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 6917ح: المفاوضات لن تجلب دولة ولو على حدود ل  رمضان ش .0

األمررري  العرررام للركرررا الميرررا  ا سرررالمي  ررري  ، أ أ ف ب، وعررر  69/66/1063، ، بياااروتاألخباااارذكرررر  
 ي كلما عبرر الر اةرا التليويونيرا  رالل التيرال نامترك اللركرا  ري م ينرا  أك  ح، لسطي  رمضا  عب  اهلل شل  

م  يشك بق را المقاوما على استعا ا األرض، عليرك أ  يشرك »م الثمانيا، أ  غوا، بمناسبا ذكرى لرب األيا
، مبي نًا أ  المقاوما  ي أي معركا مقبلا ال تملرك الال أ  تنتصرر وسرتلقل الموير   «بأ  تكو  تلك األرض لنا

 9191المشررررول الررروطني اليلسرررطيني الرررذي يتلررر ة عررر   ولرررا مسرررتقلا علرررى لررر و  عرررام »وأوضرررح شرررلح أ  
سررراةيل لرر  تتنراول عرر  شرريء للشررعب بالمي اوضرا ، لرريق  قررط غيررر ممكر ، بررل مسررتليل وأ سررم علرى ذلررك، وا 

 « اليلسطيني
 ترل عر را  يبعرة برسرالا اللرى كرل المرراهني  علرى أي سرالم »وبشأ  و اا الررةيق ياسرر عر را ،  رال شرلح  

مسررتقبل وأي مصررير ننتاررر  مر  السررراةيل أنررك الذا كررا  عر ررا  الررذي  اسررميم مرراةوا نوبررل للسررالم  تلررو ،  رر ي 
ل،  ررالعو ا الررى المياوضررا  أو اسررتمرارها مضررر مرر ًا بالمصررللا الوطنيررا،  وأمررام مررا تيعلررك السررراةيل مرر  توررو 

 « وااللتالل م   الليا سيكسب عامل الوم  لتيوي  ما تبقى م  األرض اليلسطينيا
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تبررررر أ برررررا  رار بيشرررررل  وشرررر   علرررررى ضررررررورا العرررررا ا بنرررراء المشررررررول الررررروطني اليلسرررررطيني علرررررى أسررررق م يررررر ا
 المياوضا  

م ينرا القر ق والمق سرا  تشري  مذبلرا ولررب »و ي ما يتعلل بالق ق والم اطر التي توامييا، أك  شرلح أ  
 « ماذا  عل  المياوضا  للق ق، وماذا  عل  السلطا وال ول العربيا »، متساةاًل  «تطيير عر ي

 المق سا  ا سالميا والمسيليا مي  ا ولي  اللى أ  األمر لم يع  مرهونًا بالق ق،  كل 
وش   األمي  العام للركا الميا  علرى أ  مشركلا غروا هري مروء مر  مشركلا  لسرطي ، واألومرا التري تمرر بيرا 
غررروا هررري مررروء مررر  األومرررا التررري تشررري ها القضررريا اليلسرررطينيا والمشررررول الررروطني، م كررر ًا أنرررك بررر را ا الشرررعب 

 بمصر وما تبقى م  الضيا باألر    اليلسطيني ل  يتلقل مشرول ربط القطال
الشررعب اليلسررطيني يريرر  المقاومررا  وأكبررر  ليررل علررى ذلررك هررو »وتلرر ة عرر  المقاومررا اليلسررطينيا، م كرر ًا أ  

أ ول بكل صرالا، بومو  ا  وا م  لركا لماق، ال  م  انتق  »، مضييًا  «1009 وو لماق بانت ابا  
 « لماق ينتق ها ألنيا ان رط   ي السلطا

 رر  طرررح شررلح ر يررا  عررا ا بنرراء المشرررول الرروطني علررى اسررتراتيميا م يرر ا يكررو  برنررام  المقاومررا أساسرريا و 
رررر ، وأ   وعرررر م االسررررتيرا  بررررالقرار اليلسررررطيني، وت كرررر  أ   لسررررطي  كليررررا وطرررر  للشررررعب اليلسررررطيني أينمررررا و م 

يلرل ألي ميرا أو  ةرا مر  اليلسطينيي  شرعب والر  و ضريا والر ا ال يمكر  اال رتالف علييرا، معتبررًا أنرك ال 
الشعب أ  تيرض لاًل يتضم  تناواًل ع  أي لل مر  لقرول شرعبنا كلرل العرو ا والمقاومرا والسرير والتلررك 

  ي كل بقعا  ي هذ  األرض 
وشر   علرى اعتمرا  لرل و يررار المقاومرا كبرنرام  لقروى الشرعب كا ررا، وضررورا العرا ا االعتبرار للبعر  العربرري 

 األما  ضيتيا م  م ي    لتضوا سالمي للقضيا، بأ  ت
شرررار اللرررى أ  الشرررعب أ ، أ  شرررل حغررروا مررر  أشررررف اليرررور، عررر  69/66/1063القااادس العرباااي، ونشرررر  

، وأ  أكبر  ليل على ذلك هرو  روو لمراق  ري االنت ابرا  البرلمانيرا ’ يار المقاوما‘اليلسطيني يمم  على 
رغرم ان راطيرا  ري ’ لرم تيررط بالمقاومرا‘ا ، و ا ر  عر  لركرا لمراق، و رال أنير1009التي أمري   ي العرام 

 السلطا 
يشك  ي مشرروعيا لقنرا  ري  لسرطي ، وشر   علرى أ  المقاومرا ‘و ال أ  م  يشكك  ي مشروعيا المقاوما، 

ور ررررض  رررري ذا  الو رررر  العررررو ا للمياوضررررا ، وأكرررر  أ  ’  ال تملررررك الال أ  تنتصررررر  رررري أي مواميررررا  ا مررررا‘
، وأكرر  أ  المشرررول الرروطني القرراةم علررى ال امررا  ولررا مسررتقلا ’الوطنيررا مضررر مرر ًا بالمصررللا‘االسررتمرار  ييررا 
 ’ با  م  المستليل‘بالمياوضا   91على ل و  الر

وطالررب بررأ  يررتم العررا ا بنرراء المشرررول الرروطني اليلسررطيني ليشررمل كررل اليلسررطينيي ، مشرريرا اللررى أ  المشرررول 
 الوطني الذي لملتك مناما التلرير اليلسطينيا لعقو  انتيى 

وطررر  للشرررعب اليلسرررطيني أينمرررا ومررر وا، وأ  ‘وأكررر  األمررري  العرررام للميرررا  ا سرررالمي علرررى أ   لسرررطي  كليرررا 
 ’ اليلسطينيي  شعب وال  و ضيا وال ا ال يمك  اال تالف علييا

، مر  ضررورا العرا ا االعتبرار للبعر  العررب ’برنرام  لقروى الشرعب كا را‘و عا العتما  لل و يار المقاوما كر 
 ’  للقضيا اليلسطينياوا سالمي 
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 الفلسطينيين يؤكد التزامه بالمبادرة العربية لحل قضية الالجئين عباس .2
الرةيق اليلسطيني ملمو  ، أ  أ ف بنقاًل ع  وكالا رام اهلل م   69/66/1063الحياة، لندن، ذكر  

تي تبناها مملق المامعا عباق، أك  بع  لقاةك الرةيق اليرنسي  رنسوا هوالن ، تمسكك بالمبا را العربيا ال
 ،  صوصًا  ي ما يتعلل بقضيا الالمةي  اليلسطينيي  1001العربيا  ي 

و ال عباق ال  "هناك  مسا ماليي  المئ  لسطيني يمب أ  تلل مشكلتيم، لنقول ال  الصرال انتيى"  
مم المتل ا وأضاف  "نل  ملتومو  بما أ رتك مبا را السالم العربيا  ي هذا ال صوص، والذي تبنتك األ

"  وأوضح أ  "القرار نص على لل  ضيا الالمةي  لاًل 9191وأصبح  رارًا  ي األمم المتل ا يلمل ر م 
 عا اًل متيقًا عليك" 

عباق رلب بر"الويارا أ   ،ناةل موسىمراسليا  نقاًل ع  69/66/1063الحياة الجديدة، رام اهلل، وأضا   
، ال سيما  رنسا على األوروبيالستيطا  "غير شرعي" وشكر االتلا  التاري يا" للرةيق اليرنسي م ك ا ا  ا
  السراةيلم  االتيا يا  م   9191الملتلا عام  األراضيتوميياتيا م  را  ي ما يتعلل باستثناء 

و الل ومو  هوالن   ي رام اهلل تم التو ي  على  مق اتيا يا  بي  المانبي  بما  ي ذلك اتيا يا ل عم 
 تسعا ماليي  يورو واعل  هوالن  ع  نيتك ا اما م رسا  رنسيا  ي رام اهلل  اللىتصل  1093ام الميوانيا لع

 
 : قرار مركزية فتح االستمرار بالمفاوضات من شأنه أن يدخل الفلسطينيين بأزمة سياسيةتيسير خالد .3

ارا  اللمنا ولي  عوض  لذر تيسير  ال  عضو اللمنا التنييذيا م   طورا ع م الترام  ر  –رام اهلل 
ا   رار  اللىامق االثني   "الق ق العربي"واشار  ال   ي ل يثك م   التنييذيا لمناما التلرير اليلسطينيا 

اللمنا المركويا للركا  تح  ي امتماعيا الذي عق  االل  برةاسا عباق باالستمرار بالمياوضا  م  شأنك 
مو ف اللمنا التنييذيا لمناما التلرير اليلسطينيا  ا  ي  ل اليلسطينيي   ي اوما سياسيا مراء ع م الترام

اليلسطينيا الملتلا عام  األراضيالمعارض الستمرار تلك الملا ثا   ي ال تصاع  البناء االستيطاني  ي 
9191  

اشير  1وكان  مركويا  تح  رر   ي نيايا امتماعيا االل  االستمرار  ي المياوضا  للي  انتياء  ترا الر 
   نيسا  القا م اي لنيايا

هذا ي  لنا  ي مأول سياسي لقيقي، وهو اال تلترم  رارا  اللمنا التنييذيا، ’ ‘الق ق العربي’ ال  ال  لرو 
وهذا مأول سياسي  طير، وليذا نكرر  اةما التأكي  على ضرورا الترام  رارا  اللمنا التنييذيا وع م تماوو 

 ’ هذ  القرارا 
 ي ال تواصل االستيطا ،  السراةيلم  ’ لم توا ل على العو ا للمياوضا ‘ذيا وو ل  ال   ا  اللمنا التنيي

، ومضييا ’ع م االستمابا لموا ف اللمنا التنييذيا، انا اعتق  بانك ينطوي على م اطرا سياسيا كبيرا‘متابعا 
م لقراراتيا، ولك  ما  ي التوام وما  ي الترا -معارض الستمرار المياوضا -اللمنا التنييذيا عن ها مو ف‘

ليق هناك التوام بقرارا  اللمنا التنييذيا وهذا انعكاساتك ‘مضييا  ،’وهذا ت اعياتك السياسيا كبيرا و طيرا
 ’ وت اعياتك  طيرا ويمب ا  يتو ف

اليلسطينيا، االمر  األراضيوش    ال  على ا  المياوضا  بات  غطاء لتصاع  البناء االستيطاني  ي 
تواصل ‘، مضييا  9191ل و  عام  أساقي على مب أ لل ال ولتي  على الذي م  شأنك ا  يقض

مب أ لل  أساقاالستيطا  سيقضي على كل  رص التق م نلو تسويا سياسيا شاملا ومتواويا على 
 ’ ال ولتي 
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ولذر  ال  م   طورا التأ ر اليلسطيني م  التومك للمناما  ال وليا واالنضمام الييا  ي ال المراهنا 
ا  التأ ر اليلسطيني سيللل اذى بمصالح  اللىانيا ا  تلرو المياوضا  الماريا تق ما ، مشيرا على امك

انا ال ارى  اة ا م  المياوضا  وم  هذا الني  السياسي الذي ‘اليلسطينيي  وتيو  اليرص علييم، و ال 
، ويمب اعا ا يسير عليك االخ الرةيق ابو ماو  ، وا ول با  هذا سيضي   رص ع  الشعب اليلسطيني 

على اعتبار انيا عال ا  م   ولا  السراةيلالنار بيذ  السياسا واعا ا النار ايضا  ي العال ا  م   ولا 
المتل ا ووكاالتيا  األممالتالل استيطاني وتمارق التمييو العنصري، وعلينا الذهاب لكل م سسا  

لا التالل كولونيالي استيطاني وتمييو ك و  السراةيلواميوتيا واالنضمام الييا والمطالبا بالتعامل م  
 ’ عنصري، وهذا الذي يمك  ا  ي رج اللالا اليلسطينيا م  هذا الترام  والتر ي الذي تعيشك

اما االستمرار بالمياوضا  باعتبار  هو ال يار السياسي الولي ،  اعتق  با   ي ذلك  سارا ‘وتاب   ال  
وو ل صيوا مو  كيري هي ال يار االسوأ المطروح على كبيرا ، المياوضا   ي هذ  المرللا تل ي ا 

 ’ م ول اعمال المانب اليلسطيني
او العوامل ال ارميا اعتق  بانيا سياسا غير  األميركيا ا  اراالعو ا م  م ي ا للمراهنا على ‘ ال  ال  و 

ة ا ترال  ي العمليا م   الل كيري ايا مبا را  تقو  الل ا األميركيا ا  ارا، مستبع ا ا  تطرح ‘لكيما 
يمك  اهم انماوا  مو  كيري هذا التوس  غير المسبول  ي النشاطا  االستيطانيا، وال ‘السياسيا، مضييا 

اعتق  ا  مو  كيري يمك  ا  يتق م بمقاربا سياسيا لصالح المانب اليلسطيني، واذا ما تق م و   يتق م 
 ’ السراةيلوا لصالح القا ما وسوف تكو  منلا األشيربمقاربا سياسيا  ي 
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 اصا للو    أهمياالمتل ا،  ل مململ تصوي  عا ي للممعيا العاما  -الق ق  و  كوم -المتل ا األمم
،  ال المبعوة اليلسطيني انك  رب بال   أمراء، وهو األولىبصوتك للمرا  أ لىاليلسطيني، اليوم االثني ، اذ 

  طوا م  العضويا الكاملا  ي المناما ال وليا 
المتل ا  ي انت اب الممعيا العاما التي  األمموشارك السيير رياض منصور، المرا ب ال اةم ليلسطي ، ل ى 

ومولي كو ي كوميليو ا ان ي  ولا، لقاض للملكما ال وليا ليوغوسال يا السابقا  وانت ب الت 913تضم 
 للمنصب 

" ولا  اللى، التي ي لي  ييا اليلسطينيو  بصو ، منذ تر يا وضعيم  بل عام األولىوكان  هذ  هي المرا 
 غير عضو بصيا مرا ب" م  "كيا " مثل الياتيكا   واعتبر الصو  اعترا ا  عليا بال ولا اليلسطينيا 

لصلييي  التصوي ، بأنك للاا  اصا م ا  ي "تاريخ ووصف منصور متل ثا لممموعا صويرا م  ا
المتل ا " واضاف انيا  طوا رمويا لكنيا ميما، النيا تعكق ا   األممنضال الشعب اليلسطيني  ي 

 باألممالممتم  ال ولي و اصا الممعيا العاما، متعطش وينتار ا  تصبح  ولا  لسطي  عضوا كامال 
 المتل ا 

 69/66/1063القدس، القدس، 
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           8ص                                    3046العدد:            69/66/1063 الثالثاء التاريخ:

 ال سيير  ولا  لسطي   ي القاهرا ومن وبيا ال اةم ل ى المامعا العربيا بركا  اليرا النك تقرر   )   ب  أ(
  تح معبر ر ح ثالثا أيام، اعتبارًا م  اليوم الثالثاء، عقب التواصل م  الميا  المعنيا المصريا  

لمعلوما  اليلسطينيا )و ا(، أعرب اليرا ع   الص شكر  لمصر واألميوا المعنيا وو قًا لوكالا األنباء وا
 لسعييم ال  وب م  أمل ت ييف المعاناا ع  أبناء  طال غوا  

وسيسمح لللاال  ا نسانيا والمرضى وذوي االلتياما  والطالب ولملا ا  اما  بالمرور ع  طريل 
 المعبر  

 69/66/1063الخليج، الشارقة، 
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    وا سراةيلياالثني  ا  مولا المياوضا  المقبلا بي  المانبي  اليلسطيني  أمقأعل  مس ول  لسطيني 
طا م المياوضا  اليلسطيني برةاسا صاةب عريقا   العال تمرى  الل الشير الماري على الرغم م  

" باللوا العربيا ع  المس ول  ولك  "ال مان  م  عق  السراةيلالمو   االلكتروني لر"صو  ونقل  استقالتك 
لًا اعتناء رةيق  اللىلقاءا  تياوضيا أ رى  لي  استكمال المراءا  تشكيل الطا م اليلسطيني الم ي "، مرم 

 السلطا اليلسطينيا ملمو  عباق باألمر  الل األسابي  المقبلا 
 69/66/1063المستقبل، بيروت، 

 
 "تل أبيب"البردويل: بات بمقدور المقاومة ضرب أهداف أبعد من مدينتي القدس و .7

أكر  القيرا ي  رري لركرا المقاومررا ا سرالميا "لمراق"    صررالح البر ويرل أ  المقاومررا   نرا ر الصرري ي -غروا 
بر  ولرا االلرتالل اليلسطينيا  ي  طال غوا طور    راتيا العسكريا أكثر مما كان  عليك  ي السابل، ما أم

 على التيكير ملي ا  بل توميك أي ضربا اللى القطال 
وأوضح البر ويل  ي تصريح لر"الرسالا ن " أنك با  بمق ور المقاوما ضرب أه اف أبعر  مر  مر ينتي القر ق 

 و)تل أبيب( اللتي  استطاع  ضربيما  ي المواميا األ يرا 
تليا با ضا ا اللرى أنيرا اكتسرب   بررا كبيررا وطرور  نيسريا و ال  "المقاوما اآل  تمتلك ميامآ  عسكريا م 

 وأ اءها 
وشرر   علررى أنررك ال تومرر  أي اتيا ررا  صررلح برري  لركتررك وااللررتالل، "بررل مررا بيننررا هررو لوررا السررالح واسررتر ا  

 اللقول اليلسطينيا المسلوبا 
 كررر ا أ  الوضررر  ولرررذر القيرررا ي  ررري لمررراق المررريش )ا سرررراةيلي( مررر  تنييرررذ عررر وا  م يررر  علرررى القطرررال، م

 العسكري والتكتيكي توير، "بل أصبل  المقاوما  وا ال ي ستيا  بيا" 
واسررتبع  شرر  االلررتالل عمليررا عسرركريا ضرر  القطررال، م كرر ا أ  األوضررال ال ا ليررا واألمنيررا  رري )السررراةيل( 

 وكذلك ا  ليميا وال وليا ال تشم  على ات اذ  رار تنييذ عمليا ض  غوا 
المصرررري وطبيعرررا العال رررا بررري  لركترررك والقررراهرا، أوضرررح البر ويرررل أ  النارررام المصرررري  و يمررا يتعلرررل برررالملف

نيرراء أي لركررا السررالميا تتبرر  نيرر  وطريررل ا  رروا ، "وذلررك لتثبيرر   اللررالي يلرراول القضرراء علررى "ا  رروا " وا 
  عاةم اللكم الم ي " 

لرر ة هنرراك لتبريررر اللصررار وو ررل  ولررك  رر   هنرراك أطرا ررا مصررريا تريرر  أ  ترروج باسررم لركررا "لمرراق"  يمررا ي
 المصري الميروض على  طال غوا 
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واستطر   " را ا مصرر اللراليو  يلراولو  بتشر ي  اللصرار علرى القطرال استرضراء )السرراةيل( لتثبير  لكميرم 
 30اللى مانب الضوط على أوروبا والواليا  المتل ا األمريكيا لالعتراف بما مرى  ري مصرر بعر  ألر اة الرر

 م  يونيو" 
ويرررارا رةررريق السرررلطا ملمرررو  عبررراق األ يررررا اللرررى مصرررر،  قرررال البر ويرررل  "تلرررك الويرررارا كرررا  هررر  يا أمرررا عررر  

 التضييل على غوا والمقاوما" 
و ي ملف المصاللا وتطوراتيا     القيا ي  ي لماق أك  أ  لركتك على أتم الماهويا لتطبيرل ممير  بنرو  

يا ول  تيعل ذلك، ولك  هناك أطرا ا  ي لركا  رتح المصاللا،  اةال  "لماق لم تعطل تلقيل الول ا ال ا ل
 تلاول البقاء الوض  الراه  على ما هو عليك" 

 69/6/1063، الرسالة، فلسطين
 
 عن قطاع غزة حماس تنذر: سنفعل ما ال يتخيله أحد لكسر الحصار  .8

’ يت يلرك ألر مرا ال ‘غوا ر أشرف اليور  أعل  مس ول العال را  ال وليرا  ري لركرا لمراق أ  لركترك سرتيعل 
سرتبذل ميرو ًا ‘وأك  أساما لم ا  مسر ول العال را  ال ارميرا  ري لركرا لمراق أ  لركترك  لكسر اللصار 

 ’ وتت ذ  طوا   نياء اللصار على  طال غوا
سرتيعل مرا ال يت يلرك ألر  لكسرر ‘التابعرا للمراق أ  اللركرا ’ صرو  األ صرى‘و ال  ري تصرريلا   ذاعرا 

لمرراق عررو   المميرر  أنيررا ال تقررول كالمررًا  رري اليررواء ‘يثررك عرر  ال طرروا  وأضرراف  رري ل  ’ هررذا اللصررار
و عنا نتماوو ما سنيعلك ونعطي  رصا للبعض أ  يعو  لصف شعبك  ليق مر  المعقرول أ  يلاصررنا أهلنرا 

اللصرار القاسري ال يمكر  أ  يقتلنرا ومر  يرراه  علرى هويمتنرا باللصرار  يرو واهرم ومر  ‘وأكر  أ   ’ وا  واننرا
 ’ صار غوا ل  يلص  سوى سوا  الومكيشارك بل

 69/66/1063، القدس العربي، لندن
 
 التفاوضي المستقيل "تسيير أعمال المفاوضات" الوفداللجنة المركزية لفتح تكل ف  .9

الو   المياوض المستقيل تسيير أعمرال المياوضرا  لترى نيايرا «  تح»كل ي  اللمنا المركويا للركا   رام اهلل
 تيل علييا م  المانب األميركي األشير التسعا الم

و ال عضو اللمنا المركويا لللركا نبيرل شرعة ال  عضروي الو ر  صراةب عريقرا  وملمر  أشرتيا أصررا علرى 
المياوضرا  للري  « تسريير أعمرال»االستقالا، لك  اللمنا التي أب   تييميا لمو يييما طلب  منيما مواصلا 

 انتياء اليترا المتيل علييا وهي تسعا أشير 
نما أر نا ا  نقول للراعي األميركي الننا نسعى اللرى النمراح »وأضاف    رارنا ليق  بواًل بما تقوم بك السراةيل، وا 

 « المياوضا ، لك  المانب ا سراةيلي هو الذي يعمل على ال شاليا
 10وأوضررح أ  المانررب اليلسررطيني أو ررف المياوضررا  عنرر ما أعلنرر  السررراةيل األسرربول الماضرري نيتيررا ال امررا 

 ف ول ا سكنيا، ولم يع  الال بع  ترام  المانب ا سراةيلي ع  تنييذ  طط البناء أل
و ال ال  المانب اليلسطيني سيب أ ببلة ال يارا  التاليا لما بع  المياوضا   بل انتياء  ترا األشير التسرعا 

ضررمام اللررى م سسرراتيا  رري نيسررا  )أبريررل( العررام المقبررل، مرملررًا العررو ا اللررى األمررم المتلرر ا وتقرر يم طلبررا  االن
 الم تليا 

 69/66/1063، الحياة، لندن
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 " تعكر األجواء في جامعة بيرزيتاإلسالميةاشتباكات بين أنصار "الشبيبة" و" .01

اشررتباكا  باأليرر ي وبالعصرري واللمررارا  ، أ رام اهلل، ماان 69/66/1063، الحياااة الجدياادة، رام اهلل ذكاارت
،  بل أ  تت  ل ال ارا أمقتلا ا سالميا  ي مامعا بيروي ، عصر ان لع  بي  أنصار الشبيبا الطالبيا والك

 المامعا وأمنيا لو ف االشتباكا  وا  الء المامعا، بع  و ول ع ي  ا صابا  
وان لع  االشتباكا  الثر  يام رةيق مملرق الطلبرا بتعليرل صرورا الشريي ا  الل الموربري  ري معررض للصرور 

 سبول التراة اليلسطيني الذي ينامك مملق الطلبا بكليا الين سا  الل ا تتاح ميرما  أ
مررا  ا سررالمياطالبررا  الكتلررا  اللرر ىر رر  صررورا الشرريي ا الموربرري أثررار ليياررا  أ وذكررر  مصررا ر طالبيررا 

 اللرىالصورا واالعت اء بيا على الطالب الذي  ام بتعليقيا، وتطور الم ال لول هرذا المو رف  النوال اللى  عيا 
 الكتلتي   أنصاري  االشتباك ب اللىوصل  أ 

القيررا ي  رري لركررا لمرراق  رري الضرريا ، أ  رام اهلل ) لسررطي (مرر  ، 69/66/1063قاادس باارس،  وأضااافت
الوربيررا وصرريي  بيررا أ ا  اعترر اء عناصررر "شرربيبا  ررتح" علررى طالبررا  الكتلررا ا سررالميا  رري مامعررا بيرويرر ، 

هرذا االعتر اء "تمراهي مر  االلرتالل  الل معرض ع  األسرى اليلسطينيي   ي سرمو  االلرتالل، معتبرًرا أ  
 .وممارساتك

ووصرررف  بيرررا  ررري تصرررريح مكتررروب تلقررر  " ررر ق بررررق" نسررر ا عنرررك هرررذ  االعتررر اءا  برررر "السياسرررا اليتلاويرررا 
المبرممررا، الترري تعكررق بلطمررا مرررتأصلا ومتمررذرا وتيرر ف   شررال كررل نشرراطا  الكتلررا اليا  ررا والترري ت رر م 

با"، م ك ًا على أ  ذلك "يأتي امت ا ًا لسلسا طويلا م  االعتر اءا  القضيا اليلسطينيا واألسرى وممول الطل
على الكتلا ومام اتيا، وأ  أعنييا  تعو  لب ايا  الثمانينيا  عنر ما لوصرر  لراةرر الشرعب اليلسرطيني  ري 
كيتيريا المامعا م   برل الشربيبا و يا اتيرا التري الشرترط  نرول األغطيرا عر  ر وسري  لترى يرتم السرماح لير  

 ل روج" با
 
 كم  600حماس: مدى صواريخ المقاومة بغزة في المرحلة المقبلة ستزيد عن  .00

أك  الناةب مشير المصري عضو المملق التشريعي عر  لركرا  لمراق أ  المعركرا    ا  يونق ) لسطي (
 القا ما م  االلتالل ستشي   روج المقاومي  لمال اا ع وهم م  تل  األرض وسيكونو  أش   تكا بك 

تبر المصري  ي كلما لك  الل "ميرما  لمارا السميل" الذي نامترك الكتلرا ا سرالميا بالكليرا المامعيرا واع
( العررر وا  اال يرررر علرررى غررروا بانرررك مسررر  99|91للعلررروم والتكنولوميرررا ب رررانيونق منررروب  طرررال غررروا االثنررري  )
 االنتصار األكبر للشعب اليلسطيني عبر تاري ك المعاصر 

المقاوما الباسلا التي طور  م  أسرللتيا وصروراي يا التري ضررب  بيرا م ينرا القر ق وأشا  المصري بميو  
 كيلومتر  900وتل أبيب، م كً ا أ    را صواريخ المقاوما  ي المرللا المقبلا ستوي  ع  

ف و ال  "ال   ترا التي ةا ل ى المقاوما تعني موي ا م  ا ع ا  والتمييو لمعركا التلرير الياصرلا، وأ  اآلال
 م  منو  القسام يعملو  ويييةو  للمعركا تل  األرض و و يا" 

وأكررر  المصرررري أ  "العررر وا  اال يرررر مررراء  ررري للارررا كانررر   ييرررا المقاومرررا مسرررتي  ا مررر  كرررل مانرررب، ملليرررا 
 وا  ليميا و وليا الال أ  الرا ا الشعب اليلسطيني بصمو   والتضانك لمقاومتك صنع  نصرا" 

شرررا ا أمررل وبوابررا نصررر  رري و رر  اليويمررا، و تلرر  مرللررا م يرر ا عنوانيررا وأضرراف  "لمررارا السررميل كانرر  ا
 غير رمعا"  اللىعصر اليواةم والنكسا  ول  
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وشرر   المصررري علررى أنررك "رغررم اللصررار والتررآمر علررى  طررال غرروا منررذ سررنوا ، الال أ  المقاومررا اسررتطاع  
 تلقيل ع ا انتصارا  متتاليا على الع و وأعوانك" 

لكرررذب والررر مل و لرررب اللقررراةل وا تعرررال األومرررا  السياسررريا ومشررركلا الكيربررراء والو رررو  وأضررراف  "ال  مرللرررا ا
 المصطنعا وتش ي  اللصار ستنتيي ببووغ  مر صا ل ومشرل" 

 68/66/1063قدس برس، 
 
صابة  .02  بانفجار جنوب غزة ثالثةاستشهاد قسامي وا 

لي و ر   ري لري ترل اليروى منروب استشي  مقاوم وأصيب أربعا آ ري   مر الثالثاء بانيمار  ا   صيا-غوا
و ال مراسل )صيا( ال  االنيمار الذي أل ة  وي ض م و   نيايا شارل الصناعا، ومرى  غرب م ينا غوا 

الصابا  اللى مستشريى الشرياء  برل أ  تعلر  المصرا ر الطبيرا و راا ألر  المصرابي  وهرو ملمر  البرراهيم  0نقل 
ام الشرريي  البيلررول الررذي يقطرر  لرري الصرربرا، و الرر  النررك وو رر  كتاةررب القسرر عامررا(  30عبرر  المميرر  البيلررول )

 استشي   ي ميما ميا يا 
 69/66/1063، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 سرائيل""إرض أالعتراف بالرابط بين الشعب اليهودي و وا لكنيستلالقدوم  إلى عباسيدعو نتنياهو  .03

تنياهو الرةيق اليلسطيني ملمو  عباق االثني  بنيامي  ن ا سراةيلي عا رةيق الووراء   أ ف ب -الق ق 
و ال  " السراةيل)الكنيس ( "لالعتراف بالرابط بي  الشعب الييو ي وارض  ا سراةيليالق وم للبرلما   اللى

بلضور الرةيق اليرنسي  رنسوا هوالن  "أ عو  م  هنا لكسر الممو   تعال  ا سراةيليالكنيس   مامأنتنياهو 
رام اهلل  اصع  على هذ  المنصا واعترف باللقيقا التاري يا  ل ى  اللىوسآتي أنا  اةيليا سر الكنيس   اللى

 " السراةيلآالف عام م  أرض  أربعاالييو  رابط عمر  نلو 
 69/66/1063، الحياة، لندن

 
 اليهود من أصول عربية وأمالكليبرمان يطالب بحقوق  .04

اةيلي أ يو ور ليبرما ، ال  على السراةيل التواما أ ال يا  ال ووير ال ارميا ا سر   الشرل األوسط - رام اهلل
عا ا ممتلكاتيم اللييم أو »تما  الييو  المنل ري  م  ال ول العربيا؛  الذ تمب المطالبا بمنليم لقو يم وا 

وماء  أ وال ليبرما   الل ملسا عق ها اللوبي البرلماني م  أمل العا ا لقول «  تعويضيم عنيا
نل ري  م  ال ول العربيا، لضرها ر ساء مناما  ييو يا منل ري  م  ال ول العربيا  وممتلكا  الييو  الم

وتضم السراةيل ييو ا م   ول عربيا م تليا مثل مصر والمورب والعرال واليم  و ول أ رى  وب أ  
  السراةيل منذ أعوام المراء  راسا  على لقول وممتلكا  الييو   ي هذ  ال ول توطةا للمطالبا بتعويضيم

و بل عامي ، أ ر مملق األم  القومي ا سراةيلي، توصيا ر ع  لللكوما ا سراةيليا م  أمل الربط بي  
  ضيا الالمةي  الييو  واليلسطينيي  

 69/66/1063، الشرق األوسط، لندن
 
             ليفني: جلسة مفاوضات جديدة خالل أيام وعريقات يرأس الوفد الفلسطيني .05
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ةيسا الطا م ا سراةيلي للمياوضا  م  المانب اليلسطيني، تسيبي لييني، أ  لقاء تياوضيا أعلن  ر الناصرا  
 م ي ا سيعق   الل أيام م  و   السلطا اليلسطينيا 

و ال  لييني  ي تصريلا  لإلذاعا العبريا ال  صاةب عريقا ، رةيق الو   المياوض الذي أعل  م  ًرا 
 يترأق الو   اليلسطيني  ي هذا اللقاء" ع  استقالتك، "ما يوال  ي منصبك، وس

 69/66/1063قدس برس، 
 
 دولة أبارتهايد إلىتحولت  "إسرائيل"مريدور: دان  .06

هامم الووير ا سراةيلي السابل  ا  مري ور، نشطاء لوب الليكو  واتيميم   اللياا الم ي ا -الق ق الملتلا 
 وأ  السراةيل أصبل   ولا أبارتياي " بأنيم "يي مو  اللوب وما ييميم هو المناطل الملتلا، 

نما الميم  و ال مري ور، ال  مطالبا نتنياهو لليلسطينيي  باالعتراف بر"ييو يا" السراةيل ليس  باألمر الميم، وا 
اتيال معيم لتل ي  ل و  السراةيل  وأضاف مري ور الذي يعتبر م  أمراء الليكو   "الذا  شل   اللىالتوصل 

 ال الء مستوطنا  وا  رار ل و ها"  اللىتضطر وبشكل ألا ي المانب المياوضا      السراةيل س
 69/66/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 واجتياح بري للبنان  إيران وشل  قدرتها النووية بضربعميدور يهدد يعقوب  .07

أعل  الرةيق السابل ل م  القومي ا سراةيلي يعقوب عمي رور، بأ    آمال شلا ا -الق ق الملتلا 
السراةيل  ا را على ش  هموم على المنشآ  النوويا ا يرانيا، وشل   را  اليرا  على النتاج أسللا نوويا 

 لم ا طويلا م ًا 
و ال عمي ور،  ي مقابلا م  صلييا " ايننشال تايمو" البريطانيا، النك "أمر يتطلب االستع ا  للملا بريا  ي 

الصواريخ،  يناك المكانيا أ  ي  ي اليموم ا سراةيلي على بل ا  لبنانيا لو ف الطالل  اللىلبنا ، وال  ول 
الطالل آالف الصواريخ على السراةيل، م   بل لوب اهلل، و قط ال  ول بلملا بريا سيو ف  اللىاليرا  

 الطالل الصواريخ" 
يل السراة اللىوأثار  تصريلا  عمي ور ر و   عل السراةيليا، ت ا ل  م  ويارا الرةيق اليرنسي  رنسوا هوالن  

واألراضي اليلسطينيا، الذ عبر  مصا ر أ  " رنسا ال ترضى ع  تي ي  عمي رور، الص يل الش صي 
 لنتانياهو" 

وأك   ي سيال مقابلتك، أ  " سراةيل   را على ضرب المنشآ  النوويا ا يرانيا المقاما تل  األرض، وأي 
ًا، ونع  أنيسنا  مكانيا أ  تضطر هموم علييا سيشمل كل شيء"، و ال  "نل  ال نكذب،  نل  م يو  م 

 السراةيل لل  ال ع  نيسيا بقواها الذاتيا" 
أ  "سالح المو ا سراةيلي نيذ  ي السنوا  األ يرا عمليا  تلليل بعي ا الم ى،  ي كا ا أنلاء  اللىوأشار 

يرا  أ  "المسا ا بي  السرا اللىالعالم،  ي الطار االستع ا ا  لش  هموم ملتمل على اليرا "  ولي   ةيل وا 
كيلومتر، وهي مسا ا بعي ا م ًا وعلينا معر ا األه اف مي ًا، وكل م  يمتلك را ار  ي  1000 اللىتصل 

 منطقا الشرل األوسط يعرف ماذا تيعل السراةيل"  
 69/66/1063، الحياة، لندن

 
 عاما   شاي نيتسان مدعيا  ي مالمحا تعيين"إسرائيل":  .08
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، الملامي شاي نيتسا  ا سراةيلياسا المستشار القضاةي لللكوما عين  اللمنا المكليا برةا  01عرب 
  السراةيلل ولا  99م عيا عاما  ليا لشاي لي ور ليكو  بذلك الم عي العام الر 

مستشار القضاةي لللكوما، للقضايا ال اصا، وشول  ي السابل ناةب الم عي ويشول اليوم منصب ناةب ال
ا الثالثا   رار اللمنا هو بمثابا توصيا لوويرا القضاء تسيبي ليني التي العام وهو يتنا ق على المنصب للمر 

 أربعااللمنا م  بي   أعضاء أصوا  بأغلبياستملبيا لمصا  ا اللكوما  ريبا  هذا و   ا تير نيتسا  
 مرشلي ، علما ا  انت ابك كا  معلوما سليا/ كونك يشول ناةب المستشار القضاةي الذي يرأق اللمنا، 

 69/66/1063، 48 عرب
 
 اإلسرائيلية التجمع الوطني يقاطع خطاب هوالند في الكنيستكتلة  .09

 اط  أعضاء كتلا التمم  البرلمانيا، ممال ولالقا ولني  وعبي وباسل غطاق، ملسا الكنيس  على شرف 
 رةيق مميوريا  رنسا،  رانسوا هوالن  

تيعيل الضووطا  على لكوما نتنياهو ب ل توثيل وماء  ي تصريح للكتلا  "أننا نتو   م  الرةيق اليرنسي 
العال ا  معيا  على  رنسا أ  تبذل مي ها لو ف المشرول االستيطاني بشكل  وري  ي الضيا الوربي ا 
والق ق الشر يا، وعلييا تيعيل عقوبا  ض  اللكوما ا سراةيليا لتى تقوم األ يرا بتنييذ القرارا  ال وليا 

لعنصري، ولتى تعل  رسميا ع   بوليا لقرارا  األمم المتل ا المتعلقا بالصرال، المتعلقا بم ار اليصل ا
 لل عا ل"        اللىوتتو ف ع  ت ريب المكانيا التوصل 

وتاب  التصريح  "ال مكا  لويارا التياليا للرةيق اليرنسي  ي الكنيس  التي تقوم بتشري  عنصري ض  
ا  التمييو، ا  صاء و مصا را األراضي  نل  نتو   م  المواطني  العرب وتمنح غطاء كامال  لسياس

 رنسا أ  ت ا   ع  لقول ا نسا  والمواط ، وأ  تعمل على من   انو  برا ر، الذي يستي ف مصا را 
 مةا  آالف ال ونما  وطر  عشرا  اآللف السكا  م   راهم  ي النقب"     

نا نرى  ي هذ  الملسا  عما ليا، ونل  ال نري  أ  "نل  نلتاج لممارسا  تكبح تطرف لكوما نتنياهو، لكن
 نكو  شركاء  ي هذا ال عم" 

 69/66/1063، 48عرب 
 
حداث تغييرات باالئتالف الحالي في حكومة نتنياهو بتصدعتوقعات هآرتس:  .21  وا 

عكس  تصريلا  لووير العلوم والتكنولوميا ا سراةيلي يعقوب بيري لول تباي  بي    ملم  ملس  وت 
ب اللكوما الواء مياوضا  السالم م  المانب اليلسطيني، مشي ا ضبابيا ي يم على االةتالف اللاكم، أ طا

 وت بطا سياسيا ب سراةيل 
وكا  بيري، وهو م  لوب "هناك مستقبل" ورةيق سابل لمياو الشاباك،  ال  ي ل ية لصلييا هآرتق 

الذي يقو   وعيم لوب الليكو  بنيامي  النك ال مير م  الل اة توييرا   ي تركيب االةتالف اللكومي، 
وأضف أ  تباي  الموا ف ولصول  موا بي  لوبك وووراء لوب "البي  الييو ي" يض  لمر عثرا  نتنياهو 

أمام مسيرا السالم،  اةال النيم يقومو  ب طوا  سياسيا تتعلل بملف االستيطا  بقص  ت ريب مساعي 
 تنشيط المياوضا  
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للش و  السياسيا واللوبيا بالكنيس  يونتا  ريف ال  الل اة توييرا  على و ال مراسل صلييا هآرتق 
لكنك استبع  المكانيا أ  يتسبب هذا الشرخ  ي انييار اللكوما  موهر االةتالف اللاكم ممر  مسألا و   

 وتعميل االنت ابا  كو  نتنياهو ل يك  يارا  وب اةل للمراوغا، على ل   ولك 
تصريلا  الووير بيري م شرا  ويا على  ال ا   ا ل أ طاب  -يرا ن  ي ل ية للمو -واعتبر ريف 

وتو   أ  تسير مثل هذ  الموا ف ع  تص عا     تلوم  اللكوما لول مستقبل المياوضا  المتعثرا 
 نتنياهو ب ل اة توييرا  باالةتالف الذا ما وم  نيسك أمام اتيال سياسي م  اليلسطينيي  

الي ستمسك توييرا  موهريا  ي لال ا تار نتنياهو المضي   ما نلو تلريك ويعتق  ريف أ  االةتالف الل
عملا المياوضا ، ما سيضطر  لالستوناء ع  شركاةك بمعسكر اليمي  المتمثل  ي "البي  الييو ي" 

 واستب اليم بلوب شاق األصولي الذي يتول للعو ا لللكوما لتعويو مكانتك بي  المماهير 
نتنياهو ع  لوب الليكو  ر قا ممموعا م  الووراء واألعضاء وتشكيل كتلا  ولم يستبع  ريف انشقال

عن ما انشل ع  الليكو  وأسق كا يما تميي ا النسلاب  1001سياسيا أسوا بما  ام بك أرييل شارو  عام 
 السراةيل م   طال غوا 

 68/66/1063، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ان والهجوم على كيري مبالغ فيهفي منع اتفاق مع إير  فشلنامصادر إسرائيلية:  .20
نقل مو   ي يعو  ألرونو  على الشبكا صباح اليوم، الثالثاء، ع  ميا  سياسيا ر يعا المستوى اعترا يا 

يرا ، وأ  التق يرا   اللىالليلا، بأ  السراةيل  شل   ي وا   اللال  ي من  التوصل  اتيال بي  الورب وا 
يال سيتم التوصل الليك  الل مولا الملا ثا  التي ستستأنف غ ا أ  مثل هذا االت اللىا سراةيليا تشير 

 األربعاء  ي منيف أو بع  ذلك بو    صير 
ذلك  ال المو   ال  هذ  الميا  ب أ  تومك انتقا اتيا لل ط السياسي الذي اتبعتك اللكوما ا سراةيليا  اللى

ميا األمريكي مو  كيري، وعلى مو ف م  را  اصا بالنسبا لكل ما يتعلل باليموم اللا  على ووير ال ار 
ا  ارا األمريكيا  ي الشأ  ا يراني، وأ  هذا اليموم أللل ب سراةيل ضررا،  اصا وأ  كيري ليق ع وا 

  سراةيل" 
و ال مص ر سياسي ر ي  المستوى للمو   " الننا نواسي أنيسنا على األ ل بأ  االتيال الم ي  ي تلف ع  

 ي السابل، ولكننا نعتق  م  ذلك أننا تمكنا عشيا التوصل ليذا االتيال، م   االتيال الذي كا  معروضا
 البنو  الميما لنا"  اللىلي  أناار العالم 

 69/66/1063، 48عرب 
 
 
 
 الثانية عالميا بعد كوريا في صناعة التكنولوجيا العالية وفائقة التطور "إسرائيلتقرير دولي: " .22

االثني  أ  السراةيل  أمقصا ر ع  م سسا غران  ثورنتو  ال وليا ملم   بيصا  أاير تقرير  –الق ق 
 التل  المرتبا الثانيا عالميًا  ي صناعا التكنولوميا العاليا والتكنولوميا  اةقا التطور  الل العام الماري 

ا ، والتي تشكل  ييا صناع1001وماء  السراةيل ثانيًا بع  كوريا المنوبيا التي تص ر  الترتيب منذ عام 
 م  النات  المللي  %00التكنولوميا ما نسبتك 
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وتق م  السراةيل مرتبا وال ا، بع  أ  كان  تلتل الترتيب الثالة العام الماضي، متق ما على  نلن ا ثالثًا، 
وسط  %10والسوي  رابعًا، واليابا   امسًا، لية تشكل صناعا التكنولوميا م  النات  المللي نلو 

  الل العامي  المقبلي   %30ا لر   االستثمار  ي هذا الممال بنسبا طمولا  لكوميا السراةيلي
 69/66/1063، القدس العربي، لندن
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ر ي  المستوى عصر أمق، أميوا التمسق والتنص   المركوا  السراةيليتيق  و   عسكري   طارل ابو لم ا 
  ، ألكثر م  ساعا ونصف الساعا  ي مو   العب ا

عنصرا بي  ضابط ومن ي، كان  بلووا بعضيم  راةط كبيرا، و   عمل على  10وضم  الو   لوالي الر
معاينا األميوا واليواةيا  المركو ا  ول المو    بالا القرى اللبنانيا والسيما  بالا بل تي لوال ومركبا  كما 

لمواميا بالمنااير الكبيرا اللمم المنصوبا على سطح المبنى، وشوه  عمل على مرا با المنطقا اللبنانيا ا
 المناطل المواميا  اللىبعضيم يشير 

 69/66/1063، السفير، بيروت
 
 يونا متسجر بتهم فساد" سرائيلا"إل السابقكبر اعتقال الحاخام األ  .24

  سراةيلالسابل  األكبراللا ام صباح اليوم االثني   ا سراةيليااعتقل  الشرطا   الق ق  و  كوم -رام اهلل 
الناطقا بلسا  الشرطا لوبا  أ ا  وتلقي رشاوى لسب ما  أمواليونا متسمر بشبيا ارتكاب مراةم تبييض 

 السمري 
و ال  السمري ال  ملف تلقيقا  منذ ع ا اشير بلل )متسمر( بشبيا  مراةم تتعلل برشاوى، وتبييض 

على  واني  الضريبا  أ رىوتماووا   با كرا ل على شيا ا وغسيل اموال، والنصب وااللتيال، واللصو 
 " السراةيلل ولا  األكبرتق ر بماليي  الشواكل  الل اليترا التي شول  ييا اللا ام منصب "اللا ام 

ملكما الصلح بم ينا "ريشو  لتسيو " للنار بطلب الشرطا تم ي   اللى)متسمر( اليوم  اللالاوم  المقرر 
 لتلقيقا  الماريا اعتقالك على ذما ا

 69/66/1063، القدس، القدس
 
 
 
 
 : حماس تستعد لمعركة مغايرة تحت األرضةاإلسرائيليالقناة الثانية  .25

استعرض  القناا العبريا الثانيا، مساء أمق األل ، التقرير الذي بثتك  ناا   الق ق  و  كوم -تل ابيب 
لال" م  أل  األنيال التابعا لكتاةب القسام المناح المويرا اليضاةيا  ي تقرير لمراسليا بووا "تامر المس

 المسلح للركا "لماق" 
وعلل مللل الش و  العربيا "اييو  اليعاري" على التقرير،  الل بثك،  اةال أ  لركا لماق تقترب م  
ا االنتياء م  البناء تل   ال القطال، وب أ  تنيي مرللا م  ناام واس  لبناء األنيال  ي الطار استع ا ه

 لمولا  ا ما م  القتال ض  الميش ا سراةيلي 
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وأضاف  "يتم ت صيص موء كبير م  ميوانيا المناح العسكري للماق ليذ  الميما، لية أ  ول ا  
 اصا تعمل  ي ليرها"، مشيرا  ي تقرير  اللي كلما  ا تبسيا م  أل  عناصر القسام الذي اير  ي تقرير 

 بي  تل  األرض  ي األنيال لمواصلا ليرها للمويرا وهو يتل ة أنيم يبقو  ألسا
وو قا لر"اليعاري"،     من  ال  ال األسمن  م   بل السراةيل واألنيال م  مصر، أعال ميو  االستمرار  ي 

 وتيا  اللىبناء األنيال وتسليليا، ولك  رمال لماق يرو  أ  عنصر األرض سيعطي بع ا الضا يا 
والي ف التلرك  ي مناطل غير مناورا للم ابرا  ا سراةيليا ال  اعيا  ضال ع  اليمما  والمبا را  

وا تبق ل ية الناطل باسم القسام "أبو عبي ا" لقناا المويرا، الذي  ال  يك "أ  األنيال  والقوا  المويا 
لير  لمقاوما االلتالل وال شيء غير ذلك، وأنيا تساع  المقاوما مباشرا  ي مواميا االلتالل هموما 

أ   اللى يما يقول اليعاري  ي نيايا التقرير  "كما كا   ي  يتنام  ي ذلك الو  ، تشير التق يرا   و  اعا" 
سراةيل ستكو  موايرا واألنيال وميتيا للقتال"   المولا القا ما م  التصعي  بي  لماق وا 

 68/66/1063، القدس، القدس
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السا ا  لل راسا  ا ستراتيمي ا"، أ  الميش ا سراةيلي اع  -كشي   راسا السراةيليا صا را ع  "مركو بيو 

ال   اللوب، وبمساع ا كل م  اليرا   اللى طا ل يثا المتياح منوب لبنا  برًا وضرب "لوب اهلل"، مشيرا 
ثيل، وأ   القو ا الصارو ي ا التي يمتلكيا  ا را وسوري ا، تمك   م  مم  ترسانا م  األسللا لم يسبل ليا م

على ضرب أي  مكا   ي السراةيل، ولك ،  ي المقابل،      الطرف ا سراةيلي  "أع    طا عسكري ا كاملا 
ومتكاملا للمواميا القا ما"، مش    ًا على أ   الميش ا سراةيلي يري  توميك "ضربا سريعا وم مرا و اضيا" 

 لللوب 
أ   الي ف ا سراةيلي  الرةيسي  م  هذ  االستع ا ا  المكث يا هو "شطب "لوب اهلل" ع   اللىل راسا وأشار  ا

 ارطا التي ي ، ومنعك م  العا ا تسليح نيسك، لسنوا  طويلٍا بع  الضربا القاضيا التي سيتلقاها"، م عيا 
ثماني  ألف صاروخ و ذييا  أ  عناصر اللوب "نشروا  ي منوب لبنا  ووا ي البقال شرل لبنا ، أكثر م 

 موم يا صوب السراةيل، وهذ  الترسانا م شر  طير م ًا على التي ي  المل ل بالمبيا ال ا لي ا ا سراةيلي ا" 
و ال  "على الرغم م  تورط اللوب بشكل كبير  ي اللرب األهليا السوريا،        راتك اليمومي ا ال توال 

لكيف، لية ي رك و اآل  على استيرا  صواريخ   يقا طويلا ومتوسطا  ي ارتيال مستمٍر م  ناليا الكم وا
الم ى بي ف الطال يا لشل  البنيا التلتي ا ا سراةيلي ا اللساس ا )الموانئ، مطار ب  غوريو  ال ولي  وملطا  

 تولي  الطا ا( والمراكو الميم ا للميش ا سراةيلي" 
، ويملك الصواريخ وا  ع  ال راسا ال   "لوب اهلل يملك بطاريا  م و متق  ما لمواميا سالح المو ا سراةيلي 

المتطور ا م ًا الستي اف البلريا ا سراةيلي ا وموا   التنقيب ع  الواو  ي البلر المتوسط  وأ   " يلل الق ق" 
ا يراني  مس ول ع  وصول األسللا لللوب  ي لبنا ، لية يتم  ي الوالب ال يا ها  ا ل مناول الم نيي ، 
م  أسطح  ابلا للسلب، تمك  م  الطالل صواريخ على السراةيل، معلنا "ا   وال ًا م  بي  كل عشرا مناول 
يرا  ب  ياةيما  وا نيرانيم   ي لبنا  ي ست  م منصا  طالل الصواريخ أو ت وي  األسللا، وا  "لوب اهلل" وا 

 ا ما" وسط السكا  الم نيي  اللبنانيي ، ي ي  و  لياتيم  ي المواميا الق
و ي المقابل، يمري  ي السراةيل الع ا  الر  العسكري على هذا التل ي، "بلية أ   ال طا تعتم  على توميك 
ضربا سريعا وم مر ا و اضيا ض   اللوب  الذ ال  ه ف ال طا هو القضاء نياةيًا عليك كقوا مقاتلا، وذلك 
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أ صى طا اتيا،  اللىلمويا، التي لم يتم استوالليا الموار  االست باراتيا الم ي ا والقوا الضاربا ا اللىاستنا ًا 
والتي تمك   الطاةرا  المقاتلا م  ت مير مةا  األه اف  ي اليوم الوال  م  القنابل الموميا ب   ا، وهو ما 

أ     را  الميش ا سراةيلي  الم ي ا تعتم  أيضًا على  اللىيمثل مستوى هاةاًل م  القوا الناريا  با ضا ا 
نولوميا تسمح للقوى الثالة  يك  المويا، البريا، والبلريا بتنسيل ضرباتيا، والبقاء على ارتباط م  ثورا تك

مانب أ   التكنولوميا الم ي ا تسمح لييةا األركا  العام ا  اللىاالست بارا  العسكري ا  ي الو   اللقيقي   
 الكتيبا بتعويو   را  القيا ا والسيطرا" ومستويا  القيا ا  ي المي ا ،  ي الشعبا، لواء، ومستويا   يا ا 

الم ال والسمال القاةم بي   ا ا الميش  ي السنوا  األ يرا "بشأ  أ ضل السبل  طياء نيرا   اللىوأشار  
صواريخ "لوب اهلل"، و يما الذا كان  هناك لاما  رسال  وا  بريا"، واضا   "يب و أ   الميش    انلاو 

عتق و  أ   ممي  العناصر ضروري ا  ي صرال واس  النطال، لضما  االنتصار ألولةك الذي  أي  وا أو ي
السري ، وكموء م  استمرار التركيو على القوا  البري ا و وا  ال  ال  ام  المصان  اللربي ا بتصني  طراٍو 

 ( لكتاةب المشاا" APCمتق  م م   بابا )ميركا ا( وأنتم  أ يرًا أيضا نا ال  المن  الم رعا )
"أ   "لوب اهلل" ي شى للوايا م   وا النيرا  ا سراةيليا، ولك  م  ذلك يستول ومو    اللىوأشار  ال راسا 

لبنا  الست  اميا اللقًا ض  السراةيل"  م عيا ال    اللى ي سوري ا،  ي ملاولا الستيرا  األسللا ا ستراتيميا 
تم تيريبيا لللوب  ي لبنا ، الذ ال   الناام السوري  سوري ا، ثم ي اللى"الم ا ا  األسللا ا يرانيا تصل بانتاام 

با  م ينًا  يرا  و"لوب اهلل"  ي بقاةك، وأ   الناام يتوا ل تمامًا م  الطلبا  ا يراني ا لتسييل نقل األسللا 
 لر"لوب اهلل" 

 68/66/1063، عكا اون الين
 
 رفع حصار "اليرموك"ل فشل مبادرة منظمة التحرير :مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية .27

غا ر و   مناما التلرير اليلسطينيا العاصما السوريا  مشل " الي الو اض"،  و    ألم  المصري - غوا
على التوالي م   بل الناام  910 تمكنك م  ر   اللصار الميروض على م يم اليرموك لالمةي  لليوم الر

 السوري 
ريا طارل لمو   ال  و   مناما التلرير  شل  ي ميامك و ال منسل ممموعا العمل م  أمل  لسطينيي سو 

القيا ا العاما، ومراوغتيما  ي تلقيل مطلب ر    -بسبب تعن  الناام السوري، وممموعا  المبيا الشعبيا
وأوضح لمو  لر" لسطي "، أ  الو   بنى ر يتك على أساق مبا را سابقا  ام  بيا  اللصار ع  الم يم 
وطنيا  ي الم يم كان  تتياوض  ييا م  الناام السوري، للل مشكلا "اليرموك" اليعاليا  األهليا وال

 ولصار ، غير أنك لم يلقل أيا م  بنو ها مطلقا 
أ  الو    رج م  سوريا رغم مكوثك ع ا أيام  ييا، وأعل  أكثر م  مرا أ  اللصار سير   لمو  وبي   

الو   تعامل م  هذ  الوعو  على أنيا لقاةل  اللىك، مشيرًا  علًيا، بع  وعو  الناام السوري والقيا ا العاما ل
م ك ا وأنيا  ي  التنييذ  وش   على أ  اللصار ما وال ميروضا رغم كل هذ  الوعو ،  يما أ  الو   عليك أ  

 اللىيض  الرأي العام اليلسطيني والعربي أمام لقيقا الميا التي أ شل  ميامك، وع م التوطيا علييا، ال تا 
أ  ا لباط وال ذال  أصاب الالمةي  المتبقي   ي  اللىأهالي الم يم أصيبوا ب لباط كبير  ولي  النار أ  

الم يم، وأ  شعورا ل ييم بأ  القيا ا اليلسطينيا ت ل  عنيم، ولم تتعامل م   ضيتيم بضوط وعمل لقيقي، 
 ضيا الطالل سراح المعتقلي   بل  و   كا  ل ييم شواه  بأنيا تستطي  القيام بذلك والسيما بع  توسطيا  ي

 ع ا أسابي  
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الالمةي   ال   شل الو    ي تلقيل النتاة  المرموا  ي  للقولم ير م سسا شاه   ، ال ملمو  اللنييو 
الوالا اللصار الميروض على الالمةي   ي م يم اليرموك، "أوم  لالا م  ا لباط لممي  المتابعي  

ر    اللىيم"  وش   اللنيي لر" لسطي "، أ  الم يم بلاما ماسا والمعنيي  بشكل  اص م  أهالي الم 
 اللىاللصار، وا   ال المساع ا  ا نسانيا والطبيا الليك، عوضا ع  رمول األهالي الميمري  منك، مشيرًا 

 أ  الم يم م  أكثر الم يما  التي عان   ي سوريا م  اللصار واالستي اف 
ع م مراعاتك للاروف السياسيا، والتقاةك بطر ي النوال، وع م  اللىو  اعتقا   بأ   شل الو   يع لنيي وأب ى

االكتياء بالتقاء الناام  قط وممثليك، عوضا ع  ضرورا تواصلك م  أطراف  وليا وعربيا على اعتبار أ  
األوما السوريا ليق ملليا  قط  وذكر أ  و   المناما غيل التواصل م   صاةل  لسطينيا للل األوما، 

  م  ميا أ رى ي   على لقيقا م  أ شل مياميا ولم ينيذ أيا م  بنو  المبا را المطرولا، مش  ا ولم يض
 على أ  هذا اليشل يمب أ  ال يثني الميو  اليلسطينيا للل مشكلا الالمةي   ي سوريا 
 69/66/1063، فلسطين أون الين
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ممن ا بلباق  10ال   91/99/1093للو ف والتراة  ي بيا  ليا يوم االثني   األ صى ال  م سسا 
م  ميا باب المواربا و م  بمولا  ي أرماةك شمل  منطقا المصلى  األ صىعسكري ا تلم  المسم  

 رشا  التسويا الشر يا، وتووع  على ممموعا  وللقا  وذلك ضم  ما يسمى بموال  ا –المرواني 
  ي الق ق  ا سراةيليالعسكري الذي يشرف علييا االلتالل 

 على ممموعتي   األ صىمستوطني  ا تلموا المسم   1وأضاف بيا  الم سسا أ  
 68/66/1063، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم

 
 يعانون من أمراض عقلية وعصبية ىفي عالج أسر  "الضرب والعزل"تستخدم  "إسرائيل" .29

أسيرا  لسطينيا  99أشرف اليور  كشف تقرير لكومي أص رتك ووارا األسرى اليلسطينيا ع  ومو   -ا غو 
 ي سمو  االلتالل ا سراةيلي يعانو  م  أمراض عصبيا ونيسيا، ويتلقو  معاملا  اسيا، يت لليا الضرب 

ستعصيا و بيثا ويتي  هم والعول و ق ا  األ ويا واألطباء المعالمي ، عالوا ع  أسرى يعانو  م  أمراض م
أ  هذ   اللىوأشار التقرير   طر المو ،  ي ال اروف سيةا  رضتيا ال ارا السمو  ا سراةيليا بلقيم 

 النسبا ارتيع   الل السنوا  األ يرا 
 69/66/1063، القدس العربي، لندن

 
 أسيرا   11نادي األسير: محاكم االحتالل تمدد اعتقال  .31

أسيرا بذريعا استكمال التلقيل  91أ  ملاكم االلتالل م    اعتقال  أمقير أ ا  نا ي األس  رام اهلل
 وا مراءا  القضاةيا، ومنيم م  تم تم ي   للمرا الثانيا والثالثا على التوالي  

 69/66/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "نفحة"من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في  79 .30
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 لسطينًيا م  أهالي أسرى  طال  11 سراةيلي صباح أمق االثني  ب روج سمل  سلطا  االلتالل ا  غوا
 ي اللمنا ال وليا للصليب  ا عالمياولا   الصلراوي  و ال  المس "نيلا"غوا لويارا أبناةيم  ي سم  

طيال م  أبناء األسرى  و  العاشرا، توميوا لويارا  99األلمر راما لمي  ال  م  بي  األهالي الذي   رموا 
 أسيًرا م  أسرى القطال  01

 69/66/1063، السبيل، عم ان
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سنوا ، بوعم أنك  بير  3أعلن  "السراةيل" ر ضيا ا  راج ع  األسير ا  اري سامر البرل، المعتقل منذ 
رل التماسا بواسطا الملامي صالح ملامي ،  ي صن  عبوا  أسللا غير تقلي يا و اصا بيولوميا، و  م الب

طالب با  راج عنك،  اصا أ  أميوا االلتالل لم تق م الةلا اتيام ض  ، و ال  الذاعا الكيا  ال  ميش 
"الملكما العليا"،  ال  يك ال  البرل يملك  برا  كبيرا  ي ممال  اللىااللتالل   م ر ًا على االلتماق 
  البيولوميااألسللا غير التقلي يا، و اصا 

  و ال  صلييا "هآرتق" ال  مياو "الشاباك" طلب م  الملكما تم ي  اعتقال البرل نصف عام
  و رق الميكروبيولوميا  ي باكستا  ،9110والبرل هو م  موالي   لقيليا عام 

نوا  س 3وبع   ،9111وو قًا لمذكرا   متيا نيابا االلتالل   نك  ض  لت ريبا  عسكريا  ي أ وانستا  عام 
تم تمني    ي صيوف تنايم "القاع ا"، على ل  وعميا  و ال ملامي  ال  البرل يعترف بأنك كان  ل يك 
عال ا  م   يا يي   ي "القاع ا"، وأنك مكة  ترا ما  ي أ وانستا  وباكستا ، لكنك لم يق م ليم أيا   ما  

نما   م عالما    ذا  طاب  عسكري، وا 
 69/66/1063، الخليج، الشارقة

  
 قوة إسرائيلية تقتحم سجن عسقالن .33

 ي سم   3 ال نا ي األسير االثني  ال   وا م  ول ا  القم  ا سراةيليا ا تلم  أمق  سم   رام اهلل
 عسقال ، وهو القسم الولي  ل سرى األمنيي  

 69/66/1063، السبيل، عم ان

 
رة .34  االحتالل يفرض الحبس المنزلي على أسيرة فلسطينية محر 

، ع  91/99قل مركو "ألرار" لل راسا   ي بيا  لك تلق   "  ق برق" نس ا عنك، يوم االثني  ن  طولكرم
عاةلا األسيرا   وى صالح غانم،  وليا ال  سلطا  االلتالل أ رم  عنيا ليلا األربعاء الماضي، بع      

رًا باللبق المنولي ألف  والر أمريكي(، و رض  علييا  را 1 0ألف شيكل )لوالي  91غراما ماليا   رها 
لي  موع  ملسا الملكما  اللى، 9101ا مباري  ي م ينا الطيبا  ا ل األراضي اليلسطينيا الملتلا عام 

 التي ستب    ي  ضيتيا والتي لم تل    بع  
 68/66/1063قدس برس، 

 
 شقيقان أسيران لدى االحتالل يعلنان إضرابهما المفتوح عن الطعام .35
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لقو يا، أ  أسيرا   لسطينيا   ي معتقل "عو ر" ا سراةيلي    شرعا  ي الضراب ذكر  مصا ر   رام اهلل
وأوضح نا ي "األسير  ميتوح ع  الطعام، التمامًا على  رارا  االعتقال ا  اري الصا را بلقيما 

، أ  األسيري  الشقيقي  ملم  91/99اليلسطيني"  ي بيا  تلق  "  ق برق" نس ا عنك، يوم االثني  
سالم ب ر م  بل ا بي  لقيا  ضاء رام اهلل، أعلنا الضرابيما المشترك الميتوح ع  الطعام التمامًا على  وا 

 تثبي  أوامر االعتقال ا  اري بلقيما،  و  توميك أي تيما مل   ا ض  هما 
 68/66/1063قدس برس، 

 
 مان مكفوف فلسطيني من امتحانه الجامعيحر تستنكر لبنان: مؤسسات حقوقية وشبابية  .36

كان  القضيا التي أثير  لول الطالب المكيوف شا ي سعي  ملور امتمال عق  أمق،  ي   ملم  صالح
كاام نور ال ي ، ومس ول  ا ي صي ا  وشارك  يك م ير معي  العلوم االمتماعي "معي  العلوم االمتماعيا"
 ي صي ا، والطالب سعي   ووع  نور ال ي  بمساع ا  "لسطينيي لمنك ال  ال ع  لل العو ا لالمةي  الي"

 شا ي وملاسبا المواف الذي ارتكب  طأ بلقك 
  وأمل عثما  ع م "لق  وع   بملاسبا م  أ طأ بلقي"ب ور  أثنى شا ي على تماوب م ير المعي ، و ال  

 تكرار ما لصل وملاسبا م  ارتكب ال لل 
 يا والشبابيا اليلسطينيا واللبنانيا، استنكر، أمق، ما لصل م  شا ي  وكا  الع ي  م  الم سسا  اللقو 

ع نا  السي  لسي  اتصال  "المامعا اللبنانيا"وعلم أ   ووير الش و  االمتماعيا واةل أبو  اعور ورةيق 
  بشا ي مستيسري  ع   ضيتك

 69/66/1063، السفير، بيروت

 
 الغربية يشل مكاتب األونروا بالضفة إضراب .37

االثني  التماما على استمرار  أمق بالضيا يوم األونرواأغلق  كا ا مكاتب وكالا   نميب  راج -  للم بي
الوكالا بتماهل مطالب العاملي ، بلسب بيا  نقابي ص ر ع  اتلا  العاملي  العرب  ي األونروا  وشي   

ا شامال؛ لية امتن  الموايو  المكاتب، بما  ييا المقر الرةيق  ي لي الشيخ مراح بالق ق الملتلا الضراب
 أماك  عمليم وتو ي  لركا السيارا  وكا ا األنشطا األ رى  اللى ي القطاعا  الم تليا ع  التومك 

 69/66/1063، القدس، القدس

  
 
را   تعد تقريرا   األقصىمؤسسة  .38  حول اعتداء مقبرة مأمن اهلل األخير مصو 

الذي نيذتك  األ يرلول االعت اء  مصو راً  اة تقريراً للو ف والتر  األ صى ي م سسا  ا عالمأع   سم 
بلل مقبرا مأم  اهلل  ي الق ق الملتلا الذي تمثل بكتابا شعارا  معا يا للعرب  "    الثم "عصابا 

رسم ما يسمى بنمما  اوو  على  سم كبير م  القبور  لمشاه ا التقرير  اللى با ضا او عوا  لالنتقام منيم 
 http://www.youtube.com/watch?v=Cpdzgk2nWBk  يعلى الرابط التال

 68/66/1063، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم

  
 "الحياة"المرصد األورومتوسطي: الوضع المتردي القتصاد غزة سلب من نساءها  .39
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صار عال عطااهلل  أك  المرص  األورومتوسطي للقول ا نسا  أ  لال المرأا  ي القطال مراء الل -غوا 
مستوى غير مسبول، تسبب  اللى، والذي وصل  ي الشيور األربعا األ يرا 1001ا سراةيلي القاةم منذ عام 

  ي أ  ت    المرأا الياتورا األعلى تكليا  ي أو ا  األوما  الذ هي م  تلمل العبء األكبر  ي المنول 
وكالا   ير اني و   اللل، و و ي مق ما ل راسا ستتناول أوضال المرأا  ي غوا بشكل كامل وستص ر  

م  السي ا   %1 31، أك   المناما األوروبيا اللقو يا أ   االثني وم ياألناضول بنشر نتاةميا األوليا 
المستطلعا آرا ه  ضم  ال راسا المسليا والتي رص   آراء عينا عشواةيا أ    بأ  معيل األسرا  ق  عملك 

م  السي ا   %3 39األل اة المصريا األ يرا  وأعرب   ومص ر رو ك، عقب الغالل األنيال وت اعيا 
م  السي ا  بأ   %0 10ع  أ   مص ر   ل أسره   تنا ص  الل األشير األربعا الماضيا، كما أ ا  
م  األسر اضطر   %11أسره   بات  تعاني م  تراكم ال يو ، وأاير  النتاة   ي السيال ذاتك أ   نسبا 

 لس ا  أعباء المعيشا بي  بعض م  مقتنياتيا  اللى
و ال المرص  األورمتوسطي ال  تأوم الوض  اال تصا ي انعكق بالسلب والضرر على اللياا األسريا 

م  السي ا  ع  اعتقا هم أ   مع ل  %1 11والوض  االمتماعي والصلي والنيسي لنساء القطال، الذ عبر 
مني  ع  االعتقا   %3 99ا أعرب  نسبا العنف ض  النساء  ا ل األسرا    او ا   ي  ترا اللصار، بينم

م  النساء ال  مستوى  %10بأ  العنف ض  األطيال تنامى بيعل ضووطا  اللصار  و ال  نسبا 
 العصبيا والقلل والتوتر  ا ل األسرا ارتي  بشكل مللوا 

 %9 10  و ل ف اليقر وانع ام األم  األسري معاناا  ا م  الوض  ا نساني للمرأا  ي القطال،  ق  كشي
تياعال  اللصار، كما عب ر  اللىم  السي ا  ع  ارتيال لاال  الطالل  ا ل العاةال  لسبب عاة  

تووي  الل ى بناتيا ووامًا مبكرًا للت ييف م  األعباء  اللىم  السي ا  ع  أ  أسره   اضطر   9% 13
  شب انيا لعموها ع  تأميل وواج أل اللىم  األسر المستطلعا  %1 99الما يا ل سرا، بينما اضطر  

 ا يياء بتكاليف الوواج 
م  السي ا  ع  اعتقا ه  بأ  اللصار وت اعياتك تسبب  ي رسوب  %0 11و ي سيال التعليم، عبر 

 %1 1ال   رما  أبناةي     ان يض ،  ي لي  أ   %1 19أطيالي   ي ما ا  راسيا أو أكثر، بينما  ل  
ال ا على األ ل ألم  أبناةيا م  مقاع  ال راسا  وع  أثر م  األسر المستطلعا شي   لالا تسر ب و 

مني  ع  ع م   را أسره  على تو ير  %1 01اللصار على الوض  الصلي للمرأا  ي غوا، أعر ب  
 التكاليف العالميا بصورا مريلا 

ه  بي  سي ا  ي  طال غوا، تتراوح أعمار  9900وكان  ال راسا    أمري  مي انيًا على عينا عشواةيا م  
عامًا، نصييم م  سكا  م ينا غوا والنصف اآل ر م  بقيا الملا اا ، وذلك  ي اليترا الممت ا  10-10

 الماري  1093سبتمبر م  عام  11-90ما بي  
  ونقرل  ال راسا شيا ا  لربا  البيو  ع  انعكاق ت اعيا  تش ي  اللصار على لياتيم اليوميا

 69/66/1063، ، لندنرأي اليوم

  
 مواليد يحملون اسم "محمد"المن  %60و ..عاما   68هم ما دون  48من فلسطينيي  43% .41

م  موالي  المسلمي  م   لسطينيي  %90المركويا ا سراةيليا، ال   ا لصاء ال تقرير م ي  ل اةرا   الناصرا
نيي م   لسطي %03، لملوا اسم "ملم "، يليك ألم  وملمو  ويوسف، وأ  1091 ي العام الماضي  01
 بي  الييو   %39عاما، مقابل  91هم ما  و   01
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 69/66/1063، الغد، عم ان

 
 نشاء مركز لتسوية النزاعات بين رجال األعمال اإلسرائيليين والفلسطينيينإ .40

سيكو  بوس  رمال األعمال ا سراةيليي    الع ا  مصطيى صالح للنشرا العربيا ،م  مايا  لوبيل - الق ق
تسويا أي  ال ا  تماريا أمام ميا ملاي ا  وأسق مياوض السالم ا سراةيلي السابل،  واليلسطينيي   ريبا،

اوري  شاكور، ورمل األعمال اليلسطيني، منيب المصري، مركو الق ق للتلكيم،  ي مثال نا ر على 
ليا  التعاو ، بي ف تماوو اآلثار السياسيا للصرال الممت  منذ عقو ، كما  ال  وكالا رويترو  ي تقرير 

والضيا الوربيا الملتلا، التي  "السراةيل"االثني ، لتعويو التمارا بي  أمق  ويي ف المركو الذي ا تتح يوم
  و ال المنامو ، ال  هذ  المبا را ال اصا، لصل  على يبلغ لمميا لاليا، أربعا مليارا   والر سنوياً 

 منلا م  لكوما السراةيل، وت عميا السلطا اليلسطينيا 
 يا  رووا، األمي  العام لمركو الق ق للتلكيم، ال  المركو يي ف لمذب رمال األعمال ا سراةيليي  و ال  نا

واليلسطينيي ، ألنيم يعلمو  أنيم سيلصلو  على عمليا  عالا ونوييا وتتسم بالكياءا  وعبر مس ولو  
ماريا بي  السراةيل تعويو العال ا  الت اللىبالمركو، ع  أمليم  ي أ  ي  ي تو ر المكانيا التلكيم، 

واليلسطينيي ، ومذب االستثمار األمنبي  وتتشكل هيةا التلكيم بالمركو، م  تسعا أعضاء، بينيم الرةيق، 
 "السراةيلر"وهو تركي يرأق غر ا التمارا ال وليا  ي بال    وتشول كل م  غر تي التمارا ال وليتي  ب

ييةا األربعا البا ي   و ال مس ولو  بالمركو، النك ، مقع ي ،  ي لي  سيعي  رةيق الاليلسطينيا واألراضي
  ضيا  ي عامك األول  وال يشمل ا تصاصك  طال غوا  91 اللىيي ف للتعامل م  عشرا 

 68/66/1063، وكالة رويترز لألنباء

 
 ألف دوالر لتأهيل مركز المدينة 700"التعاون" تدعم بلدية طولكرم با  .42

تيي ا المرباوي، بلضور ممثل صن ول النق  العربي   بالم ير العام  طولكرم  و  ع  م سسا التعاو  ممثلا 
ألف  100   صالح سعا ا المال ، اتيا يا منلا م  رةيق بل يا طولكرم اليا  عب  الكريم المال ، بقيما 

 ، وهي تمثل المرللا الثانيا م  تأهيل وترميما سالمي والر، بتمويل م  صن ول النق  العربي وا  ارا البنك 
مركو م ينا طولكرم  وبلو   يما المرللا األولى م  االتيا يا مليو   والر، تم م   الليا ترميم شارل 

 ترميم ع   م  المباني التاري يا والمنشآ  والشوارل  اللى با ضا االسول الق يم  ي الم ينا، 
 69/66/1063، األيام، رام اهلل

 
 يةتدشين مشروع إلنارة ميناء غزة بالطاقة الشمس .43

   ش   ي  طال غوا يوم االثني  مشرول  نارا ميناء غوا البلري اعتما ا على الطا ا الشمسيا  (  ب أ)
 91 اللىا يطاليا، بتكليا المماليا وصل   "كي ال ننسي غوا"ومول المشرول الذي ا تتلتك رسميا ممموعا 

 ألف  والر تل  الشراف ممعيا صي  الرياضا  البلريا  ي غوا 
أساما العيسوي،  الل ا تتاح المشرول، أنك يمثل رسالا   ي غواير النقل والمواصال   ي لكوما واعتبر وو 

عمو ا  99تل ي لللصار ا سراةيلي الميروض على القطال  وأوضح العيسوي أ  المشرول تضم  تركيب 
ل التيار الكيرباةي تعمل بالطا ا الشمسيا  نارا الميناء، وم  شأنك أ  يشكل نموذما للل أوما تيا م انقطا

  ي غوا 
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 69/66/1063، القدس العربي، لندن

 
 " بسبب إغالق معبر رفحإسرائيل"وُتْنقل لتلقي العالج في  "سريريًّا"حفيدة هنية ميتة  .44

 ي  طال غوا السماعيل  اليلسطينيااألناضول   ال عب  السالم هنيا، النمل األكبر لرةيق اللكوما  - غوا
ا   ل   ي لالا مو  سريري، ونقل  للعالج  ي أل  المستشييا  ا سراةيليا  هنيا، ال  طيلتك الولي 

 ي “وأضاف هنيا )االب ( على صيلتك الش صيا على مو   التواصل االمتماعي ) يسبوك( مساء ا ثني   
هنيا وتاب   "أسال اهلل أ  يكتب الشياء البنتي آمال، ألنيا   ل  المو  السريري      هذ  الساعا المباركا

ل  لل ط األ ضر ) ا ل السراةيل( اآل  اسأل اهلل أ  يكتب ليا الشياء"يقول     "ا  وا األلباب، آمال تلو 
، "مرثوما"وأ ا   مصا ر مقربا م  عاةلا هنيا، لوكالا األناضول، بأ  الطيلا الرضيعا آمال أصيب  بر

لعصبي، وعلى  ماغيا  ويرا ل الطيلا تسبب  ب صابا مياوها اليضمي بالتيابا  لا ا، أثر  على مياوها ا
 م تيا )وال ا األم(، وتم  الموا قا للم ا  قط م  العاةلا م   بل السلطا  ا سراةيليا ألسباب أمنيا 

أطيال " بل عام، بواسطا تقنيا  "آمال"وذكر  المصا ر، أ  النمل األكبر لينيا، رول بطيلتك الولي ا 
 لعالج عاًما  ضاها  ي ا 90بع   "األنابيب

وبلسب مراسل األناضول  ي غوا،     نقل ليي ا هنيا لمشيى السراةيلي، المراء اعتيا ي  ي  طال غوا، 
وليق لك أي م لول سياسي، لية ال  معبر ر ح مولل منذ عشرا أيام، واللاال  العاملا ال تنقل لمصر 

ستعصيا للعالج لمستشييا  الستورال المراءا  نقليا ألسابي ، وبالتالي يتم نقل اللاال  المرضيا الم
 السراةيليا بواسطا ووارا الصلا  ي الضيا الوربيا التي تتولى عمليا التنسيل م  السلطا  ا سراةيليا 

 69/66/1063، القدس العربي، لندن

 
 
 "أسامة العيسة": رواية جديدة لا"مجانين بيت لحم" .45

 اللىماني  اليعلي، وناسك  الروايا ترمو ( ع  وط  الم" ار نو ل"تلكي الروايا بي  أي ينا، )صا را ع  
الوط  الذي يتآكل تل  وطأا التويرا  السياسيا التي تعصف بك، والكاتب يقتلم موضوعًا يكا  يكو  بكرًا 
 ي األ ب العربي الل ية، وتلاول روايتك أ  تق م اليلسطينيي ، م   و  نبرا  طابيا وال مناماا غناةيا  

   ورها لسار  مسكو  باللكايا الشعبيا والتراة، ليق م ش صيا  تنمو وتتطو ر روايا تت لى  ييا شيروا  ع
 ي  ضاء م  الوا   المت ي ل وال يال الوا عي   ي الروايا اروف سياسيا م ي ا وضع  المماني  ووطنيم 

 على الملك 

 69/66/1063، السفير، بيروت

 
 تعاون مع أي شركة إسرائيلية بدء تنفيذ مشروع قناة السويس وال :وزير اإلسكان المصري .46

أعل  ووير ا سكا  المصري البراهيم مللب أ  مشرول تنميا  ناا السويق ب أ أولى  ال لي   -القاهرا 
 طواتك التنييذيا، أمق، ب نشاء مملق تنييذي كمالا للمشرول، برةاسا اليريل مياب مميش رةيق هيةا  ناا 

 السويق، ويضم المملق  براء عالميي   
ر مللب  ي م تمر صليي، أمق، عقب امتمال الممموعا اال تصا يا  ي مملق الووراء اللى أنك تم وأشا

ا ع ا  لطرح المشرول على المكاتب االستشاريا العالميا، و ام  ووارا النقل ب ع ا  كراسا الشروط ال اصا 
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مشرول  الل شير ونصف بالمشرول والبرنام  الومني للتنييذ، واتيل  الل االمتمال على أ  يتم طرح ال
أشير  ونيى مميش ومو  أيا شركا  9الشير، وعلى ترسيا العطاءا  على المكتب االستشاري  الل 

 "السراةيليا" تعمل  ي  ناا السويق  وأوضح أ  لركا القناا شي   أكبر مع التيا  ي اليترا األ يرا 
 69/66/1063الخليج، الشارقة، 

 
 تثير ضجة "إسرائيل"بعدم جواز الجهاد ضد ار فتوى إصد تنفي المصريةوزارة األوقاف  .47

 السراةيلأثار   توى م  ووارا األو ا  ضما كبرى على موا   التواصل االمتماعى  لواها أ  "  السبيل
 مارا وال يموو اللرب ض ها ويمب معاملتيا معاملا لسنا" 

ا ض ألي ماير م  مااهر ما م  مانبيا أك   ووارا األو اف المصريا أنيا ما توال عن  مو ييا الر 
وصيتك بر"التطبي  م  الكيا  الصييوني،" نا يا صلا ما نسبك مو   الليكتروني للووارا بأ  السراةيل "مارا، وال 

  "يموو الميا  واللرب ض ها،" و ال  النك "كذب وا تراء، وال أساق لك م  الصلا
ط المصريا الرسميا، أ  ما يتصل بالمعاه ا  أوضل  الووارا،  ي بيا  ليا نقلتك وكالا أنباء الشرل األوس

ووصي  الووارا ما نسب اللييا بيذا الص   بأنك "ملاولا م   ال وليا "م  شأ  ال ولا، وليق ووارا األو اف "
أصلاب النيوق ال ربا ومرومي الشاةعا ، و عاا الي م والت ريب" على ل  تعبيرها، م ك ا أ  ما ال ينشر 

 صريلا  "ال ينسب ليا بأي صورا م  الصور، وال يمثل وميا نارها على مو   الووارا م  ت
ورأ  الووارا أ  ما نشر لول القضيا يقص  بك "تييي  الرأي العام تما  اللكوما بصيا عاما وووارا األو اف 

 بصيا  اصا" و قا للبيا  
 69/66/1063السبيل، عمان، 

  
 لمساعدة المزارعين الفلسطينيين منظومة عربية بإيجاداألردني يطالب وزير الزراعة  .48

مناومرا عمرل عربري مشرتركا لمسراع ا  اليمرا طالرب وويرر الوراعرا الر كتور عراكف الوعبري  بضررورا   عما 
  واألمنبياالعربيا  األسوال اللىالموارعي  اليلسطينيي  على تسويل منتماتيم الوراعيا 

لالشررررقاء   األر نيرررري ين سرررري  الرررروراعيي  ضرررراف الوعبرررري  ررررالل ا تتالررررك برنررررام  ترررر ريبي تنامررررك نقابررررا المأو 
 ري  األر نيرااليلسطينيي  الذي  يمثلو  اتلا  لما  العمل الوراعري اليلسرطيني بعنروا  االطرالل علرى التمربرا 

على اتم االستع ا  للمساع ا ليتح الل و  مر   رط ترانوير  للمسراهما  ري  األر  ممال التسويل الوراعي ا  
ال ارميررا اال ا  الكثيررر مرر  العواةررل تلررول  و  شررك  رري  األسرروال اللررىيلسررطينيا نقررل  المنتمررا  الوراعيررا ال

 م  الكيا  الصييوني  األشقاءاتمام هذا المشرول مثل المياوضا  التي يمرييا 
 69/66/1063، الدستور، عم ان

 
 اتصاالت من أي نوع مع "إسرائيل" وجودالسعودية تنفي  .49

الصلف البريطانيا األل  لول ومو  اتصاال  سعو يا "السراةيليا" ني  السعو يا، ما ذكرتك الل ى   وكاال 
  ع ا   طا لميامما اليرا  بشكل مشترك على  لييا ملييا النووي 

وأعل  مص ر مس ول  ي ووارا ال ارميا السعو يا  ي بيا ، أمق، أال صلا لما نشرتك صلييا "الصن اي 
السراةيليا"  وش   المص ر، الذي لم يكشف ع  اسمك،  -تايمو" األل ، والذي وعم "ومو  اتصاال  سعو يا 

 على "ع م ومو  أيا عال ا  أو اتصاال  م  "السراةيل" م  أي نول كا  وعلى أي مستوى" 
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وكان  "صن اي تايمو" ذكر  أ  مس ولي  م  المانبي  امتمعوا  ع ا   طا طوارئ  ي لال تو ي  اتيال 
 ولا م  السعو يا و"السراةيل" بي  طيرا  والممتم  ال ولي ل  تكو  مقب

 69/66/1063الخليج، الشارقة، 
 
 مفتاح األمن والسلم في الشرق األوسط الفلسطينيةالعربي: القضية  .51

 ال األمي  العام للمامعا العربيا نبيل العربي ال  القضيا اليلسطينيا ميتاح األم  والسلم   وكاال  –الكوي  
 بقي العالم مضطربا  ي الشرل األوسط، وا   بقاءها  و  لل ي

وأضاف العربي  ي تصريلا  لك على هامش امتماعا  القما العربيا ا  ريقيا  ي الكوي ، أمق ا ثني ، 
ال  هناك  موا كبيرا بي  ص ور القواني  والقرارا  األمميا ال وليا وتطبيقيا، وما يل ة للقضيا اليلسطينيا 

  ير مثال على ذلك 
لسطينيا مومو   ي  رار مملق األم ، وما يتعلل بيا م   رارا   اصا وأشار اللى أ  لل القضيا الي

بالالمةي  والق ق واالنسلاب م  األراضي الملتلا، موضلا أ   رارا  األمم المتل ا تأتي  ي الطار  انوني 
 لك  تنييذها يلتاج اللى الرا ا سياسيا وهو ما يعطل تنييذها لتى اآل  

ار  ي أسلوب وطريقا عمل مملق األم  وتطوير األمم المتل ا، و ال وش   العربي على ضرورا العا ا الن
 "نلاول تلقيل تق م  ي ذلك ولو  ليال" 

وأشار اللى أ  هذ  القما تتميو ع  سابقتيا بومو  التوا ل واالتيال الكبيري  بي  المانبي  العربي وا  ريقي 
تعلل بالقضايا التنمويا وأيضا بالقضيا  الل امتماعا  كبار المس ولي  وعلى المستوى الوواري  يما ي

اليلسطينيا، وتبني ال ول ا  ريقيا الص ار بيا  ع  القما  اص بيلسطي  يتضم  التأكي  على الموا ف 
الثابتا بضرورا النياء االلتالل ا سراةيلي ل راضي اليلسطينيا والعربيا الملتلا منذ الراب  م  لويرا  

 ا  لسطي  وعاصمتيا الق ق الشر يا وا  اما  ول 9191)يونيو( العام 
 69/66/1063الغد، عمان، 

 
 مستوياتها خالل الشهر الفائت أعلى تبلغللمغرب  اإلسرائيليةالصادرات  .50

الموي  م  مااهر التطبي  بي  المورب  ا سراةيليا ا لصاةياملمو  معروف  كشي  المراكو  -الرباط 
ريا ال وليا لل ولا العبريا، و ال  انيا بلو   ي شير تشري  واسراةيل  ي اطار تقارير ع  العال ا  التما

االول/ اكتوبر الماضي اعلى مستوياتيا  ي و   ي ك  المورب رسميا ا  ايا عال ا تماريا م  اسراةيل هي 
 غير شرعيا والتيال، ويذهب البرلما  الموربي نلو تشري  تمريم التطبي  

ا  الصا را  ا سراةيليا نلو المورب سمل   الل شير تشري  و ال  تقارير مكتب ا لصاء ا سراةيلي 
مليو   والر، مقابل  1 91االول/ أكتوبر الماضي أل  أكبر مستوياتيا على ا طالل منذ سنوا ، متماووا 

سراةيل 1091ألف  والر م  الشير نيسك  000  19   وبلغ الممالي المبا ال  التماريا بي  المورب وا 
 مليو   والر 

مليو   والر  9 19م  هذ  الطيرا  ي ر   المستوى ا ممالي للصا را  ا سراةيليا نلو المورب اللى وساه
 الل العشرا اشير األولى م  العام الماري، لسب تأكي ا  نيق المركو وهو هيةا تابعا لللكوما العبريا، 

نلو المورب     السراةيل،اي أ  صا را  1091مليو   والر  الل نيق اليترا م  سنا  91مقابل 
 مقارنا م  نيق اليترا م  السنا الماضيا  1093تضاعي   ي العشرا اشير األولى م  
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وبالنسبا للصا را  الموربيا نلو السراةيل  ق  سمل  ترامعا طيييا  الل هذا العام، لية بلو   الل 
ر  ي نيق الم ا م  مليو   وال 9 0مليو   والر مقابل  0 0ما يناهو  1093الشيور العشرا االولى م  

 ألف  والر  100العام الماضي، أي بترام  بقيما 
ألف  والر  الل شير تشري  االول/ أكتوبر  100ولم تتماوو الصا را  الموربيا  ي اتما  ال ولا العبريا 

 ألف  والر العام الماضي  000مقابل 
 69/66/1063القدس العربي، لندن، 

 
 "سرائيلإ"طائرة إيرانية بال طيار تطاول  .52

كشي  اليرا  أمق، ع  طاةرا بال طيار اعتبرتيا األض م  ي البال ، مشيرا اللى أ  م اها يطاول   طيرا 
 السراةيل 

طاةرا  طرق االستراتيميا يبلغ م اها أليي كيلومتر ويمكنيا التلليل »و ال ووير ال  ال لسي   هقا  ال  
 ا را على تنييذ ميما  استطالل »مضييًا أنيا  ،«ساعا 30و 99ألف   م لم ا تراوح بي   11على ارتيال 

مرا با الل و  البلريا والبريا وأنابيب »، الضا ا اللى «ارض لتنييذ عمليا  عسكريا -أو لمل صواريخ مو 
 « النيط وشبكا  االتصاال  ولركا الطرل ال ارميا

 69/66/1063الحياة، لندن، 
 
 
 بل للعرب! "ئيلإسراا"طهران ال يحضر النووي ل نظاممريم رجوي:  .53

م تمر تضامني م  المقاوما االيرانيا  ي مقر المملق الوطني للمقاوما االيرانيا  عق نوار ماف   -باريق 
نو مبر تل  شعار "تضام  البرلمانيي  االر نيي  م  المقاوما االيرانيا    91بباريق عق  يوم الممعا 

 يبرتي"،اطالل سراح الرهاة  السبعا لااًل وضما  لمايا سكا  ل
عق  الم تمر بمقر ا اما السي ا مريم رموي الرةيسا االيرانيا المنت با م  مانب المقاوما االيرانيا  ي و 

 ال  رموي  ي كلمتيا ب ايا الم تمر  ال  ه ف االسللا و او يرسوراواو بشمال العاصما اليرنسيا باريق، 
  يا البل ا  العربيا، مش  ا على ا  الناام النوويا االيرانيا ليق تل أبيب وال واشنط  او لن   وانما ه

االيراني يسعى المتالك االسللا النوويا ليرض نيمك على البل ا  العربيا، وال تا الى أنك لوال ت  ل الناام 
 االيراني لكا  باالمكا  تلس  اوضال بل ا  الربي  العربي بشكل أ ضل مما هو عليك اال   
 69/66/1063األخبار، بيروت، 

 
 مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بغزة عطر الخيرية" توق"ق .54

و ع   طر ال يريا مذكرا تياهم م  ووارا الصلا  ي  طال غوا بشأ  التعاو  م  أمل تنييذ   ال ولا
 لاير  طري  1،00،000مشرول الضا ا طابل لمركو صلي "شي اء ال رج" بقطال غوا بقيما 

وويي  وتو ير بيةا صليا مالةما تلبي االلتياما  اليعليا ت ييف معاناا المرضى ال اللىويي ف المشرول 
 لمنطقا ال رج  ي  طال غوا، الضا ا اللى ويا ا الق را االستيعابيا ل  ما ع   أكبر م  المرامعي  

 69/66/1063الشرق، الدوحة، 
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  لقضية الالجئين "حل واقعي"اعتماد و يطالب بالقدس عاصمة لدولتين هوالند  .55
، «و ف االستيطا  بشكل كامل ونياةي»طالب الرةيق  رانسوا هوالن  السراةيل بر   ال ي  رن ا تقي -باريق 

لقضيا الالمةي ،  ي و    ال الرةيق ملمو  عباق النك « لل وا عي»كما  عا اليلسطينيي  الى اعتما  
 ملتوم المبا را العربيا  ي هذا الص   

يطا  يعق  المياوضا ، ويصع ب اللل على أساق  ولتْي  االست»و ال هوالن   الل ويارا  صيرا لرام اهلل ال  
 ،  اعيًا الى و يك كليًا ونياةيًا «عاصمتيما الق ق

وكا  الرةيق اليرنسي اعتم   طابًا لذرًا  ي موضول االستيطا   ي ب ايا ويارتك  سراةيل أول م  أمق، اذ 
مي  نتانياهو ال  كا  يوا ل على سةل  الل م تمر صلا ي مشترك م  رةيق اللكوما ا سراةيليا بنيا

 « ال  لكل أسلوبًا م تلياً »وصف ووير ال ارميا األميركي مو  كيري لالستيطا  بأنك غير شرعي،  ر   
وم   مو ف «  تعيش الص ا ا بي   رنسا و لسطي »و اطب هوالن  اليلسطينيي  أمق باللوا العربيا،  اةاًل  

للل هو الوصول اللى السالم بقيام  ولتْي  لشعبْي  يعيشا  منبًا اللى ال  ا» رنسا للتسويا السياسيا،  اةاًل  
، م  9191منب بسالم، وأ  تكو  الق ق عاصما لل ولتْي ، وأ  تكو  ال ولا اليلسطينيا على ل و  عام 

يما  آليا  وليا للتعويض )على الالمةي (، وهذا ما يمب الذهاب  يك اللى النيايا  ي  المكا  تبا ل أراٍض، وا 
 « ريل السالمط

تل ي  مو ييم م   ضيا »و ي ر   على س ال ع  المبا را التي يأمليا م  اليلسطينيي ،  عاهم الى 
 « لل وا عي ليذ  القضيا»، مش  ًا على ضرورا اليما  «الالمةي 

م تمرًا للمانلي  للسلطا اليلسطينيا  ولولا ا  رةيق الممعيا الييو يا  1090و ال ال   رنسا ستنام عام 
اليرنسيا روميك كيكرما  الذي كا  م  بي  ضيوف هوالن   ي ويارتك  سراةيل، كا  أيضًا م  ضم  الو   
الذي را قك الى رام اهلل، وهو ما استوربتك مصا ر عربيا،  صوصًا أ  موا ف كيكرما  معا يا لليلسطينيي   

يو يا  ي  رنسا أرا  اللضور الى أ  بعض ممثلي الطاةيا الي»وتطرل هوالن  الى ذلك ضمنيًا، مشيرا الى 
أشير م  أصل األشير التسعا المل  ا للمياوضا ،  3و ال ال  «  رام اهلل لييم ذهنيا الشعب اليلسطيني

 « مر  م   و  تق م لقيقي
و الل الويارا، تم تو ي   مسا اتيا ا  ثناةيا بي  السلطا و رنسا بلضور الرةيسْي ،  بل تومك هوالن  الى 

يق الرالل ياسر عر ا  لوض  الكليل م  الورو ، ثم ويارا متلف الشاعر اليلسطيني ملمو  ضريح الرة
  رويش 

وكا  هوالن  ب أ ويارتك للق ق الشر يا بالتومك الى كنيسا سان  آ  لية التقى أسا يا مسيليي  
ساعا  01 وش صيا   لسطينيا  وسةل هوالن  ع  سبب ع م تواو  م ول ويارتك  سراةيل والتي استور  

 ي لي  لم تتماوو ساعا   ليلا  ي األراضي اليلسطينيا،  ر  بأ  ذلك يعو  الى اضطرار عباق للموا را 
الال لكنا  ططنا لويارا م تليا «ا  ريقيا بالوا األهميا، و -الى الكوي  م  أمل المشاركا  ي القما العربيا 

نيا ص يقا  سراةيل ولليلسطينيي ، وباستطاعتيا ور  عباق  اةاًل ال  مو ف  رنسا متواو  م ًا، «  الشكل وا 
 أ  تلعب  ورًا ميمًا م  هذا المنطلل 

 عا  رنسوا هوالن  االثني   ي  طاب امام البرلما  االسراةيلي )الكنيس ( الى تقاسم الق ق لتكو  الى ذلك 
 عاصما لل ولتي  االسراةيليا واليلسطينيا 
يا ع  طريل التياوض تتيح ل ولتي اسراةيل و لسطي  التعايش و ال هوالن  "مو ف  رنسا معروف  تسو 
 بسالم وام ، م  الق ق عاصما لل ولتي " 
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وأضاف  ي  طاب ألقا  بلضور رةيق الووراء ا سراةيلي بنيامي  نتانياهو "يمب ا  يتو ف االستيطا  
ذي التقا   بل ذلك  ي رام و عا هوالن  أيضًا الرةيق اليلسطيني ملمو  عباق ال النك يقوض لل ال ولتي " 

 اهلل  ي الضيا الوربيا الى موي  م  "الميو " والتللي بر"الوا عيا  ي ممي  المواضي " 
وتاب  "ا ك  مرا  م  ميا ا رى، اك  هوالن  ا   رنسا "ستكا ح بكل  واها معا اا الساميا بممي  اشكاليا" 

  كا ا الاروف بضما  ام  وسالما ييو  ا رى م  على هذ  المنصا التوام المميوريا اليرنسيا تل
  رنسا" 

 69/66/1063الحياة، لندن، 
 
 حول المحادثات النووية مع إيران "إسرائيل"واشنطن تقلل من شأن خالفها مع  .56

أك  ووير ال ارميا األمريكي مو  كيري يوم االثني  أ  الملا ثا  م  اليرا  بشأ      ب أ -واشنط  
 السراةيل ألي  طر الضا ي" برنامميا النووي ل  "تعرض 

سراةيل لول الملا ثا  بع  أ  وصف رةيق الووراء ا سراةيلي  و لل كيري م  شأ  ال الف بي  بال   وا 
 بنيامي  نتنياهو االتيال ملل التياوض بأنك "سيء"  وش   كيري على أنك ونتنياهو "ص يقا  لميما "  

 69/66/1063الدستور، عمان، 
 
 في غزة السوالر لمحطة توليد الكهرباء وريدلت: مستعدون األونروا .57

أك  الناطل باسم وكالا "أونروا" ع نا  أبو لسنا، استع ا  الوكالا ال وليا لتوري    ملم  ماسر - غوا
 السوالر الصناعي لملطا تولي  الكيرباء الولي ا  ي  طال غوا، لسب المكاناتيا 

"هناك ميا  تومي  لنا بصورا غير رسميا،  و ال أبو لسنا  ي تصريح  اص بر" لسطي  أو  الي " 
 للتلرك  ي موضول الكيرباء والسوالر الصناعي، ور نا كا  أننا مستع و  لسب المكانياتنا" 

وكا  رةيق سلطا الطا ا  ي  طال غوا،  تلي الشيخ  ليل،    كشف النقاب لر" لسطي " ع  اتيال 
"األونروا" السوالر الصناعي الالوم لتشويل ملطا  لسطيني  طري سينيي أوما الكيرباء، يقضي باستيرا  

 الكيرباء  ي غوا، بتمويل مباشر م  اللكوما القطريا 
 68/66/1063فلسطين اون الين، 

 
 هذا األسبوع والزيارة مؤجلة إلى مطلع الشهر المقبل "إسرائيل"كيري لن يزور  .58

ما أعلنك رةيق اللكوما االسراةيليا  نيى ووير ال ارميا األميركي مو  كيري االثني   أ ف ب -واشنط  
 بنيامي  نتانياهو ع  عومك ويارا السراةيل الممعا لبلة الملف النووي االيراني 

اليلسطينيا بع  عي  الشكر الذي يصا ف  ي الواليا   واألراضي السراةيلو ال كيري انك سيلاول العو ا الى 
 المتل ا  ي أوا ر الشير اللالي 

صلا ي ا لى بك  ي  تام لقاء م  ناير  التركي الم   او  اوغلو  ي واشنط  "يب و و ال كيري  ي تصريح 
انني ل  أتمك  على األرمح م  التومك الى هناك  الل عطلا نيايا األسبول هذا  الال  أنني مصمم على 
التومك لمتابعا الملا ثا  القاةما بع  عطلا عي  الشكر" الذي يق   ي األسبول األ ير م  تشري  

 الثاني/نو مبر اللالي 
 69/66/1063الحياة، لندن، 
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 ألفا فروا إلى لبنان 10.. و"اليرموك"محاصرون في فلسطيني ألف الجئ  10 :"األونروا" .59

أعرب  الوكالا ال وليا لووة وتشويل الالمةي  اليلسطينيي    ملم  ال عما ومام  األمير - عما 
 10ي  اليلسطينيي   ي سوريا، بينما كشي  ع  ملاصرا نلو )األونروا(، ع   لقيا العميل ألوضال الالمة

 ألف المئ منيم  ي م يم اليرموك منوب  مشل 
و  م م ير العمليا   ي سوريا مايكل كنوولي، على هامش امتمال اللمنا االستشاريا للوكالا  ي  ن ل 

ا  األوضال المتعلقا كيلومترا غرب عما (، أمق، عرضا لتطور  10 ي منتم  البلر المي  )« مو مبيك»
«  يرولو  تل  اروف  اسيا م ا»بالالمةي  اليلسطينيي   ي سوريا،  اصا م يم اليرموك،  اةال النيم 

 وأشار اللى ع م السماح لموايييا ب يصال المساع ا  اللى ه الء الالمةي  
ى مناطل  ارج  ي الماةا م  الالمةي  اليلسطينيي   ي سوريا همروا منيا الل 10و ال كنوولي ال  نلو 

األوما السوريا با  ليا »وأضاف أ  «  األونروا»سوريا ومناطل  ا ل سوريا ليس  ضم  مناطل   ما  
و عا اللكوما السوريا والمعارضا اللى تو ير «  بع   لسطيني وأ  هناك توييرا  ي مورا يا اللموء اليلسطيني

 اللمايا الالوما لالمةي  
ني لقوا لتييم بع ما  روا م  سوريا وغر وا  بالا سوالل البلر األبيض  لسطي 100وأشار كنوولي اللى أ  

أليا منيم  روا م  سوريا اللى لبنا  أ يرا، ليصبح  10المتوسط، لسب اللصاءا  غير رسميا  وبي  أ  
ألف المئ  وأشار اللى أ  هناك ستا آالف  310الع   ا ممالي لالمةي  اليلسطينيي  م  سوريا اللى لبنا  

ال نستطي  تق يم المساع ا  ليم »و ال  «  أوضاعيم صعبا»ني هربوا م  سوريا اللى مصر، وأ   لسطي
 « لع م ومو  تمثيل لر)األونروا( بمصر

 69/66/1063الشرق األوسط، لندن، 
 
 لتطوير سكك حديد البلدين فرنسيةشراكة إسرائيلية  .61

سراة  آمال شلا ا -الق ق الملتلا  يل،  الل ويارا الرةيق اليرنسي  رانسوا  ي أول اتيال بي   رنسا وا 
هوالن ، و   ممثلو الشركا الوطنيا للسكك الل ي  اليرنسيا، على اتيال م  شركا السكك الل ي  ا سراةيليا 

 لتطوير وتل ية سكك الل ي  ا سراةيليا 
 تصا يا بي  وأعل  الطر ا  تعويو التعاو   ي م تلف المماال ، ك طوا لتوثيل العال ا  التماريا واال

 البل ي  
وو ل االتيال، سيتم ب ايا ت ريب ساةقي القطارا   ي شركا  طوط السكك الل ي  ا سراةيليا، وتطوير 
عالم الركاب والمع ا  المست  ما  ي الشل ، على أ  يضم  هذا  وتل ية ملطا  القطارا  ا سراةيليا وا 

مليونًا عام  91، مقابل 1010مليو  راكب عام  االتيال تلقيل الي ف االستراتيمي منك، وتماوو سبعي 
 ، و ل ما أعلن  الشركتا   ي بيا  مشترك 1000

وأك  ممثل الشركا اليرنسيا غيوم بيبي، على "أهميا الشراكا ا سراةيليا"، و ال ال  "السراةيل تتييم ضرورا 
يال تقاسم ميارتنا م  السراةيل تم ي  شبكتيا للسكك الل ي  الق يما م ًا وسنساع ها  ي ذلك  كما سيتيح االت

 المتق ما م ًا  ي ممال التكنولوميا، ولك  ليق  ي ممال النقل العام" 
 69/66/1063الحياة، لندن، 
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 "إسرائيل"التسوية النفطية بين لبنان و تحريكواشنطن تعيد  .60
الل و  البلريا  يعو  الملف النيطي اللى الواميا م  ويارا مس ل أميركي بيرو  اليوم م  أمل تسويا نوال

م  اسراةيل، وتميي ًا للويارا سعى ووير الطا ا اللى تولي  المو ف اللبناني  ي هذا الموضول،  ي و   
 آذار المصالح اللبنانيا بتكرار ر ضيا است راج النيط 90تماهل   يك  وى 

تابعا البلة م  عشيا ويارا ناةب مساع  ووير ال ارميا لش و  الطا ا آموق هوكستاي  بيرو  اليوم لمو 
المس ولي  اللبنانيي  المقترح األميركي لتسويا النوال اللبناني االسراةيلي لول الل و  البلريا، مال ووير 
الطا ا والميا  مبرا  باسيل على رةيسي المملق النيابي واللكوما نبيك بري ونميب ميقاتي وأطلعيما على 

 أمواء ويارتك  برص 
ا ر بري تطابل وميا  النار بي  بري وباسيل، و ي مق ميا ضرورا عق  ع  مص« المنار»ونقل   ناا 

 ملسا نيطيا  ي مملق النواب  ي أسرل و   ممك  
وليت  الى أ  باسيل بلة م  بري كيييا النقاش م  الواةر األميركي، وال سيما لول الل و  البلريا 

وأوضل   روا لبنا ، أي ملف التلويم وال الف الكبير م  اسراةيل،  ضاًل ع  االستثمارا  المقبلا لث
لول كيييا المواميا، وهناك اتيال على الثواب  والتياصيل  %900هناك اتيا ًا بنسبا »المصا ر أ  
 « واألمور التكتيا

 69/66/1063االخبار، بيروت، 
 

  تفاصيل هرب الالجئين من سوريا إلى أوروبا يوثق" ألورومتوسطيتقرير ل "قوارب الموت" .62
أص ر  م سستا  أوروبيتا  تقريرًا شام  يوثل لكارثا غرل  وارب الميامري  غير   صقليا –منيف 

الشرعيي  القا مي  م  سوريا اللى أوروبا عبر البلر المتوسط، لية ن    بتقصير السلطا  ا يطاليا 
 والمالطيا ليال الضلايا، و عا لتطوير آليا  المعالما األوروبيا 

ورومتوسطي للقول ا نسا  )منيف(، ومركو العال ا  األوروبيا اليلسطينيا و ال كل م  المرص  األ
نو مبر، ال   التقرير الذي يلمل عنوا  " وارب المو "  1)بروكسل(،  ي بيا  مشترك صا ر ال ميق 

يعرض  ي ستي  صيلا لرللا المو  التي عاشيا الالمةو  اليارو  م  اللرب  ي سوريا، منذ أ    عتيم 
 ام األم  وغياب الرعايا األمميا  ي  ول الموار السوري، اللى ركوب البلر بلثًا ع  اللياا، عوامل انع

 لينتيي المقام ببعضيم ضلايا مميولي   ي مقابر األر ام 
وأوضح التقرير أ  المعاملا التمييويا التي يلقاها الالمئ اليلسطيني م  سوريا  ي  ول الموار، والتي تلرمك 

  التمت  بوض  "الالمئ" أو تلقي أيا مساع ا م  ميا أمميا، اللى مانب منلك تأشيرا م - ي مصر مثالً -
  ول ال تتع ا الثالثا أشير  قط، معل  العشرا  منيم  ريسا  ي ي  أطمال سماسرا التيريب اللى أوروبا، 

واليم أو لية سمل التقرير الع ي  م  لاال  االلتيال التي تم   ييا استوالل لاما الالمةي  ونيب أم
 تسليميم للسلطا   ي مصر 

ويضيف التقرير أنك الذا سل م الالمئ م  التيال ما يا التيريب وب أ طريقك  ي البلر،   نك سيكو  أمام  طر 
ماللقتك م   بل البلريا المصريا لمنعك م  اليمرا نلو أوروبا، الذ رص  أ   تعامل البلريا المصريا يترك و 

ما أي  اعتبار لليا أرواليم أو لقو يم ا نسانيا  لية تم توثيل  تح البلريا على من  همرا الالمةي   ون
م  سبتمبر الماضي ما أسير ع  مقتل المةي   91و 91المصريا نيرانيا الليا تما   اربي  همرا يومي  

وبر المةًا  ي أكت 91اثني ، اللى مانب التلك   ي النقاذ  ارب همرا غرل على مقربا م  السالل و ضى  يك 
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الماضي، بينما تشير األر ام اللى التماو أليي  المئ آ ري   ي اروف ال النسانيا، على  لييا ملاولتيم 
 ا بلار نلو أوروبا 

المئ م  سوريا بينيم  لسطينيو ، وصلوا اليطاليا )الوميا األ رب واألكثر  9133ويشير التقرير اللى أ  
(، بينما تشير التق يرا  اللى UNHCRيا الالمةي  )تيضياًل( منذ أغسطق الماضي  قط و ل أر ام ميوض

 99الماري، كا  آ رها كارثا الممعا  1093طالب لموء  بالا السوالل األوروبيا منذ مطل   100غرل 
المئ  ا م م  سوريا برللا غير شرعيا انطلق  م   100-000اكتوبر لي  غرل  ارب كا  يلمل بي  
 هيا ا  ليميا ليموم مسل ح  ي عرض البلر مصر، وتو ي   ي ليبيا لتتعرض  ي ميا

 7/66/1063المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، 
 
 المفاوض الوفدحول استقالة  .63

 هاني المصري
منررذ أكثررر مرر  أسرربوعي  اسررتقال الو رر  الميرراوض الررذي يضررم صرراةب عريقررا  وملمرر  اشررتي ا،  رري لرري  أعلرر  

  الرررذي أعلررر   يرررك عررر  التوامرررك باسرررتمرار المياوضرررا  الررررةيق أبرررو مررراو  عررر  هرررذ  االسرررتقالا  ررري نيرررق الو ررر
ذا عرا  عنيرا  الستكمال م ا األشير التسعا ميما لصل، وأنك سيلاول ال نال الو   بالعر ول عر  االسرتقالا، وا 

ذا لم يع  سيشكل و ً ا م يً ا   كا  بك، وا 
ا األميركي ررا واألطررراف وبيررذا التصررريح الرةاسرري يررتم الميرراض اليرر ف الرةيسرري مرر  هررذ  االسررتقالا للررة ا  ار 

المرر ثرا علررى القرررار الرر ولي والميتمررا باسررتقرار المنطقررا وأمنيررا علررى الترر  ل  نقرراذ المياوضررا   بررل انييارهررا 
عبرررر الضررروط علرررى اللكومرررا ا سرررراةيلي ا  بررر اء المرونرررا؛ مررر   رررالل االلتمررراج علرررى التوسررر  االسرررتيطاني 

المياوضرا  التري أ  ليرا الو ر  ا سرراةيلي  ري  و امرا ال السرطاني وبمع ال  غير مسربو ا، وعلرى عر م تقر م 
تنتيي م  البلة ع  الترتيبا  األمني ا التي يمرب االتيرال علييرا أواًل  برل االتيرال علرى اللر و ؛ لضرما  أ  

 تأتي  ارطا الل و  على مقاق  ارطا األم  ا سراةيلي ا 
سريكو  الذا لرم يرتم التلررك سرريًعا  نقراذ المياوضرا  تقرل استقالا الو   اليلسطيني مرق ا نرذار، وتنرذر بمرا 

  بل انييارها التام 
ال  االسرتقالا الترري أشرار  اللييررا األنبراء بعرر  امتمرال اللمنررا المركوي را للركررا  رتح يرروم األلر  الماضرري ال ترروال 

ي رمرب ساريا، ولك  الو   المستقيل سيستمر بتسيير المياوضا  اللى لي  تشكيل و   م ي   "اللري يعريش  ر
يرى العمب"  ونل  اآل  أصبلنا نرى العمب العماب بلية لم يع  ل ينا  قط لكوما تسيير أعمرال تسرتمر 
لسنوا  كما ل ة مراًرا منذ تأسريق السرلطا اليلسرطيني ا، برل أصربح الو ر  الميراوض و ر  "تسريير أعمرال" و ر  

 لتسعا وربما أطول يستمر مستقياًل ومسي ًرا ل عمال  ي نيق الو   طوال م ا األشير ا
بالرغم م  ذلك     االستقالا  الما أ  تكو  ممر  مناورا هويلا تتناسب م  الضعف اليلسطيني وم  الموا قا 
على استةناف المياوضا  و ل الشرروط ا سرراةيلي ا، وهري تكررار لاراهرا "االسرتقاال " التري ليسر  اسرتقاال  

وض  استقالتك بتصررف الررةيق، ومثلمرا  عرل أيًضرًا صراةب   علي ا، مثلما أعل  سالم  ياض أكثر م  مرا أنك
عريقرا  بعر  تسررب الوثرراةل مر   اةررا المياوضرا  منررذ أكثرر مر  عرامي  وال يرروال علرى رأق عملرك  ال  الررذي 

 يري  أ  يستقيل يستقيل  عاًل وال ينتار موا قا الرةيق على االستقالا 
ى مرللررا "القرررف" و"ومرر  الضررمير" مرر  المشرراركا  رري أو أ  االسررتقالا ناممررا عرر  وصررول عريقررا  وشررتي ا اللرر

السراةيلي ا"، أي مياوضا  بي   -مياوضا  وصييا عريقا  نيسك  ي مقابلا أ يرا بأنيا مياوضا  "السراةيلي ا 
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السراةيلي ا،  الو   اليلسطيني ممر  كومبارق ال أكثرر   -رةيق اللكوما وووراةك وليس  مياوضا   لسطيني ا 
 يري ا  االستقالا  عاًل لتى ال يتلمال المس ولي ا التاري ي ا أمام الشعب و ي هذا اللالا 

األيررام القا مررا سررتق م المررواب  يمررا الذا كانرر  االسررتقالا م ي ررا ال رمعررا عنيررا أم ممررر  منرراورا ال تملررك  رصررا 
العالمي ررا م ي ررا لتلقيررل أهرر ا يا مررا  ام ترا قرر  بررااللتوام باسررتمرار المياوضررا  ميمررا لصررل  أشررار  مصررا ر 

 اللى أ  عريقا  سيع ل ع  االستقالا بينما شتي ا مصمم علييا وستلمل لك األيام القا ما ال بر اليقي  
بصرف النار ع  االستقالا ومصيرها الال أنيا كشي  الصورا اللقيقي ا للمياوضا  كما لم يلصل مر   برل، 

ر م  المعارضا بومو  ب يل لقيقي عملي وكيف أنيا ماء   ي ال ع م  ناعا القيا ا اليلسطيني ا و سم كبي
مررر  المياوضرررا  الثناةي رررا، التررري تبررر و أمرررًرا ال ميرررر منرررك وتلصررريل لاصرررل ل وضرررال السياسررري ا واال تصرررا ي ا 
نمرا  واألمني ا المتبلورا بع  أكثرر مر  عشرري  عاًمرا علرى "اتيرال أوسرلو"، الرذي لرم يعر  ممرر  اتيرال سياسري، وا 

علررى اليلسررطينيي ، بليررة ال يمكرر  بنرراء  يررارا  م يرر ا مرر   و  لسررم  نمررم عنررك وا رر  م يرر  ييرررض نيسررك
ضرورا تماوو هرذا الوا ر  بأسررل و ر  ممكر ، وا   بشركل تر ريمي، عبرر بنراء البر يل منرك  طروا  طروا لترى 

 نصل اللى نقطا يمك   ييا المراء تلول الستراتيمي شامل 
المسررتأنيا ملكرروم علييررا باليشررل أو بالتوصررل  كمررا مرراء  االسررتقالا لتقرر م برهاًنررا م يررً ا علررى أ  المياوضررا 

اللى لل ال يستميب للمصالح واللقول اليلسطيني ا )انتقرالي م ير  موطرى أو غيرر موطرى باتيرال نيراةي(، أو 
أنيا سرتقو  اللرى لرل ألرا ي المانرب تني رذ  السرراةيل العرام القرا م أو بعر  ذلرك بعر  اسرتكمال بنراء مر ار اليصرل 

نتقرررا ا   ولي رررا تلمليرررا مسررر ولي ا  شرررل المياوضرررا ، أو اللتمرررال  ررررض لرررل العنصرررري؛ لترررى ال تتعررررض ال
أميركي بوطاء  ولي طالما لذر  منك تسيبي لييني، رةيسا الو   ا سراةيلي المياوض، و ال  ال  لراًل متيقًرا 

ولرري" عليررك برري  اليلسررطينيي  وا سررراةيليي  تررتلكم بررك السررراةيل والواليررا  المتلرر ا أ ضررل  سررراةيل مرر  لررل " 
 ييرض على الطر ي  

كررررا  المطلرررروب وال يرررروال و ررررف المياوضررررا  الترررري لررررم يكرررر  صررررليًلا اسررررتةنا يا بيررررذا الشرررركل، ولكرررر  و ررررف 
المياوضا  شأنك شأ  استةنا يا ال يو ف االستيطا  وال مممل ا مراءا  االلتاللي ا لول      سراةيل ليس  

ى ضرم أكبرر مسرالا ممكنرا مر  األرض، وطرر  أكبرر ماهوا للتسرويا وتير ف مر   رالل المراءاتيرا وأ عاليرا اللر
عر   ممكرر  مر  السرركا ، وا  امررا "السرراةيل الكبرررى" بصرورتيا الم يرر ا، الترري تضرم سررلطا لكرم ذاترري  لسررطيني ا 
  ارا ش و  السكا  اليلسطينيي  ومن   يام  ولا وال ا تكو  نسبا اليلسطينيي   ييا كبيرا تتلول اللى أغلبي ا 

وتمق ب سراةيل بوصرييا " ولرا ييو ي را"؛ ويمكر  السرماح لسرلطا اللكرم الرذاتي برأ  تسرمي  الل سنوا   ليلا 
 نيسيا ويسمييا العالم كلك " ولا  لسطيني ا" 

المطلرروب أكثررر بكثيررر مرر  المشرراركا  رري المياوضررا  أو االنسررلاب منيررا، يبرر أ بتنارريم لرروار وطنرري شررامل 
ياسرري ا وممثلررو التممعررا  اليلسررطيني ا الم تليررا والكيرراءا  يشررارك  يررك م تلررف القرروى والتيررارا  واليعاليررا  الس

والشررباب والمرررأا   لرروار ال يطوررى عليررك البلررة  رري كييي ررا تطبيررل االتيا يررا  المبرمررا لررول النيرراء االنقسررام 
واستعا ا الول ا، ألنيا لم ت   اللى تلقيل الي ف المرمو منيا، وتعاني م  ثورا  كبيررا ال بر  مر  معالمتيرا، 

نما  المراء مرامعا عميقا وشاملا للتمارب السابقا، م  أمل وض  تصور متكامل لكييي ا مواميا التلر يا  وا 
والم رراطر الترري تيرر   القضرري ا اليلسررطيني ا والشررعب اليلسررطيني، وتررو ير المتطلبررا  الضررروري ا للمايررا الشررعب 

 اليلسطيني والكياح م  أمل تلقيل أه ا ك ولقو ك الوطني ا 
يكررو  النيرراء االنقسررام واسررتعا ا الولرر ا علررى أسررق وطني ررا و يمقراطي ررا وشررراكا لقيقي ررا لرريق  رري هررذا السرريال 

نما ضرورا ال غنى عنيا ونقطا انطالل ال ب  منيا، وهو ه ف ليق معوواًل عر   ممر   يار م  ال يارا  وا 
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ا  مسرتيا ا العا ا تعريف المشرول الوطني بع  مرور عقو  م  الوم  شي   مستم ا  ولقاةل م ير ا و برر 
وأ طاء وتنراوال  مسريما ومكاسرب كبيررا؛ ك طروا ال بر  منيرا مر  أمرل العرا ا بنراء اللركرا الوطني را والتمثيرل 

 اليلسطيني والم سسا الوطني ا المامعا، وبرنام  القواسم المشتركا 
 69/66/1063، األيام، رام اهلل
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 ماهر ابو طير
متو عا ويارا  ال  مشعل رةيق المكتب السياسي للركا لماق اللى األر    الل شير رمضا  الياةر ، كا  

 ثم تأمل  الويارا اللى ما بع  العي  آنذاك، موع  تلو موع ، وال ويارا تتم  عليا 
 مشعل يستم  للوعو  بقرب الويارا، وتأميليا كل مرا كا  يمرى العتبارا  م تليا 

باتر  م ملرا اللرى الشرعار  -على مرا يبر و-وال مشعل ينتار ويارتك الى االر  ، وهي ويارا منذ ذلك الو   ما
 آ ر، وسط صم  م  المانبي ، لماق واألر  ، وال أل  منيما يري  البوح بالسر 

عال ا األر   م  لركرا لمراق  ضرع  لتقلبرا  كثيررا، ورغرم م شررا  االنيتراح التري رأيناهرا  رالل العرامي  
أكثر م  ويرارا لمشرعل الرى األر  ، الال أ  العال را عرا   الرى برو هرا القر يم،  ري ارل لاضرنا  الياةتي  عبر

  طريا، تترك االليا السياسيا أيضا على اللركا 
الواضح أ  ترامعا  ا  وا  المسرلمي   ري مصرر لعبر   ورا ب عرا ا تبرير  العال را مر  مانرب األر  ، الرذي 

ر مسرالا ا  رروا  المسررلمي   ري المنطقررا، بمررا  ري ذلررك لركررا لمرراق، ات رذ  رررارا مرر  لليراء ال ليميرري ، للصرر
 التي تع  ابنا شرعيا للمماعا 

هذا يعني أ  االنيتراح علرى لمراق لرم يكر  مرتبطرا بتويررا  مذريرا  ري مركرو القررار  ري األر  ، بقر ر كونرك 
ري  مقاومترك، بقر ر التعامرل متأثرا بالم  السياسي ا  ليمي للمماعا اللاضنا، وهو م  لم يك  ممكنا ل ى كثي

م  نتاةمك  ي  ترا م  اليتررا ، وهرذا ييسرر  ري النيايرا، عرو ا العال را الرى سرابل عير ها بعر  التويررا  التري 
 طرأ  على  وا المماعا  ي  ول كثيرا،  اللب والوول هنا م  تا  وليما  ور واييي  قط 

الملور ا يراني السوري، و ي ذا  الو  ، لركا لماق تعاني م  ضعف كبير هذ  األيام،  ق   رم  م  
لم يتمك  ملورها المتمثل بالمماعا وتركيا ولكم الرةيق مرسي وبقيرا اللليراء، مر  الصرمو  مطروال  ري ومرك 

 مطارل اللرب التي تم شنيا على هذا الملور 
ا أي مسرالا عميقرا الملور العربي الثالة الذي يسمى مماوا بالر ول العربيرا المعت لرا الكبررى، ال يمرنح أساسر

 للركا لماق 
هررذا يعنرري أ  اللرر ى القررراءا  السياسرريا لوا رر  اللركررا يتررأتى مرر  كونيررا باترر  ضررعييا مرر ا،  لمرراذا يمنليررا 
االر   أي ور ررا أو مسررالا عوضررا عرر  المسررالا  الميقررو ا، ووا رر  اللررال يقررول مرر  ميررا أ رررى ال  الور ررا 

ي ور ا المي ا  العسكري، عبر غوا ونقاط أ رى، وهذ  ب ر الولي ا التي ما وال  متبقيا بي  لركا لماق، أ
  ابلا  عا ا ا شعال ا ليميا ! 

لماق ل  تكو   ا را ببساطا على التيريط ب ورها  ري غروا، واشرعال المنطقرا،  ري سريا ا  السرعي السرتعا ا 
ترروا را هررذ  األيررام، المسررالا  السياسرريا، ب اصررا أ   ريطررا اللليرراء مبعثرررا، واللليررف المصررري  رر  ال يبرر و م

وهررو أهررم لليررف علررى الصررعي ي  المورا رري والسياسرري بالنسرربا للمرراق وتموضررعيا  رري غرروا، وور ررا الميرر ا  
 العسكري مكليا على ذا  لماق بيذا المعنى 
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ويارا   ال  مشعل ور ا ك الى األر   كان  تعبر م  ميا عر  لسرابا  ار نيرا م  ترا،  ري سريال مرا يمرري 
لرريم، ليررذا لرريق غريبررا ا  تبرر و العال ررا مرر  م يرر  هشررا وضررعييا،  و  ماذبيررا، أل  أسررق  رري المنطقررا واال 

التقررارب لررم تررب  علرررى أسرراق مباشررر، بقرر ر كونيرررا علررى صررلا بمعسرركرا  المنطقرررا وتلالياتيررا الترري أعيررر   
 بعثرتيا مم  ا، و  ع  لماق ثمنا كبيرا مراء اعا ا الترتيب  ي هذ  المنطقا 

  السررلطا الوطنيررا اليلسررطينيا غيررر المعلنررا علررى تقررارب األر   ولمرراق  ررالل اليترررا ال ننسررى هنررا اعتراضررا
الماضيا، والسلطا كان  تتلقى تطمينا  م  عما ، بأنك ال نيا ألي استب اال   ي  ريطا الللياء، وأ  كل 

 القصا ال تتماوو التماوب م  مستم ا  المرللا، ولوايا  تكتيكيا 
األر  ، أ  لركرا لمراق باتر   ري اضرعف لاالتيرا، وأنرك ال شريء ير    باتمرا   الثاب   ي مركرو القررار  ري

مواصلا االنيتاح علييا،  يما اللركا تشعر بتلسق كبير مراء االنقالبا   ي العال ا وع م ثباتيا على وتيرا 
 وال ا، وعنوا  التمت  السياسي الم    بي  الطر ي  كا  هو الوالب 

أ ،  ر   الم كر  أ  العال را لر  تكرو  اسرتراتيميا وثابترا، الال  ري سريال صريقا ماء مشعل الى عما  أو لم ير
ا ليميررا كبرررى، سررت  ي بالضرررورا الررى العررا ا تأهيررل لمرراق، باعتبارهررا العبررا سياسرريا،  قررط، مثررل أي العررب، 
تكرررو  ميمترررك الوليررر ا مباركرررا بوصرررلا المنطقرررا، ال معانررر تيا، وهرررذا أمرررر مكلرررف مررر ا علرررى لمررراق وبناهرررا 

 ليا ال ا 
ليس  لماق ولر ها التري تر    كليرا االضرطراب  ري المنطقرا، الذ أ  كرل المنطقرا تويرو علرى لرال وتصرلو 

 على لال، وال ثاب  الال الثاب  
 69/66/1063، الدستور، عم ان
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 طالل عوكل
، كمرررا أ  تقليررر  اآل رررري  ال ال يكيررري أ  تشرررعر برررالالم أو الوضرررب لترررى ترررنمح  ررري توييرررر مرررا تر ضرررك تمامررراً 
 يمعلك بالضرورا مثليم،  التويير أو التقلي  ينبوي أ  يستن  اللى مقوما  وشروط 

عن ما انطلق  "لركا التمر "  ي مصر، ونمل  م  اآل ري   ي الطالل ثورا شرعبيا عارمرا أ   اللرى النيراء 
اتيرررا ناضرررما تمامرررًا لتلقيرررل لكرررم ا  ررروا  المسرررلمي   ررري مصرررر، كانررر  الارررروف المليطرررا الموضررروعيا والذ

اليرر ف، بعررر  عررام كامرررل كثرررف  اللررك ا  ررروا  مرر  األ ررروال واأل عرررال الترري أ   اللرررى انقررالب أغلبيرررا الشرررعب 
 المصري ض هم 

يونيرو هرذا العرام مطرالبي  ب سرقاط لكرم مرسري،  30 روج أكثرر مر  ثالثري  مليرو  مصرري اللرى الشروارل يروم 
"لركرا تمرر " بالتعراو  مر  القروى المناهضرا للكرم ا  روا ،  ماء بع  لرراك نشرط ومتواصرل، لصرل   اللرك

ع   الذي  انت بوا مرسي  ورغم ذلرك ربمرا كانر  الصرورا  %910مليو  مصري، بما ييول بر 11على تو ي  
 ست تلف، لو لم يأ ذ الميش ومام المبا را  يستميب لن اء ورغبا المماهير الوييرا التي  رم  اللى الشوارل 

ضرررلًا وملررر  ًا، واأل وا  العاملرررا علرررى األرض كانررر   ويرررا ونشرررطا وم منرررا بمرررا تقررروم برررك، اليررر ف كرررا  وا
 وعناصر الت  ل اللاسم متو را، واألسباب وال وا   كان  لاضرا، ولذلك نمل  الثورا الشعبيا  ي مصر 

تلقرل النمراح  الع وى انتقل  سريعًا اللى ترونق والموررب، لكر  "تمرر " التونسريا والموربيرا، لرم تكر  كا يرا أل 
الذي لققتك تمر  المصرريا، وكرذلك اللرال بالنسربا "للركرا تمرر " اليلسرطينيا، التري أطلقر  نشراطيا  ري شرير 

 يوليو الماضي، عبر بيا  تال  ثالثا شبا  مقنعي  على وساةل االتصال المماهيري 
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يا  رري تلريررك الشررارل كثيرررو  ممرر  أ ررذتيم نشرروا نمرراح تمررر  المصررريا، راهنرروا علررى نمرراح "تمررر " اليلسررطين
الووي كلك، لإلطالا بسلطا لماق التي تسيطر على  طرال غروا منرذ أكثرر مر  سر  سرنوا ، لكر  هر الء لرم 
يقرأوا مي ًا الاروف والشروط ال اصا باللالرا اليلسرطينيا، والتري ال تسرمح برأ  ترنمح "تمرر  اليلسرطينيا" بمرا 

  اليلسررطينيا"  رري أ  تمعررل يرروم اللررا ي عشررر مرر  نملرر  بررك مثيلتيررا المصررريا  ولكرر  لمرراذا لررم تررنمح "تمررر 
 نو مبر الماري يومًا م تليًا، وهو اليوم الذي  ع   يك المماهير الوويا لل روج اللى الشارل 

أواًل  يوامررك اليلسررطينيو  الررتالاًل بويضررًا، ال يتو ررف عرر  ممارسررا العرر وا  علررى الشررعب، واألرض، واللقررول 
لويررررا المطلقرررا بالنسرررربا لكررررل اليلسررررطينيي  علرررى ا ررررتالف أطيررررا يم وعمررررل اليلسرررطينيا، وتشرررركل ممابيتررررك األو 

 ال ررراتيم، األمرررر الرررذي يطررررح عالمرررا  اسرررتييام، وي لرررل القلرررل واالرتبررراك الواء اليررر ف الرررذي تطرلرررك "لركرررا 
 التمر " 

نيرراء االنقسررام اليلسررطيني،  ثانيررًا  اليرر ف الررذي طرلتررك "تمررر " اليلسررطينيا هررو السررقاط لكررم لركررا لمرراق، وا 
ووض  ل  لما تسميك "تمرر " برالالم الشر ي  والقمر  الرذي تمارسرك لمراق علرى سركا  القطرال  لصرر الير ف 
علررى هررذا النلررو ال يقنرر  الكثيررري  بصرروابيا االسررتمابا،  االنقسررام لررك طر ررا ، والماررالم، وا   بتيرراو  نسرربي، 

يرررب عررر  "تمرررر  اليلسرررطينيا" مومررو ا  ررري غررروا والضررريا،  لمررراذا التركيرررو علرررى غرروا وتماهرررل الضررريا  ثالثرررًا  يو
 الوطاء السياسي 

ليررة النيررا لررم تلررل الرر عم مرر  أي  صرريل وطنرري، بمررا  رري ذلررك لركررا  ررتح، الترري تنصررل  مرر  أي الترروام أو 
مس وليا تما  "تمر " وأه ا يا ونشاطاتيا  ما يطرح س ال الب يل،  ري لرال نملر  "تمرر "  ري تلريرك الشرارل 

لمراق،  صوصرًا وأ  لركرا لمراق تكرا  تلتكرر كرل عناصرر القروا، الووي، بالقر ر الرذي ير ثر علرى سرلطا 
 م  الشرطا اللى األميوا األمنيا والم نيا، والقوى المسللا 

رابعًا  رغم تيا م األوما  اللياتيا لسكا  القطال، بسبب اللصرار المشر   واالنقسرام البوريض، الال أ  لمراق 
الذ تشر   علرى التواميرا برنرام  ونير  المقاومرا،  ري ارل  تملك  طابرًا  ويرًا وملرمرًا بالنسربا لمعارم اليصراةل،

 تمسك السلطا بني  المياوضا الذي يتأك   شلك كل صباح 
 امسررًا  اسررتع ا  لركررا لمرراق، ولكومتيررا  رري غرروا، للرر  ال عرر  ومو هررا وتمربتيررا، لتررى لررو اضررطرها ذلررك 

شرررطيا اللمسرراويا، اسررت  م  السررت  ام العنررف والقرروا  رري مواميررا  صرروميا، ليررة ال  األميرروا األمنيررا وال
 القوا  ي مواميا نشاطا  سلميا عا يا ال تنطوي على  طورا 

نرو مبر، الموعر  الرذي ل  ترك لركرا تمرر  لتلريرك الشرارل الوروي، بلملرا  99اللكوما  ري غروا، اسرتبق  يروم 
واسعا ومكثيا واسعا م  االست عاءا  لمةا  الشباب الذي  يشتبك  ي  عميم للركا تمر ، مترا قا م  لملا 

 م  التي ي  والوعي  لكل م  تسول لك نيسك االستمابا لن اء "تمر " 
غير أ  لماق ولكومتيا، التي أ ذ  على ململ الم  ما ت عو الليرك "لركرا تمرر "، اسرتثمر  هرذ  الاراهرا 

لسرطيني المل و ا بنشر شرطتيا وأميوتيا، ومنع  أي نشاط يتصل ب لياء الذكرى التاسعا لرليرل الروعيم الي
ياسر عر ا  الذي يصا ف ذلك اليوم، ثم أتبعتيا باستعراضرا  عسركريا كبيررا بعر  يرومي  مر  ذلرك التراريخ، 
بمناسررربا الرررذكرى األولرررى لللررررب التررري شرررنتيا السرررراةيل علرررى القطرررال تلررر  اسرررم "عمرررو  السرررلاب"،  ايرررار 

 سيطرتيا على الوض  
 اء تمر  ال يعني أ  سكا   طال غوا راضرو  عر  ت رك لركا لماق ولكومتيا، أ  ع م استمابا الناق لن

أ اةيرررا، أو عررر  اسرررتمرار االنقسرررام اليلسرررطيني، الرررذي ال يبررر و أ  ثمرررا أ قرررًا  نياةرررك  ريبرررًا،  لقررر  اتسرررع   اةررررا 
الوضب الشعبي مراء اللصار المش  ، واتسال  اةرا اليقر، والبطالا، وغالء األسعار، واالنقطاعا  الطويلا 
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ةي، ومل و يا اللركا م   الل معبر ر ح، الذي ال ييتح الال ألو ا  مل و ا وأع ا  ملر و ا  للتيار الكيربا
الذا كان  هذ  هي األسباب التي تقف وراء  شل "تمر  اليلسطينيا"،   نيا ذاتيا األسرباب التري تر عو لالعتقرا  

وار واالتيررال والمصرراللا   أنررك ال سرربيل لتمرراوو االنقسررام ومعالمررا اآلثررار ال طيرررا الناممررا عنررك، سرروى بررالل
 وتلك  ضيا برسم المميول 

 69/66/1063، البيان، دبي
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 اليكيم هعتسني
يم ر  ي بلر العناوي  الصلا يا أال نتماوو المقابلا التليويونيا م  وويرر ال ارميرا االميركري، مرو  كيرري  

م يومرر  اتيررال  سنلصررل علررى عنررف  لسررطيني و وضررى وانتياضررا  قرر  لررذر كيررري  رري المقابلررا مرر  أنررك اذا لرر
 ثالثا  ولم تر  لكومتنا، ولم تلذر م  أ  هذا التي ي  يسلب البساط م  تل  أ  ام التياوض 

اتيا ا  اوسلو تشبك  طرا يقف على سال وال ا   ي التراسل بي  رةريق الرووراء اسرلل رابري  وياسرر عر را  
"الوا عا التاري يا التي ب أ  عصرا م ي ا م  التعايش السلمي"، والتوم بأ   ذكر األ ير 9113أيلول  1 ي 

 "تبتع  مناما التلرير اليلسطينيا ع  استعمال االرهاب وكل عمل عنيي آ ر" 
  9111أيلول  11وأ ميو هذا االلتوام م  م ي   ي االتيال المرللي  ي 

ل العنرف لرم يعر  يومر  عنر  كيرري مرا يير   برك  ري وبع  أ  انصرف اليلسطينيو  هنا بصورا نياةيا عر  طرير
ااهر االمر  ألم يلتوموا  بير  أ  هرذا االلتروام لرم يكر  يسراوي الرورل الرذي ك ترب عليرك  واذا كرا  االمرر كرذلك 

  لماذا ي مي  نيسك  ي معل الطر ي  يو عا  على  طعا ورل ا رى  
" ررتح" الررى  ا ررل  –المنامررا "االرهابيررا" م   ف وأ  لرر  اسررراةيل مرر  ميتيررا  رري مقابررل ذلررك االلترروام اليررارغ 

 البال ، وسلم  اللييا سلطا ذا  سيا ا تقريبا 
 يس ر نتنياهو م  "صيقا القر " التي بذليا كيري م  اليرا    ماذا ع  "صيقا األلف" التي ي ع ها لرام اهلل  

 ارميرا، الرى كيرري وسرألك  "مرا كتب الملامي ألي  بيكر، الذي كا   ي الماضي المستشار القانوني لرووارا ال
هي سلطتك لتوعم أ  المستوطنا  "غير  انونيا"  ألرم ت تررك مسرألا مكانتيرا  ري اتيا را  اوسرلو للتيراوض  ري 
التسرررويا ال اةمرررا!"  وكترررب الليرررك أ  بترررك األمرررر مسررربقا يضعضررر  كرررل االتيا رررا  المو ررر  علييرررا ويشرررمل ذلرررك 

 "التياوض الذي ت ي   بيذ  اللماسا" 
كر أ  استعمال مصرطلح "منراطل  لسرطينيا" و" لسرطي " بعامرا هرو ال رالل باتيرال اوسرلو أل  وضر  ويرى بي

االرض ييترررض أ  ي بلررة  قررط  رري التيرراوض  رري الوضرر  الرر اةم، والسررراةيل مطلررب مشرررول  رراص بيررا مرر  
 االرض "ت ي   لقول  انونيا وتاري يا" 

مسريرا" كليرا  ال   مر  المعقرول أكثرر أ  ي صرنف  يل يتعلمو  م  هرذا  ري معسركر السرالم برأ  يشركوا  ري "ال
 ألي  بيكر وم تصو  مثلك ي  قو   ي ومو  اتيا ا  بأنيم "متطر و " وأع اء للسالم 

ولم يكتف كيري ب عالنك بأ  االستيطا ، ويشمل االستيطا   ي الق ق، "غير شرعي"  بل ه    ولا اسراةيل 
لنار مررا ا ررى علرى   مرك أل  كالمرك يسرت عي السر ال المضرا   نيسيا ايضا بسلبيا الشرعيا ال وليا وأطلل ا

ما هي الشرعيا، والقاع ا القانونيا لسلطا اسراةيل  ا ل ال ط اال ضر  وييضي بنا المواب الى اتيال سا  
رلم  بمومبيمرا "ارض اسرراةيل" الرى بريطانيرا كري تنشرئ  ييرا  ريمو والى االنتر اب مر  عصربا االمرم اللرذي  س 
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بيتا  وميا للشعب الييو ي" على أساق "لقك التاري ي"  و ضر  الملكمرا ال وليرا  ري الهراي برأ  م  م ي  "
مرر  ميثررال االمررم المتلرر ا للرر ول والشررعوب ليررا  10هررذ  األوامررر ت لرروم االمررم المتلرر ا ايضررا  وتضررم  المررا ا 

غا الميثرال ومرنيم بلسرب رأي صرا –اللقول التي م نل  ليرم بانتر ابا  عصربا االمرم  وي قصر  برر "الشرعوب" 
 "الشعب الييو ي" بصورا صريلا  –البرو يسور ب  تسيو  نتنياهو )وال  نتنياهو( 

بي  أ  مص ر هذا اللل  ي القانو  ال ولي وال  لكل أمواء البال ، واذا أمك  أ  ي سلبك الشعب الييو ي  ري 
وال ا "ع م شررعيا" المسرتوطنا  "السامرا" أمك  ذلك  ي المليل ايضا   ع م لذر كيري الذي طرح  ي    ر 

 م  "ع م شرعيا"  ولا اسراةيل كليا، يبره  على ذلك 
وهذا  رق  ي الم نيا  لم  يوهم نيسك بأ  لير  بر لالستيطا  الييو ي  ي "ييو ا" و"السامرا" سريقف عنر  

 ال ط اال ضر 
 68/66/1063، "يديعوت"
 69/66/1063، األيام، رام اهلل
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