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 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1

 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2

 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3

 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4

 

 
  
 قتيال صهيونيًّا حصاد العام األول 40و شهيدا   249 :نتفاضة القدسإ         -

 تصاالت إلنجاحهاترحيب فلسطيني ودعوات لدعمها وتكثيف اإل الجهاد:  مبادرة         -

 لتقويض السلطة وعودة الصراعشلح يوجه تهديدات ُمبطنة إلسرائيل ومبادرته تهدف  اإلحتالل:          -

 لو اندلعت حرب في قطاع غزة فستكون األخيرة ليبرمان:         -

 توصي بدارسة عودة حكومة هنية لمزاولة عملها كتلة التغيير واإلصالح         -

ل فتح مسؤولية فشلها حماس         -  تعلن إنتهاء مدة حكومة التوافق قانونيا  وتحم ِّ

 نتخابات المحلية جاءت بقرار أوروبي وتأجلت بقرار إقليمياإل حماس:         -

 حتاللستقواء باإلنطالقتها وعدم اإلإعلى فتح العودة لمبادئ  البردويل:         -

 تنشر تفاصيل عن عملية القدس القناة العاشرة         -

 قتراعخالل صناديق اإلنتخاب الرئيس الفلسطيني القادم يجب أن يكون من إ عباس زكي:         -

 نتهاك خطير للحق بحرية التعبيرإإغالق "فيسبوك" صفحات فلسطينية  حماس:         -

 هو أكبر تهديد لها اليوم 67نتصار "إسرائيل" في حرب إ الجنرال غازيت:         -

 للفلسطينيينشبكات التواصل اإلجتماعي تحرض على "إسرائيل" وباتت ملهمة  جنرال إسرائيلي:          -

 التركي يؤكد أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة -المجلس الوزاري الخليجي  الرياض:         -

 اللوبي السعودي في واشنطن يدعو بالده إلى التحالف مع "إسرائيل"  سرائيل:إالسعودية و         -

 ستمرار حصار قطاع غزةإيحذر من  مالدينوف         -

 عملية القدس.. تطور نوعي وإستثنائي         -

 يجب إنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي وإحقاق حقوق الفلسطينيين بتسيلم:          -

 تطالب بتدخل مجلس األمن الدولي لوقف اإلستيطان السالم اآلن          -

 حرب يومية تجري قبالة سواحل غزة القناة الثانية:         -

 % في سلوان خالل سبع سنوات 70المستوطنين بـزدياد إ القدس:         -
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 المعركة من أجل البقاء لم تنتهِّ والترحيل لم يغادر أحالم الصهيونية فلسطينيي الداخل:         -

 مليون دوالر 100تفاقية مع نوبل إنيرجي توفر سنويا  اإل األردن:         -

 2014و"إسرائيل" منذ  لقاءات سري ة بين السعودية جيروزاليم بوست:         -

 لى دولة الكانتونات الفلسطينية المحتلة!إيحول الضفة  ستيطاناإل         -

 "إسرائيل" تخشى أنفاق حماس وتتأهب لمواجهتها ديختر:         -

 الهجمات الفلسطينية باتت عادة يومية معاريف:       -

  تشرين الثاني المؤتمر العام السابع لحركة فتح في  مقبول:        -

 المقاومة بغزة قامت بإجراء تجربة لصاروخ بعيد المدى تقارير العدو:         -

 لم تعد تحتمل فتات الديمقراطية الذي تعطيه للمواطن العربي إسرائيل         -

 الديموغرافيا تؤرق "إسرائيل" معاريف:         -

 فلسطينية مع شخصيات دينية إسرائيليةإدانة للقاء جمع شخصيات دينية التطبيع:         -

 حتاللوقفة فلسطينية تطالب بإطالق سراح سبعة آالف أسير في معتقالت اإل األسرى:         -

 الروابط العسكري ة واألمني ة مع مصر تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثناء حكم مبارك تل أبيب:         -

 لى فتح عبر مؤتمر العين السخنةتحاول فرض مصالحة داخلية ع مصر         -

 مؤتمر المركز القومي مرفوض وما ينتج عنه باطل وغير شرعي فتح:         -

 تجاهات الختيار الرئيس الفلسطيني القادمإأربعة          -

 الفلسطيني ون غاضبون من تقارب األردن وإسرائيل         -

 يعد  "األقصى" "تراثا إسالميا خالصا"تعتمد بشكل نهائي قرارا   اليونسكو         -

 مسرح العبث بـ"اليونسكو" مستمر ويقلل من الشرعية القليلة التي بقيت لديها نتنياهو:         -

 قرار اليونسكو رسالة للواليات المتحدة و"إسرائيل" أبو ردينة:         -

 منظمة أخرىتنتقد هجوم نتنياهو على "بتسيلم" و اإلدارة األمريكية         -

  يطالب عددا  من الحكومات بعدم حضور مؤتمر "توحيد القدس" عريقات         -

 حتالل وغياب الدعم الدوليالتنمية الفلسطينية المستدامة مستحيلة في ظل اإل الحمد هللا:         -

 صفقة وسنفاجئ العالم أيالعدو سيدفع الثمن مرغما  في  أبو عبيدة:         -

 في قيادة األمة  لى قيام العلماء بواجبهم ودورهمإالملتقى العلمائي الدولي الثاني يدعو غزة:         -

 ستيطان اإلسرائيليدولة يهاجمون اإل 44ممثلو أكثر من األمن:         -

 دحالن يخطط لشق صفوف الفلسطينيين في الخارج بدعم مصري العربي الجديد:         -

 آالف اليهوديات والفلسطينيات يتظاهرن ضد نتنياهو ويطالبنه بالسالم تل أبيب:         -

 تدعو عباس للمصالحة الفتحاوية أوال   االهرام المصرية -

 الوجود العسكري الروسي في المتوسط وسورية يثير القلق إسرائيل:   -

اصات "دولفين" معاريف:        -  إسرائيل تسعى لشراء ثالث غو 

 يجب أن تكون "إسرائيل" في حالة جاهزية دائمة أمام حزب هللا وحماس يدلين:         -

 خالل أسبوعين 300عتقال إو 115ستشهاد مواطنَين وإصابة إ أوتشا:         -

 تركيا تطور منظومة دباباتها بمساعدة "إسرائيل" صحيفة ديفنس نيوز:         -

 المسجد األقصىيدعو جمهوره لعقد إجتماع شعبي قرب  ترامب          -

 غموض إسرائيلي حول مهمات أسراب الطائرات بدون طيار تقرير:         -
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 حصاد العام األول صهيونيا   قتيال   40و شهيدا   249 :نتفاضة القدسإ

ها مركز القددس لدراسدات الشد"ن ساإلسدرائيليس والفلسدطيني فدي الدوكرى األولدى ة أعد  خلصت دراسة إحصائي   

عبر  نتهاكات قائما  حتالل الصهيوني، مع بقاء حجم اإلقاوم لإلالقدس، إلى حدوث تراجع في األداء الم  نتفاضة إل

 جة لضرب صمود الفلسطينيين.نه  م  سياسات م  

د 215فيما استشدهد ، شهيدا   249ووفق الدراسة بلغ عدد الشهداء        شدهيدا   30ة بمدا فيهدا القددس، وف  مدن الض 

، شدهيدا   77مديندة الخليدل عددد الشدهداء بواقدع  رتوتصد   ،من أراضي الداخل المحتل  في قطاع غزة، وشهيدان 

دمصداب توز   300و ألفدا   18فيما بلغ عدد اإلصابات نحو  واألراضدي  ة ة والقددس وغدز  ة الغربي دف  عدت بدين الض 

 .1948ة عام المحتل  

فددي الشددهور  العدددد شددهداءف فيمددا بلددغ 104رتقددى إ، 2016ه منددو مطلددع العددام الجدداري ة أن ددوأضددافت اإلحصددائي  

 .شهيدا   145ف 2015خيرة من العام الماضي ربعة األاأل

 100عمليدة دهدس، و 27عمليدة طعدن، و 121فدي  مصدابا   672ونحدو  صهيونيا   قتيال   40ورصد التقرير      

قويفة مدن  29، وصاروخا   60حادثة إلقاء حجارة، و 4234إلقاء زجاجة حارقة، و 1422عملية إطالق نار، و

 غزة.

عتقدداالت فددي األرض حيددب بلددغ عدددد اإل ،عتقدداالت فددي األرض الفلسددطينيةحجددم اإل واضددح   وارتفددع بشددكل      

 271 تقلد، فيمدا اعت  2155قلدوا بلدغ وعدد األطفدال القاصدرين الدوين اعت   أسير وأسيرة، 8500ة نحو الفلسطيني  

أسدديرا  وأسدديرة بتهمددة التحددريا علددى مواقددع  250مددن الفتيددات القاصددرات، مددن بيددنهم  40مددن النسدداء، بيددنهن 

 ة.تهم من مدينة القدس المحتل  جتماعي سفيسبوكس، غالبي  التواصل اإل

ة على النحو اآلتي:       وي رِجع المركز أسباب إنحسار اإلنتفاضة إلى جملة األسباب المهم 

مارسدت السدلطة فدي مطلدع األحدداث دور الصدامت اإليجدابي، واسدتمر  :مسؤولية السلطة الفلسطينية:أوال      

ان مدن الوصدول إلدى منداطق أشهر لكن بعدها مارست السلطة تجفيف منابع الصدورة بمندع الشدب   3هوا الموقف 

 ستمرارها.إر على ماس األمر الوي أث  الت  

ة الكتلة اإلسالمية والشدبيبة فدي صائل خاص  فيه ب"ن الوراع الطالبي للف ا ال شك  مم   ثانيا: مسؤولية الفصائل:    

األمدر الدوي سداعد علدى خفدا  ،نتفاضدةالبداية أث ر في الحضور، لكن هدوا الددور تراجدع فدي الشدهر الرابدع لإل

 ة في األحداث.مستوى المشاركة العام  

خاصددة فددي جانددب  كبيددرة   فقددد بددولت بعددا الفصددائل ومنهددا حمدداس جهددودا   ،وبحسددب رصددد مركددز القدددس     

دهات العام  التحريا والمحاوالت للدفع نحو تنفيو عمليات، إال أن التوج   ة نجحدت فدي فدرض ة الغربي دف  ة في الض 

عدم قدرة الفصائل الفلسدطينية  هو لألحداث، ساألمر الوي يعني أن المسؤول عن تراجع األحداث ةرؤية ضابط

 قيادة الشارع المتفاعلس. على

دة بامتيداز، األمدر الدوي نجدح  80 ثالثا : الحالة الشععبية:       % مدن أحدداث إنتفاضدة القددس كاندت شدعبي ة عام 

هدا اإلعتقداالت الكبيدرة والعندف المضاعف. وأضداف اإلحتالل فدي ضدرب بنيتده عبدر سلسدلة مدن الخطدوات أهم 

 ب في حصارهاس.ة التي لم تستطع خلق قيادة ميدان، ما تسب  سلكن األهم هو سيولة الحالة الشعبي  

األمدر  ،دة فدي األرض الفلسدطينيةة الموح  كبير في الرؤية السياسي   إشكالهناك ستراتيجية الوطنية:: اإلعا  راب    

ة مشدداركة العربي ددالفددي  االددوي أربددك المشددهد، بددل أورث الحالددة الفلسددطينية حالددة إحبدداط كبيددرة تبددرز صددورته

 ل.حتالل شمعون بيرس على سبيل المثاة في دفن رئيس دولة اإلوالفلسطيني  

  

 ترحيب فلسطيني ودعوات لدعمها وتكثيف اإلتصاالت إلنجاحها الجهاد:  مبادرة
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القدت مبدادرة أمدين عددام حركدة الجهداد اإلسدالمي، د.رمضددان عبدد هللا التدي طرحهدا خددالل كلمدة ألقاهدا فددي      

  نتوتضدم   ،مدن أغلدب الفصدائل الفلسدطينية ترحيبدا   ،النطالقة حركة الجهداد اإلسدالمي 29مهرجان الوكرى الـ

 المبادرة النقاط العشر التالية:

 فاق أوسلو، ووقف العمل به.ت  إإعالن الرئيس عباس إلغاء  - 1

 عتراف بدولة إسرائيل.مة التحرير سحب اإلإعالن منظ   -2

 مة لتصبح اإلطار الوطني الجامع.إعادة بناء المنظ   -3

عتبدار ب إعدادة اإلحتالل، وهوا يتطل دة لمقاومة اإلر وطني، وأن األولوي  إعالن أن المرحلة هي مرحلة تحر   - 4

 حتالل.نتفاضة شاملة لدحر اإلللمقاومة والثورة لتصبح اإل

 ل من أوسلو.ستراتيجية على قاعدة التحل  إد ونقسام وتحقيق الوحدة وصوغ برنامج جديد موح  إنهاء اإل - 5

 صوغ برنامج وطني لتعزيز صمود الشعب ووجوده على أرضه. - 6

ددلخددروم مددن حدداإلا -7 ، ة والت"كيددد أن الشددعب هددو شددعب واحدددة وغددز  ف  ختزال فلسددطين أرضددا  وشددعبا  فددي الض 

 ومناطق الشتات. 1967 ومناطق 1948 المناطقالمحتلة عامبب كل مكونات الشعبوهوايتطل  

 ة تجدداه هدددوه الخطددوات، ووقددف قطدددار الهرولددة نحددو العددددو  ة واإلسددالمي  صددال بكددل األطددراف العربي دددت  اإل -8

 ة، والعمل مع الشقيقة مصر لرفع الحصار عن غزة.الصهيوني، وسحب المبادرة العربي  

مة التحرير بمالحقة دولة الكيان وقيادتها أمدام المحكمدة الجنائيدة الدوليدة كمجرمدي حدرب أن تقوم قيادة منظ   -9

 وتعزيز المقاطعة الدولية.

 إطالق حوار وطني شامل. -10

     

  لدعمهاترحيب فلسطيني ودعوات 

والتدي  ،ل الفصدائل والشخصديات الفلسدطينيةب دا  واسدعا  مدن قِ والقت مبادرة سالنقاط العشرس ترحيبدا  فلسدطيني       

 بادرة شاملة لتصويب الوضع الفلسطيني.اعتبرتها م  

ات ردود الفعددل المتواليددة علددى مبددادرة سالنقدداط العشددرس جدداءت سددريعة حيددب طالبددت الفصددائل والشخصددي       

ة الوازنددة بضددرورة دعددم المبددادرة ومسدداندتها، وخرجددت دعددوات الددبعا مددنهم إلددى ضددرورة تكثيددف الفلسدطيني  

ة ودعوتهدا ة مصدر العربي داء فدي جمهوري دوبدين األشدق   صاالت بين كدل قدوى وشدرائح شدعبنا، وبينهدا جميعدا  ت  اإل

 .ةة الفلسطيني  ة مكثفة بما يحفظ القضي  لرعاية حوارات فلسطيني  

 حماس

ودعدت  ،بادرة شاملة لتصويب الوضدع الفلسدطينيبت حركة حماس بمبادرة حركة الجهاد، واعتبرتها م  رح       

اء فدي حركدة الجهداد ئدة فدي الوقدت ذاتده ساألشدق  ة إلى دعم هوه المبادرة ومساندتها، مهن  ة األطراف الفلسطيني  كاف  

 بخيار المقاومة طريقا  للتحريرس.ك ر عن التمس  ة التي تعب  نطالقتهم الجهادي  إاالسالمي بوكرى 

د ،ار القيادي في حركة حمداسالدكتور محمود الزه     نحدن نحمدل الرسدالة التدي طرحهدا سب بالمبدادرة وقدال:رح 

 قه؟س.كيف يمكن أن نطب   مقبول والمهم   هوا مشروع   .الدكتور شلح إلى العالم العربي واإلسالمي

 النائب محمد دحالن

 -مبدادرة سأبدو عبددهللاس   ل تقدديره الكبيدر لمدا جداء فديه يسدج  وقدال إن د ،بالمبدادرة حدالنالنائب محمدد د أشاد     

د-د.شلح  ق مدا تعل د ة  ، ورأى في مبادرته قواسم عديدة مشتركة بين مختلف قوى العمل الدوطني الفلسدطيني خاص 

دد ة.وأضدداف سأضددم  ة الفلسطيني  منهددا بالوحدددة الوطني دد أطلقدده الدددكتور فددي ر الددوي صددوتي لصددوت العقددل والتبص 

اء فدددي وبدددين األشدددق   صددداالت بدددين كدددل قدددوى وشدددرائح شدددعبنا، وبينهدددا جميعدددا  ت  خطابدددهس.ودعا إلدددى تكثيدددف اإل

 ز األمن القومي العربي.ة ويعز  ة الفلسطيني  فة بما يحفظ القضي  ة مكث  لرعاية حوارات فلسطيني  ،ومصر
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 ةالجبهة الشعبي  

ة هاني ثوابتة، أن مبادرة األمين العدام لحركدة الجهداد، حدول الشعبي   ة للجبهةد عضو اللجنة المركزي  بدوره أك     

إن المبدادرة نمدوذم للخطداب الوحددوي سوقدال:  ،ات دعدم وإسدناد لهدالدى للي دإة وبحاجة الوضع الفلسطيني، مهم  

الوي يدعو إلعادة اللحمة وصياغة البرنامج الوطني على أساس الشراكة وت"سديس مرحلدة جديددة مدن العالقدات 

 .سةة الداخلي  الفلسطيني  

ذا قلندا إةس، أضداف: سبادرة والتي وصفت المبادرة بـ سغيدر الواقعي دا  على موقف حركة فتح الرافا للم  ورد      

نقسام يجدب أن ينتهدي ذا ما لمن الجميع أن اإلإة، وة هي شعار فستبقى هوه المبادرة غير واقعي  أن الوحدة الوطني  

 رس.فاألمور ستتغي  

دا  علدى أن المبدادرة شدد  نقسدامس، م  ع: سهوه األصوات ال تريد للمبدادرة أن تدرى الحيداة وال تريدد إنهداء اإلوتاب    

ة على األرض من خالل حوار وطندي ي  ة من قيادتي فتح وحماس، وأن يخطوا خطوات جد  لى إرادة جاد  إبحاجة 

 س لبرنامج المقاومة.شامل يؤس  

 الجبهة الديمقراطية

مبدداردة متكاملددة ال  ، أنة طددالل أبددو ةريفددةتبددر عضددو المكتددب السياسددي للجبهددة الديمقراطي ددعإومددن جانبدده     

ة التدي زمدة الحالي دن مدن الخدروم مدن األات تنفيو للمبادرة حتدى ندتمك  من وضع للي   سالبد  : وقال،دة األوجهومتعد  

دا  علدى ضدرورة وضدع ترجمدات مشدد   ،ة للمبدادرةد مساندة الجبهة الديمقراطي دةس.وأك  تعاني منها الحركة الوطني  

 ن من نقلها من النظري للعملي.مك  ة سريعة للمبادرة بما ي  عملي  

 حزب الشعب

ن المبدادرة حملدت العديدد مدن النقداط واألسدس أقال وليد العوضي عضو المكتدب السياسدي لحدزب الشدعب،      

عيد ة جامعة، ت  ة فلسطيني  ستراتيجي  إرؤية  فاق علىت  ة لضرورة اإلة، وجاءت لتعكس عمق الحاجة الفلسطيني  الهام  

 عد.ة مكانتها على مختلف الص  ة الوطني  للقضي  

مضدى، ضدرورة عقدد لقداء فلسدطيني شدامل علدى  وقدت   ألمر بات يستدعي أكثدر مدن أي  اهوا  ن  ب"وأضاف       

ة، القدوى الفلسدطيني  خدرى مدن أة لراء وأي د ،ة لبحب مقترحات حركة الجهادالقوى الفلسطيني   أعلى مستوى، يضم  

نقسام فدي أسدرع إلنهاء اإمة ذلك الالزمة لتنفيوها وفي مقد   األسس ة ووضعستراتيجي  إلفاق على هوه ات  إلبهدف ا

 ممكن. وقت  

 حركة األحرار

ها تمثل موضع إجمداع أن   دا  مؤك  ،ة خالد أبو هالل بمبادرة الجهادب األمين العام لحركة األحرار الفلسطيني  رح      

رسددمت خارطددة طريددق لتصددويب البوصددلة وترتيددب البيددت الفلسددطيني والخددروم مددن  أن هدداو ،الفلسددطيني للكددل  

ة وعقد حدوار وطندي لتقاط هوه المبادرة الهام  إالفلسطيني  د أبو هالل ب"ن المطلوب من الكل  األزمة الراهنة.وشد  

ل رئديس السدلطة محمدود ب دمدن قِ  عِ توق دم   ى لدو قوبلدت بدرفا  حت د ،ات لتطبيقهداق لمناقشدة بنودهدا وإيجداد للي دعم  م  

 عباس الوي يرفا إنهاء أزمات شعبنا الفلسطيني.

 حركة المقاومة الشعبية

نقسددام نهدداء اإلإالتوافددق الفلسددطيني وضددرورة  أن   ىدت علددة بالمبادرة،وأك ددبددت حركددة المقاومددة الشددعبي  رح        

هدداف أهو المدخل لتحقيق  ،مشروع سياسي مقاوم ىصالح البيت الداخلي الفلسطيني والتوافق علإالفلسطيني و

 حتالل.نهاء اإلإة وي  شعبنا بالحر  

  

 شلح يوجه تهديدات مبطنة إلسرائيل ومبادرته تهدف لتقويض السلطة وعودة الصراع اإلحتالل: 
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رمضددان سددالمي مددين عددام الجهدداد اإلأ  رسددلهاأنددة بط  ت م  داة عددن قلقهددا مددن تهديددسددرائيلي  إعربددت مصددادر أ      

ة مني ددأة وسددتخباري  إحددتالل عددن مصددادر ذاعددة جددي  اإلإة.ونقلددت خالل مهرجددان حركددة الجهدداد فددي غز  ،شددلح

 ن  ألدى إشدير كدل الددالئل فيمدا ت   ،ةط لهجدوم علدى غدز  خط دسرائيل ت  إن  "رمضان شلح يزعم ب ن  سإ ة قولها:صهيوني  

 دخلت،وسددرائيلإعنددف قادمددة مددع  سددتعداداتهما لجولددةإسددها حمدداس والجهدداد تواصددالن أفصددائل غددزة وعلددى ر

 .سفة في غزةستعداد لمعركة التحرير ضمن نفس سياق الحركات المتطر  ار باإلتصريحات الزه  

لدى إرسالة شلح ومبادرته تهددف  ن  أو ،في المهرجان  ةستعراض قو  إحركة الجهاد قامت ب ن  المصادرإ وقالت   

 فين.الم لصالح المتطر  ات الس  فاقي  ت  إلغاءإالسلطة الفلسطينية وتقويا إلى و، لو  ع األلى المرب  إعادة الصراع إ

 

 لو اندلعت حرب في قطاع غزة فستكون األخيرة ليبرمان:

د وزيددر شددد   ،ةل مقابلددة مددع وسدديلة إعددالم فلسددطيني  ه فددي أو  لكترونددي أن ددعلددى موقعهددا اإل سكشددفت سمعدداريف     

هددا رب بددين سإسددرائيلس والمقاومددة فددي قطدداع غددزة فإن  ندددلعت حددإه سفددي حددال الحددرب أفيغدددور ليبرمددان علددى أن دد

 ستكون الحرب األخيرةس.

ة القضدي   ق بحدل  ما يتعل   ق ليبرمان لرؤيته بكل  صحيفة سالقدسس الفلسطينية، تطر    وفي المقابلة، التي نشرتها    

ة سدتيطاني  الددولتين، وتبدادل األراضدي، بحيدب يشدمل حفداة إسدرائيل علدى الكتدل اإل ة على أساس حدل  الفلسطيني  

 الكبرى.

 

 توصي بدارسة عودة حكومة هنية لمزاولة عملها  كتلة التغيير واإلصالح

ي حكومدة إسدماعيل دراسدة عدودة تدول   ،ة في المجلدس التشدريعي الفلسدطيني باإلجمداعت اللجنة القانوني  أقر        

وقددال النائددب  ي حكومددة الحمددد هللا   فددي رام هللاجعددن واجباتهددا تجدداه قطدداع غددزة.اولددة عملهددا بعددد تخل ددة لمزهني دد

د لمتابعدة عق  سدي   ا  إن نقاشدا  وطني دس  بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح، مشير المصدري،

ولة مهامها في قطداع غدزة، نتيجدة لمزا 11التوصية التي صدرت عن المجلس، حول دراسة عودة الحكومة الـ 

 .سةنتخابات البلدي  بعد قرار إلغاء اإل ة  القطاع، خاص   ة بحق  حالة ساإلهمالس التي تمارسها الحكومة الفلسطيني  

اب حماس في تشريعي غزة إلعدادة ث باسم حركة فتح، فايز أبو عيطة: سإن دعوة نو  ومن جهته قال المتحد       

دعددوة  عددد  خالفددة للقددانون، وت  القيددادي فددي حمدداس، إسددماعيل هنيددة للحكددم هددي دعددوة م  حكومددة حمدداس برئاسددة 

وجدود  ما فدي ةدل  ة، ال سدي  شدرعي   ال يحظى ب"ي   عتبر عمال  هوه الدعوة ت   د أن  وأك   ،نقسامسنفصال وتكريس لإللإل

فدتح وحمداس وفصدائل  التوافق عليهدا بدين حركتدي حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد هلل، التي تم  

 فاق الشاطئ.ت  إة شاركت في فلسطيني  

  

ل فتح مسؤولية فشلها حماس  تُعلن إنتهاء مدة حكومة التوافق قانونيا  وتحم ِّ

نتهدت إالحمدد هللا  يحكومدة التوافدق الدوطني التدي يرأسدها الددكتور رامد أعلنت حركة حماس مدن جهتهدا أن       

هدا عمليدة ها التي أوكلدت لهدا وأهم  ، وفشلت في إنجاز مهام  2014لعام « الشاطئفاق ت  إ»فق عليها في ت  تها الم  مد  

ة، فيمدا أعلدن المكتدب الحكدومي فدي غدزة عدن حركدة ة والرئاسي  نتخابات التشريعي  دمج الوزارات والتحضير لإل

 ق إليها من قبل.التطر   ة، في خطوة مفاجئة لم يجرِ الت كبيرة بين رؤساء الهيئات الحكومي  تنق  

ة لهدا مسدؤولي  حركدة فدتح، وحم   ،صدحافي وانتقد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصدريح      

ة ة حزبي ددرتهنددة بقددرارات فتحاوي ددحكومددة الحمددد هللا م   إن  :س. وقددالسفشددل حكومددة الحمددد هللا فددي إنجدداز مهامهدداس

ا تجداه قطداع غدزة، بدل أصدبحت تكيدل بمكيدالين اتهل مسؤولي  تتحم  لم و ،ة ولم تقم بواجباتهاة توافقي  وليست وطني  

بالتوافق  2014لت في حزيران ك  . وذكر أن هوه الحكومة التي ش  سةف  ة والض  وتمارس التمييز العنصري بين غز  
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ة بعدد تعيدين غير توافقي  س، لعدم نيلها ثقة المجلس التشريعي. وقال إنها أصبحت سةغير قانوني  سبين فتح وحماس 

 .سفق عليهمت  م  دد غير وزراء ج  

   

 نتخابات المحلية جاءت بقرار أوروبي وتأجلت بقرار إقليمياإل حماس:

لدت ة جداءت بقدرار أوروبدي وت"ج  لي دنتخابدات المح  إن اإلسقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهدري،      

رئديس السدلطة محمدود عبداس  فدإن   ،سدتمعت لهدم حمداسإه وفقا  لمسؤولين دوليدين . وأشار إلى أن  سبقرار إقليمي

ددنتخابددات وكددان يددراهن علددى أن تجددري اإلة إلجددراء اإلسددتجاب لضددغوط أوروبي ددإ ة فقددط دون ف  نتخابددات بالض 

 ،نتخاباتة لوقف اإلرت للحركة حول ضغوط مورست من أطراف إقليمي  معلومات أخرى توف   ه إلى أن  ة.ونب  غز  

 نتخابات جاء في هوا السياق.إلغاء اإل ولوا فإن  

الخطيئدة األكبدر هددي  هدا  إلدى أن  نتخابددات خطيئدة كبيدرة، منو  واعتبدر قدرار المحكمدة العليدا بوقدف إجدراء اإل     

ة. ولفت إلدى ختص  نتخابات م  إة وتشكيل محكمة محاولة شرعنته من خالل دعم الحكومة لتجاوز القضاء في غز  

تعدديل القدانون بعدد أن  ه ال يصدح  حكمة البدايات، كمدا أن دة هي مختص  المحكمة الم   فيد ب"ن  ا  ي  ا  قانوني  هناك نص   أن  

 ة.نتخابي  ة اإلبدأت العملي  

ة نتقائي دا اإلنتخابات، أم  معالجتها بعد اإل نتخابات، وبعد ذلك من عنده مالحظة تتم  اإل يجب أن تستمر  سوتابع:     

ه ال يوجدد طدرف د علدى أن دوشدد   سدات.. وطالب باحترام التوافق والوهاب إلدى توحيدد المؤس  سمرفوض فهي أمر  

ة  على غيرها، ومثلما لها أن تكون وصي   سات مسموح  ا  على الطرف اآلخر، وال مؤس  مسموح له أن يكون وصي  

د ،ة ويجب التوحيدد بينهمداة يوجد محكمة عليا في غز  ف  يوجد محكمة عليا في الض   ة وصدايتها ف  ال أن تفدرض الض 

 ة.على غز  

ضدرورة الددخول فدي علدى و ،ةة الفلسدطيني  بهدا القضدي   علدى خطدورة المرحلدة التدي تمدر   د أبو زهريكما أك       

فدق عليهدا ت  ة م  ة وطني دسدتراتيجي  إل إلدى ة والشعارات للتوص  يشارك فيه الجميع بعيدا  عن الثنائي   حوار وطني جاد  

 د والوصاية.للخروم من األزمة بعيدا  عن التفر  

  

 لمبادئ إنطالقتها وعدم اإلستقواء باإلحتاللعلى فتح العودة  البردويل:

نطلقدت مدن أجلهدا قبدل أكثدر مدن نصدف قدرن إدعت حركدة حمداس، حركدة فدتح، إلدى العدودة لمبادئهدا التدي      

علددى  ا  رد   ،حتالل. جدداء ذلددك علددى لسددان القيددادي فددي الحركددة صددالح البردويددلسددتقواء بدداإلف عددن اإلوالتوق دد

عقدها مع حركة  أسامة القواسمي الوي طالب فيها حركة سحماسس بفا   تصريحات الناطق باسم حركة سفتحس

ف عن التخوين. وأعدرب البردويدل عدن أملده أن تعدود حركدة اإلخوان المسلمين ودعم الشراكة الوطنية، والتوق  

ي مشدروع التسدوية والتندازل عدن األرض ، وتوقدف تبن د1965سفتحس إلى المبادئ التي انطلقت مدن أجلهدا عدام 

عدن  وقدال:سعلى حركدة فدتح وقيدادات السدلطة أن تكدف   حتالل واالرتهان له.والتنسيق األمني مع اإل ةطينيالفلس

ة وتحدداول أن تلقددي بماسدديها علددى حركددة %مددن أرض فلسددطين التاريخي دد 78النصددائح وهددي التددي تنازلددت عددن 

ة سدتحقاقات الوطني دن اإلمارسه مدن خدالل هروبهدا الكبيدر مدوعلى فتح أن تنظر إلى حقيقة الواقع الوي ت  .حماس

 حتاللس.ودعمها لسلطة أوسلو ودفاعها عن التنسيق األمني مع اإل ،ةواألخالقي  

لدى حضدن الشدعب إة هو الوي يجب أن يعود إلدى رشدده وحتالل وجهات أجنبي  سالوي يستقوي باإل :وأضاف     

 ،دماء قادتها ثمن لحريدة شدعبهاة مقاومة دفعت ة فلسطيني  الفلسطينيس. وأوضح أن حركة سحماسس حركة وطني  

ددة مثددل مددا فعلددت حركددة فددتح التددي ترتمددي تحددت اإلرتهددان لجهددات أجنبي ددسوال تقبددل اإل ة مددن حددتالل وتنظددر لقم 

  المساعدات كي تبقيها على قيد الحياةس.

     

 عن عملية القدس  تنشر تفاصيل القناة العاشرة
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بعدد   ستشهاد الناشط المقدسدي، مصدباح أبدو صدبيح،إة حول ة تفاصيل جديدنشرت القناة العاشرة اإلسرائيلي       

ثنددين منهم.ونشدددرت التفاصدديل، بعدددد سددماح الرقابدددة إإطالقدده النددار علدددى مجموعددة جندددود مسددتوطنين، وقتلددده 

ة، دون محاولدة حين ببندقيدة  تدافورج فدر  مدن مكدان العملي دأوضدحت أن سأحدد الجندود المسدل  وة بدولك، اإلسرائيلي  

 إطالق النارس.

حدتالل إلطدالق و العمليدة أد ت بجندود اإلنف دها م  لة حول المركبة التي يستقل  ضل  كما ذكرت القناة أن سبالغات م      

ة مددن ن الشددرطة اإلسددرائيلي  ل فددي ثددالث مندداطق مختلفددة، دون تمك ددو ستنق ددنف ددالم   ن  أو ،النددار تجدداه مركبددة أخددرىس

ة، حيدب تمك دن بعدد أربدع سدتكمال العملي دإفدي   البالغات الخاطئة حول المركبة ساعدت ن  أضافت أستهدافهس. وإ

ة، اجدة ناري ددر   ة من إطالق وابل من الرصاص تجاه أحد جنود حرس الحدود، الوي كان يستقل  دقائق من العملي  

 .وأرداه قتيال  

دسالقددو   وقالدت القنداة العاشدرة إن         طلقدة تجداه مركبتدده، وبعدد ذلدك تددم   30 - 25ة والشدرطة أطلقددت ات الخاص 

  د من تصفيتهس.على جسده للت"ك   قتراب أكثر من المركبة، وإطالق النار مباشرة  اإل

 

 قتراعنتخاب الرئيس الفلسطيني القادم يجب أن يكون من خالل صناديق اإلإ عباس زكي:

الرئيس الفلسطيني القدادم يجدب أن يكدون نتخاب إإن سة لحركة فتح عباس زكي، قال عضو اللجنة المركزي        

حدديب عدن  ه ال يوجد حاليدا  أن   ة وليس من خالل البرشوتاتس، مؤكدا  قتراع، وبإرادة شعبي  من خالل صناديق اإل

مددة التحريددر أو ة، ال فددي منظ  وأضدداف سال يوجددد لدددينا فددي النظددام والقددوانين الفلسددطيني  ،موضددوع الددرئيس القادم

 رئيسس.حركة فتح، منصب نائب لل

ث عن ترشيح ناصر القدوة خلف ا لعباس، أوضدح أن هدوه المعلومدات سال مكدان وحول التسريبات التي تتحد        

ح سإن كان للقدوة حظوة فليترش د ضيفا  ة ذاتهاس، م  سم  القدوةج هو حرق للشخصي  لها من الصحة، وأن تكرار اإل

 ب عن هكوا موضوعس.فال يوجد حدي ،حين ولكن ليس اآلنمثله مثل باقي المرش  

ر عقده نهاية نوفمبر/ تشدرين قر  إن المؤتمر السابع لحركة فتح والم  سوعن المؤتمر السابع لحركة فتح، قال       

ة فددي سدتراتيجي  إأن المددؤتمر سيقر   رت لعقددهس، موضدحا  اإلرادة والظدروف تددوف   سدتحقاق ألن  إالثداني القدادم، هددو 

دد فددي اإلقلدديم مددن أحددداث، إضددافة   نسددداد عمليددة التسددوية، ومددا يجددريإضددوء  ة والقدددس ة الغربي ددف  إلددى تهويددد الض 

 تين.المحتل  

ة للمددؤتمر السددابع أن ساللجنددة التحضدديري   د أن ال مددؤتمر بدددون حضددور قيددادات فددتح مددن غددزة، موضددحا  وأك دد    

 % من أعمالهاس.90برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة صخر بسيسو، أنجزت 

   

 ة التعبيرنتهاك خطير للحق بحري  إسبوك" صفحات فلسطينية إغالق "في حماس:

شق، عضو المكتب السياسي لحركة سحمداسس: سإن  إقددام سفيسدبوكس علدى إغدالق صدفحات        ت الر  قال عز 

أي، وتعدد   ي دحتدرام حر  إة التي تفرض عليده نتهاك خطير للمعايير المهني  إة هو فلسطيني   صدار   ة التعبيدر عدن الدر 

حددتالل لددم يسددتطع عبددر السددنوات ة التددي كفلتهددا المواثيددق الدوليةس.وأضدداف أن  اإلط الحقددوق اإلنسدداني  علددى أبسدد

 ة إخماد الصوت الفلسطيني المقاوم والمدافع عن حقوقه.ة الوحشي  الطويلة بالته الحربي  

ة متواطئددة مددع اإلد أن ددوأك دد      مواقددع التواصددل حددتالل، فددي إسددكات الصددوت الفلسددطيني فددي ه لددن تفلددح أي  قددو 

حدتالل ساته، وفضح جدرائم اإلجتماعي، ولن يمنعه أحد من التعبير عن حق ه الطبيعي في تحرير أرضه ومقد  اإل

  التي طالت الحجر والبشر والشجر.

  

 هو أكبر تهديد لها اليوم 67نتصار "إسرائيل" في حرب إ الجنرال غازيت:
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نتصدار إسدرائيل إحتيداط شدلومو غازيدت مدن أن  لجندرال فدي اإلة األسدبق استخبارات العسكري  ر رئيس اإلحو       

نتصدار فدي حدرب اإل أن   علدى د غازيدتك دأو  ،ينطوي على الخطر األكبدر عليهدا 1967على العرب في حرب 

دد 1948 ة فمددن الممكددن أن يقضددي عليهددا كدولددة يهودي دد 1967نتصددار بحددرب ا اإلمك ددن مددن ت"سدديس إسددرائيل أم 

سددتخباراتي حددتالل بعددد الفشددل اإلة فددي جددي  اإلسددتخبارات العسددكري  لإل رئيسددا   ن  ي  ة.غازيت، الددوي ع ددديمقراطي دد

ة منو قيامها، في كتاب بعنوان ستعرض مسيرة إسرائيل األمني  إ، 1973الوريع في حرب أكتوبر/ تشرين األول 

 .سمفارق حاسمةس

ك ها ما زالت تتمس  لص الدروس وأن  إسرائيل ال تستخ على أن   ،ة الذعة وجريئةوبروح نقدي   ،د في كتابهوشد       

 .سال يفهمون سوى لغة القوةسالعرب  ة ب"ن  برؤيتها وسياستها التقليدي  

د ،ةسدت إسدرائيل علدى القمدم العربي دكما كشف في الكتداب كيدف تجس        ، 1965ة الددار البيضداء فدي ومنهدا قم 

وضدح غازيدت فدي هدوا أتهم لهدا. وزي  جهون لحرب جديدة رغم عددم جداهواستنتجت إسرائيل وقتها أن العرب يت  

دت تقديرات إسرائيل بد"ن الجدي  المصدري الحصول عليها قد أك   السياق أن التسجيالت التي لم يوضح كيف تم  

ندزالق الدوي قداد ع التددهور واإلن إسدرائيل مدن توق دكل ذلك لم يمك د عترف ب"ن  إلكن غازيت   ،غير جاهز للقتال

ومدا  ت خمسدون عامدا  مدر  سف اضدأبهدا. و ا  أن أحدا من أطراف الصراع لم يكن معني د عيا  ، مد  1967نحو حرب 

ة نتهدت بانتصدار مدن شد"نه أن يحمدل نهايدة إسدرائيل كدولدة يهودي دإلنتائج تلك الحدرب التدي  زلنا نبحب عن حل  

 .سةديمقراطي  

   

 للفلسطينيين جتماعي تحرض على "إسرائيل" وباتت ملهمةشبكات التواصل اإل جنرال إسرائيلي:

جتماعي تواصل تحريضها على إسرائيل عبر قال الجنرال اإلسرائيلي موشيه إلعاد سإن شبكات التواصل اإل    

 عادية لها، وباتت ملهمة للفلسطينيينس.م   ها قيما  بث  

وو سلم يعد منف   :قال ،بة من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهوله بصحيفة سإسرائيل اليومس المقر   وفي مقال       

خو القرار بنفسه، وهدو مدا يحصدل مدع لالف تنظيم مسلح، بل يت   ة بحاجة إلى تعليمات من أي  ات الفلسطيني  العملي  

 ة وشرقي القدسس.ة الغربي  ف  الفتيان الفلسطينيين في شوارع الض  

اء، ومدن يقدف خلدف موجدة وو العمليات على فيسبوك وتويتر سيقنعهم ب"ن يموتوا شهدوذكر أن ما يقرأه منف       

ة، ة حماسدي  ون أغداني وطني دبها شبكات التواصل هم خبراء فلسطينيون في التكنولوجيا، يبث د التحريا التي تعج  

ض علدى طعدن حدر  تيتة والحاضرين فدي المنشدورات الفيسدبوكي   ة المساجد الفلسطينيين باتوا نجوما  ويبدو أن أئم  

 تهس.لة في الجسد حتى تنجح عملي  ى األماكن المفض  ون الفلسطينيين علاليهود، ولخرون يدل  

ب من إسرائيل البحب ا يتطل  ه الجديدة فيسبوك، مم  سمه تويتر، وأم  إوختم بالقول ساليوم والد الفتى الفلسطيني     

عن لليات ووسائل ردع لمعالجة هوه الظاهرة المقلقة، ألن التساؤل الوي يطرحه اإلسرائيليون اليوم حول سبب 

 ،سدتخدام شدبكات التواصدل فدي التحدريا علدى العندف فدات لواندهإعدم منع األهدالي الفلسدطينيين ألبندائهم مدن 

، 2000نتفاضدة األقصدى عدام إ، تختلدف عدن 2015ن األول فموجة العمليات الجاريدة اليدوم مندو أكتوبر/تشدري

  س.1987نتفاضة الحجارة إو

  

 التركي يؤكد أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة -المجلس الوزاري الخليجي  الرياض:

دشد        فداق سدالم عدادل ت  إل إلدى د وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وتركيدا، علدى ضدرورة التوص 

ة ة الدولي دتماسدكة، علدى أسداس قدرارات الشدرعي  ة والم  سدتقل  ة الم  فضدي إلدى قيدام الدولدة الفلسدطيني  ودائم وشامل ي  

 م.2002ة لعام ومبادرة السالم العربي  
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ستراتيجي بين مجلس التعداون وتركيدا جتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار اإلد البيان الختامي لإلوأك       

ة بما فيها الجوالن والعدودة ة المحتل  نسحاب من جميع األراضي العربي  السعودية، ضرورة اإل في مدينة الرياض

 م.1967إلى حدود الرابع من يونيو 

ة بموجدب القدانون ة غيدر شدرعي  ة المحتل دة علدى األراضدي العربي دإن المسدتوطنات اإلسدرائيلي  سوقال البيان:      

 .سالم المنشودتحقيق الس  ة في طريق ل عقبة أساسي  الدولي، وتشك  

 ة، لتوسدديع المشدداركة لحددل  ة الجهددود الدولي دددعددم الددوزراء المشدداركين للمبددادرة الفرنسددية، وكاف دد البيددان دوأك دد     

حدتالل، وإقامدة دولدة فلسدطين ة واإلسراع بعقد المؤتمر الدولي للسالم، والعمدل علدى إنهداء اإلة الفلسطيني  القضي  

 ة.عاصمتها القدس الشرقي  ة كاملة السيادة والمستقل  

 اللوبي السعودي في واشنطن يدعو بالده إلى التحالف مع "إسرائيل"  سرائيل:إالسعودية و

سدتناد بين الرياض وتدل أبيدب، باإل ستحالف تعاونيسس اللوبي السعودي في الواليات المتحدة إلى دعا مؤس       

ة لعصددر جديددد مددن السددالم فرصددة تاريخي ددسهندداك  ى أن  شدديرا  إلدد، م  سشددتركةة م  قتصددادي  إة ومصددالح إقليمي ددسإلددى 

 .سزدهارواإل

د      إنشداؤها  ة التدي تدم  األميركي د –ة ة السدعودي  فقد كتب سلمان األنصداري، رئديس لجندة شدؤون العالقدات العام 

موقدع فريدد يسدمح لهدا بمسداعدة جارتهدا فدي سأن إسدرائيل فدي  سذا هيلسحديثا  في العاصمة واشنطن، في مجلة 

فقدط فدي  ، واعتبدر أن  الحدوار السياسدي القدائم بدين الطدرفين ال يصدب  سقتصدادية فدي السدنوات القادمدةالتنمية اإل

 البلدين، بل أيضا  في مصلحة الشرق األوسط وحلفاء السعودية وإسرائيل العالميين أيضا  . لحةمص

ة فدي مجدال الناحيدة التكنولوجي د ما  مدنن إسدرائيل هدي واحددة مدن أكثدر الددول تطدورا  وتقدد  :سإوكتب األنصاري

وهمدا مسد"لتان ذات  – سمن الدول الرائدة في العالم فدي صدناعة هندسدة الميداهسها ضيفا  أن  ، م  سستخرام المعادنإ

 ة كبرى بالنسبة للمملكة السعودية.أهمي  

ة مددن مر  تواجدده كالهمددا تهديدددات مسددتسشددتركة، حيددب ة م  د األنصدداري علددى أن للبلدددين مخدداوف أمني ددوأك دد     

مشدترك إلسدرائيل والسدعودية،  مشيرا  إلى أن  كون إيدران عددو   ،فة تلقى دعما  مباشرا  من إيرانجماعات متطر  

ع كل أنواع التقارب بين الطرفينسي  سفإن  ذلك  العمدودين سال ى أن بإمكان إسرائيل والسعودية أن يشدك  أ.ورسسر 

سيكون بإمكانهما تعزيز السالم والتنمية عبدر الشدرق األوسدط ، ومعا  سستقرار في المنطقةالتوأمين الجديدين لإل

فات  70را  أن في السنوات الـ موك    ة تجاه بعضهما البعا.ستفزازي  إالماضية لم يقم أي من الطرفين بتصر 

مئدات مدن اليهدود القدادمين مدن أنحداء عديددة مدن العدالم يعملدون سالولفت إلى أن ه من المهم جد ا  مالحظدة أن       

 .وحدب  سةة ومشداريع الطاقدة والبنيدة التحتي دحاليا  في المملكة العربية السعودية، ويسداهمون فدي المشداريع المالي د

 .ساألهداف المتبادلةسفي تطوير هوه  سعدم سحق الفرصةسزعماء السعودية وإسرائيل على 

   

 ستمرار حصار قطاع غزةإيحذر من  مالدينوف

الم فددي الشددرق األوسددط، فددي مددؤتمر ة الس ددق الخدداص لألمددم المتحدددة لعملي ددس ددنيكددوالي مالدينددوف، المن قددال     

حددة ستواصدل العمدل مدع مديندة غدزة:سإن األمدم المت  في مؤسسدة بيدت الصدحافة  غيدر حكوميدةج،في صحفي عقدده

  إسرائيلج، لتخفيف القيود التي تفرضها على قطاع غزةس.

خددالل فددرض الحصددار علدديهم، وتقييددد حددركتهم وحركددة ان قطدداع غددزة مددن وأضدداف:سال يمكددن معاقبددة سددك      

 رات بين الطرفينس.تصاعد التوت   ة في ةل  البضائع من وإلى القطاع، خاص  

عتبددار د ت"كيددد األمددم المتحدددة علددى دعمهددا سالكامددلس، لرفددع الحصددار عددن قطدداع غددزة، مددع األخددو بعددين اإلوجددد  

لمتحددة تعمددل جاهدددة للحفداة علددى الهدندة القائمددة بددين أن األمددم ا علدى دة لددى  إسددرائيلج، وأك ددالمخداوف األمني دد

نهيارها في الفتدرة المقبلدة. واسدتكمل:سلكن أيضدا  البحدب عدن هدندة إستبعدا  الفلسطينيين في غزة و إسرائيلج، م  
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ستكمال عملية إعادة إعمار المنازل التي إقتصادي، باإلضافة إلى إطويلة األمد، يحتام إلى هدوء ميداني، ونمو 

خدو قدرارات فدي هدوا ة أن تت  تها الصراعات السابقةس. وأضاف:سعلى قيدادة المجموعدات المسدل حة الفلسدطيني  دم ر

 األمر، لضمان مصلحة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيليس.

دة إعمار قطاع غز  وأعرب عن قلقه إزاء تباطؤ عملي     لت إليده ة، بعد ما وصفه بـسالنجاح المبددئيس، الدوي توص 

 فلسطينية واإلسرائيلية، في عملية اإلعمار.السلطتين ال

ة الهادفدددة إلعدددادة توحيدددد وفدددي سدددياق لخدددر، قدددال إن األمدددم المتحددددة ستواصدددل العمدددل فدددي المهمدددة السياسدددي      

 الفلسطينيين، من دون ذكر تفاصيل عن هوا العمل.

   

 عملية القدس.. تطور نوعي
أبو صبيح بعثت رسائل مختلفة في ةروف مغدايرة، مدا قدد  ها الشهيد مصباحة القدس األخيرة التي نفو  عملي       

ل في زمن التسويات والصراعات الدائرة في المنطقة.  يجعل منها نقطة تحو 

ر مدن ندلعت قبل أكثر مدن عدام،ال تدزال حي دة ويمكدن أن تتطدو  إة التي الهب ة الشعبي   أن   هي أولى هوه الرسائل    

ل إلددى  حة فددي وجدده العربدددة سددل  نتفاضددة م  إالحجددر إلددى السددكين وعمليددات الدددهس إلددى حمددل السددالح، أي تتحددو 

سدددات دون رادع. والرسدددالة الثانيدددة أن هنددداك مددديال  عامدددا  لددددى سدددتباحة األرض والشدددعب والمقد  إة والصدددهيوني  

والرهاندات علدى التسدوية السياسدية  ،حتالللإلة جاه، بعد أن أحبطت اآللة القمعي  ت  الفلسطينيين للوهاب في هوا اإل

ة الواسدعة سدتقالل، ولعدل المباركدة الشدعبي  ن من تحقيق أهددافها فدي الحريدة واإلة قبل أن تتمك  نتفاضاتهم السلمي  إ

هددة جدداه. أمددا الرسددالة الثالثددة فهددي موج  ت  علددى السددير فددي هددوا اإل قددوي   ة القدددس دليددل  حتفدداء الفلسددطيني بعملي ددواإل

هدو  ساإلسدرائيليونسأكثدر مدا يخشداه  ، ولعدل  قائم حتاللأن الصراع سيبقى قائما  ما دام اإل س،وهيئيليينلإلسراس

يخشدون السدير فدي  ساإلسدرائيليينسة واحددة جعلدت ة فدائي دذهاب الفلسطينيين إلى حمل السالح، فإذا كانت عملي د

. صدحيح أن سحةنتفاضة مسدل  سإالشوارع، بحسب صحف الكيان، فما الوي يمكن أن يحدث إذا بدأوا في مواجهة 

د على التعاي  مع عددم وجدود كلفدة كبيدرة، وال يقدوى هناك فارقا  كبيرا  في موازين القوى، ولكن اإل حتالل تعو 

الشدعب الفلسدطيني الدثمن فدي كدل الحداالت. بهدوا المعندى يمكدن حتالله، فيما يددفع إل كلفة باهظة لثمن على تحم  

حدتالل، وعنددما يتدرك الشدهيد أبدو ا  فدي سدياق مقاومدة اإلرا  نوعي دالنظر إلى عملية القددس علدى أنهدا تمثدل تطدو  

ة لددى الفلسدطينيين، وهدي المدس العصدب األكثدر حساسدي  ه ي  فإن د ساألقصدى فدي أعنداقكمسصبيح وصي ة من ندوع 

 ساألقصى فدي خطدرسذات الوصي ة التي جعلت خبراء في الكيان يطالبون باعتقال كل من يرفع شعار  للمفارقة،

 . ساإلسرائيليسباعتباره خطرا  على األمن 

ستيطان والقمع الصهيوني ه لم يعد أمام الفلسطينيين من خيار، لوقف الغطرسة واإلضح أن  وبهوا المعنى أيضا  يت  

ح، بعددد أن سددقطت كددل الرهانددات علددى التسددوية عتبددار للكفدداح المسددل  سددوى إعددادة اإلة، ي القددوانين الدولي ددوتحددد  

فاق أوسلو، ت  إستثمار في اإل ف واإلرهاب الصهيوني إلى حد  تاة التطر  ة ع  والمفاوضات، وبعد أن وصلت عنجهي  

حتالل عبر التنسيق األمني، إلى محاولة تصفية السلطة نتقال من محاولة تحويل السلطة إلى إحدى أذرع اإلواإل

تهدا. لكدن كدل هدوه ة برم  حتاللهدا وتصدفية القضدي  إنفسها الحقا ، بالتزامن مع قرع طبول الحرب في غزة إلعدادة 

سدتقالله فدي مواجهددة إنتدزاع حقوقدده وحريتده وإعده األول.. شدعب يريدد المقاربدة تشدي بإعدادة الصدراع إلددى مرب  

سدتيالء علدى كدل فلسدطين وربمدا أكثدر بدالقوة. وبهدوا المعندى اني إجالئي يريد أخو كدل شديء واإلستيطإحتالل إ

القضدايا مهمدا حاولدت الريداح العاتيدة التدي تهدب علدى  ة وهدي أم  ة المركزي دة هدي القضدي  ة الفلسدطيني  القضدي   تظل  

 المنطقة دفعها إلى مهاوي النسيان.

 

 وإحقاق حقوق الفلسطينيين حتالل اإلسرائيلييجب إنهاء اإل بتسيلم:
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 :قال مدير عام  مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان فدي األراضدي المحتلدة  بتسديلمج حجداي إلعداد      

ك، واآلن هدو أوان سيجب إحقاق حقوق الفلسطينيين، ويجب إنهاء اإل حتالل، ويجب على مجلس األمن أن يتحر 

 ذلكس.

ألقاهددا، أمددام مجلددس األمددن الدددولي وعددرض فيهددا صددورة الواقددع الحددالي فددي  جدداء ذلددك فددي كلمددة إلعدداد التددي    

دة لموضدوع المسدتعمرات، بمشداركة كاف دة الددول الدـ  أعضداء مجلدس  15المناطق المحتل ة، خدالل مناقشدة خاص 

 األمن.

حدتالل ة علدى ماليدين البشدر مدا زال اإلة اإلسدرائيلي  ه وبعد نحدو نصدف قدرن مدن السديطرة العسدكري  وتابع أن      

ق، والمستعمرات، وهي  نتهاك اليومي لحقوق اإلنسان الفلسطيني، ما زالدت ة في اإلالعوامل األساسي   إحدىيتعم 

ر إسدرائيلحدتالل واقعدا  مؤق  عتبدار اإلإالحالة هوه، يصبح مدن الباطدل في تتوس ع. و راغبدة فدي  ب"ن هدا تدا  أو تصدو 

حدتالل  المؤقدتج هدي مدد ة طويلدة جددا  سدون عامدا  مدن اإلتغيير هوا الواقدع فدي مسدتقبل ما.وأضداف إلعداد: سخم

 بحيب لن تجدوا ولو شخصا  واحدا  على وجه األرض يقبل مثل هوا التناقا في المصطلحاتس. وأشدار إلدى أن  

ال  وقبدل كدل  شديء علدى عداتق إسدرائيل، نتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عنه تقدع أو  إحتالل وة إنهاء اإلمسؤولي  

م.ولكن  هوا   الواقع لن يتغي ر طالما ةل  المجتمع الدولي واقفا  موقف المتفر 

     

 ستيطانتطالب بتدخل مجلس األمن الدولي لوقف اإل السالم اآلن

ممثلددة حركددة سالسددالم اآلنس الرا فيريدددمان، خددالل جلسددة خاصددة لمجلددس األمددن الدددولي لمناقشددة تدد"ثير دعددت 

ل علدى ضدرورة تددخ  وأك دت الشرق األوسط، في ة في عملية السالمتل  ة المحالمستعمرات في األراضي الفلسطيني  

ة، بل وبناء مسدتعمرات ستيطاني  ستمرار البناء داخل الكتل اإلإستيطان. وقالت إن مجلس األمن الدولي لوقف اإل

ألمددن حددتالل يعددد  تهديدددا  اإل ةس أن  حتمدداالت تحقيددق السددالم. وأضددافت بحسددب ساإلذاعددة العبري ددإجديدددة ينددال مددن 

د وجودها.  سإسرائيلس ومجر 

  

 حرب يومية تجري قبالة سواحل غزة القناة الثانية:

را  لمراسدلها العسدكري نيدر دبدوري حدول مدا قدال عنهدا ة الثانيدة، تقريدرا  مصدو  ة العبري  ت القناة التلفزيوني  بث       

ين والصيادينس الفلسدطينيين مدن ة بين ساإلرهابيين والمهربةس تجري يوميا  قبالة سواحل قطاع غز  سحرب يومي  

 ة اإلحتاللس من جهة أخرى، كما قال.جهة وسجنود بحري  

وبحسب التقرير فإن إغالق األنفاق بين غزة ومصر جعل من البحر مالذا  رئيسيا  للفلسطينيين ليصبح مسرحا    

تخوض معركة مدن ندوع خداص فدي ة ة اإلسرائيلي  البحري   شيرا  إلى أن  ة وغيرها، م  لعمليات تهريب المواد القتالي  

ة قبالدة غدزة ة اإلسدرائيلي  ة للسفن الحربي  مواجهة عمليات التهريب عبر البحرف وأشار إلى أن التهديدات العسكري  

 تشهاديون.إس  وهاة ينف  تتزايد وأن هناك مخاوف من عمليات تفجيري  

 ،ة الطاقدة وخدط أنابيدب الدنفطومحط د ات الغازستهداف منص  ة كبيرة إلوقال إن حركة حماس تبني قوة بحري      

ة ويددزداد عدددد ات الكوماندددوز البحددري التابعددة لهددا والتددي تددزداد قددو  هددا سددتعمل علددى الوصددول إليهددا عبددر قددو  وأن  

 عناصرها.

 ه يتم من خالل البحر تهريب كل شيء إلى قطداع غدزة، مشديرا  ة للقناة أن  ة اإلسرائيلي  وقال ضابط في البحري       

هدم يبدولون جهددا  وأضداف إلدى أن    شديء يمكدن نقلده للقطداع. رات ودخدان وأي  تهريدب أسدلحة ومخدد   ه يتمإلى أن  

فدي الفتدرة  ه تدم  ه تجري مطداردات بشدكل شدبه يدوميف موضدحا  أن دوأن   ،فا  لمنع عمليات التهريبا  مكث  ستخباراتي  إ

عمل تلك المواد علدى تحسدين مواد تستخدم في تصنيع صواريخ من قبل حماس وت عملية تهريب األخيرة إحباط

 قدرة تلك الصواريخ.
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 % في سلوان خالل سبع سنوات 70زدياد المستوطنين بـإ القدس:

حدددتالل ناهضدددتين لإلأةهدددرت معطيدددات نشدددرتها منظمتدددا سعيدددر عمددديمس وسسدددالم اآلنس اإلسدددرائيليتين الم      

% خددالل السددبع 40زداد بنسددبة إة فددي القدددس المحتلددة عدددد المسددتوطنين باألحيدداء الفلسددطيني   أن   ،سددتيطانواإل

  ة.، عندما عاد بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة اإلسرائيلي  2009سنوات األخيرة، أي منو العام 

% 70زداد بنسددبة إوحسددب المعطيددات، فددإن عدددد المسددتوطنين فددي محدديط البلدددة القديمددة فددي القدددس المحتلددة     

زداد عددد المسدتوطنين فدي البدؤر إصة للمستوطنين اليهودف كدولك ة فيها المخص  ني  وتضاعف عدد الوحدات السك

 102تواجد  2009%.وقال التقرير إنه حتى العام 30ة في القدس بنسبة ة في قلب األحياء الفلسطيني  ستيطاني  اإل

 ستوطنا.م 778بؤرة جديدة يسكنها  40مستوطن، ومنوئو أضيف إليها  2000ستيطانية سكنها نحو إبؤرة 

عائلدة مدن حيدي  60ة مدن بيوتهدا، بينهدا عائلدة فلسدطيني   68حتالل أخلت ولفتت المعطيات إلى أن سلطات اإل   

عائلة فلسدطينية،  55الشيخ جراح وسلوان وثماني عائالت من الحي اإلسالمي في البلدة القديمة. وجرى إخالء 

ة أخرى مهددة باإلخالء أو عائلة فلسطيني   300أن هناك د التقرير من هوه العائالت، في السنتين األخيرتين. وأك  

 بهدم منازلها القائمة في القدس المحتلة.

  

 المعركة من أجل البقاء لم تنتهِّ والترحيل لم يغادر أحالم الصهيونية فلسطينيي الداخل:  

ه بددأ مدن ن دأه رئاسدتها، سدتالمإمحمد بركة بمناسبة عام علدى  48قال رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي      

 وأضاف أن المتابعة منو عام قطعدت شدوطا   .سةتحت الصفر وهو يحتام لعامين حتى تصبح لجنة المتابعة مؤس  

على سدؤال حدول مدا إذا كاندت  ا  ورد   ،سات ونشاط هيئاتها والتخطيط للمستقبلفي مفهوم نظام عمل المؤس   ا  مهم  

ختالفدات أم خيمة جامعة للتنسيق، أشار إلى وجدود مسداحات كبيدرة مدن اإلدة ة موح  سالمتابعة العلياس قيادة وطني  

حتجام السياسي صحيح لكن ال يجوز ل كل األحزاب العربية. اإلب  من قِ  نزيها   باتها. وتابع سألمس تعاونا  بين مرك  

للمتابعدة أن تكدون ستدرار الشفقة والصرا . علينا أن نبني ما يقود لألمام. وإذا أردندا إأن يكون سلوكنا.. سلوك 

شدتركة هدا خيمدة أو طاولدة م  ة المتابعدة تكمدن فدي أن  باتها المختلفةس. وتابع سأهمي دسع لكل مرك  جامعة فعليها أن تت  

ة قتصدادي  إة ووهوا مهم وال أريد تحميلها ما يكسرها. نريدها لجنة منتخبين ال لجنة منتخبة ألسباب كثيرة سياسدي  

 ةس.وتقني  

ل إن ة غدداة يدوم األرض األو  ه أخطد" حينمدا قدال مدر  إلى أن د م، الفتا  حس  معركة البقاء لم ت   أن  د بركة على وشد      

ة لدم تسدترح وحربهدا علدى البقداء السياسدي علدى األقدل أن الصدهيوني   ت، موضدحا  سدم  المعركة علدى البقداء قدد ح  

صددرتا عدن إسدرائيل قبدل سددنوات ل علدى مقولتده بالتدوكير بوثيقددة كيندغ وتقريدر لجندة لبيدد اللتددين ة. ودل دمسدتمر  

 والمخفي أعظم. وتابع بركة سمخطط الترانسفير بمفهومه الحزبي والسياسي لم يغادر أحالم الصهيونية بعدس.

     

 مليون دوالر 100تفاقية مع نوبل إنيرجي توفر سنويا  اإل األردن:

د وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبدراهيم سديف ومددير عدام شدركة الكهربداء الوطنيدة عبدد الفتداح أك       

ر نحدو ستيراد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجدي األمريكيدة ب"سدعار الدنفط الحاليدة تدوف  إتفاقية إالدرادكة أن 

 مليون دوالر سنويا. 600ر نحو وف  دوالر للبرميل سيكون الت 100مليون دوالر سنويا، وعند سعر  100

ددفددتح أسددواق تصددديري   ن  أوكشددف      ق لهددا خددالل التطددر   ات التددي تددم  ة كددان مددن ضددمن الملف ددة الغربي ددف  ة مددع الض 

ة غيدر المواتيدة، الظروف اإلقليمي   ات في ةل  ره من إمكاني  ة الغاز مع الجانب اإلسرائيلي، لما توف  فاقي  ت  إمباحثات 

ة ذات العالقدة ة، وسوف تقوم الجهات األردني دة من النواحي التعاقدي  فاقي  ت  هوا الموضوع خارم نطاق اإل أن   نا  مبي  

 بمتابعة هوا الموضوع.
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ق ة سوف تحق ددوالرا للبرميل فإن شركة الكهرباء الوطني   47ه في حال انخفا سعر خام برنت عن ن أن  وبي     

زديداد سدعر خدام إا  مدع ق وفدرا  كبيدرا  يدزداد تددريجي  ة سدتحق  الوطني دشركة الكهرباء  أن   خسائر ضئيلة، مستدركا  

 دوالرا للبرميل. 47برنت عن 

ة بنداء أنبدوب الغداز مسدؤولي   ن  أو، ة متدوازنتفاقي  الشرط الجزائي على البائع والمشتري في اإل وألمح إلى أن      

ج مليدون 100 – 70وبكلفدة تتدراوح بدين  ة الواصل من نقطة تجميع الغاز داخدل إسدرائيل إلدى الحددود األردني د

ت عليهددا شددركة الكهربدداء النقدداط التددي أصددر   ىحدددإلدده شددركة نوبددل إنيرجددي، وقددد كددان هددوا دوالر سددوف تتحم  

ة داخدل األراضدي ة شدركة الكهربداء الوطني دة خالل المفاوضات مع شركة نوبدل، وذلدك لحصدر مسدؤولي  الوطني  

 ة.األردني  

بدرم أخيدرا  فداق أ  ت  إحتجاجدا  علدى إومن جهة أخدرى شدارك أكثدر مدن ألدف شدخص فدي تظداهرة وسدط عمدان     

ا  من إسرائيل، رافضين سغاز العدوس.وانطلقت التظاهرة تحت عنوان سيوم د األردن بموجبه غازا  طبيعي  سيتزو  

سدط عمدان عقدب صدالة الجمعدة. الغضب الشعبي في مواجهة صفقة العارس من أمام المسدجد الحسديني الكبيدر و

فدداق أعلددن نهايددة أيلددول  سددبتمبرج ت  وشددهدت عمددان فددي األسددابيع الثالثددة الماضددية تظدداهرات مشددابهة رفضددا  إل

 د بالغاز الطبيعي من حقل سليفاياثانس.الماضي للتزو  

  

 2014لقاءات سري ة بين السعودية و"إسرائيل" منذ  جيروزاليم بوست :

لدين عدن السدعودية وإسدرائيل بددأوا، مندو بدايدة العدام ة أن ممث  زاليم بوستس اإلسرائيلي  دت صحيفة سجيروأك       

هما المشترك إيران.وتناولت الصحيفة، في مقال ها عدو  ة وأهم  ستراتيجي  ، لقاءات سري ة لبحب القضايا اإل2014

المنطقددة، بدددأت تددل أبيددب  ه مددع ستعدداةم نفددوذ طهددران فدديعتبددرة أن ددالسددعودية م  -فتتدداحي، العالقددات اإلسددرائيليةإ

خدة فدي حددى وثدائق سويكيلديكسس المؤر  إستراتيجي، والوي كانت أولى بوادره ما كشفته والرياض تعاونهما اإل

 عتبددر أن  إة لنددواك يعقددوب هددداس ة اإلسددرائيلي  ، عددن أن نائددب المدددير العددام لددوزارة الخارجي دد2009لذار  19

 تؤمنالسعودية ترى في إسرائيل شريكا  في المساعي الهادفة إلى وقف برنامج إيران النووي، وأن دول الخليج 

بالدور الوي تلعبه إسرائيل في هوا اإلطار نظدرا  لعالقتهدا الوطيددة بالواليدات المتحددة، والعتقدادهم ب"نده ي مكدنهم 

قت الصحيفة إاإل عدن وجدود  2013لدى األنبداء التدي صددرت فدي العدام عتماد على تل أبيب ضد  إيرانس. وتطر 

ة طوارئ سدري ة ستسدمح السدعودية، بموجبهدا، للطيدران اإلسدرائيلي باسدتخدام أجوائهدا لمهاجمدة إيدرانس، سخط  

، لبحددب 2014وألجددل هددوه الغايددة عقددد ممثلددون إسددرائيليون وسددعوديون سلسددلة لقدداءات سددري ة منددو بدايددة العددام 

ك ضد  سالعدو المشت  رك أي إيرانس.التحر 

فداق ي عطدي السدعودية القددرة علدى ت  إوأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وافقت في حزيران الماضدي، علدى      

السيطرة على مدخل خليج عقبة وميناء إيالت، وذلدك بعددما تنازلدت مصدر عدن جزيرت دي صدنافير وتيدران إلدى 

حظددر السددعودي عددن صددحيفة سجيددروزاليم الجانددب السددعودي برضددا إسددرائيلي وأميركي.واعتبددرت أن رفددع ال

ر العالقدات السدعوديةبوستس على اإلنترنت، مؤش   اإلسدرائيلية، موضدحة أن عشدرات لالف -ر جديدد علدى تطدو 

 السعوديين زاروا موقع الصحيفة خالل األشهر األخيرة.

  

 يحول الضفة إلى دولة الكانتونات الفلسطينية المحتلة! اإلستيطان 

ة بد"ن ال عالقدة وال مة الدولي  ائيل، التي عل قت تعاونها مع منظمة ساليونيسكوس بعد قرار المنظ  لم تكتِف إسر      

، بدل هدي تسدتمر فدي 1948ته منو العام ا  لليهود بمدينة القدس والمسجد األقصى، بما احتل  ا  أو ثقافي  رابط  تاريخي  

فة الغربي   للدرجدة التدي تكداد تجعدل مدن المددن الفلسدطينية  بها عتة توس  ستيطاني  إة، ِلت قيم بؤرا  نهِ  أراضي الض 

 الرئيسية السبع فيها، بمثابة سكانتوناتس منعزلة بعضها عن بعا.
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ة، ولكن من دون أي نتائج ملموسة علدى ة والدولي  كبير في الساحة الرسمي   ه بغضب  بناء المستوطنات يواج        

 تقدول إن  ولواليدات المتحددة، باسدتنكارات تلدو األخدرى، أرض الواقع، بل تكتفي الدول الكبرى، وعلدى رأسدها ا

 ستيطان ي شك ل عائقا  أمام حل  الدولتين، وي عد  حاجزا  أمام الدولة الفلسطينية الموعودة.اإل

ويقول أستاذ القانون الدولي في الجامعات الفلسطينية حنا عيسى إن سإسدرائيل تسدعى لتحقيدق السديادة اإلداري دة، 

ت  للفلسددطينيين، فت ريددد أن  ت قس ددم المدددن إلددى كانتونددات ِلت فت دد ولدديس الوطني ددة، فددق عليهددا فددي أوسددلو ت الدولددة الم 

فة سأس والتدي ل بوجود السلطة الوطنية وممارسة أعمالها في المنداطق المصدن  س.وأن  الس يادة اإلداري ة تتمث  1993

 والشعب.  لوطنية في وحدة األراضمن المفروض أن  ت قام عليها الدولة الموعودة، وتتجاهل السيادة ا

قام  5,860رة بنحو ة المقد  ف  ستيطانس، فإنه من إجمالي مساحة الض  وبحسب سهيئة مقاومة اإل كيلومترا  مربعا ، م 

مسددتوطنة فددي القدددس، بتعددداد  سددكاني يفددوق المليددون  93، وقرابددة ةمسددتوطنات مختلفددة المسدداح 505عليهددا 

 مستوطن.

ددوباإلجمددال، ب ل ددغ  عدد     ، 93ة ، والمواقددع العسددكري  119ة سددتيطاني  ، والبددؤر اإل159ة ف  دد المسددتوطنات فددي الض 

، 21، والخليدل 26ة فدي القددس إلدى سدتيطاني  . كما وصل عدد البدؤر اإل93والمباني المستولى عليها في القدس 

، 16وأريحددا ، 6، وجنددين 3، وطددولكرم 8، وقلقيليددة 15، وسددلفيت 11، ونددابلس 30، ورام هللا 15وبيددت لحددم 

 .8وطوباس 

 

 "إسرائيل" تخشى أنفاق حماس وتتأهب لمواجهتها ديختر:

علددى كددل  إن إسددرائيل تبددول جهددودا   ،لفددي ديختددر ،ة واألمددن فددي كنيسددت العدددوقددال رئدديس لجنددة الخارجي دد    

ة المسددتويات حتددى ال تصدديبها مفاجدد"ة مددن أنفدداق حركددة حمدداس، وذلددك عبددر التطددوير التقنددي والموازنددات المالي دد

وطرق القتال وجمع المعلومات للنجاح في التعامل مع هوا التهديدد األمني.وأضداف بد"ن حمداس تسدتثمر المزيدد 

إلدى أن نصدف البضدائع التدي تددخل القطداع تجدد  ة فدي األنفداق، مشديرا  ة والتسدليحي  ة والمالي دمن جهودها البشري  

هدم فدي المواجهدة هدم يعرفدون أن  طريقها إلى األنفاقف وفي غزة اليوم أكثر من ألف شاب ينزلون إلدى األنفداق ألن  

حة إلدى ة خاليدا مسدل  ة تغيير وجه المعركة من خالل إرسدال عدد  القادمة سيحتاجون إليها، فاألنفاق تمنحهم إمكاني  

د د أن  .وأك  داخل الحدود ة نهايدة ا كدان عليده عشدي  سإسرائيل تجد نفسها اليوم بمواجهة حماس في وضع يختلف عم 

ل األنفداق فدي غدزة إلدى ة التدي سدتحو  ، وقناعتي ب"ن الجي  لديه القددرة التطويري د2014حرب الجرف الصامد 

ت الحركة باستغاللها لتنفيو هجمات م    ائيلس.عادية ضد إسرمقابر لعناصر حماس، إن فكر 

  

 الهجمات الفلسطينية باتت عادة يومية معاريف:

قددة ة المفتوحددة المتعل  العديددد مددن األسددئلة اإلسددرائيلي   إلددىق خبيددر أمنددي إسددرائيلي فددي صددحيفة معدداريف تطددر      

ة، كمدا من حيداة اإلسدرائيليين اليومي د ها أصبحت جزءا  ة، وأشار يوسي ميلمان إلى أن  ات الفلسطيني  بظاهرة العملي  

ة نجحدت حتدى اآلن فدي قتدل ات الفلسدطيني  ر إلى تغيير في نسقها.وأوضح أن موجدة العملي ده ليس هناك ما يؤش  أن  

سدتخدام إة، عبدر مدن حيداة اإلسدرائيليين اليومي د أساسديا   ا  ، وقدد باتدت جدزءةة فلسطيني  ضحي   240و إسرائيليا   43

 والسالح الناري.ات للعديد من أسلحة السكاكين والسيارات وي العملي  نف  م  

ددوأشددار إلددى مددا سددم       ة، ة الغربي ددف  اها المحدداوالت الكبيددرة التددي تبددولها حركددة حمدداس إلشددعال الوضددع فددي الض 

ة ة اإلسددرائيلي  حة والتخطدديط لهددا رغددم التنسدديق األمنددي القددائم بددين األجهددزة األمني ددوالدددعوة لتنفيددو هجمددات مسددل  

 ة.والفلسطيني  

اإلسرائيلي أن الجي  والشداباك عثدرا فدي اآلوندة األخيدرة علدى العشدرات مدن المخدارط د الخبير األمني وأك      

ة ر عشدرات اآلالف مدن البندادق واألسدلحة فدي المنداطق الفلسدطيني  إلدى تدوف   التي تصنع السالح المحلدي، إضدافة  

 قوله. على حد ِ 
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  المؤتمر العام السابع لحركة فتح في تشرين الثاني  مقبول:

عقد فدي نهايدة المجلس الثوري لحركة سفتحس أمين مقبول، إن المؤتمر العام السابع للحركة سدي   مين سر  قال أ     

سددتعدادات لعقددد متواصددل إلنهدداء اإل فددة للتحضددير للمددؤتمر تعمددل بشددكل  اللجنددة المكل   أن  وشددهر نددوفمبر القددادم، 

 المؤتمر.

د 1300بمشداركة عقدد المدؤتمر فدي مديندة رام هللا، ع أن ي  وسمن المتوق د     ة ة الغربي دف  مدن أبنداء الحركدة مدن الض 

 ة وأوروباس.ة ومن مختلف األقاليم في الدول العربي  وقطاع غز  

ة المؤتمر ومن يحق له التصويت تبقى ة، أوضح أن عضوي  ات التي تواجه عمل اللجنة التحضيري  وعن اإلشكالي  

 ة األعضاء من المشاركة في المؤتمر.ن كاف  مله ب"ن يتمك  أعن  عربا  ات، م  ضمن أبرز اإلشكالي  

   

 المقاومة بغزة قامت بإجراء تجربة لصاروخ بعيد المدى تقارير العدو:

فدي  سبعيدد المددىسعناصر مدن كتائدب القسدام، أجدروا تجربدة إلطدالق صدارو   ة أن  ذكرت تقارير إسرائيلي      

معت فدي القطداع وفدي الصارو  س د تنفجاراإأصوات  أن   التقارير ة. وأوضحتجاه البحر من جهة قطاع غز  ات  

 حيطة به.ة الم  البلدات اإلسرائيلي  

ة. ة تجداه البحدر، فدي إطدار تطدوير قددراتها الصداروخي  و المقاومة بين الحين واآلخر تجدارب صداروخي  نف  وت       

د نع محلدي، اسدتخدمتها فدي ضدرب منداطق فدي وسدط إسدرائيل خدالل الحدرب وتملك المقاومدة صدواريخ مدن ص 

مواجهدة  سدتعدادات المقاومدة ألي  إ. وتد"تي هدوه التجدارب فدي إطدار 2014ة صيف عام ألخيرة على قطاع غز  ا

 ة مع إسرائيل.مستقبلي  

 

 لم تعد تحتمل فتات الديمقراطية الذي تعطيه للمواطن العربي إسرائيل

اب العددرب فددي الكنيسددت و  ة علددى النددة واإلعالمي ددة والمخابراتي ددة والقضددائي  بعددد تكددرار الهجمددات السياسددي       

ة يسود شعور لديهم ب"ن من يحكم إسرائيل اليوم هدم أولئدك القدادة  البرلمان اإلسرائيليج، وعلى أحزابهم الوطني  

ويحدداولون  ،ي مددن النظددام الددديمقراطي تجدداه المددواطنين العددربتبق ددالددوين لددم يعددودوا يحتملددون وجددود الفتددات الم  

 تصفيته.

ة إن جدوهر سياسدة اليمدين الحداكم هدو ندزع شدرعي  :سدة رئديس سالقائمدة المشدتركةسويقول النائدب أيمدن عدو     

ة في البالدف إنهم ال يطيقدون رؤيدة العدرب ة كي ال يؤثروا في الحياة السياسي  المواطنين العرب وقيادتهم السياسي  

للمواطنين اليهود ألنهم ال يريدون أن يكون هناك قاسم مشترك للعرب واليهود فدي  مقنعا   سياسيا   يطلقون خطابا  

ةف لولك نراهم يديرون علينا ة السالم والمساواة والديمقراطي  مثل قضي   ،ةة والجوهري  معالجة قضايا الدولة الحيوي  

 بنفسهس. نادير هوه المعركة ضد  ةف وال يخجل رئيس الحكومة من أن ي  شعواء وهستيري   حربا  

ة فات بنيدامين نتنيداهو تشدير إلدى عقلي دإن تصدر  س:سة للتغييرالحركة العربي  سويقول النائب أحمد الطيبي رئيس    

رةف ولكن ة مدم  ة وخططه السياسي  في  ة تجاه المواطنين العرب وقيادتهمف فتحريضه دموي وممارساته تعس  إجرامي  

 ةس.ضعضعة مكانتنا القانوني  نا ال نرضخ لسياسته وإرهابه فيحاول يغيظه أن  

 

 الديموغرافيا تؤرق "إسرائيل" معاريف:



 
 30/10/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(26رقم )                  

    
       
 

18 
 

ة ة الفلسدطيني  قال الخبير العسكري اإلسدرائيلي فدي صدحيفة سمعداريفس ألدون بدن دافيدد إن المعطيدات الرقمي د    

 مليددون 2.9ون إلددى ة تجداوز حدداجز المليددونين، وهدم ينضددم  تثيدر قلددق اإلسددرائيليين، ألن عددد سددكان قطدداع غددز  

  مليون عربي يعيشون داخل الكيان. 1.786ة، وهناك ة الغربي  ف  فلسطيني يعيشون في الض  

ماليددين فلسددطيني يعيشددون بددين األردن والبحددر المتوسددط،  6.68واعتبددر أن ذلددك يعنددي أن إسددرائيل تواجدده     

األرقدام يجدب أن  ة، وهدوهة عربي دماليين يهودي يعيشون في إسرائيل، وهو ما يعني وجود أغلبي   6.419مقابل 

 ة.على مستقبل إسرائيل كدولة يهودي   ل قلقا  تشك  

 

 إدانة للقاء جمع شخصيات دينية فلسطينية مع شخصيات دينية إسرائيليةالتطبيع:

سدددتثمارات منهدددا وفدددرض العقوبدددات ة لمقاطعدددة إسدددرائيل وسدددحب اإلة الفلسدددطيني  أداندددت اللجندددة الوطني ددد    

الددوي جمددع شخصددي ات ديني ددة فلسددطيني ة مددع شخصددي ات ديني ددة إسددرائيلي ة  بشددد ة اللقدداء التطبيعددي PNC عليهددا

وبمباركة حكومة اإلحتالل، وطالبت الفلسطينيين في كل مكان الت صددي بشدكل سدلمي وحدازم لمسلسدل التطبيدع 

ة وقالت اللجنة سنحن هنا نسدتند لمفهدوم التطبيدع ومعداييره المقدر  الرسمي واإلقتصادي والشبابي والبيئي وغيره.

الددوي شددارك فيدده كددل الطيددف السياسددي  2007فددي اإلجمدداع فددي المددؤتمر الددوطني األول لحركددة المقاطعددة عددام 

 .سوالنقابي واألهلي والشعبي الفلسطيني

ة مددن مسددتعمرات وجمددع لقدداء التطبيددع األخيددر بددين رئدديس كيددان العدددو رؤوفددين ريفلددين وشخصدديات ديني دد     

ة محمدود ة والعالقدات اإلسدالمي  ة للشدؤون الديني در رئيس السدلطة الفلسدطيني  ة ومستشاة الغربي  ف  حتالل في الض  اإل

المجلدس األعلدى للقضداء سة في السلطة خميس عبدة، وأمين عدام الهباش، ونائب وزير األوقاف والشؤون الديني  

اإلسدرائيلي ة للتواصدل مدع المجتمدع القاضي جاد الجعبدري، وزيداد درويد  عضدو اللجندة الفلسدطيني   سالشرعي

 سالطدرف اآلخدرسلوجهة نظدر  سطرفسمة التحرير من جهة أخرى. وهدف اللقاء إلى فهم كل المنبثقة عن منظ  

 .سالصراعسحول 

مة التحرير نبثقة عن منظ  ى بـسلجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيليس الم  ما يسم   موقفها أن  في وذكرت اللجنة    

، ودعدت إلدى حل هدا ة للقاءات مع األحزاب الصهيوني  التي تولي عناية خاص   ،الفلسطينية ة هي أداة تطبيدع رسدمي 

ها تتناقا مع قرارات المجلس المركزي، ولن يوقدف التطبيدع سدوى تضدافر الجهدود والضدغوط على الفور ألن  

 ي.ر الوطنة نحو العودة وتقرير المصير والتحر  ة بمشاركة جميع القوى الغيورة على مسيرتنا الوطني  الشعبي  

  
 وقفة فلسطينية تطالب بإطالق سراح سبعة آالف أسير في معتقالت االحتالل األسرى : 

لالف أسدير  7حدتالل، سبدإطالق سدراح زهداء ة مدع األسدرى فدي سدجون اإلة تضدامني  طالبت وقفة فلسدطيني        

 اتس.ة مر  ة واحدة، أو لعد  ا لمر  د إم  أسيرا  محكومين بالمؤب   470فلسطيني، منهم 

ألحمدر، فدي مديندة غدزة، صدورا  لمعتقلدين فدي سدجون اة للصليب اللجنة الدولي   ورفع المتظاهرون أمام مقر       

دين هتافدات تطالدب همس، وسبصدمت المجتمدع الددوليس، مدرد  د سبالجرائم اإلسرائيلية ضد  ند  حتالل، والفتات ت  اإل

 سباإلفرام عنهمس.

ة نتهاكددات اإلسددرائيلي  ة، إلددى ستحددرك دولددي عاجددل لوقددف اإلجي ددحتجاودعددا أهددالي المعتقلددين، عبددر وقفددتهم اإل

حتاللس.وطالبوا سمؤسسات حقدوق اإلنسدان، ومنظمدة الصدليب األحمدر األسرى داخل سجون اإل كبة بحق  رت  الم  

حدتالل لجهدة تحسدين ةدروف حيداتهم ة األسرى وإنصافهم، والضدغظ علدى سدلطات اإلة، بالنظر في قضي  الدولي  

 .داخل معتقالتهمس

 57حدتالل ساإلسدرائيليس ال تدزال تعتقدل مركز أسدرى فلسدطين، إن سدلطات اإل في قالت وحدة الدراساتو     

أسدديرا  محددررا ، بيددنهم أسدديرة واحدددة، مددن الددوين أطلددق سددراحهم ضددمن صددفقة تبددادل األسددرى سوفدداء األحددرارس 

 .2011األول تشرين  ت في أكتوبر/ ا  باسم سصفقة شاليطس، والتي تم  المعروفة إعالمي  
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 الروابط العسكرية واألمنية مع مصر تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثناء حكم مبارك تل أبيب:

الته العبري ددة يوسددي ميلمددان، المعددروف بِصدد سمعدداريفستندداول كبيددر معل قددي الشددؤون األمني ددة فددي صددحيفة       

الوي تعيشه إسرائيل في هوه األي ام. وقال لدم تكدن الواقع الم خيف  ،سة األمني ة في تل أبيبمع المؤس   الوطيدة جدا  

ا هي عليه اليوم، وهي ترتكز  ة بين مصر وإسرائيل يوما  العالقات األمني   مصالح متشابهة وعلى  علىأفضل مم 

في شبه جزيرة سديناء، الدوي تقدول  سداع سرأسها محاربة اإلرهاب المتمث ل في والية سيناء، وهو فرع تنظيم 

ه سدالحه  رال ي شدك ل عليهدا أي  خطدتل أبيدب إن ده  اآلن، ولكن هدا ت ضديف فدي الوقدت نفسده، أن  هدوا التنظديم سدي وج 

 عاجال  أْم لجال ، نحو إسرائيل عبر جنوب الدولة العبري ة، على حد  قوله.

ف العالقدات مدع القداهرة علدى أن هدا تحدالف وتابع قائال : في إسدرائيل ت       ، وهدي تد"تي مدن حإعدر  يدب سدتراتيجي 

ة الحميمددة. ة األمريكي ددة فددي المرتبددة الثانيددة مباشددرة بعددد العالقددات اإلسددرائيلي  ة القومي ددتهددا للمصددالح األمني ددأهمي  

. أساسيا   ا  وأوضح أن  معاهدة السالم بين البلدين، ت عتبر جزء  من األمن القومي  اإلسرائيلي 

فمنددو أن جدداء إلددى السددلطة، ارتقددت  ،مهمددا   حليفددا  ومددن هددوه الناحيددة، تددابع، ي عددد  الددرئيس عبددد الفتدداح السيسددي     

نطباعدات والمصدالح المشدتركة، لتصدل الروابط العسكري ة واألمني ة بين البلدين، والتي تقوم على أسداس مدن اإل

إلى مستويات رفيعة تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثنداء حكدم حسدني مبداركف كمدا شدد د، نقدال  عدن مصدادره، 

 .مشتركا   تعتبران حركة حماس في قطاع غزة عدوا  على أن  الحكومتين 

، ومصدر هدي التدي سوأوضح ميلمان،      ا تخضع للحصار اإلسدرائيلي  تخضع غزة للحصار المصري  أكثر مم 

ستخدام مينائها في مدينة العري  شمال سيناء إليصال البضائع والتجارة إلى غزة، ما ي بقي على مينداء إترفا 

 س.بوابة الرئيسة لنقل البضائع إلى غزةأسدود اإلسرائيلي  ال

 

 تحاول فرض مصالحة داخلية على فتح عبر مؤتمر العين السخنة مصر

مهددا سالمركددز القددومي لدراسددات الشددرق األوسددطس أعمالهددا بددالخروم بالعديددد مددن أنهددت الندددوة التددي نظ       

ة ستشددراف القضددي  إوتطددوير وبل دفددع ة،حيب ناقشددت سس ددة الفلسددطيني  مسددتقبل القضددي   التوصدديات التددي تخددص  

س أن توصديات النددوة سلدن 21دت فيه حركة سفتحس في تصريح سابق لدـسعربيةس، في الوقت الوي أك  الفلسطيني  

 ر شيئاس.تغي  

بضدرورة إعددادة القضددية الفلسدطينية إلددى سصدددارة س،ةة داخلي  بت سبزوبعددة فتحاوي ددوأوصدت الندددوة التددي تسدب      

 طرابات التي حصلت في اإلقليم، وتراجع الدعم العربيس.ض  اجعها إثر اإلة، بعد ترات العربي  األولوي  

ة وإتمام ةس،إلى ستعزيز الوحدة الوطني  ة الفلسطيني  مت تحت عنوان: سمصر والقضي  ظ  كما دعت الندوة التي ن       

وإقامدة الفلسدطينيين ر الدوطني، ستكمال مشروع التحدر  إنقسام بما يضمن المصالحة بين الفلسطينيين، وإنهاء اإل

ة سبدعم القيادة السياسية للشعب الفلسطيني في خطواتها الدبلوماسي   ة وعاصمتها القدسس، مطالبة  لدولتهم المستقل  

 ةس.والدولي  

أزمة معبر رفحف بما يضمن الحفاة على األمن القومي المصري والحيداة  وأشارت الندوة إلى سضرورة حل      

ستمرار الحوار والتعاون بين الشدعبين المصدري والفلسدطينيف إة سإلى أهمي   ةس، الفتة  غز  ان قطاع ة لسك  اإلنساني  

 صة وتوسيع دائرة المشاركة، وذلك في أقرب فرصة ممكنةس.عبر المؤتمرات وورش العمل المتخص  

، ة رئيسا  لفلسطيني  مة التحرير ابمنظ   لة  ممث   ،ةة الفلسطيني  كهم سبالشرعي  وشدد المتحاورون في الندوة على تمس      

ة سدتكمال مسديرة عدودة األراضدي المحتل دإستقرار الدوطني، وستمرار اإلإة ومجلس وطني لضمان ولجنة تنفيوي  

دددإلقامدددة الدولدددة الفلسدددطيني   حين فدددي توصددديات اليدددوم األول علدددى أن مصدددر سدددتبقى صددداحبة سالددددور ةس، موض 

 الفلسطيني.ة ودعم المفاوض المركزيس في تحقيق الوحدة الفلسطيني  
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ة أغلبهدا مدن قطداع غدزة، ة فلسدطيني  شخصدي   100وافتتحت الندوة أعمالهدا أمدس األحدد، بمشداركة أكثدر مدن     

اب، وأكداديميين، وسياسديين، وصدحافيين، ة، وكت دسدات حقوقي دوتشتمل على وزراء سدابقين، وممثلدين عدن مؤس  

 محمد دحالن. بة من القيادي المفصول من حركة سفتحس،ة مقر  وقيادات فتحاوي  

عددامف وفددي  فددي السدداحة الفلسددطينية بشددكل   واسددعا   وكاندت حركددة سفددتحس، قددد هاجمددت المددؤتمر، مددا أثددار جددال     

، فدي ةدل رفدا ة على السداحة مجدددا  ة الفتحاوي  ى إلعادة المشاكل الداخلي  ة بشكل خاص، ما أد  الساحة الفتحاوي  

 القيادي المفصول محمد دحالن. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المصالحة مع

ة، والتدي تشدرف عليده، فدرض المخدابرات المصدري  سالهددف مدن هدوا المدؤتمر هدو  ن  أة وقالت مصادر فلسدطيني  

 ة على رئيس السلطة محمود عباس، مع القيادي المفصول من فتح محمد دحالنس.مصالحة إجباري  

راد منه المؤتمر، ع دحالن، قرأ السيناريو الوي ي  وأشارت إلى أن سالرئيس عباس، الوي يرفا المصالحة م    

 ة للحركةس.ن إجراء مصالحة داخلي  وأوعز لحركته رفضه، ألن توصياته ستتضم  

د القيادي في حركة سفتحس، إبراهيم أبو النجدا، قدال إن حركتده قاطعدت هدوا المدؤتمر، نافيدا        ه أن يكدون قدد وج 

ة، ونحن لسنا ة الفلسطيني  ك في دور مصر في القضي  الحركة سال تشك   د على أن  ة لحضوره.وشد  لفتح دعوة رسمي  

ضاف سأما لن للعالم أن يفهم ب"ن أو ،ة لها أصاحبهاسة الفلسطيني  أحد، ولكن زمن الوصاية قد انتهى والقضي   ضد  

أو شددهود  الشدعب الفلسدطيني لدده قيدادة، وهددي مدن يقددرر مداذا يريددد ومداذا ال يريددد؟ ، وندرفا أن نكددون ضديوفا  

 زورس.

 

 مؤتمر المركز القومي مرفوض وما ينتج عنه باطل وغير شرعي فتح:

ة راد منهددا مناقشددة القضددي  لقدداءات أو مددؤتمرات ي دد ث باسددم حركددة فددتح أسددامة القواسددمي، إن أي  قددال المتحددد       

للشددعب الفلسددطيني ة سددات الرسددمي  الترتيددب لهددا مددع المؤس   ة وسإعددادة بندداء حركددة فددتحس يجددب أن يددتم  الفلسددطيني  

مناقشددة تهدددف سإلعددادة بندداء حركددة فددتحس يجددب  أي   ن  إة وحركددة فددتح، ومددة التحريددر الفلسددطيني  لددة بمنظ  تمث  والم  

 ة فقط.عبر قيادة الحركة وأطرها الرسمي   تمر   أن

يحداول أن ا، األمدر الدوي نرفضده تمامدا، ومدا عن د ل أحدد بالحدديب نيابدة  نا في حركة فتح لم نخو  إن  :سوأضاف     

ة، ومدا يندتج عنده ل فدي شدؤوننا الداخلي ديقوم به المركز القومي لدراسات الشدرق األوسدط أمدر مرفدوض، وتددخ  

التحددالف والتعدداون الوثيددق بددين حركددة حمدداس ومحمددد دحددالن هددو تحددالف  ضدداف بدد"ن  أ.وسباطددل وغيددر شددرعي

 حتالل.ة لإلخدمة مجاني  نقسام والشر  في الساحة الفلسطينية وهو ق اإلمشبوه، ومن ش"نه أن يعم  

   

 أربعة إتجاهات إلختيار الرئيس الفلسطيني القادم

ة ة ودولة اإلمارات، ودورهما الضداغط فدي الرباعي دالخيار األول يعتمد على التنسيق بين دولة مصر العربي      

الخيدار يعتمدد علدى بدة منده ليكدون رئيسدا ، وهدوا ة مقر  ة محمدد دحدالن أو شخصدي  ح شخصدي  رج  ة، والوي ي  العربي  

دة، وهدو جدزء مدن الحالدة العربي دة وإقليمي دة وعربي دمنظومة عالقدات محلي د قدة بدين ربيدع عربدي ة، والممز  ة العام 

حدتالل اإلسددرائيلي، حة لإلوقحدط سياسدي، وال جديدد فددي هدوا الخيدار الددوي سديحرص علدى مندع المقاومددة المسدل  

ة راكددة كمدا هدي اليدوم، وسديقوم ة الفلسدطيني  احة السياسدي  وسيواصل التنسيق األمني، ولكنه يرفا أن تبقى السد

سياسدي مدع إسدرائيل  بحراك سياسي على أكثر من جبهة، بما فيهدا المصدالحة، وسديجهد فدي الوصدول إلدى حدل  

 لة.ة المعد  الم العربي  وفق مبادرة الس  

ة مدع الدرئيس احة الفلسطيني  لس  ل وجه نظر إسرائيل، ويقوم هوا الخيار على ترك األمور في االخيار الثاني ويمث  

حتوائهدا وتوجيههدا بالشدكل المناسدب لدولدة إسدرائيل، ويعتمدد هدوا الخيدار إة الهاوية، قبل الحالي تسير حتى حاف  

ة للشددعب ة فددي المرحلددة القادمددة، مددع الحددرص علددى عدددم وجددود قيددادة مركزي ددلطة الفلسددطيني  علددى تفكيددك الس دد

ة قة، ووالءات تتنافس فيما بينها على الزعامة المحلي دة إلى مناطق ممز  الغربي  ة ف  د تقسيم الض  الفلسطيني، مع تعم  
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منطقدة سمس مدن  ة بضدم  مدع أطمداع إسدرائيل السياسدي   ىوجودها مدن إسدرائيل، وتتسداو ة، والتي تستمد  والوهمي  

دة، لترك  ة الغربي  ف  الض   ة، وهدوا المكاسدب المادي دة، وتحقيدق ة الغربي دف  ز جهدها في السديطرة علدى سدكان مددن الض 

 ة.ة الفلسطيني  الخيار سيحارب المقاومة بشكل أشرس من الراهن، وسيحرص على تصفية القضي  

علدى أن  ،ةنتقالي دف رئديس المجلدس التشدريعي بالرئاسدة اإلالخيار الثالب يستند إلى القانون الفلسطيني الدوي يكل د

ر يددر مضدمون النتدائج، وقدد يدد"تي بحركدة حمداس لتتصددد  ة بعددد ذلدك، وهدوا الخيدار غنتخابدات الرئاسدي  تجدرى اإل

الت العميقددة فددي بنيددة المجتمددع نقددالب فددي السياسددة الفلسددطينية، والتحددو  المشددهد السياسددي الفلسددطيني، ليكددون اإل

ة، وهدوا حلدول مرحلي د ا  منيعدا  فدي وجده أي  الفلسطيني الوي سيدعم المقاومة طريقا  لتحرير فلسطين، وسيقيم سدد  

ف نجداح هدوا الخيدار علدى ة، وال ترضى عنه إسرائيل وأمريكدا، ويتوق دعجب الكثير من الدول العربي  ي   الخيار ال

 حول عنقه أطماع الكثيرين. الشعب الفلسطيني الوي مازال محاصرا  بالمؤامرة، وتلتف  

ن تحدت ة لحركدة فدتح، ويعتمدد علدى سدحب البسداط مدالخيار الرابع هو خيار الرئيس وأعضداء اللجندة المركزي د

ة الداعمة لددحالن مدن جهدة، وسدحب البسداط مدن تحدت أقددام حركدة حمداس التدي تطالدب الت العربي  أقدام التدخ  

سدريع،  ق ذلك إال من خالل عقد المؤتمر السابع لحركدة فدتح، وبشدكل  بتطبيق القانون من جهة أخرى، وال يتحق  

بالرئيس، لتعقدد بعدد ذلدك جلسدة  ل مفاجئة تحل  ة لكى مع قرار المحكمة الدستوري  ختيار نائب للرئيس يتصد  إمع 

ة مدة، وهدوا الخيدار يحدرص علدى تحنديط الحالدة السياسدي  ة لقيدادة المنظ  فيها تجديدد الشدرعي   للمجلس الوطني، يتم  

سدتيطان، ة سنوات قادمة، بما في ذلك مواصلة التنسديق األمندي، والشدجب اللفظدي لإلة الراهنة إلى عد  الفلسطيني  

 لتها سكلينتونس على حالة الجمود السياسي.ة التي فض  بالمفاوضات الوهمي  نشغال مع اإل

تتصددارع تلددك الخيددارات األربعددة مددع الددزمن، وتتندداحر فيمددا بينهددا، وتشددتبك مددن خلددف الكددواليس بتحالفددات     

مدن اها إلدى أكثدر ة وحددها، بدل تتعدد  ف علدى السداحة الفلسدطيني  ولقاءات ومؤتمرات ونددوات وتقدديرات ال تتوق د

د على مشرحة الخالفات، وإنما يشغلها جاه، بما في ذلك إسرائيل التي ال يشغلها كثيرا  المشهد الفلسطيني الممد  ت  إ

 ة .ة الغربي  ف  الض   الطريقة األنسب لضم  

   

 الفلسطيني ون غاضبون من تقارب األردن وإسرائيل
قطيعة سياسي ة، عقب توق ف المفاوضدات بينهمدا فدي اإلسرائيلي ة -في الوقت الوي تشهد فيه العالقات الفلسطيني ة  

، تتسارع خطوات األردن بتقاربه نحو إسرائيل، وهو ما ات ضدح فدي محط دات عدد ة 2014نيسان/إبريل من عام 

 متالحقة.

ابات التقارب األردني   توكان     ، ما كشفه أفرايم هراره المستشدرق اإلسدرائيلي بصدحيفة  –لخر بو  اإلسرائيلي 

بددي دعمهدا للملدك األردندي عبدد ة من إسرائيل، التي ت  ة وسياسي  ل اليوم، عن طلب األردن مساعدات أمني  إسرائي

 ب"فضل حاالتها. عالقات الجانبين تمر   أن   إلى ا يشيرهللا الثاني، مم  

ال األردني ين في فنادق البحر المي ت، إكما أعلنت إسرائيل أن ها تدرس  حيدب تسدمح حتمال تشغيل المزيد من العم 

 ة على ساحل خليج العقبة في البحر األحمر.منهم حالي ا  بالعمل في إيالت، وهي مدينة إسرائيلي   1500لـ

، وهدي تدنص  علدى شدرائه فاقي دت  إأيلول/سبتمبر، وق ع الجانبدان  27وفي      45ة شدراء األردن للغداز اإلسدرائيلي 

دت صدحيفة يدديعوت أحروندوت أن يارات دوالر.وقد أك دمل 10عاما  بقيمة  15مليار متر مكع ب من الغاز طيلة 

ت ثالثدة أي دام،  21جنراال  أردني ا  متقاعدا  قاموا بزيارة سري ة إلسدرائيل يدوم  12بعثة عسكري ة من  أيلدول اسدتمر 

فددي حددين لددم تددوكر الصددحيفة ،اط رفيعددين فددي جددي  اإلحتاللالتقددوا خاللهددا بمسددؤولين إسددرائيلي ين كبددار وضددب  

السدفير األردندي فدي تدل أبيدب  أن   إلدى اط األردنيين الوين زاروا إسرائيل، لكنها أشارتة أسماء الضب  اإلسرائيلي

 ط للزيارة، وأشرف عليها.وليد عبيدات، خط  
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ب نفط خام  من خط أنابيدب، قبالدة مينداء العقبدة، قدرب  23وفي      لب/أغسطس، أبلغ األردن إسرائيل عن تسر 

، ل ب، من حتواء لثار التسر  إتقديم المساعدة اإلسرائيلي ة للقيام بعملية تنظيف لألجواء، ومنتجع إيالت اإلسرائيلي 

 ة.خالل عناصر ومعد ات إسرائيلي  

ة خليل النمروطدي: سإن  تصددير الغداز  وفي هوا السياق، قال نائب عميد كلي ة التجارة في الجامعة اإلسالمي ة بغز 

ها اإلاإلسرائيلي  إلى األردن يساهم في زيادة ص لهدا إلدى مصددر ادرات إسرائيل الخارجي ة ونمو  قتصادي، ويحو 

ة، وهدوا علدى حسداب  دا سديزيد شدهي تها علدى سدحب الغداز قبالدة شدواطئ غدز  للطاقة، بعد أن كانت تسدتورده، مم 

 الفلسطيني ينس.

بمدنح  2016 حزيدران  سدتثمار األردندي فدي وسبق للبرلمدان األردندي  سالسدابقس إصددار قدانون صدندوق اإل   

-ستمالك داخل األردنس.وكشف وزير فلسدطيني  سدابق متدابع للعالقدات األردني دة حق  اإلسالمستثمر اإلسرائيلي  

ة الغاز، يعود بعا أسبابه فاقي  ت  إالفلسطيني ة، أخفى هوي ته، لـسالمونيتورس أن  ستقارب إسرائيل واألردن، ال سي ما 

 أردني ين، لدديهم نفدوذ علدى صدن اع القدرار السياسدي  فدي المملكدة، ة لمسؤولين ورجال أعمالقتصادي  إإلى أطماع 

ان بغضب قد يصددر عدن السدلطة الفلسدطيني ة، فعالقاتهمدا ليسدت فدي أحسدن أحوالهدا، إجانب عدم  إلى هتمام عم 

 ولخر لقاء لعب اس بالملك عبد هللا في حزيران ، لم يكن ودي ا  كثيرا س.

ل، فإن  عالقاته مع الفلسطيني ين تشهد فتدورا  واضدحا ، خصوصدا  بدين رئديس وفيما يتقارب األردن مع إسرائي    

ها الدور األردندي  فدي البحدب  السلطة الفلسطيني ة محمود عب اس والملك األردني  عبد هللا الثاني ألسباب عد ة، أهم 

ل/أكتدوبر عن خليفة مرتقب لعب اس وات هام السلطة الفلسطيني ة لألردن بتوقيع إت فاق مدع إسدرائيل  فدي تشدرين األو 

حتكاك بين الفلسطيني ين حول تركيب كاميرات مراقبة في الحرم القدسي  من دون التشاور معها، لمنع اإل 2015

 واإلسرائيلي ين.

  

 تعتمد بشكل نهائي قرارا  يعد  "األقصى" "تراثا إسالميا خالصا" اليونسكو

سمنظمة األمم المتحددة للتربيدة والعلدم والثقافدةس  اليونسدكوج، ذكرت وكالة األناضول لألنباء من باريس، أن     

مت بده فلسدطين ودول عربيدة أخدرى ينفدي وجدود عالقدة بدين اليهوديدة والمسدجد تقدد   نت اليوم الثالثاء، قدرارا  تب  

 األقصى.

ضوا ، عليده ع 58 نهائي إثر مصادقة المجلس التنفيوي لـساليونسكوس، الوي يضم   عتماد القرار بشكل  إوجاء      

تت علدى مدة ذاتهدا. ولدم ي عدرف حتدى اآلن عددد الددول التدي صدو  ة فدي المنظ  عتماده، من قبل اللجنة اإلداري دإبعد 

د أن بندددا ، أك دد 16ن ه أو امتنعددت أو غابددت عددن التصددويت.القرار، الددوي يتضددم  تت ضددد  القدرار، وتلددك التددي صددو  

 ه ال عالقة لليهود به.وأن  ة الخالصةس، سات اإلسالمي  المسجد األقصى سمن المقد  

إلى المسجد األقصى باسمه اإلسالمي فقدط سالحدرم القدسدي الشدريفس، فيمدا لدم يسدتخدم علدى  را  اوأشار مر     

يه اليهود بـسحائط المبكدىسج د أن سحائط البراقس  الوي يسم  ى اليهودي له سجبل الهيكلس. كما أك  اإلطالق المسم  

دين القدرار ه.وي دة الجاندب بحق  ة أحادي داإلجدراءات اإلسدرائيلي   األقصدى، رافضدا  أس من المسجد هو سجزء ال يتجز  

ة بإعادة األوضاع فدي األقصدى لمدا ة محتل  طالب إسرائيل كقو  ةس في المسجد األقصى، وي  نتهاكات اإلسرائيلي  ساإل

ة صدداحبة السدديادة ة األردني ددإذ كانددت حينهددا دائددرة األوقدداف اإلسددالمي   ،2000كانددت عليدده قبددل شددهر/أيلول عددام 

 الكاملة على المسجد.

مة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ساليونسكوس، قد صدادقت علدى ة لمنظ  وكانت لجنة الشؤون الخارجي        

رتباط ديندي لليهدود بالمسدجد األقصدى وحدائط البدراق، وأيضدا علدى ت"كيدد أن  الحدرم إمشروع قرار ينفي وجود 

دد اإلبراهيمددي فددي الخليددل ددة الغربي ددف  جنددوبي الض  ة همددا ة الغربي ددف  ة، ومسددجد بددالل بددن ربدداح فددي بيددت لحددم بالض 

 لفلسطين.
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دول فقدط عارضدته،  6مدة، مقابدل المنظ  في ةم للجنة الشؤون الخارجي ددولة لصالح القرار المقد   24تت وصو       

ساليونسددكوس فددي  فددي مقددر   نعقدددجتمدداع الم  لددو دولتددين خددالل اإلب ممث  متنعددت عددن التصددويت وتغي ددإدولددة  26و

 العاصمة الفرنسية باريس.

سددة مدينددة مقد   القدددس تعددد   إلددى أن   شدديرا  ة فددي القدددس، م  وانتقددد القددرار طريقددة إدارة إسددرائيل األمدداكن الديني دد     

ن خاص إلى صلة اإلسالم بالمسجد األقصدى، فيمدا لدم يتضدم   للمسلمين والمسيحيين واليهود. ولفت القرار بشكل  

 ة باألقصى.عاءات إسرائيل حول عالقة اليهودي  د  إذكر 

فددي اليمددين قتحددام المتواصددل للمسددجد األقصددى، مددن قبددل سمتطر  ة اإلبشددد   سددتنكر مشددروع القددرار أيضددا  او     

كما طالددب القددرار بإرسددال لجنددة تحقيددق حددول المسدداس بدداإلرث ،ةسة اإلسددرائيلي  ات النظامي دداإلسددرائيلي والقددو  

 للقانون الدولي اإلنساني. عتبر جريمة وفقا  وإذا ثبت ذلك فسي   الحضاري بمدينة القدس،

ت تقديم مشروع القرار من قبل الجزائر، ومصر، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، والسودانف وصو   وتم      

لصالح القرار إلى جانب فلسطين، البرازيدل والصدين ومصدر وجندوب أفريقيدا، وبدنغالدش، وفيتندام، وروسديا، 

ولبنددان، وماليزيددا، والمغددرب، وموريشدديوس والمكسدديك وموزمبيددق ونيكدداراغوا ونيجيريددا وعمددان  وإيددران،

د ة مدن مؤي دنتقلدت فرنسدا وبضدغوط إسدرائيلي  إوباكستان وقطر وجمهورية الدومينيكان، والسنغال، والسدودان. و

 ين والتوغو.متنع، إلى جانب السويد وسلوفينيا والهند واألرجنتة األولى إلى م  للقرار في المر  

القدرار الواليدات المتحددة وبريطانيدا والتفيدا  ت ضدد  ة. وصدو  ت لصالح القرار أي من الددول األوروبي دولم يصو  

 وهولندا واستونيا وألمانيا.

  

 مسرح العبث بـ"اليونسكو" مستمر ويقلل من الشرعية القليلة التي بقيت لديها نتنياهو:

علددى قددرار منظمددة األمددم المتحدددة للتربيددة والعلددم والثقافددة  بددا  معق   ،رئدديس وزراء العدددو بنيددامين نتنيدداهو قددال    

ه سمهزلدة، حيدب أن د ة القليلدة التدي بقيدت لمنظمدة اليونيسدكوس، معتبدرا  ل مدن الشدرعي  سيقل د القدرار ن  ،أساليونسكوس

 ا  هزلي د سدة قدرارا  خوت هوه المؤس  ساليوم ات   وأضاف:  ة الهراء في اليونيسكوس ووصفه بالسخيف،تستمر مسرحي  

 ه ال عالقة له بجبل الهيكل  المسجد األقصىج والكوتيل  حائط البراقج، هدوا ال يهدم  ن  ألخر يقول لشعب إسرائيل 

 ألنهم ال يقرؤون التوراةس.

ه ال عالقة بين ن  أالقول  مثل ،ه ال عالقة بين إسرائيل وجبل الهيكل والحائط الغربين  أسالقول  :وتابع نتنياهو     

ما  على اليونسكو، واصفا   حادا   هجوما   ه ال عالقة بين مصر واألهرامس.وشن  الصين وجدار الصين العظيم أو أن  

بهدوا القدرار العبثدي، فقدد اليونيسدكو س، مضديفا  سالهلوسدةسواصدف ا القدرار بدـ و، سبمسدرح العبدب المسدتمرسجرى 

 .سوأنا أؤمن أن التاريخ أقوى، والحقيقة ستنتصرة القليلة التي تبق ت له، الشرعي  

 

 قرار اليونسكو رسالة للواليات المتحدة و"إسرائيل" أبو ردينة:

حدتالل ة ضدد  اإلة المستمر  القرارات الدولي   ن  أة نبيل أبو ردينة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطيني        

ل رسدالة واضدحة األخير بش"ن القدس والمسجد األقصى، تشدك  وسياساته ومن ضمنها قرار منظمة ساليونسكوس 

حددتالل وتسدداهم بخلددق الفوضددى وعدددم ه ال يوافددق علددى السياسددة التددي تحمددي اإلمددن قبددل المجتمددع الدددولي ب"ن دد

د ضرورة أن تقوم الواليات المتحدة األمريكية بمراجعة سياسداتها الخاطئدة "ن هوا القرار يؤك  بستقرار.وأ ضافاإل

ددبتشددجيع إسددرائيل علددى اإل لددةالمتمث   ة لددـسإسرائيلس سددتمرار باحتاللهددا لألراضددي الفلسددطينية.والقرار رسددالة هام 

ة سدداتها المسدديحي  ة بمقد  ة وعاصددمتها القدددس الشددرقي  عتددراف بالدولددة الفلسددطيني  حتاللهددا، واإلإبضددرورة إنهدداء 

نعكسدت علدى المنطقدة، إة ومناخدات سدلبي  سدتمرار أجدواء إة، وإنهاء سياستها التي ال تسدهم سدوى فدي واإلسالمي  

 وهي مرفوضة من قبل المجتمع الدولي.
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ة األولى لهوا القرار تكمدن فدي مضدمونه، والدوي إن األهمي  سسامه القواسمي: أوقال الناطق باسم حركة فتج      

وجه الخصوص، ة لليهود في القدس ب"كملها، وفي المسجد األقصى على ة عالقة تاريخي  أي   ةطلقينفي بصراحة م  

دة المزعومة، فيما تكمن أهمي  الرواية اإلسرائيلي   ا  وينفي قطعي   رتفداع وتيدرة فدي ةإل   ة  ته الثانيدة فدي توقيتده، خاص 

 .سةر  معتداءات والهدم والتهويد المستقتحامات للمسجد األقصى وباحاته وعمليات اإلالتهويد واإل

  

 يلم" ومنظمة أخرىتنتقد هجوم نتنياهو على "بتس اإلدارة األمريكية

هت اإلدارة األمريكي ة،       لهجوم رئيس حكومة العدوبنيامين نتنياهو، الوي شن ه على منظمتدي  الذعا   نتقادا  إوج 

فدي الواليددات  سأصدددقاء السدالم اآلنس المركدز اإلسددرائيلي لحقدوق اإلنسدان فددي األراضدي المحتلدةج و سبتسديلمس

 ة.ستيطان في األراضي المحتل  جلسة مجلس األمن الدولي التي ناقشت اإلشتراكهما في إة المت حدة، على خلفي  

إن إدارة بدالده تقدد ر المعلومدات  سهارتسسة األمريكي ة، جون كيري، لصحيفة ث باسم الخارجي  وقال المتحد       

أن على الحكومات  حدة تعتقدة الغربي ة، وأك د ب"ن الواليات المت  ف  متين حول األوضاع في الض  التي تنشرها المنظ  

عتسدتطيع فيهدا كاف دسة التعبير وأن تخلدق أجدواء دافع عن حري  أن ت   . وكدان نتنيداهو وصدف سة األصدوات أن ت سدم 

 .سناهضة إلسرائيلت إلى الجوقة الم  انضم   التي المهلوسة والزائلة،سالمنظمة بـ

 

  طالب عددا  من الحكومات بعدم حضور مؤتمر "توحيد القدس"يُ  عريقات

ة صدائب عريقدات، بالنيابدة عدن دولدة فلسدطين، ة لمنظمة التحرير الفلسدطيني  طالب أمين سر اللجنة التنفيوي        

عددا  من حكومات وبرلمانات ينوي أعضاؤها المشاركة في مؤتمر سإلحياء الوكرى الخمسين لتحريدر وتوحيدد 

ق اء بمواقدددف حكومددداتهم فيمدددا يتعل دددة، بتدددوكير األعضدددة غيدددر قانوني دددالقددددسس وزيدددارة مسدددتعمرات إسدددرائيلي  

عتراف بالسديادة لتزامها بعدم اإلإة، ووضع القدس، وة في فلسطين المحتل  ة غير القانوني  بالمستعمرات اإلسرائيلي  

 بسمعتها من هوه الزيارة. ة، وأن تخشى العواقب التي ستضر  ة على األرض الفلسطيني  اإلسرائيلي  

حدداد األوروبددي، ت  ه الحكومددات وبرلماناتهددا لمنددع هددوه الزيددارة بمددا فيهددا اإلههددا إلددى هددووقددال فددي رسددائل وج       

وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، وإسبانيا، وسويسدرا، واليوندان، والبرتغدال، والبرازيدل، واألرجدواي، وتشديلي، 

سدطيني لهدوه وجمهورية سلوفاكيا، وفنلندا، وليتوانيا، وكوستا ريكا، ومالوي، وجنوب أفريقيا، عدن الدرفا الفل

ة فددي دولدة فلسددطين ة غيددر القانوني دالزيدارة مددن قبدل أعضدداء البرلماندات المددوكورة إلدى المسددتعمرات اإلسدرائيلي  

 حتالل .مه سمؤسسة حلفاء إسرائيلس بالتنسيق مع حكومة اإللحضور مؤتمر تنظ    ة، وذلكالمحتل  

  

 اإلحتالل وغياب الدعم الدوليالتنمية الفلسطينية المستدامة مستحيلة في ظل  الحمد هللا: 

حددتالل اإل قددال رئدديس وزراء حكومددة السددلطة الفلسددطينية، رامددي الحمددد هللا، إن التنميددة المسددتدامة فددي ةددل       

ل فاعدل مدن ق أهددافها إال بتددخ  د الحمد هللا على أن أي  إنجدازات لحكومتده سلدن تكتمدل أو تحق دسمستحيلةس. وشد  

ر الحمد هللا، خالل كلمة لده يدوم الثالثداء ستحقاقات المطلوبة منهاس.وذك  ل بتنفيو اإلالمجتمع الدولي إللزام إسرائي

حددتالل يمنددع التنميددة اإل "ن  بددحددتالل، فددي جامعددة بيرزيددت فددي المددؤتمر الدددولي حددول فاعليددة الحكومددة تحددت اإل

 ستثمار والبناء في مناطق سمس.واإل

منشد"ة فلسدطينيةف حدوالي  960ج أكثدر مدن 2016اري  وتابع: سسلطات اإلحتالل هدمت منو مطلع العام الج   

لة من المجتمع الدولي نفسهس.68  % منها ممو 

   

 صفقة وسنفاجئ العالم أيالعدو سيدفع الثمن مرغما  في  أبو عبيدة:
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العددو سديدفع الدثمن مرغمدا  فدي أي صدفقة تبدادل  "ن  ، علىدد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتاب القسدامأك       

خرها المقاومة جديدة، وسيتفاج"  العالم وأسرانا وشعبنا حينما ي"تي الوقت المناسب لنكشف كامل الحقائق التي تد  

 من أجل حرية األسرى.

ب مدن دفدع وقال أبو عبيدة في كلمة مقتضبة لده بمناسدبة الدوكرى الخامسدة لصدفقة وفداء األحدرار: سالعددو يتهدر  

ضديفا  ل جمهوره بدعاوى سداقطة وهدوا عهددنا بدهس، م  ستحقاقات لصفقة جديدة، ويحاول نشر األكاذيب ويضل  اإل

طال الزمان أم قصر وإن عامل الدزمن لدن  ،بر من واقع األمر شيئا  ولن ينفعه هوا التهر  أن هوا السلوك لن يغي  

 يكون أبدا  في صالح العدو إن هو توهم ذلك.

ع قائال : سكنا قد وعدنا أسرانا قبل صفقة وفاء األحرار ب"ننا سنبقى األوفياء لهم وسدننزع قيددهم، وأوفيندا وتاب    

ة أطيافهم ب"ن الثمن سيدفعه العدو شاء أم أبى وسي"تي بعهدنا وصدقنا وعدنا بعون هللا، واليوم نؤكد ألسرانا بكاف  

 مرغما  وستعم الفرحة ربوع فلسطين بإذن هللا تعالىس.

دها الحاضددر والمسددتقبل د علددى أن ذكددرى صددفقة وفدداء األحددرار أمجدداد وإنجددازات لددن تبقددى يتيمددة وسدديجد  وشددد  

 بسواعد الرجال وزنود األبطال بإذن هللا تعالى.

ة في صفقة وفاء األحرار، نبارك لهم هدوا العدرس الدوطني ي  وأضاف سنبارك ألسرانا الوين أكرمهم هللا بالحر     

ئهم بتحريدرهم وخدروجهم إلدى الندور وإلدى أحضدان نتصدار ونهن دد مع كل ذكدرى للبطولدة واإلالكبير الوي يتجد  

 شعبهم، ليعودوا جزءا  من النسيج المقاوم في كل أماكن تواجدهمس.

  

 في قيادة األمة  الملتقى العلمائي الدولي الثاني يدعو الى قيام العلماء بواجبهم ودورهمغزة:

دأوصى مؤتمر لعلماء فلسط      ة ليقومدوا بددورهم الريدادي فدي قيدادة األمدة ين بضدرورة أن يدنها علمداء األم 

حداد ت  نوا حكم حصار المسلم ألخيه المسلمف جاء ذلك خالل المؤتمر الوي نظمته رابطة علمداء فلسدطين واإلوليبي  

يدوم الثالثداء، العالمي لعلماء المسلمين الملتقى العلمدائي الددولي الثداني  حصدار غدزة والددور المطلدوبج وذلدك 

وسط مشاركة مجموعة من أبدرز العلمداء فدي فلسدطين والعدالم العربدي واإلسدالمي، وبحضدور أعضداء رابطدة 

 اب في المجلس التشريعي، وعدد من رجال اإلصالح.علماء فلسطين، وأساتوة جامعات، وعدد من النو  

ومواقع الددعوة  ،اتدائمة من جميع الفضائي  ة ة ع لمائي  د المؤتمر على ضرورة أن تكون هناك برامج إعالمي  وأك  

 واإلذاعات لبيان الجريمة التي تمارس على قطاع غزة وحصار المسلمين فيه.

د هم ة لقمدة سدائغة لعددو  ه ال يجدوز تدرك المسدلمين فدي غدز  ة أن دوأوصى المؤتمر بضرورة أن يوضح علمداء األم 

ة. وأشدار المدؤتمر إلدى مدات الحيداة اإلنسداني  لمقو  الوي ينفرد بهم ليفعل بهدم مدا يشداء مدن حصدار وتعدويب ومندع 

ن أضرار الحصار والتطبيع وخفاياه، مما يلتبس ة تبي  ة العمل على توحيد كل الجهود للخروم بتفاصيل مهم  أهمي  

ة على الوالء والبراء بالمفهوم الصحيح، فإن هدوا على الكثيرين، وغرس التوحيد وعقيدة الصفاء والنقاء، المبني  

العدودة، باعتبداره حقدا   ك بحدق  ودعا المؤتمر إلى التمس   .وحده يكفي لهدم التطبيع ولثاره على الفرد المسلماألمر 

التنددازل عندده، ودعددم صددمود الشددعب الفلسددطيني ومقاومتدده الباسددلة،  ثابتددا  ال يسددقط بالتقددادم، وال يملددك أحددد حددق  

 ة المستهدفة.ل خط الدفاع األول عن األم  باعتبارها تشك  

   

 ستيطان اإلسرائيليدولة يهاجمون اإل 44ممثلو أكثر من جلس األمن :م

ة خالل جلسة ة المحتل  ستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطيني  نتقادات لإلإدولة  44ه ممثلو أكثر من وج       

منددوب ث ث نيابدة عدن عشدرات الددول، إذ تحدد  ومن بين هوه الدول من تحد  ،إحاطة عقدها مجلس األمن الدولي

ثت نيابدة عدن منظمدة دولدة، والكويدت التدي تحدد   120نحدو  نحيداز التدي تضدم  فنزويال نيابدة  عدن حركدة عددم اإل

 دولة. 57التعاون اإلسالمي التي تضم 
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ستيطاني اإلسرائيلي ب"نده ستمرار النشاط اإلإثين وقال مجلس األمن في تلخيصه الجلسة: سوصف معظم المتحد  

ت الوفدود أيضدا  علدى التخفيدف مدن إغدالق وحث د ،سدتيطانينهاء النشاط اإلإودعوا إلى  عقبة رئيسة أمام السالم،

لهددم المسداكن فدي  قطاع غزة، جنبا  إلى جندب مدع زيدادة المسداعدات إلعدادة اإلعمدار فدي القطداع، ووضدع حدد  

أسدماه القدوف  سدتيطان يد"تي فدي إطدار مداةس. وأضاف: ساعتبر ممثل إسرائيل أن التركيز علدى اإلة الغربي  ف  الض  

 ضد إسرائيل، كما هو الحال في جميع أنحاء منظومة األمم المتحدةس.

   

 دحالن يخطط لشق صفوف الفلسطينيين في الخارج بدعم مصري العربي الجديد:

يحاول القيادي المفصول من حركة سفتحس محمد دحالن، سحب البساط من تحت أقددام الدرئيس الفلسدطيني       

ة وعلدى رأسدها مصادر من الحركة، مستغال  الددعم المقدد م مدن بعدا األطدراف اإلقليمي د محمود عباس، بحسب

ة بدالرئيس المصدري الحدالي عبدد الفتداح السيسدي، وجهداز مصر واإلمارات. دحالن الدوي تربطده عالقدات قوي د

وخصوصدا  فدي ة سدتقطاب شدباب الجاليدات الفلسدطيني  إف فدي محداوالت مكث د ة، بدأ بشدكل  ستخبارات المصري  اإل

مصر، تحديدا  طالب الجامعات، سواء من أبناء حركة سفتحس أو غيرهم. وحصل القيادي المفصول مدن سفدتحس 

ع، طبيعدي وموس د ة لممارسدة رجالده فدي القداهرة أنشدطتهم بشدكل  سدتخبارات المصدري  على ضوء أخضر مدن اإل

 ح المالية.ة وإغرائهم باألموال والمنستمالة أبناء الجالية الفلسطيني  إبهدف 

ة تحديدددا ، يسددعى عين علددى البلدددان العربي ددوكشددفت مصددادر فددي سفددتحس، أن دحددالن مددن خددالل رجالدده المددوز  

ة. الشددباب الددوين يدرسددون فددي الجامعددات، عبددر إغددرائهم بدداألموال والمددنح الدراسددي   ،خدداص بشددكل   ،السددتقطاب

الحركددة وذويهددم حددول محدداوالت  ة فددي مصددر أبلغددوا قيددادات فدديوأضددافت أن بعددا شددباب الجاليددة الفلسددطيني  

ل جزء من نفقات اإلقامة.إ  ستمالتهم في ت"ييد دحالن مقابل المنح ودعم مالي وتحم 

ه علددى الددرغم مددن حظددر النشدداط السياسددي بمختلددف أشددكاله للطددالب المغتددربين وبدداألخص ولفتددت إلددى أن دد     

ستتر. وأوضحت أن هوه المحاوالت لدم تقتصدر غير م ه ي سمح للموالين لدحالن باألمر بشكل  الفلسطينيين، إال أن  

ة أخرى، إال أن أساس التحركات القاهرة، باعتبارها الدولدة الفاعلدة ت إلى دول عربي  على مصر فقط ولكن امتد  

 ة.ة الفلسطيني  في القضي  

د     سددتخبارات جتماعدا  مدع قيدادات فدي اإلإبين مددن دحدالن عقددوا ة أن مقدر  وفدي السدياق، كشدفت مصدادر خاص 

ستخبارات ةس، تحت غطاء مركز بحثي تابع لإلة الفلسطيني  نطالق مؤتمر سمصر والقضي  إة، قبل ة المصري  العام  

ة المصدالحة ة القداهرة، لبحدب عملي دلبضدع سداعات فدي العاصدمة المصدري   اإلجتمداع اسدتمر  ، وةة المصدري  العام  

لدراسدددات الشدددرق األوسدددط، التدددابع ة، وذلدددك علدددى هدددام  المدددؤتمر الدددوي ينظمددده المركدددز القدددومي الفلسدددطيني  

  ة.ستخبارات المصري  لإل

 

 آالف اليهوديات والفلسطينيات يتظاهرن ضد نتنياهو ويطالبنه بالسالم تل أبيب:

ة كبيدرة أطلقدت فيهدا ة مسديرة نسدائي  رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في القدس الغربي د اختتمت أمام مقر       

 الب حكومته بالسالم.مرأة شعارات تطإألف  20نحو 

نطلقددت مددن رأس الندداقورة علددى الحدددود إقددد  سمسدديرة األمددلسسددم إطلددق عليهددا وكانددت هددوه المسدديرة التددي أ      

ات علددى طددول الددبالد وعرضددها بمشدداركة حشددد كبيددر مددن النسدداء اليهودي دد يومددا   14ت طيلددة وامتددد   ،ةاللبناني دد

من  أساسيا   وقد طرحن مطلبا   ،ةة الغربي  ف  ألف سيدة من الض  ات من مختلف أنحاء البالد بما في ذلك نحو والعربي  

اس رئديس الحكومدة قداموا بنشدر . لكدن حدر  سفداق سياسدي مدع الفلسدطينيينت  إالسعي الجاد إلى إيجاد سنتنياهو هو 

وبدادرت إلدى المظداهرة حركدة  ،ى مجدال الرؤيدة عدن مقدر مكتبده للتشدوي  علدى هدوه المسديرةستار ضخم غط  

وهي الحرب األخيرة على قطداع  سالجرف الصامدسبعد عملية  2014ست في التي ت"س   سالسالمنساء يصنعن س

 غزة.
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 تدعو عباس للمصالحة الفتحاوية أوال   هرام المصريةاأل   

فدي أقددرب وقددت  وطنيددا   ة أن ترعدي حددوارا  ة السدلطة الفلسددطيني  ة الرسددمي  دعدت صددحيفة ساألهدرامس المصددري       

 ة، والوصول إلى وحدة الموقف الفلسطيني.لتحقيق المصالحات المطلوبة بين جميع األطراف الفلسطيني  

ة لهددا، أن المشددكلة األبددرز فددي السدداحة فتتاحي ددإة، فددي ة شددبه الرسددمي  دت ساألهددرامس، الصددحيفة المصددري  وأك دد     

 ة.نقسامات الفلسطيني  ما هي اإلاإلسرائيلي وإن  ت ة ليست هي جمود عملية السالم بسبب التعن  الفلسطيني  

 وال جناحدا   ندا  معي   ل فصيال  ة المصالحة تقع على السلطة، وقالت: سالسلطة ال تمث  دت الصحيفة أن مسؤولي  وأك      

في أقرب وقت لتحقيدق  وطنيا   ل كل الفلسطينيين، ومن هوا المنطلق عليها أن ترعي حوارا  في فصيل، وإنما تمث  

بل لحات المطلوبة بين جميع األطراف الفلسطينية، والوصول إلى وحدة الموقف الفلسطيني، فهوه هي الس  المصا

 ستئناف عملية السالمس.إت اإلسرائيلي وإزالة الجمود الوي يعتري جهود ة لمواجهة التعن  األساسي  

لقومي لدراسات الشرق األوسدطس، فدي ختتام مؤتمر أقامه سالمركز اإام من ة ساألهرامس، بعد أي  فتتاحي  إوت"تي     

بين من القيادي السابق فدي حركدة ة، بمشاركة عدد من الفاعلين الفلسطينيين المقر  مدينة سعين السخنةس المصري  

 سفتحس محمد دحالن.

ة فتتاحي دإمع سقدس بدرسس، أن  في حديب   ،وقد اعتبر الدبلوماسي المصري السابق الدكتور عبد هللا األشعل     

ل رسالة واضحة للرئيس محمود عباس ب"ن رهان القاهرة في المرحلة المقبلة هو على النائب محمد رام تمث  األه

      دحالن، وأنه ال مناص من إجراء المصالحة معه.

ة وعلى الرئيس محمود عباس للقبول ة هي جزء من الضغط على السلطة الفلسطيني  فتتاحي  وأضاف: سهوه اإل    

باعتباره هو رجل المرحلة المقبلةس. وحسب األشدعل، سفدإن هدوا الضدغط يدتم بتنسديق مصدري ـ بمحمد دحالن، 

 إسرائيليس .

     

 الوجود العسكري الروسي في المتوسط وسورية يثير القلق إسرائيل:

شرعت إسرائيل في التململ من الوجود العسكري الروسي في سوريا والبحدر المتوسدط وصدارت تتحدد ث       

ز أساسا  من قو  عن هف وعن أخطار ، فدإن القلدق سحدزب هللاسة النظام السدوري وإيدران و أن الوجود الروسي ي عز 

صار يتزايد من أثر هدوا الوجدود علدى هدام  حركدة الطيدران اإلسدرائيلي. ويدرى عسدكريون أن وجدود حاملدة 

و  س300إس سي ، ونشر بطاريات صواريخ أرض جو من طرازسكوزنتسوفسة، األدميرال الطائرات الروسي  

يخلق في المنطقة نظامدا  إقليميدا  جديددا . وي بددي ضدباط كبدار تقدديرهم بد"ن وجدود حاملدة الطدائرات  س400إس س

ه إلدى المنطقدة، سديفرض قيدودا  علدى النشداطات السدري ة والعلني د ة الروسية كجزء من أسطول بحري كبير متوج 

 اإلسرائيلية ضد  كل من سوريا ولبنان.

عل ق العسكري في من جانبه      عاموس هارئيل أن ما كشفت عنه خريطة نشرتها صحيفة  سهارتسس، رأى الم 

، س400إس سو  س300إس سة بمنظومدات سدتكمال تعزيزهدا لددفاعاتها الجوي دإ، أخيرا ، حدول سواشنطن بوستس

حدوض المتوسدط ة واألردن وشدرق يعني أن منظوماتها ت غط ي أجواء لبنان وجزءا  كبيرا  مدن األراضدي التركي د

 إلى ما وراء قبرص وصوال  إلى النقب الشمالي في فلسطين المحتلة.

 سرحوبدوتسبدالقرب مدن  ستدل ندوفسة ال ي مكنها اإلقالع من موقدع وحسب الخريطة، فإن الطائرة اإلسرائيلي     

األقدوى فدي الشدرق ة. لقد قي د الروس، من دون جهد تقريبا ، سالح الجو من دون أن ت الحظها الرادارات الروسي  

 األوسط. وهوا التقييد ليس عسكريا  فقط، بل سياسي أيضا .

     

اصات "دولفين" معاريف:  إسرائيل تسعى لشراء ثالث غو 

رة مدن ألمانيدا بإمكانهدا كشفت صحيفة معاريف أن  كيان اإل     اصدات متطدو  حدتالل يسدعى إلدى شدراء ثدالث غو 

 مليون دوالر. 300مليارا  و ة، وذلك بسعر إجمالي يبلغحمل رؤوس نووي  
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يةس، شراء ثالث غواصات من طراز  فقة، التي وصفتها سمعاريفس بـ سالسر  ن الص  ، الستبدال سدولفينسوتتضم 

اصددات مددن الطددراز نفسدده بدددأ بتشددغيلها فددي عددام األسددطول القددديم لجددي  اإل ن غو  . 1999حددتالل، الددوي يتضددم 

تشدرين  7ة فدي هداس سيوق ع مدع ممثدل كبيدر للحكومدة األلماني دوذكرت الصحيفة أن  السفير اإلسرائيلي يعقوب 

. وفي الوقت الدوي رفضدت فيده سما لم تواجههم أي مشكلة في اللحظة األخيرةسالثاني على موك رة تفاهم للشراء 

، أك ددد المتحددد ث باسددم الحكومددة األلماني ددة جددورم سالصددحيفةسة التعليددق علددى معلومددات وزارة الدددفاع اإلسددرائيلي  

إسرائيل تدرس شراء غواصات جديدة لتحل محل  أسطولها الحالي بحلدول س، أن  طفرانس برسسيتير، لوكالة ست

ة لصددفقة ة األلماني ددتجددري مباحثددات علددى مسددتويات مختلفددة بشدد"ن المسدداعدات المالي ددس. وأضدداف س2027عددام 

 .سالشراء

     

 هللا وحماسيجب أن تكون "إسرائيل" في حالة جاهزية دائمة أمام حزب  يدلين:

خاصددة علددى الجبهتددين ،ة إسددرائيل العسكريةسددتراتيجي  إة الددردع التددي تعتمددد عليهددا سددتمرار تطبيددق نظري ددإ    

 تصعيد عسكري على إحدى الجبهتين أو كلتيهما. ستعداد لمواجهة أي  ب اإليتطل  ، الشمالية والجنوبية

ة حديثدة أن تدرى دراسدة إسدرائيلي   ،جديددة ةنددالع موجدة قتالي دإورغم عدم وجود رغبة من كل األطراف في     

هدت الدراسدة جملدة الموقف الميداني في إسرائيل أو لبنان أو غزة قد يتدهور بصدورة غيدر مرغدوب فيهدا. ووج  

 توصيات لدوائر صنع القرار في إسرائيل لفرض مزيد من األمن حول حدودها.

رات مدن التطدو   عدددا   بد"ن  ، تدابع لجامعدة تدل أبيدبالتي نشدرها معهدد أبحداث األمدن القدومي ال،وتفيد الدراسة     

ة التي شهدتها الجبهتان في األسابيع األخيرة تعيد إلى األذهان ضرورة أن تكون إسدرائيل فدي ة الميداني  العسكري  

سددتخبارات د الددرئيس السددابق لجهدداز اإلة دائمددة أمددام حددزب هللا فددي لبنددان، وحمدداس فددي غزة.ويؤك ددحالددة جاهزي دد

الجبهددة الجنوبيددة مددع غددزة على ة الجنددرال عدداموس يدددلين فددي الدراسددة أن الوضددع األمندديسددرائيلي  ة اإلالعسددكري  

دة حتكداك دائمدة ومتعدد  إوجدود مواضدع  ة مع لبنان، في ةل  ا هو عليه الحال في نظيرتها الشمالي  مم   ستقرارا  أقإل  

 ة.بين إسرائيل والجهات الفلسطيني  

حة لهدا بنيدة مدات مسدل  بين كلتا الجبهتين، لبنان وغزة. ففيهما توجدد منظ   ويوضح يدلين أن أوجه الشبه عديدة    

ة مدع إسدرائيل التدي بالددخول فدي مواجهدة قتالي د ين في الجبهتدين ليسدا معنيدين حاليدا  العدو   ة، كما أن  ة سياسي  تحتي  

أثمدان باهظدة مدن تحقيدق ذلدك بددفع  استطاعت إيجاد حالدة مدن الدردع القدوي أثنداء جدوالت القتدال السدابقة، وتدم  

 ان المدنيين.متين والسك  المنظ  

طه بالحرب الدائرة في سوريا فقد تسدبب لده ذلدك بفقددان تور   ه في ةل  إن  ،سأما بالنسبة لحزب هللا فيقول يدلين    

ة، ممددا يجعددل مددن المسددتبعد أن تكددون لديدده رغبددة فددي فددتح جبهددة قتصددادي  إة وب"زمددة الكثيددر مددن الخسددائر البشددري  

 .سنيةة ثاعسكري  

ة، والخشدية مدن تراجدع ة، بينهدا إعدادة إعمدار غدز  ق بحماس، يقول يدلين إنها منشغلة بملفات داخلي دوفيما يتعل     

دشعبي   كما تواجده حمداس أزمدة عميقدة ة.ة الغربي دف  تها في القطاع، وهي ذات المشكلة التي تواجه حركة فتح بالض 

ركة وجماعدة اإلخدوان المسدلمين تهديددا  وجودي دا ، وقدد مع مصر، حيب يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الح

 نجحت السلطات المصري ة في إستهداف منظومة األنفاق التي تستخدمها حماس لتهريب األسلحة من سيناء.

     

 خالل أسبوعين 300واعتقال  115ستشهاد مواطنَين وإصابة إ أوتشا:

ي الدوي يغط د سحمايدة المددنيينسفي تقريدر  سأوتشاسة التابع لألمم المتحدة قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنساني       

عامدا  فدي مديندة  40حتالل قتلت مواطنا  يبلغ من العمدر ات اإلإن قو  ستشرين األول الجاري:  17و 4الفترة بين 

واجهات في سياق عاما ، خالل م 20ة، بدعوى تنفيوه عملية إطالق نار، وشابا  لخر يبلغ من العمر القدس المحتل  
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عتقددال ببلدددة سددلوان جنددوب المسددجد األقصددى المبددارك، حيددب تركددت الشدداب ينددزف ألكثددر مددن إعمليددة تفتددي  و

 .سقليل ساعتين قبل السماح لفريق طبي بعالجه، لكنه استشهد بعد ذلك بوقت  

 ه يشدعر بدالقلق إزاء رد  أن دة، سدتيفين أوبدراين، إلدى وأشار نائب األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسداني       

 .سستخدام المفرط للقوةوالتي أثار الكثير منها مزاعم باإلسالفعل على الهجمات المزعومة 

عتددداء عليدده بالضددرب علددى يددد عامددا  أصدديب نتيجددة طعندده واإل 26ن التقريددر أن مواطنددا  يبلددغ مددن العمددر وبددي     

طفددال ، بوريعددة  20مواطنددا ، بيددنهم  68اري، استشددهد ة، وأندده منددو مطلددع العددام الجددإسددرائيلي فددي القدددس الغربي دد

 ات مزعومة.تنفيوهم عملي  

عات فلسطينية بالمنطقة  مج بوريعة عددم  9مبنى في  70حتالل هدمت ولفت التقرير إلى أن سلطات اإل     تجم 

مصدادر طفدال، وتضدررت  40شخصا، بينهم  91ى إلى تهجير ة للبناء، ما أد  حصولها على تراخيص إسرائيلي  

 شخصا لخر. 88كسب الرزق لـ

شدجرة زيتدون لمدواطنين  50ق باعتداءات لمستوطنين، أتلف مستوطنون نحو ه فيما يتعل  ه التقرير إلى أن  ونو      

ضت ثالث سيارات ألضرار بعد رشقها بالحجدارة  من الساوية جنوب نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية، كما تعر 

تددهورت ةدروف سث منفصلة في محافظات بيت لحم والقدس ونابلس.وقال: على يد مستوطنين في ثالثة حواد

ة فدي عدد   سداعة يوميدا   20-18نقطداع الكهربداء إلدى إى إلدى زيدادة فتدرات تزويد الكهرباء في قطداع غدزة مدا أد  

بسدبب اإلغدالق المتكدرر للمعدابر خدالل  ،وذلدك نتيجدة نقدص الوقدود ،مناسبات خالل الفترة التي شملها التقريدر

 س.ةألعياد اليهودي  ا

   

 تركيا تطور منظومة دباباتها بمساعدة "إسرائيل" صحيفة ديفنس نيوز:

جه ة أن تركيا تت  ة العسكري  صة بالمراكز الدفاعي  ة والمتخص  س األسبوعي  Defense newsأفادت صحيفة س     

 100بالتعداون مدع إسدرائيل، وس خدالل الفتدرة القادمدة M60ة مدن طدراز سدبابة أمريكي   300لتحديب أكثر من 

 س مع ألمانيا.Leopard 2دبابة من نوع س

وأوضحت الصحيفة في خبرها، أن هوا التعاون العسكري في تطوير نظام الدبابات القديمة يعتبر األول مدن     

بلددين خدالل تبدادل السدفراء بدين ال ع أن يتم  ه من المتوق  ، وب"ن  2010ة عام نوعه، منو تجميد العالقات الدبلوماسي  

مشدترك بدين تركيدا وإسدرائيل، فدي تسدعينيات  بشدكل   تحدديثها سدابقا   الددبابات المدوكورة تدم   ن  "أيام قليلدة.وقالت بد

 س األمريكية.M60س في دبابة سSABRAالقرن الماضي، حيب قامتا بتطوير أنظمة سالبرمس والمعروفة بـ س

ة قدد تصدل إلدى ماليين دوالر أمريكدي، بتكلفدة إجمالي د 3 تكلفة تطوير الدبابة الواحدة يصل إلى وأشارت إلى أن  

 مليار دوالر.

  

 يدعو جمهوره لعقد إجتماع شعبي قرب المسجد األقصى ترامب

جتمداع شدعبي إة دونالد ترامدب جمهدوره فدي إسدرائيل إلدى دعا مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة األميركي       

حتجاجدا  علدى قدرار مجلدس اليونيسدكو إوذلك  ،األقصى المباركسيقيمه األسبوع المقبل على مقربة من المسجد 

 سا  للمسلمين.مقد   الوي اعتبر الحرم القدسي مكانا  

ن ت"كيدد ا علدى أن وتضم   ،الرئيسي لحملة ترامب في تل أبيب وقد ن شر إعالن الدعوة في إسرائيل باسم المقر      

مباشدر خدالل المهرجدان ليعربدا عدن ت"ييددهما للقددس فدي  ترامب ونائبه مايك فدانس سديلقيان خطدابين عبدر بدب  

فدي البلددة القديمدة بعدد  سندعم القددسستنظيم المهرجان تحت شعار  ع أن يتم  أعقاب قرار اليونيسكو. ومن المتوق  

ترامب في إسرائيل  ة. وحسب مقر  نتخابات األميركي  عيد العرش اليهودي األسبوع المقبل وقبل أسبوعين من اإل

ل د وقددوف الحددزب وراء الحاجددة إلددى الحفدداة علددى وحدددة القدددس ومنددع التدددخ  هدددف هددو نقددل رسددالة تؤك ددفددإن ال

 ة بها.ة لها وعالقة اليهود الديني  ة التاريخي  ق بالهوي  السياسي في كل ما يتعل  
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ومخاوف في بداية الحملة فدي إسدرائيل يحظدى اليدوم  ومن المعروف أن ترامب الوي قوبل ترشيحه بشكوك       

ر عددن التددي تعب دد سيسددرائيل هيددومسمكشددوف صددحيفة  وتسددانده بشددكل   ،فبدددعم صددريح مددن قددوى اليمددين المتطددر  

ة نتخابي دإمقدرات  8لها رجل األعمال اليهودي األميركي شلدون إدلسون.وقد افتدتح ترامدب مواقف نتنياهو ويمو  

 .ةة الغربي  ف  ان في مستوطنات الض  له بينها مقر  

   

 ي حول مهمات أسراب الطائرات بدون طيارغموض إسرائيل تقرير:

ستعانة ب"سطول من مختلف أندواع ة باإلة القتالي  تها الجوي  نتقلت إسرائيل في السنوات األخيرة إلى تعزيز قو  إ     

دإلت الغاية من وتمث   ،الطائرات الصغيرة بدون طيار س فدي بدايدة ة والتجس دستكشدافي  ات اإلستخدامها بتنفيو المهم 

ة عبدر تحميدل هدوه الطدائرات بقددرات سدتخدامها لتوجيده ضدربات هجومي دإنتقدال إلدى الحالي، ثم جدرى اإلالعقد 

عد. وهو ما حصل خدالل العددوان األخيدر قبدل عدامين علدى قطداع غدزة. ة عن ب  ة إلصابة أهداف عيني  صاروخي  

ة كشفته تقارير صحافي   حة في سيناء، بحسب مار األمر أخيرا ، من خالل توجيه ضربات لمجموعات مسل  وتكر  

 ستخدام هوه الطائرات في األجواء السورية.إأشارت أيضا  إلى 

ة، لكونهدا تضدمن عددم وقدوع ة اإلسدرائيلي  ة العسدكري  سدتراتيجي  ة كبيدرة فدي اإلوتكتسب هدوه الطدائرات أهمي د     

تحدوم حدول ترسدانة ة ة لدى الطرف اإلسدرائيلي. ومدع ذلدك ال تدزال حالدة مدن الغمدوض والضدبابي  خسائر بشري  

 إسرائيل من هوه الطائرات.

ة ة السياسة اإلسرائيلي  ونشرت صحيفة سهارتسس، تقريرا  خاصا  حول هوه الطائرات مع إشارتها إلى ضبابي       

ة فددي ستكشددافي  ق باألهددداف التددي تصددلها هددوه الطددائرات، وحركاتهددا اإلما فددي مددا يتعل ددفددي هددوا المضددمار، ال سددي  

س 450الصدحيفة تقريرهدا باإلشدارة إلدى فيدديو للتدرويج لطدائرة مدن طدراز سهيدرمس  وتسدتهل  المحيط العربي. 

ة علدى ة هدوا الفيدديو علدى صدفحتها الرسدمي  ف عليها. ونشرت وزارة األمدن اإلسدرائيلي  ة والتعر  ات الخاص  للمهم  

يقهدا جدوا ، وصدورا  موقع سيوتيوبس. وهو يستعرض مشاهد تبي ن هوه الطائرات في إقالعها، وأخدرى أثنداء تحل

ار مددن صددناعة ة لطددائرات صدغيرة بدددون طي دم الفيدديو قائمددة بالمواصددفات التقني دلعمليدات قصددف وتفجيدر. ويقددد  

ة بقائها في الجدو. لكدن بحسدب الصدحيفة شركة سألفيتس، ووزن هوه الطائرات والمدى الوي يمكنها بلوغه، ومد  

س وهدي قددرتها علدى حمدل الصدواريخ 450طائرات سهيرمس ة لفإن الفيديو ال ي"تي على ذكر ميزة واحدة مهم  

 والقصف من الجو.

وها بواسدطة ق إلى العمليات التدي تنف دمثابر ودائم التطر   د التقرير أن إسرائيل ترفا بشكل  في المقابل، يؤك       

والعاملون في ات التي تستخدم فيها. ويحرص المسؤولون م على طبيعة المهم  هوا النوع من الطائرات. كما تتكت  

م شديدين في كل ما يتعلق بهوا األمر. ورفا ة وتكت  عتماد ضبابي  إة على هوا القطاع في وزارة األمن اإلسرائيلي  

سدتخدام هدوا الندوع إحتالل، طلب ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، بالكشف عن إجراءات جي  اإل

ة هنداك. وتسدتنكر ي دو الطيران اإلسدرائيلي الغدارات الجو  ما ينف  ة عندة الغربي  ف  ة والض  من الطائرات في قطاع غز  

حتالل، يكتفي، عند تنفيو مثل هوه الغدارات، ث بلسان جي  اإلوتشجب منظمات حقوق اإلنسان كيف أن المتحد  

ة ومحدودة تعلن فقط أن طائرات قامت بتنفيو عملية ما، من دون أي تفصيل إضدافي. وال بتقديم معلومات جزئي  

 تحديد ما إذا كانت هوه الطائرات هي مقاتالت لسالح الجو يقودها طيارو الجي  أم طائرات بدون طيار. يتم  

نتشددار قبددل نحددو عقددد مددن الددزمن. وتضدديف أن ار بدددأت باإلة بدددون طي ددوتددوكر سهددارتسس أن طددائرات إسددرائيلي  

دم هوه الطائرات في ستخإحتالل كشف عن أن جي  اإل 2006، نشرت تقريرا  عام Aviation Week مجلة

س فدي تنفيدو هجمددات 450سدتخدام طدائرات مدن طدراز سهيدرمس إتحديددا   ه تدم  ، وأن د2006حدرب لبندان صديف 

ر طددددائرات بدددددون طي دددد سددددالح الجددددو   ة. ويشددددير تقريددددر الصددددحيفة إلددددى أن  فعلي دددد ار مددددن البريطدددداني طددددو 

عندما أعلنت وزارة الدفاع س. و450، باإلستناد إلى تقني ات سهيرمس 2014في عام  Watchkeeper طراز
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البريطاني ة عن بدء إستخدام هدوه الطدائرات، ن شدر فدي موقدع وزارة األمدن اإلسدرائيلي ة، أن ده علدى الدرغم مدن أن 

د هوه الطائرات باألسلحة والمقووفات.  الحديب ليس عن طائرات هجومي ة إال أن ه يمكن لبريطانيا الحقا  أن تزو 

ة. حتالل لهوه الطائرات في عمليدات هجومي دستخدام اإلإة تؤكد ير صحافي  ومع مرور الوقت، تراكمت تقار

غتيددال مسددؤولين إحددتالل لهددوه الطددائرات فددي ات اإلسددتعمال قددو  إ، 2011ورصدددت وثددائق سويكيلدديكسس عددام 

غتالدت قدادة رفيعدي إحدتالل ات اإلة أن قدو  فلسطينيين في قطداع غدزة. ونشدرت مجلدة سإيكونوميسدتس البريطاني د

في حركة حماس، بواسطة هوه الطائرات، بدءا  من الشهيد أحمد الجعبري، مع إطالق عدوان سعمدود  المستوى

شدرت نتائجده فدي سهدارتسس . وأةهرت دراسة للباحدب الفلسدطيني، عداطف أبدو سديف، ن  2012السحابس عام 

عددام  وعدددوان سالجددرف الصددامدس 2012و بواسددطة هددوه الطددائرات فددي عدددوان حددتالل نف دد، أن اإل2014عددام 

 طفال . 30ا  بينهم أكثر من ا  فلسطيني  مدني   120ستشهاد أكثر من إى إلى هجوم، مما أد   100، أكثر من 2014
  
 


