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توجه لتشـكيل هيئـة وطنيـة وهناك مشروع "مجلس األمن" تصفية للقضية الفلسطينية : أبو مرزوق .0
 لإلشراف على إعمار غزة

عضو المكتب السناسي لحركة  ، أ غزة م ، 28/22/2124، المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر
أعل  أ  هياك توجًها لتشكنل هنئة وطينة تشرف ، المقاومة اإلسالمنة "حماس" موسى أبو مرزوق

 على إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوا  األخنر على القطاع وما ألحقته م  دمار فنه.
ئل ومؤسسات المجتمع المديي في مدنية غزة، وشدد أبو مرزوق خالل لقاء سناسي مع قادة الفصا

على ضرورة قنام اللجية بالضغط بكافة الوسائل على حكومة الوفاق الوطيي للبدء فورًا باستالم قطاع 
عادة اإلعمار ورفع الحصار.  غزة وا 

وطالب القنادي في حماس الحكومة الفلسطنينة بالوقوف أمام مسؤولناتها ووضع االحتالل الصهنويي 
مسؤولناته في االختراقات المتواصلة لتفاهمات وقف إطالق اليار. وأكد على أ  الشعب نحاول  أمام

الوصول إلى أجوبة حول إعادة اإلعمار وكنف سنتم ذلك، ولكيه ال نجد وا   وجد ال تلبي 
 االحتناجات المطلوبة، وهذا كارنثة بحق المواطين .

 
 زيارة الحكومة

طنينة لقطاع غزة؛ قال أبو مرزوق: "يأمل أ  تحمل زنارة حكومة وحول زنارة وزارة الحكومة الفلس
وأضاف إ  زنارة  الوفاق نوم غد أموًرا جندة لصالح أصحاب البنوت المدمرة والمتضررن  في غزة".

رئنس الوزراء رامي الحمد هللا ما تزال مبهمة وغنر واضحة حتى اآل ، الفتا إلى أ  األمور األمينة 
 دة وكما تم االتفاق علنها.ألي زنارة ستكو  جن

وعّد أبو مرزوق أ  زنارة الحمد هللا م  شأيها أ  تكو  خطوة جندة للخروج م  واقع االيقسام 
 اإلعالمي والبدء في عملنة الحراك الوطيي وا عادة اإلعمار وتمكن  حكومة الوفاق على أرض الواقع.

 
 مشروع "مجلس األمن" تصفية للقضية

قدمته السلطة الفلسطنينة لمجلس األم ؛ أكد أبو مرزوق أيه نمنثل تصفنة  وع  مشروع القرار التي
وعّد أ  مشروع القرار المذكور "نشكل يهانة الدولة الفلسطنينة والحقوق والالجئن   للقضنة الفلسطنينة.

 ويهانة المقاومة والقدس"، مؤكًدا أيها ورقة التيازل ع  النثوابت الوطينة والدولة الفلسطنينة.
ل اللقاء مداخالت م  الحضور أكدت على ضرورة قنام حكومة الوفاق الوطيي بمسئولناتها في وتخل

كما أكدت المداخالت على ضرورة التواصل مع جمهورنة مصر  قطاع غزة وتسرنع إعادة إعماره.
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العربنة للتوصل إلى تفاهم نتنح تسهنل عملنة السفر للمواطين  في غزة لتلقي العالج فنها وتجيب 
 نثة إيساينة. كار 
 

 رفض خطة سيري
إعادة  بشأ وجدد أبو مرزوق رفض خطة مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط روبرت سنري 

إعمار غزة، مؤكدا أيها إذالل واضح للشعب الفلسطنيي الذي تحمل إرهاب االحتالل الصهنويي لمدة 
عايي كنثنًرا بسبب تدمنر بنته بعد وقال إ  العدند م  أبياء الشعب الفلسطنيي ما نزال ن نوًما. 12

 العدوا  األخنر وال نجد أي معلومات حتى اآل  حول كنف ومتى سنتم إعادة اإلعمار.
 أبو مرزوق رفض تصرنحات مهيا م  غزة، أ ، 28/22/2124، الجزيرة نت، الدوحة وأضافت

فا إناها ، واص[خالف مع حركة حماس على شكل وكنفنة إدارة المعابرهو سبب التأخنر ]أ  
 "باالتهامات التي تهدف إلى تيصل حكومة الوفاق م  مسؤولناتها تجاه قطاع غزة".

وأضاف أبو مرزوق في بنا  يشر النوم أ  السلطة تتذرع "بالحجج الواهنة" م  أجل عدم استالم 
ة وتابع أ  "السلطة ترفض مبدأ الشراكة أليها ترند أ  تحقق أجيد المعابر، والقنام بمسؤولناتها.

  خاصة لمصالحها، والحركة ترفض أي إجراء م  شأيه أ  نكرس سناسة اإلقصاء والفئونة".
 
 يؤكد لكيري أن الطلب الفلسطيني العربي سيقدم إلى مجلس األمن اليوم عباس .2

، لوزنر الخارجنة االمنركي جو  كنري بأيه سنجري أمسأكد الرئنس محمود عباس  وفا:-هللارام 
 فلسطنيي العربي الى مجلس األم  للتصونت علنه.النوم تقدنم الطلب ال

. وشدد الرئنس على أ  الموقف أمسجاء ذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه الرئنس م  كنري مساء 
الفلسطنيي ال تراجع فنه، مجددا التأكند على الموقف الواضح برفض كافة أشكال االستنطا  وخاصة 

 في القدس الشرقنة.
 29/22/2124، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : منع سفر أبناء الشهداء لألراضي المحتلة لحمايتهم من سياسة التطبيعفي غزة وزارة الداخلية .3

صّرح المتحدث باسم وزارة الداخلنة واألم  الوطيي إناد البزم أ  األجهزة األمينة ميعت  الرأي:-غزة
 .2941م  أبياء الشهداء إلى داخل األرض المحتلة عام  33صباح النوم سفر 
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وجاء في تصرنح البزم أ  "إجراء ميع األطفال جاء حفاظًا على نثقافة أطفاليا وأبياء شعبيا وحمانتهم 
م  سناسة التطبنع"، حنث كا  مقررًا للرحلة القنام "بزنارة مشبوهة لبعض المستوطيات والمد  

 المحتلة".
 28/22/2124، وزارة الداخلية الفلسطينية

 
 اءات وافتراءات "إسرائيل" بأن المسجد األقصى هو المصلى القبلي فقطيحذر من خطورة ادع قريع .4

القدس: حذر عضو اللجية التيفنذنة في ميظمة التحرنر، رئنس دائرة شؤو  القدس، أحمد قرنع، م  
خطورة ادعاءات وافتراءات حكومة االحتالل بأ  المسجد األقصى المبارك هو المصلى القبلي فقط، 

 ، وما غنر ذلك م  مسجد قبة صخرة المشرفة وساحات المسجد فهي تقع وهو الخاص بالمسلمن
 «.جبل الهنكل»ضم  ما تطلق علنه 

وأكد قرنع، في بنا  صحافي، أمس، رفض هذه االدعاءات الواهنة التي ل  تيزع الهونة اإلسالمنة 
 والدنينة والحضارنة والتارنخنة للمسجد األقصى بكامل مساحته وساحاته الطاهرة.

 29/22/2124يام، رام هللا، األ
 
 السلطة تؤجل استالم إدارة معابر غزة .5

قال مدنر هنئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطنينة يظمي مهيا إ  اللجية التي  :وكالة األياضول
شكلتها حكومة التوافق الفلسطنينة األسبوع الماضي إلدارة واستالم معابر قطاع غزة، قد تم تأجنل 

 غنر معل .عملها ألجل 
وعزا مهيا سبب التأخنر إلى خالف مع حركة )حماس( على شكل وكنفنة إدارة المعابر، مشنرا إلى 

 أ  حماس ترند شراكة ومحاصصة مع الحكومة على المعابر.
 28/22/2124الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 تستخدم غزة حقل تجارب ألسلحتها "إسرائيل"مصطفى البرغونثي:  .6

أمن  عام حزب المبادرة الوطينة الفلسطنينة إسرائنل باستخدام الفلسطنينن  اتهم مصطفى البرغونثي، 
 في قطاع غزة "حقل تجارب ألسلحتها".

، بقوله 2024وأوضح البرغونثي، خالل مؤتمر صحفي النوم األحد برام هللا، خالل استعراضه حصاد 
نثبت أيها استخدمت غزة "إسرائنل أصبحت نثالث أكبر مصدر للسالح في العالم، وهياك أدلة قاطعة ت

 مندايا لتجربة أسلحتها المدمرة".
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وقال "إسرائنل شيت خالل األعوام السابقة أربعة حروب مدمرة، واستخدمت أسلحة محرمة دولنة، 
 وميها مشبع باإلشعاعات، باإلضافة إلى استخدام البرامنل المتفجرة والقيابل المسمارنة".

 28/22/2124، فلسطين أون الين
 
 الفلسطينية الحاليقة: المشروع الفلسطيني المقدم للمجتمع الدولي ينتقص من النثوابتسميرة  .7

رأت عضو المجلس التشرنعي ع  كتلة "التغننر واإلصالح" البرلماينة، سمنرة الحالنقة، أيه  رام هللا:
ل نتيكر "م  السابق ألوايه الحدنث اآل  ع  الحدود والدولة". وعللت ذلك بأ  "المجتمع الدولي ال زا

لما هو أهم م  ذلك، وهو حق الفلسطنيي في الحناة وصناية حقوقه المشروعة في الحفاظ على مكا  
 نضع فنه قدمه".

(، إلى تفشي واستشراء 22|21ولفتت حالنقة اليظر في حدنث خاص لـ "قدس برس"، النوم األحد )
ر شامل على الشعب ظاهرة االستنطا  واالختراق الكامل ألجواء "الدولة المزعومة" وحصا

 الفلسطنيي، وفقًا لقولها.
ورأت الحالنقة أ  رئنس السلطة الفلسطنينة بالضفة الغربنة، محمود عباس، "نصر في كل مرة أ  

 نذهب وحندًا في مشارنعه للمجتمع الدولي".
وأضافت: "يح  بصفتيا جزء م  الشعب الفلسطنيي، يقول إ  الرئنس بإمكايه أ  نقدر حجم الربح 

 خسارة في أي مشروع نتقدم به للمجتمع الدولي".وال
وتابعت: "يح  وا   كيا يعترض على التهمنش الهائل لمكويات الشعب الفلسطنيي واالستفراد بالقرار 
بشأ  الذهاب إلى المجتمع الدولي، إال أييا يطالب رئنس السلطة العودة مرة أخرى إلى موقف وحدوي 

 معبر ع  الموقف الفلسطنيي".
لرئنس عباس لـ "استقراء اآلراء والخروج بموقف فلسطنيي موحد حول إمكاينة الذهاب م  ودعت ا

 عدمه والرضوخ لما تتغلب فنه مصلحة الشعب والقضنة".
واستطردت الحالنقة: "على الرئنس سحب مشروع القرار أليه نضر بالمصلحة العلنا للشعب 

ت الدائرة الضنقة في ميظمة التحرنر الفلسطنيي وهو قرار مرتجل ومتسرع، وهو خضوع إلمالءا
 والسلطة فقط"، وفقًا لقولها.

وفنما نخص المقدسات ومدنية القدس، أوضحت الحالنقة أ  تهمنشها بالشكل الذي ورد في المشروع 
المزمع تقدنمه للمجتمع الدولي "نعد م  أخطر التجاوزات التي تقفز عيها السلطة وميظمة التحرنر 

 الفلسطنيي ونثوابت القضنة". فنما نخص حقوق الشعب
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وشددت على أ  المشروع فنه "تيكر" لحقوق الالجئن  بالعودة وتقرنر المصر الذي كايوا نعتبرويه م  
 المسلمات عبر الصراع الطونل بن  الفلسطنينن  واالحتالل اإلسرائنلي.

 28/22/2124، قدس برس
 
 يةأحمد عطون: مشروع السلطة ال ينسجم مع اإلرادة الفلسطين .8

: شّدد عضو المجلس التشرنعي الفلسطنيي، أحمد عطو ، على أ  السلطة الفلسطنينة "قدمت رام هللا
مشروع التصونت على الحدود والقضنة الفلسطنينة وحندة، ولم تقم بمشاورة أعضاء البرلما  على أقل 

 تقدنر، أو أي م  الفصائل، حسب تأكنده.
(، إلى أ  22|21" أدلى بها النوم األحد )ولفت عطو ، في تصرنحات خاصة لـ "قدس برس

شخصنات فلسطنينة في ميظمة التحرنر وعلى رأسها قنادات م  حركة "فتح" وصفت مشروع القرار 
المقّدم لمجلس االم  الدولي إليهاء االحتالل بأيه "لنس فلسطنينًا وال وطينًا وهو قرار هابط"، 

الفلسطنينة نصفو  القرار بتلك العبارات، فيح   مستدركًا بالقول "إذا كا  هؤالء صّياع السناسة
 بتقدنريا يؤكد أ  القرار ال نيسجم مع حقوق ونثوابت الشعب وال مع تصوراته وأميناته"، وفق تعبنره.

 28/22/2124، قدس برس
 

 واخر الشهر المقبلألى إرجاء محاكمة محمد دحالن بتهمة الفساد في رام هللا إ .9
محاكمة القنادي السابق في حركة  إرجاء األحدفلسطنينة في رام هللا  محكمة أعليت :القدس ـ أ ف ب

محامنه  أعل النثايي والعشرن  م  الشهر المقبل، حسب ما  إلىفتح في قطاع غزة محمد دحال  
 لوكالة فرايس برس متهما القضاء بعدم السماح له باالطالع على ملف موكله.

اليائب العام الفلسطنيي  إلىفي رسالة وجهها وقال محامي دحال  الفريسي سنفاغ توروسنا  
رغم طلبن  تقدم “وحصلت فرايس برس على يسخة ميها ايه ميع م  االطالع على ملف موكله 

 بهذا الصدد.” بهما
 29/22/2124القدس العربي، لندن، 

 
 من مجلس األمن "إنهاء االحتالل"تدعو لسحب مشروع قرار  حماس .01

قاومة اإلسالمنة )حماس(، مساء النوم األحد، إلى سحب دعت حركة الم :مصطفى حبوش-غزة
المشروع المقدم لمجلس األم  الدولي إلصدار قرار بتحدند سقف زميي إلقامة الدولة الفلسطنينة، 

 ."إيهاء االحتالل اإلسرائنلي"و
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يسخة ” األياضول“وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصرنح صحفي وصل مراسل 
مشروع القرار المقدم في مجلس األم ، مرفوض ونستهدف تصفنة القضنة الفلسطنينة لما “ميه، إ  

نتضميه م  تيازالت خطنرة ع  حقوق شعبيا النثابتة غنر القابلة للتصرف ويدعو إلى سحبه بشكل 
يص المشروع نعبر ع  اجتهاد مجموعة متيفذة محدودة في ميظمة “وأضاف أبو زهري أ   ”.فوري

 ”.نعبر ع  المجموع الوطيي لشعبياالتحرنر وال 
وأبرزها ” ال نمك  القبول بها أو تجاوزها“وأشار إلى أ  المشروع المقدم لمجلس األم  نتضم  بيودًا 

، مشددا على القدس ستبقى عاصمة ”لما نسمى بالدولتن “اعتبار مدنية القدس عاصمة مشتركة 
 ”.غنر قابلة للقسمة“لفلسطن  

حدا ألي مطالبة مستقبلنة بأي حق في فلسطن  أليه سنشكل مرجعنة  نضع“وأوضح أ  المشروع 
نكرس االحتالل ونعطنه شرعنة لم نحلم بها “سناسنة جدندة تحدد حقوق الشعب الفلسطنيي، بما 

 ”.طوال سيوات احتالله
تعطي االحتالل ” جماًل مطاطة“ولفت أبو زهري إلى أ  حدنث المشروع ع  حق العودة نتضم  

، بداًل م  تضميه ”حل عادل متفق علنه“تيصل م  هذا الحق، خاصة استخدامه مصطلح الذرائع لل
يصًا قاطعًا على حق العودة باعتباره حقًا أصناًل ال نمك  ألي جهة كايت التيازل عيه أو التالعب 

وشدد على أ  الحقوق الوطينة الفلسطنينة حقوق أصنلة مصدرها التارنخ وال نمك  التيازل عيها  به.
 بأي قرار دولي. "غنر مرتبطة"و شطبها وأ

دور األمم المتحدة هو إعادة الحقوق ولنس تقرنر الحقوق، خاصة أ  قرارات أخرى أكنثر “وقال إ  
وضوحًا اتخذت سابقًا في مجلس األم  واألمم المتحدة لصالح شعبيا لم تحرك ساكيا وبقنت حبنسة 

 ”.األدراج والملفات
عدم إعطاء غطاء سناسي لهذا المشروع وحمانة القضنة الفلسطنينة م  “ودعا الجامعة العربنة إلى 

 ”.التآكل أو التفرنط
رفض هذا “وطالب القوى والفصائل الفلسطنينة والفعالنات الوطينة داخل فلسطن  وخارجها إلى 

 ”.المشروع وعدم الوقوع في خدنعة االلتفاف على خنار المقاومة
29/22/2124، القدس العربي، لندن  

 
 البردويل: "واهم" من يحاول إقصاء وابتزاز "حماس" .00

وصف القنادي في حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" صالح البردونل م  نحاول إقصاء أو : غزة
احتواء أو ابتزاز حركة حماس لتمرنر مشروع التسونة بـ"الواهم"، مشددًا على أ  المصالحة في عرف 
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ندو  مصالحة بدو  حماس، ونرندو  السنطرة على غزة حماس تعتمد على الشراكة، وقال: "هم نر 
وأضاف: "يح  يرند يقل الصمود إلى الضفة، ولنس يقل الهوا  م   دو  مقاومة وهذا غنر واقعي".

 الضفة إلى غزة"، على حد تعبنره.
وأكد البردونل على أ  حكومة التوافق مشلولة ومكبلة بقرار سناسي م  حركة "فتح" ورئنس السلطة 

 د عباس.محمو 
وأشار البردونل إلى أ  إرادة سناسنة فلسطنينة إقلنمنة صهنوينة تسعى لتفرنغ غزة م  أي شكل م  

المماطلة الفتحاونة" في تيفنذ اتفاق القاهرة هدفه السنطرة الكاملة على أ  "أشكال المقاومة، الفتًا إلى 
 األم  في قطاع غزة، تمهندًا للسنطرة على سالح المقاومة.

لبردونل اليقاب ع  وجود تقارنر خاصة، قال بأ  "حماس" اطلعت علنها، تفند بأ  السلطة وكشف ا
 ل  تقدم لغزة أي شيء قبل تسلنم سالحها.

28/22/2124، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 مظاهرة للفصائل الفلسطينية في غزة للمطالبة برفع الحصار وبدء اإلعمار .02

المئات م  الفلسطنينن ، في قطاع  م  غزة، أ ، 28/22/2124، فلسطين أون الينموقع  ذكر
النوم األحد، في مظاهرة، تطالب برفع الحصار اإلسرائنلي ع  القطاع، وا عمار ما  واغزة، شارك

 دمرته الحرب األخنرة.
ورفع المشاركو  في المظاهرة التي دعت لها، لجية القوى الوطينة واإلسالمنة )فصائل فلسطنينة(، 

ى بعضها:" أغننثويا م  أجل بنوتيا المدمرة"، و" ارفعوا المعاياة ع  مشردنيا", و "يعم الفتات كتب عل
 للوحدة ال لاليقسام".

وقال إسماعنل رضوا ، القنادي في حركة المقاومة اإلسالمنة )حماس(، في كلمة له خالل المظاهرة 
سرائنلي م  استمرار في التي يظمت، في حي الشجاعنة، شرق مدنية غزة:" ما نقوم به االحتالل اإل

الحصار، وا غالق المعابر، جرنمة حرب ضد اإليساينة وضد القواين  الدولنة، وذلك ل  نلزميا 
ودعا رضوا  "المجتمع الدولي"، "إلى فرض عقوبات على االحتالل  باتفاقنات الهدية معه".

د اإليساينة تجاه اإلسرائنلي ووضعه على الئحة مجرمي الحرب واإلرهاب لما ارتكبه م  جرائم ض
 الشعب الفلسطنيي".

وطالب الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، بالتوجه إلى "محكمة الجيانات الدولنة لرفع دعوة ضد 
كما دعا الحكومة الفلسطنينة، للقنام بواجبها  االحتالل اإلسرائنلي على ارتكبه م  مجازر حرب".
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وياشد مصر، بضرورة  الحصار، كما قال. غزة، وفتح المعابر وكسر إعمارومهماتها تجاه إعادة 
 "فتح معبر رفح البري، والضغط على إسرائنل لاللتزام باالتفاقنات وقف إطالق اليار".

م  جايبه دعا صالح ياصر، عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، في كلمة 
نة الهادفة إلى إسقاط االيقسام، وتوحند له خالل المظاهرة، إلى "إفساح المجال أمام المبادرات الوطي

كما ياشد حكومة التوافق الوطيي بتولي  الصف الفلسطنيي في مواجهة االحتالل واالستنطا ".
عادة تيظنم آلنات المعابر ما فنها معبر رفح، وحل قضانا الموظفن ".  "مسؤولناتها في قطاع غزة، وا 

شراف على إعادة اإلعمار وتبقنه تحت المظلة ودعا ياصر إلى تشكنل هنئة وطينة علنا تتولى اإل
 الوطينة بعندا ع  أي تداعنات أو تجاذبات نثيائنة، كما قال.

وفي السناق يفسه، طالب خالد البطش، القنادي في حركة الجهاد اإلسالمي، في كلمة له باسم 
سرائنلي ع  قطاع "أهالي الشهداء"، األمة العربنة واإلسالمنة بالعمل السرنع على "رفع الحصار اإل

 غزة".
"يح  في مرحلة مهمة، يحتاج إلى كل أنادي األمة واألنادي الشرنفة لمواجهة  وقال البطش:

 االحتالل اإلسرائنلي".
م  جايبه، وّجه جمنل مزهر عضو المكتب السناسي للجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، مذكرة لألمن  

رة، قال فنها:" يؤكد موقفيا الرافض آللنات إعادة العام لألمم المتحدة با  كي مو ، خالل المظاه
  اإلعمار وفق خطة روبرت سري، التي جاءت لتزند م  معاياة شعبيا الفلسطنيي.

"مكايتكم تفرض علنكم توفنر كل اإلمكاينات وسبل الراحة تجاه أبياء  وقال مزهر مخاطبا "مو ":
بصورة  اإلعماردي إلى تعطنل إعادة وأكد "أ  استمرار العمل بالخطة سنؤ  الشعب الفلسطنيي".

 كبنرة.
قوات االحتالل أ   ،أشرف الهور، ع  غزة م ، 29/22/2124القدس العربي، لندن،  وأضافت

امتدت على طول شارع صالح الدن ، وحتى حاجز بنت حايو   التيمسنرة الأطلقت اليار صوب 
بينرا  جيود االحتالل، عيد  )إنرز( شمال قطاع غزة، وقالت مصادر طبنة إ  أحد الشبا  أصنب

 ، خالل مشاركته في مسنرة جماهنرنة. ووصفت جراح الشاب بالمتوسطة.«إنرز»حاجز بنت حايو  
وايطلقت مسنرات مع ساعات الظهنرة على طول شارع صالح الدن  الممتد م  شمال القطاع إلى 

مدنية غزة، الذي شهد جيوبه، ويظمت عدة وقفات احتجاجنة أبرزها على مفرق حي الشجاعنة شرق 
 «.الجرف الصامد»دمارا كبنرا على أندي قوات االحتالل خالل الحرب األخنرة 
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 غزة: "فتح" تقرر إيقاد شعلة االنطالقة في احتفال مركزي األربعاء المقبل  .03
حس  جبر وعنسى سعد هللا: قالت حركة فتح في قطاع غزة أيها لم تلغي احتفاالتها بااليطالقة 

 حركة فتح والمقرر إقامتها في القطاع األسبوع الجاري.الخمسن  ل
وأكد الدكتور فنصل أبو شهال عضو قنادة حركة فتح في قطاع غزة أ  الحركة قررت إقامة احتفال 

شعلة النثورة األربعاء المقبل في باحة الجيدي المجهول بمدنية  إنقادمركزي بااليطالقة م  خالل 
 غزة.

أ  االحتفال سنكو  األربعاء المقبل عيد الساعة الرابعة عصرا بمشاركة  «األنام»وأكد أبو شهال لـ 
وكوادر ومؤندي حركة فتح في قطاع غزة ميوها إلى أ  أقالنم قطاع غزة  أعضاءجماهنرنة كبنرة م  

ستحتفل هي األخرى بطرنقتها الخاصة م  خالل تيظنم المسنرات الجماهنرنة وفق ظروفها 
مكايناتها.  وا 

ما زالت ملتزمة باستمرار الكفاح لحن  إعال  الدولة الفلسطنينة وعاصمتها القدس « فتح»وقال: 
وتعهد أبو شهال باستمرار التزام الحركة  الشرقنة وحق العودة لالجئن  والحرنة الكاملة لألسرى.

 بالمبادئ والقنم النثورنة التي ايطلقت على أساسها.
يفس الوتنرة إ  لم تك  قد زادت، الفتًا إلى أ  زخم ويوه إلى أ  جماهنرنة حركة فتح ما زالت على 

 حركة فتح ما زال على حاله م  اجل تلبنة حاجات الشعب الفلسطنيي.
وفي سناق متصل، نستعد أيصار حركة فتح في قطاع غزة بفارغ الصبر لاليخراط بفعالنات ايطالقة 

 بإنقاد الشعلة في مدنية غزة. النثورة الفلسطنينة وحركة فتح والتي ستبدأ مساء األربعاء القادم
هذه  إحناءونأمل أيصار الحركة م  األجهزة األمينة والشرطنة توفنر األجواء المياسبة لتمكنيهم م  

 المياسبة العظنمة التي تهم كل مكويات وشرائح الشعب الفلسطنيي.
  إحناء ذكرى ونتوقع أيصار الحركة احتشاد عشرات اآلالف خالل إنقاد الشعلة رغم عدم تمكنيهم م

 م  شهر ويصف. أكنثراستشهاد الرئنس ناسر عرفات قبل 
وأهاب بنا  الهنئة القنادنة لفتح بكافة أبياء حركة فتح في قطاع غزة للمشاركة في إنقاد الشعلة إنذايًا 

 ببدء فعالنات االحتفال بالذكرى في كافة محافظات قطاع غزة.
تقند بالفعالنات التي تقرها وتوافق علنها الهنئة القنادنة وأكدت حركة فتح في غزة، ضرورة االلتزام وال

ال ُنسمح ألي فعالنات باسم الحركة بهذا الخصوص م  دو  »العلنا للحركة في القطاع، وقالت: 
 «.مصادقة مسبقة حفاظًا على وحدة الحركة وتماسكها

صادر ع  ودعا اليائب في المجلس التشرنعي ع  حركة فتح محمد حجازي في تصرنح صحفي 
القادم في ساحة الجيدي المجهول بمدنية  األربعاءمكتبه إلى المشاركة الواسعة في إنقاد الشعلة مساء 
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والى المشاركة في مختلف فعالنات إحناء النوبنل الذهبي اليطالقة حركة فتح في مختلف  غزة،
 محافظات قطاع غزة.

29/22/2124، األيام، رام هللا  
 
سرائيل أنتم مرزوق:بو أيهاجم متحدث باسم فتح  .04  في قطاع غزة اإلعمار إعادةمن يمنع  وا 

 إعادةمرزوق حول  أبوالقواسمي على تصرنحات موسى  أسامةرد المتحدث باسم حركة فتح  :رام هللا
هي التي شيت عدوايا بربرنا على أهليا وشعبيا الفلسطنيي  إسرائنل أ في قطاع غزة قائال :  اإلعمار

نس محمود عباس وحركة فتح عملوا كل ما نلزم على كافة الصعد لوقف العدوا  في القطاع، وأ  الرئ
اليار  إلطالق، وأ  حركة حماس رفضت موقف الرئنس محمود عباس لوقف فوري  األوائل أنامهفي 

، وقال األمرالياهي الوحند في هذا  األمرفصنل فلسطنيي في ذلك واعتبار يفسها  أيومشاركة 
وضعت شروطا لوقف اطالق اليار  األولى"حماس" وميذ اللحظة  إ امس  درهأصالقواسمي في بنا  

، وقامت القنادة م  اإلسرائنليالدولنة وخاصة م  قبل االحتالل  األطرافالتي لم تقبل م  كافة 
مرزوق شخصنا بتبيي كافة المطالب، وبعد خمسن  نوما  أبوخالل الوفد المشترك الذي شارك فنه 

شروط، بل  أنةالفوري دو   طالق اليارإعلى وقف  إيذارماس دو  سابق م  العدوا  وافقت ح
للعدوا ، وبعد استشهاد  األولى األناموتيازلت ع  كافة مطالبها والمطالب التي كا  موافق علنها في 

االقتصادنة والبينة  الميشآتم  البنوت وكافة  اآلالفمواط  وتدمنر عشرات  2300اكنثر م  
 التحتنة.
وأ  نستمر في  التضلنلنة،نستمر في محاوالته  أ مرزوق  أبواسمي ايه م  العنب على وقال القو 

سرائنلتبرأ يفسك وحركتك  أ وايه لنس م  مواقف الرجال  مسلسل تزونر الحقائق، مما نجري في  وا 
في كل ذلك تحمنل الرئنس وحركة فتح والحكومة المسؤولنة ع  ذلك كما  األسهلغزة، وتجد أ  

مواد  إدخاللنة آمرزوق هو شخصنا م  فاوض ووافق على  أبو أ وأوضح القواسمي  ئما،تعوديا دا
 للرئنس والحكومة كما عوديا دائما. أنضاالتي نيتقدها ونحمل مسؤولنتها  اإلعمار إعادة

الرئنس وحركة فتح  أنضامرزوق في ملف المصالحة التي نحمل فنها  أبوورد القواسمي على 
مرزوق باالعتداء  أبوا ودعوته للحكومة للقدوم لغزة لتحمل مسؤولناتها، مذكرا المسؤولنة ع  تعطنله

غزة، وبعملنات التفجنرات الجباية بحق  إلىلتأدنة واجبه  أتىعلى وزنر الصحة ومحاولة قتله عيدما 
 أبياء أقداماليار على  وبإطالققنادات حركة فتح في قطاع غزة وقبنل مجيء الحكومة بنومن ، 

استشهاد العشرات ميهم يتنجة لذلك، عدا  إلى أدىالجبرنة ما  اإلقاماتالعدوا  وفرض  أنثياءالحركة 
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استباحة  إلىالدعوة  أخرهاع  حمالت التحرنض التي لم تتوقف ضد الرئنس وفتح والقنادة التي كا  
 نس.على الرئ اإلسرائنليالدم الفلسطنيي في الضفة واستيساخ تجربة القطاع في ظل هجوم النمن  

االحتالل،  إيهاءالمتحدة بهدف  لألممباليسبة لمشروع القرار الذي تقدمت به دولة فلسطن   أما
العار نكم  في ادعاءاتكم وتصرنحاتكم التي  إ مرزوق "عارا" قال القواسمي:  أبوواعتباره م  قبل 

به، الياخبن  حتى لو دمر ومزق الوط  وشع أصواتوبعض  اإلعالميتستهدف فقط االستهالك 
حرصا على المصلحة الوطينة وعدم التفرنط باي شبر م  فلسطن ، وفي يفس الوقت  التي تظهر

تجري مفاوضات وتفاهمات سرنة حول الدولة الفلسطنينة في قطاع غزة تمتد باتجاه سنياء متياسنة 
 روالشعب، وأ  العار هو موافقتكم عب األرضتماما الضفة الفلسطنينة والقدس والالجئن  ووحدة 

وهديه لمدة عشرن  عاما مع االحتالل  المؤقتةوالوسطاء بالدولة ذات الحدود  المباشرةالمفاوضات 
 أوذكر لقضنة الالجئن   أو، نجري بعدها االتفاق على الوضع اليهائي دو  القدس تماما اإلسرائنلي

لوطينة ، وا  العار نكم  في ادعاءات بعضكم حرصه على الوحدة ا73حدود الرابع م  حزنرا  
العار نكم  في تحالفاتكم المشبوهة  إ بنيما الحقنقة تمارسو  كل شيء م  شأيه تدمنرها وتقوندها، 

 ومواقفيا. أقوالياالتي أكدت للقاصي والدايي صدق 
29/22/2124، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 "اللينو"و "فتح"بين  "الشعلة"عين الحلوة: خالف مخيم  .05
محمود عبد الحمند عنسى  "لكفاح المسلحلـ"احاول القائد السابق  ميذ عامن ،: محمد صالح 
)التهامه م  قبل القنادة المركزنة بالتواصل « فتح»، المجمدة عضونته ورتبته في حركة «اللنيو»

والتيسنق مع المسؤول الفتحاوي السابق المفصول م  الحركة محمد الدحال (، إضاءة شعلة واحدة 
 والنثورة الفلسطنيّنة.« فتح»القة بمياسبة إحناء ذكرى ايط

في حنيه. أما النوم، فلم تيجح اللقاءات واالتصاالت التي تجري في إضاءة شعلة « اللنيو»يجح 
« فتح»واحدة بمياسبة النوبنل الذهبي لاليطالقة. تحّول الشعلة إلى انثيتن  نزعج القنادة المركزنة لـ 

وجستنة المتعلقة باالحتفال الذي ستقنمه الخمنس التي شرعت في إيجاز كل الترتنبات الفينة والل
بدوره الترتنبات المتعلقة باالحتفال وبياء الميصة في ملعب « اللنيو»المقبل في المخنم، فنما أيجز 

 خاص به.
صدامات بن   إلىتسبب ذلك بتصاعد المخاوف م  حصول تداعنات سلبنة في عن  الحلوة تتحول 

قوات »خشنة تزداد مع ما نتردد م  معلومات تشنر إلى أّ  قائد هذه ال«. اللنيو»و« فتح» أيصار
 إضاءةفي محاولة لنثينه ع  « اللنيو»عرب اجتمع مع  أبواللواء صبحي « األم  الوطيي الفلسطنينة
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قبل األمر شرط أ  نشارك في االحتفال المركزي ونلقي كلمة أنضًا، في حن   األخنر أ الشعلة، إال 
، مؤّكدًة أّ  المهرجا  ل  نتخّلله سوى كلمة واحدة ألمن  السر «يواللن»عرض « فتح»رفضت 

 العردات. أبوفي لبيا  فتحي « ميظمة التحرنر الفلسطنينة»وفصائل « فتح»لـ
وكا  رئنس فرع مخابرات الجنش في الجيوب العمند علي شحرور قد أجرى اتصاالت بأبو عرب 

شعلة واحدة وميع التوتر في المخّنم،  إضاءة إلىللتوصل إلى صنغة تؤدي « فتح»وقنادة « اللنيو»و
 م  دو  أ  نتّم التوصل إلى صنغة موّحدة، فنما بقنت اللقاءات واالتصاالت مفتوحة.

29/22/2124، السفير، بيروت  
 
 : مناورات حية وتدريب المئاتفي غزة استعداد المقاومة الفلسطينية متواصل .06

لى غزة، عادت فصائل المقاومة لالستعداد للجولة المقبلة، ميذ األسبوع األول اليتهاء الحرب ع: رفح
قائلة إيها استفادت م  أخطائها في الحرب األخنرة وما سبقها. المياورات بالسالح الحي مستمرة، 

 وكذلك تخرنج مئات المقاتلن  الجدد، فنما طرق اإلمداد شبه مقفلة
على أسماع الغزنن ، إذ تبدو للحظة تختلط أصوات التفجنرات في مدنية رفح، جيوبي قطاع غزة، 

األولى ياتجًة م  عملنات يسف للميازل في الجايب المصري ضم  خطة إقامة ميطقة عازلة مع 
القطاع، لكيها في اللنل تصنر أقرب. وتحدندًا حنيما تتشابك أصوات الرصاص مع االيفجارات، 

نة، لتخرنج دورات جدندة أو تجربة نتأكد الياس أ  هذه تدرنبات تجرنها فصائل المقاومة الفلسطني
 سالح ما. ومهما كا  سبب األصوات القونة، فالمتفق علنه بنيهم أيه أمر اعتادوا سماعه نومنًا.

لنست أصوات االيفجارات هي المعتادة فحسب، فكل نوم نسمع أهل غزة في اليشرات اإلذاعنة 
نلنن ، التي ال تزال تهدد القطاع بحرب األخبار الميقولة ع  القادة السناسنن  والعسكرنن  اإلسرائ

جدندة وشرسة. في مقابل ذلك، ال نعرف األهالي أ  المقاومة تواصل تحضنراتها على قدم وساق لما 
 نحنط بهذه االستعدادات م  سرنة.

وأخنرًا، خّرجت غالبنة األذرع العسكرنة لفصائل المقاومة، آالف الشباب الذن  تحفزوا لاللتحاق بها، 
بعد اإليجاز المندايي الذي حققته في الحرب األخنرة. لك  مصادر منداينة، تحدنثت وخاصة 

، تقول إ  التحدي األكبر الذي نواجهها هو قلة اإلمدادات العسكرنة بعد الحملة المصرنة «األخبار»لـ
 المشددة في سنياء، ما أنثر في طبنعة التدرنب العسكري، بل قلل العتاد المستخدم في التدرنب.

م ذلك، نقول المتحدث باسم كتائب شهداء األقصى ـ لواء العامودي )فتح(، أبو صقر، إيهم خرجوا رغ
«. 2912األطول خالل الصراع الفلسطنيي ـ اإلسرائنلي بعد حصار بنروت عام »م  معركة نرويها 

تى آخر استمرارنة القتال ح»لهذا السبب، نرى أبو صقر أيهم تعلموا دروسًا كنثنرة م  الحرب، أهمها 
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مقاتل في مياطق قطاع  100ونفند المتحدث العسكري بأيهم عملوا على تدرنب «. لحظة في المعركة
ومع أيه لم نيكر تأنثرهم بتدمنر «. باب التجيند مفتوحًا لم  نرغب في االيضمام»غزة، وال نزال 

لى غزة، وهو كا  الدعم العسكري نصل إ»خطوط الدعم واإلمداد، فإيه أكد أيه خالل الحرب يفسها 
 «.لم نيقطع بعد المعركة أنضاً 

الرؤنة يفسها نحملها المتحدث العسكري باسم كتائب القسام في رفح )حماس(، أبو نوسف، الذي قال 
أصحاب المشروع المقاوم أ  نوفر كل المقومات الالزمة م  الداخل أو الخارج... »إ  م  حق 

أيهم ال نعتمدو  حصرًا على األيفاق ونوضح أبو نوسف «. أنضًا لسيا على عداء مع مصر
ليا سبل أخرى غنر األيفاق نمك  أ  يؤم  عبرها ما »في توفنر العتاد، بل  الفلسطنينة-المصرنة
حماس حركة مقاومة »، أكد أ  «القسام»، في إشارة إلى البحر. لك  المتحدث العسكري في «يحتاجه

، مضنفًا أ  «لمساس بأم  أي بلد شقنقشرعنة م  حقها استخدام كل الطرق ليقل السالح دو  ا
مكايات » العمل المقاوم تطور كنثنرًا عّما قبل، وصريا يعتمد على االكتفاء الذاتي عبر خبرات وا 

 «.الجهاز العسكري
، حفاًل لتخرنج «الجهاد اإلسالمي»على خط مواز، يظمت سرانا القدس، الجياح العسكري لحركة 

ًا بصفوف السرانا، كذلك يفذت قبل يحو أسبوعن  مياورة بالذخنرة فوج جدند م  مقاتلن  التحقوا حدننث
 الحنة حاكت فنها حدوث معركة كبنرة مع العدو باستخدام الصوارنخ الموجهة وقذائف الهاو .

29/22/2124، األخبار، بيروت  
 
 "حماس"شعارات تجذب فلسطينيين ال تكفيهم تقرير لـ "الحياة":  .07

نا  تم تداوله بكنثرة على الميتدنات الجهادنة في يهانة تشرن  النثايي في ب: زندا  بدنعة-رام هللا 
مجلس شورى المجاهدن  في أكياف بنت »، صادر ع  ما نطلق على يفسه 2024)يوفمبر( 

، مدحت مجموعات سلفنة جهادنة في غزة نثالنثة م  الجهادنن  السلفنن  الذن  قتلوا خالل «المقدس
م  الشهر يفسه. وأشاد البنا  في  27رائنلنة قرب الخلنل في اشتباكات مع قوات االحتالل اإلس

حنيه، بم  وصفهم بالشهداء النثالنثة في الخلنل، وهم: موسى عبد المجند فياشة، ومحمود خالد 
النهود »، وأ  رفاقهم سنجعلو  «األيقناء األطهار»بـ  واصفنهم)خلنة نطا(،  ينروخاليجار، ومحمد 

مجموعة م  »، وهو البنا  ذاته الذي أكد يشوء «سلفنة الجهادنةنتذوقو  طعم الموت بيكهة ال
 «.المجاهدن  جاءت لتعل  بوضوح أ  النهود سنتذوقو  طعم الكو  بيكهة السلفنة الجهادنة

وقالت مصادر عسكرنة إسرائنلنة، إيها لم تك  على علم بأنة صالت مباشرة بن  الجهادنن  النثالنثة 
لجهادنة في غزة، بنيما حذر بنا  جدند للمجموعة يفسها )مجلس في الضفة الغربنة والجماعات ا
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الجهاد ضد »، وأ  «الجهاد ماض إلى نوم القنامة»شورى المجاهدن  في أكياف بنت المقدس(، بأ  
طرنق السلفنة الجهادنة ايتشر في »ولفت البنا  إلى أ  «. الطغاة في السلطة الفلسطنينة مشروع

اء النثالنثة لنسوا سوى جزء صغنر م  بينة السلفنة الجهادنة في الضفة الشهد»، وأ  «الضفة الغربنة
نثبات أ  هذا التنار بات «ما هو مخفي أعظم»، وأ  «الغربنة ، داعنًا المسلمن  في الضفة للتوحد وا 

 «.نضم رجااًل نحبو  الموت في سبنل هللا»
توا نطلقو  على ، با«حماس»وأشار مصدر أميي فلسطنيي، إلى أ  أعضاء سابقن  في حركة 

، وهو اسم تجتمع تحت إطاره عدد م  «مجلس شورى المجاهدن  في أكياف بنت المقدس»أيفسهم 
التوحند الجهاد في القدس، »الجماعات السلفنة الجهادنة العاملة في قطاع غزة، وال تقتصر على 

م اإلسالم، محاربة النهود لعودة حك»، وأ  الفرنق نهدف إلى «وجماعة الشنخ أيس عبد الرحم 
 ، كما جاء في اعترافاتهم.«ولنس فقط في فلسطن ، بل في جمنع أيحاء العالم

ونرى خبراء ومحللو  أيه في ظل الركود السناسي الحالي، وااليقسام بن  حركتي فتح وحماس، قد 
نحاول الشباب التيفنس ع  غضبهم، م  خالل تيظنم صفوف المقاتلن  على المستوى المحلي، أو 

ء روابط مع مجموعات جهادنة تعمل في البلدا  المجاورة، والالفت أيهم نقاتلو  االحتالل، عبر بيا
ونتخذو  مواقف عدائنة م  فتح وحماس على حد سواء، ما جعلهما عرضة لالستهداف م  الجايبن  
في الضفة والقطاع. ونرى خبراء يفسنو  أ  الشباب بدأوا نتجهو  إلى هذه الجماعات م  باب فقدا  

بات « داعش»، لدرجة أ  «م  باب القياعة»، ولنس بالضرورة «يوع م  االيتحار»األمل، وكأيه 
 ظاهرة تهكمنة في المجالس وحتى في برامج الكومندنا الفلسطنينة.

والتوجه يحو الحركات « حماس»وساهمت عوامل كنثنرة في دفع الشباب إلى التمرد على حركة 
شي، أو التي تقترب ميه، وميها قرار الحركة المشاركة في السلفنة الجهادنة ذات الفكر الداع

. نثم وبعد فوزها بااليتخابات، عادت وخسرت العدند م  أفرادها 2007االيتخابات الفلسطنينة عام 
اعتراضًا على المشاركة السناسنة في عملنة دنموقراطنة ضم  سقف اتفاقنات أوسلو، وهو ما كايت 

  .2997 رفضته حماس يفسها في ايتخابات
وعلى رغم عدم تصرنحه لإلعالم بهذا الخصوص، كا  اللواء عديا  الضمنري، الياطق باسم 

، أ  االحتالل نهول في شأ  ما «فانسبوك»األجهزة األمينة الفلسطنينة، كتب على صفحته في 
روانات إعالمنة نستفند ميها وجود القاعدة والسلفنة الجهادنة في »نحدث في الضفة عبر تقدنم 

المجموعات الجهادنة في »، في حن  قال خالد عمانرة الخبنر في الحركات اإلسالمنة إ  «فلسطن 
غزة أفلحت في إنجاد يواة في الضفة الغربنة، لكييا ال يعلم إ  كايت مسلحة أم ال، أم أيها تقوم فقط 

 بتجيند األيصار المتبين  لألفكار الجهادنة. 
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ة، مقاتلو  ملنثمو  نرتدو  الزي العسكري، ونرفعو  رانات وكا  خرج في غزة، قبل الحرب األخنر 
اليصرة المقدسنة للدولة »، وقالوا إيهم م  جماعة تحمل اسم «ال إله إال هللا»سودًا كتب علنها 

 «. داعش«، معلين  والءهم لـ«اإلسالمنة
م وفق قائد سلفي في غزة، فضل عد»وقال حس  جبر المتخصص في شؤو  الحركات اإلسالمنة: 

ظهرت في غزة، وتعمل بسرنة كبنرة، وتمتلك أسلحة متطورة، وتكويت م  « داعش»ذكر اسمه، فإ  
 ، بل إ  عددًا ميهم قاتل في سورنة بالفعل.«القاعدة»شبا  رأوا فنها التنار األقرب إلى تيظنم 

« اتهداعش وأخو »، ما نختصر حكانة «أبو بكر األيصاري«ولعل في حكانة الشاب الذي كيى يفسه بـ
في غزة، وربما في الضفة، وا   كايت أقل ايتشارًا. فهو عضو سابق في حركة حماس، بل في 
جهازها العسكري، وما أ  قررت الحركة المشاركة في ايتخابات المجلس التشرنعي الفلسطنيي 
)البرلما (، حتى قرر هو ومجموعات كبنرة م  جنل الشباب االيفصال ع  الحركة التي قال إيها 

، مشنرًا إلى أيهم جوبهوا بحمالت تشونه كبنرة م  «ت االستماع إلى يصائح الغنورن  علنهارفض»
 القنادات ال سنما بعد أ  دعا الميفصلو ، وهو واحد ميهم، إلى عدم المشاركة في االيتخابات.

تائب ولذلك اتبع هؤالء الميهج السلفي الجهادي اعتمادًا على ميهج القنادات العسكرنة السابقة في ك
القسام )الجياح العسكري لحركة حماس(، وعلــــى رأسهم إبراهنم المقادمة. وال نغفل الشـــاب الحدنث 
ع  المعارك العسكرنة بن  فصائل السلفنة الجهادنة وقوات حماس، وكنف اعتقل أكنثر م  مرة في 

الجهادنة في غزة،  سجو  غزة، وتعرض للتعذنب، مؤكدًا أيـــهم يجحوا في تشكنل كنا  موحد للسلفنة
 نهدف إلى إقامة دولة الخالفة اإلسالمنة مهما كايت الظروف.

29/22/2124، الحياة، لندن  
 
 نتنياهو يهاجم األمم المتحدة لبحنثها مشروع القرار الفلسطيني .08

عدم معالجتها "هاجم رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو األمم المتحدة على : الحناة –الياصرة 
 ."لتحرنض الفلسطنييا

يناهو في تصرنحات في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته إيه بداًل م  أ  تعالج هنئة توقال ي
األمم المتحدة التحرنض الفلسطنيي على إسرائنل وتصرنح سفنر السلطة الفلسطنينة في طهرا  بأ  

تميح هذا التحرنض ميصة "ا ، فإيه"اليظام الصهنويي هو ورم سرطايي نجب تدمنره آجاًل أم عاجالً "
 ."شرف، وهذا ما نؤدي في يهانة األمر إلى عمل إرهابي كالذي شهدياه قبل أنام

في جوهره "وأردف ا  األمم المتحدة تدفع أنضًا اقتراحًا فلسطنينًا أحادي الجايب في مجلس األم  
هذه ". وأضاف: "يافرض تسونة تأتي بدولة حماستا  )في األراضي الفلسطنينة المحتلة( تهدد أمي
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الهنئة )األمم المتحدة( هي ذاتها التي نقوم مجلس حقوق اإليسا  فنها بالمصادقة خالل هذه السية 
سيدافع بقوة ع  ". وأضاف: "قرارًا ضد إسرائنل، وقرار واحد ع  إنرا ، وآخر ع  سورنة 20على 

ا تيطوي على تعرنض الحقنقة خاصتيا، وسيواصل التصدي بكل قوة لمحاوالت فرض تسونات علني
 ."أمييا ومستقبليا إلى الخطر... ويتوقع وحدة قومنة في هذه القضنة الوطينة

 29/22/2124، الحياة، لندن
 
 ليبرمان يطرح مبادرة سياسية جديدة على شخصية خليجية التقاها في باريس .09

 "ائنل بنتياإسر "القدس العربي:  يقل مقربو  م  وزنر الخارجنة اإلسرائنلي رئنس حزب  -ليد  
أفنغدور لنبرما  أيه بادر إلى طرح مبادرة سناسنة جدندة لتحرنك عملنة السالم، دو  الكشف ع  

وجاء هذا الكشف، اللنلة قبل الماضنة. وحسب المقربن  فإ  لنبرما  قدم مبادرته هذه إلى  تفاصنلها.
 ضي.لنها نوم الخمنس الماإشخصنة عربنة التقاها في بارنس التي بدأ زنارة 

بيسختها العبرنة قد أعليت أ  لنبرما  بدأ بزنارة مفاجئة إلى بارنس نوم  "معارنف"وكايت صحنفة 
الخمنس الماضي، وأكدت ذلك الحقا وزارة الخارجنة، وتحدنثت ع  لقاء محتمل مع الشخصنة 

 الخلنجنة التي لم تذكر اسمها.
دق تؤمه الشخصنات الخلنجنة وحسب الصحنفة فإ  لنبرما  أقام خالل وجوده في بارنس في في

العاصمة الفريسنة بغرض لقاء تلك  إلىالمهمة، ورجحت في حنيها أ  نكو  لنبرما  قد توجه 
الشخصنة الخلنجنة بغرض دفع الفكرة التي طرحها لحل الصراع اإلسرائنلي ـ الفلسطنيي في إطارها 

 اإلقلنمي العربي.
 29/22/2124، القدس العربي، لندن

 
 ة الفلسطينيةبدولة فلسطينية فعلينا حل السلط األمناعترف مجلس  اإذشتاينتس:  .21

 اإلسرائنلنةاعتبر وزنر االستخبارات في حكومة تصرنف األعمال  :الحناة الجدندة –القدس المحتلة 
مجلس األم  خطوة هجومنة، وعدائنة، داعنا  إلىنوفال شتانيتس توجه السلطة الوطينة الفلسطنينة 

 بحل السلطة في حال اعترف مجلس األم  بدولة فلسطنينة. التفكر الجدي إلى
، "م  المتوقع أمسويقل موقع "جنروزالنم بوست" ع  شتانيتس قوله في مستهل اجتماع الحكومة 

التصونت في األمم المتحدة على قرار عدوايي ومعاد وأحادي الجايب بشأ  الدولة الفلسطنينة"، 
 حسب تعبنره.
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يز  بجدنة حل السلطة  أ دعه نمر بهدوء". وقال شتانيتس "نجب علنيا وأضاف "نجب علنيا أال ي
 الفلسطنينة".

 29/22/2124، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 تقر خطة لتشديد القبضة االحتاللية في القدس اإلسرائيليةالحكومة  .20

خالل جلسة  أقر رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو، :وكاالت –الحناة الجدندة  - محافظات
لبحث األوضاع في القدس، خطة لتعزنز القبضة "األمينة" على القدس المحتلة، وأقر زنادة قوات 

عيصر وتزوند الشرطة بوسائل تكيولوجنة للمراقبة وجمع المعلومات  400الشرطة في المدنية بـ 
 االستخبارنة وتعزنز التعاو  بن  كافة األجهزة االحتاللنة.

التي بلورها المفتش العام للشرطة نوحيا  داينيو، ووزنر األم  الداخلي نتسحاك  وأقر يتيناهو الخطة
أهرويوفنتش، والتي تهدف إلى تشدند القبضة "األمينة" االحتاللنة على القدس وقمع االحتجاجات 

رجل شرطة لقوات الشرطة العاملة في  400الفلسطنينة بكل الوسائل، وتقرر في الجلسة إضافة 
 وندها بوسائل تكيولوجنة.المدنية وتز 

وعرض المسؤولو  األمينو  معطنات حول حملة "حماة األسوار" التي بدأت مطلع تشرن  األول 
. وتعاملت "تراجع األحداث"الماضي لتعزنز األم  في القدس، والتي أدت بحسب المسؤولن  إلى 

حنث يفذت حمالت األجهزة االحتاللنة بند م  حدند مع احتجاجات المقدسنن  ضد االحتالل، 
اعتقاالت واسعة، وشددت العقاب على المشاركة في االحتجاجات، وفرضت عقوبات جماعنة على 

السلطة بما فنها بلدنة القدس للتضننق على عائالت المشاركن  في  أذرعالمقدسنن ، واستخدمت كافة 
 االحتجاجات.

 29/22/2124، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 قصف مراكز إسالمّية للردعيجب : التهديد األكبر هو اإلرهاب النووّي و سابق مسؤول إسرائيلي .22

رأى يائب رئنس مجلس األم  القومي اإلسرائنلي السابق تشنك : حس  مواسي -القدس المحتلة 
إّ  يظرنة  االستراتنجنةفرانلنخ، في دراسٍة جدندٍة أعدها لصالح مركز أبحاث بنغ  ـ السادات لألبحاث 

، والتي ترتكز على نثالنثة عوامل: الردع واإليذار المبكر 2973نلّي المتبعة ميذ عام األم  اإلسرائ
حزب "والحسم، تعرّضت لهّزة كبنرة خالل الحروب النثالث التي خاضتها إسرائنل، ضّد قطاع غزة و

، مشّدّدا على أّ  الجنش اإلسرائنلّي عجز بكل قّوته وسالح طنرايه ع  حسم الحرب لصالحه، "هللا
ضّح في السيوات األخنرة أ  التهدندات ضّد إسرائنل بقنت، وباتت ُتهدد أم  المجتمع اإلسرائنلّي وات
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العسكرّنة تضرر بشكٍل بالٍغ، وهو الدفاع، إذ  االستراتنجنةنثمة عاماًل رابعًا مهمًا في "وقال ا   كّله.
، وعملنًّا، المشكلة األساسنة إّ  الجنش اإلسرائنلّي لم نعد قادًرا على الدفاع ع  المجتمع اإلسرائنليّ 

 ."تكم  في يوعنة الردع، وأّ  هذه هي الحقنقة الموجعة التي نعنشها الجنش اإلسرائنليّ 
أسماه اإلرهاب اليووّي، الذي م  غنر  فنماولفت إلى أّ  التهدند األخطر الذي ُنواجه إسرائنل نكم  
 .مسبوقةٍ  الُمستبعد جًدا استخدامه ضّد إسرائنل إلحداث أضرار غنرُ 

نرا  على الرغم م  أّ  حزب هللا وحماس و "وأوضح أّيه  ُتعتبر جهات متطرفة جًدا، إاّل أّيه ُنمك  ا 
اعتبارهم العبن  واقعنن ، بمعيى أّيهم ل  نلجأوا إلى استخدام اإلرهاب اليووّي، ولكّ  الخطر الداهم 

 .طرفة، منثل تيظنم القاعدةوالُمحّدق، قادم م  التيظنمات اإلسالمّنة الُمتشّدّدة والُمت
إذا تبنّ  أّ  الخطة اإلرهابّنة اليووّنة قد تّم وضعها، وهي جاهزة لكي نقوم هذا التيظنم أْو "وقال مهددًا 

ذاك بإخراجها إلى حّنز التيفنذ، نتحّتم على إسرائنل أْ  تتبّيى سناسة الردع الصارمة والحازمة، وأْ  
قوم بالعمل فوًرا، م  دو  قنوٍد ومستخدمًة جمنع األسلحة والعتاد نكو  واضًحا للجمنع أّ  إسرائنل ست

، في إشارة واضحة إلى األسلحة اليووّنة، التي ال تُّقر إسرائنل بحنازتها. واستدرك قائاًل "الذي تملكه
نرا ، إال " في الوقت الذي ستكو  هذه السناسة اإلسرائنلّنة الُمقترحة فعاّلة ضّد حماس وحزب هللا وا 

م  غنر الممك  التأّكد م  فعالنتها ضّد التيظنمات اإلسالمّنة الُمتشّدّدة على شاكلة تيظنم  ا ّ 
 ."القاعدة

تقوم إسرائنل بفحص مدى جاهزنة التيظنمات وهل باتت تملك األسلحة اليووّنة، وذلك ع  "واقترح أْ  
قّدسة م  الياحنة الدنيّنة طرنق قنامها بتدمنر مراكز إسالمّنة مأهولة بالسّكا ، أو تدمنر أماك  مُ 

مجّرد التفكنر باإلقدام على خطوات م  هذا القبنل تنثنر االشمئزاز، ولك  "، الفًتا إلى أّ  "للُمسلمن 
مع ذلك، هذا هو السبنل الوحند، أْي التلونح بقصف األماك  التي ُذكرت، لميع التهدند غنر المسبوق 

 . "ضّد إسرائنل

 29/22/2124، المستقبل، بيروت
 
 تباشر التنقيب عن النفط في الجوالن السوري المحتل "إسرائيل" .23

بعد إعطاء الضوء األخضر م  محكمة العدل العلنا في القدس، باشرت : يظنر مجلي - تل أبنب
مواقع مختلفة داخل هضبة الجوال   20شركة أمنركنة إسرائنلنة مشتركة، التيقنب ع  اليفط، في 

 السورنة المحتلة.
الفائزة بالعطاء، إ  شركته متفائلة  "أوفك"رال في االحتناط، إنفي إنتام، الذي نرأس شركة وقال الجي

خنرا بوجود هذه الفرصة الستخراج اليفط. وعيدما سئل كنف سنكو  حال شركته ومكايتها في حال 
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الجوال  جزء م  "جرت مفاوضات بن  إسرائنل وسورنا حول إعادة الجوال  ألصحابه، فأجاب: 
يح  إزاء مشروع صهنويي ". وأضاف: "نل حسب القايو  اإلسرائنلي ويح  ملتزمو  بالقايو إسرائ

كبنر، إذ إّ  إيتاج اليفط في إسرائنل سنؤّدي إلى دفع الدولة باتجاه االستقالل م  التّزود باليفط م  
 ."الخارج، مما سندخل ملنارات الدوالرات إلى خزنية الدولة

 29/22/2124، الشرق األوسط، لندن
 
 يبدأ تدريبات واسعة تحاكي القتال في أحياء غزة سرائيليجيش اإلموقع "والال": ال .24

كشفت مصادر عبرنة اليقاب ع  أ  جنش االحتالل بدأ في األنام الماضنة األخنرة تدرنبات عسكرنة 
 واسعة تحاكي العمل في أماك  مكتظة بالسكا  كميطقة قطاع غزة.

العبري على موقعه اإللكترويي: "إ  التدرنبات تهدف لرفع قدرات الجيود وقال موقع "والال" اإلخباري 
في التعامل مع مشاهد معقدة في أحناء غزة المكتظة بالسكا  خاصًة وأيها مأهولة، وجلب الجيود 

 إلى الواقع أكنثر م  خالل هذه التدرنبات".
رهط العربنة في بئر ويقل الموقع ع  ضابط عسكري إسرائنلي نشرف على التدرنبات في ميطقة 

م القول: "أ  هذه التدرنبات خاصة واألولى م  يوعها ميذ  2941السبع جيوب فلسطن  المحتلة عام 
سيوات طونلة للجنش، مبنيا أيها تأتي في إطار الدروس المستخلصة م  عملنة الجرف الصامد على 

طق مدينة مكتظة، والتحدنات وأشار أ  التدرنبات تركز على محاكاة مطاردة المسلحن  في ميا غزة".
التي نمك  أ  تواجههم خالل القتال في تلك األحناء المأهولة وكنفنة التعامل معها والتكنف مع تلك 

 األسالنب.
 28/22/2124، فلسطين أون الين

 
 تتوقع انهيار األنظمة العربية التقليدية "أمان" االستخبارات العسكرية اإلسرائيليةتقرير:  .25

عاما  2021أ  نكو  عام  "أما " ع عواودة: تتوقع االستخبارات العسكرنة في إسرائنلودن -الياصرة 
قاسنا باليسبة لها ال سنما في ظل توقعات بايهنار األيظمة العربنة التقلندنة وازدناد قوة الجهاد 

 العالمي.
هذه الرؤنة المتشائمة هي خالصة تقرنر سيوي قدمته وحدة األبحاث داخل االستخبارات العسكرنة 
اإلسرائنلنة لقادة األركا  العامة في جنش االحتالل عشنة إطاللة السية الجدندة. ونعتبر التقرنر 

قتصادنة السيوي خرنطة التهدندات الخارجنة التي على أساسها تبلّور إسرائنل خطة عمل أمينة وا
 وسناسنة سيونا.
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التوقعات »التي يشرت التقرنر السيوي في ملحقها األسبوعي أ   "ندنعوت أحرويوت"وترى صحنفة 
للعام الجدند ستقع على عاتق حكومة جدندة وقائد جنش جدند وربما وزنر أم  جدند في « السوداء

 إسرائنل مما نحول الحالة لمقلقة أكنثر.
 

 روسيا وسوريا
أحداث قاسنة م  شأيها زعزعة استقرار « أما »ق األوسط في العام الجدند وفق وتيتظر الشر 

 الميطقة دو  إيذار مبكر وتجعلها أحد أسوأ وأخطر األماك  في العالم.
ونيطلق التقرنر السيوي م  رؤنة واسعة تالحظ فقدا  هنمية دولة عظمى على الميطقة تعمل على 

 نح هدوءا فنها.موازية األمور وتصيع شراكات دولنة تت
ونشنر لتراجع يفوذ وهنبة الوالنات المتحدة التي لم تعد تتحرك فنها دو  حلفاء عرب أو أجايب، فنما 
نوشك النأس أ  نستبد بروسنا م  عجز الجنش السوري. وبحسب التقرنر اإلسرائنلي فقد توصل 

لميشود وحسم المعركة الخبراء الروس واإلنراينو  الستيتاج أ  الجنش السوري ل  نحقق الهدف ا
لصالحه ولذا فهم نحاولو  التوصل لحل وسط بالتعاو  مع الوالنات المتحدة نقوم على تقاسم 

 السلطة.
ونشنر التقرنر السيوي أ  األسد نسنطر على يحو ربع سورنا فقط وأ  إسرائنل تقدم مساعدات 

 م  حدودها في الجوال . إيساينة لقوى المعارضة مقابل ميعها جهات إسالمنة متطرفة االقتراب
 

 طهران وواشنطن
ونقدم التقرنر السيوي صورة مركبة حول إنرا  ونقول إ  أحدا ال نعرف احتماالت توقنع اتفاق بنيها 
وبن  الوالنات المتحدة. ونفند بأ  إسرائنل اعتبرت حتى النوم توقنع االتفاق سنئا لها، وفي المقابل 

 في جيوب لبيا  مقابلها. كما نرجح أ  فشل التوصل نشنر إلى دوره في ضبط سلوك حزب هللا
التفاق مع إنرا  سنعند ربما قوى متطرفة للحكم فنها مما نعيي تدهور األوضاع على الحدود مع 

التقرنر السيوي الذي نستيد على شهادات رسل وعمالء إسرائنلنن  في دول عربنة  جيوب لبيا .
 والتحلل السناسي ونستفحل فنه الفقر.نصف عالما نستفحل فنه الفساد االجتماعي 

 
 أسعار النفط

دول الربنع العربي ستتعمق يتنجة ايهنار أسعار اليفط مما "أ  األزمة االقتصادنة في  "أّما "ونرجح 
نساعد على االيهنار الداخلي في دول مركزنة كسورنا ولنبنا والعراق وم  شأيها زعزعة أيظمة مستقرة 
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نرا . لى خطورة األزمة االقتصادنة باإلشارة إلى ازدناد يسبة البطالة لدى وندلل ع منثل مصر وا 
ال غرنب أ  الكنثنر م  السعودنن  نلتحقو  "ونتابع  %30الشباب في السعودنة وفق التوقعات لـ 

. ولك  لنس السعودنة فقط، فالتقرنر نرى أ  أوساطا واسعة م  الشباب ل  "بميظمات الجهاد العالمي
 مجتمعات إسالمنة واليتنجة ازدهار حركات متطرفة حول إسرائنل.نجدوا أيفسهم في 

 
 تسونامي عنيف

كما نحذر التقرنر م  أ  سفك دماء مسلمن  بند مسلمن  عيدئذ سندفع بتسويامي عيف يحو حدود 
 2021إسرائنل، موضحا أ  الكابوس الذي نيزع اليوم م  عنو  مسؤولي االستخبارات العسكرنة في 

رفتهم تشخنص التسويامي في مرحلة تكويه. ونعتبر التقرنر السيوي أ  هياك شأين  نكم  في عدم مع
آخرن  سنشاركا  بتحدند وجه العام الجدند هما االيتخابات العامة في إسرائنل وتأنثنر هبوط أسعار 

 اليفط.
ونرجح أ  دول الخلنج ستتمك  م  اجتناز تبعات هبوط سعر اليفط بفضل ما ادخرته م  نثروات 

س إنرا  ولنبنا والعراق المرشحة لسقوط أيظمتها واتساع الفوضى فنها. كما نرجح التقرنر السيوي بعك
ايهنار الدولة القومنة في الميطقة، ونشنر اليقسام لنبنا لنثالنثة أقسام والسودا  لشطرن  ميوها اليحالل 

 النم  وسورنا، والعراق والصومال الحتمال تفشي الظاهرة.
 

 داعش باألردن
سناسي في جيوب األرد  مما نزند م  مخاوف إسرائنل على مستقبل  "داعش"ذر م  تفشي ونح

أيصار »اليظام في األرد . ونكشف أ  إسرائنل تيتظر عملنة عسكرنة م  الجيوب بسبب ايتشار 
أبو بكر البغدادي المهتم  "داعش"بنت المقدس في سنياء المرتبط بالقاعدة ال سنما أ  أمنر تيظنم 

 األوسط أكنثر م  أنم  الظواهري أعل  قبل أسابنع أ  إسرائنل واحدة م  أهدافه.بالشرق 
ونبدي التقرنر قلق إسرائنل م  تيامي الجهاد اإلسالمي م  حولها في سنياء وغزة وسورنا والعراق 
والصومال والنم . وتحذر االستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة م  محاوالت إنرا  وسورنا استعادة 

ماس ألحضايها. وال نستبعد التقرنر حربا جدندة على غزة في العام الجدند رغم أ  حماس حركة ح
مشنرا إلى أيها زادت ذخائرها ميذ « الجرف الصامد»م  ترسايتها قبل عدوا   % 30تمتلك النوم 

 .%20-1ايتهائها بيسبة 
صاحب بنت  آالف 1000م   إسميتهذا عالوة على ترمنم أيفاق عسكرنة بفضل اقتياء حماس 

 حازوا على مواد بياء م  األمم المتحدة مؤخرا.
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 إسرائيل والسلطة

وتتوقع التقدنرات ارتفاع التوتر بن  إسرائنل والسلطة الفلسطنينة يتنجة توجه األخنرة للمحافل الدولنة 
 عودة االحتجاجات لمصر واألرد  "أّما "محذرة م  احتمال ايفجار عينف جدند. كما تتوقع تقدنرات 

ال سنما أ  الحالة االقتصادنة فنهما صعبة. وتشنر التوقعات إلى ايتقال بعض أعداء إسرائنل منثل 
حزب هللا وحماس م  طرنقة الدفاع واالستيزاف للهجوم وقتال على األرض اإلسرائنلنة وهذه تهدف 

رف الج "م  دروس"أنضا لينل صورة ايتصار والمس بقدرة اإلسرائنلنن  على الصمود. ونتابع 
امتالك حماس لقذائف هاو  قصنرة المدى تحمل مواد متفجرة كبنرة ولذا نحتاط حزب هللا "الصامد 

، هذا إضافة إلطالة العدو "تبلغ مداها خمسة كنلومتر "بورقا "النوم على صوارنخ م  هذا الطراز 
 أمد الحرب وتوزنعه لقواعد على يحو نتحاشى ضربة واحدة قاضنة.

سيوي م  عدم االستعداد لحرب السانبر التي شهد العالم تبعاتها في كورنا كما نحذر التقرنر ال
بأ  التقرنر السيوي نقوم على  "أما "الشمالنة قبل أنام. وتأخذ أوساط في جنش االحتالل على 

 .2021التحلنل أكنثر مما على حقائق وأيه نرى التهدندات فقط ال الفرص في 
 29/22/2124، القدس العربي، لندن

 
 تيـــار اليمـــينبـــ"الليكود" محســـوبون علــى  ن علــى المواقـــع الســبعة األولـــىوالمتنافســـديعوت": "يــ .26

 المتطرف
قبل نومن  م  ايتخاب قائمة مرشحي اللنكود، نتضح أ  المتيافسن  على المواقع األولى : 41عرب 

نكود أ  في القائمة نعتبرو  م  صقور اللنكود ونحسبو  على النمن  المتطرف، وقال مسؤول في الل
 شّدة التطرف باتت المعنار لتصونت أعضاء اللنكود اليتخاب قائمة مرشحنهم.

وذكرت صحنفة 'ندنعوت أحرويوت' أ  معظم الذن  نتيافسو  على المواقع السبعة األولى نعتبرو  
م  صقور اللنكود ونصيفو  على تنار النمن  المتطرف، وم  بن  تلك األسماء: دايي دايو ، زئنف 

 فنغلن ، نسرائنل كاتس، نارنف لنفن ، حاننم كاتس. حوطبولي، موشيمنرنر رنغنف، تسنبي  ألكن ،
فكرة الدولة الفلسطنينة بل "الصحنفة إلى أ  جمنع المذكورن  أعاله نعترضو  بشدة على  وأشارت

 ."وندعو بعضهم إلى ضم مياطق في الضفة الغربنة
 29/22/2124، 48عرب 
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 ال تخدموا في جيش االضطهاد طالب ومربون إسرائيليون: .27
وقع عشرات الطالب والخرنجن  والمربن  في المدرسة النثايونة للعلوم والفيو  في القدس : 41عرب 

على عرنضة تدعو إلى رفض الخدمة العسكرنة في الجنش اإلسرائنلي الذي وصفته بأيه جنش القمع 
 واالضطهاد والتمننز واألبرتهاند.
دمة في جنش االحتالل اإلسرائنلي مؤكدة أ  الرفض هو موقف ودعت العرنضة إلى رفض الخ

أخالقي في مواجهة األجواء السائدة المتمنثلة بالعيف والعيصرنة التي تجتاح الشارع اإلسرائنلي. 
 ."عدم المشاركة في الجرائم التي ترتكب باسميا"ودعوا إلى 

 29/22/2124، 48عرب 
 
 ؤقتًا على خلفية ضائقة ماليةالقناة العاشرة اإلسرائيلية توقف بنثها م .28

األياضول: أوقفت القياة العاشرة اإلسرائنلنة )مستقلة( بنثها الفضائي، مساء األحد، مؤقًتا على خلفنة 
على الصعند اإلعالمي المحلي حنث  "الكبنرة"ضائقة مالنة تعايي ميها القياة، في خطوة وصفت بـ

لقد أوقف العاملو  في القياة العاشرة "في بنا  لها:  وقالت القياة، تعد القياة هي األشهر في إسرائنل.
المتلفزة البث اللنلة؛ احتجاًجا على استمرار الضائقة المالنة التي تعاينها مما قد نتسبب في إغالقها 

  ."تغ( 4سنعاد البث النوم اإلنثين  الساعة السادسة صباحا )"وأضافت:  ."يهائًنا
 29/22/2124، القدس العربي، لندن

 
 ومستعربون يوفرون الحماية للمستوطنين… ألقصىلمسجد اتحامات لاق .29

 األقصـى، باحـات المسـجد األحـدمـس أاقتحمت مجموعـات متطرفـة  :وفا ،الحناة الجدندة -محافظات 
"مسـتعربة" فـي باحـات المسـجد لتـأمن  حمانـة هـؤالء  إسرائنلنةالمبارك، في حن  ايتشرت قوات خاصة 

 الستفزازنة بحمانة عياصر مما نسمى الوحدات الخاصة.المستوطين ، خالل جوالتهم ا
واعتقلـــت عياصـــر مـــ  الوحـــدات الخاصـــة االحتاللنـــة انثيـــن  مـــ  الُمصـــلن  لـــدى خروجهمـــا مـــ  بـــاب 

 أحد مراكز التحقنق والتوقنف في القدس. إلىاألسباط، واقتادتهما 
 29/22/2124 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 طالق النار على مزارعين بغزةا  و ة... الضففي ودهس  تجريف واقتحامات .31

ومســـتوطينه فـــي  اإلســـرائنلي تواصـــلت اعتـــداءات جـــنش االحـــتالل :وفـــا ،الحنـــاة الجدنـــدة -محافظـــات 
مـــ  اعتقـــال وتجرنـــف واقتحامـــات واطـــالق يـــار علـــى غـــزة وقطـــاع  الغربنـــة مختلـــف محافظـــات الضـــفة
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وفــي بلــدة حلحــول بمحافظــة  قصــىاألمــواطين  فــي المســجد  أربعــةاعتقــل االحــتالل حنــث  المــزارعن .
زراعنة جيـوب  أراضالخلنل، كما أقدم مستوط  على دهس طفل جيوب الخلنل، كما جرف االحتالل 

 طالق اليار على المزارعن  شرق خا  نويس.إ إلى إضافةيابلس واقتحم مدرسة في بنت لحم 
 29/22/2124 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فتاة إسرائيليةفلسطينيْين بتهمة جرح  اعتقال .30

أعلـ  جهـاز األمـ  الـداخلي اإلسـرائنلي )شـن  بنـت( توقنـف فلسـطنينْن  .(: ب.ف.أ) –القدس المحتلة 
في الضفة الغربنة نشتبه بقنامهما بإلقاء زجاجة حارقة على سـنارة، مـا أدى إلـى إصـابة فتـاة إسـرائنلنة 

 27طنينْن ، وأحـدهما قاصـر فـي الــوأعل  "شن  بنت" في بنا  أ  الشابن  الفلس كايت داخلها بجروح.
 بعد ساعات على الهجوم في بلدة عزو  شمال الضفة. الجمعة-م  العمر، أوقفا لنل الخمنس 

 29/22/2124 ،الحياة، لندن
  
 في الضفة الغربية فلسطينيين نثمانيةجيش االحتالل يعتقل  .32

مـ   1الغربنـة. وأوضـح أ  فلسـطنينن  فـي الضـفة  1أعل  جنش االحـتالل أيـه اعتقـل اللنلـة الماضـنة 
وقال إ  المعتقلن  متهمو  بــ"يشاطات إرهابنـة  م  محافظة يابلس. 3المعتقلن  م  محافظة جين ، و

ـــى  ــــ"اإلرهاب الشـــعبي" االحتجاجـــات الســـلمنة عل شـــعبنة ضـــد مـــواطين  وقـــوات األمـــ "، والمقصـــود بال
 ممارسات وسناسات جنش االحتالل.

 29/22/2124 ،48عرب 
 
 األكنثر دموية للصحفيين الفلسطينيين 2014: يتجمع إعالم .33

( شــهد جــرائم دامنــة بحــق 2024قــال تجمــع إعالمــي فلســطنيي إ  العــام الحــالي ) رائــد الفــي: -غــزة 
 الصحفنن  الفلسطنينن  وايتهاكات غنر مسبوقة لحقوقهم، ال سنما في قطاع غزة.

 /ى الســادس والعشــرن  مــ  آبنولنــو وحتــ /وتعــّرض قطــاع غــزة فــي الفتــرة مــا بــن  النثــام  مــ  تمــوز
ـــًا، مخلفـــًا وراءه  12الماضـــنن ، لعـــدوا  إســـرائنلي اســـتمر لمـــدة  أغســـطس شـــهندًا فـــي  23نومـــًا متتالن

آخـــرن  بعضـــهم جراحـــه  20صـــفوف الصـــحفنن  أحـــدهم إنطـــالي الجيســـنة، إلـــى جايـــب إصـــابة يحـــو 
االحـتالل قصـف ميـازل خطرة. وأوضح تقرنر يشره "التجمع اإلعالمي الشبابي الفلسطنيي"، أ  جـنش 

ميـزاًل ميهـا بشـكل كامـل،  42العدند م  الصحفنن  في عدوايه األخنر علـى غـزة، مـا أدى إلـى تـدمنر 
أسرة م  عائالت الصحفنن  ع  ميازلهـا الواقعـة فـي  240ميزال بشكل جزئي، فنما يزحت يحو  72و
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لقصــف أو بالتشــونش ميــاطق القصــف. كمــا طــال العــدوا  علــى غــزة المؤسســات اإلعالمنــة، ســواء با
 مؤسسة إعالمنة بشكل كلي وجزئي. 29واختراق البث، حنث تم تدمنر يحو 

 29/22/2124 ،الخليج، الشارقة
 
 "العمل الزراعي" يشرع بتنفيذ مشروع "النضال من أجل األرض" في األغوار .34

األرض:  العمــل علــى مشــروع "اليضــال مــ  أجــل الفلســطنيي بــدأ اتحــاد لجــا  العمــل الزراعــي :رام هللا
الدفاع ع  حقوق الفلسطنينن  في الوصول إلى أراضنهم في غور األرد " الممول م  مؤسسة مدنكو 
الدولنة، م  خالل التواصل مع المستفندن  م  المشروع، حنث سنتم تورند أشتال يخنـل وشـبكات ري 

ـــاألغوار، لكـــل مـــزارع  ـــة مـــرج يعجـــة ب صـــبح دويمـــات لن 3وأســـمدة عضـــونة لخمســـة مـــزارعن  فـــي قرن
  فسنلة يخنل(. 240دويم ) 21 اإلجمالي

في بنا  أصدرته، أمس، أ  المشروع نهـدف إلـى دعـم صـمود المـزارعن  فـي  ،وأوضح العمل الزراعي
ميطقة األغوار وخاصة في مرج يعجة، وذلك م  خالل دعم زراعة المحاصنل المستدامة منثـل زراعـة 

إلــى عمــال فــي المســتوطيات اإلســرائنلنة التــي  اليخنــل، وتنثبنــت المــزارعن  فــي أراضــنهم وعــدم تحــولهم
 تلتهم أراضنهم تدرنجنًا وتستغل قوت أبيائهم وعائالتهم. 

كما نهدف المشروع إلى زراعة األصياف التي تتحمل ملوحة المناه وملوحة التربة منثل أشجار اليخنل 
 التي تدر دخاًل وتعمل على تيمنة مستدامة للعائالت المستفندة.

 29/22/2124 ،هللااأليام، رام 
 
 طن زيت الزيتون ألهالي غزة 7.2مزارعو الضفة يرسلون  .35

، قافلة كبنرة إلى قطاع غزة تحمل على متيها أمسرام هللا ـ "األنام": أرسلت مؤسسة اإلغانثة الزراعنة، 
 ف مـ  مزارعـي الزنتــو  فـي الضـفة الغربنــة، وذلـك تضــامياً الطـ  مـ  زنــت الزنتـو  تبـرع بهــا اآل 3,2

 ود أهالي في قطاع غزة عقب العدوا  اإلسرائنلي األخنر.مع صم
وتعد هذه المسـاعدات اإليسـاينة السـخنة اسـتجابة ليـداء حملـة "أغننثـوا غـزة" التـي أطلقتهـا المؤسسـة فـي 

 لدعم أهليا في قطاع غزة. 41كافة المحافظات في الضفة الغربنة وكذلك البلدات العربنة في مياطق 
 29/22/2124 ،األيام، رام هللا
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 2014آالف حالة اعتقال بين الفلسطينيين في  6أكنثر من  .36
سجلت جهات رسمنة : عوض الرجوب -الخلنل 

وأهلنــة فلســطنينة مــا نزنــد علــى ســتة آالف حالــة 
ـــــــــذها االحـــــــــتالل اإلســـــــــرائنلي بحـــــــــق  ـــــــــال يف اعتق

، كمـــــا ســـــجلت 2024الفلســـــطنينن  طـــــوال عـــــام 
 استشهاد أسنرن  وسلسـلة إضـرابات عـ  الطعـام.

وضـــحت هنئـــة شـــؤو  األســـرى والمحـــررن  فـــي وأ
ـــــا  لهـــــا نـــــوم أ  االعتقـــــاالت  21/22األحـــــد  بن

، يحـو أربعـة 2024حالة اعتقال خالل عـام  7019كايت نومنة طوال العام الميصرم، حنث رصدت 
 آالف ميها بعد ميتصف العام.

ن  مــا زالــوا وبحســب الهنئــة فقــد أطلــق ســراح غالبنــة هــؤالء األســرى، فــي حــن  نصــل عــدد األســرى الــذ
 داخل السجو ، مم  اعتقل أغلبهم قبل العام الحالي، إلى ستة آالف وخمسمائة أسنر.

ونقول مدنر دائرة اإلحصاء بالهنئة وعضو اللجية المكلفة بإدارة مكتبهـا فـي قطـاع غـزة، عبـد الياصـر 
داد المعتقلـن  فرواية، إ  االعتقاالت طالت كافة فئات المجتمع الفلسطنيي، مـع زنـادة ملحوظـة فـي أعـ

وأشار إلى أ  مؤشر االعتقاالت ارتفع بشكل ملحوظ ميذ حادنثة اختفاء المستوطين  النثالنثـة  األطفال.
 101أ  متوســـط االعتقـــاالت بلـــغ  نوينــو الماضـــي، مضـــنفاً  /حزنـــرا  22جيــوب الضـــفة الغربنـــة فـــي 

 .حالة نومناً  23حاالت شهرنًا، بمعدل 
، 2023مقاريــة مــع العــام الســابق  %17دت هــذا العــام بيســبة وبحســب فروايــة، فــإ  االعتقــاالت تزانــ

أ  جمنــع مــ  مــروا بتجربــة االحتجــاز واالعتقــال تعرضــوا لشــكل أو أكنثــر مــ  أشــكال التعــذنب  مؤكــداً 
الجســدي أو اليفســي أو اإلنــذاء المعيــوي واإلهايــة أمــام الجمهــور وأفــراد العائلــة، إضــافة إلــى المعاملــة 

 21مــائتي طفــل تقــل أعمــارهم عــ   وايــة إلــى أ  مــ  بــن  المعتقلــن  حالنــاً وأشــار فر  الحاطــة بالكرامــة.
فــي  ميتخبــاً  يائبــاً  23فتــاة وامــرأة، وقرابــة خمســمئة معتقــل إداري دو  تهمــة أو محاكمــة، و 22ســية، و

عزنـز دونـك، واألمـن  العـام للجبهـة  .المجلس التشرنعي الفلسطنيي أبرزهم رئنس المجلس التشـرنعي د
ســعدات، وعضــو اللجيــة المركزنــة لحركــة فــتح مــروا  البرغــونثي، باإلضــافة إلــى وزنــرن  الشــعبنة أحمــد 

 سابقن  هما: وزنر الحكم المحلي األسبق عنسى الجعبري، ووزنر األسرى األسبق وصفي كبها.
بأيه األسوأ على األسـرى فـي داخـل السـجو ،  2024م  جهته، وصف مركز األسرى للدراسات عام 

(، ورائــد عبــد الســالم عامــاً  43أســنرن  خاللــه همــا: جهــاد عبــد الــرحم  الطونــل )مشــنرا إلــى استشــهاد 
إلـى أحـداث أخـرى فـي هـذا  ،فـي بنـا  لـه تلقـت الجزنـرة يـت يسـخة ميـه ،وأشـار (.عامـاً  31الجعبـري )
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قــرار مزنـــد مـــ   الملــف هـــي إعــادة اعتقـــال األســرى واألســـنرات المحـــررات فــي صـــفقة وفــاء األحـــرار، وا 
نعات ضــد األســرى كقــايو  التغذنــة القســرنة وقــايو  ميــع اإلفــراج عــ  األســرى وقــايو  القــواين  والتشــر 

 ، فضال ع  استمرار االعتقاالت اإلدارنة.41مصادرة الحقوق ألسرى الـ
مــ  جهتــه أوضــح مـــدنر هنئــة شــؤو  األســـرى فــي بنــت لحـــم والباحــث فــي قضـــانا األســرى ميقــذ أبـــو 

ردنـة وجماعنـة عـ  الطعـام للمطالبـة بحقـوق دينـا سـجل مجموعـة إضـرابات ف 2024عطوا ، أ  عام 
 وأضــاف فــي حــدنث للجزنــرة يــت أ  األســرى اإلدارنــن  خاضــوا إضــراباً  نجــب أ  نتمتــع بهــا األســرى.

للمطالبــة بإيهــاء سناســة االعتقــال اإلداري، بنيمــا ســجل األســنر  نومــاً  73عــ  الطعــام اســتمر  مفتوحــاً 
 .نوماً  223اإلداري استمر أنم  اطبنش أطول إضراب فردي ضد االعتقال 

 28/22/2124 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 غزة: سالسل بشرية على امتداد شارع صالح الدين في اليوم الوطني لكسر الحصار .37

بالزحف إلى اليقاط التي تـم تحدنـدها فـي  21/22غزة: بدا اآلالف م  الفلسطنينن  صباح نوم األحد 
عـادة اإلعمـار شارع صـالح الـدن  الـرئنس بغـزة، وذلـك للمشـ اركة فـي "النـوم الـوطيي لكسـر الحصـار وا 

فــي قطــاع غــزة"، والــذي دعــت إلنــه القــوى الوطينــة واإلســالمنة. وقــال راصــد منــدايي لـــ"قدس بــرس" أ  
مسنرات حاشدة بدأت صـباح نـوم األحـد تيطلـق مـ  كافـة ميـاطق قطـاع غـزة وتتوجـه إلـى اليقـاط التـي 

 د شارع صالح الدن  الرئنس في القطاع.حددت م  شمال وجيوب القطاع على امتدا
 27/22/2124قدس برس، 

 
 "إسرائيل""سجل يا نقب".. معرض يونثق انتهاكات  .38

ــم نجــد الجنــل الشــاب مــ  فلســطنيني : محمــد محســ  وتــد -الياصــرة  إال الكــامنرا لتونثنــق معايــاة  41ل
لحـدنث لخـوض البدو في اليقب، حنـث تيشـط عشـرات الطـالب فـي مشـروع لتوظنـف وسـائط اإلعـالم ا

 معركة األرض والمسك  وفضح مخططات التهجنر والتشرند التي تحركها إسرائنل.
رافقهــم طــاقم مــ  جمعنــة الشــباب العــرب "بلــديا"،  مــ  العمــل المنــدايي ليحــو خمســن  طالبــاً  وتــّوج عامــاً 

المعـــرُض الفيـــي "ســـجل نـــا يقـــب" الـــذي احتضـــيته مدنيـــة الياصـــرة، حنـــث ســـجلت كـــامنرا الجزنـــرة يـــت 
طباعــات الطــالب والقــائمن  علــى المشــروع ورصــدت زوانــا المعــرض الــذي ونثــق بالصــور الفوتغرافنــة اي

لحقـــوق اإليســـا  فـــي لقـــرى غنـــر المعتـــرف بهـــا، وتوقـــف عيـــد محطـــات التهجنـــر  "إســـرائنل"ايتهاكـــات 
 والتشرند لفلسطنيني اليقب.
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 ، ورهــط، ووادي الــيعم، وونثقــت الصــور واألعمــال الفينــة التــي التقطــت فــي التجمعــات الســكينة: عوجــا
ألـف يسـمة، وسـردت  200وأم بطن ، مشـاهد  مـ  حنـاة بـدو فلسـطن  فـي اليقـب والبـالغ تعـدادهم يحـو 

تفاصـــنل وفصـــول المعايـــاة التـــي نعنشـــها الســـكا  ميـــذ اليكبـــة، وذلـــك بحرمـــايهم مـــ  الخـــدمات وأبســـط 
 ألف دويم. 110مقومات الحناة لدفعهم إلى الهجرة القسرنة ومصادرة 

 10قرنـة نقطيهـا  40وعددها  ،رز الصور التي التقطها اليشء م  سكا  القرى غنر المعترف بهاوتب
ــــاً  تسلســــل أحــــداث التضــــننقات والمخططــــات التــــي تعتمــــدها المؤسســــة  ،ومهــــددة بالهــــدم والتشــــرند ألف

اإلســـرائنلنة، مقابـــل اإلصـــرار علـــى البقـــاء والصـــمود والتجـــذر بـــاألرض فـــي معركـــة تـــدور رحاهـــا علـــى 
 كرة وهونة المكا  لتهنئة وحشد الرأي العام.الذا

 28/22/2124 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 فلسطينيون ببرلين يتظاهرون للمطالبة بفك حصار غزة .39

السـبت أمـام بوابـة براديبـورغ التارنخنـة  نـومتظاهر عشرات اليشطاء الفلسـطنينن  : خالد شمت -برلن  
األلماينـة بالضـغط علـى يظنرتهـا اإلسـرائنلنة مـ  أجـل  في العاصمة األلماينة برلن ، لمطالبة الحكومـة

عادة إعماره.  فتح منياء غزة ورفع الحصار ع  القطاع الفلسطنيي المحاصر وا 
فعالنــات أســابنع أوروبنــة مــ  أجــل  ،التــي دعــا إلنهــا التجمــع الفلســطنيي فــي ألماينــا ،ودشــيت المظــاهرة

 .21/2/2021  قطاع غزة، وتستمر حتى غزة، التي أطلقتها الحملة األوروبنة لرفع الحصار ع
وأكــد القــائمو  علــى المظــاهرة أيهــا تهــدف إلــى تــذكنر األلمــا  واألوروبنــن  بواقــع الفظــائع وااليتهاكــات 

 بحق المدينن  الفلسطنينن  في القطاع المحاصر. "إسرائنل"الصارخة التي ارتكبتها 
لمظـاهرة علـى أ  أكنثـر مـ  خمسـن  ألـف وشددت المتحدنثة باسم التجمـع الفلسـطنيي فـي كلمتهـا أمـام ا

 ،بعـــد اآل  ،فلســـطنيي مقنمـــن  بالشـــتات فـــي ألماينـــا، وغنـــرهم فـــي دول االتحـــاد األوروبـــي، لـــ  نتقبلـــوا
 المدينن  العزل في غزة. كل عامن  ارتكاب المذابح ضدّ  "إسرائنل"بمواصلة 

  أهـــم أهـــداف فعالنـــات إ ،رئـــنس التجمـــع الفلســـطنيي فـــي ألماينـــا ،مـــ  جايبـــه، قـــال ســـهنل أبـــو شـــمالة
األســابنع األوروبنــة ألجــل غــزة تــتلخص فــي دعــوة المجتمــع الــدولي لممارســة ضــغوطه علــى االحــتالل 
عادة تشغنل منياء القطاع، وفتح معبر رفح أمام حركة األفراد  اإلسرائنلي، م  أجل إعادة إعمار غزة وا 

  والبضائع ودخول المساعدات اإليساينة.
باعتبـارهم  ،إ  الفلسطنينن  المقنمن  في ألماينا نطالبو  ،رنحات للجزنرة يتفي تص ،وقال أبو شمالة

حكومــة المستشــارة أيجــنال منركــل بالســعي لتطبنــق توصــنة أصــدرها البرلمــا   ،نحملــو  جيســنة الــبالد
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برفع الحصار ع  قطاع غزة، ومحاسبة الحكومة اإلسرائنلنة علـى  2020األلمايي )البويدستاغ( عام 
 ا الحصار.عدم رفع هذ

 28/22/2124 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 دبكة فلسطينية وسط لندن لكسر حصار غزة .41

قبالــة محطــة "بنكــادنلي ســنركس" وســط ليــد ، وبطرنقــة غنــر تقلندنــة، أحنــا فلســطنينو برنطاينــا  :عّمــا 
الــذكرى السادســة للحــرب اإلســرائنلنة األولــى علــى قطــاع غــزة، وذلــك نــوم أمــس األول، ضــم  الحملــة 

 وروبنة ألجل غزة والتي تيظم فعالنات مختلفة في العواصم األوروبنة.األ
وحول أيغام الدبكة الفلسطنينة وصنحات شباب ليد ، تجمع البرنطاينو  والسناح العرب لنشاهدوا هذا 
الفـــ  الفلســـطنيي الـــذي أداه الجنـــل النثالـــث مـــ  فلســـطنيني برنطاينـــا، الـــذن  ارتـــدوا الـــزي الفلســـطنيي، 

 ايب دبكاتهم أعالم فلسطن  التي سرعا  ما جذبت المارة والمتسوقن .ورفرفت إلى ج
م  فرقة "الفرسا "، إيهم نرندو  أ  نيقلوا صوت فلسطن  عبر هذا الف  الفلكلوري  ،وقال عمار الزنر

العرنق، ونذكروا الغرب بحصار غزة واحتالل فلسطن . ويظم الميتدى الفلسطنيي هـذه الفعالنـة بهـدف 
 دندة في توصنل رسالة فلسطن  للغرب.ابتكار طرق ج

 29/22/2124 ،الدستور، عّمان
 
يران بين الضرورة والخيار: "مؤسسة الدراسات الفلسطينيةدراسة ل .40  "التقارب بين حماس وا 

التقارب بن  »تعتبر الدراسة الصادرة ع  مؤسسة الدراسات الفلسطنينة بعيوا   :«الحناة» -بنروت 
نرا  بن  الضرورة و  للباحث البلجنكي رائد اْشينِور محاولة لفهم العالقة ما بن  « الخنارحماس وا 

قلنمي متياٍم سناسنًا  جمهورنة إنرا  اإلسالمنة التي ُتع ّد دولة إقلنمنة كبرى، ذات تأنثنر دولي وا 
 –واقتصادنًا وعسكرنًا، م  جهة، وما بن  حركة مقاومة إسالمنة حدننثة العهد بالسناسة وخباناها 

 «(.حماس)»اومة اإلسالمنة حركة المق
إلى سدة الحكم في « حماس»وتركز الدراسة على التقارب بن  الطرفن  وتحدندًا بعد وصول حركة 

الربنع »فلسطن ، وما تلى هذا م  أحداث متسارعة أنثرت في مسار هذه العالقة، وم  أبرزها 
كل م  « نثورتي»داث والتحوالت التي جرت على الساحة اإلقلنمنة، وال سنما بعد أح« العربي

جمهورنة مصر العربنة، والجمهورنة العربنة السورنة. وال بد م  اإلشارة إلى أ  يتنجة تسارع 
األحداث في ميطقة الشرق األوسط، إضافة إلى الحدود الزمينة للدراسة، كا  م  الصعب اإللمام 
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وسعة تفوق حدود مخطوطة بكل الخنوط المتشابكة للعالقة بن  الطرفن ، وهو ما نحتاج إلى دراسة م
 بهذا الحجم.

والدراسة هذه تم إعدادها في األساس كرسالة لينل درجة ماجستنر في العالقات الدولنة م  معهد 
 إبراهنم أبو لغد للدراسات الدولنة في جامعة بنر زنت، بإشراف روجر هنكوك.

29/22/2124، الحياة، لندن  
 
 المصالحة مع قطرمن رغم بالسيسي مطمئنة لتعاون ال "إسرائيل: "موقع "ولال" .42

ذكــر موقــع "ولــال" اإلخبــاري مســاء أمــس أ  محافــل التقــدنر االســتراتنجي فــي : صــالح اليعــامي -غــزة 
إســرائنل تعكــف حالنــًا علــى دراســة التــداعنات المتوقعــة للتقــارب بــن  قطــر ومصــر، وتأنثنراتــه المختلفــة 

 على البنئة الفلسطنينة، سنما على سلوك حركة حماس.
يقل الموقع ع  محافل أمينة إسرائنلنة قولها إيه نتوقع على يطـاق واسـع أ  نسـفر التقـارب المصـري و 

القطري ع  تحسن  فرص البدء بمشارنع إعادة إعمـار قطـاع غـزة، ممـا قـد نفضـي إلـى إحـالل الهـدوء 
 في الجبهة الجيوبنة.

مـــدى البعنـــد إلـــى عـــودة ويوهـــت المحافـــل إلـــى أ  هيـــاك مخـــاوف مـــ  أ  نفضـــي الواقـــع الجدنـــد فـــي ال
التقــارب بــن  "كتائــب عــز الــدن  القســام"، الجيــاح العســكري لحركــة حمــاس وبــن  إنــرا ، ممــا نزنــد مــ  

 فرص ايفجار األوضاع مجددًا.
ويقل الموقع ع  مصدر كبنر في هنئة أركـا  الجـنش الصـهنويي قولـه: "مـا حـدث مـؤخرًا نمنثـل تحـواًل 

ر البنئــة اإلقلنمنــة إلســرائنل، وســنمر وقــت حتــى تتبــن  تداعناتــه اســتراتنجنًا كبنــرًا، وسنفضــي إلــى تغننــ
المختلفـــة، مشـــددًا علـــى أ  اليقطـــة األهـــم باليســـبة إلســـرائنل تـــأنثنر هـــذا التحـــول علـــى حركـــة حمـــاس 

 وتوجهاتها.
واســتبعدت المحافــل أ  تقــدم قطــر علــى اتخــاذ خطــوات ضــد حركــة حمــاس، فــي أعقــاب التقــارب مــ  

الفتاح السنسي هو الذي أقدم على خطـوة تصـالحنة تجـاه قطـر عيـدما أقـال مصر، مشنرًا إلى أ  عبد 
 مدنر المخابرات العامة المصرنة محمد التهامي، الذي نتبيى موقفًا متشددًا م  حركة حماس.

ويوهت المحافل إلى أ  هيـاك مـا نـدلل علـى أ  اسـتمرار العالقـة بـن  قطـر وحمـاس لـ  نـزعج اليظـام 
 كل ما نعيي هذا اليظام هو التصدي لإلخوا  المسلمن . المصري، على اعتبار أ  

، أ  التقـــارب القطـــري األحـــد-الصـــادرمـــ  ياحنـــة نثاينـــة ذكـــرت صـــحنفة "منكـــور رنشـــو " فـــي عـــددها 
 المصري ال نقلص م  قنمة التعاو  االستراتنجي الذي نصر السنسي على تواصله مع إسرائنل.
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ميي بن  إسرائنل ومصر شهد تطورًا غنر مسبوق مع وأعادت الصحنفة لألذها  حقنقة أ  التعاو  األ
صعود السنسي للحكم، عالوة على أ  السناسة التي نيتهجها اليظام في القاهرة فـي سـنياء تـتالءم مـع 
المصـــالح االســـتراتنجنة إلســـرائنل، مشـــنرة إلـــى أ  أكبـــر إيجـــاز أفـــادت ميـــه إســـرائنل، تمنثـــل فـــي يجـــاح 

 وقطاع غزة. السنسي في إغالق األيفاق بن  سنياء
وأوضـــحت الصـــحنفة أ  إدراك إســـرائنل لعمـــق كراهنـــة السنســـي لحركـــة حمـــاس، جعـــل رئـــنس الـــوزراء 
اإلسـرائنلي بينـامن  يتينــاهو نفـوض السنســي تحدنـد الشــروط والظـروف التــي نـتم إيهــاء الحـرب األخنــرة 

 على أساسها.
 28/22/2124، 22موقع عربي 

 
 "إسرائيل"فض استيراد الغاز من لر  "يوم غضب"يناير  23قوى أردنية تعلن  .43

وطيـي  "نوم غضب"األياضول: أعليت قوى سناسنة ويقابنة أردينة، مساء األحد، ع  تيظنم  - عما 
نيانر/ كايو  نثـا  المقبـل، فـي مختلـف محافظـات األرد ، لـرفض توقنـع أي اتفاقنـات اسـتنراد  23نوم 

 غاز م  إسرائنل.
ة التيســـنقة اليقابنـــة، بمجمـــع اليقابـــات المهينـــة األردينـــة جـــاء ذلـــك خـــالل ملتقـــى وطيـــي، يظمتـــه اللجيـــ

 )مستقل( في العاصمة عما ، شارك فنه برلماينو  وحزبنو  ويقابنو .
نثيائهــا عــ  عزمهــا توقنــع  "خطــوات عملنــة"وبحــث المشــاركو  فــي الملتقــى،  للضــغط علــى الحكومــة وا 

إقامـــة مســـنرات "و "القـــوى المختلفـــةتيســـنق الجهـــود بـــن  "اتفاقنـــة لمـــدها بغـــاز مـــ  إســـرائنل، مـــ  بنيهـــا 
 ."شعبنة

وشـــارك فـــي الملتقـــى أحـــزاب معارضـــة، أبرزهـــا، العمـــل الـــوطيي )جماعـــة اإلخـــوا ( والوحـــدة الشـــعبنة، 
والحنـــاة والتحرنـــر، وأعضـــاء فـــي اللجيـــة الوطينـــة العلنـــا للمتقاعـــدن  العســـكرنن ، وخمســـة أعضـــاء فـــي 

 مجلس اليواب )الغرفة األولى للبرلما (.
 29/22/2124لعربي، لندن، القدس ا

 
 األمين العام لجامعة الدول العربية: األوضاع في غزة مؤسفة للغاية .44

أعلـــ  األمـــن  العـــام لجامعـــة الـــدول العربنـــة الـــدكتور يبنـــل العربـــي، أ  وزنـــر : مـــراد فتحـــي -القـــاهرة 
نة نيـــانر المقبـــل، لنبحـــث مـــع الحكومـــة المصـــر  1الخارجنـــة اليرونجـــي بـــروج برايـــداه، سنصـــل مصـــر 

والجامعة العربنة، دفـع جهـود اإلنفـاء بتعهـدات المـايحن  خـالل مـؤتمر إعمـار غـزة، الـذي عقـد أكتـوبر 
 ملنار دوالر. 1,4الماضي في القاهرة، والتي تقدر بـ
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جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي لألمن  العام، النوم األحد، بمياسبة استعراض حصاد الجامعة العربنـة 
 .2024لعام 

نوم"، مشنرا  12وضاع في غزة مؤسفة للغانة، بفعل استمرار الحصار بعد قتال لمدة وقال العربي "األ
 ألف مسك  لالجئن  الفلسطنينن  تم تدمنرها. 97إلى أ  هياك 

وكشــف العربــي عــ  أ  وكالــة غــوث لالجئــن  "أويــروا"، لــم نعــد تتــوفر لــدنها أي أمــوال، وســتوقف عــ  
 320ة المتضــررة خـالل الشـتاء، موضــحا أيهـا تحتـاج إلــى تقـدنم المسـاعدات اليقدنــة لألسـر الفلسـطنين

 ملنو  دوالر لتغطنة المساعدات اليقدنة
أكتوبر، أليـه خـرج بتعهـدات وصـلت  22ولفت إلى أيه كا  هياك مؤتمرا ياجحا دعت إلنه مصر في 

 ملنار دوالر، متسائال "أن  هذه الملنارات؟ وهل هياك آلنة لجمعها؟". 1,4إلى 
 29/22/2124، الشرق، الدوحة

 
 "موساد"و "سي آي إي"البشير يتهم معارضيه بالعمالة لـعمر الرئيس السوداني  .45

 "الجبهـة النثورنـة"وجه الرئنس السودايي عمر البشنر ايتقادات جدندة لقوى المعارضة و: الحناة -ليد  
ألمنركنة )سي آي العمالء والخوية والمرتزقة لتعاويهم مع جهازي االستخبارات )المركزنة( ا"ووصفهم بـ

 ."إي( والموساد اإلسرائنلي
 "يـــداء الســــودا "و "إعـــال  بـــارنس"وأبـــدى البشـــنر قياعتـــه بــــأ  الجهـــازن  همـــا وراء صـــناغة اتفاقــــات 

 التي ابرمها المعارضو  الذن  شكك في امتالكهم مؤندن  داخل البالد. "الفجر الجدند"و
 29/22/2124الحياة، لندن، 

 
 تواجه إسرائيل في العام المقبلالتهديدات العشرة التي  .46

  حلمي موسى
في يهانة كل عام تقدم شعبة االستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة تقدنرها السيوي للعام المقبل. ونشكل 
التقرنر محصلة تحلنل المعطنات المتوفرة م  كل وحدات السالح االستخباري اإلسرائنلي لدى محللي 

تقدنر قبل أ  تعكف على صناغته بشكل يهائي قنادة الشعبة وحدة األبحاث الذن  نضعو  أساس ال
بالتعاو  مع عدد م  كبار القادة في هنئة األركا . وال نمنثل التقرنر مجرد حصنلة تحلنلنة للمعطنات 

 أليه نعتبر األساس الفكري لخطط العمل العسكرنة م  جهة والسناسنة م  الجهة األخرى.
موارد في الجنش لكيه أنضًا نشنر إلى مطالب الجنش م  المنزاينة فالتقدنر نشنر إلى وجهة توزنع ال

العامة. وبسبب أ  تقدنر االستخبارات شكل على مدى العقود الماضنة التقدنر القومي إلسرائنل فإيه 
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نالمس عمل كل الحكومة اإلسرائنلنة في كل ما نتعلق، على األقل، بالسناسة الخارجنة. ولهذا 
الستخباري أهمنة كبنرة في الحناة العامة اإلسرائنلنة. وم  الجائز أ  حرب السبب نحتل التقدنر ا

شكلت أول ضربة هامة في تارنخ إسرائنل للتقدنر االستخباري الذي تقولب في  2933تشرن  العام 
والتي كايت تشنر إلى الجمود الفكري. ولذلك فإ  تقدنرات االستخبارات « المفهوم»حنيه بكلمة 

رت تمنل ميذ ذلك الحن  إلى الحذر وعدم إعطاء تقدنرات نقنينة وترك هامش ما اإلسرائنلنة صا
 للتطورات غنر المتوقعة.

في شعبة « التقدنر القومي»كما أ  الجدل في إسرائنل لم نتوقف ميذ ذلك الحن  حول جدوى حصر 
ًا في وزارة االستخبارات العسكرنة رغم توفر وحدات أبحاث هامة في كل م  الموساد والشاباك وأنض

الخارجنة اإلسرائنلنة. لك  كل هذا الجدل لم نقد حتى النوم إلى تغننر مركزنة التقدنر السيوي لشعبة 
االستخبارات العسكرنة في الحناة العامة اإلسرائنلنة. ورغم توصنة لجية أغرايات التي بحنثت في 

أم  قومي إال أ  الصنغ بضرورة تشكنل مجلس  2933إخفاقات االستخبارات في حرب تشرن  العام 
التي تم ابتداعها حتى النوم لهنئة األم  القومي اإلسرائنلي أبقت هذه الهنئة ومسؤولها في موقع 
استشاري لرئنس الحكومة أكنثر م  أي شيء آخر. فقوة الجنش اإلسرائنلي ومركزنته في الحناة 

 الستخبارات.اإلسرائنلنة أبقت حتى اآل  على حصرنة التقدنر السيوي بند شعبة ا
، عمنر ربابورت نلخص التقدنر «ماكور رنشو »وفي كل حال فإ  المعلق العسكري لصحنفة 

السيوي لالستخبارات اإلسرائنلي في عشرة مخاطر نيبغي للدولة العبرنة االستعداد لمواجهتها في العام 
اك على حدود قطاع نيتهي بوقوع اشتب 2024المقبل. ونبدأ ربابورت تلخنصه باإلشارة إلى أ  العام 

غزة رغم الحرب الطونلة في الصنف الماضي في ظل استمرار الهدوء على الجبهة الشمالنة رغم 
تسرب الينرا  بن  الحن  واآلخر إلى هضبة الجوال  المحتلة م  سورنا. وهذا نطرح السؤال المركزي: 

 ما الذي نمك  أ  نحدث وكنف سنبدو العام المقبل أمينًا؟
في العام « الجبهة األشد تفجراً »دنر االستخباري نميح اهتمامًا للجبهة الشمالنة ونعتبرها ونرى أ  التق

المقبل العتبارات بنيها تزاند قوة جماعات الجهاد العالمي في جيوب هضبة الجوال . ونقول إ  عدم 
اهتمامها حالنًا  ايزالق الينرا  إلى إسرائنل نعود إلى ايشغال هذه القوى الجهادنة بمحاربة اليظام وعدم

بفتح جبهة مع إسرائنل. ولك  إذا استتب األمر لهم فسنبادرو  لعملنات قد تشعل الجبهة. وهذا 
 احتمال بن  المتوسط والعالي.

بعد ذلك نأتي خطر الصدام في لبيا . ونشنر التقرنر إلى أيه رغم تجيب حزب هللا ميذ حرب لبيا  
حنث ش  الحزب  2024إال أ  الوضع تغنر في العام الصدام مع إسرائنل  2007النثاينة العام 

هجمات ردًا على استهداف قافلة سالح له على األرض اللبياينة وتيفنذ إسرائنل عملنات اغتنال لعدد 
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م  يشطائه. وقد بيى حزب هللا ليفسه ترساية سالح هائلة نمكيها ضرب كل يقطة في إسرائنل حتى 
كنلوغرام م  المتفّجرات نمك  أ   300نة ال تقل ع  وبرؤوس حرب GPSبصوارنخ موجهة بيظام 

تستهدف ميشآت استراتنجنة منثل رئاسة األركا  أو محطات الطاقة. ونتخوف التقدنر أنضًا م  
عملنات هجومنة برنة م  جايب حزب هللا وم  احتمال شل موايئ ومطارات ألنام عدة. عمومًا 

 تعتبر المواجهة مع لبيا  ذات احتمال متوسط.
هياك خطر العملنات الشعبنة داخل األراضي الفلسطنينة المحتلة في الضفة الغربنة والقدس مع و 

استبعاد يشوب ايتفاضة نثالنثة خصوصًا في ظل استمرار الجهود الدنبلوماسنة للسلطة الفلسطنينة في 
 الحلبة الدولنة.

المخاطر المتوقعة ولك  ولك  احتماالت الصدام بن  إسرائنل وحركة حماس في قطاع غزة تعتبر بن  
لنس بأرجحنة كبنرة. وتقدر االستخبارات اإلسرائنلنة أيه نصعب على حماس الخروج قرنبًا لمعركة 
ضد إسرائنل قبل ترمنم قواتها. لك  تقدنر االستخبارات نرتكز إلى ميطق تؤم  االستخبارات بأيه ال 

لنس »قود إلى حرب على قاعدة نتوفر دائمًا. فالضغط المصري واإلسرائنلي على القطاع قد ن
 ولك  هذا احتمال متوسط.«. لحماس ما تخسره

وتقدر االستخبارات احتمال وقوع عملنات اختطاف إلسرائنلنن  م  أجل تحرنر أسرى، لك  هذا 
 احتمال متوسط.

بعد ذلك تأتي الصوارنخ اإلنراينة وخطرها على إسرائنل. وهياك احتمال بتجدد الحدنث ع  هجوم 
. وذلك على خلفنة ايتهاء االتفاق المرحلي بن  الدول 2021إسرائنلي على إنرا  في العام عسكري 

نرا  بشأ  تجمند مشروعها اليووي. وال تنثق إسرائنل حتى اآل  بالوعود األمنركنة واألوروبنة  الغربنة وا 
العسكري.  بعدم إلغاء العقوبات المفروضة على إنرا  قبل التأكد م  ابتعادها ع  الطرنق اليووي

 عمومًا احتمال الضربة العسكرنة إلنرا  متدينة.
وهياك خطر تعرض خط الغاز اإلسرائنلي لمخاطر تقود إلى قطعه خصوصًا أيه خط وحند. ولك  

 احتماالت حدوث ذلك جراء عمل تخرنبي مقصود ضعنفة.
لجزنرة المعزولة ع  إسرائنل خصوصًا أ  الدولة العبرنة أشبه با اإليتريتبعد ذلك نأتي خطر قطع 

 المرتبطة مع العالم بكابلي اتصاالت بحرنن . احتمال تخرنب الكابلن  ضعنف جدًا.
وهياك خطر تعّرض إسرائنل لهجمة سانبر ولك  إلسرائنل تفوق في هذا المجال لك  هذا التفوق ال 

 نحول دو  تعّرض إسرائنل لهجمات احتمال تزاندها مرتفعة.
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سرائنل لهجمات برنة عبر األيفاق. وقد استنثمرت إسرائنل أموااًل طائلة وأخنرًا هياك خطر تعرض إ
 لميع هذا الخطر على كل الجبهات، لك  احتمال حدوث ذلك ضعنف إلى متوسط.
 29/22/2124السفير، بيروت، 

 
 حول التوجه لمجلس األمن .. ماذا يفعل عباس؟ .47

 ناسر الزعاترة
ذي ورث ميظمة التحرنر الفلسطنينة والسلطة وحركة لم نعد بوسعيا مالحقة سناسات هذا الرجل ال

فتح بدعم قوًى ال ترند خنرا بالقضنة الفلسطنينة، فهو نفاجئ الجمنع مرة تلو األخرى بمواقف تكسر 
كل النثوابت الفلسطنينة حتى في حدها األديى، والمصنبة، بل الكارنثة أيك تجد م  ندافع عيه ونطبل 

 تآمره على ناسر عرفات وتهنئة األجواء الغتناله م  قبل الصهانية. له، حتى م  أولئك الذن  أدايوا
وفي حن  كا  البعض نتيدر بدكتاتورنة عرفات رحمه هللا، فقد نثبت اآل  أيه أرحم م  خلفه، إذ ال 
وجود هذه األنام لميظمة التحرنر إال باالسم، وال وجود لقرار جماعي في فتح، والسلطة كلها بندنه، 

 نيتقد حتى مجرد االيتقاد، نجري إبعاده على الفور. وم  نتمرد أو
، وهذا الرجل نأخذ القضنة في تنه مزم ، ونحّول السلطة إلى أداة لحفظ أم  2004ميذ العام 

االحتالل، والحنلولة دو  أي شيء نزعجه، وحن  نيتفض الياس أو نحاولو  االيتفاض نمع  فنهم 
حتالل، ونتلقى مقابل ذلك الكنثنر م  اإلطراء، ربما باستنثياء تقرنعا، ونجيد أميه لميع االحتكاك مع اال

بعض الهجاء م  لنبرما ، وهو الهجاء الذي ال نكف تابعوه ع  اعتباره دلنال على حرصه على ما 
 «.المشروع الوطيي»نسمى 

في ونثائق التفاوض الشهنرة، فاجأيا محمود عباس بحجم تيازالته، وفي إصراره على التيسنق األميي 
ورفض المقاومة، وتسفنه تارنخها، وفي الحروب النثالنثة التي شيها االحتالل على قطاع غزة، فاجأ 
الجمنع بمواقفه، بخاصة في الحرب األخنرة التي نحرص اآل  على تحونلها م  محطة اليتصار 
بريامج المقاومة، إلى محطة لسرقة سالح المقاومة، وضم القطاع إلى الضفة في بريامج التيسنق 

 األميي والعبث التفاوضي.
اآل  نفاجئ عباس الجمنع بقصة أخرى عيوايها الذهاب إلى مجلس األم  الدولي م  أجل تحدند 
سقف زميي إليهاء االحتالل )عرنقات نتوقع أ  نكو  التصونت على المشروع النوم االنثين (. ومع 

بعاده ع  فكر ا لمقاومة أل  أحدا لم نقتيع أييا يدرك أ  أصل اللعبة هو م  أجل إلهاء الشعب وا 
، بما فنها القدس الشرقنة 73نوما أ  الفلسطنينن  سنحصلو  على دولة كاملة السنادة على حدود 

م  خالل المؤسسات الدولنة.. مع أييا يدرك ذلك، إال أييا فوجئيا بالرجل نحّول اللعبة إلى محطة 
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ج أمرنكا ونضطرها إلى استخدام الفنتو جدندة للتيازل المجايي للعدو، وكل ذلك م  أجل أ  ال نحر 
 ضد مشروع القرار.

لمزند م  تفصنل المصائب التي ايطوى علنها مشروع القرار، لخص بنا  لحركة الجهاد األمر بشكل 
جند، يأخذ ميه بعض المقتطفات: أ  المشروع نتيازل سلفا ع  كل القرارات الصادرة حول فلسطن  

بشأ  الجدار ُنعد  2001فهياك قرار م  محكمة الهاي عام  ي،ع  مؤسسة األمم المتحدة. وللتذك
 ، لك  السلطة تيساه، ولم نترتب علنه أي شيء.242أقوى م  قرار 

، بل 2973في مشروع القرار ال تطالب السلطة بالدولة الفلسطنينة على حدود الرابع م  حزنرا  
ادل األراضي. ونعلم الجمنع ماذا تتحدث ع  مفاوضات تستيد إلى هذه الحدود؛ ما نفتح الباب لتب

نعيي هذا البيد م  حنث إبقائه الكتل االستنطاينة الكبرى التي تسرق أهم أراضي الضفة في مكايها، 
 مقابل أراٍض أخرى أقل قنمة بكنثنر.

، واليتنجة هي شطب عودة القدس الشرقنة التي نرددها «كعاصمة لشعبن »نتحدث القرار ع  القدس 
، وفتح الباب أمام عاصمة في الضواحي التي ُضمت إلى المدنية بعد عام 242بقرار  القوم ميذ قبلوا

73. 
التي تتحدث ع  حل « بالمبادرة العربنة»الالجئن  الفلسطنينن  وممتلكاتهم « حق عودة»نربط القرار 

ل. ، وهو تيازل قدنم في واقع الحا41لقضنة الالجئن ؛ ما نعيي أيه ال عودة ألراضي « متفق علنه»
سيوات،  20ففي ونثائق التفاوض، نتحدث عرنقات ع  موافقة أولمرت على إعادة عشرة آالف خالل 

فترد علنه لنفيي )نأملو  اآل  بفوز تحالفها على يتيناهو!!( بأ  ذلك رأي أولمرت الشخصي، وأ  
 «.صفر»الرقم الذي سنعود هو 

، وال معيى لهذا التارنخ سوى أ  تأخذ 2023نعطي المشروع/ القرار االحتالل مهلة للبقاء حتى العام 
وقتها، وتكمل ابتالع الضفة وتهوند القدس. واألهم، طبعا في ظل استمرار التفاوض « إسرائنل»

 العبنثي والتيسنق األميي ومطاردة المقاومة.
في ضوء ذلك كله ال بد م  القول، إيه آ  األوا  لشرفاء حركة فتح أ  نيضموا إلى بقنة الشعب 

نيي في رفع الصوت عالنا والقول لهذا الرجل، إيه آ  األوا  الرحنل، والشعب الفلسطنيي الفلسط
 سنتدبر أمره م  دويك.

 29/22/2124الدستور، عمان، 
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 نثورة "القلنسوات الصغيرة" في إسرائيل .48
 منرو  رابو بورت 

بدا واضحًا أ  التمنثنل ، 2009بعد أ  ايتهى عد األصوات في االيتخابات الينابنة اإلسرائنلنة، العام 
السناسي للمجتمع القومي الدنيي قد أفل يجمه، وذلك أ  حزب البنت النهودي، وهو ورنث الحزب 
القومي الدنيي الذي منثل في برلمايات إسرائنل كافة ميذ تأسنسها، حصل على نثالنثة مقاعد مقارية بـ 

 لماضي.مقعدًا كا  نحصل علنها ميذ أواخر سبعنينات القر  ا 22إلى  20
ما حدث هو أ  القومنن  المتدنين ، الذن  طالما سعوا إلى الجمع بن  التزامهم التام بالحركة 

وذلك على العكس م  النهود المتدنين  األرنثوذكس الذن   –الصهنوينة والتزامهم بالتقالند النهودنة 
لسناسنة العلماينة، وبشكل ايتهى بهم األمر إلى االيدماج بأحزاب إسرائنل ا –رفضوا الفكرة الصهنوينة 

خاص بحزب اللنكود الذي ميح حنزًا كبنرًا للمستوطين ، حنث نشكل بنيهم قطاع المتدنين  القومنن  
 أغلبنة مطلقة.

برز يافتالي بنينت، وهو ضابط سابق في وحدة المغاونر، كّو  نثروة م   2002وفي أواخر العام 
 في حزب البنت النهودي.عمله في صياعة التقينات، وتسلم زمام األمور 

وكا  يافتالي عّن  في العام الماضي وزنرًا لالقتصاد ووزنرًا للخدمات الدنينة، ومازال نشغل الميصبن  
 حتى اللحظة.

 21ونتوقع له أ  نفوز بما ال نقل ع   2023مقعدًا في ايتخابات العام  22حصل الحزب على 
في آذار القادم، ما م  شك في أيه الحزب األكنثر  مقعدًا في االيتخابات التي م  المفترض أ  تجرى

 جذبًا هذه األنام.
مرشحًا، وهو عدد كبنر نتجاوز  44نتيافس اآل  في التصفنات األولنة تمهندًا لاليتخابات القادمة 

 المرشحن  في كل واحد م  األحزاب األخرى بما في ذلك "اللنكود" و"العمل".
تزمن  )أحدهما مسلم واآلخر درزي(، وهو األمر الذي نتيافى انثيا  م  المرشحن  لنسا نهودنن  مل

مع ما كا  حتى وقت قرنب شرطًا أساسنًا نيبغي أ  نتوفر في كل م  كا  نرغب في الترشح على 
قائمة الحزب الدنيي القومي الذي نأمل يشطاؤه في أ  نصبح زعنمه بنينت رئنسًا للوزراء في 

 القادمة ففي االيتخابات التي تلنها.إسرائنل، إ  لم نك  في االيتخابات 
كو  ممنثلي هذا التنار م  ذوي القليسوات المحنكة )والقليسوات المحنكة التي نلبسويها تمنزهم ع  
القليسوات الكبنرة المصيوعة م  الفرو التي نلبسها النهود المتدنيو  األرنثوذكس( نطمحو  إلى تسلم 

 عنة.هذا الميصب ال نقل ع  نثورة سناسنة واجتما
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فحتى في أنام عزها كايت هذه المجموعة هامشنة في المجتمع، وال تزند على كويها حكانة جايبنة 
 على حافة المشروع الصهنويي.

صحنح أ  ذوي القليسوات المحنكة شكلوا العمود الفقري لحركة االستنطا ، إال أيهم تركوا حزب 
طيي، أما اآل ، وتحت زعامة بنينت، فهم اللنكود العلمايي نتسلم زمام السناسة على المستوى الو 

 نرغبو  في االيتقال م  الجلوس في المقعد الخلفي إلى تسّلم عجلة القنادة.
نعزو الكنثنر هذا التغنر إلى بنينت يفسه، فقليسوة صغنرة تستقر على رأسه الحلنق، ال تشبه 

العلماينن  اإلسرائنلنن   شخصنته م  قرنب أو بعند شخصنة الزعنم المتدن  الذي نيفر ميه كنثنر م 
 حتى داخل التنار النمنيي.

وهو في الوقت ذاته يموذج حي لرجل األعمال الياجح في صياعة التقينات العالنة بعد أ  باع 
ملنو  دوالر، وهو إيجاز مقدر جدًا في بلد نفتخر بأيه  241الشركة التي أسسها، واسمها سنوتا بـ 
 وط  "الصاعدن  على سّلم اليجاح".

منثل كنثنرن  مم  نيتمو  إلى تناره، خدم بنينت كضابط في وحدة مغاونر تابعة للجنش اإلسرائنلي، 
وهذه الحرفة العسكرنة تساعده على تعزنز صورته كوطيي حقنقي وتسمح له بتبيي أسلوب حدنث 

 أشبه بأسلوب العسكر.
نتشاور مع الحاخامات  نتردد بنينت على الكينس، ولكيه على اليقنض مم  سبقه م  زعماء حزبه ال

قبل أ  نتخذ قرارًا سناسنًا معنيًا، وم  المؤكد أيه األقل تدنيًا م  بن  جمنع الزعماء الذن  عرفهم هذا 
 الحزب الدنيي.

لقد ُكتب الكنثنر ع  األهمنة التي تعلق على القدسنة المضفاة على توطن  النهود في "أرض إسرائنل" 
اعتبر حاخامات ويشطاء المجتمع القومي المتدن  ذلك قنامًا  ، بل2973)فلسطن ( بعد حرب العام 

 بواجب توراتي، وما كا  لحركة االستنطا  بأسرها أ  تمضي قدمًا لوال هذه المفاهنم. 
نعتقد بنينت جازمًا بأ  "أرض إسرائنل" ملك للشعب النهودي بموجب حق إلهي حصري لهم دو  

نة على أنة بقعة م  هذه األرض المقدسة نعد مرفوضًا، سواهم، ولذلك فإ  فكرة إقامة دولة فلسطني
 وهو في هذا نسنر على يهج م  سبقه م  قادة هذا التنار.

إيما نكم  الفرق بنيه وبنيهم في أيه ال نخفي آراءه، وال نطلب م  اليخب ذات التوجه النساري أ  
لة في ذلك"، ويقل عيه أنضًا تتفهمه، لقد يقل عيه القول: "لقد قتلت الكنثنر م  العرب وال أجد مشك

 القول إ  الفلسطنينن  لنسوا أكنثر م  "شظنة في القفا".
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وشعار حملته االيتخابنة الحالنة هو "توقفوا ع  االعتذار"، وهذا بمنثابة العكس تمامًا م  الشعار 
 السابق الذي تبياه معسكر االستنطا  الذي تحدث ع  "االستنطا  في القلوب"، ونقصد به في قلوب

 عامة اإلسرائنلنن .
خالل عملنة الجرف الواقي ضد غزة في الصنف الماضي، وقف بنينت موقفًا معارضًا لنس فقط 
يما أنضًا للجنش الذي تضفى علنه في العادة صفة القدسنة، إذ  لرئنس الوزراء بينامن  يتيناهو وا 

نكفي للمضي قدمًا إلى يهانة اعتبرهما جمنعًا خاطئن  م  وجهة يظره، أليهما لم نملكا م  الجرأة ما 
 المطاف وسحق "حماس" تمامًا وا عادة احتالل قطاع غزة بأسره.

ويظرًا أل  معظم اإلسرائنلنن  نرو  يتنجة الصراع مع "حماس" تعاداًل، إ  لم نك  فشاًل ذرنعًا، فإ  
 الدنيي.ذلك أكسبه تقدنرا كنثنرا م  ميتسبي معسكر النمن  ولنس بالضرورة فقط ميتسبي المعسكر 

نقول دايي دانا ، الرئنس السابق لمجلس "نشع" )الذي نمنثل المستوطين ( والمرشح العلمايي في 
التصفنات النهودنة األولى، إ  منثل هذه المقاربة تكسب بنينت الكنثنر م  األصوات في أوساط 

 الشباب اإلسرائنلنن  المتخرجن  م  الخدمة العسكرنة.
زبه المرتبة األولى في أوساط الياخبن  في س  الخامسة وبحسب استطالعات الرأي نحتل ح

 والعشرن  وما دويها.
، وبذلك فهم ال نعرفو  2973ونشرح ذلك دانا  بالقول إ  معظم اإلسرائنلنن  ولدوا بعد حرب العام 

إسرائنل دو  الضفة الغربنة، ويفس الشيء نيطبق على ما نزند على ملنو  م  المهاجرن  الذن  
التحاد السوفناتي سابقًا في التسعنينات م  القر  العشرن ، وكل هؤالء إقياعهم بوجوب أ  قدموا م  ا

 تتخلى إسرائنل ع  الضفة الغربنة أصعب بكنثنر م  إقياعهم بضم هذه المياطق إلنها.
 ومع ذلك، نثمة عيصر آخر ربما نساهم في جذب الياخبن  اإلسرائنلنن  إلى هذا الحزب الدنيي.

  وم  نقف خلفهم م  أحزاب نمنينة نسعو  طوال السبعة واألربعن  عامًا الماضنة كا  المستوطيو 
إلى تغننر الوقائع على األرض بحنث نصبح مستحناًل أ  تقام دولة فلسطنينة قادرة على البقاء 

ألف إسرائنلي في الضفة الغربنة، نشعرو   310واالستمرار، واآل ، وبعد أ  تم توطن  ما نزند على 
أيجزوا مهمتهم وأيهم اآل  على استعداد لاليتقال إلى الخطوة التالنة، أال وهي وضع أجيدة بأيهم 

 خاصة بهم لرسم مستقبل إسرائنل وصراعها مع الفلسطنينن .
حتى اآل  ال نوجد مقترح واحد مترابط ومشترك لميتسبي هذا القطاع، خذ دانا  على سبنل المنثال 

ي الضفة الغربنة، وتفكنك جدار العزل ويقاط التفتنش لميح الذي نقترح إلغاء الحكم العسكري ف
 الفلسطنينن  حقوقًا مدينة كاملة دو  ميحهم حق التصونت في االيتخابات البرلماينة.
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وميح  –بالمائة م  مساحة الضفة الغربنة  70وهي تقرنبًا  –وأما بنينت فنقترح ضم الميطقة "ج" 
 ألف إيسا . 200الذن  نعنشو  داخلها ونقدر عددهم بـ الحقوق السناسنة الكاملة للفلسطنينن  

وهياك آخرو  )م  أعضاء حزب اللنكود( منثل الرئنس روفن  رنفلن  نقترحو  ميح هذه الحقوق 
 لجمنع الفلسطنينن  في الضفة الغربنة، ما ستتحول معه إسرائنل إلى دولة نثيائنة القومنة.

ى حد ما عاجًا باألفكار أكنثر مما نعج بالزعماء على نبدو المعسكر المحنط بحزب البنت النهودي إل
شاكلة زعنم حزب العمل إسحق هنرتسوغ وزعنمة حزب الحركة تسنبي لنفيي اللذن  ال نزاال  لصنقن  
بفكرة المفاوضات التي ال تيتهي مع الفلسطنينن ، وهي مفاوضات ال تؤدي إلى شيء وتتجاهل 

 الوقائع على األرض.
زاء ذلك نشعر كنثن ر م  اإلسرائنلنن  أ  بنينت "نخبرهم بالحقنقة" بنيما هنرتسوغ وتسنبيي نبنعويهم وا 
 حزمة م  األكاذنب.

ومع ذلك، نعترف حتى دانا  بأ  بنينت والمعسكر السناسي الذي نمنثله غنر جاهزن  لتسلم زمام 
عة عشر لنس فقط أليه م  المستحنل تشكنل حكومة بخمسة عشر أو حتى سب –القنادة في إسرائنل 

يما أل  بنينت غنر قادر بعد على  مقعدًا في البرلما ، وخاصة إذا كيت جزءًا م  النمن  المتطرف، وا 
 صناغة مقترح لضم الضفة الغربنة بحنث نمك  أ  نكو  مقبواًل لدى معظم اإلسرائنلنن .

ى لها م  لعل هذه هي أكبر مفارقة إسرائنلنة، فإسرائنل غنر قادرة على التوصل إلى تسونة نتسي
خاللها التخلي ع  الضفة الغربنة وغزة، بنيما هي في الوقت ذاته غنر مستعدة البتالعهما، ولعل 

 يجاح بنينت نسلط الضوء على الطرنق المسدود الذي تجد إسرائنل يفسها قد وصلت إلنه.
28/22/2124، "ميدل إيست آي"  

 28/22/2124األيام، رام هللا، 
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 دا  مرغلنت
 روائع طرق أبو ماز . نعمل بطرنقة المقلوب على المقلوب.

. نعرف بأ  موشنه بوغي نعلو  دقنق في ادعائه بأ  إسرائنلمع  األميينهدد بوقف التعاو  
ول له قادة نق أنضاما تحقق هذا التهدند بالفعل. هكذا  إذا إسرائنلم   أكنثرالفلسطنينن  سنتضررو  

فنلقي الشباب الفلسطنينو   –. ولكيه نواصل التهدند، وال نيفذه، غنر أ  روح القائد تفعل فعلها أجهزته
بمبادرتهم الزجاجات الحارقة بالجملة يحو سنارات النهود، وواحدة م  كنثر تصنب وتشتعل وتتسبب 

 ألننال شبنرا باالحتراق والكفاح في سبنل حناتها.
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أ  نرابط رجال السلطة الفلسطنينة في المعابر الى غزة، بموجب اتفاق تحقق في كما أيه نطالب ب
حملة الجرف الصامد. أما حماس فتتلبث، وبالتالي فا  الدول المايحة ال تيقل الى غزة المبالغ 
الطائلة التي وعدت بها في المؤتمر في القاهرة. لقد جاءت الجرف الصامد كي تحقق بالضبط هذه 

تخطيء فتحتل القطاع(،  إسرائنلكايت  إذا)إال  أخرى أهداف إلىكا  نمكيها أ  تصل  اليتنجة وما
تحقنق مرابطة رجاله في  إلىولك  هيا تأتي لحظة التمننز الدقنقة للخبراء: أبو ماز  ال نسارع 

غزة، وبتلبنثه نضعف ضغط الدول العربنة المايحة على حماس للموافقة على ذلك.  إلىالمعابر 
 نرند أ  نرضع تماما منثلما ال ترند البقرة أ  ُترضع. العجل ال

بمشروع  األم مجلس  إلىوهي مرحلة مركزنة. فأبو ماز  لم نتقدم فقط  أخرىواآل  جاءت مرحلة 
 أخرىتصونت سرنع. لماذا؟ مرة  إلىنسعى  أنضاالجايب بل  أحاديفلسطن  بشكل  إلقامةالقرار 

في تصونت  األم رفض التشكنلة الحالنة في مجلس مقلوب على مقلوب. هياك احتمال في أ  ت
راحة  أكنثرم  كايو  النثايي ستتغنر تشكنلة المجلس، وستكو  ظاهرا  األولعادي مشروعه. بعد 
لمشروعهم، وهذا سنجبر الوالنات المتحدة على استخدام الفنتو. ولك  أبو  أغلبنةللفلسطنينن . ستكو  

 أخرىتخدام الفنتو ولهذا فايه نفضل أ  نخسر هيا واآل ، مرة الس األمرنكنن ماز  ال نرند أ  نحرج 
 مقلوب على مقلوب.

طرنق مسدود.  إلىأال تدع المفاوضات السناسنة تتدهور  بإسرائنلم  هذه الياحنة كا  نجدر 
صحنح أ  بينامن  يتيناهو غنر معيي بحل الدولتن  للشعبن  والذي هو التسونة األقل شرا، ولك  

كا   أخرىتجاه الفلسطنينن  ما كا  لنفوت شنئا م  زاونة يظره. فمرة  أكبربدى سخاًء حتى لو كا  أ
بأ  أبو ماز   – وأوروبا أمرنكافي عالقاتها مع  إسرائنلفي الموضوع الذي ننثقل على  –سنكتشف 

 .األخرىسناسي المقلوب على المقلوب، المرة تلو 
 28/22/2124اسرائيل اليوم   
 28/22/2124رأي اليوم، لندن، 
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