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*** 
 
 مقتل خمسة إسرائيليين بهجوم نفذه فلسطينيان على كنيس غربي القدس .1

، أن خمسررإ رسرررايي يين  ت رروا وبرررآ أرب ررإ  خرررون 81/88/4182الجزيــرة نــت، الدوحــة، ذكررر مو رر  
يان ع رررن كنررريي يهرررودي باليررردي التربيرررإ، وأ  يرررر شرررر إ ا  رررتال  النرررار ع رررن بهبررروف نفرررذي ف سررر ين

المهررابمين ممررا أدت  ستشررهادهما ع ررن الفررور، وذلرر   سرربما أفرراد مرردير مكترر  الب يررر  فرري ف سرر ين 
 وليد ال مري.

وأضررران أنررر  ب سررر  الم  ومرررار اسوليرررإ فرررمن ف سررر ينييمن ا ت مرررا الكنررريي وهابمرررا مرررن فيررر  بسررركاكين 
ثرر ذلر  أ  يرر الشرر إ اإلسررايي يإ الرصرا  وفؤوي، ب اإلضافإ رلن مسردي كران ي م ر  أ ردهما. واذ

 ع ن المهابمين مما أدت  ستشهادهف.
و ا  ال مري رن  وار ا  تال  فرضر وضر ا أمنيرا مشرددا رثرر الهبروف وبردأر الب رم فري المن يرإ  

 عن أشخا  وصفتهف بأنهف  د يكونون عاونوا المهابمين.
ــــز الفلســــطيني لإلعــــالم، المر وأضرررران  اليرررردي الم ت ررررإ، أن الينررررا  الثانيررررإ ، مررررن 81/88/4182ك

 خرون ببراآ مخت فإ في عم يرإ   رن واذ رالق  83مستو نين  ت وا وأصي   4الصهيونيإ أكدر أن 
نررار و  ررر داخرر  كنرريي صررهيوني فرري  رري نهررار نررونن بمدينررإ اليرردي الم ت ررإ عنررد السرراعإ السرراب إ 

 (.88-81صباآ اليوف الثالثاء )
مسرتو نين داخر  الكنريي،  4وأكدر الينا  الثانيإ الصهيونيإ وصر يفإ نيردي ور أ رونرورن نبرأ ميتر  

فيما ع ف مراس نا في اليدي أن منفذي ال م يإ هما غسان وعدي أبو بم  من بب  المكبر، وكانرا  رد 
 عمال في  انور بالير  من الكنيي.

  مررن  برر  منفررذي ال م يررإ ييبرر  ع ررن أراضرري  ريررإ ديررر ُيررذكر أن الكنرريي اليهررودي الررذي تررف اسررتهداف
ف، ونفررذوا فيهررا مبرر ر  بشرر إ استشررهد فيهررا 8441ياسررين، الترري دخ تهررا ال صررابار الصررهيونيإ ال رراف 

 رب  وامرأ  وشيخ و ف .موا نا ف س ينيا بين  801
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الم ت رررإ  وترررأتي هرررذي ال م يرررإ، فررري يررر  ا ديررراد وتيرررر  اسرررتهدان ا  رررتال  ومسرررتو ني  لمدينرررإ اليررردي
وأهاليها،  يم أ دف مستو نون أمي اسو  ع ن رعداف الشا  الميدسي يوسن الرمروني ب رد ت ريضر  
ل ت ررررذي  والضررررر  ومررررن ثررررف شررررني ، فيمررررا تسررررتمر ا ت امررررار البماعررررار اليهوديررررإ المت رفررررإ ل مسرررربد 

 اس صن في ي   راسإ شر إ ا  تال .
ي اليردي ت ررل لهبروف مسر س وأسرفر ، أن كنريي يهرودي فر81/88/4182، 21عرب ونشر مو ر  
 مصابين ببراآ خ ير ، واستشهاد المهابمين. 4رسرايي يين و 5عن ميت  

وأكدر وساي  رعالف رسرايي يإ أن الهبوف و   السراعإ السراب إ صربا ا  يرم ا رت ف ف سر ينيان اثنران  
الهبروف أسرفر ا ت ما كنيسا في  ي 'هار نون' وهابما المصر ين بواسر إ مسردي وب  رإ. وأكردر أن 

صرابإ  3 تن هرذي ال  يرإ عرن ميتر   ببرراآ خ يرر ، واستشرهاد المهرابمين برصرا   4رسررايي يين واذ
بثرررم بينهرررا بثمررراني  5ضررراب  شرررر إ رسررررايي ي.. وأكررردر مصرررادر رسررررايي يإ أن فررري المكررران يوبرررد 

 رصابار خ ير . 5المهابمين، و
 
 عباس يدين عملية الهجوم على الكنيس في القدس .2

أدانر الرياسإ ع ن الدواف عم يار  ت  المدنيين من أي بهإ كانر، وهي تدين اليوف عم يإ  راف هللا:
 ت  المص ين التي تمر في أ د دور ال باد  في اليدي التربيإ، كما تدين ك  أعما  ال نن أي كان 
مصدرها، وت ال  بو ن ا  ت امار ل مسبد اس صن واستف ا ار المستو نين وت ريل ب ل 

 ء اإلسرايي يين.الو را
نهاء أسبا  التوتر وال نن، مؤكدين الت امنا بال    كما تؤكد الرياسإ أن   ن اسوان إلنهاء ا  تال  واذ
ال اد  اليايف ع ن أساي    الدولتين، وفق  رارار الشرعيإ الدوليإ، وال فاي ع ن بو التهديإ 

 بيإ اسميركي بون كيري في عمان.والتفاهمار التي تمر م  الم   عبد هللا الثاني وو ير الخار 
 81/88/4182وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 عباس يستنكر جريمة قتل يوسف الرموني .3

وفا: ت ين الرييي م مود عباي، مساء أمي، اتصا  هاتفيا من ممث إ السياسإ الخاربيإ  –راف هللا 
 في ا ت اد اسوروبي فيديريكا موغيريني.

موغريني الرييي عباي في صور  ابتماع و راء خاربيإ ا ت اد اسوروبي الذي برت ووض ر 
أمي في بروكس ، وما تمر منا شت  و ر   بما يت  ق ب م يإ السالف في الشرق اسوس  واسوضاع 

 في ف س ين والمن يإ.
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عضاء ر  يف من بهإ ثانيإ، استيب  الرييي عباي بمير الرياسإ في مدينإ راف هللا، مساء امي، أ 
 ركإ فتس/ اليدي المنتخبين، ب ضور أعضاء ال بنإ المرك يإ ل ركإ فتس ال ي  عبد الر يف، 

 وم مود ال الو ، وبما  م يسن.
وهنأ الرييي، مبددًا أعضاء اإل  يف المنتخبين في مؤتمر اليدي الثالم، مؤكدا أن الديميرا يإ رراد  

ر والمؤسسار ال ركيإ. وت دم عن ا عتداءار راسخإ ع ينا ت ميمها وتأصي ها في ك  اس 
اإلسرايي يإ المتواص إ في اليدي وال رف اليدسي ع ن وب  الخصو ، مستنكرا البريمإ البش إ التي 

 راآ ض يتها الشهيد يوسن الرموني.
وأكد عباي، رفض  لك  ا ستف ا ار والتضيييار  و  ال رف وفي داخ  ، م تبرا ذل  تنصاًل من  ب  

 رسرايي  من البهود التي تبذ  إلعاد  ا ستيرار في ال رف اليدسي.  كومإ
وشدد ع ن وبو  ال فاي ع ن الوض  اليايف في المسبد اس صن المبار  والذي استمر منذ عاف 

8491. 
وأشاد عباي بالت ركار الدوليإ ا يبابيإ لصالس  ضيتنا، ع ن مستوت ال كومار والبرلمانار،  ايال: 

  يوف أنصارًا ومتضامنين لصالس  يو نا و ضيتنا في الرأي ال اف ال المين. وأكد أن نرننا نكس  ك
النشا  الدب وماسي الف س يني وفق الخ إ المير  ف س ينيا لن يتو ن؛ بالذها  رلن مب ي اسمن 
الدولي  ستصدار  رار دولي إلنهاء ا  تال ، وكذل  ا نضماف ل مواثيق والم اهدار والمنيمار 

 وليإ ب رييإ تدريبيإ تتواءف م  الت ر  السياسي ومردودي.الد
و د استم  الرييي، سمين سر وأعضاء لبنإ اإل  يف  و  الوا   التفصي ي في اليدي والت ديار 
والص وبار التي يوابهها الميدسيون، وانتهاكار ا  تال  اليوميإ في اليدي وال رف. وعرل أعضاء 

دسيين في ك  المبا ر، وأوع  سيادت  لبهار ا ختصا  ب الج ك  اإل  يف ا وضاع الص بإ ل مي
 ما يمكن وفق  درار الس  إ الو نيإ و س  امكانياتها.

 81/88/4182الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الحمد هللا: نريد وحدة شاملة بين الضفة وغزة .4

ييق و د  شام إ بين الضفإ  ا  رييي  كومإ الوفاق الف س ينيإ رامي ال مد هللا رن  كومت  تريد ت 
 التربيإ و  اع غ  .

وأضان ال مد هلل في مياب إ م  الب ير  ضمن برنامج نلياء اليوفن تبم   يا أن أماف الف س ينيين 
 ت ديار كبير ، أهمها ما يرتكب  ا  تال  اإلسرايي ي  اليا في اليدي الم ت إ.
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هامش  يار  ييوف بها ل دو إ يب م خاللها م   وت دم رييي  كومإ التوافق الف س ينيإ ل ب ير  ع ن
المسؤولين الي ريين توفير دف إ ماليإ عاب إ إلعمار   اع غ  ، وسب  دعف اليدي، وت ورار 

 المصال إ الو نيإ الف س ينيإ.
 81/88/4182الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 عريقات: ال شيء سيؤثر على سير المصالحة بين فتح وحماس .5

ضو ال بنإ التنفيذيإ لمنيمإ الت رير الف س ينيإ، صاي  عرييار، أن عم يإ راف هللا: اعتبر ع
المصال إ الو نيإ بين  ركتي نفتسن ون ماين هي نمص  إ ف س ينيإ ع يان، مؤكدًا أن ما برت في 

   اع غ   مؤخرًا لن يؤثر ع ن سير هذي ال م يإ.
(، نرن رلتاء  ركإ  ماي 88|81نين )و ا  عرييار في ك مإ ألياها خال  ندو  سياسيإ، اليوف ا ث

لمهربان ر ياء ذكرت استشهاد الرييي الف س يني الرا   ياسر عرفار، ورغف الخ أ الفادآ الذي 
ارتكبت   ماي ر  أن هذا اسمر   يب  بأي  ا  من اس وا  أن يكون ل  أي ان كاسار س بيإ 

الخ و  ن  يمكنها تؤثر ع ن سير  ع ن ال ال ار بين  ركتي فتس و ماين، مشددًا ع ن أن هذي
المصال إن، ع ن  د تأكيدي. وأشار عرييار، رلن أن ما تف تداول  بوساي  اإلعالف  و  هذا 

 الموضوع يص  في خانإ نالتهوي  والتضخيفن.
ودعا رلن وض   د ل الإ ا نيساف في السا إ الف س ينيإ وت ييق و د  الصن وت ييق المصال إ 

، باعتبار أن ر  الصفون وتو يد الك مإ هو اليو  والسبي  اسمث  لني  الش   بين بمي  الفصاي 
 الف س يني  يو   المشروعإ.

وعاصمتها  8491وأكد عرييان ان أن ال الف سيشهد  ريبا ميالد الدو  الف س ينيإ ع ن  دود ال اف 
 اليدي الشرين.

 81/88/4182قدس برس، 
 
 مة نتنياهو شركاء في جريمة شنق الرمونيوزارة الخارجية: شرطة االحتالل وحكو  .6

اليدي الم ت إ: ادانر و ار  الخاربيإ بشد  البريمإ البش إ التي ارتكبتها عصابار ا ستي ان 
عامًا وأ  ل ف ين شنيا في ال اف إ التي  31المت رن في رسرايي ، بيت ها الموا ن يوسن الرموني 

 ي م  ساييا لها. 
ر إ ا  تال  دأبر باستمرار ع ن نشر أكاذيبها واختالق اليص  وأكدر و ار  الخاربيإ أن ش

الوهميإ ل تستر ع ن مث  هذي البريمإ، بالضب  كما  اولر تشوي  صور  الشهيد م مد خضير الذي 
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 ضن  ر ًا وهو  ي، ع ن يد عصابار المستو نين المت رفين. و م ر الخاربيإ ال كومإ 
 ليإ الكام إ عن ت   البرايف، اإلسرايي يإ، ونتنياهو شخصيًا المسؤو 

 81/88/4182الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 وزير األوقاف: "إسرائيل" تمنع وفدا  تركيا  من دخول المسجد األقصى  .7

راف هللا: استنكر و ير اسو ان والشؤون الدينيإ الشيخ يوسن ادعيي من   وار ا  تال  أمي نساء 
صن والسماآ ل ربا  في  م تبرا هذا اإلبراء خ و  غير وفد تركي من الدخو  الن المسبد اس 

مسبو إ في عدوانها المنهبي ع ن  رمإ ا  صن وعدوانا فاض ا ع ن ال ريار الدينيإ ل مس مين 
 الذين يؤتون المسبد اس صن سداء الص وار وال بادار الدينيإ.

ن التيسيمين ال ماني و ا  ادعيي ان هذي الممارسار تهدن رلن ممارسإ تيسيف بديد يضان رل
والمكاني لأل صن وهو التيسيف ع ن أساي البني من خال  من  دخو  المراب ار والمص يار ب  
و تن ال وار الذي يأتون لأل صن سداء عباداتهف اسمر الذي يؤكد وبود تيسيف بديد بنسي غير 

 أخال ي وغير رنساني.
 81/88/4182الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 خ يعلن دخول دفعة أخرى من مواد إعادة إعمار غزةحسين الشي .8

راف هللا:  ا  و ير الشؤون المدنيإ في الس  إ الف س ينيإ  سين الشيخ رن  تف استينان ردخا  مواد 
رعاد  اإلعمار رلن غ   أمي، ع ن أن تستمر خال  اسياف الميب إ. وأوضس الشيخ أن  تف ا تفاق م  

مواد رعاد  اإلعمار والمواد الخاف رلن   اع غ  ، الخاصإ بالمشاري   البان  اإلسرايي ي ع ن ردخا 
 (. 1081الي ريإ )المن إ الم تمد  في عاف 

وب س  بيان أصدري الشيخ فمن ال م يإ ستستمر بشك  يومي، رلن بان  ا تفاق م  رسرايي  ع ن 
 البدء في تصدير المالبي من غ  ، ب د تصدير منتبار  راعيإ رلن الضفإ.

 81/88/4182الشرق األوسط، لندن، 
 

 قراقع: االحتالل يصعد سياسة اإلهمال الطبي لألسرى المرضى .9
راف هللا: نيمر هييإ شؤون اسسرت والم ررين ونادي اسسير، في مير و ار  ا عالف في راف هللا، 

عا ار أمي، مؤتمرا ص فيا لتس ي  الضوء ع ن اسوضاع المأساويإ التي ي ياها اسسرت ذوو ا 
 ال ركيإ واسسرت المرضن في سبون ا  تال .
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وأشار عيسن  را   رييي هييإ شؤون اسسرت والم ررين، خال  المؤتمر، الن أن هنا  سياسإ 
اهما   بي مت مد  وممنهبإ ا دادر وتيرتها خال  السنوار اسخير ، تيودها مص  إ السبون 

 15 الإ مرضيإ خ ير  بدا، و 10هف أسير مريل في سبونها، من 8500ا سرايي يإ تباي 
 مي دين. 80مرضيإ تيب  بشك  شب  دايف في مشفن الرم إ من بينهف  85سر انيإ، و

 81/88/4182الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 القدس الفلسطينية: عباس هدد "إسرائيل" بحل السلطة .11

ال  ابتماع  م  و ير راف هللا:  ا  مصدر م    لر اليدي دور كوف، رن الرييي م مود عباي وخ
الخاربيإ اسلماني فران  شتاينماير في الميا  إ  ب  يومين،     من اسخير ني  رسالإ باد  

 إلسرايي   و  نيت     الس  إ الف س ينيإ وتس يمها الن اسرايي .
و س  المصدر فمن نالرييي عباي كان غاضبا من ا ستف ا ر ا سرايي يإ والتص يد المتواص  

في اليدي وأن      من الو ير ا لماني بأن نالكي   فس، وليأخذوا المفاتيس ويتس موا ادار  خصوصا 
 ا رل الف س ينيإ الم ت إ، مهددا ب   الس  إ الف س ينيإن.

 87/88/4182القدس، القدس، 
 
 السفير الفلسطيني في القاهرة: مصر تشترط إخضاع المعبر لسيطرة السلطة إلنهاء أزمته .11

فادي أبو س دت: أع ن السفير الف س يني في الياهر  أن الس  ار المصريإ لف ت دد ب د -راف هللا 
موعدا لفتس م بر رفس المت ق منذ أكثر من ثالثإ أسابي  في وب  المسافرين الف س ينيين، رغف  ياف 

تر  السفار  بتس يف  وايف تضف أسماء ال اليين الراغبين بال ود  رلن   اع غ  . وأكد أن مصر تش
 تس يف ردار  هذا الم بر ل س  إ الف س ينيإ بشك  كام   ب  أن ت يد فت   من بديد.

الصادر  في غ   رن    يوبد « ا ستيال »و ا  السفير بما  الشوبكي في تصري ار ني تها ص يفإ 
نهاء أ مإ ال اليين في البان  المصري أو في الدو  اسخرت.  موعد م دد لفتس الم بر واذ

 81/88/4182لعربي، لندن، القدس ا
 
 جميل شحادة: األردن يحمل الطلب الفلسطيني إلنهاء االحتالل إلى مجلس األمن .12

ناديإ س د الدين:  ا  عضو ال بنإ التنفيذيإ لمنيمإ الت رير الف س ينيإ بمي  ش اد  رن  -عمان
سمن عن  ريق ال    الف س يني الخا  بمشروع  رار إلنهاء ا  تال  سيتف تيديم  رلن مب ي ا

 اسردن فور ختاف ابتماع لبنإ المتاب إ ال ربيإ نهايإ الشهر ال الي.
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وأضان، لرنالتدن من ف س ين الم ت إ، رن نال    الخا  باستصدار  رار إلنهاء ا  تال ، سيتف 
تيديم  من خال  اسردن، بصفت  الممث  ال ربي في مب ي اسمن، وذل  لوض   بال ون اس رق 

 ل تصويرن. است داداً 
 81/88/4182الغد، عمان، 

 
 مصطفى البرغوثي يدين الجريمة الوحشية بتعذيب وشنق الشاب الرموني .13

أدان الدكتور مص فن البرغوثي ا مين ال اف ل ركإ المبادر  الو نيإ الف س ينيإ البريمإ الو شيإ 
لسياسإ  كومإ اسرايي  بت ذي  وشنق الشا  الرموني. و ا  ان هذي البريمإ هي النتيبإ المباشر  

ال نصريإ والتي وص ر الن دربإ الفاشيإ ونتاج الت ريل ال نصري لنتنياهو وافيتدور ليبرمان 
 ونفتالي بينر.

و ال  البرغوثي المبتم  الدولي بفرل عيوبار فوريإ ع ن اسرايي  التي فا ر في عنصريتها ما 
ضرور  تو ي  ميثاق روما فورا وبر اسرايي  كان ع ي  نياف ا بارتهايد في بنو  افريييا. كما أكد 

 الن م كمإ البنايار الدوليإ وعدف تأخير هذا ا مر أكثر مما تأخر.
 81/88/4182الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مركز أحرار لدراسات: نقل عزيز دويك للمشفى إلجراء فحوص روتينية .14

الخفش، أن ع ي  دوي  رييي المب ي أكد مدير مرك  أ رار لدراسار اسسرت و يوق ا نسان فؤاد 
التشري ي الف س يني بص إ بيد ، وأن ني   لمستشفن نهداسان باليدي، كان بترل ربراء ف وصار 

  بيإ م ينإ، وأن    ي اني من أي خ ور  في وض   الص ي.
 87/88/4182، فلسطين أون الين

 
 إطالق نار على جيب عسكري إسرائيلي جنوب نابلس .15

يرر  عسرركري رسرررايي ي صررباآ الثالثرراء ل م يررإ ر ررالق نررار  ررر  مسررتو نإ نيتسررهارن نرراب ي: ت رررل ب
 في م ي  مدينإ ناب ي بالضفإ التربيإ الم ت إ دون ال ديم عن رصابار.

و الر الينا  ال بري الساب إ رن البريش يبرري تمشري ًا فري المكران،  يرم أغ رق  راب   روار  والني رإ 
  ي، فيما كثن ا  تال  من توابدي في ب د   وار .ال سكريإ نيتسهارن بنو  مدينإ ناب
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و ا  ناي  رييي ب ديإ  وار  كما  عود  لوكالإ نصرفان: رن ا  رتال  أغ رق  راب   روار  فري المسر   
المتبر  لمدينرإ نراب ي، وأغ رق  ريرق مسرتو نإ نيتسرهارن ع رن المث رم المرؤدي لنراب ي و رولكرف ودفرر  

 بت  ي ار عسكريإ رلن المكانن.
ر رلن أن ا  تال  كثن من دوريات  الم مولرإ والراب رإ فري ب رد   روار  ع رن ال ريرق الررييي فري وأشا

 الررإ تأهرر  غيررر مسرربو إ، كمررا انتشررر البنررود ع ررن مفررارق ال رررق أشررب  مررا يكررون ب الررإ تمشرري  فرري 
 ل من يإ البنوبيإ لناب ي. كما رشق مستو ني يتسهار المركبار الف س ينيإ بال بار .

 81/88/4182حافة الفلسطينية )صفا(، وكالة الص
 
 رباح مهنا: تفجيرات منازل قيادات فتح بغزة مدبرة إلفشال المصالحة .16

غ  : وصن الييادي في الببهرإ الشر بيإ لت ريرر ف سر ين فري   راع غر   ربراآ مهنرا، التفبيررار التري 
 برر في غ   مؤخرًا في منا    يادار فتس، بأنها مدبر  إلفشا  المصال إ.

ان مهنا فري تصرري ار لر  رن نالتفبيررار مفت  رإ ومردبر ، وتسرتهدن الو رد  الف سر ينيإ، ونسرن وأض
البهررود الراميررإ لمتمرراف المصررال إن، وترراب  أن ن فررتس و مرراي اسررتت تا هررذي التفبيرررار ل  ررود  ل تراشررق 

 وتباد  ا تهامار بين  رفي ا نيسافن.
ولرر : نالبميرر  مسررتفيد فرري ا نيسرراف  تررن اليسررار وع رر  مهنررا سررب  عرردف رتمرراف المصررال إ الداخ يررإ بي

الف س يني مشيرا رلن أن  ماي مستفيد  من ا نيسراف فري   راع غر  ، كمرا أن  ركرإ فرتس فري الضرفإ 
 التربيإ تستفيد من ا نيسافن.

و رررا  مهنرررا: نكررر  اتفررراق يو ررر  برررين فرررتس و مررراي منرررذ اتفررراق مكرررإ أثبرررر فشررر  ، سن ا تفررراق   يكرررون 
نما لدواع فيويإ   بيإ،  يم ي تيد ال رفان أنهما ي ييان مكاس  خاصإ بهف ب يدًا  سسبا  و نيإ، واذ

عررن الشرر   الف سرر يني، وعنررد الخررول فرري تفاصرري  ت رر  ا تفا ررار ت رردم وتبررر  الخالفررار مبررددًا، 
َ  ع ن أسي س يمإن.  مما ي ني أن ا تفاق لف يكن مبنيًا

 ا  مهنرا: نن رن ميصررون فري اليسرار الف سر يني وعن دور اليسار الف س يني في  ضيإ المصال إ، 
مثررر  الببهرررإ الشررر بيإ والديميرا يرررإ، سننرررا لرررف نسرررت ي  أن ن رررر  البمهرررور الف سررر يني ل ضرررت  ع رررن 

 أ ران ا نيساف، لألسن ن ن ميصرون سننا لف نست   ذل ن.
الشرر بيإ لررف ولررن وفيمررا يت  ررق بررالمو ن مررن ال م يررار الفداييررإ داخرر  رسرررايي ،  ررا  مهنررا رن نالببهررإ 

تو ن عم يتها في الداخ ، سن الم ت  اإلسرايي ي يس ن دايما لضر  اليضريإ الف سر ينيإ، وصررا إ 
 ن ن   ن رن أن التنييمار اسخرت أو فر هذي ال م يارن.
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وترراب  مهنررا نمررا ن رفرر  أن  مرراي والبهرراد والشرر بيإ، لررف تيررف برردورها كمررا يبرر  فرري ال ررر  ع ررن غرر   
داخ  رسرايي ، وم  بمي  ت ييدار اليضيإ الف س ينيإ ما  ا   ررار الشر بيإ باسرتمرار  ومنها ال م يار

الكفاآ المسر س ضرد ا  رتال  اإلسررايي ين، وأشرار رلرن أن نالفصراي  الف سر ينيإ أضر فر دورهرا عمردًا 
 في مساند  غ   في ال ر  من خال  ال م يارن.

 81/88/4182وكالة سما اإلخبارية، 
 

 دام الريموني وتدعو لوضع حّد لإلجرام الصهيونيحماس تدين إع .17
غ  : استنكرر  ركإ  ماي عم يإ رعرداف الشرا  الميدسري الشرهيد  سرن الريمروني الرذي أ ردف    ران 

 المستو نين ع ن رعدام  شنيًا م  سبق اإلصرار والترصد.
البررايف المتواليرإ  و الر ال ركإ في بيان لها مساء ا ثنين، رن هذا نال ردم اإلبرامري يرأتي فري سرياق

التي لف تبدأ بمعداف الفتن أبو خضير  ر ًا ولف تنتِ  ب م يار اإلعداف المتتاليإ في اليدي والضفإ وفي 
 ن.41داخ  الر 

ودعررر شرر بنا الف سرر يني فرري كرر  مكرران رلررن الت بيررر عررن غضررب  فرري وبرر  هررذي ال نصررريإ اإلبراميررإ 
ي فورًا ورف  اليد عرن الشر   المنرتفل فري الضرفإ البش إ، كما دعر الس  إ رلن و ن التنسيق اسمن

 التربيإ، وال ود  رلن أ ضان الش   الف س يني وثوابت .
ودعرررر  مررراي كررر  المؤسسرررار ال يو يرررإ واإلنسرررانيإ رلرررن اسرررتنكار هرررذا ال رررادم ووضررر   رررد لمبرررراف 

 الصهيوني في اليدي والميدسار.
 87/88/4182المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 يجري في القدس المحتلة يؤكد أن انفجار الشعب الفلسطيني قادم "الجهاد": ما .18

غ  : أكدر  ركإ البهاد اإلسالمي فيد في بيان لها أن بريمإ رعداف الشا  يوسن الرموني تؤكرد أن 
اسوضاع في اليدي الم ت إ تشهد ل يار  اسمإ تنف عن خ ٍر يت رل ل  الميدسيون، وعن مر  إ 

 صهيوني. ساسإ في موابهإ ال دو ال
واعتبررر الييررادي فرري  ركررإ البهرراد اإلسررالمي الشرريخ أ مررد المرردل  فرري تصررريٍس لرررنوكالإ ف سرر ين اليرروفن 
اإلخباريررإ، رعررداف الشررا  الرمرروني بريمررإ بشرر إ تضرران لم ررن البرررايف الترري يرتكبهررا الصررهاينإ سررواء 

بمرررأمن مرررن بررررايف بنرررود ا  رررتال  أو    ررران المسرررتو نين تؤكرررد أن أه نرررا فررري اليررردي الم ت رررإ ليسررروا 
 الصهاينإ، ويب  أن يتف  مايتهف.
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وأضرران، أن مررا يبررري فرري اليرردي الم ت ررإ، يؤكررد أن انفبررار الشرر   الف سرر يني  ررادف، وأن اسوضرراع 
في اليدي الم ت إ تشهد ل يار  اسمإ، تنف عرن الخ رر الرذي يت ررل لر  الميدسريون، وعرن مر  رإ 

  ساسإ في موابهإ ال دو الصهيوني.
 ، ع ن أن اسوضاع في اليدي،  د تشهد انفباًرا  ويًّا من  ب  أبناء ش بنا في وب  ال دو وشدد المدل

الصررهيوني وا  ررتال  الررذي ُي  ررق يررد المسررتو نين، لتؤكررد أن ال ال ررإ مرر  ال رردو هررو تضرراد بالكامرر . 
ام ررإ وأردن: نكمررا أن المؤسسررار ال يو يررإ م البررإ بت مرر  مسررؤولياتها والمباشررر  بالت ضررير لم فررار ك

 ل ت ر  ع ن المؤسسار الدوليإن.
 87/88/4182المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حماس تطالب لجنة التحقيق الدولية بالتمسك بحقها في الوصول إلى قطاع غزة .19

غرر  : أدانررر  ركررإ  مرراي  رررار ا  ررتال  الصررهيوني منرر  وصررو  لبنررإ الت ييررق الدوليررإ رلررن غرر  ، 
 ايف ال ر  التي ارتكبتها ضد الش   الف س يني.واعتبرتها م اولإ ل تت يإ ع ن بر 

(، وصرر  نالمركرر  88-81و الرر  النررا ق باسررف ال ركررإ سررامي أبررو  هررري فرري بيرران، اليرروف ا ثنررين )
الف س يني لمعالفن نسخإ عن ، ال بنإ اسمميإ بالتمس  ب يها في الوصرو  رلرن غر  ، وعردف فرتس أي 

دي ل  ي ولرررإ دون م اينرررإ البررررايف البشررر إ فررري مسررررآ ت يييرررار خرررارج الي ررراع، سن نهرررذي ا ليرررإ سرررتؤ 
 البريمإ والو ون ع ن  بف الفياي  ضد اإلنسان الف س يني وممت كات ن.

ودعا البيان الس  إ الف سر ينيإ رلرن ت مر  مسرؤوليتها أمراف المبتمر  الردولي إلببرار ال ردو الصرهيوني 
 ع ن السماآ ل بنإ اسمميإ بال م  بشك   ر ومباشر.

 87/88/4182الفلسطيني لإلعالم،  المركز
 
 حماس: حكومة الوفاق أسيرة حركة فتح .21

 الررر  ركررإ  مرراي، رنة  كومررإ الوفرراق، نأسررير   ركررإ الت ريررر الررو ني الف سرر يني فررتس، و راراتهرران. 
وأوضررر ر ال ركرررإ فررري بيررران صررر في، اليررروف ا ثنرررين، رنة  ركرررإ فرررتس هررري مرررن تسررري ر ع رررن  كومرررإ 

 الوفاق، و راراتها.
ر ال ركإ  كومإ الوفاق، بأنةها خيبةر  ما  الف س ينيين، خاصإ سكان   اع غر  ، وأنهرا ي رر واتهم

أسررير   ركررإ فررتس. وتاب ررر ال ركررإ فرري بيانهررا: ن كومررإ الوفرراق  اصررر ، و رارهررا مخت ررن و ررد خيبررر 
  ما  الف س ينيين، خاصإ أهالي   اع غ  ، وأص ا  البيور المدمر ن.

 87/88/4182فلسطين أون الين، 
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 عزام األحمد إلى القاهرة لبحث ملف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية .21

أ مد رسماعي : ذكرر مصرادر ف سر ينيإ م   رإ أن عر اف اس مرد ريريي الوفرد الف سر يني  -الياهر   
 رلن مفاوضار التهديإ غير المباشر  م  رسرايي ، سيص  الياهر  خال  اليومين الميب ين.

، رلررررن أن اس مررررد سرررري تيي مسررررؤولين مررررن «البيرررران»ي تصررررري ار خاصررررإ لررررر وأشررررارر المصررررادر، فرررر
المخرررابرار المصرررريإ، خرررال   يرررار  تسرررتترق يومرررًا وا ررردًا، وسررريتف ب رررم موضررروع م برررر رفرررس فررري يررر  
اسررتمرار رغال رر  بسررب  اسوضرراع اسمنيررإ ال اليررإ فرري شررما  سرريناء، كاشررفًا عررن خ ررإ مصررريإ ل مرر  

متررر رلررن كي ررو، ب يررم يكررون أسررف  الكرروبري من يررإ  100ن بسررر يصرر  رلررن الم بررر يب رر   ولرر  مرر
 عسكريإ مت يإ.

، مر  تروتر ال ال رإ «الم يرد»ومن نا يإ أخرت، وصفر المصادر وض  المفاوضار غير المباشرر  برر 
، وبخاصًإ ب د التفبيررار التري اسرتهدفر منرا    يراديين فري « ماي»بين الس  إ الف س ينيإ و ركإ 

مإ الو د  الو نيإ  تن ا ن مرن مباشرر  عم هرا فري الي راع بشرك   بي ري، ، وعدف تمكن  كو «فتس»
 واليياف ببهود رعمار غ  .

 81/88/4182البيان، دبي، 
 
 (2/3: حماس على قناعة تامة بخطوة المصالحة التي قامت بها )حمدانأسامة  .22

كرإ المياومرإ أسام   مدان: يؤكد أسامإ  مدان، مسؤو  ال ال ار الخاربيإ فري  ر  -بيرور )خا (
اإلسالميإ ن ماين، ع رن أن  ركتر  ع رن  ناعرإ تامرإ بخ رو  المصرال إ التري أ ردمر ع يهرا، وت ردةها 
خ ررو  أساسرريإ إلعرراد  ال  مررإ الو نيررإ، مشررددًا ع ررن أن أي خ ررو  ي رراو  الررب ل مررن خاللهررا عر  ررإ 

 المصال إ، لن يتف ا ستسالف لها، ب  سيتف الدفاع عنها.
 ء الثراني مرن ال روار الخرا  والشرام  مر  نالمركر  الف سر يني لمعرالفن، رلرن ويشير  مدان، في البر

أن هنا  نعي يإ  تن ا ن   تست ي  تيب  أن هنا  شرركاء بردد فري صرناعإ اليررار الرو ني، ون رن 
مرا أن نت امر   ا ن أماف خيارين؛ رما أن نص دف بهذي ال ي يإ، وهذا ي نري أ مرار ف سر ينيإ بديرد ، واذ

  ي يإ ضمن تفاهمار واض إن.م  هذي ال
ويشدد  مدان، في هذا الب ء من ال وار، ع ن أن رييي الس  إ م مود عباي م الر  بمرنس نشر ب  
ومياومترر  الثيررإ، وأن ي مررين رلررن أن ال يرر  البم رري الف سرر يني الميرراوف، هررو عيرر  و نرري، وهررو الررذي 

  ار سياسيإن.يسمس ببياء اليضيإ الف س ينيإ  يإ، وهو الذي يسمس بت ييق رنبا
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 موقف واضح وثابت
وفي سؤا  وب  ل ييادي أسام   مدان،  و  مو ن  ركإ  ماي من المصال إ الف س ينيإ، في ي  
مررا شررهدت  ال ال ررإ الداخ يررإ مررن ترروترار فرري الفتررر  اسخيررر،  ررا : ن ركررإ  مرراي   ترر ا  ميتن ررإ بررأن 

تبررراي الصررر يس، بررر  هررري خ رررو  المصرررال إ التررري أ ررردمر ع يهرررا، وتيررردمر تباههرررا هررري خ رررو  فررري ا 
 أساسيإ إلعاد  بناء ال  مإ الو نيإ الف س ينيإ.

وأضان، مستدركًا، ر  رذا كان الب ل يريد أن ي    هرذي الخ رو ، فهرذا يبر  أ  يردف نا لالستسرالف 
لهذي اإلراد ، ب  ع ينا ن ن ومن ييرن فري مربر  ال رر  ع رن اليضريإ الف سر ينيإ أن يبرذ  كر  بهرد 

نبرررراآ هررررذا المخ رررر  فرررري رعرررراد  ا نيسرررراف رلررررن السررررا إ الف سرررر ينيإ، سررررواء مررررن خررررال   ممكررررن لمنرررر 
الممارسار التي نرت، أو اليصور والممارسار التي ت تري  كومإ الوفاق، أو من خال  التصرري ار 
غيررر المسررؤولإ الترري نسررم ها مررن م مررود عبرراي ومررن ب ررل مررن ُيفترررل أن يكونرروا  ريصررين ع ررن 

 بهذي المصال إ ونب م عن سب  لت  ي ها.المصال إ، ون ن نمس  
ويشير  مدان رلن أن  يب  أن نتفق ع ن مسألإ؛  الما أن الو رد  الو نيرإ هري م  ر  و نري وهري 
أص  من اسصو ، رًذا   بد من وض  ت رين د يق لهذي الو د  الو نيإ، وفي نفي الو رر برذ  كر  

  .البهد بشك  ُيصب  باسولويإ من أب  ت  ي  هذي الو د
وييو   مدان: الو د  الف س ينيإ بمفهوف  ركإ  ماي هي ريباد ر ار و ني بام  يتشار  فير  كر  
الف سررر ينيين، ويسررر ون مرررن خاللررر  بالتكررراتن والتكامررر  لت ييرررق المشرررروع الرررو ني الف سررر يني، وهرررو 

 الت رير وال ود .
 

 عقلية االحتكار!
يشررار  فيرر  الكرر  الف سرر يني ب ررد سررنوار  وي فررر  مرردان ا نتبرراي رلررن أن ريبرراد مفهرروف و نرري بررام 

ا نيساف   ي د أمرًا سهاًل، فممكانيإ الت اون م  عي يإ ا تكرر اليرار الو ني الف سر يني، عيروًدا مرن 
 ال من، ي يد اسمر ص وبإ.

ويتررراب  بررراليو : هنرررا  عي يرررإ  ترررن ا ن   تسرررت ي  أن تيبررر  وبرررود شرررركاء بررردد فررري صرررناعإ اليررررار 
 ن أماف خيارين؛ رما أن نص دف بهذي ال ي يرإ، وهرذا ي نري أ مرار ف سر ينيإ بديرد ، الو ني، ون ن ا

مررا أن نت امرر  مرر  هررذي ال ي يررإ ضررمن تفاهمررار واضرر إ، ونبررذ  بهررًدا رضررافيًّا )كفصرراي  ف سرر ينيإ  واذ
ولرريي فيرر  فرري  مرراي(، ولتنتيرر  هررذي ال ي يررإ مررن ا سررتيثار رلررن عي يررإ المشرراركإ. فررن ن فرري مر  ررإ 

ذا ما تر  ك   رن يف   ما يراي مناسًبا، سي  ف اليضيإ الف س ينيإ، وبالتالي ال ر  ت رر و  ني، واذ
 هو وفاق و ني ف س يني في ر ار بام .
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 مشروعان

المسررألإ الثانيررإ، كمررا يراهررا  مرردان، تتمثرر  فرري أن هنررا  مشررروعين فرري البييررإ الف سرر ينيإ السياسرريإ؛ 
ف سرر ينيإ ر  بالمفاوضررار، ومشرررروع ييررو  رن ال يررروق مشررروع ييررو  رنررر    يمكررن ت ييررق ال يررروق ال

 الف س ينيإ   تأتي ر  بالمياومإ.
ويوضس  مدان براليو : المشرروع الرذي يرتك ف عرن المفاوضرار هرو المشرروع الرذي و ر  اتفا يرإ أوسر و 

و تن اليوف ن ن نبني خسراير مت ردد  ومتراكمرإ ع رن الصر يد الرو ني الف سر يني. هرذا  8443عاف 
، واليوف يتك ف عرن مرا   ي يرد عرن 91وع تك ف عن    دولتين في  دود الراب  من   يران عاف المشر 
 من اسرل الف س ينيإ. %80، ما ي ني أ   من 91من اسرل الم ت إ عاف  40%

، لكن  نبس في ت ييق -ص يس لف ي يق الت رير-ويضين  مدان، أما مشروع المياومإ،  تن ا ن 
يم است اع أن يد ر ا  تال  عن غ  ، وبهذا الم نن هو  ادر ع رن أن يرد ر  ضايا مهمإ بدًّا؛  

ا  رررتال  عرررن أرال أخررررت رذا مرررا تو رررن دور اسبهررر   اسميرررإ بالضرررفإ مرررن التنسررريق مررر  ا  رررتال  
 وموابهإ المياومإ.

ويرت  مدان أن مشروع المياومإ نبس في أن يضر  أسي استيرار المشرروع الصرهيوني ع رن أرل 
، وضر  ال ييد  اسمنيإ ناإلسرايي يإن، وه  الثيإ في ا  تصاد ناإلسرايي ين.  واليوف ا  رتال  ف س ين

ي يش بمأ ق ع ن المستوت الردولي، سن الكر  برار يشراهد ا  رتال  فري موابهتر  ل شر   الف سر يني 
 و م   وارتكاب  ل برايف النا يإ ب ي .

 
 التكامل بالدور

  تسرر ن باتبرراي أن ينفرري أ ررد المشررروعين ا خررر، وبالتررالي تسررتير وي رردة  مرردان، أن  ركررإ  مرراي 
اسمور، نبال كي ن ن ن تيرد أنر    برد مرن التكامر  فري دور ميرداني ميراوف يبمر  أوراق اليرو  ليفررل 
وا ً ررا فرري السياسررإ، و  بررد مررن دور سياسرري يخرررج مررن عبرراء  التب يررإ والررذ  فرري ا رتبررا  بررا  تال ، 

لكرامررررإ وال رررر   الو نيررررإ لي يررررق رنبررررا ار ل شرررر   الف سرررر يني وي مرررري  يرررروق وين  ررررق رلررررن فضرررراء ا
مسرررار ا عترررران  8411الف سررر ينيين ويناضررر  ب رييرررإ مخت فرررإ عرررن المسرررار الرررذي شرررهدناي منرررذ عررراف 

 برنرسرايي ن والرضوخ لشرو هان.
منيمرإ  ويضين  مدان: ذهابنا ل مصال إ كان فري هرذا اإل رار الرو ني، وتوافينرا ع رن أن ُي راد بنراء

الت رير، و  نا رننا نريد بناء مشروع و ني متكام ، واتفينا ع ن ك  ذل  في بييإ ريبابيإ، هذي البييرإ 
  نرررا يبررر  أن يرررتف فيهرررا رنهررراء ا نيسررراف، وأن ن يرررد رعمرررار غررر   وأن ن يرررق مصرررال إ مبتم يرررإ، وأن 



 
 

 
 

           81ص                                     3214 العدد:    81/88/4182 الثالثاء التاريخ:

ار ت ييرق الهردن الرو ني نخول انتخابرار تشرك  مبالسرنا الو نيرإ والتشرري يإ ونبردأ سرويًّا ببنراء  لير
 وهو الت رير وال ود .

وبدد  مدان  ر   ركت  ع ن أن يستمر هذا المسار، رغف أن الب ل ي او  أن ي   ر ، والرب ل 
يستب ئ هذا المسرار، أنرا أ رو  ل م   رين: لرن تنب روا فري ذلر ، الشر   الف سر يني لرن ييرن مكترون 

يريررردون تررردمير مشرررروع  الرررو ني، وأ رررو  ل مسرررتب يين  اسيررردي، وهرررو يرا ررر  فرييًرررا أو أفرررراًدا أو أ رافًرررا
 ض وا بهدكف رلن بان  بهدنا كي ندف  هذا المسار  دًما رلن اسماف.

ويرت  مدان أن الب ل م ال  بالتخ ي عن عي يت  في تيييف اسمور بشرك  ين  رق دايًمرا مرن من رق 
يي هنا  غال  و  مت رو ، وأن التال  والمت و ، ن ن في  ركإ  ماي،  رارنا في البييإ الو نيإ ل

التنا   ع ن الص يد الو ني الداخ ي هو مكس  و ني ف س يني، أما التنا   أماف ال دو فهو الكارثإ 
 الو نيإ.

ويترراب  برراليو  يبرر  أن يرردر  البميرر  أن المصررال إ والو ررد  الو نيررإ مصرر  إ ف سرر ينيإ والكرر  فيهررا 
 إ هي خدمإ لال تال  ناإلسرايي ين.كاس ، وأن استمرار ا نيساف وعر  إ المصال 

 
 شرعية الحكومة والرئاسة

وعن  بي إ الخيارار التي  د ت بأ  ركإ  ماي رلن ب ثها في ير  انسرداد اسفرق السياسري الرداخ ي، 
وكرذل  عردف  يرراف  كومرإ التوافررق بالردور المنررو  بهرا؛ يشرير  مرردان، رلرن أن ال ررديم عرن خيررارار أو 

  تر  السياسي الداخ ي الف س يني في هذي الفتر ، أمر  بي ي..أفكار سياسيإ في بييإ الم
وأضرران  ررايال: ال ررديم عررن شرررعيإ ال كومررإ ومو فهررا، ومنا شررإ أدايهررا فرري المب رري التشررري ي، هررذا 

  ق  بي ي يكف   النياف اسساي وتكف   أبس   يوق الديميرا يإ، رن صس الت بير.
تهرررا فررري المب ررري التشرررري ي الف سررر يني دراسرررإ أمرررا فيمرررا يخررر   رررديم  ركرررإ  مررراي مرررن خرررال  كت 

رمكانيإ شرعيإ رييي الس  إ عباي، يوضس  مردان براليو : كرذل  ال رديم عرن دور ريريي السر  إ، 
فررال يوبررد فرري النيرراف اسساسرري الف سرر يني، مررا يفرررل  صررانإ لميصررٍر فرري وابباترر ، هنررا   صررانإ 

 صر في اليياف بواببات  الو نيإ، فال  لمسؤو  يس ن لت ييق مهام  فيما يخ  سياق عم  ، لكن رذا
 صررانإ لرر  ويبرر  أن ُيسرراء  فرري  رردود اليررانون وفرري  رردود المن ررق السياسرري الصرر يس والمصرر  إ 

 الو نيإ، وفي  دود رنهاء هذا التيصير ومن  استمراري.
ويررت  مرردان أن الت بيرررار والموا رن الترري تصرردر فري هررذا السررياق، م يرإ وموا ررن سرر يمإ سن هرردفها 

 دف  اسمور رلن اسماف، وليي هدفها تأ يف اسمور كما نرت من موا ن أخرت. هو
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ويضين باليو : لكن أعود رلن أص  السرؤا ، فموضروع الثيرإ أنرا فري رأيري أن تكرون هنرا  مرن  يرم 
بترل النيرر عرن -المبدأ ثيإ، سننرا شر   وا رد ولنرا  ضريإ وا رد ، فرا  تال  عنردما ييتر  ف سر ينيًّا 

ن  ُررررد مسرررتو ن مرررن أي أرل ف سررر ينيإ، فهرررو انتصرررار ل مشرررروع فهررر -انتمايررر  و ييتررر  ف سررر ينيًّا، واذ
 الو ني الف س يني.

  -ويرررت أن الممارسررإ ع ررن اسرل رمررا أن ت رر   مرررن الثيررإ أو أن ترردف ها رلررن الترابرر .. ا نيسررراف 
وار الترري أثررر سرر ًبا ع يهررا، لكررن تو يرر  اتفرراق المصررال إ أعرراد الثيررإ رلررن وضرر  م ررين، والخ رر -شرر 

أ دمر ع يها  ركإ  ماي من  بي  التنا   عن موضوع ال كومإ الف س ينيإ، وريريي و راء مسرتي ، 
رلررن تو يرر  اتفرراق يسررمس لم مررود عبرراي بررأن يصرربس رييًسررا ل ررو راء، ثررف ب ررد ذلرر  موافيتنررا أن يسررمي 

أ  تكرررون  كومرررإ م مررود عبررراي هرررؤ ء الررو راء ثرررف موافيتنرررا أن يكررون الرررو راء تكنرررو را ، ثررف موافيتنرررا 
سياسرريإ )رغررف وبررود م سرروبين ع ررن تنيرريف ب ينرر  فرري هررذي ال كومررإ دون سررواي مررن التنييمررار(.. كرر  
نمررا كانررر تررتف فرري سررياق عم يررإ  هررذي لررف تكررن مسررألإ تررتف لضرر ن  مرراي أو لسررذابإ عنررد  مرراي، واذ

 تسهي  لمسار المصال إ الف س ينيإ، وأنا أفترل أن هذا يكري الثيإ.
ذا الم ررن برراليو : أمررا أن يفترررل م مررود عبرراي أنرر  صررا   ال كررف فرري الثيررإ، وأن ويخررتف  ديثرر  بهرر

ع ي  أن يمت ن ثيإ الناي بثيت  بالناي، فهذا في ال م  الو ني من السذابإ الكبير  أن يكرون أسر وًبا 
أو ف اًل من  يادي ف س يني... ينبتي أن يترف  م مود عباي عن ذل  وأن يصبس أكبر من ذلر  رذا 

أن يكون في مو   متيدف في اليياد  الو نيإ الف س ينيإ، ويب  أن ي  ري شر ب  ومياومتر  الثيرإ، أراد 
وأن ي مرررين رلرررن أن ال يررر  البم ررري الف سررر يني الميررراوف، هرررو عيررر  و نررري، وهرررو الرررذي يسرررمس ببيررراء 
ن اليضرريإ الف سرر ينيإ  يررإ، وهررو الررذي يسررمس بت ييررق رنبررا ار سياسرريإ، ولررو  هررذي المياومررإ لربمررا كررا

 م مود عباي يييف في المنفن في دولإ أخرت وليي في راف هللا.
 87/88/4182المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 نتنياهو ينتقد االعتراف األوروبي بفلسطين: خطوات أحادية الجانب كهذه من شأنها إبعاد السالم .23

الإ رلن دو  التر  الشرق اسوس : وب  رييي الو راء اإلسرايي ي بنيامين نتنياهو، رس -ت  أبي  
عشيإ استينان المفاوضار م  ريران  و  مكاف إ مشروعها النووي، تخ ن خاللها عن التهديدار 
السابيإ بشن ال ر ، و ا  رن  ييترآ أن يستبد  با تفاق المنوي ربرام  م   هران خ إ لتشديد 

اإليراني عن مشروع  ال يوبار. وأكد أن مث  هذي ال يوبار و دها هي التي تضمن تراب  النياف 
 المدمر.
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وهابف نتنياهو الدو  اسوروبيإ التي تسارع لالعتران بف س ين دولإ، و ا  لها: نخ وار أ اديإ 
البان  كهذي من شأنها رب اد السالف، رذ رنها   تيو  ل ف س ينيين رن  يب  ع يهف صن  السالف م  

خاصإ بهف من دون مياب . و  ييو  هؤ ء  الدولإ اليوميإ ل ش   اليهودي، ب  تمن هف دولإ  وميإ
)اسوروبيون( ل س  إ الف س ينيإ رنها م البإ بتيديف تنا  ر  ييييإ والت ام  ببديإ م  الم ال  
اسمنيإ الشرعيإ الخاصإ بمسرايي ، ب  رنهف يمن ون الف س ينيين الباي   )الدولإ الف س ينيإ(، من 

تنا  ر الم  وبإ لت ييق السالف ال يييي. وأعتيد أن هذا السالف دون م البتهف ع ن اإل الق بتيديف ال
لن يكون ممكنا ر  رذا  دف بمي  اس ران التنا  ر، وع ي ،   يبو  اليياف بخ وار أ اديإ أو منس 

 مكافآر أ اديإ ل بان  الف س يني الذي يواص  بدوري ممارسإ الت ريلن.
 81/88/4182الشرق األوسط، لندن، 

 
 : ملتزمون بإعادة جثث جنودنا المختطفين في غزةيعلون .24

 ا  و ير بيش ا  تال  اإلسرايي ي موشي ي  ون مساء ا ثنين رن )رسرايي ( م ت مإ بمعاد  بثم 
  بنودها المخت فين في   اع غ  .

وفي ك مإ ل  خال   ف  تأبين ال اخاف ال سكري اسسبق ش ومو غورن في الذكرت ال شرين لوفات  
مو   بيش ا  تال  اإللكتروني  ا  ي  ون رن ن)رسرايي ( م ت مإ بمعاد  بثم بنودها الذين  وني ها

وفق و ول . وأضان ي  ون أن ن)رسرايي ( ستف   في سبي  ذل  “اخت فوا في غ   ل دفن ع ن أرضها 
 ك  ما يمكن ف     تن ت يدهفن. 

 لبنود ع ن فتاوت ال اخاف ش ومو غورنن. وتاب   ايال رن نالبيش اإلسرايي ي استند في رعالن ميت  ا
وتن  الفتوت ع ن نرمكانيإ اعتبار أي من المفيودين ميتا رذا توفرر بذل   راين  ويإ تشير لذل ن. 
وكان بيش ا  تال  اإلسرايي ي  د أع ن في ال ر  اسخير  ع ن   اع غ   عن ميت  البندي 

 في غ  . أروون شاؤو  والضاب  هدار غولدن وفيدان بثتيهما
 87/88/4182فلسطين أون الين، 

 
 بينيت: لن يكون هناك ائتالف حكومي إذا لم تتم الموافقة على قانون "الدولة اليهودية" .25

المستيب : ص د و ير ا  تصاد نفتالي بينير من  د  التوتر في ال كومإ،  يم أع ن أن  لن يكون 
ت رين رسرايي  كرندولإ الش   اليهودين اس د هنا  ايتالن  كومي، رذا لف تتف الموافيإ ع ن  انون 

  الميب ، سن ك  شيء سيسي  ع ن  د ت بيري.
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و ا  مسؤولون كبار من     نالبير اليهودين رن ليفني تراب ر عن اتفاق سابق، وكان يت ين أن 
 يمر اليانون. وأنها استخدمر ساير التكتيكار ل تخ   من اليانون، لكنها لن تنبس.

 81/88/4182بيروت، المستقبل، 
 
 " إلى النصف35-شتاينتز: "إسرائيل" تخفض حجم صفقة الثانية من المقاتالت األمريكية "إف .26

سها بادو: أع ن و ير الشؤون ا ستراتيبيإ اإلسرايي ي يوفا  شتاينت  أمي، رن رسرايي   -اليدي 
ن، 35صن  من نوع نأن ميات إ أميركيإ ال 85ستتيدف ب    ثاٍن لشراء عدد يتراوآ بين عشر رلن 

 وهو ما يمث  ن و نصن ال دد الذي سبق أن أوردت  مصادر دفاعيإ من ال رفين.
و الر مصادر رن و ير الدفاع اإلسرايي ي موشي ي  ون، الذي  ار الو يار المت د  الشهر الماضي، 

إ و اريإ  اير  أخرت ع ن أن يخض  ذل  لموافيإ لبن 38رلن  15اتفق ع ن صفيإ مبدييإ تضف من 
 رسرايي يإ.

و ا  شتاينت  رن ثمإ م ارضإ كبير  ل بف الصفيإ التي  ر ها ي  ون، في  ين  بذ كثيرون  بف 
 اير . ومن المتو   اتخاذ  رار نهايي في هذا الصدد خال   85رلن  80مشتريار أ   يتراوآ بين 

ار المت يإ، ر  أن  عبةر عن اسياف الميب إ. وفي  ين امتن  شتاينت  عن الخول في تفاصي  المبا ث
ن و مولتها و درتها ع ن المناور  ت بي مت  بار رسرايي . 35تخون مما رذا كان مدت  ايرار نأن 

 و ا  نلسنا ممن يمن ون الموافيإ الفوريإ ع ن ما تيول  و ار  الدفاعن.
 87/88/4182وكالة رويترز لألنباء، 

 
 العربّية يمي إلطالق عملّية سالم على أساس المبادرةإسرائيلي لعقد مؤتمر إقل–توجه عربيبيري:  .27

كشن و ير ال  وف الصهيوني وعضو المب ي الو اري اسمني المصتر ني كو  بيرين عن وبود 
صهيونيإ ل يد مؤتمر ر  يمي، يضف نرسرايي ن ومصر واسردن والس وديإ ودو   –اتصا ر عربيإ 

 يإ سالف ع ن أساي مبادر  السالف ال ربيإ،  فتًا رلن الخ يج والمتر  وغيرها من الدو ، إل الق عم
صهيونيإ. وأشار نبيرين رلن أنَّ  –أنَّ نرسرايي ن تتب  ن و توسي  داير  الم ادثار وب  ها عربيةإ 

اسسابي  الي ي إ الميب إ ستشهد انفرابًا في ال ال ار ناإلسرايي يةإن م  الس  إ الف س ينيةإ،  اعمًا أنة 
ي شهدت  اليدي وغيرها من المنا ق سيصبس في اليري  ب ًء من الماضي، وسيت و  التوتر الذ

أنة  عماء المن يإ يدركون خ ور  اسوضاع، ويريدون انتها  الفرصإ اليايمإ  ، كمرل را  ريبابي
 إل دام ان  ان فيها.

 87/88/4182، 3414التقرير المعلوماتي 
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 "تشديد العقوبات على ملقي الحجارة" الكنيست يقر بالقراءة األولى مشروع قانون .28

ال يا  البديد : صادق نالكنيسرن اإلسرايي ي امي باليراء  اسولن ع ن مشروع  -اليدي الم ت إ 
  انون نتشديد ال يوبار ع ن م يي ال بار ن الذي  دمت  عضو الكنيسر المت رفإ ماري ريتن.

تماعي نفيسبو ن مخا بإ اإلسرايي يين و الر رغين ع ن صف تها الخاصإ ع ن مو   التواص  ا ب
نأود أن أ ن لكف بشرت مصاد إ الكنيسر باليراء  اسولن ع ن مشروع اليانون الذي  دمت  والياضي 

 بتشديد ال يوبار ع ن م يي ال بار ن.
وأضافر ن ي او  المشاغبون خال  السنوار الماضيإ المي باإلسرايي يين من خال  رلياء ال بار  

ن واض ا ل بمي  بأن ال بار  تيت  لذل  يب  النير رليها كمخالفإ خ ير  تستوب  ع يهف وليك
 عيوبإ خ ير ن.

 81/88/4182الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 المتطرف يهودا غليك: قال لي أنت عدو األقصى وأطلق النار .29

ثإ أسابي ، ت دم الناش  اليميني المت رن يهودا غ ي ، الذي ت رل لم اولإ اغتيا   ب  ن و ثال
 ب  أن ي  ق « عدو اس صن»سو  مر  يوف أمي و ا  رن الشا  الذي  او  اغتيال   ا  ل  رن  

 النار ع ي .
و ا  غ ي  مست يدا ال  يار اسخير   ب  رصابت : نتوبة  رلي وو ن  بالتي، وب  المسدي صوبي 

 و ا : أعتذر، أنر عدو اس صن وع ن اليياف بذل ن، وأ  ق النار.
 81/88/4182، 21ب عر 

 
 نتنياهو يطلب من حزبه االستعداد لالنتخابات .31

رر : في  ديث  م  كبار المسؤولين في نال يكودن، اليوف ا ثنين،     رييي ال كومإ 41عرر
 اإلسرايي يإ، بنيامين نتنياهو، منهف ا ست داد لتيديف موعد ا نتخابار ال امإ، وأن  يأم  عدف تيديمها.

ن ألتن نتنياهو ب سإ في مكتب ، يهر اليوف، كانر تهدن لمنا شإ رمكانيإ تيديف وباء أن  ب د أ
موعد ا نتخابار وم او ر و ير الماليإ، يايير لبيد، تشكي  ايتالن بدي ، ت دم نتنياهو م  
 مسؤولين في   ب ، و ذر من أن  يخشن تفك  ال كومإ ع ن خ فيإ الموابهار المتواص إ م  لبيد.

نهآرتين رن مسؤو  وا دا، ع ن اس  ، في ال يكود  ذر نتنياهو من عدف است داد  و الر ص يفإ
ال    لالنتخابار، وأن  من المفض  ا نتيار رلن  ين استكما  التصوير ع ن ت دي  دستور 



 
 

 
 

           43ص                                     3214 العدد:    81/88/4182 الثالثاء التاريخ:

ال    في نهايإ كانون اسو  )ديسمبر(، وا نتخابار لمنص  رييي ال    في السادي من كانون 
 .الثاني )يناير(

 87/88/4182، 21عرب 
 
 ائتالف نتنياهو يواجه أزمة عميقة .31

، عن أس د ت  مي، أن ناي  رسرايي ي من     نيش عتيدن 81/88/4182الحياة، لندن، ذكرر 
وصن الوض  في ا يتالن ال كومي  ايال: نهذي غابإ. وفوضن عارمإن، في أعيا  اتساع ر  إ 

مساي ، ما دف  برييي ال كومإ بنيامين نتنياهو رلن الخالفار بين مركبار ا يتالن في مخت ن ال
 بتماع تشاوري أمي  و  ا تما  تبكير ا نتخابار ال امإ « ليكود»استدعاء و راء ونوا    ب  

رلن ال اف الميب . واتفق م  يون في الشؤون ال  بيإ ع ن أن  رار  1081من موعدها الميرر عاف 
 ن غيري.تبكير ا نتخابار هو بيد نتنياهو دو 

واندل  خالن أمي بين   بي نيش عتيدن ونرسرايي  بيتنان  و  بنود في الموا نإ ال امإ ل  اف الميب ، 
فيما ص ةد نتنياهو الموابهإ م   عيمإ     نال ركإن و ير  اليضاء تسيبي ليفني بمعالن  أن  سي رآ 

ب ث  في ال بنإ الو اريإ ل تشري   مشروع  انون نالموا نإن ع ن ال كومإ اس د الميب ، وأن  لن ينتير
التي ترأسها ليفني. ويي   ب م الموضوع في ال كومإ ال ريق ع ن ال  ن في اليرار وتأبي  ، مث ما 

 كان ممكنًا لو تف ب ث  في ال بنإ الو اريإ ل تشري .
وكانر ليفني أربأر في شك  مفابئ ب م اليانون، أو  من أمي، في ال بنإ الو اريإ ما أثار 
غض   عيف نالبير اليهودين الو ير نفتالي بينير الذي أع ن أن عدف ر رار اليانون في ب سإ 
ال كومإ الميب إ سيدف  ب  لالنس ا  و  ب  من ا يتالن ال كومي. كما ي ال  بينير بأن يتف 

م يون دو ر في موا نإ ال اف الميب  ل مستو نار شرق البدار الفاص  وهو ما  10تخصي  ن و 
 ض  لبيد.يرف

واذ اء هذي الخالفار، وع ن رغف تأكيد  اد  أ  ا  ا يتالن عدف رغبتهف في تبكير ا نتخابار ر  أن 
م  يين يرون أن هذي الخالفار هي بدايإ تد رج نكر  ث جن سيكون ص بًا ع ن نتنياهو و فها  يا  

 عدف التوافق بين أ  ا  التي تشك  ا يتالن.
تسا ي هنتبي نليكودن     نيش عتيدن بافت ا  أ مإ نفي م اولإ من   واتهف ناي  و ير الخاربيإ

لتشكي  ايتالن  كومي بدي  برياسإ لبيدن. وأضان أن الخالفار بين مركبار ا يتالن ليسر 
أيديولوبيإ، وأن نتنياهو ليي م نيًا بانتخابار بديد  ستأتي ب  من بديد رييسًا ل  كومإ نوع ي    
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ف عبثًان. و الر الناي  من نليكودن تسيبي  وتوبي  ي أن ا يتالن ال الي بدوت من هدر ما  عا
 منهار وأن نليكودن سي م  ب د ا نتخابار الميب إ ع ن تشكي   كومإ يمينيإ ت كي رغبإ الش  .

من بهتهف أكد  اد  ال  بين الدينيين )ال رديف( نشاين ونيهدور هتورا ن، الم ارضين ال ذين 
هو من  كومت  ت ر ضت  اس  ا  ال  مانيإ، أنهما رفضا أخيرًا ا ترا ًا من أوسا  استثناهما نتنيا

 ريبإ من نتنياهو با نضماف رلن ا يتالن ال كومي ال الي ع ن  سا    بي نيش عتيدن 
ونال ركإن، وأع نوا تأييدهف تبكير ا نتخابار. واعتبر م  يون ا تما  تشكي   كومإ م  نال رديفن 

نيرًا لرفل  عيف نرسرايي  بيتنان و ير الخاربيإ أفيتدور ليبرمان الب وي م هف في غير وا  ي 
  كومإ وا د .

في غضون ذل   دمر  ركإ نميرتين اليساريإ الم ارضإ أمي مشروع  انون ل   الكنيسر ال اليإ 
لناي  والذها   نتخابار عامإ بديد . ومن المتو   أن يصور الكنيسر ع ن المشروع غدًا. وبرر ا

نيتسان هوروفتش خ و    ب  برنالتفك  ال اص  في ال كومإ ال اليإ غير اليادر  ع ن مواص إ 
 رييهان. وأضان رن الفوضن هي سيد  المو ن في ا يتالن ال كومي نوثمإ أبواء من ا  تيار 

 المتباد  بين مركباتها، ما ي و  دون استمرارهان.
ريإ  نان كريستا  تأ ف الوض  داخ  ا يتالن ال كومي رلن وع ا الم  ق المخضرف في اإلذاعإ ال ب

فيدان نتنياهو ثيت  بشريك  اسبر  في  كومت  و ير الما  ييير لبيد في أعيا  م او ر اسخير بي 
النبل لتشكي   كومإ بدي إ برياست . ورأت أن أماف نتنياهو خيارين: اسو  تبكير ا نتخابار لتبري 

أو ا تفاق م  اس  ا  الشريكإ في ال كومإ ع ن ربراء انتخابار مبكر  ب د م    الصين الميب ، 
 عاف ونصن ال اف، ع ن أن يتف ررباء البر في  ضايا خالفيإ.

أن أكد مسؤولون في     ال يكود في ي  م او ر تبن   ،81/88/4182، 21عرب وأضافر 
 مما تبدون و د تكون غير  اب إ ل   . انهيار ا يتالن ال كومي اإلسرايي ي أن ناس مإ داخ  أعمق

وني ر الينا  اإلسرايي يإ الثانيإ عن المسؤولين  ولهف: ناس مإ داخ  ا يتالن أعمق مما تبدو، ون ن 
نف   ببديإ رذا ما كان يمكن   ها.   ي ي  أن يتسب  ك  مشروع  انون با تكاكار وموابهار 

 وتهديدار با نس ا ن.
'هآرتي' اس مإ بأنها تبدو اسكثر بديإ منذ تشكي  ال كومإ، و الر رن  من بانبها وصفر ص يفإ

مشاري  اليوانين المخت ن ع يها هي ليسر السب  ال يييي لأل مإ ب  هي أعراضها، وما يين خ ن 
 ا ض رابار التي ت صن بال كومإ هي الش  ال ميق وان داف الثيإ والنفور بين اس ران.

 ومإ بأنها ن الإ بنون تسير ببموآ ن و انتخابار بديد ن.ووصفر اسوضاع داخ  ال ك
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 هآرتس: نتنياهو يلغي اجتماعا  لـ"حزب الليكود" لبحث أزمة الحكومة.. وأنباء عن نيته طرد لبيد .32
المستيب : ذكرر ص يفإ هآرتي ال بريإ، أن رييي الو راء اإلسرايي ي بنيامين نتنياهو ألتن 

ينوي عيدي أمي م  كبار أعضاء     نال يكودن، بسب  ا دياد  د   ا بتماع ا ستراتيبي الذي كان
 المأ ق ال كومي، وتردد أنباء عن ا تما  ربراء انتخابار مبكر .

و الر الص يفإ، ان نتنياهو كان ينوي استشار  و ير المواصالر رسرايي  كاتي، وو ير الداخ يإ 
فإ رلن عضو الكنيسر  يين رلكين. وكانر غ  اد رردان، وو ير ا ستخبارار يوفا  شتاينتي، رضا

وساي  رعالف رسرايي يإ أفادر أن شاي ار انتشرر في الكنيسر أو  من أمي، مفادها ان نتنياهو 
ينوي  رد و ير الماليإ يايير لبيد، وو ير  ال د  تسيبي ليفني من ايتالف  ال كومي واستبدالهما 

 باس  ا  الدينيإ.
أن نتنياهو ينوي رنهاء شراكت  م  لبيد، لكن نفور و ير الخاربيإ وذكرر مصادر في نال يكودن 

افيتدور ليبرمان من اس  ا  الدينيإ، ي و  دون ذل . ووفيا لرؤساء اس  ا  الدينيإ، فيد ت يوا 
 عروضًا لالنضماف رلن ايتالن نتنياهو ال كومي.

 81/88/4182المستقبل، بيروت، 
 
 اس خوفا  من حماسموقع "والال": "إسرائيل" تهاجم عب .33

تربمإ خاصإ:  ا  الم    السياسي واسمني في مو   نوالالن أفي سسخارون رن  -الرسالإ نر
هبوف رييي الو راء ناإلسرايي ين بنيامين نتنياهو وو ير الخاربيإ أفيتدور ليبرمان، ع ن رييي 

  اسمني م  الس  إ الف س ينيإ م مود عباي، ل  عد  أسبا  أبر ها الخون من تدهور الوض
 ماي وال ود  ل  ر  م ها. وأشار المو   رلن أن ل هبوف ع ن عباي سببي، هما توب  رييي 
الس  إ م مود عباي لمؤسسار اسمف المت د  لني  ا عتران بالدولإ الف س ينيإ، والثاني يت  ق 

 ب ركإ  ماي.
عن تدهور اسوضاع اسمنيإ وأوضس أن رسرايي  تهابف عباي سنها   تريد ت مي   ماي المسؤوليإ 

في الضفإ، وذل  خوفًا من تبدد ال ر  م  ال ركإ بت  ، مشيرًا رلن أن اليياد  السياسيإ   ترغ  
 بالتص يد م   ماي.

وأضان الكات  نلهذي اسسبا  من السه  ع ن نتنياهو اتهاف أبو ما ن، بالرغف من أن التنسيق 
 لياء بين  يادار البيش وضبا  أمنيين في الس  إن. اسمني مستمر، وهذ ما تف الت بير عن  في

وني ر  يادار البيش التي التير بضبا  كبار من الس  إ الف س ينيإ، رسالإ واض إ مفادها أن 
نرسرايي ن غير م نيإ ب يا  الس  إ، ع ن الرغف من تدهور اسوضاع اسمنيإ في الضفإ الم ت إ 
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وامر باستمرار التنسيق اسمني، ومن  أي عم يإ تخرج من واليدي. ورد ضبا  الس  إ بأنهف ت يوا أ
 الضفإ، ع ن الرغف من تدهور الوض  اسمني خاصإ  و  المسبد اس صن.

 87/88/4182الرسالة، فلسطين، 
 
 إصابة ضابط إسرائيلي في مواجهات عنيفة بالقدس .34

ياهرين ف س ينيين التد: أصي  ضاب  رسرايي ي في يدي ب د ت رض  إل الق المفر  ار من  ب  مت
  ر  ب د  الراف شمالي شرق اليدي الم ت إ مساء ا ثنين.

وذكرر ص يفإ نيدي ورن ال بريإ أن الضاب  أصي  ببتر ب يي في أصب ين من يدي نتيبإ 
 اإلصابإ، فيما تف ني   ل  الج في مستشفن نهداسان باليدي.

 81/88/4182الغد، عّمان، 
 
 لطبي للجليل الغربي في نهاريا للجرحى السوريين"األخبار": جناح خاص بالمركز ا .35

 يفا: ما  الر  ضيإ البر ن السوريين الذين ُي البون في المستشفيار اإلسرايي يةإ، غامضإ بدًا، 
بسب  الر ابإ ال سكريةإ التي ُت او  فرل الت تيف اإلعالمية ع ن هذي الياهر ، خصوصًا أنة عدد 

 .8441صادر الف س ينيةإ في المنا ق الم ت إ عاف البر ن في ارتفاع مستمٍر، وفق الم
، الذي أ ام  بيش ا  تال  في البو ن  هؤ ء البر ن يتةف استي ابهف أوً  في المستشفن الميدانية
الم تة ، ومن ثفة يني ون رلن المستشفيار الوا  إ شما  دولإ ا  تال : بوريةإ في  بريةا،  ين في 

رر ردار  المرك  ال بية مدينإ صفد، والمرك  ال بية  . وب س  م  ومار ناسخبارن  رة ل ب ي  التربية
ل ب ي  التربية في نهاريا ر امإ  سف خا  لم البإ البر ن السوريين، لمن  ا تكاكهف بالمرضن 
ا خرين، خصوصًا أنة أغ بيإ المرضن الذين ُي البون في المرك  نفس  هف من ال ر  الف س ينيين. 

يبدو أنة تكالين ال راسإ المشدةد  ع ن البر ن باتر تيل مضاب  دواير صن  عالو  ع ن ذل ، 
اليرار في بيش ا  تال . رذ ب س  المصادر عينها، ي ري بنود من بيش ا  تال  الترن التي 
ُي الج فيها البر ن السوريون ع ن مدار الساعإ، ويمن ون أية شخ  من ا  ترا  رلن الترفإ سوت 

 .  ال ا ف ال بية
 81/88/4182األخبار، بيروت، 
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 نسبة انخفاض الناتج المحلي بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر %0.4اإلحصاء اإلسرائيلي:  .36
 %0.4أفاد بيان لمكت  اإل صاييار المرك يإ اإلسرايي يإ أن أبمالي الناتج الم  ي انخفل بنسبإ 

ل اف، بسب  ال ر  ع ن غ   التي انتهر بين تمو /يوليو وأي و /سبتمبر ميارنإ م  الرب  الثاني من ا
أ /أغس ي. وذكرر و ار  الماليإ اإلسرايي يإ أنها تو  ر انخفال نسبإ النمو ا  تصادي  19في 
 بسب  هذي ال ر . 1084في 

وأوض ر في بيان أن نا  تصاد اإلسرايي ي   ي ا  مستيرا بفض  اإلبراءار التي اتخذتها الو ار  
تالي فمننا ن تيد أن هذي نتيبإ م دود  وليسر توبها  وي  اسمدن. وبال 1084-1083خال  

لف تتتير.  1085في  %1.1و 1084في  %1.4وأضافر الو ار  أن تو  اتها بت ييق نمو بنسبإ 
 .1083في ال اف  %3.1وسب  ا  تصاد اإلسرايي ي نموا بنسبإ 

 87/88/4182العربي الجديد، لندن، 
 
 شريح تفند الرواية اإلسرائيلية وتبين أن "رموني" ُقتل خنقا  ولم ينتحر"الطب الشرعي": نتائج الت .37

شار  ميار الميدسيين مساء ا ثنين، في تشيي  بثمان الشهيد يوسن الرموني، في  ريإ أبو ديي 
 شر ي اليدي الم ت إ.

 31وس  ف مدير م هد ال   الشرعي د. صابر ال الو ، م امي عاي إ الشهيد يوسن  سن رموني )
عاما(، التيرير اسولي لتشريس بثمان الشهيد الذي أبري في م هد نأبو كبيرن بناء ع ن     عاي ت  

 لكشن أسبا  ومالبسار ا ستشهاد.
وأوضس م امي مؤسسإ الضمير م مد م مود، أن نتايج التشريس كشفر أن سب  استشهاد الشا  

 رموني هي نالشنق الخنيين.
استب د نانت ار الشا ن ل د  أسبا  هي؛ أن الشخ  الذي ينت ر وأضان الم امي أن د. ال الو  

ُتكسر الفير  اسولن من الر بإ، ر  أن الفير  اسولن عند الشهيد غير مكسور ، ويوبد ما يسمن نال رق 
الرميإن وهي تكون موبود  ل شخ  الُمنت ر في  دمي ، بينما يهرر ل شهيد ال ر إ في يهري ولف 

 تيهر في  دمي .
يهرر نتايج الصفإ التشري يإ وبود ناخدود س بين  و  ال نق عند مستوت منتصن ال نق، وأ

ووبود بي  نن فيإن م ت مإ بص بإ ال ينين، ووبود بي  نن فيإن ع ن الس س الخاربي ل ريتين والي  ، 
 ووبود تورف وا تيان في اسعضاء الداخ يإ، رضافإ رلن وبود  ثار ل م يار رن اش.

87/88/4182الين، فلسطين أون   
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 عن الطعام وأسرى "هداريم" يتضامنون مع البرغوثي باإلضرابأسرى "الرملة" يهددون  .38
ناسيافن: أفاد م امي هييإ شؤون اسسرت والم ررين فادي عبيدار أن ثالثإ أسرت مرضن  -راف هللا 

ا تبابًا ع ن ييب ون بشك  دايف في مستشفن الرم إ اإلسرايي ي هددوا بفتس رضرا  عن ال  اف 
سياسإ اإلهما  ال بي ب ق المرضن وم البإ بمغالق ما يسمن مستشفن سبن الرم إ الذي يفتيد 

 لك  الميومار الص يإ.
( 881وفي السياق أفاد م امي الهييإ اشرن الخ ي  أن  الإ ا تيان تسود أسرت سبن هداريف )

البرغوثي ب بإ تصري ار ل  بمناسبإ  أسيرا ع ن اثر  ياف ردار  السبون ب    اسسير اليايد مروان
 الذكرت ال اشر   ستشهاد الرييي الرا   ابو عمار.

و ا  الم امي الخ ي ، في بيان الهييإ أمي أن أسرت هداريف  اموا بمغالق اليسف منذ الصباآ  تن 
الساعإ الساب إ مساء، رافضين الخروج رلن السا إ والن مرافق ال م  وعدف الت ا ي م  شر إ 

 لسبن كخ و  ا تبابيإ ع ن ع   البرغوثي.ا
81/88/4182األيام، رام هللا،   

 
 أسيرا   17نادي األسير: محكمة سالم العسكرية ُتصدر أحكاما  بحق  .39

ناسيافن: أفاد نادي اسسير أمي، بأن م كمإ ا  تال  ال سكريإ في نسالفن أصدرر  رارار  -راف هللا 
 9000-8000ر ع يهف غرامار ماليإ تراو ر م يمها بين ُ كف ب ق عدٍد من اسسرت، كما وفرض

ألن شيك . وأوضس النادي في بيان ص افي، أمي، أن الم كمإ  41شيك ، وتباو  مبموعها 
  كمر ع ن سب إ أسرت من م افيإ   يي يإ وذل  لمدد متفاوتإ

ير با ي ومن بنين، ُ كف ع ن خمسإ أسرت، بينما  كمر الم كمإ ع ن أسيرين من  ولكرف، وبا
 اس كاف ب ق أسرت من ناب ي و وباي.

81/88/4182األيام، رام هللا،   
 
 االحتالل يسمح بإدخال مواد البناء للمشاريع القطرية بغزة بعد رفض مصر إدخالها عبر معبر رفح .41

أشرن الهور: ب د أن أوشكر المشاري  التي تنفذ في   اع غ   بتموي  من دولإ   ر ع ن  -غ   
كام ، ل دف ردخا  مواد البناء الخاف لها من مصر  س  اتفاق أبرف سابيا، سم ر  التو ن بشك 

 الس  ار اإلسرايي يإ امي بمدخا  هذي المواد من م بر كرف أبو سالف التباري.
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و ا  و ير الشؤون المدنيإ الف س يني  سين الشيخ، رن  برت ا تفاق م  البان  اإلسرايي ي ع ن 
  اإلعمار والمواد الخاف رلن الي اع، الخاصإ بالمشاري  الي ريإ، وهي المن إ البدء بمدخا  مواد رعاد

 .1081التي برت اعتمادها في عاف 
وأشار المسؤو  الف س يني عن التنسيق م  البان  اإلسرايي ي، رلن أن  تف البدء بمدخا  هذي المواد 

  ن  ن من  4نإ م م إ بر شا  800ل ي اع اعتبارا من أمي، مشيرا رلن أن  من المنتير دخو  
، ابتداء «البيتومين»الخا  بالبنيإ الت تيإ، كما أن  من المنتير البدء بمدخا  ماد  « البسكوري»

شا نإ  800من اليوف ل ترل ذات . وأكد أن  تف ا تفاق م  البان  اإلسرايي ي ع ن ردخا  
 يوميا، لتت يإ ا تيابار الي اع من هذي الماد .« بسكوري»

، و يمتها 1081ر المشاري  التي تنفذ وفق المن إ الي ريإ لي اع غ   التي تف رصدها في عاف وكاد
ن و نصن م يار دو ر أن تتو ن، ب دما أو فر مصر ردخا  ما ي  ف هذي المن إ من مواد بناء منذ 

 بدايإ ال دوان اسخير ع ن   اع غ   التي انتهر  ب  ن و الثالثإ شهور.
81/88/4182دن، القدس العربي، لن  

 
 المحكمة المركزية اإلسرائيلية تعقد جلسة لمحاكمة قتلة الفتى محمد أبو خضير .41

 كي ابو ال الو : عيدر الم كمإ المرك يإ اإلسرايي يإ في اليدي اليوف ا ثنين ب سإ  -اليدي 
ا بخصو  م اكمإ المتهمين الثالثإ بيت  الفتن م مد أبو خضير ب ضور عاي إ الشهيد وم اميه

وصرآ الم امي ببار  في اعيا  الب سإ لر اليدي ان المتهمين الثالثإ انكروا التهف التي  مهند ببار .
 دمر ضدهف وان م امي المتهف ا و  ادعن بان  لف ينبس  تن اليوف بالتواص  م  موك   بسب  

رفا باخت ان واشار الن ان المتهمين الثاني والثالم اعت ناض رابار عي يإ ونفسيإ ي اني منهان.
الشهيد ابو خضير لكنهما ادعيا انهما لف يشتركا ب م يإ اليت  وان من نفذ اليت  هو المتهف ا و  

 نالمخت  عي يان.
لت ديد ا ثباتار ولسماع الشهود مشيرا الن  1085-8-85واوضس ان  تف ت ديد ب سإ اخرت بتاريخ 

 تهمإ ع ن المستو نين الثالثإ.شاهدا سي اولون اثبار ال 883ان  لدت النيابإ ال امإ 
87/88/4182القدس، القدس،   

 
 على التوالي 78االحتالل يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة  .42

(، منا   الموا نين 88|81يوف ا ثنين )الني : هدمر برةافار تاب إ لس  ار ا  تال  اإلسرايي يإ، 
. 8441الف س ينيين في  ريإ ال را ي  غير الم ترن بها في الني  بنو  اسراضي الم ت إ عاف 
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و الر مصادر ف س ينيإ، رن  وار كبير  من شر إ ا  تال  ون ري ال دودن والو دار الخاصإ 
ع ن  11ن أه ها وتشريدهف، وذل  ل مر  الر أ دمر فبر اليوف، ع ن ا ت اف  ريإ ال را ي  وهدف مساك

 التوالي.
87/88/4182قدس برس،   

 
 تحديات النساء المرابطات.. شعار مؤتمر "مسلمات من أجل األقصى" الخامس .43

” ( مؤتمرها السنوي الخامي ت ر ش ار 85/88عيدر مؤسسإ مس مار من اب  اس صن السبر )
، وذل  وس  مشاركإ واس إ من أعضاء ”المراب ار  راء  في المشهد الميدسي  و  ت دي النساء 

المؤسسإ ومندوباتها ونصيراتها من كافإ ب دار الداخ  الف س يني، واستضان المؤتمر الشيخ عبد 
الكريف  بابر  رييي مؤسسإ الصد إ الباريإ والم امي عمر خمايسي رييي هييإ مرك  م امون 

 من أب  اليدي.
ؤسسإ مس مار من اب  ا  صن شكرها الب ي  لك  من  ضر وفي ختاف المؤتمر وبهر ادار  م

وشار  بالمؤتمر، كما  دمر توبيهاتها من أب   ياد  ال م  النسايي الدعوي بشك  عاف، وش ذ 
 الهمف من اب  الدفاع عن المسبد اس صن المبار  و م   ضيت .

87/88/4182مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 فلسطيني ُيحرم عرض الفيلم اإليراني "النبي محمد" صلى هللا عليه وسلممجلس اإلفتاء ال .44

« النبي م مد»أشرن الهور: م  وض  ال مسار اسخير  ع ن الفي ف اإليراني الذي يبسد  يا   -غ   
ص ن هللا ع ي  وس ف، وهو الفي ف المثير ل بد  لتبسيد أ د الممث ين شخصيإ الرسو  بالصور 

دور السينما في  هران، انضف المب ي اسع ن لمفتاء الف س يني ل هييار والصور  ل رض  في 
الدينيإ السنيإ الرافضإ لألمر، وأصدر فتوت ي رف فيها تمثي  أدوار اسنبياء، وأمهار المؤمنين 

 ) وبار النبي(.
فالف و ال  مب ي اإلفتاء الف س يني وميري مدينإ اليدي، في فتواي البهار التي ت م  ع ن رنتاج أ

عن  يا  الرس  الكراف ومنهف الرسو  الكريف م مد ص ن هللا ع ي  وس ف، بو ن رنتاج امثا  هذي 
 اسفالف.

وأكد رييي المب ي وهو المفتن ال اف ل يدي والديار الف س ينيإ الميدسإ الشيخ م مد  سين، بوا  
  ال اليإ، والمرات  الساميإ، تمثي  الص ابإ الذين  م وا الرسالإ وب توها ل  الف، وهف أص ا  المنا  

يبو  تمثي هف ضمن »يصيبون ويخ يون، لذل   ا  »كونهف غير م صومين، وهف  س  ما  ا  
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ضواب  شرعيإ م دد ، ب يم يمث  دور الص ابإ من عرن بالتيوت والورع من الممث ين، وأن يكون 
 «.تمثي هف كما ورد في السير  دون رضافار تخرج الص ابي عن مكانت 

81/88/4182قدس العربي، لندن، ال  
 
 السلطات المصرية توسع المنطقة العازلة مع قطاع غزة وتواصل هدم منازل برفح .45

أن مصادر م   إ  الر رن الدولإ ]المصريإ[  81/88/4182المصري اليوم، القاهرة، نشرر 
ال دودي بين  متر أخرت إل امإ المن يإ ال ا لإ ع ن الشري  500تدري ميتر ًا بشأن رخالء مسافإ 

متر م   8000رفس و  اع غ   خال  اسياف الميب إ، ليكون ربمالي المسافإ التي سيتف رخالؤها 
 صرن ت ويضار لألهالي.

متر، موض إ  100وأوض ر المصادر أن هذا الميترآ يرب  رلن اكتشان وبود أنفاق تمتد لمسافإ 
متر اسولن، وسيتف ذل  خال  أياف. وأكدر  500من ً  إلتماف عم يإ اإلخالء لمسافإ الر 43أن  يتبين 

مصادر أمنيإ أن ال ناصر اإلرهابيإ في شما  سيناء تمكنر من رنشاء مستشفيار ت ر اسرل 
وورش لصيانإ السيارار وأخرت لصناعإ المتفبرار ومخا ن إلخفاء المتفبرار واسس  إ الناريإ 

 والسيارار المستخدمإ في ال م يار اإلرهابيإ.
عناصر في رفس عن  9ص يد م ارد  البماعار التكفيريإ تمكنر  وار البيش من  ت  وع ن 

 ريق  صن بوت ب ايرار اسباتشي، ليرتف  عدد من تف  ت هف من ال ناصر التكفيريإ خال  اسياف 
 1عنصرًا، ببان  تدمير مخ ن لألس  إ والمتفبرار بنو  رفس، وضب   81الي ي إ الماضيإ رلن 

 درابار بخاريإ دون لو ار م دنيإ. 9بؤر  ررهابيإ، وسيار ، و 31و رق وتدمير مشتب  فيهف، 
من الياهر  أن وكالإ أنباء الشرق اسوس  الرسميإ  81/88/4182وكالة رويترز لألنباء، وباء في 

متر رلن ألن متر كمر  إ ثانيإ وصو  رلن  500ذكرر أن مصر  ررر  ياد  عمق المن يإ نمن 
رلن  100يومي ل بالد خاصإ م  اكتشان أنفاق ت ر اسرل تب   أ والها ما بين ت ييق اسمن ال

 ألن متر.ن
و الر وكالإ أنباء الشرق اسوس  نتبين عدد   ي  من المنا   )من  ياد  عمق المن يإ ال ا لإ في 

 المر  السابيإ( سيتف ر التها خال  أياف.ن
نيال عن وكا ر أن وكالإ أنباء  87/88/4182الجزيرة. نت، الدوحة،في اإل ار نفس  ذكر مو   

فت إ نفق بديد  ع ن الشري   81الشرق اسوس   الر رن عناصر  ري ال دود المصري دمروا 
ال دودي في رفس. ومنذ هبوف كرف اليواديي شن البيش المصري عم يار عسكريإ  ت  واعتي  

 خاللها عشرار المس  ين  س  بيانار رسميإ.
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 عاية سلبية سوداء ضّد حركة حماسصحف مصرية تشن د .46

تشرين الثاني/ نوفمبر  81: سي رر ع ن الص ن المصريإ الصادر  الثالثاء 18عربي  -الياهر  
دعايإ س بيإ سوداء ب ق  ركإ ن ماين مصدرها اسبه   اسمنيإ، وف واها روايار عممتها  1084

ليواديين التي أدر رلن ميت  ت   اسبه   ع ن الص ن تشير رلن تور   ماي في عم يإ نكرف ا
صابإ  33   خرين، في سيناء،  ب  أسابي . 34بنديا، واذ

وب تر الدعايإ باتهاف خالد مش   رييي المكت  السياسي لرن ماين بأن  صا   فكر  ال م يإ، وأن 
و ير الداخ يإ السابق في ال ركإ فت ي  ماد هو منفذها، وأن و ير الخاربيإ السابق م مود ال هار 

 المشرن ع يها، من خال  غرفإ عم يار في غ  ! هو
وأبر ر الص ن ما وصفت  برنالتخب ن ر اء اتخاذ  رار ا نتخابار البرلمانيإ، ع ن الرغف من استمرار 
وعود ال كومإ بمبراء انتخابار مب ي النوا  في بدايإ ال اف الميب ، مشير  رلن أن هذا التخب  يسود 

نتخابيإ، رذ لف تنت  ب د من رعداد اليانون، م  سي ر  أبواء ا نيساف داخ  لبنإ تيسيف الدواير ا 
 ع ن اليوت السياسيإ التي فش ر في تشكي  ت الن  ادر ع ن خول الم ركإ ا نتخابيإ.

 81/88/4182، 48موقع عربي 
 
 النسور: يجب إلزام "إسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية .47

هللا النسور أهميإ رل اف رسرايي  باليبو  بالشرعيإ الدوليإ )بترا(: أكد رييي الو راء عبد -عمان 
وت بيق اليانون الدولي، م تبرا أن  نمن غير ال د  أن يبين الش   الف س يني الم رون ب  م  

 وثيافت  هو الش   الو يد من دون دولإن.
فابريت يو  باء ذل  خال  لياء النسور أمي رييي لبنإ الشؤون الخاربيإ في البرلمان اإلي الي

شيكيتو والوفد المرافق،  يم أكد أن بمي  الت ديار واس مار التي عاشتها من يإ الشرق اسوس  
 منذ ن و عاف ت ود ببذورها رلن نعدف ريباد    عاد  ل يضيإ الف س ينيإن.

81/88/4182الغد، عّمان،   
 
 : عميل لبناني يكشف أسرارهاحرونوتيديعوت  .48

، لمياب إ أبراها م  ق «يدي ور أ رونور». هذا هو عنوان ص يفإ أخ ر ال مالء يكشن أسراري
الشؤون ا ستخباريإ في الص يفإ، رونن برغمان، م  عمي  لبناني خدف ا ستخبارار  وياًل، يدعن 
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أمين عباي ال اج. اسسي إ كانر شخصيإ وعم يإ وكشفًا سسرار كانر رسرايي  ت ر  ع ن عدف 
 بين الرييي ال بناني بشير البمي  ورييي الو راء اإلسرايي ي منا يف بيتن.اإل رار بها، ومنها لياءار 

خالص  إلسرايي ، لكن في الو ر نفس ،  المياب إ باءر  وي إ بدًا، است رل فيها ال اج عمالت  واذ
شكا من سوء الم ام إ التي ت ياها من ا ستخبارار اإلسرايي يإ، ب د أكثر من ثالثين عامًا  ضاها في 

 ا  تال . خدمإ
 
 «رموني كالكالب»

، أ د أخ ر ال مالء بالنسبإ «رومينيتي »، كان ال مي  الم ي  بر«يدي ور أ رونور»ب س  وصن 
رلن أبه   ا ستخبارار في الشرق اسوس . وكان ل  دور أساسي في س س إ  وي إ من ال م يار، 

ستخباري باعتيا  الميار من أغ بها   ي ا   تن اليوف  ية السريإ. تسب  ال اج بنشا   ا 
 المخربين )الف س ينيين(، وساعد ع ن السي ر  ع ن أ نان كثير  من الوساي  اليتاليإ.

وب س  الص يفإ أيضًا، شار  في  ضايا وعم يار استخباريإ هامإ بدًا. وكان ي تبر خال  سنوار 
 «.ثرو  استخباريإ كبير  إلسرايي » وي إ 

تيق   ل  ر  ضد الف س ينيين، الذين  اولوا تصفيت ، و  ضد أ ارب  أما ا ن، فيخرج ال مي  ال 
نما ضد مشت ي .  ال بنانيين الذين انضف كثيرون منهف رلن     هللا، واذ

 
 مساعد كميل شمعون

وتكشن الص يفإ أن الرييي ال بناني اسسبق، كمي  شم ون، هرة  ال مي  ال اج من بنو  بيرور 
ر باليت  التي ت ياها من بهار ف س ينيإ ولبنانيإ. وب د ذل ، انضف رلن شر ها، بسب  التهديدا

ل  م  م  شم ون كمساعد، ومن ثف كرييي ل رس  الخا ، وأصي  في انفبار سيار  استهدن 
الرييي ال بناني. وخال  ذل  انكشن ع ن عال ار سريإ بين رسرايي  و    الكتاي ، و  يًا عيةن 

 ا ال   .ضاب  ا تصا  ال وبستي م  هذ
 تن « الو ش البشري»وتنوةي الص يفإ بأنة ا ستخبارار ال سكريإ اغتنمر الفرصإ لتبنيدها هذا 
 «.رومينتي »ت ول  رلن عمي  سري. واختار ل  ضاب  ا ستخبارار اإلسرايي يإ ليبًا باسف 

أكبر كميإ وكانر مهمت  المرك يإ و تذا  رصد ت ركار منيمإ الت رير الف س ينيإ في لبنان وبم  
ممكنإ من الم  ومار  ولها، وخاصإ ت   المت  يإ بأبو بهاد )الو ير(، وأبو الهو ، ونديف م ربيإ، 

 «.81بها  أمن »وعوني ال  و، ون يف بم إ من 
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من ال بنانيين والف س ينيين، ساعدوا كثيرًا  85وب س  ما ورد في المياب إ، تمكن ال مي  من تبنيد 
 .8411بريإ  ب   ر  لبنان اسولن عاف  في عم يار  صن وتوغالر

 
 اغتيال علي حسن سالمة

الذي كان م نيًا « 81أمن »وي ترن ال مي  بأن   دف م  ومار عن الشهيد ع ي  سن سالمإ،  ايد 
ب راسإ الرييي الرا   ياسر عرفار،  بي  اغتيال  في بيرور ب دما اتهمت  رسرايي  بتخ ي  عم يإ 

مني م  يار عن مكتب  وبيت  و ريي  ل  م ، ونادي ال يا إ البدنيإ الذي    بوا»ميونيخ. ويتاب : 
 «.يرتادي وعن عاي إ  وبت  م كإ بما  ال الف بوربينا ر ق

، وأن  ساهف في توفير 8411وتورد الص يفإ أن شبكإ رومينيتي  كان لها دور مرك ي في  ر  عاف 
 ا  بم يمها  ية الكتمان. و الر الص يفإ م  ومار  بي  عم يار نفةذر في الشرق اسوس ، و  ت

رن   اف بمدار  شبكإ تبسي من داخ   انور ل خضر  في  ية اسشرفيإ وساهف في رنياذ عدد كبير 
 من اإلسرايي يين.

 
 أنا وبشير في نهاريا

وص  م نا )الرييي ال بناني اسسبق( بشير البمي  مرار عدة  في يخر »أنة  « رومينيتي »يروي 
«. اءار في  يفا، وأن البمي  كان يصا  بصور  دايمإ ب الإ من التثيان في عرل الب رل يد لي
داخ   184شاركر في ر دت المرار في ابتماع بم  البمي  بمنا يف بيتن، في الترفإ »ويتاب : 

رسرايي  ارتكبر أكبر أخ ايها بتواص ها م  مسؤولي     »، مضيفًا: «فندق كارلتون في نهاريا
 «.لذين ور وها في لبنانالكتاي  ا

، ب دما خربر أغ    وار منيمإ الت رير من 8411وت فر الص يفإ رلن أن  م  نهايإ عاف 
بيرور، بدأ البيش اإلسرايي ي با نس ا  باتباي بنو  لبنان، فتتيةر  اب  عم  ا ستخبارار ضد 

  رلن بان  كمي  شم ون، المنيمار الف س ينيإ، وأيضًا تتيرر  يا  رومينيتي ، رذ استيا  من عم 
وبدأ ال م  كرب  أعما  يني  بضاي  عن  ريق البر والب ر في أن اء الشرق اسوس ، وراكف ثرو  

 كبير .
 87/88/4182األخبار، بيروت، 
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 تقرير: "إسرائيل" تكشف عن أعداد السياح العرب والمسلمين الذين يزورونها سنويا   .49
عواف الستإ اسخير  انت اشا  ادا وا ديادا م  ويا في عدد شهدر السيا إ الن رسرايي  خال  اس

 السياآ اليادمين من دو  رسالميإ وعربيإ   تييف عال ار دب وماسيإ م  رسرايي .
ألن سايس  150الن ا ن يفوق  1004وتيو  اإل صاءار ان عدد من  اروا رسرايي  سرا منذ عاف 

ما وص  ب ضهف بدواف  ترتي  اعما  تباريإ او مس ف وعربي، و د وص  م يمهف بدواف  دينيإ في
ألن  814 تن لمبرد التسوق. ووص  من اندونيسيا خال  السنوار السر الماضيإ ما مبموع  

ساي ا  31ألن سايس ومن الس وديإ  14ألن سايس ومن مالي يا  18سايس بينما وص  من اسردن 
 ساي ا. 841يي  ساي ا ومن   ر وس  نإ عمان وص  رسرا 891ومن ا مارار 

تبدر اإلشار  الن ان ا مر يت  ق بأر اف وفق السبالر اإلسرايي يإ التي تتبن  الس  ار نشرها كي 
  تمي بالتوب  اإليبابي في مبا  السيا إ. وتيو  مصادر رسرايي يإ م   إ ان ك      يتيدف ب  

ر وب د ال صو  ع ن موافيإ سايس من هذي الدو  يت و  الن بها  المخابرار نالشابا ن لف   ا م
المخابرار يتف من   تأشير  دخو  من و ار  الخاربيإ ب د التشاور م  مديريإ السكان والهبر . وايهر 
تيرير صادر عن مديريإ السكان والهبر  عدد السياآ اليادمين من عشر دو  رسالميإ منها اسردن 

 يي  م هما عال ار دب وماسيإ.ومصر وهما الدولتان الو يدتان بينها ال تان تيمي رسرا
وييهر التيرير ان أكبر عدد من هؤ ء السياآ خال  السنوار السر اسخير ،  د وص  من اندونيسيا 

 4441ساي ا من اندونيسيا مياب   14581لو دي  1083ساي ا: ووص  في عاف  814184رذ ب   
 ، أي ارتفاع بأكثر من ثالثإ اض ان.1004في  في عاف 

يا التي   تييف هي اسخرت عال ار دب وماسيإ م  رسرايي ، فيد وص  منها خال  اسعواف وأما مالي  
بينما  1154ما مبموع   1083ساي ا، وكان وص  منها ال اف الماضي  13413الستإ اسخير  

 ساي ا في . 514  يتباو   1004كان عدد السياآ المالي يين الن رسرايي  عاف 
إ المت د  الن رسرايي  خال  فتر  اسعواف الستإ التي يت دم عنها تيرير ووص  من ا مارار ال ربي
ساي ا ومن  13ومن   ر  31ساي ا بينما وص  من الس وديإ  891مديريإ السكان والهبر ، 

سايس خال  نفي الفتر  ال منيإ  100ساي ا ايضًا فيما وص  من الكوير  13س  نإ عمان وص 
 المذكور .

دد السياآ من المم كإ المتربيإ الذين وص وا رسرايي  خال  ذار الفتر  ال منيإ  د وييو  التيرير ان ع
فيما كانر ذرو  السيا إ المتربيإ الن رسرايي  في ال اف الباري رذ ب   عدد السياخ  9440ب   

ساي ا متربيا في  وص وا  951فنبد ان  1004ساي ا. وميارنإ م  عاف  1134المتاربإ  تن ا ن 
 في ت   السنإ، اما ا ن فيد ب   عددهف ثالثإ اض ان ما كان ع ي . رسرايي 
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أما بالنسبإ ل مم كإ ا ردنيإ الهاشميإ، فيد تضاعن عدد السياآ الذين يختارون رسرايي  كوبهإ 
ولتايإ ا ن. وب   ال دد اإلبمالي ل سياآ اسردنيين ع ن مدار اسعواف الستإ  1004سيا يإ منذ عاف 

 83333ساي ا. اما من مصر فيد وص  رسرايي  خال  اسعواف الستإ اسخير   18515اسخير  
فيد ب    8081  يت دت  1004ساي ا. وبينما كان عدد هؤ ء السياآ المصريين الن رسرايي  عاف 

 ساي ا. 4391خال  ال اف الباري لو دي 
ا  اماف موا نيها ل يار  الس  إ ومن الم فر لالنتباي ان الكوير أع نر الشهر الفاير انها ستفتس المب

سرايي  في ر مإ سيا يإ وبمصاد إ الس  ار اإلسرايي يإ. ومن المنتير ان يستي   الف س ينيإ واذ
السياآ  ايرتهف من الكوير الن عمان في اسردن ومن هنا  بواس إ  اف إ ركا  الن اليدي 

 في راف هللا.الشر يإ سداء الصال  في ال رف اليدسي الشرين ومن ثف التسوق 
هذا وتيو  مصادر م   إ ان السياآ اليادمين من هذي الدو  بممكانهف     عدف ختف بوا اتهف عند 
م ابر ال دود اإلسرايي يإ، وان الس  ار اإلسرايي يإ تستبي  لم ال  كهذي بتيإ عدف خ ق مصاع  

لوصو  مباشر  الن م ار لهف عند توبههف لدخو  دو  عربيإ. هذا واعتاد السياآ ال ر  والمس مين ا
سرايي  بواس إ سيارتهف الخاصإ.  بن غوريون او عبر م بر ال دود بين اسردن واذ

 I24 News ،87/88/4182موقع قناة 
 
 قطر تتعهد بتوفير دفعة عاجلة إلعمار قطاع غزة .51

ر    اليدي دور كوف: أكد رييي الو راء الي ري، و ير الداخ يإ الشيخ عبد هللا بن ناص -راف هللا 
 ثاني أن اليياد  الي ريإ ستيوف بدعف عم يإ اعاد  اعمار غ   بدف إ ماليإ عاب إ.

باء ذل  خال  مبا ثار أبراها    ثاني، م  رييي  كومإ التوافق رامي ال مد هللا، اليوف ا ثنين، 
  و  ت ورار اسوضاع في ف س ين، وأوب  الت اون بين الب دين.

أكتوبر/ تشرين  81الدولي إلعاد  رعمار   اع غ  ، الذي عيد في  وت هدر   ر في مؤتمر الياهر 
 أو  الماضي، بن و م يار دو ر إلعاد  رعمار غ  . 

 81/88/4182القدس، القدس، 
 
 الحكومة المغربية تؤكد أن مدونة الجمارك تحظر التعامل التجاري مع "إسرائيل" .51

لن تستصدر  انونا ي ير الت ام  التباري م   اليدي ال ربي: أكدر ال كومإ المتربيإ انها –الربا  
 رسرايي  سن الم امالر التباريإ م  الدولإ ال بريإ ممنوعإ باليانون المنيف ل بمار .
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و ا  ردريي اس مي اإلدريسي، الو ير المتربي المك ن بالمي انيإ، خال  التصوير ع ن الب ء اسو  
مب ي النوا ، رن الم امالر التباريإ م  الكيان ب 1085الخا  بالموارد من مشروع  انون ماليإ 

 الصهيوني ممنوعإ بميتضن مدونإ البمار  والضراي  غير المباشر .
ورد ع ن الم البين بالت دي  المت  ق بمن  الم امالر التباريإ م  اسرايي  نان دعف ونصر  اليضيإ 

 و نين.الف س ينيإ و ير الت ام  م  هذا الكيان التاص  هي مسالإ ربماع 
 81/88/4182القدس العربي، لندن، 

 
 وروبي ينفي ما تردد عن خطة لديه لمعاقبة "إسرائيل"االتحاد األ  .52

اليدي دور كوف:  الر المسؤولإ البديد  عن السياسإ الخاربيإ لالت اد ا وروبي  -بروكس  
ي  رذا اتخذر فيدريكا موبريني ا ثنين، رن ا ت اد ا وروبي   ي ت ف فرل عيوبار ع ن اسراي

 خ وار ل ر  إ    الصراع ا سرايي ي الف س يني ع ن أساي  ياف دولتين.
و ا  دب وماسيون اوروبيون، رن ا ت اد يب م عن سب  بديد  ل ضت  ع ن اسرايي  ل م ها ع ن 
و ن بناء مستو نار ع ن ا راضي الف س ينيإ في  ين وص  ا  با  من البرنامج ا ستي اني 

 .ذرو  بديد 
 و الر موبريني، ان ا ت اد ا وروبي ليسر لدي  خ إ من هذا النوع.

وأضافر أن ميا  هآرتي اشار الن وثييإ داخ يإ   بتها  كومار ا ت اد ا وروبي  ب  ب ل 
 الو ر   تمث  سوت نفرضيإ عم  فنيإن.

اليوف ترك  و الر موبريني في مؤتمر ص في، رن النياش بين و راء خاربيإ ا ت اد ا وروبي 
بدربإ أكبر ع ن نكيفيإ بدء عم يإ ايبابيإ م  ا سرايي يين والف س ينيين إلعاد  ر الق عم يإ 

 سالف.ن وتاب ر نلف تكن ع ن ا  الق  ضيإ ع   او م ا بإ أي أ دن.
و ا  و راء الخاربيإ في بيان بشأن عم يإ السالف في الشرق ا وس  رن ا ت اد ا وروبي يستنكر 

بناء ا ستي اني ا سرايي ي البديد. واضافوا أن  نينبتي تبن  الت ركار التي تشك  في خ   ال
 ا لت امار الم  نإ ب   تفاوضين.

و الر موبريني ان الو راء  رروا ندعف مبادرار بديد  إلعاد  ا الق عم يإ سالفن. وأضافر: 
نما م  نسنبني ع ن رمكانيإ وبود ر ار عم  ر  يمي وسن م  ليي في  م  ا لو يار المت د ... واذ

 ب ل الدو  ال ربيإ ا ساسيإن.
 87/88/4182القدس، القدس، 
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 االتحاد األوروبي يلوح بالمزيد من اإلجراءات في حال مضي "إسرائيل" باالستيطان .53
ناسيافن: لوآ ا ت اد اسوروبي بالم يد من اإلبراءار في  ا  استمرار النشا ار  -اليدي

سرايي يإ و ا  نيرا   ا ت اد اسوروبي الوض  وا ثار اسوس  عن كث  ويبين ع ن ا ستي انيإ اإل
است داد  تخاذ م يد من اإلبراءار من أب   مايإ بدوت    الدولتينن ب د أن أكد ع ن أن 
اليرارار ا ستي انيإ اإلسرايي يإ اسخير  في اليدي نتهدد بديًا رمكانيإ أن تكون اليدي عاصمإ 

 ل دولتينن. مستيب يإ
و ذر ا ت اد اسوروبي في بيان صدر عن و راء خاربيت  ب د ابتماعهف مساء أمي في بروكس  
ووص ر نسخإ من  لر ناسيافن من أن: أي تتيير في الوض  اليايف )في المسبد اس صن( ستكون ل  

دن كوصي ع ن  ثار عمييإ م ع عإ لالستيرارن و ا  ني ترن ا ت اد اسوروبي تمامًا بدور اسر 
 الميدسار اإلسالميإ في اليدين.

ودعا ا ت اد اسوروبي نإل دام تتيير بوهري في اسوضاع السياسيإ واسمنيإ والوض  ا  تصادي 
في   اع غ  ، بما في ذل  نهايإ ال صارن و ا  نرن ال ود  رلن الوض  اليايف  ب  الن اع اسخير 

    دور رييسي في البهود الدوليإ لدعف و ن ر الق نار ليسر خيارًا. ا ت اد اسوروبي مست د ل
دايف، بما في ذل  من خال  التنشي  السري  والتوس  الم تم  في ن اق وو يإ ب ثإ الشر إ 

. ي م ا ت اد اسوروبي بمي  اس ران الم نيإ ع ن تهييإ اليرون EUBAMاسوروبيإ في رفس 
 ل سماآ لها أن ت    مث  هذا الدورن.

ا ت اد اسوروبي ال كومإ الف س ينيإ ع ن تولي مسؤولياتها تدريبيا في غ   بما في ذل  و م 
الم ابر و ا  نيدعف ا ت اد اسوروبي بهود  كومإ التوافق الو ني الف س ينيإ والرييي عباي 
 ويشب  بشد  الس  إ الف س ينيإ ع ن أن تتولن تدريبيًا عم ها ال كومي في   اع غ  ، بما في ذل 

 في مبا  اسمن واإلدار  المدنيإ ومن خال  وبودها في نيا  ال بور في غ  ن.
 81/88/4182األيام، رام هللا، 

 
 األمم المتحدة تحذر من تصاعد المواجهة بين "إسرائيل" والفلسطينيين .54

اليدي دور كوف:  ذر مسؤو  كبير في ا مف المت د  ا ثنين  -اسمف المت د  )الو يار المت د ( 
مب ي اسمن من ان ال نن في اسرايي  وا راضي الف س ينيإ سيتصاعد في  ا  عدف عود  ال رفين 

 سري ا الن م ادثار السالف.
خال   85و ا  مساعد ا مين ال اف لألمف المت د  يني تويبرغ فراند ن اماف اعضاء المب ي الر 

 ر اهميإ مما هو ع ي  اليوفن.ابتماع  و  الشرق ا وس : نال ود  الن المفاوضار لف يكن أكث
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وأضان: نبدون الت اف صادق من ال رفين وت سن شام  في  يا  الف س ينيين، يب  ان نتو   
 تدهورا اضافيا في الوض  ا مني وتوس  اعما  ال نن ال اليإن.

و و  الوض  في   اع غ  ،  ا  مساعد ا مين ال اف لألمف المت د  لمب ي اسمن ان هنا  نب ل 
 رار التيدفن بخصو  عم يإ اعاد  ا عمار لكن نالشؤون ال امإ في غ   تبين هشإن.اشا

عاما من ا  تال  وعدف ا را  تيدف في اتباي    الدولتين يشير  50و ا  ان نوا   استمرار  والي 
 الن ان بولإ ال نن البديد  ليسر بب يد ن.

 87/88/4182القدس، القدس، 
 
 مجلس األمن دون تحديد سقف زمني إلنهاء االحتالللقتراح صيغة قرار االتحاد األوروبي يستعد ال .55

عبد الرؤون أرناؤو : تست د دو  ا ت اد اسوروبي لتيديف ا تراآ رلن اليياد  الف س ينيإ يتضمن 
ال ربي الم م  تيديم   ريبًا - واف  سياسيإ بمياب  ردخا  ت ديالر ع ن مشروع اليرار الف س يني

 رلن مب ي اسمن الدولي.بال ون اس رق 
و ا  مصدر أوروبي لرناسيافن ان  ن ريبا سيتف استكما  ال رل الذي ت م  ع ي  فرنسا وألمانيا 

 وبري انيا وسيتف تيديم  رلن اليياد  الف س ينيإ بوصف  ا ترا ًا أوروبيًان.
يد وأضان المصدر، الذي فض  عدف الكشن عن اسم  نال رل سيتضمن ان  بمياب  عدف ت د

فان دو  ا ت اد اسوروبي اسعضاء  8491سين  مني م دد إلنهاء ا  تال  اإلسرايي ي سراضي 
في مب ي اسمن سيدعمون اليرار، باعتبار أن ما في  من بنود أخرت سبق أن أكد ع يها ا ت اد 

مسبو إ، فيما اسوروبي، وأن يكون ا ت اد اسوروبي أكثر است دادًا  تخاذ موا ن  ا مإ، وربما غير 
 يت  ق بالنشا ار ا ستي انيإ اإلسرايي يإ رضافإ رلن الت ام  م  الس  إ الف س ينيإ بصفتها دولإن.

وأشار المصدر اسوروبي بهذا الشأن رلن أن ا ت اد اسوروبي بدأ ف  يا منذ ن و الشهر بالت ام  م  
أن اليبو  بالر مإ اسوروبيإ من شأن   الس  إ الف س ينيإ باعتبارها ندولإ ف س ينن ر  ان  أكد ع ن

 أن يص د من هذي الخ و .
 81/88/4182األيام، رام هللا، 

 
 "العربي الجديد": كيري هدد السلطة بعقوبات سياسية ومالية حال توجهت لمجلس األمن .56

إ  الر مصادر م   إ لص يفإ نال ربين ال ندنيإ، رنة و ير الخاربيإ اسمريكيإ بون كيري هدد الس  
الف س ينيإ بفرل عيوبار سياسيإ وماليإ ع يها في  ا  استمرر بمصرارها التوب  لمب ي اسمن 

 ن.8491من بمشروع  رار نرنهاء ا  تال  اإلسرايي ي عاف 
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وأضافر المصادر انة اتصا  و ير الخاربيإ ا مريكيإ كيري بالرييي الف س يني م مود عباي  م  
  بسب  نخ ور  أي خ و  أ اديإ البان ن، كما ولوآ بال يوبار تهديدا ل س  إ الف س ينيإ، وذل

الماليإ والسياسيإ اسمريكيإ التي  د تفرضها الو يار المت د  ب ا  توب  الف س ينيون لمب ي اسمن 
في نهايإ الشهر ال الي أو في بدايإ الشهر اليادف. وتاب ر المصادر   ولها رنة نال ريق اسكثر بدوت 

 مفاوضار، فيما ت رق عبةاي في  ديث  م  كيري رلن أهميإ تهديإ اسوضاع في اليدي هو ال ود  ل
 من أب  عدف ت ور اسمور بشك  خ يرن.

من بهإ أخرت، وفي سياق متص ،  الر المصادر رنة نلبنإ المتاب إ ال ربيإن ستبتم  نهايإ الشهر 
روع ن رار عربي ف س يني إلنهاء ال الي في الياهر ، وذل  من أب  وض  ال مسار اسخير  ع ن مش

ن وذل  تمهيدا لتيديم  لمب ي اسمن الدولي، في  ين يستب د 8491ا  تال  اإلسرايي ي عاف 
م ة  ون أن يتف  رآ المشروع خال  الشهر ال الي رغف وعود الرييي الف س يني عباي بالتوب  هذا 

 الشهر لمب ي اسمن.
إ أمريكيإ ستؤدي رلن من  الرييي الف س يني الذها  وت دثر مصادر عن نممارسإ ضتو ار عربي

رلن مب ي اسمن خال  الشهر ال الين، وذل  رغف أنة خ ا  الرييي الف س يني عباي خال  
سنوار ع ن ر ي  ال عيف الف س يني ياسر عرفار  ال  في  نرن لف ت ص   80مهربان ر ياء ذكرت 

ل مشروع الف س يني، أو من خال  رسيا   ف س ين ع ن دعف تس  أصوار من دو  مب ي اسمن 
عبر الفيتو اسمريكي فمنة ف س ين ست ت ق بالمنيمار والم اهدار الدوليإ وأولها الم كمإ البناييإ 

 الدوليإن.
 87/88/4182العربي الجديد، لندن، 

 
 البرلمان اإلسباني يناقش االعتراف بفلسطين .57

اليوف بمنا شإ ا تراآ ي لة ال كومإ ع ن ا عتران  شو ي الريةي: يبدأ البرلمان اإلسباني -مدريد 
بدولإ ف س ين  تن رن ت ذةر التوص  رلن اتفاق سالف م  رسرايي ، كما يدعو رلن التنسيق بين الدو  

 اسعضاء في ا ت اد اسوروبي لالعتران بالدولإ الف س ينيإ في ر ار    نهايي وشام .
أن ال    ا شتراكي، وهو صا   المبادر ، توص  في من مصادر سياسيإ رفي إ « ال يا »وع مر 

الساعار اسخير  رلن اتفاق م  ال    الش بي ال اكف ع ن ن  لال تراآ من شأن  أن يستي   
تأييد بمي  اليوت السياسيإ الممث إ في البرلمان. وأفادر المصادر بأن ا  تراآ يتضمةن النيا  اسرب  

ران بالدولإ الف س ينيإ كنتيبإ لمفاوضار تضمن اسمن والسالف ا تيإ: أوً ، الس ي رلن ا عت
ل  رفين وا تراف  يوق الموا نين واسمن اإل  يمي. ثانيًا، التنسيق في ر ار المؤسسار اسوروبيإ من 
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أب  الدف  باتباي ا ستينان ال اب  ل مفاوضار. ثالثًا، ا عتران بدولإ ف س ين في  ا  فش  
ف رسبانيا المفاوضار أو ت ثره ا بال مبرر. راب ًا، الت ر  ديب وماسيًا في مب ي اسمن الذي ستنضة

 رلن عضويت  اعتبارًا من م    ال اف الميب ، ل توص  رلن    عاد  ودايف.
ووبهر مبموعإ من أعضاء مب ي الشيوخ بيانًا رلن ال كومإ ت البها في  با عتران بدولإ ف س ين 

نهذا ا عتران ليي موبهًا ضد رسرايي ... ب  يهدن رلن المساعد   ن ب  فوار اسوانن، مؤكد  أن
 ع ن استينان المفاوضار والتوص  رلن ت ييق تيدف  يييين.

 81/88/4182الحياة، لندن، 
 
 وزير الخارجية البريطاني: نتوقع مبادرة مفاوضات جديدة قريبا   .58

ر: نن ن واض ون في أننا سنواص  وسيف ربراهيف:  ا  و ير خاربيإ بري انيا في ي  هاموند ل سفي
ردانإ المستو نار غير الشرعيإ، لكال السببين: سنها غير شرعيإ وسنها ت  ق الضرر ب م يإ 
السالفن،  ب  أن يضين نن ن مصممون ع ن عدف السماآ بم امإ مستو نار بديد  تنشئ  يايق 

ا أننا نأم  ا نتيا  في بديد  ع ن اسرل. يب  أ  يسمس لها بت ديد الوض  ع ن اسرل، بم
 المستيب  رلن    الدولتينن.

وشدد ع ن أن ا ت اد اسوروبي   يريد اليف  رلن اليياد ، وأن ك  ما ييوف ب  ا ن هو لدعف 
المساعي اسميركيإ. و ا  ننرت هذي المسألإ )أدوار الضت ( ب ءا من السؤا  اسوس   و  كين 

ت اد اسوروبي ع ن كام  ا ست داد ل    دوري. لكن نرت أنها يمكن رعاد  ر الق عم يإ السالف. ا 
يب  أن تكون عم يإ بيياد  الو يار المت د ، ونت    رلن الو يار المت د  ومصر ع ن وب  

 الخصو  ل  م  م نا عن كث ، لب   ال م يإ تت ر  مبددان.
عتيد أننا بمي ا ندر  أن   تن وكشن هاموند عن مبادر  مرتيبإ بديد  إل الق المفاوضار،  ايال نأ 

تمر ا نتخابار النصفيإ اسميركيإ لف يكن هنا  تيدف كبير، لكن هنا  نافذ  ا ن، وبمي نا واض ون 
 بدا بأننا نت    رلن مبادر  خال  اسسابي  الميب إ لكي تأخذ هذي ال م يإ رلن اسمافن.
 81/88/4182السفير، بيروت، 

 
 محاصرون بمخيم اليرموكألف فلسطيني  18األونروا:  .59

ألن  81م مد النبار:  ا  المفول ال اف لوكالإ )اسونروا( بيير كرينبو  رن  -اسغوار/ اسردن 
نهف ي انون   بئ ف س يني   ي الون م اصرين في مخيف اليرمو   ر  ال اصمإ السوريإ دمشق، واذ

 أوضاعا مأساويإ وص بإ.
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اع ال بنإ ا ستشاريإ سونروا المن يد في من يإ الب ر في ك مإ ألياها في ابتم-وأضان كرينبو  
أن هؤ ء ي يشون أوضاعا ص بإ م  دخو   -المير باسردن ب ضور ممث ين عن الدو  المان إ

فص  الشتاء، وأن م اناتهف ت داد نتيبإ نالبرد والخونن، مشيرا رلن انخفال المساعدار التي كانر 
 ي.تيدمها أونروا لهف منذ الصين الماض

وكشن المفول ال اف عن مبا ثار تبريها أونروا م  الس  ار السوريإ لتوفير كميار أكبر من 
 المساعدار لالبيين في المخيف دون أن يذكر أسبا  هذا ا نخفال.

 د  -البال  عددهف أكثر من نصن م يون-من الالبيين الف س ينيين في سوريا  %90وتاب  أن ن و 
 ل مر  الثانيإ في لبنان أو في سوريا، وفي تركيا أو في مصر.أصب وا نا  ين أو  بيين 

وأشار رلن وبود   ن الف س ينيين الذين ن  وا من سوريا في مصر، وأنهف ني انون أوضاعا 
ص بإن، لكن  ر   باست داد الس  ار المصريإ لمنا شإ أوضاعهف م  أونروا، كما كشن عن وبود 

ن  وا لألردن، متمنيا أن تسمس الس  ار اسردنيإ ببيايهف  ألن  بئ من ف س ينيي سوريا 84ن و 
 ع ن أراضيها  تن تنب ي اس مإ في سوريا.

وب س  كرينبو ، فمن هنا  ن و أرب إ   ن موين من وكالإ أونروا ي م ون لتيديف اإلغاثإ 
في عداد  مويفا أثناء أداء عم هف، و  ي ا  ب ضهف 84لالبيين الف س ينيين في سوريا،  ت  منهف 

 المفيودين.
مدرسإ تاب إ سونروا تشك  أكثر من ث ثي مداري الوكالإ بسوريا باتر غير صال إ  19وأكد أن 

مدرسإ رلن مأوت سكثر من ستإ   ن  بئ، م تبرا أن المداري  85لالستخداف، بينما ت ولر 
ا  المدنيين الذي تيهري الوا  إ في م ي  اليتا  نت د مثا  دراماتيكيا ل تباه  السافر ل رمإ  ي

 أ ران الن اع والذي ينبتي أن تتف ردانت ن.
وتاب  أن  ثار الن اع في سوريا   ت ا  كارثيإ ع ن السوريين وع ن  بيي ف س ين ع ن  د سواء، 

الذي غالبا - يم يستمر اليتا  بشراسإ في ال ديد من اسماكن، وتبين أنما  ال نن ضد المدنيين 
 أمرا بال  ال ساسيإ. -ومت مدا ما يكون عشواييا

ونوي كرينبو  في ك مت  رلن الوض  المالي لألونروا، مشيرا رلن أن ال ب  في موا نتها ب   في 
م يون دو ر، وهو أ   بي ي  من  45يونيو/  يران الماضي ن و سب ين م يون دو ر، ويب    اليا 

 ال اف الماضي.
م يون دو ر، مناشدا الدو   10و 95ما بين  1085ف وتو   أن يتراوآ ال ب  في الموا نإ ل ا

المان إ الوفاء بالت اماتها تباي الالبيين، منتيدا بشك  واضس ما سماي المساعدار اإلنسانيإ ال اريإ 
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التي يتف ررسالها في أو ار اس مار وال وارئ،  ب  أن يتراب  ا هتماف وبالتالي التبرعار الماليإ 
 وء ع ن اس مار.عندما يتو ن تس ي  الض

من بهإ أخرت  ا  كرينبو  رن هنا  تبا ؤا في عم يار رعاد  رعمار الي اع، ع ن الرغف من تو ي  
 اتفا يإ بهذا الشأن بين ال كومإ الف س ينيإ واسمف المت د .

ووصن عم يار رعاد  اإلعمار برنغير الف الإ والب ييإ مما سي يد م انا  الناي في فص  الشتاءن، 
اس ران كافإ ل تو ن عن ما أسماي نل   السياسإ ع ن  سا  الت يين اليايسينن، والبدء فورا ودعا 

 بمعاد  رعمار الي اع.
وشدد ع ن أن البهود الدوليإ ستتمكن في النهايإ من رعاد  رعمار البيور التي دمرر في الي اع، 

سكان الي اع الذين ي انون من لكن  أكد أن الرهان اسهف يكمن في رعاد  ترميف النوا ي النفسيإ ل
 ال صار رضافإ ل  ر  التي عاشوها الصين الماضي.

 87/88/4182الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 األونروا: منطقة مصر العازلة ستحول غزة لسجن كبير .61

المير م مد النبار:  ا  مدير عم يار وكالإ )اسونروا( في   اع غ   روبرر تيرنر، رن  -الب ر 
إ التي تيوف الس  ار المصريإ بمنشايها ع ن  دود الي اع ستؤدي لش ور الف س ينيين المن يإ ال ا ل

 بأنهف في سبن كبير، واصفا ال صار الذي يت رل ل  الي اع برناليالف واليات ن.
وأضان تيرنر في مؤتمر ص في عيدي م  المفول ال اف ل وكالإ الدوليإ في الب ر المير باسردن 

 بنإ ا ستشاريإ سونروا اليوف ا ثنين، رن خدمار أونروا لسكان الي اع لن ع ن هامش ابتماعار ال
 تتأثر بم امإ المن يإ ال ا لإ من  ب  الس  ار المصريإ.

وأضان نلكن سكان الي اع سيش رون أن هذي المن يإ تشك  عبيا نفسيا كبيرا ع يهف، وست يد من 
 ض  المأساوي الخ ير لسكان الي اع.ش ورهف بأنهف ي يشون في سبن كبيرن، منبها رلن الو 

ونب  المسؤو  الدولي رلن أن  ال  الصن اسو  في   اع غ   الذي دخ  المدرسإ هذا ال اف والبال  
من ال مر ستإ أعواف نعاش خمسإ  رو  خال  سنوار عمري اليصير ن، وأضان ن  ينبتي أن نيو  

   ون م  سن تكون هذي ال ر  هي اسخير ن.هذي ال ر  الثالثإ أو ت داد ر مها، ب  ع ينا أن نيو 
 87/88/4182الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 طبيب نروجي عالج جرحى في حرب غزة يمنع من دخول "إسرائيل" لـ"اعتبارات أمنية" .61
أ ن  : من ر ال كومإ اإلسرايي يإ ال بي  النروبي مادي غي برر من دخو   -اليدي الم ت إ 

 يست ي  دخو    اع غ   عبرها، لكنها  الر ان هذا المن  ليي نهاييًا.اسرايي ، ما ي ني ان    
وكانر وساي  ا عالف النروبيإ ني ر نبأ من  دخو  ال بي  الذي  ضن الصين الماضي في   اع 
غ   وهو ي الج المصابين الف س ينيين في مستشفن الشفاء خال  ال ر  ا سرايي يإ ضد   اع غ  ، 

 ًا.يوم 50والتي استمرر 
و ا  النا ق باسف و ار  الخاربيإ اإلسرايي يإ بو  هيرشسون لوكالإ نفراني برين: نمن  من دخو  
رسرايي ن، موض ًا ان ناليرار اتخذ نتيبإ  عتبارار أمنيإ وليي عيابًا. وبالتالي   يوبد ل  ر ار 

ال  ما دامر  مني م ددن. وأضان ان المن  نليي لألبد، كما اشار الب ل، لكن سيبين ع ن  
 ا عتبارار ا منيإ التي  ادر الي  ع ن  الهان.

 81/88/4182الحياة، لندن، 
 
 فيلسوف فرنسي يطلب نقل مقر األمم المتحدة للقدس .62

اسناضو : رأت الفي سون الفرنسي ريبيي دوبري أنة مير منيمإ اسمف المت د  ينبتي أن يكون في 
يرا رلن أنة اختيار نيويور ، ال اصمإ ا  تصاديإ سكبر مدينإ اليدي، مهد ال ضارار ال الميإ، مش

  و  عسكريإ في ال الف، ينب  من نخ   غري ن بين ال ق واليو .
أنة نمير منيمإ اسمف المت د  التي  -بمؤتمر عيد نهايإ اسسبوع الماضي في توني-وأوضس دوبري 

سكريإ، وأمر ني     يت    سوت تنييف تمث  أدا  ل يانون الدولي بامتيا ، موبود في     أ وت  و  ع
تصوير في الب سإ ال امإ، غير أنة مب ي اسمن وع ن رأس  الو يار المت د  اسميركيإ، سيرف  

 الفيتو أماف اليرارن.
و دف دوبري أ دم مؤلفات  الصادر  ت ر عنوان نما الذي تبين من التر ؟ن و اف ب رل دعايف 

نةها نفن ترغي  السي ر  في   و  المسي ر ع يهفن، م تبرا أنة التر  الهيمنإ التربيإ التي يصفها بأ
الذي تتمث  ر دت أهف أهداف  في نت وي  ال الف رلن سوق كبير  يت و  بموببها بمي  سكان  رلن 

 مسته كين، مبردين من الذاكر ، ومن الييفن.
 81/88/4182الجزيرة. نت، 
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 مليون طفل أمريكي مشرد 2.5تقرير:  .63
يتد بري: كشن تيرير أميركي عن أن عدد اس فا  المشردين في الو يار المت د  في ا دياد أسوش

م يون  ف   1.5ب تر  1083مض رد، مسبال  فال مشردا من ك  ثالثين  فال، وأن  صي إ عاف 
 مشرد.

 أن المشك إ -الذي صدر اليوف ا ثنين عن المرك  الو ني لشؤون التشرد ال اي ي-ووبد التيرير 
اسكثر  د  كانر في كاليفورنيا التي يي ن فيها ثمن اسميركيين،  يم يمث  عدد المشردين اس فا  

 ألفا. 511الُخمي، ب دد ربمالي وص  
ولفتر مدير  المرك  الو ني كارميال ديكانديا التي شاركر في رعداد التيرير رلن أن ال كومإ 

في أوسا  الم اربين اليدامن والمشردين من  ا ت اديإ  يير تيدما ع ن ص يد ال د من التشرد
 الراشدين، ونلكن ال ايالر واس فا  لف ي يوا بهذا المستوت من الرعايإن.

 1081بين عامي  %1ويشير التيرير رلن أن ال ياد  في نسبإ التشرد في أوسا  اس فا  ب تر 
 .1083و

مستوت الرفاي ال اف، فمن و يار ووفق مؤشر تضمن  التيرير بشأن نسبإ التشرد وبهود مكاف ت  و 
مينيسوتا ونبراسكا وماساشوستي باءر في الميدمإ، في  ين كانر   باما ومسيسبي وكاليفورنيا 

 اسسوأ.
وأوصن التيرير الذي باء ت ر عنوان نأصتر المشردين في أميركان، بضرور  توسي  ن اق دعف 

 فا  المشردين، وكذل  توفير خدمار اإلسكان وتوفير فر  الت  يف وال م  سولياء أمور اس
 متخصصإ ل  ديد من اسمهار الالتي أصب ن دون مأوت بسب  ال نن المن لي.

 87/88/4182الجزيرة. نت، الدوحة، 
  
 حماس تحاول إشعال الضفة الغربية رغم محدودية قدراتها فيها .64

 عدنان أبو عامر
لني ها رلن الضفإ التربيإ، سواء من لف تخفي  ماي رغبتها باستتال  أ دام المسبد اس صن، 

 خال  مياهرار ش بيإ أو تنفيذ عم يار مس  إ.
ال م يار اسخير  التي استهدفر   ن ودهي عدد من البنود  89/88فيد باركر  ماي يوف 

والمستو نين، واعتبرتها رد ف    بي ي لالنتهاكار اإلسرايي يإ ضد الميدسار، وا عتداء ع ن 
 الميدسيين، و البر الف س ينيين في اليدي والضفإ بم يد من ال م يار.المص ين، وتهبير 
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 عمليات فردية
في  وار ص في أن  ماي تس ن  88/88وأكد خالد مش   رييي المكت  السياسي ل ماي يوف 

ل رد ع ن المخ  ار اإلسرايي يإ ضد اليدي واس صن عبر المياومإ، وتثوير الش   في وب  
المشك إ ليسر في باه يإ الش   الف س يني ل مياومإ، ب  في ض ن  ا  تال ، مشيرًا أن

 السياسار والخيارار الرسميإ، والمياومإ  ق ل ش  ، ومبرد وبود ا  تال  مبرر لوبودها.
لكن منن منصور عضو المب ي التشري ي في الضفإ التربيإ عن  ماي،  الر في  وار م  

ضفإ توبهها فردي ب ر، وليي هنا  بنيإ منيمإ ل  م  نالمونيتورن أن نال م يار اسخير  في ال
المس س في أرباء الضفإ بسب  المال يار اسمنيإ التي تيوف بها الس  ار اإلسرايي يإ والف س ينيإ 

 م ًا ضد أي نوا  يش رون من خاللها أنها  د تشك  بادر  ل م يار فداييإن.
ا  منصور، الذي اغتالت  رسرايي  عاف وأضافر منصور، وهي  وبإ الييادي الكبير في  ماي بم

، أن نال ديم عن ني  تبربإ ال م  المس س الموبود  في غ   رلن الضفإ ليي سهاًل، 1008
فاإلسرايي يون ي تبرون غ   عبيًا سكانيًا وا تصاديًا تخ صوا من ، لكن النير  مخت فإ ك يًا ل ضفإ، 

اسمني م  الس  إ الف س ينيإ يب  ها تسي ر  والتوابد ال سكري اإلسرايي ي فيها، ببان  الت اون
 ع يها ميدانيًا بالكام ن.

ع ن ص يد الس  إ الف س ينيإ، لف تكن التوترار اسمنيإ المتال يإ في الضفإ والموابهار م  
البيش اإلسرايي ي والمستو نين مصدر ارتياآ لها، فيد اعتي ر أبه تها اسمنيإ واستدعر منذ انتهاء 

ن الماضي عشرار من نش اء من  ماي، من  ب  بها ي المخابرار ال امإ  ر  غ   الصي
واسمن الو ايي، وشم ر ا عتيا ر نش اء  ماي من ُرت  مخت فإ، من بمي  مدن الضفإ: راف هللا 

 وناب ي والخ ي  و ولكرف وبير ل ف.
ف س ينيًا  14عتيا  أن الم اكف اإلسرايي يإ مددر ا  80/88فيما أكد ننادي اسسير الف س ينين يوف 

في السبون اعتي هف البيش اسسابي  اسخير  في مدن الضفإ التربيإ، بذري إ استكما  الت ييق 
 واإلبراءار اليضاييإ.

 
 المالحقات األمنية

منصور ختمر  ديثها نل مونيتورن باليو : نمسير  ال م  المس س في الضفإ ت ر  ها خ ور  الوض  
مال يار وعم يار الرصد والمتاب إ، إلبهال أي خ و  ولو كانر صتير  اسمني فيها، فيد كثرر ال

ن و ر الق ال م يار، وبد  أن تتيدف المياومإ في البان  اليتالي ال م ياتي، رأيناها ت بأ سسالي  
 ن.8411بداييإ تمث ر بال  ن والدهي، لبأر رليها في انتفاضإ ال بار  
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بمدينإ خانيوني  85/88اي، خال  لياء مفتوآ يوف السبر فيما  ا  م مود ال هار الييادي في  م
بنو    اع غ  ،  ضري نالمونيتورن أن  ماي تراهن ع ن ما اعتبري مخ ون المياومإ في الضفإ 
بك  الوساي ، من خال  ال م يار اسخير ، والت ور في أساليبها، ما ي ني أن  دراتها لف تنتهي عند 

ضاعفتها لتضر  ك  اسراضي الم ت إ، كما ف  ر اسنفاق في ضر   يفا، و بد من ت ويرها وم
 غ  .

باء في  أن الضفإ  5/88نالمونيتورن ا    ع ن تيدير مو ن أصدري مرك  ال يتونإ ل دراسار يوف 
بهار، وي ي ها اسردن من البهإ  3م  ولإ من م يف البهار البترافيإ، ت ي ها رسرايي  من 

ع ن عدف السماآ بنشأ   و  مياومإ مس  إ في الضفإ، وعدف توفير فر  الراب إ، والدولتان متفيتان 
التس س واإلمداد والتنييف لها، مما يب   من نشأ  أرل  منإ ل تصني  ال سكري والتدري  المس س 

 مسألإ مست ي إ.
مسيو  أمني من الس  إ الف س ينيإ في الضفإ التربيإ ت دم نل مونيتورن  البًا عدف الكشن عن 

،  ا : نرغف ا نتهاكار اإلسرايي يإ في اليدي التي تدينها الس  إ، لكننا م مينون ل دف اند ع اسم 
موبإ عم يار مس  إ في الضفإ، سن أي س و  ميداني من هذا اليبي  كفي  بتدمير الوض  
و السياسي الف س يني، ولدينا توبيهار سياسيإ ع يا ب دف رفساآ المبا  سي بنيإ عسكريإ سن تنم

 لدينان.
وأضان: نما لدينا من م  ومار أمنيإ د ييإ يؤكد أن  ياد   ماي في غ   م نيإ بمش ا  الوض  
الميداني واسمني في الضفإ، عبر تشبي  عم يار مس  إ، وم اولإ تشكي  خاليا عسكريإ، وهذا   

دانيإ في ي ين بموافيإ من  ياد   ماي السياسيإ في الضفإ، لكن التنسيق يتف عبر عناصر مي
 الضفإ تتواص  م  مشت يها من  ماي في غ  ن.

، ل يو  في تصريس 81/88وهو ما دف   سن خريشإ الناي  اسو  لرييي المب ي التشري ي يوف 
ص في ل  أن الس  إ الف س ينيإ   تست ي  من  اند ع انتفاضإ بديد  في الضفإ، لكنها تؤخرها، 

 ي .و البها بو ن التنسيق اسمني م  رسراي
فيما  ا   ساف بدران، النا ق باسف  ماي في الخارج، المييف في   ر، في  وار م  نالمونيتورن نأن 
ال م يار اسخير  في اليدي والضفإ  ق  بي ي ل ف س ينيين في ر ار ردهف ع ن ا نتهاكار 

اعيًا لالبتكار اإلسرايي يإ، فالضفإ لف تتر  المياومإ، واسبيا  الصاعد  تسير ع ن نهج من سبيها، د
 واإلبداع في المياومإ، عبر عم يار منيمإ أو مبادر  فرديإن.

وفي ي  هذا الوا   اسمني الص   في الضفإ، دعر  ماي لت  ي  ما وصفتها نال م يار الش بيإن 
ضد البيش اإلسرايي ي والمستو نين في الضفإ التربيإ من خال : ر راق ال واب  واسبراج 
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تالن اسسال  الشايكإ  و  المستو نار وبدار الفص ، وأبه   المرا بإ، ال سكريإ، تخري  و  اذ
مهابمإ سيارار المستو نين والبيش بال بابار ال ار إ، استخداف ال بوار بداييإ الصن ، استخداف 

 البنادق م  يإ الصن .
يياًعا وأضافر عبر مو  ها الرسمي ع ن شبكإ اإلنترنير: هذي ال م يار الميدانيإ أكثر تأثيرً  ا واذ

لألذت بالبيش اإلسرايي ي من المياهرار والموابهار التي يديإ، وفي نفي الو ر   ت تاج لتنييمار 
مكانيار كبير ، ك  ما ت تاب  مبموعإ صتير  من   800-10شبان، ومي انيإ متواض إ من  9-1واذ

 لم رفإ نيا  ض فها. دو رًا في ، ورصد بيد لألماكن المستهدفإ 10شيك  كمتوس  ل  م يإ الوا د ، 
أخيرًا.. واضس أن  ماي تبذ  بهودًا مضنيإ إلش ا  الضفإ واليدي، وصوً  إل الق انتفاضإ 
ثالثإ، استكماً  ل ر  غ   اسخير ، و تن ت فر اسنيار عن وض  الي اع الكارثي م  استمرار 

تيا ر السياسيإ  صاري، وفرل أمر وا   بديد ع ن الس  إ لو ن التنسيق اسمني، وو ن ا ع
سرايي ، ليي من  ب ق كوادرها، وهي ك ها م او ر ت ترضها رشكاليار لدت  ماي والس  إ واذ

 السهولإ التخ   منها.
87/88/4182المونيتور،   
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 منير شفيق
اليدي في ليي ثمإ من ش . و  يبو  س د أن يش  أو يشك  في ا نتصار الذي  ييت  انتفاضإ 

ر با  عم يإ تنفيذ ا تساف الصال  في المسبد اس صن. وذل  بالرغف من أن  انتصار ب يي ومؤ ر، 
وبالرغف مما  د ينبف عن  باتباه  أو ضدةي. فالتراب  السري  والمذ  من  ب  نتنياهو أماف انتفاضإ 

يد  د لإ  ويإ ع ن ما اليدي والتي كانر في بداياتها، أو لف تب   ب د ما تضمري من  و  و خف، 
 يسود من توا ن  وت لف يسبق ل  مثي  من  ب .

عندما نتذكر اإلبراءار والتصري ار الصهيونيإ ع ن المستويين الرسمي واسمني من بهإ، 
وا  ت امار التي ت رةل لها اس صن من بان  تبم ار وعصابار لفرل وبودها في با ار 

بهاضًا لت   اإلبراءار اس صن من بهإ ثانيإ، ُي م ي تراب   نتنياهو الذي باء منا ضًا واذ
 والتصري ار.

الكثيرون اعتبروا أن ا  تساف ال ماني والمكاني ل صال  في المسبد اس صن  اص    م الإ. 
فنتنياهو و كومت  اتخذا  رارهما، وُأرس  المشروع ل كنيسر. ونفذ البيش واسبه   اسمنيإ خ إ 

مسبد. ف ف تيتصر ع ن مداخ   الخاربيإ وبا ات  في ، ب  وص ر رلن  د السي ر  الكام إ ع ن ال
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ا ت اف البنود ببسا يرهف لداخ  المسبد و رد  مات  والمص ين في ، وبال مبا   بما ي ني  ذل  من 
 تدنيي ل رمت ، وصوً  رلن المص ن ومنبر صالآ الدين.
لتنفيذ، وبمصرار، وت يير عد  خ وار في بك مإ، كان اليرار من بان  نتنياهو  د اتخذ، وبوشر با

هذا ا تباي. من هنا ندر  أن انتفاضإ اليدي  يير ذل  النصر  ين ُاضُ ر نتنياهو رلن رعالن 
ن كان ب ييًا ومؤ تًا(   أشد  عدف تتيير الوا   الذي كان  ايمًا في المسبد، ثف أصبس هذا النصر )واذ

اخ  رلن المسبد اس صن ومن دون اعتبار ل سن، كما س وعًا، عندما فت  ر اسبه   اسمنيإ المد
كان م ددًا لمن تباو  الخمسين سنإ، ومن دون أخذ الهويار ممن يسمس لهف، من أب  ضمان 
ذا ب شرار اسلون تمأل المسبد وبا ات  نساء ورباً  شيبًا وشبانًا وأ فاً . بمشهد مهي   متادرتهف. واذ

 ي يد لأل صن أمباد الصال  في .
ذا، ليي ثمإ من ش ، و  يبو  س د أن يش  أو يشك  في هذا ا نتصار الذي  ييت  ا نتفاضإ. له

ذ ل ، وبش   در   وات  اسمنيإ، لينتصر  وعندما نيو  انتفاضإ أي باليوة  وبكسر رراد  نتنياهو واذ
 الش   المياوف المنتفل ع ن الب ش، ولينتصر الدف ع ن السين، وال ق ع ن البا  .

م ادلإ مي ان اليوت التي أ دثتها ا نتفاضإ وهي لف ت   في أولن تأثيراتها، أي  ب  أن ي  و رن 
ها رلن  ٍد يفبر ا نتفاضإ في الضفإ التربيإ. فالضفإ التربيإ   تست ي  أن ت تم  أن تبين  م ومب 

دي تنتفل وتبذ  هاديإ كما تريد الس  إ الف س ينيإ فيما المسبد اس صن ُييتسف وُيهان وبماهير الي
الدماء وتت رل رلن أشد الب ش والتنكي ، كما   تست ي  المياومإ والبماهير في   اع غ   أ ة 
تت ر ، بدورها، عند ت وةر الموابهار في اليدي عند ني إ م ينإ. وذل  بالرغف من ثي  المصال إ 

وراآ نتنياهو يهدد ويتوعد  فيد بدأ ال را  والموابهإ 41وال صار ونتايج ال ر . أما في منا ق الر
 بمن ا  أشد ال يوبار.

هذا وراآ تأثير انتفاضإ اليدي ي رة  ف س ينيي الشتار ويب م بالرساي  التي ينتيرها الشارع ال ربي 
 واإلسالمي والرأي ال اف ال المي.

 ر ص يس أن انتفاضإ اليدي كانر و دها عم يًا في اسسابي  الماضيإ. ولكنها كانر تنذر في الو 
نفس  بانتيا  تأثيرها رلن الضفإ التربيإ وف س ين ك ها كما رلن ش و  ال ر  والمس مين وال الف. 
اسمر الذي يفسر سرعإ تتيير و ير خاربيإ أمريكا بون كيري برامب  لي ير رلن ال اصمإ اسردنيإ 

عباي ك  ذل  عمان ويستدعي نتنياهو وي تيي الم   عبد هللا الثاني والرييي الف س يني م مود 
خوفًا ع ن نتنياهو من ه يمإ أكبر في اليدي، وخوفًا ع ي  أكثر كما ع ن س  إ راف هللا، وما بنت  
أمريكا من أبه   أمنيإ، من اند ع ا نتفاضإ في الضفإ التربيإ وما سيبر ذل  من  راكار في ك  

 مكان.
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متداداتها رلن الضفإ التربيإ رن هرولإ كيري رلن عمان استهدفر ربهال ا نتفاضإ في اليدي وا
وما سينبف عن ذل  من تداعيار  د تفرل أو ستفرل ت رير اليدي والضفإ التربيإ ولن تيتصر 

 ع ن ه يمإ مشروع نتنياهو في المسبد اس صن. فكيري باء رلن عمان والخون يه ي ه ًا.
يًا فالكيان الصهيوني ض ين هذا ما تيول  موا ين اليوت البديد  عالميًا واذ  يميًا وعربيًا وف س ين

أض ن من ا تمال   نتفاضإ شام إ في اليدي والضفإ. فهذا ض ن يهر من خال  ه يمت  
ال سكريإ في  ر  غ   اسخير ، وهذا الض ن تكشن عن ، أيضًا، تراب  نتنياهو السري  عن تنفيذ 

اسوروبيإ من  –يإ مشروع  في المسبد اس صن. وهذا الض ن امتداد لما أصا  السي ر  اسميرك
 ال ربي. -ض ن ع ن المستويين ال المي واإل  يمي

هذا الض ن هو الذي سمس ل مياومإ والش   في   اع غ   أن ينتصرا في الميدان ال سكري بالرغف 
يومًا من دون  مإ عربيإ أو  مإ رسالميإ  58من ال صار ال ربي ومن تركهما يوابهان  ربًا دامر 

 ي صراعار داخ يإ في عدد من الب دان ال ربيإ.ب  في ي  انشتا ر ف
ن ف، هذا الض ن هو الذي سمس  نتفاضإ اليدي، ضمن اليرون نفسها، أن ت يق نصرها، 
المتمث  في و ن تتيير الوا   اليايف في المسبد اس صن، وش ة الييود التي تضيق ع ن المص ين 

 في .
لصراع م  الكيان الصهيوني يراد ل  التخ   من رن التركي  ع ن هذي الياهر  البديد  في تاريخ ا

الموضوعار التي تشك ر خال  اليرن الماضي  ين كان التر  يسي ر ع ن أب اء كبير  من ال الف 
و  سيما ع ن البالد ال ربيإ واإلسالميإ وكان الكيان الصهيوني يضر  بال رادع ويتوسة  من  و  

موضوعار انتهر صال يتها اليوف أصب ر عاييًا كبيرًا، ف س ين ويتهدةد ال واصف ال ربيإ. فهذي ال
 وبالمبان، في ا ستمرار بمثبا  الهمف والتخوين من الموابهإ.

هذا ما يب  أن يدرك  الف س ينيون   سيما، في فتس والس  إ الف س ينيإ، كما أدرك  الش   
 المسبد اس صن. والمياومإ في   اع غ   كما أدرك  المنتفضون في اليدي وهف يذودون عن

وكما يدرك  كيري فباء رلن عمان ليسابق ا نتفاضإ في اليدي والضفإ وي ب ها بدايإ، من خال ، 
تكريي تراب  نتنياهو عن تتيير الوض  في المسبد اس صن، وو ن استف ا  الميدسيين والتضييق 

ار التسويإ التدميري ع ن المص ين، ثف ربراءار أخرت   يإ، بما في ذل  الس ي إلعاد  ر ياء مس
 ل يضيإ الف س ينيإ والنضا  الف س يني.

والرد يب  أن يكون سري ًا في استمرار انتفاضإ اليدي أوً  سن مشك إ اليدي ليسر في تيسيف 
نما في ا تاللها وتهويدها ومصادر  بيوتها  الصال  في المسبد اس صن أو ا عتداء ع ن الميدسار واذ

ر الذي ت يق ع ن مستوت المسبد اس صن والصال  في  أو ما يمكن أن وتهبير أه ها. فا نتصا
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يتب  من خ وار ت ذيريإ، هو انتصار عييف ولكن  ب يي سن اليدي ما  الر ت ر ا  تال  وهو 
 مؤ ر سن ال فريار ت ر المسبد ما  الر مستمر  وهدن بناء الهيك  الم عوف ما  ا   ايمًا.

صار ر ة بت رير اليدي وت رير الضفإ واذ الق ك  اسسرت، وبال  يد أو ومن ثف   تثبير لهذا ا نت
شر . وهذا   يت يق ر ة با نتفاضإ واستمرارها في اليدي وانتيالها رلن الضفإ التربيإ، وما يتب  من 

سالميًا ورأيًا عامًا عالميًا.  تداعيار داعمإ ف س ينيًا وعربيًا واذ
كيري، وس  إ راف هللا، وال ود  رلن اتباع استراتيبيإ التفاول  أما ال ود  رلن التهديإ كما يريد

والتسويإ بدياًل  ستراتيبيإ المياومإ وا نتفاضإ سيكونان  رييًا  ستشراء تهويد اليدي واستي ان 
 الضفإ التربيإ وضياع اليضيإ الف س ينيإ.

87/88/4182"، 48موقع "عربي   
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مصريهاني ال  
في هذا الشهر، ويمكن في التاس  وال شرين من ، الذي يصادن ذكرت  رار التيسيف ويوف التضامن 
م  الش   الف س يني، من المفترل أن يتيدف المندو  اسردني في اسمف المت د  ممثاًل لف س ين 

  تال  والمبموعإ ال ربيإ بال    رلن مب ي اسمن ل تصوير ع ن مشروع  رار ي ال  بمنهاء ا
 خال  مد  م دد .

بتل النير عن مصير ال   ، وه  سي ين باسصوار التس إ الم  وبإ  تن يتف التصوير 
ع ي ، وه  ستستخدف الو يار المت د  الفيتو أو تمتن  عن التصوير، خصوصًا رذا أبرر ت ديالر 

من المفيد ع ن الن  تفرغ  من مضمون  يوافق ع يها البان  ال ربي أو لف يوافق؛ وبدر 
 است رال مسير  ما يسمن نعم يإ السالفن منذ انهيار نكام  ديفيدن و تن ا ن.

، وهو موعد انتهاء الفتر  الم دد  في ناتفاق أوس ون ل توص  رلن اتفاق سالف نهايي، 8444منذ أيار 
لف س يني وب د فش  وانهيار  مإ نكام  ديفيدن؛ اندل ر ا نتفاضإ الثانيإ التي أرادها البانبان ا

واإلسرايي ي ك  وا د منهما لت ييق أهداف . فشن ريهود بارا  ال دوان وغ ن ع ن  يار  شارون 
ا ستف ا يإ التي كانر الشرار  التي أش  ر ا نتفاضإ، وارتك  مب ر  في اسياف اسولن  ند عها. 

وضار بما يسمس كما دعف ياسر عرفار ا نتفاضإ، سن  وبد فيها وسي ت  لت سين شرو  المفا
 ل توص  رلن اتفاق ت    َّ   التوص  رلي  في  مإ نكام  ديفيدن.

وب د اغتيا  ياسر عرفار مسمومًا،  او  الرييي أبو ما ن أن يس    رييًا مخت فًا عن س ف ، في 
م اولإ لت ييق ما عب  عن ت ييي ؛ فياف بمعاد  رنتاج  ريق المفاوضار الثناييإ برعايإ أميركيإ، 
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ت مرونإ فابأر البمي ، و بق نخار إ ال ريقن الدوليإ بشك  أ ادي، أي من دون رب  وأبد
ت بييها من البان  الف س يني بت بيق مياب  لاللت امار اإلسرايي يإ، ووافق ع ن المشاركإ في ن مإ 

، وخال مفاوضار م  رييي ال كومإ اإلسرايي يإ ريهود أولمرر 1001أنابوليين في نهايإ ال اف 
دون الت ام  بو ن ا ستي ان و  بمرب يإ واض إ وم  مإ ل مفاوضار، وسي  أولمرر ع ن من 

 خ فيإ الفساد والفضايس التي   يت .
ب د  1080كما وافق أبو ما ن ع ن استينان المفاوضار نالتيريبيإن ب د ن مإ واشن نن في ال اف 

ار نا ستكشافيإن في عمان في مسر يإ التبميد الب يي والمؤ ر لالستي ان، ثف برر المفاوض
، رلن أن بر  بون كيري  ي  لمد  تس إ أشهر من دون بدوت، و   ا  ي او  1088مسته  

 استينان المفاوضار  تن ا ن.
نما فرل ال    ليد أفش ر ال كومار اإلسرايي يإ المت ا بإ المفاوضار سنها   تريد تسويإ، واذ

مكان في  ليياف دولإ ف س ينيإ، بينما استمر البان  التوس ي ا ستي اني ال نصري الذي   
الف س يني بالوفاء بالت امات  السياسيإ واسمنيإ وا  تصاديإ،  تن في اسو ار التي كانر المفاوضار 
متو فإ، و تن أيضًا أثناء الهبمار اإلسرايي يإ ال دوانيإ ال سكريإ ع ن   اع غ   في اسعواف 

(. كما استمرر ال ياءار السريإ في م اولإ ل نباآ فيما لف 1084و 1081، و1004 -1001)
 تنبس في  المفاوضار ال  نيإ.

خال  هذي الفتر  ال وي إ ال ريضإ توس  ا ستي ان وتضاعن عد  مرار، لدربإ أصبس عدد 
ألن مستو ن، وسنر رسرايي  السياسار واليوانين ال نصريإ التي ت مق  150المستو نين أكثر من 

، ومضر في تهويد اليدي وأسرلتها، بما في ذل  المساي بالميدسار وتنفيذ ك  اإلبراءار ا تاللها
الراميإ رلن  رد السكان، ومضر في سياسإ الفص  بين الضفإ التربيإ و  اع غ   التي بدأر فيها 

عاد  نشر  واتها، رذ أبير ع ن  صارها وا تفير 8448منذ ال اف  ، وصوً  رلن ف  ا رتبا  واذ
ا بشن ال رو  وا  ت امار وا غتيا ر وارتكا  ك  أنواع البرايف متن أرادر، واستكم ر ب يه

 تي ي  اسوصا  وبناء البدار في الضفإ.
ك  ما سبق دف  أبو ما ن رلن التفكير والشروع في خيارار أخرت من دون     الصِّ إ بخيار 

إ كيري  تن ا ن، سن الم او ر المفاوضار الثناييإ، فرفل استينان المفاوضار ب د فش  مهم
    ا نضماف ل  ضويإ الكام إ لدولإ ف س ين في اسمف  1088 ستينافها مستمر ، و دف في ال اف 

المت د  عبر مب ي اسمن، وعندما لف ُيست ب  ل     الذي لف ي ص  ع ن اسصوار التس إ 
ي رذا توفرر اسصوار الم  وبإ؛  دف الم  وبإ ل تصوير ع ي ، م  أن  كان سيواب  بالفيتو اسميرك

دولإ لتصبس ف س ين دولإ م ترن بها من  831    ال صو  ع ن ال ضويإ المرا بإ وصوتر 
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اسمف المت د ، ما يوفر لها م ايا سياسيإ و انونيإ   يمكن ا ستهانإ بها، ولكنها   تسمس بم امإ 
 الدولإ ف اًل ع ن أرل ف س ين.

نهاء ا  تال    يمكن ت ييي  ر  هذا الهدن الذي   يمك ن ت ييي  من دون رنهاء ا  تال . واذ
بتتيير موا يين اليوت يصبس ا  تال  مك فًا إلسرايي  ولمن يدعمها، خصوصًا الو يار المت د  

 اسميركيإ.
إ رن اإلنبا ار الرم يإ المتمث إ باليرارار الدوليإ التي تنتصر ل يضيإ الف س ينيإ وت ترن بالدول

الف س ينيإ التي صدرر أو يمكن أن تصدر   يًا، ع ن أهميتها،   يمكن أن تؤدي رلن ر امإ 
رذا لف تكن ب ءًا من مياربإ شام إ بديد  مخت فإ عن المياربار التي  -الدولإ، ب  يمكن أن تت ي 

هي ع ن ما يبري ع ن اسرل من تصفيإ شام إ لك  ال يوق الف س ينيإ التي  -اعتمدر سابيًا 
أكبر بكثير من مبرد ر امإ دولإ ع ن الضفإ والي اع، بما فيها المصادر  الف  يإ سي رمكانيإ 

 لتبسيد الكيانيإ الو نيإ الف س ينيإ ع ن أرل ف س ين.
يكمن الخ   الرييسي في تصور رمكانيإ ت ييق تسويإ ت يق ال د اسدنن من ال يوق الف س ينيإ من 

 ميإ والديب وماسيإ، والمراهنإ ع ن الو يار المت د  التي ترتب  خال  المفاوضار والوساي  الس
ب ال ار عضويإ استراتيبيإ مشتركإ تستند رلن التياء المصالس واسهدان، وعبر ريهار  سن السير 

ثبار البدار  وت بيق ا لت امار المشتركإ من بان  وا د.  والس و  واذ
نا ضار و  بمبراء رصال ار وتتييرار بسي إ، رذ   يمكن تتيير الخ   من خال  البم  بين المت

يتف التهديد بالمصال إ الو نيإ المفترل أن تكون ويتف الت ام  م ها كضرور  وليي مبرد خيار 
يستخدف كتكتي  لت سين شرو  استينان المفاوضار. أو من خال  التهديد بالمياومإ الش بيإ أو 

 نتفاضإ أو بتيديف مشروع  رار لمب ي اسمن منذ الميا  إ، م  اإلعالن عن رفل ال بوء رلن ا
عد  أشهر بدً  من ا نضماف الفوري لم كمإ البنايار الدوليإ وو ن التنسيق اسمني، ضمن خ إ 
تستهدن الت رر الكام  من بمي  الت امار أوس و، بما فيها ا عتران المشؤوف بمسرايي  من دون 

 ، بما في ذل  عدف ا عتران بم امإ الدولإ الف س ينيإ.اعترافها بأي  ق من ال يوق الف س ينيإ
ني إ البدء تتمث  في     ال ب  السري الذي   ي ا  يرب  اليياد ، وت ديدًا الرييي أبو ما ن، باتفاق 
أوس و والمفاوضار الثناييإ وبالم او ر اسميركيإ المستمر   ستينافها، بالرغف من أن رسرايي  

منذ اغتيا  رس اق رابين ع ن أ   تيدير، رذا لف يكن  ب  ذل ، وتريد  تباو ر هذا ا تفاق
المفاوضار الثناييإ ل تت يإ ع ن ما تيوف ب  من استكما  لفرل أمر وا   ا تاللي استي اني 
است ماري، وكذل  لي   ال ريق ع ن اعتماد خيارار أخرت، وع ن الم او ر الراميإ لميا  تها 

 ع يها.وع لتها وفرل ال يوبار 
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  يمكن البم  بين البنإ والنار، بين أوس و و ريق تتيير موا ين اليوت. فالم  و  ليي تتييرًا 
بسي ًا يمكن ت ييي  ب د أسابي  أو أشهر   ي إ، ب  تتيير ي تاج رلن نضا  مت دد اسشكا   وي  

ريإ تب   التسويإ اسمد، بم نن أن  يمكن أن يستترق سنوار لكي يكون كفياًل بم دام تتييرار بوه
 ممكنإ.

الني إ الثانيإ المهمإ بدًا، رع اء اسولويإ المست يإ لبهود رنهاء ا نيساف واست اد  الو د  وتتيير 
اليواعد الم تمد  إلنبا ها، سن تأبي  اليضايا البوهريإ مث  منيمإ الت رير والبرنامج السياسي 

اد  و دي واذ صاء ال رن ا خر، أو الت ام  م   واسمن والمشاركإ السياسيإ، وم اولإ ك   رن اليي
كأ  يإ   تهدد  يادت ؛   ي يق الو د ، ب  يهدد رمكانيإ ت يييها. وهذا الهدن وك  اسهدان ب ابإ، 
 تن تت يق، رلن ضت  ش بي  وي ومتصاعد  ادر ع ن فرل اإلراد  الش بيإ ع ن ال رفين 

 المتنا عين.
استراتيبيار مت دد  تسير بنبًا رلن بن  بشك  متوا  ومت امن، ب يم  الني إ الثالثإ المهمإ، اعتماد

يستمر ال م  من أب  ا عتران بال يوق وبالدولإ الف س ينيإ، سواء من الدو  مبتم إ أف منفرد ، 
وال م  لت بيق اليرارار الدوليإ التي تدعف اليضيإ الف س ينيإ، والس ي إلصدار  رارار بديد  في 

ي يتف في  تو ي  ك  ا تفا يار الدوليإ وا نضماف لك  الوكا ر الدوليإ، خصوصًا نفي الو ر الذ
م كمإ البنايار الدوليإ، م  ا ست داد ل مشاركإ في مفاوضار ت يد في ر ار دولي، وع ن أساي 
أن هدفها الم  ن رنهاء ا  تال  واذ امإ دولإ ف س ينيإ وبييإ ال يوق المير  في اليانون الدولي 

 يرارار الدوليإ.وال
ما سبق    يمإ  ييييإ م موسإ ل  رذا لف يستند رلن استراتيبيار تهدن رلن توفير ميومار الصمود 
والتوابد الف س يني ع ن أرل ف س ين، و ادر  ع ن تو يد بهود و ا ار الش   الف س يني أينما 

ما تت  ب  المص  إ، وما  توابد في ر ار مياومإ ت تفي ب ق الف س ينيين بالمياومإ بأي شك  وفق
تيري ببهإ مياومإ و نيإ مشتركإ من دون خشيإ، ب  م  است داد ل  يإ الفاص إ التي ستندل  فيها 
انتفاضإ شام إ  ادر  ع ن ا نتصار. فالم  و  توفير شرو  انتصار ا نتفاضإ اليادمإ، بما فيها 

يإ وا  تصاديإ والتنييميإ، وليي ال ؤو  دون ان   ها رلن الفوضن عبر توفير رواف ها السياس
ا ستمرار بالت ذير منها، سنها رذا اندل ر من دون  ياد  و  هدن و  تنييف و  ببهإ و نيإ ف ن 

 ت يق المربوة منها.
81/88/4182األيام، رام هللا،   
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 ماذا يريد رئيس الحكومة؟ .67
 يوسي فيرتر 

في اسياف اليريبإ اليادمإ هو: ه    ي ا  السؤا  الو يد الذي سي سف مصير السا إ السياسيإ 
نتنياهو م نيا بوبود  كومت ، ال كومإ التي م ها  تن  ب  أن تيوف، وبيو  أكبر ب د ذل ، أف أن 

 وبهت  ن و  كومإ أخرت تبنن بفخار ع ن ال يكود، البير اليهودي واسصوليين.
ي ي  ق رلن ال الف رشار  شفافإ لييو  أمي، أبدت تص با بار ا. وأو  أمي استدعن رلي  اسصوليين ك

رن لدي  خيارار. رذا كان يس ن رلن التفبير  يا أف في  يستمت  باست رال ال ضالر كي ي يق 
 نيا  است ياق في اليمين ويد ر و ير الماليإ رلن ال اويإ، هو و دي ي رن.
ر  ما يخسري. و د أوضس الش ر ا خر من الم ادلإ، ييير لبيد، غير م ني بانتخابار ليي ل  فيها 

ذل  أمي في الميابالر في وساي  اسعالف. وفي ذار النفي واص  التمتري في موا ف ، وتر  
 هامشا ضييا بدا ل    الوس   و  مواضي  المي انيإ. ب يم أن ك  شيء كما أس فنا منو  ب .

فكي  هذي الر مإ الفاسد . أفيتدور ليبرمان، مثال، ميتن  منذ  من ما بان رييي الو راء  سف أمري لت
. كما أن هذا هو السب  الذي 1085وان  متفق تماما م  اسصوليين بان تبرت ا نتخابار في ربي  

ب   رييي رسرايي  بيتنا ي ذر أعضاء كت ت  من التخ ي  إلبا ار الت لج في الشتاء اليري  اليادف. 
   أن يفك  الينب إ المتكتكإ ن و وليبرمان بالذار هو السياسي الو يد في الم ي  الذي بوس

ا نتخابار اليريبإ. كما أن ليي ل  مص  إ في ان ي تيي بيرار الناخ  في المدت المنيور وهو 
خبير بما يكفي كي يتوس  ويهدئ ويسكر الخوا ر. فهو ي ين بثيإ اثنين من الصيور: لبيد 

خ فيإ  انون اليوميإ. ولكن ليي  وتسيبي لفني، التي فت ر أمي ببهإ من بهتها أماف ال يكود، ع ن
مؤكدا أن نتنياهو  ادر ع ن أن ي تمد ع ن ال  ين الذي أصبس خصما مريرا، وكما أس فنا، ليي 
واض ا ان  يريد ع ن اإل الق. أمي، كان يبدو أن   ار ا يتالن يندف  بكام  سرعت  ن و  افإ 

 الهاويإ.
لتيديرار والت  يالر في اسياف التي سبير  م إ ما  ي  أمي عن اس ران المتيات إ يذكر   يال با

في ا تواء »رن ال دوين غير م نيين بالتص يد. ولك يهما رغبإ مشتركإ «: البرن الصامد»
 وهما مسؤو ن بما يكفي كي يديرا أ مإ منضب إ. فكين انتهن هذا، فك نا نتذكر.« الموابهإ

ثا  اسمني: ك  من يشار  في بنون ع ن شيء وا د   خالن، وهو أيضا ينخر  بيدا في الم
لفني تكري نتنياهو  –المنيومار ا يتالفي الذي نشهدي في اسياف اسخير  يكرهون الوا د ا خر 

مث ما يكرهون الت ايش الذي فرل ع يهف. اسخ رلن  –وبينير، وال كي، لبيد يكري نتنياهو، وال كي 
 بان  أخت ، وال كي.
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الو ر هو عيد اسفخاخ الوا د لآلخر، والنبش ك  بكرامإ ا خر،  يبدو ان ك  ما يهمهف في هذا
الشري  كصو  غير مسؤو ، ك نيد، كرافل. فمن ي تاج م ارضإ عندما  –وعرل الخصف 

الذي «  انون اليوميإ»يكون هنا  مث  هذا ا يتالن؟ فمن اب  ماذا ن تاج مثال، فبأ  اليوف، لر 
ودي. رذا كان هنا  شكو  لدت أ د في ذل ، فهي تنب  في  ي رن دولإ رسرايي  كدولإ الش   اليه

 من المداو ر والمشادار  و  صيتإ ذا  اليانون ال ايد.
السب  الو يد الذي يب   نتنياهو يصر بدا ع ن سن اليانون هو  م إ ا نتخابار الميتربإ. هذا 

واني في مساعيها ل ر  إ  انون انتخابار، ليي أكثر. وهذا هو السب  الذي يب   لفني ت  ف ك  اس
 الخ و .

ومن البهإ اسخرت، لماذا يريد نتنياهو أن يدفن اإلصالآ في البها  الص ي الذي أعدت  ياعي  
غيرمان؟ سنها من يوبد مستيب ، و ن لبيد يريد رصال ا في الصندوق اليومي و انون ضريبإ الييمإ 

ا وهنا . ولدت لبيد يوبد هوس  الذي ي بر المضافإ صفر الذي يرت في  نتنياهو مصيبإ، وغيري هن
عن نفس  بصفر است داد من بهت  ل مساومإ ع ن ربراءار ر رار المي انيإ. رذن فمما أن يكون لبيد 

ن لف تكن مضان « الدبابإ»ييدر بان بيبي ببان وسيتراب ، أو أن بيبي ميتن  بان لبيد هو  )واذ
الذي سيكون من سيتراب ، أو أن ك يهما مخ آن رليها الن ر الذي أرفي  مستشارو أوباما( وهو 

 ودولإ رسرايي  ستسير رلن انتخابار  ايد ، ب د سنتين من ا نتخابار السابيإ.
87/88/4182هآرتس   
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