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  األرض، الشعب:
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 21 غزة: مئات المزارعين والصيادين يطالبون بمحاسبة قوات االحتالل عمى جرائمو بحقيم  40

 21 تطرد سكان قرية فمسطينية وتحّوليا إلى مستوطنة "سرائيلإ"يديعوت": "  42

 20 عاما ألف فمسطيني خالل  اعتقمت  "إسرائيل": "أسرى فمسطين لمدراسات"  43

 20  مقتل فمسطيني داخل مستوطنة قرب رام اهلل  44

 20 دعو إلى احتجاجات ضد االعتقال السياسي في الضفةت جموعة "فمسطينيون من أجل الكرامة"م  45

 22 اإلحصاء: ارتفاع أعداد كبار السن في األراضي الفمسطينية  46

 22 ألف وحدة سكنية باألراضي الفمسطينية : اإلحصاء منتصف   47

  

  اقتصاد:

 23 دوالرًا أميركياً  أجرة العامل الفمسطيني يوميا في السوق الداخمي تبمغ حوالي  معيد" ماس":  48
  

  ثقافة:

 24 عشر مخرجات فمسطينيات يشاركن في الدورة الثامنة لميرجان شاشات  49
  

  األردن: 

 24 السفير األردني في مصر يؤكد مركزية القضية الفمسطينية ويدعو إلى تجسيد حل الدولتين  51

 24 مفكرون وسياسيون يحذرون من خطر صييوني يتيدد األردن  50

 25 "إسرائيل" األردن: نقابة "الميندسين" تستيجن تعيين سفير لدى  52

 25 األردن: عشيرة عبيدات تستنكر تعيين وليد عبيدات سفيرا لدى "إسرائيل"  53

 25  األردن: حزب دعاء يثمن تأكيد ممك األردن مركزية القضية الفمسطينية  54

  

  لبنان: 

 25 لمبناني: قرار تغطية كمفة الكتب المدرسية يطال التالمذة المبنانيين فقطوزير التربية ا  55

 26 "ويكيميكس": الموساد أسقط الطائرة اإلثيوبية في لبنان  56



 
 
 

 

 

           4ص                                    1637 العدد:               1/11/1111اإلثنين  التاريخ:

  

  عربي، إسالمي:

 26 قفوا عاجزين أمام حصار غزةالمصريون لن يو  ...مرسي: نتطمع لقيام الدولة الفمسطينية  57
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 31 !"زعيمًا لمعالم اإلسالمي": أردوغان "الحرية والعدالة"المؤتمر الرابع لـ  67

 30 ا... تصاعد التخوف من احتمال تقسيم سوري"المناطق المحررة"مع تزايد   68
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 اإلسالميةالطريق الوحيد الستعادة الحق الفمسطيني ىو المقاومة المدعومة من أمتيا العربية و  :مشعل 1
أكد خالد مشعلل  رئعنس المك عل السناسعر ل ركعق المقاومعق اإلسعالمنق   معاس   ال عزام  رك ع  و مسعك ا : أيقرة

 بإعادة جمنع ال قوق الفمسطنينق رغم أيف اللدو الص نوير  مشدًدا عمى أي  ال خنار اآلن إال المقاومق.
ل ركععر الرابععع ب رععور رئععنس الععوزرا  ال ركععر وقععال مشععلل  لععر كممععق لعع  لععر مععؤ مر  ععزل  ال رنععق واللدالععق  ا

رجل طنل أردوغان وكبار مسؤولر الدولق ومائق شخصعنق بعارزة  عول اللعالم:  يرنعد أن يلنعد قرعنق لمسعطنن 
النعععوم إلعععى جعععةورها قرعععنق وطينعععق و  عععرر معععن اال ععع الل  بلعععد أن  عععاول العععبلض اخ زال عععا إمعععا بااليقسعععام أو 

نن هعر قرعنق أرض مقدسعق  ا  م عا اللعدو وسعرق خنرا  عا  لمسعطنن ال سونق  ولمسطنن أكبر من ةلك. لمسعط
 هر القدس والمسجد األقصى وكينسق القنامق .
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و ععععابع:  ولععععةلك ي ععععن م مسععععكون ب  رنععععر األرض واسعععع لادة القععععدس و فكنععععك المسعععع وطيا  وعععععودة الالجئععععنن 
قامعععق دولعععق واليعععاز نن إلعععى أرض العععوطن  واإللعععراس ععععن جمنعععع األسعععري لعععر سعععجون اال ععع الل الصععع نو  ير وا 

 لمسطنينق  قنقنق بسنادة  قنقنق رغم أيف اال  الل .
وأورح القائد الفمسطنير  موجً ا رسالق إلى اللعالم أجمعع  أن الطرنعق الو نعد السع لادة ال عق الفمسعطنير هعو 
 المقاومعععق الفمسعععطنينق المدعومعععق معععن أم  عععا اللربنعععق واإلسعععالمنق وبكعععل أشعععكال العععدعم  ليجبعععر  إسعععرائنل  عمعععى
االيسعع ال   مشععنًرا إلععى أن طرنععق  شععكنل إرادة دولنععق  جبععر اال عع الل عمععى االيسعع ال وعمععى ا  ععرام ال قععوق 
الفمسعطنينق  جربعع  الفمسعطنينون واللععرل سعيوا  طونمععق وقععد خعةليا المج مععع العدولر كمععا  لرلعون  ولععم نبععق إال 

 طرنق المقاومق.
 شععععر كبنععععر لُععععرض عمنيععععا  ولععععم نخ ععععر  الشععععلل  و طععععرق مشععععلل إلععععى االيقسععععام الفمسععععطنير  مشععععنًرا إلععععى أيعععع 

الفمسطنير   وخاطل رئنس الوزرا  ال ركر مؤكًدا عمى أن  ركق   ماس  جادة لعر إي عا  االيقسعام  برععان كم 
ودعمكعععم ودععععم مصعععر واللعععرل والمسعععممنن. لفمسعععطنن لنسععع  ل معععاس و عععدها أو لفععع ح و عععدها بعععل لكعععل أبيعععا  

 لوطن .شلب ا  وال   رنر لألرض بدون   رنر ا
ورّ ل رئنس المك ل السناسر ل ركق   ماس  بنثورة الشلل السوري  وقال  ر بيا بنثعورة مصعر و عويس ولنبنعا 
والنمن وير ل بنثورة الشلل السوري ي و ال رنعق والدنمقراطنعق  ويرنعد أن ن وقعف سعنل العدما  الزكنعق معن هعةا 

المقاومععق   و ععابع:  ي ععن مععع  طملععا   الشععلل. ال  لععارض بععنن أن ي بيععى الدنمقراطنععق واإلصععال  وبععنن دعععم
 الشلول ي و ال رنق واللدالق والدنمقراطنق والكرامق واالس قالل ال قنقر .

وأكد مشلل أن اللعرل النعوم  لعر ظعل الربنعع اللربعر  نرنعدون بيعا  يظعم دنمقراطنعق لن عا عدالعق  وال لامعل معع 
ينق  لعر ةا  الوقع  ال نقبمعون ا ع الاًلً وال الشرق والغرل عمى ي ج جدند  وشراكق لر صعيع ال رعارة اإليسعا

 نقبمون عدواًيا وال نقبمون هنميق واس ةالاًل .
وقال:  يمد ند السالم إلى اللالم  ولكن لنس عمى  سال  قوقيا واس قراريا  ويقول لملعالم النعوم ال يقبعل معيكم 

سعمم. ويقعول لمغعرل ال  كنمعوا     دعوي ال رنق الشخصنق أن  مسعوا دنييعا والرسعول م معد صعمى اه عمنع  و 
بمكنالنن .. لماةا  سعيون قايوًيعا نجعرم معن ال نل عرف بعع  ال ولوكوسع   أو نخ معف ععن رقعم  الم رقعق  بنيمعا ال 

  سيون قواينن   مر األدنان كم ا ولنس اإلسالم و د .
ن سععلدا  ب ععةا وخعع م خالععد مشععلل بععالقول:  اللععرل النععوم نرنععدون اسعع لادة دورهععم الغائععل عععن الميطقععق  وي عع

ال طععور لععر الععدور المصععري  ويرنععد ملادلععق جدنععدة  ر ععل الورععع السناسععر لععر إقمنميععا  يرنععد  لاويععا بععنن قععوي 
 اإلقمنم لمصم ق شلول اإلقمنم. وعمى اللالم أن ن  رم اإلرادة اللربنق الجدندة .

 31/9/1111، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 جب قطع األوكسجين عنوفياض ردًا عمى ليبرمان: االحتالل من ي 1

النغدور لنبرمان   اإلسرائنمرردًا عمى  صرن ا  وزنر الخارجنق   قال رئنس الوزرا  د. سالم لناض أرن ا:
 إن الشر  الةي نجل قطع األوكسجنن عي  هو اال  الل غنر الشرعر وغنر القايوير لألرض الفمسطنينق 

 المسماة س  ولنس السمطق الوطينق . ولر مقدم  ا القدس والمياطق  سيقالم  مق مية 
وشدد عمى أن   دود دول يا من الشرق لن  كون إاّل مع األردن الشقنق  مشنرًا لر ةا  الوق  إلى ررورة 
أن ن  مل المج مع الدولر مسؤولنا   القايوينق والسناسنق واألخالقنق  إلي ا  اال  الل اإلسرائنمر عن 

 ئنس أبو مازن لر األمم الم  دة قبل أنام .أرريا  كما أكد عمى ةلك خطال الر 
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 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 يوم  مائةتعميمات بتحسين الوضع الصحي خالل  يناتمقفي غزة:  وزير الصحة 3
قال وزنر الص ق د. مفند المخمال ر  إي   مقى  لمنما  من رئنس الوزرا  إسماعنل هينق ب  سنن : وكاال 

وأكد المخمال ر أن وزارة الص ق من أهم الوزارا  الخدما نق ال ر  نوم. غزة خالل الورع الص ر لر 
 نجل  يمن  ا عمى يطاق واسع لر غزة.

 //فمسطين أون الين، 
 

 : عباس رفض طمب واشنطن العودة لممفاوضاتواصل أبو يوسف 4
 نر الفمسطنينق د. واصل أبوقال عرو المجيق ال يفنةنق لميظمق ال  ر : وكاال  -يظنر ط   -القدس 
لملودة   إن الرئنس الفمسطنير رلض طمبًا رسمنًا  قدم الرئنس األمنركر باراك أوباما ل    البنان لع  نوسف

وأورح أن عباس  مقى الطمل قبل  وج   لمقر الجملنق اللامق لألمم الم  دة لر  لممفاورا  مع إسرائنل.
 ينونورك. 

 //البيان، دبي، 
 

 يقات: القطار الفمسطيني انطمق نحو عضوية األمم المتحدة ولن توقفو التيديداتعر  5
صائل عرنقا   عرو المجيق ال يفنةنق لميظمق ال  رنر الفمسطنينق  لر  د.قال : عبد الرؤوف ارياؤوط

 أخة ل   دنث لع  األنام : إن  القطار الفمسطنير ايطمق ي و األمم الم  دة  امال طمل رلع مكايق لمسطنن
 وال رجلق عن ةلك م ما كاي    دندا  لنبرمان و شكنك الم شككنن وغنرهم .  مكاي ا عمى خارطق الجغرالنا

نف م جندا مليى الخطوة الفمسطنينق لر األمم   وشدد عمى أن وزنر الخارجنق اإلسرائنمر النغدور  لنبرمان
ام الجملنق اللامق لألمم الم  دة هو خطال وهو نلمم جندا أن الخطال الةي ألقا  الرئنس عباس أم  الم  دة
لاي  عمن  أن ال نر كل   ومن كان نخشى من م كمق الجيانا  الدولنق. واي  ال نفند إيكار ال قائق   قائق

 لنبرمان هو مجرم  رل ألي  نسكن إ دي المس وطيا  اإلسرائنمنق ال ر : وأراف  جرائم رد اإليساينق 
 ق  رل .هر ب سل القايون الدولر جرنم

 //األيام، رام اهلل، 
 

 المالكي: التصويت عمى الطمب الفمسطيني في األمم المتحدة قبل نياية العام الجاري 6
 أن األ د لر  صرن ا  ص النق   أكد وزنر الخارجنق الفمسطنير رناض المالكر: ولند عوض -رام اه 

 القرار الةي سنقدم لرلع مكايق لمسطنن  المشاورا  السناسنق مع المج مع الدولر  ول صنغق مشروع
 

الم  دة س بدأ االنثينن  مؤكدا ان ال صون  عمى الطمل سنجري قبل  لألمملدولق غنر عرو لمجملنق اللامق 
 ي انق اللام الجاري.

 //القدس العربي، لندن، 
 

 بالتدريج الفمسطينية عميرة: ىناك مخاوف من تفكك وانييار السمطةحنا  7
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من وجود    يا عمنرة عرو المجيق ال يفنةنق لميظمق ال  رنر الفمسطنينق ةر ولند عوض:  - رام اه
هياك مخاوف من  فكك واي نار    لقدس اللربرع مخاوف لدي القنادة الفمسطنينق من اي نار السمطق  وقال ل

ى السمطق من خاصق لر ظل وجود رغوط  مارس عم  اةا ما اس مر الورع ال الر بدون  غننر  السمطق
 فكك السمطق عمى مرا ل  ولن  إلىنؤدي  أن نث الدعم المالر ووقف الدعم السناسر  وهةا من شأي  

السمطق بال درنج وهةا  أج زةولكن سنكون هياك  فكك لر اعمل   نكون هياك اي نار مفاجئ ولوري وكامل
 . شر  خطنر جدا

ولكن كما قم  هةا الموروع لم   عباس مود مرئنس مالبلض ن  دث عن ررورة  لننن يائل لوأراف:  
 . نياقش لر اج ماعا  القنادة الفمسطنينق

 //القدس العربي، لندن، 
 

 سندات إلىمميون دوالر من الديون  111تحويل  إلىالسمطة الفمسطينية تيدف  8
السمطا   إن األ د   قال ج اد الوزنر م الظ سمطق اليقد الفمسطنينق :أ مد صب ر خمنفق - الكون 

 ممنون دوالر من الدنن ال كومر الةي نبمغ ي و    ونل مبمغ مبدئر  جم   إلىالفمسطنينق   دف 
لممساعدة لر خفض االق راض ال كومر من   من عام  األولب مول الربع   سيدا  إلىممنار دوالر 

 البيوك الم منق.
وزارة المالنق  أن  لر الكون   ظر البيوك المركزنق اللربنقالوزنر قبل اج ماع نلقد نوم االنثينن لم ال وأراف
 دنن جدند. إيشا بشكل اكبر بكنثنر من   مالنق ألوراقمس لدة ل  ونل الدنن القدنم  أصب  

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 

 االحتالل يفرج عن نائبين لحماس  9
أن   ال ر  منثل  ماس لر المجمس ال شرنلر  اينقةكر  ك مق ال غننر واإلصال  البرلم: آي بر نو -رام اه 

ش را لر  بلد أن قرنا   الر من زندان الجنش اإلسرائنمر ألرس عن البرلمايننن سمنر القارر وعبد
ايخفض عدد يوال  ماس   االع قال اإلداري. وأور   أي  بلد اإللراس عن اليائبنن القارر وزندان

 لى نثماينق.المل قمنن لر السجون اإلسرائنمنق إ
 //البيان، دبي، 

 
 االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لمنائب النتشة أربعة أشير لممرة الخامسة 11

أور    ال ممق الدولنق لإللراس عن اليوال الفمسطنيننن المخ طفنن لر سجون اال  الل  لر بنان : الخمنل
 م مد جمال ب ق اليائل اإلداريالع قال   أن السمطا  الص نوينق أمر  ب مدند ل رة ا/ األ دل ا 

الي شق من مدنيق الخمنل لمّدة أربلق أش ر إرالنق  وةلك لممّرة الخامسق عمى ال والر مية اع قال  لر كايون 
 نيانر اللام المارر./ نثاير

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 فتح االنتخابية مصادر فمسطينية: تعميم يجبر موظفي السمطة بالتصويت لقوائم 11
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ن  لامنم داخمنق صدر  لموظفر السمطق المديننن واللسكرننن بدعم إقال  مصادر م لددة : الرفق الغربنق
لزامنق ال صون  ل ا وأي   م   دند كل من ن خمف عن هةا  قوائم  ركق ل ح لر االي خابا  البمدنق المقبمق وا 

 القرار.
منم مخالف لما   اول سمطق رام اه ال ظاهر ب  من  نادنق وأشار  المصادر لمراسميا إلى أن هةا ال ل

ويقم  أن أج زة السمطق األمينق عمم  عمى عياصرها  مؤسسا  السمطق  جا  االي خابا  الم منق.
بال صون  لك ل ل ح الرسمنق لقط وأن أي عيصر ال نصو  سوف نلرض يفس  لممسا لق  وهو ةا  

 ن.ال لمنم الةي صدر لمموظفنن المدينن
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 عمى اليباشبالتطاول واالفتراء  ةخريشالنائب أوقاف طولكرم تتيم  11

طولكرم ما وصف  ب طاول وال را  اليائل  سن خرنش   أوقافمدنر  األشقراس  جن الشنخ سمنم  :طولكرم
لوزارة عبر لرائنق مكس ملا  قدنم الوزارة با  ام الوزنر وا وموظفرد. م مود ال باش  األوقافعمى وزنر 

 بمياسبق زلال  عمى  سال الوزارة. األوقاف موظفر د أباقق ورد ليجل 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 : حماس عصية عمى االنقسام وانسحابي من رئاسة الحركة مؤقت"القدس العربي"مشعل لـ 13

ايع  مصعمم   لععاالقدس اللربعرا   معاس خالعد مشعللكد رئنس المك عل السناسعر ل ركعق أايقرة ع القدس اللربر: 
وايعع  نرنععد ان نيسعع ل مؤق ععا مععن ميصععب  ل جدنععد   عمععى عععدم  رشععنح يفسعع  لرئاسععق المك ععل السناسععر لم ركععق

 غنر دقنق.  جماعق غزة وقال مشلل ان ما ةكر عن خالل  مع  ال ركق واجرا  مراجلق شاممق.
ايع    يقعرةأمشعارك   لعر معؤ مر  عزل اللدالعق وال يمنعق لعر عمعى هعامش   راف لر  عدنث لععاالقدس اللربعراأو 

واشعار مشعلل العى ايع  معا زال ن ظعى  ن ظى ب أنند كبنعر لعر اوسعاط كعوادر وقنعادا   ركعق  معاس لعر غعزة.
بأغمبنععق لععر مجمععس شععوري ال ركععق  ؤهمعع  لالسعع مرار لععر رئاسععق المك ععل السناسععر  ولكيعع  اراد عععدم ال جدنععد 

وشعدد مشعلل بعان  ركعق  معاس اعصعنق  ب لاد ولو لف رة مؤق ق عن زعامق ال ركعق.واصر عمن  لرغب   لر اال
اطمععئن الجمنععع بععأن أرععاف قععائال: واي ععا قونععق وم ماسععكق وسعع ظل كععةلك وال خععوف عمن ععا  و   عمععى االيقسععام

 ال ركق قونق وصمبق وس زداد قوة وصالبقا.
 1/11/1111، القدس العربي، لندن

 
 شاء منطقة تجارة حرة بين القاىرة وغزةأبو مرزوق: طرحنا عمى مصر إن 14

موسعععى أبعععو مععرزوق  يائعععل رئعععنس   أن عمعععرو ص صععا ععععن  1/11/1111، اليـــوم الســـابع، مصـــر ةكععر 
   طر يا عمعى CBCلى بريامج  هيا اللاصمق   عمى  يالمك ل السناسى ل ركق  ماس  قال لممنس ال دند

يععاك   فظععا  مصععرنق ل ععا عالقععق باال فاقنععا  مصععر إيشععا  ميطقععق  جععارة  ععرة بععنن القععاهرة وقطععاع غععزة  وه
وأورععح أبععو مععرزوق أيعع   ععم إغععالق عععدد كبنععر مععن األيفععاق األساسععنق ال ععى  ععزود غععزة با  ناجا  ععا  الدولنععق .
 األساسنق.
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كما أكد أبو مرزوق أي  ال أ د نرشح يفس  لرئاسق  ماس  والمؤسسعق  خ عار معن نرأسع ا  وي ميعى أن نسع مر 
لم ركعق  ولعنس  رال ركق  الل ا إلى أن لوائح  ماس  قول إن القدس هى المقر الرئنسخالد مشلل لى رئاسق 

 .ربمد عرب يمن أعراف ال ركق أن   دد مقرًا ل ا لى أ
أبععو مععرزوق  دعععا رئععنس السععمطق الفمسععطنينق م مععود   أن بنععرو مععن ، 19/9/1111قــدس بــرس، وجعا  لععر 

ي ا  االي  قسام  واللمل عمى وقف عقال قطاع غزة.عباس إلى اللودة ال قنقنق لممصال ق وا 
واق ععر  أبععو مععرزوق عمععى رئععنس السععمطق الفمسعععطنينق م مععود عبععاس مق ر ععا  لععر ةكععري اي فارععق األقصعععى 
النثاينععق عشععرة    منثععل لععر  وقععف المفاورععا  وال يسععنق األميععر مععع اللععدو الصعع نوير  ووقععف اللمععل با فاقنععق 

جدنعدة لععر وجع  االسعع نطان  واللمعل عمعى وقععف عقعال قطععاع بعارنس ال جارنعق  واللمععل عمعى اي فارععق شعلبنق 
 غزة  واللودة ال قنقنق لممصال ق الفمسطنينق .

ووصف أبو مرزوق لر  صرنح ص فر ل  يشر  المك ل اإلعالمر ل ركعق   معاس  عمعى موقلع  اإللك رويعر 
ر بع اللاطفر   (  خطال رئنس السمطق م مود عباس لر األمم الم  دة مسا  الخمنس المار2|12السب  )

وطالعل القنعادي لعر   معاس  رئعنس السعمطق برعرورة  مشنًرا إلى أي   ال نخ معف ععن خطعال اللعام المارعر .
 أن ن  دث عما نممك للم   ونرغل ب  شلب   و   قق ب  مصالح شلبيا الفمسطنير.

 
 ىنية األوفر حظًا لرئاسة المجنة التنفيذية الجديدة لـ حماس: «الحياة» 15

معن الم وقعع اي خعال )رئعنس ال كومعق ال عالر »إن « ال نعاة»قال  مصادر لمسطنينق لعع : صّبا  ل  ر -غزة 
  خعالل األنعام أو األسعابنع القمنمعق المقبمعق  لر قطاع غزة( إسماعنل هينق رئنسًا لمجيق ال يفنةنق ل ركعق  معاس

نس المجيعق ال يفنةنعق الجدنعد ورج   إبقا  اسعم رئع«. خمفًا لرئنس المك ل السناسر ال الر لم ركق خالد مشلل
هينععق األولععر  ظععًا ل رشععن   ولععوز  برئاسععق المجيععق ال يفنةنععق لععر ال ركععق ال ععر »وأرععال  المصععادر أن  سععرنًا.

بلعععد ال لعععدنل العععةي أدخم ععع  ال ركعععق أخنعععرًا عمعععى يظام عععا العععداخمر.   «س صعععبح بعععدناًل معععن المك عععل السناسعععر
  «ل هينق ل رشن   لقنادة ال ركعق لعر المر معق المقبمعقملظم قنادا  ال ركق  صطف إلى جاي»وأور   أن 

 «.قد نصبح مشلل مراقبًا عامًا لفرع جماعق اإلخوان المسممنن لر لمسطنن»لر  نن 
أخنععرًا أيع  لععن نرشعح يفسعع  لرئاسعق ال ركععق عمععاًل   وأعمعن عرععو المك عل السناسععر لم ركعق موسععى أبعو مععرزوق

 ماس مؤسسق ... ولم نرشح أ د يفسع   ال »ل أبو مرزوق إن وقا «.الميصل  كمنف ولنس  شرنفاً »بقاعدة 
 «.مشلل وال أبو مرزوق  لالمؤسسق هر ال ر  رشح قنادا  ا و صو  عمن ا و خ ارها

معن سعنخمف مشعلل سعن م بلعد «   دنعد»أن   إلى ةلك  أعمن عرو المك ل السناسر لر ال ركق خمنل ال نق
ال ابلعق ل مععاس « األقصععى»ق. وقععال لعر لقععا  معع لرعائنق  شعكنل مجمعس الشععوري الخعاص )اللععام( لعر ال ركع

ال ركق لم  ي   من  شكنل مجمس الشوري الخاص ب ا  ولور اي  ائ ا سعن م   دنعد »إن   األ د –لنل السب  
مشعلل جعدد رغب ع  لعر ععدم ال رشعح لرئاسعق ال ركعق معرة أخعري  مرجلعًا ةلعك »وأكعد أن «. من سعنخمف مشعلل

 «.ألسبال شخصنق لدن 
 1/11/1111، ياة، لندنالح

 
 في قطاع غزة بسبب إغالق مصر لألنفاق "انفجار"حدوث  رتحذحماس  16
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مععن  ععدوث اايفجعارا لععر قطععاع غععزة  إة مععا اسعع مر    نععوم أمععس   ععةر   ركعق  مععاس: غعزة ع اشععرف ال ععور
يظعم  السمطا  المصرنق لر عممنق غمق أيفاق   رنل البرائع المقامق أسفل ال دود الرابطق معع مصعر  لنمعا

 عشرا  الفمسطنيننن وقفق ا  جاس قبالق ال دود مع مصر.
لر كممق خالل ال ظاهرة ال ر يظم ا وج عا  ومواطيعون عيعد ميطقعق   وقال نوسف لر ا  القنادي لر  ماس

غعالق   االلبد جبرا المطمق عمى مبيى اإلدارة المصرنق ايخشى معن ايفجعار بغعزة لعر ظعل اسع مرار ال صعار وا 
 األيفاقا.
ورلعع المشعاركون الل ععا   عدعو العرئنس المصععري   يظعم اع صععام لألهعالر والوج عا  عمععى ال عدود  أمعسونعوم 

قامعق الميطقعق ال جارنعق  نجعاد بعدنل ععن األيفعاق وا  م مد مرسر إلي ا  ال صار المفروض عمعى قطعاع غعزة  وا 
واإلى م ى  صار غعزة نعا  وك ل عمى ا دي الالل ا  اال  غمقوا شرنان ال ناة )االيفاق(ا  ال رة قبل  دمنرها.

  كومق وشلل مصرا.
اإن قطعاع غعزة نبيعر عمعنكم أمعاال  :ويقل عن القنادي لر  معاس نوسعف لر عا  قولع  مخاطبعًا العرئنس مرسعر

وطالععل العععرئنس المصععري باالع يعععا   ميععة أن ايعععدلل  النثععورة المصعععرنق وجععا   بكعععم إلععى سععدة ال كعععما.  كبنععرة
ان قطاع غزة نلاير معن   وأكد لر ا  صغنرة من م الظا  مصرا. بقطاع غزة عمى باع بار غزة ام الظق

يقعص شععدند لععر اال  ناجعا  االق صععادنق  شععمم  اللدنعد مععن الميععا ر كعالوقود الععةي أنثععر عمعى عممنععق  شععغنل 
 م طق الك ربا   وكةلك قال ان هياك يقصا لر األدونق  ومواد البيا  إلعادة إعمار غزة.

 م  عدمنر أيفعاق ال  رنعل لعور إنجعاد البعدنل عي عا  وقعال ااأليفعاق  العق دخنمعق و ل د القنادي لر  معاس بعان نع
عمى القطاع ولنسع  خنعارًا اسع را نجنًاا  وأرعاف ايقعول لملعالم ال  عوا الملعابر الرسعمنق وزودوا غعزة بمعا    عاس 

 وي ن سيقوم بردم األيفاقا.
 1/11/1111، القدس العربي، لندن

 
 رب بالضرب مع السجانين رًدا عمى االعتداء عمى قادتيمأسرى حماس يفرضون معادلة الض 17

قعععال قنعععادي لعععر  ركعععق  معععاس لمراسعععميا  إن ال ركعععق داخعععل السعععجون : المركعععز الفمسعععطنير لإلععععالم –يعععابمس 
رًدا عمععى االع عدا ا  ال عر  ع م ب عق قاد  ععا داخعل السعجون  وهعو مععا أدي   لررع  ملادلعق الرعرل بالرعرل
 لاب ا لمدرس.إلى ردع مصم ق السجون واس ن

وأرععاف القنععادي  الععةي ألععرس عيعع  مععؤخًرا مععن سععجون اال عع الل  ولرععل عععدم الكشععف عععن اسععم   أن  ركععق 
 ماس داخل السعجون أخعة  قعراًرا رسعمًنا بعالرد اللممعر المباشعر عمعى أنعق عممنعق رعرل ن لعرض ل عا أي معن 

دي بك ائل القسام عبعاس السعند قبعل قاد  ا وكوادرها داخل السجون  عقل االع دا  اآلنثم الةي وقع عمى القنا
  عدة أش ر  وكان نس  دف اغ نال  داخل زيزاي  .

معن قبعل أ عد اإلخعوة رًدا عمعى   وأردف  إن رد ال ركق لم ن عأخر  نعث  عم رعرل شعرطر صع نوير بدلعق  عادة
سعند   مك ال ادنثق  وأبمغ  مصم ق السجون عقل ال ادنثق أن هعة  الرعربق رد عمعى االع عدا  عمعى القنعادي ال

 وأن أنق م اولق لالع دا  سن م الرد عمن ا مباشرة .
وأشار القنادي إلى أن األمر  كرر بلد ةلك مع القنادي البارز لر ال ركق أبو همام الي شق  وكان الرد ممانثل 

 بررل شرطر آخر من مصم ق السجون.
 ععةًرا باسع  داف قععادة وأشعار القنععادي إلعى أن ال ركععق ال ظع  بلععد ةلعك  أن مصععم ق السعجون أصععب   أكنثعر 

ال ركق داخل السجون  سنما ما ن لمق بالرعرل و لمعد اإلهايعا  المباشعرة خاصعق لمرمعوز  سعنما وأن قنعادا  
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ويصع وهم بلعدم اخ بعار ال ركعق عمعى   بال ركق وممنثمر مل قمعر ال ركعق أبمغعوا إدارا  السعجون ب عة  الملادلعق
إلععالن ععن هعة  االسع را نجنق بشعكل رسعمر  ومعن خعالل وأكد القنادي أن ال ركعق ال  سع طنع ا هةا الصلند.

 لمععنم رسععمر  ألن ةلععك نرععر بال ركععق ومل قمن ععا  ولكععن الرسععالق وصععم  لجمنععع السععجون  وكععةلك إلدارا  
 جمنع السجون.

ن ال ركعععق األسعععنرة  عععدرس البعععدائل واألمعععور   جععع  ي عععو  وقعععال  إن الورعععع داخعععل السعععجون قابعععل لاليفجعععار  وا 
لف ععرة المقبمععق   مرععنًفا  إن مصععم ق السععجون   العععل ولكععن ال ركععق األسععنرة أنرععا ل ععا إرععرال يخبععوي لععر ا

 ردودها .
 31/9/1111، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 يفععى اليائععل م مععد د ععالن أن نكععون عمععى ا صععال مععع وزنععر الخارجنععق اإلسععرائنمر النغععدور لنبرمععان. :رام اه
د عالن  إييعر وميعة خروجعر معن اللمعل الرسعمر لعر السعمطق  لعم أ صعل بعأي إسعرائنمر بشعكل رسعمر أو  وقال

ومعا كيع    وكايع  ا صعاال ر بالقنعادا  اإلسعرائنمنق سعابقا لعر إطعار اللمعل السناسعر الفمسعطنير  غنعر رسعمر
 أكمف ب  من قبل القنادة الفمسطنينق ورمن بريامج وطير م دد .

أن لنبرمان كان نقصعد  وم معد رشعند   د الن عمى  قرنر لص نفق  هدر س  قال  لن جا  ةلك لر إطار رد 
 نيما قال اي  عمى ا صعال معع شخصعنا  لمسعطنينق  لعارض العرئنس   مس شار الرئنس الرا ل ناسر عرلا 

 م مود عباس و خشى سنطرة   ماس  عمى الرفق الغربنق.
   لقنبا عمر ما يشر   ص نفق هدر س صبا  هةا النعوموقال د الن لر بنان يشر  عمى صف ق  الفنسبوك : 

وعمى الرغم أن  لإيير أؤكد بأيير عمى ا صال دائم مع أبيا  الشلل الفمسطنير ولنس مع الليصري لنبرمان.
لنبرمععان يفسعع  لععم نقععل ايعع  كععان عمععى ا صععال بععر  ولكععن الصعع فر اإلسععرائنمر الععةي أجععري ملعع  المقابمععق زس 

نق   نعععث أيععع  ال نوجعععد لمسعععطنير عاقعععل أو إيسعععان عاقعععل نمكعععن أن ن  عععدث معععع باسعععمر بشعععكل ننثنعععر السعععخر 
لنبرمان, هةا الشخص المشبع عيصرنق و طرلا و قدا  جا  لمسطنن شلبا وأررا وقرنق  ولةا لما أورد  ةاك 

 الص فر نأ ر ايسجاما و ساوقا مع  ممق ال شون  ال ر  مارس ردي مية أكنثر من عام .
ا  الشعلل الفمسعطنير وقنادا ع  الوقععوف صعفا وا عدا لعر وجع  سناسعنق النمعنن اإلسععرائنمر وقعال: ادععوا كالعق أبيع

قامععق دول عع  المسعع قمق وعاصععم  ا  ال ادلععق إلععى القرععا  عمععى ال مععم الفمسععطنير بااليل ععاق مععن قنععود اال عع الل وا 
 القدس الشرنف.

 31/9/1111، القدس، القدس
 

 غير مطروحةتعيين نائب لعباس لم تناقش، و حركة فتح: قضية  19
رام اه ع االقععدس اللربععرا مععن ولنععد عععوض: لنمععا  صععاعد   ععدة االي قععادا  وال  دنععدا  االسععرائنمنق الموج ععق 
لععرئنس السععمطق م مععود عبععاس لععر االويععق االخنععرة  بععدأ  الصععالويا  السناسععنق الفمسععطنينق  شعع د يقاشععا  ععول 

رار  ركعق لع ح ان نكعون يائعل العرئنس معن ررورة ان ن م  لننن يائل لعرئنس السعمطق  وةلعك بعالطبع معع اصع
 ال ركق ومرش  ا لالي خابا  الرئاسنق القادمق.
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ولنما ن  دث اعرا  لر المجيق المركزنق ل ركق ل ح عن ررورة  لننن يائل للبعاس  وصعال نق اللدنعد معن 
عرعو بالمجيعق اعرا  المجيق المركزنق لف ح ل ولى ةلك الميصل بد  باالسنر مروان البرغونثر واي  عا  بعاخر 

 .المركزنق  با    مك القرنق مطرو ق لمب ث واليقاس لر الكنثنر من المجالس
ي مععدي وصععل اليقععاش الفمسععطنير بشععأن رععرورة  لنععنن يائععل للبععاس الععةي  جععاوز السععبلنن مععن ألععى إو ععول 

لم  ياقش   اللمر قال الدك ور جمال م نسن عرو المجيق المركزنق لف ح لعاالقدس اللربرا اال د اهة  القرنق
واشار م نسن الى ان  لننن يائل للباس ن  عاس العى  وغنر مطرو قا عمى جدول اعمال القنادة الفمسطنينق.

  اجرا   غننر لر الدس ور الفمسطنير الةي ال نيص عمى  د قول  عمى  لننن يائل لرئنس السمطق الوطينق.
رشع  ا لالي خابعا  الرئاسعنق القادمعق كعون و ول اش راط  ركق ل ح ان نكون يائل الرئنس هو معن ال ركعق وم

 عباس مصر عمى عدم ال رشح لالي خابا  القادمق قال م نسن االموروع لنس مطرو  لميقاشا.
 1/11/1111، القدس العربي، لندن
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ج ععزة األمععن لععر دولععق اإلمععارا  الم  ععدة  ألرجعع  لععر وقعع  سععابق عععن أكععد   ك ائععل شعع دا  األقصععى   أن أ
المعواطينن أيعور شع نبر وأ مععد أبعو  سعينن مععن قطعاع غعزة  بلعد نثبععو  برا   معا معن   مععق المشعاركق لعر ق ععل 

 القنادي البارز لر  ركق   ماس   م مود المب و .
 قععال باالشعع با   ألرجعع  أج ععزة أمععن وقالعع  الك ائععل لععر بنععان صعع فر  إيعع   وبلععد عععامنن مععن ال شععون  واالع

اإلمعععارا  ععععن الميارعععمنن الرائعععد أيعععور شععع نبر  والمعععالزم أ معععد أبعععو  سعععينن  أبيعععا   ركعععق لععع ح  بلعععد نثبعععو  
برا   مععا  وأيعع  ال صععمق ل مععا ال مععن قرنععل وال مععن بلنععد بقرععنق االغ نععال ال ععر يفععةها الموسععاد رععد م مععود 

 قان قايوينعععا كعععل العععةنن أسعععاؤوا ل عععارنخ م و رععع نا  م ب شعععون  وأكعععد  الك ائعععل أن اللعععائم نن سععع ال المب عععو . 
 أبيائ م.

 31/9/1111، 48عرب 
 

 ة"الديمقراطية" ترفض تأجيل االعتراف بالدولة لما بعد االنتخابات األمريكي 11
أعمي   الجب ق الدنمقراطنق ل  رنعر لمسعطنن  رلرع ا ل أجنعل قعرار االع عراف بفمسعطنن كعع  دولعق غنعر : رام اه
و  لععر األمععم الم  ععدة إلععى مععا بلععد االي خابععا  األمرنكنععق المزمععع إجراؤهععا لععر السععادس مععن  شععرنن نثععاير عرعع

( عن 2|12وأعرب  الجب ق  لر بنان ص فر  مق   قدس برس  يسخق عي  النوم السب  ) .1111)يولمبر( 
نير وميظمعق ال  رنعر رلر ا لمرغوط اإلسرائنمنق واألمرنكنق وعدد معن األيظمعق اللربنعق عمعى الشعلل الفمسعط

  واللععععودة 1276ل لطنععععل  قععععدنم قععععرار االع ععععراف بدولععععق لمسععععطنن عمععععى  ععععدود الرابععععع مععععن  زنععععران )نوينععععو( 
 ععدودا لمدولععق الفمسععطنينق  76لممفاورععا  النثيائنععق بععدون قععرار دولععر سناسععر وقععايوير نل ععرف ب ععدود  زنععران 

 الوطينق والدنمقراطنق الميشودة .
طنععق أن خطععال رئععنس السععمطق م مععود عبععاس لععر األمععم الم  ععدة  نلبععر عععن اإلقععرار واع بععر  الجب ععق الدنمقرا

الفمسعععطنير بعععرلض اللعععودة لممفاورعععا  الجزئنعععق بعععدون وقعععف االسععع نطان و  دنعععد إطعععار سناسعععر دولعععر جدنعععد 
 لم سونق .

 19/9/1111قدس برس، 
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 استشياد مقاوم خالل ميمة جيادية وسط غزة 11
وقالع  مصعادر  ( خعالل م معق ج ادنعق وسعط قطعاع غعزة.2-31م األ عد )اس ش د مقاوم لجر النو : اليصنرا 

عاًمععا  مععن  11م منععق لمراسععل  المركععز الفمسععطنير لإلعععالم   صععبا  النععوم إن المجاهععد م مععد عبععد اه  مععد  
وةكععر  المصععادر أن الشعع ند ملععروف باي مائعع   سععكان مخععنم اليصععنرا   اس شعع د لجععرًا خععالل م مععق ج ادنععق.

 الل ق إلى أي  سنجري  شننل  بلد ظ ر النوم من مسجد ال قوي. ل ركق   ماس  
 31/9/1111، المركز الفمسطيني لإلعالم
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أعمععن الععةراع المسععمح لمجب ععق الشععلبنق ل  رنععر لمسععطنن  عععن اسعع  داف موقععع إسععرائنمر م عععاة  -نععو بععر أي 
وقال   ك ائل أبو عمر مصطفى  لعر بنعان  إي عم اسع  دلوا  زة بلبوة ياسفق مسا  النوم األ د.لشمال قطاع غ

 البرس اللسكري لمجنش اإلسرائنمر عمى  دود ب ر شمال بن  الهنا بلبوة ياسفق شدندة االيفجار.
اللسعععكري وجعععدد  الك ائعععل  مسعععك ا بعععع خنار المواج عععق ومقاومعععق اال ععع الل  وقالععع   سيواصعععل مقاوم يعععا ورديعععا 

 طالما بقر اال  الل مس مرًا لر ا  الل  وعدواي  وسيبقى اللنون الساهرة عمى  مانق الوطن والمواطن .
 1/11/1111، الحياة، لندن
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مسع وطيق  ةكر  مصادر اسرائنمنق ان سنارة اسعرئنمنق  لررع  الطعالق يعار بعالقرل معن: رام اه ع  المس قبل 
ملالر شمرون القرنبق من يابمس. ارال  المصادر ان مجموعق لمسطنينق ل    اليار عمى سعنارة اسعرائنمنق 
كاي   سنر بعالقرل معن مسع وطيق ملعالر شعمرون  معن دون وقعوع اصعابا   اال ان ارعرارا مادنعق وقلع  لعر 

 السنارة.
ق هرعع  العى المكعان  وقامع  بلممنعا  ب عث وأكد  المصادر ان قوا  كبنرة من الجعنش والشعرطق االسعرائنمن

 مكنثفق عن مطمقر اليار الةنن الةوا بالفرار.
 1/11/1111، المستقبل، بيروت
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  وزنعر خارجنعق بعالد   ألنغعدور وج  وزنر الجنش اإلسعرائنمر  إن عود بعاراك  النعوم  اي قادا ع  لم جعوم العةي شعيّ 
 لنبرمان  عمى الرئنس الفمسطنير م مود عباس  مل برا أن  زمي  اي  ى .

وقعععال بعععاراك لعععر  صعععرن ا  يقم  عععا إةاععععق الجعععنش اإلسعععرائنمر  إن  صعععرن ا  لنبرمعععان رعععد عبعععاس   رعععر 
ن ال نمنثععل ال كومععق بمصععالح دولععق إسععرائنل   مل بععًرا لععر جمسععق مغمقععق مععع مسععؤولنن مقععربنن ميعع  أن  لنبرمععا

 اإلسرائنمنق .
وأرعععاف بعععاراك:  إةا لعععم نسعععنطر عبعععاس وسعععالم لنعععاض عمعععى الرعععفق  كمعععا ن معععم لنبرمعععان  س سعععنطر  معععاس 

وأشععار وزنععر الععدلاع اإلسععرائنمر إلععى أيعع  سععنطمل مععن رئععنس الععوزرا  بينععامنن ي اينععاهو عقععد اج مععاع  عمن ععا .
 ق.عاجل لب ث سناسق ال كومق  جا  السمطق الفمسطنين

 31/9/1111، 48عرب 
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 نتنياىو الئتالفو الحكومي: ميزانية أو انتخابات مبكرة 16
أبمععغ رئععنس الععوزرا  اإلسععرائنمر بينععامنن ي ينععاهو شععركا   لععر االئعع الف ال ععاكم  بأيعع  سععندعو إلععى : )رون ععرز(

 اي خابا  مبكرة إةا لم ندعموا منزاينق  ملقولق  ب مول ي انق اللام ال الر.
سنق رر  قدنم موعد االي خابا  البرلماينعق المقعررة لعر   كايون األول 31قرار المنزاينق ب مول واإلخفاق لر إ

 .1113 شرنن األول اللام 
بنث   مسعا  أمعس األول   نؤسعفير القعول بعأن   وصّر  ي يناهو لر  دنث لمقياة األولى اإلسرائنمنق لر ينونورك

 ا  عععاس إلعععى منزاينعععق ملقولعععق وأقعععول لشعععركائر لعععر  األمعععر ن وقعععف عمعععى كعععل )عرعععو لعععر االئععع الف(   مرعععنفاً 
االئ الف... إةا كي م س والقويير  مامعا وال   ظعاهرون بال أننعد ل سعل... سع كون هيعاك منزاينعق ملقولعق ولكعن 

 إةا لم نكن األمر كةلك لسيرطر لمدعوة إلجرا  اي خابا . آمل أن نؤندوا )الخنار( الملقول .
 1/11/1111، السفير، بيروت
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وجعع  رئععنس الملاررععق اإلسععرائنمنق زعععنم  ععزل  كععدنما   شععاؤول مولععاز  اي قععادا  : يظنععر مجمععر -  ععل أبنععل
زرا  بينعامنن اع بر  عا وسعائل اإلععالم اإلسعرائنمنق خطنعرة  إة قعال إن ال سعابا  الو نعدة ال عر   كعم رئعنس العو 

 ي يناهو لر قرانا ال رل والسالم هر  سابا  اي خابنق داخمنق.
وأراف مولاز لر لقا  مع إةاعق الجنش اإلسرائنمر  أمس  أن ي يناهو ال نقول ال قنقق لممواطينن  ول هة  

نغمععل  األمعور االسع را نجنق. ونعدنر سناسعع   لعر خطابعا  ب مواينعق. ولكععن الخطعر األكبعر معن سناسعع   هعو أيع 
  سابا   االي خابنق ومصال   الةا نق عمى مصم ق الدولق.

وكعان مولععاز نلقعل بععةلك عمعى األيبععا  ال ععر  يشعر بو ععائر سعرنلق  عععن قععرار سعري ا خععة  ي ينعاهو ونشععرك لنعع  
عددا م دودا من المقربنن  هو أن نبكر موعد االي خابا  المقبمق من ش ر أك وبر ) شرنن األول( إلعى شع ر 

 ار(  أو ش ر آخر من أش ر لصل الش ا  من السيق المقبمق. مارس )آة
 1/11/1111، الشرق األوسط، لندن

 
 تنتقد "إىانة" روسية: تعرية حراس وزير السياحة "سرائيل"إ 18

 قعدم وزنعر الخارجنعق اإلسعرائنمر النغعدور لنبرمعان بشعكوي إلعى وزارة الخارجنعق الروسعنق أمعس : ) روسنا النعوم (
ر األمن الروسر ألراد ال راسق الشخصعنق لعوزنر السعنا ق اإلسعرائنمر سع اس منسعنجيكوف  األول  بسبل إجبا

عمى خمع مالبس م لم ف نش عن أسم ق  وةلك خالل زنارة رسمنق قام ب ا العوزنر العى مدنيعق ينجيعر يولغعورود 
 الروسنق.

ورود ل رعور مععؤ مر وأورع   القيعاة اللاشعرة اإلسععرائنمنق أن منسعنجيكوف وصعل إلععى ليعدق لعر ينجيععر يولغع
اق صعععادي عععععن مشععععكال  السععععنا ق  إال أن ألععععرادا مععععن ج عععاز األمععععن الفنععععدرالر الروسععععر طمبععععوا مععععن ال ععععراس 
الشخصننن لموزنر اس مارة األسم ق ال ر ب عوز  م  ومعن نثعم دععوهم لعدخول غرلعق لخمعع المالبعس لم  قعق معن 

 نق ال ف نش كاي  م نيق. عدم وجود أسم ق أخري لدن م. وقال ال راس اإلسرائنمنون إن عمم

 1/11/1111، السفير، بيروت
 

 بسبب العقوبات اإلقتصادية في مصر "ميدان التحرير"إيران ستشيد ثورة عمى نمط  ليبرمان: 19



 
 
 

 

 

           15ص                                    1637 العدد:               1/11/1111اإلثنين  التاريخ:

رأي وزنععر الخارجنععق اإلسععرائنمر ألنغععدور لنبرمععان أن اللقوبععا  : رون ععرز  أ ش ا  م ععر( ) السععفنر   أ ف ل 
د  ععؤدي إلععى ايععدالع نثععورة مشععاب ق ل مععك ال ععر  ععدنث  قبععل أكنثععر مععن عععام لععر الدولنععق المفرورععق عمععى إنععران قعع

 مصر  وأد  إلى سقوط يظام الرئنس المصري  سير مبارك.
 1112وقال لنبرمان لص نفق  هدر س  اإلسرائنمنق إن   ظاهرا  الملاررق ال ر وقل  لر إنران لر  زنعران 

 س لود بقوة اكبر .
رة إنراينق عمى يمط مندان ال  رنر   مشعنرًا إلعى أن  الجنعل الشعال  لعل وأراف  لر يظري  س كون هياك نثو 

 من ا  جاز  كرهنيق وال ر نق بمس قبم  .
وب سععل لنبرمععان  لععإن  الورععع لععر إنععران وشععلور اليععاس لععر الشععارع هععو الشععلور الخععاص بكارنثععق اق صععادنق  

لر السمع األساسنق وار فاع لر ملدال   لخالل هةا األسبوع لقط  ش د اللاير اإلنراير ايخفارًا  وهياك يقص
رسال األموال إلى الخارس .  الجرنمق والياس ن اولون الفرار من البالد وا 

وكان وزنر المال اإلسعرائنمر نولعال شع اني س قعد صعّر  أمعس  أن االق صعاد اإلنرايعر لعر طرنقع  إلعى االي نعار 
 اليووي. بسبل اللقوبا  الدولنق المفرورق عمى ط ران بسبل بريامج ا

وقعععال شععع اني س لإلةاععععق اإلسعععرائنمنق   قعععدم  اللقوبعععا  عمعععى إنعععران لعععر اللعععام المارعععر إلعععى مسععع وي أعمعععى   
 مرنفًا أي   كوزنر لممالنق ن ابع االق صاد اإلنراير .

 1/11/1111، السفير، بيروت
 

 تكشف عن قيام سفينة تضامن باإلبحار من إيطاليا لغزة "إسرائيل" 31
كشعععف  إسعععرائنل نعععوم أمعععس ععععن قنعععام زورق أوروبعععر باإلب عععار معععن منيعععا  اال سِب سعععناا  :عععع أشعععرف ال عععور غعععزة

وةكعر  اإلةاععق اإلسعرائنمنق أن العزورق األوروبعر المب عر معن  اإلنطالر با جا  قطاع غزة الخارعع لم صعار.
 سرائنمر.المنيا  اإلنطالر سن وج  عمى األرجح بلد أسبوع ي و قطاع غزة م اواًل اخ راق الطوق الب ري اإل

وأعمي  وزارة الخارجنق لر  ل أبنعل أي عا  جعري اال صعاال  معع  كومعا  العدول الملينعق  وشعدد  عمعى أي عا 
 لن  سمح لمزورق بالوصول إلى غزة.

 1/11/1111، القدس العربي، لندن
 
 

 زبيري شيمون مستعد لالجتماع مع الرئيس المصري: تزعم "إسرائيل اليوم" 31
لر ععددها   سرائنل النوم  النمنينق والمقربق من رئنس وزرا  اسرائنل بينامنن ي يناهودع  ص نفق  إا :رام اه

الصادر امس  أن الرئنس المصري م مد مرسر مس لد لمقا  شخصنق اسرائنمنق رلنلق المس وي  ونفرل ان 
ععععن ويقمعع  الصعع نفق اللبرنععق موالقععق مرسععر  .ز كععون هععة  الشخصععنق هععر الععرئنس االسععرائنمر شععملون بنرنعع
 مسؤول مصري كبنر رالق الرئنس المصري الى ينونورك.

وقععال المسععؤول المصععري  سععل ادعععا  الصعع نفق  إةا قععدر الج مععاع القمععق ان نعع م لسععنجري لععر واشععيطن بلععد 
وسععن اول الرئنسععان خالل ععا إرسععا  قواعععد جدنععدة ومونثوقععق لملالقععا    وقعع  قصععنر مععن االي خابععا  األمنركنععق

 مك اللالقا  ال ر اي ار   قرنبا بلد سقوط يظام مبارك وال جوم    بدنال عنالبمدنن الم ةبةبق ال ر  ربط بنن
 عمى سفارة إسرائنل لر القاهرة .

 1/11/1111، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 يرانإضربة تحضيرًا ل تكثف التدريبات لـ"حرب برية" "إسرائيل"مريكية: أصحيفة  31

لععر اآلويععق االخنععرة مععن  درنبا عع  ومياورا عع  اللسععكرنق وةلععك   رععنرا كنثععف الجععنش االسععرائنمر : القععدس الم  مععق
 ل رل اقمنمنق بلد ررل ميشد  انران اليوونق  و  سبا لرد للل من جايل  زل اه.

وقالععع  مصعععادر عسعععكرنق اسعععرائنمنق لصععع نفق اورلعععد  رنبنعععونا االمرنكنعععق  اإن إسعععرائنل صعععلد  معععن  عععدرنبا  ا 
ا ععزل اها خععالل األشعع ر القمنمععق المقبمععقا  مشععنرة لععر الوقعع  يفسعع  إلععى أن  اللسععكرنق   سععبًا لقنععام  ععرل مععع

اال ععدرنبا   جععري لععر مواقععع عععدة مي ععا هرععبق الجععوالن ووادي األردن وصعع را  اليقععل  وأن ال ععدرنبا   ر كععز 
 عمى ررورة إدراك السرعق وس ولق ال  رك لر  ال  م شن هجوم بري عمى لبيانا.

االسععرائنمنق  اسعع يد  ال ععدرنبا  عمععى رععرورة شععن هجععوم بععري سععرنع لععر لبيععان   وب سععل المصععادر اللسععكرنق
وأور   أن ال  رنرا  اإلسرائنمنق  أ ر لر ظل   دندا  من جايل إنران ب دمنر الدولق الن ودنق  كمعا أن 

ألعف صعاروأ أغمب عا يشعر  71ا زل اها ب سل المصدر قد أكد بأي  يشر  رسايق من الصوارنخ  قدر بي عو 
 لر جيول لبيان.

وكشف  الص نفق االمرنكنق اإن قوا  الجنش اإلسرائنمر اس خدم  خعالل الميعاورا  دبابعا  ويعاقال  لمجيعود 
ي   سعل المصعادر اإلسعرائنمنق لعإن اال عدف معن  معك الميعاورا  هعو   قنعق ال يقعل السعرنع  ومركبا  ق النقا  وا 

 وال صدي لصوارنخ  زل اها.
اإن  عععزل اه أجعععري  عععدرنبا  عسعععكرنق الشععع ر المارعععر بقنعععادة ال عععرس النثعععوري وخ مععع  الصععع نفق بعععالقول: 

وأي عع  الصعع نفق اأن ال قنععنم اآلن نععرجح بععأن  آالف مقا ععل. 11اإلنرايععر لععر ي ععر المنطععاير شععارك لن ععا ي ععو 
  ربا إقمنمنق س جري خالل اللام المقبلا.

 31/9/1111، وكالة سما اإلخبارية
 

  األديب األلماني غراس  متجددة عمى إسرائيمية حممة 33
وج عع  رابطععق  رععم ك ابععًا  إسععرائنمننن   أمععس  اي قععادا  لألدنععل األلمععاير البععارز غععوي ر غععراس : )د .ل .أ(

 بسبل دنوان شلر جدند بليوان  ةبال مانو  ام د  لن  الخبنر اليووي  اإلسرائنمر  مردخاي لليويو.
 

نععان  جمنععع المنثقفعنن لععر اللععالم لنيعأوا بأيفسعع م  عععن غععراس ودعع  الرابطععق اللبرنععق لمك عال لععر  إسععرائنل  لعر ب
  .قائمق إن  الليصرنق اليازنق م رسخق لر  امر  اليووي )دي .إن .إن (

 1/11/1111، الخميج، الشارقة
 

 ىي السالح غير التقميدي  "إسرائيل"معيد األمن القومي: التيديدات التي ستواجو  34
اإلسعرائنمر لعر الشعؤون األمينعق  د. شعموئنا أنفعنن  أن ال  دنعدا  ال عر  الياصعرة ع زهنعر أيعدراوس: رأي الخبنعر

مكاينعق  سعُ واج  الدولعق اللبرنعق لعر اللقعد القعادم  ع مخص لعر خطعر السعال  غنعر ال قمنعدي بأيواعع  المخ مفعق  وا 
وصول سال  يووي ألندي دول أو ج ا  م طرلعق  خطعر الصعوارنخ عمعى الجب عق الداخمنعق اإلسعرائنمنق  غنعر 
الجععاهزة  خصوًصععا مععن جايععل الميظومععق الشععمالنق  إنععران   ععزل اه والمقاومععق الفمسععطنينق لععر الجيععول  أمععا 

 الخطر النثالث.
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بععرأي الخبنععر اإلسععرائنمر لإيعع  الخطععر ال قمنععدي مععن جايععل الجنععوش اليظامنععق لععر الميطقععق ال ععر  ممععك أسععم ق 
خطعععار معععن جايعععل ج عععا  ملادنعععق لعععر م طعععورة  ععععالوة عمعععى األخطعععار شعععب  عسعععكرنق و عععرل عصعععابا   واأل

الميطقق أو من جايل ج ا  دولنق  ونشمل ةلك ا  مال عممنا  إرهابنق كبنرة )منغا(  عمى  د  لبنعر   كمعا 
لف  أنفن إلى أن الخطر ُن دق بالدولق اللبرنق من اي فارق أْو عصنان مدير  مؤكًدا عمى أي   وجد إمكاينعق 

منثل سقوط أيظمق عربنعق مل دلعق بعال رالق معع خطعر امع الك سعال  يعووي    قاطع خالل ا المخاطر المةكورة  
عمعععى شعععكل الخعععوف القعععائم  الًنعععا إزا  باكسععع ان  اسععع لداد ج عععا  م طرلعععق ل يفنعععة عممنعععا  إرهابنعععق كبنعععرة جعععدا 
بال رالق مع  سرل سال  غنر  قمنعدي   بمعور دولعق لمسعطنينق ملادنعق بعال رالق معع اي فارعق لعر أوسعاط ععرل 

ف  أنفن  لعر الدراسعق ال عر يشعرها عمعى موقعع مركعز أب عاث األمعن القعومر  ال عابع لجاملعق  عل أبنعل    ول84
 نث نلمل با نثًعا كبنعًرا  لفع  إلعى اآلنثعار اللمالينعق ل عة  األخطعار عمعى يظرنعق األمعن اإلسعرائنمنق  و  عدد أن 

نعر  قمندنعق ومعع ج عا  لعر هياك  اجق لالس لداد لمواج ق لر جب ق أوسع ومعع العدول ال عر  طعور أسعم ق غ
 مياطق ملادنق ال وجود لن ا لسمطق مركزنق  عمى  د  لبنر .

  عممعع  خالل مععا 1114  وغععزة 1117وكشععف إنفععنن  اليقععال عععن أيعع  خععالل ال ععربنن األخنععر نن عمععى لبيععان 
ر الودنعق بعنن األج زة اإلس خبارنق ب واٍز دون  يسنق  ام بني ا  اللً ا إلى أن مرد ةلك اللالقا  الشخصعنق غنع

رؤسا  أج زة األمن اإلس خبارنق  وأهم ا: الشاباك  أمان  الموساد  مركزًا عمى ررورة ال يسنق بعنن األج عزة 
 المةكورة ألهمنق وجود   وخطورة ايلدام .

ورأي أن ا سععاع الجب ععق الملادنععق إلسععرائنل  فععرض عمععى المخععابرا  لععر الدولععق اللبرنععق اي  ععاس عععدة أسععالنل 
سععبنل الععةكر: شععن  ععرل سععرنق لععر جب ععق واسععلق لععر رععو  طععابع األعععدا  وغنععال المشععروعنق مي ععا  عمععى 

السناسنق الس خدام اليار  لاللمل السري نسمح أنرا ب قمنص مخاطر ال صلند  رغم أن ةلك لنس مرموًيا  
ق  يفنعععة عممنعععا  وصعععف ا بالجرا نعععق الملقعععدة لعععر ميعععاطق بلنعععدة وعممنعععا  إ بعععاط واسعععلق رعععد األعمعععال السعععرن

والجرائم اإلس را نجنق عمى الصلند الداخمر   طونر قدرا  هجومنق ودلاعنق لر الشبكق الليكبو نعق  كمورعع 
ق ال جدند لر عصر الملموما    ولنر ملموما  دقنقق وبكمنق عالنق ل جسند القدرا  اليارنعق لمجعنش   عولنر 

وا  باط مشارنل م  عبر الكشعف ععن  ملموما  ل  قنق مصالح أمينق سناسنق  منثال ردع األعدا  عن ال رل
يوانعاهم  أو  ععولنر ملمومععا  اسعع خبارنق رعد أعععدا  نلممععون   عع  سعع ار معن السععرنق والخععداع لألسععرة الدولنععق  
المسععاعدة لععر ال ععرل عمععى اللقععول  بكشععف الملمومععا  ال ععر  ععؤنثر عمععى شععرائح مخ مفععق ب ععدف المسععاعدة لععر 

 ن   عم عمى إسرائنعل  بير أسالنل الخعداع وال رل اليفسنق.  قنق أهداف أمينق قومنق  وأخنًرا قال إي  
و طرق البا ث إلى م ما  األج زة اإلس خبارنق لر المس قبل  و  دنًدا لعر المجعاال  ال النعق: ب سعل  قعدنر  
لععإن الصععراع اللربععر اإلسععرائنمر سنسعع مر لععر  صععدر األجيععدة األمينععق والسناسععنق لععر إسععرائنل ودول الميطقععق 

 ومر ودنير ونثقالر  لر ُصمب  الصراع اإلسرائنمر الفمسطنير.كعصراع ق
أما عمى المسار السوري والمبياير  لعرأي أن اللقعد المقبعل سنشع د صعلوًدا وهبوًطعا لعر المسعار السناسعر  لعر 
ظععل أن غالبنععق الععدول اللربنععق أصععب    قععر و سععمم بوجععود إسععرائنل  إال أيعع  ال نسعع بلد صععلود لععر قععوة القععوي 

 لم سمنم واالع راف بوجود إسرائنل.الممايلق 
وخمص د. أنفنن إلى القول إن ال يظنما  اإلسالمنق الم منق واللالمنعق  قعف إلعى جايعل إنعران  وس سع مر لعر 
  دنععد إسععرائنل كلععدو نجععل القرععا  عمنعع   خصوًصععا وأيعع  برأنعع   لععإن الجم ورنععق اإلسععالمنق اإلنراينععق مرشعع ق 

رنق و عععزل اه  كمعععا أن سعععورنق و عععزل اه قعععد ن عععدخال لعععر مواج عععق لم عععدخل لعععر مواج عععق بعععنن إسعععرائنل وسعععو 
نران  عمى  د قول .  عسكرنق بنن الدولق اللبرنق وا 
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 1/11/1111، القدس العربي، لندن
 

 لجنة تحكيم لممصالحة من أجل إنياء االنقسام ون بتشكيل طالبن ونشطاء يأسرى محررو 35
إلى  شكنل   فمسطنيننن الم ررنن ومجموعق من اليشطا دع  مجموعق من األسري ال: يظنر ط  -رام اه 

اال  الل وااليقسام وج ان »    شلار   ما سمو  لجيق   كنم لممصال ق من أجل إي ا  االيقسام الفمسطنير
 «.للممق وا دة

الشبابنق اج ماعًا ل ا لر « لمسطنن أكبر من الجمنع»وعقد  مجموعق من األسري الم ررنن ومجموعق 
كي نجق لملرنرق ال ر   «إعالن لمسطنن المياهض لاليقسام»اع بر     م اه بالرفق الغربنق الم  مقمدنيق را

اال  الل »و مم  عيوان:   أطمق ا الشبال واألسري لر الرفق الغربنق وقطاع غزة والش ا  الفمسطنير
و فلنل ممف   اليقساموال ر وقع عمن ا اآلالف من المطالبنن بإي ا  ا« وااليقسام وج ان للممق وا دة

 اس يادًا إلى بريامج وطير شامل. ؛المصال ق وصواًل لمو دة الداخمنق
ةا  صفق ممزمق لمطرلنن ل ةلنل   ودع  المجموعق لر خ ام اج ماع ا إلى  شكنل هنئق   كنم لمسطنينق

طرلنن عمى وان  كون بموالقق مسبقق لم  اللقبا  ال ر  قف أمام  يفنة ا فاق المصال ق كرزمق وا دة
 أعرائ ا عروا عروا كر  كون قرارا  ا ممزمق لمطرلنن.

  هدل  وطالب  باللمل عمى عقد مؤ مر شلبر لممصال ق لر الرفق الغربنق وغزة   ى ي انق اللام 
من خالل سمسمق   الرغط عمى طرلر الخالف  إرالق إلى  شكنل مسار شلبر راغط إليجاز المصال ق

والدعوة إلى   ون مع كل المؤمينن بالمصال ق لر كالق قطاعا  الشلل الفمسطنيرللالنا  شلبنق وال لا
ي ا  كل المظاهر ال ر من شاي ا  و نر األجوا  و شكنل   كاالع قال السناسر و رننق ال رنا  ؛إزالق وا 

 المجان ال ر من شأي ا المساهمق لر المصال ق و لزنز نثقالق الولاق الوطير.
 //، البيان، دبي

 
 
 

 مستوطنون يحرقون عائمة فمسطينية 36
يجوا من المو  بأعجوبق بلد هجوٍم من    م  كارنثٌق إيساينق لر عائمق من س ق ألراد: وكاال  – القدس

وكاي  عائمق غناظق لر طرنق ا إلى السوق  ف عمى أجسادهم  روقا عمنقق لن ُ شفى أبدا.المس وطينن خمّ 
لرلُّ  ؛  ال ارقق عمى سنار  ا غنَّر مجري  ناة اللائمق برمِ  اغنر أن هجوما من مس وطينن بالزجاجا

اللائمق ما نزال لر المس شفى لر  الق خطرة  لنما ُنجبر بقنق ألراد األسرة ممن غادروا المس شفى عمى 
البقا  داخل الميزل   ى ُ شفى  روُق م  أما الو ند الةي نمارس اآلن  نا   بشكل طبنلر ل و من ار كل 

دا   إة أخم  م كمٌق إسرائنمنٌق سبنل المس وطينن بسبل صغر سي م  مدعنًق أي م هم من قاموا االع 
 بال جوم  لنما نؤكد الر انا عكس ةلك.

من عمر .. أيا شاهد  .. لقد كان  ال نمكن أن نكون الةي يفة ال جوم طفال لر »نقول بسام غناظق: 
 «.  لامل مليا كمواطينن من الدرجق الرابلق وما ليا أي قنمق   ولكن إسرائنلشابا ناللا عمر  ن جاوز الع

 //، البيان، دبي
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 في بيت لحم "تيويد متنقل"حممة  37
وألاد   شرع مس وطيون بورع بنو  م يقمق لر أرارر بمدة الخرر جيول بن  ل م: وكاال  – القدس

ى  ياينا  رالق  مجموعق أخري من أن مس وطيا ندع  ميسق لجيق مقاومق الجدار لر الخرر ا مد صال 
شرعوا بيصل عدد من البنو  الم يقمق لر   المقامق عمى أرارر الخرر  «داينال»مس وطير مس وطيق 

وأراف   لود لمفمسطنير خرر عمر عنسى أبو غمنون.  ميطقق ظ ر عنن القسنس لر خربق أبو غمنون
 سق دويما  من اررر أبوغمنون البالغق صال  أن المس وطينن قاموا قبل ش رنن باالس نال  عمى خم

دويما  وورلوا لن ا بن ا م يقال إرالق إلى عمل بينق    نق لر الميطقق من ك ربا  ومنا   األمر الةي نيةر 
 بإقامق بؤرة اس نطاينق لر الميطقق.

 //، البيان، دبي
 

 لمسجد االقصى غدامنظمة ييودية بقيادة "فيجمين" تدعو الى اقتحام امؤسسة األقصى:  38
 ةر   مؤسسق االقصى لموقف وال راث  من  بلا  دعوا  واعاليا  يشر  ا ميظمق ن ودنق  دعى    :القدس

الى  -وهر جيا  من  زل المنكود  -مي نجو  ن ودن    وال ر نقودها  موشن  لنجمنن   -قنادة ن ودنق 
واطمق  عمى هةا النوم   صلود ا  فالر الى اق  ام المسجد االقصى نوم غد لمياسبق  عند اللرش اللبري  

  -وهر ال سمنق اال  اللنق الباطمق ال ر نطمق ا اال  الل عمى المسجد االقصى المبارك -جبل الملبد  
وأشار  الميظمق الن ودنق لر اعالي ا والخبر المرلق ان االق  ام سنبدأ الساعق السابلق واليصف صبا ًا 

 ركق المنكود . وأكد   -  لنجمنن   ووقع االعالن     اسم  م رري ال نكلوسن خمم  شرو  نقدم ا  موشن
 مؤسسق االقصى  لر بنان ل ا أمس ان المسجد االقصى  ق خالص لممسممنن  وال  ق لغنرهم ولو بةرة 

  رال وا دة مي   وان  دينس اال  الل لالقصى او وجود  هو وجود باطل وهو زائل عما قرنل.
 //، رام اهللالحياة الجديدة، 

 
 بسبب عيد الُعرش العبري االحتالل يغمق الضفة وغزة عشرة أيام 39

اس أيف  سمطا  اال  الل أمس األ د  اإلغالق الشامل الةي لرر   مرارا لر االسبوعنن  :الياصرة
الةي نبدأ األخنرنن عمى الرفق الغربنق وقطاع غزة  لنس مر هة  المرة عشرة انام  بسبل عند الُلرش اللبري 

 .خالل اإلغالق دخول المياطق الم  مق  النوم  وُن ظر عمى لمسطنينر المياطق الم  مق 
 //، الغد، عّمان

 
  فمسطينيًا في الضفة وغزة الشير الماضي  146اعتقال  :مركز أحرار لدراسات 41

لمسطنينًا  ال  الل اع قم  قال مركز أ رار لدراسا  األسري و قوق اإليسان  أمس  إن قوا  اة: غز 
 لر الرفق الغربنق وقطاع غزة خالل الش ر المارر.

  الق اع قال لر قطاع غزة  و وةكر مدنر المركز األسنر الم رر لؤاد الخفش  إن المركز رصد 
  الق لر الرفق الغربنق  ووا دة لمواطن لمسطنير ن مل الجيسنق األردينق.

 آل الةي سبق   وش د اع قال    ار فاعًا لر سب مبر مقاريق مع أغسطس/وأورح أن االع قاال  سجم
لمسطنيننن. وياشد المؤسسا  الدولنق والميظما  ال قوقنق ب سمنط الرو  عمى طرق ووسائل اع قال 

 الفمسطنيننن من بنو  م ال ر   م بطرنقق غنر قايوينق وو شنق   سل  لبنر .
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 //، الخميج، الشارقة
 

 ة: مئات المزارعين والصيادين يطالبون بمحاسبة قوات االحتالل عمى جرائمو بحقيمغز  41
غزة: طالل المئا  من الصنادنن والمزارعنن المج مع الدولر بم اسبق اال  الل االسرائنمر عمى الجرائم 

ا  اد لجان ا  ةلك خالل المسنرة ال ر دعا الن ا ج ال ر نر كب ا ب ق المزارعنن والصنادنن لر قطاع غزة.
 اللمل الزراعر النوم اال د لم رامن مع الصنادنن والمزارعنن.

ايطمق  المسنرة من أمام مقر المجمس ال شرنلر وسط مدنيق غزة وشارك لن ا المئا  من المزارعنن 
والصنادنن وممنثمس اللدند من المؤسسا  وردد المشاركون شلارا   يدد بسناسا  اال  الل االسرائنمر 

المس مرة رد اهالر القطاع وال سنما المزارعنن والصنادنن وال ر كان آخرها ق ل الصناد ل مر وجرائم  
 صالح ابو رناش.

وطالل المشاركون االمم الم  دة بم اكمق اال  الل االسرائنمر واجبار  عمى وقف اع دا ا   المس مرة من 
 رد الصناد والمزارع الفمسطنير. ق ل و رهنل

 //، األيام، رام اهلل
 

 مستوطنةإلى تطرد سكان قرية فمسطينية وتحّوليا  "إسرائيل"يديعوت": " 41
الةي من شأي  « أم ال نران»أنثار قرار مجمس البيا  اإلسرائنمر غربًا واسلًا لر أوساط سكان قرنق : ليدن

 أن ن ول القرنق البدونق إلى مس وطيق م زم ق ون م بموجب  طرد سكان القرنق األصمننن.
سيمو  عمى أرريا ولن ي رك ا  »عن عدد من سكان القرنق قول م: « ندنلو  أ رويو »م  ص نفق ويق

  مرنفنن إي م سنواصمون اليرال ولن ن ركوا أرارن م ولو «ل م نرندوييا أن يكون عمى الطرق كال نوايا 
البمدي لم خطنط أدي األمر إلى اس خدام الليف أو وسائل ق النق. وبموجل القرار الةي أصدر  المجمس 

 والبيا   لإن القرنق البدونق س صبح مس قباًل قرنق ن ودنق باسم  نران. 
 //، الحياة، لندن

 
 عاما 11ألف فمسطيني خالل  78اعتقمت  "إسرائيل": "أسرى فمسطين لمدراسات" 43

عاما  مرور لر  قرنر ل  بمياسبق « أسري لمسطنن لمدراسا »ألاد مركز «: الشرق األوسط» - ل أبنل 
ألف مواطن لمسطنير مية  عمى اي فارق األقصى  أمس  بأن سمطا  اال  الل اع قم  ما نقارل 

 امرأة و   من بني م ايدالع االي فارق لر النثامن واللشرنن من سب مبر )أنمول( لسيق 
األشقر  المدنر اإلعالمر يائبا لر المجمس ال شرنلر. وأكد البا ث لر شؤون األسري  رناض  طفل  و

مواطن. وأورح األشقر لر  لممركز  أن اال  الل اع قل خالل اليصف األول من اللام ال الر ي و 
أسنر  بني م أسنرة وا دة   نن ايدلل    قرنر المركز أن اال  الل كان نل قل لر سجوي  ما نقارل 

نق ال ر يفة  ا سمطا  اال  الل رد الفمسطنيننن من اي فارق األقصى  وي نجق لسناسق االع قاال  اللشوائ
كل المياطق وخاصق الرفق الم  مق خالل عممنق إعادة ا  الل الرفق  ار فل  أعداد األسري بشكل سرنع 

ألف أسنر وأسنرة. وال  ح اال  الل سجويا جدندة  وكبنر  إلى أن وصم  لر أعمى ملدال  ا إلى 
 أسنرا   و أسنر مي م م  جزنن إلى اآلن  بني م    وال نزال الس نلال  مك األعداد الكبنرة

 يوال سابقنن. يائبا لر المجمس ال شرنلر  إرالق إلى  طفال  و
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 //، الشرق األوسط، لندن
 

 مقتل فمسطيني داخل مستوطنة قرب رام اهلل  44
ر  نل قد اي  ق ل عمى خمفنق عمى جنثق شال لمسطني  عنثر  سمطا  اال  الل  مسا  األ د: وكاال 

 عيصرنق ولقا لما ةكر   مصادر اسرائنمنق.
واور   مصادر اسرائنمنق اي   م اللنثور عمى شال لمسطنير  لر اللشرنينا  من عمر  مق وال قرل 
مس وطيق  بن  ارن    لر المجمع االس نطاير  بينامنن  المقام عمى ارارر م الظق رام اه  مشنرة الى اي  

ويقم   لاقدًا الوعر لكي  ما لبث ان لارق ال ناة بلد ان  رر طاقم اسلاف اسرائنمر الى المكان.كان 
االةاعق اللبرنق  وموقع   والال  اللبري عن ياطقق باسم الشرطق االسرائنمنق ان الشال نل قد اي  كان لر 

  الق  كر ولر  اي اي   لرض لممال قق  قبل ان نق ل.
ائنمنق عن اع قادها ان الشال ربما نكون ق ل عمى  خمفنق عيصرنق   لر اشارة الى واعرب  المصادر االسر 

 ولم  لمن اي ملموما  عمى هونق الشال.  ان مس وطينن ربما نكويوا ق مو .
 //، فمسطين أون الين

 
 دعو إلى احتجاجات ضد االعتقال السياسي في الضفةت مجموعة "فمسطينيون من أجل الكرامة" 45

وج   مجموعق شبابنق ياشطق لر رام اه دعوة إلى الجم ور الفمسطنير  لممشاركق لر : ق الغربنقالرف
ا  جاجا  أمام مقر الرئاسق الفمسطنينق رد اع قال أج زة األمن يشطا  وأسري م ررنن من سجون 

  اال  الل.
ودع  مجموعق  لمسطنينون من أجل الكرامق  إلى مظاهرة     عيوان  ال لالع قال السناسر  غدًا النثالنثا  

 لر الساعق الخامسق مساً    وج  إلى مقر الرئاسق ب ر اإلرسال لر رام اه.
 //السبيل، عمان، 

 
 اإلحصاء: ارتفاع أعداد كبار السن في األراضي الفمسطينية  46

رارر الفمسطنينق   سيا مم وظا لر ملدال  البقا  عمى قند ال ناة مية بدانق اللقد األخنر من  ش د األ 
سيوا  خالل اللقدنن المارننن   -القرن المارر  نث ار فع ملدل  وقع البقا  عمى قند ال ناة بمقدار 

عامًا  ةكور وعامًا لم إلى  عاما لكل من الةكور واإلياث عام  إة ار فع من ي و 
 مع ال وقع بار فاع هةا الملدل خالل السيوا  القادمق لنصل إلى ي و  لإلياث مي صف اللام 

  وقد أدي ار فاع  وقع البقا  عمى قند ال ناة عيد عامًا لإلياث لر اللام  عامًا لمةكور  و
ينق مما نس دعر ررورة الب ث والدراسق لر مجال الوالدة إلى ار فاع أعداد كبار السن لر األرارر الفمسطن

أوراع  المسينن لر األرارر الفمسطنينق.
نم از المج مع الفمسطنير لر األرارر الفمسطنينق بأي  مج مع ل ر  نث  شكل لئق صغار السن  والر 

فر يصف المج مع لر  نن ال  شكل لئق كبار السن أو المسينن سوي يسبق رئنمق من  جم السكان.  ل
% من مجمل السكان لر سيق لاكنثر(  بمغ  يسبق كبار السن )األلراد  مي صف اللام 

% لر قطاع غزة(.  رغم الزنادة المطمقق % لر الرفق الغربنق واألرارر الفمسطنينق )بواقع 
يسب  م من إجمالر  ألعداد كبار السن لر األرارر الفمسطنينق خالل السيوا  القادمق إال اي  ن وقع أن  بقى
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% خالل سيوا  اللقد ال الر  لر  نن من الممكن أن  بدأ السكان ميخفرق ولر نثبا  أي لن   جاوز 
 .هة  اليسبق لر االر فاع بلد عام 

 //الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 
 

 ألف وحدة سكنية باألراضي الفمسطينية  911: 1111منتصف  اإلحصاء 47
قال الج از المركزي لإل صا  الفمسطنير إن عدد الو دا  السكينق لر األرارر الفمسطنينق : هرام ا

% عن بنايا  ال لداد اللام ( ألف و دة  أي بزنادة  والر   )الم  مق بمغ مي صف اللام 
 .لمسكان والمساكن والميشد   

 إلسكان اللربر الةي نوالق االنثينن أن بنايا  وأورح اإل صا  لر بنان وصل  صفا  لمياسبق نوم ا
% أشار  إلى أن يسبق األسر لر األرارر الفمسطنينق ال ر  لنش لر مساكن عمى شكل شقق  شكل 

 من إجمالر األسر.
%  % من األسر  سكن لر مساكن عمى شكل دار  واألسر ال ر  سكن  لنال  بمغ  وةكر أن 

ألراد لمغرلق لر  ط كنثالق السكن )عدد األلراد لر الغرلق( لر األرارر الفمسطنينق بمغ اللً ا إلى أن م وس
 لرد/غرلق لر قطاع غزة(. لرد/غرلق لر الرفق الغربنق  مقابل    )بواقع اللام 

 % من األسر لر األرارر الفمسطنينق  سكن لر و دا  سكينق ةا وأشار  البنايا  أنًرا إلى أن 
 ألراد أو أكنثر لمغرلق الوا دة.  كنثالق سكينق  بمغ 

باألرارر الفمسطنينق والرفق وغزة بيفس اليسبق  وأظ ر  أن م وسط عدد الغرف لر المسكن عام 
غرلق  )بواقع  -% من األسر  سكن لر مساكن    وي عمى غرلق  مشنرة إلى أن  وهر 

 طاع(.% بالق% من األسر بالرفق و
دنياًرا لر اللام  ولف   إلى أن م وسط األجرة الش رنق لممساكن المس أجرة لر األرارر الفمسطنينق بمغ 

% من أسر الرفق ال ر دياينر بغزة(  الل ق إلى أن  دنياًرا لر الرفق مقابل    )بواقع 
 % لر القطاع.نثر  مقابل دنياًرا لأك  سكن لر مساكن مس أجرة  دلع أجرة ش رنق  بمغ 

% من األسر  نازة مسكي ا ممك أل د ألراد األسرة  بنيما يسبق أن  وألاد  بنايا  اللام 
 % .األسر ال ر  سكن مساكن مس أجرة 

% من األسر لر األرارر الفمسطنينق ن ولر لدن ا سنارة خصوصنق  بواقع وبني  الي ائج أن 
%  و والر % بغزة  كما أن غالبنق األسر ن ولر لدن ا ص ن القط % لر الرفق و

 % من األسر لدن ا جالنق ص ون. %( لدن ا  اسول  ويصف ا )
و دة سكينق    القائمق والجدندة  والر لنما بمغ عدد الو دا  السكينق المرخصق لملام 

   نث  ظن  م الظق الخمنل عن اللام  .  وةلك بزنادة  والر م بم وسط مسا ق 
 و دة سكينق مرخصق جدندة وقائمق. بأعمى و دا  سكينق مرخصق ب والر 

 و ول اس مرار سناسق  إسرائنل  لر هدم البنو  الفمسطنينق  لإن قوا  اال  الل أقدم  خالل عام 
نر الصادر عن دائرة اللالقا  الدولنق لر ميزال لر األرارر الفمسطنينق  وةلك  سل ال قر  عمى هدم 

 ميظمق ال  رنر.
و دة سكينق لمن ود ملظم ا داخل ولر م نط القدس  وةكر ال قرنر أن جنش اال  الل أقر بيا  

 و دة سكينق. (  وباشر  للمًنا أعمال البيا  لر الم  مق )
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الل اللدند من القرارا  واإلجرا ا  عمى كما صلد  سمطا  اال  الل من عممنا    وند القدس من خ
ميزاًل داخل  عن هدم  األرض   منثم  لر مواصمق سناسق هدم الميازل  وال ر أسفر  خالل عام 

 ميزاًل أجبر أص اب ا عمى هدم ا بأندن م     ال  دند. ولر م نط المدنيق مي ا 
آخر  خاصق لر  ر سموان  واالس نال  عمى  ميزالً  و سل ال قرنر  لقد  م  وجن  إيةارا  ب دم 

عشرا  الميازل وطرد أص اب ا الشرعننن بمساعدة شرطق اال  الل  لراًل عن أوامر هدم جدندة بمغ  
مسكًيا. 

 //، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 الرًا أميركياً دو  17أجرة العامل الفمسطيني يوميا في السوق الداخمي تبمغ حوالي  "ماس": معيد 48
كشف  دراسق اق صادنق لمسطنينق أن أجرة اللامل الفمسطنير نومنا لر السوق : م مد إبراهنم -رام اه 

 دوالرًا أمنركنًا. الداخمر  بمغ  والر 
المخ ص بالواقع االق صادي لممج مع الفمسطنير بال لاون مع سمطق « ماس»وب سل دراسق قام ب ا مل د 

ألفًا بنيما كان لر اللام المارر  صا  المركزي لإن عدد اللاممنن لر لمسطنن بمغ اليقد وج از اإل 
لر المئق نلممون لر  لر المئق لر قطاع غزة و لر المئق لر الرفق الغربنق و ألفًا مي م  

 اسرائنل والمس وطيا .
لر المئق  نث  ن قبل لر المئق وكاي  م وأور   الدراسق أن يسبق البطالق بمغ  لر لمسطنن 

 لر المئق لر الرفق الغربنق. لر المئق لر قطاع غزة و بمغ  
دوالرًا أمنركنًا وأن اإلنراد الم مر  واشار  إلى أن أجرة اللامل نومنا لر السوق الفمسطنير  بمغ  والر 

لر المئق اي ما    ممنون دوالر لنما اليفقا  ال جارنق ايخفر لر المئق اي ما قنم    وصل 
 لر المئق ما قنم    ممنون دوالر ما ادي الى ايخفاض اللجز بيسبق كبنرة  صل الى  قنم   

 ممنون دوالر. مالننن دوالر. ولكن عجز المساعدا  بمغ 
 //، البيان، دبي

 
 عشر مخرجات فمسطينيات يشاركن في الدورة الثامنة لميرجان شاشات 49

 سمط عشر مخرجا  لمسطنينا  مشاركا  لر الدورة النثاميق لم رجان شاشا  : عمر صوالطق - رام اه
 لسنيما المرأة الرو  عمى عدد من القرانا االج ماعنق لر مج مل ن     شلار  ايا امراة من لمسطنن .

ل ةا اللام  وقال  عمنا  ارصغمر مدنرة الم رجان لرون رز نوم السب   قرريا  خصنص الم رجان لر دور  
كما لر اللام المارر لاللالم الفمسطنينق من الرفق الغربنق وقطاع غزة ل  ياول اللدند من القرانا 

 االج ماعنق والنثقالنق واالق صادنق والسناسنق لر المج مع الفمسطنير. 
انا م مق مشروعا  م اخ نار عشرة مي ا رانيا اي ا  سمط الرو  عمى قر وارال     قدم ليا هةا اللام 

 ارالق الى  يوع ا واالبداع الموجود لن ا. 
 //، وكالة رويترز لألنباء

 
 تجسيد حل الدولتين إلىيؤكد مركزية القضية الفمسطينية ويدعو  األردني في مصرالسفير  51
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بشععر  لععدي مصععر وميدوبعع  الععدائم لععدي الجاملععق اللربنععق الععدك ورها لععر كممععق لسععفنر  األردنأكععد : ب ععرا –القععاهرة 
مععع ممنثمععر المجيععق السناسععنق واالمينععق   لععر اج مععاع عقععد  الميععدوبون الععدائمون لععدي الجاملععق أمععس  الخصععاويق

م ةرا من   عمى مركزنق القرنق الفمسطنينق كأساس لمسالم واالس قرار لر الميطقق األوروبر ال ابلق لال  اد 
 . إسرائنل ال ر  لنش جيبا الى جيل مع   ل الدول نن الفمسطنينق أساسغنال  جسند  ل هة  القرنق عمى 

1/11/1111، الدستور، عّمان  
 

 مفكرون وسياسيون يحذرون من خطر صييوني يتيدد األردن 51
  (2-31يععدوة اس رععال  ا اليقابععا  الم ينععق مسععا  النععوم األ ععد )لععر    ععةر خبععرا  ومفكععرون أردينععون: عمععان

من الخطعر الصع نوير العةي   مواج ق الخطر الص نوير  الجاملق لر األردينقبليوان   لزنز ال ونق الوطينق 
 بالدهم مس  دلق من اللدو الص نوير كما هر لمسطنن. أنمل برنن  األردن ن  دد 

أن  الكنععان نسععلى لكسععل الوقعع  و ععأجنج   وقععال يقنععل االطبععا  األردينععنن االسععبق الععدك ور زهنععر ابععو لععارس
 الفمسعطنينق اللربنعق   الل عا إلعى ان  اهعداف الكنعان ال وسعلنق لعم الخاللا  الفمسطنينق الداخمنق كةلك الخاللا  

 
او   ععى ال ععر وقل  ععا ميظمععق   عمععى الععرغم مععن اال فاقععا  ال ععر وقل ععا االردن مععع الكنععان الصعع نوير    غنععر

 ال  رنر الفمسطنينق .
1/11/1111، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 "إسرائيل"لدى  تستيجن تعيين سفير "الميندسيناألردن: نقابة " 51

 وأعربع  اإلسعرائنمر اس  جي  يقابق الم يدسنن األرديننن قعرار ال كومعق ب لنعنن سعفنر لعدي اال ع الل : عمان
بمقاطلعق اال ع الل الصع نوير  ودعع   أمعس لعر بنعان ل عا   وطالبع  اليقابعق عن خنبق أمم ا من هعةا القعرار.

 فاظععًا عمععى لمسععطنن ومقدسععا  ا و فاظععًا   ملعع رلععض كععل م ععاوال  ال طونععع وال طبنععع  إلععىالشععلل األرديععر 
 عمى األردن.

1/11/1111، الدستور، عّمان  
 

 "إسرائيل"عشيرة عبيدات تستنكر تعيين وليد عبيدات سفيرا لدى األردن:  53
عممنععق  لنععنن السععفنر ولنععد خالععد   اسعع يكر  عشععنرة اللبنععدا  لععر لععوا  بيععر كيايعع : بكععر عبنععدا  -بيععر كيايعع  

وأن هععةا الموقععف نل بعععر موقفععا ن يععالى مععع  عععارنخ    إسععرائنل مممكععق االردينععق ال اشعععمنق لععدي عبنععدا  سععفنرا لم
وموقععف أبيععا  هععة  اللشععنرة وأجنال ععا الم لاقبععق, وأن مععن نقبععل ب ععولر هععةا الميصععل ونقععوم بورععع نععد  بنععد مععن 

جععاوز جمنععع وق ععل أبيععا  لمسعطنن وشععردهم واسع با  المقدسععا  اإلسععالمنق؛ لقعد   األرضعمعل عمععى اغ صعال 
 الم رما  والخطوط ال مرا  و لد إسا ة بالغق لألمق واللشنرة ال ر   برأ مي .

1/11/1111، الدستور، عّمان  
 

  مركزية القضية الفمسطينيةاألردن: حزب دعاء يثمن تأكيد ممك األردن  54
اه النثعاير  معا جعا  لعر خطعال الممعك عبعد  نثمن  زل دعا  برئاسق األمنن اللام لم زل أسعامق بيعا : عمان

وبشكل قاطع  الممك ركنز  إلى أمس لر بنان ل    ال زل وأشار (.76أمام الجملنق اللامق لألمم الم  د  الع)
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بمواصععمق الععي ج اللععام القععائم عمععى اللمععل  األردينععقمبدئنععق الدولععق  أكععدعمععى مركزنععق القرععنق الفمسععطنينق  كمععا 
ح لمشععلل الفمسععطنير  عق  قرنععر المصععنر واللعنش لععر إطععار بمععا ن عن  ل  قنعق السععالم اللععادل والعدائم بالميطقععق

 ولق القرارا  األممنق. ؛ميظومق ال قوق اإليساينق الدولنق
1/11/1111، الدستور، عّمان  

 
 قرار تغطية كمفة الكتب المدرسية يطال التالمذة المبنانيين فقطالمبناني: وزير التربية  55

اينق الك ل المدرسنق الج عا  المواكبعق لقرعاناهم. لعم نجعد ا  عاد اس نثيا  ال المةة غنر المبيايننن من مج أزعج
الشععبال الععدنموقراطر الفمسععطنير أي  برنععر ل بمنععغ ال المععةة برععرورة شععرا  الك ععل عمععى يفقعع  م  لنمععا سنق صععر 

وزنعععر ال ربنعععق   سعععان دنعععال  لعععر ا صعععال معععع  لقعععد رد وزنعععع الك عععل المجاينعععق عمعععى ال المعععةة المبيعععايننن لقعععط  
معن  سعال الخزنيعق « البرنفنع »إّن قرار  غطنق كمفق الك ل المدرسنق لمم لممنن من الرورق   ى « راألخبا»

)مجاينععق ال لمععنم( الععةي نطععال  1111الصععادر لععر اللععام ال ععالر  111المبياينععق أ ععى بيععاً  عمععى القععايون الععرقم 
  «بريامج دععم األسعر األكنثعر لقعراً »ألف  ممنة لبياير سنس فندون من  18ال المةة المبيايننن لقط. كةلك  لإّن 
عائمععق هععر   عع  خععط الفقععر األديععى  وبععا  ن ععق ل ععؤال  ال المععةة  13212بلععدما جععري  صععينف م مععن رععمن 

العععدخول إلعععى المعععدارس الرسعععمنق مجايعععًا  واالسععع فادة معععن البريعععامج العععةي نسععع م لعععر دلعععع نثمعععن الك عععل ورسعععوم 
ألععف  ممنععة  161مالنععنن دوالر ل غطنععق نثمععن ك ععل  5ن ال سععجنل. بيععاً  عمنعع   والععق مجمععس الععوزرا  عمععى  ععأمن

 لبياير.
1/11/1111، ، بيروتاألخبار  

  
 في لبنان :الموساد أسقط الطائرة اإلثيوبية"ويكيميكس" 56

ال ر سقط  لر الب ر  « 636بونيغ »ونثنقق  شنر إلى أن طائرة الركال اإلنثنوبنق « ونكنمنكس»كشف موقع 
  ربما كاي  رع نق للممنعق  خرنبنعق 1111كايون األول  15قصنر لر  بلد إقالع ا من مطار بنرو  بوق 

   ظ ر «ونكنمنس»اإلنثنوبنق األسبوعنق   سرنبا  لموقع « رنبور ر»اإلسرائنمر. ويشر  ص نفق « الموساد»لع
أن سمسععمق مععن رسععائل البرنععد اإللك رويععر  الم بادلععق بععنن اللععاممنن والم ممععنن لععر شععركق االسعع خبارا  اللالمنععق 

األمنركنق   شنر إلعى أن ال  منعل المبعدئر لج عاز مسعجل بنايعا  الطعائرة )الصعيدوق األسعود(  ال « س را فور»
 ن رمن أي ملموما   شنر إلى أن الطنار ار كل خطأ.

1/11/1111، السفير، بيروت  

 
 المصريون لن يقفوا عاجزين أمام حصار غزةو  ...مرسي: نتطمع لقيام الدولة الفمسطينية 57

أن موقف مصر من القرنق الفمسطنينق لم ن غنر  وأي ا  قف   م مد مرسر .د  أكد الرئنس المصري ة:أيقر 
لر كممق مطولق ل  أمام   وقال إلى جايل الشلل الفمسطنير لر كل ما نقرر  دون  دخل لر شؤوي .

ف من القرنق :  باليسبق لمموق31/2نوم األ د  المؤ مر الرابع ل زل اللدالق وال يمنق ال اكم لر  ركنا
الفمسطنينق  موقفيا وارح كل الورو   لي ن  اممون ل ة  القرنق ويقف مع الشلل الفمسطنير  كيا كةلك 
طول الوق  ومازليا وسيبقى ي خة القرار المياسل لمشلل الفمسطنير  وي واصل مع كل الفصائل الفمسطنينق 

خةون قرارا  م دون  دخل  وي ن يدعم م من نمنثمون الشلل الفمسطنير داخل وخارس لمسطنن  هم الةنن ن 
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لر كل ما ن خةوي  من قرارا . ولر يفس الوق  لإي  ال نمكن ليا لر مصر أن يقصر لر مد ند   اماً  دعماً 
 اللون ألهل غزة األشقا  وألهل الرفق ولكل الفمسطنيننن لر كل مكان .

لابر بنييا وبنن غزة مف و ق ل قدنم وأراف:  ال نمكن أن نقف المصرنون عاجزنن أمام  صار غزة  إن الم
ما ن  اج  أهل غزة من غةا  ودوا  و لمنم و واصل بنن اللائال   لال دود والملابر مف و ق ليقوم بدوريا 

ودعا مرسر اللالم إلى مياصرة الفمسطنيننن ووقول  إلى جايب م لينل  ق م  وبواجبيا  جا  أشقائيا لر غزة .
قمق وعاصم  ا القدس  وقال:  ي ن ي طمع إلى قنام الدولق الفمسطنينق بإرادة و أسنس دول  م المس  كامالً 

كباقر  لمفمسطنيننن   ى نلنشون أ راراً  الفمسطنيننن وعاصم  ا القدس الشرنف  ويدعو اللالم أن نقف سيداً 
اصرهم يائ م ويسائ م  هةا  ق م وي ن يدعم م وييب  ونلنشوا آمينن عمى أيفس م وأأبيا  األرض جمنلاً 

ويقف مل م لر يفس الخيدق  ويدعو اللالم أن نياصروي م لينل  قوق م عمى أرر م أرض لمسطنن 
 ال بنبق .

 31/9/1111المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 

 حصار عن غزةالورفعت  إال إذا اعتذرت "إسرائيل"مع  عالقتنا أردوغان: لن نطبع 58
   زل الشلل الجم وري الملارض لر  ركنا إلى وج  رئنس الوزرا  ال ركر رجل طنل أردوغان يدا ً 

ال ر   ق ل الفمسطنيننن األبرنا  وعدم الوقوف الى جايل   إسرائنل جايل  إلىل غننر موقف  وعدم الوقوف 
إن  إسرائنل  ظمم الشلل : ال  ا  المؤ مر الرابع ل زل اللدالق وال يمنق   خاللقالو  يظام سورنا الظالم .
جايل  إلىاجليا سناسا يا مع إسرائنل لر رو  ظمم ا لمشلل الفمسطنير. وسيقف الفمسطنير  وي ن ر 

الشلل الفمسطنير والشلول المق ورة لر البوسيق ومنايمار والصومال ولر كل مكان من اللالم . وأورح أن 
ل صار عن  رلع ا أنال ر  مارس  إرهال الدولق   إلى سابق ع دها قبل  بع إسرائنل  ركنا لن  لود بلالق  ا 

وشدد كةلك عمى وجول دعم القرنق الفمسطنينق   قطاع غزة  و ل ةر عن ال جوم عمى  أسطول ال رنق .
 ن غنر موقفيا من القرنق الفمسطنينق . أنملربًا عن نثق   بأن  كل المدن الفمسطنينق س   رر  وال نمكن 

 1/11/1111النيار، بيروت، 
 

  ض عمى حدود مصر الشرقية اسميا فمسطينىناك أر  :محمد سيف الدولة مستشار مرسي 59
أي  م مد سنف الدولق  القومرلمشؤون اللربنق المفكر  المصري مس شار الرئنس: ةكر  وار صفا  عاشور

ررورة اس لادة اس قالل مصر   هراألولى    عمى الرئنس م مد مرسر عرض قرن نن رئنسن نن ييو ن
رسم  ليا صيدوق اليقد  الةي االق صاديسكرنق  ومن اليظام و  رنرها من ال بلنق األمرنكنق السناسنق والل

وشدد سنف الدولق  لر  . ررورة  خمنص مصر من قنود ملاهدة كامل دانفند لر ر أ  النثاينق و    الدولى
هياك أرض عمى  دود مصر الشرقنق اسم ا لمسطنن اللربنق الم  مق  وسنظل  وار مع النوم السابع: أن  

نق الزمان  ل ةا أ د النثواب  الوطينق كما أي   قنقق  ارنخنق  ونجل أن ي ةكر دائما أن اسم ا كةلك إلى ي ا
خدما   الص نوير  وكان نقدم ل كومق الكنان االس را نجراليظام السابق كاي   سمن  إسرائنل الكيز 

 . بالمجان  وهةا لن ن كرر مع يظام مصر ما بلد النثورة
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سرائنل عدة أخطا   بأن ورل  األمن هياك اللدند من البيود  وةكر أن   لقد ار كب  الملاهدة بنن مصر وا 
أولونق عمى  اإلسرائنمر القومرورع األمن و  المصري... القومرأولونق أعمى من األمن  اإلسرائنمر القومر
أولونق لملاهدة كامل دنفند عمى  رمير لطى بشكل  ال ربموجل المادة السادسق   اللربر القومراألمن 
المش رك  وجمنع المصرننن عمى اخ الف طوائف م ومبادئ م و وج ا  م نرندون  لدنل  اللربرة الدلاع ملاهد

 .  مس السنادة الوطينق ال ر مك اال فاقنق ببيودها 
  بلد يكبق لمسطنن  وما  دث 1284لم نلرف المةابح إال مية عام  اللربرمق يع أن الوطن وأشار إلى أي   

 رباق لر  مع اخ الف السنيارنوها   لرغم اخ الل األمن الص نويردولق الكنان  رلح لن نخرس عن ند رل
سنيا    نث ال سنادة لمدولق المصرنق هياك  رأي ا  مصر بلد النثورة  لإن ال ادث الفاجلق لم نقع إال ل

 . بسبل ملاهدة كامل دنفند
 الق من الغرل ال اد  منق  أن  يقال عن الص الق االسرائنم مود م نىمن يا نق أخري  ةكر مراسميا 

ساد  لى األوساط السناسنق اإلسرائنمنق  جا  مس شار الرئنس م مد مرسر بلد  صرن ا   األخنرة لع النوم 
السابع    نث أعرب  مصادر رلنلق المس وي بال كومق اإلسرائنمنق عن أسف ا الشدند ل جاهل مس شار 

سرائنل.مرسر لمشئون اللربنق م مد سنف الدولق  ملاهد  ة  كامل دنفند  لمسالم الموقلق مع بنن مصر وا 
وأكد  المصادر اإلسرائنمنق ب كومق رئنس الوزرا  اإلسرائنمى بينامنن ي ايناهو ب ل أبنل  خالل  دننث ا 

 لإلةاعق اللامق اإلسرائنمنق  أي  بموجل ملاهدة كامل دنفند لإن مصر اع رل  بقنام الدولق اللبرنق.
سناسنق لمراسل اإلةاعق اللبرنق  إي  إةا كاي  هة  المواقف مقبولق من جايل الرئنس وقال  المصادر ال

المصري م مد مرسر  لنجل عمى اللالم بأسر  أن نلمم ب ا ون لامل دبموماسًنا مع مصر باألسمول المالئم  
   قمل ولى السناق يفس وطالب   ل أبنل بأن  لمن مصر رسمًنا عن موقف ا من  صرن ا  سنف الدولق.

وزنر البيا  واإلسكان اإلسرائنمى من ك مق شاس آرنئنل أ نئاس من أهمنق  صرن ا  مس شار مرسر  مل برًا 
أن اللالقا  اإلسرائنمنق المصرنق لم  ش د أي  صلند  ورلض الوزنر اإلسرائنمى أي مبادرة إسرائنمنق ل لدنل 

 نكون لصالح إسرائنل . المم ق اللسكري لملاهدة السالم  قائاًل:  إن ال لدنل لن
 31/9/1111اليوم السابع، القاىرة، 

 
 تنفي موافقة مرسي عمى لقاء بيريز المصرية الرئاسة 61

م مد مرسر عمى لقا  شخصنا   المصري موالقق الرئنسمصري يفى مصدر رئاسر : عبنر عبد المجند
األخنرة لينونورك  كما أشاع  شنمون بنرنز  خالل زنار   اإلسرائنمرإسرائنمنق رلنلق  من بني ا الرئنس 

كما زعم  جرندة  نسرائنل هانوم  أن الرئنس المصري أعرل عن موالق    من  نث و  .اإلسرائنمرال منفزنون 
 .الماررنوين   زنران/  لرالمبدأ  لمقا  مسئول إسرائنمر كبنر لممرة األولى مية اي خاب  رئنسا لمبالد 

 31/9/1111اليوم السابع، القاىرة، 
 

 فير مصر بفمسطين: نتابع عن كثب األوضاع بقطاع غزة ونعمل عمى استقرارهس 61
  إن مصر قدم  31/2 قال ناسر عنثمان  سفنر مصر لدي السمطق الفمسطنينق  نوم األ د: أ( ش )أ

 رنس مر اللمل ب  ل يالة ال دودي عمل آلنق عمل ملبر رلح  ر س نال  كبنرة لقطاع غزة  خاصق ل
هةا الصدد  رل يالخروس بمسنرا   شند بالدور المصر   الجملق   مرنفا أي  كان م وقلاً  اإلجازة األسبوعنق

  ولنس الخروس بمسنرا  رد مصر.
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 لرإجرا ا   س  دف قطاع غزة وما نجري اآلن  أي  إلى أي  ال  وجد ص فنق صرن ا   رويب  عنثمان  ل
أليفاق  قال إن كالق المق ر ا  مازال  قند و ول المق ر ا  المقدمق كبدنل ل ميطقق األيفاق عممنق أمينق.

الوق  ةا   إلى إدراك مصر لمورع الصلل بقطاع غزة وما نلاين  من  صار عمى  رالدراسق  الل ًا ل
مدار سيوا  عدة  مشددًا عمى أن مصر ال   دف إلى  جدند أو  شدند ال صار عمى غزة  و بةل كل 

 . صادياالقج دها إلي ا  لك ال صار و  سنن الورع 
 31/9/1111اليوم السابع، القاىرة، 

 
 السفير عثمان: استمرار منح الجنسية المصرية لمفمسطينيين من أم مصرية 61

  وجود  وج  13/2 لدي السمطق الفمسطنينق نوم األ د المصريالسفنر   يفى ناسر عنثمان: (.)أ.ش.أ
ررورة  ولر الشروط  مؤكداً بلدم ميح الجيسنق المصرنق لمفمسطنيننن من أم مصرنق   يمصر  رسناس

 والمسوغا  القايوينق الالزمق لم صول عمن ا.
 13/9/1111اليوم السابع، القاىرة، 

 
 التعاون اإلسالمي يؤكد مركزية قضية فمسطينمنظمة وزاري  63

اخ  م وزرا  خارجنق الدول األعرا  لر ميظمق ال لاون اإلسالمر اج ماع م ال يسنقر السيوي  :)وام(وكالق 
األمم الم  دة لر ينونورك. وجدد البنان الخ امر الصادر عن االج ماع  أكند  عمى مركزنق قرنق بمقر 

اإلسالمنق قاطبق وجدد الدعم الكامل من ميظمق ال لاون اإلسالمر  لألمقلمسطنن والقدس الشرنف  باليسبق 
 لقرنق لمسطنن اللادلق و قوق الشلل الفمسطنير اللادلق.

 1/11/1111االتحاد، أبو ظبي، 
 

 ميت رومني النتخابات الرئاسة األمريكية ممولو نتنياىو يمولون المرشح الجميوري :ىآرتس 64
 ل أبنل: لر إطار الكشف عن  ورط رئنس الوزرا  اإلسرائنمر بينامنن ي يناهو  لر  ممق االي خابا  

شر   أمس  عن أن هدر س  وي جرندةاألمنركنق لصالح المرشح الجم وري من  رومير  كشف   قنق أجر   
أمنركنا ن ودنا من الداعمنن لرومير و زب  لر  ممق االي خابا  الرئاسنق األمنركنق ال النق  هم  م موالً  12

من أصدقا  ي يناهو الةنن ن برعون عادة ل مال   االي خابنق. وقال  إن مس شاري أوباما وج وا اي قادا  
يفى ي يناهو هةا األمر وشدد عمى أي  ال ن دخل لر لي يناهو مؤخرا لكوي  ندعم رومير عميا  لنما 

ة أي ا دقق  لر قائمق الم برعنن لرومير لر األنام المارنق وقاري  ا جرنداالي خابا  األمنركنق. وأرال  ال
بأسما  الم برعنن والداعمنن لي يناهو  ولم  جد أنا من الداعمنن لي يناهو قد  برع ألوباما. بنيما هؤال  

ل زل المنكود  ألف دوالر ل مونل  ممق ي يناهو ل جدند اي خاب  رئنساً  351 برعوا بمبمغ  12 العالم مولون 
 ال اكم.

 1/11/1111الشرق األوسط، لندن، 
 

 اىوأوباما لعدم لقائو نتني يياجمرومني  65
باراك من  رومير الرئنس  الي خابا  الرئاسق األمرنكنق هاجم المرشح الجم وري: برهوم جرانسر - الياصرة

ي يناهو لر هة  األنام واالك فا  بم ادنثا  ها فنق مل  رئنس الوزرا  اإلسرائنمر بينامنن أوباما للدم لقائ  
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وقال رومير لر خطال ل   إن الرئنس أوباما نواصل عدم اس نلال ما نجري لر الشرق األوسط  ولنس 
  لقد  إسرائنل من أن ندعم أوباما  دالً رومير  ب وأرافلدن  اس را نجنق لم فاظ عمى المصالح األمنركنق. 

  وهو األمر األكنثر ررورة إلظ ار  جم  إسرائنل ورل ا لر درجق م دينق  وهو نرلض لقا  رئنس  كومق 
 ال رامن مل ا.

 1/11/1111الغد، عّمان، 
 

 "المؤتمر الييودي العالمي" يحّذر تل أبيب من حرب "كارثية" مع إيران 66
س  المؤ مر الن ودي اللالمر  رون الودر من  فّرد الجنش اإلسرائنمر لر  وجن   ةر رئن :الياصرة  برلنن

ة دنر جرندوقال الودر لر  صرن ا  يشر  ا  رربق عسكرنق رد إنران  واصفًا منثل هةا ال جوم بع كارنثر .
يفس ا لر    أعاد  وسائل اإلعالم اللبرنق يشرها باه مام   إسرائنل س جد31/2شبنغل األلماينق  نوم األ د 

وأشار إلى ا  مالنق أن  كون  عزلق عن  مفائ ا إةا ما أقدم  عمى م اجمق إنران بمفردها   عمى  د  قدنر .
الروانا  ال ر   ّدنث  عن سلر إنران إلي اس قيبمق يوونق غنر ص ن ق  مس ةكرًا ما  صل لر اللراق إبان 

بلد عدم صّ ق هة  المزاعم  قائاًل  لقد أخطأ بزعم وجود أسم ق دمار شامل لن بّنن لنما  1113غزو  عام 
 المج مع الدولر لر هةا ال ال وقد نكون مخطئًا باليسبق إلنران أنرًا    سل الودر.

 1/11/1111قدس برس، 
 

 !"زعيمًا لمعالم اإلسالمي"أردوغان «: "الحرية والعدالة"المؤتمر الرابع لـ 67
عمى    مر الرابع االس نثيائر ل زل اللدالق وال يمنقالمؤ لر جال رجل طنل اردوغان  : م مد يور الدنن

مدي ساع نن ويصف الساعق لر مسار ال ارنخ ال ركر واللنثماير  ولم نس نثن كلاد     نق السمطان م مد 
 الفا ح والسمطان سمنم األول والسمطان سمنمان القايوير.

سالمر سزائر قراقو ش  ينقوسنا بأبنا  شلر لمشاعر ال ركر اإل  المؤ مرال رور لر  ّنا اردوغان  و 
ومقدوينا وسراننفو والقاهرة والقوقاز ورام اه ويابمس والقدس والسمنماينق وبغداد ومكق والمدنيق الميورة  لكي  
دلل وغنرها وصف الملاررنن السورننن بأي م  لر سناق السالم لمدن سورنق منثل دمشق و مل والرقق وا 

 ا لم نشر الى أي مدنيق إنراينق لر سناق  لداد  األنثنر.بنيم«  رل االس قالل»لر « أبطال»
ة عدد اردوغان أسما  الرنوف األجايل وكايوا إجماال قمنمر اللدد  ومن بني م الرئنس المبياير السابق  وا 
أمنن الجمنل  لقد  ظر خالد مشلل لدي ةكر اسم  بال صفنق األكبر لر ظل غنال الرئنس الفمسطنير 

هةا عمى مال ظق اي  باس نثيا  وجود رئنس إقمنم كردس ان اللراق مسلود البرزاير لإن م مود عباس. ونف ح 
قد غمل عمى ال رور اإلسالمر منثل الرئنس المصري م مد مرسر وخالد مشلل « اإلخواير»الطابع 

وراشد الغيوشر  مع مال ظق غنال اي شخصنق شنلنق بارزة رسمنق كاي  ام غنر رسمنق  عمما بأن اللدند 
المسؤولنن الشنلق لر الميطقق ومي م لبيان قد وّج   ل م الدعوة لم رور من دون أن نمّبوها. وكان  من

رلض رئنس ال كومق اللراقنق يوري المالكر المشاركق ا  جاجا عمى إعالن  مان   لطارق ال اشمر 
 الم كوم باإلعدام.

لجدند م مد مرسر م مينا ان ن  قق وأ ال اردوغان السلر لكسر ال صار عمى غزة الى الرئنس المصري ا
 ةلك بج ود . وقال اي  ما لم  ل ةر اسرائنل عن  ادنثق مرمرة لمن  لود اللالقا  ال ركنق مل ا أبدا.



 
 
 

 

 

           31ص                                    1637 العدد:               1/11/1111اإلثنين  التاريخ:

وبلد الظ ر ألقى رنوف أجايل كمما  امام المؤ مر  مي م رئنس المك ل السناسر ل ركق  ماس خالد 
لقط بل عمى اللالم االسالمّر. وأعرل عن شكر  ل ركنا مشلل الةي بانع اردوغان زعنما لنس عمى  ركنا 

عمى دعم ا لفمسطنن  كما اعمن دعم  لمملاررق لر سورنا   ى الي انق. وأعرل عن امم  لر ان نم قر 
 األخوة األ راك لر القدس.

وكرر الرئنس المصري م مد مرسر دعم مطالل الشلل السوري والشلل الفمسطنير مشنرا الى المصالح 
  ركق لمصر و ركنا.المش

عروا جدندا لر المجيق المركزنق لم زل مي م يلمان  جدد المؤ مر كما كان م وقلا ألردوغان وادخل 
 قور ولمش وسمنمان صونمو وعنثمان جان وغنرهم.

 //، السفير، بيروت
 

 ا... تصاعد التخوف من احتمال تقسيم سوري"المناطق المحررة"مع تزايد  68
مع  باطؤ الج ود الدولنق لم ل لر سورنق  وا  دام الملارك وا ساع يطاق ا  ن خوف : أ ف ل -بارنس 

أررًا »السورنون والقوي الدولنق واإلقمنمنق ومراقبون من  قسنم سورنق  ونرون لر ال طورا  المنداينق 
 لفورى مس قبمنق عمى الصلندنن الداخمر والدولر.« خصبق

 نث لم نلد لقوا  الرئنس السوري بشار األسد « م ررة»امق مياطق وبدأ  قطنع األرارر السورنق مع إق
ألف شخص  ب سل مصادر لريسنق  من اصل شلل سورنق البالغ  سمطق عمن ا. ون ولى  والى 

ممنون يسمق  سننر أمورهم بأيفس م لر هة  المياطق الواقلق لر شمال البالد قرل  ركنا  وجيوبًا  عدد  
 نق الملاررق المسم ق.قرل األردن      ما

وبالطرنقق ةا  ا  بدأ  والى ممنوير كردي نقنمون لر مياطق موزعق لر سورنق من الشمال وصواًل إلى 
 شمال شرقر البالد   يظنم صفول م مع رغبق لر  شكنل يواة دولق.

اليظام  الجنش السوري ن رك م نقومون بةلك.»ونري لابرنس بااليش األس اة لر جاملق لنون النثاينق أن 
لنس  لدن  اإلمكايا  لإلمساك ب ة  المياطق. وهو نلمم من جايل آخر ان األكراد ملاررون بقوة لمجنش 

 ونلنش  والى ممنون كردي أنرًا لر دمشق و مل.«. السوري ال ر  و مك ورقق لر ندن 
  كم ةا ر لر الجيول.ألف يسمق( قد  غرن ا أنرًا لكرة اقامق ميطقق  وأكد بااليش أن األقمنق الدرزنق )

لكن مخاطر ال قسنم مصدرها األقمنق اللمونق ال ر ني مر إلن ا الرئنس السوري وال ر إةا شلر  أي ا وصم  
الى ورع منؤوس مي   نمكن ان  مجأ إلى ملقم ا لر الميطقق السا منق غربًا  لر جيول غربر  مص 

لر المئق من  اة. و شكل األقمنق اللمونق  والى وصواًل إلى مرلأ الالةقنق الم وسطر إلى الشمال وي و  م
 الشلل.

عممنق ال قسنم لنس  واقلًا ب د ةا    لكن اةا سقط يظام بشار األسد لمن الوارح ان »ونقول بااليش ان 
لر المئق من  عمى السا ل لنما سنأ ر قسم من المسن ننن أنرًا )« اللموننن سن  صيون لر مياطق م

 هة  الميطقق. الشلل( لمجو  الى
لر المئق من الشلل( السمطق لإن الروس واإلنرايننن سنك فون  وأراف اي  اةا  ول  الغالبنق السينق )

بإبقا  اللموننن المدعومنن من قبم م  لر هةا القسم من السا ل السوري  نث  ممك موسكو لر طرطوس 
 قاعد  ا الو ندة لر الشرق األوسط.
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ال قسنم المف و  عمى كل اال  ماال  نظ ر  لنمكن أن نوقظ ةلك رغبا  لر ما إن نبدأ »وقال بااليش 
م وقلًا ان   صل « ال قسنم لر لبيان الةي نمكن أن ندخل  ربًا كما لر النثماينيا  او   ى اللراق او  ركنا

 لر سورنق عممنا   ر نل سكان كبري ومجازر او   ى  ط نر.
 //، الحياة، لندن
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 وائل أبوهالل
مععن المععو  الععةي أراد  لعع  عععدّو ؛ إلععى ال نععاة ال ععر قععّدرها اه لعع  نيطمععق  خالععد مشععلل  غنععر عععابى  بمععا ُدب ععر 
وُندّبر ل  من عدّو   ابع  العدول  وكأّيع  اسع مّد مّمعا رآ  لعر المعو  عزنمعًق مرعاعفًق عمعى معا نم مكع  معن هّمعق 

 ان  أخًا مسممًا   ناللا ن رأس  قائمق ال ق  لر جاملق الكون .   وّقد  مّنز ب ا مية أن ك
لفر منثل هة  األنام قبل خمسق عشر عامًا  وهو لعّما نكمل السي نن بلُد لعر رئاسع   لممك عل السناسعر ل ركعق 
 ماس الف ّنق )لعر ةلعك الوقع (  وقبعل أن نكعون ةلعك االسعم الخالعد لعر  عارنخ الصعراع معع اللعدّو الصع نوير  

بعععل روربمعععا  –لعععرض  مشعععلل  لم اولعععق اغ نعععال هعععر األلشعععل لعععر  عععارنخ االغ نعععاال  السناسعععنق الصععع نوينق ن 
 من ج ق آلنق إلشال ا   –اللالمنق 

نفنق هةا الشال األربلنير الم دّنن ال ادي  لنزا م  ع اولق  السناسق و دهاقيق  الفصائل؛ لإةا اس قام    غمل 
أ الساسق نك شفون شنئا لشنئا ما نم مك  هةا القعادم الجدنعد  ليعادي الكبعار  مراوغ  م وهدوؤ  نسبق نثور  م. وبد

مكايا  قنادنعق؛ باإلرعالق لمعا أعط ع  هعة  الم اولعق الفاشعمق معن بلعٍد ععالمّر لشخصعن  .  من مقوما  ةا نق وا 
ر ةلععك غنععر المشعع ورة لعع –وقععّدر المراقبععون عيععدها أّيعع  لععوال إدراك اللععدو الصعع نوير ألهمنععق هععة  الشخصععنق 

لمعا أقعدم عمعى اغ نالع  ملّررعًا سعمل   االسع خبارا نق لم شعون  ورصعند عالقا ع  السناسعنق الياشعئق لعر  –الوق  
 الميطقق لمخطر وبالةا  مع دولق كاألردن بقنادة الممك  سنن.

 لر قنادة ال ركق ال ر شارك لر  أسنس ا   ص ب  نثمق -كما أصبح ُنمّقل بلد ةلك  -ونمرر الش ند ال ّر 
ر مع  اه؛ إة أّن هعة  الم اولعق كايع   –عّز يظنرها لر ال ارنخ الفمسعطنيّر  عمعى رأسع ا الشعنخ أ معد ناسعنن 

 وهو أ د أهّم األ داث ال ر نل ّز ب ا  خالد مشلل  لر  نا  .  –سببًا لر االلراس عي  
الٌّ عمعععى أع عععال وعيعععدما يس  رعععر  معععك القامعععا  السعععامقق ال عععر كايععع    ععع  قناد ععع  لعععر  معععك الف عععرة وهعععو شععع

األربلععنن يعععدرك الفعععرادة ال ععر  عععولر   لمشعععلل  لعععر القنععادة؛ لفعععر الرعععفق منثعععااًل ال  صععرًا القعععادة:  سعععن القنعععق 
وجمععال سععمنم وجمععال ميصععور ونوسععف السععركجر ويععاجر صععب ا ر م ععم اه جمنلععًا  ولععر غععزة: الشععنخ أ مععد 

براهنم المقادم ق وصال  ش ادة ر م م اه جمنلًا ... إّييعا إة ناسنن والدك ور الري نسر واسماعنل أبو شيل وا 
يس  رر هة  الكوكبق اللظنمق من القعادة لعر هعة  األّنعام يعدرك عظمعق هعؤال  الرجعال العةنن َخُمَصع  يفوُسع م 
معن  عّظ يفوِسعع م معن ج عق  والفرصععق ال عر  باهععا اه  لخالعد مشعلل  أن نلمععل معع هعؤال  اللظمععا  قائعدًا ل ععة  

  ر أيجب  م جمنلأ. ال ركق اللظنمق ال
 إّن من نس طنع قنادة هؤال  اللمالقق ال شّك أّي  وا ٌد مي م 

 لطوبى لمن مرى ش ندًا والدعا  بالنثبا  لمن بقر وما بّدل.
ومععع أن بدانععق  مشععلل  الوطيّنععق والنثورنععق  م ععّد ميععة مي صععف سععبلنينا  القععرن المارععر؛ إال أن مشععوار القنععادة 

والشعلل بعل واألّمعق بعدأ معن هيعا ... معن المعو    إّي عا  الُسعّيق  اإلل نعق: أطمعل  والرمزنق عمعى مسع وي ال ركعق
 المو   وهل لك ال ناة  بل رّبما نوهل مل ا لك المجد الةي نس  ّق  من نزهد  بالزخرف  
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 س ق عشر عامًا قاد خالل ا جنشًا من القادة لر الداخل والخارس  مي م الملروف ومعي م  سعب  أّن اه نلرلع  
لصعلوبا  وميلطفعا  وأ عداث ال  –وبال عالر هعو شخصعنًا  –لم نكعّل ولعم نمعّل  رغعم معا  لّررع  لع  ال ركعق 

شعععّك أّن ال عععارنخ سنسعععّجم ا  بعععل سعععّجم ا كم طّعععا  لاصعععمق لعععر  عععارنخ الصعععراع معععع اللعععدو الصععع نوير و عععارنخ 
اغ نععال اللظمععا  مععن القععادة الميطقععق ككععّل  لاإلبلععاد مععن األردن  واي فارععق األقصععى النثاينععق  ومععا  بل ععا مععن 

السناسننن واللسكرننن  وااليسع ال الصع نوير معن القطعاع  واالي خابعا  الفمسعطنينق ال عر  صعدر  ا  معاس  
ومععا  بل ععا مععن  سععم لععر غععزة  نثععم  ععرل الفرقععان  وأخنععرًا الربنععع اللربععر و داعنا عع  ال ععر كايعع  مي ععا الشعع ا  

هة  الم ّطا  وغنرها عبر  ا   معاس   بقنعادة  خالعد مشعلل  القنادي ل ماس إنثر خروج ا من سورنا ... كّل 
مي صععرة  نيععًا وصععامدًة  نيععا آخععر  لععم  ِ ععن ولععم   مععّوث ولععم ُنك ععل عمن ععا  يععازٌل عععن  ععّق أو  فععرنٌط بمبععدأ  لععم 

ُم ا دما  وش دا  ...    خمف وعدا لمشلل أو  ُخن ع دًا لألرض والمقّدسا   ةّم  ا يقّنق بنرا  وسج 
 ا  مشععرقق لععر سععفِرك الوّرععا  نععا  أبععا الولنععد    طغععى عمععى ِهيععٍق بشععرنٍق هيععا أو لمععٍم غنععر مقصععود إّي ععا صععف

 هياك 
قائعععدًا صعععمبًا عينعععدًا أمعععام ال  دنعععدا   -ب ولنعععق اه أواًل وععععوِن إخوايعععك نثاينعععًا  –لفعععر كعععّل هعععة  الم طعععا  كيعععَ  

كععّل لرصععق  مععو  لعع   لورععل ا لععر مقّدمععق  واألخطععار ال ععر   ععنط ب رك عع   ومبععدعًا م ّيكععًا موّلقععا لععر اسعع نثمار
 الركل الوطير  وبالةا  لر بيا  ميظومق عالقاٍ  سناسنق ملقدة  جمع بنن أقصى ال ياقرا  أ نايًا.

ال شعععّك أّن  خالعععد مشعععلل  عْبعععر معععرور  كعععّل هعععة  الم طّعععا  معععن االي صعععارا  والم عععن أصعععبح رمعععزًا لمسعععطنينًا 
إلععى األمععق اللربنععق واالسععالمنق سععوا  الشععلبنق أم الرسععمنق  وبمععغ أَلقععًا   ارنخنععًا  بععل و لععّد  هععة  الرمزنععق ل صععل

 ومكايًق يالس  رموزًا  ارنخننن لر اإلجماع عمن  مي جًا ولكرا وعاطفق و ّبا ...
واآلن وبلد خمسق عشر عامًا؛ ولر خطوة  ارنخنق لم نسبق  ل ا إاّل ال سن بن عمّر ررر اه عي ما عيعدما 

ام الجماعععق  ولععر ةروة هععةا األلَععق وِمععن أعمععى سععيامِق المجععد  وِمععن عمععى صعع وة الّيجومنععق وّ ععد األّمععق لععر ععع
أْن نموَي عيق جواد الش رة والسمطق  ونرّوَض َيْفسًا  -باب سام   ال ر ال  فارق   -وال رور  نقّرر هةا القائد 

 –ال نعاة  لن رّجعل بإراد ع  ال عرة أكنثعر معن رغب  عا لعر الجعا  و  -ال عر ةاق بلرعًا معن ر نق عا  – ّواقًق لمشع ادة 
دون نثورة   بل النثورة  دعو  أْن نبقى الرّباَن الةي نقود السفنيق والفارَس الةي ن مل الرانق  ال للقٍم لر ال ركق 
ّيمععا ولععاً  لمععن ولّععى  الولععود لمقععادة ل ععر مازالعع  ل ّنععق واّلدة  وال ليْرععٍل لععر الرجععال َلُجععلُّ رجععال  مععاس قععادة؛ وا 

سععن لمععن أّدي   لكععّن  مشععلل  نصععّر مطمئّيععا أن نلععود جيععدنًا لععر ال ركععق ال ععر شععارك لععر  أسنسعع ا و  نععًق أ 
 وقادها س ق عشر عامًا  مؤّكدًا رغب   أن نكّرس يموةجًا  نثورنًا  لر ال خمّر عن السمطق والمجد.

ّجمعع  عععن صعع وة القنععادة لععر قععد ول قععَ  لمخنععر نععا  أبععا الولنععد  وقععد أراد اه بععك خنععرا إن شععا  اه؛ لإّيععك إْن  ر 
 ماس لقد اع من  سيام القمول لر األّمق  لالّياس   ّل من نزهعد لعر دينعاهم  ومنثمُعك معن القعادة ال نخرجعون 

 من سا ق الفلل واألنثر   ى لو  ركوا الموقع؛ ل م نلطون لمموقع قنمق بلكس من  صيل م المواقع  
العدينا واآلخعرة بعإةن اه؛ لمعن  عرك شعنئا ه عّورع  اه خنعرا  أبا الولند  هعة  خطعوة سعنرلع اه ب عا ةكعرك لعر 

 مي ؛ وأي  الباّر بوالدن  وال الظ لك ال اه وال يزّكنك عمى اه.
وِطْل يفسًا  أبا الولند  لسنقّنض اه ل عة  ال ركعق معن ن معل ران  عا معن بلعدك قعويٌّ أمعنٌن لاألميعا  لعر  معاس 

ن  نث اي  ى مشوارك المرر   نبير عمعى معا بينع  ونكمعل معا بعدأ  .. كنثٌر  نمرر بالّركل مع إخواي  م
   ى  قّر عنوييا جمنلا بيصر عظنم  أو يم قى سوّنا ش دا  لر مقلد صدق عيد رّل كرنم 

مععدنح الرجععال لمرجععال درل مععا سععمكُ   و كععاٌر  مععا خبر ُعع ؛ لكععّن ال ععّر مععن الّرجععال مععن راعععى وداد ل ظععق مععع 
 اُ  وجوبًا إة  نّقيُ  مغادرَ َك مواقَع الّيفوة المر جى وسا ا  السمطق الم ابق األ رار  ونزداد الول
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لى لقا  نا  خالد  لر الخالدنن   وا 
 31/9/1111المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 يواف الزرو
ايظر إلعى أينعال اللعدو  وأينعال لمسطنن هر البوصمق دائما.. لإن أرد  أن  لرف خطورة ال دث والموقعف لع

اللععدو أخععة   ر جععف ميععة بععدانا  النثععورا  وال راكععا  الشععلبنق اللربنععق  لكععان هيععاك لععدن م: خععوف.. ولععزع.. 
وقمق.. وهعواجس الوجعود  خعوف معن لقعدان  كيعوز إسعرائنل اللربنعق  ال عر يج عوا لعر   قنق عا ومراكم  عا عمعى 

لممشع د  وقمعق  -الشعلبنق-معال ععودة اللروبعق والو عدة اللربنعق مدي أربلعنن عامعا  وقعد لقعدوها  ولعزع معن ا  
 من ا  مال اإلمبراطورنق اإلسالمنق القادمق.

وقد اس  رر هةا لدن م بسرعق هائمق هواجس الوجود والمسع قبل  لأعميع  الدولعق الصع نوينق  العق االسع يفار 
 نوينق عمععى الجيععول  وأخععري عمععى واليفنععر  وأخععة  اللنععون الصعع نوينق   ععابع األ ععداث وال طععورا   عععنن صعع

سععنفجر  -ولععق ال قععدنرا  اإلسعع را نجنق الصعع نوينق-الشععمال  والنععد عمععى القمععل مععن الععداخل الفمسععطنير  الععةي 
اي فارعع   المقاومععق الشععاممق عععاجال أم آجععال  خاصععق أن رنععا  النثععورا  اللربنععق سعع  ل عمععى لمسععطنن  ال ععر 

واي فارا  م  والمسألق مسألق وق  و وقن   لما دام هيعاك ا ع الل كاي  دائما وأبدا مم مق اللرل لر نثورا  م 
 س كون هياك اي فارا  ونثورا    ى ال  رنر.

 فمسطين في الوعي الجمعي العربي
لفمسعععطنن جعععز  معععن الجسعععم اللربعععر الكبنعععر  وهعععر البوصعععمق والمركعععز  لكمعععا هعععو مونثعععق لعععر صععع ف ال عععارنخ 

الععوعر القععومر اللربععر صععمنم الوجععدان اللربععر  وكايعع  لععر والجغرالنععا وال رععارة  لقععد ا  معع  لمسععطنن لععر 
الوعر اإلسالمر عمى ام داد األمق دائما سرة األمق اإلسالمنق  لكاي  وبقن  الجوهر والليوان لكل ما نجعري 
عمععى ام ععداد مسععا ق الععوطن واألمععق  وكايعع  جععز ا مععن خرنطععق الععوطن الكبنععر  وكععان شععلب ا جععز ا مععن األمععق 

 اللرنقق.
كعععق لمسعععطنن مل عععا دائمعععا كعععل الليعععاونن  وكعععل اللياصعععر  وكعععل األبلعععاد األخعععري الم لمقعععق باللقنعععدة  ممععع  ملر 

وال ونعععق واالي معععا  وال عععارنخ وال رعععارة والجغرالنعععا والمسععع قبل  وكايععع  لمسعععطنن البوصعععمق دائمعععا  هكعععةا يشعععأيا 
طن اللربععر  ومععا نوجععع و رعرعيععا و نثقفيععا و غععةنيا مععع  منععل أم ا يععا  لفمسععطنن هععر الجععوهر وقمععل األمععق والععو 

 لمسطنن ن داعى ل  سائر الجسد اللربر.
لإةا كاي  اللروبق قد  كرس  لر نثقالا يا و رانثيا ووعنيا عبر القرون المارنق  باع بارها كنايا وهونق وشع ادة 
ةا كايعع  اللروبععق قععد  فععر  عمنقععا لععر وعنيععا الععوطير القععومر  وايصععقم  كخرنطععق وا ععدة  اي مععا  ووجععود  وا 

ق م رابطعععق األوصعععال واألعرعععا   إةا معععا اشععع كى مي عععا عرعععو  عععداعى لععع  سعععائر الجسعععد باالي فارعععا  م كاممععع
 وال رامن وال واصل  لقد ا  م  لمسطنن عبر ال ارنخ موقع المركز لر كل ةلك.

 وقد أدرك قادة األمق هة  ال قنقق الكبنرة عبعر ال قعل ال ارنخنعق الم لاقبعق  وصعوال إلعى إبعراهنم باشعا العةي أراد
أن نو عد رععملر األمعق األلرنقععر واآلسعنوي  كمععا أدرك هعة  ال قنقععق قعادة وجيععراال  الغعرل االسعع لماري الععةنن  
قععرروا عبععر جممععق مععن المععؤ مرا  والونثععائق والوعععود وال ل ععدا  وال ععرول لصععل رععملر األمععق بإقامععق  الععوطن 

نق والةاكرة لعدن م دائمعا  معك  ال عرول القومر لمن ود لر لمسطنن   خشنق من الو دة والقوة اللربنق  ولر الخمف
 الصمنبنق  وال زائم الم ال قق  ال ر كان أشدها وطأة عمن م هزنمق  ممق بويابر  عمى أسوار عكا.
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كم ععم كععايوا نلرلععون ةلععك  ولععةلك   الفعع  و واطععأ  المؤسسععق االسعع لمارنق البرنطاينععق  والغععرل االسعع لماري  
ائق ال عععارنخ والجغرالنعععا  لعععا فقوا عمى  سعععونق لمسعععطنن  عمعععى أي عععا وال ركعععق الصععع نوينق  معععن أجعععل اللبعععث ب قععع

 أرض بعععال شعععلل لشعععلل بعععال أرض   وعمعععى أي عععا  األرض الموععععودة   لعععع شلل اه المخ عععار   لكايععع  الدولعععق 
 الص نوينق المخ مقق  خيجرا مسموما لر خاصرة األمق .

 فمسطين في ظل الثورات العربية
ق ال ععر قامعع  عمععى سناسععا  ال ط نععر اللرقععر و  جنععر أهععل لمسععطنن  أن   ععدأ ولععم نكععن ل مععك الدولععق المخ مقعع

و س قر لر قمل م نط من اللدا  اللربر  لاع مد  المؤسسعق الصع نوينق يظرنعق الجيعرال دانعان العةي   عدث 
عن  أن إسرائنل كالقمل المزروع لر جسم غرنل  وكر نبقى هعةا القمعل  نعا يابرعا ألطعول ل عرة معن العزمن  

 نئق المياخا  الم نطق ب    وما دام  المياخا  الم نطق ب  هر ب ر اللدا  اللربر  لقد  بيع   معك نجل  
المؤسسعق إسع را نجنا  ال عرول المف و عق الم صعمق عمععى كعل الجب عا  اللربنعق  الجيوبنعق والشعمالنق والشععرقنق  

 بل شي   روبا مف و ق عمى اللرل.
  وكعان ععدوان  زنعران عمعى الجب عا  اللربنعق العنثالث  العةي 1257لكان هيعاك اللعدوان النثالنثعر عمعى مصعر 

أسععفر عععن ا عع الل  إسععرائنل  لمرععفق وغععزة والجععوالن وسععنيا   أي مععا نلععادل نثالنثععق أرععلاف مسععا ق لمسععطنن 
  ل كععون آخععر ال ععرول اللربنععق مععع ةلععك الكنععان  بنيمععا 1263 قرنبععا  نثععم جععا    ععرل أك وبر/ شععرنن األول 

 لفمسطنينق بال  وقف.واصل اال  الل  روب  ا
لشن  روب  المف و ق رد الشلل الفمسطنير عمى ام داد مسعا ق لمسعطنن الم  معق  معن اليقعل الجيعوبر إلعى 
الجمنععل الشععمالر  ومععن الخمنععل إلععى يععابمس  مععع ال ركنععز االسعع نثيائر عمععى المدنيععق المقدسععق  وشععن ال ععرل  مععو 

مئعا  االج نا عا  وآالف الغعارا  الجونعق  إلعى  األخري عمى لبيعان عمعى معدي ي عو أربلعق عشعر عامعا  ويفعة
   الةي أي ى الوجود اللسكري الفمسطنير لر لبيان.  1241أن جا  عدوان واج نا  عام 

لقععد يجععح الكنععان لععر   قنععق يظرنععق دانععان لععر القمععل المععزروع عمععى المسعع وي اللربععر الرسععمر  ل قععق ال ععدو  
رة  ولكن بلد أن اس رخى الكنعان الصع نوير ي عو أربلعنن عامعا أربلنن عاما  قرنبا  كما أعمي  ميا نم بنغن م

   63أك عوبر  -هعة  آخعر ال عرول-بال  عرول معع اللعرل  بلعد أن أعمعن السعادا  أن  ال  عرول بلعد النعوم 
باس نثيا  المقاومق وال با  واالي فارا  الفمسطنينق الم صمق ال عر كايع  و نعدة لعر لرعا  الصعراع  وبلعد أن 

ئنل  اإلسعع را نجر ي ععو أربلععنن عامععا مععن األمععن وال ععدو  والمكاسععل اإلسعع را نجنق اللسععكرنق كععان  صععاد  إسععرا
واالق صععادنق وال طبنلنععق  ال ععر لععم  خطععر لععر بععال اآلبععا  المؤسسععنن لمدولععق الصعع نوينق  وبلععد أن   ولعع  كععل 

  م معد  سععينن كمعا ونثقعع-األ عداث لعر ميطقععق  الشعرق األوسععط  ميعة كامععل دنفعد لصععالح األجيعدة اإلسععرائنمنق 
و  ول  خالل ا ال ا  اللرل إلى يلما   جا   النثورا  وال راكا  الشلبنق اللربنق ل زلعزل المشع د  -هنكل

و قمل الملادال  وال سابا  و خمعط األوراق  ول سعقط يظرنعا  و  طعم  ابوهعا   كمسع   اع قعد الجمنعع أي عا 
 باقنق إلى األبد.

مععن القععادم اللربععر النثععوري الجدنععد  بععل إن عععددا مععن أقطععاب م  يبععأ  لأخععة  اللععنن الصعع نوينق  بععث قمقععا ولزعععا
بلعععودة الصعععراع إلعععى بدانا عععع  األولعععى  بوصعععف  صععععراع وجعععود ولعععنس صعععراع  ععععدود  لعععار فع ميسعععول ال فععععاؤل 
الفمسععطنير إلععى عيععان السععما   و لمععق اإلنمععان الفمسععطنير بععأن سععاعق ال سععال مععع  إسععرائنل  قععد  ايعع   وأن 

 اق رل ر نل اال  الل قد 
لسععؤال لمسععطنن عمععى أجيععدا  النثععورا  الشععلبّنق اللربنععق  أخععة ن فاعععل ميععة البععدانا   مععن نثععورة لنثععورة  ومععن بمععد 
لبمد  ولر األلق هياك دائما األمعل الفمسعطنير لعر إععادة  ر نعل األولونعا  واإلسع را نجنا  اللربنعق  بمعا نلنعد 
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الجمععععاهنر اللربنععععق  ال ععععر نلععععول عمن ععععا لععععر  لمسعععطنن إلععععى مكايععععق المركععععز والجععععوهر والبوصععععمق لععععر  سعععابا 
لععر م مععق   رنععر لمسععطنن  وميسععول  -إلععى جايععل الشععلل الفمسععطنير-ال سععابا  اإلسعع را نجنق وال ارنخنععق 

ال فاؤل الفمسطنير لر ةلك  كبنر  لالنثقعق باألمعق والشعلول اللربنعق ال   رلرعع وال    عز  وةلعك عمعى العرغم 
اللربنعععق لعععم  رلعععع شعععلارا  وأعالمعععا لمسعععطنينق  ولعععم  قعععم بعععإ راق األععععالم معععن أن النثعععورا  وال راكعععا  الشعععلبنق 

الص نوينق األمنركنق عمى سبنل المنثال لر  راكا  ا المركزنق والكبنرة  إال لر  عاال  قمنمعق  بعل ركعز  عمعى 
 رلع األعالم الوطينق والشلارا  المطمبنق االق صادنق واالج ماعنق الم منق.

طنن والقرنق من جوهر النثورا  وال راكا  والملاير والدالال   لاألمور واألوراع غنر أن ةلك ال نيزع لمس
سرعان ما س لود إلى سك  ا  ل  رنر لمسطنن لر مواج ق شاممق مع المشروع الص نوير ن  اس إلى شلول 

 م  ررة من الطغنان واالس بداد والفساد وال بلنق.
 استنفار صييوني وأولويات فمسطينية

لإن هةا الةي جري ونجري عمى ام داد خرنطق اللرل من نثورا  واي فارا  عاصفق بمقاننس لعم  واس  باعا 
 أ  لر  سابا  أع ى األج زة األمينق واالس خبارنق األمنركنق واإلسرائنمنق وغنرها  أنثار وال نزال  ةلك القمق 

ح اللععرل  وهععةا لععنس كالمععا الصعع نوير مععن سععنيارنوها  نثورنععق  غنععر الملععادال  والمععوازنن المسعع قبمنق لصععال
 إعالمنا اس  الكنا.

لاألدبنا  السناسنق اإلسرائنمنق لر أعقال هة  النثورا  اللربنق  وعمى األخعص مي عا النثعورة المصعرنق   ركع  
اإلس را نجننن والبعا نثنن والم ممعنن ومراكعز الدراسعا  لعدن م عمعى اخ الل عا  وكعةلك أقطعال الدولعق الصع نوينق 

عالمنععنن وأكععادنمننن وغنععرهم  مععن أجععل مواكبععق ودراسععق هععة  الم غنععرا  مععن أمينععنن وعسععكرن نن وسناسععننن وا 
 اللربنق  وم ابلق و دارك  داعنا  ا عمى الدولق الص نوينق. 

لأخة كل ندلر بدلو  ال  منمر ال يبؤي لنما ن لمق بالسنيارنوها  المس قبمنق  وعمى ي و خاص مي ا ال داعنا  
مع  إسرائنل   وعمى القرنق الفمسطنينق ومس قبل الصراع  لدخم  الدولق الص نوينق الم  ممق عمى اللالقا  

 عممنا لر  الق اس يفار و رقل واس لداد.
وللععل مععن أهععم الم عععاور ال ععر أخععة     ععل قمعععق الجععدل اإلسععرائنمر  وال ععر أخعععةوا ن  ععدنثون عي ععا لععر سعععناق 

با  معال إععادة الصعراع إلعى مربلع  األول  بمليعى  مساعر اال  عوا  وال عأقمم معع ال طعورا   معا ن لمعق   دنعدا
أن  لود القرنق الفمسطنينق ل   ل من جدند الوعر الجملر اللربر  واألجيدا  السناسنق اللربنق  وكعةلك معا 
ن لمععق بال  دنععدا  الوجودنععق  وبععةلك البلععد األميععر اإلسعع را نجر  ونطر ععون لععر الدولععق الصعع نوينق النععوم كالععق 

 عمى أجيدا  الجدل االس شرالر الم لمق بمس قبل  مك الدولق ال ر ال  يام أبدا. القرانا الساخيق
ل عر    عرك و لمععل عمعى مععدار السعاعق مععن أجعل بقائ ععا واسع مرارها  لععالجيرال لعر اال  نععاط  ععاموس جملععاد  

ممنن لعر أ د أبرز اإلس را نجننن لدن م  كان قد  ةر مبكرا عمى سبنل المنثال  معن  أن صعلود اإلخعوان المسع
مصر سنقمل موازنن القوي لر ميطقق الشرق األوسط وسنجر الميطقق إلى دوامق من عدم االس قرار   مؤكدا 
 أن ةلعععك سعععنغنر معععوازنن القعععوة لعععر الميطقعععق إلعععى األسعععوأ   مس خمصعععا:  أن اإلخعععوان المسعععممنن نشعععكمون القعععوة 

 مى ميطقق الشرق األوسط بأكمم ا .ال قنقنق لر الميطقق منثل  ركق  ماس  وهم ن طملون إلى السنطرة ع
وهعععو أ عععد أكبعععر الملاهعععد الدنينعععق الم طرلعععق -كمعععا دععععا ال اخعععام نسعععرائنل روزن العععةي نعععرأس مل عععد   سعععومن   

المسعن ننن لعر اللعالم إلعى ال لعاون معع  -بإسرائنل  ونمنثل ملسكر ال اخاما  والم دنينن والمس وطينن الن ود
ق  شععع دها مصعععر والعععدول اللربنعععق األخعععري   بعععدعوي  أن النثعععورا  إسعععرائنل رعععد معععا رأي أيععع   صععع وة إسعععالمن
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الشععلبنق ال ععر  مععوس ب ععا دول الميطقععق لععن  شععكل خطععرا شععدندا عمععى إسععرائنل و الشععلل الن ععودي  ل سععل  بععل 
 عمى المج مع الدولر أنًرا  وس رسم خرنطق الكون من جدند ومسار اإليساينق .

المسممون اآلن أمام أعنييا   لكن المشكمق لر رأي ال اخعام أن وأراف  ال أ د نلمم أي لصل  ارنخر نك ب  
 ؤول األوراع لر الي انق إلى ما دعا  بع اإلسالم الم شدد   ولر  زاند المد اللروبر لر الدول اللربنق  و هيا 

سع لداد  م ف  ربق اإلسالم وسنف   ول إسرائنل   مخ  ما:  ال وراة  لمميا أن اإليسان ال قعر هعو معن نقعوم باال
 لم رل رد عدو   وأيا من يا ن ر أ وقع أن نسنطر كل من اإلسالم واللروبق قرنبا جدا عمى الدول اللربنق .
ولر هةا السناق االس لدادي الص نوير لمواج ق ال  عدنا  المسع قبمنق  كعان هيعاك  لعدن م معن أل عى برعرورة 

نن  بغنععق ا  ععوا  الممععف الفمسععطنير و  ننععد  الم ععاق بال سععونق السناسععنق قبععل أن  فععو  الفرصععق مععع الفمسععطنين
غعزة  إلسعقاط ما قبعل -مؤق ا  ومي م من دعا إلى   رك الجنش اإلسرائنمر عمى الجب  نن الشعمالنق والجيوبنعق

أن ن طعور ونسعع ف ل خطععر الجب عق المصععرنق  ومععي م مععن أخعة ن ععرض الغععرل عمعى رععرورة ال  ععرك بالسععرعق 
سعععالمنق معععن اإلمسعععاك بالسعععمطق لعععر مصعععر وغنرهعععا  عمعععى اع بعععار أن الممكيعععق  قبعععل أن  ععع مكن ال ركعععا  اإل

 اإلسالم نشكل دائما الفزاعق المرعبق لمغرل.
ولكعععن  وعمعععى الجايعععل اآلخعععر الفمسعععطنير  وكمعععا  رصعععد اللعععنن الصععع نوينق ال طعععورا  اللربنعععق بقمعععق و عععرص 

ق  ني ظععرون بععدورهم مشعع دا و  منععل واسعع لداد  لععإن الفمسععطنيننن عمععى اخعع الف اي مععا ا  م وأطنععال م السناسععن
عربنا نثورنا  قنقنا نقمل األوراع والموازنن وال سابا  الص نوينق  ونقرل ساعق المواج ق الشاممق وال  رنر 

 والخالص من اال  الل.
وللم عم ن سععا لون: أنععن لمسععطنن النععوم بلععد ي ععو عععامنن  قرنبعا مععن النثععورا  وال غنععرا  اللربنععق مععن هععةا ال مععم  

ر أجيدا  النثورا  اللربنق  نثم م ى نا  عري ن عداعى الجسعد اللربعر كمع  اي صعارا ل عا لعر األلعق وأنن القرنق ل
 الميظور  

إلعى إععادة  ر نعل األولونعا   -إلى جايل الرنا  النثورنعق اللربنعق-غنر أن هةا األلق الفمسطنير ن  اس أنرا 
ق اال ععع الل  ال نسعععر سعععوي اللعععدو الوطينعععق الفمسعععطنينق  لالمشععع د الفمسعععطنير الميقسعععم والم فكعععك لعععر مواج ععع

 الم ربص دائما.
لمشععروع المقاومععق والج ععاد وال  رنععر  نسعع دعر لععر مقدمععق مععا نسعع دعر  إ بععاط كععل السععنيارنوها  الم شععائمق 
ال ععر  بععث هيععا وهيععاك  سععوا  عمععى مسعع وي  كععرنس األمععر الواقععع االيقسععامر  أو عمععى مسعع وي إقامععق دولععق لععر 

لع   نيعا  وغنرهعا  وةلعك عبعر المصعال ق والو عدة الفمسعطنينق لعر الخيعادق  غزة ميفصمق ععن الرعفق كمعا روس
والبيععادق  كعععر  كعععون لمسعععطنن كل عععدها طمنلعععق األمعععق لعععر مشعععروع المواج عععق وال  رنعععر  وكعععر  كعععون البوصعععمق 

 ال قنقنق لما هو آ  لر المش د الصراعر مع اللدو.
 31/9/1111الجزيرة نت، الدوحة، 
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 باراك رابند
نقدر وزنر الخارجنق النغدور لنبرمان بان اليظام االنراير نقف أمام ارطرابا  داخمنق  ادة كفنمق بعأن  عؤدي 

كي نجق لملقوبا  الدولنق والررر الشدند الةي ل ق باالق صاد االنراير. لفر مقابمق شاممق مع  –الى اسقاط  
  ونصععف 1113نقععدر لنبرمععان بعان االي خابععا  لمكينسعع  سع أ ر مبكععرا لععر النثمعث االول مععن اللععام « ر سهعد»
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اكنثر معن بصعقق لعر »خطال رئنس السمطق الفمسطنينق م مود عباس )ابو مازن( لر الجملنق اللمومنق باي  
 «.الوج 

اسعرائنل ميعة  سعمم م عام ميصعب .  هة  هر الجملنعق اللمومنعق الرابلعق ال عر نعأ ر الن عا لنبرمعان كعوزنر خارجنعق
ومععع أيعع  نيفععر ةلععك  اال ان شععنئا مععا لنعع   غنععر. لقععد بقنعع  مواقفعع  عمععى  ال ععا لععر ملظععم الموارععنع  ولكععن 
االسعععمول  غنعععر قمعععنال.  ماسعععق بدانعععق الوالنعععق خفععع   عععد  ا: االجوبعععق ال عععر اعطاهعععا لنبرمعععان عمعععى بلعععض معععن 

 الشؤون با   دبموماسنق لمغانق. 
كععل مععا قم عع  قبععل »قععول لععر غرل عع  لععر ليععدق رنجيسععر بلععد نثالنثععق انععام مععن المقععا ا  السناسععنق.   ن«لععم أ غنععر»

 «.عشرنن سيق  هو ما اقول  النوم. ربما اللمر. مع الكبر ال نلود لدنك طاقق ليطح كل وا د
اللالقا  لر االسابنع االخنرة كان لنبرمان أ د اللياصر الباعنثق عمى االع دال لر كل ما ن لمق بال و ر لر 

مععع الوالنععا  الم  ععدة. لقععد اع قععد بايعع  أل ععق رععررا بالععدول نن. ومععع أيعع  نم يععع عععن اي قععاد السععبنل الععةي ا خععة  
رئععنس الععوزرا  بينععامنن ي ينععاهو رععد االدارة لععر االسععابنع االخنععرة  اال ايعع  نمكععن الف ععم مععن أقوالعع  بايعع  نعع  فظ 

 عمى قسم مي  عمى االقل. 
 وجد خاللعا  لعر العرأي ولكعن »  نقول لنبرمان. «قر وجدي منثل الوالنا  الم  دةال نوجد بدنل ل منف  قن»

لر الي انق نوجد ما هو مش رك أكنثر مما هو مقسم. برأنر ال وار مع االمرنكننن )لر المورعوع االنرايعر( ال 
ل عر نمكعن نجل أن نكون لر وسائل االعالم. اةا كاي   وجد خاللا   ل ياك اللدنعد معن الم العل والقيعوا  ا
ايعا لسعع  »يقعل الرسعائل معن خالل عا. وعمعى االدععا  بعان رئععنس العوزرا  أدار هعةا لعر وسعائل االععالم أجعال: 

 «. ياطقا بمسان بنبر. أيا لقط امنثل موقفر. هةا نجل ان نكون لر القيوا  المياسبق
ميشعد  اليعووي لعر  من بنن وزرا  ال كومق الكبار لر اسرائنل  لان موقف لنبرمان لر موروع ال جوم عمى

انععران هععو اكنثرهععا إنثععارة لمفرععول. لفععر اسععبوع مععا نرععلوي  لععر ملسععكر المؤنععدنن  وبلععد اسععبوع مععن ةلععك لععر 
 ملسكر الملاررنن. اما هو من يا ن   لنبقر عمى الغموض ونرلض الرد عمى اي سؤال لر هةا الشأن. 

االق صعععادي عمن عععا  كعععر   جعععر وهعععو نفرعععل ال عععدنث ععععن الملركعععق الدولنعععق للعععزل انعععران وممارسعععق الرعععغط 
عمععى « هعدر س»بريامج عا اليعووي. هععة  ملركعق نوجععد لوزار ع  لن ععا دور ةو مغعزي. لعر بدانععق االسعبوع اطملعع  

ونثنقععععق داخمنععععق أعععععد  ا شععععلبق االسعععع خبارا  لععععر وزارة الخارجنععععق  وبموجب ععععا أرععععر  اللقوبععععا  عمععععى انععععران 
 باق صادها أكنثر مما قدر   ى االن.

يععع  الععععى جايعععل ال قععععارنر االسعععع خبارنق والرسعععائل الدبموماسععععنق  لايععع  ن مقععععى غنعععر قمنععععل مععععن ونعععروي لنبرمععععان با
الملموما  عما نجري لر انران من اصعدقا  وملعارف شخصعننن  نعةهبون ونخرجعون معن والعى الدولعق بشعكل 
 دائععم. بلرعع م  رجععال أعمععال وآخععرون دبموماسععنون أجايععل  مععن أةربنجععان  جورجنععا  ارمنينععا ودول اخععري لععر

 اال  اد السولنن ر السابق.
الورعع لعر انعران وا سعاس رجعل الشعارع »  نروي لنقول. «اس م ع بال دنث مع من نزور هياك ونري يفس »

هو الكارنثق االق صادنق. لفر هةا االسبوع لقط كان  خفنعف ارعالر لعر قنمعق العلاير االنرايعر. نوجعد يقعص لعر 
 «.  اولون ال رل من الدولق ونخرجون أموال م مي االمي جا  االساس  ار فاع لر الجرنمق. الياس ن

لم أجعِر اسع طالعا  ولكعن معن م ادنثعا ر معع معن نعزور انعران  لعو كعان اجعري اسع ف ا  شعلبر عمعى البريعامج »
لععر المائععق مععن اليععاس الخنععار النثععاير. ل ععةا ال نليععر أي ععم رععد  41 – 61اليععووي أو جععودة ال نععاة  الخ ععار 

 «.نن الن ندللوا هة  االنثمان المجيويقاليووي  ولكي م غنر مس لد



 
 
 

 

 

           38ص                                    1637 العدد:               1/11/1111اإلثنين  التاريخ:

ونل قعععد لنبرمعععان بععععان اللقوبعععا  عمعععى انععععران  لطعععر نثمارهعععا وأن  لاظم ععععا لعععر االشععع ر القرنبععععق القادمعععق  مععععع 
مظععاهرا  الملاررععق »  كفنمععق بععان  ععؤدي الععى سععقوط اليظععام. 1113االي خابععا  الرئاسععنق النععران لععر  زنععران 

برأنعر سع كون نثعورة   رنعر باسعمول »  نقعول. «  سع لود  بشعدة أكبعر1112ال ر كاي  لر انران  لعر  زنعران 
 «.انراير. لقد مل الجنل الشال هياك ان نكون رهنيق ونر ر بمس قبم 

لععر كععل الم ادنثععا  ال ععر اجراهععا مععع وزرا  الخارجنععق  عمععى هععامش الجملنععق اللمومنععق   ععنث م لنبرمععان عمععى 
. اةا  صععل هععةا  قععال ل ععم  عمععى الغععرل أن نكععون مسعع لدا االسعع لداد السعع ئياف اال  جععاس الععداخمر لععر انععران

أع قعد أن عمععى العرئنس االمرنكععر ان نعدعو الشععبال لعر انععران »ل أننعد الم ظعاهرنن  سناسععنا واق صعادنا أنرععا. 
لععر المععرة السععابقق  لععم ن وقععع الغععرل ةلععك وكععان م رجععا. أمععا هععة  المععرة لععنمكن ل ععةا أن »  نقععول. «الععى النثععورة

 «.اليظام. عمى اسرائنل اال  لرقل ةلكنؤدي الى سقوط 
رغم الفعوارق لعر العي ج معن المسعألق االنراينعق  بعنن لنبرمعان ورئعنس العوزرا  ي ينعاهو نل قعد وزنعر الخارجنعق بعان 
خطال ي يناهو لر الجملنق اللمومنق  بما لر ةلك عرض القيبمق اليوونق االنراينق  كعان أمعرا صع ن ا عممع . 

االيجعاز هعو أن المورعوع »  نقعول. «نعع ن  عدث ععن الرسعم وععن الخعط اال معرنمكن الر ك  ولكعن الجم»
رلعع الععى العوعر اللععالمر  أيع   شععاهد ال مفزنعون ل ععري بععان الجمنعع نبععث ةلعك. بلععض الخطعوا  الدولنععق أنرععا 

 «.كاي  ل  دئق اسرائنل  وبدون هةا أشك لر أن اللقوبا  كاي  س فرض
ى السععفارا  االمرنكنععق لععر الععدول اللربنععق ا  معع  أسععاس االي بععا  لععر الفععنمم عععن اليبععر م مععد واالع ععدا ا  عمعع

خطابععا  الزعمععا  لععر الجملنععق اللمومنععق  وعمععى رأسعع م الععرئنس اوبامععا. وا ادنععث الععرواق بععنن رؤسععا  الععدول 
ووزرا  الخارجنق  عين  أساس بالورع الداخمر لر الدول اللربنق. بلد ةلك ب نث  ال رل االهمنق لر سورنا 

ي االنراير. امعا المورعوع الفمسعطنير  العةي كعان السعيق المارعنق لعر مركعز اه معام الجملنعق اللمومنعق  واليوو 
 لقد د ر الى الزاونق. 

خطال ابو مازن لر الجملنق وقع لر ند لنبرمان كنثمرة يارجق. لوزنر الخارجنق ندنر ميعة ععدة اشع ر  ممعق 
الشأن  بقر لظا.  قنقق أن ابو مازن ا  م اسرائنل بع سمبنق رد رئنس السمطق  بل ودعا الى  غننر . لر هةا 

ساعد  لنبرمان عمى عرر  كمن لعنس شعرنكا « يكبق جدندة»لر الرفق الغربنق وب خطنط «  ط نر عرقر»
 « لمسالم

هة  هر المرة النثاينق ال ر ييقل ل  لن ا سمفق   نح لع  دلعع »  نقول. «خطاب  كان أكنثر من بصقق لر الوج »
موظفر السمطق الفمسطنينق  وهو   ى لم نقل كممق شكر وا دة. رون  لوزنر الخارجنق الفريسر  الروا ل لكل

كععل االمععور ال ععر للمياهععا )لمسععاعدة السععمطق الفمسععطنينق  ل. ر( لععر االشعع ر االخنععرة وهععو لععم نكععن عمععى عمععم 
 « بةلك عمى االطالق. وقد ل ح الجمنع عنوي م

خععري ممعع  ابععو مععازن  وان السععلودننن والقطععرننن  وقفععوا عععن   ونععل ونععدعر انرععا بععان الععدول اللربنععق هععر اال
االموال لمسمطق الي م غنر مس لدنن الن نرون المال نرنع هبعاً . وعمعى سعؤال اةا لعم نكعن هيعاك خطعر لعر 

لر هة  الم ظعق  وجعد لورعى. ابعو معازن »أن ةهال ابو مازن سنخمق لورى  مر باسرائنل نجنل لنبرمان: 
نشععل للالنععق سععالم لنععاض  ال نجبععون الرععرائل   وجععد منمنشععنا   لععود لملمععل لععر المععدن نلرقععل لقععط. ل ععو 

 «. الفمسطنينق
البعو معازن  والعةي نميعع يمعو « ال عيفس االصعطياعر»ونل قد لنبرمعان بعان عمعى اسعرائنل ان  وقعف معا نسعمن  

 قنادة جدندة ونزند خطر سنطرة  ماس عمى الرفق الغربنق انرا. 
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  نقععنم ا صععال مععع م الععل لمسععطنينق   ععةر امامعع  مععن أن  مععاس  خطععط لالسعع نال  عمععى ونععروي لنبرمععان بايعع
السععمطق. ونععرلض وزنععر الخارجنععق القععول مععن هععم اولئععك الفمسععطنينون  ولكععن نمكععن ال قععدنر بععان بلرعع م عمععى 
  االقل هم من الملاررق الداخمنق البو مازن  منثل مس شار عرلا  السابق  م مد رشند  وكبنر لع ح السعابق

 م مد د الن.
ايا ا  دث مع بلض هعؤال  »  نشدد. «نوجد النوم لر السمطق ما نكفر من البدائل  ال ر هر لنس   ماس»

االشعععخاص وهعععم نقولعععون ان معععن نلعععزز ابعععو معععازن هعععر اسعععرائنل والوالنعععا  الم  عععدة. أبعععو معععازن رعععائع. زميععع  
 «.  ماسايقرى. ال  اجق لالي ظار  اال اةا ارند يقل المف ا  مباشرة الى 

الشعلل هيعاك نلعرف كعم هعو »وندعر لنبرمان بان االرطرابا  الداخمنق لر السمطق رد ابو معازن   لعاظم. 
نسععالر الععى الخععارس. لععر السععيق االخنععرة كععان لععر بععارنس أكنثععر ممععا كععان لععر قمقنمنععق. لمنكشععف عععن  سععابا   

 ما مصم ق  ل ما لنسا ولننن. رشند البيكنق و سابا  ابيائ  وكل االمالك. ايظر ما نقول  د الن ورشند. لدن
 ««.اوكر»رد ابو مازن. أ د أعطى ل ةا « اللربنق»  دث لساع نن لر شبكق 
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