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 11 :كاريكاتير

*** 
 
 ياسر عرفات وتحّمل حماس المسؤولية فتح تلغي مهرجان تأبين الرئيس الراحل .0

، منن زن، ، ومنن رام و، وونن وكافن، وفنا، ةن حركن، 01/00/4104الحياة الجديدة، رام هللا، ذكرت 
فتح ةولنت ةمن،، لفانام مجرننان تن بين افنرئي، افراحنل، افانجيع ياسنر ورفنات، افنذل كنان منن افم،من  

 ةقامته زعا وذفك بعع اوتذار حما، ون "ت مين" االحتفال. 
رك،ينن، فحركنن، فننتح ،كريننا وةولنن ووننو افلنننن، افتنفيذينن، فمنحمنن، افتحريننر اففلسننطيني،، ووننو افلنننن، افم

اآلزننا، رسننميا لفاننام افمجرنننان افننذل كننان مننن افم،ننرر لقامتننه زننعا، عاويننا افانن،يين لفننى لحيننام افمناسننب، 
بافطرق افتي يرونجا مناسب،. وقال اآلزا: "نحنن ن،تنرم منن موونع افنذكرح واالحتفنال وبعنع سلسنل، منن 

سنم  وبرنر ةنجن،  حمنا، فني اف،طنات، االوتعامات افتفنيري، ولى قياعات افحرك، فني اف،طنات تحنت 
فونئننننا بغبازننننا منننن قبنننل افناننننم اسمنننني وافناننننم افسياسننني فننني حمنننا،، بننن ن اسنجننن،  اسمنيننن، فننني 
اف،طنات ال تسنتطي  ةن تمنن مذن انذا افمجرننان ةو ةن تحمنني افماناركين فيننه، ثنم ت بألن  ذفننك طلنم اسنجنن،  

ومنافجم وتنرك سناح، افكتيبن، مكنان افمجرننان، اسمني، من اف،ائمين ولنى افتحونيرات فلمجرننان وقن  ة 
وافطلم كذفك من انركات افن،نل وافموارنات بعنعم تن نير افبارنات فحركن، فنتح، وزيرانا منن اسمنور 
افتي تموق  كل نااط ينرل فإلوعاع فلمجرنان". وقال اآلزا لن موق  حرك، حما، واإلنرامات افتي 

اإلوننام منن ةنجنا فنن ت،ن  وائ،نا ةمنام لحينام افننذكرح اتخنذتجا، تتنناقك كلينا من  منا ةولنتنه فني وسنائل 
افعاار  الستاجاع اف،ويم افخافع ياسر ورفات. واوتبر اآلزا في بيان ةم،، ةن اذا افموق  من حرك، 
حما، يمثل مسا كبينرا بسنير افمرنافح، افوطنين،، وبمنا تنم منن توافنق ولينه بنين حركتني فنتح وحمنا، 

 ذرا من تعاويات اذا افموق  ولى افوو  افعاخلي اففلسطيني.خال افل،امات افتي تمت بينجما، مح
، منن زن،  وافنارنر ، ةانر  افجنور، ووعين  ونواوع ، 01/00/4104القدس العربي، لندن، وةوافت 

ةن افعكتور ،كريا اسزا قنال فني من تمر رنحافي و،نعم فني مكتبنه، لنجنم اونطروا لفنى لفانام االحتفنال 
ل افتحويرات رزم افتفنيرات افتي تعرك فجا قناع  فنتح قبنل ةينام بذكرح استاجاع ورفات، بعع استكما

 «.تحت سم  وبرر اسنج،  اسمني، في قطات ز، »
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اسزننا خننال افمنن تمر لن كانننت ةنجنن،  اسمننن قننع ةبلاننتجم سننبم تخوفجننا مننن « اف،ننع، افعربنني»وسنن فت 
 فسبم افح،ي،ي.لقام، افمجرنان، ف،ال لن اذا يطلم من افعاخلي، افتي وليجا ةن تاير لفى ا

وقال لنه تل،ى اتراالت من قياعيين في حما،، افنعكتور موسنى ةبنو منر،وق، وافنعكتور خلينل افحين،، 
بعع وملينات افتفنينر وطلبنا مننه ةن تسنتمر فنتح فني تحونيراتجا فتنحنيم افمجرننان، وةن ال تثنيجنا انذم 

 ورفات. افتفنيرات ون االحتفال بافذكرح افعاار  الستاجاع افرئي، افراحل ياسر
افتي قع تترتم ولى ذفك، خارن، وةن افمجرننان كنان حنعثا « افنتائج افسلبي،»وحذر اسزا حما، من 

 وطنيا كبيرا، عاويا افاعم اففلسطيني فاحتفال به رزم ذفك بافطرق افتي يرااا مناسب،.
 لن اف،نننرار كنننان نابعنننا منننن حنننرم افحركننن، ولنننى ونننعم« اف،نننع، افعربننني»وقنننال مسننن ول فننني افحركننن، فنننن 

تعنرك ونارنراا سل سنوم، بعننعما اوتنذر مسن وفو حمننا، ونن تن مين افمجرنننان بنانر قنوات اننرطي، 
 في محيط،.

وةاار لفى ةنه و،م افمناقاات اففتحاوي، في االنتمنات، ت،نرر افخنروم بموقن  اإلفانام، وةن االوتنذار 
ر افتنني طافننت يحمننل رسننائل ال تثيننر افطم نيننن،، خارنن، وةنجننا تنن تي بعننع حننواع  افتفنينن»وننن افتنن مين 

 «. منا،ل قاع  فتح ومنر، االحتفال
وتل،ننى مسنن وفون فنني فننتح مسننام افسننبت مننر  ةخننرح تجعيننعات وبننر رسننائل نرنني، ولننى افجواتنن  افن،افنن، 
تحذرام من افماارك، في افمجرنان، وتنذرام بغمكاني، تحويل ساح، افكتيب، ذات افلون اسخور نسب، 

سحمننر مننن خننال ومليننات تفنيننر فنني افمكننان، حننال و،ننع فلعاننم افمنن،روت فنني ةروننيتجا، لفننى افلننون ا
افمجرننننان، وحملنننت افرسنننائل تطننناوال ولنننى افنننرئي، ورفنننات. وفنننم تعنننر  اويننن، مرسنننل انننذم افرسنننائل، 

 «.افعوف، اإلسامي،»افموقع، باسم تنحيم 
وا وقال افعكتور حسن ةحمع ووو افجيئ، اف،ياعي، وافناطق باسمجا فن اف،ع، افعربي لنجنم سنبق وةن اتف،ن

وةوننا  ةن مننن يننرفك لقامنن، اننذا «. مجرنننان افوفننام وافوحننع  افوطنينن،»ولننى تسننمي، افمجرنننان باسننم 
وةكننع ةحمننع ترننميم فننتح «. افوفننام فلاننجعام وتوننحياتجم، ويننرفك افوحننع  افوطنينن،»افمجرنننان يننرفك 

 «.خيار فتح االستراتيني»ولى افموي قعما في تطبيق وترسيخ افوحع  افوطني، اففلسطيني،، كونجا 
وسننبق ةن و،ننعت فننتح انتماوننا فجننا بعننع اننذم افتفنيننرات، واتخننذت خافننه قننرار باالسننتمرار فنني لقامنن، 
افمجرنان، ماير  لفى ةن قاعتجا تل،وا سلسل، اتراالت من قاع  آخرين في حما،، تعووام فاستمرار 

ين اسزنننا فنني االسننتععاعات افا،مننن، فلمجرنننان، إلقامتنننه فنني موونننعم افمحننعع، بينجنننا اترنناالت ننننرت بنن
 رئي، افجيئ، افتنحيمي، في ز، ، وةبو مر،وق ووو افمكتم افسياسي فحما،.
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منن مرناعر فني فنتح ةن حمنا، تعت،نل اخرنا مسن وال ونن انذم افتفنينرات « اف،ع، افعربي»وولمت 
افتي تمت حسم قوفجنا فني افمربعنات اسمنين، فجنا. وقافنت افمرناعر لن انناك فئن، فني حمنا، تسنيطر 

 افروم في ةوساط افحرك،. ولى اف،رار وتثير
، ونن ة   م، ةن افمتحنع  باسنم حركن، "فنتح" فني زن،  01/00/4104السفير، بيـروت، ونام في 

فنناي، ةبننو ويطنن، فوكافنن، "فننران، بننر،"، "تننم لفاننام مجرنننان لحيننام افننذكرح افعااننر  فلرمنن، ياسننر ورفننات 
مستويين اسمني وافسياسي ومن باكل رسمي"، مووحًا ةّن اإلفاام نام بعع "لبازنا رسميًا من قبل اف

حركنن، حمننا، ولننى وننعم قننعرتجم ولننى تننوفير افحماينن، اسمنينن، فلمجرنننان، واننذا ةاننعرنا بخطننور  كبيننر  
 ولى افمااركين فيه".

كما ةفاى رئي، افو،رام اففلسطيني رامي افحمع و ،يارته لفى قطات ز، ، افتي كاننت م،نّرر  فاحتفنال 
 ي، افتفنيرات افتي طافت منا،ل قياعات افحرك، في اف،طات.في ذكرح وفا  ورفات، ولى خلف

، ةن خافننننع افننننبطد، اف،ينننناعل فنننني حركنننن، افنجنننناع 9/00/4104فلســــطين أون اليــــن وناننننر موقنننن  
اإلسنننامي، قنننال لن حركننن، "فنننتح" قنننررت رسنننميا لفانننام مجرننننان، لحينننام افنننذكرح افعاانننر  فوفنننا  افننن،ويم 

 فثاثام افم،بل في قطات ز، .اففلسطيني افراحل ياسر ورفات افم،رر يوم ا
وقال افبطد، في ترريح رحفي م،توم افيوم اسحع لن حرك، فتح ومن خال اف،ياعل فيجا فيرل 
ةبننو اننجا ةبلاتننه رسننميا كمنسننق فل،ننوح واففرننائل افوطنينن، بغفاننام مجرنننان لحيننام ذكننرح وفننا  افننرئي، 

 م لفاام افمجرنان.ورفات. وةكع افبطد، ةن حرك، فتح ستع،ع م تمرا تكا  فيه ةسبا
 
 عباس: ضريح الشهيد عرفات سينقل إلى القدس.. ونثّمن دور اإلعالمي المصري توفيق عكاشة .2

رام و: قال افرئي، محموع وبا، ان وريح افاجيع ياسر ورفات سين،ل في ةقرم فرر، افى 
 اف،ع،، وارم، افعوف، اففلسطيني،.

ي، افذل ي،ور االراوي اففلسطيني، ولى آخر وكان افرئي، اطل  و،ير ا ون افرئاس، االمارات
افمستنعات في افمنط،،، فيما اوتبر افرئي، عوو  رئي، فوائي، اففراوين افمرري، فلعرم فلرا  

 في االقرى وكنيس، اف،يام، تع،ي،ًا فلرموع اففلسطيني.
وقال افرئي، لن وريح افاجيع ياسر ورفات سين،ل في ةقرم فرر، لفى اف،ع، وارم، عوف، 

 فلسطين، فيكون في قلم اذم افمعين،.
وةوا  وبا، في حفل انتجام االومال اإلناائي، فمتح  افاجيع ياسر ورفات وتنعيع افوريح 
وافمسنع، في م،ر افرئاس، في معين، رام و، ةم،، ةن افاجيع ورفات يستحق ةكثر من ذفك بكثير، 

 ي،.يستحق ةن يب،ى خافعا في قلوم ةبنام اعبنا واسم، افعرب
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وةاار لفى ةن اذا افمتح  ما او لال لاار  ومكان فكي ي،ورم من فم ير ومن فم يعر  ياسر 
 ورفات، فيتعر  ولى بعك متعل،اته وما كان فعيه في اذم افمنط،، قبل ةن يختارم و لفى نوارم.

رت سيرل، وحور االحتفال رئي، افو،رام رامي افحمع و، وممثل اسمين افعام فألمم افمتحع ، روب
وةووام من افلننتين افتنفيذي، فمنحم، افتحرير، وافمرك،ي، فحرك، فتح، وو،رام في افحكوم،، ووعع 

 من افاخريات.
نحتفل افيوم بانتجام اسومال ›وقال رئي، منل، لعار  م سس، افاجيع ياسر ورفات نارر اف،عو ، 

سم افم سس،، افرئي، محموع وبا، ، ااكرا با‹االناائي، فلمتح ، وتنعيع افعمل بافوريح وافمسنع
، كما اكر رئي، افو،رام وافحكوم، ولى استنابتجم ‹فوام ياسر ورفات›ولى عومه افكامل فماروت 

 وقيامجم بعوم افماروت.
افمتح  سيكون متح  افذاكر  وافحرك، ›وةوا : افوريح وافمسنع تم تنعيعاما بافكامل، وقال: 

افوطني، كما سيكون متح  افحاور وافمست،بل افمتفاول م  افوطني،، متح  افمئ، سن، من افنوال 
افمنتم  اففلسطيني، ويرتبط بمبنى افم،اطع، اف،عيم، كما سيكون مكتم ورفات ةثنام افحرار ن،ما 

 ‹.من افمتح  وافمحط، اسخير  فل،ائرين
  اسزراك، وةووح اف،عو  ةن افعمل ما ،ال ناريا بمرك، افمعلومات، وقاو، افمسرح، واف،او، متععع

واذا افعمل ي،وم وليه فريق راير فكن متمي،، ويار  ولى ومله فنن، برئاس، نبيل قسي،، آما 
 ةن يتم االفتتاح ةمام افنمجور بعع وع  ةاجر.

وكان افرئي، ةم،، بم،ر افرئاس، في معين، رام و، نائم و،ير ا ون افرئاس، في عوف، اإلمارات 
 .افعربي، افمتحع  ةحمع اف،وابي

وثمن افرئي،، ،يار  افوفع اإلماراتي لفى فلسطين، وافذل يعع اكًا من ةاكال افعوم افكبير افذل 
ت،عمه اإلمارات ففلسطين وقويتجا افعاعف،. وةاار لفى ةن اإلمارات قعمت وت،عم كل ةاكال افعوم 

بعوم لماراتي وولى مختل  اسرعع  فعوم رموع اعبنا، مايعا بافتتاح مسنع افايخ خليف، بن ،ايع، 
في فلسطين. وةطل  افرئي،، افوفع افوي ، ولى آخر مستنعات اسووات في اسراوي اففلسطيني،، 

 واالوتعامات واالنتجاكات اإلسرائيلي، ولى افمسنع اسقرى.
وحذر افرئي، من خطور  استمرار اذم االنتجاكات افجاعف، فتايير طاب  افمعين، افم،عس، واويتجا 

بي،، عاويا لفى افحفاح ولى افوو  اف،ائم في افمسنع اسقرى افمبارك منذ وام اففلسطيني، افعر 
0391. 
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واكع افرئي، ةن افمسعى اففلسطيني في منل، اسمن يجع  لفى تحعيع س،  ،مني إلنجام االحتال، 
قام، افعوف، اففلسطيني، افمست،ل،، باوتبار اسراوي افتي احتلت وام  اراوي افعوف،  0391وا 

 ني، ووارمتجا اف،ع، افاري .اففلسطي
وةورم افرئي،، ون ت،عيرم افعميق فلحمل، افاناو، فرئي، قنا  اففراوين افمرري، توفيق وكاا،، 
وافتي عوا من خافجا ةالنا وةا،امنا وةبنام ةمتنا ف،يار  اف،ع، افاري ، وافرا  في افمسنع اسقرى 

 ، وافمجع في بيت فحم.افمبارك ومسنع قب، افرخر  وكنيستي اف،يام، في اف،ع
وقال افرئي، في برقي، بعثجا ةم،، لن مثل اذم اف،يار  تع،، رموع ةالنا في اف،ع، وبيت فحم وكل 
خوانجم وةبنام ةمتجم من افمسلمين وافمسيحيين  فلسطين، وتاعرام ب نجم فيسوا وحعام، وةن ةالجم وا 

عفاوجم ون م،عساتجم. وتمنى افرئي، حيثما ونعوا، ي،فون لفى نانبجم ويعومون ثباتجم ولى ةروجم و 
 ف،نا  اففراوين عوام افت،عم وافنناح وتح،يق ما تربو لفيه من ومل رحفي وا وامي ممي،.

 01/00/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 بيان صحفي للداخلية بغزة حول اعتذارها عن عدم تأمين مهرجان إحياء ذكرى عرفات .3

ةوساط افرةل افعام، وتباعل االتجامات افتي ةو،بت افتفنيرات  في حل افتوتر افاعيع افمونوع في
افمابوا، اسخير ، وافتي ةعانتجا و،ار  افعاخلي، واسمن افوطني منذ افلحح، اسوفى، واكلت فنانًا 
وانل، فلتح،يق فيجا، وووعت فرائل افعمل افوطني واإلسامي في رورتجا ةواًل ب ول، وال ،افت 

 كا  ون افننا .افو،ار  تعمل بنع فل
وخوفًا من انفات اسمور وخرونجا ون افسياق في حل حاف، االحت،ان افعاخلي، وال سيما في حل 
افرعوبات افلونستي، واإلعاري، افنانم، ون وعم توارل رئي، افو،رام وو،ير افعاخلي، ع. رامي افحمع 

اذا، ووعم رر  ةل مي،انيات  و م  اسنج،  اسمني، منذ تاكيل حكوم، افوفاق افوطني حتى يومنا
ةو مرروفات فلو،ار  رزم رعوب، افوو ، واسام من ذفك ةن منتسبي اسنج،  اسمني، فم يتل،وا 
رواتبجم منذ تاكيل حكوم، افتوافق، وفم تعتر  افحكوم، بح،جم ك نج،  ةمني، وتعتبرام زير ارويين، 

م طلبه من افو،ار  ت مين مجرنان فوًا ون ور  تلك اسنج،  ب ورا  زير الئ،،، لواف، فعع
 ذكرح افراحل ورفات.

وبناًم ولى ما ت،عم، وفي حل ونوع معلومات ةمني، ون خافات عاخل تيارات حرك، فتح تتعلق 
بافمجرنان؛ فغن افو،ار  ةبلات حرك، فتح اوتذاراا ون ت مين وحماي، مجرنان ذكرح افراحل ةبو ومار 

كما لن افو،ار  ت كع ب ن اسنج،  اسمني، مستمر  في ةعام وانبجا  فكل افحرو  افساب،،، -رحمه و –
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في حفح اسمن واالست،رار وفق االمكانيات افمتوفر ، وفن تسمح سل فريل ةو منمووات مسلح، ةن 
 تعب  باسمن تحت مبررات حماي، افمجرنان.

 9/00/4104وزارة الداخلية الفلسطينية، 
 
 هم "إسرائيل" بانتهاج سياسة اإلهمال الطبي لألسرىهيئة شؤون األسرى والمحررين تت .4

ز، : اتجمت "ايئ، ا ون اسسرح وافمحررين" افتابع، فمنحم، افتحرير اففلسطيني،، سلطات افكيان 
"اإلسرائيلي" بانتجام سياس، اإلامال افطبي بحق اسسرح افمروى في كاف، افسنون "اإلسرائيلي،"، 

االتسات وافتفاقم يومًا بعع آخر، وال سيما في سنن افن،م ماير  لفى ةن اذم افسياس، آخذ  ب
 افرحراول، افذل بات يعج بعارات افحاالت افمروي، افرعب، وافم،من،.

وذكرت افجيئ، في ت،رير رعر ونجا، ةم،، ةن ةسرح افن،م، ياتكون باكل متوارل من اذم 
ترام آلعمي، اسسير اففلسطيني، افسياس، افاةخاقي، افتي تتبعجا مرلح، افسنون بح،جم، عون ةل اح

وح،وق افمروى منجم. وةكعت افجيئ، ةن سياس، اإلامال افطبي، باتت سياس، ةساسي، تتعمعاا 
مرلح، افسنون بحق اسسرح افمروى، وتتخذاا نجنًا ف،تل اسسرح برور  بطيئ،، في انتجاك 

 واوح فكاف، اف،وانين وافارائ  افعوفي، فألسرح وافمعت،لين.
 01/00/4104الشارقة،  الخليج،

 
 محكمة صلح رام هللا تبرئ ساحة نشطاء حركة المقاطعة لـ"إسرائيل" من تهمة إثارة الشغب   .5

فاعل ةبو سععح: ةولنت محكم، افرلح في رام هلل، قراراا افنجائي، بتبرئ، ناطام حرك، -رام و
، في مسرح «كاتاك»، افم،اطع، اسربع،، في قوي، االحتنام افسلمي ولى ورك اففرق، افجنعي

 اف،رب، في معين، رام و، في اجر نيسان/ ابريل افماوي.
من نجتجا، رحبت افلنن، افوطني، فم،اطع، لسرائيل وسحم االستثمارات منجا وفرك افع،وبات وليجا 
باف،رار افراعر ون محكم، افرلح، واف،اوي بتبرئ، افناطام اسربع،، معتبر  اف،رار لعان، قانوني، 

 ،، فنجج تكميم اسفوام وقم  افحريات، افذل اتب  في محاوف، لعان، افناطام وترايبجم.عاما
وكان نااطو حرك، افم،اطع،، قع نحموا احتنانًا سلميًا وع ورك اففرق، افجنعي، في رام و، افذل 

في تل  استوافته و،ار  افث،اف،، بعع خرق اففرق، فمعايير افم،اطع، افث،افي، إلسرائيل، بغقام، ورك
 ةبيم قبل ورك رام و.

لثار  افاام »ورةت افلنن، ةن اذا اف،رار بافتبرئ،، في، لال عفيًا اوافيًا ولى ،ي  وبطان تجم 
جت باكل تعسفي وقمعي فلناطام اسربع،، افذين كانوا ي،ومون « واإلخال بافطم نين، افعام، افتي ونأّل
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كاكل مجم من ةاكال افم،اوم، افاعبي،، افتي باتت  بوانبجم افوطني في افعفات ون حرك، افم،اطع،،
 فنحامجا االستعمارل وافعنررل.« تجعيعًا استراتينياً »تعتبراا لسرائيل 

لننا في حرك، افم،اطع، لذ ن كع ولى حق ناطائنا بممارس، ح،جم »وقافت افلنن، في بيان رسمي، 
ذّكر ةن ةول معين، في افعافم يعت،ل فيجا باالحتنام افسلمي وافتعبير ون آرائجم بما يكفله اف،انون، ن

 «.نااطو افم،اطع، كانت رام و
وختمت افلنن، افوطني، فلم،اطع،، بتونيه افاكر فكل من عوم وسانع ناطاماا، كما اكرت منحم، 
افعفو افعوفي، "ةمنستي"، افتي ةعانت االوت،ال في حينه، وطافبت بمحاسب، كل من يثبت تورطه في 

 استخعام افعن ، وع محتنين سلميين، يمارسون ح،وقجم بمونم اف،انون.قم  افحريات و 
 01/00/4104القدس العربي، لندن، 

 
 المشهراوي: السلطة أحبطت محاولة اغتيال استهدفت محمد الضيف .6

ترنم، خار،: قال نائم رئي، نجا، اسمن افوقائي ساب،ا في قطات ز، ، سمير افماجراول، لن -ز، 
في لحباط وع  محاوالت ازتيال لسرائيلي، استجعفت قاع  في كتائم اف،سام  وباط افنجا، ننحوا

 افتابع، فحرك، حما،، وولى رةسجم قائع افكتائم محمع افوي .
نامت ترريحات افماجراول خال ف،ام ةنرام معه موق  "وافا" اإلخبارل افعبرل في اسرعن، ونار 

 م،ابل، كامل، زعا االثنين.م،تطفات منه مسام افيوم اسحع، ولى ةن تنار اف
 ، لثر سيطر  حما، افعسكري، ولى اف،طات.1111وزاعر افماجراول قطات ز،  وام 

وةووح افماجراول ةن نجا، اسمن افوقائي كان يمتلك مععات بغمكانجا اوتراك وكا  افب  
ةنه ةوطى افخام بطائرات االستطات اإلسرائيلي، في بعاي، انتفاو، اسقرى افثاني،، مايرا افى 

بنفسه اسوامر سحع وباط افنجا، باستيراع افمععات االفكتروني، افخار، فمعرف، افمجام افتي ت،وم بجا 
 طائرات االستطات واساعا  افتي تعمل ولى ترويراا.

 1110وحسم افماجراول، فغن لحعح محاوالت االزتيال كانت ستستجع  محمع افوي  وام 
ياعل في حما، لبراايم افم،اعم، في افعام ذاته، حي  كانت طائرات باإلواف، فمحاوف، ةخرح وع اف،

االستطات تررع قرم افنامع، اإلسامي، في معين، ز، ، وةنرح وباط افنجا، اتراال ب،ياع  
حما، إلبازجا بما ينرل وتم لحباط محاوفتي االزتيال، وذفك قبل ةن تاتال لسرائيل افم،اعم، وام 

1119. 
 نه كان اناك رعوبات في تحعيع "اوي،" ةماكن افتروير ةو افسيارات افتي تتم وةقر افماجراول ب

 ماح،تجا وفمن تتب ، ورعوب، افورول سرحابجا.
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، حي  كان وباط افنجا، 1111وةاار لفى ةن لسرائيل حاوفت ازتيال افوي  في سبتمبر وام 
خل افسيار  وفمن تتب  خارً، يتابعون ما ينرل وفونئوا باف،ر ، وفكنجم فم يكونوا يعلمون من عا

 وةنجا من افطرا، اف،عيم.
وةقر مس ول ةمني لسرائيلي ةن افسلط، اففلسطيني، وح،م و استطاووا في افسابق اوتراك افب  
فتلك افطائرات، مبينا ةنه في ذفك افوقت فم تكن اسنحم، افخار، بافب  مافر ، وبافتافي كان يسجل 

 اذا افخرق. اختراقجا، قبل ةن تتم معافن،
 01/00/4104القدس، القدس، 

 
 وزارة المالية الفلسطينية تعلن عن صرف نصف راتب للموظفين العسكريين في غزة .7

ةولنت و،ار  افمافي، اففلسطيني، ون رر  نر  راتم فلموحفين افعسكريين في ز،  ومن تم  ز، :
 حنبجم من افمعنيين من منح، اسمم افمتحع  افسابق.

( 00|01ر  افمافي، في ز،  يوس  افكيافي في ترريح فه ةنه سيتم زعا االثنين )وقال وكيل و،ا
ايكل فلموحفين افعسكريين، وذفك  0111ايكل وحع ةعنى  4011رر  نر  راتم بحع ةقرى 

 من خال فروت افبريع وبنكي افوطني واالنتام.
 9/00/4104قدس برس، 

 
 العموميين في الضفة الغربية األمن الوقائي يعتقل أعضاء مجلس نقابة الموظفين .8

قافت مراعر فلسطيني، في افوف، افاربي، افمحتل،: "لن نجا، اسمن افوقائي اففلسطيني في رام و، 
نااطا ن،ابيا فلسطينيا يمثلون منل، ن،اب،  01( ولى اوت،ال 8/00ةقعم مسام ةم، افسبت )

 افموحفين افعموميين في افوف، افاربي، افمحتل،.
اعر ةن االوت،ال نام ولى خلفي، مخافف، افمنل، فل،رار افراعر ون عيوان افرئاس، وةكعت افمر

 اففلسطيني، افراعر يوم افنمع، افماوي واف،اوي باوتبار افن،اب، زير قانوني،.
 9/00/4104قدس برس، 

 
 خالد مشعل: التهدئة في وجه االستيطان وتدنيس األقصى خطيئة وطنية .9

طننه حسننين، ووبننع افحميننع قطننم، ويننارا ةبنننو انننعر: حننذر افسننيع خافننع ةنننرح افحننوار نننابر افحرمنني، و 
ماعل رئي، افمكتم افسياسي فحرك، افم،اوم، اإلسامي، "حما،" من ةل محاوف، من ا نجا افمسا، 
بافم،اومنننن، فنننني حربجننننا وننننع االسننننتيطان وموانجنننن، اراسنننن، افعننننعو وخططننننه فتجويننننع اسقرننننى وتننننعني، 
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، م كعا ةن االحتال ينتجج تكتيكات تنام اسقرى فتمرينر منا افم،عسات تعع خطيئ، وطني، وفن تننح
سامي.  يريع ب قل رع فعل فلسطيني ووربي وا 

وةكع ماعل في حوار اامل م  "افانرق" ةن افوقنت قنع حنان فيسنم  افعنافم زونم اسمن، افمفتنوح وبنا 
نجاك خطط حعوع انترارا فألقرى وةن استجعا  افم،عسات مبرر كا  فلم،اوم،، ماععا ولى ةن ل

 تجويع اسقرى يبعة بافم،اوم، وتثوير افاعم في ونه االحتال.
وعونننا رئننني، افمكتنننم افسياسننني فحركننن، افم،اومننن، اإلسنننامي، "حمنننا،" اسمننن، فتحمنننل مسننن وفياتجا تننننام 
اسقرى وخارن، مرنر واسرعن وافمملكن، افعربين، افسنعوعي، وافمانرم بحكنم مواقعجنا، مانععا ولنى ةن 

 افعرم وافمسلمين نميعا وفيست معرك، اففلسطينيين وحعام. تحرير اسقرى معرك،
وطافنننم مانننعل حكومننن، افوفننناق افنننوطني باالونننطات بمسننن وفياتجا تننننام زننن،  ومعافنننن، آثنننار افعنننعوان 
خارنن، تنننام سننرو، اإليننوام واإلومننار ومعافننن، افنرحننى ورفنن  افحرننار وفننتح افمعننابر برننور  كاملنن،، 

ي، اإلومار وتحعيع آفياته وورن  ةعام حكومن، افوفناق افنوطني محذرا من لقحام افععو فيتحكم في ومل
 تنام ز،  ب نه ياوبه افبطم وطافبجا بتحمل افمس وفي، برور  متكافئ، سوام في افوف، ةو اف،طات.

 01/00/4104الشرق، الدوحة، 
 
 حماس: إلغاء مهرجان عرفات قرار داخلي في فتح ال عالقة لنا به .01

قنننرار لفانننام حركننن، فنننتح افينننوم اسحنننع، لقامننن، مجرننننان ذكنننرح رحينننل وكننناالت: ةكنننعت حركننن، حمنننا، ةن 
افننرئي، افسننابق ياسننر ورفننات اننو انن ن فتحنناول عاخلنني ال واقنن، فلحركنن، بننه، عاوينن، حركنن، فننتح لفننى 

 "افك  ون افمجاترات ووكيل افتجم وترعير ة،ماتجا افعاخلي، لفى افاير".
رنحفي و،نعم فني زن، ، ونن اسنتجنان وةورم افمتحنع  باسنم حمنا، سنامي ةبنو ،انرل خنال من تمر 

حركته ف،رار فتح بغفاام مجرننان ذكنرح رحينل ورفنات، واسنتجنانجا ةكثنر ممنا ورع فني بينان فنتح افنذل 
 حمل حما، مسئوفي، لفاام افمجرنان "في محاوف، منجا فترعير اس،م، افعاخلي،".
ئوفي، تننن مين محنننيط وذكنننر ةبنننو ،انننرل ةن بينننان و،ار  افعاخليننن، فننني زننن،  حنننول مبنننررات ونننعم تحمنننل مسننن

افمجرنان واوح "م  افت كيع ولى ةن ت مين افمجرنان من افعاخل او منن مسنئوفي، حركن، فنتح حسنم 
 االتفاق م  اسنج،  اسمني،، واو ما يعفعنا الستجنان قرار اإلفاام".

وقال ةبو ،ارل لن "منذ افلحح، اسوفى افتي ةولنت فيجا فنتح ونن لقامن، مجرننان مركن،ل فني زن،  فني 
ذكننرح رحيننل اف،ائننع ورفننات، اوتبرنننا فنني حمننا، ةن نننناح اننذا افمجرنننان اننو تعوننيع فلمرننافح،، بننل 

 قررت افحرك، افماارك، بوفع قياعل وافي افمستوح في افمجرنان".
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وةوننا  ةن حمننا، "تمنننت ةن يكننر، افمجرنننان فتحاننيع افرنن  اففلسننطيني فنني موانجنن، قتلنن، افننرئي، 
فاعم وولى افم،عسات وي،تلون اسطفال وافنسام ويجعمون افبيوت ورفات افذين ما ،افوا يعتعون ولى ا
 ويحرقون افانر وافحنر وافبار".

وةاننار لفننى ةن اسنجنن،  اسمنينن، فنني زنن،  اتخننذت كننل اإلنننرامات افا،منن، فتنن مين افمجرنننان، ثننم حننعثت 
م وطافبنت افتفنيرات افم سف، ةمام منا،ل قيناعات منن فنتح فني زن،  وافتني ةعانتجنا حمنا، بكنل اسسنافي

 اسنج،  اسمني، بماح،، اففاولين وافكا  ون اويتجم فت،عيمجم فلمحاكم، افعاعف،.
وففننت لفننى اسننتناب، اسنجنن،  اسمنينن، افتنني تعمننل بنرنن  طاقتجننا نحننرًا فحروفجننا افرننعب، ووننعم تل،نني 

بم موحفيجا ةل راتم من افحكوم،، ووعم توفر اإلمكاننات افلونسنتي، منن سنوالر وسنيارات وزيرانا بسن
 م،اطع، افحكوم، فجا، وقيامجا وما،افت بافبح  ون افننا .

وننننعع ةبنننو ،انننرل لعانننن، حمنننا، فحنننواع  افتفنينننر وعوتجنننا لفنننى ماح،ننن، افمننننرمين افمسنننئوفين ونجنننا 
 وت،عيمجم فلععاف،.

وطافم قياعات فتح بافتوق  ون افحمل، اإلوامين، ونع حمنا، وونعم افن،م بافحركن، فني انذم اف،وني، 
ذفك في توتير افعاقات افوطني، افتي نسنعى إلرناحجا بكنل منا ةوتيننا منن نجنوع وال "حتى ال يساام 

 سيما في حل افتاول اإلسرائيلي ولى اعبنا وم،عساتنا وفي حل افحرار افحافم ولى ز، ".
كما عوا ةبو ،ارل حكوم، افتوافق لفى "وقف، مسئوف، وناع  تنام ز،  وم سسناتجا وانعبجا بمنا يونمن 

اسمنننن بطري،ننن، تلينننق بتونننحيات انننعبنا وذفنننك بتنننوفير كافننن، موا،ننننات افنننو،ارات ورواتنننم سنننير افحينننا  و 
 افموحفين، ووعم افمساام، في ت نيج اسووات وتسميم اسنوام ".

وختم افناطق باسم حما، بافت كيع ولى "ةننا نمر بمرحل، حساس، ورعب، البع فيجا من تكثي  افعمنل 
 وتناو، افخافات وافمناكفات". افوطني من ةنل اف،ع، وافمسنع اسقرى،

 9/00/4104فلسطين أون الين، 
 
 الفصائل الفلسطينية تدعو لحماية القدس والمسجد األقصى .00

، وننن ناعينن، سننعع افننعين مننن ومننان، ةن افمتحننع  باسننم حركنن، 01/00/4104الغــد، عّمــان، ذكننرت 
فعوف، فلسطين"، ماععًا ب ن  "فتح" فاي، ةبو ويط، ةكع "تمسك اف،ياع  اففلسطيني، باف،ع، وارم، ةبعي،

"افاننننعم اففلسننننطيني سيوارننننل كفاحننننه مننننن انننننل حماينننن، اف،ننننع، وافمسنننننع اسقرننننى". وننننن،م، خننننال 
افتحنناار ، "بج،يمنن، افماننروت اإلسننرائيلي افننذل يريننع فرننل اف،ننع، وننن فلسننطين، ةمننام رننموع افاننعم 

 اففلسطيني وموارل، تمسكه باف،ع، وارم، ففلسطين".
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باسم حرك، "حمنا،" سنامي ةبنو ،انرل ةن "قوني، اف،نع، تمثنل قوني، اسمن،  من نانبه، قال افمتحع 
افعربي، واإلسامي،"، ماععًا ولى "وعم االستسنام فإلننرامات افتجويعين، فني اف،نع، افمحتلن،". كمنا ةكنع 
افمتحننع  باسننم افنجنناع اإلسننامي عاووع اننجام بنن ن "زنن،  فنني قلننم افمعركنن، فحماينن، افمسنننع اسقرننى 

 ع، افمحتل،".وافعفات ون اف،
من نانبجا، حثت افنبج، افعيم،راطي، فتحرير فلسطين ولى افتوامن م  ةبنام افاعم اففلسنطيني فني 
اف،ننع، افمحتلنن،، الفتنن، لفننى ةن "اإلنننرامات اإلسننرائيلي، افترننعيعي، فنني اف،ننع، افمحتلنن، تنننذر بانتفاونن، 

تال، وفنننق مسننن وفين، وطنيننن، تونننامنًا معجنننا". ويننننذر افاونننم اففلسنننطيني افعنننارم ونننع ونننعوان االحننن
بانتفاونن، ثافثنن،، "كانننت قننع بننعةت م اننراتجا منننذ افجنمنن، اإلسننرائيلي، افمحمومنن، فنني اسراونني افمحتلنن، 
زعا  حاعث، خط  افمستوطنين افثاث، في افوف، افاربي، في اجر ح،يران )يونينو( افماوني ومنن ثنم 

 حربه وع قطات ز، ".
، مننن زنن، ، ةن اف،ننوح افوطنينن، واإلسننامي، فنني 9/00/4104المركــز الفلســطيني ل،عــالم، وةوننافت 

(، لفى ورور  توسي  ومليات افم،اوم، وعائر  االاتباك 00-3قطات ز،  عوت، حجر ]ةم،[ اسحع )
في اف،ع، افمحتل، م  االحتال، وافعمنل افنناع ولنى تنحنيم اففعافينات افمتوارنل، فني نمين  اسراوني 

 اففلسطيني، مسانعً  ساافي اف،ع،.
اففرننائل خننال مسننير  حااننع  بمعيننن، زنن، ، اننارك فيجننا مئننات افمننواطنين وقينناعات اففرننائل وحننذرت 

اففلسنننطيني، نرنننرً  فألقرنننى، منننن مخططنننات االحنننتال، واسنننتمرار اقتحنننام اسقرنننى وافع،وبنننات افتننني 
 تمار، ولى اف،ع، وةالجا.

رننعار وطافبننت اف،ننوح واففرننائل، قينناع  افسننلط، اففلسننطيني، بافعمننل ولننى عوننم رننموع ةاننل  اف،ننع، وا 
تانننننريعات قانونيننننن، منننننن اننننن نجا افحفننننناح ولنننننى ونننننعم مرننننناعر اسراوننننني اففلسنننننطيني، وبننننننام افوحنننننعات 

 االستيطاني،.
وونجننت افتحينن، فلاننبان افم،عسننيين ولننى م،نناومتجم فاحننتال بكافنن، وسننائل افم،اومنن، وخارنن، ومليننات 

 افعا، باف،ع، افتي ةربكت ةمن افمستوطنين واالحتال.
تاكيل اف،ياع  افوطني، افموحع  في اف،نع، كغطنار نمناوي يتنوفى ،منام اسمنور بمنا  وةكعت ولى ةامي،

 يع،، رموع افمواطنين في افمعين، خال موانجاتجم م  االحتال.
واععت ولى ورور  ةن ت خذ منحم، افتعاون اإلسامي وافنامع، افعربي، عورًا فاوًا منن ةننل تفعينل 

 يًا ومعنويًا بعيعًا ون فا، االستنكارات واإلعانات.رنعوق اف،ع، فعوم رموع اساافي ماع
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 حماس: اعتذار عزام األحمد غير كاٍف وعلى فتح وقف تحريضها .02
ز، : قللت حرك، حما، من ةامي، افترريحات افتي ةعفنى بجنا اف،يناعل اففتحناول ون،ام اسحمنع، وافتني 

كن، "فنتح" بنافتوق  ونن افحملن، تران  فيجا ونن اتجنام "حمنا،" بافونلوت فني تفنينرات زن، ، مطافبن، حر 
 اإلوامي، افتي ت،وعاا وعاا.

واوتبننر افننناطق باسننم "حمننا،" افننعكتور سننامي ةبننو ،اننرل ةن تراننن  ونن،ام اسحمننع وننن اتجننام حمننا، 
ب حعا  ز،  "زير كا "، مطافًبا ب ن "تتوق  حمل، فتح اإلوامي، افحافم، افتي ي،وعاا رئي، افسلط، 

 اخريًّا وع حرك، حما،".
ن و،ام اسحمع قع اتجم "حما،" بافمس وفي، ون افتفنيرات افتي وقعت في وعع من مننا،ل قيناعات وكا

حركننن، فنننتح فننني زننن،  يننننوم افنمعننن، افماوننني، ،اوًمنننا ةن افتفنينننر ومننننل مبنننرمج فونننرم مسنننار لنجننننام 
 االن،سام؛ حي  قال: "في، فعينا ةح اك حول مس وفي، حما، ون افتفنيرات".

اعل في حرك، "فتح" حسين افايخ حرك، حما، بتنفيذ افتفنيرات، معلًا ذفك في افوقت نفسه اتجم اف،ي
 ب نجا "وقعت في مربعات ةمني، تابع، فحما،".

 9/00/4104المركز الفلسطيني ل،عالم، 
 

 توفيق الطيراوي يتهم فتحي حماد بالوقوف وراء التفجيرات في غزة ضد قادة فتح .03
ي  ونواوع : وننه توفينق افطينراول وونو مرك،ين، فنتح ومنعير ةار  افجور، ووع -فنعن ن ز،  ن افنارر 

افمخننابرات افعامنن، افسننابق ةرننب  االتجننام باننكل مبااننر لفننى فتحنني حمنناع و،يننر افعاخلينن، فنني حكومنن، 
انننه ونننيد اسقرننى افخاونن  فننه امننا افمسنن ول وننن اننذم « اف،ننع، افعربنني»لسننماويل انينن،. وقننال فننن 

االترننال بمحمنوع اف،اننار « اف،ننع، افعربني»جننه. وحاوفنت افتفنينرات. وال ةحننع يسنتطي  افوقننو  فني ون
 فلرع ولى اذم االتجامات، عون نعوح.

 01/00/4104القدس العربي، لندن، 
 
 عزام األحمد يجدد اتهامه لحماس بتفجيرات غزة .04

نننعع مسنن ول افعاقننات افوطنينن، فنني افلنننن، افمرك،ينن، فحركنن، افتحريننر افننوطني اففلسننطيني "فننتح"، ونن،ام 
ميل حرك، افم،اوم، اإلسامي، "حما،" مس وفي، تفنينرات مننا،ل قيناعات بنار،  فحركن، فنتح اسحمع، تح

 في قطات ز، ، ةم، اسول افنمع،، رزم نفي حما، ةي، واق، فجا بافتفنيرات.
-00-8وكان اسحمع قع حمل حرك، حما، مس وفي، تفنيرات ز، ، في م تمر رحفي، يوم افسبت 

 ني، في رام و، بوسط افوف، افاربي،.، بم،ر اف،ياع  اففلسطي1104
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وفنني بيننان رننحفي، رننناعر افيننوم وحمننل توقيعنننه، قننال اسحمننع "حمننا، ماوننني، فنني نجنجننا افتنننوتيرل 
ووو  افعراقيل ةمام مسير  لنجام االن،سام وومنل حكومن، افوفناق افنوطني، ونارب، ونرك افحنائط كنل 

 اففلسطيني،". االتفاقات وافتفاامات افتي وقعتجا م  حرك، فتح واففرائل
وةوا  اسحمع "فم تكت أل حما، بذفك بل فنن ت لفنى ةسنافيم زريبن، ونن افث،افن، وافت،افينع اففلسنطيني، 
وبر ل،عواني، افمواق  ومحاوف، خعات ةبنام اعبنا وفرائله وقوام افوطني، بافحعي  ون لنجام االن،سام 

 وممارس، كل اساكال افتخريبي، فتعمي،ه".
افتنني تمنننت وننع منننا،ل قيننناعات بننار،  فحركنن، فنننتح وممتلكنناتجم )افنمعننن،  00ت افنننوتنناب  "فعننل افتفنينننرا

افماونننني،(، ومننننا رافننننق ذفننننك مننننن اسننننتخعام اسننننم "عاونننند" وبننننر بيانننننات باسننننمجا وتو،يعجننننا فنننني ةمنننناكن 
افتفنينننرات، لنمنننا تنننعل ولنننى افمسنننتوح افمتنننعني افنننذل ورنننلت لفينننه )حمنننا،( فننني افتنكنننر فمسنننير  لنجنننام 

 االن،سام وافمرافح،".
ةاننار افبيننان لفننى ةن "حركنن، فننتح تركننت افبننام مفتوحننًا ةمننام حركنن، حمننا، فتعننافج ةخطاماننا وتتحمننل و 

مس وفياتجا افوطني، وتتران  بجعوم ون ما ت،وم به تنام افمرافح،، وتحترم ما توق  وليه منن وجنوع، 
 افح،".وفكن طباوجا زلبت افتطب  واستمرت بنف، افنجج افتوتيرل، وافتنرل من مسير  لنجام افمر

وةونننا  ةن "حركننن، فنننتح تعبنننر ونننن ةفمجنننا وةسنننفجا فجنننذم افممارسنننات افحمسننناوي، افتننني ال تمنننت فلعمنننل 
افننوطني برننل،، وت كننع ةن مرحلنن، مننا بعننع افتفنيننرات اإلراابينن، افمنحمنن، اننيم ومننا قبلجننا اننيم آخننر، 

 وتحتام لفى وقف، مس وف، وناع  من كاف، اف،وح واففرائل".
ركنننن، حمنننا،، ةبنننننام انننعبنا ةذكنننى بكثيننننر منننن نجننننل وزبنننام االعوننننامات وخنننتم افبينننان ب،وفننننه "ن،نننول فح

واسكاذينم افرخيرن،، وولنيكم افكن  ونن انذم اسكاذينم، واالفتن،ام بمسنير  افعمنل افنوطني افموحنع وفنق 
 افمرافح افوطني، افعليا فاعبنا".

 01/00/4104فلسطين أون الين، 
 
 كتائب شهداء األقصى تتوعد حماس في الضفة  .05

« حمننا،»ةمنن، « فننتح«، افننذرات افعسننكري، فننن«كتائننم اننجعام اسقرننى»رننّباح: اتجمننت  فتحنني -زنن،  
منرنن، « فتحاوينناً »قياعيننًا  00بننافوقو  ورام افتفنيننرات افتنني اسننتجعفت فنننر افنمعنن، افماونني منننا،ل 

 االحتفال.
بنافرع ولنى قياعاتجنا بافمثنل فني افونف،، بعنعما تل،نى قناع  « حمنا،»ةمن، « كتائم اسقرى»وتووعت 

رسائل تجعيع باف،تل خال افساوات اسخير ، منا يمننذر بنان،الق اسوونات لفنى حنرم ةالين، « حاويينفت»
وةونافت: «. فنن ت،ن  مكتوفن، اسينعل، ف،نع بلنل افسنيل اف،بنى»في افوف، ةيوًا. وقافت فني بينان لنجنا 
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ن تفننروا ن،ول فتلك افمليايات افم نور  ب ن انذم اسفعنال سنتنعون مثلجنا فني افونف،، وفنن نسنمح بن »
 «.وت،تلوا ةبنام فتح في ز، ، وةبنام حما، في افوف، ينعمون باسمان

 «.فن يكون ةمان سحع منكم في افوف،، وستكون رمو،كم اعفًا فكتائم اسقرى»وتعجعت ةنه 
وةنج،تجا « حما،»حرك، « فتح»ويسوع توتر اعيع في اف،طات منذ وقوت افتفنيرات افتي حملت قياع  

 في، ونجا، في حل حمات تحريك وعاا ووع افرئي، محموع وبا،.اسمني، افمس و 
 01/00/4104الحياة، لندن، 

 
 كتائب شهداء األقصى تتبرأ من "بيانات الفتنة" وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية .06

نفنت "كتائننم انجعام اسقرننى"، افننناح افعسننكرل فحركن، "فننتح"، ةن تكنون قننع ةرنعرت ةل بيننان تننعوو 
ةبننننام افانننعم اففلسنننطيني، م كنننع  فننني افوقنننت نفسنننه، لن منننن اسنننمتجم بنننن "كنننام فينننه لفنننى اففتننن، بنننين 

االحننتال افونناف،"، بافعمننل ولننى ،رت اففتننن، فنني رننفو  ةبنننام افاننعم اففلسننطيني، فنني محاوفنن، منننجم 
فوننرم وحننع  اننعبنا افبطننل، وفإلطافنن، بثورتننه افاننعبي، فنني اف،ننع، افمحتلنن،.، فنني لاننار  لفننى افتفنيننرات 

 ن، ز،  فنر افنمع، افماوي،.افتي اجعتجا معي
وقال بيان افكتائنم، افنذل نانر ولنى موقن  افتوارنل االنتمناوي "فيسنبوك"، افينوم اسحنع، لن "اانتعال 
معركنن، اف،ننع، افمباركنن، وفنني حننل موارننل، اننعبنا ابتننه انترننارا فلمسنننع اسقرننى افمبننارك، تحركننت 

اف،نذر  منن ةننل اإلطاحن، بجنذم افثنور   كام االحتال افواف، من نعينع، فتعين  اففسناع وفتنعبر افمكائنع
 افعارم،.

وةكنننعت "كتائنننم اسقرنننى" ولنننى ةن "افنننذكرح افسننننوي، افعاانننر  الستانننجاع افرمننن، )افنننرئي، اففلسنننطيني 
افراحل( ياسر ورفات فن تكون يوما لال فلوحنع  وفبيعن، اف،نع، وفلسنطين، وذفنك باالنتفناك وفني وننه 

 افمحتل ومستوطنيه".
لقلنننيم اف،نننع، افانننري "، نمنننااير  -ا افنننذل حمنننل توقيننن  "كتائنننم اسقرنننى وعونننت افحركننن، فننني بيانجننن

اففلسننطيني، وكافنن، اففرننائل "فعننعم االننننرار خلنن  محنناوالت اففتننن،"، فنني افوقننت افننذل عوننت فيننه لفننى 
 "موارل، االنتفاك في ونه عوف، االحتال في كل ةماكن توانعنا"، بحسم افبيان.

يفنن، افتنني تننعوو فلفتننن، وتسننعى فحننر  افبورننل،"، ماننعع  كمننا حننذرت "باننكل خننام مننن افبيانننات افم، 
ولننى ةنننه "ال واقنن، فكتائننم اننجعام اسقرننى بنن ل منجننا، وةن مننن ي،نن  خلفننا اننم كننام االحننتال فنني 

 بعك محافحات افوف، من ةنل تاويه سمع، افكتائم وافتعال اففتن، بين ةبنام اعبنا افرامع".
 9/00/4104فلسطين أون الين، 
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 ان في مخيم عين الحلوة.. استنفار أمني للفصائل والقوى الفلسطينيةلبنان: قنبلت .07
نرق 01/00/4104المستقبل، بيروت، ذكرت  ، من رنيعا، ةن انعوم مخنيم ونين افحلنو  فني فبننان خم

بسنننبم لف،نننام قنبلتنننين ينننعويتين فننني حننني حطنننين ومحنننيط سنننوق افخونننار فننني ونننوع  فمسلسنننل افحنننواع  
وم قرننير . وتحننعثت مرنناعر فلسننطيني، وننن لف،ننام قنبلنن، ثافثنن، ونننع اسمنينن، افمتن،لنن، عاخلننه بعننع فتننر  اننع

 معخل افسوق فكنجا فم تنفنر.
وولنننى اثنننر انننذم افحنننواع  سنننيرت اف،نننو  اسمنيننن، اففلسنننطيني، افمانننترك، عورينننات فجنننا فننني انننوارت افمخنننيم 

ر بان نجما افرئيسي، وتونجت فنن، تح،يق من اذم اف،و  لفى مكان لف،ام اف،نبلتنين فمعاينتجمنا ورفن  ت،رين
 لفى افلنن، ومباار  افتح،ي،ات.

وتعلي،ا ولى لف،ام اف،نبلتين قال ووو افلنن، اسمني، اففلسطيني، افعليا مس ول افعاقات افسياسني، فني 
مننن افمتوقنن  بنننين افحننين واآلخننر وفنني حننل افتطنننورات »حركنن، حمننا، فنني فبنننان احمنننع وبننع افجنناعل: 
افلبناني، ومحاوالت افبعك ف،م افعنرر اففلسنطيني فني  افحارل، في افمنط،، وانعكاسجا ولى افساح،

ةتون ما ينرل يمكن ةن يحرل بين افحين واسخر بعك اسومال افتي تخل باسمن كغف،ام قنبل، اننا 
سامي، وكلنن، متابع، وليا وك،و   ةو اناك ةو ةل حع  ةخر..نحن ك،وح وفرائل فلسطيني، وطني، وا 

افتح،ي،ننات نارينن، فمعرفنن، مننن ي،نن  ورام اننذم اسومننال منن  افعلننم لن ةمنينن، نتنناب  اننذم اسحننعا  واآلن 
 «.افمتوررين وافذين يريعون اإلخال باسمن وافنوار كثر

في اذا االطار اناك نجوع موني، ت،وم بجا اف،و  اسمنين، وافمرنعينات افتني تانر  وليجنا »وةوا : 
كبير  ولى افمستوح افماعل وفكنجنا تحنع  فمعرف، اففاولين..م  افعلم ةن اذم اف،نابل فم تحع  لورارا 

لوننرارا كبيننر  ولننى افمسننتوح االنتمنناوي وولننى مسننتوح اسمننن وولننى افمسننتوح افسياسنني، وبافتننافي فننن 
نسمح ب ن تمر اذم افمااري  وفن نسمح باإلخال باسمن عاخل افمخيم وفن نسمح بان تستعرننا اذم 

وةطمننئن نمينن  ةالنننا فنني افمخننيم واننعبنا بنن ن اننذم اسومننال فتننوتير افوونن  فنني افمخننيم ةو فنني نننوارم. 
اسومال افمستنكر  افعنيئ، فنن تسنتمر بنغذن و تعنافى وسننعر  مرتكبيجنا منن خنال افتعناون وافتنسنيق 

 «.بيننا وبين اف،وح اسمني، افلبناني،
، من بيروت، ةن نائم منعير اسمنن افنوطني اففلسنطيني فني 01/00/4104الحياة، لندن، وةوافت 

منا يانجعم افمخنيم منن ونوع  افتفنينرات افمتن،لن،، يجنع  لفنى تعكينر »نان افلوام منير افم،عح رةح ةن فب
 «.ةمن افمخيم وينم كا  افمتورطين بسرو،
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 الجبهة الشعبية تدين اعتقال نقابين في الضفة الغربية .08
فن،نننابيين زننن،  )فلسنننطين(: ننننععت افنبجننن، افانننعبي، فتحرينننر فلسنننطين باوت،نننال امنننن افونننف، ونننعع منننن ا

 اففلسطينيين، مطافب، بغطاق افحري، فلعمل افن،ابي واإلفرام ونجم فورا.
( اوت،نننال امنننن افونننف، رئننني، ن،ابننن، افمنننوحفين 3/00واسنننتنكرت افنبجننن، فننني بينننان فجنننا افينننوم اسحنننع )

افعمننننومين بسننننام ،كارنننننه ونائبننننه معننننين ونسنننناول وافتجعيننننع باوت،ننننال افم،يننننع مننننن افن،ننننابين وخرننننم ةيننننام 
 ن رواتم افموحفين.اإلورام م

واوتبنننرت افنبجننن، ةن انننذم اإلننننرامات افحكوميننن، وافانننرطي،، زينننر قانونيننن، وتخننناف  افعسنننتور واف،نننوانين 
واسورا  افوطني،، افتي تكفل حري، افعمنل افن،نابي وفني م،نعمتجا حنق افعناملين وافمنوحفين باإلونرام 

مطافنننننم افعننننناملين وافمنننننوحفين  افن،نننننابي افكامنننننل وافن،ئننننني وكنننننل اإلننننننرامات افن،ابيننننن، افكفيلننننن، بتح،ينننننق
 افماروو،.

 9/00/4104قدس برس، 
 
 : كل مواطن يدعو إلى تدمير "إسرائيل" سنسحب جنسيته48نتنياهو يهدد فلسطينيي الـ  .09

افارق اسوسط: اعع افرئي، افو،رام اإلسرائيلي بنيامين نتنيااو في نلس، افحكوم،  -تل ةبيم 
ون وكل من سيخاف  اف،انون سيعاقم باع . فن نتحمل ةومال اسسبووي، قائا: "لسرائيل اي عوف، قان

افاام واالوطرابات. سنعمل بح،م وع كل من راا،ي افحنار  ومل،ي اف،نانات افحارق، 
وافمفرقعات، ومن ي،وم ب،ط  افطرق وافمحاارات افتي تعوو لفى تعميرنا. فن ن،بل بافم،يع من 

طاق افجتافات افمحاارات افتي تنرل في قلم معننا، حي  يتم  فيجا رف  رايات حما، ةو )عاود( وا 
)بافروح وبافعم نفعيك يا فلسطين(. اذم اي فعا منااعات لفى تعمير عوف، لسرائيل. ف،ع ةوو،ت 
فو،ير افعاخلي، بافعمل باتى افوسائل، بما فيجا افنحر في لمكاني، سحم افننسي، اإلسرائيلي، ممن 

وقت فل،يام بذفك، وافنج، افتي ت،  ورام اذا افتحريك اي في يعوو لفى تعمير افعوف،. ف،ع حان اف
م،عم، اسمر، افحركات اإلسامي، افمختلف،: حما، وافحرك، اإلسامي، في لسرائيل. وفي افرعار ، 
ولى اسقل فيما يتعلق بافتحريك افذل نرام في نبل افجيكل، ي،  من يسمون افمرابطين وافمرابطات، 

يمّوفجا اإلسام افمتطر ". وةولن ةنه ةوو، لفى افنجات افمختر،  واذم اي حركات تحريوي،
 بغخرانجا ون اف،انون.

وحرم نتنيااو ولى مجانم، افرئي، اففلسطيني محموع وبا،، كما يفعل في كل خطام في افاجر 
اسخير. ف،ال: "افنج، اسخرح افتي ت،  ورام اذا افتحريك اي افسلط، اففلسطيني، ورئيسجا ةبو 

وموق  اإلنترنت افرسمي افتاب  فحرك، فتح، واي افعموع افف،رل فلسلط،، قع اعوى في اسيام  ما،ن.
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اسخير  ةن افاعم افيجوعل فم يعد انا قط، وةن افجيكل افيجوعل فم يكن انا قط، وةن ملوك وةنبيام 
محاوف، فيسوا لال خراف،. واذم  -لسرائيل: الومو )سليمان( وعيفيع )عاوع( وياعيااو ويرميااو 

مكاوف، ال تجع  ف،ط لفى تاويه افح،ي،، افعرري، فحسم، بل اي تسعى ةيوا لفى تاويه افح،ي،، 
 افتاريخي،".

 01/00/4104الشرق األوسط، لندن، 
 
 يعلون: نواب اليمين يسعون لالستفزاز في القدس .21

  اف،نا  براوم نرايسي: اوتر  و،ير افحرم اإلسرائيلي موايه يعلون، في م،ابل، م -افنارر  
افعاار  فلتلف،يون اإلسرائيلي، ب ن نوام افيمين افمتطر  في ائتا  حكومته، قع ةثاروا افمااور في 

 اف،ع، افمحتل،، بسبم ترريحاتجم االستف،ا،ي، با ن افحرم اف،عسي افاري .
وقال يعلون "ال يمكن تناال ةن قسما من اسحعا  او استاال فما فعله، سسفي، و،رام ونوام 

نوا بجذا افاكل ةو ذاك لفى نبل افجيكل )افحرم(، فمن ح،نا افحنيج لفى نبل افجيكل، بافت كيع ح
وافيجوع حنوا وسيحنون لفى نبل افجيكل. وفكن يونع انا وو  راان نع حسا، متفق وليه بيننا 
 وبين اسرعن وينم االفت،ام به. ةن يكون افطر  اسخر يستال اذا ويحوفه لفى استف،ا، وتحريك

 او ةمر رحيح، وفكننا ال ينباي ةن ن،وع اذا بافوقوع".
وقال يعلون، ون افنائم افمتطر  من ح،به افليكوع، موايه فيالين، افذل يكثر من اقتحام اسقرى، 
ومن استف،ا،اته فلمرلين، لن من حق فيالين ةن يحج، وفكن ونعما ي تي ةحع ما باكل استف،ا،ل 

رنت واي، ذفك، فانه يتحعح افوو  افراان افذل نحن ملت،مون به ويبعة نوفته بمناورات ولى اإلنت
كحكوم،، وواوح ان اذا يحرك". وولى حع قوفه، "ال يونع حافيا منال فلبح  في لوطام لمكاني، 

 فليجوع فلرا  في افمكان، طافما ال يسمح افوو  افراان بذفك".
 01/00/4104الغد، عّمان، 

 
 احتجاجًا على أدائها الفاشل في االقتصاد وعملية السالمعمير بيرتس يستقيل من الحكومة  .20

نحير منلي: قعم و،ير افبيئ، اإلسرائيلي ومير بيرت،، است،افته من حكوم، بنيامين  -تل ةبيم 
نتنيااو، ةم،، وذفك احتنانا ولى ةعائجا اففاال افذل تبين في نموع في وملي، افسام وانجيار 

وكذفك ولى سياستجا االقتراعي، وافموا،ن، افتي تعروجا افيوم  اسووات اسمني، م  اففلسطينيين
)االثنين( في افكنيست )افبرفمان(. وبذفك تكون اذم افحكوم، قع بعةت وملي، ترعت، من افماكوك 

 فيه ةن تنتجي با س،وط وبا تبكير مووع االنتخابات.
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تى ال يحرنجا، واي افتي ما ،افت وةبلل بيرت، ،ويم، ح،به، تسيبي فيفني، قرارم باالست،اف، مسب،ا ح
تتمسك بجا ولى ةمل ةن ت،نعجا بتايير سياستجا من افعاخل. وكان بيرت، قع ونه في م،ابل، تلف،يوني، 
انت،اعات اعيع  فنتنيااو، وقال: لنه "راين، بيع افمتطرفين"، و"بات ياكل و،ب، ةمام ت،عم لسرائيل وفم 

ع فيه ةمل بافحل". وةولن ةنه فن يعوم افمي،اني، افعام،: يعع فيه ةمل، بل رار او افماكل، وفم يع
"افتي تعتبر مي،اني، تكري، افف،ر فلف،رام وافثرح فألزنيام". وقال: "فن ةكون ن،ما من افحكوم، افتي 
توارل اذا افنجج". وةوا : "رئي، افحكوم، حّول سياس، افي ، فسياس، مرك،ي،". وون س ال حول 

لن "رئي، افحكوم، راين، فلنجات اسكثر تطرفا"، وةوا : في افوقت افذل  "اسووات اسمني،"، قال:
ياتعل ويالي كل ايم حوفنا، يتبنى رئي، افحكوم، مواق  ونرورا متطرف، ويمنح افاروي، 

 إلاعال افمنط،،.
 01/00/4104الشرق األوسط، لندن، 

 
 مستوطنات الضفة "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" تقّر سريان قوانين الكنيست على  .22

اف،ع، عوت كوم: ةقرت افلنن، افو،اري، اإلسرائيلي، فا ون افتاري  افيوم اسحع، ماروت  -رام و
قانون ي،وي بتطبيق اف،وانين افتي ت،راا وتاروجا افكنيست اإلسرائيلي ولى افمستوطنات في افوف، 

ه باف،رام  افثاني، وافثافث، افاربي،. ومن افم،رر ةن يعرك افماروت ولى افكنيست فلمراعق، ولي
 فيربح قانونا سارل افمفعول.

ويل،م ماروت اف،انون اف،ائع افعسكرل فلمناطق بغرعار امر بتطبيق اف،وانين بعع مع  ةقرااا اجر 
ونر  من تاريخ لقراراا من قبل افكنيست وناراا رسميا، وفي حال كانت فعيه ةل تععيات ولى 

 كنيست كي ي خذ افمواف،، ولى ذفك.اف،وانين، وليه افعوع  لفى اف
 9/00/4104القدس، القدس، 

 
 أستاذ القانون حنا عيسى: "قانون المعايير" يعني ضم الضفة لـ "إسرائيل" .23

افحيا  افنعيع : حذر ةستاذ اف،انون افعوفي افعكتور حنا ويسى، سعي منموو، كبير  من  -رام و 
"قانون افمعايير" يجع  ففرك اف،وانين اإلسرائيلي،  ةووام افكنيست افيمينيين فسن قانون يسمى بن

كاف، ولى افوف،، مايرا لفى ةن ذفك يعني وم افوف، ةو ةن،ام منجا لفى "لسرائيل"، مثلما او 
حارل في ارقي اف،ع، ومرتفعات افنوالن، حي  فروت "لسرائيل" قوانينجا ولى ااتين افمنط،تين 

ف  فل،انون افعوفي وافمعااعات افعوفي، افمتعل،، بافمناطق افمحتلتين وةولنت ومجما لفيجا باكل مخا
 افواقع، تحت االحتال.
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وقال ويسى، "ما يسمى ب،انون افمعايير افذل تسعى به لسرائيل فذرائ  امنيه حسم تعبيراا، يراع به 
، تحويل ن،م كبير من ةراوي افوف، افمحتل، فتكون تحت افسيطر  اإلسرائيلي،، ةل ةن افمس ف، سياسي

فكن بطري،، افتفافي، زير مباار ". وةاار لفى انه بمونم االتفاقيات، فان افسلط، اففلسطيني، تسيطر 
ومن افمنط،، افمسما  " ة"،  0391من اسراوي اففلسطيني، افمحتل، وام  %08باكل كامل ولى 

، ، تتمت  افسلط0391من اسراوي افمحتل، وام  %10ةما افمناطق افمرنف، "م" افتي تاكل 
 اففلسطيني، فيجا براحيات معني، ف،ط، ةما افسيطر  اسمني، فيجا ب،يت بيع "لسرائيل". 

وقال ويسى، "ان افن،م اسكبر من اسراوي افمحتل، فيما يعر  بافمناطق افمرنف، "م" واف،ع، 
ةي، افارقي، ب،يت تحت افسيطر  اإلسرائيلي، افمعني، واسمني، افكامل،، وبافتافي ال تملك افسلط، 

راحيات في افمناطق افمرنف، "م" ةو في اف،ع، افارقي، افمحتل،، سوح راحيات محعوع  
متعل،، بافسكان في بعك تلك افمناطق". م كعا انه وباك افنحر ون افترنيفات افمختلف، وما 
ي،ترن بجا من راحيات متفاوت،، فان مناطق افوف،، بما فيجا اف،ع، افارقي،، وقطات ز،  بكاملجا 

 ا ،افت حسم اف،انون افعوفي خاوع، فاحتال". م
واعع ويسى، ولى ةن االفت،ام اف،انوني اسساسي إلسرائيل ك،و  محتل، فألراوي اففلسطيني،، يتمثل 
بتطبيق اتفاقي، نني  افرابع، تطبي،ا فعليا حتى ،وال االحتال باكل نجائي ون كاف، ةرنام افوف،، 

  .بما فيجا اف،ع، افارقي، وقطات ز، 
وةووح ويسى ةن اإلوان عوا ةيوا إليناع مراقبين عوفيين محايعين في اسروي اففلسطيني، 

 افمحتل، فلت كع من تطبيق اتفاقي، نني  افرابع،.
 01/00/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 هآرتس: الشرطة اإلسرائيلية "ماحش" نفذت التعليمات أهارونوفيتش بقتل المخربين .24

رحيف، 'اآرت،' في افتتاحي، وععاا افراعر افيوم، االثنين، ةن ةفراع افارط، : ةكعت 48ورم 
افوافعين في قتل افاام خير افعين حمعان، من قري، كفر كنا ةول ةم، افسبت، وملوا بمونم 
افتعليمات افنعيع  افتي ررح بجا و،ير اسمن افعاخلي اإلسرائيلي يتسحاق ةاارونوفيتد، وبعوم 

 ي رنعتجا حكوم، بنيامين نتنيااو.ةنوام افتطر  افت
ونام في االفتتاحي، ةنه بعع ماااع  اريط اففيعيو افذل يوثق وملي، قتل حمعان بعم بارع، 'باإلمكان 
افت كيع ولى ةن ةفراع افارط، افذل رّفوم وملوا بمونم افتعليمات لطاق افنار افتي ةرعراا 

م افذل يم، بمواطنين مريرم افموت". ةاارونوفيتد، افذل قرر اسسبوت افماوي ةن "افمخر 
واععت افرحيف، ولى ةن 'ةفراع افارط، تبنوا اسوامر كما قيلت واستخعمواا ةيوا وع مواطن اعع 
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ةفراع ارط، عاخل لسرائيل. كما ةن افمفتد افعام فلارط،، يوحنان عانينو، افذل سارت لفى عوم ةفراع 
حع  لن "قياع  افارط، تعوم ةفراع ارط، لسرائيل باكل افارط، افذين قتلوا افمواطن ونعما قال بعع اف

 كامل".
 01/00/4104، 48عرب 

 
 الشرطة اإلسرائيلية ال تعتزم فتح تحقيق بإعدام الشاب خير الدين حمدان من كفر كنا .25

' من م سسات ح،وقي، ان افارط، اإلسرائيلي، ال تعت،م فتح تح،يق بعملي، 48: ولم 'ورم 48ورم 
 افعين حمعان من كفر كنا. لوعام افاام خير

وقافت مراعر ح،وقي، لن وحع  افتح،يق م  ةفراع افارط، ةنجت افتح،ي،ات اسوفي، في قوي، لوعام 
حمعان، وةنجا ال تعت،م فتح تح،يق ننائي في نريم، اف،تل لذ ةنجا ال ترح ةل ةسا، قانوني ففتح 

او، وو،ير اسمن افعاخلي يتسحاك تح،يق. وي تي ذفك بعع ةن ةورم رئي، افحكوم، بنيامين نتنيا
ةارنوفيتد، وافمفتد افعام فلارط، يوحنان عانينو ون مسانعتجم فعمل رنال افارط، وفمجماتجم افتي 

 ورفواا ب نجا تحافح ولى اسمن.
 9/00/4104، 48عرب 

 
 موقع "والال": تهديد مديرة مدرسة يهودية بالقتل بسبب تشغيل عمال عرب في أعمال ترميم .26

: في حاعث، تاير لفى تفاقم افعنرري، في افاارت افيجوعل، تعروت معير  معرس، يجوعي، 48ورم 
فحمل، تحريك ورلت لفى حع افتجعيع باف،تل بسبم تاايل ومال ورم في ةومال ترميم في 
افمعرس،. وقال ت،رير فموق  "وافا" افعبرل لن معير  معرس، في "م،كيريت باتيا" افواقع، وسط في 

نوم تعروت فحمل، تحريك من نانم ةوفيام ةمور افطام، ورلت لفى حع تجعيعاا منط،، افن
 باف،تل بسبم ةومال ترميم وريان، ي،وم بجا ومال ورم.

 9/00/4104، 48عرب 
 
 "إسرائيل" تطلب مساعدة اإلمارات لمنع قيام أي تحرك ديبلوماسي إلدانة ممارساتها بالقدس .27

"نتنيااو" طلم مساوع  عول وربّي، رعي،، ولى رةسجا اإلمارات،  كافت "اف،نا  افثاني،" افعبرّي، ةنّ 
فمن  قيام ةل تحرك عيبلوماسي وع "لسرائيل" في اسمم افمتحع  وافمحافل افعوفّي،، واو ما يبعو ةّن 
ةبو حبي استنابت لفيه، الفتً، لفى ةّن افحكوم، افرجيونّي، تعّول كثيرًا ولى عور ةبو حبي، في وةع 

ي وع ما ينرل في اف،ع،، ووق  ةل تحرك فلمنحمات افعوفي، إلعان، "لسرائيل". ةل تحرك ورب
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وةاارت اف،نا  لفى ةّن حكام اإلمارات وبروا ون خايتجم من ةن ي عل افوو  في اف،ع، لفى 
انتفاو، ثافث،، فكنجم فم ي،عموا ولى لعان، "لسرائيل"، م ّكعً  ةّن عيوان "نتنيااو" ارت في حمل، عوائّي، 

ر  وتحرك عيبلوماسي فعح افحكومات افاربّي، وعول وربي، في م،عمتجا اإلمارات، فت مين افعوم كبي
 سل خطوات قع ت،عم "لسرائيل" ولى تنفيذاا وع االحتنانات افتي ينحمجا افم،عسيون.

 8/00/4104، 3096التقرير المعلوماتي 
  
 مدان من كفر كنابعد إعدام الشاب خير الدين ح 1948إضراب عام يعم أراضي عام  .28

افنارر ، ون وكاف، وفا، ةن اإلورام افعام  من، 01/00/4104الحياة الجديدة، رام هللا،  ذكرت
، احتنانا ولى نرائم افارط، اإلسرائيلي،، وازتيال 0348وم افبلعات اففلسطيني، في ةراوي وام 

، افعليا فلنمااير افعربي، افاام خير افعين حمعان ةم، اسول في قري، كفر كنا. وكانت فنن، افمتابع
قررت لوان اإلورام افعام، سنه "ال يمكن افسكوت" كما قال رئيسجا ما،ن  48في ةراوي وام 

ويامل اإلورام كاف، افمرافق افرسمي،  زنايم، ولى قتل افابان افعرم من قبل افارط، اإلسرائيلي،.
 وافتناري، وافمعار،.

افنارر ، ون وعي  وواوع ، بخا  افموق   من، 01/00/4104القدس العربي، لندن،  وةوافت
اإلسرائيلي افرسمي ةبعت ةوساط سياسي، ونجات زير رسمي، تحفحجا ل،ام نريم، قتل افاام خير 

 افعين حمعان ماير  فكونجا نريم، م، بافعيم،راطي، وتجعيعا فألمن اإلسرائيلي. 
افتمثيلي، افعليا، باإلورام افعام واف،يام  وفبى فلسطينيو افعاخل نعام فنن، افمتابع، افعليا، افجيئ،

بمسيرات واوترامات زاوب، في افبلعات افعربي، ات  فيجا افابام وع اإلراام اإلسرائيلي واي 
 .1111تعيع فألذاان ةنوام ساعت قبيل اب، اف،ع، واسقرى وام 

اعوا افجم، » واجعت افبلع  ةول من ةم، وةم، موانجات م  افارط، ات  فيجا افابام افااوبون 
عم خير بناعل حرّ  يا « ،«ما منجا وما منجا لسرائيل عوف، لراام»، »يا ابام تناّير قانون افاام 

 «.يا اعبنا عو، عو، ت افمتعاون وافناسو،«و« ةرك باعل
ويتفق قاع  فلسطينيي افعاخل ولى ةن نريم، اف،تل في كفركنا نامت تطبي،ا ومليا فترريحات و،ير 

 ولى اففور بافميعان.« افمخربين»ق ةارونوفيتد افذل عوا يوم اسربعام افماوي ف،تل افارط، يتسحا
ةن افارطي افذل قتل « اف،ع، افعربي»ويووح رئي، افمنل، افمحلي في كفركنا منااع وواوع  فن 

خير افعين في، سوح افمسع، محما مس وفي، لوعامه فو،ير افارط، وفلحكوم، افتي يوارل 
 ك افسافر ولى فلسطينيي افعاخل منذ افععوان ولى ز،  باكل زير مسبوق.ةووا اا افتحري
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ويطافم وواوع  بلنن، تح،يق مست،ل، تكا  ون افح،ي،، وتعين افمنرمين وتعاقبجم، محذرا من ةن 
محاوالت افتبرير وت ييع اف،تل بافترريح وافتلميح تعني رم اف،يت ولى افنار وعف  اسووات نحو 

 اسقرى.تكرار اب، اف،ع، و 
من محاوالت حكوم، بنيامين نتنيااو  48في افم،ابل حذر بعك ر سام افحكم افمحلي عاخل ةراوي 

واع   استعرام فلسطينيي افعاخل فموانج، حاسم، توح  نتائنجا فخعم، اعفجا بخلط اسوراق وا 
من اسووات فلمرب  اسول من خال اف،وم ةن فلسطينيي افعاخل ةوعام وام ن،م من افماكل، و 

افحل. وفذا عوا ر سام بلعيات ورم كثر افحكوم، إلوان تاكيل فنن، تح،يق وافمساام، بتجعئ، 
 افخواطر، وحذروا اسح،ام من االننرار نحو رعام واس  يجعع افمرافح افعليا ففلسطينيي افعاخل.

س، م  ان افمستاار اف،وائي فلحكوم،، يجوعا فايناتاين، و،ع ةم،، نل« يعيعوت احرونوت»وقافت 
 كبار افمس وفين في افنياب، افعام، وافارط، فمناقا، قوي، كفر كنا. 

في ارط، افنارر ، واي وحع  « اورزان»وذكرت افرحيف، ةن ةفراع افارط، يخعمون في لطار وحع  
تونع ولى اترال عائم م  سكان افمنط،،، وكل ارطي من ةفراع افوحع  يفترك ةن يكون م،وعا 

افذل يطرح نفسه او لذا كانوا يحملون اذم افمسعسات فلماذا فم يستخعمواا  بمسع، في،ر. وافس ال
 إلحباط افاام وقرروا استخعام افررام افحي.

 
 نتنياهو يوعز بحظر نشاط "المرابطين والمرابطات" .29

وبع افر و  ارنا وط: في خطو  زير مسبوق، ةولن رئي، افو،رام اإلسرائيلي بنيامين نتنيااو ةنه 
 رام افمرابطين وافمرابطات في افمسنع اسقرى افمبارك ون اف،انون".ةوو، بن "لخ

وقال نتنيااو في مستجل افنلس، اسسبووي، فحكومته، ةم،، "في افرعار ، ولى اسقل بما يتعلق 
بافتحريك افذل نرام في نبل افجيكل )افمسنع اسقرى(، ي،  ما يسمى بن "افمرابطين وافمرابطات" 

 ي، يمّوفجا اإلسام افمتطر ، وةوو،ت بغخرانجا ون اف،انون".واذم اي حركات تحريو
من نج، ةخرح، تووع نتنيااو بسحم افننسي، اإلسرائيلي، من اففلسطينيين افعرم عاخل افخط 

 اسخور افذين يجتفون "بافروح بافعم نفعيك يا فلسطين".
افعليا، اف،رار ورفك افايخ وكرم، ربرل، خطيم افمسنع اسقرى ورئي، افجيئ، اإلسامي، 

اإلسرائيلي وقال فن "اسيام": "كل مسلم فه افحق بافرا  في اسقرى واالوتكا  في افمسنع فيًا او 
ن افرباط ةيوا ورع في  من اسمور افمستحب، افتي ح  وليجا افرسول محمع رلى و وليه وسلم وا 

 اف،رآن افكريم كما ورع في افسن، افنبوي، افاريف،".
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ربرل، "ووليه فغن افمرابطين وافمرابطات ي،ومون بوانم عيني في افحفاح ولى وةوا  افايخ 
افمسنع اسقرى افمبارك وفي، اناك ةل راحي، فرئي، افو،رام اإلسرائيلي نتنيااو ةن ي،رر ةن 
ونوعام زير قانوني ةو زير اروي، فن كع ولى ةن ونوعام قانوني واروي وال يستايرون ةحعًا 

فعيني". وتاب  افايخ ربرل: لن مثل اذم افترريحات ت كع ولى ةن نتنيااو ال يريع ب،يامجم بوانبجم ا
 افتجعئ، وان ترريحاته متناقو، فذا ال نثق بجا وال نلتفت لفيجا.

وفم يووح رئي، افو،رام اإلسرائيلي كي  سيتم تنفيذ اذا اف،رار ولمًا ب ن افارط، اإلسرائيلي، تاحق 
 في افمسنع وتمنعجم في معحم اسحيان من عخول افمسنع. ةرًا افمرابطين وافمرابطات

وكانت افارط، اإلسرائيلي، واعت، ةم،، ففرك قيوع ولى عخول افمرلين لفى افمسنع فيما سجلت 
 اقتحامات افمستوطنين فه بحماي، ونارراا.

 وقال نتنيااو: وافنج، افتي ت،  ورام اذا افتحريك اي في م،عم، اسمر افحركات اإلسامي،
حما، وافحرك، اإلسامي، في لسرائيل. وفي افرعار ، ولى اسقل بما يتعلق بافتحريك  –افمختلف، 

افذل نرام في نبل افجيكل )افمسنع اسقرى(، ي،  ما يسمى بن "افمرابطين وافمرابطات" واذم اي 
 حركات تحريوي، يمّوفجا اإلسام افمتطر . وةوو،ت بغخرانجا ون اف،انون.

 01/00/4104، األيام، رام هللا
 
 كنائس القدس تدين االنتهاكات اإلسرائيلية في الحرم الشريف .31

)بترا(: عان ر سام كنائ، اف،ع، افمحتل، محاوالت لسرائيل تايير افوو  اف،ائم في افحرم -ومان 
اف،عسي افاري ، كما استنكروا لزاق افمسنع اسقرى افمبارك ومن  افمرلين من افورول لفيه، 

 ك مساسًا بحق حري، ممارس، افعباع .معتبرين ذف
وةف،ى ر سام افكنائ، في بيان ماترك ةم، في اف،ع، افمحتل، مس وفي، اسحعا  افتي تعياجا 
اف،ع، ولى افتطر  افذل ةربح حاار  في اسراوي افم،عس، وفي افمنط،، باكل وام، منت،عين 

لين من افورول لفيه. وةكع معافن، اسمر من خال لزاق افحرم اف،عسي افاري ، ومن  افمر
افبطارك، ور سام اسساقف، وةتباوجم ةن اسماكن افم،عس، تحتام لفى حماي، عائم،، وةن افوو  اف،ائم 
واالتفاقيات افمونوع  ينم ةن تحترم، وةن افمسا، بجا يعتبر تجعيعا فلمنط،، ومن افممكن ةن ي عل 

 لفى نتائج ال يمكن افتنب  بجا.
بطريركي، افروم اسرثوذك،، وافبطريرك ف اع  -كل من افبطريرك ثيوفيلو، افثاف  وحمل افبيان توقي  

افبطريركي، افرسوفي، فألرمن اسرثوذك،،  -بطريركي، افاتين، وافبطريرك نوراان مانوزيان  -طوال 
اام حراس، اسراوي افم،عس،، ورئي، اسساقف، االنبا ابرا  –وقع، اسم افوقور بيير باتيستا بيتساباال 
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بطريركي، افسريان  -بطريركي، اسقباط اسرثوذك،، ورئي، اسساقف، سويريو، مافكي مراع  -
بطريركي، اسحباد اسرثوذك،، ورئي، اسساقف، يوس   -اسرثوذك،، ورئي، اسساقف، ةبونا عانيال 

، افماروني،، افبطريركي -بطريركي، افروم افملكيين افكاثوفيك، ورئي، اسساقف، موسى افحام  -،ريعي 
 -افكنيس، اسس،في، في اف،ع، وافارق اسوسط، وافمطران منيم يونان  -وافمطران سجيل عواني 

بطريركي، افسريان  -افكنيس، اإلننيلي، افلوثري، في اسرعن واسراوي افم،عس،، وافمطران بيير مافكي 
 وفيك.بطريركي، اسرمن افكاث -افكاثوفيك، ومنسنيور يوس  ةنطوان كيليكيان 

 01/00/4104الغد، عّمان، 
 
 مواطن مـن الـقـدس مـنـذ حـزيــران/ يونيو 1300االحتالل يعتقل  .30

مواطن من اف،ع، افمحتل، تعرووا فاوت،ال  0911"اسينام": قال ناعل اسسير، ةم،، لن  -اف،ع، 
منذ ح،يران افماوي، وا،عاعت م  حاعث، قتل اففتى محمع ةبو خوير من اعفاط ولى يع 

 من افمعت،لين ام من اف،اررين. %41افمستوطنين، مايرًا لفى ةن 
وةاار محامي ناعل اسسير مفيع افحام، افذل يتراف  ون افمعت،لين افم،عسيين، لفى ةن معحم من يتم 
ف،ام افحنار  واف،نانات  اوت،افجم تونه فجم تجم افماارك، في افموانجات م  ارط، االحتال، وا 

وةن زافبي، من تم،رر محكم، االحتال اإلفرام ونجم يتم ذفك باروط متمثل،  افحارق، وافمفرقعات،
بفرك زرامات ةو كفاالت مافي،، ولى وائات افمعت،لين، واو  ولى ذفك تراوعت قرارات فرك 

 ةيام. 1افحب، افمن،في واإلبعاع ون افمسكن وتحعيعا ولى اف،اررين، ةقلجا 
ات االنت،ام من افم،عسيين، وتحعيعًا بعع اسحعا  اسخير  وةكع ةن كل ما ينرل ي تي في سياق حم

افتي ت،امنت م  حمات االقتحامات افيومي، من افمستوطنين فلمسنع اسقرى، وةنه بعا واوحًا ت ثر 
اف،وا  بما تبثه افطب،، افسياسي، فاحتال في افتعاطي م  اف،وايا، مايرًا لفى ةن قيم، افارامات 

تارين اسول  11آال  ايكل، وةن ةوعاع افمعت،لين منذ  1و 9تتراوح بين  افتي تفرك زافبيتجا
 مواطنًا. 101افماوي تناو،ت 

 01/00/4104األيام، رام هللا، 
 
 بالضفة 7االحتالل يطلق النار على صيادين بغزة ويعتقل  .32

ين من قطات ةطل،ت قو  من ساح افبحري، افتاب  فنيد االحتال اإلسرائيلي افنار باتنام قارم رياع
ز، ، فيما وارلت قوات االحتال في افوف، افاربي، حماتجا افليلي، الوت،ال مواطنين فلسطينيين. 
وقال افناطق باسم نيد االحتال في بيان في ساو، مت خر  من مسام ةم،، اسحع، لن قو  من 



 
 
 
 

           48ص                                     3394 العدد:    01/00/4104 اإلثنين التاريخ:

ن اف،طات ومرر ساح افبحري، ةطل،ت افنار باتنام قارم رياعين بعع ووعته من منط،، افحعوع بي
 وفيما كان اف،ارم محما.

ووارلت قوات االحتال اقتحام افبلعات اففلسطيني، في افوف، افاربي،، افليل، افماوي، واوت،لت فنر 
افيوم، االثنين، سبع، مواطنين فلسطينيين باعوام االاتبام بولووجم في موانجات م  قوات االحتال 

 الحتال.و"لراام اعبي" وع افمستوطنين وقوات ا
وقال بيان فلناطق باسم نيد االحتال لن اثنين من افمعت،لين ينتميان فحركتي حما، وافنجاع 

 اإلسامي، وتم ن،ل نمي  افمعت،لين لفى ةنج،  اسمن اإلسرائيلي، فلتح،يق معجم.
 01/00/4104، 48عرب 

 
 محامي المناضلة الفلسطينية رسمية عودة يشكك في هيئة المحلفين .33

رائع رافح،: بعةت افمعاوالت افنجائي، فجيئ، افمحلفين، ةم،، في قوي، افمناول، -عيترويت
اففلسطيني، رسمي، ووع  افتي توانه اتجامات من ا نجا اتخاذ قرار بترحيلجا من افواليات افمتحع ، في 
حين قال افمحامي مايكل عوعيتد خال افمعاوالت افختامي، فلمحكم، لن انافك افكثير من افاكوك 

 فمع،وف، في فنن، افتحكيم.ا
واجعت افنلس، اسخير  من افمحاكم، مااحنات حاع  بين رسمي، ووع  ونائم افمعوي افعام نوناثان 

واما( ولى ةنجا ال تعت،ع ب ن اسسئل، افننائي، افمونج، وعاا  91توكيل حي  ةررت ووع  )
 وروري، سنجا تمتع لفى خارم افواليات افمتحع .

عام في افمحاكم، ولى وعم لقرار ووع  خال طلبجا فلحرول ولى افننسي، ويتكئ االعوام اف
اسمريكي، ب نجا كانت مسنون، في لسرائيل بعع لعانتجا تحت افتعذيم باف،يام بسلسل، تفنيرات في 
اف،ع، افمحتل،، بما في ذفك انفنار ةسفر ون م،تل اخرين في سوبرماركت، وفكن ووع  قافت لنجا 

 اسسئل، تتعلق ف،ط بافتاريخ افننائي عاخل افواليات افمتحع . كانت تعت،ع بان 
وقافت ووع  لنجا تعروت فلتعذيم فاوترا  بافنرائم، وفكن قاوي افمحكم، افن،ائي، زيراوين عرين 
من  افعخول في اذم افتفاريل ةثنام افمحاكم، في معين، عيترويت، في حين اجع وابط افجنر  

او ةل « افننائي»ائما فلمت،عمين بطلم افمواطن، ب ن افم،روع بافتاريخ نينيفر وفيام، بانه ي،ول ع
 مكان في افعافم وفكن ووع  قافت لن وفيام، فم يستخعم اذم افكلمات.

 01/00/4104القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل" تعترف باآلراميين جماعة عرقية قائمة بذاتها .34
تكسواا افخور  حي  ي،ال لن افمسيح كان يعح رويتر،: في تال افنليل افتي  –ند )افنليل( 

 افنا، قبل ةففي وام 
تحتفل منموو، تال افنليل تتحع  بافلا، اآلرامي، افتي كان افمسيح يتحع  بجا بتح،يق نرر في 
مسعااا فحماي، تراثجا. ف،ع حرل ا الم افمسيحيون ولى حق تايير رفتجم في سنل افسكان من 

 اي "آراميون"."ورم" لفى فئ، ورقي، نعيع  
وافنماو، افتي سعت فجذا افتايير راير  يعع ةفراعاا بافمئات ولى ةفول ت،عير، وي،ول م يعو 
افتايير لن مواف،، لسرائيل ولى افسماح فجذم اففئ، بتسمي، نفسجا باآلراميين عفيل ولى افتسامح 

افسكان افعرم افذين  افعرقي. فكن منت،عيه يرون فيه محاوف، من افحكوم، فتاني  االن،سامات بين
ير  وعع كبير منجم ةنفسجم ب نجم فلسطينيون ويمثلون نحو خم، سكان لسرائيل افبافل وععام 

 مايين نسم،. 8.1
ويرة، ااعل خلول افذل ومل من قبل وابطا في افنيد اإلسرائيلي افنمعي، اآلرامي، في لسرائيل 

يع،وم افبافل من افعمر وامين ةول من  افتي واطت ولى افحكوم، فلمطافب، بافتايير. وكان ابنه
سنل في لسرائيل كآرامي. وقال خلول افذل تطوت فلخعم، افعسكري، "لنجا مس ف، روحي، ةن ةاعر 

افيجوع وافعرم وافاراكس،  -ب ني ولى قعم افمساوا  م  اآلخرين وةنني فست ةقل منجم في ايم 
 ".وافعرو، واإليطافيون وافيونانيون. ةنعاعل سيفخرون بي

وكل افذين ااركوا في افحمل، من سكان قري، ند ينتمون فلكنيس، افماروني، افتي ترسخت في فبنان 
في اف،رن افخام،. وفاتجا افمستخعم، في افط،و، اي اآلرامي، افتي ال يتحع  بلجناتجا سوح بو  

 مئات اآلال  في نمي  ةنحام افعافم.
ينتمي فح،م "بلع" افعربي لن افجع  من وقال باسل زطا، افعوو افعربي في افكنيست افذل 

اوترا  لسرائيل باسقلي، او ب  اففرق، وافععاو  بين افعرم. وةوا  "اذم سياس، فرق تسع. ةال ترانا 
نحن افعرم كن،م من افاعم افعربي اففلسطيني ةو ةقلي، وطني، بل تاكيل، من افمنمووات افعرقي، 

 بيننا".افراير  وت،رت افخافات واالن،سامات فيما 
منل، ر سام افكنائ، افكاثوفيكي، في اسرك افم،عس، من يفكرون في  -وعوت فنن، افععل وافسام 

تايير ووعجم لفى افعوع  فراعام. واععت افلنن، في بيان ولى افجوي، افعربي، اففلسطيني، وقافت لن 
 ا ننوعا محاربين.لسرائيل ال تحتام فمن اواوا اويتجم ونعلوا من ةنفسجم ةوعام فاعبجم وةربحو 
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ةما اسم يوس  يع،وم رة، افكنيس، افماروني، في حيفا فاتخذ موقفا ةقرم فمحاوف، افتوفيق بين 
افنانبين وقال "في، من مجم، افكنيس، ةن تتعخل في كيفي، ور  افنا، فجويتجم بل فبنام ث،اف، 

 منتم  وانفتاح ولى اآلخرين".
في افمئ، من اففلسطينيين عاخل افخط  89ن نحو وتووح بيانات مكتم اإلحرام اإلسرائيلي ة

 اسخور من افمسلمين وثماني، في افمئ، منجم مسيحيون وافباقون عرو،.
 01/00/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 2014أالف مهاجر فلسطيني وصلوا إليطاليا خالل  5المنظمة الدولية للهجرة: نحو  .35

، ةن اناك ”نويل ميلمان“حم، افعوفي، فلجنر  في نني  نني /اسناوول: رّرح افمتحع  باسم افمن
،ياع  كبير  في ةوعاع افمجانرين اففلسطينيين، افذين ورلوا لفى ليطافيا وبر افبحر اسبيك افمتوسط، 

 مايرًا لفى ةنجم زاعروا باعام بسبم افجنمات اإلسرائيلي، اسخير .
م افنمع،، من م،ر مكتم ح،وق اإلنسان ، افيو ”ميلمان“نام ذفك في ترريحات رحفي، ةعفى بجا 
، اجعت 1104اساجر افست، اسوفى من افعام افنارل “بافعارم، افسويسري،، وافتي ةكع فيجا ةن 

ورول نحول ةف  مجانر زير اروي فلسطيني، لفى ليطافيا. بينما بلل افععع اإلنمافي فلمجانرين 
 ”.مجانر 0144م افنارل، وحتى اآلن، اففلسطينيين افذين ورلوا لفى ليطافيا منذ مطل  افعا

آال  فلسطيني ورلوا لفى ليطافيا، بعع بعم افجنمات اإلسرائيلي، اسخير ولى  4وةووح ةن نحو 
قطات ز،  افذل تحاررم منذ سنوات، وافتي بعةت في افنساب  من اجر تمو،/يوفيو افماوي، 

 يوما. 00واستمرت 
نر ، كانت قع ذكرت في ت،رير فجا، في اجر ةيلول/سبتمبر تنعر اإلاار  لفى ةن افمنحم، افعوفي، فلج

افماوي، ةن وعع من ف،عوا حياتجم في افبحر افمتوسط، ةثنام محاوفتجم افجنر  سوروبا، ورل لفى 
اخرًا، ماير  لفى ةن اذا افرقم يعتبر اسكبر فمن ف،عوا حياتجم في تلك افمحاوالت في وام  9111

 .0388واحع، منذ سن، 
 1/00/4104وم، لندن، رأي الي
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فاعل ةبو سععح: واعت قوي، قري، بيت اكسا امال زرم اف،ع، افمحتل،، وةراويجا، لفى  -رام و
افوانج، من نعيع، بعع ةن و،وت سلطات االحتال افمتمرك،  ولى افحان، افعسكرل، افم،ام ولى 

بنعار اففرل افعنررل، امال زرم اف،ع، افمحتل،، قرارا ي،وي بوو  افيع  معخل اف،ري، افمع،وف،
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ولى قراب، ثاث، وار ةف  عونم من ةراويجا حتى تاريخ افحاعل وافثاثين من كانون اسول/ عيسمبر 
 افم،بل.

، 1101وت،وم سلطات االحتال، ب ن قرار مراعر  اذم اسراوي، او قرار قعيم، ومنفذ منذ وام 
،رار افنعيع يجع  فلت كيع ولى قرار وو  افيع اف،عيم، افراعر في افعام ذاته، وةن استخعام وةن اف

حانات ةمني، لسرائيلي، في »اذم اسراوي سزراك وسكري، لسرائيلي،، ي تي استناب، فما قافت لنجا 
 «.اف،ري، افمحاذي، فلخط اسخور

لكسا، لن افجع  من اذا اف،رار او بعورم، قال سعاع  افخطيم، رئي، افمنل، اف،رول في بيت 
اإلنجا، ولى اف،ري، تمامًا، وتجويعاا بافكامل، بعع ةن قامت قوات االحتال بغزاقجا وقط  طرقجا، 

 نسم،، من ةاافي اف،ري،، افذين يعانون باكل متوارل. 1011وتحويلجا لفى سنن كبير يوم قراب، 
وحع  استيطاني، في مستوطن،  144تال ون بنام واو يعت،ع ةن اف،رار ي تي، بعع لوان بلعي، االح

راموت، افم،ام، ولى ةراوي اف،ري،، كما ةن قرار مراعر  اسراوي ي تي ةيوا بعع مراعر  مئات 
افعونمات فرافح بنام سك، قطار تربط تل ةبيم باف،ع، افمحتل،، وما تب  تلك افعمليات من لنرامات 

 ةمني،، تعكر حيا  افمواطنين باكل كبير.
وةكع افخطيم ةن ةاافي اف،ري، واف،رح افمناور  سيوارلون فعافياتجم افتوامني، م  اف،ري،، وفن 

 يسمحوا بتمرير مخططات االحتال افجاعف، فتجويع اف،ري، وتجنير ةالجا منجا.
فكنجا وخال وقووجا تحت حكم االنتعام افبريطاني « بيت اسقرى افاربي»كان اسم اف،ري، قعيمًا 

خرب، »ويل،، تاير اسمجا فتربح بيت اكسا، وتحول اف،ري، افكثير من اآلثار اف،عيم، مثل فسنوات ط
افعاون، آثار وخرب، افبرم وخرب، افلو، ، ووراك افحمام، فكن كل اذم اآلثار ت،  اآلن تحت افسيطر  

 بعع اتفاق ةوسلو. « م»اإلسرائيلي، في افمنط،، افمسما  
ورعًا ولى مراعر  االحتال اإلسرائيلي م،يعًا من ةروجا، ةقام ناطام قبل وام ونر  افعام ت،ريبًا،  

فم،يع من افرموع، فكن « بام افكرام،»افم،اوم، افاعبي، قري، راير  ولى ةراويجا سميت ةنذاك 
خام من فيجا.   قوات االحتال اانمتجا ومن فيجا ةكثر من مر ، حتى تم اعمجا وا 

 01/00/4104القدس العربي، لندن، 
 
 طالب غزة في جامعات الضفة ... ممنوع وممنوع وممنوع! .37

وامًا، في افعام  08بعيع، ،يعان: بعةت م سا  طام ز،  في نامعات افوف، افاربي، قبل  -رام و 
، و،م وملي، وسكري، فنيد االحتال اإلسرائيلي في نامع، بير،يت، في آذار )مار،( من 0339

بعاع نمي  طام ز،  ذفك افعام، انتجت باوت،ال ةكثر م ن ستمئ، طافم وةكاعيمي من افنامع،، وا 
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، عون قبول ةي، محاوالت فلتعخل من نجات «ليري،»وبر معبر بيت حانون افمعرو  لسرائيليًا باسم 
 محلي، وعوفي، فعوعتجم.

، ةو ما ور  بعملي، 1111فمعن افوف، افاربي، من سلطات االحتال وام « االنتياح افكبير»وبعع 
، رعر قرار ابه رسمي من سلطات االحتال باتخاذ م،يع من اإلنرامات افتي «ور افواقيافس»

تحول عون افتحاق طام ز،  بنامعات افوف،، ما ساام م  مرور افسنوات في تخفيك وعع 
في افمئ، من منموت افطام في اذم افنامعات،  41افا،يين في نامعات افوف، افاربي، مما نسبته 

 وعع ةراب  افيع افواحع !لفى ما ي،ل ون 
وةاار افمرك، اففلسطيني فح،وق اإلنسان، ةن اذم اإلنرامات، افتي بعةت منذ اقتحام نامع، بير،يت 

سرائيل، افتي تحول عون ذفك، 0339افعام  ، ورزم االتفاقيات افموقع، بين افسلط، اففلسطيني، وا 
وع  تستجع  و،ل اطّرل اعفت لفى فرل افوف، ون ز،  ةكاعيميًا، في سياس، منحم، م،ر

 .0391اسراوي اففلسطيني، افمحتل، افعام 
وةاار نائم رئي، افنامع، افمساوع فلا ون اسكاعيمي، ع. وائل افجالمون، لفى ةن لنرامات االحتال 

، ما يستعوي تعخل افمنتم  «خارق»حّوفت افتحاق ةل طافم من ز،  في نامع، بير،يت لفى حع  
حتال ولى االنريات فل،وانين افعوفي، افتي ت كع حري، افحرك، وحري، افتعليم افعوفي فينبر عوف، اال

 كح،وق ةساسي، فإلنسان.
فح،وق اإلنسان، في ت،رير، ةن سلطات االحتال اإلسرائيلي تفرك حرارات « افمي،ان»وةكع مرك، 

مرك،، في ةكاعيمي، وع طام قطات ز، ، حي  تمنعجم من افعراس، في افوف، افاربي،. وتناول اف
ت،ريرم افحعي  ون افحق في افتعليم ومس وفيات قوات االحتال، تنام احترام اذم افح،وق تنفيًذا 

 الفت،اماتجا بمونم اف،انون افعوفي اإلنساني.
بافتوييق ولى آال  افطام من سكان  0330وةاار افت،رير لفى ةن سلطات االحتال بعةت افعام 

فاربي، فلعراس،، حي  كانت تاح،جم وتعت،لجم، وت،وم بترحيلجم قسًرا اف،طات ةثنام ونوعام في افوف، ا
 لفى ز،  بعع فرك زرامات مافي، وليجم.

، ومنذ االنسحام اسحاعل افنانم من «افمي،ان»وتفرك سلطات االحتال اإلسرائيلي، وفق ت،رير 
وارل، تعليمجم في ، ححرًا اامًا ولى خروم طام اف،طات فم1110ز،  في ةيلول )سبتمبر( افعام 

نامعات افوف،، حي  كانت افمحكم، افعليا اإلسرائيلي، قع ةيعت لنرامات سلطات االحتال 
سن، ياكلون خطًرا  90و 09اإلسرائيلي في اذا افا ن، معتبر  ةن افطام في افمرحل، افعمري، بين 

 ، وفق ترني  االحتال.«فئ، خطر »ةمنًيا النتمائجم لفى 
 01/00/4104الحياة، لندن، 
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 العاهل األردني يدعو "إسرائيل" إلى عدم القيام بأي إجراء استفزازي في القدس و"األقصى" .38

، من وّمان، ةن افعاال اسرعني افملك وبع و افثاني عوا، خال 9/00/4104قدس برس، نارت 
ى ونرور  افتن،ام منن افنرئي، اففرنسني فرانسنوا اوالننع، لفن 8/00تل،يه اترنااًل ااتفينًا مسنام ينوم افسنبت 

"لسننرائيل" بعننعم اف،يننام بنن ل لنننرامات ةو ممارسننات اسننتف،ا،ي، فنني معيننن، اف،ننع، وافمسنننع اسقرننى ةو 
  تايير افوو  اف،ائم اناك. 

، من وّمان، ةن افملك وبع و افثاني افت،ى ةم، ممثل، 01/00/4104الرأي، عّمان، وةوافت 
موزيريني، افتي ت،ور اسرعن، حي  اعع ولى ةن  افسياس، افخارني، فاتحاع اسوروبي فيعيريكا

اسرعن، وانطاقًا من افوراي، افجاامي، ولى افم،عسات في اف،ع، وحمايتجا وافمحافح، وليجا، ي،  
في ونه افممارسات واالنتجاكات اإلسرائيلي، افتي تستجع  اذم افم،عسات، خرورًا في افحرم 

  تكثي  افنجوع من نعيع فتجيئ، اسنوام فتذفيل اف،عسي افاري  وافمسنع اسقرى. وةكع ورور 
 افع،بات افتي ت،  وائ،ًا ةمام تح،يق ت،عم في وملي، افسام.

 
 النسور: إلغاء معاهدة السالم مع "إسرائيل" ليس أمرًا مطروحًا وعودة سفيرنا لتل أبيب مشروطة .39

لفننى "لسننرائيل"، بانتجنننام  محمننوع افطراونننن،: ربطننت افحكومنن، اسرعنيننن، وننوع  افسننفير اسرعنننني -وّمننان 
"سبم استعوائه لفى وّمان". وقنال رئني، افنو،رام وبنع و افنسنور، خنال من تمر رنحفي مانترك من  
و،ينننر افعاخليننن، حسنننين افمننننافي، لننننه "ال توننننع انننروط فعنننوع  افسنننفير اسرعنننني لفنننى لسنننرائيل، بعنننع ةن 

اإلسنرائيلي زينر افمسنبوق فلحنرم  استعوته افحكوم، اسسبوت افماوي فلتااور احتناننًا ولنى افترنعيع
 اف،عسي افاري ، واالنتجاكات اإلسرائيلي، افمتكرر  فل،ع،".

وتنناب  قننائًا: "افعوفنن، تحننتج فحننع ، فننغذا اننعرت باالسننتناب، فطلبجننا، فينن،ول سننبم االحتنننام، فيعننوع 
"طعنن، فني كنل افسفير"، معتبرًا ةن االوتعامات واالقتحامات اإلسرائيلي، افمتكرر  فلمسنع اسقرى تعنع 

تفكينننر فننني افسنننام". ورةح افنسنننور ةن افتطنننورات افتننني انننجعتجا معينننن، اف،نننع، افمحتلننن، فننني اسسنننبووين 
اسخيرين "ال تعل ولى ةخطام لعاري، وتناو،ات من ةفراع متطرفين، بل نرح فيجا خط، حكومي، ونواينا 

تطرفينًا سن فني لمكنان  واوح، فتايير افوو  اف،ائم في افمسننع اسقرنى"، مونيفًا: "انذا فني، ومناً 
 افسلطات اإلسرائيلي، ةن تحول عون ذفك".

وةكننع ةن احتننرام معااننع  افسننام بننين اسرعن و"لسننرائيل" "وانننم ولننى كننا افطننرفين معننًا، وفنني، ولننى 
طننر  عون آخننر". بيننع ةن افنسننور نفننى فنني افوقننت ذاتننه ةن يكننون لفاننام معااننع  افسننام بننين افطننرفين 

اط افبح "، وعونا منن يطافنم بنذفك ةن "ي،نعم افبنعيل باوتبنار ةن افمعاانع  تلن،م "ةمرًا مطروحاً ولى بس
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لسنننرائيل، بسنننلوكات يفروننننجا وليجنننا اف،نننانون افننننعوفي، وتترتنننم ولنننى لفاائجننننا تبعنننات وسنننكري، وةمنينننن، 
وسياسي،". وةكع ةن وتير  خطام افحكوم، اسرعني، تنام افسنلوكيات اإلسنرائيلي، "محسنوب، بعقن،"، عاوينًا 

وننعم اإلفننراط بمطافبننات لفاننام معااننع  افسننام بننين افبلننعين، سن مننن انن ن ذفننك ةن يف،ننعنا اسوراق لفننى "
اف،ليل، افتي نمتلكجا". ورةح ةن خطو  افحكوم، باسنتعوام افسنفير اسرعنني منن "لسنرائيل" فلتاناور "كنان 

م  افملك وبع و  فجا وق  سياسي كبير عفعت رئي، افو،رام اإلسرائيلي بنيامين نتنيااو لفى االترال
 افثاني".

ولننى رننعيع آخننر، نفننى افنسننور ةن يكننون اننناك م،اروننون لسننرائيليون "اسننت نروا ةراونني ،راوينن، فنني 
افمملكن، فتبويرانا". وةكننع ةن منا نانر فنني انذا افخرنوم "وننار ونن افرنح،"، ماننيرًا لفنى ةن افحكومنن، 

 ةن "يعوم اقتراعنا". "ال تمان " بارام "لسرائيل" فلمنتنات اسرعني، سن من ا ن ذفك
 01/00/4104الغد، عّمان، 

 
 حزب الوحدة الشعبية األردني يطالب بطرد السفير اإلسرائيلي .41

وّمننان: عوننا حنن،م افوحننع  افاننعبي، اسرعننني افحكومنن، اسرعنينن، لفننى "وننعم االكتفننام باسننتعوام افسننفير 
زنناق سننفار   اسرعننني فنني تننل ةبيننم فلتانناور، بننل اتخنناذ قننرار بطننرع افسننفير افرننجيوني مننن وّمننان، وا 

وناع  افنحنر بناالفت،ام بمعاانع  واعل وربن، ولنى  افكيان افرجيوني، ووقن  كنل ةانكال افتطبين  معنه، وا 
بطنننال مفعوفجنننا". ورةح افمكتنننم افسياسننني فلحننن،م، فننني بينننان رنننعر وننننه ةمننن،، ةن  طرينننق لفاائجنننا وا 

اسحننعا  افتنني اننجعتجا "ترنناوع افعننعوان افرننجيوني ولننى معيننن، اف،ننع، وارننم، فلسننطين افتاريخينن،، و 
تحمل تطورًا خطيرًا في سياس، قوات االحتال، باالوتعام ولى افمرلين من كبار افسن ومن  افرننال 
وافنسننام منننن افنننعخول، وافسننماح بنننعخول اإلرانننابيين وافمتطنننرفين افمسننتوطنين واقتحنننام باحنننات افمسننننع 

ن، افرسمي اففلسطيني وافعربي، افذل اسقرى". واوتبر ةن "اذا افععوان ما كان فيستمر فوال حاف، افع
 يكتفي بافتنعيع وافانم وافاكوح في موانج، االوتعامات افرجيوني،". 

 01/00/4104الغد، عّمان، 
 
 داود أوغلو لمن يريد هدم القدس: حمايتها أمر مقدس بالنسبة لنا .40

حماي، افمسنع لسماويل نمال: اعع رئي، افو،رام افتركي ةحمع عاووع ةوزلو، ولى ةن  -لسطنبول 
اسقرى يعتبر ةمر م،ع، بافنسب، فألتراك، في افوقت افذل ور  فيه نائبه نعمان قورتلمود ةرواح 

 وو،ول افننوع اإلسرائيليين افذل اقتحموا اسقرى بن"اف،ذر  ك حذيتجم".
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وقال في ترريحات رحافي، بمعين، اسطنبول، مسام اسحع: "نحن خع م فل،ع،، وفترام، وحنار  
، وفيعلم من يريع اعم معين، اف،ع،، وتخريم قبلتنا اسوفى، واي افمسنع اسقرى، ةنَّه ال فرق اف،ع،

 ونعنا بين افمسنع اسقرى، وافكعب، افمارف،، فحمايتجما وافذوع ونجما يعع ةمًرا م،عسًا بافنسب، فنا".
يكا" افمونوع في افمسنع وةاار ةوزلو لفى ةنه تل،ى رساف، من رئي، وكاف، افتنسيق وافتعاون افتركي، "ت

اسقرى، وةبلاه ةن "كل حنٍر ناقٍم، وكل عوامٍ، متجافكٍ، في افمسنع، وكل ما يل،م، سيعيعون 
 بنامم ب يعيجم من نعيع"، ولى حع ورفه.

في افسياق ذاته، وةووح ةوزلو ةنه ةنرح اترااًل ااتفيًا م  رئي، افمكتم افسياسي فحرك، حما،، 
م  افرئي، اففلسطيني محموع وبا،، افسبت، وقال: "ةورلت سامكم  رباح اسحع، سب،ه اترال

فجما )افاعم افتركي(، وقلت فجما اولما ةن كل اخم في لسطنبول، وكل مواطن في افنمجوري، 
افتركي، ي،  افيوم بنانم اف،ع،، وافمسنع اسقرى ب،لبه، وو،له، وعوائه، وسيوارل افوقو  لفى 

 نانبكم مست،بًا".
عر لسطنبول او ذاته قعر اف،ع،، وسراييفو، وعماق، وباعاع، وسمرقنع، وسيكون بعع وةوا : "ق

ذفك ذاته.. سنكون في موانج، افحلم ةينما ممورأل،، وكائًنا من كان من مارسه، سن،  لفى نانم 
نما تمذكر بوميراا اإلنساني  افمحلوم، فتركيا فم تعع تمذكر ولى ةنجا تمثل اذا افوطن اسبي ف،ط، وا 

 افعافم ب سرم"، ولى حع تعبيرم. في
وقال ةوزلو: "لن معين، اف،ع، كانت ولى معح افعرور بمثاب، نور ويوننا، سنَّ قبًسا من روح 
اف،ع، مونوع في لسطنبول، كونوع آثار لسطنبول في اف،ع،، وال يمكن سحع ةن يحلَّ اذا افرباط 

ن لسطنبول، وةن سكانجا افمسلمين، سن، م 411اف،ائم بيننا". وتاب : "اف،ع، كانت تعار قبل 
 وافمسيحيين، وافيجوع، كانوا آنذاك ي عون وباعاتجم في نو من افسام".

وافسبت، نعع نائم رئي، افو،رام افتركي، نعمان قورتلمود، باالنتجاكات اإلسرائيلي، بحق افمسنع 
فمسنع اسقرى ب حذيتجم وامًا سول مر  يعخل افننوع اإلسرائيليون لفى ا 41اسقرى، قائًا: "منذ 

 اف،ذر ، فيست ةحذيتجم فحسم بل ةرواحجم، وو،ليتجم قذر ".
 01/00/4104القدس العربي، لندن، 

 
 الجامعة العربية تطالب بتحقيق موسع حول تفجير منازل لقيادات فتح في غزة .42

وح حول وفا: طافبت نامع، افعول افعربي، ةم،، بورور  لنرام تح،يق موس  وعقيق ووا –اف،اار  
ما اجعم قطات ز،  يوم افنمع، افماوي بتفنير منا،ل بعك قياعات حرك، فتح في اف،طات، فوا 
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ون تفنير افمنر، افتي كانت معع  فاحتفال بذكرح مرور وار سنوات ولى استاجاع افرئي، ياسر 
 ورفات.

امع، افعربي، افسفير واستنكر اسمين افعام افمساوع فا ون فلسطين واسراوي افعربي، افمحتل، في افن
محمع ربيح، اذم افتفنيرات افتي طافت منا،ل افععيع من اف،ياعات اففلسطيني، في اف،طات، مبعيا 
استارابه من ةن اذم افتفنيرات ورلت فلمنر، افتي كانت معع  إلحيام ذكرح استاجاع افرئي، ياسر 

 ورفات.
تعب  في قطات ز، ، م كعا ةن وحذر ربيح في ترريحات فلرحفيين ةم، من ونوع ةياع خطير  

افنامع، افعربي، تسانع ب،و  حكوم، افوفاق افوطني اففلسطيني، افنعيع ، وافتي نافت مواف،، افاعم 
 اففلسطيني.

واوتبر ةن حكوم، افوفاق اي افبواب، افرئيس، إلواع  لومار اف،طات، بععما توافق افعافم في م تمر 
 جام وملي، لواع  اإلومار.اف،اار  م خرا ولى توفي اذم افو،ار  م

وطافم ربيح بمحاسب، مرتكبي اذم افنريم، افنكرام وت،عيمجم فلععاف،، مايرا لفى ةن اذم افعملي، 
تستجع  تفتيت افمنتم  اففلسطيني، معربا ون ةمله ب ال تعرقل اذم افنرائم افتي نفذت في قطات 

 ز،  افنمع، افماوي، خطوات افمرافح، سل سبم كان.
ع مترل حذر ربيح من افترعيع افذل تاجعم اف،ع، من اعم افبيوت وقتل اسطفال وولى رعي

وافابام، مطافبا افعول افعربي، بافوفام بافت،اماتجا افخار، بعوم اف،ع، وتفعيل قرارات اف،مم افعربي، 
في اذا اإلطار. ونبه ربيح لفى ةن لسرائيل تترر  كعوف، خارن، ولى اف،انون افعوفي، وال تريع 

 9افعوفتين وتوارل ومليات االستيطان في اسراوي اففلسطيني، افمحتل،، وافتي ،اعت حعته لفى  حل
ةوعا  عاخل اف،ع،، منت،عا حماي، افواليات افمتحع  اسميركي، إلسرائيل، ووعم لف،امجا بما وقعته من 

 اتفاقيات، عاويا افواليات افمتحع  لفى لواع  ت،ييم مسار افتفاوك.
 01/00/4104دة، رام هللا، الحياة الجدي

 
 وزير الداخلية التركي ينتقد اقتحام قوات االحتالل للمسجد األقصى  .43

اسناوول: انت،ع و،ير افعاخلي، افتركي، "ةفكان آال"، اقتحام قوات االحتال اإلسرائيلي،  -اسطنبول 
 فلمسنع اسقرى افمبارك، في اف،ع،، واالنتجاكات افتي ت،وم بجا في افمعين،.

ال في كلم،، ةف،ااا مسام اسحع، في م تمر ح،م افععاف، وافتنمي، اإلقليمي في اسطنبول: "لن وق
افعثمانيين فتحوا ةحوانجم فليجوع، افذين فروا نرام افحلم افواق  وليجم، قبل خمس، قرون، وفم ينعوا 
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ل، است،بلجم وفتح ماذا، واست،لوا افمراكم وسط افبحر". وةوا  قائا: "افسلطان افعثماني سليم اسو 
 فجم افباع ولى مررويجا، وورم مثا في اإلنساني، وافحوار ".

وطافم افو،ير افتركي، اإلسرائيليين ةحفاع افيجوع، افذين تعرووا فلحلم، وفن وا لفى افعوف، افعثماني،، 
 بوق  االنتجاكات في اف،ع، ووعم اقتحام افمسنع اسقرى.

 01/00/4104القدس العربي، لندن، 
 
 الجامعة العربية تدعم جهود "األونروا" في مساعدة الفلسطينيين .44

كونا: ةكعت نامع، افعول افعربي، ةم،، عومجا افكامل فنجوع وكاف، اسمم افمتحع  إلزاث، وتاايل 
افانئين اففلسطينيين "ةونروا" افخار، بمساوع  افاعم اففلسطيني، السيما افحرول ولى فرم 

 افتعليم.
مع ربيح اسمين افعام افمساوع فلنامع، افعربي، فا ون فلسطين واسراوي افعربي، وطافم افسفير مح

بين منل، افا ون افتربوي، سبنام  14افمحتل، في كلم، ةف،ااا ةمام ةومال االنتمات افماترك ال 
ا تنام فلسطين وافمس وفين ون ا ون افتربي، وافتعليم بوكاف، "ةونروا"، افعول افعربي، ب ن تفي بافت،اماتج

 عوم موا،ن، "ةونروا" الستكمال مجامجا افتعليمي، في افمناطق افمختلف،.
 01/00/4104الخليج، الشارقة، 

 
 نائب وزير شؤون الرئاسة اإلماراتي يفتتح مسجد خليفة بن زايد في العيزرية شرق القدس .45

في بلع  افعي،ري،،  اسيام: احتفل، حجر ةم،، بافتتاح مسنع افايخ خليف، بن ،ايع آل نجيان -اف،ع، 
 ارق اف،ع،، فيكون بذفك ثاني ةكبر مسنع في فلسطين بعع افمسنع اسقرى افمبارك.

واارك في االفتتاح احمع نمع، اف،وابي نائم و،ير ا ون افرئاس، اإلماراتي نائم رئي، م سس، 
اففلسطيني،  خليف، بن ،ايع آل نجيان فألومال اإلنساني،، وافايخ محمع حسين، مفتي اف،ع، وافعيار

وع.حسين اسورم، رئي، عيوان افرئاس،، وافمجنع، وعنان افحسيني، و،ير ا ون اف،ع، ومحافح 
افمعين،، وافايخ يوس  اعوي، و،ير اسوقا ، وافايخ وكرم، ربرل، رئي، افجيئ، اإلسامي، افعليا، 

 وافععيع من افمس وفين وافمواطنين.
من ست، طوابق اسول فلرنال وافثاني فلنسام لواف، ويتس  افمسنع فنحو ست، آال  مرل ويت ف  

مترا فكل واحع ، في  10لفى مرك، رحي ومرافق خعمات ةخرح ست،ام فيه وترتف  مئذنتام االثنتان، 
 حين يرل وعع قبابه لفى تس  قبام.
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ويوم افمسنع مكتب، تحتول ولى آال  من ةمجات كتم افف،ه وافسير  باإلواف، لفى مرك، تحفيح 
 ن افكريم افذل ةقيم ةيوا في افمسنع.اف،را

وةكع اف،وابي في كلم، افتتاحي، ولى ةن "فلسطين وةالجا وقويتجا اي في اف،لم وفي افونعان 
اإلماراتي قياع  وحكوم، واعبا وان معين، اف،ع، تحتل حي،ا كبيرا من ااتمام عوف، اإلمارات افعربي، 

 وت،عيم كاف، ةاكال افعوم فه". افمتحع  حي  فم تتوان يوما ون نرر  اعم فلسطين
 01/00/4104األيام، رام هللا، 

 
 فابيوس: اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية أمر بديهي.. ولكن متى وكيف .46

ة   م: اوتبر و،ير افخارني، اففرنسي فوران فابيو، ةم،، ةنه سيكون ولى فرنسا  -باري،
 سطينيين واإلسرائيليين في افتورل لفى حل."االوطات بمس وفياتجا" لذا فالت افمفاووات بين اففل

ورعًا ولى س ال ففران، بر، حول تراوع افواوط في فرنسا فح  افحكوم، ولى االوترا  بافعوف، 
اففلسطيني، قال فابيو، "لن فرنسا متمسك، بعمق بحل افعوفتين" مويفًا لن ذفك سيحع  "في وقت 

 من قبل فرنسا". ما، واذا ةمر بعيجي، اوترا  بافعوف، اففلسطيني،
وتاب  فابيو، "افس ال او متى وكي ؟ سنه ال بع ان يكون اذا االوترا  مفيعا فلنجوع افمبذوف، من 

 انل افخروم من افم ،ق وافمساام، في تسوي، نجائي، فلن،ات".
وقال افو،ير اففرنسي ةيوًا "ال بع من عوف، فلسطيني،، واذا او افجع ، واذا افموق  تت،اسمه كل 

االتحاع اسوروبي" مويفًا لن "افعافم فن يتحمل حربًا رابع،" في لاار  لفى افحروم في قطات عول 
 ز، .

 9/00/4104األيام، رام هللا، 
 
 االعتراف بدولة فلسطين على طاولة مشاورات االتحاد األوروبي .47

ن،اااتجم في مراع مراع: يو  افعيبلوماسيون االوروبيون مل  افعوف، اففلسطيني، ولى موائع  -فنعن 
اذم اآلون،، اكثر من ةل وقت موى، وذفك بععما ترسخ فعح عول االتحاع االوروبي اقتنات ب ن 
افطري،، افوحيع  فتحريك افنموع افذل ربات لسرائيل به وملي، افسام، او بتاعيع افواط وليجا 

 وانباراا ولى افعوع  افى مفاووات م  اففلسطينيين.
يبح  االتحاع االوروبي باكل نام  ونعل، مس ف، االوترا  بعوف، وفلمر  اسوفى في تاريخه، 

فلسطين، من عون افنحر افى افموق  افرسمي االسرائيلي من ذفك، ف،ع طفح كيل افعول االوروبي، 
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من اسرائيل وحروبجا وافعمار افذل تسببه، واوطرار االسر  افعوفي، في كل مر ، افى اواع  اومار ما 
 االسرائيلي،. ت،ترفه ماكين، افحرم

واناك تطابق في افموق  بين فنعن وباري، با ن ريا، االوترا  افرسمي وتوقيته، وولمت رحيف، 
"افمست،بل" من مرعرين في افعارمتين ان "افسلطات افبريطاني، واففرنسي، تفوان بلور  اوترا  

ئيل فكي تك  ون اوروبي نام  بعوف، فلسطين، فما ياكله اذا من ث،ل في مي،ان افواط ولى اسرا
 ت،ويوجا افمستمر فنجوع افسام".

وااار افمرعر اففرنسي افى "ونوع و،ب، افمانيا تحعيعًا امام امكاني، اوترا  االتحاع االوروبي كامًا 
 بعوف، فلسطين، فاسفمان ال يمكن ان يواف،وا ولى خطو  ت،وج االعار  اإلسرائيلي،".

 01/00/4104المستقبل، بيروت، 
 
 العام لمنظمة العفو الدولّية: يتعّين على "إسرائيل" رفع الحصار عن غزة األمين  .48

،اير ةنعراو،: قال اسمين افعام فمنحم، افعفو افعوفي،، سليل ايتي، لّنه مرت ثاث، ةاجر  –افنارر  
ت ت،ريبًا منذ ةن ورل افن،ات اسخير لفى نجايته، وفكن ةكوام افركام واف،ذائ  اففارز، في منا،ل وائا

ز،  تذكر ولى نحو م فم بافموت وافعمار افناتج ون ةحع  ومليات لسرائيل افعسكري، اناك في 
 اجرل يوفيو/ تمو، وةزسط،/ آم من اذا افعام.

وةوا : في ت،ريرنا افذل ننارم افيوم، تكا  منحم، افعفو افعوفي، ون تفاريل سلسل، افجنمات 
فلسطيني، في ز، . وكان افكثير من اذم افمنا،ل افتي اإلسرائيلي، افتي استجعفت منا،ل افعائات اف

اونمت مكتحًا بافنا،، افذين اوطروا فلبح  ون افسام، ونع اسقارم بعع فرارام من افمناطق 
 اسخرح افتي عمرتجا افحرم ولى ز، .

ت ووفً،ا فلت،رير، فم تكن تلك حواع  مع،وف،، بل ن،مًا من نمط من افجنمات ولى منا،ل م اوف، نفذ
خال افعملي،، وتحجر افامباال  تنام معانا  افمعنيين اففلسطينيين وتناال االفت،امات بمونم اف،انون 
اإلنساني افعوفي. ف،ع ةحجر كا افنانبين، في اذا افررات افمستمر منذ و،وع، ااتمامًا وئيًا 

يل، وخ،نت اسسلح، بافمعنيين. ف طل،ت افنماوات اففلسطيني، افمسلح، رواريخ واوائي، ولى لسرائ
في افمعار،، وةطل،ت رواريخ قرم منا،ل افمعنيين. وحتى اآلن، في، اناك عفيل ولى ةن 
االنتجاكات افتي يرتكبجا كا افنانبين قع نلبت افسام، ةو اسمن فاعبيجما. وبحسبه، فغّن افطريق 

من افع،ام. ويتعين  لفى وو  حع فجذا افخرام وافعمار افذل ي،عاع اراس، او وق  عوام، اإلفات
افتح،يق في االنتجاكات افخطير  فح،وق اإلنسان واف،انون اإلنساني افعوفي باكل مست،ل ون،يه، وت،عيم 
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افمس وفين ون افنرائم لفى افععاف،، كما يتعين ولى لسرائيل رف  افحرار ون ز،  وومان ةن ال 
 افعوفي. تعتمع ةبعًا ولى افتكتيكات افتي تنتجك ةس، اف،انون اإلنساني

 9/00/4104رأي اليوم، لندن، 
 
 دبلوماسي غربي: نتمنى أن تفهم "إسرائيل" كم هي القدس مهمة بالنسبة لألردن .49

تاريع افراق: اوتبر عبلوماسي زربي، رفي  افمستوح، ةن اف،رار اسرعني اسخير، بسحم  -ومان 
،ع،، وحول افحفاح ولى افسفير اسرعني من تل ةبيم "يعك، حنم اف،لق اسرعني حول ةحعا  اف

افوو  اف،ائم في افحرم افاري "، في افوقت، افذل يعع فيه ونوع منمووات يجوعي، متطرف، في 
 افحرم، "تجعيعا فجذا افوو  اف،ائم".

وبّين افعبلوماسي، افعامل في سفار  باعم في اسرعن، رعا ولى ةسئل، "افاع" ةم،، حول موق  افعول 
"نريع ةن تتعاون لسرائيل م  افوق  اسرعني افمس ول ون افموق ، فلت،ليل  افاربي، مما ينرل، باف،ول

من افتوتر". ورةح افعبلوماسي، افذل ااترط وعم نار اسمه فحساسي، اسمر، في استعوام افسفير 
اسرعني "لاار  تعفل ولى ةن افوو  ةربح خطيرا نعا"، وةن "اسرعن محبط من فال اسرائيل، فااي، 

 يطر  ولى عخول افمتطرفين افى افحرم افاري ".اآلن، في افس
 01/00/4104الغد، عمان، 

 
 اتحاد نقابات النرويج يطالب الحكومة باالعتراف بدولة فلسطين .51

)ق ن ا(: طافم اتحاع افن،ابات افنرويني، في رساف، بع  بجا فو،ير افخارني، بورغ برينع ، حكوم، 
رساف، لعان، فمخططات افحكوم، "اإلسرائيلي،" بنام باعم االوترا  بعوف، فلسطين. كما تومنت اف

وحع  سكني، نعيع  فلمستوطنين في اف،ع، وافوف، افاربي، افمحتلتين، م كعًا ةن استمرار  0191
افتوس  االستيطاني ستكون فه وواقم وخيم، ولى وملي، افتسوي،. وحمل اتحاع افن،ابات "لسرائيل" 

آلن في اف،ع،، وور  محاوالت افحكوم، "اإلسرائيلي،" تايير افمس وفي، ون ةنوام افتوتر افسائع  ا
 افوو  افراان فلحرم افاري  واقتراح افسماح فليجوع بافرا  فيه باسمر االستف،ا،ل. 

وقافت افرساف،، لن افنرويج تنحر فاحتال واالستيطان باوتباراما انتجاكًا فل،وانين افعوفي،، وفذفك 
تع،ي، افتعاون افتنارل م  "لسرائيل" عومًا القتراع االحتال، وبافتافي فافن،ابات افنرويني، تعتبر 

 مساام، زير مباار  في توسي  االستيطان "اإلسرائيلي". 
وطافم اتحاع افن،ابات من افحكوم، افنرويني، ورنعوق معااات افت،اوع افحكومي وافاركات 

ستثمارل، وححر استيراع بوائ  افنرويني، وق  ةل نااط من ا نه تع،ي، افتعاون افتنارل واال
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افمستوطنات، وعوا افحكوم، لفى ةخذ ،مام افمباعر  بجع  فرك م،اطع، عوفي، فلسل  وبوائ  
 افمستوطنات. 

كما طافم االتحاع افحكوم، افنرويني، بورور  االوترا  بفلسطين كعوف، مست،ل،، وموارل، افواط 
 مفاووات افمباار . ولى كل اسطرا  باي، افتورل لفى حل عائم وبر اف

 01/00/4104الخليج، الشارقة، 
 
 لندن: "المتبرعون اليهود" لحزب "العمال" يتخلون عنه بسبب مواقفه من فلسطين .50

افحيا : ةفاعت رحيف، "اإلنعبنعنت ةون رنعال" افبريطاني، ولى رفحتجا اسوفى، ب ن  -فنعن 
سبم مواق  ،ويمه لع ميليبانع من افمتبروين افيجوع فح،م "افعمال" يتخلون ون عوم افح،م ب

اففلسطينيين ومنااوته إلسرائيل، مويف، ةن "قرارم افمبعئي افم يع فاوترا  بفلسطين كلفه وح،به 
 افكثير".

وتحت ونوان "افمتبروون افيجوع يتخلون ون ميليبانع افسام"، قافت افرحيف، لن "موق  ميليبانع من 
ى افذاام لفى ن،ابات افعمال الستنعام عومجا"، مويف، فلسطين يرعت افم يعين، ويرزم افح،م ول

 ةن "حفات نم  افتبروات ةفايت بعع اكاوح من تايير افسياس، افمتوا،ن، من عون ن،اد".
وذكرت افرحيف، ةن "ميليبانع تم تحذيرم من ةن افمموفين افيجوع يتخلون ون افح،م ب وعاع كبير  

سياس، نعيع  ونااط، م يع  ففلسطين ولى حسام افمرافح بسبم ما يرام ،ومام افيجوع في بريطانيا 
 اإلسرائيلي،".

وقال نائم "ومافي" بار، فلرحيف، لن ميليبانع "يوانه تحعيًا وخمًا، وقع يكون تحعيًا ال يمكن 
تخطيه" فلحفاح ولى ت ييع بعك اف،وامات افيجوعي، افتي عومت رئيسي افو،رام افساب،ين توني بلير 

 ي حملتجما االنتخابي،.وزورعون براون ف
وةفاعت افرحيف، ب ن تبروات افيجوع فح،م "افعمال" ترل لفى مئات اآلال  من افننيجات 
اإلسترفيني سنويًا، وقافت لن كثرًا من افمتبروين افيجوع افساب،ين فلح،م ةطلعواا ولى ةن من زير 

روين افيجوع افساب،ين وتحع  وعع من افمتب افمرنح ةن ي،عموا افعوم فلح،م في افوقت افحافي.
فلح،م لفى افرحيف، ارط وعم افكا  ون اويتجم، قائلين: "ال يونع افكثير من افمتبروين فح،م 
افعمال حافيًا، وبافت كيع في، افععع افسابق من افمتبروين افيجوع، وطبعًا اذا ةمر مثير فل،لق برور  

تخذ "موقفًا مبعئيًا" في ما يتعلق با،  وقال مرعر في ح،م "افعمال" فلرحيف، لن ميليبانع ا كبير ".
 وفلسطين، كما ةنه كان واوحًا في ةن من حق لسرائيل افعفات ون نفسجا.

 01/00/4104الحياة، لندن، 
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 أكبر متبرع أمريكي لنتنياهو: الفلسطينيون هم شعب اخُترع للقضاء على "إسرائيل" .52

فسون، واو ةكبر ممول فحمات رئي، : اوتبر افمليارعير اسميركي افيميني، ايلعون ةع48ورم 
حكوم، لسرائيل، بنيامين نتنيااو، االنتخابي، ةنه في، مكتوبا في افتورا  ةن لسرائيل ينم ةن تكون 

 عوف، عيم،راطي،، و،وم ةنه تم اخترات افاعم اففلسطيني من ةنل اف،وام وليجا.
اسميركي، -تمر افنافي، اإلسرائيلي، ون،لت وسائل لوام لسرائيلي،، االثنين، ون ةعفسون قوفه خال م  

 في ةميركا، ةم،، لنه "في، سيئا لذا فم تكن لسرائيل عيم،راطي،، سن اذا في، مكتوبا في افتورا ".
وبعع استعراك تاريخي ماوم ومفبرك، ،وم ةعفسون ةنه ال يونع اعم فلسطيني، وةنه "تم اختراوه 

وو لفى انسحام ةحاعل افنانم ف،وفه لنه "ينباي من ةنل اف،وام ولى لسرائيل"، فكنه بعا كمن يع
بنام سور كبير حول لسرائيل ومنح اففلسطينيين خم، سنوات تنرب، فكي يثبتوا ةنجم تنا،فوا ون 

 رزبتجم باف،وام ولى لسرائيل".
وياار لفى ةن ةعفسون او مافك رحيف، "يسرائيل ايوم" افتي تو،ت منانا بكميات كبير  وتاكل بوقا 

 يااو وسياسته.فعوم نتن
 01/00/4104، 48عرب 

 
 عالمّيًا في مؤشر االزدهار 101لبنان يحتّل المرتبة  .53

 38، متراننعًا بذفنك من افمرتبن، 1104في افم ّار افعاّم فا،عاار فلنعام  010احتّل فبنان افمرتب، 
لى افرزنم منن ذفك، . ون1101افتني احتّلجا فنني افعنام  80وافمرتبن،  1109افتي كان وليجا في افعنام 

ف،ع استطات فبننان ةن يسنّنل ةعاًم ةفنول من افعنعيع منن نحرائنه اإلقلينمّيين، ومننجا لينران، افتني ةتنت 
 013وسوريا في افمرتب،  018وافعراق في افمرتب،  009، ومرر في افمرتب، 011في افمرتب، 

 .098وافيمن في افمرتب، 
يانملجا افم ّار، ف،نع تحنّسن موقن  فبنان فني ثنا  منن تنلك اففنئات، ةّما فنج، مختنل  اففنئات افتي 

فنني "افحنرّي،  001فني فئن، "افرنّح،" وافمرتنب،  94في م ّار االقتنراع و 10مت،ّعمًا لفى افمرتب، 
فني فئن، رياع   30فني فنئ، "افتعلنيم" وافمنرتنب،  83افاخرّي،". وفنني افم،ابنل، ترانن  فبننان لفننى افمرتنب، 

في م ّار  011فنني م ّار "اسمنان وافسامن،" وافمرتب،  011اسومننال وفنرم االستثمار" وافمننرتنب، 
 في "افرةسمال االنتماوي". 019"افحوكم،" و

تارين  9" افراعر ون معجع فيااتوم بتاريخ 1104نام ذفك في "م ّار فيااتوم فا،عاار فلعام 
ارته "وحع  اسبحا  االقتراعي، في بنك االوتماع افلبناني"، وياّكل افم ار ، افذل ن1104افثاني 
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عوفٍ، حول افعافم بحسم افثرو  افماّعي، وافرفااّي، افاخرّي، افمتوّفر  في  041م،ياسًا فا،عاار وبر 
، ثماني  كلٍّ منجا. وبافتحعيع، ياّطي "م ّار فيااتوم فا،عاار"، وافذل تنار نتائنه ولى رعيٍع سنولٍّ

فئاٍت رئيسّيٍ، اي "االقتراع" و"افتعليم" و"رياع  اسومال وفرم االستثمار" و"افحوكم،" وافرح،" 
 وافحري، افاخرّي،" و"اسمان وافسام،" و"افرةسمال االنتماوي".

وقع كا  افت،رير تحّسنًا في اال،عاار افعافمي خال اسووام افسّت، افمنررم،، وذفك لثر افتطّور 
في نطاق افرّح، وافتعليم في افعول اسكثر ف،رًا، لوافً، لفى افتحّركات افمختلف، حول افعافم  افملمو،

 افتي تعوو لفى افعيموقراطّي، وافحرّي،.
زير ةّن افععيع من افعول افتي املجا افت،رير قع حّ،،ت نتائج متفاوت، في افم انّرات افثنماني، افمذكنور  

حع  اسميركّي، ولى سبيل افمثال انتعااًا في م ّار اسعام االقتراعل آنفًا، لذ اجعت افواليات افمتّ 
ت،امنًا م  ترانٍ  في مستويات افحوكم، فعيجا. في اذا اإلطار، ةاار افت،رير لفى ةّن افواليات افمّتحع  

ير  افمرتب، ذم اسخھاسميركّي، ال تاّكل حافّيًا افعوف، اسكثر حرّي، ولى اف،اّر  اسميركّي،، بحي  احتّلت 
( وةوروزوال 0في افعافم في م ّار افحرّي، افاخرّي،، سب،تجا كلٌّ من كنعا )افمرك، افعافمي: 10

 ( من عول اف،اّر .00( وكوستاريكا )افمرك، افعافمي: 8)افمرك، افعافمي: 
في افم،ابل، وانت اف،اّر  اسوروبّي، من وعٍ  في افنااط االقتراعل، في حين احتّلت عوفتان 

وروبّيتان افمرك،ين اسّوفين في افم ّار. في افتفاريل، ةتت عوف، افنرويج في افمرتب، اسوفى في ة
م ّار اال،عاار فلعام افساع، ولى افتوافي، في حين تبّوةت سويسرا افمرك، افثاني في افم ّار فلسن، 

 .1113 افثاني، ولى افتوافي وافمرك، اسّول فنج، م ّار افحرّي، افاخرّي، منذ افعام
ةّما في ما يخنتّم بمننط،، افانرق اسوسنط وامنال ةفري،يا، ف،ع سّنلت انذم اسخنير  نتائج ةعنى من 

باستثنام م ّارل افرّح، وافتعلنيم. وقنع حّذر  1104افمتوّسط افعافمي في معحم افم ّارات فلعام 
اف،ائم، حافّيًا في افمنط،، ولى  افمعجع، في اذا افسياق، من تعاويات االوطرابات افسياسّي، واسمنّي،

 افحرّي، افاخرّي، واال،عاار في افعول افمعنّي،.
 01/00/4104السفير، بيروت، 
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 حلمي موسى
فم يعع اسمر منرع تجويل بل رار ح،ي،، واوح،: االنتفاو، تحع  ولى اسرك حي  يتوانع 

فتاجع ب ن  48. واي تتراوع في اف،ع، افارقي، وتن،فق ب اكال مختلف، لفى مناطق اإلسرائيلي
اسمور فيست كما تريع لسرائيل وةن حروفًا نعيع  قع تنا  في كل فحح، سوام بسبم تطّورات قع 
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تحع  م  اف،طات ةو نرام عخول افوف، في افموانج،. وال يمخفى ولى ةحع ةن محاوالت تركي، 
، ثم محاوف، افتجعئ، فيجا ال تاّير من واق  افحال ايئًا: افمس ف، اففلسطيني، واحع  في االاتمام باف،ع

 وفي افاتات ةيوًا. 48افوف، واف،طات وفي مناطق 
قبل ةسبووين كان تركي، رئي، افحكوم، اإلسرائيلي، بنيامين نتنيااو ولى اف،ع، الوتبارات تتعّلق 

نتخابات افم،بل، ةيوًا. كان روته وافيًا ومحروًا في بمحاوفته حسم مكانه ك،ويم فليمين في اال
ت كيعم ولى االستيطان وفي رمته ولى محاوالت افم،ربين منه تايير افوو  اف،ائم في افحرم 
اف،عسي وافسماح فليجوع بافرا  فيه. ويبعو ةن رع  اففعل اففلسطيني، في اف،ع، افمحتل، ةواًل وافتي 

حرام اف،ع، فكل اسطرا  افعربي، « وحع  افعارم، اسبعي،»با ن ةحجرت ،ي  االعوام اإلسرائيلي  وا 
افمتعامل، م  لسرائيل عفعت نتنيااو فلتران  خطو  لفى افورام. وافت كيعات رارت ترعر من ةولى 
افمستويات افسياسي، وافعسكري، ب ن ال ني، افبت، فتايير افوو  اف،ائم وال ني، فت،اسم افحرم اف،عسي 

 كانيًا.،مانيًا وال م
ورارت تطلق ترريحات تر  ةووام افكنيست وافو،رام ممن يذابون فلرا  في افحرم اف،عسي 
ةو ،يارته باالستف،ا،يين، رزم ةن اناك ولى طاوف، افكنيست مااري  قوانين فلسماح رسميًا بافرا . 

، وفكن «رخير، عواي،»واوتبر و،ير افخارني، ةفياعور فيبرمان قيام ساس، بافرعوع لفى افحرم ب نه 
من افذل ال يبح  بين افساس، اإلسرائيليين ون عواي، مناني،. بل لن لقعام افحاخام افارقي اسكبر 
ولى اوتبار ،يار  افحرم اف،عسي من نانم افيجوع عنسًا عينيًا وحرم، سنه ي،وع لفى استععام افعرم 

ريحات كانت تنع ما يناقوجا وعفعجم لفى سفك عم افيجوع ي،  في اذا افسياق. فكن كل اذم افتر
ةيوًا من عاخل افحكوم، اإلسرائيلي، افتي ت،وم ولى توا،نات ترم نميعجا في مرلح، افيمين، 

 خرورًا اساع تطرفًا منه.
وكان الفتًا انت،ال اسحعا  من اف،ع، لفى عاخل افخط اسخور حي  افمعن واف،رح وافبلعات افعربي،. 

ر و  حمعان ت كيعًا ولى ةن اإلسرائيلي ال يمّي، بين فلسطيني واكل ازتيال افاجيع خير افعين 
وآخر باك افنحر ون مكان توانعم ةو فون افبطاق، افتي يحملجا. وياجع موق  فلسطينيي افعاخل 
ولى ةنجم حينما يناولون من ةنل ح،وقجم افمعني، ال ينسون اويتجم افوطني، وةنجم في عفاوجم ون 

 ينسون ح،وقجم افمعني،. وقع ةناع ووو افكنيست ةحمع افطيبي حينما قال رمو،ام افعيني، وافوطني، ال
لن افارط، اإلسرائيلي، فم تطلق افنار حتى ولى قاتل رئي، افحكوم، اسحق رابين، فكن لربعجا رخو 

 نعًا في كل ما يترل بافعرم.
ع، ون ونوم ومجما يكن اسمر فغنه ال يمكن تناال ةن نتنيااو تحع  ونعما بعةت انتفاو، اف،

استخعام اف،بو، افحعيعي، في موانج، افمنتفوين واو افيوم يعلن، بعع امتعاع االحتنام لفى عاخل 



 
 
 
 

           41ص                                     3394 العدد:    01/00/4104 اإلثنين التاريخ:

افخط اسخور، ةنه سيوري بعراس، ن،ت افننسي، اإلسرائيلي، ون افمنتفوين. وفي ذفك لاار  م كع  
  نفسه ال يرح فيجم ب ن نتنيااو ال يعتبر االحتنام من ح،وق افعرم في لسرائيل، سنه في قرار 

 مواطنين وبافت كيع ال يملكون ةي، ح،وق لال ما يروى او فجم بجا.
وبعيجي ةنه ال يمكن موارل، قرام  افماجع من عون ماحح، ةن افتحركات في افوف، افاربي، وز،  
كانت محعوع  رزم استمرار انتفاو، اف،ع، سسابي  واجور. واذا يو  وامات استفجام ال يمكن 

ذا كان يمكن افعثور ولى تبريرات فا،  ب نجا خارن، من حرم منجك، وةنجا ولى االس تجان، بجا. وا 
افرعيع افاعبي، وفي، افعسكرل، بعيع  ون اف،عر  ولى افت ثير في افحع  فغنه يرعم افعثور ولى 
، تبريرات في افوف،. وت،عاع حع  افتناقك في اذا افا ن م  ولو حع  االتجام اإلسرائيلي فلسلط

اففلسطيني، وفلرئي، محموع وبا، بافوقو  خل  افتحريك افذل ياعل اسووات في اف،ع، 
 افمحتل،.

وةيًا يكن افحال فغن وسائل اإلوام اإلسرائيلي، تتحّع  ون مااورات ومعاوالت مكثف، في اسوساط 
. وتكا  افعسكري، وافسياسي، حول ما ينرل في اف،ع، واحتماالت تسرم افموانج، لفى ةماكن ةخرح

فى »ةن « اآرت،» افنيد وافااباك يخايان نعًا من احتمال ان،الق افعن  ةيوًا لفى ورم لسرائيل وا 
عاخل مناطق افسلط، اففلسطيني، في افوف، افاربي، وةن منحمات لسامي، مختلف،، ولى رةسجا 

لسرائيل  حما،، تحاول لاعال مون، من افعن  افاعبي ولى خلفي، خاي، اففلسطينيين من محاوالت
 «.تايير افوو  اف،ائم في افحرم اف،عسي

وفي كل حال ورزم ترويم اسنحار نحو افحرم اف،عسي واف،ع، ومومًا لال ةن كل نوانم افمس ف، 
اففلسطيني، م ال، فانفنار. ف فق افحل افسياسي مسعوع تمامًا ال تاّير في ذفك ح،ي،، ةن اإلعار  

  نجوعاا إلحيام افمفاووات. فافماكل، كانت وال ت،ال في اسميركي، تتحّع  ون رزب، في استئنا
حكوم، يميني، وفي ن،و، لسرائيلي، ت،ليعي، فلمماطل، ومحاوف، تكري، ةمر واق  ولى اسرك يتمثل في 

 توسي  االستيطان من ناحي، وعف  اففلسطينيين فلي ، من احتمال تايير افواق  من ناحي، ةخرح.
تبين من عون ريم ةن لسرائيل افتي فالت في سياستجا م  فلسطينيي  زير ةن ةحعا  اف،ع، وكفركنا

مثلما فالت في سياستجا م  اف،ع، تفال في سياستجا م  ز،  وتفال م  افوف، افاربي،.  48
فّرق »وبعاا، ةن اذا يعني ةنجا فالت في سياستجا م  اففلسطينيين نميعجم وخرورًا سياس، 

ع  «.تسم
01/00/4104السفير، بيروت،   
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 الخيارات الفلسطينية في األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية .55
 فيكتور قطان

 3روتًا لفى  098ةخيرًا... يبعو ةن افترويت بافاافبي، في افنمعي، افعام، فألمم افمتحع ، بواق  
، بعة ي تي ثمارم. وال اك 1101ةروات، فمنح فلسطين م،ام عوف، مراقب، في تارين افثاني )نوفمبر( 

ةن لوان افسويع ب نجا ستعتر  بفلسطين، وافترويت بافاافبي، في منل، افعموم افبريطاني،  في
روتًا، فعوو  افحكوم، افبريطاني، فاوترا  بعوف، فلسطيني، ت،ام لفى نانم عوف،  01لفى  114بواق  

وا وان  لسرائيل، وقرار افماروين اإلسبان بغنرام ترويت مماثل في برفمانجم فاوترا  بفلسطين،
فرنسا ب نجا ستعتر  بفلسطين في حال فالت افمفاووات م  لسرائيل، اي كلجا خطوات في اذا 

 االتنام.
بعع ةن تعذر وو  حع فسبع، وةربعين وامًا من االحتال وبر افمفاووات، باعر افرئي، اففلسطيني 

ف، اففلسطيني،، من خال محموع وبا، باتخاذ ةوفى افخطوات افتعريني، باتنام لقرار عوفي ب،يام افعو 
ميثاقًا ون ح،وق اإلنسان وقانونًا لنسانيًا، واي خطوات ال يمكن ةن تتخذاا  01افنفاذ لفى ةكثر من 

لال افعول واعً . لفى ذفك، اتخذ  خطوات فتوحيع افوف، افاربي، وقطات ز،  ومن كيان سياسي واحع 
 .يخو  فسلط، قانون واحع ، واذم افعملي، ال ت،ال مستمر 

يومًا، ةولن افرئي، وبا، ون  00في ةو،ام انوم لسرائيل ولى قطات ز، ، افذل استمر طوال 
خط، فوو  حع فاحتال. وفي افخطام افذل ةف،ام من منبر اسمم افمتحع ، ةفاع ب ن فلسطين 
ومنموو، افعول افعربي، فعح اسمم افمتحع  كانت بعةت بغوعاع مسوع  قرار فمنل، اسمن افتاب  

مم افمتحع ، يحعع نعواًل ،منيًا إلسرائيل، كي تو  حعًا فاحتال، ولى ةن يكون مرتبطًا فأل
سرائيل، وافتورل لفى » باالستئنا  اففورل فلمفاووات افجاعف، لفى ترسيم افحعوع بين فلسطين وا 

 «.اتفاق مفرل واامل، ووو  مسوع  اتفاق سام بين افطرفين
سمم افمتحع  سيتنه نحو افترويت. واو في حال فعل، ما من ومان، ب ن منل، اسمن في ا

ستمار، افواليات افمتحع  حق اففيتو ولى اف،رار افمذكور، بحسم ما ذكرت. وفي حال حرول ذفك، 
اعع افرئي، وبا، بت،عيم طلم انتسام لفى وكاالت اسمم افمتحع ، وانومام لفى افمحكم، افننائي، 

طلم انتسام لفى وكاالت اسمم افمتحع ، وانومام لفى افعوفي،. وفكن في حال قعمت فلسطين 
افمحكم، افننائي، افعوفي،، ستخسر افكثير من ةموال افكونار، افتي تمعتبر ب م، افحان، لفيجا، ناايك 
ون افعوم افسياسي اسميركي افذل تححى به. لفى ذفك، قع ترع لسرائيل باتى افطرق افممكن،، 

 افمحكم، افننائي، افعوفي، ت خيرات وتع،يعات قانوني،.وتتخلل معافن، طلم ووويتجا في 
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 خيارات عباس
 هل من خيارات أخرى أمام الرئيس عباس؟

في افواق ، تتوافر ةمامه خيارات ةخرح. فبعاًل من ةن ي،عم طلبات انتسام لفى وكاالت اسمم افمتحع  
فيتو، قع يعر، افرئي، وبا، وافمحكم، افننائي، افعوفي، في حال استعملت افواليات افمتحع  حق اف

لمكاني، ت نيل اذم افخطوات، ويطلم من افنمعي، افعام، فألمم افمتحع  مناقا، افخطوات افتي يمكن 
ةن تتخذاا افعول اسووام فلمساوع  ولى وو  حع فاحتال اإلسرائيلي ففلسطين. وفي حال 

حتال، قع تطلم فلسطين تناالت لسرائيل عوو  افنمعي، افعام، فألمم افمتحع  بوو  حع فا
ومنموو، افعول افعربي، من افنمعي، افعام، فألمم افمتحع  افحرول ولى رةل استاارل من محكم، 
افععل افعوفي، في ا ن افمس وفيات اف،انوني، افمترتب، ولى افعول وافمنحمات افعوفي، فوو  حع 

 فاحتال.
اففيتو ولى مسوع  قرار منل، اسمن افتاب  ينعر افتذكير ب نه ونعما مارست افواليات افمتحع  حق 

، طلبت افنمعي، 1119فألمم افمتحع  افذل عان قرار لسرائيل ببنام نعار في افوف، افاربي، وام 
افعام، فألمم افمتحع  رةيًا استااريًا من محكم، افععل افعوفي، في ا ن افتبعات اف،انوني، فبنام اذا 

قاويًا من ةرل  04، لفى رعور رةل استاارل، ةفاع فيه 1114افنعار، ما ةعح، في تمو، )يوفيو( 
ب ن افمستوطنات، وافنعار، وافنحام افمرتبط بجما مخاف  فل،انون افعوفي. لفى ذفك، نااعت  00

افمحكم، افعول بععم ت،عيم افمساوع  ةو افعون إلسرائيل في مساويجا افجاعف، لفى بنام افنعار. وفكن 
كانت ولى رل، بافنعار تحعيعًا، فم يسعجا  1119لى افمحكم، وام بما ةن افمس ف، افمطروح، و

، فم يكن قع اتوح 1119افتطرق لفى افمس ف، اسوس  نطاقًا، افمتمثل، بغنجام االحتال. وفي وام 
 بعع لن كانت عوف، فلسطين قع حجرت، كما ةن االنتفاو، افثاني، كانت ال ت،ال مستمر .

فع،ع افمنررم، كان بوس  افرئي، وبا، منااع  افنمعي، افعام، في ووم افمستنعات افتي اجعاا ا
فألمم افمتحع  بطلم رةل استاارل نعيع من محكم، افععل افعوفي، في حال مارست افواليات افمتحع  
حق اففيتو. بيع ةن االاتمام في اذا افمر  سيتونه لفى رياز، س ال فلنمعي، افعام، فألمم افمتحع ، 

عات اف،انوني، فتوارل االحتال وافنااط االستيطاني اإلسرائيلي في عوف، فلسطين يح،ق ةواًل في افتب
في ووم قرار افنمعي، افعام، فألمم افمتحع ، افذل منح فلسطين م،ام افعوف، افمراقب،، ويعطي ثانيًا 
تونيجات فلنمعي، افعام، فألمم افمتحع ، في ا ن مس وفيات افعول وافمنحمات افعوفي، ولى رعيع 

 و  حع فاحتال وفلنااط االستيطاني اإلسرائيلي.و 
فى قرارات اسمم افمتحع  ذات افرل،،  094قع يحيل افس ال لفى  عوف، سبق ةن اوترفت بفلسطين، وا 

فى اف،انون افعوفي افعرفي. وبعك، وام  فى افمواثيق اف،ابل، فلتنفيذ، وا  ، سيكون ولى افمحكم، 1114وا 
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ارل افسابق، وطلم انتسام فلسطين لفى اسمم افمتحع  وووويتجا ةن ت خذ بافحسبان رةيجا االستا
في منحم، اسمم افمتحع  فلتربي، وافعلم وافث،اف،، وقرار اسمم افمتحع  افذل منح فلسطين م،ام عوف، 
مراقب،. وستوطر افمحكم، ةيوًا لفى معافن، سلسل، من ت،ارير اسمم افمتحع ، بما يامل ت،ريرًا 

افح،ائق افتابع، فألمم افمتحع  حول افمستوطنات اإلسرائيلي، في اسراوي  رعر ون بعث، ت،ري
 اففلسطيني، افمحتل،.

. فغفى نانم افمواع افتي ووعتجا 1114ف،ع حرل ةيوًا وعع من افمستنعات اف،انوني، منذ وام 
اع فنن، اف،انون افعوفي حول مس وفي، افعول ون اسفعال زير افماروو، عوفيًا، ووعت مسوع  مو 

متعل،، بمس وفي، افمنحمات افعوفي،. لفى ذفك، سيكون من افمتوق  ةن تحيل افمحكم، لفى افمواثيق 
فى نانم الئح، الاال افراعر  في 1104افتي تسنى ففلسطين افنفاذ لفيجا في نيسان )ةبريل(  . وا 

افعوفيين  ، تامل اذم افمواثيق افعجعين0، واتفاقيات نني  اسرب ، وافبروتوكول اإلوافي 0311
افخارين بح،وق اإلنسان، واالتفاقي، افعوفي، فل،وام ولى نمي  ةاكال افتميي، افعنررل، واالتفاقي، 

 افعوفي، ف،م  نريم، اففرل افعنررل وافمعاقب، وليجا.
ال اك طبعًا في ةنه سيتونم تحعيع لطار عقيق فلس ال افمحال لفى افمحكم،، ومن افمحبذ ةن يفعل 

ل افخبر  وافعراي، اف،انوني، في محكم، افععل افعوفي،. ومن ا ن س ال يرك، ولى ذفك محامون من ذو 
قام، افعوف، اففلسطيني،، ةن يسلط افووم ولى افتح،يق في اروي،  افتعاويات اف،انوني، واالحتال، وا 
االحتال افمطول افذل من  افاعم اففلسطيني من ممارس، ح،ه بت،رير مريرم. وثم، ةمل ب ن تعوو 

حكم، فوو  حع فاحتال برفته ا نًا من ا ون اف،انون افعوفي، فتمكين افاعم اففلسطيني من افم
ممارس، ح،ه بت،رير مريرم في لطار عوفته افخار،. وقع يكون افس ال افمعع فلمحكم، مرتبطًا بخط، 

 افرئي، وبا، افجاعف، لفى وو  حع فاحتال.
 

 محكمة العدل الدولية
م، افععل افعوفي، ولى وعع من افم،ايا، في ن،يك فت،عيم طلم آخر لفى تنطول اإلحاف، ولى محك

افمحكم، افننائي، افعوفي،. ويمعّر  اففلسطينيون بسيرتجم افنيع  في محكم، افععل افعوفي،. بيع ةن 
سيرتجم فيست نيع  م  افمحكم، افننائي، افعوفي،، افتي رفوت محاوفتجم منح تلك افمحكم، 

. وم  ةن افمعوي 1113لي، افررام افمربوم في كانون افثاني )يناير( راحيات في ةو،ام وم
افعام في افمحكم، افننائي، افعوفي، ةاار لفى ةن اذم اسخير  ست،بل بطلم نعيع ت،عمه فلسطين 
فانومام لفى افمحكم،، سيب،ى ولى اف،وا  ةن يرعروا افحكم افنجائي حول ما لذا كانت افمحكم، 

لك اذم افراحي،. لفى ذفك، تملك افمحكم، افننائي، افعوفي، سير  مت،لب، في منال افننائي، افعوفي، تم
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لنرام تح،ي،ات ةو عراسات تمجيعي، سريع،. وفن ي،ترر وملجا ولى افت كع مما لذا كانت لسرائيل 
تح،ق في افنرائم افتي حرلت في ز، ، بل ستوطر ةيوًا لفى االنتحار حتى ت خذ اإلنرامات 

سرائيلي، منرااا، واو ةمر يتطلم وقتًا او افتافي. لفى ذفك، وبما ةن لسرائيل فيست طرفًا اف،انوني، اإل
في نحام روما اسساسي، في، اناك ما يل،مجا بافتعاون م  افمحكم، افننائي، افعوفي،. وفي زيام 

فتح تح،يق  افتعاون اإلسرائيلي، قع تستارق افعملي، وقتًا ةطول. وةخيرًا، وحتى فو قرر افمعوي افعام
كامل، سيكون وليه ةن يونه االتجامات ويرعر مذكرات توقي  بحق لسرائيليين وفلسطينيين 
متورطين في نرائم بمونم نحام روما اسساسي. وم  ذفك، من افمستبعع ةن تسلم لسرائيل ةيًا من 

رل لفى طريق مواطنيجا لفى افمحكم، افننائي، افعوفي،. وبافتافي، وم  كل اذم االحتماالت افتي تو 
 مسعوع، من افمستبعع افحرول ولى ةل نتين، لينابي، ون طريق افمحكم، افننائي، افعوفي،.

 3وفي ن،يك ذفك، قع يرعر رةل استاارل ون محكم، افععل افعوفي، في زوون ةاجر قليل،. ففي 
، بعع ، فم تستارق افمحكم، لال خمس، ةاجر إلوطام رةل استاارل حول افنعار1114تمو، )يوفيو( 

. وباوترا  افنمي ، من ا ن س ال 1114ةن استمعت لفى افمرافعات افافوي، في اباط )فبراير( 
ون افتعاويات اف،انوني، فاحتال اإلسرائيلي افمستمر ففلسطين، ولى ووم افم،ام افنعيع افذل 

افوقت. وم   حرلت وليه كعوف، مراقب،، ةن يثير مسائل قانوني، ةكثر تع،يعًا، وقع يتطلم افم،يع من
 ذفك، قع يب،ى ةسرت من ةل لنرام في افمحكم، افننائي، افعوفي،.

تتمي، محكم، افععل افعوفي، ب مر آخر ولى افمحكم، افننائي، افعوفي،، بافنحر لفى ةنه ما من تاري  
في افكونار، يسمح فلواليات افمتحع  بمن  افسلط، اففلسطيني، من افحرول ولى ةموال في حال 

عي، افعام، فألمم افمتحع  رةيًا استااريًا من محكم، افععل افعوفي،، وذفك سن من يطلم طلبت افنم
افرةل في، فلسطين، لنما افنمعي، افعام، فألمم افمتحع . لفى ذفك، ستكون فلفلسطينيين وفمنموو، 

ن رةيًا افعول افعربي، فعح اسمم افمتحع  سيطر  ةكبر ولى افس ال افمونه فمحكم، افععل افعوفي،، س
استااريًا او نوام ون س ال ةحيل لفيجا من افنمعي، افعام، فألمم افمتحع ، افتي يمكن ةن ت ثر 

 فلسطين ومنموو، افعول افعربي، في قراراتجا.
فى اسراوي افتي يحق ففلسطين ةن  ال اك في ةن رةيًا يتطرق لفى افوو  اف،انوني ففلسطين، وا 

يم طلبات مست،بلي، باالنومام لفى افمحكم، افننائي، افعوفي،، تمار، وليجا سياعتجا سيساوع في ت،ع
ووكاالت اسمم افمتحع  وافمنحمات افعوفي، اسخرح. لفى ذفك، سيعطي اسمر فرر، فلمحكم،، كي 
ت،عم تونيجات واوح، حول معح اوتبار لسرائيل قو  محتل، في ز،  )واو ةمر ن،وته لسرائيل منذ 

(، وحول كيفي، قيام افعوف، اففلسطيني، في ووم قرار افنمعي، 1110ةن ةواعت نار قواتجا وام 



 
 
 
 

           11ص                                     3394 العدد:    01/00/4104 اإلثنين التاريخ:

افعام، فألمم افمتحع ، افتي منحت فلسطين م،ام افعوف، افمراقب، ولى رزم االحتال اسسرائيلي 
 افمتوارل سراويجا.

وسيكون اوتراك لسرائيل وحلفائجا ولى س ال تونجه افنمعي، افعام، فألمم افمتحع  لفى محكم، 
افعوفي، ةرعم من االوتراك ولى طلم فلسطيني م،عم لفى افمحكم، افننائي، افعوفي،.  افععل

فبعك، افمحكم، افننائي، افعوفي،، ال يمكن فمحكم، افععل افعوفي، ةن تحاكم ةفراعًا ةو ر سام عول 
ولى نرائم. وبافتافي، قع يتم تروير ن،ك قرار راعر ون محكم، افععل افعوفي، ولى ةنه يتمااى 

افنجوع افعيبلوماسي، افجاعف، لفى افتورل لفى حل عوفتين تم افتفاوك وليه، من خال ربطه  م 
بافحان، لفى وو  حع فاحتال ومن  لسرائيل من بنام افم،يع من افمستوطنات في اف،ع، افارقي، 

 وافوف، افاربي،.
 

 بيانات الدول
ًا من محكم، افععل افعوفي،، ستمعوى وفي حال طلبت افنمعي، افعام، فألمم افمتحع  رةيًا استااري

افعول اسووام فرياز، بيانات كتابي، واف،يام بت،عيمات افجي، فلمحكم،. وفي سياق اذم افعملي،، 
سيكون ولى افعول اسووام توويح مواقفجا اف،انوني، في ا ن قيام عوف، فلسطين، بما يامل ارح 

تحع  فوو  حع فاحتال اإلسرائيلي وافنااط افخطوات افتي قع تتخذاا افنمعي، افعام، فألمم افم
االستيطاني. وقع تحيل بعك افعول لفى طري،، انتجاك لسرائيل فلسام، اإلقليمي، فلعوف، اففلسطيني، 
وبر مباارتجا في بنام افنعار، في تحٍع فلرةل االستاارل افسابق افذل رعر ون افمحكم،، 

ي،. وقع تلفت افعول اسووام نحر افمحكم، ةيوًا لفى وموارلتجا فبنام افمستوطنات وافطرق االفتفاف
ةن افعول وافمنحمات افعوفي، فعيجا مس وفي، بععم ت،عيم افمساوع  وافعون إلسرائيل لذ توارل احتافجا 
ومراعرتجا فل،ع،، حتى ةن ذفك قع يامل منااع  افعول وافمنحمات افعوفي، بعراس، احتمال تعليق 

فث،افي،، وافتناري، م  لسرائيل، ما عامت اذم االتفاقيات تمطب ق ولى االتفاقيات االقتراعي،، وا
اسراوي افماكل، فلعوف، اففلسطيني،. وم  ةن اآلرام االستااري، فيست مل،م، قانونيًا، بمعنى ةن افعول 
في، مرزم، ولى االفت،ام بجا )لال لن حعع منل، اسمن افتاب  فألمم افمتحع  خا  ذفك(، ياار لفى 

ياز، اذا افرةل سيعني ةن افمحكم، ستعلن ون مااي، اف،انون افذل سيل،م افعول، باك افنحر ةن ر
 ون افوو  اف،انوني فلرةل االستاارل.

ومن ا ن رةل م اٍت وم،ن  يرعر ون محكم، افععل افعوفي، ةن يساوع في تحويل افرةل افعام 
جم عوف، خار، بجم تعيد بسام ننبًا لفى افعوفي ونعله ةكثر ت ييعًا فح،وق اففلسطينيين ب ن تكون فعي

ننم م  عوف، لسرائيل. وفي افوقت ذاته، قع يعطي افرةل االستاارل ،خمًا فل،اع  اإلسرائيليين 
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واففلسطينيين فينلسوا معًا ويتفاوووا في مس ف، افتورل لفى اتفاقي، وو  نجائي فت سي، عوف، 
ي لطار خط، تنفذ ولى مراحل وتجع  لفى وو  فلسطيني، عيموقراطي،، مترل، اسراوي ومست،ل،، ف

 حع فاحتال، واي خط، يستعع افرئي، وبا، فت،عيمجا فمنل، اسمن افتاب  فألمم افمتحع .
وفي حال تناالت لسرائيل افمحكم، واختارت تحعل افمنتم  افعوفي وموارل، ترسيخ االحتال وبنام 

ذم افعول وافمنحمات افتي ب،يت ولى افجامد، افم،يع من افمستوطنات، سيمنح ذفك سببًا وفرر، فج
كي تفرك رةيجا وترر ولى احترام لسرائيل رةل افمحكم، وحق افاعم اففلسطيني بممارس، 
االست،ال في عوفته لفى نانم عوف، لسرائيل، ةو موانج، تبعات تتخذ اكل لنرامات مواع . وفي 

نومام لفى افمحكم، افننائي، افعوفي، اذم افمرحل،، قع يتخذ افرئي، وبا، افخطوات افا،م، فا
 ووكاالت اسمم افمتحع .

 «افمنل، اسوروبي فلعاقات افخارني،»* افنم اإلنكلي،ل فجذا افم،ال، نارم 
01/00/4104الحياة، لندن،   

 
 الفلسطينيون يشعلون القدس .56

 يرون بلوم
ذم افسن، في افمعين،، وملي، ا 114ال اف،ع، تاتعل؟ ةنتم ت،ررون. افمعطيات افناف، تتحع  ون 

حسم افت،سيم افتافي )وف،ا فمعطيات افمخابرات(: ست ومليات وبوات ناسف،، ةرب  ومليات لطاق 
 ومليات راق حنار  تتومن لرابات. 9ومليات عا، و 9وملي، طعن،  1نار، 

 1101وملي،. كما يتبين من معطيات افمخابرات ةنه منذ  019نفذت  1109بافم،ابل، في كل 
كانت تس  ومليات عا، في ةرنام افباع. بعع ةسبوت من لطاق  1104تارين اسول  90 وحتى

افنار ولى نايط افيمين يجوعا زليك تل،ينا مر  ةخرح وملي، عا، )افثاني، في زوون ةسبووين(، 
 وافتي نبت ثمنا بااحا نعا.

رامع فجمت افسلط، تاير افمعطيات افناف، بوووح لفى ترعيع وااتعال في اف،ع،. بعع افنر  اف
اففلسطيني، بانه من ةنل عف  ا ونجا لفى اسمام، فان اف،ع، اي افمكان افرحيح فإلاعال، في 
ووم حساسي، وتفنر افمعين،. وي،عر اففلسطينيون ب نجم لذا رك،وا ولى اف،ع، فانجم سيسيرون ولى 

 افطريق اف،ويم فتعويل افن،ات وو،ل لسرائيل في افساح، افعوفي،.
ةن ت،عيرام رحيح. فمريح فلارط، ةن تاتعل اف،ع، وفي، افوف، افاربي،. وقع فعلت كل ويبعو 

 ايم كي تحافح ولى االست،رار افسلطول في ةراويجا وولى لف،ام افارارات لفى افنار افم،عسي،.
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رنال حما، يفجمون ام ةيوا، لفى نانم افمنحمات اإلسامي، اسخرح، مثل ح،م افتحرير 
من افحرك، اإلسامي، برئاس، افايخ رائع راح، بانه سيكون من افرحيح لاعال  وافنناح افامافي

اف،ع،، في ووم اإلنمات اإلسامي افعوفي في اذم افمس ف، افحساس،. ومثل افسلط،، فان فلحرك، 
اإلسامي، ةيوا مرلح، في ةن يكون االاتعال حول افحرم وفي، في عاخل افبلعات افعربي، في 

 لسرائيل.
ل ط،" افعربي، يعخل افيجوع، ناطام افيمين، افذين يستالون افوو  كي يويفوا وافى ع اخل اذم "افس 

اف،يت افى افاعل، ويطل،ون اإلوانات ون افحان، لفى تجويع ارقي اف،ع،، افحان، لفى افحنيج لفى 
 م.افحرم وزيراا من اإلوانات افتي زايتجا تح،يق افمرافح افسياسي، سوفئك افناطام واسح،ا

في حل زيام مسير  سياسي، وبعع لوان حكوم، لسرائيل ون لقام، لحيام نعيع  في ارقي افمعين،، 
وكذا مراعقات افبنام في افلنان افمحلي، وافلوائي، فلتخطيط وافبنام سحيام نعيع  خل  افخط 

 فان افلجيم يتراوع ف،ط. –اسخور في اف،ع، 
اففلسطينيين. وفكن سسفي، في، فلطر  اففلسطيني افحل واحع: افورول لفى مفاووات وحوار م  

ةيوا، اف،عر ، اف،و  واإلراع  فلنلو، فمفاووات نعي،. وفي زيام افمفاووات، سنوارل افتعرك 
فلعمليات سجل، افتنفيذ، فمنفذ واحع، باكل وام م،يم لسرائيلي يرعم اكتاا  افمخابرات وزيراا من 

 افنجات فه.
عيع وافع،ل إلسرائيل سيستمران. وفي اذم اسثنام، ولى افارط، في افوو  افناائ، فان افتر

وافمخابرات ةن تعثر ولى افمحروين وتعت،لجم )وام يفعلون ذفك نيعا( وولى نجا، لنفاذ اف،انون ةن 
يحرم ولى افع،ام افنان  فلمحروين ومنفذل افعمليات، بما في ذفك من خال اعم منا،ل منفذ 

 افعمليات من سكان لسرائيل.
 معاريف األسبوع

01/4104الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 فرق تسد على طريقة السيسي .57

 تسفي بارئيل
قتلت قوات اسمن افمرري، يوم افثاثام ةربع، لساميين ةطل،وا قذيف، ااون نحو افمتح  في افعريد. 

وم افخمي، ويوم اسربعام تعرك فاوتعام اف،طار قرم معين، افمنوفي، وقتل خمس، ةاخام، وفي ي
انفنرت وبو  ناسف، راير  قرم اف،رر افرئاسي في امافي اف،اار  وةريم ثاث، ةاخام. ويكاع 
يكون كل يوم يبلل فيه افناط،ون بلسان افنيد افمررل ون اوت،ال متطرفين، افكا  ون مخ،ونات 
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مرار لخام ساح وذخير ، تعمير افم،يع فافم،يع من اسنفاق افتي بين قطات ز،  وسينام وون است
افمباني افتي ولى طول افحعوع. ويار  ولى افحمل، افنيد من خال افمروحيات افتي يسمح فجا 

 منذ ةاجر بافعخول لفى افمنط،، افتي تعتبر منرع  من افساح في اتفاق كامم عيفيع.
 وكانت مرر ةزل،ت معبر رفح عون قيع ،مني بل لن حتى طلم افسلط، اففلسطيني، فتحه مر  واحع 

« افنر  افرامع»في اسسبوت ولى اسقل فم يستنم بعع. وافمعاوالت ون لومار ز،  بعع حمل، 
وافذل كان يفترك ةن تكون اآلن في ذروتجا ت نلت وفي اف،طات ال يعرفون اف،ول متى ستست ن . 
مرر، افاارق، في افحرم وع اإلراام في ثا  نبجات )سينام، افمراك، افسكاني،، وولى افحعوع 

اربي، م  فيبيا(، فيست متفرز، فمعافن، افموووت اففلسطيني، بحي  ةن حتى اسحعا  في افحرم ال اف
 تحتل وناوين كبرح في افرح .

وال يتلخم افتننع افمررل وع اإلراام في ومل افنيد. فحتى محاارات افطام في م سس، 
اسي،، يمكن ةن يطرع من اس،ار وفي نامعات ةخرح تححى بمعافن، مترلب،. فحسم افتعليمات افرئ

نجا، افتعليم كل طافم ةو معلم ياارك في افمحاارات ويخل بافنحام )اريط، ةال تكون اذم 
محاارات ت ييع فلحكم(. وفي افابكات االنتماوي، يححى افرئي، وبع اففتاح افسياسي بت ييع كبير، 

م معرك، وعاا وفكن منحمات ح،وق اإلنسان تخاى وون حق من ةن يربح افررات وع اإلراا
 ووع افمعارو،.

وبينما تل،ى حرم اإلباع  وع اإلخوان افمسلمين افتفجم بل وافتاني ، فان اوت،ال وحب، افمعونين 
ةبريل،  9وزيرام من افناطام افمعنيين، افعلمانيين، يثير افاوم وافخو . فبعع وق  نااط حرك، 

ن، وبعع ةن حكم بافسنن ولى ، ب مر من افمحكم، في اجر نيسا1100من رناالت افثور  في 
وارات افمعونين وافناطام، نام افمرسوم افذل يخول افنيد بافعفات ون سلسل، طويل، من 
افم سسات افعام، افمعني،. وينعل اذا افمرسوم اذم افمواق  مواق  وسكري، رسمي، كل من يم، بجا 

 تنتحرم محاكم، وسكري،.
ن فاي،  ةبو افننا في منرم مستاار اسمن اف،ومي. اذا اسسبوت بمار افمواطنون افمرريون بتعيي

سن، في، اناك في مرر مستاار فألمن اف،ومي، فما  41واذا تعيين زير مسبوق. فمنذ ةكثر من 
بافك ةن تكون لمرة . حاارا تعتبر اذم خط، مانع،، وفكن ةبو افننا افتي تسمى افمرة  افحعيعي، 

افعوفي اي ةيوا افاخري، افتي ت،  خل  افحمل، وع افمرري،، افتي توفت منرم و،ير  افتعاون 
 نمعيات ح،وق اإلنسان.

« قنا  افتمويل افعوفي،»ةبو افننا، افتي توفت في افماوي منارم عبلوماسي، رفيع، افمستوح، كافت 
ةبريل، وتسببت بغعان، افععيع من افناطام بتل،ي تمويل  9افتي تساوع اذم افنمعيات، بما فيجا حرك، 
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في افا ون افعاخلي، »كما وقفت ةبو افننا ولى رة، افمعاروين فتعخل افواليات افمتحع  ةننبي. 
واف، لفى ةبو افننا، وين و،ير افعاخلي، افسابق ةحمع نمال افعين في منرم مستاار «. فمرر وا 

 مكافح، اإلراام.
نام في وسوام فاي،  ةبو افننا ةم نمال افعين خعما في وجع حسني مبارك وترح حركات االحت

اسمني، ووع  ،احف، فلنحام افسابق لفى رفو  اسنج،  اف،ياعي،  –ووعتجما لفى افساح، افسياسي، 
اخم ةو اثنين، مجما »رحفي مررل كبير، « اآرت،»، ي،ول فن «اذم تعيينات ترريحي،»افعليا. 

لم ولى اسقل كانا كف ين، ال يمكنجما ةن يطجرا مرر من اإلراام في كل نبجاته. فافسبيل لفى افتا
ولى قسم من اذم افجنمات او افمرافح، م  اإلخوان افمسلمين وتوثيق افتعاون م  اف،بائل افبعوي، 

وولى حع قول افرحفي فان كل اقتراح ولني فلمرافح، م  اإلخوان افمسلمين ينعل «. في سينام
ن واآلخر يبلل اإلخوان م،ترحه خائنا، وفكنه ياير لفى ةن اذم افمحاوالت فم تتوق  تماما. فبين افحي

افمسلمون ون اتراالت ينرونجا م  منعوبي افنحام في محاوف، فرياز، اقتراحات ماترك، 
فلمرافح،. وفي اإلخوان افمسلمين ةنفسجم نا ت رعوت ومي،، بين افنيل اف،عيم، افذل ،م بمعحمه 

 افنحام.في افسنون، وبين افنيل افاام افذل يسعى لفى لقام، ابك، واقات نعيع  م  
ال يسارت افسيسي لفى تبني اذم افمباعرات مثلما ب،يت وووعم فتنمي، سينام االقتراعل في رافح 

رفح »افبعو حتى اآلن ولى افورق. ف،اع  اف،بائل افبعوي، افذين افت،وا به اذا اسسبوت طلبوا منه بنام 
، . وقع استم  افسيسي بعال من مئات افبيوت افتي اعمت وستجعم ولى طول افحعوع م  ز« افنعيع 

 لفيجم، واو مليم باالبتسامات وافمعائح، وفكن افبعو خرنوا من افل،ام عون وووع.
ويخيل ةن افرئي، افمررل يميل ةكثر فانااال بافسياسات افعربي، منجا في ليناع حلول سياسي، 

و،ار  افعاخلي،. بتجعيع اإلراام في باعم. واو يفول ةن يوعت اذا افموووت في ةيعل رنال افنيد و 
وفم يت،رر مووع االنتخابات فلبرفمان بعع وذفك الن رياز، قانون االنتخابات فم تستكمل بعع. ويبعو 

 فيجا.« افكاسيكي،»ةن مرر تسير بخطى ثابت، وائع  لفى فتر  افرئاس، 
ي وع في ساح، مكافح، اإلراام ننع ةن افسيسي ةكثر نااطًا واو افذل اقترح تاكيل افتحاف  افعرب

افعوف، اإلسامي،. وقع قام اذا افتحاف  باففعل، وفكن بعع افماارك، افرم،ي، فلطائرات افسعوعي، ومن 
فول االنت،ال لفى افتحكيم. ف،ع نار اذا « اف،سم افعربي»اتحاع اإلمارات في افخليج، يبعو ةن 

، قو  ماترك، فمكافح، اسسبوت بان مرر، افسعوعي،، افكويت واتحاع اإلمارات تبح  في لمكاني، لقام
اإلراام اإلسامي افمتطر . وفكن منذ بعاي، افمعاوالت تبين ةنه ال يونع توافق في مواوي  مبعئي، 
مثل حنم اف،و ، من ي،وعاا، من يموفجا، وباسسا، ماذا تكون ةاعافجا. وةفاعت مراعر مرري، بان 

افنبجتين افلتين يعافنجما افتحاف .  افني، اي فلعمل في فيبيا وفي افيمن وفي، في سوريا وافعراق،
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وافنار ون اف،و  افعربي، ي كع تخو  اذم افعول من ةن تكون افواليات افمتحع  تكتفي باسومال في 
 سوريا وفي افعراق وفن تساوع افكفاح وع اإلراام في افساحات اسقرم لفيجا.
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