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 شرقي القدس ين في مستوطنة فلسطيني طعن إسرائيلي   إصابة .0
قنل   ل  فتن  فسسنطيني منن الدندس، أن أ ف ب، عنن وكللن  4/71/1174، القدس العربي، لنـدنذكرت 
لرس أمن إسرائيسي في خطرة برصلص ح إصلب يصلب  أناألربعلء بطعن إسرائيسيين اثنين قبل أمس 

 فرضي  الهجو . اإلسرائيسي مستوطن  بللضف  الغربي  المحتس ، فيمل رجحت الشرط  
علمنننل منننن بسننندة  21وقللنننت المتحدثننن  بلسننن  الشنننرط  لوبنننل سنننمر  فننني بينننلن إن الفتننن  يبسننن  منننن العمنننر 

حللننن  فننني رجسننن ، بينمنننل وصنننفت  إصنننلبت بعننند ” خطنننرة“فننني حللننن   بأنننن العيزريننن  شنننرق الدننندس، مشنننيرة 
ووقع الهجو  في محل تجلر  بمستوطن  ميشور ادومي  التي تبعد نحو  االثنين بللمستدرة. اإلسرائيسيين

 عشرة كيسومترات عن الددس.
ن فسسننطينيل دخننل إلنن  ذكننرت أتدننلرير إسننرائيسي  أولينن   ، أن3/71/1174، 48عــرب وأضننلف موقننع 

 لمسننتوطن  عمعللينن  أدومنني ع، مسننلء اليننو  سننوبرملركت فنني المنطدنن  الصنننلعي  دميشننور أدومنني د التلبعنن 
 األربعلء، وطعن مستوطنين، فيمل أطسق حلرس النلر عس  منفذ العمسي . ]أمس[

علمل( من بسدة  21وقللت المتحدث  بلس  الشرط  اإلسرائيسي ، لوبل السمر ، إن منفذ العمسي  هو فت  )
ر  التحديننق معنن  حننول مننل إذا كلنننت لنن  واعتدسننت الشننرط  فسسننطينيل ويجنن العيزرينن  فنني الدنندس الشننرقي .

 عالق  بللعمسي .
ووقعت العمسي  في سوبرملركت تلبع لشبك  عرامي ليفيع، وذكرت تدلرير أن عمسي  الطعن أسفرت عن 

 إصلب  مستوطنين بجروح متوسط .
  وتحدثت تدنلرير إسنرائيسي  عنن احتمنلل استشنهلد منفنذ العمسين  جنراء إطنالق الننلر عسين ، لكنن تبنين أنن

 أصيب بسلقي  وأن خدم  اإلسعلف األولي عنجم  داوود الحمراءع ندست  إل  مستشف .
كمسننعف وأننن  تعننلرن مننع منفننذ العمسينن  قبننل إطننالق النننلر عسنن   المصننلبين يعمننلوجننلء أيضننل أن أحنند 

 األخير.
 
 الحمد هللا: بريطانيا تدعم حكومة الـوفاق في إعـادة إعمار غــزة .2

رامي الحمد هللا دإن الدع  الذ  قدمت  ومل زالت تددم  الحكوم   اء د.را  هللا: قلل رئيس الوزر 
البريطلني  من خالل وزارة التعلون الدولي البريطلني في تنفيذ المشلريع التنموي  في قطلع غزة 
والضف  الغربي  وبلألخص المنلطق المسملة دجد، إنمل تسلعدنل عس  تددي  أفضل الخدملت لسمواطن 

 تواجدهد. في كلف  أملكن
، مسؤول  الشرق األوسط في وزارة التعلون أمسجلء ذلن خالل لدلئ  في مدر رئلس  الوزراء برا  هللا 

الدولي البريطلني  هيسين وينترتون، ورئيس بعث  الوكلل  البريطلني  لستعلون الدولي روبين ميستون، 
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ومستجدات عمسي  إعلدة  والوفد المرافق لهمل، حيث أطسعه  عس  آخر تطورات الوضع السيلسي،
 إعملر قطلع غزة.

أهمي  الدع  الذ  تددم  الحكوم  البريطلني  من خالل تنفيذ العديد من  إل ذلن، أشلر الحمد هللا  إل 
 المشلريع التنموي  في مختسف المنلطق، مشددا  عس  ضرورة استمرار تنفيذ مثل هذه المشلريع.

لبريطلني  في دع  جهود الحكوم  الفسسطيني  بتسريع عمسي  بدورهل، أكدت وينترتون التزا  الحكوم  ا
مسيون دوالر لدع  المشلريع  21إعلدة اإلعملر، مضيف  إن  خالل العل  الدلد  سيت  تددي  مبس  

 التنموي ، ودع  منظم  األونروا، والمنلطق المسملة دجد.
 4/71/1174األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"من خالل المفاوضات المباشرة مع  حل   إلى الوصول: ال يمكن عبد ربه .3

إن  ال يمكن الوصول  األربعلءقلل مسؤول فسسطيني رفيع يو   :)رويترز(-عسي صوافط   -را  هللا
 .إسرائيلحل سسمي من خالل المفلوضلت المبلشرة مع  إل 

صوت وأضلف يلسر عبد رب  أمين سر السجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفسسطيني  إلذاع  )
 فسسطين( دهذا طريق جربنله مرة ومرتين ومئ  مرة وفشل فشال ذريعل.د

. هذه اإلسرائيسيينحل عن طريق مفلوضلت مبلشرة بيننل وبين  إل وتلبع دال يمكن الوصول 
المفلوضلت ستكون خديع  كبرى ومحلول  لكسب الوقت وتحت غطلئهل ستجر  كل الجرائ  كمل فعل 

 .داالستيطلني مددمتهل جريم  تهويد الددس وتوسيع نطلق في الملضي وف اإلسرائيسيون
مجسس  إل تغيير نص مشروع الدرار الفسسطيني المدد   إل ورفض عبد رب  بعض المحلوالت الهلدف  

 االحتالل. إلنهلءلوضع جدول زمني  األمن
ر هذه وقلل دمحلول  إحالل موضوع إنهلء المفلوضلت بديال عن إنهلء االحتالل في مشروع الدرا

مفلوضلت ال ضملن  دولي   إل سوف تدخسنل في دوام  جديدة.. من هو المستعد فسسطينيل بللذهلب 
 كلفي  لهل وال إشراف دولي وال مؤتمر دولي حديدي وفعلل مصلحب لهل وال وقف لالستيطلن.د

ورات وأضلف دهنلن مشلورات مستمرة مع الجلنب الفرنسي بللذات والجلنب الفرنسي نفس  يدو  بمشل
 دولي  اخرى.د أطرافمع دول رئيسي  في أوروبل ومع 

وأوضح عب  رب  ان  دال يمكن الدول مت  سوف تنتهي مثل هذه المشلورات وان كلن هنلن حديث 
 الدلد .د األسبوعمتوقع ان تكون هنلن نتلئج في نهلي  هذا األسبوع أو مطسع 
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أيضل يدو  بدوره في هذا  األمنفي مجسس  بلعتبلره الدول  العربي  العضو األردنيوقلل دالجلنب 
المجلل. مل أريد قول  إن العمسي  تسير ولكن ال ينبغي توقع أن تكون النتلئج التي ستسفر عنهل 

 الفسسطيني .د واآلمللالمشلورات متطلبد  لسموقف الفسسطيني 
ي في حلل الدول األمنعس  تنفيذ قرار مجسس  لإلشرافواقترح عبد رب  عدد مؤتمر دولي مصغر 

 صدوره.
عشرين دول  من مختسف الدوى الدولي  من  إل  21وقلل دالمدصود أن يكون مؤتمرا دوليل من

عس   األشرافالدائمين في مجسس االن ومن بعض الدول العربي  ومهم  هذا المؤتمر هي  األعضلء
 .داألمنتنفيذ قرار مجسس 

احتفلليل لمرة واحدة وان يكون مكسفل من  وأضلف دوأن يكون لهذا المؤتمر دور مستمر وليس مؤتمرا
وليس ان يصدر قرارا ث   األمنعس  تنفيذ الدرار الصلدر عن مجسس  بلإلشرافالدولي  األمنمجسس 
 مفلوضلت مبلشرة.د إل  واإلسرائيسيون أنت اذهبوا 

 4/71/1174، وكالة رويترز لألنباء
 
 المجلس التشريعي إلىإبراهيم خريشة من الدخول  تمنعالشرطة الفلسطينية  .4

إبراهي  خريش  أمين عل  مجسس التشريعي، إن الشرط  الفسسطيني  منعت  صبلح اليو   هللا: قللرا  
 من دخول المجسس بللدوة، معربل عن استغراب  من هذه الخطوة التي اعتبرهل د غير مفهوم د.

ن اجتملع لسكتل وقلل خريش  في اتصلل هلتفي مع الددس دوت كو  إن  ينتظر قرارا سيصدر ع
أن افه  لملذا منعت  أستطيعالبرلملني  بشأن وضع  وهو سيستز  بهذا الدرار مهمل كلن. مضيفلد ال 

 من الدخول، الخطوة تجعل الحكي  يصبح حيرانلد.
أن  إل واعتبر خريش  ان الخطوة التي مورست بحد  ليست شخصي  بددر مل دتمس بللدلنوند مشيرا 

المطسد  دوهي المدرر  وبللغللبي بلالنتخلب  1001ذ  قل  بتعين  عل  المجسس التشريعي هو ال
 د.بإقللتي

 4/71/1174القدس، القدس، 
 
 عباس يقيل مدير األخبار بتلفزيون فلسطين النتقاده توفيق عكاشة :"1111راديو "بيت لحم  .5

س محمود د، ليس  الخميس، عن مصلدر خلص  قولهل إن الرئي1000ندل راديو دبيت لح  : السبيل
 عبلس أقلل مدير األخبلر في تسفزيون فسسطين أحمد زكي.
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تصريحلت  عبر حسلب  عس  دالفيسبوند التي انتدد  إل وأوضحت المصلدر أن سبب إقلل  زكي يعود 
 فيهل استضلف  اإلعالمي المصر  المثير لسجدل توفيق عكلش  عس  شلش  تسفزيون فسسطين.

يرا في مكتب الرئيس محمود عبلس، ابس  زكي شفويل عبر كمل ذكرت مصلدر أخرى أن مسؤوال كب
 كتلب رسمي ل  بذلن حت  األن. أ  أرسللالهلتف بوجود قرار بإقللت ، دون ان يت  

أن  أجرى حديثل  مع زكي الذ  رفض بدوره تأكيد أو نفي خبر  إل د 1000وأشلر راديو دبيت لح  
 إقللت .

زاء ذلن، أكد مدير األخبلر في تسفزيو  ن فسسطين أحمد زكي أن  ال عالق  ل  بمل جرى، وأن فضلئي  وا 
 عودة هي من استضلفت عكلش  وليس تسفزيون فسسطين.

، أن من استضلف توفيق عكلش  هي فضلئي  عودة، وأنل وألصدقلئيلسرا  العل   أوضحوقلل: د
موضوع مع أن يفتح ال األحوالشخصيل ليس لي عالق  بذلن، كمل ال يجوز ولن اقبل بأ  حلل من 

طسب د. وحول االستيلء من بث عكلش  عس  تسفزيون فسسطين  أووبنلتي ال من هيئ  تدريسي   أبنلئي
 حيوانلتهل الزاحف  عكلش د. أحدقلل زكي: دانل شخصيل لست من المغرمين بللتنزه في حديدٍ  

قط، وأقل نصف شعبي، لهو جلسوس وسل إفنلءوأضلف: دمثل هذا الحيوان الذ  يتأمل من إسرائيل 
 من الحذاء الذ  رفع  عس  شلش  تسفزيون  المأزو د.

 4/71/1174السبيل، عمان، 
 
 الفلسطينية في الكويت وجود مجلس للجالية ينفيرامي طهبوب  .6

مؤكدا ان  الكويت،نف  سفير فسسطين في الكويت رامي طهبوب وجود مجسس لسجللي  الفسسطيني  في 
 الجللي  المديمين في البالد. أبنلءيدة لجميع السفلرة هي المرجعي  الرسمي  والوح

بلن هنلن مجسسل لسجللي   األخيرةان  تردد في اآلون   أمسوذكر السفير طهبوب في بيلن صحلفي 
بلن   األشكللرؤسلء لهل محذرا كل من يدعي تمثيل الجللي  بل  شكل من  أوالفسسطيني  رئيسل 

 فسسطين.سيعرض نفس  لسمسلءل  الدلنوني  في الكويت و 
 4/71/1174السياسة، الكويت، 

 
 السياسية أضعفت الفلسطينيين وشجعت االحتالل االعتقاالتالنائب منى منصور:  .7

أكدت عضو المجسس التشريعي الفسسطيني عن دالتغيير واإلصالحد في محلفظ  نلبسس، من   را  هللا:
يني ومكونلت  االجتملعي  منصور، أن االعتدلل السيلسي خّسف أثرا  سسبيل  عس  الشعب الفسسط

 أن  عمق أزم  الثد  بين السسط  والشعب الفسسطينيين. إل والسيلسي ، وأشلرت 
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(: داالعتدلل السيلسي عمل 21|3األربعلء ) وأضلفت منصور في حديث خلص لن دقدس برسد، اليو 
التي طلل  عس  زيلدة الهوة بين الفصلئل الفسسطيني  وبين الفصلئل والسسط ، وبللذات الفصلئل

 عنلصرهل وقيلداتهل االعتدلل واالستدعلء من قبل أمن السسط د.
وأضلفت: دمن جه  أخرى عمل االعتدلل السيلسي عس  زيلدة الفجوة وتوسيعهل بين السسط  
الفسسطيني  وأجهزتهل األمني  وبين الشعب، حيث أن المهم  الرئيس  أل  جهلز أمني هي حملي  أمن 

تسكلت  وهو مل عمست األجهزة األمني  عكس  تململ ، فدلمت بمالحد  الشعب والحفلظ عس  مم
 المدلومين والمدافعين عن الشعب ومددسلت  ال حمليته د.

وتلبعت: داالعتدلل السيلسي يضر بللدضي  الفسسطيني  والمصسح  الوطني  العسيل لسشعب، وال نبلل  إن 
الل، وعمل عس  تشجيع االحتالل وقطعلن قسنل إن  أحد مظلهر ونتلئج التنسيق األمني مع االحت

 المستوطنين عس  زيلدة االنتهلكلت واالعتداء عس  الفسسطينيين وممتسكلته  ومددسلته د.
 3/71/1174قدس برس، 

 
 ُوِجَدت باالتفاق ولم تستكمل إجراءاتها الدستورية الوفاقنائب فلسطيني: حكومة  .8

مروان أبو راس أن السبب وراء وجود حكوم   اعتبر النلئب في المجسس التشريعي الدكتور غزة:
الوفلق هو التوافق الوطني، لكنهل في األصل ل  تستكمل اإلجراءات الدستوري  والدلنوني  ألنهل ل  

 تحصل عس  الثد  من المجسس التشريعي.
( أرسل نسخ  من  لن دقدس برسد: دنحن 21|3) األربعلءوقلل أبو راس في تصريح مكتوب ل  اليو  

فإن التوافق الوطني كلن مشروطل بأن تعرض  سب  إلينل كنواب في المجسس التشريعي الفسسطينيبللن
هذه الحكوم  عس  المجسس التشريعي بدعوة الرئيس النعدلد التشريعي، ويت  بعد ذلن استكملل 
د اإلجراءات الدستوري  لسحكوم ، ولكن ل  يحصل مل ت  االتفلق عسي  ول  يصدر الرئيس مرسو  انعدل

 التشريعيد.
وأضلف: دوبنلء عسي  فنحن سواء ت  التمديد لهذه الحكوم  أ  ل  يت  وانتهت واليتهل أ  ل  تنتهي، 

 بللنسب  إلينل هي حكوم  ل  تستكمل إجراءاتهل الدستوري  والدلنوني  النهلئي د.
 3/71/1174قدس برس، 

 
 حتالل اإلسرائيليبداية الضغط الحقيقي على اال الفرنسيالزعنون: قرار البرلمان  .9

بغللبي   رحب رئيس المجسس الوطني الفسسطيني سسي  الزعنون بتبني الجمعي  الوطني  الفرنسي  عملن:
 االعتراف بدول  فسسطين. إل الفرنسي   كبيرة قرارا يدعو الحكوم 
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(، ذلن الدرار انتصلرا لحدوق الشعب 21|3واعتبر الزعنون في تصريح صحفي ل  اليو  األربعلء )
حصلر وعزل  االحتالل اإلسرائيسي وسيلست  العنصري  التي تتصلعد يومل  زيلدة الفسسطيني ويسه  في

لسضغط عس  إسرائيل لترضخ لدرارات  بعد يو ، معربل عن أمس  في ان يشكل ذلن الدرار بداي  حديدي 
 ي .الشرعي  الدولي  التي تكفل حدنل في إقلم  دولتنل المستدس  وعلصمتهل الددس الشرق

 3/71/1174قدس برس، 
 
 هاتتسرق المياه الفلسطينية وتتهم الفلسطينيين بسرق "إسرائيلتقرير: " .01

فلد  أبو سعدى: ال تترن إسرائيل أ  تهم  إال وتريد إلصلقهل بللفسسطينيين، شعبل  وحكوم   -را  هللا
ي  خوض انتخلبلت ورئلس ، فه  سواسي  بللنسب  لهل، ورغ  التوتر الذ  تشهده إسرائيل، مع إمكلن

مبكرة فيهل، إال أن إحدى لجلن الرقلب  فيهل، وجدت الوقت الكلفي التهل  الفسسطينيين بسرق  الميله 
 من إسرائيل، رغ  أنهل ميله فسسطيني  بلمتيلز.

سنويل  خمس  « يسرقون»وكلنت لجن  الرقلب  اإلسرائيسي ، قد ادعت في تدرير لهل، أن الفسسطينيين 
العبري ، وتدول السجن  اإلسرائيسي ، إن « معلريف»الملء، حسب مل أوردت صحيف   ماليين كوب من

اإلسرائيسي  « مكوروت»ذلن يت  عن طريق الربط غير المشروع مع خطوط الميله التلبع  لشرك  
 لسميله، وعن طريق حفر اآلبلر االرتوازي  بصورة غير قلنوني ، خلص  في منطدتي االغوار وجنين.

قيل  إسرائيل بحفر العديد من اآلبلر  إل آخر لسسط  الميله الفسسطيني ، كلن قد أشلر  لكن تدريرا
سبع وعشرين بئرا ، ذات الطلق  اإلنتلجي  العللي  في  إل اإلسرائيسي  العميد  منهل، والتي وصست 

  التغذي  منلطق األغوار المحتس ، التي تتغذى من الطبدلت الجوفي  الجبسي  العميد ، وتؤثر سسبل  عس
الجلنبي  لآلبلر الفسسطيني ، األمر الذ  يضعف اآلبلر الفسسطيني  الضحس  أسلسل ، حيث يددر معدل 

 مسيون متر مكعب. 31 بحوالياالستخراج السنو  لآلبلر اإلسرائيسي  
أكدت أن اإلسرائيسيين يستهسكون كميلت من الميله تزيد أربع  أضعلف  اإلحصلئيلتورغ  أن كلف  

أن إسرائيل تستهسن من الميله  إل الكمي  التي يستهسكهل الفسسطينيون، اذ تشير اإلحصلئيلت  عن تسن
ل حو  من مجموع األحواض الملئي  المشترك  مع الفسسطينيين. وزعمت لجن  الرقلب   % 80 ا 

 األرضهذه تعرض الميله الجوفي  الجبسي  وخزان الميله تحت « السرق »اإلسرائيسي ، أن عمسيلت 
أن  قل  « من حزب شلس»طر الشديد، فيمل زع  رئيس السجن  عضو الكنيست امنون كوهين لسخ

بجول  في المنطد ، وشلهد عن كثب البنلء غير الدلنوني الذ  يدو  ب  الفسسطينيون، أو مل وصفهل 
عس  « بوضع حد وردع هذه العمسيلت وفرض عدوبلت اقتصلدي »الميله، وطللب « سرق »عمسيلت 
 ين.الفسسطيني
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رسمي ،  إحصلئيلتمن أحواض تغذي  الميله حسب  %00-81الجدير بللذكر في هذا الشأن، أن 
سرائيل هي من تسسبهل من الفسسطينيين وليس العكس، لكن االحتالل  تدع في المنلطق الفسسطيني ، وا 

ملرس كل اإلسرائيسي، يحلول دائمل  قسب الحدلئق، والظهور بصورة الضحي ، بينمل هو الجالد، الذ  ي
 أنواع االضطهلد بحق الفسسطينيين.

أن شرك  ميكوروت اإلسرائيسي  لسميله، ال تتحمل أي  نفدلت تتعسق بصيلن   إل كمل يجب اإلشلرة 
التي تخضع لسسيلدة األمني  « C»شبك  الميله في الضف  الغربي ، حت  في الدرى الواقع  في منطد  

رك  الميله لسفسسطينيين، وتدبض ثمن ل صلفيل لهل، وتترن اإلسرائيسي  بشكل المبلشر، حيث تبيع الش
مسؤولي  صيلن  الشبكلت وتمديدهل لسفسسطينيين أنفسه ، وهذا بحد ذات  يوفر عس  الشرك  مبلل  

 طلئس .
قري  فسسطيني  تصرف مسيون شيكل شهريل  كأجور لفنيي الصيلن ،  400وبحسب دراس  سلبد ، فإن 

 ل لكل موظف صيلن ، عدا عن تكسف  قطع الصيلن  نفسهل.شيك 1000براتب شهر  يبس  
 4/71/1174القدس العربي، لندن، 

 
 الغربية إلى تجاوز خطوات برلماناتها الحكوماتالبردويل يدعو صالح  .00

ثّمنت حركن  حمنلس، خطنوات بعنض البرلملننلت األوروبين  فني االعتنراف بدولن  فسسنطين، داعين  : غزة
الخطوات المحتشم  من برلملنلتهل، إل  الكشنف عنن مظسومين  الشنعب  الحكوملت الغربي  بتجلوز هذه

 الفسسطيني، ووقف احتالل أرض .
وطللننب الديننلد  فنني حركنن  دحمننلسد، النندكتور صننالح البردويننل فنني تصننريحلت لننندقدس بننرسد، الغننرب 

 علم  وبريطلنيل خلص ، بللتكفير عمل أسمله بندالجريم  الكبرىد المتمثس  في وعد بسفور.
ل: دنحننننن فنننني حركنننن  دحمننننلسد، نننننرى أن العدالنننن  فنننني العننننلل  مندوصنننن  ومرتبطنننن  بننننرؤى سيلسنننني  وقننننل

وبمصننللح، أكثننر مننن ارتبلطهننل بمبننلدل وقنني  أصننيس ، وعسنن  الننرغ  مننن عسمنننل بننأن خطننوات البرلملنننلت 
األوروبين  الداعينن  لالعتنراف بللدولنن  الفسسنطيني ، هنني خطننوات رمزين ، وليسننت خطنوات جننلدة إلعطننلء 

لفسسنننطيني حدوقننن  كلمسننن ، منننع ذلنننن فهننني خطنننوات فننني طرينننق فضنننح االحنننتالل الصنننهيوني، الشنننعب ا
 وكشف جرائم  أمل  العلل .

وأضلف: دخطوات بعض البرلملنلت األوروبي  الداعين  لالعتنراف بللدولن  الفسسنطيني ، خطنوات مهمن ، 
تكبنن  بحدنن  مننن لكنهننل خجولنن ، وال ترتدنني إلنن  مسننتوى إنصننلف الشننعب الفسسننطيني، ووقننف الجننرائ  المر 

االحتالل الصهيونيد، داعيل دالحكوملت التنفيذي  فضال عن البرلملنلت إل  خطوات جنلدة، تواجن  بهنل 
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الغطرسنن  الصننهيوني  التنني تجننلوزت حتنن  وعنند بسفننور، لتحتننل أرض فسسننطين بللكلمننل. وترتكننب جننرائ  
 ضد اإلنسلني ، وهي قنبس  إشعلعي  ستمتد آثلرهل إل  العلل  جميعلد.

 3/71/1174، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 
 
 عسكرية بادعاء وجود إنذار بتنفيذ عملية فلسطينيين الشرطة اإلسرائيلية تعتقل .02

عننددا مننن الفسسننطينيين فنني مديننن  ريشننون لتسننيون بوسننط الننبالد،  ]اإلسننرائيسي [ اعتدسننت قننوات الشننرط 
 اليو  األربعلء، بلدعلء االشتبله بوجود إنذار بتنفيذ عمسي .

موقع دوالالد االلكتروني أن هذه االعتدلالت جلءت في أعدلب إنذار وضع  الشلبلن حنول النين   وذكر
 بتنفيذ عمسي  في دار السينمل دِيس بالنيتد في المدين .

وكنننلن الشنننرط  قننند رفعنننت حللننن  االسنننتنفلر فننني صنننفوف دوريلتهنننل فننني أعدنننلب إننننذار الشنننلبلن، وعنننلدت 
 لالت.وخفضت هذا االستنفلر في أعدلب االعتد

 3/71/1174، 48عرب 
 
 واالجتماعية ةواالقتصاديالسياسية  تصحيح سياساتها الفلسطينيةعلى القيادة : حواتمة .03

لنن  يعنند ممكنننل  تجننلوز إننن  دحننوار  فننيعننل  الجبهنن  الديمدراطينن  نننليف حواتمنن   أمننين قننلل عمننلن: -أمنند 
مستدس  الدلبس  لسحينلة عسن  حندود الدضي  والحدوق الوطني  الفسسطيني  .. حق تدرير المصير والدول  ال

، 204 يممننوفننق الدننرار األ مشننكس  الالجئننينوعلصننمتهل الدنندس الشننرقي  المحتسنن  وحننل  12حزيننران  4
كثيرة هي المعضنالت السيلسني  واالقتصنلدي  واالجتملعين  التني يعيشنهل الشنعب الفسسنطيني بلألراضني 

أمننل  شننعٍب قننرر  أننننليسحننظ  أنعسنن  الجميننع السجننوء والشننتلتر. بننرغ  هننذا كسنن  عسينننل و  وأقطننلرالمحتسنن  
 .دانتزاع حد  بتدرير المصير واالستدالل مهمل كلنت التضحيلت

 ألنف 02بللضف  والددس وقطلع غزة كلن  أوسسومجموع المستوطنين منذ توقيع اتفلقلت وأضلف أن د
 310  سننن  مننن المفلوضننلت دون توقننف االسننتيطلنر فنني الدنندس العربينن  المحتسنن 12مسننتوطن وبعنند 

عطننلءات  وأعطينتفتننرة المفلوضنلت ب ننني  وأثننلءمسننتوطن ،  ألنف 410مسننتوطن ، وفني الضننف   ألنف
عننندمل لنن   1021 -1022مننرتين مننن مجمننوع مننل بننني بعننلمّي  أكثننر إذاوحنندة سننكني ،  ألننف 22لبنننلء 

الشنننعب الفسسنننطيني يريننند التأكننند بنننأن السنننسط  الوطنيننن  الفسسنننطيني  لنننن تكنننرر ، يكنننن هننننلن مفلوضنننلت
خطلء التي وقعت بهل الديلدة الفسسطيني  المسؤول  عن االنفراد بلتخنلذ الدنرار عسن  يند فصنيل لوحنده األ

كنل فصنلئل منظمن  التحرينر الفسسنطيني  داالئتالفين د . هنذا  إطنلرالنوطني، فني  اإلجمنلعبدال  من قنرار 
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ت التهوينند مننل يجننر  اآلن بللدنندس انتفلضنن  دمددسنني د ضننمن ظننروف وواقننع الدنندس تحنن إلنن كسنن  يشننير 
 د.واألسرل  والفدر ودون مرجعي  موحدة لسددس

 اإلسنرائيسياالقتصنلد الفسسنطيني لالقتصنلد  إلحنلقالشنعب الفسسنطيني يعنلني منن  : دأيضنل   وقلل حواتم
وفي غزة ذات الشيء اقتصلد األنفلق لحمنلس بللتفنله  منع التجنلر النذين يتعنلونون ... الضخ  والكبير

 د.صلد الوطني. ال يوجد تنمي  بل يوجد تهريب وضرائب عس  التهريبمعهل وهذا ال ي نمي االقت
مصننللح ذاتينن  فئوينن  وزعملتينن  واحتكلرينن  وحننول موضننوع المصننللح  الفسسننطيني ، قننلل حواتمنن  هنننلن د

العربي  والشرق أوسطي  عس  النفنوذ  اإلقسيمي صراع المحلور .. ]كمل أن[ قصلئي  داخل فتح وحملسا  و 
والشعب الفسسطيني يبتسي بهنذا الصنراع النذ   عربي.متدادات  داخل أكثر من بسد في الشرق األوسط وا

الداخسي  الفسسطيني  لمد نفوذه داخل الحيلة السيلسي  واالجتملعي  الفسسنطيني ،  بلألوضلعيتدخل يوميل  
 د.حبلطلت..إولهذا ليس أملمنل إال مواصس  النضلل لحل هذه االستعصلءات التي تبعث عس  

واالجتملعيننن    واالقتصنننلدي، السيلسننني  تصنننحيح سيلسنننلتهلعسننن  الدينننلدة الفسسنننطيني  : د حواتمنننوأضنننلف 
وسحب اليد العلمس  من المستوطنلت بتددي  الدروض الصغيرة والمتوسط  وبنلء المسلكن لسعلمسين في 

 .دتسن المستوطنلت الذ  عمسوا بهل تحت ضغط الجوع والفدر
السيلسننني المسنننسح العنيننننف  اإلسنننال ت بفعنننل حركنننلت مصنننر تحولننننوحنننول الوضنننع فننني مصنننر قنننلل: د

 أنالدامين  بندال  منن  بلألعمنلل إغراقهنلينومي لسشنعب والدولن  المصنري  ومحلولن   إربنلن إلن والمتطرف 
ينننلير  11تأخننذ مصننر شننعبل  ودولنن  دورهننل الكبيننر بللتمنينن  والعدالنن  االجتملعينن  عمننال  بمبننلدل ثننورتّي 

عدالننننن   –حريننننن   –ل ثنننننورتين فننننني الحيننننلة المصنننننري  دعنننني  التننننني ندشننننته 1023يونيننننو  30و 1022
د كمننل ان لمصننر دورهننل الكبيننر تجننله الدضنني  الفسسننطيني  وحدننوق  إنسننلني تنمينن  وكرامنن   –اجتملعينن  

الشعب الفسسطيني، نثمن جيندا هنذا الندور الكبينر وبينننل خطنوط تمنلس مشنترك .. كمنل لمصنر حدوقهنل 
 األراضننيلحدننوق العسننكري  واألمنينن  والسيلسنني  عسنن  كلمننل السننيلدي  عسنن  كلمننل أرض سننينلء وأقصنند ا

 .دبسينلء
 1/71/1174، موقع أمد لإلعالم

 
 لإلرهاب عين الحلوة ليس مأوىً  ممثل حركة الجهاد في لبنان يزور بهية الحريري: مخيم .04

 أبننوفنني لبنننلن  اإلسننالمياسننتدبست النلئننب بهينن  الحريننر  فنني مجنندليون، مسننؤول حركنن  الجهننلد : صننيدا
لد الرفلعي، يرافد  مسنؤول العالقنلت السيلسني  فني الحركن  شنكيب العيننل. وجنرى عنرض ل وضنلع عم

جلننب الوضنع فني األراضني  إلن عس  السلح  الفسسطيني  في لبنلن والمخيملت وال سيمل عين الحسنوة، 
 المحتس .
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  الدنلنون، وان مخي  عنين الحسنوة لنن يكنون منأوى لإلرهنلب والخنلرجين عسن أنالسدلء  إثرواكد الرفلعي 
داخل المخيملت، مطللبل في المدلبل أن ال  إل كلن  أ الدوى والفصلئل الفسسطيني  تعمل لمنع تسرب 

 والمطسوبين. اإلرهلبيينيت  تصوير مخي  عين الحسوة مكلنل يؤو  
 جلننب امنن واسنتدرار لبننلن رغن  كنل محنلوالت ينت  زج الواقنع إلن المخني  سنيبد  دائمنل  أن أكدنلوقلل: 

تكنون جنزءا منن هنذا التجنلذب  أنهنذه الصنراعلت. المخيمنلت الفسسنطيني  تنرفض  أتنونالفسسطيني فني 
وهنني سننتبد  قالعننل وطنينن  تحننلفظ عسنن  قضنني  الالجئننين وعسنن  حننق الشننعب الفسسننطيني فنني العننودة. 

تضخي  بعنض  إل ويبد  المخي  الشلهد عس  نكب  الشعب الفسسطيني. ال شن هنلن محلوالت تسع  
يصنننور المخننني  مكلننننل ينننؤو   أنتضنننخي  الصنننورة منننن النننبعض النننذ  يحنننلول  أوالتننني تجنننر   اثاألحننند

 مطسوبين لسدول  السبنلني . أو اإلرهلبيين
: لنننن يكنننون مخننني  عنننين الحسنننوة منننأوى لإلرهنننلب وال لسخنننلرجين عسننن  الدنننلنون. وسننننعمل كدنننوى أضنننلف

ال  أنلبنل، نطسنب منن الجمينع داخل المخيملت. وفي المد إل كلن  أ وفصلئل فسسطيني  لمنع تسرب 
المنننلطق  أكثنر اآلن. المخيمنلت الفسسننطيني  اإلرهلبينن ينت  تظهينر الفسسننطيني وكأنن  يننؤو  المجموعنلت 

ينورط المخيمنلت  أناستدرارا في لبنلن، ونحن معنيون بلن تبدن  عسن  هنذا االسنتدرار. وال نسنمح ألحند 
ذلنن هننلن مشنكس  اجتملعين   إلن  إضلف خل. تفجير الواقع الفسسطيني من الدا أوالصراعلت  أتونفي 

وطللبنل بضنرورة العمنل بشنكل جنلد لتخفينف هنذه المعلننلة عبنر طنرق  الفسسطينيون.واقتصلدي  يعيشهل 
 .الفسسطينيووسلئل لتعزيز صمود الشعب 

 4/71/1174، المستقبل، بيروت
 

 م عين الحلوةتلتقي حزب هللا وتبحث الوضع في مخياللجنة األمنية الفلسطينية العليا  .05
الشنيخ زيند « حزب هللا»عضو قيلدة منطد  الجنوب مسؤول قطلع صيدا في  أمسعدد : محمد صللح

« األمنن النوطني الفسسنطيني»برئلسن  قلئند « السجن  األمني  الفسسطيني  العسينل»ضلهر لدلء مع وفد من 
شنريف عدنل  بنوأالشنيخ « األنصنلرعصب  »بلس   اإلعالميالسواء صبحي أبو عرب بحضور النلطق 

 في صيدا.« حزب هللا»وذلن في مدر 
االعتنداء اإلرهنلبي اآلثن   إلن وقد تنلول المجتمعون األوضلع األمني  في عين الحسوة، كمل ت  التطنرق 

 الذ  استهدف دوري  لسجي  السبنلني في رأس بعسبن.
مدننره فنني صننيدا  فنني الجنننوب فنني« تيننلر المسننتدبل»عننرب  أبننوبرئلسنن  « األمنينن السجننن  »كمننل زار وفنند 

 والتد  منسق الجنوب الدكتور نلصر حمود بحضور قيلدة التيلر.
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األسننير غيننر »عننرب، ردا عسنن  مننل أثيننر عننن تحضننر المولننو  واألسننير لسخننروج مننن المخنني  قننلل  أبننو
موجننود حتنن  فنني لبنننلن كسنن ، ولنندينل معسومننلت أكينندة مئنن  بللمئنن . ولكننن بللنسننب  لسمولننو  ليسننت لنندينل 

ذاخل المخي ، معسوملت ان  دا  «.كلن داخل المخي  نعمل إلخراج  وا 
كلن فني المخني  فسيخنرج، كمنل قسننل لفضنل شنلكر النذ  صنرح منن داخنل المخني  وقسننل لن   إذا»أضلف: 

 «.اخرج من المخي  وهلج ، الن المخي  ليس مدرا لستهج  عس  أحد
 4/71/1174السفير، بيروت، 

 
 خانيونس من كوادرها شرق 9 تجمدفتح  مصادر لـ صفا: .06

عسمت وكلل  )صفل( من مصلدر م طسع  في حرك  فتح، إقسي  شنرق خنلن : خنلص صفل –خلن يونس 
يونس جننوبي قطنلع غنزة، عنن قنرار الحركن  فصنل تسنع  منن أمننلء السنر وأعضنلئهل، بعند أن هنلجموا 

 بل أيل .مؤتمر الشهيد دنلجي أبو لحي د واعتدوا بللسالح األبيض عس  الديلد  إبراهي  أبو النجل ق
إّن دقينلدة فنتح فني المنطدن  الشنرقي  عدندت اجتملعنل  اسنمهل:وقللت المصلدر التي فضست عد  كشنف 

طلرئل لكلف  المسئولين في الحرك ، لبحث تداعيلت حلدث  رفع السالح األبيض عس  رقب  الدينلد  أبنو 
فشلل عدد المؤتمر االنتخلبي النتخلب تسع  أعضلءد.  النجل، وا 

لصنن  لنن مراسنل دصننفلد قللنت إّن عراك نل بلألينند  جنرى بنين عنندد منن أنصنلر الديننلد  وكلننت مصنلدر خ
الفتحلو  والمفصول محمد دحنالن، وأنصنلر النرئيس محمنود عبنلس دأبنو منلزند، ببسندة عبسنلن الكبينرة 

 شرقي محلفظ  خلن يونس جنوبي قطلع غزة، مل أدى إللغلء مؤتمر انتخلبي لسحرك  بللمنطد .
إلنن  أن عننددا مننن أنصننلر دحننالن، هننلجموا الديننلد  الفتحننلو  البننلرز إبننراهي  أبننو وأوضننحت المصننلدر 

النجلر دأبو وائلد بللخنلجر، دون أن ي صلب بأذى، وعس  إثره حدث عران بلأليد ، وتدخل الدلئمون، 
 قبل أن تصل الشرط  وتفرض األمن بللمكلن.

أن ينعدند فيهنل منؤتمر منطدن  الشنهيد ولفتت إل  أن العران وقع في صلل  دمسكنلتد التني كنلن يفتنرض 
ندد لدينلدة إقسني  المنطدن  الشنرقي ، وعسن  إثنر العنران  0دنلجي أبو لحي د، من أجل انتخنلب د أعضنلءد ج 

 ت  إلغلء انعدلد المؤتمر حت  إشعلر أخر.
 3/71/1174، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 من أنصارها ناشطا 21اعتقل في الضفة  السلطةحماس تقول إن أمن  .07
مواطنننل مننن  22أفننلدت حركنن  حمننلس أن أجهننزة أمننن السننسط  الفسسننطيني  فنني الضننف  الغربينن ، اعتدسننت 

آخرين لستحدينق فني مدراتهنل األمنين  بذريعن  انتمنلئه  لحركن  المدلومن  اإلسنالمي   4أنصلرهل واستدعت 
 دحملسد.
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والننذين تنن  اسننتدعلؤه  طسبنن   وأوضننحت حركنن  حمننلس فنني بيننلن اليننو  األربعننلء، أن مننن بننين المعتدسننين
جلمعيون وأسرى محررون من سجون االحتالل ومعتدسون سنلبدون فني سنجون السنسط  منن محلفظنلت 

 الخسيل وبيت لح  ورا  هللا ونلبسس وطولكر .
وبحسب البيلن، فإن أجهزة أمن السسط  في الخسيل اعتدست كال من أحمند أبنو عيشن  وطنلرق الجنيند  

رحمن الخطيب وعبد الدلدر شنلهين، وهن  طسبن  فني جلمعن  بوليتكننن فسسنطين، وحلت  الجنيد  وعبد ال
 فيمل استدعت المواطن زيلد الدرابيع لسمدلبس .

أمل في مدين  طولكر ، فدد اعتدست أجهزة السنسط  كنال منن حنلز  عسني أبنو دين  وجعفنر محمند أبنو دين  
مود العسس وأحمد شنسطف وحنلت  وحذيف  محمد أبو دي  وعبد الرحمن شكر  ورامي أسعد شسبلي  ومح

 الجنيد ، فيمل اعتدست من بيت لح  عرابي جواري .
وفننني مدينننن  را  هللا، اعتدسنننت عبننند النننرحمن معطنننلن، فيمنننل اسنننتدعت المصنننور الصنننحفي عبننند الكنننري  
مصيطف وسسي  حمدان من قري  دورا الدرع، كمل استدعت الممرض فهني  الجمنزاو  منن عنين عرينن، 

 أمن السسط  بنلبسس عبلدة العلمود  وشديد  حسني العلمود .فيمل اعتدست أجهزة 
يشلر إل  أن أجهزة أمن السسط  تنفذ منذ عندة أينل  حمسن  اعتدنلالت واسنتدعلءات طللنت العشنرات منن 
أبننلء حركن  حمنلس ومنلصنريهل فني الضنف  الغربين  دون إبنداء أسنبلب معسنن  حنول عمسينلت االعتدنلل، 

 حسبمل أفلد بيلن الحرك .
 3/71/1174، طين أون الينفلس

 
 المقبل مارسآذار/  71 فينفسه واالنتخابات  حل   علىيصادق اإلسرائيلي الكنيست  .08

الكنيسنت )البرلمنلن( اإلسنرائيسي ، أن نظير مجسني، عن 4/71/1174، الشرق األوسط، لندنذكرت 
ي بحل المجسس مشلريع قوانين قدمتهل أحزاب المعلرض ، تدض 8صلدق أمس بللدراءة التمهيدي  عس  

التشننننريعي. وذكننننرت اإلذاعنننن  اإلسننننرائيسي  أن لجننننن  تلبعنننن  لسكنيسننننت قلمننننت بإعننننداد مشننننلريع الدننننوانين 
منننن شنننهر منننلرس  22لستصنننويت عسيهنننل بنننللدراءة األولننن . وسنننتجرى االنتخلبنننلت الدلدمننن  لسكنيسنننت فننني 

لع عدندوه أمنس منع )آذار( الدلد ، بعند أن اتفنق رؤسنلء الكتنل البرلملنين  عسن  هنذا الموعند خنالل اجتمن
مصنلدق  أعضنلء الكتنل البرلملنين .  إلن رئيس الكنيست يولي أدلشنتلين، عسمنل بنأن هنذا االتفنلق يحتنلج 

وقد جنلءت هنذه الخطنوة عدنب إعنالن رئنيس النوزراء اإلسنرائيسي بنينلمين نتنينلهو، أول منن أمنس، عنن 
 .حل الحكوم  االئتالفي  والدعوة إلجراء انتخلبلت مبكرة

حل الكنيست، بدعوى أن  ل  يعد قلدرا عسن  السنيطرة عسن  الحكومن . واتهن   إل و قد بلدر وكلن نتنيله
، بدينلدة تسنيبي ليفنني، بللتن مر دالحركن د، بدينلدة وزينر المللين  ينلئير لبيند، وحنزب ديوجد مستدبلدحزبي 
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لقننن  عسيننن . وقننند ردا عسيننن  بحننندة، واتهمنننله بللكنننذب وقنننلال إن مشنننكست  تكمنننن فننني عجنننزه عنننن مواجهننن  رف
 المتطرفين في حزب السيكود نفس ، وفي معسكر اليمين االستيطلني.

 إجنننراءحنننّدد أمنننس موعننند  اإلسنننرائيسيالكنيسنننت ، أن أ ف ب، 4/71/1174، الحيـــاة، لنـــدنونشنننرت 
بعدمل أقلل رئيس النوزراء بنينلمين نتنينلهو  1021آذار )ملرس(  22االنتخلبلت التشريعي  المبكرة في 

وسنننيت  إدراج هنننذا الموعننند فننني مشنننروع قنننلنون حنننل البرلمنننلن النننذ  تمنننت  .سنننت  وزراء أول منننن أمنننس
(. وسننيت  210صننوتل  )مننن أصننل  84فنني جسسنن  أولينن  مننع  األربعننلءالمصننلدق  عسينن  فنني قننراءة أولنن  

 الدلنون االثنين المدبل في ثالث قراءات. إقرار
االنتخلبنلت سنتدور حنول دفني اجتمنلع منع ننواب حنزب السيكنود اليمينني النذ  يتزعمن  ان  نتنينلهو وقلل

. وحّض نتنيلهو عس  تفلد  اندسل  أصوات التيلر اليميني كمل حندث دسؤال واحد: من سيحك  البالد؟
مدعدا   28التي أسفرت عن فوز ليكود بن  1023في االنتخلبلت السلبد  في كلنون الثلني )ينلير( عل  

 ائتالف  الحلك . إل في مل بعد مدعدا  فلز بهل حزبلن متطرفلن انضمل  21و 23مدلرن  بعدد 
منن يريند إعطنلء رئنيس وزراء منن ليكنود تفويضنل  واضنحل  لدينلدة النبالد فعسين  التصنويت دوقلل نتنيلهو: 

بكثلف  لسيكود. هذا هو الدرس الرئيسي المستفلد من تجربتنل في السنوات المنصرم . وهذا هو التحد  
التصويت األخير عس  حل الكنيست األسبوع المدبل، فإن  إجراءوبمجرد  .دأمل  هذه الحمس  االنتخلبي 

أن تننؤد  حكومنن  جدينندة اليمننين الدسننتوري  بعنند  إلنن نتنيننلهو سننيدود حكومنن  أقسينن  فنني الوقننت الحننللي 
وفنننني رسننننلل  عبننننر فيسننننبون قللننننت ليفننننني إن االنتخلبننننلت المدبسنننن  سننننتكون اختبننننلرا  لعننننز   االنتخلبننننلت.

 .دالتشددداإلسرائيسيين عس  هزيم  
 العلم  ان نتنيلهو سيجعل من هذه االنتخلبلت استفتلء علمل  عس  شخص . اإلذاع ورأى المعسق في 

بل بمن  األمني  أواالقتصلدي   أو األيديولوجي االنتخلبلت غير متعسد  بللدضليل دوبحسب المعسق فإن 
 .دضد نتنيلهو أوهو مع 

 
 "الربيع العربي"نذ في الشرق األوسط تتسع م العاجزيننتنياهو: ظاهرة قمع  .09

دفنع  دالربينع العربنيداألنلضنول: اعتبنر رئنيس النوزراء اإلسنرائيسي بنينلمين نتنينلهو أن  -الددس المحتسن 
ظننلهرة قمننع العننلجزين فنني دأن  إلنن األسننوأ، الفتننل  إلنن األمننور فنني منطدنن  الشننرق األوسننط مننن السنني  

 .دالشرق األوسط تتسع
يننع العربني( قبنل أربعنن  سننوات اختسجنت فنني قسنوب الكثيننرين، عننندمل بندأت أحنداث )الربدوقنلل نتنينلهو: 

وأيضل  في قسوبنل، اآلملل في وضنع حند ألعمنلل سنفن الندملء وانتهلكنلت حدنوق اإلنسنلن فني منطدتننل. 
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األسوأ. وأخذت ظلهرة قمع العلجزين في الشرق  إل ويؤسفنل الدول إن األمور ل  تذهب إال من السي  
 .داألوسط تتسع
هو في كسم ، خالل حفل أقي  مسلء الثالثلء في مدر رئلس  إسرائيل لمنح أوسم  الشرف وأضلف نتنيل

ل فننراد الننذين تميننزوا فنني مجننلل مكلفحنن  تجننلرة البشننر، وأرسننل مكتننب رئننيس الننوزراء اإلسننرائيسي نسننخ  
وعننندمل تتفكننن النندول وتنهننلر تحننت وطننأة التطننرف اإلسننالمي، ذلننن التشنندد دمنهننل لوكللنن  األنلضننول: 

 .دظيع، فإن أول من يدفع الثمن ه  األشخلص العلديونالف
وفي الوقت الذ  ينزف في  الرجلل في سوريل دمل  في الحرب األهسين  الندائرة فيهنل، فنإن النسنلء دوتلبع: 

والفتينلت والصنبليل يننذهبن ضنحليل التنكينل المتواصننل. وأعتدند بنأنهّن مننل زلننل يبحثننل عننن الربينع العربنني 
 .دالموعود
، دالمننننلطق التننني سنننيطر عسيهنننل داعننن  فنننإن مصنننيرهل أشنننّد كربنننل  دس النننوزراء اإلسنننرائيسي أن ورأى رئننني

أرجننو أن أورد لكنن  مثننلال  عسنن  ذلننن بللنسننلء األيزيننديلت السننواتي يتعرضننن لالختطننلف دواسننتطرد قننلئال: 
 .دواالحتجلز في ظروف مريع 

بر في  عس  التنزوج قسنرا  منن الصبليل الصغيرات ت جدوبخصوص األوضلع في اليمن، قلل نتنيلهو إن 
 .دالرجلل كبلر السن

شنننهدنل قبنننل عننندة أينننل  ال أكثنننر كينننف دوعنننرج رئنننيس النننوزراء اإلسنننرائيسي عسننن  إينننران ونيجيرينننل، قنننلئال: 
تتعرض النسلء غير المندبنلت فني إينران لالعتنداءات، بينمنل شنهدنل جميعنل  كينف قنل  المتشنددون السنن  

 .دطلف مئلت الفتيلتلجملع  بوكو حرا  في نيجيريل بلخت
الندط  الرئيسي  تتمثل بعجنز العنلل  المسنتنير، رغن  نواينله الحسنن ، عنن إندنلذ هنؤالء، عسمنل  دواعتبر أن 

فيهنننل الصنننراد )أعيننندوا بنلتننننل( تدلبسهنننل المئنننلت بنننل اآلالف منننن حنننلالت احتجنننلز  لل يتعنننبنننأن أ  حللننن  
 د.األبريلء في غيلهب الجّب وعجزه  عن التخسص منهل

لكننن ثمنن  بللفعننل شننيء آخننر يفعسنن  الكثيننرون فنني العننلل ، كننونه  يكننررون إداننن  دولنن  إسننرائيل. د وقننلل:
وعننندمل نتحننرن ضنند المملرسننلت العدوانينن  ألعنندائنل، فننإن الننذنب يدننع عسينننلر وعننندمل ننندافع عننن أنفسنننل 

فنال ينزال النذنب  –دروع بشنري   إلن إزاء االعتداءات الدلتس  لإلرهلبيين الذين يحّولون األطفلل والنسنلء 
 .ديدع عسينل
وغني عن الدول إن هذه المدلرب  يغسبهل طلبع ازدواجي  األخالق والنفلق الهلئل. غينر أننني دوأضلف: 

مل زلت ال أتخس  عن األمل في أن يأتي يو ، هكذا أتمن ، حيث يتغير هذا المشهد ويت  الحكن  عسن  
الحننللي فيجننب عسينننل التمسننن بننللخير وحملينن  دولتنننل إسننرائيل وأعمللهننل بللنزاهنن  واالسننتدلم . أمننل الوقننت 
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لتكننننون مسننننتدس  وقوينننن  ويهودينننن  وديمدراطينننن  فنننني آن واحنننند، عسمننننل  بأننننن  ال توجنننند أ  فجننننوة بننننين هننننذه 
 .دالمسميلت

 4/71/1174، القدس العربي، لندن
 
  المقبلة ولن يكون رئيسا للحكومة الواقعلبيد: نتنياهو منعزل عن  .21

عدد رئيس حزب دهنلند ووزير المللي  اإلسرائيسي المدلل يلئير لبيد،  :ة الجديدةالحيل -الددس المحتس  
نتنينلهو، واصنفل إينله بنندالمنعزل عنن بنينلمين مؤتمرا صحفيل في تنل أبينب، مسنلء امنس، وهنلج  خاللن  
 األميركي. –الواقعد واتهم  بأن  ألحق ضررا فلدحل بللحسف اإلسرائيسي 

، دسنيد  رئنيس األوللت نتنيلهو ضده في مؤتمر صنحفي عدنده أمنس وقلل لبيد في رده عس  تصريح
انتخلبنلت ال حلجن  لهنل  إلن الحكوم ، بلألمس وقفت أمل  أم  بأكمسهل وأعسنت أنن تجنر دولن  إسنرائيل 

بتلتل، وال أحد غيرن يريدهل. لملذا؟ ألنن منعزل عن الواقعد. وأضلف لبيد مخلطبل نتنيلهو دليس لدين 
فعس  هذا بمواطني إسرائيل، ألنن تعني  فني أكفنلريو  )حنوض سنمن( خنلص بنن ولن  أدن  فكرة عمل ي

 تعد تعرفه  منذ فترة وال تعرف ملذا يزعجه د.
وتنننلبع دلدننند أعسننننت لسجمهنننور اإلسنننرائيسي أننننن تفضنننل شنننل االقتصنننلد اإلسنننرائيسي، وأننننن تفنننرض عسننن  

  التنني ق نندمت هنننل منننذ سنننين عننن االقتصننلد نفدننلت بللمسيننلرات، وأنننن تمنننع الميزانينن  األكثننر اجتملعينن
المننواطنين، وأنننن تسننسب االحتمننلل الوحينند بننأن يكننون لعشننرات آالف األزواج الشننلب  شنند  خلصنن  بهنن . 

 لملذا؟ ألنن منعزل عن الواقعد. 
واتهننن  لبيننند نتنينننلهو بأنننن  فّضنننل مصنننللح شخصننني  عسننن  إصنننالح فننني جهنننلز  التعسننني  والصنننح ، وهمنننل 

ء مننن حننزب دينني  عتينندد. ونفنني اتهننل  نتنيننلهو لنن  ولننوزيرة الدضننلء جهننلزان كلنننل تحننت مسننؤولي  وزرا
االندنننالب عسيننن  منننن خنننالل محلولننن  تشنننكيل ائنننتالف بنننديل يضننن   إلننن المدللننن ، تسنننيبي ليفنننني، بللسنننعي 

 األحزاب الحريدي . 
واتهننن  لبيننند نتنينننلهو بأنننن  ألحنننق ضنننررا خطينننرا بنننللحسف االسنننتراتيجي بنننين إسنننرائيل والوالينننلت المتحننندة، 

األزم  العميدن  فني العالقنلت بنين نتنينلهو  إل بللغل بللعالقلت مع البيت األبيض، مشيرا بذلن  وضررا
 والرئيس األميركي، بلران أوبلمل.

أداء نتنينلهو خنالل العندوان عسن  قطنلع غنزة، الصنيف الملضني، وقنلل دلدند تجنلوزت  إلن وتطرق لبيند 
الثدن  بدندرتن عسن  إدارتهنل، وعنندهل ذ عنرت جول  قتلل فني غنزة فيمنل فدندت حكومتنن األمنين  المصنغرة 

 من االستطالعلت وهربت من خطوة سيلسي  وتنلزلت عن نزع سالح غزةد.
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اليسننلر فنني االنتخلبننلت الدريبنن ، عسمننل أن  –ولنن  يسننتبعد لبينند إمكلنينن  تشننكيل كتسنن  مننن أحننزاب الوسننط 
شنكل الحكومن  المدبسن . لدند انهينلر شنعبي  حزبن . وقنلل إن دنتنينلهو لنن ي إلن استطالعلت الرأ  تشنير 

 ارتكب خطأ والثمن الذ  سيدفع  عس  هذا الخطأ هو أن  لن يكون رئيس حكوم  بعد اآلند.
 4/71/1174، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 خو اف ويجب تغييره نتنياهو ليفني:  .20

نتنينلهو ين بنينلمفي أول رد فعل لهل عس  التصريحلت الصلدرة عن  :الحيلة الجديدة -الددس المحتس  
لبيد بللعمل كمعلرض  داخل الحكوم ، قللت ليفني ان درئيس الوزراء نتنيلهو يلئير والتي اتهمهل فيهل و 

خنواف ويجننب عسيننل تغييننرهد. جنلءت أقننوال ليفنني فنني اجتمنلع لحننزب دالحركن د الننذ  تتزعمن . وفدننل لمننل 
بهذه العبنلرة  إسرائيلراء نشره موقع صحيف  ديديعوت احرونوتد، وأعربت عن أسفهل لوصف رئيس وز 

يوجب احترام ، دولكن ل سف الشديد فإن نتنيلهو يخلف من وزرائ  ومن  إسرائيلكون  رئيس حكوم  
 أقول هذه الكسملت وتوجب عسينل تغييرهد. فإننيومستدبسهل  إسرائيلالعلل  الخلرجي، ولكن لمصسح  

 أنهننلبننللدول د األولذ  عدننده أمننس وهلجمننت ليفننني نتنيننلهو ومننل صنندر عننن  فنني المننؤتمر الصننحفي النن
مننع نتنيننلهو الننذ  لنن  يتحنندث بصنندق وأخفنني الحدننلئقد، وأضننلفت بأننن  لننن ينفعنن  ولننن  إضننلفي مشننكس  

لسسنسون، وقللنت دلدند كلننت المشنكس  فني التوجن  والطنلبع الشخصني،  األخالقين يسلعده خسخسن  الدواعند 
كستنل مع شخص ببسلط  يخلف من وقللوا لي من الصعب تغيير الطلبع الشخصي لشخص كبير، مش

 ( والتلريخ قبل ذلند.األولومن العلل  الخلرجي، وهذا مل يثبت  أمس ) وزرائ 
ليفني دان مل تحدث عن  نتنيلهو مزيد من الكذب ببسلط  مل يدفع  لالنتخلبلت هني مصنللح  وأضلفت

السنننيلدة عسننن  الدننندس، وهننني األمنننن،  اإلسنننرائيسيحزبيننن  داخسيننن ، والدضنننليل الرئيسننني  التننني تهننن  الشنننعب 
يجنب أن يكنون لتعزينز حنق  إسنرائيلكبينر بنأن منصنب رئنيس وزراء  أيملنعس   إننيتذهب لسضيلع، 

 في وعد بسفور وليس العكس كمل يدو  ب  نتنيلهود. إسرائيل
 4/71/1174، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نه رئيس حكومة جبانأل  أسقط حكومته الثالثة وأضاعها وزير التعليم اإلسرائيلي: نتنياهو .22

نتنيننلهو أسنندط درئننيس الننوزراء بنيننلمين وزيننر التعسنني  شننل  بيننرون إن : قننلل نظيننر مجسنني - تننل أبيننب
حكومت  الثللث  وأضلعهل ليس بسبب خالف آيديولوجي، أو نتيج  احتجلجلت شنعبي ، بنل ألنن  رئنيس 

ركن  التنني خسفتهننل هننذه حكومن  جبننلن وفدنند البوصنس . والسننؤال المطننروح اآلن هننو كينف نتصننرف مننع الت
إعلننن   إلنن . وهننذا يعننني أن الحكومنن  االنتدللينن  ستضننطر 1021الحكومنن ؟ إسننرائيل بننال ميزانينن  لعننل  
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. وهننذا يشننكل ضننرب  لسجنني  الننذ  ينتظننر الحصننول عسنن  1024نفسننهل بلالسننتنلد عسنن  أرقننل  ميزانينن  
 .دزيلدة في موازنت 

 4/71/1174، الشرق األوسط، لندن
 
 مصاب بجنون العظمة نتنياهوجتماعي: وزير الرفاه اال .23

، رئننيس أمننسهننلج  وزيننر الرفننله االجتمننلعي مننلئير كننوهين مننن حننزب ديوجنند مسننتدبلد، صننبلح  :الدندس
 أن تصرفلت  تنبع من كون  مصلبل  بجنون العظم . إل الحكوم  بنيلمين نتنيلهو، مشيرا  

العظمنن  الننذ  يثيننر الدسننقد،  وقننلل كننوهين، خننالل مدلبسنن  مننع إذاعنن  الجنني ، ان دهننذا مصننلب بجنننون
 متسلئال  دملذا سيحدث غدا  عندمل يكون لزامل  عسي  الوقوف أمل  أزملت أمني ؟د.

، والنذ  اتهن  فين  نتنينلهو ليفنني أمسوأضلف الوزير المدلل، ان  بعد ان رأى خطلب نتنيلهو أول من 
، موضنحل  بنللدول، دلن  أصندق ولبيد بمحلول  االندالب، خرج من المكلن الذ  رأى في  الخطلب مفزعنل  

 هذه المرحس  من االنحطلطد. إل ان نتنيلهو سيصل 
 4/71/1174، األيام، رام هللا

 
 أحزاب إسرائيلية تدرس التوجه للناخب بشعار موحد: "ال لنتنياهو" .24

انتخلبننلت علمنن   إلن فنور إعننالن رئننيس الحكومن  اإلسننرائيسي  بنيننلمين نتنينلهو، عننن التوجنن  : نننرب48عننن
 إلنن ة، بنندأت االتصننلالت بننين مختسننف الكتننل الممثسنن  فنني الكنيسننت لسبحننث فنني إمكلنيننلت التوجنن  مبكننر 

ضنمن قنوائ  مشنترك ، ورغن  أن االتصنلالت لن  تثمنر بعند، إال أن هننلن توجهنل نحنو  1021انتخلبلت 
ت وبحسنب تدنلرير إسنرائيسي  فنإن اتصنلال الجمهور اإلسنرائيسي مفلدهنل دال لنتنينلهود. إل إيصلل رسلل  

 متددم  جرت بين مل يسم  بندأحزاب المركز واليسلرد لتشكيل مل أطسدوا عسي  دالبديل لنتنيلهود.
وجننلء أن رئننيس حننزب دالعمننلد، يتسننحلن هرتسننوي، يحننلول تشننكيل جبهنن  واحنندة، تتننألف مننن دالعمننلد 

اب وديننن  عتيننندد ودهتنوعنننله برئلسننن  ليفننننيد ودكلديمنننلد ودمينننرتسد. وبحسنننب اقتراحننن  فنننإن هنننذه األحنننز 
تخوض االنتخلبنلت ضنمن قنوائ  منفنردة، ولكنهنل تدنود خطنل واحندا، وتوجهنل واحندا لجمهنور المصنوتين 

 أحد هذه األحزاب. إل لستصويت 
 
 
 
 



 
 

 
 

           11ص                                     3478 العدد:    4/71/1174 الخميس التاريخ:

واقترحت زهلفل غسؤون، رئيس  دميرتسد، أن تتعهد هذه األحزاب بعد  الدخول في أ  ائتالف حكنومي 
ي  السنال د ودالعدالنن  االجتملعينن د. وفني حننين تعهنند االلتننزا  بمنل يسننم  بننندعمس إلنن منع نتنيننلهو، إضنلف  

أن عضو الكنيسنت شنلؤول موفنلز عسن   إل رؤسلء األحزاب بللرد عس  االقتراح، أشلرت تدلرير أولي  
 استعداد لدع  االقتراح.

 4/71/1174، 48عرب 
 
 تهديدات بطعن كل من ينشق عن "شاس"  .25

ضننو الكنيسننت ورئننيس حركنن  شننلس السننلبق ايسنني تسدنن  مسننلعد ع -الحيننلة الجدينندة  -الدنندس المحتسنن  
يشل  مكللم  هلتفي  من رق  معروف أطسق خاللهل المتصل تهديدات واضح  بطعنن يشنل  ومسنلعده 

 د د العبر  امس.nrgفي حلل قررا االنشدلق عن حرك  دشلسد، حسب مل أورد موقع الدنلة 
شنل  وقنل لن  سنوف أطعنن  وأطعننن إذا وجلء ان المتصل قلل داسمعني أ ندل التهديد جيد جدا اليسني ي

انشق عن شلس فسن اسمح بتدسي  الحرك ، لذلن إذا انشق عنهل سوف اطعنن  واطعنن كنل واحند يفكنر 
 بلالنشدلق عن شلسد.
ضنلبط أمننن الكنيسننت لتعدننب الننرق  المتصنل المعننروف والتحديننق فنني التهدينند  إلنن وتوجن  مسننلعد شننل  

 الذ  تسدله. 

 4/71/1174، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 تكلفة االنتخابات البرلمانية المبكرة في "إسرائيل" دوالرأكثر من نصف مليار  .26

حننلل  النلصننرة: قنندرت مصننلدر اقتصننلدي  عبرينن  التكسفنن  اإلجمللينن  لالنتخلبننلت اإلسننرائيسي  المبكننرة فنني
تخلبينن  مسيننلر شننيكل )نصننف مسيننلر دوالر( وذلننن بللديننلس مننع تكسفنن  العمسينن  االن 1جننرت اآلن بنحننو 

مسينون شنيكل نصنفهل عسن  شنكل ميزانين   410السلبد . وبحسب هنذه المصنلدر هننلن تكسفن  مبلشنرة بنن 
مختسفن  مثنل تشنغيل صننلديق االقتنراع ورواتنب لجننلن  دعن  األحنزاب والنصنف األخنر خندملت تشنغيسي 

 .مدفوع  األجر التي يتسدلهل العملل والموظفون االنتخلبلت وبدل يو  العطس 
فنننن  غيننننر مبلشننننرة لالنتخلبننننلت ويتمثننننل فنننني حجنننن  النننننلتج الدننننومي الننننذ  سيخسننننره االقتصننننلد وهننننلن تكس
 إلننن  2جنننراء تعطينننل االقتصنننلد ينننو  االنتخلبنننلت ويدننندر الخبنننراء هنننذه الخسنننلرة منننل بنننين  اإلسنننرائيسي

 أن هننلن إثنر اقتصنلد  أخنر لسعمسين  االنتخلبين  المبكنرة يتصنل هنذه إلن وأشنلرت  .مسينلر شنيكل 2.1

ميزانينن  العننل   عنند  عننرض إلنن يزانينن  العلمنن  حيننث سننيؤد  حننل الحكومنن  وتنظنني  انتخلبننلت المننرة بللم
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نفلذ قلنونهل مل يعني  التي صلدقت عسيهل الحكوم  عس  الكنيست في الموعد 1021 المحدد إلقرارهل وا 
 .1024  بميزاني  انتدللي  مسلوي  في قيمتهل لميزاني  العل  الجلر  أن الحكوم  ستعمل منذ بداي  العل 

 3/71/1174قدس برس، 
 
 هدد نتنياهو بخسارة االنتخابات المبكرةت سبباً  71هآرتس:  .27

خسننلرة رئننيس الحكومنن   إلنن سننببل يمكننن أن تننؤدى  21نشننرت صننحيف  هنن رتس العبرينن  : محمنند حلمنند
 أن  سيعلد انتخلب . إل تشير  الرأ بنيلمين نتنيلهو االنتخلبلت المبكرة، رغ  أن استطالعلت 

نتنينلهو رئلسن  الحكومن  قند وصنل  بتنوليه األسبلب، حسب الصنحيف ، أن اهتمنل  اإلسنرائيسيين أول هذ
أعنوا  كنرئيس لسحكومن ،  0علمنل كنوزير، و 24السيلسن  منهنل  فنيعلمنل منن عمسن   11نهليت  بعد  إل 

 الواجه . إل سيعود  دشخص آخر غير نتنيلهودوأن شعلر 
يلهو من نلحي ، وعد  الرضنل عنن آدائن  منن نلحين  أخنرى سبب، يكمن في أن الثد  في فوز نتن وثلني

 يمتطننرف، يمكننن أن يكننون نفتننلل يمينننيبننديل  إلنن السيكننود  نننلخبيفنني أوسننلط اليمننين يمكننن أن تنندفع 
 بينت أو أفيجدور ليبرملن.

سنيدوده فني حللن  فنوزه  النذ  المسنتدبسيأمل السبب الثللث، يتمثل فني أن نتنينلهو رسن  صنورة التحنللف 
التحنننللف منننع بينينننت واألحنننزاب الحلريديننن ، وفنننن الشنننراك  منننع أحنننزاب الوسنننط )يوجننند مسنننتدبل  بإعالنننن 

 السيكود من الوسط. لمدترعيوالحرك (، وهو تحللف لن يكون جذابل بللنسب  
السنلبق موشني  كحسنون،  السيكنود كمل قللت الصحيف  إن هنلن بنديال آخنر لنتنينلهو يتمثنل فني النوزير 

السيكنننود التدسينننديين، النننذين يؤمننننون بددرتننن  عسننن  إحنننداث معجنننزة  مدترعننني سنننيجذب إليننن  أصنننوات النننذ 
سننننيحلول أن يوجنننن  حمستنننن  دوفنننني شننننرحهل لسسننننبب الخننننلمس، قللننننت الصننننحيف  إن نتنيننننلهو  اقتصننننلدي .
المجلالت المريح  بللنسب  ل ، وه  إيران واإلرهلب، وأن العلل  كس  ضد إسرائيل، لكن   إل االنتخلبي  

المعرك  االنتخلبي  في وقت يتبلطأ في  نمو االقتصلد، وتجمدت الميزاني ، وارتفعت  في المدلبل، يدخل
 .داألسعلر وهو أمر يثر غضب كثير من اإلسرائيسيين

رغننن  أن نتنينننلهو يواجننن  عنننددا قسنننيال منننن المرشنننحين المنننؤهسين لسعنننب دور المندنننذ دوأضنننلفت الصنننحيف : 
سنيوجد  التنياألحنزاب المعلرضن  لنتنينلهو  إلن مل  إلسرائيل، فإن معظ  اإلسرائيسيين سيفضسون االنض

 .دلديهل الحلفز لستوحد
التوجنن  لستصننويت تحننت بننند  إلنن يمكننن إيجننلد حللنن  تنندفع أنصننلر اليسننلر دوعننن السننبب السننلبع، قللننت: 

هنننؤالء ال يصنننوتون فننني السننننوات األخينننرة، ويفضنننسون د، مضنننيف : دإندنننلذ إسنننرائيل فننني السحظننن  األخينننرة
 .دلالستمتلع. ومن ث  فإن مشلركته  يمكن أن يصنع الفلرق في النتلئجالبحر  إل التوج  
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هنننلن حلجنن  لنندى دأن  إلنن ، ولفتننت هنن رتس دتصننويت عننرب إسننرائيلدفيمننل يتمثننل السننبب الثننلمن فنني 
 العنصر نسب  الحس ، فضال عن أن قلنون يهودي  الدول   إل األحزاب العربي  لتوحيد قواهل لسوصول 

 .دبكثلف  لمواجهت  سيدفع العرب لستصويت
سنننيدفعهل لسضنننغط عسننن  حمنننلس لوقنننف دتفضنننل حكومننن  إسنننرائيسي  معتدلننن   التنننيكمنننل أن موقنننف إينننران 

، عس  حد قول دطللمل استثمرهل اليمين التيالعمسيلت ضد إسرائيل، فتفشل بذلن السعب بورق  اإلرهلب 
 الصحيف  في حديثهل عن السبب التلسع.
بننننلران أوبلمننننل والنننندول األوربينننن   األمريكننننيإدارة الننننرئيس دأن  والسننننبب العلشننننر بحسننننب الصننننحيف ، هننننو

 .ديصسون من أجل خسلرة نتنيلهو، لكنه  لن يعسنوا عن ذلن عالني  حت  ال يكون في صللح 
سننيكون مننن الصننعب عسنن  نتنيننلهو أن يدنننع أنصننلره فنني دعشننر، قللننت هنن رتس  الحننلد وعننن السننبب 

واألمننن فنني نفننس الوقننت، ألن مواقفنن  فنني الفتننرة األخيننرة الوسننط بأننن  الوحينند الدننلدر عسنن  جسننب السننال  
 .دتجعس  أكثر يميني  وتطرفل

قد يتراجنع فني السحظن  األخينرة عنن انتخنلب حكومن  سنتؤدى  اإلسرائيسيالنلخب دالصحيف  أضلفت أن 
فرصنن  لتحديننق السننال ، وتنندخل فنني مواجهنن  مننع  أ عزلنن  إسننرائيل عسنن  السننلح  الدولينن ، وتبعنند  إلنن 

 .دن العرب، وتتنكر ليهود أمريكل، وتدوض الديمدراطي المواطني
 3/71/1174، الشروق، مصر

  
 حروب العام المقبل ثالثستخوض  "إسرائيل": االستخباراتيموقع "ديبكا"  .28

سحر رمضلن: كشفت أمس مصلدر وثيد  الصس  بلالستخبلرات اإلسنرائيسي  عنن تدنديرات تسنود أروقن  
 حروب تخوضهل إسرائيل. 3سوف يشهد  1021يد بأن عل  األجهزة األمني  في تل أبيب، تف

الحننرب األولنن  قنند تننندلع مننع حننزب هللا السبنننلني قبننل  اإلسننرائيسي اناالسننتخبلراتي  دديبكننلدواكنند موقننع 
، وتتورط فيهل أيضل إيران وسوريل وتنظي  داع  في حنين أن اإلسرائيسيإبريل المدبل قبل عيد الفصح 
 سحظ  لمواجه  هذا السينلريو.إسرائيل ليست جلهزة حت  ال

قلل الموقع ان التغييرات األخيرة التني قلمنت بهنل إسنرائيل لدينلدة األركنلن العلمن  لسجني  جنلءت متسند  
ندنل المعركن  لنداخل  إلن مع هذه الفرضي ، في وقت يسع  في  حزب هللا عبر أنفلق يعتدند أنن  حفرهنل 

بلرات العسننكري  فنني إسننرائيل إن تننل أبيننب ليسننت الدريننب مننن االسننتخ دديبكننلد. وقننلل الصننهيونيالكيننلن 
 مستعدة لسحروب الثالث الدلدم .

أننن  فنني حننين  إلنن ان تدننلرير االسننتخبلرات بشننأن مننل يحنندث فنني الحننرب داخننل سننوريل، تشننير  وأضننلف
سنننرائيل والسنننعودي  واألردن سنننرا، تدننندمل  يحنننرز المتمنننردون المننندعومون منننن قبنننل أمريكنننل فننني العسنننن وا 
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، بوصوله  ألطراف الدواعد العسكري  السوري  الكبنرى التني تحمني جننوب دمشنق، مسحوظل في الشملل
يسحب حزب هللا قوات  داخل سوريل لتحديق هدفين. األول: لجمع كل الدوات التي تدلتل عسن  سنلحلت 

منطدنن  جبننلل الدسمننون الفلصننس  بننين سننوريل ولبنننلن. ألن  إلنن حننرب بعينندة عننن لبنننلن وسننوريل، وجسبهننل 
  اإليرانننني وحنننزب هللا يصنننران عسننن  أن هنننذه المنطدننن  الجبسيننن  سنننوف تشنننكل السنننلح  الحنننرس السنننور 

سرائيل، وحزب هللا وتنظي  داع .  الرئيسي  لسحروب الدلدم  التي يمكن أن تندلع بين حزب هللا وا 
 الثلني: لتحويل جبلل الدسمون لدلعدة رئيسي  إلطالق الصواريخ عس  إسرائيل.

ينران وحنزب التدنلرير اإلسنرائيسي وأوضنحت انتهنوا منن رسنن   هللا قنند  اننن  بهنذا السنينلريو تكننون إسنرائيل وا 
الخطنوط العريضنن  لسحنرب الدلدمنن ، التني يمكننن أن تسننتدعي تندخالت خلرجينن ، كنإيران وجنني  األسنند، 

يمكنهننل أن تخننوض حربننل شننلمس  واحنندة، أو سسسننس  حننروب متواصننس   والتننيوداعنن  وحمننلس فنني غننزة 
 تشتعل وتخبو كل مرة. تدور رحلهل عس  عدة جبهلت

نننوفمبر الملضنني لرسنن  تسننن الخطننوط، عننندمل أعسنننت أنهننل  30فنني روسننيل انضننمتان « ديبكننل»وقننلل 
تسنننسح أخنننرى لوقنننف تدننند   وأنظمننن  S-300سنننوف تنننزود سنننوريل بصنننواريخ مضنننلدة لسطنننلئرات منننن طنننراز

  المتمردين جنوب دمشق.
 3/71/1174، الوفد، الجيزة

 
  لمستوطنة "جبل أبو غنيم"مليون شيكل  50خصص االحتالل ي .29

أ.ف.ب: اعسن مجسس محسي إسرائيسي، امس، ان  سينفق ماليين الدوالرات عس  تجميل  -الددس 
 مستوطن  في الددس الشرقي  التي يتصلعد فيهل غضب الفسسطينيين وتشهد أعملل عنف.

ويل بنلء حديد  مسيون شيكل لتم 10وقلل مجسس مدين  الددس المحتس  في بيلن، ان  يعتز  استخدا  
نلرة شوارع مستوطن  دهلر حوملد )جبل أبو غني ( إضلف  إل   ومسعب ل طفلل ومسلحلت خضراء وا 

 بنلء مسعب لكرة الدد  وآخر لكرة السس .
ول  يكشف المجسس عن إطلر زمني معين لسخط  واكتف  بللدول ان  سيبدأ في تنفيذهل دفي المستدبل 

بعد  2002  دهلر حوملد واسمهل بللعربي  جبل أبو غني ، في العل  وبدأ البنلء في مستوطن الدريبد.
 اتفلق السال  بين إسرائيل والفسسطينيين.

4/71/1174األيام، رام هللا،   
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 خطيرة توعشرات اإلصابات خالل مواجهات بينها حاال.. محاًل في شعفاط 20واالحتالل يهدم مبنى  .31

اإلسرائيسي عشرات المواطنين في مواجهلت عنيف  اندلعت  داأليل د: أصلبت قوات االحتالل -الددس 
محال عس  ارض  10يو  أمس، في مخي  شعفلط بعد إقدا  سسطلت االحتالل عس  هد  مبن  قدي  و

وقد  ممسوك  لعلئس  الدجلني في مدخل المخي  وذلن بغرض توسيع الحلجز العسكر  اإلسرائيسي.
شرط  وحرس الحدود اإلسرائيسي إل  المخي  في سلع  جرافلت بحراس  قوات كبيرة من ال 4وصست 

محال مدلم  عس  ارض ممسوك  لعلئس   10مبكرة من صبلح أمس، ث  شرعت بهد  مبن  قدي  و
 الدجلني.

وقلل شهود عيلن، إن عمسيلت الهد  وقعت دون سلبق إنذار وهو مل أثلر حفيظ  السكلن حيث رشق 
أطسدت الرصلص المعدني المغسف بللمطلط وقنلبل الصوت الشبلن قوات االحتالل بللحجلرة والتي 

والمسيس  لسدموع بلتجله المواطنين في مواجهلت عنيف  استمرت طوال سلعلت النهلر وحت  سلعلت 
 وكلنت محكم  إسرائيسي  صلدقت عس  قرار المصلدرة قبل سنوات ألغراض وصفت بلألمني . السيل.

الجرافلت اإلسرائيسي  التي تولت هد  المبن  والمحلل  وتولت قوات االحتالل اإلسرائيسي حراس 
 المجلورة.

مواطنل،  31ووصفت المواجهلت في المخي  بأنهل األعنف منذ فترة طويس  حيث أسفرت عن إصلب  
شخصل  21وكلن بين المصلبين  غللبيته  بحلالت اختنلق نتيج  استنشلق الغلز المسيل لسدموع.

 ينه  مواطن وصفت إصلبت  بللخطيرة.أصيبوا بللرصلص المطلطي من ب
4/71/1174األيام، رام هللا،   

 

 هللا غرب رام قروية من أراض  دونمًا  231سلطات االحتالل تصادر  .30
أصدرت سسطلت االحتالل اإلسرائيسي مؤخر ا أوامر عسكري  جديدة تدضي بمصلدرة  : الضف  الغربي

ف  الغربي  المحتس ، وأوامر أخرى تحظر عشرات الدونملت من أراضي قرى غرب را  هللا وسط الض
 عس  الفسسطينيين البنلء في أراضيه .

وأفلد مصدر محسي أن مواطنين عثروا صبلح األربعلء عس  قرارات منفصس  عس  مدخل قري  رنتيس 
تفيد بصدور قرارين تحمل توقيع قلئد قوات جي  االحتالل نيتسلن ألون تدضي بوضع اليد عس  

 اضي قرى )رنتيس، شدبل، قبيل، بدرس( ألغراض أمني .دونم ل من أر  132
وجلء في نص الدرار أن جي  االحتالل يضع اليد عس  األراضي والحيلزة المطسد  فيهل، والحق 
ألصحلب األراضي تددي  طسبلت لسحصول عس  رسو  استعملل أو تعويضلت، وتدعي  تسن الدرارات 

 بخرائط ورسو .
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ل في النلحي  الغربي  من تسن الدرى عس  طول امتداد الجدار الفلصل، وتدع المنلطق المدرر مصلدرته
 مل يعني أن االحتالل يسع  لض  األراضي لتوسيع الجدار.

3/71/1174السبيل ،عمان،   
 
 ألطفال منفذ عملية الكنيس في القدس الصحياالحتالل ُيلغي التأمين  .32

اإلسرائيسي  التأمين الصحي ألبنلء منفذ  الوطني التأمينفي إجراء وصف بأن  انتدلمي، ألغت مؤسس  
 عمسي  الكنيس، غسلن أبو جمل، قبل أسبوعين.

أعوا ، وه  من مواليد الددس  1و  4و  1تجدر اإلشلرة إل  أن األطفلل، وه  ثالث  تبس  أعملره  
 وعلشوا فيهل كل حيلته .

وج  مؤخرا أحد األطفلل، وكلنت العلئس  قد اكتشفت أمر إلغلء التأمين الصحي بللصدف ، عندمل ت
 المصلب بمرض مزمن، لتسدي العالج، ولكن علئست  أبسغت بإلغلء تأمين  الصحي.

ووصفت محلمي  العلئس ، من المركز المسم  دالمركز لحملي  الفردد اإلجراء بأن  انتدلمي، حيث ال 
 يوجد أ  سبب قلنوني إللغلء التأمين الصحي.

ب حق اإلقلم  من األطفلل في حواسيب مؤسس  التأمين الوطني كمل تبين لسمركز الحدل أن  ت  سح
 في التلسع عشر من تشرين الثلني )نوفمبر(، أ  بعد يو  واحد فدط من تنفيذ العمسي .

ومن المرجح أن مؤسس  التأمين الوطني بلدرت بنفسهل إل  ذلن بدون أ  صس  بدرار إبعلد نلدي  أبو 
 عسي  وزير الداخسي  غسعلد إردان. جمل، زوج  منفذ العمسي ، والذ  وقع

4/71/1174، 48عرب   
 

 بعد التباطؤ بعالجها أمام مقر الرئاسةنفسها سكب البنزين على أسيرة محررة تحاول االنتحار وت .33
لجأت األسيرة الفسسطيني  المحررة راني  جبلرين إل  سكب البنزين عس  : ميرفت صلدق - را  هللا

طيني  في را  هللا يو  األربعلء، احتجلجل عس  تبلطؤ مسلعدتهل في جسدهل أمل  مدر الرئلس  الفسس
 تأمين عالجهل.

وقلمت الشرط  الفسسطيني  بللسيطرة عس  جبلرين وندسهل إل  مجمع فسسطين الطبي برا  هللا، بعد أن 
 منعتهل من إشعلل النلر في جسدهل لكنهل كلنت قد شربت كمي  من البنزين.

إنهل تطسب تغطي  مللي  إلجراء عمسي  جراحي  في الفن، وكذلن استكملل  علمل( 30وقللت جبلرين )
عالجهل من مرض سرطلن المثلن ، وأوضحت أنهل ل  تتسق أ  مسلعدة رغ  حصولهل عس  موافد  

 من الرئيس محمود عبلس.
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وأصيبت األسيرة المحررة بمرض السرطلن خالل اعتدللهل في سجون االحتالل، حيث قضت ثالث 
 بعد تدهور وضعهل الصحي. 1000ونصف سن  قبل أن يفرج عنهل عل  سنوات 

وبحسب جبلرين فدد تعرضت لكسر في الفن وفددت كل أسنلنهل بسبب التعذيب في السجون 
ألف شيكل )نحو خمس  آالف دوالر( وال  28اإلسرائيسي ، وهي تحتلج لعمسي  جراحي  علجس  تكسف 

 تستطيع تأمينهل.
3/71/1174الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 "مجدو" و"جلبوع" و"شطة" ينتظرون العالج منذ سنوات فيأسرى مرضى : نادي األسير .34

را  هللا ن داأليل د: ذكر محلمي نلد  األسير مأمون الحشي  امس، أن األسرى المرض  في سجون 
 االحتالل يعلنون من تدهور مستمر في صحته ر جّراء سيلس  اإلهملل الطبي والمملطس  في تددي 

 العالج التي تملرسهل إدارة مصسح  السجون، وبعضه  ينتظر العالج منذ سنوات.
جلء ذلن إثر زيلرة المحلمي ل سرى في سجون دمجدود ودجسبوعد ودشط د، )في الشملل(، إذ أضلف 
بأن األسرى يعيشون أوضلعل  معيشي  صعب ، بسبب مل تملرس  إدارة السجون من اقتحلملت متكررة 

سف ، وتدسيص مّدة زيلرة األهللي وحرملن البعض منهل، إضلف  إل  حرملنه  من إدخلل في أوقلت مخت
المالبس واألغطي  الشتوي ، وتدسيص الكمي  المخصص  من الطعل  والكنتين ، سيمل مع ازديلد عدد 

 األسرى الموقوفين منذ حزيران الملضي.
4/71/1174األيام، رام هللا،   

 
 األسرى في "عتصيون" إنسانية بحق   "هيئة األسرى": ممارسات ال .35

داأليل د: أفلد محلمي هيئ  شؤون األسرى والمحررين حسين الشيخ، خالل زيلرت  لمعتدل  -را  هللا 
دعتصيوند، أمس، واطالع  عس  أوضلع عدد من المعتدسين في ، بأن هنلن مملرسلت ال أخالقي  وال 

 حدتهل يومل  بعد آخر. إنسلني  تملرسهل إدارة المعتدل بحق األسرى تتزايد
أسيرا  يدبعون في عتصيون حلليل ، يعلنون من تصرفلت عنجهي  من قبل  10وقلل الشيخ، دإن 

المعتدل من مالبسه  بشكل تل ، وبدون  إل اإلدارة، تتمثل في تجريد األسرى الجدد عند قدومه  
الذ  يمنع ذلن، كمل يت  الدلنون  أوسلتر عن أعين زمالئه  من المعتدسين، ودون مراعلة لسحيلء 

 الندل. أوخروج  لسمحكم   أثنلءتعريت المعتدل 
4/71/1174األيام، رام هللا،   
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 األشبال جريمة ال تتوقف األسرىتقرير: االعتداءات على  .36

را  هللا ن داأليل د: ذكر تدرير صلدر عن هيئ  شؤون األسرى والمحررين امس، أن قضي  اعتدلل 
داء عسيه  أثنلء االعتدلل وخالل التحديق، بلتت سيلس  رسمي  وممنهج  األسرى األطفلل واالعت

يجب أن  إنسلني تتبعهل سسطلت االحتالل ومصسح  سجونهل بحق األشبلل، وهي بكل المدليس جريم  
 تنتهي.

وجلء في التدرير، أن محلميي الهيئ  وخالل زيلرته  ل سرى األطفلل في مراكز التوقيف، والسجون 
شهلدات مشفوع  بللدس ،  إل لتي يتوزعون عسيهل دمجيدو، وعوفر، وهشلروند، يستمعون الثالث  ا

هلن  عس  يد قوات االحتالل ومحددي . ويرو   حيلل مل يتعرض ل  األشبلل من تنكيل وتعذيب وا 
األطفلل الذين يت  إعتدلله  من كل مكلن في الضف  والددس وفي كل سلع  ليال نهلرا، بأن  يت  

سيه  جسديل بللضرب من قبل الجنود بلأليد  واألرجل وأعدلب البنلدق، ونفسيل بللشت  التعد  ع
 والسب واإلهلن ، كمل يت  تهديده  بكل شيء خالل التحديق معه  في السجون ومراكز التوقيف.

4/71/1174األيام، رام هللا،   
 
 ي/ نوفمبرثانالتشرين خالل اعتقال إداري  قرار 94االحتالل أصدر : مصادر حقوقية .37

نوفمبر  أفلدت مصلدر حدوقي ، بأن سسطلت االحتالل اإلسرائيسي  أصدرت خالل شهر تشرين ثلني/
 قرار اعتدلل إدار  بحق مواطنين فسسطينيين. 04الملضي، مل يدلرب 

أمر اعتدلل إدار   42وأوضح دنلد  األسيرد في بيلن يو  األربعلء، أن سسطلت االحتالل أصدرت 
نيين من محلفظ  الخسيل جنوب الضف  الغربي ، حيث حظيت بأعس  نسب  قرارات بحق أسرى فسسطي

 اعتدلل إداري  في صفوف أبنلئهل خالل الشهر الملضي.
 أشهر قلبس  لستجديد. 1و 3وأوضح البيلن، ان فترات قرارات االعتدلل اإلدار  تراوحت بين 

3/71/1174، فلسطين أون الين  
 
 يرزق بتوأم من نطفة مهربة أسير :مركز األسرى للدراسات .38

أفلد مركز األسرى لسدراسلت أمس، بأن األسير الفسسطيني أنور عسيلن من طولكر ، الموجود : را  هللا
علمل ، رزق بتوأ  من  21علمل  أمض  منهل  13في سجن ريمون اإلسرائيسي، والمحكو  بللسجن 

لمولودين اسمي عمر وعلدل. وقلل شهور، وقد أطسق عس  ا 0الذكور من نطف  كلن ت  تهريبهل قبل 
نجلب األطفلل عبلرة عن ثورة  مدير المركز رأفت حمدون ، إن نجلح تهريب النطف من األسرى، وا 
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إنسلني  غير مسبوق  في تلريخ حركلت التحرر العللمي ، وأشلر إل  أن حلل  التوأ  جيدة جدا ، وزوج  
 ربي التخصصي بمدين  نلبسس.األسير بحلل  صحي  جيدة، وهي موجودة بللمستشف  الع

4/71/1174االتحاد أبو ظبي،   
 
 شرق جباليا مقتوالً  محررالعثور على جثة أسير  .39

عثر مواطنون في شملل قطلع غزة، عس  جث  األسير المحرر من سجون االحتالل  :وفل –غزة 
 يل شملل الدطلع.علمل ( مدتوال  خالل محلول  سرق  مركبت  شرق بسدة جبلل30اإلسرائيسي، زكي الغندور)

وأفلدت مصلدر طبي  بأن جث  المغدور الغندور ندست امس، إل  المستشف  في غزة وعسيهل آثلر 
 ضرب ب ل  حلدة عس  الرأس. وأوضحت أن الغندور هو من حي الشيخ رضوان شملل مدين  غزة.

4/71/1174الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 "إسرائيل"تسرب لإليرادات العامة لصالح حجم  ماليين دوالر سنوياً  306 ":أونكتاد" .41

كشفت دراس  جديدة ل ونكتلد أن حج  التسرب المللي السنو  لخزين   :ابراهي  ابو كلم  - را  هللا
ماليين دوالر، هي اجمللي مل تخسره األرض الفسسطيني  المحتس   301السسط  الوطني  تددر بنحو 

يرا دات الضرائب عس  المشتريلت وعس  الديم  المضلف  سنويل بسبب تسرب لإليرادات الجمركي  وا 
 التي ال تدو  إسرائيل بتحويسهل إل  الخزان  الفسسطيني .

جلء ذلن خالل ورش  العمل التي عددهل أمس مؤتمر األم  المتحدة لستجلرة والتنمي  داألونكتلدد في 
)ملس( عرض فيهل كل  جنيف/ سويسرا بللتعلون مع معهد أبحلث السيلسلت االقتصلدي  الفسسطيني

من ممثل مؤتمر األم  المتحدة لستجلرة والتنمي  محمود الخفيف، والخبير مسيف مسيف نتلئج دراس  
ل ونكتلد بعنوان: التسرب المللي لسسسط  الوطني  الفسسطيني  في ظل اتفلق بلريس االقتصلد  

دد في دراستهل بتعديل داالونكتل وطللبت بحضور المختصين وذلن في قلع  المعهد برا  هللا.
( الذ  يظل اإلطلر العل  المنظ  لسعالقلت التجلري  والسيلسلت االقتصلدي  2004بروتوكول بلريس )

من %3.1وأكدت نتلئج الدراس  أن الخسلرة في اإليرادات المللي  تصل إل   والضريبي  الفسسطيني .
 الوطني . من اإليرادات الضريبي  لسسسط  %28النلتج المحسي اإلجمللي و

وأشلرت النتلئج، إل  أن اإليرادات العلم  الفسسطيني  المتسرب  كلنت ستمنح السسط  الوطني  قدرة 
 20 000أكبر عس  حفز االقتصلد وزيلدة النلتج المحسي اإلجمللي بمددار أربع ندلط مئوي  وخسق 

 فرص  عمل إضلفي  سنويل.
4/71/11741الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 سدود في الضفة الغربية أربعة إقامة تقررلزراعة وزارة ا .40

قلل الوكيل المسلعد لدطلع المصلدر الطبيعي  في وزارة الزراع  قلس  عبده،  :مهند العد  - را  هللا
الخسلئر الزراعي  لمواجه  المتغيرات المنلخي  لسحد من  استراتيجي ان الوزارة تعمل عس  وضع خطط 

قلم سدود في الضف   4ورفع الحصلد الملئي من خالل بنلء  برن ميله ضخم  لتجميع ميله  وا 
 .األمطلر
دوت كو ، ان الوزارة تعمل عس  تحذير المزارعين في حلل وجود علصف   لسددسفي حديث  وأضلف

 الالزم  لسحد من حج  الخسلئر. اإلرشلداتوتدد  له  
الفسسطيني   األراضيلت والتطوير في لجلن العمل الزراعي فؤاد ابو سيف، ان وأوضح مدير العمسي

واضحل بللتغيير المنلخي خالل السنوات الملضي  من زيلدة نسب  الجفلف وانخفلض  تأثراشهدت 
 وارتفلع درجلت الحرارة. الجلرف ، فضال عن تشكل السيول %11بنسب   األمطلرمعدل سدوط 

3/71/4117القدس، القدس،   
 
قــراض البلـديـات يخصص  .42  غزة مليون دوالر لبلديات قطاع 25صـنـدوق تطـويــر وا 

قراض البسديلت خالل سسسس  لدلءات عددهل مدير عل   -غزة  داأليل د: بحثت إدارة صندوق تطوير وا 
الصندوق عبد المغني نوفل أمس، مع عدد من رؤسلء بسديلت قطلع غزة االحتيلجلت الطلرئ  لهذه 

لت من المشلريع المختسف  ذات العالق  بإعلدة إعملر مل ألحدت  الحرب األخيرة عس  غزة من البسدي
 دملر في البني  التحتي  والطرق.

مسيون دوالر خصصت لدع  االستجلب  الطلرئ   11وقلل نوفل: دحصسنل عس  مسلعدة طلرئ  بديم  
 .لبسديلت الدطلع من مشلريع البني  التحتي 

قراض البسديلت أعد مع البنن الدولي ووكلل  التعلون األلملني وأضلف نوفل، دإن  صندوق تطوير وا 
دراس  تضمنت احتيلجلت بسديلت قطلع غزة من المشلريع المختسف  كلف  حيث بسغت كسف  تنفيذ 

مسيون دوالر ولكن المبس  الذ  استطلع الصندوق أن يوفره من  10المشلريع التي تضمنتهل الدراس  
نح  عدة أبرزهل البنن الدولي والحكوم  الدينملركي  عبر البنن ووكلل  التنمي  األلملني  حالل جهلت مل

مسيون خصصت جميعهل لتمويل مشلريع  11ووكلل  التعلون البسجيكي ووكلل  التعلون السويسري  هو 
 لبسديلت قطلع غزةد.

ئ  وتوفير معدات وآليلت ان المشروع سينفذ وفق عدة مراحل تتضمن االستجلب  الطلر  إل ولفت نوفل 
قيم  التمويل الذ  قدم  الصندوق  أجملليان  إل قطع غيلر آلليلت البسديلت وأعملل تطويري  الفتل  
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مسيونل  لمشلريع البن  التحتي   10مسيون دوالر منهل  41لبسديلت قطلع غزة خالل العل  العللي بس  
 بحثهل خالل زيلرت  الحللي  لدطلع غزة.مسيونل  لتمويل مشلريع االستجلب  الطلرئ  التي  11و

4/71/1174األيام، رام هللا،   
 
 وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة صحية بعد انسحاب عمال النظافة من مستشفياتها .43

في المشلفي والمرافق الطبي  كلف ، وذلن « حلل  الطوارل»أعسنت وزارة الصح  : أشرف الهور - غزة
ابل مفتوحل وشلمال عن العمل، مع قيل  الشركلت المشغس  له  بسحب بعد أن نفذ عملل النظلف  إضر 

 عمللهل من مؤسسلت وزارة الصح .
ظروفل »وقلل الددرة إن خطر توقف شركلت النظلف  عن العمل بللكلمل، يجعل مرض  غزة يواجهون 

 «.صحي  قلسي  تفلق  أوضلعه  الصحي 
ستكون ل  تداعيلت  الخطيرة »ركلت النظلف  وأشلر أيضل إل  أن التوقف هذا عن العمل من قبل ش

طفال خديجل في حضلنلت  223، الفتل إل  أن هنلن «عس  مجمل الخدملت الصحي  المددم 
مريض في أقسل  العنليلت المكثف ، ومئلت آخرين في أقسل   200المستشفيلت، إضلف  إل  

ي  لمئلت المرض ، عالوة عن وأوضح أيضل أن األمر أدى إل  توقف العمسيلت الجراح المستشفيلت.
 توقف عمسيلت الوالدة الديصري .

وسحبت أمس شركلت النظلف  كلمل موظفيهل من مرافق وزارة الصح ، ودخست في إضراب كلمل عن 
العمل، لعد  تسديهل لسشهر السلدس عس  التوالي مصروفلت من قبل حكوم  التوافق الفسسطيني ، كبدل 

 .لديلمهل بهذه المهم 
4/71/1174لعربي، لندن، القدس ا  

 
 "إسرائيل"مؤامرة من األعداء لمصلحة  "اإلرهاب"ن إشيخ األزهر يقول  .44

شن شيخ األزهر أحمد الطيب هجومل  ضلريل  عس  السيلسلت الغربي ، معتبرا  أن : الحيلة –الدلهرة 
دول  مؤامرة من مؤامرات األعداء عس  الشرق العربي، لمصسح  دفي الشرق األوسط « اإلرهلب»

في المنطد  العربي . لكن  دعل التحللف « حرب بللوكلل »واته  الغرب بإيدلد «. إسرائيل ومصللحهل
 تكثيف حرب  عس  اإلرهلب. إل « داع »الدولي ضد 

 4/71/1174الحياة، لندن، 
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 "اقتحام السجون": المتهمون تعمدوا ازدراء محكمة اإلخوان قادة حيثيات حبس .45

مواجه  قيلدات وأعضلء تنظي  اإلخوان،  فيالدلهرة حيثيلت الحك  الصلدر أودعت محكم  جنليلت 
آالف جني  لكل منه ، إلدانته  بإهلن   20سنوات وغرام   3متهمل منه ، بللحبس  11بمعلقب  

قضي  اقتحل  السجون  فيالسسط  الدضلئي  واإلخالل بنظل  جسس  المحلكم  ومدل  وهيب  المحكم ، 
النطرون، ويحلك  فيهل  واد ، المعروف  إعالميل بدضي  اقتحل  سجن 1022ير ينل 11أثنلء ثورة 

متهمل، يتددمه  الرئيس األسبق محمد مرس  وقيلدات من اإلخوان وعنلصر بحرك  حملس  232
 والجملعلت اإلرهلبي  المنظم . السبنلنيالفسسطيني  وتنظي  حزب هللا 

 4/71/1174المصري اليوم، القاهرة، 
 
 .. ورجل الخراب األول لسيناء وأبنائها"إسرائيل"الحارس األول لـ مباركسني تقرير: ح .46

ثالثون علمل قضلهل الرئيس المخسوع حسن  مبلرن، حلكمل لمصر، علنت فيهل : إسملعيل األشول
 شب  جزيرة سينلء أشد المعلنلة، 

بلرن هو السبب غيلب اإلرادة السيلسي  لم»بشهلدة رئيس الوزراء األسبق كملل الجنزورى، فإن 
ل  يكن من مصسحتهل  التياألبرز إلبدلء سينلء خلرج دائرة التنمي  طيس  عدود، تسبي  لرغب  إسرائيل 

 «.وجود تجمعلت بشري  كبيرة فيهل
عمٌر من اإلهملل والدطيع  علش  مواطنو سينلء، الذين ل  تصل صرخلت احتجلجه  لسحكوملت 

المخسوع، بتعبير مهذب، حلك  بال آذان، ال يجيد االستملع  عهد مبلرن، إذ كلن الرئيس فيالمتعلقب  
 ألحد، محتجل كلن أو نلصحل.

يدول رئيس لجن  الشئون العربي  بمجسس الشعب سلبدل، الدكتور محمد السعيد إدريس إن وضع سينلء 
المرتبط مبلشرة بللمصللح  الدومييكشف عن عد  إدراك  لضرورات األمن »أثنلء حك  مبلرن 

 «.  المصري الوطني
أسلسل، فسسطين وسوري ، ومبلرن تحللف  العربيمرتبط بللمشرق  االستراتيجيأمن مصر »ويضيف: 

تفكين رابط   فيمع إسرائيل، وتراجع عن العالق  االستراتيجي  مع سوريل، كمل كلن طرفل مبلشرا 
 «.محور االعتدال إل محورين اعتدال ومملنع ، وانحلز مبلرن بدوره  إل ، وتدسيم  العربيالنظل  

تعميرهل، وهذا مل جعل مصر حلرسل لسجبه  الجنوبي   فيفري مبلرن سينلء، وفرط »يتلبع إدريس: 
حولت تكلليف حراس  الجبه  الجنوبي   التيإلسرائيل، وهو مل انعكس بدوره عس  دول  االحتالل 

 «.اإلسرائيسيلتنشيط االقتصلد 
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ى بدملء شهدائنل، طلل الظس  أهسهل، بسبب اعتدلالت متكررة ارتو  الذ ومثسمل طلل الظس  تراب سينلء، 
، ومع غيلب 1004أعدلب تفجيرات طلبل عل   فيوقعت بحده  طيس  حك  مبلرن، وبسغت ذروتهل 

عهد مبلرن، تتفلوت التدديرات غير  فيتدديرات رسمي  معسن  بشأن أعداد المعتدسين من أبنلء سينلء 
، أو أضعلف هذا الرق . وبينمل تندل منظم  هيوملن رايتس ووت ، الرسمي ، بين ثالث  آالف معتدل

تفجيرات طلبل فدط، مبلل  في ،  في، قول  إن عدد ثالث  آالف معتدل 1004عن مصدر أمن ، عل  
، إن العدد يتفلوت مل 1004يدول تدرير صلدر عن جمعي  حدوق اإلنسلن لمسلعدة السجنلء عل  

حين يتضلعف هذا الرق  فيمل يخص جميع المعتدسين من أبنلء  فيبين ثالث ، وخمس  آالف معتدل، 
 سينلء طيس  حك  الرئيس المخسوع.

، فدط، ول  األمنيأخرج مبلرن سينلء من دائرة اهتململت ، وظست النظرة إليهل مدصورة عس  الجلنب 
مواطنيهل، ويتجس  إقلم  البني  األسلسي  الالزم  لسحيلة الطبيعي  ل فيتولهل الدول  اهتململ مسموسل 

أزم  ميله الشرب المتفشي   فيغيلب الدول  عن سينلء بشدة، طوال السنوات الملضي  وحت  اآلن، 
 سينلء. مواطنيجميع المدن والدرى الحدودي ، بحسب شهلدات متعددة من  في

مل، بل حر  نظل  مبلرن سينلء من ميله الزراع ، رغ  الوعود المتكررة بتوفيرهل له  طيس  ثالثين عل
امتد الحرملن ليشمل ميله الشرب، لتصب سينلء لعنلتهل كل صبلح عس  نظل  طللمل تغّن  بلمتالن 

 شرعي  حكم  من حرب تحريرهل.
 4/71/1174الشروق، مصر، 

 
 جاءت الحتواء فتيل األزمة في القدس األردنيةالثاني: الجهود  عبد هللا .47

األربعلء،  أمسلءات  في العلصم  األميركي  واشنطن، الثلني لد عبد هللاواصل المسن  :بترا –واشنطن 
مع رؤسلء وأبرز أعضلء لجلن مجسسي الشيود والنواب، وبحث معه  عالقلت التعلون بين األردن 

 والواليلت المتحدة وآفلق تطويرهل، إضلف  إل  أبرز الدضليل اإلقسيمي  والدولي .
  بين الفسسطينيين واإلسرائيسيين وفق حل كمل تنلول المسن مسلعي األردن إلحيلء عمسي  السال

الدولتين، والدور الذ  تدو  ب  الممسك  في هذا المجلل من خالل عضويتهل غير الدائم  في مجسس 
وأشلر إل  الوضع الحللي في الددس، والهدوء الذ  جلء نتيج  الجهود األردني  الحتواء فتيل  األمن.

 اب  أمل  المصسين الفسسطينيين.األزم  أخيرا، وفتح المسجد األقص  ألبو 
ولفت، خالل السدلءات، إل  أهمي  دع  مصر لتجلوز التحديلت التي تواجههل، وتمكينهل من الديل  

 بدورهل المه  والمحور  في المنطد .
4/71/1174، الدستور، عم ان  
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 "عملية استشهادية"لتنفيذ  "إسرائيل"التسلل إلى  حاولالسجن ستة أشهر ألردني  .48

األربعلء حكمل  بللسجن ست  أشهر بحق  األردني أصدرت محكم  أمن الدول  : أ ف ب - عملن
 «.عمسي  استشهلدي »إسرائيل الصيف الملضي لتنفيذ  إل اردني حلول التسسل 

( الملضي عس  ذم  أغسطسسن ( الموقوف منذ آب ) 12ودانت المحكم  الشلب أنس عوامرة )
وقررت  «.إسرائيل بطريد  غير مشروع  إل  األردني  ألراضيامحلول  الخروج من »الدضي  بتهم  

الديل  بأعملل »فيمل قررت عد  مسؤوليت  عن تهم  « سجن  مدة ست  أشهر يحس  منهل مدة توقيف »
 «. من شأنهل تعكير صالت الممسك  بدول  أجنبي 

4/71/1174، الحياة، لندن  
 
 األردنيةتسرب غاز إسرائيلي يوقع عشرات اإلصابات بالعقبة  .49

أكثر من ثملنين ، أن عّملن، من محمد النجلر عن، 4/71/1174، الجزيرة نت، الدوحة ذكرت
كس  جنوب عّملن( ليل األربعلء جراء تسرب غلز مصدره  310في مدين  العدب  )وا أردنيل أصيب

 مر.إسرائيل، ممل أدى لحلل  من الهسع في صفوف المواطنين في المدين  الواقع  عس  البحر األح
وقللت مصلدر خلص  لسجزيرة نت من العدب  إن المواطنين في المدين  شعروا سلعلت ليل األربعلء 
بلنتشلر كثيف لرائح  غلز غريب  في أجوائهل تبين فيمل بعد أن مصدره الجلنب اإلسرائيسي، وأن 

بحسب و  مديري  الدفلع المدني طسبت من المواطنين العمل عس  إغالق نوافذ منلزله  بإحكل .
المصدر، فإن أكثر من ثملنين مواطنل ندسوا لسمستشفيلت في العدب  حت  منتصف السيل بللتوقيت 

 المحسي، مرجحل ارتفلع عدد حلالت اإلصلب .
من جهتهل، ندست وكلل  األنبلء األردني  )بترا( عن مصدر رسمي مطسع أن أسبلب انتشلر الغلز تعود 

وقلل المصدر إن كميلت من غلز كبريتيد  ت اإلسرائيسي .النفجلر أحد آبلر الغلز في منطد  إيال
 الهيدروجين تسربت من مدين  إيالت ووصست كميلت من  إل  مدين  العدب  حيث الحظهل السكلن.
-وبحسب الوكلل  الرسمي  فإن هذا الغلز يت  خسط  مع الغلز المستعمل لسطهي المنزلي كي ينب  

 ل إذا ارتفعت نسبت  في الهواء إل  معدالت عللي .إل  وقوع تسرب، ويعتبر سلم -برائحت 
تعود النفجلر  ، أن األسبلبالفراي  إبراهي  عنالعدب  من  ،4/71/1174، الدستور، عم ان وأضلفت

 إل نتيج  اصطدا  صهريج غلز ممل أدى  إيالتقرب مطلر  اإلسرائيسي خط غلز في منطد  إيالت 
 انتشلر رائح  الغلزات في المنطد .
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 العتقال النشطاء؟ "إسرائيل"هل ينسق األردن "أمني ا" مع رير: تق .51

الرابط بين المعتدسين دفع بعض المتلبعين لدضي  اعتدلل هؤالء النلشطين عس  : خير الدين الجلبر 
مواقع التواصل االجتملعي أن يتسلءلوا ..؟ هل هنلن تنسيق أمنّي بين االحتالل اإلسرائيسي واألردن 

 النلشطين؟ في اعتدلل هؤالء
 11سسسس  من حمالت االعتدلل نفذتهل األجهزة األمني  األردني  في الفترة األخيرة، طللت مل يدلرب 

ل بعضه  من النشطلء السيلسيين أو الحزبيين، وأغسب من تبد  ه  إمل ندلبيون أو طالب ل  شخص 
يلن، هذه االعتدلالت جلمعيون أو م عّسمون أو من ليس لديه  أي  نشلطلت سيلسي  ظلهرة تذكر لسع

 أثلرت التسلؤالت وعالملت االستفهل  لدى الكثيرين، مل هي أسبلبهل؟ ولملذا في هذا التوقيت؟
وهنل لو بحثنل قسيال  لوجدنل أن أغسب الذين ت  اعتدلله  من نلشطين وندلبيين ومعسمين وطالب ال يوجد 

ل  قسيس  متتللي  وبفترة زمني  واحدة، بينه  علمل مشترن، سوى أنه  ا عتدسوا بطرق متشلبه  وفي أي
أو  إسالميونوبعد البحث حول سيره  الذاتي ، يتضح أن  يغسب عسيه  الطلبع اإلسالمي، فه  إّمل 

مدّربون من الفكر اإلسالمي أو لندل داإلخوانيد عس  وج  التحديد، لكن الذ  ل  ينتب  إلي  الكثيرون 
مس  مل يعرف بللكلرت األصفر واألخضر، فه  إمل هو أن أغسب من ا عتدسوا مؤخر ا ه  من ح

فسسطينيون من أبنلء الضف  الغربي  ويحمسون بطلقلت خضراء تسمح له  بللدخول ل ردن وزيلرتهل 
واإلقلم  والدراس  فيهل، أو مديمون في األردن ولكن تعود أصوله  إل  الضف  الغربي ، أ  من 

ل عندمل يزورون أهسه  أو أقلربه  في الضف  الغربي ، يحمسون البطلقلت الصفراء، وهذه يستخدمونه
ل بعض المعتدسين ممن كلنوا أسرى لدى االحتالل وت  اإلفراج عنه  وترحيسه  إل   يضلف إليه  أيض 

 األردن في سنوات سلبد .
هذا الربط، دفع بعض المتلبعين لدضي  اعتدلل هؤالء النلشطين عس  مواقع التواصل االجتملعي أن 

 وا ..؟ هل هنلن تنسيد ل أمني ل بين االحتالل اإلسرائيسي واألردن في اعتدلل هؤالء النلشطين؟يتسلءل
سنعرف ذلن الحد ل بعد عرضنل لبعض الوقلئع والمعسوملت الحصري  التي حصسنل عسيهل، في هذا 

 التدرير.
 

 تفاصيل الحكاية من البداية
ع  جهلز المخلبرات اإلسرائيسي دالشلبلن د اعتدلل لنعد قسيال  إل  الوراء .. فدبل نحو ثالث  أشهر اد

 30حملس( في الضف  الغربي  المحتس ، تض  نحو اإلسالمي  )خسي  عسكري  تلبع  لحرك  المدلوم  
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ل، بزع  أنهل كلنت تخطط لتنفيذ عمسيلت ضد الكيلن اإلسرائيسي، من بين هؤالء الثالثين كلن  شخص 
 ء فدط، وه :هنلن أردنيون، عرف منه  ثالث  أسمل

 المهندس منلف جبلرة )عضو بندلب  المهندسين األردنيين(.  -
 المهندس عبد هللا الزيتلو  دالَعَسميد )عضو بندلب  المهندسين األردنيين(.  -
 محمد الشوربجي )م عّس  في مدارس الرضوان اإلسالمي  بعّملن(.  -

نلشط ل عسكري ل في  30ضمت الخسي  وحسب المعسوملت التي كشفهل الشلبلن قبل نحو أسبوع، فدد 
حملس، زاعم ل توجيهه  عبر قيلدة الحرك  في تركيل وتحديد ا من الديلد  واألسير المحرر دصللح 

 العلرور د المدي  هنلن، وذلن لتنفيذ هذه العمسيلت.
 وذكرت صحيف  دمعلريفد حينهل أن عدد ا من أعضلء الخسي  تسدوا تدريب ل عسكري ل في األردن عل 

، قبل البدء بللتدفق لمنلطق الضف  منذ بداي  العل  الحللي، وبدأوا بإجراء لدلءات مع نشطلء 1021
 آخرين وجمع معسوملت عن أهداف عسكري  وتلبع  لسمستوطنين.

 
 اعتقاالت الضفة الغربية يقابلها مثلها في الشرقية

 11ر األخيرة طللت مل يدلرب لنعد إل  األردن .. اعتدلالت األجهزة األمني  األردني  في األشه
ل، أصبحوا اآلن يعرفون بأنه  دمعتدسون سيلسيوند، بعضه  بشأن قضليل تتعسق بللحران  شخص 
األردني وت  توجي  ته  له  كن دتدويض النظل د ومل إل  ذلن من ته  مشلبه ، وانض  إليه  عضو 

  ا عتدل قبل نحو شهرين، مجسس شورى جملع  اإلخوان المسسمين الدكتور دمحمد سعيد بكرد الذ
 ونلئب المراقب العل  لإلخوان دزكي بني ارشيدد قبل نحو ثالث  أسلبيع.

ل 28لكن هنلن  منه  ا عتدسوا بطرق متشلبه ، وفي فترة متدلرب  جد ا مؤخر ا، ول  توج  لبعضه   شخص 
ن نركز عسيه  هنل، ته  بعد، وه  اليزالون قيد التحديق في دائرة المخلبرات العلم ، وه  مل نريد أ

)أسير محرر(_  .  - . غسلن دوعر_ نجس  : البراء دوعر_  . ملزن نلفع  وتللي ل قلئم  بأسملئه :
مصعب جلبر_  . محمد عبد الفتلح عسي_ وشديد : أنس عبد الفتلح عسي_  . حمزة شلهين_  . 

للد الدعو  بشير الحسن_ وشديد : عبد الرحمن الحسن_  . أنس عواد_  . وصفي الحبلب_ خ
)إعالمي ومنتج ل فال  الوثلئدي (_ أحمد أبو خضير )أسير محرر(_ ادريس الرفلتي  _ محمد 

 قنديل_ فرج حنني_ تلمر الحلج عسي_ محمد الدرن 
عندمل بحثنل في سير هؤالء المعتدسين الثملني  عشر، اتضح أن أغسبه  إمل أن  زار وي سمح ل  بدخول 

منه  من أبنلء الضف   3)الكلرت األصفر(، أو العكس، حيث إن  الضف  الغربي ، أ  من حمس 
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الغربي ، أ  من حمس  مل يعرف )بللكلرت األخضر(، وه  طالب يديمون في األردن بهدف الدراس ، 
 ه  آخر ثالث  أسملء في الدلئم  السلبد ، نعيد نشر أسملئه  هنل تفصيال :

 .الطللب دمحمد الدرن د الطللب دفرج حننيد، الطللب دتلمر الحلج عسيد،
فإن دائرة   -والذ  فضل عد  الكشف عن اسم   -وبحسب مصدر خلص لن دنون بوستد 

المخلبرات األردني  تدو  بللتحديق مع هؤالء المعتدسين السبع  عشر بتهم  دالمشلرك  في دع  المدلوم  
يل، وتشكيل تنظي  عسكر  الفسسطيني  ملدي ل وا عالمي ل ولوجستي ل لستخطيط لعمسيلت ضد دول  إسرائ

 سر  داخل األردند.
وبحسب التسريبلت التي حصسنل عسيهل فإن المخلبرات األردني  تدعي أن هنلن عالق  بين هؤالء 

أشهر في الضف  الغربي ، حيث  3المعتدسين وبين أعضلء الخسي  التي اعتدستهل دالشلبلند قبل نحو 
دخللد الدعو د بدع  هذه الخسي  وندل المعسوملت المطسوب  تته  المخلبرات األردني  اإلعالمي المعتدل 

إليهل، كمل تته  المهندس دحمزة شلهيند بندل أموال ومعسوملت من أخي  المدي  في تركيل، والذ  
 تعتبره المخلبرات بأن  قيلد  في دحملسد.

ل إل  أن أغسب المعتدسين لدى المخلبرات األردني  ل  يعطوا  أي  اعترافلت بأن التسريبلت تشير أيض 
 لديه  أ  نشلط يتعسق بأعملل عسكري  داخل أو خلرج األردن حت  السحظ .

إال أن بعض المعتدسين أدلوا بلعترافلت بللفعل حول قيلمه  بتدريب شبلب وتمويسه ، والتخطيط معه  
تجددت  لسديل  بعمسيلت من شأنهل دع  المدلوم  داخل فسسطين المحتس ، وبنلء عس  هذه االعترافلت

 أيل ، لتطلل كل من: 3قبل  االعتدلالتحمس  
 الرفلتي إدريسالم عس  -الطللب محمد قنديل-األسير المحرر أحمد أبو خضير

المصدر نفس  توقع بأن تتوسع دائرة االعتدلالت خالل األيل  الدلدم ، حيث أكد لنل أن هنلن أسملء  
معتدسين، لكن المصدر رفض إعطلئنل إيلهل أو أخرى ت  االعتراف عسيهل بللفعل خالل التحديق مع ال

الكشف عنهل، كون أن أصحلبهل ل  يت  اعتدلله  إل  اآلن، لكن اكتف  بللدول: دربمل يت  اعتدلله  
 قريب ل، وقريب ل جد اد.

 
 تنسيق أمني متبادل

لجلري  بحسب المصلدر المتعددة التي تحدثت لن دنون بوستد، فدد بلت من المؤكد أن كل التحديدلت ا
في دائرة المخلبرات األردني  مع هؤالء الذين ت  اعتدلله  مؤخر ا هو حول ددع  المدلوم  في فسسطيند، 
وأن هذه االعتدلالت قلئم  عس  تعلون وتنسيق أمني مع المخلبرات اإلسرائيسي  عس  مستوى رفيع، 

ربي  المهندس األردني دعبد فعس  سبيل المثلل، في نفس اليو  الذ  اعتدل في  دالشلبلند بللضف  الغ
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هللا الزيتلو د، قلمت األجهزة األمني  األردني  بمداهم  بيت  غير المأهول في منطد  )طبربور( بعّملن 
وتفتيش  ومصلدرة بعض الحلجيلت من ، في الوقت الذ  كلنت المخلبرات اإلسرائيسي  تدو  بللتحديق 

 بعد اقتحلم  من قبل األجهزة األمني  األردني :مع  في دتل أبيبد، وهذه صورة من منزل الزيتلو  
 

 إلى أين تتجه القضية؟
فإن لدى الجملع   -فّضل عد  الكشف عن اسم   -بحسب مصدر في جملع  اإلخوان المسسمين 

معسوملت شب  مؤكدة أن المخلبرات األردني  ستتج  لسصق ته  بظهرهل، من خالل اتهلمهل بتشكيل 
جملع  يهدد أمن الممسك  ويعرضهل لسخطر، وبللتللي التصعيد ضدهل دجنلح عسكر  سر د داخل ال

ل  واعتدلل قيلداتهل وتوجي  ته  تتعسق دبلإلرهلبد له  بعد تدديمه  لمحلك  عسكري ، وهنل يكون مخرج 
ل  بحسب  -لسدول  بإقصلء الجملع  عن المشهد السيلسي في األردن، لكن الجملع  تتوقع أيض 

الدضي  نحو سينلريو آخر دأقل ضرر اد، وهو أن يت  محلكم  جميع من ت   أن تتج  -المصدر نفس  
 اعتدلله  وحصر الدضي  به ، دون التعرض لسجملع  بشكل مبلشر وصريح.

وهذا مل يتوافق مع تصريح الديلد  اإلسالمي دمراد العضليس  دفي تدرير صحفي لموقع دالجزيرة نتد 
س  معسوملت نشرتهل بعض المواقع بأن الدول  ستتج  إلقصلء نشر قبل أيل ، والذ  قلل في  تعديب ل ع

الجملع  والصلق ته  بهل، حيث قلل العضليس : دإن من يريد تجري  اإلخوان بلتهلمه  بلإلرهلب 
وتشكيل خاليل مسسح ، ال يدرن خطورة إثلرت  لسمجتمع والرأ  العل ، وكل ذلن من أجل إقنلع 

ي األردن بلإلرهلب بنلء عس  صنلع  تنظيملت موهوم د، صلحب الدرار بضرورة وص  اإلخوان ف
 بحسب وصف .

 
 دعم المقاومة "جريمة"

علئالت المعتدسين في هذه الدضي  تنفي تملم ل أن يكون ألبنلئهل ضسع في أي  أعملل عسكري  ومل 
شلبههل داخل أو خلرج األردن، ولكن بعضهل تسلءل، إن كلنت هذه الته  صحيح  وثبتت بللفعل، 

ل أصبح دع  المدلوم  الفسسطيني  ضد االحتالل اإلسرائيسي دجريم د تؤد  بهؤالء إل  االعتدلل ه
د في دول  عربي  هي أقرب مل يكون لفسسطين المحتس  وطني ل بلإلرهلبوتوجي  ته  له  تتعسق د

 وتلريخي ل وجغرافي ل؟!
مواثيق الدولي ، حق الدول  وكيف أصبحت مدلوم  االحتالل دإرهلب لد وقد كفست كل المعلهدات وال

 المحتس  الدفلع عن نفسهل بشت  الطرق والوسلئل الممكن ؟!
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وهل هذه الدضي  ستفتح أبواب ل جديدة من التنسيق والتعلون األمني عللي المستوى بين المخلبرات 
 األردني  ونظيرتهل اإلسرائيسي  وعس  العسن، سنشهدهل خالل الفترة المدبس ؟

3/71/1174موقع نون بوست،   
 
 للفلسطينيين االعتراف الفرنسي تبارك فرنسا- "تيار المستقبل" .50

التلريخي  االنتصلرالشعب الفسسطيني وقيلدت  عس  »، في بيلن فرنسل-« تيلر المستدبل»هّنأ   
لمطللب الشعب الفسسطيني العلدل  بإقلم  دولت  الحرة المستدس  وعلصمتهل الددس الشريف، بعدمل 

 الفسسطيني .بللدول   االعترافالفرنسي أعسن البرلملن 
في فرنسل عبد هللا خسف، تهنئ  قيلدة التيلر لسسفير الفسسطيني في بلريس « المستدبل»وقد قد  منسق 

هليل الفلهو ، مبلركل  الجهود الكبيرة والتضحيلت الجسل  لسشعب الفسسطيني من أجل الحصول عس  
مل حصل خطوة إضلفي  ومعنوي  مهم  د أن إل  ، مشيرا الدولي بدولته  ومنلصرت  لدضيته االعتراف

قلم  الدول  الفسسطيني  الحرة   .والمستدس دنحو استعلدة الحدوق المسسوب  وا 
4/71/1174، المستقبل، بيروت  

 
 أصوات بمجلس األمن لفلسطين 9لتأمين جهود عربية مكثفة  "القدس العربي": .52

العربي  واألردن وفسسطين في تركيل في تصريحلت لن إسملعيل جملل: أكد سفراء الجلمع   -إزمير 
أصوات في مجسس األمن الدولي  0أن جهودا  عربي  مكثف  تبذل من أجل تأمين « الددس العربي»

لستصويت عس  المشروع الفسسطيني لتحديد فترة زمني  إلنهلء االحتالل اإلسرائيسي ل راضي 
قلم  الدول  الف 2012الفسسطيني  عس  حدود  تشرين الثلني/  21سسطيني، في إطلر زمني ال يتعدى وا 

 ، مشددين عس  دعمه  أل  مصللح  تنهي الخالفلت العربي .1021نوفمبر 
الدول العربي  تبذل جهودا  »وقلل محمد الفلتح النلصر  سفير جلمع  الدول العربي  في تركيل إن 

ي ، وتزايد هذا الدع  بعد قرار مجسس كبيرة منذ فترة من أجل تحشيد الدع  الدولي لسدضي  الفسسطين
ولفت «. مجسس األمن الدولي إل وزراء الخلرجي  العرب في الدلهرة بتبني الدرار الفسسطيني بللتوج  

الحمس  التي »أن العديد من العوامل الحللي  تدع  التوج  العربي الفترة المدبس  ومنهل  إل النلصر  
ف بفسسطين، والرئيس  الحللي  لالتحلد األوروبي داعم  لسدضي  تدودهل البرلملنلت األوروبي  لالعترا

، معبرا  عن أمس  في أن ال يصطد  الدرار العربي «الحلليين لمجسس األمن واألعضلءالفسسطيني ، 
 بللفيتو األمريكي.
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من جهت ، أوضح أمجد العضليس  سفير األردن في تركيل أن بالده هي من سيدد  المشروع العربي 
س األمن خالل الفترة المدبس ، كونهل عضوا غير دائ ، مشددا  عس  أن حل الدضي  مجس إل 

 الفسسطيني  مصسح  أردني  عسيل.
الدضي  الفسسطيني  هي قضي  األردن األول  كونهل جوهر الصراع في المنطد ، وحسهل »وقلل: 

ع  العربي  من تأمين ، معبرا  عن أمس  في أن تتمكن المجمو «سيسلعد في حل جميع الدضليل الشلئك 
 كون الدوى العظم  هي المسيطرة عس  المجسس.»أصوات المطسوب ،  0الن

 4/71/1174القدس العربي، لندن، 
 
  "إسرائيل"على  ضغطاً بدولة فلسطين سيشكل  اعترافات برلمانات أوروبيةالجامعة العربية:  .53

الدول العربي ، أمس بدرار  رحب نبيل العربي، األمين العل  لجلمع : وكلالت – الشرق األوسط
البرلملن الفرنسي االعتراف بدول  فسسطين، معربل عن تدديره لسدور المه  الذ  تدو  ب  فرنسل إلنهلء 

تصويت البرلملن الفرنسي لصللح االعتراف بدول  فسسطين، »الصراع العربي اإلسرائيسي. واعتبر أن 
ن كلن غير مسز  لسحكوم  بعد، فهو يعد بال شن خط وة إيجلبي  أول  في اتجله إقلم  الدول  وا 

اعتراف حكوم  السويد بللدول  الفسسطيني ، ث  االعترافلت »كمل أكد أن «. الفسسطيني  المستدس 
«. المتتللي  من قبل برلملنلت أوروبي ، ستشكل ضغطل عس  إسرائيل لتسوي  النزاع في الشرق األوسط

المجموع  العربي  الحللي  لتنفيذ قرار مجسس الجلمع   وقلل إن ذلن يعتبر خطوة إيجلبي  تدع  جهود
مجسس األمن بمشروع قرار يضع جدوال زمنيل إلنهلء االحتالل اإلسرائيسي واالعتراف  إل بشأن التوج  

 بدول  فسسطين.
 4/71/1174الشرق األوسط، لندن، 

 
 بدولة فلسطين االعترافقطر ترحب بقرار البرلمان الفرنسي بالتصويت لصالح  .54

 رحبت دول  قطر بدرار البرلملن الفرنسي بللتصويت لصللح االعتراف بدول  فسسطين.: قنل –الدوح  
وأعربت وزارة الخلرجي ، في بيلن لهل اليو ، عن تددير دول  قطر لهذه الخطوة اإليجلبي  في سبيل 

قلم  دول  فسسطيني  مستدس  عس  حدود عل   متهل الددس وعلص 2012إنهلء االحتالل اإلسرائيسي وا 
 الشريف.

وعبر البيلن عن أمل دول  قطر في أن يسله  ذلن في اعتراف فرنسل وبلقي الدول األوروبي  بللدول  
 الفسسطيني ، ودع  مسلعي السال ، ودع  الحدوق المشروع  لسشعب الفسسطيني.

 4/71/1174الشرق، الدوحة، 
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 لة فلسطين "التعاون اإلسالمي" ترحب باعتراف البرلمان الفرنسي بدو  .55

أعرب األمين العل  لمنظم  التعلون اإلسالمي إيلد أمين مدني، عن تدديره لتبني مجسس : قنل –جدة 
 البرلملن الفرنسي قرار ا لصللح االعتراف بدول  فسسطين.

وقلل: دأن هذه الخطوة المهم  تنسج  مع اإلرادة الدولي  وقرارات الشرعي  الدولي  إلنهلء االحتالل 
ي ودع  الحدوق الوطني  المشروع  لسشعب الفسسطيني بمل فيهل تجسيد سيلدة دول  فسسطين اإلسرائيس

 وعلصمتهل الددس الشريفد. 2012المستدس  عس  حدود الرابع من يونيو 
وأعرب مدني، في بيلن لسمنظم  اليو  األربعلء، عن أمس  أن تدو  الحكوم  الفرنسي  بللمبلدرة 

أن ذلن يسه  في دع  الجهود الدولي  لتحديق السال   إل  ، مشيرا لالعتراف بللدول  الفسسطيني
 واالستدرار في المنطد .

ودعل بدي  دول العلل  الداعم  لرؤي  حل الدولتيند أن تدع  مشروع قرار إنهلء االحتالل اإلسرائيسي 
لم ل مع قرار إعالن اعترافهل بدول  فسسطين انسج إل مجسس األمن الدولي وأن تبلدر  إل الذ  سيدد  

 د.1021نوفمبر عل   10الجمعي  العلم  ل م  المتحدة في 
 4/71/1174الشرق، الدوحة، 

 
 "االيسيسكو" تشيد بقرار البرلمان الفرنسي االعتراف بدولة فلسطين .56

قدس برس: أشلد المدير العل  لسمنظم  اإلسالمي  لستربي  والعسو  والثدلف  دإيسيسكود الدكتور  -الربلط 
لعزيز بن عثملن التويجر ، بدرار البرلملن الفرنسي االعتراف بدول  فسسطين، ظهر الثالثلء عبد ا

 عن التصويت. 21وامتنلع  212صوتل مدلبل  330(، الذ  ت  التصويت عسي  بغللبي  21|1)
األخذ بلالعتبلر  إل (، الحكوم  الفرنسي  21|3) األربعلءودعل التويجر  في تصريحلت صحفي  ل  

لدرار الصلدر عن أغسبي  النواب ممثسي الشعب الفرنسي، واالعتراف بدول  فسسطين أسوة هذا ا
 بللحكوم  السويدي . 

اتخلذ قرارات مملثس  تنتصر لسحق، وتعطي لسشعب الفسسطيني  إل كمل دعل الدول األوربي  كلف  
رزح تحت نير االحتالل األمل بإقلم  الدول  الفسسطيني  كلمس  السيلدة عس  األراضي التي ال تزال ت

نهلء الغطرس  اإلسرائيسي  وسيلسلت الدمع، والعدوان عس  حدوق الشعب  اإلسرائيسي التعسفي، وا 
 الفسسطيني ومددسلت .

 3/71/1174قدس برس، 
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 العربي: الحيل اإلسرائيلية أصبحت مكشوفة للجميعنبيل  .57

مع  الدول العربي  نبيل العربي، ان أكد األمين العل  لجل :صالح جمع  -الددس دوت كو   -الدلهرة 
الحيل اإلسرائيسي  المستمرة والمكررة تجله الدضي  الفسسطيني  خلص  فيمل يتعسق بمسأل  االنتخلبلت 

 أصبحت مكشوف  لسجميع.
وقلل العربي في كسمت  خالل المنتدى العربي الروسي بللعلصم  السوداني  الخرطو  امس األربعلء 

 إل ي ، إن المنطد  العربي  تواج  تحديلت كبيرة تهدد األمن واالستدرار، مشير ا وزعتهل الجلمع  العرب
أن الدضي  الفسسطيني  ستظل الدضي  المحوري  لسعرب والتي ينبغي الوصول لحل شلمل لهل خلص  

 في ظل صمت المجتمع الدولي عس  االنتهلكلت اإلسرائيسي  المستمرة ضد الشعب الفسسطيني.
ن تدديره الكلمل لدور روسيل الداع  لسدضي  الفسسطيني  ولدضليل العربي  في األم  وأعرب العربي ع

 المتحدة، وجهودهل في األم  المتحدة لدع  الدضي  الفسسطيني .
 4/71/1174القدس، القدس، 

 
 السعودية تتبرع بمليون دوالر لمساعدة فلسطينيي الضفة الغربية .58

لدى الجلمع  العربي ، جملل الشوبكي، األربعلء، في توقيع  شلرن سفير دول  فسسطين ومندوبهل الدائ 
اتفلقي  بين السجن  السعودي  إلغلث  الشعب الفسسطيني، وبرنلمج األغذي  العللمي ل م  المتحدة، 
ل في الضف  الغربي .  تدتضي بمنح مسيون دوالر أمريكي من أجل مسلعدة الفسسطينيين األكثر احتيلج 

مدير اإلقسيمي لبرنلمج األغذي  العللمي لمنطد  الشرق األوسط، محمد ديلب، ووقع عس  االتفلق، ال
ومن الجلنب السعود ، مستشلر وزير الداخسي ، ورئيس السجلن اإلغلثي  السعودي ، سلعد العرابي 

 الحلرثي.
ي  لبرنلمج األغذي  العللمي الشكر لسممسك  العربي  السعودي  والسجن  السعود اإلقسيميوقد  المدير 

إلغلث  الشعب الفسسطيني، عس  التبرعلت التي تددر بمسيون دوالر أمريكي، تددمهل لدع  الشعب 
 الفسسطيني في الضف .

هذا التبرع جلء في وقت حرج يحيط بللوضع اإلنسلني في الضف  الغربي ، »أن  إل وأشلر ديلب 
 «.حيث يعلني عدد كبير من الفسسطينيين من جراء الصراع المستمر
 4/71/1174ري اليوم، القاهرة، المص
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 منظمة حقوقية تطالب بوقف االنتهاكات بحق األسرى من ذوي اإلعاقة في سجون االحتالل  .59

قدس برس: طللبت المجموع  العربي  لستنمي  والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مدرا  -جنيف 
ليلتهل اإلنسلني ، والتحرن الفور  والجلد تحمل مسؤو  إل لهل، المؤسسلت الدولي ، الحدوقي  واإلنسلني ، 

لوضع حد الستمرار استهداف سسطلت االحتالل اإلسرائيسي ل شخلص الفسسطينيين من ذو  اإلعلق  
واالحتيلجلت الخلص ، واعتدلله  والزج به  في سجونهل ومعتدالتهل في ظروف قهري  وال إنسلني  

 وبيئ  ال تصسح لسحيلة اآلدمي .
(، عن 21|3ع  العربي  في بيلن صحفي تسدت دقدس برسد نسخ  عن  االربعلء )وأعربت المجمو 

قسدهل الشديد عس  مصير العشرات من األشخلص ذو  اإلعلق  واالحتيلجلت الخلص  الذين يدبعون 
علقلت ذهني   في سجون االحتالل اإلسرائيسي، ممن يعلنون من إعلقلت جسدي  )كلمس  أو جزئي ( وا 

و إعلقلت حسي  )كلإلعلق  السمعي  والبصري (، في ظل سيلس  اإلهملل الطبي وعدسي  ونفسي ، أ
 المتعمد، وتصلعد اإلجراءات الدمعي  والالإنسلني  بحده  وبحق األسرى عمومل.

 3/71/1174قدس برس، 
 
 تيرنر: لجنة أممية تشرع بالتحقيق في العدوان على مدارس "األونروا" بغزة .61

يلت وكلل  الغوث وتشغيل الالجئين في قطلع غزة روبرت تيرنر أن أكد مدير عمس فليز أبو عون:
لجن  تدصي الحدلئق األممي  الخلص  بللتحديق في الهجملت اإلسرائيسي  عس  مدراس األونروا خالل 

 العدوان اإلسرائيسي األخير بدأت عمسهل اليو  دأمسد، في قطلع غزة.
ر الرئيس ل ونروا بمدين  غزة، دإن لجن  تدصي وقلل تيرنر خالل لدلئ  أمس، مع صحلفيين في المد

الدطلع أول من أمس، لستحديق في األسسح  التي وجدت في مدارس  إل حدلئق أممي  وصست 
ثالث  أسلبيعد.  إل األونروا والعدوان عس  المدارس، وأن السجن  ستمكث في المنطد  مل بين أسبوعين 

كن التي تأثرت بللحرب واألشخلص الذين أصيبوا خالل أن السجن  بدأت أمس، زيلرة األمل إل وأشلر 
 يومل  عس  التوالي. 12العدوان الذ  استمر 

مسيون دوالر من مؤتمر الدلهرة  210أن وكلل  الغوث بحلج  لمبس  ال يدل عن  إل ولفت تيرنر 
الخلص   إلعلدة اإلعملر، قلئال : دإن هذه األموال عبلرة عن مخصصلت بدل إيجلر والدفعلت النددي 

بحز  إعلدة اإلدملج واإلصالحلت وإلعلدة إعملر منلزل الالجئين في غزة التي تضررت أو دمرت 
 كسيل  جراء العدوان عس  غزةد.
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مسكنل   1.224وبيَّن أن الوكلل  أعطت وزارة األشغلل العلم  واإلسكلن بيلنلت خلص  تفيد بوجود 
بنلء غير متوفرة في السوق المحسي  لكي يت   متضررا  من مسلكن الالجئين، وأن ذلن يتطسب مواد
 اتخلذ اإلجراءات الالزم  لهل عبر آلي  إعلدة اإلعملر.

 
 انخفاض أعداد النازحين

وتلبع، كمل أن  وبخصوص أعداد النلزحين في مراكز اإليواء، فإن األرقل  ال تزال في انخفلض، حيث 
لت تدل بشكل يومي وذلن ألن الكثير منه  ألف نلزح، واألعداد مل زا 10بس  عدده  اآلن أقل من 

استس  المسلعدات المللي  لإليجلر أو لترمي  منزل ، وبللتللي غلدروا مراكز اإليواء، مؤكدا  أن األونروا 
تحلول إيجلد بديل وخيلر موثوق بأسرع وقت ممكن حت  تمكن المواطنين من مغلدرة مراكز اإليواء 

 بشكل كسي.
آلي  إعلدة إعملر غزة التي تدودهل الحكوم  بكلمل طلقتهل واستمر وقف وقلل تيرنر: دإذا وظفت 

صالح منلزل الالجئين  إطالق النلر وتوفر التمويل الالز ، فمن المتوقع أن تحتلج عمسي  اإلعملر وا 
 سنوات الستكمللهلد. 3في غزة والمعتمدة عس  آلي  اإلصالح الذاتي 

 

 تقييم األضرار
 00ألف منزل من أصل  80ونروا قلموا بتديي  األضرار لمل يزيد عس  أن مهندسي األ إل وأشلر 

ألف  201ألف منزل من منلزل الالجئين التي تضررت أو دمرت خالل الحرب، مل أثر عس  نحو 
 ألف مواطن. 110أسرة، أ  مل يزيد عس  

 10ثر من مسيون دوالر عس  شكل دفعلت نددي  ألك 11وأكد تيرنر أن الوكلل  صرفت مل يزيد عس  
ألف أسرة مستحد  لحز  المسلعدات الخلص  بللمسلكن التي تددمهل األونروا، كمل يت  اآلن تجهيز 

ألف دفع  نددي  إضلفي ، حيث سيستمر تجهيز وصرف هذه الدفعلت في أسرع وقت ممكن،  11
ألف  28مسيون دوالر تتضمن دفعلت نددي  لتنفيذ اإلصالحلت مددم  ألكثر من  11موضحل  أن الن 

 ألف أسرة الجئ . 10أسرة الجئ  ومخصصلت بدل إيجلر وحز  إعلدة اإلدملج المددم  لنحو 
 4/71/1174األيام، رام هللا، 

 
 برلمان بلجيكا سيطلب من الحكومة االعتراف بدولة فلسطين "في الوقت المناسب"  .60

لملن البسجيكي سيتخذ ان البر  أمسوزير الخلرجي  البسجيكي ديديي  ريندرز  أعسن :ب ف أ –بروكسل 
 االعتراف بللدول  الفسسطيني  دفي الوقت المنلسبد. إل في الدريب العلجل قرارا غير مسز  يدعو 
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المدبلد،  األسبوعويدع  التحللف الحلك  في بسجيكل مشروع قرار يفترض بللنواب اتخلذه دعس  االرجح 
 .أمسل اكدت صحيف  دلو سوارد والفرنسي ، كم واإلسبلني عس  غرار البرلملنلت البريطلني  

وينص هذا الدرار عس  ان يطسب البرلملن من دالحكوم  الفدرالي  االعتراف بللدول  الفسسطيني  بصفتهل 
الدرار ان هذا الوقت  وأضلفدول  وكيلنل خلضعل لسدلنون الدولي في الوقت الذ  يعتبر منلسبلد. 

او دع  عمسي  سيلسي  تشتمل  إلطالقعتراف لهذا اال اإليجلبيالمنلسب سيتحدد بموجب دالتأثير 
االتحلد االوروبي وايضل  إطلروفسسطيند، ودتطور التشلورد في  إسرائيلعس  اجراء مفلوضلت بين 

 دوجود حكوم  فسسطيني  كلمس  الصالحيلت تملرس سسطتهل عس  كل االراضي الفسسطيني د.
تراف بدول  فسسطيند. واضلف ان دمل فعسنله وذكر ريندرز أن دبسجيكل تؤيد منذ فترة طويس  جدا االع

االكثري  عس  اعداد الندل  الذ  سيجرى في البرلملن لتأكيد ان المسأل   إطلراآلن هو العمل في 
 هي في الواقع لحظ  االعتراف واالجراءاتد. 

 4/71/1174الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 لمعاهدة منع االنتشار النووي "لإسرائي"األمم المتحدة تعتمد قرارًا عربيًا بانضمام  .62

اعتمدت الجمعي  العلم  ل م  المتحدة بأغسبي  واسع  الدرار الذ  تددمت ب  جمهوري  مصر : وا 
العربي  نيلب  عن الدول العربي  بعنوان دخطر االنتشلر النوو  في الشرق األوسط د والذ  يطللب 

خضلع جميع منش تهل النووي  لنظل  الضملنلت معلهدة منع االنتشلر النوو  و  إل بلنضمل  إسرائيل  ا 
 الشلمس  لسوكلل  الدولي  لسطلق  الذري .

وصرح السفير عمرو أبو العطل مندوب مصر الدائ  لدى األم  المتحدة. ان الجمعي  العلم  ل م  
المتحدة اعتمدت ثالث  قرارات تددمت بهل مصر أحدهل يطللب بإنشلء منطد  خللي  من األسسح  

وي  في الشرق األوسط بللتوافق، واآلخران معنيلن بخطر االنتشلر النوو  في الشرق األوسط النو 
 ومنع سبلق التسسح في الفضلء الخلرجي ت  اعتملدهمل بأغسبي  سلحد .

 4/71/1174البيان، دبي، 
 
 أضعاف 9 "إسرائيلـ"واشنطن ترفع دعمها العسكري ل .63

لإلجملع األربعلء مشروع قلنون يصنف إسرائيل أقر الكونغرس األميركي ب: وكلالت - واشنطن
 دشريكل استراتيجيل كبيرا لسواليلت المتحدةد ويعزز خصوصل عالقلت الدفلع بين البسدين.
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وصوت مجسس النواب بلالجتملع لصللح مشروع الدلنون الذ  سبق وأن أقره مجسس الشيود بلإلجملع 
لبسدين في مجلالت الدفلع واألمن والطلق  أيضل في أيسول/ سبتمبر والذ  يعزز العالقلت بين ا

دارة الثروة الملئي  والتعسي .  واألبحلث والتنمي  واألعملل والزراع  وا 
ويزيد الدلنون الجديد خصوصل مخزونلت األسسح  األميركي  في إسرائيل تسع  أضعلف. وهذه 

 األسسح 
 أن الجي  اإلسرائيسي بإمكلن  مخصص  الستخدا  الدوات األميركي  المنتشرة في الشرق األوسط إال

 استخدامهل في الحلالت الطلرئ  بشرط أن يدفع ثمنهل لواشنطن.
 مسيلر دوالر. 2.8 إل مسيون دوالر  100وبموجب الدلنون سيزداد مخزون األسسح  ممل قيمت  

هذا المخزون من األسسح  خالل هجومهل عس  قطلع  إل وخالل الصيف الفلئت لجأت إسرائيل 
 د عمل البنتلغون الحدل عس  إعلدة ملء المخزون.غزة? وق

وأسفرت عمسي  دالجرف الصلمدد التي أطسدهل الجي  اإلسرائيسي في السلبع من شهر تموز/ يوليو 
صلب  أكثر  203الجلر  عن استشهلد  آخرين في قطلع غزة? وصفت جراح عدد  2400فسسطينيل وا 

 منه  بللخطيرة بحسب مصلدر طبي  فسسطيني .
الدلنون الذ  أقره يطللب الكونغرس أيضل الحكوم  األميركي  بأن تتبلدل مع إسرائيل بصورة وفي 

 أكثر انتظلمل وأكثر تحديدا المعسوملت المتعسد  بللتطورات العسكري  في الدول المحيط  بإسرائيل.
لئم  ق إل وفي المسفلت الخلرج  عن اإلطلر العسكر  يطللب الكونغرس الحكوم  بإضلف  إسرائيل 

 الواليلت المتحدة عس  سبيل السيلح . إل الدول التي ال يتطسب رعليلهل الحصول عس  تأشيرة لسسفر 
وكلن الكونغرس زاد خالل الصيف بنسب  النصف المسلعدة المللي  األميركي  لمنظوم  الدفلع 

 الصلروخي
 لصواريخ التي تطسق بلتجلههل.اإلسرائيسي  دالدب  الحديدي د الرامي  لحملي  األراضي اإلسرائيسي  من ا

مسيون  312 إل  1024مسيون دوالر في  131والمسلعدة المخصص  لهذه الغلي  فدط زادت من 
 .1021دوالر في 

وفي المحصس  يصل حج  المسلعدة العسكري  التي قررت الواليلت المتحدة تدديمهل إلسرائيل خالل 
 ر.مسيلر دوال 30 إل  1028و 1000الفترة الممتدة بين 

علمل بتزويد  31من الجدير بللذكر ّأن الواليلت المتحدة تعكف عس  مراجع  التزامهل الدلئ  منذ 
 إسرائيل بللنفط في حلالت الطوارل وذلن بعد أن حل أجل االتفلق الثالثلء الملضي.
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وقلل المسؤول الذ  اشترط عد  نشر اسم  إن الواليلت المتحدة دتجر  اتصلالت وثيد  مع حكوم  
سرائيل بشأن تمديد مذكرة التفله  الدلئم  منذ فترة طويس د بين البسدين بخصوص إمدادات النفط إ

 الطلرئ .
 4/71/1174، 17موقع عربي 

 
 االستيطان : الواليات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات ضد  "هآرتس" .64

خميس، ان كشفت صحيف  دهلرتسد العبري  في عددهل الصلدر اليو  ال :الددس دوت كو  -را  هللا 
قررت فحص امكلني  اتخلذ خطوات عمسي  ضد االستيطلن في الضف  والددس  األميركي  اإلدارة

 الشرقي  وعد  االكتفلء بللتنديد فدط.
عددت اجتملعل سريل  األمريكي  اإلدارةرسمي  قولهل، ان  إسرائيسي وندست الصحيف  عن مصلدر 

اتخلذ  إل ة والتي نددت فدط بلالستيطلن والتحول لسغلي ، ت  في  بحث وقف سيلس  الواليلت المتحد
 خطوات عمسي  ضده.

برنلدت  األبيضالدومي في البيت  األمنالنلطد  بلس  مجسس  إل وأضلفت الصحيف  انهل توجهت 
 ميهلن، التي ردت بن دال تعسيقد.

القلت دليل عس  توتر الع األبيضوأكدت الصحيف  ان مجرد بحث هذا الموضوع الحسلس في البيت 
 الحضيض. إل بين اوبلمل ونتنيلهو والتي وصست 

الجديد، ان بحث  األمريكيكبير طسب عد  ذكر اسم  وت  ابالغ  بللموقف  إسرائيسيوقلل موظف 
عمسي  ضد االستيطلن تدرر بعد لدلء نتنيلهو واوبلمل في شهر تشرين اول / اكتوبر  إجراءاتاتخلذ 

 ستيطلن.الملضي والخالف بين الطرفين حول اال
 4/71/1174القدس، القدس، 

 
 توني بلير: نسعى لبناء اقتصاد فلسطيني مستدام .65

قلل ممثل السجن  الربلعي  الدولي  لسشرق األوسط توني بسير، إن مكتب الربلعي  في  :وفل – بيت لح 
تنمي  االقتصلد الفسسطيني وخفض نسب  البطلل ، وبنلء اقتصلد مستدا ر عبر  إل الددس، يسع  

 لمبلدرة من أجل االقتصلد الفسسطينيع.عا
وأضلف بسير في تصريحلت صحفي  خالل زيلرت  جلمع  بيت لح ، األربعلء، أن المبلدرة االقتصلدي  
التي تنفذ بللتنسيق بين السسط  الوطني  والالعبين المحسين والدوليين والدطلع الخلص، تغطي ثملني  

 ي.قطلعلت اقتصلدي  ومن ضمنهل الدطلع السيلح
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التحديلت الدلئم  وعس  رأسهل التحديلت السيلسي  والمعيدلت الدلئم ، مشددا  عس  ضرورة  إل وأشلر 
تظلفر الجهود وبنلء الددرات الفسسطيني  وتحسين العرض الفسسطينير ليتمكن من المنلفس  في السوق 

 مي.العللمي ، آخذا  بعين االعتبلر المكلن  الهلم  لبيت لح  عس  المستوى العلل
 3/71/1174وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 والية برازيلية تلغي اتفاقية للتعاون مع مؤسسة البيت العسكرية اإلسرائيلية .66

ألغ  حلك  والي  ريو غراند  دو سول البرازيسي ، تلرسو جنرو، اتفلقل لستعلون بين  :وفل –برازيسيل 
سرائيسي  تجلوبل مع مطللب مؤسسلت رسمي  ومدني  فسسطيني ، الوالي  ومؤسس  البيت العسكري  اإل

معربل عن تضلمن واحترا  حكوم  الوالي  وشعب الوالي  مع الجللي  الفسسطيني  في والي  ريو غراند  
 دو سول. 

 4/71/1174الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
  عمالية أمريكية تصوت اليوم على مقاطعة "إسرائيل" نقابة .67

دندلب  العلمسين في جلمع  كلليفورنيل الحكومي   من المدرر أن تصوت: قدس برس –را  هللا 
( عس  قرار يدضي بمدلطع  دإسرائيلد، وسط توقعلت 4/21األميركي د بفروعهل التسع  الخميس )

بنجلح التصويت بأغسبي  مريح ، بحسب معطيلت مؤتمر الندلب  الذ  انعدد أمس األربعلء، وض  
 ممثل عن العلمسين في الجلمع .  نحو ثالث  آالف

الدكتور غسلن  الديلد  في تحللف منظملت مدلطع  دإسرائيلد في الواليلت المتحدة األمريكي  وأبدى
الدرار، عس  ضوء حمس  نلجح  شمست  (، تفلؤل  بنجلح21|4بركلت في تصريح صحفي الخميس )

المؤتمر كلف ، بلإلضلف  اإللكتروني مع أعضلء  التواصل الشخصي عبر الهلتف، والبريد
عدة مرات عس  مشلركين بللمؤتمر أشلرت لنجلح قرار التصويت  الستطالعلت رأ  عشوائي  نفذت

 ستين بللملئ . بنسب  تزيد عن
 4/71/1174قدس برس، 

 
 : تفاقم الفساد في الصين وتركيا"الشفافية الدولية"تقرير منظمة  .68

غير الحكومي  الذ  « الشفلفي  الدولي »سنو  لمنظمننن  أظهنننر التنندرير ال: أ ف ب - أ ب –برلين 
 ن شنر أمس، تفلق  الفسلد في الصين وتركيل وأنغوال ودول أخرى، عس  رغ  أنهل تشهد نموا  قويل .
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ونشرت المنظم  )مدرهل برلين( قلئم  أفلدت بأن السودان وكوريل الشمللي  والصوملل هي الدول 
ل أن الدنملرن ونيوزيسندا وفنسندا هي األقل فسلدا ، عسمل  أن تدرير األكثر فسلدا  في العلل ، فيم

األقل  إل مئ ، من األكثر فسلدا   إل دول  عس  مديلس من صفر  221يصّنف « الشفلفي  الدولي »
 فسلدا .

وتعتبر المنظم  أن قيلس مستوى الفسلد متعذر، ألن  غير مشروع ويت  بسري . ولتحديد هذا المؤشر، 
آراء خبراء في منظملت مثل البنن الدولي والبنن األفريدي لستنمي  ومؤسس  « الشفلفي  الدولي »جمعت 

 األلملني .« برتيسسملن»
الصعوبلت التي تواجههل دول نلشئ  في مكلفح  الفسلد، فللصين المصنف  « الشفلفي  الدولي »وأبرزت 

. وخسرت تركيل 1023  مع عل  مرتب  مدلرن 10ندلط و 4ندط (، تراجعت  31) 200في المرتب  
مرتب ، فيمل تحّسنت الواليلت المتحدة قسيال ، اذ  22ندلط و 1ندط (،  41) 14المصنف  في المرتب  

 ندط (. 24) 22احتست المرتب  
عس  رغ  أن كثيرين من السلس  البلرزين وبعض »الصين:  إل وأورد تدرير المنظم ، في إشلرة 

ب أقل شأنل ، أ وقفوا التهلمه  بللفسلد، إال أن الطريد  التي ي الحق بهل المسؤولين الرسميين في منلص
الصين يجب أن تؤمن إمكلن اطالع »وأضلف أن «. هؤالء األشخلص يجب أن تكون أكثر شفلفي 
لَمن يبّس  عن الفسلد، وهذا مل ل  ت درج  ضمن  أكبرأكبر عس  المعسوملت، وأن تضمن حملي  

 «.قوانينهل بعد
، ال سّيمل «ارتفع في شكل كبير»في تركيل « المفنننهو  العنننل  لسفسلد»أن « الشفلفي  الدولي »ت وذكنننر 

واعتبنننرت أن «. تحديدلت وتوجي  اتهلملت بسبنننب الفسلد، استهدفت مدّربين من الحكوم »بسبننب 
 د.صورة البال إل ، سلهمل في اإلسلءة «اضطنهلد صحلفيين ينتددون النظل  وتوقيفه »

ندط (، الفتل   43) 10شبهلت فسلد تطلول سلس  في البرازيل التي تحتل المرتب   إل وأشلر التدرير 
ندط ( تشهد فتح حسلبلت مصرفي  في مالذات ضريبي   38) 81أن الهند التي تحتل المرتب   إل 

نفت في المرتب   ن ندط (، فيستثمر بعض م 12) 231مثل جزر موريشيوس. أمل روسيل التي ص 
 أثريلئهل في قبرص.

ندط  في تدرير عل   11درجلت، اذ سجست  8ندط (، متددم    12) 231واحتست إيران المرتب  
 .1003في تدرير عل   28. وكلنت إيران احتست المرتب  1023

االقتصلدات ذات النمو السريع »الخبير الدلنوني خوسي  أوغلز، إن « الشفلفي  الدولي »وقلل رئيس 
 «.حكوملتهل توخي الشفلفي ، توجد ثدلف  اإلفالت من العدلب التي يتزايد فيهل الفسلدالتي ترفض 
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، مشددة  عس  ضرورة تحّرن «كل االقتصلدات»لكن المنظم  أفلدت بأن الفسلد ظلهرة تشهدهل 
وقلل روبن هوديس، مدير البحوث «. أضخ  المراكز المللي  في الواليلت المتحدة واالتحلد األوروبي»

كل الفضلئح المصرفي  تدريبل  المرتبط  بتبييض األموال، ل  تعد تت  فدط «: »الشفلفي  الدولي »لدى 
في جزر صغيرة ت عتبر مالذات ضريبي ، بل عبر صنلديق مثيرة لشكون وفلسدة يمكن أن تكون في 

 «.مدن مثل لندن ونيويورن وفرانكفورت
 4/71/1174الحياة، لندن، 

 
 في التطبيق طينيةالفلسحول أولوية الدولة  .69

 منير شفيق
، ليتدّد  هدف التحرير 2012عندمل ارتفع شعلر إقلم  دول  فسسطيني  في حدود الرابع من حزيران 

، 2012الكلمل لكل فسسطين، ث  ليتدّد  شعلر دحر االحتالل عن األراضي المحتس  في حزيران 
 ق.أدخل الدضي  الفسسطيني  والنضلل الفسسطيني في مأزق بل في م ز 

، 2018وقد جرى في حين ، ابتداء  من برنلمج الندلط العشر وانتهلء  بإعالن الدول  الفسسطيني  عل  
ندل  حلد داخل السلح  الفسسطيني  والعربي  حول مدى صح  طرح هدف إقلم  دول  فسسطيني  بدال  

ربي  والددس عن الضف  الغ 2012من اقتصلر الهدف دالمرحسيد عس  إزال  االحتالل الذ  وقع في 
ومل ترتب عسي  من استيطلن وتهويد وأسرى. أ  حصر األهداف اآلني  المطسوب إنجلزهل في دحر 

طالق كل األسرى وبال قيد أو شرط.  االحتالل وتفكين المستوطنلت وتحرير الددس وا 
سطيني إن زّج شعلر، أو هدف إقلم  الدول  الفسسطيني ، حّول النضلل الفسسطيني )الكفلح المسسح الفس

في حين ( إل  نضلل لجسب االعتراف بدول  فسسطيني  ممل أّدى، بللضرورة، إل  طرح االعتراف بدول  
الكيلن الصهيوني. وهو مل وصل إل  دحل الدولتيند. ث  انتدل الموضوع إل  منلقش  الشروط التي 

 تدو  عسيهل الدول  من حدود وسيلدة ومل أصبح ي عرف تحت عنوان دأمن إسرائيلد.
يعني دخسنل في دوام  من التنلزالت لهل أول، وليس لهل آخر. وهذا مل حصل في التطبيق العمسي. 
وذلن ابتداَء بللمفلوضلت المبلشرة، وصوال  إل  إسدلط حت  مرجعي  قرارات هيئ  األم  المتحدة بللرغ  

يلسلت األميركي  ممل حمست  من إجحلف بللحدوق والثوابت الفسسطيني . وهذا مل راحت تعّبر عن  الس
 واألوروبي  فضال  عن األمين العل  ل م  المتحدة إذ اعتبروا المفلوضلت هي المدّرر لشروط الحل.

واآلن، وبعد أن دخست المفلوضلت في طريق مسدود، ولو مؤقتل ، وبعد أن تبّين أن المسلر الذ  
البريطلني لالعتراف بللدول   د، تحّرن البرلملن2012حكمت  أولوي  إقلم  دول  فسسطيني  في دحدود 
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الفسسطيني ، وكذلن فعست السويد حكوم   وبرلملنل ، وراح يطرح الموضوع عس  البرلملنلت األوروبي ، 
 بمل فيهل برلملن االتحلد األوروبي.

وقد أخذ البعض يبلل  في أهمي  هذا التطّور ويعتبره انتصلرا  لسدضي  الفسسطيني . وراحوا يراهنون عس  
 سيشكل ضغطل  عس  حكوم  نتنيلهو ليدبل بمشروع حل الدولتين. أن ذلن

ال شن في أن نتنيلهو وحكومت  انزعجل من هذه الخطوات التي بدأهل البرلملن والحكوم  في السويد 
. وتحّرن برلملنلت أخرى في االتجله نفس . وذلن بللرغ  من أن الدرار بللنسب  البريطلنيوالبرلملن 

ن حمل بصورة غير مبلشرة رضل  إل  حكوم  بريطلنيل وألغسب الحكوملت األوروبي  ليس مسزمل  لهل. وا 
من قبسهل كرسلل  لحكوم  نتنيلهو. فللبرلملن البريطلني مثال  ل  يكن ليأخذ هذا الدرار لوال الضوء 

 األخضر من حكومت ، وهذه تسدت ضوءا  أخضر من أوبلمل )هذان استنتلجلن(.
ه االعترافلت بدول  فسسطيني  تتطسب من الشعب الفسسطيني أن يعترف ويجب أن ي الحظ هنل أن هذ

نمل أيضل   بدول  الكيلن الصهيوني. فهي في جوهرهل ليست ضغطل  عس  حكوم  نتنيلهو فحسب، وا 
لغمل  تحت الحدوق والثوابت الفسسطيني  التي يدف عس  رأسهل عد  االعتراف بدول  الكيلن الصهيوني. 

طع النلئب البريطلني جورج غللوا  أن يصّوت في البرلملن لمصسح  قرار ولهذا السبب ل  يست
 االعتراف بللدول  الفسسطيني ر ألن  ال يعترف كمل أعسن بدول  الكيلن الصهيوني.

ولكن في المدلبل لننظر إل  الوضع الفسسطيني لو ل  تدع عس  رأس  بسي  إقلم  دول  فسسطيني  وت ِرن 
طالق كل األسرى، وبال موضوعهل إل  مل بعد دحر  االحتالل وتفكين المستوطنلت وتحرير الددس وا 

 قيد أو شرط.
يعني كلن يجب أن نحصر أهدافنل اآلني  التي نريد تحديدهل، والتي هي ممكن  التحديق في المرحس  
الراهن ، بلألهداف األربع  آنف  الذكر، ورفضنل المسلوم  عسيهل أو حولهل أو من أجسهل، ورفضنل أ  
تفلوض عسيهل. ورحنل تحت استراتيجي  المدلوم  واالنتفلض  نخوض النضلل من أجل تحديدهل، 

 ونسع  لنيل الدع  العربي واإلسالمي والعلل  ثللثي والرأ  العل  العللمي عس  أسلسهل.
ملذا كلن سيحدث عس  مستوى الصراع السيلسي وحت  الديبسوملسي الدولي؟ الجواب: لكلن الموقف 

ي أقوى عشرات األضعلف. ألن  ليس بمددور أحد أن ينلق  في عدال  إنهلء االحتالل الفسسطين
وتفكين المستوطنلت من الضف  الغربي  والددس أو عدال  مل ترتب عسيهل من ضرورة إطالق كل 
األسرى. واأله  ليس من حق أحد أن يطللب تددي  مدلبل لسكيلن الصهيوني ألن االحتالل 

 أن ي كلف ، بل عسيهمل أن ي علقبل وفدل  لسدلنون الدولي.واالستيطلن ال يجوز 
ذلك  هو الفلرق الكبير بين إعطلء األولوي  لهَدَفْي دحر االحتالل وتفكين االستيطلنر فأمريكل نفسهل 
وأوروبل نفسهل وهيئ  األم  المتحدة قبسهمل كمل الدلنون الدولي وشعوب العلل  كسهل ال يمسكون أن 
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الل أو االستيطلن أو أن يطللبوا بمدلبل لهمل. ولهذا يجب بعد عبلرة دحر االحتالل يدافعوا عن االحت
 وتفكين المستوطنلت أن يشدد عس  وبال قيد أو شرط. وهذا أيضل  وضع إطالق كل األسرى.

أمل إعطلء األولوي  لهدف إقلم  الدول  الفسسطيني  والبحث عن اعترافلت حكومي  وبرلملني  بهل 
تضمن( فورا  مدلِبال  هو االعتراف بللكيلن الصهيوني، فضال  عمل سيجّر من شروط  فسيتضمن )وقد

 عسيهل حدودا  وتشكيال  وتسسحل  ودورا .
وهذا مل يفّسر لملذا استشرى االستيطلن والتهويد في ظل المفلوضلت حول الدول . ويفّسر لملذا ل  

نمل بل لدول  اليهودي ، أو يهودي  ددول  إسرائيلد أو يعد نتنيلهو يكتفي بلالعتراف دبدول  إسرائيلد وا 
ددول  إسرائيلد لسيهود وحده . وأمل مل عداه  فمديمون وفدل  لدلنون اإلقلم . فمل دا  شرط إقلم  دول  
فسسطيني  يتطسب من دول  الكيلن الصهيوني االعتراف بهل كمل اعترفت هي وأعسنت استعدادهل 

  إسرائيلد فسيمتد إل  االعتراف بهل دول  لسيهود. وهذا مل راحت لالعتراف الديبسوملسي الكلمل دبدول
 تأخذ ب  اإلدارة األمريكي  في عهد جورج دبسيو بو ، وبإعالن متكرر من قبل إدارة أوبلمل. 

لهذا عس  الشعب الفسسطيني أن يخرج من هذه الدوام  أو هذه الم زق الكلرثي  ويوّج  مدلومت  
  في الداخل والخلرج لتحديق األهداف األربع ر المتمثس  بدحر االحتالل وانتفلضت  وكل أشكلل نضلل

طالق كل األسرى، وبال قيد أو شرط.   وتفكين المستوطنلت عن الضف  الغربي  وبتحرير الددس وا 
وبعد ذلن لكل حلدث حديث بإقلم  دول ، أو عد  إقلم  دول . ألن الهدف األسم  يجب أن يظل 

جب عمس  بعد تحديق تسن األهداف، أال وهو تحرير فسسطين بللكلمل من حلضرا ، وأن يحك  مل ي
 النهر إل  البحر ومن النلقورة إل  رفح.

3/71/1174، "17موقع "عربي   
 
 واألمل  األلمالقدس بين  .71

 أحمد عطون
تعي  الددس الحبيب  في الوقت الراهن أخطر مرحس  في حيلتهل ومنذ بنلئهل، فللعدسي  الصهيوني  

متجلوزة  والسسلن،لهدة عس  إلغلء طلبع هذه المدين  وجعسهل مدين  يهودي  الوج  والدسب تعمل ج
 قدسيتهل لدى المسسمين والمسيحيين عس  السواء، وطمس معللمهل العربي  واإلسالمي .

إن الددس في خطر، أرضل وسكلنل، حلضرا ومستدبال، و)إسرائيل( تسع  لتهويدهل حجرا حجرا، 
منهل وحصلرهل اقتصلديل واجتملعيلر بعزله  عن بعده  وعمده  الفسسطيني والعربي، ولتهجير سكلنهل 

ومملرس  كلف  أشكلل اإلذالل والتضييق واالستفزاز، بهد  البيوت ومصلدرة الممتسكلت وسحب 
قفلل المؤسسلت الوطني  وشق الطرق وسط التجمعلت الفسسطيني  وبنلء الجدار وعرقس   الهويلت وا 
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تضييق عس  عبلدته  واالعتداء عس  المددسلت... إلخ، حت  أن  ل  يسس  من هذه تحركلته  وال
الحمس  ال األحيلء وال األموات في قبوره  وال الشجر وال الحجر من الدمع والتنكيل والتنكيد اليومي 

 الذ  يعيش  المواطن المددسي.
الوقت الراهن عس  األقلر  وكل المعطيلت والوقلئع تؤكد أن حلل  الددس مستعصي  عس  العالج في

لسبب جوهر  يتمثل في عد  وجود خط  مشترك  لعالجهل أو إلندلذهل، إضلف  إل  عد  توافر أنواع 
 األدوي  ومضلدات التهويد واالستيطلن في الصيدلي  العربي  واإلسالمي .

عس  تهويد الددس وبرغ  تعلقب وتبدل الحكوملت اإلسرائيسي  يمينهل ويسلرهل، إال أنهل متفد  جميعهل 
واعتبلرهل العلصم  األبدي  لدول  الكيلن الغلصب )إسرائيل(، غير علبئ  أبدا  بأ  قرارات تعلرض هذا 

 االتجله سواء كلنت عربي  أ  إسالمي  أ  دولي .
ولعسنل مل زلنل نذكر مدول  وزير الحرب الصهيوني موشي ديلن، غداة احتالل شرقي الددس حينمل قلل 

وار حلئط البراق: دال فراق بعد اليو  وال عزل  وال ابتعلد، سنبد  معل  الشعب واألرض وهو يصسي بج
 والحلئطد.

ن من يَر حم  االستيطلن في فسسطين، ويسمس جنون التهويد في الددس، سيصلب بحلل  اكتئلب  وا 
ي في  واكتواء مدلرن  بمل وصل إلي  أعداؤنل من تخطيط وتنفيذ ووضوح رؤي  في الوقت الذ  تعلن

سالميل، وشديد  أمتنل من ارتجللي  واتكللي  وتشرذ ، حت  أدخست الددس في نفق شديد العتم  عربيل وا 
 وصهيونيل.اإلضلءة واإلبهلر يهوديل 

سالميل نلفذا يحلفظ عس  هويتهل ويحميهل من كيد أعدائهل،  فللددس حت  اآلن ل  تشهد عمال عربيل وا 
ب واستنكلر، فكل مؤتمراتنل صغيرهل وكبيرهل تندد دائمل وكل مل اكتسبت  من أمتهل بيلنلت شج

بلإلجراءات والمملرسلت اإلسرائيسي  غير الشرعي  التي تدو  بهل سسطلت االحتالل في مدين  الددس، 
والهلدف  لتهويد قبس  المسسمين األول ، وطمس معللمهل العربي  واإلسالمي .. إن  مجرد كال  أجوف ال 

 ددس البت .قيم  ل  عس  واقع ال
ولكن.. وبللمدلبل، فإن من حسن حظ الددس أن هللا تبلرن وتعلل  قد بلركهل ومل حولهل من فوق سبع 

وأسرى ب خر وأشرف أنبيلئ  محمد )صس  هللا عسي  وسس ( إل  المسجد األقص  المبلرن  سملوات،
، وأنهل أرض المحشر وصس  في  إململ  بلألنبيلء والرسل جميعل ، وعرج ب  إل  سدرة المنته  منهل

والمنشر، وأن هللا ربط بين مسجدهل األقص  والمسجد الحرا  بربط ربلني أزلي لن تفص  عراه أ  قوة 
بشري  مهمل بس  جبروتهل واشتد طغيلنهل، ألن المسجد األقص  والددس آي  في كتلب هللا تبلرن 

 وتعلل .



 
 

 
 

           55ص                                     3478 العدد:    4/71/1174 الخميس التاريخ:

كز اإلشعلع الذ  ال يذو  وال ينطف ، فللددس ليست مدين  كللمدن وال علصم  كللعواص ، إنهل مر 
ن التفريط فيهل يعني تفريطنل في جزء من تلريخنل وجزء من  يتفجر بمعلن تلريخي  وديني  وحضلري ، وا 

 والمستدبل.ديننل وجزء من حضلرتنل، كمل أن التفريط فيهل جريم  الجرائ  في حق الملضي والحلضر 
الحرك  والتغيير، والغزوة الصهيوني  لمدين  الددس ومن حسن حظ الددس أن التلريخ البشر  دائ  

ليست فريدة، فدد واجهت هذه المدين  عبر تلريخهل الطويل الموغل في الدد  كثيرا من الغزوات 
والنكبلت أدت إل  هدمهل وا علدة بنلئهل ثملني عشرة مرة، وكلنت في كل مرة تخرج مرفوع  الرأس 

إل  الفخر واالعتزاز، ولعل هللا عز وجل وضع فيهل سرا من موفورة الكرام  والصالب  بصورة تدعو 
 أسراره اإللهي  يسلعدهل عس  البدلء تحت البصر وحي  في أعملق البصيرة.

ومهمل طلل مكوث الغزاة الصهلين  في ديلرنل فحتمل  سيرحسون عنهل كمثل الغزاة الذين سبدوه ، فدد 
عن الددس مثل حطين وأجنلدين وعين جللوت  دارت أكبر المعلرن عس  أرض فسسطين، وليس بعيدا

ن كنل نعي   ن مل ت  اغتصلب  بللدوة لن يت  تحريره إال بللدوة، واأليل  دول، وا  واليرمون.. وغيرهل. وا 
فإن المد والجزر في التلريخ وبين األم  همل شيئلن متعلقبلن غير  مرحسي،اليو  فترة انحسلر أو جزر 

 ثلبتين.
أمتنل اليو ، فسيس قدرا أبديل محتومل عسينل، فلألمر الذ  ال نستطيع إنجلزه  أمل العجز الذ  يعتر 

سنحدد  غدا إن شلء هللا، وذلن مصداقل لدول الحق تبلرن وتعلل : )وتسن األيل  نداولهل بين  اليو ،
 النلس(، وأوصلنل أال نيأس أو نحزن عس  مل أصلبنل فدلل: )وال تهنوا وال تحزنوا وأنت  األعسون إن
كنت  مؤمنين(، وقرن سبحلن  نصره لنل بنصرنل ل  وانديلدنل لمشيئت  وطلعت  )ولينصرن هللا من 

 .(فإذا جلء وعد أوالهمل)ينصره(، ووعدنل بللنصر 
المطسوب منل كمل قلل نلصر العثملن، رئيس تحرير جريدة الرأ  الدطري ، أن نعمل بأقص  طلقلتنل 

في قسوبنل، ندرأ تلريخهل، ونتعرف عس  قسملت وجههل، ونتلبع إلبدلء الددس حي  في ضملئرنل نلبض  
 أخبلرهل وأحداثهل، ونغرس هذه المعرف  الحميمي  في أوردة وشرايين أوالدنل وذرارينل وأجيللنل الدلدم .

فمن يعرف الددس يحبهل ويضحي من أجسهل، والتضحي  هي مفتلح النصر بللدنيل ومفتلح الظفر 
 المؤمنون بنصر هللا.بلآلخرة، ويومئذ يفرح 

يدينل  أن  مهمل ادلهمت الخطوب، وعبست األيل ، فسن يتسرب اليأس إل  قسوبنل ولن ندول لسددس إال 
مهال  يل أنشودة الحيلة وصبرا جميال يل أ  األنبيلء والشهداء، ولن ندول لسددس وداعل بل إل  لدلء 

 مرتدب، ونصر مؤكد إن شلء هللا.
3/71/1174المجتمعي،  شبكة هنا القدس لإلعالم  
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 بال جنراالت انقالباتإسرائيل..  .70

 نبيل عمرو
 في عللمنل العربي وبعض العوال  التي تشبه ، كلن االندالب العسكر  يت  عس  النحو التللي..

عدة دبلبلت تتوج  إل  الدصر الرئلسي، تحلصره وتنلد  عس  سلكن  بمكبر الصوت أن اخرج لتسد  
دا  رميل بللرصلص، أو بللسحل في شوارع العلصم ، وفي ذات الوقت يكون عدلب الشعب إمل بلإلع

عدد آخر من الدبلبلت قد حلصر مبن  اإلذاع  واستول  عس  الميكروفون وأصدر البالي رق  واحد 
الذ  يبشر الشعب بإسدلط الطغم  الحلكم  وأن الجي  تول  مدلليد األمور، ليعيد األوضلع إل  

 التحرير والوحدة والحري  واالشتراكي .نصلبهل ويبدأ مسيرة 
هكذا كلنت االندالبلت، أمل في أيلمنل هذه حيث ل  يحدث ولو مرة واحدة أن وقع اندالب مثل هذا في 
إسرائيل، فإن حنين الدول  العبري  إل  هويتهل الحديدي  كدول  علل  ثللث، جعل الطبد  السيلسي  فيهل 

بطلل  رداء الجنراالت وال رتبه ، وال يستخدمون الدبلبلت ومكبرات تفكر في الديل  بلندالب ال يرتد  أ
 الصوت بل يحلفظون عس  مدنيته  وأصول السعب  الديمدراطي  في تنفيذ االندالب.

 ولمن يستغرب هذا العنوان وهذه المعللج  فإلي  الحكلي ...
الندالب حكومي ضده، وقد  قبل أيل  اته  بنيلمين نتنيلهو خصمي  السيلسيين والعدلئديين بللتخطيط

أعسن ذلن صراح  وكلن إعالن  بمثلب  تمهيد إلقصلء خصمي  عن الحكوم  وهمل لبيد وليفني شريكله 
في االئتالف، ولكي يضمن أال ينجح االندالب عسي ، فدد اجتهد في المبلدرة بلالندالب عسيهمل 

التي تدول استطالعلت الرأ  إن   بطردهمل من الحكوم  ودعوتهمل لسمبلرزة في االنتخلبلت المبكرة
وحسفلءه من المتدينين والمتشددين والمتطرفين سيفوزون فيهل بأغسبي  أعضلء الكنيست، مل يتيح له  

إلقصلء من يختسفون معه ، وتثبيت تشريعلت يعتبرهل المستنيرون في إسرائيل « ديمدراطي »فرص  
جديد ت خت  ب  الدول  العبري ، ككيلن ديني ضرب  قلصم  لسغالف الديمدراطي لسدول ، لمصسح  خت  

 صرف في زمن يعترض في  العلل  كس  عس  إدخلل الدين في السيلس  والحك .
وهذا النوع من االندالبلت الداخسي  التي تستخد  الهيلكل الديمدراطي  لتنفيذ أبشع السيلسلت وبسوي أسوأ 

لجنراالت الذين تنوء أكتلفه  تحت الرتب، األهداف، ال يختسف في الجوهر والمحصس  عن اندالبلت ا
ويمتطون الدبلب  كأقرب مسلف  بين المعسكر وسدة الحك ، فبدل الرتب العسكري  هنللن بدالت أنيد  
وطالق  لسلن في المؤتمرات الصحلفي ، وغالف ديمدراطي نلع  يخفي تحت  مل كلن يظهره الجنراالت 

 جل بسوغهل.من ولع بللسسط  واستعداد لحرق البسد من أ
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ورغ  أن إسرائيل دول  حروب واحتالالت ودول  تمييز وقمع ومصلدرة لحدوق اآلخرين، فإنهل برعت 
في تسويق نفسهل كواح  ديمدراطي  حضلري  في صحراء الشرق األوسط، كمل برعت كذلن في 

ي  ونظل  استغالل الظواهر المتخسف  في جوارهل العربي، لفرض مدلرن  بين نظ  االندالبلت العسكر 
الديمدراطي  اليهودي ، ودائمل مل كلنت المدلرن  تسجل لمصسح  التجرب  اإلسرائيسي ، ليس لجودتهل 
نمل لبؤس مل كلنت تدلرن ب ، إال أن مل يحدث اآلن في إسرائيل سواء من خالل االندالب الحكومي  وا 

 ، وكذلن من خالل الذ  حدث فعال، أو من خالل التشريع المدترح بخت  إسرائيل كدول  يهودي
توجهلت ليبرملن بمل يسمي  تبلدل السكلن والمنلطق، كل ذلن مضلفل إلي  السيلس  التدسيدي  لالحتالل 
عس  صعيد االستيطلن ومصلدرة حدوق المواطنين الفسسطينيين، والتمييز الظلهر والفلضح بين 

الحدون عس  نبض قسوبه ، إن المواطنين الذين يحمسون الجنسي  اإلسرائيسي ، حت  إن العرب منه  ي
يدلع الدول  الديمدراطي  الحضلري ، ليحل محسهل وفي  كل ذلن وج  وبلقتدار ضرب  قلصم  لصورة وا 
وقت قيلسي مل هو أقل شأنل من دول  علل  ثللث إل  دول  ديني  تعتمد تمييزا مبررا بللتشريع ضد 

إل  هذا المنحدر الخطير في البني   قطلع مه  وكبير من مواطنيهل، وحين تنزلق الدول  العبري 
والمحتوى، فبوسعنل التأكد من أن الحنين إل  واقع دول  علل  ثللث انتصر أخيرا عس  الغالف 
الحضلر  والعصر  الذ  ينعله اآلن كل المثدفين في إسرائيل وفي مددمته  رؤسلء الدول  العبري  

ضي في  وفق نزعلت ونزوات رجل يرى الذين يجلهرون برؤيته  لالنحدار ويحذرون من خطر الم
بدلءه في رئلس  الحكوم  يومل إضلفيل أه  ألف مرة من تراجع إسرائيل حضلريل وأخالقيل عدودا إل  

 الوراء.
4/71/1174الشرق األوسط، لندن،   
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 يوسي فيرتر
وقد تحدث «. أكسوا وشربوا عند »مس  االنتخلبي  بلستعراض شعلره بنيلمين نتنيلهو أمس الح افتتح

التي مرت عسي  كدلئد يدف عس  رأس حكوم   األحداثبتفصيل زائد أمل  العدسلت في مكتب  عن 
وحرضوا ضده. وتحدث كيف أنه  فرضوا عسي  المصلدق   بإهلنت غير لطيف ، مع وزراء وقحين قلموا 
وكيف أجبروه عس  الموافد  عس  فرض عدوبلت جنلئي  عس  عس  ضريب  قيم  مضلف  صفر، 

 .األخرىطالب المعلهد الديني  الذين ال يتجندون، وكيف تسفظوا ضده مرة تسو 
طول الوقت قلموا بسي ذراع . ونحن ببسلطتنل اعتددنل أن  قو ، قو ، قو . وتبين لنل أمس أن رئيس 

إل  أن خطر بللبلل أن ندو  بمالطفت   جدا   حكومتنل م هلن ومضروب. كلن وصف نتنيلهو متكدرا
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المريرة التي مرت عسي . مسيرة انتهت بإقلل  متوقع  لرئيس  واألحداثعس  رأس  ومواسلت  عس  اآلال  
 يوجد مستدبل، وزير المللي  يئير لبيد، ورئيس  الحرك ، وزيرة العدل تسيبي لفني.

 األيل نتنيلهو بمنلورتين سيلسيتين قيلديتين في ولكون  السيلسي األكثر قدرة في المحيط، فدد قل  
كلنت في يو  االثنين ليال من خالل الخلزوق  األول ، وعمسيل بلدر وفرض تسسسل األحداث. األخيرة

الذ  تسبب ب  ليئير لبيد عند لدلئهمل. والثلني  كلنت أمس بعد الظهر عندمل أرسل  إل  شركلئ  
كتب اإلقلل . وليس واضحل لملذا ل  يستدل لبيد ولفني أمس صبلحل. االثنين السذين تحوال  إل  أعداء، 

 كلن عس  لبيد أن يستديل ألن  أ هين جدا أول أمس ليال.
: التدت وزيرة العدل أمس ظهرا نتنيلهو في مكتب . جسسل سلع  وتحدثل عن يسبب محتمل يتعسق بسفن

بعد لدلئهل مع أبو  بإقللتهليد  الوضع. وقد كلن منكسرا. حدثهل كيف عض عس  شفتي  عندمل ل  
 ملزن في الصيف الملضي بدون إذن .
عندمل منعت قوانين قومي  وعنصري  كلن من شأنهل أن  أجسنقللت ل : قمت بللعمل الدذر من 

تعطينل سمع  سيئ  في العلل . وقد افترقل بطريد  معدول ، وبعد الظهر وصست  إل  منزل رئيس الدول  
ق بلالتجلر بللنسلء. نتنيلهو أيضل  حضر السدلء، وقد جسسل  إل  جلنب بعضهمل في الددس لسدلء يتعس

دقيد ، وفي نهلي  الحدث افترقل بسال  ودخل  إل  سيلرت  واتصل بهل بعد ثالث دقلئق  41البعض 
 وأبسغهل أنهل م دلل .
قللتي»، قللت ل  «أنت جبلن»ضحكت لفني:  أن سبب وأوضح لهل «. ال تستطيع النظر في عيني وا 

ل  تد  بإقلل  نفتللي بينيت »اإلقلل  هو الخطلب المعلرض الذ  ألدت  أمس صبلحل. فردت عسي : 
 «.المبلدل بإضلع عندمل اتهمن 

ولسحديد ، من الصعب اتهل  نتنيلهو كون  قرر وضع حد لهذه المهزل  التي هي حكومت  الثللث . فهو 
ل لنفس ، بل هي فرضت عسي ، يل لسمسكين، بعد ل  ي خف أبدا أن هذه ليست الحكوم  التي يريده

وكلنت عللد  في حسد  ول  يستطع بسعهل أو لفظهل بللضبط كمل كلن في حسق لبيد  األخيرةاالنتخلبلت 
 ولفني. لدد تحرروا اآلن الواحد من اآلخر.

وا عن بدأت الحمس  االنتخلبي  بأفضسي  تكتيكي  لنتنيلهو. فهو الذ  هلج  أوال، وه  الذين دافع
أنفسه ، ولكن أمس ظهرت مؤشرات تبشر بللسوء ل : استطالعلت سريع  نشرت في الدنوات العلشرة 
والثلني  أظهرت أن نسب  كبيرة من الجمهور تعتبره المسؤول عن حل الحكوم ، وفي المدلبل يعتدد 

الفترة الدريب .  سيالزم  في األمرلي ، وهذا إمعظ  الجمهور أن تبكير موعد االنتخلبلت أمر ال داعي 
النلس ال يفهمون لملذا عس  إسرائيل الذهلب  إل  االنتخلبلت بعد سنتين من االنتخلبلت السلبد  في 

 ظل وجود مشكالت كثيرة عللد .
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حمست  االنتخلبي : من يريد حكوم  مستدرة وتعمل وقوي  عسي  أن يصوت لسيكود  مبلدللدد رس  أمس 
ي الالعبين، أن الحمس  االنتخلبي  ستكون حول السؤال: هل يجب أن برئلست . يفه  نتنيلهو، مثل بلق

يستمر بيبي لفترة رئلسي  رابع . أل  يحن الوقت بعد تسع سنوات كرئيس حكوم  ومنهل ست سنوات 
الدلدم  سيكون هنلن استفتلء عل  وشخصي  األشهرمتواصس ، بأن يتفضل ويذهب  إل  البيت. في 

الجميع سيطسدون عسي  النلر من جميع االتجلهلت، من اليمين ومن  حول . الجميع سيكونون ضده.
 الوسط وبللطبع من اليسلر.

لدي  مشكس  صعب . فهو ال يوجد ل  عس  في هذه االنتخلبلت. إيران ستصبح عمل قريب دول  نووي . 
العمسيلت علدت وفي «. بسبب لبيد»حملس ل  ت هز  ول  تختفي. االقتصلد، كمل قلل أمس، سيء 

. العالقلت برئيس األخرىتحلربنل الواحدة بعد  األوروبي الددس أيضل ، علصمتنل الموحدة. الدول 
الواليلت في الدرن األسفل، وعمسي  السال  هي نكت  محزن ، حت  لو ل  يكن هو المسؤول الوحيد عن 

 ذلن.
ن حكومت  السلبد  وبللنظر  إل  هذا الوضع، فلن مل كلن يوجد لنتنيلهو لتدديم  أمس هو ذكريلت م

. وال يجب أن ننكر أن فيهل أشخلصل مميزين، مجربين وذو  فلئدة: اهود بلران، بلإلنجلزاتالمسيئ  
الذ   األخيردان مريدور، بني بيغن، ميخلئيل ايتلن، جدعون سلعر وموشي  كحسون. وبلستثنلء 

في الحكوم  الدلدم ،  يخطط لسعودة عس  رأس حزب مستدل، فال أحد من هؤالء الجنتسملنلت سيكون
ذا المعروف ، فسيكون فيهل وفي أسلسهل رجلل البيت اليهود   ل سبلبقل  نتنيلهو بتشكيسهل،  وا 

 والحريديين.
ليك  مالحظ  صغيرة ترو  الدص  كلمس : في يو  االثنين ظهرا، في الوقت إعس  ذكر الحريديين، 

لبيد في المسلء، تحدث عضو من الكنيست  – الذ  كلنت في  السلح  السيلسي  بلنتظلر لدلء نتنيلهو
مع شخص حريد  ل  تأثير كبير في يهدوت هتوراة، وكلن لدي  توقع: سيدول بيبي ليئير، تعلل نجمد 

 ألهدافمسيلرات شيكل، سنستغسهل  3التي سنوفرهل، نحو  واألموالقلنون ضريب  قيم  مضلف  صفر 
 .األسلسي س  المنتوجلت الغذائي  فعلل  أكثر مثل تدسيص ضريب  الديم  المضلف  ع

الذ   اإلعال وبعد ذلن ببضع سلعلت ظهرت هذه الج مل حرفيل في التصريح الهجومي لوسلئل 
أرسس  مكتب نتنيلهو بعد انتهلء السدلء بدقيد  واحدة. أ : التنسيق بين الحريديين ونتنيلهو يشب  

االئتالفي ،  األزم موا مسبدل كيف ستنتهي التعلون األمني بين إسرائيل والواليلت المتحدة. وقد عس
 وبأنه  سيكونون جزء  من االئتالف الدلد .
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تصرف يئير لبيد مثل الهواة ول  يتصرف حسب التسريبلت والمؤشرات التي كلنت تدول إن نتنيلهو 
لن يؤيد قلنون ضريب  قيم  مضلف  صفر، وسلر بعيون مفتوح  لكن مثل جند  جديد  إل  الشرن 

 ل  قبل ترن الوزارة. اإلهلن ب  ل  نتنيلهو من اجل توجي  الذ  نص
أل  يأخذ في الحسبلن أن السدلء سيذهب في هذا المنح ؟ مدربو وزير المللي  قللوا إن  فه   إل  أين 

مع بيلن م عد  اإلعال لملذا ل  يد  ويترن السدلء ويذهب  إل  وسلئل  إذاقبل السدلء بدقلئق.  األمورتتج  
ب الطلول  وتحميل رئيس الحكوم  مسؤولي  حل الحكوم ، هكذا كلن سيتصرف أ  سيلسي مسبدل لدس

 م حنن في مالبسلت مشلبه . قد تكون هذه سيلس  قديم  في نظر لبيد، لكنهل سيلس  مفيدة.
السكن وغالء المعيش . وقد طرح هذه المواضيع   أمورل  يخجل نتنيلهو من أن يتحدث مطوال عن 

، وكسبب لحل الحكوم . ولكن منذ مت  يهت  نتنيلهو في موضوع السكن خالل إل  جلنب الت مر
؟ مت  عدد اجتملعل حول غالء المعيش ؟ لدد عدد اجتملعلت أكثر حول األخيرةالعشرين شهرا 

يران، إيران وداع . وفجأة يطسب من لبيد االستدارة وترن المبلدرة  جرثوم  االيبوال. كلن هم  داع  وا 
لي ، هذه المبلدرة التي أيدهل نتنيلهو وصوت لهل، وكذلن الحكوم . من إه  بللنسب  االقتصلدي  األ

 الواضح أن هذه مجرد ذريع ، ومن الواضح أن هذا مخجل.
3/71/1174هآرتس   
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