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 عينات رفات عرفات يؤكد تسممو بالبولونيوم المشعتحميل  :لوزان السويسري تقرير مركز 1
ن يعمماء سويسري، أن محمد العمي من باريس نقاًل عن مراسميا 6/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة ذكرت
لونيوم مشع في رفات الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات، وسط تقديرات بأنو مات وجود بو  وا عنكشف

 18مقتوال بيذا السم. وعثر العمماء المكمفون بفحص عينات من رفات عرفات، عمى مقادير تصل إلى 
ا % نسبة االشتباه بأنو مات مسموم83ضعف المعدل االعتيادي من مادة البولونيوم المشع، مما يرفع إلى 

 بيذه المادة.
صفحات صادر عن المركز الجامعي لمطب الشرعي في مدينة لوزان السويسرية  108وأفاد تقرير من 

حصمت الجزيرة عمى نسخة منو، إن مقادير غير طبيعية من البولونيوم وجدت في حوض عرفات وأضالعو 
 وفي التربة الموجودة تحت جثمانو.

يني الراحل نسخة من تقرير الخبراء السويسريين في باريس أمس وتسممت سيى عرفات أرممة الرئيس الفمسط
الثالثاء من محامييا سعد جبار بحضور عالم الطب الشرعي البريطاني ديفد باركمي الذي تولى شرح 

 مضمونو.
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وقال باركمي إن تمك النتائج تؤكد أن عرفات مات مقتوال عبر تسميمو بالبولونيوم. وأضاف أن "ما تم العثور 
ىو البندقية التي قتمتو والدخان يتصاعد منيا.. ما ال نعرفو حتى اآلن من كان ممسكا بيا وقت  عميو

 حصول الجريمة".
وبعد تسميم نتائج التقرير أكد الخبير البريطاني أن "معموماتو قوية" وأن "كافة النتائج أشارت إلى أن 

مما  ،االت التسمم السابقة" بيذه المادةالبولونيوم الذي عثر عميو في )رفات( عرفات كان أعمى من كل ح
 يعني حسبو "أننا أمام ما يمكن أن يكون اغتياال".

ومضى باركمي قائال إن البولونيوم المعروف بأن عمره ينخفض بمعدل النصف كل ستة أشير "انخفض 
دافع ليتساوى مع الرصاص" في رفات عرفات، وقال إنو بإمكان التحقيق البحث اآلن في "من كان لو ال

 وأتيحت لو الفرصة" لقتل الزعيم الفمسطيني.
بثت الجزيرة تحقيقا استقصائيا تضمن نتائج فحص متعمقات عرفات التي عثر  2012وفي يوليو/تموز 

عمى  -وفحص بقايا بولو وبقع دمو وبعض الشعر العالق في قبعتو-العمماء السويسريون بعد فحصيا 
 .210مقادير عالية من مادة البولونيوم 

ن ىناك جريمة و  من جيتيا قالت سيى عرفات إن نتائج الفحص السويسري تظير أن زوجيا مات مقتوال، وا 
 ارتكبت، مضيفة أن الخطوة التالية بالنسبة لممحققين الفرنسيين ىي متابعة التحقيق لمكشف عن القاتل.

ء السويسريين الجديد في وأجيشت أرممة الزعيم الفمسطيني أمس بالبكاء تأثرا بعد تسمميا تقرير الخبرا
 العاصمة الفرنسية باريس.

وتحدثت سيى بالمغة اإلنجميزية في موقف مشحون بالعواطفٍ قائمة بعد استماعيا لشرح باركمي مضمون 
التقرير، قائمة إن "مرتكبي الجريمة جبناء ألنيم ال يريدون أن يضعوا بصمتيم عمييا، لكن إرادة اهلل شاءت 

وأضافت "تذكرت وضعو في أيامو األخيرة بالمستشفى.. أخبرني أنو ال  د تسع سنين".أن يتم الكشف عنيا بع
يخاف الموت، لكنو كان يفضل الموت في معركة". وقالت "مات أبو الفمسطينيين جميعا.. لقد أصبحوا أيتاما 
من بعده"، وأضافت "سأبذل جيدي.. سأعمل عمى مستوى العالم كي يؤتى بالقاتل"، ودعت السمطة 

 لفمسطينية لمذىاب "إلى النياية لمعرفة الحقيقة، وعمييا اتخاذ إجراءات صارمة".ا
عرفات  ىسيأن  ،بول تيمورنقاًل عن مراسميا باريس ، من 6/11/2013، وكالة رويترز لألنباء وأضافت

وأضافت لرويترز في باريس  .2004ن عرفات مات مسموما بالبولونيوم المشع عام إقالت يوم االربعاء 
 نحن نكشف جريمة حقيقية.. اغتيال سياسي.""

عرفات التي التقت مع أعضاء من فريق الطب الشرعي السويسري في جنيف يوم الثالثاء "ىذا  ىوقالت سي
وأضافت "تأكد عمميا أن وفاتو لم تكن طبيعية ولدينا دليل عممي عمى  أكد كل الشكوك التي كانت تساورنا."

 أن ىذا الرجل قتل."
ولة أو شخصا وقالت إن الزعيم التاريخي لمنظمة التحرير الفمسطينية كان لو أعداء كثيرون لكنيا ولم تتيم د

 أشارت إلى أن إسرائيل وصفتو بأنو عقبة في طريق السالم.
وظيرت عمى الفور مزاعم بوجود شبية جنائية. فعرفات كان لديو خصوم بين شعبو لكن كثيرا من 

يام إلى إسرائيل التي حاصرتو في مقره في رام اهلل في آخر عامين ونصف الفمسطينيين أشاروا بأصابع االت
 من حياتو.

وقال واصل أبو يوسف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية في بيان يوم األربعاء "الشييد 
 ياسر عرفات ذىب ضحية اغتيال وارىاب دولة منظم وىي إسرائيل التي كانت معنية بالتخمص منو.
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"واآلن وصول النتائج الى ان البولونيوم ىو الذي قتل الرئيس ياسر عرفات ىذا عمل ارىاب دولة منظم 
 وبالتالي ال بد من متابعة ىذه المسألة."

 
 بالتقاعس في كشف قتمة عرفات غزة تتيم السمطة في رام اهلل في حكومةال 2

قاعس" السمطة في رام اهلل حتى المحظة في "ت أبدت الحكومة الفمسطينية في غزة استغرابيا مما أسمتو: غزة
 كشف قتمة الرئيس الراحل ياسر عرفات ومالبسات حدث وفاتو.

وطالب ايياب الغصين الناطق باسم الحكومة في تصريح نشره عمى صفحتو عمى موقع التواصل 
كد اغتيال الراحل ياسر عرفات ومحاكمتيم. وقال: "بعد تأ االجتماعي "فيسبوك" بالكشف عن قتمة الرئيس

 الرئيس عرفات بالبولونيوم، تطالب الحكومة بالكشف عن القتمة ومحاكمتيم".
 6/11/2013قدس برس، 

 
غالق المعابر بوجو الحصار الشعب الفمسطينيىنية يدعو الدول العربية لدعم صمود  3  وا 

ذ في قطاع غزة في أكد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيل ىنية أن المشاريع التي تنف: مريم الشوبكي - غزة
غالق المعابر ىي ترسيح لمشعار الذي تحممو الحكومة " يد تبني ويد تقاوم" وتأكيد عمى  ظل الحصار وا 

 صمود الشعب في وجو الغطرسة اإلسرائيمية.
جاء ذلك خالل مشاركتو لبمدية بيت الىيا شمال قطاع غزة، في افتتاح حزمة من المشاريع الخدماتية 

 يع القطرية إلعادة إعمار القطاع.المدرجة ضمن المشار 
وقال ىنية إن بيت الىيا بافتتاحيا مشاريع جديدة تسجل إنجازًا جديدا من إنجازات الحكومة والشعب 

 والبمديات، فيي تفتح صفحة في كتاب األمل والثقة في المستقبل.
ا، وطريق العودة إلى وأضاف: "بيت الىيا تكتب اليوم بمداد الدم والعرق طريق العودة إلى عسقالن وياف

فمسطين والقدس، من الجميل أن يتم افتتاح ىذه المشاريع في ظل الحصار الذي يعود مجددا يضرب بأنيابو 
 خاصرة القطاع" مشيرًا إلى أن الحصار مفروض بمؤامرة من قبل العدو وأبناء الجمدة.

البناء ىي رسالة التحدي والصمود وأكد أن الرد عمى الحصار ىو االستمرار في العطاء والبناء،" فمشاريع 
 والمضي قدمًا عمى طريق البناء والتحرير".

ولفت إلى أن افتتاح المشاريع يأتي عشية ذكرى حرب حجارة السجيل التي سجل فييا الشعب الفمسطيني 
ة البطوالت وأذىل العالم بصموده وثباتو، "وىذا يدلل عمى أنو يستمر في ترسيخ الشعار الذي رفعتو الحكوم

 "يد تبني ويد تقاوم".
 7/11/2013، فمسطين أون الين

 
 أن االستيطان كمو غير شرعي "كيري"أكد لر عباسأبو ردينة:  4

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم األربعاء، إن رئيس دولة فمسطين  :بيت لحم
لقائميا ببيت لحم، أن االستيطان كمو غير  محمود عباس، أكد لوزير الخارجية األميركي جون كيري خالل

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي أن الرئيس عباس وكيري ناقشا ما جرى خالل جوالت  شرعي.
المفاوضات، وأن سيادتو أكد أن المفاوضات مستمرة، ونحن ممتزمون بمفاوضات تؤدي إلى إقامة دولة 

 ."القدس الشرقية"فمسطينية مستقمة وعاصمتيا 
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 6/11/2013(، ة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفاوكال
 
 إلى تضييق الفجوات المفاوضات حتى اآلن لم تؤد  "الحياة": مسؤول فمسطيني في القاىرة لر 5

أمس أن المفاوضات حتى اآلن لم تؤد إلى تضييق  "الحياة"كشف مسؤول فمسطيني في القاىرة لـ : القاىرة
عادة  الفجوات، موضحًا رغبة إسرائيل في أن يكون ليا وجود عمى طول نير األردن ومحطات إنذار مبكر وا 

سرائيل واحدة تحت السيطرة اإلسرائيمية.  االنتشار الطارئ، وأن تكون سماء فمسطين وا 
إسرائيل تريد ضم الكتل االستيطانية، وىذا يعني أن أي »وفي ما يتعمق بالحدود، كشف المصدر أن 

في المئة من  65تعتبر كتمة،، فالمعنى لطروح إسرائيل ىو أن  1967مستوطنة قريبة من حدود عام 
مجموع المستوطنين سيكونون تحت سيادة إسرائيل، والمساحة التي يشغمونيا أكثر مما طرحو )رئيس 

 في المئة تقريبًا، إضافة إلى القدس ونير األردن. 6.5الحكومة السابق اييود( أولمرت، وىو 
أو  1967قدس، فإن الجانب الفمسطيني أبمغ اإلسرائيميين أن العودة إلى حدود وأضافت أنو بالنسبة إلى ال

أن تكون القدس مدينة مفتوحة )الغربية والشرقية(، وأن تكون الشرقية عاصمة لدولة فمسطين، إال أن الجانب 
 اإلسرائيمي رفض ذلك، وألمح إلى أن القدس الشرقية ىي المفتوحة ليم فقط.

 7/11/2013الحياة، لندن، 
 
 إسماعيل رضوان: انتفاضة األقصى الثالثة مسألة وقت 6

استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية د. إسماعيل رضوان اقتحام عناصر من مخابرات العدو : غزة
وحذر رضوان في تصريح صحفي مكتوب وصل  الصييوني لممسجد القبمي المسقوف بالمسجد األقصى.

من خطورة الحد الذي وصمت إليو االعتداءات  6/11عنو، يوم األربعاء "المركز الفمسطيني لإلعالم" نسخة 
واالقتحامات اليومية عمى األقصى، مؤكدا أن انتفاضة األقصى الثالثة مسألة وقت ال أكثر, وأن االحتالل 
 الصييوني مع كل محاولة اعتداء عمى األقصى يقترب من نيايتو الحتمية التي وعد اهلل بيا أىل الحق.

 وزير األوقاف: إن "أي اعتداء عمى المسجد األقصى ىو اعتداء عمى األمة اإلسالمية وعمى كرامتيا".وقال 
وطالب رضوان منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية وكل المعنيين بتحمل مسؤولياتيم تجاه 

 المدينة المقدسة.
 6/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 لممؤتمر العام لميونسكو 37ة كعضو كامل العضوية في الدورة فمسطين تشارك ألول مر  7

لممــؤتمر العـام لميونســكو  37شـاركت فمسـطين وألول مــرة كدولـة كاممـة العضــوية فـي افتتــاح الـدورة الــ : رام اهلل
فــي العاصــمة الفرنســية بــاريس امــس بحضــور « اليونســكو»المنظمــة الدوليــة لمتربيــة والعمــوم والثقافــة  فــي مقــر
وزيرا ومندوبا من البمدان األعضـاء بالمنظمـة البـالغ عـددىم  150نواب رئيس وما يقرب من  4دول و رؤساء
 من الشير الحالي. 20دولة، والذي سيتواصل حتى يوم  195

وقال اسماعيل التالوي االمين العام لمجنة الوطنية الفمسطينية لمتربية والثقافة والعموم ان فمسطين تحضر ىذه 
المتحـدة،  األمـميذه المنظمة الدولية ذات المستوى الرفيع في بمرة، وىي تتمتع بالعضوية الكاممة  ألولالدورة 
القضايا التـي ستناقشـيا المجـان المنبثقـة عـن  أىمىناك قضايا كثيرة سيناقشيا المؤتمر، ومن بين  أن وأضاف

 مدينة القدس.ب األخيرالمؤتمر، التصعيد 
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7/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 مرزوق: حماس ال ترفض االنتخابات وليست مسؤولة عن تعطيل المصالحة أبو 8

كــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق، أن المصــالحة الفمســطينية الزالــت : القــاىرة
 متوقفة بسبب المعارضة األمريكية واإلسرائيمية، ونفى أن تكون لحركة حماس أي مسؤولية في ذلك.

نشرىا عمى صفحتو الرسمية عمى موقع التواصل  7/11و مرزوق في تصريحات لو اليوم الخميس وأوضح أب
االجتماعي "فيسبوك"، موجية لمرئيس محمود عباس، أن حماس لم تطرح مـن جانبيـا عـودة الحـرس الرئاسـي 

، وقـال: ولكن الطرح كان من جانب السمطة، وأن حماس وافقت عميو حتى ال تكون ىناك ذريعة لقفل المعبر
"عودة حرس الرئاسـة مـن عدمـو ال يثبـت حكـم حمـاس أو ينييـو، ولكـن ذكـركم لمسـبب يثيـر كثيـرًا مـن األسـئمة 
خاصـــة المتعمقـــة بـــالوقود والكيربـــاء والـــدواء لقطـــاع غـــزة. فنرجـــو أن ال يكـــون حرمـــان قطـــاع غـــزة مـــن الوقـــود 

 والدواء خشية من تثبيت حكم حماس.
و مرزوق: "أما المصالحة غيـر الممكنـة بظـروف مصـر فقـد نفاىـا السـيد وحول الموقف من المصالحة قال أب

عزام األحمد، ألنو عرض المقاء في أي مكان. ولكن السبب ىو المعارضة األمريكيـة والصـييونية لممصـالحة 
 وعدم الرغبة عند أطراف فمسطينية ألنيا ال تريد أن تتحمل عبء قطاع غزة".

حمــاس لــم تــرفض االنتخابــات ولــو لمحظــة واحــدة ألنــو كمــا تعمــم ســيادة وحــول االنتخابــات، قــال أبــو مــرزوق: 
الرئيس أن كل االستطالعات الفمسطينية والصييونية تتحدث عن تصاعد شعبية حماس ولكن اعتراضنا كان 

 القتراحك غير العممي بإصدار المرسومين الحكومة واالنتخابات في آن واحد".
بيدك أن تجعميا نافذة وعممية، فما الذي يجعل المقاء لتشـكيل الحكومـة وأضاف: "دعوة ىنية بأركانيا األربعة 

برئاســتك ويــتم تحديــد موعــد االنتخابــات وتتحمــل المســؤولية عــن ذلــك، وســؤالي إذا تــم إصــدار مرســوم إلجــراء 
% قـوائم أم المرسـوم الرئاسـي  50% نسـبية و  50انتخابات عمى أي قانون سيتم إجراؤىا ىل القانون القديم 

% نســـبيةم. ودعـــوة المجمـــس التشـــريعي  25% قـــوائم  75% نســـبيةم أم اتفاقيـــة القـــاىرة الموقـــع عمييـــا  100
 إلقرار القانون. وما الذي يمنع دعوة اإلطار القيادي المؤقت لالجتماع واألمر بيدك".

فيـذا وجدد أبو مرزوق موقف حماس المحايد إزاء األزمـة فـي مصـر، وقـال: "أمـا تـدخمنا فـي الشـأن المصـري 
زعــم ابتــدأه مــن تعــرف مــن الفمســطينيين وتبعــو عــدد مــن المصــريين ظممــًا واعتــداًء وعمــى غيــر الحقيقــة، ومــن 
 ضــخامة مــا يعرضــون تحســب أن حمــاس قــوة عظمــى وال عمــل ليــا إال الضــرر بمصــر، فيــل ىــذا معقــول ".

مشـكور فـي األزمـة السـورية وأشاد بموقف عباس من األزمة السورية، وقال: "أخيرًا البد من التنويو بجيـدكم ال
 فحقن الدم السوري من أعظم األعمال وأجّميا"، عمى حد تعبيره.

 7/11/2013قدس برس، 
 

 مسؤولية "اغتيال" عرفات "إسرائيل" تحّملحماس  9
بالمسـؤولية عــن "اغتيـال" الــرئيس الفمسـطيني الراحــل  إســرائيل األربعـاءاتيمــت حركـة حمــاس : أ ف ب -غـزة 

، وذلـــك بعـــد نشـــر تقريـــر خبـــراء إســـرائيلة الســـمطة الفمســـطينية بوقـــف المفاوضـــات مـــع ياســـر عرفـــات، مطالبـــ
 سويسريين يرجح ان تكون وفاة عرفات نتيجة تسممو بالبولونيوم.

وقــال ســامي ابــو زىــري المتحــدث باســم حركــة حمــاس فــي بيــان صــحافي ان "نتــائج تحميــل عرفــات تؤكــد أنــو 
يــة، والحركــة تــتيم االحــتالل اإلســرائيمي بالمســؤولية عــن عمميــة تعــرض لعمميــة اغتيــال وأن الوفــاة ليســت طبيع
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كمـــا دعـــا البيـــان "الســـمطة فـــي رام اهلل إلـــى إعـــالن وقـــف المفاوضـــات فـــورا فـــي ظـــل ىـــذه النتـــائج  االغتيـــال".
لى القيام بالتحقيقات الالزمة لكشف ذيول الجريمة".  الخطيرة وا 

 7/11/2013، الحياة، لندن
 

 ميم عرفاتفتح تتيم "إسرائيل" بتس 10
باغتيال عرفات، وقال "نحن نتيم إسرائيل مباشرة  اتيم عضو المجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إسرائيل

واعتبر زكي في حديث  باغتيال عرفات فيو منذ تعرضو ألزمة مرضو وكأنيا تحدد اليوم الذي سيموت فيو".
مكن أن تمر دون عقاب"، مشددا عمى أن مـن وال ي 21لمجزيرة ما حدث "جريمة سياسية وىي جريمة القرن الـ

 يفرط بدم عرفات ليس فمسطينيا.
وقـــال إن ىـــذه الجريمـــة تضـــاف إلـــى جـــرائم إســـرائيل، واغتيـــال عرفـــات ســـيفتح ممـــف اغتيـــال أبـــو جيـــاد وكـــل 

 االغتياالت التي نفذتيا إسرائيل بحق القادة الفمسطينيين.
 7/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ي غير مرحب بيا وعباس غير مفوض بإجراء أي مفاوضاتحماس: زيارة كير  11

قالت حركة حماس إن زيارة وزير الخارجية األميركية جون كيري إلى ألراضـي : يو بي آي -القدس المحتمة 
الفمســـطينية غيـــر مرّحـــب بيـــا، معتبـــرة أن الـــرئيس الفمســـطيني محمـــود عبـــاس غيـــر مفـــّوض فمســـطينيًا بـــإجراء 

 مفاوضات مع إسرائيل.
ل النــاطق بإســم حمــاس ســامي أبــو زىــري، إن "زيــارة كيــري غيــر مرّحــب بيــا، وىــي تــوّفر غطــاء لالحــتالل وقـا

وأضاف إن "عمى كيري أن يعمم أن المفاوضات الجارية ال تمثل الشعب الفمسـطيني،  لالستمرار في جرائمو".
ـــتم وأن محمـــود عبـــاس غيـــر مفـــّوض فمســـطينيًا بـــإجراء أي مفاوضـــات أو التوّصـــل إلـــى نتـــائج ، وأي نتـــائج ي

 التوّصل إلييا ال تمزم شعبنا، وال يمكن السماح بتمريرىا".
 7/11/2013، الحياة، لندن

 
 فصائل منظمة التحرير تنفذ اعتصامًا في بيت لحم تنديدا بموقف واشنطن من المفاوضات 12

اق الواقــع نظمــت لجنــة التنســيق الفصــائمي بمحافظــة بيــت لحــم اعتصــاما قبــل ظيــر اليــوم فــي مفــرق بــاب الزقــ
 كيـري لممدينـة. وزيـر الخارجيـة األمريكـي جـونالخميل، احتجاجا عمـى زيـارة  -بمحاذاة الشارع الرئيس، القدس

تـــرفض المفاوضـــات  وأخـــرىالفمســـطينية والفتـــات تنـــدد بموقـــف الواليـــات المتحـــدة  اإلعـــالمورفـــع المتظـــاىرون 
 وقفيا. إلىوتدعو 

القـدس دوت كـوم "ان كـل فصـائل  افظة بيـت لحـم، لمراسـلسر حركة فتح في مح أمينوقال يوسف العارف، 
منظمة التحرير والعمل الوطني قررت تنظيم ىذه الوقفة احتجاجا عمـى الموقـف االمريكـي المنحـاز إلسـرائيل، 

 وجئنا اليوم لنعكس رأي الشعب الفمسطيني ضد ىذه المفاوضات غير المجدية".
ية في لجنة التنسيق الفصائمي إلى أن "المظاىرة ىي بمثابة وأشار غسان زيدان ممثل جبية التحرير الفمسطين

ســرائيل معــا ضــد سياســة العــدوان االحتاللــي ضــد شــعبنا، ووقــوف  صــرخة مدويــة فــي وجــو الواليــات المتحــدة وا 
 الواليات المتحدة خمف إسرائيل".

 6/11/2013، القدس، القدس
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 نسحاب من المفاوضات"الشعبية" و"الديمقراطية" تطالبان السمطة الفمسطينية باال  13

ـــ: فتحــي صــّباح -غــزة  جميــل مزىــر مــن « الجبيــة الشــعبية لتحريــر فمســطين»حــذر عضــو المجنــة المركزيــة ل
محاوالت أميركية باالتفاق مع حكومة االحـتالل لمضـغط عمـى السـمطة الفمسـطينية لفـرض حـل عمـى حسـاب »

مميـون الـذي  75، فـي إشـارة إلـى مبمـغ الــ«نـاكحقوقنا الوطنية في مقابل رشوة ماليـة وابتـزاز وامتيـازات ىنـا وى
شـعبنا الفمسـطيني ناضـل وقـّدم تضـحيات جسـام مـن أجـل إقامـة »قدمو كيري لمسمطة. واعتبر في تصريح أن 

الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القـدس، وضـمان حـق العـودة، وأي حـل يتجـاوز ىـذه الحقـوق لـن يقبمـو، وال أحـد 
 -أخطـر مـا تسـعى إليـو حكومـة االحـتالل الفاشـية وتحـالف ليبرمـان »ن ولفـت إلـى أ«. مفوض بالتنازل عنيـا

نتانيــاىو حــل أســوأ مــن اتفاقــات أوســمو يقــوم عمــى دولــة ذات حــدود موقتــة ُيــراد منيــا أن تكــون حــاًل نيائيــًا فــي 
 «.إطار الحكم الذاتي، بعيدًا عن قضيتي القدس والالجئين، ويستجيب لمرؤية اإلسرائيمية واألميركية

أقصى ما يطرحو االحتالل الصييوني في خصوص القـدس ضـم األحيـاء العربيـة لمـا يسـمى »إلى أن  وأشار
الدولة الفمسطينية، والمستوطنات واألحياء الييودية لدولة الكيان، والمسجد األقصـى واألحيـاء القديمـة تخضـع 

 «.لسيطرة دولية
باالنســــحاب مــــن »لفمســـطيني المفــــاوض الفريــــق ا« الجبيــــة الديموقراطيـــة لتحريــــر فمســــطين»بـــدورىا، طالبــــت 

المفاوضــــات العبثيــــة والعقيمــــة التــــي وصــــمت إلــــى طريــــق مســــدود وتســــتغميا إســــرائيل لالســــتمرار فــــي سياســــة 
وقال عضو المكتـب السياسـي لمجبيـة زيـاد «. االستيطان وبناء الجدار العازل والحصار والقتل وتيويد القدس

إسـرائيل تسـتقبل »مـى زيـارة كيـري والسياسـة األميركيـة، إن جرغون خالل اعتصام نظمتو فـي غـزة احتجاجـًا ع
مطمئنـة إلـى »وأضـاف أن إسـرائيل «. كيري بموجة استيطانية جديدة تيدف لبناء آالف الوحدات االستيطانية

أن اإلدارة األميركية لن تحرك ساكنًا، والوفد الفمسطيني المفاوض الذي أدمـن التفـاوض سيسـتمر فـي سياسـتو 
قيمــة التــي تشــرعن االســتيطان، مــا يجعــل التوســع غيــر المســبوق فــي النشــاطات االســتيطانية أىــم العبثيــة والع

 «.إنجازات جولة كيري
خريطــة طريــق وطنيــة لحمايــة المصــالح والحقــوق الوطنيــة الفمســطينية، وقطــع العالقــة مــع دولــة »ودعــا إلــى 

لغـــاء اتفـــاق بـــاريس االقتصـــادي، و  اعتبـــار دولـــة إســـرائيل دولـــة تمييـــز االحـــتالل، وتجـــاوز اتفاقـــات أوســـمو، وا 
عنصري، والذىاب إلى األمم المتحدة النضمام فمسطين إلى جميـع مؤسسـاتيا وىيئاتيـا ووكاالتيـا، خصوصـًا 

وجــدد دعوتــو إلــى «. محكمــة الجنايــات الدوليــة لمحاســبة إســرائيل عمــى جرائميــا التــي ترتكبيــا فــي حــق شــعبنا
موحــدة لمتصــدي لالعتــداءات اإلســرائيمية، وتصــعيد العمميــات تشـكيل غرفــة عمميــات مشــتركة وجبيــة مقاومــة »

 «.العسكرية ضد جيش االحتالل وقطعان مستوطنيو
 7/11/2011الحياة، لندن، 

 
 

 سيم فيو أو سكت عنو أالرشق: حصار مخيم اليرموك بدمشق وصمة عار عمى من  14
يرمـــوك فـــي جنـــوب أكـــد عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس عـــزت الرشـــق أن حصـــار مخـــيم ال: بيـــروت

 سكت عنو". العاصمة السوية دمشق "وصمة عار عمى جبين كل من ساىم فيو أو
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ــــوم الخمــــيس ) ــــو الي ــــى موقــــع التواصــــل 11|7وأشــــار الرشــــق فــــي تصــــريحات ل ــــى صــــفحتو الرســــمية عم ( عم
االجتماعي "فيسبوك" أن اآلالف مـن النسـاء واألطفـال والشـيوخ والمرضـى يعـانون ويتجّرعـون المـوت البطـيء 

 في مخيم اليرموك، كما قال.
 7/11/2013قدس برس، 

 
 العالول: تعيين نائب لمرئيس عباس لم يطرح لمبحث رسمًيامحمود  15

أكـــد محمــود العـــالول، عضـــو المجنــة المركزيـــة لحركــة فـــتح أن حركتـــو لــم تطـــرح موضـــوع : رام اهلل )فمســطين(
لحركــة رســمًيا، ولــيس مــن أولويــات تعيــين نائــب لــرئيس الســمطة الفمســطينية محمــود عبــاس لمبحــث فــي أطــر ا

 الحركة في ىذا الوقت، كما قال.
ونفى العالول في تصريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس" مـا يتـداول بـأن أطرافًـا فـي الحركـة تسـعى إلقنـاع القيـادي 
فـي "فــتح" األســير مــروان البرغــوثي بتــولي منصــب نائــب الــرئيس الفمســطيني، مشــيًرا إلــى أنــو ال عالقــة لمزيــارة 

 رض ان يقوم بيا وفد بالحركة لألسير البرغوثي في المعتقل.المفت
وأوضح القيادي في فتح أن زيارة وفد الحركة لألسير البرغوثي "ال تحمـل جـدول أعمـال معـين، وتـأتي بيـدف 
التواصل مع األسرى وقيادتيم واالطالع عن قرب عمى معاناتيم، باإلضافة إلى بحث عدد من قضـايا حركـة 

 لقيادي مروان البرغوثي.فتح مع األسير ا
 6/11/2013قدس برس، 

 
 لجان المقاومة وحركة المجاىدين تبحثان تشكيل قيادة مشتركةغزة:  16

قالــت مصــادر فمســطينية مطمعــة لـــ القــدس دوت كــوم إن ىنــاك نقاشــات بــين لجــان : القــدس دوت كــوم -غــزة 
عمــل المشــترك عمــى كافــة األصــعدة، المقاومـة وحركــة المجاىــدين فــي غــزة، لتشــكيل قيــادة مشــتركة لمتنســيق وال

 وليس فقط التعاون االعتيادي القائم.
وأوضحت المصادر المطمعة عمى االجتماعات التي تـدور منـذ أسـابيع أن ىنـاك أفكـارا تـدرس بجديـة لتشـكيل 

 قيادة وحدة تقود الحركتين قد تتطور ىذه الفكرة مع مرور السنوات لتشكيل جسم تنظيمي واحد.
لوجــود ترحيــب كبيــر مــن قيــادتي الجــانبين إلتمــام األفكــار التــي تطــرح بشــأن تشــكيل قيــادة  وأشــارت المصــادر

مشتركة تكون ميمتيا التنسيق التخاذ مواقف موحدة من كافة القضايا بما فييا العمل العسـكري الموحـد الـذي 
 دأبت عميو الجيتان منذ تأسيسيما مع بداية االنتفاضة الثانية.

 7/11/2013، القدس، القدس
 

 فتح: دحالن "قاتل" ومحاكمتو واجبة 17
طالبــت حركــة فــتح فــي قطــاع غــزة، رئــيس الســمطة محمــود عبــاس، بـــ"الطمب مــن الشــرطة : نبيــل ســنونو -غــزة

الدوليــة، إلقــاء القــبض عمــى محمــد دحــالن )القيــادي المفصــول مــن الحركــة(، ومــن وصــفتيم بـــ"زمرتو العميمــة" 
بحــق العديــد مــن الكــوادر والقيــادات الوطنيــة وســرقة الماليــين مــن ومحاســبتيم عمــى الكثيــر مــن عمميــات القتــل 

 الدوالرات"؛ عمى حد قوليا.
وقالــت فــتح فــي بيــان، وّزعتــو فــي غــزة اليــوم األربعــاء: "إن دحــالن ســرق الماليــين مــن خــالل المناصــب التــي 

 تقمدىا في السمطة الوطنية والمؤسسة األمنية، ووقع في وحل العمالة لالحتالل".
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أن دحالن "يطمق كالبـو عمـى غـزة؛ أمثـال )سـمير المشـيراوي وعبـد الحكـيم عـوض وغسـان جـاد اهلل(،  وأكدت
 ليقوموا بإدارة تمرد من خارج البالد وترك أبناء فتح يواجيون الموت"، عمى حد ما جاء في البيان.

ألســـياده  كمـــا اتيمـــت فـــتح، دحـــالن بــــ"الضغط عمـــى الـــرئيس الراحـــل ياســـر عرفـــات فـــي المفاوضـــات والتعيـــد
)االحـتالل( بتمريــر مخططــات االحــتالل، بعــد أن عــاث )دحــالن( ثــراًء وفســاًدا وبمطجــًة فــي المؤسســة األمنيــة 

 الفمسطينية"؛ وفق البيان.
 6/11/2013، فمسطين أون الين

 
 مرسي حول فتح قنصمية لغزة في مصر أقوالعساف: حماس مطالبة بتوضيح موقفيا من  18

التــي جــاءت عمــى لســان  األقــوالوضــيحا رســميا مــن قيــادة حركــة حمــاس حــول طالبــت حركــة فــتح ت: رام اهلل
فييــا انــو كــان )ســيفتح قنصــمية لغــزة فــي القــاىرة وقنصــمية  أكــدالــرئيس المصــري المعــزول محمــد مرســي والتــي 

 مصرية في غزة(.
نتســـاءل عـــن الـــدوافع الحقيقيـــة  أننـــاوقـــال المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتح احمـــد عســـاف فـــي تصـــريحات صـــحفية 

ليــا فــي مصــرم ومــا ىــو  قنصــميةغــزة دولــة ليــتم فــتح  أصــبحتلمرســي لفــتح قنصــمية لغــزة فــي القــاىرة، فيــل 
ولحماسم وىـل فـتح قنصـمية غـزة  ولإلخوانمصير سفارة دولة فمسطين في القاىرة ومن تمثل بالنسبة لمرسي 

لعالقـة بـين تعطيـل يكرسوم وىل كان مرسي سيفتح القنصـمية دون طمـب مـن حمـاسم ومـا ا أمينيي االنقسام 
 حماس لممصالحة وبين ىذا المخططم

 7/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 في حالة غميان سجون االحتالل غزال بعد اإلفراج عنو:القيادي بحماس محمد  19
أفرجت سمطات االحتالل اإلسرائيمي مساء األربعاء عن القيادي البارز في حركة حماس محمد غزال : نابمس

وقــال مراســل )صــفا( إن ســمطات االحــتالل تعمــدت تــأخير اإلفــراج عــن  ال إداري دام نحــو عــامين.بعــد اعتقــ
 غزال إلى ساعات الميل، حيث وصل إلى مدينة نابمس حوالي الساعة التاسعة لياًل.

وأكــد غــزال فــي تصــريحات صــحفية أدلــى بيــا عقــب اإلفــراج عنــو أن الســجون فــي حالــة غميــان ووضــع غيــر 
 عمى استشياد األسير حسن الترابي جراء اإلىمال المتعمد من إدارة السجون اإلسرائيمية. طبيعي وحزن شديد

وأضاف بأنيا ليست المرة األولى التي يستشيد فييا أسير فـي سـجون االحـتالل، مشـيرا إلـى استشـياد األسـير 
 أشير وغيره العديد من الشيداء. 5ميسرة أبو حمدية قبل نحو 
ســيرة ال زالــت تــدفع الــثمن، واألســرى يعــانون معانــاة شــديدة، ويجــب إطــالق ســراحيم وأشــار إلــى أن الحركــة األ

 فورا، وأن تنتيي ىذه الدوامة.
بعــد اقتحــام منزلــو فــي نــابمس وحــّول  7/12/2011عاًمــا( بتــاريخ  56وكانــت قــوات االحــتالل اعتقمــت غــزال )

 اإلداريين في سجون االحتالل. مرات، حيث يعتبر أحد أقدم األسرى 6إلى اإلداري وتم تجديد اعتقالو 
 7/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 جمال الطويل لمدة خمسة أشير حماسقيادي من الت اعتقال ثب  االحتالل ي   20

أفـــادت مصـــادر حقوقيـــة فمســـطينية أن االحـــتالل اإلســـرائيمي ثبـــت االعتقـــال اإلداري لمـــدة : رام اهلل )فمســـطين(
 حركة حماس في مدينة البيرة المالصقة لرام اهلل وسط الضفة الغربية المحتمة.خمسة أشير بحق قيادي ب
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وبين نادي األسير الفمسطيني في بيان تمقتـو "قـدس بـرس"، أن محكمـة االحـتالل فـي "عـوفر" العسـكرية ثبتـت 
 شيور. 5االعتقال اإلداري بحق القيادي األسير في حركة حماس جمال الطويل لمدة 

 7/11/2013قدس برس، 
 

 فتححركة مؤتمرات مناطقية للبنان:  21
ـــة، تمييـــدا لممـــؤتمر العـــام إلقمـــيم لبنـــان، وثـــم « حركـــة فـــتح»تنيمـــك  فـــي لبنـــان، بإنجـــاز المـــؤتمرات المناطقي

، الـــذي يعقـــد فـــي األراضـــي الفمســـطينية المحتمـــة، بعـــد اتمـــام المـــؤتمرات «المـــؤتمر العـــام الســـابع لحركـــة فـــتح»
 اإلقميمية في الشتات والداخل.

قد عقد مؤتمران في كل من الشـمال وبيـروت، عمـى أن تسـتكمل المـؤتمرات فـي صـور غـدا، والبقـاع وصـيدا و 
في الخامس والسابع عشر من تشرين الثاني الجاري، حيث تركز المـؤتمرات عمـى تقيـيم السـنتين الماضـيتين، 

مـى العسـكر، الـذين يـتم ووضع خطط مستقبمية لمميمات السياسية والتنظيمية، والتي تجـري بغيـاب منـدوبين ع
 بعد المؤتمر.« األمن الوطني الفمسطيني»تعيين قياداتيم من قبل 

ويكتسب مؤتمر منطقة صور، الذي ُيعقـد فـي مخـيم الرشـيدية، ويحضـره نحـو ثمـانين منـدوبًا ومندوبـة، طابعـا 
عمــى مســتوى  ، التــي تعتبــر مــن أكبــر المنــاطق التنظيميــة«حركــة فــتح»مميــزًا، نظــرًا لموقــع منطقــة صــور فــي 

مخيمات رئيسية )الرشيدية، البص، والبرج الشمالي( وعشـرة تجمعـات أخـرى عمـى الخـط  3لبنان، حيث تضم 
 الساحمي.

، الـذي «مـؤتمر منطقـة عمـار بـن ياسـر»المؤتمر الذي ينتخب تسعة أعضاء، إلى مؤتمر إقميم لبنان، يوازيـو 
، سينتخب بدوره سبعة «حركة فتح»المبنانيين إلى يعقد في مخيم البص من اليوم نفسو. وىو يضم المنتسبين 

 مندوبين.
عضــوا. وتنتخــب بــدورىا أمــين  15، المؤلفــة مــن «فــتح»وبعــد ذلــك يصــار إلــى انتخــاب قيــادة إقمــيم لبنــان فــي 

السر لمساحة. ويكون من ضمن عداد المنتخبين الخمسة عشر. وأشار عدد من المندوبين إلى مؤتمر منطقة 
ء التــي تســبق المــؤتمر مريحــة. ولــم تظيــر أي اصــطفافات. ويؤكــد ىــؤالء أن مصــمحة صــور، إلــى أن األجــوا

 الحركة ودورىا وتاريخيا، تقتضي القفز فوق كل الخالفات، وااللتفاف حول القيادة.

 7/11/2013، السفير، بيروت
 

 "يكودمل"اوزيرًا لمخارجية بعد تبرئتو ويقرر نياية الشير مصير شراكتو مع  يعودليبرمان  22
 وامعمقون إسرائيميون في الشؤون الحزبية يتفق، أن أسعد تمحمي، عن 7/11/2013، الحياة، لندنكرت ذ

أفيغدور ليبرمان من تيم االحتيال وخيانة الثقة تمنحو نقاطًا « إسرائيل بيتنا»أن تبرئة المحكمة لزعيم حزب 
يحمم ليبرمان بتزعم معسكره في  كثيرة في أوساط الرأي العام، وتحديدًا في أوساط اليمين المتشدد الذي

المستقبل. وأشاروا إلى أن ليبرمان سيعود إلى كرسي وزارة الخارجية الذي بقي شاغرًا منذ نحو عام في 
 .انتظار االنتياء من المحاكمة

في القدس المحتمة باإلجماع ليبرمان من التيم التي وجيتيا النيابة العامة « محكمة الصمح»وبرأ قضاة 
، لكنو لم يبمغ درجة ارتكاب «ليس مناسباً »لثقة واالحتيال. وأشار القضاة إلى أن سموك ليبرمان بـخيانة ا
 جناية.
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وانيالت عميو التياني من «. عامًا، وىذا الفصل بات من ورائي 17انتيى »وقال ليبرمان معقبًا عمى تبرئتو: 
والعودة إلى الحكومة لنعمل معًا لما »الرئيس شمعون بيريز ورئيس الحكومة الذي أعرب عن سعادتو بتبرئتو 

كما ىنأه قادة األحزاب الشريكة في االئتالف الحكومي وقادة أحزاب المتدينين «. فيو خدمة الدولة
المعارض شيمي يحيموفتش إن التبرئة لن تبدد انطباع الجميور العام « العمل»المتشددين، فيما قالت زعيمة 

ودعت «. الجميور ال يقل خطورة عن الفاسد الُمدان في المحاكم فالفاسد في نظر»بأن ليبرمان فاسد، 
نتنياىو إلى عدم إعادة ليبرمان إلى صفوف الحكومة، وطالبت المستشار القضائي باالستئناف عمى قرار 

زىافو غالؤون المستشار القضائي لمحكومة عمى « ميرتس»من جيتيا، ىاجمت زعيمة حركة  المحكمة.
ضده « الشبيات الثقيمة بالفساد الخطير»وقراره عدم تقديم الئحة اتيام في « نممف ليبرما»سموكو في 

 واختيار ممف ثانوي، خالفًا لموقف المدعي العام.
وزير "األمن الداخمي" يتسحاق أىارنوفيتش ، أن برىوم جرايسي، عن 7/11/2013، الغد، عّمانوأضافت 

ا لمحزب عقد اجتماع ليا في الفترة القميمة المقبمة، لبحث أعمن أن عمى الييئة العمي من حزب "يسرائيل بيتينو"
مستقبل الشراكة مع حزب "الميكود" ضمن كتمة نيابية واحدة، وقال أىارنوفيتش، إن ىذه الشراكة لم تكن جيدة 

 .ليسرائيل بيتينو، في إشارة واضحة الى طمب فك الشراكة
 
 تو من تيم فسادتبرئبعودة ليبرمان لمحكومة بعد قرار ب يرحبنتنياىو  23

رحب رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو بعودة وزير خارجيتو السابق افيغدور : يو بي أي -إسرائيل 
 ليبرمان الى الحكومة بعد صدور قرار بتبرئتو من تيم االحتيال واساءة االئتمان.

لمحكومة لكي نتمكن من  وقال نتنياىو في بيان "اىنئك عمى تبرئتك باجماع القضاة وكذلك عمى عودتك
  العمل معا من اجل مصمحة اسرائيل".

 7/11/2013، الحياة، لندن
 
 بينيت -ونتنييو يتفقان عمى تعزيز التعاون وتوقعات بتراجع تأثير لبيد ليبرمانىآرتس:  24

قالت صحيفة ىآرتس صباح اليوم، إن رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو، اجتمع أمس بأفيغدور 
نين اتفقا عمى تعزيز التعاون بينيما في ثيبرمان، بعد تبرئة ساحة األخير من التيم التي وجيت لو، وأن االل

وقالت الصحيفة إن تبرئة ساحة ليبرمان التيم الموجية لو، ستؤثر بشكل كبير عمى  االئتالف الحكومي.
ير حزبي "يش عتيد" بقيادة يئير مجريات عمل الحكومة برئاسة نتنياىو، وستؤدي بشكل فوري إلى تراجع تأث

لبيد، وتأثير حزب "البيت الييودي" برئاسة نفتالي بينيت لصالح تعاظم دور وتأثير ليبرمان في الحكومة مع 
وقالت الصحيفة إن عودة ليبرمان، ستعيد لنتنياىو قوة  تسممو يوم االثنين القادم منصب وزير الخارجية.

ف الحكومي، وال سيما حزب البيت الييودي، الذي وضع عراقيل كثيرة المناورة في وجو شركائو في االئتال
 أمام قدرة نتنياىو عمى بسط ىيمنتو الحكومة في الشأن السياسي وفي القضايا المتعمقة بالدين والدولة.

 7/11/2013، 48عرب 
 

 بافتعال أزمات ويطمب من كيري المساعدةالفمسطينية  السمطةنتنياىو يتيم  25
ازمات »اتيم رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو صباح امس الفمسطينيين بافتعال : ياةالح –الناصرة 
 في محادثات السالم خالل لقائو وزير الخارجية االميركي جون كيري في القدس.« مصطنعة
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انا قمق عمى »وقال نتنياىو في بداية اجتماعو مع كيري في فندق في القدس استمر لنحو ثالث ساعات: 
تطور )المحادثات( ألنني أرى الفمسطينيين يواصمون ... افتعال ازمات مصطنعة واليرب من القرارات القوية 

آمل في ان تساعد زيارتكم في دفعيم الى مكان نستطيع فيو »واكد لكيري: «. الالزمة لصنع سالم حقيقي
 «.تحقيق السالم التاريخي الذي نسعى اليو

مرت ثالثة أشير عمى ىذه »كيري سعى الى تيدئة الموقف، قائاًل: ان « فرانس برس»وافادت وكالة 
نحن بحاجة الى مساحة لمتفاوض »، مضيفا: «المفاوضات ... ىنالك دائمًا صعوبات وىنالك دائمًا توترات

 «.بشكل سري وىادئ
وبدا كيري حذرًا في حديثو عن اليدف الطموح الذي يقضي بالوصول الى اتفاق في غضون تسعة اشير 

امامنا ستة اشير لموصول الى الجدول الزمني الذي حددناه النفسنا، وانا واثق من اننا نممك القدرة »قائاًل: 
 «.عمى احراز التقدم

 7/11/2013، الحياة، لندن
 
 ىي خسارة لمجميور اإلسرائيمي بّرمتو تو براءيحيموفيتش: ليبرمان رجل فاسد وقرار  26

ع االلكتروني لصحيفة ىآرتس العبرّية ظير األربعاء، أّن زعيمة حزب زىير أندراوس: أفاد الموق -الناصرة 
العمل اإلسرائيمّي وقائدة المعارضة في الكنيست النائبة شيمي يحيموفيتش، أصدرت بياًنا شديد الميجة جاء 

ي فيو أّن براءة ليبرمان ىي خسارة لمجميور اإلسرائيمّي بّرمتو، والذي سيضطر إلى البقاء مع رجل فاسد ف
 موقع وزارّي رئيسّي.

وأضافت إّنو من غير المعقول أّن المواطن الذي قام بالتشويش عمى التحقيق خمف البحار، وىذا التحقيق 
الذي كّمف خزينة الدولة العبرّية ماليين الدوالرات، وىو التحقيق الذي اعتبرتو يحيموففيتش من أّىم وأخطر 

ا، وقالت أيًضا إّن الئحة االتيام التي ُقّدمت في نياية المطاف التحقيقات التي عرفتيا إسرائيل منذ إقامتي
ضّد ليبرمان ىي نقطة في بحر، بعد أْن تنازلت النيابة عن االتيامات التي كانت موجية إليو في قضية 
إقامة شركات وىمية، الفتًة إلى أّن أحد الشيود في القضية توفّي في ظروف غامضة، بينما فقدت شاىدة 

كرة، مشيرًة إلى أّن ىذه القضايا ىي القضايا الميمة في الفساد الذي يحوم حول ىذا الرجل، أخرى الذا
 ليبرمان، عمى حّد تعبيرىا.

 7/11/2013، القدس العربي، لندن
 
 نياءهإعادة توزيعو وليس ا  : نتنياىو يريد تنظيم االحتالل و "القدس العربي"لرالطيبي  27

’ القدس العربي’حمد الطيبي العضو العربي في الكنيست االسرائيمي لـوليد عوض: اكد الدكتور ا  –رام اهلل 
فمسطينية منزوعة السيادة ’ دويمة‘امس االربعاء بان المفاوض الفمسطيني رفض عرضا اسرائيميا القامة 

خالل جوالت المفاوضات االخيرة، مرجحا بان تزيد عودة افيغدر ليبرمان لوزارة الخارجية في الحكومة 
 مية من تعثر محادثات السالم التي جرى استئنافيا في نياية تموز الماضي برعاية اميركية.. االسرائي

سيعزز من الخط المتشدد والمتطرف الذي سيرسخ ‘وشدد الطيبي عمى ان عودة ليبرمان لمحكومة االسرائيمية 
الحكومي برئاستو جمود ىذه المفاوضات وعدم جدواىا، الن ما ييم بنيامين نتنياىو ىو سالم االئتالف 

 ، منوىا الى ان الحكومة االسرائيمية مميئة بامثال ليبرمان.’وليس سالم المنطقة
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واشار الطيبي الى ان ليبرمان من اشد المعادين لمعممية السممية في المنطقة الى جانب عدائو الواضح 
 حمود عباس.ىو صاحب اصطالح االرىاب الدبموماسي لم‘لمرئيس الفمسطيني محمود عباس، مضيفا 

وبشأن النقطة التي وصمت الييا المفاوضات بين الفمسطينيين واالسرائيميين قال الطيبي الذي يعتبر مقربا 
حتى ىذه المحظة المفاوضات تراوح مكانيا متعثرة  من طاقم المفاوضات الفمسطيني ومن الرئيس عباس

يو بالمواقف التي يطرحيا نتنياىو والمواقف التي يطرحيا الجانب االسرائيمي في غرفة المفاوضات شب
وليبرمان ونفتالي بنيت في العمن، اي اننا بعيدون جدا عن اي امكانية حدوث انطالقة او تقارب في وجيات 

نتنياىو وليبرمان يريدان تنظيم االحتالل واعادة توزيعو وليس انياءه، وىنا ‘وتابع الطيبي قائال ’. النظر
ا يريده نتنياىو وما يقبل بو ىو دويمة فمسطينية بال سيادة ، ولذلك ىو عمميا م‘، مضيفا ’تكمن المشكمة

يطالب بتواجد اسرائيمي في غور االردن، وال يوجد فمسطيني واحد يقبل بذلك، وموقفو ىذا رفض رفضا 
قاطعا خالل جوالت المفاوضات االخيرة، والجانب الفمسطيني ابمغ الوفد االسرائيمي انيم يرفضون ىذا الطرح 

 ’.المني وىذا الطرح بخصوص الحدود، ولذلك المفاوضات متعثرةا
وشدد الطيبي المقرب من عباس وطاقم المفاوضات عمى ان ما يطرحو نتنياىو لن يقود لموصول التفاق 

 نتنياىو يريد دويمة فمسطينية قزمة منزوعة السيادة. ‘سالم بالمنطقة، مضيفا 
 7/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 بأنو استيطان  تشبو بناء فمسطينيًا وسط محطة القطار القديمة غرب نابمسلسابعة القناة ا 28

وصفت القناة السابعة في التمفزيون اإلسرائيمي الموالية لممستوطنين الييود أمس بناء  :االتحاد – رام اهلل
ية المحتمة فمسطينيًا وسط محطة القطار القديمة في بمدة سبسطية شمال غرب نابمس شمالي الضفة الغرب

، عمى نمط الوصف العالمي لالستيطان اإلسرائيمي غير القانوني في «بؤرة غير قانونية»بأنو استيطان و
وذكرت القناة ذاتيا أن المكان يعتبر نواة االستيطان الييودي في الضفة الغربية، حيث  األراضي الفمسطينية.

« ألون موريو»إقامة مستوطنة  1975نية عام االستيطا« جوش ايمونيم»أحبط الفمسطينيون محاولة جماعة 
والبناء الفمسطيني فيو غير قانوني، وقد « رمزي لمييود»فيو، وأقيمت بعد ذلك شرق نابمس. وأضافت أنو 

االستيطانية شكوى إلى اإلدارة المدنية لجيش االحتالل « ريجبيم»بدئ قبل بضعة أسابيع، وقدمت منظمة 
 ن أجل وقفو، لكن األخيرة لم تفعل شيئًا.اإلسرائيمي في الضفة الغربية م

 7/11/2013، االتحاد، أبو ظبي
 
 شرط تجميد تخصيب اليورانيوم  حسن نية تجاه إيران بوادر: سنوافق بصمت عمى "إسرائيل" 29

بدأت الفجوات بين واشنطن وتل أبيب، حيال الموقف من الممف النووي اإليراني، بالتقمص. : يحيى دبوق
ببادرات »ذي تبديو إسرائيل تجاه إيران، وتجاه إمكان تخفيف العقوبات عنيا، ال يمنع قبوليا والخط المتشدد ال

 ، شرط أن يوقف اإليرانيون تخصيب اليورانيوم، خالل عممية التفاوض معيم.«حسن نية
، الى أن إسرائيل باتت توافق عمى القبول «ىآرتس»وأشار مسؤولون إسرائيميون رفيعو المستوى لصحيفة 

مت ببادرات أميركية معينة تجاه إيران، طالما أن التنازل يأتي مقابل تجميد نشاط تخصيب اليورانيوم في بص
 إيران خالل المفاوضات، وشرط أن ال يتضمن رفعًا لعقوبات ىامة.

وبحسب مسؤول إسرائيمي، فإن المشاورات التي أجراىا البيت األبيض مع وزارة الخارجية في واشنطن، 
مكان رفعيا، جرى خالليا تداول اقتراح باإلفراج عن نحو بخصوص العقو  مميارات دوالر مجمدة في  3بات وا 
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المصارف الغربية، ونقميا الى أىداف إنسانية في إيران. أما من جية إسرائيل، فال تعرب عن معارضة 
الستراتيجي بين ونقمت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيميين وأميركيين تأكيدىم أن الخالف ا لمخطوة المقترحة.

يوجد توافق عمى أن اليدف ىو منع إيران، ليس فقط من »تل أبيب وواشنطن وجد طريقو الى الحل، و
امتالك سالح نووي، بل وأيضًا القدرة عمى إنتاجو. أما الخالفات المتبقية، كما يؤكد الجانبان، فيي تكتيكية 

 «.وتتعمق بطريقة إدارة المفاوضات مع اإليرانيين
 7/11/2013، ، بيروتاالخبار

 
 مركز دايان لمدراسات: عمى "إسرائيل" إقامة حمف مع الدول التي تشعر بأنيا ميددة من إيران 30

اإلسرائيمية، أكد رئيس مركز موشيو دايان لمدراسات « جيروزاليم بوست»في مقابمة مع صحيفة : يحيى دبوق
يران في طريقيما نحو الشرق أوسطية في جامعة تل أبيب، البروفسور عوزي رابي، أن ا لمجتمع الدولي وا 

يسمح لمجميع باإلعالن عن انتصارىم، وىو اتفاق سيمكن إيران في نياية المطاف بأن « اتفاق تسوية»
، «اليالل الشيعي: رؤية إيران والخوف العربي»رابي، الذي ينشر قريبًا كتابو الجديد  تصبح دولة نووية.

ائيمية ضد المنشآت النووية اإليرانية كانت ممكنة منذ سنوات عدة، إال يؤكد عمى أن العممية العسكرية اإلسر 
حاليًا، ولم يعد الخيار العسكري ممكنًا. لكن في المقابل، عمى تل أبيب أن « القطار قد غادر المحطة»أن 

لى جنب مع تبدأ بالتفكير بشكل مختمف، وتحديدًا في كيفية احتواء إيران النووية، بداًل من مواجيتيا، وجنبًا ا
 الدول العربية، التي يحدق الخطر بيا، مثميا مثل إسرائيل.

 7/11/2013، االخبار، بيروت
 

 لمصر المساعدات العسكرية والماليةبرنامج  يبحث األمريكي الكونغرس إسرائيمية: أوساط 31
 يمار  رفيع المستوى من الكونغرس األمريكي برئاسة "آن اً وفدأّن  دت أوساط دبموماسية صييونيةأكّ 

ولين المصريين لمتابعة برامج المساعدات األمريكية خالل ؤ إلى مصر لمقاء عدد من المس ، وصلشوتفاكس"
جديدة، الفتًة إلى أّن الوفد األمريكي سيبحث  ةوالبدء بحزمة مساعدات مالية وعسكريّ ، الفترة القادمة

عداد تقرير حول حقيقة ، التطورات األخيرة في مصر، ومدى جدّية العسكر بتطبيق خريطة الطريق وا 
قترح استمرار المساعدات األمريكية . وأشارت األوساط إلى أّن الوفد سياألوضاع بمصر وتقديمو لمكونغرس
، دفعات تعتمد عمى إجراءات من بينيا إجراء انتخابات ديمقراطية 4لمصر عند مستوياتيا مع تقسيميا 

ات لو تداعيات إقميمّية عمى حمفاء أمريكا في المنطقة، حيث محّذرًة من أّن القرار األمريكي بتعميق المساعد
لدى "إسرائيل" خشّية من ضعضعة اإلستقرار في مصر، وتوجو السمطة الحاكمة ىناك نحو جيات متطرفة 

 لمحصول عمى مساعدات.
  موقع ويمال اإلخباري

 6/11/2013، 2946التقرير المعموماتي 
 

 ةي سوريشيداء بالمخيمات الفمسطينية ف ثالثة 32
قالت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية إن ثالثة الجئين فمسطينيين استشيدوا األربعاء جراء : دمشق

 تواصل عمميات القصف واليجمات عمى المخيمات الفمسطينية في سورية.
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وأضافت المجموعة في بيان صحفي الخميس أن الطفل عمر بسام األحمد من أبنـاء مخـيم اليرمـوك استشـيد 
تأثًرا بجراحو نتيجة إصابتو بشظايا قذيفة ىاون سقطت بالقرب من جـادات بئـر السـبع، كمـا استشـيد الشـاب م

خالــد متعــب قــبالوي مــن أبنــاء مخــيم جرمانــا متــأثًرا بجــراح أصــيب بيــا جــراء ســقوط قذيفــة فــي منطقــة الحجــاز 
اسـتيدافو بقنـاص النظـام عمـى وأشارت إلى استشياد الشاب إبراىيم فايز عبـد الفتـاح )كحـول( نتيجـة  بدمشق.

مشـارف مخــيم درعــا، الفتــة إلــى ان ســكان مخــيم اليرمـوك يعــانون األمــرين جــراء القصــف اليــومي الــذي يطــال 
 معظم المناطق فيو.

ومن جية أخرى، أفادت مجموعة العمل بوصول أىالي األطفال الناجين مـن كارثـة غـرق المركـب الميبـي فـي 
لمقــاء أطفــاليم الــذين فّرقــت الكارثــة بيــنيم، وذلــك بعــد جيــود بــذلتيا عــدة  أكتــوبر الماضــي، لمطــار كتانيــا 11

جيات ومؤسسات من ضمنيا الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفمسطيني في إيطاليا، وبرعاية من الحكومة 
 اإليطالية.

7/11/2013وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
 

 ثر اعتداء عمى طالبة من مصاطب العممإباكات اشتا يقتحمون المسجد األقصى.. و ضابط أربعون 33
 األربعــاء صــباح يــوم اإلســرائيميةانــدلعت اشــتباكات باأليــدي بــين طالبــات مصــاطب العمــم وضــباط المخــابرات 

عتقــال أحــد الشــبان خــالل دفاعــو عــن امــرأة قــام أحــد اأثنــاء اقتحــاميم لســاحات المســجد األقصــى، أدت إلــى 
 الضباط باالعتداء عمييا بالضرب.

ضـابط مخـابرات إسـرائيمية سـاحات المسـجد األقصـى، وخـالل وجـودىم  40 أكثـروأفاد شيود عيان أنـو اقـتحم 
ما بين بـابي الحديـد والقطـانين قامـت طالبـات مصـاطب العمـم بترديـد التكبيـرات، فقـام أحـد الضـباط باالعتـداء 

لــو مــن قبــل عناصــر الوحــدات عمـى إحــداىن بالضــرب، وعنــدما حــاول أحــد الشــبان الــدفاع عــن المــرأة تــم اعتقا
 الخاصة.

وأضــافوا أن الشــرطة قامــت بعــدىا باحتجــاز كافــة ىويــات طالبــات وطــالب مصــاطب العمــم الموجــودة خــارج 
دقائق المصمين مـن دخـول  10بوابات المسجد األقصى، وتحويميا إلى مخفر شرطة القشمة. كما منعت لمدة 

 المسجد األقصى.
6/11/2013مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 األقصى ال يمكن أن يقسم المسجد اإلسالمية في القدس: المؤسسات 34

رّد رؤســاء المؤسســات الدينيــة اإلســالمية فــي القــدس المحتمــة عمــى المحــاوالت اإلســرائيمية لتقســيم : )أ ف ب(
المســجد األقصــى، وتطبيــق سياســة شــبيية بمــا يحصــل فــي المســجد اإلبراىيمــي فــي الخميــل، أي تقســيمو بــين 

ســممين والييــود لمصــالة فيــو، مؤكــدين، فــي مــؤتمر صــحافي عقــدوه أمــس فــي المدينــة المحتمــة، أن المســجد الم
 وغير قابل لممشاركة مع أحد.« إسالمي»األقصى 

المســـجد األقصـــى ىـــو مســـجد إســـالمي ال »وقـــال مفتـــي القـــدس والـــديار الفمســـطينية الشـــيخ محمـــد حســـين إن 
 .من األحوال أن تتدخل فيو سمطات االحتالل ال يجوز في حال»، مضيفًا «يشارك بو أحد

إننا ننظر بخطورة بالغة نحو االسـتراتيجية »من جيتو، قال المدير العام ألوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب 
ســمطات االحــتالل تــدعو فــي ىــذه المحظــات إلــى أمــور »، مشــيرًا إلــى أن «اإلســرائيمية تجــاه المســجد األقصــى

 .ة اإلسالمية عن المسجد األقصىعّدة، من بينيا نزع السياد



 
 

 

 

 

           19ص                                    3029العدد:            7/11/2013 الخميس التاريخ:

إعـادة مفـاتيح بـاب المغاربـة الموجـود »إلى ذلك، طالب رئيس الييئة اإلسالمية العميـا الشـيخ عكرمـة صـبري بــ
بيــد الســمطات اإلســرائيمية، ألنــو مــن خــالل ىــذا البــاب يســمح لممســتوطنين والمتطــرفين الييــود بالــدخول الــى 

 «.ساحات المسجد األقصى
نحن ال نؤمن ولن نسمم بتقسيم »األوقاف اإلسالمية األعمى الشيخ عبد العظيم سميب فقال  أما رئيس مجمس

 «.األقصى زمانيًا ومكانيًا، واالحتالل بالقوة ال يعطي الحق لممحتل بتقسيمو
11/7/2013السفير، بيروت،   

 
 قدسبال "البطريركية الالتينية" أراضيعمى  باالعتداءاالحتالل إدانة واسعة بعد قيام  35

البطريـرك فـؤاد طــوال، بطريـرك القـدس لالتـين، عبـر عـن شــجبو أن ، 7/11/2013، عمرانالدسرتور، ذكـرت 
عمى ارض البطريركية الالتينيـة فـي القـدس، وقيـام  اإلسرائيميواستنكاره واستيجانو العتداء سمطات االحتالل 

 فردا، وذلك يوم االثنين الماضي. 14جرافات بمدية االحتالل بيدم بيت مقام عمييا تقطنو عائمة مؤلفة من 
 .تفقد الطوال لمموقع أثناءجاء ذلك 
المسـيحية لنصـرة  اإلسالميةالييئة من القدس المحتمة، أن ، 7/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، وجاء في 

، مــا قامــت بــو ســمطات االحــتالل مــن ىــدم منــزل يعــود لممــواطن ســالمة ابــو أمــسالقــدس والمقدســات اعتبــرت 
الخميـل، انتياكـًا صـارخًا  –ش، والذي يعتبـر مـن أرض البطريركيـة الالتينيـة والكائنـة عمـى شـارع القـدس طربو 

 .اإلنسانيلقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 
 

 والقدس المحتمة بالضفة فمسطينيا 17 يعتقلاالحتالل  36
الخميس عدة منـاطق فـي محـافظتي  اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيمي فجر: الضفة الغربية، القدس المحتمة

 نابمس والخميل بالضفة الغربية المحتمة، واعتقمت ثمانية مواطنين.
اعتقمــت قــوات االحــتالل، مســاء األربعــاء، تســعة مقدســيين بيــنيم طفــل وشــابة خــالل حممــة مــداىمات طالــت و 

 البمدة القديمة وأحياء عديدة في مدينة القدس المحتمة.
 ة المعتقمين إلى الجيات األمنية المختصة لمتحقيق معيم.وأعمن االحتالل نقل كافّ 

7/11/2013وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
 

 ىشارون يطالبن باإلفراج العاجل عنين نفي سجالفمسطينيات  األسيرات 37
طالبت األسيرات الفمسطينيات في سجن ىشارون، وفي رسـالة أطمقنيـا مـع األسـيرة المقدسـية المحـررة : نابمس

بـــل أيـــام إنعـــام كولومبـــو، وعبـــر مركـــز أحـــرار لدراســـات األســـرى وحقـــوق اإلنســـان، جميـــع القـــادة والفصـــائل ق
 المستمرة بحقين. العنصرية والقمعية والمؤسسات الحقوقية، باإلفراج العاجل عنين، ورفع ممارسات االحتالل

 15لمواتي بمغ عددىن مـؤخًرا من جيتيا، أكدت األسيرة المحررة كولومبو، أن األسيرات في سجن ىشارون وا
 أسيرة، يعانين أشد المعاناة جراء ممارسات االحتالل، وأنين يطالبن بضرورة اإلفراج عنين.

بـــدوره، قـــال مـــدير مركـــز أحـــرار فـــؤاد الخفـــش، إن األســـيرات فـــي ســـجن ىشـــارون يخضـــعن إضـــافة إلـــى كـــل 
مريضـات مـنين، وتـأخير دخـولين الممارسات السابقة، لنظـام تعـذيب نفسـي وجسـدي مـن خـالل منـع عـالج ال

 لعيادة السجن لفترات طويمة.
6/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم  
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 مائة ألفوتشريد  ألف دونم 800.. يعتزم مصادرة النقب فمسطينييلتشريد  يسارعاالحتالل  38

الــزمن لمصــادرة أراضــي النقــب اإلســرائيمي  تســابق لجنــة الداخميــة بالكنيســت: محمــد محســن وتــد -أم الفحــم 
 وتيجير البدو الفمسطينيين منيا، حيث أطمقت يوم األربعاء أولى الجمسات األسبوعية المعنية بيذه المسألة.

تشــرين الثـاني الجــاري بالمصـادقة فــي القـراءة )التصــويت(  نـوفمبر/ 30ومـن المقـرر أن تنتيــي الجمسـات يــوم 
 غن" الذي صودق عميو في القراءة األولى في يونيو/حزيران الماضي.بي -الثانية والثالثة عمى قانون "برافر

 35ألف دونم من بدو فمسطين بالنقب وىدم  800وتعتزم الحكومة استخدام السالح والجرافات لمصادرة نحو 
 قرية، مما سيؤدي إلى تشريد مائة ألف بدوي فمسطيني.

قــــب وبنــــاء مطــــارات وقاعــــدة لالســــتخبارات وطبقــــا لمقــــانون، ســــيتم نقــــل معســــكرات الجــــيش مــــن تــــل أبيــــب لمن
قامة  مزرعة تمتد عمى مساحة عشرات آالف الدونمات  85مستوطنة و 15ومجمعات لمصناعات العسكرية وا 

 .2020ألف ييودي حتى عام  300تخصص الستقطاب 
ائمــة وقــد ىــددت مختمــف القــوى العربيــة بمواجيــة القــرار بالعصــيان المــدني. وانتقــد النائــب بالكنيســت عــن الق

الموحــدة طمــب أبــو عــرار "تعنــت المؤسســة اإلســرائيمية" المتناعيــا عــن مناقشــة مخطــط بــديل قدمــو المجمــس 
 اإلقميمي لمقرى غير المعترف بيا.

 48واعتبـــر أبـــو عـــرار فـــي حـــديث لمجزيـــرة نـــت أن الخطـــة اإلســـرائيمية تمثـــل إعـــالن حـــرب عمـــى فمســـطينيي 
 وتعكس أن إسرائيل تتعامل معيم كأعداء.

عضــو لجنــة التوجيــو لعــرب النقــب جمعــة الزبارقــة إن إســرائيل تصــر عمــى فــرض القــانون تحــت مســمى وقــال 
تنظــيم االســتيطان البــدوي عبــر طــرح حمــول مــن طــرف واحــد تفضــي لتكــريس التيويــد واالســتيطان وتيمــيش 

 الوجود الفمسطيني.
ـــة الحقـــوقي بالنقـــب د. ثابـــت أبـــو رأس مســـار " الحـــراك الدبموماســـي مـــن جانبـــو، اســـتعرض مـــدير مركـــز عدال

 العالمي والمرافعة القضائية الدولية ضد إسرائيل".
ولفت إلى أن مذكرة لجنة التحقيق الدولية التي أنجزىا تحالف منظمات حقوق اإلنسان العالمية اعتمدت عمى 

تحـاد إفادات شفوية جمعت خالل جولة ميدانية لممحققين، وستمييا فـي األسـابيع القادمـة زيـارات لوفـود مـن اال
 األوروبي والدول النامية لمقرى الميددة باليدم.

7/11/2013الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 

 ةفي سوريشابًا من قطاع غزة ينتمون لمتيار السمفي يقاتمون  27 "األخبار": 39
يقــّدر القيــادي البــارز فــي المجموعــات الســمفية فــي قطــاع غــزة، أبــو عبــد اهلل المقدســي، عــدد المقــاتمين الــذين 

مجاىدًا، منيم من عاد ومنيم من استشـيد ومـنيم مـن أصـيب وال يـزال  27نحو »من غزة إلى سوريا بـخرجوا 
الشاب محمـد الزعـانين مـن قطـاع غـزة أحـد ىـؤالء. «. ىناك يتمقى العالج أو غادر من سوريا إلى بالد أخرى

فـي سـوريا. وأقامـت العائمـة ذىب ألداء العمرة في السعودية، إال أّن أسرتو فجعت بنبأ مقتمـو بعـد ثالثـة أشـير 
السـمفي الجيـادي »عامًا( فـي بمـدة بيـت حـانون، بعـد أن أعمـن التيـار  23الشير الماضي عزاًء البنيا محمد )

يحتسب االستشيادي محمد الزعانين )أبو أنس المقدسي( شييد الدولة اإلسـالمية فـي »أّنو « في بيت المقدس
 «.هلل في عممية استشيادية عمى أرض الشام المباركةالعراق والشام، والذي ارتقى شييدًا بإذن ا
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عشــرات المجاىــدين الــذين نفــروا مــن قطــاع غــزة طمبــًا لمجيــاد فــي ســبيل اهلل فــي بــالد »والزعــانين واحــد مــن 
 ، بحسب ما يقول مصدر سمفي فّضل عدم الكشف عن ىويتو.«الشام

 7/11/20132، ، بيروتاألخبار

 
 لي إلنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزةبتدخل دو  تطالب األىميةالمنظمات  40

ــــة  :)بتــــرا( - غــــزة طالــــب القطــــاع الصــــحي بشــــبكة المنظمــــات األىميــــة المجتمــــع الــــدولي بمؤسســــاتو الحقوقي
واإلنســانية بالضــغط عمــى االحــتالل اإلســرائيمي لرفــع حصــاره غيــر القــانوني عــن قطــاع غــزة، والســماح بحريــة 

 التنقل بخاصة لممرضى.
شــبكة المنظمــات األىميــة فــي بيــان صــحفي تمقــاه مراســل وكالــة بتــرا فــي غــزة اليــوم وطالــب القطــاع الصــحي ب

بتحرك المجتمع الـدولي بشـكل عاجـل بتـوفير السـوالر الـالزم لتشـغيل مولـدات الكيربـاء وتـذليل جميـع العقبـات 
 حتى يتمكن مقدمو الخدمات الصحية من تأدية مياميم بالشكل المطموب.

ة يعـيش أزمـة حقيقيـة، نتيجـة إغـالق المعـابر وتداعياتـو، حيـث ارتفعـت نسـبة ان القطاع الصحي في غـز  وأكد
% 25% ووصـمت نسـبة العجـز فـي المسـتيمكات الطبيـة إلـى أكثـر مــن 30العجـز فـي األدويـة إلـى أكثـر مـن 

كمـــا وُتعـــاني المؤسســـات الصـــحية فـــي قطـــاع غـــزة مـــن عـــدم تـــوفر الســـوالر الـــالزم لتشـــغيل مولـــدات الكيربـــاء 
 األمـرساعة متواصـمة،  12لتدىور الحاصل في عدد ساعات القطع الكيربائي المستمر لمدة خصوصًا بعد ا

 .الذي  ُيشّكل تيديدا حقيقيا الستمرار تقديم الخدمات الصحية
7/11/2013الدستور، عمان،   

 
 انييار السمطة يتوقعون %59% يتوقعون فشل المفاوضات و70: استطالع 41

مــن المشــاركين فــي اســتطالع لمــرأي فــي امكانيــة نجــاح المفاوضــات % 7003شــكك : بشــار دراغمــة – نــابمس
 % أنو يمكن نجاحيا.2106اإلسرائيمية وتوقعوا فشميا، فيما اعتقد  –الفمسطينية 

% مــن أفــراد عينــة االســتطالع عــودة المفاوضــات بــين الفمســطينيين واإلســرائيميين برعايــة أميركيــة، 4402وأيــد 
% تدخل الواليات المتحـدة والضـغط عمـى بعـض األطـراف النجـاح 58.6% ذلك، وتوقع 5308بينما عارض 
 المفاوضات.

جــاء ذلــك فــي اســتطالع أجــراه مركــز اســتطالعات الــرأي والدراســات المســحية فــي جامعــة النجــاح، وبمــغ حجــم 
ســنة فــأكثر، وىــم الــذين ليــم حــق االنتخــاب. وتــم  18شخصــًا ممــن بمغــت أعمــارىم  1360عينــة االســتطالع 

شخص. وتم سحب مفردات العينة  500شخصا وفي قطاع غزة عمى  860مارة في الضفة عمى توزيع االست
 %.1076%، وبمغت نسبة رفض االجابة 3±بصورة عشوائية، وبمغ ىامش الخطأ لمعينة نحو 

% أن الواليات 1007% بأن الواليات المتـحدة جادة ىذه المرة في انجاح المفاوضات. فيما اعتبر 26واعتبـر 
 ة ستكون في ىذه المفاوضات حكما نزييا بين طرفي النزاع.المتحد
% 3، و إسـرائيل% ان سياسة الواليات المتحدة تجـاه القضـية الفمسـطينية بشـكل عـام منحـازة الـى 9001وقال 

 % بأنيا محايدة.504أفادوا بأنيا منحازة الى الفمسطينيين، بينما أفاد 
 الدعم المالي الكافي ليا. % انييار السمطة في حال عدم توفير5902وتوقع 
 % حدوث انتفاضة ثالثة في الضفة في حال فشل المفاوضات الحالية.5708وتوقع 

7/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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 نير البارد في مخّيم الثاني جماعيالعرس ال إقامةلبنان:  42

الحر اول من امس، العـرس  تحت عنوان "فمسطين كميا وطني"، أقام موقع ومنتدى صوت الباردنير البارد: 
الفمســطيني الجمــاعي الثــاني فــي مخــيم نيــر البــارد، فــي حضــور ممثمــين عــن كافــة الفصــائل والمجــان الشــعبية 

 الفمسطينية وحشد من أبناء مخيَمي نير البارد والبداوي في قاعة نايت ستار.
لمنتدى التي ليـا العديـد مـن والقى صالح الدين اليواري كممة منتدى صوت البارد الحر مستعرضًا نشاطات ا

 اآلثار الطيبة واإليجابية عمى المجتمع في مخيَمي نير البارد والبداوي.
ووّجو عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين ومسؤوليا في لبنان عمي فيصل كممة ىنَّـأ 

 و ليصنع أفراحو.فييا العرسان. وأكَّد بأن الشعب الفمسطيني قادر عمى الخروج من معانات
مـن جيتــو، قــدَّم أمـين ســر حركــة "فـتح" وفصــائل منظمــة التحريـر الفمســطينية فتحــي أبـو العــردات ىديــة رمزيــة 

 دوالر. 200لمعرسان عبارة عن 
7/11/2013المستقبل، بيروت،   

 
 في لبنان البص بمخيمأن أمو تعيش سنة  ثالثينبعد فمسطيني من رام اهلل يكتشف  43

لــم يكــن يوســف راتــب الشــتيوي المحمــود، الــذي كــان ابــوه قــد ُقتــل منــذ اكثــر مــن ثالثــين : صورـــ فــادي البــردان
عاما، يعرف ان امو ال تزال عمى قيد الحياة، ىو الذي غادر لبنان طفال بعدما كفمتو "مؤسسة ابناء الشيداء" 

كــان يكفميــم الــرئيس الفمســطينية، لينتقــل إلــى تــونس ومنيــا إلــى رام اهلل، ضــمن مجموعــة ابنــاء الشــيداء الــذين 
 الراحل الشييد ياسر عرفات.

ويتحــدث شــتيوي الــذي التقــى امــو فــي مخــيم الــبص لالجئــين الفمســطينيين قبــل يــومين، انــو حتــى قبــل حــوالي 
خمسـة اشـير، لـم يكـن يعـرف ان والدتـو ال تـزال عمـى قيـد الحيـاة، عنـدما قـرأ عمـى صـفحات االنترنـت مناشـدة 

حمــود لمــرئيس الفمســطيني محمــود عبــاس، مســاعدتيا فــي تــأمين العــالج، مــن زوجــة الشــييد راتــب شــتيوي الم
ليســارع وىــو الــذي يخــدم ضــمن صــفوف الحــرس الرئاســي الفمســطيني، الــى االتصــال بالســفير الفمســطيني فــي 

 لبنان اشرف دبور الذي بدأ مباشرة التحرك، بتوجييات من الرئيس عباس لتأمين لقائو وجمع شممو بوالدتو.
ساء امس االول، بين يوسف ووالدتو واختو، بحضور السفير دبور وأمين سر اقميم حركة فتح في وتم المقاء م

لبنـان رفعــت شــناعة وعضـو المجمــس الثــوري لحركـة فــتح امنــة جبريـل، وحشــد مــن االىـالي فــي مخــيم الــبص، 
 وسط دموع الفرح وذىول الحاضرين.

7/11/2013المستقبل، بيروت،   
 

 لمرسام الفمسطيني محمد سباعنةي رام اهلل ف" 28معرض "زنزانو  افتتاح 44
افتـــتح اليـــوم األربعـــاء فـــي مركـــز خميـــل الســـكاكيني بمدينـــة رام اهلل، معـــرض لمرســـومات الكاريكاتوريـــة : رام اهلل

 " لمرسام الفمسطيني محمد سباعنة.28يحمل اسم "زنزانو 
لجممــة، حيــث تجســد معانــاة " بمركــز تحقيــق ا28لوحــة كاريكاتوريــة ولــدت فكــرتين فــي "زنزانــة  40وعرضــت 

 االسرى في سجون االحتالل التي تذوقيا سباعنة لشيور.
إلــى  باإلضــافةوحضــر المعــرض كــل مــن وزيــر الثقافــة أنــور أبــو عيشــة ومحــافظ رام اهلل والبيــرة ليمــى غنــام، 

 شخصيات رسمية وشعبية.
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، والمعاممــة غيـــر ألســـرىاالتــي رســميا ســـباعنو داخــل ســجون االحـــتالل حقيقــة حيــاة  40وتظيــر الموحــات الــــ
 المنافية لمقوانين الدولية التي يتعرضون ليا. اإلنسانية

7/11/2013القدس، القدس،   

 مصرلحقوق اإلنسان": شركة األمن الصييونية م نحت الصالحية لمنزول العسكري داخل  العربية" 
السمطات المصرية الحالية  أكد محمد الجميل مدير عام المنظمة العربية لحقوق اإلنسان أن سماح إبراىيم:

سمحت وتعاقدت مع شركة أمن مالحي صييونية, تدعى النورس لألمن المالحي لمعمل في قناة السويس 
والتحكم في نقاط حساسة في البحر األحمر, وأن لدييم الصالحية الكاممة لمتصرف والتدخل في قناة 

 العسكري.السويس, ومسموح ليا بالنزول في تمك المناطق بكامل عتادىم 
أن المعمومات التي وصمتيم من مصادر موثوقة  -خالل حوار مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر" -وأشار

داخل عدد من شركات األمن المالحي عمى مستوى العالم تشير إلى أن الشركة تؤمن الرحالت في قناة 
 السويس، وتقول أنيا من الشركات القميمة المسموح ليا بالعمل.

شركة صرَّحت عبر موقعيا أنيا تعمل في بعض الدول العربية مثل األردن واإلمارات وعمان وأضاف أن ال
 جنديًّا مصريًّا. وليس مصر فقط, وأن الشركة يقودىا جنراالت حرب صياينة تسببوا في مقتل 

فييا  ولفت إلى أن لمشركة خمسة مكاتب معمنة، في فمسطين المحتمة، حيث يقع المكتب الرئيسي التي تباشر
 عممياتيا في العالم العربي بتراخيص من السمطات المحمية.

وحول نفي ىيئة قناة السويس تعاقدىا مع شركة أمن صييونية, قال إن المعمومات التي نشرنيا موثقة، وتم 
التأكد منيا من أكثر من جية ونفس ىذه المعمومات منشورة عمى موقع الشركة الذي تم حجبو اليوم عقب 

 ىذا العقد.الكشف عن 
 //إخوان أون الين، 

 
 
 والعدالة يدعو إلى مميونية "استقالل مصر" ورفض االحتالل الصييوني الناعم الحرية 

دعا حزب الحرية والعدالة جموع المصريين إلى ىبة قوية والحشد في جميع ميادين  محمد عبد الشافي:
حتالل الناعم" لتطيير الوطن من الصياينة مصر وقراىا تحت عنوان مميونية "استقالل مصر ورفض اال

وخيانة االنقالبيين ورفض التنسيق األمني واالستخباراتي من أجل عودة االستقالل الوطني وتأمين المجرى 
 المالحي لقناة السويس بقوات أمن مصرية خالصة.

المجرى المالحي  وأوضح الحزب في بياٍن لو أن المصريين فجعوا من األنباء التي كشفت عن إسناد تأمين
لقناة السويس التي تمثل رمز السيادة الوطنية لشركة أمن صييونية يرأسيا جنراالت عمموا في الجيش 
الصييوني وفي جيازه االستخباراتي "الموساد"، وتموثت أيدييم بدماء الشيداء من جنود مصر البواسل 

 ورجاليا األبطال.
قالب بقيادة عبد الفتاح السيسي من التعاون الفج مع دولة وأكد الحزب أن المسمك الذي يتخذه قادة االن

االحتالل الصييوني في المسائل األمنية يفضح خيانة قادة االنقالب لموطن وتفريطيم في األمن القومي 
المصري ويكشف االختراق الصييوني لقادة االنقالب ويضرب ميزان الوطنية في مقتل يفجع لو كل مصري 

 .و و و حروب ىي  اب وطنو من دنس الصياينة عبر حر شارك في تحرير تر 
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 //اخوان أون الين، 
 

 إسرائيميةقناة السويس تنفي االستعانة بشركة تأمين  
 نفت الحكومة المصرية ما أذاعتو بعض القنوات الفضائية بشأن استعانة الجيش: والء وحيد - اإلسماعيمية

واعتبرت أن ما تردد عار تماما من  أمين المجرى المالحي لقناة السويس.بشركة تأمين عالمية إسرائيمية لت
 الصحة وييدف لزعزعة األمن واشاعة أخبار كاذبة في البالد.

وأصدرت ىيئة قناة السويس بيانا رسميا نفت فيو ما تردد من اخبار وأكدت فيو أن التأمين داخل قناة 
 رية وأمنية تتولى تأمين المجرى المالحي.جيات عسك السويس تتواله القوات المسمحة وأن 

وأكد البيان ان قيادة الجيش الثاني والثالث الميداني تتولى تأمين المجرى الممتد بطول محافظات القناة 
الثالثة وأن القوات البحرية تتولى تأمين مدخمي المجرى كما تتولى القوات الجوية تأمين الغطاء الجوي 

ت حرس الحدود تأمين ضفة القناة وتتولى اجيزة األمن تأمين المعابر والجسور لممجرى المالحي وتتولى قوا
 الممتدة عمى طول المجرى المالحي.

 //الوفد، الجيزة، 
 
 قيادي سمفي: "اإلخوان" لم تشارك في حرب  

ا رددىا من أكد الشيخ محمد األباصيرى الداعية السمفي أن الرئيس المعزول محمد مرسي يردد أكذوبة طالم
قبمو اإلخوان وىي في الحقيقة ال تعدو أن تكون محض خرافة من خرافات كثيرة تقصيا الجماعة وكأنيا 

 حقيقة ثابتة.
م وأحرزوا بطوالت، مضيفا أن  وأوضح األباصيرى، زعم المعزول في أن اإلخوان شاركوا في حرب 

نما لممتاجرة الحقيقة عمى خالف ذلك تماًما، فاإلخوان شاركوا في المع ركة بعدد قميل جًدا ليس لممشاركة وا 
 بالحرب وجمع التبرعات والسالح ومن ثم تخزينو بعد ذلك في مخازن السالح التابعة لمجماعة.

وأكد األباصيرى في تصريحات صحفية، أن كل من شارك من اإلخوان في الحرب لم يتجاوز الستمائة 
د فرغمي وىو الذي شارك بعد ذلك في أول وزارة شكميا شخص تحت إمرة القيادي اإلخواني الشيخ محم

 الرئيس جمال عبد الناصر.
وبحسب شيادة الشيخ محمد فرغمي، فإن شباب اإلخوان حين ذىبوا إلى أرض فمسطين اعتزلوا الجنود ولم 
يشاركوا في الحرب وبأوامر من حسن البنا نفسو؛ ألن ىؤالء الشباب المتحمسين من الممكن أن يمحقوا 

 لضرر بالييود إذا حاربوا فمنعيم البنا من القتال والمشاركة في الحرب.ا
 //الوفد، الجيزة، 

 
 تضامنًا مع األسرى والمسجد األقصى "إسرائيل"وقفة احتجاجية قرب سفارة : عّمان 49

في سجون االحتالل وقفة احتجاجية مساء  األسرىنظم عدد من النشطاء المتضامنين مع قضية  :عمان
حسن  األسيرالثالثاء قرب مبنى سفارة الكيان الصييوني تعبيرا عن الغضب اثر استشياد  األول سأم

في سجون االحتالل وتنديدا بمخططات تقسيم  األسرىالترابي نتيجة ممارسات الكيان الصييوني تجاه 
 .األقصى



 
 

 

 

 

           25ص                                    3029العدد:            7/11/2013 الخميس التاريخ:

ست الصييوني بتخصيص لمتنديد بطرح مشروع قرار في الكني أيضانيا جاءت أ إلىمنظمو الفعالية  وأشار
بممارسات القمع التي قام بيا جنود االحتالل ضد حركة  المبارك لمييود وتنديداً  األقصى% من المسجد  20

 داخل السجون عقب استشياد الترابي. األسرىاالحتجاج التي قام بيا 
غالق السفارة  وطالب لغاءالمشاركون بطرد السفير اإلسرائيمي من عمان وا  ي عربة رافعين معاىدة واد وا 

 األعالم األردنية.

 7/11/2013، الدستور، عّمان

 
 وليس األردن "إسرائيل"تخدم مصمحة  اتفاقية "وادي عربة" أردنيون: نقابيون 50

بسام  األردني عمى المقترح الذي تقدم بو النائبأردنيون أثنى نقباء ونقابيون  :محمد الكيالي -عمان 
اب، والذي دعا فيو إلى وضع قانون يقضي بـ"تجميد اتفاقية وادي المناصير أول من أمس إلى مجمس النو 

عربة ووقف التطبيع وسحب السفير األردني من تل أبيب، في حالة أقدم البرلمان اإلسرائيمي )الكنيست(" 
 عمى إقرار مشروع تقسيم المسجد األقصى بين المسممين والييود.

تفاقية وادي عربة ىي اتفاقية "تخدم مصمحة العدو وليس وشدد نقابيون في حديثيم لـ"الغد" أمس، عمى أن ا
األردن"، داعين إلى ضرورة أن يكون ىناك "رد حازم من قبل المممكة تجاه التعديات الصارخة التي تنتيجيا 

 اسرائيل بحق الشعب الفمسطيني والمقدسات واألمة العربية جمعاء".
اهلل عبيدات عمى مقترح  عبد .مسجد األقصى، نقيب موأثنى رئيس الييئة الشعبية األردنية لمدفاع عن ال

من عمان واستدعاء السفير  اإلسرائيميالمناصير، وأكد أن مقترح تجميد اتفاقية وادي عربة وطرد السفير 
 األردني من تل أبيب، ىو "أقل ما يجب حدوثو".

بمقترحو، "المس مشاعر بدوره، أكد نقيب الميندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة أن النائب المناصير 
قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية مناف مجمي إن المطالبة بإلغاء معاىدة وادي و  األردنيين الحقيقية".

 ".األردنيعربة ىي "تعبير حقيقي عن إرادة الشعب 

 7/11/2013، الغد، عّمان
 

 د بمفورفي مطالبة بريطانيا باالعتذار عن وع تدخل شريكاً  األردنيةالنقابات  51
اهلل عبيدات،  عبد .أعمن نقيب الميندسين األردنيين وىو الرئيس الحالي لمجمع النقابات في األردن م :عمان

 عن وعد بمفور.  باالعتذارعن دخول النقابات المينية األردنية شريكا في الحممة الدولية لمطالبة بريطانيا 
ردنية لمعودة والالجئين والذي عقد عصر يوم جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي المشترك مع الجمعية األ

تقديم تفصيل عن  في مجمع النقابات في العاصمة األردنية عمان. وقد جرى فيو أيضاً  6/11األربعاء 
في مجمع النقابات والذي يقام تحت رعاية دولة  9/11مؤتمر العودة الثاني الذي سيعقد يوم السبت المقبل 

 طاىر المصري. 
 مؤتمر الصحفي كاظم عايش رئيس الجمعية األردنية لمعودة والالجئين.وقد شارك في ال

 6/11/2013قدس برس، 

 
 النفطية واستعادة أرضو المحتمة ة لبنانثرو حزب اهلل: المقاومة قادرة عمى حماية 52
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أكد نائب رئيس المجمس التنفيذي في حزب اهلل الشيخ نبيل قاووق أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة" 
ستعادة أرضو المحتمة في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا. ال ضمانة لبنان الوحيدة لحماية ثروتو النفطية و تشك

أن استيداف فريق الرابع عشر من مارس ليذه المعادلة  5/11الثالثاء  في تصريحات لو يوم ،واعتبر
ين والصديق والعدو أن ولفت إلى أن عمى المبناني والسعي لشطبيا تمثل خدمة مجانية لمعدو اإلسرائيمي.

 يعمموا بأن المقاومة في لبنان ال تنقصيا القدرة والجرأة عمى حماية كل الثروة النفطية في المنطقة.

 5/11/2013، الوفد، الجيزة

  
 "داتا"لمتنصت والتصوير واختراق الرإسرائيمية أبراج لبنان:  53

كن جرى مؤخرًا رصد نوع من التحسين عمى لبنان مزمن، ل اإلسرائيميصحيح أن التجسس  :ايمي الفرزلي
والتعزيز ألبراج التجسس الموجودة مباشرة عمى الحدود مع لبنان، والتي تتمتع بقدرة عمى التقاط كل ما يمر 

ذا كان التجسس  إلىفي اليواء.. وصواًل  بطبيعتو ويتم عادة بطرق سرية، فإن  "خفياً "رصد األنفاس. وا 
إذ لم يسبق أن تجسست دولة "، كما تؤكد مصادر تقنية وسياسية، "ي العالمالتجسس اإلسرائيمي ال مثيل لو ف"

 ."عمى أخرى بشكل عمني إلى ىذا الحد
وُعمم أن تجييزات التجسس اإلسرائيمية منتشرة عمى طول الخط الحدودي الممتد من الناقورة، مرورًا بميس 

العباسية.. وىي تتضّمن أعمدة استقبال،  بوابة مزارع شبعا، إلىالجبل، وبوابة فاطمة، والعديسة، وصواًل 
أدخمت حديثًا إلى الخدمة كبديل عن وجود الجنود  "روبوتات" إلىرادات وأجيزة تحميل معمومات، إضافة 

 عمى األرض.
سبق وطمبت تشكيل لجنة ميمتيا تقصي حقيقة اإلجراءات المبنانية أن رئاسة الحكومة  "السفير"وعممت 

الماضي. وقد تألفت ىذه المجنة من ستة  / أغسطسر مفصل عن الخروق، في آباإلسرائيمية وتحضير تقري
أشخاص يمثمون وزارة االتصاالت وقيادة الجيش والييئة المنظمة لالتصاالت، برئاسة ضابط مختص. بعد 
ذلك، قامت المجنة بعشرات الزيارات إلى الجنوب، يرافقيا فريق تقني مساند، حيث تفقدت، وما تزال، مواقع 

ممثل وزارة االتصاالت في المجنة سمم الوزير نقوال  أنلرادارات وأجيزة التنصت اإلسرائيمية. وفي المعمومات ا
، مرفقة ببعض اإلسرائيمية األبراجصحناوي مسودة تقرير، تتضمن تقديرات أولية لممخاطر التي تسببيا 

 الصور والمستندات.
نبيو بري الذي أثار الموضوع خالل  نواب المبنانيمجمس ال رئيس إلىوقد وصمت نسخة من ىذه المسودة 

آخذ في التزايد من خالل نشر محطات تنّصت  اإلسرائيميالنشاط " أن، وابمغ النواب أمس، األربعاء"لقاء "
ومراقبة عمى طول الحدود مع لبنان، مجّيزة بأحدث المعدات والتقنيات التي تغطي الساحة المبنانية كاممة، 

. وطمب بري من رئيس لجنة "جيزة ركزت في جبل الشيخ ومزارع شبعا بتل أبيبوىي مرتبطة عبر أ
االتصاالت واإلعالم النائب حسن فضل اهلل عقد جمسة لمجنة بحضور الوزراء المعنيين، خصوصًا وزيري 

مجمس األمن في ىذا  إلىسيما تقديم شكوى رسمية  الخارجية واالتصاالت ليبنى عمى الشيء مقتضاه، ال
 وبالفعل حدد فضل اهلل االثنين المقبل موعدًا لعقد االجتماع. .الخصوص

 7/11/2013، السفير، بيروت
 

  لمقاطعة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لمكيان تدعو اإلسالميالتعاون  
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يدرس وزراء الخارجية لمدول األعضاء فى منظمة التعاون اإلسالمي، توصية بقرار يدعو الدول األعضاء 
قات الدبموماسية مع أي دولة تعترف بقرار الكيان الصييوني ضم القدس المحتمة واعتبارىا إلى قطع العال

 عاصمة لو، أو تقوم بنقل سفاراتيا إلى ىناك.
عن األمين العام لممنظمة، أكمل الدين إحسان أوغمو قولو في مؤتمر صحفي ” اليوم السابع“ونقل موقع 

جمسة وزارية خاصة حول وضع القدس، ستعقد عمى “إن عقده في مقرىا بمدينة جدة السعودية، أمس، 
، ”في المدينة” اإلسرائيمية“ىامش وزاري كوناكري، لبحث األوجو القانونية والدولية المطموبة لكبح االنتياكات 

ديسمبر/كانون  ويعقد االجتماع القادم لوزراء خارجية منظمة التعاون في العاصمة الغينية، كوناكري، يوم 
قبل، ولم يشر بيان وزع في المؤتمر الصحفي، إلى الدولة )أو الدول( صاحبة التوصية بقرار قطع األول الم

 ، أو تقوم بنقل سفاراتيا إلى ىناك.”إسرائيل“العالقات الدبموماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة ل 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 العربي يدين محاوالت تيويد القدس البرلمان 

رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، محاوالت االحتالل اإلسرائيمي تيويد مدينة القدس  أدان
جبل »وتقديم مشروع لمكنيست اإلسرائيمي لتقسيم المسجد األقصى بين المسممين والييود، والمسمى بمشروع 

 «.الييكل
ب الفمسطيني، ممثاًل في وزير في بيان، صباح الخميس، حرصو عمى التنسيق مع الجان« الجروان»وأكد 

خارجية السمطة الفمسطينية، واألمانة العامة لمجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، لموقوف في وجو 
 ىذا المخطط الصييوني عمى كل األصعدة.

إلى وطالب المجتمع الدولي واألمم المتحدة وأجيزتيا المعنية بالقيام بواجباتيا، لمنع ىذا المخطط الرامي 
 تقسيم األقصى.

 //المصري اليوم، القاىرة، 
 
 صبيح: فمسطين تتفاوض عمى سيادة األرض 

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم األربعاء، أن المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية : مراد فتحي -القاىرة 
مشددة عمي إنيا تراقب موقف الجارية تمر بمأزق حقيقي، وذلك بسبب تعنت الحكومة اإلسرائيمية الحالية، 

 إسرائيل التي تعمل ليل نيار ليدم ىذه المفاوضات، وتحميل مسؤولية فشل نتائجيا لمجانب العربي.
وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فمسطين األراضي العربية المحتمة، أن الجانب 

مواقف ايجابية كثيرة، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع العربي أعطى ىذه المفاوضات واإلدارة األمريكية فرص و 
 إي خطوة ايجابية لتحقيق أدنى درجات السالم.

وحدة استيطانية  وأضاف صبيح، إنو في ىذه الساعات ىناك أخبار رسمية عن بناء حوالي 
لجارية ويتحدثون أن ىذا حق من حقوقيم، متسائال: إذا كان ىذا حقيم، فيذا حقو في تخريب المفاوضات ا

 اآلن.
وأكد صبيح، أن الشعب الفمسطيني يتفاوض عمى سيادة األرض وقيام دولة عمى حدود الرابع من يونيو، 
وعاصمة ىذه الدولة القدس الشريف، مذكرا بالقرارات الدولية بما فييا االعتراف لدولة فمسطين عضو مراقب 

 برت كل أشكال االستيطان باطمة والغية.باألمم المتحدة حدد ىذه الحدود ومحكمة العدل في الىاي، اعت
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 //الشرق، الدوحة، 
 
  كتاب أمريكي يكشف انتقادات أوباما الحادة لنتنياىو خالل االنتخابات األمريكية الرئاسية 

"جميعنا نعمم ان نتنياىو شوكة في المؤخرة" ىكذا وصف الرئيس األمريكي باراك اوباما  :معا – بيت لحم
وذلك وفقا لكتاب جديد نشر يوم أمس الثالثاء  ائيل نتنياىو خالل حديث خاص عام رئيس وزراء إسر 

 في الواليات المتحدة وتناول الحممة االنتخابية األمريكية األخيرة.
وروى الصحفي العام في مجمة "نيويورك تايمز" والكاتب األمريكي جون ىيممان وزميمو الصحفي في 

كل شيء أو ال شيء" بان اوباما  المشترك الذي حمل اسم "قواعد المعبة  أسبوعية "التايم" في كتابيما
خالل اجتماعو بطاقم حممتو االنتخابية والذي عقد في ذروة التوتر  / /أدلى بيذه األقوال يوم 

نيا بين الرجمين عمى خمفية مطالبة نتنياىو برسم خطوط حمراء أمريكية أمام إيران وعمى خمفية ما فيم حي
في الواليات المتحدة وكأن نتنياىو جند نفسو لمعمل لصالح منافس "اوباما" الجميوري "ميت رومني".وأضاف 
الكتاب الجديد بان اوباما بدا خالل االجتماع كمن تحرر من القيود والمحددات األمريكية المتعمقة بحل 

سرائي ل "جميعنا نعمم بان نتنياىو عبارة عن الصراع اإلسرائيمية الفمسطيني حين قال متحدثا عن فمسطين وا 
 شوكة في المؤخرة ويدعي بان كل محاولة إليجاد حل لمصراع تستوجب وساطة".

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 عمى تقييد البناء االستيطاني لدفع عممية السالم "إسرائيل"كيري يحث  

 بيت لحم )الضفة الغربية( ليزلي روتون نقال عن مراسميا من //وكالة رويترز لألنباء، نشرت 
وزير الخارجية األمريكي جون كيري حث إسرائيل يوم األربعاء عمى تقييد البناء االستيطاني في األراضي أن 

وبدا كيري  الفمسطينية المحتمة لممساعدة في إعادة محادثات السالم المتعثرة مع الفمسطينيين إلى مسارىا.
سرائيمي بنيامين نتنياىو بينما أيد بحرارة التزام الرئيس الفمسطيني محمود عباس منتقدا لرئيس الوزراء اإل

 بالسعي لمحل القائم عمى أساس دولتين.
وحدة استيطانية في الضفة  وازداد الخالف المتعمق بالمحادثات إثر إعالن إسرائيل عزميا بناء 

 سجينا فمسطينيا. ن الغربية والقدس الشرقية بالتزامن مع إعالنيا اإلفراج ع
وقال كيري بعد مباحثات مع عباس "اسمحوا لي أن أؤكد فيما يتعمق بيذه النقطة سياسة الواليات المتحدة 

 تجاه المستوطنات والتي نعتبرىا... غير شرعية."
وكان كيري يتحدث لمصحفيين في بمدة بيت لحم بالضفة الغربية وقال إنو سيكون من األفضل لو تم "تقييد" 
بناء المستوطنات "بأكبر قدر ممكن لممساعدة في توفير مناخ يتسنى فيو المضي في ىذه المحادثات 

ورفض كيري تمميحات إسرائيل بوجود تفاىم مع الفمسطينيين بشأن التوسع االستيطاني وعبر عن  بفاعمية."
 اعتقاده بأن عباس ممتزم "مئة بالمئة بمحادثات السالم".

شكل جمي أن الفمسطينيين لم يوافقوا في أي مرة خالل السعي لمعودة إلى وأضاف "أريد أن أوضح ب
 المحادثات عمى أن يتغاضوا بشكل ما عن مسألة المستوطنات أو يقبموىا."

عن استثمار أمريكي إضافي بقيمة أن كيري أعمن في بيت لحم  //الخميج، الشارقة، وذكرت 
ة الفمسطينية الصغيرة في الضفة كشق طرق ومدارس وعيادات مميون دوالر في مشاريع البنى التحتي 
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عمينا تطوير االقتصاد لنرى الشعبين أن لمسالم فوائد، الفرص االقتصادية “ومراكز مجتمعية. وأوضح قائاًل 
 ”.والرخاء وتحسين نوعية الحياة

اجة إلى حمول وسط وقال كيري إن عباس أكد لو أنو جاد بشأن المفاوضات ويسعى إلى السالم ويفيم بالح
 من كل األطراف، كما أبمغو استعداده لتقديم التنازالت في سبيل السالم.

 
 األمريكي"انفجار" جمسة المفاوضات بوجود الطرف  إلىتوتر شديد يؤدي "القدس":  

وصل وزير الخارجية االميركية جون كيري مساء امس الثالثاء الى القدس في  :القدس –القدس المحتمة 
تشمل ايضا االراضي الفمسطينية في محاولة العطاء دفع لعممية السالم المتعثرة بين الفمسطينيين زيارة س

وأعمن مسؤوالن فمسطينيان ان الوفدين الفمسطيني واالسرائيمي الى مفاوضات السالم عقدا  واالسرائيميين.
لجمسة" و"وضع جمسة محادثات جديدة مساء امس سادتيا اجواء "توتر شديدة" ادت الى "انفجار ا
 المفاوضات في أزمة حقيقية" بسبب الخالف بين الطرفين حول ممف االستيطان االسرائيمي.
اسرائيمية بوجود  -وقال مسؤول فمسطيني طمب عدم ذكر اسمو "عقدت الميمة جمسة مفاوضات فمسطينية 

 ائيمي".الطرف االميركي لكن الجمسة كانت متوترة جدا وانفجرت الجمسة بسبب التعنت االسر 
وأضاف ان "المفاوضات تمر منذ فترة بأزمة عميقة لكن التوتر في جمسة الميمة اشتد بشكل كبير ادى 

 النفجارىا الن الوفد االسرائيمي مصر عمى استمرار االستيطان".
واوضح ان "اسرائيل تّدعي انو يوجد صفقة الستمرار االستيطان مقابل اطالق سراح الدفعة االخيرة من 

وىذا غير صحيح عمى االطالق والوفد الفمسطيني اوضح امام الطرف االميركي رفضو ليذه االسرى 
االدعاءات بشكل مطمق. لكن الجانب االسرائيمي مصر عمى استمرار االستيطان ونحن ال نستطيع 

 االستمرار في المفاوضات في ظل ىذه اليجمة االستيطانية غير المسبوقة".
الجتماع ساده صراخ خاصة من قبل الجانب الفمسطيني الذي احتج عمى وقال مسؤول فمسطيني آخر ان ا

جمسة تفاوضية في  وعقدت حتى االن حوالى  تسريب الفريق االسرائيمي "معمومات غير صحيحة".
غضون االشير الثالثة ىذه، وفي حال لم يتدخل الوسيط االميركي بثقمو فإن المفاوضات آيمة الى الفشل 

 مسطينيون ووسائل اعالم اسرائيمية.كما حذر مسؤولون ف
 //القدس، القدس، 

 
 يزور األراضي الفمسطينية ويؤكد دعم لندن لمفاوضات التسوية  بريطانيمسؤول  

أنيى وزير شؤون الشرق األوسط بالخارجية البريطانية ىيو روبرتسون زيارة إلى األراضي الفمسطينية : لندن
 مطة الفمسطينية محمود عباس وأعرب عن تأييده التام لمحادثات السالم.المحتمة التقى خالليا برئيس الس

( أن زيارة وزير شؤون الشرق األوسط الجديد، ىيو |وذكر بيان لمخارجية البريطانية الخميس )
روبرتسون، إلى األراضي الفمسطينية المحتمة كانت فرصة لالطالع عمى األوضاع عمى األرض، واالستماع 

زه من تقدم بمفاوضات السالم الجارية بين اإلسرائيميين والفمسطينيين، ولتعزيز الروابط بين لما تم إحرا
وأشار إلى أن الوزير أطِمع عمى أثر االحتالل ومختمف المشاكل اإلنسانية  الشعبين البريطاني والفمسطيني.

بيت لحم. وأثناء جولتو في التي يواجييا الشعب الفمسطيني. وذىب لزيارة قرية الولجة التي تقع شمال غرب 
القرية، اطمع السيد روبرتسون بنفسو عمى أثر الجدار الفاصل والتوسع بالمستوطنات وىدم البيوت عمى 

كما زار مدرسة ساليزان كريمزان، وىي مدرسة ابتدائية تقع في وادي كريمزان،  الحياة اليومية ألىالي القرية.
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وتنقل تالميذ المدرسة. وذىب الوزير لزيارة مدينة القدس حيث استمع ألثر الجدار الفاصل عمى حركة 
وقد أجرى  القديمة، بما في ذلك الحرم الشريف، الحقا لمحادثاتو في لندن مع جاللة الممك عبد اهلل الثاني.

الوزير عددا من المقاءات السياسية رفيعة المستوى، حيث اجتمع بالرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد 
زير الخارجية رياض المالكي، ورئيس المفاوضين صائب عريقات. وأكد "دعم بريطانيا القوي اهلل، وو 

لمفاوضات السالم الجارية"، وأعرب عن قمقو لتدىور الوضع عمى األرض، وشدد في الوقت ذاتو عمى 
 ضرورة بناء مؤسسات قوية وفعالة وتخضع لممساءلة ألجل الدولة الفمسطينية المستقبمية.

 // قدس برس،
 
 "إسرائيلر"يطالية بسبب دعميا ل"عوفايدا" ينسحب من الجالية الييودية اإل 

أعمن الكاتب والممثل المسرحي الييودي االيطالي موني عوفايدا، استقالتو من  :القدس دوت كوم - رام اهلل
وقال عوفايدا،  اسرائيل.عضوية الجالية الييودية االيطالية في مدينة ميالنو، بسبب مواقفيا الداعمة لحكومة 

"إن سحب عضويتو من الجالية جاء بعد رفض الجالية الييودية أية مشاركو لو في المناسبات والفعاليات 
الييودية بسبب مواقفو التي ينتقد فييا الحكومة االسرائيمية التي تنتيك القانون الدولي وتستمر في االحتالل 

وأضاف، "لقد اصبح مجمس الجالية  عاما". اكثر من العسكري واستعمار االرض الفمسطينية منذ 
الييودية كمكتب دعاية لمحكومة االسرائيمية" مؤكدا رفضو أسرلة الييودية )اي ان تكون الييودية ىي فقط 

ووصف عوفايدا  اسرائيل(، مشيرا الى انو تعمم من أنبياء اسرائيل الوقوف الى جانب الضعفاء والمظمومين.
 ولي تجاه الشعب الفمسطيني بأنو "بكل بساطو مقرف".سموك المجتمع الد

 //القدس، القدس، 
 

 في الظلّ  "إسرائيل"بيكوم" منظمة تدعم بريطانيا: " 
كشف تقرير أعدتو منظمتان تتخذان من بريطانيا مقرا ليما، عن دور المركز البريطاني : .نتالجزيرة

إسرائيل، عبر نزع المصداقية عن كل من ينتقدىا، وقدم اإلسرائيمي لالتصاالت واألبحاث "بيكوم" في دعم 
تفاصيل عن إستراتيجية عمل ىذا المركز، مؤكدا أنو "يكاد يكون أىم مجموعة ضغط مؤيدة إلسرائيل في 

 المممكة المتحدة".
وجاء في التقرير الذي أعده مركز أبحاث "سبينووتش"، ومؤسسة مرصد الشرق األوسط "ميمو"، والذي حمل 

"إعطاء السالم فرصة"، أن "بيكوم" يستيدف النخب السياسية واإلعالمية بداًل من التوجو نحو  عنوان
أن ىذا المركز يسمط جل اىتماماتو عمى  -الذي تمقت الجزيرة نت نسخة منو-وبين التقرير  الجميور.

 يل.الصحافة في محاولة لمتأثير عمى مقاالتيا وتقاريرىا بحيث تكون أكثر تعاطفًا مع إسرائ
كيف  -الذي من المقرر أن يصدر بشكل رسمي في السابع من ديسمبر/كانون األول القادم-وذكر التقرير 

تمعب مثل ىذه المنظمات في التأثير عمى من ينتقدون إسرائيل، واستدل عمى ذلك بـ"تغّير" تصريحات وزير 
 الخارجية البريطاني السابق جاك سترو.
 -في نقاش شيده البرلمان البريطاني مؤخرا-التقرير عن سترو قولو  ولتوضيح الفرق في التصريحات نقل

إن أكبر عقبة تعترض تحقيق السالم بين إسرائيل وفمسطين وبين إسرائيل وجيرانيا العرب ىو التمويل غير 
المحدود المتوفر لمجموعة الضغط المؤيدة إلسرائيل "إيباك" وغيرىا من المنظمات الييودية في المممكة 

إال أن سترو سرعان من عاد لتوضيح تصريحاتو بالقول في بيان تمقت "ميمو" نسخة منو "إنما  دة.المتح
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تحدثت عن المشاكل التي تواجو الرئيس األميركي باراك أوباما من قبل إيباك والموبي اإلسرائيمي بشكل 
نات ويمف وجاءت ىذه التوضيحات عقب تعميق عضو الكنيست اإلسرائيمي عن حزب العمال إي عام".

لصحيفة يديعوت أحرونوت بشأن األمر، الذي قال "االستماع لوزير خارجية بريطانيا السابق مرعب جدًا. 
 فتصريحاتو تعكس تحاماًل من أسوأ األنواع".

ورأى التقرير أن تصريحات إينات ويمف، تعكس نوعا من المحاولة لمنيل ممن ينتقدون دولة إسرائيل 
ومناىضة السامية سعيًا لعزليم وتيميشيم، مشيرا إلى أن ىذا األسموب ىو الذي  ومؤيدييا ونعتيم بالتحامل

 يتبعو المركز البريطاني اإلسرائيمي لالتصاالت واألبحاث "بيكوم".
 //الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 رأي الدستور
ي يصل إلى مرحمة التواطؤ مع العدو الصييوني والذ -لم يعد من نافمة القول التأكيد أن النفاق الدولي 

السبب الرئيس باستمرار االستيطان، و رفض نتنياىو وقف ىذا السرطان الذي أدى إلى  -ودعمو ومساندتو 
 % من القدس العربية المحتمة.85% من أراضي الضفة الغربية و65مصادرة أكثر من 

عمى أن تكيل بمكيالين.. ففي الوقت   -عممية السالموىي الراعية الوحيدة ل-وفي ىذا السياق تصر واشنطن 
الذي تعتبر فيو االستيطان غير شرعي نراىا ال تطمب من حميفتيا إسرائيل وقف ىذا االنتياك الصارخ 
لمقانون الدولي ومعاىدة جنيف الرابعة التي تحظر إجراء أية تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في األرض 

 عمى الجانب الفمسطيني لالستمرار بالمفاوضات العبثية  المحتمة، بل تقوم بالضغط
.. وتجيء تصريحات كيري أمس لتؤكد العجز األميركي بمواجية االستيطان وىو عجز مفتعل وغير 

الف بؤرة استيطانية في ” 20“منطقي ويصب في خانة التواطؤ. فكيري الذي وّجو بالمصادقة عمى بناء 
فقط، وينسى أن ىذا ” يزيد التوترات“اىتة، حيث يرى أن االستيطان القدس المحتمة يكتفي بتصريحات ب

األمر مخالف لقرارات الشرعية الدولية، ومن شأنو نسف المفاوضات والعممية السممية من أساسيا والعودة 
 بممف الصراع الى المربع االول.

عدو الصييوني، وتمجم وبوضع النقاط عمى الحروف فإن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرارات تردع ال
شييتو التوسعية، ىو السبب الرئيس باستمرار االستيطان، والذي ارتفعت وتيرتو خالل المفاوضات منذ 

الف مستوطن،  400ألفا الى أكثر من  240أوسمو إلى اليوم، حيث تضاعف عدد المستوطنين من حوالي 
 الموت في كل زاوية من زواياىا.مدججين بأحدث األسمحة، يعيثون في األرض الفمسطينية وينشرون 

صادقة بتوجياتيا الستغمت مناخ السالم  -عمى وجو التحديد-ومن ىنا لو كانت واشنطن والدول األوروبية 
يجاد  وأجبرت حميفتيا إسرائيل عمى االلتزام بشروط واشتراطات العممية السممية، بدال من التواطؤ معيا، وا 

إلى اليوم وال يزال،  1991ر والذي لم يتوقف منذ انطالق مؤتمر مدريد األعذار والتبريرات لعدوانيا المستم
وبصور بشعة تتجمى في االستمرار بارتكاب الجرائم العرقية بخاصة ىدم المنازل، وسحب اليويات من 
العرب المقدسيين وىدم المباني الوقفية المحيطة باألقصى الشريف، واقامة كنس توراتية بدال منيا، وتجريف 

ابر، والعمل عمى انييار األقصى من خالل استمرار الحفريات التي أدت الى تشقق االساسات واألعمدة المق
 التي يقوم البناء عمييا.
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المجموعة العربية تجاوبت مع الدعوات الدولية وانحازت الى السالم الشامل والدائم وقدمت مبادرة السالم 
وأكثر من -ييا كافة القمم التي عقدت بعد ذلك، ورغم ىذا ، واكدت عم2002العربية التي أقرتيا قمة بيروت 

إال أن العدو لم يتجاوب عمميا مع التنازالت العربية والتي وصمت الى حد الموافقة عمى تبادل  -ذلك 
االستيطان، وبقي مصرًا عمى االستيطان و تيويد مدينة ” يشرعن“األراضي وىو تنازل خطير من شأنو أن 

اإلسالمية، وىا ىو يشرع قانون في الكنيست يسمح لمييود بزيارة المسجد  -العربية  القدس وطمس معالميا
 والصالة فيو 

مجمل القول: مسيرة السالم متعثرة، ولن تؤدي المفاوضات إلى االختراق المطموب، بل سيكون مصيرىا 
لتي تجبره عمى وقف الفشل ما دامت واشنطن متواطئة مع االحتالل، ولم تقم بتفعيل اإلجراءات الدولية ا

االستيطان ووقف كافة األعمال العنصرية الفاشية التي يمارسيا في األرض المحتمة، وضد الشعب 
قامة الدولة المستقمة.  الفمسطيني، ويرفض االعتراف بحقو بتقرير المصير وا 
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 فيمي ىويدي
غسطس( أشعل أحد الصياينة حريقا في الجناح الشرقي لممسجد األقصى، أ 21) 1969في صيف عام 

األمر الذي أدى إلى التيام محتوياتو التي كان من بينيا منبر تاريخي معروف باسم منبر صالح الدين. 
وقتذاك غضب المسممون في مشارق األرض ومغاربيا، وخرجت تظاىراتيم في مختمف العواصم، وتداعى 

سالمية إلى اجتماع طارئ لبحث األمر، أسفر عن تأسيس منظمة المؤتمر اإلسالمي زعماء الدول اإل
)منظمة التعاون اإلسالمي اآلن(، بناء عمى اقتراح من الممك فيصل بن عبد العزيز، رحمو اهلل. ومنذ ذلك 
الحين اعتبرت تمك المنظمة من أصداء غضبة المسممين وصدمتيم لما أصاب المسجد األقصى التي 

فرت قادتيم لمحاولتيم التصدي لممساس بالمسجد األقصى، الذي يعد أحد مقدسات المسممين ورموز استن
 وحدتيم. وىو الموصوف في األثر بأنو أولى القبمتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.

مشروع قانون نوفمبر الحالي ــ عرض نائب وزير األديان اإلسرائيمي عمى الكنيست  4عاما ــ يوم  44بعد 
يقضي بتقسيم المسجد األقصى بين المسممين والييود، عمى غرار ما حدث مع الحرم اإلبراىيمي في الخميل، 
بحيث يسمح القانون بتحديد مواقع وأزمنة معينة ألداء الصموات الييودية، فردية وجماعية في الحرم القدسي. 

من االجتماع، إال أن النواب اإلسرائيميين اختمفوا وىو ما أثار غضب النواب العرب في الكنيست، فانسحبوا 
زاء ذلك فإنيم أجموا البت في المشروع  بشأن الموضوع، ألن ثمة فتوى إسرائيمية ال تجيز ىذه الصالة. وا 

 لحين استطالع رأي الحاخامية العميا، وما إذا كانت تقبل بذلك أم ال.
وقف اإلسرائيمي، ىو الذىول المدىش الذي ران عمى األسوأ من الجرأة واالستعالء المذين عبر عنيما الم

العواصم العربية، بحيث لم نجد لمخبر صدى يذكر في تمك العواصم ومصر بوجو أخص، ال الساسة تكمموا 
وقالوا كممة تحفظ ماء الوجو، حتى من قبيل عبارات الشجب واالستنكار المكرورة، وال اإلعالم أولى األمر 

غمب الظن بسبب انكفائو واستغراقو في الشؤون الداخمية لكل قطر. استثني لجنة ما يستحقو من اىتمام، أ
القدس باتحاد األطباء العرب التي أصدرت بيانا فضحت فيو المخطط اإلسرائيمي، وسمطت األضواء عمى 
أوجو الخطر في القانون الجديد الذي يراد من الكنيست تمريره. تضمن البيان مقارنة بين الوضع الحالي 
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لممسجد األقصى والوضع الجديد الذي يراد فرضو من خالل مشروع القانون الذي قدمو نائب وزير األديان، 
 في ىذه المقارنة تبين ما يمي:

* في الوقت الراىن يعرف المسجد األقصى بأنو كل ما دار حولو السور. في حين أن المشروع الجديد 
ي خارطة جرى رسميا، ويشمل كل المباني فوق وتحت ىو كل المساحة المسورة ف« جبل الييكل»يذكر أن 
 األرض.

« مفوض»حاليا تعد إدارة المسجد األقصى تابعة لوزارة األوقاف األردنية. وفي المشروع المستجد فثمة • 
 يدير شؤون جبل الييكل، ويحدد كل من يحق لو دخول جبل الييكل ويعينو وزير األديان الصييوني.

األقصى كمو مقدسا إسالميا وممكية إسالمية وكمو مسجد طيور. وبمقتضى المشروع في الوقت الراىن يعد • 
يضم أربعة أقسام، منطقة مقدسة ييودية وتشمل كل صحن قبة الصخرة، ومنطقة « جبل الييكل»الجديد فإن 

لعبادة الييود وتشمل ُخمس مساحة جبل الييكل في القسم الشرقي منو، ومنطقة خاصة بالمسممين تشمل 
 بعة دونمات فقط وىي المصمى القبمي، وباقي المساحات ىي مشتركة بين الديانتين أر 
حاليا األقصى مفتوح لممسممين في أي وقت وخالل كل األيام وال يحق ألحد أن يغير ىذا الواقع أو يعبث • 

أن  فيو. وطبقا لممشروع فإن األقصى مفتوح لمييود في كل وقت وحين ومن جميع أبوابو، ويحق لممفوض
 يسمح لمن يشاء ويمنع من يشاء من دخولو.

األقصى خال من الموحات العبرية وفيو فقط لوحات إسالمية وشعارات إسالمية. فإن »في حين أن • 
المشروع الجديد يوزع في أنحاء األقصى تعميمات الييكل المزعوم، وتنتشر فيو الموحات اإلرشادية لكل من 

ال يحق ألحد أن يقوم بأي من أعمال الصيانة أو التنظيف أو الترتيب يريد أن يحج إلى جبل الييكل .. و 
داخل األقصى إال بموافقة المفوض، وُتمنع أي أعمال ترميم أو صيانة تقوم بيا األوقاف. وطبقا لممشروع 

 ألف شيكل. 50أشير أو غرامة  6أيضا فإن كل من يخالف ىذه البنود الجديدة يحكم عميو بالسجن 
قالت إنيا لم تنم يومذاك،  1969دة جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وقت وقوع حريق عام قرأت أن السي

ألنيا ظمت طوال الميل تتخيل رد الفعل العربي إزاء الجريمة، وكيف أن العرب الغاضبين سوف يزحفون 
نا أن إال انو عندما طمع الصبح ولم يحدث شيء أدركت أنو بمقدور «. عمى إسرائيل من كل حدب وصوب

 نفعل ما نشاء دون أن نقمق كثيرا من رد الفعل العربي، ألننا بإزاء أمة نائمة.
تتساقط الكممات في حمقي وال أجد تعميقا عمى تمك العبارة، لكنني أتساءل إذا اعتبرنا يومذاك )في عام 

 ( أمة نائمة، فما ىو الوصف المناسب لنا اآلنم 1969
 7/11/2013السبيل، عّمان، 
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 أسامة عبد الرحمن
ابتيجت حماس بصعود اإلخوان المسممين في مصر واعتبرت انتصارىم في المعركة السياسية ووصوليم 
إلى سدة الرئاسة انتصارًا ليا، وذلك من منطمق المرجعية اإلخوانية ليا والرباط العقائدي الذي يربطيا 

يادة ساعات فتح معبر رفح وكذلك عدد العابرين. باإلخوان المسممين. وشيد الوضع في غزة انفراجًا بسبب ز 
وعندما سقط حكم اإلخوان المسممين في مصر مّثل ذلك خسارة كبيرة لحماس خصوصًا أن مشاعر النقمة 
والتذمر من حكم اإلخوان انسحبت عمى حماس، وانعكس ذلك عمى الوضع في غزة التي شيدت خناقًا 
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عالن الجيش المصري  بسبب النقمة والتذمر من حماس. ومما ضاعف من ذلك الوضع األمني في سيناء وا 
 الحرب عمى المجموعات اإلرىابية المتطرفة.

وكانت حماس بعد فوز اإلخوان في االنتخابات في مصر ووصوليم إلى سدة الرئاسة قد وقفت موقفًا مناوئًا 
المقاومة ودخمت عمى لمنظام السوري بعد أن كانت حميفة لو عمى مدى سنوات في إطار ما يعرف بمحور 

 الشأن السياسي وأثر ذلك في عالقتيا بإيران التي كانت تربطيا بيا عالقات وطيدة.
ربما يتطمب منيا مراجعة حساباتيا. صحيح أن نظام مبارك كان مناوئًا ليا من منطمق مناوئتو لإلخوان، 

عمى وجودىا في سوريا، وكانت تواجو وضعًا صعبًا انعكس عمى الوضع في غزة. ولكنيا كانت مرتكزة 
وعمى مساندة إيران. وىي اليوم تواجو وضعًا ال تحسد عميو. فمن العسير عودتيا إلى المحور الذي كانت 
تنتظم فيو وربما بدا الوضع في مصر أشد مناوأة ليا بحكم الغضب الشعبي العارم الذي أسقط اإلخوان 

 ان حكم اإلخوان.نتيجة سوء الوضع االقتصادي وغير االقتصادي في مصر إب
إن الفمسطينيين عبر حقب التاريخ تضرروا في كثير من األحيان بسبب مواقف سياسية لبعض قياداتيم. 
ومن األحرى بالقيادات الفمسطينية والحركات الفمسطينية أن تنأى عن الشأن السياسي ألي قطر عربي 

ذلك أن التدخل في الشأن السياسي خصوصًا في ظل األحداث الجسام التي تمر بيا بعض الدول العربية. 
العربي واتخاذ مواقف سياسية، يمحق ضررًا كبيرًا بقطاع من الشعب الفمسطيني، ويسيء إلى القضية 
الفمسطينية، وكان األحرى بحماس أن تتخذ العبر من دروس التاريخ، وأال تتدخل في الشأن السياسي ألي 

عربي، وأن تفعل كما فعمت حركة الجياد اإلسالمي  قطر عربي، أو اتخاذ مواقف سياسية تجاه أي قطر
مثاًل لكي ال يتأثر حضورىا ووجودىا، وأال يتضرر الشعب الفمسطيني في قطاع غزة بسبب تمك المواقف، 

 وينعكس ذلك عمى وضعو المعيشي واالقتصادي.
ىذا الوضع،  ويبدو أن عالقة حماس بمصر في عيد مبارك، كانت عبر المخابرات المصرية، وربما يستمر

نما عمى  ولكن الوضع في مصر تغير تمامًا، والمناوأة لحماس ليست قاصرة عمى النظام الرسمي، وا 
 المستوى الشعبي أيضًا.

وىكذا تكون حماس قد جّرت عمى غزة وضعًا قاتمًا يؤثر في المستوى المعيشي واإلنساني من جراء الحصار 
ني في سيناء، والحرب التي يشنيا الجيش المصري عمى وىدم معظم األنفاق الذي يبرره التصعيد األم

 المجموعات الجيادية المتطرفة.
ربما يرى البعض أن خسارة حماس بما آل إليو الوضع في مصر يمثل كسبًا لفتح. وقد يكون ذلك صحيحًا 
في وقت بدت فيو المصالحة معمقة وانخرط الطرف الفمسطيني في مفاوضات مع الكيان الصييوني تحت 

طأة ضغط أمريكي قفز عمى الشروط الفمسطينية وأىميا شرط وقف االستيطان. وربما تشعر فتح أنيا في و 
موقف فمسطيني أقوى ولكنيا في موقف تفاوضي أضعف بسبب الصمف الصييوني واالنحياز السافر لإلدارة 

 األمريكية التي تنظر إلى القضية الفمسطينية بعيون صييونية.
ت وزر مواقف عبر حقب التاريخ في كل من األردن ولبنان والكويت وتضرر قطاع ولعل فتح ذاتيا تحمم

واسع من الشعب الفمسطيني من جراء تمك المواقف، ولكن يبدو أنيا استفادت من تمك التجارب المريرة 
 والتزمت النأي عن اتخاذ مواقف  سياسية إزاء األحداث في سوريا أو مصر أو غيرىما.

من ىذه التجربة المريرة التي تمر بيا وتنأى عن اتخاذ مواقف سياسية إزاء أي قطر وربما تستفيد حماس 
عربي أو أي حدث عربي. وعمى حماس أن تجعل رقم القضية الفمسطينية ىو الثابت في المعادلة الوطنية، 

 وىو اليدف الذي يجب أن تتوجو إليو بوصمة الموقف الفمسطيني والعمل الفمسطيني.
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ذا كانت فتح  قد استفادت وأخذت العبر من تجارب مريرة عبر حقب التاريخ دخمت فييا عمى الشأن وا 
السياسي في أكثر من قطر عربي واتخذت مواقف جمبت ضررًا كبيرًا عمى قطاع من الشعب الفمسطيني 

قف وعمى القضية الفمسطينية، فإن حماس قد تستفيد من التجربة المريرة التي تمر بيا والتي كانت نتيجة موا
سياسية إزاء أحداث عربية في مصر وسوريا جمبت معيا الكثير من الضرر عمى قطاع من الشعب 

 الفمسطيني، وعمى القضية الفمسطينية.
 7/11/2013الخميج، الشارقة، 
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 بتسفي برئيل
ويعرض خبراء بدرجات مميار شيقل نيتاج.  2075نحن نفيم في األرقام. فحينما يحصل الجيش عمى زيادة 

مختمفة من الخبرة مئات االقتراحات تبين أين يمكن االقتطاع، وىم يخرجون المبضع مثل مجموعة خبراء 
بالحمية قد يقتطعوا من أطراف الكرش العسكرية، ويحسبون نسبة الشحم، ويوصون بحمية بطيئة أو حادة 

 تفضي الى انشاء جيش دقيق القوام ذي عضالت وناجع.
باحث في مقياس خاصرة الجيش يغمض المجال الوحيد الذي نفيم فيو. كم من األمن نحصل عميو لكن الت

مقابل المالم وما نوعوم ألنو بخالف مجاالت اخرى يمكن قياسيا كمستوى التربية أو نجاعة الجياز 
والذي  الصحي، ال توجد أية وسيمة لقياس قيمة "األمن". إن ذلك الجيش الذي نعتمد عميو بعيون مغمضة

ورد في شيادة التأمين التي أصدرىا لنا بصراحة أنو "مستعد لكل سيناريو ممكن"، ىو بالضبط ذلك الجيش 
 الذي ال يعتمد عميو حينما يكون الحديث عن ميزانيتو.

من الواضح أنو يمكن أن تسير االمور دون سيارة مالزمة لضباط صغار، وال حاجة ايضا الى اولئك الجنود 
ن معسكر ىيئة القيادة العامة، ويبدو أن عمميم كمو ىو أن يسيروا في الطرق وكأنيم في فيمم الذين يمألو 
ميل. ويعرف كل جندي احتياط ساعات النوم المذيذة التي تأتي بعد التوقيع عمى المعدات  –سيسل دي 

 انتظارا لشخص ما يقول ماذا يفعل. لكن ىذه ليست حكمة.
التي تستطيع الوصول الى ايرانم وىل  35ل توجد حاجة الى طائرات اف كم دبابة يحتاج الجيش إلييام وى

تعرف االستخبارات المتقدمة أن تقول لنا متى ستنشب حربم وىل يضمن االستثمار الضخم في قيادة 
الجبية الداخمية أن يكون مفتاح الممجأ عتيدام وأن تعترض منظومة القبة الحديدية كل ما يجب أن تعترضوم 

دريب في السنة يحتاج إلييا العداد رد عسكري مناسب، وىل آالف الجنود الذين يدافعون عن وكم يوم ت
المستوطنات يؤدون عمميم حقام ال يوجد جواب مقنع عن كل ذلك، فالمواطنون مطموب إلييم أن يدفعوا وأن 

 يعتمدوا.
غير واضحة حتى إنو  وكذلك فإن سمسمة التيديدات االستراتيجية التي تستعمل أساسا لطمب الميزانية

ليصعب الربط بينيا وبين مقدار المال المطموب. وىم يقولون لنا إن عشرات آالف الصواريخ موجية عمى 
إسرائيل لكنيم ال يقولون لنا إن جزءا كبيرا من الصواريخ سيقضى عميو في المرحمة االولى اذا أطمقت 

اق ومصر ىجوما، بل يحدثوننا بمغة غامضة عن أصال. وال يبينون لنا ىل تعد جيوش االردن وسوريا والعر 
 "سيناريوىات" وتنبؤات.

صحيح أنو ال توجد أية طريقة لمفحص عن القدرة االمنية إال حين ندفع الى حرب. وال طريقة ايضا لمفحص 
فحصا دقيقا عن مقدار الردع المطموب لمنع حرب. فقد كانت الدول تخرج لمحروب حتى حينما كانت 
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ادعة ضخمة أو حينما كان عدد قواتيا أقل من عدد قوات العدو. ولم تعد قوة الجيش "الخاص" تواجييا قوة ر 
لدولة ما مقياسا لتأثير ردعيا. إن حمفاءىا والشرعية الدولية التي نجحت في تجنيدىا، وقوة صمود 

س جوىرية في المواطنين، وقوتيا االقتصادية وحكمة قيادتيا والتاريخ الذي ليا في ادارة الحروب، ىي أس
 حزام األمن الذي تحاول كل دولة أن تتحزم بو.

وكل ذلك ال يقاس بالمال. وىم يدعون لمجميور أن يحكم وأن ينتقد بعد الفعل فقط: أكانت حرب لبنان 
الثانية نصرا أم فشالم أوكانت عممية "الرصاص المصبوب" انجازا، واذا كانت كذلك فمماذا احتيج بعدىا الى 

السحاب"م وماذا عن حرب لبنان االولىم وحرب يوم الغفرانم وىل مقدار ردع الجيش عممية "عمود 
 اإلسرائيمي جعل ايران تتراجع عن برنامجيا الذريم.

ال اختالف في أن ثالثة مميارات أو اربعة تضاف الى الجيش ليست قدرا قميال من المال. لكن التباحث فييا 
حتاج الى اطارات مغنيسيوم والى بطانة جمد أم يستطيع االكتفاء يشبو حيرة مشتري سيارة الذي يحتار ىل ي

 بأقل من ذلك، وماذا عن نوع السيارةم إنو ال يسأل عن ذلك فيي سيارة يد اولى من رئيس ىيئة االركان.
 ىآرتس

 7/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 ايتان ىابر

س الوزراء في إسرائيل، كل رئيس وزراء، أن يكون غير سوي اذا نام في الميل ككل انسان. يجب عمى رئي
ليس الحديث فقط عن الساعة المتأخرة في الميل التي يعود فييا الى بيتو وسريره، وال عن رنين الياتف في 

لمون الرمادي آخر ساعات الميل الذي يمزق خيوط النوم، وال السن المتقدمة فقط التي تصبغ الشعر با
واالبيض. وليست الغضون التي تظير بالقرب من العينين ثمرة إىمال تجميمي بل ىو القمق الذي يقض 

 المضجع وُيظير الغضون عميقة في الوجو.
يعمم رئيس الوزراء في إسرائيل، كل رئيس وزراء، برغم التصريحات الحماسية والثقة المفرطة بالنفس 

ل عمى كل شيء، يعمم مبمغ دقة وىشاشة الخط الذي يفصل بين النجاح والفشل، وااليمان بقدرة دولة إسرائي
وبين البقاء والفناء. وقد كانت السنة االربعون بعد حرب يوم الغفران ومراسميا تذكيرا آخر مرا بكثرة االشياء 

ش اإلسرائيمي وكل المتعمقة بو ومنيا حياتنا وموتنا ايضا. ويمكن أن نقول بمغة شعرية إن الوزراء وقادة الجي
 المسؤولين الكبار مسؤولون عن رؤوسنا.

إن رئيس الوزراء السوي ىو الذي يفكر وُيعد كل شيء لما بعد غد ال لغد، فقد أصبح الغد ىنا وكان يجب 
أن يفكر فيو رؤساء وزراء سابقون. وكيف يستطيع رئيس الوزراء حتى لو استعان بأفضل العمماء والمتنبئين 

 يعمم بما سيكونم والمختصين، أن
إن كل إسرائيمي سوي، وما زال يوجد عدد من أمثال ىؤالء في دولة إسرائيل الى اآلن، فرح ومبتيج في ىذه 
االيام وىو أمر طبيعي جدا، فمصر تحترق وسوريا تشتعل ولبنان تتمزق وايران تضعف والواليات المتحدة 

 لداخل.فقدت شيئا من سيطرتيا عمينا، وروسيا بعيدة تغمي من ا
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وىذه بالضبط ىي القضية: إن رئيس الوزراء الذي تجره األحداث الى داخميا بدل أن يصوغيا أو أن يستغل 
"نافذة الفرص" عمى األقل يخطأ نحو كل ولد يولد في إسرائيل ىذا الصباح. فال يجوز لرئيس الوزراء ومن 

زعتر والكسبرة لمجيران، فعميو وعمييم أن حولو وفييم وزراء الحكومة أن يستريحوا لحظة واحدة عمى باقات ال
 يفكروا جيدا بما سيحدث ىنا في ميداننا الذي يغمي حينما تخبو النار.

حينما يقفون جميعا في مصر اصدقاء كتفا الى كتف. ويعود الجميع في سوريا ليعيشوا تحت سقف وطني 
نان عمى القميل الذي بقي لو ىناك واحد أو تنقسم الدولة السورية الى عدة دول. ويسيطر حزب اهلل في لب

ليسيطر عميو أو يطرد من االرض المبنانية. وتزىر ايران وتنمو برغم العقوبات االقتصادية أو ترفع الراية 
البيضاء وتتخمى عن حمميا الذري. يجب أن نفرض بل من المنطق أن نفرض أنو في ذلك اليوم في 

سنوات أو خمس أو عشر، سيكون عنوان واحد لكل األعداء  بعد ثالث –الذي يبدو بعيدا اآلن  –المستقبل 
المدودين في الشرق االوسط أال وىو إسرائيل التي ىي "الفيال في الغابة" التي تبدو اآلن الحمم المذيذ لكثير 
من قادة العالم العربي. فماذا سيكون آنذاكم ىذا ىو القصد بالضبط حينما نتحدث عن "نافذة الفرص"، أن 

 نستغميا وأن نفتحيا واسعة ألجل دولة إسرائيل ولصالحيا. نعرف كيف
يصعب أن نصدق، بيد أن األحداث االخيرة في العالم العربي تجعل دولة إسرائيل تواجو فرصا جديدة في 
خط مصالح واحد حاد واضح مع عدد من الدول المسممة التي ُتعرف بصراحة بأنيا دول عدو. واليكم "سبقا" 

األشد عداءا إلسرائيل قد أجرت في الماضي ويمكن أنيا تجري اليوم ايضا صالت صحفيا: إن الدول 
مباشرة أو غير مباشرة بدولة إسرائيل. ويشخص مبعوثون عمى التوالي الى لقاءات مع األعداء كي يسمعوا 

 وُيسمعوا ويبحثوا بصورة مشتركة ويتفقوا عمى أال يتفقوا.
وتقرأ وتسمع اليوم مثل حمم مجنون ىي واقع الغد. واألعداء الذين  إن األحداث السياسية واالمنية التي ترى

يطمق بعضيم عمى بعض النار اليوم قادرون عمى أن يقفوا بعد غد في نفس المكان وأن يطمقوا النار عمى 
عدو مشترك آخر. إن العالم ينقمب أمام أعيننا ومن المرغوب فيو جدا أن ينقمب ليكون في مصمحتنا. وىناك 

ثير متعمق باستغالل "نافذة الفرص". وشيء كثير متعمق برئيس وزراء خالق يتقمب عمى فراشو في شيء ك
 الميل. فاذا كان ينام في ىذه الميالي نوما طبيعيا فيو اذا غير طبيعي.

 أحرونوت يديعوت
 7/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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