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 مووفي بمادة سمية.. اقتربنا من ىوية قاتت   أبا عمار: التقارير تدلل أن لجن التحقيق في وفاة عرفات 1
متابعػػة اػػقال رػػاؿ رنػػيس لجنػػة التاةيػػؽ فػػا وفػػاة الػػرنيس الرااػػؿ ياسػػر عرفػػات إف الةػػرانف والبينػػات  –راـ اهلل 

التػػا جػػايت فػػا التةػػارير الطبيػػة ونتػػانز العينػػات تعػػزز تاةيةاتنػػا وتةربنػػا بيػػاؿ ابيػػر مػػف معرفػػة  ويػػة ا داة 
لعػرض نتػانز تاليػػؿ رفػات عرفػػات أف المنقػذة لةتػؿ عرفػػات. وأتػاؼ توفيػؽ الطيػػراوي رػصؿ مػؤتمر اػػاقا 

ف التةارير الدولية الجديدة توفر دعػانـ علميػة تةربنػا مػف الواػوؿ  3"التاةيؽ مستمر منذ  أعواـ وسيستمر، وا 
 إلى الاةيةة لانها ليست نهاية المطاؼ". 

ف ورلػػص التةريػػراف الروسػػا والسويسػػري اػػوؿ التاةيػػؽ الطبػػا فػػا سػػبب وفػػاة عرفػػات إلػػى أف الوفػػاة لػػـ تاػػ
 طبيعية بسبب المرض أو تةدـ العمر، بؿ نتيجة مادة سمية.

واسػػب مػػا ايػػؼ عنػػر التةريػػر الطبػػا الػػذي تػػصط رنػػيس اللجنػػة الطبيػػة عبػػد اهلل البيػػير بعػػد تسػػليـ التةريػػريف 
 الروسػػا والسويسػػري، فػػفّف القريػػؽ السويسػػري للتاةيػػؽ رلػػص إلػػى أّف النتػػانز تػػدعـ بيػػاؿ معتػػدؿ نظريػػة أف

. أما القريؽ الروسا، فرلص إلى أف "مجمؿ نتانز الباث اليامؿ 210يجة التسمـ بالبولونيـو تاوف الوفاة نت
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وتطػػػور الاالػػػة السػػػريرية ئ يعطػػػا دئنػػػؿ اافيػػػة يعتمػػػد عليهػػػا التةريػػػر أف  210اػػػوؿ ماتويػػػات البولونيػػػـو 
 سبب متصزمة إيعاعا ااد أدى إلى الوفاة. 210البولونيـو 

الروسا باسترداـ التةنّيات الطبّية الاديثة أيار إلى ُمعطيات جديدة تتطلب مزيػدا وراؿ البييرل إّف "التاةيؽ 
ـّ نةػاش الربػراي الػروس والسويسػرييف باػؿ النتػانز، وأجمعػوا أف الوفػاة ليسػت طبيعيػة  مف الباػث والدراسػة، وتػ

 بسبب المرض أو تةدـ العمر بؿ نتيجة المادة السمية".
ا ااف تواؿ إلير ربراي اللجنة الطبية التا يالتها السلطة القلسطينية أّف وأيار إلى أف ذلؾ يتوافؽ ويعزز م

االػػة الػػرنيس الرااػػؿ ليسػػت بسػػبب مػػرض طبيعػػا بػػؿ نػػاتز عػػف مػػادة سػػمية لػػـ يػػتـ فااػػها أو الايػػؼ عػػف 
". وأتاؼ أف  ػذا ا مػر "يقسػر ويتوافػؽ مػت مػا تواػؿ إليػر ا طبػاي 2004نتيجة فااها أثناي مرتر عاـ 

الػػػذيف رػػػاموا بعػػػصج الػػػرنيس الرااػػػؿ فػػػا مستيػػػقى عسػػػاري بقرنسػػػا بػػػ ف تطػػػورات المػػػرض والاالػػػة القرنسػػػيوف 
 السريرية ئ يماف تقسير ا فا إطار علـ ا مراض".

 
 سنواصل التحقيق

وأاػػد الطيػػراوي أف التةريػػريف الروسػػا والسويسػػري أاػػدا مػػا تواػػؿ لػػر التاةيػػؽ المسػػتمر مػػف ربػػؿ اللجنػػة علػػى 
 عمار لـ يمت بسبب تةدـ السف، وئ بسبب المرض، وأف موتر لـ ياف طبيعيا. سنوات أف أبو 3مدار 

وويدد على أف "إسرانيؿ"  ا المتهـ ا وؿ وا ساسا والوايد فا ائغتياؿ، وسنسػتمر بعمػؿ تاةيػؽ متاامػؿ 
يػات للباث والت ايد على اافة التقاايؿ واؿ عناار الةتية، ورػاؿل "نسػتطيت الت ايػد أف اللجنػة لػديها معط

وبينات وررانف وأف  ذط النتانز رربتنا مف ااة فرتيتنا اوؿ استيهاد أبو عمػار وجػايت لتعػزز مػا تواػؿ 
 لر تاةيةنا".

وأتاؼ "ناف ارتربنا مف الاةيةة ونريد أف ياوف لةاؤنا الةادـ معاـ  و لةػوؿ الاةيةػة وايػقها ااملػة أمػاماـ، 
أ ميتػػر، و ػػذا عهػػد ووعػػد ليػػعبنا وأمتنػػا العربيػػة ولياسػػر  ػػذط مسػػنولية وطنيػػة وأرصريػػة والتػػزاـ وطنيػػة نػػدرؾ 

 عرفات ولاؿ اليهداي القلسطينييف مف الةادة الذيف سبةوط".
 8/11/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 مصر النقالب العسكري فياعباس يطالب أوروبا بدعم  ":الجزيرة نت" 2

اسية أوروبية أف الرنيس القلسطينا مامود عباس علمت الجزيرة نت مف ماادر دبلومل راص-الجزيرة نت
راص جولتر ا ريرة فا أوروبا للتاذير مف تراجت الدعـ والت ييد لصنةصب العساري فا مار بةيادة وزير 

 الدفاع القريؽ عبد القتاح السيسا.
ة المارية وأادت الماادر الواسعة ائطصع أف عباس أاد "مورقر الثابت فا الدفاع عف وجهة نظر الدول

بعد انةصب الثالث مف يوليو/تموز". وذارت أف المسؤوليف اإليطالييف استغربوا دفاع عباس اليرس عف 
لاارثة ائنةصب العساري فا مار وترورة دعمر فا  ذط القترة، فا مةابؿ عدـ تعرتر ولو بمجرد الذار 

ا ورعت على السوااؿ اإليطالية ومات غرؽ الصجنيف القلسطينييف القاريف مف جايـ الارب فا سوريا، والت
 وفةد فيها المنات.

 
وطلب عباس مف الرنيس اإليطالا جورجيو نابوليتانو ورنيسة مجلس النواب اإليطالا ئورا بولندرينا ورنيس 
مجلس الييوخ ببيترو غراسو، واذلؾ مف المستيارة ا لمانية أنجيص ميراؿ ورنيس وزراي ليتوانيا ألجيرداس 
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يوس واذلؾ رنيس وزراي بلجيايا إيليو دي ريبو ومسؤولة اليؤوف الرارجية فا ائتااد ا وروبا بوتايقيس
ااثرف آيتوف، طلب منهـ رصؿ لةانهـ دعـ الةيادة المارية واليعب الماري والجيش الماري، مؤاًدا أنر 

 "يجب الوروؼ إلى جانب مار فا  ذط القترة".
أف مار تسير برطى واثةة ناو الديمةراطية وستنجح فا ترب ولقتت الماادر إلى أف عباس أار على 

 أنجح مثاؿ ديمةراطا فا اليرؽ ا وسط، وأف جميت رطوات رارطة الطريؽ تسير فا ائتجاط الاايح.
وطالب عباس المسؤوليف ا وروبييف بدعـ الةيادة المارية الاالية وسعيها لتطبيؽ رارطة الطريؽ واستعادة 

 يات الجيش الماري فا سيناي وفا مااربة ما سماط اإلر اب.ائستةرار ودعـ عمل
وذارت الماادر الدبلوماسية الغربية أف رنيس مجلس ائتااد ا وروبا  يرماف فاف رامبوي راؿ لعباس 
رصؿ لةانمها "إناـ الرنيس العربا ا وتح فا دفاعر عف الةيادة المارية الاالية وعف ترورة دعـ 

 مار".
 8/11/2013دوحة، ، الالجزيرة نت

 
 أبو ردينة: عباس أعطى توجيياتو لمتابعة التحقيق والكشف عن وقائع وحيثيات وفاة عرفات 3

أعلف المتادث باسـ الرناسة نبيؿ أبو ردينة، أف "الرنيس مامود عباس يتابت با تماـ  عبد الرؤوؼ ارناؤوطل
 اد الرنيس ياسر عرفات".وعف اثب عمؿ لجنة التاةيؽ الوطنية المالقة التاةيؽ بظروؼ استيه

وراؿ فا بياف ااافا أمسل أعطى الرنيس عباس توجيهاتر لجهات ائرتااص لمتابعة التاةيؽ والايؼ 
 عف ورانت وايثيات استيهاد الزعيـ أبو عمار ووتت الاةيةة ااملة أماـ اليعب القلسطينا والعالـ أجمت.

الطيراوي أف اللجنة ستعةد اليوـ مؤتمرًا ااافيًا  وأعلف رنيس لجنة التاةيؽ فا وفاة عرفات اللواي توفيؽ
 تعلف فير نتانز التاةيؽ والرطوات التالية.

 8/11/2013األيام، رام اهلل، 
 

 غزة تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال عرفات فيالحكومة  4
عدـ العمؿ على يوسؼ رزرةػ المستيار السياسا لرنيس الااومة القلسطينية فا غزة، أف  غزةل اعتبر

الايؼ عف رتلة الرنيس القلسطينا الرااؿ ياسر عرفات "جريمة إتافة باؽ اليعب القلسطينا"، وأف 
 تةييد ا باؽ مجهوؿ يعتبر رط  ابير.

وارترح رزرة فا تاريح ماتوب وزعر الماتب ائعصما لرناسة الوزراي فا غزة أف تاوف  ناؾ لجنة دولية 
ماف نتانز اةيةية وبعيدة عف التغوط اإلسرانيلية، أو لجنة يعبية ئ تةبؿ تةـو بالتاةيؽ فا ا مر، لت

 التغوط اإلسرانيلية.
جدوى أف تةوـ السلطة بالتاةيؽ لايؼ رتلة عرفات " ف الاياف اإلسرانيلا لف  واستبعد المسؤوؿ القلسطينا

 يسمح لها بذلؾ وسيمارس تغوطا عليها باعتبارط أاد المتهميف ا ساسيف".
 8/11/2013برس،  قدس

 
 بتيمة قتل الرئيس عرفات "سرائيل"إلمقضاء الدولي لمالحقة  حاليا : السمطة لن تتوجوالعينينبو أ 5

وليد عوض وايرؼ الهورل ااد سلطاف ابو العينيف عتو اللجنة المرازية لاراة فتح  -راـ اهلل ػ غزة 
ـ التوجر االيا للماافؿ الدولية لمصاةة اسرانيؿ امس الرميس باف الةيادة القلسطينية ئ تعتز  "الةدس العربا"لػ
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بتهمة رتؿ الرنيس الرااؿ ياسر عرفات، مييرا الى اف لجنة التاةيؽ القلسطينية توااؿ عملها للواوؿ الى 
الدليؿ. واوتح ابو العينيف انر بات لدى الجانب القلسطينا مؤير روي االيا على اف اسرانيؿ  ا مف يةؼ 

ات، ميددا على لجنة التاةيؽ القلسطينية برناسة اللواي توفيؽ الطيراوي ستوااؿ اؿ وراي عملية رتؿ عرف
مت ت ايدنا ب نر رتؿ بفادى مواد ‘جهد مماف بما يتعلؽ بالتقاايؿ الجزنية لمعرفة ايؼ رتؿ ياسر عرفات 

 ’.السـ
 8/11/2013القدس العربي، لندن، 

 
 الكشف عن موت عرفات اغتياالً الفمسطينية تدرس الخيارات القانونية بعد  السمطة 6

بدأت المؤسسات القلسطينية دراسة الريارات الةانونية بعد ادور تةرير المرتبر النووي السويسري  لراـ اهلل
الذي ييير إلى وفاة الرنيس الرااؿ ياسر عرفات اغتياًئ استنادًا إلى وجود نسبة ابيرة مف مادة البولونيـو 

 دؿ الطبيعا لوجود  ذط المادة فا جسـ اإلنساف، مرة عف المع 11فا رفاتر تزيد 
وراؿ مسؤولوف فلسطينيوف إف المرالة التالية ستاوف الايؼ عف القاعؿ وتةديـ الدليؿ على تلوع إسرانيؿ 

أنر « الاياة»فا عملية ائغتياؿ. وذار رنيس مجلس الةتاي ا على القلسطينا المستيار فريد الجصد لػ 
د ا أف إسرانيؿ ورقت وراي ائغتياؿ، لاف السؤاؿ بالنسبة لنا فا  ذط المرالة  و يوجد فرتية لدينا مقا»

 «.تةديـ الدليؿ على ذلؾ
وراؿ الجصد إف التةرير يايؼ تلوع دولة فا عملية ائغتياؿ، و ا جريمة اغتياؿ سياسا. وأتاؼل 

 «.دولة القاعلةوعندما تتوافر ا دلة يماف اللجوي إلى الجهة ااابة ائرتااص لمةاتاة ال»
إنها تنتظر نتانز الةتية التا رفعتها أماـ الةتاي القرنسا فا « الاياة»ورالت السيدة سهى عرفات لػ 

أنا أثؽ بالةتاي القرنسا والعدالة القرنسية، وس نتظر. لاف فا غتوف ذلؾ »اغتياؿ زوجها. وأتافتل 
فا الةتية المرفوعة أماـ الةتاي س جرى التاتيرات الصزمة للرطوة التالية فا ااؿ ادث ت رير 

 «.القرنسا
الةتية اآلف فا يد السلطة القلسطينية التا عليها التاةيؽ والباث عف ا داة التا »ولقتت إلى أف 

 «.استردمت فا ائغتياؿ، أي اليرص الذي راـ بفيااؿ مادة البولونيـو الةاتلة إلى اليهيد
نهـ على استعداد لتةديـ يهادتهـ أماـ أي ماامة فا رتية وذارت أف ربراي المعهد السويسري أبلغو ا ب 

المعهد السويسري  و أ ـ معهد للقاص النووي فا العالـ، والربراي العاملوف فير »ائغتياؿ، مييرة إلى أف 
أادوا لا أف الموتوع يتعلؽ بجريمة اغتياؿ، وأنهـ مستعدوف للظهور أماـ أي  ينة رتانية لتةديـ يهادتهـ 

 «.فا ذلؾ
 إلى ذلؾ، طالب عتو منظمة التارير القلسطينية أبو يوسؼ بتيايؿ لجنة دولية للتاةيؽ فا موت عرفات

اما تـ تيايؿ لجنة دولية للتاةيؽ فا »وأتاؼ «. النتانز أثبتت تسمـ عرفات بمادة البولونيـو»وراؿ إف 
 «.رفاتمةتؿ رفيؽ الاريري فيجب اف تاوف  ناؾ لجنة دولية للباث فا مةتؿ الرنيس ع

فا تلؾ القترة ااف معروفًا للجميت أف »واتهـ أبو يوسؼ إسرانيؿ بالتلوع فا رتؿ عرفات مييرًا إلى انر 
 «.الهدؼ ااف إزااة عرفات مف الميهد السياسا و و ما سعت إلير إسرانيؿ والوئيات المتادة ا ميراية

اثبات ذلؾ  و لجنة تاةيؽ دولية أاابت ائتهاـ اآلف موجهة الى إسرانيؿ، ومف يستطيت »وأتاؼ اف 
 «.استنادًا إلى التةارير والظروؼ التا أااطت بمةتلر

 8/11/2013الحياة، لندن، 
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 تنفي التورط في قتل عرفات وتطمب لجنة تحقيق دولية التحرير منظمة 7

نقى عتو المجلس الوطنا القلسطينا أميف سر منظمة ل ردينة فارس ،راوية ايما - غزة -بيروت
ر القلسطينية فا لبناف فتاا أبو العردات، تورط أي مف أعتاي السلطة القلسطينية فا اغتياؿ ياسر التاري

إف مثؿ  ذط ا ااذيب يروج لها الاياف الاهيونا لبث اليةاؽ بيف القاانؿ « عااظ»عرفات، وراؿ لػ
إذ إنر ومنذ إعصف  لـ نتقاج  بنتانز التاليؿ التا أثبتت مةتؿ عرفات بمادة سامة،»القلسطينية. وأتاؼ 

، وأاد أف القلسطينييف يسعوف باؿ «وفاتر لدينا ياوؾ ب ف أبوعمار مات مةتوئ، وأف اإلسرانيلييف وراي رتلر
 الطرؽ لتةديـ المجرميف إلى العدالة، وناف نتت الوثانؽ والدئنؿ بةتية اغتياؿ عرفات برسـ اؿ الدوؿ.

التارير وااؿ أبو يوسؼ، تيايؿ لجنة دولية للتاةيؽ فا مف جهتر، طالب عتو اللجنة التنقيذية لمنظمة 
. وراؿ إف النتانز أثبتت تسمـ  مةتؿ عرفات، بعد ظهور نتانز مربرية ترجح وفاتر مسموما بمادة البولونيـو
. وأتاؼ أنر اما ادث مف تيايؿ لجنة دولية للتاةيؽ فا مةتؿ رفيؽ الاريري  عرفات بمادة البولونيـو

 لجنة دولية للباث فا مةتؿ الرنيس عرفات.  فيجب أف تاوف  ناؾ
 8/11/2013عكاظ، جدة، 

 
  مميون دوالر 200: تشديد حصار غزة أوقف مشاريع بقيمة الخضري جمالالنائب  8

أيرؼ الهورل أعلف النانب جماؿ الرتري رنيس اللجنة اليعبية لمواجهة الااار أف رطاع غزة  -غزة 
’ الاارثة اإلنسانية‘معاناتر رااة وأف ا وتاع والت إلى اد إلنهاي ’ تدرؿ دولا عاجؿ‘بااجة إلى 

 بقعؿ الااار اإلسرانيلا وأزمات المياط والاهرباي.
وراؿ الرتري فا مؤتمر ااقا عةدط بمدينة غزة وتادث فير عف معاناة سااف رطاع غزة فا  ذط ا ياـ 

لعمؿ القوري والسريت إلنةاذ مليونا الوتت يتطلب مف الجميت عدـ التقاير باسابات سياسية أو غير ا وا‘
 يرص يعييوف فا الةطاع.

وامؿ مجددا النانب القلسطينا ائاتصؿ اإٍلسرانيلا مسنولية الااار المقروض على الةطاع، وتبعاتر 
 نتيجة إغصؽ اافة المعابر باستثناي معبر اـر أبو سالـ المقتوح جزنيا.

ير، وئ يزاؿ يقرض روانـ ممنوعات على السلت، إلى جانب وراؿ أف ائاتصؿ ئ يسمح لسااف غزة بالتاد
 منت دروؿ مواد البناي للمؤسسات الدولية والةطاع الراص لليـو الثامف عير على التوالا.

وأاد أف منت دروؿ مواد البناي ااف لر آثار رطيرة واارثية ورسانر مبايرة وغير مبايرة على رطاع العماؿ 
 ت المالاة والمؤسسات العاملة فا  ذط المجائت.ويراات المةاوئت والمؤسسا

واانت إسرانيؿ منعت منذ يهر دروؿ مواد البناي إلى رطاع غزة متذرعة باجز أمنية بعد ايؼ نقؽ 
 للمةاومة أسقؿ الادود.

مليوف دوئر مف  200وراؿ الرتري أنر بناي على الةرار اإلسرانيلا  ذا تورقت ميروعات فا غزة بةيمة 
مليوف دوئر لدوؿ مجلس التعاوف الرليجا، والمتبةا  00، و’ا ونروا‘مليوف دوئر لاالح  57تمنها 

 للةطاع الراص وبارا المؤسسات الدولية.
 8/11/2013القدس العربي، لندن، 

 
 عرفات خبراء: التحاليل ال تتيح البت في أن البولونيوم سبب وفات 9
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ت الرنيس القلسطينا السابؽ ياسر عرفات إنها واثةة مف رالت لجنة ربراي اإليعاع التا اللت رفال واائت
فا رفات الزعيـ  210النتانز التا توالت إليها، والتا تثبت وجود نسبة ابيرة مف مادة البولونيوـ الميت 

القلسطينا، لاف  ذط التااليؿ العلمية ئ تتيح البت فا ما إذا ااف  ذا البولونيـو  و سبب وفاة الزعيـ 
 لرااؿ.القلسطينا ا

أف اللجنة استيارت  -فا مؤتمر ااقا اليوـ الرميس بمدينة لوزاف السويسرية-وأوتح ربراي اللجنة 
العديد مف الربراي ربؿ إادار تةرير ا، وذاروا أف التةرير واغيرط مف ا بااث العلمية سياوف ماؿ دراسة 

 ونةد مف ربؿ المرتايف.
لى التةرير، ورااة ما تعلؽ بعدـ ااولهـ على عدد مف واعترؼ الربراي بمواجهة اعوبات لدى عملهـ ع

 المعلومات لاوف الةتية ئ تزاؿ راتعة لمبدأ السرية الةتانية.
وراؿ مدير معهد القيزياي اإليعاعية فا لوزاف السويسرية البروفيسور فرنسوا بويو إنر ئ يماف الةوؿ إف 

ذلؾ، موتاا أف نتانز اللجنة تدعـ منطةيا  البولونيوـ ااف سبب وفاة عرفات، ولاف ئ يماف استبعاد
وذار الربراي أف الورت الطويؿ الذي مر بيف وفاة عرفات وتاليؿ رفاتر جعؿ مف الاعب  فرتية التسمـ.

 التواؿ إلى استنتاج واتح.
وذار مراسؿ الجزيرة فا لوزاف ناار البدري أف الربراي أادوا أنهـ لو االوا على عينات مف دـ وبوؿ 

لعمود القةري التا ااؿ عليها القرنسيوف مف عرفات رصؿ فترة عصجر بباريس، اانوا سيالوف وسانؿ ا
 إلى نتانز رطعية بي ف تسممر.

وأوتح الربراي أف اللجنة التا أعدت التةرير استيارت العديد مف الربراي ربؿ إادار تةرير ا، وذاروا أف 
 سة ونةد مف ربؿ المرتايف.التةرير واغيرط مف ا بااث العلمية سياوف ماؿ درا

وأياروا إلى أف مادة البولونيـو سامة جدا وياقا مياروغراـ وااد منها فةط ليؤدي للوفاة، مؤاديف أف طريةة 
التسميـ يماف أف تتـ عبر الاةف فا الدـ أو عبر الدس فا الطعاـ، ورجاوا أف تاوف القترة القاالة بيف 

 ادود يهر.إعطاي عرفات المادة السامة ووفاتر فا 
 7/11/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ينفي أن يكون نقل رسالة إلى الرئيس السوري من أمير قطر عباس زكي 10

نقى الةيادي فا اراة فتح عباس زاا أف ياوف رد تطرؽ أثناي زيارتر ائريرة الى دميؽ  لراص -عماف
را  ف  ذط الزيارة ارست لهدؼ لملؼ العصرات الةطرية السورية أو السورية مت أي طرؼ عربا آرر ميي

 وااد فةط ويتيـ و و  دؼ فلسطينا وطنا يرص أوتاع القلسطنييف فا سوريا .
على أف الرنيس مامود عباس ورصفا لما نيرتر اادى الااؼ “رأي اليوـ ”ويدد زاا فا تاريح لػ

و مف اي جهة عربية اررى اللبنانية لـ يالقر بنةؿ رسالة او يبر رسالة الى الرنيس السوري مف أمير رطر ا
 معتبرا  اف التةارير ائعصمية التا ايارت لذلؾ تاطاد فا المياط العارة فةط .

 8/11/2013رأي اليوم، لندن، 
 

 عرفات وفاة السمطة لمتابعة ممف تدعو فمسطينية فصائل 11
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واراػػة فػػتح تاػػدثت إليهػػا الجزيػػرة نػػت السػػلطة القلسػػطينية  فلسػػطينية دعػػت فاػػانؿل تػػياي الاالػػوت - غػػزة
التا ااف يتزعمها الرااؿ عرفات للتاػرؾ مػف أجػؿ مةاتػاة إسػرانيؿ المتهمػة ا ولػى فػا "الجريمػة"، واتهمتهػا 

 بالتةاير فا  ذا الملؼ.
ويةوؿ الناطؽ باسـ اراة اماس سػاما أبػو ز ػري إف " نػاؾ تةاػيرا واتػاا وابيػرا مػف السػلطة القلسػطينية 

ج رغػػػـ اػػػؿ النتػػػانز ولػػػـ تةػػػـ بػػػ ي إجػػػراي اةيةػػػا لمعاربػػػة القػػػاعليف فػػػا ملػػػؼ الرااػػػؿ عرفػػػات، وئ تػػػزاؿ تتقػػػر 
 ومصاةتهـ".

وبيف أبو ز ري للجزيرة نت أف  ذا التةاير يدفت بيبهات اوؿ مورػؼ السػلطة مػف الجريمػة التػا رامػت بهػا 
 إسرانيؿ ولـ تةـ السلطة ب ي فعؿ جاد لايؼ ريوطها، ميػيرا إلػى أف واجػب السػلطة اآلف إنهػاي المقاوتػات

 مت راتؿ الرنيس الرااؿ.
أما الناطؽ باسـ اراة الجهاد اإلسصما داود يهاب ف اد للجزيرة نػت أف اليػعب القلسػطينا لػـ ياػف بااجػة 
إلػػى اػػؿ  ػػذا الورػػت الطويػػؿ اتػػى ياػػؿ لنتيجػػة أف أبػػو عمػػار مػػات مسػػموما، مؤاػػدا رناعػػة القلسػػطينييف بمػػا 

 توالت إلير نتانز وفاوص العينات.
زيرة نت أف " ناؾ مف ااف يريد المماطلة فا ايؼ اةيةة اغتيػاؿ عرفػات والتسػويؼ فػا وأتاؼ يهاب للج

 ا مر"، مؤادا ترورة وجود جهد اةيةا رسما لايؼ مف رتؿ عرفات ومف ساعد فا الجريمة لمااسبتهـ.
انػت واتهـ يهاب السلطة القلسطينية بالتةاػير فػا ملػؼ وفػاة عرفػات، ميػيرا إلػى أف "اللجػاف التػا يػالتها ا

تعمؿ بالترارا ولـ تاف جادة.. إتافة إلى أف السلطة ااف لها دور فا التغطية على عديد مف الجػرانـ التػا 
 ارتابتها إسرانيؿ".

وفا السياؽ أاد عتو الماتب السياسا للجبهة اليعبية لتارير فلسطيف ربػاح مهنػا أنػر لػـ ياػف  نػاؾ عمػؿ 
 لطة مسؤولية  ذا التةاير.بياؿ ااؼ لايؼ جريمة اغتياؿ عرفات، مامص الس

االػػػة الةتػػػية لاػػػؿ الماػػػااـ  وطالػػػب مهنػػػا بالعمػػػؿ فلسػػػطينيا وبػػػدعـ عربػػػا لايػػػؼ مصبسػػػات وفػػػاة عرفػػػات وا 
 للواوؿ إلى المجرميف ومعاربتهـ، مؤادا أف الجبهة ستعمؿ على تنقيذ ذلؾ.

ائتهامػات للسػلطة  على الجانب اآلرر رفض الناطؽ باسـ اراػة التاريػر القلسػطينا حفػتحي فػايز أبػو عيطػة
ولاراتػػر بالتةػػاعس فػػا ملػػؼ الػػرنيس الرااػػؿ، مؤاػػدا أف لجػػاف التاةيػػؽ التػػا يػػالت عملػػت باػػؿ جديػػة ولاػػف 

 وفؽ إماانيات فلسطينية تعيقة.
وأتػػاؼ أبػػو عيطػػة للجزيػػرة نػػت أنػػر عنػػدما سػػنات القراػػة لصسػػتقادة مػػف إماانيػػات دوليػػة أسػػرعت السػػلطة 

سويسػػرية وفرنسػػية وروسػػية ب رػػذ عينػػات مػػف جثمػػاف الػػرنيس الرااػػؿ  للمسػػاعدة فػػا ا مػػر وسػػمات لطػػوارـ
 لقااها والوروؼ على مصبسات ما جرى معر.

وأاػػد أف "إسػػرانيؿ اغتالػػت عرفػػات للتهػػرب مػػف عمليػػة السػػصـ مػػت القلسػػطينييف ويجػػب أف يةػػدـ رػػادة ااومتهػػا 
ى أف "السػػلطة وفػػتح سػػتذ ب المتورطػػوف فػػا الجريمػػة لماامػػة الجنايػػات الدوليػػة امجرمػػا اػػرب"، ويػػدد علػػ

 بعيدا فا الملؼ وستطرؽ اؿ ا بواب مف أجؿ مااسبة المتورطيف فير".
 8/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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اع الػى تةريػر رنػيس لجنػة التاةيػؽ بيػ ف اجتمعت اللجنة المرازية لاراة فتح اليـو الرميس، لصستم لراـ اهلل
استيػػهاد الػػرنيس اليػػهيد ياسػػر عرفػػات، بعػػد أف تلةػػت  ػػذط اللجنػػة نتػػانز أعمػػاؿ اللجػػاف الطبيػػة الدوليػػة التػػا 

 باثت فا أسباب استيهاد الرنيس ياسر عرفات.
ة للاراػة مػف ورالت اللجنة المرازية فا بياف ادر عةػب ائجتمػاع، انػر وفػا تػوي مػا تلةتػر اللجنػة المرازيػ

 نتانز ف نهال
أوئل تيار اللجنة المرازية التعػاوف والعمػؿ الجػدي الػذي رامػت بػر اػؿ مػف دولػة روسػيا وسويسػرا ومػا رػدمتاط 

 مف نتانز ومعلومات.
ثانيًال تؤاد اللجنة المرازيػة أف ملػؼ استيػهاد الػرنيس ياسػر عرفػات، سػيبةى مقتواػا وياظػى بػ على درجػات 

سػػتمر الجهػػود ااملػػة مػػف أجػػؿ الواػػوؿ الػػى الاةيةػػة التقاػػيلية، وسػػتذلؿ أي عةبػػات ا ولويػػة والترايػػز وست
 تعترض مسار وعمؿ لجنة التاةيؽ وستواجر أي االة إعارة مف أي طرؼ ااف.

ثالثػػًال إف ماانػػة اليػػهيد الػػرنيس ياسػػر عرفػػات ثابتػػة وعاليػػة فػػا رلػػب اػػؿ فلسػػطينا واػػؿ مناتػػؿ عربػػا أو 
ليػػعب القلسػػطينا وا مػػة العربيػػة وأاػػرار العػػالـ، بموااػػلة العمػػؿ للايػػؼ عػػف أممػػا، وتعػػد اللجنػػة المرازيػػة ا

ياالهـ الى ربة العدالة والةااص عبر لجنة التاةيؽ المالقة.  الجناة أفرادا أـ جهات، وا 
رابعال تؤاد اللجنة المرازية على الجهود التا بذلتها وتبذلها لجنة التاةيػؽ، والتػا سػتةدـ رصاػاتها المتعلةػة 

تةػػارير الدوليػػة الػػواردة اليهػػا، سػػتةدمها لجمػػا ير يػػعبنا فػػا مؤتمر ػػا الاػػاقا الػػذي سػػتعةدط غػػدا الجمعػػػة بال
8/11/2013. 

 7/11/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 عرفات ال يرتقي لمستوى الجريمةوفاة حماس: بيان فتح بشأن  13
اللجنػػة المرازيػػة لاراػػة فػػتح بيػػ ف اغتيػػاؿ الػػرنيس  أاػػدت اراػػة امػػاس مسػػاي الرمػػيس أف بيػػاف -السػػبيؿ 

 القلسطينا ياسر عرفات ئ يرتةا لمستوى الجريمة.
وراؿ الناطؽ باسـ الاراػة سػاما أبػو ز ػري فػا بيػاف اػاقا إف بيػاف مرازيػة فػتح "ئ يتتػمف أي رطػوات 

تبرنػة لصاػتصؿ، علػى جادة لايؼ المتورطيف"، ميدًدا على أف استمرار التقاوض فا ظؿ  ذط النتػانز يمثػؿ 
 اد رولر.

 7/11/2013، السبيل، عم ان
 

 دعو السمطة إلى تحقيق جدي لكشف من ناول عرفات السميفتح قيادي في  14
ابػػرا يـ ابػػو النجػػا لػػػ "رػػدس بػػرس" إنػػر "ئ يػػؾ لػػدينا أف الػػرنيس اراػػة فػػتح رػػاؿ الةيػػادي فػػا ل غػػزة حفلسػػطيفي

ا تةؼ وراي ذلؾ رغػـ تناػلها مػف  ػذا ا مػر، ولاػف نتمنػى ياسر عرفات مات مسموًما، وأف اسرانيؿ  ا الت
علػػى الجهػػة التػػا رامػػت بعمليػػة القاػػص اف تسػػتامؿ تةرير ػػا واف تةػػوؿ اف مثػػؿ  ػػذط المػػادة التػػا سػػمـ بهػػا 
الػػػرنيس عرفػػػات حبلوليونيػػػوـي موجػػػود فػػػا اسػػػرانيؿ، ولاػػػف ئ أعتةػػػد أف تةػػػوؿ ذلػػػؾ أو تتػػػمف تةػػػارير ـ بهػػػذا 

 ا مر".
ل " ذا ئ يمنت اف تةـو السلطة باسػتاماؿ التاةيػؽ مػف طرفهػا بمعنػى اف تجلػب اػؿ مػف اػاف واستدرؾ بالةوؿ

 اوؿ الرنيس عرفات انذاؾ ورااة فيما يتعلؽ با اؿ واليرب  ذا ياي تروري ويجب فعؿ ذلؾ".
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وتػػابت ابػػو النجػػال "رػػد ياػػوف السػػـ سػػهؿ واػػولر ولاػػف مطلػػوب ائف معرفػػة مػػف اواػػلر ومػػف ناولػػر للػػرنيس 
ت، والمعنا بهذط الةتية  ـ المةربوف منر والةانموف على اطعامر ويرابر، و ذا سػتقتح افارًػا جديػدة فػا عرفا

التاةيػػؽ عنػػدما تػػـ الت اػػد اف الػػرنيس عرفػػات رػػد سػػمـ، و ػػذا يػػاي يجػػب اف تةػػوـ بػػر السػػلطة باثًػػا وتاةيةًػػا 
 وتمايًاا ومسانلة إلى غير ذلؾ". 

 7/11/2013قدس برس، 
 

 اليرموكمخيم يؤمن خروج سكان  دمشق" تعمن التوصل التفاق مع "القيادة العامة 15
الةيػػادة العامػػة"  -الجبهػػة اليػػعبية لتاريػػر فلسػػطيف ، أفراـ اهللمػػف ، 7/11/2013، الق  دس، الق  دس ذاػػرت

ذارتانها تمانت مف ائتقاؽ مت الجهػات المرتاػة فػا سػوريا لرػروج مػف يرغػب مػف ابنػاي يػعبنا القلسػطينا 
 مريـ اليرموؾ".الموجوديف دارؿ 

وايارت فا تاريح ماتوب عف مسؤوؿ دانرة ائعصـ المرازي فا الةيادة العامة، انور رجػا، واػلت الةػدس 
الةيادة العامة، اامػد جبريػؿ، وبعػد مطالبػات وجهػت -دوت اوـ نسرة عنر، اف ائميف العاـ للجبهة اليعبية 

سػبب المجموعػات المسػلاة التػا تسػيطر، عليػر فةػد لػر "بالتػدرؿ ئنهػاي ائزمػة التػا يعييػها مرػيـ اليرمػوؾ ب
عملػػت الجبهػػة، ومنػػذ ذلػػؾ الاػػيف علػػى التوااػػؿ مػػت الجهػػات ذات ائرتاػػاص فػػا الدولػػة السػػورية، ئيجػػاد 
الوؿ لصزمة ائنسانية التا يعانيها المريـ، والتا تستردمها العاابات المسلاة، وداعميها ائرليمييف اوررة 

المػؤامرات علػى سػوريا ويػعبها وريادتهػا وعلػى يػعبنا القلسػطينا المظلػـو فػا مرػيـ  متاجرة سياسية فا بازار
 اليرموؾ" اما جاي فا البياف.

واوتػػح البيػػاف انػػر تػػـ ائتقػػاؽ مػػت الجهػػات المرتاػػة فػػا الدولػػة السػػورية علػػى مػػايلا حامػػا وردت ناػػا فػػا 
 -البيافيل
القلسػػطينا فػػا مرػػيـ اليرمػػوؾ الػػى رػػارج  تسػػهيؿ رػػروج حمػػف يرغػػبي مػػف مػػاتبةا مػػف ابنػػاي يػػعبنا -اوئ ل

 المريـ، تمف آلية ستعلف اعتبارا مف بداية ائسبوع الةادـ.
سػػتاوف وجهػػة مػػف يرػػرج مػػف المرػػيـ الػػى مرااػػز ايػػواي اعػػدتها الدولػػة السػػورية، وتتػػوفر فيهػػا الرعايػػة  -ثانيػػال

 بنا مف المغادريف.الااملة، والبنية التاتية الصزمة، بما يتمف مستوى اياة اريـ ئبناي يع
ستتولى وزارة اليؤوف ائجتماعية السورية، والهصؿ ائامر السوري والهينة العامة لصجنيف القلسطينييف  ثالثال

 تنظيـ عملية ائيواي وائسااف.
 رابعال سيتـ تسوية اوتاع مف غرر بهـ بياؿ مباير وفوري ليعودوا لاياتهـ الطبيعية .

 تقاؽ اعتبارا مف مطلت ائسبوع الةادـ.ل سيبدأ تنقيذ  ذا ائرامسا
ل رررت سوريا معاملػة القلسػطينا االسػوري فيمػا يتعلػؽ بػالتعويض عػف ائتػرار التػا ااػابتهـ رػصؿ سادسا

 ائزمة، وذلؾ فا ررار ادر امس عف الدولة السورية، فا  ذا الراوص.
ةطػػوا  ػػذط المبػػادرة التػػا وتػػعت ااػػص وا ابػػت الةيػػادة العامػػة بابنػػاي يػػعبنا فػػا دارػػؿ مرػػيـ اليرمػػوؾ "اف يلت

 ئنهاي معاناتهـ المستمرة منذ يهور" اما جاي فا البياف.
أفاد  انور رجا« الةيادة العامة -اليعبية »ناطؽ باسـ ، مف لندف، أف ال8/11/2013الحياة، لندن، وأتافت 
لبوط فيهػػا بالتػػدرؿ إلنهػػاي بعػػد توجيػػر ا لنػػا وابنػػاي يػػعبنا فػػا مرػػيـ اليرمػػوؾ رسػػالة الػػى جبريػػؿ طػػا»امػػس انػػر 

ائزمة التا يعييها مريـ اليرموؾ بسبب المجموعات المسلاة التػا تسػيطر عليػر، عملػت الجبهػة ومنػذ ذلػؾ 
الايف على التوااػؿ مػت الجهػات ذات ائرتاػاص فػا الدولػة السػورية ئيجػاد الػوؿ لصزمػة ائنسػانية التػا 
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تسػهيؿ رػروج مػف يرغػب ممػا تبةػى »السػورية نػص علػى  ، موتػاًا اف ائتقػاؽ مػت الااومػة«يعانيها المريـ
وانػػر سػػياوف لػػدى الرػػارجيف « فػػا المرػػيـ الػػى رارجػػر تػػمف آليػػة سػػتعلف اعتبػػارًا مػػف بدايػػة ائسػػبوع الةػػادـ

اعدتها الااومة السورية مت تولا وزارة اليؤوف ائجتماعية السػورية والهػصؿ ا امػر السػوري « مرااز ايواي»
سػػتتـ تسػػوية »نػػيف القلسػػطينييف تنظػػيـ عمليػػة ائيػػواي وائسػػااف. وتػػابت رجػػا فػػا بيػػاف انػػر والهينػػة العامػػة لصج

اوتاع مف غّرر بهـ بياؿ مباير وفوري ليعودوا لاياتهـ الطبيعية وانر سيبدأ تنقيذ  ذا ائتقػاؽ اعتبػارًا مػف 
تػػا ااػػابتهـ رػػصؿ التعػػويض عػػف ائتػػرار ال»، اتػػافة الػػى رػػرار الااومػػة السػػورية «مطلػػت ائسػػبوع الةػػادـ

 «.ائزمة
 

 " تتوعد االحتالل بمزيد من العمميات النوعيةالقسام" 16
توعدت "اتانب الةساـ"، الذراع العساري لاراة اماس بمزيد مف العمليػات النوعيػة التػا سػتقاجح ائاػتصؿ، 

قػػر انقػػاؽ مؤاػػدة أف مةاتليهػػا يوااػػلوف عملهػػـ والعمػػؿ بعيػػدا عػػف ائعػػيف فػػا التجهيػػز لهػػذط العمليػػات مػػف ا
 وغير ا ويروتوف معارؾ متواالة مت ائاتصؿ.

وراؿ متادث باسـ اتانب الةسػاـ رػصؿ مهرجػاف تػ بيف يػهداي العمليػة القدانيػة فػا رػاف يػونس جنػوب رطػاع 
ل "إف جيش ائاتصؿ يقاج  فا اؿ مرة بمجا دي الةساـ يترادوف لر فا اؿ واد، ]أمس[ غزة مساي الرميس

متواالة فا جنح الليػؿ والرقػاي نعػد العػدة وناقػر ا نقػاؽ ونجهػز لعمليػات الرعػب ايث أننا نروض معارؾ 
 الةسامية".

ووجػػر المتاػػدث باسػػـ الةسػػاـ رسػػالة إلػػى اإلسػػرانيلييف رػػاؿ فيهػػال "إلػػى الاػػهاينة الجبنػػاي علػػياـ أف تعلمػػوا أف 
جد ا راػى ماػرريف بػفذف معراتنا لـ تبدأ بعد، وأف  ذط الجوئت  ػا تجهيػزات واسػتعداد لمسػيرنا ناػو المسػ

 اهلل".
وترلػػؿ المهرجػػاف الػػذي اتػػرط رنػػيس الااومػػة القلسػػطينية فػػا غػػزة وعػػدد مػػف الػػوزراي والنػػواب ورػػادة اراػػة 
"اماس" المة لعتو الماتب السياسا فا الاراة رليؿ الايػة الػذي أاػد علػى موااػلة سػير اراػة "امػاس" 

 دمة مت ائاتصؿ.على طريؽ المةاومة واستعداد اتانبها للمعراة الةا
 8/11/2013، فمسطين أون الين

 
 اعتقال عنصر من حماس بتيمة دىس جنديين إسرائيميين قبل شير بالضفة 17

اعتةؿ الجيش اإلسرانيلا ياب فلسطينا بتهمة د س مجموعة مػف الجنػود اإلسػرانيلييف ’ راـ اهلل ػ ائناتوؿل
ا إاػػابة إثنػػيف مػػنهـ، باسػػب إذاعػػة الجػػيش ربػػؿ يػػهر، رػػرب رريػػة بررػػة يػػماؿ التػػقة الغربػػا، مػػا تسػػبب فػػ

 اإلسرانيلا.
وذارت اإلذاعة أف روات ابيػرة مػف الجػيش تمانػت مػف اعتةػاؿ اليػاب القلسػطينا الػذي رالػت إنػر نقػذ عمليػة 

، ’الد س لجندييف مف اػرس الاػدود، ميػيرة إلػى أنػر ينتمػا إلػى اراػة امػاس، وأاػد سػااف بلػدة اقػر راعػا
 تقة، مف دوف الايؼ عف اسمر.الةريبة مف جنيف، يماؿ ال

 8/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 حماس ترفض السماح بإقامة ميرجان مركزي في ذكرى استشياد عرفاتفتح:  18
رفتت اراة اماس السماح لاراة فتح بفرامة مهرجاف ت بينا للرنيس اليهيد ياسر عرفات فا  اسف جبرل

 الذارى التاسعة ئستيهادط.
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لمرازيػػة لاراػػة فػػتح آمػػاؿ امػػدل إف امػػاس رفتػػت السػػماح للاراػػة بفرامػػة المهرجػػاف ورالػػت عتػػو اللجنػػة ا
دوف أف تعطػػػا سػػػببًا مبايػػػرًا، ميػػػيرة إلػػػى أف فػػػتح طلبػػػت إرامػػػة مهرجػػػاف التػػػ بيف ربػػػؿ ناػػػو أسػػػبوعيف جػػػرى 

 رصلهما المماطلة والتسويؼ إلى أف أعلنت اماس بياؿ رسما رفتها إرامة المهرجاف.
ػ "ا يػاـ" أف امػاس رفتػت أيتػًا السػماح للاراػة بفرامػة ائاتقػاؿ فػا ماػاف مغلػؽ وأادت امد فا اػديث لػ

 .حمراز رياد اليوا الثةافاي معللة ذلؾ بالرفض المطلؽ إلرامة المهرجاف
وأتافتل إف "اماس" ئ ترغب فا التواؿ إلى وادة وطنية أو إنهاي ائنةساـ ولهذا لـ تةدـ أي بادرة اسف 

 نية.
 8/11/2013، األيام، رام اهلل

 
 " لوقف االستيطان إسرائيل"بشكل "حقيقي" عمى  تضغطشعث: واشنطن ال  19

اتهػػـ عتػػو اللجنػػة المرازيػػة لاراػػة "فػػتح" نبيػػؿ يػػعث الوئيػػات المتاػػدة ا مريايػػة بعػػدـ ل نبيػػؿ سػػنونو -غػػزة
 التغط على ااومة ائاتصؿ، لورؼ ائستيطاف.

يػػا و ئ تتاػػرؼ بيػػاؿ يػػدؿ علػػى أي رغبػػة اةيةيػػة فػػا ورػػاؿ يػػعث فػػا تاػػريح لػػػ"فلسطيف"ل إف ااومػػة نتن
 الواوؿ إلى "اتقاؽ تسوية".

وأتػػػاؼل"ئ أتورػػػت الاثيػػػر مػػػف زيػػػارة وزيػػػر الرارجيػػػة ا مرياػػػا جػػػوف ايػػػري لقلسػػػطيف، لاػػػف ا ريػػػر يةػػػـو 
 بمااوئت مستمرة ئ ي تا معها أي تغط اةيةا مف الوئيات المتادة على حإسرانيؿي".

ؿ عتو اللجنة المرازيػة لػػ"فتح"، إنػر "ئ يعػرؼ مػا العػانؽ أمػاـ تاةيػؽ الواػدة الوطنيػة"، مف ناايٍة أررى، را
متػػيًقا فػػا ذات الورػػت "أف المقػػروض عةػػد اجتمػػاع يػػتـ فيػػر وتػػت رطػػة عمػػؿ سػػريعة فيهػػا مواعيػػد وأسػػماي 

 ماددة".
لػػى غػػزة، الػػذي ورػػاؿل "أنػػا مػػف المػػؤمنيف بتػػرورة تاةػػؽ الواػػدة الوطنيػػة لاػػف ئ يجػػب ربػػط ذلػػؾ بالااػػار ع

يجب إنهاؤط فوًرا"، مييًرا فا ذات الورت إلى تػرورة فػتح مينػاي غػزة والعمػؿ السػريت علػى فػتح المعػابر سػواي 
 مت مار أو مت ائاتصؿ.

 7/11/2013، فمسطين أون الين
 

 ر السمطة من استمرار استيداف المقاومة بالضفةحذ  " ت  الجياد" 20
سػػلطة ا منيػػة مػػف موااػػلة اسػػتهدافها لاػػوادر المةاومػػة فػػا التػػقة اػػذرت اراػػة الجهػػاد اإلسػػصما، أجهػػزة ال

ورالت الاراة فا بيػاف  الغربية تات مسميات أمنية مرتلقة ، مييرة إلى أف ذلؾ استقزاز واناراؼ للبوالة.
لهػػػا اليػػػـو الرمػػػيسل "إف ارتاػػػاـ منػػػازؿ ريػػػادات الاراػػػة واعتةػػػالهـ  ػػػو اسػػػتهداؼ مبايػػػر للاراػػػة ولاوادر ػػػا 

 ، وأف ابر الاراة بدأ ينقد".المةاومة
 7/11/2013، فمسطين أون الين

 
 يفرج عن األسير إياد عموان من فتح غرب خانيونس االحتالل 21

أفرجت سلطات ائاتصؿ اإلسرانيلا، مسػاي امػس، عػف ا سػير إيػاد علػواف مػف أبنػاي اراػة "فػتح" ل رانيونس
 عامًا فا سجوف ائاتصؿ. 12غرب رانيونس، بعد أف رتى 

 8/11/2013، حياة الجديدة، رام اهللال
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 رؤساء الدول العربية يدركون خطر الفكر الشيعي عمييم: يرانإاالتفاق مع  ينتقد نتنياىو 22
مف دوف تاييد ردرات إيراف لتطوير »ة بنياميف نتنيا و، أنر يسرانيلاإلاعتبر رنيس الااومة ل علا ايدر

الالوؿ »، وااقًا أي اتقاؽ يةوـ على «رؽ السلميةبرنامجها النووي، ستتراجت فرص اؿ الميالة بالط
  نر سيسمح ئيراف بمواالة تطوير برنامجها النووي العساري.« رط  تاريرا»ب نر سياوف « الوسط

اذا اانت المعلومات التا »وراؿ «. ائنباي الواردة مف جنيؼ»اما أعرب نتنيا و عف اسيتانر اليديد مف 
، ئنها مف نااية عملية لـ تتنازؿ عف إليرافتعتبر اقةة الةرف بالنسبة  تاؿ عف المةترح ااياة، فانها

واتاؼ نتنيا و انر  «.ياي وفا الورت نقسر ربات رفت منسوب التغط عنها، الذي استمر بناؤط لسنوات
عف اياـ مف الترايب، لانها تربح ارراج الهواي مف طنجرة التغط  إيراففا افتؿ ائاواؿ، تتنازؿ »

، انر رط  ترـ جدا، و و إيرافبنظاـ العةوبات. و ذا رط  ابير سيرقؼ مف التغط الدارلا فا  المتمثلة
 «.لـ تتنازؿ عف ياي إيرافرط  تاريرا رطير. فنظاـ العةوبات سيرتقا، بينما 

، اوؿ ما يماف اف يةولر فا ماالمة  i24Newsوأوتح نتنيا و، ردًا على سؤاؿ وجهتر الير الةناة الدولية 
بالسرطاف المتقيا فا  إسرانيؿالتورؼ عف واؼ »، أنر سيطالبر بػاإليراناية افتراتية مت الرنيس  اتق

 «.إسرانيؿالعالـ وأف يتورؼ عف انتاج ا سلاة لتدمير 
وااوؿ نتنيا و اللعب على الوتر المذ با مااوًئ تاريض السنة تد الييعة بالةوؿ إف رؤساي الدوؿ العربية 

 إسرانيؿاوف أيتًا رطر القار الييعا عليهـ. وفا ما يتعلؽ بالةواسـ الميتراة بيف واليارع العربا يدر 
اعتةد اف  ناؾ تغييرًا فا التقاير التةليدي لدى الدوؿ »، اوتح نتنيا و إيرافودوؿ الرليز فا مواجهة 
سرانيؿعدوًا، فها تدرؾ اليوـ أنها و  إسرانيؿالعربا التا طالما اعتبرت  لتادي  ذا القار على جبهة واادة  ا 

وارتتـ «. اإليرانا القتاؾ الذي يةهر أفرادط فا إيراف ويسعى لةهر بةية العالـ العربا ونير العنؼ واإلر اب
يرافاديثر بالتعبير عف آمالر ب ف يرى تغييرًا فا المورؼ والنهز القاري العربا تجاط المنطةة  سرانيؿو  وا  ، ا 

 راف، معتبرًا أف  ذا ا مر إيجابا.ومعاداة اي إسرانيؿماادرة  إلىفا ايارة 
 8/11/2013، االخبار، بيروت

 
 : يجب تعزيز االستيطان لمحفاظ عمى ييودية القدسيسرائيماإلالخارجية  وزيرنائب  23

اؿ ميالة ائسااف فا الةدس مف اجؿ ابح جماح  إلى« زنيؼ آلايف» اسرانيلاإلدعا نانب وزير الرارجية 
 .سرانيؿة، ومف اجؿ الاقاظ عليها عاامة إلاليهودية مف المدين« الهجرة»

الذي اورد الربر اف آلايف ااف  اسرانيلاإلفا التلقزيوف « الةناة السابعة»واتاؼ المورت ائلاترونا لػ 
داعيا « اللياود بيتنا»يتادث فا إطار الاملة ائنترابية للمريح لرناسة بلدية ائاتصؿ مويير لينوف مف 

 الجميت لصلتقاؼ اولر.
اف التعداد الساانا لليهود دارؿ الةدس فا السنوات ائريرة تقّوؽ على التعداد الساانا » واتاؼ آلايف 

للعرب، ائ اف اعداد ـ بدأت بالتنارض بسبب اعداد اليهود الذيف يغادروف المدينة، فا الورت الذي يعود 
رتقاع اسعار اليةؽ فا الةدس، ارتقاع القة الساف وا» إلىوعزا آلايف السبب فا ذلؾ  «.العرب اليها

ودعا  «.إذا لـ نةـ باؿ  ذط الميالة ففف الةدس لف تبةى يهودية»واتاؼل «. والنةص فا امااف العمؿ
تعزيز البناي فا المدينة وتجا ؿ اافة التغوط الدولية، مستيهدًا بما تةوـ بر ريادة المجالس  إلىآلايف 

ط على الةيادة السياسية واستمرت فا البناي فا جميت انااي ائرليمية فا المستوطنات التا مارست التغو 
 «.البناي فا التقة الغربية يقوؽ ما  و علير الااؿ فا الةدس»اف  إلىالتقة الغربية ايث ايار 
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 8/11/2013، الدستور، عم ان
 

 عرفات مسموماً  ياسربظروف وفاة " إسرائيلة تنفي أي عالقة ل "يسرائيماإل الخارجيةوزارة  24
سارع المتادث بلساف وزارة الرارجية يغآؿ بالمور وابار المسؤوليف فا ماتب ل اسعد تلاما -اارة الن

نقا أية عصرة  إلىرنيس الااومة السابؽ أرينؿ ياروف، الذي ااف ييغؿ منابر يوـ وفاة عرفات، 
ـ. وراؿ بالمور فا القلسطينييف أنقسه إلىبظروؼ وفاة الرنيس القلسطينا، بؿ رموا بارة ائتهاـ  سرانيؿإل

وأتاؼ أف طارمًا روسيًا سبؽ أف «. فةاعة اابوف وليس ِعلماً »مةابصت إذاعية إف الاديث  و عف 
ائستنتاج بعدـ وجود أدلة اافية على أنر مات مسمومًا. واعتبر  إلىتةاى ورانت وفاة عرفات ورلص 

ليست »ا دلة الجديدة التا عرتها التاةيؽ السويسري مااولة سطاية للغاية لتاديد سبب الوفاة، وأف 
 «. أسانيد علمية روية إلىاافية وتقتةر 

، «الةة أررى فا المسراية التا تةدمها أرملة عرفات لمعارتة رلقاي زوجها»وواؼ نتانز التةرير ب نها 
ت و ذط الجها»متيقًا أف التاةيؽ تـ على يد جهات لها مالاة، مثؿ أرملة الرنيس والسلطة القلسطينية، 

 «.لـ تبذؿ جهدًا لقاص ماادر معلومات مهمة أررى
وأتاؼ أف ثمة عيبًا ابيرًا آرر فا نظرية التسميـ باسب التةرير السويسري يتمثؿ بعدـ التوجر للمستيقى 

فايؼ يماف أف يتةرر سبب الموت فا غياب رأي »القرنسا ايث رتى عرفات ولملقر الطبا اليراا 
اتبت »عامًا  75وتابت أف عرفات الذي ااف يبلغ مف العمر «. الجوطا طباي الذيف فااوا المريض وع

 ليست رلةة مف نتانز التةرير. إسرانيؿورتـ أف «. أسلوب اياة غير ااا، و ذا سبب وفاتر
باسب معلوماتا رصؿ عملا »مف جهتر راؿ مدير ماتب ياروف فا اينر المااما دوؼ فايسغصس إنر 

 2004 ناؾ تقاير بتسميـ عرفات أو المس بر. فعرفات ااف منذ عاـ فا ماتب رنيس الااومة لـ ياف 
ااجة فا تدبير  سرانيؿعلى  امش الاياة السياسية القلسطينية ومااارًا فا المةاطعة ومعزوًئ ولـ تاف إل

 «.مةتلر
ست فالتاقيات المتبادلة لي»سممت عرفات، « جهات فلسطينية»ااتماؿ أف تاوف  إلىولـ يتردد فا التلميح 

أمرًا غير معروؼ فا المجتمت القلسطينا. وئ أعرؼ مف اانت لدير مالاة بتاقيتر لاف الواتح أنر لـ 
 «.تاف لدينا مالاة فا ذلؾ

رتت »وراؿ مستيار ياروف السياسا فا اينر رعناف غيسيف اصمًا مماثًص، متيقًا أف تعليمات ياروف 
ؿ لر، بؿ ا تـ ب ف يعتنا بر القرنسيوف اا ئ ياوف بائبتعاد تمامًا عف عرفات وعدـ التدرؿ بما ياا

 «.يفيسرانيلاإلب يدي 
على »بةتؿ الرنيس « جهات فلسطينية بينهـ رجاؿ عرفات»واما فايسغصس أيار غيسيف ب اابت ائتهاـ لػ 

وردًا  «.إسرانيؿرلقية الاراع الذي لـ ينتر اتى اليوـ على الماؿ واإلرث مت علمهـ ب نر سياوف سهًص اتهاـ 
على سؤاؿ اوؿ التهديدات بالةتؿ التا وجهها ياروف فا السابؽ تد عرفات، أاد غيسيف أنها لـ تاف 

 «.إعصنات سياسية لـ يترتب عليها نتانز عملية»سوى 
 8/11/2013، الحياة، لندن

 
 وروبيأمام أزمة عالقات مع االتحاد األ  "إسرائيل" :أوروبابة يسرائيماإلالعالقات الخارجية  مستشار 25
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ترورة اتراذ  إلىرسانؿ مف جهات أوروبية تدعو فيها  إسرانيؿتلةت ل آماؿ ياادة -الةدس الماتلة 
 رطوات تمنت استمرار تد ور العصرات مت عدد مف الدوؿ ا وروبية.

ت ة فا أوروبا ميتا اوئندو، إف "وجود تد ور دانـ فا العصرات ميسرانيلاإلوراؿ مستيار العصرات الرارجية 
سياسات  إلىبات واتاًا إذ إف الرطوط التا توجهنا  ا جزي مف الرط السياسا، الذي تاوؿ  إسرانيؿ

 أوروبية منذ السبعينيات".
 ةيسرانيلاإلرلةهـ مف  ذط التطورات، وذار مسؤوؿ سياسا رفيت المستوى، اف الماانة  وفيسرانيلاإلولـ يرؼ 

الوئيات المتادة، بي ف موتوعا الملؼ النووي اإليرانا  فا العالـ تتراجت نتيجة استمرار الرصفات مت
المسؤوليف فتد ور العصرات مت ائتااد  أوساطوالمقاوتات مت القلسطينييف، و و ما يثير الةلؽ الابير بيف 

 بياؿ ابير. إسرانيؿ، أمر سيمس بماانة ا وروبا
ة والبرلماف ا وروبا فا برواسؿ رد يسرانيلاإلاف العصرات بيف الااومة  يةإسرانيل إعصميةوتنارلت ماادر 

يهدت توترًا فا السنوات ا ريرة، رااة مت استمرار البناي فا مستوطنات التقة الغربية، ما ربؿ الجمود 
اتراذ ررر تعليؽ اتاائتر مت المؤسسات  إلىالسياسا بيف الجانبيف، و و ما دفت ائتااد ا وروبا 

 لرط ا رتر.ة التا تعمؿ رارج ايسرانيلاإل
عف ميتا اوئندو رولر إف "الدوؿ ا وروبية مهتمة بدفت عملية  اسرانيلاإلونةلت الةناة الثانية فا التلقزيوف 

ا ماـ واستمرار الجلوس على طاولة المقاوتات، وائ ـ مف  ذا  إلىيف والقلسطينييف يسرانيلاإلالسصـ بيف 
 ".إسرانيؿوالتسرع فا إعادة العصرات مت  ا ماـ مف رصؿ عدـ التوست إلىالتةدـ برطوة 

 8/11/2013، الحياة، لندن
 

 "السالم اآلن" يتيم شارون بقتل عرفات حركةمؤسس  26
 اسرانيلاإلة أوري أفنيري رنيس الوزراي يسرانيلاإلاتهـ مؤسس اراة "السصـ اآلف" ل وديت عواودة -ايقا 

وراؿ أفنيري فا  عرفات بالبولونيـو الساـ.  ياسرا سبؽ أرييؿ ياروف بةتؿ الرنيس القلسطينا الرااؿ 
اديث راص للجزيرة نت "أنر لـ يساورط أدنى يؾ أف عرفات رتؿ، وأنر لـ يقاج  بنتانز تاةيؽ رناة الجزيرة، 
وئ نتانز المرتبرات السويسرية والروسية"، التا تـ الايؼ عنها مؤررا وتؤاد وفاة عرفات مسموما 

 بالبولونيوـ الميت.
أف "أرييؿ ياروف لـ ياف يرقا  -الذي اانت تربطر عصرة ادارة مت عرفات- اسرانيلاإلد النايط وأا

 رغبتر ونيتر الترلص مف الرنيس القلسطينا الرااؿ".
ويتابت "ااف ياروف يجا ر ويقارر بهذط الرغبة، ورد ااوؿ رتلر فعص فا ااار بيروت ربؿ مجزرة ابرا 

ات المتادة لـ تسمح لر بةتؿ عرفات علنا. لذلؾ اانت  نالؾ ااجة لةتلر وياتيص، وااف واتاا أف الوئي
 بطريةة ئ تترؾ أثرا االّسـ، و ذا ما فعلوط".

رامت بذلؾ،  إسرانيؿبالتورط فا رتؿ عرفات بالسـ راؿ أفنيري "ئ أعرؼ إذا اانت  إسرانيؿوبي ف اتهاـ 
 ر بالت ايد".ولاف مف المؤاد أف أرييؿ ياروف يرايا لر تلت فا تسميم

إناار تورطها بطبيعة الااؿ، اما اانت "ستنار مااولة اغتياؿ رالد  إسرانيؿويرجح أفنيري أف توااؿ 
 ميعؿ لوئ أنر تـ الةبض على الجناة".

 7/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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 فإن المرشحة األولى لتسميمو ىي سيى عرفات : إذا ثبت تسمم عرفات كيدارمردخاي  27
ة مردراي ايدار، ُسهى عرفات، أرملة يسرانيلاإلاتهـ العةيد السابؽ فا المرابرات ل سما –تلة الةدس الما

 الزعيـ القلسطينا الرااؿ ياسر عرفات، بةتؿ زوجها، إذا ثبت أنر سمـ اسب زعمر.
ي انر "إذا اانت  ناؾ إثباتات لتسميـ عرفات، ففف المر  ياة وزعـ العةيد ايدار فا اديث لةناة حروسيا اليـو

ا ولى لتسميمر  ا سهى عرفات التا تريد اليوـ إرقاي ما رامت بر". وادعى أف "الاثير مف القلسطينييف 
 يعلموف أنها اانت تريد أف تترلص منر".

" بهذا الراوص، واؼ ايدار  ذا ائتهاـ ب نر "سريؼ إسرانيؿ" إلىوتعليةًا على ائتهامات الموجهة 
بهذا الياي، فمف المؤاد أنها اانت لتستردـ سمًا يرتقا وئ يترؾ أية  "إسرانيؿومتاؾ،  نر لو رامت "
انر "يماف  ي يرص أف ييتري مادة البولونيوـ حالذي وجدت آثار ا  إلىوأيار  آثار، اا ئ يجد ا أاد".

 فا رفات عرفاتي، مف اوريا اليمالية أو إيراف أو أمااف أررى".
 8/11/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
  يحذرون من خطورة مشروع "برافر"  كنيستال اب العرب فيالنو  28

” رانوف برافر“الاهيونا مف رطورة وأبعاد ميروع الةانوف المسمى ” الانيست“اّذر نواب عرب فا ل حرناي
 ”.الانيست“مت بداية مناريتر فا لجنة الدارلية فا 
لر لدى منارية الميروع، مزاعـ  ، فا المة”الاراة العربية للتغيير“ورفض النانب أامد الطيبا رنيس 

إف التطوير المتعلؽ “تطوير بلدات النةب العربية، رانًصل  إلىب ف الةانوف يهدؼ ” ةيسرانيلاإل“الااومة 
يعنا المزيد مف ائرتصع والتيريد فهذا ما ربرناط مناـ على مدى عةود، ” اسرانيلاإل“بالعرب فا الةاموس 

العربية وتوزيعها على اليهود وعلى  ا راتاليتـ إطباؽ السيطرة على أنتـ تريدوف ارتصع عرب النةب، 
 ”.الجيش ليبنا رواعدط، وفا نقس الورت مااارة العرب فا تجمعات ساانية رانةة

” جيتو“الهدؼ مف  ذا الةانوف إرامة “إف ”ل اتلة الجبهة الديمةراطية البرلمانية“وراؿ النانب انا سويد رنيس 
بمنطةة عازلة ئ يماف  بناي العيانر الرروج منها، و ذا منطؽ عناري يدؿ على مغلؽ للعيانر مااط 

الذي يتتمنر الةانوف المةترح يجب أف يستبدؿ بالمة ” توطيف“ويدد على أف المة  ”.عةلية اإلبعاد
دؿ ، موتاًا أف اؿ بنود الةانوف تتادث عف ارتصع أ الا النةب مف بيوتهـ وررا ـ، و ذا النمط ي”ارتصع“

 على العةلية ائستعمارية لمعدي  ذا الةانوف، و و ما تـ تنقيذط فا اندا وجنوب إفريةيا. 

 8/11/2013، الخميج، الشارقة
 

 جماعة اإلخوان تخطط لمسيطرة عمى أوروبا والواليات المتحدة ": ليمامركز يروش" 29
اإلرواف المسلميف واثر  ة تاريض الغرب على جماعةيسرانيلاإلتوااؿ مرااز ا بااث ل االح النعاما

و و أاد -على تةديـ الدعـ لااومة ائنةصب فا مار. فةد زعـ "مراز يرويليـ لدراسات المجتمت والدولة" 
أف جماعة اإلرواف "ترطط للسيطرة على أوروبا والوئيات المتادة عبر  -إسرانيؿمرااز الباث الراندة فا 

 ؿ استغصؿ الهوامش التا تسمح بها الديمةراطية".زعزعة أسس النظـ السياسية فا الغرب، ومف رص
فا  إسرانيؿويترأسر دوري غولد الذي يغؿ فا الماتا مناب مندوب -وادعت وررة اادرة عف المراز 

أف مسلميف أميراييف  -بنياميف نتنيا و اسرانيلاإلا مـ المتادة وعمؿ مستيارًا سياسيًا لرنيس الوزراي 
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أذرع اإلدارة ا ميراية المرتلقة، وتمنها أجهزة أمنية  إلىف "تسللوا بالقعؿ مةربيف مف اإلرواف المسلمي
 اساسة".

ا سبؽ فا مار تسيقا مزاؿ واملت عنواف "بيف الديمةراطية  إسرانيؿوجاي فا الدراسة التا أعد ا سقير 
أ مية راوى  الغربية واإلسصـ" أف "مرطط الهيمنة على الغرب الذي يعاؼ علير اإلرواف المسلموف يولا

تعاظـ أعداد المدارس اإلسصمية فا أرجاي الوئيات  إلىإلرساي دعانـ نظاـ تعليما إسصما"، مييرة 
 المتادة.

 
 المجال التعميمي

ورالت الدراسة "إف إدارات المدارس اإلسصمية تارص على ربوؿ طصب مف أدياف أررى، مما يعرتهـ 
نت بعض المدارس اإلسصمية أنر سيتـ فرض تعلـ اللغة العربية للت ثر بدروس الدعوة اإلسصمية، اما أعل

ابتداًي مف القاؿ الةادـ". واذرت الغرب مف "التداعيات الرطيرة للااوة اإلسصمية التا تتوفر الاثير مف 
 ا دلة على انتيار ا فا أرجاي العالـ".

فتح اوار مت الاراات اإلسصمية،  إلىو اجمت الدراسة بيدة الرنيس ا ميراا باراؾ أوباما " نر دعا 
ووافؽ على ائتااؿ مت اإلرواف المسلميف. وانتةدت الدراسة بيدة "النرب الغربية التا تعد جماعة اإلرواف 
تمف الاراات المعتدلة"، معتبرة أف  ذط الجماعة " ا التا أرست دعانـ اإلسصـ المتطرؼ الذي انبثةت 

 عنر الجماعات الجهادية المرتلقة".
 عـ ائنةصبد

واعتبرت الدراسة أنر "ئ يوجد فرؽ بيف اإلرواف المسلميف فا اؿ مف مار وتونس وبةية الجماعات 
اإلسصمية المتطرفة"، زاعمة أنر ئ يماف لجماعة إسصمية أف تاتـر الديمةراطية  ف ريـ اإلسصـ تتنارض 

 بياؿ واتح مت ريـ الديمةراطية".
"النهز التاالاا الذي يبدير أوباما تجاط اإلسصمييف رد ثبت فيلر وأنر الةوؿ إف  إلىوذ بت الدراسة 

يستايؿ أف يادث تةارب بيف الغرب والاراات اإلسصمية"، ويددت على أف المالاة ا ميراية "تةتتا 
 تةديـ دعـ غير مادود لصنةصب الذي رادط وزير الدفاع عبد القتاح السيسا".

يش الماري "تروري مف أجؿ تماينر مف ارب ائستنزاؼ التا تينها وأوتات أف الدعـ ا ميراا للج
 ".إسرانيؿجماعة اإلرواف المسلميف ومف أجؿ التادي للجماعات اإلر ابية العاملة فا سيناي والتا تهدد 

أف القريؽ السيسا "يبدي رغبة ابيرة فا التةرب مف الغرب، متهمة إدارة  إلىولقتت الدراسة أنظار الغرب 
 بتعزيز عدـ ائستةرار عبر عدـ التعبير عف دعـ واتح لصنةصب". أوباما

 7/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : قطر حاولت ركوب الموجة اإلسالمية.. وفقدت حميًفا مركزًيا بسقوط مرسي"القومي"أبحاث األمن  30
تا يهدتها المنطةة ، الرميس، إف التغيرات الاسرانيلاإلراؿ تةرير اادر عف معهد أبااث ا مف الةوما 

لعبت فا السنوات ا ريرة فا سااة الابار دوًرا »فا القترة ا ريرة ستنعاس سلًبا على رطر، التا راؿ إنها 
 «.أابر مف اجمها وتمادت فا ذلؾ

تعؼ تيار اإلسصـ السياسا مف ي نر أف يجبر »أف  اسرانيلاإلوأتاؼ تةرير معهد أبااث ا مف الةوما 
اليًقا »أف رطر فةدت  إلى، مييًرا «ايز على الةتايا الدارلية، واتراذ سياسات أاثر اذًرااإلمارة على التر 
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دوف »أنها ااولت استعادة العصرات مت الةا رة  إلىولقت  بسةوط الرنيس المعزوؿ مامد مرسا.« مرازًيا
وف متوانمة مت اتراذ سياسات رارجية فا القترة المةبلة تا»، اما أاد أنر سيتعيف على الدواة «جدوى

 «.الةا رة، إذا اانت تريد الاقاظ على وتعها فا العالـ العربا
وجود  إلى، مييًرا «روة رطر ليست غير مادودة»أف  اسرانيلاإلوأاد تةرير معهد أبااث ا مف الةوما 

 «.اثيريف غير راتيف عف السياسات الرارجية حالمغامرةي والنييطة وائنتهازية لةطر فا المنطةة»
، ومف بيف «سلسلة التطورات الدارلية والرارجية أثرت بياؿ سلبا على وتت رطر»وتح التةرير أف وأ

أف  إلىعاًما، والذي أيار التةرير  33 ذط التطورات انتةاؿ السلطة فا الدواة لألمير تميـ، البالغ مف العمر 
التطوير الصزمة ئستتافة ا س  تدريجًيا للترايز على الةتايا الدارلية ومياريت» ناؾ مؤيرات على سعير 

، على اساب السياسات الرارجية المسرفة، التا تواجر انتةادات دارلية، فهناؾ فا اإلمارة 2020العالـ فا 
 «.مف يطالبوف فا أااديث مغلةة، بفنقاؽ ا مواؿ فا تطوير الطرؽ فا الدواة وليس فا لبناف

ااولت راوب الموجة »ار اإلسصـ السياسا، ووراؿ التةرير إف رطر استطاعت أف تنتبر لاعود تي
، بعد أف اانت عصراتها بمار متوترة على مدار «اإلسصمية، وائرتباط بالممثؿ ا برز لها حمار مرساي

 سنوات فا عهد الرنيس ا سبؽ مامد اسنا مبارؾ.
مليار  8زًيا حمناتر مت سةوط مرسا فةدت رطر اليًقا مرا»أنر  اسرانيلاإلوأاد معهد أبااث ا مف الةوما 

 «.دوئر فا ياؿ رروض ومنحي وردرة ابيرة على الت ثير فا الةا رة، ومف رصلها فا المنطةة
مت تؿ أبيب على مدار « عصرات مقتواة»، راؿ التةرير إف الدواة اافظت على فسرانيؿوعف عصراتها ب

اماس، أدت فا نهاية ا مر وعصرات رطر بفيراف و  2009سنوات، ولاف عملية الرااص المابوب فا 
على الرغـ مف ذلؾ، ففف رطر ئ ترقا استعداد ا إرامة عصرات علنية مت »لةطت العصرات بيف الدولتيف، و

 «.فا ااؿ حإثبات تؿ أبيب جديتها فا العملية السلميةي إسرانيؿ
رية، ايث ستاوف رطر ويرى التةرير أف التغيرات الدارلية والرارجية ستؤثر على السياسات الرارجية الةط

ُملَزَمة بموايمة سياساتها اإلرليمية بياؿ عاـ، وتجاط مار بياؿ راص، إذا اانت تريد الاقاظ على »
 «.وتعها فا العالـ العربا وعلى ردرتها على الت ثير

طالما لـ يةؼ النظاـ الماري على ردمير ففنر سيجد اعوبة فا ائبتعاد بياؿ اامؿ عف »وتابت التةريرل 
مساعدات الةطرية، أما إذا استةر الوتت فا مار بدوف أف يطرأ تغيير فا عصرات الدولتيف، سيقتؿ ال

حنظاـ الجنرائت الماريي المساعدات السرية التا أسرع جيراف رطر بتةديمها لر، مثؿ السعودية اإلمارات 
 «.الاويت

 8/11/2013، المصري اليوم، القاىرة
 

 يسرائيماإلالراغبين بالتجند لموحدات القتالية في الجيش حاد في نسبة  انخفاض"ىارتس":  31
، عف  بوط ااد فا نسبة اليباب اسرانيلاإلايقت معطيات رسـ الةوى البيرية فا الجيش ل 48عرب 

 .اسرانيلاإلالذيف يرغبوف فا التجند للوادات الةتالية فا الجيش 
اة، الرميس، نةلت عما واقتر اتيض اايقة " ارتس" التا نيرت  ذط التةارير فا مورعها على اليب

% مف 7003 أعرب، ايث 2013غير مسبوؽ فا دورة التجنيد الاالية الرااة بيهر تيريف ثانا 
 % فا القترة الموازية لها مف السنة الماتية،79المتجنديف استعدادا لصلتااؽ بالوادات الةتالية وذلؾ مةابؿ 

 لثصث الماتية.% رصؿ السنوات ا10انرقاض بنسبة  إلىمييرة 
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رلةهـ مف  ذط المعطيات، وفا مااولة لتبرير  ذا الهبوط  اسرانيلاإلونةلت الاايقة عف تباط فا الجيش 
اانت مت ثرة بارب "الرااص المابوب" التا  2010اف معطيات  اسرانيلاإلادعت ماادر فا الجيش 

المعطى الذي  إلىالنسبة تدريجيا  على غزة، واف تةديراتهـ اانت اف تنرقض  ذط اسرانيلاإلينها الجيش 
، اف تعؼ اليعور بالتهديد الذي اسرانيلاإلالعادية. وراؿ تابط ابير فا الجيش  ا ياـيعاس الوتت فا 

جانب ذلؾ تيير الماادر العسارية اف معطيات  إلىوغذي  ذا الجو،  اسرانيلاإلينعاس فا المجتمت 
 % فةط عف رغبتهـ فا التجند بالوادات الةتالية.67 أعربايث  %،70ورقت ايتا على ارؿ مف  2008

انرقاض اوافز الردمة فا الوادات الةتالية،  ناؾ ايتا انرقاض فا  إلىجانب المعطيات التا تيير  إلى
ذلؾ بتطور المنظومات  اسرانيلاإل%، ويبرر الجيش 43 إلى% 48الرغبة فا التجند لوادات المياة مف 

ظومة ائستربارات والتا تؤثر بدور ا على الردمة فا الوادات الةتالية التانلوجية مثؿ "السايبر" ومن
، اف التانولوجيا تلعب دورا و ناؾ اسرانيلاإلووادات المياة بياؿ راص. وراؿ متادث باسـ الجيش 

ا لدينا اسطورة المةاتليف فانن تآالتمنافسة بيف المنظومات التانولوجية وبيف الوادات الةتالية، ولاف اذا ما 
، الجنراؿ اورنا اسرانيلاإلمف جانبها اعتبرت رنيسة رسـ الةوى البيرية فا الجيش  نوجر تربة ئنقسنا.

% و ا اافية لااجات الجيش 70بربيباي، المعطيات، اف مستوى الرغبة فا الةتاؿ يدور اوؿ نسبة 
ساس بتصيا التهديدات ائا إلى، مؤادة ترورة الاقاظ على رمزية الةتاؿ عمؿ بطولا ومييرة اسرانيلاإل

 .  إسرانيؿالعسارية التا تواجر 
 8/11/2013، 48عرب 
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على  اسرانيلاإل ز انقجار واؼ بالعنيؼ مساي الرميس يارع "دفنا" فا "تؿ أبيب" وسط الاياف  لالسبيؿ
ا نباي اوؿ طبيعة  ذا ائنقجار بينما ريـ الروؼ والهلت  ، وتتاربتاسرانيلاإلمةربة مف مةر وزارة الجيش 

 على سااف تلؾ المنطةة ربؿ معرفتهـ لمادر ائنقجار.
ا انقجرت وسط إسرانيلوذار المورت ائلاترونا لاايقة "يديعوت أارونوت" أف سيارة تعود لمدعا عاـ 

 "تؿ أبيب" دوف وروع إاابات.
المنطةة تاسًبا مف عملية فدانية وسط تجمهر  إلىت اإلسعاؼ وفا أعةاب الاادث، اترت عيرات سيارا

 ة.يسرانيلاإلفرؽ مف اليرطة  إلىالعيرات مف سااف المنطةة للوروؼ على مادر ائنقجار باإلتافة 
ة رطر ا يسرانيلاإل" مؤرًرا عاابات المافيا بياؿ ابير ايث عد المقتش العاـ لليرطة إسرانيؿوتنيط فا "

 نظيمات القلسطينية.موازًيا لرطر الت
 8/11/2013، السبيل، عم ان
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ز ير أندراوسل أعلف ممثؿ سلطة الجمارؾ فا باث برلمانا بادر لر النانب مامد براة، رنيس –الناارة 
إرسالية مردرات عبر  160مارؾ تتبط بالمعدؿ يهريا اللجنة البرلمانية لماافاة المردرات، أف سلطة الج

أننا أماـ ظا رة مةلةة، واتى اآلف مف الاعب السيطرة عليها اليا اما  إلىالبريد، فا ايف أيار براة 
 يباة ائنترنت.  إلىيبدو، إذ أف بيت المردرات انتةؿ مف ا اياؾ 
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فا الجمارؾ، إيهود اورطاؿ، إّف دانرة الجمارؾ وراؿ رنيس رسـ العمليات فا طارـ ماافاة تهريب المردرات 
مف  ذط اإلرساليات  %70البصد، واسب التةديرات، ففف  إلىإرسالية مردرات  160تتبط يهريا بالمعدؿ 

يتـ يراؤ ا عبر يباة ائنترنت، ويجري الاديث عف اميات اغيرة جدا، مثؿ غراميف اواانيف، ومردرات 
، وأف مثؿ  ذط المردرات تاؿ مف اسبانيا وبريطانيا و ولندا ’ائغتاابمردر ‘أررى منها ما يعرؼ باسـ 

 وتاوف اإلرسالية مسجلة على اسـ طالبها. 
إنر يوجد ارتقاع  إلىوأيار مندوب اليرطة فا الجلسة، مسؤوؿ رسـ ا بااث فا رسـ ماافاة المردرات، 

موارت بيت المردرات.  إلىة الواوؿ فا ائتجار بالمردرات الرطيرة عبر ائنترنت، بسبب السرية وسهول
 إلىبدورط راؿ مندوب وزارة الةتاي، إف الوزارة أعدت ميروع رانوف يسمح بمنت واوؿ رواد يباة ائنترنت 

وجود ظا رة بيت أدوية مزيقة، و ا فا الوارت  إلىموارت بيت المردرات، فا ايف أيار ممثؿ وزارة الااة، 
 مردرات. 

 8/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 المسألة المبناني ة معقدةأكد أن  2000 سنةجنوب لبنان  من االنسحاب: "والال" 34
 إسرانيؿز ير أندراوسل ُتوااؿ مرااز ا بااث التابعة للمؤسسة العسارّية وا جهزة ا منّية فا  -الناارة 

ينّاب فا فهـ إستراتيجّية مااوئتها الاثيثة لسبر أغوار ازب اهلل اللبنانّا، وُيصاظ أّف جّؿ ائ تماـ 
 الازب فا اّؿ ما يتعّلؽ بالارب ائستربارّية السرّية بيف الطرفيف. 

اإلربارّي، أفا إيسراروؼ أّف رنيس ’ WALLA‘وفا  ذا السياؽ رأى مالؿ اليؤوف العربّية فا مورت 
ب باورة أاادية العصرات مت لبناف، ايف انسا 2000إيهود باراؾ، رطت فا العاـ  اسرانيلاإلالوزراي 

الجانب، ولاّف السنوات التا تلت  ذا ائنسااب واتى يومنا  ذا أّادت على أّف المس لة اللبنانّية معةدة 
وُمراّبة أاثر باثير مّما فار فير اّناع الةرار فا تؿ أبيب، وتبيّف أيًتا أّف ازب اهلل يوااؿ إرساؿ أذرعر 

 . اسرانيلاإلدارؿ المجتمت  إلىالطويلة 
إنياي مورت باللغة العربّية لمواجهة مورت  إلى اسرانيلاإلذلؾ، اتطر جيش ائاتصؿ  إلىتافة باإل

 يف. يسرانيلاإلالمواطنيف  إلىاإلنترنت الذي أرامر ازب اهلل باللغة العبرّية وتوّجر عبرط 
اور الًمّعد على اإلنترنت إّنر فا رطوة مقاجنة أني  الازب المورت المذ’ يديعوت أارونوت‘وراؿ مورت 

الرأي العاـ  إلىأّف  ذط  ا المّرة ا ولى التا يةوـ فيها أاد التنظيمات بالتوجر مبايرة  إلىللدعاية، ئفًتا 
. وأتاؼ أّف المورت المرزوف فا إيراف، يعرض سلسلة مف ا ربار والتاةيةات عف الجيش اسرانيلاإل
ة على تةارير وأربار عف المقاوتات مت ، عصو إسرانيؿوعف المنظومة السياسّية فا  اسرانيلاإل

 القلسطينييف، وأنباي عّما يجري مف يؤوف دارلّية فا الدولة العبرّية. 
 8/11/2013، القدس العربي، لندن
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، والتػا تتعػرض باسػتمرار للةاػؼ ةلصجنػيف فػا سػورياستيهد فلسطينياف أمس ا ربعػاي فػا مريمػات ا لغزة
 والهجمات، فيما تادثت أنباي عف بوادر لقتح الاواجز التا تعيؽ التارؾ فا مريـ اليرموؾ.

، بػ ف اليػاب إبػػرا يـ عبػد القتػاح حااػوؿي استيػهد نتيجػػة ةوأفػادت مجموعػة العمػؿ مػف أجػػؿ فلسػطينيا سػوري
ى ميػػػارؼ مرػػػيـ درعػػػا لصجنػػػيف، فيمػػػا استيػػػهد اليػػػاب رالػػػد اسػػػتهدافر مػػػف رنػػػاص فػػػا الجػػػيش النظػػػاما علػػػ
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رػػػبصوي مػػػف سػػػااف مرػػػيـ جرمانػػػا متػػػ ثرا بجرواػػػر التػػػا أاػػػيب بهػػػا جػػػراي سػػػةوط رذيقػػػة فػػػا منطةػػػة الاجػػػاز 
 بدميؽ.

وأيػػػارت المجموعػػػة إلػػػى ا وتػػػاع اإلنسػػػانية الم سػػػاوية فػػػا ظػػػؿ نةػػػص المػػػواد ا ساسػػػية والطبيػػػة واسػػػتمرار 
 على التوالا. 115مات ورااًة اليرموؾ الذي يدرؿ لليوـ الػ الااار على اافة المري

7/11/2013القدس، القدس،   
 

  الغربية في بالضفة فمسطينيين استشياد شابين 36
جنود ائاتصؿ النار علير بػالةرب مػف اػاجز زعتػرة  إطصؽاستيهد ياب فا الثصثيف مف عمرط، إثر  لنابلس

 .العساري جنوب نابلس مساي الرميس
وابلغت اليرطة ائسرانيلية الااقييف المتواجديف عند ااجز زعتػرة العسػاري عنػد اػوالا  التاسػعة والناػؼ 

، اف الياب الػذي استيػهد عنػد الاػاجز، مسػاي،  ػو جمػاؿ الػديف عػودة ح عامػاي مػف رريػة  30مف مساي اليـو
 مراة رتاي جنيف.

 ئ زاؿ ياتقظ بجثة اليهيد. إلسرانيلااجهة فلسطينية، اوف الجيش  أيةولـ تؤاد  ذط المعلومة مف 
سػػرانيلية، أف الجػػيش اإلسػػرانيلا فػػتح النػػار اتجػػاط اليػػاب عػػودة بػػزعـ أنػػر أطلػػؽ  وذاػػرت ماػػادر فلسػػطينية وا 

 أف أعلػػف أفالنػػار ناػػو مجموعػػة مػػف الجنػػود والمسػػتوطنيف جنػػوب نػػابلس، لاػػف الجػػيش ائسػػرانيلا مػػا لبػػث 
 اانوا فا يارع جنوب نابلس. إسرانيلييفاو نارية ن ألعابا أطلؽ أفالياب رتؿ بعد 

ورغػػػـ رػػػوؿ النػػػاطؽ باسػػػـ اليػػػرطة بػػػاف اليػػػاب اطلػػػؽ العابػػػا ناريػػػة ائ اف بيػػػاف الجػػػيش ائسػػػرانيلا ادعػػػى اف 
 الياب "فتح النار ناو ماطة اافصت ررب مستوطنة ارنيؿ مستردما سصاا يدويا".

ر واالػػة ائنبػػاي القرنسػػية، "اف الةػػوات ائسػػرانيلية ورػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ اليػػرطة مياػػا روزنقيلػػد، امػػا نةلػػت عنػػ
فتات النار على القلسطينا بعد اطصرػر العابػا ناريػة باتجػاط اسػرانيلييف اػانوا فػا يػارع جنػوب مدينػة نػابلس، 

 متيقا اف القلسطينا "رتؿ على القور".
رتػػر ئطػصؽ نػار مػػف عامػػا مػف سػااف الرليػػؿ، الليلػة، جػراي تع 23امػا استيػهد اليػاب أنػػس فػؤاد ائطػرش 

وزعػـ جػيش ائاػتصؿ أف  ربؿ روات ارس الادود ائسرانيلا علػى اػاجز "الاػونتينر" يػماؿ يػرؽ بيػت لاػـ.
الياب ااوؿ طعف أاد الجنود على الااجز، فةاـ جندي بػفطصؽ النػار اػوبر بيػاؿ مبايػر ممػا أسػقر عػف 

 ااابتر بجروح رطيرة فا بطنر ادت الى استيهادط.
ف أف سػػػيارات ائسػػػعاؼ  رعػػػت الػػػى الاػػػاجز، ورػػػاـ جنػػػود ائاػػػتصؿ بفغصرػػػر أمػػػاـ اراػػػة وذاػػػر يػػػهود عيػػػا

 المرابات.
8/11/2013، وكالة سما اإلخبارية  
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د اػصح، رنػيس أدانت ماامػة الاػلح فػا الةػدس اػباح أمػس الرمػيس اليػي  رانػل ػ ز ير أندراوس الناارة
الاراة اإلسصمّية فا الدارؿ القلسطينّا بتهمػة التاػريض علػى العنػؼ، فيمػا برأتػر مػف تهمػة التاػريض علػى 
العناػػرية، وذلػػؾ فػػا جلسػػة عةػػدت اػػباح أمػػس فػػا الملػػؼ المعػػروؼ باسػػـ ملػػؼ حرطبػػة واد الجػػوزي مػػف 

ـ جػزي مػف المسػجد ا راػى، ، الذي جاي على رلقيػة جريمػة ائاػتصؿ بهػد16/2/2007أاداث يوـ الجمعة 
 . 6/2/2007طريؽ باب المغاربة بتاري  
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ورػػاؿ اليػػي  امػػاؿ رطيػػب نانػػب رنػػيس الاراػػة اإلسػػصمية إّف جلسػػة أمػػس  ػػا جػػزي مػػف الةػػة فػػا مسلسػػؿ 
طويؿ اسمر مطاردة والتتييؽ على اؿ مػف يػدافت عػف الةػدس والمسػجد ا راػى المبػارؾ واػؿ  ػذط الملقػات 

مػا سػيظؿ رابعػا فػا أرورػة يراد مف رصلها ترويؼ  وتر يب اػؿ مػف يػدافت عػف ا راػى أّنػر سػتتـ مصاةتػر وا 
ْف ااف فا جانب منر إدانة والجانب اآلرر تبرنة  الماااـ أو فا السجوف. وأتاؼل فيما يتعلؽ بةرار أمس وا 

ف العطػاي لف يغير مف رناعتنا فا الاراة اإلسصمية أو رناعة اليي  اصح مف ترورة ائستمرار بالمزيػد مػ
 دفاًعا عف اةنا امسلميف وعرب وفلسطينييف فا المسجد ا راى المبارؾ، على اّد تعبيرط. 

8/11/2013القدس العربي، لندن،   
 

 ويغمق مكاتب "القدس لمتنمية" لمدة عامالقدس والناصرة ب األقصى" عمارة" االحتالل يقتحم 38
 7/11/2013ربػػؿ ظهػػر يػػـو الرمػػيس   رانيليةاإلسػػارػػتاـ العيػػرات مػػف الةػػوات الرااػػة ورجػػاؿ المرػػابرات 

الاواسيب والعديد مػف ملقػات  أجهزةوالمةدسات فا الناارة ، وراموا بماادرة  ا راىماتب مؤسسة عمارة 
ورصؿ ذلؾ ااتجزوا الموظقيف ومنعو ـ مف أي عمؿ او اتااؿ، فا السياؽ نقسر ارتامػت رػوات  المؤسسة،

 ا امػػرمرػػابرات ماتػػب المؤسسػػة فػػا الةػػدس ورػػاموا بتيػػميعر باليػػمت ائاػػتصؿ فػػا الةػػدس مدعمػػة بػػ جهزة ال
غصرر لمدة يهر.  وا 

مؤسسػة الةػدس “مااتػب  اإلسػرانيلافا السياؽ متاؿ ارتامت ظهػر الرمػيس وبػالتزامف رػوات مػف ائاػتصؿ 
 الاانف فا تااية البريد فا الةدس الماتلة، ومف ثـ أغلةتها المؤسسة لمدة عامؿ اامؿ.” للتنمية

7/11/2013مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 حمقات تعميم ومراكز تجم ع إلفشال مخط طات التيويد ..األقصىالمسجد مصاطب العمم في  39
ناثػًا أيل راـ اهلل ػ يو بػا  مػت إيػرارة اػؿ اػباح تتػز سػااات المسػجد ا راػى بمنػات القلسػطينييف ذاػورًا وا 

الةػػات علػػـ مرتلقػػة، تسػػعى إلايػػاي الػػدور العلمػػا لةبلػػة المسػػلميف مػػف فنػػات عمريػػة متنوعػػة ينتػػموف الػػى 
ا ولػى، إلػػى جانػب تاةيػػؽ االػة تواجػػد لمواجهػة أيػػة ارتاامػات متورعػػة مػف الجػػيش اإلسػرانيلا أو المتيػػّدديف 

 اليهود.
ورػػػػاؿ اامػػػػت نعامنػػػػة، مػػػػدير مؤسسػػػػة عمػػػػارة ا راػػػػى والمةّدسػػػػات الةانمػػػػة علػػػػى الميػػػػروع، ليونايتػػػػد بػػػػرس 

، بعػػد وجػػود ااجػػة ملّاػػة مػػف 2010إايػػاي ميػػروع ماػػاطب العلػػـ جػػرى فػػا آذار/مػػارس “وناؿ، إف إنترنايػػ
القراغ فا المسػجد ا راػى مػف الاػباح للمغػرب يسػتغلها المتطرفػوف ئرتاػاـ ا راػى والترريػب بػر، فتةػرر 

ماػاب العلػـ ميػروع “وأوتػح نعامنػة أف  ”.إعادة إاياي الميروع لنير العلـ والرباط والتادي فا آف وااػد
مف الطلبة يتوافدوف على المسجد مف ا اد إلى الرميس  600طالبًا وطالبة، واليوـ يتـ أاثر مف  30بدأ بػ

 ”.ليدرسوا العلوـ المرتلقة على أيدي اوادر مف المدّرسيف والعلماي
ناؿ، إف ورػػاؿ أاػػد الميػػرفيف الميػػدانييف علػػى الةػػات العلػػـ، طلػػب عػػدـ ذاػػر اسػػمر، ليونايتػػد بػػرس إنترنايػػو 

تاةؽ  دفيف أساسييف أولهما إاياي دور المسجد ا راى فا اإليعاع المعرفا والدينا اما “مااطب العلـ 
ااف فا السابؽ منارة علمية تستةطب طلبة العلـ والعلماي، إلى جانػب تػماف تواجػد أعػداد ابيػرة إلفيػاؿ أي 

رامة ما يعرؼ بهياؿ سليمافمااولة للمساس بالمسجد مف ربؿ متطرفيف يهود يااولوف  دـ المس  ”.جد وا 
8/11/2013القدس العربي، لندن،   
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 طفاًل فمسطينًيا خالل أسبوعين 33االحتالل اعتقل : رسمي تقرير 40
اظهػػػر تةريػػػر فلسػػػطينا رسػػػما أف رػػػوات ائاػػػتصؿ اإلسػػػرانيلا اعتةػػػؿ ثصثػػػة وثصثػػػيف طقػػػص فلسػػػطينا رػػػصؿ 

 الناؼ ا وؿ مف اليهر الاالا.
الاادر عف وزارة اإلعصـ فا ااومة راـ اهلل أف روات ائاتصؿ اػعدت مػف اعتػداياتها باػؽ وأيار التةرير 

 طقًص. 33ا طقاؿ القلسطينييف، رصؿ الناؼ ا وؿ مف يهر تيريف أوؿ حأاتوبري، ايث اعتةلت 
لػػدى وبػػيف التةريػػر أف عيػػرات القتيػػة أاػػيبوا بجػػروح مرتلقػػة مػػف ربػػؿ رػػوات ائاػػتصؿ ورطعػػاف المسػػتوطنيف 

 اعتدانهـ عليهـ.
عامػاي فػػا  18طقػًص، تةػؿ أعمػػار ـ عػف ح  250امػا ويبلػغ عػدد الةااػػريف الماتجػزيف فػا سػػجوف ائاػتصؿ 

ي طقػؿ، 9500ولغاية نهايػة يػهر ايلػوؿ الماتػا ح 2000ايف بلغ مجموع اائت اعتةاؿ ا طقاؿ منذ عاـ 
 طقًص. 476العاـ إذ بلغ  ورد لواظ تااعد فا عدد اائت اعتةاؿ ا طقاؿ منذ بداية  ذا

8/11/2013الدستور، عمان،   
 

 التحريض ضد االحتاللتيمة ب من نشطاء "فيسبوك"مقدسيا   30 نحواالحتالل يعتقل  41
ذارت ماادر فلسطينية اف روات ائاتصؿ نقذت الليلة الماتية وفجر يوـ الرميس املة اعتةائت ل الةدس

 30واسػػب الماػػػادر فػػػاف  ػػػذط الاملػػػة طالػػػت ناػػػو  جتمػػػاعا.واسػػعة اسػػػتهدفت نيػػػطاي موارػػػت التوااػػػؿ ائ
 مةدسيا ناقهـ مف القتيات.

واسػػػب اػػػقاة "عناتػػػا نيػػػوز" علػػػى مورػػػت التوااػػػؿ ائجتمػػػاعا "فيسػػػبوؾ" فػػػاف الاملػػػة التػػػا نقػػػذ ا الجػػػيش 
ووادات مف المسػتعربيف، جػايت امػا يبػدو بػدعوى ريػاـ نيػطاي موارػت التوااػؿ ائجتمػاعا بػالتاريض تػد 

 ؿ فا منطةة الةدس والتقة الغربية اما ادعت روات ائاتصؿ موررا.ائاتص
وايػػار الػػى اف  ػػػذط الاملػػة يػػػملت يػػباف وفتيػػات مػػػف منػػاطؽ اػػػور بػػا ر، الطػػور، سػػػلواف، اليػػي  جػػػراح، 

عناتػػا، العيزريػػة، اقػػر عةػػب، موتػػاا اف معظػػـ مػػف تػػـ اعتةػػالهـ -يػػعقاط، مرػػيـ يػػعقاط، تػػااية السػػصـ
 .ت التوااؿ ائجتماعا "فيسبوؾ"، ويعملوف فا مةا ا انترنتيديروف اقاات على موار

8/11/2013القدس، القدس،   
 

 الفمسطينية ندوة ل  "مسارات" في بيروت تؤكد أىمي ة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير 42
راـ اهللل أاػػػدت مجموعػػػة مػػػف اليراػػػيات القلسػػػطينّية المةيمػػػة فػػػا لبنػػػاف علػػػى أ مّيػػػة إعػػػادة بنػػػاي مؤسسػػػات 

ايػاي الميػروع منظ مة التاريػر القلسػطينّية، لمػا تيػالر مػف تػرورة وطنّيػة إلعػادة ترتيػب البيػت القلسػطينا وا 
الوطنا، وما يعنير ذلؾ مف التمسػؾ بػالاةوؽ وا  ػداؼ القلسػطينّية، وراواػًا اػؽ اليػعب القلسػطينا فػا 

نجػاز ائسػتةصؿ الػوطنا واةػر فػا  عػودة الصجنػيف إلػى ديػار ـ التػا تةرير مايرط بفرامة الدولة القلسػطينّية وا 
روا منها.  ُ جِّ

اما أاد المتادثوف علػى أ مّيػة مورػت لبنػاف فػا الػدفاع عػف اةػوؽ القلسػطينييف، وراواػًا اػؽ العػودة إلػى 
روا منها.  ديار ـ التا ُ جِّ

اػػػػصاها،  ف المطالبػػػػة بفعػػػػادة بنػػػػاي  وطالػػػب بعػػػػض الاتػػػػور بائاتقػػػػاي بالاػػػػديث عػػػػف تقعيػػػؿ المنظمػػػػة وا 
ـُ منر مطالبة بفيجاد منظمة تارير بديلة أو موازية.المؤ  وبينوا أنر يماف لقلسطينيا لبناف لعب  سسات رد ُيْقَه
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دور مف رصؿ انترابات اللجاف اليعبّية، والعمؿ على إجػراي انترابػات للمجلػس الػوطنا، ئ سػيما وأف  نػاؾ 
 ربوئ لبنانيًا مبدنيا بهذا الادد.
يجػري فػا سػورية وتػ ثيرط علػى الصجنػيف القلسػطينييف، وطػالبوا بائرتةػاي إلػى  وتطرؽ الاتور إلػى أ مّيػة مػا

 مستوى مواجهة المراطر والتاديات التا تواجر الصجنيف  ناؾ ومناطؽ أررى.
جاي ذلؾ رصؿ ندوة نّظمها المراز القلسطينا  بااث السياسات والدراسات اإلستراتيجّية "مسػارات" بالتعػاوف 

جنػػيف "عانػػدوف" لنةػػاش وثيةػػة "إعػػادة بنػػاي مؤسسػػات منظمػػة التاريػػر القلسػػطينّية" الػػذي مػػت مراػػز اةػػوؽ الص
أعػػدتها مجموعػػػة دعػػػـ وتطػػػوير مسػػػار الماػػػالاة القلسػػػطينّية، وذلػػؾ فػػػا فنػػػدؽ "اػػػراوف بػػػصزا" فػػػا العااػػػمة 

 اللبنانّية بيروت.
والمؤسسػػػات ا  لّيػػػة  يراػػػّية فلسػػػطينّية مّثلػػػت مرتلػػػؼ القاػػػانؿ والقعاليػػػات 70واتػػػر النػػػدوة أاثػػػر مػػػف 

 والتجمعات والمريمات القلسطينّية فا لبناف.
8/11/2013األيام، رام اهلل،   

 
 عمى روحيا الفاتحة إن لم توق ع الوثيقة": حماس ستقرأ غزةحركة "تمرد  43

تنتهػا مسػاي اليػـو المهلػة ا ريػرة التػا مناتهػا اراػة "تمػرد غػزة" للااومػة فػا رطػاع ل عروبة عثمػاف -غزة 
 ائثنػػيفبةيػػادة اراػػة "امػػاس"، ربػػؿ أف يبػػدأ العػػّد التنػػازلا لتػػدّفؽ المعارتػػيف لاامهػػا إلػػى يػػوارع غػػزة غػػزة 

 المةبؿ، معلنيف العاياف المدنا.
والمهلػػػة ا ريػػػرة  ػػػا مبػػػادرة أ ػػػدتها "تمػػػرد غػػػػزة" إلػػػى جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة والقاػػػانؿ القلسػػػطينية، ا اػػػػد 

لتناػػػرؼ عػػػف إدارة دفّػػػة رطػػػاع غػػػزة لاػػػيف ائاتاػػػاـ لاػػػندوؽ الماتػػػا، لماااػػػرة امػػػاس وتنايتهػػػا جانبػػػًا 
ائنترابات الرناسية والتيريعية. واّملت المبادرة "امػاس" واػد ا مسػؤولية ائنةسػاـ القلسػطينا، ولػـ تتعػّرض 

 ولو بالمة واادة للطرؼ "القتااوي".
"، أف اماس "ستةرأ على رواها وفا اديٍث لػ"ا ربار"، أاد إياد أبو روؾ، الناطؽ اإلعصما باسـ "تمرد غزة

القاتاػػة إف لػػـ تورّػػت الوثيةػػة"، رػػانًصل "اينهػػا تاػػوف اػػّؿ الريػػارات رػػد نقػػذت، ولػػف يتبػػؽ  أمامنػػا أي ريػػار سػػوى 
 المةبؿ، ومف رصلها سوؼ نجبر الاراة على ائناياع لنا وتنقيذ مطالب اليعب". ائثنيفالةياـ بالثورة 

لتػقة، يجيػب أبػو روؾل "اراػة تمػّرد ولػدت فػا غػزة، ولػو اانػت ااومػة واوؿ رار التمرد على غّزة دوف ا
راـ اهلل تسػػعى إلفيػػاؿ ائنترابػػات، لتمردنػػا عليهػػا وعلػػى اػػّؿ عناػػر فيهػػا، لاػػف العػػالـ يعلػػـ جيػػدًا أف راـ اهلل 

 دعت مرارًا وتارارًا اماس للرجوع إلى ائنترابات، لاف دوف جدوى".
لتمّرد على سلطة "فتح" التا اّولت راـ اهلل مف برااف غتب علػى الماتػؿ، أسباٌب اثيرٌة بفماانها أف تايا ا

إلى منطةة يبر رالية مف سصح المةاومة، فتًص عف تعبنػة سػجونها بالمةػاوميف وا سػرى الماػرريف، وعبػث 
 أجهزتها ا منية اتى بجنازات اليهداي، غير أف "تمرد غزة" ئ تُبار أي سبب أو تعّطش لذلؾ.

8/11/2013بيروت، األخبار،   
 

 االقتصاد التركي % من صادرات 3ساىم بنسبة تفي تركيا  الفمسطينيةالجالية  44
أاد نانب رنيس جمعية رجاؿ ا عماؿ القلسطينييف ا تراؾ مامد الهمػص، أف الجاليػة القلسػطينية ل اسطنبوؿ

ة مػػف اػػادرات ائرتاػػاد فػػا ترايػػا التػػا يةػػارب عػػدد ا ألقػػا عانلػػة فلسػػطينية، تسػػا ـ بناػػو ثصثػػة فػػا المانػػ
 التراا.
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وراؿ "على الرغـ مف اندماج  ذط العانصت بياؿ اامؿ فا المجتمت التراا ومسا متها، ئزالت تاافظ علػى 
انتمانها القلسطينا، ليس فةط مف رصؿ أنيطتها ائجتماعية والثةافية، بؿ وأيتا مف رصؿ اسػتمرار ا تةويػة 

 نتمايات الازبية أو القاانلية".عصراتها البينية بغض النظر عف ائ
وذاػػر الهمػػص فػػا تاػػرياات رااػػة لػػػ "رػػدس بػػرس" أنػػر متػػى علػػى العػػانصت القلسػػطينية فػػا ترايػػا ورػػت 
طويؿ، وأف أغلبهـ مف رريجا الجامعػات الترايػة، وياملػوف يػهادات جامعيػة ورػد انرػرط أغلػبهـ فػا عجلػة 

 ؤسسات ارتاادية ترمة.ائرتااد التراا فا فنة رجاؿ ا عماؿ ومسؤوليف عف م
8/11/2013، قدس برس  

 
 الدولة يواكب مسار بناء: بناء االقتصاد الفمسطيني "تايمز الفايننشالتقرير ل " 45

لنػدف ػ نيػرت اػايقة القايننيػاؿ تػايمز تةريػرا عػف الوتػت ائرتاػادي فػا ا راتػا القلسػطينية وعػف رغبػة 
اػػب المسػػار السياسػػا الػػذي يهػػدؼ إلػػى إرامػػة دولػػة القلسػػطينييف فػػا بنػػاي ارتاػػاد مسػػتةؿ عػػف إسػػرانيؿ، يوا

 فلسطينية مستةلة.
لػى معػدئت  لػى انتيػار واسػت للقةػر، وا  وأيار التةرير إلى عجػز الميزانيػة، التػا تػدير ا السػلطة القلسػطينية، وا 

 فا المنة بيف اليباب. 40البطالة العالية بيف القلسطينييف، ايث تبلغ 
ياسييف فلسطينييف رولهـ إف المطلػوب  ػو تػوفير ا سػس لبنػاي ارتاػاد ونةلت الاايقة عف رجاؿ أعماؿ وس

 فلسطينا منقؾ عف إسرانيؿ، بالموازاة مت المسار السياسا لبناي الدولة.
 مليارات دوئر إلنعاش ائرتااد القلسطينا. 4ويرا ف المسؤولوف فا السلطة القلسطينية على مرطط بةيمة 

برى لمستثمريف أجانب وبمساعدة الدوؿ الماناة، مف بينها التنةيػب عػف ويتمثؿ المرطط فا إنجاز مياريت ا
 الغاز فا رطاع غزة.

ولاف المراوؼ، اسب القايننياؿ تايمز، مػف أف تػؤثر ائتػطرابات السياسػية وتعطػؿ المقاوتػات مػف أجػؿ 
 السصـ على إنجاز  ذط المياريت، وتؤرر انتعاش ائرتاادي القلسطينا.

8/11/2013رأي اليوم، لندن،   

 

 عمى المستعمرات اإلسرائيمية بالحفاظوروبي األ  دوراليكشف كتاب ل "مؤسسة الدراسات"  46
، اػػػدر الاتػػػاب "ائتاػػػاد ا وروبػػػا والمسػػػتوطنات اإلسػػػرانيلية مػػػف الػػػدعـ إلػػػى رػػػرار المةاطعػػػة"تاػػػت عنػػػواف 

منظمػة  22ريػرًا أعّدتػر السادس مف سلسػلة "تةػارير مرتػارة" حمؤسسػة الدراسػات القلسػطينيةي. يتػـ المؤلّػؼ تة
أوروبية يايؼ عػف دور مؤسسػات اػناعية وماليػة أوروبيػة فػا الماافظػة علػى المسػتعمرات اإلسػرانيلية فػا 
ا راتػػػا القلسػػػطينية. اػػػذلؾ، ييػػػير الاتػػػاب با ررػػػاـ إلػػػى تةػػػديـ دوؿ ائتاػػػاد ا وروبػػػا تسػػػهيصت ئسػػػتيراد 

رقها الرسمية. وياتوي الاتػاب علػى وثيةػة اػدرت أريػرًا منتجات المستعمرات وتسويةها، رصفًا لما تظهرط موا
 .2014عف "ائتااد ا وروبا" بورؼ التعامؿ مت المستعمرات اإلسرانيلية ابتداًي مف 

8/11/2013األخبار، بيروت،   
 

 في رفح" يريب"تبيارات  أنفاق و  تدميرالمصري:  الجيش 
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س، إف عناار ارس ادود بنطاؽ الجيش الثانا راؿ المتادث العساري، العةيد أامد مامد علا، الرمي
الميدانا، وّجهت تربة راسمة جديدة للمهربيف على ائتجاط ائستراتيجا اليمالا اليررا، بالتنسيؽ مت 

 الهينة الهندسية للةوات المسلاة.
أنقاؽ فا مدينة رفح ُتستردـ فا أعماؿ  ، أنر تـ ااتياؼ وتدمير "فيس بوؾ"وأوتح، فا اقاتر على 

آئؼ لتر سوئر،  بيارات ورود تاتوي على  ، و"أفراد، بتانت غير رالاة الرسوـ الجمراية"تهريب 
 اما دّمرت يباة الرراطيـ المستردمة فا تهريب الورود مف تلؾ البيارات.

 //المصري اليوم، 
 
 قومي المصرياألمن البتفريط  لقناة السويس شركة سيجال الصييونية: حماية المسمموناإلخوان  

ظهرت أمس فتياة جديدة و ا السماح ليراة ت ميف مصاا رالت جماعة اإلرواف المسلميف فا مارل 
نزاؿ جنود ا ب سلاتهـ فا جزيرة تيراف  اهيونية حسيجاؿي أف تاما سقًنا أثناي عبور ا رناة السويس، وا 

دير اليراة  و راند البارية اارثة إذا علمنا أف م إلىالمارية فا البار ا امر، وتتاوؿ القتياة 
ة السابؽ الذي أمر بالهجوـ على السقينة التراية حمرمرةي التا اانت تريد اسر الااار عف غزة، يسرانيلاإل

جنديًّا  ورتؿ  ا سابؽ، راد  جوًما على السويس سنة إسرانيلوأف مستيار ا  و راند عساري 
اة مف "النت"، والسؤاؿ  و أيف أجهزة المرابرات العسارية ماريًّا، وبمجرد نير الربر تـ اجب مورت الير 

والعامة وأيف الجيش الماري؟ إف ذلؾ تقريط فا ا مف الةوما الماري، و ؿ يعجز الجيش عف اماية 
السقف المارة فا الةناة؟ أـ أف يغلر السيطرة على الااـ وائنغماس فا السياسة، وائستنساد على اليعب 

 عة والنهتة ورمسيس وفتح دلجا ونا يا وارداسة أ ـ مف ا مف الةوما؟ورتلر فا مورعة راب
ذا أتقنا  وتابت بياف اادر عف الجماعةل  ذط القتياة فتياة تعارد الااومة الباطلة مت يراة  إلىوا 

، و ذط اليراة مف أذرع المنظمة اسرانيلاإلعصرات عامة أمرياية يدير ا اهاينة ردـ بعتهـ فا الجيش 
ة فا أمرياا "إيباؾ" مف أجؿ تاسيف وتسويؽ ائنةصب العساري القايا لدى السياسييف الاهيوني

والبرلمانييف ا مرياييف، مةابؿ أمواؿ تدفعها الااومة لليراة مف دمنا وعررنا وروتنا، ا مور التا تةطت 
الثمف  و أمف  بارتماي ائنةصبييف فا أاتاف الاهاينة للااوؿ على رتانهـ ورتاي ا مريااف ولو ااف

 مار الةوما ومستةبؿ يعبها وأجيالها.
 //إخوان اون الين، 

 
 "سيرفر" الشركة الصييونية المكمفة من السيسي بتأمين القناة يسقطونقراصنة  

نجح رراانة الثورة المارية فا إسةاط السيرفر الراص بمورت اليراة الاهيونية ل مامد عبد العزيز
السويس وتـ أيًتا الااوؿ على اور لاااب اليراة  رناةعها السيسا لت ميف التا تعاوف م 

 تابط فا الموساد الاهيونا. ويدعى 
وتـ تعطيؿ السيرفر بايث يمنت أيًّا مف أعتاي اإلدارة الدروؿ والتعديؿ على بيانات المورت، موتايف أف 

 السيرفر سةط فا عدة بلداف عربية أررى وليس مار فةط.
 //الين،  أونإخوان 

 
 تحمق فوق رفح مصريةطائرات  
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و ذط ليست المرة ا ولى التا  أيرؼ الهورل الةت طانرات مارية فوؽ أجواي مدينة رفح الادودية. -غزة 
يدرؿ فيها الطيراف المرواا الماري أجواي رطاع غزة، إذ يتورت أنر يةـو ب عماؿ استطصعية على طوؿ 

 الادود.
 لومات أف الطيراف الماري درؿ ا سبوع الماتا أجواي الةطاع والؽ فوؽ مدف رانيونس ورفح.وتيير مع

ويرعت الةوات المارية بهذط اإلجرايات مت بداية تنقيذ ا املة أمنية ميددة على طوؿ الادود مت غزة، 
 يوليو الماتا./ عةب عزؿ الرنيس مامد مرسا مطلت تموز

 //القدس العربي، لندن، 
 
 األحادية عقبة أمام السالم "إسرائيل": إجراءات العاىل األردني 

التةى جصلة الملؾ عبداهلل الثانا أمس الرميس وزير الرارجية ا ميراا جوف ايري، الذي  ل حبتراي-عماف 
يزور ا ردف تمف جولة لر فا اليرؽ ا وسط، ايث جرى باث جهود تاةيؽ السصـ بيف القلسطينييف 

مستجدات ا زمة السورية. ويدد جصلتر، رصؿ اللةاي الذي تناوؿ جهود ايري  إلىيف، إتافة يسرانيلاإلو 
 إلىيف، على دعـ ا ردف للجهود ا ميراية الهادفة يسرانيلاإللتةريب وجهات النظر بيف القلسطينييف و 

لسصـ العربية، اؿ الدولتيف، ومبادرة ا إلىمساعدة الطرفيف على المتا ردما فا المقاوتات استنادًا 
 إرامة الدولة القلسطينية المستةلة والةابلة للاياة على رطوط الرابت مف ازيراف عاـ إلىواوئ 

 وعاامتها الةدس اليررية.
وأاد جصلتر أف ا ردف سيوااؿ العمؿ والتنسيؽ مت جميت ا طراؼ لدعـ المقاوتات التا تعالز مرتلؼ 

 ماالح أردنية عليا، وفؽ جدوؿ زمنا واتح.رتايا الوتت النهانا، والمرتبطة ب
ويدد جصلتر على أف المجتمت الدولا مطالب بممارسة دور أابر لورؼ اإلجرايات ا اادية التا تمارسها 

فا ا راتا القلسطينية الماتلة، لاونها غير يرعية وغير رانونية، وتياؿ عةبة اةيةية أماـ  إسرانيؿ
 مساعا تاةيؽ السصـ.

 //مان، الدستور، ع
 
 الفمسطينية مصمحة أردنية عميا الدولةج ودة: إقامة  

اياؿ رتايا المنطةة وتاديدا فا الملقيف  وا ميراية ا ردنيةتوافةت الموارؼ  لنيقيف عبد الهادي - عماف
طةة القلسطينا والسوري عند نةاط واتاة، تـ الت ايد رصلها على ترورة الاؿ السلما والاوار إلرراج المن

 مف ازماتها.
 ا ميرااجاي ذلؾ رصؿ مؤتمر ااقا ميترؾ جمت وزير الرارجية ويؤوف المغتربيف ناار جودة ونظيرط 

مف المبااثات القلسطينية  ا ردناجوف ايري عةب مبااثات ثنانية بينهما، اسـ رصلر جودة المورؼ 
 اة بفعادة عميلة السصـ لمسار ا.مراربا فيها، انما لر مال أوليس وسيطا  ا ردفة ب ف يسرانيلاإل

مف رصؿ رعايتها للمقاوتات الجارية  ا ميرااودور وزير الرارجية  ا ميرااالدور  أ ميةجودة  وأاد
وتوااؿ الوزير ايري مت لجنة مبادرة السصـ العربية، وجهود ا  اسرانيلاإلااليا بيف الجانبيف القلسطينا و 

بةيادة جصلة الملؾ المتمسؾ باؿ الدولتيف ايث اف  ا ردفى مورؼ المستمرة لتاةيؽ السصـ، مؤادا عل
 اااب مالاة وليس وسيطا او مراربا. ا ردف
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يهور بدأت فا  أف أ ـ ما فا المقاوتات انها ماددة بجدوؿ زمنا مدتر  إلىوفا ردط على سؤاؿ، ايار 
 ة ااادية الجانب.يسرانيلاإلايات ا مية ورؼ اإلجر  إلىتموز الماتا ودرلت فا يهر ا الرابت، داعيا  

اف اؿ العالـ يجمت على اف ائستيطاف عةبة اماـ السصـ و و غير يرعا وغير رانونا، لذلؾ  إلىوايار 
 يجب تسريت المقاوتات لترسيـ الادود التا تتمف ورؼ ائستيطاف.

 //الدستور، عمان، 
 
 "إسرائيل" إلىتصدير الزيت والزيتون  بمنعمطالبات األردن:  

، إثر أنباي إسرانيؿ إلىمنت تادير الزيتوف  إلىدعا زراعيوف ل مامد الايالا وعبداهلل الربياات -عماف 
لثصثة آئؼ طف مف الزيتوف ا ردنا منذ بداية موسـ الةطاؼ ربؿ  اسرانيلاإلتادثت عف استةباؿ السوؽ 

 ثصثة أسابيت.
النةابة تةؼ فا وجر مف تسّوؿ لر نقسر “د أبو غنيمة إف وراؿ نةيب المهندسيف الزراعييف المهندس مامو 

ف النةابة ”دولة الاياف الاهيونا إلىتادير  ذا المنتز المهـ  تةوـ بدعـ بيعر دارؿ أسواؽ المملاة ئ “، وا 
 ”.إسرانيؿ إلىأف يادر 
نما  ف دولة الاياف “وبيف أف  تستقيد مف الزيت  ذا التوجر فا النةابة ليس فةط بةاد مةاومة التطبيت، وا 

بذلؾ يقةد المنتز ا ردنا ريمتر، اما يقةد “أنر  إلى، منو ا ”والزيتوف لتسويةر للرارج على أنر منتجها الراص
 ”.يهرتر العالمية بنوعية زيتونر وزيتر ا ردف
رورة المنتز ا ردنا ا ايؿ مف زيت الزيتوف يةدـ ريمة متافة ارتاادية ابيرة، وبالتالا ت“أف  إلىوأيار 

 ”.الماافظة علير مف رصؿ تاثيؼ الررابة على الادود
يياؿ رطرا “ إسرانيؿ إلىبدورط راؿ ااد المستثمريف فا زراعة الزيتوف بار ابوبار اف تادير ثمر الزيتوف 

عادة تاديرط  إسرانيؿايث تةوـ  ا ردناعلى سمعة زيت الزيتوف  ، باعتبارط زيتا رادما أوروبا إلىبعارط وا 
 ا وروبييف، رااة واف ”اورياليـ“اتا المةدسة، ايث يةوموف باتابة عبارةل منتز فا بيت المةدس مف ا ر 

 ”.المةدسة لغايات التعميد ا راتايستردموف الزيت الةادـ مف 
 //الغد، عمان، 

 
 "إسرائيل"لبنانيين بتيمة حصوليم عمى الجنسية والتجسس لصالح  عاما بحق  15السجن : بيروت 
مواطنيف بينهـ سيدة، بتهمة الااوؿ على  يروت ػ يو با ايل أدانت الماامة العسارية فا لبناف، ب

وأادرت الماامة العسارية اامًا غيابيًا، نير اليـو  ة والتجسس لاالح الدولة العبرية.يسرانيلاإلالجنسية 
ة يسرانيلاإللجنسية عامًا بتهمة الااوؿ على ا الرميس، رتى بسجف لبنانا وأربعة مف أوئدط 

 .إسرانيؿوالتجسس لاالح 
وأادرت  عاما بالتهمة نقسها. اما رتى ااماف آرراف أادرتهما الماامة غيابيًا بسجف رجؿ وامرأة 

الماامة العسارية رصؿ السنوات الةليلة الماتية عيرات ا اااـ الاتورية والغيابية باؽ متهميف 
 .إسرانيؿبالتجسس لاالح 

 //، بي، لندنالقدس العر 
 

 المادي والمعنوي لالجئين الفمسطينيين بالدعم التزامياقطر تؤكد  
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أادت دولة رطر أنها لـ تّدرر جهدًا فا تةديـ ما بوسعها مف دعـ ومساعدات مادية  رنال -نيويورؾ 
 ة لها.ومعنوية لصجنيف القلسطينييف، بما فا ذلؾ مف رصؿ ا ونروا ايث واالت تةديـ تبرعات سنوي

اما أادت دولة رطر أنها ملتزمة بدعـ اليعب القلسطينا اليةيؽ بما فير الصجنيف القلسطينييف، سواًي بياؿ 
 مباير أو مف رصؿ المنظمات والواائت الدولية المعنية وفا مةدمتها واالة أونروا.

دولة رطر الميارؾ فا الدورة ألةاط السيد رايد عبد اهلل الاواري عتو وفد  الذيجاي ذلؾ فا بياف دولة رطر 
نهايالمتادة اماـ اللجنة الرابعة ح لجنة المسانؿ السياسية الرااة  لألمـللجمعية العامة  الػ ائستعمار  وا 

 ي اوؿ البند الراص بواالة أونروا.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 األقصى المسجد البرلمان العربي يدين محاوالت تيويد  

تهويد مدينة الةدس وتةديـ  اسرانيلاإلداف البرلماف العربا بيدة مااوئت ائاتصؿ  لتواائ -الةا رة 
 لتةسيـ المسجد ا راى بيف المسلميف واليهود. "الانيستػ"ميروع ل

أامد بف مامد الجرواف، فا بياف أمس، ارار على التنسيؽ مت الجانب  العرباوأاد رنيس البرلماف 
ة السلطة القلسطينية وا مانة العامة للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر القلسطينا ممثًص بوزير رارجي

 اإلسصما للوروؼ فا وجر  ذا المرطط الاهيونا على الاعد اافة.
وطالب الجرواف المجتمت الدولا وا مـ المتادة وأجهزتها المعنية بالةياـ بواجباتها لمنت  ذا المرطط الراما 

 ماانة الةدس السامية فا رلوب المسلميف والتا يجب عدـ المساس بارمتها.    إلىتةسيـ ا راى، مييرًا  إلى
 //الخميج، الشارقة، 

 
 السفير الفمسطيني يستقبل القطري وزير العمل 

اهلل بف االح الرليقا وزير العمؿ واليؤوف ائجتماعية اليـو  اجتمت سعادة الداتور عبدل رنا –الدواة 
وتناوؿ ائجتماع العصرات الثنانية بيف  يد منير غناـ سقير دولة فلسطيف لدى الدولة.الرميس، مت سعادة الس

جانب باث عدد مف الموتوعات ذات ائ تماـ  إلىدولة رطر وفلسطيف وسبؿ تعزيز ا وتطوير ا، 
 الميترؾ.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 فاوضاتفشمت الم إذامن انتفاضة فمسطينية ثالثة  "إسرائيل"كيري يحذر  

وزير الرارجية ، أف ليزلا روتوفنةص عف مراسلها  عمافمف  //وكالة رويترز لألنباء،  نيرت
رد تواجر انتقاتة فلسطينية ثالثة وعزلة دولية أابر  أنهايوـ الرميس مف  إسرانيؿا مرياا جوف ايري اذر 

 فيلت ماادثات السصـ التا ترعا ا الوئيات المتادة. إذا
تةييد البناي ائستيطانا  إلىدعا ا فيها  سرانيؿإلبعد يوـ مف زيارة  ا ردفيري الذي ااف يتادث فا وراؿ ا

 فا التقة الغربية إف الماادثات اةةت "تةدما ملموسا" فا بعض النةاط.
اتقاؽ بي ف "وتت نهانا" اامؿ يعالز الةتايا  إلىمف التروري الاقاظ على  دؼ التواؿ  أف وأتاؼ

فا الاراع على عاس بعض ائتقارات المؤرتة التا تعثرت بسبب الجمود الدبلوماسا وسنوات الماورية 
 مف العنؼ.
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عماف رسـ ايري اورة راتمة لما  إلىسجلت فا الةدس ربؿ توجهر  ةيسرانيلاإلوفا مةابلة مت الةناة الثانية 
 لـ يتاةؽ السصـ. إذارد يادث 

رطر اندئع انتقاتة فلسطينية جديدة على  إلىثالثة؟" مييرا  انتقاتة إسرانيؿوتسايؿ "اراد..  ؿ تريد 
 .و غرار ما ادث فا عاما 

وستاوف  ناؾ املة متزايدة لنزع  سرانيؿإللـ نجد السبيؿ لتاةيؽ السصـ ستادث عزلة متزايدة  إذا" وأتاؼ
 على الاعيد الدولا." إسرانيؿاليرعية عف 
س القلسطينا مامود عباس فا عماف فا ورت ئاؽ يوـ الرميس ربؿ يلتةا ايري بالرني أفومف المةرر 

وراؿ  بنياميف نتنيا و يوـ الجمعة. اسرانيلاإلالمزيد مف الماادثات مت رنيس الوزراي  إلجراييعود للةدس  أف
ايري "رنيس الوزراي نتنيا و والرنيس عباس أادا ائلتزاـ بهذط المقاوتات رغـ وجود لاظات تاوف فيها 

 وترات واتاة."الت
عف  أبدافا بيت لاـ بالتقة الغربية راؿ ايري اف القلسطينييف لـ يتغاتوا  ا ربعايوبعد اجتماعر بعباس 

 غير ميروعة. ب نهاالمستوطنات التا يرونها مت اثير مف الدوؿ غير رانونية وتاقها الوئيات المتادة 
للتواؿ  أيهرزمنيا مدتر تسعة  إطارااادثات الم إايايووتت ايري الذي سا مت جهودط الدبلوماسية فا 

 اتقاؽ برغـ الياوؾ الابيرة. إلى
اتقاؽ بي ف الوتت  إلىملتزما تماما تجاط الةدرة على التواؿ  أزاؿ وراؿ ايري فا مؤتمر ااقا "ئ

 فيلت الماادثات. إذاالنهانا" وارر تاذيرط مف اندئع عنؼ ومواجهات "واراع ممتد ومستمر" 
فا اديث لػ"تلقزيوف فلسطيف"، اما نةلتر واالة "وفا"  أف ايري راؿ //س، القدس، القدوذارت 

، إنر يجب أف ياوف  ناؾ دولة فلسطينية رابلة للاياة تنعـ بالسصـ، وتسهـ بتعزيز لإلنبايالقلسطينية الرسمية 
ويرلؽ مراطر متزايدة السلـ وا مف بالمنطةة، وأف البديؿ لهذط الدولة  و اراع مطوؿ يتغط الجميت 

 وياـر يعوب اليرؽ ا وسط مف ا مف.
وأتاؼ أف فلسطيف تعود للمواطنيف الذيف يعييوف فيها، وراؿ "ايؼ يماف أف يةبؿ القلسطينيوف أف  ناؾ 

 وف مستوطنات؟".يسرانيلاإلمااف سياوف لقلسطيف ويبنا فير 
، ولاف ياوف  ناؾ اؿ إسرانيؿيف وأيف  ا وتابت أف اتقاؽ السصـ يعنا أنر سيتتح للجميت أيف  ا فلسط

 يةوـ على أساس دولة واادة لليعبيف.
أنر لف تاوف  ناؾ دولة فلسطينية دوف إزالة المستوطنات، وموتوع  أوتحواسب ذات المادر فاف ايري 

 إزالة المستوطنات سياؿ فا المقاوتات وستاوف  ناؾ دولة فلسطينية رابلة للاياة و"علينا أف نتعامؿ مت
 رتية المستوطنات، مت تبادؿ جزي مف ا راتا".

 
 ة بعد خالف عمى تمويل أبحاث عمميةيسرائيماإل األوروبيةتوتر العالقات  

وجهها فا رلؽ يطر الغرب أمص فا الااوؿ على دعـ الوئيات  إسرانيؿفيما تولا ل لوؾ بيار - برواسؿ
اتجهت ببار ا يمائ ووتعت فا اعتبار ا  إذاففنها رد تاسف انيعا  إيرافالمتادة فا أي اراع مت 

وعلى مدى السنوات ا ربت الماتية زادت الرصفات بيف ائتااد ا وروبا  أيتا. أوروباعصراتها مت 
سرانيؿو  لـ تقوت برواسؿ أي فراة ئنتةاد ااومة رنيس الوزراي بنياميف نتنيا و بسبب البناي  إذ ا 

أجزاي ابيرة مف  إلىف إلرامة دولتهـ عليها وبسبب تةييد الدروؿ يريد ا القلسطينيو  أراضائستيطانا على 
بعد تولا نتنيا و رناسة الوزراي وبدي  وفا تارياات متوالية منذ يونيو ازيراف  التقة الغربية.
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التوست فا النياط ائستيطانا زاد وزراي رارجية ائتااد ا وروبا مف ادة لهجتـ باتطراد و و ما أدى 
جموعة مف الةواعد الجديدة فا يوليو تموز عف ايقية توزيت تمويؿ ائتااد على المنظمات نير م إلى
وايانات أررى  يةإسرانيلوتمثؿ التوجيهات اإلريادية التا تاظر ترايص أمواؿ لمعا د باثية  ة.يسرانيلاإل

أوروبا أنها تتت  ترى .سرانيؿلها عمليات فا التقة الغربية الماتلة والةدس اليررية مادر تيؽ ابير إل
على الورؽ مورقا تتبناط منذ فترة طويلة و و أف ااتصؿ ا راتا القلسطينية غير رانونا بموجب الةانوف 

زاد  ذا مف توتر  ا اواؿ أيوعلى  الدولا وأف ااومات ائتااد ا وروبا ئ تريد تمويؿ أنيطة  ناؾ.
لدبلوماسيوف تذار ا على مدى السنوات العير العصرات لتمر بواادة مف أسوأ القترات التا يستطيت ا

 الماتية ورد يزداد الوتت سويا.
 //وكالة رويترز لألنباء، 

 
 مشروع لمسمطة الفمسطينية تسيم في إنشاء  األمريكيةالمنحة  

وزير الرارجية ا مرياية جوف ايري مساي أمس ا وؿ عف تةديـ بصدط  أعلفمامد ربياةل  –راـ اهلل 
مياريت بةطاع  إرامةفا إطار  إنقارهايتـ  أفمليوف دوئر على  اعدة مالية للسلطة القلسطينية بةيمة مس

 البنية تاتية اغيرة فا التقة الغربية.
 اإلطارمليوف دوئر، لدعـ مياريت فا ذات  وي تا  ذا المبلغ ئاةًا لمناة سابةة بالعاـ الجاري بةيمة 

ميروع،  الجديدة سيبلغ عدد المياريت المستهدفة مف مجمؿ الدعـ ناو بالتقة الغربية. وبالمناة 
مليوف دوئر، ويجري العمؿ على توفير بارا  ذا المبلغ مف دوؿ اديةة باسب  بتالقة إجمالية بناو 

 ايري.
  ذط ائستثمارات ستعنى بعدد أابر مف المياريت الااية أفورالت ماادر فا مجلس الوزراي القلسطينا 

رلؽ فرص عمؿ اغيرة  إلىويباات الموااصت ومياريت مجتمعية وبناي مرااز جديدة لليباب، إتافة 
 الةرى والبلدات البعيدة عف مرااز مدف التقة. أيللسيدات فا المناطؽ القلسطينية المهمية، 

 إلى، وأيار ايري رصؿ لةاي جمعر مت المستيار ائرتاادي لمجلس الوزراي القلسطينا، مامد ماطقى
رصؿ السنوات الرمس الماتية مف  ح‘حالدور الابير الذي تلعبر الواالة ا مرياية للتنمية الدولية 

ايلومتر مف  رصؿ العمؿ ائستثنانا فا التقة الغربية ومناطؽ أررى، بما فا ذلؾ إعادة ت  يؿ 
 ، اما راؿ ايري.’ ذا ليس بالياي الهيف’اليوارع، و

مليوف دوئر المتبةية  جية عف ثةتر، بمياراة مجموعة مف الدوؿ، فا توفير مبلغ الػوعبر وزير الرار 
مليوف دوئر لدعـ  المعنية، مييرًا أف ألمانيا وافةت على تةديـ  والصزمة ئستاماؿ القة المياريت الػ

  ذط المياريت.
السلطة سواي مف الااومة ا مرياية أو  ولـ يرؼ وزير الرارجية، أف الدعـ المالا وائرتاادي الذي تتلةاط

اما أف مستةبؿ ‘الدوؿ الماناة، ليس بديًص عف الاؿ السياسا، مؤادًا أنر يعد أداة مف أدوات السصـ، 
ائرتااد القلسطينا لف يبنى على أساس المساعدات الرارجية، بؿ على العمؿ وروح مبادرة ا عماؿ 

 ’.القلسطينا
طرؽ إلطصؽ إماانيات الةطاع الراص، وسنستمر فا العمؿ بيرااة وثيةة مت سنعمؿ على إيجاد ‘وأتاؼ 

 ’.نانب رنيس الوزراي مامد ماطقى ومت السلطة الوطنية والةطاع الراص
 //القدس العربي، لندن، 
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 يسرائيماإل"يأسف" لمواصمة االستيطان  األوروبياالتحاد  

"أسقر" الرميس للعطايات ائستيطانية الجديدة التا  عف ا وروباأعرب ائتااد "ل أ ؼ ب -برواسؿ 
التراجت  إلىة يسرانيلاإلا اد فا التقة الغربية والةدس اليررية الماتلتيف ودعا الااومة  إسرانيؿطراتها 

 عف ررار ا.
 تلإلعصنا أسقرعف  ا وروباااثريف ايتوف فا بياف "يعرب ائتااد  ا وروباورالت وزيرة رارجية ائتااد 

انر "يجب  إلىوأيارت آيتوف  التراجت عف ررار ا". إلى ةيسرانيلاإلويدعو الااومة  ا ريرةائستيطانية 
يعتبر  ا وروباائتااد  أفيةوض المقاوتات الجارية". واررت ايتوف  أوعمؿ رد يعررؿ  أيتجنب 

 المستوطنات "غير رانونية بموجب الةانوف الدولا".
 //الحياة، لندن، 
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رّجػػح رانػػد سػػصح الجػػو الاػػهيونا ا سػػبؽ "ايتػػاف بػػف ل ترجمػػة مراػػز دراسػػات وتاليػػؿ المعلومػػات الاػػاقّية
لةادمة، وفةًا للنموذج الذي إليا و"، عدـ وجود اتقاؽ بيف المؤسستيف العسارية وا منية على سيناريو الارب ا

يماػػف باسػػبر تاديػػد ااجػػات ا مػػف، االموازنػػة بػػيف عػػدد الطػػانرات والةطػػت الباريػػة وفػػرؽ الميػػاة والاػػواري  
التػػا يملاهػػا الجػػيش الاػػهيونا، ومعرفػػة مػػدى مصيمػػة نػػوع الوسػػانؿ للظػػروؼ التػػا ستسػػود ميػػداف المعراػػة. 

ف سػػيجري الةتػاؿ وفػا أّي جبهػػة اربّيػة، ومػػا  ػا المعلومػػات أّنػػر لػيس معروفػًا بعػػد أيػ إلػىولقػت "بػف إليػػا و" 
المسػػػػبةة عنػػػػد الجػػػػيش، ومػػػػاذا سػػػػياوف ورػػػػت اإلنػػػػذار ربػػػػؿ الاػػػػرب، معتبػػػػرًا أّف الجمػػػػت بػػػػيف جميػػػػت تقااػػػػيؿ 

 المعلومات وتنةياها، يقتا للتنبؤ بالسيناريو، وتجري مصيمة الااجات.
الجػػيش رػػد تواجػػر بػػالةرب مػػف الاػػدود جػػيش دولػػة أف رػػوات  إلػػىوأتػػاؼ أّف سػػيناريو الاػػرب المتورػػت ييػػير 

أّنػر ياػعب أّف  إلػىمجاورة فا معارؾ مػدرعات، سػواًي فػا سػيناي أو  تػبة الجػوئف أو اػدود لبنػاف، ميػيرًا 
تُةػػاس علػػى ناػػو دريػػؽ مسػػااة سػػااات الةتػػاؿ، والمسػػافة بينهػػا وبػػيف الجبهػػة الدارليػػة، أو إجػػراي تةػػدير دريػػؽ 

ة ووسانؿ "العدو" الدفاعية. وأوتح أّنر بناًي على واػؼ السػيناريو، يماػف تاديػد لعدد ا  داؼ ومدة المعرا
مبػػدأ الةتػػاؿ وبنػػاي الةػػوة، وتطػػوير تةنيػػات تػػرورّية، والتػػدريب علػػى الةتػػاؿ، بايػػث يتػػت أمػػاـ الػػوزراي رانمػػة 

اػػػات ااجػػػات ومعهػػػا تةػػػدير أرطػػػار، ماػػػّذرًا مػػػف نيػػػوؤ اػػػعوبة فػػػا التنبػػػؤ بسػػػيناريو الاػػػرب، مػػػت تةػػػدـ الار 
 المسلاة لتابح فا مةدمة ا ولويات، بايث أملى تهديد الاواري  طبيعة المعراة.

أّنر رغـ التغييرات اللوجستية، فةد اانػت رانمػة المعػدات والوسػانؿ التػا يملاهػا الجػيش  إلىوأيار "بف إليا و" 
وش البنيػػة الجغرافيػػة ردًا مناسػػبًا علػػى الوتػػت الجديػػد، رغػػـ أف العةػػد ا ريػػر يػػهد تغيػػر رواعػػد اللعػػب، وتيػػ

السياسّية فا المنطةة، وأابات ا سلاة الجديدة ااواري  يبلػغ مػدا ا آئؼ الايلػومترات جػزًي مػف المعراػة 
" دانػػػرة الةتػػػاؿ، ولػػػيس واتػػػاًا فػػػا الاػػػعيد إسػػػرانيؿالمتورعػػػة، ودرلػػػت دوؿ ليسػػػت لهػػػا اػػػدود ميػػػتراة مػػػت "

أّف مجموعػة عصمػات السػؤاؿ بجانػب التاػوئت السياسا أيف ستقتا ا اداث فا اليرؽ ا وسط. وأتػاؼ 
السياسػػػّية تجعػػػؿ تةػػػدير مػػػا ياػػػدث اػػػعبًا، ورػػػد تغيػػػرت سػػػيناريو ات الاػػػرب، لاػػػف ئ يعنػػػا ذلػػػؾ أّف ااتمػػػاؿ 
الاػرب رػد ارتقػى، ويجػػب علػى الجػيش وجهػاز ا مػػف أف ياػددا سػيناريو متيػددًا، لانػػر منطةػا تُبنػى باسػػبر 

 التدرب على نظرية الةتاؿ.الةوة، وُتااغ اإلستراتيجية، ويتـ 
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 احتراق المنطقة
مف جهتر، راؿ راند فررة غزة السابؽ فا ريادة المنطةػة الجنوبيػة "تسػقياا فوغػؿ"، إّف اليػرؽ ا وسػط ياتػرؽ، 

"، والاػػػايح إف رػػػدرتنا علػػػى إظهػػػار الةػػػوة العسػػػارية مػػػت التاػػػميـ إسػػػرانيؿومػػػا زاؿ السػػػصـ ئ يرطػػػو ناػػػو "
" سيترجموف تبط إسرانيؿأّف "أعداي" " إلىؽ سصـ  مد بعيد فا المستةبؿ، ئفتًا السياسا، يرط إلنياي اتقا

أّف  إلػىالنقس اليوما إزاي ا اداث، ب نر تالؿ مف المسؤولية، وعجػز وفةػداف إرادة وتاػميـ. وأيػار "فوغػؿ" 
لػػدات  تػػبة " تػػزداد، فقػػا سػػوريا أرػػذ الاػػراع العنيػػؼ يتسػػرب منػػذ زمػػف لبإسػػرانيؿا اػػداث ا منّيػػة اػػوؿ "

الجوئف، وفا مار ياارب الجيش بةايا الثػورة اإلسػصمية، وُتسػمت أاػوات اعتػراض علػى اتقػاؽ السػصـ مػت 
 إلػػىفػػا اػؿ يػػهر، باإلتػافة  100" أاثػػر مػف مػػرة، وفػا التػػقة الغربيػة ئ يةػػؿ عػدد العمليػػات عػف إسػرانيؿ"

علػػى ايبػػوتس، وياتجػػزوا عيػػرات  امػػاس تاقػػر أنقارػػًا  ػػدفها إدرػػاؿ منػػات المسػػلايف، يقتػػرض أف يسػػتولوا
 الر انف.

ورأى أنر لمواجهة مثؿ  ذط التطورات، ففف الجػيش الاػهيونا مػا زاؿ بااجػة لجنػود المػدرعات لياونػوا  نػاؾ 
اا نعيد الهدوي، فص توجد طانرة بطيار أو بغيرط تعرؼ ما يادث فا ا نقاؽ التا ُتاقر تاػت جػدار الاػدود 

جنػػود الميػػاة والهندسػػة، فػػا غػػصؼ غػػزة اػػا يامػػوا  إلػػىيش مػػا زاؿ ياتػػاج فػػا رطػػاع غػػزة، موتػػاًا أّف الجػػ
 المنطةة مف اؿ رطر. 

مف ناايتر، أعرب رنيس جهاز اإلستربارات العسارية الاهيونية السابؽ "عاموس يادليف"، عف اعتةادط بػ ف 
يػػراف " تملػػؾ رػػوة رادعػػة بمواجهػػة أعػػدانها، مسػػتبعدًا اػػدوث سػػصـ فػػا المنطةػػة، مػػا داإسػػرانيؿ" مػػت امػػاس وا 

 و"ازب اهلل" أروياي.
 موقع "ويمال" اإلخباري

 7/11/2013، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 2946الترجمات العبرية 
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 رأفت مرة

 يـ ا مػيف بعنػوافل "امػاس ، نيػرت جريػدة ا ربػار مةػاًئ إلبػرا2013تيريف الثانا/ نوفمبر  4يوـ اإلثنيف، 
وماور المةاومة.. رالة العودة لصبف التاؿ"، امػؿ الاثيػر مػف المغالطػات، الممزوجػة بتيػوير متعّمػد، نػابت 
ـّ مػػف ا ااذيػػب،  مػػف نهػػز اسػػتردمتر "ا ربػػار" منػػذ فتػػرة طويلػػة، راعدتػػر التاػػريض علػػى امػػاس مرتلطػػًا باػػ

امػػػاسي، والػػػرد عليهػػػا وعلػػػى مورقهػػػا المعػػػروؼ مػػػف ا زمػػػة بهػػػدؼ ائنتةػػػاـ مػػػف اراػػػة المةاومػػػة اإلسػػػصمية ح
 السورية، و ذا ليس بعيدًا مف نهز التزلؼ وائسترزاؽ المتّبت فا  ذط الاالة واائت متيابهة.

مػػف يةػػرأ المةػػاؿ، ياػػاد يعتةػػد أنػػر يةػػرأ مطالعػػات فلسػػقية  بػػا العػػصي المعػػري، أو مراجعػػات نقسػػية لسػػيغموف 
ؿ "مرجػػت" فػػا القاػػر والػػديف والسياسػػة، أو ربيػػر فػػا رػػراية المتغيػػرات ائسػػتراتيجية فرويػػد، أو أف ااتػػب المةػػا

 والتاوئت التاريرية.
لاػػف العػػارؼ ببػػواطف ا مػػور، والمطػػّؿ علػػى اليػػ ف السياسػػا فػػا المنطةػػة، يػػدرؾ أف بعػػض الاتابػػات تاػػوف 

اةػػانؽ، أو مااولػػة لتاةيػػؽ أرػػرب إلػػى أعمػػاؿ السػػار واليػػعوذة، منهػػا إلػػى المةػػائت الراػػينة المسػػتندة إلػػى 
أمنيػػات، تاػػوف نتػػاج ميػػالة اجتماعيػػة أو أزمػػات نقسػػية أو اتػػطرابات سياسػػية، ورػػت بهػػا الػػبعض، وأراد أف 

 يجّسد أاصمر على ياؿ المات  ا إلى الرياؿ أررب.
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سػايلة يةوؿ إبرا يـ ا ميف فا "مةدمتر" القلسقية إف "اراة اماس تةترب مف لاظة المواجهة..  ذط المػرة الم
دارلهػػا وبػػيف رواعػػد ا". ودوف أف يةػػوؿ لنػػا مػػف بػػدأ  ػػذط المسػػايلة ومتػػى بػػدأت ومػػف يسػػ ؿ مػػف دارػػؿ اراػػة 
امػػاس، وعلػػى أي مسػػتوى ريػػادي أو تنظيمػػا تػػتـ، يتبػػرع إبػػرا يـ ا مػػيف فيةػػوؿ إف ذلػػؾ "لػػر أوجػػر عػػدة، مػػف 

الةيػػادي"، أي أف امػػاس تجػػري  العةانػػدي والقةهػػا والػػدينا إلػػى السياسػػا والتاتياػػا إلػػى التنظيمػػا واإلطػػار
 مراجعة لاؿ ذلؾ.

ناف ئ ناتاج أف نس ؿ إبرا يـ ا ميف عف ااة ما رالر، وئ ناتاج أيتًا أف نثبت عدـ ااتر، لاف ياقا 
 أف نستررج "الدليؿ" مف رلب "الررافة".

عةانديػة، أو  فهؿ اماس تجري مراجعة دينية فةهية عةاندية، أي  ؿ  ناؾ رلؿ فا "ديف" اماس، أو "أزمػة"
 إياالية فةهية. ونس ؿ إذا اانت اماس تجري اؿ  ذط المراجعات، فما  و مبرر وجود ا إذًا.

 ثـ أليس ا فتؿ وا سهؿ أف ننيح تنظيمًا جديدًا، عوض إجراي مراجعة يمولية لمثؿ  ذط الةتايا؟
عةلػػر، اػػيف يتبػػرع  ػػو أيتػػًا إبػػرا يـ ا مػػيف ئ يتػػردد فػػا الورػػوع فػػا التنػػارض وتعايػػر مػػزاج الةػػارئ وا  انػػة 

باإلجابة، ويةوؿل " رد ئ تاوف  ناؾ ااجة ئنتظار نتانز سريعة جدًا، باعتبار أف التاوؿ الوارعا سينعاس 
اآلف"، أي أف امػػػاس تجػػػري دارلهػػػا اػػػؿ  ػػػذط المراجعػػػات، لاػػػف النتػػػانز سػػػريعة جػػػدًا، واػػػ ف امػػػاس تجػػػري 

 يؼ"!مراجعات عةانية وسياسية وتنظيمية على "المياروو 
نبةػػى مػػت القةػػرة "الاارثيػػة" ا ولػػى فػػا "مةدمػػة" ابػػف ا مػػيف، إذ يةػػوؿ إف امػػاس تجػػري اػػؿ  ػػذط المراجعػػات 
ليعترؼ ب ف اماس " ا الاراػة ا اثػر تػ ثيرًا فػا تػاري  المةاومػة القلسػطينية المعااػرة"، فػفذا اانػت امػاس 

مػا ااجتهػا لاػؿ  ػذط المراجعػات، وايػؼ ف –و ػا الجملػة الاػاياة الوايػدة فػا مةدمتػر  – ا ا اثر ت ثيرًا 
 تاوف "ا اثر ت ثيرًا" وفيها اؿ  ذط ا زمات السياسية والتنظيمية والقارية التا تاتاج لمراجعة!

أعتػػرؼ بػػ نا ئ أريػػد أف أرد علػػى اػػؿ مػػا اتبػػر إبػػرا يـ ا مػػيف، لانػػا سػػ رد فةػػط علػػى مجموعػػة مػػف الجمػػؿ 
 و "استنبطت" لر، و و ا رجح، مف رصؿ "استيعاراتر" المتعددة.والعبارات أو "توجهات" استنبطها الااتب أ

يسػتطرد الااتػب فػا تقسػير مورقػر فيةػوؿل "ثمػة تغييػرات ابيػرة ااػلت علػى الاػعيد التنظيمػا وعلػى اػعيد 
آليػػة اترػػاذ الةػػرار فػػا الهينػػات الةياديػػة المرازيػػة، ونةػػاش واتػػح اػػوؿ ماػػاف وجػػود رنػػيس الاراػػة والةيػػادات 

 البارزة".
نا نس ؿ ا ميفل ما  ا التغييرات الابيرة التا االت على الاعيد التنظيما، و ؿ  ناؾ ريادي ُعزؿ أو و 

 عورب أو ُنّاا أو استةاؿ،  ؿ  ناؾ مؤسسات جّمدت أو أغلةت أو استادثت؟!
لها، ثـ نس ؿ ا ميف عف التغير الذي طرأ على "آليػة اترػاذ الةػرار" دارػؿ الاراػة،  ػؿ تبػدلت اآلليػة، ومػف بػد

ومتػػى تبػػدلت، واآلليػػة عنػػد امػػاس  ػػا مجلػػس اليػػورى والماتػػب السياسػػا والػػدوانر المسػػاعدة، فػػ يف ااػػؿ 
 التغيير؟!

أمػػا عػػف إرامػػة رنػػيس الماتػػب السياسػػا للاراػػة ا خ المجا ػػد رالػػد ميػػعؿ، ففنػػر مةػػيـ اليػػـو فػػا دولػػة رطػػر، 
ػب بػر فػا رطػر التػا رّابػ ت واستتػافت سػابةًا ماػور الممانعػة الػػذي بفرادتػر، وبةػرار ريػادة الاراػة، و ػو مرا 

 اانت تربطر عصرات عميةة بالدواة ربما لـ تاؿ لها بعد عصرات اماس بها..  ذا تذاير لمف يتناسى.
رامػة ا خ رالػد ميػعؿ، فهػا نقػس راػة جاػا الػذي  أما ما يااى عف نةاش دارػؿ جسػـ الاراػة عػف مةػر وا 

 أطلؽ اذبة ثـ ادرها.
امػػاس أف نؤاػػدط،  ػػو أف إرامتنػػا فػػا أي ماػػاف، وتموتػػعنا فػػا أي عااػػمة لػػيس  لاػػف مػػا يسػػرنا فػػا اراػػة

علػػى اسػػاب رطنػػا ونهجنػػا المةػػاوـ، وثباتنػػا فػػا ميػػروعنا مػػف أجػػؿ تاريػػر فلسػػطيف، وأف  ػػذط اإلرامػػة أينمػػا 
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ة، اانت ئ تعنا ائنتماـ لماور وئ التنار لماور فةرارنا نابت مف نهجنا، واماس ئ تةبؿ الوااية والتبعي
 وناف لسنا وررة بيد أاد.

 يةوؿ الااتب "لاف أ ـ ما يدور فا أرورة اماس  ول ايؼ تعود اراة مةاومة وفةط مةاومة".
مرة جديدة ترتلط ا و اـ با منيات، وتابح مااولة الااتب تةديـ معلومة للةارئ مجرد تهيؤات متػ ثرة بابػت 

 نقسا نابعة مف غتب ناتز عف مورؼ سياسا ئ أاثر.
لااتػػب يريػػد أف يةنػػت اآلرػػريف أف امػػاس ترلػػت عػػف المةاومػػة و ػػا  ػػا تعػػود اآلف. تمامػػًا امااولػػة إرنػػاع فا

 الةارئ أف الةمر ترلى عف نورط، واليمس ترلت عف و جها، والز رة ترلت عف عطر ا.
، اماس والمةاومة، وادة ااؿ، اماس  ا المةاومة والمةاومة  ػا امػاس، اػالروح والجسػد، اػالقجر والنػدى

 االسيؼ والادة، االيمس والارية.
امػػػػػػاس مقجػػػػػػرة ائنتقاتػػػػػػة، مطلةػػػػػػة اػػػػػػرب الطعػػػػػػف والسػػػػػػااايف، مقتتاػػػػػػة عهػػػػػػد الراػػػػػػاص، فاتاػػػػػػة عهػػػػػػد 

 ائستيهادييف، اماس العبوات والمدافت والاواري .
 ػػؿ يغيػػب العةػػؿ،  ػػؿ تعمػػى ا باػػار عػػف رؤيػػة اليػػمس،  ػػؿ تاػػؿ ا سػػاطير وا ااذيػػب فتغػػّذي النزعػػات 

 مستبطنة.وا مراض ال
اماس  ا التا راقت تؿ الربيت حتؿ أبيػبي ومدينػة الةػدس الماتلػة، وامػاس  ػا مػف رػاض آرػر اػربيف 

 .2012واجارة السجيؿ  2009-2008عربيتيف مت ائاتصؿ اإلسرانيلا فا آرر رمس سنوات، القرراف 
 العدو الاهيوناواماس ااابة اقةة وفاي ا ارار أابر اقةة  لتبادؿ ا سرى فا تاري  الاراع مت 

واماس  ا مبدعة اػروب ا نقػاؽ، وامػاس  ػا مقجػرة البااػات، وامػاس  ػا مػف اػاؿ اللامػات لميػروع 
التسوية، و ا مف ااار اتقاؽ أوسلو وأر ةر، و ا مف نظؼ رطاعًا مف تيايصت ائاػتصؿ، وامػاس  ػا 

ع ا مػػة، رلػػب فلسػػطيف فػػػا بنػػت فلسػػطيف، سػػليلة اليػػعب المجا ػػػد، ااميػػة الةػػدس، رافعػػة لػػواي التاريػػػر، در 
 العرب، ورلب العرب فا فلسطيف.

اماس تروض المعراة مت ائاػتصؿ باسػـ ا مػة، ولػيس باسػمها، امػاس  ػا ا اػيؿ والوايػؿ،  ػا نػبض 
ا مػػػة مػػػف الماػػػيط للرلػػػيز،  ػػػا اػػػوت المجا ػػػديف فػػػا الةػػػا رة ودميػػػؽ وبغػػػداد وعمػػػاف والررطػػػـو والربػػػاط 

 وجاارتا.
 ة مت ائاتصؿ.اماس فا االة ارب دانم

 إذا لـ تقهمها أنت يا إبرا يـ، فياقا أف ائاتصؿ يقهمها.
، أف يجػػد 4/11/2013امػػاس  ػػا التػػا تورػػت المالػػؿ السياسػػا فػػا الةنػػاة العبريػػة الثانيػػة رونػػا دانيػػاؿ فػػا 

الاػػهاينة عنااػػر ا فػػا رلػػب "إسػػرانيؿ" رػػصؿ القتػػرة المةبلػػة فػػا اػػاؿ تورػػؼ الجػػيش اإلسػػرانيلا عػػف ماافاػػة 
 ا نقاؽ على ادود رطاع غزة على اد زعمر.

اماس  ا التا تةدـ الاياف الاػهيونا بيػاوى رسػمية لألمػـ المتاػدة ومجلػس ا مػف الػدولا تػد ا، بتهمػة 
 .2013تيريف ا وؿ/ أاتوبر  28"اإلر اب" اما رالت اايقة  " آرتس" فا 

يونا لليػػػؤوف العربيػػػة "إيهػػػود ، يػػػدد المالػػػؿ الاػػػه2013تيػػػريف ا وؿ/ أاتػػػوبر  19امػػػاس  ػػػا التػػػا فػػػا 
 يعاري" على ترورة "ترايعها" بمساعدة وزير الدفاع الماري عبد القتاح السيسا.

يعاري دعا الاياف الاهيونا إلى استغصؿ الظرؼ التاريرا الذي لف يتارر لػ "ترايت" اراة اماس بالتعاوف 
 مت مار والسلطة القلسطينية.
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و الػػذي ررجػػت منػػر اراػػة امػػاس، و ػػا المةاومػػة و ػػا الماػػور، وأي فػػ ي ماػػور مةاومػػة ب يػػا ابػػرا يـ ب  ػػ
 ماور مةاومة بدوف اماس، أي طعـ وأي لوف وأي ياؿ  و لر.

 اماس  ا المةاومة أااف  ناؾ ماور أـ لـ ياف.
اماس فا رطوط المواجهػة ا ماميػة، الميػتعلة دانمػًا، الملتهبػة دومػًا، فػا فلسػطيف، بينمػا الجبهػات ا رػرى 

 مستةرة، تاـو فا أرجانها السنونو، وتنعـ فا  دأتها أعياش البصبؿ. ادنة، 
 "وفا سوريا رغبة فا انتظار رسانؿ جدية وعمصنية مف جانب الاراة". - اذا بالارؼ  –يةوؿ الااتب 

بعيػػدًا مػػف نةػػاش المسػػ لة السػػورية، نسػػ ؿ الااتػػب،  ػػؿ أاػػد فػػا سػػوريا أبػػاح لػػؾ بسػػّرط،  ػػؿ أاػػد فػػا الةيػػادة 
 أبلغؾ بانتظارط "رسالة" ما مف اراة اماس،  ؿ راؿ لؾ السوريوف ذلؾ؟! السورية

ثػػػـ ياػػػاد إبػػػرا يـ ا مػػػيف يعلػػػف نقسػػػر مريػػػدًا سياسػػػيًا لاراػػػة امػػػاس اػػػيف يةػػػوؿ "امػػػاس تعتبػػػر باػػػرااة أف 
السعودية تمّثؿ اليوـ راس اربة الميروع المنا ض لها"، فهذط رراية راطنة لمورؼ اماس، واسػتنتاج لػـ ُيػبف 

ى معطيات، وتهّجـ على دولة عربية إسصمية ابيرة ليس مف أرصريات امػاس الػتهّجـ عليهػا، مػت اػرص عل
الاراة اليديد على بناي أفتؿ العصرػات مػت جميػت الػدوؿ العربيػة واإلسػصمية المػؤثرة والقاعلػة فػا المنطةػة، 

يراف وترايا.  مثؿ مار والسعودية وا 
 

 بعد ىذا إليك الحقائق العشر:
ثنػانا ئ ينقاػصف. وريار ػا  -امػاس والمةاومػة–إف اماس  ا رلب المةاومػة وعةلهػا وجسػد ا، و مػا  أواًل:

المةػػػاوـ  ػػػو نهػػػز واتػػػح واسػػػتراتيجية ثابتػػػة، ئ تتبػػػدؿ وئ تتغيػػػر بمػػػرور الزمػػػاف وتبػػػّدؿ الوارػػػت السياسػػػا أو 
 الجغرافا.

لةدس والمةاومة، وتارير اؿ فلسػطيف إف التاالقات التا تنسجها اماس  ا تاالقات اوؿ فلسطيف وا ثانيًا:
سػػػػػةاط ميػػػػػاريت التسػػػػػوية والتاػػػػػدي للمرططػػػػػات  وعػػػػػودة الصجنػػػػػيف، ورفػػػػػض المقاوتػػػػػات مػػػػػت ائاػػػػػتصؿ، وا 
اإلسرانيلية فا المنطةة. واؿ تاالقات اماس ومااور ا اانت على  ذط الةاعدة، وليست على رتايا مالية، 

 أو مسانؿ دارلية أو أبعاد فنوية.
اس ئ تتػػدرؿ فػػا اليػػؤوف الدارليػػة  ي دولػػة، وئ يػػ ف لهػػا بالجوانػػب السياسػػية الماليػػة، و ػػا إف امػػ ثالث  ًا:

 تّد سياسة ماور مةابؿ ماور، وليست مت أي طرؼ تّد طرؼ آرر.
اماس تػّد اسػترداـ العنػؼ دارػؿ المجتمعػات ومػت اإلاػصح الػدارلا، وتؤيػد مطالػب اليػعوب بعيػدًا  رابعًا:

 مف العنؼ والاراع.
تّد التدّرؿ الرارجا فا يؤوف أي دولػة عربيػة وتػّد ائعتػدايات الرارجيػة علػى أي دولػة عربيػة،  واماس

 و ا مت الاوار واإلاصح، وتدفت دانمًا باتجاط إنتاج الوؿ مالّية، بعيدًا مف البرامز الرارجية.
لةوؿ أو القعػؿ عمػًص اماس لـ تترذ موارؼ عدانية تّد إيراف أو سوريا أو ازب اهلل، ولػـ تمػارس بػا خامسًا:

سػػلبيًا تػػّد ـ، امػػا لػػـ تترػػذ سػػابةًا أي مورػػؼ عػػدانا تػػد أي دولػػة عربيػػة مهمػػا اػػاف مورقهػػا مػػف فلسػػطيف 
 والمةاومة.

امػػاس غيػػر نادمػػة علػػى مورػػؼ اترذتػػر، و ػػا انطلةػػت فػػا اػػؿ موارقهػػا مػػف واػػا عةيػػدتها ونهجهػػا  سادس  ًا:
 لـ ترطح بها. ورؤيتها، و ا ليست فا وارد ائعتذار رااة فا مسانؿ
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إف اراػػة امػػاس اليػػوـ، أاثػػر مػػف أي ورػػت متػػى، موّاػػدة، بنهجهػػا وريادتهػػا ومؤسسػػاتها وموارعهػػا،  س  ابعًا:
ف ريادتها السياسية والعسارية والتنظيمية فا تاامػؿ وتطػابؽ فػا الػرؤى وا  ػداؼ، امػا فػا ائسػتراتيجيات  وا 

ف مف يرا ف على انيةاؽ  نا أو إيااؿ  نا  ؾ فهذا ي نر.والتاتياات. وا 
امػػاس رػػوة سياسػػية وعسػػارية ويػػعبية لهػػا وزنهػػا ورؤيتهػػا، فاعلػػة، ااتػػرة، مػػؤثرة، و ػػا ريمػػة  ي  ثامن  ًا:

مجتمت، وذات وزف فا أي ماور، و ا تدرؾ رااناها اإلسصمية القلسطينية المةاومة، التػا تمناهػا رػدرة 
 وت ثيرًا فا أي ماور تاوف فير.

ف وزف اآلرػػريف، و ػػا تػرباهـ مػػا أرادوا رباهػػا، ورسػػارتهـ بػػدونها أ ػػـ مػػف ووزنهػا فػػا أي "ماػػور" ئ يةػػؿ عػػ
 رباها لهـ. واآلرروف تتّرروا مف تراجت العصرة مت اماس.

 وأاسب أف سعيهـ لترميـ عصرتهـ مت اماس لتةليؿ رسانر ـ أتعاؼ سعا اماس.
اانػػػت اػػػعبة علػػػى جميػػػت الةػػػوى  المتغيػػػرات السياسػػػية وائجتماعيػػػة التػػػا مػػػّرت وتمػػػّر بهػػػا المنطةػػػة، تاس   عًا:

وا نظمة واليعوب، وجميت مف فا المنطةة تّترر ومّر ب زمات بغػض النظػر عػف مسػتوى ذلػؾ. لاػف ياقػا 
 اماس فررًا أنها لـ تنارؼ عف سااتها وظّلت بوالتها متجهة ناو فلسطيف.

لتاالقػػات، واػػياغة إف اراػػة امػػاس تػػرى نقسػػها معنيػػة باػػؿ التاػػوئت فػػا المنطةػػة، و ػػا رػػادرة علػػى بنػػاي ا
 العصرات، و ا مدراة لدور ا فا ذلؾ.

تدرؾ اماس أف فلسطيف ويعبها ورتيتها  ـ المتتّرر ا ابر مف الاراعات المالية وائنةسامات  عاشرًا:
الدارليػػة والقػػتف المذ بيػػة، والرصفػػات الطانقيػػة، والتػػدرصت الرارجيػػة، ومػػف تػػرب الاراػػات اإلسػػصمية فػػا 

اوئت تثبيت  يااؿ سياسية تعطا لإلسرانيلا روة إتػافية، وتمناػر فراػة لتمريػر ميػاريت المنطةة، ومف ما
 تّد الةتية القلسطينية.

مف  نا، ففف اماس  ا ا رػدر علػى تظهيػر الماػالح العليػا، ومراطبػة الػرؤوس البػاردة، انطصرػًا مػف رؤيػة 
 ر الذيف  ّمهـ تسجيؿ مااسب ررياة.يمولية للمورؼ، بعيدًا مف اقصت الزجؿ اللبنانا، ومف راار النظ

 والمجد لقلسطيف وللمةاومة ولاؿ يهداي فلسطيف وا مة.

 8/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 ىي القاتل فماذا.. نحن فاعمون؟ "إسرائيل"مسموما و ماتنعم.. عرفات  64
 عبد الباري عطواف

سػػػتردمت فػػػا اغتيػػػاؿ الػػػرنيس القلسػػػطينا ياسػػػر ثػػػصث دوؿ فػػػا العػػػالـ تملػػػؾ مػػػادة البولونيػػػـو النوويػػػة التػػػا ا
سرانيؿعرفات  ا الوئيات المتادة ائمرياية وروسيا و  ، وليس  ناؾ مالاة مبايرة للدولتيف العظمييف فػا ا 

الدولػػة التػػا ترااػػت فػػا  إسػػرانيؿ إلػػىائرػػداـ علػػى جريمػػة الاػػرب  ػػذط، ولػػذلؾ فػػاف ااػػابت ائتهػػاـ تيػػير 
القلسػػػطينييف والمبعػػػوثيف الػػػدولييف علػػػى مػػػدى سػػػتيف عامػػػا مػػػف ااتصلهػػػا اعمػػػاؿ ائغتيػػػاؿ  ػػػذط تػػػد العػػػرب و 

 ئرض فلسطيف.
ائسػبؽ الػذي يةبػت االيػا فػا ااػد المستيػقيات فػا االػة غيبوبػة  ػدد  اسػرانيلاإلارييؿ ياروف رنػيس الػوزراي 

 2000اـ ااثر مف مرة باغتياؿ الرنيس القلسطينا عصنية، ئنر رفض ائستسػصـ فػا منتجػت اامػب ديقيػد عػ
والترلػػا عػػف الةػػدس الماتلػػة والسػػيادة الااملػػة والمطلةػػة عليهػػا، ورػػرر ايػػعاؿ فتيػػؿ ائنتقاتػػة المسػػلاة تػػد 

 ائاتصؿ متنبنا باليهادة، ومنتظرا لها فا اي لاظة.
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الػػرنيس عرفػػات اترػػذ جميػػت ائاتياطػػات الصزمػػة فػػا اػػدود اماانياتػػر البسػػيطة ئفيػػاؿ ماػػاوئت اغتيالػػر فػػا 
 إلػىاار فير، ايث ئ ماي وئ اهرباي، وئ زوار عربا رسمييف غير مف يتوسطوف مف اجػؿ رايلػر مةرط الما

 المنقى حعمر سليمافي، فةط بعض وفود التتامف اليعبية العربية وائجنبية.
عرفػػات وتػػت رتػػباف اديػػد فػػوؽ سػػطح مةػػرط لمنػػت  بػػوط طػػانرات عموديػػة للةيػػاـ بارتطافػػر، واغلػػؽ ثصجتػػر 

تيار اهربانا مف مارؾ اغير بةقؿ علػى طريةػة العجػانز ئ يامػؿ مقتااػر غيػرط، واانػت  التا تتغذى على
 ذط الثصجة ملينة بالمعلبات التا لـ ي اؿ غير ا روفا مف دس السـ فا الطعاـ، وااتقظ بةناع متاد للغاز، 

فاع عػف نقسػر اتػى وبندريتر اآلليػة الاػغيرة بجانػب سػريرط فػا غرفػة نومػر روفػا مػف الةػاي رنابػؿ لرنةػر، وللػد
 اليهادة وارقا.

*** 
الياي الوايد الػذي لػـ ياسػب اسػابر الرجػؿ  ػو اف يستيػهد مسػموما بػالبولونيوـ النػووي وايػعاعاتر الةاتلػة، 

عندما استردـ تد العميؿ  2006و و نوع مف السمـو لـ ياتيؼ ائمر ائ فا تيريف الثانا حنوفمبري عاـ 
وفػاة  إلػىفا فندؽ فا رلب العااػمة البريطانيػة وياػعب ااتيػافر ويػؤدي الروسا المنيؽ الياسندر ليقنناو 

 مف يااب بر بعد اياـ معدودة دوف اف يترؾ اي آثار.
معمػػؿ سويسػػري لاػػا يؤاػػد لنػػا اف الػػرنيس عرفػػات مػػات مسػػموما، فػػالتةرير الػػذي اعػػدط  إلػػىلػػـ ناػػف بااجػػة 

ائريػرة فػا الايػاة ااػد اف الرجػؿ مػات مستيقى بيرسا دو اصمار العساري ررب بػاريس الػذي اػاف ماطتػر 
 بالسـ ولاف لـ يتـ تاديد نوعيتر.

يف واػػلوا اليػػر وسػػمموط، واػػاف وداعػػر يسػػرانيلاإلالػػرنيس عرفػػات نقسػػر ادرؾ فػػا ايامػػر ائريػػرة فػػا راـ اهلل اف 
مطػػػار عمػػاف الػػػدولا، ايػػػث لػػـ ياػػػف فػػػا اسػػػتةبالر اي  إلػػػىلمابيػػر بعػػػد واػػػولر علػػى ظهػػػر طػػػانرة عموديػػة 

 اردنا ابير لألسؼ، ااف وداعر وداع الرجؿ الذي يعرؼ جيدا انر لف يعود ايا. مسؤوؿ
آرر مرة اتالت بػر  اتقيػا اانػت ربػؿ استيػهادط ب سػابيت معػدودة، واػاف جػبص راسػرا فػا الاػمود، ئ يهػاب 

يا، سػرانيلا  يػعب الجبػاريف.. انػا نلجػ  اليػر، و ػو الماااػر عربيػا و  إلىالموت، مؤادا فررط واعتزازط بائنتماي 
لنستمد منر الطارة والةوة ورفت المعنويات، راؿ لا باسرة والـ انر يتاؿ بالزعماي العرب وئ ااد يالؼ نقسر 

 رفت سماعة الهاتؼ والرد على ماالمتر.
*** 

السؤاؿ اآلف  و ايف دور السلطة القلسطينية ومػا  ػا رطواتهػا المةبلػة، ولمػاذا اػمتت اػؿ  ػذط ائعػواـ ولػـ 
 ةا لقتح التاةيؽ فا ايقية اغتيالر؟تتارؾ مطل

يةولػػػوف اف  ػػػذط السػػػلطة التػػػا يتزعمهػػػا ااػػػد رفةػػػاي سػػػصح عرفػػػات ئ تملػػػؾ المػػػاؿ لتمويػػػؿ عمليػػػة التاةيةػػػات 
الجنانية والمربرية، و ذا روؿ متلؿ، فاؿ  ذط التاليصت التا اجرا ا المعهػد السويسػري لػـ تالػؼ ااثػر مػف 

لتػا اّملػت اليػعب القلسػطينا ديونػا تزيػد عػف اربعػة مليػارات دوئر، ئ مليوف دوئر فةط، فهؿ  ػذط السػلطة ا
 تستطيت اف تراد مليونا لايؼ ايقية استيهاد الةاند التاريرا للجهاد القلسطينا!

نستغرب امت السلطة، مثلما نستغرب اسػتمرا ا فػا المقاوتػات لػيس بعػد الايػؼ عػف  ػذط الجريمػة ودور 
مرار ائسػػتيطانا باثافػػة غيػر معهػػودة، وااػػرار نتنيػػا و علػػى ائاتقػػاظ بغػػور فيهػػا فةػػط، وانمػػا لصسػػت إسػرانيؿ

 دولة يهودية. فسرانيؿائردف، واسةاط اؽ العودة، وائعتراؼ ب
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المطالبػػة بتاةيػػؽ دولػػا مػػف ربػػؿ السػػلطة ئ ياقػػا، ومجػػرد ذر الرمػػاد فػػا العيػػوف، المطلػػوب ائنسػػااب مػػف 
يف رتػػانيا، والاقػػاظ يسػػرانيلاإلنـ الاػػرب الدوليػػة ومطػػاردة عتػػوية ماامػػة جػػرا إلػػىالمقاوتػػات وائنتػػماـ 

 على ارث الرنيس الرااؿ فا مةاومة ائاتصؿ باياالها اافة.
للتمهيػػػد لعمليػػػة  إسػػػرانيؿالتػػػا اسػػػتردمتها ” السياسػػػية“والتاةيػػػؽ ائ ػػػـ  ػػػو التاةيػػػؽ الػػػدارلا لقتػػػح ائدوات 
 ائدوات الجنانية التا رامت بالتنقيذ. ائغتياؿ وتوفير الغطاي وتاتير البديؿ ئاةا، ومف ثـ

فهػػػؿ تةػػػدـ السػػػلطة ورنيسػػػها علػػػى  ػػػذيف التاةيةػػػيف بجديػػػة وتسػػػير فيهػػػا اتػػػى النهايػػػة دوف اي رػػػوؼ علػػػى 
 المقاوتات وغير ا؟ ن مؿ ذلؾ رغـ ياوانا.

 8/11/2013، رأي اليوم، لندن
 

 "عطاياه"وعود كيري و 65
 عريب الرنتاوي

نػػر لػػف يسػػتطيت ابةػػاي القلسػػطينييف اػػوؿ مانػػدة المقاوتػػات نظيػػر رمسػػة يػػدرؾ الػػوزير ائميراػػا بػػص يػػؾ، ا
المساعدة العاجلة والمطلوبة ... لاف ماذا بمةدور جوف  إلىمنها « الريوة«وسبعيف مليوف دوئر،  ا أيبر بػ

ـ تريد ائرض والسص إسرانيؿايري اف يقعؿ، وماذا يملؾ فا جعبتر مف أوراؽ و و العارؼ تماـ المعرفة، أّف 
معػػًا، واف لػػيس فػػا نيػػة ااومتهػػا، وئ علػػى جػػدوؿ أعمالهػػا، إنهػػاي ائاػػتصؿ وتماػػيف اليػػعب القلسػػطينا مػػف 

 دولتر.
لةػػد رارػػب رنػػيس الدبلوماسػػية ائمريايػػة عػػف اثػػب، ايػػؼ اتػػطر زعػػيـ بػػصدط، الدولػػة العظمػػى، للتػػدارج مػػف 

ونقػػوذ  إسػػرانيؿتػػغط تعنػػت  ، ليعػػود فػػا ارػػؿ مػػف عػػاـ، وتاػػت«ائسػػتيطاف غيػػر اليػػرعا»علػػى رمػػة يػػجرة 
 ة لمقاوتات بص يروط؟يسرانيلاإلفا واينطف، للتراجت عف رطاب الةا رة، وتبنا اليروط « لوبّياتها»

« ارتػػراؽ»مػػف بػػيف طػػارـ ائدارة الثانيػػة للػػرنيس أوبامػػا، ُيعػػد ايػػري المسػػؤوؿ ا رفػػت وا اثػػر اماسػػًة لتاةيػػؽ 
، وربما ياػوف المسػؤوؿ الوايػد المػتامس لهػذا الملػؼ ... فثمػة ةيسرانيلاإلعلى مسار المقاوتات القلسطينية 

مػػف الةتػػايا ذات ا  ميػػة وا ولويػػة، ماليػػًا ودوليػػًا وفػػا اإلرلػػيـ، مػػا ياقػػا لمػػؿي جػػدوؿ اعمػػاؿ  ػػذط ائدارة 
 بياؿ اامؿ.

عػرؼ تمػاـ ة فا السير الاثيث على درب السصـ والاؿ النهانا، ييسرانيلاإللاف ايري الُمدرؾ ئنتقاي الجدية 
، لف ياوف  ناؾ تةػدـ مػف أي نػوع، و ػذا مػا ئ يريػد إسرانيؿالمعرفة، انر مف دوف تغط أميراا جدي على 

 ايري اف يارؽ أاابعر بنارط، ئ يرغب فا ذلؾ وئ يةوى علير اف  و رغب.
طػصؽ الوعػػود التػا ئ يتػػمف إنقاذ« وسػػاطتر»لػذلؾ يعتمػػد السػيد ايػػري فػا   ػػا ... دبلوماسػػية يػراي الورػػت وا 

يف وعود اقػظ ا مػف والتقػوؽ يسرانيلاإليراطب اؿ فريؽ بما يتادر رانمة أولوياتر ومراوفر ... يغدؽ على 
ائسػتيطاف »... ويداعب القلسطينييف الةلةيف على ما تبةػى لهػـ مػف ردسػهـ وتػقتهـ ب ااديػث مةتتػبة عػف 

لػر مػف تعهػدات، اتػى واف « بيطػر »يعطػا اػؿ فريػؽ مػا « ... اقنة مف الدوئرات»وعرض « غير اليرعا
، واف يتسّمر القلسطينيوف اوؿ ماندة المقاوتات اتى «العملية»تعارض أاد ا مت ائرر، فالمهـ اف تبةى 

 الربيت الةادـ.
والاةيةػػة المؤلمػػة انػػؾ ئ تجػػد مػػف بػػيف متػػابعا  ػػذط العمليػػة والمنرػػرطيف بهػػا والمهتمػػيف بمآئتهػػا، مػػف  ػػو 

ؾ ئ تسػػمت مػػف أاػػٍد مػػنهـ تاػػورًا جػػديًا لمػػا يماػػف اف تاػػوف عليػػر اػػاؿ المنطةػػة متقانػػؿ بنتانجهػػا ... بيػػد أنػػ
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فا مرالة ما بعد فيؿ مهمة ايري وانسػداد دروب التقػاوض القلسػطينا  اسرانيلاإلوالةتية والاراع العربا 
 .اسرانيلاإل

لعلماي والربػراي الػروس ومما يزيد مف اآبة الجولة السادسة لايري فا المنطةة، أنها تتزامف مت انتهاي مهمة ا
والسويسرييف مف مهمة الايؼ عف سبب وفػاة الػزعيـ الرااػؿ ياسػر عرفػات، إْذ أجمػت  ػؤئي علػى أنػر رتػى 

فا واادة مف أبيت جرانـ ائغتياؿ السياسا فػا التػاري ، وباػورة تملػا علػى  اسرانيلاإلمسموما بالبولونيوـ 
يف فػػا السػػااات والميػػاديف والماػػااـ الدوليػػة، ولػػيس يسػػرانيلإلاالقلسػػطينييف ائسػػتعداد الجػػاد والجػػدي، لمصرػػاة 

 فا غرؼ التقاوض وعلى مواندط.
 8/11/2013، الدستور، عم ان
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 د. باسؿ غطاس 
سػػتمرار فػػا تتعػػزز ربتػػة نتنيػػا و وانتصفػػر الاػػااـ ورػػدرتهـ علػػى ائ 19مػػت بدايػػة الػػدورة اليػػتوية للانيسػػت الػػػ

الااـ فا المستةبؿ الةريب، إذ مػف غيػر المتورػت اػدوث  ػزات رػادرة علػى زعزعػة اامػر. اتػى فػا موتػوع 
رتية ليبرماف الذي لو أديف فا الماامة بتهمػة الرػداع وريانػة ا مانػة لاانػت سػتاوف عصمػات سػؤاؿ ابيػرة 

ح بما تيتها أيرعة نتنيػا و فتمػت تبرنتػر اوؿ استمرار يرااة ازبر "يسرانيؿ بيتينو" مت اللياود جايت الريا
ليسػػتعيد مورعػػر اػػوزير للرارجيػػة رريبػػا جػػدا، و ػػذا يعنػػا مزيػػدا مػػف ائسػػتةرار الػػدارلا فػػا الااومػػة، وتوطيػػدا 
لمورػػت نتنيػػا و ولػػيس العاػػس امػػا يظػػف الػػبعض، فالاةيةػػة  ػػا أف نتنيػػا و وليبرمػػاف يػػريااف متاػػامصف فػػا 

 ا دوار. تقاايؿ التقاايؿ وأيتا فا تةسيـ
أيف تةود  ذط الااومة البصد والمنطةة؟  ؿ ااف دروؿ نتنيا و المقاوتات بنية اادرة للواوؿ ئتقاؽ  إلى

يامؿ وللروض فا الةتايا الابرىل الادود المستوطنات الةدس والصجنيف؟  ػؿ اػاف تاػريار فػا موتػوع 
ؿ يعاػػس  ػػذا التاػػريح تغييػػرا ميػػابها فػػا اػػؿ الػػدولتيف فػػا "بػػار إيػػصف" تغييػػرا أيػػدولوجيا ثوريػػا مػػف ربلػػر و ػػ

 سياسة وفار ازب اللياود الاااـ؟
ية حامػػا إسػػرانيلمػػف الواتػػح أف نتنيػػا و يوجػػر دفػػة الااػػـ لػػيس ئترػػاذ رػػرارات تاريريػػة اػػعبة وئ ِلػػػ"تنازئت" 

عػػددة ي، وانمػػا لعمليػػة معةػػدة مػػف إدارة الاػػراع تيػػتمؿ علػػى منػػاورات متاسػػرانيلاإليسػػميها الرطػػاب السياسػػا 
الجوانب مثؿ الدروؿ فا المقاوتات بيروط سهلة جدا، واذلؾ باللعب بالوررػة اإليرانيػة سػواي اتهديػد جػدي 

 لألمف فا المنطةة أو استار دراف أماـ التغط الدولا فا الموتوع القلسطينا.
اخ الػدولا المصنػـ ونةوؿ تهديدا جديا  ننا نعتةد بجديػة نوايػا نتنيػا و بتوجيػر تػربة إليػراف فػا التوريػت والمنػ

، وذلؾ ربؿ امتصؾ إيػراف للسػصح النػووي، وئ ينبػت ذلػؾ مػف اسػابات إسرانيؿمهما ااف الثمف الذي رد تدفعر 
سياسية الباردة فةط، وانما أيتا لمعتةدات دينية غيبية ب نر ااما الهياؿ الثالث -نتنيا و اإلستراتيجية والجيو

أسػػػطورة اػػػهيونية مسػػػتادثة مػػػف أسػػػطورة رػػػراب الهياػػػؿ الثػػػانا  الجديػػػدة بوجػػػر الرػػػراب حو ػػػذط إسػػػرانيؿأي 
التوراتيػػػةي. و ػػػو يعتةػػػد فػػػا الاػػػميـ أف امػػػتصؾ إيػػػراف للسػػػصح النػػػووي سػػػياوف بمثابػػػة تهديػػػد اةيةػػػا لوجػػػود 

، وأف التاري  رد املر مسؤولية اماية وجود ا. ورد ايؼ  ػذط النزعػة ائسػتاواذية لػدى نتنيػا و أ ػـ إسرانيؿ
منير دغاف رنيس الموساد، ويوفاؿ ديسايف رنػيس اليػاباؾ. مػف الواتػح  إسرانيؿسابةيف فا  رجلا مرابرات

أف عربدات ويطاات نتنيػا و الاربيػة رػد تلةػت تػربة مػت انترػاب الةيػادة اإليرانيػة الجديػدة واعتماد ػا نهجػا 
 جديدا فا التعامؿ مت الغرب.
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فا مار وسوريا تاديدا ورروجهما عمليا مف الالبة نتنيا و يةرأ الوتت العاـ رااة بعد التطورات ا ريرة 
بيػاؿ  إسػرانيؿايف بػ ف الميػزاف اإلسػتراتيجا يميػؿ لاػالح  إلىالدولية اليرؽ أوسطية اصعبيف مؤثريف ولو 

لـ يسبؽ لر مثيؿ وعلى اافة ا اعدة ورااة ائرتاػادية والسياسػية، وائسػتنتاج المراػزي لنتنيػا و واليمػيف 
ابير يستطيت إدارة الاراع بدوف أي تةدـ باتجػاط اػؿ سػلما للةتػية القلسػطينية واسػب  أنر اتى بدوف جهد

ايػػث يبػػدأ ائنيػػغاؿ ا مرياػػا الماثػػؼ فػػا ائنترابػػات الدارليػػة. ممػػا يعنػػا  2015الورػػت اتػػى نهايػػة عػػاـ 
ا الػػػترلص اتػػػى مػػػف التػػػغط ا مرياػػػا الرقيػػػؼ النػػػابت بػػػدورط مػػػف رؤيػػػة أمرياػػػا لماػػػالاها اإلسػػػتراتيجية فػػػ

 المنطةة.
طبعػػا إدارة الاػػراع فػػا ظػػؿ القاػػر ائسػػتيطانا المسػػيطر علػػى اللياػػود والمػػدعـو باليػػريؾ اإلنتصفػػا "البيػػت 
نمػػا اسػػتغصؿ عصرػػات الةػػوة الةانمػػة  اليهػػودي" ئ تعنػػا باػػاؿ مػػف ا اػػواؿ الماافظػػة علػػى الوتػػت الةػػانـ، وا 

ئسػتيطاف وتةويتػر والسػيطرة علػى أابػر رػدر ، وذلػؾ مػف أجػؿ تاثيػؼ اإسػرانيؿوميزاف الةوى الراجح لمالاة 
روافػت مرياػػة  إلػىمػف ا رض، وفػرض ا مػر الوارػت وتاويػؿ أدوات أوسػلو بموافةػػة فلسػطينية وعربيػة ودوليػة 

فا عملية ائستمرار فا إدارة الاػراع وتاةيػؽ النتػانز المثلػى لاػالاها. ايػؼ نانػب الػوزير أوفيػر  سرانيؿإل
للياود مف المتطرفيف فا الانيست دوف أف يااوؿ إرقاي أو ستر الاةانؽ ب نر أاونيس و و يعتبر فا دارؿ ا

وادة سانية جديػدة التػا أعلػف عػف البػدي ببنانهػا ربيػؿ إطػصؽ سػراح الدفعػة الثانيػة مػف  1500الػ  إلىإتافة 
 واػػػػدة سػػػػانية فػػػػا المسػػػتوطنات المرتلقػػػػة وعػػػػدد با ررػػػػاـ 2000ا سػػػرى القلسػػػػطينييف بػػػػدي الترطػػػػيط لبنػػػاي 

وا سماي اؿ مستوطنة، وعدد الوادات التا ستبنى فيها. ونعقا الةارئ مف ذار ا تقايليا اتى نتجنب ذار 
 أسماي المستوطنات ب سمانها التوراتية والاولونيالية البغيتة.

ة  ي نةػػػد دولػػػا يسػػرانيلاإلمػػف تاػػػرياات أاػػونيس يماػػػف فهػػـ أمػػػريف  ػػاميفل ا وؿ عػػػدـ ااتػػراث الااومػػػة 
أفتػؿ غطػػاي فػا وجػػر النةػد الػػدولا  سػػرانيؿيػػؼ  ػذط المعلومػػات ايػث أف المقاوتػػات تػوفر إلسػي تا بعػد ا

الػذي سػػيتماور أساسػا فػػا أف ائسػػتيطاف ييػاؿ اجػػر عثػػرة للمقاوتػات والعمليػػة السػػلمية، ولػيس  نػػر غيػػر 
طنات يرعا وغير رانونا وأنر يياؿ جريمة ارب. الثػانا أف نتنيػا و وااومتػر يرططػاف للبنػاي فػا المسػتو 

ة يسػرانيلاإل"مجمعػات المسػتوطنات" التػا تطالػب بفبةانهػا تاػت السػيادة  إسػرانيؿالمنقردة والبعيػدة عمػا تسػمير 
 عبر تبادؿ أراض.

 ػذا ا مػػر يعنػا عمليػػا ت ايػدا واتػػاا االيػػمس أف تاػرياات نتنيػػا و اػوؿ اػػؿ الػدولتيف المعتمػػد علػػى أي 
ا دنػػى الػػذي يرتػػا السػػلطة القلسػػطينية حوئ أرػػوؿ  تةسػػيـ جغرافػػا تاػػت سػػةؼ أوسػػلو واتػػى ب رػػؿ مػػف الاػػد

اليػػعب القلسػػطيناي  ػػا تاػػرياات مرادعػػة وتسػػاب البسػػاط مػػف تاػػت المقاوتػػات الجاريػػة تاػػت مرجعيػػة 
أوسلو. ااومة نتنيا و اما اؿ الااومات السابةة بما فيها ااومات ازب "العمػؿ" التػا يػارات فيهػا اراػة 

رلةػػت ي يػػديها وباسػػتثمار بلػػغ عيػػرات مليػػارات اليػػوارؿ وارعػػا اسػػتيطانيا "ميػػرتس" بعػػد توريػػت اتقاريػػة أوسػػلو 
لػػىانتيػار المسػػتوطنات اػالوـر الربيػػث، و  إلػػىأدى  1967اسػتعماريا فػػا المنػاطؽ القلسػػطينية الماتلػة عػػاـ   ا 

.  ػػذا الوارػػت سػػيمنت أي اػػؿ 2012واتػػى نهايػػة  1994متػػاعقة عػػدد المسػػتوطنيف ثػػصث مػػرات مػػف عػػاـ 
اػػؿ الدولػػة الوااػدة، وفػػا  ػػذط ا ثنػاي يرلػػؽ وارعػػا مػػف  إلػىتةسػػيـ الجغرافػا، وسػػيةود بالتػػرورة يعتمػد علػػى ال

 السيطرة ليعب على يعب آرر ونظاـ فاؿ عناري.
فػػا  إسػرانيؿإذا مػا المنتظػر مػف  ػػذط الااومػة؟ وايػؼ سػػتتطور ا مػور فػا ظػػؿ  ػذا التػوازف المقػػرط لاػالح 

مقاوتػػات الااليػػة سػػتنتها فػػا نيسػػاف الةػػادـ بػػدوف نتيجػػة تػػذار، السػػنوات الةادمػػة؟ مػػف الواتػػح أف جولػػة ال
وسيبةى الوتت الةانـ على ما ااف علير ربؿ جولة المقاوتات، وستاوف ا مور مرياة دانما لصيتعاؿ إزاي 
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زاي ااتمائت التاعيد فا  استمرار تغوؿ ائستيطاف وائعتةائت والمصاةات ا منية فا التقة مف جهة، وا 
مت عرب الدارؿ رااة بمػا يتعلػؽ بماػادرة أراتػا العػرب فػا النةػب وائسػتمرار فػا  ػدـ البيػوت.  العصرة

نقػػؽ مسػػدود  ػػذط المػػرة سػػيعنا دفػػف يػػبر نهػػانا لعمليػػة السػػصـ  إلػػىالواتػػح أف واػػوؿ المقاوتػػات السػػلمية 
لػا مػف يػدعو وارتراب أجؿ أوسلو واؿ ما تمرض عنر، ئ أعتةد أنر سيبةى  نػاؾ فلسػطينا أو عربػا أو دو 

طاولػػة المقاوتػػات. مرالػػة مػػا بعػػد جولػػة المقاوتػػات سػػتتطلب إسػػتراتيجيات جديػػدة، وبالت ايػػد  إلػػىللعػػودة 
ميػػروعا جديػػدا للتاػػرر الػػوطنا يةػػـو علػػى إنهػػاي ائنةسػػاـ القلسػػطينا أوئ، وتوايػػد آليػػات المةاومػػة والعمػػؿ 

 السياسا، واستثمار الت ييد الدولا والعمؿ فا ا مـ المتادة.
 7/11/2013، 48عرب 
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