
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 عباس: لن نقبل باالعتداء على القدس والمسجد األقصى ونحن مع التهدئة وال نريد تصعيد األمور
 هنية يطالب بتبني خطة استراتيجية للتمسك باألرض والدفاع عن القدس

 أبو مرزوق: حماس لم توافق على "خطة سيري" إلعادة إعمار قطاع غزة
 نتنياهو يدعو الجميع إلى "ضبط النفس": ملتزمون الحفاظ على الوضع القائم في القدس

 لسالح لغزة"اإلذاعة العبرية": "إسرائيل" تقر بدور السعودية بمنع تهريب ا

مستوطن  مئةو    "الكنيست"نائب رئيس  
االحتالل يفرض ... و يقتحمون "األقصى"

 عند مداخله عسكريا   طوقا  
 

4... ص   
 

 3333 3/11/1014االثنين 



 
 
 

 

 
           4ص                                     3383 العدد:    3/11/4114 االثنين التاريخ:

 

  السلطة:
 5 نحن مع التهدئة وال نريد تصعيد األمورو األقصى المسجد : لن نقبل باالعتداء على القدس و عباس  .2
 3 غزة  ل هللادليل على تنكر حكومة الحمد  2015موازنة السلطة لعام عدوان: عدم إدراج غزة في   .3
 8 "التنفيذية" تدعو إلى استمرار اليقظة الشعبية والوطنية لحماية القدس  .4
 9 غزة "الشؤون المدنية": موافقة إسرائيلية على زيادة كمية مواد البناء المخصصة إلعادة إعمار  .5
 9  ية تدعو السلطات المصرية إلى اإلسراع في فتح معبر رفحوزارة الداخل  .6
 9 يعزي بالشهيد معتز حجازي ويستنكر اغتياله عباس  .7

 
  المقاومة:

 11 هنية يطالب بتبني خطة استراتيجية للتمسك باألرض والدفاع عن القدس  .8
 14 " إلعادة إعمار قطاع غزةخطة سيري"أبو مرزوق: حماس لم توافق على   .9

 13 أبو مرزوق: رفض محلب اتهام حماس وغزة دون دليل بحادث سيناء موقف مسؤول  .01
 13 مسيرة في غزة نصرة للمسجد األقصىحماس تنظم   .00
 14 الجاري الشهر بالدعوة لعقد دورة للتشريعي منتصف عباسيستبعد قيام  ي فتحمسؤول ف  .02
 15 باتجاه مجلس أشكولأشخاص عقب إطالق قذيفة  خمسةحماس تعتقل : اإلذاعة اإلسرائيلية  .03
 11 "الدولة"يبايع تنظيم في قطاع غزة في تنظيم سل"الجزيرة نت":   .04

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 11 : ملتزمون الحفاظ على الوضع القائم في القدس"ضبط النفس"نتنياهو يدعو الجميع إلى   .05
 18 معتز حجازينتنياهو يطالب العالم بالتنديد بعباس بعد تعزية عائلة الشهيد   .06
 18 الحكومة اإلسرائيلية تقّر عقوبات راشقي الحجارة  .07
 19 لـيـبـرمـان يـجـدد مهاجمة عباس  .08
 19 شخصيات إسرائيلية تطالب إسبانيا باالعتراف بفلسطين  .09
 41 رئيس األركان اإلسرائيلي: الجبهة الشمالية على الحدود مع سوريا ولبنان قابلة لالنفجار  .21
 41 رئيس االستخبارات السابق كوخافي قائدا جديدا للمنطقة الشمالية اإلسرائيلية  .20
 41 مليون 23الهجرة إلسرائيل  مليون لكن أصحاب "حق " 14عدد يهود العالم   .22
 44 هم روس لم ُيعترف بيهوديتهم "إسرائيل"ثلث المهاجرين من : هآرتس  .23
 44 مفتش الشرطة اإلسرائيلية يهّدد: قـد نغلـق الـمسجـد األقصى مجددا    .24
 44 بطرد "المتمردين العرب" والسماح لليهود بالصالة فيهعريضة للمطالبة   .25
 44 واألردن "إسرائيل"معاريف: عالقات سرية قديمة بين   .26
 45 وزير إسرائيلي: سنبني الهيكل على أنقاض "األقصى"  .27
 45 استجابة لرغبة جمهورها "األقصى"ستهدم  "إسرائيل"مفكر يهودي:   .28
 41 "يديعوت احرونوت: االحتالل يوافق على إقامة فرع لـ "كوكا كوال" في منطقة "كارني  .29



 
 
 

 

 
           3ص                                     3383 العدد:    3/11/4114 االثنين التاريخ:

 

 43 ت": االحتالل يصعد مالحقته للنواب العرب في "الكنيس"الناطق اإلعالمي باسم كتلة "التجمع  .31
 

  :األرض، الشعب
 43 بالرصاص وعشرات بالغاز على حاجز قلنديا خالل مسيرة نصرة لألقصى جريحا   عشرون  .30
 43 في الضفة الغربية فلسطينيا   14االحتالل يعتقل   .32
 48 وحدة استيطانية في شعفاط 660إقرار بناء نتنياهو يوعز ب  .33
 48 وحدات استيطانية بالقدس في تشرين األول/ أكتوبر 2610"إسرائيل" تعلن بناء   .34
 48 تشرين األول/ أكتوبرخالل  مّرة 61االحتالل يمنع أذان الحرم اإلبراهيمي   .35
 49 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين الشهر الماضي 131االحتالل أصدر   .36
 49 انتهاكا  إسرائيليا  بحق الصحفيين خالل الشهر الماضي 17تقرير:   .37
 31 2000 سنةمنذ فلسطينيا   صحفيا   39تقرير: االحتالل قتل   .38
 31 يوما   45رائد موسى المضرب عن الطعام منذ  األسير"عوفر" تؤجل النظر في استئناف   .39
 31 مؤسسة حقوقية تحذر من انفجار وشيك في السجون اإلسرائيلية  .41
 31 عزل غزة واالعتداءات على القدس يدفع بالمنطقة إلى صراع مسلح "الميزان":  .40
 34 : سنقاطع الكنيست48"كفاح".. حركة جديدة لفلسطينيي   .42
 33 حول حرية التعبير تستثني العرب يةمؤتمرات أكاديمية إسرائيل  .43

 
  مصر: 

 33 عشرات األنفاق اكُتشفت خالل إخالء الشريط الحدودي مع غزة"الحياة":   .44
 34 مفتي مصر يجيز عمليات تهجير مواطني سيناء  .45
 34 "القسام"عكاشة يرفع حذاء في وجه حماس و  .46

 
  األردن: 

 35  بالتصدي للممارسات والسياسات اإلسرائيلية األحادية في القدس ملك األردن: سنستمر  .47
 31 يدعون لمواقف أكثر حسما تجاه العدوان اإلسرائيلي ضد القدس نواب في األردن  .48
 33 سجد األقصى ستجر لصراع دينيجودة: االنتهاكات اإلسرائيلية للمناصر   .49
 33 الخصاونة: األردن مستمر بالتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية  .51

 
  لبنان: 
 38 ألقصىا للمسجد انتفاضة فلسطينية وعربية نصرةيطالب بالحص   .50

 
  عربي، إسالمي:

 39  لحماية األقصى "تحرك جاد"تدعو إلى  العربية الجامعة  .52



 
 
 

 

 
           4ص                                     3383 العدد:    3/11/4114 االثنين التاريخ:

 

 39  تجاوزت الخطوط الحمراء بالقدس" إسرائيل"أحمد بن حلي:   .53
 41 "اتحاد علماء المسلمين" يدعو إلى النفير العام لحماية األقصى  .54
 41 لجامعة العربية تشكر السويد على اعترافها بدولة فلسطينا  .55
 41 راضي المحتلةأل بالجامعة العربية يناقش التعليم في ا ا  فلسطين تترأس اجتماع  .56
 41 تقر بدور السعودية بمنع تهريب السالح لغزة "إسرائيل": "اإلذاعة العبرية"  .57
 44 عمر البشير يجدد اتهامه لمعارضين بتلقي دعم إسرائيلي الرئيس السوداني  .58
 44 "رابطة الصحافة اإلسالمية" تطلق حملة إعالمية دعما لألقصى  .59

 
  دولي:
 43  لـ"إسرائيل"الممنوح  "الفيتو""معاريف": أوباما هدد برفع غطاء الـ  .61
 44 األورومتوسطي: السلطة الفلسطينية مطالبة باحترام حرية الرأي ووقف االعتقاالت التعسفية  .60

 
  حوارات ومقاالت:

 45 السفير د. عبدهللا األشعل... أحزان تشرين والذاكرة العربية  .62
 43 د. عصام نعمان... عزل غزة أم اعتزال القضية؟  .63
 49 نبيل السهلي... بريطانيا وفلسطين.. بين وعدين  .64
 53 رضا حمودة... حقيقة عالقة حماس بعملية سيناء األخيرة  .65
 51 حلمي موسى... قات األميركية اإلسرائيلية بين التدهور والمراوحةالعال  .66

 
 58 :كاريكاتير

*** 
 

عنـد  عسـكريا   االحتالل يفرض طوقـا  ... و مستوطن يقتحمون "األقصى" مئةو  "الكنيست"نائب رئيس  .0
 مداخله
نائب رئيس ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط ، نقاًل عن مراسلها3/11/4114 ،األيام، رام هللانشرت 

المسجد األقصى،  وامستوطن إسرائيلي اقتحم 100الكنيست اإلسرائيلي موشيه فيغلن وما يزيد على 
ودفعت الشرطة اإلسرائيلية بأعداد كبيرة من عناصرها إلى  أمس، وسط حماية الشرطة اإلسرائيلية.

 بوابات المسجد األقصى منذ ساعات الفجر.
خ عمر الكسواني، مدير المسجد األقصى، لـ"األيام: إن "الحكومة اإلسرائيلية تنتهج التصعيد وقال الشي

فـــي المســـجد األقصـــى فهـــي ســـمحت لعشـــرات المســـتوطنين اإلســـرائيليين، بمـــن فـــيهم فـــيغلن، باقتحـــام 
عامــًا مــن د ــول  40المســجد فــي الوقــت الــذي منعــت فيــه المســلمين الرجــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن 
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د فيما تم فرض احتجاز هويات النساء على بوابات المسجد بعد إغالق جميع األبواب باسـتثناء المسج
وأضــاف، "مــا جــرل فـــي المســجد األقصــى اليــوم رأمـــسز هــو اســتمرار لالســتفزازات التـــي  بوابــات". 3

لي يقودهـا اليمـين اإلسـرائيلي المتطــرف، ولإسـف فـون الحكومـة اإلســرائيلية تنسـاق مـع اليمـين اإلســرائي
 وتتبع المتطرفين الذين يريدون فرض واقع جديد في المسجد األقصى".

ومنعت قوات االحتالل اإلسرائيلي طالب مدرسـة األوقـاف الموجـودة دا ـل المسـجد مـن الوصـول إلـى 
ـــة تقييـــد األعمـــار. وشـــهدت بوابـــات المســـجد األقصـــى، أمـــس، احتكاكـــات  مقاعـــد الدراســـة تحـــت طائل

 ت االحتالل اإلسرائيلي.وتدافعًا بين المصلين وقوا
من جهة ثانية، دفعت قوات االحـتالل بأعـداد كبيـرة مـن عناصـرها إلـى العديـد مـن األحيـاء فـي القـدس 

 الشرقية في إطار العقاب الجماعي ضد المواطنين، ما أدل إلى وقوع مواجهات.
قصـــى  طيـــب المســـجد األ، أن ناديـــة ســـعد الـــدين، نقـــاًل عـــن 3/11/4114 ،الغـــد، عّمـــانوأضـــافت 

لمسجد األقصى المبارك يعد " طوة استفزازية لالمبارك الشيخ عكرمة صبري قال إن هذا اقتحم فغلين 
يريــدون منهــا التحــدي والتأكيــد علـــى النوايــا العدوانيــة بحــق المســـجد األقصــى". وأضــاف، لـــ"الغد" مـــن 

جـــود نوايـــا لـــدل فلســـطين المحتلـــة، إن تصـــريحات رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو بعـــدم و 
حكومتــه بتغييــر طبيعــة الوضــع القــائم فــي األقصــى "تــأتي مــن بــاب التهدئــة فقــط، لكــن فعليــًا يحــاولون 
 فرض واقع مغاير باسم الجماعات المتطرفة التي تعبر عن سياسة االحـتالل بتشـجيعه وحمايتـه لهـم".

فــي الــدفاع عــن المســجد  وأكــد "صــمود الشــعب الفلســطيني تجــات اســتفزازات االحــتالل وعدوانــه، وثباتــه
 األقصى والتصدي القتحامات المستوطنين والمتطرفين ضّدت".

ــــارة مشــــاعر  ث ــــراس"، أن االقتحــــام "اســــتهدف اســــتفزاز وا  ــــرت "مؤسســــة األقصــــى للوقــــف والت فيمــــا اعتب
المسلمين، و طوة تهـدف إلـى دعـم محـاوالت فيجلـين واالحـتالل اإلسـرائيلي لفـرض وجـود يهـودي دائـم 

قصـــى كمقدمـــة لم طـــط التقســـيم الزمـــاني والمكـــاني". وحـــذرت، فـــي بيـــان صـــدر عنهـــا فـــي المســـجد األ
ـــأن "كـــل  ـــرة"، مؤكـــدة ب ـــام األ ي ـــى المســـجد األقصـــى فـــي األي أمـــس، مـــن "تعـــا م الهجمـــة الشرســـة عل

 محاوالت التهويد التي يتعرض لها المسجد ستبوء بالفشل".
 
 ن مع التهدئة وال نريد تصعيد األمورنحو األقصى المسجد : لن نقبل باالعتداء على القدس و عباس .2

رام هللا: قال الرئيس محمود عباس، "إننا لن نقبل باالعتداء على القدس والمسجد األقصى المبارك، 
 ونحن مع التهدئة في القدس كي ال تصل األمور إلى ما ال نستطيع تحمله".
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لسطينية، مساء اليوم األحد، ، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير الفعباسوأضاف 
بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، "إن قضية القدس والمسجد األقصى المبارك، وما جرل في األسابيع 

 الماضية من توتر واشتباكات وصدامات، حتى في المسجد األقصى نفسه، يؤلمنا".
نا، فهو أولى القبلتين و"نحن قلنا أكثر من مرة إن المسجد األقصى المبارك مكان مقدس بالنسبة ل

 وثالس الحرمين الشريفين، ولن نقبل أن يعتدي عليه أحد".
وقال: "اليوم جاء بيان من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بالتهدئة، ونحن مع التهدئة باألساس، فنحن ال 
نما نر  يد نريد تصعيد األمور وأن تصل إلى مدل ال يستطيع أن يتحمله بشر، ال نريد هذا إطالقًا، وا 

 التهدئة".
: "هذا هو موقفنا باألساس، ونحن ندعو إلى التهدئة، ونرجو أن تتم هذت التهدئة، عباسوأردف 

 ونحاف  على الوضع كما هو عليه، وبقاء الوضع القائم في المسجد األقصى المبارك".
منا أيلول الماضي قد 12وتطرق إلى قضية المسعى الفلسطيني في مجلس األمن، قائاًل: "نحن منذ 

مشروعًا لمجلس األمن، وهو يناقش اآلن من قبل الدول والهيئات المعنية، وعندما تنضج هذت 
 المداوالت سيتم تقديمه إلى مجلس األمن".

وأضاف: "عندنا وفد اآلن في واشنطن للحوار مع اإلدارة األميركية حول مضمون هذا القرار، نأمل 
فيدنا هي أن يشمل القرار أن األرض الفلسطينية أن نتفق على صيغة مفيدة، وهذت الصيغة التي ت

بما فيها القدس هي أرض دولة فلسطين، وال بد من تحديد زمن ووقت إلنهاء  1623المحتلة عام 
 االحتالل".

وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة، قال: بدأنا بعملية اإلعمار وفق إمكانياتنا، والحكومة بدأت 
ة، ولكن هذا لن يكون مهمًا إذا لم تأت األموال من الدول المانحة، والتي بعمليات اإلعمار البسيط

 مليارات دوالر. 5تقدر بأكثر من 
وأضاف: "ذهبنا إلى القاهرة بدعوة من مصر والنرويج للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، 

ن شاء هللا سيتم اإليفاء بهذت التبرعات  من قبل الدول المانحة". وبالفعل تم جمع تبرعات كثيرة، وا 
وتابع: "نحن اقترحنا وتمت الموافقة على تشكيل لجنة متابعة تضم مصر، والنرويج، وفلسطين، 
واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، والجامعة العربية، ومن مة التعاون اإلسالمي، وبعض الدول 

لحس الدول المانحة على اإليفاء كالكويت بصفتها رئيسة الجامعة العربية، وغيرها، تجتمع كل شهر 
 بالتزاماتها وتسيير األمور كما ينبغي لها".
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وقال: "أؤكد مرة أ رل أن الحكومة هي المسؤولة بشكل كلي عن عملية إعادة اإلعمار، بالتعاون مع 
األمم المتحدة، ونرجو أن يتم هذا سريعًا حتى نستطيع مساعدة أبناء شعبنا الذين ما زالوا يعيشون في 

 لعراء".ا
 4/11/4111، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزةل هللاالحمد  دليل على تنكر حكومة 2015موازنة السلطة لعام عدوان: عدم إدراج غزة في  .3

أكد النائب الدكتور عاطف عدوان، رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أن 
 ها السلطة الفلسطينية في رام هللا ال تشمل قطاع غزة.التي أعدت 1015موازنة عام 

وقال عدوان في بيان أصدرت المكتب اإلعالمي للمجلس التشريعي اليوم األحد، إن عدم إدراج قطاع 
غزة بموازنة العام القادم "يدلل بوضوح على تنكر وتنصل حكومة رامي الحمد هلل لقطاع غزة وعدم 

 غزة، وكأنها ليست من فلسطين". وجود أموال حكومية لإلنفاق على
وطالب الحكومة بودراج القطاع ضمن موازنة العام القادم تشمل المو فين والمصاريف التشغيلية 

عادة اإلعمار والمشاريع التطويرية وغيرها.  وا 
وأضاف البرلماني الفلسطيني يقول "هذا يؤكد أن أبو مازن ررئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسز 

عة على حماس وهو يريد مزيدًا من عزل غزة وال يؤمن بالوطن الواحد وال المقاومة ولن مارس  دي
 يعمل على إعادة اإلعمار ورفع الحصار" وفق ما يرل.

يصال أموال التبرعات التي  ومن جهة أ رل، طالب النائب عدوان حكومة الحمد هلل بدفع وا 
 ها. صصت لقطاع غزة  الل العدوان اإلسرائيلي األ ير علي

مليون دوالر "لم ينفق منها  53وأشار إلى أن السعودية تبرعت أثناء الحرب لقطاع الصحة بغزة مبلغ 
ألف لتزويد المستشفيات بغزة بالسوالر وال زالت بقية األموال في  زينة رام هللا،  100لغزة إال 

ت وزاد عدد من نقص األدوية األساسية وأقفلت بعض أقسام المستشفيا يعانيوالقطاع ال زال 
المتألمين من المرضى وقد مات بعضهم لنقص الوقود، إذ ما يتوفر للمستشفيات والعيادات ال ارجية 

 ألف لتر شهريًا". 200القليل من السوالر بينما يلزمها 
مليون  50وأوضح أن ما تتقاضات سلطة رام هللا من ضرائب الوقود التي تأتى إلى غزة يزيد عن 

قيق والبقوليات وباقي المواد وبالتالي فون الضرائب التي تتلقاها رام هللا يفيض دوالر عدا ضرائب الد
 عما تحتاجه فاتورة الرواتب الشهرية التي يدعى الرئيس عباس ورئيس وزرائه بعدم وجودها.
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وفي سياق أ ر، ذكر عدوان أن وزارة المالية في رام هللا صرفت يوم األربعاء الماضي ل مسة نواب 
، علمًا بأنهم يمثلون 1003من مرتباتهم التي قطعتها منذ عام  13اع غزة وحرمت فقط من قط

الشرعية القانونية الوحيدة التي تعمل وفق الدستور حتى اآلن، حيس أن والية رئيس السلطة منتهية 
 .1006منذ عام 

 4/11/4114، فلسطين أون الين

 
 ة لحماية القدس"التنفيذية" تدعو إلى استمرار اليقظة الشعبية والوطني .4

رام هللا: دعت اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير الفلسطينية إلى استمرار اليق ة الشعبية والوطنية 
لحماية مدينة القدس بجميع مكوناتها الدينية والوطنية، ورفض أي أشكال من التقسيم للمسجد 

 األقصى الذي يجري تحت رعاية حكومة االحتالل.
ة، في بيانها، عقب اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء وأكدت اللجنة التنفيذي

أمس، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، ضرورة متابعة الحملة الوطنية واإلسالمية والمسيحية والدولية 
ضد عنصرية المحتلين وجرائمهم في القدس، سواء في مجلس األمن الدولي أم المؤسسات العالمية 

 .الم تلفة
ودعت إلى العمل  الل الشهر الحالي لتقديم مشروع القرار الفلسطيني والعربي إلى مجلس األمن 
الدولي، مع الحرص على أن يتضمن أساسًا للمسائل الجوهرية، كما أكدت على استكمال التحضير 
 لالنضمام للمؤسسات الدولية انطالقًا من كون ذلك استحقاق عملية االعتراف بدولة فلسطين في

 عضوية األمم المتحدة.
وعبرت عن تقديرها الكبير لل طوة التاري ية التي بادرت إليها حكومة السويد باالعتراف الكامل بدولة 

 .السويدية-فلسطين، مؤكدة أهمية تعزيز العالقات الفلسطينية 
والعمل وشددت على أهمية مواصلة المتابعة لتنفيذ قرارات مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة، 

 مع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها  الل المؤتمر.
ودعت اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير الفلسطينية الشعب الفلسطيني بجميع قوات الوطنية ومؤسساته 
وهيئاته دا ل الوطن و ارجه إلى إحياء الذكرل العاشرة لرحيل القائد الرمز أبو عمار لما تستحقه من 

نجازات قائدنا الراحل، وبالمآثر التي صنعها في سبيل بناء دولة فلسطين ومؤسساتها اع تزاز بدور وا 
 وفي الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية الثابتة.

 4/11/4111، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 غزة عادة إعمار"الشؤون المدنية": موافقة إسرائيلية على زيادة كمية مواد البناء المخصصة إل .5

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون المدنية أنه سيتم ابتداء من األسبوع المقبل زيادة  حامد جاد:
كمية مواد البناء الم صصة إلعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا الى أن الجانب اإلسرائيلي أبدل موافقته 

البناء الالزمة إلعادة اإلعمار لتشمل تزويد مؤ رًا على تلبية مطالب الوزارة المتعلقة بزيادة كمية مواد 
 غزة.مصانع الباطون الجاهز والبلوك والبالط بما يكفل تسريع وتيرة اعادة اعمار قطاع 

وأكد المصدر نفسه في حديس لـ "األيام" أن كمية مواد البناء المتوقع د ولها الى قطاع غزة االسبوع 
 .المقبل تقدر بأضعاف الكمية التي تم اد الها

 3/11/4114األيام، رام هللا، 
 

 وزارة الداخلية تدعو السلطات المصرية إلى اإلسراع في فتح معبر رفح .6

دعت وزارة الدا لية الفلسطينية في غزة، السلطات المصرية إلى اإلسراع في فتح معبر رفح البري مع 
م، إن "عدد أيام إغالق القطاع أمام سفر الحاالت اإلنسانية، وقال المتحدس باسم الوزارة إياد البز 

يومًا، في  ل إغالق  136معبر رفح البري من قبل السلطات المصرية  الل العام الحالي وصل 
المعبر حاليًا لليوم التاسع على التوالي"، وطالب البزم السلطات المصرية ب "تقدير حجم المعاناة 

 ".والكارثة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء استمرار إغالق المعبر
 3/11/4114الخليج، الشارقة، 

 
 يعزي بالشهيد معتز حجازي ويستنكر اغتياله عباس .7

عبر الرئيس محمود عباس عن س طه واستنكارت للجريمة البشعة التي تعرض لها : القدس المحتلة
الشهيد معتز حجازي والذي اغتيل فجر ال ميس الماضي على يد عصابات القتل واالرهاب في 

 ائيلي. جيش االحتالل االسر 
وقال في برقية نقلها وزير شؤون القدس ومحاف ها المهندس عدنان الحسيني أمس الى ذوي الشهيد 
في بلدة سلوان ان الشهيد معتز ارتقى الى العال دفاعا عن حقوق شعبنا ومقدساته، معبرا عن ادانته 

بة واستمرار ال لم لهذا العمل الوحشي الذي يضاف الى جرائم االحتالل بحق ابناء شعبنا منذ النك
 التاري ي الواقع بحقه اينما تواجد. 
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واكد على ثقته بان هذت االعمال لن ترهب شعبنا وستزيد من صمودت وثباته في ارض وطنه، داعيا 
الى التمسك بالوحدة الوطنية والحفا  على مكتسبات شعبنا ومنجزاته وحشد كل الطاقات والقدرات 

شال اهدافه الرامية للنيل من حقوقنا الثابتة في تقرير المصير واقامة لمواجهة هذا العدوان الغاشم واف
 الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

 3/11/4114الحياة، لندن، 
 

 استراتيجية للتمسك باألرض والدفاع عن القدس خطة هنية يطالب بتبني .8
المكتـب السياسـي لحركـة نائـب رئـيس ، أن غـزة، من 4/11/4114المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 

حمــاس إســماعيل هنيــة قــال إنــه ال أمــان لالحــتالل الصــهيوني مــا دام يحتــل أرض فلســطين، ومــا دام 
 الشعب الفلسطيني مشردًا.

وأعــــرب هنيــــة،  ــــالل كلمــــة لــــه فــــي المــــؤتمر العلمــــي الــــدولي الســــادس "استشــــراف مســــتقبل الصــــراع 
ز، عن ف رت بالعمليـة 11-1بغزة اليوم األحد ر اإلسالمي الصهيوني في فلسطين" بالجامعة اإلسالمية
 التي نفذها االستشهادي معتز حجازي بالقدس المحتلة.

وتســاءل هنيــة قــائاًل: "جــرائم االحــتالل بحــق القــدس والمقدســيين أليســت إرهابــًا  واحــتالل أرضــنا ألــيس 
  ".إرهاباإرهاًبا وانتهاك المقدسات والمسجد األقصى أليس 

ي عاصــمة الصــمود اإلســالمي لمــا مّثلــه الشــعب الفلســطيني مــن ثبــات فــي  ــل وقــال هنيــة إن غــزة هــ
حالة االنهيارات الهائلة التي تشهدها األمة أمام الزحف الغربـي والصـهيوني، مشـيرًا إلـى أن أ طـر مـا 

 نعيشه اليوم هو الدعوة إلى التطبيع مع المحتل.
واإلسـالمي لوضـع  طـة إسـتراتيجية  ودعا نائب رئيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس العـالم العربـي

 قوامها التمسك بالقدس واألقصى، على  لفية االعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق المقدسات.
وتابع: "بعد مائة عام على وعد بلفور المشئوم لم يستطع االحتالل أن يصنع لـه شـرعية الوجـود علـى 

صادي،  صوًصا بعـد العـدوان األ يـر علـى أرض فلسطين وال األمن السياسي وال المجتمعي وال االقت
 غزة وضرب ن ريات وجودت".

وبين هنية أن هناك تراجعًا كبيرًا وواضحًا في الدعم واالعتـراف الـدولي بـاالحتالل، حتـى فـي بريطانيـا 
التي اعترف مجلس عمومها بالدولـة الفلسـطينية، مؤكـدًا أن الشـيء الثابـت هـو أن األرض والقـدس لنـا 

 ان، وفق تعبيرت.مهما طال الزم
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جامعــة الدولــة العربيــة إلــى مــن غــزة، أن هنيــة طالــب ، 4/11/4114قــدس بــرس، وأضــافت وكالــة 
ســالمية للتمســك بــاألرض والــدفاع عــن القــدس، وتــوفير الــدعم المــالي  تبنــي  طــة إســتراتيجية وطنيــة وا 

 والمعنوي للفلسطينيين.
بمقــر أمانتهــا العامــة فــي القــاهرة اليــوم  وجــاءت دعــوة هنيــة بــالتزامن مــع بحــس جامعــة الــدول العربيــة،

ز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى ومدينة القدس، وذلك فـي إطـار اجتمـاع 11|1األحد ر
مجلــس الجامعــة غيــر العــادي بنــاًء علــى طلــب مــن دولــة الكويــت الــرئيس الحــالي للقمــة العربيــة ودعــوة 

 األمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي.
من هدم المسجد األقصى، وتصفية القضية الفلسطينية، مضيًفا: "المسجد األقصى تجاوز هنية حذر و 

 مرحلة التقسيم الزماني، والمكاني، إلى مرحلة الهدم التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".
ذها وتابع "المسجد األقصى في  طر، ومرحلة هدمه باتـت وشـيكة، بفعـل الحفريـات واألنفـاق التـي تنفـ

السلطات اإلسرائيلية، في محيطه، وتحت أساساته، وال براء يقولون، إنه بفعل التصدع يكفي أن تمـر 
طائرة وت ترق حاجز الصوت ألكثر من عشرين مرة، فيهدم األقصى، ويقيمون الهيكل المزعوم مكانه 

 حسب م ططاتهم".
وال اسـتقرار لـه طالمـا أن الشـعب  وشدد هنية على أنه ال أمن لهـذا االحـتالل طالمـا أنـه يحتـل أرضـنا،

النــار  بوطالقــهالفلســطيني مشــرد، معبــًرا عــن "ف ــرت بعمليــة القــدس التــي نفــذها الشــهيد معتــز حجــازي، 
 قادة المستوطنين المتطرفين يهودا غليك المعروف باقتحاماته المتكررة للمسجد االقصى". أحدعلى 

الشــعب فــي  ــل حالــة االنهيــارات الهائلــة التــي واعتبــر غــزة عاصــمة الصــمود اإلســالمي لمــا مّثلــه هــذا 
 تشهدها األمة أمام الزحف الغربي واإلسرائيلي.

 إرهابــاوتسـاءل هنيـة قــائاًل "هـل الجــرائم التـي ارتكبهــا االحـتالل بغــزة لـيس إرهاًبــا واحـتالل أرضــنا لـيس 
 وانتهاك المقدسات والمسجد األقصى ليس ارهاًبا 

بي والمسلمين اليوم هو الدعوة إلـى التطبيـع مـع المحتـل، موضـًحا وأشار إلى أن أ طر ما يعيشه العر 
أن هنـاك تنــافس فــي المســتويات الرسـمية فــي االعتــراف بــاالحتالل والتطبيـع معــه، منوًهــا إلــى أن قــادة 

 االحتالل كانوا يتفا رون بالتطبيع والتحالفات مع العرب  الل العدوان على غزة.
ت السـنوية اليـوم األحـد، محـذرا مـن إقصـاء التيـار اإلسـالمي مـن وتطرق إلى وعد بلفور الذي تحـل ذكـر 

 الحكم وما قد ينتج عن ذلك من م اطر.
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عام على وعد بلفور المشئوم لم يوفر الكيان اإلسرائيلي له شرعية الوجود على  100وقال هنية: "بعد 
وان األ يـر علـى أرض فلسطين وال األمن السياسي وال المجتمعي وال االقتصادي،  صوًصا بعـد العـد

 غزة وضرب ن ريات وجودت".
وأشــار إلــى وجــود تراجــع كبيــر وواضــح فــي الــدعم واالعتــراف الــدولي بالكيــان اإلســرائيلي، حتــى لــدل 
الدولة التي منحت وعد بلفور وهي بريطانيا، والتـي اعتـرف مجلـس عمومهـا بالدولـة الفلسـطينية، مبيًنـا 

 مهما طال الزمان.أن الشيء الثابت هو أن األرض والقدس لنا 
وحــذر هنيــة م ــاطر عــدم قبــول وجــود التيــار اإلســالمي فــي الحكــم العربــي، ومــا اســمات  هــر عمليــات 
الردة عن إرادة الشعوب بهدف إزاحة اإلسالميين عن الحكم ورفض الشراكة السياسية"، مشـيرا إلـى أن 

عادة تركيب لهذت المنطقة". وفق قول  ه.هناك "إشغال لإمة وتفكيك لدول وا 
 

 " إلعادة إعمار قطاع غزةخطة سيري": حماس لم توافق على مرزوقأبو  .9
أكّد الدكتور موسى أبو مرزوق أن حركته لم توافـق علـى  طـة المبعـوس الـدولي للشـرق األوسـط : غزة

ـــة مـــواد اإلعمـــار  د الهـــاروبـــرت ســـيري بشـــأن مراقب ـــه  وا  ـــى القطـــاع، ووصـــف الحـــديس حـــول موافقت إل
 ذب البواح.الش صية على ال طة بالك

ـــم تعـــرض  األحـــد، إنّ وقـــال أبـــو مـــرزوق فـــي تصـــريحات عبـــر صـــحفته علـــى الفـــيس بـــوك،  ال طـــة ل
ــم يصــدر أي موقــف منــه أو مــن أي مســئول فــي  بــالمطلق علــى الحركــة بــأي صــورة مــن الصــور، ول

 الحركة بشأن الموافقة على  طة سيري.
ع غـــزة، ستســـعى علـــى تعـــديل حركتـــه ومـــع كـــل القـــول السياســـية والمجتمعيـــة فـــي قطـــا أنوشـــدد علـــى 

صالح األ طاء التي ألمت بها.  ال طة المرفوضة من كل الفلسطينيين وا 
وأوضـح أن الحركـة تــرفض أي فيتـو صــهيوني علـى المنتفعـين فــي إعـادة اإلعمــار، أو الكميـات المقــرة 

، إضـافة ألصحاب البيوت المدمرة جزئًيا أو كلًيا، أو فيما يتعلق على إعادة البناء فـي بعـض المنـاطق
 لإلجراءات الطويلة والمعقدة والتي تعيق من عملية اإلعمار.

فـي المباحثـات  اإلعمـاروأشـار أبـو مـرزوق أن حركتـه رفضـت أن تكـو األمـم المتحـدة طرفـا مقـررا فـي 
 الغير مباشرة في القاهرة.

ي هي من الجميع بأن السلطة الفلسطينية من  الل حكومة التوافق الوطن إصراروأضاف "كان هناك 
 ".اإلعمارالمسؤولة عن 
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ولفــت إلــى أن الحركــة لــم تكــن طرفــا مقبــوال عنــد العديــد مــن األطــراف الدوليــة بمــا فيهــا أمريكــا والكيــان 
 الصهيوني.

دارة وتابع "حمـاس سـلمت الحكومـة  القطـاع لحكومـة التوافـق و التـي تلكـأت بالقيـام بمسـؤولياتها ولـم  وا 
 "اإلعمارص تكن حماس طرفا في أي اتفاق رسمي ب صو 

غيـر المباشـر كـان مصـّرة علـى رفـع الحصـار وفـتح المعـابر  مرحلـة التفـاوض حماس فـيونوت إلى أن 
 .اإلعمارمستلزمات  وتسهيل عبور

 4/11/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مرزوق: رفض محلب اتهام حماس وغزة دون دليل بحادث سيناء موقف مسؤول أبو .01

مــرزوق نائـب رئـيس المكتــب السياسـي لحركـة حمــاس، بموقـف إبــراهيم  أبـوأشـاد الــدكتور موسـى : غـزة
 محلب رئيس الوزراء المصري، والذي رفض فيه توجيه االتهام لحركة حماس دونما دليل.

-1عليه "المركز الفلسطيني لإلعالم" مساء اليـوم األحـد ر اطلعوقال أبو مرزوق في تصريح مكتوب 
مسـئول، واعتقـد أن المسـؤولين المصـريين يرفضـون كـذلك ز إن هذت التصريحات تعبر عـن موقـف 11

 مثل هذت االتهامات.
مــرزوق أنــه " فكمــا نــدين مــن يــتهم بــال علــم، نشــكر مــن يــرفض فعــل ذلــك بعلــم، فشــكرا  وأضــاف أبــو

 للدكتور محلب".
وكان رئـيس الـوزراء المصـري إبـراهيم محلـب رفـض اليـوم اتهـام حركـة حمـاس وقطـاع غـزة بقتـل جنـود 

 ن أي دليل أو برهان.سيناء دو 
 4/11/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مسيرة في غزة نصرة للمسجد األقصىحماس تنظم  .00

شـــارك المئـــات مـــن الفلســـطينيين فـــي قطـــاع غـــزة، مســـاء اليـــوم األحـــد، فـــي مســـيرة دعـــت إليهـــا حركـــة 
 حماس، نصرًة للمسجد األقصى، ورفضًا لالعتداءات اإلسرائيلية عليه.

ركون فــي المســيرة، مــن كافــة منــاطق مدينــة غــزة، مســاء األحــد، لتتوقــف أمــام المســجد وانطلــق المشــا
 العمري أحد أكبر مساجد قطاع غزة.

وندد المشاركون باالعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى، مطالبين العالمين العربي واإلسـالمي 
 بالتحرك لوقف السياسيات اإلسرائيلية تجات األقصى.
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هرون الفتــــات كعتــــب علـــى بعضــــها "القــــدس تنــــزف"، و"القـــدس تهــــود فــــأين المســــلمين "، ورفـــع المت ــــا
 و"القدس تستنجد يا أمة المليار". كما رددوا هتافات نصرًة لإقصى كان من بعضها "لبيك يا أقصى".
وقال القيادي في حركـة "حمـاس" طـالل نصـار فـي كلمـة لـه علـى هـامش المسـيرة: إن "أقـدم االحـتالل 

علــى المســاس بالمســجد األقصــى المبــارك، فــون الصــواريخ الفلســطينية ســتدك كــل أراضــينا الصــهيوني 
 المحتلة".

وأضـــــاف نصـــــار أن "بوصـــــلة الشـــــعب الفلســـــطيني لـــــن تنحـــــرف عـــــن تحريـــــر كامـــــل أرض فلســـــطين 
 التاري ية".

ة ودعا الشعوب العربية واإلسالمية إلى نصـرة المسـجد األقصـى ومدينـة القـدس المحتلـة، مناشـدا الـدعا
 والعلماء المسلمين إلى فضح "مؤامرة" إسرائيل التي تحاك من أجل تهويد قبلة المسلمين األولى.

وطالــب الشــعب الفلســطيني فــي الضــفة الغربيــة بتفعيــل "العمليــات االستشــهادية" ضــد رإســرائيلز، قــائال 
ضـــد االحـــتالل "آن األوان يـــا أهـــل الضـــفة الغربيـــة لعمليـــاتكم البطوليـــة وحـــان وقـــت مقـــاومتكم الباســـلة 

 الصهيوني".
 4/11/4114، الين أونفلسطين 

 
 الجاري الشهر بالدعوة لعقد دورة للتشريعي منتصف عباسيستبعد قيام  ي فتحمسؤول ف .02

فايز أبو عون: استبعد مصدر مسـؤول فـي حركـة التحريـر الـوطني الفلسـطيني "فـتح"، أن يقـوم  -غزة 
عي الحاليـة بالــدعوة لعقـد دورة برلمانيـة جديـدة فــي الـرئيس محمـود عبـاس وهيئـة رئاســة المجلـس التشـري

 ال امس عشر من شهر تشرين الثاني الجاري كما جرل االتفاق عليه.
البرلمانية الجديـدة فـي الموعـد الـذي  وأرجع المصدر المسؤول في حديس لـ "األيام" استبعادت عقد الدورة

وطني الــدكتور رامــي الحمــد هللا مــع نائــب تــم االتفــاق عليــه  ــالل زيــارة رئــيس وزراء حكومــة التوافــق الــ
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" والقيادة السياسية في الحركة نفسها، لعدم تنفيذ األ يرة أيًا من 
البنود التي تم االتفاق عليها بين الجانبين، وهي تسليم كافة مقرات من مة التحرير الفلسطينية التي تم 

 وما بعدها، وأيضًا تسليم المعابر لحرس الرئيس. 1003يران السيطرة عليها إبان أحداس حز 
وقـــال: "إن حركـــة حمـــاس هـــي التـــي مـــا زالـــت تفـــرض ســـيطرتها علـــى أرض الواقـــع فـــي قطـــاع غـــزة، 
وتسيطر على كافة المقرات ولم تنفذ أيًا من بنود االتفـاق، فكيـف لهـا أن تطلـب مـن الـرئيس عقـد دورة 

 ا طعلب منها حتى اآلن".برلمانية في حين أنها هي لم تنفذ م
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وأعرب المصدر عن أمله في أن تعنّفذ "حماس" كل ما تم االتفاق عليه من أجل أن تسير األمور وفق 
تطلعات وآمال الشـعب الفلسـطيني الـذي يتعـرض لحصـار جـائر وحـروب متكـررة وانقسـام بغـيض أدل 

جلسـة مجلـس تشـريعي موحـدة فـي إلى شرذمته جغرافيًا وديموغرافيًا، وأن تسير األمـور فـي اتجـات عقـد 
الضفة وغزة يجري فيها انت اب هيئة رئاسة مجلس جديدة ولجان برلمانية من أجل أن يؤدي المجلس 
دورت التشــريعي والرقــابي علــى الســلطة التنفيذيــة كمــا نــص عليــه القــانون الفلســطيني والن ــام الــدا لي 

 للمجلس.
فيصـل أبـو شـهال أن يكـون قـد تـم االتفـاق علـى موعـد ونفى النائب عـن كتلـة "فـتح" البرلمانيـة الـدكتور 

نمــا مــا تــم الحــديس واالتفــاق عليــه هــو الســعي نحــو عقــد اجتمــاع  محــدد لعقــد دورة برلمانيــة جديــدة، وا 
تحضرت كافة الكتل والقوائم البرلمانيـة مـن أجـل وضـع الترتيبـات الالزمـة للتحضـير لعقـد جلسـة مجلـس 

 وات متتالية.تشريعي موحدة بعد انقطاع دام سبع سن
وأضاف أبو شهال لـ "األيام": نحن متفقون على مـا وقعنـا عليـه فـي اتفـاق المصـالحة بالشـاط ، ولكـن 

يومــًا علــى التــوالي علــى غــزة، وتشــكيل حكومــة  51 ــروف الحــرب والعــدوان اإلســرائيلي الــذي اســتمر 
لتوافــق الــوطني  ــل مــن قبــل حركــة "حمــاس"، والتــي وضــعت الكثيــر مــن العقبــات أمــام قيــام حكومــة ا

 بواجباتها ودورها اتجات أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد على أن "فتح" وكتلتها البرلمانية تسعى ألن تقوم حكومة التوافق بممارسة دورها في القطاع كما 
هـو الحـال فـي الضـفة الغربيـة، وأن يقـوم المجلـس التشـريعي بـأداء دورت أيضـًا، موضـحًا أن هـذا يســير 

فـــاق عليــه فـــي حـــال رفعـــت حركــة حمـــاس يـــدها عـــن المقــرات التابعـــة للجنـــة التنفيذيـــة وفــق مـــا تـــم االت
لمن مـــة التحريـــر الفلســـطينية، والســـماح بعـــودة جميـــع المـــو فين إلـــى أعمـــالهم  اصـــة بعـــد أن أوفـــت 

 حكومة التوافق بوعدها الذي قطعته على نفسها وقامت بتسليم مو في "حماس" بغزة رواتبهم. 
 3/11/4114، األيام، رام هللا

 
 أشخاص عقب إطالق قذيفة باتجاه مجلس أشكول خمسةحماس تعتقل : اإلذاعة اإلسرائيلية .03

"د.ب.أ": أكــدت مصـادر أمنيــة إسـرائيلية أن حركــة حمـاس اعتقلــت فـي قطــاع غـزة  مســة  -تـل أبيـب 
أشــ اص لالشــتبات بضــلوعهم فــي إطــالق القذيفــة الصــارو ية مــن القطــاع قبــل يــومين باتجــات أراضــي 

 لس أشكول اإلقليمي في النقب الغربي.مج
 "حماس" تعتقل
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وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية: إنه في أعقاب رسائل شديدة اللهجة نقلها رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين 
ــدفاع موشــيه يعــالون  "حمــاس"، قالــت الحركــة إنهــا ليســت مســؤولة عــن إطــالق  إلــىنتنيــاهو ووزيــر ال

 بالتهدئة.القذيفة، موضحة أنها ملتزمة 
  3/11/4114، األيام، رام هللا

 

 "الدولة"تنظيم سلفي في قطاع غزة يبايع تنظيم "الجزيرة نت":  .04
أعلـن تن ـيم أنصـار الشـريعة/بيت المقـدس عـن مبايعتـه تن ـيم الدولـة اإلسـالمية : أحمـد فيـاض -غزة 

جهــادي فــي فلســطين و" ليفتهــا" أبــو بكــر البغــدادي، وتوعــد التن ــيم المحســوب علــى التيــار الســلفي ال
 بضرب كل من يتعرض لتن يم الدولة.

وهو أحد الجماعات السـلفية التـي تنشـط  -قائد تن يم أنصار الشريعة/بيت المقدس-وقال أبو  طاب 
ـــة  ـــا مجاهـــدي الدول ـــى إ وانن ـــه "فـــي  ـــل الهجمـــة الشرســـة عل فـــي قطـــاع غـــزة فـــي تســـجيل مصـــور إن

مناصــرتهم ومســاعدتهم بكــل مــا أوتينــا مــن قــوة ضــد اإلســالمية فــي العــراق والشــام، كــان لزامــا علينــا 
 التحالف الغربي الكافر ومن العرب المرتدين".

وأضاف أن المبايعة جاءت بناء على قرار من مجلس شورل أنصار الشريعة/بيت المقدس الذي قـرر 
يــت مبايعــة تن ــيم الدولــة و" ليفــة المســلمين" أبــو بكــر البغــدادي، كمــا دعــا "المجاهــدين" فــي أكنــاف ب

 المقدس بضرب أي جهة تعمل ضد دولة اإلسالم في أي مكان كان.
مشـيرا إلـى أن تن ـيم  والـدعوة،وقال أبو  طاب أن تن يمه سيكون سندا لتن يم الدولـة بـالنفس والمـال 

الدولـــة اإلســــالمية "هـــو الفئــــة المنصـــورة التــــي قالــــت فيهـــا الســــنة النبويـــة، هنــــاك فئـــة يقــــاتلون الكفــــار 
 ين ثم ينصرون ويرفع هللا شأنها".والمرتدين المسلم

ـــة أول مبايعـــة علنيـــة مـــن جماعـــة ســـلفية  وتعتبـــر مبايعـــة أنصـــار الشـــريعة/بيت المقـــدس لتن ـــيم الدول
 فلسطينية منذ اإلعالن عن التن يم.

 4/11/4114، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دس: ملتزمون الحفاظ على الوضع القائم في الق"ضبط النفس"يدعو الجميع إلى  نتنياهو .05

إلى « جميع األطراف»دعا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو : أسعد تلحمي –الناصرة 
الحفا  على الوضع القائم في األماكن الدينية في القدس »، مؤكدًا التزام حكومته «ضبط النفس»

لسة ، وقال نتنياهو في تصريحات لوسائل اإلعالم في مستهل ج«لجميع أبناء الديانات الثالس



 
 
 

 

 
           13ص                                     3383 العدد:    3/11/4114 االثنين التاريخ:

 

قوات األمن تعمل بحزم وصرامة ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة في »الحكومة األسبوعية إن 
، مضيفًا أنه أصدر تعليماته بتعزيز انتشار الشرطة في «القدس من أجل استعادة الهدوء واألمن

كم والقانون  «.أنحاء القدس وتزويدها مزيدًا من الوسائل لضمان بسط الحع
اليوم أمام محاوالت منهجية ومتواصلة للتصعيد تقوم بها جهات إسالمية متطرفة  نقف»وأضاف: 

تحاول إشعال نار دينية في القدس، حول جبل الهيكل، ومن  اللها إشعال الشرق األوسط، وذلك 
بنشر ادعاءات عبثية كأننا نعتزم هدم المسجد األقصى أو المس به، أو كأننا نعتزم منع المسلمين 

 «.فيهمن الصالة 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رأبو »وقاطعه وزير  ارجيته أفيغدور ليبرمان ليدعي أن 

تست دم كل الوسائل، »وتابع نتانياهو أن هذت الجهات «. مازنز يقوم هو أيضًا بالتحريض والتصعيد
بذلك...  من عنف كالمي وجسدي، في محاولة لمنع اليهود من زيارة جبل الهيكل، لكننا لن نسمح

وفي الوقت ذاته لن نغّير الترتيبات األمنية، بل نحن ملتزمون الحفا  على الوضع القائم لجميع 
المطلوب اآلن هو تهدئة الوضع وضبط »وزاد أن «. الديانات لمنع أي اشتعال في المسجد أو حوله

 «.النفس
 تلفة بغية تهدئة األ يرة مع الجهات الم 43وأشار إلى أنه أجرل اتصاالت في الساعات الـ

 األوضاع، منها وزير ال ارجية األميركي جون كيري. 
بأن ال نمنح المتطرفين بين أعدائنا »وتوَجه نتانياهو في كلمته إلى أعضاء الكنيست جميعًا والوزراء 

حجة، وأدعوكم أن تنضموا إلّي للحفا  على الترتيب القائم... هذا ال ينفي حقنا في زيارة الجبل، لكن 
علينا أن نغير الترتيبات القائمة، أرجو االمتناع عن مبادرات  اصة أو تصريحات غير  ليس

منضبطة، بالذات في هذت األيام الحساسة التي يقع الشرق األوسط كله تحت جرف األصولية 
وكان مكتب نتانياهو أصدر بيانًا مساء السبت جاء فيه أنه اتصل برئيس الكنيست يولي  «.اإلسالمية
ن طالبًا منه التد ل لدل األعضاء للمساهمة في التهدئة. لكن هذت الدعوات لم تمنع أكثر ادلشتاي
تطرفًا موشيه فيغلين من القيام بزيارة استفزازية للمسجد األقصى تحت حماية الشرطة « ليكود»نواب 

 التي منعت في اآلن ذاته عددًا من المستوطنين المتطرفين من د ول الحرم. 
الشفاء العاجل لصديقه المتطرف يهودا غليك الذي تعرض إلى محاولة قتل مساء  وقال إنه يتمنى

ليكون الروح الحية وشعلة النار لعودة بني صهيون إلى أكثر المواقع قدسية »األربعاء الماضي، 
لن تكون لها سيطرة على « جبل الهيكل»وأضاف أنه من دون سيطرة إسرائيل على «. لشعب إسرائيل
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تحت حراسة الشرطة « الجبل»إسرائيل. وزاد أنه ال يجوز أن يقوم يهودي بزيارة  أي جزء من أرض
 «.فيما المسلمون يِصلونه دون حراسة كأنهم أصحاب البيت... لكننا سنغير هذا»كأنه زائر، 

3/11/4114، الحياة، لندن  
 
 يطالب العالم بالتنديد بعباس بعد تعزية عائلة الشهيد معتز حجازي نتنياهو .06

رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي بالتنديد بالرئيس الفلسطيني، محمود طالب 
عباس، بسبب رسالة التعزية التي أرسلها إلى عائلة الشهيد معتز حجازي، الذي أعدمته قوة  اصة 

 من شرطة االحتالل بشبهة محاولة اغتيال الناشط اليميني المتطرف يهودا غليك.
و في بيان صدر في ساعة متأ رة من مساء أمس، األحد، إنه "في الوقت الذي نحاول وقال نتنياه

فيه تهدئة األجواء، يرسل أبو مازن رسائل تعزية على موت من حاول تنفيذ عملية قتل بشعة. وقد 
 حان الوقت ألن يندد المجتمع الدولي به على أفعاله هذت".

3/11/4114، 48عرب   
 
 ّر عقوبات راشقي الحجارةاإلسرائيلية تق الحكومة .07

صادقت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، على تعديل لقانون العقوبات بهدف تشديد  عبد الرؤوف أرناؤوط:
العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة على السيارات، حيس ينص التعديل على أنه ستتم زيادة 

عامًا على من  10جن لمدة بنود جديدة إلى قانون العقوبات ستسمح بفرض عقوبات أقصاها الس
 يرشق الحجارة أو أي غرض آ ر على السيارات. 

وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي في مستهل الجلسة األسبوعية للحكومة، أمس، عزمه على "االنتصار 
على راشقي الحجارة" في القدس، وقال: "لقد أمرت بتعزيز القوات المنتشرة في المدينة بشكل ملحو  

المزيد من الوسائل من أجل ضمان فرض أحكام القانون والن ام العام في عاصمة وبتزويدها ب
 إسرائيل. قد نجد أنفسنا في صراع مطول ونحن مصممون على االنتصار فيه".

مقدسيًا  111وتزامنت المصادقة على القانون وتهديدات نتنياهو مع إعالن الشرطة اإلسرائيلية اعتقال 
زنفيلد، الناطق باسم الشرطة اإلسرائيلية، "تم  الل نهاية األسبوع أيام وقال ميكي رو  10 الل 
مشتبهًا به في اضطرابات القدس، و الل األيام العشرة الماضية اعتقلت الشرطة  13اعتقال 

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة  مشتبهًا به في المدينة". 111اإلسرائيلية ما يزيد على 
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ت على من يلقي الحجارة واألغراض على سيارة فيما يفرض السجن السجن لمدة أقصاها عشر سنوا
 لمدة أقصاها عشرون سنة على من يقوم بذلك بقصد استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم لل طر. 
كما يعّرف مشروع القانون جريمة جديدة هي إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية 

رطة، وتكون أقصى عقوبة لمن يرتكب هذا األمر السجن لمدة للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الش
  مس سنوات.

وفي هذا الصدد قال نتنياهو، الذي أوعز في جلسات سابقة للحكومة اإلسرائيلية ولإجهزة األمنية 
اإلسرائيلية عقدت من أجل بحس رشق الحجارة التي اندلعت في القدس بدفع سن هذا القانون، 

الم ربين وراشقي الحجارة وضد هؤالء الذين يلقون الزجاجات الحارقة  "إسرائيل تعمل بحزم ضد
وأضاف، "سنسن قانونا أكثر صرامة في هذا األمر ونقوم بكل هذت اإلجراءات من أجل  والمفرقعات".

استعادة الهدوء واألمان إلى كل أنحاء القدس. لقد أمرت بتعزيز القوات المنتشرة في المدينة بشكل 
ها بالمزيد من الوسائل من أجل ضمان فرض أحكام القانون والن ام العام في ملحو  وبتزويد

 عاصمة إسرائيل".
3/1/4114، األيام، رام هللا  

 
 لـيـبـرمـان يـجـدد مهاجمة عباس .08

"األيام": جدد وزير ال ارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان مهاجمة الرئيس محمود عباس  –القدس 
وفي إشارته إلى رسالة تعزية وجهها الرئيس إلى عائلة الشهيد معتز  اإلرهاب".معتبرًا إيات "شريكًا في 

قال ليبرمان على صفحته في رفيسبوكز مساء أمس، إن الرسالة "تؤكد على أن أبو مازن  حجازي،
هو فعاًل شريك اإلرهابيين، باإلرهاب، وشريك القتلة"، معتبرًا أنه "بهذت الرسالة، فون عباس يدعم 

وأضاف ليبرمان، "أدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا  شجع المزيد من عمليات القتل".بوضوح وي
 ويهدد بالعنف". اإلسرائيلي-الرجل الذي يقود الصراع الفلسطيني 

3/1/4114، األيام، رام هللا  
 
 شخصيات إسرائيلية تطالب إسبانيا باالعتراف بفلسطين .09

وفكرية إسرائيلية البرلمان اإلسباني االعتراف  وديع عواودة: طالبت ش صيات سياسية-الناصرة
االعتراف بالدولة الفلسطينية. من  األوروبيةبفلسطين، وذلك في عريضة وقعوها تطالب البرلمانات 
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بين هذت الش صيات عشرة من الحاصلين على جائزة إسرائيل، ورئيس سابق للكنيست وبعض النواب 
 والمفكرين. واألدباءالسابقين 

يطالبونهم بدعم  اإلسبانيقادة البرلمان  إلىاع لهم في نهاية األسبوع أرسلوا نس ة وبعد اجتم
 .أياماالعتراف بفلسطين  الل النقاش الذي سيجريه البرلمان بعد عدة 

ومن بين الموقعين على البيان الحائز على جائزة نوبل البروفسور دانئيل كهانمان، ومن بين 
روفسور زئيف شطرنهال والبروفسور ابيشاي مرغليت، ورئيس الحائزين على جائزة إسرائيل الب

الكنيست السابق ابراهام بورغ، والنائبان السابقان يوسي سريد وران كوهين، والمستشار القانوني 
 إلىالسابق للحكومة المحامي مي ائيل بن يئير، والشاعرة اغي نشعول والممثل موشيه ابيغاي. وبادر 

 بق لوزارة ال ارجية الون ليئيل، والبروفسور عميرام غولدبلوم ونفتالي راز.البيان المدير العام السا
3/11/4114، القدس العربي، لندن  

 
 رئيس األركان اإلسرائيلي: الجبهة الشمالية على الحدود مع سوريا ولبنان قابلة لالنفجار .21

ة الشمالية إلسرائيل أركان الجيش اإلسرائيلي، بيني غانتس، إن الجبه قال رئيس :القدس ـ األناضول
واعتبر غانتس في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية،  ."قابلة لالنفجار" "الحدود مع سوريا ولبنان"

بعد تزايد  األ يرةرقعة التهديدات المحدقة بدولة إسرائيل اتسعت  الل السنوات “اليوم األحد، إن 
 ”.رلم يسمهمز في محيطها األعداء

اته بمناسبة تسليم قيادة المنطقة الشمالية للجنرال أفيف كو افي  لفا للميجر وقال غانتس في تصريح
إسرائيل تتعقب كل من يضمر لها الشر، ويسعى إلى النيل منها، وهي “جنرال يائير غوالن، إن 

 ”.جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة رلم يوضحهاز
حزب هللا ليس معنيا في هذت المرحلة “وعلى صعيد متصل، قال ضابط كبير بالجيش اإلسرائيلي إن 

وأضاف الضابط الكبير في تصريحات نقلتها إذاعة  ”.بفتح جبهة ضد إسرائيل على الحدود الشمالية
 األ يرةحركة حماس في الحرب  أسلوبالجيش اإلسرائيلي أنه من المتوقع أن يقوم حزب هللا بوتباع 

 لية مع إسرائيل.حرب مستقب أيواست دام المدنيين دروعا بشرية في 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية لم تكن منطلقا العتداءات ضد إسرائيل “وأوضح أن 

 ”.وذلك ب الف مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لن ام ببشار األسد
3/11/4114، القدس العربي، لندن  
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 اإلسرائيليةرئيس االستخبارات السابق كوخافي قائدا جديدا للمنطقة الشمالية  .20
" السابق الجنرال "افيف كو افي" أماناستلم قائد جهاز االست بارات العسكرية اإلسرائيلية ": بيت لحم

األحد "مهام منصبه الجديد قائدا للمنطقة العسكرية اإلسرائيلية الشمالية المسؤولة عن الحدود مع 
 لبنان وسوريا  لفا للجنرال" يائير غوالن".

"الجبهة الشمالية تقع هذت األيام في عين العاصفة الشرق إن  حفل التنصيب قال "كو افي"  اللو 
أوسطية بعد أن تحولت المنطقة نحو اإلسالم المتطرف والعنيف ما يعني إمكانية انضمام فاصل 
ومن مات " إرهابية " متطرفة أ رل إلى محور الشر الحالي المكون من إيران وحزب هللا ويمكن لهذت 

 ضع إسرائيل هدفا لهجماتها ".المن مات إن ت
4/11/4114، وكالة معا  اإلخبارية  

 
 مليون 23مليون لكن أصحاب "حق " الهجرة إلسرائيل  14عدد يهود العالم  .22

مليون يهودي لكن قد يصل عدد أصحاب  14يبلغ عدد اليهود المنتشرين في أرجاء العالم : بيت لحم
وفقا للمعطيات اإلحصائية  صاً مليون ش  13عودة" "حق الهجرة" إلسرائيل بناء على قانون "حق ال

تنشر رسميا يوم  أنومن المتوقع  اإللكتروني"لموقع " يديعوت احرونوت "  األحدالتي وصلت اليوم " 
 ".غد أمام مؤتمر " التهود " الذي ين مه معهد " فلير

عة العبرية " وصل عدد وقالت البروفيسور "سيرجو دال برغوال " من معهد اليهودية العصرية في الجام
 1013عما سجله عام  0:225بارتفاع نسبته 14،111،300إلى  1014يهود العالم مطلع عام 

ذا أضيف لهؤالء األش اص الذين ولدوا ألب يهودي لكنهم ال يعتبرون يهودا يرتفع هذا العدد   إلىوا 
يهودية المشمولين  ومع هؤالء الذين يعتبرون الجيل الثالس لش ص يهودي أو امرأة 13،132،350

ماليين ممن يعتبرون  6مليون ما يعني أن  11،611،500 إلىبقانون " حق العودة " يرتفع العدد 
وفقا للشريعة اليهودية من غير اليهود يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل واإلقامة فيها ونيل جنسيتها من 

 باب قانون " حق العودة ".
4/11/4114، وكالة معا  اإلخبارية  
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 هم روس لم ُيعترف بيهوديتهم "إسرائيل"ثلث المهاجرين من : هآرتس .23
في شؤون الهجرة إن حوالي ثلس المواطنين اإلسرائيليين الذين يهاجرون من  يقال  بير إسرائيل

إسرائيل هم من الذين كانوا قد هاجروا إليها من دول االتحاد السوفييتي السابق، ولم تعترف السلطات 
 بيهوديتهم.

لت صحيفة "هآرتس"، اليوم االثنين، عن مستشار الوكالة اليهودية، يوغاف كيرسنتي، قوله  الل ونق
 15،600مؤتمر إسرائيل واليهود في العالم، عقد في الكنيست األسبوع الماضي، إن أكثر من ثلس ال

هم تعرفهم دائرة اإلحصاء المركزية على أن 1011إسرائيلي الذين هاجروا من البالد في العام 
"يفتقرون لدين"، وهو مصطلح يتطرق إلى المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي السابق، الذين كانوا 
يستحقون الحصول على الجنسية اإلسرائيلية بموجب "قانون العودة" لليهود، ولكن السلطات 

 اإلسرائيلية ال تعتبرهم يهود.
جات متواصل في السنوات األ يرة، مشيرا وتابع أن أعداد المهاجرين الروس من إسرائيل تعبر عن ات

 ألفا. 150 – 100إلى أن عدد الذين يعرفون كمن "يفتقرون لدين" يتراوح ما بين 
ألف إسرائيلي يعيشون  ارج البالد، وغالبيتهم الع مى  350وتفيد معطيات البنك الدولي بأن نحو 

األش اص الذي ولدوا في إسرائيل،  في أميركا الشمالية. لكن كيرسنتي قال إن هذا العدد يتطرق إلى
 ولذلك فونه يقلل من حجم  اهرة الهجرة من إسرائيل.

 – 500ووفقا لحسابات كيرسنتي فون عدد اإلسرائيليين الذين يعيشون  ارج البالد يتراوح ما بين 
ألفا، وهذت المعطيات قريبة من معطيات دائرة اإلحصاء المركزية. كذلك فون هذت األرقام ال  550

ألف مواطن عربي هاجروا من  100تشمل أوالد المهاجرين الذين ولدوا  ارج إسرائيل، لكنها تشمل 
 إسرائيل.

3/11/4114، 48عرب   
 
 مفتش الشرطة اإلسرائيلية يهّدد: قـد نغلـق الـمسجـد األقصى مجددا   .24

مسجد األقصى "األيام": لوح المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية يوحنان دانينو بوغالق ال -القدس 
مجددًا في حال تم تجاوز ال طوط الحمراء على حد وصفه، دون تحديد ماهية هذت ال طوط الحمراء 

، إن إغالق أمسوقال دانينو،  الل جلسة  اصة عقدتها لجنة الدا لية البرلمانية اإلسرائيلية  هذت.
الشرطة لن تتردد في المسجد غداة محاولة اغتيال الناشط اليميني يهودا غليك جاء للتوضيح أن 

ولفت إلى أن الوضع القائم في المسجد لن يتغير  ات اذ هذا اإلجراء عند تجاوز ال طوط الحمراء.
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وأشار دانينو إلى أن ان فاضًا طرأ في اآلونة األ يرة  بما في ذلك زيارات غير المسلمين إلى باحاته.
رل الم لة بالن ام العام في القدس حوادس إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة واألعمال األ  على

 الشرقية.
الشرطة تقيم قناة حوار مع وجهاء الوسطين اليهودي والعربي في القدس  أنوذكر في هذا الصدد 

 بهدف احتواء أعمال العنف.
"الشرطة والجهاز القضائي  أنوبدورها، رأت رئيسة اللجنة الدا لية البرلمانية اإلسرائيلية ميري ريغف 

 على حد وصفها. احتواء أعمال الشغب في القدس" عاجزان عن
وحضر اجتماع اللجنة رئيس بلدية القدس الغربية نير بركات ونائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي 

أعضاء  إلىموشيه فيغلين وممثل عن مكتب المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، باإلضافة 
 والتي أدارت الجلسة. كنيست آ رين على رأسهم ميري ريغيف رئيس اللجنة

وقال بركات في كلمته: "إنه يرفض ش صيًا بشكل تام  طة "الوضع القائم" في المسجد األقصى، 
شرط، شريطة أن ال ي رق ذلك "الوضع  أوليه دون قيد إلكنه يدعم حق اليهود في الصالة والصعود 

 مل به.القائم"  شية تفّجر الجو اإلقليمي، داعيًا الجميع الحفا  عليه والع
ما يجري على األرض في المسجد األقصى جراء "صعود اليهود" إليه، في إشارة  إلىوتطرق بركات 

االحتالل، وقال: "إن  وأذرعمن سّماهم "المرابطين والمرابطات" الذين يتصدون القتحامات اليهود  إلى
، وطالب الشرطة زيارته األ يرة لجبل الهيكل رالمسجد األقصىز أ هرت حجم ال طر القائم هناك"

بالضرب بيد من حديد كل من يحاول "إثارة أعمال الشغب والعنف" في المسجد األقصى والحفا  
 على استمرارية "زيارات اليهود إليه"، على حد قوله.

أن ارتفاعًا بات ملحو ًا في منسوب اعتداءات المصلين ومن سّماهم  إلىوأوضح قائد الشرطة 
عناصر شرطة االحتالل في المسجد األقصى من  الل إلقاء الحجارة  "المرابطين والمرابطات" على

انه تم تشكيل وحدة  اصة لبحس  اهرة المفرقعات وكيفية التعامل معها،  إلىوالمفرقعات، مشيرًا 
 مؤكدًا أنه سينجح في وأدها.

3/11/4114، األيام، رام هللا  
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 هود بالصالة فيهعريضة للمطالبة بطرد "المتمردين العرب" والسماح للي .25
يقوم ناشطون يهود بجمع تواقيع على "عريضة" تحمل عنوان  :عيسى الشرباتي–القدس المحتلة 

اتجات حسم معركة  اإلسرائيلي" في محاولة لحشد الراي العام اإلسرائيلي"سنرجع جبل الهيكل للشعب 
 يه.والسماح لليهود بالصالة ف األقصىالقدس من  الل فرض السيطرة على المسجد 

تفرض قيودا على د ول المواطنين اليهود بينما تسمح  إسرائيلشرطة  إنوجاء في تلك العريضة " 
يلعبون الكرة ويقيمون الموائد والوالئم والمهرجانات  وأطفالهمللعرب والمسلمين بالد ول والصالة والنوم 

 صى".األقالمسجد  إلىعشر بابا يؤدي  أحدومن  األسبوع أيامطيلة  واالحتفاالت،
3/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 واألردن "إسرائيل"معاريف: عالقات سرية قديمة بين  .26

كشفت صحيفة معاريف عن عالقات سرية مباشرة تربط الملك األردني الراحل الملك حسين بجهاز 
 ي بينهما.الموساد اإلسرائيلي، مؤكدة استمرار العالقات بين الطرفين رغم الفشل في تحقيق سالم حقيق

وقالت الصحيفة إن عالقات سرية جمعت بين إسرائيل واألردن قبل قيام الدولة بثالثة عقود، تبع ذلك 
ربطت الملك األردني الراحل الملك حسين بالموساد اإلسرائيلي منذ  باالستراتيجيةعالقات وصفتها 

 أكثر من نصف قرن.
حد أهم الصحفيين ومحللي األمن القومي وقال الكاتب بالصحيفة يوسي ميلمان الذي يوصف بأنه أ

 -يقول إنه كان شاهدا عليها-اإلسرائيلي إن إسرائيل أنقذت حياة الملك حسين عدة مرات، إحداها 
كانت بداية لمواجهة سوريا حين استجابت إسرائيل لمساعدته بتركيز قوات من الجيش مكنته من 

 .1630ي سبتمبر/أيلول مهاجمة سوريا التي كانت تنوي مساعدة الفلسطينيين ف
وبعد اقتباسه أقواال لوزير الدفاع موشيه يعلون بشأن أهمية هذا التحالف، يضيف الكاتب أن يعلون لم 
يفصل جوهر هذا التحالف السري "الذي كان تعاونا أمنيا ومعلوماتيا متواصال"، مضيفا أنه "في عدة 

مشتركون ال سيما المن مات اإلرهابية مناسبات تم تبادل المعلومات والنشاطات ضد من هم أعداء 
 الفلسطينية وحزب هللا".

وتحدس الكاتب عن كثير من االتصاالت واللقاءات السياسية قبل توقيع اتفاق السالم قبل عشرين 
يعتبر الموساد هو المسؤول الوحيد عن العالقات بين الدولتين، واصفا  1623عاما، مؤكدا أنه منذ 

 في بأنه الش صية األكثر تميزا في العالقة بين الموساد والملك.رئيس الموساد أفرايم هلي
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وتحدس الكاتب عن مائتي ساعة من المكالمات أو المحادثات للملك مع الزعماء اإلسرائيليين، وأن 
رؤساء الموساد أحبوا االلتقاء مع الملك وهو ما تم في مقر الموساد بوسرائيل وفي قصر الملك في 

 ملكي في ميناء العقبة وبمنازل  اصة في لندن وباريس.عمان وعلى القارب ال
وي لص ميلمان إلى أنه بعد تحطم الحلم بسالم حقيقي ومثمر تبقى العالقات السرية بين أجهزة 

 األمن واالست بارات لكلتا الدولتين والتي كانت موجودة أصال.
ط دولي شديد من في ملف الوضع المتوتر في القدس، ذكرت صحيفة هآرتس أنه في أعقاب ضغ

الواليات المتحدة واألردن لوقف التصعيد على الحرم القدسي نشر نتنياهو أمس السبت بيانا استثنائيا 
 دعا فيه كل النواب للعمل على تهدئة ال واطر.

4/11/4114، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 وزير إسرائيلي: سنبني الهيكل على أنقاض "األقصى" .27

ات على إعالن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أنه لن بعد ساع: صالح النعامي -غزة 
يغير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، أكد وزير بارز في حكومته أن الهيكل سيتم بناؤت على 

وقال وزير "اإلسكان"، أوري أرئيل، إن "إسرائيل" ال يمكنها الحفا  على  أنقاض المسجد األقصى.
وفي  لمسجد األقصى، الذي زعم بأنه مقام على "أكثر األماكن قدسية إلسرائيل".الوضع القائم في ا

مقابلة له مع راديو "كول برمات"، التابع لحركة "شاس"، مساء األحد، أعاد أرئيل لإذهان المزاعم 
 الدينية اليهودية التي تعتبر إعادة بناء الهيكل هو أهم فرائض التوراة، وأنه مقدمة لتحقق "ال الص"

وعبر أرئيل عن تفاؤله أن تفضي نتائج االنت ابات التشريعية المقبلة في الكيان الصهيوني  لليهود.
عن تغيير الواقع السياسي، بحيس يسمح بات اذ قرار بوقامة الهيكل الثالس، مشددا على أن الحكومات 

الصهاينة تؤيد  اإلسرائيلية يجب أن تراعي توجهات الرأي العام، مؤكدا أن األغلبية الساحقة من
 الشروع في تدشين الهيكل.

3/11/4114، "41موقع "عربي   
 
 استجابة لرغبة جمهورها "األقصى"ستهدم  "إسرائيل"مفكر يهودي:  .28

توقع مفكر يهودي بارز أن تقدم "إسرائيل" على تدمير المسجد األقصى من أجل السماح ببناء 
قال نشرت موقع صحيفة "هارتس"، مساء األحد، ولم يستبعد روجل ألفير، في م "الهيكل" على أنقاضه.
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أن تقدم الحكومة اإلسرائيلية التي ستشكل بعد االنت ابات المقبلة على ات اذ هذا القرار على اعتبار 
 أنه يتماشى مع توجهات ورغبة مع م الجمهور اإلسرائيلي.

الشهيد الفلسطيني،  ونوت ألفير إلى أن الحا ام يهودا غليك، الذي تعرض لمحاولة اغتيال على يد
معتز حجازي، الذي يطالب ببناء الهيكل على أنقاض المسجد األقصى يمثل اإلجماع اإلسرائيلي 

 بشأن الموقف من مستقبل المسجد األقصى.
وأوضح ألفير أن غليك قال قبل دقائق من تعرضه لمحاولة االغتيال: "إنني أتعمد ترك هاتفي النقال 

رن يوما لي برني أحدهم أن الحكومة اإلسرائيلية أصدرت تصريحا بوعادة مفتوحا، ألنني متأكد أنه سي
 بناء الهيكل".

وأشار ألفير إلى نتائج االستطالع الذي أجرات "المركز اإلسرائيلي للديمقراطية" مؤ را، الذي دلل على 
ق ما من اليهود في "إسرائيل" يؤمنون بأنهم يمثلون "الشعب الم تار"، وأنه يتوجب تطبي %30أن 

 جاء في التوراة من فرائض، وضمنها إعادة بناء الهيكل، على الرغم من أغلبيتهم من العلمانيين.
وشدد ألفير على أن معطيات االستطالع تعكس حدة التطرف الديني الذي يتسم به اليهود، مشيرا 

وع أن اليهودي "غير المتدين" يمثل تهديدا للمشر  1006من اليهود أكدوا عام  %34إلى أن 
 اإلسرائيلي، متوقعا أن تكون النسبة قد زادت بشكل كبير.

3/11/4114، "41موقع "عربي   
 
 "يديعوت احرونوت: االحتالل يوافق على إقامة فرع لـ "كوكا كوال" في منطقة "كارني .29

ز النقاب عن أن 1/11كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم األحد ر: الناصرة
نية لسلطات االحتالل وافقت على إقامة مصنع ض م لشركة "كوكا كوال" في قطاع غزة، الجهات األم

والذي من شأنه أن يوفر في مراحله األولى المئات من الو ائف للعمال، على أن يوفر الحقا حوالي 
 آالف مكان عمل. 3

فلسطينيين لما المبادرين ال أحدوأوضحت الصحيفة، أن الطلب إلقامة هذا المصنع تقّدم به مؤ را 
يسمى بمنسق شؤون المناطق في وزارة جيش االحتالل، الذي قام بدورت بتحويله للجهات ذات 
اال تصاص، حيس تمت المصادقة على إقامة المصنع بعد تمرير الطلب ووجهة ن ر 

أن المصنع سيعقام في المنطقة  الصحيفة إلىوأشارت  اال تصاصيين إلى وزير جيش االحتالل.
 أشهر من اآلن. 2"كارني"، وان إقامته ستستكمل بعد  المسماةالصناعية 

4/11/4114، قدس برس  
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 : االحتالل يصعد مالحقته للنواب العرب في "الكنيست""الناطق اإلعالمي باسم كتلة "التجمع .31

اعتبر الناطق اإلعالمي باسم كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي" في البرلمان اإلسرائيلي : الناصرة
يست" سامي العلي، أن قرار النيابة اإلسرائيلية تقديم الئحة اتهام ضد النائب حنين الزعبي وقرار "الكن

أشهر، يعد دلياًل على نهج المالحقات السياسية التي يتعرض  2إبعادها عن جلسات "الكنيست" لمدة 
 لها المواطنين العرب دا ل ال ط األ ضر وب اصة النواب منهم.

ز، "المالحقات التي 11|1ات  اصة لـ "قدس برس" أدلى بها اليوم األحد روقال العلي في تصريح
تتعرض لها الزعبي والنواب العرب في الكنيست لن تثنيهم عن القيام بواجبهم، وستكشف ارتباك 
سلطات االحتالل من الصوت العربي الذي يناضل ضد سياسات القمع واإلرهاب اإلسرائيلي، كما 

 سياسات العنصرية والتطرف ضد الشعب الفلسطيني"، على حد تقديرت.أنها تكشف مدل تصاعد ال
4/11/4114، قدس برس  

 
 بالرصاص وعشرات بالغاز على حاجز قلنديا خالل مسيرة نصرة لألقصى جريحا   عشرون .30

بالرصــــاص الحــــي والمعــــدني  فلســــطينياً  مواطنــــاً  10أصــــيب أكثــــر مــــن  :وفــــا ،نائــــل موســــى –رام هللا 
قمـع قـوات االحـتالل المتمركـزة علـى حـاجز قلنـديا  إثـرت ا تناق شديد بالغاز، المغلف وعشرات بحاال

 العسكري شمال القدس أمس مسيرة شعبية سلمية  رجت نصرة للقدس واألقصى.
 3/11/4114 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في الضفة الغربية فلسطينيا   14االحتالل يعتقل  .32

من عدة مناطق في الضـفة الغربيـة، الليلـة الماضـية،  طينياً فلس 14اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
وقـال النــاطق باســم جــيش االحـتالل فــي بيــان، صـباح اليــوم، إن قــوات الجــيش  بـزعم أنهــم "مطلوبــون".

مــــن مــــدن وقــــرل فلســــطينية هــــي: رام هللا، ال ليــــل، الجلمــــة، رفيــــديا رنــــابلسز،  فلســــطينياً  14اعتقلــــت 
وأضـــاف البيـــان أن أربعـــة مـــن  ين، بيـــت أولـــى، أبـــو ديـــس وحورســـا.جمـــاعين، المزرعـــة القبليـــة، نعـــال

 المعتقلــين مشــتبهين بالمشــاركة فــي مواجهــات مــع قــوات االحــتالل ومســتوطنين  ــالل األيــام األ يــرة.
 ونقلت قوات االحتالل المعتقلين إلى معتقالت بهدف إجراء تحقيقات معهم. 
 3/11/4114 ،48عرب  
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 وحدة استيطانية في شعفاط 660نتنياهو يوعز بإقرار بناء  .33
القدس: قالت مصادر إسرائيلية، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعـز بعقـد جلسـة للجنـة 

وحـــدة اســـتيطانية فـــي مســـتوطنة ررامـــات  220، إلقـــرار بنـــاء األحـــد الت طـــيط والبنـــاء اإلســـرائيلية يـــوم
 شلوموز المقامة على أراضي شعفاط في شرقي القدس.

نتنياهو أوعز األسبوع الماضي ببناء  فتت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، ليلة أمس، إلى أنول
وحـــدة اســـتيطانية فـــي مســـتوطنة رهـــار حومـــاتز  400وحـــدة اســـتيطانية فـــي ررامـــات شـــلوموز و 220

 غنيم، جنوب القدس. أبوالمقامة على أراضي جبل 
 3/11/4114 ،األيام، رام هللا

 
 وحدات استيطانية بالقدس في تشرين األول/ أكتوبر 2610تعلن بناء  "إسرائيل" .34

وحـدات  1210قالت الهيئة اإلسالمية والمسيحية لنصرة القدس إن "إسرائيل" أعلنـت بنـاء : كوناوكالة 
وذكـرت الهيئــة فــي  أكتــوبر/ الماضــي. /شــرقية القــدس  ـالل شــهر تشـرين األول جديــدة فـي اسـتيطانية

رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو أصــدر أمــرًا ببنــاء ألــف وحــدة اســتيطانية فــي  تقريــر صــادر عنهــا أن
شـرقي القـدس والضـفة الغربيـة، وذكــر التقريـر أن الجرافـات اإلسـرائيلية هــدمت ثالثـة منـازل سـكنية فــي 

 شرقي القدس.
عبـــد أكتـــوبر همـــا  /وأضـــاف أن جـــيش الحـــرب اإلســـرائيلي قتـــل فلســـطينيين  ـــالل شـــهر تشـــرين األول

 عامًاز من بلدة سلوان، ومعتز حجازي من حي الثوري. 11الشلودي ر نمالرح
وحـــول آ ـــر التطـــورات فـــي المســـجد األقصـــى المبـــارك، أوضـــح التقريـــر أنـــه تـــم إغـــالق المســـجد للمـــرة 
األولى في تاريخ فلسطين، فضاًل عن منع "إسرائيل" الفلسطينيين من د وله ومنع رفع األذان، وأشـار 

رفـــًا يهوديـــًا المســـجد األقصـــى مـــنهم رئـــيس بلديـــة "إســـرائيل" فـــي القـــدس نيـــر متط 1355إلـــى اقتحـــام 
 بركات، إضافة إلى إصدار قرار إبعاد أربعة مقدسيين.

 3/11/4114 ،الخليج، الشارقة
 
 تشرين األول/ أكتوبرخالل  مّرة 61االحتالل يمنع أذان الحرم اإلبراهيمي  .35

ة أمـــس، إن ســـلطات االحـــتالل منعـــت فـــي الشـــهر قالـــت األوقـــاف فـــي مدينـــة ال ليـــل المحتلـــ: الناصـــرة
مّرة، بحجة إزعـاج قطعـان المسـتوطنين فـي القسـم  21الشريف  اإلبراهيميالمنصرم، اآلذان في الحرم 
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المغتصب من الحرم، في األعياد اليهودية، متجاهلين مشاعر المسلمين والمواثيـق الدوليـة التـي أقـرت 
 حرية العبادة. 

 3/11/4114 ،الغد، عّمان
 
 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين الشهر الماضي 131االحتالل أصدر  .36

أفــاد نــادي األســير الفلســطيني بــأن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلية أصــدرت  ــالل شــهر تشــرين أول/ 
فــي  ،وأوضــح أمــر اعتقــال إداري جديــد بحــق مــواطنين فلســطينيين. 131أكتــوبر الماضــي، مــا يقــارب 

أســـيرًا  550عـــداد المعتقلـــين اإلداريـــين فـــي ســـجون االحـــتالل تجـــاوزت بيـــان صـــحفي يـــوم األحـــد، أن أ 
وأشـار إلـى أن عـدد مـن أعصـدر  فلسطينيًا، موزعين على ثالثة سجون هي "عوفر"، "النقب" و"مجـدو".

مـواطن فلسـطيني، فـي  34االحتالل بحقهم أوامر اعتقال إداري ألول مرة  الل الشهر الماضي، بلـغ 
ولفـت إلـى أن عـدد نـواب المجلـس التشـريعي الفلسـطيني  آ ـرين. 63عتقال لــ حين تم تمديد فترات اال

 .3الذين مدد االحتالل اعتقالهم إداريًا يبلغ 
 4/11/4114 ،ون الينأفلسطين 

 
 انتهاكا  إسرائيليا  بحق الصحفيين خالل الشهر الماضي 17تقرير:  .37

تصــاعد انتهاكــات واعتــداءات  إلــى تقريــر نشــرت التجمــع اإلعالمــي الشــبابي الفلســطيني أشــار :ال ليــل
/ علـــى الصـــحفيين ووســـائل اإلعـــالم الفلســـطينية  ـــالل شـــهر تشـــرين أول اإلســـرائيليقـــوات االحـــتالل 

ن أوبــــين التقريــــر الـــذي تلقتــــه "قــــدس بــــرس" بــــ ســــرائيليًا.إانتهاكـــًا  13أكتـــوبر الماضــــي، حيــــس ســــجل 
صــابة صــحفيين  2اعتــداءات االحــتالل  ــالل الشــهر المنصــرم شــملت اعتقــال واحتجــاز  صــحفيين وا 

وصحفيات ومنعهم من التغطية  الل عمليات االحتالل العدوانية فـي منـاطق الضـفة الغربيـة والقـدس 
 المحتلة.

فيمـا عـادت االنتهاكـات الدا ليـة الفلســطينية للتصـاعد فـي  ـل اعتقــال واسـتدعاء عـدد مـن الصــحفيين 
 انتهاكـات. 10بيـة، حيـس تـم رصـد أكثـر مـن الفلسطينيين على أيـدي األجهـزة األمنيـة فـي الضـفة الغر 
الفلســــطينية بالضــــفة سياســــة  األمنيـــة األجهــــزةواســـتهجن التجمــــع الشــــبابي مــــا اعتبـــرت عــــودة وتصــــعيد 

االعتقــــال واالســــتدعاء وتقييــــد حريــــة الــــرأي والتعبيــــر مؤكــــدًا علــــى ضــــرورة وقــــف مالحقــــة الصــــحفيين 
 والناشطين على مواقع التواصل االجتماعي.

 4/11/4114قدس برس، 



 
 
 

 

 
           31ص                                     3383 العدد:    3/11/4114 االثنين التاريخ:

 

 
 2000 سنةفلسطينيا  منذ  صحفيا   39تقرير: االحتالل قتل  .38

 إفــالت"مــدل" عــن قلقــه مــن اســتمرار  اإلعالميــةعــرب المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات أ  :ال ليــل
التي قال بأنها ارتكبت جرائم  اإلسرائيليالمعتدين على الصحفيين من العقاب و اصة قوات االحتالل 

على قطاع غـزة  ـالل شـهري تمـوز وأب  األ يرعدوانها  أثناء في يين الفلسطينيينكبيرة بحق الصحف
 الماضيين.

ن قــوات إ ،1/11يــوم األحــد  مــدير عــام المركــز فــي بيــان تلقتــه "قــدس بــرس" ،وقــال موســى الريمــاوي
 1003منـذ بدايـة عـام  نالفلسـطينييوجريمة ضـد الصـحفيين  انتهاكاً  630كثر من أاالحتالل ارتكبت 

ارتكبتها قوات  انتهاكاً  150، في حين تم رصد وتوثيق اكثر من 1014اية منتصف العام الحالي ولغ
على قطاع غزة دون أن يحاسب احد من المعتدين  اصة  األ ير الل عدوانها  اإلسرائيلياالحتالل 

طلـع ، حيـس بلـغ عـدد الـذين قتلـوا منـذ ماإلعـالمالمتورطين منهم في جرائم قتل صحفيين وعاملين فـي 
 .                  إعالمياً  وعامالً  صحافياً  36األلفية الحالية في األراضي الفلسطينية الذين بلغ عددهم 

ال ينســي االنتهاكــات الفلســطينية التــي وصــلت  اإلســرائيليةوأكــد الريمــاوي أن الحــديس عــن االنتهاكــات 
 .1014من العام الحالي  األولولغاية النصف  1003منذ بداية عام  انتهاكاً  533 إلى

 4/11/4114قدس برس، 
 
 يوما   45رائد موسى المضرب عن الطعام منذ  األسير"عوفر" تؤجل النظر في استئناف  .39

ية امـــس الن ـــر فـــي اســـتئناف تقـــدم بـــه محـــامون عـــن إســـرائيلأجلـــت محكمـــة  :حنـــين دانيـــال -رام هللا 
المتحدثـة باسـم  أفـادتز، حسب مـا اماً ع 35رائد موسى ر  يوماً  45األسير المضرب عن الطعام منذ 

مستشـفى بـرزالي اإلسـرائيلي  إلـىرائـد نقـل  إنسـراحنة. وقالـت سـراحنة  أمانيالفلسطيني  األسيرنادي 
 المحكمة اإلسرائيلية اليوم في معسكر عوفر. إلى إحضارتلتردي وضعه الصحي، وتعذر 

تشــرين  أوائــل، األ يــرقــرار تمديــدت بطلــب اســتئناف علــى  األســيروتقــدمت الوحــدة القانونيــة فــي نــادي 
 مس.أ البت في االستئناف الذي كان مقرراً  أرجأتالمحكمة  أنالماضي، غير  األول

 3/11/4114 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 مؤسسة حقوقية تحذر من انفجار وشيك في السجون اإلسرائيلية .41
ســرائيلية فــي أي وقــت بفعــل حــذرت مؤسســة حقوقيــة مــن انفجــار وشــيك قــد تشــهدت الســجون اإل: غــزة

وعددت جمعية "واعـد" لإسـرل والمحـررين فـي  تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة بحق األسرل.
بـ: االقتحامات، تفتيش غرف األسرل في  األسرلاالنتهاكات بحق  1/11بيان صدر عنها يوم األحد 

لصــحة األســرل، إضــافة إلــى اإلهمــال جـنح الليــل، تركيــب أجهــزة تفتــيش إلكترونيــة تســبب ضـررا بالغــا 
 الطبــي ال طيــر الــذي يعانيــه عشــرات األســرل المرضــى و اصــة المرضــى فــي عيــادة ســجن الرملــة.

علــى تصــاعد  مــن قبــل الحركــة األســيرة رداً  ملحو ــاً  وبينــت "واعــد" أن األيــام المقبلــة قــد تشــهد تصــعيداً 
يـــدي أمـــام كـــل محـــاوالت النيـــل مـــن الهجمـــات بحقهـــم، مشـــيرة إلـــى أن األســـرل لـــن يقفـــوا مكتـــوفي األ

رادتهم.  صمودهم وا 
 4/11/4114قدس برس، 

 
 "الميزان": عزل غزة واالعتداءات على القدس يدفع بالمنطقة إلى صراع مسلح .40

حذر مركز الميزان لحقوق اإلنسان من تتفاقم معاناة المدنيين في قطـاع غـزة، بسـبب اسـتمرار وتشـديد 
د أن أعلنت سلطات المصرية واإلسرائيلية إغـالق كافـة معـابر الحصار المفروض على قطاع غزة، بع

للقطــاع "يصــبح ســكان  اإلغــالقفــي تقريــر لــه يــوم األحــد، إنــه بهــذا  ،وقــال مركــز الميــزان قطــاع غــزة.
القطــاع محاصــرين ومعــزولين بمــا فــي ذلــك المرضــى وغيــرهم مــن الحــاالت اإلنســانية، باإلضــافة إلــى 

قامــاتهم فــي العــالقين ممــن قــدموا لزيــارة القطــ اع ويتهــدد اإلغــالق مســتقبلهم حيــس ســيفقدون أعمــالهم وا 
الدول التي قدموا منها، باإلضافة إلى حرمان الطلبة من العودة إلى جامعـاتهم  ـارج القطـاع، كمـا أن 
هنــاك مئــات العــالقين ممــن غــادروا قطــاع غــزة لعمــل أو لعــالج أو ألســباب أ ــرل، ولــم يعــد بمقــدورهم 

 إلغالق الشامل والمشدد الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي".العودة إليه بسبب ا
مركـــز الميـــزان لحقـــوق اإلنســـان إذ يعبـــر عـــن اســـتنكارت الشـــديد الســـتمرار جريمـــة  أنالبيـــان  وأضـــاف

العقاب الجماعي التي يمثل الحصار المفروض علـى قطـاع غـزة أبشـع صـورها، فونـه يـرل فـي مجمـل 
االحتالل سواء فـي قطـاع غـزة أو مدينـة القـدس عوامـل تـدفع بالمنطقـة االنتهاكات التي تفرضها قوات 

 إلى آتون العنف والصراع المسلح من جديد.
 4/11/4114 ،الين أونفلسطين 
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 : سنقاطع الكنيست48"كفاح".. حركة جديدة لفلسطينيي  .42
نــة الناصــرة، عقـدت الحركــة الوطنيــة الفلسـطينية فــي الــدا ل، "كفـاح"، الســبت، مؤتمرهــا التأسيسـي بمدي

الحكيم جمال  ، وافتتح المؤتمر أعماله ببرقية من عبد43بحضور مندوبي المؤتمر من كل مناطق الـ 
وتضـــمن رســـائل وبرقيـــات تهنئـــة مـــن عـــدد مـــن الش صـــيات العربيـــة والفلســـطينية مثـــل  الناصـــر. عبـــد

المطــران حمــدين صــباحي، وعضــو المكتــب السيســي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، ليلــى  الــد، و 
عطـــا هللا حنـــا، والمفكـــر العربـــي اللبنـــاني معـــن بشـــور، وعميـــد األســـرل العـــرب، األســـير كـــريم يـــونس، 

 برسالة بعس بها من دا ل السجون اإلسرائيلية.
وقال األسير المحرر، المنسق اإلعالمي للحركة، أيمـن حـاج يحيـى، فـي اتصـال مـع "المصـري اليـوم" 

ر وجيشــها  ــط أحمـر"، و"مــا يميــز حركــة كفــاح وفــق ن امهــا مـن الناصــرة، إن "كفــاح" تــؤمن أن "مصــ
الدا لي أنها تمنح حق العضوية لكل فلسطيني أينما كان، ولكل عربي أينما كان"، وأضاف: "الحركـة 
لــن تشــارك وال بــأي شــكل مــن األشــكال بانت ابــات الكنيســت اإلســرائيلي، ولــن تكــون جــزًءا مــن ن ــام 

 كفاح الشعبي بكل أشكاله لتحقيق حقوق شعبنا".سياسي إسرائيلي، وسنعتمد أسلوب ال
وعــــرض عضــــو اللجنــــة التأسيســــية، األســــير المحــــرر غســــان عثاملــــة، ورقــــة تل ــــص مواقــــف الحركــــة 

أن "كفـاح" "تنحـاز إلـى معسـكر ومحـور المقاومـة وتصـطف فـي قلبـه  بم تلف القضايا العربيـة، مؤكـداً 
لعمليـــة"، وأكـــد فـــي  تـــام كلمتـــه أن "مصـــر اإلســـرائيلي واألن مـــة ا -فـــي مواجهـــات المحـــور األمريكـــي

العروبة هي زعيمة األمة العربيـة دون منـازع، وبـالرغم مـن أنهـا لـم تصـل بعـد إلـى حالـة االسـتقرار إال 
أنهــا تحــارب علــى جبهتــين بمواجهــة الفلــول وقــول اإلرهــاب"، وأضــاف: "نتمنــى لمصــر أن تعــود لتأ ــذ 

 ية".دورها المركزي والطبيعي في قيادة األمة العرب
وهاجمــت الحركــة فــي بيانهــا التأسيســي العمــل البرلمــاني للحركــات الفلســطينية بالــدا ل فــي الكنيســت 

في السنوات األ يرة أثبتت  اإلسرائيلي، وقالت: "إن هذت األدوات وعلى رأسها العمل البرلماني وتحديداً 
ريغ الطاقات ال أكثـر، ال مغنم ومجرد مساحة وهمية لتف عدم جدواها وعدم نجاعتها، فأصبحت م سراً 

المستفيد األول منها الدولة العبرية بتجميـل صـورتها أمـام العـالم، ولتفريـغ النضـال الـوطني مـن محتـوات 
 ومن جدوات".

 4/11/4114 ،المصري اليوم، القاهرة
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 حول حرية التعبير تستثني العرب يةمؤتمرات أكاديمية إسرائيل .43
، ، اليــوم االثنــين وغــداً "إســرائيل"ام ومــدارس اإلعــالم فــي تعقــد من مــة الصــحافيين وهيئــة رؤســاء أقســ

مــؤتمرات فــي جميــع المؤسســات التعليميــة التــي تــدرس موضــوع اإلعــالم، حــول موضــوع حريــة التعبيــر 
وسيشــــارك فــــي هــــذت المــــؤتمرات بــــاحثون وصــــحافيون  والم ــــاطر الناجمــــة عــــن ذلــــك. "إســــرائيل"فــــي 

روا أمـــس عـــن غضـــبهم بســـبب عـــدم وجـــود أي وناشـــطون اجتمـــاعيون، لكـــن نشـــطاء اجتمـــاعيين عبـــ
متحدس عربي في كل هذت المؤتمرات. وبعد توجه صحافيين إلى من مة الصحافيين، ادعت المن مة 

 أنه تم ارتكاب  طأ وأنه ستتم دعوة متحدثين عرب إلى هذت المؤتمرات.
 نا مــن أن نقاشــاً وقالــت حركــة "شــراكة"، التــي تــدفع المســاواة بــين اليهــود والعــرب، فــي بيــان إنــه "دهشــ

يتناول المس بحريـة التعبيـر فـي  ـل أحـداس الصـيف الماضـي وعمليـة الجـرف الصـامد العسـكرية، لـم 
يجد المن مون أنه من الصواب دعوة متحدثين من مجموعة األقلية التي كانت في مركز المعضـالت 

ضـــا ال تمـــنح منبـــرا العامـــة فـــي هـــذا الموضـــوع. وهـــذت الصـــورة الم زيـــة، التـــي فيهـــا الجهـــات النقديـــة أي
ألصــوات مــن المجتمــع العربــي، تســهم فــي زيــادة تــدهور الواقــع الــذي فيــه حريــة تعبيــر األقليــة موجــودة 

 تحت تهديد متواصل".
ــــي  ــــاب متحــــدثين عــــرب ف ــــأن "االنتقــــادات حــــول غي ــــراف ب ــــى االعت واضــــطرت من مــــة الصــــحفيين إل

ال يــدور عــن إقصــاء متعمــد".  المــؤتمرات هــي انتقــادات صــحيحة"، لكــن المن مــة زعمــت أن "الحــديس
 وقالت المن مة إنه في أعقاب االنتقادات تم ضم متحدثين عرب إلى هذت المؤتمرات. 

 3/11/4114 ،48عرب 
 
 عشرات األنفاق اكُتشفت خالل إخالء الشريط الحدودي مع غزة"الحياة":  .44

وبين، المنعقد طلبت مصر أمس من مجلس الجامعة العربية على مستول المند: الحياة –القاهرة 
حاليًا برئاسة موريتانيا، بضرورة تعبير الجامعة العربية عن تضامنها وتأييدها التدابير التي ات ذتها 
مصر لدحض اإلرهاب والتطرف، في الوقت الذي أعلن الجيش المصري عن اكتشاف عشرات 

 األنفاق أسفل منازل تم إ الؤها  الل األيام الماضية.
منزاًل من إجمالي  33نزعاجه الشديد إزاء اكتشاف فتحات أنفاق دا ل وعّبر مصدر عسكري عن ا

إلى أن األجهزة المعنية في محاف ة « الحياة»منزاًل فقط مع بداية عملية اإل الء، مشيرًا لـ  110
شمال سيناء أوشكت على االنتهاء من إ الء منطقة الشريط الحدودي برفح من المواطنين، تمهيدًا 

متر  500كيلومتر وبعمق  13300العازلة على امتداد الحدود بطول أكثر من إلقامة المنطقة 
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كمرحلة أولى مع قطاع غزة بمعرفة عناصر من المهندسين العسكريين الذين يقومون بعمليات كشف 
منزل  301للمنزل قبل إ الئه لمعرفة ما إذا كان في دا له أحد األنفاق. وأوضح أن الم طط إ الء 

ة بطول الشريط الحدودي، تم منح من تم إ الؤت حتى اآلن تعويضات بقيمة أسر  1152تقطنها 
 مليون جنيه. 10 حوالي

 3/11/4114الحياة، لندن، 
 
 مفتي مصر يجيز عمليات تهجير مواطني سيناء .45

أفتى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي عالم بجواز عمليات نقل مجموعة من مواطني شمال 
التفجيرات والممارسات اإلرهابية ضمن عمليات الجيش إل الء وهدم منازل سيناء بعيدا عما سماها 

 في رفح المصرية الواقعة في منطقة الشريط الحدودي المزمع إقامته بين مصر وقطاع غزة.
وأكد المفتي في بيان صادر عن دار اإلفتاء ردا على سؤال في هذا الصدد أن هذا مما يجوز فعله، 

 وطن، فضال عن أهالي هذت المناطق محقق في هذت الحالة.ألن الضرر الذي يهدد ال
وأوضح المفتي أن مؤسسات الدولة يحق لها إ الء أي منطقة لضرورة قصول ال يمكن تفاديها مثل 

وشدد على وجود عدد من الضوابط الشرعية التي  وجود فيضانات عارمة أو  طر إرهابي محقق.
ولين في أماكن تساوي األماكن التي تركوها أو أفضل منها، يجب أن تلتزمها الدولة، منها إيواء المنق

مدادهم بلوازم الحياة، وا عطاؤهم التعويضات المناسبة.  وا 
 3/11/4114الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "القسام"عكاشة يرفع حذاء في وجه حماس و .46

ها رفع "اإلعالمي" المصري، توفيق عكاشة، حذاء قال إنه "لحماس وقيادت: 11عربي -القاهرة 
 ولكتائب عز الدين القسام وعلى وجه الزهار وهنية"، على حد قوله.

وقال عكاشة الموالي للسلطات االنقالب الحالية، في البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه على فضائية 
"الفراعين" التي يملكها، إن الجيش المصري "يستطيع قصف ودك غزة عبر الد ول للمجال الجوي 

 ن إسرائيل لن تمانع في ذلك، ما دام الهدف ضرب "اإلرهاب"، على حد زعمه.للقطاع"، مستدركا أ
ووصف عكاشة كتائب القسام وجيش محمد وفصائل المقاومة في غزة بـ"جيش إبليس"، داعيا إلى 

 ضربها، "األمر الذي يجفف منابع اإلرهاب في سيناء"، بحسب ادعائه.
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الضحكات دا ل أستديو القناة العاشرة  وفي رد فعل إسرائيلي على تصريحات عكاشة، تعالت
اإلسرائيلية بعد عرض مقطع فيديو لعكاشة وهو يتوعد كل من يعارض قرارات الجيش األ يرة بهدم 
منازل بعض سكان سيناء، وتهجيرهم، وهجوم عكاشة على قيادات حركة "حماس" وشتمه الزهار 

سماعيل هنية وتوعدت لهم، قبل أن يقوم بسحب "شبشب"  سفل مكتبه.من أ وا 
قناته ال اصة، أنا أعرف أنه يمتلك قناة  هذتوبعد انتهاء المقطع، تساءل مقدم البرنامج سا را: "هل 

  اصة. وأعتقد أنه يمتلك مصنع للشباشب أيضا".
 3/11/4114، 41موقع عربي 

 
 بالتصدي للممارسات والسياسات اإلسرائيلية األحادية في القدس  ملك األردن: سنستمر .47

أمس، فـي  طـاب العـرش السـامي الـذي افتـتح بـه الـدورة  ملك األردن، عبدهللا الثاني قال  :تراب-عمان
علـــــى تحمـــــل مســـــؤولياته األ القيـــــة "األردن دأب إن العاديـــــة الثانيـــــة لمجلـــــس األمـــــة الســـــابع عشـــــر، 

واإلنســانية تجــات القضــايا التــي تهــدد األمــن اإلقليمــي والــدولي، وسيســتمر فــي تو يــف مكانتــه وكونــه 
 ."عضوًا في مجلس األمن الدولي ل دمة قضايا أمته العربية واإلسالمية

فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا األولى، وهي مصلحة وطنية عليا، والقدس التي روت دماءع شهدائنا "
تراَبها هي أمانة في عمق ضميرنا، وسيستمر األردن بالتصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسـات 

ألحاديــة فــي القــدس الشــريف، والحفــا  علــى مقدســاتها اإلســالمية والمســيحية، حتــى يعــود اإلســرائيلية ا
وسنواصل حشد الجهود الدولية إلعمار غزة بعد العدوان الغاشم الذي أودل . السالم إلى أرض السالم

 بأرواح اآلالف من أشقائنا الفلسطينيين ودمر ممتلكاتهم.
ن فال بد مـن العـودة إلـى إطـالق مفاوضـات قضـايا الوضـع وحتى ال يتكرر مثل هذا العدواوأضافت: "

النهـــائي، والوصـــول إلـــى الســـالم الـــدائم علـــى أســـاس حـــل الـــدولتين، وفقـــا للمرجعيـــات الدوليـــة ومبـــادرة 
السالم العربية، بما يمّكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الـوطني، وعاصـمتها 

 ."القدس الشرقية
 3/11/4114، انالرأي، عمّ 
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 يدعون لمواقف أكثر حسما تجاه العدوان اإلسرائيلي ضد القدس نواب في األردن .48
ــان، ذكــرت  ــد، عّم الثــاني،  عبــد هللاملــك لرســالة لوا نائبــًا رفعــ 14 ، أنعمــان، مــن 3/11/4114الغ

محتلــة اســتأذنوت فيهــا بتوجيــه رســالة للحكومــة، الت ــاذ موقــف يتناســب وجســامة مــا يجــري فــي القــدس ال
 والمسجد األقصى والمقدسات في فلسطين، والتحرك بكل االتجاهات األممية واإلقليمية.

وجاء في الرسالة "أما وقد استباح االحتالل الصهيوني باحات األقصى وساحاته، ومنع المصلين مـن 
نلـــوذ أداء صـــلواتهم فـــي أولـــى القبلتـــين، بهـــدف تهويـــدت وتدنيســـه بـــدون وازع ورادع، فوننـــا نهيـــب بكـــم و 

بجاللـتكم وبصــفتكم صــاحب الوصــاية علــى المقدســات اإلسـالمية فــي القــدس بتوجبــه حكــومتكم بات ــاذ 
 موقف يتناسب وجسامة الحدس".

ودعـــــوا النـــــواب فـــــي رســـــالتهم إلـــــى "التحـــــرك بكـــــل االتجاهـــــات األمميـــــة واإلقليميـــــة لحمايـــــة األقصـــــى 
ى الســيادة تــارة وبتــذكيرنا بحــروب يتبجحــون ليــل نهــار باالعتــداء علــ الصــهاينةوالمقدســات،  اصــة أن 

نما كانت بسبب ت اذل األمة وتباين مواقفها".  وهزائم لم نكن السبب بها، وا 
وأضافوا "أما حكومتكم يا جاللة الملك، فونها تملك من اإلجـراءات إذا أرادت مـا يمكنهـا مـن وقـف كـل 

مقدســـاتنا، وســــحب  هـــذت االعتــــداءات، واضـــعة نصــــب أعينهـــا ع ــــم الجريمـــة المنــــوي ارتكابهـــا بحــــق
 الوصاية الهاشمية التي ينوي الكنسيت الصهيوني التصويت عليها".

البقــاعي،  معبــد الــرحيووقــع علــى المــذكرة النــواب:  ليــل عطيــة، طــارق  ــوري، وفــاء بنــي مصــطفى، 
محمد الحجوج، على بني عطا، عساف الشوبكي، تمام الريـاطي، هنـد الفـايز، شـاهة العمـارين، نجـاح 

 األقطش، ومصطفى ياغي. دعبد المجيعطية،  العزة،  ميس
البرلمــان األردنــي بــدأ أمــس األحــد أولــى  ، أنعّمــان، مــن 3/11/4114الخلــيج، الشــارقة، وأضــافت 

عــالن اعتــزامهم اســتجواب  جلســات دورتــه العاديــة الثانيــة بمطالبــة نــّواب بولغــاء اتفاقيــة "وادي عربــة" وا 
ا مــع "إســرائيل" وذلــك عقــب انت ابــات تحــت القبــة أفــرزت الحكومــة حيــال اتفاقيــة الغــاز المزمــع توقيعهــ

مواصــلة عـــاطف الطراونــة رئاســـته للبرلمـــان بعــد فـــوزت علــى منافســـيه مفلـــح الرحيمــي وحديثـــة ال ريشـــا 
 المجالي.وأمجد 

ورفـــع نـــواب فـــي الجلســـة الفتـــات جـــاء فيهـــا "مـــاذا تبقـــى مـــن معاهـــدة الـــذل " و"األقصـــى  ـــط أحمـــر" 
ــًا علــى رســالة إلــى العاهــل األردنــي  14ووقــع  ".قلــب الــوطن العربــيو"القــدس عربيــة" و"فلســطين  نائب

جراء يتناسبان مع جسامة الحدس في المسجد األقصى وتلـويح  تناشدت توجيه الحكومة بات اذ موقف وا 
 المقدسات.قوات االحتالل الصهيوني غير مرة المساس بالوصاية األردنية على 
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اقيــة الغــاز مــع "إســرائيل" واســتجواب الحكومــة "التــي تتجــه إلــى نائبــًا علــى األقــل رفضــهم اتف 10وأعلــن 
عامــًا مــع عــدو غاشــم يحتــل أراضــي فلســطينية ويغتصــب حقــوق أصـــحابها  15ربــط مصــيرنا طــوال 

 ".وينتهك مقدساتها
 
 جودة: االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى ستجر لصراع دينيناصر  .49

لمغتــربين ناصــر جــودة أن مواصــلة إســرائيل انتهاكاتهــا أكــد وزيــر ال ارجيــة وشــؤون ا :ربتــراز -عمــان 
على الحرم القدسي الشريف والمسجد األقصى، تمثل  روقات جسيمة ومستمرة للقانون الدولي، األمر 
الــذي مــن شــأنه جــر المنطقــة إلــى صــراع دينــي يقــوض فــرص تحقيــق الســالم ويغــذي جــذور التطــرف 

 واإلرهاب والعنف في المنطقة والعالم.
ض جــودة  ـالل لقائــه مجموعـة مــن طلبــة المجلـس العــالمي للتبـادل الثقــافي أمـس، الــذي يــزور واسـتعر 

 المملكة أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة واإلقليم.
 3/11/4114، الغد، عّمان

 
 الخصاونة: األردن مستمر بالتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية .51

مرتكـــزة إلـــى الرعايـــة والوصـــاية الهاشـــمية التاري يـــة أكـــد األردن اســـتمرارت بالقيـــام بمســـؤولياته ال :عمـــان
للقـــدس ومقدســـاتها اإلســـالمية والمســـيحية، وبالتصـــدي لكـــل اإلجـــراءات واالســـتهدافات اإلســـرائيلية لهـــا 
ولمقدســــاتها و صوصـــــا المســـــجد األقصـــــى والحـــــرم القدســــي الشـــــريف، بالعمـــــل الـــــدؤوب لوقـــــف هـــــذت 

 االنتهاكات كلها وضمان عدم تكرارها.
مندوب األردن الدائم لدل الجامعة العربية السفير الدكتور  األحدفي الكلمة التي ألقاها اليوم جاء ذلك 

بشــــر ال صــــاونة  ــــالل االجتمــــاع الطــــارا لمجلــــس جامعــــة الــــدول العربيــــة علــــى مســــتول المنــــدوبين 
 الدائمين.

لوصــاية الهاشــمية واســتنادا إلـى مســؤولياته وواجبــه المرتكــز إلـى الرعايــة وا ،األردنوأكـد ال صــاونة أن 
التاري ية على المقدسات فـي القـدس، التـي يتوالهـا صـاحب الجاللـة الهاشـمية الملـك عبـد هللا الثـاني ، 
يدعو العالم بأسرت إلى التنبه ل طورة األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، وفي القـدس الشـرقية 

االسـتيطاني المحمـوم فـي األراضـي والمقدسات بوجه  اص، والمتأتية من مضي إسرائيل في توسعها 
الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا بشــكل  ــاص فــي القــدس الشــرقية، ومــن اعتــداءاتها الممنهجــة والمتكــررة 
علــى المقدســات والتــي مــن شــأن اســتمرارها وعــدم توقفهــا بشــكل كامــل أن يــؤدي إلــى اشــتعال المنطقــة 
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ض مجلـس األمـن فـي هـذا الصـدد بمسـؤولياته بأسرها بشكل ال قبل لها وال للعالم به، ونطالب بان ينه
لوقــف هــذت االنتهاكــات اإلســرائيلية الن مــا تتعــرض لــه القــدس الشــرقية المحتلــة والمقدســات فيهــا مــن 

 .اعتداءات إسرائيلية سافرة، وتداعياتها تمثل تهديدا لإمن والسلم الدوليين
ل جامعـة الـدول العربيـة لمسـاندة ودعا الدول العربية الشـقيقة إلـى القيـام بجهـد منسـق ومكثـف مـن  ـال

جهودنــا ودعــم صــمود المقدســيين، ورفــد الصــناديق ال اصــة بالقــدس فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة 
بـــاألموال الالزمـــة لتمكيـــنهم مـــن الصـــمود لصـــد الهجمـــة االســـتيطانية اإلســـرائيلية فـــي القـــدس الشـــرقية 

ثقــة بــان األشــقاء العــرب لــن يضــنوا علــى المحتلــة وفــي بقيــة األراضــي الفلســطينية المحتلــة، مؤكــدا ال
القدس الشريف واألشقاء المقدسيين مسلمين ومسيحيين ال بالدعم المالي وال بالدعم السياسي والمعنوي 

 في وقت نشهد فيه هذا االستهداف اإلسرائيلي الممنهج وغير المسبوق للقدس الشريف ومقدساتها.
 3/11/4114، الغد، عّمان

 
 ألقصىا للمسجد ة فلسطينية وعربية نصرةانتفاضيطالب بالحص  .50

ناشد الـرئيس د.سـليم الحـص الفلسـطينيين أواًل ومـن ثـم العـرب، "بـأن ننـتفض جميعـًا انتصـارًا لإقصـى 
فــي القــدس، وللحــق العربــي واإلســالمي فــي فلســطين، ونتــرجم انتفاضــتنا هــذت فــي كــل المواقــف التــي 

 صعيد". نطلقها في كل المحافل العربية والدولية وعلى كل
وسأل فـي تصـريح أمـس "أال يسـتحق األقصـى مـن الفلسـطينيين والعـرب موقفـًا موحـدًا لنصـرته"  وقـال 
"إذا ت ّلينا عن القدس، نكون قد ت لينا عن كل فلسطين، ونكون نحن العرب قد أشـحنا عـن عروبتنـا، 

 وبالتالي عن هويتنا، وهذا انتحار".
لدعم هذت القضـية والضـغط علـى المجتمـع الـدولي واألمـم  وطالب جامعة الدول العربية بـ"موقف موّحد

المتحدة ودول القرار الداعمة للتسلط والتعنت اإلسرائيلي"، مضيفًا أنه "إذا ما اّتحد العرب قوة وسـلطانًا 
يمكن أن يقلبوا الموازين من الديبلوماسية إلى سالح النفط إلى المقاطعة. فالقدس ستبقى قطب الرحى 

 كل فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، مهما طال الزمن". وعاصمة فلسطين،
 3/11/4114، السفير، بيروت
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 لحماية األقصى  "تحرك جاد"تدعو إلى  العربية الجامعة .52
انتهاكات »لوقف « التحرك الجاد»طالبت الجامعة العربية أمس المجتمع الدولي بـ ": الحياة" –غزة 

يارة نائب إسرائيلي يميني متطرف لباحة المسجد على رغم إسرائيل لحرمة المسجد األقصى بعد ز 
 .تفاقم التوتر في القدس الشرقية المحتلة

وأفادت الجامعة العربية في بيان صدر عقب اجتماع طارا ألعضائها على مستول المندوبين 
اتها تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء هذت التداعيات ال طيرة وأثار اعتداء»الدائمين، أن إسرائيل 

المستمرة على المدينة المقدسة وانتهاكاتها السافرة لحرمة المسجد األقصى، وتبعات ذلك على مسار 
 «.عملية السالم برمتها وعلى األمن واالستقرار في المنطقة

 3/11/4114الحياة، لندن، 
 
 تجاوزت الخطوط الحمراء بالقدس " إسرائيل"أحمد بن حلي:  .53

ئب األمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، أن هناك أعلن نا: مراد فتحي -القاهرة 
تحركا عربيا لتفعيل االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ووضع آليات لمحاربة هذت اآلفة، مؤكدا أهمية 
القرارات التي صدرت عن االجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، اليوم األحد، في هذا 

المقرر أن تعقد اجتماعات لوزراء العدل والدا لية العرب  الل األسابيع المقبلة اإلطار، حيس من 
يسبقها اجتماعات لل براء وكبار المسؤولين العرب لبحس اآلليات المطلوبة لمواجهة  اهرة اإلرهاب 

 التي تمس دول المنطقة.
ل الجامعة العربية ونوت السفير بن حلي، في مؤتمر صحفي مشترك له ومندوب موريتانيا الدائم لد

"رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة "ودادي ولد سيدي هيبة، بقرار مجلس الجامعة التضامن مع 
 مصر قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة اإلرهاب.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية ندد بن حلي، بالتصعيد اإلسرائيلي ال طير في القدس والمسجد 
 أن القدس  ط أحمر والمساس بها سيؤدي إلى عواقب و يمة. األقصى، مجددا التأكيد على

وقال بن حلي، إن إسرائيل دولة احتالل وعليها التزامات قانونية البد أن تلتزم بها، منوها باعتراف 
السويد بالدولة الفلسطينية وأهمية تلك ال طوة إلقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومؤكدا 

 ل طوط الحمراء بالقدس.أن إسرائيل تجاوزت ا
 3/11/4114الشرق، الدوحة، 
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 "اتحاد علماء المسلمين" يدعو إلى النفير العام لحماية األقصى .54
دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين جميع المسلمين إلى" النفير العام"  :القدس دوت كوم -الدوحة 

ن المساس به أو محاولة اقتحامه أو لحماية المسجد األقصى والحفا  عليه، محذرا في الوقت ذاته م
 إغالقه في وجوت المسلمين بأي طريقة أو ألي مدة كانت.

وطالب االتحاد في بيان أصدرت أمس األحد، العالم اإلسالمي والعالم الحر بالتحرك وا عالن حالة 
 التأهب القصول لنصرة األقصى والقدس وفلسطين.

ذها المتطرفون اليهود للمسجد األقصى، وقال إنه "يتابع كما أدان عمليات االقتحام المتكرر التي ينف
بقلق بالغ األحداس اإلجرامية المتصاعدة من جانب الكيان الصهيوني المحتل تجات المسجد األقصى 
من اقتحامات  طيرة للغاية، وتجات المقدسيين من اعتقاالت وقتل بال أي تحقيق أو تثبت"، وأعرب 

سالمي.عن أسفه لحدوس كل ذلك وأكثر،   وسط صمت عالمي وعربي وا 
وحّمل االتحاد الدول العربية واإلسالمية مسؤولية أي ضرر يحدس للمسجد األقصى أو للقدس 

 والمقدسيين، أو لقضية فلسطين بكاملها.
 3/11/4114القدس، القدس، 

 
 العربية تشكر السويد على اعترافها بدولة فلسطين الجامعة .55

ديرت لمملكة السويد على موقفها باالعتراف بدولة فلسطين، ويوجه أعرب مجلس الجامعة عن شكرت وتق
التحية لها على هذت ال طوة الشجاعة والصائبة بالوقوف إلى جانب الحق والعدل ودعم الحقوق 

 المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس، في بيانه الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستول المندوبين الدائمين في 

ورته غير العادية، األحد، في مقر الجامعة العربية، شكرت وتقديرت لكافة الدول، التي سبق لها أن د
اعترفت بدولة فلسطين، ويطالب الدول األ رل بالقيام بذلك، إسهاما منها في تعزيز اإلجماع الدولي 

 4تلة، على حدود القائم على ضرورة اإلسراع في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لإراضي العربية المح
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية 1623يونيو  ، وا 

 وأكد المجلس مواصلة الجهود العربية لحشد الدعم الدولي لالعتراف بدولة فلسطين. ذات العالقة.
 3/11/4114المصري اليوم، القاهرة، 
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 راضي المحتلةأل امعة العربية يناقش التعليم في ابالج ا  تترأس اجتماع فلسطين .56
بدأت، األحد، بمقر الجامعة العربية اجتماعات لجنة البرامج التعليمية الموجهة : مراد فتحي -القاهرة 

برئاسة ممثل دولة فلسطين،  60إلى الطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة، أعمال دورتها الـ
بعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، الذي تسلم محمد القبج، مدير عام المتا

أعمال الدورة من مدير إدارة الوافدين في وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، محسن 
عبدالمجيد عبدالقادر، وبمشاركة األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، 

ير محمد صبيح، باإلضافة إلى ممثلين عن مصر واألردن ولبنان ومن مة التعاون اإلسالمي السف
 واألمانة العامة للجامعة العربية.

وقال القبج، إن االجتماع سيناقش االنتهاكات اإلسرائيلية بحق التعليم في فلسطين واألراضي العربية 
قطاع غزة وما  لفه هذا العدوان من تأثير المحتلة كافة، وكذلك العدوان اإلسرائيلي األ ير على 

 على العملية التعليمية.
وأوضح ممثل دولة فلسطين، أن هناك عدة تقارير ستتم مناقشتها من الوفد الفلسطيني، أهمها أثر 
االنتهاكات اإلسرائيلية على األطفال وبالذات اعتقال األطفال واإلقامة الجبرية على أطفالنا وطالبنا 

 وبدأت هذت األعداد تتزايد أيضا، باإلضافة إلى االنتهاكات اإلسرائيلية. 12الـ  من هم دون سن
 3/11/4114الشرق، الدوحة، 

 
 تقر بدور السعودية بمنع تهريب السالح لغزة "إسرائيل": "العبرية اإلذاعة" .57

في تطور غير مسبوق، أقرت إسرائيل بدور السعودية في وقف عمليات : صالح النعامي –غزة 
 ب السالح للمقاومة في قطاع غزة.تهري

ونقلت اإلذاعة العبرية، األحد، عن مصدر سياسي إسرائيلي بارز قوله إن الجهود الدبلوماسية التي 
 بذلتها السعودية لعبت دورًا في تقليص عمليات تهريب السالح للمقاومة في القطاع بشكل جذري.

رئيس السوداني عمر البشير لكي يوقف وذكر المصدر أن السعودية مارست ضغوطًا كبيرة على ال
نهاء دور السودان كمحطة لنقل السالح  التعاون مع اإليرانيين في تهريب السالح للمقاومة في غزة، وا 

 اإليراني.
وأشار المصدر إلى أن السعوديين استغلوا حاجة البشير للشرعية اإلقليمية والدولية في أعقاب صدور 

اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد اإلنسانية، وطالبته بوقف التعاون مع قرار محكمة الجنايات الدولية ب
 اإليرانيين كشرط لتطبيع العالقات معه، وهذا ما حدس بالفعل.
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ونوت المصدر إلى أن السالح اإليراني الذي كان يتم تفريغه في ميناء "بور سودان" السوداني يتهم 
 زة.تهريبه برًا عبر مصر إلى سيناء ومنها إلى قطاع غ

وشدد المصدر على أن الدور السعودي تكامل مع الدور الذي تقوم به السلطات المصرية التي قامت 
 بهدم مئات األنفاق التي كانت تستغلها المقاومة في نقل السالح من سيناء إلى القطاع.

ودية وفي تحقيق نشرت موقع الصحيفة، الجمعة، نوت بن يشاي إلى الضغوط التي مارستها القيادة السع
 على البشير لوقف نقل السالح اإليراني للمقاومة في غزة.

 3/11/4114، 41موقع عربي 
 
 عمر البشير يجدد اتهامه لمعارضين بتلقي دعم إسرائيلي السوداني الرئيس .58

جدد الرئيس السوداني عمر البشير اتهامه لموقعي اتفاق باريس في : عماد عبد الهادي - ال رطوم
لقي مساعدات من إسرائيل لالستيالء على الحكم في البالد بالقوة، واحتالل أغسطس/آب الماضي، بت

 مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور وا عالنها عاصمة قومية للسودان.
ووصف البشير في اجتماع للجمعية العمومية للحوار الوطني أمس األحد اتفاق باريس بين مكونات  

مي بزعامة الصادق المهدي بأنه " طير"، مشيرا إلى أن الجبهة الثورية المتمردة وحزب األمة القو 
 "المشاركين فيه جمعتهم إسرائيل بهدف استالم السلطة بالقوة"، وقال "نحن نعلم كل التفاصيل".

 3/11/4114الجزيرة. نت، 
 
 الصحافة اإلسالمية" تطلق حملة إعالمية دعما لألقصى رابطة" .59

إلسالمية"، التي تت ذ من بيروت مقرا لها، عن أعلنت "رابطة الصحافة ا: قدس برس –بيروت 
إطالقها حملة إعالمية للدفاع عن المسجد األقصى، تحت شعار" األقصى لنا"، وتأتي الحملة عقب 

 إعالن نائب رئيس برلمان االحتالل، موشيه فيغلين عزمه زيارة المسجد األقصى اليوم األحد.
ز قال رئيس الرابطة أحمد الصويان، إن 11|1وفي تصريح صحفي، تلقته "قدس برس" األحد ر

الحملة تهدف إلى "زيادة وعي المسلمين بقضية المسجد األقصى، وا  هار ما يتعرض له المسجد من 
تعديات، و تبيان م اطر االعتداءات الصهيونية وأهدافها"، موضحا أن "تلك الحملة و إن كانت في 

ني، إال أنها ترسل رسالة تضامن ودعم إطار الجهود التي ال ترقى لمستول العدوان الصهيو 
 للمرابطين المدافعين عن المسجد األقصى" وفق تقديرت. 
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و ذكر الصويان أن الحملة التي ستتواصل لمدة شهر، ستتضمن ملفات إعالمية  اصة عن المسجد 
وسيلة إعالمية.  50األقصى ستنشرها الوسائل اإلعالمية المنتمية للرابطة ويزيد عددها عن 

 ضافة إلى رسائل دعم من عدد من دعاة وعلماء األمة.باإل
 3/11/4114قدس برس، 

 
  لـ"إسرائيل"الممنوح  "الفيتو""معاريف": أوباما هدد برفع غطاء الـ .61

قالت تقارير إعالمية إسرائيلية إن الرئيس األميركي باراك أوباما  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
إلسرائيل، األمر الذي اعتبرته تهديدا "مروعا" يمس في أساس وجود  هدد برفع غطاء "الفيتو" الممنوح

 إسرائيل.
وقالت صحيفة "معاريف" إن مقربين من رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتابهم في األيام 
األ يرة إحساس قوي بالقلق بعد أن علموا بأن الرئيس األميركي يعتزم الت لي عن إسرائيل في األم 

بين تل أبيب « مروع ويمس في جوهر العالقات»تحدة، ووصفت الصحيفة هذا التهديد بأنه الم
 وواشنطن. 

يعتزم الت لي عن إسرائيل وتركها تواجه وحدها »وأضافت نقال عن مسؤولين إسرائيليين أن أوباما 
يفة أن وأضافت الصح«. 1623قرارا من مجلس األمن الدولي يمنع البناء في األراضي المحتلة عام 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ عددا قليال من المسؤولين اإلسرائيليين بهذا التهديد بينهم أحد 
 قيادات المستوطنين ووزيرا البيت اليهودي نفتالي بينيت وأوري أرئيل ودائرة ضيقة في محيطه.

ل في األمم المتحدة، وحسب الصحيفة، أبلغهم نتنياهو بأن الرئيس أوباما يعتزم الت لي عن إسرائي
عمليا »وأوضح نتنياهو أنه مدرك لحجم عواقب مثل هذت ال طوة". وأضاف إن هذا التهديد هو 

السيناريو الذي كان ي شات أصدقاء إسرائيل في الواليات المتحدة عشية انت اب أوباما لوالية ثانية، 
 «.وها هو يتحقق اليوم

م قدس األقداس للتحالف بين إسرائيل والواليات المتحدة يحط»وقالت الصحيفة إن أوباما بهذت ال طوة 
 «.ويرفع حصن الفيتو األميركي الذي من دونه لن تستطيع إسرائيل البقاء

ال علم إلسرائيل بوجود مشروع قرار على طاولة األمم » لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أنه 
أن هذت الفكرة غير مطروحة في  ، وحتى1623المتحدة يمنع البناء في األراضي المحتلة عام 

 «.كواليس مجلس األمن
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وقالت الصحيفة: "ال ينبغي تحقيق التهديد لزعزعة العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة، فمجرد 
طرحه يزعزع العالقات وأساس وجود إسرائيل". وأضافت: إذا لم تستطع إسرائيل االعتماد على كلمة 

وتابعت: «. طلب تغييرا في كل السياسات ال ارجية واألمنية من األساسالواليات المتحدة فون ذلك يت
"الفيتو هو الضمانة السياسية األهم لقدرة إسرئيل على التصرف حسب احتياجاتها األمنية والسياسية، 
وهو ممنوح لها في العديد من االتفاقات والتفاهمات المكتوبة والشفهية راتفاق فصل القوات مع مصر 

 ، اتفاق السالم مع مصر.. ألخز.1633بعد حرب 
 3/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 األورومتوسطي: السلطة الفلسطينية مطالبة باحترام حرية الرأي ووقف االعتقاالت التعسفية .60

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إنه ين ر بقلق بالغ إزاء االنتهاكات التي : 43عرب 
ألمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بشأن حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في تمارسها األجهزة ا

 41أكتوبرز  -السفر. موضحًا أنه تلقى  الل العشرة أيام األ يرة من الشهر الماضي رتشرين أول 
 شكول عن استدعاء لمواطنين  ارج نطاق القانون. 13شكول عن اعتقال تعسفي و 
، أن 1014تشرين الثاني رنوفمبرز  1دولي في بيان صدر عنه األحد، وأوضح المرصد الحقوقي ال

عامز من السفر إلى األردن  14السلطة الفلسطينية قامت مؤ رًا بمنع الناشط الفلسطيني علي قراقع ر
وسلمته ورقة استدعاء لمقابلة جهاز الم ابرات، وذلك فيما يبدو على  لفّيات ذات صلة بتعبيرت عن 

 وجه السلطة الفلسطينية.آراء م الفة لت
وطالب المرصد األورومتوسطي األجهزة األمنية في الضفة الغربية بالكف عن سياسة االستدعاءات 
والمنع من السفر، وا عطاء حرية التعبير مجااًل أوسع، مؤكدًا على أّن مواصلة األجهزة الستدعاءاتها 

ثيق واألعراف الدولية التي صانت حق بحق النشطاء دون تهم معلنة، يععّد انتهاكًا واضحًا للموا
اإلنسان في حرية اعتناق اآلراء دون مضايقة، ونقلها لآل رين دون حدود. داعيًا المفوض ال اص 
بحقوق اإلنسان "الت اذ ما يلزم من إجراءات إللزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات حقوق اإلنسان التي 

 كانت قد وقعت عليها".
 3/11/4114، 48عرب 
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 والذاكرة العربية تشرينأحزان  .62
 السفير د. عبدهللا األشعل
عندما يحل شهر نوفمبر وتتساقط أوراق ال ريف يتذكر العرب أن أحزان تشرين تتجدد عامًا بعد عام 

سماء العرب.  فيولكن النكبات تتكاثف  العربيبجراح جديدة بعد أن  ن العرب أن يصفو تشرين 
أصبحت وهمًا أحبطها الواقع بل إن هذا الواقع أحبط هذت  التيية ومن عجب أن آمال الوحدة العرب

وقعت  التياآلمال ودفع الكثيرين إلى التملص منها. موضوع المقالة هو جذور مأساة فلسطين 
بدايتها ونهايتها فى تشرين ولن نمل من تذكير األجيال بها ألن إسرائيل تراهن على قتل األحياء 

تضاعيف الواقع ولذلك البد أن  فيحتى تضيع الحقيقة  واالعتقال والقهر األبناء بالقتلوعلى ضياع 
الزمن عبر األجيال ألن الجراح  فيالذاكرة العربية متصاًل  فييكون موضوع هذت المقالة حاضرًا 

تشرين حتى باتت تشرين وهو أروع فصول السنة هاجسًا  فيوقع  هو ما األساسيالعربية سببها 
وأحدس  العربياحتل الجسد  الذين نمل من تذكير العرب بأن السرطان م يفًا عند العرب. ل

 األحشاء فيالبوصلة و لق بصالت وهمية كثيرة قد زرع  وأفقدنا المناعي اليات وجهازت  في اضطرابا
 تشرين. فيالعربية رسميًا 

بعد  وقع الحادس األول وفي التاسع والعشرين من تشرين 1613منه عام  الثانيتشرين وفى  ففي
 . الثانيوقع الحادس  1643عام  أيثالثين عامًا 

أعالنًا أكد فيه تعاطف  البريطانيأصدر اللورد بلفور وزير ال ارجية  1613من نوفمبر الثانيوفى 
فلسطين. كان ذلك اإلعالن  في قوميأن يكون لهم وطن  فيحكومة جاللة الملكة مع آمال اليهود 

نما كان التزامًا أل إعالن من طرف واحد سمى عند العرب وعدًا لم يكن  الذي كمصدر وعدًا وا 
قبل عام من هذا اإلعالن فلسطين من تركيا وحرضت العرب على  احتلتوكانت بريطانيا قد  لاللتزام

الثورة على األتراك ووعدت الشريف حسين شريف مكة بأن مقابل الثورة على األتراك أن ينصب أميرًا 
 ففي. البريطانيوالدهاء  العربيوقائع تلك المرحلة على مستول العقل  على المنطقة العربية. وتشهد

في مصر  البريطاني الساميالوقت الذل كشفت فيه مراسالت الشريف حسين مع مكماهون المندوب 
عن هذا الوعد كانت بريطانيا قد أبرمت قبل ذلك بعام اتفاقية جدة للتحالف مع األمير  1612عام 

ى نفس الوقت كانت تطعن العرب فى  هورهم بوعالن بلفور، وهذت االلتزامات عبدالعزيز أل سعود وف
كانت متناقضة من جانب بريطانيا ضمن  طة  حشد العرب ضد غريمتها تركيا وانتصار بريطانيا 

هذا النصر  فيفى الحرب العالمية األولى وبداًل من أن تكاف  بريطانيا العرب على جهودهم معها 
للسالم حيس استصدرت بريطانيا صك االنتداب على  فرسايل فى مؤتمر وجهت لهم طعنة أ ر 
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إعالن بلفور. ولم يعد األمر يقتصر على إعالن  فيفلسطين حتى تنفذ لليهود ما التزمت به مبدئيًا 
نمالليهود  قوميالتعاطف مع وطن  أدارت فلسطين بشكل مكن من هجرة اليهود واستيطانهم  وا 

مكينهم من األرض حتى إذا جاءت ال طوة التالية بعد ثالثين عامًا فلسطين وتسليح عصابتهم وت
صدور قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود وا عالن قيام دولة إسرائيل  وهيحانت ساعة القطاف 

 بعدت بعدة أشهر. 
لو  التي ومن المهم أن يتم تقديم التفاصيل التاري ية والقراءة السياسية والقانونية لهذت الوثيقة ال طيرة

 الصهيوني.مسيرة المشروع  فيالحرب لما مكان لها هذا الشأن الكبير  فيقدر لبريطانيا أن تنهزم 
وكذلك األمر بالنسبة لقرار التقسيم من حيس ال روف المحيطة وفكرة التقسيم والمعركة الدبلوماسية 

األمم المتحدة الجديد فوذا  استبشرت  يرًا بعهد التيقادتها واشنطن مع الدول العربية القليلة  التي
المن مة الوليدة تبدأ عهدها بقيام إسرائيل بقرار منها. والبد أن تشمل الدراسة العالقة بين صك 

وبين قرار التقسيم بعد الحرب العالمية  فرسايمؤتمر  في العربيالعالم  فياالنتداب وتوزيع الغنائم 
 لإممقرار التقسيم فصدر من الجمعية العامة الثانية، فصك االنتداب صدر قبل قيام العصبة أما 

فى 1643ديسمبر  فيلحقوق اإلنسان  العالميفلسطين ثم صدر اإلعالن  أراضيالمتحدة الغتصاب 
 164وكذلك القرار  األونروامن مة  بونشاءأصدرت فيها الجمعية العامة قرارًا  التينفس الدورة 

بعد أن  1646مايو  11 فيإلى األمم المتحدة إسرائيل  انضمتال اص بالالجئين، ورغم كل ذلك 
وهو االتفاق  1646فبراير  فيرودس  فيهزمت الجيوش العربية جميعًا وأبرمت معها اتفاق الهدنة 

حاصرت فيها القوة  التيالذل كان شرطًا أن توقعه مصر حتى تفك إسرائيل الحصار عن الفلوجة 
وبداية ما عرف بالصراع  إسرائيلضوء قيام مصير مصر قد تم تحضيرت في  أنالمصرية ، ويبدو 

 إسرائيلتوالت االنقالبات العسكرية علي الجانب العربي بينما  أنولم يكن صدفة  ،اإلسرائيليالعربي 
العربي. تستعد لبناء صرحها القوي الذي سيفرض نفسه بعد ذلك علي التردي  األ رلعلي الضفة 

سرائيلو في تراجع وتفتت  1643العربي منذ  فالعالم القوة. وال ادري كيف يكون  أدواتتستجمع كل  ا 
يكون لديها مصر بمساحتها ومواردها وسكانها، التي تتعثر تحت الحكم  أن إلسرائيلالحال لو قدر 

 الوطني .
 أواستقرار  أوامل يرجي في حكم ديمقراطي  وتحالفاتها في كل المنطقة ال إسرائيلانه في وجود 

 عربي.تنمية في مصر والعالم ال
1/11/4114  
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 عزل غزة أم اعتزال القضية؟ .63
 د. عصام نعمان
عزل غزة عن مصر قائم منذ عهد حسني مبارك. ما يقوم به حاليًا عهد عبد الفتاح السيسي هو عزل 

 او ما تبّقى منها … مصر عن غزة. هل هو مقدمة العتزال مصر قضية فلسطين
والجماعات، التحّكم بالتبادل  األفرادتحّكم بانتقال عزل غزة جرل بأساليب عدة، التحّكم بالمعابر، ال

التجاري ومفرداته وبالغذاء والدواء، منع وصول السالح والعتاد، وتوسيع شقة ال الف بين حكومتي 
 غزة ورام هللا.

صحيح ان بعض ضباط الجيش المصري غّضوا الن ر، بعلم مبارك أو من دون علمه، عن قيام 
 أسلحةتربط القطاع بسيناء، ما مّكنها من نقل  أنفاقنية في غزة بحفر تن يمات المقاومة الفلسطي

وصواريخ ورجال وعتاد وسلع ومواد عبرها بانت ام، لكن المفارقة الالفتة انه مع انهيار ن ام مبارك 
 األفراداشتدت رقابة القوات المسلحة المصرية على المعابر وانتقال  1011يناير  15عقب ثورة 

على  األ يرة« إسرائيل»تتوقف بعد حرب  األنفاقعبرها، بل كادت الحركة عبر  والواألموالمواد 
 القطاع هذا العام.

عملية عزل غزة تعا مت مؤ رًا بقيام السلطات المصرية بتدابير من شأنها عزل مصر عن القطاع، 
ا يـؤدي متر، م 500كيلومترًا وعرض ال يقـل عن  13بوقامة شريط بري عازل في منطقة رفح بطول 

قامة، جزأين إلىالى قسمة المدينة المصرية الفلسطينية المتدا لة   ندق مائي وراءت للحؤول دون  وا 
التي كان بوشر بوزالتها  األنفاقتربط القطاع بسيناء، هذا ناهيك عن تدمير ما تبّقى من  أنفاقحفر 

لقطاع من جميع البحر إلحكام الطوق على ا إغالقفي بداية عهد محمد مرسي، والتشدد في 
 الجهات.

مرّكزة على المقاومة الفلسطينية في غزة عمومًا وحركة  إعالميةرافق هذت التدابير القاسية حملة 
مبارك. غايتهم  أوساط إلى صوصًا. القائمون بالحملة ينتمون الى ن ام السيسي، كما « حماس»

لمسلمين على جميع المستويات، ا اإل وانتدعم  وأنها« إ وانية»بأنها حركة « حماس»تأجيج اتهام 
وبالتالي توّفر السالح والعتاد للتن يمات اإلرهابية التي تعتدي على الجيش المصري في سيناء، كما 

 .واألردن« إسرائيل»على المنشآت االقتصادية الحيوية، ومنها  ط الغاز المصري الذي ركانز يمّون 
قفال األنفاقصحيح ان تدمير  بحر في وجه الفلسطينيين في قطاع غزة ليس المعابر وا غالق ال وا 

نهاية العالم، وانه في مقدور تن يمات المقاومة التزّود بالسالح والعتاد بطرق شتى، لكن ذلك كله 
 ثالثة مفتاحية: أسئلةيطرح 
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 ، ما الغاية المتو اة من هذت التدابير القاسية أولها
على المقاومة في قطاع غزة وشّل حركتها  الغاية منها الحجرع  أنيعتقد بعض المراقبين وال براء 

، لقاء قروض ومنح مالية «سرائيلإ«و األطلسيالغرب  إلىوتنفيس فعاليتها، كثمن تعقدمه مصر 
الحصول عليها إاّل  إلىومساعدات اقتصادية وفنية تحتاجها مصر في هذت المرحلة، وليس من سبيل 

 وحلفائه اإلقليميين. األطلسيمن دول الغرب 
 ا، هل التدابير القاسية المت ذة معجدية فعاًل ثانيه

في وسع المقاومة تجاوزها بجملة  أنجدواها محدودة، ذلك  أنالقيادية الفلسطينية  األوساطيتردد في 
في مناطق بعيدة نسبيًا من منطقة رفح ومتصلة  أ رل، ليس اقلها حفر أنفاق «عالجية»تدابير 

وبعض  األسلحةماد طرائق معقدة في البر والبحر لنقل بعمق سيناء. كما في وسع المقاومة اعت
ما قامت وتقوم به تن يمات « المعالجة»أفعل وسائل  أندا ل القطاع. غير  إلىالتجهيزات ال اصة 

المقاومة، وهو تصنيع بعض الصواريخ محليًا وتجميع بعضها اآل ر مما يمكن تهريب قطعه 
 القطاع. إلى األساسية
 هنا من  أين إلىثالثها، 

وفوقها، وعزل مصر عن  األرضعزل غزة عن مصر، تحت  أنلعله السؤال األهم واأل طر. ذلك 
اعتزال مصر  إلىآجاًل،  أويؤدي، عاجاًل  أنغزة، برًا وبحرًا، يشّكالن نهجًا سياسيًا مغايرًا يمكن 

لتالي دور القضية الفلسطينية. وعندما تعتزل مصر القضية على هذا النحو ال يبقى لها سبيل وبا
، لتعاطي واالستراتيجي. اجل، فلسطين هي المد ل الطبيعي، السياسي اإلقليميتلعبه على الصعيد 

، وعندما تفقد هذا المد ل او تعطله يصعب عليها كثيرًا واإلقليميمصر مع محيطها القومي 
 تعويضه بأي سبيل او مد ل آ ر.

ا تالالت مؤذية في  إلىردة فعل سلبية وربما  إلىذلك، سيؤدي انتهاج هذت السياسة االنعزالية  إلى
 مشروعة.  أسباب إلىالدا ل المصري، بسبب افتقادت 

 وأداء، لكن الحركة نفسها، قيادًة وسياسًة » إ وانية» أصولذوو « حماس»صحيح ان بعض قادة 
لذي لما ح يت بالدعم السياسي واللوجستي ا إ وانية« حماس». ولو كانت إ وانيةمقاومًا، ليست 

يرانس ت به عليها كل من سوريا  وحزب هللا. حتى بعد اإلشكال الذي نجم عن دعم بعض  وا 
والثاني من  األولفي م يم اليرموك الفلسطيني لتحركات المعارضين في الشهرين « حماس» أنصار

، فقد أمكن تسوية اإلشكال بدليل أ رلفي درعا ومدن سورية « الربيع العربي»م اهرات ما يعسّمى 
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يرانعدم توقف حزب هللا  عن دعم جميع تن يمات المقاومة في قطاع غزة، الذي تجّلى في ردها  وا 
 على قطاع غزة. األ يرةفي حربها « إسرائيل»الصارو ي المؤثر على 
ت هير سياسة مصر االنعزالية يتزامن مع تصعيد حكومة نتنياهو هجمتها  أنمن المفارقات الالفتة 
، األقصىلى القدس والضفة الغربية، كما اعتداءات مستوطنيها على المسجد االستيطانية الضارية ع

تشكو مصر من تصعيد التن يمات اإلرهابية الموالية  إذبقصد احتالله وتقسيمه. اكثر من ذلك، 
، يشكو ضابط رفيع «الدولة اإلسالمية داعش«عملياتها في سيناء ويعلن بعضها بيعته لِـ « القاعدة«لِـ 

في سوريا « داعش»بقصف مواقع  األمريكيلعسكرية اإلسرائيلية من قيام سالح الجو في القيادة ا
سوريا وايران وحزب هللا  أن، مؤكدًا األسديقّوي ن ام الرئيس بشار  أنبدعول أن من شأنه 

 «.داعش»اكثر مما تفعل « إسرائيل»تهدد « حماس«و
في المقاومة « اإل وان»اجه مصر ليس والحقيقي الذي يو  األولال طر  أنكل ما تقّدم بيانه يؤكد 

العدوانية التوسعية ومن يقف معها ووراءها، وان قضية فلسطين هي قضية « إسرائيل»الفلسطينية بل 
استعادة دورها القومي  إلىمد ل مصر وطريقها  أنهاالمصريين مثلما هي قضية الفلسطينيين، ذلك 

 .واإلقليمي
3/11/4114القدس العربي، لندن،   

 
 .. بين وعدينوفلسطينانيا بريط .64

 نبيل السهلي
ارتفعت وتيرة السجاالت السياسية حول قرار البرلمان البريطاني قبل فترة وجيزة باالعتراف بدولة 
فلسطين، رغم اإلجماع القائم على أن تلك ال طوة رمزية بكل المعايير،  اصة في  ل تحوالت 

عاما من انطالقة مفاوضات  13فلسطينية بعد المشهد العربي، وعدم حصول الفلسطينيين على دولة 
 ز.1014-1661التسوية في مدريد ر

ومع صدور القرار البريطاني األ ير، برزت أسئلة عديدة حول دور بريطانيا في إنشاء إسرائيل 
واستمرارها، على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه، ناهيك عن مسؤوليتها في تهجير غالبية 

 عاما  لت. 22وبروز قضية الالجئين الفلسطينيين قبل أكثر من الفلسطينيين من وطنهم، 
 

 وعد بلفور
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وعد بلفور أو تصريح بلفور هو االسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور 
إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية  1/11/1613بتاريخ 

 طن قومي لليهود في فلسطين.إلنشاء و 
من مجموع عدد السكان، وقد  %5وحين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين ال يزيد عن 

فلسطين. وهو وعد تصدق عليه العبارة الشهيرة "وعد  البريطانيأرسلت الرسالة قبل أن يحتل الجيش 
 ينية.من ال يملك لمن ال يستحق" التي أطلقها المناصرون للقضية الفلسط

في الجانب العملي، وبعد حوالي ثالثة أشهر من بدء االنتداب البريطاني الرسمي على فلسطين 
، تبعه تعداد 1611أكتوبر/تشرين األول  13قامت حكومة االنتداب بوجراء أول تعداد للسكان في 

تفصيالت ، ويعتبر التعداد الثاني أكثر دقة من سابقه بسبب ال1631آ ر في نوفمبر/تشرين الثاني 
حصاءات حول الهجرة، فضال عن احتواء عملية اإلحصاء  التي احتواها، من إحصاءات حيوية، وا 

 وما تالها على تحليل سكاني.
 1616وقد أشارت معطيات اإلحصاءات البريطانية إلى أن مجموع سكان فلسطين قد بلغ في العام 

ز يهود، %10.2ز مسلمون، ور%32.6منهم ر 1611ز ألفا في العام 321ز ألف، ارتفع إلى ر300ر
 ز آ رون.%0.6ز مسيحيون، ور%11.2ور

، منهم 1631ز نسمة في العام 1.035.300وأ ذ مجموع سكان فلسطين باالرتفاع ليصل إلى ر
ز، فضال عن %12.6ز يشكلون ر135050ز، واليهود ر%56.3ز مسلمون يمثلون ر216.403ر
فقط من سكان  %1ز نسمة، يشكلون 10350ز، وآ رين ر%3.3ز مسيحيين، يمثلون ر61150ر

 فلسطين في العام المذكور.
وبشكل عام ساهمت حكومة االنتداب البريطاني إلى حد كبير في تحول اليهود من أقلية دينية إلى 

، إلى حوالي 1611ز ألفا عام 34جماعة لها ثقلها العددي في فلسطين، فزاد عدد اليهود من حوالي ر
، وأدت تلك الزيادة إلى رفع نسبتهم إلى 1643مايو/أيار  15رائيل في ز ألفا عشية قيام إس250ر

ز، وقد ساهمت الهجرة في 1643-1611ز في الفترة ر%31ز إلى ر%11جملة سكان فلسطين من ر
 ز ألفا.522ز ألف يهودي، من مجموع الزيادة الكلية لهم والبالغة ر400الفترة المذكورة بنحو ر

 1611ز ألفا في العام 353إلى ارتفاع مجموع سكان فلسطين من ر وتشير اإلحصاءات البريطانية
 ز عربي فلسطيني.1.450.000، من بينهم ر1643ز مليون نسمة عام 1.1إلى ر

ز تحقيق هدف 1643-1363ويمكن اإلشارة إلى أن الحركة الصهيونية استطاعت في الفترة ر
فلسطين، هذا فضال عن امتالك  ز ألفا من يهود العالم في250ديموغرافي هام تمثل بتجميع ر
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ز كيلومترات مربعة، 13006ز من مساحة فلسطين البالغة ر%2.2ز كيلومتر مربع، تشكل ر1300ر
 300مجزرة في فترة االحتالل البريطاني ذهب ضحيتها  13وقد ارتكبت بحق العزل الفلسطينيين 

 شهيد.
ة قد حققت هدفها المتمثل بوقامة تكون الحركة الصهيوني 1643ومع إنشاء إسرائيل في مايو/أيار 

عاما من المؤتمر الصهيوني األول في بال، ولتحقيق القسم الديموغرافي من  51الدولة اليهودية بعد 
، 1643و 1643ز ألف فلسطيني من ديارهم في العامين 350التطلعات الصهيونية، طعرد نحو ر

نيين قسرا، إذ كان للتهجير أثر كبير على وتغير تبعا لذلك اتجات التطور الديموغرافي للعرب الفلسطي
 األوضاع الديموغرافية وعلى النسيج االجتماعي الفلسطيني.

ز قد شهدت موجات 1643-1610إلى أن فترة االنتداب البريطاني على فلسطين ر اإلشارةوتجدر 
ز 35.100ز، وقد هجر نحو ر1613-1616هجرة يهودية مكثفة، منها: موجة الهجرة الثالثة ر

ز يهوديا باتجات 33.363ز وفيها هعجر نحو ر1631-1614ودي باتجات فلسطين، والهجرة الرابعة ريه
فلسطين، مع مهم من ألمانيا ودول أوروبا الغربية وبولندا، في حين تمت الهجرة ال امسة في الفترة 

في  ز يهوديا باتجات فلسطين، وهي الهجرة األهم114.334ز، وتم فيها تهجير نحو ر1636-1631ر
 تاريخ الحركة الصهيونية.

وقد استغلت الحركة الصهيونية ال روف الدولية السائدة  اصة في ألمانيا، وجذبت المزيد من اليهود 
ز فقد 1643-1640إلى فلسطين عبر إغراءات م تلفة مادية ومعنوية، أما موجة الهجرة السادسة ر

سسات والمن مات اليهودية المنبثقة ز يهودي إلى فلسطين عبر تمويل المؤ 113.300جذب  اللها ر
 عن الحركة الصهيونية.

ز، بناء مزيد 1643-1611وقد رافق التسلل اليهودي إلى فلسطين أثناء فترة االنتداب البريطاني ر
 1613ز مستعمرات في العام 110من المستعمرات اليهودية، فوصل عدد المستعمرات اليهودية إلى ر

، وهو العام الذي أعلن فيه عن قيام 1643تعمرة زراعية حتى العام ز مس161ما لبس أن ازداد إلى ر
 مايو/أيار. 15إسرائيل في 

 
 نكبة الفلسطينيين

يجمع المتابعون والباحثون في القضية الفلسطينية على أن بريطانيا مسؤولة مسؤولية سياسية وقانونية 
 الية:لإسباب الت 1643وأ القية عن بروز نكبة الفلسطينيين في العام 
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األثر المباشر في فتح أبواب الهجرة اليهودية على مصراعيها  1613أوال: أن لوعد بلفور في العام 
 إلى فلسطين.

، ومكنت العصابات الصهيونية 1643مايو/أيار  14ثانيا: أنهت بريطانيا احتاللها لفلسطين في 
األكبر من أراضي فلسطين  التي شكلت نواة الجيش اإلسرائيلي فيما بعد من االستيالء على القسم

 التاري ية.
مجزرة في فترة االحتالل البريطاني لفلسطين، وبسبب مساعدة بريطانيا في إقامة  13ثالثا: ارتكبت 

ز مجزرة ضد العزل الفلسطينيين 44ر 1643دولة إسرائيل، ارتكبت العصابات الصهيونية في العام 
 ز شهيد.1500ذهب ضحيتها ر

با ودول االتحاد األوروبي الذي تنتمي إليه بريطانيا مسؤولية سياسية وأ القية وتبعا لذلك تتحمل أورو 
بما يضمن  -1014ستة ماليين الج  في العام الحالي -وقانونية إزاء قضية الالجئين الفلسطينيين 

حلها حال عادال يضمن العودة إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن وفقا للقرارات الدولية،  اصة القرار 
 .1643لصادر في نهاية العام ا 164

 
 وعد جديد

، فون القرار البريطاني 1643رغم االنحياز البريطاني للسياسات والممارسات اإلسرائيلية منذ العام 
األ ير القاضي باالعتراف بالدولة الفلسطينية يحمل في طياته رمزية كبيرة للفلسطينيين، في  ل 

ي في العديد من دول العالم في السنوات ال مس التعاطف الشعبي الكبير مع الشعب الفلسطين
 الماضية، الذي اتضح جليا أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

ورغم ذلك يبرز سؤال لدل كل متابع لمواقف القول الكبرل من القضية الفلسطينية  اصة بريطانيا، 
بلفور جديد سيعيد  ، هو بمثابة وعد13/10/1014هل قرار البرلمان البريطاني الصادر في 

عاما على وعد بلفور الذي كان مقدمة إلقامة إسرائيل على  63للفلسطينيين حقوقهم بعد مرور 
 من مساحة فلسطين التاري ية  33%

 4/11/4114، الجزيرة نت، الدوحة
 
 بعملية سيناء األخيرة حماسحقيقة عالقة  .65
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ة "حماس" بقطاع غزة عما يجرل على أرض ال أستطيع أن أفصل دور حركة المقاومة اإلسالمي
سيناء من أحداس أو أعغفل عالقتها المباشرة وغير المباشرة بسلوك الن ام المصري الحالي وطريقة 
تعاطيه مع الوضع السياسي الدا لي من جانب والقضية الفلسطينية من جانٍب آ ر، فحركة حماس 

ا يسمى بالحرب على اإلرهاب إذا ما أ ذنا بن ري لها موقع كبير من اإلعراب السيما فى إطار م
فى االعتبار العالقة الفكرية التاري ية التى تربط حماس باإل وان المسلمين، لذا نجد أن من الطبيعي 
ربط أي اتهام إل وان مصر رالمعزولون قسرا عن السلطةز بال يانة واإلرهاب بحركة المقاومة 

أو بما يسمى جماعة أنصار بيت المقدس رالمثيرة "حماس" ر فرع الجماعة الفلسطيني في غزةز 
للجدلز والتي يتهمها الن ام بالتنسيق مع حماس فضال عن دولتي قطر وتركيا المتهمتان دائما من 

يوليو بالعبس باألمن القومي المصري والعمل في  دمة التن يم العالمي الدولي لإل وان  3قبل سلطة 
 المسلمين.

تفاصيل إذا ن رنا إلى الوجه اآل ر للصورة المععّتم عليها تمامًا عكس ما وألن الشيطان يكمن فى ال
يتم تسويقه وتصديرت إعالميًا ن لص إلى حقيقة مفادها أن سلطة االنقالب فى مصر اعتبرت جماعة 
اإل وان المسلمين إرهابية بالتوازي تمامًا مع وصمها حركة حماس اإلسالمية بنفس التهمة ألسباب 

بالقضاء تمامًا على مشروع المقاومة كمنهج شرعي لنيل الحقوق الفلسطينية وأساس  عميقة تتعلق
وطني لتحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل، والعداء قديم منذ حكم الم لوع حسني مبارك لمنع 
وصول اإلسالميين للحكم حتى ولو عبر الديمقراطية كراهيًة في اإلسالم ذاته هكذا بكل وضوح  

مع مصلحة الشريك الصهيو أمريكي، وسار الن ام االنقالبي على ذات الدرب ولكن بوجٍه وتماهيًا 
مكشوف وعداء معلن يفتقد ألدنى درجات الكياسة حيس ات ذ من حربه على اإلرهاب سبياًل 
الستئصال جماعة اإل وان واإلسالم السياسي على وجه العموم من مصر واإلجهاز على المقاومة 

وع وطني جامع وفي القلب منها حركة حماس راإلسالمية اإل وانيةز على وجه الفلسطينية كمشر 
ال صوص، ذلك أنه ما من اندالع تفجير هنا أو هناك أو عملية إرهابية يتم إلصاق التهمة مباشرة 
باإل وان المسلمين فى مصر وحركة حماس اإلسالمية  اصًة إذا كان موقع الهدف على أرض 

 مع قطاع غزة. سيناء المتا مة للحدود
إذا اتفقنا على أن االنقالب العسكري الذي جرل في مصر فى الثالس من يوليو من العام الماضي 
كان بعلم ومباركة وتنسيق مع الجانبين األمريكي واإلسرائيلي، فليس من المستبعد أبدًا أن تكون 

ن ام االنقالبي لكسب أكتوبرز بشمال سيناء ذريعة  بيثة لل 14عملية ركرم القواديسز األ يرة ر
يوليو وضرب عصفورين بحجٍر  3ي وضها منذ  التيز اإلسالميصراع راالستئصال  فينقطتين 
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واحد: األولى شرعنة إحكام قبضته األمنية المتعسفة على البالد  اصة سيناء وبالتالي عسكرة الدولة 
ستتباب األمن المزعوم فى شعبًا ومؤسسات في استنساخ قبيح للحقبة الناصرية. فكيف نبتلع رواية ا

الوقت الذي تتكرر عملية اصطياد جنودنا كالعصافير في عمليات مريبة بهذا الشكل المؤسف بال 
تأمين حقيقي ألكمنة من المفترض أن تتمتع بأعلى درجات االستعداد والجاهزية واألنكى استهداف 

عليا تشي بال يانة الع مى أو مواقع حيوية أمنية ومدنية في قلب العاصمة دون وجود شبهة تواطؤ 
ر اوة أمنية تصل لحد اإلهمال والتقصير ومن ثم العجز والفشل الذريع في أهم ملف يتميز به هذا 
الن ام العسكري األمني باألساس!، فكالهما مصيبة تستوجب المحاكمة قبل التنحي، أما النقطة 

و هكذا يتصورز هي  وض حرب الثانية التي يكسبها الن ام فى حرب االستئصال اإلسالمي رأ
نفسية إعالمية وربما عسكرية ضد حركات المقاومة رحماس تحديدًاز وا  هارها دا ليًا و ارجيًا على 
أنها الشيطان األكبر والعدو األوحد وبالتالي تستحق ما يحدس لها من حصار وتجويع ومن ثم 

يا اإلسرائيلية واألمريكية ذلك أن المصلحة العل فيتجفيف منابعها وبطبيعة الحال يصب ذلك بال شك 
 العدو المشترك للدولتين المصرية واإلسرائيلية. هيحماس باتت 

ال أستطيع أن أعزل عملية ركرم القواديسز األ يرة بسيناء عن ملف المفاوضات غير المباشرة التي 
حماس  اصة  حركة فيترعاها الدولة المصرية بين العدو الصهيوني والمقاومة الفلسطينية متمثلة 

إفشال م ططات إسرائيل في شل حركة المقاومة  فيبعد األداء اإلبداعي المبهر للمقاومة ونجاحها 
غزة والتفافهم  فيأو إضعافها وتقليم أ افرها على األقل، فضاًل عن الصمود األسطوري ألهالينا 
رية الباه ةز الذي المذهل حول مشروع المقاومة، حيس إن النصر المعنوي ررغم حجم ال سائر البش

يومًا قد أحرج الكيان الصهيوني وشركاؤت في المنطقة رالشريك  51حققته المقاومة اإلسالمية  الل 
المصري على وجه ال صوصز  اصة بعد اضطرار العدو  تجرع السم والقبول بوقف إطالق النار 

مكاسب ال يعستهان والد ول في مفاوضات هدنة غير مباشرة مع حماس حققت من  اللها المقاومة 
ميل  11غزة بل والقضية الفلسطينية في ملفات فك الحصار وتوسيع رقعة الصيد إلى  فيبها لشعبنا 

وفتح معبر رفح البري أمام المساعدات الطبية والغذائية وحركة المسافرين الفلسطينيين كجولة أولى 
مقاومة الفلسطينية فيها على تتبعها جولة أ رل من المفاوضات أكثر أهمية و طورة تصر حماس وال

فرض وتحقيق شروطها، وتتعلق بتشغيل ميناء ومطار غزة واإلفراج عن دفعة من األسرل.. فهل من 
عملية إرهابية من هذا القبيل بعد المكاسب السياسية التى حققتها  فيالمعقول أن تتورط حركة حماس 

المجتمع الدولي والعربي الرسمي طبعا  من شأنها أن تجلب عليها المزيد من المتاعب وتأليب والتي
ضدها السيما قبل ثالثة أيام من استئناف الجولة الثانية من مفاوضات الهدنة العصيبة مع العدو 
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أكتوبرروالتي  تأجلت بالفعلز لتحقيق المزيد من المكاسب على  13المزمعة االثنين  الصهيوني
نذ أكثر من سبع سنوات فضاًل عن التقاط األرض التي من شأنها فك الحصار المفروض على غزة م

األنفاس لتطوير قدراتها الدفاعية والقتالية، لذا فمن المنطقي أاّل تعقدم حماس على هذت المغامرة 
ال طيرة فليس من مصلحتها إثارة اللغط حولها واستدعاء أعداء جدد مما هو واقع بالفعل.، وعلى 

ومن كل يجرل على أرض سيناء فسندرك أنه العدو العكس فوذا فتشنا عن المستفيد من العملية 
لسببين  طيرين: األول ضمان بقاء سيناء رهينة العنف وعدم االستقرار حتى ال تتحقق  الصهيوني

التنمية الحقيقية لها وتصبح أرض أشباح  الية من البشر فال استقرار وال استثمار وبالتالي يسهل 
يونيو  5ونكسة 1652عام  الثالثيمرتين إبان العدوان احتاللها في أي وقت كما حدس من ذل قبل 

فيتعلق ب لق ذريعة منطقية  بيثة للتملص من التزاماتها أمام العالم بما  الثاني، أما السبب 1623
فشال  المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية و الهروب  إتمامجاء في الجولة األولى من اتفاق الهدنة وا 

تجرع المزيد من السم فتصبح غير ملتزمة دوليًا بعد التطور األ ير فى من تقديم تنازالت قاسية و 
تمامًا والتوافق مع الهدف المزدوج لسلطة  بالتوازيسيناء بأل اتفاق مع حماس أو المقاومة ، هذا 

والمزيد من  المصرياالنقالب فى مصر أيضًا من عملية سيناء وهو فرض عسكرة المجتمع 
ة فى إطار حملتها المستمرة الستئصال جماعة اإل وان المسلمين وشيطنة اإلجراءات األمنية القمعي

الذل حققته  المعنويأل صوت معارض كهدف أول ، أما الهدف اآل ر األ طر فهو سرقة النصر 
غزة بتفريغه من مضمونه  في الفلسطينيحركة حماس مع فصائل المقاومة األ رل بصمود الشعب 

كفكرة وحق أصيل ومشروع السترداد الحقوق المسلوبة وتحرير باإلجهاز على مشروع المقاومة 
 األرض.

كبير إجراءات  إرهابيثمة إشارة هامة هنا أود التنويه إليها أنه قد اعتدنا أن يتبع كل تفجير أو عمل 
جامعة القاهرة  تفجيريأمنية كبيرة وتعسفية محصلتها النهائية عسكرة الدولة وهو ما تم بالفعل بعد 

األ ير باعتبار كل مؤسسات الدولة منشآت عسكرية يتم بمقتضات  الجمهورييس القرار وسيناء ح
رفح وفرض جدار  أهاليفضاًل عن عمليات تهجير  العسكريمعتدل عليها إلى القضاء  أيإحالة 

عازل بطول الحدود مع قطاع غزة مما يعزز لدينا ن رية المؤامرة والتواطؤ من جانب السلطة عن 
البعض من  يتهمنيمباشرة لهذت العمليات سواء بالتورط أو اإلهمال المتعمد!، وقبل أن المسؤولية ال

أصحاب الهول أننى أسير لن رية المؤامرة والت وين بالحق وبالباطل دون دليل وتوثيق فأدعوهم أن 
ير يقرأوا بعيٍن محايدة بعيدًا عن االنتماءات واإلنحيازات السياسية والفكرية تصريحين األول لوز 
 11الدا لية قبل ساعتين ونصف من انفجار محيط ميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرةر
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يوحى إليهزأو ربما على علم مسبق  نبيأكتوبرز وكيف تنبأ بما سيحدس مستقباًل رجمًا بالغيب روكأنه 
بالنص ر م طط  التأمين وكالهما يدينه قائالً  فيبالمؤامرة إما بالتورط المباشر أو اإلهمال والتقصير 

أما التصريح اآل ر لرئيس االنقالب بعد يوم من  –جديد لإل وان بعد قليل وسنتصدل له بكل قوةز 
أكتوبرز منددًا ومتوعدًا الفاعل بالويل والثبور وع ائم األمور ثم يفاجأ  15راإلرهابيحادس سيناء 

المستقبل رغم علمه  فينها ستتكرر شعبه ويقوم بتطمينه إلى أن العمليات اإلرهابية لن تتوقف معلنًا أ
حاطته بها  والحاضر والمستقبل! ، أعتقد أن التصريحين ليسا بحاجة إلى مزيد من  الماضي فيوا 

 عقل أو من ألقى السمع وهو بصير.  ذيالتحليل والتفسير لكل 
 4/11/4114، "41موقع "عربي 

 
 األميركية اإلسرائيلية بين التدهور والمراوحة  العالقات .66

مي موسىحل  
 اهريا تراجعت حدة األزمة في العالقات بين الحكومتين األميركية واإلسرائيلية بعد تبادل االتهامات 
واأللقاب. ووصل إلى العاصمة األميركية وفد إسرائيلي رفيع المستول برئاسة مستشار األمن القومي 

بين الدولتين والمشروع  يوسي كوهين للبحس مع كبار المسؤولين في البيت األبيض شؤون العالقات
النووي اإليراني. وضم الوفد اإلسرائيلي بشكل  اص عددا من كبار المسؤولين في الموساد وشعبة 
االست بارات العسكرية ولجنة الطاقة النووية ووزارة ال ارجية. وواضح أنه رغم م اهر سوء العالقات 

 ية لم تتأثر على األقل حتى اآلن.السياسية بين الحكومتين إال أن العالقات األمنية والعسكر 
ويعرف الجميع أن المسؤول عن التعامل مع الوفد اإلسرائيلي، من الجانب األميركي، ليس سول 
مجلس األمن القومي الذي يتهمونه في إسرائيل بالوقوف  لف التعابير المهينة التي وجهت لرئيس 

كل ما يتعلق بتهديداته إليران. ولذلك فون  الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو واتهمته بالجبن في
االجتماعات الجارية حاليا في واشنطن تعتبر فائقة األهمية ليس فقط على الصعيد الن ري 
ن تم التنصل منها رسميا  نما أيضا على الصعيد العملي. فاالتهامات لنتنياهو، حتى وا  واإلعالمي وا 

لة على نطاق واسع في البيت األبيض عموما وفي في أميركا، هي اتهامات يعرف كثيرون أنها متداو 
مجلس األمن القومي  صوصا. وواضح أن منطق المجاملة الذي كان ساد حتى اليوم وكنس 

 ال الفات تحت الطاولة ولى وأن األمور بلغت حد المكاشفة الجدية.
ية إسرائيل وبديهي أن في األمر أبعادا م تلفة، لكن عوامل ال الف الجوهرية تكمن في ثالس: رؤ 

ألميركا ودورها في العالم، والموقف من المشروع النووي اإليراني والتسوية مع الفلسطينيين. ومن 
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الجائز أن هناك  الفا جديا حتى في ترتيب هذت العوامل وأولوياتها. وكان ملموسا ضجر اإلدارة 
رجية أو حتى في األميركية من السلوك اإلسرائيلي تجاهها سواء في ما يتعلق بالسياسة ال ا

التد الت من جانب بنيامين نتنياهو في السياسة الدا لية األميركية. إذ ال أحد ينسى موقف نتنياهو 
العلني من تنافس ميت رومني ضد باراك أوباما على الوالية الثانية. كما يتحدس كثير من األميركيين 

هودي األميركي المتطرف يمينيا، شلدون بقرف عن العالقة الوثيقة التي تجمع نتنياهو بالملياردير الي
 أدلسون الذي يعتبر أوباما وانت ابه كارثة على األمة األميركية.

وين ر كثير من اإلسرائيليين باستغراب لواقع أن نتنياهو يتصادم مع الرئيس أوباما ليس بسبب عداء 
نما ألسباب أ رل قد ال تكون إسرائيل في صلبها. فلم ي سبق لرئيس أميركي أن األ ير إلسرائيل وا 

نال الثناء على مساعداته القيمة إلسرائيل، سياسيا وعسكريا، أكثر من أوباما الذي فتح آفاقا جديدة 
للعالقات بين الدولتين وتجنب غالبا ممارسة أي ضغط على إسرائيل. لكن منطلقات نتنياهو اليمينية 

ة األميركية. وهذا ما أغضب بشكل واسع دفعته على الدوام العتبار نفسه جزءا من الجماعة اليميني
أوساطا متزايدة في إسرائيل يصعب عليها تصديق أن أوباما، وبعد أن قدم كل ما قدم، يمكن اعتبارت 

، أية ضغوط سياسية على حكومة األقلعدوا للدولة العبرية. فأوباما لم يمارس، حتى اآلن على 
ارة األميركية أن تتنكر إلسرائيل في محادثاتها نتنياهو في الشأن الفلسطيني. كما لم تحاول اإلد

 النووية مع إيران.
ولكن يبدو اآلن وبعد أن انفجر الموقف أن إدارة أوباما التي لم تعد ملزمة بشيء والتي بقي لها 
ذا أفلح أوباما  عامان في الوالية الثانية، يمكنها أن تتصرف من دون أي  وف من انت ابات مقبلة. وا 

ن في ت ييب آمال الجمهوريين واليمين اإلسرائيلي في االنت ابات النصفية في األيام والديمقراطيو 
القريبة فون إرادة اإلدارة في مواجهتها مع إسرائيل سوف تتعزز. وطبيعي أن في الذهن العوامل 

 السابقة التي هناك إشارات عديدة على وصول بعضها مرحلة الحسم.
تند أصال إلى إقرار بحق إيران في ت صيب اليورانيوم، ولو بأقل فاالتفاق النووي مع إيران الذي يس

الدرجات، يعتبر في إسرائيل اتفاقا ال يمكن التعايش معه. ويعتقد كثيرون أن إبرام أي اتفاق مع إيران 
سوف يعرض اإلدارة األميركية لحملة دعائية شديدة من جانب إسرائيل وأنصارها في أميركا رغم أن 

 باما يعتبرون االتفاق مهمة تاري ية من الدرجة األولى.المقربين من أو 
لى جانب ذلك ورغم أحاديس عن قرب ت لي أوباما عن  دمات وزير ال ارجية جون كيري بعد  وا 
االنت ابات النصفية، فون محاولة تسوية المسألة الفلسطينية تعتبر مهمة ال تقل تاري ية. وهناك 

إلى مجلس األمن في مطلع العام المقبل لنيل الحق في دولة أحاديس عن أن قرب توجه الفلسطينيين 



 
 
 

 

 
           58ص                                     3383 العدد:    3/11/4114 االثنين التاريخ:

 

يدفع األميركيين من اآلن للبحس عن م رج ولو على شكل تسوية مرحلية لمنع  23على حدود 
الصدام الوشيك. لكن من الواضح أن حكومة نتنياهو التي صارت تزداد ميال نحو اليمين المتطرف 

داد القناعة بوجوب الحيلولة دون الدولة الفلسطينية وقيامها تتجه وجهة أ رل مضادة. ففي إسرائيل تز 
ولذلك فون الليكود صار ين ر بعداء للسلطة الفلسطينية ورئيسها. وال يهم في هذا الجانب إن كان 
نتنياهو ال يزال يتحدس عن الرغبة في إنشاء تحالفات وسالم مع الدول العربية المعتدلة ويقول بأن 

 م مع الفلسطينيين.هذا يشكل مد ال للسال
السالم مقابل »لكن نتنياهو كما كان ال يؤمن بمبدأ األرض مقابل السالم وهو كثيرا ما يتحدس عن 

، في إيحاء إلى أنه ال يقبل أي تنازل عما تسيطر عليه إسرائيل «األمن مقابل األمن»و« السالم
 اليوم.

ومة نتنياهو واردة، لكنها تهدئة موقتة ربما لذلك،  اهريا، التهدئة في العالقات بين إدارة أوباما وحك
يعقبها انفجار عنيف. كثيرون يؤمنون أن مكانة إسرائيل تتراجع بشكل جوهري في أوساط الرأي العام 

 األميركي.
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