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اعتبر إسماعنل هينة رئنس الحكومة الفلسطنينة في غزة كل فلسطنيي نسقط في سورنة شهندا وله كل 
فلسطنينن  اليازحن  م  سوري إلى غزة لنس االمتنازات التي تتطلب ذلك، مشنًرا إلى ا  عودة الالجئن  ال

توطنًيا، مؤكًدا ا  عودتهم الحقنقة تكو  حنيما نعودوا إلى مديهم وقراهم التي هجر عيها اباءهم وأجدادهم 
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وقال هينة خالل لقائه مع اسر الالجئن  الفلسطنينن  اليازحن  م  سورنة صباح النوم األحد في غزة : "إ  
ن  الفلسطنينن  اليازحن  م  سورنا إلى قطاع غزة ال تعيي توطنيهم، .. وال بد م  العودة لصفد عودة الالجئ

 واللد والرملة وحنفا ونافا".
دوالر وتوفنر ميزل ووظنفة لكل أسرة فلسطنينة يازحة، فًضال ع  إعفاء  000وأكد ايه سنتم صرف مبلغ 

وطيي على الرغم م  الظروف الصعبة التي تعصف  الطلبة اليازحن  م  رسوم التعلنم، معتبرا ذلك واجب
 بحكومة غزة.

وقال هينة: "ل  يدخر جهًدا في دعم األسر اليازحة بغزة، ول  يفرق بن  سوري وفلسطنيي نأوي إلى قطاع 
وأضاف: "الالجئو  السورنو  اليازحو  لغزة، لهم كذلك امتنازات وحقوق منثلهم منثل اليازحن   غزة ".

 تبرا كل م  استشهد على أرض سورنا "شهند له يفس حقوق شهداء فلسطن ".الفلسطنينن "، مع
وكشف هينة أيه أجرى اتصاالت م  أجل تخصنص أموال بهدف تغطنة "األمور األولنة" لألسر السورنة 

 الى غزة. اليازحة
آالف  80وأشار إلى أ  الحكومة ستتجه إلى اعتماد بريامج تشغنل الخرنجن ، حنث ستعمل على استنعاب 

، وصرف راتب كل نثالنثة شهور لكل أسرة سورنة االجتماعنةخرنج على دفعتن ، عوًضا ع  ضما  الحمانة 
 يازحة.

وأكد هينة على مجاينة التأمن  الصحي ورخصة قنادة لفرد م  كل أسرة سورنة، باإلضافة إلى توفنر فرص 
 االستنثمار لم  نرغب م  رجال األعمال.

فرصة للحج لكل رب أو ربة أسرة سورنة، ودمج الخرنجن  السورنن  في  وأشار إلى أ  حكومته ستوفر
 بريامج جدارة للتشغنل المؤقت.

وبن  أيه سنتم إدراج جمنع العائالت العائدة ضم  بريامج الحمانة االجتماعنة، الفتًا إلى أ  هذه الحقوق 
 هي حق لكل الجئ فلسطنيي وسوري.

في أعياق الفلسطنينن  إلخوايهم السورنن  لما قدموه لهم إبايه دن   هيوقال هينة: "إ  هذه المساعدات 
 اليكبات".

وخاطب الالجئن  بسورنة قائاًل: "ال تخاطروا بأرواحكم وال أرواح أبيائكم، فيح  إخوايكم وأهلكم، وغزة رغم 
 الحصار تتسع لكم وتيادنكم، فإ  كيتم تبحنثو  ع  مأوى فإيها تأونكم، وهى جزء م  أرض فلسطن ".

وأكد هينة ايهم في موقع حنادي م  الوضع السوري مطالبا بحمانة الالجئن  الفلسطنينن  هياك، مشددًا على 
 ضرورة تجينب المخنمات الفلسطنينة م  دائرة الصراع الدائر في سورنا.

وشدد على أ َّ "قضنة الالجئن  هي عيوا  قضنة فلسطن ، وعودتهم م  سورنا لغزة هو جزء م  عودة 
 ئن  لكل فلسطن ".الالج

وأكد رفض حكومته التوطن ، وقال: "ال بدنل ع  العودة إال العودة إلى فلسطن ، وال أحد مخول للتيازل ع  
حق العودة ألي بقعة م  فلسطن "، مطالبا الحكومة اللنبنة بفتح تحقنق بشأ  الجرنمة بحق الالجئن  في 

 البحر.
مات ال نعيي التوطن  بل هي الواجب والحناة الكرنمة التي وقال هينة إ  "تحسن  ظروف أبيائيا في المخن

نجب أ  تتوافر للشعب الفلسطنيي فهم ضنوف إلى أ  نعودوا لوطيهم"، مشددًا على أ  حق العودة هو حق 
 مقدس وال نمك  المساومة علنه.



 
 
 

 
 

 

           6ص                                    3040العدد:            81/88/1083 اإلثنين التاريخ:
 

ئ الفلسطنيي وأضاف: "ال شيء نمك  أ  نخضع لالتفاق مع االحتالل خصوصًا النثوابت الفلسطنينة، فالالج
 نجب أ  نعود لوطيه ودناره في حنفا وعكا وصفد وكل المد  المحتلة".

وتابع هينة: "يعنش ظروفًا قاسنة لك  يؤكد أ  هذا الشعب شعب واحد وآماله موحدة، وال نمك  أ  يقبل 
 بالتوطن  أو الوط  البدنل ويسعى الستعادة حقوقيا وعودة أبيائيا لوطيهم".

اء يتنجة عدم االعتراف بشروط الرباعنة التي كايت تعيي االعتراف بالدولة العبرنة وأكد أ  حصار غزة ج
م   %81ومحاربة المقاومة وااللتزام الكامل باالتفاقنات الموقعة والتي تم م  خاللها التيازل ع  أكنثر م  

 أرض فلسطن .
ت والقضنة الفلسطنينة، ميوهًا وأوضح هينة أ  حكومته تتعامل مع االتفاقنات الموقعة بما ال نضر بالنثواب

 إلى أ  الحصار تم فرضه يتنجة تمسك غزة بالمقاومة وهي حق أصنل لشعب نخضع تحت االحتالل.
 87/88/1083، فلسطين أون الين

 
 رض"عباس يؤكد التزام االشهر التسعة من التفاوض مهما حصل "على األ  .2

القنادة الفلسطنينة ملتزمة بالمفاوضات مع أكد الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، أمس، أ  : )أ .ف .ب(
 "إسرائنل" حتى يهانة مدة األشهر التسعة المقررة لها مهما حصل "على األرض". 

وقال عباس في مقابلة حصرنة مع "فرايس برس" "يح  ملتزمو  بأ  تستمر المفاوضات لمدة تسعة شهور 
 مهما كايت الوقائع على األرض" .

سطنيي المفاوض قدم استقالته غنر أيه أوضح ايه لم نقبل هذه االستقالة، وقال وكرر عباس أ  الوفد الفل
"يح  لم يقبل استقالة الوفد المفاوض، القنادة الفلسطنينة تدرسها، القنادة الفلسطنينة قررت ا  تعطي يفسها 

 فرصة أطول لتقرر، وحتى نتم ذلك فإ  الوفد سنستمر في عمله كمسنر ألعمال المفاوضات" .
كد عباس أنضًا أيه سنلتقي وزنر الخارجنة األمرنكي جو  كنري الذي سنزور الميطقة، الجمعة، وقال أيه وأ

ل  نوقع أي اتفاق مع "إسرائنل" إذا لم نضم  الحصول عبر هذه المفاوضات على ما نسعى الشعب 
 الفلسطنيي إلى تحقنقه .

بر المفاوضات، وهو نعلم أييا حرنصو  وأوضح أ  "الشعب الفلسطنيي مؤم  بالسالم، وطرنق السالم ع
والقدس عاصمة هذه الدولة، وحل قضنة  8498على النثوابت الفلسطنينة وهي الدولة الفلسطنينة على حدود 

 الالجئن  وفق المبادرة العربنة" .
وأعرب عباس ع  أمله في أ  تؤدي فريسا دورًا مهمًا في عملنة "السالم" في الشرق األوسط، وذلك عشنة 

 ائه الرئنس الفريسي فريسوا هواليد في رام اهلل .لق
إلى ذلك، طالب عباس بإجراء تحقنق دولي لكشف مالبسات وفاة الزعنم الراحل ناسر عرفات. وقال "يح  
اآل  يطالب بتحقنق دولي على يموذج التحقنق الذي طالبت به فريسا )في قضنة اغتنال رئنس الوزراء 

 ي لنكشف م  الذي قتل ناسر عرفات".اللبيايي األسبق( رفنق الحرنر 
وتجيب عباس توجنه االتهام مباشرة إلى "إسرائنل"، وقال "أيا ال أستطنع أ  أقول "إسرائنل"، أل  ذلك نحتاج 

 إلى محكمة، وال نمك  أ  يتهم "إسرائنل" م  دو  أ  نكو  هياك قضاء".
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مؤشرات بأ  عرفات لم نمت م   وأضاف "ال يستطنع القول ع  الجهة التي قتلت عرفات، لك  لدنيا
الشنخوخة ولم نمت بسبب المرض، إيما هياك مؤشرات بأيه مات بالسم . م  الذي وضع له هذا السم وم  

 الذي أرسل له هذا السم؟ هذا نحتاج إلى تحقنق .
 81/88/1083الخليج، الشارقة، 

 
 هعاجل إلنقاذ قطاع غزة بعد اشتداد الحصار علي دوليبحر يطالب بتدخل  .3

طالب الدكتور أحمد بحر اليائب األول لرئنس المجلس التشرنعي الفلسطنيي رؤساء اتحاد البرلما  : غزة
الدولي والبرلما  األوروبي، واألمن  العام لجامعة العربنة ورؤساء كافة البرلمايات العربنة بضرورة التدخل 

الوقود واألدونة والمستلزمات الطبنة بعد  الفوري إليفاذ قطاع غزة وأهله م  كارنثة ايساينة وشنكة بسبب يقص
 تشدند الحصار علنه.

جاء ذلك في رسائل عاجلة بعث بها بحر إلى كل م : رئنس اتحاد البرلما  الدولي عبد الواحد الراضي، 
ورئنس البرلما  األوروبي مارت  ستشولز، األمن  العام لجامعة العربنة الدكتور يبنل العربي، ورؤساء كافة 

ايات العربنة، أوضح فنها المخاطر البنئنة والصحنة التي تحدق بقطاع غزة جراء اشتداد الحصار البرلم
 علنه.

وقال بحر في رسالته بأيه لم نعد خافنا على أحد على وجه البسنطة حجم األلم والمعاياة التي نكابدها 
الحدنث، الذي نيذر بكارنثة  الشعب الفلسطنيي في قطاع غزة جراء الحصار الجائر غنر المسبوق في التارنخ

يساينة كبرى خالل األنام المقبلة إذا لم نتم تدارك األم.  صحنة وبنئنة وا 
 87/88/1083قدس برس، 

 
 توجه إلعادة تشكيل وفد مفاوضات جديد يضم شخصية جديدة برئاسة عريقاتالقدس العربي:  .4

هياك توجها لدى الرئنس محمود م  مصدر فلسطنيي مطلع أ  ’ القدس العربي‘أشرف الهور: علمت  -غزة
عباس إلعادة تشكنل الوفد التفاوضي الفلسطنيي م  جدند، لنضم هذه المرة شخصنات جدندة، ستكو  إلى 
جايب الدكتور صائب عرنقات الذي سنستمر في عمله كرئنس للوفد، الذي قدم استقالته، إذا ما أصر 

يمر حماد المستشار السناسي ألبو ماز ، ع  الدكتور محمد اشتنه على االستقالة، في وقت كشف فنه 
إمكاينة تأجنل بحث ملف الالجئن  إلى بعد تسعة شهور عمر المفاوضات، حال تم تقدم في ملفي األم  

 والحدود.
وندور الحدنث أ  شخصنة قنادنة كبنرة، عملت في السابق في هذا اإلطار، ولها تجارب كبنرة، ستكلف 

لحضور اجتماعات قرنبة مع الجايب اإلسرائنلي وفق المخطط األمرنكي،  بالمشاركة في وفد المفاوضات،
ولم نعرف بعد م  هذه الشخصنة، لك   حال لم نتراجع اشتنه ع  االستقالة التي قدمها للرئنس مع عرنقات.

هياك ترجنحات أل  تكو  إما م  أعضاء في اللجية المركزنة لحركة فتح، أو م  أعضاء اللجية التيفنذنة 
 ظمة التحرنر الفلسطنينة.لمي

إلى ذلك فقد يقلت اإلذاعة اإلسرائنلنة ع  يمر حماد المستشار السناسي للرئنس عباس ايه م  المحتمل أ  
نتم تأجنل البحث في قضنة الالجئن  إلى ما بعد فترة األشهر التسعة المحددة للمفاوضات، إذا تم خالل هذه 
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وأعرب حماد ع  اعتقاده باستحالة تحقنق ايطالقة  ود واألم .الفترة التوصل إلى اتفاق حول قضنتي الحد
 في المفاوضات طالما ال نشكل رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو ائتالفا حكومنا آخر

أ  ’ القدس العربي‘أكد الدكتور واصل أبو نوسف عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة ل و 
فد المفاوض، أو المبدأ الذي استقالوا م  أجله، وأ  الموضوع لم نطرح اللجية لم تياقش ملف استقالة الو 

 علنها باألصل.
جلسة تفاوض أي يتائج  81وأكد أ  الوفد الفلسطنيي السابق لم نحقق بسبب اإلجراءات اإلسرائنلنة بعد 

 تذكر، بسبب اإلجراءات اإلسرائنلنة المتمنثلة في التوسع االستنطايي وفرض اإلمالءات.
إلى الخنارات التي اتخذتها اللجية السناسنة الميبنثقة ع  اللجية التيفنذنة، والتي أوصت بالتوجه  وتطرق

لطلب عضونة الميظمات الدولنة، قبل ايطالق عملنة السالم الحالنة التي تقودها الوالنات المتحدة، والتي 
الل عملنة التفاوض التي تطلب اآل  م  الفلسطنينن  عدم الذهاب للميظمات الدولنة لطلب عضونتها خ

 تستمر مدة تسعة شهور.
 81/88/1083القدس العربي، لندن، 

 
 هالي غزةأغاثة إفريقية بالكويت باللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة تطالب القمة العربية اإل .5

جمال ولند عوض: طالب اليائب في المجلس التشرنعي رئنس اللجية الشعبنة لمواجهة الحصار  -رام اهلل 
الخضري المشاركن  في مؤتمر القمة العربي اإلفرنقي، الذي بدأ اعماله االحد على مستوى وزراء الخارجنة 
بالكونت، باغانثة اهالي غزة م  خالل إنجاد الوسائل الممكية لرفع الحصار ع  القطاع، وتسخنر الطاقات 

 سطنيي.واإلمكايات العربنة واإلفرنقنة للعمل على تعزنز صمود الشعب الفل
ودعا الخضري في تصرنح صحافي االحد الى ضرورة العمل العربي لتفعنل الدور الدولي، إلى جايب 

 الطاقات العربنة واإلفرنقنة؛ إليهاء الحصار المستمر على غزة للعام السابع على التوالي.
 81/88/1083القدس العربي، لندن، 

 
 دام عمالة فلسطينية إلى الكويتمساٍع للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستق :رامي طهبوب .6

الرئنس أ  قال رامي طهبوب، السفنر الفلسطنيي في الكونت، ل"األنام":  عبد الرؤوف ارياؤوط: -الكونت 
محمود عباس نصل الى الكونت مساء غد )النوم( للمشاركة في اعمال القمة العربنة االفرنقنة النثالنثة والتي 

لقمة، وم  نثم ستكو  استقبال رسمي نقنمه سمو امنر الكونت على ستبدأ بمراسم استالم وتسلنم رئاسة ا
 شرف رؤوساء الدول المشاركة وم  المتوقع ا  نلقي الرئنس كلمة في الجلسة النثاينة م  اعمال القمة.

وقد بدأ امس، االجتماع الوزاري لوزراء الخارجنة في القمة تحت عيوا  "شركاء في التيمنة واالستنثمار"، 
لمالكي وفد دولة فلسطن  والتقى بيظرائه م  الدول العربنة واألفرنقنة، وتم إقرار جدول األعمال حنث ترأس ا

 وكافة مشارنع القرارات التي تم مياقشتها وصناغتها في اجتماعات كبار المسؤولن  للقمة العربنة اإلفرنقنة.
لقرار تبيي كافة القرارات كما تم إقرار مشروع قرار خاص بفلسطن  في هذه القمة، حنث سنتضم  هذا ا

العربنة واإلفرنقنة وقرارات األمم المتحدة، ذات الصلة بالقضنة الفلسطنينة وحقوق الشعب الفلسطنيي 
داية  قامة الدولة الفلسطنينة وعاصمتها القدس الشرنف، وا  المشروعة، المتمنثلة بإيهاء االحتالل اإلسرائنلي، وا 

 االستنطا  وعدم شرعنته.
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ع القرار ضرورة رفع مكاية دولة فلسطن  إلى دولة كاملة العضونة في األمم المتحدة، كما تضم  مشرو 
 واإلفراج ع  كافة األسرى المعتقلن  في السجو  اإلسرائنلنة، ورفع الحصار اإلسرائنلي ع  قطاع غزة.

العمالة  "كل افاق التعاو  مفتوحة بما فنها استقدام وع  فرص استقدام عمالة فلسطنينة في الكونت قال
الفلسطنينة ولك  بعد االيتهاء م  ترتنب موضوع وضع اقامات العمل على جواز السفر الفلسطنيي، 
باعتقادي سيتمك  م  ترتنب قدوم العمالة الفلسطنينة الى دولة الكونت ويح  انضا بصدد ا  يعمل مع 

 وا  شاء اهلل ترى اليور قرنبا". كونتنة علنا برئاسة وزنري الخارجنة-وزارة الخارجنة لتشكنل لجية فلسطنينة
 81/88/1083األيام، رام اهلل، 

 
 ستتولى شراء الوقود لمحطة كهرباء غزة بدعم قطري في غزة: األونروا رئيس سلطة الطاقة  .7

في غزة الشنخ خلنل أمس، أ  « حماس»أعل  يائب رئنس سلطة الطاقة التابعة لحكومة : أ ف ب -غزة 
)أويروا( ستتولى شراء وقود لمحطة الكهرباء في  "وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  وكالة األمم المتحدة لغوث"

 غزة م  إسرائنل، فنما ستتعهد قطر دفع الفروق في سعر السوالر.
أويروا قّدمت االقتراح إلى الجايب الصهنويي األربعاء الماضي، ولم تتلقَّ حتى اللحظة أّي رد "وصرح بأ  

تمكيت أويروا م  شراء الكمنة المطلوبة لتشغنل محطة الكهرباء ستتم العودة في حال ». وأوضح: "على ذلك
ساعات نومنًا، وأ  سلطته تجري اتصاالت مستمرة مع الميظمات  1إلى الجدول القدنم بقطع الكهرباء 

 «.الدولنة في قطاع غزة للتوصل إلى حل نقضي بإيهاء المعاياة م  ايقطاع التنار الكهربائي لساعات طونلة
 81/88/1083الحياة، لندن، 

 
 السلطة الفلسطينية: مرحلة الفلتان األمني لن تعود .8

أكد وزنر الداخلنة في السلطة الفلسطنينة سعند أبو علي أ  مرحلة الفلتا  األميي ل  تعود، وأكد أ  يابلس: 
لعدالة لضما  قوى األم  وبتعلنمات مشددة م  الرئنس محمود عباس لم تدخر أي جهد بالتعاو  مع أركا  ا

 األم  واألما  للمواط  الفلسطنيي، وأ  ما نجري م  حوادث هي فردنة.
وأضاف: "م  الضروري جدًا الحفاظ على أما  القضاء وحساسنته مواقف القضاة لتمكنيهم م  أداء 

 واجباتهم والقنام بوظائفهم في أفضل الظروف".
 87/88/1083قدس برس، 

 
 
 
 بتشديد حصار غزةرفح و  بإغالق معبرمصر معنّية  في غزة: الحكومة .9

أكدت الحكومة الفلسطنينة إ  إصرار السلطات المصرنة على إغالق معبر رفح البري للنوم العاشر : غزة
 على التوالي نأتي في سناق تأزنم الوضع اإليسايي في قطاع غزة.

ألحد: "نبدو واضًحا وقال الياطق باسم الحكومة إنهاب الغصن  في تصرنح على صفحته على "فنسبوك"، ا
وجلًنا أ  الجايب المصري معيٌي بتشدند الحصار على قطاع غزة وتأزنم الوضع اإليسايي الياتج ع  مأساة 

 إغالق المعبر".
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وتساءل الغصن  ما هي الفائدة التي تعود على الجايب المصري باستمرار إغالقه للمعبر؟، وما هي الدوافع 
 ى إغالق المعبر؟التي تجعل الجايب المصري نصّر عل

وأشار إلى أ  تواصل إغالق المعبر نيذر بايهنار تام وكامل لكافة القطاعات اإليساينة الالزمة الستمرار 
 الحناة في قطاع غزة.

وذكر الغصن  إ  معبر رفح نعد قياة االتصال الوحندة لحركة وتيقل أهالي القطاع مع العالم الخارجي، 
الحقنقة المرنرة التي نعنشها مواطيي غزة في ظل استمرار  موضًحا أ  ما نجري بالخصوص نكشف

 أعوام متواصلة. 8الحصار الصهنويي الظالم المفروض ميذ ما نقارب 
وأكد أ  الجايب المصري نتعامل مع المعاياة اإليساينة في غزة بسلبنة غنر مبررة، مطالًبا المصرنن  بفتح 

 يه بات أمًرا ال نحتمل وال نطاق.معبر رفح والكف ع  االستهتار بمعاياة شعبيا أل
ودعا الغصن  الدول العربنة واإلقلنمنة بالتعبنر ع  موقفهم تجاه السناسة المتواصلة التي تمارس ضد 
الشعب الفلسطنيي في غزة، ووضع حد لالستهتار بحناة الفلسطنينن ، والتدخل الفوري والعاجل م  أجل فتح 

 ي تخيق قطاع غزة.معبر رفح، وكافة المعابر المغلقة الت
وقال: "كيا يتطلع دائًما لتحسن  المعاملة اإليساينة ألبياء شعبيا، ولك  لألسف يرى أ  المعاملة تزداد سوًءا 

 واستغالاًل، والتوجه يحو القسوة وبدو  أسباب تذكر.
وى ولفت الغصن  إلى أ  الحكومة كايت تتأمل بن  الفنية واألخرى حدوث ايفراًجا مسئواًل على مست 

 الحصار المفروض على غزة، إال أ  ذلك لم نحدث.
وتواصل السلطات المصرنة إغالق معبر رفح البري للنوم العاشر على التوالي دو  إبداء أي أسباب تذكر، 

 فنما تتفاقم معاياة المسافرن  نوًما بعد نوم في إيتظار السماح له بالسفر.
 87/88/1083، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 يطالب بالتدخل العاجل إلنهاء حصار غزة غزةفي وزير الصحة  .01

طالب وزنر الصحة د.مفند المخلالتي الميظمات والمؤسسات الحقوقنة واإليساينة : ربنع أبو يقنرة -غزة
م، وحصدت 1081والدولنة بالتحقنق في يوعنة األسلحة الفتاكة، التي استخدمت في الحرب على غزة عام 

جرنًحا، أغلبهم م  األطفال واليساء والمسين ، وتركت دماًرا كبنًرا في  8019وأصابت شهنًدا  848أرواح 
 الميازل والبيى التحتنة.

وجدد مطالبته بالتدخل العاجل واتخاذ خطوات أكنثر جدنة إليهاء حالة الحصار وتداعناتها، وحمانة حقوق 
ايو  الدولي اإليسايي، واتفاقنات حقوق مرضايا، والضغط على االحتالل لرفع الحصار الظالم والميافي للق

 اإليسا ، واتفاقنة جينف الرابعة.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها ضم  فعالنات إحناء ذكرى ايتصار معركة حجارة السجنل، التي يظمتها وزارة 

  .الصحة، النوم
 87/88/1083، فلسطين أون الين

 
 إليه  المقربينأحد  أبا عمارلتحقيقات أثبتت أن من قتل : اعرفات سهى .00
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أكدت سهى عرفات، أ  زوجها الرئنس الراحل ناسر عرفات اغتنل مسموما بمادة يوونة نطلق : عزة عطنة
علنها "البلوينوم المشع"، مواصلة أ  الخبراء الجيائنن  وخبراء السموم أكدوا لها أ  ذرة كذرة )الملح( م  هذه 

 .الحال فيشخصًا  00المادة اليوونة  قادرة على قتل 
وأضافت سهى عرفات أنثياء حوارها ل بريامج " العاشرة مساء" على فضائنة "درنم"، أ  التحقنقات أنثبتت أ  
م  قتل "عرفات" أحد المقربنن  إلنه بحكم استخدام هذا اليوع م  السموم الدقنق عيد استخدامه حتى ال نقتل 

 ع  عمد. جماعيشخصا ونصبح تسمم  00
نثم نحدث  الهضميليوع م  السموم نؤنثر فور دخوله الجسم على الجهاز وأشارت "عرفات" إلى أ  هذ ا

 زوجة عرفات م  قام بتسمنم زوجها بالخائ  الجبا .ووصفت يزنف بالرأس، 
 81/88/1083الوفد، الجيزة، 

 
 : المعركة القادمة مع حماس لن تكون سهلةيديعوت أحرونوت .02

حرويرروت" علررى اإليتريررت إّ  المعركررة القادمررة مررع قررال موقررع صررحنفة "نرردنعوت أ: زهنررر أيرردراوس -الياصرررة 
 حركة حماس، ل  تكو  سهلة، بل ستكو  أكنثر تعقنًدا وضراوة م  عملنة )عامود السحاب( العام الماضي. 
موضرًحا أّيرره علرى الرررغم مرر  التضرننق الترري تتعرررض لره حمرراس فري هررذه األنثيرراء، إال أيهرا اسررتطاعت أ  ت عررّد 

ادمة مع الجنش اإلسرائنلي، بل إّ  ما أعّدته حماس ليفسرها نفروق بعشررات المررات يفسها جنًدا ألّي مواجهة ق
عر  اسررتعداداتها السررابقة، فالمعركررة الترري تعرردها مختلفررة تماًمررا، وبيررت ليفسررها ترسرراية مرر  الصرروارنخ متوسررطة 

 . M75المدى محلنة الصيع تفوق الترساية التي أدخلتها خالل )عامود السحاب( صوارنخ م  طراز 
ولفت أنًضا إلى أّيه على المستوى العسكرّي، فإّ  حماس تيظنم مركب، نبيي قوته بشكل ال تسمح له بالترأنثر 
باألزمات المصاحبة، وال نتقاعس بالمّرة ع  االستعداد ألنة مواجهة قادمة، واإلستراتنجنة التي نتبعها الجنش 

فهرري تفضررل المعررارك القصررنرة المصررحوبة اإلسرررائنلي مررع غررزة تفضررلها حمرراس كنثنررًرا وتحسرر  اللعررب معهررا، 
بمرا  M75بفارق زميي طونل. وأّكدت المصادر أّ  صياعة الصوارنخ متوسطة المدى لدى حماس م  طرراز 

كرم مزدهررة ومسرتمرة دو  ايقطراع، وهري قرادرة علرى الوصرول إلرى  80فنها الصروارنخ التري نصرل مرداها إلرى 
وزاد الموقررع إّ  صررياعة الوسررائل القتالنررة لرردى حمرراس لررم )غرروش دا (، بمررا فرري ذلررك جمنررع أيحرراء تررل أبنررب. 

نتأنثر بإغالق أيفاق رفح، فمعظم األيفاق التي استهدفتها القوات المصرّنة كايت ت ستخدم لتهرنب الوقود ومواد 
البياء، بنيما األيفاق العسكرنة لم تتضررر كنثنرًرا، حنرث تشرنر التقردنرات إلرى بقراء عشررات األيفراق تعمرل حترى 

 م. النو 
الذي رأى أّ  الوضرع السرنئ الرذي تعنشره حمراس، مر  الرداخل  "هآرتس"ونتّفق مع هذا األمر، محلل صحنفة 

وم  الخارج، قد ندفعها للعودة إلطالق الصوارنخ، بهدف جّر إسرائنل للرد، وكّل ذلك م  أجل إعادة القطاع 
د الهديررة الحالّنررة، ورّبمررا تغننررر تعامررل علررى األجيرردة، ووقررف المفاوضررات بررن  تررل أبنررب ورام اهلل، وتغننررر قواعرر

 اليظام المصرّي معها، على حّد قوله.
وقالررت صررحنفة "هررآرتس" إّ  قطرراع غررزة هرراد  يسرربًنا بعررد عملنررة عررامود السررحاب، فرري شررهر تشرررن  النثررايي 
)يروفمبر( مرر  العررام الماضرري، ولكرر  مرع ذلررك القطرراع ال نررزال نعررزز قوتره، سررواء عرر  طرنررق التهرنررب أو عرر  

 ق اإليتاج الذاتي الذي نتعاظم مع مرور الوقت، مشّددة على أّ  الردع اإلسرائنلّي ما زال فعااًل. طرن
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ولفتت "هآرتس" في سرناق تقرنرهرا إلرى أّيره ميرذ ايتهراء العردوا  األخنرر علرى غرزة، وصرلت حركرة حمراس إلرى 
تي ت صيعها إنرا ، والتي ( ال0(، وهي ممانثلة لصوارنخ )فجر M75حّد إيتاج كمنات م  صوارنخ م  طراز )

قامرررت حركرررة حمررراس، وفرررق المصرررادر اإلسررررائنلّنة، برررإطالق عررردد  ميهرررا باتجررراه مركرررز الررربالد خرررالل العررردوا  
لى القدس أنًضا.   األخنر، والي وصلت إلى تل أبنب وا 

وبحسررب تقررردنرات األجهرررزة األميّنرررة فررري ترررل أبنرررب فرررإّ  حركرررة حمررراس تتركرررز فررري محررراوالت إعرررادة بيررراء قوتهرررا 
لعسرركرنة بعررد عملنررة )عررامود السررحاب(، وعلررى ضرروء تمّكيهررا خررالل العملنررة المررذكورة مرر  إطررالق الصرروارنخ ا

 باتجاه مركز إسرائنل، فإّيها ت حاول أْ  ت عزز ترسايتها العسكرنة بصوارنخ ذات المدى المتوسط.
شررنر إلررى أّ  حركررة حمرراس وقالررت الصررحنفة، يقرراًل عرر  مصررادر أميّنررة إسرررائنلّنة إّ  التقرردنرات فرري تررل أبنررب ت  

(، وذلك بعد أ  تبقى لدنها صاروخ واحد أو صاروخن  م  هرذا الطرراز بعرد M75قادرة على إيتاج صوارنخ )
عملنرررة عرررامود السرررحاب، مضرررنفًة إّيررره فررري األشرررهر األخنررررة الماضرررنة زادت حمررراس مررر  قررردرتها علرررى إيتررراج 

التري قرام الجرنش المصررّي برإغالق العدنرد  الصوارنخ بسبب المصاعب في تهرنرب منثلهرا عر  طرنرق األيفراق،
 ميها. 

ولفتت إلى أّيه في اآلوية األخنرة س ّجل ارتفاع ملحوظ في عدد تجارب إطالق الصوارنخ التي تقوم بها حركة 
حماس. كما يوّهت المصادر عنيها إلى أّيه في شهر شباط )فبرانر( مر  العرام الجراري ترّم إطرالق صراروخن  

ط أحدهما قرب عسقال  )أشكلو (، ووفق مصادر في جنش االحتالل فإّ  عملنة إطرالق باتجاه إسرائنل، سق
الصاروخن  تّمت ضم  تجربة صاروخّنة أجرتها حماس. وكايت مصادر أميّنة إسرائنلّنة قد قالرت إّ  كتائرب 

حرر، القسام أجرت تجربة إلطالق صوارنخ بعندة المردى مر  ميطقرة واقعرة جيروب غررب قطراع غرزة باتجراه الب
الفتًة إلى أّ  الجياح العسكرّي أطلق في شهر كايو  النثايي )نيانر( الميصرم صاروخن  يحو البحر مر  يروع 

 مطور نصل مداها عشرات الكنلومترات. 
واعتبررررت المصرررادر أّ  تجرررارب القسرررام ترررأتي فررري إطرررار اختبرررار الميظومرررة الصررراروخنة، وأّ  التجربرررة تكللرررت 

دنر بالررررذكر أّ  حمرررراس فاجررررأت الدولررررة العبرّنررررة بكافررررة أجهزترررره األمينررررة باليجررراح وأعطررررت يتررررائج مرضررررنة. جرررر
كرم خرالل العردوا  األخنرر  80( محلرّي الصريع والرذي نصرل مرداه إلرى M75واالستخباراتنة بإطالق صراروخ )

على قطاع غزة، وشّكل هذا الصاروخ ضربة قونة لقدرات هذه األجهزة االستخباراتنة التري لرم تعلرم عر  وجرود 
 ا الصاروخ إال لحظة سقوطه على مدنيتي تل أبنب والقدس.منثل هذ

 81/88/1083، القدس العربي، لندن

 
 
 ر عملية السالم اإلسرائيلية واستمرار وضع العراقيل يدمّ  واالنتهاكاتفتح: االستيطان  .03

مدنيرة رام اهلل، عقدت اللجية المركزنة لحركة 'فتح' اجتماعا لها، النوم األحد، بمقرر الرئاسرة فري : وفا– رام اهلل
 برئاسة رئنس دولة فلسطن  محمود عباس.

وقررال عضرررو اللجيررة المركزنرررة لحركرررة 'فررتح'، اليررراطق الرسرررمي باسررمها، يبنرررل أبرررو ردنيرره، إ  اللجيرررة المركزنرررة 
للحركرررة استعرضرررت مرررا ترررم فررري الجررروالت السرررابقة للمفاوضرررات، والعقبرررات والعراقنرررل التررري تضرررعها الحكومرررة 

 از تقدم حقنقي في العملنة السلمنة.اإلسرائنلنة أمام إحر 
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وأضرراف أ  اللجيررة اسررتمعت إلررى أسررباب اسررتقالة الوفررد الفلسررطنيي المفرراوض مررع الجايررب اإلسرررائنلي، جررراء 
اسرررتمرار االيتهاكرررات اإلسررررائنلنة، خاصرررة االسرررتنطا  واعترررداءات المسرررتوطين ، األمرررر الرررذي مررر  شرررأيه قترررل 

 ى أساسه العملنة السناسنة.إمكاينة تطبنق حل الدولتن  الذي تقوم عل
وترررابع قرررائال: 'جرررددت اللجيرررة المركزنرررة التزامهرررا بإيجررراح الجهرررود الدولنرررة واألمنركنرررة المبذولرررة إلحنررراء عملنرررة 

أشهر، داعنة الحكومة اإلسرائنلنة إلى التجاوب  4السالم، ضم  السقف الزميي المتفق علنه وبحده األقصى 
خرررالل وضرررع العراقنرررل، التررري نمكررر  أ  ترررؤدي إلرررى إفشرررال هرررذه مرررع هرررذه الجهرررود، وعررردم تضرررننع الوقرررت مررر  

 المفاوضات'.
فشررالها للجهررود الدولنررة،  وأضرراف أ  اللجيررة المركزنررة أكرردت علررى أيرره فرري حررال اسررتمرار إسرررائنل فرري تعيتهررا وا 

 ا.خاصة جهود اإلدارة األمنركنة، فإ  القنادة الفلسطنينة سوف تتخذ القرارات المياسبة لحمانة شعبيا وأرضي
وفنمررا نتعلررق بملررف استشررهاد الرررئنس ناسررر عرفررات، قررال أبررو ردنيرره إ  الرررئنس محمررود عبرراس طالررب خررالل 
زنارته األخنرة للقاهرة، األمن  العام لجامعة الدول العربنة يبنل العربي، بتفعنل القرار السابق للجامعة العربنرة 

نس ناسرر عرفرات، كمرا طالرب سرنادته مر  القاضي بتشكنل لجية تحقنق دولنة لكشف مالبسات استشرهاد الررئ
 جهات دولنة أخرى بالمساعدة على تشكنل هذه اللجية.

وفي سناق آخر، قال أبو ردنيه إ  الرئنس محمود عباس أطلع أعضاء اللجية المركزنة على تفاصنل زنارتره 
نررق أول عبررد األخنرررة لجمهورنررة مصررر العربنررة، ولقاءاترره الهامررة مررع الرررئنس المصررري عرردلي ميصررور، والفر 

 الفتاح السنسي، اليائب األول لرئنس الوزراء ووزنر الدفاع، وباقي المسؤولن  المصرنن .
وأضاف أ  الرئنس عباس أكد للجايب المصري، حرص القنادة الفلسطنينة وشعبيا علرى دعرم اسرتقرار مصرر 

قضرنته العادلرة، مؤكردا علرى لتأخذ مكايتها الطبنعنرة كقائردة لألمرة العربنرة، وسريد حقنقري للشرعب الفلسرطنيي و 
 رفضيا لكافة أشكال اإلرهاب الذي نستهدف أم  مصر وشعبها العظنم وجنشها الباسل.

وفنمررا نتعلررق بملرررف المصررالحة، قررال أبرررو ردنيرره إ  اللجيررة المركزنرررة جررددت التأكنررد علرررى رعانررة مصررر لهرررذا 
 الملف، ول  نكو  هياك بدنل ع  دورها الرنادي.

 87/88/1083، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل
 
 مسؤولة عن تأخير إنجاز المصالحة غيرأبو زهري: حماس  .04

أكررد اليرراطق باسررم حركررة حمرراس الرردكتور سررامي أبررو زهررري، أ  حركترره غنررر مسررؤولة عرر  تررأخر إيجرراز ملررف 
عبرراس المصرالحة الداخلنرة، مسرتداًل بتصرررنحات صردرت مر  القرراهرة وطلبرت فنهرا مر  رئررنس السرلطة محمرود 

بالترنررث فرري ملررف المصررالحة بسرربب الظررروف فرري مصررر عقررب االيقررالب العسرركري علررى الرررئنس الميتخررب 
 محمد مرسي.

وقال أبو زهري في تصررنح مكتروب وصرلت "فلسرطن  أو  النر " يسرخة عيره: "إ  التصررنحات التري صردرت 
تتفررق مررع تصرررنحات مرر  القرراهرة بأيهررا طلبررت مرر  رئررنس السررلطة محمررود عبرراس الترنررث فرري ملررف المصررالحة 

 عباس السابقة بأ  المصالحة غنر ممكية بسبب الظروف في مصر".
وأضاف أبو زهري أ  هذه التصرنحات "تفسر تأخر تطبنق المصالحة وتدلل على عدم مسؤولنة حمراس عر  

 هذا التأخنر".
 87/88/1083، فلسطين أون الين
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 تالف مرجعياتها الفكريةالوطنية باخ تتسع لكل القوى الفلسطينيةحماس: المقاومة  .05

أكررردت حركرررة حمررراس النررروم األحرررد علرررى أ  سررراحة المقاومرررة تتسرررع لكرررل القررروى الوطينرررة بررراختالف مرجعناتهرررا 
وأ  المقاومة ال تقتصر على فئة أو فصرنل فحسرب برل هري فعرل شرعب كامرل نسرعى للرتخلص مر   الفكرنة..

 االحتالل وينل الحرنة.
التحرردنات  تمر )حركررات اإلسررالم السناسرري فرري الرروط  العربرري..جرراء ذلررك فرري ورقررة طرحتهررا حمرراس أمررام مررؤ 

واآلفررراق( الررررذي نعقرررده مركررررز دراسرررات الشرررررق األوسرررط فرررري األرد  النررروم، بعيرررروا  )تجربرررة حركررررات اإلسررررالم 
 السناسي في المقاومة(.

السرركر رئررنس مجلررس شررورى حررزب )جبهررة العمررل اإلسررالمي( فرري  الترري عرضررها علرري أبررو -وشررددت الورقررة 
علرى أهمنرة االرتكراز إلرى األمرة كعمرق اسرتراتنجي  -ينابة ع  أسرامة حمردا  القنرادي بحركرة حمراس  األرد 

 للشعب الفلسطنيي وقضنته، مشنرة إلى تجربة الحركة اإلسالمنة في مواجهة االحتالل اإلسرائنلي.
حت فكررة التحرنرر وأ  المقاومة طر  وأفادت بأ  الهدف االستراتنجي للمقاومة هو تحرنر األرض الفلسطنينة..

المرحلي عوضا عر  الحرل المرحلري، بحنرث تحفرظ الفكررة األولرى الهردف الرئنسري وهرو التحرنرر الكامرل..وفي 
 ذات الوقت تتعامل مع الواقع الدولي والبنئة اإلقلنمنة ومع تداعنات عملنة التسونة.

 نررر كامررل األرض الفلسررطنينة..ووفقررا للورقررة ترتكررز فكرررة التحرنررر المرحلرري علررى: اسررتمرار المقاومررة حتررى تحر 
وأ  ما نتحقق م  إيجاز ال نأتي م  عملنة استجداء بل بضغط على العدو بفعرل المقاومرة نحقرق اإليجراز.. 

 وأ  معنار الموافقة على أنة خطوة نأتي م  مقدار ايسجامها مع الهدف االستراتنجي.
سرلو الرذي يرتج عيهرا ، فقرد سرعت للتعامرل وأشارت إلى أيه بالرغم م  رفض حماس لعملنة التسرونة واتفراق أو 

بواقعنررة فرري العالقررة مررع السررلطة الجدنرردة، وخطررت بررذلك خطرروات واضررحة ضررم  سناسررات محررددة تمنثلررت فرري 
 رفض تخون  م  وقع االتفاق، ورفض االشتباك مع السلطة والتعامل بإنجابنة وايفتاح معها.

كررل جهرررد لتصرربح أحرررد أدوات اليضررال ضرررد وقالررت إيرره فررري ظررل وجرررود السررلطة كررأمر واقرررع، فالبررد مررر  بررذل 
االحتالل اإلسرائنلي، وسنظل عمل المقاومرة العسركري موجهرا ضرده، ونجرب أ  ال نيحررف لمعركرة داخلنرة.. 
الفتة إلى أ  محاولة تيظنم العالقة بن  الحركة والسلطة لم تيجح بالصورة التي كايت حماس ترجوها وتسعى 

 ( على قاعدة إدارة الصراع ضد االحتالل.إلنها تكامال بن  )السلطة والمقاومة
وعرضررت حمرراس لعالقررات المقاومررة اإلقلنمنررة والدولنررة، معتبرررة أ  التحرردي الجدنررد نتمنثررل فرري التحرروالت فرري 
البنئة العربنة التي نعاد فنها تشكنل الميطقة ونفرض هذا الواقع الجدند على المقاومة تحدنات مهمة البد مر  

 اإلجابة علنها.
رقة.. ستشكل إجابات حماس على هذه التحدنات وكنفنة تعاملها معها ايعكاسرا مهمرا علرى مسرار وبحسب الو 

يما م  حنث المدى الزميي لتحقنق اإليجاز.  المقاومة لنس م  حنث الوجود وا 
 81/88/1083، الوفد، الجيزة

 
 بالمفاوضات مع االحتالل "شرعنة لالستيطان"   التزامهاحماس: تأكيد فتح  .06

حركة حماس سامي أبو زهري، الياطق باسم ، أ   غزة )فلسطن (، م  81/88/1083برس، قدس ذكرت 
شدد في تصرنح صحفي مكتوب تلقت "قدس برس" يسخة عيه أ  "تأكند مركزنرة "فرتح" التزامهرا بالمفاوضرات 
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برر تبرئة لالحرتالل مر  قترل رئرنس السرلطة الفلسرطنينة الراحرل واحرد أبررز ومؤسسري الحركرة ناسرر عرفرات نعت
 كذلك إدارة للظهر لإلجماع الوطيي الرافض للمفاوضات".

ودعا المتحدث باسم "حماس" إلى حراك وطيي حقنقري لقطرع الطرنرق أمرام مرا أسرماه "سناسرة العبرث بالقضرنة 
 الفلسطنينة".

الوفررررد  دعررررت حركررررة حمرررراسعرررر  وكالررررة صررررفا مرررر  غررررزة، أ  ، 81/88/1083، الســــبيل، عّمــــان وأضررررافت
لررى "وقررف األالعنررب"، واالسررتقالة فعرراًل. وأكررد اليرراطق باسررم حركررة حمرراس سررامي أبررو الفلسررطنيي المفرراوض إ

زهري في بنا  مقتضب له أمس األحد أ َّ المفاوضن  نتحملو  المسؤولنة الشخصنة أمام الشعب الفلسطنيي 
 ع  مشاركتهم في المفاوضات، وأي يتائج نمك  أ  تترتب علنها.

 
 الحصار عن غزة  ريقية بفكّ اإلف - العربيةحماس تطالب القمة  .07

دعررت حركررة حمرراس القررادة العرررب واألفارقررة الررذن  المشرراركن  فرري القمررة العربنررة ر اإلفرنقنررة : غررزة )فلسررطن (
(، إلررى إنررالء االهتمررام البررالغ إلررى أ  القضررنة الفلسررطنينة تظررل العيرروا  األبرررز 88|81المقررررة غرردا االنثيررن  )

 إلسالمي بل واإليسايي.واألهم للعالمن  العربي واإلفرنقي وا
وأعرب القنادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردونل في تصررنحات خاصرة لرر "قردس بررس" عر  أسرفه 
السرررتمرار اعتمررراد المؤسسرررات العربنرررة واإلفرنقنرررة للررررئنس محمرررود عبررراس ممرررنثال للشرررعب الفلسرررطنيي، وقرررال: 

يسررراين سرررالمنة وا  فرنقنرررة وا  ة، والجمنرررع علرررنهم واجرررب الررردفاع عيهرررا ودعرررم "القضرررنة الفلسرررطنينة قضرررنة عربنرررة وا 
الشعب الفلسطنيي لتحرنرر أرضره والعرودة إلرى دنراره. والحقنقرة أ  مر  نمنثرل الشرعب الفلسرطنيي فري مياسربات 
كالقمرررة العربنرررة ر اإلفرنقنرررة هرررو مررر  ايتخبررره الشرررعب الفلسرررطنيي ولرررنس مررر  ترررم تعننيررره، ولألسرررف الشررردند فرررإ  

ل مررع عبرراس باعتبرراره ممررنثال للشررعب الفلسررطنيي بنيمررا نررتم تغننررب الممنثلررن  المؤسسررات الرسررمنة ال تررزال تتعامرر
الحقنقنن  للشعب الفلسطنيي، ولالسف أنضا فإ  عباس ال زال نختطرف ميظمرة التحرنرر الفلسرطنينة لنشرارك 

 باسمها في المحافل الدولنة".
تعامررل مررع الشررعوب، ذلررك أ  وأضرراف: "يحرر  يطالررب القررادة العرررب واألفارقررة باعتمرراد الدنمقراطنررة مرردخال لل

الدنمقراطنة هي األكنثر مجلبة لالستقرار وضماية لسالمة يظم الحكم، ويرجو أ  ال نتم تكرنس ايتهراك الريهج 
 الدنمقراطي في بالديا".

وقال: "يطالب القادة العرب واألفارقة بااليتباه إلرى الخطرر الرداهم الرذي نهردد القردس، ويطرالبهم أنضرا بتحرذنر 
  اسررتمرار االسررتنطا ، وأ  نرفعرروا الغطرراء عرر  أي مفاوضررات عبنثنررة وأ  ال نتركرروا الفلسررطنينن  االحررتالل مرر

ضحنة لمفاوضات غنر متكافئة، كما يطالبهم برفع الحصار ع  غزة الذي نعنش كارنثة إيساينة حقنقنة، وأ  
لطونرل للكهربراء. عددا مر  األطفرال نموترو  بشركل نرومي، وأ  القطراع نعرنش ظالمرا دامسرا بفعرل االيقطراع ا

 فالفلسطنينو  نعذبو  ألسباب سناسنة م  أجل الخضوع لرؤنة عباس التفاوضنة"، على حد تعبنره.   
 87/88/1083قدس برس، 

 
 المدينة للقدس تشجع االحتالل على جريمة تهويد هوالند زيارةلجان المقاومة:  .08

الرئنس الفريسري فرايسروا هواليرد إلري مدنيرة  ولند عوض: أكدت لجا  المقاومة في فلسطن  أ  زنارة –رام اهلل 
لجرا  المقاومرة  واعتبررت للمدنية المقدسرة. احتاللهالقدس المحتلة ال تعطي الشرعنة لالحتالل االسرائنلي في 
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أ  الزنارة المشؤومة تشجع االحتالل في مواصلة عملنات تهوند مدنية القدس المحتلة في أبشع عملنة تزننف 
 اقع العربي اإلسالمي للمدينة المحتلة.للتارنخ وتغننر للو 

  81/88/1083القدس العربي، لندن

 
 تدعو للتصدي لبناء االحتالل "حديقة" على أراضي المقدسيين   حماس .09

حرررّذرت حركرررة حمررراس مررر  مغبرررة تيفنرررذ مشرررروع االحرررتالل ببيررراء "الحدنقرررة الوطينرررة"، علرررى : القررردس المحتلرررة
ططرات مشرارنع اسرتنطاينة جدنردة فري القردس المحتلرة، واعتبررت ميحدرات جبرل الكرمرل فري القردس وتيفنرذ مخ

 دويمًا م  أراضي فلسطنيني الطور والعنساونة. 800ذلك ايتهاكًا خطنرًا نستهدف مصادرة 
( أرسلت يسخة ميه لر "قدس بررس"، سناسرة االحرتالل 88|88ودايت "حماس" بشدة في بنا  لها النوم األحد )

مررر  البيررراء علرررى أراضرررنهم إمعايرررًا فررري زنرررادة معايررراتهم وتهجنررررهم وسررررقة  المسرررتمرة فررري حرمرررا  أهرررل القررردس
أراضنهم، وقال البنا : "إ َّ التغّول االستنطايي الذي ال نتوقف والمخططات التهوندنة المتواصلة تعكس حجم 
رررمت والتواطرررؤ الررردولي والعجرررز العربررري واإلسرررالمي وتهافرررت السرررلطة الفلسرررطنينة يحرررو مفاوضرررات عبنثنرررة  الصَّ

 تيسنق أميي بغنض مع عدو ال عهد له وال ذّمة وال نعرف إاّل مصالحه االحتاللنة".و 
وأضرراف البنررا : "إيَّيررا فرري الوقررت الررذي يؤّكررد فنرره علررى تمسرركيا بكررل ذّرة تررراب مرر  أرضرريا ومعالميررا اإلسررالمنة 

راضي الفلسطنينة لر  ومقدساتيا ورفضيا ألّي تيازل وتفرنط فنها، وأ َّ تلك المحاوالت الصهنوينة في سرقة األ
تفلح في طمس معالمها وتهوندها، وستتحّطم على صخرة صمود شعبيا وتمسكه بنثوابته وحقوقه، ويردعو إلرى 
سالمي ودولي عاجل لحمانة األرض الفلسطنينة م  التغّول االستنطايي، والمقدسرات والمعرالم  تحّرك عربي وا 

 البنا .اإلسالمنة م  خطر التهوند المستمر"، على حد تعبنر 
 87/88/1083قدس برس، 

 
 من الصفحات المقربة من حماس بدعوى "التحريض"  عددإدارة "فيسبوك" تغلق  .21

اتهمرررت مصرررادر مقربرررة مررر  حركرررة حمررراس، إدارة موقرررع التواصرررل االجتمررراعي "فنسررربوك"، : رام اهلل )فلسرررطن (
  بإغالق عدد م  الصفحات االلكتروينة المقربة م  الحركة، بدعوى "التحرنض".

وشررملت قائمررة اإلغررالق عررددًا مرر  الصررفحات المقربررة مرر  حركررة حمرراس، ميهررا صررفحة القنررادي فرري حمرراس 
األسررنر المحرررر حسررام برردرا ، وصررفحة الشررهند أحمررد ناسررن ، وصررفحة الكتلررة اإلسررالمنة فرري جامعررة الخلنررل، 

 والصفحة الرسمنة لموقع أجياد اإلخباري. 
راء واصررفا إّنرراه بررر"التعسفي وغنررر األخالقرري"، معتبرررًا سررلوك إدارة مرر  جايبرره، اسررتيكر القنررادي برردرا  هررذا اإلجرر

فنسبوك "ميحازًا" ونعّبر ع  ازدواجنة المعاننر، ونفتقد ألديرى معراننر المهينرة؛ خصوصرا عيردما نتعلّرق األمرر 
بفلسطن  وحقوق شعبها المشروعة ، مؤّكدًا على أ َّ إغرالق حسرابه لر  نفلرح فري تغننرب صروته وتواصرله مرع 

 لياس، وتعّهد بدرا  بالعمل على مواصلة الطرنق "رغمًا عيهم".ا
بررردورها، عقبرررت إدارة موقرررع "أجيررراد" علرررى حرررذف صرررفحتها الرسرررمنة برررالقول: "إّ  إدارة "فنسررربوك" كشرررفت عررر  
وجههرا المرزدوج فنمررا نخرّص القضررنة الفلسرطنينة وحرمررا  المرواط  الفلسرطنيي مرر  التعبنرر عرر  رأنره ومالحقررة 

رنرررة عبرررر الفضررراء اإللكترويررري ، مّمرررا نؤّكرررد أّ  هيررراك جهرررًة تقرررف خلرررف منثرررل هرررذه الحملرررة مررر  المقاومرررة الفك
 اإلغالقات".



 
 
 

 
 

 

           87ص                                    3040العدد:            81/88/1083 اإلثنين التاريخ:
 

 87/88/1083قدس برس، 

 
 بيريز ونتنياهو يؤكدان على خطر امتالك إيران لسالح النووي في مؤتمر صحفي مع هوالند .20

رئنس الوزراء و مو  بنرنز الرئنس اإلسرائنلي شن، أ  أ ف ب، ع  81/88/1083، الحياة، لندنذكرت 
الرئنس الفريسي فريسوا هواليد في زنارة تستغرق نثالنثة أنام استقباال في مطار ب  غورنو   بينامن  يتيناهو

 .إلى إسرائنل واألراضي الفلسطنينة
كما ، "سنبقى صدنقًا إلسرائنل"خاطب الرئنس الفريسي فريسوا هواليد اإلسرائنلنن  باللغة العبرنة، مؤكدًا أيه و 

 في الميطقة، في إشارة إلى الملف اليووي إلنرا .« أال نساوم على ايتشار السالح الذري»تعهد 
، معتبرًا أ  طهرا  «موقف )هواليد( الذي ال نتزعزع، لميع إنرا  م  امتالك هذا السالح»وأشاد بنرنز بر 

وخاطب هواليد «. ىتسعى إلى السنطرة على الشرق األوسط، مع أسلحة ذرنة وصوارنخ بعندة المد»
 «.تسّلط الضوء على التزامه بإسرائنل واالحترام العمنق الذي نربط شعبنيا»بالفريسنة، الفتًا إلى أ  زنارته 

، مشددًا على أ  امتالك إنرا  سالحًا يوونًا «إسرائنل ترى في فريسا صدنقًا حقنقناً »أما يتيناهو فأكد أ  
 «.أنضًا فريسا وأوروبا والعالم نهدد إسرائنل ودول الشرق األوسط، ولك »

تحظى بأهمنة خاصة، في ضوء محادنثات »ويّبه خالل جلسة للحكومة اإلسرائنلنة، إلى أ  زنارة هواليد 
آمل بأ  يتمك  م  إقياع أصدقائيا هذا األسبوع وفي األنام »، مضنفًا: «جينف حول الملف اليووي اإلنرايي

 «.تحقنق ذلكالمقبلة، بينل اتفاق افضل بكنثنر. نمك  
قال في مؤتمر صحفي ، أ  يتيناهو جنفري هنلر ، ع  81/88/1083، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

يد "االتفاق الجند هو االتفاق الذي نجرد إنرا  م  القدرات على إعداد مواد ايشطارنة لصيع قيبلة الو همع 
م حالنا لهذا الغرض ولنس لغرض وأضاف "هذه القدرات هي اجهزة الطرد المركزي التي تستخد يوونة."

الطاقة اليوونة السلمنة وتفكنك مفاعالت البلوتوينوم والماء النثقنل التي تستخدم حصرنا لالعداد لصيع قيبلة 
ورفض رئنس الوزراء اإلسرائنلي حجة أوباما با  اي تخفنف للعقوبات في اتفاق مؤقت نمك  إلغاؤه  يوونة."

 إذا لم تلتزم إنرا  بشروطه.
ل لقياة )سي.إ .إ ( "عملنا ربما تكو  هذه رغبة وينة الرئنس.. لكييي بالفعل أرى الدول والمستنثمرن  وقا

والشركات نسارعو  للوصول إلى إنرا ". مضنفا ا  تخفنف العقوبات اال  سنحقق استنثمارا جدندا دائما 
 وتجارة النرا .

"البد م  زنادة العقوبات.. في الواقع اذا ابرمتم ودعا يتيناهو قادة الدول الكبرى إلى تشدند العقوبات وقال 
 اتفاقا سنئا ربما تصلو  إلى اليقطة التي نصبح فنها خناركم الوحند هو الخنار العسكري."

ايه "ال نوجد هواليد في مؤتمر صحافي مع يظنره ، أ  بنرنز قال 81/88/1083، القدس، القدسوأوردت 
 بدنل م  السالم".

ب اال يؤخر السالم. لقد حا  الوقت الجراءات تارنخنة لتطبنق الحل الذي يتفق علنه وقال "ال يستطنع ونج
بدور فريسا في عملنة السالم، خصوصا دعمها "اليشاء بيى تحتنة  زواشاد بنرن جمنعا )دولتا  لشعبن (".

 اقتصادنة" في الضفة الغربنة.
 
 القيام "بتنازالت" للتوصل إلى اتفاقلكن على الفلسطينيين و مجمدة"  ليستعملية السالم " :نتنياهو .22
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أكد رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، أ  عملنة السالم بن  اإلسرائنلنن  : أ ف ب -واشيط  
 والفلسطنينن  "لنست مجمدة"، لك  على الفلسطنينن  القنام "بتيازالت" للتوصل إلى اتفاق.

شأ  المأزق، الذي وصلت إلنه عملنة السالم، اعتبر  وردًا على سؤال لقياة "سي ا  ا " األمنركنة في
وأضاف: "لك  الوقت حا  للحدنث ع   يتيناهو أ  "المفاوضات لنست مجمدة. إييا يجري محادنثات".
 تيازالت فلسطنينة أنضًا. وم  بنيها االعتراف بالدولة النهودنة".

فلسطنينة للشعب الفلسطنيي. ماذا ع  وتابع رئنس الوزراء اإلسرائنلي: "ترندوييا أ  يعترف بالدولة ال
 االعتراف بالدولة النهودنة للشعب النهودي؟".

وأشار يتيناهو إلى أ  "السؤال الحقنقي هو: هل الفلسطنينو  نرندو  السالم مع إسرائنل؟ هل نرندو  دولة 
 محاذنة إلسرائنل لالستمرار في اليزاع أم نرندو  إيهاء هذا اليزاع؟".

 81/88/1083، الحياة، لندن
 
             بعمليات فلسطينية هم ضحايا المفاوضات نواإلسرائيليالقتلى : يعلون .23

وزنر الدفاع اإلسرائنلي موشنه نعلو  ألمح،  ، أ نو بي ايع   ،81/88/1083، رأي اليوم، لندنذكرت 
نلنن  الذن  قتلوا إلى معارضته للمفاوضات الجارنة بن  إسرائنل والفلسطنينن ، معتبرا أ  القتلى اإلسرائ

بعملنات يفذها فلسطنينو  هم ضحانا العملنة السناسنة، وأعل  أ  عداء السلطة الفلسطنينة إلسرائنل ال نقل 
 ع  عداء حماس إلسرائنل.

النوم االنثين ، ع  نعلو  قوله في يدوة أقنمت أمس في ذكرى وفاة وزنر الدفاع ” معارنف“ويقلت صحنفة 
قتلى العملنات اإلرهابنة خالل الشهور األخنرة هم “دنا ، بجامعة تل أبنب، إ   اإلسرائنلي األسبق موشنه
 ”.ما نحدث النوم هو يتنجة للعملنة السناسنة“، وأ  ”ضحانا العملنة السناسنة

عسكرنن  إسرائنلنن ، كا  آخرها  0ويفذ فلسطنينو  عدة عملنات خالل األشهر األخنرة أسفرت ع  مقتل 
 بطعية سكن  م  فتى فلسطنيي بحافلة ركاب في مدنية العفولة األسبوع الماضي. مقتل جيدي إسرائنلي

يما  لك  جهاز األم  والجنش اإلسرائنلي أعليوا أ  هذه العملنات ال تيذر بيشوب ايتفاضة فلسطنينة نثالنثة وا 
 وال نقف خلفها أي فصنل فلسطنيي.” عملنات فردنة“هي 

اسنة، فإ  الموضوع اإلسرائنلي نظهر في وسائل اإلعالم عيدما تجري عملنة سن“وأضاف نعلو  أيه 
الفلسطنينة بمستوى يزع الشرعنة والكراهنة تجاهيا، وعيدما تتصاعد األمور فإيها تتحول إلى يزعات قومنة، 

 ”.وقتاليا هم ضحانا العملنة السناسنة
لرئنس الفلسطنيي الراحل ناسر وادعى أيه أند اتفاقنات أوسلو في الماضي، لكيه أدرك الواقع عيدما فهم أ  ا

ل  نتيازل ع  أ  العملنة )أي القضاء على إسرائنل على حد ادعائه( نيبغي أ  تتم وفقا ليظرنة “عرفات، 
 ”.المراحل

لم أسمع حتى النوم أي زعنم فلسطنيي، وهذا نشمل أبو ماز  )الرئنس محمود عباس(، نبدي “وقال نعلو  
نمنة، وحتى حول الحدود التي نحلمو  فنها، ستشكل يهانة الصراع ويهانة استعدادا للقول أ  التسونة اإلقل

 ”.المطالب واالعتراف بدولة نهودنة والتيازل ع  حق العودة
عدم استعدادهم لالعتراف بحقيا في الوجود كدولة قومنة للشعب النهودي في أي حدود كايت، “وأردف أ  

هو أحد أكنثر مؤندي توسنع االستنطا  في الحكومة ونشار إلى أ  نعلو   ”.هو العقبة أمام السالم
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، وهو نعارض ايسحاب ”رنعوت –مكابنم “اإلسرائنلنة، كما أيه هو يفسه مستوط  نسك  في مستوطية 
قامة دولة فلسطنينة فنها كما أيه نعارض ايسحاب إسرائنل م  أي جزء  إسرائنل م  معظم الضفة الغربنة وا 

السلطة الفلسطنينة لنست أقل عداء “ص نعلو  في كلمته إلى القول إ  ورغم ذلك خل م  القدس الشرقنة.
تتآمر ضديا “، في إشارة إلى حركة حماس، وأ  السلطة الفلسطنينة ”)إلسرائنل( م  تلك الموجودة في غزة

 ”.بوسائل مختلفة وتهدد بايتفاضة نثالنثة وتميح الشرعنة بشكل ضميي للعيف
نعلو  قال إ  القنادات الفلسطنينة التي تمسك زمام األمور في  ، أ 81/88/1083قدس برس،  وأضافت 

السلطة الفلسطنينة، بما فنهم رئنسهم محمود عباس، غنر قادرة على إيهاء الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي، 
 في إشارة ميه إلى ضرورة وجود قنادات مختلفة ع  الموجودة حالًنا. 

ماضنة في مركز دنا  ألبحاث الشرق األوسط في جامعة تل وأضاف نعالو ، خالل مؤتمر ع قد اللنلة ال
أبنب ويشرت اإلذاعة العبرنة مقتطًفا م  كلمته، إ  تصاعد ما وصفها بر "األعمال اإلرهابنة" مؤّخًرا "نأتي 
يتنجة العملنة السناسنة الجارنة مع الفلسطنينن "، موضًحا حدننثه بالقول: "إ  غناب الهدوء )في األراضي 

 نة المحتلة( نيجم ع  مشاعر اإلحباط التي تيتاب السلطة الفلسطنينة".الفلسطني
وجدد نعالو  تشكنكه في احتماالت التوصل إلى اتفاق تسونة مع الجايب الفلسطنيي في ظل القنادة الحالنة، 
وقال إيه لم نلتق قط أي زعنم فلسطنيي قادر على إيهاء الصراع بما في ذلك رئنس السلطة محمود عباس، 

 لى حد تعبنره.ع
 
 الذي يتوق إلبرام اتفاقية معه "بهزيمة الغرب يحلم"يعلون: النظام اإليراني  .24

نحلم بهزنمة الغرب الذي نتوق إلى »قال وزنر الدفاع اإلسرائنلي موشنه نعالو ، األحد، إ  اليظام اإلنرايي 
 «.إبرام اتفاقنة معه بشأ  بريامج األسلحة اليوونة

اإلسرائنلنة ع  نعالو  قوله في كلمة ألقاها أمام مؤتمر بجامعة تل « حرويوتندنعوت أ»ويقلت صحنفة 
أعتقد أيه سوف نكو  هياك اتفاق مع إنرا ، حنث إ  الغرب نتوق يحو إبرام هذه االتفاقنة على »أبنب: 

لنست هذه هي الطرنقة التي نتعن  أ  نتصرف بها الغرب »، وأضاف: «الرغم م  عدم اضطرارهم إلى ذلك
 «.الشرق االوسط في

وأشار الى أيه عيدما كا  رئنًسا لجهاز المخابرات العسكرنة اإلسرائنلنة )أما ( في التسعنينات، استغرق ميه 
األمر عامن  حتى نقيع الوالنات المتحدة بأ  اإلنراينن  نطورو  سالًحا عسكرًنا يووًنا، بنيما تمك  م  إقياع 

 فقط. 1000األوروبنن  بذلك في عام 
 81/88/1083، صري اليوم، القاهرةالم

 
 وال مفر منها وقت مضى من أيّ  باتت أقرب لبنان الحرب ضدّ  :اإلسرائيليّ  الجيشبقائد المنطقة الشمالّية  .25

زهنر أيدراوس: صرح قائد الميطقة الشمالّنة في الجنش اإلسرائنلّي الجيرال نائنر غوال ، أمس  -الياصرة 
سرائنلّي على الشبكة العيكبوتّنة أّ  الحرب مع لبيا  باتت أقرب م  أّي وقت األحد لموقع القياة السابعة اإل

 مضى وال مفر ميها، على حّد قوله. 
وزاد الجيرال غوال  إّيه لنس هياك حروب بسنطة ومستعدو  للدخول في مواجهة حاسمة وقونة قد تستمر 

ر م  الحروب السابقة وخاصة على الجبهة ألسابنع وربما أشهر، موضًحا أّ  الجنش اإلسرائنلّي تعّلم الكنثن
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ّ  قوات ‘اللبيايّنة، وتابع قائاًل إّيه  في الحرب القادمة مع حزب اهلل سيكبدهم خسائر نثقنلة ول  يتهاو ، وا 
 الجنش اإلسرائنلّي جاهزة ألي عدوا . 

لنة، ألّ  ذلك وحّذر الجيرال غوال  م  أّ  أّي عمل وصفه باألحمق نبدأ به حزب اهلل على الحدود الشما
 سنؤّدي إلى يشوب المواجهة القادمة. 

 81/88/1083، القدس العربي، لندن
 
 اتفاق السالمبمن مطالبة القاهرة بإعادة النظر  ىخشتو  من التقارب المصري الروسي تل أبيب قلقة جدا   .26

ميّي التقارب ن واكب صّياع القرار في تل أبنب م  المستونن  السناسّي واأل: زهنر أيدراوس  -الياصرة 
الحاصل بن  مصر وروسنا، وال نخفو  قلقهم وخشنتهم العمنقة م  هذا التطور، الذي سن لقي بظالله السلبّنة 
على الدولة العبرّنة م  ياحنة عالقاتها مع أكبر دولة عربّنة، وم  ياحنة نثاينة، نعتبر أقطاب دولة 

ذ الوالنات المتحّدة األمرنكّنة في ميطقة الشرق االحتالل، أّ  هذا التقارب هو مؤشر آخر على تراجع يفو 
ذا كايت واشيط  هي أهم األطراف  األوسط، باعتبارها الحلنفة اإلستراتنجّنة األّهم واألقوى للدولة العبرّنة، وا 
الميزعجة، على المستوى الدولي، م  الخطوات المتسارعة للتقارب المصرّي الروسّي، فإّ  إسرائنل هي 

 زعاًجا على المستوى اإلقلنمي.الطرف األشد اي
المقرّبة جًدا م  رئنس الوزراء اإلسرائنلّي، بينامن  يتيناهو، إلى ما كا  قد ’ نسرائنل هانوم‘وأشارت صحنفة 

صّرح به، وزنر الدفاع المصرّي، عبد الفتاح السناسّي، الذي وصفته بالحاكم الفعلّي لمصر، بعد يهانة 
األمرنكي جو  كنري للقاهرة في يهانة األسبوع الماضي، حنث قال السنسي  الزنارة الخاطفة لوزنر الخارجنة

 إّيه لم نعد ممكًيا االعتماد على األمرنكنن  ويح  اآل  متجهو  إلى العمل مع الروس في أسرع وقت.
 ورأت الصحنفة أّيه بهذا التصرنح عّبر السنسي تعبنًرا متطرًفا ع  خنبة أمله م  سناسة الوالنات المتحدة
يحو بلده في السيوات األخنرة. وتابع الصحنفة اإلسرائنلّنة قائلًة، يقاًل ع  مصادر سناسّنة وصفتها بأّيها 
رفنعة المستوى في تل أبنب، تابعت قائلًة إّ  األزمة في العالقات بن  الوالنات المتحدة ومصر قد زادت حدة 

الحكم في تموز )نولنو( م  هذا العام. ولفتت في المدة األخنرة وال سنما بعد عزل الرئنس محمد مرسي ع  
إلى أّ  اإلدارة األمرنكّنة أعليت في الفاتح م  تشرن  األول )أكتوبر( الفائت ع  تجمند المساعدة العسكرنة 

ملنو  دوالر، وتعلنق إمداد القاهرة بالمعدات العسكرنة التي تشتمل على طائرات  190لمصر التي تبلغ 
افع وغنر ذلك على أنثر القمع العينف لمؤندي اإلخوا  المسلمن  في شوارع مصر ومروحنات ودبابات ومد
 الذي جبا مئات الضحانا.

وتابعت الصحنفة قائلًة: نبدو أّ  تصرنح الفرنق السنسي كا  نرمي إلى تقدنم تفسنر للزنارة المرتقبة لوفد 
 روسي رفنع المستوى للقاهرة في يهانة هذا األسبوع. 

خنرة، أجرت روسنا ومصر تحت السطح وفي سرنة شدندة اتصاالت سرنة بنيهما نفترض أ  ففي األشهر األ
تفضي إلى بياء حلف استراتنجي جدند في الميطقة مع تيحنة الوالنات المتحدة وميح روسنا موطئ قدم في 

 مصر، ألول مرة ميذ أربعن  عاًما، على حّد تعبنرها. 
 ملنارات دوالر.  0نة روسنة واسعة وسالح متقدم تبلغ قنمته وم  المفترض أ  تتمتع مصر بمساعدة عسكر 

ومقابل ذلك ستميح مصر روسنا وجوًدا عسكرًنا بحرًنا في منياء اإلسكيدرنة ن مكيها م  تعمنق تغلغلها 
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االستراتنجي في الميطقة ونكو  ذلك وقت الحاجة بدنال ع  المنياء الروسي في طرطوس إذا ما ايهار يظام 
 على حّد قول المصادر اإلسرائنلّنة عنيها.  بشار األسد،

على اإليتريت إّ  زنارة المسؤولن  الروس الكبار إلى ’ ندنعوت أحرويوت‘م  ياحنته، قال موقع صحنفة 
مصر، ت عند إلى األذها  شهر العسل الذي كا  قائًما بن  الدولتن  في عهد الرئنس المصرّي الراحل جمال 

 عبد الياصر.
اإلسرائنلّنة إلى أّ  السناسة المصرّنة الجدندة هي رسالة واضحة ألمرنكا مفادها أّ  الدولة  ولفتت المصادر

العربّنة الكبرى قادرة على الحصول على المعّدات العسكرّنة المتطورة م  جمنع األيواع م  دولة واحدة فقط، 
 ة. وهي روسنا، وهذا التحّول، برأي المصادر اإلسرائنلّنة، بات مقلًقا للغان

ولك  بحسب المصادر عنيها، فإّيه في الميظور اإلستراتنجّي للدولة العبرّنة فهياك خشنة كبنرة م  أْ  نكو  
عاًما بعد أربعة حروب  00المساس باتفاقنة كامب دنفند التي حفظت السالم مع جارها المصري على مدار 

اليظر في بيودها التي نرى الرأي العام خاضها الطرفا  هو الخطوة التالنة، في ظل مطالب شعبّنة بإعادة 
أيها تيتقص م  السنادة المصرنة وتحد م  ايتشار الجنش الوطيي على كامل تراب البالد، وهذا األمر، رّبما 
ن فّسر الجهود اإلسرائنلّنة الحنثننثة إلقياع البنت األبنض بالعدول ع  قراره بمعاقبة الجنش المصرّي وتجمند 

 حّد قول المصادر في تل أبنب. تزونده باألسلحة، على
 81/88/1083، القدس العربي، لندن

 
 ستشاركان في المواجهة القادمة وحزب اهلل هو الذي منع انهيار نظام األسد وسوريةهآرتس: إيران  .27

عاموس هارئنل،  زهنر أيدراوس: كشف محلل الشؤو  العسكرّنة في صحنفة هآرتس العبرّنة -الياصرة 
االستخبارات اإلسرائنلنة والتي تشنر إلى أّ  الصراع السوري الداخلي قد عزز م  اليقاب ع  تقدنرات 

التحالف اإلنرايي والسوري وحزب اهلل، وزاد م  قوة التزام اليظام السوري تجاه حلنفنه، بسبب الدعم الذي 
تركة نمك  حظي به ميهما خالل المواجهة الداخلنة، حتى بات حزب اهلل وسورّنة نشكال  جزء م  جبهة مش

 تفعنلها ضد الدولة العبرّنة في وقت الضرورة، على حّد قوه. 
وأوضح المحلل، المرتبط جًدا بالمؤسسة األميّنة والعسكرّنة اإلسرائنلّنة في سناق تحلنله أّ  التغننر المذكور 

سرائنل أو توجنه ضربة إسرائنل نة إلنرا ، نيعكس على رد الفعل السوري في حال المواجهة بن  حزب اهلل وا 
مشّدًدا، يقاًل ع  المصادر عنيها، على أّيه بات م  الصعب على الجمهورّنة السورّنة أْ  تقف موقف 
المتفرج، وزادت المصادر ذاتها قائلًة إّ  إسهام سورّنة في حالة حرب مع حزب اهلل سن ترجم ع  طرنق 

الجوال  العربّنة السورّنة المحتّلة، إشعال صدامات إطالق يار معتدلة يسبًنا على طول الحدود في هضبة 
بشكل نستيزف جهد القوات اإلسرائنلنة هياك وميع يقلها إلى الجبهة اللبياينة وحتى بإطالق صوارنخ دقنقة 

 اإلصابة إلى قواعد سالح الجو اإلسرائنلّي المتواجدة في شمال الدولة العبرّنة، على حّد تعبنرها. 
ع  مصادر استخبارنة عسكرّنة وصفها بأّيها عالنة المستوى في تل أبنب، ووصف المحلل اإلسرائنلّي، يقال 

وصف عالقات الشراكة المتبلورة داخل الجبهة التي تقودها إنرا  وتتشكل أنًضا م  حزب اهلل وسورنة 
بالحمنمنة، مشنًرا إلى الدور اإلنرايّي في قنادة هذا التحالف، التي ميعت حزب اهلل م  فتح مواجهة جدندة 

، األمر الذي سمح 1009مع دولة االحتالل بعد أْ  وضعت حرب لبيا  النثاينة أوزارها في صنف العام 
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لحزب اهلل بالتّدخل عسكرًنا في الصراع الدائر في سورّنة العام الماضي، مشّدًدا على أّ  تّدخل حزب اهلل 
 أوقف الزحف الذي هدد بايهنار يظام الرئنس السورّي، د. بّشار األسد. 

موازاة ذلك، أشارت المصادر االستخبارنة اإلسرائنلّنة، كما قالت الصحنفة العبرّنة، إلى حدوث تغننرات في ب
نختص بإطالق صوارنخ ضد العمق اإلسرائنلّي والدفاع ع  قرى  1009حزب اهلل، ففي حن  كا  حتى عام 

غالق المحاور الرئنسنة أمام الجنش اإلسرائنلّي، فقد طورّ  ، بفضل الحرب في سورّنة، قدراته جيوب لبيا  وا 
على المبادرة في تيفنذ هجمات موضعنة وفي الحرب على القصنر شغل مقاتلو الحزب دبابات سورنة 
واستعايوا بطائرات بدو  طنار واستخدموا استخبارات بمستوى متطور واكتسبوا خبرة وتجربة في حرب المد ، 

ر، على حّد قول المصادر، التي أضافت قائلًة إّيه إلى م  خالل تفعنل ميسق لوحدات بمستوى كتنبة وأكنث
جايب ذلك فإّ  الحزب لم نق م بإهمال االستعداد أمام إسرائنل في الجيوب، وهو ما زال قادًرا على إطالق 

 كمنة كبنرة م  الصوارنخ علنها، دو  ترك بصمات استخبارنة. 
سرائنلّنة تشنر أنًضا إلى تغننر في التوجه اإلنرايي باإلضافة إلى ذلك، قال المحلل هارئنل إّ  التقدنرات اإل

وما أسمته المصادر عنيها بالمحور الرادنكالي للحرب المستقبلّنة، فإذا كا  العرب نفكرو  في الماضي أّيه 
م  األفضل لهم خوض حرب استيزاف تيهك العمق اإلسرائنلي، فإّ  اإلنراينن  وحزب اهلل ولعلمهم بأّ  

إلسرائنلي ستؤدي إلى أضرار بالغة، باتوا نفضلو  توجنه ضربة قونة ومركزة خالل األنام عملنات القصف ا
 األولى، على أمل أ  نتدخل المجتمع الدولي ونلجم إسرائنل الحًقا. 

وعلى ضوء هذه المعطنات الجدندة على األرض، قال المحلل إّ  الدولة العبرّنة مجبرًة على االستعداد 
في األنام األولى للحرب، ما نستدعي، حسب المصادر، إلى اتخاذ قرارات سرنعة  لسقوط آالف الصوارنخ

م  قبل القنادة السناسنة بعكس ما حدث خالل حرب لبيا  النثاينة، وخلص إلى القول إّ  منزا  الرعب بن  
لمتبادلة الطرفن ، أْي بن  إسرائنل وحزب اهلل، نضم  الهدوء على الجبهة الشمالّنة، ذلك أّ  قوة الردع ا

الكامية بالقوة التدمنرنة الكبنرة التي نمتلكها الجنش اإلسرائنلي، م  جهة، وعشرات آالف الصوارنخ التي 
 نمتلكها حزب اهلل، م  جهة أخرى، تضم  الهدوء على حتى إشعار آخر، على حّد قول المصادر. 

ة على زنادة في منزاينة الجنش، وخلص المحلل إلى القول إّيه اآل  وبعد أْ  صادقت الحكومة اإلسرائنلنّ 
يأمل أّ  هذه المبالغ سنّتم استغاللها لتحقنق األهداف الصحنحة، حتى ال يخوض الحرب القادمة مع حزب 

 .1009اهلل ويح  مع جنش لنس جاهًزا ولنس متدرًبا، كما حدث في حرب لبيا  النثاينة عام 
 81/88/1083، القدس العربي، لندن

 
 العالقات االقتصادية مع بكين حفاظا  على صيني  بنك من اإلدالء بشهادته ضدّ  طا  ضابتمنع  "إسرائيل" .28

أنثار ميع الحكومة اإلسرائنلنة، شاهدا رئنسنا م  اإلدالء بأقواله في قضنة مرفوعة : الشرق األوسط - رام اهلل
إسرائنل،  في الوالنات المتحدة، ضد بيك الصن  بتهمة تمونل يشاطات لميظمات فلسطنينة، جدال في

 واتهامات برضوخ الحكومة هياك لضغوط صنينة.
اإلسرائنلنة إ  الحكومة خضعت لضغوط صنينة وميعت الضابط السابق، عوزي « هآرتس»وقالت صحنفة 

شانا، م  اإلدالء بشهادته أمام إحدى المحاكم األمنركنة في قضنة مرفوعة ضد بيك )أوف تشانيا( بشأ  
نة فلسطنينة، يفذت عملنات مختلفة، م  بنيها عملنة قتل فنها إسرائنلنو  تمونل يشاطات لجماعات إسالم

 .1009في تل أبنب في 
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سرائنل ميعت الحكومة شانا م  اإلدالء بإفادته « معارنف»وقالت صحنفة  إيه بسبب اتصاالت بن  الصن  وا 
 بما نتعلق بتهمة تحونل البيك أمواال لحركة حماس الفلسطنينة.

إ  رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو وعد بعدم السماح ألي « عوت أحرويوتندن»وقالت صحنفة 
 موظف حكومي سابق أو حال باإلدالء بشهادة ربما تساعد المدعن .

الكشف ع  منثل هذه المعلومات سنضر باألم  القومي اإلسرائنلي ونقوض »وقال مكتب يتيناهو في بنا : 
 «.اخل حدودها ونتعارض مع جهود التعاو  الدولي لمكافحة اإلرهابقدرة إسرائنل على حمانة م  هم د

 ونقول ميتقدو الحكومة اإلسرائنلنة، بأيها تسعى إلى حمانة العالقات التجارنة المتزاندة مع الصن .
ولم تخف مصادر في الحكومة اإلسرائنلنة بأ  الصن  حذرت م  تداعنات اقتصادنة محتملة إذا ساهمت 

 ار قضائي ضد بيك الصن .إسرائنل بأي قر 
 81/88/1083، الشرق األوسط، لندن

 
 : النمو االقتصادي المحقق ليس كافيا  المركزي سرائيلبنك إ .29

محمد خبنصة: قالت محافظة بيك إسرائنل المركزي، كارينت فلوغ، إ  االقتصاد اإلسرائنلي ما زال  –القدس 
الجتماعنة لإلسرائنلنن  على الرغم م  األرقام الجندة بحاجة إلى اليمو، لتحسن  مستوى الحناة االقتصادنة وا

 المعلية مؤخرا.
 0.8خالل الربع األول م  العام الجاري، إلى  3.0وارتفعت معدالت اليمو االقتصادي في إسرائنل م  

 مع يهانة الربع النثالث الماضي. 0.0خالل الربع النثايي، قبل أ  تيخفض إلى 
السبت، تعقنبًا على دراسة صادرة ع  البيك المركزي حول توقعات اليمو وقالت فلوغ في بنا  صحافي نوم 

خالل العامن  المقبلن ، إيه م  الضروري إنجاد السبل لزنادة معدل يمو اإليتاج في االقتصاد اإلسرائنلي 
 ودفع العاملن  لرفع إيتاجنتهم.

ابق مع إيتاجنات الدول ذات االقتصاد وأضافت إ  إيتاجنة العامل اإلسرائنلي أقل م  الدول األخرى، وال تتط
 ’.لذا لم تيجح الدولة في تحقنق مستونات معنشة متقدمة للمواطين ‘القرنب م  إسرائنل، 

م  جهة أخرى طالبت فلوغ، التي تولت مؤخرًا ميصب المحافظ في بيك إسرائنل المركزي خلفًا للحاكم 
م  أجل ‘تنثمار في االقتصاد، ورفع رأس المال السابق ستايلي فنشر، إنجاد وسنلة لزنادة جاذبنة االس

 ’.تحسن  البنئة التيافسنة التي نعمل فنها قطاع األعمال
وأضافت إيه م  المهم أ  نيقسم اليمو بن  فئات المجتمع اإلسرائنلي ككل، وذلك لدعم الحد م  الفقر، وسد 

، لدعم التماسك بن  مكويات الشعب الفجوة الكبنرة بن  طبقات المجتمع، وتحقنق المساواة في توزنع الدخل
 اإلسرائنلي.

وتطرقت فلوغ للحدنث ع  تكالنف المعنشة، مشنرة إلى أ  التحس  في اإليتاجنة ومعدل اليمو، سوف نجلب 
 بالضرورة تحسيًا في القدرة الشرائنة للعامل اإلسرائنلي، والقدرة على تحمل الضرائب المفروضة.

 81/88/1083، القدس العربي، لندن
 

 ةالمخيمات الفلسطينية بسوري بقصفشهداء  ستة .31
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قالت مجموعة العمل م  أجل فلسطنيني سورنة إ  ستة الجئن  فلسطنينن  استشهدوا األحد جراء  :دمشق
وأضافت المجموعة في بنا   تواصل عملنات القصف والهجمات على المخنمات الفلسطنينة في سورنة.

صحفي االنثين  أ  مخنم درعا تعرض للقصف وسقوط عدة قذائف على مياطق متفرقة ميه أسفرت ع  
وأشارت إلى أ  الالجئ عماد أحمد موعد استشهد إنثر إصابته برصاصة قياصة بالقرب  وقوع أربع شهداء.

لرحم  علي ناسن  إنثر االشتباكات التي م  نثايونة النرموك للبيات في مخنم النرموك، كما استشهد عبد ا
 ايدلعت في مخنم خا  ديو .

حالة م  الهدوء اليسبي شهدها مخنم النرموك للنوم النثالث على التوالي، تخلله سماع أصوات  أ وبنيت 
لفتت مجموعة العمل إلى بدء عملنات رفع السواتر و  ايفجارات قونة جراء قصف المياطق المحنطة به.

م  شوارع مخنم النرموك القرنبة م  ساحة الرنجة، وذلك ضم  بيود التهدئة التي تقدمت وأيقاض القصف 
وأوضحت المجموعة أ  سكا  المخنم ما نزالو  نعايو  م  الحصار  بها الهنئات اإلغانثنة في المخنم.

لحناة على التوالي، والذي أدى إلى ايعدام مقومات ا 813المفروض علنهم م  قبل الجنش اليظامي للنوم 
 فنه، ويفاد جمنع المواد الغذائنة واألدونة والطحن  ميه.

 81/88/1083نية )صفا(، الفلسطي الصحافةوكالة 
 
 تحذر من موجة اقتحامات جديدة "مؤسسة األقصىو" ...األقصى لمسجدلاقتحام جديد  .30

قف مؤسسة األقصى للو ، أ  "87/88/1083، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحميشر موقع 
م  موجة جدندة القتحامات المسجد  ،88/88/1083 األحدفي بنا  لها ظهر نوم  ،حذرت "والتراث

ع  توفنر  األيباء، في ظل "المشاعل -عند الحايوكا"القادمة وعشنة ما نطلقو  علنه  األناماألقصى، خالل 
 لألقصى.ام وشنك االحتاللنة والحمانة م  قوات االحتالل لشخصنات نهودنة معروفة القتح األجواء

نهودا غلنك  "رئنس صيدوق ارث الهنكل المزعوم"عشرات المستوطين  بقنادة ما نسمى بر أ وأفادت المؤسسة 
اقتحموا صباح األحد المسجد األقصى المبارك م  جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة م  قوات 

م  بنيهم عياصر مخابرات وطالب  مستوطًيا 830وَأضاف بنا  المؤسسة أ  أكنثر م   االحتالل الخاصة.
 "غلنك"نهود اقتحموا ميذ ساعات الصباح المسجد األقصى على شكل مجموعات متتالنة، حنث قاد الحاخام 

اقتحم األقصى بشكل استفزازي، وهو نحمل كتاب ” غلنك“مستوطًيا. وأشارت إلى أ   30مجموعة تضم 
طين  يظموا عدة جوالت في باحات األقصى، محاولن  نتحدث ع  الهنكل المزعوم، وتابع البنا  أ  المستو 

 تأدنة طقوس تلمودنة، مؤكدة أ  حراس المسجد تصدوا لهم وميعوهم م  أداء أي طقوس في باحاته.
سنقتحم األقصى  ،رئنس معهد الهنكل"، نسرائنل ارئنل"وحذر البنا  م  أ  هياك معلومات تفند بأ  الحاخام 

لألقصى في األنام  ،يائب رئنس الكينست "،موشنه فنجل "تحام وشنك م  قبل قرنبًا، وهياك معلومات ع  اق
وأشارت إلى أ  ميظمات الهنكل المزعوم دعت القتحام المسجد األقصى  ،القرنبة، ولك  بشكل شبه سري

 ."الحايوكا –المشاعل "الشهر الجاري والموافق لعند  11 في

قائد لواء القدس في الشرطة اإلسرائنلنة نوسي   ، أليد ، م  81/88/1083، الحياة، لندنوأضافت 
أشهر. وتعهد قائد  9غنلنك وأبلغه بإلغاء قرار ميعه م  دخول األقصى مدة نهودا بارنيتي دعا قبل نومن  

البلدة القدنمة في القدس العمند آفي بنطو  عدم التعرض إلى غنلنك أنثياء اقتحامه األقصى، وتكفل تأمن  
 الحمانة له.
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واضح أ  الشرطة اإلسرائنلنة "مدنر العام لألوقاف وشؤو  المسجد األقصى الشنخ عزام الخطنب: وقال ال
، الفتًا إلى إبعاد العدند م  الموظفن  "تخضع لضغوط المتطرفن  بإعادتها غلنك للمسجد األقصى المبارك

ظفن  سابقًا. وقال: لفترات كبنرة ع  األقصى، وعلى رأسهم مدنر المسجد األقصى المبارك وغنره م  المو 
هذا اإلجراء غنر مرض لدائرة األوقاف، فغنلنك رجل محرض، وواضح أيه نحاول إنثارة فتية في المسجد "

األقصى، فهو نعمل جاهدًا على تحرنف الحقائق وتغذنة األفكار ضد المسجد، ونعمل جندًا على تغذنة 
 ."أفكارهم ببياء الهنكل في هذا الموقع اإلسالمي العرنق

تيكر رئنس مجلس األوقاف الشنخ عبد العظنم سلهب االقتحامات المستمرة للمسجد األقصى عبر باب واس
إعادته إلى األوقاف أل  األوقاف هي "المغاربة الذي استولت الشرطة اإلسرائنلنة على مفاتنحه، داعنًا إلى 

ن  لنس للنهود أي حق . وأكد أ  األقصى هو مسجد للمسلم"صاحبة الصالحنة في إدارة المسجد وترمنمه
سناسة الكنل بمكنالن  تعتبر شنئًا طبنعنًا في "فنه فوق األرض وتحتها، داعنًا إلى الرباط فنه. وأضاف: 

عرف االحتالل، فأصحاب البلد نبعدو  ع  األقصى، وم  لنست لهم عالقة به تحضرهم الحكومة 
 ."اإلسرائنلنة وتوظفهم. هي ترند أ  تغنر الوضع في األقصى

 
 يهود الستهداف دير مسيحي في القدس متطرفينحباط محاولة إ .32

حباط  :القدس المحتلة قالت شرطة االحتالل اإلسرائنلي، إيها قامت بإلقاء القبض على عصابة نهودنة وا 
 محاولتها تيفنذ اعتداء ضد دنر مسنحي في مدنية القدس المحتلة. اعتقالهما على ذمة التحقنقات الجارنة..

، أيها تمّكيت م  إحباط محاولة إلحدى 88/88في بنا  صدر عيها نوم األحد  وأوضحت الشرطة
عصابات "تدفنع النثم " النهودنة لتيفنذ جرنمة جدندة عبر استهداف الدنر الفريسي في مدنية القدس، وذلك 

تهدف وأضافت أيها قامت باعتقال نهودنْن  قاصرْن  خططا لتيفنذ هذا االعتداء الذي نس على خلفنة قومنة.
الدنر الفريسي "رتنسبو " في حي رحابنا بالقدس، حنث ع نثر بحوزتهما على علب م  الرذاذ الملو  وغاز 
الفلفل ومعدات نثقب مختلفة، مشنرًة إلى أ  التحقنقات أسفرت ع  اعتراف المعتقلْن  بأيهما خططا لمهاجمة 

لحاق األضرار به.  الدنر وا 
 87/88/1083قدس برس، 

 
 المقدسية يدنسون مقبرة "مأمن اهلل" وديهالن عمروالمست .33

تعّرض عدد م  القبور المتبقنة في مقبرة "مأم  اهلل" المقدسنة العرنقة،  :برهوم جرانسي -القدس المحتلة 
اعتداء آنثم م  عصابات المستوطين  اإلرهابنة، بكتابة شعارات ورسومات مهنية  إلىاللنلة قبل الماضنة 

لمكا ، في الوقت الذي تتواصل فنه المؤامرات االحتاللنة على المقبرة وما على القبور وجدرا  مقام في ا
وقد وجد الفلسطنينو  المقدسنو  أمس األحد، أ  عصابات  حولها، في إطار تهوند مدنية القدس المحتلة.

 ىإل إضافةاإلرهاب االستنطاينة قد لطخت القبور بشعارات مهنية للرسول الكرنم، ورسم اليجمة السداسنة، 
شعار "تسعنرة النثم "، وهي إشارة جرائم المستوطين ، كما كتبت شعارات مسنئة على جدرا  مقام الكبكبي 

 الموجود داخل حدود المقبرة.
 81/88/1083، الغد، عّمان
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 دونما  من أراضي يطا 8370االحتالل يجدد االستيالء على الخليل:  .34
دويمًا م  أراضي عرب الكعابية  8380ا على جددت قوات االحتالل اإلسرائنلي وضع نده: وكاالتال

جيوبي شرق بلدة نطا جيوبي الخلنل، وقال ميسق اللجا  الشعبنة راتب جبور، أمس، إ  قوات االحتالل 
دويمًا، وميع  8380أبلغت سكا  عرب الهذالن  مواصلتها االستنالء على أراضنهم التي تبلغ مساحتها 

طقة عسكرنة مغلقة". وأوضح جبور أ  ما تسمى المحكمة العلنا أصحابها م  استخدامها بحجة أيها "مي
على بياء جدار الضم والتوسع على هذه المساحات الواسعة م  األراضي،  1009اإلسرائنلنة وافقت عام 

بزعم الحفاظ على النثروة الحنواينة والحناة البرنة في الميطقة، مشنرًا إلى أ  السكا  ما زالوا نيتظرو  
ار محمكة العدل الدولنة التي تتابع قضنة هذه األراضي ميذ ذلك العام، إال أ  قوات االحتالل إيصافهم بقر 

 تجدد استنالءها على األراضي بشكل فردي بحجة الدواعي األمينة لتوسنع االستنطا  في مسافر نطا.
 81/88/1083، الخليج، الشارقة

 
 إلقامة معسكر للجيشمئات الدونمات من أراضي نابلس  بمصادرةقرار إسرائيلي  .35

قالت مصادر فلسطنينة ياشطة في مجال مقاومة االستنطا ، إ  حكومة االحتالل اإلسرائنلي قّررت  :يابلس
مصادرة مئات الدويمات م  األراضي الزراعنة الواقعة في قرى جيوب يابلس المحتلة، لغانات إقامة معسكر 

الستنطا  في شمال الضفة، غسا  دغلس في وأوضح مسؤول ملف ا لجنش االحتالل على تلك األراضي.
قدس برس، أ  القرار اإلسرائنلي سنصادر مئات الدويمات الزراعنة في أربع قرى  وكالةتصرنحات خاصة ل

فلسطنينة هي زعترة وأوصرن  ونتما وعقربا إلى الجيوب م  مدنية يابلس وتعود ملكنتها لعشرات المواطين  
 الفلسطنينن .

 87/88/1083قدس برس، 
 
صابات .36  والخليل وبيت لحم في أبو ديس واعتقاالت مواجهات وا 

عدد م  الشبا  الفلسطنينن  بالرصاص المطاطي واالختياق  أصنب :وكاالت إبراهنمكامل  -الضفة الغربنة 
دنس.  أبو، خالل مواجهات ايدلعت بن  شبا  وقوات االحتالل بالقرب م  جامعة القدس في بلدة أمس

بالرصاص المطاطي، وعدد آخر م  الشبا   أصنبوام  طلبة الجامعة  خمسة أ ة، مصادر محلن وأفادت
 الغاز المسنل. إطالقباالختياق جراء 

كما أصنب عدد م  طلبة المدارس بحاالت االختياق بالغاز خالل مواجهات مع قوات االحتالل في مدنية 
 الخلنل.

 طنينن  م  محافظة بنت لحم.، خمسة مواطين  فلسأمسفنما اعتقلت قوات االحتالل، فجر 
 81/88/1083، الرأي، عّمان

  
 ت في "إسرائيل"منذ ثالث سنوا إداريا  وانتنامو معتقل جفي  أحرونوت: فلسطيني كان معتقال   يديعوت .37

تعتقل الدكتور  "إسرائنل" أ في موقعها على الشبكة، نوم األحد، اليقاب  أحرويوتكشفت صحنفة ندنعوت 
 امر عبد اللطنف البرق، وهو فلسطنيي م  موالند الكونت.في العلوم الدقنقة س
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سيوات معبر الكرامة "جسر الليبي" وحول ميذ ذلك الحن  لالعتقال  3البرق اعتقل عيد وصوله قبل 
اإلفراج عيه بادعاء ايه شدند الخطورة وتخشى م  قنامه تأسنسه بينة تحتنة  "إسرائنل"اإلداري، وترفض 

فراج عيه بعد ايتهاء أمر االعتقال اإلداري قرنبا وفقا لما يشره موقع ندنعوت "لإلرهاب" إذا ما تم اإل
 احرويوت" االلكترويي.

وسبق لسامر البرق إ  اعتقل على ند األمرنكا  بشبهة االيتماء ألحدى ميظمات الجهاد العالمي، وكذلك 
 اعتقل على ند السلطات األردينة.

اسا للمحكمة اإلسرائنلنة العلنا ضد استمرار اعتقاله إدارنا مطالبا الشهر الماضي، التم البرق، األسنروقدم 
طالق سراحه األراضي الفلسطنينة وسنجري يقاش االلتماس قرنبا.  باإلفراج عيه وا 

قوله، ردا على ما ورد في التقرنر "لم نيف موكلي  "ويقل الموقع ع  محامي األسنر البرق "صالح محامند
األمرنكا  أطلقوا سراحه بعد نثالنثة أشهر م  اعتقاله  أ بيشاطات إيساينة حتى دراسته في باكستا  وقنامه 

كبر سخافة هي إ  إسرائنل طلبت دراسة إمكاينة محاكمته لذلك استلمته وهي أال  ال تعرف كنف تيهي أو 
 قضنته".

 87/88/1083، 41عرب 

   
 سوء المعاملة يشتكونأسرى "عسقالن"  .38

ر الفلسطنيي أمس، أ  أسرى معتقل "عسقال " نشتكو  سناسة التفتنش أفاد يادي األسن: )وفا(وكالة 
المستمرة، وسوء الطعام. وأوضح األسرى للمحامي الذي قام بزنارتهم "أيهم نتعرضو  بشكل نومي لتفتنش 
م  قبل وحدات القمع وم  دو  أي مبرر، إضافة إلى سوء الطعام يوعًا وكمًا"، وأكدوا أ  معظم الخضار 

لهم تالفة وغنر صالحة لألكل، األمر الذي دفع بهم إلى إرجاع وجبات الطعام احتجاجًا على ذلك،  التي تقدم
واستمر التفتنش  ،83مشنرن  إلى أ  آخر التفتنشات التي قامت بها وحدات القمع استهدفت غرفة رقم 

 ساعة كاملة.
يعنم الشوامرة رغم خطورة م  جهة أخرى، أكد األسرى أ  ما تسمى "مصلحة السجو " تصر على احتجاز 

وضعه الصحي، وأ  الطلب الذي تقدمت به إدارة المعتقل ليقله إلى عنادة سج  الرملة، قوبل بالرفض م  
األسرى، لما وصفوه بأ  هذه العنادة أسوأ م  المعتقالت في ظل ازدناد أعداد األسرى المرضى داخلها، 

 وأقل م  أ  توصف بالعنادة.
 81/88/1083، الخليج، الشارقة

  
 أسير مئتا طفل.. و طفال خالل النصف األول من الشهر الجاري 31 اعتقل"اإلعالم": االحتالل  .39

قوات االحتالل ما زالت ممعية في اعتداءاتها بحق  إ  أمسفي تقرنر لها  اإلعالمقالت وزارة  :رام اهلل
، طفالً  31يوفمبر، باعتقال / ينثايالإذ قامت خالل اليصف األول م  شهر تشرن   األطفال الفلسطنينن ،

باإلضافة االعتداءات م  قبل قوات االحتالل وقطعا  المستوطين  التي طالت عشرات األطفال في 
 محافظات الوط .

 أبرز تلك االيتهاكات. ،الذي أعدته دائرة إعالم الطفل في وزارة اإلعالم ،ونبن  التقرنر
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ما زال نقبع في سجو  االحتالل مئتا طفل معتقل تقل وبحسب آخر تقرنر لوزارة شؤو  األسرى والمحررن ، 
 طفال. 080اعتقل  تشرن  األول/ أكتوبرولغانة يهانة شهر  1083عاما، وميذ بدانة عام  81أعمارهم ع  

 81/88/1083، الحياة الجديدة، رام اهلل

  
 بفتح تحقيق دولي في أوضاع األسرى المرضى تطالبغزة: وقفة تضامنية  .41

طالب مشاركو  في وقفة تضامينة يظمتها لجية األسرى للقوى الوطينة واإلسالمنة، أمس، كتب حس  جبر: 
أمام مقر الميدوب السامي لحقوق اإليسا  التابع لألمم المتحدة في مدنية غزة بفتح تحقنق دولي للوقوف 

وشدد  على حقنقة أوضاع األسرى المرضى في سجو  االحتالل، الذن  نتواصل تدهور أوضاعهم الصحنة.
المشاركو  على أهمنة إيقاذ األسرى المرضى ووقف سناسة اإلهمال الطبي في سجو  االحتالل، مشنرن  

 إلى تزاند أعداد األسرى المرضى دو  معالجة جذرنة لملفهم.
وطالب صالح زندا  عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن  بفتح تحقنق دولي لفضح 

لطبي وسوء الخدمات الصحنة التي تيتهجها حكومة االحتالل اإلسرائنلي بحق األسرى سناسة اإلهمال ا
الفلسطنينن  وأدت إلى استشهاد العدند م  األسرى وباتت تهدد حناة آخرن . وقال زندا  في كلمة لجية 

وضع على بحق األسرى تيذر بايفجار ال "إسرائنل"األسرى للقوى الوطينة واإلسالمنة، إ  استمرار ممارسات 
 عموم األراضي الفلسطنينة المحتلة.

 81/88/1083، األيام، رام اهلل

 
 فلسطيني ا في الضفة األسبوع الماضي 93تقرير: االحتالل اعتقل  .40

أظهر تقرنر إحصائي فلسطنيي أ  قوات االحتالل اإلسرائنلي اعتقلت نثالنثة وتسعن  مواطًيا  :رام اهلل
ع الماضي م  خالل عملنات الدهم واالقتحام تقوم بها هذه القوات فلسطنيًنا م  مد  الضفة خالل األسبو 

وأشارت حركة حماس في تقرنر إحصائي صادر عيه تلقته "قدس برس"،  بشكل نومي للميازل الفلسطنينة.
اعتقال نثالنثة وتسعن  مواطًيا م  الضفة، بنيهم أربعة ونثالنثو  م  جيوب الضفة  باألسماءرصدت فنه 

 م  القدس ورام اهلل فنما تركزت بقنة االعتقاالت في مد  شمال الضفة الغربنة خاصة ونثماينة عشر معتقال
 يابلس.

 87/88/1083قدس برس، 
 
 على التوالييوما   خمسينعن الطعام منذ  مضربأسير فلسطيني  .42

وب عامًا( م  بلدة إذيا قضاء الخلنل جي 30أفادت عائلة األسنر الفلسطنيي أكرم نوسف الفسنسي ) :الخلنل
ويقل  على التوالي. 00الضفة الغربنة المحتلة، بأ  يجلها ماض  في إضرابه المفتوح ع  الطعام للنوم الر 

مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإليسا  ع  عائلة األسنر، قولها إ  يجلها أكرم شرع بإضراب مفتوح 
ري الذي جّددته له محاكم االحتالل ، احتجاجًا على مواصلة اعتقاله اإلدا4/14/ع  الطعام ميذ تارنخ 

 مرتن  دو  توجنه أي تهمة محّددة بحقه.
 87/88/1083قدس برس، 
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 شجرة زيتون جنوب الخليل مئةمستوطنون يقطعون  .43

شجرة زنتو   800أقدمت مجموعة م  قطعا  المستوطين ، مساء األحد، على قطع ما نقرب م   :الخلنل
وأفاد ميّسق اللجا  الشعبنة لمقاومة الجدار واالستنطا   حتلة.في ميطقة واد ماعن  جيوب الخلنل الم

بجيوب الخلنل راتب الجبور لوكالة )صفا( أّ  قطعا  المستوطين  قطعت أكنثر م  مائة شجرة زنتو  كبنرة 
تعود ملكنتها للمواطين  عمر محمد عطنة مسعف وعبد عطنة مسعف، القرنبة م  مستوطيات )ماعو ، 

 نائنر، سوسنا وبنت ناتنر(. حفات ماعو ، متسبي
 87/88/1083نية )صفا(، الفلسطي الصحافةوكالة 

 
 الشركات اإلسرائيلية واألجنبية التي تتعامل مع المستوطنات لمقاضاة فلسطينية دعوة .44

دعا اتحاد جمعنات "حمانة المستهلك الفلسطنيي" إلى مقاضاة الشركات األجيبنة واإلسرائنلنة التي  :الخلنل
المستوطيات النهودنة المقامة بشكل غنر شرعي على األراضي الفلسطنينة المحتلة، م  خالل  تتعامل مع

، أ  88/88وأوضح االتحاد في بنا  له تلّقت "قدس برس" يسخة عيه، نوم األحد  محكمة الجيانات الدولنة.
مع المستوطيات النهودنة  المالحقة في المحافل والمحاكم الدولنة للشركات األجيبنة واإلسرائنلنة التي تتعامل

تسهم في وقف الظلم ع  شعبيا وتساهم في رفع الشرعنة ع  وجود المستوطيات لعزلها ومحاصرتها، وفق 
 البنا .

وذكر رئنس االتحاد، عزمي الشنوخي، أ  قايو  مكافحة بضائع وخدمات المستوطيات نشمل كل الشركات 
أو إسرائنلنة أو أجيبنة، وأفاد الشنوخي، بأ  اتحاد التي تتعامل مع المستوطيات سواء كايت فلسطنينة 

جمعنات "حمانة المستهلك الفلسطنيي" سنقوم بإيشاء بيك معلومات حول كل ما له عالقة ببضائع وخدمات 
المستوطيات لنشمل جمنع الشركات واألشخاص الذن  نتعاملو  معها محلنًا وخارجنًا، وكذلك سنقوم برصد 

 خدمات المقّدمة م  خالل هذه الجهات للنهود في المستوطيات.جمنع أصياف البضائع وال
 87/88/1083قدس برس، 

 
 األسئلةال يوجد من يقرأ الجامعي.. والُحجة: مكفوف من امتحانه  فلسطيني : حرمانلبنان .45

رم الفلسطنيي المكفوف شادي ناسر سعند )عن  الحلوة :محمد صالح (، م  تقدنم امتحا  اللغة 8414 -ح 
، / جيوبي لبيا صندامدنية الفرع الخامس ب -زنة في سية رابعة جدارة، في معهد العلوم االجتماعنة اإليكلن

تحت ذرنعة عدم وجود م  نقرأ له يص االمتحا . وبعدما سئم المياشدة، لجأ إلى مدنر المعهد، فكا  رده: 
 ."نقرأ لك األسئلة إذهب والمرة المقبلة تقدم االمتحا  في اللغة اإليكلنزنة، إذا وجديا أحداً "

قرار. نشرح شادي اللم نتمك  شادي م  تقدنم االمتحا ، ونيتظر تدخل الجهات المعينة إلعادة اليظر في 
السبت تقدمت لتقدنم امتحا  اللغة اإليكلنزنة، ففوجئت بعدم رغبة الجامعة تقدنم "نقول: و  ،أسباب حرمايه

يزل الرد كصاعقة على ". نضنف: "د م  نقرأ األسئلة لكلم يج"المادة. وعيدما سألت ع  السبب كا  الرد: 
ال تحتاج أكنثر م  خمس دقائق م  جايب أحد الموظفن  أو المدرسن ، وبعدما  األسئلةرأسي أل  قراءة 

همالي "تطفنشي"راجعت مدنر الجامعة اللبياينة، شعرت بأّ  الهدف هو  . وياشد شادي وزنر "م  الجامعة وا 
أييا يعايي "في مسألة تقدنمه لالمتحا  كمكفوف نرند شق طرنقه في المجتمع بالرغم م  التربنة إعادة اليظر 

(، وهي في الصف 8449أوضاعًا اقتصادنة واجتماعنة صعبة، لكييا مصممو  أيا وشقنقتي إسراء الكفنفة )
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شتها في النثايي النثايوي بمدرسة بنسا ، على متابعة الطرنق. وبت أخاف أ  تجد المعاياة يفسها التي ع
 الجامعة.

هل اإلهمال "في صندا فؤاد عنثما :  "لجية الدفاع ع  حق العودة لالجئن  الفلسطنينن "وسأل مسؤول 
دارنة؟ . وياشد "واالستخفاف م  جايب إدارة الجامعة بشادي، هما بسبب أيه فلسطنيي أم ألسباب تقينة وا 

قنادة ميظمة التحرنر الفلسطنينة تبيي عائلة وزنر التربنة إعادة اليظر في هذه القضنة. واعتبر أّ  على 
 شادي.

 81/88/1083، السفير، بيروت

 
 أشهر تسعةالسلطة الفلسطينية في  نفقاتمليار دوالر  1.1 .46

 األحد أمس: أظهرت بنايات صادرة ع  وزارة المالنة في الحكومة الفلسطنينة وكالة األياضول –رام اهلل 
رنبنة وغنر الضرنبنة والمقاصة(، رافقه ارتفاعا في اليفقات خالل الشهور تراجعًا في اإلنرادات المالنة )الض

 .1081التسعة األولى م  العام الجاري، مقارية مع يفس الفترة م  العام 
وبحسب أرقام وزارة المالنة، والتي حصلت األياضول على يسخة ميها، فقد بلغ إجمالي صافي اإلنرادات 

نار دوالر( خالل الشهور التسعة األولى م  العام الجاري، مقابل يحو مل 8.140ملنار شنكل ) 9.88يحو 
ملنو   880ملنار دوالر( خالل يفس الفترة م  العام الماضي، بايخفاض نقدر بيحو  1ملنار شنكل ) 8.04
 دوالر.

 ونأتي التراجع في اإلنرادات المحلنة )التي ال تشمل الميح الخارجنة(، بسبب ايخفاض عائدات المقاصة
ملنو  دوالر(، إضافة إلى ايخفاض اإلرجاعات  803ملنو  شنكل ) 000خالل العام الجاري، بقنمة 

ملنو  دوالر  33الضرنبنة )أموال مقاصة تأخر تحونلها للجايب الفلسطنيي لخالفات حول اليسبة( بقنمة 
 ع  العام الماضي.

ينابة ع  السلطة الفلسطنينة على  "ئنلإسرا"أموال الضرائب والجمارك التي تجينها  يوعائدات المقاصة ه
لى فلسطن  عبر الحدود الدولنة.  البضائع الصادرة والواردة م  وا 

ملنو  دوالر هذا العام ع  العام الماضي، وغنر  09وفى المقابل ارتفعت كل م  اإلنرادات الضرنبنة بقنمة 
ملنو  دوالر ع  يفس الفترة،  8بقنمة  الضرنبنة )األموال القادمة م  رسوم المعامالت الحكومنة والتراخنص(

 ."أخرى"ملنو  دوالر تحت بيد  3ويحو 
ملنار دوالر( ميذ مطلع العام الجاري  1.00ملنار شنكل ) 1.88وارتفعت يفقات الحكومة الفلسطنينة إلى 

لعام ملنار دوالر( خالل يفس الفترة م  ا 1.34ملنار شنكل ) 1.04سبتمبر، مقابل يحو  /أنلولوحتى يهانة 
 ملنو  دوالر. 98الماضي، بزنادة تقدر بر 

ملنار  0.40ونأتي هذا االرتفاع في اليفقات، بسبب ارتفاع الرواتب واألجور هذا العام لتصل إلى يحو 
 8.30ملنار شنكل ) 0.80ملنار دوالر(، بعد أ  بلغت خالل يفس الفترة م  العام الماضي  8.34شنكل )

 ملنو  دوالر، إضافة إلى ارتفاعات طفنفة أخرى في اليفقات التشغنلنة. 00 ملنار دوالر(، بزنادة تقدر بر
ملنو  دوالر، خالل الشهور  090وبهذه األرقام، فإ  العجز بن  اليفقات واإلنرادات المحلنة نبلغ يحو 

 التسعة م  العام الجاري.
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ت مالنة لدعم موازيتها، بلغت وبااليتقال إلى الميح الخارجنة، فقد حصلت الحكومة الفلسطنينة على مساعدا
 ملنار دوالر(. 8.010ملنار شنكل ) 3.91سبتمبر الماضي يحو  /أنلولحتى يهانة 

ومقارية مع يفس الفترة م  العام الماضي، فقد بلغت المساعدات المالنة لدعم الموازية الفلسطنينة يحو 
دوالر ع  العام الحالي، فنما شهد ملنو   348ملنو  دوالر(، بايخفاض نقدر بر  914ملنار شنكل ) 1.13

 ملنو  دوالر. 310الربع النثالث م  العام الجاري أكبر دعم للموازية وصل إلى 
 /أنلولملنار دوالر( بيهانة  1.301ملنار شنكل ) 1.30وبلغ مجمل الدن  العام للحكومة الفلسطنينة يحو 

ر(، خالل الفترة يفسها م  العام ملنار دوال 1.011ملنار شنكل ) 1.91سبتمبر الماضي، مقارية مع 
 ملنو  دوالر. 89الماضي، بايخفاض بلغ 

وكا  رئنس الوزراء في الحكومة الفلسطنينة، رامي الحمد اهلل قد صرح لألياضول يهانة األسبوع، ع  
ملنو  دوالر، وأ   000استمرار العجز المالي للحكومة، وأضاف الحمد اهلل، أ  العجز ما نزال نبلغ 

ة تواجه مشاكل مالنة خالل الشهر الجاري والشهر القادم، تجعلها غنر قادرة على اإلنفاء بالتزاماتها الحكوم
وأقصد بذلك رواتب الموظفن  خالل شهري يوفمبر الجاري ودنسمبر "المالنة تجاه المؤسسات والموظفن ، 

 ."المقبل
 81/88/1083، القدس العربي، لندن

 
 
 الصين مشروعات استثماريةالحكومة الفلسطينية تعرض على  .47

 أمس، د. جواد الياجي، في رام اهلل : أعل  وزنر االقتصاد في الحكومة الفلسطنينةوكالة األياضول –رام اهلل 
الفلسطنينة وذلك مساهمة  األراضيلوارداته م   أفضلناتع  توصله لتفاهمات مع الصن ، تعطي  األحد

جي خالل اتصال هاتفي مع وكالة األياضول نوم األحد إ  ميها في دعم االقتصاد الفلسطنيي. وقال اليا
موافقة بالده ميح  يحنث أبدى المسؤول الصني"لقاءًا جمعه النوم مع يائب وزنر التجارة الصنيي لي جن  

عفاءات جمركنة ، عدا ع  تشكنل اللجية االقتصادنة الفلسطنينة الصنينة …الميتج الفلسطنيي أولونة، وا 
 ."ايبن لمتابعة أعمال الج
تقدنم دعم لعدد ر"ع  وزارة االقتصاد الفلسطنينة أشار إلى أ  الجايب الصنيي وعد ب أمسوكا  بنا  صادر 

القادمة، حنث  األعوامم  المشارنع والبرامج التي م  المقرر تيفنذها م  قبل وزارة االقتصاد الوطيي خالل 
م مياطق صياعنة، وتحدنث الصياعة، وتطونر قدم الوزنر للجايب الصنيي قائمة بمشارنع تضم مشارنع لدع

 ."الميتج الوطيي، وتيظنم السوق الداخلي وغنرها
 81/88/1083، القدس العربي، لندن

 
 يبنكمليون حساب  8.8لـ مؤسسة لضمان الودائع توفر حماية إنشاء: الفلسطينيةسلطة النقد  .48

قد الفلسطنينة )البيك المركزي( إ  المؤسسة : كشف جهاد الوزنر، محافظ سلطة اليوكالة األياضول –رام اهلل 
م  الودائع في المصارف  %43الفلسطنينة لضما  الودائع المصرفنة الميشأة حدننثا ستحمي قرابة 

 ملنو  حساب بيكي. 8.8الفلسطنينة، أي ما نقرب م  
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بمنثابة وقال الوزنر خالل مقابلة خاصة مع األياضول نوم السبت إ  تأسنس مؤسسة ضما  الودائع هو 
إيشاء مؤسسة للتأمن  على ودائع العمالء في الجهاز المصرفي، باعتبار أ  التأمن  على الودائع وحمانة 

 المودعن  هو عيصر مهم م  عياصر شبكة األما  المالي.
وحددت مؤسسة ضما  الودائع سقف التغطنة بعشرة آالف دوالر أمرنكي فقط لكل حساب، في حال تعنثر 

تسدند ودائع العمالء، كذلك حددت يسبة المساهمة التي سنتم استنفاؤها م  البيوك  أي مصرف ولم نستطع
لصيدوق االحتناطي للمؤسسة بيسبة نثالنثة باأللف م  حجم الودائع المودعة لدنها سيونًا. بحسب الوزنر. 

غنر  ملنو  دوالر. إضافة إلى رسوم تأسنسنة 10الحكومة تساهم في رأس مال المؤسسة بمبلغ  أ  وأضاف
 ألف دوالر م  كل مصرف مرخص لدى سلطة اليقد الفلسطنينة. 800مستردة وتبلغ 

ملنار دوالر أمرنكي، بحسب آخر  1.8وتبلغ ودائع العمالء لدى المصارف العاملة في فلسطن ، يحو 
م   %0.3كتوبر الماضي، وبالتالي فإ  يسبة أ /األولالبنايات الصادرة ع  سلطة اليقد ع  شهر تشرن  

 ملنو  دوالر. 10ذه القنمة تبلغ أكنثر م  ه
 81/88/1083، القدس العربي، لندن

 
 "اللوكيميا" و"الروماتويد" بغزة إذا لم يتوفر لهم العالج مرضىتحذير من وفاة  .49

حذر المركز الفلسطنيي لحقوق اإليسا  م  أ  حناة مرضى "اللوكنمنا" و"الروماتوند" في قطاع غزة،  :غزة
شهرًا. وأعرب  88بسبب عدم تلقنهم العالج الالزم لمرضهم ميذ ما نزند ع   جداً  باتت في خطر شدند

المركز في بنا  له تلقت "قدس برس" يسخة ميه ع  قلقه الشدند على حناة هؤالء المرضى وخشنته م  
 تعرض هؤالء المرضى لمضاعفات خطنرة، قد تفضي إلى الوفاة، إذا لم نتلقوا العالج بشكل سرنع. 

رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس بالتدخل الفوري والعاجل م  أجل إيقاذ حناة هؤالء المرضى، وياشد 
 واإلنعاز لوزارة الصحة في رام اهلل بتورند العالج الالزم لهم بشكل فوري وميتظم.

 81/88/1083قدس برس، 
 
 خارج الخدمة "مستشفى الجليل" في لبنان: الشماليالبرج مخيم  .51

 ، في مخنم البرج الشمالي"الهالل األحمر الفلسطنيي"التابع لر "مستشفى الجلنل"نبَق م   لم :حسن  سعد
، إال اللوحة المرفوعة على مدخله، وذكرنات المرضى الذن  كايوا نقصدويه لالجئن  الفلسطنينن  في لبيا 

وقسم للتولند،  سرنرًا وغرفة عملنات 81للعالج. ولعب المستشفى، الذي نتألف م  طبقتن  ونحتوي على 
 ألف الجئ. 88خالل الفترة الماضنة، دورًا مهمًا في تأمن  العالج الصحي ألكنثر م  

وفنما تفند المعلومات بأيه بات خالنًا بعدما س حبت ميه المعدات األساسنة، وال سنما غرفة العملنات، إلى 
المعّدات "ستشفى هشام عبد الرحنم أّ  ، نؤكد المدنر اإلداري في الم"الهالل األحمر"مستشفنات أخرى تابعة لر

 ."ما زالت داخل المستشفى، لك  المشكلة تتعلق بغناب الطاقم
مرنضًا م  اليازحن   80مصابًا بالتالسنمنا، ويحو  880ونياشد أبياء المخنم، الذي نقنم فنه أكنثر م  

ر االستشفاء إلى يصابها في ، إعادة أمو "األويروا"و "الهالل األحمر الفلسطنيي"الفلسطنينن  م  سورنة، 
 المخنم.

 التدخل لحل القضنة. "الهالل األحمر"وياشدت فصائل ميظمة التحرنر في صور قنادة الميظمة و



 
 
 

 
 

 

           33ص                                    3040العدد:            81/88/1083 اإلثنين التاريخ:
 

 81/88/1083، السفير، بيروت

 
 ندوات ومعارض فنية وتراثية فلسطينية بمهرجان "السالم والوحدة العالمي" في بريطانيا .50

يي والميتدى الفلسطنيي في برنطاينا للمشاركة ببريامج متكامل ع  نستعد مركز العودة الفلسطن :ليد 
 10و  13فلسطن  وذلك خالل مهرجا  السالم والوحدة العالمي الخامس المرتقب نومي السبت واألحد 

 يوفمبر الجاري وذلك على أرض المعارض الدولنة في شرق العاصمة البرنطاينة ليد . /نثاييالتشرن  
والميتدى الفلسطنيي في برنطاينا عدة أيشطة خالل نومي المهرجا  تتضم  فعالنات  وسنيظم مركز العودة

ترانثنة وفولكلورنة ونثقافنة وورشات عمل تبرز القضنة الفلسطنينة بأبعادها المختلفة. وسنتم تيظنم يدوتن  
وم السبت حول القضنة الفلسطنينة األولى بعيوا  "القضنة الفلسطنينة ماهنتها وجذورها" وذلك صباح ن

، وفى مساء يفس النوم سنشارك عدد م  السناسنن  البرنطاينن  واليشطاء بيدوة أخرى ع  "أسالنب 13/88
 .الضغط السناسي م  أجل تحقنق مكاسب للشعب الفلسطنيي داخل برنطاينا". ونشارك بالورشات كاًل م  د

نم أحمد باإلضافة للصحفنة كارل صباغ والقس ستنف  سنزر والباحث في مركز العودة الفلسطنيي يس
 . البرنطاييوالياشطة لورن  بوث. وم  المتوقع أ  نتحدث عدد م  أعضاء البرلما  

هذا وسنقدم مركز العودة والميتدى الفلسطنيي مجموعة متمنزة م  معارض الصور ع  القضنة الفلسطنينة 
إلضافة للجدار واألسرى ومفرداتها منثل قضنة القدس والتهوند المستمر وقضنة حصار وحرب غزة با

فلسطن .  إلىوالالجئن . وتحتوي المعارض على مجموعة م  الصور مرفقة بوصف نأخذ القار  في رحلة 
 هذا وسنتم عرض مجموعة م  األفالم ع  اليكبة الفلسطنينة وأوضاع الالجئن  واألسرى  وحصار غزة.

رنطاينا جماهنر الشعب الفلسطنيي وأبياء ودعا ماجد الزنر المدنر العام لمركز العودة الفلسطنيي في ب
الجالنات العربنة واإلسالمنة في أوروبا أ  تشارك بفعالنات المهرجا  خاصة زاونة فلسطن . حنث توفر 
زاونة فلسطن  كم كبنر م  المعلومات وعدد م  الفعالنات التي تذكر بمعاياة الشعب الفلسطنيي وذلك 

 لربطهم بمجرنات القضنة بشكل مستمر.
 87/88/1083قدس برس، 

 
 السلطات المصرية تفتح معبر رفح لثالثة أيام  .52

بركات  د.أعل  سفنر دولة فلسطن  بالقاهرة وميدوبها الدائم لدي الجامعة العربنة : أحمد ربنع -الكونت 
الفرا، في بنا  صدر عيه مساء أمس األحد، "أيه عقب التواصل مع الجهات المعينة المصرنة وسفارة دولة 

 سطن  بالقاهرة تقرر فتح معبر رفح لمدة نثالنثة أنام وهي النثالنثاء واألربعاء والخمنس.فل
 81/88/1083الشرق، الدوحة، 

 
 تدّمر أربعة أنفاق على الحدود مع غزة المصريةالقوات المسلحة  .53

 عشة ووكر 801ع  حرق وتدمنر  القوات المسلحة المصري في سنياء أسفرت مداهمات: االتحاد -القاهرة 
 3دراجات يارنة بدو  تراخنص، وضبط  0عربة و 88تستخدمها العياصر اإلجرامنة والمسلحة، وضبط 

 هر.8011ألغام، وقيبلة ندونة مدو  علنها كتائب القسام  9داية، و 3أجولة بداخلها 
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أيفاق على الشرنط  0نأتي ذلك في الوقت الذي تمكيت فنه عياصر حرس الحدود م  اكتشاف وتدمنر 
عربات بدو  لوحات معدينة تستخدم في عملنات  3م  المهربن ، و 1ي بمدنية رفح، وضبط الحدود

 التهرنب عبر األيفاق.
 81/88/1083االتحاد، أبو ظبي، 

 
 تقليص خدمات األونروا يرفضالعقرباوي: األردن  .54

لردول العربنرة أعرب مدنر عام دائرة الشؤو  الفلسطنينة محمرود العقربراوي عر  رفرض االرد  وا: بترا –عما  
المضررررنفة ألي تقلررررنص فرررري مسررررتوى الخرررردمات الترررري تقرررردمها وكالررررة غرررروث وتشررررغنل الالجئررررن  الفلسررررطنينن  

 )االويروا(.
وقال العقرباوي، لدى ترؤسه امس أعمال االجتماع التيسنقي للدول العربنة المضنفة لالجئن  الفلسرطنينن ،   

تقبل عمل الوكالة وضرورة وفائها بالخدمات التي تقدمها ا  هياك توافقا بن  الدول العربنة المضنفة حول مس
لالجئررن  الفلسررطنينن  الررى حررن  حررل قضررنتهم، وفقررا لقرررارات الشرررعنة الدولنررة ذات العالقررة. وتقرردم )االويررروا( 
الخدمات الصحنة والتعلنمنة واالغانثة االجتماعنة والتأهنلنة الكنثر م  خمسة مالنن  الجئ فلسطنيي نقنمو  

العملنررات الخمررس وهرري االرد  وسررورنا ولبيررا  والضررفة الغربنررة وقطرراع غررزة.  وتوافررق المشرراركو   فرري ميرراطق
علررى تعنرررن  رئرررنس الصررلنب االحمرررر السونسرررري كمفررروض عررام جدنرررد لالويرررروا برردل المفررروض الحرررالي فنلنبرررو 

الجدنرد يصرب غرايدي الذي تيهتي والنته في مطلع العام القادم، الفتن  الى ضرورة ا  نضرع المفروض العرام 
 عنينه جلب التمونل للوكالة التي تعايي موازيتها م  عجز متراكم أنثر سلبنا على مستوى الخدمات المقدمة.

 81/88/1083 الرأي، عّمان،
 
 قبل عضويته في الحزب "إسرائيلـ""الرفاه": زيارة رئيس فرع إربد ل .55

لي زنارة أي م  أعضاء الحرزب إلسررائنل يفى األمن  العام لحزب الرفاه محمد الشوم: كاند المجالي -عما  
 م  تارنخ تأسنس الحزب وحتى اللحظة.

وأوضح الشوملي في تصرنح خاص لر )الرأي( أ  أحرد األعضراء الحرالنن  وهرو رئرنس الردائرة الفرعنرة للحرزب 
ت فري أربرد المهيرردس مرأمو  العالويرة قررام بزنرارة إسررائنل قبررل ايضرمامه للحرزب، وذلررك لتمنثنرل إحردى الجمعنررا

 الخنرنة في اربد.
( عضوا م  مكتب أربرد السرتقاالتهم علرى خلفنرة الزنرارة أكرد الشروملي أ  دائررة اربرد الفرعنرة 39وحول تقدنم )

ال نوجرررد ضرررم  اختصاصرررها ذلرررك العررردد مررر  األعضررراء الفررراعلن ، متوقعرررا أ  تكرررو  األسرررماء التررري طرحرررت 
 ت وزارة الداخلنة.االستقاالت بعضها وهمي وال وجود لها في سجالت الحزب وسجال

وأبدى استغرابه م  بعض األسماء التي قدمت اسرتقاالتها، مؤكردا أ  عرددا مر  األسرماء الموقعرة علرى البنرا  
"المزعوم" كايت في الزنارة ذاتها إلسرائنل مع مدنر مكتب اربد، لنقول " هياك عدد م  األسماء الموقعة على 

د العرررودة قررراموا بالشررركوى علنررره علمرررا أ  زنرررارة إسررررائنل ال تعرررد البنرررا  ذهبررروا مرررع العالويرررة إلرررى إسررررائنل و بعررر
 جرنمة".

 81/88/1083 الرأي، عّمان،
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 تسمح لـ"إسرائيل" باستخدام مجالها الجوي لضرب إيران السعودية: "صنداي تايمز" .56
ت محمود زاهر: ذكرت صحنفة "صيداي تانمز" البرنطاينة النوم األحد أ  العاصمة السعودنة الرناض وافق

على السماح للطائرات اإلسرائنلنة باستخدام مجالها الجوي في حال ضرب إنرا ، حنث تنثنر طموحات إنرا  
سرائنل على حد سواء.  اليوونة مخاوف السعودنة وا 

وأوضحت أ  جهاز االستخبارات اإلسرائنلي "الموساد" نتعاو  مع مسؤولن  سعودنن  في وضع خطة طارئة 
  في حال عدم اليجاح في ردع البريامج اليووي اإلنرايي بصورة كافنة في االتفاق لتوجنه ضربة محتملة إلنرا

 الذي م  المحتمل أ  نتم توقنعه في جينف.
ويقلت الصحنفة ع  مصدر دبلوماسي أ  الحكومتن  اإلسرائنلنة والسعودنة على قياعة بأ  المحادنثات 

نرايي ل  تساعد كنثنًرا على إبطاء تصمنم الرؤوس الدولنة الهادفة إلى تقنند البريامج اليووي العسكري اإل
الحربنة اليوونة. وأضاف الدبلوماسي للصحنفة إ  "الخنار العسكري سنعود إلى جدول األعمال فور التوقنع 

 على اتفاق جينف".
 81/88/1083الوفد، الجيزة، 

 
 
 
 مشروع قرار الكويت الخاص بفلسطين القمة العربية اإلفريقية تقرّ  .57

أقر االجتماع الوزاري لوزراء الخارجنة في القمة العربنة اإلفرنقنة النثالنثة : "مراد فتحي، أنم  قياوي -الكونت 
الميعقد في الكونت، النوم األحد، مشروع قرار الكونت الخاص بفلسطن ، والذي نتبيي كافة القرارات العربنة 

ينة وحقوق الشعب الفلسطنيي المشروعة، واإلفرنقنة وقرارات األمم المتحدة، ذات الصلة بالقضنة الفلسطن
قامة الدولة الفلسطنينة وعاصمتها القدس الشرنف.  المتمنثلة بإيهاء االحتالل اإلسرائنلي، وا 

كما ندن  مشروع القرار االستنطايي ونؤكد عدم شرعنته، وضرورة رفع مكاية دولة فلسطن  إلى دولة كاملة 
فة األسرى المعتقلن  في السجو  اإلسرائنلنة، ورفع الحصار العضونة في األمم المتحدة، واإلفراج ع  كا

 اإلسرائنلي ع  قطاع غزة.
 81/88/1083الشرق، الدوحة، 

 
 "األونروا"الفلسطينيين ترفض أي تقليص لخدمات  لالجئينالعربية المضيفة  الدول .58

تقلنص في مستوى  أعربت الدول العربنة المضنفة لالجئن  الفلسطنينن  رفضها أي: محمد الدعمه - عما 
 الخدمات التي تقدمها وكالة األويروا.

وقال مدنر عام دائرة الشؤو  الفلسطنينة في وزارة الخارجنة األردينة محمود العقرباوي لدى ترؤسه، أمس، 
أعمال االجتماع التيسنقي للدول العربنة المضنفة لالجئن  الفلسطنينن ، إ  هياك توافقا بن  الدول العربنة 

حول مستقبل عمل الوكالة وضرورة وفائها بالخدمات التي تقدمها لالجئن  الفلسطنينن  إلى حن   المضنفة
 حل قضنتهم، وفقا لقرارات الشرعنة الدولنة ذات العالقة.
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وتقدم وكالة األويروا الخدمات الصحنة والتعلنمنة واإلغانثة االجتماعنة والتأهنلنة ألكنثر م  خمسة مالنن  
و  في مياطق العملنات الخمس وهي األرد  وسورنا ولبيا  والضفة الغربنة وقطاع الجئ فلسطنيي نقنم

 غزة.
 81/88/1083الشرق األوسط، لندن، 

 
 مطالبة بجلسة برلمانية خاصة ووقفة تندد بتهويد القدسالمغرب:  .59

عقد جلسة  دعا عبد اهلل بوايو، رئنس فرنق العدالة والتيمنة بمجلس اليواب، رئاسة البرلما  إلى: هسبرنس
خاصة حول القدس لمدارسة الوضعنة واتخاذ ما نلزم م  قرارات وتوصنات واقتراحات في هذا األمر، مشددا 
على دق ياقوس الخطر األخنر أل  أهل القدس نستغننثو  م  تدينس الصهانية المغتصبن  لبنت المقدس، 

 وراتهم اللعنية.والذن  صاروا قاب قوسن  أو أديى م  هدمه بحفرناتهم المزعومة وميا
المؤسسات الرسمنة التي تملك وحدها حق تمنثنل موقف المغرب الرسمي م  مستجدات "وطالب بوايو 

بالتحرك لدعم مطالب التحقنق في حقنقة اغتنال الرئنس الشهند ناسر عرفات مسموما، مؤكدا على  "القضنة
سونسري م  ميطلق التزام المغرب الدائم بياء ذلك على يتائج التحقنق التي أعليها مؤخرا الفرنق ال" ةضرور 

لى روابط األرض  والمبدئي لدعم القضنة باليظر إلى العالقات التارنخنة التي جمعت المغرب بفلسطن  وا 
واألمالك الوقفنة فضال ع  ترؤس الملك لمؤسسة بنت مال القدس الذي ينثم  ما تقوم به المؤسسة م  عمل 

 ."هام صامت ومنثابر
في وقت يظم فنه العشرات م  المغاربة وقفة احتجاجنة عشنة أمس  "فرنق المصباح" وتأتي دعوة رئنس

الجمعة أمام البرلمايي المغربي وسط العاصمة الرباط، رافعن  شعارات تيدد بالتهوند الذي تتعرض له 
 األراضي المقدسة والصمت الرسمي على الجرائم المرتكبة غي األراضي المقدسنة.
 87/88/1083والتراث،  مؤسسة األقصى للوقف

 
 في فلسطيندرهم مليون  900مشاريع بـ  نفذتاألحمر  الهاللاإلمارات:  .61

يفذت هنئة الهالل األحمر في فلسطن  برامج إيساينة ومشارنع تيمونة، خالل العقدن  الماضنن  بقنمة  :وام
 ألف درهم. 380ملنويًا و 144

ملنات اإلغانثنة والمشارنع اإليشائنة والتيمونة إلى جايب وذكرت الهنئة في تقرنر لها أ  البرامج تضميت الع
 المساعدات المقطوعة ومشارنع الخدمات الصحنة والبرامج الموسمنة وكفالة األنتام.

 81/88/1083الخليج، الشارقة، 
 
 جل دفع عملية السالمأاالستيطان من "إسرائيل" وينتظر مبادراتها حول هوالند يتعهد بضمان أمن  .60

، األحدمساء  أكدالرئنس الفريسي فريسوا هواليد، م  القدس، أ   81/88/1083س، القدس، القديشرت 
 دفع لعملنة السالم مع الفلسطنينن . إعطاءيه نيتظر "مبادرات" م  إسرائنل حول االستنطا  للمساعدة في أ

نارته إلسرائنل م  ز  األولوقال هواليد في مؤتمر صحافي مع يظنره اإلسرائنلي شنمعو  بنرنس في النوم 
"، -)الفلسطنينن ( األسرىسراح  إطالق-الفلسطنينة "هياك مبادرات بالفعل م  الجايب اإلسرائنلي  واألراضي
 تبقى متوقعة خصوصا في ما نتعلق باالستنطا ". أخرىمبادرات " أ مضنفا 
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عباس "المبادرات" التي الرئنس الفريسي ايه سنتياول االنثين  في رام اهلل مع يظنره الفلسطنيي محمود  وأكد
اتفاق يهائي لسالم عادل ودائم"، مشددا على  إنجاد"م  الملح  وأضاف نيتظرها م  "الجايب الفلسطنيي".

 "حل الدولتن " اإلسرائنلنة والفلسطنينة. أهمنة
 أنامالفلسطنينة تستغرق نثالنثة  واألراضيإسرائنل  إلىزنارة  األحدوكا  الرئنس الفريسي فريسوا هواليد بدأ 

 .اإلنراييالملف اليووي  إلىالتأكند بأ  فريسا "ل  تتراجع" باليسبة  إلىسارع في بدانتها 
الرئنس اإلسرائنلي شنمعو  بنرنس ورئنس الوزراء  أبنبوكا  في استقباله في مطار ب  غورنو  في تل 

 بينامن  يتيناهو الذي سنجتمع به الحقا.
، فا  اإلنرايي"حول الملف  أبنبب  غورنو  بالقرب م  تل  وقال هواليد خالل حفل استقباله في مطار

فريسا تعتبر االيتشار اليووي خطرا وتهدندا خاصة ضد إسرائنل والميطقة وبطبنعة الحال نشكل تهدندا 
 للعالم".

سالم  إلىتؤدي  أ علق آماال كبنرة على المفاوضات التي تجرويها مع الفلسطنينن . نجب أقال هواليد: "و 
 دائم ويهائي نلبي جمنع المطالب".عادل و 
إيه "جاء إلى إسرائنل لنيقل رسالة يقال ع ، ا ف ب، أ  هواليد قال  81/88/1083الغد، عمان،  وذكرت

 تأنند فريسا والذي نستيد إلى التارنخ المشترك بنيهما ميذ فترة طونلة".
بمنثابة تأكند م  جدند لمدى التزام  وأكد هواليد لدى وصوله إسرائنل في بدانة زنارة رسمنة أ  "زنارته هي

 فريسا ببذل كل جهد مستطاع م  أجل ضما  عنش إسرائنل بسالم وأم ".
وفي سناق آخر، أشار إلى أيه "نتوجب أ  تيتهي المفاوضات مع الفلسطنينن  بإحالل سالم عادل ودائم"، 

على أ  فريسا "ل  تتراجع" باليسبة  مبنًيا أ  هياك حاجة إلى التحلي بالشجاعة والتصمنم والمنثابرة. كما أكد
 .اإلنراييللملف اليووي 

 
 "إسرائيل"و بالواليات المتحدة "ثقته"م الذي قتل عرفات هو روبرت فيسك: السّ  .62

كتب مراسل صحنفة االيدبيديت، روبرت فنسك مقاال بعيوا  "السم الحقنقي الذي قتل : معا - بنت لحم
سرائنل بأمرنكاعرفات هو نثقته   ء ما زال أبياء شعبه ندفعو  نثميها حتى النوم".أخطا -وا 

وقال فنسك إ  ناسر عرفات قدم الكنثنر م  التيازالت إلسرائنل أليه أضحى طاعيًا في الس  حنيها وأراد أ  
نذهب إلى فلسطن  قبل أ  نموت، مضنفًا أ  العدند م  "أيصار عرفات السناسنن  ما زالوا نقدمو  

 التيازالت حتى نوميا هذا".
أوسلو لم نك  قد رأى في حناته أي مستعمرة نهودنة  اتفاقوأوضح فنسك في مقاله أ  عرفات عيدما وقع 

 مبينة على األراضي المحتلة، فعرفات ونثق باألمرنكنن  وباإلسرائنلنن  وبأي شخص نقول كالم موزويا".
نروت نثم نستقبل في البنت وأضاف أيه م  المرهق أ  نبدأ المرء حناته المهينة بأيه "إرهابي خطنر" في ب

 األبنض على أيه "رجل دولة"، نثم تصيفه إسرائنل نثاينة بأيه "ارهابي"".
ووصف فنسك األنام األخنرة لعرفات في مقره في رام اهلل وكنف كايت تسقط علنه القذائف اإلسرائنلنة. وقال 

 هقًا ومرنضًا".فنسك إ  "القلنل م  زائرنه وصفوا عرفات حنيها بأيه كا  نبدو ضعنفًا ومر 
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ويقاًل ع  فنسك فإ  أحد الدبلوماسنن  اإلسكيديافنن  الذي استطاع مقابلة عرفات في هذه الفترة قال إ  
"عرفات ال نرتدي الجوارب"، موضحًا أيه خالل المقابلة كا  نزنل الخالنا المنتة م  قدمنه"، مضنفًا أ  

 "دورات المناه كايت رائحتها كرنهة".
 مع عرفات عيدما يقل للمعالجة في بارنس وقبل وفاته". اإليساييإسرائنل أظهرت تعاطفها وقال فنسك إ  "

 81/88/1083وكالة معا اإلخبارية، 
 
 االستقالل الفلسطيني علم فلسطين إحياء لذكرى بألوانفيها  برج أطولكولومبيا تضيء  .63

 "بوغوتا"برج في كولومبنا بالعاصمة  أطول األحدولند عوض: أضاءت ألوا  العلم الفلسطنيي لنلة  -رام اهلل 
 إلعال  االستقالل الفلسطنيي.  10ساعات، إحناًء للذِّكرى الر  3لمدَّة 
با  دولة فلسطن  احتلت مكايا خاصا في قلب العاصمة الكولومبنة بإضاءة  األحدمصادر فلسطنينة  وأكدت

واليصف مساء وحتى التاسعة  ، في تمام الساعة السادسة"COLPATRIAبرج "أطول برج في كولومبنا 
الحدننثة والتي نتحكم بها  LEDواليصف لنال بألوا  ورسم العلم الفلسطنيي، باستخدام تقينة أضواء الر

با  المالنن  م  سكا  المدنية شاهدوا البرج الرتفاعه الشاهق  األحد "وفا"وكالة   وأوضحتحاسوبنا. 
لجالنة الفلسطنينة والعربنة والعدند م  سكا  المدنية ألخذ وموقعه االستراتنجي، وتجمع العشرات م  أبياء ا

قنام حزب القطب الدنمقراطي البدنل برفع العلم الفلسطنيي  إلىالصور التذكارنة لهذه المياسبة، مشنرة 
 بجايب العلم الكولومبي في مبيى الحزب المركزي، احتفاء بذكرى استقالل دولة فلسطن  الخامسة والعشرن .

 81/88/1083ربي، لندن، القدس الع
 
 مليار دوالر 810بـ صفقاتمعرض دبي للطيران:  .64

أبرمت شركات الطنرا  الخلنجنة صفقات جدندة، أمس، لشراء طائرات مدينة تزند قنمتها على : رونترز
، ما نبرز تحواًل في منزا  القوى في قطاع "معرض دبي للطنرا "ملنار دوالر، وذلك في أول أنام  800

أحدث طائراتها رسمنًا وندعم أنضًا طائرات تيتجها شركة  "بونيغ"نعطي دفعة إلطالق شركة الطنرا  و 
 ."انرباص"

م   "بونيغ"طائرة  800، ومقرها دبي، موجة الشراء، أمس، بطلبنة لشراء "شركة طنرا  اإلمارات"وقادت 
 ائمة األسعار.ملنار دوالر، وفقًا لق 89الجدند، في صفقة قنمتها  "المنيي جامبو 888"طراز 

، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم، "310-انه"م  طراز  "انرباص"طائرة  00وطلبت الشركة أنضًا شراء 
 ملنار دوالر. 13في صفقة قنمتها 

الخطوط الجونة "و "االتحاد للطنرا "ومع الطلبنات التي تقدمت بها شركات طنرا  خلنجنة أخرى، م  بنيها 
الجدندة التي كايت تحمل  "888"طائرة م  طائرات  104أ  لدنها تعهدات بشراء  "بونيغ"، أعليت "القطرنة

ملنار دوالر بحسب قائمة األسعار، وهي أكبر  800سابقًا، بما قنمته يحو  "اكس-888"االسم الكودي 
 طلبنة إجمالنة في تارنخ الشركة.

الجدندة  "888»"ق الطائرة جنمس ماكيريي، في مؤتمر صحافي إلطال "بونيغ"وقال رئنس مجلس إدارة 
اكس كا  -888اإلقبال على الطائرة "رسمنًا في حضور حاكم دبي الشنخ محمد ب  راشد آل مكتوم، إّ  

 ."مذهالً 
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وتتيافس شركات الطنرا  في ميطقة الخلنج على حصة في حركة المالحة الجونة عبر الميطقة بفضل 
 ق والغرب.االزدهار المتيامي وموقعها االستراتنجي بن  الشر 

ومع أزمة السنولة التي تعايي ميها شركات طنرا  أوروبنة كنثنرة تضررت م  الركود، باتت صفقات 
 ."انرباص"و "بونيغ"الشركات الخلنجنة تزداد أهمنة لكل م  

وبنع ما " شركة االتحاد للطنرا "لر "درنمالنير 818"طائرة م  طائرات  30أنضًا على بنع  "بونيغ"ومع اتفاق 
الميخفض التكلفة، تبدو الشركة األمنركنة في  "فالي دبي للطنرا "لشركة  "838"م  طراز  800على  نزند

 في سباقهما على الطلبنات في معرض دبي. "انرباص"طرنقها للتفوق على 
طائرة تتضم  خنارًا لشراء  18لشراء  "شركة االتحاد للطنرا "ع  صفقة مع  "انرباص"وبرغم ذلك، أعليت 

طنرا  "ملنار دوالر، فضاًل ع  الطلبنة التي تلقتها م   1964إضافنة وقد تصل قنمتها إلى  طائرة 30
 ."اإلمارات

 81/88/1083السفير، بيروت، 
 
 
 
 غزةتجربة  .65

 د.أحمد يوفل
مررت غرزة بعرردة تحروالت وتقلبررات قبرل أ  تصررنر إدارة األمرور فنهرا إلررى حركرة حمرراس. فميرذ سررتن  سرية وغررزة 

رنة. وايطلقت ميها عملنات مقاومة إلسرائنل برضا مصر في مرحلرة نثرم بغنرر رضراها فري تابعة لإلدارة المص
تحرت االحررتالل اإلسرررائنلي. وعمررل فنهرا االحررتالل عملرره تفكنكررًا  98مرحلرة أخرررى. نثررم وقعرت بعررد حرررب سررية 

فرري غررزة  لعرررى المجتمررع وميظومترره القنمنررة واألخالقنررة، واجتهررد فرري يشررر العمررالء والمخرردرات وغنرهررا.. وأقررام
عرردة مسرررتوطيات ترررتحكم فررري القطررراع. وفرري يهانرررة النثماينينرررات بررردأ تشررركنل حركررة حمررراس. لكررر  السررراحة كرررا  
نسرررنطر علنهرررا عملنرررًا ميظمرررة التحرنرررر بفصرررائلها المختلفرررة وبررراألخص واألقررروى واألبررررز حركرررة فرررتح، ورقابرررة 

الم، نعاويهرا فري ذلرك طرابور االحتالل لنست بالشيء الهن .. برل هري لعلهرا األدق واألدهرى علرى مسرتوى العر
 طونل م  العمالء المدربن  على المهمات القذرة تدرنبًا فائقًا.

وبقرري الحررال علررى هررذا، َجيررن  نتشرركل فرري رحررم المجتمررع الغررزي، هررو حركررة حمرراس، وحركررات مسررنطرة علررى 
 الشارع، هي الجبهات والميظمات الفلسطنينة، واحتالل قمعي مهن .

ة دخررول الفرراتحن  وكأيرره صررالح الرردن  القررر  العشرررن .. وأّمررل الشررعب خنرررًا نثررم جرراء دخررول عرفررات إلررى غررز 
بدخولرره، لكرر  الصرردمة كايررت فرروق المتوقررع والمحتمررل بسررلوك الميظمررة الترري برردأت بالتضررننق علررى المقرراومن  

ع، والتيسررنق األميرري الررذي برردأ مبكرررًا، وبالتجرراوز المررالي واألخالقرري واسررتخدام اليفرروذ فرري اإلنثررراء غنررر المشرررو 
وفررض الهنميرة علررى اليراس.. فبردأ المجتمررع نفقرد نثقتره فرري فرتح وعرفرات والجبهررات تردرنجنًا كلمرا زاد تجرراوزهم 
وطغنايهم. وبدأ ظهور الولند الجدند حماس بعملنة هيا وعملنة هياك، وبدأ ايتباه الياس نيشد إلى هذا الياشئ 

وعلرى نرد السرلطة مررات، وكايرت إسررائنل تعلر   الجدند، وقد اعتقل رموز هذا التيظنم على نرد إسررائنل مررات،
 أحنايًا: لقد اعتقليا الريتنسي أو أحمد ناسن  بياء على طلب م  سلطة عرفات أو عرفات يفسه.
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وكا  التعذنب في سجو  السلطة للشباب المقاوم نفوق تعذنب إسررائنل، والتجراوز علرى الردن  والمتردنين  مر  
الزهار يفسه لم نسلم م  هذا، بل إ  بعضهم كا  نسب كرل مقدسرات دوس اللحى، وقلعها بالكماشات، حتى 
 المسلمن  إمعايًا في اإلهاية والتعذنب.

« المعلررم»وبالمقاومرة ايسررحبت إسرررائنل مر  القطرراع، نثررم جرررت االيتخابرات، وقررد قلررت فرري أكنثرر مرر  مقررال: إ  
من  وال نكررهررا. والحررظ تجربررة األمرنكرري والصررهنويي نسررمح بااليتخابررات الحرررة مرررة لنقررنس بهررا شررعبنة المسررل

العرررالم العربررري مرررع االيتخررراب طرررواًل وعرضرررًا مررر  الجزائرررر إلرررى مرررا شرررئت، فسرررتجد مصرررداق مرررا قلرررت.. كايرررت 
االيتخابرات التري فاجرأت العرالم بفرروز كاسرح لحركرة حمراس، وكرا  المتوقررع أ  تريجح السرلطة فري إفشرالها كمررا 

كرس هرو الرذي حصرل، فرإ  تجراوزات فرتح وأجهزتهرا يجح العسكر م  بعرد فري إفشرال تجربرة مصرر.. لكر  الع
 األمينة جعلت الياس تيتظر ساعة الخالص.

فوقعت مواجهات استمرت متقطعة لشهور، نثم ايتهت بإخراج فتح م  الواجهة والهنمية والسلطة واليفوذ وبقري 
نرة المرؤنثرة إلرى جيروب التيظنم بطبنعرة الحرال. قبلهرا كايرت واقعرة مررج الزهرور التري ترم فنهرا إبعراد الرمروز الدني

لبيا  وكايرت إلسررائنل تجربرة مررة مينرت فنهرا بخسرائر إعالمنرة ضرخمة، وقرد أدار الشرباب الريتنسري والردونك 
وم  معهم معركة اإلعالم في مرج الزور بكفاءة واقتردار، وعرادوا بعرد سرية بأكالنرل الغرار وشرعور االيتصرار، 

 طن  وبالذات في غزة.وم  هياك ايطلقت طاقات في إدارة الصراع في فلس
أقول يجحت حماس في استالم الوضع في غزة سناسنًا وسنادنًا. ومذ ذلك الوقت والمرؤامرات تتررى علرى غرزة 
م  كل الجهات وأولها بالطبع إسرائنل بحصارها الخايق بحرًا، فنما نتولى اليظام في مصر مبرارك بالحصرار 

ت ورفرح الفلسرطنينة، أبردعوا قصرة األيفراق لفرك الطروق المصررنة بالرذا« رفح«البري، لك  الشعب في سنياء و
ع  األعياق، فايتعشت سرنياء المهمشرة طنلرة كرل عهرود حكرم مصرر، لمراذا؟ ال يعلرم برالطبعأل فعوائرد األيفراق 

 على السنياونن  بمئات مالنن  الدوالرات. أما عوائدها على القطاع فشرنا  حناة.
 : السلطة الفلسطنينة التي كايت تميع المصالحة وتعرقلها.ونثايي المتآمرن  بعد إسرائنل ويظام مبارك

أما ع  يظام مبارك وتآمره وتيسنقه مرع إسررائنل لخيرق القطراع فحردث وال حررج. وعمرر سرلنما  كرا  نفراوض 
ينابة ع  إسررائنل بأشررس دفراع عر  إسررائنل وبرأخلص ممرا تفعرل إسررائنل. نثرم كرا  الجردار الرذي تكلفرت فنره 

 والر، وظلت تيفنه حتى اكتمل.( ملنو  د300مصر )
حتررى ال يقررع فرري « جمهرررة العرررب»علررى أ  التررآمر لررم نقررف نومررًا ولررم تهرردأ يرراره، والعرررب بررأجمعهم، أو ليقررل 

التعمرنم نتررآمرو  أو نتفقرو  وتررذكرو  مررؤتمر شررم الشررنخ إلعررادة إعمرار غررزة الرذي لررم نصررل ميره ملررنم واحررد. 
 جماهنر ونيفسوا غلنايهم نثم ال نكو  شيءألوكا  جزءًا م  المؤامرة. أ  نمتصوا غضب ال

فرري « تمرررد غررزة»أ  حمرراس سررتيتهي مرر  قطرراع غررزة علررى نررد  9/1/83وعبرراس بشررر العاهررل السررعودي ميررذ 
وبتيسررنق إقلنمرري صررهنويي ومررر النرروم الموعررود. علررى أ  المررؤامرة تغلرري مراجلهررا. ومررا إسررقاط  88/88/83

وقفرره مرر  الحرررب األخنرررة. وأظرر  أ  جررزءًا مرر  أهررداف مرسرري إال جررزء مرر  هررذه المخططررات، ودفررع الررنثم  لم
إسرررائنل مرر  الحرررب استكشررراف موقررف اليظررام الجدنرررد، ففاجأهررا أ  رئررنس وزراء مصرررر نررزور القطرراع تحرررت 
القصف، وأ  مرسي نفاوض ع  حماس بعد أ  كا  مبارك وسلنما  نفاوضرو  عر  إسررائنل، فكرا  أ  دفرع 

 ائنل ترند بشار األسد في سورنا وال تسمح بإزاحته.مرسي نثم  موقفه م  غزة وم  سورنا فإسر 
أما الحملة اإلعالمنة المصرنة فلم تتوقف طنلة حكم حماس وطنلة تزاميه مع حكم مبارك، فقد وصفت ظلمرًا 
رهرراب سررتا  ويقطررة يشررر المخرردرات فرري مصررر.. ومررا ال  وزورًا بإمررارة الظررالم، وحمرراس سررتا ، وغررزة سررتا ، وا 
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  دهس الياس في المنادن  كرايوا مر  حمراس، والطررف النثالرث الرذي كرا  نعلر  عيره نيتهي م  األكاذنب. فم
 المصرنو  دائمًا اكتشفوا أيه م  حماس وم  قتل الجيود في رمضا  هم حماس وما ال نيتهي كما قلت.

كايررت قرروات مصرررنة وفلسررطنينة تعررد برراآلالف علررى  1004-1001وقررد بلررغ التررآمر علررى غررزة أيرره فرري غررزو 
تعداد الستالم غزة م  قوات االحتالل هدنة الغزو إلعرادة عجلرة الترارنخ إلرى الروراء. فلمراذا نيقمرو  أهبة االس

م  غزة كل هذا؟ وما الرذي نيقمويره علرى غرزة؟ غرزة اآل  تتمترع بحرنرة وكرامرة أكنثرر مر  أي بلرد عربري، ولرو 
قل يسبة إدما  وأقل يسبة جرائم وأقل رفع الحصار لربما كايت م  أعلى البلدا  أميًا اجتماعنًا وأميًا عامًا، وأ

يسبة اكتئاب وضغط. في غزة نعنش رئنس الوزراء وم  قبله أحمد ناسن  في مجتمعات الالجئن  لم نغادرها 
ميهم أحد ولم نتغنر على حاله شيء. فري الوقرت الرذي فري زمر  الرمرز عرفرات شركلت لجيرة تحقنرق لرنعلم أ  

نثل هذا ال وجود له في غزة، كل قرش مسراعدات نرذهب إلرى محلره يصف الموازية قد جرى تسربه أو يهبهأل م
 وموضعه خدمة أو مرافق.

إسررالم معترردل سررمح حررق ومسرراواة ووالء للعرررب والمسررلمن  وقضرراناهم. فلررم نتررآمرو  علررنهم؟ إيرره السرربب ذاترره 
ركررة. وال الرذي حمررل االيقالبنررن  علررى التررآمر علررى مرسرري. إيره معرراداة اإلسررالم، وتصررونر ذلررك بأيرره معرراداة ح

ال فلمراذا كرا  عمرر سرلنما  نضرغط علرى حمراس  واهلل إيها المعراداة لإلسرالم. ونثاينرًا إيهرا العمالرة إلسررائنل، وا 
 أكنثر م  إسرائنل في المفاوضات؟ إيها التبعنة والعمالة.

ج ولمراذا سررمت إسرررائنل مبررارك كيزهررا االسررتراتنجي؟ ولمراذا سررمت السنسرري بالبطررل القررومي إلسرررائنل؟ ال تحتررا
إلرى عبقرنررة لرريفهم المعادلرة. إ  العررالم العربرري النرروم هرو حاضررية إسرررائنل ومتعهرد أميهررا وحمانتهررا. والحررظ أ  
كل يظام نسوق يفسه حتى يظام بشار ومعلمته إنرا ، على أيهم البردنل عر  اإلسرالمنن  والتشردد اإلسرالميأل 

ال فكنف يفسر أيه في األربعن  سية الماضنة لم تطلق م  الجوال    طلقة على إسرائنل؟وا 
ونثالررث أسررباب التررآمر علررى غررزة يجرراح غررزة فرري إدارة يفسررها ومواردهررا علررى شررح تلررك المرروارد، علررى الحقنقررةأل 

 وعلى حصار األشقاء واألعداءأل فكنف لو وصلها م  األشقاء دعم ومددأل؟
نيبغرري أ  ولررئ  تقاعسررت األيظمررة عرر  دعررم غررزة وتررآمر كنثنررر ميهررا أو جلهررا علررى غررزة فررإ  موقررف الشررعوب 

نكرررو  بررراليقنض مررر  كرررل ذلرررك أي أ  نكرررو  داعمرررًا لغرررزة مؤنررردًا وياصررررًا وال برررد مررر  التفكنرررر الجمعررري بكسرررر 
 الحصار ع  غزة وبالذات حصار عسكر مصر والسلطة الفلسطنينة.

هذه تجربرة نجرب أ  تريجح وال نجروز أ  تفشرل أليهرا تمنثرل الشرعب تمنثرناًل حقنقنرًا وتمنثرل طموحاتره المشرروعة 
 حرنة والكرامة.في ال

 87/88/1083، السبيل، عّمان
 
شكالية فقر العمال الفلسطينياالقتصاد  .66  وا 

 بكر ناسن  اشتنة
فررري ظرررل اقتصررراد فلسرررطنيي اسرررتهالكي قرررائم فررري معررردالت يمررروه علرررى ميظومرررة مررر  المسررراعدات والقرررروض 

ي الفلسررطنينة ومصررادر التمونررل الخررارجي، ومرر  واقررع اإلحصرراءات الرسررمنة، بلغررت معرردالت اليمررو باألراضرر
 على التوالي. 1081و 1088و 1080و 1004في أعوام  %9و %81.1و %4.1و %1.8يسب 
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وهرررري معرررردالت مقبولررررة يسرررربنًا إذا مررررا أخررررذيا باالعتبررررار حصررررارا خايقررررا علررررى قطرررراع غررررزة، وتذبررررذبًا فرررري حجررررم 
لكر  تلرك اليسرب تفقرد المساعدات األجيبنة، وتسربًا كبنرًا في مستحقاتيا م  المقاصة مع الجايرب اإلسررائنلي، 

أهمنتهرررا إذا مرررا سرررلطيا الضررروء علرررى عدالرررة توزنرررع مخرجرررات تلرررك اليسرررب وذلرررك اليمرررو برررن  عياصرررر اإليتررراج 
 وقطاعات االقتصاد المختلفة.

في هذا اإلطار سأتياول بشيء م  التفصنل المبسط حقنقة ذلك اليمو االقتصادي الموجه م  قبرل طبقرة مر  
شرركل يمررو فرري األربرراح والفوائررد االسررتنثمارنة وتضررخم فرري النثررروات، فنمررا  المتيفررذن  وأصررحاب المصررالح علررى

مرر  األسررر الترري تعنلهررا  %90نتراجررع معرره )وبشرركل حرراد( متوسررط أجررر العامررل الفلسررطنيي لدرجررة بررات فنهررا 
 .1081و 1000طبقة العمال نقبعو  دو  خط الفقر على امتداد الفترة ما بن  عامي

دوالرا فنمرررا نيررراهز  8980ب الفررررد مررر  اليررراتج المحلررري اإلجمرررالي بلرررغ يصرررن 1081وحسرررب إحصررراءات عرررام 
دوالر، ما نعكس ايتشار نثقافة االستهالك المعتمدة بالمقرام األول علرى  1900متوسط إيفاق الفرد للعام يفسه 

مرر  مجمرروع اإليفرراق العررام، وعلررى العوائررد الضرررنبنة المتشرركلة غالبررا  %38اسررتجداء المسرراعدات الترري شرركلت 
مر  مجمروع اإليفراق  %00ات استهالكنة ضم  بيد المقاصة مع الجايرب اإلسررائنلي، والتري شركلت م  عملن

 العام للعام ذاته.
م  مجموع الياتج المحلري اإلجمرالي، أي أ  االدخرار نسراوي  %810كما شكل معدل استهالك الفلسطنينن  

ي، وهذا نعطنيا مؤشرا على م  مجموع ياتجهم المحل %30، في حن  نستهلك الصنينو  منثاًل %10ياقص 
تحررول االقتصرراد الفلسررطنيي إلررى اقتصرراد مسررتهلك أكنثررر ميرره اقتصرراد ميررتج، وهررو نعطرري مؤشرررا أنضررا علررى 
اعتماد االقتصاد الفلسطنيي على مصادر التمونل الخارجي لسرد الفجروة برن  كرل مر  مجمروع اليراتج ومجمروع 

قتصرادي بفلسرطن  وقدرتره علرى خلرق فررص عمرل أو االستهالك الكلي، األمر الذي نقلل م  أهمنة اليمرو اال
 التقلنل م  معدالت الفقر.

 
 الحد األدنى لألجور وخط الفقر

دوالرا( للعامل شهرنًا، واحتسب  088شنكاًل ) 8000بيحو  1081تم تقدنر الحد األديى لألجور خالل العام 
المرجعنرة المكويرة مر  خمسرة أفرراد،  ذلك الرقم ع  طرنق تقدنر متوسط عدد العراملن  فري األسررة الفلسرطنينة

ذا مررا تررم ضرررب ذلررك المتوسررط بالحررد األديررى المقترررح يحصررل علررى  8.9حنررث بلررغ المتوسررط  فرررد عامررل، وا 
دوالرا( متوسرررط دخرررل األسرررررة المرجعنرررة، علمرررا برررأ  خررررط الفقرررر الررروطيي لهرررذه األسرررررة  901شرررنكال ) 1310

 دوالرا(. 901شنكل ) 1300المرجعنة نبلغ 
نس لررردي أي تحفرررظ علرررى مقررردار الحرررد األديرررى لألجرررور أو اآللنرررة التررري ترررم اعتمادهرررا لتقررردنره، لكررر  وبالترررالي لررر

تحفظي على المماطلرة والتقصرنر فري تطبنرق قرايو  الحرد األديرى لألجرور الرذي أقرر فري أكتوبر/تشررن  األول 
ع الخررراص، مررر  العمالرررة الفلسرررطنينة هرررم مررر  فئرررة العمرررال المرررأجورن  فررري القطرررا %98، مررع العلرررم أ  1081

 م  أسرهم نقبعو  دو  خط الفقر وفقا لمعنار مستوى الدخل المتاح لألسرة. %90و
مرررر  الواضررررح أ  فئررررة المسررررتنثمرن  وأصررررحاب المصررررالح واالحتكررررارات وبعررررض قرررروى الضررررغط داخررررل السررررلطة 
الفلسررطنينة تضررغط باتجرراه المماطلررة فرري تطبنررق قرررايو  الحررد األديررى لألجررور، تحررت ذرنعررة أ  هررذا القرررايو  
سنعمل على رفع تكلفة اإليتاج، وبالتالي تقلنل القدرة التيافسنة للميتجات الفلسطنينة، األمر الذي نالقري آذايرا 
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صاغنة لدى مؤسسات القرار االقتصادي لدنيا. وهيا وجدت أيه لزامرا علري توضرنح اللربس والجردل القرائم مر  
 نة.وجهة يظر أرقام وحقائق اقتصادنة م  واقع اإلحصاءات الفلسطني

( فرري قطاعررات الخرردمات والبيرراء واإليشرراءات والمالنررة %89.0نعمررل الجررزء األكبررر مرر  العمالررة الفلسررطنينة )
والترررأمن  وتجرررارة الجملرررة والتجزئرررة والمطررراعم والفيررررادق والمقررراهي والمواصرررالت واالتصررراالت، وتظهرررر أرقررررام 

ائي لتلرك األيشررطة بشركل ملحرروظ، مررا الحسرابات القومنررة ارتفراع يسرربة القنمررة المضرافة إلررى حجرم اإليترراج اليهرر
نعكس ارتفاع ربحنة تلك القطاعات وارتفراع قردرتها التيافسرنة، وعردم قابلنرة معظرم أيشرطتها للميافسرة مر  قبرل 
الميتجات األجيبنة، واستحواذ أرباب العمل فنها على الجزء األكبر م  فائض القنمة على شركل أربراح وفوائرد 

 استنثمارنة.
زالررررة أجررررور العرررراملن  فررررإذا مررررا قميررررا باحت سرررراب مجمرررروع القررررنم المضررررافة أليشررررطة القطرررراع الخرررراص الخدمنررررة وا 

واالهتالكررات السرريونة فإييررا سيحصررل علررى يتنجررة مفادهررا أ  هررامش الررربح الررذي تحققرره تلررك األيشررطة نسرراوي 
مرر  مجمرروع اإليترراج اليهررائي )قبررل الضرررنبة(. ونعيرري هررذا بشرركل أبسررط أ  كررل مائررة دوالر  %98بالمتوسررط 

دوالرا أربرراح. وفرري السررناق يفسرره يجررد أ  أجررور العمررال فرري تلررك األيشررطة ال تتجرراوز  98يتجررة نتولررد عيهررا م
 م  هنكل تكالنف اإليتاج. 38%

بمعيى آخر، فإ  تطبنق قايو  الحد األديى لألجور ل  نكو  على حساب القردرة التيافسرنة لقطاعرات اإليتراج 
األرباح المتضخمة أصرال لردى قطاعرات االسرتنثمار الخردمي الفلسطنيي، بقدر ما سنكو  على حساب فائض 

 االستهالكي.
 

 ماذا عن االستثمارات الصناعية؟
نشررغل قطرراع الصررياعات التحونلنررة )وهررو القطرراع الررذي ن خشررى علنرره عررادة مرر  ارتفرراع تكررالنف اإليترراج يتنجررة 

عرراملن  فرري ذلررك القطرراع مرر  مجمرروع العمالررة الفلسررطنينة، علمررا أ  أجررور ال %80ارتفرراع األجررور( أقررل مرر  
تعمرل  %80م  هنكل تكالنف اإليتاج الصياعي، أي أ  ارتفاع أجور العاملن  بيسربة  %10تشكل أقل م  

فقرررط، علمرررا أ  إيتاجنرررة الررردوالر الميفرررق علرررى العامرررل فررري الصرررياعات  %1علرررى رفرررع تكلفرررة اإليتررراج بيسررربة 
فرق علرى العامرل الصرياعي علرى شركل أجرر ن ولّرد دوالر، أي أ  الردوالر الرذي ن ي 1.10الفلسطنينة ال تتجراوز 

 دوالر قنمة مضافة. 1.10
دوالرات للعامرل الصرياعي التركري، األمرر الرذي نفسرر بكرل بسراطة سربب  9.0في حن  نرتفع ذلرك الررقم إلرى 

ايخفرراض تكلفررة الحصررول علررى ميتجررات تركنررا، فرري حررن  أ  أجررر العامررل الصررياعي فنهررا نفرروق أجررر العامررل 
 سطنيي بأكنثر م  الضعف.الصياعي الفل

 
بكررل بسرراطة ال بررد لمؤسسررات القرررار االقتصررادي الفلسررطنيي مرر  العمررل علررى رفررع وتحسررن  إيتاجنررة العامررل 
الصياعي الفلسرطنيي لترتمك  تلرك الميشرآت الصرياعنة مر  تحمرل أعبراء تطبنرق قرايو  الحرد األديرى لألجرور، 

قراننس الفلسرطنينة وتعزنرز دورهرا الرقرابي علرى وقد نكو  ذلرك مر  خرالل تفعنرل دور مؤسسرة المواصرفات والم
الميتجررات الفلسررطنينة، أو مرر  خررالل تشرررنعات وتسررهنالت تحفّررز عملنررات يقررل تكيولوجنررا اإليترراج الصررياعي 

 الحدنث.
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 رفع المهارات والقدرات اإلنتاجية
الصرياعي الفلسرطنيي وال بد في هذا اإلطار م  اإلشرارة إلرى أهمنرة رفرع المهرارات والقردرات اإليتاجنرة للعامرل 

مرر  خررالل دورات ترردرنب وتأهنررل داخررل الرروط  أو خارجرره تمكرر  العمررال والفينررن  الصررياعنن  مرر  اسررتنعاب 
تكيولوجنا اإليتاج الحدننثة، وهيا نكم  دور مؤسسراتيا االقتصرادنة المختصرة كروزارة االقتصراد الروطيي وغررف 

 التجارة والصياعة وهنئة المد  الصياعنة.
ل علررى دورات ترردرنب وتأهنررل للعرراملن  تعتبررر مرتفعررة يسرربنا للميررتطج الصررياعي الفلسررطنيي، فتكررالنف الحصررو 

ميها متوسطة، أي  %8م  الصياعات الفلسطنينة تعتبر صياعات صغنرة، و %40خاصة إذا ما علميا أ  
  جرزءا أ  قدرتها على تحمل أعباء تكلنف التردرنب والتأهنرل ميخفضرة يسربنا. فري هرذا السرناق مر  المعلروم أ

ال نسررررتها  برررره مرررر  المسرررراعدات المقدمررررة مرررر  المررررايحن  تأتنيررررا علررررى شرررركل دورات تدرنبنررررة توزعهررررا السررررلطة 
 الفلسطنينة على وزاراتها بما لم نحقق أي قنمة مضافة ملموسة على األرض.

  إذ  ما المايع أ  نتم توجنه جرزء مر  تلرك الردورات التري نتكفرل بهرا المرايحو  للقطراع الخراص الصرياعي مر
أجل رفع إيتاجنة العمالة فنه، وبالتالي تعزنز قدرة الصرياعات الفلسرطنينة علرى تروطن  تكيولوجنرا إيتراج أكنثرر 
 تطورا تساعد في رفع القدرة التيافسنة لميتجاتها، وتقلل م  متوسط تكلفة أجور العمال في الوحدات الميتجة.

 
 أرقام صادمة لألجر الحقيقي
كسرية أسراس مرجعنرة لحسرابات معردالت اليمرو  1000مردت علرى تنثبنرت العرام في هذا الجزء م  التقرنرر اعت

في األجر االسمي واألجر الحقنقي للعاملن  في القطاعن  العام والخاص، معتمدا بذلك على معالجرة بنايرات 
األجور واألرقام القناسنة ألسعار المستهلك م  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطنيي. حنث قمت بعزل آنثرار 

للوصول لمعدل األجرر الحقنقري، أو مرا  1081إلى  1000لتضخم ع  متوسط األجر االسمي لألعوام م  ا
 نمك  اعتباره تغنرًا في القوة الشرائنة للتدفقات اليقدنة للعامل أو الموظف.

علرررى أسررراس العرررام  1081فقرررد بلرررغ معررردل اليمرررو التراكمررري لليررراتج المحلررري اإلجمرررالي باألسرررعار النثابترررة للعرررام 
، فرري حررن  ايخفضررت القرروة الشرررائنة لألجرر الحقنقرري للعرراملن  فرري القطرراع الخرراص خررالل %90يسربة  1000

. في الوقت الذي لم تيخفض فنه القوة الشرائنة لرواتب موظفي القطاع العام، حنرث %11الفترة يفسها بيسبة 
 ة الشرائنة لتدفقاتهم اليقدنة.عادلت الزنادة السيونة في رواتبهم معدالت التضخم السائدة، ما أدى لنثبات القو 

مررع مالحظررة أ  الفترررة المررذكورة صرراحبها تغننرررات ملموسررة فرري أيمرراط اسررتهالك الموظررف الفلسررطنيي باتجرراه 
المزند م  السلع الكمالنة واالستهالكنة ألغراض الرفاه ومحاكاة أيماط استهالك الوسرط المحرنط، األمرر الرذي 

ة مرر  اإلجررراءات اليقابنررة االحتجاجنررة بهرردف رفررع أكبررر للرواتررب، ال أدى بمرروظفي القطرراع العررام التخرراذ سلسررل
 لنتياسب مع المستوى العام لألسعار، ولك  لنتياسب مع التغننرات الجوهرنة على أيماط استهالكهم.

شررنكال  80.8يرراهز  1081وفرري السررناق يفسرره يالحررظ أ  متوسررط األجررر االسررمي للعامررل الفلسررطنيي للعررام 
، ومرررع معررردل 1000دوالرا تقرنبرررا( خرررالل عرررام  84شرررنكال ) 99.1كرررا  أجرررره نصرررل إلرررى  دوالرا( بعرردما 18)

، يجررد أ  العامررل الفلسررطنيي نحترراج أ  1000مقاريررة مررع العررام  1081للعررام  %00.9تضررخم تراكمرري بلررغ 
دوالرا( تقرنبرا لنحرتفظ برالقوة الشررائنة يفسرها لمتوسرط أجرره  14شرناكل ) 800نصل متوسرط أجرره الحرالي إلرى 

 .1000السائد في العام 
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 دور المنظمات النقابية
نالحررظ فرري الحالررة الفلسررطنينة ارتفرراع القرروة التفاوضررنة ليقابررات مرروظفي القطرراع العررام الررذن  ال نشرركلو  سرروى 

م  مجموع العمالة الفلسطنينة، ونرجرع ذلرك لكرويهم أكنثرر تيظنمرًا مر  عمالرة القطراع الخراص الرذي  11.8%
تصررادنة غنررر الميظمررة، وأنضررا لكررويهم نمنثلررو  شرررائح وأيشررطة اقتصررادنة وخدمنررة نغلررب علنرره األيشررطة االق

دارة يقابررة المرروظفن   حساسررة كررالتعلنم والصررحة وكافررة أيشررطة القطرراع العررام، كمررا أيرره نيطرروي فرري عضررونة وا 
دارنًا ومالنًا.  العمومنن  العدند م  الشخصنات المتيفذة سناسنًا وا 

مقومرررات المرررذكورة آيفرررا )رغرررم أ  عمرررال القطررراع الخررراص نشررركلو  أكنثرررر مررر  وتفتقرررد يقابرررة العمرررال لكرررل تلرررك ال
مر  مجمرروع العمالرة(، مررا أدى اليخفرراض القروة التفاوضررنة لتلرك اليقابررة، وعرردم مقردرتها علررى تحقنررق  98.9%

زنادة عادلة في متوسطات األجور المدفوعة لعمالها، بل إيها حتى اآل  لم تتمك  م  الضغط باتجاه تطبنرق 
 الحد األديى لألجور الذي أقر ميذ أكنثر م  عام. قايو 

مرر  كررل مررا سرربق، يجررد لزامررا علررى السررلطات التشرررنعنة والتيفنذنررة والقضررائنة الفلسررطنينة اإلسررراع فرري تطبنررق 
قررايو  الحررد األديررى لألجررور، األمررر الررذي سنسرراعد فرري التقلنررل مرر  التفرراوت الكبنررر فرري توزنررع الرردخل، وزنررادة 

لفاعلررة اقتصررادنا، وصرروال لجيرري مكاسررب تراكمررات اليمررو علررى شرركل تيمنررة اقتصررادنة حجررم الطبقررة الوسررطى ا
 حقنقنة، تضم  يوعنة حناة كرنمة لكافة شرائح المجتمع الفلسطنيي.

 81/88/1083، الجزيرة نت، الدوحة
 
 تترنحمصر  .67

 سمدار بنري
فنبتسرم لرك ابتسرامة قصرنرة  قل لي ما هي اليكتة االخنرة، أيت تقول للمصرري الرذي تلتقنره فري اقصرى العرالم.

، فنروي اليكتة االخنرة وحتى في أشد االوقات، ’واحدا ميا‘وكأيك أمسكت به متلبسا، أو لعله نغمز لك بايك 
 االزمات السناسنة، التوتر االميي والضائقة االقتصادنة، فا  المصرنن  ال نفقدو  حس الدعابة. 

انر مرر  أذ  الررى أذ  وال ترريجح الرقابررة فرري ميعهررا. علررى كررل قضررنة نعقبررو  بقرصررة، تتطررور الررى قصررة تتطرر
نرررروو  عررر  الررررئنس مبرررارك بايررره كرررا  لررره مبعررروث سرررري الرررى المنرررادن ، اللتقررراط مرررا الرررذي نضرررحك اليررراس، 
ولتشرررخنص الرررى أنررر  تهرررب رنررراح الشرررارع. ال نمكررر  الحرررد أ  نعررررف مررر  الرررذي نيرررتج اليكرررات علرررى حسررراب 

نعمل بوتنرة يكتتن  نثالث يكات في النوم. بربك، قل لي ما هي السناسنن ، وم  نلذع الفاسدن . خط االيتاج 
اليكتة االخنرة، تقول للمصري، حتى تحصل على آخر االخبار الحقنقنة، مر  هرو العردو الرذي نحترل عيراون  

 الشارع. 
ولكرر  اليكتررة االحرردث أطلقررت ميررذ اال  السرربوعن : نتحرردنثو  عرر  الدسررتور الجدنررد الررذي نررأتي لنطرررح يموذجررا 

ا م  الدنمقراطنة وحقوق االيسا  في مصر، ونعد بروالنتن  للررئنس. والنرة اولرى فري القصرر، والنرة نثاينرة واعد
في السج . وكلفت هذه اليكتة غالنا اليجم التلفزنويي المصري باسرم نوسرف الرذي نقردر بريامجرا سراخرا حطرم 

 عربي. ارقاما قناسنة في المشاهدة، لنس فقط في مصر بل وفي كل ارجاء العالم ال
تشرررن  النثررايي، بعررد أ  سررخر نوسررف، طبنررب قلررب فرري اختصاصرره، مرر  الرررئنس المخلرروع مبررارك ومرر   1فرري 

الرئنس المعزول مرسي وتجرأ على لذع الرجل القوي الذي ندنر مصر، الجيرال السنسي، ابلغره صراحب قيراة 
 تلفزنو  سي.بي.سي بايه نطفئ الكامنرات في االستدنو وبعث به الى بنته. 
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هرعوا ال  نعليوا با  لنس لهم أي ضرلع فري ’ الجيرال‘الرئاسة في القاهرة والمستشارو  االعالمنو  لر  قصر
 العزل الصاحب. 

امررام الكررامنرات ونرردور لسررايه ’ الرردكتاتور‘هررذا بالضرربط مررا نرريقص اال  الحكررم العلمررايي المؤقررت. أ  نجلررس 
غرررة الترري حفرهررا الرررئنس اوبامررا بقررراره تقلررنص الررالذع ضررد الرردب الروسرري الررذي دخررل بحذائرره العسرركري فرري النث

 وتجمند المساعدات العسكرنة لمصر. هذا لنس موضوعا سناسنا، بل هو خناية للشرف الوطيي.
المهردد فري نروم أمرس ’ االهررام‘نمك  ايتاج عدد ال حصر له م  اليكات على الطرنقرة المصررنة عر  عيروا  

وسررنا، تبررادل للوفررود، ترردرنبات عسرركرنة وصررفقات سررالح والررذي نضررم  تعاويررا عسرركرنا كررامال بررن  مصررر ور 
يحرر  ال يبرردل العالقررة مررع ‘بالملنررارات. وبالمقابررل، فررا  التلعررنثم الررذي نخرررج مرر  وزارة الخارجنررة المصرررنة فرري 

هررذه لنسررت يكتررة، سررنقول لررك المصررري، اوبامررا حفررر الحفرررة والرردب ’. واشرريط  بررل ييرروع فقررط مصررادر السررالح
 الروسي قفز النها. 

نشرح لك المتهكمو  با  مصر تصعد على مسار لغم متفجر، م  جرنرة امرنكنة تلقرت صرفعة ريايرة الرى وس
جرنررررة روسرررنة فررري حفاضرررات تصررردر رائحرررة يتيرررة. وحسرررب احررردى الروانرررات فرررا  الحررردنث نررردور عررر  صرررفقة 

تمونرررل أساسرررنة: إذ كرررا  اوبامرررا سنسرررنر يحرررو اتفررراق مرررع االنرررراينن ، فرررا  القصرررر الملكررري السرررعودي سرررنتجيد ل
 ارسالنات السالح الروسي، الطائرات القتالنة والمعدات العسكرنة الحدننثة الى مصر. 

كنفما يظريا الى التحالفات واالتفاقات، فا  هذه أيبراء سرنئة. رئرنس الروزراء يتينراهو نسرافر هرذا االسربوع للقراء 
و أ  نقولره عر  العرودة الروسرنة مع الرئنس بوتن . سنتحدنثا  ع  انرا ، ع  الفلسطنينن . ماذا نمك  ليتيناه

الررى مصررر؟ ا  نشررتكي مرر  اوبامررا فرري موسرركو؟ ا  نطلررق مالحظررة سررامة مررا علررى يمررط السرراخر المصررري؟ 
 الربنع العربي مات، اهلل نرحمه. أهال وسهال بوجع الرأس لهزة الخرنف والشتاء. 

 88/88/1083ندنعوت 
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