
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 

 فتح تطالب حماس بالموافقة عمى تشكيل حكومة برئاسة عباس وتحديد موعد االنتخابات

 لمحصار أزمة مخيم اليرموك تقضي بخروج المسمحين وفك   مفصائل الفمسطينية لحل  لمبادرة 
 وسمو"أسيرًا من معتقمي ما قبل "أ 26عمى إطالق سراح  توافق رسمياً  "سرائيل"إ

 الدين واأليدلوجية في دول العالم العربي تشارك في الصراع ضد  "إسرائيل" رئيس الموساد السابق: 
 مطهرة دينية لميهودياتل المسجد األقصى قرب إسالميتحويل موقع أثري ل االحتالل يسعى

 الفمسآآآآآآآطينية : السآآآآآآآمطة"هآآآآآآآ رتس"
 "سآآرائيل"إمآآع  راض  أمسآآتعدة لتبآآادل 

 % من المستوطنين سيبقون65و
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 5 مميون دوالر شهرياً  230ع قطاع غزة يؤدي إلى خسائر بآمصر لألنفاق م إغالق: غزةالحكومة في   3

 6 لحمد اهلل زار وزارة التربية والتعميم بشكل مفاجئ فوجدها شبه خالية من الموظفينالقدس العربي: ا  4

 6 األنفاقلمساعدات وهدم الفمسطينيون يعانون من انكماش االقتصاد وتراجع اتقرير:   5

  
  المقاومة:

 8 فتح تطالب حماس بالموافقة عمى تشكيل حكومة برئاسة عباس وتحديد موعد االنتخابات  6

 9 من حقوق شعبنا حق   بأي   أسير ولكن من دون مقايضة نحن مع إطالق سراح أي  حماس:   7

 9 حماس: استمرار االستيطان يعكس خطورة استمرار المفاوضات  8

 9 لمحصار أزمة مخيم اليرموك تقضي بخروج المسمحين وفك   مفصائل الفمسطينية لحل  لمبادرة   9

 01 ائيمي في قمقيميةتفاصيل جديدة حول عممية أسر وقتل جندي إسر   01

 01 مبنانبباإلسراع في معالجة األوضاع الفمسطينية نطالب لآ"الجهاد":  86الذكرى  في الرفاعي  00

 00 مركزية فتح: تصريحات ليبرمان دحالن تؤكد استمرار األخير بنهجه الت مري  02

 00 من خطورة الهجمة اإلسرائيمية عمى القدس لحركة حماس يحذر تقرير  03

 02 صواريخ عمى عسقالن أربعةالتمفزيون اإلسرائيمي: إطالق   04

 02 بإعمار مخيم ضبيه لبنان: فتح تطالب  05

 03  ية" تدعو السمطة لالنسحاب من المفاوضات والذهاب لمجمس األمنقراطو "الديم  06

 03                     "حزب التحرير" يحذ ر من استغالل ممف المصالحة الفمسطينية لتمرير المفاوضات  07

 03 قراطيينو ة بين فتح واالشتراكيين الديمتوأمة سياسية بين القدس وستوكهولم ضمن اتفاقي  08

 04 سقوط قذيفة هاون قرب حدود غزة  09

 04 حممة اعتقاالت واسعة في صفوف نشطاء حماس بالضفة  21

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 04 إطار التسوية الدائمةب "بما فيها القومية مطالبهم المستقبمية"تنازل عن الفمسطينيين ال عمى :نتنياهو  20

 05 وسمو"أسيرًا من معتقمي ما قبل "أ 26عمى إطالق سراح  توافق رسمياً  "سرائيل"إ  22

 05 نون يمنع إطالق سراح أسرى فمسطينيينرفض مشروع قات لجنة سن  القوانين الوزارية اإلسرائيمية  23

 06 خالفات حادة داخل الحكومة اإلسرائيمية عشية إطالق سراح أسرى فمسطينيين  24

 07 نسان بعد سنة ونصف من المقاطعةتستأنف تعاونها مع مجمس حقوق اإل  "سرائيل"إ  25

 07 نحن بحاجة لرجال أعمال من الواليات المتحدة لتطوير حقول الغاز :الممحق االقتصادي اإلسرائيمي  26

 08 الدين واأليدلوجية في دول العالم العربي تشارك في الصراع ضد  "إسرائيل" رئيس الموساد السابق:   27

 08 إسرائيميون: حزب اهلل يكتسب خبرات مقمقة من خالل مشاركته في الحرب السورية ضباط  28

 09 قيم خمس مستوطنات جديدة في النقبت ةاإلسرائيمي حكومةاله رتس:   29

 09 مميارات دوالر 10ها تتجاوز تشكيك عممي بقدرة منظومة الدفاعية المضادة لمصواريخ: كمفة تشغيم  31

 22 تحذر تركيا من تكرار "استفزازاتها" "إسرائيل: "موقع "والال"  30
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 22 "إسرائيل"اقتصاد وأمن  المافيا تمس  معاريف:   32

 23 كيين حول خالفاتها مع واشنطنياألمر  تستطمع آراء اليهود "إسرائيله رتس: "  33

  
  األرض، الشعب:

 24 ةالمخيمات الفمسطينية بسوريعمى قصف الجراء  شهيد وجرحى  34

 24 مطهرة دينية لميهودياتل المسجد األقصى قرب إسالميتحويل موقع أثري ل االحتالل يسعى  35

 25 والمسجد األقصى : االحتالل يتحدى األمة بانتهاكاته في القدسمن قطر صالحرائد   36

 25 تأسيس منظمات إسرائيمية جديدة لتكثيف االقتحامات.. و األقصى المسجد مستوطنون يدنسون  37
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 26 األسرىحممة دولية في جنوب إفريقيا إلطالق سراح مروان البرغوثي و نادي األسير:   41

 27 وتدهور حالتهم الصحيةأسرى سجن "مجدو" يحذرون من ازدياد أعداد المرضى   40
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 27 تشرين الثاني/أكتوبر خالل من بني نعيماالحتالل يعتقل عشرة أطفال فمسطينيين   43

خطاراتشجرة بالخضر  مئةمستوطنون يحرقون ويقتمعون   44  27 بوقف بناء منش ت في بردلة وا 
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  : اقتصاد

 28 8103 سنةمميون دوالر لمربع الثالث من  3886بنك فمسطين يحقق أرباحًا قيمتها   47

  

  : ثقافة

يطال.. "زرافاضة"فيمم   48  29 يا وألمانياإنتاج مشترك بين فمسطين وفرنسا وا 

  

  : مصر
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 29 لها في القاهرة بتعيين سفير جديد "إسرائيل"تمقيها أي طمبات من مصر تنفي   51
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 32 ألطفال فمسطينألف درهم  ةبمائكمية التقنية العميا بالشارقة تتبرع   58

  

  دولي:

 32 من عواقب مقاطعة مجمس حقوق اإلنسان "إسرائيل"ألمانيا تحذر   59
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  حوارات ومقاالت:

 34 ؿ محمد غرايبةد.رحي... «إسرائيل»المشاركة الخفي ة مع   63
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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 % من المستوطنين سيبقون65و "سرائيل"إمع  راض  أمستعدة لتبادل  الفمسطينية : السمطة"ه رتس" 0
وض الامسػػطيني ف طػػاقـ الةاػػاأقالػػت يػػحياة سػػارةس السػػرا يمية  ػػي عػػددسا اليػػادر اليػػـو  :القػػدس المحةمػػة

عػػػرب  ػػػوؿ مااوعػػػاةه مػػػا نظيػػػرا السػػػرا يمي عػػػف اسػػػةبداد الجانػػػب الامسػػػطيني لةبػػػادؿ اراض عمػػػى نطػػػاؽ أ
 % مف اراعي العاة الغربية.  0.3مقمص بحيث ل يةجاوز نسبة 

% مف المسةوطنيف سيبقوف  56ف حوالي أنه يبني أذ إوقاؿ موظؼ كبير لميحياة اف سذا الرقـ ذو مغزى, 
 سرا يمية  ي حاؿ حيوؿ سذا الةبادؿ.إ راضأ ي 
شارت سارةس الػى اف الامسػطينييف ةقػدموا ب ػذا المطمػب بنػام عمػى مبطيػات ةظ رسػا يػور الةقطة ػا اقمػار أو 

 وحيموا عمي ا مف ج ات اوروبية. ،يناعية
ي وطرح طاقـ الةااوض الامسطيني مسالة جدوؿ زمني وقاؿ اف عمى اسرا يؿ النسحاب مف اراعي العاة  

 سنوات. 3غعوف 
كما طالب بانشام مببر امف الى قطاع غزة والسيطرة عمى المبابر الحدودية و زانات المياا وجزم مف البحػر 

 الميت, الى جانب مطالب ا رى.
88/01/8103، وكالة سما اإلخبارية  
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 سمطات السجون اإلسرائيمية بتعذيب األسرى والمعتقمين تهميوزير األسرى في غزة  2

 ي قطاع غزة عطا اهلل  "حماس"ـ أمس وزير األسرى والمحرريف  ي الحكومة الةي ةقودسا حركة اة : غزة
أسير  مسطيني  ي سجوف الحةوؿ  1200»أبو السبح اسرا يؿ بةبذيب األسرى الامسطينييف. وقاؿ إف 

 «.يواج وف أشد أنواع البطش والةبذيب،  يويًا اإلسماؿ الطبي
أسيرًا  25سناؾ »، أف «األسرى المرعى إلى مةى»ر نظمةه الوزارة ببنواف وأوعح أبو السبح،  وؿ مؤةم
وشدد عمى أف «. بحاجة الى عمميات جراحية 150مبوقًا، وأكثر مف  45ميابًا بمرض السرطاف، و

يعرب ببرض الحا ط كؿ القوانيف والمواثيؽ الدولية الةي ةنص عمى إجرام  حوص »الحةوؿ السرا يمي 
 «.ألسرىطبيبة شاممة ل
المحقؽ اإلسرا يمي يسةغؿ الوعا اليحي لدى األسرى مف أجؿ انةزاع مبمومات ةةبمؽ »واعةبر أف 

ل يوجد أطبام م ةيوف دا ؿ السجوف لةش يص الحاؿ  ي شكؿ »، مشيرًا إلى أنه «بالمقاومة الامسطينية
ض، ويشارؾ السجاف  ي يحيح، وأف سناؾ طبيبًا واحدًا  قط ل يقدـ سوى المسكنات لكؿ أنواع األمرا

 «.عمميات العةدامات عمى األسرى
 28/10/2013الحياة، لندن، 

 
 مميون دوالر شهرياً  230غالق مصر لألنفاق مع قطاع غزة يؤدي إلى خسائر بآإ: غزةالحكومة في  3

 ي قطاع غزة أف إغوؽ أنااؽ « حماس»أعمنت وزارة القةياد  ي الحكومة الةي ةقودسا حركة : غزة
ةسبب ب سا ر  ادحة عمى قطاعات اليناعة والةجارة والزراعة »يب أساؿ الشريط الحدي ما مير الة ر 

 230 ي الم ة، وأف سذا القطاعات ةش د  سا ر مباشرة وغير مباشرة بمبمغ  16.6والنقؿ والبنام بما نسبةه 
 «.مميوف دولر ش رياً 

ارةااع مبدؿ البطالة الى األسوأ، »س، الى وأشار وكيؿ الوزارة حاةـ عويعة،  ي لقام يحا ي  ي غزة أم
كاف يبةمد عمى األنااؽ بنسبة »وشدد عمى أف اقةياد قطاع غزة «. 2008وويوله الى ما كاف عميه عاـ 

 «. ي الم ة لسد الحاجات مف مواد انشا ية ومواد  اـ ومسةمزمات انةاج 40ل ةقؿ عف 
، وأف الةوقبات ةشير إلى 2008لةقةرب مف مبدل ا لباـ ُينذر بارةااع البطالة »واعةبر أف إغوؽ األنااؽ 

ةراجا مبدؿ »وأكد «.  ي الم ة  ي حاؿ اسةمر اغوؽ المبابر الرسمية وةدمير األنااؽ 43ويوله الى 
 ي الم ة، وارةااع مؤشر أسبار المسة مؾ نةيجة ارةااع األسبار بسبب  3النمو  ي الناةج المحمي الى 

 «.را يمية وةكاليؼ النقؿالجرامات األمنية اإلس
شاحنة  300إلى  250ل يةجاوز »وأوعح أف حجـ الواردات اليومي مف مببر كـر أبو سالـ السرا يمي 

 ي الم ة مف حاجات القطاع، وجم ا مف المواد السة وكية الةي ل يبنى عمي ا  ي  35يوميًا، وسي ل ةمثؿ 
 «.ةنمية القةياد وةطويرا

ات قطاع غزة الى ال ارج بمغت منذ بداية الباـ الجاري وحةى أيموؿ )سبةمبر( يادر »وأشار الى أف 
 «.شاحنة يومياً  100شاحنة  قط،  ي حيف مف الماةرض السماح بةيدير  99الماعي 

 
اليرادات البامة ش دت ةراجبًا ببد إغوؽ األنااؽ وةشديد الحيار  ي النيؼ الثاني مف »ولات إلى أف 

 «.األوعاع سةؤثر سمبًا عمى الةوظيؼ وبرامج الةشغيؿ الموقت الةي ةناذسا الحكومة، وأف سذا 2013عاـ 
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 28/10/2013الحياة، لندن، 
 
 الحمد اهلل زار وزارة التربية والتعميم بشكل مفاجئ فوجدها شبه خالية من الموظفينالقدس العربي:  4

الحمد اهلل يباح امس الحد عندما قاـ  وليد عوض: ةااجأ ر يس الوزرام الامسطيني الدكةور رامي –راـ اهلل 
بزيارة لوزارة الةربية والةبميـ القريبة مف مقر مجمس الوزرام  وجدسا بو موظايف ،  أ ذ يبحث عف الوزير 

 ووكيؿ الوزارة  مـ يجدسما،  ي حيف لـ ييؿ مبظـ مدرام الوزارة الى مكاةب ـ ببد.
اهلل بزيارة مااج ة الى مقر وزارة الةربية والةبميـ لوطوع عمى وةداولت الوساط الامسطينية الحد قياـ الحمد 

سير البمؿ  ي ا، ال انه ةااجأ بأف الوزير والمدرام والبامميف غير موجوديف  ي ا،  ةن د، وحمد اهلل باف ابواب 
 الوزارة ماةوحة رغـ اف جميا المسؤوليف  ي ا غير موجوديف.

داهلل حعر لمقر الوزارة  ي ةماـ الساعة الثامنة يباحا وقاـ بجولة  ي وقاؿ أحد البامميف بالوزارة اف الحم
 المقر لمدة نيؼ ساعة باحثا  ي ا عف الوزير ووكيؿ الوزارة والمدرام ال انه لـ يكف أحد موجدا  ي ا.

وبحسب البامؿ الذي  عؿ عدـ كشؼ سويةه  قد ظ رت عمى الحمداهلل عومات السةغراب والةبجب 
 سذا الممارسات الةي ةقـو ب ا وزارة الةربية والةبميـ. والغعب جرام

وقالت ميادر مطمبة  ي ر اسة الوزرام اف الحمد اهلل كاف ي دؼ مف زيارةه الطوع عف كثب عمى طبيبة 
موظؼ  700ال دمات المقدمة لمجم ور وسير البمؿ  ي الوزارة، ال انه ةااجأ اف الوزارة الةي ةعـ حوالى 

كون ا مسؤولة عف اكثر مف مميوف طالب  مسطيني عمى مقاعد  -’ مية نحؿ‘رض اف ةكوف والةي مف الماة
 شبه  الية مف الموظايف حةى الساعة الثامنة والنيؼ. -الدراسة اعا ة لمبممي ـ وادارات مدارس ـ

الوزرام باف وزير الةربية والةبميـ الدكةور عمي ابو زسري وجه كةابا رسميا لر اسة ’ القدس البربي‘وعممت 
مدرام  5الحد ر ض  يه الة امات الموج ة لوزارةه بانه لـ يكف ب ا احد مف المدرام، مشددا عمى وجود 

عاميف را قوا ر يس الوزرام  ي جولةه بالوزارة بين ـ مدير عاـ الرقابة عزاـ ابو بكر الذي كاف موجودا  ي 
 لمساعد  واز مجاسد الذي كاف عمى رأس عممه. مكةبه قبؿ موعد الدواـ بنيؼ ساعة ةقريبا، اعا ة لموكيؿ ا

 28/10/2013القدس العربي، لندن، 
 
 نفاقالفمسطينيون يعانون من انكماش االقتصاد وتراجع المساعدات وهدم األ تقرير:  5

راـ اهلل )العاة الغربية( رويةرز: أييبت شراييف القةياد  ي قطاع غزة بالنسداد ما قياـ مير ب دـ 
عمى امةداد حدودسا ما القطاع الذي ةديرا حركة حماس.  ي الوقت ناسه ةغرؽ القرى القديمة  انااؽ الة ريب

 ي العاة الغربية المحةمة  ي الاقر ويدير المسةثمروف والمانحوف ظ ورسـ لمنطقة يراع ل ةموح له أي 
 ن اية  ي األ ؽ.

ة والركود  ي العاة الغربية، ببد اف وقد ينكمش القةياد الامسطيني سذا الباـ جرام الوعاع  ي قطاع غز 
 .2011و 2008 ي الم ة  ي الاةرة بيف عامي  9ويؿ مةوسط النمو السنوي إلى حوالي 

وبددت حالة الركود العةقاد الذي ساد طويو بيف أنيار اليميف اإلسرا يمي بأف ازدسار وعا الامسطينييف 
 و مو ما لةااؽ شامؿ يةبمؽ باقامة دولةيف.عمى ارض الواقا ويو ر بدي’ سوما اقةياديا‘قد يحقؽ 

سةبقى الج ود الةي ةبذؿ لةحقيؽ الةنمية قايرة اذا لـ ‘وقاؿ جواد ناجي وزير القةياد الامسطيني لرويةرز 
وأعاؼ  ’يحدث ةغيير  ي السياسية اإلسرا يمية ةجاا ةمكيف الامسطينييف مف الويوؿ الى مواردسـ الطبيبية.

ب المجةما الدولي بكؿ مكوناةه العغط عمى اسرا يؿ لر ا القيود عف سذا الموارد نحف طالبنا ونطال‘
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وةمكيف الشبب الامسطيني مف اسة دام ا وكذلؾ ر ا القيود ال رى الماروعة عمى حركة الش اص 
 ’والسما والسيطرة عمى المبابر. كؿ سذا المبوقات ةحد مف قدرة الامسطينييف عمى ةحقيؽ الةنمية.

سرا يؿ مف اف يةسبب اي انكماش اقةيادي  ي اثارة اعماؿ عنؼ بالعاة الغربية اذ سيشبر وة شى إ
 الامسطينيوف بأنه لف يكوف لدي ـ ما ي سرونه  ي حالة قيام ـ بانةااعة ا رى عد الحةوؿ.

وؿ وانكمش القةياد  ي العاة الغربية الةي ةحةم ا إسرا يؿ لممرة الولى منذ عشر سنوات  ي النيؼ األ
مف الباـ الحالي و قا لةقرير ايدرا البنؾ الدولي سذا الش ر انةقد  ي اغمبه القيود الةي ةارع ا إسرا يؿ 

 عمى ةنقوت الامسطينييف وعمى اسة داـ الموارد.
 ي الم ة  ي الوقت الذي ةراجبت  يه مساعدات المانحيف الجانب  0.1وجام انكماش القةياد بنسبة 

 .2012ية إلى أكثر مف النيؼ  ي عاـ لقةياد العاة الغرب
ويبدو ةأثير الةراجا القةيادي واعحا حةى  ي راـ اهلل البايمة اإلدارية لمسمطة الامسطينية والةي ةشبر 

 ان ا بمنأى عف المناطؽ الكثر  قرا.
 ةحت المطبـ منذ ثماني سنوات ‘وقاؿ أحمد  عور ياحب مطبـ شيكاغو وسط مدينة راـ اهلل لرويةرز 

اف لدي  مسة عماؿ واحيانا سةة اليوـ لدي ثوثة واذا ظؿ الوعا سكذا ممكف يييروا اثنيف سذا ايبب ك
 ’سنة بةمر عمينا  ي اش ر يا دوب انطما المياريؼ.

وش د اقةياد غزة مرونة  ي النيؼ الوؿ مف الباـ باعؿ ةغذية قطاع البنام بالسمنت القادـ مف النااؽ 
 ي الم ة  90القةيادية  ي العاة الغربية. ولكف الجيش الميري سدـ نحو  مما عوض جز يا المشكوت

 ي الم ة مف ايراداة ا. وجام  70إلى  40مف النااؽ الةي ةسة دم ا حركة حماس لمحيوؿ عمى ما بيف 
 سدـ النااؽ ببد اف عزؿ الجيش الميري الر يس محمد مرسي يديؽ حماس  ي ةموز/يوليو.

حيث  2013 ي الم ة  ي حزيراف/يونيو عاـ  22 ي غزة والعاة الغربية إلى نحو وويمت نسبة البطالة 
  ي الم ة  قط مف اجمالي القةياد طبقا لحيا يات البنؾ الدولي. 7مثمت اليادرات نسبة 

وقاؿ ايغاؿ بالمور المةحدث باسـ وزارة ال ارجية اإلسرا يمية لرويةرز اف حدوث ركود  ي اجمالي الناةج 
الامسطيني امر طبيبي ببد  ةرة مف النمو الواعح، ودا ا عف اسةمرار القيود اإلسرا يمية الةي ةقوؿ المحمي 

 سي ات مثؿ البنؾ الدولي ان ا ة نؽ اي ا اؽ لمن وض.
ويةزايد بشكؿ كبير اعةماد السمطة الامسطينية المدعومة مف الغرب عمى المساعدات ال ارجية، نظرا لف 

 ي الم ة مف اراعي العاة الغربية بما  ي ذلؾ الراعي الكثر  60ر مف إسرا يؿ ةسيطر عمى اكث
مميوف دولر  ي عاـ  932 يوبة. وويمت المساعدات الجمالية ال ارجية لمسمطة الامسطينية إلى 

مميار دولر  ي  1.8طبقا لبيانات السمطة اي ما يقؿ عف ثمث جميا اليرادات وان ااعا عف نحو  2012
 .2008عاـ 

قاؿ محمد ميطاى نا ب ر يس الوزرام لمشؤوف القةيادية ر يس يندوؽ السةثمار الامسطيني اف و 
 إلن ام اليراع.’ أ ؽ سياسي‘المانحيف الجانب يةو وف الحذر بشكؿ مةزايد مف دعـ اقةيادسـ بدوف رؤية 

يقولوف.. انظروا.. إن ـ ييابوف بببض الحباط بسبب البممية السياسية.. ‘وأعاؼ  ي مقابمة ما رويةرز 
ويرى ميطاى الذي ةمقى ةبميمه ’ نحف ل نقدـ الدعـ لموايمة الحةوؿ ولكف لدعـ إقامة دولة  مسطينية.

  ي الغرب وكاف يةحدث  ي مكةبه براـ اهلل أف محادثات السوـ حاسمة بالنسبة لوقةياد.
مار وةنمية بقيمة أرببة مميارات مف المساعدات مف  وؿ  طة اسةث’ اسةراةيجية لم روج‘وية يؿ ميطاى 

طرح ا وزير ال ارجية األمريكي جوف كيري سذا الباـ ووعا ’ مبادرة اقةيادية ليالح  مسطيف‘دولر أو 
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مسودة ا رباعي الوساطة لمسوـ  ي الشرؽ الوسط الذي يعـ الوليات المةحدة وروسيا والةحاد الوروبي 
 والمـ المةحدة.

عبه رباعي الوساطة مف م ات الياحات ةااييؿ ةةبمؽ بالسةثمار وةوقبات ويطرح الةقرير الذي و 
 اإليوح  ي ثمانية قطاعات مف السياحة إلى الزراعة.

و ي مش د طبيبي بالعاة الغربية ةزينه أشجار الزيةوف يينا المميونير الامسطيني رجؿ األعماؿ بشار 
 الميري اسةثمارا نادرا وقية نمو ناجحة.

الؼ ش ص ومساجد ومدارس ومةنزسات  25كاممة مف المساكف ذات السبر المبقوؿ لنحو  وةشيد أحيام
مميوف دولر أمريكي باسةثمار قطري. لكف  300عمف أوؿ مدينة  مسطينية م ططة وسو مشروع بقيمة 

 الحمـ لـ ييبح ببد حقيقة واقبة.
الةي أطمؽ عمي ا اسـ روابي.  الجديدة  مـ ةبط إسرا يؿ الموا قة الن ا ية عمى الطريؽ المؤدي إلى المدينة

ويشكو الميري أيعا مف أنه لـ يةـ ةأميف الحيوؿ عمى المياا حةى اآلف وقاؿ إف امدادات المياا الةي 
  يية ا إسرا يؿ لمسةوطنة عطيرت الي ودية القريبة وحدسا سةكوف أكثر مف كا ية لكمةا البمدةيف.

الوا يواج وف البديد مف المشاكؿ بسبب الحةوؿ اإلسرا يمي. وأعاؼ الميري لرويةرز ان ـ واج وا وما ز 
 واعاؼ قا و إف سذا سي طبيبة الحةوؿ واف ذلؾ مةوقا.

 28/10/2013القدس العربي، لندن، 
 

 حماس بالموافقة عمى تشكيل حكومة برئاسة عباس وتحديد موعد االنتخابات تطالبفتح  6
و د  ةح لمحوار ما حماس لػ"القدس البربي" الحد باف حركةه  ميف مقبوؿ ععوأكد أراـ اهلل ػ وليد عوض: 

طالبت حماس بةشكيؿ حكومة ةوا ؽ وطني مف المسةقميف بر اسة الر يس محمود عباس، وةحديد موعد 
 لجرام النة ابات الر اسية والةشريبية.

ي باف "ممؼ الميالحة كد مقبوؿ لػ"القدس البربي"امس الحد باف حماس ما زالت ةر ض، المر الذي يبنأو 
ما زاؿ يراوح مكانه". وبشأف  طاب ر يس الوزرام اسماعيؿ سنية مؤ را الذي دعا  يه حركة  ةح لةنايذ اةااؽ 
الميالحة، شدد مقبوؿ عمى اف ذلؾ ال طاب لـ يحمؿ اي جديد وانه كاف عبارة عف ةيريحات، منوسا الى 

 قادة  ةح. انه جرى الرد عمى ذلؾ ال طاب بةيريحات يحا ية مف
وحوؿ اذا ما سةمة ـ الطر القيادة لحركة  ةح لبمورة رد رسمي عمى  طاب سنية ال ير، قاؿ مقبوؿ لػ"القدس 
البربي"، " طاب سنية سو ةيريحات وجرى الرد عميه بةيريحات" ، نا يا عقد الطر القيادة لمحركة 

رة رد رسمي مف  ةح عميه. وةابا مقبوؿ اجةماعا  ي الياـ القادمة بر اسة عباس لبحث  طاب سنية وبمو 
 قا و "بما انه  طاب وةيريحات ردينا عميه ب طابات وةيريحات".

 88/01/8103القدس العربي، لندن، 
 

 من حقوق شعبنا بأي حق   أسير ولكن من دون مقايضة مع إطالق سراح أي   نحنحماس:  7
: "نحف ما إطوؽ سراح أي أسير قاؿ الناطؽ باسـ حركة حماس  وزي بر : كااح زبوف - راـ اهلل سـو

 مسطيني مف سجوف البدو،   ذا حقه أف يبيش ما أسمه وذويه حرا كريما، ولكف مف دوف مقايعة بأي حؽ 
 ."مف حقوؽ شببنا،  األسرى بحاجة إلى ياقات مشر ة ومف دوف ةمييز أو اجةزام

 88/01/8103، الشرق األوسط، لندن
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 طورة استمرار المفاوضاتحماس: استمرار االستيطان يعكس خ 8
وحدة  0011اعةبرت حركة حماس، اإلعوف اإلسرا يمي عف مناقية لبنام  .القدس دوت كوـ -غزة

شراؼ أميركي"، بأن ا ةبكس  طورة اسةمرار  اسةيطانية  ي القدس والعاة "بمبر ة السمطة الامسطينية وا 
 ة الحةوؿ عد الامسطينييف، كما قالت.المااوعات، والةي ةشكؿ "غطام لممشروع الي يوني ال طير" وجرأ

،  ي ةيريح يحاي: "سذا يةطمب بالابؿ مواقؼ عممية ومسؤولة  وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة،  وزي برسـو
مف كؿ مكونات شببنا ون به و يا مه وشبابه والةيدي وبكؿ قوة ل ذا الم طط ال طير والبمؿ عمى إ شاله 

 يارط بأي حؽ مف حقوقنا بأي مسمى وةحت أي ذريبة".و حماية أرعنا ومقدساةنا و عح كؿ مف 
وأكد برسوـ أف حركةه ةرحب بإطوؽ سراح أي أسير  مسطيني مف سجوف الحةوؿ، مشددًا عمى أنه "مف 

 حؽ األسرى البيش بيف أسالي ـ وذوي ـ دوف مقايعة بأي حؽ مف حقوؽ شببنا".
 رية ـ وةحاظ كرامة ـ ودوف ةمييز أو اجةزام".وأعاؼ: " األسرى بحاجة إلى ياقات مشر ة ةسةبيد ل ـ ح

 88/01/8103، القدس، القدس
 

 لمحصار أزمة مخيم اليرموك تقضي بخروج المسمحين وفك   الفمسطينية لحل   مفصائللمبادرة  9
غزة ػ أشرؼ ال ور: قاؿ عبد ال ادي الساير الامسطيني  ي دمشؽ  ي ةيريحات نقمة ا وكالة "مبا" المحمية 

  الةي يبيش ا م يـ اليرموؾ  ي سورية". اإلنسانية"بيدد ةقديـ مبادرة لم روج مف األزمة  أف الايا ؿ
و ي ةااييؿ المبادرة قاؿ أن ا سةكوف اسةكمال لممبادرة السابقة الةي قدمت، إذ ةنص عمى "انسحاب 

إعادة  ةح  المسمحيف مف دا ؿ الم يـ وةسميـ جزم من ـ لقوات األمف لمحيوؿ عمى الباو الوـز مقابؿ
 مدا ؿ الم يـ وةزويدا بالمام والك ربام والمواد الغذا ية".

يرارسـ عمى الةواجد دا ؿ الم يـ وربط الم يـ  وأوعح أف المبادرة السابقة  شمت بسبب "عناد المسمحيف وا 
ات بباقي مناطؽ سورية"، غير أف الساير عبد ال ادي ةوقا أف نجاح المبادرة الجديدة  اية ببد سيطرة قو 

 األمف السوري وقوات الجب ة الشببية القيادة البامة عمى أطراؼ الم يـ ود ول ا إلى جزم منه.
وقاؿ "زيادة سيطرة قوات النظاـ عمى أطراؼ الم يـ زادت مف حيار المسمحيف ما د ا جزم كبير من ـ 

 لم رب، وسذا سيكوف دا با ايجابيا لموا قة ـ عمى المبادرة".
ألؼ ش ص، ل ةا إلى أف غالبية سكاف الم يـ شردوا  81لـ يبؽ  ي الم يـ سوى  ولات عبد ال ادي انه

إلى مدينة دمشؽ و ارج سورية. وبحسب األرقاـ الةي قدم ا الساير الامسطيني  إف عدد مف شردوا مف 
آلؼ  ي  2آلؼ  ي مير و 2ألؼ من ـ  ي لبناف، و 61ألؼ ش ص،  081لج ي  مسطيف بسورية بمغ 

 .0681البقية  ي الجزا ر ودوؿ ال ميج،  يما يبمغ عدد الش دام الامسطينييف نحو أوروبا، و 
و وؿ ةيريحاةه كشؼ عف وجود "عيابات"، قالت أن ا ةقوـ بإ راج الوج يف الامسطينييف، لمبمؿ  ارج 

راغ سورية ولةحسيف ظروؼ حياة ـ وةغري ـ باإلقامة  ي دوؿ أوروبية، وأشار إلى أف الببض يحاولوف "إ 
 الم يمات مف الوج يف الامسطينييف مف اجؿ إن ام القعية الامسطينية وحؽ البودة".

 88/01/8103، القدس العربي، لندن
 

 تفاصيل جديدة حول عممية أسر وقتل جندي إسرائيمي في قمقيمية 01
ر كشات مؤسسة الةعامف لحقوؽ اإلنساف، ةااييؿ مثيرة عف عممية أسر وقةؿ الجندي اإلسرا يمي ةوم

 حزاف الةي وقبت ن اية ش ر سبةمبر/ أيموؿ الماعي  ي قرية بيت أميف قعام قمقيمية.
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وذكرت المؤسسة أف محامي ا محمد البابد ةمكف اليـو األحد، وألوؿ مرة مف زيارة األسير نعاؿ عبد اهلل 
 عامًا( المة ـ الر يسي  ي عممية أسر وقةؿ الجندي. 28عمر )

قاله لبممية ةبذيب شديدة جدًا ل يمكف ةيورسا ولـ يكف يشاسدسا إل  ي ونقؿ عنه أنه "ةبرض  ور اعة
 األ وـ".

وذكر نعاؿ أف شقيقه عبد السوـ سو ياحب  كرة عممية أسر الجندي مف أجؿ اإل راج عف شقيق ـ الثالث 
ييف( مو 6عامًا( وبغرض الحيوؿ عمى مكا أة مالية مقدارسا ) 83نور الديف الذي يقعي حكما بالسجف )

 شيكؿ ُوعد ب ا مف قبؿ إحدى الج ات الةي لـ يذكرسا.
وةحدث عف ةااييؿ عممية قةؿ الجندي )حزاف( الذي كاف طيارًا  ي سوح الجو  ي جيش الحةوؿ ويبمؿ 
مبه  ي أحد المطاعـ  ي مدينة "بةاح ةكاا"، مشيرًا إلى أنه وشقيقه عبد السوـ قاما باسةدعام الجندي 

 بيت أميف  ي قمقيمية ومف ثـ  رجا إلى أحدى الجباؿ القريبة مف قرية سنيريا.لمنزل ـ  ي قرية 
وأشار نعاؿ إلى أنه وببد ويوله والجندي وشقيقه إلى المكاف المحدد طمب مف شقيقه عبد السوـ المبمغ 

يديه ثـ  المالي الذي ةحدث عنه، وببد أف أ برا بأف المبمغ الموعود غير مةو ر اآلف قاـ بةكبيؿ الجندي مف
 ) ؾ( حزامه الذي كاف يرةديه وقاـ ب نؽ الجندي )حزاف( حةى الموت.

وأكد نعاؿ عمى أف ما قاـ به ةـ مف دوف وعي منه حيث كاف  ي حالة سسةيريا، ألنه  شي مف اعةقاله 
 لاةرة طويمة بة مة أسر الجندي، ما اعطرا  ي الن اية لقةمه  و ًا مف انكشاؼ أمرا.

 87/01/8103، فمسطين أون الين
 

 مبنانبباإلسراع في معالجة األوضاع الفمسطينية نطالب لآ"الجهاد":  86الذكرى  في الرفاعي 00
ممثؿ حركة الج اد اإلسومي  ي لبناف أبو عماد ، أف 87/01/8103، فمسطين أون الينذكر موقا 

 الر اعي أكد أف " مسطيف سي القعية المركزية لألمة البربية واإلسومية".
لر اعي  ي ةيريحات أدلى ب ا، اليوـ األحد،  وؿ م رجاف أقامةه الحركة  ي م يـ برج البراجنة وشدد ا

لسةش اد أمين ا الباـ الش يد  02لنطوقة ا، والذكرى الػ 85بالبايمة المبنانية بيروت، إحياًم لمذكرى الػ
ًا "ةؤكد أف القعية المركزية لألمة  ةحي الشقاقي؛ عمى أف مجريات األحداث الةي يش دسا البالـ البربي حاليّ 

 البربية واإلسومية سي القعية الامسطينية".
وةابا الر اعي: " مسطيف كانت وسةبقى سي را بة سذا األمة، ولف يرةاا ن ج إل ب ا ومب ا، وكؿ ن ج يبةبد 

 عن ا مييرا إلى السقوط".
المبنانية "باإلسراع  ي مبالجة طالب الحكومة ، أف الر اعي 88/01/8103السفير، بيروت، وأعا ت 

األوعاع الامسطينية  ي لبناف". وحذر مف "اناجار سكاني سا ؿ  ي غعوف  مس سنوات، بابؿ حرماف 
الامسطينييف مف الةممؾ ومنب ـ مف ةرميـ منازل ـ"، داعيًا الى "اإلسراع  ي مبالجة سذا الممؼ وكؿ المماات 

 األ رى".
ببمبؾ، حعرا ممثموف لمقوى الوطنية واإلسومية  -رجانًا  ي م يـ الجميؿ ولممناسبة ذاة ا نظمت الحركة م 

 المبنانية والامسطينية ورؤسام بمديات وم اةير وممثموف لمجاف الشببية وحشد جماسيري.
وكانت حركة "الج اد" قد نظمت  ي المناسبة مسيرةيف كشايةيف  ي م يمي الرشيدية والبداوي، جابةا أرجام 

 رايات حركية وكشاية، ويور الشقاقي، واألميف الباـ الحالي رمعاف عبد اهلل شمح. الم يميف وسط
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ر يس لجنة األمف وال ارجية  ي الكنيست قالت المجنة المركزية لحركة  ةح إف ةيريحات  :و ا –راـ اهلل 
 دحوف ةؤكد اسةمرار األ ير  ي ن جه الةآمري. ، والقيادي السابؽ  ي  ةح محمدليبرمافر اإلسرا يمي أ غدو 

وقالت،  ي بياف يحاي، اليوـ األحد، إف الةزامف  ي ال جـو عمى الر يس محمود عباس بيف ليبرماف مف 
قيادةه ج ة ودحوف مف ج ة أ رى، يؤكد عمى اسةمرار األ ير بن جه الةآمري عد الشبب الامسطيني و 

الوطنية،  اي الوقت الذي يدعو  يه ليبرماف إلى عرورة الة مص مف الر يس محمود عباس، يساندا دحوف 
 ب جوـ يحمؿ  ي طياةه أكاذيب وأباطيؿ اعةدنا عمي ا.

 87/01/8103، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 ى القدسمن خطورة الهجمة اإلسرائيمية عمتقرير لحركة حماس يحذر  03
حّذر ةقرير يادر عف المكةب اإلعومي لحركة حماس، اليوـ األحد، مف  طورة ال جمة الشرسة الةي 
ةةبّرض ل ا مدينة القدس المحةمة، والةي ةنذر بةياية الوجود الامسطيني  ي البمدة القديمة مف  وؿ 

رساق ـ  ي د ا عمميات ال دـ المةوايمة لمنازؿ المقدسييف والةعييؽ عمي ـ، وسدـ المحو ت الةجارية وا 
 العرا ب الباسظة وميادرة األراعي.

وكشؼ الةقرير الذي يريد المشاريا السةيطانية واعةدامات المسةوطنيف  ي العاة الغربية مف 
ـ، ةياعد النشاطات السةيطانية  ي المدينة بشكؿ كبير منذ اسة ناؼ 81/01/8103إلى  05/3/8103

 سرا يؿ( قبؿ نحو ش ريف برعاية أمريكية.المااوعات بيف السمطة و)إ
وجام  ي الةقرير، أف "الةبميـ لـ يسمـ، حيث ةبمؿ سمطات الحةوؿ عمى ي ينة الةبميـ، مف  وؿ ةطبيؽ 
المن اج الي يوني عمى مدارس القدس المحةمة، والذي بدأ ةطبيقه  ي  مس مدارس، ب دؼ احةوؿ وأسرلة 

 ة".وعي الامسطينييف  ي القدس المحةم
وأوعح الةقرير أفَّ المسجد األقيى المبارؾ  وؿ ش ر أيموؿ الماعي وةشريف األوؿ الجاري ش د "ةيبيدًا 
ي يونيًّا  طيًرا"، عمى مسةوى الحكومة والجماعات الي ودية والقوات البسكرية، ولـ يكف آ رسا ما ةـّ كشاه 

 المبارؾ  ي الج ة الشرقية منه. مف م طط إلقامة "كنيس ي ودي" عمى ُ مس مساحة المسجد األقيى
وريد الةقرير البمميات السةيطانية  ي عموـ أراعي العاة المحةمة الةي لـ ةةوقؼ يومًا، وبّيف أفَّ ذلؾ يةـ 
ةارة بةسريا وةيرة البطامات السةيطانية وةشريا البؤر السةيطانية وةوسيب ا، وةارة بإ وم م ات الدونمات 

رة ا، وشؽ الطرؽ السةيطانية، ولـ يكف آ رسا م ات الدونمات مف أراعي بمدة الزراعية ةم يدًا لمياد
 اراس غرب ال ميؿ جنوب العاة الغربية، وةارة أ رى بالة جير القسري لم ات البا وت وا  طارات سدـ 

ألغوار المنازؿ وسدـ قرى  مسطينية بكامم ا ولـ يكف آ رسا  ربة مكحوؿ  ي وادي المالح والميةة والبرج  ي ا
 الشمالية.

ووّثؽ الةقرير النة اكات والعةدامات الةي "يقوـ ب ا المغةيبوف الي اينة عد المواطنيف الامسطينييف 
وُممةمكاة ـ؛ حيث شممت رشؽ وةحطيـ المركبات، والمسيرات السةازازية والة ديد بالقةؿ وكةابة الببارات 

ةوؼ محاييم ا، والعةدام البنيرية، ولـ ةسمـ حةى المقابر المسيحية من ـ،  واقةوع أشجار الزيةوف وا 
 عمى المزارعيف وسرقة ثمار الزيةوف، والسةيوم عمى أراعي المواطنيف".

 87/01/8103، فمسطين أون الين
 

 صواريخ عمى عسقالن أربعةالتمفزيون اإلسرائيمي: إطالق  04
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ليوـ الثنيف مف قطاع غزة يوب مدينة زعـ الحةوؿ اإلسرا يمي أف أرببة يواريخ أطمقت  جر ا: السبيؿ
وقالت القناة اإلسرا يمية الباشرة عمى موقب ا  .22عسقوف جنوب األراعي الامسطينية المحةمة عاـ 

 اإللكةروني إف ثوثة يواريخ سقطت  ي مناطؽ ماةوحة، بينما اعةرعت القبة الحديدية الياروخ الرابا.
،  يما قامت قوات مف جيش الحةوؿ اإلسرا يمي بأعماؿ ةمشيط وأشارت إلى أنه لـ ةقا إيابات أو أعرار

  ي مكاف سقوط الياروخ.
 88/01/8103، السبيل، عم ان

 
  بإعمار مخيم ضبيه لبنان: فتح تطالب 05

ناشد مسؤوؿ الةسمح  ي حركة " ةح" البقيد محمد الشبؿ  ي بياف، وزارة الدا مية والبطريرؾ الماروني 
طرس الراعي، الةد ؿ مف أجؿ إعادة إعمار م يـ عبيه لوج يف الامسطينييف الكارديناؿ مار بشارة ب

 المسيحييف، ألن ـ يبانوف مف وعا يبب عمى أبواب الشةام، وأف منازل ـ غير مؤسمة لمحياة البشرية.
 وطالب بإطوؽ سراح المطرانيف وكؿ الم طو يف المبنانييف، م ن ًا بإطوؽ م طو ي أعزاز.
 88/01/8103، المستقبل، بيروت

 
 

 قراطية" تدعو السمطة لالنسحاب من المفاوضات والذهاب لمجمس األمن و "الديم 06
دعت الجب ة الديمقراطية لةحرير  مسطيف السمطة الامسطينية إلى النسحاب مف المااوعات : غزة) مسطيف(

ؼ  ي القدس كون ا ةشكؿ غطاًم لحكومة الحةوؿ لوسةيطاف ون ب األرض الامسطينية الذي ل يةوق
 والعاة الامسطينية. 

وحدة سكنية  ي  0611وأيدرت حكومة نةنياسو الةبميمات إلى وزارة السكاف إليدار عطام جديد لبنام 
 .0350حي "رمات شمومو"  ي القدس المحةمة عاـ 

 وقاؿ ميدر مسؤوؿ بالجب ة  ي ةيريح مكةوب له: "بنام المسةوطنات السةبمارية يزاحـ المسةوطنات  ي
ـ بينما المااوعات الببثية ةد ؿ الجولة الراببة عشر  ي الطريؽ 0350األرض الامسطينية المحةمة 

 المسدود".
ودعت الجب ة السمطة الامسطينية إلى الذساب لألمـ المةحدة ووعا مجمس األمف ودوؿ البالـ أماـ مسؤولية 

 اةااقات جنيؼ الراببة والقانوف الدولي".وقؼ السةيطاف ةحت طا مة البقوبات عمى الحةوؿ "الذي يسة ةر ب

 87/01/8103قدس برس، 

 
 "حزب التحرير" يحذ ر من استغالل ممف المصالحة الفمسطينية لتمرير المفاوضات                     07

حذر حزب الةحرير اإلسومي  ي  مسطيف، مف اة اذ الميالحة بيف الامسطينييف جسًرا : راـ اهلل ) مسطيف(
مااوعات ما الحةوؿ اإلسرا يمي، مشيرا إلى ةجدد الحديث عف الميالحة وربط ا بةابيؿ لةمرير ال

 المااوعات اإلسرا يمية الامسطينية.
"الحزب يقؼ سياسيًا عد أي محاولة لةمرير الةنازلت"، محذرا القيادات  إفوقاؿ الحزب  ي بياف يحاي، 

مف المعي قدما نحو ةمرير حؿ الدولةيف "القا ـ عمى الامسطينية، الةي قاؿ إن ا "ا ةطات قعية  مسطيف"، 
 ةسميـ  مسطيف لمي ود عبر دمغة ةجما الايا ؿ الامسطينية ةحت شبار الميالحة"، عمى حد ةببيرا.

 87/01/8103قدس برس، 
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 قراطيينو توأمة سياسية بين القدس وستوكهولم ضمن اتفاقية بين فتح واالشتراكيين الديم 08

األحد و د مف مدينة القدس المحةمة ينةمي إلى حركة  ةح إقميـ القدس،  أمس أن ىا: سةوك ولـ ػ محمود اغ
، بدعوة مف الحزب الديمقراطي الشةراكي ، الةي بدأسا يوـ ال ميس الماعيزيارة له إلى البايمة السويدية

القدس، والحزب  السويدي  رع سةوك ولـ. وةـ ظ ر السبت، ةوقيا اةااقية ةباوف وةوأمة بيف حركة  ةح إقميـ
 الديمقراطي الشةراكي السويدي  رع سةوك ولـ. 

حوؿ ما وـ اةااقية الةوأمة ًا  ي حديث لػ"القدس البربي" شرح عمر شمبي أميف سر إقميـ  ةح  ي القدسوقدـ 
أوعح عمر شمبي أف سذا الةااؽ سو ةوأمة بيف مجمس الحزب الشةراكي و السياسية بيف الطر يف وأسميةه، 

حركة  ةح  ي القدس، وأسميةه ةكمف  ي الةم يد لةبادؿ ال برات والةجارب  راطي  ي سةوك ولـ وبيفلديمق
المةبمقة بإدرة المدف، ول شؾ أف الجانب الامسطيني سيسةايد مف ال برات السويدية عمى المسةوى الحزبي 

ي م ةـ بالطوع عمى وعمى مسةوى ر ا كاامات الكوادر والموظايف اإلدارييف، كما أف الجانب السويد
 الةجارب الامسطينية المميزة والةي ل ا وعا  اص  ي ظؿ الحةوؿ.

معياا انه و ي حاؿ  وز الشةراكييف الديمقراطييف  ي النة ابات المقبمة  سيكوف سناؾ ةرجمة  بمية لما ـو 
 الةوأمة بيف المدينةيف. 

 88/01/8103، القدس العربي، لندن
 

 حدود غزة سقوط قذيفة هاون قرب 09
ذكرت ميادر عبرية، ببد ظ ر اليوـ األحد، أف قذياة ساوف أطمقت مف قطاع غزة  :القدس دوت كوـ -غزة

وو قا لموقا "وال" الببري،  إف القذياة لـ ةوقا أي إيابات أو  سقطت قرب السياج األمني جنوب القطاع.
ةجاا قوة إسرا يمية من ا اثنةاف اناجرةا  ي قذا ؼ ا 3وأشار مراسمنا  ي غزة إلى أف المقاومة أطمقت  أعرار.

 أراٍض قريبة دا ؿ حدود القطاع.
 88/01/8103، القدس، القدس

 
 حممة اعتقاالت واسعة في صفوف نشطاء حماس بالضفة 02

مواطنا، بين ـ  81شنت قوات الحةوؿ اإلسرا يمي  جر الثنيف حممة اعةقالت طالت ما يقرب مف : نابمس
 ركة حماس بالعاة الغربية المحةمة.نشطام ونّواب مف ح

وقاؿ مراسؿ )ياا( إف قوات الحةوؿ اعةقمت مف مدينة نابمس ممثؿ الكةمة اإلسومية  ي جامبة النجاح 
الوطنية أمجد بشكار والممثؿ السابؽ لمكةمة اإلسومية عبد الرحمف اشةية، والطالب أمير اشةية ععو 

 مجمس اةحاد الطمبة.
 ر مف طمبة جامبة النجاح.كما اعةقمت عددا آ 

واعةقمت قوات الحةوؿ مف مدينة ال ميؿ كو مف: النا باف نزار رمعاف ومحمد ماسر بدر، والقيادي  ي 
 حركة حماس د. عدناف أبو ةبانة، وميبب قايشة، وميبب الزغير.

 88/01/8103، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 إطار التسوية الدائمةب "بما فيها القومية مطالبهم المستقبمية"الفمسطينيين التنازل عن  عمى :نتنياهو 21
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أشرؼ ال ور: كشؼ ر يس الوزرام اإلسرا يمي بنياميف نةنياسو عف أف بودا سةطالب الامسطينييف   - غزة
، وعمؿ الرجؿ عمى ’الةنازؿ عف جميا مطالب ـ المسةقبمية بما  ي ا القومية‘ ي إطار الةسوية الدا مة 

اليميف المةطر ة  ي حكومةه بالموا قة عمى بنام آلؼ الوحدات السكنية  ي المسةوطنات، مقابؿ  إرعام قوى
 إطوؽ سراح األسرى القدامى.

وأكد نةنياسو  ي كممة له  ي مسة ؿ جمسة حكومةه األسبوعية عمى رغبة إسرا يؿ  ي الةويؿ إلى اةااؽ 
سةحا ظ )إسرا يؿ(عمى ميالح ا الحيوية و ي ‘ت سوـ ما الامسطينييف، غير أنه قاؿ أن ا  ي ذات الوق

، وشدد عمى عرورة ةنايذ ’مقدمة ا ةمؾ األمنية المةمثمة بالقدرة عمى الد اع عف الحدود الشرقية لمدولة
 ’.حةى إذا كاف األمر يببًا أو غير مريح‘القرارات الحكومية ب ذا اليدد 

 28/10/2013، القدس العربي، لندن
 
 
 
 وسمو"أسيرًا من معتقمي ما قبل "أ 26 إطالق سراحعمى  رسمياً  توافق "سرائيلإ" 22

بياف يادر عف ر يس الحكومة بنياميف نةنياسو ، أف أ ؼ ب، عف 28/10/2013، الحياة، لندنذكرت 
باسة ناؼ مااوعات السوـ بيف  2013: "إثر قرار الحكومة  ي الثامف والبشريف مف ةموز/يوليو هجام  ي

مسطينية، وبةسمية لجنة وزارية إلطوؽ سراح سجنام  وؿ المااوعات، ةمت الموا قة إسرا يؿ والسمطة الا
 سجينًا  مسطينيًا".  26سذا المسام عمى إطوؽ سراح 

المجنة الوزارية اإلسرا يمية ال اية باإل راج عف أسرى ، أف 27/10/2013، وكالة سما اإلخباريةوأعا ت 
سمطة الامسطينية، مسام اليوـ األحد عمى أسمام الد بة الثانية  مسطينييف وا قت، عمف المااوعات ما ال

 اسيرا، المنوي اإل راج عن ـ مسام ببد غد الثوثام. 26مف األسرى الةي ةعـ 
وحسب الميادر السرا يمية  اف السرى الذيف ةشمم ـ سذا الد بة مف ال راجات قعوا  ي السجوف 

ر الميمة إدارة ميمحة السجوف قا مة األسرى الةي شارؾ ج از وسةنش عاما. 28و  19السرا يمية ما بيف 
 األمف الباـ اإلسرا يمي "الشاباؾ"  ي مناقشة ا والموا قة عمي ا إلى جانب الوزرام اإلسرا يمييف.

، مبينًة أنه سيةـ عرض القا مة الميمة، 48وأشارت القناة إلى أف القا مة لـ ةشمؿ أي أسرى مف عرب 
 ساعة لوعةراض، أماـ المحاكـ  ي إجرام وياةه بأنه "اعةيادي". 48مييف  وؿ والسماح لإلسرا ي

مف  5اسيرا ممف سيةـ ا وؤسـ سـ مف سكاف العاة الغربية و  21وحسب يحياة يديبوت احرنوت  اف 
 سكاف قطاع غزة.

 
 ينيينرفض مشروع قانون يمنع إطالق سراح أسرى فمسطت سن  القوانين الوزارية اإلسرائيمية لجنة 23

قّررت المجنة الوزارية اإلسرا يمية لشؤوف سّف القوانيف، ر ض ةأييد الحكومة : يو بي آي -القدس المحةمة 
 لمشروع قانوف ينص عمى منا إطوؽ سراح أسرى  مسطينييف.

وذكرت وسا ؿ إعوـ إسرا يمية أف ر يس الوزرام بنياميف نةنياسو، مارس عغوطًا كبيرة عمى الوزرام  ي 
إلسقاط مشروع قانوف يمنا إطوؽ سراح األسرى، الذي قّدمه ر يس ال ةوؼ الحكومي  ي  حكومةه

الكنيست ياريؼ ليايف، مف حزب الميكود الحاكـ، وععو الكنيست أوريت سةروؾ مف حزب "البيت الي ودي" 
 اليميني المةطرؼ.
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بحث الموعوع  ي الحكومة وأعمف حزب "البيت الي ودي" أنه "سيسةأنؼ عمى ر ض مشروع القانوف، ليةـ 
وقاؿ سكرةير الحكومة اإلسرا يمية أ يحاي مندلبميت،  وؿ اجةماع المجنة الوزارية، إف  بكامؿ سي ة ا".

"ميادقة الحكومة عمى مشروع القانوف، سيؤدي إلى كسر الثقة بحكومة إسرا يؿ مف جانب اإلدارة 
 األميركية، ول يةبّيف عمى الحكومة أف ةقّيد ناس ا".

وذكرت ةقارير يحاية إسرا يمية، أنه "جرت مواج ة كومية شديدة  وؿ اجةماع المجنة الوزارية، وأف وزير 
الدا مية غدعوف ساعر، قاؿ لر يس البيت الي ودي ناةالي بينيت، إف ربط األ ير بيف مقةؿ جندي إسرا يمي 

طوؽ سراح أسرى سو أمر بشا أ وقيًا، وأعاؼ: إذا كاف إطوؽ سراح م ّربيف يزعجكـ إلى سذا الحد  وا 
كما ساجـ ر يس حزب "يوجد مسةقبؿ" ووزير المالية يا ير لبيد، ووزيرة   بميكـ أف ةسةقيموا مف الحكومة".

البدؿ ةسيبي لياني، حزب "البيت الي ودي" ور يسه بينيت بسبب مبارعةه إطوؽ سراح األسرى، ببد أف 
 اة ذت الحكومة قرارسا  ي سذا ال يوص.

 28/10/2013ياة، لندن، الح
 
 حادة داخل الحكومة اإلسرائيمية عشية إطالق سراح أسرى فمسطينيين خالفات 24

قعية إطوؽ سراح الد بة الثانية مف ، اف كااح زبوف ، عف28/10/2013، الشرق األوسط، لندنذكرت 
را يمييف، مما حدا بر يس األسرى الامسطينييف والمقرر غدا )الثوثام(،  جرت  و ات كبيرة بيف الوزرام اإلس

الوزرام اإلسرا يمي بنياميف نةنياسو لمد ا بمزيد مف عمميات بنام وحدات اسةيطانية جديدة  ي العاة الغربية، 
اليميف اإلسرا يمي، الذي سدد بسف قوانيف ةمنا إطوؽ سراح األسرى إل « رشوة» ي محاولة لسةمالة أو 

 عمف ياقات ةبادؿ.
أي قرار سةة ذا الحكومة بشأف األسرى يمـز »ي مسة ؿ جمسة الحكومة اإلسرا يمية، إف وقاؿ نةنياسو أمس  

يجب ةنايذ القرارات الحكومية ال اية »وأعاؼ: «. جميا األحزاب المشاركة  ي ال ةوؼ الحكومي به
ف كاف األمر يببا أو غير مريح  «.بالممؼ الامسطيني وا 

، بسف قوانيف  ي «البيت الي ودي»ينت، وسو مسؤوؿ حزب وسدد وزير القةياد اإلسرا يمي ناةالي ب
نما  قط عبر ياقات ةبادؿ.  الكنيست ةمنا إطوؽ سراح أسرى عمف المااوعات، وا 

وةبادؿ بينت ما وزيرة القعام اإلسرا يمية، ومسؤولة ممؼ المااوعات ةسياي لياني، الة امات بشأف إطوؽ 
 اية لبحث المسألة أنه يجب اللةزاـ بالةااقات واإل راج عف  سراح األسرى. وببدما أكدت لياني  ي جمسة
مف غير المقبوؿ أف نطمؽ سراح أسرى  قط مف أجؿ أف ةمةقي »األسرى، اناجر بينت  ي وج  ا، وقاؿ إنه 

 ، كبير المااوعيف الامسطينييف.«لياني ما يا ب عريقات
وجود لياني  ي الحكومة وةسميط العوم  ةبرير»إجرام غير مقبوؿ، لػ« القةمة»وعد بينت إطوؽ سراح 

 وردت لياني بأف عمى بينت أف يةحسب مف أقواله ويبي ما يقوؿ وما سي ةداعيات ذلؾ.«. عمي ا
إلى بينت، وأعرب القطب الميكودي وزير الموايوت يسرا يؿ كاةس، كذلؾ عف « الميكود»وانعـ وزرام  ي 

إنه سيدعـ مشروع القانوف اليميني المطروح بحظر اإل راج  مبارعةه لإل راج عف األسرى الامسطينييف، وقاؿ
 عن ـ إل  ي إطار ياقات ةبادؿ.

سذا يبد »، إنه عد إطوؽ سراح األسرى، وأعاؼ: «الميكود»وقاؿ داني دانوف، وسو مسؤوؿ آ ر كبير  ي 
ليس لياني ةشجيبا لإلرساب، والمسؤولية ةقا عمى عاةؽ ر يس الحكومة وعميه أف يةحمؿ ةببات ذلؾ، و 

وانةقؿ ال وؼ مف الوزرام إلى أحزاب ـ، إذ حذر عمير بيرةس، وزير حماية البي ة، الذي ينةمي  «.وحدسا
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الةحريض الذي يمارسه حزب »الذي ةقودا لياني، مف  طورة ةداعيات ما وياه بػ« الحركة»إلى حزب 
 «.البيت الي ودي وأةباعه ويول إلى حد الكارثة

ينبموف مف ج ة برغد السمطة، بينما »لكون ـ « المنا قيف»ب البيت الي ودي بػوويؼ بيرةس أععام حز 
ي اجموف الحكومة مف ج ة أ رى لقرارسا اإل راج عف السجنام الامسطينييف رغـ مشاركة ـ  ي الةيويت 

وقالت ور عت ر يسة كةمة البيت الي ودي، النا بة أييميت شاكيد، انةقادات بيرةس لحزب ا.  «.عمى سذا القرار
المااوعات ما الامسطينييف لف ةةم ض عف أي نةيجة، سوى إطوؽ سراح م ربيف قةمة، وسذا أمر »إف 

 «.حقير أ وقيا وظالـ سياسيا
الةوسف ةوايؿ بيف لياني ونواب حزب ا ، أف أسبد ةمحمي، عف 28/10/2013، الحياة، لندنوأعا ت 

ة األسبوع الماعي حيف اة ـ األ يروف لياني بأن ا والذي بدأ ن اي« البيت الي ودي»مف ج ة وبيف نواب 
ةريد اسةمرار المااوعات ما الامسطينييف  قط مف أجؿ عماف بقا  ا  ي الحكومة. واة مت أوساط لياني 

وزير القةياد ناةالي بينيت ونواب حزبه ب مؽ أجوام مف الكراسية والةحريض « البيت الي ودي»ر يس حزب 
عامًا عمى يد مةطرؼ ي ودي.  18ت اغةياؿ ر يس الحكومة السابؽ اسحاؽ رابيف قبؿ ةذّكر بالاةرة الةي سبق

وةاببت اف المسؤولية عف اإل راج عف أسرى  مسطينييف يقا عمى كاسؿ أقطاب اليميف و ي مقدم ـ وزرام 
ؽ سراح ولو وا قوا عميه لما ةـ إطو»البيت الي ودي الذيف عارعوا اقةراح ةجميد البنام  ي المسةوطنات، »

شيمي يحيمو ةش إف نةنياسو يبرؼ جيدًا أنه كاف أماـ « البمؿ»مف ج ة ا قالت زعيمة  «.اي مف األسرى
 ياريف: اإل راج عف أسرى أو ةجميد البنام  ي المسةوطنات النا ية، ولعةبارات حزبية ا ةار عف وعي كامؿ 

 اإل راج عف أسرى، ول يمكنه اليـو الةراجا عف القرار.
 
 نسان بعد سنة ونصف من المقاطعةتستأنف تعاونها مع مجمس حقوق اإل  "ئيلسرا"إ 25

قرر ر يس الحكومة السرا يمية بنياميف نةنياسو، امس الحد، اسة ناؼ ةباف اسرا يؿ ما مجمس : 48عرب 
حقوؽ النساف الةابا لونف المةحدة وذلؾ ببد قطيبة دامت سنة ونيؼ. وسةشارؾ اسرا يؿ  ي جمسة 

 حوؿ وعا حقوؽ النساف  ي اسرا يؿ ةالراعي المحةمة والةي سةبقد يوـ غد الثوثام. السةماع
يحياة "سارةس" الةي نقمت النبأ  ي موقب ا عمى الشبكة، ا ادت اف طاقما مف الدبموماسييف والحقوقييف 

يرا  ايا عف السرا يمييف سيغادر سذا الميمة الى جنيؼ، لحعور السةماع واف وزارة ال ارجية اعدت ةقر 
وعا حقوؽ النساف  ي اسرا يؿ وعف البمميات، الةي ادعت اف الجيش السرا يمي يقوـ ب ا لمنا المس 

وجام قرار نةنياسو باسة ناؼ البوقات ما مجمس حقوؽ النساف،  ي  بالمدنييف البريام  ي العاة الغربية.
 اعقاب طمبات وعغوطات مف جانب الدارة المريكية والمانيا.

 28/10/2013، 48عرب 
 

 رجال أعمال من الواليات المتحدة لتطوير حقول الغازل بحاجةنحن  :اإلسرائيمي االقتصاديالممحق  26
محمد  بيية: قاؿ إيمي غرونر، الممحؽ القةيادي اإلسرا يمي  ي الوليات المةحدة األمريكية،  –القدس 

يكية لوسةثمار  ي حقوؿ الغاز اإلسرا يمية إف بودا ةحةاج رجاؿ أعماؿ مف الوليات المةحدة األمر 
 المكةشاة، والةي لـ يةـ بدم حارسا ببد.
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ويبمغ عدد حقوؿ الغاز الواقبة  ي المياا اإلقميمية السرا يمية بالبحر األبيض المةوسط نحو سببة، يبمؿ 
ل لف يكوف سنالؾ  ي انةظار اسةثمارات  ارجية، و ‘من ا ثوثة، و ي حيف لـ يةـ بدم البمؿ بارببة آبار  ا 

 حسب غرونر. غاز
وأكد الممحؽ القةيادي السرا يمي  وؿ حديث له امس الوؿ  ي القناة الببرية الثانية إنه مف الم ـ 
بالنسبة إلسرا يؿ الحااظ عمى ميالح ا عند وعا وةنايذ سياسة ا عمى اسة داـ الغاز الطبيبي المنةج  ي 

السةراةيجية الناش ة مف إسرا يؿ واليوناف وقبرص، وسو ما سيايد  البحر المةوسط، مشيرًا إلى البوقة
وأعاؼ أف مف ميمحة األمريكييف السةثمار  ي حقوؿ الغاز البحرية اإلسرا يمية، وذلؾ  المسةثمريف.

ذا لـ يكف سناؾ ‘لةحقيؽ أكبر اسةاادة لشركاة ـ الناطية الباممة  ي حوض شرؽ البحر األبيض المةوسط،  وا 
 ‘.ف ، لف يكوف سناؾ أي غازمسةثمري

وةطرؽ غرونر  ي لقا ه إلى أف إسرا يؿ لدي ا عدة سيناريوسات حوؿ ةيدير الغاز إلى ةركيا واليوناف 
وأيًا كاف السيناريو،  إنه سوؼ يةبيف عمى اسرا يؿ أف ةعمف لممسةثمريف إيجاد ‘وقبرص والييف، 

 ’.األسواؽ، وةحقيؽ أرباح مجدية ل ـ
حديثه، ةوريد الغاز لمير، مكةايًا بالقوؿ إف البوقة ما القاسرة  يما يةبمؽ بالغاز  واسةثنى غرونر  ي

 ’.ول أعةقد أف يكوف سنالؾ ةيدير لمغاز اإلسرا يمي لمير بسبب  و ات ةبود لبدة سنوات‘مةوةرة حاليًا، 
ريف مف الوليات مف ج ةه قاؿ الباحث  ي القةياد اإلسرا يمي برسوـ جرايسي، إف إسرا يؿ ةريد مسةثم

األمر الذي سيساعد  ي وعا السياسات ‘المةحدة بالذات، لوجود عوقات ةجارية واقةيادية بيف البمديف، 
 السةثمارية  ي موعوع الغاز بكؿ يسر.

ولـ يغاؿ جرايسي  وؿ اةياؿ ساةاي ما األناعوؿ عف طبيبة البوقة الةاري ية بيف الوليات المةحدة 
سرا يؿ، مشيرًا  إلى أف سذا الةباوف  ي مجاؿ الغاز، يأةي أيعًا عمف بروةوكولت اقةيادية بيف الجانبيف وا 

 ’.ةنص عمى أولوية رجاؿ األعماؿ األمريكييف  ي أية اسةثمارات إسرا يمية، والبكس يحيح‘
 28/10/2013، القدس العربي، لندن

 
 يدلوجية في دول العالم العربيالدين واأل تشارك في الصراع ضد  "إسرائيل" رئيس الموساد السابق:  27

أكد ر يس الموساد السابؽ إ رايـ سالي أف دولة الكياف الي يوني ةشارؾ  ي اليراع عد الديف : السبيؿ
واأليدلوجية  ي دوؿ البالـ البربي، وأف "إسرا يؿ ةواجه بحؽ مجموعة مف ال يارات غير المسبوقة،عمميا 

جر الشرؽ األوسط كمه إلى أمف قومي عظيـ، مقرونًا بمنظور واسةراةيجيا وسياسيا، والةي قد ةجرسا وة
وأكد أنه مف  وؿ اليراعات الكبري  ي البالـ البربي سةكوف سي مسةايدة لو  إسةقرار إقميمي سميـ".

عمى األيدلوجية الدينية، " اي سذ السياؽ نحف لعبوف أساسيوف،  -الغربي  -انةيرت قيـ البالـ الحر 
 دمه، والكثير لننةاا به".ولدينا الكثير لنق

 28/10/2013، السبيل، عم ان
 
 ضباط إسرائيميون: حزب اهلل يكتسب خبرات مقمقة من خالل مشاركته في الحرب السورية 28

أعرب عباط إسرا يميوف عف قمق ـ مف ال برة الةي يكةسب ا حزب اهلل مف  وؿ مشاركةه  ي : محمد بدير
ؾ أف يبزز الة ديد البسكري الذي يمثّمه عمى إسرا يؿ. ونقمت الحرب السورية، مبةبريف أف مف شأف ذل

األميركية  ي نشرة ا اإللكةرونية السبت عف مسؤوليف  ي الجيش اإلسرا يمي قول ـ « وورلد ةريبيوف»يحياة 
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إف الجيش اإلسرا يمي ريد انةشار عناير ومبدات قةالية ةاببة لحزب اهلل المدعـو مف إيراف عمى الحدود 
، وسط م اوؼ مف اندلع حرب  ي المنطقة. ورأى المسؤولوف البسكريوف أف إعادة «نية ما إسرا يؿالمبنا»

نشر جنود حزب اهلل وسط ةد مه البسكري الحالي  ي سوريا يس ؿ أي سجـو مااجئ قد يشنه الحزب عمى 
 إسرا يؿ.

ي الكولونيؿ ياروف  ورموزا، وقاؿ عابط المد بية الر يسي  ي قيادة المنطقة الشمالية  ي الجيش اإلسرا يم
لميحياة، إف مشاركة الحزب  ي الحرب الدا رة  ي سوريا لـ ةؤثر  ي جاسزيةه مقابؿ إسرا يؿ، بؿ ساسمت 
 ي ةطوير قدراةه البسكرية. وأشار إلى أف قّنايي الحزب اكةسبوا احةرا ًا  ي سوريا ويمكن ـ اآلف م اجمة 

اف. وأشار إلى أف المرايد الةاببة لمجيش اإلسرا ميي شاسدت عناير اآلليات والمبدات اإلسرا يمية  ي الميد
يحددوف مواقا المد بية ال اية بنا ليكوف بإمكان ـ اسة دا  ا  ي الحرب، ونحف كإجرام معاد »الحزب 

 «.نقوـ ببنام ةحيينات لحماية أسمحةنا وذ ا رنا
أ عمى األقؿ  مس كةا ب مدربة لم اجمة ونقمت اليحياة عف مسؤوليف إسرا يمييف قول ـ إف حزب اهلل أنش

إسرا يؿ، مشيريف إلى أف الحرب السورية كانت أوؿ ا ةبار أساسي لكةا ب المشاة الةاببة لمحزب ولقواةه 
نقطة عبؼ حزب اهلل كانت عمى الدواـ قوات المشاة. الحرب السورية »ال اية. وقاؿ مسؤوؿ إسرا يمي إف 
 «.يمكنه شف عمميات بحجـ كةا بغّيرت سذا األمر وحزب اهلل اليوـ 

وبحسب المسؤوليف اإلسرا يمييف،  إف الحزب نقؿ يواري ه إلى مسا ة أكثر قربًا مف الحدود اإلسرا يمية، 
كمـ،  300ياروخ، مف عمن ا يواريخ ييؿ مداسا إلى  70000مشيريف إلى أف الحزب يمةمؾ نحو 

 ياروخ يوميًا. 1500وذلؾ يجبمه قادرًا عمى إطوؽ 
إن ـ يوايموف السةبدادات لمحرب، ومف شأف أي حادث مبزوؿ عمى الحدود أف يؤدي إلى »اؿ  ورموزا وق

 «.ةدسور األوعاع، ونحف نسةبد لمحرب غدًا يباحاً 
 28/10/2013، االخبار، بيروت

 
 قيم خمس مستوطنات جديدة في النقبت ةاإلسرائيمي حكومةال: ه رتس 29

لحكومة السرا يمية بان ا سةقر  وؿ األسابيا القميمة المقبمة اقامة اعةر ت ا: برسوـ جرايسي  - النايرة
 مس مسةوطنات جديدة عمى أراعي النقب الميادرة، وذلؾ بموازاة اسةمرار ةشريا ما يسمى بػ "قانوف 

قرية عربية، وة جير ما يزيد عمى  30برا ر" القاعي بسمب م ات آلؼ الدونمات البربية، واقةوع أكثر مف 
 .48ألاا مف  مسطينيي  40

واقرت وزارة السكاف السرا يمية  ي رد عمى سؤاؿ يحياة "سآرةس"، بأن ا ةسبى الى اقرار اقامة  مس 
مسةوطنات جديدة، ةمةد مف مدينة ب ر السبا، كبرى مدف الجنوب، وحةى مدينة "ديمونة"، غربا، الةي عمى 

 رة منذ اآلف، أسمام ل ذا المسةوطنات.اسم ا المااعؿ النووي السرا يمي، وقد أطمقت الوزا
وباشرت اسرا يؿ  ي السنوات األ يرة بمشروعيف اسةراةيجييف لةدعيـ م طط "الة ويد"،  اية  ي النقب، 
واألوؿ، سو القرار اليادر منذ سنوات، بنقؿ قواعد عسكرية ع مة، ومن ا قواعد اسة باراةية، الى منطقة 

عشرات آلؼ جنود الجيش النظامي بالسكف قرب قواعدسا، ما يبني  النقب، بادعام أف سذا األمر سيمـز
النقب، إل أف سذا المشروع الذي أقر قبؿ أكثر مف ست سنوات، لـ يد ؿ  ي وةيرة ةنايذ عالية، نظرا لةكماةه 

 الةي ةقدر ببدد مف مميارات الدولرات.
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وما عرؼ باسـ "قانوف برا ر"،  والمشروع الثاني، سو الذي أقر قبؿ بعبة اش ر،  ي الييؼ الماعي،
ألؼ سي منذ اآلف ةحت سيطرة المؤسسة  400الؼ دونـ، نحو  800القاعي بسمب كمي ألكثر مف 

 30السرا يمية الحاكمة، والباقي ما زاؿ ةحت سيطرة جز ية أليحاب ا البرب، اعا ة الى ةدمير ونسؼ 
، والزج ب ـ  ي بمدات  قيرة يغيرة محايرة، 48الاا مف  مسطينيي  40قرية عربية، وةشريد ما ل يقؿ عف 

 ةاةقر الى الكثير مف مقومات الحياة البيرية.
 28/10/2013، الغد، عم ان

 
 مميارات دوالر 10تشكيك عممي بقدرة منظومة الدفاعية المضادة لمصواريخ: كمفة تشغيمها تتجاوز  30

ادة لميواريخ الةي ةبكؼ المؤسسة شكؾ  بير إسرا يمي  ي جدوى المنظومة الد اعية المع: محمد بدير
األمنية عمى ةطويرسا منذ سنوات وةةغنى بإنجازاة ا المزعومة  وؿ حرب ا األ يرة عمى قطاع غزة. و ي 

 رد الدكةور نةاف  اربر، « درع الجب ة الدا مية»مقالة عممية، نشرسا الموقا اإللكةروني الةابا لجمبية 
بالسةية، رؤيةه النقدية لما وـ الحماية العةراعية المبةمد المة يص  ي مجاؿ مواج ة اليواريخ ال

 ، مبةبرًا أنه غير عممي مف النواحي القةيادية والبمونية والةكنولوجية.2006إسرا يميًا منذ حرب ةموز 
ما ومًا « حرب لبناف الثانية»ومف المبموـ أف المؤسسة األمنية اإلسرا يمية ةبّنت  ي األعواـ الةي ةمت 

ية جب ة ا الدا مية يقوـ عمى منظومة معادة لميواريخ مةبددة الطبقات ةةألؼ مف ثوثة أنواع مف لحما
اليواريخ العةراعية، كؿ من ا م يص لنوع محدد مف اليواريخ المبادية طبقًا لمبياري المدى 

مة ا اعةراض الةي ل ةزاؿ قيد الةطوير وم « 3حيةس »والرةااع. والطبقة األولى مف سذا المنظومة سي 
كمـ  2000و 1300اإليرانية الةي ييؿ مداسا إلى « سجيؿ»و« ش اب»اليواريخ الببيدة المدى، مثؿ 

« 2حيةس »كمـ. و ي سذا الطبقة أيعًا يوجد ياروخ  300و 250عمى الةوالي، عمى ارةااع يراوح بيف 
كمـ عمى ارةااع يراوح  700و 300الذي ياةرض أف يبةرض يواريخ سكاد السورية الةي يراوح مداسا بيف 

 كمـ. 100و 30بيف 
الةي ل ةزاؿ أيعًا  ي مراحؿ « البيا السحرية»والطبقة الثانية مف المنظومة العةراعية اإلسرا يمية سي 

« 600اـ »اإليرانية الينا و« 110 اةح »الةطوير وسي م يية لعةراض يواريخ ةكةيكية مف طراز 
األميركية « باةريوت»كمـ. وةعـ سذا الطبقة أيعًا يواريخ  300 إلى 200السورية الينا ومداسا بيف 

 ي اعةراض يواريخ سكاد البراقية،  1991الينا والةي  شمت  شًو ذريبًا  وؿ حرب ال ميج األولى عاـ 
 كمـ. 12-10ومف الماةرض أف ُةسة دـ سذا اليواريخ كدعـ أ ير عمى ارةااع 

كمـ  40الذي ييؿ مداا إلى « غراد»اريخ القييرة المدى مف طراز أما الطبقة الثالثة   ي الم يية لميو 
لمةبامؿ ما ة ديد سذا اليواريخ « القبة الاولذية»كمـ. وقد طورت إسرا يؿ منظومة  70ومداا «  جر»و

كمـ. و ي مقالةه المبنية عمى مبطيات واعحة ومحددة، ي مص  اربر إلى  3إلى  2واعةراع ا عمى ارةااع 
دا أف ما وـ المنظومة العةراعية المةبددة الطبقات سوؼ يةقّوض ألسباب اقةيادية وعمونية اسةنةاج ماا

وةكنولوجية  ي حاؿ مواج ة إسرا يؿ حربًا شاممة عمى عدة جب ات وةبرع ا لوابؿ مف م ات اليواريخ 
 يوميًا.

عمود » ي أعقاب عدواف  يبرب  اربر عف آرا ه الحاسمة واليريحة الةي ةشكؾ بما أعمنةه المؤسسة األمنية
بالم ة مف اليواريخ الةي  85 ي اعةراض « القبة الاولذية»األ ير عمى قطاع غزة بشأف نجاح « السحاب

 أطمقة ا المقاومة الامسطينية. 
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و ي مقالةه، قدـ  اربر حسابات أجراسا ةظ ر أف إسرا يؿ سةواجه  ي الحرب المقبمة ة ديدًا يارو يًا يةمثؿ 
إلى  500ياروخ سكاد ةمةمك ا سوريا وما بيف  400اروخ بالسةي ةمةمك ا إيراف ونحو ي 800 ي نحو 
موجودة  ي حوزة حزب اهلل وحماس، وربما أكثر مف «(  جر»و«  اةح»ياروخ ةكةيكي )مف طراز  1000
 ألؼ ياروخ قيير المدى لدى كؿ مف سوريا وحزب اهلل وحماس. 100

ةي أجراسا إلى ةقدير ماادا أف نحو ثمث اليواريخ الةي سةطمؽ وي مص  اربر  ي البمميات الحسابية ال
باةجاا إسرا يؿ سوؼ يةـ ةدميرسا مف قبؿ سوح الجو اإلسرا يمي،  ي حيف أف ثمثًا آ ر لف يةـ إطوق ا أو 
سةةبرض ألعطاؿ ةقنية،  يما الثمث األ ير سوؼ يحمؽ باةجاا أسدا ه  ي البمؽ اإلسرا يمي. وبحسب 

  بير اإلسرا يمي،  إف سذا الةقدير سو موعا قبوؿ لدى  برام الجيش واألج زة السة بارية  ي إسرا يؿ.ال
ويرى  اربر أنه  ي ما يةبمؽ باليواريخ البالسةية الببيدة المدى، سةكوف منظومة الحماية العةراعية 

 400خ، أي نحو يارو  1300و 1000معطرة لمواج ة نحو ثمث عددسا اإلجمالي الذي يراوح بيف 
 سوؼ ةنطمؽ غالبية ا باةجاا أسدا  ا ألن ا يواريخ دقيقة جدًا، وسذا »ياروخ. أما اليواريخ الةكةيكية، 

، كما سةعطر «يبني أف المنظومات العةراعية سةعطر إلى مواج ة مبظـ البدد اإلجمالي ل ذا الةرسانة
ألؼ ياروخ موجودة بحوزة  100ر مف ألؼ ياروخ قيير المدى مف أيؿ أكث 30إلى الةبامؿ ما نحو 

 سوريا وحماس وحزب اهلل.
كـ يارو ًا »وسنا ييؿ  اربر إلى المبالجة الحسابية لمسألة اعةراض سذا البدد مف اليواريخ، ويسأؿ 

بالنسبة لميواريخ البالةسية، مف المبروؼ »ويجيب «. اعةراعيًا يحةاج األمر لمواج ة سذا الة ديد المرعب؟
يارو اف لعةراض كؿ ياروخ. كما أف مف الواعح أنه  ي  وؿ المواج ة البسكرية، أف المطموب 

سةرةكب منظومات الحماية أ طام كثيرة، ما يبني سدرًا لبدد مف اليواريخ العةراعية. وسكذا،  إنه مف 
ياروخ اعةراعي. ما  1000إلى  800ياروخ بالسةي سوؼ نحةاج إلى ما بيف  400أجؿ مواج ة 

موييف دولر،  إف  3سو نحو « حيةس»يف العةبار أف ثمف كؿ ياروخ اعةراعي مف طراز األ ذ بب
مميارات دولر. وكذلؾ سي الحاؿ  ي مواج ة  3و 2.4الكماة اإلجمالية لبمميات العةراض سةراوح بيف 

وخ اليواريخ الةكةيكية الةي يحةاج اعةراض كؿ من ا إلى يارو يف اعةراعييف. وبما أف ثمف كؿ يار 
سو مميوف دولر،  إف سناؾ حاجة إلى ة ييص ما بيف مميار وممياري « البيا السحرية»اعةراعي مف 

 «.دولر لةغطية ناقات يواريخ سذا المنظومة
لى ما ةقدـ، ينبغي إعا ة األكوؼ ذات اليمة بةشكيؿ الوحدات ال اية بالمنظومات العةراعية وكذلؾ  وا 

أنه أف يعاعؼ حجـ اإلنااؽ المةوقا. وعندما ييؿ األمر إلى اليواريخ ثمف البطاريات، األمر الذي مف ش
ألؼ ياروخ اعةراعي مف النوع المسة دـ  ي  60القييرة المدى،  إف الةقديرات ةشير إلى الحاجة إلى 

ألؼ دولر، أي أف الكماة اإلجمالية ألثماف يواريخ  100والذي يبمغ ثمف الواحد منه « القبة الاولذية»
مميارات دولر، وسي ل ةشمؿ أكوؼ إنشام الةشكيوت الميدانية الةشغيمية والمقدرة  6المطموبة سي « ةالقب»

 بم ات موييف الدولرات.
مميارات دولر لةغطية  10وسكذا،  إنه مف الناحية القةيادية البحةة، سةحةاج إسرا يؿ  وؿ الحرب إلى 

د الحرب سةحةاج إلى مبمغ مشابه لةبب ة الم ازف ال اية ب ذا أكوؼ اليواريخ العةراعية، عممًا بأن ا بب
؟ «سؿ يبةقد أحد أف مغامرة ب ذا الحجـ منطقية»اليواريخ والةي سوؼ ةارغ أثنام الحرب. ويةسامؿ  اربر 

 «.يبدو أف أحدًا ل يؤمف ب كذا حماقة»ويجيب 
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اليوـ ل ةمةمؾ حماية عد اليواريخ إسرا يؿ »أما مف الناحية البمونية،  يرى ال بير اإلسرا يمي أف 
، يقدر  اربر أف «القبة الاولذية»وبالنسبة لػ«. البالسةية، كما أف جدوى سكذا حماية  ي المسةقبؿ موعا شؾ

الدعوى » ي الم ة كما ادعت المؤسسة األمنية. ويكةب  85 ي الم ة، ل  66نسبة نجاح ا كاف أقؿ مف 
 ي الم ة جيدة أكثر مف يار  ي الم ة.  كؿ عممية  66، ماذا إذًا؟ الكوسيكية لمؤيدي القبة سي: حسناً 

اعةراض ناجحة سي ربح ياٍؼ ألنه ينقذ حياة الناس. لكف سؿ سذا سي الحقيقة؟ إليكـ نقطة لمةاكير: إف 
رض القبة الاولذية ل ةنقذ حياة الناس.  ما ينقذسا سو الموجئ والغرؼ اآلمنة الةي ي رع إلي ا الناس عند ةب

 «.مناطق ـ ل جوـ يارو ي
 28/10/2013، االخبار، بيروت

 
 تحذر تركيا من تكرار "استفزازاتها" "إسرائيل: "موقع "والال" 31

وج ت إسرا يؿ ةحذيرات إلى ةركيا مف عواقب ةكرار أحداث، ةقوؿ إن ا وقبت عمى : يو بي أي -القدس 
  يمية  ي الجو والبحر  ي الباـ الماعي.شكؿ "اسةازازات" مف جانب قوات الجيش الةركي عد قوات إسرا

وقاؿ موقا "والو" اللكةروني إف مسؤوليف سياسييف وأمنييف  ي إسرا يؿ نقموا رسا ؿ شديدة الم جة إلى 
الجيش والحكومة  ي ةركيا "عمى أثر أحداث اسةازازية مف جانب الجيش الةركي ةجاا قوات الجيش 

 لماعية".اإلسرا يمي  ي البحر والجو  ي السنة ا
وطمب المسؤولوف اإلسرا يميوف ب ذا الرسا ؿ الةوعيح لةركيا أنه "ل أساس ل ذا المحاولت السةازازية عد 
جنود الجيش اإلسرا يمي وأن ا ليست مقبولة" لكف الميادر اإلسرا يمية لـ ةكشؼ لمموقا اللكةروني طبيبة 

 سذا "السةازازات".
 28/10/2013، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"المافيا تمس اقتصاد وأمن : معاريف 32

حذر جنرالت ويحا يوف وباحثوف إسرا يميوف مف الةداعيات ال طيرة لةباظـ أنشطة الما يا : يالح النبامي
عمى األمف الش يي لإلسرا يمييف وسومة الحكـ  ي الدولة. وقد جامت سذا الةحذيرات  ي أعقاب سمسمة 

ابات الما يا عد ببع ا الببض، والةي كاف آ رسا ةاجير السيارة مف عمميات الةياية الةي ناذة ا عي
يابة عدد آ ر.  الما  ة الذي وقا األرببام الماعي  ي قمب مدينة "أسدود" وأسار عف مقةؿ ش ص وا 
وقاؿ الر يس السابؽ لوحدة الةحقيقات بالشرطة الجنراؿ موشيه مزراحي إف كثيرًا مف عمميات الةياية الةي 

يابات اإلجراـ المنظـ ل يةـ ةسميط العوم عمي ا ول ةحظى باسةماـ إعومي، مشددًا عمى أف ةةـ بواسطة ع
 الشرطة  شمت  شًو ذريبًا  ي الةيدي لمبا وت الةي ةدير أنشطة الما يا.

و ي مقاؿ نشرا  ي موقا يحياة "مباريؼ" يباح اليوـ األحد أكد مزراحي، الذي يشغؿ حاليًا مقبدا  ي 
ف حزب "ييش عةيد" أف الشرطة عجزت عف ةنايذ ةبميمات الحكومة  ي وعا حد لبمميات البرلماف ع

الةياية الةي ةناذسا عيابات اإلجراـ المنظـ والةي ةؤدي إلى قةؿ الناس  ي الشوارع رغـ أف الحكومة 
 اسةجابت ةقريبًا لكؿ المطالب المالية الةي قدمة ا الشرطة مف أجؿ ةحقيؽ سذا ال دؼ.

حي إلى أنه عمى الرغـ مف أف الشرطة قامت بةوحيد كؿ أ رع ا الم ةية بمواج ة اإلجراـ المنظـ ونوا مزرا
" إل أف عيابات اإلجراـ المنظمة أثبةت قدرة عمى البقام ووسبت 433 ي وحدة أطمقت عمي ا "لسؼ 

 أنشطة ا، رغـ العربات الةي ةةمقاسا.
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 عائالت

لما يا  ي إسرا يؿ، وسي عا وت: دومراني، أبرجيؿ، أبطبوؿ، ُيذكر أف ست عا وت ةحةكر مبظـ أنشطة ا
روزنشةايف، مجديش، جروش. وباسةثنام عا مة روزنشةايف،  إف جميا سذا البا وت مف أيوؿ شرقية. 
دارة شبكات الدعارة  واإلشراؼ  وةةرواح أنشطة الما يا بيف الةجار بالم درات وعمميات ةبييض األمواؿ، وا 

 ار وبيا الوقود بشكؿ غير قانوني والبةزاز.عمى يالت القم
وقد أكدت وسا ؿ اإلعوـ اإلسرا يمية أف األمور ويمت إلى حد قياـ الما يا بارض إةاوات عمى رجاؿ 
األعماؿ وأيحاب الميالح  ي ببض المدف اإلسرا يمية، سيما مدينة "نةانيا" الةي ةبةبر أسـ مباقؿ الما يا 

اليحا ي را ي ماف أف أنشطة الما يا ألحقت عررًا كبيرًا بالقطاع المير ي الر يسة  ي إسرا يؿ. وأكد 
اإلسرا يمي، حيث أدت إلى ان يار "البنؾ الةجاري" أحد البنوؾ الكبيرة بإسرا يؿ. ودعا ماف  ي مقاؿ نشرا 

 مة.بيحياة "مباريؼ" إلى ةطبيؽ نظاـ العةقاؿ اإلداري عد قادة وأععام عيابات الما يا بدوف المحاك
 

 اختراق
وقد أكد النا ب الباـ السابؽ موشيه لدور أف سناؾ عوقة وثيقة بيف عيابات اإلجراـ المنظـ والحكـ  ي 

و ي مقابمة أجرة ا مبه يحياة "سارةس" قاؿ لدور إف ر يس الوزرام السابؽ إي ود أولمرت وعددا  إسرا يؿ.
لى أف أحد األمثمة الواعحة موا قةه عمى بنام مف مساعديه ةباونوا ما عيابات اإلجراـ المنظـ، مشيرًا إ

ونوا لدور إلى أف ي ودًا ةمكنوا مف الحيوؿ عمى ثروات  مشروع "سويمند" مقابؿ حيوله عمى عوا د مالية.
طا مة بشكؿ يثير الشب ة مف  وؿ أنشطة  ي أرجام البالـ يحاولوف ةوظيؼ ثرواة ـ  ي مراكمة ناوذ وةأثير 

  ي ةؿ أبيب والحيوؿ عمى ةس يوت بشكؿ غير قانوني.عمى دوا ر ينا القرار 
ُيذكر أف عجة ثارت قبؿ ثوثة أعواـ عندما ةولى أوري  ايف ر اسة  رع حزب الميكود الحاكـ بمدينة "بات 
ياـ". ما البمـ أنه كاف مف قادة الما يا، وعمؿ  ي مجاؿ ةبييض األمواؿ والة ريب وةجارة النسام )الرقيؽ(. 

"سارةس" أف وزرام حزب الميكود منحوا شركة حراسة يممك ا  ايف امةياز حراسة المبابر وذكرت يحياة 
 الحدودية لمدولة. 

% 50وو ؽ دراسة أعدسا البرو يسور دياد نحمياس مف "مركز سرةسميا مةبدد الةجاسات" ةبيف أف أكثر مف 
إلى دا ؿ مراكز الحكـ بإسرا يؿ. مف اإلسرا يمييف يبةقدوف أف عيابات اإلجراـ المنظـ قد ةسممت بالابؿ 

وقد عمؽ ر يس بمدية "سرةسميا" أيمي لنداو عمى واقا البوقة بيف الحكـ وعيابات اإلجراـ المنظمة، قا ًو 
إنه ل يسةببد أف يةولى شمومو أبرجيؿ )زعيـ إحدى عيابات الما يا( منيب ر اسة الوزرام  ي يوـ مف 

 األياـ.
 27/10/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 كيين حول خالفاتها مع واشنطنيتستطمع آراء اليهود األمر  "إسرائيله رتس: " 33

ةجري ج ات اسرا يمية رسمية، وا رى مقربة مف ر يس الوزرام بنياميف نةنياسو، : برسوـ جرايسي - النايرة
الي ود، والسرا يمييف حاليا اسةطوعا مثيرا لمجدؿ  ي الوليات المةحدة األميركية، لسةقيام آرام األميركييف 

سرا يؿ.  الم اجريف، حوؿ موقا ـ  ي حاؿ نشب  وؼ بيف اإلدارة األميركية وا 



 
 

 

 

 

           83ص                                    3109العدد:            88/01/8103 اإلثنين التاريخ:

وقالت يحياة "سآرةس" السرا يمية، إنه مف بيف أس مة السةطوع، سؤاؿ جام  يه أنه " ي حاؿ نشوم أزمة 
سرا يؿ، مف سةؤيد بشكؿ عمني؟". وجا م  ي سؤاؿ آ ر أنه "بأي قدر  ي البوقات بيف الوليات المةحدة وا 

أّثر عميؾ موقؼ مرشح لمر اسة  يما يةبمؽ بالقعايا المرةبطة بإسرا يؿ بشأف قرارؾ  ي الةيويت 
 ليالحه؟".

وقالت اليحياة إف وزارة اسةيباب ال جرة  ي إسرا يؿ والقنيميات اإلسرا يمية  ي الوليات المةحدة سي الةي 
عمى األميركييف الي ود واإلسرا يمييف الذيف يبيشوف  ي الوليات عممت نماذج أس مة اسةطوع الرأي 

 المةحدة.
 28/10/2013، الغد، عم ان
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سنوات( مف أبنام  3قالت مجموعة البمؿ مف أجؿ  مسطينيي سورية إف الطاؿ مبف عماد ال طيب )ؽ: دمش
 الامسطينييف  ي سورية اسةش د األحد جرام القيؼ عمى الم يـ. م يـ درعا لوج يف 

وأعا ت المجموعة  ي بياف يحاي يباح الثنيف أف الم يـ ش د سقوط عدة قذا ؼ طالػت جػاما الحسػيف 
 ومدارس "أونروا"، ما أسار عف اسةش اد الطاؿ ال طيب، وعدد مف اإليابات بيف ياوؼ أبنام الم يـ.

عمػاد السػماف مػف أبنػام م ػيـ النيػرب بريػاص قنػاص  ػي يػدرا أمػس، وذلػؾ أثنػام وأ ادت بإيػابة الشػاب 
مرورا مف الطريؽ البسكري الوايؿ بيف الم يـ وحمب عند منطقة جسر الراموسػة، وةػـ نقمػه عمػى إثرسػا إلػى 

 المشاى الجامبي بحمب، ول ةزاؿ حالةه  طرة.
88/01/8103وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
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أف أذرع  ػي  80/01/8103 ػي بيػاف ل ػا األحػد ” مؤسسة األقيػى لموقػؼ والةػراث“ذكرت : محمود ابو عطا
، ”يػػػش عةيػػػد“مػػػف حػػػزب يوجػػد مسػػػةقبؿ  –” عميػػػزة لايػػيم” ةقودسػػػا ععػػو الكنيسػػػت د.  ياإلسػػػرا يم الحػػةوؿ
األثرية الةاري ية الواقبة بجوار المسجد  اإلسوميةةحويؿ أحد المواقا  إلىةسبى  –” يةزعمه يا ير لبيدوالذي 

مغةسػؿ ومط ػرة دينيػة نسػا ية ي وديػة ة ػدـ النسػام الي وديػات المػواةي يقػةحمف ويدنسػف المسػجد  إلى األقيى
ى المسػجد األقيػى وأوقا ػه الةاببػة بأنه اعةػدام سػا ر عمػ اإلسرا يمياألقيى، واعةبرت المؤسسة سذا السبي 

 .األقيىالبريقة، وة ويد لمحيط المسجد  اإلسوميةله ، وةزييؼ واعةدام عمى اآلثار 
أوعػػزت ووعػػدت  ػػوؿ ” لاػػيم“ ػػإف ععػػو الكنيسػػت  إسػػرا يميةوقالػػت المؤسسػػة إنػػه بحسػػب ميػػادر يػػحاية 

، وةحويم ػا الػى األقيػىاقا القريبة مػف جمسة عقدت مؤ رًا  ي الكنيست، بالبمؿ عمى ةرميـ وة ي ة أحد المو 
، ”نسام مػف أجػؿ ال يكػؿ“، ةمبية لطمب مف منظمة األقيىمط رة  اية بالنسام الي وديات المواةي يقةحمف 

وباإلعػػا ة الػػى كون ػػا ر يسػػػة  اإلسػػرا يميوذلػػؾ عػػمف يػػوحياة ا كر يسػػة لمجنػػة ةقػػدـ المػػػرأة  ػػي الكنيسػػت 
 المجنة ال اية بالةرميمات األثرية.

انػػػه مػػػف المػػػرجح اف يػػػةـ ة يػػػيص موقػػػا  ػػػي الحاريػػػات الجديػػػدة الةػػػي يحارسػػػا ” مؤسسػػػة األقيػػػى“واشػػػارت 
، وبالةحديػػد  ػػػي الزاويػػة الجنويػػػة الغربيػػة منػػػه، بػػالقرب مػػػف بػػاب المغاربػػػة، األقيػػػىالحػػةوؿ أسػػػاؿ المسػػجد 

ف الحػػةوؿ ”مغةسػػؿ دينػػي ي ػػودي نسػػا ي“وةحويمػػه الػػى  مػػرة  ػػوؿ األشػػ ر  ادعػػى أكثػػر مػػف اإلسػػرا يمي، كػػو 
مغةسػػؿ “ إلػػىاأل يػػرة انػػه وجػػد بقايػػا لمغةسػػؿ ي ػػودي، وأعػػا ت المؤسسػػة أف الموقػػا اآل ػػر المرشػػح لةحويمػػه 
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يقػػا عػػمف موقػػا الحاريػػات  ػػي أقيػػى الج ػػة الغربيػػة مػػف منطقػػة البػػراؽ، ذلػػؾ أف ععػػو الكنيسػػت ” ي ػػودي
المبرو ػة  اإلسػرا يميةة عدد مف الش يػيات قامت مؤ را بجولة ميدانية لممواقا المذكورة بيحب” عميزة لايم“

 األقيى.ببمم ا لة ويد محيط المسجد 
87/01/8103مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم   
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إف الحػػػػةوؿ  22يني المحةػػػؿ عػػػاـ الشػػػيخ را ػػػد يػػػوح ر ػػػػيس الحركػػػة اإلسػػػومية  ػػػي الػػػػدا ؿ الامسػػػطقػػػاؿ 

 الي يوني يةحدى كؿ األمة المسممة والبالـ البربي باعةداماةه المةوايمة عد القدس واألقيى.
وأوعػػح الشػػيخ يػػوح  ػػوؿ  طبػػة الجمبػػػة  ػػي مسػػجد اإلمػػاـ محمػػد بػػػف عبػػد الوسػػاب  ػػي دولػػة قطػػػر أف 

ةػػـ ةطويقػػه بما ػػة كنػػيس ي ػػودي مػػف كػػؿ ناقػػا ةحػػت المسػػجد األقيػػى المبػػارؾ، كمػػا  86الحػػةوؿ قػػاـ بحاػػر 
 الج ات.

وقياداةػه ” الكنيسػت“وأشار إلى أف الحػةوؿ يػدعو اليػوـ أةباعػه عونيػًة  ػي كػؿ وسػا ؿ إعومػه، ومػف  ػوؿ 
الرَّسػػػمية واألمنيػػػة ويحرعػػػ ـ لقةحػػػاـ المسػػػجد األقيػػػى المبػػػارؾ بػػػاآللؼ، ويػػػدعوسـ لر ػػػا البمػػػـ اإلسػػػرا يمي 

 ينية الي ودية، كما يدعو لةقسيـ المسجد األقيى ةقسيمًا زمانيًا ومكانيًا.دا مه، وأدام طقوس ـ الد
وأكَّػػػد الشػػػيخ يػػػوح أف الحػػػةوؿ بػػػات يبمػػػف عػػػف الم ططػػػات لبنػػػام الكنػػػيس عمػػػى ُ مػػػس مسػػػاحة األقيػػػى 

 عمى أنقاعه.” باطؿ مزعـو كذاب“المبارؾ، بؿ ويطالب بالةبجيؿ ببنام سيكؿ 
مف  ولكـ، و ي سذا المسجد الكبير اإلماـ محمد بف عبد الوساب، نقوؿ ”و ةـ الشيخ يوح  طبةه بالقوؿ:

 ”.أي ا الحةوؿ” إفَّ اهلل ل يحب الارحيف“أي ا الحةوؿ اإلسرا يمي ل ةارح كثيرًا :” لوحةوؿ
87/01/8103مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم   
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إف عشػػػػرات المسػػػػةوطنيف  80/01/8103 األحػػػػد ػػػػي بيػػػػاف ل ػػػػا ” مؤسسػػػػة األقيػػػػى لموقػػػػؼ والةػػػػراث“قالػػػػت 
وعناير مف الم ابرات اإلسرا يمية اقةحمت ودنست المسػجد األقيػى المبػارؾ مػف ج ػة بػاب المغاربػة وسػط 

 حراسة مشددة مف قوات الحةوؿ ال اية.
مف عناير الحةوؿ اقةحمػوا منػذ سػاعات اليػباح  31مسةوطًنا مف بين ـ  52إف نحو ”  وذكرت المؤسسة

 المسجد األقيى عمى شكؿ  مس مجموعات، وةجولوا  ي أنحام مةارقة مف باحاةه.
 –” ارييػه كيػنج“المؤسسة أف مف بيف المقةحميف اليوـ البعػو الجديػد  ػي البمديػة الببريػة  ػي القػدس  وأشارت

البيػػػت “، عممػػػا أف ععػػػوا جديػػػدا انة ػػػب لمبمديػػػة مػػػف قبػػػؿ حػػػزب -ريبه وأرا ػػػه السػػػةيطانية المبػػػروؼ بمشػػػا
اليموات الي ودية  ألداموةأييدا  لألقيىوالمبروؼ باقةحاماةه المةكررة  -”دوؼ قممنو يست” وسو ” الي ودي

لسػة داؼ المسػجد  مسةمرا ومةياعداً  إسرا يمياحراكًا احةوليًا  أف” األقيىمؤسسة “إلى ذلؾ أوعحت   يه.
، حيػػػث أسسػػػت  ػػػي الاةػػػرة ال يػػػرة منظمةػػػاف لونعػػػماـ إلػػػى المنظمػػػات الي وديػػػة الداعيػػػة لقةحػػػاـ األقيػػػى

وأوعػػحت المؤسسػػة أف إحػػدى  ،”الجػػولت الجماعيػػة الي وديػػة لألقيػػى“األقيػػى بشػػكؿ مكثػػؼ ةحػػت عنػػواف 
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(، لحريػػػة الي وديػػػة  ػػػي جبػػػؿ ال يكػػػؿالمبػػػادرة مػػػف أجػػػؿ ا -”المجمػػػوعةيف ةاببػػػة لج ػػػات ي وديػػػة دينيػػػة ) سميبػػػا
 .واأل رى عممانية ) المركز لجولت ةبميمية  ي جبؿ ال يكؿ(

87/01/8103مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم   
 

 الفاآلتستوعب  تبني مدينة أسفل المسجد األقصى "إسرائيل": "المسيحية اإلسالميةهيئة "ال 38
ي ػػػة البامػػػة لنيػػػرة القػػػدس والمقدسػػػات اإلسػػػومية والمسػػػيحية حنػػػا قػػػاؿ أمػػػيف عػػػاـ ال : األناعػػػوؿ –راـ اهلل 

عيسى، إف "إسرا يؿ ةبني مدينة ةحت المسجد األقيى، ويمكن ا أف ةسةوعب آلؼ الزا ريف مػا مطمػا البػاـ 
 ، كما ةبني قاعات ةةسا إلى آلؼ بجوار المسجد األقيى".8181

ي بجػوار المسػجد األقيػى، باإلعػا ة إلػى نية ػا كنيس )مببد( ي ػود 011وأعاؼ عيسى، إف "إسرا يؿ بنت 
بنػػام كنػػيس قػػرب المسػػجد المروانػػي دا ػػؿ سػػاحات المسػػجد األقيػػى، بػػب وؼ اقةحامػػات يوميػػة وقػػوانيف مػػف 

 شأن ا ة ديد وةقسيـ المسجد األقيى زمنًيا ومكانًيا، عمى غرار الحـر اإلبراسيمي  ي مدينة ال ميؿ".
سياسة الةط ير البرقي  ي المدينة إلعون ا عايمة لدولة ي ودية بدوف  ونبه عيسى إلى أف "إسرا يؿ ةمارس
ألػػؼ طاػػؿ ) مسػػطيني(  ػػي البطاقػػات الش يػػية لػػذوي ـ"، عمػػى حػػد  88عػػرب، وكػػاف آ رسػػا ر ػػض ةسػػجيؿ 

 قوله.
وأشار أميف عاـ ال ي ة إلى أف "إسرا يؿ ةسبى مف  وؿ السةيطاف إلى سرقة األرض الامسطينية  ي القدس 

ألػؼ ي ػودي، يمارسػوف اإلرسػاب بحػؽ  061وقػاؿ عيسػى "يسػكف  ػي القػدس مميػوف شػ ص، مػن ـ  ة".والعا
المسػػاجد والكنػػا س مػػف  ػػوؿ مجموعػػات )ةػػد يا الػػثمف( اإلسػػرا يمية الةػػي ةسػػة دؼ أمػػاكف الببػػادة اإلسػػومية 

 والمسيحية".
88/01/8103الحياة، لندن،   
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أكػػد أسػػةاذ عمػػـ الجةمػػاع  ػػي جامبػػة القػػدس د.عزمػػي أبػػو السػػبود، أف سنػػاؾ انبكاسػػات  طيػػرة لمسياسػػػات 
اإلسػػرا يمية المبرمجػػػة عمػػى المقدسػػػييف وعمػػػى الوعػػا الػػػديمغرا ي  ػػي القػػػدس، مشػػػيرًا إلػػى أف الحػػػةوؿ يةبػػػا 

 أسموب ال نؽ القةيادي لة جير المقدسييف مف أراعي ـ.
أبػػو السػػبود مػػف ارةاػػاع مقمػػؽ  ػػي مبػػدؿ الجريمػػة  ػػي المدينػػة نػػاجـ بشػػكؿ مباشػػر وغيػػر مباشػػر عػػف  وحػػذر

سياسات الحةوؿ الرامية إلػى ة ويػدسا وطػرد أكبػر عػدد مػف سػكان ا لحسػـ قعػية القػدس قبػؿ بحػث وعػب ا 
ى مػدار البػاـ وقػاؿ أسػةاذ عمػـ الجةمػاع  ػي دراسػة أعػدسا عمػ عمى طاولػة المااوعػات مػا السػمطة بػراـ اهلل.

الماعػػي ونشػػرسا األحػػد، ببنػػواف "أثػػر سياسػػات الحػػةوؿ اليػػ يوني عمػػى ر ػػا مبػػدلت الجريمػػة  ػػي مدينػػة 
القػدس المحةمػة، إف سػدؼ الدراسػة الةبػرؼ عمػى أثػر سياسػات سػمطات الحػةوؿ عمػى أسػؿ القػدس وسػكان ا، 

المةرةبػػػػػة عمػػػػػى السياسػػػػػات  وعمػػػػػى الوعػػػػػا القةيػػػػػادي والجةمػػػػػاعي والمشػػػػػاكؿ الجةماعيػػػػػة والقةيػػػػػادية
 اإلسرا يمية.

87/01/8103، فمسطين أون الين  
 

 حممة دولية في جنوب إفريقيا إلطالق سراح مروان البرغوثي واألسرى: األسيرنادي  41
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راـ اهلل: قاؿ ر يس نػادي األسػير قػدورة  ػارس، إف حممػة دوليػة أعمنػت  ػوؿ المػؤةمر الػدولي والػذي عقػد  ػي 
 ، إلطػػػوؽ سػػػراح القا ػػػد مػػػرواف البرغػػػوثي واألسػػػرى الامسػػػطينييف.أمػػػسنػػػوب ا ريقيػػػا، جزيػػػرة روبػػػف آيونػػػد بج

وطالػػب  ػػارس المجةمػػا الػػدولي أف ية ػػذ موقاػػا جػػديا وحازمػػا اةجػػاا مػػا يقػػوـ بػػه الحػػةوؿ اإلسػػرا يمي اةجػػاا 
اػت  ػارس ول أسرانا، داعيا المؤسسػات الدوليػة الػى أف ةبػذؿ الج ػد الحقيقػي المرجػو من ػا حيػاؿ سػذا القعػية.

إلػػى أف سػػذا المػػؤةمر والػػذي ةبقػػدا الحممػػة الشػػببية إلطػػوؽ سػػراح القا ػػد مػػرواف البرغػػوثي ومؤسسػػة كاةػػدرادا 
يبةبر مف أسـ المؤةمرات حيث جرى اإلعوف عف الحممة بحعور عدد مػف ش يػيات دوليػة وحقوقيػة مػن ـ 

أ ػػرى، مشػػددا عمػػى أسميػػة   مسػػة حػػا زوف عمػػى جػػا زة نوبػػؿ لمسػػوـ ومػػف وزرام سػػابقيف وش يػػيات دوليػػة
 ةكريس الج ود لوسةاادة مف سذا ال طوة عمى اليبيد الدولي.

88/01/8103األيام، رام اهلل،   
 

 وتدهور حالتهم الصحيةأسرى سجن "مجدو" يحذرون من ازدياد أعداد المرضى  40
سرى لمحػامي حذر أسرى سجف "مجدو" مف ازدياد أعدد األسرى المرعى دا ؿ السجف، وأوعح األ :راـ اهلل

النادي أف عددا من ـ ةدسورت أوعاع ـ اليحية وكاف أ رسـ األسػير حسػف الةرابػي الػذي نقػؿ إلػى الباولػة، 
و ي سذا اإلطار زار محامي النادي األسير عػدد مػف األسػرى المرعػى مػن ـ األسػير سػالـ كسػاب مػف جنػيف 

ة  ػػػي عينػػػه ةطػػػورت  ػػػوؿ عامػػػا، ويبػػػاني كسػػػاب مػػػف مشػػػكم 00ومحكػػػـو بالسػػػجف  8113مبةقػػػؿ منػػػذ عػػػاـ 
سػنوات اعةقالػػه حةػػى أيػػبح أ يػرا ل يػػرى ببينػػه اليسػػرى، عمػػى الػرغـ مػػف المطالبػػات البديػػدة بػػالبوج إل أف 

 البوج الذي قدـ له أ قدا بيرا  ي عينه اليسرى.
88/01/8103الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
  نابمسفي  فمسطينيا 08يعتقل  االحتالل 48

 مسػػػطينيا بمدينػػػة نػػػابمس  ػػػي العػػػاة  08 الثنػػػيفعةقمػػػت قػػػوات الحػػػةوؿ اإلسػػػرا يمي اليػػػـو ا :)بةػػػرا(-راـ اهلل
وذكػػػػرت ميػػػػادر   مسػػػػطينية أف عػػػػددا مػػػػف "الجيبػػػػات" البسػػػػكرية السػػػػرا يمية دسمػػػػت أحيػػػػام ر يػػػػديا  الغربيػػػػة.

 والعاحية ومنطقة الجبؿ الشمالي وم يـ عسكر  ي مدينة نابمس وسط اطوؽ نار كثيؼ واعةقمة ـ.
وةشف قوات الحةوؿ يوميا حموت دسـ واعةقاؿ ةطاؿ عشرات الامسطينييف  ي مدف وبمػدات العػاة الغربيػة 

  بحجج وذرا ا م ةماة.
88/01/8103الدستور، عمان،   

 
 تشرين الثاني/أكتوبر خالل من بني نعيميعتقل عشرة أطفال  االحتالل 43

جيش الحةوؿ و وؿ الش ر الجاري شف حممة  فأ امجد النجار مدير نادي األسير  ي محا ظة ال ميؿقاؿ 
أطاػػاؿ وكػػاف  01اعةقػػالت واسػػبة بحػػؽ شػػباف وأطاػػاؿ مػػف بمػػدة بنػػي نبػػيـ شػػممت حةػػى ةػػاريخ أمػػس )األحػػد( 

أ ػػرسـ الميمػػة )قبػػؿ( الماعػػية وسػػو الطاػػؿ محمػػود وليػػد محمػػود منايػػرة احػػد طػػوب اليػػؼ السػػابا البةػػدا ي 
 ةقمةه قوة كبيرة مف جيش الحةوؿ  ي ساعة مةأ رة مف الميؿ.عاما والذي اع 03والبالغ مف البمر 

88/01/8103األيام، رام اهلل،   

 
خطاراتشجرة بالخضر  مئةمستوطنون يحرقون ويقتمعون  44  بوقف بناء منش ت في بردلة وا 
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وايػػػؿ جنػػػود الحػػػةوؿ والمسػػػةوطنوف اعةػػػداماة ـ عمػػػى  :عػػػاطؼ ابػػػو الػػػرب -البيسػػػة  أسػػػامة -محا ظػػػات 
 ف وممةمكاة ـ  ي مناطؽ م ةماة بالعاة.المواطني

 شةمة وشجرة. 011واقةوع  إحراؽمسةوطنوف عمى  أقدـ اي بمدة ال عر 
وسممت سمطات الحةوؿ، أمس، جمبية بردلة إ طاريف إلزالة بركسات ومنشآت ةبود ل ػا، مقامػة منػذ أكثػر 

 مف ثماني سنوات.
لي اعةداماة ا عمى أسالي يببد، واقةحمت قػوة كبيػرة مػف ووايمت قوات الحةوؿ أمس لميـو الثالث عمى الةوا

جػػػػيش الحػػػػةوؿ الميمػػػػة الماعػػػػية، البمػػػػدة واطمقػػػػت وابػػػػو مػػػػف القنابػػػػؿ اليػػػػوةية وقنابػػػػؿ الغػػػػاز باةجػػػػاا منػػػػازؿ 
المواطنيف. كما يدمت دوريات الحةوؿ سيارات المواطنيف  ي البمدة بشكؿ مةبمد ما ةسبب بإلحاؽ أعرار 

 . ي عدد من ا
بب إلقام قنابؿ اليوت والغاز با ةناقات  ي أوساط المػواطنيف،  يمػا اسػةمرت اعةػدامات الحػةوؿ حةػى وةس

 الساعة الثانية  جرًا.
88/01/8103الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 غزة شرقي قطاع فتح معبر كرم أبو سالماالحتالل ي 45

مببػر كػـر أبػػو سػالـ، جنػوب شػرقي قطػػاع قػررت سػػمطات الحػةوؿ اإلسػرا يمي، يػـو األحػػد،  ػةح : قنػا –غػزة 
 شاحنة محممة ببعا ا لمقطاعيف الةجاري والزراعي والمساعدات  قط. 861غزة، جز يا إلد اؿ 

وقػػاؿ الم نػػدس را ػػد  ةػػوح، ر ػػيس لجنػػة ةنسػػيؽ د ػػوؿ البعػػا ا لمقطػػاع، "إف الحػػةوؿ سػػوؼ يسػػمح بعػػخ 
 ".كميات محدودة مف البنزيف وسولر الموايوت، وغاز الط ي

وأبقت سمطات الحةوؿ عمى قرارسا بمنا إد اؿ مواد البنػام لمقطػاع ال ػاص، ممػا يسػبب ارةااعػا  ػي أسػبار 
 سذا المواد، وةوقؼ ببض المشاريا ال اية.

87/01/8103الشرق، الدوحة،   

 
 استنكارًا لعمميات القتل واالغتياالتاعتصام في مخيم عين الحموة  46

 ف ي م يـ عيف الحموة لوج يف الامسطينيي ل عار  ي الشارع الاوقانيُنظـ عند مارؼ سوؽ ا: محمد يالح
، اسػػةنكارًا لبمميػػات القةػػؿ والغةيػػالت، الةػػي كػػاف «المبػػادرة الشػػببية»اعةيػػاـ أمػػس، بػػدعوة مػػف   ػػي لبنػػاف،

أسػؿ الم ػيـ لمةجمػا والعةيػاـ »بيانػا موج ػا إلػى « المبادرة الشببية»آ رسا اغةياؿ مسبد حجير. وأيدرت 
دانة واسةنكارا لوغةيالت، ومف أجؿ وعا حد ل ا وةحييف الم يـ  «.اليوـ، ر عا وا 

ويشػػ د الم ػػيـ منػػذ ال مػػيس الاا ػػت إقاػػال لػػببض الطػػرؽ الر يسػػية، ولسػػوؽ ال عػػار. كمػػا اقامػػت المػػدارس 
ألسميػػػة ، ولممؤسسػػػات ا«األونػػػروا»المحػػػاؿ الةجاريػػػة والمؤسسػػػات الةربويػػػة واليػػػحية والجةماعيػػػة البا ػػػدة لػػػػو 

 المحمية واألجنبية الباممة  ي الم يـ.
الةزام ػػا بمػػا ةقػػوـ بػػه لجنػػة »ووري حجيػػر أمػػس  ػػي ثػػرى مقبػػرة الم ػػيـ. وأيػػدرت عا مةػػه بيانػػا أعمنػػت  يػػه 

الةحقيػػػؽ، الةػػػي شػػػكمت لكشػػػؼ الجنػػػاة، وبمجنػػػة المةاببػػػة الامسػػػطينية، المنبثقػػػة عػػػف ال ي ػػػة القياديػػػة السياسػػػية 
أننػػا سػػنكوف عنيػػرًا ايجابيػػًا لمحاػػاظ عمػػى أمػػف واسػػةقرار الم ػػيـ، بػػالرغـ مػػف »دت وأكػػ«. المشػػةركة والموحػػدة

بالكشػؼ عػف مرةكبػي « لجنػة الةحقيػؽ»وطالػب البيػاف «. الجراح وكثرة الشا بات المغرعػة والبيانػات المػزورة
 الجريمة.
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88/01/8103السفير، بيروت،   
 

 8103 سنةع الثالث من مميون دوالر لمرب 3886بنك فمسطين يحقق أرباحًا قيمتها  47
ر يس مجمس اإلدارة، والمدير الباـ لبنؾ  مسطيف ساشـ الشوا عف ةحقيؽ البنؾ أرباحػا إجماليػة  أعمفراـ اهلل: 

%، 2.10دولرا بنسػبة نمػو قػدرسا  3256325232، بمغػت قيمة ػا 8103قبؿ العرا ب لمربا الثالث مف البػاـ 
 .8108مقارنة ما ناس الاةرة مف الباـ 

، حيػث ارةابػت 8103الشوا إلى البديد مف المؤشرات الةي ةـ ةحقيق ا  وؿ الةسبة أش ر مػف البػاـ  وةطرؽ
مميػػػار دولر، وارةاػػػا  05001 إلػػػى% لةيػػػؿ 03531مميػػػوف دولر بزيػػػادة قػػػدرسا  805ودا ػػػا البمػػػوم بقيمػػػة 

بزيػػػػػادة قػػػػػدرسا مميػػػػػار دولر  05152مميػػػػػوف دولر لةيػػػػػؿ الػػػػػى  3853يػػػػػا ي الةسػػػػػ يوت ال ةمانيػػػػػة بقيمػػػػػة 
 إلػػى%، لةيػػؿ 05563مميػػوف دولر وبزيػػادة قػػدرسا  330%، وكػػذلؾ ارةاػػا إجمػػالي الموجػػودات بقيمػػة 3526

 مميار دولر. 85336
مميػػوف دولر لةيػػؿ  0250%، أي بزيػػادة قػػدرسا 256أمػػا  يمػػا يةبمػػؽ بحقػػوؽ المسػػاسميف  قػػد ارةابػػت بنسػػبة 

 ف دولر.مميو  833.05حوالي  إلىإجمالي حقوؽ المساسميف 
88/01/8103األيام، رام اهلل،   

 
يطاليا وألمانيا.. "زرافاضة"فيمم  48  إنتاج مشترك بين فمسطين وفرنسا وا 

” زرا ػة“الػذي ي ةيػر كممةػي ” زرا اعػة“بدمًا مف اسـ الاػيمـ ةةعػح ببػض مومػح   دوى إبراسيـ: -أبوظبي 
يبةبػػر سػػذا البػػرض األوؿ لػػه  ػػي ، الػػذي ةػػـ عرعػػه مسػػام أمػػس األوؿ  ػػي سػػينما  ػػوكس، حيػػث ”انةااعػػة”و

نةػاج مشػةرؾ بػيف  مسػطيف  الشرؽ األوسط لينا س  ي مسػابقة آ ػاؽ جديػدة، وسػو مػف إ ػراج رانػي ميػالحة وا 
يطاليا وألمانيا.  و رنسا وا 

يقدـ الايمـ يورة لحياة الشبب الامسطيني مف زاوية طاؿ وأبيه يبيشاف  ػي محا ظػة قمقيميػة، ومػا ية مػؿ سػذا 
ناة وعمى رأس ا اسةبداد قوات الحةوؿ وعنا ا اليومي ةجاا الشبب األعزؿ، لكف الم ػرج و ػؽ الحياة مف مبا

 ي نقؿ يورة سػذا الحيػاة لممشػاسد غيػر قاةمػة، بػؿ وبػرغـ يػبوباة ا يمكػف ةجاوزسػا باإليمػاف واألمػؿ، حيػث 
ةػػي ةيػػّور المرةابػػات ركػػز عمػػى إبػػراز يػػور المدينػػة الجميمػػة الةػػي يقطن ػػا أبطػػاؿ الاػػيمـ بالةقػػاط المشػػاسد ال

الجبمية والمباني ذات الطراز البةيؽ إعا ة إلػى المكػاف الر يسػي  ػي الاػيمـ، وسػو حديقػة ومنةػزا قمقيميػة، الةػي 
 ةؤوي مجموعة مف الحيوانات ومف بين ا الزرا ةاف المةاف كانةا محور الايمـ إعا ة إلى مشاسد النةااعة. 

88/01/8103الخميج، الشارقة،   
 

 المصرية تواصل إغالق معبر رفح السمطات  
(، إغوؽ مببر ر ح البري،  ي حيف بدأت سمطات /وايمت السمطات الميرية، الثنيف ): غزة

 الحةوؿ بإد اؿ عشرات الشاحنات المحممة بالعا ا لمقطاع عبر مببر "كـر أبو سالـ".
الثنيف  ةح مببر "كـر أبو سالـ"  وأكدت اإلدارة البامة لممبابر بغزة  ي بياف ل ا أنه ةـ ومنذ يباح

شاحنة محممة ببعا ا لمقطاعيف الةجاري والزراعي والمساعدات. وأوعحت  الةجاري، وذلؾ إلد اؿ 
 أنه ةـ كذلؾ عخ كميات محدودة مف البنزيف وسولر الموايوت وغاز الط ي عبر المببر.
 //قدس برس، 
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 لها في القاهرة بتعيين سفير جديد "يلإسرائ"تمقيها أي طمبات من  تنفيمصر  

نات وزارة ال ارجية الميرية ةمقي ا أي طمبات مف إسرا يؿ بةبييف ساير جديد ل ا  ي : الساير -القاسرة 
 القاسرة.

لـ ُن طر رسميا مف الجانب "الباطي:  وقاؿ المةحدث باسـ وزارة ال ارجية الميرية الساير بدر عبد
 ".يد لةؿ أبيب  ي القاسرة حةى سذا المحظاتاإلسرا يمي بةرشيح ساير جد

 األوسطحاييـ كوريف، المة يص  ي شؤوف الشرؽ  اإلسرا يمية قد قالت إن ا عينتوزارة ال ارجية وكانت 
 .سايرا جديدًا لدى مير،  ماًا ليبقوب أميةاي، الذي ةولى سذا المنيب  ي الباـ 

 //السفير، بيروت، 
 

 ل القضية الفمسطينية الضمان األساس الستقرار المنطقة: حاألردني الممك 50
اهلل الثاني أمس ر يس جم ورية  عبد األردني اسةقبؿ الممؾ : ايؽ حجازيف -عماف   ي بةرامراسمة وكالة 

أكد الممؾ و  ةسةمر عدة أياـ. ردفي بدآ أوؿ مف أمس زيارة رسمية إلى األذمونةينيغرو  يميب  ويانو يةش، ال
عمى عرورة ةحقيؽ السوـ بيف  ة الامسطينية يشكؿ العماف األساس لسةقرار المنطقة، مشدداً أف حؿ القعي

الامسطينييف واإلسرا يمييف، ويوًل إلى إقامة الدولة الامسطينية المسةقمة عمى الةراب الوطني الامسطيني و قًا 
 لحؿ الدولةيف ومبادرة السوـ البربية.

 88/01/8103، الغد، عم ان
 

 في رابطة الكتاب "ممتقى اإلبداع األردني الفمسطيني العربي"الثقافة تفتح  وزيرة 58
د. لنا مامكغ إف البمؿ الثقا ي واإلبداعي ل يبرؼ ال وية، مبينة أف  األردني قالت وزيرة الثقا ة :عماف

ةربط الشببيف. ممةقى اإلبداع األردني الامسطيني البربي، يمثؿ نقطة معي ة  ي ةاريخ البوقة األ وية الةي 
وأشارت مامكغ،  ي كممة ا أماـ المشاركيف  ي ممةقى اإلبداع األردني الامسطيني البربي الثالث، دورة عيسى 
الناعوري، الذي ةنظمه دار  عامات لمنشر والةوزيا،  ي رابطة الكةاب األردنييف، مسام يوـ أمس األوؿ، 

ذا الممةقى يمثؿ حالة  اية مف حالت الةوايؿ بمشاركة مبدعيف مف عدد مف الدوؿ البربية، إلى أف س
 الثقا ي البربي.

 88/01/8103، الدستور، عم ان
 

 الشؤون الفمسطينية تصدر تقريرها الشهري عن تطورات القضية الفمسطينيةعم ان: دائرة  53
قرير عدد جديد مف الةاألردنية يدر عف دا رة الشؤوف الامسطينية/ وزارة ال ارجية  :جبار الدقس - عماف

. وعرض 8103، أيموؿالش ري الذي ةبدا الدا رة ويغطي ابرز ةطورات القعية الامسطينية  وؿ ش ر 
، لةناسز، 8103 أيموؿالامسطينية المحةمة،  وؿ ش ر  األراعي ي  اإلسرا يميةالةقرير ألبرز النة اكات 

 .انة اكاً  8833بحسب ةقرير رسمي  مسطيني، نحو الػ 
 88/01/8103، الدستور، عم ان

 
 ضرورة فرض واقع جديد في فمسطين بالمقاومة المسمحة يؤكد عمى "حزب اهلل" 54



 
 

 

 

 

           31ص                                    3109العدد:            88/01/8103 اإلثنين التاريخ:

أكد ععو المكةب السياسي  ي "حزب اهلل" حسف حب اهلل عرورة " رض واقا جديد  ي  مسطيف بالمقاومة 
دراؾ أف البدو الي يوني  طر عمى  مسطيف والبرب والمسمميف".  وجام المسمحة ووحدة شرا ح المجةما، وا 

ذلؾ  ي كممة ألقاسا حب اهلل  ي م رجاف سياسي نظمةه حركة "الج اد اإلسومي  ي  مسطيف"،  ي قاعة 
مسجد الارقاف  ي م يـ برج البراجنة  ي بيروت، إحياًم لمذكرى السادسة والبشريف لنطوقة ا والذكرى 

 الثامنة عشرة لسةش اد أمين ا الباـ  ةحي الشقاقي.
موف عف الايا ؿ والقوى الامسطينية واألحزاب الوطنية المبنانية والمجاف الشببية وحعر الم رجاف ممث

 والروابط األسمية وحشد مف األسالي.
 88/01/8103، السفير، بيروت

 
  العربي يناشد اليابان االعتراف بالدولة الفمسطينية  نبيل 

الحكومة اليابانية عرورة إعوف العةراؼ  ناشد األميف الباـ لجامبة الدوؿ البربية الدكةور نبيؿ البربي: واـ
بالدولة الامسطينية ور ا مسةوى الةمثيؿ لدي ا إلى مسةوى الساارة ك طوة سامة ةدعـ ج ود إقرار حؿ 

 الدولةيف.
وقدـ البربي  ي  طاب أرسمه، أمس، إلى ر يس الوزرام الياباني شينزو آبي الشكر إلى الحكومة اليابانية 

الامسطيني وقعيةه البادلة وسو ما ةجسد طواؿ السنوات الماعية مف  وؿ الدعـ  عمى مساندة ا لمشبب
 القةيادي والسياسي مف اجؿ اسةقرار الشرؽ األوسط عبر حؿ الدولةيف.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 ضد الطمبة  "إسرائيل"لمتصدي لمخططات  عربياجتماع  

لمجنة البرامج  ػالبامة لمجامبة البربية اجةماعات الدورة الانطمقت أمس بمقر األمانة  ال ميج: -القاسرة 
الةبميمية الموج ة إلى الطمبة البرب  ي األراعي البربية المحةمة، بر اسة  مسطيف ويمثم ا محمد القبج مدير 

 عاـ المةاببة الميدانية بوزارة الةربية والةبميـ البالي.
أياـ عددًا مف الموعوعات المةبمقة بسير البممية الةبميمية  وأوعح القبج أف المجنة ةناقش عمى مدى أرببة

عمى ” اإلسرا يمي“ ي األراعي الامسطينية المحةمة،  اية  ي القدس  ي عوم إيرار سمطات الحةوؿ 
 ي البممية الةبميمية، مشددًا عمى ر ض المؤسسات الوطنية الامسطينية وأسالي ” اإلسرا يمية“ رض المناسج 
 ل ذا المناسج الةي ةارع ا سمطات الحةوؿ. وطمبة القدس

 //الخميج، الشارقة، 
 
 "إسرائيل": عمى الدول العربية قطع عالقاتها بآبحرينيبرلماني  

أكد ععو مجمس النواب البحريني حسف بو  ماس "وجوب أف ةعا ببض : نبيؿ سنونو - غزة – المنامة
لنيرة القعية الامسطينية، وقطا البوقات الةي ةجما ببع ا الدوؿ البربية يدسا بيد ببض  بًو وقوًل 

سومي"، كاشًاا عف سبي البحريف لبقد مؤةمر عربي لنيرة  بالكياف الببري؛ ألف ذلؾ مطمب شببي عربي وا 
  مسطيف وبحث القعايا البربية،  وؿ األش ر المقبمة.

ؿ البربية مدت يدسا لمكياف الببري وقاؿ بو  ماس  ي ةيريحات لػ" مسطيف" أمس: "يا لألسؼ ببض الدو 
بالسةثمار والغاز، والبةروؿ؛ بسبب ميالح ا ال اية، ولـ ةنظر مف ناحية الَغي رة اإلنسانية البربية عمى 
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 مسطيف، الةي انُة كت حقوؽ سكان ا البرب"، لكنه أعاؼ: "يا لألسؼ، ليس لنا يد عمي ـ، لكف لبد أف 
 يكوف سناؾ غيرة عربية".

 ماس أيًعا أف البحريف ةسبى إلى عقد مؤةمر لنيرة  مسطيف، وبحث القعايا البربية،  وؿ كشؼ بو و 
األش ر المقبمة، "وسناؾ بوادر لبقدا، وةحركات مف الحكومة البحرينية، لكف حةى اآلف لـ يحدد موعد له؛ 

 بسبب الةوةرات  ي الدوؿ البربية".
قعية ا، ودور الوليات المةحدة األمريكية وحماا  ا  ي ا، وبّيف أف ال دؼ سو "نيرة  مسطيف، والةركيز عمى 

 ي ظؿ إغوؽ مبابر قطاع غزة، وةدسور اقةيادا، وسذا سيكوف عمى أجندة المؤةمر إلى جانب ما يدور 
  ي أروقة الدوؿ البربية".

 //فمسطين اون الين، 
 
 فمسطينألطفال ألف درهم  ةبمائالعميا بالشارقة تتبرع  التقنيةكمية  

ألؼ درسـ، لدعـ  ةبرعت طالبات كميات الةقنية البميا بالشارقة، بمبمغ  مير ت ال طيب: -الشارقة 
إلغاثة أطااؿ  مسطيف، قمف بةسميمه إلى حـر ياحب السمو حاكـ الشارقة، الشي ة ” سوـ يا يغار“حممة 

بالـ  ي ماوعية األمـ المةحدة ر يسة جواسر بنت محمد القاسمي، المنايرة البارزة لوج يف األطااؿ حوؿ ال
المجمس األعمى لشؤوف األسرة، األسبوع الماعي،  وؿ ا ةةاح سموسا لم رجاف الشارقة السينما ي الدولي 

 لمطاؿ.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 من عواقب مقاطعة مجمس حقوق اإلنسان "إسرائيل"ألمانيا تحذر  

ير يحا ي أف إسرا يؿ ةةبرض لعغوط دولية كبيرة، مف أجؿ أف ذكر ةقر : يو بي أي -القدس المحةمة 
ةوا ؽ عمى حعور مندوبي ا اسةجوابًا  ي مجمس حقوؽ اإلنساف الةابا لألمـ المةحدة  ي جنيؼ، وحذرت 
ألمانيا إسرا يؿ مف أنه  ي حاؿ مقاطبة المجمس  إنه سيمحؽ ب ا عرر سياسي بالغ وسيواجه أيدقاؤسا  ي 

 ساعدة ا.الغرب يبوبة  ي م
وقالت يحياة "سآرةس" األحد إف وزارة ال ارجية األلمانية سممت نا ب الساير اإلسرا يمي  ي برليف، 
عمانو يؿ نحشوف، الجمبة الاا ت، رسالة مف وزير ال ارجية األلماني، غيدو  يسةر يمه، ب ذا ال يوص 

 اسو، بأسرع وقت.وطولب نحشوف بإييال ا إلى ر يس الوزرام اإلسرا يمي، بنياميف نةاني
وأعا ت اليحياة أف  يسةر يمه حذر نةنياسو، مف  وؿ الرسالة، مف أف "ألمانيا ةولي أسمية كبيرة لممجمس 
وآلياةه" وأنه " ي حاؿ عدـ مشاركة إسرا يؿ ) ي السةجواب(  إف سذا سيشكؿ مسا بنظاـ حقوؽ اإلنساف 

 ؿ  قط".الدولي، وعواقب ذلؾ سةكوف واسبة ولف ةؤثر عمى إسرا ي
وةابا الوزير األلماني أف "عدـ المشاركة  ي السةجواب سيؤدي إلى ةوجيه انةقادات دولية كثيرة عد 
إسرا يؿ، ونحف كأيدقام إلسرا يؿ ل نريد حدوث سذا األمر". وأوعح  يسةر يمه أف عدـ مشاركة إسرا يؿ 

ية وكوريا الشمالية مف المشاركة  ي  ي السةجواب سيشكؿ سابقة، ولوح بأف سابقة ك ذا سةحرر إيراف وسور 
 اسةجوابات مشاب ة بحق ا  ي المسةقبؿ.

 //الحياة، لندن، 
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 توقف دعمها لمراكز البحث العممي بالمستوطنات االتحاد األوروبيب "الخارجيةالعالقات " :"وفا" 

ي الةحاد األوروبي، بيير األميف الباـ لماوعية البوقات ال ارجية   أكد :القدس دوت كوـ - راـ اهلل
 يمونت، الةزاـ الةحاد بةنايذ اإلرشادات الةوجي ية الةي ةبنة ا الماوعية حوؿ سحب دعـ مراكز األبحاث 

 .األحداإلسرا يمية الةي ةبمؿ  ي المسةوطنات اإلسرا يمية، كما نقمةه وكالة "و ا" مسام 
ه وزير ال ارجية رياض المالكي  ي مدينة راـ  يمونت سذا جامت ذلؾ  وؿ اجةماع أقواؿ أف إلى وأشارت

 اهلل.
واسةبرض المالكي،  وؿ الجةماع، النة اكات اإلسرا يمية األ يرة،  اية النة اكات بحؽ المسجد 
األقيى والةوسا السةيطاني، وأطما  يمونت، والو د المرا ؽ، عمى آ ر الةطورات السياسية وج ود وزير 

 يري بد ا عممية السوـ.ال ارجية األميركي جوف ك
 وأشاد وزير ال ارجية بموقؼ الةحاد األوروبي الداعـ، مشددا عمى أسمية الةباوف بيف الجانبيف.

 //القدس، القدس، 
 
 السالم في الشرق األوسطالبريطاني األسبق: المال اليهودي ُيعرقل  الخارجيةوزير  

جاؾ سةرو إف "البا ؽ األساسي إلحوؿ السوـ  ي الشرؽ  قاؿ وزير ال ارجية البريطاني األسبؽ: وكالت
األوسط سو الماؿ الي ودي  ي الوليات المةحدة، والذي يسيطر عمى اإلدارة  ي البيت األبيض والكونغرس، 

 ويشوا رغبة الجم ور األميركي".
البالمي الذي وأوعحت يحياة "يديبوت أحرونوت"، اليوـ األحد، أف سةرو قاؿ  ي المنةدى الدبموماسي 

شاركت  يه ععو الكنيست اإلسرا يمية السابقة عنات  يمؼ: "إنه باإلعا ة إلى أمواؿ الي ود  إف ألمانيا 
 ةبرقؿ عممية السوـ لد اع ا الم ووس عف )إسرا يؿ(، م اجما الحكومة اإلسرا يمية الرا عة لبممية السوـ.

بادة ثقا ة الشبب  "إسرا يؿ"ة ـ وشارؾ  ي المنةدى الساير الامسطيني  ي لندف الذي ا بالةط ير البرقي وا 
 الامسطيني.

وعقبت  يمؼ عمى ةيريحات سةرو بقول ا "ذسمت مف ةيريحاةه، ولـ أةوقا مف دبموماسي بريطاني أف 
 يةاوا بمثؿ سذا الةيريحات".

 //فمسطين اون الين، 
 
 المدافعة عن األسرى "ميرالض"مؤسسة ل "إسرائيل"تندد بمضايقة  "هيومن رايتس ووتش" 

الةوقؼ عف  إلى اإلسرا يميامس الحد الجيش  "سيومف رايةس ووةش"دعت منظمة : ا ؼ ب -القدس 
والسجنام  األسرىالمدا بة عف  اإلنساف"وحقوؽ  األسيرمؤسسة العمير لرعاية " أععام "معايقة"

 الامسطينييف.
 ريؽ العمير  أععامقيودا قاسية وغرامات عمى  وفاإلسرا يمي رض البسكريوف "وقالت المنظمة  ي بياف: 

 ."نشاط عنيؼ ومف دوف محاكمة أدنىمف دوف الةأكد حةى مف ان راط ـ  ي 
 اإلسرا يمية دمات قانونية وةدا ا عف حقوؽ الامسطينييف المبةقميف لدى السمطات  "مؤسسة العمير"وةقدـ 

 عف المعايقات. األمثمةلبديد مف ا "سيومف رايةس ووةش" وأوردت و ي السجوف الامسطينية.
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 //الحياة، لندن، 
 

 «إسرائيل»المشاركة الخفي ة مع  63
 د.رحيؿ محمد غرايبة
مف يةابا اليحا ة ووسا ؿ اإلعوـ  ي األش ر القميمة المنيرمة الةي أعقبت النقوب البسكري  ي مير، 

عوف الحرب عمى المجالس الشر  لغام كؿ السػةاةامات واإلطاحة بالر يس المنة ب، وا  عية المنة بة وحم ا، وا 
عػوف  لغام كؿ ما نةج عن ا مف لجاف وةشػكيوت، وةبطيػؿ الدسػةور ووقػؼ البمػؿ بػه، وا  السابقة ونةا ج ا، وا 
حالػػػػة الطػػػػوارئ و ػػػػرض حظػػػػر الةجػػػػوؿ لسػػػػاعات طويمػػػػة، وسػػػػف قػػػػوانيف موغمػػػػة بػػػػالة مؼ ومقيػػػػدة لمحريػػػػات، 

 لبجب البجاب.وميادمة لحقوؽ اإلنساف والبشر؛ يجد ا
 ػػأوؿ مػػا يماػػت النةبػػاا سػػو ةببيػػر اليػػحؼ اليػػ يونية والكةػػاب والسياسػػييف اليػػ اينة عػػف سػػبادة ـ الغػػامرة 
و رح ـ البميؽ بةغيير نظاـ الحكـ  ي مير، وةغيير وج ة الربيا البربي كّمه، وةحويمه الػى  ريػؼ بػؿ الػى 

ةاػػال ـ المجيػػد  ػػي القػػدرة عمػػى ةشػػويه ثػػورة كػػابوس مرعػػب يجػػثـ عمػػى يػػدور الشػػبوب البربيػػة، ول ي اػػوف اح
البػػرب الحديثػػة عػػف طريػػؽ السػػةبانة بوسػػا ؿ اإلعػػوـ الموج ػػة، الةػػي نشػػأت عمػػى حػػواؼ األنظمػػة البا ػػدة، 
وكذلؾ السةبانة بجيش مف السياسييف والكةاب المباديف لماكرة اإلسومية إجماًل، والسػةبانة ببقايػا األنظمػة 

 ب ا وأذرع ا وأموال ا.البربية وأدواة ا وينا 
ولكف ما سػو أشػد لاةػًا لونةبػاا أف سنػاؾ شػركام حقيقيػيف مػا الكيػاف اليػ يوني  ػي الارحػة والسػبادة والحبػور 
الةي ظ رت بشدة  مف قوى سياسية وأطػراؼ حزبيػة عربيػة عديػدة، ةػةكمـ بالمغػة ناسػ ا، وةببػر عػف المشػاعر 

بكػؿ وعػوح ويػراحة أف أسػوأ مػا  ػي ثػورات الربيػا البربػي: ناس ا، وةمةمؾ الوجداف ناسه، ولقػد قػاؿ أحػدسـ 
، مػػا أف  سػػذا السياسػػي يبمػػـ ةمػػاـ البمػػـ الػػى حػػد اليقػػيف أف اإلسػػومييف جػػاموا و قػػًا «اإلةيػػاف باإلسػػومييف»

ل ةيػػار شػػببي نزيػػه، يبػػد سػػو النةيػػار الحقيقػػي لمشػػبوب البربيػػة، الةػػي ةكػػا ح وةناعػػؿ وةجاسػػد مػػف أجػػؿ 
ر السػػةبداد واألحكػػاـ البر يػػة، وةحريػػر الشػػبوب مػػف الةسػػمط والديكةاةوريػػة الةػػي أودت الػػة مص مػػا مػػف يثيػػ

بالكرامػػة البربيػػػة، وأعاقػػػت الن ػػوض، وعرقمػػػت عجمػػػة الةقػػدـ والةحعػػػر، وكرسػػػت الارقػػة وأمبنػػػت  ػػػي ةرسػػػيخ 
دية مباني الة مؼ والج ؿ، وعممت عمى جبؿ الاقػر سػمة لمجةمباةنػا عمػى كػؿ األيػبدة السياسػية والقةيػا

 والبممية والجةماعية.
إف سذا األطراؼ  عبت بطريقة غريزية لمكراسية السودام الممزوجة بةبيب حزبػي وا ػةوؼ سياسػي غيػر 
مبرر، مما جبم ا ةن رط بوعي  ي مجػزرة وأد الحريػة وذبػح الديموقراطيػة مػف الوريػد الػى الوريػد، ولػيكف ذلػؾ 

 ى السمطة.إذا كاف الثمف ذساب اإلسومييف ومنا ويول ـ ال
عػػػادة نػػػبش الةػػػاريخ والةركيػػػز عمػػػى  والمشػػػاركة األ ػػػرى بيػػػن ـ وبػػػيف )إسػػػرا يؿ(  ػػػي ال جػػػوـ عمػػػى أردوغػػػاف، وا 

 ويؼ الحقبة الةركية )بالسةبمار(، واسة داـ ميطمح البثمانييف الجدد!!
الي يوني سذا الةطابؽ يجبمنا ندرؾ أسرار المببة الةي اسةمرت نيؼ قرف مف الزماف، حيث ةـ زرع الكياف 

 ي قمب البالـ البربي، وأ ذ ينمو وينمو ويمةمؾ أوراؽ القوة، ويبةما األرض  ي ظؿ اكةاام سذا األنظمة وما 
يحػػيط ب ػػا مػػف قػػوى وأحػػزاب وأدوات ووسػػا ؿ إعػػوـ وكةػػاب، بالشػػبارات الااقبػػة والنعػػاؿ الػػورقي والحػػروب 

 اليورّية!!
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الوحػدة، ويسػرؽ  ػي ظػؿ النزاسػة ويػبطش وسػو يحمػؿ  ليس سناؾ أشػد  طػورة ممػف يشػيا الارقػة وير ػا شػبار
سيؼ البدالة، ويذرؼ الدموع حزنًا عمى الجياع وبطنه مميم بػدـ العػحايا، ويقةػؿ وين ػب ويغةيػب ويسػمي 

 ذلؾ ديموقراطية!!
 يػػةـ مسػػخ األلاػػاظ الجميمػػة، وةقمػػب مبػػاني الميػػطمحات النبيمػػة، وةػػةـ المسػػابقة  ػػي المزايػػدة بػػو حػػدود وبػػو 

 «.قّباف«ل ميزاف أوسقوؼ و 
 88/01/8103، الدستور، عم ان

 
 أي خيارات لمسمطة الفمسطينية في االستعصاء القائم؟ 64

 ماجد الّشيخ
ببػػد عشػػريف عامػػًا مػػف ةوقيػػا اةاػػاؽ أوسػػمو، يمكػػف السػػةنةاج والسػػةدلؿ ببسػػاطة، أف أوسػػمو اسػػرا يميًا، ومنػػذ 

و كمػػػػا ةػػػػوارد  ػػػػي الػػػػذسف الامسػػػػطيني، أو سكػػػػذا أرادا البدايػػػػة؛ أريػػػػد لػػػػه أف ي ةمػػػػؼ ا ةو ػػػػًا جػػػػذريًا عػػػػف أوسػػػػم
اإلسػػرا يميوف بةوجػػه واٍع وم طػػط لػػه مػػف جػػانب ـ، أف يكػػوف؛  أوسػػمو اإلسػػرا يمي اسػػةمرار لمػػا كػػاف قػػبًو مػػف 
مشػػروع آلػػوف إلػػى روابػػط القػػرى إلػػى اإلدارة المدنيػػة، ويػػوًل إلػػى اسػػةنةاجات ل ةسػػووية مػػا زالػػت الحكومػػات 

 قبة ةةمسؾ ب ا، وبكؿ ما يناقض المشروع الةسووي الامسطيني.اإلسرا يمية المةبا
وعمى رغـ الةجربة البشرينية المّرة، ما زالت المااوعات ةسةأنؼ بيف الحػيف واآل ػر، مػف دوف الويػوؿ إلػى 
مػػا ينػػاقض األساسػػات الةػػي رسػػت عمي ػػا اةااقػػات أوسػػمو الةػػي أعػػحت  ػػي البػػرؼ اإلسػػرا يمي، مجػػرد سياسػػة 

 ؿ حيف.يمكف نقع ا  ي ك
إف اسةمرار الوعا الوطني الامسطيني ومراوحةه عند عةبة أوسمو أقبػد القيػادة الامسػطينية وحّول ػا إلػى مجػرد 
سػػمطة لحكػػـ ذاةػػي، جبم ػػا ةنةقػػؿ قسػػريًا نحػػو اةجاسػػات ةةنػػاقض ومنطػػؽ الةحػػرر الػػوطني، وحيػػر مطالب ػػا 

ا الحةمػي الويػػوؿ إلػى دولػػة  مسػػطينية وأسػدا  ا الراسنػػة  ػي إةمػػاـ عمميػة ةسػػووية، لػيس شػػرطًا أف يكػوف مآل ػػ
، مسػػةقمة حقػػًا ببيػدًا مػػف السػػةيطاف والمسػةوطنيف، وببيػػدًا مػػف اسػةبباد ةوايػػم ا مػػا 0350عمػى حػػدود البػاـ 

محيط ا البربػي، مػف قبيػؿ محػاولت اسػةمرار السػيطرة عمػى منػاطؽ األغػوار عمػى الحػدود مػا األردف. ول ػذا 
وع مف اسةمرار المماطمة والةمحؾ اإلسرا يمي، غير القابؿ لمةغيير كن« ةبادؿ األراعي»جرى طرح موعوعة 

أو الةبديؿ، ل سيما  ي ظؿ حكومات إسرا يمية ةزداد ةطر ًا ويمينية ما الػزمف العػا ا مػف عمػر أوسػمو منػذ 
عشريف عامًا، لـ ةش د ةقدمًا ُيذكر  ي الاكر السياسي اإلسرا يمي الذي يسيطر عميه ساجس األمػف  ػي شػكؿ 

  يس.ر 
وببيدًا مف أوساـ إمكانية ةحقؽ ةسوية ممكنة جرام المااوعات الببثية الراسنة، أو حةى ببد عشريف عامًا مف 
اآلف،  قػػد أثبةػػػت ةجربػػػة الواقػػػا المريػػر، أف لػػػيس لػػػدى المؤسسػػػة الحاكمػػة  ػػػي إسػػػرا يؿ، أي ذرة مػػػف اسػػػةبداد 

 ـ شػػبيه بػػديغوؿ، واإلسػػرا يميوف أناسػػ ـ ل لمة مػػي عػػف ن ػػج  ػػرض األمػػر الواقػػا الحةولػػي بػػالقوة،  مػػيس لػػدي
يمكن ـ  ي ظؿ الوعا الحالي المريح ل ـ، أف يةحولوا ويحولوا مزاج ـ نحو ةسوية ممكنػة، أعػحت ةةوشػى 

 وةعمحؿ رويدًا، ل سيما  ي ظؿ وعا إقميمي ودولي مة اوف ومنشغؿ بقعايا أ رى.
 ةبقى مف أوسمو ببد كؿ سذا السنيف؟ بيف طيات سذا الوعا األليـ، يبقى السؤاؿ األسـ: ماذا

ما عّوؿ عميه اإلسرا يميوف ويبولوف عميه، أف ةبقى ل ـ السيطرة الابمية األمنية والقةيادية عمى كؿ األرض 
لػػػػذاؾ الوعػػػػد « الةجسػػػػيد البشػػػػري»، ول ػػػػذا  ػػػػإف ةمػػػػؾ السػػػػيطرة سػػػػي «اإللػػػػه وعػػػػدسـ ب ػػػػا»الةػػػػي يزعمػػػػوف أف 

مزعػـو وموسػوـ؛ وسػو لػف يحػوؿ أو « مقػدس»دى، كونه اسةند ويسةند إلى السةبماري الكولونيالي، الببيد الم
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يزوؿ، طالما بقي الطرؼ المقابؿ )الامسطيني(، يبني عمى أساسات أوسمو، ما يةطمػا أو يحمػـ بػأف يحقػؽ لػه 
مشروع دولةه المسةقمة، كحد أدنى لةحقؽ مشروعه الوطني القا ـ عمى ثوابت قيامة دولة عممانيػة ديموقراطيػة 

 مى كامؿ أرض  مسطيف الةاري ية، ككياف سيادي غير مةنازع عميه.ع
، حةػػى يةػػاح  بميػػًا وعمميػػًا قيػػاـ 0350لػػـ يبػػؽ مػػف أوسػػمو، ذاؾ األمػػؿ بانسػػحاب الحػػةوؿ إلػػى حػػدود البػػاـ 

ف جػرى ةبنػي ذلػؾ لاظيػًا مػف  الدولة الامسطينية، ةجسيدًا لحؿ الدولةيف،   ذا ما لـ يةعػمنه الةاػاؽ أيػًو، وا 
نب نةانياسو أو وزرام  ي ا ةو ه الحاكـ. وكؿ ما ةبقى ليس أكثػر مػف كػوابيس أو أعػغاث أحػوـ، عولػت جا

وةبوؿ عمى مسيرة مج عة مف المااوعات، ومسار انةقالي لػـ ينةقػؿ قيػد أنممػة طػواؿ كػؿ ةمػؾ السػنيف الةػي 
ه الوحيػػػد أو األوحػػػد اسػػػةغرقة ا مسػػػيرة أوسػػػمو، مػػػف دوف أف يةعػػػح أو يةبػػػيف لمطػػػرؼ الامسػػػطيني أف مشػػػروع

يةحقؽ، أو سو  ي سبيمه الى الةحقؽ، أو يمكف ةحقيقه  ي وقت مف األوقات « الةاري ية»لمةسوية الموقةة أو 
البييبة الةػي عممػت وةبمػؿ إسػرا يؿ عمػى إج اعػه، أو اإلبقػام عمػى مراوحةػه الدا مػة، مػف دوف السػماح لػه 

 بأف يةقدـ ولو ب طى سمحاا ية بطي ة.
ف ذلػػؾ، حققػػت حكومػػات الحػػةوؿ غالبيػػة ميػػالح اإلسػػرا يمييف وةطمبػػاة ـ،  ػػي ظػػؿ ةرسػػيخ عمػػى البكػػس مػػ

الجدار وةثبيت المسةوطنات ومحاولة اسةكماؿ ة ويد القدس.  ي حيف لـ يةحقؽ لممشروع الوطني الامسطيني 
 أزمة. سوى المزيد مف الةراجبات وال سا ر الةي حاقت به كمشروع لمةحرر الوطني، ل كمشروع إلدارة

ل ػػػذا ةحديػػػدًا، بػػػات ممحػػػًا ومػػػف أبػػػرز م مػػػات الواجػػػب الػػػوطني، الةػػػي يجػػػب الةيػػػدي ل ػػػا، مػػػف قبػػػؿ الوعػػػا 
الامسػطيني بمجممػه، يػوغ اسػةراةيجية كااحيػػة جديػدة، ةأ ػذ  ػي العةبػار أف أوسػػمو، وقػد ةقػادـ عميػه الػػزمف، 

ح الةاػػاؽ وجػػوسرا، ويػػوًل الػػى وبانػػت وانكشػػات كػػؿ مثالبػػه،  ػػي ظػػؿ وقػػا ا اسػػةيطانية واحةوليػػة ةنػػاقض رو 
روح وجوسر ما رست عميه ةمؾ الجولت الةااوعية الببثية الماراثونية الطويمػة، مػف دوف أف ةسػار حةػى عػف 

 يمكف الةبويؿ عميه مسةقبًو.« شروى نقير»
، و ػؽ إف ةجديد المشروع الوطني الامسطيني، يحةـ البػودة إلػى ةجديػد المنطمقػات الكااحيػة، وةحديػدسا مجػدداً 

واقا ووقا ا ما رست عميه سرديات المشػ د الػوطني الامسػطيني، وآليػات الػوعي الػوطني ومبػاييرا، ومحػددات 
ال ويػػػة الوطنيػػػة المعػػػادة والمباديػػػة لمبادلػػػة ناػػػي ال ويػػػة الامسػػػطينية عػػػف األرض والشػػػبب ةاري ػػػًا وجغرا يػػػة 

القػدس والعػاة الغربيػة، و ػي األغػوار،  وديموغرا ية؛ ةحاوؿ إسرا يؿ قمب مبادلة ا لميمحة مسػةوطني ا  ػي
و ػػي كػػؿ مكػػاف مػػف  مسػػطيف الةاري يػػة؛ الم ػػـ أف يبقػػى الامسػػطيني شػػريدًا  ػػي مبادلػػة الحػػةوؿ، والمسػػةوطف 

  ي كياف الحةوؿ الكولونيالي.« أيونياً »أو « أييوً »الي ودي مواطنًا 
 

مبػػػادؿ لربيػػػا عربػػػي يثػػػور عمػػػى أنظمػػػة الم مػػػة الراسنػػػة والممّحػػػة: الػػػد ا نحػػػو اسػػػةن اض شػػػببي  مسػػػطيني 
السػػةبداد، مػػف دوف أف يسػػّمـ راياةػػه لقػػوى مة ماػػة، سػػي  ػػي األيػػؿ قػػوى مباديػػة لمةقػػدـ والحداثػػة والمبايػػرة 
عػػادة بنػػام النظػػاـ  والةنػػوير، ةػػرث أنظمػػة اسػػةبداد سياسػػي سػػي  ػػي اسػػةبدادية ا الدينيػػة أ ظػػا وأكثػػر  اشػػية. وا 

سػػػةبادة والةجديػػػد لممشػػػروع الػػػوطني، وانةزاعػػػه انةزاعػػػًا مػػػف أيػػػدي قػػػوى السياسػػػي الامسػػػطيني، ةةطمػػػب ةمػػػؾ ال
المحاييات الا وية، وحةى ل يبقى رسنًا لقوى الميالح الزبا نيػة السػمطوية والوظا ايػة، والمحسػوبيات الةػي 

بقيػة ةرى  ي اسةمرار السةاةيؾ الراسف والسةبيام الراسف، قمة ةحقؽ الميالح األنانيػة والنرجسػية، لا ػات ط
آلت وةؤوؿ عمى ناس ا أف ةبقى ما بقي أوسمو، والمااوعات والةنسيؽ األمني، رسيف الةباطي ما الحةوؿ، 
عمػػػى حسػػػاب العػػػرورات الوطنيػػػة الةاري يػػػة الةػػػي ةجسػػػدسا القعػػػية الوطنيػػػة، والمشػػػروع الػػػوطني، ومنظمػػػة 

 الةحرير الامسطينية؛ ككياف وطني جاما لكامؿ القوى الوطنية الامسطينية.
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 ي كؿ األحواؿ، ينبغي أف ةبقى السمطة الامسطينية رسينة منظمة الةحرير وليس البكس، ولكػي ةبقػى كػذلؾ، 
المطمػػػوب ال ػػػروج مػػػف حػػػاؿ السةبيػػػام الةااوعػػػي الػػػراسف، نحػػػو اناةػػػاح آ ػػػاؽ جديػػػدة لكاػػػاح وطنػػػي يجػػػدد 

 المشروع الوطني ول يميةه بالةقادـ.
 88/01/8103، الحياة، لندن
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 حممي موسى
لممرة األولى منذ سنوات طويمة ةظ ر الماارقة السياسية اإلسرا يمية عمى أشدسا إزام ال طػر النػووي اإليرانػي. 
 قبػػؿ أيػػاـ أ ػػاد ةقريػػر يػػادر عػػف أحػػد أسػػـ مراكػػز األبحػػاث األميركيػػة المة ييػػة يشػػير إلػػى ةقمػػيص إيػػراف 

نةاج قنبمة نووية مف عػدة شػ ور إلػى عػدة أسػابيا. ولكػف مػؤةمرا عقػد  ػي جامبػة ةػؿ أبيػب لمزمف المطموب إل
أظ ر ةااؤل باحةماؿ ةويؿ أميركا إلى ةسوية ما إيراف  وؿ زمف لػيس طػويو وربمػا بغيػر رعػى إسػرا يؿ. 

ة إليراف ةراجبةػا وما ذلؾ  إف النطباع السا د سو أف قدرة ورغبة إسرا يؿ عمى الناراد بةوجيه عربة عسكري
 اإليرانية الةي يقودسا الر يس حسف روحاني.« ديبموماسية البةسامات»كثيرا ببد 

( قد نشر ةقريرا يانػد ةقػديرا أعمنػه الػر يس األميركػي بػاراؾ ISISوكاف مب د البموـ واألمف القومي األميركي )
ة إذا قررت ذلؾ. واعةبر المب ػد  ػي ةقريػرا أوباما يايد بأف إيراف ةحةاج إلى عاـ عمى األقؿ لنةاج قنبمة نووي

الجديػػػد أف إيػػػراف بمػػػا ةمةمػػػؾ مػػػف أج ػػػزة طػػػرد مركػػػزي ومػػػف يورانيػػػـو م يػػػب حةػػػى اآلف ةسػػػةطيا إذا قػػػررت 
أسابيا. وكانت  وية الةقرير أف الوقت قيير والزمف يناد. واعةبر المب د  5-2ةركيب قنبمة نووية  وؿ 

الجارية بػيف الغػرب « راؽ نووي ينطوي عمى عواقب عمى المااوعاتقير الوقت المطموب لةحقيؽ ا ة»أف 
يراف. إذ يبني سذا الةقدير أف عمى إيراف ةدمير حوالي نيؼ الػ  ألؼ ج ػاز طػرد مركػزي إلطالػة المػدة  03وا 

الزمنية المطموبػة لةحقيػؽ ا ةػراؽ نػووي إلػى سػةة شػ ور. ومبػروؼ أف إسػرا يؿ ةةشػدد  ػي مطالب ػا مػف إيػراف 
نمػا كػذلؾ لمسػةوى  81إغوؽ منشػآت ومنػا أي ة يػيب لميورانيػوـ لػيس  قػط لمسػةوى وةطالب ب  ػي الم ػة وا 

  ي الم ة. 3.6
نمػػا أيعػػػا ببػػض الػػػدوؿ البربيػػة ال ميجيػػػة الةػػي اعةبػػػرت  وبػػدي ي أف ةقػػديرا ك ػػػذا ي ػػيج لػػػيس  قػػط إسػػػرا يؿ وا 

نػوع مػف الةنػاغـ بػيف سػذا الػدوؿ المشروع النووي اإليراني  طرا عمي ػا. ويجػري الحػديث  ػي سػذا األثنػام عػف 
واعةراع ا عمى السةراةيجية الةي ةبةمػدسا اإلدارة األميركيػة  ػي مبالجػة الشػأف اإليرانػي وربمػا شػؤوف أ ػرى 

 كمير وسوريا.
ويرى مبمقوف أف إسرا يؿ قد ة سر، إذا أبرمػت أميركػا والغػرب يػاقة مػا إيػراف، البببػا الػذي كانػت ةمػوح بػه 

نما أيعا  ي وجه جم ورسا الدا مي. وبكممات أ رى  إف ركوف الكثيػر مػف القػوى ليس  قط  ي وجه البا لـ وا 
السياسية اإلسرا يمية عمى ةبريػر ةحركاة ػا الدا ميػة، ةحالاػات أو انشػقاقات دا ػؿ ال ػةوؼ أو المبارعػة، لػـ 

 يبد ممكنا إلى وقت طويؿ.
لػذي جبػػؿ مػػف الةمػػويح بالازاعػػة اإليرانيػػة شػػبارا ورغػـ محػػاولت ر ػػيس الحكومػػة اإلسػػرا يمية بنيػػاميف نةنيػػاسو، ا

له، اإليحام بأف شي ا لـ يةغير  ػي ط ػراف  ػإف النطبػاع البػاـ سػو أف إسػرا يؿ  سػرت الجولػة. ول أدؿ عمػى 
ذلؾ مف كوـ ر يس الموساد السابؽ م ير داغاف أماـ مؤةمر مركز دراسات األمف القومي والذي لـ ينةقد  يه 

 ولى منذ  روجه مف منيبه.نةنياسو لممرة األ
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ومبػػروؼ أف انةقػػادات داغػػاف، وغيػػرا مػػف البسػػكرييف والسياسػػييف السػػابقيف، لنةنيػػاسو نببػػت مػػف اعةقػػاد بػػأف 
نةنياسو ووزير د اعه السػابؽ إي ػود بػاراؾ كانػا يسػبياف لةػوريط إسػرا يؿ  ػي حػرب إقميميػة عػد إيػراف قػد ةقػود 

اب الناراجػة األميركيػة اإليرانيػة والحػديث عػف مومػح ةسػوية قػد إسرا يؿ إلى عزلة دوليػة قاةمػة. لكػف  ػي أعقػ
ةبـر واةعاح حدود القوة اإلسرا يمية وعجزسا عف ةسيير الموقؼ األميركي، يار بالوسا الحديث عػف ةراجػا 

 احةمالت العربة اإلسرا يمية المناردة.
أف  ػػػي المااوعػػػات الجاريػػػة بػػػيف و و ػػػا لونطبػػػاع الػػػذي ةشػػػيبه الحكومػػػة اإلسػػػرا يمية أعمػػػف داغػػػاف أنػػػه نشػػػ

يراف  بسبب األزمة القةيادية اإليرانية. وشدد عمى أف الةنازؿ اإليراني « ساعة الرغبة»ال مسة زا دا واحدا وا 
نما ألف ثمف البناد وعدـ ةحقيؽ ةسوية بات باسظا. وبػدي ي أف داغػاف  عف المواقؼ السابقة لـ يةـ بس ولة وا 

سةشػػبؿ حربػػا »بةػػه  ػػي ةوجيػػه عػػربة عسػػكرية مبةبػػرا  ػػي آذار الاا ػػت أن ػػا الػػذي عػػارض ة ويػػؿ نةنيػػاسو ورغ
وارةكػز داغػاف  ػي ةقييمػه آنػذاؾ إلػى «. إقميمية، والحروب مبروؼ كيؼ ةبدأ لكف ل أحد يبػرؼ كيػؼ ةنة ػي

نما  األمػر الػذي « عشرات المنشآت»واقا أف عرب إيراف مبقد ألن ا ل ةممؾ منشأة نووية واحدة أو اثنةيف وا 
 جبؿ العربة مبقدة.ي

لكػػف قا ػػد سػػوح الجػػو اإلسػػرا يمي السػػابؽ عيػػدو نحوشػػةاف ل يػػزاؿ ييػػر عمػػى قػػدرة اسػػرا يؿ عمػػى اف ة ػػاجـ 
إيراف وحدسا اذا ةطمب المر. واعةبر أف ايراف ةحاوؿ الحيوؿ عمى الكثيػر  ػي الةاػاؽ مػا الغػرب واعطػام 

 ات الةي ةشارؾ  ي المحادثػات، ول ػذا  ػاف اسػرا يؿ سيحاولوف الةسويؼ واةباب الج»القميؿ بالمقابؿ. وقاؿ: 
 «.مطالبة باف ةمنا اةااقا يمس ب ا ويكوف  ي غير ميمحة ا

عموما ةحاوؿ إسرا يؿ الرسمية رغـ ذلؾ موايمة الةمويح بةوجيه عػربة عسػكرية. وكػاف آ ػر مػف ةحػدث  ػي 
ؿ ل يمكن ػا الوقػوؼ مكةو ػة اليػديف سذا الشػأف نا ػب وزيػر الػد اع المةطػرؼ دانػي دانػوف الػذي قػاؿ اف إسػرا ي

أماـ اسةمرار إيراف  ػي ةطػوير قػدراة ا النوويػة وةقةػرب مػف القنبمػة. وبالمقابػؿ  ػإف وزيػر الػد اع موشػي يبمػوف 
أننا نقوؿ لزعمام الغرب: ل ةغرينكـ  كرة ةقميص البقوبات قبؿ أف ةحيموا عمى إنجاز واعح ل »شدد عمى 

 «.عسكريةةكوف  يه إليراف قدرة نووية 
وما ذلؾ  اػت يػوت نةنيػاسو عػد إيػراف مػؤ را. سنػاؾ مػف يبةقػد أنػه يػراسف أيعػا عمػى ال ػوؼ األميركػي 
 السبودي وأنه ل يريد البقام  ي الواج ة. لكف المؤكد سو أف إيراف أربكت اسةراةيجية الةحريض اإلسرا يمية.

 88/01/8103، السفير، بيروت
 

 ى القصير .. ولكنال "نشم" رائحة انتفاضة في المد 66
 عمير ربابورت
ببد ست عمميات  ي "المناطؽ"، يقدروف  ي ج از األمف بأف السبوع القريػب القػادـ سػيكوف حاسػمًا بالنسػبة 

 لمسألة سؿ سيبقى الوعا يةدسور باةجاا انةااعة أـ ل.
 مػة السػجنام الةػي سػجينًا  مسػطينيًا.  الحكومػة سػةقر اليػوـ )أمػس( قا 85 ي وسط سذا السػبوع سػيةـ ةحريػر 

 سةنشر أغمب الظف  ي ساعات الميؿ.
ساعة،  ي ظممة الميؿ سو أيعا:  ميس إلسرا يؿ ميمحة  ي يور الجموع  22اما الةحرير ناسه  سيةـ ببد 

الامسطينية الةي ةسةقبؿ السجنام المحرريف. وسييػؿ السػجنام الػى راـ اهلل  ػي ظػؿ عػباب شػديد، ولكػف ابػو 
قػػد عمػى شػر  ـ م رجانػًا كبيػػرًا  ػي اليػوـ الةػالي. ويمكػػف لمةحريػر أف يسػةقبؿ باػػرح مػازف سػيحرص عمػى أف يب
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منعبط البقاؿ  ي الشارع الامسطيني أو كبديؿ لوسةيام حيف ةةبيف السػمام الةػي ليسػت  ػي القا مػة.  عػو 
  عر.عف ذلؾ، بالةوازي ما الةحرير مف المةوقا أف ةبمف إسرا يؿ عف قرارات بالبنام  مؼ ال ط األ

 ي مسة ؿ األسبوع المةوةر لـ ةسجؿ  ي الجيش السرا يمي اسةبدادات  اية.  حجـ القوات  ي "المنػاطؽ" 
بقي كما سو. وجولة الجازات البادية لـ ُةمغ. وما ذلؾ،  ي الجيش و ي الم ابرات يبر وف بأنه ببد احػداث 

 لجانب الامسطيني أـ مف الجانب السرا يمي.الاةرة ال يرة  إف الوعا  ي "المناطؽ" مةاجر جدًا، سوام مف ا
وييبب عمى الجيش اإلسرا يمي أف يقرر ما سو الميؿ الذي  ي عو ه ةةطور األمور، وذلؾ ألف المبطيات 
الةي ةأةي مف الميداف سي بقدر كبير مبطيات مةعػاربة.  مػثو  ػي ن ايػة السػبوع الماعػي مػرت اليػموات 

الي ودية  ي ال ميؿ دوف أي احةكاؾ ما الجم ػور الامسػطيني، ولكػف  ػي  ي قعية "حياة سارة"  ي الحاعرة 
 "السامرة" كاف سناؾ ةوةر كبير عقب ألقام عبوة محمية نحو باص اسرا يمي قرب قرية يببد.

و ػي مراجبػة لمشػ ر ال يػر ايعػا مػػف اليػبب الشػارة الػى الميػؿ.  مػف ج ػػة ثمػة سمسػمة مػف سػةة عمميػػات 
قةؿ واطوؽ نار نحو طامة  ي بمدة بساغوت ةدؿ بوعوح عمى موجة "ارساب"؛ ولكف قاسية، بما  ي ا اعماؿ 

مف الج ة األ رى،  ي أثنام األسابيا الثوثة ال يرة، سجؿ ان ااض ثابت  ي عدد اعمػاؿ ال ػوم بالنظػاـ 
  ي "المناطؽ".

د ألعمػػاؿ القةػػؿ حةػػى لػػو و ػػي ج ػػاز األمػػف قػػدروا  ػػي ن ايػػة السػػبوع بأنػػه يسػػود الميػػداف "اجػػوام ارسػػاب" ةم ّػػ
كانت النية اليمية جنا ية )ببض مف البمميات ال يرة لـ يحؿ لغزسا ةماما ببد(.  ي كؿ الحواؿ يبػدو أنػه 
 مؼ موجة البمميات ل ةوجد يد موج ة. السمطة الامسطينية غير مبنية بموجػة "ارسػاب"  ػي الوقػت الحػالي، 

 ع غزة، ل ةنجح  ي اشباؿ مناطؽ العاة مف سناؾ.و"حماس"، الةي ةوجد  ي عا قة كبرى  ي قطا
 ػي اسػػرا يؿ يأ ػػذوف النطبػاع بػػأف اعمػػاؿ قػوات األمػػف الامسػػطينية  ػي الاةػػرة ال يػػرة ناجبػة جػػدا.  منػػذ نحػػو 
اسبوعيف ة وض الج زة حممة اعةقالت حازمػة  ػي م ػيـ جنػيف. والةنسػيؽ مػا قػوات المػف السػرا يمية يػةـ 

السػػبوع نشػػر اف الامسػػطينييف اعةقمػػوا ايعػػا  ميػػة ارسػػاب  ػػي منطقػػة ال ميػػؿ، حاولػػت كالمبةػػاد. و ػػي ن ايػػة 
ةطوير آلة طا رة ةحمؿ مادة مةاجرة.  ػي السػطر ال يػر يبػدو أف السػبوع القريػب القػادـ سػيمر دوف درامػات 

 كبرى  ي "المناطؽ".  ي المدى الزمني القيير ل "نشـ" انةااعة.
مكػاف لقمػؽ كبيػر. ثمػة عػدد مػف السػيناريوسات الةػي يمكن ػا أف ةػؤدي الػى  ولكف  ي مدى بعبة اش ر يوجػد

وعا جديد  ي "المناطؽ"، لف ةشبه بالعرورة النةااعػة الولػى )الةػي كانػت شػببية  ػي أساسػ ا( أو الثانيػة 
يبود  ي  –)الةي ةميزت بػ "إرساب" مكثؼ ومنظـ(. الوعا الجديد سيكوف أغمب الظف شي ا ما  ي الوسط 

 ة اعماؿ ال وم بالنظاـ، ةةرا ؽ وعمميات سنا وسناؾ.كمي
النةااعػػة الثالثػػػة يمكن ػػػا أف ةةطػػػور بػػػبطم وبالةػػػدريج، أو ةنػػػاؿ الػػػز ـ اذا مػػػا وعنػػػدما ةيػػػؿ المحادثػػػات الػػػى 
طريػػؽ مسػػدود. عمميػػات ا ػػرى أو اعمػػاؿ اسػػةازاز مػػف المسػػةوطنيف، مثػػؿ احػػراؽ مسػػاجد، يمكن ػػا أف ةحػػث 

يناريو الػػذي ي شػػاا ج ػػاز المػػف أكثػػر مػػف أي شػػيم آ ػػر سػػو اف ةػػنجح واحػػدة مػػف البمميػػة سكػػذا ايعػػا. السػػ
عشرات المبادرات  ي العاة و ي القطاع  ي ا ةطاؼ جنود أو مواطنيف اسرا يمييف.  ػي السػنةيف ال يػرةيف 
احبطت عشرات محاولت ال ةطػاؼ، ولكػف الػدا ا الامسػطيني  ػي سػذا المجػاؿ ةبػاظـ، وينبغػي الةقػدير بأنػه 

  ي مرحمة مبينة ما سةنجح سذا المحاولت.
 87/01/8103، "معاريف"
 88/01/8103، األيام، رام اهلل
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