
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 القدس تتحول إلى ساحات مواجهة.. واالحتالل يقرر هدم منازل وتكثيف االعتقاالت
 ليبرمان: دخول أعضاء الكنيست لـ"األقصى" غاية بالغباء

 ل" تسمح للجيش المصري بإدخال كتيبتي مشاة ومروحيات هجوميةإذاعة الجيش: "إسرائي
 ألف فلسطيني منهم الزهار وعائلته 24مصر: قرارات بسحب جنسية 

 ديمبسي يتجند إلنقاذ "إسرائيل" من جرائم حربها والبنتاغون سيتعلم منها

زل عدد من تفجيرات أمام منا
قيادات فتح بغزة واشتباك باأليدي 

 بين أنصار عباس ودحالن
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*** 
 

 عباس ودحالن أنصاربين  باأليدياشتباك و  منازل عدد من قيادات فتح بغزةتفجيرات أمام  .0
انفجارات ضخمة ، أن غزة من، 7/11/4114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( ذكرت

منذ ساعات فجر اليوم الجمعة، هزت مختلف مناطق مدينة غزة وشمال قطاع غزة، مستهدفًة منازل 
، ومنصة مهرجان الذكرى العاشرة الستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، قيادات في حركة )فتح(

 غرب المدينة.
وأفاد مراسل 'وفا' في غزة، بأن دوي انفجارات سمعت منذ ساعات الفجر وحتى الصباح األولى في 
المناطق الغربية من مدينة غزة، تبين أنها استهدفت منازل تعود لقيادات في حركة فتح، إضافة إلى 

صة مهرجان الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي من المقرر أن تقيمه الحركة في الحادي عشر من
 من الجاري على أرض الكتيبة غرب المدينة.

وأكد أن حالة من الخوف انتابت المواطنين اآلمنين، سيما األطفال مع سماعهم ألصوات االنفجارات 
 الضخمة.
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لقيادات بارزة في حركة فتح منها: عضو اللجنة  وذكر شهود عيان أن االنفجارات طالت منازل
، والنائب في التشريعي وعضو المجلس الثوري للحركة اإلفرنجيالمركزية للحركة السابق عبد هللا 

باسم الحركة في القطاع  النحال، والمتحدثشهال، وعضو المجلس الثوري محمد جودة  أبوفيصل 
ا للحركة عبد الرحمن حمد، وعضو الهيئة القيادية العليا عيطة، وعضو الهيئة القيادية العلي أبوفايز 

 .زيادةسمهدانة، وجمال عبيد، وزياد مطر، وشريف أبو وطفة، وعبد الجواد  أبوالوزير عبد هللا 
لم تستطع السلطة الوطنية الفلسطينية توفير األمن  إذاوعقب أبو سمهدانة على ما جرى بقوله: 

ألبنائنا وشعبنا، ونحن  األمنحن في حركة فتح قادرين على توفير بسبب الحالة الراهنة في غزة، فن
مهرجان ذكرى استشهاد الرمز الخالد ياسر عرفات، ولن يثنينا أحد عن إقامة هذه  إقامةماضون في 

رهابالفعالية، مهما مارسوا من عمليات تفجير   .وا 
في مع 'وفا'، بأن انفجارًا هز وكان الناطق باسم حركة فتح فايز أفاد أبو عيطة أفاد في اتصال هات

المنزل الذي يقطنه في بلدة جباليا، شمال القطاع، وسمع دويه في أرجاء البلدة، ناجم عن وضع عبوة 
ناسفة كبيرة في السيارة الخاصة به، حيث دمرت بشكل تام، وألحقت أضرار جسيمة في مدخل 

ف أفراد أسرته وأطفاله اآلمنين، وأضاف أن 'دوي االنفجار أحدث حالة من الخوف في صفو  المنزل.
دون أن تقع إصابات بحمد هللا في صفوفهم'، علما بأنه كان أدلى بتصريح أمس الخميس، انتقد فيها 
التصريحات التحريضية من قبل بعض المسؤولين في حركة حماس، على الرئيس محمود عباس 

 وحكومة الوفاق الوطني.
ركة فتح في قطاع غزة ما تعرضت له قيادات الحركة وكوادرها كما استنكرت الهيئة القيادية العليا لح

في القطاع من اعتداءات، مؤكدًة أنها ' تشكل سابقة خطيرة خارجة عن قيم شعبنا ومستهجنة 
 ومرفوضة وال يمكن السكوت تجاهها'.

ح كما أنها ال وقالت الحركة في بيان أصدرته دائرة اإلعالم والثقافة بالهيئة القيادية العليا 'إن حركة فت
وأضافت:'  تقبل المساس بأي مواطن فلسطيني فإنها لن تسمح بالمساس بقياداتها وكوادرها وأبنائها'.

فال يعقل أن توجه رسائل التهديد لقيادات وكوادر الحركة والقيام بتفجير بوابات منازلهم وممتلكاتهم 
 وترويع اآلمنين بتفجيرات هزت أركان محافظتي غزة والشمال'.

أكدت الحركة أن 'ما حدث منتصف الليلة من دوي انفجارات متتالية ومتزامنة لهو عمل مخطط له و 
ومؤشر واضح على أن هناك من يريد أن يربك الساحة الوطنية في قطاع غزة ويشعل نار الفتنة 

 والتمزق بين أبناء شعبنا'.
المستهجنة التي يرفضها أبناء  وأردف بيان حركة فتح: ' إن من يقف وراء هذه التفجيرات والممارسات

شعبنا لم يرق له أن يرى الشعب الفلسطيني موحدًا تحت رايته الوطنية وتحت شعار الوحدة الوطنية 
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والوفاء لعهد الشهداء في مرحلة سياسية فارقة تمر بها قضيتنا الوطنية والتي أحوج ما نكون فيها إلى 
في مواجهة كيان االحتالل الصهيوني وممارساته ضد تعزيز التماسك الوطني وتقوية جبهتنا الداخلية 

 مقدراتنا وحقوقنا الوطنية'.
' تفجير منصة احتفال المهرجان المركزي إلحياء الذكرى العاشرة للقائد الرمز ياسر إن:وقالت الحركة 

عرفات مهرجان الوحدة الوطنية والوفاء في ساحة الكتيبة دليل على أن من يقف وراء هذه التفجيرات 
واالعتداءات ال يريد خيرًا لشعبنا، لذلك يسعى لبث الفرقة وخلق الريبة والشك وعدم الثقة بين أبناء 

 شعبنا ليفت في عضده لتشتيت جهده، ويسعى إلفشال إقامة مهرجان الوحدة الوطنية والوفاء'.
لشعب كما أكدت حركة فتح أن 'من يقوم بمثل هذه الممارسات المستهجنة والمرفوضة ضد أبناء ا

' كافة القوى الوطنية واإلسالمية  '، داعيةً يريد أن يحرف بوصلة الوحدة الوطنية عن مسارها الصحيح
 أن ترفع صوتها الرافض لمثل هذه الممارسات التي قد تحدث حريقًا ال تحمد عقباه'.

دث؛ وأضافت الحركة:' على كافة العقالء من أبناء شعبنا أن يعبروا عن مدى السخط والرفض لما ح
ألن ترويع اآلمنين واالعتداء على قيادات العمل الوطني هو خروج عن النص الوحدوي الذي يتوق 

 إليه أبناء شعبنا'.
وفي ختام بيانها طالبت حركة فتح في قطاع غزة 'وزير الداخلية وحكومة التوافق الوطني أن تضطلع 

باالعتداء على قيادات وكوادر  بدورها لتوفير األمن للمواطنين في قطاع غزة والكشف عمن قاموا
حركة فتح ومحاسبتهم ووضع حد للعبث بأمن المواطنين ومقدراتهم، ليشعر المواطن الفلسطيني في 

 قطاع غزة بالطمأنينة واألمن وسالمة المجتمع'.
سللحة البيضلاء، كلان واأل باأليدي اً اشتباكمن غزة، أن ، 7/11/4114، فلسطين أون الينوأضافت 

لخميس، بين عناصر ملن حركلة فلتح خلالل مهرجلان لتكلريم أهلالي الشلهداء فلي جامعلة قد وقع أمس ا
شديًدا وقلع بلين عناصلر محسلوبة عللى اللرئيس محملود  ااشتباكوأوضحت المصادر" أن  األزهر بغزة.

 عباس وأخرى تابعة للقيادي المفصول من الحركة محمد دحالن.
 
 نضمام للمؤسسات الدولية: لن نتراجع عن التوجه إلى مجلس األمن واال عباس .2

رام هللا: أكد الرئيس محمود عباس، أمس، أن القيادة في اجتماعها غدًا ستبحث مجموعة من القضايا 
الرئيسة، ومن بينها التوجه إلى مجلس األمن الدولي للحصول على قرار يعتبر األراضي الفلسطينية 

د موعد نهائي النسحاب االحتالل حدود الدولة الفلسطينية، مع تحدي 1397المحتلة في العام 
 اإلسرائيلي منها، إضافة إلى موضوع االستيطان وضرورة وقفه نهائيًا.
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إن األميركيين  ،وأضاف الرئيس خالل لقائه، أمس، وفد االتحادات الشعبية في منظمة التحرير
 يضغطون من أجل التأجيل، ولكننا مصرون على الذهاب.

لتسعة التي من خاللها نستطيع تمرير طلبنا إلى المجلس، ولكن وقال: قد ال نحصل على األصوات ا
 إذا ما تمكنا من ذلك فسنصطدم بل"الفيتو" األميركي.

 : في حال لم نوفق في مجلس األمن؛ فستكون أمامنا ثالث خطوات وهي: عباسوتابع 
الدولية.  االنضمام إلى جميع المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها محكمة الجنايات –أواًل 

وقف كل أشكال التنسيق بيننا وبين اإلسرائيليين وهذا ستترتب عليه كثير من القضايا ومنها  –وثانيًا 
وقف كل ما يسمى التسهيالت اإلسرائيلية ومنها بطاقات الشخصيات المهمة، والحد من حرية 

 يًا.الحركة، ومزيد من الضغوط اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وسياس
سندعو حكومة االحتالل إلى استالم مهام السلطة دون حلها؛ ألن دولة االحتالل يجب أن  –وثالثًا  

 تكون مسؤولة عن شعب الدولة التي تحتلها.
: نعلم أن المزيد من الضغوط ستمارس علينا من كل األطراف أميركيًا ودوليًا وعربيًا لكن عباسوقال 

 ال خيار لنا إال حماية قضيتنا.
وأضاف: إما أن نقبل بسياسة األمر الواقع التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي ونحافظ على بعض 

وأضاف: نحن  االمتيازات أو أن نحمي مستقبل شعبنا ونبقي على قضيتنا حتى إيجاد الحل العادل.
وأكد أن  لسنا مغامرين، ولكننا وصلنا إلى قناعة بضرورة اتخاذ القرارات الصعبة للوصول إلى نتائج.

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقدم شيئًا وال يريد حاًل سياسيًا.
 وحول هبة القدس، قال الرئيس نحن مع أهلنا المرابطين في عاصمتنا والذين يدافعون عن مقدساتنا.

التي وأكد أن وقفة شعبنا المشرفة في القدس واإلصرار على التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية هي 
 أجبرت نتنياهو اليوم على تغيير نغمة حديثه والبدء بالتراجع عن مواقفه السابقة.

أنه لوال الهبة الفلسطينية في القدس لما تراجعت القيادة اإلسرائيلية عن مواقفها، وربما  عباسوأكد 
القيادة وأكد وقوف  الموقف اإلسرائيلي هو محاولة لالنحناء أمام العاصفة الفلسطينية في القدس.

 والشعب الفلسطيني مع أبنائنا في القدس لوقف االعتداءات اإلسرائيلية.
: طالبنا بقمة إسالمية طارئة إضافة إلى التوجه بشكوى إلى مجلس األمن، ولكن عباسوأضاف 

 األهم من ذلك هو ما يقوم به المقدسيون.
راع الفلسطيني ، أمس، من أن "عدم حصول حل وسالم ينهي الصعباسمن جهة ثانية، حذر 

اإلسرائيلي، سيزيد المناطق الملتهبة في المنطقة التهابًا"، مشددًا على أن حل القضية الفلسطينية 
 بشكل عادل "سيطفئ كل الحرائق التي حدثت".
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واستعرض الرئيس في مقابلة صريحة أجرتها قناة "عودة" وبثتها باالشتراك مع "تلفزيون فلسطين" 
الستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، المحطات التي مرت فيها حركة فتح لمناسبة الذكرى العاشرة 

م، مبرزًا الصعوبات التي سبقت 1311والثورة الفلسطينية قبل وبعد إعالن االستقالل في الجزائر عام 
أن الراحل عرفات كان دائما  عباسوذكر  م.1391وتبعت انطالق الثورة الفلسطينية وحركة فتح عام 

وصاحب نظرة عميقة، وشخصية براغماتية محبة للسالم، مشددًا على أن القيادة مصدر تفاؤل 
 الفلسطينية كانت دائمًا الحامية للمشروع الوطني والحامية للثوابت ولم ولن تفرط بالحقوق الوطنية.

وقال: "ياسر عرفات كان مؤمنًا تمامًا بأنه سيصلي في القدس، وأكيد رح يصلي في القدس"، طبعا 
عاجلته ولم يحصل هذا، لكن بقي على إيمانه هذا، ونحن على مشارف هذا ولسنا بعيدين عن  المنية

تحقيق ذلك، ونحن لسنا في وهم، ونحن أول المقتنعين والعالم مقتنع بنا، والشعب اإلسرائيلي مقتنع 
ن لدينا بضرورة حل الدولتين، لكن هناك طبقة ال تريد الحل، أما نحن فال مشكلة لدينا في الحل، واآل
 1397مشروع قرار سنقدمه لمجلس األمن ينص على أن األرض الفلسطينية التي احتلت عام 

 وعاصمتها القدس هي أرض دولة فلسطين، وهذا متفق عليه.
 7/11/4114األيام، رام هللا، 

 
 فياض: االنقسام الفلسطيني والعربي سيعّطل إعادة إعمار غزة .3

زراء الفلسطيني السابق سالم فياض عن الربيع العربي معتبرا دافع رئيس الو : تغريد الرشق -عمان 
النظر إليه من منظور الغلو والتطرف والعنف غير المسبوق الذي تشهده المنطقة حاليا، أمرا "غير 

 منصف".
وأشار فياض في محاضرة ألقاها أمس في منتدى العصرية في عمان تحت عنوان "الربيع العربي.. 

اثنين حول الربيع العربي أحدهما يعتبره "مؤامرة"، فيما يرى في اآلخر "استجابة  إلى أين؟"، إلى رأيين
لظروف مباشرة من غياب العدالة واإلنصاف ونقص الحقوق"، وهي األمور التي تعتبرها الشعوب 

 غير مقبولة، كما أن هذه الشعوب تعتبر أن الظروف القائمة ال تمثلها.
، ان ما يجري في المنطقة من عبد الرحمنا الدكتور اسعد ورأى فياض في المحاضرة التي أداره

عنف "مرشح لالستمرار واالزدياد، ما دفع بالملف األمني في العديد من دول المنطقة الى تصدر 
 اولوياتها".

وقال ان عدم حل القضية الفلسطينية واستمرارية ضياع حقوق الفلسطينيين "اضاف الى درجة 
عربي"، زاد من "شعور الناس بازدواجية المعايير لدى الغرب"، مشيرا الغضب الذي صاحب الربيع ال
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تحالفا واسعا للتعامل مع غزو  1331بهذا الصدد الى ازدواجية معايير الغرب عندما شكل العام 
 في فلسطين". 1397العراق للكويت، رغم "ان هناك احتالال قائما منذ 

ال ان استمرارية الوضع القائم لجهة "المراوحة وفي رده على اسئلة الحضور حول الوضع في غزة، ق
بين اإلغالق التام واألقل قليال من التام"، "ال يمكن ان يكون مستداما او مقبوال"، مشيرا الى ان غياب 

 العدالة وعدم االستقرار تؤثر على المواطن الفلسطيني ايضا.
واحترام التعددية"، الفتا الى ان دولة  وتحدث عن اهمية بناء دولة فلسطينية وتقديم نموذج بل "االنفتاح
 من هذا النوع هي فقط ما يرقى "ألن يكون جديرا بالفلسطينيين".

وتطرق الى االنقسام الفلسطيني والعربي على حد سواء، وقال ان هذا االنقسام "سيعّطل امورا مثل 
 ة".إعادة إعمار غزة"، مؤكدا ضرورة "اعادة صياغة العالقات الداخلية الفلسطيني

 7/11/4114الغد، عمان، 
 
 الهباش: زيارة القدس اليوم أوجب من مكة والمدينة في غير الفريضة .4

للشؤون  محمود عباس أكد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس :رام هللا
ألمم الدينية والعالقات االسالمية ان السلم واألمن العالمي أصبح مهددا من قبل دولة عضو في ا

المتحدة وهي "اسرائيل"، واصفا السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو المتطرفة ضد القدس بالحمقاء 
والمجنونة. وأشار الهباش في مقابلة على فضائية عودة الفلسطينية إلى انه ال توجد بقعة في العالم 

ول أهمية زيارة القدس وح بعد الحرمين الشريفين أغلى من القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك.
ومقدساتها قال الهباش: ان زيارة القدس اليوم لمواجهة سعار التهويد واالحتالل أوجب على المسلمين 

 .من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة في غير فريضة الحج وسنة العمرة
 بها. وجدد الهباش دعوته العرب والمسلمين لزيارة القدس لحمايتها من األخطار المحدقة

 7/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 حّماد يؤكد على عدم االنجرار إلى دائرة العنف والعنف المضاد وفق مخطط حكومة نتنياهو .5

أكد نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، على عدم : فادي أبو سعدى -رام هللا
د، وفق مخطط حكومة نتنياهو لتخفيف االنجرار أو جر شعبنا إلى دائرة العنف والعنف المضا

الضغط الدبلوماسي والسياسي عليها. ورد حماد على اتهامات رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي 
بينيت بمسؤولية الرئيس عباس عن العملية في القدس بالقول "إن مثل هذه التصريحات تأتي في 

دفة شخص الرئيس، متهمًا الحكومة إطار الحملة التي تشارك فيها شخصيات اسرائيلية عديدة مسته
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االسرائيلية بالتصعيد في القدس عبر اقتحامات المسجد االقصى واصدار قوانين عنصرية تستهدف 
 حتى األطفال".

 7/11/4114القدس العربي، لندن، 
 
 المبارك األقصىالمسجد تقرر التوجه إلى مجلس األمن لحماية  السلطة .6

سمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية قررت قال الناطق الر : وكاالت –رام هللا
التوجه إلى مجلس األمن فورًا ضد التصعيد االسرائيلي في المسجد االقصى المبارك، وبدأت 
اتصاالت سريعة بهذا الشأن. وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، أن "الحكومة اإلسرائيلية 

ل انتهاكاتها لحرمة المسجد األقصى المبارك، وتدفع وبسابق إصرار وضمن خطة ممنهجة تواص
بالمستوطنين القتحام المسجد منتهكة كل األعراف والشرعية الدولية واإلجماع الدولي، ما يؤكد أننا 
أمام حكومة تريد تصعيد األمور من أجل تقسيم المسجد األقصى، األمر الذي حذرنا مرارًا بأن ذلك 

قليميًا، وسيدفع باألمة العربية خط أحمر سيؤدي إلى أوضاع ال  يمكن السكوت عليها داخليًا وا 
 واإلسالمية وأحرار العالم إلى اتخاذ مواقف وقرارات خطيرة".

 6/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ووزيرين مختطفين في سجون االحتالل نائبا   27يطالب اإلفراج عن  "حرار"أمركز  .7

وحقوق اإلنسان مطالبته المؤسسات الدولية وبرلمانيي العالم جدد مركز أحرار لدراسات األسرى 
نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واثنين من  17التدخل من أجل تأمين اإلفراج عن 

 دون تهم واضحة موجهة إليهم. االحتاللبسجون  االعتقالالوزراء ال زالوا رهن 
اإلنسان فؤاد الخفش أن معظم النواب جرى وأشار مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق 

عقب أحداث مدينة الخليل بشهر  االحتاللعتقالية الموسعة التي شنها إبان الحملة اال اعتقالهم
 اإلداري دون توجيه تهم محددة. لالعتقالحزيران الماضي، وتم تحويل أغلبهم 

 6/11/4114، مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان
 

 مع األردن "مخابراتي"فلسطينية للسعودية ومصر وخالف  انتقادات: "أمني"نزاع  ":ماليو "رأي  .8
تدقق السلطات السياسية واألمنية األردنية بمحاضر وتقارير "أمنية" تضمنت توجيهات : رام أهلل

وتعليمات في جهاز المخابرات الفلسطيني بالتحريض على األجهزة األمنية األردنية عند عقد لقاءات 
 مسئولين أجانب في األمن وخصوصا من امريكا واوروبا.مع 
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أمني فلسطيني تم تسريبه مؤخرا جدال في المجتمع األمني ووصل األمر في  الجتماعوأثار محضر 
الخالف بين األجهزة األردنية والفلسطينية إلى حد تبادل التقارير ورفعها من الطرفين للمستوى 

 السياسي.
حادة" لثالثة دول عربية  انتقاداتأمني فلسطيني تضمن " اجتماعوحصلت رأي اليوم على محضر 

 هي األردن والسعودية ومصر بسبب عدم تعاونها في مجال مكافحة اإلرهاب.
وينقل المحضر عن مدير العالقات الخارجية في جهاز األمن الفلسطيني العقيد عارف صالح قوله 

ابرات األردنية تقوم على صنع الخاليا اإلرهابية الداخلية مؤخرا بأن سياسة المخ االجتماعاتفي أحد 
للحصول على ماليين الدوالرات من السعودية في الوقت الذي ترفض فيه األجهزة في كل من 

 السعودية ومصر التجاوب مع رغبة األمن الفلسطيني في التعاون الثنائي.
م لهم قريبا مع ممثلي وطلب العقيد صالح من ضباطه اإلشارة لهذه الحقائق خالل مقابالت ستنظ

غربية وأمريكية معتبرا أن تلك تعليمات مباشرة من مدير الجهاز الفلسطيني اللواء  استخباراتاجهزة 
 فرج.ماجد 

وتثير هذه التسريبات تكهنات الخالفات األمنية بين األردن وبعض األذرع األمنية الفلسطينية مما 
 نفسه.يتسبب بنقاش سياسي في السياق 

سياسة األردن في التضييق على نشاطات قيادات فلسطينية أمنية في الساحة األردنية هي ويبدو ان 
 حاليا.السبب المباشر لألزمة "المخابراتية" بين الجانبين 

وبدأ الخالف حسب مصدر سياسي فلسطيني بعدما منعت السلطات األمنية األردنية اي لقاءات من 
ت الفلسطينية وأقطاب في المعارضة السورية يزورون أي نوع في عمان بين مسئولين في المخابرا

 األردن.
على المضايقات  االعتراضعاجل مع األمن األردني لطرح  اجتماعوتحدث العقيد صالح عن طلب 

 في الساحة األردنية للضباط الفلسطينيين العاملين مع اللواء ماجد فرج.
بب السلوك الميداني العدائي تجاه ووصلت حسب صالح رسالة "قاسية" لألردن في هذا السياق بس

 الفلسطينية.المؤسسات 
وبرزت األزمة بين عمان والسلطة منذ ثالثة اسابيع بعد التقارير التي تحدثت عن تقييم أردني يخص 
الرئيس محمود عباس ودعم خفي لخيارات "البحث عن بديل" وبعدما تدخلت عمان إلحباط برنامج 

ج لفتح العالقات مع المعارضة السورية وهو ما كان قد بدأ بالوثيقة فلسطيني متكامل يرعاه اللواء فر 
التي نشرتها رأي اليوم قبل عشرة ايام وتشير لوثائق فلسطينية رسمية صرفت ألقطاب في المعارضة 

 السورية.
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للمعارضة السورية مع السفير  اجتماعاويبدو ان المخابرات الفلسطينية حسب تقارير صحفية نظمت 
ي في بلغاريا، ويلتقي ضباط فلسطينيين في عمان مع شخصيات سورية معارضة وفي االسرائيل

مقدمتهم المعارض السوري عمار قربي، والمعارض كمال اللبواني الذي زار اسرائيل مؤخرًا، وشارك 
على رعايتها وعالجها لجرحى الجيش السوري الحر في  إلسرائيلفي مؤتمر هرتسيليا، وقدم الشكر 

 االسرائيلية.المستشفيات 
وحصلت األزمة األمنية عموما بعدما رفض األردن السماح لضباط كبار في األمن الفلسطيني من 

 دخول األردن وبينهم مساعدون للواء فرج.
 6/11/4114رأي اليوم، لندن، 

 
 تؤجج الوضع وتجر المنطقة إلى العنف والتطرف "إسرائيل"المالكي:  .9

المالكي، إن ما تفعله إسرائيل بالقدس وباألخص في المسجد  قال وزير الخارجية رياض :رام هللا
األقصى هو دعوة صريحة للحرب، وتعمل على تأجيج الوضع في األرض المحتلة وجر المنطقة إلى 

 مزيد من العنف والتطرف.
جاء ذلك خالل استقباله وزير الخارجية التشيكي لبومير زورالك، صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة 

 ينة رام هللا.في مد
نه غير مقبول ما تفعله إسرائيل  وأضاف: إن األمور خرجت عن السيطرة في مدينة القدس، وا 
بالمسجد القدسي الشريف، ونحن نرفض التقسيم المكاني والزماني للمسجد، وأي تغيير للوضع للحالي 

ن دخول المستوطنين المتطرفين إلى باحة المسجد األقصى باإلضافة إلى اعتداءات  غير مقبول، وا 
 جيش االحتالل المستمرة في المدينة، كلها تصرفات تؤدي إلى تأجيج الصراع.

 .وأكد أن القيادة الفلسطينية قدمت شكوى في األمم المتحدة 

 7/11/4114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نتصارالرشق: القدس والوحدة الوطنية وجهان للنضال الفلسطيني وسيتّوج باال  .01
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن القضية الفلسطينية تملر بمرحللة : الدوحة

اسللتثنائية وبالغللة التعقيللد، لكنلله شللدد علللى أن "القللدس، عاصللمة فلسللطين، وفللي القلللب منهللا المسلللجد 
لللة وعالملللة انتمللللاء وعنلللوان وطلللن، ودلللللياًل ال يخطلللئ فللل ي لّجللللة األقصلللى المبلللارك، سللليظّل بوصلللللةا أما

األحللداث وتالطللم التطللورات السياسللية فلسللطينيًا وعربيللًا ودوليللًا، وأنا القللدس والوحللدة الوطنيللة وجهللان 
 للنضال الفلسطيني الذي سيتّوج باالنتصار.
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(، إلى أن االحتالل الصهيوني استغل 11|7وأشار الرشق في تصريح صحفي مكتوب اليوم الجمعة )
لهلللا ضلللد الشلللعب الفلسلللطيني، وقلللال: "كثيلللرة هلللي الظلللروف جمللللة ملللن الظلللروف ملللن أجلللل توسللليع تغو 

الصعبة التي استغلتها دوللة االحلتالل بخبلثد شلديدد لتوسليع تغّولهلا ضلد شلعبنا ومقّدسلاتنا، وال شلّك أنا 
 الظرف العربي الصعب والمعّقد هو في مقدّمة العوامل التي جّرأت الكيان على هذا التغّول".

صللعيد االحللتالل مللن عدوانلله علللى األقصللى سللبق العمليللة التللي نفّللذها ولفللت الرشللق االنتبللاه إلللى أن ت
 الشهيد معتز حجازي.

وقللال: "دولللة االحللتالل سللبق وأن أعلنللت حربهللا علللى القللدس والمسللجد األقصللى، وقبللل أسللابيع دخلللت  
هلللذه الحلللرب منعطفلللات خطيلللرة، فقلللد شلللّددت اإلجلللراءات األمنيلللة والعسلللكرية عللللى المدينلللة المقّدسلللة، 

لى المقدسيين شروط الدخول لممارسة عبلاداتهم فلي المسلجد األقصلى، ملع السلماح ألفلواج وضّيقت ع
المغتصللبين لللدخول وتللدنيس باحللات األقصللى فللي محاولللة لفللرض وتكللريس التقسلليم الزمللاني والمكللاني 

 عليه. 
 كما أناه طالب أجهزته األمنية باتخاذ أقصى درجات القمع والعنف ضد أهل القدس والمرابطين، وضد
التحّرك الجماهيري والهّبة الشلعبية، التلي انطلقلت فلي علدد ملن أحيلاء مدينلة القلدس رّدًا عللى اسلتمرار 
االنتهاكللات ضللد المسللجد األقصللى المبللارك، األمللر الللذي دّب الرعللب والخللوف فللي نفوسللهم مللن قللرب 

 اشتعال فتيل انتفاضة ثالثة من قلب القدس واألقصى".
ة التللي يؤّسللس لهللا االحللتالل فللي مدينللة القللدس المحتلللة علللى وجلله وأضللاف: "إنا األطمللاع االسللتيطاني

التحديلللد للللم تتوقلللف وهلللي فلللي اسلللتمرار وباتلللت تسلللتعر يوملللًا بعلللد يلللوم، فلجنلللة األملللم المتحلللدة لحقلللوق 
اإلنسللان، تقللول: إنا االسللتيطان تضللاعف فللي السللنوات األربللع األخيللرة، وفللي ذلللك أقللّر عضللو اللجنللة 

عقللده قبللل أيللام قليلللة بالمعانللاة التللي تصلليب الفلسللطينيين وأصللحاب  "سلليز فلينترمللان" بمللؤتمر صللحفي
 األمالك في الضفة الغربية والقدس بشكل خاص".

وأكد الرشق أن "أهل الّرباط وشّد الّرحلال إللى المسلجد األقصلى المبلارك واعلون لللدور المنلوط بهلم ملن 
جديللللد داخللللل األقصللللى خللللالل التصللللّدي لمحللللاوالت االحللللتالل ومغتصللللبيه المسللللتمرة فللللي فللللرض واقللللع 

 وباحاته".
وقال: "من خالل ثباتهم على أرضهم وممتلكاتهم وعدم التفريط فيها، والهّبة الجماهيرية التي تمتد إلى 
للللى شلللوارع غلللّزة التلللي للللم تضلللّمد  شلللوارع الضلللفة الغربيلللة المحتللللة وفلللي القللللب منهلللا الخليلللل ونلللابلس، وا 

زمللام مبللادرة النضللال، يشللعل الحللراك الثللوري كّلمللا  جراحهللا بعللد، أثبتللت أنا شللعبنا العظلليم صللار مالكللاً 
سللنحت للله فرصلله، وأّنلله راكللم علللى االنتصللار التللاريخي الللذي حققتلله المقاومللة الفلسللطينية عسللكريًا فللي 
"العصف المأكول" وقبلها فلي حلرب "حجلارة السلجيل" وحلرب " الفرقلان" واالنتفاضلة االوللى " انتفاضلة 
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رهلللللا ملللللن محطلللللات النضلللللال اللللللوطني ، وأنا اللللللوعي الجمعلللللي الحجلللللارة" و "انتفاضلللللة األقصلللللى " وغي
 الفلسطيني لم يعد يحتمل قبول المذّلة على أي صعيد".

ودعللا الرشللق الشللعب الفلسللطيني وفصللائله المقاومللة، إلللى رّص الصللفوف والوحللدة أكثللر مللن أّي وقللت 
طيني فلي الضلفة مضى، وطالب السلطة الفلسطينية ابتداًء أن ترفع قبضتها األمنية عن الشعب الفلسل

الغربيلللة، والسلللماح لللله بالتظلللاهر وتصلللعيد الفعاليلللات الجماهيريلللة والشلللعبية فلللي وجللله االحلللتالل نصلللرًة 
لألقصى وللقضايا الوطنية كافة، ووقف التنسيق األمني مع االحتالل بعد هذه الهجمة المسعورة عللى 

لوجله، لتشلعل انتفاضللة  األقصلى.. وتلرك جملاهير الشلعب الفلسلطيني الغاضلبة تواجله االحلتالل وجهلا
 القدس واألقصى.. ووقف التباهي بمنع اندالع انتفاضة جديدة.

وانتقد الرشق الموقف الفلسطيني والعربي الرسمي، وقال: "مواقف السلطة الفلسطينية واألنظمة العربية 
واإلسلللالمية مازاللللت ضلللعيفة وهزيللللة جلللدا وال تتناسلللب ملللع خطلللورة ملللا يتعلللرض لللله األقصلللى.. واألملللر 

سالميا واسعا وتسخير كل الطاقات واإلمكانلات لللدفاع علن األقصلى يت طلب تحركا فلسطينيا وعربيا وا 
وطللرح القضللية بكللل جديللة وقللوة علللى كللل المحافللل الدوليللة وممارسللة ضللغوط علللى العللدو مللن خللالل 

 حلفائه في أوربا وأمريكا، وتركيز اإلعالم على األقصى وما يتهدده".
 خرى إسالمية للتباحث في سبل الرد على العدوان الصهيوني.ودعا إلى عقد قمة عربية وأ

وقللللل الرشلللق ملللن كلللل محلللاوالت الصلللهاينة لتهويلللد القلللدس واألقصلللى، وقلللال: "كلللل محلللاوالت التقسللليم 
الزماني والمكاني لقبلة المسلمين األولى، وكل االقتحامات والمؤامرات، لن تغير من الحقيقة التاريخيلة 

سجد األقصى كان وسيبقى حتى أبد اآلبدين مسجدا إسالميا خالصا، وأنه للن والدينية الراسخة بأن الم
 تكون هناك أية وصاية صهيونية عليه".

وأضاف: "إن استمرار االستفزازات الصهيونية وتحدي مشاعر شلعبنا ومشلاعر كلل مسللمي العلالم. .. 
 كفيل بتفجير ثورة غضب وسخط على االحتالل والمستوطنين"، على حد تعبيره.

 7/11/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 حماس تدعو لـ"مسيرات غضب" بالضفة نصرة للقدس .00
دعللت حركللة "حمللاس" فللي الضللفة الغربيللة الشللعب الفلسللطيني وأنصللارها خاصللة، إلللى "هبللة جماهيريللة 

 نصرة لمدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك"، غدا الجمعة.
"الهبة الجماهيرية"، التي تدعو لهلا، تشلمل "مسليرات غضلب" وأوضحت الحركة في بيان صحفي، إن 

 تنطلق عقب صالة الجمعة غدا، باتجاه نقاط التماس مع جيش االحتالل اإلسرائيلي.
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وحسب الدعوة، ستنطلق مسيرات باتجلاه حلاجز قلنلديا العسلكري الفاصلل بلين رام هللا والقلدس، ومسليرة 
ي الضلللفة الغربيلللة، ومسللليرة وسلللط مدينلللة نلللابلس شلللمال باتجلللاه بلللاب الزاويلللة وسلللط مدينلللة الخليلللل جنلللوب

 الضفة الغربية.
في السياق ذاته، دعت "الكتلة اإلسالمية"، الذراع الطالبي لحماس فلي الجامعلات، للل"مسيرات غضلب" 
 وتفجير المواجهات في مختلف نقاط التماس مع الجيش اإلسرائيلي بالضفة "نصرة للقدس واألقصى".

الشرقية، أمس واليوم، تصعيدا للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل  وشهدت أحياء في القدس
إسرائيلي بعد حادثة استشهاد مقدسي برصاص شرطة االحتالل اإلسرائيلية، عقلب قيامله بتنفيلذ هجلوم 

صابة   آخرين. 19شمل عملية دهس وأسفر عن مقتل إسرائيلي وا 
متكللرر منلذ شللهور علللى خلفيلة اقتحامللات لألقصللى ويلأتي ذلللك امتلدادا لمواجهللات مماثلللة تلدور بشللكل 

مللن قبللل متطللرفين يهللود، وخطللف وقتللل الفتللى محمللد أبللو خضللير مللن أمللام منزللله فللي بلللدة شللعفاط، 
 يوليو/ تموز الماضي. 1شمالي القدس، في 

 7/11/4114، فلسطين أون الين
 

 دسومهاجمة حكومة الوفاق يحرف االهتمام عن معركة القعباس فتح: التحريض على  .02
اعتبللرت حركللة فللتح، اليللوم الخملليس، أن عمليللة التحللريض علللى الللرئيس محمللود عبللاس  :وفللا -غللزة 

ومهاجمللة حكومللة الوفللاق الللوطني مللن قبللل قيللاديين فللي حركللة حمللاس يحللرف االهتمللام عللن المعركللة 
 الرئيسية، التي يخوضها شعبنا في المدينة المقدسة.

فلللي تصلللريح صلللحفي: 'نلللرفض االنجلللرار وراء  وقلللال المتحلللدث باسلللم حركلللة )فلللتح(، فلللايز أبلللو عيطلللة
التصللريحات المتكللررة لمسللؤولين فللي حمللاس أو التصللريحات التحريضللية المتكللررة لللبعض المسللؤولين 

بالمصلللالح الوطنيلللة لشلللعبنا، سللليما وهلللو يخلللوض معركلللة القلللدس دفاعلللا علللن  أضلللرارافيهلللا ونلللرى فيهلللا 
 بل االحتالل اإلسرائيلي'.تعسفية غير مسبوقة من ق إجراءاتالمقدسات، التي تتعرض إلى 

وأكد أبو عيطة أهمية توحيد كل الطاقات الفلسطينية للدفاع عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث 
الحرمين الشرفين، مشددا على أنه يجب أال يعلو صوت فوق صوت معركلة القلدس، حتلى ال ينحلرف 

 المركزية.االهتمام إلى قضايا داخلية وخالفات حزبية على حساب القضية 
 6/11/4114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ذ عمليات تفجير بحق قيادات فتح في غزةينفبت حماس يتهم القواسميأسامة  .03

، إن مليشلليات فللي بيللان القواسللمي اليللوم الجمعللة أسللامهقللال المتحللدث باسللم حركللة فللتح : وفللا -رام هللا 
بتفجيللر بيللوت وممتلكللات قيللادات حركللة فللتح فللي قطللاع غللزة ' هللي مللن قللام اإلجراميللةو'مافيللات حمللاس 



 
 
 
 

           16ص                                     3391 العدد:    7/11/4114 الجمعة التاريخ:

 ااسلتباحو هذه الليلة، واصفا هذا العمل بالجبان الدنيء ومنفذيه بخفافيش الليل القتلة المجلرمين الللذين 
 الدماء الفلسطينية والممتلكات وكافة المحرمات.

الفلسللطيني وتحديللدا مللن ؤكللد أن حمللاس متمسللكة باسللتباحة الللدم هللذه التفجيللرات ت ي إنالقواسللم وقللال
 '.1007أبناء فتح المناضلين كما فعلت في صيف العام 

آثلم  أتلى بقلرارالجبلان  اإلجراملي: وهذا أمر لن يمر وال يمكن السكوت عنه، وهلذا هلذا العملل وأضاف
هلو تخريلب االحتفلاء بلذكرى الشلهيد ياسلر عرفلات،  أهدافلهمسلتوى سياسلي فلي حملاس أحلد  أعللىمن 

 األفلواهسلعيها لتكمليم  إللى إضلافةاقهم االنقالبيلة وتقلول إن الوضلع األمنلي للن يسلمح، لتخرج علينا أبو 
رهللاب مللا يجللري فللي القللدس والضللفة  الفلسللطينيين عللن طريللق التهديللد بالقتللل وحللرف البوصلللة عللن وا 

 غزة، األمر الذي يؤكد على جهل وغباء مطلقين'. إلى اإلعالمية األضواءالفلسطينية وجلب 
أن ما جرى له تداعياته المباشرة والخطيرة على كافة الملفات التي تم تحقيق تقدم فيها، وأكد القواسمي 

رهاب إجرامولن نقبل بهذا الوضع بتاتا، الن ما جرى  كامال لكل ما تم انجازه والوصلل  حقيقي نسفا وا 
ل لنقلللل أيللللة محاولللللةتفسلللليرات تافلللله وفارغللللة مللللن مضللللمونها، وأن  أو راعتللللذا، ولللللن تقبللللل فللللتح أي إليلللله

 لن تمر على أحد. فاشلةهي محاولة  أخرىالمسؤولية لجهة 
 6/11/4114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اعتداءاتها سينسف التهدئة بغزة "إسرائيل"كتائب المقاومة الوطنية: مواصلة  .04

قاللللللت كتائلللللب المقاوملللللة الوطنيلللللة، الجنلللللاح المسللللللح للجبهلللللة : األناضلللللول- مصلللللطفى حبلللللوش- غلللللزة
الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "مواصلة إسرائيل انتهاكاتها واعتداءاتها" بحق الفلسطينيين في قطلاع 

 غزة والضفة الغربية والقدس من شأنه أن "ينسف التهدئة".
وأضللاف "أبللو خالللد" المتحللدث اإلعالمللي باسللم الكتائللب فللي بيللان صللحفي وصللل مراسللل "األناضللول" 

أن "قللوات االحللتالل تواصللل ممارسللاتها العدوانيللة فللي قطللاع غللزة  نسللخة منلله، مسللاء اليللوم الخملليس،
والضلفة الغربيلة والقلدس المحتللة، وتسلتهدف الصلليادين بعلرض بحلر غلزة وتعتقلل بعضلهم، وتسللتهدف 
المزارعين على حدود غزة وهذه االنتهاكات من شأنها أن تنسف التهدئة وتشعل فتيل سليفجر المنطقلة 

 من جديد".
الشللعب الفلسللطيني فللي الضللفة الغربيللة والقللدس المحتلللة إلللى االنخللراط فللي معركللة ودعللا "أبللو خالللد" "

 الدفاع عن المسجد األقصى الذي يواجه إجراءات إسرائيلية تهدف لتهويده".
وأكد على "ضلرورة تكثيلف الهجملات والضلربات ضلد الجليش اإلسلرائيلي والمسلتوطنين اليهلود بالضلفة 

 ."الغربية والقدس
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ئلللب المقاوملللة الوطنيلللة "سلللتعيد النظلللر بموقفهلللا ملللن التهدئلللة ملللع إسلللرائيل فلللي حلللال وأشلللار إللللى أن كتا
استمرت الهجملات اإلسلرائيلية ضلد الشلعب الفلسلطيني فلي القلدس، وتواصلل تلأخير إعملار قطلاع غلزة 

 وحصاره".
وطالللب بللل"تشكيل غرفللة عمليللات مشللتركة بللين الفصللائل الفلسللطينية لتللدارس كيفيللة مجابهللة خروقللات 

 لتهدئة".إسرائيل ل
طللالق يللد المقاومللة مللع إسللرائيلودعللا "أبللو خالللد" السلللطة الفلسللطينية إلللى "وقللف التنسلليق األمنللي  ، وا 

 بالضفة الغربية".
وشللللهدت أحيللللاء فللللي القللللدس الشللللرقية، أمللللس واليللللوم، تصللللعيدا للمواجهللللات بللللين الفلسللللطينيين والقللللوات 

قب قيامه بتنفيذ هجوم شمل عملية إسرائيلية بعد حادثة مقتل مقدسي برصاص الشرطة اإلسرائيلية، ع
صابة   آخرين. 19دهس وأسفر عن مقتل إسرائيلي وا 

ويلأتي ذلللك امتلدادا لمواجهللات مماثلللة تلدور بشللكل متكللرر منلذ شللهور علللى خلفيلة اقتحامللات لألقصللى 
مللن قبللل متطللرفين يهللود، وخطللف وقتللل الفتللى محمللد أبللو خضللير مللن أمللام منزللله فللي بلللدة شللعفاط، 

 يوليو/ تموز الماضي. 1شمالي القدس، في 
أغسللطس/ آب الماضللي، بعللد  19وكانللت إسللرائيل وقعللت اتفللاق تهدئللة مللع الفصللائل الفلسللطينية فللي 

صللابة نحللو  1131يومللا، وأسللفرت عللن مقتللل  11حللرب شللنتها علللى قطللاع غللزة اسللتمرت  فلسللطينيا وا 
، وفللق آالف منللزل بشللكل جزئللي 1آالف منللزل بشللكل كامللل و 3آلللف آخللرين، باإلضللافة لتللدمير  11

مللللدنيين  4عسللللكريا، و 91فيمللللا أفللللادت بيانللللات رسللللمية إسللللرائيلية بمقتللللل  بيانللللات رسللللمية فلسللللطينية.
صابة   عسكريا. 740إسرائيليًا، بينهم  1111إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وا 

 6/11/4114رأي اليوم، لندن، 
 
 اوي شمال لبنانمخيم البد"الشعبية" تدين محاولة إحراق مكاتب "األونروا" في  .05

دانت الجبهلة الشلعبية لتحريلر فلسلطين فلي الشلمال، فلي بيلان "العملل المشلبوه فلي محاوللة إحلراق أحلد 
اإلثنين على محاولة إحراق مكتب  -مجهولون ليل األحد أقدممراكز األونروا في مخيم البداوي، حيث 

مكتلب، وقلد عملل األهلالي مدير خدمات مخيم البداوي، وذلك من خلالل إحلراق إطلارات أملام ملدخل ال
وأكدت "الحفاظ على مؤسسلات  على إطفاء الحريق الذي أتى على الباب الرئيسي ولوحة اإلعالنات".

األونلللروا والوقلللوف اللللى جانلللب ملللدير المخللليم، والمطالبلللة بتلللأمين متطلبلللات النلللاس والحفلللاظ عللللى أملللن 
 واستقرار المخيم".

 7/11/4114، المستقبل، بيروت
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 ة تعيش "قبضة أمنية إرهابية"ربية الغحماس: الضف .06

قال القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، إن الضفة الغربية المحتلة تعيش : رام هللا )فلسطين(
"قبضة أمنية" وصفها بل "اإلرهابية"، غير أنها لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقوقه والدفاع 

 عن مقدساته ونصرتها، حسب قوله.
(، 11|9يللك فللي تصلريح صللحفي تلقللت "قللدس بللرس" عللى نسللخة عنلله، اليللوم الخملليس )وأشلار أبللو كو 

إلللى أن الللرد الفلسللطيني علللى اقتحللام جلليش االحللتالل للمصلللى القبلللي فللي المسللجد األقصللى المبللارك 
ومحاولة إحراقه جاء سريعًا من االستشهادي إبراهيم عكاري اللذي نفّلذ عمليلة دهلس أسلفرت علن مقتلل 

صابة آخرين.مستوطنْين يهوديي  ن وا 
وأضللاف أبللو كويللك، "رد المقاومللة شللّكل رسللائل قويللة لالحللتالل، بللأن الشللعب الفلسللطيني ال يمكللن أن 
يسللكت عللن جرائملله واعتداءاتلله علللى المقدسللات، وأن رده سلليكون قاسلليًا إن لللم يرتللدع االحللتالل علللن 

 إرهابه وجرائمه".
القبلللي ومحاولللة إحراقلله بأنلله "سللابقة ووصللف أبللو كويللك، إقللدام جلليش االحللتالل علللى اقتحللام المصلللى 

 .1397وتطور خطير" منذ احتالل المسجد األقصى عام 
 6/11/4114قدس برس، 

 
  "األقصى"للملك األردني: لن نغّير الوضع القائم في  نتنياهو .07

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد للملك األردني ، أن 7/11/4114، 48عرب ذكرت 
في  لألردنلثاني بالحفاظ على الوضع القائم في القدس والحفاظ على المكانة الخاصة عبد هللا ا

 المسجد األقصى.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع الملك األردني، اليوم الخميس، وجاء في أعقاب قيام 

ل للمسجد بتقديم شكوى لمجلس األمن الدولي ضد إسرائيل في أعقاب اقتحام قوات االحتال األردن
 األقصى يوم أول أمس الثالثاء.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية إن نتنياهو تعهد للملك األردني بأن تحافظ 
في جبل  لألردنتحافظ على المكانة الخاصة "، وأن "الوضع القائم في جبل الهيكل"إسرائيل على 

الزعيمين ". وقال البيان أن "تفاق السالم بين الدولتينالهيكل واألماكن المقدسة في العاصمة، وفقا ال
 ."دعيا إلى إنهاء كل مظاهر العنف والتحريض بشكل فوري
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األردن تعترض بشدة على أي خطوة تمس في قدسية "وقال البيان إن الملك عبد هللا أكد لنتنياهو أن 
 ."ئمالمسجد األقصى أو تعرضه للخطر، وتعترض على أي تغيير في الوضع القا

نتنياهو  عن نقلت "فرانس برس"وكالة ، أن أسعد تلحمي، عن 7/11/4114الحياة، لندن، وأضافت 
الثاني أن إسرائيل ال تنوي تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى، أو  عبد هللاأبلغ الملك أنه 

 السماح لليهود بالصالة فيه. 
 
 باءغاية بالغ "ألقصىـ"اليبرمان: دخول أعضاء الكنيست ل .08

دور ليبرمان، وزير الخارجية جأفي، أن كفاح زبون عن، 7/11/4114، الشرق األوسط، لندنذكرت 
اإلسرائيلي، المعروف بتطرفه، هاجم نواب الكنيست اإلسرائيليين الذين يقومون باقتحامات للمسجد 

لوقت الدقيق ينفذون قرارات تتسم بالغباء في هذا ا"األقصى، قائال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إنهم 
هذه تصرفات غبية.. إن الزيارة )لألقصى( هي بمثابة ". وأضاف ليبرمان مستهجنا: "والحساس

 ."اللهاث وراء الشهرة بطريقة رخيصة وسهلة.. إنه استغالل تهكمي للوضع المعقد
ليبرمان انتقد أعضاء الكنيست )من ، أن أسعد تلحمي، عن 7/11/4114الحياة، لندن، وأضافت 
)المسجد األقصى( معتبرًا أن الغرض من  "جبل الهيكل"والعرب( الذين يقومون بزيارات إلى اليمين 

. وزاد أن هؤالء "مكاسب سياسية ضيقة والحصول على التفاتة إعالمية رخيصة"هذه الزيارات 
استغالاًل سياسيًا بائسًا، فضاًل عن أن تصرفهم غير حكيم وال "يستغلون األوضاع المعقدة في القدس 

 ."يحقق األمن واألمان المنشودين
ليبرمان دعا إلى التعقل حيال الوضع في القدس ، أن 6/11/4114، القدس، القدسونشرت 

في  أحزاباوتصاعد التوتر فيها، زاعما انه وحزبه ال يتحمالن مسؤولية ما يحدث في المدينة، وحمل 
 المبارك. األقصىرة للمسجد المسؤولية القتحاماتهم المتكر  -لم يسمها - اإلسرائيلياليمين 

وقال ليبرمان في تصريحات إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، اليوم الخميس، "أؤيد انتهاج سياسة حكيمة. 
نواب حزبي وأنا ال نصعد إلى جبل الهيكل وال نطلق دعوات للسيطرة عليه.. والمشكلة هي أن 

وحسب.. لكن ينبغي اآلن إعادة  المحرضين إنما يستغلون توجيه النيران من أجل احتياجات سياسية
 الهدوء إلى العاصمة".

"على الحكومة أن تجد حلوال من دون تصريحات وأفعال منفلتة ومن دون االستسالم  وأضاف
   لنصائح هستيرية .. وأنا واثق من أننا سنتجاوز هذه المرحلة ونتغلب على الموجة القومية".
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 القدس للدفاع عن "سور واق"حملة  شنّ  جببينيت: ي .09
وصف رئيس البيت اليهودي وزير االقتصاد، نفتالي بينيت، الرئيس الفلسطيني محمود : 41عرب

 ."السور الواقي، لدفاع عن القدس"، ودعا إلى شن عملية على غرار "عراب اإلرهاب"عباس، بأنه 
رهاب المستوطنين، قال إن ما "عباس  الوزير اليميني المتطرف الذي يعتبر الذراع السياسي للتطرف وا 

فه بأنه يقود اإلرهاب ويرعاه قائال في كلمة ألقاها مساء اليوم في جامعة "بار ص. وو "هو إال إرهابي
اليد الموضوعة على مقود القيادة هي ألبو مازن، أبو مازن هو السائق، هو الموّجه وهو "إيالن" إن 

 ."أبو مازن ليس شريكا، هو إرهابي"قائال إن  وأضاف ."عّراب اإلرهاب
ورغم أن بينيت عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية، انتقد بشدة عالج 

الحكومة التي ال تستطيع إعادة الردع والسيادة لعاصمتها، هي "الحكومة ألحداث القدس، وقال إن 
سور " . وتابع: "منذ متى تحولنا إلى دولة مدافعة؟ ينبغي شن حملة"حكومة ال حق لها في الوجود

وكان بينيت قد أصدر قرارا اليوم بمنع استيراد أنواع من المفرقعات كالتي  للدفاع عن القدس". "واق
يستخدمها شبان فلسطينيون خالل المواجهات مع قوات االحتالل في القدس الشرقية المحتلة، وجاء 

 والشرطة اإلسرائيلية. قراره استجابة لطلب من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتش،
 6/11/4114، 48عرب   

 
 وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي: كل فلسطيني يمس بالمدنيين اإلسرائيليين حكمه أن يقتل  .21

كل فلسطيني  إعداموزير "األمن الداخلي" يتسحاق أهارنوفيتش، إلى  : دعابرهوم جرايسي - الناصرة
العكاري وقتله بسرعة هو إبراهيم الذي اندفع نحو  ميدانيا، حيث قال إن "عمل ضابط حرس الحدود،

 . الذي يمس بالمدنيين حكمه أن يقتل".األحداثعمل سليم ومهني، وهكذا أريد أن تنتهي 
وعبرت منظمة "بتسيليم الحقوقية اإلسرائيلية، عن قلقها من تصريحات وزير االحتالل. وقالت في 

ترى  اإلطارن اإلسرائيليين والفلسطينيين. وفي هذا مقصودة للمدنيي إصابةبيان لها، "نحن نشجب كل 
الداخلي. فهذا النداء المثير للحفيظة لخرق القانون  األمن"بتسيليم" بقلق التصريح الخطير لوزير 

 ولإلعدام بال محاكمة جدير بالشجب، وبالتأكيد حين يأتي من الوزير المسؤول عن إنفاذ القانون".
ة اإلسرائيلية، عن قلقها من تصريحات وزير "األمن الداخلي" يتسحاق عبرت منظمة "بتسيليم الحقوقيو 

مقصودة للمدنيين اإلسرائيليين  إصابةوقالت في بيان لها، "نحن نشجب كل  أهارنوفيتش.
 الداخلي. األمنترى "بتسيليم" بقلق التصريح الخطير لوزير  اإلطاروالفلسطينيين. وفي هذا 
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خرق القانون ولإلعدام بال محاكمة جدير بالشجب، وبالتأكيد حين يأتي فهذا النداء المثير للحفيظة ل 
 من الوزير المسؤول عن إنفاذ القانون".

 7/11/4114، الغد، عّمان
 
 "جماعة جبل الهيكل"ووقف التحريض الذي تقوم به موفاز: يجب كبح أعضاء الكنيست  .20

لعمليات إلهاب "يجب التصدي  شاؤول موفاز زعيم حزب كديما، إنه: قال كفاح زبون - رام هللا
المشاعر التي يقوم بها أعضاء في الكنيست يريدون الظهور في وسائل اإلعالم.. لذلك، يجب 

. كما طالب موفاز المجلس الوزاري "كبحهم، ووقف التحريض الذي تقوم به جماعة جبل الهيكل
عث رسائل تهدئة المصغر باالجتماع والعمل على إقرار سياسة واضحة في القدس، ونصحهم بب

مباشرة، ومن بينها التوجه إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين، ألن استخدام القوة وحده غير كاف، 
 حسب تعبيره.

 7/11/4114، الشرق األوسط، لندن  
 
 بغلق الطرق المؤدية للمسجد األقصى را  : نتنياهو أصدر قراأحمد الطيبي .22

ألقى كلمة،  الطيبيبالكنيست أحمد  العربيأن النائب ذكر موقع "والال" العبري في تقرير أخير له 
كلمته للوضع المتوتر بالمسجد األقصى،  فيوتتطرق  األوروبياليوم الخميس، أمام أعضاء البرلمان 

متهما إسرائيل بشكل عام واليمين المتطرف بشكل خاص بالمسئولية عن التصعيد األخير بالقدس. 
لحظة بسبب غلق  أي فيالقدس قد انفجر وسينفجر  فيلوضع " قال إن االطيبيوأضاف الموقع أن "

دخال المتطرفين اليهود، الذين يريدون بناء الهيكل المزعوم. وتابع  المسجد األقصى أمام المسلمين وا 
بنيامين نتنياهو، أصدر قراًرا من أجل غلق الطرق المؤدية  اإلسرائيليأن رئيس الوزراء  الطيبي

يهود بالصالة به، مضيًفا أن هناك أعضاء بالكنيست يتفوهون بكلمات للمسجد األقصى والسماح لل
 غير الئقة ويجب إسكاتهم مثل ميرى ريجف ووزير اإلسكان أورى أرائيل.

 6/11/4114، الشعب، مصر
 
 بإسقاط السلطة الفلسطينية في يومين عباسمسؤول إسرائيلي يهدد  .23

لفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( بإسقاط هدد مسؤول إسرائيلي الرئيس ا: نظير مجلي - تل أبيب
حكمه إذا لم يسع إلى تهدئة األوضاع في القدس والضفة الغربية. وقال في تصريحات نشرت أمس 
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أبو مازن يعرف أن إسرائيل منعت االنقالب عليه من حماس في الضفة الغربية، ويعرف أنها "إن 
 ."تستطيع سحب الحماية عنه، ثم يسقط في غضون يومين

 7/11/4114، لشرق األوسط، لندنا
 
 إدخال كتيبتي مشاة ومروحيات هجوميةبللجيش المصري  تسمح "إسرائيلإذاعة الجيش: " .24

ل ادخإإسرائيل سمحت للجيش المصري ب أنأشرف الهور: ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي،  -غزة 
األمنية المشاركة في  كتيبتين من المشاة إلى سيناء وطائرات عمودية هجومية، لاللتحاق بالقوات

جنديا مصريا في سيناء على  90الحملة الموسعة التي بدأها الجيش المصري عقب مجزرة قتل فيها 
وأشارت اإلذاعة إلى أن الطلب المصري جاء في أعقاب العملية  أيدي جماعة ارهابية قبل أسبوعين.

في سيناء، حيث يواجه الجيش األخيرة، التي تعتبر من أكبر العمليات وأعنفها ضد الجيش المصري 
تحديات كبيرة، منها عمليات تهريب السالح إلى سيناء ومواجهة الخاليا والتنظيمات اإلسالمية 
المتشددة، وكذلك تدمير األنفاق مع قطاع غزة والتي تعتبر مصر أنها تلحق ضررا باألمن القومي 

 المصري.
 7/11/4114، القدس العربي، لندن

 
 إطالق النار على سيارة شرطة قرب مستوطنة "بنيامين": الشرطة اإلسرائيلية .25

تعرضت مركبة شرطة إسرائيلية إلطالق نار قرب مستوطنة "بنيامين" شمال الضفة : 41عرب 
اللتفافي االلتفافي تعرضت  491وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنه مع عبور المركبة في شارع  الغربية.

 دون وقوع إصابات. إلطالق نار أسفر عن أضرار في المركبة
 وأضافت أن الشرطة وقوات من الجيش يقومون بأعمال تمشيط في المنطقة للعثور على المنفذين.

 7/11/4114، 48عرب   
 
 في الهجوم الذي نفذه فلسطيني بسيارة في القدس أصيب إسرائيليوفاة  .26

في الهجوم الذي  بها أصيببجروح بالغة  متأثراصباح الجمعة  إسرائيليتوفي : )أ ف ب( - لقدسا
قتيلين، على ما اعلن  إلى، لترتفع حصيلة الهجوم األربعاءنفذه فلسطيني بسيارة في القدس 

 أصيبالشخص الذي “وجاء في بيان صادر عن مستشفى هداسا في عين كارم ان  المستشفى.
 .”بجروح بالغة في الهجوم بسيارة توفي هذا الصباح
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الجيش  إذاعةلهوية الضحية وعمره لكن  تأكيدبي على ولم يكن من الممكن الحصول من مصدر ط
 انه طالب يهودي في السابعة عشرة من العمر. أفادت اإلسرائيلي

 7/11/4114، رأي اليوم، لندن
 
 لمحرمات الدين اليهودي انتهاكا   تعدّ صحيفة عبرية: نداءات زيارة "األقصى"  .27

ي تعد الجريدة األبرز الخاصة بالحريديين ، الت"يتيد نئمان"فاجأت صحيفة : كفاح زبون - رام هللا
)المتشددين دينيا( في إسرائيل، قراءها بمقال مطول على الصفحة األولى ضد هذه الزيارات، حيث 
نددت بالجميع، سواء السياسيين أو غير السياسيين، الذين ينادون بزيارة األقصى على اعتبار أن 

وتهدد أمنهم، وتعد انتهاكا لمحرمات الدين اليهودي،  هذه النداءات تشعل الحالة األمنية في القدس"
  ."استنادا إلى وصايات علماء دين يهود يحّرمون زيارة الحرم القدسي

وقد عززت الصحيفة مقالها بفتاوى لحاخامات يعارضون زيارة األقصى، ومن بينهم الحاخام ليفي 
العودة إلى ممارسة أعمال الناس  يجب قول الحقيقة، ممنوع علينا بشكل مطلق"شتاينمان جاء فيها 

 ."الذين أخطأوا ويريدون جر شعب إسرائيل معهم بصعودهم إلى جبل الهيكل
 7/11/4114، الشرق األوسط، لندن  

 
 "ألقصىـ"اينظمون مسيرة استفزازية لاإلسرائيلي ناشطو اليمين  .28

بدأ حركة "أمناء الهيكل" تواصل الحركات اليمينية المتطرفة توتير األجواء في القدس، فقد : 41عرب 
 مسيرة باتجاه المسجد األقصى.

وأكدت تقارير إسرائيلية أن العشرات من ناشطي الحركة التي ينتمي لها يهودا غليك الذي أصيب قبل 
)مركز تراث بيغين( نار أيام بعيارات نارية في القدس، احتشدوا في المكان الذي تعرض فيه إلطالق 

 ة باتجاه المسجد األقصى.ومن هناك انطلقوا في مسير 
وتنظم المسيرة االستفزازية تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية التي تنتشر بكثافة في القدس لقمع 
االحتجاجات الفلسطينية. ويرفع المشاركون األعالم اإلسرائيلية ويرافهم مكبر صوت يبث األناشيد 

 الدينية.
 7/11/4114، 48عرب 
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 يثير الرعب في المستوطنات الشمالية "نيااألمو " غاز تسرب"إسرائيل":  .29
ساد الرعب والخوف في المستوطنات الشمالية، بالقرب من مدينة حيفا المحتلة، مع توالي األنباء عن 

من أحد المصانع، وهي مادة معروفة بخطورتها الكبيرة على حياة  "األمونيا"تسرب مادة غاز 
ية إجراءات احترازية، وطلبت من سكان سبع إثر ذلك، اتخذت الشرطة اإلسرائيلعلى  السكان.

مستوطنات التزام منازلهم، وشددت عليهم إطفاء المكيفات، كما تم إخالء المئات من منازلهم. وما 
عكس مستوى الخطورة التي بلغها التسريب هو تدخل قيادة المنطقة الداخلية للمشاركة في معالجة 

إصابة، كما  10النص، يدور الحديث عن أكثر من  وفق التقارير اإلعالمية، حتى كتابة الموقف.
تحدثت التقارير عن مقتل أحد رجال اإلطفاء، بعد الحديث عن فقدانه، وهو من الطواقم التي سارعت 

الذي يوصل إلى  "4"إنه أغلق الطريق السريع رقم  "يديعوت أحرونوت"وقال موقع  المنطقة. إلى
من طواقم اإلنقاذ يعملون  17ي المنطقة، مشيرًا إلى أن حيفا وسط انتشار رجال اإلنقاذ والشرطة ف

 على حصر التسرب الكيميائي.
  7/11/4114، األخبار، بيروت

 
 القدس تتحول إلى ساحات مواجهة.. واالحتالل يقرر هدم منازل وتكثيف االعتقاالت .31

نة القدس، تجددت أمس المواجهات في قرى وأحياء مدي :وكاالت –الجديدة  الحياة-المحتلةالقدس 
 بالتزامن مع مواصلة "حملة العقاب الجماعي" ضد المقدسيين التي تنفذها دوائر االحتالل المختلفة.

العكاري أعنف المواجهات، منذ ساعات صباح  إبراهيموشهد مخيم شعفاط حيث كان يعيش الشهيد 
الصوانة وواد  حي رأس العامود وقرية العيسوية وجبل المكبر وبلدة الطور وحي إلىأمس وامتدت 

وأمطرت قوات االحتالل مناطق المواجهات بالقنابل الغازية السامة، التي تسببت بحاالت  الجوز.
اختناق في صفوف السكان، كما استخدمت األعيرة المطاطية )السوداء والزرقاء(، والقنابل الصوتية 

العيسوية ورأس العامود واستهدفت قوات االحتالل خالل المواجهات المدارس في  والمياه العادمة.
 وجبل المكبر ومخيم شعفاط، بصورة مباشرة.

لحركة فتح بمخيم شعفاط ثائر فسفوس إن المواجهات اندلعت على حاجز  اإلعالميوأوضح الناطق 
 المخيم منذ ساعات صباح أمس واستمرت حتى الليلة الماضية.

هات بعد نصب كمين لهم، شبان مساء أمس خالل المواج 4قوات االحتالل اعتقلت  أنوأضاف 
شابا باألعيرة المطاطية في األجزاء العلوية من الجسم، وتم عالجهم ميدانيا، فيما  90وأصيب 

المخيم بحاالت اختناق شديدة، كما احترقت أجزاء من منزل  وأهاليأصيب العشرات من الشبان 
 قريب من المعبر.
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الل مواجهات أمس "قنابل غازية قوات االحتالل استخدمت خ أنالمخيم  أهاليوأوضح بعض 
 جديدة"، حيث تصيب الجسم بالتشنج لدى استنشاق الرائحة.

في جمعية اتحاد المسعفين العرب فؤاد عبيد أنه أصيب  اإلسعافوفي قرية العيسوية أوضح ضابط 
شبان بالعيارات المطاطية، واشتعل منزل بفعل  10أمس العشرات من السكان باالختناق، كما أصيب 

 بل الغاز والصوت وتمت السيطرة على الحريق.قنا
بدوره أوضح عضو لجنة المتابعة محمد أبو الحمص أن طواقم الضريبة داهمت القرية، األمر الذي 
تسبب باندالع المواجهات حيث استهدفت قوات االحتالل "مدرسة األمل لذوي االحتياجات الخاصة" 

 ين الطلبة.بالقنابل الغازية التي تسببت بحاالت اختناق ب
جميع الركاب  إجباركما قامت طواقم البلدية بمصادرة حافلتين من شركة "الباصات الموحدة"، بعد 

 على النزول منهما، بحجة "التوقف في مكان ممنوع".
وتعمدت قوات االحتالل خالل مواجهات أمس رش المياه العادمة على مدارس قرية جبل المكبر، ما 

مدخل القرية الرئيسي  وأغلقتة بين صفوف الطلبة والمدراء والمعلمين، عديد إصاباتوقوع  إلى أدى
 بالمكعبات األسمنتية، عقابا ألهالي القرية.

وقررت الحكومة اإلسرائيلية في ختام جلسة تقييم أوضاع عقدت مساء أمس هدم منازل منفذي 
الثانية إن  اإلسرائيليةقناة العمليات، وشن حملة اعتقاالت إدارية ضد الناشطين الفلسطينيين. وقالت ال

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بهدم منازل منفذي العمليات، مشيرة إلى أن القرار ال 
 يشمل اإلسرائيليين الذين نفذوا عملية اختطاف وقتل الفتى محمد أبو خضير.

دارية في صفوف قررت أيضا تكثيف االعتقاالت اإل اإلسرائيليةوأضاف التقرير أن الحكومة 
، وأوعزت للشرطة وجهاز األمن العام بشن حملة اعتقاالت تطال أيضا الفلسطينيينالناشطين 

 ناشطين من الداخل الفلسطيني.
7/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 أسبوعينخالل  قاصرا   71مقدسي بينهم  مئتيمن  أكثراعتقال  .30

امن  وأجهزةعدد المقدسيين الذين اعتقلتهم شرطة  أنذكرت مصادر في شرطة االحتالل : رام هللا
من الشهر  11مواطن. وقالت بانه تم منذ الل  100من  أكثرمضيا بلغ  أسبوعيناالحتالل خالل 

فلسطينيا، ومن  100( اعتقال ما مجموعه أسبوعينخالل  أيالخميس ) أمسالماضي وحتى يوم 
 قاصرًا. 71بينهم 
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شاًب  11والخميس(  األربعاء) األول وأمس أمستقلت يومي وكانت شرطة وسلطات االحتالل اع
 مقدسيًا بدعوى مشاركتهم في المواجهات التي وقعت في المدينة المقدسة.

قياداتها عقدت اجتماعًا تقييمًا حول الوضع في  أن إلىشرطة االحتالل  أشارتوفي سياق متصل 
دينة، وفرض قيود على دخول المصلين رفع حالة التأهب في الم أعقابهالمدينة المقدسة قررت في 

للصالة في الحرم القدسي اليوم الجمعة تقضي بحظر دخول من هم دون الخامسة والثالثين من 
 .األقصىالمسجد  إلى أعمارهم

7/11/4114، القدس، القدس  
 
 إصابات باالختناق خالل مواجهات قرب معتقل عوفر ومخيم الجلزون .32

، عدد من المواطنين بحاالت اختناق متفاوتة جراء استنشاقهم الغاز "األيام": أصيب، أمس -رام هللا 
المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات االحتالل خالل مواجهات منددة بالعدوان على المسجد األقصى، 

 وذلك قرب معتقل "عوفر" العسكري، غرب مدينة رام هللا، وفي مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة.
من أمام حرم جامعة بيرزيت وتوجهت إلى معتقل "عوفر"، بمشاركة عشرات وكانت مسيرة انطلقت 

الطلبة، وذلك احتجاجًا على االعتداءات التي يمارسها االحتالل بحق المقدسات في مدينة القدس 
 المحتلة.

7/11/4114، األيام، رام هللا  
 
 مصابا  بالسرطان 41أسير مريض في سجون االحتالل بينهم  1111 .33

"األيلام": أفاد تقرير لهيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن حياة عدد كبير من األسرى  رام هللا ل
المرضى أصبحت في دائرة الخطر الشديد، حيث تتصاعد األمراض في أجسادهم ويعيشون معلقين 

 بين الموت والحياة.
سيرا منذ أ 70وقال تقرير الهيئة إن اإلهمال الطبي المتعمد في سجون االحتالل حصد أكثر من 

بداية االحتالل، وأصبح بقاء عدد من المرضى بأوضاعهم الصحية الحالية بالسجون هو بمثابة إعدام 
بطيء مع سبق اإلصرار، حيث ال تزال محاكم االحتالل ولجانها ترفض اإلفراج المبكر عن الحاالت 

 الصحية الصعبة.
تفع خالل السنوات الثالث وتشير إحصائيات "شؤون األسرى" إلى أن عدد األسرى المرضى ار 

حالة مصابة  41حالة مصابة بأمراض سرطانية وأورام خبيثة، و 11حالة، منها  1100األخيرة إلى 
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بالشلل واإلعاقة سواء الشلل النصفي أو الكامل، إضافة إلى انتشار أمراض القلب والسكري والفشل 
 الكلوي وأوجاع الظهر وغيرها.

7/11/4114، األيام، رام هللا  
 
 الشهيد عكاري هب لحماية األقصى على طريقته .34

لم تمر مشاهد اقتحام المسجد األقصى من قبل المتطرفين اليهود : القدس المحتلة-أسيل جندي
بحماية القوات اإلسرائيلية على الشهيد إبراهيم عكاري كما مرت على غيره، بل دفعته مشاهد االعتداء 
على حرمة المقدسات اإلسالمية وعلى النساء والمصلين ليقوم بعمل كان يرى أنه هو الرد على هذه 

 ية من قبل قوات االحتالل.الممارسات العدوان
عاما( إنه استيقظ وتابع األخبار المتتالية عن ما يجري في المسجد  91تقول زوجته أميرة عكاري )

األقصى المبارك "وما تتعرض له النساء من ضرب واعتداءات وحشية، فخرج دون أن يلمح ألي 
وأكدت أن ما  ستشهاده.شيء"، وبعد نصف ساعة بالضبط على خروجه بدأت األخبار تتوالى عن ا

قام به هو عمل فردي، كان "من منطلق غيرته على المسجد األقصى وغضبه من اقتحامات 
 المستوطنين المتكررة"، نافية أن يكون زوجها تابعا ألي فصيل سياسي.

عاما( وأصغرهم نور أربعة أعوام، إضافة لحمزة  19وترك الشهيد خلفه خمسة أطفال أكبرهم تمارا )
روى، وتقول الزوجة "هذا أصعب موقف أواجهه بحياتي فأنا ذهبت لدفن زوجي، وأصبحت وأنس وأ

 فجأة مسؤولة وحدي عن خمسة أطفال".
عاما( هو من األسرى المحررين في "صفقة شاليط" وقد  49يذكر أن شقيق الشهيد موسى عكاري )

 تم إبعاده إلى تركيا.
6/11/4114، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 الفلسطيني يشعل مواقع التواصلتنظيم "داعس"  .35

أعلن المئات من الناشطين الفلسطينيين، عبر مواقع التواصل االجتماعي، مبايعتهم : "األناضول"
لكتروني تم إنشاؤه في ساعة متأخرة من مساء أمس، ونجح في إثارة إتنظيم  "، وهولتنظيم "داعس

لعمليات دهس الجنود والمستوطنين حماسة الشبان الذين استخدموه كوسيلة للتعبير عن تأييدهم 
 اإلسرائيليين في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

تنظيم "داعس"، مع اسم تنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام ل "داعش"،  اسموتسبب تشابه 
بإكسابه شهرة كبيرة على نطاق شبكات التواصل االجتماعي، إذ يستخدم الفلسطينيون في لهجتهم 
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كية لفظ "داْعس"، بدياًل عن كلمة "داْهس". وامتزجت السخرية برسائل الدعم لعمليات دهس المح
 .اإللكترونياإلسرائيليين، في مداخالت وتعليقات األعضاء االفتراضيين في التنظيم 

وعلى خلفية سوداء، كما هو الحال مع راية "داعش"، غّير الناشطون صورهم الشخصية، مع شعار 
اقية وتتمدد". وبدأت التغريدات تحتل مواقع التواصل االجتماعي، بل"هاشتاغ" وعبارة "كتائب داعس ب

 "انضموا إلى #داعس"، وسط إعالن اآلالف "بيعتهم" للتنظيم الجديد.
7/11/4114، السفير، بيروت  

 
 محققون إسرائيليون: حادث الدهس الثاني لم يكن متعمدا   .36

س عن اتهام فلسطيني بتعمد دهس جنود إسرائيليين قرب تراجعت إسرائيل أم: كفاح زبون -رام هللا
الخليل، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، حيث قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع إنه بعد 

 التحقيق األولي مع السائق الفلسطيني تبين أن عملية الدهس لم تكن مقصودة.
رية قريبة من الخليل يدعى همام مسالمة، وكانت األجهزة األمنية اإلسرائيلية قد اتهمت فلسطينيا من ق

التحقيق مع الفلسطيني »، وقالت إن «قومية»جنود إسرائيليين قرب الخليل على خلفية  9بدهس 
، «من الجيش، الذي قام بتسليم نفسه، يشير إلى أنه لم يقصد دهسهم 9الل المشتبه فيه بدهس الجنود 
را مع السائق المشتبه فيه ووالده وشقيقه، وفلسطيني التحقيق ال يزال مستم»مضيفة أنه رغم ذلك فإن 

 آخر يشتبه فيه بتقديم المساعدة للسائق بعد هروبه من موقع الحادث.
7/11/4114، الشرق األوسط، لندن  

 
 تسمح بنقل منتجات زراعية من غزة إلى الضفة "إسرائيل" .37

مس، لمزارعين فلسطينيين سمحت إسرائيل، أ 1007للمرة األولى منذ سنة ": الشرق األوسط" -غزة
 بشحن منتجات من قطاع غزة المحاصر إلى الضفة الغربية، عن طريق إسرائيل.

وقالت السلطات اإلسرائيلية إن مثل هذه الشحنات التي أوقفتها بعد أن سيطرت حركة حماس على 
 أسابيع، في 7سنوات، تهدف إلى إنعاش اقتصاد القطاع، بعد حرب استمرت  7قطاع غزة، قبل 

الصيف الماضي. كما أكد مسؤول فلسطيني أن شاحنة محملة بالخيار اتجهت إلى الضفة الغربية 
 مرت من خالل معبر كرم أبو سالم.

أطنان من الخيار ُأرسلت إلى  10»وقالت هيئة عسكرية إسرائيلية تنسق الشحنات، في بيان، إن 
ن األسماك الطازجة من قطاع غزة، منطقة الخليل بالضفة الغربية، ويتوقع أن يتلوها إرسال طن م
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لكن لم ُيعلن عن شحنات إضافية، بينما قال مسؤول فلسطيني إنه لم يتضح إن  «.بعد غد )األحد(
 كانت ستتم في األسبوع المقبل.

تم »وقال رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع على المعابر الفلسطينية اإلسرائيلية، إنه 
سمحت »، مشيرا إلى أن إسرائيل «خيار من غزة إلى مدينة الخليل في الضفة الغربيةنقل أول شاحنة 

أخيرا بأن يتم نقل البضائع الزراعية واألسماك من غزة إلى الضفة الغربية، بعد منعها منذ أكثر من 
 «.أعوام 7

ثر ذلك، رحبت منظمة غيشا )مسلك( اإلسرائيلية، التي تنادي بحرية التنقل للفلسطيني ين، في بيان وا 
 . بهذه الخطوة، وطالبت بأن تشمل كذلك المنتجات الصناعية

في المائة،  1، فإن حجم الصادرات الغزية ال تشكل حاليا سوى أقل من «أوكسفام»وبحسب منظمة 
 مما كانت عليه قبل الحصار.

7/11/4114، الشرق األوسط، لندن  
 
 فتحهاعتصام أمام معبر رفح الحدودي لمطالبة مصر بإعادة  .38

اعتصم عشرات األطباء والمرضى الفلسطينيين، أمس، أمام معبر رفح ": الشرق األوسط" -غزة
الحدودي مع مصر، مطالبين السلطات المصرية بإعادة فتح هذا الممر الوحيد أمام سكان قطاع غزة 

الفتات وجاء هذا االعتصام تلبية لدعوة من وزارة الصحة في غزة، حيث رفع المشاركون  على العالم.
 «.افتحوا المعبر»، بينما ُكتب على أخرى: «الحصار يهدد مرضى السرطان»ُكتب على إحداها 

وطالب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خالل مؤتمر عقده خالل االعتصام بفتح 
لتوجه من أجل دخول االحتياجات الطبية واإلنسانية، والسماح بسفر المرضى من المعبر ل»المعبر 

بالسماح بدخول »كما طالب مصر أيضا «. إلى المستشفيات التخصصية في مصر والعالم العربي
 «.الوفود الطبية التي تساهم في التخفيف من معاناة المرضى في غزة

7/11/4114، الشرق األوسط، لندن  
 
 يةالتابعة للحركة اإلسالم "القدس للتنمية"القدس: سلطات االحتالل تحظر نشاط مؤسسة  .39

في إطار الخطوات التصعيدية التي تتخذها سلطات االحتالل في القدس، أصدرت وزارة األمن 
اإلسرائيلية قرارا بحظر نشاط مؤسسة "القدس للتنمية" التابعة للحركة اإلسالمية الشمالية والناشطة في 

 القدس.
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لتنمية"، واعتبارها ووقع وزير األمن اإلسرائيلي، موشي يعلون، أمرا بحظر نشاط مؤسسة "القدس ل
تتماثل مع حركة »وقالت وزارة األمن اإلسرائيلية مبررة أمر الحظر بأن المؤسسة  «.تنظيما محظورا»

 ، وأوضحت أن القرار اتخذ وفقا لتوصيات جهاز األمن العام "الشاباك".«حماس
ألنها ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن مسؤول أمني أن المؤسسة أخرجت خارج القانون 

 «.كغطاء قانوني لنشاط حماس في القدس تستخدم»
 تنشط في شؤون تنموية في القدس. 1001يشار إلى أن المؤسسة التي أقيمت عام 

6/11/4114، 48عرب   
 
 ألف فلسطيني منهم الزهار وعائلته 24بسحب جنسية  قراراتمصر:  .41

إنه "بالفعل هناك لجان تقوم  يوملمصري اللوزير الداخلية المصري محمد إبراهيم  البدري: قال ييسر 
ألف  14بمراجعة كل قرارات الجنسية التي ُمنحت الفترة الماضية، واللجان انتهت من فحص أصول 

من أفراد أسرته، وهذه القرارات تتم مراجعتها إلصدار قرار  11فلسطيني، منهم محمود الزهار و
 .بسحب الجنسية من األشخاص الذين حصلوا عليها دون وجه حق"

 6/11/4114المصري اليوم، القاهرة، 
 
 بين رفح وغزة منذ العام الماضي  نفقا   1834دمير ت :مصريمصدر عسكري  .40

أنفاق جديدة برفح  7أعلن مصدر عسكري مصري، اليوم الخميس، عن تدمير : أيمن قناوي -القاهرة 
 1194لماضي إلى مع قطاع غزة ليصل إجمالي األنفاق التي تم تدميرها منذ سبتمبر من العام ا

 نفقا.
وأكد المصدر "قيام قوات حرس الحدود بدعم ومعاونة عناصر من القوات الجوية بتأمين الحدود في 
الوقت الراهن تمهيدا التخاذ إجراءات نوعية على األرض لتحقيق التأمين الشامل للحدود وفى كافة 

 االتجاهات االستراتيجية مستقبال".
كجم من مادة الفيبروجالس،  110ات المسلحة تمكنت من ضبط وأفاد المصدر أن عناصر القو 

 والتي تدخل في صناعة العبوات واألحزمة الناسفة بجوار أحد األنفاق.
 7/11/4114الشرق، الدوحة، 
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 للدفع بمزيد من قوات الجيش إلى سيناء "إسرائيل"تنسيق مع : أمني مصري مسؤول .42
جود تنسيق أمني مع الجانب اإلسرائيلي للدفع بأعداد أكد مسؤول أمني مصري و : الحياة –القاهرة 

احترامًا التفاق السالم الذي يسمح بدخول قوات مصرية »إضافية من القوات إلى شبه جزيرة سيناء، 
اإلجراءات التي تتخذها األجهزة »أن « الحياة»وأوضح لل  «. إلى سيناء بعد التنسيق مع إسرائيل

لمصرية تهدف جميعها إلى تحقيق األمن واالستقرار داخل المعنية داخل سيناء على األرض ا
إسرائيل لم تعترض »وأشار إلى أن «. األراضي المصرية وعلى الحدود المشتركة مع الجانب اآلخر

على دخول قوات إضافية من الجيش إلى سيناء، ووافقت على نشر القوات حتى تتم مهمتها بنجاح 
 «.في سيناء

 7/11/4114الحياة، لندن، 
 
 األقصى فيالتواطؤ العالمي والصمت العربي تجاه جرائم اإلرهاب اإلسرائيلي تستنكر  اإلخوان .43

قدس برس: أدانت جماعة اإلخوان المسلمين جريمة اقتحام قوات االحتالل الصهيوني  -القاهرة 
ساحات المسجد األقصى المبارك ووصول جنود االحتالل بأحذيتهم ألول للمسجد منذ احتالل القدس 

صابة العشرات من الفلسطينيين بداخله، وطالبوا الشعوب العربية واإلسالمية بالقيام 1379عام  ، وا 
واستنكرت الجماعة  بواجبهم لنصرة المسجد األقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 

ؤ العالمي ( أرسلت نسخة منه لل "قدس برس"، ما وصفوه بل "التواط11|9في بيان لها الخميس )
والصمت العربي تجاه جرائم اإلرهاب اإلسرائيلي تجاه المسجد األقصى"، وقال البيان: "إن الشعب 
وهو يتابع تلك الجرائم ويرى آلة الحرب واإلرهاب اإلسرائيلية وهي تغلق األقصى وتصيب العشرات 

ر بمشاركة إسرائيلية من المدافعين عنه بصدورهم العارية يدرك تمامًا أن االنقالب الذي تم في مص
 ومباركة أمريكية وبدعم من بعض حكام الخليج هو شريك إلسرائيل في تلك الجرائم". 
 6/11/4114قدس برس، 

 
 "األقصى"على  ليةسرائياإلعتداءات الطالب مجلس األمن بتحمل مسؤولياته لوقف اياألردن  .44

عللللى  "إسلللرائيل"ف اعتلللداءات طاللللب األردن مجللللس األملللن، بتحملللل مسلللؤولياته لوقللل :بتلللرا – نيويلللورك
وسللمت  المسجد األقصى ومحاسبتها بعد أن قامت قواتها الخاصة باقتحام المسجد األقصلى المبلارك.

الللدولي لهللذا  األمللنرئلليس مجلللس  إلللىمللس، رسللالة شللكوى بهللذا الصللدد أفللي نيويللورك،  األردنيللةالبعثللة 
 غاري كوينالن. األستراليالشهر، السفير 
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رئيس المجلس  إلىالدائمة لدى األمم المتحدة دينا قعوار  األردنبعثت بها مندوبة وقالت الرسالة التي 
مللن وصللاية جاللللة الملللك عبللدهللا الثللاني ابللن الحسللين علللى األمللاكن المقدسللة فللي القللدس  نلله "انطالقللاً إ

الشرقية المحتلة، فان المملكلة األردنيلة الهاشلمية تلدعو مجللس األملن إللى تحملل مسلؤولياته ومحاسلبة 
إسرائيل على هجومها على الحرم الشريف"، مثلما طالبت المجلس "أن ينظر في الخطوات التي يجب 
اتخاذهللا لوقللف االنتهاكللات اإلسللرائيلية ضللد الحللرم القدسللي الشللريف، والتللي إذا سللمح لهللا باالسللتمرار 

 سيؤدي إلى أزمة أخرى تهدد السلم واألمن الدوليين في منطقة الشرق األوسط".
 7/11/4114ن الغد، عّما

 
 مجلس األعيان األردني يدعو الجتماع طارئ للبرلمانات العربية والدولية .45

عزمه اتخاذ اإلجلراءات الالزملة والتنسليقية للدعوة االتحلاد  األردني أعلن مجلس األعيان :بترا – عّمان
ات اإلسللرائيلية البرلملاني العربلي واالتحلاد البرلمللاني اللدولي فلي دورة اسلتثنائية طارئللة لمناقشلة الممارسل

لمعاهلدة السلالم  واضحاً  "يعد انتهاكاً  "إسرائيل"أن ما تقوم به  العدوانية تجاه القدس والمقدسات، معتبراً 
المجلالس البرلمانيلة فلي اللدول العربيلة  ،فلي بيلان صلدر أملس ،"األعيانوطالب " األردنية اإلسرائيلية".

ائيلية العدوانيلللة وتحلللذير إسلللرائيل ملللن النتلللائج واإلسلللالمية ودول العلللالم كافلللة بشلللجب اإلجلللراءات اإلسلللر 
 الخطيرة التي تترتب على استمرارها في غّيها.

 7/11/4114 ،الغد، عّمان
  
 الثالثاء للنظر باالعتداءات اإلسرائيلية األردني جلسة طارئة لـ"النواب" .46

خللف  واحلداً  الوقلوف صلفاً  إللى األردنيلينعلاطف الطراونلة األردنلي دعلا رئليس مجللس النلواب  :عّمان
وقال  القيادة الهاشمية لمواجهة السياسات اإلسرائيلية التي وصفها بالغطرسة والعدائية تجاه "األقصى".

الطراونللة، الللذي دعللا المجلللس لالنعقللاد صللباح الثالثللاء المقبللل فللي جلسللة خاصللة لبحللث االعتللداءات 
ونية التلللي ال تأبللله بالقلللانون اإلسلللرائيلية، إن السياسلللات اإلسلللرائيلية تعبلللر علللن مواقلللف الحكوملللة الصلللهي

؛ فللإن إسللالميةقضللية عربيللة  أنهللا إلللى باإلضللافة اإلسللالميةالمقدسللات  أن وأضللاف الدوليللة. واألعللراف
 وسيادته، حسبما ذكرت وكالة بترا. باألردنالمساس بها هو مساس مباشر 

يها رئيس مجللس ، طالبت فوكانت النائب ردينة العطي تبنت مذكرة نيابية، موقعة من أحد عشر نائباً 
 النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة االعتداءات على المقدسات بل"األقصى".

 7/11/4114 ،الغد، عّمان
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 "األقصى"حزب الوسط اإلسالمي يدين االعتداءات اإلسرائيلية على  :عّمان .47
 أن االعتلداءات اإلسلرائيلية عللى المسلجد األقصلى، مؤكلداً  اإلسلالميدان حزب الوسلط  :بترا –عّمان 

علام الحلزب ملد هللا الطراونلة فلي بيلان  أملينوقلال  عللى مشلاعر المسللمين. صلارخاً  ذلك يعتبر اعتداءً 
ن االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة واقتحام قواتها المسجد األقصى ومنع المصللين ملن "إللحزب أمس 

سللرائيل المضللي فللي دخوللله، وتكللرر االعتللداءات عليلله وزيللارات المسللتوطنين االسللتفزازية تؤكللد عللزم إ
تصعيدها الذي سيقود إلى مزيلد ملن التلوتر ونسلف الجهلود المبذوللة إلحيلاء عمليلة السلالم فلي الشلرق 

 ."األوسط
  7/11/4114 ،الرأي، عّمان

 
 "التكفير"و "إسرائيل": لبنان يحشد قواه لمواجهة خطر عباس إبراهيماللواء  .48

ثمة خطرين ال يزاالن حتى اليوم يتهلددان لبنلان "أن  مإبراهيأكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
، "وهو يحشد قواه لمواجهتهما بكل الوسائل المتاحة، هملا الخطلر اإلسلرائيلي وخطلر اإلرهلاب التكفيلري

تجعلل اللبعض مرتهنلًا  "أجنلدات"التصلدي لهملا ممكلن شلرط رفلض االرتبلاط بملا يطلرح ملن "معتبرًا أن 
مللن  14فللي افتتاحيللة العللدد قللال . و "شللرة، عللن قصللد أو غيللر قصللدلهللا فللي صللورة مباشللرة أو غيللر مبا

إن الصهيونية واإلرهاب التكفيري يتسلاويان ملن حيلث الخطلورة، بلل يتملاثالن ملن "مجلة األمن العام، 
حيللث األهللداف، وكللل طللرف يعللزز موقللع اآلخللر، ولللم تعللد العالقللة العلنيللة والضللمنية بينهمللا سللرًا علللى 

 ."أحد
 7/11/4114 ،المستقبل، بيروت

 
 "األقصى"شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز يطالب بحماية بيروت:  .49

سللالمي "دعللا شلليل عقللل طائفللة الموحللدين الللدروز الشلليل نعلليم حسللن إلللى  حللراك فلسللطيني وعربللي وا 
موحللد، علللى الللرغم مللن صللعوبة الظللروف الراهنللة، مللن أجللل حمايللة المسللجد األقصللى، وحفاظللًا علللى 

وفلدًا ملن تحلالف  اسلتقبالهوقلال خلالل  ."صللف االحلتالل وعدوانيتلهالقدس، وعلى أرض فلسطين ملن 
إن ملا يجلري "أملس:  بيلروت - القوى الفلسطينية برئاسلة أبلو حسلن غلازي فلي دار الطائفلة فلي فلردان

في القدس، من تعد سافر على المقدسات، وعلى حق الشعب الفلسطيني فلي ممارسلة شلعائره الدينيلة، 
دانة واستنك  . "ارهو موضع شجب وا 

 



 
 
 
 

           34ص                                     3391 العدد:    7/11/4114 الجمعة التاريخ:

الصللمت الحاصللل حيللال هللذه الممارسللات العدوانيللة والهمجيللة مللن سلللطات العللدو "وأعللرب عللن أسللفه لللل
 ."اإلسرائيلي، من دون أي رادع، وفي ظل تخل دولي مريب عن حقوق الفلسطينيين

 7/11/4114 ،المستقبل، بيروت
 
 لألقصى خطوة همجية ودنيئة "إسرائيل": اقتحام أردوغان .51

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معلقا على اقتحام إسرائيل للمسجد : األناضول – أنقرة
"بالنظر إلى أن األمر يهم جميع مسلمي العالم، وال ينحصر بالعرب، والفلسطينيين فقط،  األقصى:

فإن هذه الخطوة الهمجية، والدنيئة، التي قامت بها إسرائيل، ال يمكن أن تغتفر، وليس من الممكن 
 إزاء هذه التطورات".أن نصمت 

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار "أسن بوغا"، بالعاصمة أنقرة قبيل توجهه إلى 
ال  تركمانستان: "يتوجب علينا اتخاذ كافة الخطوات الالزمة في هذا اإلطار على الصعيد الدولي، وا 

ممكن أن تنطلق تحركات فإن ردود الفعل لن تنحصر في فلسطين، أو القدس، أو المنطقة، ومن ال
 االنتفاضة إلى أبعد من ذلك".

وحذر أردوغان من عواقب استمرار االنتهاكات االسرائيلية للمسجد األقصى قائال: "أتمنى أن 
تتصرف اإلدارة اإلسرائيلية بحكمة، وتعيد فتح المسجد األقصى، ليتمكن المسلمون من الوصول إلى 

ال فان األمر سيتجاوز  عزلة اسرائيل في المنطقة، ليشهد العالم برمته هذا األمر". دور عبادتهم، وا 
 6/11/4114وكالة األناضول لألنباء، 

 
 العربي يطالب سفراء االتحاد األوروبي باالعتراف بدولة فلسطيننبيل  .50

طالب الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، خالل لقائه الخميس، سفراء دول 
ي، باالعتراف بدولة فلسطين، على غرار قرار حكومة السويد الصادر أواخر أكتوبر االتحاد األوروب

 الماضي.
أهمية هذا اللقاء، كونه جاء لحث دول االتحاد األوروبي على االعتراف بدولة « العربي»وأكد 

دولة معترفة بفلسطين كدولة إلى اآلن، مشيًرا إلى أن هذه الدول  191فلسطين، خاصة أن هناك 
 بأحكام القانون الدولي والعمل على عدم وجود مخالفات صارخة له. تهتم

وقال األمين العام لجامعة الدول العربي، في تصريحات عقب اللقاء، إنه طالب سفراء دول االتحاد 
نه  بدعم مشروع قرار فلسطين بالتوجه لمجلس األمن للمطالبة بإنهاء االحتالل، في حال التقدم به، وا 
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دول االتحاد األوروبي حول ضرورة العمل من أجل إنهاء االحتالل وتحديد سقف تحدث مع سفراء 
 عملي لتنفيذه. شيءزمني له، موضًحا أن دول االتحاد قبلته ولكن ال يوجد أي 

من تصاعد االنتهاكات واالستفزازات العدوانية اإلسرائيلية غير المقبولة في القدس « العربي»وحذر 
مشيًرا إلى أن المخالفات اإلسرائيلية ال تعد وال تحصى، وستستمر حتى وتهديدها للمسجد األقصى، 

 االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية. ينتهي
 7/11/4114المصري اليوم، القاهرة، 

 
 "التعاون اإلسالمي" تدين بشدة اقتحام األقصى  .52

مدني، بأشد العبارات دان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد أمين : قدس برس -جدة 
إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على اقتحام المسجد األقصى المبارك واالعتداء على المصلين 
المتواجدين في باحاته ما أدى وقوع عشرات اإلصابات بينهم، معتبرًا ذلك "جريمة واعتداء سافرًا 

 وانتهاكًا صارخًا التفاقيات جنيف والقانون الدولي". 
(، "أن استمرار هذه االعتداءات التي يمارسها 1/11في تصريحات له مساء االربعاء )ورأى مدني 

 االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته من شانه أن يفجر األوضاع في المنطقة". 
وطالب مدني مجلس األمن الدولي بالتحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه االنتهاكات وتوفير 

 كن المقدسة، ومنع تكرار هذه الجرائم اإلسرائيلية التي تغذي العنف والتوتر والكراهية.الحماية لألما
 6/11/4114قدس برس، 

 
 مستشار الرئيس التونسي يدعو إلى تحرك فاعل من أجل تفكيك آلة الخراب اإلسرائيلية .53

لشرسة علي قدس برس: دان مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية أنور الغربي الهجمة ا -تونس 
األقصى ومدينة القدس بمقدساتها االسالمية والمسيحية، وأكد أنه أصبح ال يكفي رفض اإلجراءات 
االسرائيلية التي تمس المقدسات بل يجب تحرك فاعل ومنسق من أجل تعطيل ما أسماه بل "الة 

 الخراب اإلسرائيلية وتفكيكها".
على صفحته الرسمية على موقع التواصل ( نشرها 7/11وقال الغربي في تصريحات له الجمعة )

االجتماعي: "على المجتمع الدولي أن يلعب دورا ضاغطا إليقاف التدنيس واالنتهاكات الجارية 
والوقف الفوري لكل االنتهاكات ومشاريع االستيطان وقضم االراضي بما يشكل تهديدا حقيقيا لألمن 

لحرية والكرامة. مطلوب من مجلس األمن والسالم في المنطقة ويقضي علي حلم الفلسطينيين با
الدولي اجراءات سريعة لحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين وممارسات قوات االحتالل 
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ومن مجلس حقوق األنسان المنعقد حاليا بجنيف أن يسارع بإرسال بعثة تحقق في االنتهاكات 
 الجسيمة في حق الفلسطينيين". 

 6/11/4114قدس برس، 
 
 ة القدس تجتمع األربعاء لبحث االقتحامات اإلسرائيلية لألقصىلجن .54

أعلنت المملكة المغربية عقد اجتماع للجنة القدس التي تترأسها المغرب، األربعاء المقبل، على 
 المستوى الوزاري، في مدينة الرباط، لبحث االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى.

اهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محمد سعد العلمي، وصرح سفير المملكة المغربية في الق
دول، ستبحث خطة تحرك عاجلة من أجل إيقاف االنتهاكات  10الخميس، أن اللجنة التي تضم 

 واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة، خاصة المسجد األقصى.
التي تمارسها إسرائيل، ومحاولة تهويد المدينة  وأضاف أن االجتماع سيبحث السياسات االستيطانية

 في تحد سافر للشرعية الدولية ولكل األمة اإلسالمية والقرارات الصادرة عن األمم المتحدة.
أن إسرائيل تعادي جميع دول العالم بهذه التصرفات التي تمارسها في القدس، مشدًدا « العلمي»وأكد 

م به من أمور همجية وانتهاكات أصبحت يومية، وآخرها إغالق على أنه ال يوجد أحد يؤيدها فيما تقو 
 المسجد األقصى عدة مرات أمام المصلين.

 7/11/4114المصري اليوم، القاهرة، 
 
 المسجد األقصى بحقّ  "إسرائيل"البرلمان العربي يستنكر الصمت الدولي عن جرائم  .55

العربي، استمرار اقتحام القوات  استنكر أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان: وام - القاهرة
اإلسرائيلية للمسجد األقصى، ومنع المصلين من دخوله وتكرار االعتداءات عليه وزيارات 

 إليه.« االستفزازية»المستوطنين 
الصمت الدولي عن جرائم إسرائيل األخيرة  أمسووصف الجروان في بيان أصدره البرلمان العربي 

 البا األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بالتدخل.بحق المسجد األقصى بالمخزي، مط
 7/11/4114االتحاد، أبو ظبي، 
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 وتوحيد الجهود لحماية األقصى "لمصالحة عامة"القرضاوي يدعو األمة  .56
األناضول: دعا الشيل يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، األمة إلى التخلي 

لى توحيد جهودها من أجل الدفاع عن المسجد ”مصالحة عامة“عن خالفاتها والدخول في  ، وا 
 األقصى.

وقال في بيان أصدره، مساء الخميس، ووصل وكالة األناضول نسخة منه، إن ما يحدث للمسجد 
 ”.كارثة كبرى، ال يجوز ألمة العرب وأمة اإلسالم أن تسكت عليها“األقصى في هذا الوقت 

شارق األرض ومغاربها: أن تترك القضايا الصغرى، والخالفات فرض على األمة في م“واعتبر أنه 
الجانبية، وتهتم بقضية اإلسالم األولى )قضية فلسطين(، وأن تهتم من قضية فلسطين بقضيتها 

 ”.الكبرى )قضية القدس(، بل تهتم من قضية القدس بقضيتها العظمي )قضية األقصى األسير(
ة عامة، تتصالح فيها على العدل والحق، لتهيل التراب يدعو األمة كلها إلى مصالح“وأضاف أنه 

 ”.على ما يشغلها من محن وصراعات، وتتناسى الخالفات لتنطلق يدا واحدة، لمعركة التحرير الكبرى
 7/11/4114القدس العربي، لندن، 

 
 : المشاريع القطرية في غزة تتوقف األسبوع المقبل "القدس العربي" .57

أن العمل في المشاريع القطرية في قطاع غزة، « القدس العربي»علمت  :أشرف الهور -غزة 
سيتوقف بشكل كامل األسبوع المقبل، لعدم سماح السلطات المصرية بإدخال أي كمية من مواد البناء 
المتفق عليها سابقا إلى القطاع، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة القطرية المشرفة على تنفيذ هذه 

لفتها بنصف مليار دوالر، استعدادها إلدخال هذه المواد سواء من مصر أو المشاريع المقدرة تك
خضاعها لمراقبة دولية تتكفل هي بمصاريفها.  إسرائيل وا 

إن مشروع « القدس العربي»وقال المهندس أحمد أبو راس المدير الفني للجنة القطرية إلعمار غزة لل 
جنوبي غزة، وهي أحد المشاريع القطرية،  بناء مدينة الشيل حمد بن جاسم في محافظة خان يونس

نهم سيضطرون لوقف العمل في مشاريع تعبيد الطرق الرئيسة في  توقف العمل به بشكل كامل، وا 
القطاع غزة وعلى وجه الخصوص شارع صالح الدين والطريق الساحلي( األسبوع المقبل، بسبب 

 نفاد كميات المواد الالزمة للعمل.
توفير بعض من مواد البناء من خالل شرائها من السوق المحلية في غزة، وكشف عن قيام اللجنة ب

إال أن هذه الكميات تشارف ايضا على النفاد، ما يدفعهم إلى وقف العمل في جميع المشاريع التي 
 تبرعت بها قطر لصالح قطاع غزة.

 7/11/4114القدس العربي، لندن، 
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 مليون دوالر  3.4بمبلغ  وزير الخارجية الدانماركي يزور غزة ويتبرع  .58
(، بزيارة هامة إلى 1/11قدس برس: قام وزير الخارجية الدانماركي مارتن ليديجارد األربعاء ) -غزة 

قطاع غزة هي الثانية لوزير خارجية أوروبي بعد الحرب على غزة التي انتهت قبل أكثر من شهرين 
 تبرع فيها بمبلغ من المال للقطاع.

رد خالل زيارته عن كثب حجم الدمار الذي حل بالقطاع جراء الحرب الذي وشاهد الوزير ليديجا 
تعرضت لها في الصيف الماضي، واستمع إلى إيجاز حول الدعم المالي واإلنساني والسياسي طويل 

 .األجل والمطلوب من أجل مساعدة سكان غزة في عملية إعادة البناء
ي أرجاء حي الشجاعية الذي تعرض للتدمير وبزيارة وقام الوزير ليديجارد والوفد المرافق بالتجول ف

مركز إيواء جماعي تابع لوكالة غوث تشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في مدرسة الزيتون 
شخص من أصل أكثر من  1،941اإلعدادية للبنات في منطقة غزة، والتي تستضيف حاليا 

بسبب تعرض بيوتهم ألضرار شديدة أو نازح ال يزالون يعيشون في منشآت األونروا  90،000
 .للدمار

وأعرب الوزير ليديجارد في كلمة له خالل زيارة النازحين عن دعم الحكومة الدانماركية لألونروا مثلما 
مليون منها ستذهب لدعم  9.4مليون دوالر،  4.9قام باإلعالن عن تبرع جديد لقطاع غزة بقيمة 

 عمليات االونروا في القطاع. 
ن  10لقد شاهدت اليوم وبأم عيني األضرار الهائلة التي تسببت بها الحرب التي دام وقال: " يوما، وا 

 حجم الدمار هائل ومستمر بالتأثير على آالف األرواح". 
وأضاف: "بالنسبة لألطفال الذين ينشؤون في مثل هذه الظروف المفعمة بالتحديات، فإنه من المهم 

 لتي يحتاجون إليها".أن يحصلوا على الدعم والمساعدة ا
وتابع: "إنه لمن دواعي الفخر لي أن الدانمارك قادرة على مساعدة األونروا وعلى تقديم الدعم  

نني أثني على األونروا للعمل القيم  الحيوي من أجل ضمان أن يذهب أطفال غزة إلى المدارس. وا 
 الذي دأبت على القيام به خالل الحرب وبعده".

ز من مدير عمليات األونروا في غزة روبرت تيرنر والذي قال فيه "إننا ممتنون واستمع الوزير إليجا
للدعم المستمر من الدانمارك، ونقدر زيارة الوزير هذه والتي شاهد فيها عن كثب الوضع على أرض 
الواقع. إن التبرعات المالية واالهتمام والدعم تعد أمورا هامة للعائالت في غزة لكي تتمكن من إعادة 

 ناء حياتها، وخصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. ب
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ن رفع الحصار  واضاف: "إن اإلنعاش المستدام في غزة يتطلب أكثر من إعادة بناء ما تم تدميره، وا 
 ومعالجة التحديات العديدة التي تعاني منها غزة تعد العناصر الرئيسة لتحقيق االكتفاء الذاتي".

 6/11/4114قدس برس، 
 
  يف حدة التوتر في القدسموسكو تدعو لتخف .59

دعت الخارجية الروسية الفلسطينيين واإلسرائيليين التخاذ خطوات عاجلة؛ بغية تخفيف حدة التوتر 
 في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم؛ أن "ما يحدث في القدس؛ يثير قلقا عميقا لدى روسيا"، مضيفة " 
 ن مصدره".ندين بشكل قاطع العنف أيا كا

وشدد البيان على ضرورة تسوية كافة القضايا المتعلقة بوضع المقدسات في القدس، من خالل 
 مفاوضات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، على أساس الشرعية الدولية.

 6/1/4114، فلسطين أون الين
 
 من جرائم حربها والبنتاغون سيتعلم منها "إسرائيل"ديمبسي يتجند إلنقاذ  .61

تجند رئيس هيئة األركان المشتركة للجيوش األميركية للدفاع عن إسرائيل، وذلك في : 41عرب 
أعقاب التقارير التي صدرت مؤخرا، كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، والتي تتهم إسرائيل 

 بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ن ديبمسي، يوم أمس، الخميس، إن وادعى رئيس هيئة االركان المشتركة األمريكية، الجنرال مارتي

ن  إسرائيل بذلت "جهودا استثنائية" للحد من سقوط ضحايا من المدنيين في الحرب األخيرة في غزة، وا 
 البنتاغون أرسل فريقا ليستخلص الدروس المستفادة من العملية.

تي استمرت وأقر ديمبسي بصحة التقارير األخيرة التي تنتقد سقوط قتلى مدنيين خالل حرب غزة ال
يوما هذا العام، لكنه أبلغ مستمعين في نيويورك أنه يعتقد أن "قوات الدفاع اإلسرائيلي فعلت كل  10

 ما في وسعها" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وسئل ديمبسي عن التداعيات األخالقية لتعامل إسرائيل مع الحرب في غزة خالل ظهور له في 

ون الدولية في نيويورك فقال للحضور "أعتقد تماما أن إسرائيل مجلس كارينغي لألخالق في الشؤ 
 بذلت جهودا استثنائية للحد من األضرار التبعية والضحايا من المدنيين."

وأضاف "في هذا النوع من الصراع حيث تكون ملتزما بمبدأ ال يلتزم به عدوك فسوف تكون عرضة 
 لالنتقادات عن سقوط ضحايا من المدنيين."
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مبسي إن حركة حماس حولت غزة إلى "مجتمع تحت سطح األرض تقريبا" باألنفاق التي وقال دي
 تحفرها في كل مكان في القطاع الساحلي.

 7/11/4114، 48عرب 
 
 الحملة األوروبية": "إسرائيل" تدفع األمور في غزة نحو المجهول بتشديد الحصار .60

حصار عن غزة" بشدة إقدام سلطات استنكرت "الحملة األوروبية لرفع ال قدس برس: -بروكسيل 
االحتالل اإلسرائيلي على إغالق معابر قطاع غزة، في الوقت الذي يتواصل فيه إغالق معبر رفح 
المصري، األمر الذي يحّول حياة الفلسطينيين الخارجين من حرب إسرائيلية مدمرة إلى جحيم، وال 

 ء.زال جزء كبير منهم في العراء ونحن علي أبواب فصل الشتا
وقالت الحملة، التي تتخذ من بروكسيل مقرًا لها، في بيان صحفي وصلت "قدس برس" نسخة منه 

(: "إن ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من مماطلة في تنفيذ ما تم االتفاق 7/11الجمعة )
قت الذي لم عليه خالل التهدئة األخيرة، إنما يدفع باألمور في قطاع غزة نحو المجهول، وذلك في الو 

يعد يستطيع المواطن الفلسطيني أن يتحمل أكثر الحياة الكارثية التي يعيشها منذ شهرين مشردًا بين 
هذه المدرسة وذاك المنزل وتلك الزاوية المهدمة او محتميا وأطفاله في تلك الخيمة او علي أنقاض 

 المنازل المدمرة نتيجة العدوان".
رائيلي والدول الغربية الداعمة لها "تتحمل كامل المسؤولية عن وأضافت: "إن سلطات االحتالل اإلس

تداعيات تضييق الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشددة على أن تشديد الحصار المتواصل 
منذ أكثر من ثماني سنوات "يعتبر عماًل عدائيًا ضد المدنيين". وخرقا للقانون اإلنساني الدولي وقفزا 

مبادئ التي قامت عليها دول العالم الحر، معتبرة ان السكوت علي القتل البطي علي كل األسس وال
 ألكثر من مليون وثمانمائة الف فلسطيني ليعد تواطأ مكشوفا بكل المقاييس".

 6/11/4114قدس برس، 
 
 دقائق في العام 6باحثة عربية: العرب ال يقرأون سوى  .62

مية االماراتية عائشة العاجل، الى احصائيات حديثة نسبت الباحثة واالعال :الحياة الجديدة -الشارقة
دقائق في العام، ويصدرون، حسب تقرير التنمية الصادر عن مؤسسة  9أن العرب ال يقرأون سوى 

عنوان سنويًا، فيكون نصيب كل اثني عشر ألف عربي،  17000، حوالي 1014الفكر العربي 
 كتاب واحد.
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ى المقهى الثقافي ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثالثين واشارت العاجل التي حلت أمس ضيفة عل
بريطاني كتاب واحد، وفي  100لمعرض الشارقة الدولي للكتاب المنعقد حاليا، الى إن نصيب كل 

، وأن مجموع ما تصدره كل الدول العربية يزيد قليال على دولة مجاورة كإيران 300ألمانيا كتاب لكل 
 عنوان سنويًا.  11000مثال، التي تصدر حوالي 

ولفتت في الندوة التي ادارتها نورة شاهين، وتناولت حضور الكتاب العربي في العالم االفتراضي، إلى 
ان هذه اإلحصائيات المخيبة لآلمال ولواقع التردي للقراءة في وطننا العربي بشكلها الورقي، جانبها 

 ملخصاته، وما يقرأ تخصصات محدودة جدًا واقع ليس باألحسن حظًا، فالكتاب اإللكتروني ال تقرأ إال
 وفي معدالت أيضًا محدودة جدًا خاصة في وطننا العربي. 

وتابعت: "رغم انتشار التعليم، والمعارف ورغم مبادرات التعليم الذكي والتشبيك الحاسوبي في 
ة في المدارس وفي مراحل مبكرة، إال أن القراءة فعل مستفز داخلي يحتاج لعوالم خاصة، ورغب

المعرفة واالستمتاع والتعلم مهما كانت الوسيلة الناقلة أو الحامل له، سواء كتاب أو لوحة معلومة 
 التفاصيل والحدود مرتبطة بفضاء افتراضي. 

وعزت العاجل اسباب ظهور وازدهار الكتاب االلكتروني، الى العدد المتضخم من الكتب التي يتم 
 . نشرها كل عام. وارتفاع تكلفة النشر

ولفتت إلى أن من بين أسباب ظهور الكتاب االلكتروني انه يوفر الكلفة الكبيرة التي تحتاجها 
 المكتبات من اإلجراءات الفنية كالطلب والتزويد والفهرسة والتصنيف والتجليد وغيرها.
 7/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 : توتر أم قطيعة؟!أبيبواشنطن وتل  .63

 ند. أسعد عبد الرحم
تعتمللد العالقللات اإلسللرائيلية األميركيللة علللى مصللالح متبادلللة. والشللرق األوسللط يمثللل للواليللات المتحللدة 

طبقللًا -األميركيللة منطقللة اسللتراتيجية مهمللة تللؤثر علللى األمللن القللومي األميركللي، كللذلك فللإن إسللرائيل 
عتملللد عليللله فلللي تلللرى فلللي الواليلللات المتحلللدة الحليلللف االسلللتراتيجي اللللذي ت -لنظريلللة األملللن اإلسلللرائيلي

صراعها مع العرب وغيرهم. ولطالما كان الرؤساء األميركيون يتعاملون مع إسرائيل، على أساس أنها 
مصلحة أميركية ومن ثم كان حرصهم الدائم على أمن إسرائيل. وبهذا المعنى، للم تعلد إسلرائيل مجلرد 

دًا للمصللالح األميركيللة فللي أداة للحفللاظ علللى المصللالح األميركيللة، بللل أصللبحت قللوة غربيللة تمثللل امتللدا
سلرائيل  الشرق األوسط، وتشكل إسرائيل نفسها جزءًا منها. وعليه، فإن العالقة بين الواليلات المتحلدة وا 

 هي في األساس عالقة التزام أمني وحضاري وسياسي. -من منظورهما–
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د أن المياه اآلسنة تدهور العالقة بينهما أم ال، فقد بات من المؤك أبيباليوم، سواء نفت واشنطن وتل 
بدأت تكثر وفاحت روائحها. فالسياسة اإلسرائيلية تثير ردود فعلل أميركيلة غاضلبة، تصلب بلين الفينلة 
واألخلرى جللام غضلبها علللى رئليس الللوزراء اإلسللرائيلي )بنيلامين نتنيللاهو(، وتحملله المسللؤولية الكاملللة، 

بينللله وبلللين الكلللونجرس، وتصلللف وتللتهم حكومتللله بأنهلللا تسلللتخف بالبيلللت األبللليض، وتملللارس األالعيلللب 
المسلللؤولون « يقّصلللر»وطبعللًا، ال «. متهلللورون وغيللر جلللديرين بالثقلللة»نتنيللاهو وطاقمللله األمنللي بلللأنهم 

 اإلسرائيليون في التهجم المستمر على الرئيس األميركي ووزير خارجيته تحديدًا.
ذير وزير الخارجيلة ويبدو أن الشرخ بين واشنطن وتل آبيب أعمق بكثير مما تصوره البعض، فبعد تح

األميركللي )جللون كيللري( مللن تحللول إسللرائيل إلللى دولللة آبارتايللد، هللا هللو أعنللف هجللوم يشللنه مسللؤولون 
، «جبلان وبللائس ومخلادع ومنشلغل بالحفللاظ عللى سلللطته»أميركيلون عللى نتنيللاهو، حيلث اتهملوه بأنلله 

رائيل. فقللد نشللرت مجلللة وتوقعللوا أن ترفللع الواليللات المتحللدة العللام المقبللل غطللاء الحمايللة الممنللوح إلسلل
« جبللان»مقللابالت مللع مسللؤولين فلي اإلدارة األميركيللة، حيللث وصللف أحلدهم نتنيللاهو بأنلله « أتالنتيلك»
(Chickenshit وأن ،)« ًالشيء اإليجلابي فلي »وأضاف: «. األمر الوحيد الذي يعنيه هو البقاء سياسيا

قللوم بشلليء ملللن أجللل التوصلللل نتنيللاهو أنلله جبلللان فيمللا يتعللللق بشللن حللروب، والشللليء السلليئ أنللله ال ي
هلو لليس رابلين وال شلارون، وبالتأكيلد لليس »، مضليفًا: «لتسوية مع الفلسلطينيين أو ملع اللدول العربيلة

، إنللله التقلللى «جفلللري غوللللدبيرغ»وقلللال معلللد التقريلللر الصلللحافي «. بيغلللين، ببسلللاطة لللليس لديللله شلللجاعة
نيللاهو جبللان بللل وصللفه أيضللًا بأنلله مسللؤواًل آخللر فللي اإلدارة األميركيللة، واتفللق مللع قللول زميللله بللأن نت

البيللت األبلليض لللم »وأكللد المسللؤول أن «. متغطللرس، منغلللق ويعللاني متالزمللة أسللبرجر )االضللطراب(»
يعد يصدق تهديدات نتنياهو بشن هجوم على إيران. والشلعور السلائد فلي أوسلاط اإلدارة األميركيلة أن 

 «.نتنياهو مخادع في كل ما يتعلق بالهجوم على إيران
ب تقدير أحد المسؤولين، فإنه في ظل مشلروع القلرار اللذي يقدمله الفلسلطينيون حاليلًا إللى األملم وبحس

وفلي تقلديره أيضلًا «. سيرفع أوباملا غطلاء الحمايلة الممنلوح إلسلرائيل فلي المنظملات الدوليلة»المتحدة، 
ي، فإنها ستعمل إذا استخدمت اإلدارة األميركية حق النقض )الفيتو( ضد مشروع القرار الفلسطين»أنه 

علللى بلللورة مشللروع قللرار بللديل ضللد االسللتيطان وتطرحلله للتصللويت، وفللي هللذه الحالللة تصللبح إسللرائيل 
 «.معزولة بشكل تام في العالم

ليس إلسرائيل أميركلا أخلرى، وهلذه »يقول: « بن كاسبيت»، كتب «نكران الجميل!»وفي مقال بعنوان 
للن  هللي آخللر واحللدة لنللا. عنللدما ينفللذ أبومللازن تهديللده ويتوجلله إلللى مجلللس األمللن بمشللروعه الجديللد، ما

يفترض به أن يستخدم حق النقض )الفيتلو(؟ جلعلاد أردان، بصلفته سلفير إسلرائيل فلي األملم المتحلدة؟ 
ال! هذا هو دور األميركيين الذي نتنكر لجميله. أن ينظفوا بعدنا، في كل مكان على وجه البسليطة.. 
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للللن وعنلللدما يطلللرح مطللللب آخللللر فلللي محفلللل دولللللي  كهلللذا أو ذاك بالكشلللف عللللن النلللووي اإلسلللرائيلي، ما
سيشطبه عن جدول األعمال؟ إن التفوق النوعي للجليش اإلسلرائيلي عللى بقيلة الجيلوش فلي المنطقلة، 
يعللود إلللى الحلللف مللع أميركللا. تمويللل القبللة الحديديللة، الطللائرات، القنابللل الذكيللة، القنابللل التللي تختللرق 

د والسللالح لللدى الجلليش اإلسللرائيلي. لللدينا فقللط أميركللا واحللدة، وهللي الخنللادق، كللل البنيللة التحتيللة للعتللا
نحن نتعامل مع أميركا وكأنها أرنبتنا؛ نركلها على الرأس فلي كلل »ويضيف: «. أيضًا آخذة في النفاد

 «.مناسبة. والذي أباح الدم األميركي هو نتنياهو
السيما أن المصلالح المشلتركة ال صحيح أنه ال ينبغي التعويل على القطيعة بين واشنطن وتل أبيب، 

يمكن التفريط فيها من الجانبين، لكن المطلوب من العرب، وبالذات من الفلسطينيين، استخدام ما في 
. أبيلبجعبتهم من أسلحة في معركة قادمة حتى تزيلد التلوتر القلائم، وتوسلع الشلرخ بلين واشلنطن وتلل 

 .فهل يفعلها العرب؟
 7/11/4114بي، ظأبو االتحاد، 

 

عادة توجيه البوصلة .64  شرارة األقصى وا 
 د.رحيل محمد غرايبة

حلول قبلة الصلخرة الذهبيلة فلي الصلورة المنتشلرة فلي أغللب الصلحف « تاإلسلرائيليا»منظر المجندات 
والمواقلللع اإلخباريلللة، أملللر يثيلللر كلللل كلللوامن الغضلللب للللدى الجملللاهير العربيلللة اإلسلللالمية، عللللى امتلللداد 

ة العسلكرية واألحذيلة الجلديلة المرتكلزة عللى الجلدار المحليط بالقبلة، الرقعة األرضية، حيث ظهرن بالبز 
فللي إشللارة بالغللة السللوء وفللي منتهللى االسللتفزاز لمشللاعر المسلللمين الللذين ينظللرون إلللى القبللة علللى أنهللا 

إلى السلماء، فهلي ملن أقلدس بقلاع  -صلى هللا عليه وسلم-تعلو الصخرة التي عرج منها النبي محمد 
 عزها على قلوب المسلمين عامة.األرض وأطهرها، وأ 

نحن أمام حالة صادمة، ألن البشر عادة يقدرون قدسية المقدسات لدى األعلداء واألصلدقاء عللى حلدّد 
سواء، ويتجنب الناس في األعم األغلب تعمد اإلساءة إلى المقدسلات الدينيلة، لكلن ملا نلراه فلي القلدس 

س المتعملد ألمللاكن الصلالة داخللل المسللجد، واألقصلى أمللر يخلرج عللن طلور البشللر، عنللدما نلرى التللدني
عندما يدخلون ويدنسون وكأنهم صلنفًا ملن الحيوانلات المتوحشلة التلي ال ترعلوي وال تعلرف معروفلًا وال 

 تنكر منكرًا.
األمر األشد اسلتفزازًا وأكثلر جرحلًا للمشلاعر، تللك االعتلداءات الوحشلية عللى المصللين خاصلة النسلاء 

إلساءة والتجريد من الحجاب، بطريقة تسيء إلى كل عربلي و مسللم عللى الالتي يتعرضن لإلهانة، وا
 وجه البسيطة، وتسيء إلى كل من يحمل بين جنبيه بقايا آدمية.
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المبالغة الصهيونية في االنتهاكات البشعة وصلت إلى ذلك الجلد اللذي ينبلئ بإشلعال شلرر المواجهلة، 
ملح التلوتر عنلدما أقلدمت األردن عللى سلحب وينفل على الجمر المشتعل تحت الرملاد، وقلد بلدأت مال

السفير  أو استدعائه كرسالة واضحة ومقدمة لخطوات تصعيدية قادملة فلي وجله المخطلط الصلهيوني 
، هذه الخطوة إذا كانت ضمن برنلامج تصلعيدي واضلح «التهويد»واضح المعالم اتجاه ما يطلق عليه 

 ال محالة.المعالم، فهي جزء من صورة المشهد المستقبلي القادم 
شلللرارة األقصلللى المتوهجلللة مقدملللة إلعلللادة تصلللحيح البوصللللة العربيلللة كلهلللا، عللللى الصلللعيدين الرسلللمي 
للة العربيللة بأنظمتهللا وجيوشللها وأحزابهللا وشللعوبها وقوهللا السياسللية،  والشللعبي، ألن األقصللى يللذكَّر األما

 ومؤسساتها المدنية، بالعدو الحقيقي.
ف أبصلار األمالة علن رؤيلة العلدو الحقيقلي ويحلاول عبلر العدو الصهيوني يرتكز في خطته على صلر 

سنوات طويلة مستعينًا بالحلفاء واألصدقاء أن يصنع لألمالة علدوًا جديلدًا منبعثلًا ملن داخلهلا، ملن أجلل 
 أن تبقى جميع األطراف منشغلة في معركة االقتتال الداخلي و في معركة الفناء الذاتي.

فلي العلالم العربلي، بلين أطلراف عربيلة وعللى أرض عربيلة، وبملال إن المعركة التي تلدور رحاهلا اآلن 
عربي، القاتل والمقتول ينتميلان إللى أمالة واحلدة، وديلن واحلد، وثقافلة واحلدة، بينملا األعلداء الخلارجيون 
يكتفون بالتحريض والتخطيط والتوجيه، ضمن لعبة ذكية يشترك فيها إعالمنا العربي بطريقة تخلو من 

 الذكاء.
للة مللن جديللد لكللي تصللحو المتطر  فللون اليهللود والمتللدينون والمسللتوطنون ربمللا يشللكلون سللببًا ليقظللة األما

علللللى مخطللللط اإلبللللادة الداخليللللة، وتصللللحو علللللى صللللرخات األقصللللى والقللللدس، وصللللرخات المللللرابطين 
 والمرابطات الذين يخوضون معركة األمة الحقيقية.

هميللة فللي تللاريل المنطقللة، مللن أجللل إن صللمود أهللل القللدس المللرابطين سيشللكل نقطللة تحللول بالغللة األ
الشللروع فللي إعللادة تصللحيح البوصلللة )بوصلللة الصللراع( التللي يجللب أن تبقللى متجهللة فللي التأشللير علللى 
لللة اللللذي يقلللوى ويتلللنفاس عللللى حسلللاب فرقتنلللا وصلللراعنا اللللداخلي البلللائس اللللذي يهلللدر  العلللدو األول لألما

 األرواح ويبدد الثروة ويقتل الروح المعنوية لدى األجيال.

 7/11/4114، الدستور، عّمان
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 شفيق ناظم الغبرا

النلار عللى الحاخلام اإلسلرائيلي يهلودا غليلك اللذي قلاد سلسللة  إطلالقتمثل المواجهات فلي القلدس بعلد 
رات اقتحامات للمسجد األقصى استمرارًا للصراع في مواجهة االمتداد االستيطاني الصلهيوني. إن تطلو 

القللدس األخيللرة مرتبطللة بصللورة مباشللرة بحللرب غللزة التللي شللّنتها إسللرائيل هللذا الصلليف، وذلللك فللي ظللل 
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قتللال وصللمود أسللطوريين. فالقضللية الفلسللطينية كللل شللامل ال يمكللن فصللل أجزائهللا. فمنللذ حللرب غللزة، 
وعللللى رغلللم تركيلللز اإلعلللالم عللللى القطلللاع بسلللبب الحصلللار وطبيعلللة الحلللرب، إال أن المواجهلللات التلللي 

 دلعت في القدس والخليل ورام هللا أسست لمرحلة جديدة في عالقة المقاومة مع االحتالل.ان
الحالة المقدسية امتداد لتعقيدات القضية الفلسطينية، فهي المنطقة الوحيدة في الضفة الغربية التلي تلم 

يللة . ولتثبيللت عللزل القللدس عللن بق1397ضللمها رسللميًا الللى دولللة االحللتالل منللذ احتاللهللا فللي حللرب 
الضلفة المحتللة فرضلت سللطة االحللتالل عللى سلكان القلدس والقللاطنين فلي محيطهلا المباشلر وعللددهم 

فلسلطيني كشلرط للسلماح لهلم بالبقلاء فلي أراضليهم ومنلازلهم، هويلات مقدسلية خاصللة  أللف 900اآلن 
يسلتطيع ال  1000تميز بينهم وبين بقية سكان الضفة الغربية المحتلة. ومنلذ االنتفاضلة الثانيلة للعلام 

أهللالي الضللفة الغربيللة الللذهاب الللى القللدس بسللبب الجللدار الفاصللل بللين الضللفة الغربيللة والقللدس وبقيللة 
فلسطين. وبينملا توجلد نقلاط عبلور نحلو القلدس، إال أنله ال يسلمح للفلسلطينيين بلالمرور عبرهلا إال فلي 

فلسلطينية وراء جلدار السللطة ال إليهلافترات محددة تقررهلا إسلرائيل. لقلد تلم علزل القلدس التلي ال تصلل 
في ظلل إعلالن  إسرائيلدولة  إلىيحيط بالضفة من كل مكان، فسكان القدس العرب تم عمليًا ضمهم 

القللدس بيسللر إال  إلللى. لهللذا بالتحديللد ال يصللل 1310الموحللدة للدولللة عللام  األبديللةالقللدس العاصللمة 
نين في كل أرجاء األراضلي التلي الفلسطينيين من حملة الهوية اإلسرائيلية القاط إلى باإلضافةسكانها 

مليللون شللخص. لقللد تللم ذلللك مللن دون تحويللل  1،1والبللالغ عللددهم  1341قامللت عليهللا إسللرائيل عللام 
مللواطنين فللي الدولللة اليهوديللة، فإسللرائيل تقللوم علللى مبللادئ االسللتعمار واالسللتيطان  إلللىسللكان القللدس 

والسلللليطرة والعللللزل وفللللق قللللوانين والتهويللللد والعنصللللرية، ممللللا يجعلهللللا حتمللللًا سللللائرة فللللي سياسللللة الفصللللل 
 االبارتهايد الجنوب افريقية.

وتقلللوم دوللللة االحلللتالل بالتضلللييق عللللى سلللكان القلللدس فلللي حلللركتهم وسلللفرهم ومسلللكنهم وبنلللاء منلللازلهم 
، قللوانين المسللتعمر، تحولللت الللى حللرب يوميللة تشللن علللى المقدسلليين اإلسللرائيليةوضللرائبهم. فللالقوانين 

نتللاجهم وتع بللداعهم. والهللدف وتجللارتهم وأسللواقهم وا  القللدس مللن العللرب  إفللراغال يللزال  اإلسللرائيليللليمهم وا 
ودفعهم خطوة خطوة ومن دون إثارة الرأي العام اللدولي نحلو منلاطق السللطة الفلسلطينية وذللك إلقاملة 
حالة شبيهة بقطاع غزة في مناطق رام هللا وما تبقلى ملن الضلفة الغربيلة المحتللة حيلث يسلود اكتظلاظ 

 مكان لنفي مزيد من الناس وحصارهم. إلىهذه المناطق  سكاني بعد تحول
القدس هي ملن أكثلر األملاكن حساسلية، فهلي المكلان اللذي صلدرت بشلأنه قلرارات دوليلة متتاليلة تؤكلد 
أنهللا منطقللة محتلللة يجللب أن تخضللع للقللوانين الدوليللة التللي ال تجيللز تغييللر هويتهللا ومعالمهللا فللي ظللل 

المدينلللة ومعالمهلللا كلللل يلللوم. وللللو أخلللذنا ملللثاًل حلللائط المبكلللى االحلللتالل. لكلللن االحلللتالل يغيلللر هويلللة 
 األقصىاإلسراء والمعراج(، سنكتشف انه قانونيًا ملك للمسجد  إلىالمعروف باسم حائط البراق )نسبة 



 
 
 
 

           46ص                                     3391 العدد:    7/11/4114 الجمعة التاريخ:

بعللد تحقيقللات دوليللة  1390وللوقللف اإلسللالمي، وهنللاك قللرارات دوليللة صللدرت عللن عصللبة األمللم عللام 
المسلللجد األقصلللى ملللن دون ان تمنلللع اليهلللود ملللن الصلللالة عنلللد  قلللررت أن الحلللائط مللللك العلللرب ومللللك

صللادرت حللائط البللراق مللن المسللجد األقصللى  1397الحللائط. لكللن إسللرائيل بعللد احللتالل المدينللة عللام 
واعتبرتلله ملكللًا لهللا وعرفتلله باسللم حللائط المبكللى بينمللا نسللفت بالكامللل الحللي العربللي المقابللل للله )حللي 

 المغاربة( وهّجرت أهله.
خطلللرًا حقيقيلللًا عللللى المسلللجد، فهلللو ملللا زال هلللدفًا تتبنلللاه قلللوى  األقصلللىع هلللدم المسلللجد ويمثلللل مشلللرو 

صهيونية عدة، وهي تنتظر الوقت المناسلب لفعلل ذللك. الصلراع عللى المسلجد األقصلى كلان وال يلزال 
فللي القلدس، وهللو  اإلسلالميعنوانلًا للصلراع علللى األرض. فالمسلجد األقصلى هللو رملز الوجللود العربلي 

تللدميره ومصللادرته أو مصللادرة نصللفه كمللا حصللل مللع  إلللىوثالللث الحللرمين، ومللا السللعي  القبلتللين أول
إمعان في صراع أعمق. إن الخطر الذي يهدد المسلجد األقصلى اآلن  إالفي الخليل  اإلبراهيميالحرم 

 يهدد كل المعالم الدينية األخرى وعلى رأسها المعالم المسيحية.
 أنهلا إالعللى سلكان القلدس بمسليحييهم ومسللميهم،  قالتضيي ىإل إسرائيلبالزخم نفسه الذي تسعى به 

فلللي الوقلللت نفسللله مسلللتمرة فلللي مشلللروع التهويلللد وجللللب المسلللتوطنين اليهلللود اللللذين يحاصلللرون القلللدس 
 900ويستوطنون قلبها ومحيطها. هكذا وصل علدد المسلتوطنين فلي القلدس ومحيطهلا اللى أكثلر ملن 

سللتيالء علللى مزيللد مللن األراضللي والمنللاطق فللي القللدس ألللف مسللتوطن. إن زيللادة هللذا العللدد تتطلللب اال
 لمصلحة االستيطان كما تستوجب طرد مزيد من السكان.

وفلللي القلللدس القديملللة الواقعلللة خللللف األسلللوار التاريخيلللة العريقلللة تتالصلللق المنلللازل وتتواصلللل األسلللطح 
عيشلون فلي ظلل نسلمة ي أللف 90 حلواليواألسواق، لكن المدينة القديمة وسكانها العرب البالغ علددهم 

رعب مصادرة منازلهم لمصلحة االستيطان. فاالستيطان في المدينة القديمة أخذ منازل وأبنية، وأدخلل 
ما يقلارب أربعلة آالف مسلتوطن، وهلذا يعنلي عمليلًا مزيلدًا ملن االسلتفزاز للسلكان، وتمهيلدًا لمزيلد  إليها

 من المواجهات.
علللة تحلللت اإلدارة اإلسلللرائيلية بالكاملللل، وهلللذا يعنلللي مدينلللة القلللدس والمنطقلللة المقدسلللية المحيطلللة بهلللا واق

وشبان القدس من جهلة وبلين االحلتالل اإلسلرائيلي للن تقلع ملع سللطة  أهاليعمليًا أن الصدامات بين 
فلسطينية تخشى من انتشار الثورة واالنتفاضة، مما يؤثر في مكانتها ويعرضلها لضلربات إسلرائيلية ال 

قلللدس أكثلللر انفتاحلللًا ووضلللوحًا ملللن أي مكلللان آخلللر ملللن منلللاطق تقلللوى عللللى تحملهلللا. المواجهلللة فلللي ال
فلي الضللفة الغربيللة المحتللة. لهللذا فالقلدس ومحيطهللا معرضللان أكثلر مللن غيرهمللا  اإلسللرائيلياالحلتالل 
 بؤرة هامة للعمل الثوري ومواجه لالحتالل وامتداده االستيطاني. إلىللتحول 
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بعيللدة عللن مسللرح المواجهللات، فبللوادر الثللورة  وفللي ظللل وضللع يللزداد اختناقللًا لللن تكللون الضللفة الغربيللة
الضفة لمصلحة االستيطان  أراضيفي المئة من  90قائمة في الضفة الغربية حيث صادرت إسرائيل 

 900مسلللتوطن إسلللرائيلي )وهلللذا العلللدد ال يشلللمل  أللللف 910ووضلللعت فلللي تللللك المنلللاطق أكثلللر ملللن 
ون فللي الضللفة بخاصللة علللى تخللوم مسللتوطن إسللرائيلي فللي القللدس ومحيطهللا(. كمللا يواجلله الفلسللطيني

منللاطقهم التللي تخضللع للسلللطة العسللكرية اإلسللرائيلية قللوات االحللتالل اإلسللرائيلي. فللي الضللفة الغربيللة 
البطالللة عاليللة، واالقتصللاد بتراجللع، والحيللاة قاسللية واالنتقللال أقسللى بينمللا الحقللوق ضللائعة بللين سلللطة 

 اب ذاتية وأخرى موضوعية.احتالل تتوسع وسلطة محلية فلسطينية تزداد ضعفًا ألسب
، اي فللي 1397مسللتوطن فللي منللاطق تللم احتاللهللا عللام  ألللف 710لقللد وضللعت إسللرائيل مللا يقللارب 

 إلللىالمنللاطق التللي يفتللرض أن تقللوم عليهللا الدولللة الفلسللطينية فللي القللدس والضللفة الغربيللة. ولللو عللدنا 
دس عاصلللللمة الدوللللللة ومشلللللروع الدوللللللة الفلسلللللطينية فالمبلللللدأ: القللللل 1339اتفاقلللللات أوسللللللو فلللللي العلللللام 

الفلسللطينية. لكللن الواضللح فللي مسلليرة األوضللاع منللذ ذلللك الللزمن أن القللدس أصللبحت فللي قلللب الحللوت 
فلي المئلة ملن الضلفة هلو سللطة حكلم  40اإلسرائيلي وأن أقصى ما تقدمه إسلرائيل للفلسلطينيين عللى 

ع الفلسطينيون عللى ذاتي فلسطينية مقطعة األوصال. لقد تراجعت آفاق الدولة الفلسطينية بينما يخض
لحالة مكثفة من الحصار واالحتالل المباشر وغير المباشر في ظل تميز وعنصرية على كل  األرض
 .1341التي تم احتاللها عام  األراضيالفلسطينية بما فيها  األرض

في كل مكان من فلسطين قصة ورواية عن االحتالل واالستيطان والعنصرية والحصار. ال تزال نكبة 
حالللة مسللتمرة، بينمللا مواجهللة نتائجهللا علللى الشللعب الفلسللطيني تتجللدد فللي ظللل ريللاح المقاومللة  1341

 المتصاعدة.
 6/11/4114الحياة، لندن، 

 

 القدس التابعة لعمان .66
 تسفي برئيل

بعشللرين عامللا، فللان هللذا االتفللاق الللذي هللو أكثللر  واألردن إسللرائيلبعلد التوقيللع علللى اتفللاق السللالم بللين 
 ة يتعرض اآلن المتحان صعب.استقرارا وأكثر حكم

للتشلاور، كخطلوة احتجاجيلة وتحذيريلة، ملن شلأنها أن تكلون خطلوة  إسلرائيلملن  األردنليالسفير  إعادة
 واحدة فقط من تدهور العالقات الحيوية بين الدولتين.

ني الذي يع األمر –قراءة بنود االتفاق  إعادةفي  األردنعن رغبة  األردني اإلعالموزير  إليهما ألمح 
بسبب الشراكة بين  أيضايجب أن يثير قلقنا، ليس فقط بسبب السيف المرفوع، بل  –تجميد العالقات 
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ملن شلأنه أن  واألردن إسلرائيلوالفلسطينيين. إن أي تراجع فلي العالقلات بلين  واألردنومصر  إسرائيل
 والقاهرة. إسرائيليؤثر على العالقات الرسمية بين 

 اإلسللرائيليةالمكثللف بللين عمللان والقللدس، والتجللارة  األمنلليتين: التنسلليق توجللد مصللالح كثيللرة بللين الللدول
مللن التجللارة: المسللار السياسللي واالقتصللادي الللذي ُيمكللن  أخللرىدول عربيللة  أيضللاالتللي ُتمكللن  األردنيللة

، تضمن مخرجا واألردنالفلسطينيين من استيراد وتصدير البضائع، والعالقة المدنية بين الفلسطينيين 
قلد أعللن  األردناألمن والهدوء. صحيح أن  إلسرائيلائقة االقتصادية الفلسطينية وتضيف أساسيا للض

. لكلن إسلرائيلعن فك االرتباط مع الضلفة الغربيلة وشلق الطريلق التفلاق سلالم منفلرد ملع  1311عام 
 إللىفي العالقات التي تسبب فيها الصراع حلول الحلرم بخاصلة والقلدس الشلرقية بعاملة توضلح  األزمة
فلللي اللللدولتين  األرضعللللى  األحلللداثمللدى يعتبلللر فلللك االرتبلللاط هللذا نظريلللا، واللللى أي ملللدى تللؤثر أي 

 بشكل خطير.
مللع الواليلات المتحلدة فلي المحادثلات التللي  األملرللم تلتم بلحظللة. فقلد تلم تنسليق  األردنليالسلفير  إعلادة

جلون كيلري،  ياألمريكلناصر جلودة ملع وزيلر الخارجيلة  األردنيجرت في باريس بين وزير الخارجية 
لتهويللد القللدس ورغبتهللا فللي السلليطرة  إسللرائيلوهللي نتللاج مجموعللة طويلللة مللن الخطللوات التللي تقللوم بهللا 

فللي  اإلسللرائيليينبللع مللن التعهللد  األردنيللةالمقدسللة فللي الحللرم. التفسللير الرسللمي للخطللوة  األمللاكنعلللى 
المقدسة، وكل عمل يجب  األماكنحق الوصاية على  األردناتفاق السالم بين الدولتين والذي يعطي 

 في أي اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين. أيضا. وهذا التعهد سيكون األردنتنسيقه مع 
حلللول البنلللاء الجديلللد فلللي شلللرقي  اإلعلللالنالحلللرم، اللللى جانلللب  إللللى اإلسلللرائيلية األملللنإن دخلللول قلللوات 

غللالقن، اريئيللل حللول نيتلله فللي السللكن فللي سلللوا أوريالقللدس، وبيللان وزيللر البنللاء والتخطلليط  الحللرم  وا 
وفللي البرلمللان االردنللي.  األردنكللل هللذا أدى الللى رد شللعبي عنيللف فللي  –مللرتين فللي وجلله المصلللين 

 –، يحاول أن يتملص بين الرصاص اإلسالميةاالردن الذي يشعر أنه مهدد بسبب تقدم تنظيم الدولة 
العالقلللات الجيلللدة  بلللين الحركلللات االسلللالمية التلللي تلللزداد قلللوة وبلللين المصللللحة الوطنيلللة بالحفلللاظ عللللى

باسرائيل. في هذا الضغط الداخلي والذي هو غير جديد، ال يوجد للملك عبلد هللا خيلارات كثيلرة. وفلي 
المقابل تلم اخلراج حركلة االخلوان المسللمين فلي مصلر خلارج القلانون، وهلي تعتبلر حركلة ارهابيلة. أملا 

ي ال يسلتهان بله، وهلي تتغلذى عللى في االردن فيوجد لالخوان المسلمين مكانة قانونية وتأييد جملاهير 
 االحداث في القدس.

لكن ازمة الحرم ال تؤثر فقط على المواطنين االردنيلين، ألن هنلاك مليلون الجليء فلسلطيني معظمهلم 
مسلمون والحكوملة االردنيلة تخشلى ملن انلدالع المواجهلات فلي أزقلة المخيملات بسلبب االمتعلاض ملن 
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على ما يحدث في الحرم قد يجلر معله كلل ملن لله تحفظلات  الحكومة االردنية. إن االحتجاج الشرعي
 على السلطة.
مللن النتللائج السياسللية  إسللرائيلواتهللام محمللود عبللاس لللن يعفللي  األردنلليللغضللب  إسللرائيلإن تجاهللل 

الللذي  األولهللو السللنونو  األردناسللتمر الحللرم فللي االشللتعال. قللد يكللون  إذا األردنيللةالمتوقعللة للخطللوة 
المقدسة في مكة،  األماكنالتي ترى في نفسها وصية، ليس فقط على  أيضادية ستأتي في إثره السعو 

، وال سليما تللك اللدول التلي أخلرىالسني كله. وبعد ذللك قلد تكلون مصلر ودوال  اإلسالمعلى  أيضابل 
 .إيرانوضد  اإلرهابحليفة في حربها ضد  إسرائيلتعتبرها 

 9/11/1014هآرتس 
 7/11/4114القدس العربي، لندن، 

 
 مبادرة لتسوية مرحلية أو نهائية ستمنح فرصة لتحسين عالقات إسرائيل مع شركائها في العالم .67

 عوديد تيرا
سياسلللة منسلللجمة وواضلللحة ملللن النلللزاع ملللع  األخيلللرة إسلللرائيلمللن الصلللعب القلللول انللله كانلللت لحكوملللات 

الوجله العمللي  . فسواء ملن حيلث الوجله التصلريحي اواإلقليميالفلسطينيين، وال سيما بالنسبة لموقفها 
 reverse« )هندسللللة عكسللللية» إجللللراءيتميللللزان بانعللللدام الثبللللات، ولهللللذا فمللللن الصللللعب حتللللى  فإنهمللللا

engineering واألعمال(، تستنتج بواسطتها السياسة من جملة التصريحات. 
منطللق  أسللاسواضللحة ممكللن علللى مللدى زمللن مللا، يحتمللل علللى  أهللدافدون تحديللد  األفعللالفتللدحرج 

حل النزاع، ولكن ليس واضحا اذا كان ممكنا االسلتمرار عللى هلذا النحلو عللى ملدى النزاع وليس  إدارة
تستدعي تحديد هدف نهائي بالنسبة للسلطة الفلسطينية ل مثل « الجرف الصامد»الزمن: فأحداث مثل 

الجللللرف »هللللذا الهللللدف النهللللائي يفتللللرض أن يكللللون المنصللللب الللللذي فللللي ضللللوءه تللللدار حمللللالت مثللللل 
الدوليللة لتللدويل النللزاع كفيلللة بللان تجبللر  األسللرةها الفلسللطينيون ومحافللل فللي يتخللذ فللإجراءات؛ «الصللامد
علللى أن تحسللم فللي مسللألة سياسللتها؛ اسللتمرار المسللاعي االسللتيطانية بالوتللائر الحاليللة يثبللت  إسللرائيل

ثمنلا دوليلا آخلذ فلي التصلاعد. فلي ضلوء ذللك، يحتملل  إسلرائيلويجبي ملن  األرضحقائق ناجزة على 
علن سياسلة واضلحة فلي الموضلوع  اإلعلالن إللى إسلرائيللموعلد اللذي ستضلطر فيله أن يكون اقترب ا

 الفلسطيني.
في هلذا المقلال نقتلرح مثلل هلذه السياسلة، والتلي ينبلع منطقهلا ملن قيلود الفعلل والقابليلة للتحقلق، ولليس 

اللدولي ومللن  –تللك. وبالفعللل، حلين يكلون ملن جهللة االضلطرار الدبلوماسلي  أو األيديولوجيلةملن هلذه 
 االستراتيجي، فان مجال السياسة المحتملة السرائيل ضيق جدا. – األمنياالضطرار  أخرىجهة 
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 االضطرار الدبلوماسي ـ الدولي
دولة فلسطينية ليصبح مصمما واللثمن اللذي تدفعله اسلرائيل بسلبب  إلقامةيتعاظم طلب االسرة الدولية 

ن كللل مواقللف اسللرائيل فللي سللياق النللزاع غيللاب التسللوية باتجللاه دولللة فلسللطينية آخللذ فللي التصللاعد. وملل
والسلللبيل اللللى حلللله، فلللان االصلللعب عللللى اللللدفاع والباعلللث عللللى االعتلللراض اللللدولي االكبلللر، هلللو ذاك 
الموقف الذي يتبنى استمرار االستيطان بالوتائر الحالية. فاصدقاء اسرائيل في العالم قادرون على أن 

الت وقائيللة عسللكرية او ضللرر عمللومي يقللع فللي يسلللموا باعمللال اسللرائيلية تتعللارض وارائهللم )مثللل حملل
 اثناء معركة عسكرية(، طالما يبدو لهم أن اسرائيل تقدر بان االمر حيوي المنها.

ولكللن حتللى اقللرب اصللدقاء اسللرائيل غيللر قللادرين علللى أن يسلللموا بتوسلليع المسللتوطنات، والللذي يحللبط 
زء ملن االسلباب التلي تجعلل النلزاع امكانية تسوية سياسية مسلتقبلية ملع الفلسلطينيين ويعتبلر ايضلا كجل

 السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين مواجهة دينية.
محاولللة الللدفاع عللن  –( overstretching« )الشللد الزائللد»ان أحلد العوامللل االساسللية لسللقوط الللدول هللو 

المصلللالح، االقليميللللة أو الموقفيلللة، رغللللم اللللثمن العللللالي اللللذي تدفعلللله لقلللاء ذلللللك. وملللن شللللأن المشللللروع 
 ان يصبح اخفاق الشد الزائد االسرائيلي. –في قسمه االيديولوجي على االقل  –ستيطاني اال

اما اذا اضلطرت اسلرائيل اللى دفلع اثملان باهظلة فلي عالقاتهلا ملع شلركائها فلي العلالم، فسليكون للذلك 
مبرر اذا كان من اجل الدفاع عن مصالح امنية حيويلة، ولليس ملن أجلل اللدفاع علن فكلر ايلديولوجي 

 ني من مشكلة شرعية.يعا
ملللن هنلللا الحجلللة التاليلللة التلللي تتنلللاول عنلللوان السياسلللة االسلللرائيلية فلللي الموضلللوع الفلسلللطيني: التسلللوية 
النهائيللة للنللزاع يجللب أن تللتم علللى المسللتوى التبللادلي مللع الفلسللطينيين، بللالطبع، ولكللن فللي هللذا الوقللت 

ق مللن عالقاتهللا مللع شللركائها علللى اسللرائيل أن تتصللرف فللي الموضللوع الفلسللطيني بشللكل يزيللل العوائلل
االسللتراتيجيين واالسللرائيليين فللي العللالم. اذا كانللت هنللاك صللعوبة فللي الوصللول الللى تسللوية عمليللة مللع 
الفلسلطينيين، فلان عللى المواقللف االسلرائيلية ان تبلدو معقوللة ومصللداقة عللى االقلل فلي آذان شللركائها 

هائيللة توضللع علللى جللدول االعمللال لللن تغيللر الللدوليين. ومبللادرة اسللرائيلية لتسللوية مرحليللة او لتسللوية ن
بالضللرورة الواقللع المتبللادل فللي سللاحة النللزاع، ولكنهللا سللتمنح اسللرائيل مسللاحة زمنيللة وفرصللة لتحسللين 

 عالقاتها مع شركائها في العالم.
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 ـ االستراتيجي األمنياالضطرار 
سلاس للسلاحة االقليميلة . فلالميزة االاألمنلي –تنبع منظومة اضطرارات مضادة من العالم االستراتيجي 

الدولللة، ومعظللم الللدول  –، فللوق، ضللد -هللي تحللدي فكللرة الدولللة القوميللة العربيللة مللن قبللل قللوى دون 
القومية العربية )مع التشديد على تلك التي نشأت في سياق اتفاق سايكس بيكو( تنهار أو على االقل 

 تواجه التحديات.
لفلسلطينية بقيلادة فلتح، تعلاني ملن مشلكلة شلرعية آخلذة أما الساحة الفلسطينية فتتميز فلي أن السللطة ا

فللي االحتللدام، ضللمن امللور اخللرى النهللا تعتبللر فاسللدة. ميللزة بللارزة اخللرى للسللاحة هللي الشللقاق العميللق 
اللللذي بلللين فلللتح، حملللاس، الجهلللاد االسلللالمي الفلسلللطيني وفصلللائل اخلللرى. اذا أنهلللت اسلللرائيل تواجلللدها 

ون استيالء حماس على الحكم، وهلي التلي تتمتلع بتفلوق العسكري في الضفة فمن شأن النتيجة أن تك
عسكري في مواجهة فتح )لشدة المفارقة، بقدر كبير يوجد حكم فتح فلي الضلفة الغربلي بمعونلة حلراب 

التلي تفكلك اللدول القوميلة  –الجيش االسرائيلي(. والتفكير بانه يمكن تجاهلل عواصلف الشلتاء العربلي 
فلللتح، حمللللاس والجهللللاد « جمللللع»ا وبللللين اللللليمن وحتلللى سللللوريا و فلللي المجللللال اللللذي بللللين العللللراق وليبيللل

االسلللالمي الفلسلللطيني فلللي اطلللار دوللللة جديلللدة، مسلللتقرة ومحبلللة للسلللالم، تبلللدو بقلللدر اكبلللر كأمنيلللة مملللا 
 استراتيجي عملي ما. –كنتيجة لتفكير سياسي 

رائيل ملزملة فضال عن ذلك، فان التجربة المتراكمة تثبت االدعاء، بانه حتى في زمن السالم، فلان اسل
بلللان تبقلللي لنفسلللها قلللدرة اللللدفاع اللللذاتي، وعللللى رأس ذللللك التواجلللد العسلللكري فلللي غلللور االردن وحريلللة 

 االحباط العسكري في الضفة.
)في مجاالت مثل االنفاق والسالح الصاروخي( ترتبط بتجربة سابقة، التي « الجرف الصامد»وتجربة 

تشكل حتى تكون غير قابلة لالقتالع بلثمن مقبلول. تؤكد االدعاء بانه توجد تهديدات عسكرية ما أن ت
وبالفعلللل، فلللان غيلللاب التواجلللد االسلللرائيلي العسلللكري المحلللبط فلللي غلللزة سلللمح بنشلللوء تهديلللد عسلللكري، 
يتعلارض ومفهلوم االملن التقليللدي السلرائيل )تواجلد عسللكري مهلدد بلين البحللر والنهلر(. وفلي الحمللالت 

، تخللللت اسلللرائيل علللن ازاللللة 1014 – 1003وات العسلللكرية الثالثلللة التلللي اديلللرت حيلللال غلللزة فلللي سلللن
وعمليا سلمت بالسللوك تحلت ظلله. ملن هنلا، فلان االسلتراتيجية االسلرائيلية  –التهديد العتبارات الثمن 

المستقبلية ملزمة بان تقوم على اساس الوقاية )عند الحاجة، احادية الجانب( ملن نشلوء تهديلدات بلين 
خللاطرة لنشللوء تهديللدات عسللكرية والتصللدي لهللا بعللد نشللوئها. البحللر والنهللر وللليس علللى اسللاس اخللذ الم

كما أن الفكرة في أنه يمكن التخلي عن التواجلد العسلكري فلي الغلور وعلن حريلة االحبلاط فلي الضلفة، 
واذا ما نشأ تهديد عسكري فانه يزال بأثر رجعي من قبل اسرائيل بثمن مقبول، تبدو بقدر اكبر كأمنية 

 ساس التجربة.مما هي نتيجة تحليل على ا
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سلللنة، حكملللت فلللي اسلللرائيل حكوملللات بلللالوان رأي متنوعلللة )برئاسلللة  11منلللذ بلللدأت مسللليرة اوسللللو قبلللل 
شللمعون بيللرس، اسللحق رابللين، ايهللود اولمللرت، ايهللود بللاراك، ارئيللل شللارون، بنيللامين نتنيللاهو(، ولكللن 

م اقتراحلللات سلللواء الحملللالت العسلللكرية االربعلللة الكبلللرى )ملللن السلللور اللللواقي وحتلللى الجلللرف الصلللامد( أ
السالم بعيدة المدى )كامب ديفيد، طابا وانابوليس(، لم تقترب من خلق ظروف لوضلع انهلاء مسلتقر. 
من الصعب تجاهل التجربة المتراكمة وعليه فمن الصعب تثبيت االدعاء بان الخطوة السياسية التالية 

طينيين وحمايلة المصلالح )كائنة ملا كانلت( هلي التلي سلتؤدي اللى اسلتقرار السلاحة السياسلية ملع الفلسل
 الحيوية السرائيل في المدى البعيد.

 
 السياسة المقترحة

 من كل هذا ينتج ان السياسة االسرائيلية العملية، في هذا الوقت يجب أن تتضمن خمسة عناصر:
. تحديلد هلدف سياسللي بعيلد المللدى لدوللة فلسلطينية قابلللة للعليش، فللي قسلم هلام مللن اراضلي الضللفة 1

 ل قطاع غزة؛الغربية وفي ك
. اكسلللاب مصللللداقية لتحديللللد الهللللدف السياسللللي المللللذكور ملللن خللللالل وقللللف احللللادي الجانللللب للنشللللاط 1

 االستيطاني االيديولوجي الذي من شأنه أن يحبط امكانية الوصول الى هذا الهدف؛
. االعتراف بان هدف السياسة بعيد المدى غير قابل للتحقق الفوري فلي الواقلع القلائم فلي السلاحتين 9
 لفلسطينية واالقليمية؛ا
. االصرار على أنه حتى في زملن السلالم سلتواظب اسلرائيل فلي التواجلد العسلكري فلي غلور االردن 4

 وفي حرية االحباط في كل المجال الذي بين النهر والبحر، على مدى فترة طويلة )عشرات السنين(:
ة لتسلويات مرحليلة مختلفلة، مهمللا . محلاوالت البللورة المشلتركة ملع شلركاء اسلرائيل فللي االسلرة الدوليل1

 كانت فرص نجاحها، على أن يكون ثمن المبادرة ونتائج فشل تحققها معقوال.
التلي عرضلت فلور حلرب االيلام « المنلاطق الملدارة»بقدر كبير، فان السياسة المقترحة تعلود اللى فكلرة 

 Belligrent« )لقتلالياالسلتيالء ا»الستة. ومعنى هذه الفكرة هي أن اسلرائيل تحلتفظ بالمنلاطق ضلمن 

Occupation السياسللي التصللرف بهللا  –الللى أن يسللمح الواقللع االمنللي  –( المؤقللت ولكللن لمللن طويللل
 بشكل مختلف وعدم العمل فيها بشكل ايديولوجي أو غيره من شأنه أن يحبط التسويات المستقبلية.

 7/11/4114القدس العربي، لندن، 
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 في شعفاط االحتالل بالحجارةذفون جنود شبان فلسطينيون يق
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