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 ف"خوااإل"الناس لـ تعرؼ خطورة حماس إال بعد سقوط و قائد وزعيـ عباس: السيسي  1
قاؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس، إف وزير الخارجية األمريكيػة جػوف كيػرق، قػاؿ لػ  : عماد الديف حسيف

خالؿ لقائهما المشترؾ في راـ اهلل يـو الخميس الماضي، "أرجوؾ أبمغ تحياتي لمجنراؿ السيسػي"، عنػدما عمػـ 
 أن  سوؼ يزور القاهرة.

مػف رسسػاا التحريػر واإلعالميػيف المنػرييف مسػاا اليػـو األحػد،  وأضاؼ أبو مازف، خالؿ لقائ  مع مجموعة
"وهػو أنػ  قائػد وزعػيـ  -حسبما قػاؿ-أن  أبمغ "السيسي" خالؿ اجتماع  مع  اليـو رأق المنرييف والعرب في  

وعمؿ ما لـ يستطع أحد أف يعمم ". مضيًفا أف "االنطباع الذق خرج ب  مف المقاا األوؿ مع السيسي أن  قائد 
 ـ"، وأن  "شايؼ شغم "، عمى حد ونف .عظي

بقولػػ  إنػػ   -الػػذق جػػر  فػػي قنػػر الضػػيافة بمنػػر الجديػػدة  -وداعػػب أبػػو مػػازف، اإلعالميػػيف خػػالؿ المقػػاا 
مػدمف لععػالـ المنػرق ويتابعػػ  مػف التاسػعة نػباًحا حتػػى الثانيػة نػباًحا فػي أحيانػػا كثيػرة، وأنػ  يعػرؼ كػػؿ 

 ؿ منزل  باستمرار بحكـ عممهـ.الحاضريف أمام  باالسـ ألنهـ ضيوؼ داخ
وتحدث مندر رفيع المستو  في الوفد الفمسطيني المناحب ألبو مازف، قػائاًل إف "مػا حػدث فػي منػر فػي 

 يوني  معجزة إلهية وأقرب إلى نزوؿ وحي مف السماا"، عمى حد قول . 30
قػاؿ المنػدر، إف أبػو وأضاؼ أف الشعب المنرق "أنهى ظػاهرة لػـ تكػف فػي بمػد  فقػط بػؿ فػي كػؿ العػالـ". و 

مػػازف حػػذر الػػرئيس المعػػزوؿ محمػػد مرسػػي، عنػػدما التقػػا  قبػػؿ شػػهور مػػف أف إسػػرائيؿ تحػػاوؿ إنهػػاا القضػػية 
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الفمسطينية، ورمي غزة عمى منر عبر االستيطاف في سيناا. ففوجئ بمرسػي يقػوؿ لػ : "هػو عػدد بتػوع غػزة 
 ذهـ فػػي شرػػبرا"، وفقًػػا لتنػػريحات المنػػدر.كػػاـ،"، فقػػاؿ أبػػو مػػازف: مميػػوف وننػػؼ. فػػرد: "يػػا راجػػؿ دحنػػا ناخػػ

وأضاؼ المندر، "أن  يتأكد يوًما بعد يوـ أف إسرائيؿ وأمريكا هما المذاف دبرا نعود حماس إلى السمطة في 
القطػػاع"، حسػػب قولػػ . وأف أبػػو مػػازف فكػػر فػػي تأجيػػؿ االنتخابػػات وقتهػػا لػػبعض الوقػػت  ألنػػ  كػػاف يعمػػـ أف 

ديد أمريكي رهيب  مفاد  "إذا أجمت االنتخابات ولو ليـو واحد انسانا"، بػؿ حظوظ حركة فتح قميمة ففوجئ بته
 وفوجئ بسماح إسرائيؿ بمشاركة فمسطيني القدس الشرقية في االنتخابات.

وعاد الرئيس عباس، ليقوؿ: إن  قاؿ لمسيسي إف "دفاع  عف منر في كؿ المحافػؿ هػو دفػاع عػف فمسػطيف، 
حركة حماس إال بعد سقوط اإلخواف في منر. وأف أرباح تجارة األنفاؽ مضيًفا، أف الناس لـ تعرؼ خطورة 

مميونيًرا في غزة يهربػوف مػف األنفػاؽ كػؿ شػيا مػف السػجائر  1800كانت أكثر مف خيالية، وأدت إلى وجود 
 إلى النواريخ والحشيش وماكينات تزوير العمالت"، كما قاؿ الرئيس الفمسطيني.

 10/11/2013، الشروؽ، مصر
 

 في ذكرى استشياد أبو عمار: لف نحيد عف النيج الذي وضعناه معا منذ االنطالقة مازف أبو 2
قاؿ الرئيس محمود عباس في الذكر  التاسعة الستشهاد القائد الرمز ياسػر عرفػات بأبػو عم'ػارب، إننػا  :راـ اهلل

ي أقسػمنا بػأف نمضػي بهػا لف نحيد عف النهج الذق وضعنا  معػًا، منػذ البػدايات األولػى النطالقػة ثورتنػا، والتػ
 إلى غاياتها في إقامة دولة فمسطيف المستقمة وعانمتها القدس الشريؼ.

وأكد في كممة مسجمة بثت خالؿ حفؿ إحياا الذكر  الػذق أقػيـ فػي قنػر راـ اهلل الثقػافي مسػاا اليػـو األحػد، 
ثبػػات والقػػوة والتنػػميـ، أف الونػػوؿ إلػػى الحقيقػػة فػػي مالبسػػات رحيػػؿ القائػػد أبػػو عمػػار هػػو هػػدفنا، وبػػذات ال

وقاؿ: بفي هذ  المناسبة، أجدد التزامنا بواجبنا الوطني ومسسوليتنا كقيادة لهذا الشػعب العظػيـ باالسػتمرار فػي 
وأضػاؼ أف بهػذا التػزاـ وحػؽ ال يسػقط بالتقػادـ،  البحث عف الحقيقة كاممة، مهما كانػت التعقيػدات والعقبػاتب.

ؽ والتػي لهػا كػؿ الػدعـ والمسػاندة منػا، ستنػؿ إلػى الحقيقػة التػي سػنعمنها وأنا عمى ثقة كاممة أف لجنة التحقيػ
 عندئذ لشعبنا كاممةب.

وأكػػػد الػػػرئيس موانػػػمة العمػػػؿ بتفػػػاف لمحفػػػاظ عمػػػى مقدسػػػاتنا المسػػػيحية واإلسػػػالمية وحمايػػػة أهمنػػػا فػػػي القػػػدس 
لشػتات اسػتمرار العمػؿ كما أكد ألهمنا فػي ا وتعزيز نمودهـ فيها، ودرا ما يعاني  أقنانا مف مخاطر جدية.

، ومبػادرة السػالـ العربيػة، مشػددا عمػى أف مػف المػواطف 194مف أجؿ تجسيد حقهـ وحػؿ قضػيتهـ وفػؽ القػرار
الفمسػػطيني حيثمػػا وجػػد، هػػو إحػػد  أولوياتنػػا التػػي نعمػػؿ بػػنخالص عمػػى نػػونها، وأننػػا نبػػذؿ كػػؿ مػػا نسػػتطيع 

 لحمايتهـ، وتخفيؼ معاناتهـ.
وف في الدفاع عف حقوقنا المشروعة، وفؽ القانوف الدولي، ومتمسكوف بثوابتنا وأضاؼ في كممت ، أننا مستمر 

 الوطنية، وبكؿ ذرة تراب مف أرضنا، وعمى األخص في قدسنا الشريؼ، عانمتنا األبدية.
وطالػػب الحكومػػة اإلسػػرائيمية بتحمػػؿ مسػػسولياتها تجػػا  نػػنع السػػالـ، والكػػؼ عػػف وضػػع العراقيػػؿ والمعوقػػات 

ف تقػػوض الجهػػود المبذولػػة، وعمػػى رأسػػها االسػػتيطاف وممارسػػات المسػػتوطنيف العدائيػػة ضػػد التػػي مػػف شػػأنها أ
 الفمسطينييف وممتمكاتهـ واالعتدااات عمى المسجد األقنى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.

وقاؿ: برغـ كؿ ما يقوموف ب  مف استيطاف غير مسبوؽ في أرض الدولة الفمسػطينية، فهػـ يعممػوف، والجميػع 
 عمـ، بأف االستيطاف غير شرعي مف البداية لمنهاية، وهو باطؿب.ي
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وفي ختاـ كممت ، جدد الرئيس العهد والقسـ بموانمة المسػيرة حتػى الننػر، والوفػاا ألحػالـ الرمػز أبػو عمػار 
وأحػالـ كػؿ شػهدائنا وعػذابات أسػرانا، ودمػوع اابػاا واألمهػات الفمسػطينييف، الػذيف قػدموا فمػذات أكبػادهـ، مػػف 

 جؿ فمسطيف الحرة السيدة المستقمة، التي ستر  النور عما قريب، إف شاا اهلل.أ
 10/11/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 مع الدوؿ العربية إلنياء أزمة الكيرباء تبذؿ جيوداً  في غزةحكومة : الالغصيف 3

يف، إف حكومتػ  تبػذؿ جهػودا مػع عػدة أطػراؼ بغزة، إيهػاب الغنػ الفمسطينيةحكومة القاؿ الناطؽ باسـ  :غزة
عربية لحؿ أزمة الكهرباا التي تتفاقـ في قطاع غػزة، مبينػا أنػ  تػـ التوانػؿ مػع منػر وجهػات رسػمية وغيػر 

 رسمية لوضع حموؿ ألزمة الكهرباا إال أف جميعها لـ تخرج حيز التنفيذ ألسباب مختمفة.
عػالـ بغػزة، أبػرز مالمػح الحمػوؿ التػي تػـ تقػديمها مػف وسرد الغنيف خالؿ مستمر نحفي عقد  فػي وزارة اإل

طرؼ حكومت  وجميعها قوبمت بالرفض مف عػدة أطػراؼ أبرزهػا القيػادة المنػرية، الفتػا لمعقبػات الكبيػرة التػي 
واجهتها حكومت  لهذ  األزمة والتي منها سياسة الحنار الخانؽ وعدـ السػماح بضػخ الوقػود القطػرق وارتفػاع 

 كؿ متزايد، ما يسثر عمى القدرة الشرائية باإلضافة لمضريبة المضافة.أسعار الوقود بش
دخالػػ  لغػػزة مػػف عػػدة أطػػراؼ. متهمػػا  وأكػػد أف أزمػػة الكهربػػاا سياسػػية بامتيػػاز، وأنػػ  لػػـ يسػػمح بشػػراا الوقػػود واط
السػػمطة الفمسػػطينية بمحاولػػة اسػػتخداـ ممػػؼ الكهربػػاا كورقػػة ضػػغط عمػػى حكومػػة غػػزة. مشػػيرا إلػػى أف مشػػكمة 

 هرباا متوانمة منذ سنوات مع اختالفها في الحجـ والمقدار.الك
مولػدات، وأف تكمفػة إنتػاج  4ألػؼ لتػر سػوالر لتشػغيؿ  670وبيف أف محطػة الكهربػاا بحاجػة يوميػا إلػى نحػو 

، الفتا إلى أف االتحاد األوروبي تكفؿ بتوفير ثمػف الوقػود لممحطػة إال 1.7الكيمو وات في المحطة ينؿ إلى 
شهد قياـ حكومة سالـ فياض بوقؼ دفع المنحة لممحطة وتحويمها لمسػمطة، مػا زاد مػف تفػاقـ  2009أف عاـ 

 ومعاناة األزمة التي باتت سياسية بامتياز.
وأشار إلى أف حكومت  حاولت بجهود بعض المهندسيف استبداؿ الوقود النناعي بالسوالر العادق مع بعض 

حضار  عبر األنفاؽ، وأنها بذلت جهػودا دبموماسػية المعالجات، وتوفير السوالر مف خالؿ شرائ   مف منر واط
مميػوف  10مميػوف لتػر سػوالر نػناعي لممحطػة تػـ إدخػاؿ منهػا  22كبيرة لمحنوؿ عمى منحة قطرية بتوفير 

 فقط، وما تزاؿ السمطات المنرية تحتجز بقية الكمية دوف توضيح األسباب.
افػػة األنفػػاؽ دوف إيجػػاد بػػديؿ تجػػارق، مػػا تسػػبب فػػي وأضػػاؼ "بعػػد األحػػداث األخيػػرة فػػي منػػر تػػـ تػػدمير ك

انقطاع الوقود عف محطة توليد الكهرباا، وتـ التوانؿ مع السمطة في راـ اهلل ليتـ شراا الوقود مف االحتالؿ 
عبرهـ عمى أف نقوـ هنا بدفع ثمف الوقود النناعي وثمف نقم  إلى غزة، إال أف سمطة راـ اهلل لػـ توافػؽ عمػى 

 د بدوف ضرائب".توريد الوقو 
شػيكؿ لمتػر لتشػغيؿ  4.26ألػؼ لتػر سػوالر نػناعي بسػعر  600وتابع "في المرحمة األولػى اضػطررنا لشػراا 

لينػػؿ السػػعر  BLUE% مػػف ضػػريبة الػػػ50المحطػػة لفتػػرة محػػدودة ثػػـ فػػي طمػػب الشػػراا الثػػاني تػػـ إضػػافة 
عالمػػة اسػػتفهاـ كبيػػرة فػػي ظػػؿ شػػيكؿ لمتػػر، وقػػد مثػػؿ تراجػػع سػػمطة راـ اهلل عػػف االتفػػاؽ  5.7المطمػػوب إلػػى 

 حاجة القطاع لهذا السوالر الذق ال تستطيع شركة الكهرباا تحمم  لألسباب المذكورة سابقًا".
ألؼ دوالر لوقود البمديات والمشافي، كمػا  250ولفت إلى أن  تـ االتفاؽ مع تركيا لتقديـ منحة قدرها مميوف و

بػاا وأف هنػاؾ تقػدـ فػي المحادثػات وأفكػار مميػزة سػيعمف تجرق اتنػاالت مػع قطػر إليجػاد حمػوؿ ألزمػة الكهر 
 عنها بالتفنيؿ حاؿ االنتهاا منها.
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دخػاؿ  ودعا الغنيف إلى ضرورة رفع الحنار عف قطاع غزة والسماح بشراا وتػدفؽ الوقػود بشػكؿ رسػمي، واط
معانػاة عػف ما تبقى مف الوقود القطرق المحتجػز لػد  منػر، مطالبػا األخيػرة بضػرورة اإلسػهاـ فػي تخفيػؼ ال

 غزة مف خالؿ السماح بشراا الوقود وتقوية المحطات المغذية لمكهرباا في غزة.
وحمػػؿ سػػمطة االحػػتالؿ مسػػئولياتها تجػػا  قطػػاع غػػزة كمنطقػػة محانػػرة ومحتمػػة مػػف الخػػارج مػػف قبػػؿ سػػمطات 

الضػػػرائب االحػػػتالؿ وعميػػػ  تػػػوفير الخػػػدمات األساسػػػية ومنهػػػا الكهربػػػاا، وأف تقػػػـو السػػػمطة الفمسػػػطينية برفػػػع 
 شيكؿ". 2.2المفروضة عمى الوقود المخنص لمحطة التوليد وتوفير  بسعر االستيراد وهو 

 11/11/2013، القدس، القدس
 

 1991 سنةلكشؼ عف مصير الفمسطينييف الذيف اعتقموا منذ خريشة يناشد أمير الكويت ا 4
 1991مػف الفمسػطينييف منػذ عػاـ  وليد عوض: توانؿ السمطات االمنية الكويتيػة اعتقػاؿ العشػرات –راـ اهلل 

بدوف محاكمة او توجي  اتهامات لهـ، االمر الذق دفع الدكتور حسف خريشة نائػب رئػيس المجمػس التشػريعي 
لمكشػػؼ عػػف ’ القػػدس العربػػي‘الفمسػػطيني االحػػد لتوجيػػ  مناشػػدة الميػػر الكويػػت الشػػيخ نػػباح األحمػػد عبػػر 

سػػجوف الكويتيػػة السػػمطة الفمسػػطينية بػػالتحرؾ الجػػاد منػػيرهـ، فػػي حػػيف ناشػػد بعػػض اهػػالي المفقػػوديف فػػي ال
 لمعرفة منير هوالا المفقوديف.

عمى موانمة السػمطات ’ القدس العربي’رفض السفير الفمسطيني في الكويت رامي طهبوب االحد التعقيب لػو 
 .1991الكويتية اعتقاؿ العشرات مف الفمسطينييف منذ عاـ 

ب رئػػيس المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني فػػي حػػديث مػػع القػػدس ومػػف جهتػػ  طالػػب الػػدكتور حسػػف خريشػػة نائػػ
العربي االحد امير الكويت بتوجي  تعميمات  لمجهػات االمنيػة الكويتيػ  لمكشػؼ عػف منػير هػسالا الفمسػطينييف 

انا اناشد امير الكويت الشيخ نباح ’ ، مضيفا1991الذيف اعتقموا عمى يد االجهزة االمنية الكويتية منذ عاـ 
بالكشػػؼ عػػف منػػير الفمسػػطينييف المعتقمػػيف لػػد  السػػمطات االمنيػػة ’ القػػدس العربػػي‘ر نػػحيفة األحمػػد عبػػ

الكويتية، ووضع حد لتمؾ المأساة االنسانية التي تعيشها العديد مف العائالت الفمسطينية بسػبب عػدـ معرفتهػا 
 .1991منير ابنائها عقب اعتقالهـ مف قبؿ الجهات االمنية الكويتية عاـ 

ة عمى ضرورة اف تعمؿ السمطات الكويتية عمى وضع نهاية لتمؾ المأساة االنسانية بالكشؼ عف وشدد خريش
منير مف اعتقمتهـ مػف الفمسػطينييف ابػاف االزمػة الكويتيػة العراقيػة واالعػالف اذا مػا زالػوا احيػاا فػي السػجوف 

 لذويهـ او اعالمهـ بمكاف دفنهـ. الكويتية واالفراج عنهـ واعادتهـ الهاليهـ او تأكيد وفاتهـ وتسميـ جثامينهـ
واشار خريشة الى ان  ال يعقؿ اف تبقى عائالت فمسطينية تجهؿ منير ابنائها الذيف تـ اعتقالهـ في الكويت 

فػػي حػػيف تػػـ اعػػادة العالقػػات الدبموماسػػية مػػا بػػيف دولػػة الكويػػت ودلػػة وفمسػػطيف حيػػث تػػـ اعػػادة  1991عػػاـ 
 .1990ر بعد قطيعة استمرت منذ عاـ افتتاح سفارة فمسطيف بالكويت قبؿ شهو 

الؼ فمسطيني وأردني في الكويت قبؿ االجتيػاح العراقػي، وقػد انخفػض عػددهـ إلػى  400وكاف يعيش حوالى 
ألفػػا حاليػػا، غػػالبيتهـ يحممػػوف جػػوازات سػػفر أردنيػػة، كمػػا بيػػنهـ حػػوالى سػػتة االؼ يحممػػوف وثيقػػة  53حػػوالى 

 الجئ منرية.
 11/11/2013، القدس العربي، لندف
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أكػػد أمػػيف عػػاـ مجمػػس الػػوزراا عبػػد السػػالـ بػػدر نػػياـ، أف هنػػاؾ مسػػاعي مػػع الجانػػب المنػػرق لػػتفهـ : غػػزة
أو االحتياجػػػات الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي قطػػػاع غػػػزة وتخفيػػػؼ وطػػػأة الحنػػػار عمػػػيهـ إمػػػا مػػػف خػػػالؿ األنفػػػاؽ 

 غيرها، موضحًا أف قطاع غزة يعيش ااف أقسى حمقات الحنار.
"قساوة هذ  المرحمة مف الحنار تتمثػؿ  وقاؿ نياـ في بياف أندر  المكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراا األحد:

 باستهداؼ البدائؿ التي أنشأها الشعب الفمسطيني لمواجهة الحنار وهي األنفاؽ التي أغمقت بالكامؿ".
غػػػالؽ األنفػػػاؽ أرخػػػى بظاللػػػ  عمػػػى كػػػؿ شػػػيا بالقطػػػاع خانػػػة فػػػي ممػػػؼ الكهربػػػاا، فػػػالمواطف ال وأضػػػاؼ "إ

% مػػػف احتياجػػ  الحقيقػػػي، وكػػذلؾ الوقػػود ومػػػواد البنػػاا واألدويػػػة ومسػػتمزمات النػػػناعة 20يحنػػؿ إال عمػػى 
 ميًا.والزراعة والتندير والنيد وغيرها"، موضحًا أف خسائر تمؾ القطاعات عشرات مالييف الدوالرات يو 

وأشػػار نػػياـ إلػػى أف الحكومػػة تبػػذؿ كػػؿ مػػا بوسػػعها لتخفيػػؼ الحنػػار وأنػػ  بنػػدد وضػػع الممسػػات األخيػػرة 
لمجموعػػػة تفاهمػػػات منهػػػا تمويػػػؿ قطػػػرق لمحطػػػة توليػػػد الطاقػػػة، وتمويػػػؿ جهػػػات أوروبيػػػة لمشػػػاريع اقتنػػػادية 

هنػاؾ حمػوؿ إسػػتراتيجية مختمفػة، وتبنػي تركػي الحتياجػػات البمػديات والمشػافي، مسكػػدًا عمػى ضػرورة أف يكػػوف 
 لمشكمة الحنار وهو مرتبط بوضع سياسي.

 10/11/2013، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالـ
 

 رزقة: سمطة راـ اهلل ال تزاؿ شريكة في حصار غزة 6
قػػاؿ د.يوسػػؼ رزقػػة مستشػػار رئػػيس الػػوزراا إسػػماعيؿ هنيػػة: "إف سػػمطة راـ اهلل ال تػػزاؿ : جمػػاؿ غيػػث -غػػزة

وأضػػاؼ رزقػػة لػػػ"فمسطيف أوف اليػػف": "ليسػػت المهمػػة فػػي زيػػارة عبػػاس إلػػى  ع غػػزة".شػػريكة فػػي حنػػار ق طػػا
منر التي تستغرؽ ثالثة أياـ، فالنتائج والمخرجات التػي مػف الممكػف أف تثمرهػا ال يمكػف الػتكهف بهػا حالي ػا، 

 الوقود".وبماذا سيتحدث عباس بشأف األوضاع في غزة، وهؿ سيكوف ل  إسهامات في إنهاا أزمة الكهرباا و 
وأضػػاؼ رزقػػة: "نشػػرت النػػحؼ العربيػػة واألجنبيػػة حػػديثًا جهػػود عبػػاس فػػي زيارتػػ  األوروبيػػة، التػػي شػػممت 
خمػػس دوؿ أوربيػػة، ورمػػت إلػػى تسػػويؽ الوضػػع الجديػػد فػػي منػػر والػػدفاع عنػػ ، ومطالبػػة المجتمػػع األوروبػػي 

 بمساعدة الحالة المنرية القائمة".
لسػاف مسػسوليف إيطػالييف وفػي االتحػاد األوروبػي أنػ  لػـ يتحػدث عػف  وبيَّف رزقة أف تمؾ الوسائؿ ذكػرت عمػى

الغرقى الفمسطينييف الذيف غرقوا فػي سػواحؿ إيطاليػا حػديثًا، متسػائاًل: "هػؿ سػتكوف هػذ  الزيػارة رزيػارة منػر  
وأكػػػد أف سػػػمطة راـ اهلل تقػػػع عمػػػى كاهمهػػػا ممفػػػات عػػػدة، أبرزهػػػا:  إليجػػػاد حمػػػوؿ معينػػػة لمحالػػػة الفمسػػػطينية، ".

"االسػتيطاف، والقػػدس وتقسػػيـ المسػػجد األقنػػى، واألغػػوار، وبنػػاا جػدار جديػػد فػػي المنطقػػة، فػػي ظػػؿ الضػػغط 
 األمريكي عمى السمطة، ودعـ أمريكا الستمرار سير المفاوضات مع االحتالؿ".

واعتبػر رزقػػة أف المعبػػر الوحيػػد لقطػاع غػػزة، فػػي وضػػع  الحػالي يعػػد أسػػوأ مػػف مرحمػة حكػػـ الػػرئيس المنػػرق 
موع محمد مبارؾ، وقاؿ: "الحقيقة ااف تزايػدت وطػأة الحنػار بعػد حػدوث متغيػرات جديػدة فػي المنطقػة، المخ

غالؽ المعبر وبرمجت  ليكوف فقط لمحاالت اإلنسانية ألربع ساعات في األياـ التي يفتح بها،  وهدـ األنفاؽ، واط
 6المػػػواطف فػػػي غػػػزة ااف إال وبػػػرزت أزمػػػة الكهربػػػاا بسػػػبب توقػػػؼ محطػػػة التوليػػػد الوحيػػػدة حيػػػث ال يسػػػتفيد 

 ساعات فقط يوميًا".
10/11/2013، فمسطيف أوف اليف  

 
 : التحريض ارتفع بعد المفاوضاتفي راـ اهللتقرير لمحكومة  7
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ارتفػػع التحػػريض االسػػرائيمي ضػػد الفمسػػطينييف بشػػكؿ كبيػػر بعػػد بػػدا مفاوضػػات السػػالـ بػػيف : مجػػد سػػمحافأ
الحالة االسرائيمية الداخمية تظهر استحالة التونؿ إلى اتفاؽ  الجانبيف في شهر تموز الماضي، خنونًا أف

لمفمسطينييف، وفػؽ « تنازالت»سالـ، في ظؿ سعي اليميف لمنع رئيس الحكومة بنياميف نتنياهو مف تقديـ أق 
 ما جاا في تقرير لمحكومة الفمسطينية.

نسػػخة حنػػرية منػػ ، « السػػفير»نػػدر  مركػػز اإلعػػالـ الحكػػومي الفمسػػطيني، وتمقػػت أوبحسػػب التقريػػر، الػػذق 
ممارسػػة التحػػريض االسػػرائيمي ضػػد شػػعبنا ومحاولػػة انكػػار حقػػ  فػػي إقامػػة دولتػػ  المسػػتقمة وعانػػمتها »فػػنف 

القػػدس، تتناسػػب تناسػػبًا طرديػػًا مػػع مسػػار السػػالـ والمفاوضػػات. ويظهػػر أف عمميػػات التحػػريض التػػي يمارسػػها 
لسياسية، حيث لـ تتوقؼ عند الدعوة لمنع التونؿ إلى االسرائيميوف ازدادت حدتها بعد انطالؽ المفاوضات ا

نمػػا تجاوزتهػػا لخطػػوات عمميػػة لتشػػكيؿ معسػػكر يمنػػع نتنيػػاهو مػػف  اتفػػاؽ سػػالـ او إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية، واط
 «.الموافقة عمى تقديـ أق تنازالت

دولػة »نعقػاد مػستمر ويعدد التقرير أهـ ممارسات التحػريض االسػرائيمي ضػد الفمسػطينييف، والتػي كػاف أبرزهػا ا
بمشاركة ااالؼ مف نشطاا اليميف. وخالؿ هػذا المػستمر اكػد المشػاركوف رفضػهـ إجػراا « واحدة لشعب واحد

أق مفاوضػػات تتعمػػؽ بتنفيػػذ انسػػحابات إسػػرائيمية مػػف منػػاطؽ الضػػفة الغربيػػة مهمػػا كػػاف نوعهػػا. وشػػمؿ أيضػػًا 
ية، واستغالؿ جميع األرض الفارغة لنػالح لتوطيف مميوني يهودق في الضفة الغرب»الحديث عف مخططات 

 «.المستوطنات
، يقػوؿ معػد التقريػر الباحػث والخبيػر فػي الشػسوف االسػرائيمية عطػا النػباح إف مػا «السػفير»وفي حػديث إلػى 

تقييػد نتنيػاهو وحكومتػ  بػالقوانيف أو األنظمػة »يجرق حاليًا في اسرائيؿ في ظؿ سػطوة اليمػيف االسػرائيمي هػو 
 «.ف تقديـ أق مبادرات حقيقية لمسالـ مع الفمسطينييفالتي تمنع  م

11/11/2013، السفير، بيروت  
 

 المتحدة األمـ إلىعائمة عرفات تدعو لنقؿ ممؼ وفاتو  8
دعػػا نانػػر القػػدوة ابػػف شػػقيقة الػػرئيس الفمسػػطيني الراحػػؿ ياسػػر  :أحمػػد حسػػف مػػف راـ اهلل -عمػػي نػػوافطة 

االحػد الػى نقػؿ ممػؼ التحقيػؽ فػي وفاتػ  الػى الجمعيػة العامػة  عرفات عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح يػوـ
وقػػاؿ القػػدوة خػػالؿ حفػػؿ توزيػػع جػػائرة رياسػػر عرفػػات لالنجػػاز  فػػي راـ اهلل "اتجاهنػػا يجػػب اف  لالمػػـ المتحػػدة.

يكػػوف الجمعيػػة العامػػة لالمػػـ المتحػػدة بدايػػة بمػػا يكفػػؿ خمػػؽ حالػػة سياسػػية وقانونيػػة دوليػػة يمكػػف اف تقػػود الػػى 
واضػػاؼ "لسػػنا بحاجػػة الػػى مزيػػد مػػف الػػدالئؿ. رنحػػف   خػػر  تكفػػؿ التعامػػؿ الجػػاد مػػع هػػذ  القضػػية."خطػػوات ا

 بحاجة الى موقؼ سياسي واضح يديف الجريمة ويطالب بمحاكمة الجناة."
وير  القدوة وهو عضو في لجنة التحقيؽ الفمسطينية التي تحقؽ في وفاة عرفات اف تقرير المعهد السويسرق 

وقػاؿ "قبػؿ ايػاـ قميمػة جػدا قػدـ المعهػد السويسػرق  ايػاـ كػاؼ لتاكيػد اف عرفػات قتػؿ مسػموما.الذق ندر قبػؿ 
 ."210تقرير  الذق قاؿ في  اف النتائج تػدعـ بشػكؿ معقػوؿ اف الػرئيس الراحػؿ مػات مسػموما بمػادة البولونيػـو 

كثيػر مػف الػدالئؿ فػاف وفػاة وجدد القدوة اتهاـ الفمسطينييف السرائيؿ بالوقوؼ وراا وفاة عرفات وقػاؿ "بسػبب ال
ابو عمار لـ تكف وفاة طبيعية وانما اغتياال عمى االرجح بالسـ وقمنا اف اسرائيؿ هي المسسوؿ االوؿ عف هذا 

 االغتياؿ."
 ومنحت مسسسة رياسر عرفات  جائزتها السنوية لالنجاز هذا العاـ لمشاعر الفمسطيني سميح القاسـ.
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لذكر  السنوية التاسعة لرحيؿ رئيسهـ وسط عودة الحديث عف اسباب وفات  ويحيي الفمسطينيوف يوـ االثنيف ا
 بعد ندور تقريريف طبييف سويسرق وروسي نتيجة لفحص رفات .

10/11/2013، وكالة رويترز لألنباء  
 

 تمقي القبض عمى ميربيف عف طريؽ البحر في غزة الشرطة البحرية 9
ة، الجمعػػػة الماضػػػية، القػػػبض عمػػػى مجموعػػػة مػػػف ألقػػػت الشػػػرطة البحريػػػة بمحافظػػػة رفػػػح جنػػػوب قطػػػاع غػػػز 

األشػػخاص لػػد  محػػاولتهـ تهريػػب بضػػائع يشػػتب  بوجػػود ممنوعػػات ضػػمنها مػػف منػػر إلػػى قطػػاع غػػزة، عػػف 
 طريؽ حسكة بحرية.

وقػػاؿ مػػدير الشػػرطة البحريػػة بمحافظػػة رفػػح المقػػدـ موسػػى الخالػػدق، فػػي تنػػريح نشػػر  موقػػع وزارة الداخميػػة، 
لرنػد البحريػة تونػمت إلػى معمومػات عػف محاولػة بعػض األشػخاص تهريػب بضػائع اليوـ األحد: "إف دائػرة ا

عف طريؽ الحدود البحرية بيف قطاع غزة ومنر، وعمى إثر هذ  المعمومة تـ اإليعاز لقوات الشرطة البحرية 
 بعمؿ كمائف ليمية في وسط البحر".

ريبيػػػة فيسػػػتغموف األوضػػػاع األمنيػػػة ونػػػو  الخالػػػدق إلػػػى أف المهػػػربيف يقتننػػػوف الفػػػرص لمقيػػػاـ بأعمػػػالهـ الته
النعبة وعوامؿ الطقس مف شتاا وضباب وغيرها مف وسائؿ تساعدهـ في تهريػب بضػاعتهـ خنونػا بعػد 

 إغالؽ األنفاؽ الحدودية".
10/11/2013، فمسطيف أوف اليف  

 
 غا: الساعات القادمة ستشيد خطوات عممية إلخالء مخيـ اليرموؾ مف السالح والمسمحيفاآل 10

أكػػد عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية رئػػيس الوفػػد الفمسػػطيني إلػػى سػػوريا  :سػػما -دمشػػؽ 
زكريػػا األغػػا، اف السػػاعات القادمػػة ستشػػهد خطػػوات عمميػػة عمػػى األرض إلخػػالا مخػػيـ اليرمػػوؾ مػػف السػػالح 

د اضػػطرارهـ النػػزوح منػػ  عمػػار  تمهيػػدًا لعػػودة الالجئػػيف الفمسػػطينييف إليػػ  بعػػإوالمسػػمحيف، والعمػػؿ عمػػى إعػػادة 
 جراا النراع الدائر في سوريا.

وقػػاؿ األغػػا فػػي بيػػاف نػػحفي نػػادر عنػػ  اليػػـو االثنػػيف، بعػػد انتهػػاا  لقائػػ  والوفػػد المرافػػؽ معػػ  بنائػػب وزيػػر 
الخارجية السورق فينؿ المقداد،  ومسسوؿ األجهزة األمنيػة السػورية المػواا عمػي مممػوؾ مسػاا امػس: بطالبنػا 

مػع المقػداد والمػواا مممػوؾ بفػتح ممػر سمػف لمسػكاف إلدخػاؿ مػا يحتاجػ  المخػيـ مػف مػواد غذائيػة في اجتماعنا 
وأدوية بنف  عاجمة، ووضع سلي  لتنفيذ المبادرة الفمسطينية بخنوص إخالا المخيـ مػف السػالح والمسػمحيف 

ة محػدد  وسػيجرق التنفيػذ تمهيدًا لعودة النازحيف من  واعمار المخػيـ. ولقػد تمػت الموافقػة عمػى طمبنػا وفػؽ سليػ
 خالؿ الساعات القادمة بالتنسيؽ مع لجن  تمثؿ مخيـ اليرموؾ ب

وأضػػاؼ أف الوفػػد الفمسػػطيني بحػػث موضػػوع المعتقمػػيف والمفقػػوديف مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف خػػالؿ المقػػاا،  
يػػاـ القادمػػة عػػف المعتقمػػيف الػػذيف لػػـ تسػػجؿ ضػػدهـ قضػػايا أمنيػػ  خػػالؿ اال فػػراجالوتمقػػى وعػػودًا بالبػػدا فػػي ا

انػػ  تػػـ التوافػػؽ مػػع المقػػداد والمػػواا مممػػوؾ عمػػى أف الجهػػة الوحيػػدة المخولػػة بالشػػأف  وأوضػػح وبشػػكؿ متتػػابع.
تػـ االتفػاؽ مػع المقػػداد  كمػا الفمسػطيني فػي سػوريا هػي منظمػػة التحريػر الفمسػطينية والمجػاف الرسػمية المنبثقػػة.

ا لتقيػيـ مػا سػيتـ انجػاز  وتنفيػذ مػا يتبقػي ممػا تمػـ االتفػاؽ عمى لقاا الوفد ب  مر  ثاني  قبػؿ مغػادر الوفػد سػوري
 عمي .



 
 
 

 

 

           11ص                                    3033العدد:            11/11/2013 اإلثنيف التاريخ:

جهتػػ ، أكػػد المقػػداد عمػػى حػػرص سػػورية عمػػى القضػػية الفمسػػطينية وهػػي القضػػية المركزيػػة لألمػػة العربيػػة  ومػػف
قامػػػػة دولتػػػػ  المسػػػػتقمة  واسػػػػتمرار سػػػػورية فػػػػي الػػػػدفاع عػػػػف حقػػػػوؽ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني حتػػػػى تحريػػػػر أرضػػػػ  واط

 لشريؼ.وعانمتها القدس ا
أف اسػػتهداؼ المخيمػػات الفمسػػػطينية فػػي سػػورية مػػػف قبػػؿ المسػػمحيف  يعػػد دلػػػيال فاضػػحا عمػػى عمػػػؽ  واعتبػػر

التنسػػيؽ بيػػنهـ وبػػػيف إسػػرائيؿ فػػػي الحػػرب التػػػي تشػػف عمػػػى سػػورية والتػػػي ينػػدرج ضػػػمنها اسػػتهداؼ الالجئػػػيف 
نهاا حؽ العودة تمهيدا لتنفية القضية الفمسطينية.  الفمسطينييف واط

أف االجتمػػاع حضػػر  وزيػػر الخارجيػػة والمغتػػػربيف حامػػد معػػاوف، وعػػف الجانػػب الفمسػػطيني عضػػػو إلػػى  يشػػار
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية احمد مجدالني، والسفير الفمسطيني لد  دمشؽ محمود الخالدق، 

 راج وبالؿ قاسـ.اسماعيؿ ف دومدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير بدمشؽ أنور عبد الهادق، والعمي
11/11/2013، وكالة سما اإلخبارية  

 
 كدولة ييودية يعقد المسار التفاوضي ويعطمو "إسرائيؿػ"اشتية: مطمب االعتراؼ ب 11

عبػػػد الػػػرسوؼ أرنػػػاسوط: أكػػػد د. محمػػػد اشػػػتية، عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح وعضػػػو الوفػػػد  -القػػػدس 
اإلسػػػرائيمي مػػػف الجانػػػب الفمسػػػطيني االعتػػػراؼ بنسػػػرائيؿ الفمسػػػطيني المفػػػاوض، لػػػػ"األياـ" أف مطمػػػب الجانػػػب 

كدولػػة يهوديػػة هػػو مطمػػب مرفػػوض "ألنػػ  لػػيس احػػد قضػػايا الحػػؿ النهػػائي ونػػر  فػػي طرحػػ  عػػدـ جديػػة مػػف 
الجانب اإلسرائيمي ونر  فػي وضػع  شػرطا لالتفػاؽ بأنػ  يعقػد المسػار التفاوضػي وال يػدفع المسػار التفاوضػي 

 إلى األماـ بؿ يعطم ".
د. اشتية إلى أن  "جر  تبادؿ لالعتراؼ بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية في التاسع مف أيموؿ  وأشار

في رسائؿ متبادلة كاف وسػيطها وزيػر الخارجيػة النرويجػي جػوف هولسػت"، وقػاؿ، "ال يمكػف إلسػرائيؿ  1993
النهػػائي"، وأضػػاؼ، أف تػػأتي فػػي كػػؿ مفاوضػػات بشػػروط جديػػدة، وهػػذا شػػرط جديػػد ولػػيس احػػد قضػػايا الحػػؿ 

"يمكف إلسرائيؿ أف تطمب مػف المجتمػع الػدولي أف تغيػر اسػمها بمػا تريػد ولكػف حنػر هػذا المطمػب بالجانػب 
 الفمسطيني مرفوض".

اعتبر د. اشتية أف حنر إسرائيؿ هذا المطمب بالجانب الفمسطيني" يترتب عمي  مجموعة مف األمور: أوال، و 
ذلؾ سد الطريؽ أماـ حػؽ العػودة الػذق يطمػب بػ  الجانػب الفمسػطيني  مف الواضح أف إسرائيؿ تريد مف خالؿ

ألػؼ فمسػطيني يعيشػوف اليػـو فػي إسػرائيؿ وهػـ سػكاف أنػميوف يعيشػوف  700وثانيا، المس بمستقبؿ مميػوف و
في أرضهـ ومدنهـ وقراهـ، وثالثا، تريد إسرائيؿ بهذا الطمب االعتراؼ بالرواية اليهودية حوؿ فمسطيف ونكراف 

 اية اإلسالمية والمسيحية".الرو 
وأضاؼ، "نحف نسأؿ لماذا لـ تطمب إسرائيؿ هذا الطمب مف أق طرؼ سخر غير الفمسطينييف، إن  ليس احد 
قضايا الحؿ النهائي ونر  في طرح  عدـ جدية مف الجانب اإلسرائيمي ونر  في وضػع  شػرطا لالتفػاؽ بأنػ  

 إلى األماـ بؿ يعطم ". يعقد المسار التفاوضي وال يدفع المسار التفاوضي
11/11/2013، األياـ، راـ اهلل  
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أكد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني جماؿ الخضػرق، رئػيس المجنػة الشػعبية لمواجهػة الحنػار : غزة
ؿ، وأد  إلػػى توقػػؼ أف تشػػديد الحنػػار النػػهيوني عمػػى قطػػاع غػػزة أنػػاب قطػػاع األعمػػاؿ فػػي غػػزة بالشػػم
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وأوضػػح الخضػػرق فػػي تنػػريح مكتػػوب، أف  عشػػرات المشػػاريع وانضػػماـ سالؼ العمػػاؿ الػػى نػػفوؼ البطالػػة.
مميوف دوالر، فيما أوقفت المسسسات الفمسطينية  100مشروعًا بقيمة  30المسسسات الدولية أوقفت أكثر مف 

لبهػػا مشػػاريع بنػػى تحتيػػة ومراكػػز نػػحية مميػػوف دوالر، فػػي غا 100والعربيػػة والقطػػاع الخػػاص مشػػاريع بقيمػػة 
ولفت إلى أن  منذ أكثر مف عشريف يومًا تقمنت الشػاحنات المردخمػة إلػى غػزة عبػر معبػر كػـر أبػو  ومدارس.
شػاحنة بسػبب منػع "إسػرائيؿ" إدخػاؿ مػواد البنػاا وبعػض المػواد الخػاـ وفػرض قػوائـ  200إلػى  400سالـ مػف 

 ممنوعات، إلى جانب الركود االقتنادق.
10/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالـ  
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أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أف حركت  منرة عمى اتهاـ : محمد القيؽ - راـ اهلل
ف شخًنا بحجـ عرفات ال يمكف رإسرائيؿ  وأجهزتها األمنية باغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، مبيًنا أ

 اغتيال  إال بغطاا عربي.
وقاؿ زكي في حوار خاص بػ"فمسطيف" مستدرًكا: "ال نريد العودة إلى الماضي ونقوؿ إف الرئيس عرفات كاف 

 محانًرا، ولـ يجرس أحد عمى االتناؿ ب  هاتفيا إال القميؿ".
حيث إف التقرير الروسي يطمب وقًتا أطوؿ وأضاؼ: "إف ممؼ التحقيؽ في اغتياؿ عرفات لـ يكتمؿ بعد، 

لمبحث في سبب الوفاة ألف القائميف عمي  يقولوف إف السبب الرئيس ليس وجود مادة البولونيوـ". وأشار إلى 
تضمف التقرير السويسرق الشيا ذات ، لكف الطرفيف أجمعا عمى ارتفاع نسبة هذ  المادة المشعة في رفات 

 عرفات.
يف الفرنسييف الذيف لديهـ المقتنيات وكؿ ما يخص القضية لـ يجيبوا حتى المحظة وأشار إلى أف المحقق

 بالسمب أو اإليجاب، كما أف هناؾ دعو  قائمة في النيابة العامة بباريس.
وأوضح أف المطالبات والدعوات قائمة لمجنة الوطنية المشكمة مف أجؿ التحقيؽ في أسباب الوفاة قبؿ كؿ 

، مبيًنا أن  حيف يتـ التأكد مف أركاف الجريمة تبدأ "الورشة" عمى كؿ النعد، حسب شيا الستكماؿ المشروع
 تعبير .

واعتبر زكي أف الذكر  التاسعة الغتياؿ عرفات تحمؿ انفراجة في إزالة الغموض تدريجًيا حوؿ أسباب 
ي تتحدث فتح سمًفا وفات ، بحيث أف الفمسطينييف أنبحوا في المربع األخير مف كشؼ الجريمة "الشنعاا" والت

 بأف رإسرائيؿ  منفذتها بحسب ما لديها مف معطيات ودالئؿ وقناعات.
وتابع: "نحف ااف يجب أف نضع العالـ أماـ مسسوليات  بوحدتنا حوؿ الموقؼ مف اغتياؿ عرفات ألن  

ذا رأ  العالـ أنن ا موحدوف بالنسبة لمفمسطينييف مثؿ شارؿ ديغوؿ في فرنسا وماوتسي تونغ في النيف، واط
 فنف رإسرائيؿ  ستدفع الثمف الباهظ".

وأوضح أف في حاؿ اكتممت أركاف الجريمة وتوافرت فنف المفاجأة ستكوف كبر ، متوقًعا أال تجرس أق 
مستويات رسمية عربية عمى الوقوؼ حائال دوف الونوؿ إلى النتائج حتى ال يتسنى كشؼ خيوط الجريمة 

أنها لـ تغتؿ عرفات، ولكف ال يجرس أحد أف يحمي رإسرائيؿ  إف تـ وقاؿ: "إف رإسرائيؿ  أعمنت  كمها.
 التونؿ لنتائج تدينها"، مسكًدا أف االحتالؿ يستهدؼ دوًما مف يعمؿ ضد .

 11/11/2013، فمسطيف أوف اليف
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 تنفي اتيامات فتح بمنع إحياء ذكرى رحيؿ عرفات حماس 14
فتح لها حوؿ منعها إحيػاا ذكػر  الػرئيس الراحػؿ  نفت حركة حماس اتهامات حركة: أحمد رمضاف -راـ اهلل 

وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ الحركػػة سػػامي أبػػو زهػػرق: "وافقنػػا بعػػد التنسػػيؽ مػػع جهػػات  ياسػػر عرفػػات فػػي قطػػاع غػػزة.
االختناص في الحكومة الفمسطينية عمى إحياا ذكر  عرفات"، مشيرًا إلى أف حركتػة "قػدمت اقتراحػًا لحركػة 

ف مناسػب تحػت ضػمانات فنػائمية، إال أف األخيػرة رفضػت ، مدعيػًة أف ترتيبػات فتح بنجراا االحتفاؿ في مكا
 هذا االحتفاؿ خاص بها".

وأضػاؼ: "لكػف حركػػة فػتح أبمغػػت منسػؽ لجنػة القػػو  الوطنيػة واإلسػػالمية قرارهػا عػدـ الحضػػور بػزعـ أف هػػذا 
 احتفاؿ لفتح وال عالقة لمفنائؿ بذلؾ وتعطؿ المقاا لهذا السبب".

طالبػػت حركػػة "فػػتح"، "حمػػاس" بػػالتوقؼ عػػف حممػػة االعتقػػاالت واالسػػتدعااات التػػي تنفػػذها  مػػف جهػػة اخػػر ،
 اجهزة أمف الحكومة المقالة ضد كوادر واعضاا الحركة في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة.

ودعػػت الهيئػػػة القياديػػػة العميػػػا لحركػػػة "فػػػتح" فػػػي بيػػاف، حركػػػة "حمػػػاس" إلػػػى االسػػػتجابة لنػػػدااات حركػػػة "فػػػتح" 
 دة الفمسطينية والفنائؿ الوطنية "لتهيئة األجواا مف اجؿ إنهاا االنقساـ وتحقيؽ المنالحة الوطنية".والقيا

 11/11/2013، المستقبؿ، بيروت
 

 الكيرباء اتصاالت تجرى مع شركة الكيرباء والحكومة في غزة إليجاد حؿ لمشكمة": الجياد" 15
خػالؿ نػدوة فػي غػزة أمػس  ،خالػد الػبطش« الميالجهػاد اإلسػ»كشؼ القيادق في حركة : فتحي نب'اح -غزة 
اتنػػاالت تجػػر  مػػع شػػركة الكهربػػاا والحكومػػة فػػي غػػزة إليجػػاد حػػؿ لمشػػكمة انقطػػاع التيػػار الكهربػػائي »عػػف 

 «.وتخفيؼ المعاناة عف المواطنيف
 11/11/2013، الحياة، لندف

 
 الوطني  جماعلإلاالنسحاب مف المفاوضات والعودة  التحرير" و"الديموقراطية": جبية" 16

عقدت قيادة جبهة التحرير الفمسطينية والجبهة الديموقراطية اجتماعًا مشػتركًا فػي مكتػب الجبهػة الديموقراطيػة 
 نور. - في مخيـ البص

"االنسحاب مػف المفاوضػات والعػودة لاللتػزاـ بقػرارات اإلجمػاع الػوطني  إلىوأندر المشاركوف بيانًا دعوا في  
الػػػدولي، فػػػي ضػػػوا انفػػػالت جػػػرائـ الحػػػرب  األمػػػفالسياسػػػية، والتوجػػػ  لمجمػػػس الفمسػػػطيني، ومراجعػػػة العمميػػػة 

 ومقدسات  التي يجرق تهويدها عمى قدـ وساؽ". وأرض المتناعدة بحؽ الشعب الفمسطيني 
وشػػػػدد المجتمعػػػػوف فػػػػي البيػػػػاف عمػػػػى "دور منظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية الممثػػػػؿ الشػػػػرعي والوحيػػػػد لمشػػػػػعب 

 إلػػػىية العميػػػا لمسػػػمطة الوطنيػػػة، والعمػػػؿ الفػػػورق لتفعيػػػؿ مسسسػػػاتها"، الفتػػػيف الفمسػػػطيني، والمرجعيػػػة السياسػػػ
 االنقساـ وتعزيز الوحدة الوطنية". إنهاا"ضرورة 

 واعتبر المجتمعوف أف "المقاومة حؽ مشروع لشعبنا ما داـ االحتالؿ قائمًا وهي موضع إجماع وطني".
 خطة الطوارئ في مخيـ نهر البارد". بنلغاا وااألونر  إدارةالتي اتخذتها  اإلجراااتوطالبوا بػ"وقؼ 

المبنانيػة والحفػاظ عمػى مسػيرة السػمـ االهمػي، وهػو واجػب  واألنظمػةوأكدوا "التػزاـ الشػعب الفمسػطيني بػالقوانيف 
اخػػوق تجػػا  لبنػػاف الشػػقيؽ الػػذق احتضػػف الشػػعب الفمسػػطيني وقضػػيت  وقػػدـ الغػػالي والنفػػيس وال يػػزاؿ"، داعػػيف 

الى "اقرار الحقوؽ المدنية واالنسانية بمػا يعػزز موقػؼ الالجئػيف المتمسػؾ بحػؽ العػودة الػى الحكومة المبنانية 
 ".194ديارهـ وفقًا لمقرار األممي 
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وطالب المجتمعوف في بيانهـ "منظمة وكالة غوث الالجئيف راألونروا  بتوفير الدعـ اإلغاثي الالـز لمنازحيف 
 لبناف". إلىمف مخيمات سوريا 

 11/11/2013، روتالمستقبؿ، بي
 

 : ماضوف عمى منيج الكفاح الوطنيفي ذكرى وفاة عرفات تؤكد فتح 17
جددت عهدها مع شعبنا بيانًا جاا في  أف الحركة  امسحركة فتح مفوضية االعالـ والثقافة : أندرت راـ اهلل

أبػػو عمػػار قػػوال وثباتهػػا عمػػى المبػػادئ الوطنيػػة لمحركػػة التػػي خطهػػا الػػرئيس القائػػد العػػاـ الشػػهيد ياسػػر عرفػػات 
وعمال، والتي انبحت بفضؿ نضاؿ شعبنا مدرسة التحرر الوطنية العربية والعالمية األبرز في عالـ حركات 

 التحرر.
اف قيػػادة الحركػػة ومناضػػموها »، بمناسػػبة الػػذكر  التاسػػعة الستشػػهاد الػػرئيس ياسػػر عرفػػات: البيػػافوجػػاا فػػي 

رفات عمر  في خنادق  وميادين  حتى تحقيؽ األهػداؼ ماضوف عمى منهج الكفاح الوطني الذق افنى ياسر ع
الوطنية التي استشهد دونها مسسس حركػة التحػرر الوطنيػة الفمسػطينية وقائػد ثػورة الشػعب الفمسػطيني الفػدائي 

 «.عمار المناضؿ القائد أبو
 11/11/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 ؿ الوضع الصحي لقيادي في حماس بمعتقالت االحتال  تدىور 18

طالػػب "مركػػز أحػػرار لدراسػػات األسػػر  وحقػػوؽ اإلنسػػاف" منظمػػات إنسػػانية وحقوقيػػة مثػػؿ  : راـ اهلل رفمسػػطيف 
"النحة العالمية" و "أطباا بال حدود" التدخؿ السريع "والعاجؿ مف أجؿ تػأميف اإلفػراج عػف األسػير المػريض 

وقػاؿ  حماس" ومعتقؿ إداريا في "النقػب".عاما  مف مدينة الخميؿ"، وهو أحد قيادات حركة " 56نبيؿ النتشة ر
  إف األسير النتشة "يعاني مف سرطاف الغدة وكسؿ 10/11مركز "أحرار" في بياف تمقت  "قدس برس" األحد ر

في الشرياف التاجي، األمر الذق يشكؿ خطرا شديدا عمى حيات ، ورغـ كؿ ذلؾ ينر االحتالؿ عمى احتجاز  
 إداريا دوف توجي  أق تهمة".

 10/11/2013برس،  قدس
 

 سابقيف مف كتائب القساـ يعرضاف تجربتيما في مخيـ "برج البراجنة" أسيرافلبناف:  19
عرض أسيريف فمسطينييف سابقيف لد  االحتالؿ اإلسرائيمي تجربتهما في عمميػات المقاومػة واألسػر، : بيروت

لعانػمة المبنانيػة بيػروت مسػاا أماـ حشد شػعبي كبيػر فػي مخػيـ "بػرج البراجنػة" لالجئػيف الفمسػطينييف وسػط ا
 .]أوؿ مف أمس[ أمس السبت

ذلػؾ المقػاا،  نظمػت  إف الحركػة 10/11وقاؿ بياف ندر عف حركة حماس، تمقت  "قدس برس" اليـو األحػد ر
 وأف األسيريف السابقيف هما عننريف مف "كتائب القساـ" الجناح المسمح لػ "حماس".

تـ تحريػر  فػي نػفة "وفػاا األحػرار"، كػاف أحػد المتحػدثيف، الفتػا  وأوضح البياف، أف وليد انجاص، وهو أسير
إسرائيميا، وحكمت عميػ  محػاكـ االحػتالؿ بالسػجف لػػ  36إلى أن  نفذ عدة عمميات ضد االحتالؿ، واتهـ بقتؿ 

سػػػنة. أمػػػا المتحػػػدث الثػػػاني فهػػػو نضػػػاؿ السػػػوركجي "الػػػذق حػػػاوؿ تنفيػػػذ عمميػػػة استشػػػهادية فػػػي التمػػػة  3500
 القدس المحتمة". الفرنسية في
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وعػػرض األسػػيراف السػػابقاف مػػا ونػػفو  بأنػػ  "مسػػيرتهما الجهاديػػة"، وكػػذلؾ "نمػػاذج مػػف عمميػػات نوعيػػة ضػػد 
االحتالؿ، أهمية العممية االستشهادية في القدس المحتمة قرب مكاف إقامػة المجػـر ررئػيس الػوزراا اإلسػرائيمي 

 األسبؽ  سرييؿ شاروف"، بحسب تعبير البياف.
بياف أيضا، فقد أكد أبوخميؿ قاسـ المسسوؿ السياسي لػ "حماس" في "برج البراجنػة" عمػى أف حركتػ  وبحسب ال

 ."ماضية في طريؽ المقاومة حتى التحرير والعودة"
 11/11/2013قدس برس، 

 
 مف حرب ساخنة أفضؿنتنياىو: سالـ بارد مع الفمسطينييف  20

نيامف نتنياهو االحد عف شكوك  بشاف استعداد القيادة رد ب أ : اعرب رئيس الوزراا اإلسرائيمي ب -تؿ ابيب
الفمسطينية لمتونؿ التفاؽ سالـ مع إسرائيؿ، غير ان  اعرب عف امم  في امكانية تحقيؽ السالـ بيف 

 الجانبيف.
جاا ذلؾ في كممة القاها نتنياهو األحد في اجتماع الجمعية العمومية لالتحادات اليهودية في أمريكا 

ق عقد في القدس المحتمة، حسبما ذكرت نحيفة رجيروزاليـ بوست  اإلسرائيمية في موقعها الشمالية الذ
 االلكتروني.

ان  اليمكف اف يظؿ المجتمع الدولي يدلؿ ”وانتقد رئيس الوزراا تعامؿ المجتمع الدولي مع الفمسطينييف قائال 
فمسطينية لمشعب  ف نعترؼ بدولةاذا كاف الفمسطينيوف يتوقعوف منا ا“وقاؿ  ”.الفمسطينييف الى االبد

 ”.الفمسطيني، فان  يتعيف عميهـ اف يعترفوا بدولة يهودية لمشعب اليهودق
وبينما اكد مجددا دعوت  لمقيادة الفمسطينية باالعتراؼ بنسرائيؿ كدولة يهودية، اعرب رئيس الوزراا عف امم  

بيف ” حؿ وسط تاريخي“واليات المتحدة الى الحالية مف محادثات السالـ التي ترعاها ال في اف تسدق الجولة
ويشار الى اف  ”.سالـ بارد افضؿ مف حرب ساخنة ولكنني امؿ في احالؿ سالـ دافئ“واضاؼ  الجانبيف.

محادثات السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية استسنفت في واشنطف اواخر شهر تموز/ يوليو الماضي بعد توقؼ 
 داـ قرابة ثالث سنوات.

 11/11/2013، ي، لندفالقدس العرب
 

يراف و  "1+5"توقيع اتفاؽ سيء بيف مجموعة الدوؿ  سنمنعنتنياىو:  21  ا 
زهير أندراوس: كشؼ رئيس الوزراا اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو األحد النقاب عف أن'  قاـ بنجراا  -النانرة 

ذ'رهـ مف أف' النفقة سمسمة مكالمات هاتفية خالؿ اليوميف الماضييف مع عدد مف قادة الدوؿ العظمى وح
ونقؿ موقع  ااخذة بالتبمور مع إيراف بشأف برنامجها النووق تشكؿ خطرا عمى العالـ أجمع، عمى حد' تعبير . 

نحيفة رهآرتس  العبري'ة عف نتنياهو قول  إن'  أعرب عف أمم  خالؿ المكالمات الهاتفية التي أجراها مع 
مستشارة األلمانية ورئيس الوزراا البريطاني أال يتـ توقيع ما أسما  رسساا الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا وال

باتفاؽ مقابؿ أق ثمف، عالوة عمى ذلؾ، أفادت رهآرتس  أف' نتنياهو دعا قادة الدوؿ الخمس إلى التريث 
 ودراسة جميع المسائؿ العالقة بنمعاف كوف القرارات الواجب اتخاذها تاريخية. 

نتنياهو أقوال ، فنف' رئيس الوزراا قاؿ أيضا إف' االتفاؽ يقضي بتخفيؼ العقوبات  ووفقا لمموقع الذق نقؿ عف
نتاج مادة  المفروضة عمى إيراف منذ سنوات وفي الوقت نفس  يسمح لها بموانمة تخنيب اليورانيوـ واط
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ما بوسعها البموتونيوـ المشعة، وخمص رئيس الوزراا اإلسرائيمي' إلى القوؿ إف' الدولة العبري'ة ستعمؿ كؿ 
   والجمهوري'ة اإلسالمي'ة اإليراني'ة. 1+5لمنع توقيع اتفاؽ سيا بيف مجموعة الدوؿ ر

 11/11/2013، القدس العربي، لندف
 

 خطير مع إيراف العاـ األمريكي: االتفاؽ النووي لمرأينتنياىو  22
براـ اتفاؽ نووق مع نقؿ رئيس الوزراا اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو موقف  المعارض إل: أ ؼ ب -رويترز

إيراف إلى الرأق العاـ األمريكي مباشرة أمس، حيث ظهر عمى شاشات التمفزيوف األمريكي لمتنديد بما ونف  
 يخشى أف تكوف إدارة الرئيس باراؾ أوباما تسعى إلبرام .« باتفاؽ سيا جداً »

ونفت  لنا منادر »ح مثمما ، إف االتفاؽ األولي المقتر «سي بي أس»وقاؿ نتنياهو في حديث إلى تمفزيوف 
 سيتيح إليراف االحتفاظ بقدرتها عمى تخنيب المادة الالزمة لننع قنابؿ نووية.« أمريكية

كؿ ما تقدم  إيراف هو تنازؿ طفيؼ يتعمؽ بالتعامؿ مع اليورانيـو »وأضاؼ رئيس الوزراا اإلسرائيؿ أف 
قؿ، لكنها تستطيع تجاوز ذلؾ خالؿ المخنب بنسبة عشريف في المئة والنزوؿ إلى مستويات تخنيب أ

، معتبرًا أف عدـ تفكيؾ جميع أجهزة الطرد «بضعة أسابيع بالنظر إلى القدرات التي ستحتفظ بها لمتخنيب
قادرة سريعًا عمى انتاج سالح نووق بمجرد أف تقرر عمؿ « أعتاب قوة نووية»المركزق سينقؿ إيراف فعاًل إلى 

 ذلؾ.
، مضيفًا أف اإليرانييف يفرغوف «ليس اتفاقًا جيدًا بؿ هو اتفاؽ سيا لمغايةليست فكرة طيبة... »وأوضح 

 العقوبات مف محتواها.
 11/11/2013، السفير، بيروت

 
 ية سرائيموزيرًا لمخارجية اإلاإلسرائيمية تصادؽ عمى تعييف ليبرماف  الحكومة 23

"إسرائيؿ بيتنا"، أفيغدور  نادقت الحكومة اإلسرائيمية عمى تعييف رئيس حزب: يو بي أق -إسرائيؿ 
 ليبرماف، وزيرًا لمخارجية وذلؾ بعد تبرئت  مف تهـ فساد.

 وأعمنت الحكومة أف "الكنيست سينوت غدا عمى قرار تعييف ليبرماف في مننب وزير الخارجية".
 .وكانت محكمة النمح في القدس قد برأت ساحة ليبرماف مف تهـ فساد ومخالفتي اإلحتياؿ وخيانة األمانة

ودعا حزبا "العمؿ" و"ميرتس" المعارضاف، نتنياهو إلى عدـ تعييف ليبرماف في مننب وزير الخارجية في 
الوقت الذق تجرق في  المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وذلؾ عمى ضوا موقف  المعارض إلقامة دولة 

 فمسطينية والتفاوض مع الفمسطينييف. 
 11/11/2013، الحياة، لندف

 
 
 

 لمتدينيف في النقب جديدتيف لمييود امستوطنتيف إقامة  عمى صادؽت ةاإلسرائيميكومة الح 24
توانؿ الحكومة اإلسرائيمية تطبيؽ سياسة نهب ما تبقى لعرب النقب مف أراٍض : أسعد تمحمي -النانرة 

أراضي  في موازاة تهويد  لضماف غالبية يهودية في ، إذ نادقت أمس عمى إقامة مستوطنتيف جديدتيف عمى
« مخطط برافر»النقب لميهود المتدينيف، فيما توانؿ لجنة الكنيست إجراااتها القانونية لتطبيؽ ما يعرؼ بػ 
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ألؼ دونـ، ما يعني تهجير  800قرية بدوية لـ تعترؼ بها الحكومات السابقة ومنادرة  35القاضي بهدـ 
 أو تجمعات جديدة.ألؼ فمسطيني' مف النقب لحشدهـ في تجمعات سكنية قائمة  70نحو 

عمى مدينة جديدة مخننة لميهود المتزمتيف رالحرديـ  وتقع عمى أراضي « كسيؼ»وسيتـ إطالؽ اسـ 
سالؼ وحدة سكنية  10قرية كسيفة البدوية. وستمتد المستوطنة الجديدة عمى خمسة سالؼ دونـ تقاـ عميها 

ة إقامة هذ  المستوطنة لحاجات وسو'غت الحكوم«. الحرديـ»ألؼ شخص مف قطاع  50جديدة الستيعاب 
 في المئة  لحؿ مشكمة الضائقة السكنية. 7التكاثر الطبيعي لهذ  الفئة ر

وكانت حكومة سابقة أقرت إقامتها قبؿ «. المتدينيف القومييف»وتخنص لميهود « حيراف»وستسمى الثانية 
«. أراضي دولة»ا مقامة عمى البدوية بعد أف تقـو بهدمها بحجة أنه« أـ حوراف»أعواـ عمى أنقاض قرية 

القانوني لحقوؽ « عدالة»لكف القرار لـ ينفذ ألف القضية عالقة أماـ المحكمة العميا التي التمس إليها مركز 
خالئهـ مف أراضيهـ. ومف المتوقع البت  األقمية العربية في إسرائيؿ باسـ أهالي قرية أـ الحيراف بمنع الهدـ واط

 شريف مف الشهر الجارق.النهائي في االلتماس في الع
 11/11/2013، الحياة، لندف

 
 بالمستوطنات بالعمؿاألخضر التخطيط داخؿ الخط  ُتمـز مكاتباإلسكاف وزارة : ىآرتس 25

، أف وزارة االسكاف  :غساف حالوة -راـ اهلل  كشفت نحيفة "هآرتس" العبرية في عددها النادر اليـو
يف البناا في التجمعات السكانية داخؿ إسرائيؿ، وبيف البناا في اإلسرائيمية تحاوؿ إعالف مبادرة لممساواة ب

المستوطنات، عف طريؽ اسموب جديد لطرح العطااات، يرمـز مكاتب التخطيط والبناا داخؿ الخط االخضر 
وجاا  بالعمؿ داخؿ االراضي الفمسطينية إذا رغبت في الحنوؿ عمى عطااات تتعمؽ بالبناا داخؿ إسرائيؿ.

االسكاف في اعقاب رفض العديد مف مكاتب التخطيط بنسرائيؿ االشتراؾ في العطااات التي  إعالف وزارة
فرات.  طرحتها الوزراة لبناا اكثر مف خمسة سالؼ وحدة استيطانية في مستوطنات جبعوت، معالي  ادوميـ واط
كؿ والعطاا الجديد مخنص إلختيار شركة تخطيط تكوف مسسولة عف تجمعات عنقودية، بحيث يشمؿ 

عطاا مستوطنة واحدة، الى جانب التجمعات داخؿ الخط االخضر، حيث تـ شمؿ البناا في مستوطنة 
 "جفعوت" في مجمع "غوش عتنيوف" االستيطاني لمعطاا الذق يشمؿ المد وكفار يونا.

وحدة استيطانية في  3700وفي عطاا سخر يتـ الحديث عف بناا حي جديد في مدينة عسقالف بنقامة 
 دوميـ.معالي  ا

وفي عطاا ثالث تـ تضميف بناا الوحدات االستيطانية في مستوطنة "تسور هداسا" في منطقة عطروت 
وحدة استيطانية لمنطقة ضمتها إسرائيؿ لسيطرتها في اعقاب حرب حزيراف  4000شماؿ القدس لبناا 

1967. 
اخؿ إسرائيؿ كانت تحت ما ووفقا لمنحيفة فنف االسموب المتبع لغاية اليوـ أف إدارة جميع المخططات د

يسمى بندارة اراضي إسرائيؿ، اال ان  بعد االجراا الجديد تحظى وزارة االسكاف حاليًا بحؽ إختيار المشاريع 
 التي يتـ إختيارها لغرض تسويؽ االراضي لمبناا فيها.

 .ويرمـز االسموب الجديد مكاتب التخطيط بالعمؿ خارج الخط االخضر او ستخسر العطاا كامالً 
اال اف العديد مف مكاتب التخطيط والبناا رغـ إمتناعها عف االنتقاد العمني لوزارة االسكاف اال انها إمتنعت 

مميوف  12 -7عف االشتراؾ بهذ  العطااات، رغـ ما يسبب  ذلؾ مف خسائر مالي  لها قد تنؿ قيمتها مف 
 شيكؿ .
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 11/11/2013، القدس، القدس
 

 نياىو التحقيؽ في قضية جنائية"الشاباؾ" رفض طمب نت: ىآرتس 26
رفض جهاز المخابرات اإلسرائيمي "الشاباؾ"، طمب  كؿ مف رئيس الوزراا بنياميف نتنياهو، : ػػرب48عػػ

ومستشار الحكومة القانوني يهودا فينشتايف، التدخؿ في التحقيؽ حوؿ تفجير سيارة محاـ إسرائيمي، األسبوع 
 الماضي، في تؿ أبيب.

ة "هآرتس" اإلسرائيمية، نقال عف مندر مطمع، أن  في أعقاب حادث التفجير وتقدير ووفقا لموقع نحيف
الموقؼ األمني، طرح االستعانة بجهاز "الشاباؾ" في التحقيؽ لما يتمتع ب  الجهاز مف وسائؿ تقنية متطورة 

مؼ وما لدي  مف معمومات، والتي ستساهـ في تسريع التحقيؽ بنورة كبيرة، ونوال لكشؼ مف يقؼ خ
 التفجير والدوافع.

ومع ذلؾ، رفض جهاز "الشاباؾ" التدخؿ في التحقيؽ، مبررا ذلؾ أن  في حاؿ توجي  الئحة اتهاـ في قضية 
جنائية تجرق داخؿ الخط األخضر، فنف الدفاع سوؼ يطمب مادة التحقيؽ في هذ  القضية، والطرؽ التي 

 ية عمؿ "الشاباؾ".اتبعها فريؽ التحقيؽ، وهذا يضر باألمف اإلسرائيمي وسر 
 10/11/2013، 48عرب 

 
 "بتشؼ  ": اإلسرائيميوف ينظروف لموضع في مصر بركةمحمد  27

أكد محمد بركة النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمي، أف اإلسرائيمييف ينظروف لموضع في منر ااف 
 «.بتشؼٍ »

سار القضية الفمسطينية. وأوضح أف الحالة العربية عامة وفي منر تحديدًا تشكؿ عننرا مهما في م
، خالؿ زيارت  لفيينا، لممشاركة فى احتفاالت اليوـ العالمي «المنرق اليوـ»وأضاؼ في تنريحات خانة لػ
لف يكوف هناؾ تقدـ جدق في تحنيؿ الحقوؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني »لدعـ الشعب الفمسطيني، أن  

 «.بدوف الدعـ المنرق
القضية الفمسطينية، حذر برك  مف أف إسرائيؿ تراهف في هذ  المرحمة عمى وحوؿ تأثير الربيع العربي عمى 

أف الدوؿ العربية األساسية مشغولة بأوضاعها الداخمية وتعتقد أنها تستطيع القياـ بأمريف، أولهما االستفراد 
ؼ مركزق فى بالشعب الفمسطيني وتحييد القضية، بينما يتمثؿ األمر الثاني فى تحويؿ الممؼ اإليراني إلى مم

 المنطقة وعدـ التعامؿ مع القضية الفمسطينية كمحور النراع، عمى حد تأكيد .
وعف نورة الربيع العربي، خانة فى منر بنظر اإلسرائيمييف، أوضح النائب العربي في الكنيست أف 

ياميف اإلسرائيمييف يحاولوف أف يخففوا مف تنريحاتهـ حوؿ الشأف المنرق. وتابع أف رئيس الوزراا بن
نتنياهو أعطى تعميمات نارمة لوزرائ  بعدـ اإلدالا بأق تنريحات في الشأف المنرق بعد سقوط الرئيسيف 

 المخموع حسني مبارؾ والمعزوؿ محمد مرسي.
وأشار إلى أف إسرائيؿ الرسمية تتعامؿ مع هذا الموضوع بحذر شديد، لكنها في قرارة نفسها تعتقد أف انشغاؿ 

إف اإلسرائيمييف « بركة»يمثؿ مندر ارتياح لديها. وعف الشارع اإلسرائيمي قاؿ  منر بالوضع الداخمي
وأكد أف هناؾ أوساطا كثيرة في المجتمع اإلسرائيمي «. تشٍؼ مزعج»ينظروف ويراقبوف الوضع في منر بػ

 «.انظروا ماذا يفعؿ العرب بأنفسهـ. نحف ال نفعؿ بهـ شيئا»تقوؿ: 
، القاىرة  11/11/2013، المصري اليـو
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 كية المختمفة يألذرع اإلدارة األمر " تسمموا اإلخوافالسابؽ في مصر: مقربيف مف " اإلسرائيميالسفير  28

 جماعة "اإلخواف كييف مقربيف مفيمسمميف أمر  أف'  ،زعـ السفير النهيوني األسبؽ في منر "تسيفي مزاؿ"
، موضحًا أف' هناؾ ها أجهزة أمنية حساسةكية المختمفة، وضمنيتسمموا بالفعؿ ألذرع اإلدارة األمر المسمميف" 

الغرب مف التداعيات الخطيرة لمنحوة  تعاظمًا في أعداد المدارس اإلسالمي'ة في أرجاا أمريكا. وحذ'ر "مزاؿ"
كي يوهاجـ بشدة الرئيس األمر  اإلسالمية التي تتوفر الكثير مف األدلة عمى انتشارها في أرجاا العالـ.

منتقدًا تناؿ مع اإلخواف المسمميف، حوار مع الحركات اإلسالمية، ووافؽ عمى اإل"أوباما" ألن  دعا لفتح 
أرست دعائـ  جماعة "اإلخواف" أف. واعتبر د اإلخواف ضمف الحركات المعتدلةعر النخب الغربية التي ت  

"أوباما" ف النهج التنالحي الذق يبدي  أاإلسالـ المتطرؼ الذق انبثقت عن  الجماعات الجهادية المختمفة، و 
 تجا  اإلسالمييف ثبت فشم ، ويستحيؿ أف يحدث تقارب بيف الغرب والحركات اإلسالمية.ا

 وف الدولةس مركز أورشميـ لش
 9/11/2013، 2948التقرير المعموماتي 

 
 تؿ أبيب تشف ىجومًا غير مسبوؽ عمى واشنطف وتتيميا بفقداف البوصمة مع إيراف :معاريؼ 29

فت نحيفة رمعاريؼ  العبري'ة في عددها النادر أمس األحد النقاب عف أف' زهير أندراوس: كش -النانرة 
الحكومة اإلسرائيمية اتخذت قرارًا بشف هجوـ شديد ضد اإلدارة األمريكية حوؿ االتفاؽ المرحمي التي تجري  

 إضافة لمدوؿ العظمى مع إيراف حوؿ برنامجها النووق. 
يراف والذق مف المتوقع  ولفتت النحيفة في عنوانها الرئيسي' إلى أف'  االتفاؽ المرحمي بيف الواليات المتحدة واط

أف يتـ التوقيع عمي  خالؿ األسبوعيف القادميف يقضي بنيقاؼ أو تجميد تخنيب اليورانيوـ والخطة النووية 
 اإليرانية طواؿ الننؼ عاـ المقبؿ مقابؿ تخفيؼ العقوبات المفروضة عمى إيراف.

نحيفة أن'  عمى الرغـ مف االتناالت التي جرت عمى مدار األسبوعيف والتي عالوة عمى ذلؾ، أوضحت ال
تكممت بزيارة وزير الخارجية األمريكي جوف كيرق نهاية األسبوع الماضي، إال أف هناؾ فجوات كبيرة بيف 

اميف مواقؼ الطرفيف إزاا الممؼ النووق اإليراني بؿ وونؿ األمر إلى وجود أزمة ثقة بيف رئيس الوزراا بني
 نتنياهو ورئيس الواليات المتحدة باراؾ أوباما. 

وقالت النحيفة العبري'ة قائمًة، نقاًل عف منادر سياسي'ة ونفتها بأن'ها رفيعة المستو  في تؿ أبيب، إف' 
األزمة بيف الواليات المتحدة والدولة العبري'ة قد ونمت إلى أوجها وذلؾ بسبب الفرؽ الواضح بيف ما ونؿ 

ؿ مف سخر المستجدات ومسودة االتفاؽ الذق قاـ بها األمريكيوف والدوؿ العظمى مع النظاـ إلى إسرائي
 اإليراني الجديد. 

وبحسب ما جاا في النحيفة فنن  وبعد أف ألغى الجانب األمريكي متمثاًل بمستشارق وزير الخارجية 
ع نتنياهو يوـ الجمعة الفائت، التنريحات التي تـ التخطيط إلرسالها لوسائؿ اإلعالـ في بداية المقاا م

والذق جر  في مطار بف غوريوف، سارع األخير إلى التنريح أماـ وسائؿ اإلعالـ بأف' إسرائيؿ غير ممزمة 
 بأق اتفاؽ مع إيراف، وأن  لف يخضع لمضغوطات الدولية التي تمارس ضد  لمموافقة عمى ذلؾ. 

أف االتفاؽ مع إيراف يختمؼ كمًيا عف ما تـ إبالغ ومحور االختالؼ التي أشارت إلي  النحيفة يتمثؿ في 
إسرائيؿ ب  في األياـ الماضية مف قبؿ اإلدارة األمريكية، في حيف ونؼ مسسولوف كبار في الدولة العبري'ة 
االتفاؽ المبـر بيف األطراؼ بالسيئ جدًا. وأضاؼ المسسولوف إف الواليات المتحدة تراجعت بسهولة أماـ 
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الؿ إظهارهـ بأنهـ يرغبوف في التونؿ إلى اتفاؽ بسرعة، الفتيف إلى أف اإليرانييف جاسوا إيراف، وذلؾ مف خ
لممحادثات زحفا يريدوف مف خاللها تخفيؼ العقوبات، والغريب في األمر أف الواليات المتحدة أبدت 

 ة. استعدادها لمتونؿ التفاؽ معهـ عمى نحو أسرع وقد استجابوا بسهولة أكثر لممطالب اإليراني
 11/11/2013، القدس العربي، لندف

 
 في أوروبا وليف إسرائيمييف سابقيفؤ العتقاؿ مس" تفشؿ مساع فمسطينية وتركية إسرائيؿيديعوت: " 30

تباهت إسرائيؿ يـو أمس، بنجاحها في إفشاؿ مساع فمسطينية وتركية العتقاؿ عدد مف كبار : حممي موسى
« يديعوت»هـ ارتكاب جرائـ حرب. وأشار موقع نحيفة القادة السياسييف والعسكرييف في أوروبا بت

اإللكتروني إلى رفض محكمة إسبانية إندار أمر اعتقاؿ بحؽ كؿ مف وزير األمف الداخمي السابؽ سفي 
ديختر ووزير الشسوف اإلستراتيجية السابؽ داف ميريدور لدورهما في اغتياؿ القيادق في حركة حماس نالح 

 شحادة.
ة أن  تـ تأخير رئيس شعبة االستخبارات العسكرية األسبؽ ورئيس مركز أبحاث األمف كذلؾ، نشرت النحيف

دقيقة في مطار هيثرو في العانمة  45القومي في جامعة تؿ أبيب حاليًا الجنراؿ عاموس يادليف لمدة 
 «.مرمرة»البريطانية بسبب أمر اعتقاؿ ضد  نادر مف تركيا بتهمة التورط في مجزرة سفينة 

في قطاع غزة تالحؽ « المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف»أف جهات فمسطينية عمى رأسها ومعروؼ 
بالتعاوف مع العديد مف منظمات حقوؽ اإلنساف والجماعات الحقوقية في العالـ مجرمي الحرب اإلسرائيمييف. 

سبانيا بسبب سرياف قوانيف حوؿ  ومف بيف الدوؿ التي رفعت فيها قضايا ضد هسالا المجرميف بريطانيا واط
سرائيمي بسبب محاولتها اعتقاؿ  العدالة الكونية. وكانت إسبانيا قد اضطرت إلى مواجهة غضب أمريكي واط

قادة اإلسرائيمييف مف بينهـ وزراا دفاع سابقيف مثؿ بنياميف بف أليعزر وشاسوؿ موفاز. وضغطت عدد مف ال
إسرائيؿ وأمريكا عمى إسبانيا وبريطانيا لتعديؿ القوانيف ذات الشأف أو عمى األقؿ تغيير اإلجرااات بحيث ال 

 يتـ اعتقاؿ اإلسرائيمييف.
 11/11/2013، السفير، بيروت

 
 
 

 المقابر الفمسطينيةو داخؿ األحياء السكنية و تدريباتش اإلسرائيمي يواصؿ "يش ديف": الجي 31
كشفت منظمة "يش ديف" الحقوقية اإلسرائيمية عف موانمة جيش االحتالؿ تدريبات  العسكرية : وديع عواودة

نية عاـ داخؿ األحياا السكنية والمقابر الفمسطينية، مشيرة إلى أف هذ  التدريبات بدأت بعد حرب لبناف الثا
 وأنها لـ تتوقؼ رغـ تناقضها مع القيـ والقوانيف اإلنسانية. 2006

وقالت المحامية إيممي شيفر الناشطة في المنظمة لمجزيرة نت "إف جنود االحتالؿ المستعربيف يتدربوف عمى 
ت فض مظاهرات وجنائز فمسطينية بالقرب مف إحد  مقابر مدينة الخميؿ" مضيفة أف تمؾ التدريبات تكرر 

 عدة مرات في العاـ الحالي وتوانمت حتى أمس رغـ مطالبة الجيش بالكؼ عنها في مذكرات متتالية.
مدير عاـ منظمة "يكسروف النمت" التي ستشارؾ "يش -وردا عمى سساؿ لمجزيرة نت قاؿ شاق دافيفوفتش 

ؿ إلنهائ ، مشددا إف منظمت  ال تهدؼ لتحسيف نورة االحتالؿ ب -ديف" في الدعو  ضد الجيش اإلسرائيمي
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عمى كوف منظمت  منظمة سياسية وليست حقوقية. مضيفا "لـ تنخفض انتهاكات االحتالؿ في السنوات 
 األخيرة رغـ احتجاجات دولية ونشاطات المنظمات الحقوقية".

 10/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اإلسرائيمياإلسرائيمييف لوحدة الحرب اإللكترونية وليس لسالح الجو  الجنودأفضؿ  32
نالح النعامي: ذكر تقرير إسرائيمي أف التجنيد لوحدات القتاؿ اإللكتروني بات ألوؿ مرة يقع عمى رأس 

 أوليات الجيش اإلسرائيمي.
الذق ظؿ لعقود أهـ األذرع -فنف مكانة سالح الجو  -الذق نشر  موقع نحيفة معاريؼ-وحسب التقرير  

وأضاؼ  لوحدات المنضوية تحت لواا هيئة القتاؿ اإللكتروني.قد تراجعت لنالح ا -العسكرية إلسرائيؿ
"إذا توفر شاب مناسب لمتجنيد في كؿ مف هيئة  -الذق أعد  المحمؿ العسكرق عمير رايبوبورت-التقرير 

 القتاؿ اإللكتروني وسالح الجو، فنف الجيش لف يتردد في استيعاب  في هيئة القتاؿ اإللكتروني".
، كهيئة ضمف شعبة االستخبارات العسكرية 2008اإللكتروني قد دشنت عاـ يذكر أف هيئة القتاؿ 

اإلسرائيمية المعروفة بػ"أماف"، ويقودها ضابطاف برتبة عقيد، يتولى أحدهما اإلشراؼ عمى تنفيذ الهجمات 
 اإللكترونية، ويشرؼ الثاني عمى نياغة وتنفيذ إستراتيجية الدفاع عف الفضاا اإللكتروني الحيوق.

ح المعمؽ العسكرق اإلسرائيمي حناف غرينبيرغ أف الجيش اإلسرائيمي "اكتشؼ الطاقة الهائمة الكامنة في وأوض
تنفيذ هجمات إلكترونية، والتي تسهـ في تحقيؽ أهداؼ إستراتيجية مف دوف أف تترؾ أثرًا يقود إلى إسرائيؿ، 

، مع كؿ ما يترتب عمى األمر مف إمكا  نية التعرض لعمميات انتقامية".وبالتالي يجنبها تبعات الهجـو
وفيما يمثؿ إشارة أخر  إلى التحوؿ الذق طرأ عمى سمـ األولويات في الجيش اإلسرائيمي، قاؿ غرينبيرغ إف 
الشعار الذق بات يرفع  الكثيروف في قيادة الجيش يقوؿ "الفضاا اإللكتروني بدؿ الطائرة، والفيروس بدؿ 

 الناروخ".
 تدريبات

إلى أف الجيش اإلسرائيمي دشف مركزًا لمتدريب عمى  -في مقاؿ نشر  في موقع معاريؼ-وأشار غرينبيرغ 
تنفيذ عمميات هجومية ودفاعية في الفضاا اإللكتروني، وأف جميع الضباط العامميف في هيئة القتاؿ 

 كتروني.اإللكتروني هـ مف خريجي الكميات الجامعية، وال سيما كمية "تمبيوت"، المتخننة في التعميـ اإلل
، واستهدؼ المنظومة 2009"، الذق نفذ عاـ stuxnetوأعاد غرينبيرغ إلى األذهاف الهجـو بواسطة فيروس "

الحاسوبية التي تتحكـ في أجهزة الطرد المركزق في المنشآت النووية اإليرانية، والذق نسب إلى إسرائيؿ، 
 والذق ألحؽ ضررًا كبيرًا بالبرنامج النووق اإليراني.

اؽ متنؿ، كشؼ النقاب عف أف الجيش اإلسرائيمي يوظؼ طائرات وغوانات في تنفيذ هجمات وفي سي
إلكترونية. وذكر موقع نحيفة واق نت أف سربًا جويًا يطمؽ عمي  "شمشوف"، تحمؽ طائرات  عمى ارتفاعات 

 شاهقة يستخدـ في تنفيذ هجمات إلكترونية.
ات "دولفيف" التي اشترتها إسرائيؿ مف ألمانيا في تنفيذ كما كشؼ موقع "ولال" اإلسرائيمي عف توظيؼ غوان 

 هجمات عبر الفضاا اإللكتروني.
وذكر المعمؽ العسكرق أمير بوحبوط أف هيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي قررت مضاعفة االستثمار في مجاؿ 

أعقاب االنقالب  الفضاا اإللكتروني والتقنيات العسكرية المتقدمة إثر تراجع فرص نشوب حروب تقميدية، في
 في منر والحرب الداخمية الدائرة في سوريا.
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وأوضح بوحبوط في تقرير نشر  الموقع أف االنقالب في منر واألوضاع في سوريا قد حسنت البيئة  
اإلستراتيجية إلسرائيؿ بشكؿ سمح لقيادة الجيش بندخاؿ تعديالت جوهرية عمى سمـ األوليات العسكرية في 

 المرحمة المقبمة.
مف مغبة فشؿ اإلستراتيجية الجديدة  -القائد السابؽ لسالح المدرعات-مف ناحيت  حذر الجنراؿ عوديد تيرا 

ومف تبعات تفضيؿ الفضاا اإللكتروني والجوانب التقنية وتقميص االستثمار في بناا القوة التقميدية. مشددًا 
 عمى أهمية موانمة تطوير ألوية المشاة والمدرعات.

 11/11/2013الدوحة، الجزيرة نت، 
 

 تحتجز عضو "الكنيست" السابؽ طمب الصانع اإلسرائيميةالشرطة  33
 ، رئيس الحزب الديمقراطي العربي 11|10اعتقمت الشرطة اإلسرائيمية، مساا أمس األحد رالنانرة: 

  والعضو العربي السابؽ في "الكنيست" رالبرلماف  اإلسرائيمي المحامي طمب النانع، قبؿ أف تفرج عن
، أف اعتقاؿ النانع جاا 48وذكرت منادر محمية في النقب الواقعة جنوب فمسطيف المحتمة عاـ  بكفالة.

بسبب مشاركت  في التظاهرة ضد خطة "برافر" االستيطاني وضد إقامة مستوطنات يهودية عمى أنقاض 
 القر  العربية في النقب وبشكؿ خاص قرية أـ الحيراف.

عربي الديمقراطي اعتقاؿ رئيس  اثر احتجاجات المواطنيف العرب عمى منادرة مف جانب   استنكر الحزب ال
 أراضيهـ.

 11/11/2013قس برس، 
 

  تدعو لػ"جوالت تعبدية" داخؿ المسجد األقصى ألجؿ الييكؿ" نساء"حركة  34
دعت حركة نسائية يهودية متطرفة، تدعى"حركة نساا ألجؿ الهيكؿ"، لما اسمت  "جوالت : المحتمة القدس

تعبدية" داخؿ المسجد األقنى المبارؾ في مدينة القدس المحتمة والسماح لهف بتأدية طقوس ونموات 
 تممودية داخؿ المسجد.

 ، وغدًا وبعد غٍد 11/11وأعمنت الحركة أنها ستقوـ بتنظيـ تمؾ االقتحامات كؿ يوـ بدًاا مف اليوـ االثنيف ر
 مف الساعة السابعة نباحًا، وفقًا لععالف.

الحركة المتطرفة النساا اليهوديات بالنعود إلى المسجد األقنى واالشتراؾ بما قالت عن  أن   وحثت
 "النشاط التممودق"، زاعمة أن  "عبادة ننفذها في المكاف المقد'س وفي وج  الرب".

وأبدت الحركة المتطرفة ترحيبها بكؿ مف يريد أف يشارؾ النساا في اقتحامهف مف الرجاؿ واألطفاؿ حتى 
 يكوف العدد أكبر.

 11/11/2013قس برس، 
 

 األقصى وعمى األمة تحمؿ مسؤولياتيا المسجد : مخططات تيويدية "ىائمة" تيددالخطيب 35
حػػذرت الحركػػة اإلسػػالمية فػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني المحتػػؿ مػػف مخططػػات تهويديػػة، ونػػفتها بأنهػػا : أـ الفحػػـ

ى ااف. مسكػػدة "مػػا كػػاف بػػاألمس مخططػػًا هػػو "أكثػػر هػػواًل" تهػػدد المسػػجد األقنػػى أكثػػر ممػػا كشػػؼ عنػػ  حتػػ
 اليـو موضوع عمى طاولة التنفيذ".
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أف التقسػػيـ الزمػػاني  ،وأوضػػح نائػػب رئػػيس الحركػػة اإلسػػالمية، الشػػيخ كمػػاؿ الخطيػػب فػػي تنػػريحات نػػحفية
تحمػػؿ ، مسكػػدا أف عمػػى األمػػة العربيػػة واإلسػػالمية والمكػػاني هػػو الخطػػر الكبيػػر الػػذق طالمػػا تػػـ التحػػذير منػػ 

 سسولياتها.م
وقاؿ الخطيب "لعؿ البعض كاف يستهجف تحذيراتنا هذ ، واليـو كما نالحظ فنف موضوع المسجد األقنى لػـ 
يعد فكرة توج  الجماعات اليهودية المتطرفة، بؿ أنبح الشغؿ الشاغؿ لممشػروع اإلسػرائيمي الػذق يسػعى مػف 

 لقوانيف تشكؿ جزاًا مف سياسة الدولة العبرية".أجؿ سف القوانيف التي يتـ االلتزاـ بها وتنفيذها، كوف هذ  ا
10/11/2013، قدس برس  

 
 ومستوطنوف يجرفوف أراضي غرب سمفيت ..االحتالؿ يوزع إخطارات ىدـ لمنازؿ مقدسييف 36

وز'عت طواقـ تابعة لبمدية االحػتالؿ فػي القػدس ترافقهػا قػوة معػززة مػف  :امؿ ابراهيـك -بترا  -القدس المحتمة 
الخانػػة، امػػس، أوامػػر هػػدـٍ إداريػػة جديػػدة عمػػى عػػدد مػػف منػػازؿ المػػواطنيف ببمػػدة العيسػػوية  شػػرطة االحػػتالؿ

 وسط القدس المحتمة.
مف طػواقـ  أمسوقاؿ رائد أبو ريالة العيساوق الناطؽ اإلعالمي لمجنة المتابعة بالعيسوية إن  تـ اقتحاـ البمدة 

مختمػؼ أحيػاا البمػدة بمنػازؿ المػت العديػد مػف البمدية وعنانر مف الوحػدات الخانػة بشػرطة االحػتالؿ، وداه
 وسممت أنحابها أوامر هدـٍ إدارية بحجة البناا دوف ترخيص.

وشػػرعت جرافػػات تابعػػة لممسػػػتوطنيف، نػػباح امػػس، بعمميػػات تجريػػػؼ جديػػدة ألراض غػػرب سػػمفيت لنػػػالح 
 وبناا وحدات استيطانية جديدة.« رفافا»توسعة مستوطنة 

ايػػوب ابػػو حجمػػة بػػأف اعمػػاؿ التجريػػؼ تجػػرق فػػي المنطقػػة القريبػػة مػػف الشػػارع  وأفػػاد رئػػيس بمديػػة ديػػر اسػػتيا
الرئيس مف الجهة الغربية الجنوبية، واف اعمػاؿ التجريػؼ ال تتوقػؼ فػي المسػتوطنة المػذكورة، وهػي متوانػمة 

 عمى مدار الساعة.
11/11/2013الرأي، األردف،   

 
 اإلعداـ البطيء بحقيـبممارسة  االحتالؿالمرضى يتيموف مصمحة سجوف  األسرى 37

أكد األسر  المرضى في سجوف االحتالؿ "اإلسرائيمي" أف ما تسمى "منمحة السػجوف" تمػارس ضػدهـ  غزة:
سياسة "القتؿ البطيا"، في حيف   طالب األسر  المرضػى، وفقػًا لمحػامي "نػادق األسػير"، بضػرورة محاكمػة 

سياسػػة القتػػؿ البطػػيا التػػي تمػػارس مػػف دوف سػػمطات االحػػتالؿ عمػػى جرائمهػػا التػػي ترتكبهػػا بحقهػػـ فػػي ظػػؿ 
 اكتراث مف قبؿ منمحة السجوف.

وقػػاؿ األسػػر  المرضػػى "إف منػػمحة السػػجوف تعتبػػر أداة لتنفيػػذ سياسػػات عميػػا مػػف قبػػؿ سػػمطات االحػػتالؿ"، 
 محذريف مف استمرار النمت تجا  ما يجرق.

أسػيرًا  15ق يتواجػد فيػ  أكثػر مػف وأكد محامي النػادق فػي بيػاف، أنػ  زار سػجوف عػدة منهػا سػجف "إيشػؿ" الػذ
عمى أف هسالا  كشددا ،أسيرًا يتواجدوف في عيادة سجف الرممة 15مريضًا يعانوف مف أمراض مزمنة، وكذلؾ 

 األسر  بحاجة إلجراا فحوص ومتابعة طبية إضافة إلى نقؿ عدد منهـ إلجراا عمميات جراحية عاجمة.
أوضػاع األسػيرات فػى سػجف هشػاروف ال تطػاؽ، مضػيفًا أف مف جهة أخر ، أكد مركز األسر  لمدراسات أف 

أسػػيرة مػػا زلػػف يعػػانيف مػػف االسػػتهتار الطبػػى وعػػدـ وجػػود رعايػػة نػػحية وعنايػػة طبيػػة وتأجيػػؿ عمميػػات  15
 ونعوبة نقؿ فى سيارات السجوف .
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11/11/2013الخميج، الشارقة،   

 
 ةتقرير: ثمث األسرى الفمسطينييف لدى االحتالؿ ممنوعوف مف الزيار  38

أفاد تقرير حقوقي، بأف قرابة ثمث األسر  الفمسطينييف في المعتقالت اإلسرائيمية ممنوعػوف مػف تمقػي : الخميؿ
 زيارات ذويهـ، بموجب حجج وأسباب أمنية تتذر'ع بها سمطات االحتالؿ.

ات  ، إف سػمط11|10وقاؿ نادق "األسير الفمسطيني" في تقرير تمقت "قدس برس" نسػخة عنػ ، اليػـو األحػد ر
فػػي  30االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي قامػػت بتكثيػػؼ قػػرارات المنػػع مػػف الزيػػارة ركمػػي وجزئػػي  التػػي طالػػت أكثػػر مػػف 

 المائة مف األسر  في معتقالتها، بحجة أسباب أمنية، لمنعهـ مف التوانؿ مع عائالتهـ.
تقالت تكػوف بػذلؾ قػد وأشار التقرير، إلى أف الحكومة اإلسرائيمية وبمنعها األسر  مف زيارة ذويهـ داخػؿ المعػ

اخترقت بشكؿ واضح ننوص اتفاقية جنيؼ الرابعة التي تحظر منع المعتقميف مف زيارة ذويهـ تحػت "حجػج 
 واهية"، وفؽ التقرير.

10/11/2013، قدس برس  
 

 فمسطينييف في الضفة المحتمة عشرةعتقؿ ي االحتالؿ 39
د، عشرة مواطنيف فمسطينييف وسط إطػالؽ كثيػؼ اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، يوـ األح: قنا –راـ اهلل 

لمنيراف وذلؾ خالؿ اقتحاـ مدف بيت لحـ وجنيف والخميؿ ونابمس في الضػفة الغربيػة المحتمػة. وذكػرت وسػائؿ 
 مراكز تحقيؽ أمنية.لإعالـ فمسطينية أن  تمت إحالة المعتقميف 

يػػت لقيػػا جنػػوبي مدينػػة راـ اهلل بالضػػفة وكانػػت قػػوات االحػػتالؿ قػػد اعتقمػػت ثالثػػة شػػباف فمسػػطينييف مػػف بمػػدة ب
كمػػا اعتقمػػت البحريػػة اإلسػػرائيمية، نػػياديف فمسػػطينييف خػػالؿ عممهمػػا فػػي البحػػر قبالػػة سػػواحؿ شػػماؿ  نفسػػها.

 قطاع غزة.
11/11/2013الشرؽ، الدوحة،   

 
 "برافر" اإلعالف عف يـو الغضب الثالث مف طرفي الخط األخضر ضد قانوف 40

اجتمعػػت الحكومػػة اإلسػػرائيمي'ة، نػػباح أمػػس األحػػد، فػػي كيبػػوتس رسػػدق بػػوكير ،  زهيػػر أنػػدراوس: ػػػ النانػػرة
 أربعػةالواقع في جنوب الدولػة العبري'ػة، وتحديػًدا فػي النقػب، وعمػى جػدوؿ أعمالهػا اإلعػالف عػف تسػريع إقامػة 

ار مستوطنات يهودي'ة فػي النقػب. واحػدة مػف هػذ  المسػتوطنات هػي مسػتوطنة رحيػراف ، والتػي كػاف قػد تػـ إقػر 
، وتنتظر حتى اليوـ أف يتـ هدـ قرية أـ الحيراف البدوي'ة غير المعترؼ بها، مف أجؿ 2002إقامتها في العاـ 

 إقامة المستوطنة عمى أنقاضها.
وجاا مف مركز عدالة الذق يمث'ؿ أهالي أـ الحيراف ضد أوامػر اإلخػالا بػأف' إقامػة المسػتوطنات اليهودي'ػة فػي 

في  الحكومة اإلسرائيمي'ة مخطط برافر، والذق في إطار  سيتـ هدـ عشرات القر   النقب في الوقت الذق تطو'ر
البدوي'ة ومنادرة األراضػي، تسكػد عمػى أف الػدافع األساسػي وراا المخطػط هػو السياسػات العننػرية لمحكومػة 

 اتجا  المواطنيف البدو. 
عػػي عػػف تنظػػيـ يػػـو ثالػػث عمػػى نػػمة بمػػا سػػمؼ، أعمػػف الحػػراؾ الشػػبابي الشػػعبي ضػػد مخطػػط برافػػر أالقتال

ألػؼ فمسػطيني فػي النقػب مػف  40لمغضب ضػد المشػروع المػذكور، الػذق يهػدؼ إلػى طػرد وترحيػؿ أكثػر مػف 
 قراهـ وبيوتهـ، وتركيزهـ في تجمع سكاني أو تجمعيف وفؽ خطة لمحكومة اإلسرائيمية. 
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يػـو الغضػب الثالػث:    30.11.2013 "روأندر الحراؾ الشػبابي بيانػا نػحافيا بهػذ  المناسػبة تحػت عنػواف 
تشػػػريف ثػػػاني رنػػػوفمبر  سػػػننزؿ كمنػػػا إلػػػى  30. وخمػػػص البيػػػاف إلػػػى القػػػوؿ: فػػػي "كممػػػة شػػػعبنا حتمي'ػػػة وقاطعػػػة

بوحػدتنا الوطني'ػة، ونػدورنا المتحدي'ػة  -الشوارع لنرمسؾ بزماـ مستقبمنا، لنحمي حقنا وأحالمنا بأنفسنا وبأيػدينا
 ر قضي'تنا وحري'تنا في هذ  البالد: ممكي'تنا عمى أرضنا. لمشرطة، وقو'ة عزيمتنا في الدفاع عف جوه

11/11/2013القدس العربي، لندف،   
 

 حماس حكومة بدوف قوة حقيقية ولف تنجح في إسقاط "تمرد غزةحركة "خبراء فمسطينيوف:  41
الفمسػطينية فػي إسػقاط  تمػردمنطفى حبوش: استبعد خبراا فمسطينيوف أف تنجح حركػة  - األناضوؿ -غزة 

 في قطاع غزة. كومة حركة المقاومة اإلسالمية رحماس ح
الحالػػة الفمسػػطينية تختمػػؼ عػػف  كػػوف واسػػتند هػػسالا الخبػػراا، فػػي أحاديػػث منفنػػمة مػػع وكالػػة األناضػػوؿ، إلػػى

عمػػى األرض فػػي غػػزة، بخػػالؼ تمػػرد فػػي  المنػػرية  وذلػػؾ لعػػدـ امػػتالؾ حركػػة تمػػرد أق قػػوة حقيقيػػة نظيرتهػػا
حزيراف ريونيو  الماضػي، والتػي اسػتند إليهػا الجػيش فػي اإلطاحػة بػالرئيس  30 تظاهرات منر، الداعية إلى
 تموز ريوليو  الماضي. 3محمد مرسي يـو 

إف كػؿ الظػروؼ القائمػة ال تشػير إلػى أف  الكاتب السياسي فػي نػحيفة األيػاـ الفمسػطينية طػالؿ عوكػؿ وقاؿ
زة متػذمرة ومنزعجػة وغاضػبة مػف كثػرة هناؾ عمؿ جدق لحركة تمرد عمى أرض الواقػع رغػـ أف النػاس فػي غػ

األزمػػات المحيطػػة بهػػـ، ولكػػف حتػػى ااف أشػػؾ أننػػا أمػػاـ عمػػؿ جػػدق جمػػاهيرق واسػػع يعكػػس نفسػػ  بطريقػػة 
 واضحة.

ورأ  عوكػػؿ، وهػػو كاتػػب ذو خمفيػػة يسػػارية، أف الظػػروؼ القائمػػة فػػي قطػػاع غػػزة تختمػػؼ عػػف ظػػروؼ حركػػة 
سػػػنوات ، وأف العنػػػواف الرئيسػػػي  7يمي رمنػػػذ نحػػػو تمػػػرد فػػػي منػػػر  ألف قطػػػاع غػػػزة يتعػػػرض لحنػػػار إسػػػرائ

 وقػػاؿ عوكػػؿ إف لممرحمػػة فػػي غػػزة هوتػػالتحرر الػػوطني ولػػيس النظػػاـ السياسػػي كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي منػػرب.
، لكنػػ  أعػػرب عػػف خشػػيت  مػػف أف يػػتـ تنفيػػذ تفجيػػرات أو أعمػػاؿ عنػػؼ ’محػػدودة ظػػاهرة تمػػرد فػػي قطػػاع غػػزة 

 في غزة. غير مبررة
عفيفػػة رئػػيس تحريػػر نػػحيفة الرسػػالة ننػػؼ األسػػبوعية، أف حركػػة تمػػرد هػػي مجػػرد هػػو ااخػػر، رأ  وسػػاـ 

 فزاعة تـ اختالقها بهدؼ تشكيؿ ضغط عمى حماس والحكومة في غزة.
لقاا بعض العبوات الناسفة فػي األمػاكف العامػة لتوجيػ   وتابع: أتوقع أف يتـ تنفيذ بعض التفجيرات النغيرة واط

هذا أقنػى مػا يمكػف أف يفعمػو ، فهػـ يحػاولوف إعػادة نهػج التخريػب والفمتػاف رسالة بأنهـ متواجديف في غزة، و 
 حيف سيطرت حماس عمى قطاع غزة. 2007الذق كاف في بداية االنقساـ عاـ 

، إياد أبو روؾ، إف االحركة لديها قاعدة شػعبية كبيػرة فػي قطػاع ’باسـ حركة اتمرد في المقابؿ، قاؿ المتحدث
مػػف حشػػد  مػػف حكػػـ حركػػة حمػػاس، وتمكنػػا عمػػى مػػدار أربػػع شػػهور لظمـ والقهػػرغػػزة تكونػػت نتيجػػة الشػػعور بػػا

 وتعبئة سكاف غزة ضد ظمـ حماس، عمى حد قول .
حركػػػة تمػػرد قػػػادرة عمػػى حشػػػد مميػػوف مػػػواطف  ومضػػى أبػػو الػػػروؾ قػػائال، فػػػي تنػػريح لوكالػػػة األناضػػوؿ، إف

، فالفمسػػطينيوف يشػػعروف ضػػد حركػػة حمػػاس مميػػوف نسػػمة  1.7فمسػػطيني فػػي غػػزة ريسػػكف قطػػاع غػػزة قرابػػة 
 بويالت مف ظمـ حماس التي تحكـ غزة بالحديد والنار.

شػخص مػف عنانػر وكػوادر حركػة تمػرد الفمسػطينية، كمػا  300وقاؿ إف حركػة حمػاس تحتجػز فػي سػجونها 
 ، عمى حد قول .’غزة أطمؽ عنانر حماس النار عمى العشرات مف كوادر الحركة في
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11/11/2013القدس العربي، لندف،   
 

 في مصرحزب "التجمع اليساري" في مقر  صحفياتعقد مؤتمرا "تمرد" غزة  حركة 42
يوـ  عقدت حركة "تمرد الفمسطينية" مستمرا نحفيا في مقر حزب "التجمع اليسارق المنرق" بالقاهرة: القاهرة
 فرع اإلخواف المسمميف بغزة" كما قالوا. -  بدعو  "إسقاط حكـ حماس 10/11األحد ر

الغنػػاـ نائػػب رئػػيس حممػػة "تمػػرد" غػػزة، السػػمطة الفمسػػطينية بػػنعالف "حمػػاس" حركػػة "محظػػورة،  وطالػػب أحمػػد
 ألنها تضر باألمف القومي الفمسطيني، وتضر عالقة فمسطيف بدوؿ الجوار" بحسب قول . 

وتحػػدث فػػي المػػستمر نائػػب رئػػيس حػػزب "التجمػػع اليسػػارق المنػػرق" عػػاطؼ مغػػاور  واألمػػيف العػػاـ لمحػػزب 
ة ونائػػػب المنسػػػؽ العػػػاـ لحركػػػة "تمػػػرد" الفمسػػػطينية فػػػي غػػػزة أحمػػػد األفغػػػاني، ومنسػػػقة العالقػػػات مجػػػدق شػػػرابي

 العربية القومية بالحركة ختاـ الفرا. 
وزعـ الغناـ إف الشارع الفمسطيني في غزة "متعطش لمتخمص مف حكـ حركػة حمػاس نتيجػة لقمعهػا الممػنهج" 

بب إرهابها لممواطنيف وترويع الناس عبر جناحها المسمح مطالبا الشعب الفمسطيني بالوقوؼ ضد الحركة "بس
 كتائب عز الديف القساـ، عمى حد زعم . 

بػػدور  وجػػ   الناشػػط الفمسػػطيني خالػػد الجػػورة، المتحػػدث الرسػػمي حركػػة "تمػػرد عمػػى الظمػػـ فػػي عػػزة"، الشػػكر 
أف هناؾ تعاونا بيف لمشعب المنرق عمى مساندة القضية الفمسطينية ، وزعـ جورة، خالؿ المستمر النحفي 

حكومػػػة "حمػػػاس" و إسػػػرائيؿ "لتحقيػػػؽ كػػػؿ منػػػالحهـ الخانػػػة"، زاعمػػػا "أف حمػػػاس تخػػػرب المجتمػػػع المػػػدني 
 الفمسطيني لمهيمنة عميهـ".

وتابع قائال "لقد بدأ العمؿ مف ااف لخطة الحممة بهدؼ إسقاط حماس، فبرنػامح األسػبوع األوؿ لمحممػة الػذق 
  يعتبػػر يػػـو وطنػػي إلحيػػاا ذكػػر  عيػػد الكرامػػة لمػػزعيـ الراحػػؿ 11/11االثنػػيف رأطمػػؽ عميػػ  النػػداا األوؿ يػػـو 

نباحا، قبؿ الوقوؼ دقيقػة حػددا عمػى روحػ  بقطػاع  10ياسر عرفات لمتظاهر بالمياديف العامة مف الساعة 
سػػرة عػػزة". وأضػػاؼ: "أمػػا يػػـو الثالثػػاا الػػذق يميػػ  فهػػو يػػـو لمتعبيػػر عػػف المشػػاركة االجتماعيػػة، وذلػػؾ بزيػػارة أ

الشػػهداا الفمسػػطينييف، وسػػيكوف يػػـو األربعػػاا يػػـو الغضػػب الفمسػػطيني، ويػػتـ خاللػػ  إشػػعاؿ إطػػارات السػػيارات 
 بجميع الشوارع تعبيرا عف رفض حكومة حماس وذلؾ قبؿ العنياف الشعبي الشامؿ" بحسب ما كشؼ.

10/11/2013، قدس برس  
 

 يزة أمف السمطة بحؽ الطالبتؤكد استمرار انتياكات أج في الضفة "اإلسالمية"الكتمة  43
اتهمػػػت الكتمػػػة اإلسػػػالمية، الػػػذراع الطالبػػػي لحركػػػة "حمػػػاس" فػػػي جامعػػػات ومعاهػػػد الضػػػفة الغربيػػػة : راـ اهلل

المحتمة، األجهزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية بتنعيد حممة االعتقػاالت واالسػتدعااات السياسػية بحػؽ 
 طمبة الجامعات.

 ، بشػػدة تمػؾ الحممػػة، مسكػػدة أنهػػا "تنظػػر 11/11ف لهػػا تمقتػ  "قػػدس بػػرس"، االثنػػيف رواسػتنكرت الكتمػػة فػػي بيػػا
 بخطورٍة العتقاؿ ثالثة طمبة جامعييف واستدعاا اثنيف سخريف مساا السبت مف قبؿ أجهزة أمف السمطة".
ربعػػيف وأشػػارت الكتمػػة إلػػى أف أمػػف السػػمطة يوانػػؿ اعتقػػاؿ عشػػرة مػػف طمبػػة جامعػػة "البوليتكنػػؾ" منػػذ قرابػػة األ

 يومًا، باإلضافة لموانمتها اعتقاؿ الطالب محمد رمانة مف جامعة القدس.
11/11/2013، قدس برس  
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 في لبناف جامعة فمسطينية بإنشاء طالبي في مخيـ البص أشد""الشباب الفمسطيني  اتحاد 44
فمسػطينية فػي اعتنـ اتحاد الشػباب الػديمقراطي الفمسػطيني "أشػد" فػي مخػيـ الػبص، لممطالبػة بننشػاا جامعػة 

لبناف. وانتقد مسسوؿ الطالب الجامعييف في االتحاد هاني ميرق، "تقنير وكالة األونروا واقتنار مساعداتها 
منحػػة جامعيػػة، فػػي الوقػػت الػػذق ونػػؿ فيػػ  عػػدد الطػػالب النػػاجحيف فػػي الشػػهادة  50هػػذا العػػاـ عمػػى نحػػو 

القاسػية التػي يضػعونها ليػتمكف الطالػب  الشػروط إلػىطالػب، إضػافة  1000الثانوية هذا العػاـ إلػى أكثػر مػف 
 مف الحنوؿ عمى المنحة".

هذا التعاطي أد ، كما قاؿ، إلى تفاقـ أزمة التعميـ الجامعي، وهػدد المسػتقبؿ التعميمػي لمئػات الطػالب الػذيف 
 ليس بنمكانهـ توفير تكاليؼ التعميـ الجامعي، وخنونًا في الجامعات الخانة التي ترتفع أقساطها سنويًا.

11/11/2013األخبار، بيروت،   
 

 فمسطيفإلى وشبكات الجيؿ الثالث  غزةل "الوطنية موبايؿ" إدخاؿتتضمف ": خطة كيري االتصاالت" 45
كشػؼ وكيػػؿ وزارة االتنػاالت المهنػػدس سػػميماف الزهيػرق، أف الخطػػة االقتنػادية لػػوزير الخارجيػػة : بيػت لحػػـ

قطػػاع غػػزة، وشػػبكات الجيػػؿ  إلػػىطنيػػة موبايػػؿ األمريكػػي جػػوف كيػػرق تتضػػمف العمػػؿ عمػػى ادخػػاؿ شػػبكة الو 
 فمسطيف. إلىالثالث 

إف أهػػـ البنػػود المطروحػػة ضػػمف خطػػة كيػػرق االقتنػػادية، تتمثػػؿ بالعمػػؿ عمػػى ادخػػاؿ  "معػػا"وقػػاؿ الزهيػػرق لػػػ
اجهػػزة اتنػػاالت لعمػػؿ الشػػركة الوطنيػػة لالتنػػاالت المتنقمػػة "الوطنيػػة موبايػػؿ" إلػػى قطػػاع غػػزة، اضػػافة الػػى 

لتػػرددات لتشػػغيؿ شػػبكات الجيػػؿ الثالػػث فػػي فمسػػطيف، والعمػػؿ عمػػى الغػػاا القيػػود االسػػرائيمية الحنػػوؿ عمػػى ا
"، Cالمفروضة عمى االتناالت في فمسطيف، والسماح لشركات االتناالت الفمسػطينية بالعمػؿ فػي منػاطؽ "

 وفتح بوابات دولية فمسطينية لالتناالت.
قها ضمف خطة كيرق بهدؼ تنشيط االقتنػاد الفمسػطيني، واكد الزهيرق اف هذ  البنود سيتـ العمؿ عمى تطبي

الفتػػا النظػػر إلػػى الجهػػود التػػي تبػػذلها المجنػػة الرباعيػػة والحكومػػة الفمسػػطينية مػػف أجػػؿ الضػػغط عمػػى إسػػرائيؿ 
 لتنفيذ المقترحات.

10/11/2013وكالة معا اإلخبارية،   
 

 بائيالو  % مف بيت الىيا بمرض الكبد70نفي إصابة في غزة توزارة الصحة  46
نفى مدير عاـ اإلدارة العامة لمرعاية النحية األولية في وزارة النحة بحكومػة حمػاس، فػساد العيسػوق، : غزة

 % مف سكاف بيت الهيا بمرض الكبد الوبائي.70التقارير اإلعالمية التي تـ نشرها أمس حوؿ إنابة 
جػاات فػي بحػث عممػي أعدتػ   وقاؿ العيسوق في تنريح نحفي ل  يػـو األحػد، إف "جميػع المعمومػات التػي

% مف سكاف بيت الهيا بالكبد الوبائي وسببًا لزيادة حػاالت الطػالؽ  70الباحثة خمود عمياف بعنواف رإنابة 
%  عمػػى 2.5  بمغػػت رBتتنػػافى مػػع الواقػػع و فيػػ  أخطػػاا فادحػػة جػػدا"، مشػػيرا إلػػى أف نسػػبة التهػػاب الكبػػد ر

 %".0.2نحو  Cائي مستو  قطاع غزة، بينما بمغت نسبة الكبد الوب
ولفػت العيسػوق إلػى أف النسػب المػذكورة فػي البحػث ال توجػد فػي الػبالد التػي بهػا التهػاب كبػدق أكثػر شػػيوعا، 
مسكدا أن  سيتـ التوانؿ مع ناحبة البحث لمتعرؼ عمى منادر معموماتها لمتأكػد مػف دقػة االدعػاا ثػـ الػرد 

 عمميا عمى ذلؾ.
10/11/2013القدس، القدس،   
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 حمزة عمياف" لمكاتب الييود في الكويتب "صدور كتا 47

عبػارة عػف دراسػة جامعػة لتػاريخ اليهػود وهػو  "منشػورات ذات السالسػؿ"عػف " اليهود فػي الكويػتندر كتاب "
في الكويت، اجتهد في  الكاتب إلى جعمها مرجعًا توثيقيًا جامعًا وشاماًل بقدر اإلمكاف، وبحدود مػا هػو متػوفر 

 أبحاث ونور.مف كتب وتقارير ووثائؽ و 
الدراسػػة عػػف تػػاريخ هجػػرة يهػػود العػػالـ العربػػي والعالقػػة التػػي ربطػػت بػػيف رحػػيمهـ وبػػيف حالػػة النػػزاع العربػػي ػ 

 اإلسرائيمي مف جهة، وبيف الحركة النهيونية مف جهة أخر .
يػػذكر أف الكاتػػب كػػاف كتػػب قننػػًا كثيػػرة عػػف يهػػود الكويػػت، بقيػػت فنػػولها مبعثػػرة والحػػديث عنهػػا نػػاحب  

 مف التبايف وااللتباس حتى جاات دراست  هذ .شيا 
11/11/2013السفير، بيروت،   

 
 السيسي يؤكد دعـ مطالب الشعب الفمسطيني وحقو في إقامة دولتوعباس... و  يمتقيمنصور  48

المنرق الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي عمى دعـ بالد  لمطالب الشعب  وزبر الدفاعالقاهرة: أكد 
محمود  ةالفمسطيني السمطة امة دولت  المستقمة، وذلؾ أثناا استقبال  أمس لرئيسالفمسطيني وحق  في إق

الذق يقوـ بزيارة لمقاهرة تستغرؽ يوميف التقى فيها الرئيس المنرق المسقت المستشار عدلي  ،عباس
 مننور.

تشهدها إف الجانبيف تناوال التطورات والمتغيرات التي  السيسي مع عباس وقالت منادر قريبة مف لقاا
مباحثات الموقؼ الالمنطقة وانعكاسها عمى عممية السالـ واالستقرار بمنطقة الشرؽ األوسط. وتناولت 

السياسي الراهف والجهود المبذولة لتوحيد النؼ الفمسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية. وأكد السيسي 
 ني وحق  في إقامة دولت  المستقمة.عمى أف منر ستظؿ دائما تدعـ المطالب المشروعة لمشعب الفمسطي

وعقب لقاا أبو مازف مع المستشار مننور بمقر الرئاسة بمنر الجديدة، قاؿ بياف نادر عف الرئاسة 
المنرية إف الرئيس الفمسطيني أكد حرص السمطة الفمسطينية عمى التنسيؽ والتشاور الدائـ مع منر فيما 

المنرق المساند والداعـ لمقضية الفمسطينية، وحؽ الشعب  يتعمؽ بالقضية الفمسطينية، مف منطمؽ الدور
الفمسطيني في إقامة دولت . وأضاؼ البياف أن  عمى النعيد اإلقميمي، استعرض الرئيساف األزمة السورية، 

 تطورات األزمة اإليرانية.و واألوضاع في العراؽ، وليبيا، 
رة عف ثقت  في أف منر ستنجز كؿ استحقاقات وعبر الرئيس أبو مازف خالؿ لقااات  مع المسسوليف بالقاه

خارطة المستقبؿ المنرية طبقا لجدولها الزمني، مشيدا بوعي ووطنية الشعب المنرق. كما استعرض أبو 
اإلسرائيمية وما يعترضها مف عقبات، وأعرب عف تطمع   -مازف نتائج المسيرة التفاوضية الفمسطينية 

و  تمؾ المسيرة، مشددا عمى أهمية هذا الدور في الفترة المقبمة، الستئناؼ منر لدورها الحيوق عمى مست
 كما جر  استعراض الجهود المبذولة لتحقيؽ المنالحة الوطنية الفمسطينية. 

 11/11/2013، الشرؽ األوسط، لندف

 
 "ال رجعة فيو وألسباب أمنية عمى غمؽ كؿ األنفاؽ"اتخذت قرارًا السمطات المصرية ": الحياة" 49

قرارًا ال رجعة »، إف السمطات المنرية اتخذت «الحياة»قالت منادر فمسطينية لػ : حي نب'احفت -غزة 
وأضافت أف  بننهاا ظاهرة أنفاؽ التهريب أسفؿ الشريط الحدودق الفانؿ بيف قطاع غزة ومنر.« في 
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نرية، بيف األراضي الفمسطينية والم« وألسباب أمنية منممة عمى غمؽ كؿ األنفاؽ»السمطات المنرية 
لف تتخمى عف قطاع غزة ألسباب قومية، ونظرًا إلى أف القطاع يمثؿ عمقًا أمنيًا »مشددة عمى أف منر 

 «.لمنر
أف السمطات المنرية ستعيد فتح معبر رفح الحدودق اليوـ أو غدًا أماـ حركة « الحياة»كما عممت 

 المغادريف والقادميف، عممًا أن  مغمؽ منذ الجمعة الماضي.
11/11/2013، لندفالحياة،   

 

 لميـو الثالث عمى التواليالمصرية تواصؿ إغالؽ معبر رفح السمطات 50

توانؿ السمطات المنرية، إغالؽ معبر رفح الحدودق الفانؿ بيف األراضي المنرية  :قنا وكالة
 والفمسطينية، جنوبي قطاع غزة، في االتجاهيف، يـو األحد، وذلؾ لميـو الثالث عمى التوالي.

 11/11/2013، الدوحةالشرؽ، 
 

قامة الدولة الفمسطينيةو  عّماف: جودة يمتقي سيري 51  يدعو إلى "إحقاؽ الحؽ" وا 

قالت وزارة الخارجية األردنية في بياف، إف وزير الخارجية األردني، نانر جودة جد'د   :يو بي أقر –عم'اف 
سيرق، في العانمة عم'اف  األحد مبعوث األمـ المتحدة الخاص لعممية السالـ روبرتيوـ خالؿ لقائ  

قامة  "التأكيد عمى الموقؼ األردني بقيادة جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني، والذق يسكد أهمية إحقاؽ الحؽ واط
الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة وعانمتها القدس الشرقية عمى خطوط الرابع مف حزيراف/يونيو عاـ 

ومبادرة السالـ العربية". وأوضح أف الجانبيف "بحثا أخر التطورات  المرجعيات الدولية إلىاستنادًا  1967
 والمستجدات المتعمقة بمفاوضات السالـ الجارية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي برعاية أميركية".

 11/11/2013، الحياة، لندف

 
 ي رباط الكردرفض اعتداء االحتالؿ عمى الجدار الغربي لممسجد األقصى فت يةاألردن الحكومة 52

محمد المومني  األردنية أعمف وزير الدولة لشسوف اإلعالـ الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة :بتراوكالة  –عم'اف 
عمى جزا مف الجدار  اإلسرائيميرفض األردف القاطع لعجرااات واألعماؿ التي تقـو بها سمطات االحتالؿ 

 المي المعروؼ بحوش الشهابي ررباط الكرد .الغربي لممسجد األقنى المبارؾ والمحاذق لموقؼ اإلس
لهذا الجدار وبحماية  "ترميـ"وبدأ موظفو دائرة سثار االحتالؿ اإلسرائيمي منتنؼ األسبوع الماضي بأعماؿ 

 .شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي والقوات الخانة رغـ اعتراض األردف خطياً 
هو مف  اإلسالميابي ررباط الكرد  الوقفي حوش الشه وأرضيةف ترميـ هذا الجدار أ إلىوأشار المومني 
 األوقاؼوليس مف مسسولية سمطات االحتالؿ التي تمنع  اإلسالمية األردنية األوقاؼمسسولية دائرة 

 المقدس. اإلسالميمف عمؿ الترميمات الالزمة لهذا المكاف  اإلسالمية
 11/11/2013، الغد، عّماف

  
 لثاني يدعو لتعظيـ الجيود لعودة الالجئيف الفمسطينييفعّماف: البياف الختامي لمؤتمر العودة ا 53

تعظيـ الجهود الرامية لعودة الالجئيف الفمسطينييف  إلىدعا البياف الختامي لمستمر العودة الثاني  :عم'اف
 لديارهـ والبناا عميها، ورفدها بكؿ ما يسهـ بتحرير األرض وتحقيؽ العودة.
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  نقابة المهندسيف بالتعاوف مع الجمعية األردنية لمعودة والالجئيف جاا ذلؾ في تونيات المستمر الذق عقدت
"العودة حؽ شرعي ثابت، ال يسقط بالتقادـ، وغير قابؿ لمتنرؼ،  أف إلى. وأشار البياف أمسرعائدوف  

ى تكفم  األدياف والمواثيؽ الدولية، وال يممؾ أحد التنازؿ عن  أو المساومة عمي  أو االنتقاص من ". وأكد عم
ضرورة التندق لممشاريع النهيونية التي تستهدؼ أرض األردف، ومحاربة مسامرة الوطف البديؿ، ومقاومة 
كؿ المشاريع الساعية لتنفية قضية الالجئيف. وشدد عمى مقاومة كؿ االتفاقيات والمبادرات المجحفة بحؽ 

لالجئيف حؽ مقدس ال يممؾ أحد الالجئيف الفمسطينييف، ومف ذلؾ المبادرة العربية، والتأكيد أف عودة ا
وأكد عمى دعـ الشعب  المساومة عمي  أو االنتقاص من ، ودعـ نمود الشعب الفمسطيني عمى أرض .

الفمسطيني في حق  بالمقاومة بكؿ أشكالها، واستخداـ كؿ الوسائؿ المشروعة مف أجؿ تحرير أرض  وعودة 
 الجئي .

وكافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، ومواجهة  العمؿ عمى حماية المسجد األقنى إلىكما دعا 
 المشاريع النهيونية الساعية لتهويدها وانتهاؾ حرمة المقدسات.

ورفض البياف كؿ المشاريع النهيونية التي تستهدؼ التضييؽ عمى الشعب الفمسطيني ومنادرة أراضي  
 كمشروع "برافر".

خالؼ والفرقة وتجنيب الشعب الفمسطيني مزيدا مف المعاناة وذلؾ ودعا القو  الفمسطينية لمعمؿ عمى نبذ ال
 بالتوحد عمى مشروع وطني جامع.

وأكد أف قضية تحرير األسر  األردنييف والفمسطينييف والعرب مف سجوف االحتالؿ، ومتابعة شسونهـ واجب 
 وطني وأخالقي يجب أف يحظى باألولوية القنو  عمى مختمؼ المستويات.

عمى حقوقهـ اإلنسانية والمدنية وعمى الدوؿ  -حيثما كانوا  -حنوؿ الالجئيف الفمسطينييف  عمى أكدكما 
 المضيفة االلتزاـ بهذ  الحقوؽ، باإلضافة لحقهـ األكيد في العودة إلى وطنهـ فمسطيف.

ديـ وأكد عمى حرمة المخيمات الفمسطينية في سورية، ودعوة الهيئات اإلغاثية ومسسسات األمـ المتحدة لتق
 اإلغاثة العاجمة لالجئيف الفمسطينييف فيها.

وساندت التونيات الحممة الدولية المطالبة باعتذار بريطانيا عف جريمتها بحؽ الشعب الفمسطيني، والمتمثمة 
بوعد بمفور المشسوـ، مسكدة عمى ضرورة التزاـ األمـ المتحدة بمسسولياتها تجا  الشعب الفمسطيني والمحافظة 

 لخدمات التي تقدمها وكالة األونروا وتحسينها.عمى مستو  ا
 لندف ماجد الزير مف دخوؿ األردف. -واستنكر المشاركوف منع مدير عاـ مركز العودة الفمسطيني 

 11/11/2013، الغد، عّماف
 

 لمتعميـ في فمسطيف "إسرائيؿ"العربية تحذر مف خطورة استيداؼ  الدوؿ جامعة 54

د، إنها تبذؿ جميع جهودها إلنجاح المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، قالت جامعة الدوؿ العربية، األح
عطاا الواليات المتحدة األمريكية جميع الفرص اإليجابية لذلؾ، وشددت عمى أف ما يجرق عمى األرض  واط

 يعد حربا ممنهجة ضد أبناا الشعب الفمسطيني ومقدسات  والعممية التعميمية ومقدرات  االقتنادية.
فير محمد نبيح، األميف العاـ المساعد، لشسوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة، بالجامعة وقاؿ الس

نروا ومجمس و العربية، في كممة أماـ االجتماع المشترؾ الثالث والعشريف بيف مسسولي التعميـ في منظمة األ
األمانة العامة لمجامعة، إف الذق بدأ األحد، بمقر  69الشسوف التربوية ألبناا فمسطيف في دورة انعقاد  الػ

االجتماع يأتي لمتناقش والتباحث حوؿ قضية مهمة وأساسية في حياة الفمسطينييف الذيف يعيشوف داخؿ 
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األراضي الفمسطينية المحتمة أو في الدوؿ العربية المضيفة، وهي العممية التربوية والتعميمية التي تواج  
ائيمية والعدواف المستمر عمى الشعب الفمسطيني، وحذر مف النعاب والعراقيؿ في ظؿ االنتهاكات اإلسر 

لحاؽ الدمار بكؿ  خطورة استهداؼ االحتالؿ المتعمد لتدمير البنى التحتية األساسية لالقتناد الفمسطيني، واط
مناحي الحياة الفمسطينية، ما أد  لتدهور في جميع المجاالت االقتنادية واالجتماعية والنحية والبيئية 

 ية.والتعميم
يزاؿ متوانال عمى قطاع غزة، كما يتوانؿ االستيطاف في الضفة الغربية المحتمة  ولفت إلى أف الحنار ال

بوتيرة متسارعة مع ارتفاع وتيرة عدواف المستوطنيف، فضال عف عرقمة الحركة وتنقؿ الفمسطينييف في ظؿ 
مية التعميمية في األراضي نقاط التفتيش والحواجز العسكرية، وهو ما انعكس بشكؿ بالغ عمى العم

وأشار إلى أف الضرر تمثؿ في عرقمة حركة الطالب ونقص األدوات والكتب المدرسية والنقص  الفمسطينية.
نروا وعدـ القدرة عمى الونوؿ إلى و الحاد في عدد المدارس الذق تعاني من  دولة فمسطيف ومدارس األ

إلسرائيمية واإلغالقات التي تفرضها قوات االحتالؿ المدارس في الضفة الغربية المحتمة بسبب الحواجز ا
 بنورة متكررة.
المحتمة يعاني قطاع التعميـ بها مف تمييز عننرق إسرائيمي وتدني  "مدينة القدس الشرقية"وأوضح أف 

ألقؿ مف ننؼ معدؿ الميزانية  "القدس الشرقية"الحنة المالية المخننة لمطالب الفمسطينييف في 
وشدد عمى أف الحقائؽ والبيانات تسكد أف  اإلسرائيمييف في المدارس اليهودية الدينية.المخننة لمطمبة 

تتبع سياسة ممنهجة لتحقيؽ تهجير نامت ألهالي الطالب والطالب المقدسييف، وخمؽ جيؿ  "إسرائيؿ"
 مقدسي غير متعمـ إدراكا منها أف العمـ أهـ وسائؿ الدفاع عف الوجود. 

، القاىرة  11/11/2013 ،المصري اليـو

 
 "إسرائيؿ"الكويت تنسحب مف بطولة العالـ لمكاراتيو بسبب  55

في  "إسرائيؿ"انسحب العبا المنتخب الكويتي لمكاراتي  حمد الباذر ومحمد أحمد مف أماـ العبي   :أ ش أر
 األحد. سبانيا والتي اختتمت يوـإبطولة العالـ الثامنة لمناشئيف والشباب لمكاراتي  في 

أكد أميف سر اتحاد الكاراتي  عماد البهبهانى أن  وبتعميمات مباشرة مف رئيس اتحاد الكاراتي   مف جانب  ،
الشيخ خالد العبد اهلل انسحب الباذر وأحمد بعد أف أوقعتهما القرعة أماـ العبي المنتخب اإلسرائيمي، مسكدًا 

وهو متحمؿ المسسولية كاممة  "إسرائيؿ"أف توجيهات رئيس االتحاد كانت واضحة بعدـ المعب أماـ العبي 
 .سواا بالغرامة المالية واإلدارية

 11/11/2013، الحياة، لندف

 
 إيراف ممؼلسنا عميانا وال أغبياء في .. و تجاه "إسرائيؿ" في التزامنا كيري: ال توجد أي ثغرات 56

دة "ليست ، إف الواليات المتح10/11 قاؿ وزير الخارجية األمريكي، جوف كيرق، يوـ األحد :رب48عػ
عمياا، وال أعتقد أننا أغبياا" فيما يتعمؽ بالمحادثات النووية مع إيراف. وأكد كيرق في مقابمة تمفزيونية مع 

، "إسرائيؿ"شبكة "إف. بي. سي" األمريكية، أن  "ال توجد أق ثغرات" في التزاـ إدارة الرئيس باراؾ أوباما تجا  
 ف الحميفيف بسبب المحادثات النووية اإليرانية.وسط توتر العالقات الدبموماسية بيف البمدي
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: "نحف لسنا عميانا األحدوقاؿ كيرق بعد محادثات بيف إيراف والدوؿ الكبر  في جنيؼ، انتهت نباح يوـ 
وال أعتقد أننا أغبياا، وأعتقد أننا قادروف عمى معرفة كيؼ نتنرؼ بطريقة تخدـ منالح بالدنا والعالـ، 

 رائيؿ ودوؿ الخميج وغيرها مف دوؿ المنطقة".وخانة حمفائنا، مثؿ إس

 10/11/2013، 48عرب 

 
 ييراناإل الممؼصؿ القدس إلجراء مشاورات مع اإلسرائيمييف بخصوص ت كيري مساعدة 57

قاؿ مسسوؿ أمريكي إف ويندق شيرماف، مساعدة وزير الخارجية األمريكي لمشسوف السياسية ونمت  :القدس
يراف. م إلجرااإلى القدس يوـ األحد   شاورات مع المسسوليف اإلسرائيمييف بخنوص محادثات جنيؼ واط

 11/11/2013، القدس، القدس
 

 " األقوى في التاريخىاياف"آالؼ قتيؿ في إعصار  عشرة: الفمبيف 58

ساعة عمى  24لـ تتضح نورة اإلعنار الذق ضرب الفميبيف يوـ الجمعة الماضي إال بعد مرور حوالي 
، أحد أقو  األعانير التي "هاياف"ـ الكارثة الطبيعية التي تسبب بها إعنار مرور ، فقد تبيف أمس حج

وأسفر اإلعنار، بحسب سخر التقديرات، عف مقتؿ أكثر مف عشرة سالؼ شخص، بعدما  تضرب األرض.
 أغرقت األمواج العاتية التي رافقت  قر  بأكممها، فضاًل عف تدمير إحد  أهـ المدف في منطقة وسط البالد.

كيمومترًا في الساعة،  315، الذق ونمت سرعت  إلى "هاياف"أف  مف قائد الشرطة في الفميبيف إيممر سورياوأع
مف المباني في طريق  وهو يجتاح إقميـ ليتي يوـ الجمعة الماضي. وتضررت  %80و 70دم'ر ما بيف 

ألؼ  480فنف نحو بشكؿ خاص جزيرتا ليتي وسامار في وسط البالد. ووفقًا لوكالة مكافحة الكوارث، 
 .اإلعنارمميوف سخريف جراا  4,5شخص شردوا وتضرر 

 11/11/2013، السفير، بيروت
 

 قراءة إسرائيمية في الحراؾ الفمسطيني واإلقميمي 59
 د. عدناف أبو عامر
تسود الكياف العبرق في ااونة األخيرة تقويمات متالحقة لمآالت الحراؾ الحانؿ في اإلقميـ حول ، في ضوا 

طر المحيطػػة بػػ  مػػف حالػػة اإلحبػػاط التػػي بػػدأت تسػػود الجمػػاهير الفمسػػطينية بأنػػ  ال يوجػػد مسػػتقبؿ، مػػع المخػػا
عاًمػا ، وهػو جيػؿ  35% مف الفمسطينييف تحت جيؿ 70إدراؾ أبعاد استبداؿ جيؿ مف الشباب الفمسطينييف ر

يعػاني مػف االقتنػػاد يػر  ظػاهرة "الربيػع العربػي" فػػي الشػرؽ األوسػط، ويالحػظ ضػعؼ السػػمطة الفمسػطينية، و 
 المخنوؽ تحت االحتالؿ.

هذا الجيؿ يضـ نسبة عالية مف المثقفيف خريجي الجامعات، لكػف البطالػة فػي نػفوفهـ هػي األعمػى، فمئػات 
سالؼ الشباف المثقفيف كبروا تحت االحػتالؿ سػاخطيف وغاضػبيف ومحبطػيف ودوف أمػؿ، ويبحثػوف عػف هػدؼ 

يمكف أف يكوف هذا الهدؼ، كػؿ ذلػؾ يشػكؿ "أبخػرة وقػود" يتنػاعد  لتفريغ ذلؾ، وبات مف السهؿ تخميف ماذا
 تركيزها لمستو  تكفي في  شرارة نغيرة إلحداث انفجار كبير.

وعنػػػدما يكػػػوف تركيػػػز أبخػػػرة الوقػػػود مرتفًعػػػا  فػػػنف الشػػػرارة النػػػغيرة قػػػد تكػػػوف حػػػادث طػػػرؽ، كمػػػا حنػػػؿ فػػػي 
ينفػػػذها يهػػػودق ضػػػد فمسػػػطينييف، أو تفريػػػؽ ـ، عمميػػػة 1987االنتفاضػػػة األولػػػى فػػػي كػػػانوف األوؿ رديسػػػمبر  

تظاهرة أطفاؿ وشػباف يتػورط فيهػا جنػدق دوف تجربػة بػنطالؽ نػار يػسدق إلػى استشػهاد متظػاهريف، أو شػائعة 
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ف خػروج حشػود ضػخمة مػف الفمسػطينييف إلػػى الشػوارع رسػيناريو  محتمػؿ، ولػيس مسػتبعًدا، وطبيعػػة  تنشػر، واط
 هذ  األحداث تخرج عف السيطرة.

ااؿ اإلسرائيميوف: "هؿ يمكف الخروج مف المسار ذق االتجا  الواحد الػذق يػسدق إلػى مواجهػات دوف وهنا يتس
 نهاية لها،"، واضعيف جممة إجابات تقديرية، مف بينها:

إستراتيجية "حؿ الدولتيف لشعبيف" هي اإلستراتيجية التي تقود رإسرائيؿ ، مع االعتقاد السائد بأف الجميػع  -1
نقطػة عػدـ العػودة التػي ال يمكػف بعػدها تحقيػؽ هػذا الحػؿ عمػى األرض  ألف أغمػب القضػايا  قريبوف جػد ا مػف

الجوهريػػة فػػي النػػراع تتركػػز فػػي الضػػفة الغربيػػة، والقضػػايا األكثػػر تعقيػػًدا هػػي تسػػوية األراضػػي وحػػؽ العػػودة 
 األغوار. –وحؿ قضية القدس، وخانة الحـر المقدسي والحدود الشرقية 

فمسطينية بيف فتح في الضفة الغربيػة، وحمػاس فػي قطػاع غػزة يعػد مشػكمة منػيرية فػي انقساـ السمطة ال -2
 المحادثات، والقدرة عمى التونؿ إلى تسوية نهائية وتامة.

الخريطة السياسػية االئتالفيػة الحاليػة فػي رإسػرائيؿ  ال تسػمح بتطبيػؽ أيػة تسػوية مػع الفمسػطينييف، وعػدـ  -3
ى تسػػػوية كالتسػػويات السػػػابقة، واألجػػػواا العامػػػة فػػػي الطػػػرفيف ال تسػػػمح الثقػػة بػػػيف القػػػادة ينػػػعب التونػػػؿ إلػػػ

 بالتونؿ إلى اتفاؽ يمكف تطبيق .
ونظًرا إلى أف' كؿ القضايا عمى الطاولة ثقيمة الوزف ومرتبطة بالحؿ  إف الهدؼ األوؿ الذق تسعى إلي  دوائر 

نػػؿ الحقًػػا إلػػى "التسػػوية"، ويجػػب أف عريضػػة مػػف اإلسػػرائيمييف هػػو التعػػايش الػػذق يشػػكؿ البنيػػة التحتيػػة لمتو 
يكوف مبني ا عمى أرضية نمبة مف المنالح المشتركة لعدد مف الدوائر "المعنية"، وهي الدوؿ ذات المنػمحة 
مػػارات الخمػػيج ، ومنهػػا قطػػر وتركيػػا، ودوف شػػؾ  المهمػػة فػػي حػػؿ النػػراع مثػػؿ: رمنػػر واألردف والسػػعودية واط

 وروسيا ودوؿ أخر .الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
الغريػػب أف هنػػاؾ مسػػاعي إسػػرائيمية جػػادة إلدخػػاؿ األردف ومنػػر بشػػكؿ معمػػؽ فػػي المفاوضػػات فػػي مرحمػػة 
مبكرة نسبي ا  ألن  سيوفر لػ"أبي مازف" الشرعية العربية المهمة ل  التخاذ قرارات حاسمة، ويتطمب ذلػؾ نسػيًجا 

اقة والميا  والموانالت واالقتنػاد والزراعػة، ويتػرجـ مف المنالح المشتركة خالؿ المفاوضات، كاألمف والط
 إلى سمسمة مف االتفاقيات البعيدة المد  بيف الالعبيف، وخمؽ عالقة تبادلية نحية بينهـ.

مػػػارات الخمػػػيج، التػػػي تسػػػتطيع أف تػػػدعـ اقتنػػػادي ا  ينتقػػػؿ اإلسػػػرائيميوف فػػػي تقػػػديرهـ إلػػػى السػػػعودية وتركيػػػا واط
ييف الػذق يػتـ التونػؿ إليػ  وتثبيتػ ، ثػـ الواليػات المتحػدة وروسػيا وأوروبػا، وبػػاقي وسياسػي ا الحػؿ مػع الفمسػطين

الػػدوؿ ذات المنػػمحة الواضػػحة فػػي حػػؿ النػػراع، بحيػػث تخمػػؽ محفػػزات إيجابيػػة، سياسػػية واقتنػػادية، لكػػؿ 
 األطراؼ المعنية بالتونؿ إلى تسوية.

في الزمف المنظػور، وأغمػب القضػايا المنػيرية ونظًرا إلى أف' قضية االنقساـ بيف غزة والضفة ال يمكف حمها 
في الضفة  إف هذا االتفاؽ يجب أف يبدأ بالضفة بسمسمة عمميات ممموسة لبناا الثقة في المدة القريبة  لخمؽ 
أجػػواا تسػػاعد عمػػى التونػػؿ إلػػى حػػؿ، بػػالنظر إلػػى أف الجمػػع بػػيف القيػػادة الشػػجاعة، والتفكيػػر اإلسػػتراتيجي، 

األمػؿ، والتفكيػر غيػر التقميػدق، والحػوار مػع الجمهػور فػي كػال الطػرفيف  مػف شػأن   وتنسيؽ التطمعات، وخمؽ
 أف يحدث تحواًل يخرج االحتالؿ مف المسار الحالي الذق يقود حتًما إلى االنفجار القادـ.

 10/11/2013، فمسطيف أوف اليف
 

 مخاطر تجنيد العرب المسيحييف في الجيش اإلسرائيمي 60
 نبيؿ السهمي
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، قػرر رئػيس الػوزراا اإلسػرائيمي 1958خدمة العسكرية القسرية عمى الػدروز والشػركس فػي العػاـ بعد فرض ال
بنيػػاميف نتنيػػاهو مػػسخرا اإلشػػراؼ بنفسػػ  عمػػى مخطػػط لتجنيػػد المػػواطنيف العػػرب المسػػيحييف فػػي داخػػؿ الخػػط 

طمػػػؽ مػػػف الخضػػػر، وبالتحديػػػد مػػػف طائفػػػة الػػػرـو األرثػػػوذكس فػػػي الجػػػيش اإلسػػػرائيمي، وذلػػػؾ رغػػػـ الػػػرفض الم
 المسسسات الوطنية العربية المسيحية في داخؿ الخط األخضر لتمؾ الفكرة في األساس.

والالفػػت أف مكتػػب نتنيػػاهو أوعػػز بنقامػػة منتػػد  مشػػترؾ لمحكومػػة وطائفػػة الػػرـو األرثػػوذكس بعػػد فتػػرة وجيػػزة، 
مة المدنية ودمجهـ فػي بحيث يسعى المنتد  إلى انخراط أبناا الطائفة المسيحية في الجيش اإلسرائيمي والخد

 الحياة العامة.
وأشػار بيػاف نػادر عػف مكتػب نتنيػػاهو إلػى أف "هػذا المنتػد  سػيعمؿ عمػػى دمػج أبنػاا الطائفػة المسػيحية فػػي 
ػػؿ األعبػػاا ومعالجػػة األبعػػاد اإلداريػػة والقانونيػػة المطموبػػة، والػػدفاع عػػف داعمػػي  إطػػار قػػانوف المسػػاواة فػػي تحم'

لعنػػؼ والتهديػػدات التػػي توجػػ  ضػػدهـ وتعزيػػز فػػرض أحكػػاـ القػػانوف مػػف أجػػؿ التجنيػػد والمجنػػديف مػػف ظػػواهر ا
 العمؿ ضد المشاغبيف والمحرضيف عمى العنؼ".

 
 ماذا وراء التجنيد

ينػػدرج قػػرار رئػػيس الػػوزراا اإلسػػرائيمي القاضػػي بتجنيػػد العػػرب المسػػيحييف فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي، فػػي إطػػار 
العربيػػػة لألقميػػػة العربيػػػة داخػػػؿ الخػػػط األخضػػػر، عبػػػر تشػػػتيت محػػػاوالت المسسسػػػة اإلسػػػرائيمية طمػػػس الهويػػػة 

 وتمزيؽ النسيج االجتماعي.
ولمتضييؽ عمى معارضػي القػرار اإلسػرائيمي المػذكور، قػاـ جهػاز األمػف العػاـ اإلسػرائيمي "الشػاباؾ" باسػتدعاا 

ألرثوذكسي عدد مف النشطاا العرب المسيحييف داخؿ الخط األخضر، وفي مقدمتهـ رئيس المجمس المحمي ا
 في النانرة عزمي حكيـ لمتحقيؽ والتحذير مف عواقب نشاطهـ المناهض لمتجنيد.

، قػد 2013ونػوال إلػى العػاـ  1948ومف األهمية اإلشارة إلى أف الحكومات اإلسػرائيمية المتعاقبػة منػذ العػاـ 
يػػػد، فانتهجػػػت اعتبػػػرت مجػػػرد وجػػػود األقميػػػة العربيػػػة فػػػي أرضػػػها خطػػػرا عمػػػى وجػػػود إسػػػرائيؿ فػػػي المػػػد  البع

المسسسػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية حيالهػػػػػا إسػػػػػتراتيجية اسػػػػػتهدفت االسػػػػػتمرار فػػػػػي اإلرهػػػػػاب والتمييػػػػػز العننػػػػػرق إلجبػػػػػار 
فراغ األرض مف أهمها الشرعييف.  الفمسطينييف عمى الرحيؿ واط

د وتبعػا لػذلؾ قػاـ الجػػيش اإلسػرائيمي وقبمػ  العنػػابات النػهيونية، الشػتيرف والهاغانػػا واإليتسػؿ بارتكػاب العديػػ
 مف المجازر، كمجزرة المد والرممة وكفر قاسـ وقبية والطنطورة وبمد الشيخ، لدفع العرب خارج أرضهـ.

وبعػد ذلػؾ اتبعػت السػمطات اإلسػرائيمية سياسػات اسػتهدفت قطػع اتنػاؿ األقميػة العربيػة مػع محيطهػا العربػػي، 
ى هامشػػ ، كمػا أشػار المفكػػر وحاولػت فػي الوقػت نفسػػ  اسػتيعابهـ ودمجهػـ فػي المجتمػػع اإلسػرائيمي ولكػف عمػ

 العربي عزمي بشارة في أكثر مف دراسة ومقالة.
كمػػا عممػػت المسسسػػات اإلسػػرائيمية جاهػػدة لطمػػس الهويػػة العربيػػة، فحاولػػت جعػػؿ الػػدروز والشػػركس قوميػػات 

، وحاولػػت التفريػػؽ بػػيف 1958منفنػػمة، وفرضػػت عمػػيهـ الخدمػػة اإللزاميػػة فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي منػػذ العػػاـ 
 المسمميف والمسيحييف وتقسيـ المسيحييف إلى طوائؼ شرقية وغربية، والمسمميف إلى مذاهب مختمفة.العرب 

إلػػػى تمػػػؾ المسػػػميات  2013حتػػػى العػػػاـ  1950وقػػػد أشػػػارت المجموعػػػات اإلحنػػػائية اإلسػػػرائيمية منػػػذ العػػػاـ 
بار في مواجهة االحػتالؿ لترسيخ أهداؼ التفريؽ بيف األقمية العربية التي يعدها المتابعوف بمثابة أشجار الن

 اإلسرائيمي وسياسات  العننرية.
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 مسيحيو الخط الخضر
بػػالعودة إلػػى العػػرب المسػػيحييف فػػي داخػػؿ الخػػط األخضػػر، الػػذيف يسػػعى قػػرار نتنيػػاهو لتجنيػػدهـ فػػي إطػػار 

وف الجيش اإلسرائيمي، تشير الدراسات المختمفة حوؿ األقمية العربية في داخؿ الخط األخضر إلػى أنهػـ يشػكم
 .2013مميوف عربي فمسطيني في العاـ الحالي  1.4% مف إجمالي السكاف العرب، والمقدر بنحو 9حوالي 
% مف العرب المسيحييف يقيموف فػي شػماؿ فمسػطيف المحتمػة، فػي قػر  ومػدف مثػؿ الجػش وعيمبػوف 70وثمة 

ؿ غالبية سكانها دروز وكفر ياسيؼ وكفر كنا وعبميف وشفا عمرو وحيفا وعكا ويافا، وبعض القر  التي يشك
 ويوجد بها أقمية مسيحية مثؿ حرفيش والمغار.

أما مدينة النانرة التػي تعػد عانػمة الجميػؿ الفمسػطيني فػيقطف فيهػا أكبػر تجمػع لمسػكاف العػرب المسػيحييف، 
 ألفا. 140ينؿ إلى نحو 

 
ضػر فػػي تأسػػيس وتشػير دراسػػات مختمفػة إلػػى وجػػود دور واضػح وريػػادق لمعػػرب المسػيحييف داخػػؿ الخػػط األخ

األحزاب السياسية العربية ونشاطها في داخؿ الخط األخضر، إذ ساهـ العرب المسيحيوف بشػكؿ أساسػي فػي 
إنشاا حزب الجبهة الديمقراطية، فضال عف حزب التجمػع الػوطني الػديمقراطي، ومػف أبػرز الشخنػيات التػي 

ميػػؿ لعبػػت دورا سياسػػيا المطػػراف جػػورج حكػػيـ مطػػراف كنيسػػة الػػروـ الكاثوليػػ ميػػؿ تومػػا واط ؾ وتوفيػػؽ طػػوبي واط
 حبيبي والمفكر العربي عزمي بشارة، والقائمة تطوؿ.

ويشػػػػير بػػػػاحثوف إلػػػػى وجػػػػود طوائػػػػؼ مسػػػػيحية رئيسػػػػية داخػػػػؿ الخػػػػط األخضػػػػر، هػػػػي الكنػػػػائس األرثوذكسػػػػية 
رقية والكنائس الخمقيدونية والكنائس األرثوذكسية غير الخمقيدونية والكنائس الرومانية الكاثوليكية الالتينية والش

 البروتستانتية.
وتشػػكؿ الطوائػػؼ الكاثوليكيػػة أكبػػر طوائػػؼ المسػػيحييف، يميهػػا الػػروـ الكاثوليػػؾ، وثالثػػا الالتػػيف، ثػػـ الموارنػػة، 

 .3000وأخيرا الرـو األرثوذكس، والبروتستانت، حيث ال يتعد  عددهـ 
ضػػر يعػػد مجتمعػػا حضػػريا، نظػػرا ومػػف األهميػػة اإلشػػارة إلػػى أف المجتمػػع العربػػي المسػػيحي داخػػؿ الخػػط األخ

 % مف المسيحييف العرب يعيشوف في مجمعات حضرية.98لكوف 
وينتمػػػي غالبيػػػة المػػػواطنيف المسػػػيحييف إلػػػى الطبقػػػة الوسػػػطى والطبقػػػة الغنيػػػة أو الطبقػػػة العميػػػا، كمػػػا أف أكثػػػر 

كؿ عػاـ، هػـ العائالت ثراا بيف المػواطنيف العػرب فػي داخػؿ الخػط األخضػر، ومػف أغنيػاا سػكاف إسػرائيؿ بشػ
 مف العائالت العربية المسيحية، مثؿ عائمة طنوس وعائمة خياط وعائمة شقحة.

أما بالنسبة لممعدالت الحيوية، فيعد العرب المسيحيوف أقؿ معدؿ والدة، إذ ال يتعد  معدؿ األوالد في األسرة 
لالختالفػػات فػػي األوضػػاع  أوالد، وهػػو مػػف أقػػؿ المعػػدالت بػػيف األقميػػة العربيػػة، نظػػرا 3.4العربيػػة المسػػيحية 

 االقتنادية والعادات والتقاليد االجتماعية، وكذلؾ التمايز في مستويات التعميـ.
وفػػي هػػذا السػػياؽ، يعػػد المسػػتو  التعميمػػي لػػد  المػػواطنيف العػػرب المسػػيحييف األعمػػى بػػيف األقميػػة العربيػػة فػػي 

ف عمػػى شػػهادة "البجػػروت"، أو داخػػؿ الخػػط األخضػػر، حيػػث يتمتػػع العػػرب المسػػيحيوف بػػأعمى نسػػبة حانػػمي
% مف التالميذ العرب المسػيحييف حنػموا عمػى شػهادة البجػروت، 74شهادة الثانوية العامة اإلسرائيمية، فثمة 

% منهـ استوفوا شروط دخوؿ الجامعة، وهي نسبة أعمى مػف بػيف األقميػة العربيػة بشػكؿ عػاـ. واسػتحوذ 90و
% 68لحممػة الشػهادات الجامعيػة بػيف المػواطنيف، حيػث أف العرب المسيحيوف عمى أعمػى نسػبة فػي إسػرائيؿ 

 مف المسيحييف العرب داخؿ الخط األخضر هـ مف حممة الشهادات الجامعية.
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% مػع أنهػـ يشػػكموف 40كمػا تبمػغ نسػبة المسػيحييف مػف الطػالب العػػرب المتعممػيف فػي الجامعػات اإلسػرائيمية 
 % مف المواطنيف العرب داخؿ الخط األخضر.9

لمسػػيحيوف فػػي إسػػرائيؿ عػػددا كبيػػرا مػػف المسسسػػات مػػف مػػدراس ومستشػػفيات وغيرهػػا، جػػزا مػػف هػػذ  ويممػػؾ ا
المسسسات خانة المدراس، هي األفضؿ بيف المدارس المنتشرة في أماكف وجود األقمية العربيػة داخػؿ الخػط 

 األخضر.
 

 الفشؿ المحتـو لفكرة التجنيد
عمػػػػى الشػػػػباب العػػػػرب الػػػػدروز والشػػػػركس فػػػػي نهايػػػػة رغػػػػـ فػػػػرض الخدمػػػػة العسػػػػكرية فػػػػي الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي 

، رفػػػض العشػػػرات االلتحػػػاؽ بالخدمػػػة أو عػػػدـ االننػػػياع ألوامػػػر عسػػػكرية  الخمسػػػينيات مػػػف القػػػرف المننػػػـر
بالذهاب لقمع الشعب الفمسطيني فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة إبػاف االنتفاضػتيف األولػى التػي انطمقػت فػي 

، ممػػا دفػػع 2000انطمقػػت مػػف باحػػات األقنػػى فػػي نهايػػة سػػبتمبر/أيموؿ ، والثانيػػة التػػي 1987نهايػػة العػػاـ 
 السمطات اإلسرائيمية لحبس العديد مف العرب الذيف رفضوا الخدمة لعدة سنوات.

وبطبيعػػة الحػػػاؿ، ثمػػة وعػػػي شػػػعبي بػػيف العػػػرب المسػػيحييف داخػػػؿ الخػػػط األخضػػر، دفػػػع باتجػػا  رفػػػض قػػػرار 
ي الجػػيش اإلسػػرائيمي، الػػذق يحمػػؿ فػػي طياتػػ  أهػػدافا سياسػػية نتنيػػاهو القاضػػي بتجنيػػد العػػرب المسػػيحييف فػػ

خطيرة، أقمها محاولػة تمزيػؽ النسػيج االجتمػاعي والثقػافي بػيف األقميػة العربيػة، بغيػة جعمهػا أكثػر هامشػية فػي 
 المستو  االقتنادق والسياسي. وسيتضح الموقؼ أكثر عند البدا في عممية التجنيد.

 10/11/2013الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 ليبرماف وأثرىا في الحمبة السياسية اإلسرائيمية تبرئة 61
 حممي موسى
قميمة هي األحداث الجنائية التي لها سثار وعواقب سياسية كػالتي شػهدتها محاكمػة وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي 

رئت  أفيغدور ليبرماف. ومف المسكد أف عواقب قرار محكمة النمح في القدس بتب« إسرائيؿ بيتنا»وزعيـ حزب 
ال تقؿ أهمية عف عواقػب مثػؿ هػذا القػرار بندانتػ . ففػي الحػاليف كانػت الحمبػة السياسػية اإلسػرائيمية ستعنػؼ 
وسيكوف هناؾ خاسروف ورابحوف. وفي كؿ األحواؿ فننػ  عمػى نػعيد اسػتقرار االئػتالؼ الحكػومي جػاا حكػـ 

 البرااة ليرسخ االستقرار وليمنع االهتزاز ولو إلى حيف.
تبرئة ليبرماف حمؿ في الوقػت نفسػ  تسػاسالت كبيػرة حػوؿ المحاكمػة ذاتهػا. ويبػدو أف هنػاؾ مػف  غير أف قرار

يتهـ المحكمة عمى األقؿ بالخطأ في التقدير والحكـ. لكف كثيرا مف التساسالت وأنابع االتهػاـ موجهػة أساسػا 
ها عناا توفير قرائف اإلدانة كما إلى النيابة العامة والمستشار القضائي لمحكومة. فالنيابة العامة لـ تكمؼ نفس

ينبغي. كما أف المستشار القضائي لمحكومة متهـ، عمى األقؿ في بعض األوساط، بالخطأ في اختيار الممؼ 
الذق يمكف أف يداف في  ليبرماف وأن  بدال مف اختيار فتح الممؼ األقػو  اختػار فػتح الممػؼ األضػعؼ. ولهػذا 

 ى أنفسهـ في قرااة ما جر .السبب انقسـ الخبراا في إسرائيؿ عم
وأيا يكف الحاؿ فنف بعض المعمقيف رأوا أف قرار المحكمة لـ يغير مف واقع النظرة لميبرماف شيئا. فعدـ عثػور 
المحكمة عمى قرائف لعدانة القضائية ال يعني أف ال يديف المجتمع أو الحمبػة السياسػية واإلعالميػة سػموكيات 

الفسػاد التػي جػر  ويجػرق التحقيػؽ فيهػا ضػد ليبرمػاف منػذ مػا ال يقػؿ عػف  ليبرمػاف ويعتبرهػا منبػوذة. فقنػص
عاما ال يمكف أف تكوف دخانا مف دوف نار حتى لو لـ تجد المحكمة قرائف قضائية إلدانت  عميهػا. وربمػا  17
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إلخفاؽ القضاا في مهمة إدانة ليبرماف ذهب البعض إلى وجوب تقديـ المستشار القضائي لمحكومة استقالت  
باعتبار أف النتيجة كانت خيبة كبيرة لمشرطة والنيابة العامة عمى حد سواا. لكف هذا االنتقاد لمنيابة والشرطة 

 بشف حممة عمي  تطالب بعدـ عودت  لمحكومة.« هآرتس»لـ يحؿ دوف نحؼ رئيسية وبينها 
ف عمى ما جر  فيكتب: جانبا مف التساسالت التي تراود المطمعي« يديعوت أحرنوت»ويشرح ناحوـ بارنيع في 

إف الممػػػؼ الػػػذق أرزيػػػح عػػػف ظهػػػر ليبرمػػػاف وضػػػع بطبيعػػػة االمػػػر عمػػػى ظهػػػر يهػػػودا فينشػػػتايف، المستشػػػار » 
القػػانوني لمحكومػػة. وتتنػػاوؿ الػػدعاو  عميػػ  اربػػع قضػػايا. االولػػى لمػػاذا قػػاـ التحقيػػؽ فػػي القضػػية الكبيػػرة مػػع 

الكبيرة  والثالثػة، لمػاذا اسػتقر رأيػ  عمػى تقػديـ القضػية ليبرماف  والثانية لماذا استقر رأي  عمى اغالؽ القضية 
النغيرة الضئيمة  والرابعة، لماذا أعد الدعو  القضائية في القضية النغيرة باهماؿ. وأهـ هذ  الدعاو  بػيف 
االربع هي االولى. فقد كانت العناية بالتحقيؽ الكبير في شركات ليبرماف الوهمية، في أفضؿ الحاالت بطيئػا 

سػنة يبػالغ  17منظـ، وكاف في اسوأها بطيئا وغير منظـ بنورة متعمدة. وحينما يتحدث ليبرمػاف عػف  وغير
 «.ألف التحقيؽ ذا النمة كاف في السنوات االخيرة، ونبع بعض التعويؽ في  مف تكتيكات تأخير 

رئػػ  مػػف الناحيػػة فػػي إحػػد  افتتاحياتهػػا عمػػى أف بػػرااة ليبرمػػاف مػػف الناحيػػة القانونيػػة ال تب« هػػآرتس»وشػػددت 
افعالػ  غيػر جػديرة، غيػر أخالقيػة وال تفػي بالمعػايير »السياسية والشعبية. فالمحكمة التػي برأتػ  ذاتهػا ونػفت 

«. المتوقعػػة مػػف شخنػػية عامػػة، وبالتأكيػػد فػػي مكانػػة عمػػى هػػذا المسػػتو  العػػالي كػػوزير فػػي حكومػػة اسػػرائيؿ
وأف احتمػػاالت فتحػػ  مػػف جديػػد عمػػى النػػعيد وهػػذا يعنػػي أف ممػػؼ ليبرمػػاف عمػػى النػػعيد الشػػعبي لػػـ يغمػػؽ 

 القضائي ليست معدومة.
ولكػف كػؿ ذلػؾ لػـ يغيػػر مػف األداا السياسػي شػيئا. فػرئيس الحكومػػة اإلسػرائيمية بنيػاميف نتنيػاهو رحػب سػػريعا 
بعودة ليبرماف لممارسة دور  في الحكومة عبر احتالؿ مننب  الشػاغر فػي وزارة الخارجيػة. ورغػـ أف الوضػع 

اسػػي إلسػػرائيؿ حاليػػا، خنونػػا فػػي مواجهػػة أميركػػا فػػي الشػػأف اإليرانػػي، لػػيس فػػي أفضػػؿ أحوالػػ  فػػنف الدبموم
عػػدة ليبرمػػاف كفيمػػة بزيػػادة هػػذا الوضػػع حرجػػا. ويػػسمف كثيػػروف أف عػػودة ليبرمػػاف إلػػى وزارة الخارجيػػة سػػتزيد 

ذا أخػػذ نا بالحسػػباف واقػػع أف العالقػػات اإلسػػرائيمية األوروبيػػة سػػواا خنونػػا مػػا تعمػػؽ منهػػا بالمسػػتوطنات. واط
ليبرمػػاف مسػػتوطف وأف كػػؿ اإلشػػارات تػػدؿ عمػػى أنػػ  يتجػػ  نحػػو تبنػػي مواقػػؼ أشػػد يمينيػػة فػػنف الكثيػػريف سػػوؼ 

 يشهدوف مرحمة جديدة في العالقات الدبموماسية إلسرائيؿ.
ار ورغـ التحالؼ الظاهر بيف نتنياهو وليبرماف إال اف كثيريف يعتقدوف أن  تحػالؼ منػمحي سػرعاف مػا سػينه

تحت وطأة المطامح المتناقضػة لكميهمػا. فميبرمػاف يتطمػع لزعامػة اليمػيف ولديػ  طمػوح بتػولي رئاسػة الحكومػة 
وهو مستعجؿ إلى حد ما. ولكف نتنياهو ليس في وارد ترؾ المفاتيح والمغػادرة إلػى البيػت ولػذلؾ فػنف السػجاؿ 

نفسػػػ . وفضػػػال عػػػف ذلػػػؾ فػػػنف هػػػو هػػػؿ ينتظػػػر ليبرمػػػاف أـ سيضػػػطر لخػػػوض المعركػػػة سػػػريعا وضػػػد نتنيػػػاهو 
معنػػي بػػامتالؾ الحػػزب القػػادر عمػػى إينػػال  إلػػى كرسػػي رئاسػػة « الغايػػة تبػػرر الوسػػيمة»ليبرمػػاف الػػذق عنػػد  

 الحكومة. وفي المحظة الراهنة ال يوجد حزب قادر عمى إينال  إلى الهدؼ المرجو أكثر مف الميكود.
« إسرائيؿ بيتنا»ندما تضاربت منالح  مع  وأنشأ ومعروؼ أف ليبرماف بدأ حيات  في الميكود وترؾ الحزب ع

كحزب لممهاجريف الروس لكن  سرعاف ما عاد واتحد في ائتالؼ انتخابي مع الميكود عمى أمؿ االندماج ومف 
ثػػـ السػػيطرة عمػػى الحػػزب األـ. وواضػػح أف فػػي الميكػػود قػػو  عديػػدة تكػػف العػػداا لميبرمػػاف وتحػػاوؿ منعػػ  مػػف 

كثير في هذ  المسألة يعتمد عمى تطورات عالقة نتنيػاهو بميبرمػاف وهػي عالقػات تحقيؽ غايت . وواضح أف ال
 مشحونة ومعقدة.

 11/11/2013السفير، بيروت، 
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 ييّدد بمسدس فارغ نتنياىو 62
 عاموس هرئيؿ

يػرافيجب أف يفاجئنا القميػؿ جػدًا ممػا حػدث فػي جولػة المحادثػات النوويػة الثانيػة بػيف القػو  العظمػى  . كػاف واط
معروفا تقريبا منذ لحظة انتخاب حسف روحاني لرئاسة ايراف. وكاف يوجد افتراضػاف واضػحاف  األمورتسمسؿ 

بنزالػػػػة  األوؿقربيػػػػؿ اسػػػػتئناؼ المحادثػػػػات: األوؿ أف روحػػػػاني انترخػػػػب إلعػػػػادة االقتنػػػػاد اإليرانػػػػي الػػػػى خطػػػػ  
بأف ترجػر إلػى هجػوـ عسػكرق.  العقوبات بأقؿ كمفة لممشروع النووق. والثاني أن  ليس إلدارة اوباما أق اهتماـ

وفي هذيف الظرفيف، فاف لمطرفيف منػمحة واضػحة فػي التونػؿ إلػى منػالحة، ولػو مسقتػة، ترمك'ػف كػؿ واحػد 
منهمػػػا أف يثبػػػت عنػػػد هدفػػػ  الػػػذق انطمػػػؽ إليػػػ . ولػػػـ يرحػػػرز هػػػذا، أوؿ مػػػف أمػػػس، لكػػػف قػػػد يحػػػدث فػػػي جولػػػة 

 المحادثات التالية بعد عشرة اياـ.
قبػػؿ اسػػبوعيف،  إسػػرائيؿوهػػو مسػػسوؿ رفيػػع سػػابؽ فػػي فريػػؽ التفػػاوض األميركػػي زار توقػػع روبػػرت سينهػػورف، 

التطػػورات بدقػػة. فقػػد قػػاؿ فػػي مقابمػػة مػػع نػػحيفة "هػػآرتس" إنػػ  سػػيربذؿ حتػػى نهايػػة السػػنة جهػػد لنػػوغ تسػػوية 
مػػػدة سػػػتة أشػػػهر عػػػوض تخفيػػػؼ  ةبالمائػػػ 20فػػػي اطارهػػػا تخنػػػيب اليورانيػػػـو بدرجػػػة  إيػػػرافمرحميػػػة توقػػػؼ 

وفػػي الفتػػرة المرحميػػة سػػيجرق التباحػػث فػػي التسػػوية النهائيػػة التػػي احتمػػاالت التوقيػػع عميهػػا ليسػػت  العقوبػػات.
 واضحة البتة. األميركيوف أكثر تفاسال بقميؿ، أما األوروبيوف فمتشككوف.

 إلػىل  ما يقوـ عمي ، ألف واشنطف تواقػة الػى التونػؿ  األخيريففي اليوميف  إسرائيؿإف التشكؾ الذق ترظهر  
كػػانوا الػػى اليػػوـ أكثػػر حنكػػة مػػف خنػػومهـ، ولهػػذا يبػػدو أف التسػػوية التػػي سترنػػاغ ال  اإليػػرانييففقة، وألف نػػ

رفرنسػا هػي المتحفظػة  واألوروبيػيفبالخير. وحسب األنباا المسربة مف جنيػؼ فػاف األميػركييف  إسرائيؿتبشر 
عػػف أمػػالؾ مجمػػدة وتعميػػؽ عقوبػػات  الوحيػػدة  مسػػتعدوف ألف يزنػػوا تخفيفػػا كبيػػرا لمعقوبػػات ال إفراجػػا محػػدودا

هامشية. والتسوية المرحمية المقترحة ال تدفع ايراف الى الخمػؼ فيمػا يتعمػؽ بقػدرات التخنػيب، وتربقيهػا نظريػا 
عمػػى بعػػد أشػػهر معػػدودة عػػف انتػػاج أوؿ قنبمػػة. لكػػف يبػػدو الػػى ااف أف هجػػـو نتنيػػاهو السػػافر عمػػى الواليػػات 

ا. فقد تناوؿ نتنياهو أواًل اتفاقػا حتػى لػـ يػتـ التوقيػع عميػ . وثانيػا يمػوح رئػيس المتحدة جاا سابقا ألوان  شيئا م
الوزراا في هػذ  المرحمػة بمسػدس غيػر محشػو. إف التهديػد اإلسػرائيمي بهجػـو أسػهـ إسػهاما كبيػرا فػي الحقيقػة 

يسيػػػػد  طهػػػػراف الػػػػى طاولػػػػة المحادثػػػػات. لكػػػػف هػػػػذ  العمميػػػػة ااف والمجتمػػػػع الػػػػدولي إعػػػػادةمػػػػع العقوبػػػػات فػػػػي 
 المنالحة سيكوف ثمنها عزلة قاسية إلسرائيؿ.

تبػػدو الدبموماسػػية ااف وكأنهػػا المعبػػة الوحيػػدة فػػي المدينػػة. فػػاألميركيوف يسمنػػوف، بعػػد نجػػاح التسػػوية الفعالػػة 
مػػف السػػالح الكيميػػائي، بأنػػ  يمكػػف التونػػؿ الػػى انجػػازات مماثمػػة فػػي القنػػاة  األسػػدبنػػورة مفاجئػػة فػػي تجريػػد 

فشػػمت  إذافػػي الربيػػع القػػادـ فقػػط  أخػػر القيػػاـ بعمميػػة عسػػكرية اسػػرائيمية قػػد ترثػػار مػػرة  إمكانيػػة. ضػػاأي اإليرانيػػة
أف  اإليرانػػيلػػف تسػػتطيع بسػػبب التقػػدـ  إسػػرائيؿاالتنػػاالت إلحػػراز تسػػوية نهائيػػة رويػػزعـ خبػػراا كثيػػروف أف 

 نتنياهو: لماذا يقفز،. ترسبب ضررا كبيرا إذا هاجمت وحدها . ومف المسكد أف اوباما قد سأؿ نفس  عف
ضػػغط عمػػى األميػػركييف فننهػػا موجػػودة فػػي مسػػاريف غيػػر مباشػػريف.  إمكانػػاتاذا كػػاف نتنيػػاهو مػػا زاؿ يممػػؾ 

االوؿ في مجمس النواب األميركي عبر حث قاعدة الدعـ الواسعة مف الحزبيف التي تسيد اسرائيؿ لجعػؿ حيػاة 
سػػطينية حيػػث يسػػتطيع نتنيػػاهو أف يحػػبط جهػػود جػػوف كيػػرق االدارة األميركيػػة نػػعبة. والثػػاني فػػي القنػػاة الفم

. وفػي الحػاليف ينػعب أف نرقػدر مػا هػي اإليرانػيفػي الشػأف  إسػرائيؿلمتقدـ ما بقيت واشػنطف تتجاهػؿ طمبػات 
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واسعة ومشتركة بيف  إيرافعمى المساومة. إف التحفظات في واشنطف عمى عممية عسكرية ضد  إسرائيؿقدرة 
ا في المسألة الفمسطينية، ودونما نمة بتهديد كيرق الفػظ الػذق ال داعػي إليػ  بنشػوب كثيريف مف الحزبيف. أم

 انتفاضة ثالثة، فنننا نشؾ في أف يخدـ جمود طويؿ وعدـ فعؿ سياسي إسرائيؿ في األمد البعيد.
 "هآرتس"
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 هرباا المستمر في مدينة غزةع الكطفؿ فمسطيني يضيا شمعة في منزل  في ظؿ انقطا

 11/11/2013السفير، بيروت، 


