
 اةعربي على مجلس األمن بعد اجتماع وزراء اةخارجية اةعر ٍ-تطرح مشرع اةقرار اةفلسطيني اةسلطة .3

اطعربي طلتصويت مي مجلس األمن  قررت اطيياد  اطفلسميني  مرل م رو  اطيرار اطفلسميني/ :رال هللا
عرب وو ير اط ارجي  األمريسي جون سيري واطو راء بعد االجتما  اطم مع عيده بين و راء اط ارجي  اط

 األوروبيين اطث ثاء اطميبل.
جاء ةطك مي اطبيان اطصادر عن اطيياد ة اطليل ة عيب اجتماعها برئاس  رئيس دوط  ملسمين محمود  

 عباس مي مير اطرئاس  بمدين  رال هللاة حيث أبيت جلساتها مفتوح .
طمنهم  اطتحرير اطفلسميني  ومؤسسات اطسلم  اطومني  بات اة سل  وسلفت اطيياد ة اطلجن  اطتنفيةي 

اط موات اطسفيل  بترسيخ مسان  دوط  ملسمين على أرل اطواقع واطعمل على  عاد  اطنهر مي سل 
اطع قات واطروابم مع دوط  االحت ل اطتي تتعارل مع ح  دوط  ملسمين مي اطسياد  على أرضهاة 

سي  اطتي تستلل ميها  سرائيل ةطك ععاق  ممارس  اطسياد  على أرضنا بما مي ةطك سل أ سال اطتن
ودعت اطيياد   طى ضرور  اطمسارع  مي ت سيل طجن  تحيي  دوطي  مستيل   وضمان حيو   عبنا.

واطمحاسب  اطدوطي  على اغتيال اطو ير  ياد أبو عين عبر محسم  دوطي  م تص ة مؤسد  ضرور  
ط عبي  اطسلمي  ضد االحت ل مي عمول األراضي اطفلسميني  ومي تموير سل أ سال اطمياوم  ا

 مواجه  اطن ام االستيماني ودماعا عن األرل واطحيو  اطومني  واعنساني .
 74/77/7174، وكاةة األنباء واةمعلومات اةفلسطينية )وفا(
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ما نقدم مشر "اةشرق األوسط"عريقات ةي .4  وعنا منفصالا : إما نتفق مع األوروبيين واألمريكيين وا 
 قال سبير اطمفاوضين اطفلسمينيين صائب عرييات طز"اط ر  األوسم" قبل سفره:  بون سفال -هللا رال 

طلياء و ير اط ارجي  األمريسي جون سيري: "اطمسأط  باطنسب   طينا طيست مسأط  م اريعة   طى طندن غدا
امل معها بحدي  سامل ة طسن  ناك م رو  قرار عربي م ترك اآلنة و ناك اقتراحات مرنسي  نتع

ما نريده  و تثبيت مبدأ دوط  ملسمين على حدود "وأضاف:  اطمهل باطنسب   طينا  و اطمضمون".
ة وعاصمتها اطيدسة وحل قضايا اطوضع اطنهائية وعلى رأسها قضي  اط جئين استنادا  طى 5392

ط  سام  منة بدء االحت ل وحتى قرارات اط رعي  اطدوطي ة واعتبار سل االستيمان اعسرائيلي بأ سا
اآلن غير  رعية وال ي ل  حياة وال ينتج اطت اما سواء مي اطضف  أو اطيدسة ونريد أن نضع سيفا 

 ةا  و اطمضمونة مذةا توامينا مع أوروبا حوط  أو مع اطواليات اطمتحد ة  االحت ل. منيا عنهاء 
 ."اطةي يثبت مبدأ اطدوط  ويضع حدا ط حت لهمأ   وسه  ة أو نحن سنيول بعرل م رو  قرارانا 

 71/77/7174اةشرق األوسط، ةندن، 
 
 "إسرائيل"اةماةكي: اةبيان اةختامي الجتماع اةدول اةمتعاقدة على معاهدة جنيف سيتضمن إدانة  .5

س ف د. ريال اطماطسية و ير اط ارجي ة اطنياب مي حديث طز"األيال" أن  عبد اطرؤوف أرناؤوم:
تامي الجتما  اطدول اطمتعاقد  على معا د  جنيف يول األربعاء سيتضمن  دان  عسرائيل اطبيان اط 

ومع ةطك ميد أ ار  طى أن اطسلم  اطفلسميني  سانت تممح  طى ما  و أسثر من ةطك وتحديدا ما 
 يتعل  باطحماي  اطدوطي  طل عب اطفلسميني.

يان اط تامي ومي ضرور  تليير تلك اطسياس  وقال اطماطسي: " ناك  دان  واضح  جدا عسرائيل مي اطب
وتحميلها اطمسؤوطي ة وان اطمجتمع اطدوطي سوف يتابع ويراقب ما يحدث مي األراضي اطفلسميني  و ةا 
بحد ةات  مهل جداة مهناك تسليم طلضوء على  ةه اطيضي  و ةا سيعمي   ما  ضاميا طصاطح 

ءات اطتي تصب مي صاطح اطيضي  اطفلسميني  اطيضي  اطفلسميني  وطصاطح مرل اطم يد من اعجرا
وأضاف:  ومي  ضام   جراءات  ضامي  مي ع ط   سرائيل دوطيا من قبل سام  اطدول واطمؤسسات".

من ةطك بسثير وطسننا نير  أسبر"وطهةا اطسبب نحن نيبل باطمؤتمر وم رجات  رغل أن مموحاتنا سانت 
اسي اطةي نعي   يعتمد على تفاع ت سثير ة و ناك بمحدودي  تلك اعمسانيات بسبب أن اطواقع اطسي

دول طل تسن تريد أن يتل تسييس اطمؤتمر بيدر اطترسي  على اطجوانب اطتيني  واطفني  طليانون اطدوطي 
 واطيانون اطدوطي اعنساني اطةي سيتل اطترسي  علي  واطحديث حوط    ل ةطك اطمؤتمر".
 71/77/7174األيام، رام هللا، 
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 تستقبل اةتعازي بأبو عينفي ةبنان  اةفلسطينية اةسفارة .6

تيبلت سفار  دوط  ملسمين و"منهم  اطتحرير اطفلسميني " و"حرس  اطتحرير اطومني اطفلسميني ز متح" 
واطفصائل اطفلسميني ة اطتعا ي بعضو اطمجلس اطثوري طز"حرس  متح" ورئيس  يئ  مياوم  اطجدار 

 عينة مي قاع  اط هيد ياسر عرمات مي مير اطسفار .واالستيمان اط هيد اطو ير  ياد ابو 
 71/77/7174اةسفير، بيروت، 

 

 : اةسلطة ستتوجه ةمجلس األمن باةرغم من تبكير موعد االنتخابات اةعامة في "إسرائيل""هآرتس" .7
نيلت صحيف  " آرتس" عن اطسفير اطفلسميني باألمل اطمتحد  ريال منصور  :عواود  وديع-اطناصر 

طسلم  اطفلسميني  ستتوج  طمجلس األمن رغل تبسير موعد االنت ابات اطعام  مي  سرائيل قوط   ن ا
ألن اطتريث ال يضمن ت سيل حسوم  أقل تمرما. وأسد أن اطفلسمينيين يبةطون مسا  حثيث  مع 
األوروبيين ه اص  مرنساة أطمانياة بريمانيا  مي محاوط  طلتوصل طنص متف  حول مسود  بديل  

. وأوضح منصور أن اطجانب اطفلسميني يتحفه من اطفلسميني-اعسرائيليوي  اطصرا   اص  بتس
 عربي". –اطمسود  األوروبي  رغل  دراس  بأنها تبيى أقوم من م رو  قرار ملسميني 

وقال منصورة أن على اطمجتمع اطدوطي واألمل اطمتحد ة اطعمل عنهاء االحت ل وترسيل اطحدود قبل 
ائيلي ة سون االنت ابات اعسرائيلي   ي مسأط  دا لي ة يمنع تد ل اطمجتمع اطدوطي االنت ابات اعسر 

واطفلسمينيين ميهاة مع ةطكة أضافة أن األمر اطمهل  و مرل سام  اطمعايير أمال اطنا ب اعسرائيلي 
قبل االنت اباتة واطسؤال  و  ل سينت ب حسوم  تعني استمرار اطتمرف وسد أبواب اطس ل او 

  تفاول على أساس اقترال يعني انهاء االحت ل وتمبي  حل اطدوطتينة ألن  ةه قد تسون حسوم
 اطفرص  األ ير  

 71/77/7174اةقدس اةعربي، ةندن، 
 
 اةفلسطيني إةى مجلس األمن ةن ينجح حنا عميرة: اةتوجه .8

رو  اطتوج   سك عضو اطلجن  اطتنفيةي  طمنهم  اطتحرير اطفلسميني  حنا عمير  بنجال م  اط ليل:
 ام ال اعدار  األمريسي  طليرار. اطفلسميني طمجلس األمن وحصوط  على موامي  سام  األعضاء  اص 

وأسد عمير  مي تصريحات  اص  طوساط  "قدس برس" قرار اطيياد  اطفلسميني  برال هللا عيب اجتماعها 
هاء االحت ل مي حين ابيت أمس باطتوج  طمجلس االمن االربعاء ضمن اطم رو  اطعربي طلمماطب  بذن

اطيياد  على  يار وقف اطتنسي  األمني طلمرحل  اطميبل . وطفت عمير  االنتباه  طى أن اطيياد  تعلل بان 
وا نمن ستعترل على م رو  اطيرار بمجلس االمن وتف ل  طسنها ستييل اطحج  على مجلس االمن 
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ستيدل عليها اطيياد  ومن بينها وقف اطتنسي  واطمجتمع اطدوطي وتؤسد طهل بان اط موات اطميبل  اطتي 
 االمني  موات اضمراري  اجبرت اطيياد  على ات اة ا بعد ام ال  ةا اطتوج .

وا ار عمير  اطى مناق   اطيياد  طم رو  انهاء اطع ق  مع االحت ل ووقف اطتنسي  االمني اال ان  
 اسي جرم اطتوام  علي .جرم تأجيل ات اة  ةه اط مو  طمرحل  ميبل  ضمن تستيك سي

 71/77/7174قدس برس، 
 

 : حكومة اةوفاق "فاشلة"اةزهار .9
أسد اطدستور محمود اط  ار عضو اطمستب اطسياسزي طحرسز  "حمزاس"ة أن حسومز  اطتوامز  برئاسز  : غ  

وقززال اط  ززار  زز ل نززدو  حواريزز  عبززر مضززائي  األقصززىة  ن  اطحمززد هللا طززل تيززل باطززدور اطمملززوب منهززا.
اطت ززريعي طززل يمززنح حسومزز  اطحمززد هللا اطثيزز  ألنهزا "ما ززل " مضززيفا: "مززن مهززال اطحسومزز   جززراء اطمجلزس 

االنت ابزات وتنفيزة اطمصزاطح  اطمجتمعيز  وتوحيززد األجهز   األمنيز ة و زي طززل تيزل باطزدور اطمملزوب منهززا 
 وطيس طها أي برنامج سياسي".

تفعيززل دور اطحسومزز ة قززائً : "يجززب أن و ززدد اط  ززار أن اطززدستور رامززي اطحمززد هللا  ززو اطمسززؤول عززن 
 يسون اطحمد هللا موهًفا عند اط عب وطيس عند عباس".

ومززي رده علززى سززؤال  حززول موقززف اطحرسزز  مززن رئززيس اطسززلم  محمززود عبززاس؛ قززال: " ززرعي  عبززاس 
وتابع: "عباس ال يريد تهييج  انتهت بحسب اطيانون اطفلسميني األساسية وبرنامج  اطتفاوضي ما ل".

 ر  اطفتحاوي على  لفي  است هاد أبو عينة و و من يعمل برنامج اطتحرير باطضف  اطمحتل ".اط ا
وب صزوص  مزز  روبزرت سززيري ععززاد   عمزار اطيمززا ؛ اسزتمرد: " مزز  سززيري غيزر ميبوطزز   م قًززاة 

وأسمزل: "اطمسزؤول عزن مزتح اطمعزابر ب زسل سامزل  زي  ويجب متح معابر اطيمزا  سامز  وب زسل مزوري".
 طفلسميني ".اطسلم  ا

وحول تفعيل اطمياوم  اطفلسميني  مي مزدن اطضزف  اطمحتلز ؛ قزال اط  زار: "حمزاس مسزتعد  طلتعزاون مزع 
 اطفصائل اطمياوم  باطضف  اطمحتل ".

سمززا جززدد اط  ززار تأسيززده أن حرسزز  حمززاس مسززتعد  طلم ززارس  مززي أي انت ابززات ملسززميني  قادمزز ة بززل 
 وُتماطب باعسرا  بعيد ا.

 74/77/7174، سطيني ةإلعالماةمركز اةفل
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 نستطيع كشف ما خبأه االحتالل عن اةعاةم.. اةحية: سنفّعل اةمقاومة في اةضفة واةقدس .01
اطييادي اطبار  مي حرسز  حمزاس د. ليزل اطحيز   ة أن74/77/7174، الين أونفلسطين ةسر موقع 

حيززز ة مزززي سلمززز  طززز  عيزززب وقزززال اط ن حرستززز  سزززتفّعل "اطمياومززز  مزززي اطضزززف  اطلربيززز ة و"اطيزززدس".أأعلزززن 
" علززى تأسيسزهاة "سزنبةل سززل مزا مززي 12عزرل عسزسرية نهمتزز  اطحرسز  اطيززول األحزدة مزي اطززةسرم اطزز"

"حرسز  حمزاسة مزع بييز   وأضزاف: مي اطضف  اطلربي  واطيزدس". وسعنا طتفعيل اطمياوم  مي ملسمين..
ة واطضف  اطلربي ة وستبيى مصائل اطمياوم ة ستيول بتفعيل اطمياوم  مي سل ملسمينة ومي قلب اطيدس

 غ   داعم  وُمفجّر  طلمياوم  حتى تتحرر سل ملسمين".
و ززهدت مدينزز  اطيززدس  زز ل اآلونزز  األ يززر ة احتجاجززات علززى  لفيزز  اقتحامززات اعسززرائيليين طلمسززجد 

 األقصى.
أضزاف:" و  من تأ ر  عاد   عمار بناء ما  ّلفت  اطحرب اعسزرائيلي  األ يزر . ومي سلمت ة حةرة اطحي ة

نحةر سل من يحزاول تعميزل اععمزارة ماطحصزار طزل ي دنزا  ال قزو  ومنعز ة وسزل اطمحزاوالت عضزعاف 
ودعزززا اطحيززز ة حرسززز  مزززتح  طزززى مصزززاطح  تعتمزززد علزززى "اط زززراس  اطحييييززز "ة  اطحرسززز ة سزززتبوء باطف زززل".

وقزال اطحيز ة  "."اطومني  اطصادق "ة على قاعد  "اطحفاه على اطثوابزت واطمياومز ة ونبزة اطتنسزي  األمنزي
 ّن قو  حرس  حماسة وجناحها اطعسسري تتعاهل يوما بعد آ رة وأن قوتها اطعسسري  موجه  ميم ضد 

  سرائيل.
اطززدستور اطحيزز ة تعهززد باطعمززل  ة مززن غزز   أن74/77/7174، اةمركييز اةفلسييطيني ةإلعييالموأضززاف 

  مزي سلمتز   ز ل اطعزرل وقزال اطحيز على تفعيل اطمياومز  بم زارس  سامز  اطفصزائل مزي سزل ملسزمين.
اطعسسري طستائب اطيسالة اطيول ههًرا: "سنبةل اطلاطي واطنفيس طتفعيل اطمياوم  مي سل ملسزمينة ومعنزا 
  واننا من مصائل اطعمزل اطزومني واعسز مي"ة م زددًا علزى أن غز   سزتبيى صزانع  االنتصزار وقلعز  

 اطمياوم  ومفجر  طسل صواع  اطمياوم  حتى ُتحرر ملسمين".
ومي رساط  ةات مل مة أطمح اطحي   طى  مساني  أن تن ر حرست  ما توصلت  طي  عن  مم االحت ل 
حول اطعاطلة من   ل صرا  األدمل ة وقال: "نستميع بعزد صزرا  األدملز  أن نس زف مزا  بزأه اطعزدو 

 ت من عن اطعاطل"ة مي   ار   طى اطيدرات اطفني  طحرس  حماس اطتي مسنتها من اطحصول على تسجي
 سيرمرات أجه   االحت ل حول مجريات بعل اطعمليات مثل ما حدث مي  يسيل ومميب .

وعلى  مى أبو عبيد  اطنام  باسل ستائب اطيسالة أرسل اطييزادي مزي حمزاسة رسزائل تحمزل ب زريات 
ط سززرم مززي سززجون االحززت ل دون أن ييززدل تفاصززيلة موجهًززا حديثزز  ط سززرم " ةا سززان اطعززدو يززتملص 

 التفاقياتة مسنعلم  سيف يستجيب ويةعن طها".من ا
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وجدد اطحي  اطتأسيد على ثوابزت حرسز  حمزاسة قزائً  "حمزاس حامهزت علزى  سز مي  ملسزمين وثوابزت 
 اطيضي  بأن األرل اطتاري ي  سلها طنا وال حل أل لها  ال أن يعودوا جميًعا ألرضهل".

اطصزهاين  عزن سزني اطيهزر بعزد أن ي رجزوا وأسد على ح  اط جئين أن يعودوا ألرضهل وأن يعوضزهل 
 صاغرين من ملسمينة رامضًا أي ترال مع االحت ل على ح  اطعود .

وةسززر أن اطيززدس عاصزززم  موحززد  طفلسزززمينة و ززي عنززوان اطصزززرا ة م ززددًا علزززى  يززار اطمياومززز  وأن 
 االحت ل ال ي ول  ال باطبندقي  واطمياوم .
ى جانززب ستائززب اطيسززال  اصزز  سززرايا اطيززدسة المتززًا  طززى أن وأ ززاد اطحيزز  بززأداء مصززائل اطمياومزز ة  طزز

 " عبنا  ال أربع حروب ورغل ةطك ال ي ال صامًدا ومحتضًنا طمياومت ".
وعبر عن م ره بمسير  اطيسال وتاري   وقدرات  اطتسليحي ة مؤسدًا أن ستائب اطيسال "تمتلك أسزلح  نعلزل 

  يًئا منها واطسثير ال نعلم  بعد".
ف اطجهززات غيززر اطعززدو اطصززهيونية بززأن " اطيززو  اطتززي تعززد ا حمززاس  ززي ضززد االحززت ل وممززأن م تلزز

 ميم؛ و ي قو  طل عب واطفصائل اطفلسميني ".
وقال: "جنود ستائب اطيسال اطيول  ل صانعو االنتصارة ومحييون طوعد هللاة ومزن يهزن أن مسزر اطليزل 

  ل".واطنهار ُيبيي  سرائيل قائم  أو أنها وجدت طتبيى مهو وا 
وعززّد أن "اطتمززور اطززةي ت ززهده حرسزز  حمززاس طززيس مززن قبيززل اطصززدم ؛ بززل نتيجزز  عمززل دؤوب قززدمت 
  طزز  اط ززهداء واطجرحززى"ة م ززددًا علززى أن انم قزز  حمززاس تأسيززد طهويزز  اطيضززي  اطفلسززميني ة وسززم 

 محاوط  اطبعل ن   ملسمين من عروبتها.
 
 حماس: عرِو اةقسام دةيل هزيمة نتنياهو .00

مززاس  ن عززرول جناحهززا اطعسززسري ستائززب اطيسززال مززي مدينزز  غزز   اطيززول األحززدة  ززسل قاطززت حرسزز  ح
بر انزا علززى أن رئزيس و راء االحززت ل اعسزرائيلي بنيززامين نتنيزا و  سززر اطمعرسز  مززي اطعزدوان األ يززر 

وأسززد سززامي أبززو   ززري اطنززام  باسززل اطحرسزز  مززي بيززان صززحفي أن عززرول اطيسززال  علززى قمززا  غزز  .
وأضاف  انم ق  حماس مثلت يومًا ح ينًا طإلسرائيليين وم رًا طسل األحرار مي اطعاطل.اطيوي  مي ةسرم 

أبو   ري أن عرول اطيسال "بر نت على أن نتنيا و  سر اطمعرس  وأن سل اطر انات علزى  ضزعاف 
 حماس واطيسال مجرد أو ال".

 74/77/7174، الين أونفلسطين 
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 ة اةتحضيرية واةمؤتمر اةسابع ةفتحباسم اةلجن اةزعارير ناطقاا  عباس يكلف .02
قرر اطرئيس محمود عباسة تسليف مهمي اط عارير رئيسا طلجنز  اععز لة وناميزا رسزميا باسزل : رال هللا

وجزاء مزي اطيزرار: "ب صزوص اطمهزال مزي اطلجنز   اطلجن  اطتحضيري  واطمؤتمر اطعال اطسابع طحرس  مزتح.
طتوصززي  اطلجنزز  اطتحضززيري  مززي جلسززتها اطمنعيززد  بتززاريخ اطتحضززيري  طلمززؤتمر اطعززال اطسززابعة واسززتنادا 

 ة ميد تيرر:90-55-1054
طلجنزز  اععزز لة واطنززام  اطرسززمي باسززل اطلجنزز  اطتحضززيري   تسليززف األخ مهمززي اط عززارير رئيسززاً  .5

 واطمؤتمر.
 يبلغ  ةا اطيرار طمن يل لة ويعمل على تنفيةه سل مي مجال ا تصاص  منة تاري  . .1

  71/77/7174رام هللا، ، اةحياة اةجديدة
 
 امتنع سالح اةجو اإلسرائيلي عن إسقاط طائرات حماسةماذا  :األوةى في اةقناة اةمراسل اةعسكري .03

تساءل اطمراسل اطعسزسري مزي اطينزا  اطعبريز  األوطزىة اطليلز ة عزن سزبب : ترجم  صفا - اطيدس اطمحتل 
سززيام مززائرات اال سززتم   اطتززي أمليتهززا وحززد  اطززدما  امتنززا  سزز ل اطجززو اعسززرائيلي عززن اعتززرال وا 

 ههزر أمزس األحزد. 12اطجوي مي ستائزب اطيسزال  ز ل احتفزال اطجنزال اطعسزسري بزةسرم االنم قز  ال
وقزززال اطمراسزززل "أميزززر بزززار  زززاطول" أنززز  توجززز  طلجزززيش بملزززب تعييزززب حزززول امتنزززاعهل عزززن  سزززيام  زززةه 

 أي جواب أو تبرير.اطمائرات وةطك طلمر  األوطى مي تاريخ اطصرا  وطسن  طل يتل  
وطسن "بار  اطول" يعتيد أن  ناطك احتماطين عحجال اطمائرات اعسزرائيلي  عزن  سزيام مزائرتي "أبابيزل" 
بسززماء غزز  ة األول أن  سززرائيل غيززر معنيزز  مززي  ززةه اطمرحلزز  باطملززامر  بفززتح حززرب جديززد  مززع حمززاس 

 عبر استهدامها طهةه اطمائرات.
تليزر قواعزد اطلعبز  وتسزليل  سزرائيل بزذم    سزةا مزائرات مزو  سزماء أما االحتمال اآل زر ميتمثزل مزي 

 اطيما  عبر قو  رد  متبادط   ليتها اطحرب األ ير .
وتسززاءل بززار  ززاطول "طمززن يتبززع سززماء اطيمززا  اطيززول ومززن  ززي اطجهزز  اطمسززئوط  عنزز  و ززل ال  ال بيززد 

ةا تليزززرت قواعزززد اطلعبززز  أل ال و زززل وا تزززتل حديثززز  قزززائً :  ن اطفتزززر  اطميبلززز  ستس زززف مزززا    سزززرائيل  "
 ستستهدف " سرائيل"  سةا مائرات حال أمليتها حماس مجدداًت أل ال.

 مصير اةضيف
بززدور ا رسزز ت اطينززا  اطعبريزز  اطعا ززر  مززي تلميتهززا طلعززرل اطعسززسري علززى مصززير اطيائززد اطعززال طستائززب 

 يسال اطيول مع سما  صزوت .اطيسال "محمد اطضيف" وةطك بعد ههور صورت  مهلل  مي ميديو ن ره اط
وقال مراسل اطينا  طل ئون اطعسسري  "أور  يلر"  ن  ةه اطنيم  باطتحديد استحوةت على ا تمزال أجهز   
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األمزن اعسزرائيلي  مزي محاوطز  طمعرمز  مصزير اطضزيف بعزد محاوطز  اسزتهدام  أوا زر اطحرب.سمزا أ زار 
ا تزرمل ترسزانتها اطصزارو ي  واطعسزسري  وأنهزا  يلر  طى قيال حماس بذرسال رساط  عسرائيل مفاد ا أنهز

مسززتعد  طلمواجهزز  اطميبلزز  مززا يضززع ع مززات سززؤال حززول مززدم تضززرر اطجنززال اطمسززلح طحمززاس  زز ل 
وتمزر  أيضزًا  يلزر  طزى توقيزت  زةا اطعزرل اطعسزسري حيزث تصزادف مزع مصزادق  اطحسومز   اطحرب.

يئ  األرسان  لفًا طرئيس األرسان اطحاطي "بينزي اعسرائيلي  على تعيين "غادي آي نسوت" رئيسًا جديدًا طه
طحاحززا آلي نسززوت بعززد توطيزز  مهززال منصززب   غززانتس". وقززال  ن ملززف حمززاس  ززو اطملززف األسثززر أ ميزز  وا 

 وةطك أسثر من ملفات  يران وح ب هللا وسوريا.
 71/77/7174، وكاةة اةصحافة اةفلسطينية )صفا(

 

 الحتالل"اةشعبية" تطاة ٍ بمراجعة كل اةعالقة مع ا .04
ماطب عضو اطمستزب اطسياسزي طلجبهز  اط زعبي  طتحريزر ملسزمين سايزد اطلزول اطييزاد  اطفلسزميني  بوقفز  
جةري  طمراجع  سزل اطتجربز  مزي اطع قز  مزع االحزت لة واطتحلزل مزن سزل قيزود أوسزلو واالتفاقيزات اطتزي 

وقزال  الحت ل بسزل مسوناتز .ُوقعت وصواًل  طى اعتماد استراتيجي  ومني  تعتمد اطمواجه  اط امل  مع ا
أةاعها اطيسل اعع مي طلجبه  اط عبي : "نحن أمزال سيزان  54/51اطلول مي تصريحات ط  يول األحد 

تتنامى مي  اطعنصري  واطفا ي  بتلمي  من قبزل حسومز  نتنيزا و اطتزي يتسزاب  أعضزاؤ ا مزي اطتحزريل 
طمتعّمزززد سمزززا جزززرم مزززع األخ اط زززهيد انفززز ت مزززي اطيتزززل ا  طزززىعلزززى قتزززل اطفلسزززمينيينة و زززو مزززا أدم 

طززى اعتمززاد أسززاطيب ما ززي  سمززا جززرم مززي حززر  اطمفززل محمززد أبززو  ضززير  اطمناضززل  يززاد أبززو عززين وا 
 وغير ا من أساطيب اطتعةيب واطتنسيل باطفلسمينيين".

ودعا اطلول  طى وقف اطتنسي  األمني وصواًل  طى اطفساك من قيود االتفاقيات اطموقع  مع دوط  اطعدوة 
اصزز  وأنزز  قززد أصززبح واضززحًا طلجميززع بأنهززا ال تسززعى بززأي حززال مززن األحززوال  طززى اطتسززليل بحيززو   

اطفلسززمينيين اطومنيزز ة بززل تعمززل علززى اسززتثمار اطوقززت واالتفاقيززات اطمييززد  طتعميزز  احت طهززا ط راضززي 
سززميني اطفلسزميني  بززاطترام  مززع اسززت دال سززل وسززائل اعر ززاب اطمززنهل واطيتززل اطمتعمززد ضززد اط ززعب اطفل

 واطةي طل ينجوا من  اطمناضل اط هيد  ياد أبو عين.
 اعجزززراءاتوأضزززاف اطلزززول: "نريزززد موقفزززًا مزززن اطييزززاد  اطفلسزززميني  يرتيزززي  طزززى اطحزززدثة ويتصزززادل مزززع 

اطصهيوني  اطيائم  على األرلة ويؤسس طسياس  بديلز  تمسننزا باالنتيزال مزن  دار  األ مز   طزى اطهجزول 
ومنيزز  واضزح  تعيزد اعمسزاك بسامزل حيززو   زعبناة وتفزتح سزل اط يززارات  علزى اطعزدو ومز  اسزتراتيجي 

السززتعادتهاة مضززً  علززى ضززرور  اطمسززارع  ععززاد  بنززاء مؤسسززاتنا اطومنيزز  ب ززسل ديميرامززي يضززمن 
 اط راس  مي رسل اطسياس  وات اة اطيرار ومي تّحمل مسئوطي  تجسيد ا مي  مار مياوم  االحت ل".
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طليزاء بزين "نتنيزا و" و" سيزري" مزي  يماطيزا سزيسون أحزد اسزتهدامات  االتفزا  علزى وأ ار اطلول  طزى أن ا
سيفيزز   عززاد  اطمفاوضززات اطثنائيزز  مززي  مززار عمليزز  تضززليل جديززد  طلمجتمززع اطززدوطي تززوحي بأنزز  يمسززن 
اطوصززول  ززةه اطمززر  مززن   طهززا التفززا  حززول  قامزز  دوطزز  ملسززميني  بهززدف قمززع اطمريزز  علززى ت ايززد 

طدوطيززز  باطدوطززز  اطفلسزززميني ة ومزززي  زززدا  اطفلسزززمينيين مزززن جديزززد بوعزززود سزززيسون مصزززير ا االعترامزززات ا
 .األمريسي اطتبّ ر سما  و حال اطوعود اطسابي  من اعدار  

طزى رمزل أيز  ضزلومات قزد تمزارس   طزىودعا اطلول اطيياد  اطفلسزميني   عزدل االن زدا  بهزةه اطوعزود وا 
 عن اطيمع اطنهائي مع  ةا اطمسار. ع نواعاطمفاوضاتة   طىعليها بهدف اطعود  

ومي  جابت  عن اطنتائج اطتي يمسن أن تحصل مي حال تل  يياف اطتنسي  األمني معً  مزع االحزت لة 
أسزززد اطلزززول أن وقزززف اطتنسزززي  األمنزززي  زززو  مززززو  مملوبززز  ومهمززز ة وت زززّسل مفتاحزززا طتوحيزززد اطسززززاح  

رك بحري  وبناء ةاتهاة وممارس  مياومتها اطمبا ر  اطفلسميني   اص  وأنها ستّمسن قوم اطمياوم  باطتح
ضد االحت ل واطمستومنين بدون قيزود تفرضزها اتفاقيزات اطتنسزي  األمنزية ومزي  زةه اطحاطز  وبزاطترابم 
مززع اط زز ص مززن قيززود االتفاقيززات اطموقعزز  مززن دوطزز  اطعززدوة ومززي هززل بنززاء اسززتراتيجي  ومنيزز  مززذن 

ائج مزززا يترتزززب علزززى وقزززف اطتنسزززي  األمنزززي علزززى مياومتززز  اط زززعب اطفلسزززميني قزززادر علزززى تحمزززل نتززز
 ة سما قال.5341ط حت ل اطتي طل تتوقف منة نسب  عال 

 74/77/7174، فلسطين أون الين

 

 اةسالح اةقسامي.. استعراِ نوعي ورسائل قوية ةالحتالل  .05
نززوا  حرصززت ستائززب اط ززهيد عزز  اطززدين اطيسززالة اطجنززال اطعسززسري طحرسزز  حمززاسة علززى عززرل أ: غزز  

م تلف  من األسلح    طها استعراضها اطسبير مي  وار  غ  ة مي رساط  ال ت فى دالئلها حول قوتها 
ضزام   طزى مئزات اطسزيارات اطممو ز   يومزا". 15وتعاميها بعد اطحرب اطضاري  األ ير  اطتزي اسزتمرت  وا 

حدات اطتي يعملون ميهاة اطتي جابت اط وار ة واعت  ا اطمجا دون بأ يائهل اطعسسري ة اطتي تعسس اطو 
 ههرت أنوا  متعدد  من األسلح  مي أيدي اطمجا دين وعلى عرباتهل.

 سالح اةغول
سزز ل "اطلززول" اطززةي س ززفت عنزز  ستائززب اطيسززالة مززي اطحززرب األ يززر ة سأحززد ابتسززارات وحززد  اطتصززنيع 

 اطعسسري مي اطستائبة سان حاضرًا بيو ة وبدا المتًا حجم .
ن علززى اطتيززام صززور ب لفيزز  سزز ل اطلززول اطمهيززبة و ززو مرمززو  مززي أيززدي وحززرص اطعديززد مززن اط ززبا

اطمجا زززدين اطزززةين ارتزززدوا أ يزززاء ممو ززز  ب زززسل  زززاص؛ تسزززت دل طلتمويززز  علزززى االحزززت ل مزززي اطمواقزززع 
 اطمتيدم  واطمفتوح .
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وبحسزب ستائزب اطيسزال مزذن بندقيزز  اطلزول اطتزي تحمزل اسزل اطيائززد اطيسزامي عزدنان اطلزول اطزةي اغتاطتزز  
ملززلة  5441ة تتمتززع بمززدم قاتززل يصززل  طززى سيلززومترينة و ززي مززن عيززار 1004وات االحززت ل عززال قزز

ة وبندقيزز  اطيززنص اطنمسززاوي  " ززتاير" مززن عيززار 2491ميارنزز  ببندقيزز  "دراغونززوف" اطروسززي  مززن عيززار 
5142. 

نززدي واسززت دمت اطبندقيزز  بسفززاء  مززي اطحززرب األ يززر ة وبواسززمتها تمسززن قناصزز  اطيسززال مززن بتززر يززد ج
 صهيوني ب سل مبا ر.

 طائرة كبيرة .. وماذا بعد األبابيل؟
ومي م هد المت حملت عرب  سبيزر ة مجسزل طمزائر  بزدون ميزار بحجزل سبيزر؛ مزي   زار  عحزداث نيلز  
نوعي  مي مجال تصنيع اطمزائرات بأنواعهزا مزي اطتصزنيع اطحربزي اطيسزالة بعزد أن س زفت اطستائزب عزن 

ب علززى غزز  ة بززدا مززي حينزز  أن م ززارستها مززي مجريززات اطحززرب سانززت ث ثزز  نمززاة  منهززا  زز ل اطحززر 
 محدود .

تمسززن مهندسززيها مززن تصززنيع  غزز  ة عززنوس ززفت ستائززب اطيسززال ألول مززر  رسززميًا  زز ل اطحززرب علززى 
و زي ةات  A1A"ة وأنها أنتجت منها ث ث  نمزاة   زي مزائر  5مائرات بدون ميار تحمل اسل "أبابيل

و ززززي ةات مهززززال  A1C طيززززاءة ومززززائر  -و ززززي ةات مهززززال  جوميزززز  A1Bمهززززال اسززززتم عي ة ومززززائر  
تفجيري ة ونجحت باطفعل مي است دمها مي تنفية ملعات مي سماء عم  األراضزي اطمحتلز   - جومي 
 .5341منة عال 

 أجيال اةصواريخ واةتطوير مستمر
حامتز  بممو زات وحملت  حدم اطعربات صارو ًا ض مًا طزل تتضزح اطستابز  عليز ة طييزال اطمجا زدين بذ

 اصزز ة مززي   ززار  طتعزز   اطيززدر  اطصززارو ي  طليسززال اطتززي اسززتمرت مززي عمليزز  اطتصززنيع  زز ل اطحززرب 
."ة وسزم تسزاؤالت  ن سزان اطتصزنيع 11" و"سزجيلj80"و" R160" و"  M75وبعد اة  اص  صواريخ" 

و أمزر بزات اطيسامي ي بئ اطم يدة  اص  بعد تصاعد عمليز  اطتجريزب عبزر اعمز    طزى اطبحزرة و ز
 يلمس  سل غ ية ومبعث قل  طدم االحت ل سما تيول وسائل اعع ل اطعبري .

 اةضفادع اةبشرية
ومي   ار  طفعاطي  وحد  اطضفاد  اطب ري ة جرم عرل مجسل طيارب تحسزب  عربز ة وعليز  مجا زدون 

 من وحد  اطضفاد  بتجهي اتهل اطسامل .
  اطوحزد  أول أيزال اطحزرب علزى غز  ة طيزي تفزاعً  سبيزرًا وسان تسريب ميديو طعمليز   سزيل اطزةي قامزت بز

علزززى مواقزززع اطتواصزززل االجتمزززاعي طبسزززاط  اطميزززاومينة اطزززةين تسزززللوا عبزززر اطبحزززر وا زززتبسوا مزززع قزززوات 
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االحززت ل وتمسنززوا مززن تفجيززر  حززدم اطززدبابات مززن نيمزز  صززفرة ميمززا مضززح اطفيززديو روايزز  االحززت ل 
 األوطى عن عملي  اطتسلل.

 روعأسلحة اةد
وطل تلب أسلح  اطدرو  اطمتمور  عن اطحربة حيث تل عرل اطعديزد منهزاة مزا يههزر تزومر  مسانيزات 
سبيززر  طززدم اطستائززب مززن  ززأنها أن تززؤثر مززي معززادالت اطمواجهزز  اطبريزز  مززع االحززت ل؛ و ززو مززا ثبززت 

 غ  . سفاءت  مي اطحرب األ ير  حيث تل تفجير عدد سبير من دبابات وآطيات االحت ل على ت ول
ورغززل عززرل أنززوا  عديززد  مززن األسززلح ة يبيززى اطسززؤال مززي أة ززان اطجمززا ير ومززاةا بعززد  ميززد عززود ل 

 اطيسال على عدل س ف سل أوراق ة وييينًا ما  في سان أعهل.
 74/77/7174، اةمركز اةفلسطيني ةإلعالم

 

 ياسية حيادية اةفلسطينيين في ةبنان عن كل اةتجاذبات اةس تؤكد على "اةجبهة اةشعبية" .06
مناسززب  بمززي طبنززان مززروان عبززد اطعززالة  اط ززعبي  طتحريززر ملسززمين  ززّدد مسززؤول اطجبهزز : محمززد صززاطح

اطزززةسرم اطسززززابع  واألربعززززين النم قتهزززاة علززززى "حياديزززز  اطفلسزززمينيين مززززي طبنززززان عزززن سززززل اطتجاةبززززات 
 طززى جانززب  اطسياسزي  اطلبنانيزز ة ووجززوب اطمحامهزز  علزى اطم يمززات سهوّيزز  وقضززي  وانحيزا  اطفلسززميني

 اطسلل األ لي وضد اعر اب واطعدوان واطفتن ".
اطتزززي تعتبززر قزززرارًا سياسزززيًا مبمنززًا ويسزززعى  طزززى اطمزززس  ااألونزززرو واسززتلرب عبزززد اطعزززال "تيلززيص  زززدمات 

 بيضي  ح  اطعود ة ويسهل مي اطضلم طتهجير اطفلسميني".
منهمزز  اطتحريززر اطفلسززميني   ودعزا عبززد اطعززال  طززى "قمزز  ملسززميني  عاجلزز  طإلمزار اطييززادي اطمؤقززت مززي

من أجل حفه اطوجود اطفلسمينية وتفعيل دور مؤسسات منهم  اطتحريزر اطفلسزميني ة وا  زراك اطجميزع 
مي ات اة اطيرارات". واستةسر قاد  "اطجبهز " اط زهداءة المتزًا االنتبزاه  طزى أّن "اطيضزي  اطفلسزميني  طيسزت 

 س  اطتحرر اطعربي".مة بي  وال مائفي ة بل  ي ج ء ال يتج أ من معر 
وطلمناسزب  نفسزهاة أقامزت منهمز  "اط ززبيب  اطفلسزميني " مزي منميز  صزيدا طيززاء  زبابيًا مزي عزين اطحلززو ة 

اطزدنانة وأعضزاء  عبد هللامي حضور عضو اطلجن  اطمرس ي  اطعام   يثل عبدوة مسؤول منمي  صيدا 
 قياد  اطمنمي  وسوادر وأعضاء "اطجبه ".

نجا اتها و زهداء ا اطزةين مزاقوا األربعز  آالف وت ّلل اطلياء سلم  ط لدنان اطةي استةسر تاريخ "اطجبه " وا 
  هيدة م ّددًا على دور اط باب مي مسير  اطثور  اطمستمر  ومراحل اطنضال سام .

 71/77/7174، اةسفير، بيروت
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ِ  انسحا ٍ  ألستتصدى  : "إسرائيل"نتنياهو .07  7691حدود  اةعام  إةىي َّ مححاوةة ةفر
على  5392حدود  اطعال   طىأيَّ ُمحاوط  طفرل  انسحاب   أنسد رئيُس اطو راء بنيامين نتنيا و أ

 ستتصدم طةطك بسل  قو   ومسؤوطي .   سرائيل باطف لة وأنة من   ل  قرارات  ُأممي  ستبوُء  سرائيل
ثرل  ةه اطمحاوالتة سوف  األسبوعي ة أنمي مستهل  جلس   مجلس  اطو راء  وأضاف تجل ُب اطتمرُّف م 

تاُل اطمنمي   اعس مي  ة واطى دا ل أور ليل اطيدس. أبيبضواحي مدين  تل   طىاطةي يدجر
74/77/7174اإلسرائيلي، واةتلفزيون  إسرائيلصوت   

 
 ةيست ةلمجندين "إسرائيل"أمام مؤتمر تجنيد اةعر ٍ:  نتنياهو .08

سلم  مي "اطمؤتمر اطسنوي طزتجنيد  األحد أطيى رئيس اطحسوم  اعسرائيلي  بنيامين نتنيا و مساء يول
اطمسيحيين" اطعرب اطةي ييوده اطسا ن جبرائيل ندافة وأسد أمال اطمجندين واطراغبين مي اطتجنيد 
طلجيش اعسرائيلي بأن " سرائيل دوط  طليهود"ة ووصف نتنيا و اطحاضرين بز "غير اطيهود" وأّسد على 

بحضور ع رات اطمجندين واطراغبين مي اطتجنيد طلجيش وقال نتنيا و  "ربم اطحيو  باطواجبات".
وأضاف: "دوطتنا  طسوني بين أصدقاء  جعان ربموا مصير ل بمصيرنا". أنا متأثراعسرائيلي: "

 ةه اطدوط ة اطع قات بين اطيهود وغير  وديميرامي ة وميتتأسس على مسر  أن  سرائيل دوط  يهودي  
على االحترال اطمتبادلة وعلى اطمساوا  مي اطفرصة واطفسر   منسجم  ومبني اطيهود يجب أن تسون 

األ ل اطمساوا  مي اطواجباتة و ةا ما يتل اطتعبير عن  اطيول". وتابع: أقول ةطك طيس ألصدقائي 
 اطمسيحيين محسبة بل طسل موامني  سرائيلة جميعهل بدون استثناء".

بيد صارم  مع سل من  بدعمسل واطعملأتعهد  وتوعد نتنيا و مناوئي اطتجنيد باطيول: "سرئيس طلحسوم 
 يتعرل طسلة سنعاقب اطمحرضينة مذسرائيل  ي ج ير  طلتسامح اطديني". على حد  عم .

74/77/7174، 48عر ٍ   
 
 "حلبة مصارعة كالمية" إةىتتحول  "إسرائيل"اةحزبية في  اةساحة .09

يومين األ يرين  طى "حلب  مي اط " سرائيل"تحوطت اطساح  اطح بي  مي : أسعد تلحمي –اطناصر  
مصارع  س مي " بين األح اب واطتست ت اطم تلف  وحتى دا ل األح اب ةاتها على نحو يؤسد عدل 

آةار همارس  اطميبل. وطل  52وضول اطصور  ومبيع  اطحسوم  اطتي ستفر  ا االنت ابات اطعام  مي 
يم  "اطحرس " تسيبي طيفني ضد من ي ُل اطت سن من تهجل   صي قادت  و ير  اطيضاء اطسابي ة  ع

 عملت تحت  مرت  حتى قبل ع ر  أيال رئيس اطحسوم  بنيامين نتانيا و.
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وا تعلت حرب س مي  بين "طيسود" اطةي ييوده نتانيا و وبين حليف  من األمس اطيريبة  عيل " سرائيل 
اب ح ب  اعيحاء بأن بيتنا"ة و ير اط ارجي  أميجدور طيبرمان على  لفي  محاوط  نتانيا و وأقم

اطمتدينين أو ما يسمون  "اطمعسسر اطيومي"ة وأن  قد يتسبب مي  –طيبرمان طل يعد من معسسر اطيمين 
 صعود "اطيسار"  طى اطحسلة و و ما اعتبره طيبرمان "تهم " و" ساء    صي ".

ارك وح ب  مي وبدأت اطمعرس  بين "طيسود" وطيبرمان حين أعلن األ ير أن  ال يللي احتمال أن ي 
اطحرس " هتحاطف "اطمعسسر اطصهيوني"  اسح   رتسوغة تمامًا مثلما  –حسوم  برئاس   عيل "اطعمل 

 ال ينفي احتمال عود  اطم ارس  مي حسوم  ب عام  نتانيا و.
وردًا على ةطكة اتهمت أوسام قيادي  مي "طيسود" طيبرمان بأن  "يساري"ة وأن  سيسّ ر أصوات نا بي 

تي سيحصل عليها مي االنت ابات عقام  حسوم  يساري . وأضامت أن سل من يريد حسوم  اطيمين اط
 قوي  وواسع  برئاس  نتانيا و على رأس تستل من اطيمين واطيمين اطوسمة علي  أن يصوت طز "طيسود".

ي  بهةا واعتبر طيبرمان  ةه االتهامات "رد معل  ستيريًا" من "طيسود"ة وقال  ن  طل يتوقعها و ي ال تل
اطح بة  نما تلي  بح ب "اطبيت اطيهودي" اطةي يت عم  نفتاطي بينيت. ودامع عن نفس  قائً   ن  سان 

 هاد  من أحدة مز "أنا اطمعسسر اطيومي أسثر   طىوما  ال مي طب اطمعسسر اطيومية وأن  ال يحتا  
ب ضروس بين من أي   ص آ ر". وأضاف أن  يرمل أن تتحول اطمعرس  االنت ابي   طى حر 

"اطيمين" واطيسارة أو أن تدور حول اطسراسي ومن سيسون رئيس اطحسوم . و اد أن اطنا ب اعسرائيلي 
 "يريد االقتنا  بمن يضمن ط  أن تسون  سرائيل يهودي  وقوي ة ال االنجرار وراء جدل ال ط ول ط ".

على غ   اطصيف اطماضية  طسن ما أ عج "طيسود"  و تصريح طيبرمان بأن  سرائيل اسُتدرجت طلحرب
"وسدوط  ممنو  علينا االنجرارة طسننا انجررنا". وقال بيان أصدره "طيسود"  ن نتانيا و أدار اطمعرس  
هاطحرب على غ    بصرام  ومسؤوطي ة باطتعاون مع و ير اطدما ة رئيس  يئ  األرسانة وطل ينجّر وراء 

حفاه على أمن اطدوط  وعلى حيا  اطموامنين وجنود اقتراحات غريب  األموارة بل اعتمد رؤي   امل  طل
 اطجيش".

طسن و ير اطدا لي  يلآل اردان حاول  فل طهب اطت سنة وقال  ن اطع قات بين نتانيا و وطيبرمان 
ورغل اط  مات اطتي  هدتهاة ما  اطت مي  مار   مات مي اطرأية مضيفًا أن "نتانيا و طل ي سر 

 بعد طيبرمان".
 "يكودة" –ةيفني 

وحمل "طيسود" ب د  على أقوال طيفني اطتي قررت  ول االنت ابات مي قائم  م ترس  مع "اطعمل" 
برئاس   رتسوغة على أن يتناوبا على رئاس  اطحسوم  مي حال نجح  ةا اطتحاطف مي ت سيل اطحسوم  

ني    ن "اطتناوب اطميبل ة اة   ئت طيفني من رئيس اطحسوم  بيوطها همي برنامج سا ر مي اطينا  اطثا
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على رئاس  اطحسوم  بين اثنينة أمضل من رئيس حسوم  عاج ة همست دم  سلم  اطعاج  اطجنسي "ة 
 مضيف  أن "اطت او " بينها وبين  رتسوغ "ييضي بأن ينهف س نا أسياس اطيمام  من اطبيت".

 طيت  طى مستوم ورد اطو ير يسرائيل ساتس باطيول  ن طيفني "انفلتت مي  تائل غير مسبوق  وان
 معيب"ة وانها "تعاني  دمانًا على اطتفاول مع اطفلسمينيينة وغير قادر  على اطفمال".

وقاطت  عيم  حرس  "ميرتس" اطيساري    ام  غاطؤون  ن االنت ابات اطميبل  يجب أن تسون األ ير  
نة نحو ربع قرن... طنتانيا و "اطةي أصبح عفريتًا يسيمر على اطمجتمع اعسرائيلية ويحل  حوطنا م

 وأنا على ثي  أن وقت  انتهى".
 طى ةطكة نيلت اعةاع  اطعام  عن و ير عن "طيسود" قوط   ن ثم   عورًا باطمرار  دا ل اطح ب بعد أن 
"ميدد نتانيا و اطسيمر  على اطح ب اطةي سيمرت علي  جهات عدائي  برئاس  اطنائب مو ي  ميللينة 

 نما طلبيت اطيهودي".و ي أصً  ال تصوت طليسود  
سةطك طل ُتحل اطم اسل دا ل تحاطف "اطبيت اطيهودي" وال ي ال االن يا  يهددهة  ة يتهل ح ب 
" تسوماه" اط ريك مي اطتحاطف  عيم  اطو ير نفتاطي بينيت باطتفرد باطح ب. وال يستبعد أن ي ول 

وقاطت  وربما ينضل  طيهما ي اي." تسوماه" االنت ابات مي قائم  منفرد  مع "طيسود قومي" اطمتدينة 
اطنائب من " تسوماه" اوريت ستروك  ن ثم   عورًا طديها بأن "اطبيت اطيهودي" يريد   را  ح بها من 

 اطتحاطف "وتليير مابع  اطصهيوني اطديني طيتحول  طى نس   ثاني  عن طيسود".
71/77/7174، اةحياة، ةندن  

 
 سوغ يتعهد بي"انقال ٍ"يقر اةتحاةف مع ةيفني وهرت "اةعمل" حز ٍ .21

اطتحاطف مع ح ب " تنوعا"  مؤتمر اطح ب اطةي اقر  رتسوغة أمالتعهد رئيس ح ب اطعملة يتسحاك 
وأقر ح ب اطعمل  مساء اطيول بأن يحدث "اني با" ويفو  برئاس  اطحسوم  مي االنت ابات اطيريب .

 9ناوبا على رئاس  اطحسوم  واتفا  اطتحاطف مع ح ب " تنوعا" برئاس  تسيبي طيفني اطةي ي مل ت
ودامع  رتسوغ عن تحاطف  مع طيفني ووصف  بأن  "قرار   صي  مواقع محصن  مي اطيائم  اطم ترس .

نابع عن رول قيادي "ة وقال  ن  "سييود  سرائيل مع طيفني طمستيبل أمضل". وقال  ن اطتحاطف سيمرل 
  اطم ترس  األسثر نوعي ة اطتي ستفو  مي بدي  "طلمحرضين واطهائجين". وقال: "معا سنيود اطيائم

االنت ابات وتستبدل اطيياد . سأستبدل بنيامين نتنيا وة وح ب اطعمل سيستبدل اطليسود مي دم  اطحسل. 
ي ار  طى أن  رتسوغ أمل  على تحاطف  مع  يوما نحن سنحدث اني با  نا" 34أقول طسل أن  بعد 

 "معسسر اطيسار". بأن  يمثلي ال يوصل طيفني اسل "اطمعسسر اطصهيوني"ة وةطك طس
74/77/7174، 48عر ٍ   
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 انتهت واةحل هو دوةة واحدة ةشع ٍ واحد "أوسلو"فيغلين:  .20

عرل مو ي ميللين اطةي يت عل ما يسمى "قياد  اطيهود" مي ح ب اطليسود رؤيت   :اطيدس اطمحتل 
"اطحل  أن. واعتبر أمس ن ي ة   ل سلم  ط  مي جامع  بار اعسرائيلي اطفلسمينيطحل اطصرا  

طلوجود اطفلسميني على أرل   نساره  طىاطوحيد  و دوط  واحد  ط عب واحد مي بلد واحد"ة ما ي ير 
وأضاف ميللين "طيد ميدنا مسارنا اطسياسي عندما قبل اطمعسسر اطيومي بمفهول اطدوطتين  ملسمين.

قائ  " ناك حل واحد ميم. دوط  "ة حسب تعبير ميللين اطةي تابع  ماب  أرضناط عبين مي قلب 
 وأنهاواحد  ط عب واحد مي بلد واحد". و اجل اتفاقي  أوسلوة معتبرا أنها انتهت وأصبحت بامل ة 

. ووصف ميللين االعتراف بنضال اط عب اطفلسميني ومنهم  اطتحرير على بذسرائيلأطحيت أضرارا 
 ان  "اعتراف بادعاء اطفلسمينيين باطح ".

71/77/7174، ة، رام هللااةحياة اةجديد  
 
 ةلجيش ذي األصول اةمغربية قائداا  "يزنكوت"إحكومة تل أبي ٍ تصادق على تعيين اةجنرال  .22

صاد  مجلس اطو راء اعسرائيلي يول أمس على تعيين اطيائد اطجديد طهيئ  أرسان اطجيش  غ  :
جلس  األسبوعي  طحسوم  وجاء ةطك مي اط ي نسوتة  لفا طلحاطي اطجنرال بني غانتس. اطجنرال غادي 

 سرائيلة  ة سيبا ر  ي نسوت مهال منصب  اطجديد مي منتصف  هر  بام/ مبراير اطميبلة ويترك 
 مهام  سنائب طرئيس األرسان.

وقال رئيس اطو راء اعسرائيلي بنيامين نتنيا و  ن اطجنرال  ي نسوت " و اط  ص اطمؤ ل واطم ئل 
 ستميع قياد  اطجيش بوج  اطتحديات اطتي يواجهها".طهةا اطمنصب سون  قائدا ةا  بر  ي

وسان اطيائد اطجديد طجيش  واطيائد اطجديد طجيش االحت ل يهودي من أصول ملربي ة ووطد مي مبريا.
االحت ل قد راقب األسبو  اطماضي حف  طت ريج ضبام من قوات األمن مي غ   اطتي تسيمر عيها 

 ي نسوت راقب اطمهرجان من   ل مائر  مروحي . أن اطجنرال  وةسرت تيارير  سرائيلي  حرس  حماس.
71/77/7174اةقدس اةعربي، ةندن،   

 
 "إسرائيل"إسرائيلي: طائرة حماس ال تهدد أمن  مصدر عسكري .23

قال جيش االحت ل اعسرائيلي األحدة  ن اطمائر  بدون ميار اطتي أمليها : األناضول -اطيدس 
ناء استعرال عسسري أقامت  اطحرس  مي قما  غ   ال ت سل  مرا اطجنال اطعسسري طحرس  حماس أث

اطجيش "ومي تصريح نيلت  اعةاع  اعسرائيلي  اطعام ة قال مصدر عسسري  ن  على أمن  سرائيل.
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اعسرائيلي يؤسد صح  ما ةسرت  مصادر ملسميني  من أن مائر  بدون ميار تابع  طحرس  حماس 
وأوضح اطمصدر أن  ."واء قما  غ   ثل  بمت مي اطيما  و دت ههر اطيول و ي تحل  مي أج

"تحلي   ةه اطمائر  ال ي سل أي  مر باطنسب  عسرائيل وأن  تل ات اة سام  اعجراءات اطضروري  مي 
 مثل  ةه اطحاالت".

وقاطت  ةاع  جيش االحت ل  ن "مائرات س ل اطجو اعسرائيلي حليت مي سماء غ   ومحيمها أثناء 
 باستعراضها اطعسسري". قيال حماس

"ة معتبر  أن  "يحمل باالستعراضيووصفت اطينا  اطثاني  اعسرائيلي ة مساء األحدة مهرجان حماس 
جمل  من اطرسائلة عسرائيلة ومصرة باعضام   طى اطرئيس اطفلسميني محمود عباسة بأن حماس 

 ما  اطت تمتلك قو  ال يمسن تجاو  ا".
74/77/4717، "77موقع "عربي   

 
 في إخماد اةعنف باةقدس "إسرائيل": دول عربّية ساعدت جلعادعاموس  .24

ة رئيس اطدائر  اطسياسي  واألمني  مي و ار  جلعادس ف اطجنرال عاموس    ير أندراوس: –اطناصر  
األمن اعسرائيلّي  اطنياب عن أن دواًلً عربّي  تد لت طوقف ما أسماه باطتحريل على اطتها ر مي 

د األقصىة رامًضا اعمصال عن أسماء  ةه اطدولة طعدل  حرا   ةه اطدول اطتي تهب اطيدس واطمسج
اطمساعدات  طى  سرائيلة على حّد قوط . وأّسد مي ميابل  أجرتها مع   ةاع  اطجيش اعسرائيلّية على 

عن  أّن جهود اطدول اطعربّي  اطتي تّد لت استجاب  طتحرك سياسّي ودبلوماسّي  سرائيلي مسّثف أسفرت
 نتائج  يجابي ة و ّدّد على أّن ما نعت  بمستوم اطتحريل قد تراجع.

 ّن أن جهود اطدول اطعربّي  تتسامل مع  جلعادومي معرل رّده على سؤال قال اطجنرال مي االحتيام 
اطعمليات اطتي أقدمت عليها األجه   األمني  اعسرائيلّي ة السيما عمليات االعتيال واعبعاد عن 

على أّن دول اعقليل اطعربّي  غير  جلعادألقصى وتدمير اطمنا لة وغير ا. و ّدّد اطجنرال اطمسجد ا
 معني  بذ عال األوضا  مي اطمنمي ة و ةا اطةي يفسر حماسها طوقف ما يحدث.

أيًضا مي سيا  اطميابل  أّن رئيس اطسلم  اطفلسمينّي ة محمود عّباس هأبو ما ن  غير  جلعادوأوضح 
 انتيال  رار  األحداث مي اطيدس  طى اطضف  اطلربّي  اطُمحتّل . معني أيًضا ب

على أّن اطسلمات اطمصري  تواصل حربها ضد اعر اب مي سيناء.  جلعادومي اطسيا  ةات ة أّسد 
من  نفا   %31-30وأ ار بهةا اطصدد  طى أّن قوات األمن اطمصري  تمّسنت من  غ   ما بين 

سما أّنها ت ول حرًبا ب   واد  ضد عناصر اطياعد  مي اطمنمي ة  ةاطتهريب بين قما  غ   وسيناء
 على حّد تعبيره. 
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أّن اطع قات األمني  بين اطدوط  اطعبرّي   جلعادواألردن أوضح اطجنرال  " سرائيل"وحول اطع قات بين 
 األمنة ومًيا طيوط . واطمملس  اطها مّي  قوّي  جًدا مما ُيوّمر عسرائيل قدًرا سبيًرا من اطموارد مي مجال

وبحسب صحيف  همعاريف  اعسرائيلّي ة ميد سان رئيس اطو راء اعسرائيلّية بنيامين نتنيا وة قد ملب 
اطمساعد  من األنهم  اطتي تعارل جماع  اع وان اطمسلمينة مي   ار  ألمار  أبو هبية ب عل أّن 

در اطسياسّي  مي تل أبيبة عوّل ما يجري مي األقصى  و مؤامر    واني  علي . وبحسب اطمصا
نتنيا و سثيًراة حسب اطصحيف  اعسرائيلّي ة على دور  عمار  أبو هبي اطتي ترمع راي  محارب  اعس ل 
اطسياسّي مي وأد أي تحرك عربي طنصر  األقصىة ووقف أّي تحرك مي اطمنهمات اطدوطي  عدان  

 وجهود ا اطمستمر  مي مواجه  اعس ميين.  سرائيلة على اعتبار أّن ةطك يهدد  مار  أبو هبي
وطفتت اطمصادر عينهاة سما قاطت اطصحيف ة  طى أّن رئيس اطو راء اعسرائيلّي يستلل اطحساسي  اطتي 

 تبديها األنهم  اطعربي  تجاه جماع  هاع وان اطمسلمين ة بهدف  يمن  اطمتها رين اطميدسيين.
وة وصفت  بأّن  رميع اطمستومة قوط   ّن  سرائيل على علل  ونيلت اطصحيف  عن محفل مي ديوان نتنيا 

وعلى دراي   بأّن حرس  اطُمياوم  اعس مّي  هحماس ة واطحرس  اعس مّي  مي اطدا ل اطفلسمينّية بيياد  
اط يخ رائد ص لة تيفان  لف  ةه اطمها راتة و ؤالء ينتمون طجماع  اع وان اطمسلمينة و دمهل 

 اطمنمي  عبر تفجير موضو  اطيدسة على حّد تعبيره. ع ع  استيرار 
74/77/7174، رأي اةيوم، ةندن  

 
 شركة إسرائيلية تعلن اكتشاف حقل غاز جديد .25

أسدت مجموع  اطتنييب عن اطلا  "  سرائيل أبورتيونيتي" األحد أن حيً  جديدًا : رويتر  –اطيدس 
تريليون قدل مسعب  من  941وسم قد يحوي طللا  اطمبيعي قباط  سواحل " سرائيل" على اطبحر اطمت

 اطلا  تل است ام ة وةطك بعد  جراء مسح سي مي ث ثي األبعاد طلمنمي ".
وقاطت " سرائيل أبورتيونيتي" و ي  ريك مي اطمجموع   ن  " ةا ثبتت دق  تلك اطتيديرات مذن 

ل على اطحدود اطبحري  مع سيلو مترًا قباط  اطساح 510احتياميات اطحيل اطجديدة اطةي ييع على بعد 
وبينت اط رس  أن االحتياميات بين  مصر وقبرصة ست سل ثاطث أسبر س ف مي اطمياه اعسرائيلي ".

وقال  ترطيون قدل مسعب . 941تريليون و مس  تريليونات قدل مسعب ة بينما تبلغ أمضل اطتيديرات  543
ء بحفر بئر استس امي  مي ديسمبر/ سانون  يال  سير اطرئيس اطتنفيةي طل رس : " ن من اطمتوقع اطبد

وتملك " سرائيل أبورتيونيتي" ع ر  باطمئ  مي  مليون دوالر". 500بتسلف  تبلغ حواطي  1051األول 
ديسون اعيماطي   20اطحيل اطجديدة بينما تملك ري يو أويل   باطمئ . 10باطمئ  وا 

74/77/7174، وكاةة رويترز ةألنباء  
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 "إسرائيل"ارية تدعو إةى دعم مبادرة االعتراف بدوةة فلسطين إةى جان ٍ شخصيات إسرائيلية يس .26

تواصل   صيات  سرائيلي  يساري  اطتوقيع على عريض  موجه   طى : مجلي نهير -أبيب تل 
اطبرطمان األوروبي تدعو  طى دعل مبادر  االعتراف بدوط  ملسمين  طى جانب دوط   سرائيل. ومن 

التحاد األوروبي موضو  االعتراف بدوط  ملسمين يول األربعاء اطميبلة اطمتوقع أن يبحث برطمان ا
باعضام   طى برطمانات أوروبي  عد ة سانت قد اعترمت  ي األ رم بدوط  ملسمينة من بينها 
سبانياة ومرنسا واطبرتلال. وقد تجاو  عدد ل أطف   ص. وأعربت اطفنانتانة  بريمانياة وآيرطنداة وا 

 نينية واطعربي  ميرا عولة عن انضمامهما طلعريض . اطيهودي  أحينوعال
وجاء مي نص اطعريض  اطتي وجهت طبرطمان االتحاد األوروبي: "نحن موامنو دوط   سرائيل ممن 
يسعون ألمنها وس متهاة نعرب عن قلينا من حاط  اطجمود اطسياسي ومواصل  االحت ل 

ع اطفلسمينيين ومنع أي  مساني  طلتوصل  طى واطمستومنات اطتي من  أنها أن تؤدي  طى مواجهات م
تسوي . من اطواضح باطنسب  طنا أن احتمال بياء  سرائيل وأمنهاة مرتبم بذقام  دوط  ملسميني   طى 

ة بما مي ةطك اعتراف  سرائيل بفلسمين واعتراف ملسمين بدوط  92جانبها على أساس حدود 
ط عتراف بدوط  ملسمين من  أنها أن تدمع   سرائيل". وجاء مي اطعريض  أيضا: " ن مبادرتسل

 احتماالت اطس ل وت جع اعسرائيليين واطفلسمينيين على اطتوصل  طى حل طلصرا ". 
ووقع على  ةه اطعريض  اطمئات من اطن ماء واطسياسيين واألساديميينة من بينهل اطحاصل على 

نة وعاموس عو  وأ.ب يهو ا . سما جائ   نوبل طلس ل دانيئيل سهنمانة واألدباء: ديفيد غروسما
من اطفائ ين بجائ    سرائيلة باعضام   طى دبلوماسيين وأعضاء سنيست  50وقع على اطعريض  

 سابيين وموهفين سبار مي اطحسومات اعسرائيلي  اطسابي .
71/77/7174، اةشرق األوسط، ةندن  

 
 واةمكان اةرابع في تجارة األسلحةتمتلك أكثر من مائتي رأس نووّي  "إسرائيل"مجّلة أمريكّية:  .27

  Business Insiderس فت مجل  اطمصاطح اطتجاري  األمريسّي  اطُمعتبر  ه   ير اندراوس: –اطناصر  
 91اطنياب عن أّن  سرائيل تمتلك أسثر من مائتي رأس نووّية وةطك مي سيا  تصنيفها طلجيوش اطز 

لّي  طى أّن اطمجل  ا تارت قائم  اطجيوش ومًيا األقوم مي اطعاطل. وطفت موقع هاطمصدر  اعسرائي
ط مسين معيار ميارن ة وعلى رأسها موا ن  اطجيشة عدد اطرؤوس اطحربي  اطنووي  اطتي بحو   اطجيشة 

 عدد اطجنودة اطدباباتة اطمائراتة حام ت اطمائرات واطلواصات.
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فل ب سل  اص ع و  على ةطكة قاطت اطمجل ة تحتل  سرائيل ةات عدد اطجنود اطمن 
غواص   54مائر ة  910دباب ة  4000ة وومًيا طلن ر طديها أيضا نحو 55 ة اطمرتب  اطز 000ة529ه
 مليار دوالر.  51رؤوس حربي  نووي . تبلغ موا ن  اطجيش اعسرائيلي  100حتى  10و 

 ة و دباب 200ة4جندية  000ة493ة وطدي  نحو 59أّما اطجيش اطمصري ميحّتل اطمرتب  اطز 
 مائر .  500ة5

 ُي ار  طى أّن  سرائيل تحّتل اطمرتب  اطرابع  مي تصدير األسلح   طى دول اطعاطل.
يوسي ميلمانة أّن  سرائيل تهدف من وراء بيع  االستراتيجي ومي  ةا اطسيا ة رأم اطمحلل طل ؤون 

باطمائ  من  50ب  مان األسلح  تحيي  األربال واطع قات اطدبلوماسي  مع دول اطعاطل اطثاطثة وبحس
تجار  اطس ل مي اطعاطل تسيمر عليها اطدوط  اطعبري ة م يًرا  طى أنها تحصد أرباًحا ماطي   ائلً  من 
صفيات اطس لة طّسنها ال تأ ة مي اطحسبان اطضرر اطسبير اطمترتب على صورتها بعدما باتت تعرف 

 اه ة على حد تعبيره.بع قاتها مع أنهم  استبدادي  تنتهك حيو  اعنسان بفه
و اد قائً   ن تل أبيب تُفّضل  برال صفيات بيع اطس ل طدول سثير  مي  مريييا وأمريسا اط تيني  ب سل 

 رس  مي محاوط  ععفاء ةاتها من مسؤوطي   110غير مبا ر وبواسم   رسات  اص  تبلغ نحو 
 حد قوط .  است دال  ةا اطس ل مي جرائل ضد اطب ري  مي حال وقوعهاة على

وقال ضابم اطجيش اطمتياعدة ايلي  احالة طلصحيف  اطعبري   ّن جها  اطموساد هاالست بارات 
اط ارجي   تمّسن من ت سيل مجموع  من اط بسات اطسري  تتوّطى تسوي  اطس ل اعسرائيلّي  طى أسثر 

ة ومبًيا ط تفا  دوط  على رأسها أمريسا اطتي ت تري عّد  أنوا  من اطس ل اعسرائيلي 10من 
 االستراتيجي اطُمبرل بين تل أبيب ووا نمنة على حد قوط .

74/77/7174، رأي اةيوم، ةندن  
 
 ومتنوراا  دراسة إسرائيلية تؤكد: اةفتح اإلسالمي ةفلسطين كان مريحاا  .28

 مي دي 940اطناصر  ز وديع عواود : تؤسد دراس  أثري  مي  سرائيل أن اطفتح اعس مي طفلسمين عال 
سان واحدا من االحت الت اطهادئ  واطمتنور  اطتي  هدتها اطب د ب  ف اطصور  اطتاري ي  اطنممي  
اطم بع  باطدل واطمعانا . وي ير اطباحث اعسرائيلي د. غدعون أمني مي دراست  األساديمي  اطواسع  

أن عناصر اطدوط   اطبي نميين عن ملسمين رؤي  أثري   اطصادر  عن دار ن ر جامع  أسسفورد هرحيل
اعس مي  هداعش  يحلمون بذحياء اط  م  اعس مي  ومي اطمري  طها يثبتون أنهل أ د أعداء 
اعس ل ويؤججون اطفسر  اطمسبي  عن  بارتسابهل جرائل جاء اعس ل طينهى عنها على رأسها قتل 

 اطناس.
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  طلب د يوضح أمني أن اطيهود مي سيا  مفاضلت  بين اطفتح اعس مي وبين عمليات احت ل دموي
موقع أثري مي  400واطنصارم واصلوا حياتهل با د ار تحت اطحسل اعس مي. واستنادا طدراس  

ملسمين طل يتل اطعثور على  دل عمار  واحد  بيد اطعرب. وبرأي اطمؤر ين تعتبر اطفتر  اطبي نمي  مي 
 د ار اقتصادي واجتماعي.اطيرن اطرابع حتى اطسابع مي دي  متر  ا   منهملسمين 

71/77/7174اةقدس اةعربي، ةندن،   
 
 األقصىاةمسجد يقتحمون  مستوطنون .29

اقتحل مستومنون متمرمون صبال امس اطمسجد األقصى اطمبارك من جه  باب اطملارب  وسم 
مستومًنا  51وقال أحد اطمرابمين مي األقصى  ن نحو  حراس  م دد  من  رم  االحت ل اط اص .

اطمسجد األقصىة ونهموا جوط  مي أنحاء متفرق  من باحات  بدًء من باب اطملارب  واطجامع  اقتحموا
 اطيبلي ثل اطمصلى اطمرواني وباب اطرحم   روًجا من باب اطسلسل .

وسانت منهمات "م ب من أجل اطهيسل"ة "نساء ألجل اطهيسل"ة "منهم   ليبا"ة و"اتحاد منهمات 
 طى اطم ارس  امس مي اقتحامات واسع  طلمسجد األقصىة تحضيًرا  اطهيسل" اطم عول دعت أنصار ا
 طعيد األنوار "اطحانوسا " اطعبري.

71/77/7174اةرأي، عمان،   
 

 : بلديية االحتيالل تيوزع أوامر هدم جديدة في سلواناةقيدس .31
 و عت مواقل بلدي  اطيدس اطلربي  وتحت حراس  م دد  أمسة أوامر  دل  داري  طمن آت: اطيدس

وةسر  عاما. 51سسني  مي بلد  سلوانة بحج  اطبناء دون تر يصة ومعهمها قائم  منة أسثر من 
مرس  معلومات وادي حلو  مي سلوان أن مواقل اطبلدي  اقتحمت من ل عائل  أمين سر حرس  متح 

 11باطيدس األسير عدنان غيثة مي اطحار  اطوسمىة وسلمت  قرار  دل  داريا طمن ط  اطيائل منة 
سما قامت مواقل اطبلدي  بتو يع أوامر  دل  داري  أ رم على عدد من اطمن آت اطسسني  مي  عاما.

 حي اطعين اطفوقا.
71/77/7174األيام، رام هللا،   

 
 اعتقاالت تطال أسرى محررين في اةقدس حملة .30

 دس ة مجموع  من ن ماء وأسرم اطي51/51اطيدس: اعتيلت قوات االحت لة مجر اطيول االثنين ه

اطميتنيات واطهواتف  اطمحررين من اطمدين ة ت للها تفتيش منا طهل بصور  وح ي ة وُمصادر  بعل
 اطنياط  وأجه   حاسوب   صي .
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األسرم واطمعتيلين اطميدسيين أمجد أبو عصب: " ن قوات االحت ل اعتيلت  طجن  أ اطي  وقال رئيس
سما اعتيلت اط اب     جبل اطمسبرةواط اب عمار أحمد علي حسين عويسات من قري  عما محمد

  عفام سامي ادعيس من بلد  اطمورة واط اب نور  ضر من م يل
اعسرائيلي  اطمينع  باقتحال  اطيوات  أسرم محررينة حيث قامت  سما اعتيلت قوات االحت ل أربع 

 وصادرت  واتف محموط  وأجه   حاسوب". منا طهل ة وتفتي ها وت ريب محتوياتهاة
اطمحرر عمر محيسن من هم يل  عفام ة وعمر اط لبي  بين اطمعتيلين سل من األسير وعرف من

اطيدس سابياة وناصر اطهدمي من هعيب  اطصوان   وعدي سنيرم  أمين سر حرس  "متح" مي محامه 
 من راس اطعامود.

71/77/7174قدس برس،   
 
 لكمليون شي 3.5عوفر تغّرم أسيراا فلسطينياا  محكمة .32

ومر اطعسسري  غربي رال هللا تلريل أسير ملسميني متهل بيتل اسرائيليين اثنين اطعال قررت محسم  ع
 ل  وةطك مي سابي   ي األوطى من نوعها.سمليون  ي 941اطماضي بمبلغ ه

وةسرت صحيف  " آرتس" اطعبري  أن األسير ويدعى علي سعد  من سسان حلحول  ماطي اط ليل 
نين اطعال اطماضي ما تسبب بانحرامها عن مسار ا وميتل أدين بذطياء حجر على مرسب  طلمستوم

وقاطت اطصحيف   ن اطمحسم  أدانت أبو سعد  بذطياء اطحجار  على  مستومن وابن  جراء اني بها.
 10ر  بعد أن سان ج ءًا من  لي ة حيث حسل علي  باطسجن مد  مؤبدين واطمرسب  من دا ل سيار  أج

 .مليون  ييل 941عامًا وةطك باعضام  طتعويضات طعائ ت اطيتلى بييم  
71/77/7174وكاةة اةصحافة اةفلسطينية، صفا،   

 
 االحتالل ينقل األسرى اةمضربين عن اةطعام ةجهات مجهوةة: نادي األسير .33

  ملسميني ة أن  دار  سجن رامون اعسرائيلي أبللت ث ثين أسًيرا من أسرم أمادت مصادر حيوقي
وةسر نادي األسير  حرس  اطجهاد اعس مي اطمضربين عن اطمعال بنيلهل  طى جهات غير معلوم .

اطفلسميني مي بيان صحفي ط  األحد "أن اطتوتر اط ديد يسود سجن اطنيب بعد أن أبللت  دار  اطسجن 
ن اطمضربين عن اطمعالة بنيلهل دون  ع مهل بجه  اطنيلة ودون اطسمال طهل بأ ة أي أسيرًا م 41

 من ميتنياتهل".
 .أيال رمضا طسياس  اطع ل االنفرادي 2د لوا مي  ضراب مفتول عن اطمعال منة  أسيراً  20يةسر أن 

74/77/7174، فلسطين أون الين  
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 "أبو ساةم"معبر شاحنة عبر  430 إدخال .34

ئيس طجن  تنسي   د ال اطبضائع طيما  غ   رائد متول  ن االحت ل سيد ل عبر معبر قال ر : غ  
وأوضح متول مي تصريح تليت "صفا" نس   عن  أن     احن .490سرل أبو ساطل االثنينة ه

اط احنات اطميرر  د اطها ستسون محمل  ببضائع طليماعين اطتجاري واط راعي واطمساعدات 
   احن  محمل  باطحصم  اط اص  باطبني  اطتحتي  500من ضمنها هواطمواص تة سما سيد ل 

وةسر متول أن االحت ل سيسمح بضخ سميات من اطسوالر اط اص بمحم   طلمر  طلم اريع اطيمري .
 توطيد اطسهرباء و اط اص أيضًا باطمواص ت واطبن ين وغا  اطمهي.

71/77/7174وكاةة اةصحافة اةفلسطينية، صفا،   
 
 يعقد قرانه وهو خلف اةقضبان عاماا  24ير محكوم نابلس: أس .35

عاما  من  40احتفلت عائل  االسير عبد اطفتال  امل ه سعاد :عماد  ةاطيدس دوت سول - نابلس
عاما  واطتي تعمل مي ديوان  94نابلسة قبل يومين بعيد قران  على ابن  عمت ة  لود حنون ه

 اطموهفين مي رال هللا.
عاماة وةطك على  55عاما ة قضى من  حتى االن  14باطسجن مد  ه وييضي  امل حاطيا حسما 

  لفي  االنتماء طستائب  هداء االقصىة و و موجود حاطيا مي سجن اطنيب اطصحراوي.
وتل عيد اطيران مي محسم  نابلس اط رعي  بحضور عدد محدود من اقربائ  واقرباء عروس ة اطةين 

طفرلة غاب عنها اطعريس اطةي حاطت قضبان اطسجن دون أتموا مراسل عيد اطيران وسم أجواء من ا
 اتمام  اطمراسيل بنفس .

71/77/7174اةقدس، اةقدس، اةقدس،   
 
 اةبريطانية: اةمقاومة اةجميلة.. عدد خاص عن فلسطين واسافيري مجالت .36

 صدر اطعدد اطجديد من مصلي  "واساميري" اطبريماني  اطتي تعنى باألدب اآلسيوي واألمرييي طندن:
وأدب األقلياتة و صصت مواده طلموضو  اطفلسميني. ووميا طمعلومات "اط ر  األوسم"ة ميد جرم 
اععداد طإلصدار اطجديدة قبل أسثر من عالة عبر اتصاالت مسثف  مع عدد من األدباء واطفنانين 

 اطفلسمينيين مي أماسن م تلف  من اطعاطلة ممن سا موا مي .
يت يل  وطم ة عضو مجلس األمناءة قاطت ميها: " ةا اطعدد يضل ستابا تصدر اطعدد امتتاحي  ستبتها ر 

رائدين وآ رين نا ئين مي األدب اطفلسميني اطحديثة ممن تياول أعماطهل اعبداعي  ب سل جماعية 
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وتتحدم اطتحريف اطتاري ي واألساةيب واألسامير ه...  وتجسد رعب اطفصل اطعنصري واالحت ل 
رعب تمديد اطجدار هاطسامسوي ة وسل طبن  جديد  مي اطمستومنات غير  غير اط رعية يضاف  طي 

 اط رعي ".
71/77/7174اةشرق األوسط، ةندن،   

 
 استمرار إةغاء اةعمليات اةجراحية في غزة مع استمرار أزمة اةنظافة :وزارة اةصحة .37

اطم امي مي أعلن أ رف اطيدر  اطنام  باسل و ار  اطصح  مي غ  ة استمرار  أ رف اطهور: -غ   
 51 طلاء اطعمليات اطجراحي  اطمجدوط  بسبب استمرار األ م ة اطتي  لفها  ضراب عمزال اطنهامزز  منة 

وقال مي تصريح صحامي "نعتةر طلساد  اطموامنين عن استمرار توقف سام  اطعمليات اطجراحي   يوماة
وأ ار  طى أن  م  اطنهام ".يول اطماضي ة و حتى   عار آ رة بسبب أ   51اطمجدوط  على مدار اطز 

طجن  مسامح  اطعدوم مي اعدار  اطعام  طلمست فيات "تتابع عن سثب تمورات أ م  اطنهام ة 
 وتداعياتها اط مير  على صح  اطمرضى واطمواقل اطمبي  طحه  بلحه ".

اطية على اطتو  51وال ت ال أ م  اطنهام  مي مرام  و ار  اطصح  مي قما  غ  ة مستمر  طليول اطز 
ة ما  اطت سام  بعد  رمل حسوم   اطتوام  صرف رواتبهل بسبب توقف عمال اطنهام  عن اطعمل

 اطجهود واطوعود طحل األ م  "تراول مسانها".
71/77/7174اةقدس اةعربي،   

 
 مرسي ينفي تحويل أموال ةغزة: أي مبلغ يمر على اةبنك اةمركزي اإلسرائيلي أوالا  .38

:  نزز  "ال يمسززن "قضززي  اطت ززابر"  تهمززب  زز ل محاسمتزز محمززد مرسززية اطمعزز ول اطمصززري قززال اطززرئيس 
 رسزززال أي أمزززوال طحمزززاس أو غير زززا دا زززل ملسزززمين قبزززل أن تمزززر علزززى اطبنزززك اطمرسززز ي اعسزززرائيلي 

وأوضززح مرسززي طمحسمزز  جنايززات اطيززا ر ة عنززد سززؤاطها عززن اطتحززوي ت  اطمززتحسل مززي جميززع األمززوال".
وال اطتي تة ب طلز   حتزى اطمعونزات تسزون عزن مريز  اطبنزك اطمرسز ي اطبنسي  باطدوالرة "أن جميع األم

اعسرائيلية اطةي يحوطها طلعمل  اعسرائيلي  اط يسلة وتصرف  طى اطسلم  اطفلسميني  بعد سمال اطبنك 
وأ ززار  طززى أن  ززةه اطحيييزز  تنفززي اتهامززات اطنيابزز  بتحويززل اطمتهمززين أمززوال  طززى غزز   سززواء  اطمرسزز ي".

  ا؛ ألن  طو سان سةطك طمرت  ةه األموال على اطبنك اطمرس ي اعسرائيلي. طحماس أو غير 
  74/77/7174 ،اةشروق، مصر
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 وزير اةخارجية اةمصري يحذر من انتفاضة ثاةثة .39
و ير اط ارجي  اطمصرية طياءات مع ومد أعضاء اطبرطمان اطبريماني من  ةأجرم سامح  سري اطيا ر :

ث اطواليزات اطمتحزد  طلسزودان وجنزوب اطسزودانة حيزث بحزث معهزل أصدقاء مصرة ودوناطزد بزوث مبعزو 
قززال اطمتحززدث باسززل و ار  اط ارجيزز ة  ن  ززسري حززةر مززن  مززور  انفجززار و  م تلززف قضززايا اطمنميزز .

األوضززا ة وانززدال  انتفاضزز  ثاطثزز  نتيجزز  اعجززراءات االسززتف ا ي  علززى األرلة وآ ر ززا حززادث ميتززل 
رار اطن ام االستيماني مي اطيدس اطمحتل  واطضف  اطلربيز ة مؤسزدا اطو ير اطفلسمينية مضً  عن استم

أ مي  سرع  تنفية ميررات مؤتمر اطيا ر  اط اص بذعاد   عمار قما  غ  ة مثمنزا دور مجلزس اطعمزول 
 اطبريماني مي  يجاد حل طليضي  ودمع مسأط  االعتراف باطدوط  اطفلسميني .

 71/77/7174 ،اةخليج، اةشارقة
 
 حماس ضدّ  أمني ومصر يؤدي إةى تعاون "إسرائيل"يل: هناك تقاطع مصاةح بين تسفي برئ .41

أسد محرر اط ؤون اطعربي  مزي صزحيف  " زآرتس" اعسزرائيلي ة تسزفي برئيزلة أن " نزاك تيزامع مصزاطح 
غير معلن بزين  سزرائيل ومصزر يزؤدي  طزى اطتعزاون األمنزي اطسبيزر مزي اطعمزل ضزد حمزاس". وسزتؤدي 

"تيليززد اعجززراءات األمنيزز  اطتززي اسززت دمتها  سززرائيل علززى مززول  اطصززحيف ة  طززى ززةه اطمصززاطحة حسززب 
قام  جدار   طسترونية مستفيد  بةطك من اطتجرب  اطتسنوطوجي ". اطحدود مع قما  غ  ة وا 

مززن اطحسومزز  اطمصززري .  وقززال مززي مياطتزز  مززي اطصززحيف ة األحززدة "ال توجززد ب ززائر طسززسان غزز   أيضززاً 
وبززين أن مصززر اطتززي  وطززن ُيفززتح مززا دامززت اطحززرب علززى اعر ززاب مسززتمر ". ةممعبززر رمززح مززا  ال ملليززاً 

تحهززى مززي اطوقززت اطحززاطي بززتفهل اطسززلم  اطفلسززميني ة تتجا ززل اطضززلم اط ززعبي مززن أجززل مززتح اطمعبززر 
 باألمر". على ضوء حييي  أن "اطلرب طيس معنياً 

يل عزن مريز  أصزدقائها مزي وا زنمن " ةا اطتعاون يجد تعبيره مزي اطجهزود اطدبلوماسزي  اطتزي تبزةطها  سزرائ
واطلوبي اطيهودي "آيباك" من أجل تيزديل اطمسزاعد  اطعسزسري  واالقتصزادي  اطتزي تحصزل عليهزا مصزر سزل 

ويضزززيف: "قزززانون اطحصزززص اطزززةي تزززل اعتمزززاده مزززي  عزززال مزززن اطواليزززات اطمتحزززد ".  زززةا مزززا ييوطززز  برئيزززل.
طمصزرة  ال أنز  حسزب تيريزر سزري طجزون  مليزار دوالر 541صزعب  أمزال تيزديل  رس يضع  زروماً جاطسون

سيززرية مززذن اطسيسززي سززيحهى ب صوصززي  طسززون مصززر تسززير مززي االتجززاه اطصززحيح و ززي محتاجزز   طززى 
سبيززر طمصززر وطلضززلم اعسززرائيلي اطززةي يتبنززى   نجززا وأسززد برئيززل أن  ززةا " طمحاربزز  اعر ززاب". األمززوال

ا اطحليززف طزززل يتززد ل ب زززسل علنززي مزززي اطسيسززي سحليزززف اسززتراتيجي. وال حاجززز   نززا طإل زززار   طززى أن  زززة
 اطصدامات مي اطحرلة وطل ُيسمع صوت مصر حول موت اطو ير اطفلسميني  ياد أبو عين".
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ومصززرة حززاول أن يوجزز  سززهام  تجززاه حرسزز   " سززرائيل"برئيززل بعززد أن  ززدد علززى عمزز  اطع قزز  بززين 
حرسات اعسز ل   ليجي علنية عد ال حماس مي اطحرب على - وجود تحرك عربي حماسة مدعياً 

ونيل عن مصادر غربي ة أن اطسعودي  واعمارات ومصزر يتوقعزون مزن األردن  اطسياسي مي اطمنمي .
 االتفا  معهل باطيول  ن اطحرب ت مل أيضا اطصرا  ضد حماس.

وقال  ةا مي األساس ملب مصري حيث ين ف اطدل اطمصري ب سل يومي سزواء بسزبب حزرب اطدوطز  
 ء أو مي  وار  اطيا ر  حيث تنفجر اطعبوات بين اطحين واآل ر.ضد اطجهاديين مي سينا

 74/77/7174 ،"77موقع "عربي 
 

 جماعية باستقاالتةإلطاحة بحكومة اةنسور وتلويح نيابي  اتصاالتتداعيات صفقة اةغاز:  .40
عمزززان: تواصزززل مزززةسر  برطمانيززز  مفاجئززز  طحجزززب اطثيززز  عزززن اطحسومززز  اطحاطيززز  نمو زززا ب زززسل المزززت مزززي 

 وسم عود  مباغت  طسيناريو ات ترحيل اطحسوم  ضمن تداعيات صفي  اطلا  اعسرائيلي.األردن 
اطنسزززور باطسزززعي طززز ر  اطفتنززز  بزززين  عبزززد هللارئزززيس اطزززو راء اطزززدستور  األحزززدنزززواب بزززار ون مسزززاء  واتهزززل

 مؤسس  اطيصر اطملسي ومجلس اطنواب.
  أيمززن اطمجززاطي مززي اطوقززت اطززةي و زن  ززةا اطهجززول ب ززسل مبا ززر اطنائززب اطحززاطي وو يززر اطعمززل األسززب

 وقع نواب بار ون على مةسر  موا ي  وسريع  طحجب اطثي  عن اطحسوم .
 باسزتيراد أمرتز وسان اطنسور قد نفزى مزي جلسز  برطمانيز  اط مزيس اطماضزي أن تسزون "جهزات عليزا" قزد 

 اطملسي.اطلا  اعسرائيلي مي   ار  طليصر 
باطسزعي طت زوي  اطع قز  بزين اطسزلم   التهامز اطزةين سزارعوا وأغضب تعلي  اطنسور اطعديزد مزن اطنزواب 

قاطزز  اطنسززور جززاء علززى  لفيزز   مززا أنحسوميزز   أوسززاماطت ززريعي  ومؤسسزز  اطززديوان اطملسززي ميمززا قاطززت 
 تعلييات طلنائبتين روال اطحروب و ند اطفاي .

باطحسومزز   محززاوالت اطنززواب طإلماحزز  مفززاجئعلززى نحززو  اتسززعت االثنززينومززي سززاعات اطفجززر وصززبال 
وعلمت هاطيدس اطعربزي  بزأن اطعديزد  ميما تل توقيع مةسر  موا ي  طمنع سحب اطتواقيع عن حجب اطثي .

اطلزا  اعسزرائيلي  اتفاقيز جماعيز " مزن اطمجلزس اطنيزابي مزي حزال  قزرار  السزتياط من اطنواب يسزتعدون "
 طإلماح  باطحسوم . بحاط  موضى قد تؤدي مي اطنهاي  االتفاقي مي اطوقت اطةي تسببت مي  

 71/77/7174، اةقدس اةعربي، ةندن
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 تستعد ةالتجاه إةى غزة بانتظار تحسن اةوضع األمني في سيناء "9 أنصار"قافلة  .42
اطلجنزز  بانتهززار   نوائززل اطسززيا " ل. األردنيزز قززال رئززيس طجنزز   زريان اطحيززا  : مززار  اطحميززدي - عمزان

 قما  غ  ".  طى 9 أنصارمي سيناء طتسيير قامل   األمنيتحسن اطوضع 
اطلجنززز  سزززب  وان حصزززلت علززززى اطمواميزززات اط  مززز  مزززن و ارتززززي  أنمزززي تصزززريح صززززحفي " وأضزززاف

اطتززي حصززلت مززي منميزز   ززمال  األمنيزز اطتمززورات  أن  الطتسززيير اطياملزز   واألردنيزز اط ارجيزز  اطمصززري  
 يما ".اط  طى يار  اطيامل    تمالمعبر رمح عرقلت   غ    طى أدتسيناء واطتي 

اطنيابززات اطمهنيزز  انزز  تززل ا ززة اطمواميززات علززى تسززيير قاملزز  طجنزز   ززريان  أبللززتوسانززت و ار  اط ارجيزز  
 أولت زرين  11اطهجول االنتحاري اطةي وقع مزي   ثران  وعلى  أن  القما  غ  ة   طى األردني اطحيا  

مصززر عززن   عزز نعززد اجززل غيززر مسززمى ب  طززىمعبززر رمززح باالتجززا ين   غزز  مززي  ززمال سززيناء ميززد تززل 
 منمي  اطعريش وحهر اطتجوال ميها طمد  ث ث   هور.  غ  
ينتهرون تسزيير اطياملز  واطتزي تحمزل معهزا مسزاعدات  9 أنصارم ارسا مي قامل   590نحو  أنيةسر 
نساني مبي    اطيما  اطمحاصر وسسر اطحصار اطمفرول علي .  طى وا 

 71/77/7174، اةرأي، عّمان
 

 نفط ةبنانة "إسرائيل"من سرقة حز ٍ هللا يحّذر  .43
حّةر اطنائزب نزواف اطموسزوي مزن سزرق  اطعزدو اعسزرائيلي طلثزرو  اطنفميز  مزي طبنزانة داعيزًا  طزى ضزرور  
اعسززرا  مززي اطتنييززب عززن اطززنفم واطززدما  عززن  ززةه اطثززرو . وأسززد اطموسززوي أن "اطثززرو  اطنفميزز  طلبنززان قززد 

سلزل مربعزًا مزن اطمنميز   190طيزد اعسزرائيلي  علزى تعرضت طعدوان  سرائيلي تمثل مي محاوطز  وضزع ا
االقتصادي  اط اطص  طلبنانة و ةا اطعدوان طل يواج  حتى اآلن من اطدوط  اطلبنانيز  بمزا يجزب السزتعاد  
 ززةه اطمنميزز  اطتززي صززارت بفعززل االدعززاء اعسززرائيلية وبحسززب عززرف األمززل اطمتحززد ة منميزز  متنززا   

 ززيء السززتعاد  حينززا مززي  ززةه اطمنميزز  اطتززي ال نيبززل أن تسززمى  عليهززا. نحززن مززي طبنززان طززل نفعززل أي
 منمي  متنا   عليهاة وحتى اآلن طل تتحمل اطدوط  مسؤوطياتها مي  ةا اطمجال".

 71/77/7174األخبار، بيروت، 

 
عمار غزة .44  اةعربي يبحث مع فلتمان اةتطورات اةفلسطينية وا 

اطزدول اطعربيز ة مزع جيفزري ملتمزان مسزاعد األمزين  نبيل اطعربزي األمزين اطعزال طجامعز  .بحث د اطيا ر :
اطعال ط مل اطمتحد  طل ؤون اطسياسي ة أمسة تمورات اطيضي  اطفلسزميني ة و اصز  ميمزا يتعلز  بتنفيزة 

 سبتمبر اطماضي.أيلول/ ميررات مؤتمر  عاد   عمار غ  ة اطةي عيد باطيا ر  مي 
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ريسة حيزث يلتيزي   طهزا طزوران مزابيوس و يزر ومي سيا  ةي صل  يلادر اطعربي صبال اطيول  طى بزا
 ارجي  مرنسا وسبار اطمسؤوطينة وتأتي  ةه اط يار  طمناق ز  دعزل جهزود اطمجموعز  اطعربيز  طتنفيزة قزرار 

نززوممبر اطماضززية ب ززأن اطتوجزز   طززى مجلززس األمززن ت ززرين اطثززاني/  13مجلززس اطجامعزز  اطصززادر مززي 
 حت ل اعسرائيلي واالعتراف بدوط  ملسمين.عنهاء اال  منياً  بم رو  قرار يضع جدوالً 

 71/77/7174 ،اةخليج، اةشارقة
 
 اإلدارة األمريكية تبلغ باريس رفضها مشروع اةقرار اةفرنسي إلنهاء االحتالل .45

يجزززري و يزززر اط ارجيززز  األمريسزززي جزززون سيزززري مسزززاء اطيزززول مزززي بزززاريس  :رنزززد  تيزززي اطزززدين -بزززاريس 
مرانزك مزاطتر  واألطمزانيطزوران مزابيوس واطبريمزاني ميليزب  امونزد  م اورات مع و راء اط ارجي  اطفرنسي

بنيزامين نتانيزا و  اعسرائيليبعد طيائ  رئيس اطو راء  األوسم تينماير تتناول مسير  اطس ل مي اط ر  
 مي روما.

مي اطسيا  نفس ة يلتيي مابيوس و راء اط ارجي  اطفلسميني ريال اطماطسي ورئيس طجن  متابع  مسير  
اطعززال طلجامعزز  اطعربيزز  نبيززل اطعربززي مززي بززاريس غززدًا. وسززان مززابيوس ملززب مززن و يززر  واألمززيناطسزز لة 

سززان   ني ززارك مززي االجتمززا ة طسززن طززل يتأسززد  أناط ارجيزز  اطمصززري سززامح  ززسري مززي اطوقززت نفسزز  
 اطسويت ستمثل بسفير ا. أنباريس بسبب ارتبامات  مي اطسويتة مي حين   طىسيحضر 

 أنبلززغ اطمسززؤوطين اطفرنسززيين أاطجانززب األمريسززي  أنا " مززن مصززادر مملعزز  مززي بززاريس وعلمززت "اطحيزز
اطبريماني اطةي تفسزر اطزدوطتان بتيديمز   -األمريسي  ال توام  على نص م رو  اطيرار اطفرنسي  اعدار 
لززى األمريسيزز  ال توامزز  ع مززاعدار مززؤتمر دوطززي طلتفززاول.   طززىاطززدعو    طززىباطنسززب   األمززنمجلززس   طززى

مزا تزل اطتصزويت عليز  مزي اطبرطمزان اطفرنسزي   طىاطمؤتمر اطدوطية وعلى ما يمرح  اطفرنسيون باطنسب  
  طزىاطماضي من ضرور  االعتراف بدوط  ملسمين. وينتيل سيزري مزن بزاريس  األسبو ومجلس اط يوخ 

 ريس.ناصر جود  واطعربي اطةي ي ور طندن بعد با األردنيطندن غدًا طلياء و ير اط ارجي  
ونيلت وساط  "مرانس برس" عن مسؤول مي و ار  اط ارجي  األمريسي  قوط  طلصحاميين اطمراميين طسيري 

قزانون  أي  قزرار أنوا نمن ترغب مي معرمز  اطم يزد عزن اطموقزف األوروبزية مؤسزدًا  أنعلى اطمائر ة 
تبدي موقفًا  أنطوا نمن "من اطمبسر"  أن  طىمي  أن اطدوط  اطفلسميني  سيسون " مو  مهم "ة م يرًا 

  طزىن تحديد مهل  عامين طيست اطمريي ة برأيزية اطتزي ننهزر ميهزا أطعدل وجود نص بعد. طسن  اعتبر "
 ني  معيد  طللاي ".أماطتعامل مع مفاوضات 

علززى مسززود  قززرارة مضززيفًا: "توجززد  أوروبززيوقززال مسززؤول أمريسززي آ ززر انزز  يبززدو انزز  ال يوجززد توامزز  
وروبيزًا متواميزا عليز ". أا اطفرنسيونة طسنها ال تمثل بأي  زسل مزن األ زسال موقفزًا مسود ة ورق ة مرحه
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وأقزززر بزززأن األوروبيزززين ي زززعرون انززز  مزززع تصزززاعد اطتزززوتر واقتزززراب االنت ابزززات اعسزززرائيلي ة مذنززز  يجزززب 
 اطتحرك مي  سل عاجل.

  71/77/7174 ،اةحياة، ةندن
 
 "إسرائيل"يقاطعون آالف األكاديميين في جامعات والية كاةيفورنيا  .46

ةسر تيرير  سرائيلي اطيولة االثنينة أن منهم  اطسلك األساديمي اطصلير مي اطجامعات اطحسوميز  مزي 
واليززز  ساطيفورنيزززا األمريسيززز ة ويضزززل آالف اطبزززاحثين اط زززبابة قزززرر األسزززبو  اطماضزززي االنضزززمال  طزززى 

 9000 مزززذن  زززةه اطمنهمززز  تضزززل رسزززمياً طلتيريزززر اعسزززرائيلية  ووميزززاً  ." سرائيلز"اطميامعززز  األساديميززز  طززز
باحث  ابة طسن عزدد ل اطحيييزي أسثزر مزن ةطزك. ومزن بزين اطجامعزات اطتزي انضزل اطسزلك األسزاديمي 

 ة جامعات بيرسي وسنتا سرو  وسنتا باربرا وطوس أنجليس." سرائيل"اطصلير ميها  طى ميامع  
س" وأحزد أبزر  ن زاماتها ميامعز  وصوت األساديميون مي  ةه اطجامعات على تأييد حرس  "ب يزدي ا

 %91سسياسز  رسزمي . وأيزد اطميامعز   " سزرائيل"اعسرائيلي ة ويسون بةطك قد تبنزى ميامعز   األساديميا
 .%91من األعضاء مي اطمنهم  وعارضها 

وجزززاء مزززي بماقززز  اطتصزززويت أنززز  مزززي حزززال اطمصزززادق  علزززى اطميامعززز  مزززذن منهمززز  اطسزززلك األسزززاديمي 
طيفورنيززا سززتدعو  طززى "  اطزز  اسززتثماراتها االقتصززادي ة بمززا مززي ةطززك صززنادي  اطصززلير مززي جامعززات سا

اطتياعززدة مززن مؤسسززات  سززرائيلي  و ززرسات دوطيزز  ت ززارك مززي انتهززاك حيززو  اعنسززان ب ززسل متواصززلة 
 سج ء من سياس  اطيمع اعسرائيلي  ضد اطفلسمينيين".

وقاطزت  ." سرائيلز"قتصزادي  اطعسزسري  طزسةطك دعت اطمنهم  اطواليات اطمتحد   طى وقزف اطمسزاعدات اال
غيززززر اطعنيفززز   ززززو اطزززدمع باتجززززاه  نهزززاء االحززززت ل  االسزززتراتيجي اطمنهمززز  مزززي بيانهززززا  ن "أ زززداف  ززززةه 

 ومصادر  األراضي وانتهاك حيو  اعنسان ضد اطفلسمينيين مي اطضف  اطلربي  وغ  ".
مزاء األنثروبوطوجيزا األمريسيز ة رمضزت ومي موا ا  ةطكة أمادت صحيف  " آرتس"ة اطيولة بأن رابمز  عل

 ز ل اجتمززا  عيدتزز  يززول اطجمعزز  اطماضززية اقتراحزا ييضززي بوقززف اطميامعزز  األساديميزز  ضززد  سززرائيل 
بأغلبي  أصوات أعضائها. وتجري اطرابم ة مزي  زةه األثنزاءة تزدقييا مزي انعزدال اطمسزاوا  مزي األساديميزا 

ونيلززت  معزز  األساديميززا اعسززرائيلي  مززي اطعززال اطميبززل.اعسززرائيلي ة مززن أجززل اطتصززويت علززى قززرار بميا
يهزززودا غودمزززانة مزززن اطجامعززز  اطعبريززز ة قوطززز   نززز   .اطصزززحيف  عزززن عزززاطل األنثروبوطوجيزززا اعسزززرائيلية د

 منهل اقترال   اط  ميامع  األساديميا اعسرائيلي .  900باحثة ورمل  200حضر اجتما  اطرابم  
 71/77/7174 ،48عر ٍ 

 



 
 
 
 

           39ص                                     3476 اةعدد:    71/77/7174 االثنين اةتاريخ:
 

 ن يدين اةهجوم على اةسفارة اإلسرائيلية في أثينامجلس األم .47
مي بيان صادر عن مجلس األمن أدان أعضاء مجلس بأ زد اطعبزارات : عبد اطحميد صيال -نيويورك 

ديسزززمبرة  سزززانون األول/ 51مزززي أثينززا عاصزززم  اطيونزززانة مزززي  " سزززرائيل"اطهجززول اعر زززابي ضزززد سزززفار  
ى اطسفار ة ودعا  طى ضرور  تيديل مرتسبي   طزى اطعداطز . واطةي  مل ع رات اطمليات اطناري  على مبن

سمززا أ ززاد أعضززاء اطمجلززس بززرد اطسززلمات اطيونانيزز  علززى اطحززادث بمززا مززي ةطززك  دانتهززا اطيامعزز  واطبززدء 
وأسد أعضاء مجلس األمن أن اعر زابة بجميزع أ زساط  ومهزا رهة ي زسل واحزدا مزن  مورا مي اطتحيي .

اطدوطيين وأن أي  أعمال  ر ابي   جراميز  ال يمسزن تبرير زا بلزل اطنهزر  أ مر اطتهديدات طلسلل واألمن
 عن دوامعهاة ومن سان وراء ارتسابها.

 71/77/7174 ،اةقدس اةعربي، ةندن
 
 تعاملت بال إنسانية مع اةمدنيين ةذا ال تريد اةذها ٍ ةجنيف "إسرائيل"ورومتوسطي: األ  .48

 ن دعزو  اط ارجيز  اطسويسزري   طزى عيزد اجتمزا   قال اطمرصد األورومتوسمي طحيزو  اعنسزان :جنيف
ديسمبر اطجاري طلدول اطموقع  على اتفاقيات جنيف طبحث األوضا  اعنسزاني   /سانون األول 52يول 

مزي أمزاسن اطنز ا ة ومناق ز  تنفيزة اتفاقيز  جنيزف اطرابعز  مزي األراضزي اطفلسزميني  اطمحتلز ة واطزةي سززان 
بواجباتهززا سسززلم  احززت ل  " سززرائيل" ة  ززو  مززو  مهمزز  عطزز ال اطمرصززد قززد دعززا  طيزز  مززي مززرات عديززد

 بموجب قواعد اطيانون اطدوطي اعنسانية داعيًا  طى اط رو  من االجتما  بنتائج ماعل .
وقززال اطمرصززد األورومتوسززمي  نزز  طززل يتفاجززأ مززن اطيززرار اعسززرائيلي بعززدل االسززتجاب  ط جتمززا  ودعززو  

 ي أسثر من يعلزل عزن مزدم انتهاسهزا التفاقيزات جنيزفة  " سرائيل"ن اطدول األمراف  طى ميامعت ة أل
 صوصززًا و ززي ت ززر  مززن حززرب قاسززي  تعاملززت ميهززا مززع اطمززدنيين مززي قمززا  غزز   ب ززسل ال  نسززانية 

امزرأ ة  413منهل على األقزل مزدنيونة مزنهل  %21يومًاة  10  ص   ل  1500وقتلت أسثر من 
 مفً . 190و

اطززرغل مززن مززرور أسثززر مززن ث ثزز  أ ززهر علززى انتهززاء اطحززربة  ال أننززا طززل  وأضززاف اطمرصززدة أنزز  وعلززى
نلمس حتى اآلن أي تحييز  جزدي أو تيزدل ملمزوس تيزول بز  اطيزوات اعسزرائيلي  طمنزع حزدوث مثزل تلزك 
اطجززرائل اطتززي حززدثتة وطززل يززتل تيززديل أي مززن اطمسززؤوطين عنهززا طلمحاسمزز ة ومززا  ال اطحصززار اعسززرائيلي 

غزز  . عززدا عززن اسززتمرار اطسززلمات اعسززرائيلي  مززي ممارسزز  اطعديززد مززن االنتهاسززات ممبيززًا علززى قمززا  
األ ززرم التفاقيززات جنيززف مززي أراضززي اطضززف  اطلربيزز  واطيززدسة سحرمززان اطعززدد األسبززر مززن ملسززمينيي 
اطيدس من اطبناء ميها و دل بيوتهلة ومصادر  األراضي واطتوسزع االسزتيمانية واسزتمرار وجزود اطجزدار 

انتهاك ضمانات حري  األمراد اطفلسمينيين يوميًا وب سل غير ميبول مزن  ز ل االعتيزاالت اطفاصلة و 
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اطتعسفي  ومزا يعزرف "باالعتيزال اعداري"ة وعزدل اطتعامزل مزع اطسزجناء اطفلسزمينيين بميتضزى نصزوص 
 اتفاقيات جنيف.

اد األوروبية  طى وماطب اطمرصد األورومتوسمي اطدول األعضاء مي االتفاقياتة وال سيما دول االتح
اطعمل اطفاعل طل رو  بنتائج ةات أثر  يجابي على األرل عطز ال  سزرائيل بزاحترال اتفاقزات جنيزف مزي 
األراضززي اطفلسززميني  اطمحتلزز ة واطتوصززل  طززى صززياغ  آطيزز  تلتزز ل بهززا اطززدول األمززراف طرصززد ومراقبزز  

مي بمزا يجعزل محزاسل اطزدول األمزراف االنتهاسات اعسرائيلي  ط تفاقي ة وتفعيل مبدأ اال تصاص اطعزاط
قادر  على ُمحاسم  من يثبت ارتسابز  طم اطفزات جسزيم  ط تفاقيزات بلزل اطنهزر عزن جنسزيت ة ماطمزا 

 سانت دوطت  مرمًا مي االتفاقي .
و ززدد األورومتوسززمي علززى أن مسززؤوطي  حمايزز  اط ززعب اطفلسززميني مززن االنتهاسززات اط ميززر  طحيززو  

  5يزز  علزى جميززع اطزدول األمززراف مزي اتفاقيززات جنيزفة بموجززب اطمززاد  هاعنسزان  ززي مسزؤوطي  جماع
مززن االتفاقيزز  اطرابعزز  هتتعهززد األمززراف اطسززامي  بززأن تحتززرل  ززةه االتفاقيزز  وتسفززل احترامهززا مززي جميززع 

  مززن ةات االتفاقيزز ة واطتززي نصززت علززى أنزز  "مززا أن يتبززين انتهززاك االتفاقيزز ة 543األحززوال ة واطمززاد  ه
 اف اطن ا  وضع حد ط  وقمع  بأسر  ما يمسن". يتعين على أمر 

Euro-Mid Observer For Human Rights, 14/12/2014 
 
 اةبرةمان األوروبي يصوت األربعاء أو اةخميس على االعتراف بدوةة فلسطين .49

س ززف عضززو باطبرطمززان األوروبززية أمززسة أن اطبرطمززان سيصززوت األربعززاء أو اط مززيس اطميبلززين  :سونززا
األعضززاء مززي االتحززاد األوروبززي علززى االعتززراف بدوطزز  ملسززمين سززيرًا علززى  مززى  علززى حززث اطززدول

سبانيا وغير ما من اطدول األوروبيز  اطتزي صزوتت أ يزرًا طمصزلح   زةه اط مزو . وقزال نائزب  بريمانيا وا 
رئزززيس اطلجنززز  اطفرعيززز  ط مزززن واطزززدما  مزززي اطبرطمزززان األوروبزززي اطبريمزززاني أمضزززل  زززان مزززي بيزززان  ن 

ي استجاب  طلصرا  اطعنيف بين اطفلسمينيين و" سرائيل"   ل اطصيف واطةي أودم بحيا  اطتصويت يأت
أسثزززر مزززن أطفزززي  ززز صة وأضزززاف  زززةا اطتصزززويت اطتزززاري ي يرمززز   طزززى رغبززز  االتحزززاد األوروبزززي مزززي 
االن رام أسثر مي عملي  اطس ل باط ر  األوسم سما أن  ناك  دراسزًا بزأن اطواليزات اطمتحزد  وحزد ا ال 

 ها حل  ةه اطيضي .يمسن
 71/77/7174 ،اةخليج، اةشارقة

 
 ةتهويداالستيطان وا بسب ٍأكاديميون من اةواليات اةمتحدة وأوروبا يطاةبون بمعاقبة إسرائيليين  .51

ع زرات مزن اط  صزيات اطيهوديز  األساديميز  اطبزار  ة مزي سزل مزن اطواليزات  :نهيزر مجلزي - تل أبيب
 سرائيليونة توجهوا  طى حسومات بلدانهلة يماطبون بفرل عيوبات اطمتحد  وأوروباة وبينهل أساديميون 
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  صيات  سرائيلي  على  لفي  مواقفها من االستيمان وتهويد األراضزي اطفلسزميني  اطمحتلز ة  4على 
و ل: و ير االقتصاد نفتاطي بنيت  عيل ح ب اطبيت اطيهودي و و ح ب اطمستومنينة وو يزر اعسزسان 

نفسزز ة وعضززو اطسنيسززت مو ززي  مززايللين مززن حزز ب اطليسززودة واألمززين اطعززال  أوري أريئيززل مززن اطحزز ب
 طمنهم  "أمانا" اطمسؤوط  عن معهل أعمال اطبناء غير اطيانونية  ئيف حيفر " مبيش".

"ييزززودون اطجهزززود مزززن أجزززل بيزززاء  4وييزززول  زززؤالء األسزززاديميون اطيهزززود  ن اطسياسزززيين اعسزززرائيليين اطزززز
اطلربيزز ة وضززل أجزز اء منهززا أو سلهززاة ب ززسل أحززادي اطجانززبة مززن  زز ل  االحززت ل اعسززرائيلي طلضززف 

  ر  اطيانون اطدوطي".
وينتمي األساديميون اطم ار  طيهل  طى حرسز  جديزد  ال تنتمزي  طزى اطيسزار األمريسزي أو األوروبزية بزل 
 تعززارل مجموعزز  اطيسززار اطمعرومزز  باسززل "أسززاديميون مززن أجززل  سززرائيل وملسززمين"ة وتعززارل حرسززات

ة ومن  نزا " سرائيلز"اطميامع  اطمؤيد  طلفلسمينيين اطتي تنادي بميامع  أساديمي  واقتصادي  وسياسي  ط
أ ميتهزززا؛ مهزززي تزززرم أن مزززن يجزززب ميامعتززز  طزززيس  سزززرائيل سلهزززاة بزززل معاقبززز  اطمسزززؤوطين اعسزززرائيليين 

ل قيزود علزى اطمبا رين عن سياسز  اطتهويزد واالسزتيمان. وتزدعو تلزك اط  صزيات حسوماتهزا  طزى مزر 
 ة وتجميد ممتلسات أجنبي  تابع  طهل مي اطدول اطلربي .4حرس  اط  صيات اطز

وتضزززل اطعريضززز  أسزززماء ع زززرات اطمحاضزززرين اطمعزززرومين مزززن جامعزززات ساطيفورنيزززاة طزززوس أنجلزززيسة 
 سوطومبيا وبوسمن سوطيج.

  71/77/7174 ،اةشرق األوسط، ةندن
 
 اساةمقاومة اةمسلحة في ذكرى تأسيس حم مستقبل .50

 عدنان أبو عامر
ة و ي متر  سامي  عنضا  12تحيي حرس  اطمياوم  اعس مي  هحماس   ةه األيال ةسرم تأسيسها اطز

 اطنيا ات اطدا لي  اطتي ت هد ا اطحرس ة مي مرحل  قد تبدو األقسى عليها منة تأسيسها.
مهم  طلد ول مي  وربما ي سل اطعمل اطعسسري واطمياوم  اطمسلح  مي  رث حماس اطسياسي نامة 

 جراء مثل  ةا اطنياش اطجاد واطموضوعية ماطما أنها تمر  سل األبواب اطتي من  أنها أن تيربها 
 نحو أ دامها اطمعلن .

 
 واالستراتيجياةتكتيكي 

ة أن 1054و 1001أثبتت اطسنوات األ ير  اطتي  هدت اندال  ث ث حروب مي غ   بين عامي 
يجب أن ي ضع طدراس  دقيي  طمعميات اطواقعة ومدم اطفوائد اطتي  اطلجوء  طى اطمياوم  اطمسلح 
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ووسائل  اطتستيسي ة واط وف من أن  االستراتيجيتحييهاة   ي  غياب اط يم اطفاصل بين اطهدف 
ة وتيدل األول على اطثانية وربما أ مر من واالستراتيجيت هد حماس حاط  "اطتناحر" بين اطتستيسي 

 ني ط دم  األول!ةطك أن يتل توهيف اطثا
  نا يمسن اطرجو  سنوات  طى اطوراء حين اجتهدت حماس مي اطم   بين اطفعلين اطسياسي واطعسسري:

 تمارس اطمياوم  وسأنها طيست مي اطحسوم . -أ
 تمارس استحياقات اطحسل بحيث ال تؤثر على أداء اطمياوم . -ب

 1054و 1009ي اطحسل بين عامي وتل تمرير  ةه اطمعادط  بصعوب  باطل ة ألن وجود حماس م
جعلها ج ءا من اطمعادط  اطسياسي ة  اءت أل أبتة وسان اطسؤال اطملح على اطدوال منة وجود حماس 
مي اطحسوم   طى حين استياط  حسومتها أوائل يونيو/ح يران اطماضي: سيف يمسن أن تسون اطحرس  

ي ة بينما نداء اطح  واطواجب يستصر ها اطتسو  استراتيجي ج ءا من منهوم  يل ل أن تسون ميها ضمن 
أن تبيي يد ا على اط ناد  وطعل  ةا ما أدم مي بعل اطمراحل  طى تم   نفسي وجدل دا لي مي 
جنبات اطحرس ة ي د ا ةات اطيمين تار  وةات اطيسار تار  أ رم. و سةا ان للت اطحرس  باطجمع بين 

 أمرين يبدوان "متناقضين"!
بأن اطم اوف بدت أسبر من اآلمالة وطل يسن  -على استحياء-ات األ ير  حماس اعترمت مي اطسنو 

أمامها حين  اضت تجرب  سياسي  م امُر ا ال تيل عن   ساطياتهاة وتداعياتها أسر  من اطتوقعاتة 
سوم اطمرا ن  ميم على وعي اطمياوم ة ألن مخ اطملريات ال ييل  مرا عن واقع اطتضيي  

 واطمهددات.
مساني  تر يده   ل متر  ما بعد طسن اطمثير م ي سثير مما قيل حول ع ق  حماس بمسار اطمياوم  وا 

تسلمها طلسلم  بفعل  نجا  اتفا  اطمصاطح ة أن  ناك مسوغات تسا  من قبل عدد من ساستها 
واطميربين منهاة ساطيول مث   ن االنسحاب من  يار اطحسوم  ال يعني عود  سريع   طى اطمياوم  

  و ي على رأس اطحسوم  مي غ  ة 1051و 1001رغل أنها  اضت حربين سابيتين ه اطمسلح ة
   و ي  ارجها.1054و اضت اطحرب اطثاطث  ه

مي ةات اطوقت طيس مملوبا من حماس أن تود  نهج اطمياوم  مور  روجها من حلب  اطحسل 
طى متى يستمر اطحديث واطسلم ة مما دال  ناك احت ل تهل تلك اطمياوم   رعي ة طسن اطسؤال  و:  

عن نهج اطمياوم  ب سل مبهل دون تحديد ما يتها وأوطوياتهاة وانتها  األسثر جدوم منهاة وتينينها 
 باالتجاه اطةي ال يجلب اطم يد من اطضلم اط ارجية ويبرر صعود اطيوم اطمهادن  

 
 جمع اةمتناقضين
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مض  عن بعل اطتصريحات رغل سل ةطكة طل توجد  جابات واضح  مجمع عليها دا ل حماسة 
اطتي طل تعبر عن رؤي  متسامل  مي حينهاة بين مؤيد طلمياوم  اطمسلح  بصور  مملي ة ومتحفه على 

 بعل وسائلها وتوقيتاتهاة وُمماطب باطبحث مي جدوم وماعلي  اطمياوم  اط عبي  اطسلمي .
مر  أ رمة طسن يجب أن وقد يبيى  ةا اطموقف "االنتهاري" من حماس دون أن ييدل  جاب  واضح  

ال يفهل من  أن اطمملوب اعق   عن نهج اطمياوم ة بل توجيهها بدل أن تتحول  طى "استعراضي " 
 تجلب اطضلم اط ارجية  ةا  ن سنا حريصين على استمرار  رعي  اطمياوم  ما استمر االحت ل.

يب مملوبة واطتر يد باطتأسيد ال أحد ي ك مي حرص حماس على استمرار اطمياوم ة طسن اطتصو 
ملحة واطترسي  ضرورية رغل وجود ثنائي  غريب  بحاج   طى حل مي اطساح  اطفلسميني  تيول  ن 
انسداد أم  اطتسوي  اطةي تتبناه حرس  اطتحرير اطومني اطفلسميني همتح  ي يد و ج اطمياوم  اطمسلح  

مياوم  ال اطمفاوضات  ي اطتي اطتي مثلتها حماس. وسان درس االنسحاب اعسرائيلي من غ   أن اط
 دمعت  سرائيل  طى اطتراجع.

باطتملع  طى تأسيس  دن   1054طةطكة  ناك من ينهر  طى سلوك حماس اطمياول بعد حرب غ   
حيييي  مع  سرائيلة وبصور  منضبم  تنهل عمليات اطرد على أي ا ترا   سرائيلي طلهدن ة ميأتي 

حت ل من عمل عسسرية وي مل تحديد اطمواقف اطتي ال يسون اطرد مناسبا ومرتبما بما قال ب  اال
اطرد ميها مفيداة وبهةا يتحي  قرار جماعي م ترك طحرسات اطمياوم ة ويمسن تحييي  من   ل طجن  

 تنسي  أو غرم  عمليات طحرسات اطمياوم .
اءات  نا أستحضر اطسؤال اطةي مرحناه عديد اطمرات على قيادات حماس مي جلسات بحثي  وطي

صحفي    ل اطسنوات اطسابي  عندما سانت مي اطحسل وتدير مي اطوقت ةات  دم  اطمياوم : سيف 
يمسن أن تنجح حسوم  حماس مي  دار  األوضا  اطحياتي  طلفلسمينيين بمريي  ماعل ة ونصف 

مي  ة واطع رات من رؤساء وأعضاء مجاطسها اطبلدي 1009و رائها وثلث نوابها مي اطحسوم  اطعا ر  
 اطضف  اطلربي ة ييبعون مي اطسجون اعسرائيلي  

وسيف يمسن أن تحي   ةه اطحسوم  مموحات نا بيها ورئيس و رائها مماردة ورئيس اطبرطمان اطتابع 
طها معتيلة واط يء نفس  ييال عن نائب رئيس حسومتهاة وو رائها اطةين يتنيلون بسري  مملي    ي  

 مواجه  ةات اطمصير 
سان على حسوم  حماس وحرستهاة  -1054حدث عن مرحل  ما قبل اطمصاطح  األ ير  وأت-آنةاك 

أن اطجلوس على ميعدين أمر متعةرة وسيفضي  -حفاها على م رو  اطمياوم -اعدراك منة اطبداي  
 طى سسر ههر اطجاطس بينهماة رغل أن  من ح  اطحرس  استثمار مو  ا وأن تحهى بفرصهاة 
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اطمياوم  بما طديها من  وامش -بما عليها من واجبات واطت اماتة أو اطمعارض  واال تيار بين اطسلم 
 حرس  ومرون .

 
 اةكلفة واةعائد

ة وبرو  بعل األصوات اطتي تيول  نها تحررت من 1054بعد  روجها من اطحسوم  منتصف اطعال 
ر اطمياوم  اطمسلح ة األعباء اطدا لي  واطمسؤوطيات اعداري ة وبذمسانها اآلن اطعود  بيو   طى  يا

يههر أن حماس بحاج   طى اطبحث عن اطميساني مات واآلطيات اطتي يجب أن تتسلح بها الجتيا   ةا 
 اطتحدي بأقل اط سائر.

واطوضع اطسائد مي غ   اطيول بعد اطحرب األ ير ة يؤسد أن حماس ماضي  مي مري  ترسيخ قوتها 
هج مي سبيل ةطك جمل  من اطوسائل واألساطيبة من اطعسسري  رغل سلف  حرب غ   األ ير ة و ي تنت

 بينها:
نتاج  وتصنيع ة وتحسين  -أ مي غ  : ت  ين اطس ل واطعتاد واطتدريبات اطميداني  طعناصر اة بل وا 

معاطي  صواري ها وقدرات قةائفها طتتمسن من ضرب مدن أساسي  مي  سرائيلة واطسعي طبناء أنهم  
 د ت ل قدر  اطجيش اعسرائيلي على احت ل غ   بسهوط .مضاد  طلدبابات واطمائرات ق

مي اطضف : محاوط  نيل حماس طتجرب  اطمياوم  اطمسلح  مع  سرائيل  طيهاة بدعو  عدد من  -ب
قياداتها اطةين ماطبوا بنيل نموة  غ    طى اطضف ة طتيصير عمر االحت لة ومنع اعتداءات  على 

 مين.اطفلسمينيينة واعسرا  بتحرير ملس
طسن  ةه اطرغب  اطحمساوي  ستصمدل حتما برمل صارل من اطسلم  اطفلسميني  اطتي تستبعد تحيي  

بنهر -اطسيناريو اطةي تدعو  طي  حماس بنيل اطعمل اطمسلح ضد  سرائيل  طى اطضف ة ألن  سفيل 
ةه اطسةاج  بضرب اطم رو  اطومني برمت ة واعماح  باطسلم  سلها. واطفلسمينيون طيسوا به -اطسلم 

اطتي تجعلهل انتحاريين بهةه اطمريي  اطعدمي ة ماطسلم  تسمح باطمياوم  اطسلمي  واط عبي  ضد 
االحت ل مي اطضف ة و ي تؤتي أسلها أسثر بسثير من بعل األعمال اطمسلح  اطتي ضرر ا أسثر 

 من نفعهاة وال يستفيد منها سوم اطيمين اعسرائيلي.
ضف  سيئ طللاي ة واطم حي  األمني  اطفلسميني  واعسرائيلي  اطم ترس  سما أن اطوضع األمني مي اط

طعناصر حماس  ناكة تضرب أي مفاصل تنهيمي  جديد  قد تن أ ميهاة بما مي ةطك أي نوا  
 عسسري  صلير .

مع سل ةطكة تعتيد حماس بذمساني  اطعمل اطجاد ععاد  بناء أجه تها اطعسسري  مي اطضف  بعدما 
طضعف اطناتج عن عمليات االعتيال واالغتيال طسوادر ا اطعسسري ة وتدمير بنيتها اطتحتي  مي اعترا ا ا
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اطسنوات األ ير ة ألن اطضف  ستسون اطساح  اطحيييي  طلمعرس  مع  سرائيلة وتنت ر ميها األ داف 
ت متوقع  اعسرائيلي : اطعسسري  واالستيماني  على مدار اطساع ة مما يمهد اطمري  طتحيي  انسحابا

 سما حصل مي غ  ة رغل اطم اوف من  مساني  اطصدال مع اطسلم  اطفلسميني .
عامل آ ر يدمع حماس طلة اب نحو تفعيل اطمياوم  اطمسلح  مي اطضف ة ويتعل  باطحاط  اطصعب  

من مساح  ملسمين اطتاري ي  و اضت ث ث حروب مت حي  مي  %5اطتي تعانيها غ   اطتي ت سل 
 نواتة وحان اطوقت طسي تأ ة استراح  محاربة وترمل بنا ا اطتحتي .أقل من ست س

أ يرا.. مذن حماس اطتي احتسمت مي مواقفها تجاه اطنهال اطسياسي اطفلسميني  طى قاعد  اطربح 
واط سار  من اطناحي  اطسياسي ة وطيس اطح ل واطحرال من اطجانب اطدينية و و ما مسر اطسثير من 

ي  مي ع قاتها اطسياسي ة يمسن أن تسون أسثر جرأ  مي   ضا  مستيبل اطمياوم  سلوسياتها اطبراغمات
اطمسلح  طلنياش اطموضوعي اطجادة دون استبعاد أو  طلاء ط ة طسن اطمملوب من حماس أن تد ل 
عامها اطثامن واطع رين وقد عرمت باطضبم ماةا تريدة وسيف تحي  ما تريدة وبأي وسيل ة بأقل 

 اعنجا ات.. مهل تفعل األثمان وأسبر 
74/77/7174، اةجزيرة نت، اةدوحة  

 
 كيف تقرأ مخابرات إسرائيل االنتفاضة األوةى .52

 أنس أبو عرقوب
سانت االنتفاض  األوطىة وطل ت لة محل   ف  سياسّي وبحثّي مي  سرائيلة  صوصًا مي ما يتعّل  

االست باري  اعسرائيلي  توّقعها     األجهبتساؤل:  ل سان باعمسان منع اندالعها  و ل سان بميدور 
مي  ضل تلك اطسجاالتة يبيى مي اعمسان م حه   جما   بحثّي وسياسّي  سرائيلّي على أن 

 انم ق  االنتفاض  سانت أمرًا عفويًاة وأنها ات ةت مي بدايتها مابعًا  عبيًا.
ر أسرم ضمن صفي  جبريل مي مع ةطكة تربم األدبيات اعسرائيلي  اندال  االنتفاض  األوطى بتحري

ة اطتي أّدتة بحسب يومال ديسسينة اطرئيس اطساب  طجها  اطم ابرات 5311أيار/مايو  10
 اعسرائيلي  "اط اباك"ة  طى نمو قياد  جديد  وأسثر ماعلي  مي اطضف  وغ  .

 
 إسرائيل ترصد األسبا ٍ

نهل أمل  سراح  اطى اطضّف  أسيرًاة ج ء سبير م 510ة5بموجب صفي  جبريلة أمرجت  سرائيل عن 
وغّ  . وسان من بينهل اط يخ أحمد ياسينة مؤسس حرس  "حماس"ة وأسرم آ رون أصبحوا الحيًا 
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اطعمود اطفيري ط نتفاض  سما وصفهل  ئيف  يفة اطمعّل  اطعسسري طصحيف  " آرتس" اطعبري  مي 
 رائيلي اط هير يهودا يعاري.ستاب "االنتفاض "ة اطةي  ارك مي  عداده اطمست ر  واطصحامّي اعس

أما اطعامل اآل ر اطةي تواهب األدبيات اعسرائيلي  على ةسره عند تفسير ها ر  االنتفاض  األوطى 
ة 5312أستوبر عال  9مت تصره األجواء اطلاضب  اطتي نجمت عن معرس  اط جاعي  مي غّ   مي 

مي" اطةين  ربوا من سجن غّ   واطتي أسفرت عن است هاد أربع  من ن ماء حرس  "اطجهاد اعس 
 اطمرس ّية قبل عّد   هور ونفةوا عّد   جمات.

وُترجع اطتفسيرات اعسرائيلي  سبب اندال  االنتفاض  أيضًا  طى تصعيد اطيمين اعسرائيلي من دعوات  
من اطبلد   اعس ميطتهجير اطفلسمينيينة وا ع ن آرييل  ارون ع م  على االستيمان مي اطحّي 

يم  مي اطيدسة ونمو قياد  ملسميني  مستيّل  مي اطضّف  اطلربي  وغّ  ة واطيأس من حّل اطيضي  اطيد
 اطفلسميني  عن مري  اطدول اطعربي ة وسياس  توسيع اطمستومنات.

 
 "ال يوقفهم إال اةرصاص اةحّي"

االنتفاض ة  انم  يستةسر رئيٌس سابٌ  طجها  "اط اباك" آمي دي ترة اطلحه  اطتاري ي  اطتي  هدت 
وقد سان ضابمًا مي تلك اطفتر : "سنت آنةاك رقل اثنين  نا مي قامع عسي نة اندطعت موج  أحداث 
 جما يري  على نما  طل نعهده مي اطساب ة اطمئات واآلالف يسيرون وال يوقفهل  ال اطرصاص اطحّي."

هيار االنصيا  األعمى وي ّ ص دي تر تلك اطلحه  اطتاري ي  قائً : "اطعنصر اطجو رية سان ان
تيريبًا طسلماتة سان قد انتهى اطعصر اطةي باعمسان اطتجول مي  بل   أو يهودا واطسامر  بسيار   

 عادي  مع   ص آ ر يسون حارسًاة  ةا اطوضع انيضى من اطعاطل".
مي اطبداي ة سانت غاطبي  معاطيات االنتفاض  تعتمد على وسائل بسيم : اطع رات من األمفال 

ط ّبان اطيامعين نهموا سمائن طدوريات جيش االحت لة وأممرو ا باطحجار . سما تل تنهيل تها رات وا
احتجاجي . وعن حاط  اط لل اطتي أصابت "اط اباك" عند اندال  االنتفاض ة ييول رئيس اطجها  
ل آنةاك يعيوب بيري: "أنت تتحول  طى جسل يجمع معلومات عحبام االحتجاجات اطتي تسمى    

باطمفهول اطتيليدي طلسلم ة طيد سانوا  بانًا يامعين جدًاة  باعر ابيينباطنهالة طيس باعمسان وصفهل 
باطنهال اطعال سان ييول ب  أمفال أصبح قةف  اع  ل أعمالوج ء سبير من ر   اطحجار  أو من 
 اطحجار  باطنسب   طيهل رياض  قومي ".

نهايتها   ل  هرة مثلما سانت قد انتهت جوالت مواجهات أن تصل االنتفاض   طى   سرائيلتوقعت 
رابين  طى وا نمن   سحا عبر  يار  رئيس اطحسوم  آنةاك  اعسرائيليسابي ة وتجّلى  ةا االستهتار 

 طمد  أسبوعينة بعد انم   اطمواجهات.
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حت ل من  هر ديسمبر رئيس أرسان جيش اال 15عدل توقف االنتفاض  من تلياء نفسهاة دمع مي 
اطلواء دان  مرون  طى اط ّ  باطم يد من قوات  مي اطضّف  اطلربي  وغّ  . ومع مرور اطوقتة حاوطت 
 سرائيل استعاد   مال اطمبادر ة وحاوطت قمع االنتفاض  باطيو . وصدرت تعليمات غير رسمي  طلجنودة 

 ير األيادي واألرجل".رابين تدعو ل  طى اعتماد سياسي  "تسس  سحا نيلت عن طسان رئيس اطحسوم  
مي اطمئ  من اطسّسان  ضعوا   ل اطعامين  90سياسي  مرل حهر اطتجول ه  سرائيلونفةت 

األوطين طنهال حهر اطتجول اطمتواصل ة باعضام   طى االعتياالت اطع وائي  وتدمير وا غ   اطمنا ل 
قرارات عسسري  همي من اًل ة وأغليت اطمدارس بموجب  510ة تل تدمير وا غ   5311همي عال 

 يومًا ميم . 40ة متحت اطمدارس أبوابها 5313و 5311عامي 
قال يعيوب بيري مي  هادت  مي ميلل "حرس اطبواب ": "االنتفاض  األوطى سانت بمثاب  اطصاع  اطةي 
مّجر اطلرف اطتي ُت ّ ن ميها أسياس اطمتفجراتة طيد جاءت ب سل  عفوّية منهل  عٌب وحاول اطييال 

 ة واطثور  سانت تعني مردنا".بثور 
 

 بداية اةمسار اةسياسيّ 
على اطرغل من أن اندال  االنتفاض  سان عفويًا وغير منّهل مبيًا طلتيييمات االست باري  اعسرائيلي ة 
سرعان ما تنّهل اطم ارسون باالحتجاجاتة وبر ت مجموعتان رئيسيتان: اطيياد  اطعام  اطموحد  اطتي 

م  اطتحرير" وتحوطت  طى ج ء منها. أما اطمجموع  اطثاني  ميد ضمت حرستي ارتبمت بيياد  "منه
 "حماس" و"اطجهاد اعس مي".

وُيير يعيوب بيري باطف ل مي توّقع اندال  االنتفاض : " ل ثم  جها  م ابرات سبير مي اطعاطل توّقع 
طك ي ّلل اطجها  سيوم جدار برطين  من ناحي  اطمبدأة سان يتوجب علي  توقع ةطكة ومن أجل ة

منهومات وورش معلومات ض م ة وطسن يجب قول اطحييي : تيريبًاة سّل أجه   اطم ابرات مي اطعاطل 
 م لت بتوقع أحداث تاري ي  سبرم".

آنةاكة  اعسرائيليرابين رئيس اطحسوم    سحا بعد استنفاد اطوسائل اطعسسري  مي قمع االنتفاض  رأم 
ياسي. وييول عن ةطك بيري: "أعرب رابين عن اطسثير من اط سوك ضرور  اطلجوء اطى اطمسار اطس

حول نيات عرمات. ورابين حتى يول موت ة طل يؤمن أن  باعمسان اطتوصل ألّي تسوي  مع عرمات. 
 اطمسار اطعسسري واالست باري". بموا ا وطسن رابين سان يدرك أ مي  اطبدء باطتيّدل مي مسار  سياسية 

 5331يلونة رئيس جها  "اط اباك" اطتي  لف بيري و لل منصب  طسنتين هوتس ف  هاد  سارمي غ
 ة مي ميلل "حرس اطبواب " أن اطدامع األساسي  لف د ول رابين مي عملي  اطس ل  و 5339 –

 ط نتفاض . اطبا هاطثمن االقتصادي 
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 (7663- 7681*معطيات جيش االحتالل )
 4110ة49تها رات وحوادث ر   حجار  و جاجات حارق  

 311اط هداء 
 114ة59اطجرحى بنيران جيش االحت ل 
 99اطيتلى من جنود جيش االحت ل 

 4351اطجرحى من جنود جيش االحت ل 
 512اطيتلى من اطمستومنين 

 4531اطجرحى من اطمستومنين 
 340نار نفة ا ملسمينيون   م   جمات 

71/77/7174، اةسفير، بيروت  
 
 اةمستعربون .53

 حسن صفدي
اطنهارة تتجّول وحداٌت  سرائيلي   اّص  مي جميع أنحاء األرل اطفلسميني  اطمحتّل ة تجمع  مي وضح

معلوماتة ت ح  مياومين ملسمينيين مملوبينة تنّفة عمليات اعتيال  وتصفي  بحيهل. ُيمل  على 
هل  ةه اطوحدات اسل "اطمستعربين"ة طسونها تمت   مي اطمجتمع اطفلسميني طيصعب س ف عناصر اة م

يتجّوطونة ي ربونة ويأسلون مع اطفلسمينيين وسأنهل أبناء جلدتهلة وطسنهل يتحّوطون  طى مياتلين 
 دمويين عندما يحين موعد تنفية اطمهمات.

ت ّسلت وحدات اطمستعربين مع بدء اطهجر  اطصهيوني   طى ملسمينة ميد سانت بمثاب  رأس حرب  
طمجتمع اطعربي اطفلسميني. عملت  ةه اطوحدات على طمنهم  "اطهاجاناه" اطصهيوني  مي ا ترا  ا

ام   اطيياد  اطصهيوني  على اطمعلومات سام  حول اطيرم اطفلسميني  وتعداد سسانها ومبيع  
حياتهلة ووّمرت طها معلومات أ رم سثير  تسّهل ا ترا   ةه اطيرم تمهيدًا طتهجير ا. بعد  ن اء دوط  

ة دمجت وحدات اطمستعربين مي جها  األمن اطدا لي 5341ال االحت ل  ثر نسب  ملسمين مي اطع
 اعسرائيلي "اط اباك" وجيش االحت ل اعسرائيلي.

 
 عن اةوحدة

ة ع ماد االنتفاض  اطفلسميني  األوطى. وييول أحد اطمستعربين 5311تّل تفعيل اطوحد  مي اطعال 
ة  ن وحد  اطمستعربين 1054" مي آةار اطةين قابلتهل قنا  "اطج ير " مي اطوثائيي "اطصندو  األسود
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وبدأت عملها مي ةرو  االنتفاض  األوطىة ميتجّول عناصر ا  5311اط اص  أقيمت مي نهاي  اطعال 
مي اطمنام  اطفلسميني  سام  مت ّفين ب ّي موامنين ملسمينيين مدنّيين مي بعل األحيانة وترا ل 

 تيار تبعًا طلمهم  واحتياجاتها. را نًاة توجد وحدتان يههرون باط ّي اطرسمي مي أحيان  أ رمة ويتل اال
رئيسيتان من اطمستعربينة األوطى تدعى "دومدومان" وتعمل مي اطضّف  اطلربي ة واطثاني  " م ون" 

 وتعمل مي قما  غّ  .
سانت "وحد  اطمستعربين" تعتبر وحدً  سرّي  جدًاة وتحام بلماء  أمنّي  ديدة ويمنع ن ر أي  معلومات  
عنها مي اعع ل.  ال أن األجه   األمني  مي دوط  االحت ل قّررتة بعد االنتفاض  اطفلسميني  
اطثاني ة ن ر بعل اطمعلومات عن عمل اطوحد ة نهرًا طسونها قد أصبحت معروم  طلفلسمينيينة 
ونتيج  اطضلم اطمحلي واطدوطي طلس ف عن بعل تفاصيل عمل اطوحد  أيضًا. وبيي اطحصول على 

طمعلومات  اضعًا طرقاب   أمني   ديد  من اطجيش واألجه   األمني  اطتابع  ط حت لة وطل تن ر  ال ا
معلومات ميتضب  عن بعل عمليات اطوحد  ومريي  تدريبها. محتى اآلنة ال يوجد رقل دقي  طعدد 

د  أو أمراد أمراد اطوحد  وأماسن تدريبهل وسيف يتل تجنيد لة وطل يتل اطس ف عن أسماء أّي من قا
 اطوحد .

سما ي ضع أمراد اطوحد  طتعليمات م ّدد  تيضي باطحفاه على سرّي  عملهلة  ة قال قائد وحد  
اطمستعربين اط اص  "اطدومدومان" هاطةي حجب اسم   طموقع "وي " اطعبرية أن أمراد  ةه اطوحد  

سةطكة ال يسمح بن ر أي صور  يلت مون بتعليمات  صارم  طحفه اطسرّي ة ماطفايسبوك مثً  محهورة و 
من دا ل أروق  اطوحد  أو من  ارجها. ويؤسد قائد اطوحد  أن عائل  اطمستعرب ال تعلل عن مبيع  

 عمل   يئًاة مهناطك تعتيل سامل مي  ةا اط صوص.
ي ضع أمراد اطوحد  طتدريبات مسثّف  غير تلك اطتي ي ضع طها اطجندي اطعادية طلتمّسن من  نجا  

يتدربون على  تيان اطلل  اطعربي  بلسن   ملسميني ة ويتعّرمون على عادات اطفلسمينيين مهامهل. 
وثيامتهل ب سل  دقي ة باعضام   طى دورات اطدراما واطتجميل اطتي ي ضعون طها بحيث تساعد ل مي 

ل أو عملهل على اطت ّفي. مهلة مي بعل األحيانة يتيّمصون دور  يخ  أو امرأ   عجو  أو بائع  متجوّ 
أمراد مي مواقل مبي ة ... ويوطون ا تمامًا ألّي تفصيل ي دل ت ّفيهل: "ارتداء اطسومي ة مثً "ة بحيث 

 يتمّسنون من أن يسونوا معليًا عيونًا ط حت ل مي قلب اطمجتمع اطفلسميني.
 

 انعدام اةثقة واةنيران صديقة
بل يؤدون أدوارًا تساعد ل على  ال يستفي اطمستعربون باال تفاء عن مري  اطت عب بمههر لة

اال تفاء واطتها ر بأنهل ملسمينيونة ممثً ة ترا ل يتصّدرون مي سثير  من األحيان اطتها راتة 
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وي ارسون مي  طياء اطحجار  واطهتافة ي عر اطمتها رون اطم ارسون مي اطمسيرات بأنهل ج ء منهلة 
ي . وبحسب اطنا مين اطفلسمينيينة أّدم  ةا اطدور ينتهجون سلوسًا يمّد بيي  اطمتها رين باطراح  واطث

انعدال اطثي  اطتال بين اطمتها رين. ييول بعضهل  نهل ي عرون ب وف    طىاطتي يؤدي  اطمستعربون 
وقل   مستمرين عند م ارستهل مي تها ر  أو ن ام  مياولة طسون اطمستعربين ينت رون مي سّل مسانة 

اطنا مين. وطسن تستيسات د ول اطمستعربين طنيام اطمواجه   وأصبح من اطصعب س فهل بين ح ود
واطتها رات أصبحت  ب  معروم  طدم اطفلسمينيينة معاد  ما يسب  د وطهل حاط   دوء ينسحب ميها 

اط لفة وتن فل وتير   م   اطلا  اطمسيل طلدمو  واألعير  اطممامي ة   طىاطجيش أو اط رم  
ا   حول اطمتها رين باطتعاون مع اط رم  أو اطجيشة حيث ويعمل اطمستعربون على ت سيل سم

مي اط لف.  اطفارينتتيّدل اط رم  أو اطجيش من األمال ويسون اطمستعربون بانتهار اطمتها رين 
 اعجاب  على اطسؤال تحت عنوان "اطيميص تحت اطبنملون" أيضًا . أنهاعتيد 

نيين  طى استهدامهل من قبل  م ئهل مي سةطكة يتسّبب ت ّفي اطمستعربين بصور  مدنيين ملسمي
ة ُقتل مؤسس ومسؤول "وحد  اطمستعربين" اطتابع  طما 5331آب  19اطوحد  أو اطجيش. ممثً ة مي 

ُيسّمى بز"حرس اطحدود" أيلي أبرال بنيران صديي  مي أثناء م حي  مملوبين مي قري  برمع  مي 
ي  طيً . تنّبهت سيد  مسّن  طوجود ل مبدأت ة  طى اطير أبرالجنين: د لت اطوحد ة وعلى رأسها 

باطصراخة ا تبك اطمياومون اطفلسمينيون اطمملوبون مع جنود اطوحد  اط اص  اطمستعرب ة ما أّدم  طى 
برصاص  مي رأس  سانت قد  رجت من مسدس  ميل  اطةي اعتيد أن   أبرال صاب  مسؤول اطوحد  

قد سّلف بذن اء وحد  اطمستعربين اطتابع  طما يسّمى  أبرال  يليأحد اطمملوبين. مات على اطفور. وسان 
ة عطياء اطيبل على مليي اطحجار  5335بز"حرس اطحدود" مي منمي  اطضف  اطلربي  اطعال 

واط جاجات اطحارق  مي االنتفاض  األوطىة وتمور عملها بعد ةطك طي مل م حي  اطمسلحين 
رأسهل آنةاك مجموع  "اطفهد األسود"ة اطجنال اطعسسري  اطفلسمينيين اطمملوبين وتصفيتهلة وسان على

طحرس  "متح". وتبيى واحدً  من أسوأ ةسريات اطوحد  تلك اطتي عا تها مجموع  منها مي  هر أيلول 
ة حين قامت بنصب سمين طيائد "ستائب اطيسال"ة اطجنال اطعسسري طحرس  "حماس" 1000من اطعال 

و  نود.   ل تنفية اطمهم ة ا تبك أمراد اطوحد  مع بعضهل مي اطضّف  اطلربي  آنةاك محمود أب
 اطبعل عن مري  اط مأة ما أودم بحيا  ث ث  جنود من مياتلي اطوحد .

 
 عملياتهم

عملي  اغتيال   ل أربع سنوات  14أههرت دراس  ملسميني  طل تن رة أن وحدات اطمستعربين نفةت 
رم   ل االنتفاض  اطثاني . واستهدمت  ةه اطعمليات عملي  اغتيال أ  24من االنتفاض  األوطىة و
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مملوبين ملسمينيين من م تلف منام  اطضّف  اطلربّي  وقما  غّ  ة ورال ضحيتها مدنيين آ رين 
 ا تب  بسونهل مملوبينة أو تعرضوا طلضربة أو أصيبوا   ل عملي  م حي  اطمملوبين.

عامًا  عن  29ر قري  سرد  محمود اسعد عبد هللا هم تا 1000مثً ة قتلت اطوحد  مي آب من اطعال 
 4مري  اط مأ. ويومهاة اّدعى جيش االحت ل أن م تار اطيري  أمل  اطنار على أمراد اطوحد . ومي 

ة اقتحمت اطوحد  بلباس  مدني مدين  رال هللا مي وضح اطنهار طم حي  مياومين 1002سانون اطثاني 
ت أحد اطمملوبين هربيع حامد ة و و أحد عناصر "ستائب  هداء ملسمينيين مملوبين. وعندما  ا د

بسّت رصاصاتة وطسن    صابت األقصى"ة يحاول اطفرار رال أمراد ا يمليون اطنار علي . ما أّدم  طى 
تمّسن من اطفرار. وعلى  ثر  م   اطنارة تجمهر اطموامنون اطفلسمينيون وبدأوا بذطياء اطحجار  

ى أمراد اطوحد ة متحّصنت مي أحد اطمباني وسم مدين  رال هللا. عنياة اة واط جاجات اطحارق  عل
تدّ لت وحد  جيش  مؤطف  من جيبات عسسري  وجرامات ومروحياتة وبدأت بذم   نار ع وائي 

است هاد أربع  موامنين   طىطحواطي اطساعتين مي محاوط  اطدما  عن وحد  اطمستعربين. أّدم ةطك 
صاب    آ رين تواجدوا مي اطمسان. 11أسثر من ملسمينيينة وا 

رجال أمن يسون مجائيًا. مفي طحهاتة ترا ل يرتدون قبع    طى ن تحّول أمراد اطوحد  من مدنيين 
يستب عليها باطعبري  "?????" وتعني " رم "ة يسحبون مسدسًا صليرًا يسون مدسوسًا تحت 

ى ال تعرف  ويتهل اطحيييي . وبحسب م بسهل اطفضفاض ة وغاطبًا ما يحاوطون   فاء وجو هل حت
 هود عيانة  ل أيضًا يحملون سسينًا توضع تحت بنماطهل ناحي  أسفل واحد  من اطساقينة وأدوات 

 وضربهل. اطفلسمينيين اعتيالمعدني  أ رم يست دمونها مي 
بلد   عامًا  اطةي اعتدت علي  وحدات اطمستعربين قبل اعتياط  مي 53يتةّسر اطمعتيل يوسف مريش ه

واد اطجو  مي اطيدس: " جل أمراد وحد  من اطمستعربين علّي من اط لفة سانوا اثنين يرتدون م بس 
مدني ة انيّضوا علّي بسرع  سبير ة وبدأوا بضربي على وجهي ورجلية ثل أطيوني على األرل وثّبتوا 

ستيس  وأ ةوني رأسي باألرلة واستمر أحد ل برسلي وضربي على وجهية حتى قّيدوني بأربم  ب 
 طى اطجيب اطعسسري". عادً ة يعتدي اطمستعربون على اطنا مين ب سل   مجي أثناء اعتياطهلة 

 وييومون بضربهل بأدوات معدني  على اطرأس وأنحاء اطجسل سام .
 

 اةقميص تحت اةبنطلون
مي اطدما  نهرًا ألساطيب اطمستعربين مي تعنيف اطمملوبينة سان ال بد من استحداث أدوات  جديد  

عن اطنفس تبدأ من محاوط  است اف اطمستعرب قبل أن ينمل  مي تنفية مهمت . مييول اط بان مثً ة 
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  ل اطمواجهاتة بذد ال قمصانهل دا ل اطسراويل أو اطبنملوناتة  ة يصعب على اطمستعربين 
 اطييال بةطك سونهل ي فون اطمسدس وأدوات االعتيال تحت قمصانهل اطفضفاض .

 يترّدد اطن ماء اطمحليون أيضًا بسؤال اطم ارسين مي اطتها رات أو اطمواجهات عن أسمائهلة سما ال
ويملبوا مي بعل األحيان منهل   اط  اطلثال عن وجو هل مي مسان  غير مس وف طلتأسد من  ويتهلة 

بعضهل  و صوصًا مي اطمواجهات اطتي تيع مي اطيرم واطبلدات اطفلسميني  اطمللي  اطتي يعرف أ لها
اطبعل. مي  ةه اطمنام ة بات يصعب على اطمستعربين اطد ولة طسون أ لها أسثر منهل قدر  على 
اطسيمر  عليها ومعرم  اطلرباء ميها. أما تحّرك اطمستعربين مي اطمدن ونيام اطمواجه  اطرئيسي  مثل 

انسًاة ويأتي  طيها حاج  قلنديا وعومر ميسون أسهلة ألن تلك اطمنام  ال تحمل مابع سّسانيًا متج
 اط وار واطنا مون من م تلف اطمنام ة ما يصّعب عملي  اطتعّرف على  ويتهل.

وعن مر  اطحماي  من اطمستعربينة ييول أحد اطنا مين: "طيد اتف  اط باب مي ما بينهل على أن 
ت منمي  أ رمة  ال مي حاال  طىيتصّدم سّل منهل ط حت ل مي منمي  سسن  ميم وعدل اطة اب 

اطضرور ة وبعدما يبلغ بيي  اط باب. سةطكة تيول مجموع  من اط بان بحراس  منمي  اطمواجهاتة 
 واطتحّي  من  وي  سّل من يد ل  طيها عن مري  سؤاط  عن اسم  وتفتي   حتىة  ةا تمّلب األمر".

 ن تفادي اط مر اطمحّد  اطةي ت سل  وحدات اطمستعربين يحتا   طى ن ر وعي ساف  بين 
طفلسمينيين حوطهلة وا عاد  اطنهر مي آطيات وأدوات اطسيمر  على اطمدن واطيرم اطفلسميني  طحمايتها ا

من  جماتهل وتحرساتهلة من أجل تحيي  نو  من اطرقاب  اطدائم  اطتي تحول دون قيال اطمستعربين 
طحةر من تلك با ترا  اطمجتمع اطفلسميني وس ف دوا ل  أمال عيون االحت ل. طةطكة ممن اطواجب ا

اطوحدات وأةرعهاة وعدل االستهان  بدور ا اطجو ري سرأس حرب  ألجه   األمن واطجيشة مهي عيونها 
مي اطمجتمع اطفلسمينية وتُبنى على اطمعلومات اطتي تيّدمها اط مم اطهادم  اطى اطيضاء على سام  

 أ سال اطمياوم  اطم روع  طل عب اطفلسميني.
71/77/4717اةسفير، بيروت،   
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 حلمي موسى
من اطواضح أن تيديل موعد االنت ابات مي  سرائيل  وش بدرج  سبير  م ممات أميرسي  طتحريك 

 اطعملي  اطسياسي  مع اطفلسمينيين.
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ت  أ هر وبديهي أن االنت ابات تعني بأقل اطمعاني تيديرًا بأن اطعملي  اطسياسي  د لت اطث ج  طس
على األقلة يصعب   طها  حداث أي تيدل على  ةا اطصعيد. ويبدو أن  ةه اطفتر ة اطضئيل  نسبيا 

 باطمعنى اطعالة تعتبر مويل  جدًا  ةا قورنت باطهروف اطتي تمر بها اطمسأط  اطفلسميني  را نًا.
ة بسبب اطييود ممن ناحي ة  ناك وضع ميداني على و ك االنفجار مي اطضف  اطلربي  وقما  غ  

واطحواج  من جه ة واطحصار مي جه  أ رم. و ناك وضع دوطي طل يعد قادرًا على مواصل  اطت ال 
اطصمتة ال تجاه اطعربد  اعسرائيلي  اطيومي ة وال على استمرار احتجا  اطتمور اطفلسميني نحو 

مرون  ما مي اطسياس ة بيصد  اطدوط . ومي اطحاطتين ثم  محاوط   قليمي  ودوطي  طدمع  سرائيل  طى  بداء
 اطحيلوط  دون االنفجار.

و سةا سان اطت وف من انتفاض  ثاطث  مي اطضف  اطلربي ة أو حرب أ رم مي قما  غ  ة ميدم  
طتحرسات مي اطحلب  اطدوطي ة صار حتى أقرب اطميربين عسرائيل ي  ون من اطوقوف ضد اة ماطحمل  

صارت تت مى اطمابع اطرم ية طتصل  5392على حدود اطعال  اطدوطي  ط عتراف باطدوط  اطفلسميني 
 مي األمل اطمتحد  ومجلس األمن  طى  مو  استصدار قرار ال بد من .

ومي سل األحوالة  ةا عج  اطفلسمينيون عن تمرير صيلتهل طيرار واضح يتضمن ما يعتبرون  حيا 
ل األ داف واطجدول اط مني نسبيًاة م روعًا ممسن اطتحيي ة مذن صيل  اطيرار األوروبية اطةي يلمل

غير مرضي  اطبت  عسرائيل أيضًاة بل ان ني  أميرسا تيديل صيل   اص  بها مي  ةا اط أنة تسون 
أقرب عسرائيلة ينهر  طيها مي تل أبيب على أنها ج ء من مؤامر  طدم  دار  اطرئيس باراك أوباما 

 ضد  سرائيل.
يرية اطةي أصيب نسبيًا بأسبر قدر ممسن من االحبام جراء وسان و ير اط ارجي  األميرسي جون س

مي وا نمنة أن « بروسينل »اطموقف اعسرائيلية جليًاة حين أعلن األسبو  اطماضي أمال معهد 
 ناك انت ابات مي  سرائيل بعد عد   هور. وسنعمل مع اطحسوم  اطجديد ة مهما سانت ت سيلتهاة »

 «.ابات اعسرائيليينوطن نورم أنفسنا بأي  سل مي انت 
باراك رابيد ستب أن رئيس اطحسوم  بنيامين نتنيا و «  آرتس»طسن اطمراسل اطسياسي طصحيف  

 اطمصاب بداء اطريب  واط وف سان يؤمن بأن أوباما ينوي  طياء قنبل  سلمي  على  سرائيل.
طبيد وتيديل موعد والحه أن  ةا اط وف طدم نتنيا و تحول بعد  قاط  سل من تسيبي طيفني ويائير 

االنت ابات  طى تو  عنده عثبات اطتد ل األميرسي. ورأم أن  ةا سان ملحوها مي اطعنوان اطرئيس 
اطمتحدث  باسل نتنيا و حول  م   دار  أوباما طتحيي  اطس ل مي اطعامين «  سرائيل اطيول»طصحيف  

ن اطمتمرف حول اطمفاوضات مع اطمتبييين طها مي اطحسل. وأ ار  طى أن جنول نتنيا و  طى اطيمي
 اطفلسمينيين  طى ماد  ال تيل  مرًا عن اطم رو  اطنووي اعيراني.
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وترددت أنباء عن ني  اعدار  األميرسي  االنتيال من  دان  اطتصرمات االستيماني  اعسرائيلي   طى 
ت مع  سرائيلة ات اة  موات عملي  ضد ا. طسن يبدو أن تيديل موعد االنت اباتة وحساسي  اطع قا

دمعت مسؤوطي اعدار  األميرسي   طى ت  ين  ةه اط موات بانتهار طحهات أمضل. غير ان  ناك 
أمورًا طيست موضوع  مي اطجيب األميرسية وال يمسن اطتحسل بهاة ومن بينها اط مو  اطفلسميني  مي 

 ا.مجلس األمن اطدوطية واطتي سعت اعدار  األميرسي  قدر استماعتها طعرقلته
وأميرساة من ناحي  أ رمة وألسباب سثير ة غير معني  بأن توضع مي مواجه  اطفلسمينيين مي  ةه 
األيال ب أن  ةه اطمسأط . وطةطك  ناك ت ومات  سرائيلي  سثير  من عدل رغب   دار  أوباما مي مواجه  

طت ومات أن  دار  اطصيل  اطفلسميني  أو األوروبي  باست دال ح  اطنيل هاطفيتو . ومن ضمن  ةه ا
أوباما طيست مي موقف ترغب مي  مي منح نتنيا و نجاحا ديبلوماسيا يع   مسانت  مي اطمعرس  

 االنت ابي  اطجاري .
وطهةا تسعى  دار  أوباما طتأجيل اطتصويت مي مجلس األمن اطدوطي على مسأط  االعتراف باطدوط  

 ارجي  اطفرنسي طوران مابيوسة اطةي ييود اطفلسميني . وقد تباحث سيري طهةا اطلرل مع و ير اط
اطحمل  األوروبي  عقرار صيل   اص  بهةا اط أن مي مجلس األمن. وسيلتيي سيري طساعات مي 
باريس مع نهرائ  اطفرنسي واألطماني واطبريماني وو ير   ارجي  االتحاد األوروبي ميديريسا موغيريني. 

فاوضين اطفلسمينيين صائب عرييات واألمين اطعال وسيتوج  بعد ةطك  طى طندن طلياء سبير اطم
 طلجامع  اطعربي  نبيل اطعربي غدًا.

ومي  ةا اطسيا ة ييع االجتما  اطميرر عيده اطيول بين نتنيا و وو ير اط ارجي  األميرسي مي روماة 
واطةي طيس معروما من أطح على ملب عيده ب سل عاجل. ومي األجواء اعتياد بأن  يستحيل تأجيل 
مناق   م رو  اطيرار مي مجلس األمن  طى ما بعد االنت ابات اعسرائيلي ة ما يعني وجوب ات اة 

 موقف.
وتحاول اطواليات اطمتحد ة وم  صحف  سرائيلي ة  قنا  حسوم  نتنيا و بتليين موقفها من اطسلم  

ي  ط عتراف باطدوط  اطفلسميني  بعد موج  االعترامات األوروبي  باطدوط  اطفلسميني ة ماطحمل  اطدوط
مستمر ة و ي تتصاعد مي أوروباة ما يوج  رساط  تحةير  ديد  عسرائيلة  92اطفلسميني  على حدود 

 ويدمع أميرسا الت اة موقف.
ة مي حين «اطفيتو»و سةا مذن نتنيا و سيعمل مي اطلياء مع سيري على ت جيع  على است دال 

قف . واستب  نتنيا و اطلياء بذع ن رمض  ب سل قامع سيعمل سيري على  قنا  نتنيا و بتليين موا
نيف »مسر  انسحاب  سرائيل من اطضف  اطلربي  واطيدس اط رقي  اطمحتلتين مي غضون عامين. وقال 

  ل  5392أمال احتمال  ن  جم  سياسي  علينا طمحاوط   جبارنا على االنسحاب  طى  موم عال 
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قيال  سرائيل بةطك سيؤدي  طى »ة مضيفا ان «اطمتحد سنتين وةطك من   ل قرارات مي األمل 
طن نسمح بةطكة »وتابع «. وصول اعس ل اطمتمرف  طى ضواحي تل أبيب واطى قلب اطيدس

 «.سنتصدم طهةا اطحراك ب سل مسؤول وحا ل
 أن اعدار  األميرسي  تحاول مي األيال األ ير  بلور  بديلة طيس أقل   ساطي  طدم« واال»ون ر موقع 

نتنيا و من اطم اريع اطميترح  مي مجلس األمن. ويتضمن اطبديل األميرسي دعو  اطى  ن اء دوط  
ملسميني  مرمي  ببعل اطصياغات اطتي ترو  طإلسرائيليين. ومي و ار  اط ارجي  األميرسي  صياغ  

«  سرائيل اطيهودي »مع تبادل أرالة ونصوص تؤسد  وي   92ت ير طدوط  ملسميني  على حدود 
 ومماطب  سرائيل األمني  من دون جدول  مني محدد ط نسحاب.

وأيا تسن اطحالة مذن  من اطواضح أن اطيضايا تلدو أ د س ون  على األرل ومي اطمحامل اطدوطي ة 
و و ما يجعل تيديل موعد االنت ابات اعسرائيلي  حام ا طتسريعها من جه  طدم اطبعل مي مواجه  

 طجه  األ رم.من يحاوطون تثبيمها مي ا
71/77/7174اةسفير، بيروت،   
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 حليفا استراتيجيا
 تسفي برئيل

  طىأن تنضل ب ده   مساني من سؤال حول  األسبو ناصر جود   ةا  األردنيتملص و ير اط ارجي  
. اعر ابي اطمسلمينة وأن ت مل حماس مي قائم  اطمنهمات  اع وانرسات اطسعودي  ومصر ضد ح

«. حماس  ي داعش وداعش  ي حماس»وطل يسار  مي االنضمال اطى معادط  نتنيا و اطتي تيول  ن 
مي منتدم سبان قائ : أثناء دراستي مي بريمانيا سنت أرسب «  آرتس»وقد أجاب جود  على سؤال 

 تملب حل اطمعادالت.مي االمتحانات اطتي ت
اطعلني مي وج  ضلوم اطرئيس اطمصري اطسيسي  األردنيمن اطم سوك مي  أن يصمد  ةا اطتملص 

أن اطسيسي سيناقش مع اطملك عبد هللا موضو   اعع نعمان أمس. رسميا تل   طى يارت   أثناء
ماراتن اطسعودي  مي اطمنمي  واطم سل  اطفلسميني . طسن مصادر غربي  قاطت طلصحيف    اعر اب  وا 

االتفا  معهل باطيول  ن اطحرب ت مل أيضًا اطصرا  ضد حماس.  األردناط ليج ومصر يتوقعون من 
 ةا مي األساس ملب مصري حيث ين ف اطدل اطمصري ب سل يومي سواء بسبب حرب اطدوط  ضد 

. وقد اضمر اطجهاديين مي سيناء أو مي  وار  اطيا ر  حيث تنفجر اطعبوات بين اطحين واآل ر
بسبب رسائل اطتهديد اطتي تل  األجنبي اال تمال بحراس  وحماي  اطسفارات  األسبو اطسيسي مي  ةا 
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سفارتيهما وماطبتا  بذغ  تلييها مي اآلون  األ ير  من متمرمين  س ميين. وقد قامت سندا وبريمانيا 
اطمحيم  باطسفارات ومنع مرور  اط وار   غ  اطحسوم  اطمصري  بات اة  موات وقائي   ديد ة مثل 

 ُحلت طسن اطتهديد ما  ال قائما. األ م اطمدنيين باطيرب من اطمباني وت ديد اطحماي  واألمن اطمصري. 
حرب   طىاأل ير   األسابيعاطحرب ضد اعر اب تمورت مي مصر مي اطعال األ ير وتحوطت مي 

صابرة اط بير اطمصري مي حيو    أساممدني ة مث  قال   ر ابي  امل  ال تستثني منهمات 
 ةه «. اطمس بأمن اطدوط »جمعي  ونياب  مدني  بحج   5020ة  ن اطسلمات تمنع ن ام اعنسان

أو تيول بتيديل معلومات تمس بصور   اجنبي اطمنهمات ي تب  بأنها تحصل على اطدعل من دول 
 اطدوط .

تيدل اط دمات واطدعل طلموامنينة  أطف نياب  وجمعي ة معهمها 42تعمل مي مصر اآلن أسثر من 
 اعنسانواطموامن. ترسي  اطسلمات ضد جمعيات حيو   اعنسانواطيليل منها تعمل مي مجال حيو  
اطمس بحري  اطتعبير ومنع تهيئ  ن ماء مي حيو  اطموامن   طىيهدف حسب رأي  ةه اطمنهمات 

 اطةين يعتبرون ُم لين باطنهال.
صفوف اطدوط  اعس مي ة بدأت مصر أيضًا مي   طىن االنضمال وسج ء من جهود منع اط باب م

 ةا ج ء من صرا  سياسي م مم ط  جيدا  دم  اطتهديد »ترسيا وطيبياة   طىمنع أو تأ ير سفر ل 
أو اط باب اطةين ال ع ق  طهل باعر اب أو بداعش. نحن ضد اعر اب  اعنسانضد ن ماء حيو  

مراقب  اطسلم  ومساعد  اطموامنين   طىس باطمنهمات اطتي تهدف وضد داعشة وطسننا أيضًا ضد اطم
ة قال نا م مي جمعي  مي اطيا ر  واعتبر أن اطحسوم  اطمصري  تحاول ضرب «من اجل مهل حيوقهل

اطمنهمات اطسياسي  قبل االنت ابات طلبرطمان اطتي طل يتحدد موعد ا واطنهال يست دل حرب  على 
 موات حرس  االحتجا  اطتي سانت تنوي   جهاليل اطمثال تل اعر اب سمبرر طهةا. على سب

باطجنود  واعسسندري طلاء  دان  اطرئيس اطمع ول مبارك. وقد امت ت  وار  اطيا ر   اطتها ر ضد 
 .األمرط ل   ةاورجال اط رم  اطةين قاطوا  نهل طن يترددوا مي تفري  اطمها رات باطيو  

يحاول تهدئ  رؤساء اطيبائل  ناك اطةين تضرروا ب سل مبا ر سواًء وميما يتعل  بسيناء مان اطسيسي 
بيت على مول اطحدود مي رمح. وقد اطتيى  300قما  غ   أو  دل أسثر من   طى األنفا من  دل 
طث ث ساعات مع مجموع  سبير  من  عماء اطبدو اطةين قاطوا ط  وبأدب  ن اطحسوم   األسبو مي  ةا 

اطمنا ل اطتي تل  دمها ال يسفي الستئجار  ي   ألصحاب  وبأن اطتعويل طل تنفة وعود ا اطسثير 
ن و ارات اطحسوم  مي سيناء تفضل ت ليل موهفين  عقام بديل ة وعن غياب اط مم  اطمصانعة وا 

وعمال يصلون من اطيا ر  على سسان اطمنمي . اطسيسي قدل طلبدو تيريرا حول  مم اطحسوم  
 . قناعهلاءة وطسن من اطم سوك مي  أن  استما  طتموير  بس  اطمياه واطسهرب
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 يحقلدون إسرائيل

ال توجد ب ائر طسسان غ   أيضًا من اطحسوم  اطمصري . ممعبر رمح ما  ال ملليا وطن ُيفتح ما دامت 
اطحرب على اعر اب مستمر . مصر اطتي تحهى مي اطوقت اطحاطي بتفهل اطسلم  اطفلسميني  تتجا ل 

جل متح اطمعبر على ضوء حييي  أن اطلرب طيس معنيا باألمر. واطنتيج   ي اطضلم اط عبي من ا
اطتعاون األمني اطسبير مي اطعمل ضد   طىوجود تيامع مصاطح غير معلن بين  سرائيل ومصر يؤدي 

 حماس.
األمني  اطتي است دمتها  سرائيل على مول  اعجراءاتوحسب مصادر مصري  مان مصر قد تيلد 

قام غ  ة اطحدود مع قما   اطستروني مستفيد  بةطك من اطتجرب  اطتسنوطوجي  اعسرائيلي .  ةا  جدار وا 
مي وا نمن  أصدقائهااطتعاون يجد تعبيره مي اطجهود اطدبلوماسي  اطتي تبةطها  سرائيل عن مري  

من اجل تيديل اطمساعد  اطعسسري  واالقتصادي  اطتي تحصل عليها مصر « ايباك»واطلوبي اطيهودي 
 عال من اطواليات اطمتحد . سل

مليار دوالر  541قانون اطحصص اطةي تل اعتماده مي اطسونلرس يضع  روما صعب  أمال تيديل 
طمصرة  ال أن  حسب تيرير سري طجون سيرية مان اطسيسي سيحهى ب صوصي  طسون مصر تسير 

ير طمصر وطلضلم سب  نجا طمحارب  اعر ابة  ةا  األموال  طىمي االتجاه اطصحيح و ي محتاج  
أن  ةا اطحليف طل  اع ار   طىاعسرائيلي اطةي يتبنى اطسيسي سحليف استراتيجي. وال حاج   نا 

يتد ل ب سل علني مي اطصدامات مي اطحرلة وطل ُيسمع صوت مصر حول موت اطو ير اطفلسميني 
  ياد أبو عين.

اطتي تعانيها  األ م م  مي بحر ومع ةطكة مان اطدعل اطماطي اطةي ستيدم  وا نمن طليا ر   و ني
 بذ راسهلمجموع  من اطصحاميين واطمحررين اطسبار قال  األسبو مصر. عندما اطتيى اطسيسي  ةا 

 مي حجل اطم س ت االقتصادي  اطتي تهدد اطدوط .
مليار جني  مصري طسي أضمن وجود اطسهرباء مي آب. من أين  40دمع   طىأنا مضمر اآلن »

مليارات جني    9مبلغ  اطتومير اطةي قمنا ب  من دعل اطمحروقات هنحوا من سأحصل على  ةا اط
ةانفدة   ةا ما قاط  اطسيسي مي حين أن  «. باطمئ  ملن نجد اطحل 2نمو بنسب    طىطل نصل  وا 

اط هر اطحاطية و و يأمل مي استيماب استثمارات صيني  بما  19يفترل أن ي ور اطصين مي 
مليار دوالر اطتي تليتها  10اطمنح واطيرول بمبلغ   طىةه االستثمارات تنضل مليار دوالر.   1يعادل 

 واطسويت مي اطعال اطماضي. صحيح أن اطسيسي ههر سديستاتور  واعماراتمصر من اطسعودي  
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