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 40 :كاريكاتير

*** 
 
 نها ستقاطعها ولدينا الرد المناسبأبلغتنا بأ و"إسرائيل": الحكومة ستعلن يوم االثنين عباس .0

رئيس محموود عبواسإ  ن الجانوإل ااسورائيلي أبل نواإ بينوم سوياوم بمااورتنوا لوور ت و يل القال : رام هللا
لية رد لرول ح ومة الولاق الووني التي سترلن يوم االثنوين الاوادمإ ونحون ناوولإ  ن ل ول خوووئ  سورائي

 متضوامنا لرنسوويا موون  ووربناإ مسووال اليوووم السووبت 32وأضووافإ خووسل اسووتابال  للسوويني مناسووإل ل ووا 
إ بمار الرئاسة لي مدينة رام هللاإ نحن سنيخذ األمور خووئ خووئإ ولن ن ون البادئين لي ]أول أمس[

 الردإ ول ن ناولإ  ن أي خووئ  سرائيلية سي ون ل ا رد من جانبنا 
أن  سوورائيل تريوود أن تراقبنووا ألننووا اتفانووا موون حر ووة حموواس علوول تحايووق الم ووالحة التووي سوورينا وتووابنإ 

دائما ل اإ وت  يل ح ومة الولاق التي ستضم وزرال مستالين 'ت نووقراو' لويس ل وم عسقوة بويي ل ويل 
ف  لول أن الح وموة سوتتبنل برنامجوم وسياسوتمإ واوي االعتورا وأ وار سوال لوتح أو حمواس أو غيراموا 

 بدولة  سرائيلإ ونبذ اارااإل واالعتراف بال رعية الدولية 
موقفنا الرسمي او أننا مستردون للرودئ  لل واولة المفاوضات لمودئ تسورة أ و ر  عباسإ  ذلكوقال 

أخرىإ  ذا والات  سرائيل علل  وسق سورا  الدلروة الرابروة مون األسورىإ والتر يوز علول ملوف الحودود 
 ألولل من المفاوضاتإ وأن تتوقوف  سورائيل عون االسوتيوان خوسل اوذر الفتورئ خسل األ  ر الثسثة ا

اووذر  ل ووا موالووإل  وورعية وقانونيووة واووي ليسووت  وورووا مسووباةإ لالدلرووة الرابرووة اووي اتفوواق  وأضووافإ
يجإل تنفيذرإ وترسيم الحدود ضروري لنررف حدود دولتنا وحدود دولت مإ و ذلك وقف االستيوان اوو 

يوووووات المتحووووودئ األمير يوووووة تاوووووول  ن االسوووووتيوان غيووووور  ووووورعيإ وأوروبوووووا تاووووواون مولوووووإل دولووووويإ لالوال
 االستيوانإ و ل الرالم يرتبرر غير  رعي 

إ بيي حق تاوم  سرائيل بحجز أموال الضرائإل الفلسوينيةإ ل ذر أمووال للسووينية تاووم عباسوتسالل 
 للماذا  من قيمت ا ماابل ذلكإ ورغم ذلك ياومون باحتجازاا %2بجبايت ا وتيخذ 
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وقووالإ نحوون نريوود  قامووة دولتنووا المسووتالةإ لووذلك ناووول ل ووم 'االسوورائيليون'إ أيوون حوودود مإ ل سوورائيل اووي 
االتفواق علول   ننوا نريودوأضوافإ لوذلك ناوولإ  الدولة الوحيدئ لي الرالم التي لويس ل وا حودودا واضوحة 

 لة  سرائيل بيمن واستارار ترسيم الحدود عند استئناف المفاوضات لتريش دولة للسوين  لل جانإل دو 
سووسميةإ ول وون  33وتووابن أن السووسم موون دولووة للسوووينإ سووييتي اسوورائيل بالسووسم موون  دولووة عربيووة واي

وقووووالإ نحوووون   سوووورائيل م وووورئ علوووول االحووووتسل واالسووووتيوان والاتوووول واعتوووودالات المسووووتوونين اليوميووووة 
 يدوم سنتحمل  ل اذر الظروفإ ول ن علل  سرائيل أن تف م أن الظلم لن 

واسوووتررمإ ملوووف المفاوضوووات التوووي جووورت مووون الجانوووإل ااسووورائيليإ قوووائسإ لاووود بووودأنا مفاوضوووات مووون 
الجانإل ااسرائيلي من خسل الجانإل األمير ويإ واتفانوا علول أن ي وون االنسوحاإل مون األراضوي التوي 

 أساسًا ل ذر المفاوضات التي ستستمر لمدئ تسرة أ  ر  1663احتلت عام 
ي اذر األثنال عاودنا اتفاقوا رخورإ واوو مختلوف عون االتفواق األولإ ويترلوق بتيجيول وأضاف الرئيسإ ل

ذاابنا  لل المنظمات والمراادات والمواثيق الدولية لمدئ تسرة أ  ر ماابل االراج عن أسرى ما قبول 
لوراج اتفاق أوسلوإ وبالفرول أولاوت  سورائيل سورا  الودلرات األولول والثانيوة والثالثوةإ ول ن وا رلضوت اا

 عن الدلرة الرابرة بدون أي سبإل 
مرااوودئ دوليووةإ موون ضوومن ا اتفاقيووات جنيووف  13إ لووذلك قررنووا التوجووم واالنضوومام  لوول الوورئيسوتووابن 

 األولل والثانية والثالثة والرابرةإ  رد علل  سر  سرائيل االتفاق الخاص باألسرى 
رئ وعظيمووة لنلتاووي بي وودقال حايايووين وجوودد الوورئيس ترحيبووم بولوود التضووامن الفرنسووي قووائًس: لر ووة نوواد

جووااوا ليافوووا  لوول جانووإل ال وورإل الفلسوووينيإ وليربووروا عوون تاووديرام لنضووالمإ ويحووذوا حووذو المناضووول 
 ال بير األممي ليرنو تويل الذي قضل حياتم من أجل حرية ال روإل ونضال اإ خا ة نضال  ربنا 

 وو ادئ مواونووة ال وورف الفلسوووينية  ت ريمووًا وموونح الوورئيسإ زوجووة الفاوود تويوول السوويدئ ايزابيوول تورجمووان 
 وتاديرًا لرو  زوج ا ال  يد المناضل لي سبيل تحرير للسوين  

 30/0/4104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 عباس يهنئ السيسي بفوزه في االنتخابات المصرية ويتفقا على لقاء قريب .2

السووبتإ الوورئيس الم ووري المنتخووإل الم ووير عبوود الفتووا   رئيس محمووود عبوواسإ اليووومالوواوواتف : رام هللا
أن اووذا الفوووز ي وو ل عبوواس واعتبوور  السيسويإ م نئووا بفوووزر ال اسووح لووي االنتخابووات الرئاسووية الم وورية 

دعمووا لاضووية للسوووين ورلرووة االمووة الرربيووةإ متمنيووا التاوودم واالزداووار واالموون ألرم ال نانووةإ م وويدا 
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 ووور ال ووواياة خدمووة للاضوووية الفلسووووينيةإ ودوراووا البوووارز لوووي انجووواز بالوودور الريوووادي الوووذي تاوووم بوووم م
 الم الحة الفلسوينية 

ان انتخوواإل الوورئيس السيسووي يا وود ارادئ ال وورإل الم ووري ال ووايق الووذي يروويش الاضووية  عبوواسوقووال 
 الفلسوينية مرم لي وجدانم 

ات التاريخيوة التوي توربو عباس والسيسويإ علول أن يلتايوا قريبوان لتنسويق المواقوف وترزيوز الرسقوواتفق 
  ربي للسوين وم رإ دون تحديد موعد اللاال 

 30/0/4104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 هنية: التباينات حول تشكيل الحكومة تحت السيطرة .3

أ وود  سووماعيل انيووةإ رئوويس الح ومووة الفلسوووينية لووي غووزئإ أنووم ال نيووة للتراجوون عوون قوورار  ن ووال : رلووح
وأ وار  اسامإ م يًرا  لل أنم يوا ل متابرة الحووارات حوول  تموام ت و يل ح وموة التوالوق وايعسن وا االن

انية لي  لمة لم خسل وضن حجر األساس لم روع  س اني لي رلح جنوإل قواع غزئ اليوم السوبت 
ي وقوال:  نحون لو (  لل أن التباينات التي ظ رت ماخًرا حول ت  يل الح ومة تحت السويورئ 21-3)

توا ووول علووول مووودار السووواعة مووون خوووسل متوووابري ملوووف الحووووارات والمفاوضوووات بوووين حمووواس ولوووتح   
وأضوواف:   ن ت وو يل ح ومووة الولوواق الووووني لووي وريا ووا لتووذليل اا وو اليات بوورو  وونيووة ومسوواولية 

 اجتماعيةإ وأنم ال نية للتراجن عن الارار الفلسويني ب ن ال االناسام  
ي البورام  وخوسف لوي الم وارين بوين حمواس ولوتحإ مسوتدر ا الاوول:  ل ون وأ ار  لل وجود تباينوات لو

لوووي مراحووول التحووورر الوووووني يجوووإل الرمووول بالاواسوووم الم وووتر ة اعووووال ال ووورإل موووا يتولووون  ليوووم مووون 
وأوضووح انيووة أن ح ومتووم اسووتمرت بالمسوواولية والرموول علوول موودار ثموواني سوونواتإ  واووي  االسووتاسل  

 ألخيرئ لتحمل األمانةإ ولن تتخلل عن ذلك   حسإل قولم عند مساوليات ا حتل اللحظة ا
ولي سياق رخرن قام انية اليوم السبت بزيارئ  لل منزل األسير المحرر سريد حرإل  ورق رلوح والوذي 
 ألرج عنم قبل أيام بردما أمضل أ ثر من سبن سنوات لي سجون االحتسل حيث انير بواالراج عنوم 

 لوول األسوورى لووي سووجون االحووتسل عامووة واألسوورى المضووربين عوون ووجووم انيووة خووسل الزيووارئ التحيووة 
وأعرإل عن أملم لي أن تتم  فاة تبادل جديدئ علل غرار  فاة تبادل  يوما خا ة  23الورام منذ 

  اليو لإللراج عن باية األسرى لي سجون االحتسل 
 30/0/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اعيفتتح عدة مشاريع سكنية بالقط هنية .4
رئوويس الوووزرال الفلسووويني  سووماعيل انيووةإ عوودئ م ووارين تنمويووة وسوو نية ا وورلت  التووتح الوورأي: –غووزئ 

ووضووون رئووويس   وجنوبووومعلي وووا وزارئ األ ووو ال الراموووةإ بتمويووول خوووارجيإ لوووي  ووومال الاوووواع ووسووووم 
الووووزرالإ  وووبا  اليووووم السوووبتإ حجووور األسووواس لم وووروع مدينوووة  ويبوووة  السووو ني المخ وووص ل سووورى 

 ينإ وذلك بمدينة الزارال وسو قواع غزئ المحرر 
وقوال انيوة لوي  لمووة لوم  ن اوذر المدينوة تمثوول رالروة للرمول الرمرانوي لووي قوواع غوزئإ مبار وًا الم ووروع 

وأ ار  لل أن المال الرربي سيدعم  ثيرا الاضية الوونيوة و ومود  وربناإ  الذي يدعم قضية األسرى 
  ما ًدا أنم المال سيوظف لي سياقم ال حيح

وولاووًا لووووزارئ األ ووو ال الراموووة وااسوو ان لووو ن عمليوووة البنوووال لوووي اووذر المدينوووة ستسوووت رق ثوووسث سووونوات 
متوا وولةإ وذلووك بروودما جوورى توقيوون مووذ رئ تفوواام لبنووال المدينووة موواخرًا بووين الوووزارئ وائووتسف مجموعووة 

ضورال ومدرسوة وت تمل مدينة  ويبة  علل عمارات س نية ومسجد وحدائق ومناوق خ الفايز الرالمية 
 دونمًا  46ابتدائيةإ ومواقف سياراتإ حيث ستد ن علل مساحة 

 والتووتح حووي الفووردوس السوو ني  حووي األميوور نووايف بوون عبوود الرزيووز  لووي  وومال غووزئ  انيووة التووتح ووذلك 
 أيضًا الحي السرودي لي جنوإل غزئ رلح أو ما يسمل بو  حي الملك عبد هللا بن عبد الرزيز  

 30/0/4104، نية لإلعالموكالة الرأي الفلسطي
 
 : ال طريق لتحرير فلسطين سوى المقاومةفتحي حماد وزير الداخلية .5

قال وزير الداخلية واألمن الووني أ  لتحي حماد  ن الوريق الوحيد لتحرير   بحي م الحة: - غزئ
للسووووين اوووو المااوموووةإ م وووددًا أن موووا ن ووو در اليووووم مووون تووووور لوووي األدال علووول جميووون األ وووردئ لوووي 

خوسل حفول تخوري   -وأضواف وزيور الداخليوة  لح ومة ووزارئ الداخلية او  راا ات تحرير للسوين ا
:   ن ما ترونم من  نجازات علل  ريد  الة -دبلوم الت ريرات ودبلوم البحث الرلمي بوزارئ الداخلية 

علووول الرلوووم  أر وووان وزارئ الداخليوووة اوووو نتيجوووة التخوووويو الجيووود إ م وووددًا علووول أن وزارتوووم بنوووت أر ان وووا
 واايمان 

وتم خسل الحفل تخري  دبلوم الت ريرات الخا ة برمول الجمريوات الخيريوة وال يئوات األاليوةإ ودبلووم 
 البحث الرلمي لي الرمل األاليإ وذلك بالتراون من ماسسة أمان ماليزيا 
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ين لل ورإل حماد لوي ختوام  لمتوم ماسسوة  أموان  ماليزيوا علول موا تادموم مون دعوم وم وار  و  ر الوزير
الفلسوووينيإ مو ووًس ال وو ر  لوول دولووة ماليزيووا ح ومووة و ووربًا علوول مووا تادمووم موون دعووم  بيوور لل وورإل 

 الفلسويني علل المستوى السياسي والمرنوي والمادي 
 1006بووودوررإ قوووال مووودير ماسسوووة  أموووان  ماليزيوووا أ  عمووور  ووويام أن ماسسوووة اموووان ن ووويت لوووي الروووام 

وا وار  لول أن ماسسوتم بودأت الرمول ب و ل أساسوي لوي  تواجدام لي  الة أما ن  لخدمة الفلسوينيين
 برد حرإل الفرقان التي  نت ا قوات االحتسل ال  يوني علل الاواع  1006قواع غزئ لي الرام 

 49/0/4104، وزارة الداخلية الفلسطينية
 
 آالف عنصر بأجهزتها 0تنفي تجديد عقود " في غزة "الداخلية .6

واألمووون الوووووني  ووحة األنبوووال التووي تتوووداول ا بروووم وسووائل ااعوووسم حوووول نفوووت وزارئ الداخليووة : غووزئ
 رالف عن ر بالوزارئ  6تجديد عاود 

-21وقال الناوق باسم الداخلية  يواد البوزم لوي ت وريح علول  وفحتم علول  ليسوبوك  اليووم السوبت ) 
حيوووث يوووتم عن وووًرا لاووووإ  430(  ن الراووود التوووي توووم تجديوووداا اوووي لمنتسوووبي ايئوووة الحووودود وعوووددام 3

 تجديداا تلاائًيا منذ أربن سنوات 
ووالإل البزم وسائل ااعسم بتوخي الدقة لي نال أخباراا المترلاة بووزارئ الداخليوة والرجووع للم وادر  

 الرسميةإ نالًيا لي الوقت ذاتم وجود اذا الرقم ال بير من موظفي الراود بالداخلية 
بالمولروة موالاوة الح وموة الفلسووينية علول تجديود و انت وسائل ااعسم نالت عون م وادر و وفت ا 

عن ور لوي ايئوة  400رالف عن ر يرملون بنظام الراد لي وزارئ الداخليةإ مون بيون م نحوو  6عاود 
 الحدود 

 30/0/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 محاولة اغتيال اللواء صبحي أبو عرب في صيدا .7

ــدن،  ذ وورت ــاة، لن  أمووس الاوووى األمنيووة والجوويش اللبنوواني ضووربتأن إ بيووروت موون، 0/0/4104الحي
ووقووًا أمنيووًا حووول منووزل قائوود قوووات األموون الووووني الفلسووويني لووي لبنووان اللوووال  ووبحي أبووو عوورإل لووي 
منواووة ال سليووة لووي  وويدا بروود محاولووة الغتيالووم  وألووادت مرلومووات امنيووة بووين مج ووولينإ علوول مووتن 

ورتينإ أ  روا مسدسات  اتمة لل وت وأسلحة حربية سيارتين مج ولتي ال ويةإ تحمسن الئحتين مز 
 النار عليمإ لفروا  لل ج ة مج ولة   وسقبوجم أبو عرإلإ ل ن م لم يتم نوا من 
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حر ة حمواس اسوتن رت محاولوة إ أن بيروتمن  30/0/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف
ة الم ووتر ة لووي عووين الحلوووئإ لووي االغتيووال ووضوورت ا لووي  وووار محاولووة ترويوول ت وو يل الاوووئ األمنيوو

  أعااإل  ن ال  الة الترتيبات النت اراا 
وقال عضو الايادئ السياسية لي الحر ة أحمد عبد ال ادي لو المر ز الفلسويني لإلعسم   ن اللوال أبو 
عووورإل باعتبوووارر رئووويس اللجنوووة الرليوووا للاووووى األمنيوووة لوووي المخيموووات مووون أ ثووور األ وووخاص اايجوووابيين 

  نين علل ضبو األمن وحماية الوجود الفلسويني لي لبنان  والمتراو 
وحووذر عبوود ال ووادي أن  انوواك موون ال يريوود للاوووئ األمنيووة أن توورى النووورإ وانوواك موون يتووربصإ ويضوون 
الرراقيل أمام الف وائل الفلسووينية سواعيا  لول بوث رو  الفتنوة والتفرقوة بوين لئوات ال ورإل الفلسوويني إ 

لووول المترب وووين بووويمن المخيمووات مووون خوووسل المضووي نحوووو ت ووو يل الاووووئ داعيووا  لووول تفويوووت الفر ووة ع
األمنيووة وترتيووإل البيووت الووداخلي الفلسووويني وتوحيوود الموقووف الووداعي  لوول تح وويل حاوووق االجئووين لووي 

 مخيمات م 
وقد تلال اللووال أبوو عورإل عوددا مون االت واالت لسومئنوان علول  وحتم مون عودئ قيوادات للسووينية  

 ضي المحتلة لي لبنان ولي األرا
 
 تمنع قدوم وزراء الحكومة من غزة إلى رام هللا ألداء اليمين "إسرائيل: ""األيام" .8

 األيام : علمت  األيام  من م ادر للسوينية مولرة أن السلوات ااسرائيلية رلضت ولإل  -رام هللا 
 للم ووار ة لووي السوولوة الوونيووة السووما  لوووزرال الح ومووة الجديوودئ موون قووواع غووزئ بالاوودوم  لوول رام هللا

 مراسووم أدال الح ومووة اليمووين الاانونيووة أمووام الوورئيس محموووود عبوواس لووي ماوور الرئاسووة ظ وور يوووم غووود 
وقالوووت اوووذر الم وووادر  ن سووولوات االحوووتسل أبل وووت السووولوة الوونيوووة أن وووا لووون تترامووول مووون الح وموووة 

 الجديدئ وال ترترف ب ا وبالتالي لن تتيح حرية الحر ة ألعضائ ا 
ن  انت ااجرالات  الراابية  ااسرائيلية ست مل وقف تحويل أموال الضرائإل التي تجبي وا وال ُيررف  

 سوورائيل ل ووالح السوولوةإ واووو مووا حووذر منووم الوورئيس محمووود عبوواس مسووال أمووس خووسل لاائووم موون ولوود 
 تضامني لرنسي 

 0/0/4104، األيام، رام هللا
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 ل في القدسالحسيني يطلع وفدًا بريطانيًا على انتهاكات االحتال  .9
 األيوووام : أولوووون وزيووور  ووواون الاوووودس المحوووالظ عوووودنان الحسوووينيإ ولووودًا موووون حوووزإل الرمووووال  -الاووودس 

البريوووانيإ التاووار لووي الاوودس المحتلووةإ أمووسإ علوول أوضوواع المدينووة المادسووة وسوو ان اإ والمرانووائ التووي 
 عراف الدولية واانسانية ي ابدون ا جرال انت ا ات االحتسل الترسفية والمنالية ألبسو المواثيق واأل

وقوودم الحسوويني  ح ووائيات ومرويووات وأرقامووًا حووول سووبل الت جيوور الممن جووة التووي تاوووم ب ووا سوولوات 
االحتسلإ من حيث م ادرئ األراضي ولرم الاوانين الرن رية التي تس ل ذلكإ ومون أام وا قوانون 

يزيووة الست وودار رخووص البنووالإ أمووسك ال ووائبينإ ولوورم الضوورائإل البااظووة والمخالفووات والايووود الترج
 ب دف دلن الس ان  لل ترك أراضي م ووعًاإ وبالتالي تس ل عملية السيورئ علي ا واالستيوان ب ا 

 0/0/4104، األيام، رام هللا
 
 حماس: ما زلنا متحفظين على المالكي وعقدة وزارة األسرى في طريقها للحل .01

الناوق إ أن محمد الرلولعن غزئ  من، 30/0/4104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ذ رت
باسم حر ة المااومة ااسسمية  حماس  سامي أبو زاري أ د أن حر تم تتحفظ علل تولي ريام 
المال ي وزارئ الخارجية لي ح ومة الولاق الوونيإ م يرًا  لل أن المال ي  خص غير مرغوإل ليم 

 واع غزئ وونيًاإ ولديم مواقف غاية لي السلبيةإ خ و ًا تجار ق
وأوضح أبو زاريإ لي لاال عبر لضائية األق ل مسال اليوم السبتإ أن االتفاق سيتادم والح ومة 
ن باي المال ي وزيرًا لي اإ ما دًا أن موقف الحر ة المتحفظ عليم سي ون واضحًا  سترلنإ حتل واي

 للجمين 
ل حول  عسن ا منت ف اذا وأ ار  لل أنم ال مواعيد محددئ اعسن الح ومةإ وأن ما ورد من أنبا

األسبوع او  عسن من ورف واحدإ مضيفًا  ما زال اناك برم التباين بحاجة  لل عسجإ وااعسن 
وقال أبو زاري:  قضية األسرى قضية وونية ال تخص  مرتبو بتسوية النااو الرالاة بين الورلين  

ولفت  لل أن  حماس   ر مناسإل  حماس وحدااإ والموالبة ب ل ال وزارئ األسرى جال لي توقيت غي
وأضاف:  نحن  ستدعو الف ائل غدًا لمناق ة قضية األسرىإ  ون ا قضية وونية ي ارك ب ا الجمين 

لم نستون تف م مبررات  ل ال وزارئ األسرىإ و نا متفاين وسمينا وزيرااإ ول نا لوجئنا برد عودئ عزام 
 ة تتبن مبا رئ لمنظمة التحرير  األحمد برغبٍة عند الرئيس لتحويل ا ل يئة مستال

وليما يترلق باالستدعالات واالعتااالتن قال أبو زاري:  نحن موالبون بين نخوو ل مام لناون 
 الوريق علل من يريد أن يف ل الم الحة  
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وذ ر بين الحر ة تتابن  ل التفا يل باستمرارإ ومن تم توقيف م تم االراج عن مإ مضيفًا:  علل 
الضفة ممارسة حيات م الوبيرية وأن وت م ولراليات م الوونية دون االلتفات  لل  خواننا لي 
 االستدعالات  

ونور أبو زاري  لل أنم تم استحداث من إل وزير خاص بالادسإ ناليًا تداول موضوعي ايئة الح  
لة الالق وتابن أبو زاري:  نادر حا والرمرئ برئاسة محمود ال باشإ ولتح مربر رلح وورح ما للنااش 

عند  ربناإ النتظارر منذ لترئ وويلةإ ل نا نومئنم بين التوا ل والحرص موجودْينإ نحن متادمون 
 وموالبون أن نض و علل برضنا البرم لنتو ل  لل ت  يل ح ومي يابل بم ال ل الفلسويني  

رضوان اسماعيل  ب زئإوزير االوقاف  إ أنغزئ من، 30/0/4104، وكالة سما اإلخباريةوأضالت 
  ف عن سبإل رلم حر تم باال وزير الخارجية الفلسويني الحالي ريام المال ي لي ذات 

وتحدث رضوان علل قنائ  الادس  الفضائية الماربة من  المن إل لي ح ومة التوالق الووني المابلة 
حماس والتي تبث من بيروتإ مسال السبتإ بين المال ي  ان سبإل رئيسيا لي اظ ار حر ة حماس 

 قال السلبية   ماين ا حر ة غير مرنية بالوون الفلسويني وربو ا بالرديد من األمور ب
وأضاف رضوان ان  المال يإ ساعد لي  غفال تارير غولدستون لي الحرإل ااسرائيلية علل قواع 

 حر تم للوزيروتابن رضوان الحديث عن أسباإل رلم    1006/ومولن 1003غزئ لي ن اية عام 
 ات غير الرربية باولم  المال ي يتحدث لي المحالل الدولية بما يخالف الثوابت ل 2الذي يجيد 

بيد أن رضوان قال   ننا حري ين علل  الوونية وخارج اذا ااوار واذا أمر مزع  وغير مابول  
من حر ة لتحإ خا ة من قبل الرئيس  أ برتجاوز اذر الخسلات والرراقيلإ واذا يحتاج تراون 

 محمود عباس  
« حماس»لي حر ة  اً م ادر إ أن لتحي  ّبا عن غزئ  من، 0/0/4104الحياة، لندن،  ونالت

أن الحر ة والات علل  سناد حايبة الخارجية  لل الوزير الحالي ريام « الحيائ»  فت أمس لو 
المال يإ ولم يتبق سوى عادئ وزارئ  اون األسرى والمحررين  وقالت  ن ات االت م ثفة جرت من 

  خسل الساعات الثماني واألربرين الماضية لتجاوز أزمة المال ي « لتح»حر ة 
حماس لن تسمح برودئ األمور  لل الورالإ وقدمت تنازالت  ثيرئ لي سبيل  نجا  »و ددت علل أن 

نجا  ت  يل ح ومة الولاق الووني « عادئ»وأضالت أن  « اتفاق الم الحة ) عسن ال اوئ( واي
 لل الحلإ مرجحة حل ا اليومإ علل أن تاسم الح ومة اليمين أمام الرئيس  وزارئ األسرى لي وريا ا

  محمود عباس لي مار المااورة لي مدينة رام هللا وسو الضفة ال ربية 



 
 

 

 

 
           04ص                                     3430 العدد:     0/0/4104حد األ التاريخ:

 

إ «لتح»وأوضحت أن االت االت ال تزال مستمرئ من الرئيس عباس وعضو اللجنة المر زية لحر ة 
وزارئ األسرى  وقالت  ن عباس « عادئ»أجل تجاوز مساول ملف الم الحة لي ا عزام األحمد من 

يريد  ل ال وزارئ األسرى وتحويل ا  لل ايئةإ رضوخًا لض وو أمير ية وأوروبية متمثلة لي عدم »
 « تمويل الح ومة الجديدئ لي حال ضمت وزارئ ل سرى

ل ايئة او حماس تتف م قرار عباس  ل ال الوزارئإ ل ن توقيت  ل ائ ا وتحويل ا  ل» ن  توقال
ضراب م  الم  لةإ نظرًا  لل األوضاع التي يمر ب ا األسرى لي سجون االحتسل ااسرائيليإ واي

اقتراحًا )اتفاقًا( لي وريام  لل أن يرى النور بين تضم »وأضالت أن اناك «  المفتو  عن الورام
لتح وحماس »ل أن وأ ارت  ل«  الح ومة الجديدئ وزارئ ل سرىإ علل أن يتم  ل اااا لي المستابل

اتفاتا علل أن يتولل حايبة األسرى وزير األسرى السابق ا ام عبد الرازقإ علل رغم أنم ينتمي  لل 
 « لتح

ال يريد عبد » ن عباس « الحيائ»قال الخميس الماضي لو « حماس»ل ن م درًا رخر لي ح ومة 
 « الرازق وزيرًا ل سرى لي الح ومة الجديدئ

تم االتفاق علل أن يبال ملف الح  والرمرئ ضمن مساوليات وزارئ » نم « حماس»وقالت م ادر 
سناد الحايبة  لل مفتي الادس والديار الفلسوينية ال يخ محمد حسينإ  األوقاف وال اون الدينيةإ واي
بردما  ان يرغإل لي ل ل ملف الح  وجرلم من مساوليات ال يئة الجديدئ التي سيرين وزير 

  ال باشإ المارإل من عباسإ رئيسًا ل ا األوقاف الحالي محمود 
للح ول علل »أيضًاإ أن السلوة الفلسوينية تادمت  لل  سرائيل « الحيائ»و  فت الم ادر لو 

إ متوقرًا أن ت در الت اريح «ت اريح للوزرال الجدد من غزئ للتوجم  لل رام هللا غدًا لحلف اليمين
 اليوم أو غدًا علل أبرد تادير 

األحمد أمس أن الح ومة سُترلن من رام هللا غدًاإ وقال لي ت ريح عزام أعلن  إمن ناحية أخرى
لي المئةإ وبرد غد )ااثنين(إ سيتم  100تاريبًا الح ومة  بم جاازئ »الرسمي: « للسوين»لتلفزيون 

الح ومة تضم »وأضاف أن  «  عسن ت  يل اإ وستاسم اليمين انا لي المااورة أمام الرئيس عباس
إ من دون أن يفسر اذر «حاجات عملية»إ اللتًا  لل أن زيادئ وزيرين جال لو «وزيراً  13-13من 

 الحاجات 
أنم تم االتفاق علل  باال وزارتين  ما اماإ من بين ما وزارئ الرمل التي تم االتفاق « الحيائ»وعلمت 

 قبل أسابين بين الحر تين علل دمج ا من ال اون االجتماعية 
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عضو اللجنة التنفيذية  إ أننادية سرد الدين عنعمان  من، 0/0/4104ن، الغد، عما وأضالت
ستادي اليمين الدستوري أمام  الحمد هللالمنظمة التحرير جميل  حادئ قال  ن  الح ومة برئاسة 

 الرئيس محمود عباس غدًا االثنينإ ليما أتفق علل أن ال ضرورئ لررض ا أمام المجلس الت ريري  
عضوًاإ بمن لي م رئيس الوزرالإ  13من للسوين المحتلةإ أن  الح ومة تضم وأضافإ لو ال د  

  وجل م  خ يات وونية مستالة من خارج األور الف ائلية والتنظيمية  
وأوضح بين  وزير الخارجية الحالي ريام المال ي سيبال لي من بمإ ليما ستحول وزارئ  اون 

لك غدائ تسوية خسلات بين الحر تين  ادت ت دد األسرى  لل ايئة تابرة لمنظمة التحرير إ وذ
وبين أن الما ود من خووئ  ل ال  وزارئ األسرى   عوال  مزيد من  بتيجيل موعد  عسن الح ومة 

الرناية واالاتمام باضية األسرىإ من االحتفاظ ببرنام  الوزارئ واست مال دوراا لي الموالبة ب وسق 
وأ د بين  قرار  و خارجيةإ أو ت يير لي االاتمام باضية األسرى سراح م إ ناليًا عسقت ا بيي ض و 

الم الحة يرّد قرارًا وونيًا جامرًاإ بما لي ذلك حر تا  حماس  و الج اد ااسسمي إ ان ال االناسام 
 وتحايق الوحدئ الوونية إ جازمًا بتذليل عابات  نجازاا وترويل مسيرت ا  

ذية للمنظمة وا ل أبو يوسف  ن  ااعسن عن ت  يل ح ومة من جانبمإ قال عضو اللجنة التنفي
وأضافإ لو ال د  من للسوين المحتلةإ  ن    الحمد هللاالولاق سيتم يوم غد االثنين برئاسة رامي 

 الح ومة ست ون م  رئ وتضم  فالات مستالة من خارج  وار الف ائل إ اللتًا  لل اتفاق حر تي 
 ابات التي تاف أمام ت  يل الح ومةإ مثل وزارتي األسرى والخارجية   لتح  و حماس  علل تذليل الر

وأ د ضرورئ  المضي قدمًا لي  نجا  خووات  ن ال االناسام وتحايق الوحدئ الوونيةإ لما ترد 
 الم الحة  مام األمان المضاد لردوان االحتسل ااسرائيلي ضّد ال رإل الفلسويني  

ون األسرى والمحررينإ وتحويل ا  لل ايئة تابرة لمنظمة التحرير و ان قرار عباس ب ل ال وزارئ  ا 
   قد وجد مرارضة من  حماس 

وقال رئيس نادي األسير الفلسويني قدورئ لارس  ن تلك الخووئ  لن تمّس بالحاوق الم تسبة 
ل سرىإ ولق الاانون الذي أقرر المجلس الت ريري ووالق عليم الرئيس عباسإ وال بالمساعدات 

وأضافإ لو ال د  من للسوين المحتلةإ  ن الارار جال  لتجنإل تررم السلوة  مالية المادمة  لي م  ال
 لل أي  جرالات مضاّدئ مثل وقف الدعم نتيجة قيام الوزارئ بتولير دعم مالي واسن ل سرى 

نما محاولة ايج وعائست م   اد وأوضح بين الخووئ  لم تيت نتاج الرضوخ للض وو الخارجيةإ واي
ورياة تسمح باستمرار تاديم الدعم ل سرىإ عبر بوابة منظمة التحرير وليس السلوةإ دون المساس 

 بحاوق م  
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لي الماابلإ انتاد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد  ما يجرى من م اورات حول ت  يل ما 
ثنائية ضاّرئ ألسدت الحيائ  يسمل ح ومة التوالق الووني بين حر تي  لتح  و حماس  والتي ترّبر عن

 السياسية الفلسوينية  
حمد يوسف أالد تور إ أن و االتو  امل ابراايم  عن غزئ من، 0/0/4104، الرأي، عّمان وقالت

قال ان حر ة حماس ليس لدي ا مانن لي باال وزير الخارجية الحالي ريام المال ي ضمن توليفة 
 بالرجل مس ا ح ومة التوالق لي حال باي الرئيس عباس مت

ذاومفترم ان ترد لسنتخابات المابلة  أ  رالح ومة مدت ا ستة «: واضاف ترذر اجراااا لانم  واي
 « سيجري تمديداا وتوسير ا ب  ل وحدوي بم ار ة الجمين

ا ار يوسف الل ان ا ستبال ترمل لي غزئ  ما اي االن  والضفةإولي ملف االج زئ االمنية لي غزئ 
ين اجرال االنتخابات الرامة برداا ست رف م ر علل اعادئ اي لت ا بورياة ال ولي الضفة ايضا لح

 تربر عن ل يل واحد بل ست ون اج زئ امنية للدولة الفلسوينية 
عضو اللجنة التنفيذية إ أن  فا  زبون عن رام هللامن  0/0/4104الشرق األوسط، لندن،  ونالت

أ د أن ح ومة التوالق الفلسويني سترى النور غدا لمنظمة التحرير الفلسوينيةإ وا ل أبو يوسفإ 
بين حر تي لتح « برد تسوية مرظم الخسلات»)االثنين( أو برد غد )الثسثال( علل أبرد تادير 

وحماس  وبينما حسمت الحر تان الخسف ب ين وزارئ األوقاف وتو لتا  لل  باال ايئة الح  تحت 
ل ال وزارئ   رال اإ  ال أن الرابات ما زالت قائمة  ب ين تسمية ريام المال ي وزيرا للخارجية واي

 األسرى 
االثنين مسال ستادي الح ومة اليمين الاانونية أمام الرئيس «: »ال رق األوسو»وقال أبو يوسف لو

لي المائة سي ون ذلك االثنينإ وربما الثسثال  66)محمود عباس( لي رام هللاإ  ذا لم تظ ر عابات  
الخسلات لي وريا ا لسنت ال والجمين يمتلك رو  اارادئ من أجل »  وأضاف: «علل أبرد تادير
 «  ن ال االناسام

 ن الخسف حول ايئة الح  انت ل « ال رق األوسو»وقالت م ادر لي حر تي لتح وحماسإ لو
ل ال وزارئ  ب باال ال يئة تحت   راف وزارئ األوقافإ ل ن الخسلات حول قضيتي وزير الخارجية واي

 األسرى ما زالت قائمة 
وأوضحت أن حماس ما زالت ترلم باال المال ي لي من بم  ما ترلم  ل ال وزارئ األسرى 

ستض و حتل االثنين »وأ د م در حماس أن الحر ة  وتحويل ا  لل ايئة تابرة لمنظمة التحرير 
ونالت  « ذلك)غدا( من أجل استبدال المال ي ب خ ية أخرىإ ل ن ا لن ترول الح ومة أ ثر من 
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الم ادر عن موسل أبو مرزوقإ مساول ولد حماس لي حوارات الم الحةإ قولم لي جلسة من 
وج ال رلح لي غزئإ  ن حر تم ال تريد المال ي ل ن ا لي الن اية لن تررقل ت  يل الح ومة  ذا باي 

 عباس م را عليم 
 ن  ل » ل علني  وقال أمس: ودعا لوزي براومإ الناوق باسم حر ة حماسإ المال ي لسنسحاإل ب 

ال رإل الفلسويني ولتح قبل حماسإ وبااجماعإ ال يريدون ريام المال ي وزيرا لي ح ومة التوالقإ 
  ما دعار  لل االنسحاإل من أي تر يحات مابلة «  واو غير مرغوإل ليم للسوينيا

يرا للخارجية برد وبحسإل م ادر مولرة ل ن ولد لتح المفاوم ال يرغإل  ذلك لي باال المال ي وز 
 عن أدائم ويريد لم االستمرار « رام»ات امم باست داف  وادر الحر ة لي وزارتمإ غير أن عباس 

 ن قرار  ل ال وزارئ األسرى ييتي لسحإل « ال رق األوسو»وقالت م ادر لي منظمة التحرير لو
زل من اذر األموال الذرائن من الج ات المانحة برد اعتراضات  سرائيلية وأمير ية علل تحويل ج

 « اارااإل»لحسابات األسرى الذين تت م م  سرائيل بو
 
 فصل خمسة أعضاء من حركة فتحيعباس  .00

 قرر الاائد الرام لحر ة لتح محمود عباس 'أبو مازن'إ ل ل خمسة من عضوية الحر ة : رام هللا
بنال علل م ادقة وجال لي نص الارار أنم وبرد االوسع علل أح ام النظام الداخلي للحر ةإ و 

لجنة م الحة التجنح علل تو ية اللجنة الفرعية الم  لة لي قواع غزئ ل ذر ال اية وبنال علل 
ال سحيات المخولة لناإ قررنا ل ل اآلتية أسمااام من عضوية الحر ة وام: ماجد أبو  مالةإ 

د الارار علل الج ات وأ  ونا ر جمرةإ وعبد الحميد الم ريإ وسفيان أبو زايدئإ ور يد أبو  باك 
 المخت ة  الة لتنفيذر 

30/0/4104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  
 
 االعتقال السياسي بالضفة رامستاءة الستمر  حماس .02

حملت ا بحّق أن اراا لي  ةوا لمات مت حر ة المااومة ااسسمية  حماس  أج زئ أمن السلوة ب
 تّلةإ علل الرغم من قرإل  عسن ح ومة التوالق الووني مختلف محالظات الضفة ال ربية المح

وقالت الحر ة  ن أج زئ أمن السلوة اعتالت أربرًة من أن ارااإ واستدعت اثنين رخرين للتحايق لي 
 مارات اإ ليما اعتدت علل مسيرئ داعمة اضراإل األسرى ااداريين لي جنين أمس الجمرة  



 
 

 

 

 
           00ص                                     3430 العدد:     0/0/4104حد األ التاريخ:

 

إ أن عائست المرتالين 1014-3-21ل ا السبت من ج ة أخرىن أوضحت الحر ة لي بيان 
السياسيين لي سجون أج زئ السلوةإ وعائست المرتالين ااداريين المضربين لي سجون االحتسلإ 
وبحضور عدد من النواإل وال خ ياتإ اعت امًا احتجاجيًا أمام سجن الجنيد بنابلس اليوم السبتإ 

النا و أبو لفحإ مرلنين عزم م بردم م ادرئ الم ان  احتجاجًا علل موا لة مخابرات السلوة اعتاال
 قبل االلراج عن ياسين وايغسق ملف االعتاال السياسي 

30/0/4104، فلسطين أون الين  
 
 "حزب الشعب" ينتقد "تقديس" عباس للتنسيق األمني .03

انتاد عضو الم تإل السياسي لحزإل ال رإل الفلسويني خالد من ور ب دئ و ف رئيس السلوة 
وينية محمود عباس للتنسيق األمني من االحتسل ااسرائيلي بينم من ضمن المادسات الفلس

وقال من ورإ لي  الفلسوينيةإ وذلك خسل لاائم من ولد  سرائيلي لي مار المااورة برام هللا ماخًرا 
 ماال ُن ر لي عدد من المواقن ااخبارية اال ترونية الفلسوينيةإ  لي اجتماع المجلس المر زي
األخير رد عباس علل الموالبين بوقف التنسيق األمني قائس  ا بروا عليناإ التنسيق األمني سيلحام 

وتابن من ور الاول:  تفاللنا يوم ا وقلنا اا او الرئيس ي رر مثلنا بثال التنسيق األمني  الدور  
دسإ وقال ا بالحرف الجاثم علل  دورناإ ل ننا لوجئنا اليوم بما و ف بم التنسيق األمني بينم ما

لي السياسة ل و سوف  اتفاناأو  اختلفناالواحد:  التنسيق األمني ثابت مادسإ وسنستمر بمإ سوال 
 يستمر  

وأ ار خالد من ور  لل أن و ف الرئيس للتنسيق األمني بالمادس  تومين خوير للمحتلينإ وذو 
ولن تدخل مر م لي  راع حاياي داللة أخورإ ل ذا ي ير أن قيادتنا لن تاون ال لة بالمحتلين 

م ما لرلوا وارت بوا من جرائم واو استمرار للتمسك بتنفيذ االلتزامات الفلسوينية من المحتل 
ااسرائيلي رغم تن رر ل ا وايعسنم ال ريح رلم تنفيذ األساس من ا واو  قامة الدولة الفلسوينية 

 ما ن ت علل ذلك بنود اتفاقية  1663 المستالة علل  امل األراضي الفلسوينية التي احتلت عام
 أوسلو  

وسق  فة المادس عليم لي حين لم يولر  وأضاف  ال يرال ان يتوا ل االلتزام بالتنسيق األمني واي
 اذا التنسيق األمن واألمان ألبنال  ربنا وممتل ات م  

30/0/4104، فلسطين أون الين  
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 ال قبها: القسامي الذي اغتيل بالسم هو محمد أبو مع .04
الضفة ال ربية: أ د الايادي لي حر ة المااومة ااسسمية )حماس( و في قب ا أن الاائد الاسامي 
الذي تحدثت م ادر  عسمية  سرائيلية عن اغتيالم بالسم من قبل ال اباك قبل سنوات وويلة بالسم 

قباوية لي جنين   او الاائد لي  تائإل الاسام ال  يد محمد أبو مرس المرروف بو األتاسي  من بلدئ
وأضاف قب ا لي حديث لو الة   فا  السبت أن ما سردر  حفًيا ال اباك ون رتم وسائل ااعسم 
ااسرائيلية قبل أيام من أن مخابرات االحتسل اغتالت قائًدا  بيًرا بدس السم لم برد أن ل لت باغتيالم 

 مرس عدئ مرات دون ذ ر االسم  حيح واو يرود لحادثة است  اد أبو 
ونور  لل أن محمد أبو مرس  ان يلاإل باألتاسي او من المولوبين الخويرين لاوات االحتسل لي 

 لي مدينة أريحا  رق الضفة ال ربية  1664-4-13لترئ االنتفاضة األولل وأنم اغتيل لي 
م ار تم  وحول تفا يل اغتيال أبو مرسإ قال قب ا:    ن أبو مرس  ان مولوًبا لسحتسل علل خلفية

لي تنفيذ عملية الرفولة االست  ادية التي جالت رًدا علل مجزرئ الحرم اابراايمي ال ريفإ حيث 
أ رف علل قيام االست  ادي رائد ز ارنة من بلدئ قباوية  رق جنين بتنفيذ الرملية التي لاجيت 

 الرالم حين ا وأوقرت حين ا تسرة قتلل وع رات الجرحل  
س تررم لر رات محاوالت االغتيال عاإل الرمليةإ ونجا من محاوالت قتل وأ ار  لل أن أبو مر

 مبا رئ مما اضورر للجول ل ديق لم لي مدينة أريحا حين ا 
و انت م ادر استخباراتية  سرائيلية   فت قبل ع رئ أيام النااإل عن عملية اغتيال استثنائية تمت 

زت مخابرات االحتسل عن الو ول  ليمإ لي الضفة ال ربية بحق قائد  بير ل تائإل الاسام عج
 لدست لم السم لي الورام دون  يضا  مزيد من التفا يل 

 30/0/4104وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 التأييد الدولي للحكومة الفلسطينية الجديدة تقويضتسعى إلى  "إسرائيل" .05

ويم التيييد الدولي المتوقن ترتزم ح ومة  سرائيل  ن حملة دبلوماسية تسرل من خسل ا  لل تا
لح ومة الوحدئ الفلسوينية الجاري ت  يل ا لي أعااإل اتفاق الم الحة بين حر تي لتح وحماس  
وذ رت وسائل  عسم  سرائيليةإ اليوم األحدإ أن الحملة ااسرائيلية ستتر ز لي الواليات المتحدئ من 

 لي ال ون رس األمير ي خسل حوار من اادارئ األمير ية ون او م ثف من ج ات 
ونالت موقن  والس  االل تروني اليوم عن مساول سياسي  سرائيلي قولم  نم بالنسبة اسرائيل ل ن 
 خدع الفلسوينيين لن ت ير  يئا  واذر ح ومة تستند  لل حلف من حماسإ التي يررل ا المجتمن 
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ذر المنظمة ااراابية يثبت أنم ليس الدولي بين ا منظمة  راابية  واختيار أبو مازن االنضمام  لل ا
  ري ا للسسم من  سرائيل  

 0/0/4104، 48عرب 
 
 ستحمل عباس مسئولية عنف حماس بعد تشكيل الحكومة "إسرائيل" اإلندبندنت: .06

ذ رت  حيفة )ااندبندنت( البريوانية أنم بمجرد ت  يل ح ومة الوحدئ الوونية الفلسوينية : لندن
عنف  أيمحمود عباس مسئوال عن  الفلسوينيأيام سترتبر  سرائيل الرئيس  الجديدئ المتوقرة خسل

 ي در من جانإل حر ة حماس 
بارز قولم   ن ا خووئ سلبية جدا وقفزئ  بيرئ  لل الورال      سرائيليونالت ال حيفة عن مسئول 

ا حماسإ تسيور علي  الذيمضيفا    ذا تمإ برد ت  يل الح ومةإ  وسق ال واريخ من قواع غزئ 
 ذلك الوقت   ليللن ي ون بمادور الرئيس عباس نفل مساوليتم وستحملم  سرائيل المساولية 

وتابن المساول قائس   نم علل الرغم من أن الح ومة الجديدئ ستت ون من الت نوقراوإ من عدم وجود 
لتل تدعو أعضال من حماس لي اإ  ال أن  سرائيل لن تترامل مر ا ألن ا   لت بدعم من حماس ا

  لل تدمير دولة  سرائيل إ حسإل و فم 
 30/0/4104، اليوم السابع، مصر

 
 جيش بتضليل وترهيب المجتمع اإلسرائيلي الشتاينتس يتهم  .07

ااجم وزير االستخبارات وزير ال ئون االستراتيجية والرسقات الدولية ااسرائيلية يولال  :السبيل
جيش ااسرائيلي ماخًرا لي استرواف ال ارع ااسرائيلي لي  تاينتس السبت السياسية التي ينت ج ا ال

أعااإل األزمة المالية التي تدور بين وزارئ الجيش ووزارئ المالية قائًس  ن  الجيش يمارس سياسة 
 التضليل تجار الجم ور ااسرائيلي  

ل والترايإل وأضاف  تاينتس أن  الجيش يتسعإل أحياًنا برواوف ال ارع ااسرائيلي ويمارس التضلي
بحام  ما أن انالك نسبة مرينة من التضليل التي تمارس ا وزارئ الجيش أيًضا تجار الح ومة 

 ااسرائيلية وال نيست  
و دد خسل ا ترا م لي حفل ثاالي لي بئر السبن جنوإل للسوين المحتلة أنم علل قادئ الجيش 

 يذ لاو التوقف عن التدخل لي ال ئون السياسية للدولة وعلي م التنف
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وأوضح أنم علل الجيش التاليل من نفااتمإ م يًرا  لل وجود م  لة ميزانية لي الجيش ول ن ا ال 
 ترقل  لل درجة النااش الدائر 

وأ ار  لل أن الجيش يراني من م  لة ض و جمين تدريباتم الرس رية لي لترئ زمنية محدودئ وياوم 
 ا يبرث برسالة ضرف ل عدال  برداا ب  دار  عسن للجم ور عن  ل ال برض ا م

 30/0/4104األردن،  السبيل،
 
 اإليراني"النووي "وزير إسـرائيلي يكشف عن تأثير بالده على مفاوضات  .08

  ف وزير ال اون االستراتيجية يولال   تاينيتس النااإل امس عن أن بسدر : د إل ا -تل أبيإل 
ن لم ت ارك لي المفاوضات بين  يران والاوى ال بري ) (  اّل أن ا تاثر علي ا بفضل 1+3مجموعة واي

ما  لدي ا من مرلومات استخباراتية واالت ال الدائم من ممثلي الدول ال برى  المرنيين بسماع 
 تاييمات ا 

وأضاف أن  سرئيل استواعت التوضيح ل ذر لدول أن باال  يران دولة علل عتبة امتسك أسلحة 
ال رق األوسو السنية خا ا بالذ ر الجزائر وسورياإ  نووية قد يولق سباق تسلح نووًيا لي دول

السبن خسل ندوئ ثاالية عادت لي بئر  واستبرد  تاينيتس لي  لمة ألاااا بحسإل ااذاعة ااسرائيلية 
 من ال  ر المابل  أي الر رين لل اتفاق حول البرنام  النووي اايراني لي الموعد الماّرر  التو ل

 الجارية بين و ران والاوى ال برى بردئ أ  ر وتوقن تمديد المفاوضات 
 0/0/4104، الدستور، عّمان

 
ثالثــة لالــذين بقــوا بعــد النكبــة مــن العــودة لقــراهم  نالفلســطينييمنعــت  "إســرائيل" ســرائيلي:إباحــث  .09

 اعتبارات 
  ف د  ايلل  واينإ واو باحث  بير لي مر د ترومانإ لي الادس  زاير أندراوس: -النا رئ
إ النااإل عن أّن قادئ الدولة الربرّية الذين قرروا منن الم جرينإ الذي باوا لي للسوين برد ال ربّية

 الن بةإ من الرودئ  لل قراام ثسثة اعتبارات أساسية:
األول: حاجة الدولة ألراضي الم جرين من أجل بنال التجمرات الس انية الستيراإل الاادمين الي ود 

 ّيةإ الذين  ان من المتوّقن قدوم م  لل الدولة الفتية الجدد من أوروبا والدول الررب
إ وخوًلا من حرإل ثانية من الدول الرربّية استراتيجيةالثاني: أّن برم الارى  انت تان لي مواقن 

 )بمساعدئ للسوينّية( تارر أّنم من غير المم ن ترك السيورئ علي ا بييدي الررإل 
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د  ان برد انتاامي وتيديبي: الررإل ام من رلضوا قرار أّما لسعتبار الثالثإ قال د   واينإ لا
التاسيم وام الذين أ رلوا الحرإلإ لذا  ان علي م أن يتحملوا نتائ  ألرال م ل ي ال ي رروا ما قاموا بم 
لي المستابلإ علل حّد قولم  ُي ار  لل أّن الباحث المذ ور قام بتيليف ال تإل التي تسرد الوضن برد 

 علل أر يف جيش االحتسل ااسرائيلّي الن بةإ مرتمًدا 
ت يّرت السياسةإ لاد قررت  سرائيل حل قضية السجئين داخل اإ وبًرا ليس  1631وتابن: لي سنة 

الما ود انا السما  للم جرين بالرودئ  لل قراامإ األمر الذي يتناقم من الرو  ال  يونّية 
وم علل دلن الم جرين  لل االندماج لي المجتمن والسياسة ااسرائيلية  لاد ابتدعت  سرائيل حًس يا
 الرربّي لي  سرائيل ومحو المميزات الخا ة ب م 

وب ذا أملت  سرائيل لي الحاول دون موالبت م بالرودئ  لل قراام  ا ذا عملت  سرائيلإ علل الر س 
ة السجئين قائمًةإ من مرظم الدول الرربية والفلسوينيين أنفس مإ الذين  انوا يريدون ااباال علل قضي

ل ذا ال دف قامت  سرائيل برسم سياسة من ثسث مر بات: منح السجئين لر ة لتح يل الريش 
ل ال وضر م الرسمي  ب رامةإ قون الرسقة بين م وبين أرض م لي الارى التي اجروا من ا واي

  سجئين 
السجئين وأراضي مإ مثل وزاد د   واين قائًس: اتخذت  سرائيل خووات أخرى لاون الرسقة بين 

ااعسن عن الارى الم جرئ  مناوق عس رية م لاة  اذر الخووئ ادلت لمنن الم جرين من زيارئ 
أناام قراام واخذ أوالدام للارى وتربيت م علل الموالبة بالرودئإ م ّدًدا علل أّن  سرائيلإ ومنذ 

حول أي قضيٍة  انتإ وأجرت سنوات الخمسينإ امتنرت عن  جرال أي حوار من لجان الم جرين 
أي حوار من األلراد  يلرادإ وذلك من أجل الحاول دون ن ول قيادئ للم جرينإ أو استمرار )مجموعة 

 الذا رئ( للم جرين  ذلك للتربير عن عدم االعتراف بيي تنظيم لسجئين لي البسد  
ل قراامإ ال يوجد انالك أي وأ ار أيًضا  لل أّنم عند الحديث عن عودئ الم جرين داخل  سرائيل  ل

خوف من ااخسل بالتوازن الديموغرالي داخل  سرائيلإ  ذ  ّن الم جرين لي الداخل ام علل أّي حال 
مواونين  سرائيليينإ ل ن انالك ت ديد من نوع رخرإ الت ديد الج رالي: لالسلوات ااسرائيلّية تخ ل 

 لذي من  ينم جرل الوجود الرربي ملموًسا أ ثر من الت يير لي توزين الارى والتجمرات الرربيةإ ا
وتابن: سبإل رخر ربّما أ ثر أامية او أّن  عوال حق بالرودئ للم جرين قد يّتم اعتبارر  اعتراف 
 سرائيلّي بمساوليت ا عن ن ول قضية اللجول وعن مساوليت ا لي حل اإ ومثل اذا الوضن مناقم 

يين والدول الرربّية ام المساولين عن ن ول قضية اللجول ألن م للموقف ااسرائيلّي الاائل  ّن الفلسوين
  1643ام من ابتدئوا الحرإل عام 
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وخُلص  لل الاول  ّن انبراث قضية ور  الرودئ للم جرين من جديد يرجن  لل حٍد ما للرملية 
السياسية التي انولات لي مدريد واستمرت لي أوسلوإ والتي لم تام خسل ا منظمة التحرير 

لفلسوينية بور  قضية الم جرينإ لو ل ااالل  لل قناعة أّنم يجإل علي م أن يمثلوا أنفس م ا
 بينفس مإ علل حّد تربيرر 

 31/0/4104، رأي اليوم، لندن
 
 الدول المنصفة لعمالها  ترتيبتتراجع في  "إسرائيل" .21

(إ ITUCئ الدولية )أظ ر تارير حديث  ادر عن االتحاد الرام للتجار  :محمد عبد هللا  -رام هللا 
إ تراجن االحتسل ااسرائيلي لي ترتيإل الدول 1014والذي يفّ ل ما رات الحاوق الرالمية للرام 

 دولة  164من أ ل  126التي تولر حاوقًا لرمال اإ  لل الت نيف 
ن اف  63مرا ز عن ترتيإل الرام الماضيإ لي  6وتراجرت  سرائيل  ما رًا تظ ر مدى احترام واي

وحماية حاوق م الرماليةإ وتولير سبل التيمين ل مإ وحا م لي التنظيم الناابيإ واألجور الرمالإ 
وبحسإل موقن جلوبس ااسرائيليإ ل ن الرزال الوحيد للمساولين لي دولة االحتسلإ  الرادلة وغيراا 

 إ بينما احتلت غالبية دول126يرود لح ول الواليات المتحدئ األمري ية علل ترتيإل أسوأ من 
 االتحاد األوروبي رأس ال رم لي احترام عمال م وحماية حاوق م 

 0/0/4104القدس،  القدس،
 
 ينضمون إليه اليوم 0011اضرابهم و يصعدونقراقع: األسرى  .20

أسير  1300قال وزير  اون األسرى الفلسويني عيسل قراقن  ن  زاال : نادية سرد الدين - عمان
ي ينضمون اليوم  لل ااضراإل المفتو  عن الورام تضامنًا للسويني لي سجون االحتسل ااسرائيل

 من األسرى ااداريين  
وأضافإ لي محاضرئ ألاااا أمس لي جامرة الزيتونة األردنية الخا ةإ  ن  الوضن يتجم نحو 
الت ريد لي ضول احتمال ساوو   دال لي  فوف األسرى المضربين بسبإل خوورئ حالت م 

يومًاإ أ بحوا لي  23ية األسرى المضربين عن الورامإ منذ ال حية   وأوضح بين  غالب
المست فيات ااسرائيليةإ حيث أ يإل برض م بنزيف داخلي ولادان للذا رئ والوعيإ ليما يحتاج 

 رخرون من م  لل عمليات جراحية  



 
 

 

 

 
           44ص                                     3430 العدد:     0/0/4104حد األ التاريخ:

 

وأ ار  لل أن  سلوات االحتسل ما تزال ت ن حمست قمن بحق المضربينإ من خسل زج م لي 
جرالات  ارمة ضّدام ب دف  رااق م زنازي ن عزل ضمن ظروف قاسية جدًاإ ولرم عاوبات واي

و سّر  ضراب م   وبين بين  اناك موجات متدرجة من األسرى بدأت تلتحق بااضراإل لي  الة 
السجونإ  ضالة  لل ااضرابات التضامنية المساندئ إ ليما  اقتحمت  دارئ السجون أقسام عزل 

 ين لي  الة السجون  للمضربين المساند
قال رئيس نادي األسير الفلسويني قدورئ لارس  ن  سلوات االحتسل ل لت لي راان ا بتراجن و 

منفذي ااضراإل عن الورام و سّر  ضراب مإ  زال اتساع نواقم لي سجون ا   وأضافإ لو ال د  من 
زال  ضراإل األسرى للسوين المحتلةإ  ن  النتيجة جالت ع سية بالنسبة لسحتسلإ حيث ما ي

يومًاإ بينما سينضم اليوم  لي م المزيد من  23أسيرإ مستمرًا منذ  100ااداريينإ المادرين بنحو 
وأوضح بينم  لم يرد اناك أي مجال للتراجن بردما لتح ملف  األسرى للتضامن من قضيت م الرادلة  

ااداريين لي تزايد مستمر اعسن االعتاال ااداري إ اللتًا  لل أن  عدد األسرى المتضامنين من 
ااضراإل المفتو  عن الورام والموالبة ب وسق سراح م   وحذر من  تداور الوضن ال حي 
للمضربين عن الورام إ لي ظل ااامال الوبي المترمد من قبل سلوات االحتسل وسول المرالجة 

 ال حية 
 0/0/4104عّمان،  الغد،

 
 على أراضي مهددة باالستيطان قرب بيت لحم" نحلةخلة ال"فلسطينيون يشيدون قرية  .22

 يد ن وال المااومة ال ربية الفلسوينيةإ لي بيت لحم بالضفة ال ربيةإ  قيس أبو سمرئ: - بيت لحم
 اليوم السبتإ قرية للسوينيةإ علل أراضي م ددئ باالستيوان جنوبي المدينة 

مجموعة من الن والإ  ية ل ناضول  ن وقال منسق اللجنة ال ربية لمااومة االستيوان حسن بريج
إ لي   ارئ  الم ددئ باالستيوان  خلة نحلة واألاالي ن بوا خيمة  نوائ لارية للسوينية علل أراضي 

 لل تمسك األاالي بيراضي مإ وتحديا للمستوونين الذين يسرون للسيورئ علل المزيد من األراضي 
ستيوانإ حيث ن إل مستوونون خيمةإ قبل نحو ولفت  لل أن المنواة م ددئ باال الفلسوينية 

 دونم زراعي م ددات بالم ادرئ  200أسابينإ لتحويل ا  لل مستوونة  سرائيليةإ م يرا  لل أن نحو 
وأوضح بريجية أن قوات عس رية  بيرئ تتواجد لي الموقنإ وت دد الن وال ب خسئم علل الفورإ م يرا 

 لبنال بار استيوانية جديدئ   لل أن الجيش يولر الحماية للمستوونين
 30/0/4104لندن،  اليوم، رأي
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 عرب الداخل بأكملهم  اإلسرائيلي للحركة اإلسالمية يهّدد االستهداف: 48فلسطينيو الـ  .23

النا رئ: اعتبرت لجنة المتابرة الرليا للجمااير الرربية داخل الخو األخضرإ أن الت ريحات 
سرائيلية بنيامين نتنيااو والتي أ ار خسل ا  لل سريم لت نيف والمواقف األخيرئ لرئيس الح ومة اا

الحر ة ااسسمية علل أن ا خارجة عن الاانونإ وتسويام ل ذا المخوو من خسل ماارنتم للحر ة 
ولمختلف  43بتنظيم   اخ  الي ودي المتورفإ يرّد است دالًا ل ل الجمااير الرربية داخل أراضي الو 

 لسياسية أحزاب ا وحر ات ا ا
(إ   ن ا تنظر  لل 3|21وقالت اللجنة لي بيان  حفي تلات  قدس برس  نسخة عنمإ اليوم السبت )

الحر ة ااسسمية  حر ة سياسية  رعية علنية  انت وستبال  رعية لي وون اإ لي حين أَن حر ة 
الماسسة   اخ الي ودية اي حر ة  راابية ولا ية  انت تماِرس  رااب ا لي الرلن وتحت أنظار

 ااسرائيلية وباتت تماِرسم بالسر وبمررلة الماسسة ذات ا إ  ما قالت 
 30/0/4104قدس برس،   
 
 تقرر إعدام األسرى بتجاهل مطالبهم "إسرائيل""األسرى للدراسات":  .24

ذ ر مر ز األسرى للدراساتإ أن  دارئ السجون وأج زئ األمن ااسرائيلي  : الادس دوت  وم -غزئ 
ئم بحق األسرى المضربين يوميا مست لة حالة ال مت الدولي والرربي وان  ال الوضن ترت إل جرا

 الفلسويني بت  يل الح ومة 
وأضاف المر زإ أن  دارئ السجون تاوم برزل الاياداتإ ونال األسرى رغم حالت م ال حية المن  ة 
باآلالمإ وتمارس ض ووا علي مإ من حيث تجاال  ضراب م وعدم التراوي من موالب م رغم نال م 

م انية است  اد البرم   بالر رات للريادات الداخلية والمست فيات الخارجية واي
األسرى للدراسات أن تجاال موالإل األسرى علل الرغم من تداور  حت م بمثابة قرار واعتبر مر ز 

 اعدام مإ م يرا  لل أن حجم الفراليات التضامنية ال يتسلم من حجم مرانائ األسرى المضربين 
 0/0/4104القدس،  القدس،
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 لممارساته ضدهم يإسرائيليطالبون برفع شكوى دولية ضد ضابط  : أسرى "ريمون""أحرارمركز " .25
والإل أسرى سجن ريمون عبر مر ز أحرار لحاوق اانسان الماسسات الدولية : ورإل43عوو

الذي ياوم بالتضييق علل   سفيك يمين والمنظمات الحاوقيةإ رلن   وى ضد الضابو ااسرائيلي 
 انين الدولية األسرى المضربين والتن يل ب م وحرمان م من أبسو حاوق م التي  فلت ا األعراف والاو 

 0/0/4104، 48 عرب
 
 / مايومعتقاًل فلسطينيًا في أيار 371و: شهيدان مركز "أحرار" .26

أ در مر ز  أحرار  لدراسات األسرى وحاوق اانسانإ السبتإ تاريرًا   ريًا حول انت ا ات : السبيل
 االحتسل ااسرائيلي لي الضفة ال ربية وقواع غزئ خسل   ر أيار/مايو المن رم 

( 230وأوضح المر ز لي تاريررإ أن   يدين ارتايا بر اص قوات االحتسلإ  ضالة  لل وجود )
 حالة اعتاال خسل ال  ر الماضي لي مناوق الضفة ال ربية وقواع غزئ والادس المحتلة 

 30/0/4104السبيل، األردن، 
 
 ومخيم العروب غرب طولكرم مع الجيش اإلسرائيلي خالل مواجهات الفلسطينيين إصابة عشرات .27

أ يإل الر رات من المواونينإ لي وول رمإ أمسإ باالختناق بال از المسيل للدموعإ  مندوبو األيام:
واعتال  اإلإ خسل قمن قوات االحتسل مسيرًئ احيال ذ رى الن بة وللتضامن من األسرى المضربين 

بوابة حاجز )نتساني عوز(  واندلرت مواج ات عنيفة لي أعااإل قمن المسيرئ بالارإل من عن الورام 
االحتسلي غرإل المدينةإ ر ق خسل ا ال بان قوات االحتسل بالحجارئ وأغلاوا الوريق بالحجارئ 

 وااوارات الم ترلة لي محاولة لمنن  جيبات  االحتسل من مسحات م 
يل للدموع وأولات قوات االحتسل التي عززت من انت اراا لي منواة المواج اتإ قنابل ال از المس

ب ثالة والر اص المردني الم لف بالمواون ما أدى  لل   ابة ما يزيد علل خمسين مواونًا 
 واعتالت قوات االحتسل خسل المواج ات  ابًا برد االعتدال عليم بالضرإل  بحاالت اختناق متفاوتة 

الت مواونا بجرو  ورضوم بين م  حاليان والر رات بحا 16ولي محالظة الخليلإ أ يإل 
اختناق خسل قمن قوات االحتسل مسيرئ نظمتإ أمسإ لي مخيم الرروإل تضامنًا من األسرى 

 ااداريين المضربين 
ولي محالظة جنينإ اقتحمت قوات االحتسلإ لجر أمسإ قرى وبلدات جنوإل المحالظةإ و نت 

وبلدات: عرابةإ وألادت م ادر أمنية بين قوات االحتسل اقتحمت قرى  حملة تم يو واسرة النواق 
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وعجةإ وميثلونإ والزبابدئ و نت حمست تم يو وتفتيش واسرة وسو تسيير رليات ا لي األزقة 
 وال وارع أل ثر من أربن ساعات دون أن يبلغ عن اعتااالت 

 ما أ يإل عدد من المواونين لي بلدئ يربد جنوإل غربي جنينإ مسال أمسإ بحاالت اختناق خسل 
 ات االحتسل ااسرائيلي لي البلدئ مواج ات اندلرت من قو 

 0/0/4104هللا،  رام األيام،
 

 يحاولون هدم جزءا من الجدار األمني فلسطينيونطولكرم:  .28
 مال الضفة ال ربية المحتلةإ  اندلرت مواج ات بين نا وين للسوينيين لي مدينة وول رم: وول رم

اون من الجدار األمني غرإل المدينة وقوات االحتسلإ برد أن حاول النا وون الفلسوينيون ادم م
 .تضامنا من األسرى الفلسوينيين المضربين عن الورام لي سجون االحتسل

وقال مراسل  قدس برس  لي المدينة  ن قوات االحتسل ااجمت النا وين الفلسوينيين مستخدمة 
ي مما تسبإل قنابل ال از المسيل للدموع ب ثالة  ضالة  لل الانابل ال وتية والر اص المواو

 .بحريق  بير لي مساحات واسرة من األراضي المزروعة بالامح
 30/0/4104قدس برس،   
 
 تفضح جرائم االحتاللخاصة بالقدس و إعالمية  مراكزبتخصيص  تطالب "القدس واإلعالم"ندوة  .29

 دد سياسيون وايعسميون علل ضرورئ ت ثيف الج ود ااعسمية  : امل  براايم -الادس المحتلة 
لرربية والفلسوينية الرامية  لل لضح الممارسات ااسرائيلية الخويرئ بحق مدينة الادس المحتلة ا

 ومادسات ا 
ودعا ااالل خسل ندوئ نظمت ا دائرئ  اون الادس بمنظمة التحرير لي بلدئ البيرئ بالضفة ال ربية 

ائل ااعسمإ وتخ يص  لل تفريل الاضايا المادسية لي مختلف وس  الادس وااعسم برنوان  أمس
 مرا ز  عسمية خا ة بمدينة الادس تتولل نال ما يجري لي ا  لل الرالم لفضح االحتسل 

وأ ار المتحدثون  لل أنم يجإل أن تفتتح مواقن  ل ترونية ومرا ز  حفية وبنال عسقات من 
ا ة ُت رس ال حفيين الرالمين الرامليين لي الادسإ موالبين باستخدام م ولحات للسوينية خ

ووالبوا ب يجاد قاموس  عسمي خاص بالادس لدعم  الرواية الفلسوينيةإ وُتدحم الرواية ااسرائيلية 
 استخدام التسميات ال حيحة ليما يخص أما ن المدينة وتاريخ ا و وارع ا 

 0/0/4104عّمان،  الرأي،
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إلـى كبـار  باإلضـافة طفـال ذوي اإلعاقـةأكرسـي متحـرك علـى  411انطالق "حملة األمل": توزيـع  .31

 السن
انولات حملة  األمل  التي تنظم ا جمريم اغاثم اوفال للسوين بالتراون من  :علي سمودي –جنين 

 لل  بار  بااضالة رسي متحرك علل اوفال ذوي ااعاقة  100الرئاسة الفلسوينية وت مل توزين 
 السن 

 0/0/4104القدس،  القدس،
 
 ة االتحاد العام للتجارة الدوليةقائم فيفلسطين بالمركز األخير  .30

(إ ITUCأظ ر تارير حديث  ادر عن االتحاد الرام للتجارئ الدولية ) :محمد عبد هللا  -رام هللا 
الاائمة  لل الدولة الفلسوينية تذيلت حيث إ 1014والذي يفّ ل ما رات الحاوق الرالمية للرام 

ورياإ ويرود ذلك لردم ضمان حاوق الرمال لي جانإل  لريايا الوسولإ وال ومال والسودان وليبيا وس
 الماسسات الفلسوينيةإ وان يار سيادئ الاانون 

 0/0/4104القدس،  القدس،
 
 : أوبريت عن القدس يوزع مجانا العجلونيسلطان األسير  .32

قال األسير المحرر سلوان الرجلوني  ن اوبريت  الادس عروس الربين  : محمد محيسن -السبيل
ر تمإ سيتم توزين نسخ منم خسل الفرالية المر زية لمسيرئ الادس الرالمية لي السادس الذي أنتجتم  
وتمنل الرجلوني علل وسائل ااعسم ومحوات التلفزيون بث االوبريت الذي  ارك لي  من حزيران 

 نتاجم عدد من المن دين والفنانين الررإلإ وسيتم عرضم خسل مسيرئ الادس الرالمية لي السادس 
حزيران الحالي  وأضاف الرجلوني ان عددا من األعمال الوونية انتجت ا  ر تم القت حربا غير من 

مرلنة من قبل المحوات الفضائيةن نظًرا ألن ا تحمل مواقف وونية ال تنسجم من سياسة تلك 
 المحواتإ ما دا انم اضور لي برم األحيان  لل الدلن لبرم المحوات ماابل عرم اانتاج  

 30/0/4104األردن،  السبيل،
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 خالد جرار  للفلسطيني "أداعب الزنادلوحة " .33
إ يسترمل الفنان الفلسويني خالد جرارإ واو  أداعإل الزناد لي عملم األخير : بديرة زيدان –رام هللا 

عس ري سابق لي أحد األج زئ األمنية الفلسوينيةإ السس  بالفرل ويولق النار أيضًا علل قارورات 
 لوسلإ لتنفجر علل مسوحات الاماش الموزعة حول ا  انرًة لوحات غريبة   مملولئ با

إ لما منحنا أ ثر من اختسس لمحة من تاريخ الفن  اللوحات األدائية ولو  نن  خص رخر اذر 
ال ني بمثل اذر األدالات  ول ن عندما يفرل ا جندي سابقإ ت بح أ ثر من مجرد عمل لني  ل و 

ستبوان لماٍم  ّ لم قسرًا  ما  ّ ل ال ثير من أبنال موونمإ اذا ما قالم  دمة  خ ية تحررتإ ا
غاليري  الناقد الفني والفنان التر ي  و ين أرغون الذي تابن مررم جرار لي باريسإ وتستضيفم 

 لي رام هللا التي ت رف علي ا الفلسوينية سمر مرثا   ون
 0/0/4104لندن،  الحياة،

 
 عن غزة "سرائيل"إلمعبر رفح حتى ال تتخلي  4110باتفاقية  تتمسكمصر  مصدر لـ"سما": .34

ا دت م ادر للسوينية م رية متواباة مسال اليوم لو الة  سما  ان الااارئ سترمل  :سما –الااارئ 
علل ادخال تس يست علل مربر رلح برد االنت ال من ت  يل ح ومة التوالق الفلسوينية م يرا الل 

 الفترئ االخيرئ حول اذا الموضوع  ان ات االت م ثفة جرت لي
قانوني وسياسي يلزم اسرائيل    وار 1003واوضحت الم ادر ان الااارئ تتمسك باتفاقية 

وتابرت  م ر ترى ان التمسك   سرائيل بمساوليات ا تجار قواع غزئ  جزل ال يزال محتس من قبل 
ئ ويضر ا امام مساوليت ا تجار س انم باتفاقية المربر يمنن اي تف ير اسرائيلي بالتخلص من قواع غز 

  اوئ محتلة ول ن ا لن ترمل لي الوقت ذاتم علل زيادئ مرانائ الس ان الفلسوينيين 
 0/0/4104، وكالة سما اإلخبارية

 
  "إسرائيلـ""بشرة خير" ل السيسي مجيءبيب: أتل  .35

أغلبية أ وات  علللم أبدى ااسرائيليون سرادت م ال امرئ بفوز الم ير السيسي برئاسة م ر وح و 
من  ار وا لي الت ويتإ ما دين ان لوز السيسي م سإل اسرائيلإ والستمرار التنسيق األمني مر ا 
والذي لم يتوقفإ  ما أنم سيحمي اتفاقية  امإل ديفيد التي  انت قواعات مرارضة من ال رإل 

م متظاارين للسفارئ الواقرة الم ري يوالإل ب ل ائ اإ لضس عن تولير مار لسفارئ اسرائيل برد اقتحا
 قرإل جامرة الااارئ برد الثورئ  



 
 

 

 

 
           48ص                                     3430 العدد:     0/0/4104حد األ التاريخ:

 

حيث أعرإل السفير ااسرائيلي األسبق لي الااارئإ تسفي مازئيلإ عن ارتياحم لنتائ  االنتخابات 
 الم رية التي أظ رت لوز وزير الدلاع السابق عبد الفتا  السيسي 

ة اليوم الجمرةإ لوز الم ير عبد الفتا  وو ف ال اتإل تسفي برئيل لي  حيفة مراريف ااسرائيلي
أن السيسي بذل ج ود  بيرئ ليا د  لالسيسي برئاسة م ر بينم يمثل  ب رئ خير اسرائيل إ م يرا ال

أنم متمسك باتفاقات  امإل ديفيدإ وحتل لو أراد ت يير  ي ت ا لسي ون ذلك من االاتمام بم الح 
الاوات الرس رية لي سينال لمحاربة المنظمات ااراابية   سرائيلإ مثل تلك المواد التي تترلق بزيادئ

سرائيل مراإ بحسإل قولم     التي تضر م ر واي
 31/0/4104، الشعب، مصر

 
 تهويد القدسل سرائيليكل محاوالت االحتالل اإلليتصدى  زالردن ما النسور: األ  .36

تفال بالريد الثامن والستين قال رئيس الوزرال الد تور عبدهللا النسور ان االح :محمد قديسات -اربد 
الستاسل الممل ة االردنية ال ا مية او  ورئ م رقة من  ور التربير عن والئنا الراسخ لايادتنا 

 ال ا مية المظفرئ بم يئة هللا 
الحفل الذي اقامتم لجان المخيمات لي الممل ة واالندية  أمسوا د رئيس الوزرال خسل رعايتم مسال 

ت ال ربية بمناسبة عيد االستاسل ويوم الجيش لي مخيم ال  يد عزمي المفتيإ ان ال بابية والفراليا
حرص ابنال المخيمات الفلسوينية علل اذا الثرى االردني ال الي ل و دليل ال يابل ال ك او التيويل 

تم وقيادتم الح يمة واعتزازام بمسيرتم التاريخية المظفرئ واستاسلم المجيد وتجرب ل ردنعلل حب م 
 الم رقة الم رلة 

 ما ييتي دليس علل تاديرام لوقوف االردن قيادئ وح ومة و ربا الل جانإل للسوين  واضاف 
و رب ا لي محنتم التي ا ابتم نتيجة وقوع ارضم تحت وويئ االحتسل االسرائيلي وتاديرام للج ود 

لسوينية الل اليوم من اجل المتوا لة والتضحيات التي قدم ا االردن و ربم منذ بدايات الن بة الف
المحالظة علل االرم الفلسوينية والمادسات االسسمية والمسيحية لي للسوين ومن اجل المحالظة 

   علل ال وية الرربية واالسسمية لذلك الثرى الواار المادس
ل رئيس الوزرال علل ان استاسل االردن قد م نم من مساندئ ال رإل الفلسويني والوقوف ال أ د ما 

جانبم لي محنتم وجرل الفلسوينيين ي ررون ان ل م ن يرا يدالن عن م ويتبنل قضيت م ويذود عن 
تراإل وون مإ ما دا ان للسوين ظلت منذ تيسيس اذر الممل ة محو انظار االردنيين وظلت الادس 
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وما زالت قرئ عيون ملوك بني اا م ولي نبض م ووجدان م وضمائرام حتل تتحرر من عبث 
 هللا  ب ذنل وعسفم االحتس

وا د النسور الل ان االردن سيبال بايادتم ال ا مية الح يمة المل مة وب ربم الرروبي اال يل ياف 
الل جانإل اخوتم الفلسوينيين ب ل ما يستوين من الوسائل واالم انيات  ما لرل لي الماضي عندما 

 والمسيحية لي الادس ال ريفقدم ال  دال ذودا عن التراإل الفلسويني والمادسات االسسمية 
والل ان يتحاق للفلسوينيين حلم م لي التحرر واالستاسل واعمار ارض م ال بد   وقال رئيس الوزرال 

لتلك اللحظة التاريخية الموعودئ والتسلح بالرلم  أنفس ممن الرمل الداوإل المتوا ل علل ت يئة 
   مناو ة  والمررلة والتمسك بوحدت م والت بث بحاوق م  املة غير

 0/0/4104، الرأي، عّمان
 
 سرائيلية صرخة في وجه االنسانيةسرى في السجون اإل: اضراب األ"الزراعيين" .37

قال نايإل الم ندسين الزراعيين الم ندس محمود ابو غنيمة ان االنت ار لاضية : الدستور -عمان
 لمم نة االسرى الرادلة اي واجإل علل ا حاإل الضمائر الحية ب تل انواع الدعم ا

يوما من اضراإل االسرى عن الورام  23من  أ ثرواضاف ابو غنيمة لي بيان  حفي ان مرور 
 لي السجون ال  يونية اي  رخة لي وجم االنسانية جمرال لما تبال لدي ا من  رامة 
 0/0/4104، الدستور، عّمان

 
 ى لبنانإل بالعودة المقداد: البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة إلقناع بعض العمالء .38

ثمة موضوع أثار  النائإل علي الماداد أن   الولال للمااومة قال عضو  تلة : الحيائ –بيروت 
غضبيإ أن البرم ذاإل  لل للسوين المحتلة )لي ا ارئ الل البوريرك الماروني ب ارئ الراعي( 

ئ  لل لبنانإ ل ي يانن برم الرمسل الذين انسحبوا من جيش الردو لي أيار )مايو( عام ألفين بالرود
   ل ان ردام أن م أ بحوا  سرائيليين وال يريدون استرجاع ال وية اللبنانية والرربية

ناول لمن يحضر م روع قانون أو اقترا  قانون من أجل عودئ ااالل الذين خانوا الوون  وأردف: 
لتحريرإ للم لرلض مإ واا ام اليوم يرلنون رلض م لم  لاد ت رلت المااومة بمناقبية عالية برد ا

    تنتام ولم تحاسإل الرمسل بل تر ت األمر للاضال



 
 

 

 

 
           31ص                                     3430 العدد:     0/0/4104حد األ التاريخ:

 

 
ال نريد أن ي ون بيننا عمسل  سرائيليون لي لبنانإ  فانا ما عانينار من م  بان االحتسلإ و ما  وقال: 

   أن م ال يفخرون بال وية اللبنانيةإ لنحن أيضًا ال نفخر بين ياال  ن م من اللبنانيين
 0/0/4104، الحياة، لندن

 
 رفض تسميتكم متعاونين وخونة أالراعي لعناصر لحد:  .39

استفّز البوريرك مار ب ارئ بورس الراعيإ الذي زار  سرائيلإ والتال  زاير أندراوس: –النا رئ 
ميل يات أنووان لحدإ اللبنانيين والررإل علل حٍد سوالإ لفي عظتم خسل الاّداس الذي  بيعضال

لي حيفاإ الذي حضرر عدد من اااللإ بدا الراعي مستفًزا من االعترام أحيار لي  نيسة الموارنة 
 علل الزيارئ وعلل لاائم ب م علل نحو خاص 

 ما رأى أن انتاادر جر  لي ال ميمإ ليما لم رت لراد  فاات سياسية أو تجارية أو اقت ادية أو 
 أمنيةإ علل حّد تربيرر 

وي مر م علل أن م عمسل أو مجرمون أو أْن ت ون ولرنا ر لحد قال  ّنم يرلم و ف م أْو الترا
عودت م منووة بيح ام عفو قضائية أو قرارات دولية  وأضاف  ّن الحل او الم الحة لاوإ متسائًس: 

إ لم ًيحارإل الدولة 1000ما الجرم الذي ارت بتمور؟إ ولفت  لل أّن َمْن اضور ترك وونم عام 
م ورية ويفار اللبنانيين  وتابن موجً ا  سمم ل م: أريد أْن والوون والماسساتإ ولم يرول رئاسة الج

أل م ما او جرم م؟ أنتم الذين تحبون لبنانإ وتحملون أعسممإ ووعدام بيّن الم الحة سينال ا  لل 
 لبنانإ حيث سياوم بورح ا علل الج ات ذات ال لة  ااعسم الربرّي أبرز خواإل الراعي 

 30/0/4104، رأي اليوم، لندن
 
 يةفلسطينالقضية الفي دعم  "اتحاد المغرب العربي"بأهمية دور  مقتنعونالملك المغربي:  .41

قال الراال الم ربي الملك محمد السادسإ  ن دعوتنا المتجددئ  لل  رسال منظومة م اربية  :تونس
ربية مت املةإ تنولق من اقتناعنا الراسخ بيامية دور 'اتحاد الم رإل الرربي'إ لي دعم الاضايا الر

 وااسسميةإ وعلل رأس ا الاضية الفلسوينية 
جال ذلك لي  لمة لم لي جلسة ممتازئ للمجلس الووني التيسيسي التونسيإ اليوم السبتإ بحضور 
أعضال المجلسإ والسفرال المرتمدين لدى تونس يتادم م عميد السلك الدبلوماسي لي تونسإ سفير 
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رئيس المجلس م وفل بن جرفرإ نضال  ربنا من  من جانبم حيا دولة للسوين سلمان ال رلي 
 أجل تحايق  الة حاوقم الوونية 

 30/0/4104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 "إسرائيل"صدقاء أغضب  مدن فلسطينية في هولندا تثير أسماءشوارع تحمل  .40
قبل جمرية محلية  تررضت بلدية مدينة اينداولن ال ولندية للناد من: و االت – ورإل43عوو

ي ودية علل خلفية تسمية  وارع لي البلدئ بيسمال بلدات عربية للسوينية داخل حدود  سرائيل 
 من اال ارئ تحت اسمائ ا الل أن ا بلدات تان لي للسوين 

وتحمل  وارع عديدئ أسمال مدن للسوينية مثل الخليل وبيت لحم  ال أن غضإل الجمرية 
لتات التي تحمل أسمال برم البلدات الرربية الواقرة داخل حدود الي ودية جال لي أعااإل الس

  سرائيل  مدينة النا رئ ووبرياإ والتي أ ير الي ا بين ا  مدن لي للسوين  
من جانب اإ ن رت جمرية  لي ود  لي اوالندا مااال لي موقر ا عبر االنترنت تت م ليم بلدية 

زالت  ا عن الخاروةإ م يرئ  لل أن اذر السلتات  اانة اينداولن ال ولندية ب ق ال  سرائيل واي
  ارخة بحق السيادئ ااسرائيلية وتحّيز مرلوم 

 30/0/4104، 48عرب 
 
 مؤسسة أوروبية تطالب بوقف انتهاكات االحتالل بالقدس 01 .42

وقرت الر رات من الماسسات وال يئات الراملة لي عموم الاارئ األوروبية علل عريضة : برو سيل
االتحاد األوروبي والمجتمن الدولي بالتدخل الفوري من أجل وقف االنت ا ات ال  يونية ول توالإل د

 األق ل المبارك بحق مدينة الادس المحتلة والمسجد 
وأعلنت تلك الماسسات لي الوقت ذاتم عن سلسلة لراليات لي الرديد من المدن األوروبية لي 

 يوم السابن من حزيران )يونيو( الاادم الذ رى السابرة واألربرين الحتسل الادسإ 
ضول ت اعد االنت ا ات بحق األق ل ومدينة الادس  من تسارع خول وحّذرت الرريضةإ لي 

 المحتلة لي خووئ لترسيخ الادس  را مة لدولة االحتسل  االحتسل لت ويد مدينة الادس 



 
 

 

 

 
           34ص                                     3430 العدد:     0/0/4104حد األ التاريخ:

 

ااسرائيلية  التي ت دف سياسات  ووالبت االتحاد األوروبي واألمم المتحدئ  بفرم عاوبات علل ال
عربية  لل ت ويم التراث التاريخي لمدينة الادس إ ما دئ لي الوقت ذاتم علل أن الادس  اي مدينة 

 ل ا تاريخ حضاري  سسمي ومسيحي وويل وممتد وغير مناون وغني بالتراث  
لادس إ حر ة التضامن ي ار  لل أنم من بين الماسسات الموقرة علل الرريضة:  أوروبيون ألجل ا

لرنساإ األمانة الرامة لماتمر  -الدوليةإ ماسسة أوروبا للسوين الفرنسيةإ االتحاد من أجل للسوين
 ماسسة التضامن البوسنية إ  مر ز الردالة  لي السويدإ ماسسة الحق اايرلنديةإ للسوينيي أوروباإ 
لي  يوالياإ  اتحاد المنظمات ااسسمية  لي  البلجي يةإ  اتحاد ال يئات ااسسمية ماسسة التضامن 

 والحضارئ لرنساإ المر ز الرربي اليوناني للثاالة 

 30/0/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 اآلسيوي التحديعلى كأس  بالحصولبالتر يهنئ فلسطين  .43

ات ااًل  ل رئ الادم  ليفا إ الدوليجوزيف بسترإ رئيس االتحاد  السويسريأجرى : مروان ع ام
إ لتاديم الت نئة بمناسبة ح ول المنتخإل الفلسوينيااتفيًاإ باللوال جبريل الرجوإلإ رئيس االتحاد 

 ليستاام  التيإ والتيال لن ائيات  يس األمم اآلسيوية اآلسيوي التحديعلل بوولة  يس  الفلسويني
 التاريخ  ليأستراليا مولن الرام المابلإ ألول مرئ 

 30/0/4104، اليوم السابع، مصر
 
 فلسطينياً  71منزاًل خالل أسبوع وتشّرد  41 تهدمقوات االحتالل أوتشا:  .44

مبنًل  40أعلنت االمم المتحدئ ان السلوات ااسرائيلية ادمت االسبوع الماضي : المستابل –رام هللا 
يص للسوينيًا لي أنحال مختلفة من المنواة )ج( لي الضفة ال ربيةإ بزعم عدم ح ول ا علل تراخ

 وفًس  23 خ ًاإ بين م  30بنال اسرائيليةإ ما أدى الل ت جير 
 سرائيل ادمت مرظم  وا ار م تإل تنسيق ال اون االنسانية التابن لسمم المتحدئ لي تارير لم ان 

إ  ( لي منواة ابو الرجاج البدويةإ لي بلدئ الجفتلك )محالظة اريحا(إ لي غور األردن26المباني )
لل باال ما يارإل  10ات ال دم أدت الل ت جير عملي موضحًا أن  عائست وتضرر عائست اخرىإ واي

   عجًس من دون ميوى13رالف رأس غنم و 4من 
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تدريبًا عس ريًا أدى الل  63إ نفذت الاوات ااسرائيلية 1011منذ مولن عام  وذ ر الم تإل انم 
ألسر المتضررئ قد ُاجرت مرات ت جير موقت للس انإ مرظم ا لي غور األردن  و انت الرديد من ا

  عدئ 
 0/0/4104، المستقبل، بيروت

 
 تحت شجرة في مخيم الدهيشة ببيت لحم بدفنهفرنسي يوصي مناضل  .45

لي مراسم غير مسبوقةإ دلن رماد المناضل الفرنسي ال  ير ليرنو تويل تحت : سما –بيت لحم 
 تنفيذًا لو يتم   جرئ لي باحة مر ز الفينيق لي مخيم الداي ة لسجئينإ وذلك

و ارك لي مراسم دلن رلات اذا المناضل األممي ح د من ممثلي الفراليات الوونية وال ربية لي 
محالظة بيت لحمإ وولد لرنسي  بير يمثل بلديات وجامرات وماسسات اعسمية وناابية و ربيةإ 

يما قام ا دقال الراحل من اضالة الل زوجة الفايد وابنائم الذين ألاوا النظرئ االخيرئ علل رلاتمإ ل
 ابنال المخيمات ورلاقم من الحزإل ال يوعي الفرنسي ب لاال نظرئ الوداع األخيرئ 

وقبل مراسم دلن الرمادإ ُنظمت حفلة تيبين حا دئ لي قاعة الفينيقإ ووقف الحضور دقياة  مت 
 يني والفرنسي  جساًل لرو  الفايد وأروا  ال  دال  الةإ قبل عزف الن يدين الووني الفلسو

 0/0/4104، الحياة، لندن
 
 هل يفجر المصالحة؟ االعتقال السياسي في الضفة الغربية.. .46

 عدنان أبو عامر
إ 16/3/1014لي الوقت الذي و ل ليم عزام األحمد مسئول ملف الم الحة لي لتح ل زئ مسال 
د من قلايليةإ استلم ال ابان من حماس لي الضفة ال ربية ثائر  سلدئ من حلحول ونور أحم

 استدعالان من ج از األمن الوقائي للتحايق مر ما لي قضايا أمنيةإ  ما او مرلق لي التحليل 
وتوالت خيبات األمل لرنا ر حماس بالضفة ألن اتفاق الم الحةإ لم يوقف االعتااالت ضدامإ بل 

العتااالت والترذيإل ا تدت وتيرت اإ وقالت المنظمة الرربية لحاوق اانسان  ن السلوة لم توقف ا
 رغم الم الحة 

 
 سياسي أم جنائي؟



 
 

 

 

 
           34ص                                     3430 العدد:     0/0/4104حد األ التاريخ:

 

ت ير ااح ائيات التي ح ل علي ا  المونيتور  من اللجنة الم لفة لي حماس بمتابرة االعتاال 
إ ليما زاد 1014استدعال منذ بداية  300إ وأ ثر من 100بالضفةإ  لل ارتفاٍع بيعدادااإ زادت عن 

 عن رًاإ واستدعال رخرين  10 إ عن12/4الردد منذ الم الحة يوم 
وو لت ذروئ االعتااالت باقتحام المخابرات الرامة ليلة توقين الم الحةإ لمنزلي عضوي المجلس 
الت ريري  براايم أبو سالم من الادسإ وريام داوود من وول رمإ من قيادات حماس البارزين 

 بالضفة 
رزيتإ رلم البو  باسمم خ ية المسحاةإ أحد عنا ر حماس الذين اعتالوا ماخرًا والإل بجامرة بي

وألرج عنم من سجن  جنيد  قال بحديث ااتفي  للمونيتور :  اقتادني عنا ر األمن الوقائي لسيارت مإ 
وضربوني بيعااإل البنادقإ وات موني بمراقبة ألراد األمنإ وم ثت لي السجن أسبوعًا تررضت ليم 

 إ وحرماني من النومإ وسول الورام  لمراملة غير  نسانية بمنري من دخول الحمام
حماس من ج ت اإ اعتبرت استمرار االعتااالت تخريبًا للم الحةإ وقال الايادي لي ا حسام بدرانإ 

 ال مرنل للم الحة  ذا لم يتم  ن ال االعتااالتإ وما نرار اآلن ال ي ير  بحديث  للمونيتور  من قور:
 لية عما يجري ألن ا تدير الضفة  و لت يير بسياسة السلوةإ محمًس لتح المسا 

ل ن األج زئ األمنية بالضفة أ دت أن  المحتجزين لدي ا موقولون ولق الاانونإ نالية وجود أي 
مرتال بسبإل االنتمال السياسيإ مرربة عن خ يت ا من تسبإل ل ة التحريم التي تنت ج ا حماس 

 ب لساد الم الحة  
قيادات أمنيةإ  وبحث مر ا تزايد ظاارئ  3/3ضفةإ يوم وزار خليل عساف عضو لجنة الحريات بال

االعتاال السياسيإ وسلم م قوائم بالمرتالين لإللراج عن مإ موالبًا بارار سياسي لوقف االعتااالت 
 المستمرئ ب  ل  بم يومي  

قيادات أمنية  لبحث االعتاال السياسيإ  3/3وزار خليل عساف عضو لجنة الحريات بالضفةإ يوم 
 م قوائم بالمرتالين لإللراج عن مإ موالبًا بارار سياسي لوقف االعتااالت المستمرئ ب  ل  بم وسلم

 يومي  
 عائست عنا ر حماس المرتالين بالضفة تريش استياًل حايايًاإ ألن الم الحة لم تيت علل ذ رام 

فة  للمونيتور  بالتف يلإ وتر ت الموضوع لمزاج األج زئ األمنية إ  ما قال أحد مسئولي ا بالض
ااتفيًاإ  مرربًا عن اعتاادر بين حماس ب زئ  ان يجإل أن تولي موضوع م أامية أ ثر لي الم الحةإ 

 وعدم ترحيلم ا رار رخر  
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أن حماس  لن تابل أن تنرم  13/3ولرل ذلك ما حدا ب سماعيل انية رئيس ح ومة غزئ للاول يوم 
ر اعتاال عنا ر الحر ةإ ليما تم االراج عن غزئ بالحرياتإ وتبال الضفة تراني من استمرا

 عنا ر لتح لي غزئ  
من عنا ر لتح بسجون اإ قال عن م مسئول أمني لي  20علمًا بين األج زئ األمنية لي غزئ تحتجز 

غزئ  للمونيتور  أنم  ثبت علي م جرائم قتل ومخالفة للاانونإ وملف م مرتبو ب ن ال الم الحة 
 المجتمرية  
ر  سيل مسئواًل لي حماس ب زئ  ارك بالم الحةإ عن  م انية التراجن عن بوادر حسن النية  المونيتو 

 حماس أولات عنا ر لتح ألن ا  تجار لتحإ ردًا علل استمرار اعتاال عنا راا بالضفةإ لاال:
مخل ة بالم الحةإ ل نم لن يبال مجانًا دون  جرال مماثل بالضفةإ لتح علي ا بذل الج ود لوقف 

ال ل ن قدرئ حماس لتسويق الم الحة لرنا رنا ستنخفم  ل اال ثبات حسن نواياإ واي عتااالتإ واي
  با  ييتي بخبر اعتاال جديد  

ولذلك والبت سميرئ الحسياة عضو المجلس الت ريري عن الخليلإ الرئيس عباس  ب  دار قرار 
   بوقف االعتااالتإ ألن األج زئ األمنية تتذرع بين ا تتم بيوامر منم

 
 تمرد في الضفة

األيام األخيرئ   دت بروز ظاارئ جديدئ بالضفة تتمثل برلم عنا ر حماس االستجابة 
لسستدعالات األمنيةإ والباال ببيوت مإ أو االختفال عن األنظارإ وقد أ د نا و ميداني لي حماس 

إ بل أعوتنا من نابلسإ رلم ال  ف عن اويتم  للمونيتور  أن  الم الحة لم توقف االعتااالت
  ارئ سلبية أن ا تجاوزتناإ وأبات م يرنا بدائرئ المج ولإ قد تدلرنا لرلم االستجابة لسعتااالت 

 بت وير االستدعالإ ون رر عبر االنترنيتإ أو حرقم  
واو ما قام بم محمد ا تيوي من وول رمإ مدير لضائية األق ل التابرة لحماسإ مخاوبًا المخابرات 

إ قائًس:  أعتذر عن الحضور لمار الج از بنال علل 13/3مسال  الفيس بوكعلل الرامة ب فحتم 
 ات ال م ال اتفيإ للن أقبل برد اليوم أن ياذيني أحد  

و  دت األسابين األخيرئ مسيرات بمدن الضفةإ وتظاار ذوو مرتالي حماس أمام سجون السلوة 
 لإللراج عن م 
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مجموعة غير مررولةإ  لرلم االستدعالات األمنيةإ  ودعت  رابوة ال باإل المسلم بالضفة  واي
والتح ن لي البيوت م ما  ان الثمنإ حتل لو و ل األمر لمواج ة مداامة عنا ر األمنإ 

 واقتحام م البيت  
ون ر موقن التوا ل األ ثر رواجًا بين عنا ر حماس   ب ة للسوين للحوار  ماااًل غير مسبوق 

من لتح إ ووالإل  وادر حماس بت ريد الموقف الميداني بالضفةإ برنوان:  حماس باعتنا ب فاة 
 لحل الم  لة 

 المونيتور  سيل مسئواًل أمنيًا  بيرًا بالضفةإ رلم   ف اويتمإ عن دور أبو مازن لي االعتااالتإ 
لاال:  الرئيس جاد بالم الحةإ ل نم ال ي در أمرًا ب بسة زر ل ج زئ األمنية لوقف االعتااالتإ 

م أن حماس تحضر لرمليات ضد  سرائيلإ ولذلك يمنح األج زئ اام ًا من الرمل األمني دون لرلم
 تخريإل الم الحة  

مما دلن بايادي لتح جمال أبو الرإل للتي يد أن  اعتااالت الضفة تتم بسببين: حيازئ السس  وغسيل 
  األموالإ وليس اناك اعتاال سياسيإ وأي تجاوزات ستتم مواج ت ا ب ل قوئ 

ولذلك لم يستب ر الايادي لي حماس بالضفة نزيم أبو عونإ  بن اية قريبة لظاارئ االعتااالتإ ألن 
الح ومة الاادمة لن تستوين وقف ان لس  سحيات سياسية بيدااإ والملف األمني لي الم الحة لم 

 يتم تسويتم  
والت الم الحة األخيرئ لي لاد علم  المونيتور  من مسئولي لتح وحماس الم ار ين بمدا أخيرًا  

غزئإ أن  ما قد ياخر  ن ال االعتاال السياسي وبيرة ال سحيات الممنوحة لوزير الداخلية الاادمإ 
ورغم أن أجوال الم الحة  يجابيةإ ل ن ملف االعتاال السياسي سيظل غامضًاإ واو ما ي دد 

 الم الحة بيي لحظة  
31/0/4104المونيتور،   

 
 يق األمني مقدًساالتنس يكونعندما  .47

 سميح خلف
يرني ذلك أن ال  يل  عباسإعندما ي ون التنسيق األمني مادًسا لدى الرئيس الفلسويني محمود 

  ذا بايت ثوابت من اذا الن    الفلسوينيةإأ بح مادًسا لي الثوابت 
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ح  ل أسلوإل التدوير والتحوير ول ة المنت رين ل ل الم ازل التي يتناول ا اذا الن   لي تسوي
ولم يبق أمام  ل ت ريحات الرئيس الفلسويني  ال تر ير  ال  يونيإمفاايم ال راع من الردو 

 التاريخ الووني الفلسويني والتجربة النضالية 
بل ت ريحات عباس الساباة والسحاة ال تردو أن ت ون لي اذا الت ور ولي اذا المف وم إ ل و لي 

رر الووني الفلسويني إ بل يست دف,  لل أبرد من جوار سلو م يست دف  ل أ ول حر ة التح
ذلك, تجريد ال رإل الفلسويني من رخر أوراق قوتم إ ل و أ بح يتحدث عن باال ) سرائيل( أ ثر 
من ااسرائيليين أنفس م إ وليس غريًبا أن يتحدث  مرون بيريس أو نتنيااو أو بينيت أو ليبرمان إ 

   نني أ ك بينك  سرائيلي  , اذر اي م اليئ  برى, بل ني ان   ما قال أحد راسال ) سرائيل( سابًاا:
للسيد الرئيس الذي يف م جيًدا أنم حالة عابرئ علل ال رإل الفلسويني وحالة  بوئ تمر ب ذا ال رإل 

 الذي يئن بجرا  البرام  المست دلة لوجودر وحياتم ومري تم  
 لم:السيد محمود عباس لم ي تِف بترديد الربارات الم  ورئ 

 ( لم رِت انا لنزع  رعية ) سرائيل – 1
 للسويني مسيين الجئ  3لن أغرق ) سرائيل( بو  – 1
  فد لم يوالإل بالرجوع  لل  – 2
 األخرى لن يادم الردو ال  يوني لمح مة الجنايات الدولية والماسسات الدولية  – 4
 ترويل تارير جولدستون  – 3

أما علل المستوى الداخلين ليمام  عباسإجي للسيد محمود اذا علل مستوى السلوك السياسي الخار 
بل والإل  أ ًسإتلك الت ريحات الم جرة لو) سرائيل( علل االستيوان الذي لم يولإل  زالتم 
واي تثبت  أعسرإبتجميدرإ واي ل ة خبيثةإ ودبلوماسية مثلما اي الل ة الدبلوماسية التي ذ رت ا 

 االستيوان  النايمإ أي يرني او يرترف ب رعية
برنام  سياسي لرباس ال يال خوورئ عن وعد بلفورإ وال يال خوورئ عن وعود بوش االبن وسياسة 

 اللوبي ال  يوني الحا م لي أمري ا أيًضا 
لي حضرئ الرئيس الفلسويني يمارس ا ال  اينة  وقبستإالتنسيق األمني  يل مادس!    الوم      

اذا الرئيس أ بح لي خو وخووات ال يم ن الرجوع عن ا واي  وألن ورئيس اإاست تارًا بالسلوة 
بل لاد تجاوز ما خوتم أوسلو من سلوك لينتال  لل  منمإمربن أوسلو الذي ال يستوين الخروج 

التحالف المرلن من االحتسل قائًس وموج ا رسالة لنتنيااو ياول لي ا: للنفوت الفر ة علل من 
رااإل والرنف  !! مستورًدا:  ن ما تررم لم الي ود او أب ن يدعون أن م سي لون  لل حلول باا
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ولم يذ ر جريمة واحدئ لسحتسل من ع رات الجرائم والتمييز  الر رإجريمة ترت إل لي اذا 
 الرن ري واقتسع ال رإل الفلسويني من أرضم 

فيين ال  اينة: اجتماع باريس من ليفني الذي لضحتم الانائ الرا رئ ال  يونية, وما قالم ألحد ال ح
 ن الخسف من نتنيااو حول اللاال بينم وبين ليفني  ان برسم السيناريو  ما اي الم الحةإ اذا او 
االتفاق الذي تم من ليفني ومن أوباما عندما رجن قائًس : ذابنا وعدنا إ اذا او واقن خوابم المل م 

إ ولن يخرج من اذر الرئاسة  ال ب ذر الجملة التي تنم عن  ارثة قادمة علل ال رإل الفلسويني 
محوًما  ل  يل لي اذر الساحة إ وال ريإل وبرد ت ريحات عباس الااتلة ياف الحمساويون وغيرام 
لي  مت وربما وجوم من  دمة تلك الت ريحات التي لن يستويروا مااومت ا أمام مت يرات أ بح 

 الجمين ين اع ل ا  
ل م تيار مااومة  !!إ ل ل  ذلكإل م م لحة لي  حماس تاول اآلن:  ن ا ح ومة عباس وليست

يسمح تيار المااومة ب غماضة عين ولو قليًس ليتم لي ا ال ثير اسااو حق ال رإل الفلسويني وتوقين 
اتفاقية أعتاد أنم متفق علي ا من  يري وأوباما ونتنيااوإ اذا او الواقن,  ال  ذا  ان متفًاا علي ا لي 

 ة الم الحة  واليس غير مرلنة لماول
لاعتبر عباس او رئيًسا للدرك ل من ال  يوني لي  األمنيإال  يل أ بح مادًسا  ال التنسيق 

بل او يحاول أن يوقن حماس لي الفخ بحيث ال تستوين الخروج منم تحت ماولة  ال ربيةإالضفة 
 الوون عاوفية ومولإل  ربي وووني بوحدئ  وري ما تبال من 

ل اار لوزارئ با ورئ اذا االتفاق الذ ل و يريد أن يمسح  األسرىإي يسمل الم الحة وتمس م بالمال ي واي
حيث ت بح قضية األسرى قضية داخلية أمنية  ما  ال  يونيإأي مرلم من مرالم ال راع من الردو 

اي جوار المنظور للاضية الفلسوينية التي حولت لاضية أمنية  سرائيلية لي  ل الملفات الدولية 
 ية الدولوغير 

ل و سيست دف ما تبال من رثار لحر ة التحرر الووني  والب رإعباس قرإل أن ي لك الحجر 
وعلل سبيل المثال  ارار التااعد المب ر وعمليات الف ل  قراراتإورجال ا بالتخلص من م بردئ 

 لتح المستمرئ ل وادر 
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و ما سيدلن ثمنم  وونيونإالاناك سيناريو خوير مرالق للم الحة سيدلن ثمنم  ثير من ال وادر 
 ن ا قضية األمن واألمان ل ذا ال رإل وقضية المستابل والحاوق الضائرة تحت  الفلسوينيإال رإل 

قدمي محمود عباس  ن   وسلوك  ما او مرترف بين رئاستم للسلوة ال تساوي بسواًرا لجندي 
 االحتسل 

30/0/4104، فلسطين أون الين  
 
 اإلداريين"إسرائيل" تنكل بالمعتقلين  .48

 علي جرادات
التن يل باألسرى الفلسوينيين سياسة   سرائيلية  ثابتة تحر  ا دوالن عدوانية عن ريةإ تحيل ا  لل 
سياسة لا ية م تملة األر انإ عندما يارر ااالل األسرىإ أو برم من مإ خْوم مرارك نضالية 

ل ن التن يل بنحو  الورام إ عن دلاعية سلمية األ  الإ لي مادمت ا ااضراإل المفتو إ أو الجزئي
 بريل/نيسان الماضيإ تخول  ل حدود المرتاد أو  14مرتال  داري مضربين عن الورام منذ  100

  يف؟ الساباة الميلوف لي الامن  ااسرائيلي  اضرابات األسرى 
من بالرادئإ وب  ل عامإ تتريث   دارئ م لحة السجون الرامة إ الذراع التنفيذية لسياسة الا

 ااسرائيلية إ قبل أن تلجي  لل االجرالات األ د قسوئ ل سر  رادئ األسرى المضربينإ ل ن ا لم تفرل 
ذلك من  ضراإل المرتالين ااداريين الجاريإ حيث نالت م منذ اليوم األول لإلضراإل  لل أقسام الرزل 

راإل  ال برد نحو   ر وعلل ع س المرتاد أيضاإ لم يجِر الحوار من قيادئ ااض سجن لي أ ثر من 
بلإ وانا األامإ لم ي ن الولد المحاور من   دارئ م لحة السجون  بل من ج از   عسنم من 

المخابرات  ااسرائيلية إ )ال اباك(إ الذي لم يبدأ الحوارإ  ما جرت الرادئإ بدعوئ األسرى  لل لك 
ل اعتاال م ااداري غير قابل  ضراب م من وعد بفحص موالب مإ بل بالاول حرليًا:  مولب م ب ن ا

ن م أنتمإ )أي أعضال قيادئ ااضراإل(إ من يتحمل مساولية  للنااش بيي حال من األحوال       واي
-موت أي زميل من زمسئ م    وأ ثر من ذلكإ لاد  رر الولد المخابراتي لي اللاال الثاني ااجابة

ين االمتناع عن تناول الدوالإ ما يرني أن مريضًا من المضرب 10ذات اإ حتل برد أن أعلن  -الت ديد
 ار مرجحًا   واأل د وح ية او  قدام  دارات أقسام الرزل  -علل األقل -احتمال است  اد برض م

علل سحإل عبوات الميار المردنية من زنازين المضربين عن الورام اجبارام علل  رإل الميار من 
حة  ثير من مإ ونال م  لل المست فياتإ حيث  نابير الم اسل والمراحيمإ ما أدى  لل تردي  
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علمًا أن تناول المال والملح او ما يمنن  السبإل أثبتت الفحوص المخبرية أن تناول الميار الملوثة او 
 وموتم ترفن أمرال المضرإل عن الورام 

ولي خووئ أ ثر وح ية قدمت لجنة وزارية ب يراز من نتنيااو رئيس ح ومة المستوونينإ م روع 
انون يتيح ل  دارئ م لحة السجون إ ت ذية األسرى المضربين قسرًاإ أي من خسل  دخال  بربيش ق

بسستي ي  لي لم المضرإل برد  تربيو  أورالم وضبو حر ة بونم و دررإ أو لي لتحة أنفمإ  ن او 
 1630وللرلم ل ن ما يسمل  مح مة الردل الرليا  لي   سرائيل إ  انت اتخذت لي عام  لمم أغلق 

قرارًا ياضي بين تناول األسير المضرإل عن الورام ل وإل حليإل ممزوج بالملح ال يرني  سر 
وذلك ب دف تجنإل اللجول  لل  الت ذية الاسرية  التي تسببت لي است  اد أربرة من األسرى   ضرابم 

 ضراإل الفلسوينيينإ ام: أول   دال ااضرابات عن الورامإ الاائد عبد الاادر أبو الفحمإ )لي 
سحق مراغةإ )لي  ضراإل 1630أسرى سجن عساسنإ  (إ والاادئ: راسم حسوئإ وعلي الجرفريإ واي

دارئ  ( 1630أسرى سجن نفحة ال حراويإ  والساال: لماذا تلجي ح ومة   سرائيل  وج از مخابرات ا واي
ين الموالبين سجون اإ  لل  ل اذر ااجرالات الفا ية غير المسبوقة ل سر  ضراإل المرتالين ااداري
 ب ن ال اعتاال م الترسفيإ رغم أن من  ين اإ )ااجرالات(إ أن تودي بحيائ برض م؟!

عامًا لي االعتاال ااداريإ يم نني الاول: يرلم  14 -علل دلرات-من تجربتي أسيرًا ساباًا أمضل
 ااسرائيلية   ج از المخابرات  ااسرائيلي  أن االعتاال ااداري او أ ثر حلاات السياسة األمنية

قابلية لل سر   ليس ألن اذا النوع من االعتاال أ بح من مخلفات الماضي لاوإ علل األقلإ منذ 
بل أيضًاإ وانا األامإ ألن   سرائيل  الم نفة زورًا  قرون ن ول أنظمة  الديماراوية ال ربية  قبل 

تاال ااداريإ سياسًة ثابتًةإ ولاًا بين ا  واحة الديماراوية الوحيدئ لي ال رق المستبد إ تمارس االع
ل قانون الووارئ  البريواني لي ع د االنتداإلإ بل وتتمادى لي ممارستم ب ورئ تفوق توبيااتم لي 
جنوإل  لريايا لي مرحلة نظام الف ل الرن ري البائدإ حيث لم ي ن متاحًا اللجول  لل االعتاال 

ليما يتم تمديدر لي   سرائيل  أوتومات يا لسنواتإ وبحق  ااداري ب ورئ واسرةإ وال تمديد مدتم تلاائيًاإ
-1633المئات من الفلسوينيينإ بل اآلالف  ما ح لإ )مثًس(إ لي لترئ االنتفاضة األوللإ )

(   وأ ثر من ذلكإ ل ن   دار أمر االعتاال ااداري 1004-1000(إ واالنتفاضة الثانيةإ )1662
مساول عن قرية أو مخيم أو حي مدينيإ أما الت مة يان ضمن  سحيات ضابو المخابرات ال

لجاازئ ل ل مرتال  داريإ اي:  ي  ل خورًا علل أمن الجم ور والمنواة إ بنال علل  ملف أمني 
ما يرني سيورئ السلوات التنفيذية لسحتسل  عليم سري إ ال يحق للمرتال أو محاميم االوسع 
واو الرس ري أ ًسإ ب ورئ تفوقإ أو تساوي علل  وأذرع ا األمنيةإ خ و ًاإ علل  الاضال إ
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األقلإ ممارسات سلوات الو م الرس رية الفا ية لي بلدان أمري ا الستينية لي زمان اإ ما يفسر 
لماذا ترلن ج ات سياسية وايعسمية ومنظمات حاوقية ومجتمرية   سرائيلية إ  وت ا ضد توبياات 

 ماذا يرني اذا ال سم؟   سياسة االعتاال ااداري لي   سرائيل
 ن ح ومة   سرائيل  وأج زت ا األمنية تخ ل اذر المرر ة البوولية التي يخوض ا المرتالون 
ااداريونإ وترمل علل  سراا ب ل وسيلةإ لرلم ا أنم يم ن ل االل المرتالين أن ينت رواإ ويحااوا 

سات ايئة األمم ووالبت ا جوار موالب مإ لي حال ورحت السلوة الفلسوينية قضيت م علل ماس
ولست أدري لماذا التااعس اناإ بينما حيائ ااالل المرتالين لي خور  الرابرة بتوبيق اتفاقية جنيف 

حايايإ عدا أن م جزل من أسرىإ )دولة نالت عضوية ايئة األمم(إ تج مواإ وال يزالونإ م اق 
إ جيًس برد جيلإ ملحمة نضالية الرباو لي الخنادق األولل للنضال الووني الفلسوينيإ و نروا

بل ملحمة  نسانية نادرئ تمتزج لي ا  ور  الووني وونية قل نظيراا لي تاريخ حر ات التحرر 
البوولة والمرانائإ وظلواإ رجااًل ونسالإ  بارًا و  ارًاإ  امدين مااومين  جبال راسخة م ت ا حاول 

ا ترجلوا تربًا أو ازيمةإ بل ظلت عيون م الروالإ ي اون غبار مرارك ممتدئ ويوميةإ  فرسان م
المتوقدئ ترنو  لل الرس ورلاق انبسج لجر الحرية ل م ول رب م ما انف وا يرلدونم بيلواج متسحاة من 
المناضلين والاادئ األ دال غير المظ ريين الذين تسبق ألرال م أقوال مإ وي مدون أمام ااغرالات 

ا تدتإ ل ارواإ برد ال  دالإ ضمير ال رإل الذي ال ي دأإ م ما تراظمتإ وأمام المحن م ما 
وملح األرم الذي ال يفسدإ وينبوع الثورئ الذي ال ينضإلإ وحارس قيم المااومة وثاالت ا وبنيت ا 
نساني لن رئ ااالل األبوال وعمل  ل  الذي ال يخلي خندقم   وب لمات: ثمة واجإل ووني وقومي واي

 أرواح م مرلاة بخيو رلين بين الحيائ والموت ما يم ن عملم انااذامإ ليما 
0/0/4104الخليج، الشارقة،   

 
 العقيمة واشنطنوسياسة  نتنياهو .49

 جيمس زغبي
لي غضون األسابين الاليلة الماضية لفت انتبااي عدد من الترلياات ذات ال لة بمحادثات السسم 

ياات لي مجمل ا ألسباإل ل ل ااسرائيلية الفلسوينية التي ان ارت بالفرل  وتا ل اذر الترل
 المحادثاتإ وتوضح ما يجإل ت ييرر ل ي يتم التو ل  لل تسوية تفاوضية ناجحة لي المستابل 
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وب ل وضو إ ت  ف اذر الترلياات أنم لن ي ون اناك سسم  سرائيلي للسويني والما ظل نتنيااو 
ياة المجردئ يرني المخاورئ بين رئيسًا للح ومة ااسرائيليةإ وتا د أيضًا علل أن تجاال اذر الحا

 « مساعي عايمة»ت بح الج ود األمير ية المتوا لة 
ول ن يرتاد علل نحو واسن النواق أنم  -و ان الترليق األول من مساول أمير ي لم ُيذ ر اسمم

« المساول األمير ي»ن ر لي  حيفة  سرائيليةإ وليما يلي السبإل الذي قدمم  -مارتين  نديك
 ية السسم:الن يار عمل

 ان ينب ي أن تبدأ المفاوضات من قرار تجميد بنال المستووناتإ وقد ترلمنا أنم ال يم ننا تحايق »
ذلك بسبإل ت  يلة الح ومة ااسرائيلية لي الوقت الحاليإ ولم ندرك أن نتنيااو  ان يستخدم 

ا لم ندرك أن ااعسنات عن مناق ات بنال المستوونات  ورياة لضمان باال ح ومتمإ  ما أنن
 « استمرار البنال سمح للوزرال لي ح ومتم علل نحو لّرال بتخريإل نجا  المحادثات

ثمة أسباإل  ثيرئ ورال ان يار ج ود السسمإ ول ن ال رإل لي  سرائيل ال ينب ي أن »وأضاف: 
ال »وتابن «  يتجاال الحاياة الااسيةإ واي أن سبإل نسف المحادثات األساسي  ان المستوونات

 -لي الوقت ذاتم -رتاد الفلسوينيون أن  سرائيل ترتزم حاًا تر  م يايمون دولت مإ بينما تبنيي
مستوونات علل األراضي التي ُيفترم تخ ي  ا لتلك الدولةإ والسيما أننا نتحدث عن بنال ما ال 

يترلق  وذ ر أنم برد ان يار المحادثاتإ أدر نا اآلن لاو أن األمر«  ألف وحدئ س نية 14يال عن 
 أيضًا بم ادرئ األراضي علل نواق واسنإ واو أمر ال يتسق من أي اتفاق 

و ان الترليق الثاني من نتنيااو نفسمإ عندما  ان يتحدث  لل مجموعة من األعضال ال باإل لي 
عندما دخلت م تإل رئيس الوزرال لي واليتي الثانيةإ تم استدعائي  لل وا نونإ »حزبمإ حيث قال: 

 ان الض و »وأضاف: «   ل خاصإ وأخبروني بينم من غير المسمو  بنال حجر واحدواددوني ب 
 « من المجتمن الدولي واألمير يين اائًسإ وال أعتاد أن أحدًا لي  سرائيل تررم لمثل ذلك الض و

علل رغم ذلكإ برد مرور خمسة أعوام لي عمليإ بنينا أ ثر من حجر واحدإ ول ن الم م »وتابن: 
ذلك بورياة ذ ية وب دولإ من دون ت ريحات مثيرئإ لالاائد يرلم  يف يتحمل الض و أننا نفرل 

 « الدوليإ ول ن الم م او أننا نوا ل المضي قدمًا نحو تحايق ادلناإ حتل  ن مضينا يمنة أو يسرئ
ومن ال رإل أن نف م  يف يم ن ألي  خص لي اادارئ األمير ية أن يزعم أنم تفاجي بسلوك 

 و مجّرإل من قبلإ وليس مساواًل جديدًا لم يتم الترامل مرم من قبل!نتنيااوإ ل 
إ «أوسلو»علل أساس برنام  مخ ص ان ال عملية سسم  1666وقد تم انتخاإل نتنيااو لي عام 

ومن خسل الرمل من حلفائم لي حر ة المحالظين الجدد األمير يةإ التي  تبت خوابًا ألاار أمام 
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إ نجح رئيس الوزرال الجديد يوم ا لي التسعإل «نف ال التام وال املاال»ال ونجرس تحت عنوان: 
 « أوسلو»بال ونجرس الذي قادر الجم وريون ضد  لينتون والاضال علل اتفاقيات 

ولي الوقت المناسإلإ نجح نتنيااو لي ت ويم الرمليةإ التي زعم برد خمسة أعوام علل تنفيذاا أنم قد 
ل يفية تراملم من  1001إ وليما يلي و ف نتنيااو لي عام تسعإل بالواليات المتحدئ ولاز

أعرف ما اي أمير اإ وأعتاد أنم يم ن تحري  ا بس ولة لي االتجار ال حيحإ ل م لن »وا نون: 
يضاياوناإ ودعونا نفترم أن م سياولون  يئًا   للياولورإ لثمانون لي المئة من األمير يين يدعمونناإ 

ذا  ان لدينا اذا التي علل سبيل المثال »وأضاف: «  ييد اناكإ لرلينا أن نررف  يفية است سلمواي
 انت تلك اادارئ بايادئ  لينتون داعمة للفلسوينيين ب  ل  بيرإ ول ن لم أ ن أخ ل المناورئ اناكإ 

 « ولم أ رر بالخوف من مواج ة  لينتونإ ولم يساورني الالق من الت ادم من األمم المتحدئ
أن أل م  يف أم ن ألي  خص أن يرتاد أن نتنيااو سي بح  خ ًا مختلفًا عند وأجد  روبة لي 

  1006 عادئ انتخابم  رئيس للح ومة ااسرائيلية لي عام 
إ  ال أنم قدم تحذيرات  الية لجرل اذا التيييد بس مرنل «حل الدولتين»وعلل رغم أنم زعم تيييد 

ئ ق يرئإ ول ن الحاائق علل األرم توضح أن حايايإ ولي حين والق علل تجميد االستيوان لفتر 
 االتفاق  ان مليئًا بالروار 

وبالوبن يم ن النظر  لل نتنيااو علل أنم مراوغإ ول ن الواقن أنم سياسي مادل  ومرن لي ج ودر 
وربما أن نتنيااو «  ي ودا والسامرئ»الرامية  لل السيورئ علل الضفة ال ربية التي ي ير  لي ا باسم 

علل اليمين أو اليسارإ حسإل الحاجةإ ول ن مفتا  ل مم او الح م عليم من خسل ألرالم  سيحتال
 وليس أقوالم 

وأثنال  دارئ  لينتون الثانيةإ تم اختبار  بر نتنيااوإ عندما بدأ  لينتون ممارسة ض وو حاياية 
ن ا التسامح من سلوك وذ ية ارسال رسالة لل رإل ااسرائيلي مفاداا أن الواليات المتحدئ لم يرد يم 

 نتنيااو 
وال زلت أذ ر خيبة أمل  لينتون عندما استخدم نتنيااو الحجة ذات ا التي ساق ا ماخرًاإ حينما أعرإل 
عن خولم من أن ح ومتم ستساو  ذا والق علل ما تولبم الواليات المتحدئإ ول ن الرئيس األمير ي 

ل ن سيخسر برم المتر بين غير أنم سينال  رنذاك  ان يرلم أنم  ذا تحرك نتنيااو  وإل السسم
 تيييد أحزاإل الوسو 
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وعندئذ اختار نتنيااوإ  ما اي الحال لي الوقت الراانإ الحفاظ علل ائتسلم المتر إل وتخلل عن 
السسمإ ومن ثم توا لت ض وو  دارئ  لينتون  لل أن ل م ااسرائيليون الرسالة وانتخبوا رئيس وزرال 

 جديدًا 
الرئيس أوباما الض و علل نتنيااو أثنال لترتم األوللإ ول ن برد أن أثار رئيس الوزرال وقد حاول 

ذا  ان الرئيس األمير ي ال يزال ييمل أن  ااسرائيلي ال ونجرس األمير ي ضدرإ تراجن أوباما  واي
نيااو يحاق نجاحًا لي لترتم الثانيةإ لرليم أن يدرك أن ترك  نن السسم ل حزاإل لن يجديإ ألن نت

باائم أسيرًا  ذالل ال رإل الفلسويني واي  ال يريد السسم ولق أي  روو ال تحاق لم باال ائتسلم قويًا واي
ذا  انت الواليات المتحدئ جادئإ ل ن المسار الوحيد او ممارسة ض وو  الية اجبار ااسرائيليين  واي

ن  ان يمثل مجازلة سي-علل االختيار بين نتنيااو والسسمإ واذا   ال أنم  ن ما لم يتم  -اسيةواي
 الترامل بحزم من نتنيااوإ ل نم سيوا ل التسعإل بناإ مرتادًا أننا حمال!

0/0/4104، االتحاد، أبو ظبي  
 
 فوز السيسي من وجهة نظر إسرائيل هو بشرى خير .51

 تسفي برئيل
يةإ ُتذ ر لي لي انتخابات الرئاسة الم ريةإ  ما ت ير النتائ  غير الرسم % 63ُيذ ر الفوز بنسبة 

 40ظاار االمر بييام أخرى لي م ر  وتثير نسبة الت ويت المنخفضة نسبيا التي بل ت نحوا من 
من مجموع أ حاإل حق االنتخاإلإ ت ير من جديد الل مسيلة ال رعية الرامة النتخاإل الم ير  %

 السيسي  عبد الفتا 
تي جرلت الس ان يباون لي البيوتإ أو  ن تفسيرات نسبة الم ار ة المنخفضة مثل الحرارئ المرااة ال

واجإل الت ويت لي المنواة الس نيةإ غير  الية )لفي االنتخابات التي انتخإل لي ا مرسي رئيسا 
(  ل ن ينب ي أال يتم تجاال الفروق % 31 ان الجو حارا جدا ومن ذلك  لم  ارك لي ا أ ثر من 
تجري لي ع د مباركإ ألنم لم ي ن لي ذلك بين اذر االنتخابات والمرارك االنتخابية التي  انت 

ن انخفاضا وفيفا عن  يرتبر  % 63الوقت أي منالسإ و انت نسبة الفوز مرلومة سلفا ايضا  واي
 خسارئ  و ان المر ح المنالس للسيسي لي اذر المرئ مر حا رخر غير اام ي ومررولا 

ت المدنية و باإل الثورئ  نم حمدين  باحي الذي  ان يفترم لي ظاار االمر أن يمثل الحر ا
والتيار اال ترا ي والليبراليين الذين أعلنوا أن م سيروونم أ وات م  وقد  ان منالسا عند من يخ ون 

 ح م الم ير أو عند من لم يريدور ل ن تبين أنم لم ُيست ل 
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 حيح أن السيسي تمتن بتفوق عظيم لي المرر ة االنتخابيةإ لاد مولت مخ  ات ح ومية حملتم 
لدعائية و ان يملك ج ازا ناجرا من موظفين ح وميينإ وأيدتم أ ثرية وسائل االعسمإ التي قدرت ا

تاديرا  حيحا أنم سي ون الرئيس التاليإ ولم تتحد برنامجم االنتخابي غير الواضح الذي ا تمل 
 احيانا علل أل ار غريبة مثل استرمال م ابيح تولير للتولير لي النفاات علل الواقة 

ن يبدو أن نجا  السيسي يرتمد لي األساس علل االختيار بين الومو  الرام  لل نظام ح م قوي ل 
ن ال منظومة عسقات  ومستار يستوين مواج ة االرااإل والرمل علل مواج ة ااخوان المسلمين واي

ئ إ ل نم ال ديماراوية يمثل  قيم الثور  أ ثرجيدئ بالدول ال ربية والدول الرربيةإ وبين نظام ربما يبدو 
يستوين أن ُيحسن حيائ المواونين االقت ادية  وال تختلف م ر لي ذلك عن دول أخرى يفضل 
 لي ا المواونون لي اوقات األزمات زعمال اقويال حتل لو  انوا عس ريينإ علل ال مال الديماراوي 

ال بير عمرو أديإلإ   أبِل وا الم ير أنم قد انت ل   ر الرسل وأن الرمل يبدأ اآلن إ اقتر  ال حفي
لي برنامجم التلفزيوني  الااارئ اليوم   بيد أن السيسي لم ي ف لحظة واحدئ عن عملم ال رإلإ لاد 

مواونإ  1200أدار المرر ة الااسية الدامية علل االخوان المسلمين التي ألضت  لل قتل نحو من 
بالدول الرربية مثل  واو ي رف علل عمليات الجيش لي سينالإ وين ئ منظومة عسقات جيدئ

 السرودية واتحاد اامارات وال ويت التي  انت وستظل حزام أمن اقت ادي حيوي لح مم 
 ن مليارات الدوالرات التي حولت ا اذر الدول  لل خزانة م ر الفارغةإ والتزامات باستثمارات أخرىإ 

يود المساعدئ الرس ريةإ والض و الذي استرملتم السرودية خا ة علل االدارئ األمير ية ازالة ق
 عززت مجددا الحلف بين اذر الدولإ واو حلف  اد يتف ك زمن ح م محمد مرسي 

تستوين وا نون أيضا أن ت ون مومئنة اآلن برد أن لم يرد السيسي او الم ير الذي نفذ اناسبا 
فإ  ذا عس ريا بل أ بح زعيما منتخبا  واي تستوين وقد ا بحت م انت ا لي ال رق األوسو تضر

عملت لي ح مةإ تستوين أن تحتضن م ر من جديد وأن تدعم السيسي وأن تريد م ر التي 
 ن يت لي ا م اعر مرادية ل مير انإ  لل دائرئ الدول ال دياة 

ن لوز السيسي من وج ة نظر  اذا حلف حيوي للواليات المتحدئ بادر ال يال عن أاميتم لم ر  واي
ا بم ر بمنظار النوايا لاوإ او ب رى خير  لاد ج د ما دا أنم  سرائيل التي تنظر  لل عسقات 

متمسك باتفاقات  امإل ديفيد وحتل لو أراد ت يير  ي ت ا لسي ون ذلك من االاتمام بم الح 
 سرائيل  والا د لي االساس  لل المواد التي تترلق بزيادئ الاوات الرس رية لي سينال لمحاربة 

 المنظمات االراابية 
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ُنادر أن التراون االستخباري والرملياتي من م ر الذي  ان ناجرا قبل ذلك ايضاإ لم يلق يم ن أن 
 رابا وتسااالت عامة وال يرني ذلك أن السيسي متفق تماما من  سرائيل علل سياست ا  ل ا لي 
ال رق االوسو والسيما لي ال ين الفلسويني  ل نم   سرائيل ي ك لي حماس ويرااا ت ديدا أمنياإ 

 نم يايد ح ومة للسوينية موحدئ ويايد استاسل للسوين  واو ي ارك لي ت ور يرى أن ايران ل
 ت ديدإ ل ن  ذا جددت السرودية عسقات ا ب ا لاد تسير م ر علل رثاراا 

 ن السياسة الخارجية اآلن اي رخر ما ي م س ان م ر الذين يريدون أن يرلموا ما الذي سيبال 
ل رال من الحوانيت  بين السيسي لي الحاياة أنم ال ينوي االستجابة لموالإل مر م لي ن اية ال  ر ل

الرمال ألن  الدولة ال مال ل ا إ ل نم يرلم أن الدعم الذي ح ل عليم من المواونين سين ار لي 
 وقت ق ير دون زيادئ األجور وضمان اما ن عمل حتل لو  انت م نوعة 

لذي سيرين لي الوقت الاريإل مجلسا اقت اديا يو يم سي ون اذا مر ز الرمل الفوري للم ير ا
بخووات تنفيذية اعادئ بنال االقت اد الم ري  والسيسي لي الوقت نفسم غير قادر علل  ل  يل 
 لل اآلن ل و تنتظرر مرر ة انتخابية أخرى لمجلس ال رإلإ واو الجسم الذي سي ون مساوال عن 

الذي قد يريا ا  ولم يحدد موعداا حتل اآلن ل ن قد تحويل اذر الخوو  لل قانونإ أو او الجسم 
 توجد انا بخسف االنتخابات الرئاسيةإ مفاجآت تثال علل األدال السليم للح ومة والرئيس 

31/0/4104، هارتس  
30/0/4104، الغد، عّمان  
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