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 55 :كاريكاتير

*** 
 
صابة  .0  شرقي القدس.. والفصائل تبارك العمليةنفذه فلسطيني في حادث دهس  عشرةمقتل إسرائيلي وا 

باركت عملية الدهس  حركة حماس، أن غزة من، 5/11/4112، المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر
(، وأوقعت 11-5)األربعاء "النوعية" في القدس التي نفذها االستشهادي إبراهيم عكاري ظهر اليوم 

 قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين.
هادي عكاري هو شقيق األسير المحرر موسى عكاري أحد منفذي عملية أسر الجندي واالستش

قياديًا من حماس  450، والتي على إثرها أبعد االحتالل 1991الصهيوني "نسيم تلياندو" عام 
 والجهاد اإلسالمي إلى مرج الزهور في لبنان.

ي إبراهيم العكاري الذي نّفذ وفي بيان رسمي؛ زفت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" االستشهاد
عملية الدهس في مدينة القدس المحتلة، وعّدت العملية البطولية رّدًا طبيعيًا من أبناء شعبنا وفصائل 
المقاومة على استمرار اقتحامات وتدنيس المستوطنين لباحات األقصى، ومخططات نتنياهو 

 وحكومته المتطّرفة التي تستهدف األقصى المبارك.
اس" جماهير شعبنا الفلسطيني إلى التصعيد في المواجهة الجماهيرية مع االحتالل ودعت "حم

ومواصلة الرباط وشّد الّرحال إلى األقصى، مطالبة جماهير األمة العربية واإلسالمية بالتحّرك 
 والتفاعل وحشد الطاقات دفاعًا ونصرة للقدس واألقصى.
(، 11-5) األربعاء" في تصريح صحفي ظهر من جهته؛ قال سامي أبو زهري الناطق باسم "حماس

إن العملية النوعية التي "نفذها أحد أبطال القدس الميامين والتي استهدفت جنوًدا ورجال أمن صهاينة 
ومتطرفين، هي رد فعل طبيعي ونتيجة للجرائم واالنتهاكات واالقتحامات الصهيونية المتواصلة 

 ى المصلين وتهجير المقدسيين".لألقصى والمقدسات الفلسطينية واالعتداء عل
وطالب أبو زهري "أهلنا في القدس والضفة الغربية وكل أبناء شعبنا الفلسطيني بمزيد من هذه 
العمليات المقاومة والتصدي لجنود االحتالل والمستوطنين الصهاينة وبكل قوة دفاعًا عن األقصى 

 وحقوق شعبنا مهما بلغت التضحيات".
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ي "حماس" فتحي حماد، أن عمليات الدهس في القدس "إنذار خطير لالحتالل وعّد القيادي البارز ف
وشدد في تصريح له، على أن الوقت قد حان  الذي يتحمل عواقب المساس بالمقدسات اإلسالمية".

 النطالق "ثورة عارمة ضد االحتالل والتنسيق األمني نصرة لألقصى والقدس".
ين القسام التحية إلى "مجاهدي حماس وأبطال بيت وجهت كتائب الشهيد عز الدمن جهة أخرى، 

المقدس الذين يستنفرون للذود عن األقصى بأرواحهم ويضحون بدمائهم على أعتابه وال يتقاعسون 
 عن نصرته".

وقال الناطق باسم الكتائب "أبو عبيدة"، في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع التواصل 
شرارة العصف المأكول، وستكون شرارة معركة التحرير وعنوان "القدس كانت  "، إناالجتماعي "تويتر

وأكد أبو عبيدة أن األقصى  القتال وقبلة المقاومة حتى تحريرها من دنس آخر صهيوني مغتصب".
 هو المفّجر الذي سيشعل البركان في وجه المحتل الغادر الجبان، وفق تعبيره.

شاب أن ال سعدى،فادي أبو عن  هللارام  من، 6/11/4112، القدس العربي، لندن وأضافت
فلسطيني، استشهد وقتل إسرائيلي وأصيب ثالثة عشر آخرون بجراح، ثالثة منهم وصفت جراحهم ال

بالقرب من حي الشيخ جراح في مدينة القدس « شمعون»بالحرجة، في عملية دهس في شارع 
ائق مركبة تجارية، دهس ثالثة وبحسب الرواية اإلسرائيلية لما جرى في الشيخ جراح، فإن س المحتلة.

، وبعدها أكمل السير «شمعون هتصديق»أشخاص كانوا في محطة القطار الخفيف في شارع 
وأصاب مركبة أخرى، ومن ثم ترجل من المركبة وهاجم المارة بقضيب حديد، قبل أن يتم اغتياله 

 برصاص حرس الحدود اإلسرائيلي، من الذين كانوا موجودين في المنطقة.
عت المصادر العبرية أن منفذ العملية نزل من السيارة بعد عملية الدهس، وهو يحمل قضيب واد

حديد، وحاول االعتداء على المستوطنين الموجودين في الشارع، إال أن ضابطا من قوات حرس 
 الحدود، قام بإطالق النار عليه ما أدى إلى استشهاده على الفور.

يتسحاق أهرونوفيتش، والقائد العام للشرطة  اإلسرائيلين الداخلي موقع العملية، وزير األم إلىووصل 
تسيبي » اإلسكان، ورئيس بلدية االحتالل في القدس نير براكات، وقال نائب وزير اإلسرائيلية
يرفع رأسه في مدينة القدس، بسبب فقدان الحكومة لألمن في المسجد « اإلرهاب»إن « حتطبولي

مل الحكومة بقوة على فرض األمن في القدس، كوننا نتعرض األقصى، وقد حان الوقت كي تع
 لهجمات متوالية من قبل الفلسطينيين فيها.

نبارك عملية القدس البطولية والشجاعة »وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي 
وأكد  «.نالتي نفذها أحد أبطال القدس الميامين والتي استهدفت جنود ورجال أمن صهاينة ومتطرفي
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رد فعل طبيعي ونتيجة للجرائم واالنتهاكات واالقتحامات »تأتي كـ « العملية النوعية»أن هذه 
 «.الصهيونية المتواصلة لألقصى والمقدسات الفلسطينية واالعتداء على المصلين وتهجير المقدسيين

ذه العمليات مزيد من ه»وطالب أهالي القدس والضفة الغربية وكل أبناء الشعب الفلسطيني بـ 
المقاومة والتصدي لجنود االحتالل والمستوطنين الصهاينة وبكل قوة دفاعًا عن األقصى وحقوق 

 «.شعبنا مهما بلغت التضحيات
رد »وباركت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، العملية، وقالت في بيان لها إن هذه العملية هي 

المعركة »، مؤكدًة أن «تدنيس محرابه الشريفشعبنا الفلسطيني على العدوان بالمسجد األقصى و 
 «.مستمرة ومفتوحة، وأن العدو يتحمل مسؤولية المساس بالمقدسات

يستدعي إشعال ثورة عارمة في »وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن العدوان على القدس والضفة 
مرار االحتالل وأكدت أن است ، وذلك بعد أن باركت هي األخرى عملية القدس.«وجه االحتالل

استهتار بالعالم اإلسالمي الذي تأخر عن نصرة مسرى النبي »بسياساته ضد الضفة والقدس هو 
لنجد االقتحامات المستمرة لألقصى والتضييق على المصلين واالعتداء عليهم مع تواصل  األكرم،

على  44ـ وحثت جماهير الضفة الغربية وسكان مناطق ال«. عمليات الحفر تحت أساسات األقصى
لى «تكثيف تواجدهم في المسجد األقصى لحمايته من اإلرهاب الصهيوني» إشعال االنتفاضة »، وا 

 «.من تحت أقدام الصهاينة في كل األرض المحتلة
الساحة مفتوحة للجميع »وباركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين العملية، وقالت في بيان لها إن 

ن العدو يت  «.حمل المسؤولية الكاملة عن أي حماقة يرتكبها في أي مكانللردود الطبيعية وا 
جزءا بسيطا من تسديد الفاتورة لالحتالل »وأكدت لجان المقاومة الشعبية أن عملية الدهس تعد 

، وطالبت بمزيد من هذه العمليات ضد االحتالل. «اإلسرائيلي الذي تجرأ على المسجد األقصى
 بة مواصلة عمليات العدوان والتدنيس المتكررة بحق األقصى.وحذرت في ذات الوقت إسرائيل من مغ

وقالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن عملية القدس 
رد طبيعي على جرائم االحتالل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة على ما يجري في »

المعركة مع االحتالل متواصلة، طالما »وشددت على أن «. قصىالمدينة من اقتحامات للمسجد األ
 إعماراستمر االحتالل والعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتواصل الحصار وعدم إعادة 

 «.قطاع غزة، داعية إلى مزيد من العمليات التي تردع قوات االحتالل ومستوطنيه
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 الحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينيةإنهاء ا إلىعبد ربه يدعو المجتمع الدولي  .2
"األيــــام"، "وكــــاالت": حــــذر ياســــر عبــــد ربــــه، أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر  -رام هللا 

سياســة التوســع االســتيطاني  "إســرائيل"الفلســطينية، مــن خطــورة مواصــلة حكومــة اليمــين المتطــرف فــي 
واعتبر عبد ربه أن مصادقة حكومة االحتالل،  العنصري، وبشكل خاص في مدينة القدس ومحيطها.

وحــدة اســتيطانية فــي القــدس، تؤكــد بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك أن أولويــة هــذه  500مــؤخرًا، علــى بنــاء 
الحكومـــــة مواصـــــلة االســـــتيطان وفـــــرض نظـــــام الفصـــــل العنصـــــري )األبارتهايـــــد(، مســـــتغلة األوضـــــاع 

الــدعوات الدوليــة، واألمريكيــة بشــكل خــاص،  والتطــورات اإلقليميــة والدوليــة، وضــاربة بعــرض الحــائط
نقاذ حل الدولتين.  إلعادة إحياء العملية السياسية وا 

وأكــد أمــين ســر "التنفيذيــة" أن مثــل هــذه السياســة العنصــرية تســتدعي دعــم دول العــالم، بمــا فــي ذلــك 
ي لجــالء الواليــات المتحــدة، للتوجــه الفلســطيني إلــى مجلــس األمــن الستصــدار قــرار لتحديــد موعــد نهــائ

حــــدودًا لدولــــة فلســــطين 1996، واالعتــــراف رســــميًا بحــــدود الرابــــع مــــن حزيــــران اإلســــرائيلياالحــــتالل 
 المستقلة، وعاصمتها القدس، بداًل من االكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار.

كمـــا أدان عبـــد ربـــه مواصـــلة حكومـــة االحـــتالل، وضـــمن خطـــة ممنهجـــة، انتهاكاتهـــا اليوميـــة لحرمـــة 
صــى المبــارك، والــدفع بمســؤولين لالنضــمام إلــى جماعاتهــا االســتيطانية القتحامــه وا غالقــه المســجد األق

دخـــال  أمـــام المصـــلين، منتهكـــة بـــذلك كـــل األعـــراف والقـــوانين الدوليـــة، مـــا يهـــدد بتفجيـــر األوضـــاع، وا 
 المنطقة في أتون حرب دينية ال يمكن ألحد التنبؤ بنتائجها.

ارس االبتــزاز الــرخيص للسـلطة الوطنيــة الفلســطينية ورئيســها؛ وقـال عبــد ربــه: إن حكومــة االحـتالل تمــ
لوضع القيادة الفلسطينية في موضع دفاعي، في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها واسـتهدافها للمسـجد 

 األقصى وللوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
لتضـليل واالحتيـال مـدى كـذب نتنيـاهو، وممارسـته ا"وأكد أمين سـر التنفيذيـة أن كـل ذلـك يبـرهن علـى 

بإعالنـــه رغبتـــه فـــي التهدئـــة فـــي القـــدس وادعائـــه عـــدم نيتـــه تغييـــر الوضـــع القـــائم فـــي الحـــرم القدســـي 
ـــة العدوانيـــة علـــى األقصـــى ومدينـــة  الشـــريف، بينمـــا يواصـــل إعطـــاء الضـــوء األخضـــر لتصـــعيد الحمل

 ."القدس، ومواصلة سياسة تهويد المدينة ومعالمها
لي والعـــالمين العربـــي واإلســـالمي بتـــوفير الحمايـــة للمســـجد األقصـــى وطالـــب عبـــد ربـــه المجتمـــع الـــدو 

والمصـــلين فيـــه، والضـــغط علـــى حكومـــة االحـــتالل لتلتـــزم بـــالقوانين والمعاهـــدات الدوليـــة، ووقـــف هـــذه 
كما طالب عبد ربه مجلس األمن باتخاذ قرار قاطع  االنتهاكات بحق األقصى والمقدسات في المدينة.

 الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقدسات.بحماية القدس واألراضي 
 6/11/4112 ،األيام، رام هللا
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سالمي .3  قريع يدعو إلى مؤتمر عربي وا 

وكاالت: شـدد عضـو اللجنـة التنفيذيـة فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية، رئـيس دائـرة الاأليام،  -رام هللا 
لمناقشــة مــا يجــري فــي حمــد قريــع علــى ضــرورة انعقــاد مــؤتمر قمــة إســالمي عاجــل أشــؤون القــدس، 

فــي بيــان أصــدره  ،وطالــب المدينــة المقدســة مــن تصــعيد للهجمــة اإلســرائيلية الشرســة علــى األقصــى.
سـالمية لمتابعـة األوضـاع والمخـاطر التـي باتـت تهـدد المسـجد أ مس، بتشـكيل لجنـة مـن دول عربيـة وا 

 داء عليهم.األقصى المبارك، ورفع الحصار العسكري عنه والكف عن قمع المصلين واالعت
 6/11/4112 ،األيام، رام هللا

 
 "األقصى"في قرار فلسطيني بالتوجه لمجلس األمن لوقف التصعيد اإلسرائيلي  :أبو يوسف .4

قـررت القيـادة الفلسـطينية، بالتنسـيق مـع األردن، التوجـه إلـى مجلـس األمـن : نادية سـعد الـدين -عّمان
لمبــارك، فيمــا باشــرت االتصــاالت المعنيــة بهــذا فــورًا ضــد التصــعيد اإلســرائيلي فــي المســجد األقصــى ا

وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة واصــل أبــو يوســف إنــه "ســيتم التقــدم بطلــب عقــد  الخصــوص.
، كــدوأ جلســة طارئــة لمجلــس األمــن لوضــع آليــات ملزمــة لالحــتالل لوقــف اعتداءاتــه ضــد األقصــى".

لزمـة لالحـتالل فـي ظـل عدوانـه المسـتمر ضـد لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، ضرورة "اتخـاذ إجـراءات م
 الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المتواصلة في األراضي المحتلة ومشاريعه االستيطانية المتواترة".

 6/11/4112 ،الغد، عّمان
 
 الشوبكي: االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس ُتنذر بجّر المنطقة إلى حرب دينية .5

لدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي األربعـاء، مـن تـداعيات حذر سفير دولة فلسطين ومندوبها ا
االنتهاكــات اإلســرائيلية فــي المســجد األقصــى ومدينــة القــدس، مشــددًا علــى أن االنتهاكــات اإلســرائيلية 
المتواصلة تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس تهدف إلى جر المنطقة بالكامل إلى 

ضـــح الشـــوبكي أن القيـــادة الفلســـطينية قـــررت التوجـــه إلـــى مجلـــس األمـــن فـــورًا ضـــد وأو  حـــرب دينيـــة.
 التصعيد اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك، وبدأت االتصاالت السريعة بهذا الشأن.

وأدان الشــوبكي الحملــة الممنهجــة، التــي تقــوم بهــا حكومــة االحــتالل فــي مدينــة القــدس، ســعيًا بشـــكل 
الســالم وتعزيــز التطــرف فــي المنطقــة، وأعــرب الشــوبكي عــن وجــوب وجــود  متعمــد إلــى تــدمير فــرص

سالمي يردع االنتهاكات اإلسرائيلية في فلسطين والقدس.   موقف عربي وا 
 6/11/4112 ،المصري اليوم، القاهرة
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 تنذر بإشعال حرب دينية "األقصى"في القدس وية سرائيلاإلالسياسات  :الهباش .6

قــال محمــود الهبــاش، قاضــي قضــاة فلســطين، ومستشــار الــرئيس للشــؤون  فـادي أبــو ســعدى: -رام هللا 
الدينيــة والعالقــات اإلســالمية، إن القــدس ومقدســاتها خاصــة المســجد األقصــى المبــارك، حــق خــالص 

ن السياسـات التـي تنتهجهـا  فـي  "إسـرائيل"للمسلمين وتحت السـيادة الفلسـطينية فـي أي حـل سياسـي، وا 
 ى، تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة.مدينة القدس والمسجد األقص

وكـان الهبــاش يوجـه هــذا الكــالم لمستشـار وزيــر الخارجيـة األمريكــي شــون كـيس، مؤكــدًا لـه أنــه قــد آن 
ــــع بحــــق الشــــعب  ــــاريخي الــــذي وق ــــم عــــن الشــــعب الفلســــطيني وإلصــــالح الخطــــأ الت ــــع الظل األوان لرف

ـــم للقضـــية الفل ـــه بـــدون إيجـــاد حـــل عـــادل ودائ ـــة فلســـطينية مســـتقلة الفلســـطيني، وأن ـــام دول ســـطينية وقي
 وعاصمتها القدس، لن يكون هناك سالم أو استقرار في المنطقة.

 6/11/4112 ،القدس العربي، لندن
 
 جبارة لإلفراج عن جميع األسرى تبذل جهودا   الفلسطينية : القيادةعباس .7

بمقـر الرئاسـة فـي مدينـة ، أمـسمحمود عباس، مسـاء الفلسطينية  السلطة استقبل رئيس :وفا –رام هللا 
وأكــد أهميــة قضــية األســرى  المحــررين الــذين تحــرروا فــي الــدفعات األخيــرة. األســرىرام هللا، عــددًا مــن 

اتفــاق  أيإلــى أنهــا تتصــدر ســلم األولويــات الفلســطينية فــي حــال عقــد  لــدى القيــادة الفلســطينية، مشــيراً 
نهـاء  اإلفراجرة من أجل جبا للسالم. وأضاف، إن القيادة الفلسطينية تبذل جهوداً  عن جميـع األسـرى وا 

 معاناتهم، وتقديم كل المستطاع لهم.
فهـد الحـاج للـرئيس موسـوعة تجـارب  د. األسـيرةجهـاد للحركـة  أبـووفي السياق ذاته، قـدم مـدير مركـز 
 .المركز مؤخراً  أنتجهااألسرى الفلسطينيين والعرب، والتي 

 6/11/4112 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 امتداد لعقلية التمسك باالحتالل واالستيطانبالقدس : السياسة اإلسرائيلية الفلسطينية خارجيةال .8

السياســة اإلســرائيلية الرســمية المتبعــة  الفلســطينية وكــاالت: اعتبــرت وزارة الخارجيــةالاأليــام،  -رام هللا 
ين وتهويدها، وتجسيد لعقلية التمسك باالحتالل واالستيطان وضم أرض دولة فلسط في القدس امتداداً 

علني لقـرار الحكومـة اإلسـرائيلية بتـدمير حـل الـدولتين واغتيـال أي فرصـة للسـالم والمفاوضـات، وذلـك 
على مرأى ومسمع من العالم كله، وبشكل عنجهي يعلـن يوميـًا عـن رفـض الحكومـة اإلسـرائيلية إلرادة 

 قرارات الشرعية الدولية.المجتمع الدولي وتمردها عليها، واستهتارها بالقانون الدولي و 
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مســتوطنًا متطرفــًا باقتحــام  115قيــام أكثــر مــن  ،مــسأفــي بيــان صــحافي صــدر عنهــا  ،وأدانــت الــوزارة
جنـدي احتاللـي بتـدنيس حرمـة  300المسجد األقصى بحراسة مشددة من قـوات االحـتالل، وأكثـر مـن 
ف لقنابــل الغــاز واألعيــرة كثيــ إطــالقالمســجد خاصــًة المســجد القبلــي الــذي اقتحمــوه بأحــذيتهم، وســط 
إصـابة، وأدى أيضـًا إلـى نشـوب  56المطاطية ضد المصلين المسـلمين، مـا أدى إلـى وقـوع أكثـر مـن 

حريــق فــي ســجاد المســجد القبلــي، واحرقــوا لوحــات الكهربــاء الخاصــة بالمســجد، ومنعــوا المصــلين مــن 
 الوصول إلى الحرم القدسي الشريف.

 6/11/4112 ،األيام، رام هللا
 
 "األقصى"ـاض يحـّذر مـن خطــورة القبـول والتكّيف مـع الوضـع القائم في القدس وفي .9

 أوسـالم فيـاض مـن خطـورة القبـول  د.حّذر رئـيس الـوزراء الفلسـطيني السـابق : كمال زكارنة -عّمان 
، وهـو التكيـف مـع الوضـع القـائم، األقصـىبشـأن القـدس والمسـجد  أخيـراً الموافقة على ما قالـه نتنيـاهو 

ن ذلك يعني القبول بالتغييرات التي فرضها االحتالل في المدينة المقدسة منذ بـدء االحـتالل للقـدس أل
القــدس بحاجــة  إنمــس، أ "الدســتور"ســرة أوقــال فيــاض فــي لقــاء مــع  وحتــى ا.ن. 1969الشــرقية عــام 

العربـي  ورفي وجه ممارسـات االحـتالل وسياسـاته التهويديـة وتفعيـل الـد أهلهاتعزيز صمود  إلىماسة 
لمدينــــة  واإلســـالميةالمســـاند والـــداعم للشــــعب الفلســـطيني وقضــــيته العادلـــة وتكثيــــف الزيـــارات العربيــــة 

نمـامـع االحـتالل  ن ذلـك لـيس تطبيعـاً أ القدس، مؤكداً  سـناداً هـذه الزيـارات تشـكل دعمـا  وا  للمقدسـيين  وا 
 للطروحــات القائمــة حاليــاً  وفقــاً  "إســرائيل"حــل مــع  إلــىالتوصــل  إنوالشــعب الفلســطيني. وقــال فيــاض 

 مستحيل.
 6/11/4112 ،الدستور، عّمان

 
 فياض: انشغال الدول بأوضاعها أدى إلى تهميش القضية الفلسطينية .01

قـــال رئـــيس الـــوزراء الفلســـطيني الســـابق، ســـالم فيـــاض، إن "انشـــغال بعـــض الـــدول العربيـــة بأوضـــاعها 
ـــى تهمـــيش القضـــية الفلســـطينية"، متوقعـــاً  ـــة، أدى إل ســـتمرار أحـــداف العنـــف فـــي دول "الربيـــع ا الداخلي

وأضـــاف فيـــاض، خـــالل محاضــــرة بعنـــوان "الربيـــع العربـــي.. إلــــى أيـــن"، ألقاهـــا مســـاء يــــوم  العربـــي".
األربعاء، في أحد المدراس الخاصـة فـي عّمـان، أن "جميـع الـدول التـي مـرت بمظـاهرات وثـورات عبـر 

 التاريخ، لم تستقر األوضاع فيها إال بعد فترات طويلة".
واعتبر فياض، أن "الشعور بالظلم وعدم المساواة واالزدواجية في تطبيق القوانين والمعايير، كانت من 

اعتبـــار الربيـــع العربـــي مـــؤامرة، مؤكـــدًا أنهـــا )الثـــورات( جـــاءت  أســـباب قيـــام ثـــورات الشـــعوب"، رافضـــاً 
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إلـــى  فيـــاضار وأشـــ "اســـتجابة لظـــروف قائمـــة ألن المـــواطن فـــي المنطقـــة العربيـــة أصـــبح أكثـــر وعيـــًا".
إيهــا "تشــكل حالــة تمثــل تــداواًل للســلطة للمــرة الثانيــة، وهــذا يــدلل علــى نضــ   التجربــة التونســية، معتبــراً 
 العملية السياسية فيها".

 6/11/4112 ،السبيل، عّمان
 
 النائب حاليقة: المسجد األقصى يتعرض لمؤامرة دولية تساندها دول عربية  .00

الفلسطيني، سميرة حاليقة، أن المقاومة  في المجلس التشريعي  قدس برس: اعتبرت النائب -الخليل 
الفلسطينية بمختلف أشكالها تستطيع لجم االحتالل اإلسرائيلي ووقف اعتداءاته ومحاوالته للزحف 

 صوب المسجد األقصى المبارك.
(، "إن الرهان 11|5وقالت حاليقة في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" أدلت بها األربعاء )

بعد دخول شارون إلى  1000ا.ن معّلق على الشعب الفلسطيني الذي فجر انتفاضة األقصى عام 
 باحاته وهو الذي يستطيع بمقاومته أن يوقف هذا الزحف لتهويد المسجد األقصى"، وفق قولها.

، أن ورأت النائب عن كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"
المسجد األقصى يتعّرض لـ "مؤامرة دولية تساندها بعض الدول العربية إما بالفعل أو بقمع الشعوب 

 أو بالصمت"، وفق تقديرها.
 5/11/4112قدس برس، 

 
 النائب عدوان يتهم عّباس بتعّمد إغفال المسجد األقصى مقابل مواصلة التنسيق األمني .02

السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعّمد إغفال المسـجد  قدس برس: اتهم نائب فلسطيني رئيس -غزة 
األقصى ومدينة القدس حيال ما يتعـرض لـه مـن اعتـداءات يوميـة مـن قبـل المسـتوطنين وقـوات جـيش 

 االحتالل، مقابل حرصه على استمرار التنسيق األمني مع االحتالل.
رس": "محمــود عبــاس وقــال النائــب عــاطف عــدوان عضــو المجلــس التشــريعي الفلســطيني لـــ "قــدس بــ

)رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية( يبـــذل جهـــًدا امنًيـــا كبيـــًرا فـــي الحفـــاظ علـــى امـــن العـــدو وذلـــك مـــن خـــالل 
 التنسيق األمني ويتعّمد إغفال الدفاع عن المسجد األقصى المبارك".

وأضــاف: "إن تعّمــد إغفــال المســجد األقصــى مــن قبــل عبــاس يظهــر وكــأن األقصــى لــيس فــي القــدس 
ــة ال تــي لــم نــر لعبــاس موقــف حقيقــي مــن الهجــوم المســتمر عليهــا مــن قبــل االحــتالل وقطعــان المحتل

 مستوطنيه". وفق قوله.
 5/11/4112قدس برس، 



 
 

 
 

           13ص                                     3391 العدد:    6/11/4112 الخميس التاريخ:

 
 
 ويدعو الشعب الفلسطيني للثورة مشعل يدعو السعودية ومصر واألردن لحماية المسجد األقصى .03

السعودية واألردن ومصر  الدوحة: دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كال من
والمغرب لحماية المسجد األقصى، بحكم خصوصية موقعهم، ودعا لوقفة جادة تجاه مع يحدف في 

وليست مسئولية الشعب الفلسطيني  األمةهي مسئولية  األقصى، معتبرا مسئولية األقصىالمسجد 
 فقط .

بجميع فصائله والرئاسة كما دعا مشعل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" الشعب الفلسطيني 
الن هذا  األقصىالشعب الفلسطيني إلي ثورة قوية ضد ما يحدف للمسجد  أطيافالفلسطينية وجميع 

 الذي يردع العدو. مشعل( هو)بحسب 
في قلب الخطر وليس  ا.ن األقصى إن، قائال األقصىمن المساس بالمسجد  إسرائيلوحذر مشعل 

 خطركما كان من قبل. أمام
لمواجهة ما يحدف ألقصى، أولهما المقاومة وتثوير الشعب في وجه  أساسيان أمران وحدد مشعل

ليس مسئولية حماس وحدها بل مسئولية  األمر"هذا هو الذي يردع العدو وهذا  إناالحتالل قائال 
الرئاسة الفلسطينية وكل مسئول فلسطيني يتحمل المسئولية  أوالجهاد  أوجميع الفصائل سواء فتح 

وقلبها القدس  الفلسطينيةوالقضية  األقصىة والتاريخية والوطنية تجاه ما يحدف في المسجد السياسي
 ".واألقصى

من القيادات الرسمية  أحدوبين أن األمر الثاني "مطلوب من األمة رسميا وشعبيا ودون أن نعفي أي 
م ومسيحي وأي إنسان في األمة ومن الحركات والقيادات وقادة الفكر والفصائل والعلماء والكتاب مسل

وقفة جادة وان نسمع غضبنا للعالم  إلىيبادر  أن علىتعنيه قيم العدالة وتمثل له القدس واألقصى 
 وان يكون هذا الغضب مفتوحا بال حدود وهذه هي رسالتنا لألمة ورسالتنا كفلسطينيين لألمة".

ردن بحكم خصوصيته مع وشدد على مسؤولية الدول العربية واإلسالمية وفي مقدمتها مصر واأل
فلسطين وخصوصيته مع القدس والمسجد األقصى، منوها بالمواقف األخيرة لألردن، واعتبرها "جيدة"، 

 ودعا للمزيد منها.
وأكد كذلك على مسئولية المغرب بحكم رئاسته للجنة القدس، مشيرا إلى أن عليه مسؤولية، وكذلك 

 نية.الديالمملكة العربية السعودية بحكم زعامتها 
 الديانات.وأكد أن القدس هي العاصمة التاريخية والدينية للعالم وعاصمة األرض التي شهدت 
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وأكد مشعل أن الخيارات مفتوحة )لحماية األقصى( وأن المقاومة على رأس هذه الخيارات والتعبير 
 الصهيوني.عن الغضب الفلسطيني وترجمته في مظاهر ستنفجر في وجه العدو 

بعد  1969دف في األقصى ليس جديدا وان العدو منذ أن احتالل القدس الشرقية عام وقال إن ما يح
ومنذ ذلك الوقت وهو يسعى لتكريس االستيطان فيها وتغيير  44احتالل الجزء الغربي منها عام 

معالمها وقام بالكثير من الحفريات الصطناع تاريخ مزعوم ومزور له ولم يجد وتعرض األقصى 
وأكد أن هذه ليست معركة الشعب الفلسطيني وحده  اف وما يزال يتعرض للخطر.للحرق واالستهد

وشدد على ضرورة عدم الخلط بين  ولكنها معركة العرب والمسلمين جميعا ومعركة اإلنسانية.
 المعركة وبين أي ملفات أخرى وأال نلقي عليها من الحسابات ما يضعف أداءنا للواجب تجاهها.

ها ينبغي إن يسقط الشهداء ويتقدم المجاهدون كما حصل مع الشهيد معتز وقال إن القدس من اجل
حجازي الذي ثأر لكرامة القدس واألقصى باستهداف غالة الصهاينة والمستوطنين من اجل القدس 

وستنشر جريدة "الشرق" وبوابتها اإللكترونية نص  واألقصى تقدم كل أشكال الدعم بالمال والسالح.
 عل في وقت الحق.الحوار كامال مع مش

 6/11/4112 الشرق، الدوحة،
 

 الرئيس محمود عباس يتعامل بقسوة مع غزة ومشاكلهاأبو مرزوق:  .04
رام هللا: انضم عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق للقيادات التي هاجمت عباس، 

في  ، وأضاف متسائال«الرئيس محمود عباس يتعامل بقسوة مع غزة ومشاكلها»حيف قال: إن 
ما هذه القسوة التي يتعامل بها الرئيس مع غزة ومشاكلها، إصرار الحكومة على »تصريح مكتوب 

إبقاء الضريبة على المحروقات للمحطة الوحيدة في القطاع، يؤدي حتما إلى العجز عن دفع فاتورة 
دارة سياسة إ»، وانتقد ما وصفه «الوقود، فتزداد ساعات اإلظالم، حتى تسعف قطر مشكورة غزة

الظهر غير المعقولة وغير المبررة في عدم توحيد المؤسسات ودفع رواتب الموظفين، وتكرار الحديف 
وبإصرار على عدم الدفع، واجتهادات مساعديه، خاصة وزير المالية باستحضار الذرائع الكثيرة 

ريحات المتكررة لتبرير ذلك، واألحاديف المتكررة عن قيام الحكومة بمسؤولياتها في قطاع غزة، والتص
الرئيس هو من اقترح وبإصرار على تأجيل األمن لمرحلة ما »، وتابع موضحا «عن األمن وتسلمه

بعد االنتخابات )ستة شهور كحد أقصى(، ثم ينسى ما أراد في األمرين: األمن واالنتخابات. وملفات 
جها حديثه للرئيس وتساءل أبو مرزوق مو  «.المصالحة، واإلعمار، والسياسة ومواجهة االحتالل

 «.أال من وقفة مراجعة؟»عباس 
 6/11/4112، الشرق األوسط، لندن
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 حماس: الضفة مركز الصراع مع المحتل .05

أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أن الضفة المحتلة هي المخزون االستراتيجي للمقاومة : غزة
س فوزي برهوم، في تصريح عبر وقال المتحدف باسم حما الفلسطينية ومركز الصراع مع المحتل.

(، "كل أساليب القمع والترهيب لن تثني الشعب 11-5صفحته "الفيس بوك" مساء األربعاء )
ودعا برهوم  الفلسطيني عن مقاومة االحتالل مهما كلف ذلك من ثمن ومهما بلغت التضحيات".

الل والمستوطنين ورافعة للمزيد من هذه العمليات النوعية، والتي تشكل رادعًا قويًا لجنود االحت
 للمشروع الجهادي المقاوم في كل أنحاء فلسطين.

جنود  3وبارك المتحدف باسم حركة حماس عملية الخليل النوعية والبطولية، التي أسفرت عن دهس 
 صهاينة مساء األربعاء.

 5/11/4112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ة في الضفة وغزةحماس تعلن استعدادها النتخابات رئاسية وتشريعي .06

رام هللا: قالت حركة حماس إنها مستعدة فورا النتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة وغزة، متهمة 
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه ال يريد الشراكة مع أحد.

وهاجم خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، الرئيس عباس واتهمه إلى جانب إسرائيل، 
بتعطيل وتأخير إعمار قطاع غزة. وقال الحية في أحدف « أونروا»تشغيل الالجئين ووكالة غوف و 

الرئيس أبو مازن أرسل وفودا إلى الدول التي تبرعت إلعمار غزة يطالبهم بجزء »هجوم على عباس 
، مؤكدا مجددا رفض حركته «من تبرعاتها لصالح خزينة السلطة.. إنه ال يقبل الشراكة مع أحد

 إعمار غزة. .ليات إعادة
 6/11/4112، الشرق األوسط، لندن

 
 حمر ومواصلة استهدافه سُيفجر المنطقة برمتهاأرضوان لـ "قدس برس": األقصى خط  .07

حذرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، من أن استمرار االعتداءات على المسـجد : غزة )فلسطين(
االحــتالل، معتبــرة المســجد األقصــى خًطــا  األقصــى المبــارك ســيفجر بركاًنــا كبيــًرا فــي المنطقــة ســيطال

احمر، وطالبت المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليـات فدائيـة داخـل القـدس األراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
 دفاعا عن الحرم القدسي الشريف. 1944عام 



 
 

 
 

           16ص                                     3391 العدد:    6/11/4112 الخميس التاريخ:

وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيـادي فـي "حمـاس" فـي تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس": "إن هـذا 
داء الجديد على المسجد األقصى يضاف إلى سلسلة االعتداءات عليه علـى مدينـة القـدس ليرفـع االعت

فـاتورة الحســاب لهــذا العــدو المجـرم وان المقاومــة الفلســطينية اليــوم مـدعوة لتنفيــذ عمليــات فدائيــة داخــل 
قصــى م وذلــك دفاعــا عــن المســجد األ1944مدينــة القــدس، وداخــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 

وأضــاف: "إن المســاس بالمســجد األقصــى ســيحرك المنطقــة، وســيفجر بركاًنــا كبيــًرا ســيطال  المبــارك."
االحتالل، ولـيعلم هـذا االحـتالل بـان شـعبنا لـن يقـف مكتـوف األيـدي وان مقاومتنـا لـن تبقـى مكبلـة إذا 

 مس المسجد األقصى".
وصــلت إلــى مرحلــة خطيــرة مــن وأكــد رضــوان أن االعتــداءات علــى المســجد األقصــى ومدينــة القــدس 

التهويـــد الممـــنه ، مشـــيًرا إلـــى أن االحـــتالل يســـتغل انشـــغال األمـــة بمشـــاكلها الداخليـــة لهـــدم المســـجد 
وأوضح أن هذه االعتداءات واالنتهاكات اليومي لألقصى تهدف إلى تقسيمه زمانًيا ومكانًيـا  األقصى.

قامة الهيكل المزعوم مكانه.  وصوال إلى هدمه وا 
ضــوان االعتــداء اليــوم علــى المســجد األقصــى صــفعة جديــدة إلــى االجتمــاع األخيــر لجامعــة واعتبــر ر 

الــدول العربيــة وللنظــام العربــي الرســمي الــذي مــا زال ال يحــرك ســاكًنا، مشــدًدا أن "االحــتالل يضــرب 
عرض الحائط بكل هذه االجتماعات اللقاءات والقرارات التي تخرج عنها والتي ال تساوي الحبـر الـذي 

 كتب به". وفق قوله.ت
 5/11/4112قدس برس، 

 
 بحق األقصىاسات التهويد ي"القيادة العامة": عملية القدس جاءت ردا على س .08

باركت الجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين ـ القيـادة العامـة، عمليـة القـدس، التـي نفـذها المقدسـي : دمشق
" وقالت بأنها "عملية مباركـة، جـاءت ردًا (، ووصفتها بـ "البطولية11|5) األربعاءعكاوي اليوم  إبراهيم

علــى سياســات التهويــد التــي تنتهجهــا قــوات االحــتالل الصــهيوني بحــق كــل مــا هــو فلســطيني وعربــي 
سالمي في المدينة المقدسة.  وا 

ودعــت فــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ـ القيــادة العامــة فــي بيــان لهــا اليــوم أرســلت نســخة منــه لـــ 
لنصـرة القـدس فـي  44اهيريـة ألبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي الضـفة ومنـاطق الــ "قدس برس"، هبة جم

ت التـــي تحـــاك ضـــد المقدســـات والفلســـطينيين فـــي بيـــت المقـــدس. وطالبـــت اإلطـــار اوجـــه هـــذه المـــؤامر 
وأن يكــــون علـــى رأس جــــدول أعمالــــه وضــــع  باالنعقــــادالقيـــادي الموحــــد لمنظمــــة التحريـــر الفلســــطينية 

 هة ما يقوم به العدو بحق القدس والمقدسيين.استراتيجية وطنية لمواج
 5/11/4112قدس برس، 
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 الباردمخيم نهر : الوفاء بالتزامات إعمار "الشعبية" .09

أسف مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيمي البارد والبداوي والشمال : البداوي والبارد
ت، شارفت على الخمس سنوات ولم عملية اإلعمار التي كانت مقررة بثالف سنوا»عماد عودة كون 

تنتِه بعد، حيف أن القضية الكبرى تكمن في تأمين التمويل، فالمبلغ الموجود ال يكفي سوى ألربع 
 ».5615وحدة سكنية من أصل  1100رزم، وحتى اليوم تّم إنجاز 
السابق الفلسطيني وبالتواصل مع الوزير  -جهود لجنة الحوار اللبناني«ونّوه خالل لقاء حواري بـ

حسن منيمنة، حيف قام رئيس مجلس الوزراء تمام سالم بخطوات مهمة، إذ بعف برسائل إلى سفراء 
، شاكرًا »الدول العربية والغربية، أكد فيها أهمية وضرورة االلتزام بإعمار البارد والوفاء بااللتزامات

للبنانية على دورها الفاعل في هذه المملكة العربية السعودية على الهبة المالية التي قّدمتها والدولة ا»
 ».العملية

ذريعة  تحت» األونروا»الذي قّلصته  يمشكلة كبيرة في الجانب اإلغاثي والخدمات»وتحّدف عودة عن 
وهي معنية بتأمين المبلغ المطلوب، ولكن ما نخشاه أن تكون مشاركة في أي مخطط  شّح األموال،

الحرص »، مؤّكدًا »عاد عن التجاذبات اللبنانية الداخليةاالبت»ودعا إلى  ».إلنهاء قضية الالجئين
 ».على استقرار وسالمة لبنان وشعبه

 6/11/4112، المستقبل، بيروت
 
 لخطة إعمار غزة حماس تصّعد لهجتها وتخرج بمسيرات جماهيرية أمام مقر األونروا رفضا   .21

ر الدولية لقطاع غزة، غزة ـ أشرف الهور: صعدت حركة حماس من لهجتها تجاه رفض خطة اإلعما
، وذلك في «األونروا»ونظمت مسيرة حاشدة أمام مبنى المقر الرئيس لوكالة غوف وتشغيل الالجئين 

وتعرف بـ « ثورة شعبية»ظل دعوات من قادة بارزين في الحركة للمتضررين من الحرب للقيام بـ 
 لنيل مطالبهم. «خطة سيري»

في مدينة غزة، ورددوا هتافات « األونروا»بوابة الرئيسة لـوخرج أنصار حماس في مسيرة وقفت أمام ال
سرائيل، بمشاركة األمم  ضد الخطة الدولية لإلعمار التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية وا 

نسبة لمنسق األمم المتحدة روبرت سيري الذي كان  «خطة سيري»وتعرف هذه الخطة بـ  «.المتحدة
 له دور في الوصول لهذه االتفاقية.
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شرعنة »وحمل المشاركون في المسيرة الفتات ترفض آلية اإلعمار الدولية التي تراها حماس 
، و «غزة إعماروكالة الغوف، حكومة الوحدة، أين أنتم من »وكتب على إحدى الالفتات  «.للحصار

 «.ال للقبول بسياسة اإلذالل المتبعة في آليات اإلعمار»
ور صالح البردويل القيادي في حركة حماس مسؤولية تأخر وفي كلمة له أمام المسيرة حمل الدكت

اإلعمار إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية واألمم المتحدة، وطالب بضرورة إنهاء معاناة السكان 
 المشردين. كذلك جدد رفض حركة حماس للخطة.

الهجوم وفي السياق ذاته صعد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، من لغة 
الثورة الشعبية والمطالبة »على هذه الخطة، ودعا أصحاب المنشآت والمنازل السكنية المدمرة لـ 

 «.بحقوقهم المشروعة
وحمل الحية المسؤولية عن تعطل اإلعمار لكل من االحتالل اإلسرائيلي، والسلطة الفلسطينية و 

ال بد على الجهات »ة سياسية وقال الحية خالل ندو «. انفجار شعبي»، وحذرهم من «األونروا»
 لن تنجح.« التركيع واالبتزاز»، مشددا على أن سياسة «الثالف أن تدرك غضب الشعب

وقال إن حماس كانت تفضل أن تمر مواد اإلعمار من مصر بدال من االحتالل، ليكون العائد 
دولي أن كيف يعقل للمجتمع ال»المادي لصالح مصر، متسائال حسب ما نقل عنه خالل الندوة 

 «.الذي دمر قطاع غزة، باألموال ووضع نصاب األمور في يده؟ يكافئ
ال يعقل أن يبقى أصحاب المنازل المهدمة في العراء، وال يعقل »وأضاف القيادي البارز في حماس 

دخال المواد الالزمة للبناء بوفرة، بدال من تنقيطها على  أن تتأخر األونروا في دفع األموال وا 
 «.بغزةالمحتاجين 

  6/11/4112القدس العربي، لندن، 
 
 يقف على عتبة الوفاق الهش " في غزةفتح"مهرجان  .20

مهرجانها المركزي لذكرى رحيل « فتح»رغم أن جميع المؤشرات تشي بتأكيد عقد حركة : غزة
زعميها، ياسر عرفات )أبو عمار(، في قطاع غزة، فإن ترنح حالة الوفاق الداخلي بين الحركة 

يثير الشكوك بأن يعقد المهرجان في الموعد المقرر له، في الحادي عشر من الشهر « حماس»و
 الجاري.

أبدت موافقتها العلنية على إقامة المهرجان الذي حجب طوال سنوات « حماس»القيادة السياسية في 
على غزة، لكن من غير الواضح هل ستصمت القواعد الجماهيرية للحركة التي « حماس»سيطرة 
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تخلي حكومة الوفاق عن االعتراف »حكومة لنحو سبع سنوات عن إقامة المهرجان في ظل أقامت 
 ، وبخاصة العسكريون منهم.«بالموظفين في غزة
على لسان المتحدف باسمها في غزة، فايز أبو عيطة، إنها ال يمكن أن « فتح»في المقابل، قالت 

أن حركته « األخبار»ح أبو عيطة لـتلتفت إلى الدعوات التي من شأنها إحباط المهرجان. وأوض
التي تتخذ من رام هللا مقرا لها من أجل السماح بإقامة المهرجان « الوفاق»حصلت على موافقة من 

الكل »في ساحة الكتيبة غرب غزة خالل الموعد المقرر، مؤكدًا أن رمزية )أبو عمار( ستجمع 
 حول ضرورة إحياء الذكرى العاشرة لرحيله.« الفلسطيني

بالسماح إلقامة « الوفاق»دانيا، ترجمت وزارة الداخلية التابعة للحكومة السابقة في غزة قرار مي
، «فتح»المهرجان في إعالنها مطلع األسبوع أنها ستعمل على تأمين المهرجان المقرر أن تقيمه 

قيادة أن لقاء جرى بين قيادة جهاز األمن الداخلي وممثاًل عن « الداخلية»وأوضح بيان صادر عن 
 في غزة بشأن التنسيق إلقامة المهرجان.« فتح»

« حماس»، إذ سمحت «فتح»تأمين مهرجان لـ« داخلية غزة»وهذه ليست المرة األولى التي تعلن فيها 
العام الماضي بإقامة مهرجان جماهيري لفتح بمناسبة ذكرى انطالقتها أقيم في ساحة السرايا وسط 

الحكومة التي كان يرأسها إسماعيل هنية، لكن التحديات تبدو  من« بادرة حسن نية»غزة، وذلك في 
هذه المرة أكثر تعقيدًا، وخصوصًا أن حالة االشتباك اإلعالمي وصلت إلى ذروتها بين قيادات 

 ومؤيدي الحركتين في األيام األخيرة.
ست ودشن ناشطون في حماس لهاشتاغ )#لن_يحتفلوا( ضد عقد االحتفال، وقالوا إن الحكومة لي

مخولة منح تصريح إلقامته على ضوء تخليها عن دفع رواتب العسكريين الذين يطلب منهم تأمين 
معنية بأن يخرج االحتفال بطابع وحدوي يجمع « فتح»وحماية المهرجان، لكن أبو عيطة قال إن 

 التي من المقرر دعوتها إلى حضور االحتفال، الفتا إلى أن السماح« حماس»الفصائل، بما فيها 
 «.جزء من المصالحة الوطنية»بإقامة المهرجان 

، يحيى موسى، فقال إن حركته تدعم مد جسور الثقة «حماس»أما النائب في المجلس التشريعي عن 
يجب أن نسمح لها بإقامة المهرجان، لكن علينا أن نميز في الوقت نفسه »، لذا «فتح»والتعاون مع 

وأضاف «. )محمود( عباس بصفته شخصا يعزز االنقسام بين فتح كحركة، وبين التحالف الذي يمثله
ال بد أن تحنو حماس على الجميع، وبما في ذلك فتح، ألن النقيض هي النخب التي «: »األخبار»لـ

إلى إزالة الصمت عن التحقيق « فتح»، داعيًا «وضعت نفسها في خانة االحتالل كعباس وجوقته
 «.يمثل أمامهاألنها تعلم القاتل و »حول قتلة أبو عمار، 
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، أمين مقبول، في تصريح صحافي، أن «فتح»وسبق أن أكد أمين السر للمجلس الثوري لحركة 
عباس وجه الدعوة إلى كل أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري من أجل حضور المهرجان الذي 

فيه عن  سيقام في غزة، فيما من المقرر أن يلقي أبو مازن نفسه خطابا خالل المهرجان يتحدف
 قبل أيام.« محاكمته»التي طالبت بـ« حماس»تحديات المرحلة المقبلة ومستقبل المصالحة مع 

  6/11/4112، األخبار، بيروت
 
 حماس تنظم سلسلة بشرية في رام هللا تضامنا مع القدس .22

رام هللا ـ األناضول: نظمت حماس في مدينة رام هللا، أمس، سلسلة بشرية تضامنا مع المسجد 
 قصى ومدينة القدس.األ

، وبدأت من أمام دوار المنارة «حماس»من أنصار ومؤيدي  300نحو  السلسلةوشارك في هذه 
باتجاه شارع القدس، وسط هتافات منددة بالممارسات اإلسرائيلية بحق القدس والمقدسيين، رافعين 

 الفتات تطالب بحماية المدينة المقدسة.
حركة حماس تريد القول من »ويك على هامش الفعالية، إن وقال القيادي في الحركة حسين أبو ك

، مشيرا إلى أن «خالل الفعالية إن الرباط في كل أرض فلسطين نصرة لألقصى والمدينة المقدسة
ودعا أبو كويك الشارع  «.استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية ينذر بانفجار لم تكن تتوقعه إسرائيل»

 من أجل القدس.« االنتفاض»ى الفلسطيني والعربي واإلسالمي إل
 6/11/4112، القدس العربي، لندن

 
 : مخيم عين الحلوة أفشل مؤامرة كبيرة كانت تستهدف لبنان"عصبة األنصار" .23

نجح مخيم عين الحلوة في مشاركة صيدا تحسسها بمدى خطورة المرحلة ودقتها والتعاطي : صيدا
اعًا وخلف الحدود. وبشهادة مدير فرع مخابرات بمسؤولية مع تداعيات التطورات الحاصلة شمااًل وبق

أفشل مؤامرة كبيرة كانت تستهدف »الجيش في الجنوب العميد علي شحرور، فإن مخيم عين الحلوة 
الشيخ أبو الشريف عقل « عصبة األنصار»وفق ما نقل عن شحرور الناطق اإلعالمي باسم « لبنان

 الفلسطينية العليا.الذي التقاه مؤخرًا مع وفد من اللجنة األمنية 
 إسالميةمن قوى  األطرافالوضع األمني في عين الحلوة جيد جدًا بتعاون كافة  إن»ويقول عقل: 

 األمنيالوضع  إبقاءالكل متعاون ومجتهد من اجل »، وان «وشباب مسلم وفصائل منظمة وتحالف
 «.في المخيم مستتبًا وهذا ما ينعكس إيجابًا أيضًا على الجوار



 
 

 
 

           41ص                                     3391 العدد:    6/11/4112 الخميس التاريخ:

على مخيم  أثنىلحقيقة أن هذه اللجنة قامت بزيارة للعميد علي شحرور الذي أيضًا بدوره ا»ويضيف: 
المخيمات الفلسطينية وعلى وجه التحديد مخيم عين  إنعين الحلوة وقال بكل صراحة وبكل وضوح 

الحلوة أفشل مؤامرة كبيرة كانت تستهدف لبنان. وبالتالي قلنا إن هذا يستأهل من أجل الشعب 
 ».المخيم إلىطيني في المخيمات مكافأة أقلها تحسين الوضع الفلسطيني أثناء الخروج والدخول الفلس

 6/11/4112، المستقبل، بيروت
 
 قدس والحكومة الفلسطينية إرهابيةالبعن عملية الدهس  مسؤول عباس :نتنياهو وحكومته .24

اهو، عقب على عملية رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتني، أن 5/11/4112، 28عرب نشرت 
الدهس في القدس، اليوم األربعاء، معتبرا أن هذه العملية نتيجة "لتحريض" الرئيس الفلسطيني، 

 محمود عباس )أبو مازن(.
وقال نتنياهو خالل مراسم إحياء ذكرى اغتيال رئيس الحكومة األسبق، إسحق رابين، إن "أمن 

وادعى أنه "ال شك لدي في أننا سننتصر في إسرائيل كان ماثال دائما في مركز عمل رابين"، 
 المعركة على القدس، والصراع قد يدوم طويال ويجب توحيد القوى بين الشعب".

وكتب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، في صفحته على الفيسبوك أن عملية الدهس هي نتيجة 
لة معتز حجازي الذي أطلق مباشرة للرسالة التي أرسلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى عائ

 النار على يهودا غليك.
وكتب أيضا أنه توجه برسالة إلى وزراء خارجية المجتمع الدولي، وكتب فيها أن تحريض الرئيس 
الفلسطيني هو السبب الذي يكمن خلف العملية التي نفذت اليوم. وأضاف أنه يجب على المجتمع 

ه فإن "قيادة مثل قيادة السلطة الفلسطينية، التي الدولي أال يصمت على رسالة أبو مازن. وبحسب
 تمجد وتشجع اإلرهاب تجلب المزيد من سفك الدماء".

من جهته قال وزير االقتصاد نفتالي بينيت إن "أبو مازن هو سائق مركبة الموت في القدس، 
مة "فتح والمنفذون هم مبعوثوه". وبحسبه فإنه على إسرائيل أن تفعل، وأن تقول بصوت عال أن حكو 

حماس" هي "سلطة إرهابية" ويجب التعامل معها بما يتناسب، حيف "ال يوجد قبة حديدية تحمي  –
 من سائقي المركبات، وال يستطيع اإلسرائيليون العيش بدون ردع أو سيادة في عاصمتهم".

اصل وكتب وزير البناء واإلسكان، أوري أرئيل، في صفحته على الفيسبوك أن "اإلرهاب العربي يتو 
في القدس ويتعاظم، ومن ال يحارب اإلرهاب وهو صغير فإنه يستدعي العملية القادمة". وأضاف أنه 
على رئيس الحكومة "أن يغير اتجاها، والضرب بيد من حديد ضد كل مظاهر العنف وكسر 
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 اإلرهاب. يجب تشديد العقوبات على منفذي العمليات وعائالتهم، فالردع القوي وحده يمنع العملية
 القادمة". على حد تعبيره.

ووصف رئيس حركة "شاس"، أرييه درعي، ما يحصل في القدس على أنه انتفاضة. وقال "تحصل 
انتفاضة في عاصمة إسرائيل، والحكومة تتصرف كالنعامة. يجب على رئيس الحكومة أن يتحمل 

حت رعاية وبتشجيع المسؤولية، ويعمل بكل القوة وكل الوسائل للقضاء على اإلرهاب الذي يعربد ت
 من أبو مازن".

 اإلسرائيليوزير األمن ، أن فادي أبو سعدى، عن 6/11/4112، القدس العربي، لندنوذكرت 
موشيه يعلون، فادعى أن إسرائيل لم وال تنوي تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، متهمًا الرئيس 

ال شك أن "في القدس. وأضاف  وضاعاألالفلسطيني محمود عباس )ابو مازن( بالمشاركة في تأجي  
 ."موضوع الحرم القدسي أشعل العنف، ولألسف، كان لذلك شركاء بمن فيهم الرئيس أبو مازن

في القدس  "العنف"وذهبت وزيرة العدل اإلسرائيلية، تسيبي ليفني إلى إبداء انزعاجها من حوادف 
نزاع  إلىاع القومي مع الفلسطينيين تحول النز  إلىوحذرت من أن يؤدي الوضع المتأزم في المدينة 

جانب  إلىالفلسطينيين، « المشاغبين»بأسره، مع وجوب العمل بقوة ضد  اإلسالميديني مع العالم 
 .اإلسرائيليالتصرف بحكمة وتجنب االستفزازات من الجانب 

نتنياهو، ترأس في وقت متأخر أمس، جلسة مشاورات ، أن 6/11/4112، األخبار، بيروتوأوردت 
أمنية طارئة لتدارس تداعيات عملية الدهس التي نفذها فلسطيني في حي الشيخ جراح في القدس 

صابة  من بينهم ثالثة في  14المحتلة ظهر أمس، وأدت إلى مقتل ضابط حرس حدود ومستوطن وا 
وجاء االجتماع بالتزامن مع عملية دهس أخرى استهدفت ثالثة جنود قرب تجمع  حال الخطر الشديد.

طاني في الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، فيما ذكرت اإلذاعة العبرية أن االجتماع شمل قادة استي
 . "كيفية التأقلم ومكافحة هكذا عمليات فردية"أذرع األمن اإلسرائيلية لتدارس 

النفاق الذي يتبعه عباس أدى إلى "رأى وزير الشؤون االستخبارية اإلسرائيلية، يوفال شطاينتس، أن و 
بأنه ينتحل شخصية ديبلوماسي يسعى إلى السالم بالرسائل التي  "أبو مازن"، واصفًا "لعمليةوقوع ا

لكنه سرعان ما يحرض على الكراهية واإلرهاب في رسائله إلى الجهاز "يوجهها إلى إسرائيل والعالم، 
تم التعامل  كما "بصرامة". ودعا الوزير إلى التعامل مع عباس "التعليمي ووسائل اإلعالم الفلسطينية

 ."مع ياسر عرفات"
، متهمًا إياه بالتحريض على "إراقة الدماء في القدس"أيضًا، رأى يعلون، أن عباس كان مسؤواًل عن و 
، مشيرًا إلى أنه سيستمر في "لم يتغير ولن يتغير". ورأى يعلون أن رئيس السلطة "العنف في المدينة"

 ."طيني ضدها، وفي ميادين مختلفة في العالموجه دولة إسرائيل وتحريض الشعب الفلس"تشويه 
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 خلف أحداث القدس فساعدوناالمسلمين" اإلخوان جماعة "نتنياهو للعرب:  .25

كشف التلفزيون الصهيوني مساء الثالثاء، النقاب عن أن ديوان رئيس : صالح النعامي - غزة 
اسي لدى الحكومات الغربية الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، شرع في حملة دعائية وتحرك دبلوم

ودول عربية مطالبًا دعمها للخطوات التي تقدم عليها "إسرائيل" ضد المظاهرات التي ينظمها 
 المقدسيون، بزعم أن جماعة "اإلخوان المسلمين" تقف خلفها. 

ة ونوه التلفزيون الصهيوني إلى أن نتنياهو يستغل الحساسية التي تبديها األنظمة العربية تجاه جماع
 "اإلخوان المسلمين" لكي يقوم بـ "شيطنة" المتظاهرين المقدسيين. 

ونقل التلفزيون عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله: "نحن على علم أن حركة حماس والحركة 
اإلسالمية بقيادة رائد صالح تقف خلف هذه المظاهرات، وهؤالء ينتمون لجماعة اإلخوان المسلمين، 

 منطقة عبر تفجير موضوع القدس". وهدفهم زعزعة استقرار ال
وأوضح المصدر أن الرسائل التي نقلتها "إسرائيل" للدول العربية بهذا الشأن تهدف لمنع قيام الدول 

 العربية بأي تحرك دبلوماسي ضد "إسرائيل" في األمم المتحدة والمحافل الدولية. 
نية إلسرائيل، إال أنها تدرك أن وأشار المصدر إلى أن السلطة الفلسطينية، رغم انتقاداتها العل

 المظاهرات من تخطيط جماعة "اإلخوان المسلمين"، وبدعٍم من قطر وتركيا. 
 5/11/4112، "41موقع "عربي   
 
 الخارجية اإلسرائيلية: سحب السفير األردني ال يسهم بتهدئة األجواء .26

ن تل أبيب ال يسهم في اعتبرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن سحب األردن لسفيره م: 44عرب 
وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في تعقيبها على الخطوة األردنية إنه  تهدئة األجواء في القدس.

نما العكس. ونتوقع من األردن التنديد  ناسف" على قرار األردن الذي ال يسهم في تهدئة األجواء، وا 
 ء ذلك".بالعنف الموجهة بمبادرة من رام هللا وقتل األبرياء جرا

 5/11/4112، 28عرب 
 
 بهم االستعانةعلينا فقط  في العالم العربي "شركاء رائعين"سرائيلي: لدينا اإل العلوم وزير .27

المقابلة، التي عقدت األسبوع  في يعكوف بيري، وزير العلوم في إسرائيلقال دافيد هوروفيت: 
لتحسين مكانة  إقليميةبادرات بحاجة للسعي وراء م"الماضي في مكتبه في الكنيست، بثقة بأننا 

لالستفادة من ما يراه كمصلحة مشتركة لمصر، السعودية، األردن والعديد من  –إسرائيل في المنطقة 
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دول الخلي  بتوقيف إيران النووية والتصدي لإلرهاب اإلسالمي. ممكن. ويقول: أن يكون إلسرائيل 
 بهم. التي لألسف حتى ا.ن فشلت باالستعانة "شركاء رائعين"

 ؟اإلسرائيلي -الفلسطيني  إلنقاذ جهود حل النزاع إمكانيةهل ما زالت هناك وردًا على سؤال 
التوجه  إلىهذا عن طريق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين. علينا اللجوء  إنقاذال يمكن قال: 

وليس  –يكلية اعتمادا على ه دولي،. علينا التعامل مع المسألة الفلسطينية ضمن مؤتمر اإلقليمي
والمباشرة بالحديف مع  العربية،مبادرة الجامعة  أصبحتالتي  السعودية،المبادرة  –مضمون 
ووضع حل النزاع الفلسطيني  الخلي ،والعديد من دول  األردن، شريكة،التي هي  مصر، السعودية،

 ان ندع العالقات تأخذ مجراها. نهائي،كهدف. بدون فرض موعد 
كتان مركزيتان مع الدول التي ذكرتها. األولى هي مصلحة محاربة إيران عند لدينا مصلحتان مشتر 

حول مسألة إيران.  إسرائيلالسعودية ومصر. انهم يفكرون تماما بنفس الطريقة التي تفكر فيها 
 المتطرف وداعش. اإلسالمهي تهديد  الحالي،في الوقت  أكثرالملحة  الثانية،والمصلحة 

ليها المفاوضات مع الفلسطينيين. هذا سوف إ اإلدخالعلينا  إذا الهيكلية،ه هذ إيجادان استطعنا من 
هذا سيصعب على نفتالي بينيت  اإلسرائيلي،والفلسطيني. في الطرف  اإلسرائيلييسهل على الطرف 
المصريين ودول الخلي . وفي  األردنيين، السعوديين،مفاوضات مع  إسرائيل أجراءباالعتراض على 

. اإلقليميةسوف يكون من األسهل على الفلسطينيين االجتماع ضمن هذه الهيكلية  ا.خر،الطرف 
سوف يسهل هذا عليهم ألنه سيمنحهم دعم  الممكنة[،لما قلت عن عرفات ]وتهمة الخيانة  أعود

ومساعدات اقتصادية عربية. هذا مهم جدا عندما تتكلم عن السلطة الفلسطينية. المشكلة في  عربي،
 االئتالف سيسقط بسببه. األطراف،انه عندما تدخل المفاوضات المسلك الثنائي  يلياإلسرائالطرف 

تبني خارج  إسرائيلكهذه ما دامت  إقليميةالالزم. لن تكون هناك هيكلية عربية  أكثرهذا يبدو متفائل 
سرائيل األخضر،الخط   ال تنوي التوقف عن البناء. وا 

السعوديين  األردنيين، المصريين،اك استعداد من جهة يتوجب خلق الشروط المالئمة. انه ممكن. هن
 واغلب دول الخلي . علينا دفع ثمن تذكرة الدخول.

The Times of Israel, 4/11/2014 
 

 عود لبنان إلى العصر الحجري يس "إسرائيل" اجم حزب هللا: إذا هسيسرائيل كات .28
 أغالقن نصر هللا، وقالت إن العام لحزب هللا السيد حس األمين، على تهديدات إسرائيلرّدت 

نّفذ حزب هللا  إذاالعصر الحجري  إلىمطاراتها وموانئها لن يمر من دون رّد، وهّددت بإعادة لبنان 
 تهديداته.
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ان يعلم نصر  األجدرالشك، من  إزالةمن اجل "يسرائيل كاتس انه  اإلسرائيليوقال وزير المواصالت 
ذا نفذ هذا السيناريو )هللا )...( المتبجح، الذي يتحدف من مخب  إغالقئه بأن خيارًا كهذا غير وارد، وا 

 ."العصر الحجري إلى، وستعيده أساسهستدمر لبنان من  إسرائيلالمطارات والموانئ البحرية(، فان 
The Times of Israel, 5/11/2014 

 
  نواب "اليمين اإلسرائيلي" يطالبون بإقرار قانون "القومية اليهودية" .29

استأنف عدد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي من اليمين األشد تطرفا، : برهوم جرايسي -الناصرة 
محاوالتهم لتمرير أشد القوانين عنصرية، مستندين إلى األغلبية المضمونة لهم في االئتالف الحاكم، 
ا، إال أن رئيس الحكومة اليمينية بنيامين نتنياهو ورغم موافقته عليها، يتحفظ على إقرارها مرحلي

 تحسبا لردود فعل عالمية.
وأعلن القيادي في حزب "الليكود" الحاكم، النائب زئيف إلكين، أمس عن طرحه قانون "القومية 
اليهودية"، الذي يمنح أفضلية لليهود على غيرهم في كل مجاالت الحياة، ويهدد شرعية وجود 

ن مجموعة من نواب اليمين وجاءت مبادرة إلكين، بعد يوم واحد من إعال في وطنهم. 44فلسطينيي 
المتطرف، عن طرح مشروع قانون يقضي بفرض القانون اإلسرائيلي على كامل الضفة الفلسطينية 

 المحتلة.
 6/11/4112، الغد، عّمان

 
 وحدات استيطانية خارج الخط األخضر 316تصادق على بناء  ية"سرائيل"التخطيط والبناء اإل .31

 306امس، على بناء  "لجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدسال"صادقت ما تسمى بـ: كامل إبراهيم
 144وعلم أن لجنة التخطيط والبناء صادقت على بناء  وحدات سكنية أخرى خارج الخط األخضر.

وحدة  14، التي تقع في الضفة الغربية المحتلة، بينها تراخيص جديدة لـ "راموت"وحدة استيطانية في 
دة سكنية سبق وأن صادقت عليها اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، وح 116لـ سكنية، وتراخيص 

وحدة سكنية في  61كما جاء أن اللجنة صادقت مجددا على إقامة  وقدمت لتجديد القرار بشأنها.
 المقامة على جبل أبو غنيم. "هار حوما"مستوطنة 

 6/11/4112، الرأي، عّمان
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 للمواجهات المتصاعدة  بعجزها عن وضع حدّ  في القدس تقر اإلسرائيليةشرطة هآرتس: ال .30
في القدس أقرت بعجزها عن وضع حد  اإلسرائيليةشرطة أن القالت صحيفة "هآرتس"، : ـرب44عــ

للمواجهات المتصاعدة، وأكدت على أن استخدام المزيد من القوة لن يكون مجديا، وأن تحقيق تهدئة 
 المستوى السياسي.ملموسة في القدس المحتلة لن يكون إال من خالل 

تشير تقديرات الجهات االستخبارية في الشرطة اإلسرائيلية إلى شكوك بشأن قدرة الشرطة على إنهاء 
 ما أمسته "جولة العنف في القدس" بواسطة تفعيل المزيد من القوة تجاه المقدسيين.

والتصعيد وفي جلسة تقييم للوضع، شارك فيها كبار المسؤولين في الشرطة، بشأن المواجهات 
الحاصل في القدس المحتلة، جاء أن قوات الشرطة قادرة على معالجة أحداف مواجهات موضعية، 

 ولكنها تحقيق تهدئة ملموسة لن يكون إال من خالل المستوى السياسي.
وبحسب قادة الشرطة فإن التوتر في محيط الحرم المقدسي هو سبب كل األحداف األخيرة، وليس 

محمد أبو خضير، كما ليس السبب هو ظروف معيشة المقدسيين. وحذرت  الغضب إلعدام الفتى
الشرطة المستوى السياسي من استمرار توجه أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدس والتصريحات التي 

 وصفت بـ"غير المسؤولة" لمسؤولين والتي تؤدي إلى تصعيد األوضاع.
 6/11/4112، 28عرب 

 
 لمنع عمليات الدهس في القدس  لشرطة اإلسرائيليةلقرارات جديدة يديعوت أحرنوت:  .32

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء اليوم األربعاء، إن قائد : بوابة الشرق - القاهرة 
شرطة االحتالل في القدس المحتلة موشيه أدري أمر بوضع مكعبات إسمنتية داخل محطات 

 الشرطة بعناصر جدد. القطارات اإلسرائيلية في المدينة، وتعزيز قوات
بعد وقت قصير من عملية الدهس التي وقعت اليوم في محطة  رهوبحسب الصحيفة، فإن القرار صد

 عبد الرحمنالقطار الخفيف غربي القدس المحتلة، والتي جاءت بعد أيام من عملية مماثلة للشهيد 
الضوء األخضر  وكان وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل، أعطى الشلودي من سلوان.

إلطالق النار على سائقي السيارات في عمليات الدهس وهدم منازل عائالتهم، معتبًرا، أن هذا 
 اإلجراء هو الطبيعي في التعامل مع هؤالء الفدائيين.

 6/11/4112، الشرق، الدوحة
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 : السعودية تشارك "إسرائيل" مخاوفها من مخطط اإلخوان المسلمينصهيونيمركز أبحاث  .33
اعتبر "مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة"، الذي يديره دوري غولد، : صالح النعامي - ة غز 

" خططوا للتصعيد في القدس، بعد أن قام عبد الفتاح المسلمينخوان كبير مستشاري نتنياهو، أن "اإل
 السيسي باإلطاحة بالرئيس محمد مرسي. 

عنبري أن اإلخوان المسلمين يخططون لتوظيف وفي ورقة نشرها موقع المركز، زعم الباحف بنحاس 
االعتبار للخطاب اإلسالمي المتشدد، على أمل أن يفضي  وا عادةأحداف القدس في إشعال العالم 

 األمر إلى تدشين خالفة إسالمية بقيادتهم. 
وزعم عنبري أن السعودية تشارك "إسرائيل" مخاوفها من "مخطط" اإلخوان المسلمين، وهذا ما جعلها 

 مليون دوالر لدعم القدس.  500تراجع عن الوفاء بالتزامها بدفع ت
 وادعى عنبري أن الدول العربية تدرك أن "إسرائيل" فقط بإمكانها أن تحول دون تمكين "اإلخوان 

 المسلمين" من توظيف قضية "األقصى" في التحريض على األنظمة العربية. 
 5/11/4112، "41موقع "عربي   
 
 هو معركة قاسية على السيادة القدسبما يحصل  أليكس فيشمان: .34

تحت عنواني "المعركة على القدس" و"المعركة على السيادة"، كتب المحلل أليكس : ـرب44عــ
فيشمان، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح اليوم الخميس، أنه مهما أطلقت من 

إن الحقيقة هي أن ما يحصل هو أسماء على ما يحصل من القدس، انتفاضة أو هبة شعبية، ف
 معركة قاسية على السيادة على القدس.

وبحسبه فإن كافة الفصائل الفلسطينية شكلت جبهة تهدف إلى التخلص من الحكم اإلسرائيلي، في 
حين أن إسرائيل تستطيع أن "تثبت أن العنف غير مجد بإحدى طريقتين؛ إما العودة إلى المفاوضات 

 مزيد من القوة العسكرية وحشد المزيد من قوات الشرطة".السياسية أو تفعيل ال
 6/11/4112، 28عرب 

 
 معاريف: إدارة موقع "الفيسبوك" تغلق صفحة المتطرف اليميني يهودا غليك .35

الناصرة: أغلقت إدارة موقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك" صفحة الناشط اليميني اليهودي "يهودا 
شطين اليهود في اقتحام المسجد األقصى، ويدعو عالنية إلى هدمه غليك" والذي يعد من أبرز النا

 وبناء ما يسمى الهيكل اليهودي على أنقاضه.



 
 

 
 

           48ص                                     3391 العدد:    6/11/4112 الخميس التاريخ:

(: "إن كل من حاول 11|5وقالت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها اإللكتروني اليوم األربعاء )
ع التواصل االجتماعي من اإلسرائيليين دخول صفحة الناشط اليميني المتطرف يهودا غليك على موق

 "فيسبوك"، تفاجأ بتحويله بشكل مباشر إلى رسالة تفيد بإغالق الصفحة أمام متابعيها".
وذكرت الصحيفة، أن الصفحة ُحظرت في إسرائيل والعالم كله، مشيرة إلى أن قرار "فيسبوك"، "جاء 

التي يصفونها  كما يبدو نتيجة لضغوطات شكلها الفلسطينيين، الذين طالبوا بإغالق الصفحة
 بالهجومية، والتحريضية". 

 5/11/4112قدس برس، 
 
 إحراق محرابهبتسبب يو بالمسجد األقصى  الجامع القبلي.. االحتالل يقتحم 1967األولى منذ للمرة  .36

في بيان لها صباح يوم األربعاء  ،5/11/4112، مؤسسة االقصى للوقف والتراثحذرت 
حرم  –بأعداد كبيرة جدا مدججة باألسلحة  –ة االحتالل من جريمة اقتحام قوات شرط 5/11/1014

الجامع القبلي المسقوف واعتدائها بقنابل الصوت والغاز والهراوات على المصلين المتواجدين بداخله، 
وقالت إن هذه الخطوة غير المسبوقة من قبل االحتالل تؤكد على أن األخير وصل مرحلة متقدمة 

مر الذي يؤكد في المقابل دخول المسجد االقصى مرحلة الخطر الشديد جدا في الجنون والحماقة، األ
ضوء األخضر الذي منحه للولفتت المؤسسة أن دالئل االقتحام النوعي لالحتالل تشير  والشديد جدا.

إلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما يعني بان االعتداءات على المسجد األقصى ا.ن رئيس الحكومة ا
 أصبحت مشروعة ومدعومة من المؤسسة اإلسرائيلية علنًا.

قوات االحتالل ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط عن مراسلها ،6/11/4112األيام، رام هللا، وأضافت 
المسجد القبلي المسقوف في المسجد األقصى اقتحمت  1969اإلسرائيلي وللمرة األولى منذ العام 

باألحذية ووصلت إلى محراب المسجد ما فجر غضب الفلسطينيين العارم في مدينة القدس وأدى 
 الندالع مواجهات في ساحة الحرم والبلدة القديمة.

ه وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير أوقاف القدس، لـ"األيام"، "لم يسبق وان جرى اقتحام للمسجد بهذ
شرطي وهم يطلقون قنابل الصوت والمسيلة للدموع والحقوا  300الطريقة، لقد اندفع ما يزيد على 

عددا قليال من المصلين تواجدوا في المسجد حتى المحراب في المصلى القبلي المسقوف للمرة األولى 
م مصل فلسطينيا في االقتحام اإلسرائيلي للمسجد األقصى، بينه 10وأصيب  ".1969منذ العام 

إصابته بالغة، في وقت أدى االقتحام اإلسرائيلي للمصلى القبلي المسقوف إلى بعثرة عدد من 
حداف خراب في خزاناته.  المصاحف على ارض المسجد وا 
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أكثر ، من رام هللا عن مراسلها فادي أبو سعدى، أن 6/11/4112القدس العربي، لندن، وأوردت 
من اقتحام تمكنوا حماية المئات من جنود االحتالل،  من أربعين من المتطرفين اليهود، وتمت

المسجد األقصى، والمسجد القبلي للمرة األولى، وصواًل الى منبر صالح الدين وغرفة عمر، 
 وتدنيسها بأرجلهم وهم مدججون بالسالح.

االشتباكات بدأت بعد أن ، من تل أبيب ولندن، أن 6/11/4112الشرق األوسط، لندن، ونشرت 
، لكنهم أعلنوا بعد فشل المرابطون، فتصدى لهم الحرماالستيطانية  "حركة أمناء الهيكل"دة داهم قا

، وقد احتشد "تحرير جبل الهيكل من أيدي العرب"محاولتهم أنهم سيكررون المحاولة من أجل 
في منطقة قريبة من المسجد األقصى  األربعاء، العشرات منهم في وقت مبكر من صباح أمس

ه بذريعة أداء شعائر دينية، وبعد أن انقضوا على البوابة، سمحت لهم قوات االحتالل بغرض اقتحام
، قبل أن تتدخل قوات االحتالل لصالحهم، المرابطينبالدخول، فدارت مواجهات عنيفة بينهم وبين 

حيف قامت باقتحام المسجد القبلي وعاثت فيه فساًدا، مخلفة وراءها خرابا في الممتلكات وحريقا في 
 .محراب المسجد وعند بعض أعمدته

 
 قرب الخليل إسرائيليينيدهس ثالثة جنود  سائق فلسطيني: إذاعة الجيش اإلسرائيلي .37

األربعاء، جراء دهسهم أمس جنود إسرائيليين بجروح مختلفة، مساء  ثالثةأصيب  :أناضول –رام هللا 
 لجيش اإلسرائيلي.، جنوبي الضفة الغربية، حسب بيان ل”فلسطينية“بسيارة يعتقد أنها 

قام سائق حافلة فلسطيني، مساء “وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان، نقلته إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 
 ”.)األربعاء( بدهس ثالف جنود إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة

جنود بقوة كبيرة، كانوا  ثالثةووزع الجيش اإلسرائيلي، شريطا مصورا للعملية يظهر حافلة تدهس 
 فين على الطريق الرئيسي، بالقرب من مخيم العروب جنوبي الضفة الغربية.واق

وفي وقت الحق، أعلن الجيش اإلسرائيلي عن عثوره على الحافلة التي نفذت الهجوم، بالقرب من 
نقلت في وقت سابق على موقعها ” يديعوت أحرنوت“وكانت صحيفة  مخيم العروب لالجئين.

جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح ما بين  ثالثةسرائيلية، قولها، إن  اإللكتروني، عن مصادر طبية إ
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات كبيرة من الجيش  متوسطة وخطيرة، قرب مستوطنة جوش عتصيون.

اإلسرائيلي قامت بإغالق المنطقة ومالحقة سيارة يعتقد أنها فلسطينية فرت باتجاه مدينة الخليل 
إن قوات من الجيش تقوم ا.ن بأعمال تمشيط في محيط ” األناضول”لـوقال شهود عيان  )جنوب(.

 جنوبي الضفة الغربية.” العروب“مخيم 
6/11/4112القدس العربي، لندن،   
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 "عكاري" الشهيدعلى  حدادا  إضراب شامل بالقدس ومواجهات عنيفة في أحياء وحارات المدينة  .38

العشرات من  ُاصيب ، أنهبد الرؤوف أرناؤوطع عن مراسلها، 6/11/4112األيام، رام هللا، ذكرت 
المواطنين بحاالت اختناق نتيجة إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي المئات من قنابل الصوت 
والمسيلة للدموع باتجاه األحياء الفلسطينية حيف ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة واأللعاب 

 ندفعت بكثافة إلى أحياء المدينة.النارية باتجاه القوات اإلسرائيلية التي ا
وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت في مخيم شعفاط، العيساوية، الطور، وادي الجوز، بيت 
حنينا، الرام، ابو ديس، جبل المكبر، الصوانة، عناتا، سلوان وحارتي حطة والسعدية في البلدة 

 سلطان سليمان وباب العامود.القديمة إضافة إلى محيط البلدة مثل شارعي صالح الدين وال
وكانت أعنف المواجهات في مخيم شعفاط، الذي خرج منه الشهيد إبراهيم عكاري، حيف خرج المئات 
من السكان نحو الحاجز العسكري اإلسرائيلي المقام على مدخل المخيم وأغلقوه بحاويات النفايات 

طلقت وابال من قنابل الصوت والمسيلة وألقى شبان ملثمون الحجارة على القوات اإلسرائيلية التي أ
 للدموع على الشبان ومنازلهم.

ومع انتهاء صالة العشاء خرج المئات من السكان في مسيرة عفوية باتجاه منزل الشهيد العكاري وهم 
 يرددون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

لتي عادت سلطات االحتالل إلغالق مداخلها بالمكعبات كما وقعت مواجهات في بلدة العيساوية ا
 اإلسمنتية وهو اإلجراء نفسه الذي قامت به سلطات االحتالل في جبل المكبر.

وعم  وشهدت حارتا حطة والسعدية مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين.
وشهدت شوارع كما  ى استشهاد عكاري.مدينة القدس حدادا علباإلضراب التجاري العديد من األحياء 

 .المدينة اعتقاالت واسعة للشبان من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
مواطنا من عائلة الشهيد  35، أن االحتالل سمح فقط لـ 6/11/4112القدس، القدس، وجاء في 

قبل  وسط اجراءات مشددة من ، بتشييعه،ابراهيم العكاري، الذي استشهد امس برصاص االحتالل
وبعيد اإلنتهاء من التشييع اعتقلت سلطات اإلحتالل منصور عكاري شقيق  سلطات االحتالل.

 الشهيد وحولته إلى مركز توقيف المسكوبية.
 
 نفقا  من داخل مقبرة باب الرحمة يصل إلى المسجد األقصى مستوطنون يحفرون .39

قتحام المسجد األقصى بشتى تواصل المجموعات اليهودية المتطرفة محاوالتها ال القدس المحتلة:
عدد من موظفي األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، مساء يوم  الطرق والوسائل، حيف اكتشف
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ُحفرة مؤدية للمسجد األقصى المبارك، من جهة أحد القبور في مقبرة باب الرحمة   (،11|4الثالثاء )
 المالصقة لجدار المسجد الشرقي.

المية في القدس المحتلة، إن مجهوال أو أكثر نفذوا محاولة اختراٍق وقالت مديرية األوقاف اإلس
 للمسجد األقصى من خالل حفر أحد القبور في المقبرة اإلسالمية.

5/11/4112قدس برس،   
 
 جريمة بشعة وعلى المجتمع الدولي وقف هذه االنتهاكات تدنيس المسجد القبليهيئات مقدسية:  .41

، إثر الجريمة البشعة التي ارتكبها االحتالل بتدنيس حرمة ات مقدسيةهيئ"وكاالت": طالبت  -رام هللا 
وقف اعتداءات االحتالل على  ىالمجتمع الدولي بالتحرك للعمل عل ،خاصًة المسجد القبلياألقصى، 

 األقصى وضرورة وقفها ومحاسبته عن تلك االنتهاكات.و القدس والمقدسيين 
ة القدس والمقدسات في بيان صحافي امس ان مواصلة واعتبرت الهيئة االسالمية المسيحية لنصر 

 االحتالل اقتحام المسجد االقصى المبارك، هو انتهاك صارخ الماكن العبادة وقدسيتها.
وأكدت الهيئة ان هذه االقتحامات اليومية وخاصة ما يجري في االقصى، مساع اسرائيلية احتاللية 

 امة الهيكل المزعوم على انقاضه.لتكريس الوجود اليهودي في االقصى تمهيدًا الق
من جهته اعتبر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان له امس ان هذه الجرائم االسرائيلية تندرج 
في سياق محاولة سلطات االحتالل وحكومته حسم قضية الحرم القدس الشريف وتمرير مخططات 

 التقسيم الزماني والمكان.
، في بيان صحافي امس، المجتمع الدولي ومجلس حقوق وطالب مركز حماية لحقوق اإلنسان

اإلنسان بالتحرك الفوري للعمل علي وقف اعتداءات االحتالل على مدينة القدس والمقدسيين والمسجد 
 األقصى وضرورة وقفها ومحاسبتها عن تلك االنتهاكات.

6/11/4112األيام، رام هللا،   
 

 ينية لفتح معبر رفح يوما  في األسبوع"هيئة المعابر" ترفض مقترحا  للسلطة الفلسط .40
أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في غزة رفضها لمقترح السفارة الفلسطينية في القاهرة غزة: 

لفتح معبر رفح ليوم واحد في األسبوع لعودة العالقين إلى قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يزيد من 
 ن شروط.معاناتهم، مطالبة بفتح المعبر بشكل كامل دو 

وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة اقترحت على السلطات المصرية فتح معبر الغلق منذ 
(، ليوم واحد في األسبوع فقط لعودة العالقين، ومن َثم فتح المعبر لمغادرة المسافرين بعد 10|14)

 .فترة طويلة من انتهاء العمليات األمنية بسيناء
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على رفض مقترح السفارة الفلسطينية بالقاهرة، معتبًرا  ة في بيان لهوأكد ماهر أبو صبحة رئيس الهيئ
 أن ذلك "ُيفاقم معاناة العالقين والمحتاجين للسفر، ويرسخ لزيادة عذابات المواطنين".

كان األجدر بالسفارة وقيادة السلطة الفلسطينية الضغط بكافة السبل للعمل لعودة عمل المعبر "وقال: 
افة المعابر في العالم بل والضغط إلدخال تسهيالت عملية وعدم الزج بمصير بشكل طبيعي أسوة بك

 ."الفلسطينيين بأي شأن خاص مصري
5/11/4112قدس برس،   

 
 يقتحمون "قبر يوسف" في نابلس اليهود مئات المستوطنين .42

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، فجر اليوم الخميس، "قبر يوسف" في  :عماد سعاده -نابلس 
مدينة نابلس، بحماية قوة كبيرة من جيش االحتالل، الذي فرض اغالقا تاما على االحياء الشرقية من 

 المدينة ومحيط مخيم بالطة.
وقال شهود عيان ان "المستوطنين وصلوا الى قبر يوسف بواسطة حافالت تحرسها قوات االحتالل، 

 وشرعوا باقامة طقوس دينية.
عنيفة بين شبان وجنود االحتالل، امتدت الى مخيم بالطة وشارع  ووقعت في محيط القبر اشتباكات

عمان؛ حيف رشق الشبان القوة االسرائيلية بالحجارة، فيما اطلق جنود االحتالل قنابل االنارة 
 والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

6/11/4112القدس، القدس،   
 
 العالم في فلسطيني صلأمــن  المتحدرينمليون نسمة عدد  25دراسة:  .43

اظهرت دراسة تحليلية ان عدد المتحدرين من اصل فلسطيني المنتشرين في انحاء  :بترا –عمان 
 مليون نسمة. 15العالم، يفوق 

والتي تتخذ من باريس مقرا لها، ضمن مبادرة « كلنا لفلسطين»وجاءت الدراسة التي نفذتها جمعية 
ان الدراسة »عية الدكتور طالل ابوغزاله في بيان امس، وقال رئيس مجلس امناء الجم «.كم نحن»

، وبموجب بيانات 1944اعتمدت أسلوبا علميا يتضمن االستناد الى ان عدد سكان فلسطين عام 
 «.، واعتبار تلك السنة سنة األساس1363349حكومة فلسطين الرسمية كان 

التعاون الخليجي ومصر  وقال انه احتسابا للمعدل الوسطي لمعدالت التزايد في دول مجلس
واعتماده كمعدل وسطي للتزايد الفلسطيني على مدى  4ر54والسودان كنموذج للتزايد السكاني والبالغ 

 «.مليونا 15تكون النتيجة ان عدد المتحدرين من أصل فلسطيني يفوق »سنة  69
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ى الفلسطينيين هي من واشار الى امكانية ان هذه النسب واألرقام أقل من الواقع ألن نسبة التزايد لد
أعلى نسب التزايد في العالم، معتبرا ان إجراء أي إحصائيات او تعداد سكاني بالنسبة للفلسطينيين 
هو من األمور الصعبة جدا ألسباب عديدة اقلها أن الشعب الفلسطيني في الشتات موزع في 

 مخيمات وفي جميع دول العالم وبجنسيات مختلفة.
6/11/1124الدستور، عمان،   

 
 طالبا  غزيا  من السفر بعد حصولهم على منحة من الحكومة الفنزويلية 42االحتالل يمنع  .44

ال يمكن وتحت اي تبرير حرمان طالب من االلتحاق بدراسته الجامعية،.. لكن : أمان السائح
 طالبا من قطاع غزة 41والسباب تتعلق بمزاجية وغطرسة االحتالل االسرائيلي، فقد تم تعطيل قدوم 

لاللتحاق بزمالئهم الذين حصلوا على منح من قبل الحكومة الفنزويلية لدراسة الطب والبالغ عددهم 
االحتالل  طالبا وطالبة موزعين على فلسطينيي الشتات، والضفة الغربية وقطاع غزة. 130االجمالي 

ة التي ارسلت االسرائيلي يناكف الجانبين الفلسطيني والفنزويلي في ان معا، والحكومة الفنزويلي
الطائرة الى عمان لتقل الطلبة الفلسطينيين ما زالت رابضة على ارض المطار بانتظار وصول جميع 
الطلبة من غزة، واعلنت العزم على زيادة المنح بتخصصات مختلفة وصوال اللف منحة مع انتهاء 

 .1015عام 
لمعابر، فشلت جميعها بما في المفاوضات الجارية لتمكين الطلبة من مغادرة القطاع عبر اي من ا

 ذلك عبر معبر رفح.
6/11/4112الدستور، عمان،   

 
 "البيت اليهودي"وتنّضم إلى  ..جيش االحتاللبمن عكا تتباهى بابنها الذي يخدم  فلسطينية .45

تعّرف الجمهور اإلسرائيلّي من خالل وسائل اإلعالم العبرّية في الصيف  زهير أندراوس: –الناصرة 
نيت خاسكية بعد أن روْت قّصتها عن ابنها الذي قاتل في صفوف وحدة )غوالني( األخير على أ

 اإلسرائيلّية، خالل العدوان األخير الذي شّنته إسرائيل ضّد قطاع غّزة.
وذلك رغم كونها عربية مسلمة ولدت في مدينة عكا، لم تكتف بذلك، بْل تبيّن أّن خاسكّية قامت 

” البيت اليهودي“يهودّي في إسرائيل وانضمت إلى حزب اليمين بخطوة إضافية باتجاه المجتمع ال
برئاسة وزير االقتصاد اإلسرائيلّي، نفتالي بينيت. القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلّي أجرت مقابلة 
معها قالت فيها: أنا راغبة بتأييد حزب البيت اليهودي، أعتقد أّنه يمّثلني ويمّثل الجمهور العربي. أّما 

يما يتعّلق بقائد الحزب نفتالي بينيت، فقالت: رأينا جميع األحزاب في السابق، أحزاب اليسار ف
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والليكود، ولكن حزب البيت اليهودي هو أكثرها إسرائيليًة وصهيونّية، وأكثرها حديثًا باللغة التي 
 أفهمها، على حّد تعبيرها.

5/11/4112رأي اليوم، لندن،   
 
 مؤرخ محمد غوشةلل "األقصى"تاريخي ومعماري مصور عن شهار أضخم كتاب توثيقي و إ .46

اعلن امس عن اشهار أضخم كتاب توثيقي  وتاريخي ومعماري مصور  :ليلى خالد الكركي -عمان 
» عن المسجد األقصى المبارك للمؤلف والمؤرخ الفلسطيني  د. محمد هاشم غوشة وحمل عنوان 

اديمي وثائقي يغطي كل أثر وحجر في المسجد ويعتبر  أضخم عمل اك» المسجد األقصى المبارك 
 االقصى المبارك بساحاته وقبابه ومنشآته المختلفة.

جاء ذلك، في سياق حفل خاص نظمه منتدى الفكر العربي الطالق الكتاب ورعاه نائب سمو رئيس 
 مجلس امناء المنتدى طاهر المصري.

المبارك، ويضم في محتواه التفاصيل  ويعد الكتاب المذكور اضخم كتاب توثيقي عن المسجد األقصى
(  صفحة، تحتوي 300الدقيقة عن المسجد بما فيها وثائق تنشر ألول مرة عن تاريخه، ويقع في) 

 على صور جديدة للمسجد األقصى المبارك على مر العصور الماضية.
ة ومكانة وقال د. غوشة ان الكتاب يهدف الى تعريف العالمين العربي واإلسالمي بشكل خاص بأهمي

من أجل خلق ثقافة صحيحة عن »وتاريخ اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالف الحرمين الشريفين 
 «.ماهية المسجد ومساحته وحدوده

وثق كل آثار وحجر وموقع إسالمي في مدينة القدس، مشيرا إلى ان فترة » وأكد  د. غوشة أن كتابه 
 العمل بالكتاب استغرقت نحو عامين ونصف.

د.غوشة الى انه حرص على توثيق تلك المعلومات التاريخية المهمة بالكتابة والصور   ولفت
والمخططات الهندسية، وتحدف عن موقع األقصى وأهميته الدينية المقدسة عند المسلمين، وعن 
سهاماتها، مثلما توقف عند اإلعمار الهاشمي للمسجد  الحقب التاريخية اإلسالمية المتالحقة وا 

 حتى اليوم. 1914ذ العام األقصى من
6/11/4112الدستور، عمان،   

 
 " على الحدود مع قطاع غزةرفح الجديدةبدراسة إنشاء مدينة "السيسي يأمر  .47

محسن سليم: أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة 
م نحو إعداد دراسة متكاملة .ليات تنفيذ الجمهورية، وكافة األجهزة المعنية بالدولة، باتخاذ الالز 
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مشروع إنشاء مدينة "رفح الجديدة" كمجتمع عمراني متكامل يحقق التنمية المستدامة ألهالي مدينة 
 رفح.

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدف الرسمي باسم رئاســـة الجمهورية، بأن الرئيـس عبد الفتاح 
ن المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، السيسي، تلقى اليوم تقريرًا تفصيليًا م

عن نتائ  لقاء المجلس مع شيوخ وعواقل مدينة رفح، والذي تم عقده بمقر رئاسة الجمهورية يوم 
 اإلثنين الثالف من نوفمبر الجاري بناء على التكليف الصادر من سيادته.

عليها وتشمل: تفهم أهالي رفح لإلجراءات التي  وَخُلَص التقرير إلى مجموعة من النتائ  المتوافق
تتخذها الدولة لمواجهة اإلرهاب بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط 
الحدودي، وأن أهالي سيناء بصفة عامة وأهالي رفح بصفة خاصة جزء ال يتجزأ من النسي  الوطني 

 والتطرف.المصري وشركاء للدولة في مواجهة اإلرهاب 
 6/11/4112الوفد، مصر، 

 
 ان تستدعي سفيرها من تل أبيب وتقدم شكوى إلى مجلس األمنعمّ  .48

استدعى األردن أمس سفيره لدى إسرائيل وليد عبيدات، احتجاجًا على : تامر الصمادي -عمان 
ما قدم االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة ضد المسجد األقصى واألماكن المقدسة في مدينة القدس، ك

 شكوى الى مجلس األمن إزاء االعتداءات اإلسرائيلية على الحرم القدسي الشريف.
رئيس الوزراء عبدهللا »إن « الحياة«وقال الناطق باسم الحكومة األردنية الوزير محمد المومني لـ

.( النسور أوعز إلى وزير الخارجية ناصر جودة، استدعاء السفير األردني في تل ابيب للتشاور )..
واحتجاجًا على التصعيد اإلسرائيلي المتزايد وغير المسبوق في الحرم القدسي الشريف واالنتهاكات 

استدعاء سفيرنا يأتي ضمن خطة ديبلوماسية تصعيدية ضد »وتابع: «. اإلسرائيلية المتكررة للقدس
صباح التصعيد اإلسرائيلي في القدس واألقصى، وبخاصة بعد اقتحام قوات االحتالل للمسجد 

 «.أمس
بعدم احترام االتفاقيات الموقعة معها، وفي حال واصلت  إسرائيلاألردن لن يقبل استمرار » إنوزاد 

والمسيحية،  اإلسالميةهذه السياسات والتعدي على الوصاية الهاشمية التاريخية للقدس والمقدسات 
 «.ومنها اتفاقية السالم إسرائيلفإننا سنراجع كل االتفاقيات مع 

تطور الحق، قالت وكالة األنباء الرسمية )بترا( إن النسور أوعز إلى جودة أيضًا تقديم شكوى وفي 
فورية لمجلس األمن إزاء االعتداءات اإلسرائيلية على الحرم القدسي الشريف. وقالت الوكالة إن 
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لديبلوماسية البعثة األردنية لدى األمم المتحدة باشرت بإيعاز من وزير الخارجية اتخاذ اإلجراءات ا»
 «.الالزمة لتقديم الشكوى إلى مجلس األمن

6/11/4112، الحياة، لندن  
 
 لوقف الهجمة الصهيونية على "األقصى" بإجراءاتالحكومة أردنية تطالب  قيادات حزبية .49

فيما دعت قيادات حزبية، الحكومة إلى المضي قدما في إجراءاتها الرادعة  :هديل غبون -عمان 
ئيلية في القدس المحتلة، طالب آخرون بأن يلجأ األردن إلى "التلويح بإعادة النظر لالنتهاكات اإلسرا

واعتبرت هذه القيادات، "أن لألردن قوة دولية تؤهله لممارسة مزيد من  باتفاقية وادي عربة".
جبار إسرائيل على احترام القانون الدولي".  الضغوطات لوقف هذه االنتهاكات وا 

المهندس مراد العضايلة لـ "الغد"، إن  اإلسالميسم حزب جبهة العمل وقال الناطق الرسمي با
"التصعيد الصهيوني كبير وليس ممارسات فردية"، واصفا إياها بأنها "سياسة ممنهجة" تتم برعاية من 

ورأى أن خطوة استدعاء السفير األردني من تل أبيب وتقديم شكوى عبر مجلس  الكيان الصهيوني.
"ليست نزوات، بل  اإلسرائيليةاالقتحامات  أن إلىية، "لكنها ليست كافية"، مشيرا األمن خطوات إيجاب

 يقوم بها نواب من الحزب الحاكم في الكيان الصهيوني ووزراء ومسؤولون".
المسلمين أن قرار الحكومة باستدعاء السفير األردني من تل  اإلخوانمن جهتها، اعتبرت جماعة 

لى استكماله بمراجعة مجمل العالقة األردنية اإلسرائيلية، وا غالق "، ودعت إإيجابيةأبيب "خطوة 
لغاء اتفاقية "وادي عربة".  السفارة اإلسرائيلية في عمان وا 

وقال الناطق اإلعالمي باسم الجماعة زكي بني ارشيد، في تصريح صحفي أصدره أمس، أن خطوة 
سجم مع المطالب الشعبية، المنادية وفي االتجاه الصحيح، وتن إيجابيةالحكومة باستدعاء السفير "

 بإعادة تموضع األردن في عالقته مع العدو الصهيوني المغتصب".
وأضاف أنه ومع تقدير هذه الخطوة، "فإن المطلوب استكمال مراجعة مجمل العالقة األردنية 

فاقية الصهيونية، بما فيها إغالق السفارة وطرد السفير الصهيوني من عمان، والعمل على إلغاء ات
 وادي عربة".

الخطوات  أنمن جانبه، اعتبر األمين العام للحزب الوطني الدستوري، الدكتور أحمد الشناق، 
التصعيدية األردنية "ليست مفاجئة في ظل التصريحات الملكية مؤخرا"، بما فيها مضامين خطاب 

على أهمية عروبة الجيش العرش في افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس األمة، والرسالة التي شددت 
وقال الشناق لـ "الغد"، "األردن لغاية ا.ن يقوم بدوره من موقع الوصاية على  العربي األردني.
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المقدسات وبموجب األعراف دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، والملك أعلن قبل أسبوع أن التطرف 
 الذي يجري في المنطقة". اإلرهابالصهيوني هو جزء من 

األمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، إلى "التلويح بإعادة النظر  من جهته دعا
"الموقف العربي الرسمي والشعبي والموقف األردني جاء  أن"، معتبرا إسرائيلباتفاقية وادي عربة مع 

 أقل من الحد األدنى المطلوب على ضوء حجم المخاطر التي تواجهها القدس".
6/11/4112، الغد، عّمان  

 
 يطلبون السفر لفلسطين للتضامن مع المرابطين نائبا   14األردني:  مجلس النواب .51

من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة  أمسنائبا طلبوا  14 إنقال النائب خليل عطية : عمان
 فلسطين. إلىاتصاالت مع وزارة الخارجية لتأمين سفرهم  إجراء

جانب المرابطين منهم في  إلىمع الفلسطينيين والمرابطة هذا الطلب يأتي للتضامن  إنوقال عطية 
مواجهه االحتالل الصهيوني. ويضم الوفد النواب خليل عطية وهند الفايز ووفاء بني مصطفى 

األقطش وطارق خوري ومحمد الحجوج وعساف  وعبد المجيدشوشة وتمام الرياطي  أبووشاهه 
اح العزة ومصطفى ياغي وخميس عطية. وطلب البقاعي وعلي بني عطا ونج وعبد الرحيمالشوبكي 
 تكون الزيارة على حسابهم الشخصي. أنالنواب 

6/11/4112، الدستور، عّمان  
 
 "األقصى"على انتهاكات  ردا   اإلسرائيلييطالب بطرد السفير  "العمل اإلسالمي" .50

لقيام طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي الحكومة والبرلمان بإصدار موقف واضح ورافض : عمان
رئيس الكنيست باقتحام المسجد األقصى، داعيا في ذات السياق الى طرد السفير الصهيوني من 

 عّمان كخطوة للرد على انتهاكات المسجد األقصى.
األربعاء، ما وصفها سياسة تبادل األدوار التي يتبناها قادة  أمسواستنكر الحزب، في بيان 

يصرح رئيس الوزراء الصهيوني بأنه ال تغيير على وضع انه في الوقت الذي  إلىاالحتالل، مشيرا 
القدس، يقوم عضو حزبه ونائب رئيس الكنيست باستباحة األقصى برفقة عدد من الصهاينة، وتحت 
حراسة الجنود. وطالب الحزب الحكومة بتفسير مدى دقة وصحة أنباء تتحدف عن مقترحات لحلول 

ضريبة دخل على األردنيين المغتربين وتحويالتهم،  جزء من المشكلة االقتصادية في األردن بفرض
وتقليص الجهاز الوظيفي للدولة. واستهجن الحزب استثناء قطاع غزة من موازنة السلطة الفلسطينية 
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وحكومة المصالحة، معتبرا هذا التصرف تخليا عن المسؤولية الوطنية والسيادة في القطاع، ما يسبب 
 مة في الحصار المفروض عليهم.إضعافًا لصمود أهل غزة، والمساه

6/11/4112، الدستور، عّمان  
 
 مليار دوالر أميركي 8.4ناشطون: اتفاقية الغاز تكبد األردنيين  .52

أكدت اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة الستيراد الغاز من الكيان  :محمد الكيالي -عمان
لخزينة اإلسرائيلية" جراء صفقة الغاز مليار دوالر أميركي ل 4.4الصهيوني أن األردنيين "سيدفعون 

الموقعة بين الطرفين، وذلك كأرقام أولية مرشحة للزيادة، وذلك وفق دراسة تفصيلية أعدتها "اللجنة" 
بالشراكة مع خبير الطاقة "ميكا مينيو بالويلو" من مركز أبحاف "بالتفورم" المختص بشؤون الطاقة 

ته اللجنة أمس في المبنى االستثماري التابع لنقابة جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد ومقره لندن.
 عبيدات والمهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة. عبد هللاالمهندسين، بحضور نقيبي المهندسين 

 6/11/4112، الغد، عّمان
 

 برد دولي على عدوانها على األقصى "إسرائيل"داود أوغلو يتوعد  .53
تركي أحمد داود أوغلو إدانة تركيا بشدة للعدوان اإلسرائيلي األناضول: أكد رئيس الوزراء ال - أنقرة

نحن سنقوم باتخاذ كافة المبادرات الالزمة في المحافل الدولية، من “على المسجد األقصى، قائال: 
 ”.أجل جعل المجتمع الدولي يرد بشكل فّعال، ومؤثر على هذا التصرف اإلسرائيلي

قب جلسة اإلحاطة التي عقدها، األربعاء في مقر وأوضح داود أوغلو في تصريحات صحفية، ع
مدينة القدس التي يجب أن تكون مدينة سالم، تحولت إلى “جهاز االستخبارات التركي، بأنقرة أن 

 ”.مسرٍح للوحشية، والظلم، والصراعات بسبب المواقف اإلسرائيلية
لقدس، والمسجد األقصى، ألنه ُأناشد المسلمين والمجتمع الدولي، االهتمام با": "داود أوغلو"وأضاف 

إذا تم تحويل القدس إلى مدينة يسيطر عليها دين واحد، وامتهنت فيها بقية األماكن المقدسة بكل 
وحشية، وبربرية، فإنه لن يكون من الممكن تأسيس السالم، وضمان بقائه في منطقة الشرق 

 ."األوسط
نقف "ى بشدة، ووصفه بـ)القبيح(، قائال: واستنكر داود أوغلو العدوان الذي استهدف المسجد األقص

دائما بجانب إخوتنا الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية، والمسجد األقصى من المبادئ، والركائز 
 ."األساسية في سياسة الشرق األوسط
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ولفت رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل تحاول استغالل التطورات التي تشهدها المنطقة، لترتكب مثل 
هنا نوع خطير من االنتهازية وتحين الفرص، وخطوة جديدة من أجل تغيير “اف، مضيًفا: هذه األحد

هوية القدس، في وقت ينشغل فيه العالم بما يحدف في كوباني وحدها، ال بما يحدف في حلب، 
 ”.ودمشق وغيرها من المدن السورية األخرى

 6/11/4112القدس العربي، لندن، 
 
 إلسرائيلية المسجد األقصى قطر تستنكر اقتحام القوات ا .54

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديد القتحام القوات اإلسرائيلية المسجد األقصى : قنا
 الشريف ومنع المصلين من دخوله، وتكرر االعتداءات عليه وزيارات المستوطنين االستفزازية إليه.

ة، أن دولة قطر تستنكر االنتهاكات التي وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لوكالة األنباء القطري
تمارسها إسرائيل بحق األماكن المقدسة وبحق الشعب الفلسطيني وما تقوم به من انتهاك لحرية 

 العبادة.
وأكدت على مكانة القدس الخاصة عند المسلمين وجميع الديانات السماوية، وحملت الحكومة 

 يلحق بالحرم القدسي الشريف. اإلسرائيلية كقوة احتالل المسؤولية عن أي ضرر
كما شددت وزارة الخارجية على رفضها لهذه األعمال التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم 

 االستقرار في المنطقة.
 6/11/4112الشرق، الدوحة، 

 
 هللا بن زايد: آن األوان لوقف العدوان اإلسرائيلي في القدس عبد .55

نهيان وزير الخارجية عن خشيته من أن الممارسات "اإلسرائيلية" في هللا بن زايد آل  عبر الشيخ عبد
 القدس وخاصة انتهاك حرمة المسجد األقصى قد تؤدي إلى انتفاضة ثالثة.

خالل اجتماعه أمس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية بعدد من سفراء الدول األعضاء  -وقال 
ن األوان لوقف العنف "اإلسرائيلي" في القدس وعلينا إنه آ -في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

 جميعًا أن نعمل بكل الوسائل من أجل ذلك.
هللا بن زايد آل نهيان "من المهم جدًا أن نجتمع معكم لننقل لكم قلقنا العميق من  قال سمو الشيخ عبد

سجد األقصى"، مؤكدًا التطورات األخيرة التي تتمثل في انتهاك قوات االحتالل "اإلسرائيلي" حرمة الم
سموه ان دولة اإلمارات جزء من التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب والتطرف في العالم ولكن ما تقوم 

 به "إسرائيل" من قتل وتشريد لآلمنين يصعب من مهمتنا في توفير منطقة آمنة.
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القتل في القدس، ودعا الواليات المتحدة والمجتمع الدولي الى الضغط على "إسرائيل" لوقف العنف و 
محذرًا سموه مرة أخرى من تداعيات الممارسات "اإلسرائيلية" القمعية واالستفزازية فيها. وأضاف سموه 
"إننا نتفهم أن "إسرائيل" تستخدم ذاكرة المحرقة كسالح للضغط على أوروبا والواليات المتحدة 

 في القدس". األمريكية ولكن هذا ال يبرر على اإلطالق ما تقوم به "إسرائيل"
وقال سموه مخاطبًا سفراء الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي "إن السالم في الشرق األوسط لن 

 يتحقق دون حل الدولتين وتنفيذ "إسرائيل" لقرارات األمم المتحدة بشأن األراضي المحتلة والقدس".
 6/11/4112الخليج، الشارقة، 

 
 يين وعرب الجوالنلكويت تؤكد السيادة الدائمة للفلسطينا .56

المتحدة بان  لألممكونا: اكدت الكويت تأييدها لجميع القرارات الصادرة من االمين العام -نيويورك 
 كي مون بشأن السيادة الدائمة للشعبين الفلسطيني والسوري على مواردهما الطبيعية.

زان بنيويورك الليلة قبل جاء ذلك في كلمة القاها عضو وفد الكويت الدائم لدى االمم المتحدة علي الو 
الماضية امام اللجنة االقتصادية حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في االرض الفلسطينية 

 المحتلة منها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وجهوده والضغط على اسرائيل  وقال الوزان ان الكويت طالبت المجتمع الدولي بمواصلة مساعيه

لتمكين الشعب السوري من حقه في موارده الطبيعية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير 
 مصيره واقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشرقية.

واضاف ان الكويت دعت دول العالم الى االعتراف بدولة فلسطين ما سيساهم في تنفيذ قرارات 
 إلعادةمجلس األمن ذات الصلة وتحقيق السالم فضال عن دعم الشعب الفلسطيني في جهوده 

 اعمار غزة بعد ما خلفه العدوان االسرائيلي عليها.
 6/11/4112السياسة، الكويت، 

 
 وقفات ومسيرات احتجاجية بمدن تركية إلدانة العدوان اإلسرائيلي على األقصى .57

(، وبعض المنظمات األهلية األخرى، IHHإلنسانية التركية )نظمت هيئة اإلغاثة والمساعدات ا
، للتنديد بالعدوان 1014-11-5وقفات ومسيرات احتجاجية في عدد المدن التركية، مساء األربعاء 

 اإلسرائيلي، على المسجد األقصى، في مدينة القدس.
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الشهير، وهم يرددون  ففي مدينة اسطنبول، احتشد أعضاء الهيئة التركية، بالقرب من ميدان تقسيم
هتافات مناهضة للعدوان اإلسرائيلي، من قبيل: "الشعب الفلسطيني ليس بمفرده"، و"السالم من 

 اسطنبول لألقصى"، و"إسرائيل القاتلة ستلقى عقابها".
وعقب ذلك خرج المحتجون في مسيرة جابت بعض الشوارع بالمنطقة، وفي كلمته التي ألقاها أمام 

ولنت يلدريم" رئيس الهيئة اإلغاثية، إن "إسرائيل اعتدت على المسجد األقصى، المحتجين، قال "ب
 وألقت بالقرآن الكريم على األرض، وفجرت قنابل به".

واستطرد المسؤول اإلغاثي التركي قائال: "المتهمون الذين نحملهم المسؤولية هم/ إسرائيل، وروؤساء 
شهم، وفي قصورهم، المتهمون هم الجماعات الجمعيات المسلمة، وغيرهم ممن يجلسون على عرو 

الدينية، وزعماء الدول اإلسالمية الذين ال يجتمعون من أجل إنقاذ األقصى من تلك االعتداءات"، 
مشيرا إلى أن "المسلمين يواجهون الصهاينة وليس اليهود، ألن هناك بعض اليهود الذين انتفضوا 

 رفضا العتداء الصهاينة على المسجد األقصى".
وفي العاصمة أنقرة، وفي مدن "سكاريا"، و"بولو" و"دنيزلي"، نظمت الهيئة ذاتها مع جمعيات أهلية 
أخرى، وقفات مماثلة، أدانت من خاللها ذلك العدوان، من خالل هتافات مناهضة للحكومة 

ني، اإلسرائيلية، وكلمات ألقاها بعض ممثلي الهيئة والتي أكدوا فيها وقوفهم بجانب الشعب الفلسطي
 ضد العدوان اإلسرائيلي.

كما احتشد عدد من المحتجين أمام السفارة اإلسرائيلية بأنقرة، وهم يرددون هتافات مناهضة 
سرائيل، مطالبين المجتمع الدولي واإلسالمي بسرعة التحرك من أجل إنقاذ األقصى من  للصهيوينة وا 

 تلك الهجمات، كما ألقى بعضهم قاذورات في حديقة السفارة.
 6/11/4112، سطين أون الينفل

 
 وكويتي إلعمار غزة "أونروا"دعم سعودي لـ  .58

قدمت السعودية مليوني دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين : وكاالت –البيان 
، حيف قام السفير السعودي لدى األردن الدكتور سامي بن «األونروا»الفلسطينيين في الشرق األدنى 

. 1014الح أمس بتسليم مساهمة السعودية السنوية للوكالة، لتضاف إلى ميزانيتها للعام هللا الص عبد
إلى السفير الصالح تأكيده حرص المملكة، وبتوجيه من خادم  "واس"ونسبت وكالة األنباء السعودية 
عم هللا بن عبد العزيز على دعم الفلسطينيين في األراضي المحتلة ود الحرمين الشريفين الملك عبد

 ."األونروا"ميزانية وكالة 



 
 

 
 

           24ص                                     3391 العدد:    6/11/4112 الخميس التاريخ:

مليون دوالر للسنوات الثالف المقبلة إلعادة إعمار ما  100من جانبها، أكدت دولة الكويت تقديم 
دمره العدوان اإلسرائيلي في قطاع غزة، مجددة تأييدها لجميع القرارات الصادرة من أمين عام األمم 

 ن الفلسطيني والسوري على مواردهما الطبيعية. المتحدة بان كي مون بشأن السيادة الدائمة للشعبي
 6/11/4112البيان، دبي، 

 
 "العربية لحقوق اإلنسان": هدم المنازل الجماعي في رفح يرقى لمستوى جريمة حرب .59

قدس برس: أكدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تؤكد أن ما تمارسه السلطات  -لندن 
واطنين في سيناء يرقى إلى مستوى جريمة حرب وفقا التفاقية جنيف المصرية من تهجير قسري للم

التي حظرت هدم منازل المدنيين والنقل القسري الجماعي أو الفردي لألشخاص  1949الرابعة لعام 
 أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى.

": "إن تهجير ( أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس5/11وقالت المنظمة في بيان لها األربعاء )
رغم عدم وجود أي دليل على تورط أي  -المواطنين من سيناء وعزل المنطقة المالصقة لقطاع غزة 

ال يصب إال في صالح إسرائيل ويهدف لخنق  -من قاطني غزة في العمليات اإلرهابية في سيناء 
بر سكان قطاع غزة الذين حرموا من الحركة فوق األرض بشكل طبيعي حتى من خالل المع

المصري الفلسطيني جراء تعنت السلطات المصرية التي تخلق أعداء وهميين لتحقيق مكاسب سياسية 
ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى عدم االنخداع بما  ولتبرير ممارساتها غير القانونية".

يمارس  تروجه السلطات المصرية من أنها تحارب اإلرهاب في سيناء، فاإلرهابي الحقيقي هو من
وطالبت المنظمة أمين عام األمم  القتل وهدم المنازل ويشرد السكان ويعتقلهم تعسفيا ويعذبهم.

المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في ظروف مقتل الجنود المصريين والوقوف على الجرائم 
 التي يرتكبها النظام المصري بحق السكان ا.منين في سيناء.

 5/11/4112قدس برس، 
 
 اعتبرت االعتداء على مرمرة "جريمة حرب" الجنائية الدولية: (IHH)هيئة اإلغاثة التركية  .61

(، "بولند يلدرم"، IHHقال رئيس هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية التركية ): األناضول -إسطنبول 
، 1010رة" عام إن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت عدوان إسرائيل على السفينة التركية "مافي مرم

 أثناء توجهها لفك الحصار عن قطاع غزة، جريمة حرب.
وأوضح "يلدرم"، في مؤتمر صحفي بإسطنبول، اليوم أن النيابة العامة في المحكمة الدولية، أقرت 
بأن أفعال إسرائيل في سفينة "مافي مرمرة"، والسفن األخرى هي "قتل وجرح متعمد لألشخاص، 
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نسان، وهو ما يعد جريمة حرب"، كما أقرت المحكمة أن "إسرائيل التي وتصرفات تنتهك كرامة اإل
 هي في وضع المحتل في قطاع غزة، هاجمت السفن رغم أن المتواجدين فيها كانوا مدنيين". 

 6/11/4112، 41موقع عربي 
 
 االعتداء اإلسرائيلي على "مرمرة"لمحكمة الجنائية الدولية لن تحقق في ا :رويترز .60

أفادت وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز أن المدعين : أشرف صديق -حسن عمار  -امستردام 
في المحكمة الجنائية الدولية يعتقدون أن الجنود اإلسرائيليين ربما ارتكبوا جرائم حرب خالل غارة 

 لكنهم قرروا أن القضية ال تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم. 1010قتلت تسعة نشطاء أتراك عام 
تم االطالع عليها يوم األربعاء "المعلومات المتاحة توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأنه  وجاء في وثيقة

وفقا الختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق االعتراض والسيطرة على السفينة 
 ."1010مايو  31مافي مارمرة من قبل الجنود اإلسرائيليين في 

ر اليها ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الوالية القضائية لكن المدعين قرروا أن الجرائم المشا
 هذه االستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة عالنية.لوأضاف المدعون أنهم توصلوا  للمحكمة.

 5/11/4112وكالة رويترز لألنباء، 
 
 نه يؤجج التوترإ قولكيري يدين حادث الدهس في القدس وي .62

وزير الخارجية االميركي جون كيري االربعاء حادثة الدهس التي  دان :القدس دوت كوم - باريس
وقعت في القدس وتسببت بمصرع شرطي اسرائيلي وسائق السيارة الفلسطيني الذي قتلته الشرطة 

وقال كيري قبل لقاء في باريس مع نظيره  رهابي" يزيد من تأجي  التوتر.إواصفا الحادف بانه عمل "
الجميع الى ضبط النفس )...( وادين العمل االرهابي الذي نفذ اليوم. االردني ناصر جودة "ندعو 

 هذا ليس فقط عمال ارهابيا، انه يسمم الوضع ويؤج  التوتر".
 5/11/4112القدس، القدس، 

 
 مجلس األمن في "إسرائيل"ستظل الواليات المتحدة تؤيد : بتل أبيب يمريكاألسفير ال .63

خير له أن "دان شافيرو" سفير الواليات المتحد األمريكية ذكر موقع "والال" العبري في تقرير أ
جميع المحافل الدولية  فيبإسرائيل، قال إن اإلدارة األمريكية ستظل تؤيد تل أبيب باإلدارة األمريكية 

 .الدوليذلك مجلس األمن  فيمثلما فعلت على مدار السنين بما 
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خوف الحكومة اإلسرائيلية من أال تستخدم إسرائيل حول  لطمأنة األمريكيوتأتى تصريحات السفير 
 1969يونيو  4إلقامة دولة فلسطينية على حدود  الداعي األردنيواشنطن "الفيتو" ضد المقترح 

 وعاصمتها القدس.
وقع اليوم بالقدس، موضحا أن الواليات المتحدة  الذيوأضاف "شافيرو" أنه يستنكر حادف الدهس 

 الفلسطينية واألردن للعمل من أجل عودة الهدوء بالقدس.األمريكية تدعو إسرائيل والسلطة 
 6/11/4112الشعب، مصر، 

 
 مليون دوالر من الحكومة األمريكية للموازنة الفلسطينية مئة .64

أعلنت الحكومة األمريكية األربعاء، على لسان القنصل : األناضول - محمد خبيصة - رام هللا
كل راتني، عن تقديمها دعما ماليا للحكومة الفلسطينية، األمريكي العام في األراضي الفلسطينية ماي

 مليون دوالر أمريكي. 100تخصص لموازنة العام الجاري بقيمة 
ووُقع االتفاقية اليوم عن الجانب األمريكي مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ديفيد هاردين، وعن 

تني ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، بحضور را
 هللا، وذلك في مقر رئاسة الوزراء برام هللا.

يذكر أن الحكومة األمريكية، لم تقدم خالل الشهور العشرة األولى من العام الجاري دوالرًا واحدًا 
لغ إجمالي للموازنة الفلسطينية، بحسب بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، حيف يب

 مليون دوالر أمريكي. 350الدعم السنوي األمريكي للحكومة الفلسطينية 
وقال القنصل األمريكي إن هذا الدعم يأتي كجزء من االلتزام الذي قدمه وزير الخارجية األمريكي 
جون كيري في مؤتمر المانحين بالقاهرة، مضيفًا أن الحكومة األمريكية مستمرة في دعم نظيرتها 

 طينية من أجل تمكينها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.الفلس
وتعهدت عدة دول في مؤتمر إعادة إعمار غزة، عقد في القاهرة منتصف الشهر الماضي، بتوفير 

مليار دوالر، نصفها تقريبا لقطاع غزة، والنصف ا.خر لدعم الفلسطينيين خالل السنوات  5.4مبلغ 
 الثالف القادمة.

 5/11/4112ي اليوم، لندن، رأ
 
 لى وقف االستيطان إالدعوات  "سرائيل"إوروبي يأسف لتجاهل االتحاد األ  .65

لتجاهل اسرائيل دعوات المجموعة  أمسعرب االتحاد االوروبي عن اسفه أ  :وكاالت –بروكسل 
 الدولية الى وقف االستيطان، وانتقد بشدة بناء مساكن جديدة في القدس الشرقية.
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 500رة خارجية االتحاد االوروبي فيديريكا موغيريني في بيان، ان الموافقة على "بناء وأكدت وزي
وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية قد يعرض للخطر الجهود المبذولة 
الستئناف العملية السلمية". واضافت ان ذلك "ينسف امكانية التوصل الى حل يقوم على دولتين، 

 ى التشكيك بالتزام اسرائيل التوصل الى حل سلمي وتفاوضي مع الفلسطينيين".ويحمل عل
واتهمت موغيريني اسرائيل "بتجاهل دعوات االتحاد االوروبي ودوله االعضاء وعدد كبير من 

خرين للمجموعة الدولية، حول مسألة المستوطنات االسرائيلية". وقالت "ادعو السلطات عضاء ا.األ
 التراجع عن قرارها ووقف سياستها االستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية". االسرائيلية الى

 6/11/4112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 بان كي مون يعرب عن قلقه للتطورات التي تشهدها القدس .66

أعلن المتحدف الرسمي باسم األمم المتحدة، ستيفان : عبد الحميد صيام -نيويورك )األمم المتحدة( 
دوجريك، أن األمين العام لألمم المتحدة يشعر بالقلق الشديد للتطورات التي تشهدها القدس الشرقية 
كما أنه يدين تعمد أحد الفلسطينيين بصدم عدد من المارة من المشاة وقتل أحدهم. ودعا األمين العام 

 في بيانه إلى وقف االستفزازات والعودة إلى التهدئة وضبط النفس. 
سؤال حول إدانة األمين العام لقتل المستوطن والتعبير عن القلق عندما يتعلق األمر بقتل وردا على 

الفلسطينيين كرر المتحدف قوله إن األمين العام يؤكد على وقف االستفزازات من جميع األطراف 
 والعودة إلى التهدئة وضبط النفس.

 6/11/4112القدس العربي، لندن،  
 
 الساعية إلى تدمير األقصى وتدشين "الهيكل" خريطة المنظمات اليهودية .67

يكّرس تسليط األضواء على الحاخام يهودا غليك، أبرز المنادين بإعادة بناء "الهيكل : صالح النعامي
الثالف" على أنقاض المسجد األقصى، بعد تعّرضه لمحاولة اغتيال على يد الشهيد الفلسطيني معتز 

النطباع بأّن السعي إلى تدمير األقصى ينحصر في أفراد أو حجازي، انطباعًا مضلاًل. يوحي هذا ا
جماعة واحدة، في حين أّن هناك جماعات يهودّية دينّية عّدة، ال تدعو فقط إلى تدمير األقصى، بل 

 تعكف على القيام بخطوات عملّية لتحقيق هذا الهدف.
إلى تدمير المسجد األقصى،  وُتعّد "أمناء جبل الهيكل"، واحدة من أبرز هذه الجماعات، التي تدعو

ويؤدي عناصرها دورًا مهمًا في اقتحامه، ويقودها المظلي السابق في الجيش، جرشون سولمون، الذي 
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يجاهر بمحاولة تجنيد األموال الالزمة لتدمير األقصى، من خالل جمع التبّرعات من اليهود في 
 الواليات المتحدة وكندا وأستراليا.

ل دائمًا إّن األماكن المقّدسة للمسلمين تتواجد في مّكة، وليس لديهم أّي ويعكف سولمون على القو 
حّق في القدس، مّدعيًا أّن عدم ذكر القدس في القرآن، دليل على ما يذهب إليه. وكّلفت جماعته 

 المهندس جدعون حرليف، بإعداد خّطة مفّصلة لبناء الهيكل الثالف على أنقاض المسجد األقصى.
لجماعات المتطّرفة أيضًا، "معهد الهيكل"، التي يرأسها الحاخام إسرائيل أرئيل، وهو ومن بين هذه ا

أحد أبرز حاخامات التيار الديني القومي، وتتخذ الجماعة من البلدة القديمة في القدس مقرًا لها. ومنذ 
" ، ُتعنى المنظمة والحاخامات المنضوون في إطارها، بـ"التأصيل الفقهي1995انطالقها عام 

 المطلوب، إلضفاء شرعّية دينّية على محاوالت اليهود للمّس بالمسجد األقصى.
وقام أرئيل بدور كبير في إحداف تغيير في التعاطي الفقهي مع قضّية صالة اليهود في المسجد 

، أصدرت الحاخامية الكبرى، فتوى تحظر على 1969األقصى. فبعيد احتالل إسرائيل للقدس عام 
ي المسجد األقصى، بزعم أّن ترابه يحتوي على بقايا من جثف اليهود القدماء، وال اليهود الصالة ف

 يجوز، تبعًا لذلك، الصالة فيه، إال بعد تشييد الهيكل اليهودي مرة أخرى.
عدد من زمالئه، من كبار الحاخامات، ببلورة مسّوغات أخرى تبيح  بإقناعوباءت محاوالت أرئيل 

، عدد الحاخامات 1000فشل في البداية، قبل أن يتضخم، مطلع عام صالة اليهود في األقصى، بال
 الذين أفتوا بجواز صالة اليهود في األقصى.

، على فتوى تجيز لليهود 1004ووّقع أكثر من مائة من كبار الحاخامات في شهر يوليو/تموز 
رائيلّية بدخول الصالة في األقصى، وهو ما حدا بالكثير من اليهود الذين تسمح لهم السلطات اإلس

األقصى، إلى الصالة فيه، علمًا أّن مؤّسسة الحاخامّية الكبرى، ال تزال ترفض تغيير الفتوى األصلّية 
التي تحظر صالة اليهود فيه. وقد انتقلت المنظمة من التنظير والتأصيل الفقهي إلى الجانب العملي، 

ي، النقاب عن أن وفدًا يمّثل إذ كشفت صحيفة "معاريف" في شهر يناير/كانون الثاني الماض
المنظمة، توّجه إلى روما لمطالبة الحكومة اإليطالّية بإعادة مقتنيات من الهيكل الثاني "غنمها" القائد 

 الروماني تيتوس، الذي قضى على الوجود السياسي لليهود قبل ألفي عام ودّمر الهيكل.
لى جانب الجماعتين السابقتين، يبرز اسم تنظيم "حاي ف كيام"، الذي يقوده يهودا عتصيون، أحد وا 

القادة السابقين في التنظيم اليهودي اإلرهابي المسؤول عن تنفيذ عدد من عمليات القتل ومحاوالت 
االغتيال التي استهدفت الفلسطينيين والشخصيات االعتبارية الفلسطينية، مطلع الثمانينيات من القرن 

 الماضي.
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أن أمضى فترة محكومّيته في السجن، والتي لم تتجاوز األربع وأّسس عتصيون هذا التنظيم بعد 
سنوات. وينّظر ألفكاره بشكل علني ومكشوف، مما يجعله "نجم" الكثير من البرام  الحوارّية التي 

 تقّدمها قنوات التلفزة اإلسرائيلّية، أثناء تناولها مستقبل القدس.
كل"، وتضّم حاخامات من مستوطنات الضّفة وفي السياق ذاته، تعمل "الحركة من أجل إقامة الهي

الغربّية ومن الواليات المتحدة األميركّية، بشكل خاص، على تعزيز الوعي اليهودي بضرورة العمل 
على إعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد األقصى، بوصفها أهم التكاليف "الشرعية" لكل يهودي، 

 حيثما كان.
وعات، وتوّزع منشورات في أماكن تواجد اليهود، لحّثهم على وتنّظم الحركة ندوات، وتصدر مطب

ضرورة العمل على إعادة بناء الهيكل. وبخالف التنظيمات األخرى، التي تقتصر عضويتها على 
المتدّينين اليهود، تحاول استقطاب يهود علمانيين، إضافة إلى شخصّيات من اليمين المسيحي في 

 ي تجنيد األموال الالزمة لتمويل أنشطتها.الواليات المتحدة، تعتمد عليهم ف
وتحرص المنظمة على تنظيم مسيرة كبيرة سنويًا، يشارك فيها عشرات ا.الف من اليهود والمسيحيين 

 اإلنغليكانيين، باّتجاه األقصى، للمطالبة بإقامة الهيكل على أنقاضه.
ل فايس، من مفكري التيار من جهتها، تطالب حركة "أنصار الهيكل"، التي أّسسها البرفسور هلي

يجاد بديل ديني لقيادة الدولة القائمة. ويستند إنشاؤها  الديني الصهيوني، بتدمير المسجد األقصى، وا 
على فكرة "دار الفتوى الصغيرة"، التي كانت قائمة في القرن الخامس الميالدي. وقد ضّمت قيادة 

 ون بصورة دورّية وسرّية.الحركة ثالثة وعشرين فردًا من المؤّسسين، الذين يلتق
وبخالف التنظيمات السابقة، ُيعّد تنظيم "القيادة اليهودية"، تنظيمًا سياسيًا حزبيًا، وهو أحد المعسكرات 
األيديولوجّية الهامة في حزب "الليكود" الحاكم، ويرأسه موشيه فيغلين، نائب رئيس الكنيست، الذي 

 يشارك بفاعلية كبيرة في اقتحامات "األقصى".
لى جانب هذه التنظيمات الكبرى، تبرز تنظيمات أخرى، أقّل أهمّية، بينها مجموعة "نساء من أجل  وا 
الهيكل"، وهي تجّمع يسعى إلى الحصول على المجوهرات لوضعها في الهيكل عند إعادة بنائه على 
أنقاض المسجد األقصى. و"منتدى القدس"، الذي يهتم بالسيطرة على أكبر عدد من البيوت 
الفلسطينّية في البلدة القديمة من القدس، كمقّدمة لتمكين اليهود من اإلحاطة بالمسجد األقصى من 

 كل جانب. و"دورية الكهنة"، وهي اإلطار المعني بتأهيل "سدنة الهيكل".
6/11/4112، العربي الجديد، لندن  
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رسال مهندسين عسكريين من "ت إسرائيلية : مشاوراتتقرير صهيوني .68  ل أبيب" إلى سيناءمصرية وا 
أكدت أوساط عسكرية صهيونية استمرار الجيش : ترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

المصري باكتشاف عشرات األنفاق أسفل منازل تم إخالؤها خالل األيام الماضية في منطقة رفح 
منزاًل فقط مع  110ي منزاًل من إجمال 49المصرية والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء، وبلغ عددها 

 بداية عملية اإلخالء، عثر فيها على فتحات لألنفاق المؤدية إلى غزة.
وأضافت: األجهزة األمنية في سيناء أوشكت على االنتهاء من إخالء منطقة الشريط الحدودي برفح 

ر كيلومت 13من المصريين، تمهيدًا إلقامة المنطقة العازلة على امتداد الحدود بطول أكثر من 
متر كمرحلة أولى مع قطاع غزة، بمعرفة عناصر من المهندسين العسكريين الذين  500وبعمق 

يقومون بعمليات كشف للمنزل قبل إخالئه لمعرفة ما إذا كان في داخله أحد األنفاق، وأن المخطط 
 أسرة بطول الشريط الحدودي. 1156منزل تقطنها  401إخالء 

يرة الصهيونية في الشؤون العربية إّن السيسي قرر االنفصال من جهتها، قالت "سمدار بيري" الخب
نهائيا عن قطاع غزة، مما سيساعد "إسرائيل" أيضًا، لكنه يلقي بالقطاع مرة أخرى على كاهلها 
وحدها، رغم وجود بصمة صهيونية خلف البيان الدراماتيكي للسيسي عن قطع شمال سيناء، حفر 

قامة  جدار إسمنتي عال على طول الحدود مع القطاع، حيف ساهم قناة فصل عميقة أمام غزة، وا 
خبراء صهاينة بالمشاورات والتوصيات الرامية لخدمة "إسرائيل" في الحرب ضد المجموعات المسلحة 

 في سيناء.
وأضافت: في الحرب التي أعلنها "السيسي"، ينقطع مليون ونصف من سكان سيناء عن مليوني من 

وحتى ذاك اإلشعار، الذي ليس معروفا متى سيأتي، فان معبر الحدود سكان غزة حتى إشعار آخر، 
المصرية في رفح مغلق، وغزة تقع مرة أخرى على "إسرائيل"، وستتابع العيون تحويل األموال من 

 بنوك بيروت وأنقرة لتمويل حماس وتهريب السالح والعتاد العسكري.
ي شمال سيناء، يعمل المسلحون منذ ا.ن وأشارت إلى أنه رغم حظر التجول الكامل الذي أعلن ف

 33على الهجوم التالي، فليس كل األنفاق من غزة أغلقت، والدليل أن خلية التصفية التي قتلت 
ضابطا وجنديا مصريا في سيناء اختفت عبر األنفاق، وخلية جديدة احتلت مكانها، ونفذت عملية 

 أخرى.
القبضة الحديدية ألجهزة األمن المصرية ال تنجح  في سياق متصل، نقلت أوساط أمنية صهيونية أنّ 

في حل اللغز إذا كان هذا فرعًا محليًا من القاعدة، أو ارتباطًا بين حماس في غزة وحركة "اإلخوان 
المسلمين" في مصر، أم أن "داعش" نجح في التسلل والتجنيد المحلي، لكن موضوعًا واحدًا واضح، 

 يمكن التخطيط واالستعداد في الميدان، وبدون هؤالء البدو وهو أنه بدون مساعدة بدو سيناء ال
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دارة المطاردات  أنفسهم فان الجيش المصري هو ا.خر سيجد صعوبة في جمع المعلومات، وا 
 للخاليا المسلحة.

 
 الشبكات المحلية

وأضافت: رؤساء وشيوخ القبائل البدوية يعرفون كهوف االختفاء، وجحور االختباء، ويخافون ثأر 
لجيش المصري، ويخافون أكثر منه من المسلحين الذين يقطعون الرؤوس على نمط داعش في ا

سيناء، ولم تنل هذه القضية ذكرا في وسائل اإلعالم المصرية، وليس صدفة، فالصحافيون مبعدون 
 عن سيناء.

اق القديمة، بعد إخف–وبالتالي فإن ما يحدف في سيناء اليوم، هي معركة بقاء السيسي الجديدة
الرئيسين السابقين، مبارك ومرسي، من التثبت من سلسلة طويلة من الشكاوى الصهيونية بخرق 
األمن في سيناء في األنفاق على طول محور فيالدلفيا: فقد حفروا األنفاق، هربوا السالح، واندفع 

كات مسلحة اإلسالميون جيئة وذهابا من سيناء إلى غزة، وتلقى العشرات األوامر بالبقاء إلقامة شب
 محلية.

عائلة في الطرف المصري  1100أيام تجري حملة خروج من شمال سيناء،  4وأوضحت أنه منذ 
منزل سكني، محل تجاري، مسجدين ومدارس على  400تلقت أمر إخالء وتعويض، إخالء فوري لـ 

لقى كل قرى زراعية في عمق سيناء، وتت 3طول الحدود مع غزة، وقد تلقوا الوعود بان تقام لهم 
 1100وشيكل، الستئجار شقة في األشهر الثالثة القريبة القادمة،  150جنيه مصري،  300عائلة 
شيكل لقاء كل متر مربع في المباني التي هجرت وفجرت في صالح  1.000مصري آخر،  جنيه

 قناة المياه وجدار الفصل.
 موقع ويلال اإلخباري

5/11/4112المعلومات الصحفية،  ، مركز دراسات وتحليل3192الترجمات العبرية   
 
 تدمير "األقصى" بدعم عربي .69

 صالح النعامي
لم تكد تمضي ساعات على رسائل الطمأنة التي بعف بها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، 
للواليات المتحدة واألردن والسلطة الفلسطينية، وتعهده بعدم تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي 

، حتى خرج وزير إسكانه، أوري أرئيل، متعهدًا للجمهور الصهيوني بـ "إعادة بناء الهيكل في الشريف
أقرب وقت". لم يكتف أرئيل، والذي يعتبر الرجل الثاني في حزب البيت اليهودي بذلك، بل إنه اعتبر 
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دها لالنطالق أن نتائ  االنتخابات التشريعية المقبلة ستمثل تفويضًا شعبيًا للحكومة التي ستشكل بع
في مشروع تدشين الهيكل الثالف. ومن نافل القول إن تدشين الهيكل يعني، بالضرورة، تدمير 
المسجد األقصى، حيف تزعم المراجع الدينية اليهودية أن الحرم مقام على أنقاضه. ال تكمن خطورة 

يمثل حزب البيت  األمر فقط في أن هذا التصريح صدر على لسان وزير بارز، بل أيضًا، ألن أرئيل
اليهودي، الديني الذي تتوقع استطالعات الرأي العام أن يصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان المقبل، 
ويجاهر رئيسه وزير االقتصاد، نفتالي بنات، بأن "تغيير الوضع القائم" في المسجد األقصى سيكون 

قائم" في "األقصى" البدء من أولويات أي حكومة سيشارك فيها. ويعني مصطلح "تغيير الوضع ال
بخطوات لتهويد الحرم، بنقل مسؤولية اإلشراف عليه من األوقاف اإلسالمية إلى وزارة األديان 
اإلسرائيلية، وتقاسم مواعيد الصالة فيه بين اليهود والمسلمين، انتهاًء بتدشين "الهيكل". وقد أضحى 

داخل الحلبة السياسية الصهيونية. فمن السعي إلى تغيير الوضع القائم في "األقصى" محور إجماع 
يدعون إلى "تغيير الوضع القائم".  19نائبًا يمثلون حزب الليكود الحاكم في البرلمان، فإن  11أصل 

ليس هذا فحسب، بل إن الهدف الرئيس المعلن لمعسكر "القيادة اليهودية" الذي يعتبر أهم المعسكرات 
والذي يقوده نائب رئيس الكنيست، موشيه فايغلين، هو إعادة األيديولوجية وأكبرها داخل "الليكود"، 

تدشين الهيكل. وما ينطبق على "الليكود" و"البيت اليهودي" ينطبق على حزب "يسرائيل بيتنا" الذي 
يرأسه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وممثلي جميع األحزاب الدينية، وحتى بعض نواب حزب 

. من هنا، فإن كل المؤشرات تؤكد أن حسم مصير "األقصى" سيكون "ييش عتيد" الذي يمثل الوسط
على رأس القضايا التي على أساسها سيحدد الصهاينة هوية الحزب الذي سيصوتون له في 
االنتخابات المقبلة. لكن، مهمة الدفع نحو تدمير المسجد األقصى، بغرض إقامة الهيكل، ال تقتصر 

ل هناك سبع مؤسسات وأطر غير حزبية تسهم علنًا بخطوات على األحزاب والحركات السياسية، ب
عملية نحو تحقيق الهدف. وقد وصل الجنون بمؤسسٍة، مثل معهد جبل الهيكل إلى حد أن توجهت 
بطلب للحكومة اإليطالية باستعادة بعض مقتنيات الهيكل الثاني التي "غنمها" القائد الروماني تيتوس، 

دمر سلطة الحكم الذاتي لليهود في فلسطين، من أجل استخدامها في قبل أكثر من ألفي عام، عندما 
 تدشين الهيكل الثالف. 

ونظرًا إلدراك نخب الحكم في الكيان الصهيوني أن ردة الفعل الفلسطينية الجماهيرية على أي تغيير 
ي في الوضع القائم في "األقصى" ستكون كبيرة ومكلفة، عمدت إلى التوسع في سياسات القمع الت

وصلت إلى حد فرض عقوبة السجن مدة عشر سنوات على كل من يلقي حجرًا في مظاهرة، عالوة 
على عدم التردد في اعتقال ذوي األطفال والفتية المقدسيين الذين يشاركون في المظاهرات والفعاليات 

ة بمكان االحتجاجية، إلجبارهم على منع أبنائهم من المشاركة في هذه الفعاليات. لكن، من األهمي
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التأكيد، هنا، على أن كل ما يحاك لألقصى من مؤامرات يتم بدعم األنظمة العربية التي تواصل 
التعاون، أمنيًا واستخباريًا، مع إسرائيل، في أوج العدوان الصهيوني على المدينة المقدسة. فعلى سبيل 

في األقصى، لكنها، في الوقت  المثال، تمأل القيادة األردنية الدنيا ضجيجًا منتقدة السلوك الصهيوني
نفسه، لم تكذب ما ورد على لسان سفير إسرائيل في عّمان، دانيل بيف، الذي صرح إلذاعة الجيش 

أكتوبر/تشرين األول الماضي، أن الخالف بين الجانبين بشأن "األقصى" لم يحل  13الصهيوني، في 
ارية، والتنسيق ذي الطابع دون تعاظم مظاهر التعاون األمني وتبادل المعلومات االستخب

االستراتيجي. ليس هذا فحسب، بل إن بيفو طمأن مستمعيه قائاًل: "إسرائيل ال يمكنها أن تحلم بجار 
 أفضل من األردن". 

وال حاجة ألن يدب  المرء الكلمات في تصوير عمق ارتياح الصهاينة لحجم التعاون الذي يبديه نظام 
اومة في قطاع غزة، وحرصه على درء المخاطر التي يتعرض عبد الفتاح السيسي في محاصرة المق

لها األمن القومي الصهيوني. ويكفي أن نشير، هنا، إلى ما كشفه في هذا المجال موقع صحيفة 
. وما تقوم به إسرائيل من جرائم في القدس لم يحل دون تعاظم 10-31يديعوت أحرنوت في 

عربيٍة، ال تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل. ففي  التنسيق األمني والتعاون االستراتيجي مع دول
مقابلة أجرتها معه محطة "سي.بي.إس" األميركية قبل أسبوعين، توسع وزير الحرب الصهيوني في 
توصيف عمق التعاون مع هذه الدول، ال سيما المشاركة في التحالف ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية". 

لت حتى عن إصدار بيانات الشجب والتنديد المعتادة، مع أنها ال المفارقة، أن دواًل عربية أخرى تخ
تمثل أكثر من ضريبٍة كالميٍة ال تجد تأثيرها على سياسات هذه األنظمة. بالطبع، ال يمكن تجاهل 
حقيقة أن السلطة الفلسطينية التي يفترض أن تكون الطرف الذي يبدي أقصى درجات الحساسية 

 األقصى، تواصل التعاون األمني مع إسرائيل، وكأن شيئًا لم يكن. تجاه ما تقوم به إسرائيل ضد
من الواضح أن سلوك األنظمة العربية يشجع فقط الكيان الصهيوني، ونخبه السياسية، على المضي 
في المخططات الهادفة لتدمير المسجد األقصى، ولوال أن القيادة السياسية في تل أبيب تتحسب لردة 

فلسطينية، لما توانت في االستجابة لمطلب تغيير الوضع القائم في األقصى الفعل الجماهيرية ال
لصالح اليهود. لكن، يخطئ الصهاينة في حال اعتقدوا أن السلوك الرسمي العربي يسمح لهم 
بالشروع في تنفيذ مخططاتهم ضد القدس، فالشعب الفلسطيني لن يسمح بذلك. وما أقدم عليه الشهيد 

ذي حاول اغتيال يهودا غليك، أحد المبادرين لتدنيس المسجد األقصى، وأبرز البطل معتز حجازي ال
المنادين بتدشين الهيكل، يمثل رسالة واضحة مفادها أنه ليس في وسع الكيان الصهيوني قلب قواعد 

 المواجهة في القدس، من دون أن يفاجأ بردة فعل فلسطينية صادمة.
5/11/4112، العربي الجديد، لندن  
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 عد استدعاء السفير من تل أبيب؟!ماذا ب .71

طير أبوماهر   
يذاءإهانة المسجد األقصى يوميا بهذه االقتحامات  تظن إسرائيل انها ستمر هكذا،  إهانةالناس،  وا 

 نبض المقدسيين، حي. أن ال تعرفوهي 
النار على حاخام يهودي،  إطالقحادثة دهس القدس البارحة، من جانب شاب من شعفاط، وقبلها 

مؤشرات على ان بركان القدس سوف ينفجر في النهاية، وهذه مجرد حمم، ستلحقها تتابعات، كلها 
 اقلها انفجار كل فلسطين، في وجه االحتالل.

عودة  أمام ،أبيباألردن وسط هذا المشهد، وهو المسؤول عن األقصى استدعى سفيره من تل 
وهذه خطوة جيدة ومهمة في هذا اقتحامات المسجد،  وأماماألقصى، البارحة،  إلغالقإسرائيل 
 الوقت.
األردن عن تدخالته الدبلوماسية، اال ان إسرائيل تريد ان تقول له أن ال شيء يهمها  ما يقولهبرغم 
 .األفعال، وهي تالعب األردن يوميا بهذه ابدأ

لن يهم إسرائيل سحب السفير، وهي ان كانت خطوة جيدة، والبد من خطوات اخرى عملية، الن 
 وحة بين التنديد واالتصاالت الدبلوماسية، لن يردع إسرائيل نهائيا.المرا

هناك قضايا كثيرة بإمكان األردن توظيفها ضد إسرائيل، اقلها معاهدة السالم، والتطبيع التجاري 
األمم  إلىالقدس، واللجوء  ألجلعاجلة  إسالميةواالقتصادي مع االحتالل، والدعوة لقمة عربية 

لغاءالمتحدة،   ذات المعاهدة في مرحلة الحقة. وا 
سوف يتغير بشأن االتفاقات مع األردن بخصوص األقصى،  إن ال شيءاألردن يندد، ونتنياهو يقول 

لكن ذات إسرائيل تعود وتخرق هذا الكالم، ُوتسّرب عبر سفيرها السابق، ما معناه ان إسرائيل تتفهم 
 خلي، وان العالقات سمن على عسل.كالم األردن التصعيدي ضدها باعتباره لالستهالك الدا

هذا كالم تورط فيه مسؤولون إسرائيليون آخرون يريدون ان يقولوا ان إسرائيل مرتاحة تماما، لموقف 
 خلخلة الثقة باألردن في هذا الملف تحديدًا. األردن، والمقصد

سرائيل تريد توريط  األردن في األردن في وضع حرج للغاية، الن مسؤولية األقصى ليست سهلة، وا 
 هذا الملف، باعتباره الوصي الوحيد الذي قد يضيع المسجد وهو تحت وصايته.

إسرائيل قد تخرج  أنجيدة، خصوصا،  أنهاتكفي خطوة سحب السفير، برغم  أن ال يمكنعلى هذا 
البلد الوصي سحب سفيره، فلماذا نتوقف عند  أنضد القدس، بذريعة  إضافية إجراءاتغدا وتتخذ 
 وضغوطاته؟!.اتصاالته 
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بانفجار  إالحقا،  لألقصىنجاة  ، واللألقصىولت عمان الرسمية وجهها، فثمة كيد إسرائيلي  أينما
 السوار الشعبي في الداخل الفلسطيني ضد االحتالل، فرادى وجماعات.

6/11/4112، الدستور، عّمان  
 
 الفوضى اإلقليمية بدأت بالخلخلة .70

 عاموس هرئيل
أي مدى أصبح  إلىهي في المناطق الفلسطينية والدول المحيطة ُتظهر إن التحوالت التي ال تنت

صراع  –تلخيصه في الماضي  باإلمكانالواقع الذي يحيط بدولة إسرائيل معقدا ومتحوال. ما كان 
حد ما لصالح جيش الدفاع في  إلىفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي والى جانبه ميزان ردع مستقر 

عدد كبير من الساحات والمنظمات الثانوية، فبات من  إلىللجيران ـ انقسم  وجه الجيوش التقليدية
 الصعب ا.ن تحليل وتقدير دوافعها ونواياها مسبقا.

الفوضى في العالم العربي التي ستدخل قريبا عامها الخامس، تؤثر على إسرائيل بطرق كثيرة 
حفاظ على االستقرار لفترة طويلة في ومختلفة. وهي تؤكد ما يفهمونه في القدس وهو أنه ال يمكن ال

 االستقرار. إلىوضع يفتقد 
ن كان األمر ال يتسبب بتصعيد فوري على  إقليمياالفوضى العارمة  تؤثر أيضا على وضعنا، حتى وا 

 أي من حدود الدولة.
الصواريخ على النقب الغربي في يوم  إطالققيل أمس إن من يقف وراء « صوت الجيش» إذاعةفي 

 أخرىهو حزب فلسطيني سلفي متطرف في قطاع غزة، وهو مرتبط بمنظمة جهادية  ألخيراالجمعة 
سرائيل ردت على ذلك «. أنصار بيت المقدس»تعمل في سيناء،  حماس اعتقلت خمسة مشبوهين وا 

ال  اإلطالقالقطاع لمدة يومين. وفي األجهزة األمنية اإلسرائيلية يخشون من أن  إلىالمعابر  بإغالق
لتوتر في قطاع غزة بل بأحداف القدس والحرم، أي أن المنظمة المتطرفة قررت الرد من يرتبط با

القطاع بخالف موقف حماس، وجاء الرد على التصعيد في القدس بعد محاولة اغتيال يهودا غليك 
 وقتل المشتبه به من قبل الوحدات الخاصة.

كامل بين الجبهات. مثلما أن القدس  على إسرائيل أن تأخذ في حسابها أنها ال تستطيع الفصل بشكل
ن كانت حماس غير  اشتعلت في الصيف بسبب الحرب في غزة فهناك أيضا تأثير عكسي حتى وا 

جنديا مصريا في عمليتين في سيناء  33أن رجالها قتلوا « أنصار بيت المقدس»معنية بذلك. أعلن 
 )داعش.( في نهاية الشهر الماضي، وأنها تتبع لتنظيم الدولة اإلسالمية
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، بعد سنتين من اإلعالن أن هذه المنظمة تابعة للقاعدة في سيناء اإلنترنتهذا ما نشر في مواقع 
 إلىالتوجه  إلىبن الدن. إن الذي يدفع الكثيرين  أسامةوتأخذ األوامر من أيمن الظواهري وريف 
 في سوريا والشيعة في العراق. األسدداعش هو النجاحات في حربه ضد نظام 

ذ كان هذا النبأ صحيحا، الذي شمل أيضا القسم بمحاربة الجيش المصري واليهود، فان ذلك ال  اوا 
وكالة  إعطاءحدودنا الجنوبية، بل إن هذا بمثابة  إلىيعني أن عناصر داعش جاءوا من سوريا 

كومة للتنظيم في سيناء، وهذا يشبه فتح فرع لشبكات الطعام السريع في دولة جديدة. هذا النبأ يخدم ح
اإلسالمي المتطرف، وهي حرب  اإلرهابنتنياهو التي تدعي أن إسرائيل موجودة في حرب ضد 

 تشبه تلك التي يخوضها الغرب.
 

 حزب هللا يخرق قرار األمم المتحدة
المقربة من حزب هللا أن « األخبار»في تقرير آخر من الحدود السورية، جاء في الصحيفة اللبنانية 

سكان القرية الدرزية  إلىاإلسرائيلي من أصل درزي قد نقل مؤخرا رسالة  ضابطا في جيش الدفاع
الخضر على الجانب السوري من الحدود مع إسرائيل في هضبة الجوالن، تقول إن إسرائيل مستعدة 
لتسليحهم من اجل مساعدتهم في مواجهة أي تنظيم سني متطرف آخر، جبهة النصرة )المقربة من 

 ( في حال حاولت دخول القرية.األسدنظام  القاعدة والتي تعمل ضد
القرية الدرزية في منحدرات جبل الشيخ، حافظت على الحياد طوال فترة الحرب، لكنها عمليا على 

، حيف يسيطرون األخيرة األشهر، وعلى ضوء تقدم المتمردين في الجوالن في األسدعالقة بنظام 
ا القرية الدرزية، وتواجد الجيش السوري في جبل بالمئة من الحدود مع إسرائيل ما عد 90ا.ن على 

الشيخ السوري. إن التدخل اإلسرائيلي المحدود فيما يحدف في سوريا لم يعد سرًا. وزير الدفاع موشيه 
في الشهر الماضي أن المساعدة الكبيرة التي تقدمها « هآرتس»يعلون اعترف في مقابلة مع صحيفة 
من خالل العالج الطبي في مستشفيات البالد ومساعدة لوجستية إسرائيل لسكان القرى في الجوالن 

الحرب عن المنطقة. وأكد يعلون أن منظمات المتمردين  إلبعادفي الشتاء هي جزء من االستعدادات 
عدم وصول المتطرفين ومنهم جبهة  إلىاعتداال مثل الجيش السوري الحر، تسعى في المقابل  األكثر

 تركها الجيش السوري. الحدود بعد أن إلىالنصرة 
وحول زعم أن إسرائيل تنوي تسليح الدروز، لم يتأكد األمر بعد من مصدر موثوق، ولكن من 
الواضح أن سبب اهتمام حزب هللا بهذا األمر هو اعتراف المنظمة وبشكل علني أنه سيخرق قرار 

للبنانية وسيعمل مجددا في جنوب الليطاني وبالقرب من الحدود ا 1901مجلس األمن رقم 
اإلسرائيلية. وهو يزعم أن هذا العمل يأتي ردا على تدخل إسرائيل في سوريا، وفي الوقت الحالي هدد 
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اندلعت الحرب من جديد فان منظمته ستشل المطارات  إذانصر هللا أمس في مقابلة تلفازية أنه 
ي ُسمعت من شخصية في إسرائيل من خالل الصواريخ. وهذا يعتبر ردا على التقديرات الت والموانئ

الماضي. وهو أيضا دليل على أن  األسبوعللجيش اإلسرائيلي في  األركانرفيعة المستوى في هيئة 
 الصورة األمنية اليوم توجد لها أبعاد مختلفة ومعقدة من الصعب توقعها كما كان في السابق.

5/11/1014هآرتس   
6/11/4112، القدس العربي، لندن  
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