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 ت وقف إطلق النار بإغلق المعابر : االحتلل يخالف تفاهماحماس 

اتهمت الدولة  حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ، أنغزة من، 2/11/2114قدس برس،  ذكرت
العبرية بمخالفة تفاهمات وقف إطالق النار بينها وبين المقامة الفلسطينية برعاية مصرية قبل أكثر 

 سالم بشكل مفاجئ. من شهرين بإغالقها معبري بيت حانون "ايرز"، وكرم أبو
ووصف الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح مكتوب له إغالق 
المعبرين بأنه "تصرف صبياني غير مسؤول"، مؤكًدا أن وما قدمه االحتالل من تبرير رسالة 

 مرفوضة.
انين واألعراف واعتبر أن إغالق المعابر عقاب جماعي يفرض على القطاع، وهو مخالف لكل القو 

الدولية، ودعا لعدم تمرير ذلك أو السكوت عليه وطنًيا. وشدد أن المطلوب في هذا الوقت البدء بفتح 
 معابر أخرى، ال إغالق الموجودة منها، والتي ال تلبي حاجات اإلعمار وال بأي شكل من األشكال.

اهرة عن دور السلطة وتساءل القيادي في حماس وعضو وفدها المفاوض لتفاهما التهدئة بالق
الفلسطينية من اإلجراء اإلسرائيلي، مطالبها بالقيام كذلك بمسئولياتها خاصة بعودة الموظفين للعمل 

 ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمتابعة إعادة إعمار القطاع ومراقبته. في العابر.
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األمور، مطالبها بتحمل وكشف أن القوى الوطنية واإلسالمية ستجتمع اليوم لمناقشة الكثير من 
مسئوليات على هذا الصعيد، باإلضافة إلى الموقف من آلية اإلعمار المرفوضة التي قدمتها األمم 

 المتحدة.
ًا فلسطيني ، أن مصدراً نبيل سنونو، عن غزة من، 1/11/2114، فلسطين أون الين وأضاف موقع

ل عدم كشف هويته،  مسؤوالً  سطين أون الين"، أن قرار إغالق في اتصال هاتفي مع "فل أوضحفضَّ
 المعابر، جاء على إثر ادعاء االحتالل بأن "صاروًخا ضرب أشكول" انطالًقا من قطاع غزة.

في المقابل، نفى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، د. صالح البردويل، إطالق أي 
هو الذي يختلق هذه الذرائع ويروي صاروخ من غزة باتجاه األراضي المحتلة، قائاًل: "إن االحتالل 

 هذه الروايات، وحتى لو ُأطلق صاروخ، هناك آليات ُيبلغ الطرف الراعي )للتهدئة( بهذه القضية".
وأكد البردويل في تصريح "فلسطين"، أن حركته وكل فصائل المقاومة وفصائل الشعب الفلسطيني، 

بدء فوًرا بتسيير عملية اإلعمار "وقعت اتفاق تهدئة في أغسطس/ آب الماضي، وينص على ال
دخال مستلزماته"، إلى قطاع غزة"، مشيًرا إلى "أن االحتالل الصهيوني عندما يختلق ذرائع اآلن،  وا 

 يخل باالتفاق".
وقال إن "قطاع غزة منضبط في التهدئة انضباًطا كاماًل ولم يصدر من قوى المقاومة أي شكل من 

ملزم لكل األطراف، والشعب الفلسطيني موحد والمقاومة موحدة  أشكال اختراق التهدئة، ألن االتفاق
وأضاف أن "االحتالل الصهيوني يحاول أن يعيق اإلعمار بآليات مختلفة"، مشيًرا إلى أنه  في ذلك".

"مضى شهران ولم يشعر المواطن الذي هدم بيته أو تضرر، بأي نشاط في اإلعمار، وهذا يستلزم أن 
 أمام مسؤولياته تجاه هذه القضية". يوضع كل المجتمع الدولي

وتابع البردويل: "إن ما يجري في القدس اآلن، وما يقوم به االحتالل الصهيوني من إثارة المشاعر، 
هذه المشاعر التي تتنامى شيًئا فشيًئا ربما تفجر المنطقة كلها، بسبب التصرفات اإلسرائيلية، وبالتالي 

 عما يحدث".االحتالل يتحمل مسؤولية كبيرة جدًا 
 
 كيري لم يبّلغ الجانب الفلسطيني عن أي مبادرة جديدة": المستقبل" 

رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية  يلتقي أنمن المقرر : رام هللا ـ أحمد رمضان
صائب عريقات ورئيس جهاز االستخبارات العامة اللواء ماجد فرج غدًا االثنين وزير الخارجية 

 كي جون كيري في مقر وزارة الخارجية في واشنطن.األمير 
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على  أحكامأي  إصداررغم انه من المبكر "، «المستقبل»وقالت مصادر فلسطينية مسؤولة لصحيفة 
 اإلدارةالوزير كيري لم يبّلغ الجانب الفلسطيني عن أي مبادرة جديدة، تعتزم  أن إالنتائج هذه الزيارة، 

رئيس السلطة الفلسطينية  "أنالمصادر:  وأضافت .المفاوضات"ف األميركية التقدم بها الستئنا
 إلعادةالشهر الماضي، على هامش اجتماع المانحين  أواسطمحمود عباس التقى كيري في القاهرة 

، خالل مكالمة هاتفية، إال أن كيري لم يقدم ال في أمسمن(  أولقطاع غزة، وتحادثا مطواًل ) إعمار
 .السالم"يدة بخصوص عملية جد أفكارهذه وال تلك أي 

منع تفاقم حالة  األولىالجهد األميركي ينصب حاليًا على قضيتين، » أنالمصادر إلى  وأشارت
االستيطانية وخصوصًا في القدس المحتلة، وزيادة وتيرة  اإلجراءاتالتوتر والتصعيد الناجمة عن 

، والثانية اإلسرائيليةحكومة من قبل المستوطنين برعاية وتواطؤ ال األقصىاالنتهاكات للمسجد 
خالل  اإلسرائيلي، وتقديم طلب بإنهاء االحتالل األمنالحيلولة دون ذهاب الفلسطينيين إلى مجلس 

 .2016مدة ال تتحاوز عام 
ثمن، مقابل تأجيل الفلسطينيين الذهاب إلى  أوكيري لم يطرح أي صفقة  أنوتابعت المصادر 

بنيامين  اإلسرائيليةه تمارس ضغوطًا على رئيس الحكومة بالد أنمجلس األمن، وكل ما يعد به 
االستيطان يستشري  أنالتخفيف من وتيرة االستيطان، ولكن من دون جدوى، بدليل  أونتنياهو لوقف 

الفلسطينية وعرضها، وخصوصًا في مدينة القدس، واالنتهاكات ضد المسجد  األراضيفي طول 
 جارية على قدم وساق لفرضها كأمر واقع.وخطة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا  األقصى

إدارة الرئيس باراك أوباما وضعت »إن محلية نقلت عن مصدر مطلع قوله  إعالميةوكانت تقارير 
إطار اقتراح ستتقدم به للطرفين بعد االنتهاء من االنتخابات النصفية الشهر المقبل، الستعادة الهدوء 

 .واإلسرائيلي"فلسطيني ومحاولة إنعاش المفاوضات بين الجانبين ال
2/11/2114، المستقبل، بيروت  

 
 مسار التفاوض في ظل االنحياز األميركي للحتلل لم يفض إلى نتائج ملموسة: أبو يوسف 

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "لقاء : نادية سعدالدين -عمان
عقد بين الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية كيري يأتي في سياق االجتماع الذي  -عريقات 

 األميركية في القاهرة الشهر الماضي على هامش المؤتمر الدولي إلعادة إعمار قطاع غزة".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أن "كيري طلب حينها من الرئيس عباس تأجيل مسألة التوجه 

طة أميركية الستئناف المفاوضات الفلسطينية إلى مجلس األمن من أجل إعطاء فرصة كافية لطرح خ
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اإلسرائيلية". ولفت إلى أن "الواليات المتحدة ستدعو الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل طرح  -
الخطة التي يتم الحديث عنها".  وقدر أن "ذلك كله يدور في إطار كسب المزيد من الوقت في سياق 

 سرائيلي".اإل -التحالف االستراتيجي األميركي 
واعتبر أن "هدف واشنطن استئناف المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، رغم أن مسار التفاوض في 

 ظل االنحياز األميركي المفتوح لالحتالل لم يفض إلى نتائج ملموسة".
وأوضح أنه "لم تتبلور حتى اآلن صيغة محددة للخطة األميركية التي يجري الحديث عنها استنادًا 

ترح تأجيل الذهاب الفلسطيني إلى مجلس األمن مقابل وقف االستيطان من أجل استئناف إلى مق
 المفاوضات".

وأكد "الموقف الفلسطيني المتمسك بالذهاب إلى مجلس األمن من أجل وضع حد إلنهاء االحتالل 
قامة الدولة الفلسطينية على حدود العام  وعاصمتها القدس  1661ضمن سقف زمني محدد وا 

 لة"، مبينًا أن "العودة إلى المفاوضات ألجل التفاوض أمر غير مقبول".المحت
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إن "القيادة الفلسطينية لم تتلق 

 حتى اآلن الخطة األميركية التي يتم الحديث عنها".
سطيني واضح من ضرورة إعالن االحتالل وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الموقف الفل

 التزامه بقرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان واالستيطان في األراضي المحتلة".
طالق الدفعة الرابعة من  وأوضح أن "استئناف المفاوضات يجب أن يتم وفق وقف االستيطان وا 

لالنسحاب اإلسرائيلي من  األسرى، واالستعداد للتفاوض على الحدود خالل ثالثة أشهر ووضع خطة
 األراضي المحتلة ضمن سقف زمني ال يتجاوز ثالث سنوات".

ولفت إلى أن "عريقات سيبلغ الجانب األميركي خالل لقاء الغد بموقف القيادة الفلسطينية من مسألة 
استئناف المفاوضات"، معتبرًا أن "الجهود األميركية تأتي من باب كسب المزيد من الوقت وعدم 

وجه الفلسطيني إلى مجلس األمن". وأكد أنه "ال عودة إلى المفاوضات إال وفق البحث خالل الفترة الت
األولى في ترسيم الحدود، ومن ثم بحث كل قضايا الوضع النهائي، واالتفاق على خطة االنسحاب 

قامة الدولة الفلسطينية على حدود   وعاصمتها القدس المحتلة". 1661خالل ثالث سنوات، وا 
كان الرئيس عباس تلقى أول من أمس اتصاال هاتفيًا من كيري، جرى خالله بحث التصعيد و 

اإلسرائيلي الخطير في مدينة القدس المحتلة الناتج عن الممارسات اإلسرائيلية، واالعتداءات على 
 المسجد األقصى المبارك، واالستيالء على المنازل، وطرح العطاءات االستيطانية.
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باس بوقف هذه الممارسات اإلسرائيلية، مؤكدًا أنها "إذا استمرت فستؤدي إلى توسيع وطالب الرئيس ع
 دائرة العنف والفوضى والتطرف في المنطقة".

2/11/2114، الغد، عّمان  
 
  االعتداءات "اإلسرائيلية" المتكررة على المسجد األقصى تمثل "سابقة خطرة :الشوبكي 

دائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي إن االعتداءات قال سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها ال
"اإلسرائيلية" المتكررة على المسجد األقصى ومنع إقامة الشعائر اإلسالمية فيه تمثل "سابقة خطرة 

 ".واعتداء صارخًا" على حقوق الفلسطينيين والمسلمين في أنحاء العالم وتنذر بتداعيات "خطرة
ألعراف والقوانين الدولية كافة ويؤجج مشاعر المسلمين وينذر وأكد أن "ما حدث يتنافى مع ا

بتداعيات خطرة ويدق طبول الحرب" مشيرًا إلى أن "هذا ليس بغريب عن حكومة اليمين المتطرف 
 "."اإلسرائيلية" التي تسعى لفرض سياسة األمر الواقع

وجه القيادة الفلسطينية برئاسة وفيما يتعلق بتلويح الواليات المتحدة باستخدام حق النقض "فيتو" ضد ت
رئيس السلطة محمود عباس إلى مجلس األمن أكد الشوبكي أن "النقاش بمجلس األمن يدور حول 

بما فيها القدس  1661صيغة قرار يلزم "إسرائيل" بإنهاء االحتالل من كل األراضي المحتلة عام 
رار بحاجة إلى تسعة أصوات للموافقة الشرقية ووضع جدول زمني إلنهاء االحتالل"، مشيرا إلى أن الق

 عليه.
وأوضح أنه في حال استخدام أمريكا حق "الفيتو" ضد مثل هذا التوجه فان هناك خطوات سياسية 
فلسطينية أخرى منها االلتحاق بكل المؤسسات الدولية بما فيها توقيع )اتفاقية روما( التي تؤهل 

 جرائمها.يد من القضايا لمحاسبة "إسرائيل" قانونيًا على لالنضمام للمحكمة الجنائية الدولية لرفع العد
2/11/2114، الخليج، الشارقة  

 
 المجلس الوطني الفلسطيني يدعو بريطانيا إلى االعتراف بالدولة 

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اللجوء والظلم واإلرهاب واالعتداء على : كمال زكارنة -عمان 
عاما كان نتيجة طبيعية لجريمة تطهير عرقي ولجريمة ضد  61عن  الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد

اإلنسانية تمثلت بوعد بلفور االستعماري، ونتيجة الستمرار صمت  المجتمع الدولي على جرائم 
 االحتالل اإلسرائيلي.
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عاما على وعد بلفور البريطاني المشؤوم، أن  61بمناسبة مرور  أمسبيان له  المجلس فيوشدد  
اوم ذلك الوعد وقدم الشهداء، وهو مستمر في نضاله وتصديه لكل اإلرهاب اإلسرائيلي شعبنا ق

الممارس عليه، وأنه ال سالم في المنطقة دون الحصول على كامل حقوقنا وفقا لقرارات الشرعية 
قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.    الدولية وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير وا 

من الوعود التي لم تنفذ، ومن بيانات الشجب واالستنكار وأكد أن الش واإلدانة عب الفلسطيني قد مل َّ
عن القلق، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية بإنهاء االحتالل  واإلعراب

تراف بالدولة اإلسرائيلي، داعيا الحكومة البريطانية خاصة لتنفيذ قرار مجلس العموم البريطاني االع
 الفلسطينية إلنصاف شعبنا الذي ظلمته حكومات بريطانية سابقة بإعطائها ذلك الوعد غير القانوني.

2/11/2114، الدستور، عّمان  
 
 "قدس برس": السلطة الفلسطينية تسعى للتخلص من الدبلوماسيين الغزيين لديها 

ة الفلسطينية في رام هللا للتخلص كشفت مصادر مطلعة، النقاب عن توجهات لدى قيادة السلط: غزة
 من كل العاملين في السلك الدبلوماسي لديها والذين تعود أصولهم من قطاع غزة.
(، "إن سفراء 11|1وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أدلت بها اليوم السبت )

أصبحوا اآلن مطرودين،  2001السلطة الفلسطينية الذين تم تعينهم من أهالي غزة قبل االنقسام عام 
ويجري التخلص لمن بقي منهم على رأس عمله ليصار إلى استبدالهم بآخرين من أبناء الضفة 

وأضافت "لن يتبق من الدبلوماسيين الغزيين إال من يخدم في دول  الغربية المحتلة"، على حد قولها.
"، باالسمن طلبتهم دول بعينها أفريقيا أو دول الصراعات التي يرفض أبناء الضفة العمل فيها، أو م

وأّكدت أن قيادة السلطة تسعى لتقليص مهام المسؤولين الغزيين في هيكلها اإلداري،  وفق قولها.
 تمهيدًا للتخلص منهم واستبدالهم بأبناء الضفة.

في المائة  66سفير وقنصل في دول العالم، يشكل  110ويشار إلى أن للسلطة الفلسطينية قرابة 
 بناء الضفة الغربية وحركة "فتح".منهم من أ

1/11/2114، قدس برس  
 
 تعمل ليل نهار "القسام"الزناد ومصانع  علىأيدينا : فتحي حماد 

فتحي حماد، وزير الداخلية في حكومة حماس السابقة، أن أعلن القيادي في حركة حماس رام هللا: 
سيرات نظمت في غزة بعد وأضاف حماد، خالل م مصانع القسام تعمل ليل نهار من دون توقف.
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إسرائيل لن تستطيع القضاء على المسجد األقصى، رغم االنتهاكات المتواصلة التي »صالة الجمعة: 
تقوم بها تجاهه، واستمرارها في الحفريات من تحته.. المقاومة ماضية في طريق اإلعداد وتواصل 

 «.جهادها على الدوام من أجل معركة التحرير المقبلة
أيدينا على الزناد، »مخاطبا الجماهير التي خرجت في مسيرات غضب نصرة لألقصى:  وتابع حماد

وانتقد حماد «. ومصانع )القسام( تعمل ليل نهار، وسيأتي اليوم الذي تدفع فيه إسرائيل الثمن غاليا
في الوقت نفسه أداء السلطة، واستمرارها في سياسة التنسيق األمني في الضفة الغربية، رغم تصاعد 

حماس لن تجامل أحدا، وعلى »الجرائم اإلسرائيلية بحق المدينة المقدسة، وقال بهذا الخصوص إن 
، داعيا الدول اإلسالمية والعربية إلى ضرورة التحرك لنصرة «السلطة العودة ألحضان أبناء شعبها

 المسجد األقصى قبل فوات األوان، والتبرع بمالها لمصلحة المقاومة والشعب الفلسطيني.
وعزز تصريح حماد من مخاوف إسرائيلية حول استئناف حركة حماس حفر األنفاق شمال غزة 
باتجاه مستوطنات قريبة. وكان مسؤولون إسرائيليون هددوا حماس بأن العمل على استئناف حفر 

 األنفاق الهجومية سيعني وقف عمليات إعمار القطاع فورا.
2/11/2114، الشرق األوسط، لندن  

 
 بإعادة إعمار قطاع غزة  فوراللبدء حماس تدعو  

نهاء ما وصفته  رام هللا: دعت حركة حماس، أمس، إلى البدء الفوري بإعادة إعمار قطاع غزة، وا 
وأكدت الحركة، في بيان صحافي لها، رفضها  بحالة التباطؤ التي تفاقم من معاناة سكان القطاع.

اقة عمليات اإلعمار، وتشكل تجاوزا التفاق االشتراطات اإلسرائيلية التي تتسبب في إع»الكامل لـ
كما حثت الحركة األمم «. التهدئة الذي نص على فتح المعابر وتسهيل دخول مواد اإلعمار إلى غزة

، ودعت إلى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية «عدم الخضوع لالشتراطات اإلسرائيلية»المتحدة على 
 مار وشفافيتها.لمراقبة ملف اإلعمار، وضمان فاعلية عملية اإلع

ولم يتم حتى اآلن مباشرة إعادة إعمار قطاع غزة، رغم مرور أكثر من شهرين على إعالن اتفاق 
يوما على القطاع، وخلف دمارا هائال  00وقف إطالق النار في القطاع بعد هجوم إسرائيلي استمر 

 في البنى التحتية للقطاع.
2/11/2114، الشرق األوسط، لندن  
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 س برس": الصمت العربي إزاء ما يحدث في األقصى يشجع االحتلل على هدمهبرهوم لـ"قد 

حذرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، من التبعات المترتبة على المواقف العربية الرسمية : غزة
تجاه ما يرتكبه االحتالل اإلسرائيلي بحق المسجد األقصى والمقدسات الفلسطينية، معتبرًة أن تلك 

 لصامتة من شأنها أن تشّجع االحتالل على تصعيد اعتداءاته.المواقف ا
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، "إن كل المواقف 
العربية بشكل عام لم توِف بالحد األدنى أو المطلوب تجاه ما يحدث في المسجد األقصى، وهي 

 موجودة". تكون ما بين مواقف خجولة وضعيفة وغير
وأضاف أن بقاء المواقف العربية من قضية األقصى على ما هي عليه، من شأنه أن يشّجع 
االحتالل اإلسرائيلي على ارتكاب المزيد من االعتداءات وعمليات التهويد والتقسيم بحق المسجد، 

 وصواًل إلى تدميره وهدمه بشكل كامل.
من الدول العربية في ظل استمرار االعتداءات  وطالبت حركة "حماس" بطرد السفراء اإلسرائيليين

 على المسجد األقصى.
وقال برهوم "ال يجب أن تبقى أي سفارة إسرائيلية في أي عاصمة عربية، ومن غير المعقول أن يرفع 
أي علم إسرائيلي في أي عاصمة عربية في حين الخطر المحدق في األقصى قاب قوسين أو أدنى، 

سالمية تضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته على كما يجب أن يكون هناك م واقف عربية وا 
وحول تهديد األردن بإعادة النظر في اتفاقياتها المبرمة مع الجانب اإلسرائيلي؛  المسجد والمقدسات".

بما فيها معاهدة السالم إذا ما استمرت تل أبيب باالنتهاكات التي تمارسها بحق المسجد األقصى، 
بوصفها صاحبة  -حركة "حماس"، "إن أي خطوة يجب أن تتخذ من األردن قال الناطق باسم 

يجب أن تتوازى مع هذا الخطر الواقع على األقصى والذي ال يحتمل  -الوصاية على األقصى 
 التسويف أو التأجيل أو التهديد"، حسب رأيه.

1/11/2114، قدس برس  
 
 تدعو إلى االلتزام بمقاطعة منتجات االحتلل فتححركة  

"وفا": دعا المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم  -رام هللا 
العودة بأي شكل من األشكال إلى شراء منتجات االحتالل، وتعزيز حصة المنتج الفلسطيني، انطالقا 

 من قاعدة أن شراء منتج االحتالل مساهمة مباشرة في استمرار االستيطان واالحتالل.
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وقال القواسمي في بيان صحافي، أمس، إن مقاطعة بضائع االحتالل شكل من أشكال المقاومة 
وأضاف: على  الشعبية، وسالح قوي وفعال يجب استمرارها وتوسيعها وتفعيلها على كافة المستويات.

كل من يشتري بضائع االحتالل أن يدرك تماما أنه يدعم االحتالل الذي يمارس أبشع السياسات 
 نصرية واالستيطانية بحق األرض والمقدسات وعلى رأسها المسجد األقصى.الع

2/11/2114، األيام، رام هللا  
 
 لوعد بلفور: الفلسطينيون لن يقبلوا بالتوطين "99"حركة حماس في الذكرى الـ  

غزة/عال عطاهللا/األناضول: قالت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، إن الفلسطينيين، لن يقبلوا 
 ”.تصفية القضية الفلسطينية“توطين، أو بأي مشروع من مشاريع بال

 أحد ال إّنه بلفور لوعد "61"وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة األناضول نسخًة عنه، في الذكرى الـ 
 الحركة، وأكدت. منها هجروا التي وقراهم، مدنهم إلى العودة في الالجئين حق عن التنازل حق يملك
تحدث عن توطين الالجئين الفلسطينيين كبديل عن عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي شاريع، تم أي أن

ودعت حركة حماس بريطانيا إلى  لصالح قيام دولة إسرائيل، مرفوضة. 1643هجروا منها عام 
 ”.الجائر والظالم والمرفوض“تحمل المسؤولية القانونية، واألخالقية تجاه ما وصفته بالوعد 

1/11/2114، رأي اليوم، لندن  
 
 إلى زوال "إسرائيل"فلسطين: بذكرى "وعد بلفور"  لتحريرالجبهة الشعبية  

لصدور وعد بلفور المشؤوم،  61بمناسبة الذكرى السنوية الـ : البيان والوكاالت –رام هللا، بيروت 
ؤوم، إننا بعد سبعة وتسعون عامًا من هذا الوعد المش»قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان 

واثقون بقدرة شعبنا الفلسطيني على االستمرار في المقاومة من أجل محو آثار هذه الجريمة البشعة، 
لحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني في فلسطين مهما طال الزمن وحملت الجبهة، بريطانيا  «.وا 

دعتها ، و «المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني»
لالعتذار للشعب الفلسطيني على هذه الجريمة، والتكفير عنها بإعادة الحقوق إلى أصحابها 

وخصوصًا في  إن اشتداد الهجمة الصهيونية على شعبنا الفلسطيني..»الحقيقيين. وقالت الجبهة 
إرادة مدينة القدس المحتلة، وعلى أسرانا في سجون االحتالل، لن تستطيع إرهاب شعبنا، ولن تقتل 

 «. الصمود والمقاومة، وسيواصل المقاومة بمختلف األشكال حتى تحقيق أهدافه
2/11/2114، البيان، دبي  
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 االستراتيجي نالّتمسك بكل أشكال المقاومة هو خيار ا :حماس حركةدائرة شؤون اللجئين في  

، إن الّتمسك بكل قالت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس: البيان والوكاالت –رام هللا، بيروت 
أشكال المقاومة هو الخيار االستراتيجي الوحيد القادر على ردع االحتالل واسترداد الحقوق المسلوبة 

وشددت الدائرة في بيان بمناسبة ذكرى وعد  وتحرير األرض واألقصى والمقدسات وتحرير األسرى.
وقراهم التي هّجروا منها، فهو حقٌّ ال يملك أحٌد أن يتنازل عن حّق عودة الالجئين إلى مدنهم »بلفور 

ثابت ومقّدس، وال تفريط فيه وال مساومة عليه، ولن تقبل جماهير شعبنا بحلول جزئية، كالتوطين 
 «.والوطن البديل وغيرها

2/11/2114، البيان، دبي  
 
 "األقصى"نتنياهو يدعو نواب الكنيست لضبط النفس بشأن  

إلسرائيلي بنيامين نتنياهو النواب يوم أمس السبت إلى التحلي دعا رئيس الوزراء ا: وكاالت –الجزيرة 
بـ"ضبط النفس" في ما يتصل بموضوع المسجد األقصى، وذلك عقب إعالن النائب موشيه فيغلين أنه 

 يعتزم اقتحام الحرم القدسي في مدينة القدس المحتلة التي شهدت توترا كبيرا في األيام األخيرة.
لة إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين طالبا منه "أن يعمل في هذا االتجاه مع ووجه نتنياهو هذه الرسا
ووفق البيان، فقد دعا نتنياهو "كل أعضاء الكنيست إلى تهدئة حدة التوتر فـي  النواب" بحسب البيان.

 ما يتعلق بجبل الهيكل )الحرم القدسي( والتحلي بالمسؤولية وضبط النفس".
 2/11/2114، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نتنياهو حسم أمره وقرر التوجه النتخابات مبكرة مسؤول سياسي للقناة العاشرة:  

أكــد مســؤول سياســي رفيــع المســتوى أن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو حســم : 43عــرب 
 .2010أمره وقرر التوجه النتخابات مبكرة تجرى في غضون عام 

المســؤول قولــه إن نتنيــاهو حســم أمــره بالتوجــه النتخابــات مبكــرة،  ونقلــت القنــاة اإلســرائيلية العاشــرة عــن
 ويرى أن إقامة ائتالف بديل ليست قـرارا صـائبا. 2010مشيرا إلى أنه لن يستطيع تمرير ميزانية عام 

واعتبــر المســؤول أن نتنيــاهو يهيــئ األجــواء النتخابــات جديــدة، وأشــار إلــى أن قــرار البنــاء فــي القــدس 
ـــيس خطـــوة غيـــر محســـوبة بـــل خطـــوة سياســـية لهـــا عالقـــة الشـــرقية الـــذي اتخـــ ذه األســـبوع الماضـــي ل

 باالنتخابات.
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. وكانـت تقريـر إعالميـة أكـدت 2010وأكد المسؤول أنه يتوقع أن تجرى االنتخابات في غضون عـام 
شـهور، وذلـك بنـاء  3أم حزب الليكود سيجري االنتخابات الداخلية الختيار رئيس للحزب في غضون 

 بين معسكر نتنياهو ومعسكر رئيس مركز الليكود داني دانون. على تفاهم

 1/11/2114، 48عرب 
 
 آمنة "إسرائيل"ليفني: سياسات نتنياهو ال تحافظ على  

وجهـت وزيـرة العـدل اإلسـرائيلية تسـيبي ليفنـي، انتقـادات لسياسـات رئـيس الـوزراء : األناضول –القدس 
 ضر بقدرتنا على الحفاظ على إسرائيل آمنة".اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة إنها "ت

وقالـــت ليفنـــي، زعيمـــة حـــزب "الحركـــة"، فـــي مقابلـــة مـــع المحطـــة الثانيـــة فـــي التلفـــاز اإلســـرائيلي مســـاء 
السبت، "في غياب عملية السالم، فإن على المرء أن يتصرف بمسؤولية، يجب تجنب إعالنات البنـاء 

ارية، إنها ليست المسار الصحيح، إنها تضر بقدرتنا علـى )االستيطاني( والتصريحات االستفزازية والن
وتشير "ليفني" إلى قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األسبوع  الحفاظ على إسرائيل آمنة".

وأضــافت ليفنــي،  وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي القــدس المحتلــة. 1060الماضــي دفــع مخططــات لبنــاء 
في مدينة القدس تدهور بشكل خطير منذ قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خالل المقابلة، أن "الوضع 

خضير"، في إشارة إلى اختطاف وقتل الفتى الفلسطيني على يد مستوطنين إسرائيليين يوم الثـاني مـن 
 شهر تموز/ يوليو الماضي.

تصــريحات ومضـت وزيـرة العــدل اإلسـرائيلية قائلــة "ولكـن اإلعـالن عــن مناقصـات للبنــاء االسـتيطاني و 
 عدد من الوزراء اإلسرائيليين بعدم التوصل إلى تسوية بشأن القدس لم تساعد في تهدئة األوضاع".

واعتبـرت ليفنــي أنــه "إذا مــا رأينــا أنــه ال يمكننــا العـودة إلــى المفاوضــات مــع الفلســطينيين فــإن علينــا أن 
 نبادر بإطالق مبادرة بأنفسنا".

ن يقـود شــعبه وعلينــا أن نختـار إلــى أيــن نقـود شــعبنا ولكــن ال وقالـت "بإمكــان عبــاس أن يختـار إلــى أيــ
 يجب أن ندعه يقودنا، إن على إسرائيل أن تختار مسارها".

وفـــي إشـــارة إلـــى االنتقـــادات التـــي وجههـــا مســـؤول أمريكـــي عبـــر مجلـــة "اتالنتيـــك األمريكيـــة" لنتنيـــاهو 
يــر ضــرورية ومــن الجيــد أنــه تــم بوصــفه "مخــادع وجبــان" قالــت ليفنــي "االنتقــادات مــن إدارة أوبامــا غ

ولكن ليفني أضافت "ولكن حقيقـة صـدور االعتـذار ال يغطـي الصـدع فـي العالقـات،  االعتذار عنها".
 إن على من يريد أن يحمي إسرائيل أن يحافظ على العالقات مع الواليات المتحدة".

 2/11/2114، "21موقع "عربي 
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 قاء حجارة لتشديد العقوبات على إل ليفني تطرح تعديلا  

على خلفية الهبة الشعبية في القدس الشرقية المحتلة احتجاجا على الممارسات اإلسرائيلية : 43عرب 
ضــد الفلســطينيين، تعتــزم وزيــرة القضــاء اإلســرائيلية، تســيبي ليفنــي، طــرح تعــديلين علــى القــانون خــالل 

ن فــي المواجهــات الـــذين اجتمــاع الحكومــة، اليــوم األحــد، يهـــدف إلــى تشــديد العقوبــات ضـــد المشــاركي
ويقضــي التعــديل األول بــأن تكــون العقوبــة ضــد مــن يلقــي حجــرا أو جســما آخــر علــى  يلقــون الحجــارة.

شــرطي أو ســيارة شــرطة خمــس ســنوات ســجن، بادعــاء أن مــن شــأن إلقــاء حجــر فــي هــذه الحالــة أن 
 يعرقل عمل الشرطي.

مـن يلقـي حجـرا أو جسـما آخـر سنوات سجن ضد  10وينص التعديل الثاني بفرض عقوبة تصل إلى 
باتجاه سيارة بصورة تشكل خطرا على السائق أو أي من ركـاب السـيارة. وفـي حـال ثبـت أن مـن يلقـي 

 سنة سجن. 20الحجر قد تعمد إلحاق ضرر بركاب السيارة فإن العقوبة ترتفع إلى 
ئي للحكومـة وقالت صـحيفة "يـديعوت أحرونـوت" إن هـذين التعـديلين صـاغهما نائـب المستشـار القضـا

 راز نيزري.
 2/11/2114، 48عرب 

 
 ريفلين: سنستوطن القدس ونبني في وضح النهار  

مقابلة مع الرئيس اإلسرائيلي رؤوبين  "يسرائيل هيوم"نشرت صحيفة  :أ ف ب، سما -القدس المحتلة 
ليـات البنـاء فـي القـدس وتوطينهـا فـي وضـح النهـار، ولـيس مـن خـالل عم"ريفلين قال خاللها إنه يؤيد 

 ."خطف للقرارات
وفي رده على سؤال هل يعتقد انه يجب البناء اليوم في كل أحيـاء القـدس، بمـا فـي ذلـك غيلـو ورمـات 

هذه أحياء مقدسـية وال خـالف عليهـا. سـيكون مـن الجيـد لـو قلنـا صـراحة لكـل المؤيـدين "شلومو، قال: 
ل مــرة أخــرى. يجــب االتفــاق لنــا فــي العــالم إن هــذا الموضــوع ال يجــب أن يكــون مطروحــا علــى الجــدو 

علــى هــذا الموضــوع مــع أصــدقائنا، خصوصــًا الواليــات المتحــدة، والشــرح لهــم بــأن هــذا ال يــتم بموافقــة 
 ."نسبة كبيرة من اإلسرائيليين

يبـدو لـي أن "وسئل هل يتخوف من اندالع انتفاضة في القدس تمتد إلى كل أنحاء الدولة، فرد قـائاًل: 
ن االنتفاضـة قـد تكـون حابلـة بالمخـاطر بالنسـبة إليـه أيضـًا. يجـب أن نفهـم الجانب الفلسطيني يفهم بـأ
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كيف يمكن في اللحظات الصعبة، أيضًا التغلب على الخالفات، وعلى كل طرف إجـراء الحسـاب مـع 
 ."نفسه والعمل على إقناع الطرف اآلخر بوجود ما يمكن التفاوض عليه

هناك تنظيمـات ال تعتـرف بحـق إسـرائيل فـي الوجـود. إن للفلسطينيين توجهات مختلفة، وألسفي "وقال 
ال يهمنــي إجــراء مفاوضــات معهــا شــرط أن تقــول لــي إنهــا تفاوضــني علــى كيفيــة التعــايش معــًا، ولــيس 
علـــى كيـــف تنتظـــر حتـــى يقضـــي علـــي. هـــذا ســـيحدث عنـــدما يقـــرر الفلســـطينيون أنهـــم يريـــدون أخيـــرًا 

 ."ائمالتحدث عن حياة تتيح التعاون الكامل والسالم الد

 2/11/2114، الحياة، لندن
 
 دون سلم إسرائيل"ـ"ل: ال أمن زبيري 

الغتيال رئيس  16الـ الليلة الماضية مهرجانا إلحياء الذكرى  اإلسرائيلييننظم آالف : القدس المحتلة
، اسحق رابين، وبخالف إحياء الذكرى في سنوات سابقة حمل إحياء األسبقالحكومة اإلسرائيلية 

 العام رسالة سياسية وهي دعوة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.الذكرى هذا 
، وبخالف يزوكان أحد الخطباء المركزيين في المهرجان هو الرئيس اإلسرائيلي السابق، شمعون بير 

سنوات سابقة حيث دأب المنظمون على النأي بالذكرى عن السياسة، رفع إحياء الذكرى هذا العام 
 لسياسية منع الفلسطينيين". مطلب "إحياء العملية ا

في كلمته: "البعض عندنا ازدرى السالم والبعض اآلخر فسر مصطلح )داعم السالم(  بيريزوقال 
بالوهمي والساذج وغير الوطني". وأضاف: "هؤالء الذين تخلوا عن السالم هم الواهمون هم 

 المستسلمون وتوقفوا عن السعي للسالم، هم الساذجون وغير الوطنيين".
: "أسأل هؤالء الناس الذين يعارضون حل الدولتين والذين يرون أنفسهم كرصينين وليسوا بيريزوقال 

ساذجين أو واهمين، ما هو الحل لديكم؟ ما هي رؤيتكم لليهود للدولة اليهودية؟" وتابع: "سؤالي يبقى 
 بال جواب. لسنوات لم أسمع الجواب".

وليس واهمًا أو ساذجًا يجب أن تعلم وتقبل العديد من  قائاًل: "لتكون عملياً  إجابته بيريزوطرح 
لن تحصل  إسرائيللن تحصل على األمن دون سالم.  إسرائيلالحقائق القوية الواضحة واألبدية: 

لن تتخلص من الفقر والتمييز ولن تحصل  إسرائيلعلى االستقرار واالزدهار االقتصادي دون سالم. 
لن تقيم عالقات دولية، وعالقة خاصة مع الواليات المتحدة  إسرائيلعلى مجتمع صحي دون سالم. 

 فرصة للحفاظ على يهوديتها وطبيعتها الديمقراطية دون سالم". إسرائيلدون سالم، ليست لدى 
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؟ لماذا هي ليست على اإلسرائيليةالمبادرة العربية، متسائال "أين مبادرة السالم  إلىوتطرق بيريس 
 الطاولة؟".

ين: رئيس المجلس اإلقليمي، إشكول، حاييم يالين، الذي كان قد دعا للتوصل إلى ومن بين المتحدث
اتفاق مع حماس في قطاع غزة، ورئيس بلدية يروحام ميخائيل بيطحون، ود. مارلين سمنجا من 

 حركة "نساء يصنعن السالم".
 2/11/2114، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لم" وبيت حانون لدواع أمنيةسا يغلق معبري "أبو االحتلل اإلسرائيلي 

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء اليوم السبت إغـالق معبـر كـرم أبـو سـالم وحـاجز بيـت  :الغد
 حانون/إيرز حتى إشعاٍر آخر، لدواع أمنية.

الســلطات اإلســرائيلية الجانــب الفلســطيني بقــرار إغــالق المعبــرين حتــى إشــعار آخــر بحجــة مــا  وأبلغــت
يــذكر أن قــرار اإلغــالق يــأتي مــع تواصــل إغــالق معبــر رفــح البــري األمــر الــذي  نيــة".وصــفته "دواع أم

سيزيد من حجم الخناق على سكان قطاع غزة، وفي مخالفـة وخـرق التفـاق التهدئـة األخيـر المبـرم فـي 
 أغسطس الماضي. 26القاهرة بتاريخ 

 2/11/2114، الغد، عّمان
 
 تيطان بالقدسمن اإلسرائيليين يؤيدون االس %94استطلع:  

من اإلسرائيليين يؤيدون االستيطان  %14أظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة )معاريف( العبرية أن 
ــــة. ــــدس المحتل ــــوم: إن  فــــي الق ــــائج االســــتطالع التــــي نشــــرت الي مــــن اإلســــرائيليين  %20وبحســــب نت

امين إعــالن رئــيس حكومــة االحــتالل بنيــ %46اإلجابــة، فــي حــين أيــد  %6معارضــون لــذلك، ورفــض 
 : "إننا نؤيد االستيطان، ولكن التوقيت ليس مالئًما".%23نتنياهو مشروع االستيطان الجديد، وقال 

 1/11/2114، فلسطين أون الين
 
 من اإلسرائيليين ال يريدون رؤية نتنياهو في رئاسة الحكومة %61استطلع:  

مـن اإلسـرائيليين ال  %61بين استطالع جديد للـرأي أجـري فـي إسـرائيل أن : نظير مجلي - تل أبيب
يريــدون أن يــروا بنيــامين نتنيــاهو رئيســا للحكومــة، ويتمنــون ســقوطه عــن الحكــم فــي انتخابــات مبكــرة، 
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في المائة فقط. لكن نصف هؤالء يقولون إنهم يريدونه ألنه ال يوجد في األفق مرشح آخـر  33مقابل 
 مقنع يستطيع قيادة إسرائيل في هذه الظروف العصيبة.

على سـؤال آخـر هـو: أي مـن الشخصـيات اإلسـرائيلية البـارزة يناسـب رئاسـة الحكومـة، حظـي وفي رد 
فــي المائــة فقــط، ولكنــه ظــل أقــوى هــذه الشخصــيات. وقــد تــاله فــي الشــعبية نفتــالي  21نتنيــاهو بتأييــد 

فـي المائـة مـن األصـوات، ثـم  11، الذي حصـل علـى "البيت اليهودي"بنيت رئيس حزب المستوطنين 
فـــي المائـــة، ثـــم تســـيبي  10عارضـــة الوســـطية رئـــيس حـــزب العمـــل يتســـحاق هيرتســـو  بنســـبة زعـــيم الم

، ثـــم جـــدعون ســـاعر وزيـــر الداخليـــة، الـــذي أعلـــن أنـــه "الحركـــة"ليفنـــي، وزيـــرة القضـــاء وزعيمـــة حـــزب 
تشـرين الثـاني(. أمـا وزيـر الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان، زعـيم حـزب /نـوفمبر  2سيعتزل السياسة اليوم )

، وموشـيه كحلـون، "يوجـد مسـتقبل"، ووزير الماليـة يـائير لبيـد زعـيم حـزب "إسرائيل بيتنا"لروس اليهود ا
زعيم الطبقات الفقيرة الذي انشق عن الليكود وينوي تشـكيل حـزب مسـتقل، فقـد حصـل كـل واحـد مـنهم 

 من الجمهور. %6على تأييد بنسبة 
ع، معرفة رأي الجمهور اإلسـرائيلي فـي ، الذي أجرى االستطال"بانلز بوليتيكس"وحاول معهد األبحاث 

إن الـــرئيس بـــاراك أوبامـــا هـــو  %33ســـر تـــدهور العالقـــات بـــين حكـــومتهم واإلدارة األميركيـــة، فقـــال 
إن أوباما ونتنياهو  %21إن نتنياهو هو المسؤول، فيما قال  %26المسؤول عن هذا التدهور، وقال 

 مسؤوالن بالتساوي عن هذه األزمة.
أنه في حال إجراء انتخابات عامة قريبة، فإن النتائج تدل على أن نتنياهو سـيجد  وأوضح االستطالع

صعوبة في تشـكيل حكومـة جديـدة، علـى اعتبـار أن األحـزاب التـي تشـكل االئـتالف حاليـا سـتهبط مـن 
مقعـدا )لـه  21نائبـا، وسيحصـل الليكـود، بزعامـة نتنيـاهو، علـى  120نائبا، من مجموع  60إلى  63

نــواب )لــه  6نائبــا(، وحــزب يوجــد مســتقبل علــى  12)لــه اليــوم  16ئبــا(، والبيــت اليهــودي نا 13اليــوم 
سرائيل بيتنا على  16اليوم  نائبـا(، فيمـا سيحصـل حـزب الحركـة علـى  13نواب )له اليـوم  6نائبا(، وا 

 نواب(. 0مقاعد )له اآلن  0
قع تشـكيله، الـذي سيحصـل وما سيخسره أحزاب االئتالف الحالي سيفوز به حزب موشيه كحلون المتو 

 12نائبـا(، والنـواب العـرب  10مقاعـد مـن أول ضـربة، فيمـا يحـافظ حـزب العمـل علـى قوتـه ) 6على 
 نواب. 1إلى  11نائبا )بزيادة نائب واحد(. لكن حزب شاس الديني لليهود الشرقيين سيهبط من 

، ولكنـه يفـتح لنـا أفقـا جديـدا الجمهـور يشـعر بـالحيرة"وقد عقبت تسيبي ليفنـي علـى هـذه النتـائج قائلـة: 
لتغيير نتنياهو. فإذا تحالف حزبي مع حزب لبيد ومع حزب العمل، فإننا سنشكل قوة جدية تتكون من 
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نائبـا، وسـنتحول إلـى أكبـر كتلــة، وسـيلقي الـرئيس علينـا عندئـذ مهمــة تشـكيل الحكومـة. وأنـا واثقــة  26
 ."من أن إمكانية تشكيل حكومة مغايرة وارد جدا

 2/11/2114، األوسط، لندن الشرق
 
 تعاني من أزمة قيادية رهيبة "إسرائيل"نجل إسحق رابين:  

قــال يوفــال رابــين نجــل رئــيس الحكومــة األســبق إســحق رابــين، إن إســرائيل : نظيــر مجلــي - تــل أبيــب
تعــاني مــن أزمــة قياديــة رهيبــة. وأكــد فــي تصــريح بمناســبة االقتــراب مــن موعــد إحيــاء الــذكرى الســنوية 

رة الغتيال والده، أنه ال يرى قائدا واحدا بمقدوره أن يدير دفـة األمـور، وقـال فـي هـذا الصـدد إنـه العاش
 ."ال يوجد لدينا سياسي واحد يمتلك شجاعة إحداث تغيير في السياسة النمطية للحكومات التقليدية"

 2/11/2114، الشرق األوسط، لندن
 
  فضه الخدمة العسكريةعلى اعتقاله لر  مستوطن إسرائيلي يضرب احتجاجاا  

أعلن مستوطن إسرائيلي إضـرابا مفتوحـا عـن الطعـام، احتجاجـا علـى اعتقالـه لرفضـه الخدمـة : الناصرة
 في صفوف جيش االحتالل ألسباب وصفها بأنه "ضميرية".

عاًما( من كيبوتس "توفال"  16وكانت محكمة عسكرية حكمت الخميس على اليهودي أودي سيجال )
 خامسة، لمدة عشرة أيام.بالسجن للمرة ال

شاًبا وشابة يهود وقعوا علـى "رسـالة الرافضـين" للخدمـة العسـكرية هـذا  100ويعتبر سيجال واحدا من 
 (، مؤكدين أن سبب رفضهم هو "االحتالل والقمع المتواصل للشعب الفلسطيني".2014العام )

 1/11/2114قدس برس، 
 
 طبي وتدهور صحة عشرة أسرى معاقين بالشلل نتيجة خطأ  أصيبأسير "شؤون األسرى":  

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، إن أسيرًا من غزة أصيب بالشلل : الحياة –غزة 
 تدهور الوضع الصحي لعشرة أسرى مرضى آخرين. إلىنتيجة خطأ طبي، مشيرة 

ضي حكمًا وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن األسير زامل عابد أبو شلوف من غزة الذي يم
، أصيب بشلل جزئي في الجزء السفلي من جسده نتيجة «ايشل»عامًا في سجن  10بالسجن مدة 

 «.هداريم»إعطائه حقنة عن طريق الخطأ أثناء وجوده في سجن 
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ونقل محامي الهيئة رامي العلمي عن أبو شلوف الذي يعاني مشاكل في القلب حاليًا، أنه لم يكن 
ل اعتقاله. وقال أبو شلوف إن مشكلته بدأت في آب )أغسطس( عام يعاني من أي مشاكل صحية قب

عندما شعر بدوار وعدم اتزان، وقرر األطباء حينها زرع جهاز منظم لضربات القلب بعملية  2003
 اإلسرائيلي.« برزالي»جراحية أجريت له في مستشفى 

قنة عن طريق الخطأ ، تم إعطاؤه ح2012وأضاف أنه بعد إضراب األسرى في نيسان )أبريل( عام 
، واعترف طبيب السجن بذلك، أصابته بشلل نصفي، ولم يعد يستطيع السير «هداريم»في سجن 

التبول الالإرادي. وأوضح أن جهاز منظم القلب يحتاج إلى تغيير بعد ست  إلىعلى قدميه، إضافة 
الوعي ووقوعه على سنوات من تركيبه ولم يتم ذلك بعد، وأن الجهاز بدأ يتعطل، ما سبب له فقدان 

أنه  إلىكيلوغراما، الفتًا  00الى  61أن وزنه انخفض نتيجة وضعه الصحي من  إلىرأسه. وأشار 
 .1.0الدم )الكريات الحمراء( التي انخفضت إلى « هيموغلوبين»يعاني من ضعف شديد في 

في مستشفى سجن وقالت الهيئة في بيان ثان إن عشرة أسرى معّوقين ومصابين بالشلل يقبعون حاليًا 
الرملة اإلسرائيلي، يمرون بأوضاع صحية صعبة للغاية، ويزداد وضعهم سوءًا يومًا بعد يوم، وال 

 يتلقون سوى أدوية مسكنة لأللم.
وحذرت محامية الهيئة حنان الخطيب التي زارت األسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة، من 

 خاًل عاجاًل إلنقاذ حياتهم. خطورة أوضاعهم الصحية التي ال تطاق وتتطلب تد
 2/11/2114، الحياة، لندن

 
 عن تنفيذ المصالحة يهدد القدس وغزة االمتناع"الشخصيات المستقلة":  

اعتبر "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"، أن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من شأنه أن : الخليل
ق عملية إعمار قطاع غزة، داعيا لإلسراع يضع مدينة القدس المحتلة في خطر شديد، كما أنه سيعي

في تطبيق ذلك االتفاق وتسهيل عمل حكومة التوافق ومواجهة المصالح الشخصية التي تهدد وجود 
 القضية الفلسطينية، حسب تعبيره.

(، "إن تنفيذ المصالحة 11-1وقال رئيس التجّمع ياسر الوادية، في بيان صحفي، اليوم السبت )
اإلنقاذ والوفاق الوطني ويزيد من صمود وقوة إخواننا المقدسيين، كما أنه يلبي  يعزز من عمل حكومة

 طموحات كافة أبناء الشعب الفلسطيني وأطيافه الداعية إلنهاء االنقسام".
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وأضاف أن انشغال بعض األطراف الداخلية الفلسطينية بحماية االنقسام وتحقيق مصالحهم الحزبية  
على استمرار عمليات التهويد الممنهجة واالنتهاكات الصهيونية التي الضيقة كان له أكبر األثر 

 تنتظر تطبيق المصالحة وتوحيد الجهود الصادقة لوقفها.
وتابع الوادية، "المصالحة الفلسطينية ستحمي تاريخنا ومقدساتنا وستعيد توجيه بوصلة القرار 

عزز من صمود أبنائنا في قطاع غزة، الفلسطيني نحو االستقالل وسترد االعتبار لدماء الشهداء وست
الذين سيواجهون البرد القارس واألمطار في العراء وداخل المنازل المهدمة ومدارس اإليواء إن لم يتم 

 تنفيذ المصالحة".

 1/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعلم
 
 يجي": "النقب عمقنا االسترات"عطاء وبقاء" في مدينة الرهط مؤتمرفي  الشيخ رائد صلح 

"المشروع الصهيوني مكشوف العورة مفضوح ألن غزة العزة حطمت كبرياءه، وقد حاول أن  :رهط
يتعامل مع النقب كعمق استراتيجي، حيث كل القيادات الصهيونية أوصت على االستيطان في 
ر النقب، وأقول لكل من يسمعني اليوم، إّنه إذا كان هذا تفكيرهم عن النقب، فنحن أحق بهذا التفكي

بأن يكون النقب عمقا استراتيجيا ألهل الجليل والمثلث والمدن الساحلية"، هذا ما قاله مساء السبت 
 الشيخ رائد صالح، في مؤتمر "عطاء وبقاء" في مدينة رهط.

وأضاف الشيخ صالح: "باختصار يجب أن نتعامل مع النقب كعمق استراتيجي لتاريخنا وحاضرنا 
انطلقت تلك الصرخة، أما أن نعيش على أرضنا سعداء أو الموت من النقب  أنومستقبلنا سيما 

وقد شارك  عليها شهداء. أقولها بصوت عال: حتى ننصر القدس واألقصى يجب أن ننصر النقب".
المئات من الرجال والنساء مساء السبت في مؤتمر عطاء وبقاء األول الذي مؤسسة النقب لألرض 

. وجاء إنشائها، وذلك بمناسبة مرور أكثر من عقد على واإلنسان في قاعه القمر بمدينة رهط
الشمالية، تأكيدا على  اإلسالميةالمؤتمر تحت عنوان "مؤتمر عطاء وبقاء"، والذي نظمته الحركة 

 جهودها لدعم صمود األهل في النقب والقرى غير المعترف بها.
 2/11/2114، 48عرب 

 
 2111ألف أمر اعتقال إداري منذ عام  25قراقع:  

كشف رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع عن أن االحتالل الصهيوني أصدر : رام هللا
 .2000ألف أمر اعتقال إداري بحق األسرى منذ عام  20أكثر من 
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وأوضح أن دولة االحتالل تجد في االعتقال اإلداري وزج من تشاء في السجون وسيلة سهلة بعيدًا 
ادلة، محذًرا أن الوضع داخل سجون االحتالل أصبح ال يطاق، وأن عن أية إجراءات قانونية ع

 استمرار الضغط سوف يولد انفجاًرا قد يبدأ في وقت قريب.
وقال قراقع إن سياسة االعتقال اإلداري التعسفية التي تنفذها حكومة االحتالل وبشكل متصاعد، 

 لفلسطيني.تحولت إلى وسيلة عقاب جماعي وسياسة انتقام سياسي من الشعب ا
 1/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 المطران "حنا": نرفض اإلجراءات الصهيونية بحق "األقصى" 

حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس على رفض  عطا هللاأكد المطران : القدس المحتلة
 المبارك.الكنائس المسيحية في القدس لإلجراءات الصهيونية التعسفية بحق المسجد األقصى 

(، بالشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، 11-1وشدد، خالل لقائه اليوم السبت )
على أن األقصى هو مكان عبادة للمسلمين وال يجوز إغالقه أو التعدي عليه بأي شكل من 

 وأكد المطران والمفتي على أن مسلمي ومسيحيي مدينة القدس سيدافعون عن مقدساتهم األشكال.
وعن وجودهم، وسيبقون ثابتين صامدين مدافعين عن القدس، ولن يستسلموا لسياسات االحتالل 

 وممارساته الغاشمة.

 1/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعلم
 
  شهر أكتوبر/ تشرين األولمعتقلا فلسطينياا خلل  351و شهداء 9 مركز "أحرار": 

فلسطينيين استشهدوا برصاص  1نسان أمس، أن لدراسات األسرى وحقوق اإل« أحرار»أعلن مركز 
مواطنًا. وأشار المركز الحقوقي في تقرير  300صبية، فيما اعتقل  4الجيش اإلسرائيلي، بينهم 

شهري يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إلى أن بين المعتقلين 
عامًا( من قرية نوبا، قضاء  23إحسان دبابسة ) ثالثة صحافيين فلسطينيين، واألسيرة المحررة

نساء من القدس، إلى أنه  6وذكر التقرير الشهري للمركز، أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل  الخليل.
أطلق سراحهن في وقت الحق، مشيرًا إلى أنه كان لمدينة القدس، النصيب األكبر من المعتقلين، 

لى انه تم  ق، فيما تأتي مدينة الخليل بالمرتبة الثانية من حيث عن بعضهم في وقت الح اإلفراجوا 
فلسطينيين بعضهم صيادون من  3أما في قطاع غزة، فأوضح التقرير أنه تم اعتقال  أعداد المعتقلين.
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قبل قوات البحرية اإلسرائيلية، أثناء عملهم بالصيد في عرض البحر، قبالة شواطئ قطاع غزة، 
 االصطياد فيها. وضمن الحدود المائية المسموح لهم

 2/11/2114، المستقبل، بيروت
 
"غـزة مفخــرة فلســطين يـنظم الملتقــى الســنوي لـدعم فلســطين بشــعار  بالنمســا"المجلـس التنســيقي"  

 والقدس"
نظم المجلس التنسيقي لدعم فلسطين بالنمسا مساء السبت، بالعاصمة فيينا، : األناضول –فيينا 

 شعار "غزة مفخرة فلسطين والقدس". لدعم فلسطين تحت 20الملتقى السنوي الـ
وشهد الملتقى حضور عدد من أبناء الجاليات العربية واإلسالمية، باإلضافة إلى عدد من النشطاء 

 السياسيين من الدول العربية.
عادة ترميم المنازل التي  وشمل الملتقى معرضا خيريا، يخصص عائده ألهل غزة بهدف اإليواء وا 

ي األخير على القطاع، فضاًل عن معارض لصور التدمير الذي شهده قطاع دمرها الهجوم اإلسرائيل
 غزة، وفقرات فنية تضمنت أغاني وطنية وتراثية ودينية لعدد من الفنانين الفلسطينيين.

وخالل الملتقى عقدت ندوة سياسية شارك فيها النائب والناشط المغربي المقرئ اإلدريسي، والناشط 
 ن غزة.الفلسطيني جمال الخضري م

 2/11/2114، "21موقع "عربي 
 
 "العربية" في وثائق األسرى استخداماالحتلل يرفض  

كشفت مصادر عبرية أن سلطة السجون الصهيونية ترفض تسليم أحد األسرى الفلسطينيين : رام هللا
الت وق ملفه الطبي، ألن وثيقة التنازل عن السرية الطبية التي وقعها كانت مكتوبة باللغة العربية.

"اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في الداخل الفلسطيني" إنه في إطار معالجتها لشكاوى األسرى 
الذين يتعرضون للتعذيب، تطلب الحصول على ملفاتهم الطبية، وتقوم اللجنة بتحويل وثيقة التنازل 

 عن السرية الطبية إلى سلطة السجون.
لجنة، إن "بعض األسرى يرفضون التوقيع على وثائق وقالت المحامية الونا كرمان، الناشطة في ال

 باللغة العبرية ألنهم ال يفهمونها أو ال يجيدونها تمامًا، ويفضلون التوقيع على وثائق باللغتين".
( أنه "تم في السابق قبول وثائق كتبت باللغة 11-1وأوضحت كرمان، في بيان صحفي السبت )

العربية، لكنها تلقت في األسبوع الماضي طلبًا من سلطة السجون بتحويل وثيقة تتعلق بأسير في 
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 وأشارت كرمان إلى أن المطالبة بتعبئة سجن كتسيعوت في النقب، باللغة العبرية وليس بالعربية".
نموذج باللغة العبرية لعدم وجود من يفهم العربية في سلطة السجون "يشكل تجاهاًل من قبل سلطة 

 السجون للجمهور العربي الخاضع لرعايتها، وتنكرًا لكون اللغة العربية لغة رسمية". 

 1/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعلم
 
 وربحقوقهم في ذكرى وعد بلف تمّسكهمالفلسطينيون يجّددون  

جدد الفلسطينيون تمّسكهم بحقوقهم، وطالبوا بريطانيا بالتكفير : وكاالت –البيان  -بيروت  - رام هللا
عن الظلم التاريخي الذي ارتكبته بحقهم، وقررت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية تنظيم فعالية 

لصدور وعد  61لسنوية الـ اليوم على حاجز قلنديا بين رام هللا والقدس المحتلة، بمناسبة الذكرى ا
 بلفور المشؤوم. وتنظم الفعالية عند حاجز قلنديا رفضًا إلجراءات االحتالل في مدينة القدس.

وفي لبنان، دعت منظمات حقوقية وأهلية وقوى فلسطينية في لبنان، المجتمع الدولي بكافة هيئاته 
بنا جراء وعد بلفور المشؤوم. ومؤسساته، إلى رفع الظلم وتصحيح الخطأ التاريخي الذي لحق بشع

 وأكدت هذه المنظمات والقوى، التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وبمواصلة النضال من أجل تحقيق السالم العادل والشامل على أرض فلسطين. وشددت منظمة 

لى التمسك لوعد بلفور، ع 61لحق العودة، في بيان وزع ببيروت، بمناسبة الذكرى الـ  "ثابت"
الفلسطيني بكامل الحقوق والثوابت. وأكدت المنظمة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، أن وعد بلفور 

لى زوال.  بالنسبة للشعب الفلسطيني والالجئين باطل وا 
 61أصدرت الجمعيات واللجان األهلية والفصائل الفلسطينية في لبنان، بيانات لمناسبة الذكرى الـ و 

ت فيها تمسك الشعب بحقوقه المشروعة، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة لوعد بلفور، أكد
 وعاصمتها القدس.

 2/11/2114، البيان، دبي
 
 من السيول "الزنة"منطقة  إلغاثةنداء خان يونس:  

الجهات  إلىوجهت بلدية بني سهيال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مناشدة : الحياة –غزة 
من خطر سيول األمطار الغزيرة التي  "الزّنة"لتحرك العاجل إلغاثة منطقة المسؤولة من أجل ا

 ضربت القطاع خالل األيام الثالثة الماضية.
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وطالبت البلدية في بيان أمس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية والمؤسسات الدولية، وفي مقدمها 
روا(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، )اون "وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين"

غاثتهمباإلسراع في إيواء المواطنين المشردين نتيجة األمطار الغزيرة   .وا 
القريبة من حدود القطاع الشرقية تعرضت خالل المنخفض الجوي الذي  "الزنة"وقالت إن منطقة 

ف إلى حجم الكارثة كارثة إنسانية حرجة وقاسية، تضا إلىيضرب القطاع منذ الخميس الماضي، 
 الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي األخير.

 2/11/2114، الحياة، لندن
 
 مسؤولون واقتصاديون: آلية إدخال مواد البناء إلى غزة غير ملئمة ويجب وقف التعامل معها 

لة أثارت مجريات آلية إدخال مواد البناء ووتيرة إعادة إعمار المنازل المتضررة جزئيًا حا حامد جاد:
من االمتعاض واالستياء الشديدين في أوساط ممثلي القطاعين العام والخاص على حد سواء، ففي 
الوقت الذي وصف به وزير العمل مأمون أبو شهال هذه اآللية بالبطيئة والمفروضة على 
الفلسطينيين وبأنها ال ترتقي لسقف مطالبهم إلعادة اإلعمار، اعتبر تجار وممثلون عن مؤسسات 

اع الخاص أن مشاركتهم في عملية اإلعمار مجرد مشاركة رمزية توجب وقفها لحين تحسين هذه القط
اآللية وتطويرها بما يكفل إدخال كميات كبيرة من مواد البناء وتوزيعها على الفئات المتضررة بطريقة 

 مغايرة لما هو معمول به "الكوبونات".
مثلي القطاعين العام والخاص، أشار أبو شهال في أحاديث منفصلة أجرتها "األيام" مع عدد من م

وبالطريقة التي يتم العمل  األعمار إلعادةإلى أن السلطة قبلت بشكل مؤقت بهذه اآللية المفروضة 
مواد البناء من أجل إصالح البيوت المدمرة "فهذا شيء مؤقت قبلنا به على مضض  إلدخالبها 

كميات محدودة من مواد البناء وتوزيعها  إدخالليس سقف مطالبنا هو الميناء والمطار"، و  أنحيث 
 وفق ما يعرف بنظام الكوبونات.

لترميم البيوت المدمرة جزئيًا فهذه  اإلسمنتمجرد كمية محدودة من  إدخالهوقال أبو شهال: "ما تم 
 راألمانه كان من المفترض طرح هذا  إلى" منوهًا في هذا السياق األعمار إلعادةوتيرة بطيئة جدًا 

 واإلسرائيليينضمن القضايا التي كانت ستطرح في جولة المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين 
التي  األخيرة األحداثالماضي ولكن بسبب  األسبوعالتي كان من المقرر أن تستضيفها القاهرة 

 وقعت في سيناء تم تأجيل هذه الجولة من المفاوضات".
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لتشكيل وفد سيتوجه قريبًا في جولة للدول العربية الرئيسة وكشف أبو شهال عن توجهات حكومته 
والسعودية وقطر والكويت" من أجل بحث الترتيبات  اإلمارات" األعمار إلعادةالمانحة والداعمة 

. من جهته، األعمار إعادةالمتعلقة بتحويل المنح المالية التي تعهدت بدفعها من أجل تسريع عملية 
مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" عن  إدارةلشوا نائب رئيس مجلس فيصل ا األعمالأعرب رجل 

 إعادةتتالءم مع متطلبات  مواد البناء معتبرا أنها ال تستجيب وال إلدخالقلقه تجاه آلية سيري 
عبر االستفادة  األعمارالسيما وأنها تحدد دورًا رمزيًا لمشاركة القطاع الخاص في عملية  األعمار

خازن ومستودعات لتخزين مواد البناء وفي ذات الوقت إخضاع مصانعه ومنشآته مما لديه من م
 لرقابة مشددة.

يتخذ الطرف الدولي أية مبادرة  أنبدوره استبعد نائب رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق إمكانية 
د مواد من أجل تحسين هذه اآللية وان تتم عملية توري اإلسرائيليمن شأنها الضغط على الجانب 

 البناء لسوق غزة بشكل مباشر "ولكننا مضطرون للتعامل مع هذه اآللية".
طنا" تعد كمية صغيرة وتشير  440واعتبر أبو معيلق أن مواد البناء التي دخلت ضمن آلية سيري "

أن الفترة الزمنية التي  إلىمنوهًا في هذا السياق  األعمار إعادةإمكانية إعاقة وتباطؤ عملية  إلى
في حال أن يتم تزويد قطاع غزة يوميًا بألف شاحنة من مواد البناء  األعمارتغرقها مرحلة ستس

 فستستغرق نحو ثالث سنوات وما دون ذلك ستستغرق سنوات طويلة.
 2/11/2114، األيام، رام هللا

 
  وجبات طعام لعدم إيفاء وزارة الصحة بالتزاماتها المالية بدونغزة: أكبر مجمع طبي  

ت شركات األغذية التي تزويد أكبر مجمع طبي في قطاع غزة بوجبات الطعام صباح اليوم غزة: نفذ
( تهديدها بوقف تزويد المجمع بالوجبات وذلك بسبب عدم دفع وزارة الصحة لها 11|1السبت )

 مستحقاتها منذ خمسة أشهر.
ء الطبي" في غزة وكانت هذه الشركات قد هددت وزارة الصحة الفلسطينية بعدم تزويد "مجمع الشفا

بالوجبات الغذائية لعدم دفعها أي أموال لها منذ أكثر من خمسة أشهر، أي منذ تسلم حكومة الوفاق 
 الوطني زمام الحكم.

وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة لـ "قدس برس" إن شركات األغذية 
نفذت صباح اليوم السبت تهديدها بوقف تزويد التي تزويد مجمع الشفاء الطبي بوجبات الطعام "

 المجمع بالطعام حيث أنها لم تتقاضى أي أموال مقابل ذلك منذ خمسة شهور".
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وأضاف: "أن مجمع الشفاء الطبي اآلن بال وجبات طعام والوضع مزري للغاية، وهذا سيدفع بتفاقم 
ن المنازل وهذا األمر لن الوضع الصحي لهؤالء المرضى ألنهم سيعتمدون على إحضار الطعام م

يكون صحًيا، إضافة إلى أن هناك عدد من األهالي ال يستطيع االلتزام بالطعام لمرضاه نظرا للحالة 
 االقتصادية الصعبة لهم".

مريًضا، بواقع ثالث  1200إلى  1000وأشار القدرة إلى أن هذه الشركات تقدم يوميا وجبات لـ 
 ت تخصصية لكافة األمراض التي تختلف عن بعضها البعض.وجبات، مشيًرا إلى أنها تقدم وجبا

 وأضاف: "هذه الفئات المرضية األن تتوقف الوجبات عنها".
وأوضح أن هذه الشركات تعمل منذ خمس سنوات بتعاقدات مع وزارة المالية الفلسطينية وكل أسبوع 

 كان يتم إصدار شيك لهم بالمستحقات وهي تقدم خدمات خاصة لوزارة الصحة.
 10"انه منذ خمسة شهور لم يتم صرف أي مبلغ لهذه الشركات حيث تعاقدت مع الوزارة بملغ  وقال:

 ألف دوالر شهريا".
"نحن تواصلنا مع الجميع ورفعنا هذا الموضوع بشكل  وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: 

صورة الوضع ولكن  كامل لوزير الصحة في وزارة الوفاق والمؤسسات اإلنسانية وأطلعناهم على
 لألسف لم يتم أي إجراء ميداني لحل األزمة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اآلن".

وفي رده على سؤال أين ذهب مبلغ الخمسين مليون دوالر الذي تبرعت به السعودية للخدمات 
س باعتباره را الصحية في غزة تحديًدا؟ أجاب أن "هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزير الصحة في

الهرم الصحي الن كل المؤسسات تتعامل بشكل رسمي مع حكومة الوفاق الفلسطينية، واألموال التي 
 تدفع تصب في حساب وزارة الصحة برام هللا ولم يصل فلس واحد لغزة". وفق قوله.

 1/11/2114قدس برس، 
 
 تكشف مئات األنفاق برفح المصرية فضائيةصور ": سكاي نيوز" 

كشفت مصادر سيادية مصرية، أن الجيش المصري عجل بإخالء الشريط  :رمحمد الزها-القاهرة 
 الحدودي مع غزة بسبب اكتشاف األقمار االصطناعية لوجود مئات األنفاق في تلك المنطقة.
وأظهرت صور األقمار االصطناعية مئات األنفاق في بعض المساجد بمدينة رفح المصرية 

الف الكم الهائل من األنفاق التي تم اكتشافها وقامت قوات والمناطق المتاخمة للشريط الحدودي، بخ
الجيش بتدميرها خالل األشهر الماضية، وكان من بينها أنفاق عمالقة تستخدم في تهريب السيارات 

 المسروقة من مصر إلى قطاع غزة.
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وأضافت المصادر، أن عملية إخالء الشريط الحدودي بمدينة رفح المصرية ستكشف العديد من 
حقائق بشأن خرائط األنفاق وكيفية استخدامها للتهريب، الفتة إلى وجود بعض األنفاق الموجودة في ال

 غرف نوم الوحدات السكنية ومساجد ومحالت تجارية لبعض أهالي سيناء.
ويواصل الجيش المصري عملية إقامة منطقة عازلة على الحدود الشرقية في شبه جزيرة سيناء في 

حة اإلرهاب في شبه الجزيرة المصرية، وذلك على امتداد "شريط رفح" الحدودي إطار عملياته لمكاف
 مع قطاع غزة.

1/11/2114، سكاي نيوز عربية  
 
 اللجوء السياسيطلب  إسرائيليانرفض طلب تمصر  

رفض األمن الوطني المصري طلب سيدة وشاب يحمالن الجنسية اإلسرائيلية وديانتهما : القاهرة
ياسي المصري، وتقرر أن تقوم السلطات المصرية بترحيلهما خالل األسبوع يهودية باللجوء الس

 الجاري.
وكان ضباط منفذ طابا في جنوب سيناء فوجئوا بدخول سيدة وشاب يحمالن الجنسية اإلسرائيلية 
يطلبان حق اللجوء السياسي لمصر، األمر الذي استدعى تدخل جهاز األمن الوطني للتحقيق في 

 د حديثهما عن معاناتهما من اضطهاد في إسرائيل.تلك الواقعة، بع
2/11/2114، البيان، دبي  

 
 : تهديدات الوزير اإلسرائيلي خارج إطار العقل والمنطقاألردنية الحكومة 

قّلل مصدر حكومي مسؤول، من أهمية تصريحات وزير اإلسكان اإلسرائيلي : تغريد الرشق - عمان
العقل والمنطق،  إطاراعتبر المصدر ان هذه التصريحات "خارج اورى ارائيل، التي هدد بها األردن. و 

 وال تصدر إال عن عقلية متطرفة وهمجية، وغير مسؤولة".
لألردن، هو "خير  اإلسرائيليواعتبر المصدر، في تصريح خاص بـ"الغد" امس، ان تهديد الوزير 

ان هذه  إلىي مؤخرا"، مشيرا له جاللة الملك عبدهللا الثان أشارمثال على التطرف الصهيوني، الذي 
 الصدام والتطرف وانعدام األمن والسالم". إلى"األصوات هي التي تدفع المنطقة 

 2/11/2114عّمان،  الغد،
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 على فتح المسجد يؤكد عظمة الدور األردني "إسرائيل": إجبار "األقصـى"قائـد حـرس  

طالب الجهود الكبيرة التي أبو  ثمن قائد حرس المسجد األقصى عبدهللا: محمود كريشان -عمان 
 أغالقهاعلن العدو الصهيوني  أنالمصلين بعد  أمام األقصىبذلها الملك عبدهللا الثاني لفتح المسجد 

الملك هو الوصي على المقدسات  أن، مؤكدا 1616في خطوة غير مسبوقة منذ العام  أمامهم
 .اإلسالمية

حرص الهاشميين وسعيهم الدؤوب للحفاظ  إلىمس ا "الدستور"طالب في تصريح خاص لـأبو  وأشار
 أمام األقصىعلى فتح المسجد  إسرائيلالملك  إجبار أن إلىعلى المقدسات كأوصياء شرعيين، الفتا 

من العبث  اإلسالميةالبارز لحماية المقدسات  األردنيالمصلين يشكل بعدا عظيما ودليال على الدور 
والمسيحية في فلسطين خط احمر وال يمكن السكوت  سالميةاإلان المقدسات  إلىالصهيوني، الفتا 

عن ما تقوم به قوات االحتالل وقطعان المستوطنين والمتطرفين من قمع للمصلين وانتهاك حرمات 
 المبارك. األقصىوباحات المسجد 

 2/11/2114عّمان،  الدستور،
 
 ردن شخصيات وطنية: تصريحات وزير االستيطان اإلسرائيلي تهديد واضح لأل  

أكدت شخصيات وطنية أن تصريحات وزير االستيطان اإلسرائيلي أوري : محمود خيري  –السبيل
، مثَّلت استخفافا 1661أرئيل التي قال فيها إن على األردن تذكر العبر والدروس من حرب عام 

 باالنتقادات للسياسات الصهيونية في القدس المحتلة والمسجد األقصى.
ة أن إشارة أرئيل التي نشرها على حسابه في "فيس بوك" مساء الجمعة، واعتبرت شخصيات وطني

 ، تمثل تهديدا واضحا لألردن.1661إلى أن "إسرائيل" بإمكانها أن تكمل ما لم تنجزه في حرب 
نقرأها دائما في سياق التهديدات، "وقال األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي محمد الزيود: 

ستوى هكذا تصريحات هو الصمت العربي إزاء ما يحدث في القدس والمسجد م إلى أوصلهموالذي 
وبين الزيود أن هذه التصريحات تأتي في سياق عدم االعتراف بالسيادة األردنية  ."األقصى المبارك

 على المسجد األقصى وهي رسالة واضحة لألردن.
صريحات ليست مستغربة عن العقلية عضو لجنة التربية والتعلم النيابية بسام البطوش رأى أن هذه الت

 الصهيونية، مبينا أن أطماع "إسرائيل" معلنة وصريحة، "ونحن كشعوب ال نصدق أكذوبة السالم".
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وقال مدير مركز دراسات الشرق األوسط جواد الحمد لـ"السبيل" إن هذه التصريحات عبارة عن 
قادات التي وجهها األردن للكيان تصرفات يمينية تحاول إسكات موقف األردن سياسيا؛ جراء االنت

 الصهيوني مؤخرا، وأكد أن "إسرائيل" غير قادرة على تنفيذ أي تهديدات تجاه األردن وال غيرها.
ويرى األكاديمي والمحلل السياسي أنيس الخصاونة أن مواقف األردن تجاه االعتداءات اإلسرائيلية 

فية، معتبرا أن على األردن أن يكون أكثر على القدس والمسجد األقصى إيجابية إال أنها غير كا
جدية مع هذه التصريحات المتطرفة، ويطرح مشروع تجميد "معاهدة وادي عربة" في البرلمان؛ ألنهم 
يعلمون أن هذه المعاهدة هي جسر العبور التي عبرت منه "إسرائيل" إلى األردن والمنطقة، واألسواق 

 سرائيليون يغزون األردن.مليئة بالبضائع اإلسرائيلية والسواح اإل
 2/11/2114عّمان،  السبيل،

 
 تلتقي مع الحركات التكفيرية "إسرائيل"باسيل من مرجعيون:  

وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خالل جولة جنوبية له على  : قالرونيت ضاهر -النهار 
قانون  أيفاتها خارج عن وّحدتنا ضّدها. تصرّ  إسرائيلعدد من القرى الحدودية بينها مرجعيون.: "

تغّذي الفتنة وتشّجع قيام  إسرائيلدولي، وسمعنا باألمس كيف أن نتنياهو يحّرض ضّد مقّدساتنا. 
 أنتلتقي مع الحركات التكفيرية، ولكن حذار  إسرائيل أندويالت، والشرق يفر  من مكّوناته. نرى 

كما فعلنا بعرسال والشمال. نستشعر  طلّ  أينما اإلرهابنقطع رأس  أنيلتقيا على ارض لبنان. يجب 
 ليس له صديق وال حليف.  اإلرهابالخطر في كّل لبنان ولكن نثق بأهلنا الواعين ألن 

 2/11/2114بيروت،  النهار،
 
 تصحيح البوصلة باتجاه فلسطين وباتجاه القدس واألقصىمفتي صيدا: يجب  

سوسان االعتداءات الصهيونية على دان مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم : المستقبل - صيدا 
 القدس والمسجد األقصى.

ثر في صيدا وفدا من االئتالف الفلسطيني اللبناني حول موضوع  اإلفتاءاستقباله في مكتبه بدار  وا 
الراهن يساعد لألسف  واإلسالميالوضع العربي " أنحق العمل لالجئين الفلسطينيين، اعتبر سوسان 

القديم الجديد على مقدسات األمة وال سيما على المسجد األقصى على هذا التطاول الصهيوني 
 ."الهيكل المزعوم وأنشاءبهدف تحقيق الحلم الصهيوني في هدمه 
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العربية  األمةلبناء هذا الهيكل بينما هناك في  أحجارهاهناك فرقة صهيونية قد حّضرت "وقال: 
 أيمن  أكثر. وان المطلوب واإلسالميمن يحاول هدم كل األحجار وكل البناء العربي  واإلسالمية

. وفي موضوع "وقت مضى هو الوعي وتصحيح البوصلة باتجاه فلسطين وباتجاه القدس واألقصى
هناك نوعين من الحق للشعب الفلسطيني، الحق  أنحق العمل للفلسطينيين رأى المفتي سوسان 

قامة وأسراه أرضهالوطني المتمثل في تحرير  اصمتها القدس الشريف وعودة دولته المستقلة وع وا 
 األنسانبما يعني حق العمل والتملك وكل ما فيه حفظ كرامة  اإلنسانيجميع الجئيه، والحق 

 «.كل هذه الحقوق إلىجانب هذا الشعب من اجل وصوله  إلىنحن نقف »الفلسطيني. وقال 
 2/11/2114بيروت،  المستقبل،

 
 بشروط لن تتحسن إال "إسرائيل"أردوغان: علقتنا مع  

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عالقات بالده مع )إسرائيل( لن تتحسن ما لم تتجاوب 
وأوضح أردوغان عقب لقائه بنظيره الفرنسي فرانسوا هوالند، اليوم، أن  األخيرة مع الشروط التركية.

مافي مرمرة" على )إسرائيل( رفع حصارها عن قطاع غزة، وتقديم اعتذارها على مجزرة سفينة "
واعتبر أن مشكلة تركيا مع  التركية، وتعويض ذوي الضحايا األتراك الذين استشهدوا على متنها.

 )إسرائيل( تخص حكومتها فقط وليس مواطنيها أو الشعب اليهودي.
1/11/2114، فلسطين أون الين  

 
 الجالية اإلسلمية والعربية تنظم مسيرة مناصرة لألقصى في الدانمارك  
الجالية العربية واإلسالمية ومناصرين دانمركيين، أمس  من أبناءنظم المئات : وس )دانمارك(أوره 

( مسيرة "غضب" نصرة لألقصى والقدس في مدينة أورهوس شمال الدانمارك، بدعوة 10|31الجمعة )
 من "اتحاد الجمعيات من أجل فلسطين".

ند، لتصدح الحناجر أثناء المسير بصيحات وانطلقت المسيرة من ساحة البازار فيست في منطقة برابرا
"لبيك يا أقصى" و "لبيك يا قدس" و "على القدس رايحين شهداء بالماليين"، وتوقفت المسيرة في 

الجمعيات من  "اتحاد منصور كلمةساحة مقر النوادي وسط منطقة جيليروب، حيث ألقى رضوان 
 للقدس وخاصة المسجد األقصى. أجل فلسطين"، تحدث فيها عن مكانة الدينية والتاريخية

وأشاد منصور بما وصفه "صمود أهل القدس ورباطهم .. الذين يدافعون عن أولى القبلتين وثالث  
الحرمين بأجسادهم العارية، وعن الممارسات اإلجرامية التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي بحق 
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الل يهدف لتهويد القدس وبناء هيكله الشعب الفلسطيني األعزل في مدينة القدس" مؤكدا أن "االحت
 المزعوم، وفرض التقسيم الزماني والمكاني لألقصى كما حدث في المسجد اإلبراهيمي في الخليل".

وحض المتحدث الجميع على المشاركة في الفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني "حتى إنهاء  
 .االحتالل، وتحقيق تطلعاته وآماله في االستقالل والحرية"

1/11/2114، قدس برس  
 
 ضد االحتلل الشعب الفلسطينيعم بلده لنضال يؤكد درئيس وزراء ماليزيا  

أكد رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، دعم بالده لنضال شعبنا ضد  :وفا -كوااللمبور
الدولي، الذي  اإلسالميةجاء ذلك خالل زيارته جناح فلسطين في معرض الفنون والثقافة  االحتالل.

سالميةينعقد في مدينة بوتراجايا الماليزية، بمشاركة عشرات الوفود من دول عربية   عدة. وا 
زيارته للمعرض قاضي قضاة فلسطين الشرعيين،  أثناءوكان في استقبال رئيس الوزراء الماليزي 
ن لدى ماليزيا محمود الهباش، وسفير فلسطي اإلسالميةمستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات 

 أنور اآلغا، وأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في المعرض.
2/11/2114، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 السويد تقرر رفع حجم مساعداتها للفلسطينيين 

قررت الحكومة السويدية رفع حجم مساعداتها المقدمة للفلسطينيين، إثر  :القدس دوت كوم-القدس
ينية الخميس الماضي، مؤكدة أن قرار االعتراف بفلسطين في غاية األهمية، اعترافها بالدولة الفلسط

وأعربت عن قلقها من األحداث الجارية في القدس. وقالت القنصل السويدي العام في القدس، 
آنسوفي نلسون في مؤتمر صحافي عقدته في القدس، اليوم السبت، إن بالدها أقرت زيادة المعونة 

يون دوالر، خالل فترة السنوات الخمس القادمة، وفق خطة معونة جديدة مل 200لفلسطين لتصبح 
 مدتها خمس سنوات.

 مليون دوالر. 100وكانت المساعدات السويدية في السنوات الماضية تناهز الـ
وهي  ثالثة مجاالتوأضافت:" أن هذه المعونة ستساهم في بناء الدولة الفلسطينية، وسنركز على 

والقدرة على التكيف مع التغيرات البيئية والمناخية وتطوير القطاع  إلنساناالديمقراطية وحقوق 
وأكدت  واستعرضت نلسون مساهمة بالدها في تنمية مناطق "ج" والقدس الشرقية وغزة. الخاص".

 إنذلك، وتابعت:"  التي تفعل 130الدولة  أصبحت وأنهااعتراف بالدها بالدولة الفلسطينية،  أهمية
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الماضي القاضي  األولرئيس الوزراء في الثالث من شهر تشرين  إلعالنء توافقا هذا القرار جا
 باعتراف السويد بالدولة الفلسطينية".

توافقت على االعتراف بالدولة  دول االتحاد األوروبي )السويد عضو فيه( أن إلى وأشارت
 وقت المناسب قد حان.ال أنالفلسطينية، وتركت القرار لكل دولة في الوقت المناسب والسويد ترى 

 في مدينة القدس ونحن قلقون من ذلك. أوضاعنراقب ما يحدث هنا من  وأضافت
1/11/2114، القدس، القدس  

 
 مؤتمر بباريس لمقاطعة بضائع "إسرائيل" 

عقد السبت في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر أوروبي للحث على مقاطعة : خــاص صفا -باريس
وى من مؤسسة "يورو باليستاين" واتحاد المنظمات والجاليات الفلسطينية في البضائع اإلسرائيلية بدع

 المدينة.
وأوضح رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة مازن كحيل لوكالة "صفا" أن المؤتمر شهد 
حضور معظم الدول األوروبية "في إشارة واضحة لتصاعد التضامن مع الشعب الفلسطيني وثوابته 

يحمل رسالة استمرار  -الذي يعقد للمرة الثانية خالل ستة أشهر -وأشار إلى أن المؤتمر وقضاياه".
حركة المناصرة والتأييد للشعب الفلسطيني بصور مختلفة، ومنها مقاطعة البضائع اإلسرائيلية 

 "المجبولة بالدم الفلسطيني".
المؤتمر، إضافة لحضور ولفت كحيل لوجود ممثلين عن حركة المقاطعة العالمية لـ"إسرائيل" ب

 المساعد الشخصي للزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديال، وفرًقا أوروبية موسيقية تغني لفلسطين.
وأكد رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة استمرار حركة التضامن األوروبي مع الشعب 

غربية المحتلة، واستمر بناء الفلسطيني ما استمر الحصار على غزة، والفصل بينها وبين الضفة ال
 جدار الفصل العنصري واالعتداء على مدينة القدس ومسجدها األقصى.

1/11/2114، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  
 
 "سحابة صيف" "إسرائيل"أزمة واشنطن ومسؤولة أمريكية سابقة:  

إبريل فولي، األزمة  اعتبرت المساعدة السابقة لوزير الخارجية األمريكي: محمد المداح-واشنطن 
سرائيل  ، فيما أقر وزير المالية اإلسرائيلي يائير لبيد، بوجود «سحابة صيف»الراهنة بين واشنطن وا 

 أزمة حقيقية بين الجانبين. 
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، من التداعيات السلبية في المنطقة على العالقات األمريكية «عكاظ»وحذرت فولي في تصريحات لـ
جري في العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، يشكل مصدرا للقلق اإلسرائيلية، الفتة إلى أن ما ي

وانتقدت فولي تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، والتي مثلت  األمريكي واإلسرائيلي.
على حد تعبيرها، مضيفة أنها سلبية وبعيدة عن أصول اللياقة وأحدثت  -إزعاجا لإلدارة األمريكية 

ت، إال أنها اعتبرت أن تأثيراتها ال تعدو إال أن تكون آنية وتنتهى بانتهاء الموقف توترا في العالقا
 رغم تداولها على نطاق واسع في اإلعالم األمريكي واإلسرائيلي.

ورأت الدبلوماسية األمريكية، أن زيارة الوزير اإلسرائيلي لواشنطن قبل التمهيد مقدما لمعالجة األخطاء 
ت خطأ آخر يضاف إلى مجمل أخطائه، األمر الذي ترك مرارة لدى البيت الصادرة منه سلفا، كان

األبيض ووزارة الخارجية، وأفادت أن يعلون أغضب المسؤولين في العاصمة عندما اتهم اإلدارة 
األمريكية بالضعف أمام إيران والتشكيك في التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل، فضال عن اتهامه 

ألمريكي جون كيري بأنه إنسان غير واقعي وساذج لمحاولته التوصل إلى اتفاق وزير الخارجية ا
 سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

وأشارت السفيرة فولي، إلى أن ردة الفعل األمريكية وتبسيط الموقف من قبل اإلدارة ساهم في تقليل 
حول هذا الموقف غير  وطأة حدة هذه األزمة، إذ جاءت تصريحات الخارجية والبيت األبيض

عدوانية، والتقى موشيه يعلون نظيره األمريكي تشاك هاغل والسفيرة األمريكية سامانثا باور مندوبة 
الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، بينما رفض مسؤولون آخرون عقد أي اجتماعات مع الوزير 

ألمن القومي سوزان رايس، ووزير اإلسرائيلي ومنهم نائب الرئيس األمريكي جو بايدن، ومستشارة ا
 الخارجية جون كيري.

2/11/2114، عكاظ، جدة  
 
 "انتفاضة ثالثة": نتنياهو وعباس يتحالفان لمنع "معهد األمن القومي اإلسرائيلي" 

يتحالفان لمنع « عباس»و« نتنياهو»إن « معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي»قال تقرير لـ
في الضفة « انتفاضة فلسطينية ثالثة»ن وأنه لهذا ال يتوقع أن تحدث في فلسطي« انتفاضة ثالثة»

كالتي يقوم بها شبان فلسطينيون أو مجموعات « فردية»الغربية، وأن يقتصر األمر علي عمليات 
لخطف مستوطنين أو جنود أو دهس إسرائيليين، مشيرا لمراقبة المخابرات اإلسرائيلية والفلسطينية 

مكثف والتجسس علي النشطاء وقادة الرأي في الضفة، واعتقال من يشتبه في  لمواقع التواصل بشكل
 قيامه بأي عمل معارض لالحتالل.
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في التقرير الذي أعدته بعنوان: « معهد دراسات األمن القومي»، الباحثة في «أوريت بارلوف»وقالت 
 Individuals sneaking in do not anعمليات التسلل الفردية ال تعبر عن صناعة انتفاضة/ »

intifada make» بدعم هذه االنتفاضات ليست قادرة « إسرائيل»التي تتهمها « حماس»، إنه حتي
، «الجرف الصامد»وال معنية باالستفزاز بصورة رسمية بعد الهزيمة التي لحقت بها من جراء عملية 

رواتب وأموال وبسبب الحساسية حيال مصر، وسعيها للعب دور الولد المطيع من أجل وصول ال
إعادة اإلعمار إلى غزة، وهي تعلم أن التصعيد من جهة الضفة أو القدس الشرقية سيؤدي إلى عرقلة 

 وصول المال.
إال أن التقرير اإلسرائيلي يتجاهل الحديث عن وجود انتفاضة بالفعل منذ شهر يونيو/حزيران الماضي 

وقوات االحتالل التي نفذت عمليات  عندما شهدت مدن الضفة الغربية مواجهات بين شباب المدن
دهم واعتقال، وضرب المدرعات اإلسرائيلية بالحجارة، وفي جنين شمال الضفة، اندلعت مواجهات في 
المدينة ومخيمها وبلدات يعبد والسيلة الحارثية الواقعة في محيطها، عقب دهم جيش االحتالل لمنازل 

 اته بشكل مكثف في األجواء.المواطنين ونشر قواته بشكل واسع وتحليق مروحي
األرض »كما أن التقرير لم يتحدث عن احتماالت اندالع هذه االنتفاضة في الداخل اإلسرائيلي نفسه 

بقيادة الحركة اإلسالمية التي تسعي سلطة االحتالل لحظرها حاليا بسبب قيادتها « 1643المحتلة 
الفحم وغيرها، وخاصة في ظل خطط  ثورة شعبية ضد االحتالل في القدس والمدن العربية في أم

 «.المسجد األقصى»ومنع الصالة ألول مرة في « القدس»تهويد 
 

 وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير معهد األمن القومي اإلسرائيلي:
 بل سلسلة من األحداث الفردية المحدودة« انتفاضة ثالثة»ال مؤشرات على 

تتسبب بصورة تدريجية « القدس الشرقية»التي شهدتها بدا في الفترة األخيرة أن األحداث العنيفة 
، بيد أن «تدهور»و« تصعيد»بواقع هش في العاصمة، وبعد تكاثر األحداث بدأت تبرز كلمات 

 ، فهل هذا صحيح؟«انتفاضة ثالثة»الكلمة المفضلة لدى الخبراء والصحافيين والباحثين هي 
ات التواصل االجتماعي مما يسمح لنا بمتابعة هناك اليوم أكثر من مليون ناشط فلسطيني على شبك

، والسؤال الذي «القدس الشرقية»المزاج العام السائد وفهم الصلة األوسع التي تربط بين األحداث في 
يطرح هو: هل الجمهور الفلسطيني راغب في التصعيد؟ وهل هناك حافز أو قدرة لدى الشباب 

 الثة؟الفلسطيني وزعامة الشارع للقيام بانتفاضة ث
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ثمة حاجة إلى قيادة ترغب في ذلك، « انتفاضة ثالثة»في تقديري الجواب هو: ال، فمن أجل نشوب 
 وكتلة أساسية من األشخاص المستعدين للقيام بأعمال عنف.

القدس »واستنادا إلى الحوار في شبكة التواصل االجتماعي، فإنه ال يوجد في الضفة الغربية وفي 
في جر الشارع الفلسطيني « راغبة»األساسية، كما ال توجد قيادة قادرة أو  مثل هذه الكتلة« الشرقية

إلى القيام بانتفاضة، لكن على الرغم من ذلك، وانطالقا من فهمنا للسياق األوسع، يمكننا مالحظة 
 «.تسلل أفراد»استعداد لزيادة عدد الحوادث المحدودة الناجمة عن 

في الصيف عقب اختطاف ثالثة مستوطنين وقتلهم، « بناءعودة األ»أو « عودة اإلخوة»فمنذ عملية 
البنية « اقتالع»وفي السلطة الفلسطينية عملية واسعة تهدف إلى « إسرائيل»بدأت قوات األمن في 

، وترافقت هذه العملية «القدس الشرقية»من الضفة و« الجهاد اإلسالمي»و« حماس»التحتية لـ
 «.محمود عباس»سها باحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية ورئي

)جهاز المخابرات اإلسرائيلي الداخلي( وأجهزة االستخبارات في « الشاباك»من جهة أخرى، شدد 
السلطة الفلسطينية مراقبتهما لشبكات التواصل االجتماعي وصّناع الرأي العام الفلسطيني في الضفة 

مليا، فإن كل شاب فلسطيني ظاهريًا تبدو الشبكة مفتوحة ويمكن التعبير عن الرأي بحرية، لكن ع
يحاول أن ينّظم احتجاجا شعبيا من أجل الضغط على السلطات، أو من أجل التصعيد ُيعتقل أو 

 ُيستدعى للتحقيق.
ليست قادرة وال معنية باالستفزاز بصورة رسمية بعد الهزيمة التي لحقت بها « حماس»من جهتها، 

حيال مصر، ويظهر النقاش الدائر في  ، وبسبب الحساسية«الجرف الصامد»من جراء عملية 
دور الولد « لعب»الحركة تقوم من وقت إلى آخر على  استراتيجيةشبكات التواصل االجتماعي أن 

المطيع من أجل وصول الرواتب وأموال إعادة اإلعمار إلى غزة، وهي تعلم أن التصعيد من جهة 
 الضفة أو القدس الشرقية سيؤدي إلى عرقلة وصول المال.

ناحية أخرى، فإن الشباب أو صّناع الرأي في شبكات التواصل االجتماعي الذين يرغبون في  من
االحتجاج والقيام بحمالت يعتقلون ويجري التحقيق معهم، ويفرض عليهم وقف نشاطاتهم، ونتيجة 

عمال إغالق المجاالت السياسية والعامة والتواصلية في وجوههم، لم يبق أمامهم سوى التفرق والقيام بأ
 عنف في أحداث محدودة.

بمعرفة توجهات الرأي العام، وتحديد الحمالت التي « إسرائيل»وتسمح شبكات التواصل االجتماعي لـ
يجري التحضير لها والشعور بما يجري في الشارع، لكن هذه الشبكات ال تسمح بتحديد شخص 

 يخطط لهجوم، أو تنظيمات متفرقة يشكلها أفراد قليلون.
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والخليل، ال أرى حتى اآلن رغبة شعبية « القدس الشرقية»من الوضع الحساس في  وعلى الرغم
واسعة في التصعيد، بل العكس هو الصحيح، فإن أغلبية الجمهور الفلسطيني ال يرغب بالعنف، 

 وهناك أصوات تطالب بكبح الشباب الذين يلحقون الضرر بنوعية حياة جميع السكان.
يمكن أن يؤدي إلى « تسلل أفراد»جربة الماضي تدل على أن لكن على الرغم من ذلك، فإن ت

، لذا يجب عدم االستخفاف بسلسلة األحداث العنيفة التي شهدتها واستراتيجيةتغييرات دراماتيكية 
، وحتى لو لم يكن من المنتظر فصل ثالث في مسلسل االنتفاضات، فمن المحتمل «القدس الشرقية»

 جديد من نوع آخر. أن يكون ما يجري اختبارًا لنمط
1/11/2114، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن  

 
سرائيل.. حرب    "القيل والقال"أميركا وا 

 جيمس زغبي
إدارة أوباما أصبحت في منتصف الفترة الرئاسية الثانية، ولم يبَق أمامها إال القليل لمغادرة البيت 

القيل »و. ولقد ضّجت الصحف بأخبار األبيض في وقت برز فيه الخالف المعلن مع حكومة نتنياه
وتبادل االتهامات بين الطرفين مع نشر تقارير وتحليالت تضمنت تعابير اتصفت أحيانًا « والقال

بالقسوة واالبتذال. وعزا البعض هذا العداء إلى موقف نتنياهو المؤيد للمرشح ميت رومني في 
الالئق استخدام التعابير والكلمات . وفي رأيي الشخصي، ليس من 2012انتخابات الرئاسة عام 

المبتذلة وفضح المشاعر العدائية لمعالجة المشاكل الشخصية خاصة ألن هناك سببًا دبلوماسيًا مهما 
 لهذا الخالف.

أوباما في واشنطن، صدر عن البيت األبيض  -وبالعودة ألسابيع قليلة إلى الوراء، وبعد لقاء نتنياهو
رئيس الوزراء بعد إعالنه عن مشروع استيطاني جديد في القدس تصريح يحمل عبارات التوبيخ ل

الشرقية والضفة الغربية. وجاء رد نتنياهو سريعًا عندما قال إن االنتقادات التي صدرت عن الواليات 
، وأضاف قوله إنه طالما أن للفلسطينيين «القيم األميركية الحقيقية»المتحدة فشلت في التعبير عن 

، فإن من الواجب عدم حرمان اليهود من «أرض إسرائيل»كان يرغبون فيه فوق حق العيش في أي م
هذا الحق نفسه. وجاء الرّد على تبجحات نتنياهو سريعًا من داخل إسرائيل ذاتها عندما أشار بعض 
المعلقين إلى أن هذا الكالم غير منطقي طالما أن من المعروف تمامًا بالنسبة لإلسرائيليين جميعًا أن 

سطينيين ال يسمح لهم بالعيش في المكان الذي يفضلونه. وفي الحقيقة، فإن المواطنين العرب في الفل
 إسرائيل محرومون من حق العيش داخل التجمعات اليهودية.
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وجاء الرد من البيت األبيض سريعًا وبتعابير احتجاجية أكثر قسوة جاء فيها أن كالم نتنياهو ال 
اسة مع تذكيره بأن الواليات المتحدة هي التي قامت بتمويل بطاريات ينطوي على المنطق وتعوزه الكي

 وقامت بتحمل معظم المسؤوليات الدفاعية اإلسرائيلية.« القبة الحديدية»صواريخ 
وكانت هناك جولة ثانية من العتب وتبادل االتهامات األسبوع الماضي عندما قام "موشيه يعالون" 

يارة إلى واشنطن شعر خاللها بالوحدة بعد أن فشل في ترتيب لقاء وزير الدفاع في حكومة نتنياهو بز 
« االزدراء»مع جون كيري ومستشارة األمن القومي وكبار مسؤولي وزارة الخارجية. وربما يكون هذا 

قد مّر من دون أن يالحظه أحد، إال أن الهدف منه هو التسريب الرسمي الذي أدى إلى ظهور 
رى، أوضحت الصحافة اإلسرائيلية أن سبب الخالف يعود للنقد غير الخالف على العلن. ومرة أخ

الدبلوماسي الذي سبق أن وجهه "يعالون" لوزير الخارجية جون كيري عندما وصفه بأنه مصاب بنوع 
في إطار سعيه لتحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. وهذا ما دفعه إلى « التسلط»من عقدة 

 تعامله مع كل من وزارة الخارجية والبيت األبيض.الخروج عن طوره في 
وجاءت الحلقة األخيرة من هذا التراشق غير الدبلوماسي بالتعابير االحتجاجية، على شكل حوار مع 

من صفات نتنياهو أنه »مسؤول كبير في إدارة البيت األبيض رفض الكشف عن اسمه حيث قال: 
الن الحروب. وأسوأ ما فيه هو أنه ال يريد أن يفعل أشبه بالدجاج. وأفضل ما فيه هو خوفه من إع

أي شيء للوصول إلى تفاهم مع الفلسطينيين أو مع أهل السّنة العرب. والشيء الوحيد الذي يهمه 
 «.هو حماية نفسه من الهزيمة السياسية

ل وكانت ردود األفعال على هذه المساجالت الكالمية سريعة وغزيرة ومتواصلة في إسرائيل. وتفاع
عندما أعلن أنه كان هو وحده المستهدف منها في الوقت « المقاتل الجريح»معها نتنياهو بأسلوب 

 الذي كان يدافع فيه عن إسرائيل.
وبالرغم من أن لنتنياهو بعض المدافعين عن سياسته، إال أن العديد من المعلقين أصبحوا يرفضون 

اإلسرائيلية في عنق الزجاجة،  -قات األميركيةتصديق أطروحاته. واتهموه بأنه لم يكتِف بوضع العال
بل إنه اقترف أيضًا خطيئة عزل إسرائيل عن المجتمع العالمي. وحملوه بعض المسؤولية عن اعتراف 
السويد وبريطانيا وربما إيرلندا من بعدهما بدولة فلسطين. وجاء تحذير آخر من االتحاد األوروبي من 

 س.مواصلة الخطط االستيطانية في القد
2/11/2114أبو ظبي، االتحاد،   
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 األردن بين نظريتين إســرائيليتيــن 
 عريب الرنتاوي

، حتى ”أن أمن األردن واستقراره، جزء من أمن إسرائيل واستقرارها“نجحت إسرائيل في تسويق نظرية 
ة، ويضيف أنك ال تكاد تلتقي بأحٍد من الدبلوماسيين أو الخبراء الغربيين، إال و يحدثك بهذه النظري

من لدنه، ما يعزز جديتها ووجاهتها، كالقول مثاًل، أن لألردن أطول الحدود مع إسرائيل وأكثرها 
، وأن تقلبات السياسة وتباطؤ ”واحة استقرار في صحراء الفوضى العربية“ ، وأن األردن ”انضباطاً “

، وهناك كثير من ”تهديمومة التنسيق األمني وفاعلي“وتائر التطبيع بين البلدين، لم تؤثر على 
 ”.الُمسّلمة“األطروحات التي يجري استعراضها في سياق البرهنة على هذه 

وللموضوعية يمكن القول، إن ثمة في إسرائيل، من يؤمن بهذه األطروحة، منطلقًا في األساس من 
ء زمن، وربما جا” ... النظرية“حسابات األمن واالستقرار، ومستندًا إلى كل ما سبق من شواهد تدعم 

كان فيه هؤالء، يمثلون تيار األغلبية في المجتمع السياسي/ األمني اإلسرائيلي ... لكن هذا التيار 
في السنوات، مع استمرار المجتمع اإلسرائيلي في االنزياح نحو اليمين القومي ” التناقص“أخذ في 

صنع السياسة “ت والديني والتطرف االستيطاني، حيث لم يعد األمن سوى محرك واحد من محركا
 في دولة االحتالل واالستيطان والعدوان والعنصرية.” والقرار

التوسعية في  –وأحسب أن تبّدل األولويات في المجتمع اإلسرائيلي، وتفاقم الميول االستيطانية 
أوساط النخب السياسية الحاكمة في إسرائيل، قد جعل من االستيطان، أولوية متقدمة على كل ما 

وساعد في انتشار نفوذ هذا التيار، ضعف الحالة الفلسطينية وانقسامها من جهة، وتهتك عداها ... 
الوضع العربي وتفشي حروبه األهلية وصراعاته المذهبية من جهة ثانية، واستمرار حالة العجز 
نفاذها من جهة  الُمقيم التي أصابت المجتمع الدولي، وعّطلت قدرته على اجتراح الحلول السياسي وا 

 لثة.ثا
لقد أفضت جملة هذه العوامل، إلى توّلد قناعة لدى تيار يزداد تعاظمًا في إسرائيل، بات يؤمن أن 
بمقدوره أن يحتفظ باألمن والسالم واالستيطان معًا ... وأن بوسعه أن ينتقل من حالة صراع إلى حالة 

ان، وتمكين الشعب تحالف مع الدول العربية، من دون اضطرار إلنهاء االحتالل أو وقف االستيط
الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ... هذا 
التيار بالذات، يمثله تمامًا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، وكل من هم على يمينه بخاصة، في الطيف 

 السياسي / الحزبي اإلسرائيلي.
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التي ” الذرائع“اعاتها التي ال تنتهي، لهذا التيار، جملة من ولقد وفرت ظروف المنطقة المتقلبة وصر 
، ”التهديد اإليراني المشترك“تحت جنح ” النظرية“لم يكن ليحلم بها ... فتارة يجري تسويق هذه 

مع ” تتعايش سلمياً “واإلرهاب، مع أن إسرائيل ” داعش“وأخرى يجري الترويج لها بذريعة محاربة 
، على امتداد جبهة القنيطرة وحدود الجوالن المحتل، ويجري الحديث عن جبهة النصرة، شقيقة داعش

منطقة عازلة جنوبية للنصرة الكلمة الفصل فيها، توازيًا مع حديث عن منطقة عازلة شمالية، لـ 
 اليد الطولى فيها.” داعش“

.. بالنسبة والتوسع االستعماري، ال يبدو أن أمن األردن أمر حيوي.” أولوية االستيطان“من منظور 
ألصحاب هذه النظرية، هم يعرفون بأن االستيطان سيقضي على فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة 
للحياة ... هم يدركون أعمق اإلدراك، أن استهداف القدس والمقدسات واألقصى بالتقسيم الزماني 

نفوذها ... هم  والمكاني والتهويد واألسرلة، من شأنه تغذية خطاب داعش وتعزيز انتشارها وزيادة
يدركون أنهم بخطواتهم هذه، إنما يمسون بأمن األردن ويعبثون باستقراره، ويتهددون كيانه وهويته، بل 

ولكن للفلسطينيين هذه المرة، وليس لليهود كما قصد نتنياهو ” مكان تحت الشمس“ويبحثون فيه، عن 
 ذات مرة، في كتابه الشهير الذي يحمل االسم ذاته.

أولوية “، متفهمين ألهمية أمن األردن واستقراره، فإن أنصار ”أولوية األمن“ار إذا كان أنص
لديهم حسابات أخرى ... خيارهم األول، أن يواصلوا التوسع والتهويد، في ظل صمت ” االستيطان

أردني أو عجز أردني، والمؤكد أن بعضهم يتمنى لو كان هناك تنسيقًا أردنيًا ... لكنهم، وهم يعرفون 
ألردن، ومن منظور حساباته وضرورات أمنه الوطني، لن يعاون مع مخططاتهم، ولن يقف أن ا

صامتًا حيالها، بل وسيعمل على مجابهتها بكل ما لديه من أدوات ووسائل، نراهم يواصلون أفعالهم 
 االستيطانية والتهويدية، من دون إقامة االعتبار لمصالح األردن وحسابات أمنه الوطني.

لة في إسرائيل لم تحسم بعد بين هذين التيارين، نرى السياسة اإلسرائيلية تتقدم خطوتان وألن المسأ
على طريق المشروع التوسعي، وتتراجع نصف خطوة للوراء، تغلق األقصى وتعيد فتحه ... تارة 
تحت ضغط المجتمع الدولي وأخرى تحت ضغطنا وتلويحنا بأوراق سياسية ودبلوماسية، لم تقرر 

 تى اللحظة، حرقها أو اعتبارها عديمة األهمية.إسرائيل ح
لذلك، أرى أن األوان قد حان، للتخلي عن أوهام جرى تكريسها لفرط تكرارها، حول عناية إسرائيل 
بأمن األردن واستقراره ومصلحتها في إدامتهما وصونهما ... فنحن نقترب من لحظة انقالب الموازين 

خريطة المصالح اإلسرائيلية في الضفة، والتي ال تشتمل على  داخل المجتمع اإلسرائيل، لحظة ترسيم
القدس الكبرى وغور األردن والمستوطنات، معظم المستوطنات، وليس الكتل الكبيرة منها فحسب، 



 
 
 

 

 
           41ص                                     3386 العدد:    2/11/2114 األحد :التاريخ

 

وهذه الخريطة ستضعنا في مواجهة مع إسرائيل، وستجعل من إسرائيل طرفًا في زعزعة استقرارنا، 
ية، لن يكون ممكنًا من دون استشراء حالة الفوضى في دول ألن تمرير هذه المخططات التوسع

الجوار، ومن ضمنها األردن ... ولقد ثبت أن إسرائيل قادرة على التعامل مع التهديد األمني شمااًل 
وجنوبًا، ويمكنها أن تتعايش مع تهديد أمني من الشرق، إن كان ثمن ذلك، تكريس ابتالعها للقدس 

 هكذا على األقل، يفكر بعض اإلسرائيليين، حتى ال نقول الكثيرين منهم.” .... يهودا والسامرة”و
2/11/2114، الدستور، عّمان  

 
 تصعيد صهيوني 

 أحمد مصطفى علي
تمر القضية الفلسطينية مع حلول الذكرى السابعة والتسعين لوعد بلفور المشؤوم، الذي يصادف 

لمن ال يستحق "الصهاينة وشذاذ اآلفاق"،  اليوم، حيث أعطت بريطانيا التي ال تملك "أرض فلسطين"
بأخطر مراحلها بعد أن تكالب عليها الصهاينة من كل حدب وصوب، سواء من ناحية تعرض 
المسجد األقصى المبارك لخطر التهويد الكامل والتدنيس اليومي من قبل قطعان المستوطنين 

 المحتلة.األراضي  وبحماية جنود االحتالل، أو تسريع وتكثيف عمليات االستيطان في
في ظل هذه الهجمة الصهيونية غير المسبوقة في قضم ونهب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، 
وتحت سمع وبصر العالم ومؤسساته، يبز  شعاع أمل يعطي شعورًا بأن ثمة ضمائر حية تحس 

ل دولة في االتحاد بمعاناة هذا الشعب العظيم، ويتمثل باعتراف السويد بالدولة الفلسطينية، لتصبح أو 
األوروبي تعترف بدولة فلسطين في مبادرة تاريخية شجاعة، كخطوة مهمة تؤكد حق الفلسطينيين في 

 أخرى.تقرير المصير على أمل أن تقتدي بهذا القرار دواًل 
إن ما تشهده األراضي الفلسطينية من جور وظلم من قبل المحتل الصهيوني كانت الدافع الرئيسي 

يد التخاذ هذه الخطوة الجريئة التي أغضبت الكيان وجميع مؤيديه وخاصة الواليات لحكومة السو 
 السويدية.المتحدة، وكل األمل معقود على أن تحذو دول أخرى حذو الحكومة 

يبدو أن الكيان الصهيوني يحيي بطريقته الخاصة ذكرى وعد بلفور المشؤوم، مع إقدامه، الخميس 
قصى المبارك أمام المصلين الفلسطينيين للمرة األولى منذ احتالل الماضي، على إغالق المسجد األ

في سابقة خطرة واستفزاز صريح لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء المعمورة،  1661القدس في ،
حيث حول المسجد إلى ثكنة عسكرية مغلقة، ولم يتمكن سوى ثمانية أشخاص من أداء الصالة فيه، 

 اإلسالمية.األمة ما يشكل اعتداء سافرًا بحق 
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إغالق األقصى أمام المصلين مؤامرة صهيونية جديدة لتقسيمه زمنيًا ومكانيًا، وال بد من االنتباه 
والحذر من هذه الخطوة الخطرة التي تمس حق المسلمين الخالص في المسجد سواء دينيًا أو سياسيًا 

 قانونيًا.أو 
بال شك على االحتالل الذي ال يوفر يومًا إال حالة الغليان التي تعيشها القدس، تقع مسؤوليتها 

ويمارس فيه اضطهاده للشعب الفلسطيني من تدنيس يومي لألقصى المبارك واقتحامات متعددة 
لقطعان مستوطنيه المتطرفين وأعمال الحفريات بحثًا عن هيكل سليمان المزعوم ومصادرة منازل 

نذر بتوتير األجواء وصواًل إلى انتفاضة الفلسطينيين وأراضيهم بهدف تهويدها، األمر الذي ي
 ثالثة.فلسطينية 

المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العدوان األخرق، على الشعب 
الفلسطيني األعزل وحقوقه وأرضه ومقدساته، ألن استمرار هذه االعتداءات والتصعيد "اإلسرائيلي" 

 واإلسالمية.لفلسطيني ومقدساته وعلى األمتين العربية الخطر هو إعالن حرب على الشعب ا
الغرب عمومًا وبريطانيا وأمريكا على وجه الخصوص مسؤول مسؤولية مباشرة عن الجرائم 
والممارسات العدوانية والعنصرية التي ترتكبها "إسرائيل" في منطقتنا وضد الشعب الفلسطيني المظلوم 

هذا الكيان الغاصب والمتغطرس والمتحدي لكل القوانين الدولية كونهم الداعمين والراعين والحامين ل
 السماوية.والمستهتر بكل القيم اإلنسانية والشرائع 

2/11/2114، الخليج، الشارقة  
 
 القدس في "سنة انتخابات" 

  ناحوم برنياع
في إن أعراض القدس كما تقول "ويكيبيديا" هي "نوع نادر من المرض النفسي". فترى الشخص يسير 

شوارع القدس وهو على يقين من أن روح الرب تغطيه وأنه قد ألقيت عليه مهمة خالصية 
)مسيحانية( وال يردعه أي شيء ال القانون وال التغرير بالنفس وال العقل السديد". ويريد الطبع البشري 
. أن ُيدخل النظام في الحوادث: فهناك من دبر وهناك من حرض وهناك من أرسل وهناك من نفذ

وفي التنظيم شيء من العزاء. لكن الجهد لصنع النظام أحيانا يضيع الشيء الرئيس وهو أن النظام 
 في جهة وأعراض المرض في جهة أخرى.

إن أعراض القدس ال تفرق بين دين وآخر، فهي تصيب المسلمين والمسيحيين واليهود. فترى من 
الحاالت؛ ويوجد من يأخذ مسدسا أو يمزق ثيابه وينقض في هياج على حجارة القدس وهذه أخف 
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سكينا أو حزاما ناسفا ويحاول أن يؤدي رسالته السماوية بقتل آخرين. ولم يكن معتز حجازي هو 
 لألسف الشديد. أيضا األخيرولن يكون  األول

ال تستطيع أي حكومة أن تخلص القدس من مجانينها، لكن ذلك ال يعني أن الحكومة معفاة من 
قادرة على التقليل من التحرشات ويتم ذلك قبل كل شيء باستعمال ناجع لقوات المسؤولية، فهي 

. ما زالت القدس لألمورأن تفعل ذلك بواسطة سياسة ُمقدرة ضابطة  أهميةوال يقل عن ذلك  األمن
في هياج منذ وقع قتل الفتى محمد أبو خضير في بداية شهر تموز. وما زال يوجد فتية يرمون 

مواجهات عنيفة مع رجال  إلىلحجارة كل يوم، ويخرج من هم أكبر سنا منهم القطار الخفيف با
صد  األكبر إنجازهاالشرطة في أحياء عربية. ولم تنجح الشرطة في صد الموجة العنيفة. وكان 

 أيضا اإلنجازاألحياء اليهودية. وتالشى هذا  إلىالمخلين بالنظام على خط التماس قبل أن يدخلوا 
 شيط اليميني يهودا غليك في قلب المركز الثقافي في غرب المدينة.بسبب اغتيال الن

ليست شرطة القدس مذنبة ألن هذه الحادثة أكبر منها، فالحكومة هي التي يجب عليها أن تقدم 
 األجوبة.

إن رئيس الحكومة كما نعلم غير مصاب بأعراض القدس، غير مصاب بها على اإلطالق. فالحجارة 
وء الغروب الذي ينعكس عن الصفائح المذهبة لقبة الصخرة. لكن القدس ال تصيبه بذلك وال ض

أصبحت تشغل في األسابيع األخيرة جزءًا مركزيًا في الخطب التي يخطبها كل يوم. والقدس في 
 مقدمة فرحه اآلن وهذه بشرى خير لمجانين أعراض القدس وبشرى سيئة جدا للمدينة.

سالم أنه توجد خطة للبناء في جفعات همتوس، وراء الخط في مساء رأس السنة حينما نشر رجال ال
األخضر، اتهمهم نتنياهو باألضرار بالمصلحة القومية، وبالخيانة تقريبا. ومر شهر ونشر نتنياهو 

. فما اعتبر خيانة في ايلول )العبري( األخضرنفسه خطة مشابهة للبناء في أحياء يهودية وراء الخط 
 في تشرين )العبري(. األمره في واقع أصبح شيئا وطنيا ال مثيل ل

أيضا، لكن السياسة فقط  األخضرلم تتغير القدس في هذه المدة وال نظرة العالم للبناء وراء الخط 
تغيرت: فقد كان نتنياهو يعارض تقديم موعد االنتخابات في أيلول. وقال ذلك في أحاديث خاصة 

 وقاله علنا. وغير رأيه في تشرين.
االنتخابات يعودون الى الجمهور األساس، الى كتلة اليمين: فالمنافسة هي مع  إلىوحينما يتجهون 

الصيف يحتاج الى أعداء، ولم تعد  أحداثبينيت وليبرمان. وجمهور الناخبين هذا الذي كبر عقب 
، فيجب أن ُيقدم أيضاوحماس صالحتين بقدر كاف ألنهم في المركز واليسار يكرهونهما  إيران
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ُيبينون له لماذا هو وطني فخور ولماذا جاره اليساري ليس كذلك. وأبو مازن عدو  للناخب أعداء
 عدو جيد، بشروط ما. أيضا أوبامامثالي والرئيس 

الى شيء إيجابي، شيء تسمو به النفس. وهكذا عدنا الى القدس: يجب أن نقول  أيضالكن ُيحتاج 
تعماال هزليا. فحينما يجعل الساسة في حق نتنياهو أنه ليس أول سياسي يستعمل اسم القدس اس

 سافرة على أننا ندخل سنة انتخابات. إشارةالقدس في مقدمة فرحهم فتلك 
أجل، أصبحت سنة االنتخابات هنا. وكل سياسي ُيدخل خطبه في عروق ناخبيه مباشرة مثل 

مالية المخدرات. فلبيد يشتد بتصريحاته المعارضة للمستوطنين؛ وهو في طريقه يهاجم موظفي ال
بمحاولة شفافة ليلقي عليهم المسؤولية عن حال االقتصاد؛ ويعيد ليبرمان السفير؛ وينقض بينيت 
الذي بدأ سنته االنتخابية بعد أن أغلقت صناديق االقتراع في االنتخابات الماضية فورا، ينقض 

 بوحشية على اإلدارة األميركية.
 

 ضاع الردع
أن ذلك خطأ، فهي  إلىفي البيت األبيض لنتنياهو، وُيخيل قيل الكثير هذا األسبوع عن كراهيتهم 

ليست كراهية بل مقت. فقد كره جيمي كارتر مناحيم بيغن لكنهم يمقتون نتنياهو. وهم ال يمقتونه ألنه 
وال ألنه يهودي بيقين بل ألنه واحد من وكالء اليمين الجمهوري. وهم يمقتونه الى درجة  إسرائيلي

مع صحافي. وكان ذلك دنيئا وغبيا وصبيانيا. والويل لنا ألن هذا هو أنهم يشتمونه على مسا
 المستوى في البيت األبيض.

أمامهم. فقد  اإلسرائيليونلكننا إذا تجاوزنا الشتائم، فإن الموظف المجهول قال شيئا ما يجب أن يكتبه 
ر . وقال إن هي بالون فا إيرانموجه على  إلسرائيلبين أن كل تهديدات نتنياهو بعمل مستقل 

نه لن يتجرأ على المس بإيران كما لن يتجرأ على صنع شيء ما نحو السالم.  نتنياهو جبان وا 
يتجرأ على القذف بهذه  األبيضكان موظف رفيع المستوى في البيت  إذاهذا تحرش غير بسيط ألنه 

في أي حال من  انيةاإلير لن تهاجم المفاعالت الذرية  إسرائيلاإلهانة فهو على يقين كما يبدو من أن 
 إسرائيلما بقي لديهما من قدرة على الردع. إن  إسرائيل. وقد فقد نتنياهو ومن ورائه دولة األحوال

وصواريخ وسالح غير تقليدي. وميزانيتها  30مدججة بالسالح فعندها غواصات وطائرات إف 
 ه ما يكفي. بيد أنها ال تملك يهدد بأنه ال يوجد عند األركاناألمنية تبلغ عنان السماء وما زال رئيس 
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 ردعا ال لحماس وال لحزب هللا وال إليران وال لإلدارة األميركية.

 ولن تعزينا أي خطة بناء في هار شموئيل عن هذا الخلل.
 "يديعوت أحرونوت"

1/11/2114، األيام، رام هللا  
 
 :كاريكاتير 

 
 1/11/2114الدستور، عّمان، 

 


