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 54 :كاريكاتير

*** 
 
 األقصى المسجد على اءاتاالعتد استمرت ما "وادي عربة" إذا باتفاقية النظر ستعيد المومني: الحكومة .0

 مع الموقعة السالم باتفاقية النظر ستعيد إنها أمس األردنية الحكومة الصمادي: قالت تامر - عمان
 والمقدسات المبارك األقصى المسجد على باعتداءاتهم اليهود المتطرفون استمر ما إذا إسرائيل

 في البلدين بين السفراء سحب مكانبإ بارز أردني وزير لّوح حين في القدس، مدينة في اإلسالمية
 .االعتداءات استمرت حال
 ،1994 عام أبيب تل مع وقعتها التي السالم اتفاقية بورقة عمان فيها تلّوح التي األولى المرة وهذه
 .القدس في المقدسات على األردنية المملكة إشراف كفلت والتي
 التي االتفاقات في النظر ستعيد" بالده نإ" الحياة" لـ المومني محمد الحكومة باسم الناطق وقال

 المدينة ضد انتهاكاتها إسرائيل واصلت إذا: "وأضاف ".السالم معاهدة فيها بما إسرائيل، مع وقعتها
 اإلسالمية المقدسات حماية عن يتوانى ولن شيء، أي لفعل مضطرا   األردن سيكون المقدسة،
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 جهودا  " إن المومني وقال ".ذلك لتنفيذ الضغط قأورا كل وسيستخدم الشرقية، القدس في والمسيحية
 ".المصلين أمام المبارك المسجد أبواب فتح عن أثمرت الثاني عبد هللا الملك قادها
 األقصى، والمسجد الشرقية القدس تمس التي اإلسرائيلية الممارسات ظرف أي تحت تقبل لن: "وقال
 وللدولة للعدالة اإلحقاق خالل من يأتي األوسط الشرق في والسالم األمن بأن يعلم أن الجميع وعلى

: وزاد". المسيحية أو اإلسالمية بالمقدسات المس عدم ويجب الشرقية، القدس وعاصمتها الفلسطينية
 ".القدسي الحرم بغلق الحق إسرائيلي قرار أي لمواجهة شاملة خطة األردن لدى"

 1/11/4114الحياة، لندن، 
 
 سرائيلية التصعيدية سيؤدي لتوسيع دائرة العنف والفوضى في المنطقة: استمرار الممارسات اإلعباس .2

أكد الرئيس محمود عباس خالل تلقيه اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية األميركي جون كيري  :رام هللا
أن الممارسات اإلسرائيلية التصعيدية إن استمرت فستؤدي إلى توسيع دائرة العنف والفوضى 

وجرى خالل االتصال بحث التصعيد اإلسرائيلي الخطير  وقفها. إلى ، داعيا  والتطرف في المنطقة
الحاصل في مدينة القدس الشرقية المحتلة الناتج عن الممارسات اإلسرائيلية، واالعتداءات على 

وثمن الجهود التي  المسجد األقصى المبارك، واالستيالء على المنازل، وطرح العطاءات االستيطانية.
ي لوقف الممارسات اإلسرائيلية ووقف التصعيد واالعتداءات على المسجد األقصى يبذلها كير 

 المبارك، كما ثمن الجهود التي يبذلها األردن بقيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني لوقف التصعيد.
ة واستقبل الرئيس بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا أمس وفد الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان برئاس

رئيس الفيدرالية كريم الهيجي. وأطلع الرئيس الوفد، على آخر مستجدات األوضاع في األرض 
وأشار إلى خطورة  الفلسطينية، خاصة معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي األخير.

خالف اإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وا غالقها للمسجد األقصى المبارك، ما ي
 المواثيق الدولية وحقوق اإلنسان التي تكفل حرية العبادة لكافة األديان.

بدوره، أكد الهيجي استعداد الفيدرالية الدولية لتقديم كافة إمكانياتها القانونية للجانب الفلسطيني فيما 
الدولية، كما أطلع رئيس الفيدرالية  يتعلق بحقوق اإلنسان واالنضمام للمنظمات والهيئات الدولية.

الرئيس عباس على جهود المنظمة الدولية بخصوص الحفاظ على حقوق اإلنسان، خاصة في رصد 
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية، سواء في الضفة بما يشمل مدينة القدس 

 المحتلة، أو في قطاع غزة خالل الحرب األخيرة.
 31/11/4114، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )



 
 
 

 

 
           6ص                                     3385 العدد:    1/11/4114 السبت التاريخ:

 

 
 المتردية تتحمل مسؤولية األوضاع الحالية "إسرائيل"عريقات:  .3

ل عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "إسرائيل" حمّ : غزة
المسؤولية الكاملة عن األوضاع المتردية وانهيار عملية السالم وذلك كنتيجة الستمرار النشاطات 

 المحتلة.ة وفرض الحقائق على األرض وخاصة في مدينة القدس االستيطاني
 1/11/4114الخليج، الشارقة، 

 
 النائب عدوان لـ"قدس برس": التنسيق األمني وحظر المقاومة في الضفة جرأ االحتالل على القدس .4

دائية غزة: أكد نائب فلسطيني أن التنسيق األمني مع االحتالل ومنع المقاومة من تنفيذ أي عمليات ف
في الضفة الغربية والقدس هو الذي جرأ الدولة العبرية واليهود على االعتداءات المتسمرة على مدينة 

وقال الدكتور عاطف عدوان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لـ "قدس  القدس والمسجد األقصى.
األقصى المبارك لو  برس": "لم يكن ليتجرأ العدو أفراد ا ومؤسسات من االعتداء على القدس والمسجد

لم يكن من قيادات الشعب الفلسطيني يفتخر بأنه يدافع عن امن إسرائيل أثناء الحرب على غزة ولم 
يسمح ألهل الضفة الغربية نصرة إخوانهم في قطاع غزة". وأضاف: "هم )االحتالل( يكيدون لألقصى 

ن التصدي لهم بالتنسيق األمني وهم يدركون أن من الفلسطينيين من يدعم مواقفهم ويمنع المقاومة م
 مع االحتالل".

 31/11/4114قدس برس، 

 
 بغزة والضفة نصرًة لألقصى وتنديدًا باغتيال "حجازي" بدعوة من حركة حماس والجهاد مسيرات .5

مسيرات حاشدة شارك فيها آالف الفلسطينيين،  أن 31/11/4114، فلسطين أون الينذكر موقع 
ربية المحتلة وقطاع غزة خرجت نصرة للمسجد األقصى بعد إغالقه اليوم، في محافظات الضفة الغ

وجابت المسيرات التي دعت لها فصائل فلسطينية  يوم الخميس الماضي بقرار من سلطات االحتالل.
المناطق الرئيسة بالمدن، حيث ندد المشاركون بسياسة االحتالل القمعية ضد أهل القدس، واغتيال 

 ، في القدس المحتلة، أمس.األسير المحرر معتز حجازي
وانطلقت المسيرات من أمام مساجد القطاع والضفة المحتلة، وأولها كانت من أمام مسجد الخلفاء 

 وذلك بدعوة من حركة حماس. غزة،الراشدين في مخيم جباليا لالجئين الفلسطينيين شمال قطاع 
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حيث جابت شوارع المخيم  وتقدم المسيرات عدد من قادة حركة حماس، ونواب المجلس التشريعي،
وهم يرددون الهتافات المطالبة بتكثيف المقاومة لحماية المسجد األقصى المبارك، محذرين من أن 

 المساس بالمسجد األقصى سيفجر المنطقة بكاملها.
وفي مدينة غزة شارك اآلالف من الجماهير في مسيرة حاشدة دعت إليها حركة الجهاد اإلسالمي 

 صى واحتفاء  بمحاولة قتل أحد قادة المستوطنين "يهودا غليك" في القدس المحتلة.نصرة للمسجد األق
وتقدم عدد من قادة حركة الجهاد اإلسالمي المسيرة التي انطلقت بعد صالة الجمعة من ميدان 

 فلسطين وسط مدينة غزة، وسارت في شارع عمر المختار.
لعسكري لحركة الجهاد اإلسالمي الذين نعوا وشارك في المسيرة عناصر من "سرايا القدس" الذراع ا

 الشهيد معتز حجازي، المتهم بإطالق النار على المتطرف "غليك".
 وأدى المشاركون صالة الغائب في ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، على روح الشهيد حجازي.

مة كخيار أوحد وأكدت السرايا أن دماء الشهيد المجاهد معتز حجازي، تؤكد على صوابية خيار المقاو 
في مواجهة ما أسماه "العربدة الصهيونية في القدس المحتلة"، معتبرة أن عملية القدس تؤسس لمرحلة 

وتعهدت السرايا بالدفاع عن مدينة القدس والمسجد األقصى بكل ما  جديدة من مقاومة االحتالل.
سان أحد قادتها: "سندافع عن وقالت السرايا على ل تملك من قوة، محذرة االحتالل من االعتداء عليه.

وتجاوزه  أحمر،وكل من يعتدي عليها سيدفع الثمن، المسجد األقصى خط  وعظمنا،القدس بلحمنا 
 يعني اشتعال المنطقة ".

وشدد المتحدثون في المسيرتين على أن الشعب الفلسطيني على جاهزية تامة للدفاع عن المسجد 
دورها، مطالبين بوقف التنسيق األمني فورا  مع االحتالل األقصى، مشددين على أن المقاومة ستقوم ب

 ورفع يد السلطة الثقيلة عنها لتقوم بدورها.
وأكد القيادي نبيل أبو سيف مسؤول دائرة القدس بحركة المقاومة الشعبية أن القدس خط أحمر وأي 

لمقاومة لردع العدو ودعا أبو سيف السلطة الفلسطينية إلى "إطالق يد االمنطقة. اعتداء عليه سيفجر 
وأنه ال يمكن مواجهة المشروع الصهيوني  األقصى،الذي يخطط ليل نهار لالعتداء وتدنيس المسجد 

 ما لم يطلق يد المقاومة".
كذلك، شهد مخيم قلنديا خروج آالف المواطنين عقب صالة الجمعة من مسجد مخيم قلنديا بدعوة 

جد األقصى المبارك، مما أدى إلى وقوع مواجهات من حركة المقاومة اإلسالمية حماس نصرة للمس
 مع قوات االحتالل.
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وفي مدينة الخليل، خرج مئات المواطنين في مسيرة حاشدة نصرة للمسجد األقصى بدعوة من حركة 
 حماس.
فتحي حماد القيادي ب: أن أ ف عن وكالة،  نقال  غزة من  1/11/4114الحياة، لندن،  وأضافت

 أداءكلمة له في المسيرة التي انطلق المشاركون فيها من المساجد بعد  خاللقال ماس حفي حركة 
المجاهدين والرابطين  إخوانناولنصرة  األقصىنخرج هنا اليوم بمسيرات لنصرة  نحنصالة الظهر: "

 ولنصرة أهل معتز ونصرتكم جميعا".
سام )الجناح المسلح لن تنتصروا، نخرج اليوم في هذه المسيرة ومصانع الق إلسرائيلوأضاف: "نقول 

 اإلخوانلحماس( تعمل في الليل والنهار لزيادة مدى صواريخنا، حجما  وقوة وتدميرا ، جماعة 
 المسلمين هنا في غزة وفي كل مكان ما زالت تنظم وتحتشد في سرها".

 
 همية الحوار الفلسطينيأتؤكدان على  "الديمقراطية"و حماس .6

حركة حماس والجبهة الديمقراطية على ضرورة الحوار الوطني أكدت : كامل إبراهيم – القدس المحتلة
الشامل، من أجل توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني 
على المستوى السياسي والميداني، وخاصة محاوالت االحتالل تكريس معاناة المواطنين وتعطيل 

 ان وتهويد المقدسات.االستيط إعادة اإلعمار واستمرار
واتفق الطرفان على تشكيل قيادة وطنية مشتركة لمتابعة عملية إعادة اإلعمار، وأكدت الحركتان على 
الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واإلسالمية، وتحديدا  

جنديا  مصريا  وشددتا أال  33تل األوضاع الداخلية في مصر الشقيقة حيث جددتا إدانة عملية ق
كما وأكدت القيادتان حرصهما على األمن  عالقة أو مصلحة لفلسطين وغزة بهذا العمل المرفوض.

المصري وعدم السماح ألي كان محاولة العبث بمصر وأمنها بشكل عام أو عبر األراضي 
ر رفح لما يسببه استمرار الفلسطينية بشكل خاص، وناشد الطرفان القيادة المصرية إعادة فتح معب

وطالبتا بضرورة دعوة اإلطار القيادي الموحد لعقد اجتماع فوري  إغالقه من معاناة ألبناء شعبنا.
 لبحث ومراجعة الوضع السياسي واالتفاق على برنامج فلسطيني موحد.

وكان وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية اجتمع مع قيادة حماس في غزة، ضم عن الجبهة 
يمقراطية أعضاء المكتب السياسي )صالح ناصر، طالل أبو ظريفة وزياد جرغون، وعضو اللجنة الد

هاشم، سامي  أبوالمركزية محمود خلف(، كما ضم عن حركة حماس )موسى أبو مرزوق، جمال 
 أبو زهري وأبو بكر نوفل(.
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ية وكيفية تنظيم الصف وناقش اللقاء األوضاع الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطن
 الوطني الفلسطيني لمواجه هذه االستحقاقات والتحديات القادمة.

وأكد الطرفان على أهمية الحوار الوطني الشامل بين جميع القوي السياسية األمر الذي يستدعي 
ة دعوة الهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية الجتماع فوري لبحث األوضاع وهي المعني

 المطلوبة لمواجهة االستحقاقات والتحديات السياسية الراهنة. االستراتيجية علىبتقديم اإلجابات 
أهمية تشكيل قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع غزة من ممثلي القوي الفلسطينية  علىواتفق الطرفان 

 علىعاتقها العمل  علىوالوزارات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وتأخذ 
عادة  زالة العراقيل والمعوقات أمام  إعمارإنجاح خطة إسقاط الحصار عن القطاع وا  ما دمره العدوان وا 

المستوي السياسي وعلي المستوي اإلدارات والمؤسسات  علىإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية 
والمنظم لمحكمة  المنشىا األساس نظام روم علىضرورة التوقيع  علىكما أكد الطرفان  الرسمية.

الوكاالت والمؤسسات والمنظمات واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية  إلىالجنايات الدولية واالنتساب 
كافة بما يفتح األفق لهجوم سياسي دبلوماسي فلسطيني لنزع الشرعية عن االحتالل وعزل إسرائيل 

 انتهاكاتها وجرائمها. ومحاسبتها على
رفان أهمية إزالة العراقيل أمام حكومة التوافق الوطني للقيام بمهامها والعمل علي تطوير الط وأبرز

وبناء الحكومة لجهة حكومة وحدة وطنية قادرة علي حمل األعباء التي افرزها االنقسام أو التي 
 نجمت عن العدوان علي غزة.

 1/11/4114الرأي، عمان، 
 
 اس؟هل تتقارب حماس ودحالن ضّد عبّ تقرير:  .7

كان من الواضح أّن األزمة التي تمّر فيها حركتا فتح وحماس، قد تفضي إلى : عدنان أبو عامر
تحالفات جديدة، كانت مستبعدة حّتى وقت قريب، وهذا ما حصل أخيرا  من غزل تدريجّي بين حماس 

 ومّحمد دحالن، وهو القيادّي المفصول من فتح والخصم الّلدود للّرئيس عّباس.
، أّن الحركة ال تمانع من 12/10ح البردويل، وهو المسؤول اإلعالمّي في حماس، في وأّكد صال

الحديث مع دحالن بعد إتمام المصالحة، ألّن المصالحة المجتمعّية تمحو ما قبلها، وحماس ال تمانع 
 من أن تحاور أّي فلسطينّي مهما كان ماضيه، بعيدا  من الخالفات الداخلّية التي تعيشها فتح.
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 ردود قاسية
وقال يحيى موسى، وهو رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعّي والقيادّي في حماس، في حوار مع 
"المونيتور": "إّن ماضي دحالن أفضل من حاضر عّباس، الذي يدير الوضع الفلسطينّي بانهزام 

يد ومصادرة األراضي وانكسار، وطريقته في عملّية الّتسوية مع إسرائيل لم تجلب غير مزيد من الّتهو 
 في الضّفة".

إّن تصريحات حماس هذه استجلبت رّدا  قاسيا  من أسامة القواسمي، وهو المتحّدث باسم فتح في 
، باعتبارها تدّل على انعدام المسؤولّية الوطنّية، وتؤّثر على تطبيق المصالحة، 13/10الضّفة في 

 وتحقيق الوحدة الوطنّية.
، أّن تصريحات حماس تأتي للضغط 12/10القيادّي في فتح بغّزة، في ورأى صالح أبو ختلة، وهو 

على عّباس لتقديم تنازالت لها، وهي تحاول أن تناور على الخالفات الداخلّية لـفتح، معتبرا  أّن 
المصالحة مع دحالن لن تكون في صالح الوحدة الوطنّية واستمرار المصالحة بين حماس وفتح، 

 افق.ونجاح عمل حكومة الّتو 
واكتفى عبد هللا عبد هللا، وهو رئيس الدائرة السياسّية في المجلس التشريعّي عن فتح، في حديث 
لـ"المونيتور" بالقول: "إّن دحالن بات خارج المشهد الفتحاوّي، وقرار فصله عن الحركة نهائّي، وال 

 رجعة عنه".
حماس المستقيلة إسماعيل هنّية،  يوسف، وهو المستشار السياسّي الّسابق لرئيس حكومة وأشار أحمد

في حوار مع "المونيتور" إلى أّن "طرح خيار دحالن يأتي لملء الفراغ السياسّي القائم، بعقد تحالف 
يجمع كّل القوى الوطنّية واإلسالمّية في إطار شراكة سياسّية ال تستثني أحدا  إلدارة شؤون قطاع 

ألّنه يمتلك قّوة وتأثيرا  ميدانّيا  في غّزة، وحضورا  إقليمّيا   غّزة، بما في ذلك تّيار فتح الموالي لدحالن،
 بارزا ، بعد أن فشلت محاوالت إزالته عن المشهدين التنظيمّي والوطنّي".

ونشر سفيان أبو زايدة، وهو القيادّي الفتحاوّي البارز في غّزة وأحد المقّربين من دحالن، مقاال  في 
اس بالحوار مع دحالن، قد تكون للضغط على عّباس، أو تهيئة ، جاء فيه أّن تلميحات حم13/10

عناصرها لتغّيرات في عالقاتها المحلّية واإلقليمّية، بما في ذلك العالقة مع دحالن، لكن األكيد أّن 
هناك نقاشا  يدور على أعلى المستويات في حماس حول إجراء مصالحة مع دحالن، وفتح صفحة 

 ضي المؤلم.جديدة معه، وطّي صفحة الما
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وعلم "المونيتور" من مصدر مسؤول في وزارة الداخلّية بغّزة، لم يكشف عن هوّيته، أّن "حماس تفسح 
المجال لجمعّيات خيرّية مقّربة من دحالن تمارس عملها بحرّية كاملة في غّزة، وعلى رأسها جمعّية 

 مختلف مناطق القطاع". "فتا" التي تترأسها زوجة دحالن، وتقّدم مساعدات مالّية وعينّية في
أّما الجديد في تقارب حماس ودحالن، فهو ما سّربه مصدر مقّرب من األخير في حوار مع 
"المونيتور" طلب منه التحّفظ على اسمه، إذ قال: "مروان البرغوثي الّزعيم الفتحاوّي المعتقل بمؤّبدات 

ن يدرك مدى قبول البرغوثي لدى حماس، عّدة في السجون اإلسرائيلّية، يبارك هذا التّقارب، ألّن دحال
مكانّية أن يتّم دعم البرغوثي في االنتخابات الرئاسّية المقبلة كمرّشح متوافق عليه من دحالن  وا 

 وحماس".
 

 عدو عدوي
لكن فدوى البرغوثي، وهي عضو المجلس الثورّي في حركة فتح وزوجة مروان، قالت لـ"المونيتور": 

عاما ، وهو ممنوع من زيارة  13الجماعّي في السجون اإلسرائيلّية منذ  "إّن مروان موجود في العزل
الشخصّيات السياسّية بقرار إسرائيلّي، لكّنه لن يقبل بأن يكون طرفا  في الخالفات القائمة على 
الساحة الفلسطينّية، بل صّمام أمان للشعب، ويبذل جهودا  لكسر الهّوة بين مختلف األطراف، 

أضافت في حوار هاتفّي مع "المونيتور" من  الوطنّية قانون الشعوب نحو االنتصار".وشعاره: الوحدة 
رام هللا: "إّن مروان ال يعتبر نفسه مع طرف في الساحة الفلسطينّية ضّد آخر، لكن تداول الحديث 

 في شأنه من الجميع، يعكس حاجة الساحة الفلسطينّية إلى وجوده بينها".
ال سابق عن نقاشات حاّدة شهدها المجلس الثورّي لـفتح األسبوع الماضي، وتحّدث "المونيتور" في مق

 حول المصالحة مع حماس ومستقبل دحالن.
وأّكد يحيى موسى، وهو القيادّي الحمساوّي في الحوار ذاته مع "المونيتور" "أّن حماس مطالبة في 

فريق من فتح، واستقطابا  هذه المرحلة بأن تقيم تحشيدا  داخل الصف الوطنّي بإقامة تحالف مع 
جديدا  على الساحة الفلسطينّية يتجاوز عّباس، ألّنه بات عبئا  على الحركة الوطنّية الفلسطينّية، من 
خالل طرحها لمشروع سياسّي يتم الّتوافق عليه بين الجميع، فلم يعد هناك مستقبل للشراكة مع تّيار 

التنظيمّية وعناصرها يقفون بجانب دحالن، وحماس  وقال: "حماس تعلم أّن قواعد فتح يقوده عّباس".
ال بّد لها أن تلتقي مع هذا الفريق، من أجل توحيد الحركة الوطنّية على الساحة الفلسطينّية، والقيام 
بحراك سياسّي جديد فيها". ورغم اإلشارات اإليجابّية الصادرة عن أوساط حماس، لكن األخيرة حتى 

 ل هذا التّقارب.الّلحظة لم تصدر بيانا  حو 
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وقال لـ"للمونيتور" مسؤول بارز في حماس أبقى اسمه مخفّيا : "إّن التّقارب مع دحالن لم يتّم إقراره 
رسمّيا  من الحركة، وما يصدر بين حين وآخر آراء شخصّية نحترمها، لكّنها ال تلزم القيادة، 

ة، والتّقارب مع دحالن يعني قطيعة فالموضوع ليس سهال ، ألّن تبعاته مكلفة داخل الساحة الفلسطينيّ 
وختم: "لم يتّم الّتوافق بعد في األطر القيادّية داخل حماس  مع عّباس، فهل نحن جاهزون لذلك؟".

للتّقارب مع دحالن، رغم بقائه خيارا  قابال  للّتطبيق، لكن اللجوء إليه قد يكون إذا تبّين فشل المصالحة 
مكن لنا البحث عن خيارات أخرى لما فيه مصلحة شعبنا النهائّية مع فريق عّباس، حينها ي

 الفلسطينّي، وأظن أّننا لم نصل بعد لهذه المرحلة الخطيرة".
 31/11/4114، المونيتور

 
 مصر "نسقت مع إسرائيل" قبل انتشارها العسكري على حدود غزة :الجيش اإلسرائيلي .8

صـريح مقتضـب لبـي بـي سـي، إن هنـاك قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فـي ت
 فيما يخص التحركات العسكرية المصرية بمنطقة الحدود مع قطاع غزة. "إسرائيل"بين مصر و تنسيقا  

وأشار إلى أن اتفاقية كامب ديفيد للسالم الموقعة بين البلدين تـنص علـى عـدم انتشـار قـوات عسـكرية 
عمـا نصـت عليـه اتفاقيـة السـالم بـين مصـر  وأكـد أدرعـي أن "كـل مـا يخـرج مصرية في تلـك المنطقـة.

سرائيل يتم التنسيق بشأنه بين الجانبين".  وا 
 31/11/4114 ،هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 خطة "كيفونيم" من تخطيط االحتالل وتنفيذ الجيش المصري ":هرتسيليا"عضو دائم في لجنة  .9

ة تنسـيق مـؤتمر هرتسـيليا رافـي يلويـان النقـاب كشف الباحث اإلستراتيجي والعضو الدائم في لجن :غزة
، عنــدما قــرر 1005عــن تفاصــيل خطــة "كيفــونيم" التــي أعــدها جــيش االحــتالل الصــهيوني فــي عــام 

وبين يلويان في دراسـة نشـرتها إذاعـة "ريشـت  رئيس الوزراء األسبق أرئيل شارون االنسحاب من غزة.
خطــة فــي حينــه هــو خنــق المقاومــة فــي غــزة، مــن بيــت" العبريــة، أن "الهــدف اإلســتراتيجي مــن هــذه ال

 خالل إنشاء منطقة عازلة، لمنع تزايد التسليح القادم من مصر عبر األنفاق". 
كمــا بــين يلويــان أن خطــة "كيفــونيم" والتــي تعنــي االتجاهــات، كانــت تبحــث إقامــة منطقــة عازلــة علــى 

إلــى  300جريــف مســافة مــا بــين حــدود رفــح مــن خــالل العديــد مــن المراحــل، تبــدأ بمرحلتهــا األولــى بت
 -منطقة قتـل- kling zonمن الحدود إلى داخل رفح المصرية وتحويلها إلى ما يسمى عسكريا  500

حيث سيتم نشر أبراج حراسة مسلحة تطلق النار بشكل مباشر وبغرض القتل على كل مـن يسـير فـي 
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ـــ ـــة الليلي ـــة وأجهـــزة هـــذه المنطقـــة دون إذن، كمـــا ســـيتم رصـــدها بواســـطة أجهـــزة الرؤي ـــة الحراري ة والرؤي
 االستشعار الحركي. 

كيلــومتر بشــكل كامــل، وتحويــل المنطقــة إلــى  5إلــى  3بــين  أمــا فــي المرحلــة الثانيــة فيبــدأ إخــالء مــا
سكان جنود مصريين مـوالين بشـكل أيـديولوجي للنظـام  خالء السكان منها، وا  منطقة عسكرية مغلقة، وا 

الرشــاوى التــي قــد يــتم دفعهــا لهــم، باإلضــافة إلــى حفــر قنــاة المصــري ورفــع رواتــبهم بشــكل مغــري لمنــع 
كــم، وهــي طــول الحــدود المصــرية مــع قطــاع  14لتصــريف ميــاه البحــر األبــيض المتوســط علــى طــول 

أمتـار هـدفها خلـق تربـة مهلهلـة فـوق  10إلـى  5متـر وعـرض  15إلـى  15غزة، وتكون الحفرة بعمق 
 األنفاق لتدميرها ومنع حفرها.

مضـاعفة النشــاط االسـتخباراتي المصــري لمنـع تهريــب السـالح الســوداني واإليرانـي إلــى  باإلضـافة إلــى
غــــزة، علــــى أن تقــــوم "إســــرائيل" بتغطيــــة كافــــة التكــــاليف المتعلقــــة بتعــــويض الســــكان المطــــرودين مــــن 
مســـاكنهم ودفـــع مخصصـــات مجزيـــة ومســـاعدات للجنـــود المصـــريين الموجـــودين علـــى طـــول المنطقـــة 

 تسعى "إسرائيل" إلى زيادة المساعدات األمريكية إلى مصر.العازلة وتدريبهم، و 
ويشير يلويان أن الرئيس السابق المخلوع محمد حسـني مبـارك رفـض تنفيـذها ألسـباب داخليـة ولخوفـه 
من ثورة في سيناء، مع أن االحتالل قد أعلن استعداده الكامل لمساعدته، لكن األمـر كـان مختلفـا مـع 

السيســي الــذي بــدأ بتنفيــذها وبمنتهــى الحمــاس  بســبب عدائــه األيــديولوجي  الــرئيس الحــالي عبــد الفتــاح
 لحركة اإلخوان المسلمين وحركة حماس. 

والالفـــت فـــي األمـــر، إلـــى أن السيســـي بـــدأ بتنفيـــذها مجانـــا  دون أن يطلـــب مـــن "إســـرائيل" االلتزامـــات 
ه "إســـرائيل" فـــي والتعهـــدات التـــي عرضـــت علـــى مبـــارك، وبهـــذا يعتبـــر السيســـي أهـــم ركـــن تســـتند عليـــ

 المنطقة. حسب يلويان.  
  1/11/4114 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نسى حرب األيام الستةيوزير اإلسكان اإلسرائيلي: على األردن أال  .01

بقولــه: علــى األردن أن ال تنســى حــرب  األردناإلســرائيلي  اإلســكانوزيــر  أرئيــل أوريالوكــاالت: هــدد 
 األيام الستة.

ق له على صفحة "الفيسبوك" على خلفية تهديد األردن بالتوجه إلى المحافـل الدوليـة جاء ذلك في تعلي
وأضاف "أسمع األردنيـين يهـددون بكـل مـا  سالمية.فيما يتعلق بقضية القدس واألقصى والمقدسات اإل

، وكـل هـذه السـنين 1992إذا كـانوا نسـوا حـرب األيـام السـتة فـي العـام  وأتعجـبيتعلق باتفاقية السـالم 
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لتــي كانــت إســرائيل داعمــة فيهــا للملــك، فجبــل البيــت )الحــرم القدســي الشــريف( والقــدس تحــت ســيادة ا
 إسرائيلية كما أن عمان تحت السيادة التامة لألردن وعليهم أن يفهموا ذلك".

 1/11/4114 ،األيام، رام هللا
 
  "لقدسالتعايش والتسامح والعقالنية في ا"حملة من أجل يبدأ  حزب العمل اإلسرائيلي .00

ــة مــن أجــل مــا اســماه بالتعــايش والتســامح  اإلســرائيلي بــدأ حــزب العمــل: متابعــة معــا   -بيــت لحــم حمل
مرغليــت إلــى اجتمــاع الليلــة  وأرئيــلوالعقالنيــة فــي القــدس، حيــث بــادر عضــوا الكنيســت نحمــان شــاي 

المتطــرف وقــال حــزب العمــل "إن هــذا االجتمــاع يــأتي فــي مقابــل اليمــين  للــداعمين للحــزب فــي القــدس.
ورد النداءات المتطرفة التي تشكل خطرا  على مدينة القدس ومستقبلها وبالتـالي علينـا جمـع أكبـر عـدد 

 ممكن من اليهود والعرب الذين يؤمنون بالتعايش السلمي في القدس".
وأشــــار عضــــوا الكنيســــت إلــــى أن هــــذا النــــداء سنســــمعه خــــالل جلســــة الكنيســــت وســــنبدأ بالعديــــد مــــن 

 ي تدعو للتعايش السلمي بين الشعبين.االجتماعات الت
ســـعة والنصـــف صـــباحا  فـــي مبنـــى اوعلـــم مراســـل معـــا أن االجتمـــاع ســـيعقد األحـــد المقبـــل فـــي تمـــام الت

 .اإلسرائيليالكنيست 
 1/11/4114 وكالة معًا اإلخبارية،

 
 يعلون: كل عربي هو خطر محتمل على حياة اليهودي في المواصالت العامة .02

ب في الجبهة الديمقراطية للسـالم والسـاواة دوف حنـين اسـتوجاب شـديد اللهجـة إلـى قدم النائ وكاالت:ال
وزيــر الجــيش موشــي )بــوغي( يعلــون حــول األمــر الــذي أصــدره والــذي يمنــع العمــال الفلســطينيين مــن 
السفر في المواصالت العامة التي يسافر بها المستوطنون في الضـفة الغربيـة فـي طريـق عـودتهم مـن 

لنائـــب عــن الجبهــة ســـأل فــي اســتجوابه إذا كـــان هــذا القــرار ســـاري المفعــول ومــا هـــي عملهــم. وكــان ا
 األسباب التي دفعته في أخذ هذا القرار.

وكـــان جـــواب وزيـــر األمـــن اإلســـرائيلي أن المســـتوطنين المســـافرين فـــي المواصـــالت العامـــة يشـــعرون 
علون أن المستوطنين على حق بالتهديد من وجود الفلسطينيين في ذات الحافلة التي تقّلهم، وأضاف ي

ن كان عائدا   من عمله، يشّكل خطر محتمل علـى حيـاة اليهـودي، وكـون  إذ أن كل فلسطيني، حتى وا 
 في ساعات معينة هم من الفلسطينيين فإن الخطر يتفاقم. "إسرائيل"معظم المسافرين من الضفة إلى 
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بحملـة لمنـع الفلسـطينيين مـن السـفر وعّقب حنين أن يعلون استجاب لمطلب المستوطنين، الذي قاموا 
بالمواصالت العامة، وأضاف حنين أن رد يعلون عنصري بامتياز، هذا الموقف هو ما يقف من قرار 

 الفصل العنصري في المواصالت العامة.
 1/11/4114 ،الغد، عّمان

 
 "أبرتهايد"ليفني: اعتبارات المستوطنين لمنع سفر الفلسطينيين بالحافالت العامة  .03

اإلسرائيلية تسيبي ليفني إن اعتبارات المستوطنين من أجل منع العمال الفلسـطينيين  عدلت وزير القال
مـن السـفر فــي حـافالت عامــة، لـدى عــودتهم مـن العمــال بوسـط الــبالد إلـى الضــفة، والمطالبـة بتســيير 

ذاعـــة واعتبـــرت ليفنـــي، فـــي مقابلـــة أجرتهـــا معهـــا إ حـــافالت منفصـــلة هـــو دليـــل علـــى سياســـة أبرتهايـــد.
الجيش اإلسرائيلي، أنه "طالما أن الحـديث يـدور عـن اعتبـارات أمنيـة فـإن مهمـة وزيـر األمـن االهتمـام 

 بأمن المواطنين".
اإلســرائيلي موشــيه يعلـون قــال إنــه لـم يصــدر أوامــر بالفصـل فــي الحــافالت، دفاع وأضـافت أن وزيــر الـ

افالت خاصـة بهـم، ألن أحـد )العمـال وأن "ادعاءات المستوطنين ال تحتمل، فاالدعـاء أنهـم يريـدون حـ
الفلسطينيين( لم ينهض لكي تجلس امرأة أو مسن )من المستوطنين( وأن هذا لـيس لطيفـا بالنسـبة لهـم 

وقالت ليفني إنها ستعمل من أجل إفشـال اتخـاذ قـرار للفصـل بـين العـرب واليهـود فـي  هو أبرتهايد". –
 الحافالت.

ن أصدر أوامـر بـأن يعـود العمـال الفلسـطينيون مـن أعمـالهم لكن المشكل في هذه القضية هي أن يعلو 
 إلى الضفة عبر حاجز عسكري قرب قلقيليا، ومن هناك يتجهون إلى بيوتهم في أنحاء الضفة.

 31/11/4114 ،48عرب 
 
 تقارير إسرائيلية: سقوط صاروخ في المجلس اإلقليمي "أشكول" .04

زة، ليلـة أمـس، انفجـر شـرق السـياج الحـدودي، أطلـق مـن قطـاع غـ قالت تقـارير إسـرائيلية إن صـاروخا  
فــي منطقــة مفتوحــة فــي مــا يســمى بـــ"المجلس اإلقليمــي أشــكول"، مشــيرة إلــى أن الصــارو  هــو الثــاني 

 الذي يتم إطالقه من قطاع غزة منذ وقف إطالق النار.
نطلــق. وعلـم أن أجهـزة اإلنــذار قـد تمكنــت مـن اكتشــاف عمليـة اإلطــالق، إال أن صـافرات اإلنــذار لـم ت

 ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
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من جنوب قطـاع غـزة، وانفجـر قـرب السـياج الحـدودي.  11:10وجاء أن الصارو  أطلق في الساعة 

وقالت مصادر في الجيش اإلسرائيلية، بداية، إن الصـارو  سـقط فـي الجانـب الفلسـطيني مـن الحـدود، 
 ز السياج.بيد أنه تبين الحقا أن الصارو  تجاو 

وقالــت "يــديعوت أحرونــوت" إن الجهــود االســتخبارية العســكرية تتركــز فــي معرفــة الجهــة التــي أطلقــت 
الصــارو ، أو التحقــق مــن إمكانيــة انطــالق الصــارو  كخلــل فــي إحــدى التجــارب التــي تجريهــا حركــة 

 حماس في إطار إعادة بناء قوتها الصاروخية.
 1/11/4114 ،48عرب 

 
 " األمريكية22-عدلت عن شراء طائرات "في "إسرائيل": "إسرائيل هايوم" .05

ذكرت صحيفة "إسـرائيل هـايوم" الخمـيس أن الدولـة العبريـة عـدلت عـن .(: أ ف ب) –القدس المحتلة 
" األمريكيــة، المخصصــة لنقــل الجنــد، والتــي تجمــع بــين قــدرة المروحيــة 11 -قــرار شــراء طــائرات "فــي 

 الطائرة الثابتة الجناح على التحليق بسرعة عالية.على اإلقالع والهبوط عموديا ، وقدرة 
وقالت الصحيفة القريبة مـن أوسـاط رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، إن هـذا القـرار اتخـذه وزيـر الـدفاع 
موشيه يعالون مـع أنـه يتعـارض مـع رغبـة الجـيش اإلسـرائيلي، مبديـة خشـيتها مـن أن يـؤدي إلـى فتـور 

لمتحدة. وأوضحت "إسرائيل هايوم" أن القرار أملته ضغوط ماليـة تـرزح جديد في العالقة مع الواليات ا
تحتها الموازنة، وكـذلك العبـر التـي استخلصـتها الدولـة العبريـة مـن هجومهـا األخيـر علـى غـزة، والـذي 

 -يوما  هذا الصيف، إضافة إلى االتفاق الذي أبرم أخيرا  مع واشنطن لشراء مقاتالت "إف  50استمر 
 ة الباهظة الثمن." األمريكي35

أوسـبري"، مـا كـان سـيجعل  11 -كانـت تريـد شـراء سـت طـائرات "فـي  "إسرائيل"ووفق الصحيفة، فإن 
 منها الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك هذه الطائرة إلى جانب الواليات المتحدة.

رب األخيـرة علـى وأوضحت "إسرائيل هايوم" أن وزير الدفاع غّير رأيه في شأن هذه الطائرات بعـد الحـ
قتـيال  فـي الجانـب  20قتيل في الجانـب الفلسـطيني، وأكثـر مـن  1100قطاع غزة التي أوقعت حوالى 

 اإلسرائيلي، إذ قرر التركيز على بناء مدرعات وتعزيز مخزون الجيش من الذخيرة.
وقالـــت الصـــحيفة علــــى موقعهـــا اإللكترونــــي إن "الـــبعض يخشـــى مــــن أن يـــؤدي قــــرار )يعـــالون( إلــــى 

األمريكيـة بمرحلـة اهتـزاز".  -غضاب اإلدارة األمريكية في الوقت الذي تمر فيه العالقات اإلسـرائيلية إ 
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وأضافت أنه "يتعـين علـى يعـالون أن يقنـع الواليـات المتحـدة بـأن قـراره اتخـذ لـدواعو موضـوعية واسـتنادا  
 إلى المصالح القومية حصرا ".

 1/11/4114 ،الحياة، لندن
 
 من سيطرة القيم التوراتية على "روح الجيش" "إسرائيل"في مخاوف : "هآرتس" .06

"هـل فقدـد الجـيش اإلسـرائيلي روحـه التـي قـام عليهـا؟ وهـل نسـير فـي الطريـق : سعد تلحمـيأ –الناصرة 
سؤاالن تناولهما تحقيق صحافي نشرته صحيفة "هآرتس" أمس في أعقاب إفـادات  إلى جيش أصولي؟

عن ازدياد نفوذ "الحاخاميـة العسـكرية" فـي الجـيش ومخـاوف مـن أن كثيرة لجنود نظاميين واحتياطيين 
يــدفع هــذا التغلغــل عشــرات آالف الجنــود المتــدينين إلــى رفــض أوامــر عســكرية بــداعي أنهــا تتعــارض 

 والقيدم الدينية التي يؤمنون بها.
ي فـي ويؤكد التحقيق أن "معارك مشبعة بالغرائز ذات سياق ديني واضح تحصل في الجيش اإلسـرائيل

الســنوات األخيــرة"، مســتذكرا  حــاالت كثيــرة مثــل "صــلوات جماعيــة" قبــل الخــروج فــي معركــة، ورفـــض 
قصــاء نســاء، ومرافقــة حاخامــات للجنــود فــي ارض المعركــة، واســتبطان أوامــر تتعلــق مباشــرة  الغنــاء، وا 

دينيـة توراتيـة  بعقائد دينية، وتعاون بين الحاخامية الرئيسية وقياديين في الجيش "مـن أجـل ترسـيي قـيم
في روح القتال والحياة اليومية للجيش"، محذرا  في اآلن ذاته، علـى لسـان مسـؤولين عسـكريين سـابقين 

السياســـة" مـــن أن تصـــبح الغلدبـــة فـــي المســـتقبل  –المجتمـــع  -وبـــاحثين فـــي مثلـــث العالقـــات "الجـــيش 
 ".القريب للتيار الديني التوراتي، "ال للقيدم التي أرساها مؤسسو الدولة

ويشير معد التقرير إلى أن إفادات لعشـرات الجنـود الـذين شـاركوا فـي الحـرب األخيـرة علـى قطـاع غـزة 
ومسؤولين كبار في المؤسسة العسكرية وباحثين أكاديميين تلقي الضوء من جديد على "توّطد األسس 

اعا  ملحوظـا  بـين الدينية في الجيش وجعلها قيمة بديلة لروحه الصهيونية الرسمية" مضيفا  أن ثمـة صـر 
 "التيار الصهيوني الرسمي والتيار الديني الذي يتم فرضه على الجنود بمختلف الوسائل".

 1/11/4114 ،الحياة، لندن
 
 وحدة المراقبة اإلسرائيلية: لم نستطع تمييز مقاتلي القسام .07

برأســه مــن  كانــت الســاعة تشــير إلــى الرابعــة فجــرا  عنــدما أطــل أحــدهم: ترجمــة صــفا –القــدس المحتلــة 
للخـروج مـن بـاطن  11 ـباطن األرض والتفت يمنة  ويسرة ليكشف المنطقة وبعدها أشار لباقي رفاقه ال

 األرض بالقرب من كيبوتس "صوفا" جنوبي القطاع.
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بهــذه الكلمــات بــدأت المجنــدة "رونــي" والتــي تعمــل فـــي وحــدة المراقبــة علــى حــدود غــزة، حيــث كانـــت 
لي القسام الثالثة عشر وهم يخرجون مـن نفـق قـرب كيبـوتس صـوفا تتحدث عن لحظة مشاهدتها لمقات

وقالت إنها وجدت صعوبة في تمييز مقاتلي  جنوبي القطاع خالل األيام األولى للعدوان على القطاع.
القســام فــور خــروجهم مــن نفــق صــوفاه بدايــة الحــرب، حيــث تصــرفوا كجنــود إســرائيليين فــي الميــدان، 

 دة حركات كشفت هويتهم الفلسطينية، وفق وصفها.ولكنها أشارت إلى قيامهم بع
وتشير إلى أنها تلقت الكثير من الدورات العسكرية حول كيفية التعرف على العدو من حركاتـه، "ومـع 

 ذلك فال يمكن اختزال هذا المجال في دورة هنا أو هناك" كما قالت.
ر ليــف" لموقــع "والــال" العبــري بــدوره، تحــدث قائــد وحــدة جمــع المعلومــات الحربيــة فــي الجــيش "جــاي بــا

مســاء الجمعــة عــن أن أكثــر المصــاعب التــي واجههــا خــالل الحــرب كانــت تكمــن فــي صــعوبة تمييــز 
مقــاتلي حمــاس عــن جنــود الجــيش بعــد تســللهم للخطــوط الخلفيــة فــي أكثــر مــن عمليــة أبرزهــا عمليــة 

 بة.التسلل عبر كيبوتس "نير عام" وقتل أربعة جنود وضباط من بينهم قائد كتي
 1/11/4114 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 جنود شاركوا بمعركة الشجاعية: كنا نشتم رائحة زمالئنا المحروقين .08

بعــد حــوالي شــهرين علــى انتهــاء معركــة العصــف المــأكول، والتــي بــدأت فــي الســابع مــن تمــوز  :غــزة
لمقاومــة الفلســطينية أمــام بعــد يــوم عــن إنجــازات ا ليكشــف يومــا   تتــوالىالمنصــرم، مــا زالــت التفاصــيل 

فقــد كشــفت شــهادات لجنــود صــهاينة ممــن شــاركوا فــي معركــة الشــجاعية عــن  االحــتالل فــي المعركــة.
خسائر فادحة لحقت بالجيش الصهيوني خالل المعركة، باإلضافة لقوة وهول النيران التي فاجأهم بها 

 المقاومون وبدون أي مقدمات.
ذه الوحــدة ال زالــوا يخضــعون للعــالج النفســي، وذلــك علــى ضــوء وقالــت القنــاة، إن العديــد مــن جنــود هــ

صـابة الكثيـر مـن رفـاقهم، مشـيرة  إلـى أنـه مـن  المشاهد الفظيعـة التـي رأوهـا فـي الشـجاعية بعـد مقتـل وا 
 عندما تشم رائحة احتراق أحد زمالئك". الطبيعي البكاء والصرا  في هذه الحاالت، تماما  

 31/11/4114 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 للحرب القادمة مع لبنان جنرال إسرائيلي يكشف عن إجراء تدريبات مكثفة استعداداً  .09

فجــر أحــد كبــار الجنــراالت فــي اللــواء الشــمالي للجــيش اإلســرائيلي مفاجــأة : نظيــر مجلــي - تــل أبيــب
أن  كبيــرة، وذلــك عنــدما كشــف أن قواتــه تجــري تــدريبات مكثفــة علــى الحــرب القادمــة مــع لبنــان، مؤكــدا  
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والمكانة القوية الثابتة إليران في  ةمثل هذه الحرب باتت حتمية، بدعوى أن تطورات الوضع في سوري
أمـام وضـع جديـد يصـبح فيـه  "إسـرائيل"المنطقة، واالقتراب من توقيع تفاهمـات غربيـة إيرانيـة، ستضـع 

 .كل بيت إسرائيلي مهددا  
من منطقة، بينها في أراضي الجوالن السوري  وعلمت "الشرق األوسط" أن هذه التدريبات تتم في أكثر

المحتــل، وفــي منطقــة تســاءليم فــي النقــب، حيــث تــم بنــاء قريــة شــبيهة بــالقرى اللبنانيــة فــي كــل واحــدة 
، وفـــي 43، التـــي يعـــيش فيهـــا فلســـطينيو "إســـرائيل"منهمـــا، وكـــذلك فـــي عـــدد مـــن القـــرى العربيـــة فـــي 

كفــر منــدا )قضــاء الناصــرة(، وعيلبــون )قضــاء  الشــهرين الماضــيين تمــت تــدريبات مماثلــة فــي قريتــي
طبريــا(. وفــي نمــوذج القــريتين اللبنــانيتين تــم بنــاء أنفــاق لمواجهــة احتمــال أن يكــون حــزب هللا قــد أقــام 

 سلسلة أنفاق شبيهة بأنفاق قطاع غزة، التي تعتبرها إسرائيل "فتاكة".
مـس، علـى لسـان جنـرال كبيـر ونقل ألكس فيشمن، المحـرر العسـكري لصـحيفة "يـديعوت أحرونـوت"، أ

يعمل في اللواء الشمالي، رفض كشف اسمه، قولـه "مـع مـرور شـهرين علـى عمليـة )الجـرف الصـامد( 
تـــدرك قيـــادة المنطقـــة الشـــمالية، كمـــا فـــي الجـــيش كلـــه، أنـــه يجـــب إعـــداد الجمهـــور لحقيقـــة أن الحـــرب 

. 1014وقعــت فــي صــيف  القادمــة ســتقع علــى الجبهــة الشــمالية، وأنهــا لــن تكــون مشــابهة لتلــك التــي
والســبب هــو أن حــزب هللا يمتلـــك عــددا مــن الصــواريي يزيـــد بعشــرة أضــعاف عمــا كـــان فــي غــزة قبـــل 
الحرب األخيرة، وأن هذه الصواريي نوعية أكثر، فضال عن أن مقاتلي حزب هللا يكتسبون خبرة قتاليـة 

وقال ضابط رفيع في  رسة".عالية من حربهم في سوريا، كما "أن الحرب مع غزة شحنتهم بالقوة والغط
قيادة اللواء الشمالي، خالل لقاء إرشادي مـع مراسـلين عسـكريين لـبعض الصـحف اإلسـرائيلية الكبـرى، 
أمس: "إذا كنا قد سمعنا الصرا  خالل الجرف الصامد بسبب إغالق مطار بن غوريون ليومين جـراء 

هللا ســيتم إغــالق مطــار بــن  الصــواريي مــن غــزة، فمــن الواضــح أنــه خــالل الحــرب القادمــة مــع حــزب
 غوريون وميناء حيفا منذ اليوم األول للحرب". 

 1/11/4114 ،الشرق األوسط، لندن
 
 "يديعوت أحرونوت": ضرب داعش خطأ يفيد حزب هللالـ ضابط إسرائيلي .21

أعربت تل أبيب أمس عن رفضها للضربات الجوية الغربيـة ضـد "داعـش". الموقـف جـاء : يحيى دبوق
ط إسرائيلي رفيع حذر الغرب من هـذا "الخطـأ الكبيـر" الـذي يصـّب فـي مصـلحة إيـران على لسان ضاب

ونقلـت "يـديعوت أحرونـوت" عـن الضـابط أن الضـربات الجويـة ضـد  .األسـدوحـزب هللا والـرئيس بشـار 
ويخيـف إيـران وحـزب هللا"،  األسـد"داعش" خطأ غير منطقي، إذ إن "هذا التنظيم يسعى إلسقاط نظـام 



 
 
 

 

 
           41ص                                     3385 العدد:    1/11/4114 السبت التاريخ:

 

تحمسا  لرّص الصفوف كما يجري حاليـا  مقابـل داعـش، والغـرب يرتكـب خطـأ  كبيـرا  بـدعم لذلك "لست م
يــران". وتــابع: "مــن الســهل علــى الغــرب أن يواجــه إرهــاب  الشــيعة الراديكــاليين مــن حــزب هللا واألســد وا 
داعــش، قياســا  بمواجهــة مقــاتلي حــزب هللا. الهجمــات التــي شــّنت علينــا فــي العــام األخيــر كــان وراءهــا 
المحور الشيعي، أي حزب هللا، وليس اإلسالم السّني، بما فيه جبهة النصرة التي تهيمن علـى الحـدود 
مــع إســرائيل فــي الجــوالن". وقــال: "أنــا قلــق مــن حــزب هللا أكثــر بكثيــر مــن تنظــيم يترأســه شــخص مــا 

 يجلس في درعا".
 1/11/4114 ،، بيروتاألخبار

 
 قدسمن اإلسرائيليين يؤيدون استيطان ال 74%  .20

 أجــراهأظهــر اســتطالع للــرأي : أســامة العيســة ،نائــل موســى ،وكــاالتال ،الحيــاة الجديــدة -محافظــات 
حــوالي  أنمعهــد جيوكراتوغرافيــا برئاســة البروفيســور آفــي دجــاني بنــاء علــى طلــب صــحيفة "معــاريف" 

 إن مـن المسـتطلعين %49وقـال  نصف اليهود يؤيدون استمرار البناء االستيطاني فـي شـرقي القـدس.
 %13في كل مكان وزمان"، فيمـا قـال  أراضيهاتبني في  أننتنياهو "محق" برأيهم ومن "حق إسرائيل 

للخطـر   وأوروبـا، ولكنه مخطئ في التوقيت ويعرض عالقاتنـا مـع الواليـات المتحـدة نه "محق" مبدئيا  إ
جــه الســالم ن "مجــرد االســتثمار فــي التنميــة والبنــاء فــي شــرقي القــدس هــو عــائق فــي و إ %10وقــال 

 ليس لهم رأي في الموضوع. إن %9واستخدام مغلوط للمقدرات االقتصادية، فيما قال 
 1/11/4114 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
صابات  مواجهات عنيفة .22  األقصىوالمسجد يوم الدفاع عن القدس باألراضي الفلسطينية في وا 

لحي والمطاطي وباالختناق خالل عشرات المواطنين بالرصاص ا أصيب "وفا": مندوبو "األيام"،
يوم للدفاع  إلىالفلسطينية  األراضي، الذي تحول في أمسمواجهات مع جنود االحتالل يوم 

والتضامن مع القدس والمسجد األقصى، حيث جرت تظاهرات وصدامات في عديد المناطق في 
 الضفة، في حين نظمت مسيرات تضامنية في قطاع غزة.

، إلى ثكنة عسكرية بعد يوم واحد أمسإلسرائيلي مدينة القدس المحتلة، وحولت سلطات االحتالل ا
الف شرطي آ 3من إغالق المسجد األقصى بشكل كامل، حيث قدرت مصادر إسرائيلية انتشار 

إسرائيلي في شوارع المدينة أمس، رغم أن من سمح لهم بدخول المسجد ألداء صالة الجعة لم يزيد 
أحياء في مدينة القدس المحتلة مواجهات مع شرطة االحتالل وشهدت عدة  الف مصل.آ 4على 
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التي دفعت بتعزيزات مكثفة خصوصا في محيط المسجد األقصى المبارك الذي جرى فتحه منذ فجر 
 اليوم بعد إغالقه يوم أمس.

المواجهات في حي وادي الجوز بعد انتهاء الصالة حيث هاجمت القوات اإلسرائيلية  أعنفوكانت 
 بقنابل الصوت والمسيلة للدموع.المصلين 

كما استمرت المواجهات يوم أمس في بلدة الثوري، مسقط رأس الشهيد معتز حجازي، حيث رشق 
الشبان قوات االحتالل بالحجارة والمفرقعات النارية فيما أطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت 

كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية  وقامت قوات والمسيلة للدموع ما أدى إلى عدد كبير من اإلصابات.
ووقعت مواجهات في عدد من  بمالحقة الشبان في شوارع الحي بعد أن تزودت بمعدات القمع.

 الحارات في البلدة القديمة وعدد من األحياء في القدس من بينها مخيم شعفاط وسلوان.
في  قرية الفرديس، عصرةقرية الم ـمخيم "قلنديا"كما وقعت مواجهات في عدة مناطق بالضفة أبرزها: 

قرى النبي صالح وبلعين وسلواد، شمال وغرب وشمال شرقي مدينة رام هللا، كفر قدوم بيت لحم، 
 األسبوعية، بمحافظة قلقيلية،

شارك عشرات آالف المواطنين في مسيرات احتجاجية انطلقت من عشرات المساجد في  ،وفي غزة
ائم االحتالل في مدينة القدس وتضامنا  مع المسجد المدينة عقب صالة الجمعة، احتجاجا  على جر 

واالقتحامات من قبل أجهزة األمن اإلسرائيلية والمتطرفين  اإلغالقاألقصى الذي يتعرض للتدنيس 
 اليهود.

1/11/4114األيام، رام هللا،   
 
 حجازي معتز رصاصة اخترقت جسد الشهيد 22: "الطب الشرعي" .23

عن تقرير الطب الشرعي، عن استشهاد الشاب معتز حجازي كشف النقاب أمس، : القدس المحتلة
عاما(، صباح الخميس في القدس المحتلة، بزعم أنه هو مطلق النار على المستوطن العنصري  31)

وقال  رصاصة اخترقت جسده، وأدت إلى مقتله. 11يهودا غليك، األمر الذي تنفيه عائلته، وتبين أن 
ه وحسب النتائج األولية فإن السبب الذي أدى إلى استشهاد محامي مؤسسة الضمير محمد محمود إن

حجازي هو" نزيف دموي شديد ناتج عن إصابات متعددة في الصدر والرقبة واألطراف السفلية 
صابته بالرئتين والقلب، ناتجة عن عدة مقذوفات نارية منها ما نفذ من جثمان الشهيد  والعلوية، وا 

 ومنها ما استقر بجسده".
1/11/4114ان، الغد، عم  
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 بشبهة مساعدة الشهيد حجازي اً مقدسي اً عتقل شاباالحتالل ي .24

اعتقلت قوات االحتالل، فلسطيني ا من القدس يعمل في مطعم مركز بيغين، حيث عقد : 43عرب 
المؤتمر الذي شارك به غليك، بادعاء أنه زميل للشهيد معتز حجازي، وأنه ساعده في تنفيذ العملية 

 بها، فيما لم تذكر أي تفاصيل عنه. شريكا  وكان  ضد يهودا غليك،
وقالت مصادر طبية إسرائيلية في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، أن اليميني المتطرف يهودا 
غليك سيعيش مع إعاقة طفيفة لبقية حياته، وأن وضعه مستقر حالي ا، فيما اعتقلت قوات االحتالل 

 عملية إطالق النار على غليك.فلسطيني ا بتهمة مساعدة الشهيد حجازي ب
31/11/4114، 48عرب   

 
 استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراٍح أصيب بها خالل العدوان على غزة .25

(، شاب فلسطيني متأثرا  بجراحه التي أصيب بها خالل 10|31غزة: استشهد مساء يوم الجمعة )
 ية.الحرب على غزة قبل ثالثة اشهر، حيث كان يعالج في المشافي الترك

عاما ( من مخيم جباليا لالجئين  11وقالت مصادر طبية فلسطينية أن الشاب محمد عسلية )
الفلسطينيين شمال قطاع غزة توفي مساء اليوم الجمعة متأثر ا بجراحه التي أصيب بها خالل العدوان 

 قبل ثالثة أشهر.
31/11/4114قدس برس،   

 
 من أربعين يوماً  أكثررب عن الطعام منذ مضالنادي األسير: تراجع صحة األسير رائد موسى  .26

أكد محامي نادي األسير يوسف النصاصرة، أن صحة األسير المضرب : فادي أبو سعدى -رام هللا 
كيلوغراما، منذ بداية إضرابه. وأشار  13عن الطعام، رائد موسى في تراجع مستمر، إذ فقد من وزنه 

لى انه ال يزال يمتنع عن تناول المدعمات واألمالح، المحامي إثر زيارة لألسير في مشفى "برزالي"، إ
وأنه كان قد توقف عن تناول الماء لثالثة أيام احتجاجا على معاملة السجانين له، إذ يقومون بتقييد 

 يده اليسرى ورجله اليمنى بالسرير طيلة الوقت.
مقابل استئنافه  وأوضح أن األسير تمكن من الوصول التفاق يقضي بفك يده ورجله في وقت الليل،

عاما ،  35لتناول الماء، في حين قال نادي األسير الفلسطيني إن األسير موسى البالغ من العمر 
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تشرين الثاني/  19كان قد شرع بإضرابه المفتوح احتجاجا على اعتقاله اإلداري التعسفي منذ تاريي 
 نوفمبر من العام الماضي، علما  بأنه يخوض اإلضراب للمرة الثانية.

1/11/4114القدس العربي، لندن،   
 
 على األسرى في معتقالت االحتالل شتاء قاسٍ  للدراسات": "أسرى .27

أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن أوضاعا  قاسية تنتظر األسرى في  رائد الفي: -غزة 
ديد معتقالت االحتالل "اإلسرائيلي" خالل األيام القادمة مع دخول فصل الشتاء في ظل النقص الش

وقال المركز الحقوقي في بيان، إن إدارة  في المستلزمات الشتوية من مالبس وأغطية ووسائل تدفئة.
مصلحة المعتقالت ال تزال تمنع إدخال األغطية والمالبس الشتوية إلى األسرى عبر زيارات األهل، 

دى إلى وجود وأوضح أن هذا المنع من قبل سلطات االحتالل أ أو عن طريق المؤسسات اإلنسانية.
معتقل "عوفر" الذي اكتظ باألسرى خالل الحملة األخيرة التي بنقص كبير في األغطية وخاصة 
 نفذها االحتالل في الضفة الغربية.

1/11/4114الخليج، الشارقة،   
 
 مستوطنون يهود يجرفون أراٍض زراعية غرب سلفيت .28

عات من المستوطنين اليهود، على أقدمت جرافات تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي وجماسلفيت: 
تجريف أراضو ومساحات زراعية للمواطنين الفلسطينيين غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية 
المحتلة. وذكرت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان، أن مجموعة من مستوطني "ليشيم" اليهودية 

بلوط غرب سلفيت، على مقربة من قاموا بتجريف أراضو زراعية تقع بين قريتي كفر الديك ودير 
خربة أثرية بيزنطية تعرف بـ "دير سمعان". وأشارت المصادر، إلى أن قطعان المستوطنين 
يستخدمون آالت حفر كبيرة في عمليات تجريف األراضي وتكسير الصخور الموجودة فيها، بحيث 

 تيطانية المعروفة بـ "ليشيم".يتم استخدامها لرصف الشوارع وعمليات البناء المستمرة في البؤرة االس
31/11/4114قدس برس،   

 
 منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني: قرار السويد االعتراف بفلسطين خطوة تاريخية جريئة .29

ثمن منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني قرار مملكة السويد االعتراف بدولة فلسطين، : ستوكهولم
(، واعتبره خطوة تاريخية جريئة وقرارا 30/10/1014فق )الذي تم بمرسوم رسمي يوم الخميس الموا
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أخالقيا وسياسيا بامتياز، وأنه ينسجم مع احترام السويد للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. 
ورأى المنتدى في بيان له، أن هذا القرار يكتسب أهمية سياسية كبيرة، لكونه أول اعتراف من نوعه 

د األوروبي رفضت الخضوع للضغوط الصهيونية واألميركية التي حاولت من دولة عضو في االتحا
 ثنيها عن القرار. 

وأعرب زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل عن أمله في أن يتبع السويد في المدى القصير عدد من 
الدول األوروبية، وخاصة الدول التي تحترم نفسها وقرارها وسيادتها وترفض االنصياع لضغوط 

الصهيوني وللضغوط األمريكية التي ما زالت تمارس التخويف بحق معظم دول العالم، حسب  اللوبي
 قوله.

1/11/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 مستوطنان يدهسان مواطنْين بالقدس  .31

دهس مستوطنان مساء الجمعة المواطنْين يحيى أحمد درويش من سكان : صفا –القدس المحتلة 
وأفاد مركز إعالم  الشاويش بالقرب من منطقة باب الخليل بالقدس المحتلة.قرية العيسوية وعلي 

بالقرب  1القدس أن المواطن درويش أصيب بجراحو مختلفة خالل قيادته لدراجة نارية في شارع رقم 
كما أصيب المواطن الشاويش بكسور متعددة بعد دهسه من قبل  من حي الشيي جراح بالمدينة.

 .مستوطن الذا بالفرار
1/11/4114وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 حلوى األطفال تمنع اعتقال "القسام" في القدس المحتلة .30

حاولت قوات االحتالل اعتقال الطفل المقدسي ميماتي أسعد جابر "الياسيني" البالغ : القدس المحتلة
يهما الكائن في الحارة سنوات، وذلك بعد اقتحام منزل 9من العمر عامين، وابن عمه عز الدين القسام 

وأفاد والد الطفل ميماتي لمركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل  الوسطى، ببلدة سلوان.
اقتحمت بناية العائلة في الحارة الوسطى، بدعوى إلقاء حجارة عليهم من السطح، وبعد تفتيش السطح 

ة اثناء تواجده مع والدته، حيث كان تبين وجود الطفل ميماتي الياسيني قد ألقى حجرا من سطح البناي
 يلهو فقط، وهو طفل صغير ال يعرف "ماذا يعني الحجر".

واوضح والد ميماتي ان قوات االحتالل قالت لجد الطفل "ربوا أوالدكم"، وعلموهم أن ال يضربوا 
 الحجارة، نحن نتواجد هنا لحمايتكم!!
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منادة الطفل "القسام" عندها سأله عنه أحد أفراد وخالل تواجد القوات في المنزل قام أحد أفراد البيت ب
الشرطة مستغربا من "اسمه"، ثم طلب بتفتيش، وحينها حاول اعتقاله بدعوى وجود "حجارة ملونة" في 

 جيبة تبين أنها "حلوى لألطفال".
1/11/4114لإلعالم، المركز الفلسطيني   

 
 لبنان: وقفة تضامنية مع المسجد األقصى في مخيم شاتيال .32

األناضول: نظم عشرات الالجئين الفلسطينيين، وقفة تضامنية، في أحد مخيمات اللجوء  -يروت ب
بالعاصمة بيروت، أمس، للتنديد بإغالق السلطات اإلسرائيلية، المسجد األقصى، أول من أمس، 

 .1992للمرة األولى، منذ احتالل القدس عام 
ال" لالجئين الفلسطينيين في بيروت، عقب وأعرب المشاركون الذين تجمعوا في ساحة "مخيم شاتي

صالة الجمعة، عن االستعداد للتوجه إلى القدس "حفاة األقدام" من أجل الدفاع عنه. ورفعوا خالل 
 الوقفة األعالم الفلسطينية والحزبية لمختلف الفصائل الموجودة داخل المخيم.

ت، إن "مخيمات الالجئين في وقال سمير أبو عفش، مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية في بيرو 
لبنان، تتضامن مع القدس والمسجد األقصى ضد الهجمة اإلسرائيلية الشرسة عليه"، معتبرا أن القدس 

 كادت تصبح "صهيونية بالكامل، لوال جهود ثلة من المقاومين الذين يتصدون لالحتالل".
1/11/4114القدس العربي، لندن،   

 
 "غيرنيكا"عيد في رام هللا تست "نتفاضة فنية"ا .33

في ركن قريب من ميدان راشد الحدادين مؤسس مدينة رام هللا، يتخيل للمار : بديعة زيدان -رام هللا 
أن اللوحة المعلقة هناك هي "غيرنيكا" رائعة بيكاسو التي استوحاها من قصف الطائرات األلمانية 

هلية. لكن إحاطة رسام الكاريكاتور واإليطالية إقليم الباسك، دعما  للقوميين اإلسبان خالل الحرب األ
الفلسطيني محمد سباعنة وفنان الغرافيتي حمزة أبو عياش، لها وكأنها طفلة يخشيان أن تضيع في 
الزحام، تؤكد أنها "غيرنيكا" فلسطينية، على ما وصفاها. أنجز هذا الثنائي العمل في إطار 

 دولي" الثاني."االنتفاضة الفنية" التي تُنظم ضمن "بينالي قلنديا ال
وقال محمد سباعنة لـ"الحياة": "الرسم الجداري هو محاولة لمحاكاة الجداريات في االنتفاضة األولى، 
والتي هي بمثابة قنوات إخبارية ومواقع تواصل اجتماعي ولوحات لإلعالنات )خاصة اإلضرابات 

عارات وطنية أو يرسم واالعتصامات ونعي الشهداء واالعتصام المدني وغيرها(، وكان من يكتب ش
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غرافيتي ضد االحتالل على جدران المنازل والمحال التجارية يعاقب بالضرب أو السجن فيما يجبر 
المارة بطمسها بطالء أبيض". وأضاف: "كم كان مؤلما  أن كبار السن والنساء واألطفال ال ُيستثنون 

عناصر ورموزا  تتعلق باالنتفاضة من ذلك. أما الـ"غيرنيكا" فأخرجناها بمالمح فلسطينية، وحملت 
األولى التي تعاملنا معها كأرشيف استعدناه فنيا ، ضمن تظاهرة "انتفاضة فنية" التي هي أحد 

 نشاطات البينالي".
1/11/4114الحياة، لندن،   

 
 مع غزة "المنطقة العازلة"وقوات إضافية في  "أجهزة استشعار"مصر:  .34

والشرطة المصرية عملياتها في سيناء، وسط تواصل هدم  واصلت قوات الجيش: الحياة –القاهرة 
متر غرب  500المنازل في "المنطقة العازلة" مع قطاع غزة التي تم إخالؤها من السكان بعمق 

 متر، هي إجمالي الحدود يبن مصر والقطاع. 300كيلومترا  و 13الحدود المصرية، وبطول 
ين في مناطق جنوب العريش والشيي زويد ورفح، ونفذت القوات المصرية مداهمات لبؤر عدة لمسلح

 لكن لم يكشف الجيش عن نتائجها.
وقال مصدر عسكري لـ"الحياة" إن قوة من المهندسين العسكريين ستبدأ بدعم من قوات حرس الحدود 
وقوات الجيش الثاني الميداني في إقامة المنطقة األمنية العازلة برفح فور االنتهاء من عمليات هدم 

 ايات، التي تم إخالؤها من السكان، ورفع حطامها.البن
وبخصوص إمكان الدفع بقوات إضافية في تلك المنطقة التي يخضع الوجود فيها لقيود وضعتها 
اتفاقية السالم مع إسرائيل، قال المصدر: "هذه اإلجراءات تأتي في إطار أحقية القيادة السياسية 

ابهة اإلرهاب وصوال  إلى تحقيق األمن القومي للدولة والعسكرية في اتخاذ ما تراه مناسبا  لمج
المصرية". وأوضح أنه ال جديد بخصوص الحدود المصرية مع إسرائيل، ألنها مؤمنة من الجانب 

 اآلخر، والمعضلة تكمن في الحدود مع قطاع غزة، التي ال تواجد لإلسرائيليين فيها.
تمت إزالتها في أوقات سابقة من  منزال   32وأشار المصدر العسكري إلى حرمان أصحاب 

منازل تم هدمها  4التعويضات لوجود أنفاق للتهريب داخلها، الفتا  إلى أنه تم أيضا  حرمان أصحاب 
 في اليومين الماضيين من أي تعويضات، بعدما تم اكتشاف أنفاق داخلها بعد إخالئها.

لسكان الشريط الحدودي تتم "بطيب  من جانبه، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن عمليات اإلخالء
شرق األوسط الرسمية عن خاطر ورضا أهالي سيناء في المنطقة الحدودية". ونقلت وكالة أنباء ال
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محلب قوله إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتالع جذور اإلرهاب من سيناء "قرار مصيري ال 
 هوادة فيه، ويجب أن يعلم الجميع أن األمن القومي للبالد فوق كل اعتبار".

 1/11/4114الحياة، لندن، 
 
 شمال سيناء إصابة سبعة عسكريين مصريين في انفجار قنبلة بمدرعة في .35

أصيب سبعة عسكريين مصريين في انفجار قنبلة بمدرعة في شمال سيناء، : ب ف أ – 43عرب 
في أول حادث من نوعه منذ إعالن حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في هذه المنطقة األسبوع 

 عسكريا في اعتداء، بحسب مصادر أمنية. 30الماضي إثر مقتل 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة كانوا يستقلونها جنوب مدينة وأصيب ضابطان وخمسة جنود في 

العريش، وفق المصادر األمنية في شمال سيناء. وقالت المصادر إن عبوة زرعت على طريق 
 تستخدمها آليات الجيش والشرطة، ورجحت أن تكون القنبلة فجرت عن بعد.

 31/11/4114، 48عرب 
 
 ا هتافات دعم "األقصى" ورفض تهجير سيناءمحافظة مصرية تتصدره 15مظاهرات بـ  .36

األناضول: تصدرت الهتافات الداعمة للمسجد األقصى والرافضة إلخالء منازل  –مدن مصرية 
مواطنين في مناطق في سيناء، شمال شرقي مصر، محاذية لقطاع غزة الفلسطيني، مظاهرات 

 الجمعة. أمسرية، محافظة مص 15أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في نحو 
وجاءت احتجاجات أنصار مرسي في القاهرة وعدة محافظات مصرية، استجابة لدعوة أطلقها 

الخميس، في مستهل أسبوع  األول"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب"، أمس 
سيناء احتجاجي جديد بعنوان "الجيش يبيع سيناء"، في إشارة إلى إخالء منازل مواطنين في مناطق ب

ضرورية لتطهير سيناء من اإلرهاب  "منطقة مؤمنة"حدودية مع قطاع غزة، وهو ما تصفه السلطات بـ
 قتيال . 31في أعقاب الهجوم األخير الذي استهدف الجيش هناك، وسقط ضحيته 

إلى حكم قضائي بحظر أنشطة  دكما تأتي المظاهرات بعد يوم واحد من بدء تنفيذ قرار حكومي مستن
 الداعم لمرسي عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية )الوقائع المصرية(. التحالف

وخرجت المظاهرات في القاهرة، ومحافظات الفيوم والجيزة والمنيا وبني سويف )وسط(، والقليوبية 
والشرقية ودمياط والدقهلية والمنوفية والبحيرة والغربية )دلتا النيل/شمال(، واالسكندرية )شمال(، 

 أسيوط )جنوب(.وسوهاج و 
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في الوقت الذي فرقت قوات األمن عددا من المظاهرات بقنابل الغاز، في محافظتي القليوبية 
والدقهلية )دلتا النيل/ شمال(، وبني سويف والمنيا )وسط(، وألقت القبض على مشاركين في تلك 

 المظاهرات، لم يحدد عددهم حتى اآلن، بحسب مصدر أمني.
 1/11/4114القدس العربي، لندن، 

 
 في مصر: تهجير أهالي سيناء مخطط "صهيوني أمريكي" المسلمين جماعة اإلخوان .37

أدانت جماعة "اإلخوان المسلمين" في مصر، ما أسمته "إجرام نظام االنقالبيين قدس برس:  –القاهرة 
في حق أهلنا في سيناء الحبيبة من قتل وخطف وسحل وتعذيب وسلب لمقدرات الحياة وتهجير قسري 

. والمحاوالت الفاشلة إلعالميي االنقالب لخداع المصريين وصرف أنظارهم عما يحدث من جرائم .
وقالت الجماعة في بيان "إن ما يقوم به االنقالبيون  ال يمكن تصنيفها إال في قائمة جرائم الحرب".

ء للعدو سيناء ما هو إال تنفيذ لمخطط المشروع الصهيوني األمريكي من تسليم مجاني ألرض سيناب
الصهيوني الغاشم، والذي فطن إليه الرئيس الشرعي للبالد الدكتور محمد مرسي وبدأ بقوة في تعمير 

 سيناء إلجهاض هذا المخطط اآلثم وتنفيذ مخطط وطني لحماية أراضيها وتعميرها" بحسب البيان.
 31/11/4114قدس برس، 

 
  القدس على الوالية في لحقيقيا دورها ممارسة األردنية الحكومة اإلخوان باألردن: على .38

 إن فيه قالت بيانا   المسلمين في األردن، أمس اإلخوان جماعة الصمادي: أصدرت تامر - عمان
 ".اإلسالمية والمقدسات القدس على الوالية في الحقيقي دورها ممارسة األردنية الحكومة على"

 والخروج األقصى، المسجد في المتصاعد العدوان حجم عن الحقائق كشف الحكومة على: "وأضافت
 للسفارة الحاضنة الحكومة نطالب: "وتابعت ".يجري بما األمة ومكاشفة الصمت، دائرة من

 المسؤولية مستوى إلى ترتقي أن العدو اإلسرائيلي، مع الدافئة العالقة على والحريصة اإلسرائيلية،
 ".المقدسات تجاه الحقيقي دورها وتؤدي الدينية

 1/11/4114الحياة، لندن، 
 

 األقصى في المسجد االحتالل انتهاكات تدين األردن: مسيرات .39
 الضمور، انس ، عن مراسليها من محافظات األردن، نسرين1/11/4114الرأي، عمان، نشرت 

 سلمية مسيرة أمس، الطفيلة نظم مدينة في والشعبي الشبابي أيوب، أن الحراك العمريين، وليالي



 
 
 

 

 
           49ص                                     3385 العدد:    1/11/4114 السبت التاريخ:

 

 يتعرض التي االنتهاكات بوقف للمطالبة المحافظة، دار باتجاه الكبير نةالمدي مسجد أمام من انطلقت
 .اإلسرائيلي الكيان ضد التحرك إلى واإلسالمي العربي المجتمعين داعين األقصى، المسجد لها
في مسيرة حاشدة  الكرك شمال صرفا وشباب فقوع لواء أبناء حراكي عن صدر بيان دعا الكرك، وفي

موقف من االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصى معربين عن إدانتهم لما إلى اتخاذ الحكومة 
 يجري هناك.

 أبي بن جعفر مسجد أمام احتجاجية وقفة أمس، والشبابي الشعبي حراك نظم الجنوبي، المزار وفي
 سلم على يقف التي الجوهرية ومطالبه باإلصالح تمسكهم على المشاركون خاللها شدد طالب

 .القدس في اإلسالمية المقدسات وصون للمواطنين المعيشي الواقع وتحسين الفساد محاربة أولوياتها
 في المشاركون ، عن مراسلها خليل قنديل، أنه استنكر1/11/4114السبيل، عمان، وجاء في 

 الصمت استمرار الجمعة اليوم ظهر الحسين مخيم في اإلسالمية الحركة نظمتها التي المسيرة
قدام األقصى المسجد بحق الصهيوني العدو يمارسها التي االنتهاكات تجاه الرسمي  سلطات وا 
 .عربة وادي معاهدة بإلغاء مطالبين المصلين أمام المسجد إغالق على االحتالل
 العربية الرسمية األنظمة بتخاذل وصفه عقلما محمد المسلمين اإلخوان جماعة سر أمين واستنكر

 تتم التي المتكررة واالقتحامات الصهيونية االنتهاكات تمراراس رغم األقصى المسجد نصرة عن
 .بالمقاومة إال يكون ال االعتداءات تلك على الرد أن مؤكدا الصهيوني الكيان قادة برعاية

 
 مئة مليون دوالر لدعم فلسطين بختام ملتقى الدوحة .41

جمعة في العاصمة بتعهدات بقيمة مائة مليون دوالر، اختتمت مساء ال: محمد أزوين - الدوحة
القطرية الدوحة أعمال الملتقى اإلنساني األول لدعم الشعب الفلسطيني، الذي نظمته جمعية قطر 

 الخيرية بالتعاون مع سبعين منظمة إنسانية حول العالم.
وسيتم توجيه هذه األموال لدعم القطاعات األكثر تضررا في فلسطين مثل الصحة والتعليم، باإلضافة 

ناء وترميم ما دمره العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، بحسب نتائج الملتقى الذي إلى إعادة ب
 تواصل لثالثة أيام.

وقال مساعد المدير التنفيذي للتنمية الدولية في قطر الخيرية إبراهيم زينل إن نجاح الملتقى تمّثل في 
رأسها منظمة غوث وتشغيل  قدرة المؤسسة على جمع أكثر من سبعين مؤسسة محلية ودولية، على

وأضاف للجزيرة  الالجئين الفلسطينيين )أونروا( والبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التعاون اإلسالمي.
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نت أن مؤسسة قطر الخيرية حرصت على أن تكون مخرجات هذا الملتقى على مستوى الطموح 
 الذي يحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

توقعات بعد وصول التبرعات في األمسية الخيرية إلى مائة مليون دوالر، وهو وقد فاقت النتائج كل ال
ما يضع على مؤسسة قطر الخيرية مسؤولية كبيرة تجاه متابعة المتعهدين وجمع هذه األموال ومتابعة 

 تنفيذ المشاريع المختلفة المخصصة لها.
قه الملتقى من نجاح، واعتبر أن دور ووفق زينل فإن تنظيم الفعالية الجماهيرية يعتبر تتويجا لما حق

مؤسسة قطر الخيرية "ال يتوقف عند جمع التبرعات لصالح فلسطين، بل يتعدى ذلك إلى مناصرته 
والتعريف بتراثه العريق وثقافته المحلية التي رأينا جانبا رائعا منها من خالل هذه الفقرات التي 

 قدمت".
عصام يوسف للجزيرة نت أن المنظمات اإلنسانية والهيئات بدوره صرح رئيس الهيئة الشعبية العالمية 

يصال هذه األموال  العاملة في فلسطين مستعدة للتعاون البناء والمثمر مع مؤسسة قطر الخيرية وا 
عادة إعمار وبناء عشرات اآلالف من  إلى مستحقيها، وتوجيهها إلى القطاعات األكثر تضررا، وا 

 اإلسرائيلي في حروبه المختلفة. البيوت التي هّدمها جيش االحتالل
وكان الملتقى انطلق األربعاء تحت رعاية رئيس الوزراء القطري الشيي عبد هللا بن ناصر آل ثاني 

 وبحضور أكثر من ثالثمائة مشارك من دول العالم.
إلى وضع خطط وبرامج تمكن القائمين على الجمعيات الخيرية من  -بحسب القائمين عليه-وهدف 

 اعدات للشعب الفلسطيني على مدى السنوات العشر القادمة.تقديم مس
 1/11/4114الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 عزز الطريق نحو تحقيق السالمي اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية: الجامعة العربية .40

قال األمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية : وام – البيان
تلة محمد صبيح في تصريحات، إن مثل هذه االعترافات بالدولة الفلسطينية "تعزز الطريق نحو المح

تحقيق السالم العادل والشامل، خاصة وأن العرب حاولوا عبر مبادرة السالم العربية والمفاوضات 
ة إلنجاح التي كانت ترعاها الواليات المتحدة األميركية أن يقدموا كل التسهيالت والخطوات اإليجابي

وطالب صبيح المجتمع الدولي بـ"االعتراف الرسمي بدولة فلسطين على حدود  هذه المفاوضات".
وعاصمتها القدس الشريف"، موضحا أن "هناك تأييدا كبيرا لذلك ويبقى  1992الرابع من يونيو 

اية العترافات التنفيذ، وهو ما قامت به السويد والعديد من دول العالم". واعتبر أن قرار السويد "بد
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كثيرة ستتوالى من دول العالم، والتي فاض بها الكيل إزاء تصرفات وسياسات إسرائيل وضربها 
 عرض الحائط بالقرارات الدولية".

 1/11/4114البيان، دبي، 
 
 اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية خطوة مهّمة: التعاون اإلسالمي .42

ي بقرار استوكهولم، وعّدت ذلك "خطوة مهمة من شأنها رّحبت منظمة التعاون اإلسالم: وام – البيان
أن تسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كامل حقوقه الوطنية المشروعة". وأوضح األمين 
العام للمنظمة إياد بن أمين مدني في بيان أن هذا القرار "يجّسد رسالة دعم قوية من الحكومة 

ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات السويدية لحقوق الشعب الفلسطيني، و 
 1011نوفمبر  19وخاصة القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريي  الصلة..

باالعتراف بدولة فلسطين". ودعا مدني بقية الدول األوروبية ودول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة 
ي المبادرة إلى االعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام فلسطين، أن "تحذو حذو السويد ف

 وعاصمتها مدينة القدس". 1992
 1/11/4114البيان، دبي، 

 
 الكويت: اعتراف السويد بفلسطين يعزز فرص السالم .43

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب بالده بقرار مملكة : وام –الكويت 
بالدولة الفلسطينية. وأشاد المصدر في بيان الليلة قبل الماضية بالقرار الذي جاء  السويد االعتراف

انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية. ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن 
المصدر تأكيده ان هذا القرار سيعزز من فرص تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة وداعما 

 لحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.ل
 1/11/4114االتحاد، أبو ظبي، 

 
 اإلمارات ترحب باعتراف السويد بالدولة الفلسطينية .44

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بقرار السويد االعتراف بالدولة الفلسطينية، : وام
جيء وسط الظروف الصعبة التي تمر خاصة أن توقيت إعالنها ي باإليجابيةووصف هذه الخطوة 

 بها المنطقة بينما تواصل "إسرائيل" سياساتها االستيطانية الخانقة للحل السلمي ولمبدأ حل الدولتين.
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ووجه الشكر لحكومة السويد على موقفها السياسي واألخالقي آمال  أن تتبعها مواقف مماثلة من بقية 
يق نحو تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، والذي دول العالم، والتي من شأنها أن تعزز الطر 

باتت تتهدده االنتهاكات "اإلسرائيلية" المتواصلة في القدس واالقتحامات المتكررة في المسجد األقصى 
 والتوسع في االستيطان. 

 1/11/4114الخليج، الشارقة، 
 
  "إسرائيل"إخوان موريتانيا ينتقدون السيسي و .45

إخوان موريتانيا في بيان تمخضت عنه أمس دورة لمجلس شورى حزب التجمع نواكشوط: انتقد 
الوطني لإلصالح والتنمية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدين في هذا البيان 
"شجبهم وتنديدهم بتصرفات النظام المصري المهينة، حسب تعبيرهم، للشعب المصري العريق لما 

قصاء".فيها من "قتل وتهجير وتصف وأدان بيان مجلس شورى اإلسالميين "التصرفات الرعناء  ية وا 
هانته للشعب الفلسطيني العظيم، وكذا إدانته  للكيان الصهيوني المحتل وتدنيسه للحرم القدسي، وا 

العربية واإلسالمية والدولية في مواجهة الجرائم والتصرفات البشعة لسلطة  لألنظمةللصمت المخجل 
وهنأ اإلسالميون في بيان مجلس الشورى "المقاومة اإلسالمية في  المحتل". الكيان الصهيوني

فلسطين على ما بذلوه من دماء في سبيل عزة وكرامة األمة فكان لهم نصر مستحق رفع من شان 
 األمة وبعث في نفوس أبنائها األمل".

 1/11/4114القدس العربي، لندن، 
 
 ووقف االستيطان واستئناف المفاوضاتمن مريكية: تجميد التوجه لمجلس األأخطة  .46

علم مراسل القدس دوت كوم اليوم الجمعة أن "إدارة  :سعيد عريقات-القدس دوت كوم  -واشنطن 
باراك أوباما وضعت إطار اقتراح ستتقدم به للطرفين بعد االنتهاء من االنتخابات  األمريكيالرئيس 

عاش المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني النصفية الشهر المقبل الستعادة الهدوء ومحاولة إن
 .واإلسرائيلي

"اإلدارة تؤمن بأن التوصل إلى اتفاق سالم يقوم على أساس حل الدولتين  إنويقول مصدر مطلع 
وفق األسس المعروفة ال يزال ممكنا ولكن النافذة على ذلك تضيق في منا  فقدان الثقة شبه الكامل 

 نف بسبب اإلجراءات االنفرادية التي يمارسها الطرفين".بين الطرفين وارتفاع التوتر والع
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 األخير اإلسرائيليووفقا للمصادر، فإن الخطة التي تعمل اإلدارة على بلورتها منذ انتهاء العدوان 
على غزة، تقوم على ثالثة أعمدة: أوال ، وقف النشاط االستيطاني في الضفة الغربية وتجميده في 

التراجع عن المشاريع االستيطانية التي اعلن عنها في األسابيع األخيرة،  القدس الشرقية  ويشمل ذلك
 إلنهاءلتقديم مشروع قرار يحدد سقفا زمنيا  األمنمجلس  إلىوثانيا ، تجميد توجه الفلسطينيين 

المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس انطالقها من حيث انتهت  إلىاالحتالل، وثالثا ، العودة 
 الماضي والخوض الفوري في مسائل الحدود والالجئين والقدس".الربيع 

 31/11/4114القدس، القدس، 
 
 بعد اعترافنا بفلسطين "سرائيل"إالسويد: توقعنا ردة فعل  .47

التي  إسرائيلبالدها كانت تتوقع ردة فعل  إنقالت وزيرة خارجية السويد أمس  :ب ف أ – ستوكهولم
 اور بعد قرار السويد االعتراف بدولة فلسطين.استدعت سفيرها في استوكهولم للتش

للتشاور وهذا  اإلسرائيليوقالت الوزيرة مارغو والستروم لوكالة فرانس برس "لقد تم استدعاء السفير 
عالقات جيدة  إقامةوتابعت "نأمل مواصلة  سترد وستنتقد قرارنا". إسرائيل أنأمر يحصل. كنا نعلم 

سرائيلت بين السويد "االتصاال أن" مضيفة إسرائيلمع  ليست مقطوعة. ونأمل بأن يعود السفير"  وا 
 الشرق األوسط. إلى، معلنة عزمها على التوجه قريبا اإلسرائيلي
دور ليبرمان الخميس جفيأ اإلسرائيليوقال وزير الخارجية  ،انتقدت بشدة قرار السويد "إسرائيل"وكانت 

تعقيدا من تركيب  أكثرلعالقات في الشرق األوسط ا أنتفهم  أن"على الحكومة السويدية  إنفي بيان 
 مفروشات ايكيا وبأنه ال بد من التحرك في هذا المجال بمسؤولية وحساسية".

قطعة مفروشات من  بإرسالوردت الوزيرة السويدية في مقابلة مع "سي ان ان" قائلة "سأكون سعيدة 
د من شريك وال بد من تعاون ومن وجود دور ليبرمان لكي يجمعها. سيكتشف بأنه ال بجفيأايكيا الى 

األشخاص األذكياء لديهم حس الفكاهة  إنالوزيرة لوكالة فرانس برس " وأضافت كتيب شرح جيد".
وقالت من جهة ثانية "سننكب  لديه هذا الحس، فأجبته بالطريقة نفسها. وسنتوقف هنا". أنوالحظت 

 الحالي" هناك. على دراسة وضع الصحراء الغربية بعد درس معمق للوضع
 1/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 كية: كيري يلتقي عريقات االثنين في واشنطنيمر الخارجية األ .48
أعلنت الخارجية األميركية أن وزير الخارجية جون كيري سيلتقي بعد غد االثنين في  :بترا - واشنطن

 ادثات حول عملية السالم.واشنطن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلجراء مح
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جنيفر ساكي للصحفيين الليلة الماضية إن كيري سيستقبل وفدا فلسطينيا 
 إلجراء محادثات حول "طريقة المضي قدما" في عملية السالم المعطلة وكذلك حول الوضع في غزة.

القدس" في الوقت الذي فشلت فيه  ويعتزم كيري أيضا أن يبحث مع عريقات سبل "خفض التوتر في
 مساعيه إلعادة إطالق عملية السالم في بداية العام.

 1/11/4114الغد، عمان، 
 
 لمانيا: القدس المحتلة بحاجة لتعايش سلمي بين األديانأ .49

ذكرت وزارة الخارجية األلمانية امس أن مدينة القدس بحاجة اآلن إلى اعتراف  :د ب أ -برلين 
وحذرت  السلمي بين األديان مع ضرورة ضمان حرية دخول المزارات المقدسة.واضح بالتعايش 

 المتحدثة باسم الخارجية األلمانية في برلين من حدوث المزيد من التصعيد في القدس.
وفي الوقت نفسه، أدانت الحكومة األلمانية االعتداء على ناشط يهودي متطرف في القدس، مطالبة 

 قعة.بكشف سريع عن خلفيات الوا
 1/11/4114الرأي، عمان، 

 
 بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس "سرائيل"إ بإعالناليابان تندد  .51

لى التوسع االستيطاني اإلسرائيلي إقالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إنها تنظر بقلق  :طوكيو
المي لوزارة الخارجية وقال السكرتير اإلع واإلعالن عن إقامة وحدات استيطانية جديدة في القدس.

اليابانية في بيان صحافي: في ضوء اإلعالن عن بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، 
 تعرب حكومة اليابان عن بالغ أسفها حيال هذا اإلعالن.

: إن اإلعالن اإلسرائيلي يؤثر سلبا على الوضع األمني الحالي في القدس وخاصة في ظل وأضاف
ايد، وهو يتناقض بوضوح مع الجهود الجارية التي يبذلها المجتمع الدولي تجاه اتفاق التوتر المتز 

وتابع المسؤول الياباني: ُتْعتدبر األنشطة  وقف إطالق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين.
ما االستيطانية انتهاكا للقانون الدولي، وتدعو اليابان إسرائيل مرارا  لتجميد االستيطان بشكل كامل، ك

تدعو حكومة اليابان إسرائيل بقوة أن تمتنع عن أي عمل من جانب واحد قد يغير الوضع الحالي في 
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القدس الشرقية وكذلك في الضفة الغربية واالمتناع عن تنفيذ الخطة المذكورة أعاله من أجل التقدم 
زيز الثقة المتبادلة وأضاف: وتحث اليابان مرة أخرى وبقوة كال الجانبين للعمل لتع في عملية السالم.

 وكذلك باالستمرار بمواصلة بذل الجهود من أجل السالم.
 31/11/4114القدس، القدس، 

 
 بشأن االنضمام للهيئات الدولية: نساند الجانب الفلسطيني الفيدرالية الدولية .50

الية بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا أمس وفد الفيدر  محمود عباس استقبل الرئيس: وفا –رام هللا 
أكد الهيجي استعداد الفيدرالية الدولية و الدولية لحقوق اإلنسان برئاسة رئيس الفيدرالية كريم الهيجي. 

لتقديم كافة إمكانياتها القانونية للجانب الفلسطيني فيما يتعلق بحقوق اإلنسان واالنضمام للمنظمات 
 والهيئات الدولية.

باس على جهود المنظمة الدولية بخصوص الحفاظ على كما أطلع رئيس الفيدرالية الدولية، الرئيس ع
حقوق اإلنسان، خاصة في رصد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية، سواء في 

 الضفة بما يشمل مدينة القدس المحتلة، أو في قطاع غزة خالل الحرب األخيرة.
 1/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 استخدمت أسلحة غير تقليدية بغزة "رائيلإس"األورومتوسطي:  .52

أكد المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان أن إسرائيل استخدمت خالل : محمد أمين - لندن
عدوانها األخير على قطاع غزة أسلحة غير تقليدية، من بينها القنابل المسمارية وقنابل الـ"دايم" ضد 

لهجمات العشوائية والقتل العمد: إسرائيل تنتقم من في تقرير له بعنوان "ا-وقال المرصد  المدنيين.
استعملت ألول مرة القنابل المسمارية وقنابل الـ"دايم" التي ُصممت  إسرائيلإن  -غزة بقتل مدنييها"

 إلحداث خسائر فادحة.
أنه استنادا إلى شهادات طبية  -الذي كشف عنه خالل مؤتمر حول غزة بلندن-وأضاف التقرير 

ض هذه األسلحة تحتوي على مواد ال ترى حتى بأشعة "إكس"، وهي تتغلغل في ذرات ميدانية أن بع
 الجسم محدثة آالما ال تطاق.

 -ومقره الرئيسي في جنيف بسويسرا-وقال إحسان عادل المستشار القانوني للمرصد األورمتوسطي 
د قتل المدنيين في إن منظمته قدمت تقريرين: تناول األول الهجمات اإلسرائيلية العشوائية، وتعم  
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قطاع غزة، واستخدام األسلحة غير التقليدية، واستهداف األطفال والمعاقين. بينما تضمن الثاني 
 دعاوى استخدام المدنيين الفلسطينيين باعتبارهم دروعا بشرية.

وقال عادل للجزيرة نت إنه بناء على الشهادات التي ُجمعت من المدنيين ومن ضحايا القصف تبين 
ناك انفجارات ضخمة جدا كانت تحدث، وتؤدي إلى احتراق جسم الضحية كامال دون أن أن ه

 تحترق مالبسه.
عن طبيب ميداني  -الذي اعتمد على شهادات أربعمائة من األطباء والضحايا والشهود-ونقل التقرير 

 أن اإلصابات التي تعرض لها مدنيون فلسطينيون في غزة غير طبيعية.
 31/11/4114ة، الجزيرة.نت، الدوح

 
 مليون دوالر 64جديدة لفلسطين ويقدم  استراتيجيةالبنك الدولي يقر  .53

أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم الجمعة استراتيجية جديدة مدتها  :رام هللا
فرص سنتين لمساعدة الفلسطينيين، تركز على مساندة بناء الدولة من خالل تقديم الخدمات وخلق 

وقالت  مليون دوالر إلعادة اإلعمار في قطاع غزة. 91العمل، ووافق على تقديم حزمة منح بمبلغ 
نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن في بيان، "إن 

شطة إعادة االستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار األوضاع االقتصادية على المدى القصير وأن
إعمار غزة من خالل عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام، ورغم الظروف الصعبة، ال 

أسس دولة  يرسالشعب الفلسطيني وهو يُ تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود 
 فلسطينية في المستقبل".

مليون دوالر لمشاريع إعادة  11ازنة، ومليون دوالر لمساندة المو  41حزمة المنح تشمل  أن وأضافت
وذكرت أندرسن أن تمويل البنية التحتية سيبني على  إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.

العمليات الحالية التي تديرها وحدات التنفيذ الفلسطينية في غزة، وهي: مشروع إعادة تأهيل شبكة 
 صرف الصحي، والمشروع الثاني لتنمية البلديات.كهرباء غزة، ومشروع تحسين شبكات المياه وال

وأكدت حرص البنك الدولي على تطوير فرص على المدى األطول إلطالق العنان لروح ريادة 
وأشارت إلى أن  األعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة االجتماعية.

ان اإلسرائيلي األخير في يوليو وأغسطس الماضيين تطورات األوضاع في قطاع غزة في أعقاب العدو 
 .1015-1014أديا إلى احتياجات تمويل غير متوقعة وعاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية لعام 

 1/11/4114القدس، القدس، 
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 فنزويال تقدم ألف منحة جامعية لفلسطين .54

يم ألف منحة جامعية لدولة أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو موروس، عن تقد :وفا - كراكاس
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية  ، تحمل اسم "دفعة ياسر عرفات".1015فلسطين خالل عام 

الفلسطينية، أمس إن هذه المبادرة الرئاسية تأتي من باب حملة التضامن الفنزويلي المستمر 
محافل الدولية، وضمن إطار والالمشروط مع الشعب الفلسطيني، وتبنينا لقضيته العادلة في جميع ال

تعزيز وتمتين العالقات الثنائية العلمية واألدبية بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويال البوليفارية، 
 وتخليدا لذكرى الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وأكدت سفيرة دولة فلسطين لدى فنزويال ليندا صبح، جاهزية السفارة للعمل مطلع العام المقبل، 
ع وزارتي الخارجية والتعليم العالي الفلسطينيتين، على تنسيق آليات الختيار واعتماد الطلبة بالتعاون م

 وتسهيل قدومهم للدراسة في الجامعات الفنزويلية المختلفة
 1/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لقدسمنظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي للجم الحرب الدينية التي بدأتها "إسرائيل" في ا .55

قدس برس: دعت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا األمناء العامين لجامعة  -لندن 
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة إلى القيام بما يلزم من إجراءات لوقف 

لزام حكومة االحتالل باحترام حق المسلمي ن بالصالة في العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى وا 
المسجد األقصى دون قيد أو شرط وأن االستمرار في التغاضي عن جرائم االحتالل في المسجد 

 األقصى ومدينة القدس يهددان السلم واألمن الدوليين.
( الرئيس محمود عباس إلى سرعة االنضمام إلى 31/10وطالبت المنظمة في بيان لها الجمعة )

ل البيان بأنه "لم يعد مقبوال إخضاع االنضمام للمحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية، وقا
لصفقات سياسية في ظل توحش االحتالل في كافة األراضي المحتلة والتصعيد من وتيرة التهويد 

 المنظم لمدينة القدس وعلى رأسها المسجد األقصى".
حكمة الجنائية الدولية حول كما دعت المنظمة المملكة األردنية الهاشمية إلى تقديم شكوى لدى الم

االعتداءات اليومية على المسجد األقصى بوصفها طرفا في اتفاقية روما وصاحبة والية على 
 .1994المسجد األقصى بموجب اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 

 31/11/4114قدس برس، 
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 بليون دوالر هذا العام 68 أنفقتكية ياالستخبارات األمر  .56

وكاالت االستخبارات  أنلنت السلطات الفيديرالية في الواليات المتحدة أع: أ ف ب -واشنطن 
 أنفقتهتقريبا  المبلغ ذاته الذي  أيبليون دوالر،  93نحو  1014خالل السنة المالية  أنفقت األمريكية

 في العام السابق.
 1/11/4114الحياة، لندن، 

 
 غزة وحرب مصـر على اإلرهاب .57

 عريب الرنتاوي
العســكرية المصــرية علــى امتــداد حــدود ســيناء مــع غــزة، يظــن أن القطــاع  –لــة األمنيــة مــن يتتبــع الحم

المحاصر، هو المصدر الرئيس لإلرهاب والعنف الذي يجتاح شبه الجزيرة، ويكاد يخرجها عـن سـلطة 
الدولــة وســيطرتها... حســنا ، لقــد شــرعت الســلطات فــي بنــاء المنطقــة العازلــة، ويجــري علــى قــدم وســاق 

زل المصريين القريبـة مـن الحـدود، وال يكـاد يمضـي يـوم واحـد مـن دون اإلعـالن عـن تـدمير تدمير منا
نفق جديد أو عدة أنفاق... وهذا على أية حال، ما كان يحدث من قبل، بهذا القدر أو ذاك، حتى في 

 عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولكن ما الجدوى؟!.
ذ ترافقــت هــذه الحملــة األمنيــة الكثيفــة، و  غيــر المســبوقة، مــع حملــة إعالميــة ال تقــل ضــراوة، ترافقهــا وا 

وتمهــد لهــا، تبلــغ فــي كثيــر مــن األحيــان، حــد "إعــالن الحــرب علــى الشــعب الفلســطيني"، حيــث يجــري 
، أو "تـورا بـورا زمـن "الجهـاد األفغـاني، مـن ةتصوير قطاع غزة كما لو كـان "محافظـة الرقـة" فـي سـوري

علـى هـذا التصـعيد مـن تـداعيات وانعكاسـات علـى ثقـة الـرأي العـام  دون انتباه إلى ما يمكن أن يترتـب
المصــري بدولتــه ومؤسســاتها وأجهزتهــا وا عالمهــا، فــي حــال فرغــت الحملــة األمنيــة مــن تشــييد المنطقــة 

 العازلة، واستمر اإلرهاب على حاله في سيناء أساسا ، وفي الداخل المصري.
عاشته سيناء بعد توقيع معاهدة السـالم بمـا جـاءت بـه  منذ سنوات طوال، وكنتيجة للفراغ األمني الذي

من قيود وحـدود لحجـم ونوعيـة االنتشـار األمنـي والعسـكري المصـري فـي شـبه الجزيـرة، وبفعـل عوامـل 
الفوقيـــة لقبائـــل  –اإلهمـــال والتهمـــيش السياســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي، وأحيانـــا  النظـــرة العنصـــرية 

ى مــالذ آمــن للحركــات الجهاديــة... بــدأ ذلــك، حتــى قبــل أن تتســلم ســيناء وبــدوها، تحولــت المنطقــة، إلــ
 حماس السلطة في القطاع، وقبل أن تتالى االتهامات لغزة باحتضان اإلرهاب.
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وزاد الطــين بلــة، موقــع ســيناء فــي جغرافيــا اإلقلــيم، فهــي تترامــى علــى ضــفاف بحــرين، وتقطعهــا قنــاة 
صلة بالنقب الفلسطيني المحتل، والبادية األردنية السويس عن الوطن األم، وهي صحراء متشابكة ومت

وصــوال  إلــى بــوادي الســعودية والشــام والعــراق، كمــا أنهــا متصــلة بالســودان والصــحاري الموصــلة إلــى 
 ليبيا.

مثـــل هـــذا الوضـــع بـــالغ التعقيـــد، يجعـــل الســـيطرة علـــى هـــذه المنطقـــة، أمـــرا  بـــالغ الصـــعوبة... وبوجـــود 
يـالت والعقبـة، فقـد تحولـت هـذه المنطقـة إلـى استثمارات سياحية كثيفة في شر  م الشيي وذهـب وطابـا وا 

"كوريــدور أمنــي رخــو" كمــا وصــفناها منــذ ســنوات طــوال، يصــعب تأمينــه، فالســياحة "تكــره" اإلجــراءات 
األمنيــة المشــددة، وهــذا مــا مّكــن اإلرهــابيين، مــن تنفيــذ ضــربات موجعــة، اســتهدفت مختلــف األمــاكن 

 بة، وأحيانا  بعمليات مزدوجة، ترتب عليها أفدح الخسائر.المذكورة في مراحل متعاق
لســـنا فـــي موقـــع "النفـــي" أليـــة صـــلة بـــين إرهـــابيي ســـيناء وبعـــض "متطرفـــي" القطـــاع، وال نســـتبعد هـــذا 
التواصــل والتــوادد بــين "جهــاديي غــزة" و"جهــاديي ســيناء"، مثــل هــذا األمــر يحصــل عــادة، بــل ويحصــل 

، فالجهاديون ال يعترفون بحـدود سـايكس بيكـو، بـل وال يعترفـون بأيـة دائما ، وفي كل المناطق واألقاليم
حدود على اإلطالق، فاألمة عندهم، عابرة للجغرافيا والديموغرافيا... لكننـا مـع ذلـك، نـرى أن المبالغـة 
فــي الحــديث عــن "التهديــد" اآلتــي مــن غــزة، وتضــخيم حجــم األخطــار المترتبــة عليــه، لــن يكــون عالجــا  

طر الــذي يختصــرون التهديــد بالقطــاع، للبحــث عــن أعــذار جديــدة، وأســباب أخــرى، للمشــكلة، وسيضــ
 لتفسير ما قد سيحدث في سيناء والداخل المصري، بعد استكمال بناء المنطقة العازلة.

ثمــة مصــادر وعوامــل داخليــة، أنعشــت القــوى اإلرهابيــة، وهنــاك عشــرات القــراءات الجــادة التــي تناولــت 
هناك تأثيرات خارجية بال شك، تدعمها أطرافها ال تريد لمصر أن تسـتقر، المسألة من داخل مصر، و 

وال تريد لها أن تزدهر وتستعيد دورها... ومن دون تحديد مسؤولية كل هذه العوامل في تشكيل ظاهرة 
اإلرهـــاب المنفلـــت مـــن عقالـــه، الـــذي يضـــرب ســـيناء ومصـــر، مـــن دون مبالغـــة أو تطـــوير، ومـــن دون 

 على الغير والخارج و"اآلخر"، لن يكون استئصال هذه الظاهرة، أمرا  ممكنا .  محاولة إلقاء التبعة
 1/11/4114 ،الدستور، عّمان

 
 التوترات في القدس: خطوات لمنع انفجار البركان .58

 ديكل وعومر عناب أودي
فـي القـدس، والتـي تعبـر عـن  األمنـيموجة مقلقة من التدهور في الوضـع  األخيرةتصاعدت في الفترة 

ـــدة مـــن نفســـ ـــوتيرة متزاي ـــين ســـكانها العـــرب، ب ـــة اليهـــود وب ـــين ســـكان المدين ـــوتر المتصـــاعد ب ها فـــي الت
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االحتجاجات العلنية والعنف من قبـل سـكان شـرقي المدينـة. الحـديث يـدور عـن تصـعيد تـدريجي، رغـم 
هنـا . من األحداثانه يمكن في داخله احتمال االنفجار بسبب النشاط المتراكم من  إالالسيطرة عليه، 

 مرتفع. أمنى أويتم دفع ثمن سياسي  أنمن دون  –وجدية تفكيكها  أهميةتنبع 
يهــود وذلــك فــي  أيــديخضــير علــى خلفيــة قوميــة علــى  أبــوبــدأ مســار التــدهور مــع مقتــل الفتــى محمــد 

ـــاني مـــن تمـــوز مـــن العـــام  ، فيمـــا اعتبـــر ردا انتقاميـــا علـــى خطـــف وقتـــل ثالثـــة مـــن الفتيـــة 1014الث
منطقة الخليل في الشهر الذي سبق ذلك. فقد خلق مقتـل الفتـى اضـطرابات كبيـرة فـي اإلسرائيليين في 

. وقـــد حملـــت هـــذه أحيـــائهمســـكان القـــدس مـــن العـــرب، الـــذين بـــدأوا باالحتجـــاج والتظـــاهر فـــي  أوســـاط
المظــاهرات غالبــا طابعــا عنيفــا شــملت إلقــاء الزجاجــات الحارقــة ورشــق الحجــارة ـ وهــو مــا تســبب فيمــا 

وبشـكل رئيسـي فـي شـعفاط. ومنـذ ذلـك الحـين  أحيـاءمسـار القطـار الخفيـف فـي عـدة  وقـف إلىتسبب 
 التخريبية، ودخلت مجال التصعيد. واألعمالالعنف  أعمالاستمرت 

صــدم ســائق جرافــة عربــي بحافلــة ركــاب ودهــس شــابا حتــى  1014ففــي الرابــع مــن تمــوز مــن العــام 
علــى جنــدي بــالقرب مــن نفــق هــار هتســوفيم،  راكــب دراجــة ناريــة النـار أطلــقالمـوت. وفــي نفــس اليــوم 

 النار على طفل عربي من مخيم شعفاط لالجئين. أطلقتمن تموز  13وفي 
النـار عليـه مـن  إطـالقبهـا نتيجـة  أصـيبالتي  اإلصابةتوفي شاب عربي نتيجة  أيلولمن  2وفي الـ 

قتلـت طفلـة  أولشرين ت 11من الشرطة خالل المظاهرة التي اندلعت في وادي الجوز، وفي  أفرادقبل 
نتيجــة حادثــة دهــس فــي محطــة القطــار الخفيــف، وشــهدت نفــس الفتــرة هجمــات عنيفــة مــن قبــل اليهــود 

مـن تمـوز مـن قبـل مجموعـة شـبان  15ضد العرب: من بينها مهاجمة اثنين مـن الفتيـة العـرب فـي الــ 
 بليغة. إصابات أصيبوايهود في حي النبي يعقوب حيث 

ـــاك عناصـــر تح ـــى االحتكـــاك، كشـــراء بيـــوت واالســـتيطان كمـــا يوجـــد هن ريضـــية إضـــافية ســـاعدت عل
العربيـــة، بمبـــادرة مـــن جمعيـــات ايديولوجيـــة يهوديـــة. وعلـــى هـــذه الخلفيـــة نشـــبت  األحيـــاءاليهـــودي فـــي 

مواجهـات عنيفـة. قـام بهــا جـزء مـن الســكان العـرب فـي المدينــة، الـذين يـرون فــي مثـل هـذه التصــرفات 
الســيطرة علــى منــاطق إضــافية فــي شــرقي  إلــىرائيلية، التــي تهــدف تعبيــرا عــن سياســة الحكومــة اإلســ

 .أحيائهمالقدس، من خالل فرض الوقائع في المدينة مما يشكل تهديدا للطابع العربي في 
وفي نفس الوقت، تفاقم التوتر في المدينة حول مسألة جبل الهيكـل حيـث تشـكل مسـألة السـيطرة عليـه 

تشـرين وانطالقـا مـن  بأعيادقامت الشرطة وبمناسبة االحتفال  نقطة حساسة وذات تبعات كبيرة. حيث
باحات الحرم وتـم فـرض تقييـدات  إلىوالنظام العام، بتغيير ترتيبات الدخول  األمننقطة الحفاظ على 

الجمعة. واحتجاجا على ذلك أقـام المسـلمون صـلوات جماعيـة  أيامالمساجد  إلىعلى دخول المصلين 
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يمـــة مـــن القـــدس، ممـــا ســـاهم فـــي تصـــعيد التـــوتر. وفـــي المقابـــل ازداد معـــدل المدينـــة القد أبـــوابخـــارج 
، ومـع مبـادرات األعمـالالجماعات اليهودية الذين زاروا جبل الهيكل وحاولوا إقامة الصلوات فيه. هذه 

الكنيست، فسرت كمحاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المكان المقدس.  أعضاءتشيعية من قبل 
 إلــى باإلضــافةجبــل الهيكــل  إلــىكنيســت  وأعضــاءفــي ذلــك الزيــارات التــي قــام بهــا وزراء وممــا ســاعد 

هــذه المــرة حيــث قوبلــت هــذه  أيضــا  تفوهــاتهم فيمــا يتعلــق بالموضــوع. وكمــا حصــل فــي الماضــي حــدث 
ــالتوتر علــى خلفيــة  األساســيةبمعارضــة فلســطينية كبيــرة. وفيمــا عــدا الصــعوبات  األعمــال المرتبطــة ب
تواجـدهم  أوقـاتالصـالة للمسـلمين وعلـى  أوقـاتخلق تواجد المصلين اليهـود تقييـدات علـى  دينية، فقد

فـــي المكــــان. هــــذه التقييــــدات، حســــب ادعــــائهم، فســـرت ردود الفعــــل الغاضــــبة مــــن قــــبلهم. حيــــث قــــام 
 –حمـاس  اإلسـالميةالحركـة  إلـىالشـبيبة الـذين ينتمـون  أبنـاءاغلبهم مـن  –من مرة  أكثرالفلسطينيين 

الشـرطة الـذين تواجـدوا فـي المكـان كمـا قـاموا بحـرق نقطـة للشـرطة. وعلـى عكـس  أفرادتداء على باالع
وامتنعــت  األعيــادالشــرطة علــى إعطــاء الفرصــة للمصــلين اليهــود لتفقــد المكــان خــالل  أصــرتالســابق، 

الغضـب واالسـتياء الـذي ترافـق مـع  أثـارعن اتخـاذ خطـوات الحـذر الواجبـة خوفـا مـن المواجهـات ممـا 
الطــرفين والقيــام باعتقــاالت. ودخــل  أوســاطفــي  إصــاباتالعنــف والتحــريض، ممــا تســبب بوقــوع  عمــالأ 

تعزيز التواجد في المكان المقدس من خالل منع  إلىرئيس السلطة محمود عباس على القضية ودعا 
 اليهود من التواجد فيه.

 
 احتمال فقدان السيطرة ووقوع ضرر استراتيجي

تجــاه إســرائيل:  اإلبعــادقــب التصــعيد والتــوتر فــي شــرقي القــدس العديــد مــن تحمــل عوا أنمــن الممكــن 
 أعقـاب، تعميق الكراهية المتبادلة التي ترسخت بين الجمهور اإلسرائيلي والجمهور الفلسـطيني فـي أوال  

الفقدان المطلـق للثقـة بـين  إلى باإلضافةالحرب التي نشبت بين إسرائيل وحماس في الصيف الفائت. 
، واحـد حاليـا   األعمـالاإلسرائيلية والفلسطينية. حيث لم تعد عملية السالم مطروحة على جدول القيادة 

نتائج فشلها هو فقدان الدعم لعملية سياسية مرتبطة بتنازالت مـن قبـل الطـرفين وشـكلت القـدس بشـكل 
 يأواضــحة مــن اإلســرائيليين تقســيم المدينــة فــي  أغلبيــةلــذلك. حيــث تعــارض  األبــرزخــاص المكــان 
 تسوية مستقبلية.

وال داعـــي للغـــوص بعيـــدا فـــي الـــذاكرة مـــن اجـــل التعـــرف علـــى خيـــار االنفجـــار المحتمـــل للوضـــع فـــي 
 حادثة محلية. أيلخلفية وتعبير  أهميةالمدينة، حيث هناك 
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الضــفة الغربيــة  أنحــاءفــتح نفــق الهيكــل مواجهــات عنيفــة فــي  أشــعلفقــد  1999مــن العــام  أيلــولففــي 
جبـل الهيكـل  إلـىتج عنهـا ثمنـا باهظـا مـن كـال الطـرفين. وذهـاب اريئيـل شـارون وقطاع غزة، والتـي نـ

اعتبــرت اســتفزازا وكانــت ســببا فــي اشــتعال االنتفاضــة  1000مــن العــام  أيلــولفــي  األعيــادخــالل فتــرة 
بشـكل عنيـف  األوضـاعالتـي تمنـع اشـتعال  لـألدواتبعـد  اإلعـدادالثانية. وعلى الرغم من ذلـك لـم يـتم 

 في القدس.
ثانيا، التصعيد في القدس بشكل عام وفي جبل الهيكل بشكل خاص من شأنه المس بشـبكة العالقـات 

 إسرائيل وبشكل خاص الواليات المتحدة. أصدقاءومع  األردناإلسرائيلية مع 
ـــذكرى العشـــرين لتوقيـــع اتفـــاق الســـالم بـــين إســـرائيل  األيـــام، ففـــي هـــذه األردنبخصـــوص  أمـــا تمـــر ال

للبلدين الذي بقي مستقرا على  األولىاستراتيجية من الدرجة  أهميةفاق الذي يحمل هذا االت -والمملكة
هو العالقة الدينيـة  لألردنبالنسبة  األساسيةالمواضيع  أحدالرغم من الخالفات الكثيرة. ومع ذلك فإن 

لـك عبـد والتاريخية للعائلة المالكـة الهاشـمية تجـاه الحـرم الشـريف، ففـي العـام الماضـي وقـع عبـاس والم
الرائــدة فــي هــذا  األردنفظ علــى مكانــة اهللا علــى اتفــاق لتعزيــز الــدفاع عــن المكــان المقــدس، والــذي حــ

 المجال.
يسـمعوا صـوتهم إزاء التصـعيد الحاصـل فــي  أنوفـي مقـدمتهم الملـك عبــد هللا فـي  األردنيـونولـم يتـردد 

الوضع القائم معتبرين ذلـك خطـا محاولة لتغيير  أليالمكان، وهاجموا إسرائيل بشدة ووجهوا تحذيرات 
تكـون هـدفا النتقـادات دوليـة،  أناحمرا يعـرض اتفـاق السـالم بـين البلـدين للخطـر. كمـا تتوقـع إسـرائيل 

وبشــكل خــاص علــى خلفيــة تجميــد عمليــة الســالم، فــي حــال اســتعملت اليــد القاســية ضــد االحتجاجــات 
 والمظاهرات والعنف من قبل المصلين الفلسطينيين في القدس.

العرقيــة  وبالصــراعاتالتــي تتســم بعــدم االســتقرار  األوســطفــي منطقــة الشــرق  األحــداثثالثــا، مــن شــأن 
تخلق شعورا بصرف النظـر  أن، اإلسالميةجانب محاربة تنظيم الدولة  إلىوالطائفية والدينية والقبلية، 

تشــكل  أندس ن تطــورات دراميــة فــي القــشــأودوليــا عمــا يــدور فــي القــدس، ومــع ذلــك فــإن مــن  إقليميــا
 احتماال الن تكون الكرت الذي "يغير قواعد اللعبة".
تخلـق تـأثيرا علـى دوائـر واسـعة تبـدي تضـامنا  أنفالحساسية الدينيـة التـي تسـود فـي المكـان مـن شـأنه 

موجــات دعــم لســكان المدينــة العــرب  واإلســالميالعــالم العربــي  أنحــاءمــع المكــان وان تثيــر فــي جميــع 
 بدرجات عنف متفاوتة.

فــي المدينــة،  األحــداثلقـد حاولــت حكومــة إسـرائيل وبلديــة القــدس وشــرطة إسـرائيل التقليــل مــن خطـورة 
القدس بشكل عام والى جبـل الهيكـل  إلىالهدوء والحالة القائمة  إعادةنه من الممكن أمن خالل الثقة ب
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هــذه  أنمــع العربيــة فيهــا. و  واألحيــاءلشــرقي القــدس  األساســيةبشــكل خــاص، بــدون معالجــة المشــاكل 
الفجـوة التـي  إلىرؤية بعيدة المدى وتشمل التطرق  إلىمعالجتها تستند  أن إالالمشاكل ثقيلة ومعقدة، 

مـن  %30تتسع بين شقي المدينــــــــة: فالمستوى االقتصـادي لســكان شـرقي القـدس مـنخفض ) فحـوالي 
البلديـة فـي الجـزء الشـرقي مـن يعيشون تحت خط الفقر(: البنى التحتية والخـدمات الحكوميـة و  األطفال

الســكن واالزدحــام بــدون تصــاريح لبنــاء: الشــعور بــالعزل  أزمــةعميــق ودائــم:  إهمــالالمدينــة تعــاني مــن 
كـل ذلـك المخـاوف مـن فقـدان هويـة  إلـى، يضاف األمنيوالحصار لدى السكان العرب بسبب الجدار 

وتطـرف  إحبـاطكـر يشـكل عوامـل سكان القدس، في حال الغياب المتواصل عن المدينـة، وجميـع مـا ذ
 ، بحيث تشكل تربة خصبة الشتعال العنف.اإلسالميةوتعزيز لمكانة العناصر 

 
 توصيات

تعمـل بتصـميم علـى تخفـيض حـدة التـوتر ولتهدئـة القضـايا  أنعلى حكومة إسرائيل في الوقـت الـراهن 
 أنيس الحكومـــة تصــريح علنـــي وقـــاطع مــن قبـــل رئـــ -1المشــتعلة فـــي اطـــار اتخــاذ الخطـــوات التاليـــة 

منـع التصـعيد  – 1. 1992الدولة ستحافظ علـى الوضـع الـذي كـان قائمـا فـي جبـل الهيكـل فـي العـام 
وفـــي المقابـــل يجــب التخفيـــف علـــى المصـــلين  ئيلية متطرفـــة فـــي جبـــل الهيكــل.اســر إمــن قبـــل عناصـــر 
لتنظـــيم  بعـــدم اســـتغالل هـــذه التخفيفـــات األوقـــافجبـــل الهيكـــل مـــع تعهـــد مـــن  إلـــىالمســـلمين بـــدخولهم 

منـدوبين لكـي يقومـوا عـن كثـب بفحـص  إلرسـال األردندعوة  – 3المظاهرات والقيام ألعمال العنف. 
العنـف مـن  أعمـالالتعـاطي مـع العناصـر التـي تقـوم بـالتحريض علـى  – 4ما يدور في جبل الهيكـل. 

 يـــاءاألحالبيـــوت التـــي تـــم شـــراؤها فـــي  إســـكانكـــبح عمليـــات  – 5كـــال الطـــرفين بكـــل حســـم وصـــرامة. 
 العربية من قبل الجمعيات اليمينية خالل الفترة الحالية.

وفي المقابل على حكومة إسرائيل وبالتعاون مع بلدية القدس بلورة خطة شاملة لمعالجة كافة المشاكل 
دمج السكان العرب ببلورة  أيضا  العربية في المدينة. ومن المناسب  األحياءالتي تعاني منها  األساسية

 ذها الحقا.الخطط وتنفي
االسـتقرار واالنتعـاش االقتصـادي، ويخـدم  إلـىكذلك تحسين جوهري للوضـع فـي شـرقي المدينـة يـؤدي 

الــرؤيتين السياســيتين المتنافســتين حــول مســتقبل المدينــة: رؤيــة المدينــة الموحــدة التــي تتطلــب تقلــيص 
االنفصــــال عــــن  الفجــــوات بــــين شــــطري المدينــــة، والرؤيــــة التــــي ترفــــع رايــــة تقســــيم المدينــــة فــــي إطــــار

الفلســطينيين فــي ظــل حــل دائــم والتــي تقــول انــه طالمــا كانــت كافــة الظــروف فــي الجانــب الفلســطيني 
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حســـنة، فــــإن ذلــــك ســــيعزز مــــن مكانــــة عناصـــر االســــتقرار، ويقــــوي التعــــاون المشــــترك، ويمنــــع تســــلل 
 التحريض والتوتر في المدينة. إلىالعناصر المتطرفة التي تدعو 

 31/11/4114نظرة عليا 
 1/11/4114 ،القدس العربي، لندن

 
 إنهم يستبيحون القدس واألقصى بال رادع .59

 ياسر الزعاترة
ربما جاءت خطوة إغالق المسجد األقصى أمـام المصـلين يـوم الخمـيس فعـال بسـبب إقـدام أحـد أبطـال 
الشعب الفلسطيني )معتز حجازي( بإطالق النار علـى واحـد مـن أسـوأ الحاخامـات المتطـرفين الـداعين 

لــى بنــاء الهيكــل مكــان المســجد األقصــى، لكــن المؤكــد أن داللــة األمــر تتجــاوز محاولــة االغتيــال، إذ إ
شهدت المدينة المقدسة عمليات أكثر قـوة فـي سـنوات سـابقة )طبعـا قبـل مجـيء سـلطة محمـود عبـاس 

 بشعار التنسيق األمني ورفض المقاومة(، لكن ذلك لم يؤد إلى خطوة تصعيدية من ذلك النوع.
حاجة لتوصيف الوضع فـي المدينـة المقدسـة أو مـا يتعلـق بالمسـجد األقصـى وقبـة الصـخرة، فالكـل  ال

يعلم ما تتعرض له من استيطان وتهويد مستمر يتم على قدم وساق، ويمضي في اتجـاه واضـح عينـه 
نة على التقسيم الزماني والمكاني للمسـجد، وهدفـه النهـائي هـو مشـروع بنـاء الهيكـل، ويبـدو أن الصـهاي

يجــدون فــي األجــواء المحيطــة فــي المنطقــة مــا يشــجعهم علــى ذلــك، فاألنظمــة العربيــة األهــم تنشــغل 
بأولويتهـا السياسـية ســتجامل تبعـا لـذلك، الكيــان الصـهيوني، إلــى جانـب دعـم المســار السياسـي العبثــي 

يـؤّمن لمحمود عباس، والذي يمثل البعد األكثر تشـجيعا لالحـتالل علـى المضـي فـي برنامجـه، وحيـث 
 لهم مهمة الحيلولة دون اندالع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية.

للتــذكير أيضــا، فــإن عمليــات االســتيطان ال تطــال المدينــة المقدســة وحســب، بــل تشــمل جميــع الضــفة 
الغربية، ودائما بسبب االطمئنان إلى توجهات السلطة التابعة لالحتالل، وفـي هـذا السـياق أكـد عضـو 

ـــة األمـــم المت حـــدة لحقـــوق اإلنســـان "ســـيز فلينترمـــان"، أن المســـتوطنات اإلســـرائيلية فـــي األراضـــي لجن
 شهرا. 54، قد تضاعفت خالل 92الفلسطينية المحتلة العام 

لـــــيس فـــــي هـــــذه اإلحصـــــائية أيـــــة مفاجئـــــة علـــــى اإلطـــــالق، فالتـــــاريي الفلســـــطيني يشـــــهد بـــــأن فتـــــرات 
سـتيطان والتهويـد، خالفـا للفتـرات التـي المفاوضات، والهدوء هـي التـي كانـت تشـهد أعلـى مسـتويات اال

 تكون األراضي الفلسطينية مشتعلة بالمقاومة.
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لقــد بــات مــن الضــروري القــول إنــه حــين يصــل العــدوان حــد التفكيــر فــي تجســيد المقــوالت التوراتيــة فــي 
المســجد األقصــى، والتــي ُيجمــع عليهــا أكثــر المجتمــع الصــهيوني وقــواه السياســية، فــإن ذلــك يعنــي أن 

 ضية برمتها قد باتت مهددة.الق
قطاع غزة ُمهدد اآلن بنزع سالحه عبر االبتزاز بإعادة اإلعمار، ومن خالل همروجة سيناء ومطاردة 
اإلرهاب فيها، ما يعني ضمه إلى الضفة في لعبة التفاوض والتنسيق األمني، والقضـية برمتهـا مهـددة 

السياســات العبثيــة للســلطة وقيادتهــا التــي  بتحويلهــا إلــى مجــرد نــزاع حــدودي ال أكثــر، وكــل ذلــك بســبب
 تسيطر أيضا على حركة فتح ومنظمة التحرير.

ال شك أن الوضع العربي يساعد في ذلك لكن المسؤولية األكبر تقـع علـى حركـة فـتح التـي ينبغـي أن 
 تنتفض ضد هذه القيادة التي تعبث بمستقبل القضية، وتستعيد )أي فتح( ذاتها كحركة تحرر.

الحاجــة ماســة النتفاضــة تواجــه هــذا العــدوان الصــهيوني، ويــؤمن بــذلك جميــع الشــرفاء، وال  حــين تكــون
يرد رئيس السلطة على ذلك إال بالقول إن ذلك لن يحدث في حياته، فذلك يعنـي أن علـى تلـك القيـادة 

 أن تترك الشعب يقرر مصيره ولتنفذ تهديداتها السابقة باالستقالة.
اللطــم التقليــدي فلــم يعــد يجــدي نفعــا، ومــن ال يوقفــون التنســيق األمنــي مــع هــذا هــو الكــالم المفيــد، أمــا 

العــدو ردا علــى عدوانــه، ال يمكــن أن يتوقــع النــاس مــنهم رد العــدوان. أمــا حكايــة المؤسســات الدوليــة 
 والشكاوى، فلم تعد تقنع أحدا، رغم أنهم حتى في هذا المضمار يترددون.

هم رجـــال الشـــيي رائـــد صـــالح يقومـــون بـــدور محـــوري فـــي بقـــي القـــول إن أحـــرار القـــدس، وفـــي مقـــدمت
التصدي للهجمة الصهيونية، لكنهم لن يتمكنوا من مواجهتها وحدهم، فـي حـين يسـتمتع رمـوز السـلطة 
بمـا يســّمونه )مــن بـاب الــدلع( التنســيق األمنـي، بينمــا يعــرف الجميـع بمــاذا يمكــن توصـيفه فــي قــاموس 

 حركات التحرر. 
  1/11/4114 ،الدستور، عّمان
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 فهمي هويدي
في الوقت الـذي سـكتت فيـه الحكومـات العربيـة علـى إغـالق إسـرائيل للمسـجد األقصـى، ألول مـرة منـذ 

قرارها التاريخي االعتـراف بدولـة فلسـطين، ومـن ثـم  30/10عاما، فإن حكومة السويد أعلنت في  14
صحيح أن مجلـس  .ألعضاء في االتحاد األوروبيأطلقت بادرة هي األولى من نوعها بالنسبة للدول ا

العموم البريطاني كان قد صوت لصـالح دولـة فلسـطين فـي شـهر أكتـوبر الماضـي، إال أن ذلـك كانـت 
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له داللته الرمزيـة والمعنويـة، األمـر الـذي دفـع فرنسـا إلـى اإلعـالن عـن أن ذلـك االعتـراف سـيتم "يومـا 
 ما".

روبي إزاء القضـية الفلسـطينية لـه شـواهد أخـرى عـدة، ففـي شـهر هذا التطور اإليجابي في الموقف األو 
أكتوبر الماضي ـ وبضغط من النشطاء ــ تـم اسـتبعاد إسـرائيل مـن المنـاورات الحربيـة التـي كـان مزمعـا 

 إقامتها في جزيرة سردينيا بإيطاليا.
النــد علــى الســاحل وفـي الشــهر ذاتــه جــرى منــع ســفينة "زيــم" اإلســرائيلية مــن الرســو واإلنــزال بمينــاء أوك

 الغربي األمريكي.
يحــدث ذلــك فــي حــين تــزداد حملــة مقاطعــة إســرائيل اتســاعا، ســواء علــى صــعيد العالقــات األكاديميــة 
والثقافية أو العالقات االقتصادية، وقد تصاعدت تلـك الحملـة إبـان االعتـداء اإلسـرائيلي علـى غـزة فـي 

نــدا إلــى إصــدار بيــان أعلــن مقاطعتهــا الثقافيــة مثقفــا أيرل 150شــهر يوليــو الماضــي، األمــر الــذي دفــع 
واألكاديميـــة. وكـــان للفنـــانين دورهـــم الملحـــوظ فـــي هـــذا المســـار، ومـــن الـــذين أعلنـــوا تأييـــدهم لمقاطعـــة 
إسرائيل المغنى الشهر روجر ووترز "فرقة بلند فلويد" والكاتبة الكندية ناعومي كالين واألمريكية أليس 

والمخــرج البريطــاني كــن لــوتش الحــائز علــى جــائزة "كــان" والكاتــب  ووكــر والموســيقي ألفــيس كوســتيللو
البريطـــاني جـــون يرجـــر. وهنـــاك آخـــرون ألغـــوا أنشـــطتهم الفنيـــة فـــي تـــل أبيـــب مثـــل فرقـــة ذا بيكســـيز، 
والمغنـي الشــهير بونـو، والفرنســية فانيســا بـارادي، ومغنــي الـراب ســنوب دوغ.. إلــي. أمـا حملــة مقاطعــة 

ئيلية المقامة بصورة غير شرعية فوق األراضي المحتلـة فقـد اتسـع نطاقهـا منتجات المستوطنات اإلسرا
 حتى قدرت الخسائر الناجمة عنها بنحو أربعة مليارات دوالر.

هذا الذي يحدث في العالم الغربي جدير بالتقدير والحفاوة، ألنه يعني ببساطة أن الغشاوة التي غطت 
دعايات اإلســرائيلية المســمومة، ذلــك كلــه لــه أجلــه األعــين وحمــالت التضــليل التــي خــدعت كثيــرين والــ

المحدود وما كان له أن يستمر. سواء ألن ثورة االتصال فتحت األعين على ما كان محجوبـا أو ألن 
الممارسات والعربدات اإلسرائيلية صارت من الفظاظـة والبشـاعة حيـث إنهـا صـدمت مشـاعر الغـربيين 

ننـا ال نسـتطيع أن نغفـل فـي هـذا الصـدد دور النشـطاء العـرب ونبهتهم إلى ما غفلوا عنه طويال. كما أ
 المتجنسين أو األوروبيين أو عناصر حملة مقاطعة إسرائيل الفاعلة في الضفة الغربية.

المفارقــة التــي تســتحق تنويهــا ودراســة أنــه فــي الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه أســهم القضــية الفلســطينية فــي 
قلقة في العالم العربي، وسـوف تدهشـنا حقيقـة أن الربيـع العربـي العالم الغربي، فإنها تراجعت بصورة م
، واجـه انتكاسـات جعلـت إسـرائيل المسـتفيد األكبـر منـه، 1011الذي تعلقت به اآلمال الكبار في عام 

 بدال من أن تكون المصدوم األول من وقوعه.
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المركزيــة، وال قضــية ذلــك أن أحــدا ال يســتطيع أن ينكــر أن القضــية الفلســطينية لــم تعــد قضــية العــرب 
العــرب األولــى، حتــى أزعــم أن القــرار الســويدي أحــرج النظــام العربــي. ذلــك أن العــالم العربــي بأنظمتــه 
ونخبه وا عالمه أصبح مشغوال بصراعاته الداخلية وحروبه األهلية، ضد داعش وجبهة النصرة وأنصار 

 شريعة والحوثيين واإلرهاب.. إلي.ال
ق كانـت إسـرائيل تبـذل جهـدا إللهـاء العـرب مـن خـالل إقنـاعهم بـأن إيـران وجدير بالـذكر أنـه فـي السـاب

هي العدو وليست هي، لكننا أعفيناها من ذلك الجهد اآلن وانصرفنا عنها برغبة منا إلى االشتباك مع 
 غيرها.

لــم تكتــف إســرائيل بــذلك، ولكنهــا نشــطت فــي العــالم العربــي علــى أكثــر مــن جهــة. فقــد اعتبــرت نفســها 
عض األنظمــة العربيــة ضــد "اإلرهــاب"، حتــى اصــطفت معهــا تلــك األنظمــة فــي الحــرب علــى حليفــا لــب

 المقاومة وحصار غزة. 
في الوقت ذاته فإنها تمددت اقتصاديا وتجاريا في العالم العربي، خصوصا منطقة الخليج التي تجاوز 

 منية.ا دورها في بعض األنشطة األفيها الحضور اإلسرائيلي تلك الحدود، حتى صار له
ومــن ثــم فلــم يعــد التطبيــع مقصــورا علــى بعــض الــدول التــي عقــدت اتفاقــات ســالم مــع الدولــة العبريــة، 
ولكنــه تجــاوز تلــك الصــيغة بمراحــل، مــع دول لــم توقــع تلــك االتفاقــات، لكنهــا حرصــت علــى أن تبقــى 

اطعـــة العالقـــات المتناميـــة واقعـــا مســـكوتا عليـــه وغيـــر معلـــن، وفـــي هـــذه األجـــواء فـــإن الحـــديث عـــن مق
إسرائيل لم يعـد واردا وأصـبح حبـرا علـى ورق، أسـتثني مـن ذلـك الكويـت التـي ال تـزال حركـة المقاطعـة 

 نشطة فيها. وقد حققت عدة نجاحات في مواجهة محاوالت التسلل اإلسرائيلي إلى أسواقها.
م الغربـي تتواصل المفارقات حين نالحظ أن قلق السلطات اإلسرائيلية من التحوالت الحاصلة في العال

أصبح أكبـر مـن قلقهـا إزاء التحـوالت المتالحقـة فـي العـالم العربـي. ذلـك أن مـن شـأن األولـى أن تهـدد 
مصــالحها ومخططاتهــا المســتقبلية، أمــا بالنســبة للعــالم العربــي فــإن إســرائيل أصــبحت مطمئنــة إلــى أن 

لطاتها أقامــت مصـالحها فـي الحفـظ والصـون، خصوصـا مـن جانــب الـدول العربيـة الكبـرى. ذلـك أن سـ
خــالل ســنوات الثــورة الــثالث عالقــات وثيقــة للغايــة مــع القــادة اإلســرائيليين أدهشــت بعضــهم، حتــى إن 
وزير الحرب موشى يعالون ادعى في حوار أجرته معه قناة "بلومبرج" األمريكية أن إسرائيل مع مصر 

 والسعودية واإلمارات يشكلون اآلن جبهة واحدة لهم نفس األعداء.
بعد أن يكــون ذلــك االطمئنــان اإلســرائيلي إلــى الجبهــة العربيــة )إلــى جانــب شــك تــل أبيــب فــي ال أســت

تفاهمــات واشــنطن مــع طهــران( مــن بــين األســباب التــي شــجعت رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو علــى 
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تحدي اإلدارة األمريكية، حتى نقل عنه مؤخرا قولـه إنـه قـرر شـطب الـرئيس أوبامـا مـن حسـاباته، وأنـه 
 يخاطب الواليات المتحدة من خالل الكونجرس والحديث المباشر إلى الشعب األمريكي. سوف

ـا" حـافال   لقد خسرت إسرائيل بسقوط مبارك "كنزها االستراتيجي"، لكن الربيع العربـي أهـدى إليهـا "منجم 
 بالكنوز. 

  1/11/4114 ،الشرق، الدوحة
 
 إسرائيلية يتحدثون؟! –عن أي أزمة أمريكية  .60

 ناصرنقوال 
، هـي أن معظـم المعونـات األمريكيـة لدولـة االحـتالل أو جلهـا ، عربيـا  )المفارقة المضحكة المبكية معـا  

 ممولة من جيوب عربية وليس من جيوب دافع الضرائب األمريكي كما هي الفكرة الشائعة(
يتدحرج مثل  ما زال الضي اإلعالمي عن "أزمة" في العالقات األمريكية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي

كــرة الــثلج، ليتحــول إلــى ســاتر دخــاني يحجــب أعــين الــرأي العــام اإلقليمــي عــن رؤيــة حقيقــة اســتمرار 
الواليــات المتحــدة فــي تعزيــز الترســانة العســكرية لدولــة االحــتالل بأحــدث مــا ينتجــه مجمعهــا الصــناعي 

 ي.العسكري لتظل متفوقة عسكريا نوعا وكما على مجموع محيطها العربي واإلسالم
فالرئيس األمريكي ووزير خارجيته ومستشارته لألمن القومي جميعهم تذرعوا بجداول مواعيدهم لـرفض 
طلــب وزيــر الحــرب فــي دولــة االحــتالل موشــى يعلــون االجتمــاع معهــم أثنــاء زيارتــه األخيــرة للعاصــمة 

هويــة واشــنطن، لتنفجــر عاصــفة "األزمــة" اإلعالميــة التــي اســتفحلت بعــد أن وصــف مســؤول مجهــول ال
 في اإلدارة األمريكية رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بـ"الجبان".

والمفارقــة المضــحكة المبكيــة معــا، فلســطينيا، هــي أن طرفــي "األزمــة" يعــزوان أســبابها إلــى اختالفهمــا 
ـــة عـــام  فـــي  1992حـــول االســـتعمار االســـتيطاني الصـــهيوني واليهـــودي لألراضـــي الفلســـطينية المحتل

بية وخصوصا في القدس، ما يغذي أوهام المراهنين في القيادات الفلسطينية على الواليـات الضفة الغر 
 المتحدة ويمنحهم ذخيرة إعالمية الستمرار تضليل شعبهم بحثه على عدم اليأس من هذا الرهان.

لكن يعلون التقى أثناء زيارته نظيره األمريكي تشك هاغل ووضعا اللمسات النهائية على صفقة شـراء 
، وهــذه الطــائرات الحربيــة ســوف "تضــمن التفــوق 35" –دفعــة جديــدة مــن طــائرة الشــبح األمريكيــة "إف 

النــوعي إلســرائيل إقليميــا فــي الربــع األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين" كمــا جــاء فــي تقريــر للجــروزالم 
 بوست العبرية يوم الثالثاء الماضي.
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( مليـــار دوالر 1725بمبلـــغ ) 1010عــام  35 –( طـــائرة إف 19وكانــت دولـــة االحـــتالل قــد اشـــترت )
 ( طائرة إضافية منها.15أمريكي، وتشمل الصفقة الجديدة شراء )

ولـم تضــعف القـوة العســكرية لدولــة االحـتالل التــي اعتمــدت مـؤخرا أكبــر ميزانيــة عسـكرية فــي تاريخهــا، 
أظهـرت بـأن دولـة  فقد نشر موقع "بزنس إينسايدر" األمريكي المتخصص يوم الثالثاء الماضـي دراسـة

قليميـة يحكمهـا  االحتالل هي األقوى عسكريا في الوطن العربي ومحيطه، خصوصا في بيئـة عربيـة وا 
االحتراب البيني والداخلي في حروب داحس والغبراء الطائفية والقبلية المعاصرة، لتحتل تركيا والعربية 

لثانية والثالثة على التوالي، تتبعهما بالترتيب السعودية، المتناحرتان سياسيا وقتاليا بالوكالة، المرتبتين ا
يران ومصر وسوريا. اإلمارات  العربية المتحدة وا 

وقــوة دولـــة االحـــتالل مســـتمدة مــن القـــوة األمريكيـــة ودعمهـــا الـــذي ال ينقطــع. فمنـــذ النكبـــة العربيـــة فـــي 
ــــى  1003حتــــى عــــام  1943فلســــطين عــــام  ــــد مجموعــــه عل قــــدمت الحكومــــة األمريكيــــة لهــــا مــــا يزي

( مليـــار دوالر مـــن المعونـــات العســـكرية فـــي معظمهـــا، عـــدا عشـــرات المليـــارات األخـــرى مـــن 10379)
( مليـار دوالر. 14بلغت قيمـة هـذه المعونـات أكثـر مـن ) 1009القطاع الخاص. وبين عامي ألفين و

قــد وقعــا مــذكرة تفــاهم تــزود الواليــات المتحــدة بموجبهــا دولــة االحــتالل  1002وكــان الطرفــان فــي ســنة 
 .1013و 1009( مليار دوالر بين عامي 30بمعونة عسكرية قيمتها )

والمفارقــة األخطــر المضــحكة المبكيــة، عربيــا، هــي أن معظــم المعونــات األمريكيــة لدولــة االحــتالل أو 
 جلها ممولة من جيوب عربية وليس من جيوب دافع الضرائب األمريكي كما هي الفكرة الشائعة.

اضية تجاوزت قيمة المشتريات العربية للسالح األمريكي المائة مليـار دوالر فخالل السنوات القليلة الم
أمريكــي، أي مــا يعــادل تقريبــا قيمــة المعونــات العســكرية األمريكيــة لدولــة االحــتالل منــذ تأسيســها حتــى 

 .1003سنة 
اقـدت وكأمثلة معلنة سريعة فقط، العـراق متعاقـد علـى سـالح أمريكـي بحـوالي أربـع مليـارات دوالر، وتع

وأيلول/سبتمبر  1013( مليار دوالر بين تشرين األول/أكتوبر 3471قطر على أسلحة أمريكية بمبلغ )
( مليـــار 175المنصـــرم، وفـــي آب/أغســـطس الماضـــي تعاقـــدت اإلمـــارات العربيـــة علـــى صـــفقة بمبلـــغ )
مليــار ( 19دوالر، وقبــل عــامين أبرمــت العربيــة الســعودية صــفقة تســلح مــن الواليــات المتحــدة بمبلــغ )

 دوالر.
( مليـار دوالر العـام المنصـرم 240لقد بلغ إجمـالي العائـدات النفطيـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي )

( مليارا العـام الـذي سـبقه، ومعظـم هـذه العائـدات يعـاد تـدويرها إمـا كتمويـل للحملـة 930بالمقارنة مع )
ي الواليات المتحدة أو كمشتريات أسـلحة األمريكية لـ"تغيير األنظمة" اإلقليمية أو كودائع واستثمارات ف
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تشـــغل مصـــانع الســـالح األمريكـــي التـــي تســـتمر فـــي ضـــمان التفـــوق العســـكري النـــوعي والكمـــي لدولـــة 
 االحتالل على مجموع محيطها العربي واإلسالمي.

 لذا لن يكون من المبالغة أو التجني القول إن هذه العائدات النفطية العربية تتحول عمليا إلى عائدات
أمريكية يعاد تدويرها لخدمـة االحـتالل ودولتـه فـي فلسـطين، وخدمـة اسـتراتيجية أمريكيـة معلنـة إلعـادة 

 رسم خريطة سياسية إقليمية تكون دولة االحتالل هي المهيمنة فيها تحت المظلة األمريكية.
من الشهر  أن يعلن موشى يعلون "جازما"، في مقابلة صحفية في الثالث والعشرين فهل يعود مستغربا  

الماضي، بأن "الحدود في الشرق األوسط سوف تتغير" باستثناء مصر التي "سوف تظـل مصـر" كمـا 
 كانت تاريخيا حسب قوله.

وال يبــدو فــي األفــق مــا يشــير إلــى أي تغييــر مرتقــب فــي هــذا االتجــاه التــاريخي للتمويــل العربــي لدولــة 
ت العربيــة الســعودية ميزانيتهــا العســكرية بنســبة االحــتالل بالوكالــة األمريكيــة، فعلــى ســبيل المثــال، زاد

( فـــي الســـنة الماضـــية وتقـــول تقـــارير إنهـــا تخطـــط لتحـــديث مخزونهـــا القـــديم مـــن األســـلحة، 1473%)
وحسب تقرير أصـدره "المعهـد الـدولي للدراسـات االسـتراتيجية" بلنـدن فـي شـباط/فبراير الماضـي احتلـت 

 .1013العسكري عام  اإلنفاقالمملكة المرتبة الرابعة عالميا في 
وبما أنه من المعـروف أن تسـليح المملكـة أمريكـي بصـفة طاغيـة فـإن الممـول األمريكـي لترسـانة دولـة 
 االحتالل العسكرية سوف يكون المستفيد األول وربما الوحيد من عملية التحديث العسكري السعودية.

المعهــد العربــي األمريكــي فــي مقــال لــه فــي الشــهر الثــامن مــن العــام المنصــرم وصــف مؤســس ورئــيس 
جيمس زغبي الحال العربي الراهن بأنه "تدمير للذات" وتساءل عمـا يمكـن فعلـه لوقـف هـذا االتجـاه ثـم 

 عكسه.
وفلســطين وشــعبها وقضــيتها العادلــة كانــت وتظــل الضــحية األولــى ل"تــدمير الــذات" العربيــة وللتحــالف 

 العربي مع الواليات المتحدة أو التبعية لها ال فرق.
قامة العالقات الثنائيـة علـى أسـاس النديـة  إن فك التحالف بين بعض العرب وبين الواليات المتحدة، وا 
والمصالح المشتركة واالحترام المتبادل يظل الخطوة األولى لتغيير مسار التاريي العربي الـراهن، وهـذه 

تغييــر حقيقــي فـــي  مهمــة تاريخيــة يجــب أن يبـــادر العــرب إليهــا، وهـــذه هــي الوســيلة الوحيــدة إلحـــداث
 الموقف األمريكي من الصراع العربي الصهيوني في فلسطين.

فصـانع القــرار األمريكـي ســوف يظـل أســير المـال واإلعــالم الصـهيوني إلــى أمـد غيــر منظـور وبالتــالي 
سوف يظل عاجزا عن أي مبادرة إلعادة التوازن للعالقات العربية األمريكية، وسوف يظل نتيجة لذلك 

ة االحــتالل اإلســرائيلي، مــا لــم يخيــره ضــغط عربــي فاعــل بــين مصــالحه العربيــة وبــين فــي خدمــة دولــ
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مصـالحه مــع دولــة االحــتالل، فــذلك وحــده مــا يمكـن أن يخلــق أزمــة حقيقــة فــي العالقــات بــين الواليــات 
المتحـدة وبــين دولـة االحــتالل، أزمــة تجبـر كلتيهمــا علــى انتهـاج سياســات مختلفــة جـذريا تجــاه القضــية 

 نية.الفلسطي
والمؤكد أن الوضع العربي ليس مؤهال ألي مبادرة كهذه، فمثل هذه المبادرة تشترط وجود نظـام عربـي 
فــي حــده األدنــى، ومثــل هــذا النظــام انهــار منــذ تعاقــد بعــض أركانــه علــى الصــلح مــع دولــة االحــتالل، 

بأن مصالحها، أو وجامعة الدول العربية ليس فيها من العروبة إال االسم، فكل دولة عضو فيها تعلن 
مصـــالح نظامهـــا الحـــاكم، تـــأتي "أوال" قبـــل أي مصـــلحة عربيـــة جامعـــة وتجهـــد كـــي تثبـــت بـــأن دولتهـــا 

 الوطنية أمة مستقلة قائمة بذاتها منذ األزل.
رادتها في التحرر والتحرير.  ويظل تغيير هذا الحال العربي الكارثي برسم شعوبه وا 

الراهنـــة مـــع اإلدارة األمريكيـــة "ال يتوقـــع رد فعـــل مـــؤلم مـــن وهكـــذا فـــإن بنيـــامين نتنيـــاهو، فـــي "أزمتـــه" 
هجومه على الواليات المتحدة" وال يتوقع أن يدفع "ثمنا باهظا" نتيجة لذلك، كمـا قـال جوناثـان سـباير، 
الباحــث فــي مركــز البحــوث العالميــة فــي الشــؤون الدوليــة فــي هرتزليــا بدولــة االحــتالل )بلــومبيرغ أمــس 

 الجمعة(.
فـــي تحــدي الــرئيس بـــاراك أوبامــا منــذ مســـتهل واليتــه األولــى، وألن أوبامـــا فشــل بعــد ســـت وألنــه نجــح 

، 1992ســنوات فــي دفعــه إلــى وقــف االســتعمار االســتيطاني فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 
تحولت المواجهة بين الرجلين إلى مواجهة تالسنية فحسب يغلب عليهـا الطـابع الشخصـي ولـم تتحـول 

يقية بين حكومتين ودولتين، ولم يعد نتنياهو يخشى انتقـادات إدارة أوبامـا بـل إنـه يـرد لهـا إلى أزمة حق
 الصاع صاعين.

لــذلك فــإن أي حــديث عــن "أزمــة" فــي العالقــات األمريكيــة مــع دولــة االحــتالل ســوف يظــل "زوبعــة فــي 
رب على الواليات فنجان" وتطورا غير واقعي وأضغاث أحالم عربية وفلسطينية تراود المراهنين من الع

 المتحدة بوعي أو من دون وعي.
ومن هؤالء فلسطينيون ما زالوا سادرين في غيهم للتوهم بأن الحديث الجاري حاليا عن "أزمة" أمريكية 
مـــع دولـــة االحـــتالل هـــو أزمـــة حقيقيـــة يمكنهـــا أن تتطـــور خـــالل العـــامين المتبقـــين مـــن واليـــة الـــرئيس 

طمــوح الحــد األدنــى الفلســطيني فــي إقامــة دولــة مســتقلة متصــلة األمريكــي بــاراك أوبامــا تطــورا يخــدم 
 .1992جغرافيا على األراضي المحتلة عام 

 إنه رهان على الوهم، وسراب في صحراء التيه العربي، ومضيعة للوقت الوطني الفلسطيني.
  1/11/4114 ،مين(أالعربي ) لإلعالم اإلنترنتشبكة 
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