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 ذا كنتم تريدون السالم فقعطونا حقنا بإقامة دولتنا المستقمة إ: لإلسرائيميينعباس  1

كحػدود لػدولننا الفميػطينيةال وال يػوـ دوف  1967رئيس محمود عباس: 'لػف نننػازؿ عػف حػدود القاؿ  :راـ اهلل
 القدس عاصمة لها'.

نامج 'حكي عمى المكشوؼ' بثنها فضائية فميػطيفال وقنػاا الفميػطينيةال عمػى في مقابمة ضمف بر  عباسوشدد 
أف المفاوضات الجارية حاليا بيف الجػانبيف الفميػطيني واريػرائيمي قائمػة عمػى مبػدأ حػدود الرابػر مػف حزيػراف 

ييػػت ال مػػر إمكانيػػة درايػػة نبػػادؿ نيػػبة محػػدودا جػػدا بالقيمػػة والمثػػؿ لهراضػػيال والدولػػة اليهوديػػة ل1967عػػاـ 
 شأننا'.

وأشار إلى أننا وافقنا عمى نأجيؿ انضماـ فميطيف إلى الهيئػات والمنظمػات الدوليػة لمػدا نيػعة أشػهرال مقابػؿ 
 أيرى. 104االفراج عف أيرى ما قبؿ أويمو والبالغ عددهـ 

ـ وأضاؼ أف قضية االنضماـ إلى المنظمات والهيئات والمواثيؽ الدوليػة ييػر مػرنبط بعمميػة المفاوضػاتال ولػ
نقبؿ أف نػذه  إلػى المفاوضػات مقابػؿ وقػؼ االنضػماـ إلػى هػذت الهيئػاتال وهػذا الموضػوع طػر  بعػد االنفػاؽ 

 عمى العودا إلى طاولة المفاوضات.
ايػيرا كػػؿ  26ال ينفػذ مػف لػوؿ االفػراج عػف 104وأشػار إلػى أف انفػاؽ اطػوؽ يػرا  أيػرى مػا قبػؿ أويػمو الػػ

ذا الؿ الجان  االيرائيمي بالننفيػذال فهػذا يم ػي االنفػاؽ حػوؿ نأجيػؿ االنضػماـ إلػى المنظمػات  ثوثة أشهرال وا 
الدوليةال وأف المفاوضػات يػنبقى جاريػة حيػ  المػدا المنفػؽ عميهػا مػر وزيػر اللارجيػة ا ميركػي جػوف كيػري 

 وهي نيعة أشهر.
ال 1967 وأكد أف رفض رئيس الوزراء اريرائيمي بنياميف نننيػاهوال االعنػراؼ بدولػة فميػطيف عمػى حػدود عػاـ

صرارت عمى اعنرافنا بيهودية إيرائيؿال يدؿ عمى أنػ   ونأكيدت أف القدس هي العاصمة االبدية لدولة إيرائيؿال وا 
 ال يريد اينمرار المفاوضات.

ولفػػت عبػػاس إلػػى أنػػ  فػػي حػػاؿ النوصػػؿ  ي انفػػاؽ مػػر الجانػػ  اريػػرائيمي يػػيعرض عمػػى االيػػنفناء العػػاـال 
 اجدت هو الذي يقرر قبول  أو رفض .فالشع  الفميطيني في كؿ أماكف نو 

وقاؿ عباس إف عدـ وجود دعـ مادي لمقدسال وعدـ ننفيذ القرارات الصادرا عف القمـ العربيةال ودعوا البعض 
 لعدـ زيارا القدسال يضر بصمود أبناء شعبنا في القدس.
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نيػػػاال وأف القػػػدس وشػػػدد عبػػػاس عمػػػى أنػػػ  ال يحػػػؽ لمجانػػػ  االيػػػرائيمي نقيػػػيـ الميػػػجد ا قصػػػى زمانيػػػا أو مكا
ذا كػػانوا يريػػدوف اليػػوـ فميبنعػػدوا عػػف هػػذت ا فعػػاؿال نحػػف نريػػد اليػػوـ عبػػر طريػػؽ  الشػػرقية لمفميػػطينييفال وا 

  المفاوضات الجارية والني حددت مدنها بنيعة أشهر.
الشػع  اريػرائيميال قػائو: اذا  عبػاس ولاطػ  وأكد أف مػا يحصػؿ االف مػف اننهاكػات ايػرائيمية لطيػر جػدا.

 .1967ـ نريدوف اليوـ فأعطونا حقنا بإقامة دولننا المينقمة عمى حدود عاـ كنن
وحوؿ ا وضاع الدالميػةال أشػار عبػاس إلػى أف الوضػر االقنصػادي صػع  لم ايػةال واليػب  الػرئيس فػي ذلػؾ 
ؿ هو االحنوؿال فإيرائيؿ نين ؿ مواردنػا وأراضػيناال مػا يفػاقـ أوضػاعنا االقنصػادية الصػعبةال لػذلؾ عمينػا نحمػ

 ميؤوليانناال ضمف القانوف.
وبػػػػيف أف ا وروبيػػػػيف أكػػػػدوا لنػػػػا مػػػػرارا ونكػػػػرارا أنهػػػػـ مرنػػػػاحوف جػػػػدا مػػػػف موقفنػػػػا الييايػػػػيال ونوصػػػػموا لقناعػػػػة 

ال مؤكػدا أنػ  مػف حقنػا أف 1/1/2014وبارجماع بمقاطعة مننجات المينوطناتال وممنزموف بننفيذ القرار فػي 
 مة عمى أرضنا ومننجانها.نطال  العالـ كم  بمقاطعة المينوطنات المقا

نما  يبا  اقنصادية  وأكد أف اصرار إيرائيؿ عمى االحنفاظ با يوار واالينيطاف فيها ليس  يبا  أمنية وا 
 فمديهـ مشارير اينثمارية ضلمة في ا يوار ندر عميهـ أرباحا ضلمة.

شػع  كمػ  يػرفض الفوضػىال وأكد عباس انػ  لػف ييػمع بعػودا الفوضػى واالنفػوت ا منػي إلػى الشػارعال وأف ال
 'نحف قادروف عمى إنهاء ظاهرا االنفوت ا مني'.

وحوؿ اضرابات القطاع العاـال أوضع الرئيس أف ارضرا  بشكؿ عاـ واالينمرار في  والدعوا إليػ  هػو عمػؿ 
يير ميؤوؿال  ف ارمكانيات محدوداال فكيػؼ يطمػ  منػا زيػادا عمػى الرانػ ال أنظػروا لمبطالػة وعشػرات ألػوؼ 

عػػاطميف عػػف العمػػؿال يجػػ  أف نكػػوف هنػػاؾ نظػػرا شػػمولية لممجنمػػرال ونطمػػ  نفهػػـ وضػػعنا الصػػع  فػػي ظػػؿ ال
 ا وضاع المالية االينثنائية الني نعيشهاال وعمى الجمير نحمؿ ميؤولية مواجهة هذت الظروؼ.

 وحػػػوؿ المصػػػالحةال قػػػاؿ إف انفػػػاقي الدوحػػػة والقػػػاهرا ينصػػػاف عمػػػى الػػػذها  إلػػػى اننلابػػػات ونشػػػكيؿ حكومػػػة
نكنوقراطال لكف حماس في الفنرا الماضػية بػدأت ننحػدن عػف نشػكيؿ حكومػة ومػف ثػـ الػذها  إلػى اننلابػاتال 
فممػػاذاو ونعقػػد ممػػؼ المصػػالحة أكثػػر بيػػب  عوقػػة حمػػاس بالنظػػاـ المصػػري فػػي عهػػد الػػرئيس اليػػابؽ محمػػد 

 مرييال وندلؿ حماس في الشؤوف المصرية الدالمية إذا حصؿ فهو لطأ كبير.
أنػ  ريػـ كػؿ ذلػؾ نحػف ال نريػد أف نكػرس ييايػة االنقيػاـال وحمػاس جػزء مػف الشػع  الفميػطيني وشدد عمػى 

 ويج  أف نشارؾ في العممية الديمقراطية.
وحوؿ ا وضاع في قطاع يزاال أكد عمى ضرورا نوفير كافة المينمزمات الحيانيػة لشػعبنا هنػاؾ عبػر الطػرؽ 

يوؽ االنفاؽ الني يينفيد منها البع  ض لجني الثروات الطائمة عمى حيا  مصالع شعبنا.الريميةال وا 
وحوؿ ا حدان الجاريػة فػي الػدوؿ العربيػة: قػاؿ: لػدينا قضػية أيػمى مػف كػؿ القضػاياال وننػألـ لمػا يحػدن مػف 

وننمنى أزمات في الدوؿ العربيةال ولكف قضيننا ال نيمع لنا أف نكوف طرفا بهذاال ال نندلؿ في هذا الصراعال 
دالػؿ اطػار كػؿ بمػدال  ننػا ال نقبػؿ أف ينػدلؿ احػدا فػي شػؤونناال ونحػف ضػد أي نػدلؿ أف نحػؿ هػذت القضػايا 

 لارجي في شؤوف الدوؿ العربية.
نقػػاذ المليمػػات  وأشػػار عبػػاس إلػػى أنػػ  أوفػػد وفػػدا فميػػطينيا إلػػى يػػوريا قابػػؿ الػػرئيس بشػػار ا يػػدال لحمايػػة وا 

والمػػوت والجػػوع ولػػذلؾ نجػػري انصػػاالت ألػػؼ فميػػطيني نريػػد حمػػاينهـال مػػف النػػدمير  600الفميػطينيةال 'هنػػاؾ 
 مر كافة ا طراؼ هناؾ.

 11/10/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا
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 النونو: إقرار عباس بالتنسيق األمني مع االحتالل يكّذب الناطقين باسم حركة فتح 2

ريحات رئػػيس اليػػمطة اعنبػػر طػػاهر النونػػو المينشػػار االعومػػي لرئايػػة مجمػػس الػػوزراء فػػي يػػزا نصػػ :يػػزا
بالننييؽ االمني مر االحنوؿال يكّذ  الناطقيف بايـ حركة  الفميطينية محمود عباس انهـ حققوا نجاًحا كامًو 

 "فنع" الذيف ينفوف وجود ننييؽ امني مر االحنوؿ.
وقػػاؿ النونػػو فػػي نصػػريع مكنػػو ال نمقػػت "قػػدس بػػرس" نيػػلة عنػػ  نعقيًبػػا عمػػى ذلػػؾ ملاطبػػا الػػرئيس عبػػاس: 

وأضاؼ: "ال عزاء لناطقي "فنع" الػذيف كػانوا يجػادلوف أمامنػا عمػى الفضػائيات انػ   كرا فلامنكـ لمنوضيع"."ش
 ال يوجد شيء ايم  ننييؽ أمني".

ونابر ملاطبا ناطقي فنع: "بالنصار زعيمكـ يكذبكـال ونصيحني ييروا هذت االيالي  المفضوحة في الكذ  
 والمع  عمى عواطؼ المواطنيف".

 11/10/2013 قدس برس،
 

 األسد؟بشار رسالة من أمير قطر إلى "السفير": عباس زكي ينقل  3
قالػػػت مصػػػادر فميػػػطينية فػػػي يػػػوريا إف عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػنع عبػػػاس زكػػػي نقػػػؿ إلػػػى الػػػرئيس 
اليوري بشار ا يدال لوؿ لقائهما في دمشؽ قبؿ أياـال ريػالة مػف أميػر قطػر الشػيم نمػيـ بػف حمػد  ؿ ثػاني 

 عف ريبة بنمطيؼ ا جواء مر دمشؽ.نعبر 
نشػريف ا وؿ الحػاليال لػـ نكػف  7ونقوؿ المصادر الفميطينية إف زيارا زكي لدمشؽال واجنماع  مر ا يػد فػي 
نمػػا  -مرنبطػػة بالوضػػر الفميػػطيني اللطيػػر فػػي دمشػػؽال وال بالعوقػػات الفميػػطينية  اليػػورية عمػػى ارطػػوؽال وا 

 بدولة قطر ويياينها اللارجية.
مصػػادر عربيػػة وفميػػطينية عػػف ايػػن رابها لمزيػػارا المفاجئػػة لزكػػي لدمشػػؽال والنػػي اننهػػت مػػف دوف أف  واعربػػت

ننير  أي معمومة عف دوافعها ويايانهاال وال ييما أف هناؾ جهة وزارية قوامها زكريػا ا يػا واحمػد مجػدالني 
 هي المكمفة منابعة شؤوف الفميطينييف في يوريا مر اليمطات اليورية.

أف الشيم نميـ انصؿ بالرئيس محمود عباس )أبػي مػازفف فػي احػد أيػاـ « اليفير»صادر فميطينية لػونروي م
   الماضيال  28   الماضيال ودعات إلى مقابمن  في الدوحة. وبالفعؿ زار أبو مازف الدوحة ليـو واحدال في 

عػوـ القيػادا وقابؿ الشػيم نمػيـال الػذي طمػ  منػ  االنصػاؿ با يػد لنمطيػؼ ا جػواء مػر اليػمطات ال يػوريةال وا 
اليورية باف قطر ينننهجال بالندريجال يياية ملنمفة عف اليياية اللارجية اليابقةال مر أف ن ييرا جوهريا في 

 هذت اليياية لف يكوف مناحا في الفنرا المقبمة.
يا ما أما يب  النألر في إرياؿ مبعون فميطيني إلى يوريا لهذت ال ايةال فيعود إلى ا وضاع اللاصة بيور 

 بيف لقاء عباس وأمير قطرال وزيارا عباس زكي لدمشؽ.
 11/10/2013السفير، بيروت، 

 
 في القدس اتصاالت لعقد لقاء بين عباس ونتانياىو األسبوع المقبل": الحياة" 4

قالػػػت مصػػػادر ديبمومايػػػية يربيػػػة إف انصػػػاالت نجػػػرى لعقػػػد لقػػػاء بػػػيف الػػػرئيس : جيهػػػاف الحيػػػيني –لقػػػاهرا ا
يس الػػوزراء اريػػرائيمي بنيػػاميف ننانيػػاهو قريبػػًاال مرجحػػة أف يػػنـ المقػػاء ا يػػبوع المقبػػؿ فػػي محمػػود عبػػاس ورئػػ

 القدس ال ربية.
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وأوضحت أف الجان  ا ميركي يقود هذت االنصاالت الني نهدؼ إلى نحريؾ المفاوضات الني ننيـ بالجمود 
شػػػهد أي نقػػػدـال وأف الجانػػػ  الشػػديد. وأضػػػافت أف المفاوضػػػات النػػي بػػػدأت قبػػػؿ شػػهريف ونصػػػؼ الشػػػهر لػػـ ن

 ا ميركي يحاوؿ جمر الزعيميف لهذا ال رض.
 11/10/2013الحياة، لندن، 

 
 اآلنربو يحذر من مغبة االستمرار في مفاوضات لم تحقق شيئًا حتى  عبدياسر  5

 حذر أميف ير المجنة الننفيذية لمنظمة النحرير الفميطينية ياير عبد رب  مف م بة االينمرار في مفاوضػات
وحّمؿ كًو مف اردارا ا ميركية والمجنػة «. ا مور ال نزاؿ نراو  مكانها»لـ نحقؽ شيئًا حنى اآلفال معنبرًا أف 

إذا ظمػت المفاوضػات نػدور فػي حمقػة مفريػة ال جػدوى »الرباعية الدولية ميؤولية انهيار المفاوضاتال وقاؿ: 
 «.لةمنها ... كما هو حادن حاليًاال فينقر كارثة ييايية ال محا

ال منهمػػػًا «إذا مػػا نركػػػت ا مػػور لننانيػػاهوال فػػػإف المفاوضػػات يػػػننهار قطعػػاً «: »الحيػػػاا»وأضػػاؼ عبػػد ربػػػ  لػػػ 
الجانػػػ  اريػػػرائيمي بأنػػػ  ال يريػػػد النوصػػػؿ إلػػػى حػػػؿ ونيػػػوية. وشػػػدد عمػػػى رفضػػػ  المطمػػػؽ لمطالبػػػة ننانيػػػاهو 

يريػػد فميػػطيف الناريليػػة وطنػػًا قوميػػًا إنػػ  )ننانيػػاهوف »الفميػػطينييف بػػاالعنراؼ بيهوديػػة دولػػة ايػػرائيؿال وقػػاؿ: 
 «.لميهود مف دوف حقوؽ لمفميطينييف أصحا  ا رض ا صمييف

الموقؼ اريرائيمي مدمر لميوـ في المنطقةال ويشكؿ أكبر »دعا عبد رب  اردارا ا ميركية الى الندلؿ  ف و 
لموا )ا ميركيػػوفف لمنػػر نفػػاقـ ينيػػؼ مػػف المهػػـ أف ينػػد»ال وقػػاؿ: «نحػػدل لػػةدارا ا ميركيػػة كػػراعل لعمميػػة اليػػوـ

 «.العممية اليممية بؿ ومشروع إقامة الدولة الفميطينية بأيرها
 11/10/2013الحياة، لندن، 

 
 تدين اعتداءات المستوطنين عمى المسجد األقصى عشراويحنان  6

الميػػػنوطنيف  دانػػػت عضػػػو المجنػػػة الننفيذيػػػة لمنظمػػػة النحريػػػر الفميػػػطينية حنػػػاف عشػػػراوي اعنػػػداءات: راـ اهلل
 وحالامانهـ عمى الميجد ا قصى نحت حماية الجنود والشرطة االحنوؿ.

إف إيػػرائيؿ القػػوا المحنمػػة ننحػػوؿ بشػػكؿ نمقػػائيال بفعػػؿ ييايػػانها المدرويػػةال إلػػى دولػػة »وقالػػت فػػي بيػػاف لهػػا: 
نوييف ميػػػنوطنيف لارجػػػة عػػػف القػػػانوفال ونكثّػػػؼ وننمػػػادى بننفيػػػذ مشػػػروعها النهويػػػدي االيػػػنيطاني عمػػػى ميػػػ

منػػوازييف ينمػػثوف فػػي الييايػػة النويػػعية مػػف محػػاوالت نهويػػد وضػػـ القػػدس وهػػدـ لممنػػازؿ ومصػػادرا ا رض 
والهويػػػات ويػػػرقة المػػػوارد الطبيعيػػػة وفػػػرض الحصػػػار واالجنياحػػػات والقنػػػؿ وييرهػػػا مػػػف االننهاكػػػات ا حاديػػػة 

جرامػي يقػوـ عمػى أيػاس المنافية لمقانوف الدوليال بالنزامف مر إرها  المينوطنيف المنظـ وفػؽ ن هػج عنيػؼ وا 
 «.طرد أبناء شعبنا مف أرض  بكؿ الويائؿال ونهديد وجودت مف لوؿ ممارية العنؼ المنعاظـ يومًا بعد يوـ

 11/10/2013الحياة، لندن، 
 
 

 عممية السالم : االستيطان إصرار عمى تدميرعريقات 7
ريقػاتال أف ايػنمرار الحكومػة اريػرائيمية بطػر  أكد عضو المجنة الننفيذية لمنظمة النحرير صائ  ع: راـ اهلل

 عطاءات اينيطانيةال نعني ندمير عممية اليوـ.
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وشػػدد عريقػػات لػػوؿ نصػػريحات صػػحفية عمػػى أف ييايػػة الحكومػػة اريػػرائيمية بايػػنمرار بنػػاء الميػػنوطنات 
حػاوالت المبذولػة وهدـ البيوت ونهجير اليكافال نعنبر يياية منهجية لنػدمير عمميػة اليػوـ ونعطيػؿ كافػة الم

 .1967دوليًا لنحقيؽ مبدأ الدولنيف عمى حدود 
 11/10/2013البيان، دبي، 

 
 الفمسطينية في القاىرة: اي ترتيبات في معبر رفح تتم بين السمطة ومصر فقط السفارة 8

يبػات أكد مصدر ميؤوؿ باليػفارا الفميػطينية بالقػاهرا ميػاء اليػـو اللمػيسال أف أي انفاقيػات أو نرن -ا ر القاه
مينقبمية منعمقة بمعبر رفع ال ننـ إال بيف اليمطة الفميطينية منمثمة بحكومنها ورئييػها محمػود عبػاس وبػيف 

وفي يػياؽ  لػرال دعػا مصػدر ميػؤوؿ فػي يػفارا فميػطيف لػدى مصػرال أبنػاء شػعبنا  جمهورية مصر العربية.
عمػى موافقػة مػف الجهػات االمنيػة  اليػوريةال لمحصػوؿ –القادميف مف يوريا ممف يحمموف الوثػائؽ الفميػطينية 

 المصرية قبؿ القدـو إلى مصرال وذلؾ حرصا عمى راحنهـ وعدـ نعرضهـ لممياءلة.
 10/10/2013وكالة سما االخبارية، 

 
 ينفي اتيامات حماس باالعتداء عمى حجاج غزة اليباش 9

مػود الهبػاش لػػالقدس دوت نفى وزير االوقاؼ والشػؤوف الدينيػة الػدكنور مح :زكي ابو الحووا -مكة المكرمة 
ال اليػػـو اللمػػيسال انهامػػات وزارا االوقػػاؼ فػػي الحكومػػة المقالػػة ب ػػزاال لػػ  ولمرافقيػػ  باالعنػػداء عمػػى حجػػاج  كػػـو
مػػف قطػػػاع يػػػزا بمكػػػة المكرمػػػة لػػػوؿ نفقػػػدت لحجػػػاج القطػػاع المقيمػػػيف فػػػي فنػػػدؽ بمكػػػة المكرمػػػة ميػػػاء امػػػس 

 االربعاء.
وقػاؼ المقالػ ال ويبػدو اف هػؤالء قػد فقػدوا أايػاس اطوقػا لمػا ذكرنػ   وقاؿ الػوزير الهبػاش معقبػا عمػى ذلػؾال "ال

الر ذرا مف الحياءال حنى انهػـ اصػبحوا يلنرعػوف الكػذ  النراعػا"ال واضػاؼ "النػاس يشػاهدوف كػؿ شػيء وال 
 يمكف الفاؤت".

 11/10/2013القدس، القدس، 
 

 ية ديمقراطيةأردني مشترك: الدولة الفمسطينية ستكون مدن -إسرائيمي -بحث فمسطيني 10
فػػػي الوقػػػت الػػػذي نيػػػنمر فيػػػ  المفاوضػػػات بػػػيف الجػػػانبيف الفميػػػطيني وااليػػػرائيمي : معػػػا-راـ اهلل  -بيػػػت لحػػػـ

والمحػػددا بيػػقؼ زمنػػي لمنوصػػؿ الػػى انفاقيػػة يػػوـال وبػػالريـ ممػػا يرشػػع عػػف هػػذت المفاوضػػات مػػف صػػعوبات 
 -ج بحػػن مشػػنرؾ فميػػطينيوعػػدـ نفػػاؤؿ لػػدى الػػبعضال نشػػر موقػػر صػػحيفة "يػػديعوت احرونػػوت" أمػػس ننػػائ

 اردني. -ايرائيمي
وعاصػمنها القػدس الشػرقية ننيجػة النفاقيػة  67البحن قػائـ عمػى أيػاس قيػاـ دولػة فميػطينية عمػى حػدود عػاـ 

ينوصؿ اليها طرفا الصراع الفميطيني وااليرائيميال والننائج المنرنبة عمى قياـ هذت الدولة والني ييكوف أبػرز 
نصػػاديال النربيػػة مػػف أجػػؿ اليػػوـال انلفػػاض نكػػاليؼ المعيشػػةال ونلفيػػؼ حػػدا موقػػؼ عناوينهػػا "االزدهػػار االق

 حماس مف إيرائيؿ".
ولمص البحن إلػى أف "الدولػة الفميػطينية يػنكوف دولػة مدنيػة ديمقراطيػة ونجػري بهػا االننلابػات عمػى أيػس 

ع وكػػػذلؾ حمػػػاس ديمقراطيػػةال ويػػػنننهي حالػػػة االنقيػػػاـ الحاليػػػة ونجػػػري عمميػػة مصػػػالحة وطنيػػػةال وننحػػػوؿ فػػػن
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 حػػزا  ييايػػية نلػػوض االننلابػػات الدالميػػة فػػي هػػذت الدولػػةال ويػػيجري ن ييػػر عمػػى موقػػؼ حمػػاس انجػػات 
 ايرائيؿ ولف نبؽ المواقؼ المنشددا المعمنة اليوـ".

وأشار البحن الى النطور االقنصادي الذي ينشهدت ليس فقط الدولة الفميطينية وانما ايرائيؿال وييكوف لقياـ 
لفميػػػطينية انعكػػػاس كبيػػػر عمػػػى الجانػػػ  االقنصػػػاديال ينمثػػػؿ بزيػػػادا كبيػػػرا فػػػي مجػػػاؿ اليػػػياحة والنػػػي الدولػػػة ا

مميار دوالر يػنوياال كػذلؾ  15موييف يائعال وينصؿ عائدانها الى ما يقار   3ينصؿ ينويا الى أكثر مف 
نقمػػػيص ا يػػػعار يييػػػمع قيػػػاـ الدولػػػة الفميػػػطينية بزيػػػادا كميػػػات اننػػػاج ال ػػػاز الطبيعػػػي والػػػذي يييػػػاهـ فػػػي 

 %.30والطاقة بنيبة قد نصؿ الى 
ونطرؽ البحن الى موضوع الوجئيف الفميطينييف والن يير الجذري الذي ييحؿ بهـ لاصة في يوريا ولبناف 
دوف نوضػػيع أكثػػرال فػػي حػػيف يػػنحؿ مشػػاكؿ الوجئػػيف فػػي بػػاقي الػػدوؿ كػػا ردف مػػثوال وبػػنفس الوقػػت وضػػر 

 رالي بيف فميطيف وا ردف.البحن امكانية لقياـ انحاد كونفد
وأكد ضابط االحنياط في جيش االحنوؿ أودي ديكؿ الذي شػارؾ فػي البحػن والػذي شػ ؿ فػي اليػابؽ رئػيس 
دائرا المفاوضات فػي مػؤنمر انػابوليسال أف المشػكمة النػي قػد نواجػ  انهػاء الصػراع والنوصػؿ الػى انفاقيػة هػي 

وقت يوجد لػدى الجانػ  الفميػطيني شػكوؾ بػالنزاـ الجانػ  عدـ النزاـ ا طراؼ بما يج  اف يقدموتال وطواؿ ال
 االيرائيمي باينحقاؽ اليوـ.

كذلؾ ظهر في البحن دور لمدوؿ االوروبية والواليات المنحدا والدوؿ العربيػةال بحيػن ينشػارؾ اوروبػا وحمػؼ 
وؿ العربيػة لهػذت النانو في نرنيبات أمنية عمى حدود الدولة الفميػطينيةال كػذلؾ ينطمػ  دعػـ فعمػي مػف قبػؿ الػد

 االنفاقية وليس فقط نأييدا لفظيا.
 نصريحات لبيد

 11/10/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 مرزوق: ال خوف عمى حماس والمقاومة من التغيرات اإلقميمية أبو 11
قمؿ عضو المكن  الييايي لحركة حماس الدكنور مويى أبو مرزوؽال مف أهمية كثػرا الحػدين عػف : القاهرا
حركة حماس ونصّدع موقفها لعدا أيبا ؛ بيب  ليارا الحركة بعض دوؿ اللميج مبكرا ثـ يورية ثـ نراجر 

يػػنادًاال وأليػػرًا لػػروج "ارلػػواف الميػػمميف" مػػف الحكػػـ فػػي مصػػرال وعػػدـ النػػيّقف مػػف  إيػػراف وحػػز  اهلل دعمػػًا وا 
وؽ ا نفػػاؽ واشػػنداد ميػػنقبؿ الحكػػـ فػػي نػػونس واليػػودافال حنػػى الشػػرياف المػػالي لحركػػة حمػػاس نبّلػػر مػػر إيػػ

 الحصار. 
ف عمػػى صػػفحن  فػػي موقػػر النواصػػؿ االجنمػػاعي 11|11وقػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ فػػي نصػػريحات لػػ  اليػػـو اللمػػيس )

"فييػػػبوؾ" ردا عمػػػى نيػػػاؤؿ لعػػػدد مػػػف المػػػراقبيف: "إلػػػى أي ميػػػنوى مػػػف الضػػػعؼ ينصػػػؿ حمػػػاس بعػػػد هػػػذت 
فميػػطيني مػػر صػػعود الحميػػؼ ا كبػػر وهػػو النطػػوراتو" وأجػػا  قػػائو "لننشػػيط الػػذاكرا أقػػوؿ؛ صػػعد الييػػار ال

االنحاد اليوفييني )يػابقاف ومػف دار فػي فمكػ  مػف أنظمػة فػي المنطقػةال حنػى أصػبع هػذا اللػط الييايػي فػي 
اليػػػاحة الفميػػػطينية هػػػو ا يػػػاس فمػػػا إف انهػػػار هػػػذا الحميػػػؼ حنػػػى نوقّػػػؼ الصػػػعودال وأ صػػػي  الوضػػػر عامػػػة 

الت لػيس لهػا يػقؼ؛ فهػؿ الصػورا هػي ذانهػا فػي الحػالنيف أـ إف بالهبوط الشديد واندفر الفميطينيوف نحو نناز 
 القياس هنا باطؿو".

وأضاؼ: "إف حماس صعدت في ظؿ هبوط الييار وانحدار النأييد الدولي والعربي لمقضية الفميطينيةال وفػي 
 أجػػػواء يػػػيطرت عميهػػػا انفاقيػػػات كامػػػ  ديفيػػػد وأويػػػمو ووادي عربػػػة وليػػػار العػػػر  اريػػػنرانيجي هػػػو اليػػػوـ
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والنيػػػوية الييايػػػية مػػػر الكيػػػاف الصػػػهيوني".  مضػػػيفا أيضػػػا "لقػػػد صػػػعدت حمػػػاس عيػػػكريا وقػػػد نبّنػػػت ليػػػار 
المقاومةال ولـ يكف بيدها يوى الحجػارا واليػو  ا بػيضال ولػيس مػف داعػـ فػي ذلػؾ الوقػتال بػؿ إف الحصػار 

مػاس ولػـ يكػف لػدى كاف في ذرون ال وليس هناؾ أنفاؽ وال مياعدات ال مف إيراف وال مف ييرها.. صػعدت ح
قادنهػا مكػػاف محػػدد ينواجػدوف فيػػ ال كػػانوا فػي كػػؿ الػػبود فػي الميػػاحات الج رافيػػة الممنػدا والمنعػػددا كمػػا كػػاف 

 يالبينهـ في المعنقوت!".
ونابر: "صعدت حماس جماهيريا بصمودها ومقاومنها ونضحيانها وعزيمة رجالهػا وعدالػة قضػينهاال ولػـ يكػف 

ال وصػػعدت فػي اليػػاحة الوطنيػة بعػد أف نجاهمهػػا وواجههػا وصػػادمها اآللػر فػػي لػديها حميػؼ إقميمػػي أو دولػي
 البيت الفميطيني" بحي  نعبيرت.

وأكػػد أبػػو مػػرزوؽ أف ليػػارات الشػػعو  العربيػػة الجديػػدا ايػػنندت إلػػى انجػػازات المقاومػػةال وقػػاؿ: "صػػحيع أف 
اال لكػف حمػاس نحػّدت وال نػزاؿ عامػ 14نلنمػؼ عمػا كػاف قبػؿ  الظروؼ الموضوعية اآلف ػ الزمانية والمكانيةػػ

ننحػػػدى الصػػػعا  وننجػػػاوز المحػػػفال بفضػػػؿ مػػػف اهلل ونعمػػػة ثػػػـ بميػػػاندا شػػػعبها وأمنهػػػا وحمفائهػػػا وعوقانهػػػا 
والقػػادميف الجػػدد بليػػارات شػػعوبهـ.. وال يلفػػى عمػػى أحػػد أف ليػػارات الشػػعو  العربيػػة الجديػػدا ارنكػػزت فػػي 

 ول .نهضنها عمى إنجازات المقاومة وصعودها"ال عمى حد ق
 11/111/1113قدس برس، 

 
 "لجنة حكماء" تنيي االنقسام وتضع رؤية لمنضال إلى تشكيل يدعو موسى يحيى 11

دعا القيادي في حركة حماسال والنائ  في المجمػس النشػريعيال يحيػى مويػىال مػف وصػفهـ بػػ "الحكمػاء  :يزا
ر في كافػة المنػاطؽ الفميػطينية الوطنييف" لممبادرا بالدعوا إلى حوار وطني شامؿ وجامر يبدأ مف يزا وينوي

بهػػدؼ وضػػر معالجػػات جذريػػة وعمميػػة لجميػػر المشػػكوت النػػي يعانيهػػا الفميػػطينيوف وفػػي مقػػدمنها االنقيػػاـال 
واالنجػػات لبمػػورا رؤيػػة وطنيػػة شػػاممة اليػػننهاض النضػػاؿ الػػوطني وفػػؽ ايػػنرانيجيات واضػػحة وبرنػػامج منوافػػؽ 

 عمي .
ى شػػبكة النواصػػؿ االجنمػػاعي "الفػػيس بػػوؾ"ال رئػػيس المركػػز وطالػػ  مويػػى فػػي ن ريػػدا لػػ  عبػػر صػػفحن  عمػػ

الفميػػطيني لحقػػوؽ ارنيػػافال الحاصػػؿ عمػػى جػػائزا نوبػػؿ البديمػػة د.راجػػي الصػػورانيال بالػػدعوا لممبػػادرا ودعػػوا 
مجموعػػػة مػػػف الشلصػػػيات الوطنيػػػة الوازنػػػة )الحكمػػػاءف فػػػي يػػػزاال ممػػػف يؤمنػػػوف بػػػالحوار طريقػػػا وحيػػػدا لحػػػؿ 

زبػػػػي والفصػػػػائميال وأف ننػػػػوفر لػػػػديهـ القػػػػدرا والكفػػػػاءا والمصػػػػداقية والموضػػػػوعية اللوفػػػػات دوف النعصػػػػ  الح
 والنزاهة لمقياـ بهذا الدور والميارعة بالدعوا إلى اجنماع نشاوري لمبحن في  ليات إطوؽ حوار شامؿ.

ولفت مويى الى أف دور هذت الشلصيات ينركز في بمورا مشروع منكامػؿ لمحػوار الػوطني الشػامؿ لػيس مػف 
نمػػا لمبحػػن فػػي  ليػػات نطبيػػؽ مػػا نػػـ االنفػػاؽ عميػػ  فػػي القػػاهراال أجػػ ؿ االنفػػاؽ عمػػى المصػػالحة مػػف جديػػدال وا 

ووقعت عمي  الفصػائؿ الفميػطينية كافػةال واليػننهاض المشػروع النحػرريال واالنصػاؿ بالفصػائؿ وألػذ موافقنهػا 
 فؽ.عمى إطوؽ الحوار واالينعداد لممشاركة في  وااللنزاـ بما يفضي إلي  مف نوا

وأضاؼ "عند االننهاء مف االنفاؽ عمى حؿ جمير اللوفاتال ينـ صياية وثيقة نوقر عميها جمير ا طػراؼال 
ويػنـ نشػكيؿ الهيئػات والمؤييػػات الوزمػة لمقيػاـ عمػى مػػا يػنـ االنفػاؽ عميػ ال وبػػذلؾ ن ػادر االنقيػاـ إلػى ييػػر 

 رجعة".
 11/11/1113، القدس، القدس
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 إلنياء االحتالل وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية: نطالب بانتفاضة جديدة حماس 13
طالبػػت حركػػة حمػػاس باننفاضػػة جديػػدا رنهػػاء االحػػنوؿ اريػػرائيمي وصػػّد عدوانػػ  : ناديػػة يػػعدالديف -عمػػاف 

 المنصاعد بحؽ الشع  الفميطيني والمقديات الدينية اريومية والمييحية معًا.
حماس لـ ندع إلى "اننفاضة ضّد اليمطة وحركة فػنع فػي الضػفة وقاؿ ممثؿ الحركة في لبناف عمي بركة إف 

نما مقاومة ميمحة ضد االحنوؿ بوصفها ليارًا وحيدًا الينعادا ا رض والمقديات مف يّد  ال ربية المحنمةال وا 
 االحنوؿ".

و وأضاؼال لػ"ال د" مف بيروتال أف "ما يجري في الميػجد ا قصػى مػف عمميػات نهويػد ممنهجػة مػف قبػؿ العػد
 وملطط نقييم  زمانيًا ومكانيًا يعد اعنداًء صارلًا عمى عقيدا الميمميف".

وأكد دعوا حركن  إلى "نحػرؾ فميػطيني وعربػي مػف أجػؿ حمايػة ا قصػى مػف لطػر النقيػيـ والهػدـ"ال مضػيفًا 
أف "المقاومػػػػة بشػػػػنى أشػػػػكالهاال اليػػػػيما الميػػػػمحة منهػػػػاال هػػػػي اليػػػػبيؿ الوحيػػػػد لحمايػػػػة المقديػػػػات مػػػػف نهويػػػػد 

 حنوؿ".اال
وأوضع أف رئيس المكن  الييايي لمحركة لالد مشعؿال لوؿ كممن  المباشرا الني ألقاها عف طريؽ "الفيديو 
كونفرنس" مف نركياال الني كاف يزورهاال أماـ مؤنمر مؤيية القدس الدولية في بيروتال "لـ يػدع إلػى الميػاس 

 باليمطة وبوضر حركة فنع في الضفة ال ربية".
ممة مشػعؿ كانػت واضػحة بالػدعوا إلػى اننفاضػة رنهػاء االحػنوؿ فػي الضػفة ال ربيػة"ال وذلػؾ ولفت إلى أف "ك

 ردًا عمى اننقادات أطراؼ "لحماس" بنجييش الفميطينييف في الضفة ضد اليمطة وفنع.
وأشار بركة إلى "أهمية دعوا مشعؿ لمرئيس محمػود عبػاس وحركػة فػنع بعقػد مػؤنمر وطنػي فميػطيني رنهػاء 

 ونحقيؽ المصالحة ووضر اينرانيجية وطنية نينند إلى المقاومة لمدفاع عف القدس وا قصى".االنقياـ 
عمى صعيد منصؿال قاؿ بركة إف "نقؿ مقر قيادا حركة حماس مف قطر ليس مطروحػًا اآلفال ولػـ يبحػن مػر 

أف وأضػػاؼ  أيػػة جهػػة"ال مشػػيرًا إلػػى "الطمػػ  مػػف نركيػػا لمعػػ  دور مػػف أجػػؿ كيػػر الحصػػار عػػف قطػػاع يػػزا".
"مشعؿ لـ يبحنال أثناء لقاءانػ  مػر الميػؤوليف ا نػراؾال موضػوع نقػؿ مقػر القيػادا مػف قطػرال حيػن نقػيـال إلػى 

 نركيا".
 11/11/1113، الغد، عّمان

 
 دفاع عن المسجد األقصىلم "النفير العام"لـ تدعوفتح  14

الميػػجد ا قصػػى  والػػدفاع عػػف’ النفيػػر العػػاـ‘يػػزا ػ أشػػرؼ الهػػور: دعػػت حركػػة فػػنع الشػػع  الفميػػطيني لػػػ 
المبارؾال في ظؿ ما ينعرض لػ  الميػجد مػف هجمػات إيػرائيمية مػف الميػنوطنيفال فيمػا طالػ  ائػنوؼ شػبا  

 اليوـ نصرا لمدينة القدس.’ جمعة يض ‘االننفاضة إلى 
وشػػػدد المنحػػػدن بايػػػـ فػػػنع أحمػػػد عيػػػاؼ فػػػي بيػػػاف صػػػحافي عمػػػى ضػػػرورا لػػػروج الفميػػػطينييف فػػػي القػػػدس 

الربػػػػاط فػػػػي الميػػػػجد ’ير الوصػػػػوؿ مػػػػف يػػػػكاف الضػػػػفة ال ربيػػػػة لممدينػػػػة المقديػػػػة لػػػػػوالػػػػدالؿ وكػػػػؿ مػػػػف ييػػػػنط
الملططات اللبيثة الني نينهدؼ هذا المكاف المقدس مف لوؿ ما ييػمى بالنقيػيـ ‘ال لحماين  مف ’ا قصى

 ’.المكاني والزماني
لممنطػرفيف اليهػود هذا ورأت حركة فػنع فػي قطػاع يػزا أف إصػرار حكومػة االحػنوؿ اريػرائيمي عمػى اليػما  

إثػػػارا لمصػػػراع الػػػديني ونحػػػديًا صػػػارلًا لمشػػػاعر جميػػػر الميػػػمميفال ‘بػػػدلوؿ الحػػػـر القديػػػي الشػػػريؼال يشػػػكؿ 
 ’.وجريمة نهدؼ لزعزعة االينقرار ندفر ا مور إلى ما ال نحمد عقبات
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 11/11/1113، القدس العربي، لندن
 

 ة بين الجانبينمسؤول في حماس يزور طيران وانفراج في العالقرزقة:  يوسف 15
قػػػاؿ المينشػػػار الييايػػػي لػػػرئيس الػػػوزراء إيػػػماعيؿ هنيػػػةال  يويػػػؼ رزقػػػةال إف عضػػػو : يػػػو بػػػي أي -القػػػدس 

النصػرت الفجػوا فػي العوقػة بػيف الجػانبيف وبػات هنػاؾ  الالمكن  الييايي لػ"حماس" محمػد نصػرال زار إيػراف
 نفاهمات إيجابية.

لػػػرئيس المكنػػػ  الييايػػػي لحمػػػاس لالػػػد مشػػػعؿ إلػػػى وعمػػػا ذكرنػػػ  بعػػػض ويػػػائؿ ارعػػػوـ عػػػف زيػػػارا مرنقبػػػة 
طهرافال قاؿ رزقة "ال ننوفر لدي معمومات عف هذت الزيارا"ال ولكن  أكد أن  "إذا نمت الزيارا فإنها نعيد الدؼء 

 لمعوقات ونعيد الحالة لمنعاوف".
ًا ان  "إذا نـ عػزؿ وأشار إلى اف العوقة مر إيراف نأثرت بفعؿ نداعيات الموقؼ مف الميألة اليوريةال موضح

 هذا الممؼ )الممؼ اليوريف فالعوقات الثنائية لـ ننضرر".
وقػػاؿ اف "حمػػاس لػػيس لهػػا موقػػؼ ضػػد إيػػراف وكػػذلؾ العكػػسال واللػػوؼ فػػي المواقػػؼ حػػوؿ بعػػض الممفػػات 

 والقضايا مشروع ويمكف أف يحدن بيف ا صدقاء".
والنحرير وهي عناصر جمػر أكبػر مػف نقػاط وأكد اف "القضية الني نجمر حماس مر إيراف هي قضية القدس 

 اللوؼ".
وقػػاؿ رزقػػة اف "القوايػػـ المشػػنركة مػػر إيػػراف كثيػػراال فهػػي نواجػػ  النهديػػدات ا ميركيػػة واريػػرائيمية النػػي نشػػكؿ 
لطرًا عميها وكذلؾ ا مر بالنيبة لحماس"ال الفنًا إلى أف "حماس لـ نندلؿ في الشأف اريراني الدالمي وحنى 

 يوري فإف حماس ال نندلؿ ولكنها عبرت عف موقؼ مياند لحؽ الشع  اليوري في الحرية".في الممؼ ال
 11/11/1113، الحياة، لندن

 
 يجابية في المرحمة المقبمةمن اإل اً بو زىري لـ"آسيا": العالقة مع إيران ستشيد نوعأ 16

مػر إيػراف ينشػهد نػوع مػف  بو زهػري لػػ" ييا": العوقػةأ يامي في حركة حماسال القيادي قاؿفميطيف ) يياف: 
 ,االيجابية في المرحمة المقبمة

وقاؿ يامي أبو زهري المنحدن بايػـ الحركػة لوكالػة أنبػاء " يػيا"ال أف الزيػارا النػي يقػوـ بهػا وفػدًا مػف الحركػة 
برئاية لالػد مشػعؿ رئػيس المكنػ  الييايػي إلػى العاصػمة اريرانيػة "طهػراف"ال نػأني "فػي إطػار النواصػؿ بػيف 

 العربية واريومية والنأكيد عمى قوا حضور حماس في الياحة ارقميمية".ا طراؼ 
وأضػػاؼ "اف الزيػػارا فيهػػا نفنيػػد لكػػؿ اردعػػاءات حػػوؿ ضػػعؼ حركػػة حمػػاس او نأثرهػػا يػػمبًا بمػػا يجػػري مػػف 
نطوراتال إلى أف وصؿ الوهـ لبعض ا طراؼ المحمية وارقميمية بإمكانية ايػقطا الحركػة اريػومية فػي ظػؿ 

 النطورات".هذت 
اليػػوـ عػػف زيػػارا يقػػوـ بهػػا وفػػدًا مػػف حركػػة "حمػػاس" برئايػػة مشػػعؿ لػػوؿ ا يػػاـ  فػػي حمػػاسونحػػدثت مصػػادر 

 القادمة إلى العاصمة اريرانية "طهراف".
وفي هذا اليياؽال أكد أبو زهػري عمػى عمػؽ وقػوا العوقػة بػيف حمػاس وطهػرافال وقػاؿ: "عوقػة حمػاس بػإيراف 

ت لػـ ننقطػرال وربمػا شػابها فػي وقػت يػابؽ بعػض الفنػور ننيجػة موقفنػا مػف الممػؼ هي عوقة مينمرا والمقػاءا
اليػوري. ولكػػف ريػػـ ذلػػؾ الطػػرفيف حريصػػيف عمػػى ايػنمرار العوقػػة"ال مشػػيرًا إلػػى أف هػػذت العوقػػة ينشػػهد نػػوع 

 مف الدافعية في المرحمة المقبمة.
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دية بػيف اللصػـو الفميػطينييف, وبػيف وفيما ينعمػؽ با نبػاء النػي نحػدثت عػف ويػاطة عرضػنها المممكػة اليػعو 
حماس والقاهرا لنلفيؼ االحنقاف بينهمػاال رحػ  أبػو زهػري بػأي ويػاطة أو نػدلؿ يمكػف أف يعيػد ا مػور إلػى 

 نصابها.
وجدد أبو زهري نأكيدت عمى أف النحريض ارعومي المصري الذي يشارؾ ب  بعض الريمييف المصرييف "ال 

 ال مضيفًا: "حماس ال عوقة لها بما يجػري بمصػرال ونحػف أكػدنا بايػنمرار يينند إلى أي دليؿ"ال عمى حد قول
 ال ولف نندلؿ في الشأف المصري".

وأشار أبو زهري إلى أف حركػة حمػاس نريػد نجنيػ  الشػع  الفميػطيني فػي يػزا أي انعكايػات يػمبية اليػيما 
 في ظؿ اينمرار إيوؽ ا نفاؽ ومعبر رفع البري بشكؿ شب  كامؿ".

 9/11/1113، بيروت، اء آسياوكالة أنب
 

 توتر في "عين الحموة" إثر محاولة اغتيال ابن عم "المينو" 17
ال عمػػى إطػػوؽ النػػار مػػف يػػو  فػػي ملػػيـ عػػيف الحمػػوا أقػػدـ ميػػمع مقنػػر عنػػد الثامنػػة ميػػاء اللمػػيسصػػيدا: 

محمػود  حربي بانجات الفميطيني أحمػد عبػد المجيػد عييػى الػذي يننمػي الػى حركػة فػنعال وهػو ابػف عػـ العميػد
 عبد الحميد عييى "المينو".

وهػػذا الحػػادن ا منػػي هػػو الثػػاني فػػي يضػػوف أيػػاـ قميمػػة الػػذي يطػػاؿ أحػػد أقػػار  المينػػوال إذ كػػاف وقػػر انفجػػار 
شحنة نايفة ميػاء الجمعػة الماضػي بعػد دقػائؽ عمػى مػرور موكػ  لمينػو يقػؿ أفػرادًا مػف عائمنػ  عنػد المػدلؿ 

صػػػر فػػػي القػػػوا ا منيػػػة الفميػػػطينية المشػػػنركة العنػػػداء مػػػف قبػػػؿ ال ربػػػي لمملػػػيـال كمػػػا يػػػأني يػػػداا نعػػػرض عن
 ميمحيف ممثميف.

 11/11/1113، المستقبل، بيروت
 

 بن فتحابقى يسيؤكد أنو القرار بعد و  األخير لم يستممو  فصل "المينو".. قرارؤكد يحمد األ 18
حمػدال اف انيػة عػزاـ ا اكػد عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػنع المشػرؼ عمػى اليػاحة المبن: وكاالت - بيروت

المجنة المركزية لمحركة انلذت قرارا بفصؿ قائد قوات "القيػطؿ" العيػكرية العميػد محمػود عبػد الحميػد عييػى 
"المينو"ال دوف اف ييمي ال معنبرا اف المشكمة مع  مضى عميها نحو عاـ وأكثر ولـ يمنػـز بػالقرارات الننظيميػةال 

وهػو لػـ يكنػ  البيػاف الػذي اعمػف فيػ   الحركة "فنع" يقؼ معػ  موضحا ان  ليس هناؾ اي ضابط او كادر في
 .عف القياـ بحركة اصوحية انما يقؼ وراءت شلص معروؼ جيد لديناال منهما ايات بارنباطات لارجية"

ويػاط فميػطينيةال اف نراجػر الػرئيس محمػود عبػػاس ابػو مػازف والمجنػة المركزيػة بػات بحكػـ الميػػنحيؿال أنػرى و 
ؿ ارنػػدادات بعػػد نبميػػغ "المينػػو" بقػػرار الفصػػؿ ريػػميًاال وهػػذا مػػا ننلػػوؼ منػػ  ا جهػػزا ينها مػػف حصػػو شػػمبديػػة ل

ف كانػػت  ا منيػػة المبنانيػػة والقػػوى والفصػػائؿ الفميػػطينية مػػر احنمػػاؿ دلػػوؿ طػػرؼ ثالػػن عمػػى لػػط النػػونيرال وا 
ياها إلػى القضية نلػص  حركػة فػنعال إال أف ردود الفعػؿ المنوقعػة قػد ننجػاوز ملػيـ عػيف الحمػواال لنصػؿ بشػظا

 مليمات فميطينية ألرى.
وأوضع العميد محمود عييى المينو أف "هناؾ أطر ننظيمية ومحكمة نحكـ في قضية فصم  مف قيادا حركػة 
فػػػنعال وال يمكػػػف إصػػػدار قػػػرار نعيػػػفي بحػػػؽ أي شػػػلص"ال الفنػػػا إلػػػى أف "قضػػػية زوجػػػة القيػػػادي المنشػػػؽ عػػػف 

 اية بؿ لديها مؤيية انيانية إياثية"."حركة فنع" محمد دحوف واضع جدا وهي ال نعمؿ باليي
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وفػػي حػػدين نمفزيػػونيال قػػاؿ: "يػػأبقى كمػػا كنػػت إبػػف فػػنع ويػػأبقى حريصػػا عمػػى أمػػور الشػػع  الفميػػطيني"ال 
مضيفا: " لف أكوف مف الصفوؼ المرنجفة"ال الفنا إلى أن  "إذا كانت المصمحة ننطم  منػ  أف يكػوف موجػودا 

 في عيف الحموا فييكوف موجودا".
عميػد "المينػو" امػاـ وفػد مػف "المبػادرا الشػعبية الفميػطينية" الػذي زارت فػي منزلػ  فػي عػيف الحمػوا يػعيا و كرر ال

لمنهدئة ووأد الفننة"انني لـ انبمغ القرار ريميا الى االفال واذا نبم ن  فان  لكؿ حادن حدينال مضيفا في الوقت 
كما عرفنمػوني احػافظ عمػى امػف وايػنقرار نفي  "انني حريص عمى امف واينقرار المليـ"ال قائو "يوؼ أبقى 

مليمنا واحرص عمى الحفاظ عمى الوحدا الوطنية الفميطينية ووحدا حركة فنعال فنحف ابناء الفنع نمنػـز بكػؿ 
ما نقررت الحركة واماـ اي اجحاؼ قد يحصؿ الي عنصر او ضػابط فيهػاال هنالػؾ اطػر ننظيميػة يػنـ معالجػة 

 الموضوع مف لولها".
 11/11/1113، خباريةوكالة سما اإل

 
 مقاطعة انتخابات بمدية القدس": القيادة العامة"وحزب الشعب و "الشعبية" 19

ال الجبهة الشعبية لنحرير فميطيف حز  الشع  الفميطينيالنالية: فصائؿ فميطينية الطالبت : القدس المحنمة
بمقاطعػػة الفميػػطيني اء الشػػع  بنػػأفػػي القػػدس المحنمػػة وعمػػـو  ال الفميػػطينييفالجبهػػة الشػػعبية القيػػادا العامػػةو 

اننلابات بمدية االحػنوؿ فػي المدينػةال والنصػدي لكػؿ شػكؿ مػف أشػكاؿ المشػاركة فيهػا نصػوينا أو نرشػيحا أو 
 المشاركة في الحموت االننلابية.

 11/11/1113، وكالة سما اإلخبارية
 

 نودنار من خطف جحذّ بيب: حماس والجياد تبذالن جيودا لمحصول عمى السالح ون  أتل  11
نقمػػػت اذاعػػػة جػػػيش االحػػػنوؿ االيػػػرائيمي عػػػف مصػػػادر امنيػػػة قولهػػػا انهػػػا نراقػػػ  عػػػف كثػػػ  : القػػػدس المحنمػػػة

 عمميات النيمع الني نقوـ بها حركنا حماس والجهاد االيومي في قطاع يزا.
وقالػػػت المصػػػادر اف الحػػػركنيف نبػػػذالف جهػػػودا جبػػػارا لمحصػػػوؿ عمػػػى اليػػػو  ريػػػـ النضػػػييؽ المصػػػري عمػػػى 

يصػػ  فػػي لانػػة زيػػادا النػػونر بػػيف البمػػديف.  بػػيف إيػػراف وحمػػاسمعنبػػرا اف النقػػار   الي قطػػاع يػػزاحمػػاس فػػ
منية االيرائيمية فصائؿ يزا مف االقداـ عمى عمميات درامانيكية مثؿ لطؼ جنود والني وحذرت المصادر ا 

 مف شانها قم  المعادلة في يزا .
نها زادت عدد الشاحنات الني نػدلؿ الػى القطػاع ولكنهػا واشارت الى اف نؿ ابي  ال نري  في نجوير يزا وا

 لف نيمع بنصدير ازمة يزا الى ايرائيؿ حي  زعمها.

 11/11/1113، وكالة سما اإلخبارية
 

 خروج عن الصف الوطني منزل األسير أبو الييجا أجيزة السمطة بالضفة حماس: اقتحام 11
نحػػاـ أجهػػزا اليػػمطة لبيػػوت الشػػرفاءال "لػػروج اعنبػػرت حركػػة حمػػاس فػػي محافظػػة جنػػيف أف مواصػػمة اق: جنػػيف

وطالبت حركة حماس في بياف صحفي وصؿ "المركز الفميطيني لةعوـ" نيلة عن   عف الصؼ الوطني".
ردًا عمػػى اقنحػػاـ منػػزؿ القيػػادي ا يػػير الشػػيم جمػػاؿ ابػػو الهيجػػا: "قيػػادات ونػػوا  حركػػة فػػنع بػػالوقوؼ موقػػؼ 

مػى ملػيـ جنػيفال الػذي أذاؽ االحػنوؿ طعػـ الػذؿ والهزيمػةال وبػات وطني وحدوي مشػرؼ إزاء هػذا ارعنػداء ع
 مثًو يحنذى في البطولة والعطاءال موقؼ يعيد لممواطنيف أمنهـ وكرامنهـ الني نجرأت عميها أجهزا اليمطة".

 11/11/1113، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 قيمة"تدعو السمطة إلى االنسحاب من المفاوضات "الع قراطيةو الجبية الديم 11

دعت الجبهة الديمقراطية لنحرير فميطيف اليمطة الفميطينية إلػى انيػحابها مػف المفاوضػات : يزا )فميطيفف
 مر االحنوؿ والني وصفنها بػ "العقيمة".

وأشػار مصػدر ميػؤؿ فػػي الجبهػة فػي نصػػريع مكنػو  لػ  نمقػػت "قػدس بػرس" نيػػلة منػ  إلػى اف المفاوضػػات 
ـ وعاصػػػمنها 1745مػػـ المنحػػدا واالعنػػراؼ بدولػػة فميػػطيف عمػػى حػػدود النػػي نكػػوف دوف مرجعيػػة قػػرارات ا 

القػػػػدس المحنمػػػػةال ودوف الوقػػػػؼ الكامػػػػؿ لويػػػػنيطاف النويػػػػعي فػػػػي القػػػػدس العربيػػػػة والضػػػػفة الفميػػػػطينية هػػػػي 
 مرفوضة وال داعي لها.

رضػية واينعرض ما نقوـ ب  قوات االحنوؿ مف بنػاء وحػدات جديػدا فػي مدينػة القػدس المحنمػة وحفػر انفػاؽ أ
 في منطقة مجاورا لياحة البراؽ يربي الميجد االقصى.

وقػػاؿ: "نػػدعو الفريػػؽ المفػػاوض الفميػػطيني إلػػى نقػػؿ هػػذت ا عمػػاؿ االيػػنعمارية إلػػى مؤييػػات ا مػػـ المنحػػدا 
)المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػةال محكمػػة العػػدؿ الدوليػػةفال فهػػذت اراضػػي دولػػة فميػػطيف نحػػت االحػػنوؿال ومرفػػوض 

 مف دولة االحنوؿ االيرائيمي وفؽ انفاقات جنيؼ الرابعة". دوليًا مصادرنها
 11/11/1113قدس برس، 
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نراؿ قاؿ ميؤوؿ االينلبارات الييايية في وزارا الدفاع اريرائيمية اليابؽال الج :يعيد عريقات -واشنطف 
إف "إيرائيؿ نعيش أفضؿ لحظانها ا منية منذ قيامها بيب   :مس ا ربعاءأ المعادج)المنقاعدف عاموس 

وفي الوقت نفي  حذر جمعاد "إف مف اللطأ  هزيمة اررها  وندمير الجيوش النظامية العربية الني نواجهها".
ا النعامؿ بوافر الجدية مر القضايا أمف إيرائيؿ أو نلفيؼ النركيز عف ضرور  إلىنلفيض الحيطة بالنيبة 

 الممحة الني نعصؼ بالمنطقة". 
ونحدن جمعاد في "معهد واشنطف ليياية الشرؽ ا دنى" بمنايبة الذكرى اليادية "لمحاضرا نكريـ ذكرى 

بادئًا  "إيرائيؿػ"زئيؼ شيؼ"ال مرايؿ صحيفة هآرنس العيكري. ونناوؿ جمعاد "القضايا الممحة" بالنيبة ل
ال 1774ن عف إيرافال وملبرًا الحاضريف "إنني أوؿ مف حذر رئيس الوزراء بنياميف نننياهو عاـ بالحدي

وقدمت ل  نقريرًا عف إيراف وطاقانهاال بينما كانت إيراف ال نمنمؾ صارولًا واحدًاال واليوـ إيراف قفزت لطوات 
ويمة المدى". وادعى جمعاد أف طويمة بانجات حصولها عمى القنبمة النووية ونمنمؾ اآلالؼ مف الصواريم الط

إيراف اليوـ نمنمؾ القدرا عمى نصنير القنبمة النووية "واليب  الوحيد في نمكؤ إيراف هو اللوؼ مف الردع 
عندما اجناحت الواليات المنحدا العراؽال وارنعبت لذلؾ إيراف بما دفعها  1113ا مريكي كما حدن عاـ 

أف العقوبات المفروضة عمى إيراف هي الدافر الوحيد في نردد إيراف.  لنجميد برنامجها النووي". واعنبر جمعاد
"ال مف دوف ...وادعى جمعاد أف امنوؾ إيراف لقنبمة نووية "ييزج الشرؽ ا ويط في يباؽ نيمع يير ميبوؽ

 لميو  النووي المقدر بمئات القنابؿ. وانهـ إيراف باينمرارها في "مد حز  اهلل "إيرائيؿ"يذكر امنوؾ  أف
 المبناني وحماييناف )يزاف بآالؼ الصواريم الموجهة إلى إيرائيؿ".

وأضاؼ جمعاد: "أما اللطر الثانيال فيكمف في اللطر الذي يمثم  صعود ارلواف الميمميف الذيف لو نمكنوا 
 ال كوف دوؿ مثؿ"إيرائيؿػ"مف إحكاـ الييطرا عمى مصرال كما فعموا في يزاال فإف ذلؾ ييكوف لطرًا قانًو ل

يورية لـ نعد دواًل نهدد إيرائيؿال وبالنالي فإف اللطر الوحيد يكمف في صعود  اليورية والعراؽ ولبناف
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ارلواف الميمميف". ولذلؾ "فإف ا ردف والمممكة اليعودية ودوؿ اللميج يعيدًا جدًا بزواؿ ييطرا ارلواف 
ين عف الديمقراطية في الشرؽ عف اليمطة في مصرال ويعنقد هؤالء العر  الذيف أنحدن إليهـ إف الحد

 ا ويط حدين فارغ  ن  ييعطي اليمطة لةلواف الميمميف".
وأضاؼ محذرًا "إف إجراء اننلابات شفافة في يزا عمى يبيؿ المثاؿ ييعطي ال البية لحماسال وهذت هي 

عر بيعادا الحظ ال مطة الكبرى الني ارنكبها أبو مازف في االننلابات اليابقة". وأشار إلى أف "إيرائيؿ نش
 أف مد ارلواف نراجر في كؿ المنطقة". إلىبالنظر 

يورية فقاؿ: "لقد انهارت الدولة في يورية واآلف أصبحت دولة فاشمة ننأرجع نحت نير  إلىأما بالنيبة 
المميشيات الميمحة". واعنبر جمعاد أف الحر  الدائرا في يورية هدية مف اهللال مشيرًا إلى أف يورية هي 

"لمقت ويمحت حز  اهلل المبناني فميس هناؾ مقاومة ريرائيؿ بدوف يوريةال فنحف يعداء لذلؾال ولكف  الني
 مف الناحية الثانية يج  أف نحناط للطر صعود القاعدا مر العمـ أن  يمكف الييطرا عمى هذا اللطر".

مف أي وقت مضىال وأرقى  جمعاد إلى "إف مينوى النعاوف بيننا وبيف الواليات المنحدا أفضؿال وأعمى وأشار
ينلبارانية اريرائيمية قائًو "لقد هزمنا اررها  في بكثير مما يمكف ارعوف عن ". ونبجع بالقدرات اال

إيرائيؿ بناء عمى االينلبارات ولـ يعد اررهابيوف الفميطينيوف قادروف عمى شف هجمات عمى إيرائيؿ". 
الني كانت نلطط رطوؽ الصواريم اريرانية عمى نؿ أبي   وادعى جمعاد: "لقد أفشمنا لطة جهنمية لحماس

بشكؿ مفاجئ" دوف أف يحدد أي نفاصيؿ زمنية أو نقنية لهذا اردعاء. وانهـ جمعاد اليمطة الفميطينية بعدـ 
ف أبو مازفال رئيس اليمطة الفميطينيةال لو يألن  أ" إلىالقدرا عمى نحقيؽ اليوـ في الوقت الراهف بالنظر 

فميطيف بالنيبة  بو مازف هي يهودا واليامرا ويزا؛ والحقيقة هيال  أففميطيف ننحدنال  شار إلى عف أي 
 ًً أف إيرائيؿ هي القوا الوحيدا الني نمنمؾ القدرا لمييطرا  إف أبو مازف ال يييطر عمى يزاال ويعرؼ نمامًا

حماس". وبالنالي "فإف الوقت عمى يزاال ولكف اليمطة الفميطينية لف نعنمد عمى إيرائيؿ الينرجاع يزا مف 
يرائيؿ".  ليس موانيًا لعقد صفقة يوـ بيف الفميطينييف وا 
يراف نقبر نحت  إلىوقاؿ جمعاد "إننا نعيش في أفضؿ وقت أمني بالنيبة  إيرائيؿ كوننا هزمنا اررها ال وا 

ربية؛ ليس هناؾ جيش عقوبات لانقةال نلمصنا مف ا يمحة الكيميائيةال أنهينا القدرا العيكرية النظامية الع
مر العمـ أف هناؾ  1753نظامي عربي واحد قادر عمى مواجهة إيرائيؿ كما كاف الوضر عمي  في حر  

عامؿ عدـ االينقرار وصعود القوى يير النظامية بصواريم وأيمحة ألرى". وقاؿ: "إف النزاـ الرئيس 
 .ا مريكي أوباما بأمف ويومة إيرائيؿ ال يهنز"

 11/11/1113 ،القدس، القدس

 
 العودة يمثل تنازاًل عن حقّ  "إسرائيلـ"اعتراف السمطة الفمسطينية ب :ألكينزئيف  14

نائ  وزير اللارجّية اريرائيمّيةال زئيؼ ألكيف إلى لطا  وزير المالية  نطرؽزهير أندراوس:  -الناصرا 
عباس بها قائًو: إّف اعنراؼ يائير البيد الذي قاؿ في  إّف الدولة العبرّية ال نحناج إلى اعنراؼ محمود 

اليمطة الفميطينية بإيرائيؿ يمثؿ ننازاًل مف قبمهـ عف حؽ العوداال وعدـ المطالبة بحكـ ذانّي دالؿ المناطؽ 
الني يييطروف عميها. ونابر ألكيف قائًو: إذا لـ يعنرؼ بنا الفميطينيوف فييعمموف عمى إلراجنا مف هناال 

ييقوموف بإلقائنا في البحرال أما اآلف وبعد اكنشاؼ  بار ال از في البحرال  وفي اليابؽ كانوا يقولوف إّنهـ
 أعنقد أنهـ ييمقوننا لارج البحر إلى أوروبا وما حولهاال عمى حّد وصف .
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بأّف إيراف نمنمؾ أجهزًا لنلصي  اليورانيوـال بمقدورها نلصي   البناًء عمى معمومان  الألكيفال أمس كما أكد
إلى درجة أف يصبع جاهًزا الينلدام  في قنبمة نووية لوؿ أيابير معدوداال عمى حّد  ′3اليورانيـو مف نيبة 

فقطال نهدؼ إلى نلفيؼ  ′11زاد ألكيف قائًو إّف مبادرا إيراف بوقؼ نلصي  اليورانيوـ إلى نيبة و  نعبيرت.
ال واينلداـ طاقة العقوبات الدولية المفروضة عميهاال موضًحا أّف إيراف يمكنها االين ناء عف مادا اليور  انيـو

بديمة لهيراض اليممية. ونياءؿ إلكيفال كما أفاد موقر صحيفة يديعوت أحرونوت عمى ارننرنت أمس 
اللميس: إذا كاف الهدؼ مف إنشاء المفاعوت النووية هو اينلدامها  يراض يمميةال فمماذا نقوـ ببنائها 

نيـو في مفاعونها النوويةال مر العمـ أّنها ال نينلدـ نحت ا رضال ولماذا نينلدـ مادني اليورانيوـ والبمونو 
 إال  يراض عيكرّيةال بحي  أقوال . 

 11/11/1113، القدس العربي، لندن

 
 بتجميد المساعدات لمصر األمريكيةمن قرار اإلدارة  يإسرائيمقمق  15

ف يميؤول أف الكفا  زبوف الراـ اهللنقًو عف مرايمها في ال 11/11/1113، الشرق األوسط، لندننشرت 
عف امنعاضهـ مف قرار اردارا ا مريكية وقؼ مياعدات عيكرية ومالية عف مصرال  واف عبر يإيرائيمي

محذريف مف انعكاس هذا القرار عمى العوقات المصرية اريرائيمية وانفاقية اليوـ بيف البمديف وأداء الجيش 
 المصري في ييناء.

منزعجة مف قطر مياعدات عف الجيش  "إيرائيؿ"جمعاد أردافال إف وقاؿ وزير شؤوف حماية الجبهة الدالمية 
نحف نأمؿ أف ال ينعكس القرار ا مريكي بنعميؽ جزء مف المياعدات "المصريال مضيفا لةذاعة اريرائيمية: 

نريد نقوية مصر ونحقيؽ اينقرار ييايي ". وأضاؼ: "العيكرية لمصر عمى العوقات اريرائيمية المصرية
هناؾال ونحف ينينمر بالعمؿ مر مصر عمى المينوييف الييايي والعيكريال وينواصؿ واقنصادي 

 ."انصاالننا عمى جمير المينوياتال هذا جيد لنا ولمشرؽ ا ويط كذلؾ
في النهاية المياعدات العيكرية المقدمة لمصر ضرورية مف أجؿ الحفاظ "وقاؿ مصدر إيرائيمي ميؤوؿ: 

. وحذر مف انعكايات درامانيكية لمقرار "ال وكذلؾ عمى الجيش المصريعمى النفوذ ا مريكي في المنطقة
 ."كيؼ يمكف نفيير أف الواليات المنحدا ننلمى عف صديؽ وندير ظهرها لحميؼ قديـو"ا مريكي. وقاؿ: 

ما جرى هو لدمة يير مباشرا لقوى النطرؼ "ال ييرائيؿ حيوف: ييرائيماروقاؿ النائ  عف حز  الميكود 
ض القرار يمس بمصالع ال ر  ". وأضاؼ: "عاؼ لميمطة القائمة هناؾال كما أن  يمس بمصالحنافي مصر وا 

. وأداف حيوف الندلؿ ا مريكي "كذلؾال وهذا يعني أف ا مريكييف ال يعرفوف حقائؽ بييطة عف منطقننا
يمقراطية أي محاولة أمريكية لفرض منظومة الد"المباشر في مصر عبر طمبهـ نشكيؿ حكومة مدنية. وقاؿ: 

 ."ال ربية في هذت المنطقة ينفشؿ
وعمى الريـ مف االينياء اريرائيمي الريمي مف القرار ا مريكيال فإف مصادر في الجيش قالت إنها مطمئنة 

في  "اررها "بشأف مواصمة نقديـ ا مريكييف الدعـ الوـز لمجيش المصريال مف أجؿ مواصمة الحر  عمى 
 ييناء.

الكان  ال أف الصحافة اريرائيميةو  الصالع النعامينقًو عف ال 11/11/1113، الدوحةالجزيرة نت، وأضافت 
" الاريرائيمي أوري هايننر اعنبر المياعدات الني نقدمها الواليات  الفي مقاؿ نشرت موقر "إيرائيؿ اليـو

لزامها بعدـ إدلاؿ جيشيالمنحدا لمصر "رشوا لضماف النزامها باحنراـ انفاقية كام  ديف ها لييناء أو د" وا 
 نحويؿ هذت المنطقة إلى "نقطة انطوؽ لننفيذ عمميات ضد إيرائيؿ".
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عمى أف عممية نواصؿ المياعدات ا مريكية لمصر "نمثؿ مصمحة إينرانيجية عميا ريرائيؿال  الوشدد هايننر
مي د الني نيهـ بشكؿ كبير في نعزيز ا مف القو يعمى اعنبار أنها نضمف احنراـ انفاقية كام  ديف

كما حذر مف أف وقؼ المياعدات ا مريكية لمصر مف شأن  أف يؤدي إلى "المس باينقرار  اريرائيمي".
منطقة الشرؽ ا ويط بشكؿ كبير" مضيفا أن  "ال يمكف أف يكوف الليار في مصر بيف دكنانورية 

انورية وطنية عممانية وديمقراطيةال بؿ بيف دكنانورية إيوميةال معادية لم ر  والمييحييف واليهودال أو دكن
"مصمحة واضحة وجمية ننمثؿ في إرياء دعائـ نظاـ  "إيرائيؿػ"وشدد هايننر عمى أف ل منحالفة مر ال ر ".

حكـ عمماني قومي في مصرال محذرًا مف لطورا أف نعبر إيرائيؿ عف موقفها هذا بشكؿ عمنيال عمى 
 اعنبار أن  يضر بحمفائها العر ".

 
 تخفيف العقوبات عن طيران رأي العام األوروبي ضدّ نتنياىو يحاول تجنيد ال 16

قبؿ لمية أياـ مف الموعد المقرر لبدء المحادثات بيف إيراف والدوؿ العظمى في جنيؼال يحاوؿ رئيس 
الحكومة اريرائيمية بنياميف نننياهو نجنيد الرأي العاـ ا وروبي ضد نلفيؼ العقوبات االقنصادية المفروضة 

ال عدا مقابوت مر ويائؿ إعوـ 11/11 حيفة "هآرنس" إف نننياهو أجرى يوـ اللميسعمى إيراف. وقالت ص
 مركزية في ثون دوؿ عظمى أوروبيةال بريطانيا وفرنيا وألمانياال نشارؾ في المحادثات مر إيراف.

 وجاء أف نننياهو أجرى مقابمة مر "فايننشاؿ نايمز" و"شبكة يكاي" البريطانيةال وصحيفة "لوموند" وشبكة
 " الفرنيةال وصحيفة "فرانكفورنر" وشبكة "إي   ر دي" ا لمانية.12"فرانس 

وقاؿ بياف صادر عف مكن  رئيس الحكومة إف نننياهو دعا في المقابوت الدوؿ ا وروبية إلى وقؼ ما 
فوراال فمف "إذا لـ ينـ وقؼ ذلؾ  :أيمات "يباؽ إيراف إلى القنبمة النووية" باعنبار أف ذلؾ ال يزاؿ ممكنا. وقاؿ

نما  قنبمة". عمى حد نعبيرت. وطال  أوروبا بوقؼ البرنامج  111ينـ نوجي  قنبمنيف نووينيف بانجات أوروباال وا 
بداء النصم  والقوا نجات إيرافال ومواصمة منابعنها. وكرر نننياهو موقف  مف  النووي اريراني اآلفال وا 

ع ال ر  وكي  الوقت مف لوؿ الدبمومايية مف أجؿ الحكومة اريرانية الجديداال مدعيا أنها نحاوؿ أف نلد
 ابنزاز نلفيؼ العقوبات االقنصادية المفروضة عميها.

ياهو: "النظاـ اريراني يبنيـ اآلفال ويقوؿ: دعونا نواصؿ النلصي . دعونا نحافظ عمى مفاعوت نوقاؿ نن
ال ونقدـ لكـ في المقابؿ ننازالت نكنيكية ونجميميةال وأننـ  نلففوف العقوبات". وقاؿ أيضا إف نلفيؼ البمونونيـو

العقوبات يوؼ يؤدي إلى انهيارهاال وينحصؿ إيراف عمى مبن اها. ونابر "إف الشع  اليهودي نعرض 
لةبادا عدا مراتال ولف نيمع  ناس مثؿ " يات اهلل" بأف ينجحوا في ذلؾ". وادعى أف الحدين ليس عف 

يراف. وقاؿ "طالما ال قضية إيرائيمية فقط. كما عارض نننياهو نجد يد العوقات الدبمومايية بيف بريطانيا وا 
نعنرؼ إيراف بوجود إيرائيؿال وننوقؼ عف الدعوا ربادنهاال فإن  عمى بريطانيا أال نجدد العوقات الدبمومايية 

 معها".
 11/11/1113، 48عرب 

 
 تمعب لعبة خطرة باستخدام الكونجرس ضد إيران "إسرائيل"": ىآرتس" 17

نمع  لعبة  "إيرائيؿ" أفذكرت صحيفة هآرنس اريرائيمية  .ف:ا.ؼ. ) الالحياا الجديدا -عواصـ  الراـ اهلل
بعدـ نلفيؼ العقوبات عف إيرافال ونناوؿ  إقناع لطيرا مف لوؿ اينلداـ الكونجرس ا مريكي ومحاولة 

رائيمية الني نيعى المحمؿ العيكري في "هآرنس" عاموس هارئيؿال في نحميؿ نشرن  الصحيفة الحممة اري
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الكونجرس بعدـ نلفيؼ العقوبات عمى طهراف قبؿ نكبيمها بانفاؽ يفرمؿ برنامجها النوويال ويعي  إقناع إلى
مواجهة مر  إلىما نجع ييقود  إذانشديد العقوبات عميها مف قبؿ الكونجرسال ا مر الذي  إلى "إيرائيؿ"

 .أوباما إدارا
 11/11/1113، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "ديبكا": أوباما أبمغ نتنياىو عن رفع جزئي لمعقوبات المفروضة عمى إيران موقع 18

مف مصادر في  اينقاهاكشؼ موقر "ديبكا" االينلباري اريرائيمي عف معمومات حصرية  :نؿ أبي 
 ارداراأف  ميف نننياهواواشنطف والقدس أف "الرئيس ا مريكيال باراؾ أوباماال أبمغ رئيس الوزراء اريرائيمي بني

ا مريكية ينبدأ قريبًا بنلفيؼ العقوبات االقنصادية المفروضة عمى إيراف بطريقة جزئية وندريجية". وأكد 
 المهمة لكنها أيايية". أوباما في ريالن  أف "هذا النلفيض قد ينطبؽ عمى بعض العقوبات يير

. ولـ ينـ ..بهذا القرار إبويهاا الني نـ أف "إيرائيؿ هي حميفة الواليات المنحدا الوحيد إلىوأشار الموقر 
ودوؿ اللميج عف مدى الننازالت المنبادلة الني وافؽ عميها كؿ مف أوباما والمرشد  ا وروبيةالدوؿ  إبوغ

 ا عمىال  ية اهلل عمي لامنئي".
 11/11/1113، وكالة سما اإلخبارية

 
 أوروبيةة عمى ارض دولة بعيد أىدافكبر مناورات لضرب أينيي  اإلسرائيميسالح الجو  19

مياء اللميس اكبر نمريف  أنهى اريرائيمييو  الجو  أفالعبرية الريمية  ارذاعةذكرت  :القدس المحنمة
المناورات اينمرت يوميف وكانت في  إف ارذاعة. وقالت "إيرائيؿ"بعيدا المدى مف  أهداؼجوي لضر  

ة ووحدات نزويد الطائرات بالوقود في الجو ووحدات نشكيوت قنالي أف إلىمشيرا  ا وروبيةالدوؿ  إحدى
 الكيمومنرات.  الؼالييطرا والنحكـ شاركت في المناورات بميافات 

باف الليار العيكري ال  ريرافنمؾ المناورات هي ريالة واضحة  إف إيرائيميمف جهن  قاؿ مصدر عيكري 
 زاؿ موجودا. 

 11/11/1113، وكالة سما اإلخبارية

 
 إسرائيمية يودي بناقمة جندأن مني خطير عمى حدود غزة كاد أخمل  :حرونوت"أ يديعوت" 31

" العبرية عمى موقعها ارلكنرونيال الميمةال أحرونوتكشفت صحيفة "يديعوت  :نرجمة صفا - القدس المحنمة
أف كارثة عيكرية كادت أف نقر بعد لمؿ أمني لطير حدن عمى حدود قطاع يزا. وأشارت الصحيفة إلى 

عف طريؽ اللطأ بانجات  2لمؿ وقر بعد أف نـ نش يؿ نظاـ "معطؼ الريع" المرك  عمى دبابة مركافا أف ال
نقالة جندال وعمى ما يبدو بيب  لمؿ في النشليص حين شلص هذا النظاـ ناقمة جند عيكرية مف طراز 

 "النمر" والني ننبر لواء جوالني عمى أنها عنصر معادي.
الحظ لـ يطمؽ هذا النظاـ الصاروخ بانجات ناقمة الجندال ولكف ولوؿ نفعيؿ  ولفنت الصحيفة إلى ان  ولحيف

هذا النظاـ يقطت مف الدبابة مواد منفجرا وانفجرت في منطقة مفنوحة. وأضافت بأف الحادثة وقعت في 
بنشاط امني شماؿ القطاع  211النابر لمواء المدرعات  7الوقت الذي كاف يقوـ في  جنود مف الكنيبة 

 ضافة لقوات ألرى.بار
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وأردفت بأف نحقيقًا يجري حاليًا عمى مينوى قيادا منطقة يزا حوؿ ظروؼ الحادن الذي كاف مف الممكف 
أف يننهي بكارثة حي  الصحيفة. والنياؤؿ ا كبر وفؽ الصحيفة هو لماذا شلص هذا النظاـ ناقمة الجند 

ريم المضادا لمدبابات قبؿ وبعد إطوقهاال عمى أنها عنصر معادي مر أف هذا النظاـ يعمؿ فقط ضد الصوا
وقد نقرر إيقاؼ النشاطات في أعقا  الحادن وبدأت طواقـ مف يو  المدرعات بفحص النظاـ المرك  

 عمى الدبابة. 

 11/11/1113، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

  
 حكومة حزب العدالة والتنمية اإلسرائيمية لممغرب انتعشت في ظلّ  الصادرات 31

الصادرات اريرائيمية نحو الم ر  اننعشت لوؿ فنرا  إفقالت نقارير إيرائيمية  :محمود معروؼ -لرباط ا
نقمد حز  العدالة والننمية رئاية الحكومةال وأفادت معطيات المركز اريرائيمي لةحصائياتال نقمها موقر 

 جاري نضاعفت بشكؿ ممفت.هيبرس أف الصادرات اريرائيمية في الثمانية أشهر ا ولى مف العاـ ال
مميوف  3331ويجمت البضائر اريرائيمية الموجهة لمم ر  و وؿ مرا منذ ينواتال مينوى قيايياال بمغ 

لوؿ العاـ  %7737مميوف دوالر في نفس الفنرا مف العاـ الماضيال أي بزيادا بم ت  1434دوالرال مقابؿ 
مميوف  137الماضي  أييطس/     لوؿ شهر الجاريال بينما بم ت الصادرات اريرائيمية نحو الم ر 

 .1111مميوف دوالر في الشهر نفي   133دوالرال مقابؿ 
وأورد المركز اريرائيمي لةحصائياتال وهو مؤيية حكومية نصدر إحصائيانها الريمية بشكؿ دوريال أف 

جمن  العاـ شهدت اينقرارا ممحوظا محافظة عمى مينواها الذي ي "إيرائيؿ"الصادرات الم ربية نحو 
 "إيرائيؿ"مميوف دوالر مف البضائر نحو  231وقاـ الفاعموف االقنصاديوف الم اربة بنصدير نحو  الماضي.

لوؿ الثمانية أشهر ا ولى مف العاـ الجاريال وهو نفس المينوى الذي يجمن  الصادرات ما بيف شهري 
 .1111مف ينة  أييطس/ و  كانوف الثاني/ يناير 

ألؼ  311اينقر في حدود  طفيفاً  نراجعاً  أييطس/   مف الم ر  في شهر  "يرائيؿإ"ويجمت واردات 
 ألؼ دوالر في نفس الفنرا مف العاـ الماضي. 411دوالر مقابؿ 

الني اينوردت مف الدولة العبرية  أفريقياويعنبر الم ر  يادس زبوف إفريقي ريرائيؿ وراء كؿ مف جنو  
مميوف  116مميوف دوالرال ونيجيريا بنحو  31337الجاري ما مجموع   في الثمانية أشهر ا ولى مف العاـ

اؿ بنحو جمميوف دوالرال واليين 4733مميوف دوالرال وبونيوانا بما يربو عف  5333دوالرال ثـ مصر بنحو 
 مميوف دوالر. 3731

 11/11/1113، القدس العربي، لندن

 
 إلى "إسرائيل" ى الخارج ال يعودإل .. من يسافرالدارسين لشيادة الدكتوراه غالبيةدراسة:  31

نلرج عف طورها فرحًا بنقايـ اثنيف مف اريرائيمييف اليابقيف جائزا "نوبؿ" في  "إيرائيؿ"نكاد حممي مويى: 
طواؿ الوقت إشاعة أجواء بأنهاال لوفًا لكؿ دوؿ العالـال ننميز  "إيرائيؿ"الكيمياء مر عالـ ثالن. ونحاوؿ 
فرادا العقؿ اليهودي. وقد دفعت هذت المحاولة رئيس الحكومة اريرائيمية  بيمات لاصة نعود أيايًا إلى

المكانة ا ولى في العالـ في  "إيرائيؿ"بنياميف نننياهو إلى ابنوع ليان  عندما نبيف أف ادعاءت باحنوؿ 
ةال ولكنها اآلف بعيدا عف هذت المرنبة اليامي "إيرائيؿ"حممة جوائز "نوبؿ" مقارنة بعدد اليكاف. وقد نبيف أف 

 اقنربت أكثر.
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ولكف هذا االقنرا  لـ يألذ بالحيباف واقر يعي الدولة العبرية لولنصاؽ بأي يهودي ناجع ومحاولة إثبات 
 31منذ ما يزيد عف  "إيرائيؿ". وبريـ أف أحد الفائزيف بجائزا "نوبؿ" في الكيمياء هاجر مف "إيرائيؿػ"صمن  ب

عون  فائزًا إيرائيميًا. وكذا الحاؿ مر فائز  لر بجائزا الكيمياءال عامًاال إال أف هذا لـ يمنر الن قر  من  وا 
نعاممت مر فوز هؤالء  "إيرائيؿ"إلى الواليات المنحدا منذ عشرات الينيف. وا دهى أف  "إيرائيؿ"والذي نرؾ 

مضى بريـ أف كؿ و لريف بجوائز "نوبؿ" وكأن  نكريـ لهاال مشيرا إلى أنهـ يمثموف "يوحها الكيميائي" ا 
 ال ووجد حًو لها في دوؿ يربية."إيرائيؿ"واحد مف الفائزيف يحمؿ قصصًا عف مصاع  واجهها في 

وفي ا يابير ا ليراال أثيرت في الدولة العبرية وعمى أوير نطاؽ نقاشات حادا حوؿ هجرا الشبا  الواعد 
نما أيضاً  لمعيش الكريـ. وأشارت نحقيقات صحافية إلى  إلى الدوؿ ال ربية ليس فقط لنحقيؽ الذات عمميًاال وا 

ا عداد المنزايدا مف الشبا  اريرائيمي الني نهاجر إلى دوؿ يربية بحثًا عف مينوى عيش أفضؿ مف ذاؾ 
. وشارؾ ياية ومعمقوف ولبراء اقنصاديوف واجنماعيوف في النقاشات حوؿ هذت الميألة "إيرائيؿ"القائـ في 

 المشحونة مف وجهة نظر صهيونية.
وقد أظهرت دراية نشرت في ا يبوع الماضي أف يالبية الدارييف لشهادا الدكنوراتال الذيف يذهبوف إلى 

حان والنمويؿ الكبير في الدوؿ ال ربية. وال بعد االنكشاؼ عمى فرص ا ب "إيرائيؿ"اللارج ال يعودوف إلى 
ينوقؼ ا مر عند الشبا  بؿ ينلطات إلى المحاضريف في الجامعاتال الني ينركها إلى اللارج نقريبًا واحد 

 17مف كؿ أربعة. ونبيف دراية معهد "طوا " أن  مقابؿ كؿ مئة محاضر جامعي في إيرائيؿال هناؾ 
ركية. ونبيف الدراية أف إيرائيؿ نحنؿ المكانة ا ولى بيف دوؿ "منظمة محاضرًا إيرائيميًا في جامعات أمي

 ف في هجرا العقوؿ.OECDالنعاوف االقنصادي والننمية" )
وعمومًا فإف المينوى العممي لمجامعات اريرائيمية ينراجر بالندريج وهو ما حدا بياية وعمماء لمقوؿ بأف 

معي في الماضي وليس اآلف. فقد نزايدت كثيرًا أعداد الطو  الفوز بجوائز "نوبؿ" هو نكريـ لممينوى الجا
دارا ا عماؿ. نما نحو اآلدا  وا   في الكميات بداًل مف الجامعاتال كما أف النركيز ينج  ليس نحو العموـ وا 

 11/11/1113، السفير، بيروت

 
 : أكثر من نصف فمسطينيي سورية تعرضوا لمتيجير بسبب الحرب األىميةاألونروا 33

د   ا: بحي  وكالة )ا ونرواف نعرض قرابة ربر مميوف الجئ فميطيني في يورية لمنشػريدال بينمػا  -هرا القا
 ألؼ مف البود. 41فر أكثر مف 

ألؼ الجئال بحي   311ويشكؿ المشردوف والمنفيوف أكثر مف نصؼ إجمالي عدد الوجئيف في يورية وهو 
ال كمػا ايػنهدفن  1111دمشػؽ لمقصػؼ فػي أيمػوؿ /يػبنمبر  مليـ اليرموؾ الواقر في جنو و  الوكالة االممية.

يارات جوية في مننصؼ كانوف أوؿ /دييمبر الماضيال وهو ما دفر  الؼ مف يكان  إلى البحن عف مكاف 
  لر يأويهـ.

البولنديػة لمعمػـو يقػوؿ  لهكاديميػةالنابر  ا ويطوبحي  ماجدا قنديؿ الني نعمؿ باحثة بمركز أبحان الشرؽ 
إنهػػػـ واقعػػػوف فعميػػػا نحػػػت الحصػػػار إلػػػى جانػػػ  المنػػػاطؽ فػػػي الملػػػيـ يوف الػػػذيف ال يزالػػػوا يعيشػػػوف الفميػػػطين

المجاورا اللاضعة لييطرا المعارضيف. وقامت قنديؿ مؤلرا بإجراء مقابوت مر الوجئيف الفميطينييف الػذيف 
 نشننوا في المنطقة.

ت كميػػة المػػواد ال ذائيػػة الميػػمو  بإدلالهػػا إلػػى وقػػاؿ الوجئػػوف لقنػػديؿ إف نقػػاط النفنػػيش النابعػػة لمحكومػػة قيػػد
 المليـ وأحيانا ال ييمع لوشلاص الذيف نركوا المليـ لشراء الطعاـ بالعودا إلي .
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في حيف يينطير المواطنوف اليوريوف دلوؿ نركيػا المجػاورا بػدوف نأشػيرات إضػافة إلػى قبػولهـ فػي مليمػات 
 ر عادا لمفميطينييف.ال فإف هذت الليارات ال ننوفبا ردفالوجئيف 

ويقوؿ نشطاء والجئوف فميطينيوف إف أولئؾ الذيف شػدوا النرحػاؿ إلػى مصػر يقعػوف فػي حبائػؿ البيروقراطيػة. 
ونصػر الحكومػػة المصػرية عمػى أف هػؤالء الفميػطينييف لييػوا ميػجميف لػػدى  ا ونػرواومصػر نقػر لػارج واليػة 

 المنحدا. لهمـمفوضية الوجئيف الرئييية النابعة 
11/11/1113لقدس العربي، لندن، ا  

 
 من قوات االحتالل وسط حراسة مشددةييوديًا يقتحمون المسجد األقصى  190أكثر من  34

يػػنوطًنا نوزعػػوا م 51إف  11/11/1113لموقػػؼ والنػػران فػػي بيػػاف لهػػا اليػػـو اللمػػيس  ا قصػػىقالػت مؤييػػة 
مػػوا جولػػة فػػي باحانػػ  مػػف بينهػػا عمػػى أربػػر مجموعػػات اقنحمػػوا الميػػجد ا قصػػى منػػذ يػػاعات الصػػبا ال ونظ

 ”.يهودا كميؾ“بقيادا المنطرؼ اليهودي  16 وألرىمينوطنا  13مجموعة بمغ عددها 
ييػػػرائيؿ ارئيػػػؿ اقنحمػػػت ا قصػػػىال ” معهػػػد الهيكػػػؿ المزعػػػوـ“ونػػػابر البيػػػاف أف مجموعػػػة ألػػػرى بقيػػػادا مػػػدير 

اف الجولػة كانػػت مطولػة وايػػنمرت  ونظمػت جولػة فػػي باحانػ ال ولاصػػة عنػد المنطقػة الشػػرقية منػ ال الفنًػػا إلػى
ميػنوطًنا اقنحمػت ا قصػى  13وألػرى رابعػة عػددها  4لمدا ياعةال مشيًرا إلى أف مجموعة ثالثة بمغ عػددها 

 أيًضا.
 إلػػىطالبػػا وطالبػػة يهوديػػة نيػػمموا  111نحػػو  أف مػػف اليػػـو ذانػػ ظهػػر المؤييػػة فػػي بيػػاف لهػػا بعػػد وأضػػافت ال
 – 1831والػػذي ي مػػؽ اليػػاعة  –دقػػائؽ مػػف إيػػوؽ بػػا  الم اربػػة  دفعػػة واحػػدا قبػػؿ لمػػس ا قصػػىالميػػجد 

 ويار المقنحموف مف با  الم اربة ومكثوا لدقائؽ معدودا ولرجوا مف با  اليميمة.
فػػإف الطػػو  اليهػػود النقطػػوا صػػورا فرديػػة وجماعيػػة لهػػـال وكػػانوا ينكممػػوف ” ا قصػػىمؤييػػة “وبحيػػ  نوثيػػؽ 

يزيػػةال جػػاء ذلػػؾ ويػػط حرايػػة مشػػددا مػػف قػػوات االحػػنوؿال النػػي ايػػننفرت الم ػػة العبريػػة و لػػروف الم ػػة االنجم
 لناميف الحماية لهـ. قوانها بشكؿ ممحوظ بعد صوا الظهرال

11/11/1113مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   

 
 % من أىدافو التيويدية في القدس91غنيم: االحتالل نفذ  يوسف 35

مػػف أجػػؿ القػػدس" يويػػؼ ينػػيـال الحػػدين الػػدائـ عػػف حجػػـ الملػػاطر  اننقػػد عضػػو "االئػػنوؼالقػػدس المحنمػػة: 
المحدقػػػػة بمدينػػػػة القػػػػدس المحنمػػػػة والميػػػػجد ا قصػػػػى المبػػػػارؾ فػػػػي المحافػػػػؿ والمػػػػؤنمرات دوف أف نرقػػػػى هػػػػذت 
المواقػػػػؼ إلػػػػى إجػػػػراء فعمػػػػي عمػػػػى أرض الواقػػػػر لنصػػػػرا المدينػػػػة المقديػػػػة والنصػػػػّدي لمملططػػػػات اريػػػػرائيمية 

 كما قاؿ.النهويدية والعنصريةال 
فػي المائػة مػف أهدافػ   71وكشؼ ينيـ في نصريحات لاصة لػ "قدس برس"ال عف ننفيذ االحنوؿ لما يقػار  

ف الػذي يعكػس نصػّور االحػنوؿ لممدينػة المقديػة 1111النهويدية في مدينػة القػدس المحنمػة وأبرزهػا )ملطػط 
 .1111بحموؿ عاـ 

الفميػػطينييف فػي القػػدس عػػف طريػؽ عػػدا ييايػػاتال  وأشػار ينػػيـ إلػػى أف االحػنوؿ يعمػػؿ عمػػى نلفػيض نيػػبة
حػػػوؿ الرؤيػػػة اريػػػرائيمية  أبرزهػػػا النضػػػييؽ االقنصػػػادي عمػػػيهـال كمػػػا أنػػػ  ييػػػعى لشػػػط  الػػػوعي الفميػػػطيني وا 

 مكان .
11/11/1113قدس برس،   
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 في السجون اإلسرائيمية أسيرًا يشرعون بـ"معركة كسر االعتقال اإلداري" 168  36

مصػػادر حقوقيػػة فميػػطينيةال إف المعنقمػػيف ارداريػػيف فػػي أف ، 1/11/1113يــن، فمســطين أون القػػاؿ موقػػر 
يػػػجوف االحػػػنوؿ اريػػػرائيمي شػػػرعوا يػػػـو اللمػػػيسال بلطػػػوات احنجاجيػػػة نصػػػعيدية رنهػػػاء ييايػػػة االعنقػػػاؿ 

 ارداري.
النقػ  وقاؿ مركز "أيرى فميطيف" لمدراياتال إف ا يرى اردارييف أصدروا بيانا عاجًو نـ نيريب  مف يػجف 

الصػحراويال جػػاء فيػػ  "إف يػػاعة الصػػفر قػػد حانػت النطػػوؽ معركػػة كيػػر ييايػػة االعنقػػاؿ ارداري بلطػػوات 
نصػػعيدي  يػػنعمف نباعػػًا فػػي وقنهػػاال مػػف أجػػؿ اننػػػزاع حقنػػا ارنيػػاني فػػي النحػػّرر مػػف قيػػود الجوديػػيف وقهػػػر 

 اليّجاف"ال وفؽ البياف.
ــــيل، الشــــارقة، وأضػػػػافت  ا يػػػػرى ال أف وزارا رائػػػػد الفػػػػيايػػػػمها مػػػػف يػػػػزا ال نقػػػػو عػػػػف مر 11/11/1113الخم

أييرًا شرعوا في ننفيذ لطوات احنجاجية ندريجيةال يننوج بمقاطعة  146والمحرريف قالت في بياف أمسال إف 
محػػػاكـ االعنقػػػاؿ ارداريال وبإضػػػرا  مفنػػػو  عػػػف الطعػػػاـ إذا لػػػـ نيػػػنج  حكومػػػة االحػػػنوؿ لمطػػػالبهـ بإل ػػػاء 

 يياية االعنقاؿ ارداري.
 

 طفاًل فمسطينيًا يقبعون في سجون االحتالل 111فمسطين":  أسرى" مركز 37
دعا مركز حقوقي فميطينيال إلى ندويؿ ممؼ االننهاكات اريرائيمية بحؽ ا طفاؿ الفميػطينييفال فػي : راـ اهلل

 ظؿ نصاعد ونيرا اينهدافهـ لوؿ الفنرا ا ليراال مف لوؿ االعنقاالت والنعذي  مف قبؿ قوات االحنوؿ.
أكػػػد مركػػػز "أيػػػرى فميػػػطيف" لمدرايػػػات فػػػي بيػػػاف صػػػحفي نمقػػػت "قػػػدس بػػػرس" نيػػػلة عنػػػ ال اليػػػـو اللمػػػيس و 
فال أف يالبية إفادات وشػهادات ا طفػاؿ المعنقمػيف لػدى االحػنوؿ نشػير إلػى نعّرضػهـ لمنعػذي  أثنػاء 11|11)

 .عممية النحقيؽ مف قبؿ ضباط جهاز الملابرات "الشاباؾ"
ؿ الفميطينييف المعنقميف في اليجوف اريرائيميةال قول  "إف االحنوؿ يقـو بنعذي  ونقؿ البياف عف أحد ا طفا

 .ا طفاؿ بمياواا الرجاؿال ويزيد عمى ذلؾ باين وؿ حالة الضعؼ لديهـ البنزازهـ ونهديدهـ"
طفًو فميطينيًا يقبعوف في يجوف االحػنوؿ عمػى لمفيػة نهػـ وحجػج واهيػةال  111إلى أف نحو  وأشار المركز

 وينعرضوف لوننهاكات أثناء االعنقاؿ وعممية النحقيؽ والمحاكمات.
11/11/1113، قدس برس  

 
 طالب السمطة الفمسطينية بتوفير ميزانية لمتعميم في القدس المحتمةي عيسىحنا  38

حنػػػا عييػػػى أمػػػيف عػػػاـ "الهيئػػػة اريػػػومية الميػػػيحية" بضػػػرورا العمػػػؿ عمػػػى نعزيػػػز وعػػػي  د.طالػػػ  : راـ اهلل
الفميػػػطينييف فػػػي القػػػدس المحنمػػػةال حػػػوؿ أهميػػػة النعمػػػيـ فػػػي العمميػػػة الننمويػػػةال وفضػػػع المماريػػػات  المػػػواطنيف

اريػػػػرائيمية فػػػػي قطػػػػاع النعمػػػػيـ النػػػػابر لمبمديػػػػة والمعػػػػارؼ اريػػػػرائيمية وفميػػػػفنها المػػػػدمرا عمػػػػى المػػػػدى البعيػػػػدال 
 والنواصؿ المينمر مر منظمة اليونيكو في هذا الصعيد.  

النعميمي الصع  في المدينة المقديةال ينطم  نعزيز صمود المقديييف والحفاظ عمػى  وقاؿ عييى إف "الواقر
 الهوية الوطنية الفميطينية".

ف عمى أهمية العمؿ عمى نلصيص 11/11وشدد عييى في بياف صحفي نمقن  "قدس برس" اليـو اللميس )
دارس عمػى حػد يػواءال ا مػر الػذي موازنة مينقمة مف ِقبؿ "دولة فميػطيف" لنػأميف الػدعـ المػادي لمطػو  والمػ
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يػػيحّد مػػف نيػػ  النيػػر  المدريػػي العائػػدا إلػػى ضػػيؽ الظػػروؼ االقنصػػاديةال كمػػا يػػيمكف المػػدارس مػػف دفػػر 
روانػػ  م ريػػة نجػػذ  أصػػػحا  الكفػػاءات لويػػن ناء عػػػف الػػدعـ المقػػدـ مػػف بمديػػػة االحػػنوؿال بارضػػافة إلػػػى 

 با جهزا والمعدات الوزمة. ضرورا بناء المزيد مف ال رؼ الصفية ونزويد المدارس 
11/11/1113، قدس برس  

 
 غزةفي قطاع  اإلعالن عن تقسيس ىيئة شعبية لمدفاع عن القدس 39

أحمد أبو حمبية رئيس مؤيية القدس الدولية في قطاع يزاال عػف نأيػيس الهيئػة  د.أعمف : نبيؿ ينونو -يزا
شلصػػػيات االعنباريػػػة وفصػػػائؿ المقاومػػػة الشػػػعبية لمػػػدفاع عػػػف ا قصػػػىال داعيػػػا جميػػػر القػػػوى الفميػػػطينية وال

واعنبػػر أبػػو  لممشػػاركة الفاعمػػة بهػػذت الهيئػػة "الحاضػػنة لكػػؿ الفعاليػػات الشػػعبية النػػي نػػنظـ مػػف أجػػؿ القػػدس".
حمبيةال لوؿ ندوا بعنواف "نحرير القدس بيف الكفا  الميمع والمقاومة الشعبية"ال عقدت يـو اللميس االنقياـ 

لػػوطفال داعيػػًا إلػػى نوحيػػد الصػػفوؼ ورأ  الصػػدع لموقػػوؼ فػػي وجػػ  االحػػنوؿ الفميػػطيني طعنػػًة فػػي لاصػػرا ا
 وملططان  الب يضة بحؽ المقديات اريومية والمييحية.

ال قػػاؿ: "لػو كػػاف االحػػنوؿ يػدعي أف مػػف يقػـو بنهويػػد القػدس واقنحػػاـ ا قصػػى  عميػد أيػػرى القػدس فػػؤاد الػراـز
رار أمنػػيال عيػػكريال ييايػػيال ايػػنيطانيال مػػف حكومػػة شػػرذمة مػػف الميػػنوطنيفال فػػإف الحقيقػػة أف ذلػػؾ يػػنـ بقػػ

 االحنوؿ".
11/11/1113، فمسطين أون الين  

 
 يزاولون عمميم القطاعمن صيادي فقط %  11في غزة:  الصياديننقابة  41

دلػاؿ : جماؿ يين -يزا طال  صيادو قطاع يزاال اليمطات المصرية بالنوقؼ عف هدـ ا نفاؽ ا رضية وا 
الػػػوـز لنيػػػيير قػػػواربهـال ومعػػػاممنهـ أيػػػوا بصػػػيادي العػػػالـال والنوقػػػؼ عػػػف موحقػػػنهـ احنياجػػػانهـ مػػػف الوقػػػود 
 ونلري  موايـ صيدهـ.

ودعػػوا لػػوؿ اعنصػػاـ احنجػػاجي رفًضػػا لوننهاكػػات اريػػرائيمية المرنكبػػة بحقهػػـال نظمنػػ  نقابػػة الصػػياديف فػػي 
لراعيػػة لمموحػػة البحريػػة لمنػػدلؿ مينػػاء يػػزا البحػػريال اليػػـو اللمػػيسال كافػػة المؤييػػات الحقوقيػػة وارنيػػانية وا

 العاجؿ لحماينهـ مف عمميات القرصنة الني ينعرضوف لها لوؿ مزاولنهـ حرفة الصيد.
% مػػف مجمػػوع الصػػياديف البػػالغ 11وأشػػار إلػػى أف قطػػاع الصػػيد البحػػري يعمػػؿ بػػ  فػػي الوقػػت الحػػالي قرابػػة 

 والجرائـ المرنكبة بحقهـ.  الؼ صياد ال بيب  الحصار اريرائيمي وشع الوقود 2عددهـ قرابة 
11/11/1113، فمسطين أون الين  

 
 السمطة بحق الكتمة الطالبية اإلسالمية بالخميل التي تشنيا أجيزة عتقاالتلال اعتصام رفضا 41

أكػػدت مصػػادر مطمعػػة فػػي قيػػادا الكنمػػة اريػػومية فػػي جامعػػة البولينكنػػؾ فػػي مدينػػة اللميػػؿ جنػػو  الضػػفة 
أجهػػزا أمػػف يػػمطة راـ اهلل بمحاصػػرا مبنػػى الجامعػػة فػػي المدينػػةال مهػػددًا نشػػطاء  ال ربيػػةال قيػػاـ قػػوا كبيػػرا مػػف

وفػػؽ بيػػاف صػػحفي وصػػؿ "فميػػطيف" نيػػلة عنػػ  اليػػـو  -الكنمػػة المعنصػػميف دالمهػػا بفػػض اعنصػػامهـ بػػالقوا
ويػػأني ذلػػؾ عقػػ  يػػاعات عمػػى اعنػػداء عناصػػر مػػف حركػػة الشػػبيبة فػػي الجامعػػة عمػػى عػػدد مػػف  اللمػػيس.

هـ بنمزيػؽ الوفنػات االحنجاجيػةال ونعمػيقهـ لمػدواـ فػي محاولػة مػنهـ لفػّض االعنصػاـ ومنػر المعنصميف وقيام
ال مػؤنمرًا صػحفيًا ضػمف فعاليػات اللمػيس وكانت الكنمة اريػومية قػد نظمػت ظهػر يػوـ الزوار والمنضامنيف.
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جهػػػزا عمػػػى اعنصػػػامها الميػػػنمر احنجاجػػػًا عمػػػى حممػػػة االعنقػػػاالت وااليػػػندعاءات الوايػػػعة النػػػي نشػػػنها ا 
معػػػػنقًو بارضػػػػافة لعشػػػػرات االيػػػػندعاءات  11نشػػػػطائها وطمبنهػػػػا منػػػػذ أيػػػػاـال والنػػػػي طالػػػػت حنػػػػى اآلف قرابػػػػة 

 وعمميات الدهـ لمنازؿ نشطاء ومناصري الكنمة.
11/11/1113، فمسطين أون الين  

 
 األوروبية لألبحاث النووية منظمةالفي  برام اهلل تشارك جامعة بيرزيتمن  فمسطينية 41

شاركت طالبة مف جامعة بيرزيت عف دولة فميطيف في المنظمة ا وروبية لهبحان النووية )ييرفف : راـ اهلل
جنيػية ملنمفػة حػوؿ  61طالبػا وطالبػة مػف  153بجنيؼ في الدورا الصيفية لمعاـ الجاريال والني شارؾ فيهػا 

لفيزيػػػاء فػػي الجامعػػة يػػػهاد فقػػد وقػػر االلنيػػػار عمػػى طالبػػة الماجيػػنير وميػػػاعدا النػػدريس فػػي دائػػرا ا العػػالـ.
وقالت درايمة "عممت مػر مشػاركيف مػف جامعػة )اكيػفوردف عمػى  درايمة لممشاركة في الدورا لنمثؿ فميطيف.

 مشروع مشنرؾ بشأف ا بحان الني نجرى في )ييرفف".
يػة بػدأ مف جهنهاال قالت وفاء لاطر رئيية دائرا الفيزياء في الجامعة إف "نعاوف بيرزيت مػر المنظمػة االوروب

)..ف ويشػػارؾ فػػي الػػدورا كبػػار عممػػاء الفيزيػػاء عمػػى ميػػنوى العػػالـ حيػػن نحظػػى المنظمػػة بػػدعـ  1116عػػاـ 
 مادي مف الدوؿ ا عضاء".

وأوضػػحت أف المشػػػاركة فػػػي الػػػدورا الصػػيفية فػػػي ملنبػػػر الفيزيػػػاء االضػػػلـ نيػػاهـ فػػػي ننميػػػة لبػػػرات الطمبػػػة 
 ت الدقيقة.في هذت المجاال ا بحانواطوعهـ عمى  لر ننائج 

11/11/1113القدس، القدس،   
 

 اليوم: شبكة محمول إسرائيمية لتفجير مدرعة مساعد قائد الجيش الثالث المصري 
الكريـال مياعد قائد الجيش الثالن  اررهابييف الذيف اينهدفوا المواء ييد عبد"قاؿ مصدر عيكري إف 

نما  مدرعةال الني كاف يينقمها المواء عبدالميدانيال بعبوا نايفةال ا ربعاءال لـ يمقوا العبوا عمى ال الكريـال وا 
قاموا بنثبيت العبوا في ا رض ونفجيرها عف طريؽ دائرا كهربائية منصمة بهانؼ محموؿ ب  شريحة لشبكة 

صابان  طفيفةال الفنا إلى أف  .")أورانجف اريرائيمية وأضاؼ أف مياعد قائد الجيش الثالن الميداني بلير وا 
 ابيف حالنهـ أيضا مينقرا.جنود المص الػ

 //المصري اليوم، القاىرة، 
 
  "كامب ديفيد"مطالبات بتعديل  بعد قطع المساعدات األمريكية عن مصر 

رح  يياييوف مصريوف بقرار اردارا ا مريكية الني أعمنن  وزارا اللارجية ا مريكيةال  اللميج: -القاهرا 
مميوف دوالرال مؤكديف أف  ة لمصرال والني نقدر قيمنها   فجر أمسال بنعميؽ المياعدات العيكري

القرار لف يؤثر في الجيش أو الحكومةال مطالبيف في الوقت ذان  بنعديؿ بنود انفاقية كام  ديفيد بما ينناي  
وقاؿ عضو الهيئة العميا لحز  الوفد حييف منصورال إف القرار  مر مصمحة ا مف القومي المصري.

يونيو وما انبعها مف يقوط نظاـ  لمياعدات العيكرية لمصر مرنبط بما حدن في ا مريكي بقطر ا
ال والني أدت أيضًا إلى نمكف مصر مف انفرادها بقرارها الدالمي واللارجي مف دوف ندلؿ أمريكي. "ارلواف"

 يونيو أيقط الملطط ا مريكي رعادا نقييـ الشرؽ ا ويطال طبقا وأوضع منصور أف ما حدن في 
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لممصالع ا مريكية الصهيونيةال وأل ى نبعية مصر لةدارا ا مريكية الني ال ننظر لحقوؽ ارنياف كما 
 ندعي بقدر ما ننظر لمصمحنها.

 //الخميل، الشارقة، 
 

 تقدم مميوني دوالر لالونروا السعودية 
لوكالة  أمريكيمميوني دوالر  شيكا بمبمغ ا ردفيممت يفارا لادـ الحرميف الشريفيف في  :)بنراف - عماف

 ـ.ميزانية )االونرواف لعاـ  إلى)االونرواف يمثؿ مياهمة المممكة العربية اليعودية الينوية 
بالنيابة لوؿ احنفاؿ جرى في مبنى اليفارا اليعودية في عماف  با عماؿويمـ الدكنور حمد الهاجري القائـ 

 اـ لوكالة )االونرواف.الشيؾ لميفير بينر فورد ممثؿ المفوض الع
اهلل  الدكنور الهاجري حرص المممكة العربية اليعودية وبنوجي  مف لادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد وأكد

المحنمة عمى دعـ ميزانية وكالة  ا راضيبف عبد العزيز ومف منطمؽ حرصها عمى دعـ الفميطينييف في 
الية مف اجؿ نحييف اللدمات المعيشية والنعميمية والعوجية الم ابالنزامانه)االونرواف لنمكينها مف الوفاء 

لوكالة )االونرواف مبمغ عشرا موييف دوالر  أشهرالمممكة لصصت قبؿ  أف إلى وأشار لوجئيف الفميطينييف.
 .وا ردفاليورية دالؿ يوريا ولبناف  ا زمةمف اجؿ الوجئيف الفميطينييف المنضرريف مف 

 //الدستور، عمان، 
 
 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: شركة إسرائيمية تستخدم األراضي المحتمة حقل تجارب  

لمنكنولوجيا ا منية ” إيرائيمية“ذكرت المنظمة العربية لحقوؽ ارنياف في بريطانيا أف شركة : )يو بي  يف
 نجانها حوؿ العالـ.نينلدـ مدينة القدس وا راضي الفميطينية المحنمة كحقؿ نجار  لمنرويج لمن

يرائيمية "هي  "مير يرو "وقالت المنظمة في نقرير أمسال إف شركة  جزء مف مجموعة شركات دولية وا 
نعمؿ في إطار مشروع )لصلصة االحنوؿف ونزود قوات االحنوؿ بنكنولوجيا أمنية وعيكرية لنويير 

اليجوف وأنظمة نفنيش عمى الحواجز االينيطافال ومحاصرا ا راضي الفميطينيةال وبناء أنظمة مراقبة في 
 ."العيكرية المننشرا في ا راضي الفميطينية المحنمة

في ملنمؼ دوؿ العالـ ونحت ينار نوفير " "إيرائيؿػ"وأضافت أف الشركة أييت قواعد أمنية منقدمة ل
فريقيا وا مريكنيف وقبرص ونركياال وما يمف ت االننبات هو نكنولوجيا أمنية وعمى وج  اللصوص في أوروبا وا 

نواجدها في الدوؿ الني نشهد نونرات دالمية وانلراطها في الصراعات الدائرا فيها عبر برامجها الملنمفةال 
مثؿ الندري  والحراية والمشاركة في العمميات وجمر المعمومات االينلبارانية ونوفير المعدات ا منية 

 .     "الملنمفة المينلدمة في حقؿ النجيس والمراقبة
 //الخميل، الشارقة، 

 
 الجمسة الرابعة في قضية مافي مرمرة استئنافتركيا:  

دار القضاء بإيطنبوؿ رابر جميات محاكمة الميؤوليف العيكرييف والمدنييف  أكنوبرنشهد في العاشر مف 
 أيفرزا الذي اريرائيمييف المنورطيف في العدواف الدموي ال اشـ ضد يفينة مافي مرمرا وايطوؿ الحرية ل 
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صابة العديد منهـ. وينوقر محامو مافي مرمرا إصدار المحكمة قرار مؤقت  أنراؾمواطنيف   اينشهادعف  وا 
 بالقبض عمى القادا اريرائيمييف المنورطيف في الهجوـ 

ؿ بال ة في يبي أهميةنحمؿ قضية مافي مرمرا المينمرا في المحكمة الجنائية اليابعة بدار العدؿ بإيطنبوؿ 
محاكمة الميؤوليف عف العدواف ومعاقبنهـ بشكؿ قانوني. وهذا مملص لمقضايا والدعاوى الجارية بهذا الشأف 

 ة.المحكمة الجنائية الدولي أماـ أوالقضاء النركي  أماـيواء كاف 
 //يني شفق، تركيا، 

 
 "إسرائيلـ"األمريكي: السيسي حميف لنا ول األركانرئيس  

ا مريكي مارنف ديمبيي أف الجيش المصري بقيادن  الحالية نحمي المصالع ا مريكية  أكد رئيس ا ركاف
لمجيش المصري ماديا  ا مريكيالدعـ  اينمرارفي مصر والشرؽ ا ويط وأف حماية المصالع هذت يمزمها 

 مر مصر وهذا هو المطمو  من . إيرائيؿويياييا كما ان  يحمي مصالع 
نجرس اليرية بعد االنقو  العيكري في مصر مف قطر المياعدات  ف وحذر في أحدى جميات الكو 

العوقة بيف الجيش المصري وأمريكا عوقة قوية وال يج  أف ننأثر بأي أمر أو قرار ييايي فالجيش 
 يعنبر الجيش المصري شريؾ قوي موثوؽ في . اريرائيميالمصري شريؾ قوي ومنعاوف مر أمريكا والجيش 

ف الرئيس الشرعي محمد مريي كاف يذه  نحو الديكنانورية وأف قيادات الجيش المصري وأوضع ديمبيي أ
 أكدت ل  نماما أف مريي كاف ييذه  لمديكنانورية.

 //، موقع رصد، القاىرة
 
 رمزًا إرىابًيا "عمم فمسطين"الجيش األمريكي يرفض االعتذار العتباره  

عنذار عف إدراج "العمـ الفميطيني" ضمف ك ني  يرصد رفض الجيش ا مريكي اال: وكاالت –واشنطف 
. وكشؼ ك ني  يري عف وزارا الدفاع ا مريكية أف الجيش إرهابيا إيحاءالشعارات والرموز الني نحمؿ 
عمى جممةل مف الشعارات والرموز الني نحمؿ "إيحاًء إرهابًيا"ال مف  ا مريكي در  جنودت في شناء 

 .بينها العمـ الفميطيني
وقاؿ الميئوؿ بشعبة الندري  لمجيش ا مريكي "كريس كيوبؾ" في نصريعل لمجمة "ذا بميز" ارلكنرونية 

أف إدراج  ال  إلىا مريكية إف الجيش لف ي صدر اعنذاًرا عف إدراج العمـ الفميطيني ضمف الكني ال مشيرا 
نما شأف دالمي يلص الجيش ا   مريكي.يعني "نقييًما يمبًيا" لمفميطينييفال وا 

 يذكر أف موقر "جيزمودو" المنلصص في شئوف النكنولوجيا والمعمومات الذي نشر الكني  المكوف مف 
صفحة مطمر أكنوبر قد قاؿ "إف الجيش ا مريكي عمد إلى إطوع جنودت عمى عددل مف الشعارات والرموز 

والني "نحمؿ مضموًنا إرهابًيا".  لمحركات الييايية أو العيكرية أو النجارية أو قنوات فضائية في العالـ
وأضاؼ أف إدراج العمـ الفميطيني جاء بعد اينلدام  رمًزا لحركة "أبو نضاؿ" المنشقة عف حركة "فنع" في 

 اليبعينات مف القرف الماضي الني ننرأيها صبري البنا )أبو نضاؿف.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مرة في دعم الفمسطينيين القادمين من سوريا"األونروا" مست :لبنانيزور  غراندي 
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جاؿ المفوض العاـ لهونروا فيميبو يرانديال نرافق  المديرا العامة لهونروا في بيروت  ف دييمور عمى رئيس 
الجمهورية العماد ميشاؿ يميماف ورئيس الحكومة المينقيؿ نجي  ميقاني ووزير الدالمية والبمديات مرواف 

. وعرض يراندي إبراهيـاعية وائؿ أبو فاعورال والمدير العاـ لهمف العاـ المواء عباس شربؿ والشؤوف االجنم
أوضاع الوجئيف الفميطينييف في لبناف عمى ضوء "النزو  الهائؿ والدرامانيكي لمنازحيف مف يوريا". وقاؿ 

نانية  نهـ يينطيعوف "ينواصؿ دعمنا لوجئيف الفميطينييف"ال وأنهـ "لف يشكموا عبئًا عمى بنية الدولة المب
 ارفادا مف لدمات ا ونروا".

 //المستقبل، بيروت، 
 
 بن كيران يتنازل في تشكيمة حكومتو الثانية بترك الخارجية وتعيين مستقل لمداخمية 

نوازت ليارا حزبي العدالة والننمية والحركة الشعبيةال في الطبعة الثانية لحكومة : محمد ا شه  -الرباط 
ارل  بف كيراف الني أعمف نشكيمها أمس. وفيما  لت حقيبة اللارجية الني كاف ينوالها رئيس المجمس  عبد

الوطني لمحز  اريومي الحاكـ يعد الديف العثمانيال إلى زعيـ نجمر ا حرار صو  الديف مزوارال اننقمت 
قراطي المينقؿ محمد حصاد الدالمية مف ا ميف العاـ لحز  الحركة الشعبية محند العنصر إلى النكنو 

 المحافظ اليابؽ لمدينة طنجة. في حيف  لت حقيبة إعداد النرا  لمعنصر.
وعزت مصادر مطمعة هذا االننقاؿ إلى اننقادات ركزت عمى وجود وزير حزبي عمى رأس وزارا الدالمية 

الحاكـ بعد لمحز  « نجاوزات»الني نشرؼ عمى االينحقاقات االننلابيةال لصوصًا في ظؿ مآلذ عمى 
 فقدان  مقعدًا نيابيًا في موالي يعقو ال في ضواحي فاسال لمصمحة حز  االينقوؿ.

وأفادت معطيات بأف رجؿ ا عماؿ الم ربي حفيظ العممي الذي كاف يرأس المقاوالت أيند إلي  منص  في 
عة الثانية لمحكومة النجارا والنكنولوجيا بايـ نجمر ا حرار. فيما جرى نرفير نيبة حضور النياء في الطب

إلى ينةال عبر مناص  وزارية بيف أحزا  االئنوؼ الحكوميال العدالة والننمية ونجمر ا حرار والحركة 
الشعبية والنقدـ واالشنراكية. وجيء بالنكنوقراطي رشيد بمملنار الرئيس اليابؽ لجامعة ا لويف في إيفرف 

 أي فريؽ حزبي.« هيمنة»إلى قطاع النعميـال لمداللة عمى إبعاد القطاع عف 
ونضاعفتال في الياعات الني يبقت إعوف نشكيؿ الحكومةال المشاورات لوضر المميات ا ليرا في نطاؽ 
ليار وفاقي يرضي جمير شركاء االئنوؼال لصوصًا أف موعد افننا  الدورا الجديدا لمبرلماف )الجمعةف 

 فرض نفي  لنيرير المشاورات.
اف ا ميف العاـ لحز  االينقوؿ حميد شباط يطال  بمجرد إجراء نعديؿ والحظت المصادر أن  فيما ك

وزاري بييطال اضطر رئيس الحكومة لضماف يالبية ندعم  أماـ المؤيية االشنراعية إلى نقديـ ننازالت 
كبيراال ليس أقمها فقدان  وزارا اللارجية الني قاؿ أف العثماني يي ادرها مرفوع الرأس. ولـ يكف منص  

جية يثار قبؿ هذا الوقت. إال أف لطة الننازالت المشنركة اقنضت نرضية نجمر ا حرار الذي ظؿ اللار 
منميكًا بوزارا الماؿال عمى أياس أف يديرها وزير واحد. لكنها  لت في النهاية إلى محمد بويعيد المحافظ 

دريس ا زمي القيادي في العدالة والننمية. وري  بف كيراف ن جن  االننقادات الموجهة إلى اليابؽ بشراكة وا 
الطبعة ا ولى لحكومن  الني كانت نضـ ييدا واحدا بنأميف حضور كبير لمنياء في نطاؽ بمورا مفهـو 
المناصفةال بعد نعرض  لممزيد مف االننقاد. وينطمر المراقبوف إلى مضموف اللطا  الذي ييوجه  العاهؿ 

نا  الدورا الجديدا لمبرلمافال باعنبارت مؤشرًا بنوجهات الم ربي الممؾ محمد اليادس مياء الجمعة لدى افن
 المرحمة عمى الصعيديف الدالمي واللارجي.
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 //الحياة، لندن، 
 

 تعثر مشاريعنا.. إلى متى؟ 
 *عبداهلل بف ربيعاف

مدرية في  في بناء « شركة المقاوالت الصينية»اليبت الماضي لبرًا عف نعثر « الحياا»نشرت 
ةال عمى ريـ مرور لمس ينوات عمى نوقير العقد. اللبر ليس جديدًا بالطبرال فيبؽ أف أشار وزير اليعودي

. ففي نصريع ل  في   النربية والنعميـ ا مير فيصؿ بف عبداهلل الى هذا النعثر في أوائؿ العاـ المنصـر
 اف ونركت بناء الشركات الصينية نوجهت لةيك»ال قاؿ بالحرؼ الواحد كانوف الثاني )ينايرف 

)صحيفة االقنصاديةف. ولعؿ اليؤاؿ المهـ هنا هو ما هي العقوبات الني طاولت الشركة جراء « مدرية
لولها بشروط الننفيذ والنيميـو ارجابة لهيؼ: ال شيء. فػ  المشارير ال نزاؿ في عهدا الشركة »نألرهاال وا 

ناطؽ الريمي بايـ الوزارا محمد الدليني الى ال وفؽ نصريع ال«حنى اآلف ونحت ميؤولينها القانونية
لمجهات الملنصة رنلاذ ارجراءات النظامية وفؽ نظاـ منافيات  -بحي  الدليني  –ال ونـ الرفر «الحياا»

المشنريات الحكومية. بمعنى أف النألر والنعثر دلو في دهاليز بيروقراطية نحناج وقنًا طويًو رنلاذ قرار 
  لشركة ألرىال وهو ما يهمنا في هذت المرحمة عمى ا قؿال وقبؿ انزاؿ عقوبات نزع المشروع ونيميم

 بالشركة.
الموقؼ ليس لاصًا بوزارا النربيةال فكؿ الوزارات ا لرى لديها المشكمة ذانهاال وندلؿ الدهاليز ذانها إذا ما 

يؼ في المشارير الحكوميةال نألر نيميـ مشاريعها أو نعّثرال ما يعني أف النعثر والنأليرال وهما اليائداف له
يحناجاف ينوات طويمة لحؿ مشكمنهماال وأننا نعاني مف مشكمة إدارية كبيرا في إدارا ننفيذ المشارير بيرعة 

 وديناميكيةال بحي  منطمبات المرحمة.
ال للرجت بمئات ا لبار والنحقيقات «يويؿ»ال في محرؾ «نعثر المشارير في اليعودية»بالطبر لو كنبت 

حات والندوات والمؤنمرات الني ننحدن عف الموضوع. ولعؿ أشهر النصريحات ما قال  نائ  رئيس والنصري
الهيئة الوطنية لمكافحة الفياد لحماية النزاهة الدكنور عبداهلل العبد القادر عف حصر الهيئة نحو ثوثة  الؼ 

جهة نرمي بالنهمة عمى مشروع منعثر بيب  اللمؿ ارداري. و ف لمفشؿ ألؼ أ ال كما يقاؿال فإف كؿ 
الطرؼ اآللر. فالجهات الحكومية ننهـ المقاوليف ونحممهـ الميؤوليةال مثؿ ما ذكرنا في حالة وزارا النربية 
مر شركة المقاوالت الصينية. والمهنديوف االينشاريوف ينهموف المقاوليفال ويروف أف ييطرا هاجس 

هما اليب  في نعطؿ المشارير. والمقاولوف بدورهـ  مضاعفة ا ربا  عمى نفكيرهـال وضعؼ قدرانهـ الفنيةال
يروف أف مبدأ النيار اليعر ا قؿ مف قبؿ وزارا المالية عند مفاضمة عروض المقاوليفال ليس هو ا ني  
لننفيذ مشارير ننموية كبيرا نحناج إلى لبرات واينعدادات لاصة لننفيذهاال وبالنالي فالوزارا ومعها جهات 

 الميؤولة عف النعثر. الحكومة ا لرى هي
االقنصاديوف يروف بدورهـ أف ييا  الشفافية والمحايبة عمى النأليرال هما اليب  في ما وصمت إلي  
مشاريعنا مف نعثر ب يض. الحكومة في أعمى مينويانها نعنرؼ ضمنًا بفشؿ كثير مف شركات المقاوالت 

ال وهي الشركة المنلصصة «أرامكو»يف بػ الوطنية أو عدـ قدرنها عمى ننفيذ المشاريرال ولذا فهي نينع
في « أرامكو»بالنفطال لننفيذ بعض المشارير الني لها أولوية أو أهمية أكثر مف ييرها عند الحكومة. ولكف 

النهاية لييت شركة مقاوالتال وال يمكف نيميمها كؿ المشارير الجديدا لننفيذهاال ونرؾ عممها ا صميال الذي 
 هو النفط وشؤون .
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ال يمكف القوؿال وبكؿ ثقة إف نعثر المشارير هو المأياا وا زمة الكبرى الني نضر  أطنابها حاليًا اقنصادياً 
في اليعودية ونحد مف إنطوقة االقنصاد اليعودي. فالبمد لهيؼ ونحت ض ط ض ؼ العائدات الماليةال 

را ونحققت العائداتال ينةال وحينما جاءت الطف عانى كثيرًا مف ييا  أية مشارير ننموية لمدا نجاوزت 
بدأت البود نعاني نعثر المشارير. وهذت المشارير بما رافقها مف إنفاؽ حكومي ضلـ رفعت النضلـ عمى 
المواطف فقطال وجاء نعثرها ليؤلر أو يم ي أية منافر نعود عمى المواطف مف نش يمها. فالمشارير حاؿ 

يكافال و  ننمي المنطقة الني أنػشأت فيها. وهذا ييياهـ نيميمها ينلمؽ معها فرص عمؿال ومناجراال ونقؿ وا 
نظريًا في نحيف معيشة المواطفال إال أن  أمر لـ ينـ إلى اليوـ فعميًا عمى أرض الواقر بيب  النعثر والنألير 

 في ننفيذ هذت المشارير.
ناال أو لنامًاال لعؿ مف يير المجدي حاليًا نقاذؼ النهـ حوؿ أيبا  النعثرال ونعداد الميببات في ندوا ه

نقاش هناؾ. فالمطمو  فعميًا هو وقؼ نريية أية مشارير جديدا ومنعهاال ونكميؼ فريؽ عمؿ مف اللبراء 
والمنلصصيف بدرس وضر المشارير المنعثراال وحؿ المشكوت الني نواجهها وننيب  في نعثرهاال ورفر 

نا هي مرحمة بناء ونطوير نوصيانها لممقاـ الياميال وطم  ندلم  ودعم . فالمرحمة الني يعيشها اقنصاد
يير ذي جدوىال فا هـ الندلؿ رعادا العربة « بيزنطي»ونحدينال ولذا يج  أال يضير الجهد في نقاش 

لمطريؽ الصحيعال وحنى ال يفقد الوطف أهـ ما يعوؿ عمي  في نحقيؽ الننمية الميندامة لمواطني  بعد إنجاز 
 هذت المشارير وبدء عممها.

 الرياض –االقنصادية كان  منلصص بالشؤوف *
 //الحياة، لندن، 

 
 

 1113سبتمبر  / أيمول في قطاع غزة ونتائجيا.. حقائق وأرقام شير االعتداءات 53
ال أقامػت قػوات االحػنوؿ مػف 1113منذ إعادا قوات االحنوؿ اريرائيمي الننشارها لارج قطاع يزا في عػاـ 

وهي منطقة يحظر عمػى الفميػطينييف دلولهػاال ونمنػد عمػى  جان  واحد وبصورا يير قانونية "منطقة عازلةال"
طوؿ حدود قطاع يزا البرية والبحرية.  وال نعرؼ عمى وج  الدقة المناطؽ الني نصنفها إيرائيؿ كػػػ "منػاطؽ 
عازلػػػةال" ولكػػػف إيػػػرائيؿ نفػػػرض ييايػػػنها هػػػذت مػػػف لػػػوؿ إطػػػوؽ النػػػار.  ونعنبػػػر إقامػػػة مػػػا ييػػػمى "المنطقػػػة 

 ية وفقًا لكؿ مف القانوف اريرائيمي والقانوف الدولي. العازلة" يير قانون
لػػى منػػاطؽ الصػػيد اننهاكػػًا لمعديػػد مػػف أحكػػاـ القػػانوف  ويشػػكؿ منػػر الفميػػطينييف مػػف الوصػػوؿ إلػػى أراضػػيهـ وا 
الدولي لحقوؽ ارنيافال بما في ذلؾ الحؽ في العمؿال والحؽ في أفضؿ مينوى معيشة يمكػف الوصػوؿ إليػ ال 

وى مػف الرعايػة الصػحية يمكػف الوصػوؿ إليػ .  إف فػرض "المنطقػة العازلػة" مػف لػوؿ والحؽ في أفضػؿ ميػن
إطوؽ النار ينجـ عنػ  يالبػًا ايػنهداؼ مباشػر لممػدنييفال وهػو مػا يعنبػر جريمػة حػر ال حيػن نشػكؿ عمميػات 

 القنؿ نحت هذت الظروؼ جريمة قنؿ عمدال وهي ملالفة جيمية النفاقيات جنيؼ. 
ال نػػـ النوصػػؿ إلػػى انفػػاؽ لوقػػؼ إطػػوؽ 1111مي عمػػى قطػػاع يػػزا فػػي شػػهر نػػوفمبر وعقػػ  العػػدواف اريػػرائي

النار بوياطة مصرية.  وبموجػ  االنفػاؽال نػـ نويػير الميػافة النػي ييػمع فيهػا بالصػيد فػي البحػر مػف ثوثػة 
أدى إلى إلى ينة أمياؿ بحرية.  ولكف هنالؾ نضاربًا بشأف الميافة الني نمند إليها "المنطقة العازلة" وهو ما 

نزايػػػد الملػػػاطر عمػػػى يػػػومة المػػػدنييف وممنمكػػػانهـ فػػػي المنػػػاطؽ الحدوديػػػة.  وكػػػاف مكنػػػ  منيػػػؽ نشػػػاطات 
 13الحكومػػة اريػػرائيمية فػػي المنػػاطؽ قػػد نشػػر نصػػريحًاال نشػػر عمػػى موقعػػ  الريػػمي عمػػى االننرنػػت بنػػاريم 
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بحريػػػةال وبػػػأف المػػػزارعيف أميػػػاؿ  4ال أعمػػػف فيػػػ  " بػػػأف الصػػػياديف يمكػػػنهـ الوصػػػوؿ إلػػػى ميػػػافة 1113فبرايػػػر 
منػػػر مػػػف اليػػػياج  111يمكػػػنهـ اآلف الوصػػػوؿ إلػػػى ا راضػػػي الواقعػػػة فػػػي المنػػػاطؽ الحدوديػػػة حنػػػى ميػػػافة 

الحػػػدودي."  ييػػػر أف هػػػانيف ارشػػػارنيف أزيمنػػػا مػػػف ذلػػػؾ النصػػػريع فيمػػػا بعػػػدال مػػػا مثػػػؿ إشػػػارا واضػػػحة لنراجػػػر 
 .اليمطات الحربية المحنمة عف نفاهمات النهدئة المشار إليها

ال عػف نقمػيص ميػافة الصػيد فػي بحػر يػزا إلػى ثوثػة أميػاؿ 11/3/1113وأعمنت اليمطات المحنمػةال بنػاريم 
 311بحريػػة فقػػط مػػرا ألػػرى.  وشػػمؿ ذلػػؾ ارعػػوف ايضػػًا إعػػادا نويػػير المنطقػػة الحدوديػػة البريػػة العازلػػة بػػػ 

 .أمياؿ 4ال أعيد اليما  لمصياديف باربحار لميافة 11/3/1113منر.  وبناريم 
 

 األبعاد
 في البحر: المسافة المسموح فييا بالصيد عمى األرض: داخل المناطق الفمسطينية

 131ف: 1111االننفاضػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة )عػػػػػػػاـ  ·
 منرًا 

 منراً  311ف: 1111حي  إيرائيؿ ) ·
 : الميافة يير واضحة1111نوفمبر  11 ·
 منراً  311: 1113مارس  11 ·
 كيمومنريف  –منر  311الواقر:  ·
  % مف مياحة قطاع يزا15 ·

 ميًو بحرياً  11انفاقيات أويمو:  ·
 ميًو بحرياً  11ف: 1111النزامات برنيني ) ·
 أمياؿ بحرية 4: 1114أكنوبر  ·
 أمياؿ بحرية 3: 1115منذ يونيو  ·
 أمياؿ بحرية 4: 1111نوفمبر  11 ·
 : يير معروفة.1113  فبراير 13 ·
 أمياؿ بحرية 3:  1113مارس  11 ·
 أمياؿ بحرية  4:   1113مايو  11. 
ميػػؿ بحػػري فػػي الشػػماؿ عمػػى طػػوؿ الحػػدود البحريػػة مػػر  1,3 ·

 إيرائيؿ
ميؿ بحري واحػد فػي الجنػو  عمػى طػوؿ الحػدود البحريػة مػر  ·

 مصر
 

 اآلثار
 عمى ا رض

  
 في البحر

ألػػػؼ دونػػػـ مػػػػف  15يمكػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى نحػػػو  ·
% مـن مسـاحة األراضـي الزراعيـة 35ا راضػي )

ف فقػػط نحػػت ملػػاطر كبيػػراال حيػػن طــاع غــزةفــي ق
مػػف الممكػػػف أف نيػػفر اعنػػػداءات قػػوات االحػػػنوؿ 

 عف قنمى أو جرحى في صفوؼ المدنييف
مف ا راضي الني يحظػر الوصػوؿ إليهػا  95% ·

 هي أراضل زراعية
فال وعمميػة 1113بعد إلوء الميػنوطنات )عػاـ  ·

فال نركػػػػػت 1117-1116الرصػػػػػاص المصػػػػػبو  )
 ت الفميطينية أراضيها ومنازلها العديد مف العائو

% 85يحظػػػر عمػػػى الفميػػػطينييف الوصػػػوؿ إلػػػى  ·
ــاطق البحريــة  -النػػي أقرنهػػا انفاقيػػة يػػزا مــن المن

 1772أريحا في عاـ 
إلػػى ملػػاطر يوميػػة فػػي  صــياد 3711ينعػػرض  ·

 عرض البحر
فػي مجػاالت ننصػؿ  شـخص 8111يعمؿ نحو  ·

 بالصيد 
مػػػػػف عػػػػػائوت  ألـــــف شـــــخص 65ينػػػػػأثر نحػػػػػو  ·
صػػػػػػياديف والعػػػػػػامميف فػػػػػػي المجػػػػػػاالت المنصػػػػػػمة ال

بالصػػػػيد وعػػػػائونهـ بقيػػػػود "المنطقػػػػة العازلػػػػة" فػػػػي 



 
 
 

 

 

           31ص                                    3115العدد:                 11/11/1113 الجمعة التاريخ:

 عرض البحر 
مســـتنزفة المنطقػػػة القريبػػػة مػػػف الشػػػاطئ نعنبػػػر  ·

   بشكل واضح من ناحية الصيد

  
  1113االعتداءات خالل شير سبتمبر 

ــــة  اإلجمالي االعتداء ــــة العازل ــــي المنطق ف
 البرية

ــــة العا ــــي المنطق ــــة ف زل
 البحرية

 1 1 1 قصف

 6 5 11 إطالق نار

 1 8 8 توغالت

 1 1 1 تجريف أراض  

 1 5 5 حوادث اعتقال

 6 18 14 المجموع

  
 1113  نتائل االعتداءات خالل شير سبتمبر

 القتمى والجرحى  ( أ
ــــة  العدد االعتداء  ــــة العازل ــــي المنطق ف

 البرية

ــــة  ــــة العازل ــــي المنطق ف
 البحرية

 1 1 1 قتمى 

 1 1 1 قتمي من األطفال 

 1 1 1 قتمى من النساء

 1 3 4 جرحى 

 1   1 جرحى من األطفال

 1 1 1 جرحى من النساء

  
  اعتداءات عمى الممتمكات  ( ب 

ــــة  اإلجمالي االعتداء  ــــة العازل ــــي المنطق ف
 البرية

ــــة  ــــة العازل ــــي المنطق ف
 البحرية

   1 1 تدمير ممتمكات 

 1 1 1 مصادرة ممتمكات 

 1 1 1 ريف أراضي )بالدونم(تج

  
 ج( اعتقاالت 

ــــة  العدد البيان ــــة العازل ــــي المنطق ــــة ف ــــة العازل ــــي المنطق ف
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 البحرية البرية

 1 5 5 حوادث اعتقال

 1 11 11 معتقمون 

 1 3 3 معتقمون من األطفال 

 1 1 1 معتقمون من النساء

  
 منيم. 6* تم اإلفراج عن 

7/11/1113 المركز الفمسطيني لحقوق االنسان،  
 

 القادمة من الناحيتين األمنية والعسكرية 11ـمؤتمر في "إسرائيل" يرسم إستراتيجيتيا لمسنوات ال 54
شهد المؤنمر الينوي الذي ينظم  معهػد "بي ػيف اليػادات : نرجمة مركز درايات ونحميؿ المعمومات الصحفّية

رات لجممػػػة مػػػف الييايػػػييف والعيػػػكرييف إيػػػوف" العديػػػد مػػػف المحاضػػػ -لمدرايػػػات اريػػػنرانيجية" بجامعػػػة "بػػػار
الصهاينةال مف أهمها محاضرا رئيس هيئة ا ركاف لمجيش الصهيوني "بيني ياننس" الذي عرض رؤينػ  إزاء 
النطػػورات الجارّيػػة فػػي المنطقػػةال والملػػاوؼ الكامنػػة فػػي "إيػػرائيؿ" مػػف الميػػنقبؿال مشػػيرًا إلػػى أف نجريػػد يػػوريا 

نوصؿ إلػى حػؿ دبمومايػي لهزمػة النوويػة مػر إيػرافال نطػوراف إيجابيػاف إف مف يوحها الكيميائيال واحنماؿ ال
عامػػػًا مػػػف الرؤيػػػة  11نحققػػػاال ويػػػمبياف إذا لػػػـ ينحققػػػا. وأعػػػر  "يػػػاننس" لػػػوؿ المػػػؤنمر الػػػذي جػػػاء بعنػػػواف "

اريػػػنرانيجية القادمػػػة"ال عػػػف نقػػػديرت بػػػأف الكػػػوابيس ا شػػػد هػػػي النػػػي ننعمػػػؽ بػػػالحر  المقبمػػػةال وينشػػػهد يػػػقوط 
يم عمى مقر وزارا الحر  في "نؿ أبي "ال في ظؿ ملاوؼ صهيونية مف أف النطورات في يوريا ينقود صوار 

لقيػػػاـ ننظيمػػػات "الجهػػػػاد العػػػالمي" بإلنطػػػاؼ قائػػػػد كنيبػػػة صػػػػهيوني عمػػػى حػػػدود الجػػػػوالف. وبعػػػد أف أوضػػػػع 
يػػػراف مػػػف أيػػػمحنهما ييػػػر ا لنقميديػػػةال عػػػّدد اريجابيػػػات واليػػػمبيات الكامنػػػة فػػػي نجريػػػد أو عػػػدـ نجريػػػد يػػػوريا وا 

 نطورات إضافية مؤثرا في الشرؽ ا ويطال مف بينها:
 إبراـ نيوية مر اليمطة الفميطينية. •
 أثر النشاط المصري في ييناء عمى نهري  ا يمحة لقطاع يزا. •
 نجا  الحكومة المبنانية في محاولنها فرض ييطرنها عمى أراضيها. •

مينا النأكد أننا ننصرؼ في ضوء ا فعاؿ والننائجال وليس فقط وأوضع "ياننس" أّن  في فضاء مشوش كهذا ع
وفؽ النصريحاتال وهذت هي الحاؿ أيضًا مر نهاية عهد ا يدال ومر احنماؿ وقؼ النعاظـ النووي فػي إيػرافال 

ال 1113مركػػزًا فػػي كممنػػ  عمػػى نقػػدير شػػكؿ الحػػر  المقبمػػةال ومػػا هػػي الملػػاطر النػػي يػػيواجهها الجػػيش عػػاـ 
رات "العدو" موجودا هنا فعًو وقريبةال وهذت المنظمات "الجهادّية العالمّية" نمنمؾ قدرات ال نمنمك  معنبرًا أّف قد

دوؿال فػػي الحجػػـ والقػػوا والنوعيػػة والدقػػةال مشػػيرًا إلػػى أنػػ  مقابػػؿ كػػؿ يػػيناريوهات الرعػػ  يمكػػف ؿ"إيػػرائيؿ" أف 
طر أممػت أف نػنمكف مػف مواجهنهػا بشػكؿ نصمد بإقرار ميزانية دفاع منايبةال  ف الميزانية نمزمنا بنحمؿ ملػا

 أكثر انزانًاال وواقر كهذا يمزمنا بأف نربط أمننا بالموارد المنايبة.
 

 قدرات "العدو"
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يػػيرنكز عمػػػى جنػػػود  1113وأضػػاؼ أّنػػػ  لػػف يهػػػ  جنػػػود أجانػػ  لمػػػدفاع عػػف "إيػػػرائيؿ"ال والجػػػيش فػػي العػػػاـ 
ينوات النيعينيات وجنود ارحنياط في ينوات ال وعمى أياس المنقاعديف ل1113اللدمة الدائمة لجيش العاـ 

 ال الفنًا إلى أّف الييناريوهات المنوّقعة عمى "إيرائيؿ" نشمؿ:1111اؿ
هجومػػًا بصػػواريم مػػف طػػراز "الو" عمػػى دورّيػػة عادّيػػة لمجػػيش نقػػوـ بعممّيػػة نمشػػيط اعنياّديػػة عمػػى امنػػػداد  *

 الحدود مر يورياال وعند ذلؾال ننـّ مهاجمنها بالصواريم.
وصوؿ جي  عيكرّي نابر لننظيـ "القاعدا" يكثؼ مف الهجوـ عمػى أفػراد الدورّيػةال ليػنـ فػي نهايػة المطػاؼ  *

 أير الجنودال واقنيادهـ دالؿ ا راضي اليورّية.
وأّكد "ياننس" أّف هذا الييناريو ليس مبنيًا أْو معنمدًا عمى معمومات ملابرانّيػةال لكّنػ  لػيس لياليػًاال مشػددًا أّف 

ؿ مػف قبػػؿ الجػيش يػيؤّدي لنعػػّرض الميػنوطنات فػي شػػماؿ الدولػة لقصػؼ صػػارولّيال وبمػوازاا ذلػػؾال رّد الفعػ
ييقوـ ننظيـ  لر بإطوؽ الصواريم بإنجات جنو  الدولػة مػف شػب  جزيػرا يػيناءال ونحديػدًا يػن وّج  الصػواريم 

حمػػاس فػػي قطػػاع لمدينػػة "إيػػوت"ال الواقعػػة فػػي أقصػػى الجنػػو ال بارضػػافة إلػػى أّف مئػػات مػػف عناصػػر حركػػة 
يػػػزا يػػػينوجهوف لمعبػػػر "إيػػػرز" والشػػػريط الحػػػدودّيال وعمػػػى الجبهػػػة اليػػػورّيةال يػػػنقوـ لويػػػا ميػػػمحة بمحاولػػػة 
الدلوؿ لممينوطنات لننفيػذ عمميػات فدائّيػةال ولػف ينوقّػؼ ا مػر بحيػ  اليػيناريو المنوقّػر عػف هػذا الحػدال بػؿ 

مات الحوايػي  المدنّيػة والعيػكرّية فػي معركػة للمػؽ ييبدأ أيضًا هجومًا الكنرونيًا "حر  اليايبر"ال ضّد منظو 
ألطاءال ويػيعمموف عمػى نوجيػ  ريػائؿ م موطػة ليػّكاف "إيػرائيؿ". وأفػاد "يػاننس"ال أّنػ  يومػًا مػف هػذا القبيػؿال 

 ي مكف أْف يبدأ أيضًا عف طريؽ واحد مف االحنماالت النالية:
  " بصاروخ دقيؽ جدًا.إصابة مبنى هيئة ا ركاف العاّمة "الكريات" في "نؿ أبي *
 هجوـ يايبرّيال ينؤّدي لنعطيؿ جمير الشارات الضوئّية في "إيرائيؿ". *
 هجوـ فدائّي عمى مينوطنة قريبة مف الحدود. *
 

 حرب عمى اليواء
وبالنالي ينكوف أماـ حر  منعددا الجبهاتال وهذت ينكوف حربًا شفافةال نقوـ جمير قنوات النمفزيوف في العالـ 

مباشرال وينشمؿ مظػاهرات يػنندلر فػي ملنمػؼ أنحػاء العػالـ ضػد "إيػرائيؿ"ال ومػف شػأف المنظػر  ببثها بشكؿ
الطبيعػػّي اللػػو  فػػي هضػػبة الجػػوالف أف ينحػػوؿ لػػوؿ لحظػػات إلػػى ميػػداف قنػػاؿ ينػػزؼ دمػػًاال ويشػػنعؿ نػػارًاال 

 وننصاعد من  أعمدا الدلاف.
أْف يػػػأمر بنفعيػػػؿ أكبػػػر قػػػوا مػػػف النيػػػراف بإنجػػػات ولػػػنـ بػػػالقوؿ: هػػػذا ا مػػػر يػػػي مـز القائػػػد العػػػاـ لهيئػػػة ا ركػػػاف 

"ا عداء"ال بجان  ا لذ بالحيباف ارعنبارات ارينرانيجّيةال وعندها يننقم  الياعة الرممّية لمدولػة لنػدفر كػؿ 
يػػاعة ثمنػػًا باهظػػًا فػػي حػػر  دموّيػػةال ممػػا ي حػػنـّ عمػػى الجػػيش حيػػمها بيػػرعةال مػػف لػػوؿ قدرانػػ  وايػػنعدادان ال 

ركنػػ  يػػريعة لعػػدـ وجػػود هػػامش كبيػػر فػػي المجػػاؿ ا منػػيال واللطػػأ هنػػا ييػػر ميػػمو  بػػ ال ويجػػ  أف نكػػوف ح
كوف الننائج ينكوف يمبّية. كما أف ويائؿ الدفاع يج  أف نكوف فعالة جدًا رعطاء المجاؿ والفرصػة ا كبػر 

ة لهػا فعاليػة لمعمميات الهجوميةال لمواجهة هذت الهجمات الملنمفةال مما يييمع لمجيش بننفيذ عمميات هجومّيػ
 كبيراال ونأثير في هذت الحر .

 
مػػػف جانبػػػ ال قػػػّدر وزيػػػر حمايػػػة الجبهػػػة الدالميػػػة الصػػػهيونية "يمعػػػاد أرداف" أف ننيػػػاقط عمػػػى "إيػػػرائيؿ"  الؼ 

ألػؼ صػاروخال قػادرا عمػى  111أيابيرال  ف بحوزا "أعػدائنا" أكثػر مػف  3الصواريم يوميًاال وعمى مدى يصؿ 
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يؿ"ال معنبرًا أّن  في ظؿ هذا النهديد هناؾ حاجة ممحة لمنفكير بشكؿ جديد كميًاال اينهداؼ أي منزؿ في "إيرائ
فػي مفػػاهيـ الػػردع. وأشػػار "أرداف" إلػػى أّف اليػػيناريوهات ا كثػػر نفػاؤاًل لػػدى المؤييػػة العيػػكريةال نػػرى أنػػ  فػػي 

الؼ حػػػاؿ عممػػػت ا نظمػػػة ارعنراضػػػية ضػػػػد الصػػػواريمال وبشػػػكؿ كامػػػؿال فمػػػػف نكػػػوف قػػػادرا عمػػػى مواجهػػػػة  
الصػػواريم يوميػػًاال وبالنػػالي فػػإّف أعػػدادًا كبيػػرا منهػػا ينيػػقط عمػػى الجبهػػة الدالميػػة المدنّيػػةال معنبػػرًا أّف "عػػدونا" 

بيػػوتال عبػػارا عػػف مركػػز  11قػػادر عمػػى ايػػنهداؼ كػػؿ نقطػػة فػػي "إيػػرائيؿ"ال واليػػـو فػػي لبنػػافال كػػؿ بيػػت مػػف 
نوحػة جػاهزاال كػي نكػوف منصػة رطػوؽ رطوؽ الصواريمال وأحيانػًا نوجػد بيػوت مدنيػة مػر يػرؼ بأيػطع مف

هذت الصواريم بإنجات الجبهة الدالمية الصهيونّية. وأضاؼ أّف "حز  اهلل"ال يركز عمػى نعزيػز دقػة صػواريل ال 
ذا اينلدمهاال فييوجهها لهماكف ا كثر إيومًا في "إيرائيؿ".  وا 

 
 حرب لبنان الثالثة

مػف القػومي الصػهيوني اليػابؽ "ييػورا  يونػد" فػي كممنػ  مف جهن ال أكد المواء في ارحنياط ورئيس مجمس ا 
أنػػػ  فػػػي حػػػاؿ وقعػػػت حػػػر  ألػػػرى مػػػر "حػػػز  اهلل"ال فعمػػػى "إيػػػرائيؿ" مهاجمػػػة لبنػػػاف نفيػػػ ال معنبػػػرًا أّف العبػػػرا 

أنهػػا ألطػػأت فػػي نحديػػد مػػف هػػو "العػػدو"ال وكػػاف ردهػػا ييػػر مننايػػ  مػػر مصػػدر  1114ا يايػػية مػػف حػػر  
ف ارننصػار  ف الحػز  موجػود فػي الطػرؼ الثػاني مػف الحػدودال وكػاف يحظػى المشكمةال وبالنالي لـ ننمكف مػ

ب طػػاءال والدولػػػة  منػػػة مػػػف أي ضػػػربة. ولفػػػت " يونػػػد" إلػػػى أف حػػػر  "لبنػػػاف الثالثػػػة" يػػػنبدو كػػػالحر  الثانيػػػةال 
ويننيػػب  بضػػربة أكبػػر ؿ"إيػػرائيؿ"ال  ف الحػػز  نحيسػػف عمػػى الميػػنوى النكنيكػػي أكثػػر منسػػاال ومػػر ذلػػؾال فإنػػ  

ص كممن  لمنرويج لفرضية عمؿ نطال  بأف الحر  المقبمػة يجػ  أف نكػوف موجهػة إلػى لبنػاف وحكومنػ  لص
وبنات النحنيةال بهدؼ إعوء منيو  الردع لدى "إيػرائيؿ"ال ودفػر الطػرؼ اآللػر لةمننػاع عمػا ينيػب  بحػر  

 يؿ". يواًء لجهة المبادرا أو لجهة اعنداء الرد عمى اعنداء مبادر إلي  مف قبؿ "إيرائ
 

وأشار "أرداف" إلى أّف العمؿ في الحر  المقبمة يجػ  أف يكػوف عمػى فرضػية عمػؿ أف الدولػة المبنانيػة برمنهػا 
هي "العدو" وليس الحز  فقطال وأف أي اينهداؼ ؿ"إيرائيؿ" مف لبناف ييدفر ثمن  بأكمم ال وعمى لمفية ذلؾ 

دع ينحقػػؽ  ف العػػالـ كمػػ  ال يريػػد دمػػار لبنػػافال يمكننػػا أف نوجػػد منيػػوبًا مػػف الػػردعال ويمكننػػا أف نننصػػرال والػػر 
ف وقعػػت الحػػر  فمػػف نطػػوؿال وينيػػن رؽ  يومػػا.  33أيػػاـ بػػدؿ  3وبالنػػاليال يػػيعمموف عمػػى ضػػماف الهػػدوءال وا 

وأضػػػاؼ أّف هػػػػذا النحديػػػػد يػػػػيرند عمػػػػى العوقػػػػات البينيػػػة بمػػػػا ينعمػػػػؽ بالمؤييػػػػنيف الييايػػػػية والعيػػػػكرية فػػػػي 
نحديػػػد لبنػػػاف ؾ"عػػػدو" مػػػف شػػػأن  أف يوضػػػع ماهيػػػة ا هػػػداؼ النػػػي يجػػػ  "إيػػػرائيؿ"ال وبشػػػكؿ ايجػػػابيال إذ إف 

نحقيقهػػاال دوف أي النبػػاسال ومػػر ذلػػؾ أّكػػد أف طبيعػػة الحػػرو  بانػػت ملنمفػػة عػػف ذي قبػػؿال ففيمػػا كانػػت فػػي 
اليػػػابؽ شػػػاممةال وفػػػي مواجهػػػة دوؿ بانػػػت اآلف حربػػػًا منلفضػػػة الػػػونيرا فػػػي يػػػاحة ننواجػػػ  فيهػػػا الػػػدوؿ ضػػػد 

 عمينا إعادا النفكير بالطريقة الني نقانؿ بها.المنظماتال مما يوج  
 

مػػف ناحينػػ ال اعنبػػر رئػػيس جهػػاز المويػػاد ا يػػبؽ "دانػػي يػػانوـ" أّف اليػػو  الكيمػػائي يشػػكؿ لطػػرًا كبيػػرًا عمػػى 
"إيرائيؿ" إذا انزلؽ وأصبع بحوزا "حز  اهلل"ال مؤكدًا أف هذا ا مر يعنبر نهديدًا قايػيًا جػدًاال وال يمكػف نحممػ  

حباطػػ . ولفػػت "يػػانوـ" إلػػى أّف هنػػاؾ انطباعػػًا مػف قبػػؿ  "إيػػرائيؿ"ال النػػي يجػػ  عميهػػا العمػػؿ مػػف أجػؿ إزاحنػػ  وا 
حػػوؿ وجػػود نصػػاعد فػػي عػػدد محػػاوالت ننفيػػذ عمميػػات فػػي الضػػفة ال ربيػػةال مػػا يعنػػي أف ا مػػور نحػػت يػػطع 

نصػػػاعدًا يػػػواء  ا رض مشػػػنعمةال ومػػػف يجهػػػز لعمميػػػات فدائيػػػة أّيػػػًا نكػػػف يعنػػػي أنػػػ  ينػػػوي ننفيػػػذهاال ولػػػذا نػػػرى
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بالحافزيػػة أو باريػػػنعدادال وفػػػي النهايػػػة يػػنرى انجاهػػػًا نصػػػاعديًا فػػػي الننػػػائج النراجيديػػة. وأشػػػار إلػػػى أّنػػػ  مػػػف 
الضػػروري مماريػػة الضػػ ط عمػػى اليػػمطة الفميػػطينية بشػػكؿ نػػاجر لمقيػػاـ بجهػػد أكبػػر والنعػػاوف مػػر ا جهػػزا 

شػاباؾ" أو الجػيش أو الشػرطةال موضػحًا أّنػ  فػي حينهػا ا منية الصهيونية العاممة في الضفة ال ربية يػواّء "ال
حبػاط العمميػات قبػؿ انطوقهػا. وأضػاؼ أّنػ  مػف المهػـ  ييكوف مف اليهؿ الوصوؿ لمبنى النحنية الميػمحةال وا 

 جدًا أف نقوـ اليمطة الفميطينية بجهد أكبر لضماف أف نكوف م شاِركة بمنر حصوؿ هذت العمميات.
 ت اإلستراتيجيةمعيد بيغن السادات لمدراسا

 11/11/1113، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 1919 الترجمات العبرية
 

 يدي فمسطينيةقب فمسطينشطب  55
 إبراهيـ عبداهلل صرصور
لفت اننباهي مؤلرا الكـ الهائؿ مما ننناقم  ويائؿ ارعوـ الملنمفة مف نصريحات لقادا حركة فنع وحكومنها 

ف الػػرئيس أبػػو مػػازف ال ولكػػف بشػػكؿ فاضػػع أكثػػر عمػػى أليػػنة عػػدد كبيػػر مػػف شلصػػيانها فػػي راـ اهلل ابنػػداء مػػ
البػػػارزاال والنػػػي نشػػػير كمهػػػا إلػػػى عمػػػؽ كراهينهػػػا لحركػػػة حمػػػاس ال وانحطػػػاط نشػػػفيها بهػػػا  مػػػف لػػػوؿ دعمهػػػا 

بنانيػة الومحدود لونقو  الدموي ال وأيموبها االينعوئي اللبين والذي جاء يافرا في لقاء لجريػدا اليػفير الم
مر عزاـ ا حمد حين شكر كؿ ما ياهـ في إيقاط حكـ ا لواف في مصر ال مينعمو أقذر الكممات ال وقؿ 
مثؿ ذلؾ في نآمر حركة فنع ضد حماس والنػي كشػفنها عشػرات الوثػائؽ الريػمية الصػادرا مػف ميػؤوليف فػي 

فػي قطػاع يػزا ال وييػر ذلػؾ الحركة ليػفارا فميػطيف فػي القػاهرا هػدفها الوقيعػة الليييػة بػيف مصػر وحمػاس 
 …مف المؤامرات الني ينفرد لها مقالة مينقمة 

 
 ف 1) 

نذكرت وأنا أنابر ذلؾ وأرق  الشع  الفميطيني ومدى عمؽ اللوفات الني أنشبت أظفارها في جيػد قضػين  
اريػومية في أوؿ لقاء لوفػِد الحركػة  –رحم  اهلل رحمة وايعة  –ال كمماتل قالها الرئيس الراحؿ ياير عرفات 

لػـ …  كػاف المقػاء فػي مكنبػة بمدينػة يػزا …  1773مع  بعد عودن  مف المنفى إلى أرض الوطف في العػاـ 
نمنؽ بأبي عمار قبؿ ذلؾ ال وعمي  فكاف عمى كؿ واحد مف أعضاء الوفد أف يضػر لنفيػ  نصػورا لهػذا الرجػؿ 

اننظرنػا قمػيو … لشلصػية المثيػرا اآلني مف بعيد أو مف قري  ال يجعمػ  مدلمػ  الشلصػي لمنعامػؿ مػر هػذت ا
أحيينا بحركة يير عادية في ال رؼ المجاورا وفي الممرات المؤديػة إلػى قاعػة االجنمػاع .. مػا هػي إال … 

لحظػػات وظهػػر الرجػػؿ الػػذي كثيػػرا مػػا يػػمعنا عنػػ   وقرأنػػا عنػػ  ال ونابعنػػا ألبػػارت مػػر كػػؿ فصػػؿ مػػف فصػػوؿ 
 …القضية الفميطينية 

لػـ نػر فيػ  … أمامنا شلص يلنمؼ عف الصورا الني وضعناها ل  في أذهاننػا  مر أوؿ كممة نطؽ بها ظهر
وفػػي كومػػ  إال كنمػػة مػػف ا لػػـ والحػػزف الممزوجػػة با مػػؿ الحػػِذر جػػدا ممػػا يلبػػؤت الزمػػاف ال يػػواء كػػاف ذلػػؾ 
ة  يػػبا  لارجيػػة ننعمػػؽ بإيػػرائيؿ والنوازنػػات الدوليػػة ال أو  يػػبا  دالميػػة نػػرنبط بطبيعػػة اللريطػػة الييايػػي

 ….الفميطينية والنجاذبات الفوقية أو النحنية الني نحركها في ملنمؼ االنجاهات 
لعمػ  أراد بػذلؾ … فنع أمامنا جارورت الشلصي والرج عمبا كثيرا  دوية يألػذها بيػب  أمػراض يعػاني منهػا 

ـ بدأت ولـ أف يجيد حالة الوجر المعنوي الذي يعاني من  بيب  ما قطعن  القضية وأصحابها مف مشوار  ال
بادرنػػا باليػػؤاؿ قبػػؿ أف … نننػػ  ال حفػػرت عمػػى جيػػدت المعنػػؿ مػػف اللطػػوط البطوليػػة مػػا ال يلفػػى عمػػى احػػد 
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ػػؽس لكػػـ أف نيػػألوا … نيػػأؿ  مػػا الػػذي جػػاء بػػؾ إلػػى هنػػا ال ومػػا الضػػمانات النػػي نكفػػؿ … قػػاؿ : نيػػألوف ال وح 
وو!! ثػػػـ أجػػػا  بطريقنػػػ  النػػػي نجػػػا  مهمنػػػؾ فػػػي ايػػػنرجاع الحقػػػوؽ الم نصػػػبة ونحقيػػػؽ ا مػػػاني الوطنيػػػة و

إلى هذا … الذي جاء بي إلى هنا … : " أصبحت بعد ذلؾ معهودا لنا وقد النقينا ب  بعدها عشرات المرات 
ال يرصػػدونني جػػوا وبحػػرا ) ……….. ف  -الموقػػر عمػػى شػػاطئ يػػزا ال وأنػػا  أعمػػـ أف هػػؤالء اريػػرائيميوف أؿ

ت  نني نظرت فػي حػاؿ شػعبنا عمػى مػدى مئػة عػاـ جئ… وبرا ال ويممكوف أرضي وبحري ويمائي المقدية 
ق ْدت  مييرن  عبر طػرؽ  الـ الػدنيا ال وعبػرت بػ  بوابػات جهػنـ ا شػقاء قبػؿ ا عػداء منػذ أكثػر مػف … نقريبا 

… رأيػػت بػػأـ عينػػي كيػػؼ شػػط  العػػالـ الظػػالـ أرقامػػا  قميػػات أكثػػر منػػا مػػاال وأكثػػر عػػددا … ثوثػػيف عامػػا 
ال  نهـ يابوا … وعوقان  ونوازنان  وحيابان  ال حنى ما عاد لهـ وجود ال وال ذكر  ش ِطب وا مف قاموس العالـ

إال أف وجػػودهـ وحقػػػوقهـ … فهػػـ موجػػػودوف وبػػالموييف … ال … عػػف الػػدنيا حنػػػى أصػػبحوا أثػػرا بعػػػد عػػيف 
 يألنا : وهؿ نلشى أف…  " … وال راد لقضائها … نياوي صفرال  ف دوؿ االينكبار العالمي قررت ذلؾ 

ولػػـ ال … أجػػا  بثقػػة رايػػلة : " نعػػـ وبالنأكيػػد …" … يصػػي  فميػػطيف وشػػعبها مػػا أصػػا  نمػػؾ ا قميػػات 
كػاف يعنػي طبعػا أزمػة احػنوؿ العػراؽ لمكويػت …." … يكوف ذلؾ في ظؿ ما نرونػ  مػف يػقوط عربػي مريػر 

 …. وما جرت ذلؾ االحنوؿ مف كوارن ما زلنا ننجرع كؤويها المنرعة عمقما حنى هذت المحظة
 ف 1) 

فهػػي قضػػية فميػػطيف ا رض والمقديػػات … قمنػػا : " مػػر ذلػػؾ فالقضػػية الفميػػطينية نلنمػػؼ مػػف عػػدا وجػػوت 
وعمػػى رأيػػها القػػدس والميػػجد ا قصػػى ال والنػػي يػػرى فيهػػا مميػػار ميػػمـ حػػوؿ العػػالـ مهػػوى القمػػو  ال وميػػنقر 

لػى جانػ  ذلػؾ ولػػيس قبمػ … ا روا  والقبمػة ا ولػى وأرض المحشػر والمنشػػر قػرارات الشػػرعية … أو فوقػ   وا 
الدوليػػة منػػذ عشػػرينات القػػرف ) كنػػا يومهػػا فػػي القػػرف العشػػريف ال وأصػػبحنا اليػػـو فػػي القػػرف الواحػػد والعشػػريف ال 
فأرجو االننبات ف وحنى المحظة ال وكمها مؤيػدا لمحػؽ الفميػطيني والعربػي ال وال بػد أف يػأني اليػـو الػذي ننحقػؽ 

 ….. " ….في  الحقوؽ بعز عزيز أو بذؿ ذليؿ 
وحػاؿ  ا مػة العربيػة واريػومية ال يلفػى عمػيكـ … لكنني ال أثػؽ فػي العػالـ وال فػي ضػميرت … قاؿ : " نعـ 

فمػا كػػاف أمامنػػا إال أف نعمػؿ عمػػى نحويػػؿ الحمػـ النػػي نحويػػ  … وعميػ  فػػو مكػاف لممجازفػػة أو الملػػاطرا … 
كػػاف ال بػػد مػػف أف ن ػػؤطمافط موطئػػا لقػػدـ … عػػة ا وراؽ المركونػػة عمػػى رفػػوؼ المؤييػػات الدوليػػة إلػػى حقيقػػة واق

الفميطيني عمى ج رافيا ايمها فميطيف حنى لػو بػدأناها بقطعػة منهػا عمػى أف نكػوف هػذت لطػوا عمػى طريػؽ 
وكاف ال بد معها إلى ربط هذت الج رافيا النػي ايػمها فميػطيف …. النحرير الكامؿ لمنرا  الوطني الفميطيني 

ال حنى لو بدأنا بجزء مف الشع  الفميطيني عمى أف نكػوف هػذت لطػوا عمػى  بشع  ايم  الشع  الفميطيني
كاف ال بد مػف نحويػؿ الج رافيػا والػديمويرافيا الفميػطينينيف … طريؽ عودا كؿ الوجئيف إلى ديارهـ ووطنهـ 

مػا إلى رقـ صع  وواقر معاش ندعم  إرادا دولية وعربية ال يكمف لها إال أف نعنرؼ ريما عف انفهػا بوجوده
 …." …..ال ال عمى الورؽ ولكف مف لوؿ الواقر 

 ف 3) 
ف صػ ن  بكممػاني مػف لػوؿ مػا … هذا الحوار ليس لياال كما يبدو  وؿ وهمة  لقػد جػرت أحداثػ  يومهػا ال وا 

وعينػ  مػػف نفاصػيؿ ذلػػؾ الحػدين الػػذي لػف أنيػػات ال يػػقن  بيػب  ارنباطػػ  بواقػر القضػػية الفميػطينية اليػػـو بعػػد 
مهمػا قيػؿ فػي انفاقيػة اويػمو ومهمػا النمػؼ النػاس أو انفقػوا حولهػا ال … يف عامػا عميػ  مرور أكثػر مػف عشػر 

يػيبقى اليػػؤاؿ : هػػؿ هنالػػؾ مػا يشػػير إلػػى أف الشػػع  الفميػػطيني واع نمامػا لمننػػائج الوليمػػة لمماريػػان  عمػػى 
ا كػػاف وهػػؿ يمكػػف أف ننجاهػػؿ احنمػػاال مهمػػ… ا رض الفميػػطينية يػػواء فػػي  الضػػفة ال ربيػػة أو قطػػاع يػػزا 
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مينبعدا يمكف أف يؤدي في النهاية إلى شط  الرقـ الفميطيني مف قاموس الفعؿ الػدولي والعربػي مهمػا كػاف 
 ضعيفا ال إذا ما اينمرت ا حواؿ عمى ما هي عمي  اليـو وو!!! 

 ف 2) 
أف  لنكف صرحاء إلى أبعػد حػد ال فمػا عػاد هنالػؾ مكػاف لميػكوت أو لنجاهػؿ الكػوارن القادمػة النػي ال أيػنبعد

إف القػػراءا المنأنيػػة والميػػؤولة لممشػػهد الفميػػطيني ال بػػد أف نضػػعنا أمػػاـ … نكػػوف قاصػػمًة لمظهػػر هػػذت المػػرا 
إف اللػوؼ الناشػ  اليػوـ بػيف جنػاحي الػوطف اليػمي  يجعػؿ مػف …. واقر ينذر بلطر كبير وشر ميػنطير 

 ا فؽ الحقيقي لقياـ الدولة الفميطينية ينوشى يوًما بعد يوـ.
لػػؾ كثيػػرا ال فإيػػرائيؿ مػػف جهػػة ايػػن مت هػػذا الوضػػر المنشػػابؾ عمػػى ا رض الفميػػطينية لن يطػػرسع  فػػي أيػػبا  ذ

ننفيذ لططها الرامية إلى اينياؿ الحؽ الفميطيني ال ال نفرؽ في ننفيػذها لهػذت الييايػة بػيف فػنع أو حمػاس ال 
ؼ ال والشػع  الفميػطيني ا رض الفميػطينية هػي الهػد… وال بػيف منطػرؼ أو معنػدؿ وال بػيف يمػيف أو ييػار 

ما  يفرض  االحنوؿ مف حقائؽ مليفة ورهيبة عمى ا رض أكبر دليؿ عمى ما نشير … كم  هو المينهدؼ 
وا لطػػر مػػف ذلػػؾ هػػو نجػػا  إيػػرائيؿ فػػي إنمػػاـ مشػػروعها النصػػفوي لمقضػػية الفميػػطينية فػػي ظػػؿ … إليػػة 

ناء دولة ال حنى ذه  بعض الميػنهنريف مػف انطباع بدأ يجنا  العالـ مف أف الشع  الفميطيني ليس أهو لب
قػػادا العػػالـ وصػػناع القػػرار فيػػ  إلػػى الػػدعوا اليػػنحدان اننػػدا  جديػػد يميػػؽ بمقػػاـ الشػػع  الفميػػطيني الػػذي فقػػد 

 …. أهمين  عمى لمفية الصراع المينعر بيف فصائمة وقوات الكبرى 
ـ دولػػػة ال ِقبطػػػؿط  حػػػد مػػػف اليايػػػة الميػػػنوطنات النػػػي ننيػػػر يومػػػا بعػػػد يػػػـو ال والميػػػنوطنوف الػػػذي أقػػػاموا لهػػػ

اريػػرائيمييف بهػػا ال أو بشػػكؿ أدؽ أصػػبحوا جػػزءا منهػػا حيػػن ضػػمت أحػػزا   اليمػػيِف المنطػػرِؼ حكومػػةط نننيػػاهو 
الجدار الذطي ينـ بناؤت ريـ انؼ القرارات الدولية ال والطرؽ االلنفافية الني نشؽ … الحالية إليها وليس العكس 

ـ  قبضػنها عمػى  جيد فميػطيف طػوال وعرضػا دوف رحمػة ال الميػاحات اللضػراء ومعيػكرات الجػيش النػي ن ْحِكػ
نيبة عالية مف ميػاحة الضػفة المحنمػة ال ونهويػد القػدس الشػريؼ ونهديػد ا قصػى المبػارؾ ال وييايػة اللنػؽ 

 …والمداهمات واالعنقاؿ والنجوير والقنؿ واالينياؿ والهدـ والنلري  
ر عنػد الفرقػاء الفميػطينييف ال فينجػاوزوا أزمػانهـ الحاليػة قبػؿ أف يفػوت كؿ ذلؾ ال بد ل  أف يدؽ ناقوس اللط

ا واف وقبؿ أف يأني الطوفاف ال فينحقؽ ريرائيؿ ما كانت نحمـ  ب  مف شط  لمرقـ الفميطيني ولكف بأيػدي 
 فميطينية.

 11/11/1113، رأي اليوم، لندن
 

 ىوس نتنياىو 56
 نبيؿ عمرو

داال ارفاضة المبالغ فيها مف قبػؿ رئػيس الػوزراء اريػرائيمي حػوؿ ال ػزؿ اين ر  منابعو لطابات ا مـ المنح
 اريرانيال كما اينهجنوا االلنصار المبالغ في  لمموضوع الفميطيني. -ا ميركي 

المبال ػػػة فػػػي ا مػػػر ا وؿ يػػػببها.. أف نننيػػػاهو يقانػػػؿ مػػػف أجػػػؿ حمايػػػة مقاولػػػة شلصػػػيةال بنػػػى عميهػػػا معظػػػـ 
ذ مف دوف الممؼ النووي اريرانيال ومف دوف نصريحات محمود أحمػدي نجػادال فمػـ مبررات قيادن  ريرائيؿال إ

اريرانػيال يػيحرم  مػف ميػزا  –يبؽ لمرجؿ ما يعبئ ب  وقود شػاحنن ال فضػو عػف إدراكػ ال أف ال ػزؿ ا ميركػي 
ا المػػػؤثر الحايػػػـ فػػػي القػػػرار ا ميركػػػي نجػػػات إيػػػراف. فمقػػػد نعػػػود الرجػػػؿ عمػػػى أف نكػػػوف أميركػػػا مجػػػرد ميميشػػػي

 إيرائيميةال نضر  حين يشاء لها نننياهو أف نضر  ووقنما يشاء!!
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إال أف المبال ة في أمر النزاؿ الممؼ الفميطيني بأيطر قميمة ال يعنػي ايػنلفافا مػف الرجػؿ بهػذا الممػؼال وال 
ئي نجػاهو لنػػأثيرت عمػػى إيػرائيؿال بػػؿ قػػد يعنػي العكػػس نمامػػاال إذ إف النجاهػؿ وبهػػذت الصػػوراال كػاف ريػػالة لمثنػػا

أوبامػػا وكيػػريال المػػذيف ايػػنثمرا جهػػدا كبيػػرا ومنواصػػو اليػػنئناؼ المفاوضػػاتال ويعػػرؼ نننيػػاهو كػػـ هػػو حيػػوي 
 ردارا أوباما أف نينمر المفاوضات وأف نحقؽ بعض النقدـ.

اريػػػرائيمي مهػػػدد  –إف نجاهػػػؿ نننيػػػاهو لهػػػذا الممػػػؼ كػػػاف بمثابػػػة نحػػػذير لكيػػػري بػػػأف مشػػػروع  الفميػػػطيني 
 احنماالت نجا  هذا المشروع نبدو مينحيمة.باالنهيارال وأف 

وقػػد عػػزز هػػذا االنجػػات نصػػريحات صػػدرت عػػف بعػػض القػػادا اريػػرائيمييفال وصػػفت فيهػػا المفاوضػػات بأنهػػا 
عديمػػػة الجػػػدوىال وينعػػػيف عمػػػى إيػػػرائيؿ إيقافهػػػاال حنػػػى إف اليػػػيدا ليفنػػػيال الحمامػػػة الشػػػديدا البيػػػاضال  زرت 

ف ا شػهر النيػعة المحػددا لبمػوغ انفػاؽ شػامؿ ونهػائيال قػد ال نكفػيال نننياهو ولكف بم ة يياريةال حيف قالتال إ
وكررت الجممة الشهيرا الني نقاؿ عادا حيف ينفد الزمف مف دوف ننائجال ليس في المفاوضات مواعيد مقديةال 
 أي إف النيعة أشهر ينمضي مف دوف حؿال وقد ينطم  ا مر نمديدها لنيعة أشهر ألرىال وهكذا دواليؾ.

الممؼ الفميطيني إلى الميألة اريرانيةال لـ ينوقؼ عمى لطا  نننياهو أماـ الجمعية العامػة لهمػـ إف إدلاؿ 
المنحداال بؿ إنػ  امنػد ونويػر فػي لطابػ  اليػنوي أمػاـ مػؤنمر هرنيػيمياال حيػن وضػر شػروط  النعجيزيػة كػي 

لييػػػا همػػػا أيػػػاس نػػػنجع المفاوضػػػاتال وقمػػػ  المنطػػػؽ اليػػػائد نمامػػػا حػػػيف اعنبػػػر أف االحػػػنوؿ وااليػػػنيطاف 
المشػػكمةال بػػؿ إف إيػػرائيؿ نلػػوض حربػػا دفاعيػػة ضػػد الفميػػطينييف بػػدأت فػػي مطمػػر القػػرف الماضػػي وال نػػزاؿ 

 منواصمة حنى اآلف.
إف كثيػػريف مػػف اريػػرائيمييفال عػػدوا أقػػواؿ نننيػػاهو فػػي مػػؤنمر هرنيػػيميا نوعػػا مػػف الكػػوـ ييػػر المنطقػػي وييػػر 

لقػػد «: »معػػاريؼ»نيػػاهو جػػاء عمػػى ليػػاف ييمػػي هيربػػار فػػي الميػػؤوؿال ولعػػؿ أبمػػغ وصػػؼ نحميمػػي لموقػػؼ نن
لط  رئيس الوزراء كػابف مػؤرخ بقػدر أكبػر ممػا هػو زعػيـ يفنػرض بػ  أف يريػـ الييايػةال ويػدعو النػاس إلػى 

 «.انباع . إف نننياهو منش ؿ بهوس الماضي ومنعدـ الرؤيا الييايية لمحاضر والمينقبؿ
ا ميركيةال إال أف المنهج الػذي  –طينيال عمى الميألة اريرانية وبصرؼ النظر عف جدوى إقحاـ الممؼ الفمي

النطػػ  نننيػػاهو فػػي عرضػػ  لييايػػن  الفميػػطينية يؤكػػد بصػػورا قاطعػػةال أف إرن إيػػحؽ شػػامير بشػػأف إشػػ اؿ 
الفميطينييف والعالـ بمفاوضات مف أجؿ المفاوضات يجد اآلف انبعاثا جديدا في عهد نننياهوال مػا يجعػؿ مػف 

ي أمرا ميؤويا من  ما داـ يجري بهذت الطريقةال وما داـ ا ميركيوف منوقفيف عند نقطة اينمرار الحؿ النفاوض
 المفاوضات ولو مف دوف ننائج.

 11/11/1113، الشرق األوسط، لندن
 

 لم تعد ممكنة الدولتين فكرة 57
 شمعوف شيفر

عمػى نعجيػؿ ايقػاع المحادثػات  في هذا ا يبوعال كما وردال اينقر رأي فريقي النفاوض االيرائيمي والفميػطيني
حػػوؿ النيػػوية الدائمػػة وعمػػى المقػػاء مػػرنيف فػػي االيػػبوع. وحػػددت االدارا ا ميركيػػة نيػػعة أشػػهر حنػػى إنهػػاء 

 النفاوض مر النزاـ المشاركيف في المحادثات عمى الحفاظ عمى يرينها.
 عصير واحدا. وأقوؿ: بينناال إف هذا اضاعة لموقت. فمف يينلمصوا مف هذت الميمونة حنى قطرا

كاف يكفي أف نيػنمرال ا حػد الماضػيال للطبػة رئػيس الػوزراء نننيػاهو فػي جامعػة بػار ايػوف النػي أعمػف فيهػا 
أن  لف ينشأ انفاؽ مػر الفميػطينييف مػا لػـ يعنرفػوا بػأف ايػرائيؿ دولػة يهوديػة؛ والػى أبػو مػازف الػذي رفػض فػي 
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ادثػػػات الػػػى انفػػػاؽ بينػػػي بعيػػػد ا مػػػد. وبػػػّيف الػػػزعيـ لقػػػاء مػػػر االيػػػرائيمييف فػػػي راـ اهلل امكػػػاف أف نفضػػػي المح
 .1745الفميطيني أن  ال يقبؿ يوى دولة فميطينية في حدود 

يج  أال نكػوف ذبابػة عمػى الحػائط فػي ال رفػة النػي يجمػس فيهػا فريقػا النفػاوض برئايػة نيػيبي لفنػي وصػائ  
ة الحػػدود وحػػؽ الوجئػػيف فػػي عريقػػات كػػي نلمػػص الػػى ايػػننناج أف الفػػروؽ بينهمػػا ال يمكػػف جيػػرها. فقضػػي

 –العػودا وكػوف القػدس الشػرقية عاصػػمة فميػطيف ووضػر قػوات دوليػػة فػي يػور االردف والػوء الميػػنوطنات 
 كؿ ذلؾ يقؼ يورا حصينا في طريؽ االنفاؽ.

ػػر نننيػػاهو حنػػى منػػذ فنػػرا والينػػ  االولػػى لرئايػػة الحكومػػة الػػى إجػػازا االنفاقػػات النػػي وقػػر عميهػػا أيػػوف  مػػر  ج 
يػػطينييف. وهكػػذا كانػػت الحػػاؿ فيمػػا ينعمػػؽ بالموافقػػة عمػػى انفاقػػات اويػػموال وهكػػذا كانػػت فػػي والينػػ  الثانيػػة الفم

حينما نطؽ بالكممات الشيفرية "دولناف لمشعبيف". وبريـ أن  لـ يؤمف لحظة واحدا بصورا الحموؿ الني نحدن 
الفميػطيني. إف  -اع االيػرائيميعنهاال لـ نكف عندت الشجاعة لنحدي المجنمر الدولي وعرض حؿ  لػر لمصػر 

نننياهو فعؿ ما يعرف  جيدًاال فقد حمؿ عمى عجمة "الدولنيف" شروطا ال يقبمهػا العقػؿ عالمػا أف الطػرؼ اآللػر 
 ييرفضها.

منها مثو االعنراؼ بأف ايػرائيؿ دولػة يهوديػة. لػـ يكػف منػاحيـ بػي ف الراحػؿال اذا أردنػا النعمػؽ بشػجرا عاليػةال 
  الػى شػلص مػا أف يعنػرؼ بػأف دولننػا دولػة يهوديػة. وكػاف بػي ف لػو كػاف حيػا يػيقوؿ ليلطر ببال  أف يطم

مػػر كػػؿ االحنػػراـال نحػػف ال نحنػػاج الػػى اعنػػراؼ أحػػد. فػػنحف الدولػػة اليهوديػػة. ولػػـ يلطػػر ببػػاؿ بػػي ف ايضػػا أف 
 –طينييف" يوافؽ عمى انشاء دولة فميطينية الى جان  ايرائيؿ. فقد داـو عمى الحدين عػف "ادارا ذانيػة لمفميػ

 أو حكـ ذاني في اراضي "يهودا" و"اليامرا" وقطاع يزا.
وهناؾ قضية الرى يحبها نننياهو وهي دولة فميطينية منزوعػة اليػو . ومػف المؤيػؼ جػدا أف الفميػطينييف 
وجػػدوا اليػػو  الػػذي ال يوجػػد أفضػػؿ منػػ  والػػذي أضػػر بنػػا فػػي الماضػػي ضػػررا شػػديدا مزعزعػػا أكثػػر مػػف كػػؿ 

يػػػح  البيػػػاط مػػػف نحػػػت أقػػػداـ هػػػذت الػػػدعوىال لػػػيس ذلػػػؾ هػػػو الصػػػواريم بػػػؿ "الملربػػػوف يػػػو   لػػػر وهػػػو ي
االننحاريوف"". فالحدين يدور عف وييمة يير محدودا أوجبػت عمػى ايػرائيؿ أف نعػاود اليػيطرا عمػى اراضػي 
الضفة كي نمنع مواطنيها الحمايةال وأضرت بروحنػا المعنويػة الوطنيػة أكثػر مػف اطػوؽ القػذائؼ الصػارولية 
مف يزا. فمو أف نننياهو كاف زعيما حقيقيا ال م صدر لط  ميميمة يعظ الطرؼ اآللر لكاف يج  عمي  أف 

 –ال بحيػ  نصػور نننيػاهو العػاـ فقػط  –يقنر  شيئا  لر جديدا جريئا. وقد أصبع مػف الواضػع نمامػا اليػـو 
مػػف أف  –اليػػرائيمي والفميػػطيني ا –أف فكػػرا الػػدولنيف ييػػر قابمػػة لمنحقػػؽ ولػػـ نعػػد ممكنػػة. فمنمكػػيف الكيػػانيف 

يوجػػػدا واحػػػدا الػػػى جانػػػ  اآللػػػرال يجػػػ  أف نوجػػػد صػػػي ة نحػػػافظ عمػػػى ايػػػرائيؿ دولػػػة ديمقراطيػػػة مػػػف جهػػػةال 
 ونضمف الحقوؽ ا يايية لمفميطينييف مف جهة الرى.

وهكذا نقنر  مف المحظة الني ينضػطر فيهػا الواليػات المنحػدا الػى أف نضػر عمػى الطاولػة اقنراحػا قػد يجعػؿ 
ايرائيؿ نواج  المجنمر الدولي وجها لوج . ويننمقى اوروبا بنشجير مف ا ميركييف الضػوء االلضػر لضػر  
ايػػرائيؿال ولػػف ييػػنطير نننيػػاهو  نػػذاؾ أف يكنفػػي بلطبػػة نشرنشػػمية الػػرى. واذا لػػـ يقنػػر  نننيػػاهو فػػي لطبنػػ  

قى مػف فنػرات والينػ  الػثون لرئايػة النالية في بار ايوف شيئا جديدا ي لالؼ لطابن  المعروفػة فػاف الػذي يػيب
 الوزراء هو اللط  الني ينجد مكانها في مزبمة الناريم.

 وينبقى نحف مر واقر نازؼ أبدا.
 11/11/1113، "يديعوت"
 11/11/1113، األيام، رام اهلل
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ال ربية مياجد الضفة أحد ضد الفميطينييف عمىالمينوطنوف يلطوف عبارات عنصرية   
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