
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 "بوابة المجيول"كمين  إسرائيميين وقعوا في تعرض مقتنيات جنود "القسام"
 "سيقف ليا شعر رأس كيري"عباس قد يتخذ خطوات عممية الحياة": "

 تنسيق االحتجاج معو أيضا أرئيل: البناء االستيطاني بالتنسيق مع عباس كما تم   وريأ
 أحد قادة األسرى في سجن "نفحة": تفشي أمراض السرطان بين األسرى

 "سرائيل"إعاموس يادلين: االنقالب في مصر خدم 

تحدددداول فددددت  "القدددددس العربددددي": 
مددددروان البر ددددو ي بتسددددمم إقندددداع 

  رئيس السمطةمنصب نائب 
 

 4... ص 

 3028 6/11/2013األربعاء 



 
 
 

 

 

           2ص                                    3028العدد:            6/11/2013 األربعاء التاريخ:

  السمطة:
 5 "سيقف ليا شعر رأس كيري"عباس قد يتخذ خطوات عممية : "الحياة"  2

 5 "ىآرتس": جمسة المفاوضات األخيرة تفجرت في نيايتيا  3

 6 بشأن القدس القى قبوال وترحيبًا دولياً  نمر حماد: عباس قدم اقتراحاً   4

 6  منظمة التحرير: تعمد االحتالل إىمال األسير الترابي وتركو يصارع الموت جريمة ضد  اإلنسانية  5

 7 الفمسطينية تعمن تسمميا نتائج الفحوصات السويسرية لعينات من رفات عرفات السمطة  6

 7 غزةبساسي تضيف مواد لممقاومة في مناىج التعميم األ ة في  زةالحكوم  7

 7  مسؤولية استشياد األسير حسن الترابي "إسرائيل"السمطة الفمسطينية تحم ل   8

 8 طاىر النونو: استشياد األسير الترابي يفرض أداًء مختمًفا في ممف األسرى  9

نياء االنقسام في ذكرى وفاة عرفات في حكومةال  01  8 رام اهلل تدعو إلى الوحدة وا 

 9 من الواليات المتحدةعشراوي: المفاوضات ترافقت مع ضغوطات وابتزاز   00

 9 أىم انجازات جون كيري التفاوضية األ واري تيسير خالد: االستيطان والجدار ف  02

 9 الخضري يدعو إلى حراك دولي لتفادي كار ة إنسانية في  زة  03

 01 مجاورة لمحرم االبراىيمي تدين سيطرة المستوطنين عمى مبان   في رام اهلل الخارجيةوزارة   04

  
  المقاومة:

 01 الزىار: المقاومة الفمسطينية فرضت معادلة جديدة عمى الصراع مع االحتالل  05

 01  الفصائل الفمسطينية تحم ل االحتالل مسؤولية وفاة األسير حسن الترابي  06

 00 "بوابة المجيول"كمين  ائيميين وقعوا فيإسر  تعرض مقتنيات جنود "القسام"  07

 00 إلى القيام بواجباتيا تجاه الالجئين الفمسطينيين األونرواتدعوان  "الجياد" و"جبية التحرير"  08

 02 حماس تشيد بموقف أمير قطر الداعم لمقضية الفمسطينية  09

 02 "الشعبية" تطالب السمطة باالنسحاب من المفاوضات والتوجو لمجمس األمن  21

 02 باالعتداء عمى جنازة الشييد حسن ترابي في رام اهلل الجياد" تتيم أمن السمطة"  20

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 02 "إسرائيل"دولة فمسطينية ودولة  ..اع ىو تقبل الفكرة لقيام دولتين لشعبينالصر  لب  نتنياىو:   22

 03 لبيد: موضوع القدس ليس مطروحًا لمبحث في المفاوضات  23

 04 الفمسطينيون ال يجرون المحاد ات بنوايا صادقةجدعون ساعر:   24

 04 تنسيق االحتجاج معو أيضا وري أرئيل: البناء االستيطاني بالتنسيق مع عباس كما تم  أ  25

 04 تقترح الجدار الفاصل أساسًا لمحاد ات السالم "إسرائيل"  26

 05 القدسبألف بؤرة استيطانية  رينعشعمى لجنة االستيطان التابعة لبمدية تل أبيب تصادق   27

 05 "سرائيل"إعاموس يادلين: االنقالب في مصر خدم   28

 06   "إسرائيل" تخشى تنازل ييود العالم عن ييوديتيم  29

 06 احتالل  زةحاكي فييا واسعة لمجيش اإلسرائيمي في عسقالن ي تدريبات  31

 06  اإلسرائيميفي الجيش وحدة الكوماندوز البحري القناة ال انية: تعيين قائد جديد ل  30



 
 
 

 

 

           3ص                                    3028العدد:            6/11/2013 األربعاء التاريخ:

 07 ألف مستوطن من الضفة إلى "إسرائيل" 400الواليات المتحدة الوحيدة القادرة عمى إعادة ىابر:   32

 07 منطقة البحر األحمر والخميج أصبحت بصدارة االستراتيجية اإلسرائيميةُمحمل إسرائيمي:   33

  
  األرض، الشعب:

 07 إصابة فتى مقدسي برصاصة في الرأس أطمقيا عميو جنود االحتالل  34

 08 " تمييدا لتسميم ج امينيماألرقامشييدا من "مقابر  36" لذوي DNAفحوصات " إجراء  35

 08 أحد قادة األسرى في سجن "نفحة": تفشي أمراض السرطان بين األسرى  36

 09 حسن الترابي في نابمس الشييداألسير يشيعون  الفمسطينيين آالف  37

 09 الترابياألسير عقب استشياد  حالة من الغميان تعم السجون اإلسرائيمية  38

 21 في الخميل المستوطنون يستولون بالقوة عمى  ال ة مبان  حول الحرم اإلبراىيمي  39

 21  ىولندا في سطينيةحول القضية الفمميرجان إختتام فعاليات   41

 21 وتحميل األونروا المسؤولية  مشروع البنى التحتيةمخيم عين الحموة: استياء من بطئ تنفيذ   40

 20 عمى تقميص مساعدات األونروااحتجاجًا  الباردنير  مخيم فيب عام إضرالبنان:   42

 20 "حقوق مكتسبة وتنفيذ منقوص ..الممرضون الفمسطينيونلبنان: ندوة بعنوان "  43

  

  : اقتصاد

 22 مميون دوالر 600خسائر "الصناعات الخشبية" منذ الحصار تفوق الد زة:   44

  

  : مصر

 22 فمسطينيين في شمال سيناءالجيش المصري يعتقل  ال ة   45

  

  األردن: 

 22 األقصىالمسجد لنزع السيادة اإلسالمية عن  "ليكودي"الفرحان يحذر من مقترح إسحاق   46

  

  عربي، إسالمي:

يران و  47  23 ة النووية بالشرق األوسطتشارك في اجتماع سري حول األسمح "إسرائيل"دول عربية وا 

 23 "العربية لحقوق اإلنسان": شركة أمن إسرائيمية تعمل في مصر والخميج العربي  48

 24 دينية األقصى سيشعل حرباً  المسجد "التعاون اإلسالمي": تقسيم  49

 24 "اتحاد األطباء العرب": ساعات ويضيع المسجد األقصى لجنة القدس في  51

 25 "قطر الخيرية" تفتت  مشروعين لدعم قطاع الصيد بغزة  50

  

  دولي:

 25 المحاد ات اإلسرائيمية الفمسطينية تواجو صعوبات :كيري  52

 25 طن تصرف النظر عن تيديدات عريقات باالستقالة وتنفي وجود خطة سالم أميركيةواشن  53

 26 مطالبات في البرلمان البريطاني باالعتذار لمفمسطينيين  54



 
 
 

 

 

           4ص                                    3028العدد:            6/11/2013 األربعاء التاريخ:

 26 إدخال مواد البناء "إسرائيل"مشروعا إنشائيًا توقفت بسبب منع  20األونروا:   55

  
  مختارات:

 27 ماليين طفل عربي بال تعميم ستةأك ر من   56

 27 بوتين يوقع قانونا يعاقب ذوي "اإلرىابيين"  57

  
  حوارات ومقاالت:

 28 دناف أبو عامرع... "حماس" تحكم سيطرتيا عمى  ز ة.. بمصالحة السمفي ين  58

 31 رشاد أبو شاور... االستيطان متواصل..والعجز أيضا!  59

 32 اليئور ليفي... القدس عمى مائدة البحث ىكذا تجري المفاوضات في الغرف المغمقة  61

 33 ايتاف هابر... المستوطنات قريبًا سيضغط األميركيون إلخالء  60

  
 34 :كاريكاتير

*** 
 

 رئيس السمطة مروان البر و ي بتسمم منصب نائب تحاول إقناع فت  "القدس العربي":  1
قيػػادة اللر ػػر قػػررت ت ثيػػؼ التوامػػؿ مػػ  ‘الثالثػػاء بػػاف  أمػػسوليػػد عػػوض: مػػرح ملمػػود العػػالوؿ  –راـ اهلل 

قػػػابعيف مػػػي معػػػتقالت ايلػػػتالؿم ومػػػي مقػػػدمترـ األسػػػير مػػػرواف البر ػػػوثي وذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ تنظػػػيـ األسػػػرل ال
زيارات مف قبؿ أعضاء اللجنر المر زير والمجلس الثوري لللر ػرم  امػرو وأف قضػير األسػرل تلتػؿ المػدارة 

ر ػػر ات ػػذت م  اشػػفا مػػي تمػػريلات إذاعيػػر أف ايجتماعػػات األ يػػرة للل’بالنسػػبر للػػرئيس عبػػاس ولر ػػر مػػت 
م ومشػػػػيراو إلػػػم أنػػػػا تػػػػـ إجػػػراء ايتمػػػػايت مػػػػ  الجرػػػػات ذات ’قػػػراراو بضػػػػرورة زيػػػػارة البر ػػػوثي بشػػػػ ؿ مسػػػػتمر

اي تمػػػاص مػػػف أجػػػؿ تجريػػػز الترتيبػػػات رجػػػراء تلػػػؾ الزيػػػارةم معبػػػرا عػػػف أملػػػا مػػػي اف تػػػتـ موامقػػػر سػػػلطات 
 ’.وذلؾ لالطمئناف علم ملر األسير البر وثي‘ايلتالؿ علم الزيارة 

السػػػالر  إلػػػممػػػرواف البر ػػػوثي عضػػػو اللجنػػػر المر زيػػػر للر ػػػر مػػػت   األسػػػيرعػػػاد اسػػػـ مػػػلر بمػػػا تقػػػدـم  علػػػم
 يتولم منمب نائب الرئيس الفلسطيني ملمود عباس. أف إم انيرالسياسير الفلسطينير مف بوابر 

لعبػػاس  وتوامػػؿ قيػػادات مػػي لر ػػر مػػت  منرػػا اعضػػاء مػػي اللجنػػر المر زيػػر طػػرح م ػػرة تعيػػيف البر ػػوثي نائبػػا
 ػػوف ذلػػؾ التعيػػيف سػػي وف اداة ضػػاط علػػم اسػػرائيؿ والمجتمػػ  الػػدولي ’ يمػػطياد عمػػفوريف بلجػػر والػػد‘

 .مب نائب الرئيسلالمراج عف البر وثي  ونا يتولم من
الردؼ الثاني مف ذلؾ الطرح هو قط  الطريؽ علم بعض اعضػاء اللجنػر المر زيػر وقيػادات مػي اللر ػر  أما

اذا مػػػا  ػػػادر  عبػػػاس يي سػػػببم سػػػواء اذا مػػػا امػػػر علػػػم موقفػػػا عػػػدـ الترشػػػ   تتطلػػػ  الػػػم منمػػػب الػػػرئيس
لالنت ابات الرئاسير القادمرم او اذا ما  ادر ذلؾ الموق  بسبب وضعا الملي ليث يبلغ الرجػؿ مػف العمػر 

 عاما.  78
يؾ القيادي الذي يتوي  لاليا عزيز الدو  –وبلسب القانوف األساسي الفلسطيني مإف رئيس المجلس التشريعي 

يتػػولم مباشػػرة مػالليات رئػػيس السػلطر مػػي لالػػر اسػتقالر عبػػاس او عجػز  عػػف ممارسػػر  -مػي لر ػػر لمػاس
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ماللياتا سواء جراء مرضا او وماتام مي ليف يتولم عبد ربا اميف سر اللجنر التنفيذير رئاسر اللجنػر  لفػا 
 لعباس اذا ما لدث لا اي م رو .

 6/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 "سيقف ليا شعر رأس كيري"عباس قد يتخذ خطوات عممية : "الحياة" 2

أف الرئيس ملمود عباس يعّوؿ  ثيراو علم  "اللياة"أ دت ممادر ملسطينير موثوقر لػ: متلي مّباح - زة 
اللقاء الذي سيجمعا م  وزير ال ارجير األمير ي جوف  يري  داو )األربعاء( مي مرد السيد المسي  مدينر 

جنوب الضفر الاربيرم و شفت عف التماؿ ات اذ   طوات عملير مي مواجرر استمرار ايستيطاف  بيت للـ
 «.سيقؼ لرا شعر رأس  يري»

وقالت الممادر إف عباس يعّوؿ علم أف يض   يري لداو للتاوؿ والنشاط ايستيطاني المستعر مي الضفر 
ات اليرودير منذ انطالؽ المفاوضات قبؿ نلو والقدس الملتلتيفم ب امر وأف اسرائيؿ توامؿ بناء المستوطن

 أربعر أشررم و ثفت بناءها  الؿ ايسابي  األ يرة.
وأضامت أف الفمائؿ الفلسطينير انتقدت عباس بشدة  الؿ اجتماعات القيادة الفلسطينيرم وطالبتا 

. وشددت عل م أف عباس ي باينسلاب مف المفاوضاتم إي أنا طلب مرلر لتم موعد لقائا م   يري اليـو
 104يقبؿ المنطؽ ارسرائيلي باستمرار ايستيطاف أو ربط استمرار  باطالؽ األسرل الفلسطينييف القدامم الػ

 مف السجوف ايسرائيلير.
و شفت الممادر أف عباس أ د لقادة الفمائؿ أف منظمر التلرير والسلطر الفلسطينير ستت ذاف  طوات 

تجعؿ شعر رأس »او بات اذ  طوات قد ي تعجب ايدارة األمير يرم وقد عملير مي مواجرر ايستيطافم مردد
 مي اشارة الم الجزع.«  يري يقؼ

منظمر دوليرم بما ميرا  67وأوضلت اف ألد ال يارات أماـ السلطر الفلسطينير طلب اينضماـ الم نلو 
 ف بارت اب جرائـ لرب.مل مر الجنايات الدولير التي يم ف رم  قضايا أمامرا ضد مسؤوليف اسرائيليي

وأ دت الممادر أنا ي يوجد أي رابط بيف ايستيطاف واطالؽ األسرلم وأف عباس ينتظر بفارغ المبر 
 آ ريف. 52أسيراو الباقيفم بعدما أطلقت اسرائيؿ علم دمعتيف  52اطالؽ الػ

ماضيم قاؿ  يري تموز )يوليو( ال 16و شفت أنا  الؿ اجتماع عباس م   يري مي العاممر األردنير مي 
لذا يريد اطالؽ األسرل علم دمعاتم ما « ي يثؽ بؾ»لعباس إف رئيس الل ومر ايسرائيلير بنياميف نتانياهو 

 لدا بعباس الم التعرد ل يري بعدـ التوجا الم األمـ المتلدة مجدداو.
ؿ بوضوح تقو »ورداو علم سؤاؿم قاؿ مسؤوؿ اسرائيلي  بير طلب عدـ ال شؼ عف اسما اف اسرائيؿ 

 «.للفلسطينييف اف القدس ستبقم مولدة تلت السيادة ايسرائيلير
وقاؿ ممدر ملسطيني مطل  علم المفاوضات طلب عدـ ال شؼ عف اسما اف اسرائيؿ تمر علم اللفاظ 

 علم وجود عس ري مي  ور ايردف وتطالب بأف ي وف تبادؿ ايراضي مبنياو علم التياجاترا ايمنير.
 6/11/2013الحياة، لندن، 

 
 ": جمسة المفاوضات األخيرة تفجرت في نيايتياىآرتس" 3

نقلت مليفر "هآرتس" عف ممادر ملسطينير قولرا إف جلسر المفاوضات التي جرت يوـ أمسم الثالثاءم 
 مي القدس بيف طاقمي المفاوضات ارسرائيلي والفلسطيني قد تفجرت مي نرايترا بعد جلسر ما بر.
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مقد ومؿ الممثلوف الفلسطينيوف؛ مائب عريقات وملمد إشتيا إلم  رمر  وبلسب الممادر ذاترام
المفاوضات مي أجواء مشلونرم وانتقدا بشدة ارعالف ارسرائيلي عف استمرار البناء ايستيطاني مي 

 المستوطنات.
أمر وأضامت الممادر أف ملاولر إسرائيؿ ايدعاء بأف موجر البناء الجديدة تمت بموامقر ملسطينير هي 

 مرموض تماما.
ونقلت المليفر عف ممدر ملسطيني قولا إنا مي اللقاء المتوق  اليوـ بيف وزير ال ارجير األمري ير جوف 
 يريم وبيف رئيس السلطر الفلسطينير ملمود عباسم مي بيت للـم مإف األ ير سوؼ يعبر عف  يبر أملا 

قي يم ف أف ي وف أساسا مي نراير الشرور مف نتائج المفاوضاتم ومف لقيقر أنا لـ يلمؿ أي تقدـ لقي
 التسعر مف اللوار.

وأضاؼ الممدر أف عباس سوؼ يوامؿ اللديث عف التزاما بالمفاوضاتم إي أف القيادة الفلسطينير ي 
 تثؽ بايتمايت الجارير مي هذ  المرللرم وي تعتقد أنا يم ف أف يتلقؽ أي تقدـ.

وض   يري للطرميف أنا مي لاؿ عدـ لموؿ تقدـ مي الملادثاتم وبلسب "هآرتس" مإنا مف المتوق  أف ي
مإف الوييات المتلدة سوؼ تعرض أسسا أمري ير لللؿ بشأف القضايا الجوهرير: اللدود واألمف والقدس 

 والالجئيف والميا  والمستوطنات.
 6/11/2013، 48عرب

 
 ولياً حماد: عباس قدم اقتراحا بشأن القدس القى قبوال وترحيبًا د نمر 4

 شؼ نمر لماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطينيم أف الرئيس ملمود عباس طرح  طر بشاف  :راـ اهلل
القدس ويقت قبويو وترليباو دولياو  بيراوم مي الوقت الذي تمر با اسرائيؿ علم بقاء القدس مولدة وعاممر 

 لرا مقط.
ف الرئيس عباس اقترح باف تنسلب اسرائيؿ مف وقاؿ لماد مي تمريلات لالذاعر الرسمير الفلسطينير ا

القدس الشرقير لت وف عاممر لدولر ملسطيف والاربير عاممر يسرائيؿم علم اف تبقم القدس علم  المعيد 
 البلدي مولدة بانشاء مجلس بلدي للقدس الشرقير وا ر للاربير م ومجلس أعلم يراسرما.

سلاب مف القدس الشرقير يعني انا ي اتفاؽ سالـم مبينا  واوض  لماد لماد :"اي اتفاؽ  ي يتضمف اين 
اف  ثمانير عشر لقاء تفاوضيا جمعت الجانبيف الفلسطيني وايسرائيليم اي اف ايسرائيليف لـ يقدموا لتم 
الللظر مقترلات م توبر ينرـ ي يريدوف الد وؿ مي الجوهر".   وا د لماد انا" مي لاؿ لـ يلمؿ اي 

وضات ولـ يتـ التومؿ الم لؿ ماف الجانب الفلسطيني سيعيد القضير الم ايمـ المتلدةم تقدـ مي المفا
منتقدا الدور ايمري ي السلبي والمراقب مقط لما يلدث مي المفاوضاتم مشيرا اف ايسرائيليف لـ يسملوا 

 للمنسؽ ايمري ي لعملير السالـ مارتف اندؾ مف لضور جويت المفاوضات".
 6/11/2013، خباريةوكالة سما اإل

 
 التحرير: تعمد االحتالل إىمال األسير الترابي وتركو يصارع الموت جريمة ضد  اإلنسانية منظمة 5

تعمد سلطات ايلتالؿ إهماؿ األسير الترابيم وتر ا “قالت منظمر التلرير الفلسطينيرم إف : )و ايت(
ارمرار والترمدم و رؽ مري  للقانوف يمارع الموت ألشرر طويلر يعتبر جريمر ضد ارنسانير م  سبؽ 

لجنر تقمي لقائؽ دولير  بتش يؿوطالبت مي بياف ”. مف اتفاقير جنيؼ علم نلو  اص 91الدولي والبند 
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مستقلر للتلقيؽ مي وض  األسرل الفلسطينييف دا ؿ سجوف ايلتالؿم وات اذ التدابير الالزمر رنزاؿ 
ل ومر ايلتالؿ  بإ ضاع ما طالبت ”. اد األسير الترابيم  امر بعد استشر”إسرائيؿ“العقوبات علم 

دارة السجوف والمعتقالت للتفتيش والرقابر والمساءلر علم انترا اترام وضماف تطبيؽ القانوف الدولي  وا 
 ”.والقانوف ارنساني الدولي علم المعتقليف الفلسطينييف

 6/11/2013الخميج، الشارقة، 
 

 ا نتائج الفحوصات السويسرية لعينات من رفات عرفاتالفمسطينية تعمن تسممي السمطة 6
وليد عوض: اعلنت السلطر الفلسطينير باف لجنر التلقيؽ الوطنير مي وماة الرئيس الفلسطيني  –راـ اهلل 

الرالؿ ياسر عرمات تسلمت الثالثاء نتائج الفلومات السويسرير التي اجريت علم العينات التي ا ذت مف 
 لمعرمر اسباب وماتا. رماتا بعد مت  قبر  

ماف لجنر التلقيؽ الفلسطينير مي قضير استشراد عرماتم برئاسر ’ وما‘ولسب و الر اينباء الفلسطينير 
اللواء توميؽ الطيراويم وبلضور رئيس اللجنر الطبير مي لجنر التلقيؽ د. عبد اهلل البشير تسلمت الثالثاء 

لوؿ التلاليؿ التي أجراها المعرد علم ’ ف السويسريمعرد لوزا‘مي العاممر السويسرير جنيؼ تقرير 
 .27/11/2012العينات المأ وذة مف رمات الشريد مي 

 6/11/2013القدس العربي، لندن، 
 

 غزةبتضيف مواد لممقاومة في مناىج التعميم االساسي  في  زة الحكومة 7
سي مي المدارس الل ومير مي ولدة جديدة مي مناهج التعليـ ايساالل ومر مي  زة اضامت : ا ؼ ب - زة

 القطاع تلض علم مقاومر إسرائيؿم بلسب ما أعلف مسؤوؿ مي وزارة التعليـ.
وقاؿ مدير العالقات الدولير مي وزارة التربير والتعليـ مي  زة معتمـ الميناوي لو الر مرانس برس اف الردؼ 

ايضا مادة للقوؽ اينساف ومرارات  مف الولدة الجديدة "ترسيخ اللؽ الفلسطيني وتلديث المناهج واضفنا
 لياتير".

واضيفت ولدة جديدة لمساؽ التربير الوطنير لمفوؼ الثامف والتاس  والعاشر للمرة األولم هذا العاـ تلث 
 علم "اييماف بدور المقاومر ينتزاع اللقوؽ وادراؾ أهمير ايستعداد الجيد لمالقاة العدو".

لسجيؿ ثبات وبطولر" وتؤشر انا "يتوق  مف الطالب بعد نراير الدرس وتلمؿ الولدة عنواف "لرب لجارة ا
اف يبيف أهمير ايعداد للمعر ر والت طيط لرا ويستشعر أهمير ولدة الشعب الفلسطيني مي مواجرر ايلتالؿ 

 ويثمف دور المقاومر البطولير مي اللرب وتلقيؽ النمر".
 6/11/2013الغد، عمان، 

 
 مسؤولية استشياد األسير حسن الترابي "إسرائيل"ل الفمسطينية تحم   السمطة 8

لّملت السلطر الفلسطينير أمس السلطات ارسرائيلير مسؤولير استشراد أسير : ملمد يونس -راـ اهلل 
ملسطيني مريضم مطالبر بإجراء تلقيؽ دولي مي شأف مستول الرعاير الملير التي يتلقاها لوالم  مسر 

 يلير.آيؼ أسير مي السجوف ارسرائ
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عاماو( مف بلدة مرة قرب نابلسم بعد معاناة طويلر م  مرض  22وتومي أمس األسير لسف الترابي )
سرطاف الدـ )لو يميا( مي مستشفم العفولر ارسرائيلي الذي نقؿ إليا منتمؼ تشريف األوؿ )أ توبر( 

 الماضي بعد تدهور لالتا الملير.
أف تعمد سلطات »ائيؿ مسؤولير وماة الترابيم وذ رت مي بياف ولّملت منظمر التلرير الفلسطينير اليوـ إسر 

ايلتالؿ إهماؿ األسير وتر ا يمارع الموت ألشرر طويلر يعتبر جريمر ضد ارنسانير م  سابؽ ارمرار 
 «.مف اتفاقير جنيؼ علم نلو  اص 91والترمد و رقاو مريلاو للقانوف الدولي والبند 

أسيراو ملسطينياو يعانوف مف مرض السرطاف مي السجوف ارسرائيليرم  26 وقاؿ وزير األسرل عيسم قراق  إف
 ملمالو السلطات المسؤولير عف لياترـ.

وأضاؼ أف السلطات ارسرائيلير نقلتا إلم المستشفم بعد انريار  دا ؿ السجف قبؿ لوالم شرر ونمؼ 
ي تقدـ »عف وماتام واترمرا بأنرا  م ملمالو الل ومر ارسرائيلير«إي أف ذلؾ جاء متأ راو جداو »الشررم 

 «.الرعاير الملير والعالج الالـز لألسرل مي الوقت الملدد وهي تتلمؿ المسؤولير عف لياترـ
 6/11/2013الحياة، لندن، 

 
 طاىر النونو: استشياد األسير الترابي يفرض أداًء مختمًفا في ممف األسرى 9

ها للتعاوف م  ل ومر راـ اهلل مي ملؼ ايسرل وملا مر أبدت الل ومر الفلسطينير مي  زة استعداد : زة
 قادة ايلتالؿ أماـ الملا ـ الدولير.

وقاؿ طاهر النونو المستشار ايعالمي لرئاسر مجلس الوزراء مي  زة مي تمري  لا عبر مفلتا علم 
مي ملؼ  موق  التوامؿ ايجتماعي "ميسبوؾ": "إف استشراد األسير لسف الترابي يفرض أداء م تلفوا

 ايسرل يقـو بايساس علم ملا مر قادة ايلتالؿ اررهابييف". 
وأضاؼ: "إننا علم استعداد تاـ للتعاوف م  الجرات الم تمر مي سلطر راـ اهلل مف أجؿ تلقيؽ هذا الردؼ 
الذي يمب مي ممللر أسرانا ويقدـ نموذجا مي العمؿ المشترؾ ويفرض علم ايلتالؿ التراـ آدمير 

 الفلسطيني ويلقؽ انجازا لشعبنا". اينساف
 6/11/2013قدس برس، 

 
نياء االنقسام في ذكرى وفاة عرفاتفي حكومة ال 10  رام اهلل تدعو إلى الوحدة وا 

دعت الل وـ الفلسطينير مي راـ اهلل  امر أبناء الشعب والعامليف مي الوزارات والمؤسسات الرسمير : راـ اهلل
لذ رل السنوير التاسعر لوماة الرئيس الفلسطيني السابؽ ياسر عرماتم يـو إلم المشار ر الفاعلر مي إلياء ا

 (.11|11ارثنيف المقبؿ )
(م أف هذ  الذ رل 11|5وأ د المجلس مي بياف لا عقب جلستا األسبوعير التي عقدها مساء الثالثاء )

عادة نراء اينقساـ وا  الللمر بيف جنالي  تستدعي مف الفلسطينييف جميعا تلقيؽ المماللر الوطنيرم وا 
الوطف. و ذلؾ دعا المجلس إلم المشار ر مي معاليات األسبوع الوطني للشباب تلت شعار "اللرير ألسرل 

 اللرير".
 6/11/2013قدس برس، 
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 من الواليات المتحدةعشراوي: المفاوضات ترافقت مع ضغوطات وابتزاز  11
منظمر التلرير د. لناف عشراوي مي لقاء م   شفت عضو اللجنر التنفيذير ل: عبد اهلل رياف-راـ اهلل 

أف العملير التفاوضير الجارير بدأت بموازاة ضاوطات  بيرة علم الجانب الفلسطيني ل ي ي يت ذ « البياف»
 طوات باتجا  الد وؿ مي اتفاقيات ومعاهدات دولير أو عضوير منظمات وو ايتم ميما رأت أف 

 س متينر.مفاوضات التسوير لـ ت ف مبنير علم أس
هذ  الضاوطات  انت أمير ير وأوروبير و انت تأ ذ ش ؿ ايبتزاز والت ويؼ بأف »وقالت عشراوي إف 

عندما بدأت العملير السلمير  اف »م مضيفر أنا «ال ونارس سيقط  المعونات و ذلؾ بعض الجرات األ رل
 .«الردؼ األساسي بالنسبر ل يري هو وقؼ التوجا الفلسطيني لرذ  المنظمات

 6/11/2013البيان، دبي، 
 

 نجازات جون كيري التفاوضيةإ وار أىم تيسير خالد: االستيطان والجدار في األ 12
ومؼ عضو اللجنر التنفيذير لمنظمر التلرير عضو الم تب السياسي للجبرر الديمقراطير تيسير  :نابلس

ضير بسبب تواطئرا السامر والم شوؼ  الدم سياسر ال ارجير ايمير ير بأنرا ايسوأ علم امتداد ايعواـ الما
م  سياسر ل ومر اسرائيؿ ايستيطانير التوسعير ومقاربترا السياسير ايستفزازير يستئناؼ المفاوضات 
الجارير بيف الجانبيف الفلسطيني وايسرائيلي وملاويترا التي ي تتوقؼ تسويؽ ما تقوـ با اسرائيؿ مف توس  

طانيرم باعتبار أف وقؼ ايستيطاف  ير مشموؿ بشروط او متطلبات  ير مسبوؽ مي النشاطات ايستي
 ايسرائيلي. –استئناؼ مفاوضات تفضي الم تسوير سياسير شاملر ومتوازنر للمراع الفلسطيني 

 6/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 الخضري يدعو إلى حراك دولي لتفادي كار ة إنسانية في  زة 13

شعبير لمواجرر اللمار النائب جماؿ ال ضري أف تماعد آثار اللمار رئيس اللجنر ال : أ د زة
ارسرائيلي علم قطاع  زة للعاـ الساب  علم التواليم بش ؿ متزايد يستدعي لرا او دولياو رنراء اللمار 

  لياوم وليس بتجميلا ببعض ال طوات.
 طلبات اللياة األساسير.ولذر مي الوقت ذاتا مف  ارثر إنسانيرم  امر م  وموؿ اللمار إلم مت 

وأشار ال ضري مي بياف ملفي إلم أف اللمار مس لياة ارنساف مي المنالي الم تلفرم إضامر إلم 
انضماـ آيؼ العماؿ لقائمر البطالر وارتفاع نسبر الفقر؛ بسبب عدـ سماح "إسرائيؿ" بإد اؿ مواد البناء 

 للمؤسسات الدولير والقطاع ال اص.
 6/11/2013السبيل، عمان، 

 
 مجاورة لمحرم االبراىيمي تدين سيطرة المستوطنين عمى مبان   في رام اهلل الخارجيةوزارة  14

اقتلاـ واستيالء عمابات المستوطنيف ليلير ايثنيف الماضي علم  الفلسطينير ادانت وزارة ال ارجير: راـ اهلل
 هيمي الشريؼ مي ال ليؿ.مباني آؿ الشريؼ وأبو سنينر وقفيشر الواقعر بالقرب مف اللـر ايبرا

وقالت ال ارجير مي بياف امدرتا امس انرا تعتبر هذا ايقتلاـ وايستيالءم تمعيداو  طيراو مي األوضاعم 
وتلدياو جديداو للشرعير الدولير وقراراترام مؤ دا أف الل ومر ارسرائيلير تقوـ بتمعيد العدوافم ضد شعبنا 

األوضاع وتدمير عملير السالـ والمفاوضاتم وتدمير مبدأ لؿ  وأرضا وممتل اتا ومقدساتا بردؼ تفجير
 الدولتيف.
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ولملت ال ارجير الل ومر ارسرائيلير المسؤولير ال املر عف هذا العدوافم وطالبت الدوؿ  امرم  امر 
لمستوطنيف الرباعير الدوليرم والوييات المتلدة ايمير ير بات اذ ايجراءات القانونير والسياسير ال فيلر بردع ا

المجرميفم والزاـ الل ومر ايسرائيلير يلتراـ القانوف الدوليم واتفاقيات جنيؼ التي تومر اللماير لشعبنا 
الرازخ تلت ايلتالؿم والمنظمات الفلسطينير وايقليمير والدولير الم تمرم بمتابعر هذا العدواف وتوثيؽ هذ  

 اينترا ات.
 6/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الزىار: المقاومة الفمسطينية فرضت معادلة جديدة عمى الصراع مع االحتالل 15

لمػػاس اف  ارسػػالمير ػػد الػػد تور ملمػػود الزهػػار عضػػو الم تػػب السياسػػي للر ػػر المقاومػػر (: أ ػػزة )ملسػػطيف
التػي  يرةاأل المقاومر الفلسطينير مرضت معادلر جديدة علم المراع م  ايلتالؿ مف  الؿ العملير الفدائير 

 الماضي جنوب قطاع  زة. األسبوعنفذترا نراير 
( أف " تائػب القسػاـ" 11|4وأ د الزهار مي  لمر  الؿ ت ريـ الؼ لامظ للقراف مي مدينر  ػزة مسػاء ايثنػيف )

 قادة ايلتالؿ مف  الؿ هذ  العملير ومرضت عليرـ معادلر جديدة. أرب توالمقاومر الفلسطينير 
ي  ػػاف ياػػزو ميػػا ايلػػتالؿ قطػػاع  ػػزة الملػػرر وقػػت مػػا شػػاء قػػد ولػػم وجػػاءت المرللػػر الوقػػت الػػذ إفوقػػاؿ: "

 األمػرايلػتالؿ بػات يعػي تمامػا تنػامي قػوة المقاومػر  أف إلػمالتي باتت المقاومر ميرا هي مف تاػزو"م مشػيروا 
مػف  إيالمػا أ ثػرضػرباترا التػي سػت وف  أمػاـمواجرر لقيقيػر معرػا ليقينػا برزيمتػا  أيالذي يجعلا ي شم مف 

 ذي قبؿ".
الملػػدودة اسػػتطاعت توجيػػا ضػػربات قاسػػير لاللػػتالؿ ايمػػر  إم انياترػػاوأضػاؼ الزهػػار: "اف المقاومػػر ضػػمف 
ايلتالؿ علم التقرقػر والتراجػ   شػير تمريػغ انفػا مػي التػراب"م  أجبرتالذي عجزت عنا جيوش جرارة ليث 

 يلومترات مػف لػدود قطػاع  ػزة  شػير مػف  3سامر جنود ايلتالؿ باتوا ي شوف التلرؾ علم م أف إلميمتوا 
 الوقوع مي قبضر المقاومر وهذا لـ يلدث علم مر سنييف طويلر قد  لت.

ودعا الزهار السلطر الفلسطينير ومسئوليرا إلم "إعادة لساباترـ وايلتفاؼ لػوؿ  يػار البندقيػر  طريػؽ وليػد 
ات عبثير لػف يجػدي ولػف يلقػؽ سػول نتػائج  ارثيػر وأ د اف اللرث وراء مفاوض لتلرير ملسطيف" ومؽ تعبير .

 علم الشعب القضير الفلسطينير.  ما قاؿ.
 5/11/2013قدس برس، 

 
 الفصائل الفمسطينية تحم ل االحتالل مسؤولية وفاة األسير حسن الترابي  16

لر ػر لمػاس لّملػت ايلػتالؿ ارسػرائيلي المسػؤولير م مػف  ػزةم أف 5/11/2013قدس بدرس، ذ رت و الر 
ال املر عف استشراد األسير الترابي نتيجر ما قالت إنا "إهماؿ طبي متعّمػد وممارسػات  يػر إنسػانير تعػّرض 
لرا"م وعّدت ذلؾ جريمر تضاؼ إلم سلسلر جرائما ضد األسرل الفلسطينييف مي سجوف ايلتالؿ التي قالت 

 بأنرا "لف تسقط بالتقادـ".
 ر ايلتالؿ ضد األسرل.ولذرت "لماس" مي بياف لرا مف استمرار سياس

لػػت  مػػي بيػػافم لر ػػر الجرػػاد ارسػػالمي لمّ م أف )و ػػايت( م عػػف6/11/2013الخمدديج، الشددارقة، وأضػػاؼ 
مػػف ضػػلايا سياسػػر ارهمػػاؿ “م معتبػػرة أنػػا ”الترابػػيلسػػف المسػػؤولير ال املػػر عػػف استشػػراد األسػػير  "إسػػرائيؿ"

عػػدامرـ بشػػ ؿ بطػػي وطالبػػتم بضػػرورة العمػػؿ ”. ء دا ػػؿ السػػجوفالطبػػي التػػي ترػػدؼ لالنتقػػاـ مػػف األسػػرل وا 
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مض  جرائـ ايلتالؿ بلؽ األسرلم م  أهمير توسي  لمالت ارسناد لألسرلم والضاط “ ػعلم  ؿ الُمعد ل
 ”.علم ايلتالؿ ومت  جبرر مواجرر م  جنود  ومستوطنيا دماعاو عف هؤيء األبطاؿ ونمرةو لرـ

راد األسير الترابي يدؽ ناقوس ال طر مف أجػؿ تلػرؾ عاجػؿ استش“واعتبرت لجاف المقاومر مي ملسطيف أف 
وقالػت الجبرػر ”. وعلم م تلػؼ المسػتويات رنقػاذ أسػرانا مػف بػراثف سػجوف القمػ  وارهمػاؿ والقتػؿ المػريونير

هػػذا اللػػادث يسػػتدعي منػػا جميعػػا التلػػرؾ العاجػػؿ “القيػػادة العامػػر مػػي بيػػاف إف  -الشػػعبير لتلريػػر ملسػػطيف 
المسػتويات رنقػاذ األسػرل المرضػم وتعريػػر مػا يسػمم مستشػفم العفولػر الػذي يتعػرض ميػػا والفاعػؿ علػي  ػؿ 

 ”. األسرل ل ؿ أمناؼ العذاب والتن يؿ مف األطباء واردارييف واللراس
 
 

 "بوابة المجيول"كمين  إسرائيميين وقعوا في تعرض مقتنيات جنود "القسام" 17
مسػػػاء الثالثػػػاء مػػػوروا لػػػبعض م لفػػػات الجنػػػود الػػػذيف نشػػػرت  تائػػػب القسػػػاـ الػػػذراع العسػػػ ري للر ػػػر لمػػػاس 

 أميبوا مي  ميف "بوابر المجروؿ" الذي نفذتا ال ميس الماضي شرؽ مدينر  انيونس جنوب قطاع  زة.
وقالت ال تائب علم موقعرا ايل تروني إف المقتنيات عثر عليرا أثناء البلث عف جثث شرداء  انيونس مي 

 "مسرح العملير".
عددا مف الم لفات التابعر لجنود ايلتالؿم وهي:  وذة عس ريرم وقطعر مف بنطاؿ جنديم  وتظرر المور

 ورتبتيف م تلفتيفم ولزاـ بندقيرم وساعر يدم إضامر إلم "تي شيرت" ممزؽ وعليا بق  مف الدماء.
عػػف وأشػػارت إلػػم أف هػػذ  المػػور تػػأتي لتؤ ػػد مػػف جديػػد علػػم روايترػػا لػػوؿ تفامػػيؿ العمليػػرم والتػػي تلػػدثت 

وقػػوع جنػػود ايلػػتالؿ مػػي ال مػػيف المل ػػـ الػػذي أعدتػػا لرػػـم و ػػذلؾ وقػػوع  سػػائر بشػػرير مػػي مػػفوؼ القػػوات 
 التي وقعت مي ال ميف.

 5/11/2013، السبيل، عم ان
 

 إلى القيام بواجباتيا تجاه الالجئين الفمسطينيين األونرواتدعوان  "الجياد" و"جبية التحرير" 18
سامر موسمم مي م تبام مي م يـ الرشيديرم ومداو مف "جبرر  أبود ارسالمي استقبؿ القيادي مي لر ر الجرا

 التلرير الفلسطينير" برئاسر عضو الم تب السياسي عباس جمعر.
م األونػػروا الػػم القيػػاـ بواجبرػػا ومرماترػػا التػػي أنشػػئت مػػف ارسػػالميبلسػػب بيػػاف للجرػػاد  مدعػػا المجتمعػػوفو 

سطينييف مػي الشػتاتم ورعايػر النػازليف مػف م يمػات سػوريام مشػدديف أجلرام وهو رعاير و دمر الالجئيف الفل
علػػم ضػػرورة لمايػػر هػػذ  المؤسسػػر واللفػػاظ عليرػػا ألنرػػا الشػػاهد الوليػػد علػػم مآسػػي الالجئػػيف الفلسػػطينييف 
ولمايترا مف المؤامرة التي تستردمرام وتستردؼ وجودهػا مقدمػر لشػطب لػؽ العػودة. وناشػدوا الدولػر اللبنانيػر 

للقػػوؽ المدنيػػر وارجتماعيػػر للشػػعب الفلسػػطيني المقػػيـ مػػي لبنػػافم مؤ ػػديف أف الموقػػؼ الفلسػػطيني لػػف إقػػرار ا
ي ػػوف اي داعمػػا لألمػػف وايسػػتقرارم وترسػػيخ روح التفػػاهـ بػػيف الم يمػػات والجػػوار لمػػا ميػػا ممػػللر الشػػعبيفم 

قرار لؽ العودة الم الديار.  والعمؿ لتلقيؽ وا 
ري مػػف عمليػػر تفػػاوض بػػيف السػػلطر الفلسػػطينير وال يػػاف المػػريوني هػػي علػػم أف مػػا يجػػ واتفػػؽ المجتمعػػوف

 . باألرضمضيعر للوقتم وتفريط 
 6/11/2013، المستقبل، بيروت

 
 حماس تشيد بموقف أمير قطر الداعم لمقضية الفمسطينية 19
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عزت الرشؽ بما جاء مي  طاب أمير دولر قطر الشػيخ  ثّمف عضو الم تب السياسي للر ر لماس: بيروت
 ميـ بف لمد آؿ ثاني مف تأ يد علم الدعـ المتوامؿ للقضير الفلسطينير.ت

( علم مفلتا الرسمير علػم موقػ  التوامػؿ ايجتمػاعي 11|6وأ د الرشؽ مي تمريلات لا اليـو ايربعاء )
"ميسبوؾ"م ترليب لماس بما أ َّد  أمير دولر قطػر مػف ضػرورة إنرػاء اينقسػاـ الفلسػطينيم وتشػيد بمػا تقّدمػا 

 دولر قطر للشعب الفلسطيني تعزيزاو لممود  ونضالام علم لد تعبير .

 11/6/2013قدس برس، 
 

 "الشعبية" تطالب السمطة باالنسحاب من المفاوضات والتوجو لمجمس األمن 20
طالبػػت الجبرػػر الشػعبير لتلريػػر ملسػػطيف السػػلطر مػي راـ اهلل باينسػػلاب مػػف المفاوضػػات : راـ اهلل )ملسػطيف(

لػػػس ايمػػػف الػػػدوليم مػػػي ضػػػوء مػػػا أسػػػمتا بػػػػ "انفػػػالت جػػػرائـ اللػػػرب المتمػػػاعدة بلػػػؽ اينسػػػاف والتوجػػػا لمج
الفلسطيني دا ؿ السجوف و ارجرا وضػد ارضػا ومقدسػاتا التػي يجػري ترويػدها علػم قػدـ وسػاؽ بػـ مػي ذلػؾ 

لػت ملاويت تقسيـ ايقمم دوف لسيب او رقيػب"م وأ ػدت أف "رد الشػعب الفلسػطيني قػادـ ي ملالػا ولػف يف
 ايلتالؿ مف العقاب".

واعتبػرت الجبرػػر مػػي بيػػاف لرػػا أف "استشػػراد ايسػػير لسػف الترابػػي مػػي مستشػػفم العفولػػر و طػػر المػػوت الػػذي 
اودل بليػػاة العديػػد مػػف ابنػػاء اللر ػػر ايسػػيرة ويرػػدد عشػػرات ايسػػرل وايسػػيراتم والقتػػؿ المتوامػػؿ بػػدـ بػػارد 

ات ايسػتيطانير؛ يجعػؿ مػف مقولػر عمليػر السػالـ ومػا يسػمم وترويد القدس وترديـ البيػوت وبنػاء آيؼ الولػد
بالمفاوضات نوعا مػف  ػداع الػذات واي ػريف واينتلػار السياسػي والتقػويض المػامت لللقػوؽ الوطنيػر ومػي 
مقدمترا لػؽ العػودة وتقريػر الممػير والدولػر المسػتقلر وعامػمترا القػدسم ايمػر الػذي يتطلػب تاليػب الولػدة 

 اها والتلرؾ لدعوة ايطار القيادي لتنفيذ اتفاؽ المماللر دو تسويؼ".الوطنير علم ما سو 
 6/11/2013قدس برس، 

 
 باالعتداء عمى جنازة الشييد حسن ترابيفي رام اهلل "الجياد" تتيم أمن السمطة  21

 األجرػػزة األمنيػػر التابعػػر للسػػلطر الفلسػػطينير ارسػػالميم مػػي بيػػاف لرػػاماترمػػت لر ػػر الجرػػاد :  ػػزة )ملسػػطيف(
(م 11|5بايعتداء علم المشار يف مي جنازة الشريد لسف ترابي مي بلدة مرة قضاء نابلس عمر الثالثػاء )

 معتبرة ذلؾ بأنا "جريمر وطنير".
 5/11/2013قدس برس، 

 
 "إسرائيل"دولة فمسطينية ودولة  ..الصراع ىو تقبل الفكرة لقيام دولتين لشعبين لب  : نتنياىو 22

رئيس الوزراء ايسرائيلي بنياميف نتنياهو انا يمبو إلم مشاهدة الرئيس قاؿ : و ايت - األياـ -القدس 
ملمود عباس يلقي  طابا أطلؽ عليا اسـ ) طاب بيرزيت( "بليث أرا  واقفا  ما معلت أنا أماـ جمرور 

عا بعد النا بيف وهو يقوؿ دولتاف لشعبيف والدة يرودير تعيش جنبا إلم جنب الدولر الفلسطينير مأنا لـ أسم
 ينطؽ برذ  ال لمات".

ولفت نتنياهو إلم انا يشير بذلؾ إلم  طابا الذي ألقا  مي جامعر )بار ايالف( وقاؿ: "األمر لـ ي ف سرال 
 علم مف هو بمنزلر قائد مي لزب اللي ود ومي لـر جامعر متدينر".
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الـ أف يتـ بيننا وبيف جيراننا وقاؿ نتنياهو مي مقابلر القناة التلفزيونير ايسرائيلير الدولير: أريد للس
الفلسطينييف ألف تجربتي م  اللرب وم  المعارؾ بيف اللروب المعرومر باررهاب أمقدتني أعز ألبابي. 
يرمني أف أتلقؽ مف أف القيادة الفلسطينير مادقر بنواياها وتريد السالـ. ومي لاؿ  انوا مادقيف مإنني 

 الـ.أعتقد بإم انير أف نتومؿ الم اتفاقير س
ولوؿ ملول ما يدور دا ؿ الجلسات التفاوضير قاؿ: "إف التعليمات تقضي بعدـ البوح بما يدور دا ؿ هذ  
الجلسات. و ؿ ما بوسعي قولا ايف اف مف يلقي نظرة الم الدا ؿ مانا سياللظ مدل الجدير التي تدار مف 

ام مقد بذلت مجرودا  بيرا تضمف  اللرا الجلسات سواء مف جانب إسرائيؿم الل ومرم او مف جانبي ش مي
 ات اذ  طوات مؤلمر".

ولوح ببناء جدار عمالؽ علم اللدود بيف ايراضي الفلسطينير وايردفم مدعيا أف "إم انير ايستمرار ببناء 
وعبر نتنياهو عف اهتماما باللفاظ علم عالقات  لاجز مماثؿ مي سيناء جاء لتفادي مرور اررهابييف".

مر واألردف معتبرا  لتيرما جرتيف مرمتيف رنجاح عملير السالـ مي الشرؽ األوسطم امال سالـ متينر م  م
مي أف ينضـ الرئيس ملمود عباس الم المعادلر السلميرم وأضاؼ: "إذا أم ننا إضامر السالـ م  

 الفلسطينييف مإف هذ  ست وف امنيتي المفضلرم انا مستعدم وامؿ اف عباس ايضا مستعد".
ؤاؿ عما اذا  اف يرل بالرئيس عباس شري ا لا أجاب نتنياهو باريجاب مؤ دا انا يرل أهمير وردا علم س

 لتعاوف الطرميف مف اجؿ تلقيؽ السالـ مي الشرؽ األوسط.
وادعم اف ايستيطاف ي يردد عملير السالـ م  الجانب الفلسطينيم مشيرا الم أف متيؿ المراع ي يدور 

"لتما هذا ملؼ يجب معالجتا ول نا ليس لب المراعم بؿ إف لب المراع  لوؿ بناء المستوطناتم وقاؿ:
 هو تقبؿ الف رة لقياـ دولتيف لشعبيفم دولر ملسطينير للشعب الفلسطيني ودولر إسرائيؿ للشعب اليرودي".
وومؼ رئيس الوزراء ايسرائيلي الوض  القائـ مف وجرر نظر  بقولا: "ليف ي وف لدينا شارع اقيمت علم 

بيا سبعر منازؿ ويلظنا اف هنالؾ متسعا لبيت ثامفم لماذا ي نقيمام ما نفعلا هو بناء البيت الثامف جان
 هناؾ ليس اي".

 6/11/2013، األيام، رام اهلل
 

 القدس ليس مطروحًا لمبحث في المفاوضات موضوعلبيد:  23
قدس ليست مطرولر علم بساط األياـ: ادعم وزير المالير ايسرائيلي يائير يبيد أف "قضير ال -القدس 

 البلث  الؿ المفاوضات م  الفلسطينييف" وقاؿ: لف يتـ تقسيـ المدينر.
واضاؼ مي مقابلر إذاعير أمس: "إف القدس تق  مي لب ومميـ العقائد القومير والوطنير للشعب اليرودي 

 امر برـ ميتعيف عليرـ أف وهي  ير قابلر للتجزئر" معتبرا أنا "إذا أراد الفلسطينيوف أف ت وف لرـ دولر 
 يدر وا بأف ذلؾ ينطوي علم دم  ثمف ولف ي وف بإم انرـ اللموؿ علم  ؿ ما يريدونا".

وزعـ يبيد انا يؤمف بلؿ الدولتيفم ول نا اعتبر أف" تقسيـ هذ  الديار سي وف مؤلماو وسيمزؽ مشاعر 
 ذا وملنا إلم مرللر إ الء مستوطنات".الشعب اربا" وقاؿ: "مف المرج  إجراء استفتاء عاـ أو انت ابات إ

 6/11/2013، األيام، رام اهلل
 

 الفمسطينيون ال يجرون المحاد ات بنوايا صادقةجدعون ساعر:  24
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قاؿ وزير الدا لير ارسرائيلي جدعوف ساعر المقرب مف نتنياهو لراديو الجيش : ليزلي روتوف -القدس 
بنوايا مادقر." وأضاؼ قائال "الفلسطينيوف متشبثوف بمواقفرـ ارسرائيلي "الفلسطينيوف ي يجروف الملادثات 
 وي يظرروف أي مرونر بشأف مواقفرـ ايولير."

وتقوؿ إسرائيؿ إف ايستمرار مي بناء ولدات س نير مي المستوطنات مي مناطؽ تزم  ايلتفاظ برا مي أي 
اء ملسطينييف ادينوا بقتؿ اسرائيلييف اتفاؽ سالـ هو جزء مف تلؾ التفاهمات التي أدت الم اطالؽ سراح سجن

 وقضوا مترات طويلر مي السجف.
 5/11/2013، وكالة رويترز لألنباء

 
 تنسيق االحتجاج معو أيضا أرئيل: البناء االستيطاني بالتنسيق مع عباس كما تم   أوري 25

نيفم ادعم وزير  الؿ لقائا م  عدد مف أعضاء البرلماف الفرنسييفم يـو أمس ايث: سما –القدس الملتلر 
"ارس اف" ارسرائيلي أوري أرئيؿ إف البناء ايستيطاني مي الضفر الاربير معروؼ لرئيس السلطر الفلسطينير 

 ملمود عباسم وأف "العملير تتـ بالتنسيؽ معام  ما تـ تنسيؽ ايلتجاج معا أيضا".
ني مي الضفر الاربير مي إطار ومي لقائا م  برلمانييف مف لزب "يو أـ بي" قاؿ أرئيؿ إف "إسرائيؿ تب

سياسر تردؼ إلم بناء أ ثر ما يم ف مف الشقؽ الس نير مي  ؿ م اف لجمي  الس افم بما مي ذلؾ العرب 
 والدروز". علم لد تعبير .

وموجئ البرلمانيوف الفرنسيوف بادعاء أرئيؿ إف البناء ايستيطاني  اف معروما مسبقا لملمود عباسم وأف 
ة نسقت ذلؾ معام  ما نسقت معا التجاجا علم البناء أيضا. وقاؿ "إف ايلتجاج هو الوييات المتلد

 عرض متفؽ عليا".
إلم ذلؾم هاجـ أرئيؿ اقتراح ايتلاد األوروبي بمقاطعر المنتجات التي تنتج مي المستوطناتم وقاؿ إف 

"تجعؿ العرب المقاطعر تمعب المفاوضات م  السلطر الفلسطينيرم بادعاء أف مثؿ هذ  الضاوط 
 يتلمنوف بمواقفرـ بانتظار تنازؿ إسرائيلي آ ر". علم لد تعبير .

وقاؿ أيضا إف "الفلسطينييف ي يشعروف بأنا يجب عليرـ تقديـ تنازيت عف مطالب والتومؿ إلم تسوير". 
إسرائيؿم وقاؿ إنا "مف  ير المعقوؿ أف يفضؿ ايتلاد األوروبي ووزيرة  ارجيتا  اثريف أشتوف معالجر أمر 

 وعدـ معالجر القضير السورير".
 5/11/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 تقترح الجدار الفاصل أساسًا لمحاد ات السالم "إسرائيل" 26

أمادت وسائؿ إعالـ إسرائيلير أف إسرائيؿ اقترلت أف ي وف مسار الجدار : أ ؼ ب -القدس الملتلر 
 التي يطالب برا الفلسطينيوف. 1967عاـ  الفامؿ أساساو لملادثات السالـم بديو مف لدود

وبلسب ما أوردت مليفر "يديعوت الرونوت" وارذاعر العامر ارسرائيليرم "اقترح المفاوضوف ارسرائيليوف 
% مف 9,4% منا مي الضفر الاربيرم ويعزؿ 85علم نظرائرـ الفلسطينييف أف ي وف هذا الجدار الذي يق  

 لقدس الشرقيرم نقطر انطالؽ الملادثات".األراضي الفلسطينير مف بينرا ا
وأشارت الممادر إلم أنا بارضامر إلم ذلؾم تر ب إسرائيؿ مي اللفاظ علم بعض المستوطنات المعزولر 

 مي الضفر الاربير الملتلرم وهي بيت ايؿ وبسا وت ونو ديـ.
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اتم مشيراو إلم أنا "ي يعلؽ ولـ يؤ د متلدث باسـ رئيس الوزراء ارسرائيلي بنياميف نتنياهو هذ  المعلوم
علم المفاوضات الجاريرم التي طلب وزير ال ارجير األمير ي جوف  يري مف الطرميف أف يفرضا عليرا 

 تعتيماو إعالمياو  امالو".
 6/11/2013، الحياة، لندن

 
 القدسبألف بؤرة استيطانية  عشرينعمى التابعة لبمدية تل أبيب تصادق  االستيطانلجنة  27

مادقت ما يسمم بلجنر الت طيط وايستيطاف التابعر لبلدير ايلتالؿ مي مدينر : و ايت –لملتلر القدس ا
ألؼ بؤرة  20تؿ أبيب علم مشروع استيطاني جديد يق  شماؿ القدس الملتلرم وسيشمؿ بناء أ ثر مف 

 استيطانير.
الممان  "يطلؽ عليرا ولسب مليفر هآرتسم ماف الولدات الس نير الجديدة ستقاـ مي المنطقر التي 

القريبر مف مستوطنر رمات هشاروف.ورمضت لجنر الت طيط وايستيطاف ايلتجاجات التي قدمت "العس رير 
يجب تقليص لجـ البناء أو الاائا تماما "مف قبؿ منظمات مللير ودولير مديقا للبيئر والتي جاء ميرا أنا 

 . وسوؼ يلترـ"مف أجؿ الملامظر علم قيمر الطبيعر
 آيؼ دونـ. 7أ ثر مف  "الممان  العس رير"لمشروع ايستيطاني الجديد مي مجاؿ منطقر ا

 6/11/2013، الدستور، عم ان
 

 "سرائيل"إعاموس يادلين: االنقالب في مصر خدم  28
قاؿ الرئيس السابؽ لالست بارات العس رير ارسرائيلير الجنراؿ المتقاعد عاموس  :سما –القدس الملتلر 

الربي  العربي تلوؿ إلم لر ر مناهضر رسرائيؿ مي  ؿ م افم ومف جاؤوا بعد الثورة األولم مي يادليفم إف 
وايف عاد الربي  العربي مي ممر إلم مجرا  األمليم ل ف “ممر لـ ي ونوا ربيعوا علم إسرائيؿم مضيفوا: 

 ”.عف طريؽ اينقالب العس ري
أف مف تجمعوا مي ميداف التلرير بالقاهرة ” يادليف“اد ومي تمري  أدلم با إلم مراسؿ و الر األناضوؿم أم

مي عرد مبارؾ  انوا شبابوا مف أنمار العلمانير واللريرم ثـ جاء مرسيم وهو لـ يدُع إسرائيؿ وي مرة والدة 
 إلم القاهرةم  ما لـ يبعث برسائؿ مرلبر إليرا.

لؾ قوة رادعر مي مواجرر أعدائرام مشيروا إلم وأعرب الجنراؿ ارسرائيلي المتقاعد عف اعتقاد  بأف إسرائيؿ تم
يراف ولزب اهلل أقوياء“أنا ي يتوق  لدوث سالـ مي المنطقر  م مي معرض تعليقا علم ”ما دامت لماس وا 
 مفاوضات السالـ ارسرائيلير الفلسطينير.

 5/11/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 

  " تخشى تنازل ييود العالم عن ييوديتيم إسرائيل" 29
لواراو تمفا بايستراتيجي م  ما يسمم الشعب  "إسرائيؿ"للمرة األولمم تشرع  ال ليج: -لقدس الملتلر ا

اليرودي مي العالـ مف أجؿ بلورة  طر مشتر ر للملامظر علم هوير األجياؿ القادمر اي ذة بايناماس م  
 الشعوب المقيمر مي دا لرا ومف أجؿ تعميؽ العالقر بيف الطرميف.
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مي ال يافم اليـو )األربعاء(م مؤتمر  اص بيرود العالـ بمشار ر ن ب مف هؤيء بلثاو عف سياسر ويعقد 
مجدير لتعزيز الروير اليرودير للشباب وزيادة عالقاترـ م  ال ياف. وقبؿ عاـ  اف رئيس ل ومر ايلتالؿ 

ليرودير باير بلورة  طر مشتر ر م  بنياميف نتنياهو قد أقاـ طاقماو برئاسر مدير ديوانا بايشتراؾ م  الو الر ا
يرود العالـ برذا ال موص. ويأتي ذلؾ علم  لفير دراسات جديدة تؤ د تنازؿ أعداد  بيرة جداو مف الشباب 
اليرود عف يروديترـ لممللر اين راط بالمجتمعات التي يقيموف ميرا. وتظرر الدراسات التي أشار لرا 

مؼ الشباب اليرود مي أمري ا يجاهروف بتنازلرـ عف يروديترـ المريونير أمسم أف ن” معاريؼ“مليفر 
م مشيرة إلم أف ل ومر ايلتالؿ سترمد لرذ  ال طر ”إسرائيؿ”ويعبروف عف عدـ وجود ملر تربطرـ ب

مليوف دوير بالسنر إلم تعزيز عالقاترا م  ما يسمم الشعب اليروديم ولضماف استمرار دعما لل ياف  450
 ب ؿ المستويات.

 6/11/2013، خميج، الشارقةال
 

  احتالل  زة لمجيش اإلسرائيمي في عسقالن يحاكي فييا  واسعة تدريبات 30
بعد سلسلر ترديدات باسترداؼ قطاع  زة أعلف جيش ايلتالؿ ارسرائيليم أمسم  ال ليج: -القدس الملتلر 

يلا ي ميرا التالؿ  زة. أنا يستعد رجراء تدريبات واسعر مي مدينر عسقالف قبؿ نراير الشرر اللالي 
وسيشارؾ مي التدريبات الواسعر و ير المسبوقر آيؼ الجنود وعدد  بير مف العربات وناقالت الجند 
والمدرعات. وعف الدام  لمثؿ هذ  التدريبات قاؿ الناطؽ بلساف جيش ايلتالؿ إنرا تردؼ إلم التّدرب علم 

م مشيراو إلم أنا وق  اي تيار علم عسقالف لقربرا مف سيناريو إد اؿ ولدات مشاة إلم  زة باير التاللرا
  زة ولوجا الشبا ال بير بينرما مف نالير التضاريس والموق  الساللي.

 6/11/2013، الخميج، الشارقة
 

 اإلسرائيمي في الجيش وحدة الكوماندوز البحري : تعيين قائد جديد لال انيةالقناة  31
ـّ أمس تعييف قائدوا جديدوا زهير أندراوس: قاؿ موق  ال -النامرة  قناة الثانّير مي التلفزيوف ارسرائيلّي إّنا ت

م والقائد الجديدم هو الضابط الذي 13لولدة ال وماندوز البلرّي مي جيش ايلتالؿم والمعرومر باسـ الولدة 
مف شرر أيار )مايو( قاد ايعتداء ارسرائيلّي علم سفينر اللرّير )مامي مرمرة( التر ّير مي الوالد والثالثيف 

 م والذي أّدل إلم مقتؿ تسعر أتراؾ وجرح العشرات. 2010مف العاـ 
ولـ تذ ر وسائؿ ارعالـ العبرّيرم التي أوردت ألثالثاءم مي ما إذا  اف الضابط المذ ور مي قائمر الضباط 

 ارسرائيلييفم الذيف رمعت تر ّيا دعوة قضائّير ضّدهـ بترمر ارت اب جرائـ لرب. 
 6/11/2013، لقدس العربي، لندنا

 
 
 

 ألف مستوطن من الضفة إلى "إسرائيل" 400المتحدة الوحيدة القادرة عمى إعادة  الوالياتىابر:  32
زهير أندراوس: أّ د إيتاف هابر رئيس ديواف رئيس الوزراء ارسرائيلّي األسبؽ يتسلاؽ رابيفم علم  -النامرة 

ألؼ مستوطف مف الضفر  400ر العبرّير بأّف ي ألد يجرؤ علم إعادة أّنا  الموا لالعتقاد السائد مي الدول
الاربّير الملتّلر إلم دا ؿ ما ُيّسمم بال ط األ ضرم مإّف األمري ييف يقدروف علم معؿ ذلؾم مي لاؿ قرروا 



 
 
 

 

 

           17ص                                    3028العدد:            6/11/2013 األربعاء التاريخ:

 م يمتوا إلم أفّ 2015ّق  أْف ت وف الواجرر المباشرة بيف الطرميف م  للوؿ العاـ و مواجرر إسرائيؿم وت
إسرائيؿ متعّلقر بالوييات المتلّدةم وبدوف الدعـ األمري ّي للدولر العبرّيرم أضاؼ هابرم لف تتمّ ف إسرائيؿ 
مف مواملر اللياة األمنّير وايقتمادّير والسياسّير. وانتقد المللؿ الم ضـر بشّدة الرأي السائد مي تؿ أبيبم 

المواقؼ المارمر بسبب المستوطناتم ول ّنا لّذر مف  مف جمي  األلزاب بأّف األمري ييف هبؿ ولف يت ذوا
ا أّف المستوطنيف لـ يؤمنوا يوموا ما أّف شاروف سينسلب مف  أّنرـ سيقوموف برذا العمؿم وقاؿ أيضو
المستوطنات مي قطاع  زةم ول ّنا معؿ ذلؾم و لص إلم القوؿ إّف ارسرائيلييف هـ أبطاؿ ملدودي 

مّر مف تؿ أبيب أ ثر مف نمؼ مليوف إسرائيلّي بسبب ال وؼ مف  1991الضمافم مفي لرب ال ليج عاـ 
 المواريخ العراقّيرم علم لّد قولا.

 6/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 منطقة البحر األحمر والخميج أصبحت بصدارة االستراتيجية اإلسرائيمية : إسرائيميُمحمل  33
م أّف منطقر البلر األلمر وال ليج أمبلت مي لفت الُمللؿ المريونيم البروميسور أرنوف سوميرم إل

مدارة ومر زير ايستراتيجير "ارسرائيلير" العظممم ُمشيراو إلم أّف "إسرائيؿ" تنظر إلم منطقر الوطف العربي 
بأّنرا أمبلت منطقر مراغ استراتيجي مف لؽ "إسرائيؿ" ولدها أف تمأل . واعتبر "سومير" أّف عدداو  بيراو مف 

بير تلّولت إلم دوؿ ماشلر ومي طريقرا إلم اينريار والتفتيتم  السوداف والموماؿ واليمف الدوؿ العر 
والعراؽ وسوريام ُمتوقعاو أف تطاؿ تلؾ الترديدات والتلدياتم سواء اررهاب أو القرمنر أو التاييرم دوؿ 

ور البلري: البلر ال ليج أيضاو. و لص "سومير" إلم أّف "إسرائيؿ" ست وف الُمريمنر علم  طوط المر 
األلمرم باب المندبم ومضيؽ هرمزم وقناة السويسم  ما ستريمف علم  طوط نقؿ النفط والاازم مشيراو 
إلم أّف "إسرائيؿ" سُتلقؽ أهدامرا ايستراتيجير تلؾ باربقاء علم تفّوؽ القوة العس رير بش ؿ  اس  وقادر 

مي البلر األلمر ومي المليط الرندي ومي واترا علم مؿء هذا الفراغم وهو ما بادرت إليا  الؿ نشر ق
م ومنرا: الاوامات التي تعمؿ بالطاقر النووير مف طراز "دولفيف" مناطؽ أ رل  ال ليج وبلر العرب

نستاف اأماانستاف وبا ستاف وتر م موالبلر األلمروتلمؿ مواريخ جوالر تاطيم بارضامر إلم ال ليج 
يراف  .وا 

 5/11/2013، 2945التقرير المعموماتي 
 

 مقدسي برصاصة في الرأس أطمقيا عميو جنود االحتالل فتىإصابة  34
(م بطلػؽ 11|5ذ رت ممادر مللير أف متمو ملسطينياو أميب بجػراح بالاػرم مسػاء الثالثػاء ): القدس الملتلر

 لي شماؿ  رب مدينر القدس الملتلرناري مطاطي مي مواجرات م  قوات ايلتالؿ ارسرائي
 

رات عنيفر اندلعت بيف شباف ملسطينييف مي قرير قطنرم القريبر مف القدسم قرب اللاجز المقػاـ و انت مواج
علػػم أراضػػي القريػػرم أطلػػؽ  اللرػػا ايلػػتالؿ وابػػالو مػػف قنابػػؿ الاػػاز والمسػػيؿ للػػدموع إلػػم جانػػب الرمػػاص 

 المعدني المالؼ بالمطاط والذي يست دما ايلتالؿ مي تفريؽ المتظاهريف.
6/11/2013، س برسقد  

 
 " تمييدا لتسميم ج امينيماألرقامشييدا من "مقابر  36" لذوي DNA" فحوصات إجراء 35
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عمليػػر ملػػص  أنجػػزت إسػػرائيؿ أفمنسػػؽ اللملػػر الوطنيػػر يسػػترداد جثػػاميف الشػػرداء سػػالـ  لػػر  : أ ػػدراـ اهلل
 يـ جثامينرـ قريبا.يتـ تسل أف" المتوق  األرقاـشريدا مف شرداء "مقابر  36( لذوي DNAالمفر الوراثير )

معبػػػر الطيبػػػر  ػػػرب مدينػػػر طػػػول ـر رجػػػراء ملػػػص المػػػفر  إلػػػم أمػػػسالشػػػرداء توجرػػػوا مػػػباح  أهػػػاليو ػػػاف 
مػػػنرـ ذلػػػؾم بػػػالتزامف مػػػ  ملػػػص جثػػػاميف الشػػػرداء للتأ ػػػد مػػػف تطػػػابؽ  إسػػػرائيؿ( بعػػػد طلػػػب DNAالوراثيػػػر )
 العينات.

عػػف  ارمػػراجلتػػم تظرػػرم يمتػػا انػػا قػػد يػػتـ  أسػػابي ثمانيػػر  إلػػم أسػػبوعيفالنتػػائج تلتػػاج بػػيف  أفوقػػاؿ  لػػر 
الجثاميف علم ش ؿ مجموعات مػي لػاؿ مػدرت نتػائج متطابقػر لعػدد مػف الشػرداء مػي نفػس الفتػرة. وأ ػد اف 

العػدد المتبقػي هػو  أف إسػرائيؿشريدا مي مقابر ايرقاـم مػي لػيف تػدعي  288الوثائؽ الفلسطينير تؤ د وجود 
 شريدا. 80

6/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 : تفشي أمراض السرطان بين األسرىن "نفحة"جفي س األسرىأحد قادة  36
متلت لادثر استشراد األسير الفلسطيني الشاب لسف الترابي يوـ أمس مي ألػد مشػامي :  زة ػ أشرؼ الرور

ا مػف أوضػاع معيشػير مػعبر يفرضػرا السجوف ارسرائيلير جػراح اللر ػر الفلسػطينير األسػيرة التػي تعػاني  ثيػر 
أسير مف أمراض شتمم وقاؿ ألد األسرل الفلسطينييف ويقضي مترة  1400السجاف ارسرائيليم ليث يعاني 

ل ما مي سػجف "نفلػر" المػلراوي لػػ "القػدس العربػي" أف لػايت  ثيػرة مػف األسػرل أمػيبت مػؤ را بػأمراض 
 رائيلير  فير وراء األمر.السرطافم وأف لديرـ ش و ا  ثيرة بوجود أيدي إس

م مػنرـ ثالثػر  ػػالؿ العػاـ الجػاري هػػـ 207وباستشػراد ترابػي يرتفػ  عػػدد شػرداء اللر ػر الوطنيػر األسػػيرة إلػم 
 ترابي واألسيريف أبو لمدير وجرادات.

ومي هػذا السػياؽ  شػؼ ألػد قػادة األسػرل مػي سػلف "نفلػر" المػلراوي لػػ "القػدس العربػي" عػف تفشػي مػرض 
 بيػػر بػػيف األسػػرلم مشػػيرا إلػػم أف ألػػد أسػػرل "نفلػػر" جػػرل إبال ػػا قبػػؿ أسػػبوعيف بإمػػابتا  السػػرطاف بشػػ ؿ

 بالمرضم وأف العيادة الطبير مي المشفم لـ تقدـ لا لتم الللظر أي عالج يذ ر.
وأ ػػد أف هػػذا األسػػير يعػػاني مػػف وضػػ  نفسػػي ومػػلي سػػيء جػػدام يمتػػا مػػي ذات الوقػػت أف اللر ػػر األسػػيرة 

وقوؼ سلطات السجوف ارسرائيلير وراء عمليات "سرطنر األسرل"م مػف  ػالؿ األدويػر التػي لديرا يقيف  بير ب
تقػػدمرا لرػػـم وت ػػوف مػػي  الػػب األلػػواؿ عبػػارة عػػف عينػػات تجػػارب لػػبعض الشػػر اتم و يػػر م ممػػر بعػػد 

 لالست داـ ايدميم أو مف  الؿ تعمد إسرائيلي رعداـ األسرل عف طريؽ المرض.
لقدس العربي عف  شؼ اسمام  شير مف تعرضا رجراءات قم  إسرائيلير مقد أ ػد وبلسب األسير وتتلفظ ا

أف هنػػاؾ "لربػػا ممنرجػػر" تشػػنرا أجرػػزة األمػػف ارسػػرائيلير وممػػللر السػػجوف بلػػؽ األسػػرلم ويشػػير إلػػم أف 
األوضاع المعيشير لرـ "تزاد سوءا". ولذر مف لايت وماة جديدة مي مفوؼ األسرل مي أي للظرم بسػبب 

مات الطبير السيئر التي تقدـ لرػـم يمتػا إلػم أنرػـ أجػروا اتمػايت مػ  أطبػاء ملسػطينييف عبػر ملػاميفم ال د
 وأ دوا لرـ أف األدوير التي تقدـ للمرضي ي تالءـ التش يص المرضيم وأنرا تنع س سلبا علم لياترـ. 

6/11/2013القدس العربي، لندن،   

 
 الترابي في نابمس الشييداألسير يشيعون  الفمسطينيين آالف 37
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شػػي  آيؼ المػػواطنيفم مػػي قريػػر مػػرَّة  ػػرب مدينػػر نػػابلسم بعػػد مػػالة عمػػر اليػػوـ : عمػػاد سػػعاد  -نػػابلس
عػػػف استشػػػراد م مػػػبالام مػػػي  أعلػػػفعامػػػا(م الػػػذي  22الثالثػػػاءم جثمػػػاف الشػػػريد لسػػػف عبػػػد الللػػػيـ الترابػػػي )

  بسرطاف الدـ. إمابتام جراء ارسرائيليمستشفم العفولر 
 إجػراءمستشفم رميػديا الل ػومي مػي مدينػر نػابلسم بعػد  إلمماف الشريد الترابي مف مستشفم العفولر ونقؿ جث

 ؿ الترتيبات المتعلقر بذلؾم ميما التشد مئات المواطنيف وممثلو الفمائؿ والمؤسسات الرسمير والشػعبير مػي 
ؿ اف يػتـ نقلػا مػي مو ػب جنػائزي علػم الشػريد ومػؤازرة ذويػام قبػ األ يػرةبالر المستشفم يلقاء نظػرة الػوداع 

 مسقط رأسا مي قرير مرة. إلممريب 
منزلػػا عائلتػػا  إلػػمالمػػواطنيف شػػوارع القريػػرم ولملػػو   آيؼقريػػر مػػرةم طػػاؼ بػػا  إلػػمولػػدل ومػػوؿ الجثمػػاف 

عليػا مػالة الجنػازةم ووري  أقيمػتنظرة الوداعم ومف ثـ سجي مي مسجد القرير ليػث  إلقاءلتم يف ذويا مف 
 مقبرة القرير.الثرل مي 

6/11/2013القدس، القدس،   
 

 الترابياألسير عقب استشياد  الغميان تعم السجون اإلسرائيمية منحالة  38
م بعضػػرـ بجػػروح بالاػػرم  ػػالؿ اقتلػػاـ ولػػدات قمػػ  السػػجوف يقسػػاـ عػػدة مػػي أسػػيراأمػػيب عشػػروف : راـ اهلل

 ترابي.سجني ريموف ومجدو مباح يـو الثالثاءم عقب استشراد ايسير لسف ال
جػػراء  األسػػيروشػػردت السػػجوف تمػػعيدا ضػػد ايسػػرل الػػذيف التجػػوا مػػي م تلػػؼ المعػػتقالت علػػم استشػػراد 

 الطبي التي تمارسرا سلطات ايلتالؿ. ارهماؿسياسر 
 األسػػيراستشػػراد  إعػػالفأقسػػاـ مػػي سػػجف مجػػدو بعػػد سػػاعات مػػف  9 ارسػػرائيليرمقػػد اقتلمػػت ولػػدات القمػػ  

 لسف الترابي.
عنامر تلؾ الولدات انرالوا علم ايسرل بالضرب الشديدم عقب لالر  أف األسرلزارة شؤوف وقاؿ ملامو و 

أسػيرا بيػنرـ  20الاضب التي سػادت مػفوؼ المعتقلػيفم بعػد استشػراد الترابػي مػا أدل إلػم إمػابر أ ثػر مػف 
 إمابات بجروح بالار.

 ( مي السجف.6)قسـ   الثالثاءمباح  ايلتالؿومي "ريموف"م اقتلمت قوة مف ولدات القم  
مدير نادي األسير مي ال ليؿ أمجد النجار بأف ايقتلاـ جػاء بعػد قيػاـ األسػرل بػالت بير التجاجػا علػم  وأماد

 استشراد األسير الترابي.
م ومػؽ مػا األسػيرومي سجف "نفلر" ي وض األسرل إضرابا عف الطعاـ اليػـو و ػدام التجاجػا علػم استشػراد 

 ير مي وزارة شؤوف األسرل جواد عماوي.أماد مدير الولدة القانون
5/11/2013القدس، القدس،   

 
 في الخميل يستولون بالقوة عمى  ال ة مبان  حول الحرم اإلبراىيمي المستوطنون 39

اسػػتولم المسػػتوطنوف ارسػػرائيليوف المقيمػػوف بال ليػػؿ بػػالقوةم الليلػػر قبػػؿ الماضػػيرم علػػم ثالثػػر مبػػاف   :ال ليػػؿ
تعود لمواطنيف مف عائالت الشريؼ وأبو اسنينر وقفيشرم بعػد أيػاـ مػف وضػ  أيػديرـ لوؿ اللـر اربراهيميم 

.  علم مبنم وقفي يعود لعائلر البديري قبالر البوابر الرئيسر لللـر
وقػػاؿ مسػػؤوؿ سػػدنر اللػػـر اربراهيمػػي لجػػازي أبػػو اسػػنينر لػػػ"األياـ"م أمػػسم إف المبػػاني الثالثػػر التػػي وضػػ  

تلت لماير جنود ايلتالؿم "عتيقر و ير مأهولر"م ميما رج  مدير أوقاؼ ال ليؿ المستوطنوف أيديرـ عليرا 
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تيسير أبو سنينر أف المستوطنيف يستردموف مف اسػتيالئرـ علػم المبػاني المشػار إليرػا "إنشػاء بػؤرة اسػتيطانير 
"م إضػػػػامر إلػػػػم بػػػػؤرة المر ػػػػز التجػػػػاري ايسػػػػتيطانير المجػػػػاورةم يمتػػػػا إلػػػػم أف م جموعػػػػر جديػػػػدة لػػػػوؿ اللػػػػـر

 المستوطنيف التي استولت عليرا أد لت معرا أثاثا ومواد بناء ومعدات للعمؿ.
6/11/2013األيام، رام اهلل،   

 
 ىولندا في ميرجان حول القضية الفمسطينيةإختتام فعاليات  40

التضػنت مدينػر روتػػرداـ مػي هولنػػدام مررجانوػا  امػاو لػػوؿ القضػير الفلسػػطينيرم تنػاوؿ مػا تتعػػرض لػا مدينػػر 
قدس مف عمليات ترويد مف قبؿ ايلتالؿ ارسرائيلي وأوضاع الالجئيف الفلسطينييف مػي سػورير إلػم جانػب ال

 اللمار الذي تـ تشديد  علم قطاع  زة بعد اينقالب العس ري مي ممر.
وُنظّػػـ المررجػػافم الػػذي ا تػػتـ معالياتػػا مسػػاء األلػػد الماضػػيم بالتعػػاوف بػػيف مؤسسػػر "البيػػت الفلسػػطيني" مػػي 

ندا ومؤسسر "إسراء" ال يريرم وتضمف  لمػات لمتلػدثيف مػف دا ػؿ هولنػدا و ارجرػام إلػم جانػب عػروض هول
قامػػػر  إنشػػػادير ألياهػػػا المنشػػػد الفلسػػػطيني عبػػػد الفتػػػاح عوينػػػات ومرقػػػر الولػػػدةم  مػػػا تػػػـ بػػػث أمػػػالـ تسػػػجيلير وا 

 معارض للمنتجات الفلسطينير.
.. ن بػر تتجػدد"م رم و ػزة تلامػرم وملسػطينيو سػوريُوعقد المررجافم الػذي جػاء تلػت عنػواف "القػدس تمػادر

مػػي مرللػػر لساسػػرم ليػػث يتعػػرض الشػػعب الفلسػػطيني مػػي م تلػػؼ أمػػا ف تواجػػد  لالسػػترداؼ مػػف أطػػراؼ 
 متعددة".

6/11/2013، فمسطين أون الين  
 

 وتحميل األونروا المسؤولية مشروع البنى التحتية: استياء من بطئ تنفيذ مخيم عين الحموة 41
مشػػروع البنػػم التلتيػػرم مػػي م ػػيـ عػػيف الللػػوةم لتأهيػػؿ ميػػا  المػػرؼ المػػلي وميػػا  الشػػفرم : لػػدنافانتمػػار ا

مشػروع انتظػػر  أهػالي الم ػػيـ منػػذ أ ثػر مػػف عشػػر سػنوات. يػػتـ تمويلػػا مػف اليابػػافم ليػػث تبلػغ قيمتػػا مليػػوني 
ت المشػػروع لمقػػاوليف مليػػوف دويرم وبػػدورها لزمػػ 1,7دوير. وتػػـ تلزيمػػا لشػػر ر رسػػت عليرػػا المناقمػػر بقيمػػر 

 مف دا ؿ الم يـ.
 ألنرا علم لد قولرـ تسير ببطئ شديد. ل ف أهالي الم يـ مستاؤوف مف تنفيذ أعماؿ البنم التلتيرم

بػدأنا العمػؿ علػم »ويقوؿ أبو وائػؿ زعيتػرم عضػو لجنػر ارشػراؼ عػف البنيػر التلتيػر مػي م ػيـ عػيف الللػوة: 
ومػػ  المرندسػػيف الم تمػػيف بالعمػػؿم مقػػدموا لنػػا موامػػفات العمػػؿم  البنيػػر التلتيػػر بلقػػاءات مػػ  و الػػر الاػػوث

و انػػت مرمتنػػا هػػي لتسػػريؿ عمػػؿ المتعرػػديف دا ػػؿ الم ػػيـم بارضػػامر إلػػم أننػػا  نػػا قػػد طالبنػػاهـ بموامػػفات 
 .مدة العمؿ تجاوزت الوقت الملدد لرا»ويرل أف «. جيدة للمشروعم وتاريخ معيف ينترائام ونزاهر مي العمؿ

قوانيف األونروا مي تلزيـ المشاري م مالمشاري  المايرة تلـز لعماؿ ومتعرديف عادييفم والمشاري  »لم ويشير إ
م انيػات للعمػؿ. أمػا المشػاري  األ بػر متلػـز لشػر ات عالميػر متطػورةم  األ بر لمتعرديف لديرـ رؤوس أمػواؿ وا 

سػت المناقمػر علػم إلػدل الشػر ات ومشروع البنم التلتير ينطبؽ عليػا النػوع الثالػث. وعلػم هػذا األسػاس ر 
نضػػ  األونػػروا أمػػاـ مسػػؤولياترا لمسػػاءلر »وأضػػاؼ: «. التػػي بػػدورها أعطػػت المشػػروع لمتعرػػديف مػػف الم ػػيـ

 الشر ر التي لزمترا المشروعم ولـ تقـ بعملرا  ما يجب.
المناقمػر رسػت دويرم و  مليػوفونسأؿ أيػف المبلػغ المتبقػي الػذي تبرعػت بػا دولػر اليابػافم والػذي يقػدر بمئتػي 

 «. مليوف 1,7علم 
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6/11/2013السفير، بيروت،   
 

 عمى تقميص مساعدات األونروااحتجاجًا  الباردنير  مخيم فيب عام إضرا: لبنان 42
نفػػذ أهػػالي وسػػ اف م ػػيـ نرػػر البػػارد لالجئػػيف الفلسػػطينييفم إضػػراباو عامػػاو مػػي م ػػيـ نرػػر البػػارد نرػػر البػػارد: 

 مزيد مف المساعدات الدولير.القريبم وذلؾ مف أجؿ المطالبر ب
وأقفلػػػت المػػػدارس والملػػػاؿ التجاريػػػر ومؤسسػػػات "األونػػػروا دا ػػػؿ الم ػػػيـ أبوابرػػػا تلبيػػػر لػػػدعوة اللجػػػاف الشػػػعبير 
والفعاليػػات لرضػػرابم بسػػبب إلاػػاء لالػػر الطػػوارئ مػػف قبػػؿ "األونػػروا" وعػػدـ التراجػػ  عػػف قراراترػػا "التعسػػفير" 

 بلؽ أهالي م يـ نرر البارد.
يونروا" أمدرت قراراو أوقفت بموجبا المساعدات ارنسانير وار اثير لالجئيف مي الم يـم بعػد تػدمير  و انت"ا

 .2008إثر المعارؾ التي دارت بيف جماعات مسللر والجيش اللبناني عاـ 
6/11/2013المستقبل، بيروت،   
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"الممرضػػػوف الفلسػػػطينيوفم لقػػػوؽ م تسػػػبر وتنفيػػػذ منقػػػوص"م عنػػػواف النػػػدوة التػػػي نظمرػػػا "ايئػػػتالؼ اللبنػػػاني 
الفلسطينييف مي لبناف"م مي "قاعر الشريد متلي عرمػات" مػي "مستشػفم  لالجئيفالفلسطيني للملر لؽ العمؿ 

ني اللبنانيػػر والفلسػػطينير الرمشػػري" أمػػسم بلضػػور ممثلػػيف عػػف الجمعيػػات األهليػػر ومؤسسػػات المجتمػػ  المػػد
 وايتلادات الشعبير والمرنير.

شارؾ مي الندوة رئيس بلدير ميدا السابؽ عبد الرلمف البزريم ومادي سالمر باسـ المستشفمم ومتلي  ليب 
باسـ ايئتالؼ الوطني. وشددت ال لمات علم الظروؼ السياسير وايقتمادير وايجتماعير التي يعػاني منرػا 

فلسطينيوفم وأ دت علم أف اللرماف مف اللقػوؽ المدنيػر وارنسػانيرم وي سػيما لػؽ العمػؿ بشػ ؿ الالجئوف ال
  اصم يؤدي إلم ازدياد نسبر البؤس والمعاناة التي تولد الرجرة.

وأ د البزري علم أهمير إعطاء الفلسػطينييف لقػوقرـ المدنيػرم معتبػراو أنرػـ جػزء هػاـ مػف النسػيج السػ اني مػي 
 .لبناف

سالمر إلم أهمير القطاع المػلي الفلسػطيني والػدور الرائػد لمرنػر التمػريض مػي هػذا القطػاع وضػرورة وأشار 
 تطوير  وقوننتا.

6/11/2013السفير، بيروت،   
 
 

 مميون دوالر 600خسائر "الصناعات الخشبية" منذ الحصار تفوق الد زة:  44
( علػم أنػا تقػرر تأجيػؿ إقامػر  WIUي) أ د اتلاد المناعات ال شبير واألثػاث الفلسػطين: رامي رمانر - زة

"بيتؾ مف بلدؾ أللم" مي قطاع  زة للعاـ المقبػؿ علػم أف  2013المعرض الوطني السنوي ال امس لألثاث 
 يقاـ مي الضفر الاربيرم و ذلؾ تأجيؿ انت اب مجلس إدارة جديد لالتلاد.

ل سائر التي ت بدترا المناعات ومي سياؽ متمؿم قدر وضاح بسيسو أميف سر ايتلاد لػ"ملسطيف:" لجـ ا
مليػػػوف دويرم جػػػراء تػػػدمير نلػػػو  80ال شػػػبير منػػػذ مػػػرض ايلػػػتالؿ ايسػػػرائيلي لمػػػار  علػػػم القطػػػاع بنلػػػو 

 % مف الممان  والشر ات بش ؿ  لي وجزئي ومن  التمدير.60
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رت مػػف ينػػاير وأ ػػد بسيسػػو أنػػا ومقػػاو لتقػػارير ايتلػػاد مػػإف ال سػػائر مػػي قيمػػر المبيعػػات التمػػديرير للقطػػاع قػػد
مليػػوف دوير  600بػػػػ  -مػػ  ماللظػػر الزيػػادة مػػي عػػدد الشػػر ات والممػػان  القائمػػر  - 2012ينػػاير – 2008

 نتيجر لوقؼ التمدير.
وأضاؼ مي لديثا لػ"ملسطيف":"  الؿ اللمػار و نظػراو لعػدـ وجػود الطلػب مػي السػوؽ المللػي للمنتجػاتم و 

( ممػػنعا أ لقػػت أبوابرػػام 26لتمػدير ب ميػػات معقولػػرم مػػإف )نقػص المػػواد ال ػػاـ األساسػػير و عػػدـ اسػػتئناؼ ا
% مػػ  مقػػداف  80والاالبيػػر العظمػػم األ ػػرل قللػػت مػػف قػػدرترا ارنتاجيػػر؛ ممػػا أدل إلػػم نقػػص ارنتػػاج بنسػػبر 

 وظيفر  الؿ ثالث سنوات مف اللمار". 6000
4/11/2013ن، فمسطين أون الي  

 
 سيناءالمصري يعتقل  ال ة فمسطينيين في شمال  الجيش 45

شماؿ سيناءم أمسم رطالؽ نػار  ثيػؼم مػف قبػؿ مسػلليفم  ميتعرض مبنم الم ابرات اللربير بمدينر رم  
ف القػوات  دوف وقوع إماباتم وقاؿ شرود عيػاف إف المسػلليف أطلقػوا الرمػاص أل ثػر مػف نمػؼ سػاعرم وا 

 المتمر زة بادلترـ إطالؽ النار.
عف الجناةم ومرضت إجػراءات أمنيػر مشػددة علػم المنطقػر  ومشطت قوات مف الجيش المنطقر المليطر بلثاو 

سػػاعات مػػف  4بػػيف ممػػر وقطػػاع  ػػزةم وتػػزامف ذلػػؾ مػػ  قطػػ  ايتمػػايت  اللػػدوديالواقعػػر علػػم الشػػريط 
 ال امسر لتم التاسعر مبالاو.

 الثػػانيللقػػوات المسػػللرم إف عنامػػر الجػػيش  العسػػ ريمػػف جانبػػام قػػاؿ العقيػػد ألمػػد ملمػػد علػػمم المتلػػدث 
ملسطينييفم  الؿ لملترػا لمداهمػر  3م بينرـ 9ت فيرييفم والقبض علم  3تم نت مف القضاء علم  ميدانيال

 شماؿ سيناء. ميالعنامر اررهابير 
 6/11/2013المصري اليوم، القاىرة، 

 
 

 األقصىالمسجد لنزع السيادة اإلسالمية عن  "ليكودي"الفرحان يحذر من مقترح إسحاق  46

اسلؽ الفرلافم مف مقترح مشروع لوض  قوانيف ولوائ   .د األردني م القدس الثقاميلذر رئيس ملتق :عماف
بيف المسلميف اليرود زمانيا وم انياوم قاـ بإعداد  نشطاء مف لزب اللي ود.  األقممُنظـ لتقسيـ المسجد 

رة م ونزع  امؿ مالليات دائاألقممعف  ارسالميرنزع السيادة  إلموأوض  أف هذا المقترح يردؼ 
م وتبديلرا بمفوض  اص مف قبؿ ايلتالؿم يلدد األقمممي  امؿ مسالر المسجد  ارسالميراألوقاؼ 

بموجبرا  األقممنظـ وقانوف ولوائ  يراها مناسبر بلسب الشريعر والمواسـ اليروديرم بؿ ويمب  المسجد 
يات هذ  الوزارة وضمف لدود ضمف المواق  المقدسر اليرودير وتلت مالل ارسرائيليرتابعا لوزارة األدياف 

 قوانيف األما ف المقدسر اليرودير.
دونمام ما موؽ األرض  144المبارؾ ب امؿ مسالتا  األقمموأ د الفرلاف مي تمري  ملفي أف المسجد 

وتلترام هو لؽ  الص للمسلميفم وانا ي لؽ لايرهـ ولو بذرة تراب والدةم واف السيادة علم المسجد 
 المر. وطالب الفرلاف الدوؿ العربير وارسالمير بضرورة إت اد إجراءات  سالميرإهي سيادة  األقمم

المسجد األقمم يمر بمرللر تاري ير دقيقر "عملير لمن  ايلتالؿ مف تنفيذ مشروعا ال طيرم قائال: 
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سالمياو تستدعي هبر شعبير ورسمير عربيا  د واعتبر الممت مشار ر م  ايلتالؿ مي جريمتا بلؽ المسج وا 
 ."األقمم المبارؾ

 6/11/2013، الدستور، عم ان

  
يران و عربيةدول  47  تشارك في اجتماع سري حول األسمحة النووية بالشرق األوسط "إسرائيل"وا 

مػػػرح دبلوماسػػػيوف أمػػػس : بػػػاريس: ميشػػػاؿ أبػػػو نجػػػـ - ميينػػػا: بثينػػػر عبػػػد الػػػرلمف - الشػػػرؽ األوسػػػط: لنػػػدف
سػػرائيؿ ودوي عرب يػػر شػػار ت مػػي اجتمػػاع سػػري بشػػأف مػػرص عقػػد مػػؤتمر دولػػي بشػػأف )الثالثػػاء( بػػأف إيػػراف وا 

 لظر األسللر النووير مي الشرؽ األوسطم مي تجم  نادر لمثؿ هؤيء ال مـو ارقليمييفم لسب رويترز.
أ توبر )تشريف األوؿ( الماضي  22و 21ولـ يذ ر الدبلوماسيوف أي تفاميؿ عف ايجتماع الذي عقد يومي 

ويسػرير قريبػر مػف مػونترو. وقػاؿ مسػؤوؿ إسػرائيلي إف مبعػوثيف عديػديف طرلػوا مواقػؼ مي ألد منادؽ قرير س
بالدهـم ل ف إسرائيؿ لـ تجػر أي اتمػايت مباشػرة مػ  المبعػوثيف اريػرانييف والعػرب. وقػاؿ دبلوماسػي عربػي 

يراف. وسيعقد اجتماع جديػد ق": "رويترز"لػ . "بػؿ نرايػر العػاـالشيء األساسي أنرـ  انوا هناؾ.. ارسرائيليوف وا 
وأضػاؼ أف ممثلػيف عػف الوييػات المتلػدة وبعػض الػدوؿ العربيػر لضػروا أيضػا المناقشػات ل نػا لػـ يػذ ر أيػا 

 منرـ بايسـ.
ف و يؿ وزارة ال ارجير الفنلندير  14و 13وقاؿ دبلوماسي آ ر إنا  اف هناؾ ما بيف  مندوبا لوؿ الطاولرم وا 

الشػرؽ األوسػط  ػاف لاضػرا. وقػاؿ الدبلوماسػي إف المناقشػات  انػت  يا و يياما المسػؤوؿ عػف تنظػيـ مػؤتمر
م مضيفا أف اجتماعا آ ر سػيعقد علػم األرجػ  أوا ػر هػذا الشػرر ر ػـ أنػا لػـ يتضػ  علػم وجػا "بناءة تماما"

 التلديد مف الذي سيلضر .
 6/11/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 في مصر والخميج العربياإلنسان": شركة أمن إسرائيمية تعمل  لحقوق"العربية  48

 شػػفت المنظمػػر العربيػػر للقػػوؽ ارنسػػاف مػػي بريطانيػػا النقػػاب عػػف شػػر ر أمػػف ماللػػي تػػدعم شػػر ر : لنػػدف
( قالػػت بأنرػػػا تعمػػؿ مػػػي منػػاطؽ مثػػػؿ البلػػػر Seagull Martime Securityالنػػورس لألمػػػف الماللػػي )

 األلمرم و ليج عدف والمليط الرندي.
( أرسػػلت نسػػ ر منػػا لػػػ "قػػدس بػػرس"م أف الشػػر ر أسسػػت عػػاـ 5/11الثػػاء )وذ ػػرت المنظمػػر مػػي بيػػاف لرػػا الث

ويقودهػػا ضػػباط عملػػوا مػػي القػػوات البلريػػر والولػػدات ال امػػر ارسػػرائيليرم مػػف أبػػرزهـ إليعػػزر مػػارـو  2008
 9الم طػػط للرجػـو علػػم أسػػطوؿ اللريػػرم ليػػث قتػػؿ  2011-2007الملقػب بشػػيني قائػػد البلريػػر ارسػػرائيلي 

ر اثر قطاع  2010اعتقؿ العديد مف النشطاء الذيف  انوا مي رللر مي نراير أيار )مايو( عاـ أتراؾ وجرح و 
 ػػزةم  مػػا شػػارؾ مػػارـو مػػي عمليػػر الرمػػاص الممػػبوب علػػم قطػػاع  ػػزة نرايػػر  ػػانوف أوؿ )ديسػػمبر( عػػاـ 

ر م إضػػػامر إلػػػم  فيػػػ2000ػػػػ 1995م ويػػػرأس طػػػاقـ المستشػػػاريف عػػػامي أيػػػالوف رئػػػيس الشػػػابؾ السػػػابؽ 2008
 ما اف المدير التنفيذيم يانيؼ بارلشتيف مدير العمليات مي الشر رم وماؿ برينار وآ ريف.

وبينت المنظمر أف للشػر ر  مسػر م اتػب معلنػرم مػي ملسػطيف الملتلػرم ليػث يقػ  الم تػب الرئيسػيم مالطػام 
بػػػي بتػػػرا يص مػػػف قبػػػرصم اليونػػػاف وأو رانيػػػا. ومػػػف أبػػػرز الػػػدوؿ التػػػي تباشػػػر ميرػػػا عملياترػػػا مػػػي العػػػالـ العر 

السلطات الملليرم ارمارات العربير المتلدة مي إمارة الفجيرةم ممر مػي قنػاة السػويس وعػدة نقػاط مػي البلػر 
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األلمػػرم ُعمػػاف مػػي مػػاللا ومسػػقطم واألردف  لػػيج العقبػػر. وُتعتبػػر الشػػر ر أنرػػا مػػف بػػيف الشػػر ات القالئػػؿ 
 ل اضعر لردارة الممرير ب امؿ أسللترـ.المسموح لللراس ميرا النزوؿ علم أراضي جزيرة تيراف ا

يعملػػوف مػػي الشػػر ر ارت بػػوا جػػرائـ لػػرب  آ ػػريفوأ ػػدت المنظمػػر أف أليعيػػزر مػػارـو وعػػامي أيػػالوف وضػػباطا 
 ػػػالؿ  ػػػدمترـ مػػػي الجػػػيش ارسػػػرائيلي مػػػف  ػػػالؿ قتػػػؿ واعتقػػػاؿ وتعػػػذيب النشػػػطاء الفلسػػػطينييف واألجانػػػب 

 المتضامنيف م  الفلسطينييف.
ظمػػر: "إف هػػذ  الشػػر ر ليسػػت الوليػػدة التػػي يقودهػػا جنػػرايت لػػرب إسػػرائيليوف تعمػػؿ مػػي الػػدوؿ وأضػػامت المن

العربيػر وارسػالمير وتشػ ؿ  طػورة علػػم األمػف القػومي ارنسػاني مرنػاؾ العديػػد مػف الشػر ات التػي تعمػؿ مػػي 
سالمير ومتعددة".  مجايت م تلفر مي دوؿ عربير وا 

 5/11/2013قدس برس، 
 

 دينية األقصى سيشعل حرباً  المسجد ": تقسيممياإلسال"التعاون  49
لػذرت منظمػر التعػاوف ارسػالمي إسػرائيؿم القػوة القائمػر بػايلتالؿم مػف إشػعاؿ  :القدس دوت  ػوـ - راـ اهلل

مػػػراع دينػػػي تتلمػػػؿ المسػػػؤولير ال املػػػر عنػػػام إذا تمػػػادت مػػػي ملاويترػػػا لتقسػػػيـ المسػػػجد األقمػػػم المبػػػارؾم 
 دا ؿ أسوار .والسماح لليرود بالمالة 

جاء ذلؾ  الؿ اجتماع عقد اليوـ الثالثػاء مػي مقػر منظمػر التعػاوف ارسػالمي بمدينػر جػدةم ل بػار المػوظفيف 
لمجلػػس وزراء  ارجيػػر دوؿ منظمػػر التعػػاوف ارسػػالميم التػػي سػػُتعقد مػػي جمروريػػر  40للتلضػػير للػػدورة الػػػ 

 ديسمبر المقبؿ. 11-9 ينيا بالفترة 
القػػػدس ضػػػمف جػػػدوؿ أعمػػػاؿ مجلػػػس وزراء ال ارجيػػػر مػػػي العامػػػمر الاينيػػػرم  وتػػػـ عقػػػد جلسػػػر  امػػػر لػػػوؿ

 ونػػا ريم ترػػدؼ للتمػػدي إلػػم الملػػاويت ارسػػرائيلير ايثمػػر لترويػػد المسػػجد األقمػػمم وتقسػػيما بػػيف اليرػػود 
 والمسلميف.

 6/11/2013القدس، القدس، 
 

 في "اتحاد األطباء العرب": ساعات ويضيع المسجد األقصى القدسلجنة  50
اعتبػػػرت لجنػػػر القػػػدس مػػػي "اتلػػػاد األطبػػػاء العػػػرب"م أف مشػػػروع القػػػانوف الػػػذي بلورتػػػا وزارة األديػػػاف : القػػػاهرة

ارسػرائيلير لتقسػيـ اللػـر القدسػي الشػريؼ بػيف المسػلميف واليرػػودم يعػّد إيػذاناو ببػدء العػد التنػازلي لقػرب ضػػياع 
 المسجد األقمم المبارؾ.

نػػواف "سػػاعات ويضػػي  المسػػجد األقمػػم"م إف المشػػروع ارسػػرائيلي وقالػػت اللجنػػر مػػي تقريرهػػا الػػذي لمػػؿ ع
 –ر ـ أنؼ المسلميف  -لتقسيـ المسجد وتلديد مواق  وأزمنر ملّددة لتأدير طقوس تلمودير مي اللـر القدسي 

 هو بمثابر "إيذاف بضياع األقمم  الؿ ساعات"م علم لد تعبيرها.
(م دعػػػوة تلذيريػػػر للمنظمػػػات 5/11سػػػ ر عنػػػام الثالثػػػاء )وأطلقػػػت اللجنػػػر مػػػي بيػػػاف لرػػػا تلقّػػػت "قػػػدس بػػػرس" ن

ارقليمير والدولير ومنظمر التعاوف ارسالمي وجامعر الدوؿ العربير إلم تلّمؿ مسؤولياترا جميعػاو قبػؿ سػيطرة 
 ايلتالؿ علم المسجد األقمم المبارؾ بش ؿ  امؿ وضياعا.

 5/11/2013قدس برس، 
 

 قطاع الصيد بغزة" تفتت  مشروعين لدعم الخيرية"قطر  51
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نشاء  رؼ المياديف اللذيف نفػذا بتمويػؿ : الدولر امتتلت قطر ال يرير مشروعي تلسيف وتأهيؿ مرمأ رم  وا 
 ( لاير قطري.2,106,000مف وزارة ال ارجير القطرير والبنؾ ارسالمي للتنميرم وبت لفر تقدر بػ ) 

ؽ األساسير مي المرمأ مف اجػؿ تريئػر بيئػر عمػؿ ويردؼ المشروعاف إلم تلسيف البنير التلتير وتطوير المرام
 مناسبر للمياديف مي قطاع  زة.

 6/11/2013الشرق، الدوحة، 
 

 المحاد ات اإلسرائيمية الفمسطينية تواجو صعوبات :كيري 52
قاؿ وزير ال ارجير األمري ي جوف  يري يوـ الثالثاء إف ملادثات السالـ ارسرائيلير  :ليزلي روتوف -القدس 
 التومؿ يتفاؽ. بارم افينير تواجا معوبات ل نا مازاؿ يعتقد أف الفلسط

ورسـ مسؤولوف إسرائيليوف وملسػطينيوف مػورة قاتمػر للملادثػات التػي اسػتؤنفت تلػت رعايػر  يػري مػي يوليػو 
 ي تلقؽ أي تقدـ. إنراتموز بعد توقؼ استمر لفترة طويلر قائليف 

م  رئيس الوزراء ارسرائيلي بنيػاميف نتنيػاهو  األربعاءثات يـو إسرائيؿ قبؿ ملاد إلموقاؿ  يري بعد ومولا 
بشػػأف المػػعوبات ل ننػػي جئػػت ممػػمما علػػم  أوهػػاـوالػػرئيس الفلسػػطيني ملمػػود عبػػاس "جئػػت هنػػا بػػدوف أي 

 يػػري قػػائال مػػي لفػػؿ تػػأبيف مػػي ذ ػػرل ومػػاة رئػػيس الػػوزراء ارسػػرائيلي الرالػػؿ اسػػلؽ رابػػيف  وأضػػاؼ العمػػؿ."
ولػػـ تت شػػؼ  سػػالـ مػػ  الفلسػػطينييف. رقامػػرإسػػرائيلي يمنيػػي معػػارض لجرػػود   2005ـ الػػذي ا تالػػا مػػي عػػا

تفامػيؿ تػذ ر عػف جلسػػات التفػاوض التػي عقػػدت بػيف الجػانبيف مػي أوقػػات لػـ يعلػف عنرػػا ومػي أمػا ف سػػرير 
 بتعردات بعدـ تسريب أي معلومات. التزاما

 6/11/2013وكالة رويترز لألنباء، 
 

 يديدات عريقات باالستقالة وتنفي وجود خطة سالم أميركيةتصرف النظر عن ت واشنطن 53
"مري هارؼ" أمس ايثنػيفم  األمري يرأ دت الناطقر الرسمير باسـ وزارة ال ارجير  :سعيد عريقات -واشنطف 

أف المفاوضػػات الفلسػػطينير ارسػػرائيلير تسػػير ومػػؽ جػػدولرا دوف عرقلػػرم وأف المبعػػوث األمير ػػي لمفاوضػػات 
 إنديؾ "يمارس نشاطاتا مي أطار مرمتا" مي المشار ر مي اجتماعات التفاوض.السالـ مارتف 

وأ ػػدت هػػارؼ مػػي إطػػار ردهػػا علػػم أسػػئلر القػػدس ب مػػوص مػػا تبقػػم مػػف الفتػػرة الزمنيػػر التػػي لػػددت بتسػػعر 
تمػػوز الماضػػي أف "عػػـز ونرػػج السياسػػر األمير يػػر ليػػاؿ المفاوضػػات الفلسػػطينير ارسػػرائيلير  30أشػػرر يػػـو 
ايا الوض  النرائي العالقر تسػير  مػا  طػط مػي اسػتمرارير التفػاوض النشػط والبػت مػي  امػر القضػايا للؿ قض

 المعبر التي تواجا الطرميف".
ورداو علم سؤاؿ بشأف تمريلات  بير المفاوضيف الفلسطينييف مائب عريقات وترديداتا المتتالير بايستقالر 

الجديدة بايستقالر ومؤ دة أف المفاوضات ستستمر  ي  أوضلت هارؼ أف ليس لرا علـ عف لزمر ترديداتا
تثمر مي نراير المطاؼ وتلقؽ النتائج المرجوة مي قياـ لؿ الدولتيفم وأف ما يتسرب مف شائعات بيف الليف 
واي ر عف ترديد الطرؼ الفلسػطيني باينسػلاب مػف المفاوضػات ) امػر  بيػر المفاوضػيف عريقػات( دائمػا 

 ي تؤ ذ علم ملمؿ الجد.ما تثبت عدـ ملترا و 
ودار اللديث األسبوع الماضي بش ؿ م ثؼ عف تقديـ  ؿ مف مائب عريقات وملمػد شػتير رسػائؿ اسػتقالر 
للػػرئيس ملمػػود عبػػاس بسػػبب إعػػالف رئػػيس وزراء إسػػرائيؿ بنيػػاميف نتنيػػاهو عػػف التمػػري  ببنػػاء اييؼ مػػف 

 الولدات الس نير ايستيطانير.
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ر القػدس ب مػوص إمػرار إسػرائيؿ علػم اربقػاء علػم قػوات جػيش ايلػتالؿ ورمضت هارؼ الػرد علػم أسػئل
 علػػػم طػػػواؿ اللػػػدود مػػػ  األردف عبػػػر األ ػػػوار قائلػػػر "إف هػػػذ  هػػػي القضػػػايا التػػػي يتفػػػاوض عليرػػػا الطرمػػػاف".

أف ي ػػػوف وزيػػػر ال ارجيػػػر  يػػػري لػػػامالو معػػػا إلػػػم الجػػػانبيف  "القػػػدس"واسػػػتبعد ممػػػدر مطلػػػ  مػػػي واشػػػنطف لػػػػ
سػػرائيلي أي مقترلػػات أمير يػػر جديػػدو تبشػػر بػػانفراج مػػي المفاوضػػات الجاريػػر التػػي تػػدؿ  امػػر الفلسػػطيني وار

ارشػػارات أنرػػا لػػـ تلػػرز أي تقػػدـ يػػذ ر لجسػػر الفجػػوة بػػيف الطػػرميف منػػذ اسػػتئنامرا المػػيؼ الماضػػيم  امػػر 
 ػاف" ليػث ي تفػي وأف الطرؼ الفلسطيني يترـ ارسرائيلييف بعدـ تقديـ أي مقترلات لتجاوز "المراولر مػي الم

 ارسرائيليوف باللجوء إلم دور المستم  أو المعلؽ علم المواقؼ الفلسطينير ولسب.
 6/11/2013القدس، القدس، 

 
 مطالبات في البرلمان البريطاني باالعتذار لمفمسطينيين 54

اف( مسػاء عقد برلمانيوف ولقوقيوف مػي مجلػس العمػوـ البريطػاني )الارمػر السػفلم للبرلمػ: مديف ديرير -لندف 
أمػػػػس ايثنػػػػيفم جلسػػػػر مفتولػػػػر لػػػػدم  بريطانيػػػػا إلػػػػم تقػػػػديـ اعتػػػػذار عػػػػف المآسػػػػي التػػػػي تسػػػػببت برػػػػا للشػػػػعب 

 الفلسطينيم وعلم رأسرا وعد بلفور الذي أمضم إلم الن بر.
نواب ولوردات وملػاموف وسياسػيوف بريطػانيوفم شػددوا  مالتي ترأسرا النائب جيرمي  وربيفم ولضر الجلسر

تتقدـ بريطانيا بايعتػذار للشػعب الفلسػطيني علػم "وعػد بلفػور"م وتتلمػؿ المسػؤولير ُتجػا  مػا علم ضرورة أف 
 للؽ با مف جرائـ وظلـم وأف تقؼ أماـ مسؤولياترا األ القير وما يترتب عليرا مف تبعات سياسػير وقانونيػر.

 ػػانوف  ينػػاير/ 9دف يػـو ويػأتي ذلػػؾ اسػت ماي للملػػر دوليػػر ينظمرػا "مر ػػز العػودة الفلسػػطيني" انطلقػػت مػف لنػػ
الثاني الماضي رجبار بريطانيػا علػم ايعتػذار للشػعب الفلسػطيني عػف وعػد بلفػور مػي الػذ رل المئويػر علػم 

 .2017الوعد عاـ 
 6/11/2013الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 إدخال مواد البناء "إسرائيل"مشروعا إنشائيًا توقفت بسبب منع  20األونروا:  55

مدير عمليات األونروا مي قطاع روبرت تيرنر أف إسرائيؿ ما زالت ولألسبوع الراب  أ د  :لسف دولاف -  زة
علػػم التػػوالي تمنػػ  د ػػوؿ مػػواد البنػػاء إلػػم منظمتػػا مػػا يعيػػؽ العديػػد مػػف المشػػاري  ارنشػػائير التػػي تنفػػذها مػػي 

مػر  امػر مػي قطاع  زة معرباو عف قلؽ األونروا لما يم ػف أف تػؤوؿ إليػا األوضػاع  ػالؿ السػتر شػرور القاد
مشػػروعا  20ظػػؿ عػػدـ وجػػود أي مؤشػػرات ايجابيػػر. وقػػاؿ تيرنػػر مػػي لقػػاء مػػ  عػػدد مػػف المػػلفييف باػػزة إف 

مليوف دوير توقفت بسػبب عػدـ إد ػاؿ مػواد البنػاء مػا عػدا مشػروع جسػر وادي  ػزة الػذي  75لالونروا بقيمر 
 اف القطاع.تنفذ  األونروام معبراو عف قلقا مف تماعد ايلتياجات ارنسانير لس 

وقاؿ تيرنر "د لنا ايف مي األسبوع الراب  الذي لـ يسم  لنا )ميا( بإد ػاؿ مػواد بنػاء". وتػاب  "ي نعػرؼ متػم 
 سيسم  لنا باستئناؼ هذ  المشروعات" مطالبا بإنراء اللظر.

 6/11/2013األيام، رام اهلل، 
 

 ماليين طفل عربي بال تعميم ستةأك ر من  56
ػ  ايجتماعيػػرالتػػي استضػػامترا وزارة الشػػؤوف  "لجنػػر الطفولػػر العربيػػر"لػػػ 19دورة الػػػا تتمػػتم أمػػسم أعمػػاؿ الػػ

 دولر عربير. 12المجلس األعلم للطفولرم وشار ت ميرا 
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وأشارت مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولر مي جامعر الدوؿ العربير منم  امؿ إلػم أّف أولويػات عمػؿ اللجنػر 
وقػػاؿ وزيػػر الشػػؤوف ايجتماعيػػر مػػي  وؿ مشػػروع إنشػػاء آليػػر عربيػػر للطفولػػر.مػػي المرللػػر المقبلػػر تتملػػور لػػ

الطفولػر العربيػر ليسػت ب يػرم مػا يعنػي أف مسػتقبؿ العػرب لػيس "ل ومر تمريؼ األعماؿ وائػؿ أبػو مػاعور: 
 ."علم ما يراـ
لتلقيف بالتعليـ يشير إلم أف عدد األطفاؿ  ير الم 2011تقرير الرمد العالمي للتعليـ مي العاـ "وأوض  أّف 

مي المئر مف األطفاؿ العػرب الػذيف  20إلم  7ألؼ طفؿ عربيم و 182مي العالـ العربي يبلغ ستر مالييف و
 ."يلتلقوف بالتعليـ يتسربوف ميا  الؿ المرللر الدراسير األولم

 6/11/2013السفير، بيروت، 
 

 بوتين يوقع قانونا يعاقب ذوي "اإلرىابيين" 57
الروسػػي مالديميػػر بػػوتيف األلػػد علػػم قػػانوف يجبػػر ذوي "اررهػػابييف" علػػم دمػػ  قيمػػر وقػػ  الػػرئيس : و ػػايت

 األضرار الناجمر عف هجمات يقـو برا ذووهـ. 
وأقػػػر البرلمػػػاف أوا ػػػر أ توبر/تشػػػريف األوؿ القػػػانوف الػػػذي قدمػػػا الػػػرئيس ويشػػػمؿ تػػػدابير لتجػػػريـ التػػػدريب مػػػي 

 معس رات "إرهابير". 
ف المناوئيف للسياسات الروسير ألدث ملاويت السػلطات للقضػاء علػم "التمػرد" ويمثؿ استرداؼ أسر المقاتلي

 بمنطقر شماؿ القوقاز المضطربر التي تشرد منذ عقود لرب عمابات أودت بلياة اييؼ. 
وبموجػػب القػػانوفم مػػإف األضػػرار الماديػػر والمعنويػػر الناتجػػر عػػف هجػػـو "إرهػػابي" ينباػػي تعويضػػرا "مػػف قبػػؿ 

أسػرتا وأقاربػا وأمػرار  و يػرهـ مػف النػاس الػذيف تمثػؿ ليػاترـ ومػلترـ ورمػاهيترـ شػيئا مرمػا الجاني وأمػراد 
 بالنسبر لا بسبب العالقات الش مير الوطيدة بينرـ". 

ويػػػنص القػػػانوف الجديػػػد علػػػم إجػػػراء المزيػػػد مػػػف التػػػدقيؽ بالممتل ػػػات العقاريػػػر المملو ػػػر ألقػػػارب وألبػػػاء مػػػف 
رػػدؼ التلقػػؽ ممػػا إذا  انػػت هػػذ  األمػػواؿ أو الممتل ػػات تػػـ اللمػػوؿ عليرػػا "يرت بػػوف عمػػال إرهابيػػا" وذلػػؾ ب

  بش ؿ قانوني.
وسػػيواجا مػػف تثبػػت إدانتػػا بالتػػدريب برػػدؼ القيػػاـ بأنشػػطر "إرهابيػػر" عقوبػػر قمػػول تمػػؿ إلػػم السػػجف عشػػر 

دوير(. ومػي لػاؿ ثبػوت قيػاـ شػ ص مػا  15700سنوات ومرض  رامػات تمػؿ إلػم  مسػمائر ألػؼ روبػؿ )
يس شب ات "إرهابير" مإنا قد يواجا عقوبر السجف عشريف عاما وتفرض عليا  رامػات تمػؿ إلػم مليػوف بتأس

 روبؿ.
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 "حماس" تحكم سيطرتيا عمى  ز ة.. بمصالحة السمفي ين 58

 عدناف أبو عامر
ة لالػر مػف الشػّد والجػذب وعػدـ شردت العالقر ما بػيف لر ػر "لمػاس" والمجموعػات السػلفّير الجرادّيػر مػي  ػزّ 

 ايستقرار بعد أف  لب عليرا طاب  المواجرر بينرمام وهو ما أشار إليا "المونيتور" مي تقرير سابؽ.
ل ػػػف أوائػػػؿ شػػػرر تشػػػريف األّوؿ/أ تػػػوبر المنمػػػـر شػػػردت بدايػػػر ممػػػاللر مػػػا بػػػيف "لمػػػاس" والسػػػلفّييفم عبػػػر 

ا الشػيخ يوسػؼ القرضػاوي مػي زيارتػا لاػّزة مػي أيار/مػايو وساطر قاـ برا علمػاء ديػف مػف ال ويػت وقطػر رامقػو 
 الماضي للّؿ  المات الجانَبيف.
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و شػػؼ قيػػادي سػػلفي بػػارز مػػي  ػػّزة لػػػ"المونيتور" عػػف اتمػػايت م ثّفػػر ُتجػػرل مػػ  "لمػػاس" بعػػد سػػنوات مػػف 
ذر بتػػدهور المػػداـ الػػداميم مشػػيراو إلػػم أف الوسػػاطر وضػػعت اتفاقػػاو مبػػدئياو لوضػػ  لػػّد للمػػراع الػػذي  ػػاف ينػػ

  بير.
 التغيير في مصر

والسؤاؿ الذي يتبادر إلم ذهف ال ثيريف مي  ّزة: ما الذي دم  بػ"لماس" والسػلفّييف يسػتبداؿ عالقػر الماللقػر 
وايعتقػػاؿ بالممػػاللر والومػػاؽي ألػػـ ي ػػف لمػػا لمػػؿ مػػي ممػػر مػػف ارطالػػر بػػار واف المسػػلميف واينقػػالب 

 العس ريم دور  بير مي ذلؾي
ار قيػػادي سػػلفي إلػػم أنػػا قبػػؿ ارطالػػر بػػالرئيس الممػػري ملمػػد مرسػػيم  انػػت "لمػػاس" ي تػػزاؿ تشػػّد وقػػد أشػػ

بقبضترا عليرـ وقد توعّدترـ بػ"قص الجذور". ل ف تبّدؿ األوضاع والمواقؼ مي ممػر  ػاف لػا أثػر  علػم قػّوة 
 السلفي مي  ّزة.-"لماس"م ما قد ي وف لا الفضؿ مي التقارب اللمساوي

نيتور" مف أوسػاط لمسػاوّير وسػلفّير أف الجرتَػيف ناقشػتا مبػادرة مػف ثمػاني نقػاط  انػت تتضػّمف مػي وعلـ "المو 
بنػػداوم سػػػاعد الوسػػطاء علػػم تقليمػػػرا ولعبػػوا دوراو مرمػػاو مػػػي مػػيا ترا. وعلػػم الػػػر ـ مػػف إ ػػػالؽ  26البدايػػر 

نَبيف ويتػابعوف ارشػراؼ المعابر م  ممرم مإف العلمػاء العػرب أنفسػرـ مػا زالػوا يوامػلوف وسػاطترـ بػيف الجػا
 عليرا مف ال ارج.

والبنػػػود التػػػي اّطلػػػ  عليرػػػا "المونيتػػػور" تتضػػػّمف: مػػػن  السػػػلفّييف لرّيػػػر العمػػػؿ السياسػػػي والعسػػػ ري والػػػدعوي 
وايجتماعي وتنظيـ الفعاليات الم تلفرم ووقؼ  امر عمليات ايعتقاؿ والماللقرم وتشػ يؿ هيئػر مشػتر ر مػ  

 ت قد تق  وتتسّبب مي إلداث أزمات جديدة."لماس" لمتابعر أي مش ال
وقػػد أّ ػػدت أوسػػاط أمنّيػػر مػػي  ػػّزة أف عمليػػات اعتقػػاؿ السػػلفّييف وماللقػػترـ توّقفػػت مػػي  ػػالؿ الفتػػرة القمػػيرة 

مف عنامرهـ المعتقليفم بينما توّقؼ السلفّيوف عف إمدار بيانات  42الماضير بش ؿ شبا  امؿم وأمرج عف 
 تردئر الموقؼ مي المرللر اللالّير. ضّد "لماس"م مي إشارة إلم

 التيدئة مع إسرائيل
إلم جانب ال المات الف رّير والقناعات األيديولوجّير ما بيف "لماس" والسلفّييفم مإف ما دم  اللر ر للمسارعر 

ب إلم إبراـ المماللر م  تلؾ المجموعات هو ت ّومرا مف التلّرش الدائـ بإسرائيؿم ألنرا انتقدت التردئر عقػ
. وقد اّترمترا اللر ر مػي أ ثػر مػف مػّرة بالسػعي 2012اللرب األ يرة علم  ّزة أواسط تشريف الثاني/نوممبر 

 رمشاؿ جرودها مي سبيؿ إدامر التردئر. 
وقػػد علػػـ "المونيتػػور" أف "لمػػاس" لرمػػت مػػي ممػػػاللترا األ يػػرة مػػ  السػػلفّييفم علػػم التػػزامرـ بمػػا أسػػػمتا 

يد أو التردئػػر مػػ  إسػػرائيؿم علػػم الػػر ـ مػػف أف ألػػد العسػػ رّييف الميػػدانّييف قػػاؿ "التوامػػؽ الػػوطني" لػػوؿ التمػػع
لػ"المونيتور"م "امتقدنا هذ  المجموعات السلفّير مػي اللػرَبيف اللتَػيف  اضػترما اللر ػر مػ  إسػرائيؿ مػي العػاَميف 

 ".2012و  2008
ؿ المتوامػلر للممػرّييف لػوؿ توامػؿ وقد جاءت جرود "لماس" رلزاـ السػلفّييف بالتردئػرم بعػد شػ اول إسػرائي

إطالؽ المواريخ مف  ّزة موبرا مف قبؿ المجموعػات السػلفّيرم مػا دمعرػا إلػم ا تيػاؿ ألػد قادترػا الميػدانّييف 
 مي أيار/مايو الماضيم ومقاو لما مّرح با ممدر إسرائيلي.

رات ل ومػر "لمػاس" مػي مػا  ذلؾ طلبت "لماس" مي مماللترا األ يػرة مػ  الجماعػات السػلفّير التزامرػا بقػرا
يتعلّػػؽ بػػالموقؼ العسػػ ري مػػف إسػػرائيؿ ومػػا تجمػػ  عليػػا الفمػػائؿ الفلسػػطينّير وعػػدـ إطػػالؽ أي مػػواريخ أو 
قذائؼ بمورة انفرادّيرم ألف مف شأف ذلؾ استدراجرا إلم لرب مستعجلر ضػّد  ػّزة ي تبػدو "لمػاس" مسػتعدة 
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يػػر سػػابؽ. وهػػو أيضػػاو مػػا أّ ػػد  المسػػؤوؿ السػػلفي ملمػػد أبػػو لرػػا لاليػػاوم وهػػو مػػا لفػػت إليػػا "المونيتػػور" مػػي تقر 
جػػػام  بػػػالقوؿ إف ايتفػػػاؽ مػػػ  "لمػػػاس" يشػػػمؿ ايلتػػػزاـ بوقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار مػػػ  إسػػػرائيؿ وتوقّػػػؼ الجماعػػػات 
السلفّير عف إطالؽ القذائؼ المارو ّير مف قطػاع  ػّزة. وقػد لػولظ مػي األسػابي  األ يػرة امتناعرػا عػف تبّنػي 

 ب إسرائيؿ.إطالقرا علم جنو 
 العالقة المستقبمي ة

إف المراجعر الميدانّير لتعامؿ "لماس" م  السلفّييف مي  ّزةم تشير إلم أنرا انترجت معرـ أسلوَبيف أساسيَّيف: 
الماللقر األمنّير عبر جرػاز األمػف الػدا لي مػالب المػيت القػوي مػي  ػّزة بمػا مػي ذلػؾ اعتقػاؿ عػدد مػنرـ 

نػػب المعالجػػر الف رّيػػر واأليديولوجّيػػر عبػػر علمائرػػا الػػدينّييف الػػذيف اسػػتطاعوا وتجريػػدهـ مػػف أسػػللترـم إلػػم جا
 إقناع العديد مف السلفّييف ب طأ طريقرـ وثنيرـ عف ايستمرار مي هذا الطريؽ ال اطئ.

وقػػد نجلػػت "لمػػاس" مػػي التعامػػؿ مػػ  عػػدد مػػف اللػػايت السػػلفّير مػػي  ػػّزةم مػػف قبيػػؿ "جػػيش ارسػػالـ وجػػيش 
يؼ اهلل و تائب التوليد والجراد ومجلس شورل المجاهديف و تائب سيوؼ اللّؽ". وقد أشار األمر وجماعر س

ممػدر أمنػػي رميػ  المسػػتول مػي  ػػّزة لػػ"المونيتور" إلػػم أف تلػؾ اللػػايت ومػي مجملرػػا يتػراوح عػػدد أمرادهػا مػػا 
 عنمراو مقط ي  ير. 700و 500بيف 

سلفّييف علم تش يؿ لجنػر مشػتر ر للػّؿ أي مشػ لر أو أضاؼ الممدر األمني نفسا أف "لماس" اتّفقت م  ال
لػػػادث يقػػػ  بينرمػػػام بمػػػا مػػػي ذلػػػؾ التنسػػػيؽ الميػػػداني للعمػػػؿ المسػػػل  علػػػم األرض والعمػػػؿ علػػػم عػػػالج أي 
إش ايت ميدانّير ونشر هذ  الروح التمػاللّير الجديػدة بػيف أنمػارهما. وهمػا يعػذراف بعضػرما بػأي اجترػادات 

 اـ وسائؿ ارعالـ المتالر لرما مي لشد الفلسطينّييف  لفرما.سياسّير أو عملّيرم واست د
ومػػف الالمػػت بلسػػب مػػا علػػـ "المونيتػػور" أف الجػػانَبيف تعّمػػدا هػػذ  المػػّرة عػػدـ التطػػّرؽ إلػػم الموضػػوع الجػػدلي 
الػدائـ بينرمػػا أي مسػػألر تطبيػؽ الشػػريعرم وهػػو مػػا تأ ػذ  الجماعػػات السػػلفّير علػم "لمػػاس" متّترمرػػا بالتسػػاهؿ 

 بعض المظاهر  ير الملتزمر بالديف مي  ّزة.مي 
وتجدر ارشارة إلم أف هذ  القضايا  انت سبباو مي ال الؼ القائـ ما بيف "لماس" والسلفّييفم ي سّيما مطالبر 
تلػػػؾ الجماعػػػات بإقامػػػر الدولػػػر ارسػػػالمّير وتطبيػػػؽ اللػػػدودم وبسػػػببرا انفجػػػرت المواجرػػػر بينرمػػػا أوا ػػػر العػػػاـ 

لب السػلفّير ي تعػدو  ونرػا ألالمػاو رومانسػّير وأمػاني عاطفّيػر ي تسػتند إلػم وقػائ  لقيقّيػر . مرذ  المطا2009
 تدعـ هذا التوّجام وتمنلا أسباب البقاء والدواـ.

أ يػػػراوم علػػػـ "المونيتػػػور" مػػػف مسػػػؤوؿ أمنػػػي  بيػػػر مػػػي  ػػػّزة بلمػػػوؿ اجتماعػػػات ُتعقػػػد وسػػػط سػػػرّير تامػػػر بػػػيف 
ؽ نرػائي يضػمف لألولػم اسػتقراراو مل مػاو مػي القطػاع تواجػا بػا التلػديات "لماس" والسلفّييفم وملت إلم اتفا

األمنّير وتمن  السلفّييف لرّير العمؿ السياسي والدعوي مف دوف إرباؾ السالر الدا لّير. وهو ما ُيعتبر نجالػاو 
جم قامػداو لػ"لماس" مي ضبط سيطرترا األمنّير علم القطاعم ورسالر لجمي  مف يلاوؿ ترديػد  ػّزة مػف ال ػار 

سرائيؿ والسلطر الفلسطينّير!  بذلؾ ممر وا 
 5/11/2013المونيتور، 
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ي يم ػػف أف يت ػػذ ال يػػاف المػػريوني قػػرارا بريئػػام ممػػادمام م ػػؿ مػػا يت ػػذ  مػػف قػػرارات يتجػػا دائمػػام ومػػي  ػػؿ 
ديدا بأرضرـ التي يدور المػراع منػذ بػدأ لولرػام وعليرػام األلوؿم رللاؽ الضرر واألذل بالفلسطينييفم وتل

 وبسببرا.
م  انوا قد تر وا مي األسر ر ػـ اتفاقيػر أوسػلو  104ُأمرج عف الدمعر الثانير مف األسرل الذيف لدد عددهـ ب

 التي بشرت بسالـ الشجعاف!.
لفلسطينييف بػا:  يػؼ قفػزتـ عػف هنا سأتوقؼ ألسأؿ سؤايو  ررتا  ثيرام وي أمؿ مف ماللقر )أبطاؿ( أوسلو ا

موضوع تلرير األسرلم وارمػراج عػنرـ جميعػام وأنػتـ تزمػوف البشػرل ببػزوغ مجػر السػالـ للشػعب الفلسػطينيم 
 وللعالـم ولألمتيف العربير وارسالميري!

أ نػػتـ مػػي عجلػػر مػػف أمػػر ـم وت شػػوف أف يػػرمض المفػػاوض )ارسػػرائيلي( ) ػػؿ( عمليػػر السػػالـ إذا مػػا تشػػبثتـ 
 مطالبر بارمراج عف األسرل الذيف أد لوا السجوف المريونير وهـ يقاوموف ايلتالؿي!بال

و)د ل ػػـ( ػ باللرجػػر العاميػػر ػ شػػو هالسػػالـ الػػذي ينرػػار إذا مػػا اضػػطر ال يػػاف المػػريوني لرمػػراج عػػػف 
 الفلسطينييف المقاوميف يلتالؿ أرضرـي!

 األسرل بعد سالـ أوسلو! لقد ُأبقي أسرل ما قبؿ أوسلو رهائفم وأضيؼ لرـ ألوؼ
مػػػ  ارمػػػراج عػػػف الدمعػػػر الثانيػػػر مػػػف أبنػػػاء الضػػػفر والقطػػػاعم سػػػّرب ال يػػػاف المػػػريوني  بػػػرا عػػػف أف إطػػػالؽ 
سػػرالرـ هػػو مقابػػؿ الرضػػم بتوسػػػعر ايسػػتيطافم وهػػو مػػا نفػػا  رئػػػيس السػػلطر أبومػػازف باضػػب مػػي  طابػػػا 

فلسػػػػػػطينييفم وأ ػػػػػػد أف ايسػػػػػػتيطاف: الترليبػػػػػػي باألسػػػػػػرلم بػػػػػػؿ واترػػػػػػـ بال يانػػػػػػر  ػػػػػػؿ مػػػػػػف يػػػػػػروج لػػػػػػا مػػػػػػف ال
 باطؿ..باطؿ..باطؿ..يعني باطؿ بالثالثر.

ولػػػدة سػػػ نير لتسػػػػميف  5000و أنمػػػا يػػػرد قػػػادة ال يػػػاف علػػػم  طػػػاب رئػػػيس السػػػلطرم ُأعلػػػف عػػػف نيػػػر بنػػػاء 
المستوطناتم وي سيما المليطر بالقدسم ومي مقدمترا )معاليا أدوميـ( التي ستمؿ قريبا إلػم منطقػر ال ػاف 

ر المطلػػػر علػػػم األ ػػػوار والبلػػػر الميػػػتم والتػػػي بالضػػػرورة سػػػتبتل  األراضػػػي التػػػي عػػػف يمينرػػػام وعػػػف األلمػػػ
 شمالرام ومي طريقرا الزالؼ دوف توقؼ.

تبػػادؿ ايترامػػاتم والتػػرويج لرشػػاعات لػػف يػػرد  يػػد ايلػػتالؿ المػػريونيم ول نػػا سيشػػاؿ شػػعبنا عػػف دور م 
دولػػر ملسػػطينير مػػي لػػدود زوغ مجػػر أي أمػػؿ بإم انيػػر بػػع األرضم وا  ػػالؽ ويسػػرؿ لاللػػتالؿ موامػػلر ابػػتال

 ر أيضا!لي الضفر هي دولرم أو أف قطاع  زة هو دو الء المتبقير مالراب  مف لزيرافم إّي إذا اعتبر أف األش
ُعبػػػػر عػػػػف  ضػػػػب السػػػػلطر بتسػػػػريب أ بػػػػار عػػػػف وضػػػػ  ومػػػػد السػػػػلطر المفػػػػاوض يسػػػػتقالتا بتمػػػػرؼ رئػػػػيس 

قالر رد معػػػػػؿ جػػػػػّدي علػػػػػم اسػػػػػتمرار سياسػػػػػر النرػػػػػب المػػػػػريوني لػػػػػألرض السػػػػػلطر..مرؿ هػػػػػذا التلػػػػػوي  بايسػػػػػت
 الفلسطينيرم وا  الؽ ايماؽ مي وجا اللالميف بدولر ملسطينير ذات لدودم وسيادةي!

أي يعرؼ نتينياهو ول ومتام واأللزاب المشػار رم و ػؿ مػراينر ال يػاف أف السػلطر ي تملػؾ أي  يػار جػدي 
الذي لف تأ ذ  اردارة األمري ير علم ملمػؿ الجػدم ناهيػؾ عػف ل ومػر  ماعؿ سول )اللرد( السلبي الضعيؼ

 نتينياهوي
أسرل يتـ ارمراج عنرـ علم ثالث دمعات!_ وهذ  سياسر شػيلو ير مزمنػر ػ  104لنعد إلم موضوع األسرل: 

 ي!2014أليس عجيبا هذا األمري لماذا علم ثالث دمعاتمآ رها مي شرر آذار مف العاـ القادـ 
ذا برػػػدؼ إمسػػػاح الوقػػػت لسػػػلطات ايلػػػتالؿ يسػػػتاالؿ هػػػذ  الفتػػػرة الزمنيػػػر الممتػػػدة لتنفيػػػذ هجمػػػات ألػػػيس هػػػ

اسػػتيطانيرم بليػػث تقػػؼ قيػػادة السػػلطر الفلسػػطينير عػػاجزة عػػف ات ػػذ قػػرار لاسػػـم  شػػير أف يػػؤثر هػػذا علػػم 
 عملير ارمراج عمف تبّقم مف األسرلي!
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لػػزمف لبسػػط هيمنتػػا علػػم أوسػػ  مسػػالر مػػف الضػػفر العػػدو المػػريوني يعػػرؼ مػػا يريػػدم مرػػو مػػي سػػباؽ مػػ  ا
 الفلسطينيرم بليث ي يم ف أف تبقم مسالر متملر تلقؽ إم انير قياـ دولر مي لدود الراب  مف لزيراف.

بػالترامؽ مػػ  هجمػػر توسػػعر ايسػػتيطافم يعلػػف عػػف قػػرار يناقشػػا ال نيسػػت للسػػماح لليرػػود بالمػػالة مػػي بالػػات 
سياؽ السياسر الرامير لتقسيـ األقمم بيف المسلميف واليرودم  ما لدث مػي المسجد األقممم وهذا يأتي مي 

اللـر اربراهيمي مي ال ليؿ. مرؿ يستيقظ العرب والمسلموف علم هػوؿ مػا سػيلدث ألقػدس مقدسػاترـي ومػف 
هػػػـ الػػػذيف يفتػػػرض أف يسػػػتيقظواي أهػػػـ المشػػػاولوف بت ريػػػب ممػػػرم وتفجيػػػر الػػػيمفم وتمزيػػػؽ ليبيػػػام وتسػػػلي  

اررهابييف مي سوريري أـ تػراهـ مجاهػدو النمػرة وداعػشم و تائػب وألويػر ارسػالـ..أـ مػف أسػقط مػي وتمويؿ 
 أيديرـ ألف أمري ا لـ تقمؼ بال روز دمشؽ وتدمرها علم رؤوس أهلراي! 

عشػرات المنػازؿ تػدمر يوميػا مػػي القػدس الشػرقيرم ويرلػؿ أهلرػا ويرمػػم برػـ مػي العػراءم وي رد معػؿ جػػّدي..ي 
 ام وي عربيام وي إسالميا!ملسطيني

لنعتػػرؼ: ال لػػؿ يبػػدأ مػػف عندنا..يبػػدأ ملسػػطينيام وال يػػاف المػػريوني يعػػرؼ مػػا يعانيػػا اللػػاؿ الفلسػػطيني مػػف 
 تمزؽ بيف السلطتيفم وانشااؿ  ؿ )سلطر( بألوالرا العسيرة.

العتمػر لعػدـ  مي نفس اليـو الذي يعلف ميا عف توسعر وزلؼ ايستيطاف يسقط  مسر شرداء مي  ػزةم وتعػـ
تػػومر الوقػػودم وي تسػػم  علػػػم الفضػػائيات سػػول الشػػ ول المػػػّرةم مالمستشػػفيات تلتػػاج لل رربػػاءم والطػػػالب ي 
يستطيعوف الدراسر مي الظالـم و زة ُأنر تم و ؿ ما يملنا عنرا موج  وماج م وسلطر لمػاس تػراهف علػم 

 ما ي يأتي!..وتتشبث بالسلطر م  تفاقـ عجزها وعزلترا!
وز أف نرش س را علم الموتم وعلم الجرح النا رم وعلم المػرض القاتػؿ الػذي يسػتدعي عالجػا موريػا ي يج

 شاميام ولنتمارح بلقيقر اللاؿ الفلسطيني العاجز ذاتيا.
السلطتاف تضيعاف الوقتم وتقيداف شعبنام وتضعفانام وما زالتا )تت ت اف( رهانا علم أمير ا مف جرر ػ سلطر 

ودة مرسي ربما..وهو ما تمارسػا سػلطر  ػزةم ر ػـ اناػالؽ آمػاؽ رضػم إيػراف عنرػام ورمػض راـ اهلل ػ وعلم ع
 سورير أف تافر لرا بعد  ؿ ما اقترمتا معرا!

سلطتا األ طاء القاتلر تبدداف دور شعبنام وتايباف لضور م ويبقم األمؿ بنروض شعبنا مي الضػفر والقطػاع 
ضات األمري ير التي لف تجلب لنا سول ن بر أشد مدالر مف معام لتجاوز لالر الضعؼم ولقلب طاولر المفاو 

..ن بػػر سػػت وف )أـ( الن بػػاتم والتػػي سػػتتلمؿ مسػػؤوليترا مػػ  السػػلطتيفم  ػػؿ )القػػول( السياسػػير 1948ن بػػر 
الفلسطينير السا ترم والمنامقرم والمجاملرم والعاجزةم والمتنملر مف المسؤولير بلجج يفترض أنرػا ت جػؿ مػف 

 تبرير تقاعسرا وعجزها.التعلؿ برا ل
اسػتعادة قضػيتنا تسػتدعي عمليػر جراليػػر ثوريػر لتنقػذها مػف عمليػر السػػالـ المميتػرم ولػيس لرػذ  العمليػر سػػول 
شػػػػعبنا الػػػػذي لػػػػف نيػػػػأس مػػػػف عودتػػػػا إلػػػػم الميػػػػداف مػػػػدججا ب بػػػػرات اينتفاضػػػػتيفم وأيعيػػػػب التفػػػػريط برمػػػػا 

 ر والنفس سواها  يارا.بالمفاوضات والرهانات ال اسرة التي ي يملؾ قمار النظ
 6/11/2013، القدس العربي، لندن
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 اليئور ليفي
يمػػؿ وزيػػر ال ارجيػػر األمير ػػيم جػػوف  يػػريم الػػم اسػػرائيؿم ليػػث يمػػؿ مسػػتول الضػػاط مػػي المنطقػػر إلػػم 

م  طابا أماـ  بار رجايت "مت "م وادعم بأنا ر ػـ جػويت الذروة. وألقم رئيس السلطر الفلسطينيرم ابو مازف
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الملادثػػات العديػػدة ي يوجػػد اي تقػػدـ مػػي المفاوضػػات.  مػػا هػػدد بػػاف الػػربط الػػذي تجريػػا اسػػرائيؿ بػػيف تلريػػر 
 السجناء وبيف تسري  البناء سيؤدي الم تفجير الملادثات.

 15ات بػيف الطػرميفم ليػث جػرل لتػم ايف تأتي أقواؿ ابو مازف مي  تاـ ثالثر أشرر مف جويت المفاوضػ
نمفرا مي القػدس ونمػفرا مػي اريلػا. ومػف أجػؿ اللفػاظ علػم السػرير تجػري الملادثػات مػي  ػؿ مػرة  –لقاء 

سػػاعات. ومنػػذ أيلػػوؿ امػػبلت الملادثػػات أ ثػػر  4و  3مػػي م ػػاف آ ػػرم و ػػؿ لقػػاء يسػػتارؽ بالمتوسػػط بػػيف 
 المبعوث األمير ي الذي يطلعا الطرماف علم التقدـ. ثامرم وم  نرايترا ينضـ ايضا مارتيف ايندؾم 

 الؿ اللقػاءات يعػد  ػؿ طػرؼ عرضػاوم ومػي اللقػاء التػالي يػأتي الطػرؼ اي ػر مػ  أسػئلر وايضػالات بشػأنا. 
التوامقػات المبدئيػر هػي أنػا مػػي  ػؿ مػرة تطػرح مسػػألر والػدة مػف بػيف المسػػائؿ الجوهريػر السػت بػيف الطػػرميفم 

 ػػؿ المسػػائؿم ولسػػب الطلػػب ايسػػرائيلي تر ػػزت معظػػـ الملادثػػات مػػي المسػػألر  ول ػػف لتػػم ايف لػػـ تبلػػث
األمنير. بعضرا تناوؿ لتم ايف موضوع اللدودم وقليؿ منرا مسائؿ الميا . الدل المسائؿ الدراماتي ير التي 
طرلػػػت علػػػم الطاولػػػر لتػػػم ايف هػػػي القػػػدس. التفامػػػيؿ  يػػػر واضػػػلرم ول ػػػف مػػػي الػػػدل المػػػداويت جػػػرل 

عػػػف منطقػػر "ي ػػػوف ميرػػا ومػػػوؿ مفتػػوح للطػػػرميف". مػػػي هػػذ  النقطػػػر بػػرزت  المػػػات مػػي الػػػرأي بػػػيف  اللػػديث
المنػػدوبيف ايسػػػرائيلييف. مػػوزيرة العػػػدؿم تسػػيبي لفنػػػيم والملػػاميم اسػػػلؽ مول ػػوم منػػػدوبا اسػػرائيؿ مػػػي  رمػػػر 

وجئ اللاضػروف المفاوضاتم يوجداف دائما معام ول ف لفني هي المتمدرة ا ثر مي الملادثات. و ير مرة م
با تشػػاؼ أف ايثنػػيف يعارضػػاف الوالػػد اي ػػرم وي يعرضػػاف موقفػػا مولػػدام بػػؿ اليانػػا ينزلقػػاف الػػم جػػدايت 
مايرة أماـ الفلسطينييف. ه ذ مثالم مي اللقاء الذي بلث ميا الطرماف مػي مسػألر القػدس ومػي المنطقػر التػي 

ب مول ػػو تمػػاير المنطقػػر لتػػم اللػػد األدنػػم سػػي وف ميرػػا ومػػوؿ لػػر لرسػػرائيلييف والفلسػػطينييف. مقػػد طلػػ
 المم فم أما لفني معرضت موقفاو أ ثر ليبرالير.

مػػػ  تبػػػادؿ لألراضػػػي.  67نقطػػػر البػػػدء الفلسػػػطينير مػػػي موضػػػوع اللػػػدود  انػػػت  مػػػا  ػػػاف متوقعػػػا هػػػي لػػػدود 
ؿم مػ  تواجػد بالمقابؿم نقطر البدء ايسرائيلير هي أف تد ؿ لدود الدولر الفلسطينير دا ؿ مسار جدار الفمػ

إسرائيلي مي الاور.  ما طرلت الر بر مي ربط بيت إيؿم بسا وتم ونو اديـ بال تؿ ايستيطانير التي تبقػم 
 بيد اسرائيؿ.

قبػػػؿ بضػػػعر اسػػػابي  عقػػػد  يػػػري لقػػػاء  يػػػر رسػػػمي مػػػي بيتػػػا مػػػي واشػػػنطفم ومػػػلت اليػػػا ملامػػػؿ اسػػػرائيليرم 
قػاؿ مػي اثنائػا انػا اذا لػـ يتومػؿ الطرمػاف الػم اتفػاؽ ملسطينيرم وأمير ير. ويدعي شرود لضػروا اللقػاء بانػا 

مػػػي  ضػػػوف ايشػػػرر التسػػػعر الم ممػػػر لػػػذلؾ مانػػػا ي يعػػػود بوسػػػعا منػػػ  الفلسػػػطينييف مػػػف تلقيػػػؽ نيػػػترـ 
 اينضماـ الم مل مر الجنايات الدولير.

بعػدـ ال شػؼ مف م تب وزيرة العدؿ جاء التعقيب التالي: ي يم ننا تناوؿ مضموف ايمػور مػي ضػوء ايلتػزاـ 
عػػف الملادثػػات برػػدؼ العمػػؿ علػػم انجالرػػا. مػػي  ػػؿ ايلػػواؿم نوضػػ  اف الػػوزيرة لفنػػي والملػػامي مول ػػو 
يعمػػػالف بتنسػػػيؽ وتعػػػاوف  امػػػؿ. وعقبػػػت ملامػػػؿ رسػػػمير مػػػي م تػػػب رئػػػيس الػػػوزراء بػػػاف "اسػػػرائيؿ أوضػػػلت 

ي اللػػدود البلديػر اللاليػػر". للفلسػطينييف مػي الملادثػػات بػاف القػػدس سػتبقم مولػػدة تلػت السػيادة ايسػػرائيلير مػ
 ولسب الملامؿ ذاترا ماف اللديث يدور عف تقرير  ير مسنود مف جرات معنير بالمس بالمفاوضات.

 5/11/2013م "يديعوت"
 6/11/2013، األيام، رام اهلل
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 ايتاف هابر
ستوطنوف مي "يرودا" و"السامرة" أيضا جيداو أف اقترالا أمير يا تعلموف مف رئيس الل ومر ممف دونا ويعلـ الم

سػنر  46للتسوير بيف ارسرائيلييف والفلسطينييف سيأتي مي يـو مف األيػاـم وبلسػب األم ػار األمير يػر مػي الػػ 
 ألؼ مستوطف سبب للرقص مرلاو. 400األ يرة لف ي وف لػ 

اليػػـو السػػاب  للػػرب "األيػػاـ السػػتر" إنرػػـ ي يعترمػػوف بػػػ   ػػاف األمير يػػوف يقولػػوف ل ػػؿ مػػف أراد أف يسػػم  منػػذ
"المنػػػاطؽ" التػػػي الُتلػػػت و"ُلػػػررت" واسػػػتولم عليرػػػا الجػػػيش ارسػػػرائيليم وانرػػػـ ي يعترمػػػوف بالقػػػدس عامػػػمر 
رسرائيؿ و ير ذلؾ. بيد أنرـ عندنا ي يشاؤوف ايستماع.  ػاف ليفػي اشػ وؿ رئػيس وزراء ذا مػدة قمػيرة بعػد 

" ولـ يفعؿ  ثيرام ل ف  ؿ رؤساء الوزراء تقريبػا مػف  ولػدا مػائير ممػف بعػدها  ػاموا لتػم جسػميا "األياـ الستر
مػػف المسػػتوطنيف مػػي "المنػػاطؽ"م وا تػػاروا تجاهػػؿ التلػػذيرات األمير يػػر. وقػػد ُقتػػؿ والػػد لػػاوؿ أف يأ ػػذ مػػي 

 لسابا السياسر األمير ير.
ف "اللي ػود" ولػزب العمػؿ بلرػاء ومافلػيفم مػرت علػيرـ  اف األمير يوف دائما مي نظر ارسرائيلييف وقػادترـ مػ

" 18الليؿ التي جعلت قمر ثقامر مي " رنيا تسفي ج" بيػت مسػاعدة للفقػراءم وليػا جديػدا مػي " رنيػا تسػفي 
م ػػازف مؤقتػػر للبطانيػػات. وسػػػ ت األمير يػػوف ورأوا وسػػجلوا وتػػأثروا ومػػػدرت عػػنرـ هنػػا وهنػػاؾ تنرػػػدات أو 

وا الػػػم برنػػػامج العمػػػؿ. ومسػػػرت ل ومػػػات إسػػػرائيؿ وجرػػػات ايسػػػتيطاف مػػػمت إعػػػالف تنديػػػد  ػػػامض وانتقلػػػ
 األمير ييف علم أنا موامقر أو مي أسوأ اللايت عجز.

تجاهلرـ زمبيشم زئيؼ لفيرم أ بر القائميف علػم ايسػتيطاف مػي "المنػاطؽ"م وبنػم مػوؽ  ػؿ تػؿ وتلػت  ػؿ 
ألػؼي  400م إجالء آيؼ بؿ عشرات آيؼ. هؿ شجرة نادرة. و اف ايمتراض وما زاؿ أنا لف يتجرأ ألد عل

ألؼ هـ بلدة متوسطر مػي  400إنا  ابوسم ربما مي ميني سم أريزونا ي مي " دوميـ وعومرا وبيت إيؿ". إف 
 الارب األوسط للوييات المتلدة.

 وي يوجػػد مػػي إسػػرائيؿ لتػػم اليػػـو ومػػي هػػذ  الللظػػات أيضػػا مػػف يؤمنػػوف بػػأف األميػػر ييف قػػادروف علػػم أف
يأمرونػػا بمػػا سػػنفعلا. مػػنلف دولػػر ديمقراطيػػر ومسػػتقلر ولػػرة ولػػف يلػػدد ألػػد مسػػتقبلنا. مػػنلف مقػػط سػػنلدد مػػا 

 يلدث هنام نلف مقط.
نلف واألمير يوف بقدر قليؿ أيضا. منلف متعلقوف بالوييات المتلدة مي  ؿ شيءم والذي يجلس مي األعلػم 

ة أمنيػػر وسياسػػير واقتمػػاديرم ومػػف هػػو مسػػتعد ألف مقػػط يعػػرؼ الػػم أي لػػد. ممػػف  يػػر أمير ػػا ليسػػت لنػػا ليػػا
يتناوؿ ال باز سػنر أو سػنتيف يلسػف أف يتػذ ر أيضػا نمػؼ مليػوف مػواطف  ػانوا يسػدوف شػوارع األيلػوف مػي 

  ؿ يوـ هربا مف تؿ أبيب مي لرب ال ليج. منلف أبطاؿ ملدودو الضماف.
ينمػػا قلنػػا قبػػؿ سػػنيف طويلػػر لوالػػد مػػف قػػادة سػػيوجد مػػف يقولػػوف إف هػػذ  مقالػػر انرزاميػػرم مر ػػذا قػػالوا أيضػػا ل

" وش ايمونيـ" إف اريؾ شػاروف هػو ي  يػر  سػُي لي مسػتوطنات. و ػذلؾ ضػل وا وسػ روا لينمػا قػالوا إنرػـ 
 سنر. 17سيدعوننا يستقباؿ جونثاف بويرد قبؿ 

"ألػػوف  ونقػػوؿ با تمػػار إف مػػف ي طػػط لػػزواج ابنتػػا مػػي المػػيؼ القريػػب مػػي  نػػيس " ػػدوميـ" أو مػػي أعػػالي
موريػػا" يسػػتطي  لتػػم أف يػػدعو ضػػيوما ألف اللفػػؿ سػػيتـ. أمػػا مػػف ي طػػط لفعػػؿ ذلػػؾ مػػي المػػيؼ الػػذي بعػػد  
ميلسف أف يتجا الم شر ر تأميف اذا وجػد  رػذ  توامػؽ علػم تػأميف اللفػؿ. وهػا ـ ماللظػر مرمػر: لػيس هػذا 

ا سػػيلدث  مػػا يبػػدوم والعيػػاذ مػػا نريػػد أف يلػػدثم بيقػػيف. ل ػػف اذا  نػػا نعػػرؼ األميػػر ييف جيػػدا مػػإف هػػذا هػػو مػػ
 باهلل.

 5/11/2013، "يديعوت"
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