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 ل"خمسة فصائل في منظمة التحرير تدعو إلى إلغاء اتفاقية الغاز بين السلطة و"إسرائي .0

القدددب أبرمددد  بدددين  فصدددافل فلسددد ينية  أمدددا  بياندددا اسدددقيجن  فيددد  ا ق ا يدددة خمسدددةأصددددر   رام هللا:
مليار  47.2عاما وققضب باسقيراد  02القب ي قرض أن قسقمر لمدة السل ة ال لس ينية و"إسرافيل"  و 

مليدددار  070مقدددر مكعدددل مدددن العدددا  ال بيعدددب مدددن إسدددرافيل إلدددم اتراضدددب ال لسددد ينية  بقيمدددة ققجددداو  
اسدددقيقارا واضدددحا بدددالجيود القدددب قدددم القوافدددت علييدددا و نيدددا  والقدددب قددددعو للقوجددد  إلدددم »دو ر  وعددددقيا 

 02المجقمددا الدددولب مددن أجددل قحديددد سددق   منددب بنيدداي ا حددقلل  بمددا   يقجدداو  العددامين ولدديا 
 «.عاما

المبدددددادرة »و« فددددددا»و« حددددد ل الشدددددعل»  إلدددددم جاندددددل «الديمقرا يدددددة»و« الشدددددعبية»و الددددد  الجبيقدددددان 
ا ق ا ية وفت نصوصيا ق سح المجال أمام الشركا  ابسرافيلية المصدرة للعا  لقصبح »إن « الو نية

مساهمة فب مح ة قوليد كيربداي جندين مشدمال الضد ةو لقوليدد ال ا دة لمندا ت شدمال الضد ة العربيدة  
اد ابسددرافيلب  بينمددا وهددب قددؤدى إلددم قعميددت ارقبددا  ا  قصدداد ال لسدد ينب مددن مو ددا القبعيددة با  قصدد

 «.الم لول هو قع ي  مقوما  اسققلل 
وحذر  ال صافل من أن هذه ا ق ا ية سقشجا الدول اتخرى علم ق وير عل اقيا ما إسدرافيل  بددل 
مقا عقيا ب عل سياساقيا ا سقي انية العدوانية القوسعية. كما دع  ال صافل  المنضدوية قحد  مةلدة 

لددم مسددايلة الجيددا  القددب  منةمددة القحريددر  الحكومددة ال لسدد ينية إلددم إلعدداي هددذه الصدد قة الميينددة  وال
  ام  بالقو يا علييا  باعقبارها لم قعرض علم الجيا  القشريعية المخولة بالمصاد ة علييا.

من جيقيا  دع  خالدة جرار  النافبة فب المجلدا القشدريعب  إلدم اعقبدار السدادا مدن مدارا م ذارو 
فددب اتردن وفلسدد ين  لددرفض ا ق ا يددا  اتوليددة لشددراي العددا  مددن إسددرافيل  و الدد  القددادم يومددا شددعبيا 
نحددددن   نريددددد رهددددن ا  قصدددداد ال لسدددد ينب أك،ددددر لل قصدددداد ابسددددرافيلب  بددددل نريددددد »بيددددذا الخصددددو  

 «.اسقخراج العا  من حقولنا ال لس ينية وا عقماد علم أن سنا
 02/0/0202الشرق األوسط، لندن، 
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 في الجنايات الدولية بسبب عمليات التهويد "إسرائيل"تدرس مقاضاة  سط: السلطةالشرق األو  .2
عملية لقعيير أسماي الشوارع وات  ة واتحياي ال لس ينية فب القدا  322قل أبيل: ما انقياي نحو 

الشر ية المحقلة إلم العبرية  أعلن مسؤول فلس ينب فب رام هللا أن السل ة سقرفا شكوى إلم 
كو  وسقدرا رفا شكوى أخرى إلم محكمة الجنايا  الدولية ضد حكومة إسرافيل بسبل هذا اليونيس

  إن هذه الخ وة قن وى علم عملية "الشرت اتوس "ا عقداي الخ ير. و ال فب حديث خا  لد
 قيويد عنصرية قما بالمسجد ات صم المبارك  وقيدد الوجود ال لس ينب برمق  فب المدينة.

 02/0/0202لندن، الشرق األوسط، 
 
 غزة تحذر من أزمة كهرباء بسبب تقليص كميات الوقودفي سلطة الطاقة  .3

فب   اع غ ة إن اسقمرار ققلي  كميا  « حماا» ال  سل ة ال ا ة القب قديرها حركة : غ ة
ة الو ود الل مة لقشعيل مح ة قوليد الكيرباي الوحيدة فب الق اع من  بل الييفة العامة للبقرول القابع

 للسل ة ال لس ينية فب الض ة العربية سيقسبل فب أ مة كيرباي جديدة.
من قوربينا  « سيدفا الم إيقا  قشعيل مولد أو أك،ر»وأوضح  سل ة ال ا ة أن نق  الو ود 

مح ة قوليد الكيرباي فب ةل الحاجة الماسة لقشعيليا فب ةل المنخ ض الجوى شديد البرودة الذى 
 قسا    خلل  ال،لوج وه ل  أم ار غ يرة.يضرل الق اع حاليًا  و 

وعبر  سل ة ال ا ة فب بيان صحافب أما عن اسقيافيا من قصر  الييفة العامة للبقرول فب 
 .ققلي  كميا  الو ود المرسلة لمح ة القوليد  والقب   قك ب لضمان اسقمرار قشعيل المح ة

 02/0/0202الحياة، لندن، 
 
 االحتاللتطالب السلطة بإلغاء صفقة الغاز مع  "ائيلإسر "اللجنة الوطنية لمقاطعة  .4

وسحل ا سق،مارا   "إسرافيل"فادى أبو سعدى:  الب  اللجنة الو نية ال لس ينية لمقا عة  -رام هللا
  السل ة ال لس ينية بعدم القصديت علم ص قة شراي العا  BDSمنيا والمعروفة عالميا باسم 

كانون ال،انب/ يناير الماضب  بين شركة إنقاج الكيرباي  ال بيعب من إسرافيل  القب و ع  فب
 ابسرافيلية.« ديلك نوبل إنرجب»ال لس ينية  وشركة 

وشارك خمسة نش اي اجقماعيين وسياسيين وشخصيا  فلس ينية  بينيم عباا  كب  وهو عضو 
ل إلعاي فب اللجنة المرك ية لحركة فقح  فب مؤقمر صحافب عقد فب رام هللا  و رح خلل  م ل

 ا ق ات  والوعد بمواصلة الضع  الشعبب حقم قحقيت هذا اليد .
 02/0/0204القدس العربي، لندن، 
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 السابقة يتقاضون دفعة من رواتبهم حكومة هنيةغزة: موظفو  .5
 ققاضم موة و حكومة "حماا" السابقة فب غ ة  اليوم الخميا  دفعة من رواقبيم.: م"اتناضول"و

الّية ال لس ينّية فب الق اع يوس  الكيالب  د أعلن  فب و   سابت اليوم  أّن وكان وكيل و ارة الم
دو رًا للموة  الواحدو  من  022شيكل م0222موّة ب "حماا" مالمدنيين والعسكريينو  سيقلقون 

 دون أن يذكر مصدر قمويل هذه الرواقل.
 02/0/0202السفير، بيروت، 

 
 المعابر وتسليمها لحكومة التوافق دون شروط المجدالوي يدعو حماس إلى مغادرةجميل  .6

دعدا النافددل جميدل المجددد وى فدب مقابلدة مددا فضدافية القدددا حركدة حمداا إلددم معدادرة المعددابر  :غد ة
 وقسليميا لحكومة القوافت الو نب دون شرو  مسبقة.

فدقح فدب   قوجد معو دا  جديدة  المعو دا  هدو قدردد  يدادة " مل  المصالحة ال لس ينية   ال:  وحول
إقمام هذه ال يارة  تن كل القوى جاه ة سواي للمشاركة عبر من يمكن أن يأقب مدا الوفدد مدن رام هللا  
أو مدن سيشدارك فددب غد ة تند  كمددا يعدر  الجميدا هندداك بعدض القيدادا  م،ددل  يدادة الجبيقدين الشددعبية 

أو العكدا  ليدذا يمكدن أن والديمقرا ية وغيرهدا   قسدمح ليدا "إسدرافيل" با نققدال مدن الضد ة إلدم غد ة 
قم،ددل بشخصدديا   ياديددة مددن الق دداع    يوجددد أى مبددرر كددان المبددرر الددذى  رحدد  ات  عدد ام اتحمددد 
فب ا جقماعا  اتخيرة للجنة السياسية والقن يذية أن  سيلققب ما ات  موسم أبو مر وت بالقاهرة من 

ل لدخ  عد ام "  ضدرورة لدذلك و  أجل أن ينضج بعدض المل دا . وفدب حينيدا وفدب ذا  ا جقمداع  يد
داعب  يمكن أن قبحث كل المل ا  علم  اولة البحث المشقرك". وليذا أنا شخصيا   أرى أى مبرر 
هب ذرافا قعكا قدردد  يدادة حركدة فدقح ومدن يم،ليدا فدب هدذا الحدوار  وهدب علدم أيدة حدال ذرافدا غيدر 

 ."مقبولة
 09/0202، وكالة سما اإلخبارية 

 
 األوضاع بغزة مقلقة وتسير نحو مواجهة قاسية الجهاد:حركة  .7

وصددد  خضدددر حبيدددل القيدددادى فدددب حركدددة الجيددداد ابسدددلمب اتوضددداع الراهندددة فدددب   ددداع غددد ة : غددد ة
 بالمقلقة والقاسية "محليًا وسياسيًا".
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وأكدددد حبيدددل فدددب قصدددريحا  لددد  اليدددوم الخمددديا  أن "غددد ة قعددديع أ مدددة حقيقدددة مدددن الناحيدددة المعيشدددية 
ياسددددية  و  يسددددّر أحدددددب هددددذا اتمددددر  بابضددددافة إلددددم عدددددم إقمددددام اق ددددات المصددددالحة وا  قصددددادية والس

 ال لس ينية والذى يعيت أموًرا أخرى ميمة داخل الق اع المحاصر من "إسرافيل".
وفيما يقعلت بسلسلة الق جيرا  القب و ع  فب غ ة مؤخرًا؛  ال حبيل "الوضدا اتمندب فدب   داع غد ة 

ة لوجدود معانداة شدديدة فدب   داع غد ة نقيجدة الحصدار المسدقمر وقو د  مقلت وغيدر م مدفن  بابضداف
 عجلة ابعمار".

وأضددا : "هنددداك عددددة أ ددرا  ملدددم يسدددّمياو قددددفا اتمددور إلدددم المواجيدددة مدددا ا حددقلل"  بيدددد أنددد   دددال 
 "الوضا فب غ ة يقج  نحو مواجية " اسية"  وسو  قكون "مكَرهة" فب ذلك".

حبيل "الحل هو س ينة النجاة بقن يذ اق ات المصالحة بصورة حقيقية  وعن الحل ليذه المشكل ؛  ال 
وقسلم الجميا الميدام المنو دة بد  فدب غد ة  هنداك أوضداع قنيدار  والمدوا ن ال لسد ينب لدم يعدد يققدوى 

 علم الم يد من النكايا  والمناك ا  ال لس ينية الداخلية".  
 09/0/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إزاء وثيقة تتعلق بموظفي غزةحركتي فتح وحماس  بينتباين  .8

قجدددرى هدددذه اتيدددام اقصدددا   بدددين حركقدددب فدددقح : عدددوض الرجدددول  أحمدددد عبدددد العدددال - غددد ة  الخليدددل
وحمدداا بشددأن و،يقددة سويسددرية عرضدد  مددؤخرا علددم الحددركقين وقعددالج مسددألة رواقددل مددوة ب   دداع 

 الو،يقة. غ ة  لكن خل  الحركقين إ اي مل ا  المصالحة ينعكا علم
جراي قعدديل  علييدا   الد  حركدة فدقح إن منةمدة القحريدر  فبينما أكد  حركة حماا قلقييا الو،يقة وال

 ال لس ينية  بل  بيا بعد أن  بلقيا حماا كما هب ودون قعديل.
وققددول حركددة فددقح إن مو  يددا مددن الو،يقددة جدد ي مددن مو دد  منةمددة القحريددر القددب وافقدد  علييددا  حسددل 

ورى للحركة موفت م ر الدذى أكدد أن حركقد  قلقد  الو،يقدة عبدر السد ارة السويسدرية عضو المجلا ال،
 فب رام هللا بعد موافقة حماا علييا  مضي ا أنيا نو ش  أيضا فب اب ار الحكومب.

و ددال م ددر فددب حددديث للج يددرة ندد  إن حركددة فددقح "مددا أى أمددر يددذلل كددل العقبددا  أمددام المصددالحة"  
ة والحكومة وحركة فقح "شرعنة أى إجراي اقخذ فب غير إ دار الشدرعية ولكن  شدد علم رفض المنةم

 ..022والقانون اتساسب"  فب إشارة إلم خ وا  حماا بعد سي رقيا علم غ ة أواس  
وأضددا  م ددر أن "فددقح قؤيددد أى إجددراي يمكددن أن يح ددة حقددوت بعددض المددوة ين الددذين كددانوا ملقدد مين 

ج يا من ا نقلل  و  يمكن أن قساهم فب إض اي شدرعية أى  بالشرعية والقانون اتساسب ولم يكونوا
 حالة من حا   ا نقلل".
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وقابا أن "الو،يقة المقداولة مندذ أسدابيا   قمّكدن حركدة حمداا مدن ق،بيد  موة ييدا الدذين عيندقيم بعدد 
نيدداي خدددما   وققاعددد مبكددر  وققددديم .022عددام    لكنيددا وضددع  حلددو  مددن بينيددا إع دداي  ددروض  وال
اريا صدددعيرة لدددبعض المدددوة ين بعدددد دراسدددة كدددل حالدددة  ولددديا مدددن بيدددنيم المسدددلحون الدددذين وة دددوا مشددد

 ووضعوا فب مؤسسا  أمنية باسم السل ة".
و ددال النددا ت  أمددا حركددة حمدداا فأكددد  مددن جيقيددا قلقييددا الو،يقددة واسددقعدادها لقعامددل مشددرو  معيددا.

ا ب مدا الو،يقدة "شدر  إجدراي قعدديل  باسم الحركة سامب أبو  هرى إن حركقد  أبدد  اسدقعدادها للقعد
 أساسية علييا".

وأضا  أبو  هرى للج يرة ن  أن حماا أبلع  الوفد السويسرى بالقعديل  اتساسية  مشيرا إلم أن  
قم عرض الو،يقة علم السل ة ال لسد ينية  ،دم علدم حركدة حمداا خدلل اجقمداع وفدد رفيدا مدن  يدادة 

 نة غ ة مؤخرا.الحركة ما وفد سويسرى رفيا فب مدي
وقابا أن جوهر القعدديل  يقعلدت بعددم ا عقدرا  بشدرعية المدوة ين الدذين عيندقيم الحكومدة بعدد عدام 

والدددذين مدددا  الدددوا علدددم رأا عمليدددم  والقمييددد  بدددين المدددوة ين  إضدددافة إلدددم قعدددديل  ق صددديلية  .022
 علييا.

 09/0/0202، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فتح من نفسها مسئولية وطنية حركةحماس: حماية حركة  فيقيادي  .9
حددّذر القيددادى فددب حركددة حمدداا ماجددد حسددن  مددن قددداعيا  مددا وصدد   بددد "الصددراع : رام هللا مفلسدد ينو

المحقدم" فب ص و  حركة "فقح" بين جناحب رفيسيا محمدود عبداا وأنصدار القيدادى الم صدول منيدا 
 محمد دحلن فب   اع غ ة.

بمو دا القواصدل ا جقمداعب "فيسدبوك"  "إن قدداعيا   و ال حسدن فدب قصدريحا  نشدرها علدم صد حق 
هددذا الصددراع لددن قددنعكا سددلبًا علددم وا ددا فددقح فقدد   بددل سددققعداها إلددم مجمددل وا ددا   دداع غدد ة"  وفددت 

 ققديره.
ورّجدددح أن يدددقم اسدددقعلل قلدددك اتحدددداث مدددن  بدددل مدددن وصددد يما بدددد "المقربصدددين والمجدددرمين مدددن أعدددداي 

ة حالة ال لقان اتمندب إلدم   داع غد ة  وقحميدل حركدة "حمداا" الشعل ال لس ينب"  فب محاولة بعاد
 المسؤولية عن قلك الحالة وعن الدماي القب سقسيل نقيجة ذاك "الصراع المقصاعد".

 09/0/0202قدس برس، 
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 عمر البرغوثي في حماس األسير تمديد االعتقال اإلداري للقيادي .01
و علددددم أمددددر 0-09"عددددوفر" اليددددوم الخمدددديا مصدددداد   المحكمددددة العسددددكرية الصددددييونية فددددب : رام هللا

ا عققال ابدارى الصادر بحّت اتسير القيادى عمر البرغو،ب  لمّدة شيرين إضدافيين ينقييدان بقداري  
عامدداو أحددد  ددادة الحركددة اتسدديرة ومددن  دددامم أسددرى  20يشددار إلددم أن البرغددو،ب م نيسددان المقبددل. 00

قضددبان علددم فقددرا  مق اوقددة  وينحدددر مددن  ريددة حركدة حمدداا ممددن  ضددوا أك،ددر مددن ربددا  ددرن خلد  ال
 كوبر  ضاي رام هللا.

 09/0/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 أحمد القيقاألسير تثبيت االعتقال اإلداري بحق قيادي بحماس  .00

و ا عققددال ابدارى بحددت اتسدددير 0-09،بقدد   ددوا  ا حدددقلل الصددييونب  اليددوم الخمددديا م: الخليددل
 ماا الشي  أحمد القيت من دورا جنول الخليل  لمدة ،ل،ة أشير.القيادى فب حركة ح

اعققدل فدب بدايدة قمدو  مدن العدام الماضدب  إن القيدت و ال  عافلة القيت لد"المرك  ال لس ينب لإلعلم" 
بعد عملية اخق ا  و قل الجنود ال،ل،ة فب الخليل  وهو يعانب من أمراض فب القلل  ومعققل سابت 

 ضم أك،ر من أربعة أعوام.لدى ا حقلل أم
 09/0/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها خالل "اإلعداد والتجهيز" .02

أعلن  كقافل الشييد ع  الددين القسدام  الجنداح المسدلح لحركدة "حمداا"  مسداي اليدوم الخمديا  مققدل 
 أحد عناصرها "أ،ناي ابعداد والقجيي ".

عامدداو مددن  02ل القسددام  فددب قصددريح صددح ب  إن "القسددامب المجاهددد محمددد أبددو م ددر مو الدد  كقافدد
 مخيم يبنا فب مدينة رفح جنوبب   اع غ ة اسقشيد اليوم الخميا أ،ناي ابعداد والقجيي ".

 09/0/0202، فلسطين أون الين

 

 مليار دوالر 1.5أسلحة لنيودلهي بـ و  ...األمنية مع الهند انتقلت للعلنة عالقال يؤكد أن يعلون .03
و يدر الددفاع ابسدرافيلب موشدي    أن حلمدب موسدم  نقدًل عدن 02/0/0202 ،السفير، بيروتنشر  

يعلون أعلن أن حكومق  سقع   القعاون اتمنب مدا اليندد. وجداي هدذا ابعدلن بعيدد لقداي عقدده يعلدون 
ليحية وقكنولوجيددة مددا رفدديا الحكومددة الينديددة نارندددرا مددودى فددب ةددل أحاديددث عددن إبددرام صدد قا  قسدد

 مليار دو ر. 072بقيمة 
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وأشددار يعلددون فددب اجقمدداع عقددده مددا رفدديا الحكومددة الينديددة فددب نيددودليب  إلددم أندد  أمددر رجددال و ارقدد  
 فب اليند". وابنقاجبقوسيا القعاون ما اليند و"أننا ننقةر اسقمرار قبادل الخبرا  والقكنولوجيا  

خددلل اللقددداي البحددث فدددب اسددقمرار قع يددد    دددال فيدد  إندد  قدددمّ  وأصدددر ديددوان يعلدددون بيانددًا عدددن ا جقمدداع
و ضايا إ ليمية. وأكد يعلون لمودى أن  يارق  لليند  وهدب اتولدم لدو ير  "إسرافيل"القعاون بين اليند و

سدددرافيل عمومدددًا والمؤسسدددا  اتمنيدددة  دفددداع إسدددرافيلب  جددد ي مدددن قع يددد  "وقعميدددت القعددداون بدددين اليندددد وال
كومددة إسددرافيل ملق مددة باسددقمرار معالجددة العل ددا  بسددبل أن بددين الدددولقين وأضددا  أن "ح خصوصددًا".

  يما مشقركة ومصالح مشقركة".
منوهار فريكار  بل أن يجقما أيضًا ما و ير الداخلية  اليندى وكان يعلون  د اجقما إلم و ير الدفاع

 ،م ألقم محاضرة أمام أحد أبر  مراك  اتبحاث فب اليند.اليندى 
ت،ناي  أعلن  شدركة "رفافيدل" للصدناعا  العسدكرية المق دورة أنيدا و عد  اق ا دًا للقعداون مدا وفب هذه ا

مجموعدة "كليددانب" الينديددة  فددب إ دداره سدديقم فددب الينددد عبددر شددركة مشددقركة سددققام ليددذا العددرض  إنقدداج 
ن . وجدرى ابعدلن عدن أ"إسدرافيل" سم من منةوما  الصواري  القب قعا دد  اليندد علدم شدرافيا مدن 

القو يددا علددم ا ق ددات فددب إ ددار معددرض  . و ددد قددمّ "إسرافيلد"لدد %49للينددد و %20الشددراكة قددقم بنسددبة 
 "إيرو إنديا" القافم حاليًا فب بنعلور.

نقداج منةومدا  فافقدة  واعقبر رفيا شركة "كليانب" اليندية بابا كليانب أن ا ق ات يعبر عدن النيدة لق دوير وال
 ة فب اليند. وقعاوننا ما رفافيل هو خ وة ميمة فب هذا ا قجاه".الق ور و"قوسيا الصناعا  اتمني

أمدا رفدديا شددركة "رفافيددل" الجنددرال يديددديا يعددرى فقددال إن "مجموعددة كليددانب هددب الشددريك الم،ددالب لرفافيددل فددب 
قوسيا ال ر  القجارية ليا فب اليند". وأضا  "سنواصل دعم و ارة الددفاع الينديدة لق دوير القميد  والق دوت 

 كنولوجب. وا ق ات ما كليانب يخدم بإخل  الق امنا قجاه سياسة ا نقاج المحلب للحكومة اليندية".الق
من جانب    ال المدير العام لدد"رفافيل" الجندرال إسدحت غدا  أن شدركق  قعقبدر شدريكًا فعداً  فدب السدوت 

فددب عمليددة قحددديث  ددوا  اتمنددب اليندددى منددذ سددنوا . وأضددا  "أننددا دافمددًا وأبدددًا ق لعنددا إلددم ابسدديام 
العالميددة لخلددت شددراكا  لق ددوير  اسددقراقيجيقناالجدديع اليندددى. واق ا نددا مددا شددركة كليددانب هددو جدد ي مددن 

 درا  عسكرية  قسقند إلم قكنولوجيا رفافيل. لقد اخقرنا كليانب كشريك فب السوت اليندى تنندا نددرك 
أسدوات جديددة  خصوصدًا فدب السدوت الينددى أن بين الشركقين قناغمًا عاليًا وفرصًا مشقركة للنمو فب 

 ".اسقراقيجبالذى هو فب نةرنا سوت 
وفدب كددل حدال  فددإن صددحي ة  ى بدب قددايم  الينديدة نشددر  أن حجددم الصد قا  القددب سدقو ا بددين الينددد 

مليددار دو ر. وقشددمل الصدد قة أيضددًا بيددا الينددد  ددافرقب  072أ،ندداي  يددارة يعلددون قبلدد  فددب  "إسددرافيل"و
وأشددار  الصددحي ة إلددم أن مبيعددا  السددلح  وأربعددة رادارا  مددن  ددرا  " يروسددقا ". "فددالكون أواكددا"
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ابسرافيلية لليند واسعة وهب قضم  افرا  من دون  يار من  را ا  مخقل ة بينيا "هيرون وسيرقشر 
وهددارول"  ورادارا  مدددن أنددواع مخقل دددة بينيددا "الصدددنوبرة الخضدددراي"  فضددًل عدددن ذخددافر شدددديدة الد دددة  

 صواري  جو جو.خصوصًا 
 لليند  اد  عن عشرة مليارا  دو ر. "إسرافيل"وبحسل الصحي ة اليندية  فإن مبيعا  

مددن جانبيددا   الدد  صددحي ة "إيكونوميددك قددايم " الينديددة أن الصدد قة مبرمددة ب بيعددة الحددال تن "لجنددة 
ة الو اريدددة الق ددداوض علدددم العقدددد وافقددد  علدددم الصددد قة. وبعدددد و ارة الماليدددة سددديقم إرسدددال الصددد قة للجنددد

 لشؤون اتمن للمصاد ة النيافية علييا".
يعلددون   موشدديأن  .و ل. .أومرويقددر     نقددًل عددن وكددالقب 02/0/0202 ،الحيــاة، لنــدنوأضدداف  

واليند أصبح  فب العلن بعدد سدنوا  ةلد  خلليدا فدب الخ داي   "إسرافيل"العل ة اتمنية بين  إن ال 
ب سدددعب رفددديا الدددو راي الينددددى نارينددددرا مدددودى الدددم بنددداي  اعددددة مقعيددددًا أن قلعدددل بدددلده دورًا أكبدددر فددد

حضر معرضًا جويدًا فدب بنعدالور: "اعقددنا  أنفب كلمة ألقاها فب نيودليب بعد   و ال يعلون صناعية.
فددب الخ دداي. وانن أنددا هنددا... فددب دليددب تجقمددا مددا رفدديا الددو راي وو راي  اتمنيددةنبقددب عل اقنددا  أن

 مسقعدة لمشاركة قكنولوجيا الدفاع ما اليند. "إسرافيل" أن إلم وأشار خرين". 
 
 كبيرا   جنائيا   فاينشطاين يطلع على تفاصيل جديدة ونتنياهو يوكل محاميا   .04

ق يددددد معلومددددا  نءشددددر  مسدددداي الخمدددديا بحدددددوث قحددددول فددددب مو دددد  المسقشددددار القضددددافب للحكومددددة 
لدولة بشأن مصدروفا  رفديا الحكومدة ابسرافيلية  ييودا فاينش اين  حيال اسقنقاجا  ققرير مرا ل ا

بنيددامين نقنيدداهو  و وجقدد  سددارة  بقحويددل ابن ددات علددم بيقيمددا الخاصددين  وخاصددة ال دديل فددب  يسدداريا  
خددلل السددنين الماضددية   لقسددديده مددن مي انيددة المندد ل الرسددمب لددرفيا الحكومددة  الددذى جددرى فيدد  أيضدداً 

ومدا  فدإن فاينشد اين وكبدار المسدؤولين فدب النيابدة ووفقدا ليدذه المعل للشبيا   صر  مبال  في . وفقاً 
العامدددة بددداقوا مققنعدددين بضدددرورة العدددو  فدددب ا سدددقنقاجا  القدددب قوصدددل إلييدددا مرا دددل الدولدددة  يوسددد  
شابيرا  بوجدود شدبيا   دد قصدل إلدم حدد كونيدا شدبيا  جنافيدة  وأن نقنيداهو و وجقد  اعقمددا "أسدلوبا" 

 ا "قبذير"  علم حسال المال العام.لقمويل مصاري  المنا ل  القب وص   بأني
و د دفا هذا القحول فب مو   المسقشار القضافب والنيابة العامة إلدم ابعدلن  الخمديا  عدن احقمدال 
منح المدير السابت لمن ل رفيا الحكومة  ميندب ن قدالب  حصدانة فدب حدال  ددم معلومدا  هامدة للشدر ة 

 وقعنب هذه الحصانة عدم اسقخدام إفادة ن قالب ضده.ققود إلم وضا أدلة جنافية ضد نقنياهو و وجق . 
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والم،ير فب قسلسل اتحداث فب هذا السيات  ما كش   عن  القناة ال،انية للقل  يدون ابسدرافيلب  مسداي 
الخميا  بأن نقنياهو  وفب أعقدال إعدلن النيابدة عدن احقمدال مدنح الحصدانة لن قدالب  وّكدل المحدامب 

 ."إسرافيل"عقبر أحد كبار المحامين الجنافيين فب يماق   وهو يعقول فاينرول  واسقأجر خد
ورأى الصدحافب المحقدت فدب صدحي ة "هدد رقا"  غيددى فدايقا  أند  فدب حددال  ددم ن قدالب خدلل إفادقدد  
معلومددة أو ا،نقددين  ضددد نقنيدداهو  خددلل فقددرة عملدد  كمدددير لمندد ل رفدديا الحكومددة  وأد  إلددم قع يدد  

اعقمده نقنياهو أو  وجق   ويقم،دل باسدقعلل اتمدوال العامدة للصدر  الشبيا  بوجود "أسلول جنافب" 
 علم أمور شخصية  فإن  لن يكون أمام فاينش اين من خيار سوى قعيين  ا م قحقيت فب اتمر.  

 09/0/0202 ،48عرب 
 
 إدانة رئيس بلدية الناصرة العليا العنصري بتهم الفساد .05

وم الخمديا رفديا بلديدة الناصدرة يدلمرك ية فب حي ا صباح المحكمة ا أدان  :قرجمة خاصة -رام هللا 
 ال لسدد ينيين  بددقيم ال سدداد وقلقددب الرشدداوى. العليددا شددمعون غاسددبو  المعددرو  بموا  دد  العنصددرية ضدددّ 

  حيددث وعددد نشدد اي أخددرىغاسددبو يخضددا للقحقيددت فددب قيددم فسدداد  أنالعبريددة  ابعددلموذكددر  وسددافل 
 بلدية بعد فو ه فب ا نقخابا  المحلية.حملق  ا نقخابية بقولب مناصل فب ال

 09/0/0202 ،القدس، القدس
  
 القائمة العربية المشتركة: االحتالل اإلسرائيلي مصدر اإلرهاب .06

أعربددد  القافمدددة العربيدددة المشدددقركة مالجبيدددة الديمو را يدددة للسدددلم والمسددداواة  : أحمدددد رمضدددان -رام هللا 
قعييددرو عددن ارقياحيددا لقددرار المحكمددة العليددا  إلعدداي القددرار الحركددة ابسددلمية  القجمددا الددديمو را ب  ال

 العنصرى بش ل النافل حنين  عبب  المرشحة السابعة فب القافمة.
و الدد  القافمددة فددب بيددان صددحافب: "كنددا وا،قددين مددن أّن هددذا القددرار الجددافر لددن يصددمد فددب أى امقحددان 

المنيجددددب ضددددد الجمدددداهير العربيددددة  ددددانونب  تندددد    يسددددقند إ  إلددددم اتجددددواي العنصددددرية والقحددددريض 
 أنالبيدان  وأضدا  ومنقخبييا  وكنا وا،قين من أّن مو  نا الموّحدد ضدد الشد ل هدو الضدمان بلعافد ".

"مو دددد   افمقنددددا المشددددقركة واضددددح و  يقبددددل القأويددددل  وهددددو أّن مصدددددر ابرهددددال اتول واتخيددددر هددددو 
  بكددددل ال ددددرت  مددددل الحددددت فددددب مقاومقددددا حددددقلل  وأّن لشددددعبنا ال لسدددد ينب الوا ددددا قحدددد  ا حددددقلل كا

والوسافل المشروعة القب قخدم  ضيق  العادلة". وأضا  ان "هذه الوحدة النضالية فب مواجيدة اليمدين 
ال اشب  ومحاو   إ صاي الجماهير العربية عن الساحة السياسية  ق يد من ا لق ا  الشعبب الواسا  
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علدم قوجيد  صد عا  جديددة للعنصدريين  ومدن هندا  وقعّمت وحدة الصد  الك احيدة  وقح ّد  جماهيرندا 
 قن لت جماهيرنا و افمقنا المشقركة نحو أكبر نصر برادة الشعل  فب السابا عشر من  ذار".

 02/0/0202 ،المستقبل، بيروت
 
 "إسرائيل"احتدام المعركة االنتخابية وتبادل اتهامات في  .07

يلية بنيامين نقنياهو الرد المققضل علم ققريدر اخقار رفيا الحكومة ابسراف: أسعد قلحمب –الناصرة 
"مرا ددل الدولددة" فددب شددأن المصددروفا  المبددال  بيددا فددب مقددره الرسددمب  مددن خددلل شددن هجددوم شخصددب 
علم الشخصية ال،انية فب قحال  "المعسكر الصييونب" الوس ب  و يرة القضاي السدابقة فدب حكومقد  

كددين لي نددب مددن القسددلل إلددم مكقددل رفدديا الحكومددة"  قسدديبب لي نددب  فدداعقبر الققريددَر "سددقاَر دخددان لقم
ووصدد يا بأنيددا "خ ددر علددم الدولددة". ورد  لي نددب باقيددام نقنيدداهو بأندد  "خنددا لحركددة حمدداا عسددكريًا  

اتمنيددة مدا الو يدا  المقحدددة  –ولدرفيا السدل ة ال لسدد ينية سياسديًا"  وأند  هدددم العل دا  ا سدقراقيجية
 بسبل قدخل  فب شؤونيا الداخلية.

وما ارق داع سدخونة المعركدة ا نقخابيدة   درر جيدا  اتمدن الدداخلب مشداباكو قشدديد الحراسدة الشخصدية علدم 
لي نب قحسبًا لمحاولة الما بيدا  فيمدا اشدقكم  عديم حد ل المسدقو نين البيد  الييدودى ن قدالب بيند  مدن نشدر 

 قو  علم جبين .صور ل  علم شبكة ابنقرن  ما شارل ال عيم النا ى أدول  هقلر وصليل مع
ورأى معلقددون أن نقنيدداهو اخقددار شددن اليجددوم علددم لي نددب ل،ل،ددة أسددبال  أوليددا لصددر  نةددر ابعددلم 
عن "ققرير مرا ل الدولة"  ،م محاولق  اسقق ال أصوا  ناخبين مقرددين من اليمين  وكأن  يقول ليم 

  أن يدأقب بلي ندب مالقدب إن بع،رة أصواقيم علم أحد ال يمينيدة صدعيرة سيضدع  "ليكدود"  مدا مدن شدأن
يحلو لليمين اقياميا بخيانة المعسكر وا نضمام إلم هرقسوغ "اليسارى"و  إلم كرسدب رفاسدة الحكومدة 
بحسل اق ا يا علم القناول فب هذا المنصل ما هرقسوغ. أما الدافا ال،الدث  فيدو عددم إ امدة اعقبدار 

 ره.لمنافس  هرقسوغ بداعب أن  ضعي   وأن لي نب هب القب قسيّ 
و ال نقنياهو فب اجقماع انقخابب  إن "الميرجان ابعلمدب فدب شدأن ققريدر المرا دل هدو سدقار دخدان 
يدددراد منددد  قمكدددين لي ندددب مدددن القسدددلل إلدددم كرسدددب رفددديا الحكومدددة". وأضدددا  أن لي ندددب "خ دددر علدددم 
ار الديمو را يدددة" تنيدددا ذهبددد  للقددداي الدددرفيا محمدددود عبددداا مأبدددو مدددا نو مدددن دون إذنددد   وخلفدددًا لقدددر 

الحكومة  وذلك بعد أيام معدودة علم مصالحق  ما "حمداا"  معّيدرًا هرقسدوغ علدم قصدريح  بأند  فدب 
 حال شكل الحكومة فإن أول ما سيقوم ب  هو لقاي الرفيا عباا فب رام هللا.
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ورد  لي ندددب بدددالقول إن نقنيددداهو "الدددذى خندددا لحمددداا فدددب الميددددان العسدددكرى وخسدددر تبدددو مدددا ن فدددب 
  هو  خر من يحت ل  أن يع ب أيًا كان درسًا فب اتخلت عن اتمدن  كند  هنداك الميدان السياسب

 مفب الحكومةو وأعر  ذلك".
وقباه  بأن وجودها فب الحكومدة مندا "اق دات اسقسدلم" مدا "حمداا" بنيداي الحدرل علدم غد ة  وأنيدا 

  أنيددا دعمدد  رفضدد  بحددث إ امددة ميندداي فددب غدد ة "بعددد أن كدداد نقنيدداهو يوافددت علددم إ امقدد ". وأضدداف
  لل الجيع القيام بقوغل برى فب الق اع.

وشدددد  لي نددب علددم أن ات مددة فددب العل ددا  مددا الو يددا  المقحدددة ليسدد  بسددبل الخ ددال الددذى يريددد 
نقنياهو إلقدايه فدب الكدونعرا  إنمدا بسدبل قدخلد  فدب الشدؤون السياسدية الداخليدة فدب الو يدا  المقحددة 

يجية القب عر  كل من سبق  فب هذا المنصل كي  يحافة علييا  كدل "فيَدم بذلك العل ا  ا سقراق
ذلدددك كدددب يكسدددل بضدددعة أصدددوا  فدددب ا نقخابدددا ". و اد  أن نقنيددداهو يعقبدددر ن سددد  الدولدددة  وأن مدددن 

 يياجم  يشكل خ رًا علم الدولة.
مددددن جيددددة أخددددرى   ددددال  عدددديم "المعسددددكر الصددددييونب" اسددددحت هرقسددددوغ  إندددد  كلمددددا هددددب  نقنيدددداهو فددددب 

ا  الرأى كلما ا داد  أكاذيب   مضي ًا أن لي نب كان  القافدة الوحيدة القب قحل  بالمسؤولية اسق لع
فب حكومة نقنياهو ال اشلة. وأضا  أن نقنياهو  لل من لي نب خلل الحرل اتخيرة علم غد ة وفدب 

الحكومدة  أ ما  أخرى  أن قرد علم مكالما  اتمريكيين "بدراك  أنيا الصدو  العقلندب الوحيدد فدب 
 وأنيا الوحيدة القب يمكن أن يسمعيا العالم".

 02/0/0202 ،الحياة، لندن
 
 صحفي إسرائيلي "يشهد": باريس "تكره اليهود" .08

كب يخقبر بن س   مدا إذا كاند  بداريا "مكاندًا  مندًا للييدود"   درر الصدحافب ابسدرافيلب : نور أبو فّراج
سداعا   فدب شددوارع العاصدمة ال رنسدّية. يسددقعيد   فيكدا كليدن قصدوير قجربقدد  فدب السدير  ددوال عشدر

كلين بذلك قجربة مما،لة  خاضقيا  بل أشير المم،لة اتمريكّية شوشانا روبرقا  حين سار  لعشدر 
 ساعا  فب شوارع نيويورك  لمعرفة  بيعة ما ققعّرض ل  النساي من قحّرع.

فددب شددري  مددن د يققددين  عرضدد  ،ّبدد  كليددن كدداميرا خ ّيددة قرصددد سدداعا  المشددب العشددر  واخقصددرها 
علم "يوقيول"  ويدقّم قداولد  مندذ أّيدام علدم موا دا القواصدل بك،افدة  باعقبداره "و،يقدة خ يدرة عدن وضدا 
الييددود الميددّدد فددب فرنسددا". ونددال الشددري  اهقمددام عدددد مددن وسددافل ابعددلم فددب مقدددمقيا "سددب أن أن"  

 و"فوكا نيو "  و"روسيا اليوم" ابنكلي ية.
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إي ّيدل  يسدقعد الصدحافب لبددي مدا يسدّمي  "قجربدة اجقماعيدة"  قسدقيد  اكقشدا  مدا معندم أن أمام برج 
يكددون المدددري ييوديدددًا فدددب بددداريا. ندددراه ي،بددد  علدددم رأسددد  القلنسدددوة الييوديدددة ورداي صدددلة   بدددل أن يبددددأ 
ا بالمشددب الصددام  فددب شددوارع وأحيدداي المدينددة. فددب الددد افت المنققدداة  نشدداهد امددرأة قبصددت عليدد   فيمدد

يسددخر  خددر مندد   ددافًل: "ا قددرل   قخدد   لددن يأكلددك الكلددل". ونسددما كددذلك ندددايا : "قحيددا فلسدد ين"  
 قصني   بوص   إساية من  بل الصحافب. وهو النداي الذى قمّ 

 فب مقابلٍة ما "سب أن أن" أما اتّول  يقول كلين بأن  شعر كأّن  "هد  مقحرك". 
 02/0/0202 ،السفير، بيروت

 
 حتالل تضخ الماليين لتهويد القدسحكومة اال .09

أعلن رفيا بلدية ا حقلل فب القدا نير بركا  فب مؤقمر صح ب : القدا المحقلة-أسيل جندى
ع م حكومة ا حقلل ابسرافيلب قخصي  مليين الشواكل لقع ي  "اليوية الييودية لمدينة القدا 

مليون شيكل  322إن  "قم قخصي   و ال بركا  قح  مسميا  قن يذ مشاريا حيوية واسق،مارية".
ضافة أفراد شر ة  022ضمن خ ة لقن يذ مشاريا فب القدا  و مليون منيا للشؤون اتمنية  وال

وأفصح خلل المؤقمر أن من أولويا  بلدية المدينة  مليون للبنية القحقية". 022وحرا حدود  و
ربية فب المدارا   اعما أن المناهج ا سق،مار فب قعيير المناهج الدراسية العربية ال لس ينية الع

 ابسرافيلية مق ورة أك،ر وقع   ما وص يا "بييودية الدولة".
و ال رفيا اقحاد لجان أولياي اتمور فب القدا عبد الكريم  فب إن اليجمة ابسرافيلية ضد المناهج 

حذ  بعضيا وقم،ل  فب قحري  بعض المص لحا  و  0200القعليمية ال لس ينية بدأ  منذ العام 
انخر  بينما حاول  بعض الجيا  إ حام المنياج ابسرافيلب فب المدارا ال لس ينية بالقدا 

 الشر ية خلل العامين الماضيين.
من جانب  يرى الباحث المقخص  فب شؤون ا سقي ان أحمد صل لبن أن المقدسيين أمام 

و ال صل لبن "بالنةر  الحضارى.مخ  ا   سقيدا  القدا الشر ية ببنيقيا القحقية وقخ ي يا 
الذى ييد  إلم  0202إلم المشاريا ا سقي انية القب يعلن عنيا فب القدا فيب  سقكمال مخ   

 قحديد الوجود المقدسب فب القدا الشر ية".
وفقا للحدود الجديدة القب قحاول سل ا  ا حقلل -وأضا  "بلعة اتر ام نجد أن عدد المقدسيين 

أل  مقدسب داخل جدار ال صل العنصرى  092يقجيون ليصبحوا أ لية  فيناك  -رسميا للقدا
     مسقو ن يعيشون فب مسقو نا  القدا الشر ية". 002خارج   مقابل  002و
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وعن المي انيا  الضخمة القب ققرها حكومة ا حقلل لبلدية القدا ومدى اسق ادة المقدسيين منيا  
  القب قخصصيا سل ا  ا حقلل للبلدية ما نسبة المقدسيين فب  ال صل لبن "إذا  ارنا المي انيا

  و سم كبير منيا معد من أجل قن يذ %9القدا الشر ية نجد أن المي انية المخصصة ليم   ققجاو  
 عمليا  هدم فب القدا الشر ية".

09/0/0202، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 "إسرائيل"لجنة المقاطعة تطالب السلطة بإلغاء صفقة الغاز مع  .21

فادى أبو سعدى:  الب  اللجنة الو نية ال لس ينية لمقا عة إسرافيل وسحل ا سق،مارا  -رام هللا
  السل ة ال لس ينية بعدم القصديت علم ص قة شراي العا  BDSمنيا والمعروفة عالميا باسم 

ج الكيرباي ال بيعب من إسرافيل  القب و ع  فب كانون ال،انب/ يناير الماضب  بين شركة إنقا
 ابسرافيلية.« ديلك نوبل إنرجب»ال لس ينية  وشركة 

وشارك خمسة نش اي اجقماعيين وسياسيين وشخصيا  فلس ينية  بينيم عباا  كب  وهو عضو 
فب اللجنة المرك ية لحركة فقح  فب مؤقمر صحافب عقد فب رام هللا  و رح خلل  م لل إلعاي 

 بب حقم قحقيت هذا اليد .ا ق ات  والوعد بمواصلة الضع  الشع
وفب دعوقيا هذه بلعاي ا ق ات  ق قح لجنة المقا عة جبية جديدة أمام السل ة ال لس ينية  وجيا  

وصندوت ا سق،مار ال لس ينب شب  « باديكو» وية فب الق اع ال لس ينب الخا   منيا شركة 
س ينب  علمًا بأن للشركة الرسمب  الذى ي قرض في  إدارة ا سق،مارا  لصالح الجميور ال ل

 الكيرباي القب قنوى إنشاي مح ة لل ا ة فب من قة جنين. إنقاجوالصندوت اسق،مارا  فب شركة 
و ال المقحد،ون خلل المؤقمر الصحافب  إن الص قة السرية بين الشركقين ال لس ينية وابسرافيلية 

د ا حقلل من خلل المقا عة ق،ير علما  اسق يام  وقما باسقراقيجية الصراع ال لس ينب ض
 ا  قصادية بسرافيل  وق يد من ا رقبا  ا  قصادى بيا.

كما أوضح المقحد،ون أن  وحسل القانون  ي قرض بالسل ة ال لس ينية المصاد ة علم الص قة خلل 
ق ات قسعة أشير من يوم قو يعيا  وبما أنيا لم ق عل ذلك حقم انن  فإن  يمكنيا إلعاؤها  وين  ا 

 سنة.  02مليار دو ر علم مدار  070بقيمة « قمار»علم بيا العا  ال بيعب لل لس ينيين من مجما 
02/0/0202، القدس العربي، لندن  
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 سجون االحتالل تجري تنقالت تعسفية بحق األسرى إدارة .20
قلل فب سجون ا ح إدارةقنقل  قعس ية قجرييا  إن ال نادى اتسير اليوم الخميا  : رام هللا
 بعدة سجون من بينيا  سجون من حة  وهداريم  ريمونو. اتسرىص و  

وذكر النادى أن عمليا  النقل   ال  العديد من كوادر الحركة اتسيرة عر  من بينيم اتسير عاهد 
غلمة والذى نقل من سجن "هداريم إلم "ريمون"  وكذلك اتسير  يد بسيا نقل من سجن  أبو

الييجا  أبون حة"  واتسير محمد معالب من "ريمون" إلم سجن "ن حة"  وجمال "ريمون" إلم سجن "
 من "ريمون" إلم "ايشل".

09/0/0202القدس، القدس،   
 
 أسرى أطفال يتعرضون للتعذيب بالصعقات الكهربائية .22

أورد  هيفة شؤون اتسرى والمحررين  أما  شيادا  م  عة عن قعذيل «: اتيدام» -رام هللا 
  من بينيا ما قعرض ل  ال قم ابسرافيليين  ال ب ريقة وحشية علم يد الجنود والمحققين وضرل ات

الكيربافية بيد  ن ع اعقرافا   الصعقا عامًاو من قعذيل باسقخدام  02المقدسب محمد  يدانب م
 من .

ن أ« الشارون»فب سجن  اتسرىو ال  محامية الييفة هبة مصالحة  القب  ار  عددا من ات  ال 
وما  ال مو وفًا قعرض لصعقا   02/00/0204 يدانب من سلوان فب القدا المعققل منذ  اتسير

 كيربافية خلل اعققال  وذلك  نق اع اعقرافا  من .
سنةو من سكان رأا العمود فب القدا  02من جيق    ال اتسير ال  ل كاةم فرج محمد عنوا م

إن  اعققل من بيق  الساعة الخامسة فجرًا « شارونال»والقابا فب سجن  3/00/0204المعققل منذ 
مسقو نة  ريبة مقيدًا ومعصول  إلمبعد ا قحام البي  من  بل الجنود والمخابرا  الذين ا قادوه 

« النحشون»وأفاد بأن  قعرض للضرل علم يد  وا   ساعا   ويلة فب البرد الشديد. وأبقوهالعينين 
قعرض  للضرل الشديد  إلمون بشد القيود علم يدي   إضافة المحكمة  وكانوا يقوم إلمخلل نقل  

 والر م بالحاف  فب غرفة ا نقةار بالمحكمة ما قسبل ل  برضوض وكسور و  م مبرحة.
02/0/0202، األيام، رام هللا  

 
 جمعية األسرى والمحررين "حسام" تؤكد إعدام االحتالل مئات األسرى .23

سام" أن دولة ا حقلل ابسرافيلب أعدم  منذ نشأقيا المفا  أكد  جمعية اتسرى والمحررين "ح:  نا
  واقيا.من اتسرى ال لس ينيين الذين و عوا فب  بضة 
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ول ق  الجمعية فب بيان صح ب  إلم أن ا حقلل ن ذ جرافم ابعدام الميدانب بحت عدد كبير من 
ك  القحقيت والسجون  حيث قم اتسرى ال لس ينيين بعد إلقاي القبض علييم و بل ا قيادهم إلم مرا

 الدولية. قليم بدم بارد وخارج إ ار القانون وبشكل يقنافم ما كافة اتعرا  والموا،يت 
وأضاف  الجمعية بأن وسافل إعدام اتسرى اقخذ   ابعا انققاميا وم اجيا دون أية أسا  انونية 

القبض علي  أو القنكيل بالمعققل  وأخل ية  ومنيا إ لت النار بشكل مباشر علم المعققل بعد إلقاي
وا عقداي علي  بالضرل حقم المو   أو عدم السماح بققديم ابسعافا  ال بية لخسير الجريح 
والمصال وقرك  ين   حقم المو   أو إ لت النار علم الم لول للعققال و قل  فب حين أن  

 .يمكن إلقاي القبض علي  واعققال  حياً 
02/0/0202، الخليج، الشارقة  

 
 بالّضفة الغربيةبينهم أسير محرر  مواطنا   14 جيش االحتالل يعتقل فجرا   .24

موا ناو فب مداهما  شّنقيا بأنحاي مق ر ة من  04اعققل جيع ا حقلل فجر الخميا م: رام هللا
و ال  القناة السابعة العبرية إن جيع ا حقلل اعققل سبعة موا نين فب مدينة  الّض ة العربية.

كرم شمال الض ة العربية  إضافة إلم اعققال أربعة  خرين فب نابلا  بابضافة إلم اعققال ،ل،ة  ول
و من المعققلين ضالعون بأعمال مقاومة تهدا  الجيع 02و عم الجيع أّن م فب مدينة الخليل.

 والمسقو نين بالّض ة العربية  مشيرا إلم قحويليم للقحقيت لدى الجيا  اتمنية المخقصة.
وعر  من بين المعققلين فب مدينة الخليل اتسير المحرر  يدار غيل بعد ا قحام ا حقلل لمن ل  

 فب حّب رأا الجورة.
09/0/0202، وكالة سما اإلخبارية  

 
 طفل غزي مصاب بالتوحد يحفظ القرآن .25

قمّكن   ل فلس ينب فب   اع غ ة مصال بمرض "القوّحد" من ح ة "القر ن : وكالة اتناضول
كريم" كامل خلل عام واحد  إضافة إلم قمّكن  من قعلم الكقابة والقراية  وهو أمر غاية فب ال

 الصعوبة  ويكاد يكون شب  مسقحيل بالنسبة لمرضم القوحد.
إن ال  ل خالد أبو موسم  -أخصافية قربية بمدرسة لمرضم القوحد فب غ ة-و ال  ندوة عبد العال 

قمّكن من ح ة القر ن الكريم كامل خلل عام واحد فق    -بيق الذى قشر  علم قر -معشرة أعوامو 
 رغم إصابق  بمرض القوّحد.
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ونقل  عنيا وكالة اتناضول أن  لية ح ة  للقر ن اعقمد  علم القلوة أمام   وقمرين  علم إعادة ما 
  فإن  سمع  عدة مرا   حقم قمكن من ح ة جميا سور القر ن. مشيرة إلم أن  رغم إصابق  بالقوحد

 يمقلك  درة كبيرة علم الح ة.
09/0/0202، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 وكالة "شهاب" في دائرة االستهداف "اإلسرائيلي" .26

قق اخر وسافل ابعلم العبرية بنجاح حملقيا القب شنقيا مؤخًرا بعد ضعوٍ  : محمد وهبة -غ ة 
 .ابنقرن المحلية عن مارسقيا علم إدارة مو ا "فيا بوك" ب الة ص حة وكالة "شيال" 

وق اجأ  شيال بإ الة ص حقيا عن مو ا "فيسبوك"  بل عدة أيام بعد وصول عدد المعجبين علييا 
 مليون مقابا حول العالم. 3تك،ر من 

وأبد  صحي ة "يديعو  أحرونو " العبرية علم مو عيا ابلكقرونب فخرها لنجاح حملقيا فب إ الة 
الضع  علم إدارق   وقبل  عدد كبير من ال لل "ابسرافيليين" الص حة عن مو ا "فيسبوك" بعد 

 عنيا الص حة بدعوى أنيا قدعو للعنصرية والق ر  ضد المدنيين.
  فإن ص حة "شيال" علم فيا بوك قحقل المرقبة ا جقماعبوبحسل مقخصصين فب ابعلم 

  علم ،قة ومقابعة الخامسة علم مسقوى فلس ين من ناحية عدد المعجبين علم المو ا  وحصل
مليون معجل خلل أ ل من عام من  3مفا  ان   من المقابعين فب فلس ين ووصل  لنحو 

 الجديدة. ا سقراقيجيةان ل يا بخ قيا 
و ال مدير وكالة شيال لخنباي رماح مبارك: "ليس  هذه هب المرة اتولم القب يقم فييا إغلت 

نما  المرة الرابعة  وكل مرة يكون هناك قحذير إ  أن هذه المرة ص حة وكالة شيال علم ال يسبوك وال
وعًد مبارك فب حدي،  لوكالة "الرأى"  رار إغلت مو ا فيسبوك  قم إغل يا فورا بدون أى سبل يذكر".

بالةالم  مضيً ا: "شركة فيسبوك قدعب كما ققول بأننا نروج علم العن   فاتولم يجل أن ققوم 
 حا  ابسرافيلية المروجة بشكل كبير علم العن .بإغلت العديد من الص 

09/0/0202، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 مصريا   مواطنا   21 إعداميدين جريمة  "الوطني للشخصيات الفلسطينية المستقلة" .27

أصدر القجما الو نب للشخصيا  ال لس ينية المسققلة الذى يرأس  منيل : كمال  كارنة -عمان
ا اسقنكر في  جريمة  قل الموا نين المصريين علم يد مجموعة داعع ابرهابية فب المصرى  بيان

 ليبيا.
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ووص  البيان جريمة الققل هذه بالجريمة النكراي والبشعة البعيدة كل البعد القيم ابنسانية والدينية   
علم  وقجسد بأبشا الصور حقد هذه المجموعة ابرهابية علم جميورية مصر العربية القب و   

مدى قاريخيا مدافعة عن اتمن القومب العربب و دم  فب سبيل  العالب والن يا  داعمة لحركا  
القحرر الو نب  مس رة أروع صور القضحية وال داي دفاعا عن القضايا العربية  وفب مقدمقيا 

 القضية ال لس ينية.
ما بين شركة فلس ين بنقاج  أكد القجما رفض  القام  ق ا ية النوايا القب و ع  من جية ،انية 
ابسرافيلب اتمريكب  والقب قن  علم ق ويد اتراضب ال لس ينية « ديلك نويل»ال ا ة وقحال  

وأكد القجما فب بيان صادر عن  بأن هذه ا ق ا ية خ أ  بالعا  ابسرافيلب لمدة عشرين عاما.
 أبيد ا حقلل.أدوا  ق إحدىاسقراقيجب ويجل إلعاؤها علم ال ور  مؤكدا أنيا 

و ال البيان بأن  يدعم بشكل كامل قوجيا  حركة المقا عة العالمية بسرافيل وسحل ا سق،مارا   
و  فب كل قحركاقيا اليادفة إلم إلعاي هذه ا ق ا ية  وكذلك كل BDSمنيا وفرض العقوبا  علييا م

سية وا  قصادية وال،قافية الخ وا  القب ققخذها من أجل مقا عة ا حقلل بكافة إفرا اق  السيا
 واتكاديمية وغيرها.

  القب باق  قشكل «بوابة القدا»كما أشاد القجما الو نب للشخصيا  المسققلة بصمود أهالب  رية 
رم ا لمقارعة ا حقلل وم،ابرة المقاومة الشعبية علم البناي والبقاي والصمود فب وج   لة القما 

  ا حقلل سر ة القراث ال لس ينب  والذى كان  خرها العمل علم وأدان البيان محاو  ا حقللية.
قسجيل  ريقب ل قا وعين كارم علم  فحة ا  قراحا  لإلعلن عنيما كمو عين فب القراث العالمب فب 

 «.إسرافيل»
02/0/0202، الدستور، عّمان  

 
 كبر لـ"داعش"أمسيحيون فلسطينيون يطالبون بالتصدي بحزم  .28

فلس ينب مسيحب حاملين المشاعل فب القدا الشر ية قكريما لذكرى المصريين  022سار : ا   ل
ح ما  أك،رقحرك دولب  إلم"  ودعوا ابسلميةالمسيحيين الذين ذبحوا فب ليبيا علم يد قنةيم "الدولة 

 للقصدى للجياديين.
 نعوع من الكرقون وضع  علييا صلبان ذهبية وياف ا  ما صور أربعةوحمل المقةاهرون 

. وكقل اتحدعملية ذبحيم فب شري  مروع نشره  ابسلميةالذين اةير قنةيم الدولة  00الد ات با 
 ".اتبريايالقحرك لو    قل  إلمالدولية  اتسرةعلم ياف ة "ندعو 

08/0/0202، 48عرب   
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 تفاقم معاناة األسرى جراء انعدام وسائل التدفئة .29

  أما  بأن معاناة اتسرى فب سجون ا حقلل ا داد  ما أفاد نادى اتسير«: اتيدام» -رام هللا 
 موجة البرد القارا القب قمّر بيا المن قة فب ةل انعدام أدنم وسافل القدففة.
  إلم أن اتسرى «عوفر»وأشار محامب نادى اتسير مأمون الحشيم  الذى  ار اتسرى فب سجن 

 ية الشقوية  إلم جانل منا إدارة سجون ي ققرون إلم أدنم وسافل القدففة وهب الملبا واتغ
 ا حقلل إدخال جميا وسافل القدففة اتخرى ليم.

ما  ال  مسقمّرة فب سياسة الق قيشا  ا سق  ا ية « عوفر»ونقل المحامب عن اتسرى أن إدارة سجن 
العر  فب ساعا  الصباح الباكر ومنقص  الليل  وأن ابدارة عمد  فب انونة اتخيرة إلم ا قحام 

و  حيث قّم ققييد 00و من القسم م8و وم3والقنكيل باتسرى  وكان  خرها ا قحام العرفقين ر م م
اتسرى فييما واحقجا هم فب الحماما   وقخريل أغراضيم الشخصية. وأكد اتسرى أنيم يعانون 

صحية سلبية أيضًا من ا كقةاة الشديد فب السجن  وانقشار أجي ة القشويع  القب قسبل ليم  ،ارًا 
 ومنيا الصداع. 

02/0/0202، األيام، رام هللا  
 
 تسمح بإدخال مواد بناء لترميم المنازل المتضررة من الحرب "إسرائيل" .31

أشر  اليور: سمح  سل ا  ا حقلل ابسرافيلب يوم أما بإدخال عدد  ليل من الشاحنا  -غ ة
الحرل اتخيرة  وذلك خلل عملية ال قح  القب قنقل مواد بناي لصالح المنا ل القب قضرر  ج فيا فب

 المعقادة لمعبر كرم أبو سالم.
المخصصة « الحصمة»شاحنا  ققل  8  وأسمن  ن  422قل نوأدخل  إسرافيل عشر شاحنا  ق

 لعمليا  البناي  لصالح إعمار المنا ل القب قضرر  فب الحرل اتخيرة.
02/0/0202، القدس العربي، لندن  

 
 في سواحل قيسارية  "فاطمي"يعثرون على كنز  غواصون إسرائيليون .30
دينار من  0222وديا عواودة: كش   سل ة ان،ار ابسرافيلية عن ع،ورها علم نحو -الناصرة 

الذهل الخال  قعود إلم  من الدولة ال ا مية فب مصر  فب  اع البحر المقوس   بالة ساحل مدينة 
  يسارية ال لس ينية القاريخية.
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أل  سنة وقم صكيا فب  حوالبوعمر هذه العملة القب ع،ر علييا غ اسون إسرافيليون يصل إلم 
فقرة الخلي ة الحاكم بأمر هللا ونجل  الةاهر.يشار إلم أن  ع،ر  بل سنوا  علم كمية كبيرة من 

إن  ابسرافيلية ان،ارو ال  سل ة  .48الدنانير الذهبية ال ا مية فب مدينة  بريا داخل أراضب 
الكش  عن الكن  ال ا مب قم بعد العاص ة الجوية اتخيرة القب حرك  أرضية البحر اتبيض 

 المقوس  وبمحض الصدفة.
02/0/0202، القدس العربي، لندن  

 
 "9001آيزو "االقتصاد تعلن بدء تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وزارة  .32

عن بدي مرحلة الق بيت ال علب لنةام إدارة الجودة أعلن  و ارة ا  قصاد الو نب «: اتيام» -رام هللا 
 و. ISO 9001 - 2008الشاملة فب الو ارة وفت المواص ة القياسية العالمية م

جاي ذلك خلل ورشة عمل نةمقيا الو ارة بمقرها فب رام هللا  أما  بالقعاون ما المشروع اتوروبب 
قم إنجا ه لعاية انن علم  ريت بناي نةام لبناي القدرا . واسقعرض المشاركون خلل الورشة ما 

 بدارة الجودة يخضا لمق لبا  المواص ة العالمية للجودة فب مجال ابدارة. 
الو ارة انقي  من إعداد ومراجعة »وبين الميندا أحمد جمعة رفيا وحدة الجودة فب الو ارة أن 
شرة ما الجميور  وققدم خدما  إجرايا  العمل الخاصة بإدارا  أربا فب الو ارة  ليا عل ة مبا

حساسة وميمة للق اع الخا   وهب ابدارة العامة للصناعة والمصادر ال بيعية  ابدارة العامة 
لحقوت الملكية ال كرية  ابدارة العامة لقسجيل الشركا  وابدارة العامة للر ابة علم الشركا   وهذه 

و سعيًا للوصول 0228 - 9220دارة الجودة مالمجموعة اتولم من ابدارا  سي بت علييا نةام إ
إلم المسقوى الذى يؤهلنا للحصول علم الشيادة من جية عالمية وهو ما نعمل ونصبو إلي . علم 
أن يقم قوسعة المشروع فب مرحلة قالية ليشمل إدارا  أخرى فب مقدمقيا مديرية الذهل والمعادن 

 ال،مينة. 
ندة م،ل الشؤون ابدارية وققنية المعلوما . وبالمجمل فقد كما أعد  إجرايا  عمل لإلدارا  المسا

أعد  إجرايا  عمل  ،نقب عشرة إدارة مخقل ة فب الو ارة. ولكنيا لن قخضا  خقبارا  الجودة فب 
 «.هذه المرحلة

02/0/0202، األيام، رام هللا  
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 غزة: شبان يمتهنون التقاط ما تلفظه األمواج العاتية .33
قمنا برودة الجو واتمواج العاقية عشرا  الشبان من ا نقةار علم شا ئ  لم عيسم سعد هللا:

 اتجوايالعاقية من خيرا  كما ي علون فب م،ل هذه  أمواج البحر ساعا   ويلة قر بًا لما سقل ة  
 كل عام ققريبًا. واتحوال

رد القارا الذى ورغم قلشب حركة الموا نين والساكنين بالقرل من الشا ئ بسبل شدة الرياح والب
ي يد من حدق  القرل من البحر فإن شبان وفقية يأخذون موا ا مققدمة علم الشا ئ للنقضاض 

شا ئ البحر من  إلميل ة  البحر كما يقول الشال عمرو صالح والذى قوج   أنعلم ما يمكن 
اعا  ورغم عدم ع،وره علم شبي ما حلول س .أصد اف الساعة الخامسة فجرًا برفقة ا،نين من 

 بن ب البحر لسلا وبضافا مخقل ة. اتملصالح لم ي قد  أن إ  أماةييرة 
علم البقاي رغم المخا ر القب قواجييم بسبل قعرضيم للبرد إلم  إصرارهموع ا صديق  انا ماضب 
وا ر بان وجود عشرا   أى فرصة عمل قعنييم عن هذا العمل. إيجادهمقع ليم عن العمل وعدم 

ئ لن ا العرض يشجعيم علم البقاي وا نقةار حقم ساعا  المساي والعودة مرة الشبان علم الشا 
 .أمواج  الما اسقمر هيجان البحر وارق اع  أخرى

وعادة ما قسق  بعض الس ن القب قمر  بالة شوا ئ الق اع ج ي من حمولقيا لققمكن من السير 
 .أعلهاالقب قل م  اتمواجوعدم القعرض للعرت بسبل ارق اع 

 اتمواجالشا ئ  و  وعرضا للسبت وا نقضاض علم أى جسم  د قل ة    خرونيجول شبان و 
 .اتحيانفب بعض  أمقار أربعةالقب ي يد ارق اعيا عن 

02/0/0202، األيام، رام هللا  
 
 دحالن باألحداث بليبيامحمد تسريب جديد للسيسي يكشف تورط  ":قناة مكملين" .34

ناة مكملين المصرية  قسريًبا جديًدا للرفيا المصرى عبد ال قاح سّرب   : الرسالة ن  - القاهرة
السيسب ومدير مكقب  اللواي عباا كامل  كش   من خلل  دور القيادى الم صول من حركة فقح 
محمد دحلن بالقدخل فب الشأن الليبب وا،ارة القل ل فب البلد عن  ريت دعم محاو   ا نقلل 

 هناك.
فب مكالمة ما السيسب عن دور دحلن فب القنسيت بين "محمد بن راشد" نافل وقحدث اللواي كامل 

ماراقب  وبين أحمد  ذا  الدم أحد أبر  وجوه نةام معمر القذافب الرفيا الليبب السابت  الرفيا اب
 من أجل قعذية أعمال العن  فب ليبيا وقأجيج المةاهرا  ضد المجلا الو نب الليبب  نذاك.
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حلن "بيعمل مسقشار عند بن راشد  وهما راصدين  هنا وهنا"  فب إشارة الم دور و ال كامل إن د
 دحلن فب مصر وليبيا.

وكش  كامل ايًضا عن وجود محاولة  ام بيا السيسب من أجل المصالحة بين عباا ودحلن  وأن 
  مشيًرا المصالحة ينبعب أن قكون بين " فقح وفقح مع ما حماا"  كما  ال فب المكالمة الياق ية

 إلم أن عباا اشقكم من هذا المو  .
وقحدث كامل عن وجود رغبة لدى  ذا  الدم من أجل اللقاي بالسيسب وقوضيح ما يجرى بليبيا  
حيث قم الموافقة المبدفية علم اجراي لقاي سرى بينيما  لكن السيسب  د  لل من مدير مكقب  معرفة 

 ملبسا  اللقاي.
 09/0/0202الرسالة نت، فلسطين، 

 
 القضية الفلسطينية أساس مشاكل الشرق األوسط : عدم حلّ األردني رئيس الوزراء .35

الخميا  أماهللا النسور فب مكقب  برفاسة الو راي  اسققبل رفيا الو راي الدكقور عبد :بقرا –عمان 
ى الدولب ن لقركيا دورا ميما علم المسقو أكد النسور أو   و ير القعليم الو نب للجميورية القركية نابب

باعقبارها  وة ا قصادية وعلمية كبيرة  ومناصرا  ويا للقضية ال لس ينية  وهذا موضا ققدير لدى 
ساا لجميا المشاكل ن عدم إيجاد حل عادل للقضية ال لس ينية هو اتألم إ الشعول العربية  مشيراً 

 القب قمر بيا من قة الشرت ا وس .
مر ميم من خلل قشجيا السياحة أالروحب للقدا فيذا ن  عندما قضا قركيا دعميا ألم إول   

ردن حسل ال قوى الصادرة عن دافرة ا فقاي القركية  معربا عن ققديره الدينية للقدا من خلل ات
 للجيود القب يبذليا الس ير القركب فب عمان فب قع ي  العل ا  بين البلدين.

 02/0/0202الرأي، عمان، 
 
 "بوكو حرام"و "داعش"بتحريك  "الموساد"و "سي آي إي"لـالرئيس السوداني يتهم ا .36

اسقبعد  الخر وم أما انققال ميليشيا  بوكو حرام النيجيرية : النور أحمد النور –الخر وم 
المق رفة إلم ا ليم دارفور  مؤكدًة اسقعدادها لمنا قسلل عناصرها من قشاد المجاورة. واقيم السودان 

 ."بوكو حرام"و "داعع"رافيلية بالو و  وراي قنةيمب ا سقخبارا  اتميركية وابس
المسلمين   يمكنيم القيام "  إن "يورو نيو "و ال الرفيا السودانب عمر البشير فب مقابلة ما شبكة 

   ونةيره ابسرافيلب"سب  ى إى"  مقيمًا جيا  ا سقخبارا  اتميركب "بم،ل قلك اتعمال ابرهابية
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 ."بوكو حرام"و "داعع"  قنةيمب بالو و  خل "الموساد" 
 02/0/0202الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تدعو سويسرا إللغاء صفقة مع  .37

وجي  المنةمة العربية لحقوت ابنسان فب بري انيا رسافل إلم الحكومة :  دا برا -لندن 
لم برلمان يالسويسر  السويسرى للقو   فورا عن السير  دما فب عقد   قحاداة والو راي المعنيين وال

ص قة شراي  افرا  بدون  يار من إسرافيل لما فب هذه الص قة من خرت لبنود اق ا يا  جني  القب 
قحرم القعاون العسكرى ما دول قنقيك اق ا يا  جني  ولما قلحق  هذه الص قة من أضرار فادحة 

  دم دولة محايدة فب العالم وراعية اق ا يا  جني .بمرك  سويسرا القانونب كونيا ،انب أ
يونيو الماضب ما الحكومة ابسرافيلية لشراي / وبين  المنةمة أن سويسرا عقد  ص قة فب ح يران

من صناعة شركة "ألب  سيسقم " ابسرافيلية القب ليا  922 افرا  بدون  يار من نوع هيرم  
 السويسرى. ا قحادةر الص قة مصاد ة برلمان فروع فب بري انيا قمدها بق ا غيار  وقنق

 09/0/0202قدس برس، 
 
 الفلسطينية السلطة انهيار احتماليةقلقة بشدة من  الواليات المتحدة .38

أعرب  واشن ن عن  لقيا من إمكانية انييار السل ة ال لس ينية إذا لم يقم ققديم  :معا - واشن ن
 المساعدا  المالية ليا.
م الخارجية اتمريكية جني ر ساكب "نحن  لقون بشدة من  درة السل ة ال لس ينية و ال  المقحد،ة باس

علم ا سقمرار إذا لم يحصلوا علم اتموال  ريبًا  سواي كان  عن  ريت اسقمرار القحويل ابسرافيلب 
 لعوافد الضرافل ال لس ينية أو الم يد من مساعدا  المانحين".

ة خلل اتسابيا القليلة الماضية ما "أصحال المصلحة وأكد  أن بلدها بح،  هذه المسأل
الرفيسيين ومن ضمنيم ابسرافيليون وال لس ينيون وا قحاد اتوروبب واتمم المقحدة والروا 

 والجامعة العربية".
وحذر  ساكب من أن  إذا ما اض ر  السل ة ال لس ينية إلم إيقا  القنسيت اتمنب مما 

 رر  حليا أو قسريح  مالجيا  اتمنبو كما  الوا بأنيم سي علون فب و    ابسرافيليينو أو حقم لو
مبكر من اتسبوع اتول من مارا/  ذار ما لم يسقلموا عوافد إضافية ممن الضرافل ال لس ينيةو  
فيمكن أن نواج  أ مة يمكن أن نؤ،ر بشكل خ ير علم كل من ال لس ينيين وابسرافيليين ما احقمال 

   خ يرة قؤ،ر علييما وعلم المن قة.حصول قداعيا
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وقواصل إسرافيل حجل إيرادا  المقاصة عن ال لس ينيين  فب أعقال قو يا الرفيا ال لس ينب 
معاهدة دولية  أهميا محكمة  02محمود عباا نياية العام الماضب علم  لبا  ا نضمام إلم 

 الجنايا  الدولية.
ساعدا  إلم السل ة ال لس ينية عبر الكونعرا ساكب اعقرف  بصعوبة "قمرير الم يد من الم

ماتمريكبو فب المسققبل القريل"  إ  أنيا قابع  "أعققد أننا شاهدنا مدى حدة ا حقياجا  علم 
اترض  وكما ذكر   فإن هذه ما حقياجا  ضروريةو هب علم الصعيد اتمنب وابنسانب  وكما 

 ةاعة الوضا هناك.قعلمون  فإننا نجرى كل هذه المحاد،ا  بسبل ف
 02/0/0202وكالة معا اإلخبارية، 

 
 مليون يورو لألسر الفلسطينية 14االتحاد األوروبي يقدم  .39

 2.مليون يورو أوروبب إلم أك،ر من  04 ال ا قحاد اتوروبب  الخميا  إن   دم مساعدا   يمقيا 
 ب غ ة.عافلة فلس ينية "قعيع فب فقر مد ا"  أك،ر من نص يا قعيع ف 422أل ا و

و ال مكقل ا قحاد اتوروبب فب شر ب القدا المحقلة فب بيان صح ب  إن "ا قحاد اتوروبب 
يرلندا قعاونوا فب المساهمة لصالح هذه الدفعة جديدة من المخصصا  ا جقماعية  إلم  سبانيا وال وال

 04اهمة بقيمة وأضا  أن  "سيقم ققديم المس العافل  ال قيرة والمعو ة فب الض ة العربية وغ ة".
 مليون يورو عبر  لية بيعاا المالية".

لدعم خ ة ابصلح والقنمية ال لس ينية  0228و لية بيعاا هب  لية مالية قم إ ل يا فب عام 
 و والخ   الو نية ال لس ينية اللحقة.0202-0228لل قرة م

اعدا  عبر برنامج وأشار إلم أن العافل  ال لس ينية القب قعيع فب فقر مد ا سققسلم المس
 القحويل  النقدية الو نب القابا لو ارة الشؤون ا جقماعية ال لس ينية.

و ال إن "البرنامج يوفر شبكة أمان أساسية إلم ال لس ينيين  اتشد فقرا وعو ا فب الض ة العربية 
 وغ ة  عبر مساعدا  نقدية وعينية".

غيال اق ا ية سلم شاملة واسقمرار العموض و ال مم،ل ا قحاد اتوروبب  جون غا  راقر  إن "
السياسب والقيود الم روضة علم حرية الحركة والقنقل  أحد،  أ،را سلبيا جديا علم القنمية 

 ا  قصادية وا جقماعية فب الض ة العربية وغ ة".
 وأضا  راقر أن "مسقويا  ال قر والب الة واب صاي ا جقماعب ا داد  بشكل كبير".
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ل: "اليوم  ما يقرل من ربا ال لس ينيين يعيشون فب فقر  وموا ن واحد من كل عشرة وقابا  اف
موا نين يعيع فب فقر مد ا  والوضا فب غ ة بشكل خا  يدعو للقلت حيث أدى الن اع اتخير 

 إلم قدهور إضافب توضاع ال قراي والمرضم".
أجل الدفا باقجاه أفعال عادلة  و ال راقر: "نشدد اليوم علم دعواقنا للمشاركة فب الجيود من

ومسقدامة من أجل إعداد المسار نحو حل الدولقين  وبدون ذلك  فان ال لس ينيين  خاصة فب غ ة  
 سيسقمرون فب العيع فب معاناة وبدون أمل".

وبحسل مكقل ا قحاد اتوروبب فب القدا فان هذه المساهمة قم،ل الدفعة ال،ال،ة من إجمالب 
مليون يورو  قخص  لصالح المخصصا  ا جقماعية  42بقيمة  0204لعام  ا لق ام المالب

 للعافل  القب قعيع فب فقر مد ا فب الض ة العربية وغ ة.
و ال المكقل إن هذه القيمة  القب ققضمن أموال من موا نة ا قحاد اتوروبب ومساهما  الجيا  

 امج القحويل  النقدية ال لس ينب".من القكل ة ابجمالية لبرن %42المانحة  غ قما يقرل من 
 09/0/0202، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"منظمات يهودية فرنسية تنتقد دعوة نتنياهو ليهود أوروبا للهجرة إلى  .41

 –لم قلت دعوة رفيا الو راي ابسرافيلب  بنيامين نقنياهو : اتناضول – بلل م قب أوغلو - باريا
ا والدول اتوروبية لليجرة إلم إسرافيل  عقل اليجوم الذى اسقيد  القب وجييا إلم الييود فب فرنس

 أصداًي لدى ييود فرنسا. –مقر مجلة شارلب إيبدو الساخرة والمقجر الييودى فب العاصمة باريا 
  فب قصريح لمراسل "بيرى سقامبول"ووص  رفيا اقحاد الييود ال رنسيين من أجل السلم  

  يحت لنقنياهو الذى ارقكل جرافم حرل "  وأضا   افًل: "لعار الم دوجا"اتناضول؛ دعوة نقنياهو بد
 ."فب غ ة؛ أن يقول للييود إن إسرافيل هب دولقنا

كلنا فرنسيون  نعم هناك عنصرية واضحة فب فرنسا قجاه العرل والسود والعجر "وأضا  سقامبول: 
 ."والييود  ويقعين علينا أن نناضل معا ضد هذا القميي 

قعليقَا علم قلك  " روجر كوكيرمان"نب  أشار رفيا مجلا مم،لب المنةما  الييودية ال رنسية من جا
  "فرانسوا أو ند"إلم أن اليجرة إلم إسرافيل يعقبر  رارًا شخصيًا  وأن دعوة الرفيا ال رنسب   الدعوة

 ر.؛ الييود للبقاي فب البلد؛ لن يكون ل  قأ،ير يذك"مانويل فالا"ورفيا الو راي 
أن لدييم  –يق نيا الييود بك،افة  –بباريا  .0من جانب  أوضح مدير مقجر ييودى فب من قة 

 الرغبة باليجرة  و  يشعرون باتمن فب فرنسا.
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    شخ  من ييود فرنسا إلم إسرافيل  حيث قعد أكبر موجة  222.وهاجر العام الماضب نحو 
 أل  ييودى. 222ا  رابة هجرة إلم إسرافيل العام الماضب  ويعيع فب فرنس

 09/0/0202رأي اليوم، لندن، 
 
 مشروع دفاعي مشترك بين "كالياني" الهندية و"رفائيل" اإلسرائيلية .40

أعلن  مجموعة "كاليانب" الصناعية اليندية  اليوم الخميا  عن مشروع شراكة ما إسرافيل : أ   ل
نارندرا مودى من القيود عن لقصنيا صواري  وأسلحة أخرى  وذلك بعد قخ ي  رفيا الحكومة 

 ا سق،مارا  اتجنبية فب مجال الدفاع.
وسقصنا مجموعة "كاليانب" بالشراكة ما شركة "رفافيل" تنةمة الدفاع المق ورة ابسرافيلية أنةمة 

 صاروخية مق ورة وققنيا  أخرى فب منشأة بالقرل من مدينة حيدر  باد فب جنول اليند.
فب المفة من المشروع   20عة اليندية بب أن كاليانب  إن شركق  سقمقلك و ال المدير العام للمجمو 

وهو من بين أول المشاريا فب هذا المجال منذ رفع  القيود عن ا سق،مارا  الخارجية فب   اع 
 الدفاع العام الماضب.

 وأضا  كاليانب فب حديث إلم الصحافيين فب بنعالور أن "المشروع المشقرك سيصنا أنةمة سلح
وقجيي ا  لمدرعا  مق ورة لليند  ومن ،م ل بافن رفافيل حول العالم". ولم يحدد كاليانب حجم 

 المشروع ولكن  أكد أن سيكون "ميمًا".
وأعلن كاليانب عن ا ق ات خلل مؤقمر للصناعة الجوية فب مدينة بنعالور فب جنول اليند  والذى 

ع حول العالم والذين يبح،ون عن اق ا ا  م،مرة يشارك في  المفا  من المسؤولين فب شركا  الدفا
 ما اليند.

واليند هب المسقورد اتول لخسلحة فب العالم  ولكن مودى  ال ان    يريد أن يبقم هذا الوضا علم 
فب المفة نسبة المعدا  العسكرية المصنعة فب بلده بحلول خما  2.حال  بل يريد أن قرفا إلم 

  سنوا .
فب المفة نسبة مساهمة مسق،مر أجنبب فب  49فب أيار الماضب  رفا مودى إلم  ومنذ قولي  الحكم

 مجموعة دفاعية فب اليند.
مقجاو ة بذلك روسيا الحلي ة  0203وقعقبر الو يا  المقحدة الم ود اتول لليند باتسلحة منذ العام 

 الققليدية لنيودليب.
 02/0/0202السفير، بيروت، 
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 ن بإرجاء خطاب نتنياهو في الكونغرس"الديموقراطيون" يطالبو .42
 لل نحو عشرين نافبًا ديمو را يًا  اليوم الخميا  إرجاي خ ال رفيا الو راي : رويقر  - أ   ل

ابسرافيلب بنيامين نقنياهو فب الكونعرا اتميركب والمقو ا فب ال،الث من  ذار. وبالنسبة لشخ  
ل ة بلكنة أميركية وعمل كمسقشار إدارة فب درا فب الو يا  المقحدة ويقحدث ابنكلي ية ب 

بوس ن فمن المل   أن يجد "بيبب"  كما قص   الصح  العبرية  ن س  علم  ريت قصادم ما أو،ت 
 حل اف .

نافبًا  فب رسالة إلم رفيا مجلا  088الذين يم،لون أ لية بين  03وكقل النوال الديمو را يون الد
 دمون مسؤوً  أجنبيًا كأداة سياسية ضد الرفيا".النوال جون باينر: "يبدو أنكم قسقخ

 02/0/0202السفير، بيروت، 
 
يجاد حل للقضية الفلسطينيةمسؤولة يابانية .43  : على العالم تكثيف جهوده وا 

اخققم و ير الخارجية ال لس ينب رياض المالكب  يارق  لليابان  بلقاي : فادى أبو سعدى -رام هللا 
لجنة العل ا  الخارجية فب البرلمان اليابانب وأعضاي فب اللجنة  من جمع  شيناكو قسوقشيا رفيسة 

جانبيا  أكد  شيناكو علم اهقمام اليابان بالقضية ال لس ينية  وضرورة دعم وقك،ي  جيود المجقما 
الدولب بنياي الصراع فب الشرت اتوس   والعمل علم رؤية حل الدولقين  ووعد  ببذل الجيود ما 

 ب وأيضا فب البرلمان اليابانب لمقابعة المل  ال لس ينب.المجقما الدول
 02/0/0202القدس العربي، لندن، 

 
 فرنسيون يضربون عن الطعام من أجل غزة .44

ن ذ عدد من أعضاي جمعية "ل قة للجميا" فب مدينة نيا ال رنسية منذ  :القدا دو  كوم - رام هللا
ام احقجاجًا علم  يام سل ا  ا حقلل ا سرافيلب العاشر من الشير الجارى اضرابًا م قوحًا عن ال ع

باحقجا  شحنة المساعدا  ا نسانية وال بية القب أرسلقيا الجمعية لصالح ات  ال ال لس ينيين فب 
  اع غ ة منذ أك،ر من شيرين  رغم المحاو   الح،ي،ة القب بذلقيا السل ا  ال رنسية والجمعية 

 الخارجية ال لس ينية وس ارة فلس ين فب فرنسا. المعنية وغرفة ال وارئ فب و ارة
 09/0/0202القدس، القدس، 
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 تتحكم في شيفرة الجينوم البشري "مفتاح ذّري"خريطة لمئة  .45
 "إيبيجينوم"م "الجينوم الم قاحب"إّنيا بداية عقد يكرا لعلم : "أحمد معربب -المحّرر العلمب 

Epigenome را،ة منذ القعّر  إلم شي رة الورا،ة عند ابنسان فب و  بل إنيا أضخم ققّدم فب علوم الو
معيد ". بقلك الكلما  وص  البروفسور اتميركب مانوليا كيليا من "00م لا القرن 

  إنجا  فريت علمب دولب قمّ،ل فب القعّر  إلم القركيل الذرّى والج يفب "ماساشوسقا للققنية
يحوييا حمض الورا،ة  إذ اسق اع فريت أشر  علي  القب ققحّكم فب عمل الجينا  القب  "الم اقيح"لد

كيليا  وضّم اخقصاصيين من كرواقيا وكندا وأميركا  رسم خري ة القركيل الذرى والج يفب لقلك 
 نوع رفيا من الخليا. 022نوع من الخليا فب الجسم البشرى الذى يضّم  022الم اقيح فب 

و  "دى أن إي "كيك الشي رة الكاملة للحمض الورا،ب موفب م لا القرن الجارى  قوّصل العلماي إلم ق 
الذى يحوى  رابة عشرين أل  جين. وبقي  أسفلة ك،يرة بصدد حمض الورا،ة عالقة  لعل أبر ها 
يّقصل ب ريقة عمليا و ليا  القحّكم فييا  وقاليًا سبل السي رة علييا. لماذا   قصال القوافم 

نوع من الخليا  022قملك القركيبة الجينّية عينيا؟ كي  يةير المق ابقة باتمراض ذاقيا  ما دام  
فب الجسم  ان ل ًا من الحمض الورا،ب عين ؟ ما الذى يحصل فب المنا ت الخالية من الجينا  فب 

بليون مءكّون ورا،ب؟ ما هب عل ة القراكيل  370ال ويل الذى يضّم  رابة  "دى أن إي "حمض الد 
 الورا،ة بعمل شي رة الجينا ؟ المخقل ة القب يضم حمضء 

وشّكل  قلك اتسفلة وغيرها من لقًا لمجموعة من المبادرا  العلمّية القب قيد  أساسًا إلم اسقكمال 
القعّر  إلم قركيبة الحمض الورا،ب  ومعرفة  ريقة عمل الجينا . وضمن قلك المبادرا   ان لت 

ّية بقرابة ربا بليون دو ر علم مدار عشر مشروع علمّب قمّول  الحكومة اتميرك 0228فب العام 
. وقنصل جيود المشروع علم "إيبيجينومكا"برنامج خري ة  ريت للد"سنوا . حمل المشروع اسم 

القب  "الم اقيح"معرفة المءكّونا  القب ققحّكم بعمل الجينا . وجاي اكقشا  القركيل الج يفب لنص  
 ع.ققحّكم بالحمض الورا،ب  فب سيات ذلك المشرو 

ويمّ،ل ذلك ا كقشا  اخقرا ًا علمّيًا ميّمًا  وي رح مجموعة من اتسفلة الم،يرة. ووفت كيليا  قؤّكد 
قلك الخري ة للم اقيح الجينّية  أن قركيل الحمض الورا،ب أعقد مما ساد ا عققاد فب شأن   ويًل. 

داخل الحمض الورا،ب م  قشارك فب صنا الجينا و  "المنا ت الصامقة"وقك ب ابشارة إلم أن 
 ق وت ك،يرًا قلك القب قنش  فب عمل الجينا  ن سيا.

وانصّب  جيود فريت البحث  علم القعّر  إلم القركيل الد يت للمنا ت القب لوِحة أنيا ققحّكم فب 
الجينا   بمعنم أنيا قحّدد إذا كان جين معين ينش  ويؤّدى الوةاف  المءشّ رة فب قركيبق   أم أن  
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مدًا  أو ينش  بصورة ج فّية. وشّب  كيليا عمل قلك المنا ت بالم اقيح القب ققحّكم بمرور يبقم خا
 المكالما  الياق ّية وقيارا  الكيرباي.

وشّدد علم أن القعّر  إلم القركيل الج يفب لنص  الم اقيح المقحّكمة بالجينا  لدى البشر  يندرج 
أوباما فب و   سابت من الشير. وقشّدد المبادرة علم  أيضًا ضمن المبادرة القب أعلنيا الرفيا باراك

  بمعنم صنا أدوية ققجاول ما قركيبة الجينا  وعمليا "اتدوية الد يقة"مراكمة المعرفة فب شأن 
 لدى كل فرد علم ِحَدة.

وكذلك ق قح الم اقيح الجينّية أسفلة ميّمة عن المعلوما  القب يقّدميا حمض الورا،ة  خصوصًا أن 
ذا  كيليا شّدد علم أنيا ققأّ،ر بعوامل شخصية وبيفية  كالقدخين والو ن وممارسة الرياضة وغيرها. وال

حمل شخ  ما جينًا يعّرض  لإلصابة بسر ان البروسقا  أو مرض أل هايمر  فلربما يواج  فب 
ريد مسققبل  ريل مشاكل ققعّلت بقوةي    إذا اسقخدم  الشركا  معلوما  الجينوم  سقبعاد من   ق

يب ل عمل « م قاحاً »أن ققحمل قكل ة علجيم مسققبًل. فب المقابل  إذا امقلك الشخ  عين  
الجينا  المريضة  ينخ ض إمكان إصابق  بقلك اتمراض. وي يد فب قعقيد الصورة  وفت كيليا  أن 

لم و ايقيم من   ما يؤّدى أيضًا إ"الم اقيح"اتفراد يسق يعون أن يمارسوا نم  حياة يؤّدى إلم ق عيل 
اتمراض القب يحملون قأهيًل جينّيًا لإلصابة بيا. كي  يكون الق اعل ا جقماعب  وقاليًا ال،قافب 

 ؟ سؤال فب بداياق ."إيبيجينومكا"والسياسب  ما اكقشافا  علوم الد 
 02/0/0202الحياة، لندن، 

 
 والسلطة.. "إسرائيل" .46

 هشام منور
ض أن قحقدم المواجية بين الحكومة ابسرافيلية القب يق عميا من الم اجئ والعريل بالنسبة للبع

نقنياهو وبين السل ة ال لس ينية القب يق عميا محمود عباا فب كل مرة  وقصل إلم حافة الياوية  
 ،م   قلبث أن قيدأ العاص ة وقسكن اتمور وقعود إلم مسارها ال بيعب بين ال رفين.

رافيلب من انييار السل ة ال لس ينية "الم اجئ" بحسل  خر قخشم اسقخبارا  جيع ا حقلل ابس
ققاريرها المدروا قو يقيا  وهو ما  د يدفا إلم عدم اسققرار المن قة  بحسل ذا  الققرير  جراي 
اسقمرار منا قحويل أموال الضرافل القب قجنييا مإسرافيلو  إلم خ ينة السل ة ال لس ينية  والقب 

  و اسيًا  أجبرها علم دفا أج اي من رواقل موة ييا فب الشيرين قشكو وضعًا ماليًا صعباً 
 الماضيين.
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قشير صحي ة "معاري " العبرية فب عددها اتسبوعب إلم أّن جيع ا حقلل وضا المسقوى 
السياسب ابسرافيلب بحقيقة هذا الوضا  والقخوفا  من انييار السل ة ال لس ينية. ووفقًا تحد 

راها جيع ا حقلل محقملة  فإّن أى حاد،ة مواجية بين المسقو نين والموا نين السيناريوها  القب ي
ال لس ينيين  أو إلقاي  جاجة حار ة من شأن  أن يق ور ويؤدى الم قدهور سريا باتوضاع وقصعيد 

 شامل  و د يشمل الجليل والم،لث مالداخل ال لس ينب المحقلو.
م سي رة القنةيما  "المق رفة" علم الوضا مما ي يد قذكر المصادر أّن ضع  السل ة  د يؤدى إل

من اشقعال الوضا. وسبت أّن أعرب  مإسرافيلو عن مخاوفيا من سي رة حركة حماا علم الض ة 
العربية  فب ةل وجود حاضنة شعبية كبيرة ليا  وحالة جماهيرية من عدم الرضا علم السل ة 

بعلم والساسة فب مإسرافيلو لإلبقاي علم حلي  ال لس ينية. وهب الحجة القب ل الما قعنم بيا ا
 مالسلمو أبو ما ن فب منصب  ميما كان  قصريحاق  وموا    السياسية "الدعافية".

وقرى مصادر فب جيع ا حقلل أّن شير نيسان/أبريل المقبل يعقبر مصيريًا علم هذا الصعيد  وأّن 
خيرة "لكش  ومصادرة أى وسافل  قالية أو أموال الجيع و"الشاباك" يك، ان من نشا يما فب ال قرة ات

 للحيلولة دون اسقخداميا فب حال قدهور الوضا اتمنب".
قحقج  الحكومة ابسرافيلية للشير ال،انب علم القوالب أموال المقاصة وعوافد الضرافل القب قجمعيا 

بحسل و ير المالية فب فب المفة من مواردها الشيرية   2.للسل ة ال لس ينية  والقب قشكل حوالب 
حكومة الوفات الو نب ال لس ينية  شكرى بشارة. وقأقب هذه الخ وة كعقوبة إسرافيلية ضد السل ة 
ال لس ينية بسبل قوجييا إلم محكمة الجنايا  الدولية بشأن ارقكال مإسرافيلو لجرافم حرل ضد 

قحديد سق   منب لحل القضية ال لس ينيين فب العدوان علم   اع غ ة  وال لل من اتمم المقحدة 
نياي ا حقلل. وكان  الحكومة ابسرافيلية احقج    مليون دو ر أمريكب فب  002ال لس ينية وال

مليون إضافية خلل  022شير يناير/كانون ال،انب من أموال الضرافل ال لس ينية  كما احقج   
 الشير الجارى.

بما فب ذلك غضل الشارع ال لس ينب إذا قم وأضاف  أن القوقرا  المحي ة بكل هذه اتحداث  
إعادة انقخال القيادة السياسية ابسرافيلية الحالية   د قؤدى إلم قدهور فب الوضا اتمنب  ول ق  فب 
هذا الصدد إلم أن الجيع ابسرافيلب بدأ القحضير ليذا القدهور المحقمل  حيث ن ذ جيا  اتمن 

ن العمليا  لمصادرة الذخيرة فب الض ة العربية  وفب هذه العام ابسرافيلب مالشاباكو العديد م
العملية  "اسقولم الجيع ابسرافيلب أيضا علم أموال قيد  لقع ي  مكانة حماا فب الض ة العربية  

 ومن المقرر اسقمرار هذه العمليا  فب شير مارا/ ذار".



 
 
 
 

 

           33ص                                     3494 العدد:    02/0/0202 الجمعة التاريخ:

" من انييار السل ة ال لس ينية بالمقابل  حّذر رفيا أركان جيع ا حقلل ابسرافيلب  "بينب غانقا
جراي غيال اتفت السياسب وانييار الم اوضا . و بل أّن يعادر "غانقا"  منصب  هذا الشير  دعا 

 إلم اسقمرار المساعب الح،ي،ة للقوصل الم اق ات ما الجانل ال لس ينب.
م لسان القيادى فب الرد ال لس ينب علم القضييت المالب من  بل حكومة نقنياهو اكق م بابشارة عل

"فقح" فيصل أبو شيل بأّن إجرايا  الحكومة ابسرافيلية المق رفة قدفا المن قة إلم ا ن جار  مشيرًا 
 إلم أّن عدم  يام السل ة بالق اماقيا قجاه موا نييا يدفا إلم حدوث خلل  د   يسق يا أحد قجاو ه.

وعوامل انييار السل ة   ادقيا مإسرافيلو الوضا ال لس ينب الراهن برمق  مءقبلب علم المجيول  
بقرصنقيا أموال الضرافل القب قجبييا نيابة عن السل ة ال لس ينية والقب قشكل ،ل،ب مدخو   
السل ة. والقحذيرا  ابسرافيلية القب يرسليا جيع ا حقلل للمسقويا  السياسية  وا عية  لكن 

لم السل ة  وعندما قققرل اتمور من ا نييار أو الجانل السياسب فب مإسرافيلو مرقاح للقضييت ع
 ا ن جار  فإن  سيسمح بقحويل أموال الضرافل للسل ة  كما جر  العادة دومًا.

بالمقابل  فإن الجانل ال لس ينب ونعنب هنا السل ة قحديدًا  فب حيرة من أمرها  إذ إن السل ة   
إذا ما اسقمر الضع  علييا  وخيار "حل قملك أن ققوم بأى خ وا  إضافية فب الو   الراهن  

السل ة"  د يعاد  رح  فلس ينيًا  بلقاي العلي علم ا حقلل ودفا اتمور لخمام  حقم ولو كان 
 اتمر قلويحًا وليا بشكل جدى  وكما جر  العادة دومًا.

فب  وفب ققديرى الشخصب أن قحذيرا  جيع ا حقلل من احقمال حدوث ما سماه فلقانًا أمنياً 
الض ة وانييارًا للسل ة بشكل م اجئ  ليا من  بيل القحذير العادى لقادة المشيد السياسب  بقدر ما 
جبارها علم  هو ق سير اسقبا ب لما قريده مإسرافيلو فب الض ة ل يادة الضع  علم السل ة ن سيا  وال

قعد العدة لم،ل هذا القراجا إ اي خ وة ا نضمام إلم محكمة الجنايا  الدولية  وهب مإسرافيلو 
المو   عن  ريت  يادة المداهما  فب الض ة والقضييت علم النش اي بشعال الوضا أمنيًا 

 وقسييل الضع  السياسب علم المجقما الدولب أوً   وعلم السل ة قاليًا.
09/0/0202، فلسطين أون الين  

 
 األصولية الدينية.. وقفة جديدة .47

 د. أسعد عبد الرحمن
  اسقبشر البعض بالقعيير ابيجابب فب أحوال من قة الشرت «الربيا العربب»لي  ما ما أ لت ع

اتوس   خاصة قجاه القنمية. لكن سرعان ما واجينا موجا  مققالية من ابرهال اتعمم  علم 
أيدى حركا  أصولية مق رفة قرقدى عباية ابسلم  وقحاول ق بيت نةام حكم يسقمد الحاكم في  
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ن ابل . وو ود هذا الجنون     الققلم ومليين الميجرين العرل وغالبيقيم من سل ق  مباشرة م
عقدها ندوة خاصة بيذا الخصو  فب أكقوبر « ا قحاد»المسلمين! و د كان من فضل صحي ة 

« العن  باسم الدين: حماية القنوع الدينب وال،قافب فب العرات وسوريا»الماضب  وبعدها جاي  ندوة 
 09و 08فب العاصمة النمساوية يومب « الملك عبدهللا بن عبد الع ي  الدولب»مرك  والقب عقدها 

 نوفمبر الماضب.
وما القأكيد علم أن مسألة ابرهال ليس  خاصة بالقنةيما  فق   بل ببعض الدول أيضًا مم،ل 

ة من   فإن اتصولية فب بيفقيا اتصلية  أى العرل  بدأ  حين  من  فر «وإسرافيل»إرهال دولة 
البروقسقان  بالعصمة تفرادها الذين يدعون قلقييم عن هللا مباشرة  ويعادون العقل وال كر العلمب  
ويميلون إلم اسقخدام القوة والعن  فب سبيل هذا المعققد  وبث الرعل. كذلك  ةير  اتصولية 

ب عميم  أن ييدد الييودية ماتر،وذكسيةو ردًا علم الييودية ابصلحية لدري الخ ر الذى يمكن  
الييود بالذوبان إذا ما اسقجابوا للندماج فب المجقمعا  القب يعيشون فييا  فدافع  عن قراث 

الييودى وعن فكرة ا نعلت  وعن ا خقيار ابليب  ورفض  جميا ابغرايا   القب « العيقو»
قققصر اتصولية علم أفر قيا دعوة القحرير والمساواة القب قيدد خصوصية الييود. ورغم ذلك    

 اتديان والمذاهل الدينية  بل ققعداها إلم المذاهل ال كرية واتيديولوجيا  والنةريا  السياسية.
القب أسق   كل ما هو جميل فب ابسلم  فب « ابسلمية»اليوم  جاي دور العصابا  ابرهابية 

لة القافمة علم الحرية فب محاولة لخلت إسلم خا  بيا  يقوم علم رفض مبادئ ابسلم اتصي
الدين والديمقرا ية السياسية والعدل والسلم وابحسان.. إل   واسقبداليا بققل اتبرياي عشوافيًا باسم 
الجياد ونيل أموال الناا واسقعبادهم. ويكمن السبل الرفيا فب صعود اتصولية الدينية المعاصرة 

ديد القنةيما  ابرهابية العربية وابسلمية اليوم  كان مالقب ليا أم،اليا فب قاريخناو والمقجسدة فب ع
 د بدأ منذ  يام الدولة اتمنية المسقبدة ما م لا ا سققلل عن ا سقعمار  وفشل الحركا  المدنية 
فب إدارة الحكم  ما عدم احقرام حقوت ابنسان  وقنامب الةلم ا جقماعب والمشكل  ا  قصادية. 

الصالح  القب عادة ما قبث اتمل فب الناا  هب قربة خصبة لقنامب اتصولية فانعدام أنةمة الحكم 
 الدينية.

ويعود أحد أسبال ابرهال إلم ال يم الخا ئ  والق سيرا  العريبة للن  الدينب  فب ةل مؤسسا  
دينية كان   بشكل أو ب خر  مسايرة وداعمة للمؤسسة السياسية الحاكمة. كما علينا عدم قجاهل 

ة أن العالم العربب ليا مجقمعًا واحدًا  بل مجقمعا   ل الما راهنا علم قجانسيا  بينيا حقيق
جماعا  كبيرة غير عربية  فضًل عن القنوع الدينب والقنوع المذهبب  ما جعل البيفة العربية قربة 

م خ رًا بحد خصبة ققمدد فييا اتصولية الدينية  ما العلم أن وجود ا ،نيا  لم يكن فب يوم من اتيا
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ذاق    الما قوافر  ليا أجواي القكامل القومب  والمجقما المدنب  ونجاح المؤسسا  الدينية فب 
 القرويج للسماحة والوس ية  القب ققحلم بيا اتديان المقعايشة بمحبة.

تبحاث الشرت اتوس  مما قح ةنا علم جوانل مما « كارنيجب»  من مرك  «رافافيل لوفي ر»يقول 
 0223نق ة القحول الحقيقية فب ةيور اتصولية الدينية حصل  لدى غ و العرات فب عام و: » ال 

مونحن نعققد أن الةاهرة أ دم من ذلكو. فلقد أخرج هذا الع و إلم العلن مجددًا الصراع ال اف ب مبين 
ًا بالضع  لدى سنة وشيعةو  وأفسح المجال لقكون إيران  عبًا أساسيًا فب العالم العربب  وأ،ار شعور 

  يمكن النةر إلم الصعود السريا لجبية النصرة وداعع والمجموعا  »وأضا  لوفي ر: «. السنة
السنية المق رفة اتخرى إ  فب ضوي هذه اليشاشة السنية  القب قجلم مقابليا ال،قل العسكرى لح ل 

م غير سنيةو  واتداي هللا فب لبنان وسوريا  و ما ،ورة معةم أفرادها من السنة علم أيدى منة
 «.القميي ى علم مسقوى واسا ضد السنة فب العرات من الحكومة  القب يسي ر علييا الشيعة

فققول فب  رحيا إن   « نايلة  بارة»أما أسقاذة علوم اتديان فب جامعة القديا يوس  فب بيرو   
مبررًا. لم قعد هناك  ضية  لم يعد الققال من أجل القضية ال لس ينية »وبعد صدمة اق ا ا  أوسلو  

وهو ما يؤشر إلي   علم نحو واسا  ا خقصاصب فب علم «. فبا  ابسلم المق ر  أمرًا جذاباً 
هؤ ي الشبان »بالقول: « سكو  اقران»الن ا وابنقروبولوجيا اتسقاذ فب جامعة ميشيعن اتميركية 

مرقب  بالنضال من أجل  ضية  ما يجدون فب القنةيم ما ق ققر إلي  مجقمعاقيم  أى الحماا ال
يجعليم يعققدون أن سل قيم   حدود ليا  وأنيم يملكون سل ة إليية. إنيا معامرة. والشعور عندهم 

 «.بالقدرة علم قعيير العالم أمر جذال جداً 
02/0/0202، االتحاد، أبو ظبي  

 
 نحو مبادرة سياسية تضمن إلسرائيل األمن في السياق اإلقليمي .48

وليران اوفيك جلعاد شير  
يجبر الوا ا المركل فب الشرت اتوس  إسرافيل علم بلورة سياسة مق ورة ومقدرجة  قشمل 
م اوضا  إ ليمية مقعددة ات را  ما م اوضا  ،نافية وحقم خ وا  مسققلة لرسم حدود الدولة. 

ة. يمكن الققدم كل هذا من أجل أمن سكانيا. مبادرة كيذه قسقند الم  نوا  عمل موا ية  بديلة ومكمل
فب كل واحدة من هذه القنوا  بخ وا  مؤ قة ول قرا  انققالية  قسبت اق ا ا ج فيا وقشكيل دولقين 
 وميقين. الققدم ال علب لكل واحدة من هذه القنوا  يءملب الجيد اتساسب بينيا فب كل لحةة. من 

سياسية وق وير الق بيا ما المناسل أن قعلن الحكومة القادمة عن نواياها للقوصل الم اق ا ا  
ما « خري ة ال ريت»الدول المجاورة  وقبدأ بعملية ق كير وعمل مرك ى باقجاه مبادرا  سياسية م،ل 
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سنة  كإ ار  00ا سقعداد ل ح  مبادرة السلم العربية  الموضوعة أماميا منذ أك،ر من 
ساعد إسرافيل علم ق وير جيا  للم اوضا  اب ليمية بما فب ذلك القح ةا  علييا. هذه العملية سق

 ما أوسا  من الدول العربية والمجقما الدولب. –سرى فب المرحلة اتولم  –للقواصل 
 

 االنفصال عن الفلسطينيين مع ترسيم الحدود
دولة إسرافيل هب الو ن القومب للشعل الييودى  وعلييا ا سقمرار فب وجودها هكذا. مصلحة 

يم اتساسية الييودية  اتخل ية والعالمية ليا  قملب حل سياسيا للن اع إسرافيل  أمنيا القومب  والق
ال لس ينب. وهذا يمكن القوصل إلي  عن  ريت الققسيم المنا قب للمن قة الوا عة بين  -ا سرافيلب

نير اتردن والبحر الم دولقين  وميقين  وي ضل القيام بذلك بوسا ة م اوضا  من اجل القوصل 
 ياسب.الم اق ات س

 
 إسرائيل والفلسطينيون: الوضع الحالي

محاو   حل الن اع عن  ريت الم اوضا  علم مدى أك،ر من عقدين لم قنجح. اليوم احقمالية 
القوصل إلم اق ات دافم منخ ضة  هذا ا ق ات الذى من شأن  وضا حد للن اع وللم الل المقبادلة. 

 وهذا ينبا من عدة أسبال أساسية: 
يون اخقاروا السعب لقحقيت مكاسل سياسية عن  ريت ا سقخدام المق ايد للوسافل ال لس ين –أ

 القانونية والدبلوماسية. 
 نق  شديد فب ال،قة بين ال رفين. -ل
فجوة غير  ابلة للجسر فب الو   الراهن بين موا   ال رفين فب شأن المواضيا اتساسية   -ج

علم ال لس ينيين عروضا مشابية لقلك القب رفضوها وا فقراض أن الحكومة فب إسرافيل لن قعرض 
 و. 0228  وأنابوليا 0222فب الماضب مكامل دي يد 

 جو   المواجية المقواصلة بين اسرافيل وال لس ينيين. -د
غيال الم اوضا  حول الحل النيافب يشكك بشرعية النشا ا  السياسية والعسكرية ابسرافيلية فب 

الدولب: الدبلوماسية والقانونية وا  قصادية. إضافة الم ذلك  العل ا   ساحا  مخقل ة علم الصعيد
الضعي ة الم درجة الق يعة فب كل ما يقعلت بالم اوضا  السياسية بين إسرافيل والسل ة ال لس ينية 

« قسويد»قءسقعل اليوم من  بل أوسا  فلس ينية ومنةما  غير حكومية فب أرجاي العالم من اجل 
ل  حيث يقم قصويرها من  بل هذه المنةما  كدولة  وة غير إنسانية قعمل بصورة غير صورة اسرافي

مقوا نة وبدون قميي  ضد مجموعا  سكانية ضعي ة. حقم انن لم يءسجل أى نجاح ليذه الحملة  
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لكن يوجد ليا قأ،ير مقراكم  حيث ققضم القأييد لموا   إسرافيل بين اصد افيا. إن عدم ارقياح 
بسرافيل فب المجقما الدولب مقابل السياسا  ا سرافيلية ةير فب ا عقرا   غير المل م  الداعمين 

بالدولة ال لس ينية فب البرلمانا  اتوروبية  حقم فب غيال الم اوضا . وأضي  الم ذلك دعم 
أ ل بصو  واحد من النصال الم لول بجراي النقاع  –الدول ال،مانب اتعضاي فب مجلا ا من 

. المشروعان دعيا الم 0204شروعب القرار ال لس ينب اللذين  دميما ا ردن فب كانون ا ول لم –
 اق ات يقم فرض  علم اسرافيل خلل سنة وا نسحال من الض ة العربية ما نياية ،لث سنوا .

ما قحدى ن ع الشرعية  علم اسرافيل القعامل باتدوا  المقنوعة الموجودة قح  قصرفيا. لكن الم 
جانل هذا  عندما قريد بلورة سياسة  علم الحكومة أن ق ح  كي  يمكنيا اسقعلل القأ،ير وال ر  

 القب يوفرها ما يجرى فب المن قة لصالحيا فب إ ار اسقراقيجية سياسية مبادر الييا.
 

 فرص إقليمية
عربية يوجد لدولة إسرافيل مصالح مشقركة  خذة فب ا  دياد ما دول عربية مرك ية: مصر  ال

السعودية  اتردن وابمارا  العربية. قوجد حاجة لجميا هذه الدول لمواجية عدد من القيديدا : 
« ابرهال«و« حماا»وابسلم الراديكالب؛ « داعع»بداية ال موحا  النووية ابيرانية؛ صعود 

ة ذا  صبعة ال لس ينب  وفب هذا اب ار منا القيريل والقسلل فب المنا ت الحدودية. هذه الشراك
محلية  وبذاقيا فق    قسق يا أن ققود الم قعاون مكشو   لكن المبدأ الذى ققوم علي  هو أن 

مصلحة حيوية. وباسم هذا المبدأ فان الدول العربية مسقعدة  –فب الداخل والخارج  –ا سققرار 
كل واحدة  –قعمل وأشباهيا  وهب « داعع» سقخدام القوة ضد القنةيما  ابرهابية المق رفة م،ل 

اضافة الم ذلك فان هذه الدول قدعم نشوي اق ات ا ليمب «. حماا»ضد  –فب حدودها وبأدواقيا 
بروح مبادرة السلم العربية. المبادرة  افمة علم مبادئ يمكن النةر الييا كمبادئ ايجابية من وجية 

جراي م اوضا  مباشرة ما نةر اسرافيلية: ا عقرا  بالسلم كخيار اسقراقيجب؛ اسقعداد عربب ب
للجمعية العمومية؛ الق ام عربب بقسويت المبادرة فب  080اسرافيل  القب قعنب ا عقرا  بالقرار 

المجقما الدولب؛ الموافقة علم حل الن اع والق بيا ما اسرافيل؛ ايجاد حل مق ت علي  لمشكلة 
أجندة يمكنيا المساعدة فب  اللجفين. كل ذلك يشيد علم وجود فرصة لقجنيد دول عربية لحمل
 القوصل الم حلول جيدة بسرافيل  وايضا بخصو  المسألة ال لس ينية.

 
 يجب بلورة استراتيجية سياسية متشابكة تقوم على ثالثة اتجاهات عمل: 
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قأييد اق ا ا  إ ليمية فب كل المواضيا المشقركة بسرافيل والسل ة ال لس ينية والدول العربية  -أ
 واتوسا  الدولية ذا  العل ة. المعقدلة 

من  –ال لس ينية  من اجل الققدم القدريجب  -القوصل الم قعيد بدفا الم اوضا  ابسرافيلية -ل
 0222بنشاي دولقين بروح خ ة كلينقون فب كانون اتول  –خلل اق ا ا  مؤ قة واق ا ا  ج فية 

 .0223ومبادئ خري ة ال ريت 
  بيد  القعيير ال علب للوا ا علم ا رض عن  ريت اسقمرار بناي ق بيت اق ا ا  وق اهما -ج 

صلح ا  قصاد وققوية القيادة ال لس ينية المعقدلة.  المؤسسا  ال لس ينية  وال
ليذه العاية م لول شرو  مرجعية مرنة الم حد ما  مق ت علييا ومل مة لكل ات را   من اجل أن 

 خما ايجابيا يساعد علم الققدم فب المجا   اتخرى  قشكل النجاحا  وا ق ا ا  فب أى مجال 
 والقعامل بنجاعة ما ال شل.

فب النياية  يوصم أن ققوم حكومة إسرافيل بإعداد ن سيا  حقمال أن يء لل منيا ا نسحال الم 
العسكرى والمدنب  –حدود مؤ قة قحددها بن سيا: الخ ة ل. يقم الحديث بال عل عن إعادة ا نقشار 

يث يءمكن من نقل السي رة الم السل ة ال لس ينية علم الض ة العربية باسق،ناي غور اتردن  بح –
شرت الخ  اتخضر  وحقم حدود جدار ال صل  ما دام   يوجد اق ات دافم. معنم هذه « المنا ت»

أل  مدنب ممسقو نو وفقا للق ورا  علم ا رض. هذه  022العملية هو اخلي قدريجب يصل الم 
بقدر  –ملية سيقم القيام بيا بالقنسيت ما الو يا  المقحدة وا ردن ومصر والسل ة ال لس ينية الع

ابمكان. عملية كيذه قق لل بلورة برنامج ق ضيل  ومب  سقيعال المسقو نين  الذين يعيشون اليوم 
ا أن قعويض  يؤمن القعويض المعقول والمناسل. كم –خل  الجدار ال اصل  وسن  انون اخلي 

علم الحكومة اجراي نقاع داخلب حول هذه العملية ما الجميور الذى سيقم إخلؤه بشكل خا  
وما موا نب اسرافيل بشكل عام. النقاع لن ي ما ا نقسام العميت بالنسبة لعملية كيذه فب 

يمة المجقما ابسرافيلب  لكن يمكن  المساعدة فب بلورة أدوا  للقعامل ما  رارا  مصيرية  ومية م
 فب هذا السيات.

القومب ابسرافيلب  وهذه العناصر قشكل ج يا    لخمنعناصر حيوية  إلمالسياسة المققرحة قرقك  
ين صل عن كل مسار الققدم الذى قم وص  . بداية  و بل كل شبي  يدور الحديث عن الح اة علم 

ومنا ققوى « ابرهابية»العمليا  حرية العمل الكاملة للجيع ابسرافيلب واتجي ة اتمنية علم احبا  
  السي رة علم المجال الجوى والمجال ا لكقرومعنا يسب  القنسيت ا منب «ابرهابية»القنةيما  

 –ومصر وبقدر المسق اع ما السل ة ال لس ينية  كذلك فب القعامل ما اعمال العن   اتردنما 
خل ية أى إعادة انقشار فب الض ة. كما  علم –من جانل ابسرافيليين وال لس ينيين علم حد سواي 
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يقم القأكيد علم قمكين السل ة من قحسين نسيج الحياة فب الض ة وق وير وضعيا ا  قصادى 
 وقشجيا بناي المؤسسا  وفقا لمبادئ خري ة ال ريت.

غيال الققدم فب الم اوضا  ما السل ة ال لس ينية يساعد عملية ن ع الشرعية عن دولة إسرافيل فب 
لساحة الدولية. رغم ذلك فان اسرافيل وجاراقيا علم الصعيد اب ليمب موجودة وراي المقراا ذاق  ضد ا

قيديدا  مشقركة. ليذا علم حكومة اسرافيل أن قرسم سياسة مبادرا الييا  قجند المشاركة فب 
حسن المصالح ما الدول العربية لصالح الققدم فب الساحة ال لس ينية. كما يمكن القو ا أن ق

العل ا  بين اسرافيل وال لس ينيين وبين اسرافيل وجاراقيا المعقدلة سيساعد فب خ ض  خم ن ع 
 الشرعية الذى يءصعل علم اسرافيل قجنيد الدعم لموا  يا وحاجاقيا  فب اتساا اتمنية.

يجيا إن مبادرة بروح هذه القوصيا  المعروضة سقءمكن الحكومة من أن قرسم  سرافيل محي ا اسقراق
 ابلة للدفاع عنيا وبقدر ا مكان أيضا  –مناسبا للو ن القومب للشعل الييودى. قءرسم حدود واضحة 

من خلل  .092بين دولة اسرافيل والدولة ال لس ينية. الحدود قرقك  الم خ و   –مق ت علييا 
ب حدود إسرافيل ابقاي الكقل ا سقي انية داخل منا ت الدولة مقابل قبادل اتراضب. وهكذا ققام ف
 دولة ديمقرا ية  منة فييا أغلبية ييودية وقحةم باعقرا  دولب م،ل كل الشعول.

 «مبا  عليا»عن 
02/0/0202، األيام، رام هللا  
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 بحماس اإلضرارنصف سنة هدفها 
ود. رؤوبين بارك  

نشر  أما ق اصيل ققعلت بمقابلة  ام بيا رفيا المكقل السياسب لحماا  ” الحياة اللندنية“صحي ة 
ا يرانية   اسم سليمانب  فب قركيا. حسل هذا الققرير فقد جر   "القدا“خالد مشعل  ما  افد  وة 

اخرى من حماا  المقابلة بعد ايام  ليلة من انقياي عملية الجر  الصامد  وفب اعقابيا خرج  بع،ة
الم ايران وقم ا ق ات فييا علم ق اصيل قجديد العل ا  و ريقة قدفت المساعدا  مالمال والسلحو 

الذى كان معدا للوصول ،انية الم غ ة. لقد قم و   المساعدا  ا يرانية منذ فقرة سابقة فب  –
 نيين.اعقال دعم حماا للحركا  ا سلمية القب عمل  ضد ا سد  حبيل ا يرا

هذا النشر جاي فب قو ي  ميم حيث أن  فب الةرو  الحالية ليا هناك أى احقمال تن قسمح 
مصر بدخول إبرة ايرانية من حدودها الم   اع غ ة. مصر قعانب انن من عمليا  ضدها سواي 
فب سيناي أو فب ليبيا بمساعدة حركة حماا  القب مصدرها منةما  ا رهال ا سلمية  بنا  
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القب أءخرج  عن القانون. هذه القنةيما  ا رهابية ” ا خوان المسلمين“كة اتم ا يديولوجية  الحر 
هب القب هرب  لسنوا  من خلل قعاون كامل بينيا السلح ا يرانب من ليبيا والسودان عبر مصر 

يوج  ضد  وسيناي الم هدفيا النيافب فب قلك ا يام  حماا  القب عمل  ضد اسرافيل  وانن السلح
مصر فب الداخل وفب سيناي. منذ صعود السيسب الم سدة الحكم فان القنةيما  ا رهابية 

 ا سلمية قعمل بكامل  ا قيا ضد مصر.
 ب ب فب ليبيا قم  00م،ل داعع يققلون كل من ليا م،ليم. الذبح ال ةيا لد ” القك ير“قنةيما  

أن ا  با  عءرفوا أنيم دعموا السيسب فب وبسبل حقيقة ” صليبيين“قن يذه علم خل ية كونيم 
سواي من داخل مصر أو من  –ا نقخابا  ا خيرة. لقد ضات السيسب ذرعا باليجما  ا سلمية 

 بمشاركة حماا. –غربيا مليبياو أو من شر يا مسينايو 
” عقدلةم“الشرت ا وس  منقسم اليوم الم دول سنية قدعم ا رهال ا سلمب م،ل قركيا و  ر  ودول 

قدافا عن ن سيا من هذه العدوانية م،ل ا ردن  مصر وعدد من دول الخليج. هذا الوضا من 
المواجية الداخلية داخل ا سلم السنب قم القعبير عن  فب هجوم داعع علم المسلمين السنة 

 فب العرات وسوريا وسيناي وليبيا وا ردن.” الك ار“
 يران  بعداد  دمشت   – ية قمقد علم مساحة خمسة عواصم الشيعة بقيادة ايران  يشكلون  وة موا

بيرو  وصنعاي  فب الو   الذى ققج  في  أعين ا يرانيين الم البحرين القب بقي  ب ضل الردع 
السعودى. الوضا ا  ليمب أك،ر قعقيدا تن  مقابل هذه المواجيا  الداخلية فب الدول ا سلمية 

 السنية الم مواجية جينمية. –سقين  الشيعية السنية قشقد المواجيا  بين مدر 
هذه القعبيرا  العني ة قنقل الصراع الدامب من سوريا الم لبنان  هناك دعا نصر هللا أما اللبنانيين 
الم أن يقاقلوا الم جانب  ضد الحركا  ا سلمية السنية ولصالح ا سد  واقيم اسرافيل والو يا  

ل  فان كقافل عبد هللا ع ام القب قنقمب للقاعدة قسبب  لح ل هللا المقحدة بدعم داعع. وفب المقاب
فب بيرو  بأضرار كبيرة حقم انن  اقيم  أما نصر هللا بالسي رة علم لبنان ودع  الجنود 

 اللبنانيين السنيين الم قرك الجيع وا نضمام الم المقمردين.
مام القعاةم ا يرانب الذى ييدد وجودها. الدول العربية المعقدلة م لول منيا ايضا انشاي خ  دفاع أ

اسقمرارا للمواجية القديمة ضد العرل  يسعم ا يرانيون الم السي رة علم المن قة من خلل قجسيد 
 موحاقيم ا مبريالية. فب الو   الذى قدير في  الو يا  المقحدة  صة غرام سرية مشكوك فييا ما 

ايرانو  وقدفا مقابل ذلك السماح ليا بالقعاةم النووى  ايران من اجل قص ية داعع لصالحيا معدوة
 وق وير صواري  عابرة القارا  وا  مار الصناعية القجسسية مللغراض السلميةو.
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وهكذا  من كان ل  مصلحة فب نشر هذه المقابلة بين حماا وا يرانيين  القب جر   بل نص  
رض خيانة حماا انن بالذا   حيث قحمل سنة  انن بالقحديد؟ يبدو أن النشر كان ييد  الم ع

خ و  المواجية الدينية العني ة بين الشيعة والسنة بعدا وجوديا  فب الو   الذى ن د في  صبر 
الرأى العام لعملية مصرية فلس ينية  إعداد. هل الحديث يدور عن وأخواقياالمصريين قجاه حماا 

ب القب قق  وراي النشر وكأنيا قعقر   ادمة ضد حماا الخافنة فب   اع غ ة؟ ربما حماا ه
 الجديد؟. ابيرانببالملك 

09/0/0202 ،اليوم إسرائيل  
09/0/0202، رأي اليوم، لندن  
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