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*** 
 
لـن نسـمح و  عربية وأمريكية تعرض علينا التنازل عن حقنا بالقـدسو رائد صالح: جهات فلسطينية  

 للمستوطنين بأي مظهر سيادي داخل األقصى
الشيخ رائد صالح رئيس ، أن أحمد صقرعن غزة من  11/11/4114، "41"عربي موقع ذكر 

، كشف أن جهات فلسطينية وعربية وأمريكية 1441الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام 
تسعى لتقديم بعض العروض واإلغراءات للحركة اإلسالمية مقابل تقديم بعض التنازالت في مدينة 

 القدس والمسجد األقصى المبارك.
على إبقاء مصاطب  -ولو شكال-"من أيام قريبة جدا حاول البعض أن يعرض علينا الموافقة وقال: 

العلم في المسجد األقصى كمصاطب علم فقط، وأال تقوم بدورها في التصدي القتحامات صعاليك 
االحتالل"، مضيفا أن "من عرض علينا هذا العرض قال إنكم إن وافقتم على هذا العرض، فهذا 

حتالل اإلسرائيلي في المقابل سيخرر مشرو  فرض التقسيم الزماني على المسجد يعني أن اال
 األقصى".

"، مشددا على أن إجابته كانت ردا على 11وصرح بذلك الشيخ صالح رالل حوار راص مع "عربي
من تقدم عليه بهذا العرض، وقال إنه "لن يأتي يوم نمنح فيه أي شرعية لوجود االحتالل اإلسرائيلي 

 المبارك". األقصىالقتحامات االحتالل ولو لساعة من الزمن في المسجد أو 
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وعند سخاله عن تلك الجهات وعما إذا كانت فلسطينية أو عربية قال: "االسم ليس مهما اآلن"، مبينا 
 أنها "تدور في هذه الدوائر مع شديد األسف".

البعض ليعرض علينا باسم وكشف أيضا رئيس الحركة اإلسالمية أنه في موقف آرر، أنه "جاء 
شركات أمريكية، لها دور قبيح في بناء ما سموه المتحف على أرض مقبرة مأمن هللا"، أنه مقابل 
الموافقة "سيمنح لكم الطابق األول من المتحف، وسيقام تمثال لصالح الدين األيوبي يكون قريبا من 

و أعطيتمونا على امتداد مساحة أمريكا ذهبا ورد عليهم كما أكد لنا في حواره بقوله: "وهللا ل المتحف".
 لن نعطيكم أي موافقة على االعتداء على متر واحد في مقبرة مأمن هللا".

وأوضح أن المقبرة تجاور المسجد األقصى المبارك، و"لألسف من قام بهذا الدور أيضا كانوا في هذه 
وبنات الحركة اإلسالمية هم  وشدد الشيخ صالح على أن كل "أبناء الدوائر التي تحدثت عنها".

 جنود مستنفرين لنصرة قضية القدس واألقصى في الليل والنهار".
كما أن الشيخ شدد على أن "االحتالل يعمل جاهدا على تهويد القدس بهدف فصلها عن امتدادها 
 الفلسطيني واإلسالمي والعربي وفق مرططاته الربيثة "، موضحا أن سلوكيات االحتالل اإلسرائيلي

 على أنقاض قبة الصررة تحديدا". أسطوريتهدف إلى " االستفراد باألقصى لبناء هيكل ررافي 
"، من زيادة وتيرة االقتحامات الصهيونية 11وحذر الشيخ صالح في حواره الراص مع "عربي

لباحات المسجد األقصى والتي اعتبرها "أدوات االحتالل لتحقيق أهدافه التصاعدية في المسجد 
، وأفاد أن االحتالل "يطمع من وراء هذه االقتحامات بداية فرض تقسيم زماني على األقصى"

 األقصى، ومن ثم فرض تقسيم مكاني، لصناعة األجواء لبناء هيكله الررافي".
وأضاف: "هناك اعتداءات رطيرة جدا ال نراها وهي استمرار االحتالل في حفر األنفاق تحت 

اق والتي تهدد " معالم المسجد األقصى وكافة مصلياته" على األقصى"، كاشفا احتواء تلك األنف
 "مجسم كبير متريل للقدس العبرية"، كما يدعي االحتالل.

وحول رطورة تلك األنفاق، أشار شيخ األقصى في حديثه إلى حدوث "انهيار قريب جدا من قبة 
ع على امتداد الحد الصررة، وسقطت أشجار تاريرية عمالقة، وظهرت تصدعات في األبنية التي تق

 ، التي "تزداد بعددها وأعماقها".األنفاقالغربي المسجد األقصى"، بفعل تلك 
أمريكا وأوروبا والعالم الغربي بالمشاركة الفعلية في التآمر على القدس  اإلسالميةواتهم رئيس الحركة 

صلة تنفيذ كل مشاريع المحتلة والمسجد األقصى من رالل: "توفير أقوى قدرة مالية في التاريخ، لموا
بال توقف"، مطالبا السلطة الفلسطينية التي هي "منفصلة عن مأساة القدس  اإلسرائيلياالحتالل 

والمسجد األقصى"، بفتح "المجال للشار  الفلسطيني في الضفة الغربية أن يعبر عن رأيه بفعاليات 
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يع على معاهدة روما لمحاكمة شعبية لنصرة القدس المحتلة والمسجد األقصى، والتعجيل على التوق
 كل مجرمي االحتالل".

وفي ظل تلك المخامرات االحتاللية وصمت األمتين العربية واإلسالمية عن ما يجري في القدس، أكد 
أن " أبسط ما يقال أن تلك األنظمة ورخسائها تعاملوا مع قضية القدس إما كمتفرج أو كمتراذل"، 

 إلى اليأس".مشددا على أن هذا الحال "ال يدعو 
الشيخ ، أن مصطفى صبريعن  قلقيلية من، 11/11/4114، فلسطين أون الين وأضاف موقع

رائد صالح كشف النقاب عن استعداد سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتقديم تسهيالت ميدانية مقابل 
وأشار صالح في تصريح   موقف سكوتي من الحركة اإلسالمية على اقتحامات األقصى.

 اإلسالمية"، إلى أن جهات وسيطة تقدمت في أوارر شهر رمضان بهذا الطلب للحركة لـ"فلسطين
وأشار إلى أن من بين هذه  المشرفة على مصاطب العلم، مقابل صمتها على اقتحام األقصى.

التسهيالت التي قدمها االحتالل زيادة أعداد مصاطب العلم، والسماح لهم بالمبيت، والدرول متى 
ال أريد تسمية الجهة الوسيطة عن االحتالل، والموقف السكوتي لن يكون بشكل قطعي وقال: " رغبوا.

على انتهاكات المستوطنين وصعاليك الجماعات المتطرفة، ولن نسمح لهم بأي مظهر سيادي على 
 ".األقصىولو على شبر واحد من ساحات المسجد  األقصىمكونات المسجد 

، ولن نظهر أي مظهر األقصىم االحتالل للمسجد وأضاف "لن نسمح باقتحام هادئ كما يحل
استسالمي أو رضو  لالحتالل، ولن نسمح ولو لساعة واحدة لسيادة صهيونية على المسجد 

، وأن االقتحامات األقصى، ولن نعطي موافقة قطعيًا ألية محاولة تنال من وضعية المسجد األقصى
د االحتالل والجماعات المتطرفة، ولن يحلموا اليومية لن تمرر علينا على أنها أمر طبيعي كما يري

باقتحام ناعم بدون تنغيص عليهم من ِقبل المرابطين، وسنواجه اإلبعادات الجماعية بكل قوة، والرباط 
وتابع قائاًل: "التقسيم الزماني والمكاني  في المسجد األقصى أصبح حلم كل مسلم في هذه الديار".

 ولن نسمح بتطبيقها على أرض الواقع". سيبقى أحالم سوداء لدى االحتالل،
وأشار صالح إلى أن "االحتالل وصعاليك المستوطنين يريدون إسقاط تجربة الحرم اإلبراهيمي في 

، وهذا لن يكون، فالحرم اإلبراهيمي رطف من المسلمين ويتم إغالقه األقصىالرليل على المسجد 
 رات في الشهر الواحد ويدنس بشكل مباشر".أمام المصلين عدة أيام ويمنع فيه األذان عشرات الم

ولفت الشيخ صالح إلى أن "الصهيونية المسيحية في أمريكا وأوروبا، تدعم حكومة االحتالل 
وهناك عمل  ،اإلسرائيلي لتهويد القدس بشكل كامل وبناء الهيكل الررافي المعشعش في عقولهم

ينة القدس إلى ورشة عمل لتغيير دخوب ومتواصل ليل نهار في القدس، حيث حول االحتالل مد
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معالمها بالكامل، ففي كل زقاق وحي وبناية وساحة مشاريع تُقام، والبلدة القديمة وضع لتهويدها 
سيكون مشرو  تهويد البلدة القديمة جاهزا ويصبح  1111أي أنه مع حلول سنة  1111مشرو  

لتهويد  1101وضع مشرو  عام المسجد األقصى محاطًا بمشاريع تهويدية على مسافة الصفر كما 
القدس بمشرو  القدس الكبرى بعد عزل القدس بجدارين عنصريين، بحيث تصبح حدود القدس إلى 

 بيت لحم ورام هللا وأريحا".
، أن االحتالل يلتقي مع 41وشدَّد رئيس الحركة اإلسالمية دارل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

حارب الربيع العربي، ويقدم لها المساعدة في هذه الحرب ظنًا منه كل القوى العربية الرجعية التي تُ 
 أن سيستفرد بالقدس وتهويدها، إال أن نتائج الربيع العربي قادمة.

 
 السلطة تتسلم المعابر خالل أيام ومواد البناء تدخل القطاع غدا  غزة: مسؤول ملف إعمار  

ملف إعمار قطا  غزة الدكتور محمد مصـطفى، قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، مسخول : رام هللا
 إن السلطة ستتسلم إدارة معابر قطا  غزة مع إسرائيل األسبو  المقبل.

، أن السـلطة ستتسـلم إدارة معبـري كـرم أبـو سـالم وبيـت حـانون فـي المرحلـة «الحيـاة»وأكد مصطفى لــ 
وم غد. وقال إن كميات مواد البناء األولى، وأن مواد البناء ستبدأ بالدرول إلى قطا  غزة اعتبارًا من ي

قطـا  غـزة عبـر  إلـىالتي ستدرل القطا  ستكون أكبر ثالث مرات من مواد البنـاء التـي كانـت تـدرل 
األمــم المتحــدة. وأضـــاف أن مــوظفي الحكومـــة الفلســطينية سيشــرفون علـــى حركــة الســـلع واألفــراد مـــن 

ليه عبر المعابر مع إسرائيل.  قطا  غزة وا 
القـاهرة للمشـاركة  إلـىوزراء الدكتور رامـي الحمـد هللا وعـدد مـن أعضـاء حكومتـه اليـوم ويتوجه رئيس ال

، إن «الحيـاة»في مختمر إعادة إعمار القطـا . وقـال النـاطق باسـم الحكومـة الـدكتور إيهـاب بسيسـو لــ 
رئيس الوزراء سيعود إلى غزة قريبـًا إلطـالق عمليـة إعـادة اإلعمـار. وأضـاف أن الحكومـة ستشـر  فـي 

سـيطالب مـختمر  الحمـد هللاإعادة إعمـار القطـا  فـور انتهـاء المـختمر الـذي يعقـد ليـوم واحـد. وتـابع أن 
بليــون دوالر مــن أجــل إعــادة بنــاء مــا دمرتــه الحــرب اإلســرائيلية األريــرة علــى  3.1المــانحين بــالتبر  بـــ

 غزة.
 11/11/4114الحياة، لندن، 
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 تيبات لتشغيل معبر رفحيكشف عن تر  توافقوزير العدل في حكومة ال 

كشف الدكتور سليم السقا وزير العدل في حكومة الوفاق الفلسطيني، عـن : محمود هنية -الرسالة نت
وجود ترتيبـات تجـرى إلعـادة تشـغيل معبـر رفـح البـري، وقـال إن التواصـل جـاري مـع القيـادة المصـرية 

 بغرض هذا الرصوص.
ن وجود اتصاالت مع الجانب التركي إلدرال عشـرة وأعلن السقا في تصريح راص بـ"الرسالة نت"، ع

قطا  غزة، مشـيًرا إلـى أن المفاوضـات تجـري مـع "اإلسـرائيليين"، حالًيـا  إلىآالف منزل مسبق الصنع 
 إلدرال ألف وحدة منها للقطا  قبل بدء موسم الشتاء.

ا فــي أقــرب وقــت وقــال إن تركيــا أعلنــت اســتعدادها لعمــل هــذه الوحــدات، والعمــل جــار إلدرالهــا جميًعــ
 ممكن.

وأشــار إلــى أن الحكومــة ســتدفع دفــع نقديــة لمــن تضــررت بيــوتهم بشــكل جزئــي، متوقًعــا أن يــتم رصــد 
 المناسبة لذلك فور فتح المعابر. الموازنة

وأكّد أنه سيتم ترصيص مبالغ مالية عاجلة، ليتم معالجة هذه البيـوت قبـل عبـور موسـم الشـتاء، الفتًـا 
 ر محددة بهذا الشأن.إلى أنه تم وضع معايي

وذكـر أن المـوظفين الفلسـطينيين سـيتولون عملهـم فـي معـابر غـزة مطلـع األسـبو  المقبـل، لتبـدأ عمليـة 
 .اإلعمار

ماليـة تقـدر  مكافـآتوفيما يتعلق بقضية الرواتب، جدد تأكيده علـى أن الحكومـة الفلسـطينية ستصـرف 
نيويورك، وسيتم  إلىعملًيا حولت من قطر  األموالبألف دوالر كدفعة أولى على حساب الراتب، وأن 

 العمل على صرفها قبل نهاية الشهر الجاري.
والماليــة المعنيــة بتســوية أوضــا  المــوظفين المــدنيين فــي غــزة، ســيتم تمديــد  اإلداريــةوقــال إن اللجنــة 

سـتمر علـى غـزة والـذي ا اإلسرائيليعملها عوًضا عن المدة التي توقفت فيها عن العمل أثناء العدوان 
 يوًما، منوًها إلى أن سقف عملها هو أربعة أشهر بحسب نص اتفاق القاهرة. 01لمدة 

موضـــوعهم  إنهـــاء، كـــي يـــتم اإلداريـــةوأكـــّد أنـــه ســـيتم تســـوية أوضـــا  المـــوظفين الحـــاليين طبًقـــا للجنـــة 
 والعمل على صرف رواتبهم بانتظام وارذ جميع حقوقهم.
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قامــت بهــا أجهــزة األمــن لتــأمين زيــارة الحكومــة فــي غــزة، وتغطيــة  وأشــاد الســقا بالترتيبــات األمنيــة التــي
هنيـة  إسـماعيللهذه الزيارة، إضـافة الستضـافة نائـب رئـيس المكتـب السياسـي لحمـاس  اإلعالموسائل 

 لهذه الحكومة، مشدًدا على أنها داللة على عمق االنتماء وصدق المشهد.
 11/11/4114، الرسالة، فلسطين

 
 سأناضل من أجلكم ..لن ُيظلم أي موظف فيكم :لسطيني خالل زيارة غزةالف وزير األوقاف 

التقى وزيـر األوقـاف والشـئون الدينيـة سـماحة الشـيخ يوسـف ادعـيس بمـوظفي وزارة األوقـاف فـي : غزة
أ. عبـد  األوقـافبحضـور ومشـاركة القـائم بأعمـال وكيـل وزارة  الـوزارة،قاعة الشيخ حمدي مـدو  بمقـر 

 اء عامون ومدراء ورخساء أقسام الوزارة.الهادي اآلغا ومدر 
حيـث سـطرتم فـي هـذا  ،اليـوم أن أكـون بيـنكم فـي غـزة أرض العـزة أتشـرف" وفي كلمة له قال ادعيس:

الفتًــا ، مــن رــالل مقــاومتكم للمحتــل الغاصــب دفاًعــا عــن شــرف وكرامــة األمــة" األســطورةالبلــد العظــيم 
بجميـع أطقمهـا فـي الضـفة لنصـرة إرـوانهم فـي  ألوقـافاللعـدوان هبـت وزارة  األولأنـه ومنـذ اليـوم  إلى

 مليون شيكل ُوزعت كمساعدات ما بين مالية وعينية. 10قرابة غزة وجمعت 
أنـه سـيقدم  إلـىمشـيًرا  أجلهم،كما وعد وزير األوقاف الموظفين برفع أي ظلم عنهم وأنه سيناضل من 

 الدعم لكافة الموظفين وسيأرذ كل واحد منهم حقه.
داعيــًا الجميــع ألن يكونــوا فــي  األقصــى،ق ســماحته ألبــرز مــا تتعــرض لــه القــدس والمســجد كمــا وتطــر 

مشـدًدا علـى أن  اإلسـالمية،رندق مقاومة واحدة ضد المحتل للدفا  عن القدس واألقصى والمقدسـات 
 صمودنا على هذه األرض وثباتنا سيحقق لنا النصر.

 11/11/4114، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 صرف الدعم القطري لموظفي غزة خالل أيامومة التوافق: حك 
أعلــن إيهــاب بسيســو النــاطق باســم حكومــة الوفــاق الفلســطيني أن الدفعــة الماليــة : أشــرف مطــر –غــزة 

لمــوظفي قطــا  غــزة فــي الحكومــة الســابقة والمقدمــة مــن دولــة قطــر ســيتم صــرفها قبــل نهايــة الشــهر 
 شرف عليها األمم المتحدة.الحالي، بانتظار تنفيذ اآللية التي ست

وقــال بسيســو رــالل تصــريحات صــحافية، فــي أعقــاب وصــوله مــع وفــد الحكومــة إلــى قطــا  غــزة أن 
الحكومة تستند في تحركاتها إلى اتفاق القاهرة والـذي يـنص علـى تشـكيل لجنـة إداريـة قانونيـة للتعامـل 
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ويحتاج ذلك لمثـابرة وجهـود حثيثـة مع الموظفين المدنيين وتشكيل لجنة أمنية للتعامل مع العسكريين، 
 لتفكيك القضايا التي تسبب بها االنقسام.

 11/11/4114، الشرق، الدوحة

 

 مليارات دوالر أربعةتوقعات بتجاوز تبرعات مؤتمر إعمار غزة  
توقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير، اليوم الجمعـة، أن تتجـاوز : قنا –واشنطن 
مليـــارات  4رعـــات التـــي ســـيقرها مـــختمر إعمـــار غـــزة، المزمـــع عقـــده بعـــد غـــد األحـــد بالقـــاهرة، قيمـــة التب
 دوالر.

وقال الوزير، في تصريحات له على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: "إن غالبية 
ن هنـاك هذه التبرعـات سـتأتي مـن الجانـب العربـي وبعـض الـدول األوروبيـة واليابـان وأمريكـا".. مبينـا أ

عــادة  رطــة ســتقدم فــي هــذا المــختمر تتضــمن آليــات إعــادة اإلعمــار، ومحــددات التبرعــات اإلنســانية وا 
 شبكات المياه وبناء المستشفيات.

وأضاف جهاد الوزير: "إن اجتما  الحكومة الفلسطينية أمس في قطا  غـزة قبيـل الـذهاب إلـى القـاهرة 
الوحيدة المرولة بإدارة هذه التبرعات"، موضحا أن أحـد  يعد رسالة للدول المانحة بأنها الجهة الشرعية

أهـم الشــروط للــدول المانحـة أن تكــون هنــاك مرجعيــة قانونيـة فــي توزيــع األمـوال.. مشــيرا إلــى أن قيمــة 
مليــارات  7الرســائر التــي تكبــدها قطــا  غــزة، وبحســب لجــان فنيــة مترصصــة قيمــت األضــرار، تفــوق 

 ف شرص مشردون دون مأوى.أل 01دوالر، كما أن هناك أكثر من 
 11/11/4114، الشرق، الدوحة

 

 اإلفراج عن مهاجرين موقوفين في مالطا بعد تدخل الوفد الرسمي الفلسطيني 
أعلنـت وزارة الرارجيـة أنـه جـرى أمـس اإلفـراج عـن مجموعـة مـن المهـاجرين المحتجـزين : وفا -رام هللا

 زير الرارجية رياض المالكي.في مالطا بعد متابعة حثيثة من الرئيس محمود عباس وو 
الــوزارة: "أثمــرت االتصــاالت واالجتماعــات التــي أجراهــا الوفــد الفلســطيني برئاســة وكيــل وزارة  وأضــافت

الرارجيــة تيســير جــرادات فــي مالطــا مــخررا، رــالل االجتماعــات التــي رصصــت للتحقيــق فــي كارثــة 
بلــــد بــــاإلفراج عــــن المهــــاجرين غــــرق الســــفينة فــــي البحــــر المتوســــط فــــي إقنــــا  المســــخولين فــــي هــــذا ال

 المحتجزين".
 11/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ه لغزةزيارت إلنجاحالحمد هللا يهاتف هنية ويشكره  
ـــيس حكومـــة التوافـــق الـــدكتور رامـــي الحمـــد هللا، نائـــب رئـــيس المكتـــب : الرســـالة نـــت -غـــزة هـــاتف رئ

 قديره لدوره في إنجاح زيارة الحكومة لغزة.السياسي لحماس إسماعيل هنية، معبًرا له عن شكره وت
ونقل الحمد هللا رالل اتصاله بهنية شـكر رئـيس السـلطة محمـود عبـاس لـه، مشـدًدا علـى أن الحكومـة 

 ستبذل كل ما بوسعها من أجل قطا  غزة.
 وأكـّد الحمـد هللا ضـرورة العمـل فـي مـا تـم االتفـاق حولـه والتفـاهم بشـأنه فـي القـاهرة، وأنـه سـيعمل علـى

 تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ االتفاقات الموقعة.
وكان الحمد هللا قد زار قطا  غزة، الرميس، ليعقـد أول اجتمـا  بنصـاب كامـل للحكومـة فـي غـزة منـذ 

 تشكيلها.
 إليهــاوقــد اســتقبل هنيــة الحكومــة أثنــاء الزيــارة، وأقــام مأدبــة غــداء علــى شــرف زيارتهــا للقطــا ، دعــا 

 ين.شرصيات مستقلة ومثقف
 11/11/4114، الرسالة، فلسطين

 
 نزال: ترتيبات إلجراء مفاوضات األسرى بالقاهرةمحمد  

كشــف عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس محمــد نــزال، عــن وجــود : محمــود هنيــة-الرســالة نــت
 بما يتعلق بموضو  األسرى. اإلسرائيليترتيبات إلجراء مفاوضات غير مباشرة مع االحتالل 

ســرى ســتبدأ وقــال نــزال فــي تصــ ريح رــاص بـــ"الرسالة نــت" مســاء الرمــيس، إن المفاوضــات بشــأن األ 
قريًبا، وقد أبلغنا مصر بشكل رسمي أن المفاوضات المتعلقة باألسـرى لـن تكـون متعلقـة بالمفاوضـات 

 غير المباشرة التي ستناقش ملفات التهدئة.
وأكـّد  وتجـري اتصـاالت بهـذا الشـأن.وِأشار إلى أن المفاوضات المتعلقة باألسرى ستكون فـي القـاهرة، 

أن وفـــد حمـــاس الـــذي ســـيفاوض بشـــأن األســـرى، ســـيكون منفصـــاًل عـــن الوفـــد المفـــاوض الحـــالي فـــي 
وشـدد علــى أن حمـاس لــن تقـدم أي معلومــة مجانيـة بشـأن عــدد جنـود االحــتالل األسـرى لــدى  القـاهرة.

 بثمن. إالالمقاومة، وأن الحركة لن تعلن عما عندها 
 9/11/4114، طينالرسالة، فلس
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 مصادر من حماس لـ "القدس": لدينا أسرى إسرائيليين أحياء 

أكدت مصادر مطلعة في حركة حماس لـ القدس دوت كوم، وجود أسـرى  :القدس دوت كوم -رام هللا 
 إسرائيليين "أحياء" من الجيش اإلسرائيلي، أِسروا رالل العدوان األرير على القطا .

ركة تمتلك "أوراق قـوة" ستسـتغلها علـى طاولـة مفاوضـات تبـادل األسـرى التـي وقالت المصادر، إن الح
من المتوقع أن تجري قريبا بشكل منفصل بعيدا عن مفاوضات التوصل التفاق التهدئة التي كانت قد 

 أجلت مباحثاتها حتى نهاية الشهر الجاري.
رائيل أي معلومـــات وأوضـــحت المصـــادر فـــي حـــديث لــــ القـــدس دوت كـــوم، بـــأن الحركـــة لـــن تمـــنح إســـ

مجانيــة حــول حيــاة جنودهــا الــذين نجحــت كتائــب القســام فــي ارتطــافهم، مخكــدًة أن إســرائيل ســتفاج  
 بكثير من المعلومات.

وأكدت المصادر أن حماس لديها جنود أسرى وكذلك جثث لجنود قتلوا في معـارك مباشـرة مـع مقـاتلي 
إلــى أن المفاوضــات التــي ســتجري ســتكون  القســام فــي الشــجاعية وبيــت حــانون ومنــاطق أرــرى، الفتــا

 طويلة ومعقدة في حال واصلت إسرائيل التعنت واعتمدت على معلوماتها الراطئة.
ومنذ الحرب على غزة وا عالن حماس ارتطاف أحد الجنود والتكتم علـى معلومـات أرـرى بشـأن جنـود 

افـه فـي رفـح ثـم نفـت آررين لم يعرف مصيرهم مثل الضابط هدار جولدين الذين حاولت حماس ارتط
علمها بمصيره، تشير التقارير اإلسرائيلية المرتلفة إلى أن جميع ما لدى حماس هم جثـث فقـط ولـيس 

 لديها أسرى أحياء.
ورفضت المصادر رالل حديثها لـ القدس دوت كوم، إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما لـدى حمـاس 

أن الحركـة رفضـت تمامـا أن يـتم التفـاوض  وأكـدتمن أسرى وجثث، لكنها أكدت وجود أسرى أحيـاء، 
فــي القضــية رــالل مفاوضــات وقــف إطــالق النــار وأن هــذا الموضــو  منفصــل تمامــا وبحاجــة التفــاق 

 آرر.
ولم تنف أو تخكد المصادر أن تكون الحركة قد طالبت مصر أن تبلغ إسرائيل بمطالبتها بتشـكيل وفـد 

 راص لبحث صفقة اإلفراج عن األسرى.
 11/11/4114، القدس، القدس
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 فتح في غزة تقاطع زيارة الحمد هللا رغم ترحيب حماس والفصائل 
غزة ـ أشرف الهور: أعلنت حركة فتح في قطا  غزة مقاطعتها لزيارة الدكتور رامي الحمد هللا وحكومة 

نســـرة منـــه إن « القـــدس العربـــي»التوافـــق الـــوطني لغـــزة أول أمـــس. وقالـــت فـــتح فـــي بيـــان لهـــا تلقـــت 
احتجاجـًا علـى تجاهـل الحكومـة بشـكل كامـل لقيـادة الحركـة فـي القطـا  وعلـى »عة هـذه جـاءت المقاط

القــرارات التعســفية المتواصــلة التــي تترــذها حكومــة الحمــد هللا ضــد مــوظفي الســلطة الوطنيــة المــدنيين 
 «.والعسكريين في القطا ، التي كان آررها رصم عالوات الموظفين

بعد العدوان اإلسرائيلي الغاشـم علـى قطـا  غـزة وبـداًل مـن مـد »م جاء وأشار البيان إلى أن هذا الرص
يد العون لهم ومساعدتهم في ظل توجه واضح للحكومة لوضع حلول وحل اإلشـكاليات التـي تواجههـا 

، الفتــا إلــى أن الحكومــة لــم تنصــف أبنــاء فــتح ومــوظفي الســلطة «علــى حســاب أبنــاء فــتح فــي القطــا 
 الوطنية بشكل عام.

يـــان الحركـــة عـــن المكاتـــب الحركيـــة وقيـــادات األقـــاليم فـــي قطـــا  غـــزة احتجـــاجهم علـــى الزيـــارة ونقـــل ب
تعبيرًا عن استيائهم من القـرارات التعسـفية التـي أضـرت بمـوظفي السـلطة العسـكريين مـنهم والمـدنيين »

 «.وعدم تلبية استحقاقاتهم وعدم إنصاف أبناء فتح في القطا 
 11/11/4114، القدس العربي، لندن

 

 الحية: سنبقى خلف المقاومة ومساندين للقسامخليل  
أكــد الــدكتور رليــل الحيــة عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، أن : متابعــة راصــة -الرســالة نــت

 الشعب الفلسطيني سيبقى رلف المقاومة الفلسطينية ومسانًدا لكتائب القسام حتى تحرير األرض.
الــذي حمـل اســم "قلعـة األحــرار وبوابـة االنتصــار" مســاء  وقـال الحيــة رـالل كلمتــه بمهرجـان الشــجاعية

الرمـيس، إن كتائـب القسـام نـذرت نفســها للنصـر والشـهادة، وسـررت مــا امتلكتـه مـن مقومـات وقــدرات 
 في مجابهة العدو أثناء العدوان على القطا ، بعدما أرفته عن الجميع.

مخكــًدا اســتمرار حركتــه للســير فــي وأشــار إلــى أن طريــق االنتصــار يحتــاج لوحــدة الشــعب الفلســطيني، 
طريق الوحدة، متابًعا "ريارنا واسـتراتيجيتنا هـي المصـالحة، ألن االنتصـار يحتـاج لوحـدة صـف رلـف 

 هدف وغاية ووسيلة واحدة".
ـــار  ـــة ري ـــى االنتصـــار وحماي ـــه التمســـك بالثوابـــت الفلســـطينية، والتصـــميم عل ـــة تأكيـــد حركت وجـــدد الحي

 يزها حتى تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.المقاومة، وامتالك القوة وتعز 
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وأضاف أن قيادة حركـة حمـاس تنحـاز لمـن دمـرت بيـوتهم فـي العـدوان "اإلسـرائيلي" علـى غـزة، مخكـًدا 
 عدم ترليها عنهم، وستبقى حماس وفية لشعبها وشهدائها.

 9/11/4114، الرسالة، فلسطين

 
 عن األقصى قيادي في حماس يطالب السلطة بوقف التنسيق األمني دفاعا  

طالب القيـادي فـي حركـة المقاومـة اإلسـالمية "حمـاس" بالضـفة الغربيـة حسـين أبـو : رام هللا )فلسطين(
كويـــك، الســـلطة الفلســـطينية برفـــع التنســـيق األمنـــي مـــع االحـــتالل، ووقـــف مالحقـــة الفعاليـــات الشـــعبية 

يتعـرض لهجمـة صـهيونية  الراغبين بالدفا  عن المسجد األقصى المبارك الـذي والمرابطين والمقاومين
 متصاعدة هذه األيام.

( علـى أن المسـتوى الرسـمي 11|11وشدد أبو كويك في تصريح صحفي تلقته "قـدس بـرس" الجمعـة )
الفلسطيني مطالب بدعم المرابطين ونشطاء الحراك الشعبي المدافعين عن األقصى، كمـا العمـل علـى 

 .رطة إعالمية وطنية تفضح الممارسات الصهيونية بحقه
 9/11/4114قدس برس، 

 

 تطالب بتحرك عربي إسالمي للتصدي لالعتداءات بحق األقصى حركة فتح  
غـا عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح أن اقتحـام المسـتوطنين اليهـود أكد زكريا اآل: الرليل )فلسطين(

ــــذ مر طـــط لباحـــات المســـجد األقصـــى جريمـــة وعـــدوان مرطـــط لـــه مـــن قبـــل الحكومـــة اإلســـرائيلية لتنفيـ
التصـعيدية االحتالليـة  األحـداثسلسـلة  إلـىالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد، ومخشر رطير يضاف 

 بحق المسجد األقصى.
(، اقتحـام قـوات االحـتالل 11|4في بيان له تلقت "قدس برس" نسرة منـه اليـوم الرمـيس ) اآلغاودان 

األســلحة  أنــوا بالمســجد بشــتى  المســجد األقصــى مــن بــاب المغاربــة، ومهاجمتهــا للمصــلين المعتكفــين
وأصابتها عددًا كبيرًا من المصلين، لفتح الطريق أمام عصابات المستوطنين وُغـالة المتطـرفين اليهـود 

 باقتحام المسجد األقصى.
عربــــي فلســـطيني رســــمي وشــــعبي للتصــــدي لالعتــــــداءات االحتالليــــة  إســــالميغــــا بتحــــرك آلوطالـــب ا
حـــاوالت تقســـيمه، كمـــا طالـــب العاهـــل المغربـــي محمـــد الســـادس بحـــق المســـجد األقصـــى وم اإلســـرائيلية

رئيس لجنة القدس، وملك األردن عبد هللا الثاني بن الحسين باعتباره صـاحب الوصـاية علـى األمـاكن 
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المقدســة فــي القــدس القيــام بــدورهما فــي حمايــة المقدســات الفلســطينية وعلــى رأســها المســجد األقصــى 
 لية والمرططات التهويدية.المبارك من االعتداءات اإلسرائي

 9/11/4114قدس برس، 

 
 حماس تطالب حكومة الوفاق الوطني القيام بمسؤولياتها تجاه القدس 

عــن قلقهــا مــن تنــامي االعتــداءات اإلســرائيلية علــى المســجد  أعربــت حركــة حمــاس: رام هللا )فلســطين(
 14حركـة فـي الـذكرى الــ األقصى والمقدسات في مدينة القـدس المحتلـة، وذلـك فـي بيـان صـدر عـن ال

 .1441تشرين أول )أكتوبر(  1لمجزرة المسجد األقصى التي وقعت في 
( علـــى أن "المســـجد األقصـــى المبـــارك 11|4وأكـــدت الحركـــة فـــي بيانهـــا الـــذي صـــدر اليـــوم الرمـــيس )

بساحاته وقبابه ومصاطبه هو حّق رالص للمسلمين، وكـان وسـيبقى إسـالميًا رالصـًا، ولـن نتنـازل أو 
 ط في جزء منه".نفرّ 
محذرة "االحتالل الصهيوني من مغّبة االستمرار في انتهاكاته ضـد األقصـى والمـرابطين فيـه، ونـذّكره  

أنَّ حـــرب العصـــف المـــأكول )العـــدوان األريـــر علـــى قطـــا  غـــزة( األريـــرة التـــي ذاق فيهـــا جيشـــه الـــذل 
حراق الفتى الشـهيد والهزيمة إنَّما جاءت رّدًا على جرائمه وجرائم مستوطنيه في القدس  راصةً  بقتل وا 

 محمد أبو رضير".
وشددت "حماس" على أن "جماهير شعبنا الفلسطيني وبكل فصائله وقواه لن تقف مكتوفة األيدي أمام 
استمرار هذه الجرائم التـي تهـّدد أولـى القبلتـين ومدينـة القـدس بالتقسـيم والتهويـد، وسـتنتفض دفاعـًا عـن 

 األقصى المبارك".
بيان "حكومة الوفاق الوطني بالقيام بمسخولياتها تجاه القدس واألقصى، والمسارعة إلى تبنـي وطالب ال

استراتيجية وطنية فلسطينية راصة بالقدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، لحماية والذود عن عنهـا 
 والدفا  عن حقوق أهل القدس ومخسساتها التي ترعى شخون المقدسيين".

"، وطــالبهم 41وصــفته "ربــاط المقدســيين وأهــل الــدارل الفلســطيني المحتــل عــام  وأشــادت "حمــاس" بمــا
 "بمضاعفة جهودهم في الدفا  عن األقصى، والمزيد من الصمود والتمسك".

شـعوبًا وحكومـات  وقيـادات  ومخسسـات  للقيـام بـواجبهم تجـاه  واإلسـالميةودعت البيـان "األمتـين العربيـة 
 جد األقصى المبارك".القدس وأهلها ومخسساتها والمس

 9/11/4114قدس برس، 
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 اغتيال ياسين بعدالقوى الفلسطينية ُتجمع على ضرورة لجم أي توّتر عين الحلوة:  

تواصــلت اللقــاءات واالجتماعــات بــين القــوى والفصــائل الفلســطينية الوطنيــة واإلســالمية : محمــد صــالح
ة وقيادة القوة األمنية الفلسطينية المشتركة في في مريم عين الحلوة بمشاركة القيادة الفلسطينية الموحد

 وليد ياسين.« الفتحاوي»محاولة لفّك لغز الرسائل السياسية وتداعيات اغتيال القيادي 
وتخكد مصادر فلسطينية أن القـوى الفلسـطينية ُتجمـع علـى ضـرورة لجـم أي تـوّتر واحتـواء أي محاولـة 

شـكاالت وتـوتير أمنـي مـع الجـيش اللبنـاني حـول المرـيم، افتعال إ إلى أوفتنة دارلية  إلىلجر المريم 
مشددًة على أّن قيـادة الفصـائل الفلسـطينّية تجمـع علـى أهميـة المحافظـة علـى الهـدوء واالسـتقرار الـذي 

 ينعم فيه المريم منذ انتشار القوة األمنية المشتركة.
ار العشـوائي علـى النـاس وتترّوف هذه الفصائل من أن يكون هدف اغتيال ياسـين وطريقـة إطـالق النـ

وكل من صـودف وجـوده فـي المكـان، يخكـد بـأن الهـدف كـان إيقـا  مجـزرة فـي المرـيم بكـل مـا الكلمـة 
جريحـــًا(، وذلـــك تنفيـــذًا ألجنـــدات رارجيـــة  10مـــن معنـــى )قتيـــل وجـــريح بـــين الحيـــاة والمـــوت وحـــوالي 

 ودها وفي شمال لبنان.ومحاولة لربط قواعد االشتباك في المريم بما يجري في منطقة عرسال وجر 
وتشير المصادر إلى ان القيادة الفلسطينية ما زالت تتدارس حتى تاريرـه تـداعيات كـل مـا حصـل منـذ 

فــتح »االنتشــار المســلح الــذي نفذتــه مجموعــات ســلفية محســوبة علــى الناشــط اإلســالمي بــالل بــدر و
رى بينهمــــا مــــن أحــــداث والســــلفيين، وصــــواًل إلــــى عمليــــة االغتيــــال ومــــا جــــ« جنــــد الشــــام»و« اإلســــالم

طالق نار. شكاالت وا   وا 
وكان مسخول فر  مرـابرات الجـيش فـي الجنـوب العميـد علـي شـحرور ومسـخول مكتـب المرـابرات فـي 
صــيدا العقيــد ممــدوح صــعب قــد بقيــا علــى تواصــل دائــم مــع قيــادات المرــيم، وعقــدا لهــذه الغايــة رــالل 

ا التي شـهدت اجتماعـات ولقـاءات سياسـية الساعات الماضية أكثر من لقاء في ثكنة الجيش في صيد
 لبنانية فلسطينية مشتركة.

الحرص على أمن واستقرار عـين الحلـوة وااللتـزام بالسـيادة »وأّكدت قيادة الفصائل رالل هذه اللقاءات 
، كمــا طالبــت بضــرورة عــدم التعــاطي مــع الحالــة الفلســطينية كحالــة أمنيــة بــل حالــة «والقــانون اللبنــاني
 قوق وعليها واجبات.سياسية لها ح

وكــان مرــيم عــين الحلــوة قــد شــّيع، أمــس، الكــادر الفتحــاوي وليــد ياســين فــي موكــب حاشــد انطلــق مــن 
«  المبادرة الشعبية الفلسطينية»وصواًل الى مقبرة صيدا في سيروب. ورفع أنصار « الموصللي»مسجد 

 شعارات استنكرت االغتياالت.
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قاعــة حطــين طالبــت المجتمــع المــدني بــالتحرك لوقــف هــذا  اجتماعــًا فــي« قيــادة المبــادرة»كمــا عقــدت 
 المسلسل.

  11/11/4114، السفير، بيروت

 

 لفتح وحماس لكنها ليست نهاية الصراع بينهما إجباريالمصالحة ممر  
تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد  أنرغم : محمد يونس –رام هللا 

عــادةاالنقســام  إنهــاءيو( الماضــي للقيــام بمهمــة هللا فــي أيــار )مــا توحيــد الضــفة الغربيــة وقطــا  غــزة،  وا 
حجـم  إلىلكنها لم تدرل القطا  سوى أمس، وبعد رمسة شهور من أدائها اليمين القانونية، ما يخشر 

العقبــات التــي تواجههــا فــي مهمتهــا التــي تبــدو بالغــة الصــعوبة فــي نظــر الــبعض، ومســتحيلة فــي نظــر 
 اآلرر. البعض

سلســـلة اتفاقـــات للمصـــالحة منـــذ االنقســـام الـــدموي بينهمـــا  إلـــى« حمـــاس»و « فـــتح»وتوصـــلت حركتـــا 
 التطبيق. إلى، لكن أيًا من هذه االتفاقات لم يجد طريقه 1117عام  أواسط

والتقـــى وفـــدان مـــن الحـــركتين فـــي القـــاهرة الشـــهر الماضـــي، واتفقـــا علـــى الشـــرو  فـــي تطبيـــق اتفاقـــات 
قطــا  غــزة  إعمــار إعــادةقناعــة بأنهــا لــن تــتمكن مــن  إلــى« حمــاس»وصــلت حركــة  أنالمصــالحة بعــد 

ومـــن تـــوفير الحـــد األدنـــى مـــن الرـــدمات المطلوبـــة لســـكان القطـــا  مـــن دون مشـــاركة الســـلطة وحركـــة 
توحيـد الضـفة والقطـا  تحـت نظـام  إعـادةقناعـة بأنـه ال يمكنهـا  إلى، وبعد أن توصلت األريرة «فتح»

 في القطا . الطوليصاحبة اليد « حماس»تها من دون اتفاق مع حركة سياسي واحد بقياد
غـزة لـيس سـوى بدايـة طريـق طويـل إلنجـاز  إلـىدرـول الحكومـة  أن إلـىويشير الكثير من المعطيات 

عادة توحيـد مخسسـات السـلطة التـي تعرضـت النقسـام دام أكثـر مـن سـبع سـنوات. فحركـة  المصالحة وا 
ما دمرته الحرب وتوفير  إعمار إعادةلحل مشكالت القطا ، براصة  أداةترى في الحكومة « حماس»

 واألنفـاقرواتب موظفي القطـا  العـام الـذين عجـزت حكومتهـا عـن تـوفير رواتـبهم منـذ إغـالق المعـابر 
 العام الماضي. أواسطالرئيس محمد مرسي  إطاحةمع مصر بعد 

  والضفة تحت سيطرتها. الناطق باسم إلعادة توحيد القطا أداةفترى في المصالحة « فتح»حركة  أما
حمـاس تريـدنا مظلـة لحـل مشـكالتها، ونحـن ال نقبـل بـذلك. نحـن نريـد » أنالحركة أحمد عسـاف يـرى 

 «.توحيد مخسسات السلطة إعادة
« حمــاس»طريــق المصــالحة والوحــدة مملــوء بالمطبــات. فحركــة  أنويــدرك المســخولون فــي الحــركتين 

طــردت أجهــزة الســلطة الفلســطينية منهــا، تحــاول  أنســنوات، بعــد التــي ســيطرت علــى غــزة رــالل ســبع 
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ـــى  ـــة عل ـــى ســـلطتها الفعلي ـــل  أنبعـــد  األرضالحفـــاظ عل تنازلـــت عـــن الحكومـــة. وقـــال صـــالح البردوي
يحدث، نحن  أنعلى انه هزيمة لحماس، وهذا ال يمكن  لألمرالبعض ينظر » أنالقيادي في الحركة 

يحتكـر السـلطة  أنال يمكـن ألحـد »وأضـاف: «. ومغلـوبنبحث عن شراكة سياسية وليس عن غالـب 
والمنظمــة والسياســة الفلســطينية. هنــاك اتفاقــات بــين الطــرفين تــنص علــى شــراكة سياســية فــي منظمــة 

جراءالتحرير، وتفعيل المجلس التشريعي،   «.انترابات، وليس على هزيمة طرف مقابل طرف آرر وا 
في المرحلة القادمة مثل رواتب الموظفين « حماس»ضغط على  أوراقفي يدها « فتح»وتحمل حركة 

عادة  ومصر. إسرائيلوفتح المعابر مع  اإلعمار وا 
أرـــرى فـــي مقـــدمها جـــيش مـــن المـــوظفين العـــاملين فـــي  أوراقفتحمـــل مجموعـــة « حمـــاس»حركـــة  أمـــا

أيضــًا بتطبيــق حرفــي التفاقــات « حمــاس»القطــا  العــام مــوال  لهــا براصــة فــي أجهــزة األمــن. وتطالــب 
نشـاءصـالحة التــي تـنص علــى تفعيـل المجلــس التشـريعي الــذي تحـتفظ فيــه بغالبيـة مطلقــة، الم  إطــار وا 

 قيادي لمنظمة التحرير بمشاركتها.
المعــابر بالتنســيق مــع الســلطتين  إدارةمــن رــالل  األرضوستشــر  الحكومــة فــي فــرض ســيطرتها علــى 

 ديمها للجمهور.عن تق« حماس»والمصرية وتقديم الردمات التي عجزت  اإلسرائيلية
عـادةوتشـكل عمليـة دمـج المـوظفين القـدامى والجـدد فـي قطـا  غـزة،  فــي  األمنيتـيندمـج المخسسـتين  وا 

دارةواحــدة،   أنالمعــابر، المهمــة التاليــة للحكومــة بعــد درولهــا ارض غــزة. ويــرى كثيــر مــن المــراقبين  وا 
المراحـل الالحقـة مثـل  إلـىتنتقـل التطبيق وتتوقف عن حـد تشـكيل الحكومـة وال  أثناءالعملية قد تتعثر 

جراءالدمج وتفعيل البرلمان   االنترابات. وا 
ثقـة عميقـة بـين الجـانبين.  أزمههناك » أنويقول مسخولون في المخسسة الحكومية في الضفة الغربية 

لكن ال مفر من العمل المشترك، لذلك سنعمل على استرداد السلطة من حماس في غزة تـدريجيًا وفـق 
 «.والقانون االتفاقات

الشـراكة مـع فـتح ال تعنـي االستسـالم » إنوفي المقابل يقول مسـخول فـي المخسسـة الحكوميـة فـي غـزة 
لها. نحن موجودون في القطا  الحكومي المدني والعسـكري وفـي البرلمـان. وسـنعزز مواقعنـا بقـدر مـا 

وتعكـــس هـــاتين  «.نفعـــل ذلـــك بموجـــب االتفاقـــات الموقعـــة وبموجـــب القـــانون أننســـتطيع، ومـــن حقنـــا 
 النظرتين درجة هشاشة حكومة الوفاق كما هشاشة مشرو  المصالحة.

 11/11/4114، الحياة، لندن
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 قرب الناصرة" رمات دافيد"قاعدة في تقرر إقامة مطار دولي  يةسرائيلاإل": الحكومة إسرائيل اليوم" 

مصـادقتها علـى ميزانيـة العـام قـررت الحكومـة اإلسـرائيلية وفـي إطـار : كامـل إبـراهيم -القدس المحتلة 
" رمــات دافيــد"إقامــة مطــار دولــي فــي شــمال الــبالد وأن يكــون موقعــه فــي قاعــدة ســالح الجــو  1110

 القريبة من مدينة الناصرة.
، سيكون ثاني "الجليل"، أن هذا المطار، الذي سيطلق عليه اسم أمس "إسرائيل اليوم"وذكرت صحيفة 

، وسيشــمل مــدرجات 1114ع االنتهــاء مــن العمــل فيــه فــي العــام أكبــر مطــار فــي إســرائيل، وأنــه يتوقــ
طويلــة الســتيعاب كافــة أنــوا  الطــائرات وسيشــمل أيضــا منطقــة حــرة وكافــة رــدمات المســافرين األرــرى 

 المتوفرة في مطار اللد )بن غوريون(.
لــى تـل أبيـب. و  بمقــدور ويـأتي القـرار بإقامـة مطــار دولـي جديـد علــى أثـر تزايـد الــرحالت الجويـة مـن وا 

مليـــون مســـافر ســـنويا، ويتوقـــع أن يتجـــاوز عـــدد المســـافرين مـــن  16اللـــد )بـــن غوريـــون( أن يســـتوعب 
 مليون مسافر. 10رالله في العام المقبل 

المسافرين الذين لن يتمكن اللد )بن غوريـون( مـن اسـتيعابهم  "الجليل"ومن المقرر أن يستوعب مطار 
 أعمال إلقامة شبكة شوار  حديثة وسريعة. "الجليل"وسيرافق أعمال بناء مطار  في المستقبل.

قانون  إطارالقرار في  أدراج إلىكاتس، هو الذي دفع  إسرائيلعلى الطرق  واألمانوزير المواصالت 
مــرة علــى  ألولالمطــار فــي رمــات دفيــد سيضــع الجليــل  "إقامــةوقــال الــوزير كــاتس ان  ميزانيــة الدولــة.

شـغيل آلالف العـاملين فـي المحـيط والتقـدم االقتصـادي فـي كـل ازدهـار وت إلـىالرريطة، وهي سـتخدي 
. في كل مكان يقام فيه مطـار يجلـب معـه ازدهـار اقتصـادي لكـل أيضاالجليل بالبناء نفسه وبعد ذلك 

 ."المنطقة
 11/11/4114، الرأي، عّمان

 
 وحدة استيطانية جديدة في القدس 611بناء  

ر سياسـية إسـرائيلية النقـاب أمـس عـن بـدء إقامـة حـوالي كشفت مصاد: كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
 ستمائة وحدة استيطانية جديدة في أربع مستوطنات القدس المحتلة.

أمس إّن شركة  . أهارون الصهيونية أنهت بنجاح " كول هعير"وقالت هذه المصادر حسب أسبوعية 
 شمالي القدس. "همزلوت نتيب"، باسم "بسغات زئيف"تسويق وبيع مشرو  جديد فارر في مستوطنة 
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 14، أي إن المشـرو  يتكـون مـن اسـتيطانيةوحـدات  6ويتضمَّن المشرو  أربعة مبان  يضم كل مبنى 
 شهرا. 11وحدة سكنية، ومن المتوقع االنتهاء من هذا المشرو  رالل 

في مستوطنة بسغات زئيف يقـع علـى الشـار  الـرئيس  "نوفي هبسغاه"كما سوقت نفس الشركة مشرو  
 0-4وحدة استيطانية تتكون كل منها  11ويتضمن المشرو   ."كينيون هسغاه"ب القطار الرفيف وقر 

فـي شـار  هتسـور فـي مسـتوطنة معاليـه ادومـيم،  "توفي اودمـيم"وبدأت الشركة بتسويق مشرو   غرف.
لى المشرو  من شار  جديد يرتبط بالشار  الرئيس.  ويجري الدرول والرروج من وا 

وحــدات ســكنية فيمــا يتضــمن  6وحــدة اســتيطانية فــي مبنيــين، يتضــمن األول  14ويتضــمن المشــرو  
مـــدورغي "وتبـــدأ الشـــركة المـــذكورة قريبـــا بمشـــرو  جديـــد فـــي مســـتوطنة غيلـــو باســـم  وحـــدات. 1الثـــاني 
، يتكون كل منها من  11، يتضمن "غيلو  وحدة سكنية. 11وحدة سكنية في أربعة مبان 

وحــدة ســكنية  41اســتيطانية فــي مســتوطنة النبــي يعقــوب وبنــاء  وحــدة 160وتقــوم شــركة دونــا ببنــاء 
هـار "جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، وتقوم شركة تسرفاتي شمعون بتسويق مساكن في مستوطنة 

وحـدة سـكنية فـي ثالثـة مبـان  يتكـون كـل منهـا  141ويتضمن المشرو  الجديد -جبل أبو غنيم-"حومه
وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي مسـتوطنة بسـغات  41لبنـاء وحصلت الشركة علـى عطـاء  طوابق. 4من 

 زئيف.
 11/11/4114، الرأي، عّمان

 
 : حكومة نتنياهو أثبتت فشلهااإلسرائيليزعيم حزب "شاس"  

، أن رئـــــيس الـــــوزراء درعـــــيالمتشــــدد أرييـــــه  اإلســـــرائيليرأى زعـــــيم حـــــزب "شـــــاس"  :)أ ش أ( - غــــزة 
الوقــت  فــيواجهــت حكومتــه، معربــا  التــيمــع األزمــات التعامــل  فــيبنيــامين نتنيــاهو فشــل  اإلســرائيلي

محمـود عبـاس أمـام الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة.  الفلسـطينينفسه عن إحباطه من رطاب الرئيس 
سياق حوار أجراه مع صحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية ونشـرته علـى موقعهـا  في – درعيوقال 

فتقــر إلــى زعــيم وقيــادة، فــال يوجــد وزيــر بالحكومــة علــى قــدر "إســرائيل ت إن-اليــوم الجمعــة  اإللكترونــي
ـــة االنترابيـــة رـــالل عمليـــة "الجـــرف  ـــه"، مســـتنكرا بـــدء الحمل ـــو ل المســـئولية، فكـــل وزيـــر يفعـــل مـــا يحل

كان يقتل فيه الجنود اإلسـرائيليون رـالل الحـرب  الذيالوقت  فيقطا  غزة. وأوضح أنه  فيالصامد" 
حمالت انترابية لهم، متهما نتنياهو بأنه غير قادر علـى التحـدث مـع على غزة، يعقد وزراء الحكومة 
 يجب عليهم انتهاجها.  التيوزرائه وال يحدد لهم السياسة 
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وردا علـــى ســـخال حـــول مـــدى نجـــاح نتنيـــاهو فـــي رئاســـة الـــوزراء، قـــال زعـــيم حـــزب )شـــاس( "مـــع كـــل 
كومـة، فــال يمكنـك دائمــا إلقــاء االحتـرام الواجــب، يتحمـل رئــيس الــوزراء مسـئولية كــل مـا يحــدث فــي الح

تقوم باألشياء  الذيوأنت فقط  –بينيت أو أفيجدور ليبرمان أو يائير لبيد  نتفالىاللوم على وزراء مثل 
 إنها حكومة أثبتت فشلها".  أيضا.لقد فشل نتنياهو  ينبغي.كما 

ها فــي ظــل إلــى صــعوبة موقــف إســرائيل أمــام العــالم، مخكــدا أن الوقــت لــيس فــي صــالح درعــيوأشــار 
تعيش فيـه، الفتـا إلـى أن إسـرائيل أمامهـا فرصـة لتعـاون واسـع النطـاق مـع الـدول  الذي السياسيالفراغ 

العربيــة المعتدلــة مثــل مصــر واألردن والمملكــة العربيــة الســعودية ودول الرلــيج. وفيمــا يتعلــق باألزمــة 
جديـة وضـم جميـع األطـراف  حكومة نتنياهو إلى دفع القضـية الفلسـطينية بكـل درعيالفلسطينية، دعا 

فرصة للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في هـذه  أيإليها، مشيرا إلى أنه ال يزال يعتقد أنه ال توجد 
 المرحلة دون حل مشكلة حماس أوال. 

 هــيوقــال فــي رتــام تصــريحاته "علينــا إعطــاء الســلطة الفلســطينية القــوة االقتصــادية والسياســية لتكــون 
صـرح  التـيي غزة. لكن األمر جاء متأررا قليال، وتحديدا بعد التحريض واألكاذيـب السلطة السيادية ف

لـم أعتقـد أنـه سـيذهب إلـى هـذا  ألنـيرطابـه  أدهشـنيبها أبو مازن في رطابه في األمم المتحدة. لقـد 
 الحد".

 11/11/4114، الوطن، مصر
 
اجــه االئــتالف الحكــومي أي للكنيســت هادئـة وأن ال يو  "الـدورة الشــتوية"أن تكــون  تقريـر: توقعــات 

 صعوبات
قبـــل أســـبو  مـــن اســـتئناف الكنيســـت اإلســـرائيلي )البرلمـــان( أعمالـــه وافتتـــاح : أســـعد تلحمـــي -الناصـــرة 

دورتــه الشــتوية، نجــح رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتانيــاهو فــي تعطيــل مفعــول اللغــم األريــر 
وبــه مــع زعــيم الحــزب األكبــر فــي الكنيســت المتبقــي فــي طريــق ســالمة ائتالفــه الحكــومي، وذلــك بتجا

هنـاك مسـتقبل(، وزيـر المـال يئيـر لبيـد بـإقرار الحكومـة مشـرو  الموازنـة العامـة للعـام  –« يش عتيـد)»
 المقبل بالشروط التي وضعها لبيد.

وكانت األسابيع األريرة شهدت مشاحنات بين وزير المال ورئيس حكومتـه تضـّمنت تهديـدًا مـن األول 
« يهـدوت هتــوراة«و« شـاس»لحكومـة، رد عليهـا نتانيـاهو بمغازلـة حزبــي المتـدينين المتـزمتين بمغـادرة ا

إلعادتهما إلى حكومته في حال نفذ لبيد تهديده، لكن بعدما رأى أن الحزبين الدينيين سيعاودان ابتزازه 
زيــر وتصــال ح مــع و « ضــفد  الموازنــة»بترصــيص موازنــات هائلــة لمخسســاتهما الدينيــة، فّضــل تجــر  
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المال، ليضمن بقاءه في االئتالف الحكومي عامًا آرر على األقل، إلـى حـين بحـث موازنـة العـام بعـد 
 المقبل.

ويـــأتي االتفـــاق مـــع لبيـــد بعـــد صـــيف عاصـــف هـــدد بســـالمة االئـــتالف الحكـــومي، بـــدأ بـــإعالن زعـــيم 
األريــر ريادتــه فــي ، ليفقــد «ليكــود»وزيــر الرارجيــة أفيغــدور ليبرمــان فــك الشــراكة مــع « إســرائيل بيتنــا»

أحـزاب االئـتالف، ويصــبح ثـاني أكبرهــا فيـه وفـي الكنيســت الحاليـة، ثــم الحـرب علـى قطــا  غـزة وعــدم 
رضـــى اإلســـرائيليين مـــن إداء رئـــيس الحكومـــة والرالفـــات مـــع قطبـــي الحكومـــة ليبرمـــان وزعـــيم حـــزب 

قصورات »تحقيق في  نفتالي بينيت، وتهديدات بالمطالبة بتشكيل لجنة« البيت اليهودي»المستوطنين 
وعّمـــت أجـــواء فـــي الدولـــة العبريـــة بـــأن نتانيـــاهو ســـيجد نفســـه أمـــام ريـــار وحيـــد هـــو تبكيـــر «. الحـــرب

االنترابــات العامــة، رصوصــًا أن اســتطالعات الــرأي أفــادت أن ال منــافس لــه علــى رئاســة الحكومــة، 
عـارض بزعامـة اسـحق الوسـطي الم« العمـل»وأن حزبه سيعزز تمثيله البرلمـاني، فيمـا ال يحقـق حـزب 

بزعامـة لبيـد وحـزب « يـش عتيـد»هرتسوغ أي إنجـاز فـي انترابـات مبكـرة، كـذلك تتراجـع شـعبية حـزب 
بزعامــة وزيــرة القضــاء تســيبي ليفنــي. وهــّدأت هــذه األرقــام مــن حماســة األحــزاب الوســطية « الحركــة»

 الثالثة التي لم تعد تتحدث عن تبكير االنترابات.
للكنيسـت هادئـة « الـدورة الشـتوية»نترابـات مبكـرة، يتوقـع مراقبـون أن تكـون وفي غياب من يقود إلى ا

العمليــة »نســبيًا، وأن ال يواجــه االئــتالف الحكــومي أي صــعوبات فــي إقــرار مشــاريعه، فضــاًل عــن أن 
مع الفلسطينيين لم تعد في صـلب األجنـدة اإلسـرائيلية إزاء تعنـت نتانيـاهو وعـدم إيالئـه أي « السياسية
تقــــادات األميركيــــة علــــى مواصــــلة إســــرائيل نشــــاطها االســــتيطاني فــــي األراضــــي الفلســــطينية شــــأن لالن
 المحتلة.
بين نتانياهو وليبرمان، اللذين راضـا االنترابـات األريـرة فـي قائمـة مشـتركة، إال « فك الشراكة»ورغم 

، رصوصـًا 1116أن األرير يخكد أنه ليس معنيًا بتبكير موعد االنترابات العامة المقرر أوارر عام 
أن االســتطالعات تخكــد أن انترابــات كهــذه لــن تــأتي بــأي جديــد علــى الرريطــة الحزبيــة، وأن أحــزاب 

 اليمين ستواصل سيطرتها على الكنيست وتشكل الحكومة الجديدة أيضًا.
قضايا »لم يعد يعني األميركيين المنشغلين في « الملف الفلسطيني»ويبدي ليبرمان ارتياحًا لحقيقة أن 

إن »، ونقلـوا عنـه قولـه: «لـيس سـوى ذبابـة مزعجـة»وترى أوسـاطه أن هـذا الملـف «. نية أهم بكثيركو 
الفوضـــى والتطـــرف الـــديني والقـــومي والعنـــف اإلثنـــي وتفكـــك دول هـــي القضـــايا التـــي ينبغـــي متابعتهـــا 

ة في وسط هذا المحيط من العنف وسفك الدماء، ال يمكن إلسرائيل أن تحلم بجزير : »وأضاف«. اليوم
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من الهدوء واألرّوة، علينا ان نفهم أن هـذا هـو الواقـع وأن نحـاول تقليـل األضـرار... أن نعـيش أفضـل 
 «.ما يمكن وبأكثر أمان متاح

موقفـه القائـل إن مـن الرطـأ الحـديث عـن « يـديعوت أحرونـوت»وكرر ليبرمان في حديثه مع صـحيفة 
يتشـكل مـن الـدول « مثلـث»أن يكـون مـع اتفاق أو تسوية للصرا  مع الفلسطينيين وحدهم، إنمـا يجـب 

ونحن ال نبحث عـن سـالم علـى غـرار السـالم بـين هولنـدا »العربية والفلسطينيين والعرب في إسرائيل، 
 «.وبلجيكا ولوكسمبورغ، إنما عن تسوية بمفاهيم الشرق األوسط

حزبــه وغالبيــة ويخيـد ليبرمــان فــي موقفــه الـرافض المفاوضــات الجديــة مــع الفلسـطينيين، الــوزير بينيــت و 
 أن، فيما يتحدث لبيد وليفني عن وجوب تحريك العمليـة التفاوضـية، لكـن بينمـا يبـدو «ليكود»أعضاء 

مع ليفني في الموضو ، إال أنه لن « تفاهماته»لناربيه من الوسط، ورغم « ضريبة كالمية»لبيد يدفع 
اد في مسألة الموازنـة. مـن يغامر باالنسحاب من الحكومة على هذه الرلفية بعد أن حصل على ما أر 

جهتهـــا، تـــدرك ليفنـــي أنهـــا الحلقـــة األضـــعف فـــي الحكومـــة، وهـــي أيضـــًا لـــن تجـــازف باالنســـحاب مـــن 
الحكومـة مـع إدراكهـا أن حزبهــا يتهـاوى فـي االســتطالعات فـي ظـل انزيــاح إضـافي للشـار  اإلســرائيلي 

 نحو اليمين المتطرف.

 11/11/4114، الحياة، لندن
 
 "إسرائيل": الميزانية ال تلبي الحاجات األساسية للعرب في "القدس العربي"لـ غطاس النائب باسل  

وديـــع عـــواودة: يســـتدل مـــن معطيـــات رســـمية أن وزارة األمـــن تحظـــى بنصـــيب األســـد مـــن  -الناصـــرة 
ضـحية  41الموازنة العامة التي صادقت عليها إسـرائيل للعـام المقبـل، وأن ربـع العمـال دارـل أراضـي 

رعاها وتتحمل مسخوليتها الحكومة وفق تأكيدات فعالياتهم السياسية. وصادقت الحكومة للبطالة التي ت
مليـــارات دوالر( أي  111مليـــار شـــيكل ) 311البالغـــة  1110اإلســـرائيلية، نهائيـــا علـــى ميزانيـــة عـــام 

عن العام الماضي، وتمت هذه المصادقة بعد مفاوضات ونقاشات طويلة بين وزارتي  %1.61بزيادة 
مليــار، وبهــذا  6مليــار شــيكل وحصــلت علــى  11ة واألمــن، وطالبــت األريــرة بزيــادة ميزانيتهــا بـــ الماليــ

 مليار شيكل. 07سوف تصل موازنتها إلى 
، تراعـي 1110واعتبر باسل غطاس، النائب عن حزب التجمـع الـوطني الـديمقراطي، أن ميزانيـة عـام 

ل االحتياجــات االجتماعيــة راصــة احتياجــات باألســاس االعتبــارات األمنيــة والحربيــة إلســرائيل وتتجاهــ
المجتمع العربي والطبقات المسـحوقة والفقيـرة والطبقـة الوسـطى. وأشـار النائـب غطـاس إلـى أن الزيـادة 
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مليـارات شـيكل التـي حصـلت عليهـا وزارة األمـن، بـل علـى مليـارات إضـافية  6ال تقتصر فقط على الـ 
 مليار شيكل. 1نحو  موجودة في بند الميزانية االحتياطية بقيمة

أن الميزانيـة الجديـدة ال تلبـي الحاجـات األساسـية للمجتمـع العربـي فـي " القـدس العربـي"وأكد غطاس لـ 
من السكان( الذي يعاني من نسبة فقر عالية جدًا ومـن تهمـيش فـي شـتى المجـاالت  %11إسرائيل. )
 0-4ة إضـافية راصـة تتـراوح بـين يذكر ان المجتمـع العربـي فـي إسـرائيل يحتـاج إلـى ميزانيـ الحياتية.

مليــارات شــيكل فــي كــل عــام لمــدة عشــرة أعــوام متتاليــة لتقلــيص الفجــوات القائمــة بيــنهم وبــين الســكان 
اليهــود. وأوضــح غطــاس أن الميزانيــة ال تبشــر بــالرير وال تحمــل تغييــرات ضــرورية فــي عــدة مجــاالت 

ومـا  1116دة ستتضح الحقا في عـام كاإلسكان وغالء المعيشة. وستفضي هذه الموازنة لكوارث عدي
الرفـــاه والرـــدمات  بعـــده، مشـــيرا لتقلـــيص ميزانيـــة عـــدة وزارات، كـــوزارة المواصـــالت، البنـــاء واإلســـكان،

 الدينية، وغيرها.
 11/11/4114، القدس العربي، لندن

 
أن فلســطينيي الــداخل مجتمــع " تؤكــد ســلطة التشــغيلالصــادرة عــن " البطالــةمحمــد بركــة: معــدالت  

 بمنكو 
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن معـدالت البطالـة فـي المجتمـع 

تخكد أن فلسطينيي الدارل مجتمـع منكـوب فـي مجـال  "سلطة التشغيل"العربي، الصادرة عما يعرف بـ 
أن ثلـث القـوى يجـوز  إذاكيف "العمل وهذا يعكس استشراس سياسة التمييز العنصري. ويتساءل بركة 

يبلـغ المعـدل العـام بـين العـرب  فيمـاالفحـم عاطلـة عـن العمـل،  أمالعاملة في منطقة النقب وفي مدينـة 
 ."%6،0، علما أن النسبة العامة للبطالة في إسرائيل، حوالي 10%

وحتــى مــا يزيــد عــن  %31وبّينــت المعطيــات الرســمية، أن البطالــة فــي منطقــة النقــب تتــراوح مــا بــين 
ــة فــي مدينــة  كمــا 43% وفــي قريــة  %31الفحــم  أمهــو حــال قريــة اللقيــةد كمــا نجــد شــماال أن البطال

 إلى %11، وعدد كبير من البلدات والمدن العربية، تتراوح فيها البطالة ما بين %31عرابة تزيد عن 
 ليحـوا، والغالبية السـاحقة جـدا مـن المـدن والقـرى العربيـة فيهـا نسـبة البطالـة مـن %31أقل بقليل من 

وصـــاعدا. ومدينـــة الناصـــرة مـــثال، بلغـــت فيهـــا نســـبة  %11ضـــعف المعـــدل العـــام للبطالـــة حاليـــا، أي 
، وفقط بضع بلدات عربية قليلة فيها معدل البطالـة أقـل، ولكنـه يبقـى أعلـى مـن المعـدل %10البطالة 

ربيـة تشـكل ، والقـوة العاملـة الع%6،0العام. وقال بركة، إن البطالة سجلت فـي األشـهر األريـرة نسـبة 
من القوى العاملة في إسرائيل، وبناء عليه، فإنه في حين أن نسـبة البطالـة بـين العـرب  %14،0نحو 
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، علمــا %3،1 إلــى %3، بينمــا تتــراوح بــين اليهــود وحــدهم، مــا بــين %10 إلــى %13تتــراوح مــا بــين 
 .%1،0 إلى %1بانها تتراوح في المدن الكبرى اليهودية، ما بين 

تمــع كــادح ومنــتج علــى مــر الســنين، وقــد ســلبت إســرائيل أرضــه، التــي كانــت مصــدر شــعبنا مج"وتــابع 
مجتمع  إلىمناطق صناعية، وحّولته  إقامةرزق أساسي لديه، وحاصرته في فرص العمل ومنعته من 

 ."عاطل عن العمل، غارق في البطالة والفقر، وهذا داللة على استشراس سياسة التمييز العنصري
ك تقارير اطلعنا عليها من مصادر مرتلفـة، مثـل البطالـة القسـرية المفروضـة علـى وقال بركة، إن هنا

جمهور النساء العربيات، مشـددا علـى أن نسـبة العـاطالت عـن العمـل مـن بـين األكاديميـات العربيـات 
، عدا عن أن النساء العربيات ذوات المخهالت األكاديميـة والمهنيـة، غـالبيتهن %31تقريبا ثابتة وهي 

مـن الشــبان والشــابات، مـن ذوي الشــهادات الجامعيــة  %11ملـن بمســتوى كفـاءاتهن. كمــا نــوه أن ال يع
ال يعملون في مجال ترصصهم، أو أنهم يعملون في وظائف أدنى  "الهايتك"في مجال التقنية العالية 
من معدل  %67 إلىجانب أن مستوى الرواتب بين العرب بالكاد يصل  إلىمن كفاءاتهم، وكل هذا، 

 لرواتب العام، وهذا بحد ذاته جريمة أررى.ا
والتجويــع، ال تقــل  اإلفقــارشــدد بركــة علــى أن المعركــة ضــد سياســة  "القــدس العربــي"وردا علــى ســخال 

تيئــيس األجيــال  إلــىعــن أهميــة المعركــة ضــد سياســة الحــرب واالحــتالل، ألن تلــك السياســة، تهــدف 
لـذا، أكـدنا علـى مـر السـنين، أن المعركـة مـن " الناشئة، ورلق مجتمع يلهث وراء قوات يومه. وأضاف

أجل الحق بالعمـل والتعلـيم، جـزء مـن معركـة البقـاء. وقـال بركـة إن مـا تحتاجـه بلـداتنا العربيـة منـاطق 
مــن القــوى العاملــة العربيــة يوميــا  %71صــناعية وأمــاكن عمــل، ال مرططــات لتشــجيع ترانســفير نحــو 

 ."عمل بعيدة أماكن إلىمن بلداتها، لتتجه 

 11/11/4114، القدس العربي، لندن
 
 ملف المفقودين الصهاينة؟ مسؤول "ليئور لوتان"من هو  

لــم يكــن مســتغربا أن تعــين الحكومــة الصــهيونية عقيــد االحتيــاط "ليئــور لوتــان" بملــف : القــدس المحتلــة
 األسرى الصهاينةد إذ إنه صاحب بـا  طويـل فـي العمـل العسـكري، فهـو يحمـل درجـة البكـالوريس فـي
القـــانون مـــن جامعـــة "بـــار ايـــالن"، وعمـــل محاضـــًرا جامعييـــا فـــي معهـــد األمـــن القـــومي الصـــهيوني فـــي 

 "هرتسيليا".
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للردمـــة فـــي الوحـــدة الراصـــة "ســـيرت متكـــال" فـــي جـــيش االحـــتالل وتـــرك  1413وانضـــم لوتـــان عـــام 
ا عــام ، إذ انضــم إلــى جهــاز األمــن العــام )الشــاباك(، ومــن ثــم عــاد مجــدد1411الردمــة بــالجيش عــام 

 للردمة العسكرية في الجيش. 1443
ُأصيب إصابات رطيرة رـالل عمليـة اإلنقـاذ الفاشـلة للجنـدي األسـير علـى يـد كتائـب  1444في عام 

القسام الذرا  العسكري لحركة حماس في بير نباال "ناحشون فاكسمان"، وقد حاز علـى شـهادة تقديريـة 
 بسبب أدائه رالل محاولة إنقاذ الجندي.

رـــالل عمليـــة رطـــف القيـــادي فـــي حـــزب هللا  1444م ذاتـــه، أدى "لوتـــان" دورًا مركزيـــًا عـــام فـــي العـــا
 مصطفي الديراني من لبنان.

، عندما شغل منصـب مسـخول طـاقم المفاوضـات مـع السـلطة الفلسـطينية 1111برز دوره مجددا عام 
م رـارج الضـفة الغربيـة المحاصرين في كنيسة المهد الذين تم إبعاده الفلسطينيينلحل أزمة المقاومين 

 بموافقة السلطة الفلسطينية حينها.
وشــغل ســابقًا منصــب رئــيس طــاقم التفــاوض فــي رئاســة األركــان للتعامــل مــع حــاالت ارتطــاف الجنــود 

، كمــا 1116الصــهاينة، وشــارك أيضــا فــي عمليــات عســكرية راصــة رــالل حــرب لبنــان الثانيــة عــام 
بعـة لقيـادة األركـان العامـة، وكـان مرشـحًا لشـغل منصـب تولى مناصب قيادية في الوحـدة الراصـة التا

 المتحدث باسم جيش االحتالل.
ويعـد "لوتـان" أحـد أهـم وأكبـر الربـراء فـي مجـال المفاوضـات المتعلقـة باألسـرى والمفقـودين، وكـان مــن 
أشد المهاجمين لفريق التفاوض السابق في صفقة "وفاء األحرار" بزعامة "ديكيـل"، حيـث دعـا لمراوغـة 
حركـة حمـاس، بعـد أن كانـت السـيطرة الكاملـة رـالل المفاوضـات للحركـة، ووصـف الصـفقة فـي حينـه 

 بأنها رطيئة في تاريخ "إسرائيل".
تــــولى "لوتــــان" رئاســــة قســــم األســــرى والمفقــــودين فــــي هيئــــة االســــتربارات العســــكرية  1111فــــي عــــام 

مين نتنيــاهو مســخواًل عــن ملــف الصــهيونية، وقبــل أيــام فقــط عينــه رئــيس وزراء حكومــة االحــتالل بنيــا
 األسرى والمفقودين الصهاينة.

 11/11/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ضد تجنيدهم للجيش اإلسرائيلي: الجنود اإلسرائيليون خنازير" لحريديم"احملة  

ـــــزمتين دينيـــــا، احتجاجـــــاتهم ضـــــد تجنيـــــدهم للجـــــيش : 41عـــــرب  ـــــديم، أي اليهـــــود المت اســـــتأنف الحري
وعلقوا في األيام األريرة الفتات يظهر فيها الشبان الحريـديم الـذين تجنـدوا للجـيش بصـورة  اإلسرائيلي،
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رنزير. ويصف الحريديم الشبان الحريديم الذين يتجندون للردمة العسكرية بلقب "حرداك" وتعنـي هـذه 
منـذ انتهـاء وهـذه المـرة األولـى التـي يسـتأنف فيهـا الحريـديم احتجاجـاتهم  الكلمة الحريدي رفيف العقل.

 العدوان على غزة، إذ أنهم أوقفوا حمالتهم ضد التجنيد طوال فترة العدوان.
وتــأتي الحملــة الحاليــة ضــد المجنــدين وضــد تجنيــد المزيــد مــن الشــبان الحريــديم للجــيش. وقــد وصــلت 

 حمالت مشابهة في النصف األول من العام الجاري حد االعتداء الجسدي على الجنود الحريديم.
تقارير إعالميـة اليـوم، الجمعـة، أن عـددا مـن الحارامـات فـي مدينـة بنـي بـراك أصـدروا بينـات وذكرت 

هاجموا فيها دوريات للجنود اإلسرائيليين في المدينة ومعاهدها الدينية، وقالوا إن هذه الدوريات غايتهـا 
ون حريـديم جـاخوا وجاء في هذه البيانات أن "الجنود الذين يسـم تشجيع الشبان الحريدين على التجنيد.
فساد السكان".  لكي يدنسوا شوارعنا وا 

 11/11/4114، 48عرب 
 
دولـــة لقيـــام ليشـــكل بـــديال  "إدارة الصـــراعتركـــز علـــى "جديـــدة  اســـتراتيجيةتقـــّر  "إســـرائيلتقريـــر: " 

 فلسطينية
تواجــــه حكومــــة إســــرائيل ضــــغوطا دوليــــة، أوروبيــــة وأميركيــــة، بســــبب رفضــــها قيــــام دولــــة : 41عــــرب 

اســتمرارها فـي توســيع المســتوطنات بشـكل مكثــف. وعلـى ضــوء ذلــك، وضـعت إســرائيل فــي فلسـطينية و 
اآلونــــة األريــــرة اســــتراتيجية، تــــتلرص بأنــــه فــــي الســــنوات المقبلــــة ســــتركز إســــرائيل فــــي عالقاتهــــا مــــع 
الفلســطينيين علــى "إدارة الصــرا " ليشــكل ذلــك بــديال لقيــام دولــة فلســطينية. وتــم تكليــف جهــاز األمــن، 

 شاباك ووزارة األمن نفسها، بتنفيذ هذه االستراتيجية.الجيش وال
وطالبــت الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي إســرائيل، فــي أعقــاب العــدوان األريــر علــى قطــا  غــزة، 
باســــتئناف المفاوضــــات مــــع الــــرئيس الفلســــطيني، محمــــود عبــــاس )أبــــو مــــازن(. كمــــا أن األميــــركيين 

اوضــات سيسـهل علــى تجنيـد العــالم العربـي للحــرب ضـد تنظــيم واألوروبيـين يعتبــرون أن اسـتئناف المف
 "داعش" ومنظمات متطرفة أررى.

إال أن إسرائيل بلورت فـي اآلونـة األريـرة نظريـة مضـادة للسياسـة األميركيـة واألوروبيـة، علمـا أن أداء 
، وعمليـا ، ال ترتلـف كثيـرا عـن االسـتراتيجية الجديـدة1114حكومة بنيـامين نتنيـاهو، منـذ بدايـة العـام 

فإن االرـتالف الوحيـد يتعلـق بـاإلعالن عـن هـذه االسـتراتيجية، فيمـا كـان نتنيـاهو يـدعي فـي الماضـي 
 أنه يخيد حل الدولتين.



 
 
 

 

 
           48ص                                     3364 العدد:    11/11/4114 السبت التاريخ:

 

ونقـــل المحلـــل األمنـــي والعســـكري فـــي موقـــع "يـــديعوت أحرونـــوت" االلكترونـــي، رون بـــن يشـــاي، اليـــوم 
ه الفتـرة، فيمـا يسـود انعـدام اسـتقرار فـي أمني إسرائيلي قوله إنه في هذ –الجمعة، عن مسخول سياسي 

المنطقــة، يــدعون فــي إســرائيل أنــه "يســتحيل دراســة تســليم معظــم الضــفة الغربيــة إلــى ســيادة فلســطينية 
 كاملة، حتى لو بقيت هذه المنطقة منزوعة السالح. فهذا سيكون انتحارا من الناحية األمنية".

سرائيل والفلسطينيين "سيخدي بكل تأكيد إلى جمـود وتوقع هذا المسخول أن استئناف المفاوضات بين إ
أو انفجــار الوضــع وقــد يشــعل الشــار  الفلســطيني. كــذلك فإنــه ثمــة شــك فيمــا إذا كانــت الــدول العربيــة 
 المعتدلة بحاجة لمحفز فلسطيني من أجل محاربة اإلسالم الجهادي الذي يشكل رطرا على أنظمتها".

، مثــل أن حمــاس ستســتولي علــى الضــفة وســتطلق الصــواريخ وكــرر المســخول مــزاعم إســرائيلية قديمــة
إلـى حـين  ’الصـرا  إدارة’ إلـىباتجاه وسط إسرائيل وراصة على مطار اللد. وقـال إنـه "ينبغـي السـعي 

 استقرار الشرق األوسط وتربو موجة اإلسالم المتطرف".
زالـــت معارضـــتها وأضـــاف أن إســـرائيل ســـتتعامل اآلن مـــع الضـــفة وغـــزة بشـــكل مشـــابه "ولـــذلك فإنهـــا أ

للمصالحة الدارلية الفلسطينية ولحكومة الوحدة"، موضحا أن إسرائيل تضررت من حصـار غـزة أكثـر 
 مما استفادت منه ألن سكان القطا  أيدوا فصائل المقاومة بسبب معاناتهم من الحصار.

ه يعلـون، وأشار بن يشاي إلى أن جهاز األمن اإلسرائيلي، وبموجب تعليمـات مـن وزيـر األمـن، موشـي
بدأ يطبق االستراتيجية الجديدة، التي بموجبها إسـرائيل ال تحـاول تهدئـة الشـار  الفلسـطيني فـي الضـفة 
نما "فـي مـوازاة ذلـك، وبالوسـائل نفسـها تقريبـا، سـتمنع بـالمطلق أو تمديـد  ومنع اندال  انتفاضة فقط، وا 

ســرائيل لــيس فقــط  ستســمح لســلطة أبــو مــازن ببنــاء األمــد الزمنــي بــين جــوالت القتــال فــي جبهــة غــزة. وا 
نما مدى سلطته تدريجيا إلى القطا ".  مخسسات وقدرات فعالة على الحكم في الضفة، وا 

 وسيتم التعبير عن ذلك على أرض الواقع بواسطة "امتيازات وتسهيالت في التنقل تقدم لسـكان الضـفة
وبصـــورة تدريجيـــة لســـكان غـــزة أيضـــا، وبضـــمن ذلـــك تنقـــل المـــواطنين بـــين الضـــفة وغـــزة". لكـــن هـــذا 

 المسخول قال إن "القيود الوحيدة ستكون االعتبارات األمنية".
وذكر بن يشاي أن إسرائيل تعتزم تنفيذ هذه االستراتيجية من رالل تنسيق "إدارة الصرا " بين الجهات 

مة االحتالل اإلسرائيلية، يوءاف مردرايد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، التالية: منسق أعمال حكو 
رامــــي الحمــــد هللاد مبعــــوث األمــــم المتحــــدة، روبــــرت ســــري. وأضــــاف المحلــــل أن وضــــع االســــتراتيجية 
الجديدة أصبح ممكنا في أعقاب "المحادثـات الحميميـة والتنسـيق غيـر المسـبوق الحاصـل بـين إسـرائيل 

ـــدائرة السياســـية األمنيـــة فـــي وزارة األمـــن ومصـــر. كـــذلك يشـــارك  فـــي عمليـــات التنســـيق هـــذه رئـــيس ال
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وعلــى أثــر ذلــك ستســمح إســرائيل بإدرــال مــواد إلــى القطــا  لتنفيــذ أعمــال  اإلســرائيلية، عــاموس غلعــاد.
 إعمار غزة، ولكن هذا سيرضع للمراقبة وراصة اإلسرائيلية.

 11/11/4114، 48عرب 
 
 بجراحه في القدساستشهاد شاب من غزة متأثرا  

عاما( في مستشفى  31استشهد بعد ظهر اليوم الجمعة الشاب عرفات سهيل طافش ) الرأي:-غزة
 المقاصد بالقدس، مـتأثرا بجراح أصيب بها رالل العدوان اإلسرائيلي على قطا  غزة.

 وذكرت مصادر طبية أن الشاب طافش استشهد ظهر اليوم بعد معاناته من جراحه التي أصيب بها
على القطا ، حيث بترت قدمه من قذيفة  اإلسرائيليقبل شهرين في سوق الشجاعية رالل العدوان 

وبسبب شدة النزيف توقف قلبه وأصابه نزيف في المعدة، ومكث في غرف العناية المكثفة  إسرائيلية
 في مستشفى المقاصد.

11/11/4114، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 س القديمة ويمنع أعدادا كبيرة من الصالة في "األقصى"االحتالل يحاصر القد 

تواصل قوات االحتالل منذ الليلة قبل الماضية فرض حصار مشدد على البلدة  :وفا –القدس المحتلة 
ومنع جنود االحتالل المواطنين ممن تقل  القديمة في القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك.

وجه إلى األقصى ألداء صالة الجمعة، وذلك وسط إجراءات أعمارهم عن الرمسين عاما من الت
ما يشبه الثكنة العسكرية التي تغيب عنها كل مظاهر الحياة الطبيعية وتطغى فيها  إلىحّولت القدس 

 المظاهر العسكرية والشرطية.
ة وأدى عشرات المقدسيين صالة فجر أمس في الشوار  والطرقات القريبة من بوابات "األقصى" والبلد

القديمة، في الوقت الذي نصبت فيه قوات االحتالل متاريس حديدية قرب بوابات القدس القديمة، 
وبالقرب من بوابات الحرم القدسي للتدقيق ببطاقات المصلين، فيما نشرت المئات من عناصر 

 وحداتها الراصة على شكل دوريات  راجلة في شوار  البلدة القديمة المخدية إلى األقصى.
ساعات الصباح الباكر سيرت قوات االحتالل دوريات راجلة ومحمولة وريالة في الشوار  ومنذ 

إغالق محيط القدس القديمة، بتزامن مع  إلىالرئيسية المحاذية لسور القدس والبلدة القديمة، باإلضافة 
يق نصب حواجز عسكرية وشرطية في العديد من األحياء المتارمة لسور البلدة التاريري، ومع تحل

 منطاد )رادار استرباري( ومروحية في سماء المدينة لمراقبة حركة المصلين.
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ولفت مراسل "وفا" إلى أن قوات االحتالل تبرر إجراءاتها التعسفية هذه بذريعة ورود معلومات تظهر 
نّية المصلين الرروج بمسيرات كبرى من قلب األقصى عقب صالة الجمعة ضد سياسات االحتالل 

 بشكل مباشر. األقصى التي تستهدف
وأوضح المراسل بأن توافد الُمصلين باتجاه أقرب نقطة للمسجد اقصى أرذ بالتصاعد، وسط ارتفا  
وتيرة التوتر السائدة قرب بوابات القدس القديمة واألقصى، في ظل محاوالت متكررة من المواطنين 

ادات كالمية تحول بعضها إلى للتدافع بشكل جماعي لفتح الحواجز والتوجه إلى "األقصى"، وسط مش
مواجهات محدودة راصة في منطقتي باب العامود واألسباط، وفي حارة باب حطة الُمفضية إلى 

 الحرم القدسي.
11/11/4114 رام هللا الحياة الجديدة،  

 
 تضلل العالم تجاه جرائمها بالقدس "إسرائيل"بكيرات:  

، األقصىقسم المرطوطات والتراث بالمسجد  أكّد الدكتور ناجح بكيرات رئيس: راص -الرسالة نت
  أن االحتالل يجري عملية تزييف وتضليل تجاه جرائمه في مدينة القدس المحتلة.

المسجد األقصى  أبوابوذكر بكيرات في تصريح راص بـ"الرسالة نت"، أن االحتالل أغلق جميع 
وقال إن االحتالل تقوم  م.1467المبارك، وهي المرة الثانية التي تحدث منذ احتالل المدينة عام 

 بتضليل الرأي العام، وصواًل لتحقيق المشرو  اليهودي القائم على السيطرة الكاملة على المدينة.
ثالثة أعوام، ما أّدى  معنى منذوأشار إلى أن مدينة القدس تعيش ثورة بكل ما تعني الكلمة من 

ولفت إلى  جه االحتالل لهم لوائح اتهام.شرًصا يو  701آالف شاب في المدينة من بينهم  4العتقال 
 أن االحتالل شر  بنصب حواجز لمنع وصول الشباب إلى المسجد األقصى من أجل الصالة فيه.

11/11/4114، الرسالة نت  
 
 سلطات االحتالل تمنع عقد ندوة لدائرة شؤون المفاوضات في القدس 

« النشاشيبي للثقافة والفنون واألدب دار إسعاف»أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مخررا مركز 
الواقع في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وذلك لمنع انعقاد ندوة نظمتها دائرة شخون المفاوضات 

 «.تغيير طابع مدينة القدس»بمنظمة التحرير، لمناقشة دراسة بعنوان 
بالمستعربين،  واقتحمت قوات كبيرة من شرطة االحتالل ومرابراته وعناصر من قوات ما يعرف

 المركز وطلبت من القائمين عليه بمنع انعقاد الندوة، وسلمتهم قرارا بإغالق المركز في وقت الندوة.
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وأدان محافظ القدس عدنان الحسيني، هذا القرار التعسفي، مخكدا حق الفلسطينيين بالعمل في القدس 
لى رطى الراحل فيصل الحسيني، الشرقية التي أقرت كعاصمة للدولة الفلسطينية، ومواصلة السير ع

 والعمل على إعادة فتح المخسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية.
11/11/4114الدستور، عمان،   

 
 االعتراف بفلسطين إلى أوروباقيادات مسيحية فلسطينية يدعو  ثالثنداء من  

لالعتراف  أوروبا إلىاء وجه ثالثة مسخولين مسيحيين فلسطينيين امس ند: أ ف ب -القدس المحتلة 
 بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

من القدس، عاصمتنا المحتلة، نبعث برسالة عاجلة »وجاء في النداء الذي ورد عبر رسالة مفتوحة 
العدالة والسالم. ويشكل االعتراف بفلسطين  إلىرصوصًا: نتطلع  أوروباالعالم اجمع والى  إلى

 «.هذا الهدف إلىللتوصل  األولىمرحلة ال إسرائيلوترسيم حدود 
القدس للروم  أساقفةووّقع الرسالة بطريرك الالتين السابق في القدس ميشال صباح، ورئيس 

منيب يونان الذي  األسقف واألردنحنا، ورئيس الكنيسة اللوثرية في فلسطين  عطا هللا األرثوذوكس
ك الحالي لالتين في القدس فخاد طوال في هذا يرأس االتحاد اللوثري العالمي. ولم يرد اسم البطرير 

 إلىاستئناف المفاوضات، فيما ال نستطيع التوجه  إلىلقد مللنا من الدعوات »النداء الذي جاء فيه: 
 «.متواصل من احتالل غير مرغوب فيه إذالل إلىوتعرض شعبنا  اجنبيهكنائسنا بسبب سلطة 

المبادرات غير العنيفة »دعم  إلى أوروباعيًا ، دا «المقاومة واجب على المسيحيين» أنوأوضح 
 1467عبر االعتراف بدولة فلسطين بحدود عام  اإلسرائيلياالحتالل  إنهاءللفلسطينيين من اجل 

 «.( عاصمتها القدس الشرقيةاإلسرائيلي)قبل االحتالل 
11/11/4114الحياة، لندن،   

 
 دولي أصبح كارثيا والمطلوب تدخل لألسرىقراقع: الوضع الصحي  

المرضى في  األسرىوالمحررين عيسى قراقع ان وضع  األسرىقال رئيس هيئة شخون : رام هللا
سجون االحتالل هو وضع كارثي ومأساوي في ظل صمت دولي وعدم وجود إرادة دولية للضغط 

 الصحية وتقديم العالجات الالزمة لهم. األسرىعلى إسرائيل الحترام حقوق 
المحررين في محافظة رام هللا بمشاركة وفد من  األسرىزيارته عددًا من وجاءت أقوال قراقع رالل 
 الهيئة واألسرى المحررين.
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صابة عدد كبير منهم  وحذر قراقع من سقوط شهداء في صفوف المرضى نتيجة المعاناة الطويلة وا 
 األسرىوأوضح أن عدد المرضى في صفوف  بأمراض صعبة كالسرطان والشلل واألمراض الربيثة.

 أسير مريض. 1011يزداد بشكل كبير وبلغ العدد اإلجمالي ما يقارب 
وطالب قراقع مخسسات المجتمع الدولي وحقوق اإلنسان والدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف 

لزام إسرائيل بتقديم العالجات الالزمة  األسرىبالتدرل السريع للكشف عن مصير وحياة  المرضى وا 
 لهم.

11/11/4114 رام هللا ة،الحياة الجديد  
 
 تتعمد إلحاق األذى بالصحة النفسية لألسرى "إسرائيل"فروانة:  

أعرب األسير المحرر والباحث المرتص بشخون األسرى، عبد الناصر فروانة، عن بالغ قلقه : غزة
من استمرار سوء األوضا  الحياتية والمعيشية في سجون االحتالل وتدهور األوضا  الصحية 

لفلسطينيين، وتصاعد اإلجراءات القمعية بحقهم ما يلحق األذى بالصحة النفسية لعموم لألسرى ا
 األسرى ويتسبب ببروز العديد من أنوا  األمراض النفسية والعصبية لدى الكثيرين منهم.

نما  االحتجازوقال فروانة: إن إسرائيل لم تكتف بسوء ظروف  وتأثيراتها على الصحة النفسية، وا 
منظومة ممنهجة من اإلجراءات إلى إلحاق األذى بالصحة النفسية لألسرى الفلسطينيين، تتعمد وعبر 

فقادهم مظاهر ومعاني الصحة النفسية السليمة ما يشكل رطرا على حياتهم، وكان سببا في تدهور  وا 
 األوضا  النفسية للعديد من األسرى ونقصان أهليتهم أو فقدانها.

الصحة النفسية العالمي والذي يصادف العاشر من أكتوبر من  جاءت تصريحات فروانة هذه في يوم
 كل عام، إذ يحتفل العالم به إلذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية.

11/11/4114 رام هللا الحياة الجديدة،  
 
 عشرات اإلصابات باالختناق جراء قمع االحتالل مسيرة بلعين 

من المواطنين والمتضامنين األجانب باالرتناق، في قرية "األيـام": أصيب، أمس، العشرات  -رام هللا 
بلعين، غرب رام هللا، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدمو ، والرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، لقمع المشاركين بمسيرة القرية األسبوعية السلمية المناهضة 

 نصري.لالستيطان، وجدار الفصل الع
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وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، إن جنود االحتالل تصدوا بشراسة 
للمسيرة عند محاولتها التوجه ألراضي بلعين المهددة بالصادرة بالقرب من منطقة "أبو ليمون" التي 

ط والغاز المسيل تشهد كل جمعة انتشارا عسكريا مكثفا، باستردام الرصاص المعدني المغلف بالمطا
 للدمو  والقنابل الصوتية.

11/11/4114، األيام، رام هللا  
 
 إصابة العشرات باالختناق خالل مواجهات في كفر قدوم 

"األيـام": أصيب، أمس، عشرات المواطنين بحاالت ارتناق، في قرية كفر قدوم، شرق  -قلقيلية 
ل للدمو ، لقمع المشاركين في مسيرة القرية قلقيلية، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسي

األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح المدرل الرئيسي للقرية لمغلق منذ أكثر من 
 عامًا. 11

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في كفر قدوم، إن جنود االحتالل أطلقوا واباًل من قنابل الغاز 
وقو  عشرات حاالت االرتناق، واالرتناق  إلى أدىع المشاركين في المسيرة، ما المسيل للدمو  لقم

وأكد منسق المسيرة أن أهالي كفر قدوم ورغم موسم قطف ثمار  الشديد وجميعها عولجت ميدانيا.
بفتح الشار  المغلق  إالانهم ررجوا وبكل قوة ليقولوا رسالتهم الموحدة "ال ريار وال حل  إالالزيتون 

يق  اف االستيطان على أراضينا".وا 
11/11/4114، األيام، رام هللا  

 
 ارتفاع كبير في نسبة العائدات السياحية الفلسطينية ونجاح كبير لحمالت المقاطعة 

نشر "المكتب الفلسطيني للدفا  عن األرض ومقاومة االستيطان" اليوم : / رامي حيدر 41عرب 
ة للمنتوجات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والدارل حققت الجمعة، تقريًرا أكد فيه أن حمالت المقاطع

نجاًحا باهًرا، إضافة إلى تنامي قطا  السياحة الفلسطينية رالل عيد األضحى وزيادة عائدات 
 الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية في الضفة الغربية التي القت إقبااًل غير مسبوق.

ي أعلن عنها جيش االحتالل اإلسرائيلي للفلسطينيين رالل وجاء في التقرير أن رغم التسهيالت الت
عطلة العيد لزيادة الزيارات لألراضي المحتلة، وزيارات محدودة بين الضفة الغربية وقطا  غزة، لكم 
المواطنين الفلسطينيين في الدارل والضفة الغربية فضلوا السياحة واالستجمام في فنادق ومنتجعات 

 الضفة الغربية.
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ا أورده التقرير، شهد عيد األضحى هذا العام انتعاًشا في حركة السياحة الفلسطينية في ووفق م
قبال المواطنين والسواح على الفنادق والمنتجعات المحلية في الضفة الغربية، هذا  الضفة الغربية، وا 

شغال المزيد من الغرف، وتوفير المزيد من  اإلقبال أدى إلى ارتفا  نسبة العمل في الفنادق وا 
 الوظائف للفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.

على  واإلقبالتظهر نسبة االرتفا  في إشغال غرف الفنادق  أوليةوأصدرت وزارة السياحة أرقاًما 
والمراكز التجارية والمطاعم في مدن الضفة الغربية رالل عطلة عيد األضحى  السياحيةالمرافق 

 %11مقارنة مع  %01إشغال غرف الفنادق ارتفاًعا بنسبة  األريرة مقارنة بأعياد سابقة، حيث شهد
 رالل عطلة عيد األضحى العام الفائت. %30أثناء عيد الفطر الماضي و

وبحسب القناة العاشرة اإلسرائيلية، فإن نسبة المنتجات اإلسرائيلية في السوق الفلسطينية انرفضت 
دوان على قطا  غزة وبعده، وأن هذا بسبب حمالت المقاطعة التي انطلقت أثناء الع %01بنحو 

المواد الغذائية  إنتاجاإلسرائيلي، وقلًقا مزمًنا بدأ يراود شركات  لإلنتاجالمقاطعة رلفت ضرًرا كبيًرا 
 اإلسرائيلية بسبب حمالت المقاطعة.

11/11/4114، 48عرب   
 
 تفاصيل مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة تعلن"الخارجية" المصرية  

وزارة الرارجية المصرية أعلنت عن البيانات السياسية ، أن 11/11/4114، رام هللااأليام، ذكرت 
 عن مختمر القاهرة الدولي حول فلسطين ' إعادة إعمار غزة'، والذي سيعقد في القاهرة غدا.

وأعادت الوزارة في بيان، أمس، التأكيد على أن 'الهدف من المختمر الذي تستضيفه مصر بمشاركة 
سطين هو تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الذي تعرض لدمار كبير ورسائر فادحة على النرويج وفل

 المستويين المادي والبشري'.
وأضاف البيان: إن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي في المختمر بهدف تنفيذ وقف دائم إلطالق 

عادة النار في غزة وتحقيق االستقرار في األرض الفلسطينية ال بد أن يراعى أهمية ع ودة الردمات وا 
 اإلعمار دارل القطا  بشكل سريع.

وتابع: إن الدمار تسبب في تفاقم سوء األوضا  المعيشية، ولذا فإنه من الضروري تطبيق قرار 
وتفاهمات القاهرة لوقف إطالق النار، ورفع القيود اإلسرائيلية على درول  1161مجلس األمن رقم 
 قطا  غزة. إلىالسلع والبضائع 
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البيان أن المختمر سيهدف إلى تعزيز أسس وقف إطالق النار وتحسين آفاق الحل السياسي  وذكر
للصرا  عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسخوليتها بشأن إعادة تأهيل قطا  
لى قطا  غزة، باإلضافة  غزة، وتعزيز آلية األمم المتحدة القائمة الستيراد وتصدير البضائع من وا 

 لى توفير الدعم المالي الراص بإعادة إعمار القطا .إ
وأردف البيان: وستقدم الحكومة الفلسطينية رالل أعمال المختمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضا 
عادة اإلعمار للرمس سنوات المقبلة، وفي هذا الصدد يتعين على الدول  يتناول احتياجات القطا  وا 

 المالية رالل أعمال المختمر. المشاركة إعالن قيمة تعهداتهم
وأكدت وزارة الرارجية المصرية أن المختمر سيعد على مستوى وزراء الرارجية من الساعة التاسعة 

 فلسطينية. -نرويجية -صباًحا إلى السابعة مساء، وأن الدول العاقدة هي مصرية 
طاليا، الجامعة العربية، وأشار إلى مشاركة كل من: األمم المتحدة، االتحاد األوروبي، فرنسا، إي

 األردن، الرباعية الدولية، اليابان.
 وأضاف أن قائمة الدول المدعوة لحضور المختمر هي:

 : AHLCأعضاء لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية  -
استراليا، كندا، ألمانيا، الكويت، هولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، أسبانيا، السويد، تونس، 

 اإلمارات، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األميركية. تركيا،
 
 دول االتحاد األوروبي: -

النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، والدنمارك، استونيا، فنلندا، اليونان، 
 فاكيا، سلوفينيا.المجر، أيرلندا، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلو 

 
 دول الجامعة العربية: -

قطر، عمان، البحرين، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، العراق، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، 
 الصومال، السودان، اليمن.

 
 دول أخرى: -

 مكسيك.أيسلندا، سويسرا، الصين، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، ماليزيا، األرجنتين، ال
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 المنظمات والصناديق الدولية:
، والبنك الدولي، ومساعد األمين العام لألمم المتحدة للشئون اإلنسانية/ IMFصندوق النقد الدولي

، منظمة األمم المتحدة OCHAفاليري آموس، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية
، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين UNDPاإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة UNESCOللعلوم والثقافة
، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، والصندوق UNRWAالفلسطينيين

السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، والصندوق العربي للتنمية 
، والبنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق األمم االقتصادية واالجتماعية، وصندوق أبو ظبي للتنمية

المتحدة للطفولة واألمومة، وبنك االستثمار األوروبي، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
 والهالل األحمر، ومنظمة الصحة العالمية.

برئاسة النرويج ومصر  ر، أنأشرف الهو ، عن 11/11/4114، القدس العربي، لندنوأضافت 
وزير  31 وحواليسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي، وحضور الرئي
، يلتئم في القاهرة غدا األوروبيجون كيري، وكاثرين آشتون ممثلة االتحاد  األمريكيرارجية بينهم 

مليارات دوالر إلعادة بناء ما  6 حواليقطا  غزة، في مسعى لتوفير  أعمار إلعادةمختمر المانحين 
 .األريرمن آالف المنازل والمدارس والمستشفيات، في عدوانها  رائيلإسدمرته 

وفدا يمثلون دوال  71المتحدة بان كي مون  لألممالعام  األمين إلى إضافة أيضاويشارك في المختمر 
ودولية من بينها صندوق الغذاء العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي  إقليميةومنظمات 

 وك التنمية اإلسالمية والعربية.وبن "األونروا"و
 
 للجيش المصري إذا فكر في عبور آخر "إسرائيل" مصيدةهآرتس: قناة السويس  

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مشرو  قناة السويس الجديدة، سيحقق العديد من الفوائد لدولة 
ناسبة ذكرى حرب إسرائيل. وأوضحت الصحيفة، في مقالها المنشور عبر موقعها اإللكتروني، بم

أكتوبر، أن من أبرز هذه الفوائد التي تجنيها إسرائيل من القناة الجديدة، هو أنها صنعت سدا مائيا 
مستحياًل. وأكدت أن أي هجوم  1473جديدا يجعل تكرار عبور الجيش المصري كما حدث في 

يسهل اصطياد القوات  للجيش المصري يستلزم عبور القوات لقناة السويس األولى ثم الثانية، وهو ما
 بين القناتين في حالة التفكير في العدوان على إسرائيل، على حد وصفهم.

 11/11/4114ر، الشعب، مص
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 مصري نحو إعمار غزة -سباق إسرائيليتقرير:  
وضعت الحرب اإلسرائيلية األريرة على قطا  غزة أوزارها، لكن الحياة لم تعد إلى المدينة : سيناء

كما كان مطلوبا ومتوقعا. فهناك حرب أررى تدار على شروط إعادة اإلعمار، « المحاصرة فعال»
 لكنها وصلت أيضا إلى تفاصيل اإلعمار.

منذ ما قبل الحرب، كانت عمليات نقل مواد البناء والمعدات ذات العالقة شبه متوقفة من رالل 
ن كان سبب المنع سياسيا، فإنه عاد بالرسا رة الفادحة على الشركات معبر رفح المالصق لمصر، وا 

المصرية التي كانت موادها تصل إلى السوق الغزية، وراصة اإلسمنت الذي كان يعرف باسم 
، نسبة إلى المصانع التابعة للقوات المسلحة المصرية، فضال على شركات «اإلسمنت العسكري»

 أررى راصة.
شركة تقودها شركة  11مل نحو بأن هذا المنع أدى إلى توقف ع« األربار»وتفيد مصادر تجارية لـ

أبناء سيناء للتنمية واالستثمار الحاصلة على عقود حصرية من هيئة اإلعمار ووزارة األشغال 
الفلسطينية لتزويد غزة بمواد البناء، علما بأن الشركة حصلت على كل الموافقات األمنية بعد ارتيارها 

 «.كيان يضم كل أطياف المجتمع السيناوي وشركاته»ألنها 
عائلة يعتمد درلها على العمل في هذا المجال، لكنهم  1111كذلك أوضح مشرفو الشركات أن نحو 

ال يزالون ينتظرون رغم تأكيدهم أنهم حصلوا كل الموافقات من الجهات األمنية. وتقدر مصادر من 
مار، دارل بعض الشركات التأرير الجاري بسبب انتظار حسم قرار الجهة التي ستتولى قضية اإلع

، «شركات إسرائيلية تسعى إلى الفوز في عملية إعمار غزة بدال عن الشركات المصرية»إذ إن هناك 
مشيرة إلى أن األريرة كانت قد حصلت على موافقة السلطة الفلسطينية واألجهزة المصرية للعمل في 

منها قبل توقف  مليون دوالر، وأدرلت جزءا 011مشاريع إعمار سابقة عبر المنحة القطرية البالغة 
 إدرال مواد البناء عبر المعبر.

في السياق، أوضح موسى المنيعي، وهو عضو في مجلس إدارة إحدى الشركات، أنه بعد تحريهم 
عن سبب العرقلة تبين أن إسرائيل ترفض إدرال مواد البناء عبر معبر رفح، وتضغط على مرتلف 

د الشركات اإلسرائيلية بالتنسيق مع بعض على أن تورد الموا»الجهات إلدرالها من معبر آرر 
 «.شركات السلطة

في المقابل، أفاد مصدر أمني مسخول في معبر رفح البري بأنهم مستعدون تقنيا إلدرال هذه المواد، 
لكنهم في انتظار موافقة الجهات المترصصة. وشدد المصدر، الذي رفض عرض اسمه، أنهم ال 

 «. ردنا من القاهرة مباشرة وتحديدا من إدارة األمن الوطنيوفقا للتعليمات التي ت»يعملون إال 
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وعن قبول التعامل مع المنحة القطرية لإلعمار، أوضح رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء، عبد 
هللا قنديل، أن الدوحة حصلت على استثناء بإدرال المواد ذات الصلة بمشرو  إعمار غزة عبر معبر 

، وهي أيضا 1111ار المساعدات التي جرى إقرارها عربًيا منذ عام بصفتها تدرل في إط»رفح 
ورأى «. حصلت من الغرفة التجارية على كل الموافقات، لذلك ال يوجد أي مبرر لمنع درولها حاليا

عالمات »غير مفهوم ووراءه « لغز»أن توقف إدرال مواد البناء « األربار»بدوي، في حديث مع 
 «.استفهام

 11/11/4114، األخبار، بيروت
 
 في نيويورك بارتكاب أخطاء مهمة ويطالب بمحاكمة جديدة نيبروكلالبنك العربي يتهم محكمة  

 بروكلين محكمة أدانته أنالبنك العربي، ومقره األردن، بمحاكمة جديدة بعد  أ.ف.ب: طالب-نيويورك
وثيقة  أفادت، حسبما اإلسالميفي نيويورك في أيلول الماضي بتمويل حركتي حماس والجهاد 

 قضائية أمس.
 تهمة. 14البنك بـ  أدانتوكان هيئة محلفين شعبية مكونة من سبع نساء وثالثة رجال 

تعليمات غير صحيحة لهيئة المحلفين تزيح المسخولية عن  أعطتالمحكمة " أنويخكد البنك 
الت هيئة مهمة لمداو  إثباتتدعم مطالبهم واستبعاد عناصر  أساسيةالمشتكين في تقديم عناصر 

 المحلفين".
"وبالتالي، يجب صدور األمر بمحاكمة جديدة". وقدم محامو البنك طلبا بهذا الرصوص  وأضاف

 للمحكمة ذاتها.
ومثل البنك منذ منتصف آب أمام محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 

في  1114و 1111داء بين هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعت أميركي 311
 وقطا  غزة والضفة الغربية. إسرائيل

دوالر بواسطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل أسرة ألشراص نفذوا  0311والبنك متهم بدفع 
"هجمات انتحارية". ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة 

المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين  أن أكدف. لكنه السعودية التي لديها حسابات في المصر 
 هذا المال استردم لتمويل هجمات. أنوال شيء يثبت تاليا  إرهابيةعلى أي الئحة 

 11/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 أعداؤنا"جمعة الصهاينة "تخرج في  في األردن الطفيلة أحرارحراك  

 إلىالمسجد الكبير ظهر اليوم الجمعة  أمامطفيلة مسيرة انطلقت من ال أحرارنظم حراك : صالح براء
ومحاربة الفساد وتحرير  باإلصالحدار المحافظة تحت شعار "جمعة الصهاينة أعداخنا" طالبت 

 .األقصى
المشرو  الصهيوني في فلسطين  أنالطفيلة "  أحراروجاء في البيان الذي صدر عن لجنة حراك 

وعسكريا ولوجستيا من دول كبرى مثل بريطانيا والواليات المتحدة وفرنسا والتي  الذي تلقى دعما ماليا
 رأت في الدولة العبرية التي يطمع الصهاينة إلنشائها في فلسطين حماية لمصالحهم في المنطقة. 

الحل العادل للقضية  أولهماأن القضاء على العنف والتطرف بجميع أشكاله يتطلب أمران  وأوضح
نهاء هذا االحتالل الغاشم وبأسر  وقت وثانيهما يجب أن يحصل شعوب هذه المنطقة الفلسطيني ة وا 

على الحرية والعدالة االجتماعية والتوزيع العادل للثروات والديمقراطية الحقيقية ال الشكلية عندها فقط 
 يتم القضاء على كل دوافع العنف والتطرف.

الغاصب )صفقة الغاز( وانه يجب أن نحترم أنفسنا  واستنكر الحراك الصفقة "المشبوهة مع الكيان
 وان تلغى ويلغى جميع أنوا  التعاون مع هذا العدو المجرم.

 11/11/4114السبيل، عمان، 

 

عادة إعمار غزة ناصر   جودة: ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وا 
في اجتماعات لجنة  نياألردترأس وزير الرارجية وشخون المغتربين ناصر جوده الوفد  :بترا–بروكسل
 في بروكسل. األول أمسالمشتركة الحادية عشرة التي انعقدت مساء  األوروبية األردنيةالشراكة 

السياسي واالقتصادي التي تنفذها المملكة  اإلصالحفي برامج  األردنية اإلنجازاتواستعرض جوده 
، مشددا على اإلقليميةاحة التطورات على الس أرركما استعرض  الثاني. عبد هللابقيادة الملك 

غزة ووقف المستوطنات  إعمار إعادة وأهميةالفلسطينية  لألراضي اإلسرائيلياالحتالل  إنهاءضرورة 
في المسجد  األريرة األحداث إلىاالستفزازية في القدس الشريف، مشيرا  اإلسرائيلية واإلجراءات

التي تنتهك  واإلجراءات ألحداثاالقاطع والشديد لهذه  األردن. وعبر جوده عن رفض األقصى
ضرورة الوقف  علىواكد  والمقدسات. األقصىالقوانين الدولية وتشكل اعتداء صاررا على المسجد 

 التي تقوض عملية السالم برمتها. اإلجراءاتالفوري لهذه 
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والتصرفات التي تشكل ررقا لجميع القوانين  اإلجراءاتلم ولن يسكت على هذه  األردن أنوقال 
 الدولية. واألعرافتفاقيات واال

 11/11/4114الرأي، عمان، 

 

 

 جنوب لبنان  تستخدم "العنقودية" في "إسرائيل" 
 "إسرائيل"ذكر موقع "واال" العبري أن قوات "اليونيفيل" رفعت تقريرًا إلى األمم المتحدة تّتهم فيه 

 لثالثاء الماضي.حزب هللا" في جنوب لبنان بقنابل عنقودية يوم ا“لـ بضرب أهداف تابعة 
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن الموقع قوله إن قوات "اليونيفيل" رصدت موقع إطالق القنابل، 
وكذلك عشرات المواقع، التي تعّرضت للهجوم اإلسرائيلي، وأدى إلى حدوث دمار كبير في هذه 

دد القنابل األهداف، التي يقع معظمها في منطقة مزار  شبعا. وأوضح الموقع أن إجمالي ع
 قنابل في الدقيقة الواحدة. 3قنبلة بمعدل  13العنقودية، التي ُأطلقت بلغت 

 11/11/4114السفير، بيروت، 

 
 البرلمان العربي يشارك في مؤتمر المانحين لغزة بالقاهرة 

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، اليوم الجمعة، مشاركته : مراد فتحي -القاهرة 
أكتوبر الجاري، والذي سيبحث سبل دعم غزة  11مختمر المانحين لغزة المنعقد بالقاهرة في في 

عادة إعمارها من الدمار الذي لحق بها جراء العدوان اإلسرائيلي األرير.  وا 
 11/11/4114، الشرق، الدوحة

 
 البرلمان العربي يدين اقتحام قوات االحتالل لباحات المسجد األقصى 

دان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي عملية االقتحام   للمسجد أ: وام -المصدر
األقصى المبارك التي قام بها عضو الكنيست المتطرف موشيه فيغلن رفقة أعداد من المستوطنين 

صابةوقوات االحتالل الصهيوني وما ارتكبته تلك القوات من اعتداءات على المصليين  العشرات  وا 
س البرلمان العربي إن عملية االقتحام األريرة المستفزة لمشاعر ماليين المسلمين وقال رئي منهم.

واصفا اقتحام قوات االحتالل  واإلسالميةحول العالم هي اعتداء صار  على المقدسات العربية 
صابةالصهيوني لباحات المسجد األقصى واالعتداء على المصلين وضرب  العشرات منهم  وا 

 بالجريمة المستفزة.
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وفي نفس السياق أكد الجروان أن البرلمان العربي يرفض بشدة كافة محاوالت االحتالل لتهويد 
المسجد األقصى أو تقسيمه زمانيا أو مكانيا، مشيرا إلى المرطط الصهيوني الجديد لتقسيم المسجد 

يونية للحذر من المرططات الصه واإلسالميةودعا رئيس البرلمان العربي األمة العربية  األقصى.
مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسخولياته تجاه رد   إفشالهالتهويد المسجد األقصى والعمل على 

التصرفات الصهيونية الهوجاء والتي ترترق كافة المعاهدات واالتفاقات وتهدد مساعي السالم في 
 المنطقة. 

 11/11/4114، البيان، دبي
 
 ائيلي سيلفان شالوم على الفيسبوكسر اإلوزير ال"فيروس من المغرب" يخترق صفحة  

"نحن من ارترق هذه الصفحة"، هذا ما كتبه مرترقون أسموا أنفسهم "فيروس من المغرب" على 
صفحة وزير البنى التحتية، المياه والطاقة وتطوير النقب والجليل في الحكومة اإلسرائيلية، سيلفان 

 موقع الفيسبوك. رشالوم، عب
الشرصية وكتبوا منشورات في حسابه تخكد االرتراق، كما وردوا على  وغير المرترقون صور شالوم

الكثير من الرسائل التي وردت للصفحة باللغتين العربية والعبرية، معيدين إلى الساحة حرب السايبر 
عنها في العالم العربي وطالت المئات من  أعلنالتي هدأت في األشهر األريرة بعد آرر هجمة 

 ة.المواقع اإلسرائيلي
 11/11/4114، 48عرب

 
 غزة خطوة هامة على طريق سيطرة على القطاعبلحكومة الفلسطينية ااجتماع اإلدارة األميركية:  

أكدت اإلدارة األمريكية أن الحل الوحيد للوضع القائم في قطا  غزة يمكن : عبدالقادر فارس -غزة 
اسم الرارجية األمريكية جين ساكي، بسيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على القطا . وأكدت الناطقة ب

الفلسطينية عقب اجتماعها األرير للمرة  "التكنوقراط"على موقف اإلدارة األمريكية الداعم لحكومة 
األولى في قطا  غزة. واعتبرت واشنطن عقد اجتما  للحكومة الفلسطينية في غزة رطوة هامة على 

الوحيد للوضع القائم في القطا  ويسمح طريق سيطرة السلطة على القطا ، والذي يشكل الحل 
 بإعادة إعمار قطا  غزة.

وأكدت بأن بالدها تعتبر مختمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة األحد القادم فرصة للعديد من 
الدول للمساهمة في إعادة إعمار قطا  غزة، مخكدة على موقف بالدها الداعم لهذا المختمر 
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ان قطا  غزة، والذي يشمل السكن والمياه والكهرباء والعديد من القضايا واستعدادها لتقديم الدعم لسك
 األساسية األررى لسكان قطا  غزة. 

 11/1/4114، عكاظ، جدة
 
 دولة تؤيد االعتراف بعيد الغفران اليهودي عطلة رسمية لألمم المتحدة 34 :األمم المتحدة 

جان فيكتور  لألمم المتحدة جمعية العامةأكد المتحدث باسم رئيس ال: عبد الحميد صيام -نيويورك 
اليهودي عيدا  "عيد الغفران"دولة تطالبه بجعل يوم كيبور  31نكولو أن لديه اآلن رسالة تحمل تواقيع 

 ."القدس العربي "جاء ذلك في معرض رده على سخال لـ رسميا لألمم المتحدة.
متحدة المبادئ األساسية التي تقوم عليها، إننا نخمن بضرورة أن يعكس تقويم األمم ال"وتقول الرسالة: 

وهي التعايش والعدالة واالحترام المتبادل. إننا نحث األمم المتحدة على تصحيح هذا الرلل في 
 ."المساواة واالعتراف بأقدس أيام الديانة اليهودية

ا كان عندما يحين الوقت ستعرض الرسالة على الدول األعضاء وهم من يقررون ما إذ"وقال نكولو 
هناك ضرورة العتماد يوم كيبور عطلة رسمية أم ال. وكل ما أستطيع تأكيده اآلن هو أن الرسالة 

 ."موجودة في مكتب رئيس الجمعية
ومن بين الدول التي وقعت الرسالة ألبانيا، وأندورا، وجزر البهاماس، وكندا، وكوستاريكا، وقبرص، 

ثيوبيا، وغواتيماال، وهندوراس ، وساحل العاج، ومالوي، وبنما، ورواندا، وجزر سيشل، والسلفادور، وا 
 والفلبين، وجنوب السودان، وتوغو، وأوروغواي، وغرانادا وسورينام.

 11/11/4114، القدس العربي، لندن
 
 مؤتمر مساعدة غزة قد ال يفي بالمبلغ الذي يسعى الفلسطينيون إليه مسؤولون أمريكيون: 

سخولون أمريكيون كبار تشككهم يوم الجمعة في أن يفي أبدى م: أحمد صبحي رليفة -واشنطن 
مختمر دولي للمانحين سيعقد في القاهرة يوم األحد بطلب الفلسطينيين بالكامل بالحصول على أربعة 

 01بناء قطا  غزة بعد تدميره رالل حرب استمرت  إلعادةمليارات دوالر من تعهدات المساعدات 
 يوما بين إسرائيل وحركة حماس.

أن نقول إن هناك تساخالت جادة  األنصافل مسخول بوزارة الرارجية األمريكية للصحفيين "من وقا
يثيرها المانحون" مشيرا إلى مراوف من "العودة إلى هنا وفعل نفس الشيء من جديد رالل عام أو 

 هذه الدائرة. إنهاءعامين" مالم يتم 
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بناء مع توفير دول الرليج معظمها وتقديم ال إلعادةوتوقع أن يسفر المختمر عن "مساهمات كبيرة" 
 مساهمات "ذات مغزى ومالئمة" أيضا. واألوروبيينواشنطن 

 ما إذامليارات )دوالر( أو  أربعةكان أحد يعتقد أننا سنصل إلى  ما إذاولكن المسخول قال "ال أعرف 
 كنا نحتاج لمثل هذا النو  من التعهدات اآلن."

 11/11/4114، وكالة رويترز لألنباء
 
 يجدد مطالبته بضرورة إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين األوروبياالتحاد  

عبر االتحاد األوروبي أمس الجمعة، مجددا عن قلقه البالغ بشأن الوضع في : وفا –بروكسل 
 األرض الفلسطينية في أعقاب النزا  األرير في قطا  غزة.

 11ص عملية السالم عقب االجتما  الـبرصو  األوروبيجاء ذلك في بيان صدر عن االتحاد 
 لمجلس الشراكة األردني األوروبي ببروكسل.

وجدد االتحاد دعوته إلى جميع األطراف المعنية إلى االلتزام بوقف إلطالق النار دائم على أساس ما 
 آب الماضي. 16ليه في إتم التوصل 

الوضع اإلنساني الكارثي في قطا  غزة ال يزال يشعر بالقلق إزاء  األوروبيوقال البيان: إن االتحاد 
 وراصة ظروف السكان المشردين، مشيدا بالتضامن األردني في هذا السياق.

وأضاف أن الوضع في قطا  غزة يجب أن ينظر إليه في سياق أوسع لعملية السالم في الشرق 
ين، تعيشان جنبا األوسط وآفاق السالم الشامل على أساس إقامة دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسط

 إلى جنب في سالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
، 1467وتابع االتحاد األوروبي: إن قطا  غزة يشكل جزءًا ال يتجزأ من األرض المحتلة عام 

وسيكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وعليه يجب أال ينظر إلى الوضع في قطا  غزة 
رات األوسع على األرض التي ما زالت تزيد من صعوبة الوصول بشكل منفصل عن التحديات والتطو 

 إلى حل الدولتين وتحقيقه.

 11/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
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 " بسيناء وتجنيد المصريين وتكليفهم بمهام أمنية وعسكريةالموسادعمل " عنتقرير صهيوني  

همال القرى الحدودية، جعل الجز  يرة نقطة عمل استخبارية ضد حماس غياب الدولة المصرية، وا 
 في غزة

أكدت أوساط استربارية صهيونية أّن األجهزة : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
األمنية كثفت عملها في شبة جزيرة سيناء، فور سقوط جهاز أمن الدولة، التابع لوزارة الدارلية، 

متتالية، والمعروف بالممارسات سيئة السمعة مع  عقود 3الممثل الوحيد للدولة المصرية على سيناء
الملف السيناوي، في محاوالته للحد من الجماعات الدينية، ومهربي األسلحة بتطبيق سياسة العنف 
على كافة أهالي سيناء، وقد بدأت هذه الّتدّرالت فور شعورهم بالقلق من تحّركات الجماعات 

في المناطق الحدودّية المالصقة ألراضيهم، من منطلق  المتشّددة دينّيًا في شبه الجزيرة، رصوصاً 
 رفع األذى عن أمنهم قبل حدوثه.

، فوج  السيناويون بحالة من االستنفار من قبل جهازي 1111وأضافت: فور اندال  ثورة يناير 
الموساد والشاباك، وتعّرض كثير منهم للتحقيق بشكل مكّثف، وللحبس االنفرادّي، وللمزيد من 

ات والضغوط النفسّية في سجون "إسرائيل"، وكانوا يسألون عن أدّق تفاصيل حياتهم في العقوب
المنطقة الحدودّية، ونشاط المتشّددين، ومن له صلة بالتّنظيمات الدينّية المعادية لـ"إسرائيل"، ومهّربي 

 األسلحة إلى حماس في غزة.
ّفذتها مجموعة تابعة لتنظيم "أنصار بيت وفور تلّقي "إسرائيل" ضربة قاسية في عملّية إيالت التي ن
كلم، اّتجهت االستربارات الصهيونية  111المقدس"، بعد تسّللها الحدود المشتركة مع سيناء بطول 

مباشرة لتجنيد عناصر نشطة من محيط العناصر في القرى والتجّمعات السكنّية الصحراوّية 
 ت في عمق سيناء.المالصقة لـ"إسرائيل"، في محاولة لصّد ووقف الضربا

مع العلم أن مناطق تجنيد العمالء المصريين للموساد تتركز في المناطق الحدودّية الرطرة لسيناء، 
حيث تظهر كيفّية عمل الموّساد في تنظيم عناصرها وتجنيدهم، وطرق جمع المعلومات، وماهية 

العاملين في شبكات الّتهريب، فإّن العملّيات التي تنّفذ، ووفقًا للمعلومات الميدانّية من األهالي وبعض 
الموّساد لجأ لتجنيد رلّيات من العاملين في تهريب السجائر والمرّدرات عند الحدود، عن طريق 
اعتقال بعض العناصر أثناء عملّيات الّتهريب، وتهديدهم بالعقوبات المرتفعة ومحاكمتهم بتهم تنفيذ 

العمل على جمع المعلومات المطلوبة، وفي حال  عملّيات دارل "إسرائيل" في حال لم يوافقوا على
 موافقتهم يتلّقون مبالغ مالّية وردمات طائلة.
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ويوضح أحد المهربين التفاصيل عن الردمات المغرية التي تقدم لشباب المنطقة، راصة من يعمل 
في مجال التهريب على رط الحدود، قائال: اتصل بي ضابط موساد وله أسم حركي أبو سويلم، 

ب مني بعض المعلومات عن العناصر التي تنتمي للسلفية الجهادية في قرى "المقاطعة والظهير وطل
كيلو بودرة كوك رام، وبسعر  11والمهدية وسادوت والمسورة"، مقابل أن يسهل لي عملية تهريب 

مرات،  11مدعم من دارل "إسرائيل" إلى سيناء، وأربرته بالرفض، وحاول االتصال بي أكثر من 
 م باالتصال ببعض المهربين الذين أعرفهم ومنهم من وافق.وقا
 

 عمليات هجومية
حسب شرصيته، فهناك من يعرض عليه مبلغ من  بإغراءاتويضيف: الموساد يدرل لكل شرص 

دوالر شهريا، والدرول لـ"إسرائيل" عبر الحدود في أي وقت، والجلوس في فنادق  1111-1111
ات، معظمهن يعملن في الموساد، أما من يقدم لهم ردمات فاررة في تل أبيب مع نساء يهودي

لوجستية في عملية اغتيال بعض المطلوبين في تنفيذ عمليات هجومية ضد "إسرائيل"، فقد يحصل 
 ألف دوالر. 11على مبالغ مرتفعة تصل 

ت وبعد ذلك، اّتجه جهازا الموّساد والشاباك لتوسيع دائرة شبكات التجّسس بإعطاء مهّمات لشبكا
المهّربين بإغراء الشباب العاطل في المناطق الحدودّية، رصوصًا من أقارب العناصر الجهادّية 

ومحاولة تجنيدهم من رالل اإلغراءات المالّية، أو عن طريق إيقاعهم في شبكات  للتنظيمات،التّابعة 
فيذ مهّمات تضعها الّتهريب، والقبض عليهم من قبل "إسرائيل"، واإلفراج عنهم في حال وافقوا على تن

 أجهزة االستربارات.
وقال شاب من قرية "المقاطعة"، الواقعة على مقربة من الحدود جنوب رفح: إحدى المهّمات التي 
نّفذها أحد أبناء المنطقة، إغراق المنطقة بشرائح االّتصاالت القادمة من "إسرائيل"، عن طريق أحد 

وبعد فترة، تّم اكتشاف أّن المهّرب الذي أمّده بالشرائح،  المهّربين، بعد أن أقنعه بجني األرباح وحده،
يعمل لدى شبكات الموّساد، وأّن تلك الشرائح الموّزعة على األهالي زرعت فيها راليا إلكترونّية 
بقصد التجّسس، وجمع المعلومات من المكالمات الهاتفّية، وأّكد أّن كّل المناطق الحدودّية تعتمد على 

 ت الصهيونية لغياب تغطية الشبكات المصرّية عن مناطقهم.شبكات االّتصاال
ولم تكن هذه الشبكات الصهيونية المنتشرة في المنطقة، مجّرد هواتف مراقبة فحسب، بل تّم تنظيم 
بعض الشّبان الذين ترى فيهم أجهزة االستربارات الكفاءة لتنفيذ بعض المهّمات، عن طريق تحليل 

ّقتها حول تحّركات الجهادّيين، أو حركات تهريب وتجارة األسلحة الحديث، ومدى المعلومات، ود
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المّتجهة إلى غّزة، على حّد تأكيد أحد الشّبان الذين تعرضوا إلغراءات من قبل الموّساد هاتفّيًا، بناء 
 على مكالمات سّجلت له، وأوضحها له ضابط الموّساد.

الشاب: كنت أتحدث مع ابن عمي من وعن تفاصيل المكالمة التي حددها ضابط الموساد، يقول 
الهاتف المزود بشريحة أورانج الصهيونية، وأقول له أن فالن أبن فالن من شلة الذقون كان بيجري 

إلى أحد عناصر الجماعات الدينية،  إشارةورا مدرعات الجيش بالبكاسيه والعساكر بتشرد، في 
شرود يعني الهروب في اللهجة المحلية والبكاسيه نو  من أنوا  األسلحة الرشاشة المتوسطة، وال

الدارجة بين األهالي، وطلب مني ضابط الموساد أن أربره أين يعيش من ذكر أسمه في المكالمة 
دوالر، فقمت بإغالق الهاتف في وجهه، وكسر شريحة  4111وتحركاته، مقابل الحصول على 

 الهاتف.
اصر التي تّم تجنيدها في المنطقة الحدودّية، كما أّن إحدى أهّم المهّمات التي نّفذت عن طريق العن

زر  راليا إلكترونّية دارل أسلحة كانت معّدة للّتهريب لحماس في غّزة، بقصد تتّبع مرازن األسلحة 
وضربها الحقًا، وبعض تلك العملّيات كشفتها الحركة، وتم اغتيال العديد من العناصر المنتمية 

 للجماعات المسّلحة في سيناء.
أهالي القرى الحدودّية، الذين يطلقون على أنفسهم "قرى الّنار"، أّنهم ضحّية إهمال األنظمة وأّكد 

المصرّية المتعاقبة، التي تحرمهم من أقّل حقوقهم في الحصول على مياه الشرب على أقّل تقدير، 
اطر ورفع وغياب كّل الردمات وانتشار البطالة والفقر، مّما يجبرهم على العمل في الّتهريب والمر

معّدالت ابتزاز الشّبان سواء أكانوا من األجهزة االسترباراتّية الدارلّية والرارجّية أم من الجماعات 
المسلحة، والعمل في الممنوعات، وكل ذلك يعني أن سيناء تتجه إلى واقع أشّد ظالمًا، رصوصًا مع 

 تزايد أعداد الاّلعبين في شبه الجزيرة المنتهكة.
 األمني موقع تيك ديبكا

 9/11/4114، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3179الترجمات العبرية 
 
 الخطابما بعد  

 عوني صادق
بعد الرطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتها التاسعة 

ر الحديث في األوساط الفلسطينية والستين، و"ثورة" شركائه "اإلسرائيليين" واألمريكيين عليه، استم
حول "الرطة" التي يفترض أن تبدأ بتقديم مشرو  إلى مجلس األمن ينتهي بصدور قرار يحدد سقفًا 
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وألن  .1467زمنيًا إلنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو/ حزيران 
ت الواليات المتحدة السلطة الفلسطينية بأنه ال "الفيتو" األمريكي جاهز إلسقاط المشرو ، حيث أبلغ

فائدة من تقديمه، أصبح من الضروري التفكير في الرطوة التي تلي ذلك، وهي، كما حددها الرئيس 
عباس، االنضمام إلى المنظمات الدولية، فضاًل عن التهديدات بإعادة النظر في كل عالقات السلطة 

 السلطة.ترلي عن "اتفاق أوسلو" وحل ب"إسرائيل"، وهو ما وصل إلى مشارف ال
ويستوقف المراقب، قبل أن نلج إلى "الرطة" التي يدور حولها الحديث، أمران: األول، أن هذه ليست 

المفاوضات التي كثيرًا ما وصفتها بالعبثية،  النار علىالمرة األولى التي تفتح فيها السلطة الفلسطينية 
بال سلطة"، وال هي المرة األولى التي اتهمت فيها "الراعي وال على "اتفاق أوسلو والسلطة التي 

ذا رأى البعض أن الرطاب في الجمعية العامة جاء نتيجة ل "يأس" الرئيس  باالنحياز.األمريكي"  وا 
من المفاوضات وراعيها والشريك فيها، فإنه سبق له أن أعلن عن هذا "اليأس" أكثر من مرة، وبطرق 

الحديث بعد كل مرة عن "فرصة أريرة"! وحتى الرطاب "التاريري" في  وفي مناسبات عدة، ثم عاد
الجمعية العامة، انطوى على "فرصة أريرة" للمفاوضات، ولكن هذه المرة مشروطة بقبول مشرو  

 القرار المنوي تقديمه لمجلس األمن!
اية طريق طويلة األمر الثاني، أن االنضمام إلى "المنظمات الدولية"، على أهميته، ليس أكثر من بد

تحتاج إلى جهود كبيرة حتى يصبح ممكنًا معها الوصول إلى نتيجة، ما يعني أن الرطوة ليست 
مضمونة أو سريعة النتائج، ما دامت تعتمد فقط على "إقنا  وكسب" الرأي العام العالمي ودوله، وما 

ن تقدمها المقاومة دامت "منزوعة الدسم"، أي ما دامت "الرطة" تستبعد المساهمة التي يمكن أ
المسلحة، إذ أكد الرئيس عباس في تصريحاته األريرة نفسها، والتي تضمنت التهديدات كلها، أنه لن 

 يسمح ب"إطالق رصاصة واحدة"!
ال نقول ذلك تشاخمًا، بل تقرير واقع عرفناه وعشناه جميعًا على جلودنا منذ نحو نصف قرن، وحتى 

المتحدة ل"الفيتو"، ومر مشرو  القرار نفسه باإلجما ، فنحن لم ننس فحتى لو لم تلجأ الواليات  اليوم.
( واللورد كرادون وأل التعريف ورحالت غونار يارينغ المكوكية وما 141قرار مجلس األمن رقم )

لكنا لو  .1473بعدها، والتي انتهت بحرب أكتوبر/تشرين األول )التي تمر ذكراها هذه األيام( 
لجأت الواليات المتحدة إلى "الفيتو، وانتقلت السلطة الفلسطينية إلى الرطوة تعامينا عن ذلك كله، و 

 1467التالية ومراطبة الرأي العام العالمي ودوله، لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ،
ولنأرذ الموقف األوروبي الحالي نموذجًا، إذ فرحت السلطة بتصريح  معروفة.فالنتيجة تكاد تكون 
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يطاليا، وأعربت سويدي قال  إنه سيعترف بالدولة الفلسطينية، وتبعته تصريحات مماثلة من فرنسا وا 
 ذلك.السلطات "اإلسرائيلية" عن "قلقها" إزاء 

لندقق قلياًل في تلك التصريحات، لنتأكد أنه ليس في المواقف األوروبية جديد، وأن هذه المواقف لم 
التي وفرت الوقت المطلوب للحكومات "اإلسرائيلية"، تررج من دائرة التالعب، وسياسة رلق األوهام 

فبعد رطاب الرئيس عباس، صادقت  الماضية.لتضاعف االستيطان الذي تحقق في السنوات 
الحكومة "اإلسرائيلية" على بناء مساكن جديدة في القدس، وقد "أغضب" ذلك الواليات المتحدة، 

فيه هذه "الرطوة"، وجاء في البيان: "هذه رطوة وقد صدر عن األرير بيان دان  األوروبي.واالتحاد 
جديدة ضارة جدًا، وتقوض أفق حل الدولتين، وتشكك بالتزام "إسرائيل" بالحل السلمي التفاوضي مع 
الفلسطينيين"! وأضاف البيان: إنه ال يمكن حل النزا  إال عندما يمتنع الطرفان عن العمليات أحادية 

رض"، مّذكرًا بأن "االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود ما الجانب التي تغير الواقع على األ
 بما فيها القدس الشرقية، إال إذا توافق الطرفان" على ذلك! 1467قبل ،

 سنة.أظن أننا سمعنا وقرأنا مثل هذا البيان مرات عدة، منذ التوقيع على "اتفاق أوسلو" قبل عشرين 
حل الدولتين"، "لسلطة الفلسطينية، وأنصار المفاوضات ووحتى لو تضمن البيان، عبارات ترضي ا

فإنه يبدأ وينتهي بإدانة "الرطوات والعمليات أحادية الجانب"، واألرطر من ذلك أنه بعد أن يخكد أن 
بما فيها القدس الشرقية" ينهي ذلك  1467"االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل ،

الطرفان" على ذلك! فأي تالعب، وأي استغباء للجانب الفلسطيني ينطوي عليه بالقول: "إال إذا توافق 
 هذا البيان؟!

إن االتحاد األوروبي، مثله مثل الواليات المتحدة، يصر على المفاوضات، والتوافق على الحل 
ة واألدهى أن إدانة "العمليات أحادية الجانب" تشمل "أقوال" السلط ".الوهمي المسمى "حل الدولتين

الفلسطينية، بينما الحكومات "اإلسرائيلية" هي التي ضاعفت االستيطان والتهويد ومصادرة األرض 
وغير ذلك عبر "عمليات أحادية الجانب"، وغيرت كل شيء على األرض وفي القوانين أيضًا! فأين 

" أحادية كان االتحاد األوروبي والواليات المتحدة عندما كان كل شيء يتغير بإجراءات "إسرائيلية
 الجانب؟

ومن هنا أيضًا يتضح أن استبعاد  شيء.من هنا تتكشف "رطة" الرئيس عباس وتهديداته عن ال 
"إطالق رصاصة" من المقاومة هو الذي يمكن أن يعطي أقواله وأقوال غيره معنى تصبح المفاوضات 

 ومن دون المقاومة المسلحة يبقى كّله كالمًا في كالم! ممكنة.معه 
11/11/4114، لشارقةالخليج، ا  
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 السادس! األسطولمتالزمة  

 آيات عرابي
القوات الصهيونية تعبر القناة وتهاجم قواتنا بطول الجبهة الساعة الثانية ظهرًا وجنودنا تسيطر عليهم 
حالة من الدهشة والرسائر كبيرة، يسقط عدد كبير من الشهداء، وتستمر الهزيمة العسكرية أليام، ثم 

الضفة الغربية للقناة، وينجح  إلىلشاذلي على القيادة المصرية القيام بعملية عبور، يعرض الجنرال ا
فعال في العبور ويجتاز سيناء بقواته ويحاصر القوات الصهيونية ويحاصر احدى المدن المحتلة، 
والرئيس السادات يزور المدينة المحتلة ويعقد مختمرًا صحفيًا هناك ويعلن )قواتنا تحارب اآلن في 

كيلومتر من تل أبيب  111آسيا(، الشعب المصري يحمد هللا، المدرعات المصرية على بعد أقل من 
 المحتلة.

على طريق  111النار، وتبدأ محادثات الكيلو  إطالقالكيان الصهيوني يعلن موافقته على وقف 
الدفا  انتصر تقول ان الثغرة كانت عماًل تليفزيونيا وجيش  اإلسرائيليةتل أبيب(، الصحف  –)غزة 

واستعاد كرامته العسكرية بعد أن هزم المصريين، ونسف نظرية الجيش الذي ال يقهر وهدم نظرية 
 األمن المصري.

من اقتحام مانع  اإلسرائيلييرطب في الكنيست قبلها بأيام ويقول )تمكن جيش الدفا   بيجينمناحيم 
 العدو توازنه في ست ساعات(.  دتأفققناة السويس الصعب واجتياح رط الجمسي المنيع بعد أن 

ليرطب أمام  بيجين مناحيموفي القاهرة، تقام االحتفاالت بالنصر على العدو الصهيوني، ويررج 
مستعد  إنني. أمامكم أقول اآلن تسمعنيالكنيست في عصبية وارتباك ويقول "وستدهش مصر حينما 

 ".بعدها مفاوضات السالممجلس الشعب ذاته ومناقشتهم لتبدأ  إلىبيتهم  إلىاذهب  أن
المحتلة،  أبيبكيلومتر تهدد مدينة تل  111هذا ما كنا سنراه إن كانت مدرعاتنا تقف على بعد 

العجيب ان بعضًا ممن يلعنون المقبور عبد الناصر الذي سوق للمصريين أن الطائرات المصرية 
الذين يصدقون الرواية التي  مأنفسهبينما كان معظم الجيش قد تم تدميره تمامًا، هم  أبيبتقصف تل 

 سوقها لهم إعالم السادات عن االنتصار الذي ُيدرس في المعاهد العسكرية. 
بال شك كان مشهد العبور في األيام األولى للحرب مبهرًا وباعثًا على التفاخل، فهو نصر للجنود 

 أرضهمهم دفاعا عن الذين عبروا ونصر للقادة الذين رططوا وقبلهم نصر للشهداء الذين سفكت دماخ 
  يكبرون!وهم 
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يبدو أن بعضنا لم ينضج نفسيًا بشكل كامل ليستطيع هضم الحقائق القاسية، فالمنتصر ال يذهب 
للمهزوم ليتسول منه السالم ويعترف به. وسيناء لم تعد لمصر ولم يعد من حق مصر أن تتصرف 

عمل منذ تاريخ معاهدة االستسالم المشينة. بل أن الجيش ي 67بها كما تشاء كما كانت قبل هزيمة 
كغفير على ارض سيناء، يمنع تنميتها ويحرس حدود العدو المحتل، ويزر  فيها المردرات كما 

في تحقيق مطول منذ شهور، واآلن يقتل أهلها وينسف منازلهم  األمريكيةذكرت احدى الصحف 
لتي كان سينفقها على جنوده في حماية للعدو الصهيوني، والكيان الصهيوني وفر الميزانية الضرمة ا

 بمهام الحراسة لينفق العدو تلك النقود في التنمية. غفيرةسيناء وكلف 
هخالء، غير الناضجين نفسيًا، ال يريدون تصديق الشاذلي الذي اتهم السادات بالريانة بل وقدم ضده 

ة في تشويه صورة مصلح أيبالغًا بهذا المعنى للنائب العام وقتها، وهو مهندس الحرب وليس له 
النصر الذي من المفترض أن ينسب له. حسين الشافعي نائب السادات السابق وجه له نفس 

 أرسلهامنطقية قدمها في مذكرة رسمية  أسئلةاالتهامات. والسفير السوفييتي فينوجرادوف طرح عدة 
ليحافظ على لقيادته، قال فيها إن السادات اتفق مع كيسنجر وموشيه ديان على تمثيلية حرب، 

قامةدولة في المنطقة  أكبرنظامه ووافقته جولدا مائير لتحييد  . من إسرائيلسالم معها يحفظ وجود  وا 
الذين  أنفسهمالصمت، هم  وأبناءالرصاصة ال تزال في جيبي  وأفالمالمصري  اإلعالمصدقوا رواية 

مرضًا نفسيًا معينا يمنع  السادس، ويبدو أن هناك األسطولاومباشي االنقالب اسر قائد  أنصدقوا 
صاحبه من القراءة ويدفعه إللغاء عقله واتهام غيره بالريانة والعمالة والجاسوسية وتلك التهم المعلبة 

ال الجنود وال قيادات الجيش وال الشهداء بالتمثيل، هي نظرية جديرة  أحدالجاهزة، مع انه لم يتهم 
 السادس. األسطولة أسرت قائد الضفاد  البشري أنبالدراسة حتى ال نعيش نصدق 

11/11/4114، "41موقع "عربي   
 
 وتغذي أخرى حروباإسرائيل تصنع  

 برهوم جرايسي
حملت األيام األريرة في المخسسة اإلسرائيلية الحاكمة، داللة جديدة على طبيعتها، وكونه ليس على 

، 1110العام المقبل  أجندتها سوى سياسة الحرب واالحتالل. وهذا تجلى مجددا في إقرار موازنة
الذي ُيسجل ذروة جديدة في ميزانية الجيش المباشرة. وأكثر من ذلك أن إسرائيل باتت أكثر وضوحا 
في تغذية حروب وصراعات دموية في أنحاء مرتلفة من العالم، كما بّين تقرير الصادرات العسكرية 

 .1113اإلسرائيلية في العام الماضي 
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  الماضي عن عرض آرر من مسلسل مسرحيات رئيس الوزراء بنيامين فقد أسدل الستار في األسبو 
نتنياهو، المملة: "أزمة ائتالفية في حكومتي"د وذلك بإقرار حكومته، بإجما  أحزابها، موازنة العام 

قرارها مع نهاية العام.1110  ، لعرضها على الكنيست وا 
ن عام إلى عام، تستفحل األرقام وُطرحت هنا مرارا مسألة ميزانية الحرب اإلسرائيلية. لكن م

والسياسات من رلفها. وهذا ما يجب أرذه بالحسبان لدى وضع سيناريوهات المستقبل في التعامل 
 مع هذه الحكومة برئاسة نتنياهو، وأي مستقبل سياسي سيكون في المخسسة اإلسرائيلية الحاكمة.

ياهو ووزير ماليته يائير لبيد فعلى مدى أكثر من شهرين، شهدنا استعراض "مشاحنات" بين نتن
ووزراء آررين، بشأن شكل توزيع الموازنة. وأصر كثيرون على "االنسجام" وشراء تذاكر "فرجة"، 

 ليقتنعوا بأن األمر ما هو إال "أزمة ستقود الى انترابات برلمانية مبكرة".
نتنياهو لهدفين وكان واضحا منذ البداية أن ما يجري ما هو إال مسرحية تافهة أررى، يعرضها 

متوازيين: األول، محاولة إلهاء العالم "بأزمته الدارلية"، بعد العدوان الشرس على قطا  غزة. والثاني، 
إشغال الرأي العام اإلسرائيلي بالجدل الدائر حول ميزانية جيش االحتالل، وا غراق الشار  بسياسة 

قناعه بأن حياته مرتبطة، أوال وقبل كل شيء، بميزانية الجيش. ولهذا، فحينما  الروف والترهيب، وا 
التهمت ميزانية الحرب ميزانيات الرفاه والصحة والتعليم، لم نسمع أصوات معارضة شعبية لهذه 

 الميزانية.
مليار دوالر هي ميزانية مباشرة  17.7مليار دوالر، منها حوالي  14تبلغ موازنة العام المقبل نحو 

دوالر تمثل الدعم العسكري األميركي السنوي إلسرائيل، كما ال  مليارات 3لجيش االحتالل، ال تشمل 
تشمل ما تنوي الحكومة تحويله للجيش من احتياطي الميزانية العام، ومن فائض ميزانيات الوزارات 
األررى رالل العام، كما جرت العادة سنويا. وهو إضافة تصل أحيانا إلى ملياري دوالر وأكثر، ما 

مليار دوالر. علما أن هناك صرفا  11يش قد تتجاوز بالمجمل في العام المقبل يعني أن ميزانية الج
آرر على االحتالل واالستيطان، وأجهزة أمنية واسترباراتية، وكل هذا مجتمعا، يلتهم أكثر من ثلث 

 الموازنة اإلسرائيلية السنوية.
سرائيلية إلى العالم، في من ناحية أررى، صدر تقرير عن وزارة الحرب بشأن الصادرات الحربية اإل

مليار دوالر، ما يخكد أن إسرائيل في  6.0. فبلغ حجم هذه الصادرات نحو 1113العام الماضي 
مليون دوالر  711مقدمة دول العالم المصدرة والمغذية آللة الحروب. ورغم أن في هذا تراجعا بقيمة 

الصناعات الحربية العالمية، ، إال أنه تراجع مرحلي، ناجم عن المنافسات مع 1111عن العام 
 وأيضا مدى احتياجات الدول المستوردة بشكل دائم من إسرائيل.
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ما لفت النظر أكثر، هو االرتفا  الحاد والمستمر في الصادرات العسكرية اإلسرائيلية إلى دول 
مليون دوالر حتى ما قبل ثالث سنوات، ارتفعت قيمة هذه الصادرات إلى  71أفريقية. فمن معدل 

، وسط مخشرات 1113مليون دوالر في العام الماضي  137، و1111مليون دوالر في العام  111
على ازدياد مستمر. وصحيح أن هذه تبقى أرقاما "متواضعة" نسبيا، مقارنة بحجم الصادرات وأسعار 

ا الساحقة العتاد الحربي العالمية، إال أننا نأرذ بالحسبان قدرات الدول األفريقية، والتي هي بغالبيته
دول فقيرة. لكن األهم، أنه ال يمكن فصل هذا االرتفا  الحاصل عن استفحال حروب أهلية عديدة 

 في القارة األفريقية.
من الصناعات اإلسرائيلية. ولربما  % 31حسب أبحاث سابقة، فإن الصناعات الحربية تشكل نحو 

لكنها تبقى نسبة كبيرة، تدل على أن  طرأ في هذه المرحلة تغير ما على هذه النسبة في االتجاهين،
العقلية اإلسرائيلية جعلت من سياسة الحروب التي تنتجها إقليميا، وتغذي غيرها في العالم، مصدرا 

 أساسيا في بنية اقتصادها.
11/11/4114الغد، عمان،   

 
 غزة وتعلمنا كيفية مواجهة األنفاق قطاعكان يمكننا احتالل كل  

 عاموس هرئيل
قبل الحملة في غزة. بعض من التدريبات القتالية تم تطويرها  لألنفاقعد للعالج الهجومي بدأنا نست»

التدريبات في فرقة غزة، بقيادة اللواء جفعاتي، حول  إلنهاءمن قبل. وفي منتصف تموز تم الترطيط 
مال من ذلك. وفي النهاية اجتزنا استك أسبو القتال بواسطة تحت أرضية. ولكن الحرب اندلعت قبل 

 «.الترتيبات الحقيقية في مواجهة حماس
التي عملت في  اإلسرائيلي، قاد واحدة من الفرق الثالثة للجيش 161العميد نداف فدان، قائد فرقة 

يصف ما انتهى، بالنسبة له وبالنسبة « هآرتس»الصيف في الحرب في قطا  غزة. وفي مقابلة مع 
الهجومية والتقدير  األنفاق: المس بحماس، تدمير جازباإلنللقادة الذين عملوا تحته، بإحساس كبير 

 ، الحتالل القطا ، لكان سيقوم بها كما هو مطلوب.أكبربانه لو كلف الجيش بمهمة 
الوطني تبدل على وجه  األعمالوجدول « الجرف الصامد»شهر ونصف مرا منذ انتهاء حملة 

على الحدود اللبنانية والسورية. ولكن  األحداثفي برلين وحتى « الميلكي»السرعة، من المعركة على 
فدان ال يزال يعيش ما حصل في غزة. عملية التحقيقات الدارلية، في فرقته وعلى المستويات فوقها، 

 توجد في ذروتها.



 
 
 

 

 
           13ص                                     3364 العدد:    11/11/4114 السبت التاريخ:

 

وقد نضجت العملية »، يقول فدان. «األنفاقالحرب مع مستوى نضج متوسط لمعالجة  إلىوصلنا »
ثنائه غير قليل. فانت تتعلم كيف تفرخ حماس فتحة النفق، وكيف االقتال حيث تعلمنا في  إطارفي 

 إليجاديحمون المجال. هذا العالم لم يكن غريبا علينا. مستوى دقة المعلومات االستربارية بالنسبة 
الفوهات كان عاليا جدا. وحيثما كنا نعرف، توجهنا فوجدنا الفوهات. ولكننا لم نكن نعرف كل شيء. 

. األنفاقمنظومة بكاملها عبر نقطة البدء. كان ينقصنا مسار دقيق في جزء من  أنتتكشف  أحيانا
الذي جعل هدم  األسباب أحدهذا هو «. وحسب فهمي، فان العثور على المسار كان عنق الزجاجة

 بكثير مما قدر الجيش في البداية. أكثرونصف  أسبوعينيستغرق  األنفاق
منطقة بيت  –الفرقة، في المعارك في شمال القطا   إطارفي الحرب قتل سبعة جنود عملوا في 

حانون، جباليا والعطاطرة. الفرقة، التي استردمت ثالثة طواقم قتالية لوائية، من الناحل، لواء 
الهجومية وقتلت في المعارك عشرات عديدة  األنفاق، دمرت بعض «1بهد »ولواء  411المدرعات 

المدنيين الفلسطينيين قليال نسبيا الن في شمال من نشطاء حماس المسلحين. وكان االتصال ب
القطا  ارلى الجيش السكان فكان بوسعه ان يتصرف بنجاعة والغالبية العظمى منهم غادروا 

 المنطقة قبل أن تبدأ المعركة البرية.
، يقول فدان الذي يشهد بانه على مدى كل «بيت حانون كانت فارغة من المدنيين عندما درلناها»

أى جثة واحدة لمدنية، فلسطينية عجوز قتلت على ما يبدو في القصف. في حالة واحدة، القتال ر 
على مدرسة. وقائد الفرقة مقتنع  اإلسرائيليمدنيا قتلوا بقصف للجيش  10ادعى الفلسطينيون بان 

لقد استردمت حماس . »أررىحادثة القتلى من منطقة « البست»بان المبنى لم يصب وان حماس 
. وررجت الراليا من دارل هذه النطاقات، لتطلق النار نحو األونرواالمدارس ومآوي  بشكل مستمر

قواتنا وتعود الى الدارل. بذلنا جهدا كبيرا لمنع المس بالمدنيين بما في ذلك وقف النار في عشرات 
 أكثرنعمل بشكل  فإنناما حصل في العراق،  أقارنالحاالت. هذه ليست صدفة، هذه سياسة. عندما 

تعريض  أرالقيانضباطا بكثير. يوجد على ذلك جدال كبير عندنا. هناك من يدعون بانه ليس ا
الجنود لهذه المراطر من أجل تقليص المس بمدنيي الرصم. ولكن واضح لنا بانه يجب ان نطبق 

 «.على أنفسنا هذه القيم واال نصبح برابرة
، ما أن درلت القوات. وتضمنت يلياإلسرائلقد قللت حماس من المواجهات المباشرة مع الجيش 

استوجبت مكوثا طويال في أرض  األنفاقنار القناصة من بعيد. ولكن معالجة  األحداثمعظم 
جباليا وبيت حانون. وهذا كان مدعاة  أطرافيوما في  11كانت الوحدات عشرة، »القطا . 
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 431لسرية التنفيذية لكتيبة لمحاوالت مناوشتنا. كانت عدة اشتباكات قاسية. وفي حالة واحدة قتلت ا
 «.لدى حماس األنفاقنشيطا من قوة  10في معركة 
الراصة، كان قائد وحدة المستعربين « سييرت متكال»، ردم كمقاتل وقائد في وحدة 47فدان، ابن 

في ذروة االنتفاضة الثانية. قائد لواء في المناطق وقائد مدرسة الضباط. وقد تسلم « دوفدفان»
فقط. وبعد شهرين من ذلك وجد نفسه في مكانة نادرة نسبيا في  أيارفي بداية شهر  منصبه الحالي

من العام الماضي، بعد أن أنهى  أيلولكقائد فرقة في قتال. في  اإلسرائيليفي الجيش  األريرالعقد 
 «.هآرتس»مقابلة معه في  أجريتعلى الحدود المصرية،  اإلسرائيليقيادة الفرقة اللوائية في الجيش 

وتناول الحديث في حينه التغييرات المتطرفة التي وقعت في سيناء. تبادل السلطة في مصر في 
 إسالميةنظام الرئيس حسني مبارك، انطالق الشيطان من القمقم في شكل فصائل  إسقاط أعقاب

في  إسرائيلرط الحدود مع  أيضااشتبكت مع الجيش المصري في سيناء، ولكنها أيقظت من جديد 
 من العمليات.سلسلة 

مثلما في الحروب السابقة في لبنان وفي غزة، ترددت القيادات السياسية والعسكرية غير قليل قبل أن 
المناورة البرية هي وسيلة لتحقيق »تأمر برطوة برية محدودة دارل القطا . وحسب فدان فان 

بحياة الجنود فهذا هو  ما حققنا ذلك بشكل يقلل من المراطر إذا، وليست غاية بحد ذاتها. األهداف
وفي قيادة الجنوب كل الوقت. وقد نبع ضرب  األركان. هذا هو التردد الذي كان في هيئة األفضل
وانه لم يكن ممكنا تدميرها من الجو  األرضمن حقيقة أنها بنيت على مسافة بعيدة دارل  األنفاق

 «.فقط
الهجومية، دار جدال عاصف في  األنفاقعملية تدمير  إنهاءحتى عندما كان الجيش يوشك على 

يطالبون بالسماح  األلوية إن قادةحول توسيع العملية. وكالمعتاد قيل  اإلعالمالكابنيت وفي وسائل 
 لهم بالدوس على دواسة السرعة.

وماذا ينوون عمله. دور قائد اللواء  األنفاقعرضوا على رئيس الوزراء كيف يعالجون  األلويةقادة »
القرارات فتترذ فوق. وعندما ترددت القيادة  أمايطرح بدائل عملياتية.  أن، ألمامايدفع نحو  أنهو 

لرطة توسيع الحملة.  األريرةغزة، عنينا نحن باالستعدادات  إلى أكثرالسياسية في الدرول عميقا 
 شيء آرر. أليانشغلنا بحيث انه لم يكن لنا مجال للتفرغ 

وبالتالي فان لدينا  أفضلح في مواجهة ما توقعناه بشكل بالثقة ازداد. شعرنا باننا ننج إحساسنا»
القدرة على ان نرسم أي رط ازرق يضعوه لنا. وهذا ليس قوال تافها. فالرطوط تحددت في البداية مع 

لو حددوا لنا رطا كهذا، لكنا احتلينا كل القطا . هذا  بأنهمغير قليل من المراوف. ولكننا شعرنا 
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كان هذا يردم مصالح القيادة  إذا، بال لبس. وكان السخال األلويةو قادة الكتائب  إحساسهو 
باالستعدادات لذلك على مدار الساعة.  األنفاقالسياسية. كنا مستعدين لهذا وبعد أن أنهينا معالجة 

مستعدون لرطوة برية  اآللياتولم تكن ساعات نوم في القيادات. وكانت لحظات كنا فيها على 
 «.أررى

جد طيب على الشكل الذي قاتلنا فيه. ونحن نفهم العدو الذي وقفنا  بإحساسكنا  ناإنويقول فدان 
ما هو ليس صحيحا  أيضا، وال نسترلص من ذلك استنتاجات بالنسبة لحزب هللا. واضح لنا أمامه

 «.تعقيدا بكثير أكثرتعلمه من ذلك. فالمواجهة في لبنان ستكون 
11/11/4114هآرتس   
11/11/4114القدس العربي، لندن،   

 
 :ةر صو  

 

 
فــي  واالســتيطان ضــد الجــدارفلســطينية ترفــع العلــم الفلســطيني بمواجهــة جنــود االحــتالل رــالل مســيرة 

 الضفة
 11/11/4114، 41عربي 
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