
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 فلسطين تنضم التفاقية "نيويورك" لالعتراف بـ"التحكيم األجنبي"
 الحية يؤكد رفض حماس للمصالحة تحت سقف التسوية واستمرارها في الدفاع عن موظفي غزةخليل 
 رضيعة وغرق عشرات المنازل في قطاع غزةوفاة 

 تبدأ المرحلة الثانية من إخالء الشريط الحدودي مع غزة السلطات المصرية
 "حملة واسعة النطاق ضّد قوى اإلسالم المتطرف في مختلف أنحاء العالم" نتنياهو يدعو إلى

"الشاباك" يعلن إحباط خطة لتفجير 
قبة الصخرة خطط لها أمريكي 

 بتوجيه من منظمات صهيونية
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  5ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

  السلطة:
 2 فلسطين تنضم التفاقية "نيويورك" لالعتراف بـ"التحكيم األجنبي"  
 6 بحر: حكومة الحمد هللا تصم آذانها عن معاناة مواطني غزة وموظفيها  
 6 ُقبة الصخرة عقب إحباط عملية تفجير عدنان الحسيني يحمل االحتالل مسؤولية ما يجري بالقدس  
 7 هو األسوأ في انتهاكات االحتالل ضّد المقدسات 2014يوسف ادعيس: عام   
 7 تقرير: السلطة الفلسطينية من دون رواتب لألسبوع الثاني  

 
  المقاومة:

 8 تركيا "وقح وعنصري"لس: االنتقاد األمريكي لزيارة مشعل حما  
 9  الحية يؤكد رفض حماس للمصالحة تحت سقف التسوية واستمرارها في الدفاع عن موظفي غزةخليل   
 9 إلى غزةحماس تندد بتفجير صراف أحد البنوك وتؤكد أن الفلتان لن يعود   
 01 حماس: أجهزة أمن السلطة تعتقل خمسة من أنصار الحركة  
 01 حماس تقّدم مساعدات لمئات األسر في غزة لمواجهة المنخفض الجوي  
 01 ليالبرج الشمامخيم فتح تحيي يوم الشهيد في لبنان:   
سالمياً  اإلسالمي"الجهاد تقرير: "    00 تنشط لترتيب العالقات.. فلسطينيًا وا 

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 03 "حملة واسعة النطاق ضّد قوى اإلسالم المتطرف في مختلف أنحاء العالم" نتنياهو يدعو إلى  
 03 بفرنسا "الهجوم اإلرهابي"قلقة من  "إسرائيل"ليبرمان:   
 04 بعد هجوم باريس تعزز األمن بممثلياتها "إسرائيل"  
 04 تستغل هجوم باريس للتحريض على اإلسالم يةسرائيلاإلصحف   
 02 رؤوبين باركو: أبو مازن أمام طريق مسدود  
 02 شرقي القدسكل أنحاء الشرطة اإلسرائيلية تعتزم تركيب كاميرات مراقبة في   
 02 سةاستقالته من حزب "يسرائيل بيتنا" واعتزاله السيا يعلنأهرونوفيتش   
 06 لم تلحق أي ضرر "االستيطان"ضّد "إسرائيل" بسبب  "االتحاد األوروبي"إجراءات  دراسة إسرائيلية:  
 07 عريضة إسرائيلية تناشد مجلس األمن االعتراف بفلسطين  
 07 "العدو"حرب غزة أظهرت ضعفنا بتقدير نيات  ألركان اإلسرائيلي السابق:نائب رئيس ا  
 08 ألفاً  150عميدرور: صواريخ حزب هللا   
 09 سيصوتون لمنلم يحددوا  %40.. واستطالع: نتنياهو أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة  
 09 "الليكود"من اإلسرائيليين يتوقعون ازدياد شعبية  %36استطالع:   

 
  :األرض، الشعب

 51 وفاة رضيعة وغرق عشرات المنازل في قطاع غزة  
 51 إصابة العشرات باإلغماء في مسيرة كفر قدوم  
 50 تمديد اعتقال ثمانية مقدسيين بسبب كتابات على فيسبوك  



 
 
 
 

  3ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 50 "الوفاء األوروبية" و"البنيان" تقدم مساعدات لالجئين الفلسطينيين في جنوب تركيا  
 55 الل أيامعائلة في األغوار إخطارات بإخالء منازلها خ 12تسلم  "إسرائيل"  
 55 شجرة زيتون من أراضي يطا 300مستوطنون يقتلعون   
 55 العواصف تقتلع خيام األسرى في سجن "النقب" :مركز أسرى فلسطين للدراسات  
 53 مأساويةقطاع غزة : البنى التحتية في "ونروا"األ   

 
  مصر: 
 53 تبدأ المرحلة الثانية من إخالء الشريط الحدودي مع غزة السلطات المصرية  

 
  عربي، إسالمي:

 54 لألموال الفلسطينية "سرقة" "إسرائيل"الجامعة العربية: حجز   
 54 دعو إلى تقديم الدعم للمتضررين من األحوال الجوية في غزة"التعاون اإلسالمي" ت  
 52 حقوقية تدعو المنظمات الدولية لحماية األسرى الفلسطينيين هيئة  

 
  دولي:
 52 الدولية"الفلسطينيين في االنضمام لـ"الجنائية  واشنطن تختلف مع األمم المتحدة بشأن حقّ   
 56 أشهر على تدمير المنشآت النووية اإليرانية إذا فشلت المفاوضات 5اتفقتا قبل  "إسرائيل"الواليات المتحدة و  
 56 مقتل أربع رهائن في متجر يهودي واغتيال شرطّيةفرنسا:   
 56 ريطانية تشدد إجراءاتها في مناطق سكن اليهود في بريطانياالشرطة الب  
يران أبرز المستفيدين من عملية باريس    57 شكيب بن مخلوف: اليمين المتطرف و"إسرائيل" وأمريكا وا 

 
  مختارات:

 57 "زينة –هدى "خفيف لثلوج  "نانويّ "قميص   
 

  :تقارير
 58 توسيع مصر للمنطقة العازلة يوّسع التوّتر مع حماس  
 30 مخيمات لبنان في عين العاصفة "زينة"  

 
  حوارات ومقاالت:

 33 ماجد كيالي... ماذا بعد إخفاق المشروع الفلسطيني في مجلس األمن؟  
 37 يعقوب عميدرور... تحديات الجيش اإلسرائيلي بعد "اختفاء" الجيوش!  
 41 يوسف فارس... التغريد خارج لعبة المحاور "مزحة سمجة"  

 
 45 :كاريكاتير

*** 



 
 
 
 

  4ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 علن إحباط خطة لتفجير قبة الصخرة خطط لها أمريكي بتوجيه من منظمات صهيونيةي "الشاباك" 
ــاةالنشرررت  ــدنحي  اع "حيقيقرر، أا أسررعد ح يمرري ،الناصررر ، نقرر ع عررا مراسرر  ا فرري 01/10/5102 ،، لن
" نشرررحص صرريييد "يررديعوت أيرونرروت" اةسرررالي يد فرري م يق ررا ا سرربوعي، عررا شرراب أمريكرري صرريافيع 

ط ررروب ل سررر طات ا مريكيرررد و"رطرررط لحيجيرررر دبرررد الصررررر "، أيرررد أبرررر  معرررالي يررردعد  دي لييررريكس م
المسجد ا دصد المبارك فري القردس الميح رد دبرر شر ريا، يكيرر أككرر مرا سريار عرا جديرد المو رو  
الذي ّغيبحص عا صيياح ا اةرباريد ليحبيا في ن ايد الحقرير أا الليد االح اي الحي وج ت إلد الشاب 

ا ح ررري أمنيرررد جديرررد، فيمرررا ييكرررد ميرررامي " دي" أنرررص م رررطرب عق يررراع، وأا اةفرررادات ا مريكررري ر رررت مررر
 انُحرعت منص ر ر كمانيد أياي ما اعحقالص ما دوا السماح لص ب قاء مياي.

نوفمبر  /وكانت وسالر اةع ي اةسرالي يد وا مريكيد حناولت في النصف الكاني ما حشريا الكاني
ا ما اةسرالي يد شاباع أمريكياع رطط السح داف موادع مقدسد ل مس ميا الما ي مسألد اعحقار أج    

في القدس. ومع اعحقالص، أع نت أج    ا ما اةسرالي يد أن ا بصدد "أيد أرطر الم يات ا منيد الحي 
 عرفح ا إسرالير".

الري" في وطبقاع لبروحوكوالت الحيقيق الحي حمت مع " دي" وصديقص الجندي اةسرالي ي المسمد "
أرودد ج ا  ا ما العاي )شاباك( والشرطد، فإا القصد حياع ت ييا الحقد " دي" الذي دّرر البقاء في 

رغي انح اء حاريخ حأشير  الدرور، مجموعد أشراص دّص ع ي ي ي مص عا "الكور ال الج  "إسرالير"
المسجد ا دصد ومنص إلد دبد الم ّنر بعبو  ناسيد والم رور في شوار  القدس العحيقد بيا أ دح ا نيو 

وداي أيد المسحمعيا إلد "الي ي" )وهو أمريكي اسحدعاه ابنص ليييص  الصرر  ييث فّجر نيسص".
ايحمار إنشاء شراكد حجاريد مع " دي"( بالحوجص إلد الشرطد وروى ما سمع، فقامت هذه بادحياي الشقد 

 ث عكرت ع د وسالر دحاليد.الحي كاا يسكا في ا " دي" وصديقص الجندي اةسرالي ي يي
لكا الم ف انح د ب ليد اح اي ريييد  د " دي" و"الري"، وليس دبر إرسال ما إلد المصّح لمعاينح ما 
نيسياع، ليحبيا أن ما معافياا. وح رصت ال ليد  د " دي" بامح ك س ح في شكر غير دانوني، 

 و د الجندي بسردد وسالر دحاليد ما داعد  ل جيش.
لبروحوكوالت، فإا " دي" دار أماي ميققيص "وبيرر" إا الكور الذي ي ي بص هو نيسص، واليقاع شرح ووفق ا

عاماع إمبراطوريد سحبح ع  21سحصبح بعد  "إسرالير"أمام ي مدى كراهيحص ل عرب والمس ميا وي مص بأا 
إنص فيص أي اع ووفق "اعحرافات" الشاب ا مريكي، ف لبناا وسوريد والعراق "ولا يبقد عرب في ا".

ايحمار م اجمد المسجد ا دصد بطالر  ريييد حيمر محيجرات، وعدر عا اليكر   ن ا دد حسبب 
  رراع رييياع فقط، كما ياور االسحياد  ما موادع اةنحرنت عا كيييد إنحاج مواد حيجيريد.



 
 
 
 

  2ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

شاب يعاني وسرر ميامي " دي" ما "ح ريي الم ف"، ودار معّقباع ل صيييد إا اليديث يدور عا 
فاداحص حيكد أنص كذلك، "وما السرافد بمكاا أا حنسب إلي ا  حعقيدات نيسيد،  عيف ادحصادياع، وا 

 أج    ا ما نيد المس بأما الدولد".
نيسر ا  "إسررالير"لكا معد  الحقرير أصّرت ع رد أا الم رف رطيرر، وأنرص لرو حري حنييرذ المرطرط لوجردت 

عررا مسرريور فرري الشرررطد دولررص إا "أمكررار  دي هرري أرطررر النرراس  اليرروي أمرراي وادررع ممرراير حمامرراع. ونق ررت
وأسررروأ كرررابوس يمكرررا أا حعيشرررص إسررررالير  نرررص يعمرررر بميررررده مرررا دوا أا يكررروا وراءه حن ررريي إرهرررابي 

 باةمكاا جمع مع ومات عنص".
 ، أاسعدى أبوفادي  ،راي هللانق ع عا مراس  ا في ، 01/0/5102القدس العربي، لندن، وأ افت 
الشاباك اةسرالي ي نجح في إيباط عم يد حيجير كانت سحسح دف دبد الصرر  في المسجد ج ا  

في م يق ا ا سبوعي أمس، فإا  "يديعوت ايرونوت"ا دصد المبارك. ويسب ما أوردت صيييد 
نجح في إيباط العم يد الحي كانت سحسبب يريقاع هال ع في الشرق ا وسط، دبر ساعد  "الشاباك"

 ،ليييكس صيييد "يديعوت أيرونوت"ويقف وراء هذه المياولد يسب  ا حنييذها.ونصف فقط م
ليييكس أعد رطحيا لحنييذ  إاوبحوجيص ما من مات ص يونيد ومسيييد محطرفد. ودالت الصيييد 

 ال جوي، ا ولد بصاروخ، والكانيد بواسطد طالر  صمير  ب  طيار، ميررد.
 صيييد "يديعوت أيرونوت"، أا كوناو دنا، ق ع عا وكالحي ، ن01/10/5102 ،الخليج، الشارقةوذكرت 
دديقد ما شروعص في مري د  01أا أا ليييكس اعحرف في مي ر الحيقيق بأا االعحقار ودع دبر  ذكرت

حنييذ رطحص، لكا الليد االح اي الموج د لص حقحصر ع د ييا   س ح غير دانوني ومكوث غير شرعي 
 . وي عي ميامي الدفا  عا ليييكس، أا موك ص مريض نيسياع.با را ي الي سطينيد الميح د

 
 فلسطين تنضم التفاقية "نيويورك" لالعتراف بـ"التحكيم األجنبي" 

أودعت دولد ف سطيا وكيقد ان مام ا الحياديد االعحراف بقرارات الحيكيي ا جنبيد  نيويورك: -دنا 
حنييذ في الكاني ما أبرير القادي، وفقا ل جند والمعروفد باسي احياديد نيويورك، والحي سحدرر يي  ال

 ا مي المحيد  ل قانوا الحجاري الدولي.

وحعرف احياديد نيويورك كأدا  أساسيد ل حيكيي الدولي، ف ي ححط ب ما مياكي الدور المحعادد  لحنييذ 
نياذ درارات الحيكيي الصادر  في الدور ا ررى، باسحكناء ات ميدود  احيادات الحيكيي، االعحراف وا 

 معيند حح من ا االحياديد.
 في االحياديد. 025وبان ماي دولد ف سطيا ل معاهد ، حصبح الدولد ردي 

 01/0/5102الشرق، الدوحة، 



 
 
 
 

  6ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 
 بحر: حكومة الحمد هللا تصم آذانها عن معاناة مواطني غزة وموظفيها 

وطني برلاسد رامي اليمد أكد رليس المج س الحشريعي باةنابد، د. أيمد بير، أا يكومد الحوافق ال
هللا حصي  ذان ا عا معانا  مواطني دطا  غ   ومو ييص. ودار بير ر ر رطبد الجمعد في مسجد 
ف سطيا بمديند غ  ، اليوي: "إا درارات اليكومد ا رير  أ  رت وج  ا اليقيقي إ اء مو يي غ  ، 

ليقوق المو ييا وح ميش ي بشحد  وأا هذه اليكومد ل  يد المربيد فقط، وحعمر بكر دو  ع د الحنكر
السبر". وأكد أا هذه القرارات ال ديمد ل ا ع د اةط ق ولا حجد طريق ا ع د أرض الوادع بأي 
شكر ما ا شكار، مطالبعا اليكومد بالحراجع عن ا والحودف عا الح عب بمشاعر وأياسيس مو يي 

ع د درار ما يركحي يماس وفحح، ومواطني دطا  غ  . وأ اف: "إا هذه اليكومد ُشك ت بناءع 
ذا لي حقي بمسيولياح ا حجاه غ   فيجب ع ي ا الريير".  وا 

ما جانب  رر، ندد بير ب يار  ا ميا العاي لمن مد الميحمر اةس مي إياد مدني، لمديند القدس 
د وغير الميح د والمسجد ا دصد المبارك، حيت رعايد االيح ر اةسرالي ي، واصياع إياها بر"الميسي

 الصيييد وحصب في مص يد الكياا اةسرالي ي".
 01/0/5102فلسطين أون الين، 

 
 ُقبة الصخرة عدنان الحسيني يحمل االحتالل مسؤولية ما يجري بالقدس عقب إحباط عملية تفجير 

نبير سنونو: شدَّد و ير شيوا القدس في يكومد الحوافق الوطني عدناا اليسيني، ع د أا  -غ  
يح ر اةسرالي ي "حدعي اةرهاب"، مشيرعا إلد أا ا رير  ححيمر المسيوليد عا كر ما يكومد اال

 يجري في القدس الميح د السيما المسجد ا دصد المبارك.

ك ي اليسيني يأحي، بعدما نشرت صيييد "يديعوت أيرونوت" العبريد، في م يق ا ا سبوعي، يوي 
الشاباك"، "أيبطت عم يد لحيجير ُدبد الصرر  دبير حنييذها ، أا المرابرات اةسرالي يد "0/0الجمعد 

 بق ير ما ِدبر م اجر أمريكي".
ودار اليسيني في حصرييات راصد بر"ف سطيا": "إا هذا أمر غير مسحبعد،  ن ا ليست المياولد 

بد ا ولد، ويص ت في السابق ُمياوالت ككير  حيَّ اكحشاف ا كاا ال دف من ا هو المسجد ا دصد ود
الصرر  المشرفد"، ُميم ع المسيوليد ليكومد االيح ر "الحي حدعي اةرهاب والمحطرفيا، وحيمي ي 

 عندما يقحيموا ا دصد".
 9/01/5102فلسطين أون الين، 

 



 
 
 
 

  7ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 هو األسوأ في انتهاكات االحتالل ضّد المقدسات 2014يوسف ادعيس: عام  
هو ا سوأ لج د  5105ادعيس أا العاي  أكد و ير ا وداف في يكومد الي سطينيد الشيخ يوسف

االنح اكات ع د المقدسات اةس ميد والمسيييد في ف سطيا. ودار ادعيس في بياا صييي، يوي 
اعحداء، حو عت بيا ادحياي  0352، ب غ 5105: "إا عدد هذه االنح اكات ر ر عاي 0/0الجمعد 

 ويديد وحنييذ دسي من ا، وادحياي المسجد ا دصد المبارك وانح اك يرمحص، وا ع ا مرططات ح
المسجد اةبراهيمي ومنع رفع ا ذاا ع د مآذنص، وهدي مساجد ويرق أررى، وادحياي دبر يوسف، 

 واالعحداء ع د المرابطات وا را ي الودييد والمقدسات المسيييد والمقابر".

س مرطط ل ا وأو ح ادعيس، أا هذه االنح اكات "حأحي في سياق من ج محواصر مبني ع د أس
وليست اعحباطيد كما يياور االيح ر اةسرالي ي حسويق ا"، مشدداع ع د أا هذه االنح اكات "حدر 
بشكر كبير ع د اال ط اد الديني الذي يمارسص هذا االيح ر حجاه الميمنيا ما الديانحيا اةس ميد 

ساحنا وهويحنا الي اريد والمسيييد ليحرك المجار أماي مسحوطنيص المحطرفيا الذيا يعيكوا بمقد
 والكقافيد فساداع".

 9/01/5102فلسطين أون الين، 
 

 تقرير: السلطة الفلسطينية من دون رواتب لألسبوع الثاني 

راي هللا: أعرب مسيولوا ف سطينيوا عا د ق ي ما اسحمرار "إسرالير" في ايحجا  الحيوي ت 
الي سطينيد إلد ما بعد انح اء االنحرابات  ما فاحور  الرواحب في الس طد %01الجمركيد الحي حشكر 

 العامد في  ذار/ مارس المقبر.

وامحنعت إسرالير عا حيوير ا موار المسحيقد ل س طد المقرر  مط ع الش ر الجاري ما دوا 
اةع ا عا ذلك رسمياع، في رطو  دار مسيولوا إن ا حأحي رداع ع د ان ماي الس طد إلد الميكمد 

م يوا  031. وأدى ايحجا  أموار المقاصد الجمركيد الحي ب مت الش ر الجاري الجناليد الدوليد
دوالر، إلد عدي حمكا الس طد ما دفع رواحب مو يي ا. ورجح مرادبوا في "إسرالير" أا يواصر 

 01رليس الو راء بنياميا نحنياهو ايحجا  أموار الس طد يحد انح اء االنحرابات العامد المقر  في 
 المقبر، ا مر الذي يحرك الس طد في  القد ماليد كبير . ذار/ مارس 

ودار الناطق باسي اليكومد د. إي اب بسيسو لر"الييا " إا الس طد حجري احصاالت واسعد ةل اي 
إسرالير حيوير المسحيقات الماليد الي سطينيد. وأ اف أا اليكومد حياور في الودت ذاحص إيجاد 

يصور ع د مسحيقاح ا الماليد "الميحج   ما دوا وجص يق". وحابع: بدالر مودحد لييا الحمكا ما ال
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"ل ذا يجري اليديث اآلا عا حيعير شبكد ا ماا العربيد الحي جرى االحياق ع ي ا في لجند المحابعد 
 العربيد دبير حوجص الي سطينييا إلد مج س ا ما".

نبكقد عا الجامعد العربيد حع دت حوفير وكانت الدور العربيد المشاركد في لجند المحابعد العربيد الم
شبكد أماا ماليد ل س طد الي سطينيد بقيمد ملد م يوا دوالر ش رياع ليمايح ا ما اةف س في يار 
ايحج ت "إسرالير" أموال ا عقاباع ل ا ع د حوج  ا إلد ا مي المحيد ، وان مام ا إلد المن مات 

 رها.الدوليد مكر الميكمد الجناليد الدوليد وغي
واسحبعد مسيولوا في الس طد لجوءها إلد االدحراض لدفع رواحب المو ييا بسبب ارحيا  اليوالد 

 البنكيد في ودت حعاني فيص الس طد ما أ مد ماليد ياد .
ألف مو ف  03ألف مو ف(، من ي  023وحعد الس طد المشمر ا كبر في ا را ي الي سطينيد )

ألف ش يد( وعال ت ا سرى  51ب أسرى الش داء )أككر ما يكومي في دطا  غ  ، كما حدفع رواح
 )سبعد  الف أسير( والجريد، إ افد إلد ا سر اليقير  والياالت االجحماعيد.

ما  %01ودار بسيسو إا حودف الرواحب يحرك  كاراع ياد  ع د االدحصاد المي ي، مشيراع إلد أا 
ي الميرك الرليس ل سوق، وحودي ا يعني المو ييا مرحبطوا بقروض بنكيد. وأ اف: "الرواحب ه

 حراجعاع كبيراع في االدحصاد".
ودار رليس دالر  المياو ات د. صالب عريقات لر"الييا " إا "ودف حيوير ا موار يعني أا إسرالير 
دررت إغ ق المسحشييات والمدارس ومنع اآلباء وا م ات ما شراء الي يب  طيال ي ودفع أدساط 

س ي". وأ اف: "هذه أموار ف سطينيد ال درر ةسرالير ب ا، أموار حقوي إسرالير ي اناح ي ومدار 
، وااليحجا  هو عم يد درصند وا يد". وحابع: %3بجبايح ا نيابد عا الس طد في مقابر اجر ددره 

"إسرالير يانقد  ننا ان ممنا إلد الميكمد الجناليد الدوليد، ف ي حدرك أننا ما وا لمقا اح ا عا 
ذا ما أرادت إسرالير أا حيمي نيس ا ما المقا ا ، جرال ي اليرب الحي حرحكب ا بيق شعبنا وأر نا، وا 

 ع ي ا الحودف عا ارحكاب جرالي اليرب، وليس ارحكاب جريمد أررى ححمكر في ايحجا  أموالنا".
 01/0/5102الحياة، لندن، 

 
 تركيا "وقح وعنصري"لمشعل  حماس: االنتقاد األمريكي لزيارة 

رأت يركد يماس في االنحقاد ا مريكي ل يار  رليس مكحب ا السياسي رالد مشعر ل جم وريد  : غ  
 الحركيد مودياع "ودياع".
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، ودار المحيدث اليمساويد -الحركيد وكانت الرارجيد ا مريكيد أعربت عا د ق ا ما االحصاالت 
من مد إرهابيد، ومودينا هذا لي  باسي الرارجيد ا مريكيد "جيف راككي" إا أمريكا حعّد يركد يماس

 يحمير، وذلك ما بعكنا ع د اةعراب عا د قنا لحركيا.
ودار الناطق باسي اليركد سامي أبو  هري، في حصريح صييي وصر "المرك  الي سطيني لإلع ي" 

، إا هذا االنحقاد ييكد أا اةدار  ا مريكيد عدو يقيقي لق ايا 0/0نسرد عنص مساء يوي الجمعد 
وأو ح أبو  هري بأا يركحص ع د كقد بأا حركيا ال ححأكر بمكر هذه الموادف الحي وصي ا  مد.ا 

 بر"العنصريد".
 9/0/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  الحية يؤكد رفض حماس للمصالحة تحت سقف التسوية واستمرارها في الدفاع عن موظفي غزةخليل  

ع و المكحب السياسي ليركد يماس، أا يركحص لا  ر ير الييد .أشرف ال ور: أع ا د - غ  
ححرك مو يي غ  ، مير الر ف مع يكومد الحوافق برلاسد رامي اليمد هللا، ولا ححر د عا 

أا يماس سحسحمر في  ،ر ر ك مد لص في م رجاا أديي شمار دطا  غ   ،وأكد الييد يقود ي.
ودار إا "يماس لا حقبر بالمصاليد حيت  ."الدفا  عا يقوق هيالء المو ييا "يحد ن ايد المشوار

سقف الحسويد"، في حأكيد جديد ع د رفض يماس  ي مياو ات دد حجري ا الس طد مع إسرالير، 
القريب "وأ اف القيادي البار  في يماس  وفي رفض  ا حكوا المصاليد را عد لشروط دوليد.

)اليرب اةسرالي يد ا رير  ع د دطا  والبعيد كاا ينح ر كسر إرادحنا ر ر معركد العصف المأكور 
 ."غ  (، وهناك مياوالت ما أبناء ج دحنا ةطياء انحصارنا وح يياحنا

لسنا هوا  يروب "إلد ذلك فقد حطرق القيادي في يركد يماس إلد م ف اليرب مع االيح ر، ودار 
الدور العربيد . وفي السياق ذاحص طالب الييد "ولكا ندافع عا وطننا ونم ي ع د هذا الطريق

 باةسرا  في عم يد إعمار دطا  غ  ، مشيرا إلد أ مد السكاا المشرديا بيعر اليرب.
 01/0/5102القدس العربي، لندن، 

 
 صراف أحد البنوك وتؤكد أن الفلتان لن يعود إلى غزة بتفجيرحماس تندد  

لجمعد، والحعرض غ  : نددت يركد يماس يادكد حيجير الصراف اآللي في مديند غ   مساء يوي ا
لكاميرات بعض البنوك في القطا . واعحبرت اليركد في بياا ل ا ما يدث لوناع ما العبث 

 بالميسسات الي سطينيد وبا ما، مطالب أج    ا ما بالكشف عا اليعاليا وحقديم ي ل عدالد.
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د غ   وأكد د. موسد أبو مر وق، ع و المكحب السياسي ليركد يماس، أا الي حاا لا يعود إل
حيت أي  رف ما ال روف. ودار أبو مر وق في حدويند لص ع د يسابص الشرصي ع د "فيس 

 بوك": "البعض يريد ل ي حاا ا مني أا يعود لم  ، وال يع ي أا ذاك ال ما دد م د ولا يعود".
 9/0/5102قدس برس، 

 
 حماس: أجهزة أمن السلطة تعتقل خمسة من أنصار الحركة 

مواطنيا ما  2ا ج    ا منيد الحابعد ل س طد الي سطينيد باعحقار  يماس كداح مت ير : راي هللا
أنصار اليركد في ال يد المربيد الميح د، ع د ر ييد انحماءاح ي السياسيد. وأفادت اليركد في بياا 

، بأا ج ا  المرابرات العامد اعحقر ا سير 0/0ل ا ح ّقت "ددس برس" نسرد عنص، يوي الجمعد 
ما راي هللا، رغي سوء أو اعص الصييد، ييث كاا دد  سامر الشوا المعحقر السياسي السابقالميرر و 

 اجرى عم يد جراييد دبر أسبو .
 9/0/5102قدس برس، 

 
 حماس تقّدم مساعدات لمئات األسر في غزة لمواجهة المنخفض الجوي 

ررت منا ل ا دّدمت يركد يماس وسط دطا  غ   مساعدات عاج د لملات ا سر الحي ح : غ  
 جراء المنريض الجوي الذي ي رب المنطقد منذ ا ربعاء.

، أنص ومع درور 0/0وذكر القيادي في يماس موسد السماك في حصرييات صيييد لص يوي الجمعد 
المنريض يومص الكالث نجيت طوادي اةغاكد، الحي شك ح ا اليركد ل عمر في جميع أنياء المياف د، 

ا سر المح رر  بما حيسر ما إمكانيات ومساعدات. وأو ح أا الطوادي بحقديي المساعد  لملات 
غاكد أككر ما  عم ت ع د حركيب "الناي وا" ع د أسقف المنا ر المح رر  بيعر ككافد ا مطار، وا 

من ر في مريي المما ي، باة افد إلد إغاكد ملات المنا ر  511من ر بدير الب ح وأككر ما  311
البريج وكذلك في دريد ال وايد ، كما دامت الكح د اةس ميد في الوسطد في مريمي النصيرات و 

 من ر. 31بحقديي المساعد  العاج د  ككر ما 
 9/0/5102قدس برس، 

 
 البرج الشماليمخيم يوم الشهيد في  تحييفتح لبنان:  

ديرراد  أييررت يركررد فررحح فرري مررريي البرررج الشررمالي يرروي الشرر يد الي سررطيني بايحيررار ي ررره وفررد : صررور
يركررد فررحح فرري لبنرراا ومنطقررد صررور، وممك رروا عررا اليصررالر الي سررطينيد وريسرراء الب ررديات ومررراحير 
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بعد النشيديا الوطنييا ال بنراني والي سرطيني والودروف دديقرد صرمت ع رد  وفعاليات لبنانيد وف سطينيد.
ج رات االرض  ربرعأاا ال مط القادي ع ينرا مرا "ارواح الش داء، القد ميمد  يداني ك مد فحح ودار: 

وأ رراف  ."فيررص شرر يد ال ولررا يرعبنررا بررر ي يررد مررا صرر بد موادينررا ودناعاحنررا، فررنيا مررا وطررا كررر مررا
يررح رص بمياو ررات أو مياو ررات وك حاهمررا عقيمررد، درررر الرررليس ابررو مررا ا  ا مررر أا"عنرردما رأينررا 

ت فرحح شر يد ال يحروا وارحار المواج د والذهاب إلد ا مي المحيد ، وحصاعدت المقاومد الشعبيد وددم
 عيا". أبوع و مج س ا الكوري الو ير  ياد 

 01/0/5102المستقبل، بيروت، 
 

سالمياً  اإلسالمي" الجهادتقرير: "   تنشط لترتيب العالقات.. فلسطينيًا وا 

ش ر الما يد، ع د رطي حرحيب الع دد ، ر ر ا اةس مي"يركد الج اد "نشطت : داسي دصير
الحوحرات بيا دوى ميور المقاومد، وكذلك ع د رط  ة الداالس ميد والعمر  بيا القوى واليركات

و ا  ع د الصعيد الي سطيني الدار ي في مواج د ال موط الص يونيد والح ييقات حرحيب ا 
و ا  الصعبد الحي يعاني ا القطا  بعد الحدمير العربيد، وال سيما بعد انح اء يرب غ   وفي  ر ا 

 رض لص ما جراء اليرب االرير .الكبير الذي حع
"يركد الج اد" يققت بعض الحقدي في سبير حرحيب الع دد بيا دوى ميور المقاومد، وال  أاومع 

يرااسيما ع د صعيد الع دد بيا يركد يماس  فش ت بالمقابر في حيقيق حقدي جدي ع د  فإن ا، وا 
ب عدي الحجاوب اليقيقي والياعر ما صعيد الع دد بيا القوى واليركات االس ميد في لبناا، بسب

بعض اليركات االس ميد والحي لي ح ح ي بالوعود الحي دطعح ا ولي حقدي رييد وا يد يور كيييد 
مواج د االشكاالت ع د الصعيد االس مي، يسبما يقور مصدر ديادي في "يركد الج اد 

الما يد  ا ش رلقد سعينا ر ر ويشرح المصدر الج ود الحي دامت ب ا اليركد فيقور: " ".اةس مي
اةيرانيد، وال سيما بعد يرب غ    اةس ميدما اجر حيسيا الع دد بيا يركد يماس والجم وريد 

وحي حيقيق حقدي  ميرراع  إيراا إلداالرير . ودد ادت هذه الج ود الد دياي وفد كبير ما يماس ب يار  
ع د  إيرااموادف م مد ع د صعيد شكر  صدر بعض مسيولي يماسأكبير في الع دد بين ما، و 

 دعم ا ل مقاومد الي سطينيد، مما ساهي في حطور الع دد بيا الطرفيا".
ويشير المصدر إلد أنص "ال ح ار هناك بعض العقبات الحي حيور دوا دياي رليس المكحب السياسي 

وريد والج ود مسحمر  في ل يركد رالد مشعر ب يار  ط راا، ورصوصا بما يحع ق بالمودف ما اال مد الس
الع دد بيا دوى ميور المقاومد الد طبيعح ا وكما كانت دبر اال مد  بإعاد هذا االحجاه، ونيا نأمر 
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السوريد، رصوصا في  ر اليصار والح ييق الذي حواج ص دوى المقاومد ويصار دطا  غ   وعدي 
 االدحصاديد والمعيشيد فيص". ا و ا يصور اي حطور ايجابي لج د اعاد  اعمار القطا  وحيسيا 

واما ع د صعيد الع دد بيا القوى واليركات االس ميد في لبناا فيو ح المصدر: لقد عم نا ر ر 
السند الما يد ع د اعاد  حرحيب الع دد بيا بعض القوى االس ميد ونجينا في حرحيب عقد لقاءات 

يحرض اا يعقد لقاء ع د مسحوى عار بيا كناليد بيا عدد ما مسيولي اليركات االس ميد، وكاا ي
فاا بعض القيادييا االس مييا لي  لألسفبعض القيادات االس ميد واسحكمار اليوار الكنالي، لكا 

ي ح موا بالوعود الحي دطعوها، كما اننا الي نا وجود حباينات في موادف مسيولي بعض االطراف 
الشالكد، وكر ذلك عّطر الج ود الحي بذلناها، واا االس ميد وعدي الجديد في اليوار يور الم يات 

كنا ال ن ار نأمر اا ححواصر هذه ال قاءات واا حنجح القوى واليركات االس ميد في حرحيب الع دد 
في ما بين ا في  ر ما حواج ص هذه القوى، وال سيما يركد االرواا المس ميا، ما حيديات كبرى 

ييق في موادع اررى، وفي  ر ا دياد المراطر ما وفشر في بعض الموادع وما يصار وح 
 انحشار القوى المحطرفد، وال سيما حن يي داعش والذي يشكر رطرا ع د الجميع".

الي سطينيد سواء  ا و ا : "اةس ميوبشأا االو ا  الي سطينيد يقور المصدر القيادي في الج اد 
 د او ع د صعيد ال جليا الي سطينييا في في دطا  غ   او ال يد المربيد او بقيد المناطق الميح

لبناا وسوريا، حواجص حيديات كبرى وليس هناك ايد افاق ايجابيد في  ر اسحمرار اليصار وفشر كر 
اشكار المياو ات وحراجع الج ود بشأا الويد  الي سطينيد واسحمرار حأ ي الع دد مع عدد ما الدور 

الي سطينييا عا سياسد  ةبعاد ركا ف سطينيا مككياع العربيد وال سيما مصر، وكر ذلك يحط ب حي
المياور واعاد  حرحيب الع دد مع الدور العربيد والعود  الد ريار المقاومد والويد ، ونيا ننشط في 
هذا االحجاه، لكننا نواجص حيديات كبير  في  ر الر فات القالمد بيا القوى الي سطينيد وعدي حطبيق 

 واسحمرار اليصار ع د الي سطينييا".احياق الويد  الوطنيد 
في المري د المقب د  ا و ا  أا" حعحبر اةس ميالصعبد فاا "يركد الج اد  ا جواءلكا رغي هذه 

دد ححطور نيو االف ر بسبب حراجع اجواء اليحند المذهبيد، ومع العمر لحرحيب الع دد بيا دوى 
وكر ذلك يحط ب اع ا موادف وا يد في هذا المقاومد وكذلك بيا القوى واليركات االس ميد، 

االحجاه، ورصوصا ما دبر القوى الحي حواجص حيديات كبرى وبعد فشر الرهاا ع د دياي ميور جديد 
 كبدير عا ميور المقاومد الذي كاا دالما دبر اال مد السوريد.

 01/0/5102السفير، بيروت، 
 
 
 



 
 
 
 

  03ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 اإلسالم المتطرف في مختلف أنحاء العالم""حملة واسعة النطاق ضّد قوى  إلى يدعونتنياهو  
يرروي رلرريس و راء اةسرررالي ي بنيرراميا نحنيرراهو، يررث ، أا 01/0/5102 ،اليــن أونفلســطين نشرررت 
مكرر ال جروي ع رد صريييد "شرارلي إيبردو"، ع رد أا  فرنسا والدور ا ررى الحي حواجص أعماالع  ،الجمعد

عنرد اسرحقبالص السريير اليرنسري لردى  ،ودار ."حطرفاةس ي الم" ححويد وحشا يم د واسعد النطاق  دّ 
 .و"الدور المحي ر " حواجص الح ديد نيسص "إسرالير"إا فرنسا وحص، حع يلباحريك مي وناف  "إسرالير"

"هررريالء اةرهرررابيوا يقح ررروا صررريافييا فررري بررراريس ويقطعررروا ريوس عمرررار إغاكرررد فررري  :ودرررار نحنيررراهو
في بالي ويط قوا  يجروا كنالس في العراق، ويقح وا سياياع ، ويرطيوا ح ميذات في نيجيريا ويدسوري

وأ ررراف "إن ررري ييم ررروا  صرررواريخ ع رررد مررردنييا مرررا غررر  ، ويسرررعوا لصرررنع أسررر يد نوويرررد فررري إيرررراا".
حسرميات مرح يرد" مكرر "حن ريي الدولرد اةسر ميد" والقاعرد  أو يحرد "يمراس وير ب هللا"، لكرا "ييررك ي 

إلررد "يم ررد  وحررابع نحنيرراهو "هررذه معركررد شررام د" داعيرراع  ل رردماء".اليقررد نيسررص والحعصررب نيسررص المررحعطش 
دوى اةس ي المحطرف فري مرح رف أنيراء العرالي". ودرار "اليريرد يجرب أا حنحصرر  واسعد النطاق  دّ 

 لكا ما أجر أا حنحصر، ع ينا أا نحصدى ل ا ونقاح  ا معا".
نيررا مررا اةرهرراب ربمررا أككررر مررا أي مررا ج حررص دررار السرريير اليرنسرري إا "إسرررالير والشررعب الي ررودي عا

سرررررالير محيرررردحاا فرررري رفررررض اةرهرررراب والحعصررررب وا صرررروليد  شررررعب  رررررر" مشرررريراع  إلررررد أا "فرنسررررا وا 
عا  ررور  أا حر رق اليكومرات "ال رروف لسر ي عرادر ودالري بريا الشرعوب  وحيدث أي اع  والج اد".

 لمياربد جذور الحطرف".
ر ر لقالص  دارنحنياهو ، أا ع ي ييدرعا مراس  ا  ، نق ع 01/0/5102 ،األخبار، بيروتوأ افت 

و ير الرارجيد النروجي بورغي بريندي: "نيس القوى الحي ح اجي أوروبا ح اجي أي اع إسرالير. إسرالير 
 حقف مع أوروبا. وع د أوروبا أا حقف مع إسرالير".

 
 بفرنسا "الهجوم اإلرهابي"قلقة من  "إسرائيل"ليبرمان:  

أفيجرردور ليبرمرراا، يرروي الجمعررد، إا برر ده  يسرررالي اةرارجيررد الدررار و يررر : وكرراالت –القرردس الميح ررد 
د قرررد مرررا "ال جررروي اةرهرررابي" فررري فرنسرررا بعرررد يررروميا مرررا ال جررروي الررردامي ع رررد صررريييد شرررارلي إيبررردو 

أا "ال جروي  م ريياع  ،، أا "إسررالير ححرابع بق رق الو رع فري براريس"لص في بياا ،وأكد ليبرماا بباريس.
 أياي ال يسح دف الشعب اليرنسي فقط أو ي ود فرنسا بر العالي الير بأسره". 3رهابي الجاري منذ اة

 01/0/5102 ،الشرق، الدوحة
 
 



 
 
 
 

  04ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 بعد هجوم باريس تعزز األمن بممثلياتها "إسرائيل" 
فري نق رت القنرا  الكانيرد ييرث حع ي  ا ما بممك ياح ا الدب وماسريد بالررارج،  "إسرالير"دررت  :وكاالتال

الح ي يرروا اةسرررالي ي عررا مصررادر فرري و ار  الرارجيررد دول ررا إا الررو ار  دررررت فرررض إجررراءات أمنيررد 
 مشدد  في مييط السيارات اةسرالي يد والوكاالت ا منيد في العالي.

وفي ودت سابق، دالت اةذاعد اةسرالي يد العامد إا رلريس الرو راء اةسررالي ي بنيراميا نحنيراهو أجررى 
دور ليبرمرراا ومرردير عرراي الررو ار  نسرريي بررا شررطريت، ورلرريس ج ررا  جررمررع و يررر الرارجيررد أفي مشرراورات

وأو رريت اةذاعررد أنررص  االسررحربارات )الموسرراد( حميررر برراردو، ومسحشررار ا مررا القررومي يوسرري كرروهيا.
حقرررر مرررا ررر ر هرررذه المشرراورات حشرررديد اةجررراءات ا منيرررد ع ررد الممك يرررات اةسرررالي يد والميسسرررات 

 ديد في جميع أنياء العالي.الي و 
مع الرليس اليرنسي فرانسوا هوالند، وط ب نحنياهو اةبقاء ع رد مسرحوى  هاحيياع  وأجرى نحنياهو احصاالع 

 يمايد أمنيد مشدد  يور الميسسات الي وديد، يحد في يار عود  ا و ا  في فرنسا إلد طبيعح ا.
 01/0/5102 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ستغل هجوم باريس للتحريض على اإلسالمت يةسرائيلاإلصحف  

، لكررا 0/0 حنوعررت اهحمامررات الصرريف اةسرررالي يد الصررادر  يرروي الجمعررد: عرروض الرجرروب -الر يررر 
ال جوي ع د صيييد شارلي إيبردو ي ري باهحمراي م يرو ، وحرافرق مرع حيرريض مباشرر ع رد اةسر ي 

 ."رإسرالي"والمس ميا، كما حناولت الصيف الح ديدات الحي حواجص 
واسحم ت صريييد "إسررالير اليروي" المقربرد مرا اليكومرد ال جروي ع رد الصريييد اليرنسريد شرارلي إيبردو 
ل حيريض ع د مس مي أوروبا، ييرث يقرور داا مرغ يرت حيرت عنرواا "الي رود والحبريرر المحواصرر" إا 

وفررري "اةرهررراب" اةسررر مي فررري أوروبرررا يعررريش فررري  رررر حجاهرررر وسرررالر اةعررر ي واليكومرررات لرطرررره، 
وأ ررراف أا النرررا ييا واةسررر ي السياسررري ييررراولوا  ."إسررررالير"المقابرررر يسرررحمر إلقررراء ال ررروي دالمرررا ع رررد 

السررريطر  ع ررررد العررررالي واسررررحعباد البشرررر وسرررريق كرامررررد اةنسرررراا ويريحرررص، مح مررررا "اةسرررر ي المحطرررررف" 
 بالصداي مع الكقافد المربيد والمسيييد والديمقراطيد والي وديد، يسب حعبيره.

إيررردى الرررذرالر ا ككرررر  صررريييد هرررآرحس، فررراعحبرت أا العم يرررد كانرررت إسرررحراحيجيد "موج رررد  ررردّ أمرررا 
 ييويد، ليست فقط ل جم وريد اليرنسيد، بر ول عالي الير بأسره".

 9/0/5102 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 



 
 
 
 

  02ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 رؤوبين باركو: أبو مازن أمام طريق مسدود 
، فرري افححاييررد كحب ررا الربيررر اةسرررالي ي معرردالج دالررت صرريييد إسرررالير يرروي :حرجمررد القرردس دوت كرروي

ريوبررريا بررراركو، أا الررررليس الي سرررطيني ميمرررود عبررراس أصررربح أمررراي طريرررق مسررردود فشررر ت فيرررص كرررر 
ويسرب الصريييد، فرإا السر طد الي سرطينيد حعريش فري  الريارات ل نجا  بالدولد الحي يياور صرناعح ا.

 ا الدار ي، والح ديدات ع د مسحقب  ا حييط مأ ق، ف ي لي حنجح في مساعي ا الدوليد ولي حكبت و ع
ب ررا مررا كررر جانررب، مشررير  إلررد أا ديرراد  السرر طد حطرررق أبررواب العررالي ل عحررراف برردولح ي ع ررد يرردود 

الذي يحيدث عا انسياب إسرالي ي مسحقب ي مرا  555، وهو ما يحعارض مع درار ا مي المحيد  01
 عد  مناطق وليس ما كر المناطق.

 9/0/5102 ،القدس، القدس
  
 شرقي القدسكل أنحاء الشرطة اإلسرائيلية تعتزم تركيب كاميرات مراقبة في  

حعح ي الشرطد اةسرالي يد حكبيت كاميرات مرادبد في كر أنيراء شرردي  عبد الريوف أرنايوط: -القدس 
د ودالررت الناطقررد ب سرراا الشرررط القرردس الميح ررد بعررد أا كانررت حقحصررر ع ررد الب ررد  القديمررد ومييط ررا.

اةسرررالي يد لوبررا السررمري فرري بيرراا: "حعمررر شرررطد القرردس بالحعرراوا مررع و ار  ا مررا الرردار ي، ومكحررب 
رليس الو راء ع د إنشاء مرك  لكاميرات إ افي واسع ا ما وا ماا، وهو برنامج سريمكا مرا نشرر 

انيرررات واسرررع لكررراميرات إ رررافيد فررري المنطقرررد لحطرررار جميرررع أنيررراء القررردس الشررررديد، مرررا يعررر   مرررا إمك
 المشاهد  ومجال ا وبالحالي حوجيص دوات الشرطد ل رد السريع".

وجاء اةع ا بعد أا دالت الشرطد إن ا حمكنت ما إلقاء القبض ع د فحد ف سطيني حشحبص بأنص وراء 
 عم يد الطعا ةسرالي ي مساء الرميس في منطقد باب العامود، إيدى بوابات الب د  القديمد.

 01/0/5102 ،األيام، رام هللا
 
 استقالته من حزب "يسرائيل بيتنا" واعتزاله السياسة يعلنأهرونوفيتش  

أع ررا أمررس و يررر ا مررا الرردار ي يحسررياق أهرونرروفيحش عررا اسررحقالحص مررا : وديررع عررواود  -الناصررر  
ليبرماا سر ك الشررطد واح ام را  أفيجدور ع د م اجمد ي ب "يسرالير بيحنا" واعح الص السياسد ايحجاجاع 

حيرك بدوافع سياسيد في حيقيق ا  د داد  ي برص. ورسرميا درار أهرونروفيحش إنرص نسرق االسرحقالد مرع بال
ع د إدماا ليبرماا ال جوي ع د دسي  ليبرماا لكا حسريبات وحودعات حييد بأا اسحقالحص حأحي ايحجاجاع 

 الحيقيقات في الشرطد.
  01/0/5102 ،القدس العربي، لندن



 
 
 
 

  06ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 
 لم تلحق أي ضرر "االستيطان"ضّد "إسرائيل" بسبب  "االتحاد األوروبي"ت إجراءا دراسة إسرائيلية: 

نشررر دسرري ا بيرراث فرري الكنيسررت اةسرررالي ي دراسررد جديررد ، جرراء في ررا أا : ن يررر مج رري - حررر أبيررب
بسربب سياسرد االسرحيطاا لري ح يرق أي  "إسررالير" اةجراءات الحي احرذح ا دور االحياد ا وروبري  ردّ 

بالعكس ما ذلك،  ن ا دفعت إلد  ياد  النشاط، وبالحالي إلد رفع ديمد الصادرات   رر بالدولد، بر
 ، وراصد في المسحوطنات.اةسرالي يد عموماع 

ويسررحدر مررا البيررث الررذي أجررراه "مركرر  البيرروث والمع ومررات فرري الكنيسررت"، بط ررب مررا لجنررد الماليررد 
ر لي حمرس باالدحصراد اةسررالي ي بشركر البرلمانيد، ع د أا "كر مياوالت فرض المقاطعد ع د إسرالي

ك رري، وأا المقاطعررد يمكن ررا أا حمررس فقررط الع مررات الحجاريررد اةسرررالي يد عنرردما حكحمررر وححيررور إلررد 
مررا الصررادرات اةسرررالي يد هرري منحجررات آلليررات ودطررع  %01منحرروج ن ررالي. ولكررا نسرربد كبيررر  حعررادر 

أو المنررا ير العسرركريد، وغيرهررا، وهررذه لرري يكررا  م يقررد، مكررر رادارات الطررالرات، أو أج رر   اليواسرريب،
 ".المساس ب ا ميكراع 

، وحوصررر إلررد أنررص رغرري 5103و 5111ودررد فيررص البيررث أبعرراد المقاطعررد االدحصرراديد برريا سررنوات 
ميرراوالت مقاطعررد المنحجررات اةسرررالي يد، فررإا النرراحج المي رري ارحيررع ررر ر هررذه اليحررر  بنسرربد حراكميررد 

. كمرا يردعي %00، ووصر ت فري أوروبرا إلرد %01الصرادرات بنسربد  ، كما دي ت%25وص ت إلد 
البيث أا الميراوالت ا وروبيرد، بشركر رراص، الحري كانرت ح ردف إلرد مقاطعرد المنحوجرات المصرنعد 

إلرد  5105وراء الرط ا ر ر فشر ت  إذ لري ححعررض الصرادرات اةسررالي يد إلرد أوروبرا يحرد ن ايرد 
طنات فررري ال رريد والجررروالا. كمرررا ارحيررع االسرررحكمار ا جنبررري أي  رررر، برررر ارحيعرررت منحجررات المسرررحو 

إذا مرا  المباشر في إسرالير بشكر م موس ر ر العقد ا رير، ويعد و ن ا في الناحج اةسرالي ي عاليراع 
درررورا بمالبيرررد الررردور المحطرررور . ولكرررا المعطيرررات المياجلرررد فعررر  حكمرررا فررري ارحيرررا  يجررري الصرررادرات، 

د وال  رربد، ييررث ارحيررع يجم ررا فرري مجمررر الصررادرات اةسرررالي يد مررا بالررذات مررا مسررحوطنات ال رري
 من ا موج ا إلد االحياد ا وروبي. %5.2، وكاا معدر %3.0إلد  1.2%

ويشررير حقريررر الكنيسررت إلررد أا المقاطعررد أدت إلررد نحررالج عكسرريد، وأنررص كانررت ل ررا أبعرراد إيجابيررد   ا 
ق أسرررواق جديرررد  راصرررد فررري  سررريا وأميركرررا إسررررالير ا رررطرت إلرررد حنويرررع مصرررادر الحصررردير وارحررررا

الجنوبيد. ودد ريب داد  اليميا اةسرالي ي ب ذه النحالج، وعدوها جوابا لمنافسي ي مرا الوسرط ال يبرالري 
 واليسار الذيا ييم ون ي مسيوليد حدهور الع دات مع المرب، واسحم وها في معركح ي االنحرابيد. 

 01/0/5102 ،الشرق األوسط، لندن
 



 
 
 
 

  07ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 ضة إسرائيلية تناشد مجلس األمن االعتراف بفلسطينعري 
عسرررركرييا المكقيرررريا و السياسررررييا و الع مررررت "القرررردس العربرررري" أا مجموعررررد : وديررررع عررررواود  -الناصررررر  

 ،البرلمانررات ا وروبيررد الشرر ر الما رري برراالعحراف بدولررد ف سررطينيد مسررحق د ييا الررذيا طررالبواسرررالي اة
بد مج س ا ما باالعحراف ب ا وبالمصاددد ع رد المشررو  حوديع لمطال 0111شرعت أمس في جمع 

الذي سيطريص ا ردا مجددا. ويبررر هريالء مبرادرح ي برالقور إا إن راء االيرح ر وديراي دولرد ف سرطينيد 
 هو مص يد ع يا ل طرفيا.

  01/0/5102 ،القدس العربي، لندن
 
 "العدو"تقدير نيات حرب غزة أظهرت ضعفنا ب نائب رئيس األركان اإلسرائيلي السابق: 

غ   منذ أربعد ش ور حقريباع، لكا  كاره الجاريد ال دطا  اةسرالي ي ع د  العدواا دانح  :ي مي موسد
حقحصرر فقررط ع ررد مراويرد مسرراعي إعرراد  إعمررار مرا رربحررص اليرررب فرري القطرا ، وال يحررد فرري اليررديث 

نما أي اع  ودد  حمرار السجار بشأا مجرياح ا.في اس عا الم يقد الق اليد الدوليد لمجرمي اليرب، وا 
كشف نالب رليس ا ركاا السابق الجنررار يرالير نافيرص، فري أور مقاب رد صريافيد لرص بعرد حسررييص، أا 

بر  ع د وجص الرصوص في ج ر نيات العدو. وأشار إلد أا حصررف الجريش حجراه  "إسرالير"عج  
ر بككيررر مررا الودررت الميرردد ل ررا، بسرربب رطررر ا نيرراق كرراا بطيلرراع، وأا العم يررد برمح ررا اسررحمردت أككرر

وأط رق نافيرص حصررييات  "إع ا بالس" عند بدء العم يد أا إسرالير ال حرمي إلد إسقاط يكي يمراس.
ال حروق ال لقياد  الجيش وال ل قياد  السياسيد اةسرالي يد، ييا انحقرد إدار  اليررب والر رر االسرحرباري 

 عم ياحنا أشبص بحكبيت برغي في مكاا غير مناسب".الكبير في معرفد نيات العدو، ما جعر "
نافيص، في مقاب د مطولرد مرع صريييد "مراكور ريشروا" اليمينيرد، "إننري أ عري أنرص برر  فري الجررف  ودار

ويسب ك مص "كنا نعرف بال بط أيا يقف كر مررب، لكننا  الصامد  عينا في حقدير نيات العدو".
ه يماس، وما هو الرط ا يمر عندها، وما يجي اسحعدادها لي نجد بشكر صالب حقدير ما الذي حريد

لحيمر أو عدي حيمر الرسالر، وهر يمكا ردع ا بالعم يات الحي جرت أي ال. والوادع أننا وصر نا فري 
ودار نافيص "أعحقد أا ميداا الحقدير عندنا إشكالي، وهو يحط ب حمييراع  هذا القحار إلد اليوي الرمسيا".

ياليراع هرو االسرحعداد فري مواج رد القاعرد  وداعرش، فري مواج رد السر يييا فري سريناء،  كبيراع. والمط روب
نما أي اع داعش وجب د النصرر . وال  ومواج د الحمييرات في لبناا، ييث لي يعد هناك فقط ي ب هللا وا 
ينبمي أا حكوا ويد  ا بياث في شعبد االسحربارات مياف د، وهي م  مد برأا حكروا مرنرد جرداع فري 

ك  ررا، كرري حكيرررف نيسرر ا مررع الحطرررورات الميدانيررد. باةجمرررار، كرراا حقرردي ا بيررراث االسررحرباريد فررري هي
 السنوات ا رير  أدر مما في بادي ا دساي، إذا لي نقْر إن ا حراجعت".



 
 
 
 

  08ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

وفري شررريص ليكرحررص، درار "فرري ن ررري، كانررت فري الجرررف الصررامد مشررك حاا أساسريحاا. ا ولررد، أنررص حرري 
أ ما المج س الو اري ا مني بأنص ليس ةسرالير أيد نيد في ه يمد يماس، وكر ما البدايد حسريب نب

مررا حريررده هررو ردع ررا. منررذ ح ررك ال ي ررد، عم يرراع، نالررت يمرراس هررامش يصرراند. وهررذا أشرربص بررأا حقررور 
لم كي: اسمع أنت سوف حصعد إلرد الي برد، أنرت سروف حح قرد الككيرر مرا ال رربات، لكرا لرا حكروا 

 ألف شيكر". 21وعندما حن ر عا الي بد سوف حنار هناك  ربد دا يد. 
وأو ررح نافيررص، الررذي شررارك فرري مررداوالت هيلررد ا ركرراا بشررأا اليرررب، أا حي يررر صررور  المع ومررات 
االسحرباريد كراا فاشر ع. ويقرور "حقريبراع فري كرر مرداوالت المسراء كراا هنراك مرا يقرور: يرا رفراق، ربمرا 

و ع لي حعرد ححروفر فيرص لررليس ا ركراا ا دوات ل قرور إنرص  غداع سيسري ودف إط ق نار ر وهكذا نشأ
يي رري أا يمرراس حسررير يحررد الن ايررد وأنررص مسررحعد لرردفع كررر كمررا مررا أجررر الوصررور إلررد القرراهر . إا 
الجمع بيا عردي ف ري يمراس مرا ناييرد، ومرنح يصراند ليمراس  رد ال  يمرد مرا ناييرد أرررى، ر رق 

فرري الكقررب غيررر المناسررب. الكقررب صررمير جررداع، لررذلك و ررعاع جعررر عم ياحنررا أدرررب إلررد حكبيررت برغرري 
 ححطاير الككير ما الش ايا، لكا البرغي ال يكبت".

وكشررف نافيررص عررا رأيررص بررأا "معالجررد ا نيرراق كرراا يصررح إجراءهررا بعررد أا نكرروا دطعنررا القطررا  إلررد 
ريقررد أجرر اء، وبعررد أا نكرروا وصرر نا إلررد شرراطد البيررر، وبعررد أا ن رردد مراكرر  اليكرري، فقررط يين ررا وبط

السير إلد الر ف، نيو ا نياق. لي أيمرا أا مرا الصرواب العمرر بشركر جب روي وواسرع، ونردق رأسرنا 
واعحرف نافيص أا ال معند ليرديث دراد  الجريش عرا  في الجدار، ما دوا مياجأ  وما دوا أالعيب".

. وشردد الحط ع ليسي معارك وبسرعد، بعد أا را وا يرباع طروار رمسريا يومراع، ف رذه يررب اسرحن اف
ع د أنص كاا واجباع ع د الجيش حق يص المد  العحبارات ححع رق أي راع بالشررعيد الدوليرد، مك مرا ححع رق 
بالمي انيات. واعحبر أا السبب في عدي يدوث ذلك يكما في وجرود "رييرد سياسريد جديرد ، لري يحكيرف 

عد لرص الجريش فري مع ا الجيش ورططرص ومرا نرص، وال عق يحرص. فمرا يردث فع يراع هرو عكرس كرر مرا اسرح
 السنوات ا رير . وأكناء العم يد ذاح ا صاروا يحيدكوا عا أننا نحجص نيو يرب اسحن اف". 

 01/0/5102 ،السفير، بيروت
 
 ألفاً  150عميدرور: صواريخ حزب هللا  

ككرررت الحقررارير اةسرررالي يد الحرري حناولررت القرردرات العسرركريد الحرري يم ك ررا يرر ب هللا ع ررد : يييررد دبرروق
وييا الكّمي والنوعي. إال أا حر أبيب ارحقت أريراع في الحعامر مع هذا الم ف، لينح ي عصر الرر المسح
 021ألررف صرراروخ، بيسررب "العررّداد اةسرررالي ي" لحرسرراند يرر ب هللا مررا الصررواريخ، ليرحيررع إلررد  011
سحشرار ا مرا وأهميد الحقديرات الجديرد  أن را حرأحي ع رد لسراا ال رواء ايحيراط يعقروب عميردرور، م ألياع.



 
 
 
 

  09ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

وأكرد عميردرور المعراني  القومي السابق لرليس اليكومرد اةسررالي يد بنيراميا نحنيراهو يحرد فحرر  وجير  .
الكامند في حرساند ي ب هللا، واصياع إياها بالنرادر ، والحري ح يرد ع رد القردر  الناريرد الموجرود  فري يرو   

 الدور ا وروبيد مجحمعد.
 01/0/5102 ،األخبار، بيروت

 
 سيصوتون لمنلم يحددوا  %40.. وتطالع: نتنياهو أبرز المرشحين لتشكيل الحكومةاس 

أبررر   رررر اسررحط   ل رررأي، نشررره مع ررد "مقيرراس السرر ي" فرري إسرررالير، أا : ن يررر مج رري - حررر أبيررب
مررا اةسرررالي ييا لرري ييررددوا بعررد اليرر ب الررذي سيصرروحوا لررص فرري االنحرابررات الحرري سررحجري فرري  51%
المقبر، وأا أككر ما نصف اةسرالي ييا يعحقدوا أنص لري يكرا هنراك أي مبررر ليرر مارس  / ذار 01

جراء انحرابات، ومع ذلك فإا نسبد م مد ما المواطنيا ما  الوا يي ر وا انحرراب يكومرد  الكنيست وا 
 يمينيد، يي د مرشيوها بحأييد أوسع ما منافسي ي في اليسار.

يعحقدوا أا اليميا يم ك فرصرد أكبرر لحشركير  يياالي سر اةما  %01ويح ح ما هذا االسحط   أا 
الوسررط يم ررك هررذه اليرصررد. وبرصرروص  -فقررط أا اليسررار  %55اليكومررد المقب ررد، فيمررا حرررى نسرربد 

فقرط،  %00يحسياق هرحسوغ بحأييد و ، %35الشرص المي ر لرلاسد اليكومد ي ي نحنياهو بحأييد 
 %50. ودرار %0يبي لييني المرحبد الرابعرد بنسربد ، بينما ايح ت حس%01.2ي يص نيحالي بينت بنسبد 

االدحصرادي، بينمرا درار  -إا الق يد الحي سحيدد الي ب الذي سينحربونص هري المو رو  االجحمراعي 
 فقط إا المو و  السياسي هو الذي سييدد حوج  ي في هذه االنحرابات. 33%

 01/0/5102 ،الشرق األوسط، لندن
 
 "الليكود"ن يتوقعون ازدياد شعبية من اإلسرائيليي %36استطالع:  

اسرحط   اةذاعررد اةسرررالي يد العامررد أا رمرس اةسرررالي ييا لرري يقرررروا  : ذكررروديررع عررواود  -الناصرر  
 مرارس المقبرر. ويو رح أي راع  / ذار 01بعد لما يمنيوا أصواح ي في االنحرابرات العامرد المقررر  فري 

د الي ب الياكي )ال يكود( بعد إدصاء ع و الكنيست ما اةسرالي ييا يحودعوا ا دياد شعبي %30أا 
المحطرررف موشرريص فررايم يا عررا دالمررد مرشررييص ل نحرابررات ويعكررس ذلررك رغبررد أنصررار ال يكررود بعودحررص 

مررا اةسرررالي ييا ا ديرراد دررو  يرر ب الررنجي السياسرري  %05كمررا يحودررع  .ي بررا يمينيررا غيررر محطرررف جررداع 
ا "ال يكررود "، بعررد  ررمص الجنرررار بااليحيرراط يررو ب غالنررت الررو ير المسررحقير مرر ،الجديررد موشرريص كي رروا

 لقالمحص فيما ال ي ار ي ب "العمر" يبيث عا جنرار ل مص ل قالمد االنحرابيد.



 
 
 
 

  51ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

ويحطررررابق اسررررحط   مشررررحرك لمودرررررع "وااله" وصرررريييد "معرررراريف" مرررررع اسررررحط   اةذاعررررد بالحودعرررررات 
ير ب الويرنريض  دحص بي الح فساد رطير .يسرالير بيحنا" ع د ر ييد حورط دا"باسحمرار حدهور ي ب 

إلد سحد مقاعرد فقرط. وبيسرب االسرحط   يي رد ير ب موشريص كي روا الجديرد بعشرر   مقعداع  05ما 
مقاعررد ع ررد ا دررر فرري االسررحط عيا، وحكرراد دررو  القالمررد المشررحركد لي برري "العمررر" و"اليركررد" بقيرراد  

مقعدا  52نحنياهو أا ححطابقا، فا ور يا  ع د  يحسياق هرحسوغ وحسيبي لييني ودالمد ال يكود بقياد 
. أمررا "البيررت الي ررودي" يرر ب المسررحوطنيا بقيرراد  نيحررالي بينيررت فييرراف  ع ررد مكانحررص 55والكرراني ع ررد 

 .مقعداع  02بيصولص في االسحط عيا ع د  "إسرالير"كالي ب الكالث في 
  01/0/5102 ،القدس العربي، لندن

 
 ازل في قطاع غزةوغرق عشرات المن رضيعةوفاة  

يوي الجمعد مصرع ا بسبب المنريض الجوي الذي  لقيت ر يعد حب غ ما العمر ش ريا :غ  
بيسب و ار   ا مطارعا غرق وح رر عشرات المنا ر بسبب  أي اع  أسيري رب دطا  غ   والذي 

 الصيد في غ   وج ا  الدفا  المدني.
عاصي )ش ريا( ما  أبوغ   "وفا  الطي د رهف القدر  المحيدث باسي و ار  الصيد في  أشرف وأع ا

 مديند رانيونس )جنوب دطا  غ  ( نحيجد انسداد الشعب ال واليد لدي ا بسبب البرد".
"عشرات المنا ر غردت في مديند رفح  إابدوره دار ميمد الميدند المحيدث باسي الج ا  ليرانس برس 

 أياطتلمناطق المنري د وشك ت بركا "الحي حجمعت في بعض اا مطار جنوب دطا  غ   بمياه 
غرق عدد ما المنا ر في منطقد ر اعد  إلد أي ا وأشار بالمنا ر بارحيا  "محر ويحد محر ونصف".

ما المنا ر شرق مديند دير الب ح وسط القطا ،  أررشرق مديند رانيونس جنوب دطا  غ   وعدد 
د انص "حي حجميع المواطنيا في مدارس الميدن وأو ح والد ح رر عد  منا ر ما الصييح والقرميد.

 الدفا  المدني ما سيب المياه ما منا ل ي". أج   ييا حمكا  إلد لإليواءيكوميد 
المواطنيا ما منا ل ي في مديند رفح باسحرداي دوارب الصيد  إج ءالدفا  المدني ع د  أفرادوعمر 

 الصمير .
 9/0/5102القدس، القدس، 

 
 في مسيرة كفر قدومباإلغماء  العشراتإصابة  

ا ياي: أصيب، أمس، العشرات ما المشاركيا في مسير  كير ددوي الس ميد ا سبوعيد،  -د قي يد 
شرق د قي يد، بياالت إغماء جراء اسحنشاد ي الما  الساي والمدمع بعد أا أمطرت س طات االيح ر 



 
 
 
 

  50ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 دمو   لقمع المشاركيا في سماء كير ددوي ومييط المدرر الشردي ل ب د  بقنابر الما  المسير ل
 المسير  المناه د ل سحيطاا، والمطالبد بيحح المدرر الرليسي ل ب د  المم ق منذ سنوات.

ودار الناطق الرسمي باسي المقاومد الشعبيد في كير ددوي ر دوا أبو رالد: إا المسير  انط قت بعد 
لميحر بأا المقاومد الشعبيد في الب د  ص   الجمعد رغي ا يوار الجويد السالد  ةيصار رسالد إلد ا

والوطا مسحمر ، حيت أيد  رف يحد انح اء االيح ر واالسحيطاا بشكر عاي، ويحد فحح الطريق 
 الذي أغ قحص دوات االيح ر لصالح المسحوطند المقامد ع د أرا ي القريد عنوه بشكر راص.

 01/0/5102األيام، رام هللا، 
 
 يين بسبب كتابات على فيسبوكثمانية مقدس اعتقالتمديد  

دررت الميكمد المرك يد في القدس الميح د حمديد اعحقار كمانيد ف سطينييا ما مديند القدس، 
وعر  ي ع د ارحصاصي س وك اجحماعي، بسبب كحابات ع د مودع الحواصر االجحماعي فيسبوك، 

 أع نوا في ا ح امن ي مع ش داء القدس.
 يد اعحق ح ي دبر نيو ش ر بح مد الحيريض ع د العنف واةرهاب، وكانت شرطد االيح ر اةسرالي

  ن ي أبدوا حعاطيعا مع ش داء القدس، ووصيوهي با بطار في كحاباح ي ع د مودع فيسبوك.
واعحبرت عال ت المعحق يا أا د يح ي مجرد د يد حعبير عا الرأي، بينما اعحبرح ا الس طات 

 لعنصريد واةرهاب.اةسرالي يد حيري ا ع د العنف وا
 01/0/5102الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 " و"البنيان" تقدم مساعدات لالجئين الفلسطينيين في جنوب تركيااألوروبية"الوفاء  

مدفلد  511اسطنبور: دامت يم د الوفاء ا وروبيد بالحعاوا مع يم د البنياا بحو يع ما يقارب 
لي سطينييا في الجنوب الحركي وفي عد  مدا كيس ما اليطب ع د النا ييا وال جليا ا 011و

 من ا أنطاكيا، ك س، غا ي عنحاب، وا ند.
ويأحي ذلك في إطار اةغاكد العاج د الحي احرذح ا اليم حيا لمكافيد الموجد العاصيد الحي حجحاح 
الجنوب الحركي وكافد ب داا شرق المحوسط والحرييف ما وطأ  البرد والصقيع وال روف الصعبد 

يطد بال جليا، ف   أا العاصيد حسببت بعدد ما الوفيات أغ بيح ا ما ا طيار. ودد وعدت المي
اليم حاا حككيف ج ودهما اةغاكيد في اليحر  المقب د ما ر ر حقديي الم يد ما المساعدات العاج د 

 إلد ال جليا والنا ييا في كافد أماكا حواجدهي في ب داا الجوار السوري.
 9/0/5102قدس برس، 



 
 
 
 

  55ص   3423 العدد:  01/0/5102 السبت التاريخ:

 
 عائلة في األغوار إخطارات بإخالء منازلها خالل أيام 12تسلم  "إسرائيل" 

عال د في وادي ب يق في مياف د طوباس شمار  05أرطرت س طات االيح ر اةسرالي ي : جنيا
وذكرت مصادر أمنيد لوكالد )وفا( أا دوات االيح ر  ا غوار بإر ء مساكن ا ر ر ا ياي المقب د.

ما الش ر الجاري  51و 05عال د إرطارات بإر ء منا ل ا في  05ادي ب يق، وس مت ادحيمت و 
وعرف ما أصياب هذه المساكا كر ما ميمد يسيا حركماا، وعادر  بيجد إجراء مناورات عسكريد.

 هللا يروب، ودعداا أبو  هو، ومعاذ مكقار نمنميص، وبركات فارس نمنميص، وميمد ع ي يروب.
 ليص عسكريد معسكر صانور المر د ما جيش االيح ر جنوب  05في السياق ذاحص، ادحيمت 

 ناب س. -جنيا، وشّنت يم د حمشيط وحيحيش واسعد ونصبت يواج  ع د شار  جنيا 
 01/0/5102الحياة، لندن، 

 
 شجرة زيتون من أراضي يطا 300يقتلعون  مستوطنون 

جاكمد ع د أرا ي المواطنيا جنوب الر ير، مساء أمس، "وفا": ادح ع مسحوطنو "سوسيا" ال -يطا 
وأفاد ش ود عياا بأا ا شجار  شجر   يحوا بعد ادح   عشرات ا شجار ا ررى صباياع. 311

 جرى ادح ع ا ما ر د غ يوي بالب د ، وحعود لعال ت شحات وي بي وداود.
 01/0/5102األيام، رام هللا، 

 
 لعواصف تقتلع خيام األسرى في سجن "النقب"ا :فلسطين للدراسات أسرىمركز  

دار "مرك  أسرى ف سطيا ل دراسات"، إا العواصف الشديد  الحي رافقت المنريض  الفي: رالد -غ   
الجوي الذي ي رب المنطقد منذ يوميا أدت إلد حم ق رياي ا سرى في سجا النقب الصيراوي، 

االيح ر في اليحر  ا رير  السحيعاب ا عداد  وحيديداع أدساي الرياي الحي افححيح ا مص يد سجوا
وأكد المرك  اليقودي في بياا، أا بعض الرّيي دمرت بشكر كامر، ما أدى ا سرى. المح ايد  ما 

لدرور مياه ا مطار المم وجد با وساخ وا حربد، وكذلك الرمار الحي حيم  ا الرياح لشدح ا في 
الريي واالرح ط مع م بس ا سرى وياجاح ي الشرصيد، ما  المناطق الجنوبيد الصيراويد إلد دارر

حسبب في  ياد  معاناح ي في  ر اشحداد البرد منذ عد  أياي، وانرياض دراجات اليرار  إلد ادر ما 
 الصير.درجد 

 01/0/5102الخليج، الشارقة، 
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 مأساويةقطاع غزة : البنى التحتية في "ونروا"األ  
يسند في بياا صييي، إا الوكالد الدوليد  مي باسي "أونروا" عدناا أبودار المحيدث اةع : وكاالت

ألف أسر  ف سطينيد لجأت إلد مراك  اةيواء الحابعد ل ا في  ر  00 ادت ما مساعدح ا إلد نيو 
موجد البرد القارس وددمت ا غذيد والم بس وا غطيد الحي حساعدها ع د حيمر برود  ا جواء، 

اوناع وحنسيقاع مع ال جاا الشعبيد والميسسات المي يد في القطا  السحقبار أي مو يا أا هناك حع
 من لص.نا ح دمرت اليي انات 

 01/0/5102الخليج، الشارقة، 

 

 تبدأ المرحلة الثانية من إخالء الشريط الحدودي مع غزة السلطات المصرية 
لد بطور الشريط اليدودي مع حعمر الس طات المصريد في شمار سيناء ةدامد منطقد عا   القاهر :

كي ومحر، وذلك بعد درار رليس مج س الو راء  0.03محر أررى وبعمق  211دطا  غ   لمسافد 
 كي ومحرات. 2المصري بإدامد منطقد عا لد برفح بطور 
من الع ما السكاا منذ بدء المري د الكانيد الحي بدأت  035ودار مصدر أمني مسيور إنص حي إر ء 

 5155من الع ح ي  0551ميس ما إجمالي عدد المنا ر الحي حي يصرها وعددها أمس الر أور
أسر ، ييث دامت المياف د بحوفير سيارات لنقر ا كاث وا محعد الراصد بالمواطنيا بالمجاا إلد 

جنيص كإعاند عاج د لحوفير مسكا بدير،  0211أماكا إدامح ي الجديد ، بجانب منح كر أسر  مب غ 
أ اف المصدر أا س ح الم ندسيا و  أياي مححاليد. 01يات اةر ء سحسحمر لمد  ميكدا أا عم 

من الع ما المنا ر الحي حي إر يها ما السكاا بالمري د  00بقوات الجيش الكاني الميداني داي بحدمير 
أنياق يدوديد حسحردي في ح ريب الس ع والب الع  5الكانيد ما الشريط اليدودي، بجانب  بط 

 وعات بصور  غير شرعيد بيا مصر وغ  .والممن
مبند ح ي  0551ما جانبص أكد مياف  شمار سيناء، ال واء السيد عبد اليحاح يريور، أنص حي يصر 

فداناع  راعيا، مشيرعا إلد أا هناك لجند محرصصد لحدديق  0110أسر  بجانب يصر  5155نيو 
الماليد المقرر ، ع و  ع د لجند أررى  البيانات وحيديد المسحييديا والمسحيقيا لصرف الحعوي ات

جنيص بصيد عاج د لكر رب أسر ، وذلك دعما ل ي في حأجير مساكا بدي د  0211ماليد لصرف مب غ 
 عقب اةر ء ولييا صرف الحعوي ات الماليد المقرر  مك ما يدث مع المري د ا ولد.
 01/0/5102الخليج، الشارقة، 
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 لألموال الفلسطينية "سرقة" "ئيلإسرا"الجامعة العربية: حجز  
أكد ا ميا العاي المساعد لشيوا ف سطيا وا را ي العربيد الميح د في : مراد فحيي -القاهر  

لألموار الي سطينيد يعحبر "سردد وا يد"،  "إسرالير"الجامعد العربيد، السيير ميمد صبيح، أا يج  
ج إلد مودف دولي  نص يعحبر عبث بالقوانيا وعقاب جماعي ل شعب الي سطيني، وأا هذا ا مر ييحا

وأ اف السيير صبيح في حصرييات لص، يوي الجمعد، أا ال دف ما عقد  وااللح امات الدوليد.
اجحما  لجند مبادر  الس ي العربيد بمشاركد الرليس ميمود عباس، الرميس المقبر سحكوا يصي حص 

  ي الميافر الدوليد.ح بيد ودعي ل مطالب والحيرك الي سطيني القادي ف
وأو ح، أا و راء الرارجيد العرب سيسحمعوا ما الرليس ميمود عباس، ر ر اجحما  لجند 
المحابعد العربيد، بشكر وا ح عا  رر المسحجدات الي سطينيد والمودف اليالي ل ا، وراصد بعد أا 

 وفق سقف  مني ميدد. فشر مج س ا ما بحمرير مشرو  القرار القا ي بإن اء االيح ر اةسرالي ي
وأ اف، إننا ن ح ونرفع الصوت عاليا ع د الواليات المحيد  ا مريكيد، أا ححرذ ولو مر  وايد  
مودف محوا ا مع اليق ومع القانوا الدولي  د االسحيطاا الا ذلك سيساعد ككير في إعطاء ا مر 

 فرصد لعم يد س ي جاد .
 01/0/5102الشرق، الدوحة، 

 
 سالمي" تدعو إلى تقديم الدعم للمتضررين من األحوال الجوية في غزةاإل التعاون" 

جد : أكدت من مد الحعاوا اةس مي أن ا ححابع بق ق بالغ حداعيات العاصيد ع د ا و ا  اةنسانيد 
في الدور المح رر ، ودعا أمين ا العاي إياد با أميا مدني الدور ا ع اء والمن مات اةنسانيد 

 د يميد سرعد مد يد العوا ل مح رريا.الدوليد واة
ع د صييح ا الرسميد ع د  0/0وأشار حقرير لر "من مد الحعاوا اةس مي"، نشرحص مساء الرميس 

ا نحرنت، إلد أا سكاا دطا  غ   يعيشوا حبعات العدواا اةسرالي ي ويعانوا مع حعكر عم يد إعاد  
ار الجويد الحي ح رب المنطقد معانا   الف اةعمار بسبب اليصار اةسرالي ي، وفادمت ا يو 

العال ت الي سطينيد في دطا  غ  ، ال سيما مما دمرت منا ل ي في العدواا اةسرالي ي، ييث ال ي ار 
 الف المواطنيا نا ييا في المدارس في أو ا  معيشيد مأساويد راصد في  ر اسحمرار حيادي 

 مشك د الك رباء الحي ح يد ما معاناح ي.
اف: "أدت اليي انات في غ   لرسالر  ككر ما عشر  أالف أسر ، وأسيرت عا ن وج ما يقارب وأ 

أسر ، كما بدأت العال ت الحي حقطا في مييط بركد الشيخ ر واا بالن وح ما منا ل ا روفاع  0511
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دطا  غ   ما في انات دد حجحاح هذه المنطقد أي اع، ودد ع قت و ار  الحربيد والحع يي الي سطينيد في 
 العمر بكافد ميسسات الحع يي".

 9/0/5102قدس برس، 
 
 المنظمات الدولية لحماية األسرى الفلسطينيين تدعوحقوقية  هيئة 

جنيف: دعت "المجموعد العربيد ل حنميد والحمكيا الوطني" كافد المن مات والميسسات الدوليد 
جند الدوليد لر "الص يب ا يمر" إلد حيّمر الناشطد في المجاليا اليقودي واةنساني، وفي مقدمح ا ال 

مسيولياح ا والحيرك الجاد والحدرر العاجر لدى س طات االيح ر اةسرالي ي، ل ماا حوفير اليد 
 ا دند ما اليمايد اةنسانيد لألسرى الي سطينييا القابعيا في معحق ح ا.

، س طات 0/0نص الجمعد ويّم ت المجموعد العربيد في بياا صييي ح قت "ددس برس"نسرد ع
االيح ر اةسرالي ي المسيوليد الكام د عا ييا  ا سرى والمعحق يا الميحج يا لدي ا، وعا حوفير 
ايحياجاح ي ا ساسيد في فصر الشحاء، ما م بس ومسكا ورعايد صييد، وذلك في  ر انعداي 

ار سياسد اةهمار الطبي. أدوات الحدفلد وشح الم بس الشحويد والنقص الياد في ا غطيد واسحمر 
ودالت المجموعد، الحي ححرذ ما جنيف مقرا ل ا، "إا  روف ا سرى الي سطينييا سيلد ل مايد، وأا 
إدار  السجوا اةسرالي يد ال حراعي محط باح ي ا ساسيد في فصر الشحاء، وال ح بي أدند ايحياجاح ي، 

شحاء الم ير، ويجنب ي أ رار العواصف وما يمكا أا يقي ي ما برد كانوا، وييمي ي ما مطر ال
 الرم يد في صيراء النقب".

 9/0/5102قدس برس، 
 

 الفلسطينيين في االنضمام لـ"الجنائية الدولية" األمم المتحدة بشأن حقّ  معواشنطن تختلف  
الرميس عا اسح جان ا لقبور  يويأعربت و ار  الرارجيد ا مريكيد  :سعيد عريقات - واشنطا

يا في الميكمد الجناليد الدوليد، ييث دالت المحيدكد باسي الو ار  جنيير بساكي إا ع ويد ف سط
الواليات المحيد  ال حعحقد أا ف سطيا دولد ذات سياد ، ولذلك ف ي غير ميه د لع ويد الميكمد 

 الجناليد الدوليد.
الي سطينييا  ودالت بساكي في ميحمر صييي "كما د نا في السابق لقد أو ينا معار حنا لمياولد

االن ماي لبروحكور روما )الذي أسس الميكمد الجناليد الدوليد( ونعحبر أا هذه الرطو  سحيدي 
لنحالج عكسيد وح يق ال رر بأجواء المعنييا الذيا سيعقدوا الس ي مع الي سطينييا في ن ايد 
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ا هذه الرطو  لا حيعر شيء بالدفع ددماع لحيقيق طمويات الي سطيني يا في دياي دولح ي المطاف، وا 
 المسحق د".

 9/0/5102القدس، القدس، 
 

 أشهر على تدمير المنشآت النووية اإليرانية إذا فشلت المفاوضات 5اتفقتا قبل  "إسرائيل"و المتحدةالواليات  
الواليات المحيد   أافي الواليات المحيد   اةسرالي يكشف أيد داد  ال وبي  :رالد صاليد -واشنطا 
سرالير د احيقحا باليعر ع د بدء الحعاوا لحدمير المنشأت النوويد اةيرانيد دبر رمسد أش ر فقط د وا 

سراليرمع إيراا، واا إيراا حع ي جيدا أا الواليات المحيد   "0+2 "مياو ات المجموعد  أكناء ع د  وا 
 اسحعداد ل قياي بعمر عسكري مشحرك في يالد ال رور . 

 "ايباك" اةسرالي يد ا مريكيدلييا  في لجند الشيوا العامد ودار سحيف شييحي، وهو ع و مدى ا
 5110أكد منذ عاي  أوباماباراك  ا مريكيالرليس  إاحقود ال وبي الي ودي في الواليات المحيد   الحي

هدفص هو منع إيراا ما امح ك أس يد نوويد واا جميع الريارات مطرويد ع د الطاولد  أاع د 
في ذلك الريار العسكري ولكا هذه الحصرييات لي حرحبط برطط معيند أو  لحيقيق هذا ال دف بما
 أش ر. 2دبر  أالب ذا الشأا  إسراليراحياديات راصد مع 

 01/0/5102القدس العربي، لندن، 
 

 مقتل أربع رهائن في متجر يهودي واغتيال شرطّيةفرنسا:  
ما ا شراص ايحج وا رهالا  إا عددااليرنسيد ميمد واموسي: دار مصدر في الشرطد  -باريس 

في محجر ا طعمد الي وديد في شرق باريس بعد إط ق نار ما رجر ييمر بندديحيا. ودحر أربعد 
رمسد أشراص ع د ا در  أاأشراص في هذه العم يد وفقا ل ذه المصادر الحي ذكرت سابقا 

ي أنص دحر شرطيد ميحج وا. ودار المصدر إا الم اجي ييمر أوجص شبص بالمس ح الذي يشحبص ف
محدربد وجرح مو يا في يادث منيصر في جنوب باريس الرميس، ويعحقد أنص ع و في الجماعد 

 نيس ا الحي ينحمي ل ا المشحبص ب ما في يادث صيييد شارلي إيبدو.
 01/0/5102القدس العربي، لندن، 

 
 الشرطة البريطانية تشدد إجراءاتها في مناطق سكن اليهود في بريطانيا 

دالت جماعد ي وديد إا الشرطد البريطانيد سحشدد اةجراءات ا منيد في المناطق الحي : التوكا
يقطن ا ي ود في بريطانيا، ودالت جماعد "كوميونحي سيكيورحي حراست" الحي حوفر المشور  ا منيد 
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ا( ألف شرص، إا الشرطد في لندا ومانشسحر )في شمار إنج حر  501لي ود بريطانيا البالغ عددهي 
 وافقت ع د  ياد  الدوريات عند المعابد الي وديد وا ماكا ا ررى ر ر ا ياي القادمد.
 9/0/5102الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
يران أبرز المستفيدين من عملية باريسمخلوفشكيب بن    : اليمين المتطرف و"إسرائيل" وأمريكا وا 

اد المن مات اةس ميد في أوروبا ددس برس: رأى الرليس السابق الحي -اسحك ول ي )السويد( 
شكيب با مر وف أا هناك ع مات اسحي امات كبير  يور العمر اةرهابي الذي اسح دف العاصمد 

وما يقف ر يص، وأشار إلد أا المسحييديا ما هذا العمر ككيروا  1/0اليرسيد باريس يوي ا ربعاء 
سرالير والواليات المحيد  ا   مريكيد والمنق بوا ع د كورات الربيع العربي.من ي اليميا المحطرفوا وا 

نشرها ع د صييحص الرسميد ع د مودع الحواصر  0/0ودار ابا مر وف في حصرييات لص الجمعد 
االجحماعي "اليايسبوك" في جواب عما يقف ر ف العم يات اةرهابيد الحي اسح دفت مج د "شارلي 

اةرهابيد هو اليميا المحطرف في فرنسا وأوروبا لكسب إيبدو" والمسحييد من ا: "المسحييد ما العم يات 
حعاطف الناربيا  د المس ميا، ودولد إسرالير لكسب حعاطف المرب لمياربد أهر غ  ، وأمريكا 
يراا لمواج د أهر السند المح ميا  لحاميا الم يد ما الدعي في يرب ا الكالكد في الشرق ا وسط، وا 

 العربي لم يد ما الدعي في د ر الشعوب". باةرهاب، والمحق بوا ع د الربيع
 9/0/5104قدس برس، 

 
 "زينة –هدى "خفيف لثلوج  "نانويّ "قميص  

فيما يرحعد سكاا الشرق ا وسط ما البرد اآلحي ما ك وج العاصيد : أيمد ممربي -الميّرر الع مي 
الياجد إلد الحدفلد ر ر  ، ابحكر ع ماء أميركيوا كوباع يحيدى البرود  والك وج، بر ي ير" يند –هدى "

. واسحطراداع، 5102الشحاء! إنص كوب النانوحكنولوجيا الحي لي حعد يبيسد غد بعيد، بر   رت مط ع 
يعني ذلك الرداء المصنو  ما م يج القطا ومي ور نانو اليّ د، حوفير كميات كبير  ما الودود الذي 

 بعاث غا ات الح ّوث أي اع.يسحردي في مرح ف أدوات الحدفلد، ما ييّدي إلد ريض ان
ي يد دو  االبحكار أنص يسحند أساساع إلد القطا. وباسحطاعد مصر مك ع أا حسحييد ما االبحكار لدعي  راعد 

 القطا الحي حعاني مشاكر جمد، إ افد إلد إنقاذ صناعد النسيج الحاريريد في ا ما مآ د ا الككير .
ع مي أساسي هو الحمّكا ما حقنيات النانوحكنولوجيا في المقابر، ييحاج ا مر إلد اسحيياء شرط 

 وصناعاح ا ا ساسّيد، وهو شيء يس ر دولص، لكا حيوي ص وادعاع يحطّ ب ج وداع م نيد حماماع.
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في العود  إلد حياصير االبحكار، عمد ع ماء أميركيوا إلد م ج أنسجد القطا المسحردمد حق يدّياع في 
. ويقصد في ذلك أا الي د حكوا في دطع فالقد "نو الي دنا"صناعد النسيج، مع مي ور ما 

الصمر، مع حذّكر أا النانومحر يساوي ج ءاع ما ألف ما م يوا ما المحر، وليس مجرد أن ا ذالبد 
كأن ا أس ك ريّيد  "نانو الي د"في ذلك المي ور. ومع حشّرب القطا المي ور النانوي، حصبح دطع 

 منبّكد في نسيج القطا.
الع ماء مجموعد ما الحراكيب ل حوصر إلد يي  الحوا ا بيا إنحاج كوب دماش دطني بمواصياحص وجّرب 

وين َّف،  "يحنيس"الحق يديد ما ج د، بما فيص أا يكوا جافاع وداب ع لمرور ال واء والماء في مساماحص كي 
ا صنع كوب رييف في الييا  ع د اليرار . وحمّكنوا م "نانو ف د"وبيا االسحياد  ما مواصيات الر

في الملد ما يرار  الجسي، ما يعطي دب د الودا  ل م بس الكقي د وا غطيد  01يسحطيع أا يياف  ع د 
 السميكد وغيرها ما المنسوجات الحي يسحردم ا البشر ليقوا أنيس ي ما البرد.

؟ ال ي يد المط وب ماذا لو أراد أيد أا يذهب إلد الح ّلج ع د جبار لبناا بك وج ا المحراكمد الككييد
منص في ح ك اليار، سوى أا يربط كوبص ببطاريد صمير ، ما النو  المسحردي في الراديو وبطاريد 
اليد. والطريف أنص ال ييحاج سوى إلد ج ء يسير ما الحيار الك ربالي الرييف أص ع الذي حعطيص 

 ح ك البطاريات.
 0.2ولت وايد، فيما حعطي البطاريد الحق يديد وبا رداي، ييحاج إلد حيار ك ربالي حقر دّوحص عا ف

إلد أس ك ك رباليد،  "نانو ف د"فولت. ومع مرور ذلك الحيار الك ربالي الرافت، ححيّور دطع الر
ويصبح الكوب كأنص مدفأ   اريد القّو ، حذيب البرود  الك جّيد القارسد. وع د رغي الصقيع، يسحطيع 

 درجد ملويد! 51لإلنساا يرار  حصر إلد  القطني أا يوفر "نانوف د"رداء الر
يسابات لكميد الطادد الحي يقحصدها اليرد إذا لبس ذلك  "نانو ف د"وأجرى الع ماء الذيا ابحكروا كوب الر

ش ور في السند، يسحردي ر ل ا أج     5الرداء. وأشاروا إلد أا اليرد ييحاج إلد حدفلد م افد لقرابد 
 وحبّيا أا ارحداء الكوب ييدي إلد ادحصاد في الطادد بقرابد ألف كي وواط/حدفلد دارر المن ر ورارجص. 

 ليحر ل يرد ر ر أش ر البرد. 311ساعد ل يرد، ما يساهي في ريض انبعاث غا ات الح ّوث بقرابد 
بأا يحيدى ك وج العواصف، بر يشارك في الييا   "نانو ف د"بقور  رر، ال يكحيي مرحدي كوب الر

 جوي الذي يساهي ح ّوكص في ا طرابات منارّيد حشمر عواصف الك وج!ع د الم ف ال
 01/0/5102الحياة، لندن، 

 

 توسيع مصر للمنطقة العازلة يوّسع التوّتر مع حماس 
فرري ودررت حأّم ررت فيررص يمرراس ريررراع بإمكرراا حيّسررا الع دررات مررع القرراهر ، شرر دت عرردناا أبررو عررامر: 

 ات ميدانّيد مح يقد ما الجيش المصرّي.المنطقد اليدودّيد بيا رفح وسيناء حيّرك
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، برردء حوسرريع المنطقررد العا لررد عنررد 30/05/5105لقررد أع ررا ميرراف  سرريناء عبررد اليحّرراح يريررور فرري 
 2الشررررريط اليرررردودّي مررررع غررررّ  ، فرررري مدينررررد رفررررح، لحصررررر إلررررد كي ررررومحر، لحقرررراي المنطقررررد ع ررررد طررررور 

ع القطررا ، وسرريمنع اسررحرداي ا نيرراق لنقررر كي ررومحرات، مّمررا سرريحيح مرادبررد أف ررر ل منطقررد اليدودّيررد مرر
 ا س يد أو حسّ ر مسّ ييا.

 

 تفجير العالقة
الي سرطينّيد عنرد رفرح جنوبراع، ورأى أعمراالع  -لقد داي "المونيحور" بجولرد ميدانّيرد ع رد اليردود المصررّيد 

جررا ء ييرّيرات كبيرر  يكيكد يقوي ب ا الجيش المصرّي عبر مركباحص العسكرّيد ل دي الم يد ما المنا ر وا 
ودار مسيور مصرّي لر"المونيحور"، راف اع كشف هوّيحص: "إّا حوسيع المنطقد العا لد جاء  عند اليدود.

مرررع رطرررور  ا نيررراق عنرررد يررردود غرررّ  ، وحطرررّور أسررراليب المسرررّ ييا فررري ييرهرررا وبنال رررا ع رررد الشرررريط 
ناصررر المسررّ يد سرريناء، وحقررديي اليرردودّي فرري رفررح، وباحررت ا نيرراق أيررد المصررادر الرليسررّيد لرردرور الع

مدادها با س يد والذرالر".  الّدعي ال وجيسحي إلي ا، وا 
ويبرردو وا ررياع أّا حوسرريع المنطقررد العا لررد سيصرريب غررّ   وسررّكان ا بمعانررا  إنسررانيد جديررد ، عبررر دطررع 

المنّ مرات  اةمدادات المذالّيد اّلحي حعرف طريق ا إلد القطا  عبر ما حبّقد ما ا نياق، وسحقّيد عمر
الي سررطينّيد المسررّ يد ودررد ح ررعي ا، وسرررحكوا ل ررا انعكاسررات سرر بّيد ع رررد  يرراد  الررر ف برريا يمررراس 

 ومصر.
ورغي ذلك، كاا الفحاع أّا يماس لي حعّ ق ع د القرار المصرّي بحوسيع المنطقد العا لد، رغبد من ا في 

  والقراهر ، وربمرا ةبقراء شرعر  معاويرد عدي صّب م يد ما ال يت ع د نار الحوّحر القالي أص ع بريا غر ّ 
دالمد بين ما، مع ع ي يماس ا كيد أّا هذا القرار المصرّي ال يصب في صرالح حيسريا الع درد، برر 

 يعمر ع د حيجيرها.
كمررا أّا صررمت يمرراس عررا درررار حوسرريع المنطقررد العا لررد يررأحي فرري  رروء رو رر ا معركررد دار ّيررد مررع 

وافررق بسرربب مررا حقررور إّنررص حبرراطي من ررا فرري يررّر مشرراكر غررّ  ، وال حريررد السرر طد الي سررطينّيد ويكومررد الحّ 
 اليركد أّا حيحح ع د نيس ا أككر ما معركد في  ٍا وايد.

، مّمرا 5/0الجديد افححح بمقحر فحد ف سطيني برصاص مصرّي عنرد اليردود فري  5102ع ماع أّا عاي 
بيرررحح  3/0مطالبررد مصرررر فرري  دعررا نالرررب رلرريس المكحرررب السياسررّي لرررريماس موسررد أبرررو مررر وق إلرررد

 اليدود مع غّ  .
واّحصر "المونيحور" بعدد ما ديادات يماس ل ّحع يق ع د درار مصر حوسيع المنطقد العا لد، فرف ت 
اليرررديث، مرررا دوا إبرررداء ا سرررباب، إاّل أّا القيرررادّي فرررري اليركرررد ورلررريس لجنرررد الّردابرررد فررري المج ررررس 

"إّا دررار حوسريع المنطقرد العا لررد يحعرارض مرع الع درد برريا  الحشرريعّي يييرد موسرد درار لررر"المونيحور":
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غررّ   ومصررر القالمررد ع ررد الّحواصررر والحياعررر، ويررأحي فرري إطررار ردمررد سياسررات إد يمّيررد وعالمّيررد  ررّد 
شعبنا الي سطينّي، وسيعمر ع د ميادمد المعانا  في القطا ، وهي ردمات مجانّيد حقرّدم ا القراهر  مرا 

 ويي  أما إسرالير، ع د يساب مصالح شعبنا واسحقراره في غّ  ".أجر مصالح إد يمّيد 
وأشار أيمد يوسف، وهو المسحشرار السياسرّي الّسرابق ةسرماعير هنّيرد رلريس يكومرد يمراس فري غرّ   
المسررحقي د، فرري يررديث لررر"المونيحور" إلررد أّا "مصررر يررّر  فرري حطبيررق السياسررد الحرري حراهررا مناسرربد دارررر 

منطقد العا لد رسالد وا يد ما القاهر  إلرد غرّ   ميادهرا اسرحمرار القطيعرد مرع يدودها، لكا حوسيع ال
يماس، وأّا الحوّحر ع د يالص مع اليركد، وليس هناك ما حوّجص مصرّي لحيسيا الع دد مرع يمراس 

 في القريب".
 

 تهريب السالح
عامرر مرع مصرر وهذا الحّبايا في ردود فعرر ديرادات يمراس يعكرس وجرود وج رات ن رر مرح يرد فري الحّ 

الحرري يسرررّمي ا الي سرررطينّيوا "الشررقيقد الكبررررى"، وهررري يرون ررا حجررراو ت مري رررد االنقرر ب، وبرررات الّحعامرررر 
اةد يمررررّي والرررردولّي مع ررررا ع ررررد أّن ررررا يررررار طبيعّيررررد، والسيسرررري بررررات رليسرررراع معحرفرررراع بررررص، ال سررررّيما بعررررد 

إلرد الّحعامرر مرع ا مرر الوادرع المصاليد ا ريرر  مرع دطرر، ودرأحرص أوسراط فري يمراس ع رد أّنرص دعرو  
 في مصر، وحجاو  حعاطي ا مع اةرواا المس ميا.

ورأى  رررروا فرري يمرراس أّا القرررار المصرررّي الررراص بحوسرريع المنطقررد العا لررد يررأحي امحررداداع ل سرر وك 
اةسرالي ّي بمياصر  غّ   بعد اليرب ا رير ، ويرمان ا مرا حعرويض الرنقص الرذي عانحرص اليركرد مرا 

د والقررذالف والررذرالر، وال بررّد مررا مواج ررد القرررار المصرررّي، ع ررد ا دررّر مررا الناييررد اةع مّيررد ا سرر ي
 وعدي السكوت عنص.

ودررار لررر"المونيحور" أيررد حّجررار السرر ح فرري غررّ  ، طالبرراع إريرراء شرصررّيحص: "إّا حوسرريع المنطقررد العا لررد 
بسرربب الم يقررد ا منّيررد المككّيررد  سرري قي ب رر ر سرر بّيد ع ررد درررور ا سرر يد إلررد غررّ   عبررر ا نيرراق،

لألمررا المصرررّي لحّجررار السرر ح فرري سرريناء، وانقطررا  الّحواصررر برريا شرربكات الّح ريررب فرري جررانبي رفررح: 
المصررررّيد والي سرررطينّيد، مّمرررا أسرررير عرررا عقبرررات مح يقرررد بإيصرررار الكمّيرررات والنوعّيرررات المط وبرررد مرررا 

لّحوسريع ا ريرر ل منطقرد العا لرد سريجع نا أمراي حيردٍّ الس ح إلرد غرّ  ، فحرار  نرنجح وطروراع نريرق، لكرا ا
 أمنّي غير مسبوق، ال نعرف كيف نحعامر مع حوابعص ونحالجص".

مرررا ج حرررص، د ّرررر موسرررد فررري يرررواره مرررع "المونيحرررور" مرررا حرررأكير حوسررريع المنطقرررد العا لرررد ع رررد القررردرات 
 را عرا االسرحعاند بقردرات لوجسرحّيد العسكرّيد لريماس، إذ دار: "لدى المقاومرد أسر يد ذاحّيرد نوعّيرد حمني

ما الرارج، رغي أّا الّح ييق ع د ددراحنا العسكرّيد يأحي مكافأ  ةسرالير، وما في أيدينا يالّياع يمّكننا 
 ما صّد أّي عدواا إسرالي ّي ع د غّ  ".
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، بيعرر ويأحي يديث يماس هذا لرفع معنوّيات مقاح ي اليركد اّلذيا يعانوا ما حراجرع حردّفق ا سر يد
 ررررب ا نيررراق وهررردم ا عنرررد اليررردود المصررررّيد، ييرررث شررررعت كحالرررب القّسررراي بيم رررد حصرررنيع ذاحرررّي 
لألس يد في الورش الحصنيعّيد في اليحر  الما يد، لكّا ذلك ال يعّوض الرّنقص الّرذي سرحعانيص اليركرد 

 والدرو .ما ا س يد النوعّيد اّلحي ال يمكا حصنيع ا دارر القطا ، مكر م اّدات ا فراد 
وهو ما يدا بأيمد يوسف لإلشار  لر"المونيحور" إلد أّا "حوسريع مصرر ل منطقرد العا لرد سريمنع وصرور 
حقنّيات عسكرّيد محقّدمد إلد كحالب القّساي، مّما سيدفع ا بالحأكيرد إلرد البيرث عرا بردالر مي ّيرد حواجرص 

دي رد عرا ا نيراق ل حر ّود با سر يد ما يم كص الجيش اةسرالي ّي، وهي في طريق را  ا حوجرد إمكانرات ب
 الّ  مد، ما دوا اةشار  إلد مكان ا أو طبيعح ا".

وما الميّكد أّا درار مصر حوسيع المنطقرد العا لرد كراا ودعرص ع رد يمراس سر بّياع وداسرياع،  ّنرص حر اما 
 سرطينّيد، وهرو مع الحوّحر الياصر في غّ   مع الجيش اةسرالي ّي، والمشاكر المح يقد مع السر طد الي

ما يشعر اليركد بأّن ا مياصرر  مرا الج رات ا ربرع، وي رع أمام را حيرّديات يقيقّيرد فري مردى دردرح ا 
 ع د حجاو  نحالج ما حراه رنقاع محعّمداع ل قطا .

ا جررراء مرررا رررر ر  وأريرررراع، حع ررري يمررراس أّا دررررار مصرررر حوسررريع المنطقرررد العا لرررد سياسرررّي بامحيرررا ، وا 
ّا الميحرراح السرريرّي لودررف اةجررراءات المصرررّيد عنررد يرردود غررّ   سياسررّي إع نررات أمنّيررد عسرركريّ  د. وا 

أي اع بحياهي اليركد مرع الّن راي المصررّي، لكرا ال يبردو أّا الجرانبيا جراه اا يحرد اآلا ل حوّصرر إلرد 
لد يريا ححيقّرق هرذه الحّياهمرات، سرحبقد يردود غرّ    هذه الحّياهمات الحي ححطّ ب دفع أكماا مشحركد، وا 

 ومصر مدر ع ل حوّحر بين ما!
 9/0/5102 ،المونيتور

 
 عين العاصفة "زينة" فيمخيمات لبنان  

أّدت العاصيد الك جيد " يند" الحري  رربت لبنراا إ رافد إلرد دور : الجد نت –ميمد السعيد/ راص 
 عد  في المنطقد إلد حرك  كار داميد ع د ال جليا الي سطينييا في لبناا.

حسررببت العاصرريد بأ ررراٍر عديرردٍ ، فرري مريمرري ن ررر البررارد والبررداوي. فيرري مررريي  فيري مريمررات الشررمار
البداوي سقط يالط ديد اةنشاء في شار  أبو اليو ، كما فا ت المياه في مع ي شوار  المريي، وفي 
البارد، جرفرت ا مرواج العاليرد سرايد الرداموا الم صرقد ل بيرر، كمرا غردرت الطردرات بميراه ا مطرار، 

 ب بش ر يركد السير دارر المريي.ما حسب
وفرري مررريي الج يررر فرري بع بررك، ا دادت معانررا  ال جلرريا الي سررطينييا مررع ال جلرريا الي سررطينييا مررا 
سوريد ييث ب مت درجد اليرار  في هرذه العاصريد إلرد سربعد مرا دوا الصرير وب رغ ارحيرا  الك روج إلرد 
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د، وحجّمررد الميرراه مرررع غيرراب وسررالر الحدفلرررد أككررر مررا محررر، ف ررر ع عررا انقطررا  حرراي ل طادرررد الك رباليرر
المحنوعررد لمع رري البيرروت والعررال ت، ويحررروف ا هررالي فرري المررريي مررا دطررع الطردررات بالكامررر نحيجررد 
اسحمرار العاصيد إ رافد إلرد سرقوط بعرض البيروت غيرر الصراليد ل سركا وحعراني مرا حصردعات فري 

الميراه، ورصوصراع مرع ذوبراا الك روج، وعردي ا بنيد. كما يحروف ال جلوا في الج ير مرا طوفراا فري 
دررردر  البنيرررد الحيحيرررد ع رررد اسرررحيعاب الميررراه، إ رررافد إلرررد نقرررص فررري المرررواد ا ساسررريد كمرررواد الحمذيرررد 

 والما وت.
وفرري مريمررات بيررروت، ان ررار جرر ء مررا منرر ر ال جررد الي سررطيني أبررو أيمررد المعطرري فرري مررريي برررج 

العاصرريد. وفررري مرررريي شرراحي  أدت سررررعد الريررراح إلرررد  البراجنررد بسررربب الريررراح وا مطررار الناحجرررد عرررا
سقوط الواح  ينكو عا سطح مبند في المريي، وأدت إلد أ رار ماديد فري المير ت وحعطيرر شربكد 

الشرررالي ات إلرررد أ ررررار  -الك ربررراء. كمرررا حعررررض حجمرررع ال جلررريا الي سرررطينييا فررري منطقرررد الجنررراح 
طقد منرذ أيراي. ودرد أدى هبروب العواصرف الشرديد جسيمد جراء المنريض الجوي الذي ححعرض لص المن

لرررد هررردي عررردد مرررا أسرررقف ال ينكرررو فررري الحجمرررع الرررذي يقطنرررص  إلرررد وصرررور ميررراه البيرررر إلرررد البيررروت وا 
 م جروا ف سطينيوا ما منطقد المس خ وحر ال عحر.

في صيدا أفادت مع ومات صيييد لشبكد "الجد نت" أا العاصيد " يند" حسببت بحطاير أيد ر انرات 
مياه في مريي الميد وميرد بسربب اشرحداد سررعد الريراح، كمرا سرببت العاصريد بان يرار بعرض الجردراا ال

الحرري حيصررر الطريررق الرليسرريد فرري المررريي عررا ح ررد يحررراوح ارحياع ررا يرروالد عشررريا محررراع، إكررر الريرراح 
 الشديد  الحي سببح ا العاصيد " يند" الحي ح رب لبناا.

منرر ر الشرراب الي سررطيني عبررد شرراكر إكررر العاصرريد، كمررا ُدطعررت  وفرري مررريي عرريا الي ررو  ان ررار سررقف
طريرق سرعد صراير فري المرريي بسربب سرقوط شرجر  إكرر اشرحداد الريراح. وأغ قرت رو رد ال ردى أبواب را 

 إكر سقوط شجر  كانيد ع د مدرر الرو د.
 وفرري مدينررد صررور حعرررض حجمررع جررر البيررر ل جلرريا الي سررطينييا، جنرروب لبنرراا، إلررد أ رررار كبيررر 
بسرربب العاصرريد، الحرري طالررت مع رري منررا ر ال جلرريا اللحصرراق المررريي بشرراطد البيررر، ييررث يعرريش 

 ال جلوا فيص ييا  صعبد وال حوجد ج د حساعدهي وحقدي ما ي  م ي.
وفرري مررريي الرربص سررقط عرردد مررا ألررواح االحرنيررت جررراء العاصرريد، كمررا حسررببت العاصرريد بانقطررا  فرري 

 لشمالي نحيجد أعطار ليقت في الشبكد الك رباليد.الحيار الك ربالي عا مريي برج ا
وفي مريي الرشيديد غطت مياه ا مطار الحري سرالت مرا ا وديرد والجبرار، أجر اء كبيرر  مرا االرا ري 
ال راعيررد الوادعررد فرري الطرررف الجنرروبي مررا مررريي الرشرريديد، مررا أليررق أ ررراراع كبيررر  فرري بعررض الررريي 

 ال راعيد، ود ت ع د الم روعات.
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يت أمواج البير العديد ما المنا ر الم صقد لشاطد البير أدت إلد يير جانب ما أساسرات واجحا
 هذه المنا ر وح ديدها، كما جرفت ا مواج السد البيري الذي يمنع ا مواج ما الوصور إلي ا.

بدورها، أع نت يركد يماس في مريمات منطقد صور، عا حشكير لجاا طوارئ واسرحنيرت طوادم را 
 والشبابيد والطبيد واةغاكيد، لمحابعد حداعيات المنريض الجوي الذي ي رب المنطقد. الكشييد

غاكرررد ا هررالي، ودرررد أدى ذلررك إلرررد  ودامررت اليرررق الحطوعيرررد ل يركررد فررري مررريي الج يرررر بإ الررد الك رروج وا 
 إصابد أيد المحطوعيا إصابد بالمد ما إيدى  ليات إ الد الك وج.

د بالحعرراوا مررع مكحررب شرريوا ال جلرريا فرري يركررد "يمرراس" بإرسررار هررذا ودامررت لجنررد ف سررطينيي سرروري
المسرراعدات ووسررالر الحدفلررد إلررد ال جلرريا الي سررطينييا مررا سرروريد إلررد مريمرري الج يررر ون ررر البررارد، 

 ييث دامت فرق ال جمد بحو يع هذه المساعدات الطارلد ع د الميحاجيا.
  ا بسبب المنريض الجوي.كما أع نت وكالد ا ونروا عا حع يق العمر في مدارس

 9/0/5102 ،الجئ نت، بيروت
 
 ماذا بعد إخفاق المشروع الفلسطيني في مجلس األمن؟ 

 ماجد كيالي
بعد إرياق  -أككر ما أي ودت م د-باحت القياد  الي سطينيد في مواج د ريارات وحيديات صعبد 

ص ع د إن اء االيح ر ريارها المحمكر في الحوجص إلد مج س ا ما الدولي السحصدار درار ين
 اةسرالي ي.

وكاا مشرو  القرار المذكور ي ي بقبور كماني دور )بين ا روسيا والصيا وفرنسا( في ييا أا 
كيد ع د هذا المشرو  )ومع ا يالمط وب حسع دور، ومع ذلك فقد اعحر ت الواليات المحيد  ا مر 

ا امحنعت رمس دور عا الحصويت بين ا أسحراليا( في يركد  الد  ذات داللد سياسيد معيند  في يي
 بريطانيا.

بيد أا الم ي في هذه الوادعد هو موافقد ك ث دور دالمد الع ويد في مج س ا ما ع د مشرو  
القرار  من ا فرنسا، وهذا حطور م ي بالن ر إلد ان ماي فرنسا إلد جم د الدور ا وروبيد الحي 

 لد الي سطينيد.احرذت برلماناح ا دراراع باالعحراف بالدو 
اكحيت باالمحنا  عا  -وهي الدولد الرابعد الحي ل ا ع ويد دالمد في المج س-ومع وي أا بريطانيا 

ا لي حأت ع د ددر المط وب، ع ما بأا البرلماا  الحصويت، وهي رطو  محقدمد عا السابق وا 
 بدولد ف سطيا.البريطاني احرذ رطو  مشاب د ل حي احرذها البرلماا اليرنسي بشأا االعحراف 
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 ا مريكيدوع د ذلك، فإا المعار د اليع يد لمشرو  القرار الي سطيني جاءت ما الواليات المحيد  
وهي الدولد الراعيد لعم يد "الس ي"، ذلك أا المعار د ا سحراليد ل مشرو  نابعد ما المودف 

رارجيد مسحق د عا الواليات  حكاد ال حكوا ل ا سياسد -مكر كندا-كي ذاحص، إذ إا هذه الدولد يا مر 
المحيد . وربما ينطبق هذا ا مر ع د الدور ا ررى الممحنعد )بريطانيا، ليحوانيا، نيجيريا، كوريا 

 الجنوبيد، رواندا(.
صريت ع د لساا  ا مريكيدكي لي يكا مياجلاع البّحد، إذ إا اةدار  يالوادع أا المودف ا مر 

ص الي سطيني المذكور، معحبر  إياه بمكابد إجراء أيادي ي ر بالعم يد مسيولي ا مرارا بمعار ح ا ل حوج
 الحياو يد.

ويسحنحج ما ذلك أا الواليات المحيد  ليست لدي ا سياسد ياسمد بشأا د يد ف سطيا، وأا إدار  
غير دادر  وربما غير راغبد  -"إسرالير"رغي كر وعودها ل ي سطينييا، ورغي كر ر فاح ا مع -أوباما 

، وحمطيد سياساح ا القالمد ع د االيح ر والمطرسد "إسرالير" ا في الحر ي عا ن ج ا بميابا  أي
ود ي يقوق الي سطينييا. وع د العموي فإا هذه اةدار  حبدو محردد  في كر الم يات الرارجيد 

 د السوريد.المطرويد أمام ا، ما الم ف اةيراني إلد الم ف االوكراني مرورا بالم ف المحع ق بالمسأل
طبعاع، ليست كمد مياجأ  في هذا ا مر، بر ربما أرطأت القياد  الي سطينيد ككيرا بمسايرح ا ل واليات 

 المحيد  وبشكر مجاني، بييث إن ا لي حسحيد ما حجارب ا السابقد.
 الحي حم صت ما احياق أوس و بعد انح اء "إسرالير"ويذكر أا الواليات المحيد  لي حيعر شيلا إ اء 

ا سبق بير ك ينحوا، ولي حيعر شيلا في ع د  ا مريكي( في ع د الرليس 0000المري د االنحقاليد )
ما رطد "رريطد الطريق"، رغي أا الي سطينييا  "إسرالير"ر يص جورج بوش االبا ردا ع د حم ص 

 لي لي ححجاوب مع دعوات أوباما بشأا ودف ميدت وج "إسرالير"الح موا بقسط ي من ا، وها هي 
كي الراص بالحياوض لحسعد أش ر، بسبب رفض نحنياهو يل سحيطاا، وأطايت بالمسعد ا مر 

 اةفراج عا الدفعد ا رير  ما ا سرى القدامد، مما أدى إلد ودف الي سطينييا ل مياو ات.
في  "إسرالير"ص ف وحعنت  -في كر مر -كيد كانت حساير يا نكد ما كر ذلك أا اةدارات ا مر 

او ات، وحم ص ا ما االسحيقادات المط وبد من ا، مي  د حوجيص  موط ا إلد الي سطينييا، المي
-كيد لي حكحف بإسقاط مشرو  القرار الي سطيني يوهذا ما يصر اآلا إلد درجد أا اةدار  ا مر 

نما حعمدت فوق ذلك الحصويت  -نحيجد عدي يصولص ع د حسعد أصوات باالمحنا  عا الحصويت، وا 
في رسالد وا يد حيكد في ا انييا ها المط ق ل عحبارات والسياسات اةسرالي يد، وعدي  بالرفض،

 مباالح ا بيقوق الي سطينييا والو ع اليرج الذي ح ع فيص ديادح ي.
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كيد حصرفت ع د هذا النيو مع إدراك ا أا القياد  الي سطينيد فع ت ما يوال فت أا اةدار  ا مر 
رو  القرار المقدي دبوالع من ا وما الدور ا وروبيد، بييث بات سقيص بوسع ا كي ح قد صيمُد مش

أريض يحد مما سبق أا دررحص الشرعيد الدوليد ومج س ا ما بشأا د يد ف سطيا طوار العقود 
نما  -كما بات مع وما-الما يد. ع ما بأا المشرو  المقدي لي يقطع  الص د مع العم يد الحياو يد، وا 

ما ر ر هذه الحرريجد، بعد أا باحت القياد  الي سطينيد في و ع يرج أماي ياور الوصر مع ا 
فحر   منيد حقدر بك كد أعواي ةن اء االيح ر )أوارر  "إسرالير"شعب ا. وفوق ذلك، منح مشرو  القرار 

( الذي يمكا إن ايه في ك كد أياي  وذلك رغي م ي عقديا ع د حوديع احياق أوس و 5101
(0003.) 

يصح القور إا القياد  الي سطينيد ما كانت أص  بياجد ةدرار حعدي ت ع د مشرو  القرار ودد 
العحيد، لسبب بسيط مياده أا المعركد في مج س ا ما الدولي هي مجرد معركد سياسيد ومعنويد 
ةكبات اليق الي سطيني في هذا الميير الدولي، بمعند أا رو  ا ع د أساس الحنا ر عا هذا 

 يجع  ا ما دوا معند وما دوا جدوى.اليق 
وبالن ر ل دور الكبرى صايبد -ويسحر ص ما هذا الدرس أو هذه الحجربد أا مج س ا ما الدولي 

إنما يعمر  د مبادئ المن مد ا مميد الحي حأسست لصياند ا ما والس ي  -يق النقض )الييحو(
ا الر فيد بالوسالر الس ميد،  ا ويق الشعوب في حقرير مصيرها، وما أجر إيجاد ي ور ل ق اي

هذه الدور ححصرف وفقا لمصالي ا وليس وفقا لمبادئ المن مد، وأي ا ليس وفق إراد  أغ بيد 
 أع ال ا.

وبالحأكيد فإننا ال نيحاج إلد يادكد كيشر المشرو  الي سطيني لنيكد هذه اليقيقد، فقد يدث مكر هذا 
العراق مك ، وكما هو وا ح في العج  عا إيجاد ير  ا مر في عديد ما الق ايا الدوليد كق يد

ل مسألد السوريد رغي مصر  أككر ما ربع م يوا ما السورييا، وحشرد الم ييا من ي )بسبب الييحو 
الروسي والصيني(، ناهيك عا أنص يصر مع اسحرداي الواليات المحيد  الييحو عشرات المرات دعما 

 ."إسراليرر"ل
ور إا اليشر في ا مي المحيد  لي يكا مياجلاع بر كاا محودعاع حماماع، فيحد لو القصد ما ذلك هو الق

حي حأميا ا صوات الحسعد ال  مد لعرض مشرو  القرار الي سطيني ع د الحصويت، ويحد لو لي 
حسحردي الواليات المحيد  "الييحو"، فإا أي درار سيصدر لا يشكر حمييراع كبيرا ع د ا رض وال في 

ما ا ساس ال حبالي بقرارات المن مد الدوليد بيكي حمحع ا بمطاء  "إسرالير"القوى،  ا  موا يا
 الواليات المحيد .
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هي أن ا اعحبرت معركد  -في السير في هذا الريار-وفوق كر ذلك، فإا مشك د القياد  الي سطينيد 
سطيا سيحي حيديده نقر د يح ا إلد مج س ا ما الدولي وكأن ا كر شيء، أو كأا مصير د يد ف 

في المج س، ع ما بأنص ال يوجد في الوادع الدولي واةد يمي والعربي ما يييد بذلك، وبالرصوص في 
 هذه المري د ن را ل  طراب الياصر في العالي العربي.

وهذا يعني أا مشك د الي سطينييا كانت حكما أساسا في الرهاا ع د ريار الحوجص إلد مج س ا ما 
سحكمار غيره ما الريارات، فرغي أهميد المعركد ع د الصعيديا السياسي والدب وماسي، ويده دوا ا

يمكنص أا  -يحد ولو صدر بموافقد جميع ا ع اء-فإا كمد سذاجد في االعحقاد بأا درارا ك ذا 
 باالنسياب ما ا را ي الي سطينيد الميح د. "إسرالير"ين ي االيح ر اةسرالي ي، أو يمكنص أا يقنع 

أطايت بكر درارات ا مي المحيد  ومج س ا ما الدولي، يحد  "إسرالير"وكانت الحجربد أكبحت أا 
ح ك الحي حع قت بأدر ما إن اء االيح ر، مكر ودف مصادر  ا را ي وودف ا نشطد االسحيطانيد، 

 ييا.وعدي القياي بما ما شأنص حميير معالي القدس، وودف اةجراءات الحعسييد بيق الي سطين
المشك د حكما أي ا في كيييد إدار  القياد  الي سطينيد  يوار شعب ا، وفي حيديدها لرياراح ا 

، و ما "إسرالير"شام د حيسس ع ي ا إدار  صراع ا مع  اسحراحيجيدالسياسيد وافحقاد رياراح ا لرييد 
ه القياد  حشحمر في ذلك ارح ان ا لريار المياو ات ويده. ولعر ذلك مما ي يت االنحباه إلد أا هذ

اةطار الدولي الحياو ي أككر بككير ما اشحمال ا ع د و ع ا الدار ي، وأككر ما اهحمام ا بانحشار 
الو ع الي سطيني ما يار ال عف الذي يعحريص، إا ع د صعيد الميسسات الكيانيد )المن مد 

د حدني ددرح ا ع د حأطير والس طد واليصالر( الحي حبدو م مشد ومحره د وب  فاع يد، أو ع د صعي
 طادات الشعب الي سطيني الحي ححعرض ل حآكر ع د أككر ما صعيد.

وع د أيد يار وكما ددمنا، فقد باحت القياد  الي سطينيد اآلا أماي لي د اليقيقد بعد كر ما يصر، 
دارح ا في العمر وأا حعد  مما ييحرض في ا أا حقف بشكر مسيور وياسي لمراجعد سياساح ا وا 

ريارات بدي د، هذا إا كانت ما  الت حم ك الودت وا ه يد الن اليد والشرعيد لذلك، ال سيما أن ا ل
لد  هي بالذات مسيولد عا رفع المطاء الدولي عا د يد ف سطيا بذهاب ا إلد عقد احياق أوس و وا 

الحياو يد  مياو ات لمد  عقديا، ما دوا الحس ح بمرجعيد القرارات الدوليد كإطار دانوني ل عم يد
 ولكر ما يمكا أا يحي الحوافق ع يص.

لي  -في غ وا ذهاب ا نيو هذا الريار-ف   عا ذلك، فإا هذه القياد  ححيمر المسيوليد لكون ا 
ح يد شعب ا وال يحد الكيانات السياسيد القالمد )المن مد والس طد واليصالر( ع د ا در لمحط بات 

  د الحداعيات الحي دد حنجي عن ا.مكر هذه النق د، أو حيصن ا في مواج
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ووا ح أا القياد  الي سطينيد مطالبد اآلا بحيوير وعودها بانح اج ريارات بدي د ما يي  الرطابات 
إلد يي  الرطوات العم يد، ولعر أور رطو  في هذا االحجاه ححمكر في  -أو االسح  كيد-اةنشاليد 

المن مات الدوليد بما في ا الميكمد الجناليد  الحوجص نيو الحوديع ع د ع ويد ف سطيا في كافد
 الدوليد  وهو ما يصر أريرا بالحوديع ع د احياديد روما.

بيد أا هذا الحوجص ال يير المشك د، فمع أهميد المن مات الدوليد لحأكيد عدالد ومشروعيد الكياح 
ر في موا يا القوى، الي سطيني، وج ب الحعاطف الدولي مع يقوق الي سطينييا ل حعويض عا االرح 

فإا إسرالير ال حبالي البحد بأيد درارات دوليد ن را ل يصاند الحي حح قاها ما الواليات المحيد  
 كيد.يا مر 

والقصد ما ذلك أا ع د الي سطينييا يسي أمورهي بالذهاب نيو حميير المعادالت السياسيد الحي 
مد ذلك ودف الحنسيق ا مني  نص ليس ما اشحم وا ع ي ا منذ حوديع احياق أوس و، ويأحي في مقد

نما ما واجب ا بث روح الصمود عند  "إسرالير"م مات الس طد يمايد أما  والمسحوطنيا، وا 
الي سطينييا وب ور  أشكار المقاومد الشعبيد المناسبد والممكند  د االيح ر. كما حأحي في هذا 

ون   الشرعيد عن ا، وهي مسارات  "سراليرإ"اةطار اةجراءات المحع قد بحع ي  مسارات مقاطعد 
، ما دوا جدوى أو ما دوا "إسرالير"  ت القياد  الي سطينيد بعيد  عن ا ةكبات أه يح ا ل حسويد مع 

 أي كما مقابر.
ويبقد أا ا ساس في كر هذه العم يد هو حوجص الي سطينييا نيو إعاد  بناء البيت الي سطيني، أي 

الحي باحت -سياسيد الجمعيد )المن مد والس طد واليصالر واالحيادات الشعبيد( إعاد  بناء كياناح ي ال
ع د دواعد وطنيد وحمكي يد وديمقراطيد وميسسيد. وبالحأكيد فإا  -م مشد ومسح  كد ومحدنيد الياع يد

حح ما اسحعاد  اليركد  اسحراحيجيدإعاد  البناء هذه ال يمكا أا ححي إال ع د أساس رييد سياسيد 
 طنيد الي سطينيد لطابع ا بوصي ا يركد حيرر وطني.الو 

 9/0/5102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 تحديات الجيش اإلسرائيلي بعد "اختفاء" الجيوش! 

 يعقوب عميدرور
في بدايد السند الجديد . وعندما بدأت  "إسرالير"ياولت دبر ب عد أياي ح ريص الو ع ا مني لدولد 

ي جيش يقيقي ال ي  ر في صور  الح ديدات اآلنيد. مع أنص ما في حعداد الح ديدات الي ت أا أ
هي الحي  "إسرالير" الت هناك دور في المنطقد ل ا جيوش وع د رأس ا مصر، ولكا ال يبدو أا 
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حقف في س ي اهحمامات الجيش المصري. كما أن ي لي ي منوا بعد سيطرح ي ع د مصر نيس ا ولي 
 يجدوا ي وال لمشاك  ا.

ش في المنطقد لي حعد ذات جدوى ما نواح عديد ، فالجيش السوري يرك  دوحص في القحار وبادي الجيو 
 د مواطنيص، ولكا حوجد لديص وسالر دحاليد غير د ي د مع أا ويداحص العسكريد دد ح ررت، والروح 
المعنويد لديص منري د جدا والككير ما دادحص د قوا ع د يياح ي عند انح اء اليرب لمص يد الطرف 
اآلرر. والجيش العرادي، الجيش الذي كاا جيشا ع يما بيجمص والذي كاا بإمكانص حميير مي اا 

كيوا ع د بنالص ما ي، كف عا الوجود، واليوي يعمر ا مر "إسرالير"القوى في الجب د الشرديد  د 
 جديد واسحم لص في اليرب  د "داعش".

ه شردا وشماال باحجاه العراق وسوريد الجيش ا ردني، الجيش الصمير لكا الم ني، يوجص ن ر 
اآلرذحيا بالحيكك وال حيا حنمو في أوساط ما عناصر اةرهاب اةس ميد ما ر ر اليراغ الس طوي 
القالي، الحي حرى في ا ردا ال دف القادي. وفي دارر ا ردا اي ا يوجد ايحمار ليس  لي  

دولد ميسوبد في دالمد أعدال ا.  "إسرالير"رى في لن وض اةس ي الراديكالي. وبيقيا أا المم كد ال ح
والجيش ال بناني كاا وما  ار جيشا صميرا يعاني اليوي ما هجمات اوساط اس ميد حياور نقر 

 ولكن ا لي حنجح يحد اآلا. –اليرب ما سوريد الد لبناا 
كيد، لكن ا ال يصييح أا السعوديد ودور الر يج ححس ح بأف ر أنوا  االس يد المربيد وراصد االمر 

كعدو، فإيراا بالنسبد ل ا هي الميوي الحي حح بد ب ا سماء الر يج، وهي السبب  "إسرالير"حن ر الد 
لسباق الحس ح اليكيث في منطقد الر يج. وما الوا ح أنص عندما يحواجد الس ح هناك فسيكوا 

مسحقبر، ولكا هذا كر ما يسيطر في هذه الدور اسحردامص، ويجب الق ق ما ذلك في ال بإمكاا
 بياجد الد حميير كبير يحط ب حطبيقص اذا يدث  منا ليس دصيرا.

ال شك أننا انحق نا الد عالي  رر بعد أا حعودنا ع د وجود جيوش ن اميد كبير  مع دبابات ومدافع 
وملات الطالرات وملات  الف الجنود، ع د اليدود المييطد بنا. واليوي فإا الح ديد اليالي القالي 

مرح ف، وأساسص من مات ليست دوال، حيرك ا أيديولوجيا اس ميد وأدواها هو "ي ب  "إسرالير"ع د 
لردع ا. وهو الج د المعد   "إسرالير" د  ةيرااهللا" الذي بني ع د هيلد دولد وهو الذرا  الطوي د 

 ولد.ليرض الشريعد االس ميد في لبناا الحي حوجد في ا طاليد شيعيد هي االكبر في الد
ي ب هللا هو من مد ليست دولد، وهي حشبص الد يد كبير جيشا ن اميا ما ييث امكانياحص، ييث 

ألف صاروخ ودذييد صاروريد وب عد  الف من ا حمطي جميع مسايد دولد  021يوجد بيو حص 
وبا ، وهذه دو  ناريد هال د ونادر  في دوح ا، وهي أكبر كما يبدو مما يوجد لجميع دور اور "إسرالير"
 مجحمعد.
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بير بعيد  المدى، وصواريخ  د الطالرات، وطالرات بدوا  –وحوجد لري ب هللا صواريخ ارض 
طيار وصواريخ يديكد  د الدبابات. وهو من ي جيدا لحن يي عسكري هرمي وبيده ان مد االدار  

نيد مرحبطد جيدا والسيطر  النوعيد ييث حي بنايه ما دبر بعكات ايرانيد، ولكا ديادحص كانت دالما لبنا
بالطاليد ومصالي ا. ودد  ود هذا الحن يي جميع ايحياجات الشيعد في المجاالت المدنيد كقاعد  لبناء 

 دوحص العسكريد.
اليوي هذا الحن يي مشمور في دعي ن اي ا سد في سوريد، ودد  يد في هذه المعركد بالملات ما 

ولكا بالنسبد إليص فإا هذه هي معركد الوجود. وهو رجالص، وهو يراكي هناك حجربد دحاليد غير د ي د، 
يقاحر الد جانب الع وييا في سوريد كس طد دينيد ييويد بالنسبد لص. فسوريد هي السايد الر ييد 
لري ب هللا وهي مسقط رأسص وجسر لص في العبور الد ايراا. فإذا بقي االسد سيقوى مودف ي ب هللا 

والحن يي الكاني الذي يجب أرذه في اليسباا كح ديد محصاعد في لبناا وسي يد حأكيره في دمشق. 
هو يماس الحي حسيطر ع د دطا  غ   والحي بنت هناك اي ا بمساعد  ايرانيد  "إسرالير"ع د 

وبمساعد  ي ب هللا امكانيات عسكريد ال بأس ب ا، واالككر أهميد من ا هي امكانيد االنحاج الذاحي 
. وبعد اليم د االرير  بقي "إسرالير"ى ومن ومد االنياق باحجاه دولد ل صواريخ والقذالف بعيد  المد

صاروخ ودذييد صاروريد. والسيار الكبير هو بأي وحير  سحعيد يماس لنيس ا  3211 لريماس نيو
االمكانيات الحي رسرح ا. فالس طد الياليد في مصر هي العقبد الكبرى بالنسبد لريماس. ويوجد 

د عسكريد من مد وحكبت امكانيات الحع ي والحطوير بشكر مكير، وهي حي ي لريماس اي ا بنيد هرمي
اي ا أن ا في اليم د االرير  فش ت اغ بيد المياجآت الحي أعدح ا، وأن ا ال بد ما حي ير نيس ا 

 بشكر اف ر في المسحقبر.
الد يد  والد جانب يماس حعمر من مد الج اد االس مي الحي أديمت ما دبر ايراا ويحي حيعي  ا

كبير ع د أيدي ايراا، هي من مد صمير  حعحبر جود  الصواريخ والقذالف الحي حم ك ا أدر ما ح ك 
 الحي لدى يماس، لكن ا ليست من مد هامشيد عديمد ا هميد.

وفي يدود سيناء وه بد الجوالا ع د جيش الدفا  اةسرالي ي أا يأرذ في اليسباا ح ايد المن مات 
 بط بع  ا برداعش وحعمر جميع ا ع د حيسيا ددراح ا وحقويد نيس ا.المحطرفد الحي يرح

هذا العدو أدر أهميد مع امكانيد اا يقوي بعم يد ناجيد دد ال حكوا لطييد بالنسبد لنا، )مك  عم يد 
رطف(، ولكا دو  هذه الحن يمات ما  الت صمير . و رر حن يي كحن يي داعش سيكوا كبيرا اذا 

عدي ال دوء أو اذا أدى الد ان يار دولد مجاور . ويحد اآلا ال حبدو االمور  نجح في ر ق يالد ما
كذلك وال حبدو ايحماليد يدوث مكر هذا الشيء عاليد لكن ا ما نو  االيداث الحي يجب ارذها بعيا 

 االعحبار والحيسب ما يدوك ا.
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ناك ح ديدا امنيا دالما، ال يبدو أا ه -بافحراض اا يسحمر الو ع اليالي  - "ي ودا والسامر "وفي 
وحدهور الع دات مع الس طد الي سطينيد دد ييدي الد حوحر في المنطقد، وبالذات الد م اهرات 
وار ر بالن اي العاي وربما الد إرهاب شعبي اككر، لكا يمكا االفحراض أا هذا سيكوا حيديا 

 ُشرطيا في طابعص وليس ح ديدا امنيا جديا.
هو امكانيد اا حنجح ايراا في السند القريبد  "إسرالير"ريد ع د وجود دولد إا الح ديد االككر جوه

القادمد في الحوصر الد احياق يسمح ل ا بالحقدي في مسار اليصور ع د القدرات النوويد العسكريد. 
وهذه العم يد دد ال حيصر في ن ايد هذه السند، ولكا احيادا سيلا مع الدور الع مد دد يكوا يجر 

 في مسير  ك ذه بدأت منذ  ما. ال اويد
ييث سيصعب االحياق ع ي ا مواج د  "إسرالير"وييحمر اا يكوا هذا الحيدي االمني االساسي لدولد 

هذا الحيدي. وذلك يعني انص ع د جيش الدفا  اةسرالي ي اا يكوا جاه ا ل قحار البري ودحار الشوار  
 ايراا، وهذا ليس س   وليس رريصا. في لبناا والد يرب اسحن اف في غ   والد عم يد في

 عن إسرائيل اليوم
 01/0/5102، األيام، رام هللا

 
 التغريد خارج لعبة المحاور "مزحة سمجة" 

 يوسف فارس
لعر أككر ما يكير االهحماي والحساير في يديث يركد يماس عا "الحوبد" ما صرا  الحيارات 

يس" ليركد حعحمد ع د الدعي والحأييد الرارجي في اةد يميد والدوليد، هو منطقيد فكر  "النأي بالن
المدعومد ما الرارج أي اع. ف ر يمكا أي دولد، أو من مد، في هذه المنطقد  "إسرالير"مواج د 

السارند، ارحيار مكاا بعيد ل عمر فيص... واليديث عا اليياد هنا يمّس يالد مقاومد عسكريد 
 وسياسيد؟

ط بأنص "حيرمومحر االيحقاا الدولي"، فانط داع ما حقسيمات ما ناف د القور وصف الشرق ا وس
سايكس ر بيكو وايح ر ف سطيا، يجد العرب أنيس ي في دالر  اصطيافات محق بد ححمير مسمياح ا ما 
مري د إلد أررى. لكا ما محط بات الحميور في أي ي ف "حوليف الريى حجاه الق ايا العالميد إلد 

 مشحرك".يد االنسجاي والحعاوا ال
كيد والدرور يب مد ميور االعحدار العربي، صار المط وب منذ  ما "اليكاك ما غ ب اةدار  ا مر 

في مربع أصددال ا" يحد لو حط ب ذلك االسحمناء عا الكوابت ا ساسيد، كي سطيا. ما هنا، فأي 
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 يج وما يديث يصدر ما فصير ف سطيني عا الحمو ع ويسا الع دد مع ا ن مد العربيد، كالر
 ومساند  الواليات المحيد  في يروب ا ورطط ا. "إسرالير"لّف يول ا ما دور، هو حس يي كامر بدعي 

أماي هذا المعسكر العم ق المدجج بالمار والسيطر ، حكاد حقف دولد كبير  وييد  في ميور الرفض، 
د، كاا الحيالف مع هي إيراا، ومع ا سوريا، وج ء ما لبناا يدعد ي ب هللا. وما ال ي د ا ول

هذا الميور، الذي يع ي د يد ف سطيا، مك ياع يّد االغحياالت واليروب ورطط الحقسيي. أما في 
اليديث عا روسيا، ف و لي يكد ي  ر إال في ا  مد السوريد، ما يبعد أي "مبدليد" في المودف احجاه 

يد، وكقافد دولد كين وي ، ال بد ما ف سطيا. ويحد بالذهاب بعيداع نيو المقارند بيا الكقافد اةيران
االنحباه إلد الحشابص واالرح ف، بيا يالد الوعي الذي صنع ا رط حشي غييارا في االنييا  إلد 
ال عياء والم  وميا عند الشعب المعحنق ل يكر الشيوعي االشحراكي، وبيا الكور  اةس ميد ر 

 اليسينيد الحي حنط ق من ا الموادف اةيرانيد.
الجيد البيث في حاريخ الن ار الي سطيني واصطياف الحن يمات، الكوريد واليساريد واةس ميد، ما 

بيا ح ك المياور، منذ بدايد الكياح المس ح في السحينيات، يحد ا لييد الكانيد. فعندما حشك ت 
اا من مد الحيرير، راض ياسر عرفات عمق الصرا  العربي، فأدرر الي سطينييا في اصطيافات ك

يجب أا يكونوا بمنأى عن ا. وحسجر صييات الحشرد الي سطيني أنص في اليوي الحالي ما إع ا "أبو 
عمار" موديص الداعي لصداي يسيا في يربص ع د الكويت، طردت عشرات اآلالف ما العال ت 

لسوريد الي سطينيد الحي احرذت الكويت سكناع ومأمناع، كي اسحرجعت مرار  هذه الحجربد مع ا  مد ا
الجاريد كوجص ل مقارند، يينما حركت يماس الي سطينييا لمصير مج ور في سوريا، جراء موادي ا 
السياسيد ما الن اي. كذلك كاا ا مر في الحجربد العنييد دارر لبناا، وسبقح ا حجربد سيلد في 

 ا ردا.
بانيراد سياسي يقيقي بالعود  إلد ما ييحر ص داد  يماس اليوي، هر يسحطيع الي سطينيوا العمر 

ومنأى عا مياور الصرا ؟ دد حبدو هذه الن ر  غير ممكند في العالي الذي ييحاج فيص ال عيف 
ل قوي كي ييميص، فالمقاومد الي سطينيد بكر ددراح ا الذاحيد، هي بياجد إلد ما يساندها ويساعدها، 

اةسرالي ي،  -ع د الصرا  العربي  بر ييمر أهداف ا ويحي ي محط باح ا. وفيما حنسيب اليالد الدوليد
كي في المنطقد. ودد حكوا منادشد يهي رأس يربد في المشرو  ا مر  "إسرالير"ال يمكا إغيار أا 

د يد المياور ف سطينيا، أو ع د المسحوى اليمساوي، غير منطقيد إا ُحرك حقويي الدروس السابقد 
يا يماس وفحح دوا وجود اسحياد  يقيقيد. لمن مد الحيرير، وحيشيد أرطاء المن مد في الصرا  ب

لذا، مياولد "الحذاكي" ع د الذات، وحناسي أا أساس االصطياف اليالي في المنطقد هو الق يد 
 الي سطينيد، لا حصر إلد نحيجد.
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المطروديا ما أر  ي بدعي دولي، أا يسعوا إلد اسحعادح ا بعناد  الي سطينيياوال يمكا، أي اع، 
ك ال يكوا أي اع عبر بوابد "المجحمع الدولي" الحي صنعت لمراعا  حوا نات دو  ال المنيرد، لكا ذل

 بو وح. "إسرالير"ح ار دالمد، وحدعي 
يمكا، بس ولد، أا حسحمر المقاومد الحقاطع مع ا ي ف الدوليد لحو ييص في حيقيق الطمويات 

ى يماس، ومع ا الق يد الوطنيد، لكا الممامرات غير الميسوبد حيدي إلد عوادب وريمد، حر 
الي سطينيد، نحالج ا اليوي، في  ر يالد صعود وهبوط احرذت شكر شريط الييديو المسحمر في 

 حكرار العرض نيسص، ولي يبق إال إط ق "نكت سمجد" في اليديث السياسي.
 01/0/5102، األخبار، بيروت
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