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 مصادر أمنية بتل أبيب: المعركة القادمة ضد حماس ستكون أكرر تعقيدا وضراوة  3

عمػػا اتنترنػػت افم المتركػػ  المادمػػ  مػػي ’ يػػديتوت ا رونػػوت‘قػػاؿ موقػػي صػػ يف  : صػػرة ػ زريػػر انػػدراوسالنا
  رك   ماس، لف تكوف سهم ، بؿ ستكوف اكثر تتميًدا وضراوة مف عممي  )عامود الس اب( التاـ الماضي. 

لػػرغـ مػػف التضػػييؽ التػػي واوضػػا الموقػػي، نمػػًم عػػف مصػػادر امنيػػ  اسػػرائيميم  وصػػفها ب نمهػػا ر يتػػ  انمػػ  عمػػا ا
تتتػػرض لػػ   مػػاس  ػػي رػػذإ اأثنػػاس، اع انهػػا اسػػتطاعت اف ت تػػدم نفسػػها ميػػًدا أيم موامهػػ  قادمػػ  مػػي المػػيش 
اتسػػرائيمي، بػػؿ افم مػػا اعدمتػػ   مػػاس لنفسػػها يفػػوؽ بت ػػرات المػػرات عػػف اسػػتتداداتها السػػابم ،  المتركػػ  التػػي 

الصػواري  متوسػط  المػدح م ميػ  الصػني تفػوؽ الترسػان  التػي  تتدرا مختمف  تماًما، وبنت لنفسػها ترسػان  مػف
 . M75ادخمتها خمؿ )عامود الس اب( صواري  مف طراو 

،  إفم  ماس تنظيـ مركب، يبني قوت  ب كؿ ع تسما ل  بالتػ ثر  ولفت ايًضا الا انم  عما المستوح التسكريم
موامه  قادم ، واتستراتيمي  التي يتبتها الميش  باأزمات المصا ب ، وع يتماعس بالمرمة عف اعستتداد أي 

اتسػػرائيمي مػػي غػػزة تفضػػمها  مػػاس كثيػػًرا وت سػػف المتػػب متهػػا،  هػػي تفضػػؿ المتػػارؾ المصػػيرة المصػػ وب  
 بفارؽ زمني طويؿ، عما  دم تتبيرإ. 

بمػػا  يهػػػا  M75واكمػػد المصػػادر عينهػػػا عمػػا افم صػػػناع  الصػػواري  متوسػػػط  المػػدح لػػدح  مػػػاس مػػف طػػػراز 
كـ مزدررة ومستمرة دوف انمطاع، وري قادرة عما الوصوؿ الػا )غػوش  01الصواري  التي يصؿ مدارا الا 

داف(، بمػػا  ػػي ذلػػؾ مميػػي ان ػػاس تػػؿ ابيػػب. عػػموة عمػػا ذلػػؾ، قػػاؿ الموقػػي افم صػػناع  الوسػػائؿ المتاليػػ  لػػدح 
صػريم  كانػت ت سػتخدـ لتهريػب  ماس لـ يت ثر بإغمؽ انفػاؽ ر ػا،  متظػـ اأنفػاؽ التػي اسػتهد تها المػوات الم

الوقود ومواد البناس، بينما اأنفاؽ التسكري  لـ تتضرر كثيًرا،  يث ت ير التمديرات الػا بمػاس ع ػرات اأنفػاؽ 
 تتمؿ  تا اليوـ. 

ويتفمػػػؽ مػػػي رػػػذا اأمػػػر، م مػػػؿ صػػػ يف  )رػػػيرتس( تسػػػفي بارئيػػػؿ الػػػذي راح افم الوضػػػي السػػػي  الػػػذي تتي ػػػ  
خػارج، قػد يػد تها لمتػودة تطػمؽ الصػواري ، بهػدؼ مػرم اسػرائيؿ لمػرد، وكػؿم ذلػؾ  ماس، مف الداخؿ ومػف ال

مف امؿ اعادة المطاع عما اأمندة، ووقؼ المفاوضات بيف تؿ ابيب وراـ اهلل، وتغيير قواعد الهدن  ال اليم ، 
 وربمما تغيير تتامؿ النظاـ المصريم متها، عما  دم قول .

 33/31/6133القدس العربي، لندن، 
 
 بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس "إسرائيل"تدين قرار  السمطة 

المت دث الرسمي باسـ الرئاس   اف، 30/10/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا( ذكرت
نبيؿ ابو ردين  اداف اليوـ اأربتاس قرار ال كوم  اتسرائيمي  بناس مئات الو دات اعستيطاني   ي 

 طنات الممام  عما اراضي المدس الم تم .المستو 
وقاؿ ابو ردين ،  ي تصريا ص في، اف رذإ السياس  اتسرائيمي  'مدمرة لتممي  السمـ، وري رسال  لمممتمي 

 الدولي اف اسرائيؿ دول  ع تمتـز بالمانوف الدولي وتواصؿ وضي التراقيؿ اماـ عممي  السمـ'.
يني والتربي الا  مداف الثم  بمدرة رذإ ال كوم  عما صني السمـ'. واضاؼ 'اف رذا يد ي المانب الفمسط

 مؤكدا اف رذا 'عمؿ مداف، واعستيطاف كم  غير  رعي، ولف تبما مستوطن  عما اأراضي الفمسطيني '.
ادانت قرار ال كوم  الفمسطيني  وزارة الخارمي  اف  31/10/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، واضا ت 
مؤكدة اف رذإ الم اريي اعستيطاني  ت كؿ تهديدًا مديًا لممفاوضات الماري  بيف المانبيف، ،  اعسرائيمي
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وصفت  مديدة تومهها  كوم  نيتنيارو ترادة السمـ الدولي ، ولممهود التي تبذلها الدوؿ، والرباعي  الدولي ، 
 خاصً  الوعيات المت دة اعميركي  تنماح عممي  السمـ.

رة  ي بياف اصدرت  امس ال كوم  اتسرائيمي  المسؤولي  الكامم  عف مواصم  البناس اعستيطاني و ممت الوزا
 ي اأراضي الفمسطيني  الم تم ، خاصً   ي المدس ال رقي ، وت ممها المسؤولي  عف تداعيات رذإ الم اريي 

 اعستيطاني  الهاد   الا تفمير المفاوضات.
ي  الدولي ، و ي ممدمتها الوعيات المت دة اعميركي  بإدان  رذإ الم اريي وطالبت الدوؿ كا  ، خاص  الرباع

 اعستيطاني .
 

 : اإلفراج عن األسرى حق ونرفض مبادلتو بأي  حق  آخرغزةفي  الحكومة 3
اع راج عف اعسرح مف متتممت اع تمؿ ب ن   ًما لهـ،  غزة: وصفت ال كوم  الفمسطيني   ي غزة اف 

 بادل  رذا ال ؽ ب ي  ؽ آخر.مؤكدة ر ضها لم
وقاؿ طارر النونو المست ار اععممي لرئاس  الوزراس الفمسطيني   ي غزة  ي تصريا عما صف ت   ي 

 موقي التواصؿ اعمتماعي " يسبوؾ" " موؽ  تبنا ع نبدؿ بيف بتضها او نتنازؿ عف اي منها".
رح باعنتتاؽ مف سموف الظمـ، متتبًرا عما ورن  اأسرح المفرج عنهـ وذويهـ، مؤكدا عما  ؽ مميي اعس

 اف استمرار اختطا هـ مف قبؿ اع تمؿ اعسرائيمي مريم  ب ت  عبد اف تنتهي واف يتاقب مرتكبورا. 
 31/10/2013قدس برس، 

 
 اليباش ينفي وجود أي خالف مع رامي الحمد اهلل عمى أموال وزارة األوقاف 4

الفمسطيني م مود الهباش ومود اي خمؼ بين  وبيف رئيس الوزراس  نفا وزير اأوقاؼ: ا رؼ الهور -غزة 
الدكتور رامي ال مد اهلل، بخمؼ تمارير ذكرت اف م ادة وقتت بيف الرمميف الثمثاس الماضي خمؿ ممس  

 .ال كوم  اأسبوعي 
اؿ وزارة ورد  ي التمارير غير ص يا، بخصوص طمب رئيس الوزراس بت ويؿ كا   امو اف ما وقاؿ الهباش 

 اأوقاؼ الا المالي  لتدخؿ ضمف الخزين  التام .
لـ تخرج عف ‘، مضيفا ’طرح لومهات النظر المختمف ‘وا ار الا اف ما دار  ي ممس  ال كوم  كاف ممرد 

 ’.اطار النماش التاـ
ة وقاؿ الهباش بخصوص امواؿ وزارة اأوقاؼ ان  منذ ت سيس السمط  الفمسطيني ، يتـ صرؼ امواؿ وزار 

 اأوقاؼ و ؽ اسس ومتايير خاضت  لم ريت  اتسممي .
 31/10/2013القدس العربي، لندن، 

 
 دحالن من انتقادات لعباسالمالكي ينفي ما ورد عمى لسان  5

نفا وزير ال ؤوف الخارمي  د. رياض المالكي نفيًا قاطتًا ما ورد عما لساف م مد د مف مف اف  :راـ اهلل
موف كيري قاؿ  ي اعمتماع الذي عمد  ي باريس مي وزراس الخارمي  الترب، وزير الخارمي  اعميركي 

والذي  ضرإ د. المالكي: " اف ابو مازف يتفهـ ظروؼ نتنيارو السياسي ، خو ًا مف سموط  كومت  ". 
موض ًا اف الوزير اعميركي وضي الوزراس الترب  ي صورة ما يمول  نتنيارو عف قضي  اعستيطاف، مؤكدًا 
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موقؼ الوعيات المت دة مف اعستيطاف. ولـ يتطرؽ ع مف قريب، وع مف بتيد الا الرئيس ابو مازف او  عما
 ربط  ب ي تفهـ لظروؼ نتنيارو السياسي  عما اعطمؽ.

واكد المالكي اف اي مم ظ  ماست عما لساف الوزير كيري كانت  ي سياؽ التتميؽ عما مداخم  المالكي، 
ا السياس  اعستيطاني  اعسرائيمي  عما اعتبار انها تدمر عممي  السمـ، وتف ؿ المهود والتي اداف مف خمله

 اعميركي  عستمرار المفاوضات الماري .
 31/10/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تستغل المفاوضات لتوسيع االستيطان "سرائيل"إالبرغوري:  مصطفى 6

رة الوطني  النائب الدكتور مصطفا البرغوثي اف اقرار اع تمؿ قاؿ اعميف التاـ ل رك  المباد :راـ اهلل
و دة  ي  582 ي المدس و« رمات  مومو»اعسرائيمي بناس الؼ وخمسمئ  و دة استيطاني   ي مستوطن  

المستوطنات  ي الضف  رو مواصم  ل رب اعستيطاف اعستتماري عما  تبنا وارض  وتدمير لفكرة  ؿ 
 الدولتيف.

اسيرا مما يؤكد ما كنا  ذرنا من  قبؿ عدة اياـ مف  26وثي اف قرار البناس تزامف مي اع راج عف وقاؿ البرغ
 عـز  كوم  نتنيارو  ف رمم  استيطاني  تترا ؽ مي اع راج عف د ت  مديدة مف اعسرح المداما.

عستيطاني  واف واضاؼ البرغوثي اف اسرائيؿ ستستغؿ عممي  اع راج مف امؿ ن ر كـ رائؿ مف التطاسات ا
تومهاتها خطيرة وتدؿ عما انها تمارس اعبتزاز وتستغؿ المفاوضات غطاس لتممي  التوسي اعستيطاني واف 

 المرارن  عما المفاوضات مي  كوم  المستوطنيف ليس سوح مرارن  عما سراب.
 31/10/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 التحرير الفمسطينية لبنان: ندوة حولة إعادة بناء مؤسسات منظمة 7

مركز »)مسارات( و« المركز الفمسطيني أب اث السياسات والدراسات اعستراتيمي »عمد : صمر ابو  خر
 ي  ارع ال مراس  ي بيروت، لمناق   وثيم  « كراوف بمزا»)عائدوف( امس، ندوة  ي  ندؽ «  موؽ الممئيف

 «.طيني  وؿ اعادة بناس مؤسسات منظم  الت رير الفمس»بتنواف 
وقد صيغت رذإ الوثيم  استنادًا الا ممموع  مف اأوراؽ المرمتي ، التي كتبها عدد مف البا ثيف، ونوق ت 

. وتطما رذإ الوثيم   يف 2013و 2010 ي ممسات متتالي   ي عدد مف التواصـ التربي  بيف التاميف 
، التي وقتت  ي الماررة «ني الفمسطينياتفاقي  الو اؽ الوط»يكتمؿ صوغها النهائي الا اف تكوف بديًم مف 

 مف دوف اف يتمخض عنها اي نتائج عممي . 2011 ي ايار التاـ 
وترح الوثيم  اف عممي  اعادة مؤسسات منظم  الت رير بصفتها الكياف المامي والمو د تستدعي النماط 

مكونات ال رك  الوطني  « دممرط »التالي ، اوًع اتسراع  ي بناس اطار تنظيمي مامي يستند الا عمميات 
)السياسي  والمطاعي  والنمابي  والم مي ( عما المستويات الوطني  والموقتي  )عما صتيد كؿ تممي(، 
باتضا   الا ال ركات اعمتماعي ؛ ثانيًا، ينبغي اف يترا ؽ ذلؾ مي صوغ وثيم  مرمتي  ت ظا ب وسي 

لوطني  المديدة ب ام  الا استراتيميات موامه  ونضاؿ درم  مف اتمماع الوطني وال تبي؛ ثالثًا، ال رك  ا
ت ترؾ  ي  اوسي الفئات اعمتماعي ؛ ورابتًا، ال ام  الا توسيي دور الثما   كونها اأقدر عما ال فاظ عما 

 الرواي  الفمسطيني  التاريخي  وتغذيتها مف مختمؼ  موؿ الثما   ال تبي  والتالمي .
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، وتكمـ  ي البداي  الم مؿ راني المصري،  ترض «عائدوف»ممموع  وقدـ الندوة مابر سميماف مف 
، والدوا ي التي  فزت عما صوغ رذإ الوثيم ، ودور «مسارات»اأرداؼ والغايات التي تمود ن اط 

اطار »ري « ممموع  دعـ» ي عممي  انمازرا. ويذكر اف « ممموع  دعـ وتطوير مسار المصال  »
، وقد ت كمت بتد ثمث ورش عمؿ «واف الطيؼ السياسي واعمتماعيوطني تتددي بم ارك  مختمؼ ال

بم ارك  ممثميف عف الفصائؿ الفمسطيني  ومستمميف مف داخؿ اأراضي الم تم  وخارمها،  ضًم عف مركز 
 «.مسارات»

ر ثـ ت دث كؿ مف متيف رباني )عماف(، والزميؿ خميؿ  اريف )راـ اهلل(، وكايد الغوؿ )غزة(، وسهيؿ الناطو 
)لبناف(. وقدـ مميؿ رمؿ )راـ اهلل( مومزًا لموثيم  ونماطها اأساسي . وعما الفور  تا باب المناق ات التي 
 ارؾ  يها متظـ مف  ضر رذإ الندوة. والم ت اف مميي الفصائؿ الفمسطيني  كانت  اضرة  ي رذإ الندوة 

منخفض، اأمر الذي يمكف تفسيرإ ب ف بالمستوح السياسي اأوؿ، ما عدا  رك   تا التي كاف لها  ضور 
 ال رك  الفمسطيني  اأـ واأكبر واأكثر  اعمي  غير راضي  تمامًا عف مثؿ رذا الن اط.

ويمكف الموؿ اف الم اركيف  ي رذإ الندوة اقتصروا عما ممثمي الفصائؿ وممثمي الممتيات اأرمي  التامم  
ا طيف ال باف ممف ع يندرموف  ي خان  الفصائؿ  ي الوسط الفمسطيني، ولـ يكف ثم  اي  ضور لمن

والممتيات، ما يفمد رذإ الندوة، او اي ندوة اخرح عما غراررا، الصوت الثالث المستمؿ الذي يتبر عف 
تمارب مختمف ،  تا لو كانت غير متبمورة، أ راد وممموعات ما  تئوا ي اولوف اف يكوف لهـ مواقؼ مغايرة 

 ستمبؿ المضي  الفمسطيني ، ومستمبؿ الفمسطينييف  ي ال تات.وتمارب مختمف   ي   ف م
 31/10/2013السفير، بيروت، 

 
 غزة لحرب ضارية ضد   يستعدأبو مرزوق: االحتالل  ,

الػدكتور موسػا ابػو مػرزوؽ اف  مػاس سػتبما  ركػ  و يػ  لػدماس  اكد عضو المكتب السياسي ل ركػ   مػاس
تومههػا قػوات اع ػتمؿ اتسػرائيمي لممماومػ  الفمسػطيني  عامػ   مممػم مػف قػدرة التهديػدات التػي ، هداس  تبها

 ول رك  " ماس" ت ديدا  ي الت ثير عما تومهاتها،
عمػػا صػػف ت   ػػي موقػػي التواصػػؿ اعمتمػػاعي  ]امػػس  وذكػػر ابػػو مػػرزوؽ  ػػي تصػػري ات لػػ  اليػػـو اعربتػػاس

عنطػمؽ صػواري  وقػذائؼ " يسبوؾ"، اف اع تمؿ الصػهيوني تمػدـ ب ػكوح ضػد " مػاس"  ػي مممػس اأمػف 
قصػفت قطػاع غػزة يػػـو  F16(، واف طػائرات 12/31/1131رػاوف مػف قطػاع غػزة عمػا المانػب امخػػر يػوـ )

(، كمػػػػػا قػػػػػاـ السػػػػػفير اأمريكػػػػػي لػػػػػدح )اسػػػػػرائيؿ( بزيػػػػػارة لمنفػػػػػؽ المكت ػػػػػؼ داخػػػػػؿ اأراضػػػػػي 12/31/1131)
 (.32/31/1131كـ، متمهما ومتوعدا  رك  " ماس" ) 1.2الفمسطيني  الم تم  بطوؿ 

وا ػػػار الػػػا اف رػػػذإ التطػػػورات تتػػػزامف مػػػي اسػػػتدعاسات ومػػػدارمات و مػػػمت تفتػػػيش واعتمػػػاؿ الت ػػػرات مػػػف 
صػػػ فييف ونػػػواب ورؤسػػػاس واعضػػػاس كتػػػؿ طمبيػػػ  عمػػػا خمفيػػػ  اعمػػػاؿ المػػػنص واع ػػػتباؾ والػػػدرس وصػػػناع  

ربيػػػػ ، ومػػػػي المتفمػػػػرات وم اولػػػػ  صػػػػناع  طػػػػائرات بػػػػدوف طيػػػػار وال بػػػػاط م ػػػػاوعت مماومػػػػ   ػػػػي الضػػػػف  الغ
استتدادات صهيوني  ل رب  امم  ضد قطػاع غػزة، تكػوف ا ػدم ضػراوًة وب ػكؿ مختمػؼ عػف ال ػروب السػابم  

  سب تتبيراتهـ.!!
واضػػاؼ ابػػو مػػرزوؽ: "اضػػؼ لكػػؿ ذلػػؾ سػػرور الكيػػاف الصػػهيوني وت ػػميت  لم ممػػ  والت ػػريض عمػػا  ركػػ  

 ." ماس" وتغذي  ال مم  بسيؿ مف اأخبار الكاذب  اتضا ي .!"
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و ػدد ابػو مػرزوؽ اف كػؿ ذلػػؾ لػف يغيػر مػف سياسػػ  " مػاس" وع مػف تومهاتهػا، وقػػاؿ: " مػاس" رغػـ كػؿ مػػا 
يمػػاؿ ورغػػـ كػػؿ اعدعػػاسات واع تػػراسات والتهديػػدات سػػتبما  ركػػ  و يػػ  لػػدماس  ػػهداس  ػػتبها،  ركػػ  مماومػػ  

رضػػها وعػػودة ال ػػتب وطنيػػ   مسػػطيني  لػػف ت يػػد عػػف بوصػػم  ت ركهػػا او عػػف اسػػتراتيميتها. تسػػتا لت ريػػر ا
نهاس كؿ عوامؿ الضتؼ بيد ابنائ ".  ورص صفو   ووو دة مهودإ وال

 31/31/6133، السبيل، عم ان
 

  حركة حماس تمر  في أحمك الظروف منذ تأسيسيا: ىآرتس 4
التبريمػ ، تسػفي بارئيػؿ، افم  "رػيرتس"راح م مػؿ  ػؤوف ال ػرؽ اأوسػط  ػي صػ يف  : الناصرة ػ زرير اندراوس

، م دمًدا عما افم الدول  التبريمػ  يمػب اف  3220تمرم  ي ا مؾ الظروؼ منذ ت سيسها  ي التاـ   رك   ماس
تكػػػوف سػػػػتيدة مػػػػًدا بسػػػبب التطػػػػورات والمسػػػػتمدات اأخيػػػرة التػػػػي تتصػػػػؼ بال ركػػػ ،  الممهوريمػػػػ  اتسػػػػمميم  

ػػا مصػػر، اضػػاؼ بارئيػػؿ،  إنمهػػا تمػػوـ ب تنفيػػذ عمميػػات رػػدـ اأنفػػاؽ اتيرانيمػ  قطتػػت عمقاتهػػا بتاتًػػا بال ركػػ ، امم
لمني تهريب اأسم   مف  ب  مزيرة سيناس الا قطاع غزة، وري المهمم  التي كانت ممماة عما عػاتؽ المػيش 

 .  اتسرائيميم
واوضػا افم الضػػرب  التػػي تممتهػػا  مػػاس مػػف ايػػراف، مػاست بتػػد اف  اصػػدرت مصػػر قػػرار اتعػػداـ ب ػػؽم  ركػػ  

ار  ػػي ال ركػػ ، كمػػا افم المممكػػ  اأردنيمػػ  الها ػػميم  ع تسػػما ل مػػاس  مػػاس، كمػػا قػػاؿ ا ػػد المسػػؤوليف الكبػػ
با تتاح  رع لها  ي عمماف، كما افم امارة قطػر، التػي تمػوـ بتزويػد ال ركػ  بػاأمواؿ، ولكػف لػيس بالمبػال  التػي 

ر، ذلػػػؾ أفم متبػػػر ر ػػػا مغمػػػؽ، منػػػذ ثمثػػػ  ايػػػاـ، ويتمػػػؿ ب ػػػكؿ غيػػػر منػػػ تظـ، وعػػػدتها بهػػػا، ع ت مػػػدمـ وع تػػػؤخم
سػػػرائيؿ تضػػػي التراقيػػػؿ امػػػاـ ادخػػػاؿ مػػػواد البنػػػاس، وبالتػػػالي  ػػػإفم اأمػػػواؿ المطريمػػػ  ع مػػػدوح منهػػػا  ػػػي رػػػذإ  وال
 ، . باتضا   الػا المصػاعب التػي ًتوامههػا ال ركػ  عمػا الصػتيد التربػيم الظروؼ، ب سب الم مؿ اتسرائيميم

  )تمػػرد غػػزة(، التػػي اقتبسػػت اضػػاؼ الم مػػؿ، رنػػاؾ مصػػاعب ايًضػػا  ػػي قطػػاع غػػزة، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ  ركػػ
اعسـ مف ال رك  المماثم   ي مصر، والتي كانت السػبب الرئيسػيم  ػي ا ػداث اعنمػمب  ػي  زيػراف )يونيػو( 
الفائت،  يث افم )تمرد غزة( تتكؼ عما ت ضير مظاررات كبيرة  ي ال ادي ع ر مف  ػهر ت ػريف الثػاني 

التػػابي لم ركػػ  اوصػػا المػػواطنيف  ػػي المطػػاع بتخػػزيف المػػواد  )نػػو مبر( المػػادـ، ع تًػػا الػػا افم موقػػي اتنترنػػت
الغذائيم  لمدمة اسبوع، ت سًبا لهموـ مف قبؿ قوات اأمف المسم م  التابت  لم كوم  الممالػ ، م ػذمرًة مػف افم مػف 

 يخرج مف بيت  يت ممؿ المسؤولي . 
، قالػػت  ػػي ممابمػػ   متمفػػزة مػػي قنػػاة )دريػػـ( المصػػريم ، افم وا ػػار الػػا افم الناطمػػ  بمسػػاف ال ركػػ ، رنػػد التربػػيم

 رك  )تمرد غزة( تهدؼ تسػماط  كػـ  مػاس  ػي المطػاع، أفم ال ركػ  تنػتهج سياسػ  قاسػي  مػي المػواطنيف، 
وأنمهػػا ب سػػب التربػػي، باتػػت الػػذراع ال اميػػ  لمدولػػ  التبريمػػ ، عمػػا  ػػدم تتبيررػػا. ولفػػت الم مػػؿ الػػا افم  ركػػ  

داخميم عما انم  س اب  صيؼ عابرة، بؿ ترح  ي  تهديًدا، ولمتدليؿ عمػا ذلػؾ،  ماس ع تتتامؿ مي التهديد ال
اضاؼ افم عدًدا مف قادة ال رك  و ي ممدممتهـ د. م مود الزرار ووزير الداخمي   ػي ال كومػ  الممالػ ،  ت ػي 

  ماد، بهدؼ التبا ث  ي كيفي  وآلي  موامه  )تمرد غزة(.
 33/31/6133القدس العربي، لندن، 

 
 : نتخوف من خضوع المفاوض لإلمالءات الدوليةمرةأفت ر  31
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قاؿ مسؤوؿ التمقات المبناني  الفمسطيني  والمسؤوؿ اتعممي ل رك   ماس  ي لبنػاف را ػت مػرة اف ت: بيرو 
 ركتػػػ  تتخػػػوؼ مػػػف اف يػػػذرب المفػػػاوض الفمسػػػطيني ن ػػػو التنػػػازؿ عػػػف الثوابػػػت الفمسػػػطيني   ػػػي رػػػذإ الفتػػػرة 

قميمي  ا.ال ساس  عربيا وال
( لرئيس المممس الوطني لإلعمـ المرئي 31-11وقاؿ مرة خمؿ زيارة نفذرا و د مف  ماس اليـو اأربتاس )

عبد الهادي م فوظ  ػي مكتبػ   ػي وزارة اتعػمـ: "اننػا نتخػوؼ مػف اف يسػتميب المفػاوض  ،والمسموع بمبناف
  ػػوؿ كا ػػ  المضػػايا الفمسػػطيني ".لمضػػغوط الدوليػػ  المتمثمػػ  بضػػرورة التوصػػؿ الػػا اتفػػاؽ  مسػػطيني صػػهيوني 

واضاؼ مرة: "امرينا مول  ا ؽ سياسي   وؿ المضايا الفمسطيني  واولويات ال تب الفمسػطيني، واكػدنا تمسػؾ 
وتػػابي "وضػػتنا السػػيد  ال ػػتب الفمسػػطيني بالمماومػػ  مػػف امػػؿ ت ريػػر كػػؿ  مسػػطيف وعػػودة مميػػي الممئػػيف".

يوني ، واكػػدنا ر ضػػنا لهػػاخ وأي خطػػوة لمتنػػازؿ عػػف اي مػػف م فػػوظ  ػػي امػػواس المفاوضػػات الفمسػػطيني  الصػػه
وعػػػودة مميػػػي الممئػػػػيف  ،الثوابػػػت الفمسػػػطيني  المتتممػػػ  بػػػػاأرض والمػػػدس والممدسػػػات اتسػػػممي  والمسػػػػي ي 

طمؽ مميي اأسرح".  وال
 31/31/6133، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 و كويك والطويل ورمانة أب القياديِّين في حماس االحتالل يعتقلالضفة الغربية:  33

( ثػمث قيػادات مػف  ركػ  المماومػ  31-13اعتممت قوات اع تمؿ الصهيوني  مر اليـو الخمػيس ): راـ اهلل
اتسػممي  " مػػاس"، بصػور و  ػػي  وقاسػػي ، ورػـ: ال ػػي   سػػيف ابػو كويػػؾ، وال ػػي  ممػاؿ الطويػػؿ، وال ػػي  

اعقت ػػاـ كانػػت مت ػػابه  مػػف خػػمؿ ت طػػيـ ابػػواب  وذكػػرت عػػائمت الميػػادات الثمثػػ  اف عمميػػ   ػػرج رمانػػ .
 المنازؿ ودخولها عنوة، واعتمالهـ عما الفور دوف السماح  لهـ بوداع ايٍّ مف ا راد اسررـ.

وذكرت المصادر اف منود اع تمؿ اعتدوا عمػا الميػادي الطويػؿ وزومتػ  قبػؿ نممػ  الػا مكػاف ممهػوؿ، كمػا 
 نت  الص في  ب رح باععتماؿ المرة المادم .منتوإ مف وداع عمت  المسن  ورددوا اب

 33/391/6133، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 غطاًء الستمرار االستيطان والتيويد  عد ىاإلى وقف المفاوضات وت تدعوحماس  36

مددت  رك   ماس دعوتها لمسمط  الفمسطيني   ي راـ اهلل بوقؼ المفاوضػات مػي اع ػتمؿ : غزة ) مسطيف(
 ا بػ "الكاريثي "، وذلؾ لتدـ اعطاس مبرر عستمرار اعستيطاف.والتي وصفته

ونػػدد الػػدكتور سػػامي ابػػو زرػػري النػػاطؽ باسػػـ ال ركػػ   ػػي تصػػريا مكتػػوب لػػ  تممػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخ  منػػ  
 و دة استيطاني   ي مدين  المدس. 3211بمرار اع تمؿ اتسرائيمي بناس 

ي  نتيم  طبيتيػ  لمفاوضػات السػمط  مػي اع ػتمؿ "التػي باتػت واعتبر اف بناس المزيد مف الو دات اعستيطان
 تو ر ل  غطاًس طبيتيػًا لهذإ الممارسات والمرائـ". سب قول . 

وقػػاؿ: "اف ت كيػػد نتنيػػارو بػػ ف قػػرار توسػػيي اعسػػتيطاف رػػو ممابػػؿ ات ػػراج عػػف اأسػػرح الفمسػػطينييف رػػو دليػػؿ 
ن  مػي تر يبنػا بخػروج اي عما خطورة توظيؼ اع تمؿ ورق  اأسرح لممارس  س ياس  الضغوط واعبتزاز، وال

 اسير مف السموف اتسرائيمي   إن  يمب عدـ الخضوع لسياس  اعبتزاز ود ي اأثماف السياسي ".
 31/31/6133قدس برس، 

 
 عباس وتشيد بجيود باإلفراجفصائل منظمة التحرير تينئ األسرى  33
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عػف  بػات راجالم ػرريف م ػيدة بمهػود الػرئيس م مػود عبػاس  اأسػرحرن ت  صائؿ منظم  الت رير : راـ اهلل
  ي سموف اع تمؿ. اأسرحعف بمي   لإل راجمواصم  المهود  الاالد ت  الثاني  مف اأسرح ودعت الميادة 

رغـ الفر ػ  الكبيػرة والغػامرة »نائب اأميف التاـ لممبه  الديممراطي  « ابو ليما»وقاؿ النائب قيس عبد الكريـ 
عبر عنها ابناس  تبنا اثناس اسػتمباؿ كوكبػ  مػف اأسػر الم ػرريف، الػا اف رػذإ الفر ػ  سػتبما منموصػ   التي

 عف اعؼ اأسرح مف ابناس  تبنا ع يزالوف يمبتوف  ي سموف اع تمؿ.
كما رن ت "التربي  الفمسطيني " اأسرح الم رريف  ي بياف صدر امس اف اسرانا اأبطاؿ رـ عنػواف النضػاؿ 

كمػػا رنػػ ت "الت ريػػر الفمسػػطيني "  ػػتبنا بت ريػػر الد تػػ  الثانيػػ  مػػف  كا ػػ  م طاتػػ  وعنػػواف اترادة ال ػػرة.  ػػي
 اسرح المؤبدات. 

 33/31/6133، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 التطورات السياسية األوروبيةاالشتراكية  األحزابفتح تبحث مع وفد  39
الذي يزور  مسػطيف لمطػمع  اأوروبي اع تراكي   اأ زابد عمد و د مف  رك   تا امتماعا مي و : راـ اهلل
التاـ بػولي،  اأميفاع تراكي ، وعضوي   اأ زابالسياسي ، برئاس  سيرمي ستان يؼ رئيس  اأوضاععما 

 ليندي. آفومسؤول  التمقات الدولي  
كتور م مػد ا ػتي  وم مػد وضـ الو د خػمؿ الممػاس الػذي عمػد  ػي ممػر مفوضػي  التمقػات الدوليػ ، امػس، الػد

 مركزي  ال رك . اعضاسالمدني 
 اأ ػػػزابالتواصػػػؿ مػػػي  اطػػػاررػػػذا اعمتمػػػاع يػػػ تي  ػػػي  افوقػػػاؿ ا ػػػتي  عمػػػب الممػػػاس  ػػػي تصػػػريا صػػػ في 

 والتي تتتبر  رك   تا عضوا مراقبا  يها. اأوروبي اع تراكي  
، وممريػػات المسػػار اتسػػرائيمي ت " وضػػتنا الو ػػد الضػػيؼ  ػػي صػػورة التطػػورات السياسػػي  واعنتهاكػػا واضػػاؼ

ال الي والمستمبمي  ي عممي  السمـ عما المستوييف اعقتصادي والسياسي وعما  اأوروبيالتفاوضي والدور 
بالنسػب  لم ػتب الفمسػطيني وقضػيت   اأوروبػيالكبيػرة لمت ػاد  اأرمي مستوح التواصؿ ال زبي، وخاص  مي 

 الوطني  ".
 بػػػػاتمراساتؼ سياسػػػػي يػػػػوازي دوررػػػػا اعقتصػػػػادي  ػػػػي مميػػػػي المضػػػػايا المتتممػػػػ  بموقػػػػ اوروبػػػػاوطالػػػػب الو ػػػػد 

 عنؼ الدول  ذاتها ب ؽ ال تب الفمسطيني. اوسواس عنؼ المستوطنيف  اتسرائيمي 
 33/31/613، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 : مركزية فتح فو ضت عباس بالعودة إلى المفاوضات  محيسنجمال  35

عضػػو الممنػػ  المركزيػػ  ل ركػػ   ػػتا ممػػاؿ م يسػػف صػػ   التصػػري ات اأخيػػرة التػػي  نفػػا: راـ اهلل ) مسػػطيف(
ادلا بها الميادي المفصوؿ مف  ركت  م مد د مف، والتي ماس  يها اف عودة المانب الفمسطيني الا طاول  
المفاوضػػػات مػػػي اتسػػػرائيمييف مػػػاست بمػػػرار  خصػػػي مػػػف رئػػػيس السػػػمط  م مػػػود عبػػػاس، دوف الرمػػػوع الػػػا 

  تا او اخذ تفويض منها.مركزي  

واتهـ م يسف، د مف بػ "الكذب وتزويػر ال مػائؽ" مػف خػمؿ مػا وصػف  بػػ "التطػاوؿ" عمػا الميػادة الفمسػطيني  
واعدعػػاس بػػ ف م مػػود عبػػاس ذرػػب لممفاوضػػات مػػي المانػػب اتسػػرائيمي بػػدوف تفػػويض مػػف  الممنػػ  المركزيػػ  

 ل ركت   تا، ورو ما نفاإ م يسف ممم  وتفصيم.
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(، "اف الػػرئيس عبػػاس 31|11اؿ م يسػػف  ػػي تصػػري ات خاصػػ  لػػػ "قػػدس بػػرس" ادلػػا بهػػا اليػػـو اأربتػػاس )وقػػ
 صػؿ عمػػا تفػػويض مػف اعضػػاس مركزيػػ  ال ركػػ  باسػتثناس عضػػويف )ر ػػض الك ػؼ عػػف رويتهمػػا( اعترضػػا 

 عما استئناؼ التممي  التفاوضي "، و ؽ قول .

الممنػػػ  المركزيػػػ  لػػػػ " ػػػتا" بمسػػػتمدات التمميػػػ  التفاوضػػػي  واكمػػػد اف الو ػػػد الفمسػػػطيني المفػػػاوض يمػػػوـ بػػػإبمغ 
 ويطمتها عما تفاصيؿ ما يمري  ي المماسات والم ادثات مي المانب اتسرائيمي.

 31/31/6133قدس برس، 

 
 أسرى 104مقابل إطالق سراح وحدة استيطانية  5000و 4000يخطط لبناء ما بين   نتنياىو 16

اسرائيمي  متتددة اعربتاس مصادق  رئيس الوزراس اعسرائيمي بنياميف كدت مصادر اوليد عوض:  -راـ اهلل 
اسيرا  مسطينيا كد ت   26و دة استيطاني  مديدة، وذلؾ بالتزامف مي اطمؽ سراح  1500نتنيارو عما بناس 
وذكر موقي المناة التا رة اعسرائيمي  اف  اسرح متتمميف منذ ما قبؿ اتفاؽ اوسمو. 104ثاني ، مف اصؿ 

اسيرًا، ب ف اقر بناس  26نتنيارو بادر الا مصال   اليميف اعسرائيمي الممتتض مف خطوة اع راج عف 
 .’رامات  مومو‘و دة استيطاني   ي مستوطن   1500

وب سب المناة  إف نتنيارو ينوي المياـ بخطوات م ابه  ايضًا  ي د تتي اع راج المادمتيف كتتويض لميميف 
 ة اع راج عف اأسرح الفمسطينييف.والمستوطنيف عما خطو 

و دة استيطاني  مديدة بالتزامف مي اطمؽ سراح  2500وعما ضوس مصادق  نتنيارو عما بناس اكثر مف 
منهـ،  اف متادل   52د تتي مف اعسرح المتتمميف منذ ما قبؿ اوسمو والتي  ممت لغاي  اعف اطمؽ سراح 

الؼ  20و دة سكني ، لتستوعب  والي  5000-4000بيف  رئيس الوزراس اعسرائيمي تمضي ببناس ما
، ممابؿ اع راج عف 1967مستوطف مديد داخؿ  دود الضف  الغربي  بما  يها المدس ال رقي  الم تم  عاـ 

وعمبت  رك  السمـ امف  اسرح المتتمميف منذ ما قبؿ اوسمو تمرر اع راج عنهـ عما اربي د تات. 104اؿ 
ي تي تسريي رذإ الم اريي لتوضيا موقؼ رئيس الوزراس نتنيارو ‘اف المديدة بالموؿ عما م اريي اعستيط

ب ن  يتم  ن و المناطؽ )الضف  الغربي ( وليس الخروج منها، ال كوم  اعسرائيمي  ليست متني  ب كؿ  ميمي 
 ’. ي السمـ

 31/10/2013، القدس العربي، لندن
 

  عباس بسبب رسالة "تعزية" لعائمة شييد فمسطيني " تتقدم بشكوى لألمم المتحدة ضد  إسرائيل" 17
قالت مصادر اعممي  عبري  اف المندوب اتسرائيمي الدائـ لدح اأمـ المت دة روف بروس اور الناصرة: 

(، ب كوح الا اأميف التاـ لألمـ المت دة باف كي موف، ضد رئيس السمط  10|31تمدـ، اليوـ الخميس )
عمب رسال  تتزي  باست هاد  اب مف  رك  المماوم  اتسممي  " ماس"  ي راـ الفمسطيني  م مود عباس، 

 اهلل، قتم  اع تمؿ قبؿ عدة اياـ.
، اف بروس كتب  ي  كواإ اف "رسال  عباس المذكورة  وقالت اتذاع  التبري   ي ن رتها الصبا ي  اليـو

ؿ  ي اأراضي الفمسطيني  وتربي  ليست اع آخر دليؿ عما تصاعد مستوح الت ريض الممارس ضد اسرائي
 اأمياؿ المادم   يها عما الكراري ".

وقاؿ المندوب اتسرائيمي: "اف الخطوات لبناس الثم  التي يموـ بها الفمسطينيوف  ي اطار عممي  التفاوض مي 
 اسرائيؿ تتمثؿ بإطمؽ قذائؼ صاروخي  و فر انفاؽ تخريبي  وتومي  رسال  تتزي  الا عائم  مخرب".
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 31/10/2013قدس برس، 
 

 سرائيمي تحذر من تقميص الموازنة العسكريةقيادة الجيش اإل 18
استبؽ ضباط وقياديوف عسكريوف  ي الميش اعسرائيمي امتماع المممس : آماؿ   ادة -المدس الم تم  

ار الوزاري اعمني المصغر، الذي سيتمد اليوـ لب ث تمميص الموازن  التسكري ، و ذروا مف  ابتاد قر 
التمميص عما المدرات التسكري  لمميش، مف النا يتيف الد اعي  والهمومي . وقاؿ رئيس اركاف الميش بيني 

، اف التمميصات ستمس ب كؿ خطير  ي التدريبات ومهوزي  واستتدادات الميش لم رب الممبم  زغانت
التمميصات التي ستمررا  واضاؼ:" ي الميش ن ذر ونتمف اننا لف نكوف قادريف عما تنفيذ مهماتنا  ي ظؿ

 ال كوم ".
وسيطالب غانتس  ي امتماع الميوـ باضا   مالي  لميزاني  الميش ب والي اربت  مميارات  يكؿ ونصؼ 
مهددًا، "اذا لـ يخصص رذا المبم  سيواصؿ الميش  ي تمميص  مـ التدريبات التسكري ،  مما سيم ؽ 

ط،  التي اصم ل مت بها اضرار مراس التمميص  ي ميزاني  اضرارًا بسمح المو وقوات الم اة وميش اع تيا
2013. 

وو ؽ ما سيطرح  ي الكابنيت اليوـ سيتـ تمميص سبت  مميارات ونصؼ المميار مف ميزاني  الميش اع اف 
سيطالب باف ع تتماوز قيم  التمميص عف اربت  مميارات، وبذلؾ يطالب بابماس المبم  المتبمي  زغانت

ميزاني  الميش لمسن  الممبم . و ي خطوة ضغط اضا ي  عما ال كوم  تمند وزير الد اع واضا ت  الا 
،   ذر مف خطورة تمميص الموازن  التسكري  ودعا الا عدـ المس بمدرات زمو ي  يتالوف، الا مانب غانت

ف  اف الميش  ي ظؿ اعوضاع الخطيرة التي ت هدرا المنطم  وتهدد امف الدول  التبري . وب سب يتالو 
اسرائيؿ تمؼ اماـ ت ديات استراتيمي  خطيرة تتطمب منها المزيد مف التدريبات واعستتدادات وضماف التفوؽ 

 اماـ الت ديات.
 31/10/2013، الحياة، لندن

 
 بمدة قريبة من حدود غزة ومصر ولبنان 22الجيش اإلسرائيمي يوقف أعمال الحراسة ل  19

سرائيمي  المريب  مف السياج الفاصؿ عف  دود قطاع غزة، والمماوم  ا رؼ الهور: تستتد البمدات ات -غزة 
ايضا عما ممرب  مف  دود لبناف ومصر، لمضاس سكانها اولا لياليهـ بدوف  راس  مف الميش اتسرائيمي، 

ويدخؿ قرار  الذي قرر استبداؿ اعمال  رناؾ بوسائؿ تكنولومي ، وسط ا تمامات كبيرة مف اتسرائيمييف.
يش عمميات  راست  لمبمدات اتسرائيمي  المريب  مف  دود غزة ومصر ولبناف الذي اتخذ قبؿ ا هر، وقؼ الم

 يز التنفيذ ليؿ اأربتاس.وسيصار الا استبداؿ  راس  الميش اتسرائيمي عما تمؾ البمدات، بوسائؿ 
ار عما س ب ويسري المر  تكنولومي  متطورة، وب ركات  راس  خاص ، ورو قرار اثار  فيظ  سكانها.

بمدة الواقت  عما ال دود مي لبناف  ي ال ماؿ وقطاع غزة  ي المنوب،  يث ع يسري  22 راس  المنود ؿ 
 رذا المرار عما المستوطنات المومودة  ي الضف  الغربي  التي سيستمر المنود  ي  راستها.

هـ لمموت، و مموا وزير ووصؼ رؤساس ممالس رذإ البمدات اتسرائيمي  المرار ب ن  خطير ويترض  يات
 الميش مو ي يتموف المسؤولي .
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المخصص  ’ المب  ال ديدي ‘و ي سياؽ قريب ن ر الميش اتسرائيمي بطاري  صواري  ضمف منظوم  
ععتراض الصواري  التي تطممها المماوم  الفمسطيني ، قرب بمدة نتيفوت  ي النمب الغربي ت سبا لتترض 

 الصاروخي  مف مه  قطاع غزة.المنطم  ععتداسات بالمذائؼ 
 31/10/2013، القدس العربي، لندن

 
 أزمة دبموماسية بين تل أبيب وباريس بعد إلغاء ىوالند خطابو المقرر في الكنيست يديعوت:  20

التبريم   ي عددرا الصادر امس اأربتاس ’ يديتوت ا رونوت‘زرير اندراوس: ك فت ص يف   -الناصرة 
بيف الدول  التبريم  و رنسا، عما خمفي  قياـ الرئيس الفرنسيم  رانسوا روعند، الذي  عف ن وب ازم  دبموماسيم 

سيزور اسرائيؿ لمدمة ثمث  اياـ بتد ثمث  اسابيي، عبر السفارة الفرنسيم   ي تؿ ابيب، بابمغ رئيس الكنيست 
اف ممررا اف ي ممي   ي الهيئ  النائب يولي ادل تايف، مف  زب )ليكود( ال اكـ، انم  قرر الغاس خطاب  الذي ك

التامم  لمبرلماف الصهيونيم خمؿ زيارت  لتؿ ابيب، ومي ذلؾ، اكمدت سفارة باريس  ي تؿ ابيب لرئاس  
رئيس  الكنيست، افم الرئيس روعند لـ يم ـ بإلغاس الزيارة الا مبنا الكنيست اتسرائيميم  ي المدس الغربيم .

، اعمف عف مماطتت  الكامم  لزيارة الرئيس الكنيست ادل تايف، الذي اعتبر ا لمرار اران  لمبرلماف اتسرائيميم
 الفرنسيم تسرائيؿ.

وكتبت الص يف   ي التفاصيؿ، افم قرار الرئيس الفرنسيم اثار  فيظ  رئيس الكنيست ادل تايف، بتد اف  عمـ 
امتات، المامت  التبريم   ي المدس ايضا افم الرئيس الفرنسيم سيتومم  الا اتسرائيمييف بخطاب مف ا دح الم

الغربيم  او  ي مامت  تؿ ابيب، وعمي  قاـ بإبمغ الطرؼ الفرنسيم ب نم  اذا قرر الرئيس روعند عدـ ا تراـ 
الكنيست اتسرائيميم وممثمي الممهور المنتخبيف،  م  ام  أف  يموـ بزيارة الا مممر الكنيست، عما  دم 

 ف رئيس الكنيست. تتبير المصادر الممربم  م
عموة عما ذلؾ، ا ارت الص يف  الا افم رئيس الكنيست قرر باتضا   الا ذلؾ، عدـ دعوة السفير 
الفرنسي  ي الدول  التبريم  ووزراس  رنسييف لدح زيارتهـ تسرائيؿ الا مراسـ ولماسات رسمي   ي الكنيست 

 ف اتسرائيمي.  تا ا تار آخر، وذلؾ بسبب ما وصف  المس با تراـ البرلما
 31/10/2013، القدس العربي، لندن

 
مكانياتو لممدى البعيد إسرائيميون: السيسي بدد قوة الجيش المصري وعسكريونسياسيون  21  وا 

قاؿ منراعت عسكريوف اسرائيميوف:" اف  ي اكثر اأ مـ ورديً  لـ يكف ؿ)اسرائيؿ( اف تتوقي  دوث رذإ 
السياس  عما رذا الن و غير المسبوؽ يتني عدـ ا داث اي تغيير  النتيم ،  اند اع الميش المصري ن و

عما موازيف الموح مي الترب لفترة طويم "، متمنيف اف ما يموـ ب  وزير الد اع المصري عبد الفتاح السيسي 
مكانيات  لممدح البتيد".  الذي قاد اعنممب ضد الرئيس المنتخب م مد مرسي "يبدد قوة الميش وال

ؿ المنراؿ داف  الوتس الرئيس السابؽ أركاف ميش اع تمؿ اتسرائيمي اف ارـ نتيم  مف مهت ، قا
لخطوات وزير الد اع المصري عبد الفتاح السيسي اأخيرة ري اضتاؼ الميش المصري عما المدح 

سداؿ الستار عما امكاني  تطويرإ.  البتيد، وال
لتخطيط تنماح اعنممب لـ يتوقؼ يومًا ولفت  الوتس  ي تصري ات تذاع  ميش اع تمؿ الا اف ا

وا دًا عما مميي المستويات، واف رئيس الوزراس اتسرائيمي بنياميف نتنيارو لـ يكتِؼ عف مواصم  اتصاعت  
 مي المادة اأوروبييف واأمريكييف  ي م اول  لثنيهـ عف اتخاذ اي خطوات تصتيدي  ضد انممب السيسي.
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ربي   ي اتذاع  التبري  عف  تورإ بالذروؿ لرؤي  المسيرات الضخم  المناوئ   يما اعرب متمؽ ال ؤوف الت
لمنممب  ي الماررة وغالبي  الم ا ظات المصري ، ممم ًا الا   ؿ ررانات نتنيارو عما انممب السيسي، 

يضر وسط ومود ت ذيرات مف قبؿ الساس  اتسرائيمييف مف اف دعـ نتنيارو المم دود عنممب السيسي س
 ب)اسرائيؿ(  ي  اؿ   ؿ انممب .

اما المنراؿ رؤ يف بيدرتسورف قائد اركاف سمح المو اتسرائيمي يموؿ:"  تا  ي اكثر اأ مـ وردي  لـ يكف 
ؿ)اسرائيؿ( اف تتوقي  دوث رذإ النتيم ،  اند اع الميش المصري ن و السياس  عما رذا الن و غير 

 عما موازيف الموح مي الترب لفترة طويم ".المسبوؽ يتني عدـ ا داث اي تغيير 
 

 تنسيق أمني
وبدا ا تفاس المنراعت اتسرائيميوف باعنممب  ي تتميماتهـ ب كؿ واضا،  يث اتخذ الوزير اتسرائيمي نفتمي 

ت مف مذابا السيسي ضد المنارضيف السممييف لمنممب، مبررًا "لمهامم  الذيف انتمدوإ بتد قتؿ الكثير يبن
 لترب عما مدار  يات ".مف ا

 يما قالت النائب  اتسرائيمي  تسفي  وتبمي وري تمازح وزير الميش مو ي يتموف:" لو كنت مكانؾ لدعوت 
 السيسي تعطاس المؤسس  اأمني  دورات  ي مماؿ مكا    اترراب".

لمناة التا رة وعما صتيد التنسيؽ اأمني بيف الميش المصري و)اسرائيؿ(، يموؿ المتمؽ التسكري  ي ا
اتسرائيمي  الوف بف ديفيد نمًم عف قادة ميش اع تمؿ قولهـ اف "قادة اعنممب  ي مصر ابمغورـ ب ن  سيتـ 
قريبًا اتعمف عف مماع  اتخواف المسمميف كمنظم  اررابي "، م يرًا الا اف اعنممبييف طم نوا ميش 

 لنهاي .اع تمؿ عما ان  ع رمت  عف قمي اتخواف  تا ا
" ماع " ػو ي النفس البرنامج الذي قدم  بف د يد، ت دث المنراؿ كابمينسكي واثنا عما ما وصف  ب

 السيسي، ورامـ الغرب لتدـ ت ييدإ اعنممب بدوف ت فظ.
و ي مماؿ ن رإ متمؽ ال ؤوف اتستراتيمي  بص يف  "ميرزاليـ بوست" التبري  يوسي ميمماف اوضا اف )تؿ 

ي مساعدة قادة الميش المصري عبر ممارس  ت رؾ دبموماسي صامت  ي كؿ مف وا نطف ابيب( سارمت  
وبتض التواصـ اأوروبي ؛ تقناع  كومات رذإ التواصـ بتدـ المسارع   ي المبالغ   ي التنديد بنتائج قياـ 

 الميش المصري بإخمس المياديف مف متظارري اتخواف المسمميف  ي الماررة و ي مدف اخرح.
"المذب  ""، ػضاؼ " رصت )اسرائيؿ( عما اقناع الدوؿ الغربي  عما عدـ وصؼ ما يمري  ي مصر بوا

مرد ًا:" اف )اسرائيؿ( تخ ا مف اضتاؼ مكان   كـ وسمط  قيادة التسكر  ي مصر بسبب التنديد التالمي، 
 تا النهاي  عما اعتبار اف رذا قد يتزز مف متنويات اتخواف المسمميف ويد تهـ لمواصم  النضاؿ 

 ويضفي المزيد مف التطرؼ عما موقفهـ الرا ض ل ؿ سياسي لألزم ".
وتتتبر )تؿ ابيب( اف اتفاقي  السمـ مي مصر سوؼ تنهار  اؿ  دوث امريف: اولهما سموط ال كـ 

 التسكري، وثانيهما: تدرور اأوضاع  ي مصر الا  رب ارمي .
 

 كاررة فشل االنقالب
نممب، يموؿ ي زكيؿ درور المممب ب بي الفكر اعستراتيمي اتسرائيمي:" اف و وؿ المخاوؼ مف   ؿ اع

ارمي  اعنممب الذي قاـ ب  المنراؿ السيسي ع تكمف  ي اقصاس مماع  متطر   مثؿ مماع  اتخواف 
المسمميف   سب، بؿ أنها خطوة تمثؿ آخر مسمار  ي نتش عممي  الت وؿ الديموقراطي التي بدات بتفمر 
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ت الت وؿ الديموقراطي، ورذا ت وؿ عظيـ بالنسب  لنا، أف الت وؿ الديموقراطي رو ا د المتطمبات ثورا
 الرئيس  لت ميؽ نهض  عربي  تغير موازيف الموح المائم  لغير صال نا".

مف مهت ،  ممر مركز بيمف لمدراسات اتستراتيمي  التابي لمامت  بار ايمف اتسرائيمي  مفام ة مدوي  بتد 
 صدارإ دراس  بتنواف "اتخواف المسمموف والت ديات التي توام  السمـ بيف مصر و)اسرائيؿ(".ا

واكدت الدراس  التي اعدرا المست رؽ ليتاد بورات اف "اتخواف المسمميف" ي كموف التهديد اأكبر عما امف 
سممي، مرمتًا ذلؾ لسبت  )اسرائيؿ( مف بيف كؿ المماعات السياسي  واأيدلومي   ي التالميف التربي وات

اسباب، وري اف "لدح اتخواف م روع  كري منارض لمسياسات اأمريكي  اتسرائيمي ، وت ييد اتخواف 
لمصراع المسما ضد )اسرائيؿ( والوقوؼ الا مانب المماوم  الفمسطيني ، والذي كاف واض ًا  ي دور الرئيس 

 مرسي خمؿ  رب "عمود الس اب" عما غزة".
بورات اف مف اسباب خطورة اتخواف "تو يررا الغطاس السياسي ل ركات المماوم  وت ديدًا  رك  واضاؼ 

رث الماضي  ي تبرير وتسوي  الت ريض عما  ف  روب عما )اسرائيؿ( والد اع   ماس، وتمنيد تراث وال
يتممد  رص عف خطؼ المنود، ودوررا  ي د ي قضي  المدس والمسمد اأقصا والت ديد عما مركزيتهما مما 

التوصؿ لتسوي  سياسي  لمصراع، ومماومتها لمتطبيي ضد )اسرائيؿ(، و رصها عما تو ير الظروؼ التي 
 تسما مستمبًم بإلغاس اتفاقي  كامب ديفيد".

 30/10/2013، فمسطين أون الين
 

 " الروسية ضمن صفقة سالح كبيرة25-لشراء صواريخ "اس اس تسعى: مصر ديبكا 22
قاؿ موقي "ديبكا  ايؿ" المتروؼ بصمت  باعستخبارات اعسرائيمي  اف مصر تستا الا  :المدس –تؿ ابيب 

 " ضمف صف  اسم   كبيرة. 25- راس صواري  روسي  باليست  مديدة مف نوع "اس اس
"امضا المنراؿ  ات يسمؼ كوندرا وؼ، نائب رئيس اعركاف الروسي رئيس اعستخبارات التسكري   يث 

ؿ مف زيارت  لمماررة يوـ امس الثمثاس مي المادة التسكرييف المصرييف  ي   ص قائم  "غرو" اليوـ اعو 
متدات عسكري  روسي  يريدوف  راسرا ضمف اوؿ صفم  اسم   كبرح مي موسكو منذ ما يزيد عف ثمث  

دم  عمود، و ما لمصادر ديبكا  ايؿ التسكري . وطمب المصريوف مف موسكو تزويدرـ ب نواع اعسم   المتم
التي امتنتت الوعيات المت دة عف بيتها لمصر، وكاف عما قم  قائم  م ترياتهـ صواري  باليستي  عابرة 

 لممارات متوسط  المدح تغطي ايراف ومتظـ ال رؽ اعوسط.
وقالوا لممنراؿ الروسي اف  سف نيات موسكو  ي ستيها عقام  عمق  عسكري  مديدة بيف ال كومتيف 

-ومف اعرما اف تختبر نيات موسكو بصواري  "اس اس ا لتمبي  اع تيامات المصري .ستختبر باستتدادر
كيمومتر وامرح الروس تمارب عميها  ي وقت سابؽ  000خ2" الباليستي  التابرة لممارات والتي يبم  مدارا 25

 مف رذا ال هر.
 30/10/2013، القدس، القدس

 
 غزة ويضع خطة لمطوارئ يستعد ليجمات الصواريخ من  عسقالنرئيس بمدية  23

اعمف الرئيس المديد لبمدي  عسممف منوبي  مسطيف الم تم  اتمار  متوني، امس، ان   :اعت اد - غزة
 يستتد لموامه  الت ديات اأمني   ي المدين  خاص  سموط الصوراي  المطمم  مف قطاع عزة.
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ي  مف قطاع غزة، ولذلؾ ع يومد اي  ؾ  ي اف عسممف ري ردؼ لمصورا»وقاؿ  ي تصريا ص في 
لمد ادح سموط »، واضاؼ «يمب عمينا تو ير ال ماي  لمسكاف وتمميؿ اأضرار الناتم  عف سموطها

الصوراي  المتكرر عما المدين  الا توقؼ التتميـ وتتطيؿ  رك  الدوائر ال كومي  والمؤسسات الخاص  
لمواصم  التتميـ والتمؿ خمؿ سموط  واوضا ان  سيضي خط «. مرات عديدة ورذا اأمر يمب اع يتكرر

 الصوراي  ت مؿ اصمح الممم  وتغيير اماكف صا رات اتنذار وسف اعفاسات ضريبي  لمسكاف. 
 31/10/2013، االتحاد، أبو ظبي

 
 جبل الشيخ بإسرائيمي  محيط موقع مرصدبانفجار غامض  24

مبؿ ال ي  اتسرائيمي  رؽ  بتا، دوح انفمار كبير عند التاست  مف صباح امس،  ي م يط موقي مرصد 
وقد سمتت ترددات   ي منطم   بتا وم يطها. اذ انبتثت نتيم  اعنفمار س ب مف الدخاف اأسود، تبتها 

ويتد رذا  اطمؽ ر مات ر ا   مف اسم   متوسط  وثميم ، مف داخؿ الموقي باتماإ طر   ال مالي.
تتمكف المصادر اأمني  مف متر   ماري  اعنفمار واسباب . اعنفمار اأوؿ مف نوع   ي رذإ المنطم ، اذ لـ 

ترا ؽ ذلؾ مي ت ركات لميش اع تمؿ عما طوؿ الخط ال دودي لمزارع  بتا الم تم  مي المناطؽ الم ررة 
عناصر مف قوت اع تمؿ البواب  ال ديدي  المركزة عما السياج  4و ي م ور التباسي  امتاز  الم اذي .

الم ور، وتمدموا داخؿ منطم  مت فمظ عميها مف قبؿ الميش المبناني، ولمسا   تراو ت بيف  ال ائؾ  ي رذا
 3مترا، عمموا خملها عما تنفيذ عممي  تم يط  ي ظؿ  ماي  دباب  مف طراز "ميركا ا" و 20الا  10

 سيارات عسكري  مصف  ، تمركزت خمؼ سواتر ترابي  موامه  .
ت ميهـ دباب  مف طراز "ميركا ا" السياج التمني  ي مرتفتات الوزاني، منود مف اع تمؿ  8كما امتاز 

مترا، وعاينوا مهاز تنصت كاف ميش التدو قد ركزإ منذ  والي اسبوع  ي رذإ النمط   15وتمدموا لمسا   
 قبال  متنزرات نهر الوزاني، ثـ انس بوا بتدرا باتماإ المنطم  الم تم .

 31/10/2013، السفير، بيروت
 

 مع لبنان  اقتراح التسوية األميركي ة لمحدود البحري ة ترفض "سرائيلإ" 25
بيف الدول  التبري  « الخمؼ»ر ضت اسرائيؿ اقتراح تسوي  تمدمت ب  اتدارة اأميركي  ل ؿ : ي يا دبوؽ

زع ولبناف، عما  دود المنطم  اعقتصادي  الب ري  الخالص  لممانبيف، وت ديدًا ما يتتمؽ بالمنطم  المتنا
 ، بادعاس اسرائيؿ انها تابت  لها.«9البموؾ »عميها، التي باتت تترؼ بمنطم  

اعقتصادي  التبري ، التي ك فت عف الر ض اتسرائيمي لمممترح اأميركي « غموبوس»وب سب ص يف  
 رذا اأمر يك ؼ اف اسرائيؿ«. سيؤثر الر ض سمبًا عما رذإ المنطم ، ويمني لبناف مف استغملها»امس، 

ف لـ تستفد منها  مف تكوف م ؿ استفادة أي مف الطر يف.  تتبي استراتيمي  التتطيؿ  ياؿ رذإ المنطم ، وال
و يما لـ ت ر الص يف  الا مضموف التسوي ، ا ارت  ي الممابؿ الا انها امرت اتصاًع مي مهات متني  

اع اف رذإ المهات ر ضت » ي وزارة الخارمي   ي تؿ ابيب، عستيضاح  ميم  ما تممك  مف متطيات، 
 «.الرد، واكدت ان  ممنوع عميها التتميؽ عما رذإ المس ل  ل دة  ساسيتها

كميومترًا مربتًا، ويمدمر اف ت توي  850مسا   المنطم  موضوع النزاع، تصؿ الا »واضا ت الص يف  اف 
سرائيمي الذي تممؾ  رك  عما كميات واعدة مف النفط والغاز، قد تساوي الكميات الممدرة ل مؿ تمار ات

لبناف الذي ير ض امف ترسيـ »وا ارت الا اف «. اتسرائيمي   ؽ التنميب عف النفط والغاز  ي « الوف»
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، يتوا ؽ تمامًا مي 2010ال دود الب ري   سب الت ديد اتسرائيمي، كاف قد وقمي مي قبرص اتفاقًا  ي ايموؿ 
 «.المبناني لـ يصدق ومه  النظر اتسرائيمي ، رغـ اف البرلماف 

 31/10/2013، االخبار، بيروت
 

 في رام اهلل وغزة؟ 26إطالق سراح األسرى الب  الصحف اإلسرائيميةكيف تناولت  26
"يرقصوف عما الدماس"، بهذا الكممات وصفت ص يف  "يديتوت ا رونوت" عممي   :غساف  موة -راـ اهلل 

 اطمؽ سرا هـ  ي ساع  مت خرة مف ليم  امس.  ي راـ اهلل وغزة، الذيف 26 ػاستمباؿ اأسرح ال
وت دثت الص يف  كذلؾ عف الم اوعت التي بذلتها عائمت المتما اعسرائيمييف تعاق  التممي   كتبت: " تا 
الم ظ  اعخيرة،  اوؿ ارالي المتما اعسرائيمييف مني اتماـ عممي  اطمؽ سراح "المتم " اع اف ذلؾ لـ 

 كم  التميا مساس امس اعلتماس الذي تمدـ ب  اعسرائيميوف لوقؼ التممي ، ي صؿ".  يث ر ضت الم
 وصادقت عما اع راج عف اعسرح.

اما ص يف  "متاريؼ"  كتبت عما راس صف تها اعولا "الم كم  التميا ترد التماس ارالي المتما ومنظم  
 اع غزة".اسيرًا  مسطينيًا الا الضف  الغربي  وقط 26"آلماغور" وتطمؽ سراح 

واستترضت الص يف  اعمراسات التي تمت عطمؽ سراح اعسرح بدسًا مف نممهـ مف مختمؼ السموف 
اعسرائيمي ، وتمميتهـ  ي سمف عو ر، مرورًا بممابمتهـ لمندوبي الصميب اع مر والف ص الطبي 

 سب -قاموا بالتوقيي وت خيص روياتهـ ومف ثـ انطمقهـ  ي ال ا مت الا راـ اهلل ومتبر ايرز بتد اف 
 عما تتهد بتدـ التودة الا اأعماؿ "التخريبي ". -الص يف  

اما ص يف  "ريرتس"  مالت" الم كم  التميا تر ض التماس التائمت "الثكما" وانطمؽ عممي  اطمؽ سراح 
 اسيرًا  مسطينيًا الا غزة وراـ اهلل". 26اؿ 

ي الساع  الوا دة بتد منتصؼ الميؿ، بهدؼ مني امراس وا ارت الص يف  الا اف التممي  بدات  ي  وال
اسيرًا  ي صفم  ممتاد  ميط،  يما  1027ات تفاعت المماعي  عستمبالهـ كما  صؿ يوـ اطمؽ سراح اؿ

 تظارر الت رات مف اعسرائيمييف اماـ سمف عو ر اعتراضا عما عممي  اطمؽ سراح اعسرح.
 31/10/2013، القدس، القدس

 
 
 

 الدوري ة الدولي ة في ىيئة حقوق اإلنسان باألمم المتحد ة  لممراجعةتخضع  "ئيلإسرا" 27
زرير اندراوس: خضتت اسرائيؿ امس لممرامت  الدولي  الدوري   ي اأمـ المت دة  ي منيؼ،  -الناصرة 

كانوف  29وكانت اسرائيؿ اوؿ دول  تر ض الخضوع لهذإ المرامت  التي كاف مف المفترض اف تمري  ي 
ثاني مطمي رذا التاـ، ب يث كانت تماطي عممًيا الكثير مف ريئات  موؽ اتنساف  ي اأمـ المت دة طواؿ 

 السن  ونصؼ الماضي . 
ولـ يكف واضً ا  يما اذا ست ارؾ اسرائيؿ  ي عممي  المرامت  الدوري  اليوـ  تا اعمنت ذلؾ يوـ امس 

 ـ وا د  مط قبؿ موعد الممس .اأوؿ، وقد قدمت تمريررا اتلزامي يـو امس، اي يو 
وقالت مديرة قسـ المرا ت  الدولي   ي مركز عدال  السيدة رينا روزنبرغ افم عممي  المرامت  الدوري  الدولي  
تستومب م ارك   تال  ومرامت  دقيم  لمدول  الخاضت  لممرامت  مف قبؿ كؿ مف الدوؿ اأعضاس  ي اأمـ 
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ال كوؾ التي اكتنفت م ارك  اسرائيؿ  ي عممي  المرامت  كاف لها المت دة ومنظمات الممتمي المدني. 
تبتات سمبي  مًدا عما امكاني  مؤسسات  موؽ اتنساف النا ط  بالم ارك  وطرح اأسئم  والت ثير عما 

 عممي  المرامت . 
ي ير الا عدـ   ي ايموؿ )سبتمبر( الفائت، قدمـ مركز عدال  لممن  المرامت  الدولي  الدوري  تمريًرا مفصمً 

تما ي اسرائيؿ مي المانوف الدولي ل موؽ اتنساف بما يتتمؽ ب موؽ الفمسطينييف مواطني اسرائيؿ. مي ذلؾ، 
التمرير الذي قدمت  اسرائيؿ مؤخًرا لممن  يتغاضا عف الكثير مف المضايا الهام  المتتمم  ب موؽ المواطنيف 

طئ  والمضمم  بخصوص  موقهـ. عما سبيؿ المثاؿ:  يما الفمسطينييف ويتضمف الكثير مف المتمومات الخا
(: ا ارت اسرائيؿ الا ان  بيف التاـ 28يتتمؽ بت غيؿ النساس التربيات  ي سمؾ الخدمات التام  )الفمرة 

التاممت  ي سمؾ ’ التربيات والدرزيات‘%  ي نسب  النساس 30.6طرا ارتفاع بنسب   2011و 2008
% مف سكاف 10ئيؿ لـ تذكر  ي تمريررا اف النساس التربيات المواتي ي كمف لكف اسرا’ الخدمات التام .

% مف 1.8لـ تتتدح نسبتهف اؿ  2011الدول ، ع زلف يتانيف مف تمثيؿ منخفض مًدا، و تا نهاي  التاـ 
 التامميف  ي الخدمات التام . 

(: غاب عف التمرير الذي 30)الفمرة   يما يتتمؽ بالبرامج اعقتصادي ، اعمتماعي  والثما ي  لمممتمي التربي
، اقر المطب  الوزاري المصغر قائم  مديدة لمناطؽ اأ ضمي  2013قدمت  اسرائيؿ ان   ي  هر آب 

مستوطنات غير قانوني  ممام  عما اراض  مسطيني  م تم  عاـ  9بمدة مديدة، تتضمف  20المومي  تتضمف 
1967 . 

ي  ت ددرا ال كوم  وتمن ها تخفيضات مدي   ي الضرائب، مناطؽ اأ ضمي  المومي  ري مناطؽ بمد
امتيازات وميزانيات خاص  لإلسكاف، التتميـ والثما  ، باتضا   الا اعفاسات ضريبي  وتسهيمت  ي قروض 

 اتسكاف. 
(: التمرير ال كومي الذي قدمت  38-33 يما يتتمؽ بمكا    التنصري ، التمييز والم سامي  )الفمرات 

ؿ ع يتطرؽ بتاًتا الا موم  الت ريتات التمييزي  التي تستهدؼ ب كؿ مبا ر  موؽ المواطنيف اسرائي
الفمسطينييف  ي اسرائيؿ. كما ع يتطرؽ التمرير الا انتداـ ال ماي  الدستوري  لم ؽ  ي المساواة، اأمر الذي 

ولا لمكنيست ال الي  )مف اذار قانوف تمييزي، وبالمثؿ،  ي الدورة اأ 20اتاح لمكنيست الثامن  ع رة سف 
اقتراح قانوف يميز ضد الفمسطينييف  ي اسرائيؿ و ي المناطؽ الفمسطيني   35( تـ طرح 2013الا تموز 

(: الميزانيم  اتسرائيميم  الممتر   57-53. وبخصوص الد اع عف  موؽ اأطفاؿ )الفمرات 67الم تم  عاـ 
خصصات اأطفاؿ ال هريم . رذإ السياس  اتسرائيميم  ت مؿ تمميصات كبيرة  ي م 2014-2013لمتاـ 

% مف التائمت الفميرة  ي 45المديدة ستضر بالتائمت التربيم  ب كٍؿ بال ، ب يث اف رذإ التائمت ت كمؿ 
 اسرائيؿ. رذإ السياس  اتسرائيميم  توسمي الفموات اعقتصادي  واعمتماعيم  بيف المواطنيف الترب واليهود. 

، يمممص مخصصات اأطفاؿ بنسب  2010عما ذلؾ، ايمدت الم كم  التميا قانوًنا صادًرا  ي التاـ عموًة 
 % لمتائمت التي لديها اطفاؿ لـ يتمموا مميي التطتيمات الم ددة مف قبؿ وزارة الص  . 60

مؿ ا تتاح رذإ التطتيمات يتـ تمديمها  ي عيادات اأـ والطفؿ. ارالي النمب يخوضوف نضاع طويًم مف ا
 رذا النوع مف التيادات  ي قرارـ، لكف سياسات الدول  اتمارهـ ت وؿ دوف ذلؾ. 

(: تدمعي اسرائيؿ انها ممتزمً  بتدعيـ ال ؽ  ي ال ياة التائميم ، 83-78 وؿ ال ؽ بال ياة التائميم  )الفمرات 
ر  ي تمريررا اف الكنيست قد ذلؾ رغـ انها مستمرة  ي  ظر لـ  مؿ التائمت الفمسطينيم . اسرائيؿ لـ ت 

 30، سرياف قانوف مني لـ  مؿ التائمت الفمسطينيم  داخؿ اسرائيؿ، وذلؾ  تا 2013مددت،  ي نيساف 
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، رو قانوف يتطرؽ 2003. قانوف المواطن  والدخوؿ الا اسرائيؿ، كما تـ تتديم   ي التاـ 2014نيساف 
اخؿ اسرائيؿ وامخر مف الضف  الغربيم ، قطاع غزمة، وما اأزواج الفمسطينيم  التي  يها ا د الزوميف مف د

 ب سب المانوف اتسرائيمي، ويمنتهـ رذا المانوف مف اف يتي وا مًتا داخؿ اسرائيؿ. ’ دوؿ التدو’يسمما ب
(: مخطط برا ر، والستي ن و ت ريت   ي الكنيست عبر اقتراح 113-106ضماف  موؽ البدو )الفمرات 

ل اً ا بالنسب  لممواطنيف الفمسطينييف  ي اسرائيؿ. قانوف برا ر، رو مف  المضايا ال موقيم  اأكثر مورريم  وال
التمارير اتسرائيميم  تكرمس مفاريـ خاطئ  وا كار مسبم  مضمم   وؿ الممتمي البدوي  ي النمب، و وؿ خط  

سيؤدمي الا تدمير برا ر لتهمير اص اب اأرض اأصمييف. اذا ما تـ تنفيذ المخطط كاممً ،  إف ذلؾ 
الؼ مواطف بدوي مف سكماف رذإ  70ع رات المرح البدويم  غير المتترؼ بها  ي النمب،  يث سيتـ تهمير 

نهاس قضيم  دعاوح الممكيم  نهائًيا لصالا  800المرح، ومصادرة اكثر مف  الؼ دونـ مف اراضي البدو، وال
اف عممي  الت اور ت تي  مط بتد  رض اأمر الواقي،  الدول . اما  يما يتتممؽ بتمميم  الت اور،  تدال  يكرر

وبتد اف صادقت ال كوم  عما المخطط، وليست تؤسس ل راك   ميميم  وذات قيم   ي اتخاذ المرارات كما 
يمضي المانوف الدولي. بال ميم ، وع اي وا دة مف ادعاسات المواطنيف و كوارـ كانت ضمف النسخ  

 ح المانوف. النهائي  المتدمل  مف اقترا
 31/10/2013، القدس العربي، لندن

 
 قناص الخميل ولغز الطمقة المفقودة"والال":  28

بتد مرور اكثر مف  هر عما عممي  قنص المندي اتسرائيمي "ماؿ كوبي" : ترمم  صفا -المدس الم تم 
، ولـ يتمكف ال اباؾ  ي نمط  ال راس  بالمرب مف ال ـر اتبراريمي  ي الخميؿ، ع يزاؿ لغز التممي  قائماً 

 بتد مف الوصوؿ الا اي خيط يوصم  الا الفاعؿ ال ميمي.
وي ير موقي "واع" التبري ال هير  ي تمرير ن رإ عما موقت  اتلكتروني، رذإ الميم ، الا اف اكثر ما ي ير 

ف المادة التسكرييف بهذا الخصوص رو عدـ التثور عما الطمم  التي اصابت المندي بتد اف خرمت م
وقد قامت قوات كبيرة مف الميش وال اباؾ متززة بخبراس مف متهد الب ث المنائي بتمميات ب ث  رقبت .

وت ري  ي منطم  التممي  و وؽ اأسطا المريب  اع انها عادت بخفي  نيف ولـ تتثر عما تمؾ الطمم ، ما 
 يتني عدـ ت ديد نوعي  السمح المستخدـ  ي التممي .

ر التمرير الا اف الطمم  الفارغ  ع زالت مفمودة ولـ يتثر عميها بتد اأمر الذي يرما و ي رذا السياؽ ي ي
  رضي  اطمقها مف مسا   بتيدة مدًا وقد تصؿ الا مئات اعمتار عف مكاف التممي .

وما يتزز رذإ الفرضي  ب سب التمرير رو عدـ سماع المنود المريبيف مف مكاف التممي  لصوت الطمم  ولـ 
 وا ب يس الا ل ظ  سموط المندي مدرماً بدمائ  عما اأرض.ي تر 

ويضيؼ الموقي ان  قد تـ نفي امكاني  اصاب  المندي بنيراف ر اق   يث تـ   ص مميي بنادؽ المنود 
المتوامديف  ي سا   التممي  و تا الذيف كانوا عما بتد مئات اأمتار منها، وتبيف ان  لـ يطمؽ منها اي 

 ليوـ.طمم  خمؿ ذلؾ ا
وي ير التمرير ايضًا الا عدـ اظهار الكاميرات المنصوب   ي المنطم  قياـ اي مندي بتممي  اطمؽ نار  ي 
 ذلؾ الوقت، كما انها لـ تظهر مصدر اطمؽ النار وكؿ ما يظهر  يها رو  ميم  سموط  عما اأرض.

مي  مممص  خمؼ التممي  وتستبتد وترما المصادر التسكري  و مًا لتمرير الموقي وقوؼ  مسطيني وا د او خ
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وقوؼ ا دح التنظيمات الكبيرة خمفها مما يزيد مف تتميد الموقؼ اكثر مف  يث صتوب  الوصوؿ الا 
 الفاعؿ ال ميمي.

واختتـ الموقي تمريرإ بات ارة الا ومود لغز آخر  اليًا اع ورو عدـ الماس المبض عما منفذ عممي  مستوطن  
بتد،  مد اثبتت الت ميمات عدـ تورط الفمسطينييف اعثنيف الذي ادعي  ي  ينها بساغوت  رقي راـ اهلل 

 باعتمالهما عما خمفي  التممي .
واثبتت الت ميمات ايضا اف الفمسطيني لـ يكف مسم ًا بسمح ناري وان  استخدـ سكينا  ي طتف الطفم ، 

 ها بمايا مف دماس الطفم .  يث عثرت قوات اأمف اتسرائيمي  عما السكيف بتيد التممي  وعمي
 30/10/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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است ػػهد  ػػاب  مػػر اليػػـو الخمػػيس، واعتمػػؿ اربتػػ  آخػػريف خػػمؿ الموامهػػات التػػي انػػدلتت مػػي قػػوات  :منػػيف
 اع تمؿ  ي بمدي  قباطي  منوب منيف.

عاما( است هد بتد اصابت  برصاص  ػي  11مصادر امني  وم مي  ب ف ال اب ا مد عماد طزاعزة ) وا ادت
  ي الصدر، اثر الموامهات مي قوات اع تمؿ  ي سوؽ  سب  الخضار  ي البمدة.

واوضػػػ ت مصػػػادر طبيػػػ  اف طزاعػػػزة نمػػػؿ الػػػا مست ػػػفا الػػػرازي، ومػػػف ثػػػـ لمست ػػػفا ال ػػػهيد خميػػػؿ سػػػميماف 
ي،  يث اعمنت المصادر الطبي   ي تماـ الساع  السادس  صباح اليـو عف است هادإ لخطورة وضت  الص 

 مت ثرا بالرصاص  التي اصيب بها بالصدر واستمرت بالممب.
وقػػاؿ رئػػيس  واضػػا ت المصػػادر اف قػػوات اع ػػتمؿ اعتممػػت اربتػػ  مػػواطنيف بتػػد مدارمػػ  منػػازلهـ  ػػي البمػػدة،

ـ ت ييي مثماف ال هيد ستنطمؽ ظهر اليػـو بتػد الصػمة عميػ   ػي مسػمد البمدي  عمي زكارن  لػ'و ا'، اف مراسي
 بمدة قباطي .

33/31/6133وكالة سما اإلخبارية،   
 

 فمسطينيًا وسورياً  632السمطات المصرية تعتقل : مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية 31
ي  تتتمػؿ  الًيػا  ػي م ا ظػ  ا ادت "ممموع  التمؿ مف امػؿ  مسػطينيي سػوري " اف السػمطات المصػر : الماررة

اتسكندري  مائتيف وسػت  وثمثػيف مواطنػا سػوريا وعمئػيف  مسػطينييف، بيػنهـ اربػي عػائمت،  ػروا مػف المتػارؾ 
الػػدائرة  ػػي مختمػػؼ ان ػػاس سػػوري ،  يػػث تصػػر المػػاررة عمػػا تػػر يمهـ قسػػًرا الػػا سػػوري  او طػػردرـ الػػا لبنػػاف، 

 وذلؾ بتد  هر ونصؼ مف اعتمالهـ.
م تمزوف الفمسطينيوف والسوريوف نداًس نا دوا  ي  التالـ بالنظر الا قضيتهـ مف مانب انساني، بتد ووم  ال

مضػػي مػػا يزيػػػد عػػف خمسػػػ  واربتػػيف يوًمػػػا عمػػا ا تمػػازرـ  ػػػي سػػمف "ابػػػو قيػػر" بم ا ظػػػ  اتسػػكندري ، اثػػػر 
السػابي ع ػر مػف ايمػوؿ اعتمالهـ مف قبؿ السمطات المصري ، اثناس م اولتهـ ركوب الب ر باتماإ اوروبػا  ػي 

 )سبتمبر( الماضي.
33/31/6133، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 باألردن آالف الجئ فمسطيني من سورية 31مميون دينار لرعاية  9.4تأمين  تبحثاألونروا  33
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تب ػػػػث الممنػػػػ  اعست ػػػػاري  لوكالػػػػ  اأمػػػػـ المت ػػػػدة تغاثػػػػ  وت ػػػػغيؿ الممئػػػػيف  :ناديػػػػ  سػػػػتد الػػػػديف – عمػػػػاف
آعؼ  31يف )اأونػػػروا(، خػػػمؿ امتماعهػػػا المزمػػػي عمػػػدإ مطمػػػي ال ػػػهر الممبػػػؿ  ػػػي عمػػػاف، وضػػػي الفمسػػػطيني

مميػػوف دينػػػار(  9.2مميػػيف دوعر ) ػػػوالي  0عمػػاس  مسػػػطيني مػػف سػػػوري   ػػي اأردف، و امتهػػػا الػػا زرػػػاس 
 لتغطي  ا تياماتهـ رذا التاـ.

تػػػ ميف التكػػػاليؼ الخدميػػػ  التػػػي تمػػػدمها دولػػػ  مان ػػػ  ومضػػػيف  لممئػػػيف، سػػػبؿ  19وتنػػػاقش الممنػػػ ، ممثمػػػ  بػػػػ
عمػػاس  مسػػطيني مػػف سػػوري  مسػػمميف لػػديها  ػػي اأردف، والمتوقػػي زيػػادتهـ الػػا  2520)اأونػػروا(  اليػػًا الػػا 

 آعؼ  تا نهاي  التاـ ال الي. 31
وري  وقالػػت مػػديرة اتعػػمـ  ػػي )اأونػػروا( انػػوار ابػػو سػػكين  اف غالبيػػ  الممئػػيف الفمسػػطينييف المػػادميف مػػف سػػ

 يتانوف مف الفمر المدقي، ويتركزوف  ي اربد والزرقاس وعماف ضمف المخيمات والممتمتات الم مي .
عمئا  مسطينيا مف سوري  مسمميف لديها  اليػًا  2520واضا ت لػ"الغد" اف )اأونروا( تمدـ خدماتها الا زراس 

 عاما". 32% ت ت سف  92عائم   مسطيني ، منهـ  1123 ي اأردف، بما ي كؿ 
% مػف اممػالي الممئػيف الفمسػطينييف المػادميف مػف سػوري  الػا اأردف لموثػائؽ  25وا ادت السػممت ب يػازة 

%  3,9% مػػنهـ وثػػائؽ سػػفر سػػوري ، و 13% مػػنهـ يممكػػوف وثػػائؽ سػػفر  مسػػطيني ، و 11اأردنيػػ ، ممابػػؿ 
 منهـ ع تومد ب وزتهـ اي وثائؽ.

الػؼ د تػ ،  11مميػوف دوعر، ضػمف  3.2ي  الممدم  اليهـ تمدر بن و وقالت اف اممالي نفمات الوكال  الخدم
 .1131وزعت التاـ 

مميػػوف دوعر لهػػذا  0,3واكػػدت ارميػػ  اسػػتماب  الػػدوؿ المان ػػ  لنػػداس اعسػػتغاث  الػػذي اطممتػػ  )اأونػػروا( بمبمػػ  
 31اعمتماعيػ  لن ػو التاـ، لتمكينها مف تزويػد الممئػيف مػف سػوري  بخػدمات ال مايػ  والخػدمات اتنسػاني  و 

 آعؼ عم  و ؽ التمديرات لنهاي  رذا التاـ.
33/31/6133الغد، عمان،   

 
 يعتدون عمى مصاطب العممو  األقصىالمسجد  يقتحمونمستوطنون  36

اقت مػػت ممموعػػات مػػف المسػػتوطنيف المتطػػر يف اليهػػود امػػس با ػػات المسػػمد اأقصػػا : وكػػاعت – عواصػػـ
 .اتسرائيميب راس   رط  اع تمؿ المبارؾ  بمدين  المدس الم تم  

 13وقاؿ منسؽ مؤسس  اأقصا لموقؼ والتراث بمدين  المدس الم تم  م مود ابو عطا  ي بياف ص في اف 
مستوطنًا اقت موا با ات المسمد اأقصػا ب مايػ   ػرط  اع ػتمؿ مػف بػاب المغاربػ  وقػاموا باععتػداس عمػا 

 .دداخؿ المسم مصاطب التمـ وطمبتها والمصميف المسمميف
33/31/6133الدستور، عمان،   

 
 شجرة زيتون في نابمس 211يقطعون  مستوطنون 33

 ػمرة زيتػوف  ػي اراضػي قريػ  عينػابوس المريبػ  مػف مسػتوطن  يتسػهار  511قطي مستوطنوف  والي : نابمس
 الممام  عما اراضي قرح منوب نابمس.

 ػيف تومهػوا لمطػؼ زيتػونهـ المػزروع  اأربتػاسـ اكت ػفوا وقػوع رػذا اععتػداس يػو انهػـ اص اب اأراضي  وقاؿ
عػػدة قػػرح ممػػاورة، عممػػا  واراضػػيالمريػػ   اراضػػيالمريبػػ  مػػف مسػػتوطن  "يتسػػهار" الممامػػ  عمػػا  اأراضػػي ػػي 
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ع يسػػػتطيتوف الوصػػػوؿ الػػػا اراضػػػيهـ تمػػػؾ، اع بالتنسػػػيؽ مػػػي سػػػمط  اع ػػػتمؿ خ ػػػي  مػػػف اعتػػػداسات  انهػػػـ
 المستوطنيف.

ددًا كبيرًا مف اأ مار التي قطتت منػذ  تػرة طويمػ ، كمػا يسػتدؿ عمػا ذلػؾ مػف  مػـ وا اروا الا اف رناؾ ع
 الثمار الصغيرة.

31/31/6133القدس، القدس،   

 
 لمبيع عرض خان العمدانيألوقاف اإلسالمي ة و يصادر ا ..عكا فمسطينيي ييجراالحتالل  39

مهػػًدا  ػػي تهميػػر  مسػػطينيي الػػداخؿ مػػف  ػػػ زريػػر انػػدراوس: ع تػػ لو السػػمطات اتسػػرائيميم  التنصػػريم  الناصػػرة
مدين  عكا، وتتمؿ بدوف كمٍؿ او  ممٍؿ عما تنفيذ المخططات لتفري  رذإ المدين  التاريخيم  مػف سػكمانها التػرب 
مستخدم  الذرائي الممموم ، و ي اطار الهمم  ال رس  بات خاف التمداف، الذي ي تتبر موقًتا اثرًيا بػاعتراؼ 

ـم اليونيسكو ردً ا لمص هاين ، وب سب ممتي  الياطر، وري ممتي  لمتنمي  الثما ي  واعمتماعي   ي عكا،  مد ت
عاًمػػػا مػػػف خػػػمؿ اتفاقيػػػ  مم فػػػ  تسػػػما لػػػدائرة اراضػػػي اسػػػرائيؿ  22لمػػػدة  3209تػػػ مير خػػػاف التمػػػداف عػػػاـ 

ومنػذ اواخػر  بالتصرؼ بالخاف كمف كانت مالكت  دوف الرموع الا لمن  امناس الوقؼ، وري المالكػ  ال ميميػ ،
ـم اخػػمس ع ػػرات التػػائمت التربيمػػ  التػػي سػػكنت الخػػاف، كمػػا افم  ػػرك  التطػػوير، وكيمػػ  دائػػرة  01سػػنوات الػػػ  تػػ

اراضػػي اسػػرائيؿ، قامػػت بتػػرض خػػاف التمػػداف لمبيػػي )و ػػؽ اتفاقيػػ  التػػ مير مػػي لمنػػ  امنػػاس الوقػػؼ اتسػػممي 
خػػػػرائط لبنػػػػاس طػػػػابؽ ثالػػػػث لزيػػػػادة المػػػػدوح المػػػػذكورة اعػػػػمإ( مػػػػف امػػػػؿ ت ويمػػػػ  الػػػػا  نػػػػدؽ، وقامػػػػت بإعػػػػداد 

 اعقتصادي  لمخاف.
ـ بيي الخاف وبيي خاف ال ون  لت ويم  الا مممي تماري وبيي ال ماـ الصغير  وا ارت الا افم المناقص  تضم
)ال مػػػاـ ال ػػػتبي التػػػابي لألوقػػػاؼ( تعػػػادة بنائػػػ  واسػػػتتمال  ك مػػػاـ، اضػػػا   لػػػذلؾ تضػػػـ المناقصػػػ  ع ػػػرات 

وت، و دمدمت الممتي  عما افم ال ديث يمػري عػف مناقصػ  مم فػ  وت ػمي عمػا التهميػر، اذا التمارات والبي
 2سػػاكف  ػػي المنطمػػ ، وتهػػددإ ب نمػػ   ػػي  ػػاؿ عػػدـ اخػػمس السػػكاف خػػمؿ  15انمهػػا ت ػػترط عمػػا الفػػائز اخػػمس 

ميػػػر مميػػػوف  ػػػيمؿ )والسػػػؤاؿ رنػػػا: اف لػػػـ يكػػػف رػػػذا ت ػػػميي عمػػػا الته 31سػػػنوات  سػػػوؼ يػػػتـ تغريمػػػ  بمبمػػػ  
 امس اأربتاس.’ المدس التربيم ’والترانسفير،  ماذا يكوف؟، قاؿ النا ط سامي رواري لػ

امما  ي ما يتتممؽ باأوقػاؼ اتسػمميم ،  مػد تمػت مصػادرتها مػف قبػؿ المػيـ عمػا امػمؾ الغػائبيف وتػـ ت ويمهػا 
خيػػرة عمػػا خصخصػػتها الػػا سػػمط  التطػػوير ومػػف ثػػـ الػػا دائػػرة اراضػػي اسػػرائيؿ التػػي تمػػـو  ػػي السػػنوات اأ

بهػػدؼ ت ويػػؿ  3252وبيتهػػا، وقامػػت ال كومػػ  اتسػػرائيميم  بإدخػػاؿ تتػػديؿ عمػػا قػػانوف امػػمؾ الغػػائبيف عػػاـ 
ـم تػ مير وبيػي اغمػب  اأممؾ الوقفي  الا لمػاف امنػاس الوقػؼ اتسػممي ، ولكػف ممػا يمػب اعلتفػات اليػ  انمػ  تػ

 مناس.اأممؾ المدرة لألرباح قبؿ تسميمها الا لماف اأ
33/31/6133القدس العربي، لندن،   

 
 ساعة 69ىدم بناية سكنية في بيت حنينا لممرة الرانية خالل و سموان بىدم  قرارات خمسة 35

ساع  اقدمت بمدي  المدس الغربيػ  عمػا رػدـ بنايػ  سػكني   ػي  ػي بيػت  19لممرة الثاني   ي غضوف : المدس
غيػػػر المػػػرخص،  ػػػي وقػػػت وزعػػػت  يػػػ  طػػػواقـ رػػػذإ البمديػػػ   نينػػػا  ػػػي المػػػدس ال ػػػرقي  الم تمػػػ  بػػػداعي البنػػػاس 

 منازؿ  ي سمواف. لخمس اخطارات ردـ 
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 مػػد رػػدمت مرا ػػات بمديػػ  المػػدس الغربيػػ  بنايػػ  تتػػود لممػػواطف ايمػػف قػػرش الػػذي قػػاؿ اف طػػواقـ البمديػػ  درمػػت 
 البناي  دوف سابؽ انذار، عمما ان  لـ يتسمـ اي انذار او اخطار بهدمها مف قبؿ.

منػػازؿ، والثػػاني مػػف  1م ػػمت تماريػػ ، و 9طوابػػؽ، اأرضػػي مؤلػػؼ مػػف  1اف البنايػػ  مكونػػ  مػػف واوضػػا 
  متيف، اما الثالث  هو قيد اتن اس، مضيفا، ان  تـ ال روع ببنائها قبؿ  والي التاـ.

 ردـ بناي  سكني 
بيػت  نينػا، ب ػكؿ وقد درمت قوات كبيرة مف ا راد ال رط  و ػرس ال ػدود والمػوات الخاصػ  اتسػرائيمي   ػي 

 مفام ، و اصرت المنطم  ثـ  رعت بتممي  الهدـ.
33/31/6133األيام، رام هلل،   

 
 آالف فمسطيني جنوبي الخميل سبعةىدم خزان مياه يخدم  يعتزم االحتالل 32

اخطػر المػيش اتسػرائيمي، اأربتػاس، مسػؤوليف  مسػطينييف منػوب مدينػ  الخميػؿ  ػي  الخميؿ ػ قيس ابو سػمرة:
 آعؼ  مسطيني؛ بدعوح اف البناس تـ بدوف ترخيص. 0لغربي  بهدـ خزاف مياإ يخدـ الضف  ا

، ”البيرة”، و”البرج“و ي تصري ات لوكال  اأناضوؿ لألنباس، قاؿ سر اف عمايرة، رئيس مممس خدمات قرح 
ج، التي يمي ، منوبي الخميؿ، اف قوة عسكري  اسرائيمي  اقت مت قري  البر ”بيت  روش الفوقا”، و”بيت نرسـ”و

 بها خزاف المياإ، الذي يغذمي المرح اأربي واخطرتنا بهدم .
واضاؼ اف الخزاف يمي  ي منطم  سكني  يسما  يها بالبناس، ومرخمص مف قبؿ سمط  المياإ الفمسطيني  وب ني 

 .1131عاـ 
تػػدـ ومػػود ميػػاإ  ػػي  ػػاؿ تػػـ رػػدـ الخػػزاف سػػت دث كارثػػ  بيئيػػ   ػػي المػػرح اأربػػي المسػػتفيدة؛ ل“و ػػذر مػػف انػػ  

 ”.بديم .. والمياإ المزودة لمخزاف تصؿ عبر  بك  سمط  المياإ الفمسطيني   ي م ا ظ  الخميؿ
33/31/6133رأي اليوم، لندن،   
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بما بمطػاع غػزة، رػي اوؿ مػا خمس  تماثيؿ كنتاني  ضخم ، عثر عميها  ي دير الػ : ستيد عموري - المدس
يسػػػتمبؿ الزائػػػر لمت ػػػؼ اسػػػرائيؿ بالمػػػدس الم تمػػػ ، الػػػذي يتتبػػػر ا ػػػد اضػػػخـ المتػػػا ؼ  ػػػي التػػػالـ، ويختصػػػر 

 مساعي اسرائيؿ ع تمؿ تاري  وتراث الفمسطينيف كما ارضهـ!
ك ػؼ مانبػا وليست تماثيؿ "دير البما" غير نمط   ي ب ر المت ؼ الذي يزد ـ بمئػات المطػي اعثريػ  التػي ت

مػػف  كايػػ  ارض  مسػػطيف قبػػؿ آعؼ السػػنيف، وصػػوع الػػا مكت ػػفات تمػػاوز عمػػر بتضػػها المميػػوف ونصػػؼ 
المميوف عاـ، استولت عميها اسػرائيؿ وسػمط  آثاررػا، ونممتهػا مػف كا ػ  ان ػاس  مسػطيف، لترضػها  ػي المت ػؼ 

 وتمديمها وك نها مزس مف التاري  اتسرائيمي المديـ.
، يموؿ استاذ عمـ امثار  ي مامت  بيرزيت، الدكتور  امد سالـ، بان  و سب "س دوت كوـالمد"و ي  ديث  لػ

المانوف الدولي، يصتب الموؿ ب ف مميي امثار الفمسطيني  المومودة  ي المتا ؼ اتسرائيمي  مسروق ،  يث 
 سػب المػانوف  )التػي ع تتتبػر م تمػ  92ع نسػتطيي اف نطمػؽ عمػا المطػي اأثريػ  التػي ومػدت  ػي اراضػي 

الدولي( كمم  مسروق ، ولكف يمكف الموؿ بانها م تمزة، اما امثػار التػي اسػتخرمت عبػر اعمػاؿ تنميػب غيػر 
  رعي   ي اأراضي الم تم   هي بالت كيد مسروق  باعتراؼ دولي.
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ر خيالي ، وري وا ار الا اف قسمًا كبيرًا مف رذإ المطي اعثري  تـ بيتها لدوؿ  ي اوروبا او  ي اميركا باستا
 امف متروضٌ   ي متا ؼ عالمي .

وعف عدد المطي اأثري  الفمسطيني  المسروق  والم تمزة، قاؿ  امد: "مف المست يؿ  صررا ومتر   عػددرا، 
ري بامعؼ او ع رات امعؼ، كما اف متظـ المطي الفمسطيني  التػي ت تمزرػا اسػرائيؿ غيػر متروضػ   ػي 

 المتا ؼ".
33/31/6133القدس، القدس،   

 
 عن المشيد السياسي قيادات حماس بالضفة محاولة إلسكاتيم وتغيبيم استيداف ":أحرار" ,3

استنكر مركز ا ػرار لدراسػات اأسػرح و مػوؽ اتنسػاف اعسػتهداؼ الػذي يتتػرض لػ  رمػوز وقيػادات : الضف 
ادي ال ي  مماؿ الطويؿ  رك  " ماس"  ي الضف  الغربي ، بتد  مم  اععتماعت اأخيرة التي استهد ت المي

 رئيس بمدة البيرة السابؽ، وال ي   سيف ابو كويؾ، وال ي   رج رمان .
وقػػػاؿ مػػػدير المركػػػز  ػػػؤاد الخفػػػش، اف اعسػػػتهداؼ يػػػ تي مػػػف امػػػؿ تغيػػػب رػػػذإ الرمػػػوز الفاعمػػػ  عػػػف الم ػػػهد 

رض لهػا المسػمد السياسي وقتؿ المبادرات التي يموموف بها مف امؿ تسميط الضوس عما اعنتهاكات التي يتت
 اأقصا،  يث اطمموا  مم  "مف  مي اف اصمي  ي اأقصا".

وتابي: "اعستهداؼ ال الي ي تي موازيا لمستهداؼ الذي تتترض لػ  رمػوز  مػاس مػف بدايػ  اأسػبوع، والػذي 
 عدناف ابو تبان ، وعدد كبير مف طمب المامتات". و د.طاؿ نائبيف تـ ت ويمهـ لمعتماؿ اتداري 

الخفػػش السػػمط  الوطنيػػ  بضػػرورة وضػػي  ػػد عسػػتهداؼ مػػدف الضػػف  مػػف خػػمؿ اعقت امػػات اليوميػػ   وطالػػب
 واععتماعت الذي يمس مف ريبتها.  

33/31/6133، المركز الفمسطيني لإلعالم  
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قالػػت مؤسسػػ  "التضػػامف الدوليػػ  ل مػػػوؽ اتنسػػاف" اف سػػمطات اع ػػتمؿ اتسػػرائيمي   رضػػت اربتػػػ  : الخميػػؿ
ـم ت ريررـ مف متتممتهػا الميمػ  الماضػي ، بمومػب اتفػاؽ   روط لها عما اأسرح الفمسطينييف المداما الذيف ت

 اسرائيمي مبـر  ي آب )اغسطس( الماضي عستئناؼ مسيرة المفاوضات. – مسطيني 
ر مؤيػػد سػػميـ  مػػ  مػػف قريػػ  برقػػ  قضػػاس نػػابمس، مػػا مفػػادإ بػػ ف وا وضػػ ت المؤسسػػ  نمػػًم عػػف اأسػػير الم ػػرم

ريف الػػذيف يميمػػوف  ػػي الضػف  الغربيػػ  وعػػددرـ  اسػػيرًا، ب رمػػانهـ مػػف السػػفر  13اع ػتمؿ ابمػػ  اأسػػرح الم ػػرم
خػػارج  ػػدود م ا ظػػ  كػػؿ سػػنوات، اضػػا   الػػا قػػرار مػػنتهـ مػػف التنمػػؿ  31خػػارج اأراضػػي الفمسػػطيني  لمػػدة 

 اسير منهـ لمدة عاـ كامؿ.
مػػف مانبػػ ، ذكػػر اأسػػػير الم ػػرر ا مػػد سػػتيد عبػػػد التزيػػز مػػف منػػيف، اف اع ػػػتمؿ ابمغهػػـ ايضػػًا بضػػػرورة 
ر والتوقيػي عمػا  مرامتتهـ مطمي كؿ  هر ولمدة عاـ أقرب مركز ارتبػاط اسػرائيمي عمػا منطمػ  سػكف الم ػرم

 تسرائيمي المسؤوؿ.ال ضور اماـ ضابط المخابرات ا
واضػػػاؼ عبػػػد التزيػػػز، اف اأسػػػرح الم ػػػرريف وقتػػػوا عمػػػا ورقػػػ  تتهػػػد بتػػػدـ ممارسػػػ  اي ن ػػػاط سياسػػػي او 
عسػػكري او تنظيمػػي، و ػػي  ػػاؿ اخممػػوا بهػػذا ال ػػرط  سػػتتـ اعػػادة اعتمػػالهـ لمضػػاس المػػدة المتبميػػ  مػػف ال كػػـ 

 السابؽ الصادر ب مهـ.
33/31/6133، قدس برس  
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طالػػػب امػػيف سػػػر نػػادي اأسػػػير راغػػػب ابػػو ديػػػاؾ المؤسسػػات الدوليػػػ  ذات ال ػػ ف واعختصػػػاص الػػػا : منػػيف
الوقوؼ عنػد مسػؤولياتها  ػي ظػؿ ترامػي الوضػي الصػ ي لألسػرح المرضػا والػذي تمثػؿ بارتفػاع عػددرـ الػا 

 الػ  مريضػ  بالسػرطاف  ػي ظػؿ « 12« ال  مرضي  مزمنػ  و« 321» اسير مريض مف ضمنهـ« 3911»
 ا تمار الرعاي  لهـ.

وومػػػ  ابػػػو ديػػػاؾ نػػػداًس عػػػامًم لممنظمػػػات الدوليػػػ  ومنظمػػػ  الصػػػ   التالميػػػ  والصػػػميب اأ مػػػر الػػػدولي الػػػا 
الوقػػوؼ عنػػد مسػػؤولياتها  ػػي ظػػؿ ترامػػي الوضػػي الصػػ ي لألسػػرح المرضػػا وتتػػريض  يػػاتهـ لخطػػر المػػوت 

ميمػي داعيػا المؤسسػات الفمسػطيني  والتربيػػ  الرسػمي  واأرميػ  التاممػ   ػػي الممػاؿ المػانوني واتنسػاني الػػا ال 
التمػػؿ عمػػػا اعػػداد الدراسػػػات والمطالتػػػات المانونيػػ  المزمػػػ  وصػػوع تعػػػداد مػػػذكرة تمضػػي بمماضػػػاة  كومػػػ  

 اع تمؿ اتسرائيمي عما ما ارتكبت  مف مرائـ ب ؽ اأسرح.
33/31/6133ديدة، رام اهلل، الحياة الج  
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سيكوف اي اتفاؽ سياسي يتمخمض عػف المفاوضػات المبا ػرة بػيف اسػرائيؿ  عم عطااهلل: -اأناضوؿ  -غزة 
ر خارميتهػػا مػػوف كيػػري،  بػػرًا عمػػا والفمسػػطينييف والتػػي ترعارػػا الوعيػػات المت ػػدة اأمريكيػػ  مػػف خػػمؿ وزيػػ

الورؽ وع قيم  لما ي ممم  مف عناويف مادامػت غػزة تتػيش  ػي عزلػ  اقتصػادي  تضػيؽ دائرتهػا يومػا بتػد يػوـ، 
 كما يرح خبراس  مسطينيوف.

افم الركػود اعقتصػادي والوضػي المتي ػي الصػتب لمطػاع غػزة ” اأناضػوؿ”وقاؿ رؤعس الخبراس  ػي ا اديػٍث لػػ
الػرارف، وازديػاد متػدعت الفمػر والبطالػ  سػيترمـ عمػا اأرض واقتػا سياسػيا خانمػا بتيػدا عػف لغػ   ي الوضي 

 السمـ.
ودوف اف يتغير واقػي غػزة اعقتصػادي  مػف تكػوف رنػاؾ قيمػ  لم ػديث عػف ايػ  مبػادرات سياسػي  او اقتصػادي  

، والػػذي اكػػد  ػػي  ػػديٍث ”يفػػ سػػامي ابػػو ظر “ترعارػػا اأطػػراؼ الدوليػػ  كمػػا يؤكػػد خبيػػر اعقتصػػاد الفمسػػطيني 
اف نمػػاح اعتفاقػػات السياسػػي  بػػيف اسػػرائيؿ والفمسػػطينييف مررػػوف بإنتػػاش اعقتصػػاد الفمسػػطيني ” اأناضػػوؿ”لػػػ

 وغزة مزس ع ينفصؿ عف رذإ المنظوم .
واضػاؼ ابػػو ظريفػػ  اف مػػا يػػتـ انفاقػػ  تنتػػاش الم ػاريي اعقتصػػادي   ػػي الضػػف  يمػػب اف يتػػزامف مػػي ت سػػيف 

نماذ غزة مػف  صػاررا  اكدكما و  المتي ي  ي غزة.الواقي  ابو ظريف  عما ضرورة نمو اعقتصاد الفمسطيني وال
 الخانؽ لموصوؿ عتفاؽ يؤسس لمر م  سياسي  مديدة.

33/31/6133رأي اليوم، لندن،   
 

 6133من  مجموعة خالل الربع الرالثالمميون دينار أرباح  2,82: الفمسطينية االتصاالت 96
ممت ممموع  اعتصاعت الفمسطيني  "بالتؿ غروب" خمؿ التسػت  ا ػهر اعولػا مػف التػاـ المػاري  : راـ اهلل

 51,5مميػوف دينػار ممارنػ  بػػػ  52,5% لتصػؿ اأربػػاح نهايػ  الفتػرة الػا  2,2نمػوا  ػي صػا ي اأربػاح بنسػب  
 مميوف  ي التست  ا هر اعولا مف التاـ الماضي.
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 1,905دينػػار ممارنػػ  بػػػ  1,213ي نصػػيب السػػهـ مػػف اأربػػاح ليصػػؿ الػػا وبنػػاس عمػػا رػػذا اعرتفػػاع  مػػد ارتفػػ
 دينار لمفترة نفسها مف التاـ الماضي.

مميػػػوف دينػػػار ممارنػػػ  بػػػالفترة نفسػػػها مػػػف التػػػاـ  1,9امػػػا خسػػػائر اعسػػػتثمارات  مػػػد انخفضػػػت قيمتهػػػا ب ػػػوالي 
 2,9ممارنػ  بخسػائر قػدررا  1131مميػوف دينػار  ػي التسػت  ا ػهر اعولػا مػف عػاـ  1,1الماضي لتصؿ الا 

مميػػوف دينػػار لمفتػػرة نفسػػها مػػف التػػاـ الماضػػي ونػػتج ذلػػؾ عػػف ت سػػف  ػػي اعػػادة تميػػيـ الم فظػػ  اعسػػتثماري  
وارتفػػػػاع قيمػػػػ  بنػػػػد توزيتػػػػات اربػػػػاح اأسػػػػهـ المسػػػػت م ، باتضػػػػا   الػػػػا ت سػػػػف اداس اعسػػػػتثمارات الخارميػػػػ  

 لمممموع .
33/31/6133الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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اعمنػػت بػػاديكو المابضػػ  اف اربػػاح  ػػرك  بػػاديكو المابضػػ   تػػا نهايػػ  الربػػي الثالػػث مػػف التػػاـ المػػاري : راـ اهلل
 90ـ بنسػب  نمػو بمغػت مميػوف دوعر لمفتػرة مػف التػا 32,5مميوف دوعر ممارن  مي  11قبؿ الضريب  قد بمغت 

ممارنػػػ  مػػػي  1131مميػػوف دوعر لمتسػػػت  ا ػػهر اأولػػػا مػػػف التػػاـ  11.9%. كمػػا بمػػػ  صػػا ي الػػػربا المو ػػػد 
%،  يما ارتفتت اأرباح الت ػغيمي  بنسػب   99بنسب  ارتفاع  1131مميوف دوعر لنفس الفترة مف التاـ  32.2

مميػوف دوعر  11.2مف التاـ الماري ممارنػ  مػي  مميوف دوعر لمتست  ا هر اأولا 11.5% لتصؿ الا  19
وقػاؿ منيػب ر ػيد المصػري رئػيس مممػس ادارة بػاديكو المابضػ  اف رػذإ النتػائج  .1131لنفس الفترة مف التػاـ

الممتػػازة مػػاست انتكاسػػًا لمخطػػ  اعسػػتراتيمي  التػػي وضػػتتها بػػاديكو المابضػػ  وثمػػرة لمسػػتثمارات والم ػػاريي 
ال ػػرك  خػػػمؿ السػػنوات الػػػثمث الماضػػي ، متوقتػػًا نمػػػوًا مسػػتمرًا ومتناميػػػًا خػػمؿ الفتػػػرة المديػػدة التػػي اطممتهػػػا 

 002Eالمادم 
33/31/6133الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 

 جراحات معقدة عبر اإلنترنت بإجراء يبدأ رام اهللفي  الطبي فمسطينمجمع  99
لم ػػػؤوف التكنولوميػػػ  صػػػبري صػػػيدـ، اف  اثػػػار اعػػػمف مست ػػػار الػػػرئيس الفمسػػػطيني: بديتػػػ  زيػػػداف –راـ اهلل 

مممػػػي  مسػػػطيف الطبػػػي  ػػػي مدينػػػ  راـ اهلل، سػػػيبدا بػػػإمراس مرا ػػػات متمػػػدة، بإ ػػػراؼ مػػػرا يف عػػػالمييف عبػػػر 
اعنترنػػػت، مػػػدًع كبيػػػرًا  ػػػوؿ امليػػػات المتبتػػػ   ػػػي ذلػػػؾ، ومػػػدح امكػػػاف نمػػػاح رػػػذإ التمميػػػات  ػػػي بمػػػد ت ػػػت 

 اع تمؿ.
المػػػػدرات الت خيصػػػػي  عبػػػػر »الصػػػػ   الفمسػػػػطيني  عنػػػػاف المصػػػػري اف ولتوضػػػػيا الصػػػػورة، قػػػػاؿ وكيػػػػؿ وزارة 

، عبػػر  ػػبك  مػػي التديػػد مػػف المست ػػفيات  ػػي 1112اتنترنػػت متػػوا رة  ػػي المست ػػفيات الفمسػػطيني  منػػذ التػػاـ 
دوؿ اوروبي  وعالمي ، بمتنا ان  اذا اراد طبيب ا ت   مسػطيني استيضػاح خبيػر عػالمي  ػي مسػ ل  مػا،  ػإف 

ـ بػػػذلؾ عبػػػر ارسػػػاؿ اأسػػػئم  خػػػمؿ ثػػػواف مسػػػتتينًا بتمنيػػػات التواصػػػؿ اعلكترونيػػػ  ال ديثػػػ  عبػػػر بإمكانػػػ  الميػػػا
ولكف مػا ن ػف بصػدد تنفيػذإ امف متمػدـ لمغايػ ، ويمكػف صػف  بالتوميػ  التممػي عبػر »واضاؼ: «. اتنترنت

ستفادة مػف نصػائا رذإ التمني ، بمتنا ان  اذا امريت عممي  مرا ي   ي مممي  مسطيف الطبي  إن  يمكف اع
 «.مرا يف عالمييف عبر اتنترنت، وخمؿ امراس التممي   ي غر   التمميات

33/31/6133الحياة، لندن،   
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 جورجي كنعان" لمكاتب أورام العقل الفمسطيني: "كتابصدور  95
او انػ  مػف المؤسػؼ  "ممتيػ  تػراث  مسػطيف"عػف  "اوراـ خبيث   ػي التمػؿ الفمسػطيني"يرح الكاتب  ي اصدارإ 

دولػ  "او  "اسػرائيؿ"المخمؿ اف نسمي اعمميًا او سياسيًا عربيًا ينتت الكياف الصهيوني او التبػري بمصػطما 
. ويػػػػػرح الكاتػػػػػب اكثػػػػػر، انػػػػػ  مػػػػػف المتيػػػػػب والم تيمػػػػػر والم نكػػػػػر اف تمػػػػػري رػػػػػذإ "ارض اسػػػػػرائيؿ"او  "اسػػػػػرائيؿ

 "الكيػاف الصػهيوني"مصػطما المصطم ات عما لساف الفمسػطيني المػؤتمف عمػا اأرض والمضػي ، ويػرح اف 
 رو خير متبمر عف الوـر الخبيث  ي ارض  مسطيف.

33/31/6133السفير، بيروت،   
 
 طمبت من "إسرائيل" إقناع األمريكيين بمنع تعميق المساعدات مصرمعاريف:  

ك فت ص يف  متاريؼ  ي عددرا الصادر اليوـ النماب عف اف المماس الثنائي الذي ممي  :عكا اوف عيف
مف رئيس الوعيات المت دة باراؾ اوباما ورئيس الوزراس اتسرائيمي بنياميف نتنيارو  ي الثاني مف اكتوبر  كؿ

 ال الي والذي استمر قراب  ثمث ساعات قد ركز  ي ب ث تداعيات تمميص المساعدات اأمريكي  لمصر.
ت التسكري  لمصر ي تي مخالفًا وب سب الص يف   إف نتنيارو قد اكد لمرئيس اأمريكي اف تمميص المساعدا

عتفاقي  السمـ الموقت  بيف "اسرائيؿ" ومصر بواسط  الوعيات المت دة والمترو   باسـ "كامب ديفيد"،  ي 
 يف اعرب نتنيارو  ي الممس  ذاتها عف قمم  ال ديد مف اف يؤدي الضغط ال تبي  ي مصر عما 

يصات اأمريكي ، موض ًا اف المساعدات اأمريكي  لمصر السمطات ال اكم  الا خرؽ اعتفاقي  نتيم  لمتمم
وقالت الص يف  اف الرئيس اأمريكي "باراؾ  تساعد وب كؿ اساسي  ي ال فاظ عما اعستمرار  ي المنطم .

اوباما" قد رد عما اقواؿ نتنيارو بالموؿ "انا ا همؾ ولكننا ع نستطيي اف نتنصؿ مما ي دث يوميًا  ي مصر 
ث  يئًا"، وكانت مست ارة اأمف المومي اأمريكي "سوزاف رايس" قد اكدت لنظيررا اتسرائيمي وك ن  لـ ي د

 ي وقت سابؽ اف تمميص المساعدات التسكري  لمصر رو   ف داخمي ل  عمق  بالمانوف اأمريكي والميـ 
ؽ الديممراطي   ي مصر بيكما اكد موظفوف امريكيوف كبار لنظرائهـ اتسرائيمييف ب ف عدـ تط اأمريكي   مط.

ويزعمهـ، كما اف ومود الت رات مف قيادات مماع  اتخواف المسمميف  ي السموف، بتهم   يضايمهـ
انتماساتهـ السياسي  امر غير متموؿ وغير ممبوؿ، م يريف الا اف نائب وزير الخارمي  اأمريكي قد ارسؿ 

المصري المنتخب م مد مرسي، لكنها ر ضت رسال  الا السمطات ال اكم   ي مصر بات راج عف الرئيس 
 وارممت الرسال .

 //، عكا اون الين
 

 "وأمريكا لتحويل مصر إلى "ليبيا أخرى "إسرائيل"السيسي أوقف مخطط  :حماد المواء برىان 
اس برراف  ي ال مم  الرابت  واأخيرة مف ال وار الموسي الذي تن رإ "اأرراـ التربي" مي المو : راني بدر الديف

مماؿ  ماد، وكيؿ مهاز المخابرات التام  اأسبؽ، يك ؼ عف تفاصيؿ مديدة عف الممؼ الفمسطيني  يث 
 عمؿ كرئيس لمو د اأمني المصري  ي اسرائيؿ.

سرائيؿ.. كما يؤكد اف الفريؽ اوؿ عبد  واوضا المواس برراف تفاصيؿ صفم  تبادؿ اأسرح بيف  ماس وال
 اوقؼ مخطط اسرائيؿ وامريكا لت ويؿ مصر الا "ليبيا اخرح". الفتاح السيسي "بطؿ" أن 

وقاؿ المواس برراف المؤامرة عما المضي  الفمسطيني  كانت كبيرة، وقوي دولي  خططت لكي تصؿ المضي  
ا تركت  ي رذا التخطيط،  -بكؿ اسؼ -الفمسطيني  الي رذا المستنمي واف اطرا ا عربي  و مسطيني  
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عمال  كامم ، والبتض امخر استدرج بمهؿ وضيؽ ا ؽ وعدـ وضوح رؤي  و ي  بتضهـ كاف يتمـ، وعف
 النهاي  النتيم  وا دة.

وروح المواس برراف تفاصيؿ اعتفاؽ ما بيف  ماس وما بيف اسرائيؿ  ي صفم  تبادؿ اأسرح تطمؽ سراح 
ا ك ؼ النماب عف تفاصيؿ المندي اتسرائيمي اأسير ممتاد  اليط ممابؿ الؼ مف اأسرح الفمسطينييف، كم

 الصفم ، والم كمت التي وامهها مي اتسرائيمييف و ماس  ي التفاوض.
كما تطرؽ المواس برراف الا  ميم  دور الو د اأمني اأمريكي الذي كاف يتولا التنسيؽ بيف المانبيف 

 الفمسطيني واتسرائيمي.
"، او سوريا مديدة، لوع الفريؽ حمصر "ليبيا اخر  واعتبر المواس برراف اف اسرائيؿ كانت تتمني اف تمتؿ مف

اوؿ عبد الفتاح السيسي،  يث وقؼ عمي راس الميش المصري درع مصر الموي، لكي يتضد اعرادة 
ال تبي  وال ارع المصري ويوقؼ رذإ المسر ي  الهزيم  التي كادت اف تفتؾ بمصر، وتضر بسمتتها 

 تخرج منها اع بتد ع رات السنيف.التالمي ، وتدخمها  ي م اكؿ وصراعات لف 
 //األىرام العربي، القاىرة، 

 
 "إسرائيل"األزمة السورية ييدف لضمان أمن  في األمريكيالتدخل  سابق: مصري دبموماسي 

قاؿ مساعد وزير الخارمي  اأسبؽ السفير مخمص قطب، اف التدخؿ اأمريكي  ي اأزم  السوري  كاف رد   
وتفكيؾ السمح الكيماوي  ي سوريا الذي كاف يمثؿ عنصر توازف نسبي  ي موامه  اسرائيؿ، اأساسي ازال  

 م ددا عما ارمي  تنفيذ قرار اأمـ المت دة بإخمس منطم  ال رؽ اأوسط مف اسم   الدمار ال امؿ.
اف التوازف اف المنطم  تتاني خمم  ي ميز  - ي تتميب ل   وؿ التطورات الماري  لألزم  السوري -واضاؼ 

 التسكري لصالا اسرائيؿ التي تومد بها ترسان  مف السمح النووي وغيرإ مف اسم   الدمار ال امؿ.
واكد اف المساعي اأمريكي  مي ايراف لم اول  التوصؿ ل ؿ لم كم  البرنامج النووي اتيراني تصب  ي ذات 

و تا ع يكوف رناؾ اي تهديد م تمؿ  الهدؼ اعستراتيمي اأمريكي ورو ال فاظ عما ضماف امف اسرائيؿ
  ي المستمبؿ.

يونيو تتي تماما الت ركات والتطورات الماري   ي المنطم ، وري قادرة عما  واوضا قطب اف مصر 
 ماي  امنها المومي وستكوف بمكانتها ثمؿ التوازف أمف واستمرار المنطم ، وذلؾ  ي ا ارة الا الت ركات 

يراف والتي تتوا ؽ مي اسرائيؿ  ي ضبط اأوضاع.اتقميمي   ي المنطم ، خ  اص  تركيا وال
وا ار  ي ختاـ تتميب  الا اف قضي   سطيف ستظؿ ركيزة مف ركائز اأمف المومي المصري واف قياـ دول  
 مسطيني  يمثؿ ال ؿ اأمثؿ لمياـ السمـ التادؿ واستمرار المنطم  وبما يصب  ي النهاي   ي ال فاظ عما 

  يها. الديممراطيلمنطم  ويد ي بمهود التنمي  والتطور امف دوؿ ا
 //الوفد، الجيزة، 

 
 لتمويل حماس ن العربيشركة المقاول": الحكومة في عيد مرسي ضغطت عمى اليوم"المصري  

 كوم  المصادر رسمي  ك فت عف  ضي   ارتكبتها اف  //المصري اليوم، القاىرة، ن رت 
سا، مف خمؿ ممارستها ضغوطًا عما  رك  المماولوف الترب لتموـ ب عماؿ التوريد عهد م مد مر   ي

والسمسرة ل رك   ماس  ا غزة بتمويؿ قطرح، ت ت غطاس لمن  اعادة اعمار غزة، التابت  لوزارة الخارمي  
قام   رك    لهذا الغرض.« ورمي »المطري ، وال
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و يؽ، وزير اتسكاف السابؽ، الذح ينتما ل زب  اف الدكتور طارؽ« المصرح اليـو»وقالت المصادر لػ
ال ري  والتدال ، طمب مف الدكتور اسام  ال سينا، رئيس ال رك  آنذاؾ، وصديؽ مرسا، توقيي عمد ثمثا 
مي المانب المطرح لتمديـ خدمات توريد المتدات ومواد البناس وغيررا لم كوم  الممال   ا غزة ممابؿ عمول  

 مميوف دوعر. رذإ المستمزمات  ا اطار من   قطري  ل ماس قدررا % مف قيم  قدررا 
تـ توقيي التمد بيف الرئيس السابؽ لم رك  والسفير المطرح اسماعيؿ التمادح برعاي  وزير »واضا ت: 

اتسكاف، رغـ غموض اردا   وعدـ ممسمت  ل مـ وقدرات  رك  المماولوف الترب، وكاف رذا بإلزاـ مف 
 «.ب تومهاتها وقتها، وقربها ال ديد مف قطرالدول  بسب

وا ارت الا اف المهندس ابراريـ م مب، وزير اتسكاف ال الا، ابم  المهات المتني  ب  ف البروتوكوؿ  ور 
 عمم  ب ، وكمؼ المهندس م سف صمح، رئيس ال رك  المديد، بتمميد التمد ل يف انتهاس سريان .

رئيس ال رك ، اف ال رك  لـ تمـ بنمؿ مواد البناس والمتدات عبر  مف مانب ، اكد المهندس م سف صمح،
الؼ دوعر، و صمت ال رك   اأنفاؽ ولكف تمت عبر المتابر، م يرًا الا ان  تـ نمؿ مواد تمدر بن و 

 عما نسبتها.
« يوـالمصرح ال»لػ –الذح كاف رئيسًا لمهيئ  المومي  لمياإ ال رب والصرؼ الص ا وقتها  –وقاؿ صمح 

اف التتاقد كاف ثمثيًا بيف ال رك  ووزارة اتسكاف والمانب المطرح،  ا اطار تومهات الدول  ومبارك   كوم  
اتخواف وقتها بالتتامؿ مي دول  قطر، نا يًا اف تكوف ال رك  قد قامت ب عماؿ تتتمؽ بإن اس انفاؽ بيف ر ا 

 وقطاع غزة ل ساب  رك   ماس.
المهندس ، اف مرمس ميمدنمم عف مراسمها  //فد، الجيزة، الو  ي السياؽ نفس  ذكرت 

ابراريـ م مب، وزير اتسكاف والمرا ؽ والممتمتات التمراني ، اكد ان  تـ انهاس تتاقد ثمثي بيف المماولوف 
 %..الترب ولمن  اغاث  غزة المطري ، ووزارة اتسكاف، لتوريد متدات ومواد الا قطاع غزة ممابؿ  ائدة 

واوضا م مب  ي مداخم  راتفي  عما  ضائي  "سا با سا"، ان  راح عممات استفهاـ كثيرة  وؿ رذا 
التتاقد، غير مناسب زمنيا وتمييما لوضي  رك  المماولوف الترب، بيف  ركات المماوعت  ي ال رؽ 

 رار الممئـ.اأوسط، لذلؾ قرر عدـ تمديد اعتفاؽ مف منطمؽ ان  رمؿ دول  و ا موضي اتخاذ الم
 
 تتمقى أكبر معونة من أمريكا "إسرائيل" :اليزلالمواء سيف  

اوضا المواس اركاف  رب ساما سيؼ اليزؿ، مدير مركز الممهوري  لمدراسات اأمني  : عزة عطي 
، ردي  لم تب  التيواتستراتيمي ، اف مميي م روعات الموات المسم    ، مؤكدا المصريتـ ا تتا ها اليـو

 ني  الدول  لـ تتكمؼ  يس.اف ميزا
دقيم " عما  ضائي  الم ور امس الثمثاس،  ومف مانب آخر، اضاؼ المواس "اليزؿ" اثناس  وارإ لػ برنامج "

تتمما متونات مف امريكا، ع تا الا اف "اسرائيؿ" تتمما اكبر متون  مف  التياف مصر ليست الدول  الو يدة 
 امريكا.

لا اف اأمريكاف لـ يتترضوا عندما اصدر مرسا اعمنًا دستوريًا ديكتاتوريًا، كما ا ار ساما سيؼ اليزؿ ا
تمييـ  اأمريكيوتـ تتذيب المواطنيف عما باب قصر الرئاس ، م ددا عما ان  ليس مف  ؽ الكونمرس 

 ال كوم  المصري .
 //الوفد، الجيزة، 
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 دعم جيود السالمدور بريطانيا واالتحاد األوروبي في  يؤكد األردن ممك 53

 امساهلل الثاني  ي البرلماف البريطاني  عبد اأردني التما الممؾ : ايؽ  مازيف - لندف ي  بترامراسؿ وكال  
،  يث مرح استتراض التطورات الرارن   ي ال رؽ اأوسط واكد ستي ، ممموع  مف اعضاس مممس التمـو

متني  لد ي مهود ا ياس المفاوضات بيف الفمسطينييف اتقميمي  والدولي  ال اأطراؼاأردف لمتمؿ مي مميي 
، استنادا الا  ؿ الدولتيف ومبادرة السمـ التربي ، لتتالج مميي قضايا الوضي النهائي، بما واتسرائيمييف

 3250 يونيو /يفضي الا اقام  الدول  الفمسطيني  المستمم  والمابم  لم ياة عما خطوط الرابي مف  زيراف
. ولفت الا ارمي  دور بريطانيا "اسرائيؿ"، والتي تتيش ب مف وسمـ الا مانب "مدس ال رقي ال"وعاصمتها 

واعت اد اأوروبي  ي التمؿ عما تكثيؼ ودعـ مهود الوصوؿ الا سمـ  امؿ ودائـ يضمف امف واستمرار 
 منطم  ال رؽ اأوسط.

يفيد كاميروف  ي لندف، امس، المهود اهلل الثاني مي رئيس الوزراس البريطاني د الممؾ عبد كما استترض
المبذول  لمساعدة المانبيف الفمسطيني واتسرائيمي عما ت ميؽ تمدـ  تمي  ي مفاوضات السمـ ل ؿ مميي 

 قضايا الوضي النهائي.
 33/31/6133، الغد، عم ان

 
 "المبناني يؤكد تمسك بالده بحقوقيا البحرية الكاممة في صراعو مع "إسرائيل الطاقةوزير  56

انها تبمغت مف المانب  "السفير"مصادر رسمي  لبناني  قالت لػ، اف 33/31/6133، السفير، بيروتن رت 
 صراعل ؿ وسط امريكي لم "اسرائيؿ"اتسرائيمي   وؿ ر ض  "غموبس"اأمريكي اف ما ن رت  ص يف  

 ليس ص ي ًا. الب ري مي لبناف
ان  يمب تفادي تكرار اأخطاس المبناني  التي ارتكبت  "سفيرال"مبراف باسيؿ  ماؿ لػ المبناني اما وزير الطاق 

وقبرص اف يبرما اتفاقي   "اسرائيؿػ"، بفتؿ التراخي المبناني الذي سما ل1131و 1112و 1110 اعواـتباعًا 
تمادينا  ي الت خير بتمزيـ  اف الارذا المسار يمب وقف  اليوـ، منبهًا  افتمس ب موقنا الب ري . وراح باسيؿ 

باعستفادة من  عما  سابنا، ومثؿ رذا الخط   "اسرائيؿػ"استخراج النفط والغاز ي كؿ خط  اضا يًا سيمسا لو 
 ع يمؿ  دا   ومسام  عما سبم .

 ي قوح  لبناني  مصادر نيابي  ، افي يا دبوؽنمًم عف مراسمها ، 33/31/6133، ، بيروتاألخبارواضا ت 
اتا بها المبتوث اأمريكي  ريدريؾ روؼ كانت تمضي ب ف ي خذ  اف التسوي  التي"آذار، ا ارت الا  2

كمـ مربتًا التي تدمعي اسرائيؿ  مها  يها،  يما بمي مصير المسا   الباقي   251كمـ مف الػ 211لبناف 
غامضًا  ي مبادرة روؼ. واصرت اسرائيؿ عما  صولها عما المسا   الباقي ،  ر ض لبناف، مؤكمدًا تمسك  

كمـ مربي،  251، وبكامؿ المسا   11 ري   ي المنطم  اعقتصادي  الخالص   تا  دود النمط  ب دودإ الب
 ." ر ضت اسرائيؿ التسوي 
اأمر ط رح ايضًا خمؿ الممن  الثمثي  التي تمتمي  ي الناقورة، اذ  اوؿ لبناف "وا ار المصدر الا افم 

لـ ي صر نطاؽ  3013يفيؿ، نظرًا الا اف المرار ايكاؿ مهم  المساعدة  ي ترسيـ ال دود الا قوات اليون
، والدليؿ ومود قومة ب ري   ."عمؿ الموات الدولي  عما البرم

 
 إسرائيمي سري في سويسرا حول نزع أسمحة الدمار الشامل –معاريف: لقاء عربي  
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، اف ممثميف عف دوؿ عربي  ا: سما – المدس الم تم  متمتوا ك ؼ موقي متاريؼ عما ال بك  صباح اليـو
اأسبوع الماضي  ي مدين  مميوف السويسري ، مي ممثميف عف المانب اتسرائيمي لمب ث  ي ت ضيرات 

 المؤتمر الدولي لمتؿ ال رؽ اأوسط منطم  خالي  مف اسم   الدمار ال امؿ.
  وقالت الص يف  ان   ارؾ  ي المؤتمر المذكور ممثموف عف ليبيا واتمارات التربي  والمممك  التربي

الستودي ،  يما اكتفت باقي الدوؿ التربي  بإيفاد سفرائها  ي سويسرا لمم ارك   ي المداوعت التي  ضررا 
عف المانب اتسرائيمي، رئيس المسـ اعستراتيمي  ي وزارة الخارمي  اتسرائيمي ، ميرمي يساسخاروؼ الا 

لدولي، الفنمندي المنسي  ماكو ع ابا. مانب ممثؿ عف لمن  الطاق  الذري  اتسرائيمي ، ومنسؽ المؤتمر ا
 و ارؾ  ي المداوعت ايضا ممثموف عف كؿ مف بريطانيا والوعيات المت دة وروسيا.

ولفت الموقي الا اف رذإ ري المرة اأولا التي وا ؽ  يها مندوبوف عف الدوؿ التربي  لماس مندوب اسرائيمي 
 يف اسرائيمييف لمب ث  ي موضوع اسم   الدمار ال امؿ.بتد  ترة طويم  مف ر ض الدوؿ التربي  لماس ممثم

وكاف متاريؼ ن ر قبؿ اسابيي اف دوع عربي  و ي ممدمتها مصر مارست ضغوط مف امؿ عمد رذا 
المؤتمر، مي التركيز عما ب ؽ ممؼ الذرة اتسرائيمي، مي استئناؼ اعتصاعت اتيراني  مي الغرب وعما 

 ي  ب  ف تدمير ترسان  اأسم   الكيماوي  السوري .اأمريك –اثر الصفم  الروسي  
وب سب الموقي  مد رض  الرئيس اأمريكي براؾ اوبا لمضغوط المصري  ووا ؽ عما عمد المؤتمر  وؿ 

رغـ متارض  اسرائيؿ، لكف الوعيات  متابت  تطبيؽ متاردة  ظر ن ر اأسم   الذري   ي التاـ 
قررتا ارماس عمد المؤتمر المذكور،  ي التاـ الماضي عما اثر اأ داث المت دة وبالتنسيؽ مي اسرائيؿ، 

 الماري   ي التالـ التربي، ورعـ متارض  روسيا رذإ المرة.
 ي غضوف ذلؾ كانت الدوؿ التربي  ر ضت منذ آذار الماضي عمد لماس تمهيدي مي مندوبيف اسرائيمييف، 

الدولي او اعتماد بديؿ لها مف خمؿ مداوعت متواصم   خو ا مف اف تستا اسرائيؿ الا ا  اؿ عمد المؤتمر
  ي ريمسينكي.

 ي الممابؿ قالت اسرائيؿ اف الظروؼ غير مؤاتي  لتمد مثؿ رذا المؤتمر. واعمف مسؤؿ اسرائيؿ ر يي 
لا اف توقي الدوؿ التربي  عما اتفاقي  سمـ مي  المستوح ان  طالما واصمت ايراف التهديد بإبادة اسرائيؿ، وال

 اسرائيؿ  م مكاف لتمد رذا المؤتمر.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 العربية تطالب بإعادة العدالة لمفمسطينيين الدول جامعة 

دعت مامت  الدوؿ التربي ،  ي بياف اصدرت   ي الماررة مساس امس اأوؿ بمناسب  الذكرح  :)واـ( - الماررة
د  ي  مسطيف، دوؿ التالـ وال توب والمؤسسات الدولي  كا   بإقام  وطف لميهو « وعد بمفور»لصدور  

عاما ودعم  لنيؿ  الا التمؿ عما اعادة التدال  المفمودة لم تب الفمسطيني الذي عانا أكثر مف 
 موق  الم روع   ي اقام  دولت  المستمم  ذات السيادة وعاصمتها المدس ال ريؼ. وطالبت باععتراؼ 

 التضوي   ي اأمـ المت دة. بفمسطيف كدول  كامم 
اف وعد بمفور اعستتماري غير المسؤوؿ ادح الا ت وؿ ال تب الفمسطيني المومود عما رذإ »وقالت 

اأرض منذ  مر التاري  الا  تب واقي ت ت اع تمؿ وم تت نتيم  التهمير المسري واغتصاب اراضي . 
الفمسطيني والتربي  مر صراعًا  ي المنطم  التربي  اف رذا الوعد الم ؤوـ وتداعيات  الكارثي  عما ال تب 
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خمؼ التديد مف ال روب واسمط امعؼ مف الض ايا وتسبب  ي ت ريد الممئيف الفمسطينييف وما زاؿ ممتدًا 
 «.ومستمرا  تا امف

 واوض ت اف المامت  ودولها  اولت اقرار سمـ عادؿ و امؿ  ي المنطم  مف خمؿ مبادرة السمـ التربي 
 التي عقت تر يبًا وتماوبا مف كؿ دوؿ التالـ ما عدا اسرائيؿ.

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 "إسرائيل"سنوات ألردني بتيمة التعامل مع  السعودية:  

 كمت الم كم  المزائي  المتخصص  بالرياض امس اأربتاس عما "اردني" مميـ : مبارؾ التكاش -الرياض 
بتادإ عف البمد بتد انتهاس م كوميت ، اثر سن  ي المممك  بالسمف  وات وممدإ ثمانيف ممدة د ت  وا دة وال

 ادانت  بالتخابر مي اسرائيؿ ضد المممك  و ؽ ما اقر ب  المتهـ.
وماس  ي منطوؽ ال كـ اف المداف قاـ بمراسم  رئيس الوزراس اتسرائيمي والتواصؿ مي مسؤوؿ  ي 

بدائ  الموا م  بالذراب اليهـ والتتاوف مي اعستخبارات الصهيوني  بالصوت والص ورة عبر البريد اتلكتروني وال
استخباراتهـ وتممي  مبمغًا ماليًا مف رناؾ مف امؿ ذلؾ وعدـ اخبارإ المهات اأمني  الستودي  بال ميم  

لمخدر ومخالفت  لنظاـ اقامت  بالمممك  بهذإ التصر ات السيئ ، كما اديف المتهـ كذلؾ بتتاطي  ال  يش ا
قامت  عمق  م رم  مي امراة امنبي .  و بوب الكبتاموف الم ظورة و بوب الرراب اعمتماعي والمات وال

 //الرياض، الرياض، 
 
 لمتنفيذ الفوري لكل قرارات األمم المتحدة "إسرائيل"تطالب بالضغط عمى  السعودية 

مف امس اماـ مممس  موؽ اتنساف، خمؿ  طالبت المممك  التربي  الستودي  مساس اوؿ: ال ياة -منيؼ 
ممس  المرامت  الدوري  ال امم  أوضاع  موؽ اتنساف، بالضغط عما اسرائيؿ لمتنفيذ الفوري لكؿ المرارات 
الصادرة عف اأمـ المت دة، خصوصًا المرارات الصادرة عف مممس  موؽ اتنساف، واعتماد تدابير عممي  

ف الفمسطينييف والم رديف داخميًا بالتودة الا دياررـ، وتتويضهـ عف لضماف ال موؽ اأساسي  لممئي
 الخسائر واأضرار التي تترضوا اليها عما مر اأعواـ.

التوقؼ عف اتخاذ »ودعا مندوب المممك  م تؿ التتيبي  ي كمم  المممك   ي مممس  موؽ اتنساف الا 
دراج مبدا  ظر امراسات منائي  ضد اأطفاؿ الفمسطينييف  ي الم اكـ ال تسكري  وضماف عدـ ا تمازرـ، وال

التمييز، والمساواة  ي الموانيف اأساسي  التي تميز ضد اأطفاؿ غير اليهود، واتخاذ تدابير  وري  ل ظر 
السياسات والممارسات التي تؤثر عما السكاف الفمسطينييف المميميف  ي اأراضي الم تم ، و ظر ممارسات 

ي التي تؤثر عما الفمسطينييف  ي دول   مسطيف الم تم ، بما  يها المدس ال رقي ، وسياسات الفصؿ التنصر 
 «.مف خمؿ اعستمرار  ي بناس المستوطنات

 //الحياة، لندن، 
 
  تحاول فرض مناىجيا عمى مدارس القدس  "إسرائيل: "العربية الدول جامعة 

واأراضي التربي  الم تم  بمامت  الدوؿ التربي  السفير اتهـ اأميف التاـ المساعد ل ؤوف  مسطيف : )د ب ا(
عما مدارس المدس بهدؼ تتميـ الطالب ” اتسرائيمي “بم اول   رض المنارج ” اسرائيؿ“م مد صبيا 

 ””.اسرائيؿ“تاري  ن  ة “الفمسطيني 
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  التربي  وتتم ور المرارات التي اصدرتها الممن   ي غاي  اأرمي  لم تب الفمسطيني واأم“وقاؿ صبيا، اف 
 وؿ كيفي  توصيؿ المتموم   ي تاريخنا و ضاراتنا و ي ديننا بال كؿ الص يا الا اأماكف التي عميها 

 ”.  ضغط بتغيير المنارج التربي  والفمسطيني 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 اجتماع عربي يناقش االنتياكات اإلسرائيمية باألراضي المحتمة 

لممن  الم ترك   تتمد بممر اأمان  التام  لمامت  الدوؿ التربي ، امتماعات الدورة :  ت يمراد  -الماررة 
لمبيئ  والتنمي   ي الوطف التربي، يوـ السبت الممبؿ، وعما مدح اربت  اياـ، بم ارك  خبراس البيئ  والتنمي  

 مف الدوؿ التربي .
رئيس قطاع ال ؤوف اعقتصادي  اليوـ اأربتاس، اف وصرح الدكتور م مد التويمري، اأميف التاـ المساعد 

اعمتماع سيناقش عددا مف البنود المهم ، ومف بينها قرارات مممس الوزراس الترب المسؤوليف عف  ؤوف 
، ومتابت  قرارات الممـ التربي  اعقتصادي  والتنموي  واعمتماعي ، وتنفيذ البرنامج البيئ   ي دورت  الػ 

بت  تنفيذ تكميفات المم  التربي  اعقتصادي  والتنموي  واعمتماعي  المتتمد مف مممس الوزراس التنفيذي لمتا
 الترب المسؤوليف عف  ؤوف البيئ .  

ومف بيف الموضوعات المدرم  عما مدوؿ اأعماؿ ايضا، الوضي البيئي  ي  مسطيف، الموعف السوري،  
ي، و  د الدعـ الدولي لمدوؿ التربي  لفضا اسرائيؿ  ي التراؽ، السوداف، الصوماؿ، مزر الممر، وميبوت

الم ا ؿ اتقميمي  والدولي ، وما تموـ ب  مف تخريب ممنهج لمبيئ  التربي   ي اأراضي الم تم ، وتو ير مزيد 
 مف الدعـ لبناس المدرات الفمسطيني ، وتنفيذ م اريي ل ماي  البيئ   ي اأراضي الم تم .

 //الشرق، الدوحة، 
 
 األدلة الجنائية في شرطة دبي تبحث التعاون مع الشرطة الفمسطينية  

استمبمت اتدارة التام  لألدل  المنائي  وعمـ المريم   ي  رط  دبي، و دًا مف ال رط   الخميج: -دبي 
د المرا ؽ الفمسطيني  برئاس  التميد ر يد  مداف، مساعد مدير عاـ ال رط  الفمسطيني  لم ؤوف اتداري  والو 

ل ، لمطمع عما تمرب  الميادة التام  ل رط  دبي  ي ان اس اتدارة التام  لألدل  المنائي  وعمـ المريم ، 
وكاف  ي استمباؿ الو د التميد  هد المطوع، مدير اتدارة التام  ونائب  التميد ا مد مطر المهيري ل ؤوف 

 اتدارة.
 امسي، مدير ادارة اأدل  التخصصي  والدكتور خبير اوؿ  ؤاد وتناوؿ المماس الذي  ضرإ التميد ناصر ال

عمي تربا، مدير ادارة التدريب والتطوير، ب ث سبؿ تتزيز التتاوف وتبادؿ الخبرات ومناق   امكاني  تدريب 
 امؿ لفريؽ التمؿ بالمختبر المنائي  ي ال رط  الفمسطيني  عما اقساـ   ص المستندات والكيمياس 

 عت.واأسم   وام
 //الخميج، الشارقة، 

 
 : لم نغض يومًا الطرف عن النشاط االستيطاني اإلسرائيميالمتحدةالواليات  

اعربت الوعيات المت دة عف اأسؼ لمرار اسرائيؿ بتسريي اعستيطاف  ي المدس : ا ؼ ب -وا نطف 
 تسرائيمي.ال رقي ، واعمنت انها "لـ تغض يومًا الطرؼ" عف الن اط اعستيطاني ا
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وقالت المت دث  باسـ الخارمي  اأميركي  منيفر بساكي: "ن ف ع نتتبر الن اط اعستيطاني المتواصؿ، 
والبناس  ي المدس ال رقي  مف اتمراسات التي يمكف اف تو ر بيئ  ايمابي  لممفاوضات"، مرددة الموقؼ 

كمما اعمنت اسرائيؿ عف م روع استيطاني  المبدئي اأميركي المتارض لمستيطاف  ي اأراضي الفمسطيني ،
 مديد.

واضا ت المت دث  اأميركي : "كما اننا لـ نغض يومًا الطرؼ خمؿ المفاوضات لمتوصؿ الا  ؿ الدولتيف، 
 عف الن اط اعستيطاني وع عف البناس  ي المدس ال رقي ".

المفاوضات، ورـ ممتزموف بروزنام  وقالت بساكي، اف "اتسرائيمييف والفمسطينييف ع يزالوف عما طاول  
 اأ هر التست ، التي وضتها وزير الخارمي  اأميركي موف كيري".

 //الحياة، لندن، 
 
 بناء مستوطنات غير قانونية بفمسطين فيشركات دولية تورطت فولك: ريتشارد  

لممرر الخاص باأمـ المت دة، اتهـ ريت ارد  ولؾ، ا: والسيد موسا  ت يا مد  -نيويورؾ  -اأمـ المت دة 
و المتنا ب موؽ اتنساف  ا اأراضي الفمسطيني  الم تم ، التديد مف ال ركات الم مي  والدولي  اأوربي  

 واأمريكي  بالتورط  ي بناس المستوطنات اتسرائيمي  غير المانوني   ي  مسطيف الم تم .
دكسيا المصر ي  اأوروبي  و رك  ريماكس  و دد عما سبيؿ المثاؿ  ركتاف دوليتاف ورما ممموع 

 انترنا وناؿ التماري  اأمريكي .
 يث اوضا  ولؾ اف الفروع اتسرائيمي  لريماكس التماري  تموـ باتعمف عف الممتمكات المتروض  لمبيي 

 اسرائيؿ بتمديـ -وتنفيذ عمميات بيي المساكف  ي مستوطنات الضف  الغربي ، كما تموـ ممموع  دكسيا
 عروض عماري  لم تري المنازؿ وغيررا مف المساعدات والتي تسهـ بصورة مبا رة  ي نمو المستوطنات.

و دد ريت ارد  ولؾ  ي مؤتمرإ الص في الذح ع مد اليوـ اف مميي المستوطنات اتسرائيمي   ي الضف  
ا يترض ال ركات المتورط  الغربي  وكذلؾ المدس ال رقي  قد تـ ان اؤرا  ي انتهاؾ واضا لممانوف الدولي مم

  ي ان اس تمؾ المستوطنات غير ال رعي  تمكاني  مسائمتها منائيًا.
واضاؼ  ولؾ : "لمد اوصينا خمؿ التاـ اأخير و ي تمريري اأخير لمممتي  التام ، اف مف المهـ 

ميات والضروري ت ميؽ "الم روعي "، وذلؾ عف طريؽ ت ميي المؤسسات عما اعنس اب مف ان ط  عم
التربا مف المستوطنات، وقد  اولنا اف نفتؿ ذلؾ بطريم  تتاوني  عف طريؽ اخبار ال ركات التماري  

 بتمديراتنا ب ف ال روع  ي رذا اأمر ي كؿ ا كالي ".
 //الوفد، الجيزة، 

 
 مميون جنيو استرليني بقيمة  الفمسطينية تقدم دعما ماليا لمسمطة بريطانيا 

اعمف وزير التنمي  الدولي  البريطاني آعف دنكاف، امس، عف دعـ مالي  :ال ياة المديدة -تم  المدس الم 
مميوف مني  استرليني تمدم  المممك  المت دة لمسمط  لتفادي ازم  مالي  قد تزعزع او  اضا ي بميم  

اتب الموظفيف ل هري تضتؼ م ادثات السمـ ال الي ، م يرا الا اف رذا الدعـ سيمكف السمط  مف د ي رو 
 ت ريف اوؿ وت ريف ثاني.

وقاؿ آعف دنكاف"اف م ادثات السمـ  ي ال رؽ اأوسط تمدـ ا ضؿ  رص  لمسمـ واأمف عما المدح 
الطويؿ، ولكننا نمؼ رنا عند نمط   رم ." في رذا الوقت اعستثنائي، يمب بذؿ مهود استثنائي . ون ف 



 
 
 

 

 

           32ص                                    3166العدد:            33/31/6133 الخميس التاريخ:

ط ، ولكف رذا الدعـ رو د ت  وا دة تساعد الميادة عما المضي والبماس نمدـ باستمرار تمويم منتظما لمسم
 «. ي مسار المفاوضات واعستمرار  ي تمبي  اع تيامات اأساسي  لمناس التادييف

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 : ىوالند ممتزم تجاه الديمقراطية اإلسرائيميةفي "إسرائيل" فرنسا سفارة 

لبرلماف اتسرائيمي )الكنيست(، يولي ادل تايف، ان  سيماطي الزيارة التي سيموـ بها الرئيس قاؿ رئيس ا
الفرنسي،  رنسوا روعند، الا اسرائيؿ قريًبا، وذلؾ بسبب ر ض  اأخير الماس خطاب اماـ النواب 

 اتسرائيمييف.
بينما لـ يستكمؿ برنامج زيارة اعربت السفارة الفرنسي  لدح اسرائيؿ عف صدمتها مف "رد  تؿ ادل تايف، و 

الرئيس بتد"، وقاؿ مصدر دبموماسي  ي السفارة و ًما لوكال  " رانس برس": "رئيس الممهوري  سيؤكد التزام  
تماإ الديممراطي  اتسرائيمي  وممثميها"، واضاؼ: "تتواصؿ م ادثات مكثف  مي الكنيست منذ عدة اسابيي 

 ا روعند لمبرلماف اتسرائيمي".لوضي الممسات اأخيرة لزيارة  رنسو 
 //، عرب

 
 
 الواليات المتحدة برؤساء الجالية الييودية  تمتقيإدارة أوباما ": إسرائيلراديو " 

ك ؼ راديو )صوت اسرائيؿ( اليوـ اأربتاس اف موظفيف كبار  ي اتدارة اأمريكي  امتمتوا الميم  الماضي  
 الوعيات المت دة عطمعهـ عما سير المفاوضات اأمريكي  اتيراني .مي رؤساس المالي  اليهودي   ي 

وا ار الراديو الا اف ردؼ المماس كما يبدو تبديد المخاوؼ لدح المالي  اليهودي  اأمريكي  مف اعنفراج الذي 
يراف.  ت هدإ التمقات بيف الوعيات المت دة وال

 //الوفد، الجيزة، 
 
 ي يظير تراجع فمسطين في ممارسة أنشطة األعمالالدول لمبنكتقرير  

لـ ت ت نتائج تمرير ممارس  ان ط  اأعماؿ ) :م مد عبد اهلل -المدس دوت كـو  -راـ اهلل 
(، الصادر عف البنؾ الدولي خمؿ وقت مبكر مف  مر امس الثمثاس، لـ ت ت مب رة 

 المستثمريف ورماؿ اأعماؿ.لمقتصاد الفمسطيني والمائميف عمي ، و 
ويتزو اقتصاديوف السبب الا  ال  ات باط السياسي، ذلؾ اف التمرير اظهر ترامي ترتيب  مسطيف  ي 

دول  ي ممها التمرير، بترامي  مف اصؿ  ان ط  اأعماؿ واعستثمار المديدة والمائم  الا المركز 
 اربت  مراكز، وعف تمرير  تمرير عاـ  ،  يما ترامتت عفتمث مراكز عف تمرير عاـ 

 دول . عربيًا مف اصؿ  ست  مراكز.  يما ا تمت المركز 
? خمؿ ويتزامف رذا الترامي، مي ترامي آخر  ي النمو اعقتصادي خمؿ السنوات الممبم ، والذي ربط مف 

رقاـ اوردرا ورش عمؿ عمدت خمؿ خمؿ النصؼ اأوؿ مف التاـ الماري و مًا أ ، الا التاـ 
  ترات سابم  مف التاـ الماري  ي متهد اأب اث والسياسات اعقتصادي "ماس".

ويرتكز تمرير البنؾ الدولي الذي يصدر سنويًا عما ع رة متايير، تصنؼ مف خملها الدوؿ التي ي ممها، 
خيص البناس، وال صوؿ عما الكهرباس، ورذإ المتايير ري: سهول  بدس اأعماؿ التماري ، والتتامؿ مي ترا
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نفاذ التمود، وتسوي   اعت التتثر.  و ماي  المستثمريف، وت صيؿ الضرائب، وسهول  التمارة عبر ال دود، وال
 وتسميؿ الممكي ، وال صوؿ عما قروض.

 //القدس، القدس، 
  

 ريةمصيرًا "أشد  إيالماً" لالجئين الفمسطينيين في سو  تتوق عاألونروا  
توقتت وكال  )اونروا(  ي عمماف، اأربتاس، "مصيرًا ا دم ايممًا" لممئيف الفمسطينييف : يو بي اي -عمماف 

 ي سوري ، وك فت عف تمارير تت دث عف ومود مئات الممئيف الفمسطينييف عما المانب السوري عما 
 ال دود مي اأردف.

يف  ي الوكال  ليزا ميمياـ، ليونايتد برس انترنا وناؿ "رناؾ وقالت نائب  رئيس المكتب التنفيذي لهيئ  الموظف
تمارير تت دث عف ومود مئات الممئيف الفمسطينييف الفاريف مف النزاع السوري ػ السوري يتوامدوف امف 

 عما المانب السوري لم دود مي اأردف".
 //الحياة، لندن، 

 
 
 "لفيتان""السفير": قبرص تتفاوض مع "إسرائيل" حول  

تصديررا مف غاز  ت اوؿ قبرص نيؿ موا م  اسرائيؿ عما تخصيص  والي ربي الكمي  المراد:  ممي موسا
لممرور ب راضيها. وتريد قبرص، التي تمري مفاوضات بهذا ال  ف مي دوائر رسمي  اسرائيمي ، « لفيتاف»

 المزيرة بتكمف  تصؿ الا  (  ي من  ة تسييؿ يراد ان اؤرا مستمبًم منوبتخصيص خط انتاج )
ذا ما من ت ال كوم  اتسرائيمي  الموا م  عما الطمب المبرصي،  إف رذا سيفتا الباب اماـ  مميار دوعر. وال

« نوبؿ انرمي»، وخصوصًا اأميركي  «لفيتاف»مفاوضات مي ال ركات صا ب  اعمتياز  ي  مؿ 
مكاف ايضًا امتيازات كثيرة  ي المياإ اعقتصادي  ومتروؼ اف راتيف ال ركتيف تم«. ديمؾ»واتسرائيمي  

 «.ا روديت»ال صري  المبرصي ، وخصوصًا  ي  مؿ 
وتمري اسرائيؿ وقبرص منذ ثمث سنوات مفاوضات  ثيث  لمتوصؿ الا اتفاؽ لتطوير ال موؿ الم ترك  

عبر تطوير  مولها والمنتظر التوقيي عمي  خمؿ نصؼ عاـ. وتتطمي قبرص الا تماوز ازمتها اعقتصادي  
الغازي  والت وؿ الا دول  مصدرة  ي الطاق  وايضًا الا ممر لتصدير الغاز اتسرائيمي. وت مؿ قبرص اف 
يسهـ التتاوف مي اسرائيؿ  ي خمؽ تتاوف استراتيمي يساعد  ي مذب اعستثمارات اأمنبي  لممزيرة مف 

بالمصالا المبرصي . ولكف مصم   اسرائيؿ  نا ي ، ويخمؽ نوعًا مف الرادع لتركيا اذا  اولت المساس
 اتستراتيمي  مي تركيا اكبر بكثير ورو ما يمتؿ اسرائيؿ مترددة  ي الذراب بتيدًا  ي تتاونها مي قبرص.

 //السفير، بيروت، 
 
 سبانيا تمنح الجنسية اإلسبانية لكل مغربي اعتنق المسيحيةصحافة أجنبية: إ 

ن رت بتض كبريات الص ؼ المغربي  خبرا يفيد بمرار ل كوم  مدريد منا : راسيعبد السمـ الود -الرباط 
المنسي  اتسباني  لكؿ مغربي تخما عف اعسمـ واعتنؽ المسي ي ، ورذا الخبر الذي ن رت  مريدة 
متخصص   ي اأخبار الهزلي   ي اسبانيا خمؼ موم  مف التنديد  ي المغرب ليتبيف ان  ممرد خبر خيالي 

 كاد اف ي مؿ انتكاسات سمبي .لكف 
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قد ن رت مؤخرا خبرا يدخؿ  ي باب الهزؿ يت دث  وكانت مريدة رزلي   ي اسبانيا تسما 
عف اتفاقي  بيف الكنيس  وال كوم  اتسباني  يمنا المنسي  لممغارب   ي  ال  اعتناقهـ المسي ي  والتخمي عف 

 خبري  مثيرة لمض ؾ والسخري .اعسمـ، وار مت المماؿ بما يسما عناصر 
وتتاممت مريدة المساس، كبرح المرائد المغربي ، بمدي  مي الخبر وتصدر صف اتها الثمثاس، كما خصصت 
ل  مريدة رسبريس الرقمي  اأكثر قراسة مماع مفصم واستتانت بخبيرة  ي الهمرة المغربي  ادعت انها قرات 

  ي تصري اتها مستتين  بمواميس التالـ لمتنديد وال مب.” ثارةتوابؿ ات“اعتفاقي  واضا ت الكثير مف 
وخمؼ الخبر ضم   ي  بكات التواصؿ اعمتماعي  ي المغرب والتتميمات  ي الص ؼ، وبدا متمموف 

السموط  ي    الكنيس  “يت دثوف عف مؤامرة كبرح ضد اتسمـ، ودعاة يمدموف النصي   لم باب بتدـ 
، وآخروف يتتبروف ذلؾ مف عممات الساع ، وطرؼ يتتبر انها ”الت بث بدينهـ اتسباني  وي ثونهـ عما

  رص  ليصبا المرس اوروبيا ويتفادح الذؿ  ي المطارات ومنها التالمي  وخصوصا التربي  منها.
ومي مرور الساعات تبيف اف الخبر عاري مف الص   واف الص ا   التي نممت الخبر لـ تنتب  الا اف 

يت دث عف قرار ل رك  راينير “رزلي . ومف ضمف اخباررا الهزلي  التي ن تررا امس خبر المريدة ري 
غضب رئيس “وخبر مرح ن رإ اليوـ يت دث عف ” لمتر    مـ مؤخرات المسا ريف لت دد ستر التذكرة

لد  كوم  كاتالونيا أف وكال  اأمف المومي اأمريكي  لـ تتمسس عمي ،  ماـ باعتصاؿ بمطتـ ماكدونا
 ”.لم تماج عمي 

ونظرا ل ساسي  الخبر، اضطرت السفارة اتسباني  الا اصدار بياف تكذيبي ليم  امس بتدما رصدت ردود 
 تؿ سمبي  لمغاي  تماإ اسبانيا  ي  بكات التواصؿ اعمتماعي، وخا ت اف تت وؿ الا ردؼ لم تماج  ي 

 التالـ اتسممي.
مطت  ي  ا لمص ا   المغربي  مف اكثر مف سنتيف، اذ ن ر موقي وكانت الص ا   اتسباني  بدوررا قد س

رقمي مغربي خبرا يت دث عف مطالب  المغرب تسبانيا باقتساـ مداخيؿ قصر ال مراس  ي غرناط . وتناولت 
الخبر كبريات الص ؼ مثؿ الموندو، وبدا انصار اليميف يتتبروف الطمب ممدم  لغزو اأندلس. وع ما تبيف 

 رزلي.اف الخبر 
 //رأي اليوم، لندن، 

 
 صييونية لمتحريض عمى حركة حماس تمييدًا لشن حرب جديدة عمى قطاع غزة حممةتقرير:  24

اكمػدت م ا ػؿ سياسػي  صػهيوني  ال ػروع ب ممػ   ػػامم  : ترممػ : مركػز دراسػات وت ميػؿ المتمومػات الصػ فيم 
س لتومي  ضرب  عسكريم  لمطاع غزة، ع تً  الا افم لمت ريض عما  رك   ماس داخميًا وخارميًا لتهيئ  اأموا

 وسائؿ اتعمـ الصهيوني  بدات بتتظيـ خطورة  رك   ماس بمطاع غزة عما امف "اسرائيؿ".
مف مانب ، زعمت اوساط عسكريم  صهيونيم ، افم  صائؿ غػزة باتػت متنيػ  بتصػتيد اأوضػاع مػي "تػؿ ابيػب" 

مصػر، والػنمص الكبيػر  ػي اأمػواؿ الػذي تتػاني منػ ، م ػذرًة   ي ظؿ ازديػاد الضػغوط عمػا  مػاس مػف قبػؿ
مف افم استمرار اطمؽ الصواري  سيمتؿ مف تنفيذ عمميم  بغزة امرًا قريبػًا وم تومػًا لتمنػب ايمػاع ضػ ايا  ػي 

 الصهاين  منوب "اسرائيؿ".
منػي التػد رج مف نا يتها، اعمنت اوساط سياسي  صػهيوني  اف مصػر دخمػت عمػا الخػط لتهدئػ  اأوضػاع، و 

ن ػػو  ػػرب مديػػدة عمػػا المطػػاع، ع تػػً  الػػا افم رنػػاؾ اتصػػاعت وت ركػػات بػػداتها مػػي "اسػػرائيؿ" وقطػػاع غػػزة 
لوقػػؼ التصػػتيد التسػػكري، ومنػػي اتنػػزعؽ ل ػػرب مديػػدة. وا ػػارت اأوسػػاط الػػا افم مصػػر طالبػػت "اسػػرائيؿ" 
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ت الفصػػػائؿ بالمطػػػاع بػػػاتلتزاـ بإتفػػػاؽ بوقػػػؼ تهديػػػداتها المتكػػػررة التػػػي تطممهػػػا اتمػػػاإ قطػػػاع غػػػزة،  يمػػػا طالبػػػ
 التهدئ ، وعدـ اتا   الفرص  ل ف  رب مديدة عما المطاع.

 ػػي سػػياٍؽ متصػػؿ، توقتػػت م ا ػػؿ عسػػكري  صػػهيونيم ، اف تكػػوف المتركػػ  المادمػػ  مػػي  ركػػ   مػػاس  ػػي غػػزة 
مامػػًا بمػػا  يهػػا ا ػػد ضػػراوة وب ػػكؿ مختمػػؼ عػػف ال ػػرب اأخيػػرة، متتبػػرًة افم ال ركػػ  تسػػتتد لمتركػػ  مختمفػػ  ت

"، رغػػـ انهػػا تمػػػر بفتػػرة قاسػػي  مػػدًا عمػػا ضػػوس الثػػورة المضػػادة  ػػػي 02اطػػمؽ اعػػداد اكبػػر مػػف صػػواري  "اـ
 مصر، وتضييؽ الخناؽ عميها عبر اغمؽ اأنفاؽ.

 المتارؾ المصيرة
ب،  هػي وا ارت الم ا ؿ التسكريم ، الا انم  مف السابؽ أوان  رثاس  مػاس،  الضػائم  ع تتنػي  مػد اأعصػا

تتػػػرؼ ميػػػدًا كيفيػػػ  اتن نػػػاس لمتاصػػػف ، ومتػػػا تر ػػػي راسػػػها مػػػف مديػػػد، زاعمػػػً  انػػػ  عمػػػا المسػػػتوح التسػػػكري 
  مػػػاس تتتبػػػر تنظيمػػػًا "م وسػػػبًا"،  هػػػي اليػػػوـ تبنػػػي قوتهػػػا اكثػػػر واكثػػػر اسػػػتتدادًا لممتركػػػ  المادمػػػ ، وتفضػػػؿ 

 المتارؾ المصيرة مي  ارؽ زمني طويؿ.
لمسػػتوح  ػػي قيػػادة المنطمػػ  المنوبيػػ   ػػي المػػيش الصػػهيوني، الػػا ازدرػػار ومػػف مانبػػ ، ا ػػار ضػػابط ر يػػي ا

 01" بمػا  يهػا الصػواري  التػي يصػؿ مػدارا 02صناع  الصػواري  متوسػط  المػدح لػدح  مػاس مػف طػراز "اـ
كـ قادرة لوصوؿ "تؿ ابيػب" الكبػرح المترو ػ  بػػ"غوش داف"، موضػ ًا افم "اسػرائيؿ" ست ػهد ارتفاعػًا  ػي مػدح 

"، لكػػف 02صػػواري  متوسػػط  المػػدح. ولفػػت الضػػابط الػػا افم  مػػاس تممػػؾ المميػػؿ مػػف صػػواري  "اـ اطػػمؽ ال
التصػػنيي عمػػا ا ػػدإ، ولػػديها ترسػػان  كبيػػرة مػػف مئػػات الصػػواري  المضػػادة لمػػدبابات والطػػائرات، اسػػتخدـ مػػزس 

لمتاليػػ   ػػي المطػػاع منهػا خػػمؿ ال ػػرب اأخيػرة، م ػػيرًة الػػا افم تػ ثير اغػػمؽ انفػػاؽ ر ػا عمػػا انتػػاج الوسػائؿ ا
م دود. واوضا افم الكػـ اأكبػر مػف اأنفػاؽ المسػتهد   كانػت لتهريػب الوقػود ومػواد البنػاس، بينمػا لػـ تتضػرر 
اأنفػػاؽ التسػػكريم  كثيػػرًا،  يػػث ت ػػير التمػػديرات لبمػػاس ع ػػرات اأنفػػاؽ  اعمػػ   تػػا اليػػوـ، مضػػيفًا افم "م مػػد 

،  ضيؼ" رو المائد التاـ لممناح المسما ل ماس، رغـ اصابت  الخطيرة،  م يزاؿ يتتبر قائدًا لممناح التسكريم
وصا ب ت ثير كبير داخم ، بينما "مرواف عيسػا" نائبػ ، مهمتػ  التنسػيؽ بػيف المسػتوييف التسػكري والسياسػي 

  ي  ماس.
 ي رذا السياؽ، ردد وزراس ومسػؤولوف صػهاين  بتنفيػذ عمميػ  عسػكري  عمػا غػزة، ت ػكؿ ضػرب  قاسػي  لمبنػا 
الت تيػػػػ  ل ركػػػػ   مػػػػاس والتنظيمػػػػات الفمسػػػػطيني  المسػػػػم  . مػػػػف نا يتػػػػ ،  ػػػػذر وزيػػػػر  ػػػػؤوف اتسػػػػتخبارات 
الصػػهيونيم  "يو ػػاؿ  ػػتاينتس" مػػف ابتػػاد تكػػرار قصػػؼ المػػذائؼ الصػػاروخي  بإتمػػاإ مسػػتوطنات المنػػوب  ػػي 

ناص مف  سـ اأمػور "اسرائيؿ"، متتبرًا انم  اذا استمر او تصاعد اطمقها مف قطاع غزة،  مف يكوف رناؾ م
رناؾ عامًم اـ آمًم. واستبتد " تاينتس" التوصؿ لتفارمات مي غزة عبر قنوات دبموماسي ، ومفاوضات مي 

 المانب الفمسطيني، أف تكرار اطمؽ الصواري  عما "اسرائيؿ" سيممب ضرب  قوي  عما غزة.
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دمػػػوع الفػػػرح التػػػي انهمػػػرت مػػػف عيػػػوف اعسػػػرح الفمسػػػطينييف الم ػػػرريف مػػػف سػػػموف اع ػػػتمؿ وذويهػػػـ ابكتنػػػا 
م ػػػاريي  ػػػهادة، قػػػاتموا التػػػدو الم تػػػؿ مميتػػػا،  هػػػؤعس اعبطػػػاؿ كػػػانوا وزممؤرػػػـ الػػػذيف بمػػػوا خمػػػؼ المضػػػباف 

 عرضهـ  تا آخر طمم   ي بندقيتهـ وبتضهـ اسر مري ا  ي  ال   رم .
اسػػرح  ػػي اطػػار اتفػػاؽ يػػو ر غطػػاس  319اسػػيرا  مسػػطينيا مػػف مممػػوع  15اسػػرائيؿ وا مػػت عمػػا اع ػػراج عػػف 

رػؤعس المفػرج عػنهـ امضػوا  ػي لمسمط  الفمسطيني   ي راـ اهلل لمتػودة الػا مائػدة المفاوضػات ممػددا، ومتظػـ 
 سموف اع تمؿ اكثر مف ع ريف عاما.

بنياميف نتنيارو رو رئػيس الػوزراس اعسػرائيمي مػارس، ويمػارس، اب ػي انػواع اعبتػزاز، عنػدما ربػط بػيف عمميػ  
 اع راج رذإ المتواضت  التدد وبيف التزاـ السمط  بالبماس  ي قفػص المفاوضػات  تػا اكتمػاؿ الد تػ  الخامسػ 

 واعخيرة.
اعخطر مف ذلؾ اف نتنيارو الذي امبر السػمط  ورئيسػها م مػود عبػاس عمػا اسػماط  ػرط اعسػتيطاف، قػرر 

و دة سكني   ي مستوطنات المدس ال رقي  الم تم ، وزاد م اريت  اعستيطاني  ب كثر مف سبتيف  3211بناس 
  ي المئ  رذا التاـ بالممارن  مي التاـ الماضي.

رئيسها، عما رذا التغوؿ اعستيطاني  ي المدين  الممدس ، واستمرار كبير مفاوضيها والو د صمت السمط ، و 
المرا ػػػؽ لػػػ   ػػػي المفاوضػػػات، وزيػػػادة وتيػػػرة التنسػػػيؽ اعمنػػػي، ت ػػػكؿ كمهػػػا اسػػػوا انػػػواع التواطػػػؤ مػػػي اع ػػػتمؿ 

 وسياسات  التوستي .
ؼ المميار مسمـ، ومتظـ  توب دوؿ التالـ المضي  الفمسطيني ، التي كانت اعكثر قداس  ل والي مميار ونص

الثالث، ت ولت الا قضي  ثانوي  رام ي  عما سمـ اولويات التالـ، ويت مؿ ال تب الفمسػطيني وسػمطتاإ  ػي 
راـ اهلل وغػػزة المسػػؤولي  اعكبػػر  ػػي رػػذا الصػػدد،  ػػم المفاوضػػوف ي ممػػوف تمػػدما ن ػػو الدولػػ  الفمسػػطيني  التػػي 

 وموف يماوموف اع تمؿ ورذإ قم  الم ساة.وعدوا بميامها، وع المما
*** 

 ػػػاذا كػػػاف الػػػرئيس عبػػػاس  ػػػا ظ عمػػػا بمػػػاس سػػػمطت  وبالتػػػالي اسػػػتمرار زعامتػػػ  المتيكمػػػ  مػػػف خػػػمؿ اعسػػػتدان  
واعسػػتمداس والتػػودة الػػا المفاوضػػات مكررػػا، مػػف امػػؿ تسػػديد رواتػػب مػػوظفي سػػمطت  المتررمػػ ،  ػػاف  ركػػ  

لمانب امخر تتيش م زقا ع يمػؿ صػتوب ،  يػث توامػ   صػاريف اعوؿ  ماس? التي تدير قطاع غزة  ي ا“
 اسرائيمي والثاني عربي مصري، وباتت تتاني مف اع مس السياسي قبؿ المالي.

رذا الوضي ع يمب اف يستمر، وع بد مف ايماد اسرع الطرؽ لمخروج من ، ومف المؤسؼ اف طر ي المتادل  
مػػػاس? يستسػػػمماف ل الػػػ  الممػػػود رػػػذإ، ويخممػػػاف الػػػذرائي لتبريررػػػا، مثػػػؿ  ”و”   ػػػتا“الفمسػػػطيني ، اي  ركتػػػي 

 انتداـ الدعـ التربي، وعدـ ممئم  الوضي الدولي، وت وؿ اعرتماـ الا اعزم  السوري  وركذا.
مميػػوف دوعر  ػػهريا مػػف مػػػراس تفميػػر اعنفػػاؽ مػػف قبػػؿ المػػيش المصػػري، ونصػػػؼ  111قطػػاع غػػزة يخسػػر 

 ػي المئػ   ػي اوسػاط ال ػباب  91التهريب عبررا، ونسب  البطال  تصػؿ الػا  ػوالي  اقتصادإ يموـ عما تمارة
 المادريف عما التمؿ اف لـ يكف اكثر.

ارػالي المطػػاع ع يمكػف اف يت ممػػوا رػذا الوضػػي السػيس الػػا اعبػد، كمػػا اف  ركػ   مػػاس نفسػها ع يمكػػف اف 
نػػاس المطػػاع ضػػدرا تمهيػػدا لمطا ػػ  بهػػا تظػػؿ رػػد ا لمخططػػات تريػػد خنمهػػا، والخاضػػتيف ل كمهػػا، لت ليػػب اب

 بالطريم  نفسها التي اطيا ب ميفها م مد مرسي الرئيس المصري المنتخب.
الفمسطيني  التي باتت راس  رب  لزعزع  استمرار  كػـ  مػاس، تسػتتد ل  ػد مميػوف م ػتج يػـو ” تمرد“ رك  

عر ػات مسػموما، عمػا غػرار مػا ال ادي ع ر مف ال هر الممبػؿ الػذي يصػادؼ ذكػرح اغتيػاؿ الػرئيس ياسػر 
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. ولكف  رك   ع تممؾ مي ػا يػدعمها ” تمرد غزة“ تمت  نظيرتها المصري  يوـ ثمثيف يونيو ) زيراف( المنصـر
ويز ػػؼ الػػا السػػرايا لمسػػتيمس عمػػا السػػمط  ويضػػي اسػػماعيؿ رنيػػ  وبميػػ  قيػػادة  مػػاس  ػػي السػػمف، كمػػا اف 

لػديف المسػاـ المنػاح التسػكري لم ركػ ، قػد ع يمػؼ متفرمػا، امف  ماس الذي بات امف مسؤولي  كتائب عز ا
 مما يتني اننا ربما نكوف عما ابواب ممزرة ولكف  مسطيني   مسطيني   ي المطاع.

*** 
 مػػػاس?، والثػػػاني ل ركػػػ  تمػػػرد التػػػي تػػػزداد قػػػوة “رنػػػاؾ مخرمػػػاف مػػػف رػػػذا المػػػ زؽ اعوؿ بالنسػػػب  الػػػا  ركػػػ  

 راـ اهلل: و تبي   ي قطاع غزة وت ظا بدعـ سمط 
 ماس? ع راج خصومها، اي التػودة الػا “ػ الهروب الا اعماـ قد ي كؿ الخيار المرما بالنسب  الا  رك  

المماومػػ  السػػمح الػػذي اوصػػمها الػػا  ػػتبيتها التػػي مكنتهػػا مػػف الفػػوز ب غمبيػػ  مماعػػد المممػػس الت ػػريتي  ػػي 
 اعنتخابات  سب آراس متظـ المراقبيف.

توطنات اسرائيمي  قبؿ اياـ، واكت اؼ اسػرائيؿ نفمػا ت ػت ال ػدود ال ػمالي  لممطػاع اطمؽ صاروخيف عما مس
قػػد يكػػوف ا ػػد الترممػػات اعوليػػ  لهػػذا التومػػ ،  ػػاذا عػػادت  مػػاس عطػػمؽ الصػػواري   انهػػا قػػد تخمػػط اعوراؽ 

مر لممػب ممددا، وتستتيد ما تيكؿ مف  تبيتها، وت رج الميش المصري الػذي ي اصػررا، ويػدمر انفاقهػا ويتػي
 سمطتها، ويتبنا رذا التوم  بموة كتائب المساـ.

ػػػ  ركػػ  تمػػرد سػػتظؿ  ركػػ   صػػائمي  م ػػدودة التػػ ثير، طالمػػا تركػػز عمػػا قطػػاع غػػزة  مػػط، وتسػػتهدؼ  ركػػ  
 مػػاس? و ػػدرا، دوف اف تمػػس بالسػػمط   ػػي راـ اهلل، واذا كانػػت تريػػد اف تكػػوف  ركػػ   ػػتبي  تمثػػؿ ال ػػتب “

هػا اف توسػي دائػرة بيكاررػا، وتمتػد الػا الضػف  الغربيػ  وتتمػؿ عمػا اطا ػ  السػمط  الفمسطيني ب سرإ،  اف عمي
 الفمسطيني  ايضا، واع  انها ستتمؽ اعنمساـ  ي ال ارع الفمسطيني الذي تتطمي غالبي  ال تب عنهائ .

ر واخطػر اعراض الفمسطيني  الم تم  تمؼ عما اعتاب انفمار مديد، يمكف اف يتطور الا انتفاض  ربما اكب
مف سػابميها،  مػف الصػتب اف تسػتمر  ػاؿ الممػود رػذإ، واف يظػؿ ال ػتب الفمسػطيني مفمػر اعظػـ الثػورات 
 ي المنطم  مهم ا يتتيش عما  تات المساعدات الدولي  وبتض التربي  بينما اراضي  ت نهب، واقصاإ ي مسػـ، 

 وكرامت  تهاف.
 33/31/6133، رأي اليوم، لندن
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 مؤمف بسيسو
ك ػػؼ خطػػاب اسػػماعيؿ رنيػػ ، رئػػيس  كومػػ  غػػزة ونائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي ل ركػػ   مػػاس، مػػؤخرا، 

 وتداعيات  المبا رة، عف عمؽ اأزم  التي يتاني منها الم روع الوطني الفمسطيني.
(3) 

 في موقفيم إزاء الخطاب انقسم الفمسطينيون إلى رالرة أقسام:
سـ اأوؿ، يتمثؿ  ي  رك   تا و مفائها، الذيف لـ يروا  ي الخطاب اي مديد، بؿ عدموإ خطابػا اسػتهمكيا الم

 منفصم عف الواقي.
امػػا المسػػـ الثػػاني،  ػػيكمف  ػػي بتػػض الفصػػائؿ التػػي رات  ػػي الخطػػاب عناصػػر ايمابيػػ  واضػػ   يمكػػف البنػػاس 

  اعنمسػاـ السياسػػي والمغرا ػػي الػذي يهػػيمف عمػػا عميهػا لمهػػ  انهػاس اأزمػػ  الفمسػػطيني  الداخميػ  وطػػيم صػػف 
 .1110 ياة الفمسطينييف منذ منتصؼ عاـ 
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 يما يتمثؿ المسـ الثالث  ي المؤيديف لمخطػاب بػم ت فػظ مػف ابنػاس  مػاس وانصػاررا، الػذيف راوا  يػ  خارطػ  
 طريؽ لتبور المر م  المادم .

ي المتالمػ  السػمبي  التػي ا ػتمؿ عميهػا موقػؼ  ػتا بيت المصيد  ي اطار ممم  المواقؼ وردود الفتؿ يكمف  
و مفائهػػا، والتػػي انطػػوت عمػػا قوالػػب مػػارزة وردود  تػػؿ مسػػبم  التمهيػػز، ولػػـ ي ػػذم عػػف ذلػػؾ سػػوح الميػػادي 
سػػفياف ابػػو زايػػدة الػػذي قػػدـ رؤيػػ   خصػػي  مهمػػ  ذات سػػمت ايمػػابي تػػنـ عػػف قػػراسة واعيػػ  لف ػػوح ومضػػموف 

 الخطاب.
اسػػي   ػػػإف قػػراسة خطػػاب رنيػػػ  بدقػػ  وتمتػػػف تك ػػؼ عػػف امكانيػػػ  عاليػػ  علتمػػػاط ولػػئف  ػػئنا الموضػػػوعي  السي

ػ   مػػاس و مػا لمنطػػوؽ الخطػاب الػػذي مػاس مرنػػا وانسػيابيا، بمػػا يفػػتا  الم ظػ  التاريخيػػ  الرارنػ  واسػػتثمار تومم
 مدخم واستا ت داث التمارب الداخمي واستتادة التوا ؽ الوطني الفمسطيني المن ود.

سػنت التديػد مػف المػوح والفصػائؿ الهامػ  عمػا السػا   بتوصػيؼ الخطػاب، ودعوتهػا الػرئيس ومف رنا  مػد ا 
 عباس و رك   تا عستثمارإ والبناس عمي .

 مػيس مطموبػػا اف تتمػػدـ  مػػاس برؤيػ  مامتػػ  تتطػػابؽ ب ػػ نها المواقػؼ وومهػػات النظػػر الفصػػائمي  الفمسػػطيني  
الا استدعاس نماط اعلتماس والتوا ػؽ والتركيػز اتيمػابي عمػا  المختمف ، بمدر ما ت تد ال ام  الفمسطيني  اليوـ

أرضػػػي  توا ميػػ  تنهػػػي ال ػػػرذم   -بكػػػؿ موضػػوعي -المواسػػـ الم ػػػترك  التػػي  وارػػػا الخطػػاب، والتػػػي تؤسػػس 
الفمسػطيني  ال اليػ ، وتخػػرج الفمسػطينييف مػف عنػػؽ الزمامػ  الػذي يو ػػؾ اف يطػيا بمضػيتهـ التادلػػ   ػي ظػػؿ 

التهويد واعستيطاف اتسرائيمي  التي تتربص بهـ وتبتمي ارضػهـ وتسػرؽ ممػدراتهـ صػباح مخططات التصفي  و 
 مساس.

 
 (1) 

مف المستبتد اف ينما خطاب رني   ي تفكيػؾ عمػد اأزمػ  الفمسػطيني  الداخميػ  المسػت كم  ب ػكؿ  ػوري، او 
ف كاف مف  اف يتمكف مف ا داث نمم  نوعي   ي ممؼ المصال   الداخمي  عما المدح المنظور عما اأقؿ، وال

  ن  الماس  مػر كبيػر  ػي بركػ  المصػال   الراكػدة، وال ػداث  ػراؾ ايمػابي متػيف يزيػؿ بتضػا مػف ا باطػات 
 اأ هر الماضي ، وير ي مف مستوح اأمؿ والتوقتات بإنماز المصال   والو اؽ خمؿ المر م  الممبم .

رنيػػ   ػػي ظػػؿ المتغيػػرات اتقميميػػ  اأخيػػرة، ورػػي  ع تبػػدو  ركػػ   ػػتا  ػػي عممػػ  مػػف امررػػا لمسػػتماب  لػػدعوة
اكثر ما تكوف ررانا عما تهاوي ممومات الصمود الذاتي التي تممكها  ماس و كومتها  ي ظؿ تفكػؾ م ػور 
الممانت ، وخسارة بتض ال مفاس، وال  اؿ تمرب  اتخواف، واأزم  المالي  المترتب  عما ردـ اأنفاؽ ال دوديػ  

 ي اتيراني.وتوقؼ الدعـ المال
يبدو الفارؽ بيف رؤيتي  ماس و تا مليات اتنماذ الوطني و ؿ اأزم  الفمسطيني  الداخمي  اوضا مػا يكػوف 
برسـ خ ي  الرئيس عباس وقيادة  تا مػف الخػروج عػف طػوع "الفيتػو" اأميركػي ازاس ايػ  م اولػ  مػادة تنهػاس 

ف منظمػػػ  الت ريػػػر مػػػف ز ػػػؼ  ركتػػػي  مػػػاس اعنمسػػػاـ الفمسػػػطيني الػػػداخمي مػػػف مهػػػ ، ورغبتهػػػا  ػػػي ت صػػػي
غمقهػػػػا  ػػػػي ومػػػػ  اي م اولػػػػ  لتغييػػػػر بنيتهػػػػا وتركيبتهػػػػا التنظيميػػػػ  او تتػػػػديؿ مسػػػػاررا  والمهػػػاد اتسػػػػممي، وال

 وبرناممها السياسي مف مه  اخرح.
وركػػذا، و ػػي اطػػار تخفيػػؼ  ػػدمة الضػػغط والمتارضػػ  اأميركيػػ ،  ػػإف عبػػاس و ػػتا يرغبػػوف  ػػي قصػػر مفهػػوـ 

مراس اعنتخابات الرئاسي  والت ػريتي  ع غيػر،  يمػا تريػد  مػاس مػا المصال    عما ت كيؿ  كوم  كفاسات وال
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رو اكثر مف ذلؾ، وبيف رذيف الموقفيف تراوح اأزم  الوطنيػ  الفمسػطيني  مكانهػا، ويبمػا الفمسػطينيوف ممػددا 
 عما رصيؼ اعنتظار.

لكف المصال   ال م  تتطمب عمما  امم لكؿ  ال كوم  واعنتخابات ركناف مهماف واساسياف مف دوف  ؾ،
مسببات اأزم  وبواعث اعنمساـ، رغػـ قناعػ  الكثيػريف اف المصػالا الفصػائمي  الضػيم  ع ت تمػؿ ولػوج درب 

 ال راك  والو اؽ ود ي ثمف المصال   ال امم .
 
 (1) 

ف م زقهػػا الػرارف عوضػا عػػف تبػدو السػا   الفمسػطيني  اكثػػر مػا تكػوف  امػػ  الػا مبػادرات عمميػػ  تخرامهػا مػ
 الخطابات المفظي  التي ت رسي اأصوؿ والمواعد النظري    سب.

المانب النظري مهـ ومطموب، وي كؿ  طر المس ل  اأوؿ، ويمثؿ الخطوة اأولا عما طريؽ ال ؿ، اع ان  
الوطنيػػ  المتضػػمن   سػػرعاف مػػا يفمػػد بريمػػ  وقيمتػػ  اذا لػػـ يػػتـ ال اقػػ  بالمانػػب التممػػي الػػذي تكتمػػؿ بػػ  الرؤيػػ 

 مليات ال ؿ المبا ر والتمج النامز.
مػػف رنػػا ت ػػتد ال امػػ  الػػا تمتيػػد خطػػاب رنيػػ ، الػػذي يتبػػر عػػف موقػػؼ  مػػاس الرسػػمي، عمػػا صػػتيد عممػػي 
راسػػ  عبػػر بمػػورة م ػػاورإ الرئيسػػ   ػػي اطػػر وقنػػوات تنفيذيػػ  تضػػمف ترممتهػػا عمػػا  ػػكؿ برنػػامج عمػػؿ ينػػتظـ 

 المر م  الممبم . التمؿ الوطني الفمسطيني اباف
انطمقػػػا مػػػػف ذلػػػػؾ، ينبغػػػػي اف ت ػػػهد الممػػػػاسات البينيػػػػ  وال ػػػػوارات الثنائيػػػ  بػػػػيف  صػػػػائؿ الػػػػوطني واتسػػػػممي 
الفمسػػطيني كثا ػػ  نوعيػػ  خػػمؿ اأيػػاـ المادمػػ ، كػػي ي صػػار مػػف بتػػدرا الػػا تهيئػػ  اأمػػواس امػػاـ  ػػوار وطنػػي 

ي، ويبػػذر بػػذور ال ػػراك  الوطنيػػ ، ويتػػولا رسػػـ  ػػامؿ ي ػػهد اسػػداؿ السػػتار عمػػا كارثػػ  اعنمسػػاـ ب ػػكؿ نهػػائ
 الرؤح والم ددات الكفيم  بإعادة صياغ  الواقي الفمسطيني الداخمي عما اسس وطني  سميم .

 
 (9) 

لػو كنػت  ػػي موقػي رنيػػ  أدرمػت ضػػمف الخطػاب كممػػ  وا ػدة تتمػػف اسػتمال  ال كومػػ   ػي غػػزة وتضػتها بػػيف 
ممي ، وت ػػكؿ بػػادرة  سػػف نيػػ  تمػػاإ اعػػمس  ػػرص نمػػاح ال ػػوار يػػدي  ػػتبنا وقػػواإ و صػػائم  الوطنيػػ  واتسػػ

 الوطني.
مبػار الػرئيس عبػػاس  ورػو مػا مػف  ػػ ن  اف يػد ي باتمػاإ ا ػػداث نممػ  نوعيػ  باتمػػاإ انمػاز ممػؼ المصػػال  ، وال
 و رك   تا عما تبني خطوات ممابم  تتومج بإعادة الم م  بيف  طري الوطف الفمسطيني  ي نهاي  المطاؼ.

مكاف الرئيس عبػاس أعمنػت  ػور اسػتماعي لمخطػاب عػف ارسػاؿ و ػد ر يػي الػا غػزة لمم ػارك   ػي  ولو كنت
  وار وطني  امؿ، ووضي الترتيبات الفني  لتطبيؽ اتفاؽ المصال  .

 الثابػػت اأرػػـ  ػػي الػػوعي الفمسػػطيني اف انهػػاس اعنمسػػاـ وت ميػػؽ المصػػال   الداخميػػ  ي تػػاج الػػا انفػػاذ اترادة 
داخميػػػ    سػػػب، ووضػػػي المصػػػم   الوطنيػػػ  التامػػػ   ػػػوؽ كػػػؿ المصػػػالا الفصػػػائمي  واععتبػػػارات الفمسػػػطيني  ال
 ال خصي .

 ػػػي كػػػؿ اأ ػػػواؿ،  ػػػإف  مػػػاس المػػػت بػػػالكرة  ػػػي ممتػػػب الػػػرئيس عبػػػاس، وكمنػػػا امػػػؿ  ػػػي اف يتػػػدارس الػػػرئيس 
رح التػػي يتػػيش الموقػػؼ بتنايػػ ، ويبتػػدر موقفػػا  ػػماعا تمػػاإ انمػػاذ ال ػػتب الفمسػػطيني المنمسػػـ مػػف م نتػػ  الكبػػ

  صولها السوداس  اليا.
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 (2) 
 تمؼ  ماس اليـو  ي اطار عمقتها مي الناس والممارير داخؿ قطاع غزة عما مفترؽ طرؽ.

لمػػػػد بمػػػػ  ال صػػػػػار المضػػػػروب مػػػػػف المسػػػػوة و ػػػػػدة األػػػػـ والمتانػػػػاة مبمغػػػػػا صػػػػتبا عمػػػػػا المسػػػػتوح اتنسػػػػػاني 
 وبؤسا وترديا.واعقتصادي، وبات الناس اليـو  ي اكثر ا والهـ سوسا 

لذا،  إف المبوؿ باستنساخ مصاعب وتتميدات المر م  الرارن  كي تنس ب عما المر م  المادمػ  ي ػكؿ خيػارا 
 صتبا تنتفي مت  الصبغ  الموضوعي  والرؤي  المنطمي .

 وباستمراس موضوعي بيف يدي المر م  وصتوبتها  إف  ماس تمد نفسها اليـو اماـ خياريف اساسييف:
لتمؿ عما تممس اع تيامات المتي ي  لمناس  ي المطاع، وتو ير المساعدات المالي  الكفيمػ  بتػ ميف اأوؿ، ا

 ال ياة الكريم  لهـ وأطفالهـ.
الػا مضػاعف  المهػود الوطنيػ   -بالتػالي-اما الثػاني،  يترتػب عمػا التمػز عػف التمػاس الخيػار اأوؿ، ويمػود 

دوف -بمػػػا يػػػد ي باتمػػػاإ انهػػػاس ال صػػػار،  النػػػاس ي ػػػكموف باتمػػػاإ انمػػػاز صػػػفم  المصػػػال   مػػػي  ركػػػ   ػػػتا، 
راس المػػاؿ اأساسػػي أي  ركػػ  او  صػػيؿ وطنػػي، ومػػف اومػػب الوامبػػات اسػػتفراغ الوسػػي مػػف امػػؿ  -مػػداؿ

 التمرب منهـ و ؿ م كمتهـ والتخفيؼ مف متاناتهـ قدر اتمكاف.
ومتطيات الواقي بغيػ  اعػادة تصػ يا  الخيار الثاني ي كؿ الخيار اأنسب وطنيا، واأكثر تما يا مي ظروؼ
 مسار التمق  مي الناس، وموامه  ت ديات ومتطمبات المر م  المادم .

 
 (5) 

 ػػي ت ػػػخيص وتوصػػػيؼ ازمػػػ  الم ػػروع الػػػوطني الفمسػػػطيني ينبغػػػي اععتػػراؼ، وبػػػدوف مكػػػابرة، بػػػ ف السػػػا   
المػػػدرة النػػػامزة عمػػػا اتيػػػاف ال ػػػؿ  الفمسػػػطيني  بفصػػػائمها المختمفػػػ  و ػػػرائ ها ومنظماتهػػػا الممتمتيػػػ ، ع تممػػػؾ

الموضػػوعي ال ػػامؿ الػػذي يتػػولا اعػػادة صػػياغ  الواقػػي الفمسػػطيني، رؤح وبػػرامج ورياكػػؿ، عمػػا اسػػس مديػػدة 
 وسميم .

ع مفر مف اععتراؼ ب ف المضي  الفمسطيني  تتيش  ال  ارتكاس غير مسبوق ، واف بوصم  الت ػرر الػوطني 
ا الزيػػػػ  واعن ػػػػراؼ لصػػػػالا م ػػػػروع السػػػػمط  الخاضػػػػت  ل ػػػػروط  ػػػػي الػػػػوعي الممتػػػػي الفصػػػػائمي قػػػػد اصػػػػابه

ممسات وم ددات اع تمؿ.  وال
قميميا ودوليا، واعستواس عما قيـ ومفػاريـ الت ػرر  وع ريب  ي اف اعادة اععتبار لممضي  الفمسطيني  م ميا وال

 ػػامم  بتيػػدا عػػف الػػوطني،  ػػي ظػػؿ المتطيػػات والظػػروؼ الرارنػػ ، يمتضػػي اعن يػػاز الػػا  مػػوؿ اسػػتراتيمي  
اتمػػراسات التكتيكيػػ  او ال مػػوؿ الترقيتيػػ  التػػي تممػػس السػػطا دوف المػػورر، والمػػوذ ب بػػؿ المصػػالا الوطنيػػ  
عمس اأمندة الفمسػطيني  الخالصػ ، ورػذا امػر ممػؿ ومهمػ  عظيمػ  دونهػا الكثيػر  الفمسطيني  التميا   سب، وال

 مف التنت والمهد والتض يات.
التمج ال امؿ يمتضي خروما مف نفؽ اوسمو ونتائم  الكارثي  عما قضيتنا وم روعنا ال ؿ اتستراتيمي او 

عػػادة قولبػػ  النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني مػػف مديػػد بمػػا يتناسػػب مػػي مهػػاـ وظػػروؼ مر مػػ  الت ػػرر  الػػوطني، وال
ي ثمػػف الػوطني، وتو يػد الػرؤح والبػرامج النضػالي   ػي اطػار برنػامج وطنػي  مسػطيني م ػترؾ، واعسػتتداد لػد 

ورػػػذا ال ػػػؿ متتػػػذر  اليػػػا بػػػالنظر الػػػا غيػػػاب اترادة  موامهػػػ  المواقػػػؼ والسياسػػػات اأميركيػػػ  واتسػػػرائيمي .
السياسػػػي  لػػػدح بتػػػض اطػػػراؼ المتادلػػػ  الفمسػػػطيني ، وطبيتػػػ  المهػػػاـ الوظيفيػػػ  المرتبطػػػ  بتمػػػؿ واصػػػؿ ن ػػػ ة 

اؼ النزؼ الفمسطيني المسػتمر، وت ػكيؿ السمط ، ما يمودنا اليوـ الا امتراح  موؿ مر مي  متوا ؽ عميها تيم
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 اضػػن  وطنيػػ  توا ميػػ  قػػادرة عمػػا د ػػي وتتزيػػز وتطػػوير رؤح وبػػرامج ذات طػػابي اسػػتراتيمي خػػمؿ المر مػػ  
وعميػػ ،  ػػإف المصػػال   المطرو ػػ  برسػػـ التوا ػػؽ الػػوطني التػػي تسػػت ثها الفصػػائؿ الفمسػػطيني  اليػػـو  المادمػػ .

 عما الطريؽ   سب. ت كؿ بداي  الم وار، والخطوة اأولا
 31/31/6133، الجزيرة نت، الدوحة

 
 
 

 المتحدة أن تدعم السيسي في مصر عمنا الوالياتيجب عمى  76
 د. رؤوبيف باركو

التػػي تػػػدعـ  كومػػ  الفريػػػؽ ” مبهػػػ  اعنمػػاذ“اميػػرة التػػادلي  ػػػاب  مثمفػػ  مصػػػري  ذكيػػ  لطيفػػ ، تمثػػػؿ ب ػػماع  
تػػديؿ لمدسػػتور تفضػػي الػػا انتخابػػات ديممراطيػػ  مديػػدة. السيسػػي المؤقتػػ   ػػي مصػػر، والتػػي تسػػتتد لخطػػوات ت

ومػػف المػػدرش اف ن ػػارد صػػورة م اربػػ  رػػذإ المػػراة الذكيػػ  لظمميػػي اعسػػمـ ب ػػماع  و كمػػ  عمػػا  ا ػػات 
الػذيف يػروف  كػـ اعخػواف المسػمميف ” مبهػ  اعنمػاذ“المتادي ، وري تتبر عف ممييف مؤيدي ” المزيرة“ بك  

  عما مصر. اف السيدة التادلي تممد وتضرب م كػررة ذلػؾ بػرغـ اعرانػات ال ػو يني  اعستبدادي الديني كارث
 المومه  اليها مف قبؿ مذيتي ال بك  ومف قبؿ اعدائها اعسممييف عما ال ا  .

مي مبارؾ اصبا م مرو المماسات  ي الم ط  المطري  ي ديروف  مم  دعـ مطمؽ لمخواف المسمميف،  ي  منذ خ 
مابمت واستطمعات ميداني  تتميز باعن ياز عما  كوم  مصر المؤقت . و ي الموامهات مي اطار سمسم  م

السػيدة التػادلي يػ توف دائمػا ب صػػ اب ل ػا ظمميػيف يسػتتمموف عميهػا التنػػؼ الكممػي المسػتتمي الػذي ينبػػي 
 ذإ المغ .مف كونها امراة، بصورة سا رة.  مو انهـ وامهوا رمم  تا لو كاف خصما لما استتمموا ر

ع يومد كهذإ البرامج لي ثبت ماذا ي دث لو عاد اعخواف المسمموف الػا ال كػـ. آنػذاؾ سػتتود السػيدة التػادلي 
الػػػا المطػػػب  وتػػػذرب سػػػيرا عمػػػا اأقػػػداـ لم ػػػراس )أنػػػ  ع يمػػػوز لمنسػػػاس اف يسػػػمف السػػػيارات ب سػػػب اعسػػػمـ 

الػػػا اعمػػػا رامتهػػػا ب مػػػاب ونمػػػاب المتطػػػرؼ(. وستضػػػطر الػػػا  ػػػراس  اماتهػػػا ممتفػػػ  مػػػف اخمػػػص قػػػدمها 
البا ثػػ  ” المزيػرة“والمفارقػػ  رػي اف اميػر قطػر، مالػؾ م طػ  ”. لمزيػد اأمػف  مػط“مصػ وب  ب خيهػا الصػغير 

عػػف الديممراطيػػ ،  كػػـ عمػػا ال ػػاعر المطػػري م مػػد التممػػي بالسػػمف المؤبػػد الػػذي اسػػت بدؿ بػػ  ع ػػروف سػػن  
 ػػػي  ػػػيف يطمػػػب اف ي فػػػرج عػػػف مراسػػػمي الم طػػػ  الػػػذيف سػػػمف بتهمػػػ  ارانتػػػ  والػػػدعوة الػػػا اسػػػماط  ب  ػػػتارإ 

 ي رضوف عما السيسي.
و ي اثناس ذلؾ يواصػؿ اعخػواف المسػمموف امػراس مظػاررات ضػخم  عمػا ال كومػ  المؤقتػ   ػي  ػوارع المػدف 
المصري  وتنفيذ عمميات قاتم  عما قوات اعمف  ي سػيناس و ػي داخػؿ مصػر. ويمػوؿ المثػؿ التربػي: ضػربني 

وركػػذا يسػػارع اعخػػواف الػػا ال ػػكوح التاليػػ   ػػي وسػػائؿ اععػػمـ مػػف مػػرائـ قػػوات ”… ي وا ػػتكاوبكػػا وسػػبمن
 ”.اأبرياس“اعمف عما المدنييف 

يمػػػـو اعخػػػواف المسػػػمموف امف بمهػػػود ضػػػخم  ليمتمػػػوا السيسػػػي خائنػػػا  ػػػي التػػػالـ التربػػػي اعسػػػممي وخادمػػػا 
بػػػالطبي. وتمػػػوؿ دعػػػاوح اعخػػػواف المسػػػمميف اف  عمريكػػػا واسػػػرائيؿ والػػػدوؿ التربيػػػ   ػػػي الخمػػػيج مػػػا عػػػدا قطػػػر

التسػػكري، دور مصػػر الرائػػد  ػػي التػػالـ ” اعنمػػمب“السيسػػي انهػػا بمسػػاعدة الػػدوؿ التربيػػ  الخائنػػ  المؤيػػدة لػػػ 
التربػػي ورػػو يضػػ ي بفمسػػطيف والمػػدس لصػػالا اسػػرائيؿ والوعيػػات المت ػػدة ممابػػؿ المسػػاعدة اعمريكيػػ . ولهػػذا 
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صػمودنا  ػي السػويس “اسبوع المدس?  تار: “ات اعخواف  ي ع تاتهـ  ي اطار كتب الم اركوف  ي مظارر 
 طريمنا الا المدس?.

اعتيػػد  ػػي  ممػػات الما يػػا اف مػػف ي ظػػا با تضػػاف السػػيد وقبمتػػ  ي صػػؿ بتػػد ذلػػؾ عمػػا رػػراوة بيسػػبوؿ عمػػا 
طػػر يف اعسػػممييف  ػػي راسػ  ت ر مػػ  الػػا الم ػػيـ باعتبػػارإ خائنػػا. وقػػد يكػػوف اعمريكيػػوف الػػذيف يتممػػوف اف المت

كػي يضػمموا ” ا تضػان  وتمبيمػ “مصر يكررونهـ ا د الكرإ، قد  اولوا دعـ السيسي سرا والتنكػر لػ  عمنػا دوف 
 اعخواف  ي مصر. لكف رذا ع ينما  ي ال ميم  يا اوباما.

الت ػػريض قبػػؿ ايػػاـ متػػدودة منػػد قائػػد ال ركػػ  اعسػػممي   ػػي اسػػرائيؿ ال ػػي  رائػػد صػػمح ايضػػا نفسػػ  ل ممػػ  
 ػػػي ” بػػػم  ػػػدود“التمفزيػػػوني الم ػػػترؾ بػػػيف اعخػػػواف عمػػػا ال كومػػػ  المؤقتػػػ  المصػػػري . و ػػػي اطػػػار برنػػػامج 

عػػرض صػػمح مرسػػي عمػػا انػػ  نسػػؽ متػػ  خطػػوات لت ريػػر  مسػػطيف والمػػدس واأقصػػا وعػػرض ” المزيػػرة“
 السيسي عما ان  خائف لمسمـ.

عما ان  يبيتهمػا ” المزيرة“مصر، وي مدـ السيسي  ي  اف امريكا واسرائيؿ رما عدو عند ممييف المسمميف  ي
 مسػػػطيف والمػػػدس، ويضػػػرب  مػػػاس وانػػػ  بنضػػػال  التسػػػكري البطػػػولي ي ػػػبط مطالػػػب السػػػمط  الفمسػػػطيني  بػػػػ 

يمػػػب عمػػػا الوعيػػػات المت ػػػدة اف تػػػدعـ السيسػػػي عمنػػػا كػػػي ع ت ػػػد ي الػػػا دروس المصػػػ  اليهوديػػػ  ”. التػػػودة“
 ت كؿ  ي مصر سمك   اسدة وتتمما ضربات ويطردونها مف البمدة تماما.المديم :  هي  ي نهاي  المطاؼ س

 31/31/6133، اسرائيل اليوم
 

 مسبوقة غيرحماس.. في أزمة  73
 تسفي برئيؿ
كانػػػت ال مػػػ  التػػػي قػػػدمتها ايػػػراف لخالػػػد م ػػػتؿ مميمػػػ  وواضػػػ   عنػػػدما قالػػػت: "ن ػػػف م ػػػغولوف امف بال ػػػ ف 

مػدر ت ميػؿ الزيػارة الػا امػؿ ع ػؽ". كمػا يمػوؿ ا مػد يوسػؼ، الػذي السػوري وببنػاس عمقاتنػا الدوليػ ، ولهػذا ي
كاف مست ار اسػماعيؿ رنيػ ،  ػإف رػذا رػو المػواب الػذي تممػاإ و ػد " مػاس "الػا طهػراف  ينمػا عػرض عمػا 

 المسؤوليف اتيرانييف طمب م تؿ زيارة ايراف لتسوي  الخم ات.
والمطيتػ  بينهػا وبػيف المنظمػ   ػب  مطممػ ، لكنػ   غضب ايػراف مػف انتمػاد " مػاس" لنظػاـ اعسػد لػيس مديػدًا،

زيػػػد امف اعتبػػػار مديػػػد:  ػػػايراف رو ػػػاني تفضػػػؿ الػػػدخوؿ مػػػف البػػػاب الػػػرئيس لم ػػػرؽ اعوسػػػط ع عػػػف طريػػػؽ 
 منظمات تتتبر عدوًا لػ "التيار المركزي". ورذإ بالضبط م كم  " ماس".

، كما قاؿ ا د كبػار مسػؤولي المنظمػ ، وع ت تي الركم  اعيراني  بتد اف  كمت مصر باتعداـ عما " ماس"
 تسما اعردف لػ " ماس" ب ف تن    يها  رعًا ن طًا.

والا ذلؾ ت وؿ قطر  ي ال ميم   يئًا قميًم مف الماؿ، وقػد التزمػت بػ كثر منػ ، لكػف  ينمػا ي غمػؽ متبػر ر ػا 
ت اماـ نمػؿ مػواد البنػاس، يصػبا وي فتا بصورة غير منظم  ) هو مغمؽ منذ ثمث  اياـ( وتراكـ اسرائيؿ صتوبا

 لممساعدة المطري  متنا عممي قميؿ.
 ا ضيؼ الا اعزم  ال ديدة  ي التمقات بالدوؿ التربي   ي المدة اعخيرة تهديد داخمي ايضا.

التي نممت اسمها مف  رك  تمرد المصري  التػي ا ػدثت الت ػوؿ  ػي تمػوز مػف  –وقد بدات  رك  "تمرد غزة" 
 ػػد لتظػػاررات ا تماميػػ  ضػػخم  يتوقػػي اف تػػتـ  ػػي ال ػػادي ع ػػر مػػف ت ػػريف الثػػاني، ورػػو ت  –رػػذا التػػاـ 

 الذكرح السنوي  لموت ياسر عر ات.
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وقد بداوا  ي صف   "تمرد غزة"  ي اعنترنت يمتر وف عما السكاف اف ي تػدوا طتامػًا لسػبت  ايػاـ منػذ ال ػادي 
 ت " ماس" المسم  .ع ر مف ت ريف الثاني والبماس  ي البيوت خ ي  رمـو قوا

 "مف يخرج مف البيت يفتؿ ذلؾ عما مسؤوليت "، ت  ذر ال رك .
وقد بيمنت مت دث  ال رك ، رنػد التربػي،  ػي لمػاس صػ ا ي لم طػ  "دريػـ" المصػري ، اف  ركػ  تمػرد تنػوي اف 

 تفضي الا اسماط  كـ " ماس" بسبب سموكها الممتي وأنها "اصب ت ذراعا ت مي اسرائيؿ".
ع غزة ظهرت ع رات ال تارات المداري  تدعو الا اسماط " مػاس"، وتت ػدث تمػارير صػ ا ي   ػي و ي  وار 

 ص ؼ  ي الضف  عف ادعاسات مواطنيف  ي غزة   ؿ اعدارة و مداف اأمف ال خصي  ي المطاع.
وورد  ػػي ا ػػد التمػػارير ال ػػديث عػػف  ػػاب غػػزي قتمتػػ  ممموعػػ  بمطميػػ  ا تفمػػوا عمػػا قبػػرإ بتػػد ذلػػؾ بتنػػاوؿ 

 لت اس، دوف اف تفتؿ قوات اأمف  يئًا، بؿ انها منتت ن ر ال ادث  لمني  دوث غضب عاـ.ا
ع تنظػػر " مػػاس" بتػػدـ اكتػػراث الػػا التهديػػد الػػداخمي.  فػػي اعسػػبوع الماضػػي امتمػػي  ػػي ا ػػد المسػػامد قػػادة 

لموامهػػ  مهػػاز اأمػػف  ػػي غػػزة مػػي م مػػود الزرػػار ووزيػػر الداخميػػ ،  ت ػػي  مػػاد، لمتبا ػػث  ػػي طػػرؽ التمػػؿ 
 ن طاس "تمرد غزة".

وطمب  ماد المسؤوؿ عف اعمػف الػداخمي مػف قػادة المػوات اسػتتماؿ المػوة "واطػمؽ النػار عمػا قػادة الن ػطاس 
واضطر الزرار الا التدخؿ والا تبياف اف  ماد ع يمصػد  ػي ال ميمػ  اطػمؽ النػار عمػا  ت باط مؤامرتهـ".

 الن طاس بؿ استتماؿ ال دة  مط.
عثناس انت رت قوات امف " ماس"  ي  وارع غزة. ويمبس عدد منهـ الممبس المدنيػ  أمػؿ الػردع و ي رذإ ا

 ولمتابت  كؿ التنظيمات مف قريب.
 وقد بيمف ممثمو "تمرد" انهـ ع يخ وف الموامه ، وانهـ يتوقتوف خروج ن و مميوف م ارؾ  ي المظاررات.

س"، لكػػف ب سػػب المسػػيرات التظارريػػ  التػػي تمػػـو بهػػا يصػػتب  ػػي ال ميمػػ  اف ن مػػدر  مػػـ التمػػرد عمػػا " مػػا
الذراع التسكري  لممنظم ، وري منظم  عز الديف المساـ، وخطب اسماعيؿ رني  التدواني ،  يث عػاد ليػدعو 

 الا المماوم  المسم   ضد اسرائيؿ، يبدو اف السمط  خاص  ري التي ت ظهر عممات عصبي   ميمي .
مطوع  عف اعزم  اعقتصادي   ي المطاع التػي زادت  ػدة منػذ تػولا المػيش ليست ازم  " ماس" السياسي  م

 ال كـ  ي مصر عما ن و يهدد قدرة ال كوم   ي غزة عما ت دي  مهماتها.
وقد ا اد  اتـ عويض ، المدير التاـ لوزارة اعقتصاد  ي " ماس"، رذا اعسبوع،  ي تمريػر لػ  اف غػزة تخسػر 

بسبب ردـ اأنفاؽ وممود التمػارة مػي مصػر. وقػاؿ اف اقتصػاد غػزة، الػذي مميوف دوعر كؿ  هر  111ن و 
يتتمد نصف  عما اأنفاؽ، غير قادر عما ان اس اماكف عمؿ مديدة وليس عندإ ما يكفي مف الموارد الماليػ  

 الفا مف عاممي . 91ليد ي اأمور الا ن و 
 2المئػػ ، ويمػػؼ التصػػدير عمػػا ن ػػو ب 91ورػػي تمػػؼ عمػػا ن ػػو  1112وقػػد بمغػػت البطالػػ  ذروتهػػا  ػػي سػػن  

 بالمئ   مط مف اعنتاج.
وا ضػيؼ الػا رػذإ المتطيػػات الما ػ ، المخيفػ   ػػي  ػد ذاتهػا ايضػػا، اعػمف وكالػ  اغاثػػ  الممئػيف التػي بيمنػػت 

آعؼ عم . وتكثر  ي السا   ادعاسات ارتفػاع اسػتار  31انها ستضطر الا اعقتطاع مف المساعدة لن و 
سػػػي  ونمػػػص مػػػواد البنػػػاس والصػػػتوبات الكبيػػرة التػػػي يوامههػػػا آعؼ السػػػكاف  ػػػي الخػػػروج مػػػف المنتومػػات اأسا

 المطاع بسبب اغمؽ متبر ر ا.
تسػػتطيي اسػػرائيؿ  ػػي ظػػارر اعمػػر اف تكػػوف راضػػي  عػػف الضػػغط المسػػتتمؿ عمػػا " مػػاس" مػػف الخػػارج ومػػف 

 تي دمرت اأنفاؽ واغممت المتبر.داخؿ  وارع المطاع. الا مانب اف مزسا كبيرا مف سياستها تنفذإ مصر ال
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والمطيت  مي ايراف ايضا تمئػـ طمػوح المػدس، لكػف رػذا الرضػا يصػا ب  تهديػد ثابػت.   ينمػا تكػوف " مػاس" 
 ػػي ازمػػ   ػػديدة مػػدًا، و ينمػػا ع تكػػوف غػػزة  ػػي برنػػامج التمػػؿ السياسػػي الغربػػي،  انهػػا قػػد ت ػػاوؿ اف تمػػذب 

واري  ت ػػداث الػػرد اعسػػرائيمي املػػي. وبػػذلؾ ع تضػػر  مػػط اعنتبػػاإ بػػنمض وقػػؼ اطػػمؽ النػػار واطػػمؽ صػػ
بالمسيرة السياسي ، بؿ تطما ايضا الا ت ديد قواعد وقؼ اطمؽ نار مديدة، بؿ الا اف تضطر مصػر الػا 
تغيير سياستها. يمب عما اسرائيؿ اع ت مري تفاوضا مستمم مي " ماس"، لكف رذإ الظروؼ ت هيػ  لم مػود 

المصػال   مػػي " مػػاس" ب ػػروط مري ػ  لػػ ، واف يضػػي بػذلؾ اأسػػاس لممسػػيرة السػػممي  عبػاس  رصػػ  لتطبيػػؽ 
 التي ت تمؿ عما موا م  " ماس" ايضا.

لكف ي  ؾ كثيرا  ي اف يستتمؿ عباس او اسرائيؿ رذإ الظروؼ ك داة ضغط سياسي ،  كمرما عما يميف مف 
.  اف " ماس" ستتبخر ذات يـو
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 داف مرغميت
لـ تكف ال كوم  السابم  ت ا ظ عما تكتمها الداخمي، ومنتت تسرب اأسػرار عػف سػموكها  ػي المضػي  الذريػ  

 اعيراني .
مػػ  تركيػػب صػػورة كاممػػ   ػػدث  ػػيس مػػف التسػػريب او تمطيػػر التوميهػػات والمتمومػػات، لكػػف  ػػيئا لػػـ يبمػػ  در 

لمممهور الا اف كانت تصػري ات مػائير دغػاف ويو ػاؿ ديسػكف وغػابي ا ػكنازي. وكػاف ذلػؾ مري ػا لممميػي. 
 وتتكرر الصورة عما ن و مزئي ايضا  ي ال هر الرابي لمتفاوض بيف اسرائيؿ والفمسطينييف.

ر ػوف صػورة الوضػي كاممػ  ويب ػث  بنياميف نتنيارو وتسيبي لفني ومو ي  يتموف والم امي اسػ ؽ مولخػو يت
 آخروف عف طريمهـ  ي الظمـ مي متمومات مزئي  ع صم  بينها ومتتثرة.

اف رػػذا الػػراي غيػػر ممطػػوع عػػف ال يػػرة التػػي تصػػيب ال كومػػ   ػػي رػػذإ اعيػػاـ. أف مػػزسًا مػػف البواعػػث عمػػا 
الميكػود" تتبيػر عػف عػدـ السموؾ غير المناسب لمػوزراس ونػوابهـ واعضػاس كنيسػت مػف "البيػت اليهػودي" ومػف "

اليميف الذي يميز نظرتهـ الا التفاوض مػي ابػو مػازف؛  هػـ يتممػوف  مػط مػا يتنػا نتنيػارو ويتمػوف بمولػ  لهػـ 
 وبالنزوات التي ري دعاي  مف المانب الفمسطيني عف مانبي المتراس.

اثػار كمرمػا اعنطبػاع بػ ف  –امتمتت كتم  "الميكود بيتنا" كتادتها، و يما يبدو ك وار ثنائي مي وزير الػد اع 
التفاوض مي ابو مازف لف يؤتي ثمارًا.  الفمسطينيوف لف يمبموا ال روط اأساسي  مدا التػي تترضػها اسػرائيؿ، 

 ولف "يخرج  ميب مف رذا التيس"، كما ي ماؿ  ي المغ  التامي  التبري .
  لتػػادت السػػكين  الػػا اأسػػباط لػو اف مهػػات اعئػػتمؼ ال كػػومي تممػػت الوصػػؼ مػػف نتنيػارو ويتمػػوف ببسػػاطت

وربمػا كانػت قضػي  اع ػراج عػف السػمناس سػتبم  نهايتهػا دوف ضػميج عػاٍؿ  –التي تؤلؼ اعئػتمؼ ال كػومي 
 مدا الا  د اف وزيرا ذرب ليتظارر ضد  كومت  اماـ سمف عو ر.

غيػر م ػروع   لكف اليميف يخ ا اف يكوف نتنيارو ويتمػوف ي نومانػ ، ورػو يسػمي مػف مصػادر رسػمي  بطريمػ 
 اف التفاوض اكثر  ميمي  وذو ا تماعت ا ضؿ مما يترض  المانب اعسرائيمي.

اعتاد ابو مازف  ي اعوضاع التادي  اف ين ر تنبؤات مت ائم  تموؿ اف المهود قد است نفدت عبثا، لكنػ  رػب 
 اعسبوع اعخير خاص  ليموؿ ان  يومد تمدـ وليس كؿ  يس ضائتا.
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تنيػػارو ومػػوف كيػػري سػػيولد صػػداما كمميػػا وسياسػػيا لػػوع اف اعميػػركييف اعتمػػدوا انػػ  يومػػد وكػػاف الممػػاس بػػيف ن
 متهـ  بؿ اسرائيمي لمستمرار  ي عمد مسر  وؽ التفاوض.

وي  ػػدث تسػػريب اف ابػػو مػػازف سػػيزف اف يمبػػؿ  ػػي  ػػروط مػػا اقتػػراح التسػػوي  المر ميػػ  الػػذي يمػػوـ عمػػا ان ػػاس 
انطباعػا بػ ف لػيس كػؿ  ػيس كممػا او انػ   –ت ديػد امػؿ عتفػاؽ نهػائي لكف مػي  – مسطيف دوف  دود ثابت  

 يومد ما ي ت دث  ي .
اف السير عما غير ردح مي متطيات عدـ اليميف يؤثر  ي الدـ الذي يغمي  ي قضػي  اع ػراج عػف السػمناس 

 اعمنييف. لكف رذإ ري النتيم  ع السبب.
"  11/31/1131، "اسرائيؿ اليـو
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