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 11 :ةر صو 

*** 
 
 ل حماس المسؤوليةتدين التفجيرات اإلرهابية في غزة وتحم   "مركزية فتح" .0

أدانت اللجنة المركزية لحركة 'فتح' التفجيررات ارراابيرة الترد حرديت فرد غزراف ررزة فجرر : وفا-رام هللا
 الحركة، محملة حركة 'حماس' مسؤوليتها.اليوم ضد كوادر 

جرا  للرري فررد مررؤتمر دررحفد عندتررم اللجنررة المركزيرة، اليرروم الجمعررة فررد منررر الر اسررة بمدينررة رام هللا، 
عنررا اتجتمرراف الزررار  الررلم عندتررم مررو الررر يس محمررود عبرراس، وبحيررت ليلررم التدررعيد ارسرررا يلد 

 فجيرات ارراابية فد غزاف رزة.فد الندس، لادة فد المسجد األغدى المباري، والت
ورأت اللجنة، فد بيان تيه ر يس مجلس أمنا  مؤسسة الشهيد ياسرر عرفرات، عضرو اللجنرة المركزيرة 
للحركة نادر الندوة، ليل المؤتمر، أن الجريمة التد حديت فرد ررزة تهردل  لرى وغرل  حيرا  شرعبنا 

لنا ررد المؤسررس ياسررر عرفررات، وبشرركل الفلسررزيند لادررة فررد غزرراف رررزة للررلكرت العاشرررة تستشررهاد ا
 فد أرض الكتيبة. 11/11/1014لاص وغل المهرجان المركزم الملزز لم يوم 

وفد الا المجال، أعربت اللجنة المركزية عن ينتها بموغرل شرعبنا الفلسرزيند وجماايرنرا فرد النزراف، 
دررراراا علررى  حيررا  الررلكرت بالشرركل المناسررا وبالزرينررة التررد سرريتم اتتفررا   عليهررا بمشرراركة غيررادة وا 
 الحركة، مشددة على أنم سيتم  حيا  اللكرت فد غزاف رزة مهما كانت الظرول.

ولكرررت أن انرراي ترر ييرات لزيرررة لمررا جرررت علررى العيغررة الينا يررة بررين 'فررتح' و'حمرراس'، وعلررى مسررار 
 المدالحة.
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عرررادة  عمرررار ررررزة، وأكررردت 'مركزيرررة فرررتح' حردرررها وتمسررركها الشرررديدين بواجبهرررا الررروزند فيمرررا يتعلررر  ب 
وتمسكها بحكومة الوفا  الوزند، مشددة على أنها ستجد الوسيلة المناسبة ليستمرار فرد ارله المهرام 

 الوزنية ررم  دراكها للت ييرات اللزيرة للجريمة التد وغعت حول مجمل األوضاف.
تهررا البرلمانيررة وشرراري فررد المررؤتمر  لررى جانررا النرردوة، عضررو اللجنررة المركزيررة لحركررة 'فررتح'، ر رريس كتل

 عزام األحمد، ووزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ.
وغال األحمد  ن 'مركزية فتح كانت ت مل أن تدعو شرعبنا ليسرتماف أللبرار سرارة تجراه تحنير  أاردال 

سررريمية ومسررريحية  شرررعبنا فرررد  نهرررا  اتننسرررام والتنررردم بمعركتنرررا فرررد الررردفاف عرررن فلسرررزينية وعروبرررة وا 
غامرة الدولرة، لكرن مرا  عادمتنا الندس،  ضافة للتحري السياسد للنيرادة علرى زرير   نهرا  اتحرتيل وا 
جرررت ليلررة أمررس وفجررر اليرروم الجمعررة مررن تفجيررر مكاتررا وممتلكررات لنيرراديين فررد حركررة فررتح يؤكررد أن 

دم والمسريرة  لرى اناي ف ة من الظيميين فد الساحة الفلسرزينية تسرتمر فرد ظيمهرا لوغرل عجلرة التنر
األمرررام، فرررد الوغرررت الرررلم يتدررردت فيرررم أبنرررا  النررردس بدررردورام العاريرررة لمرررا مرررا يرتكبرررم المسرررتوزنون 

 والمتعدبون من اليهود لتحويل الدراف  لى دراف ديند'.
وأضال األحمد:' بدل الوغول يدا بيد وبدوت واحد، تُفتعل األزمات من انا واناي، فد الوغت اللم 

الوفرررا  الررروزند بعرررد جهرررود مضرررنية اسرررتمرت سرررنوات وعرررانى شرررعبنا الكييرررر جررررا   شررركلنا فيرررم حكومرررة
اتننسام  ضرافة للعردوان األليرر علرى غزراف ررزة وعمروم المنراز  الفلسرزينية ب شركال ملتلفرة، األمرر 

 اللم يشكل نمولجا ليستغيل اتحتيل لحالة اتننسام '.
ونرروا فلسرزينيين ارتكبروا عمرري  جراميرا بحرر  وغرال  ن 'مجموعرة مررن المجررمين وارم مررن الدرعا أن يك

غياديررا فررد الحركررة، كمررا  13غيررادات فررد حركررة فررتح بالنزرراف، حيررب فجررروا مكاتررا ومرردالل منررازل لررر 
فجرررروا المندرررة الترررد لددرررت رحيرررا  الرررلكرت العاشررررة تستشرررهاد النا رررد ياسرررر عرفرررات، وارررو عمرررل 

ننسررام وعمررل الحكومررة، حيررب بحيرروا عررن مبرررمو وملزررز بدغررة لتوجيررم ضررربة غويررة لمسرريرة  نهررا  ات
 وسا ل رفشال المدالحة ومسيرة عمل الحكومة'.

وفد تعنيبم على  عين اتستنكار لما حدب على لسان بعض مسؤولد حركرة 'حمراس'، غرال األحمرد: 
'نحررن ننررول بكررل وضرروي اررلا ت يعفررد حمرراس مررن المسررؤولية، ت سرريما فررد ظررل درردور تدررريحات 

غادتهررا بحرر  الررر يس محمررود عبرراس، وبحرر  حركررة فررتح، بلغررة اابزررة ت تمررت توتيريررة مررن غبررل بعررض 
 للسياسة بدلة، ناايي عن التشكيي بالشرعية والدعوة تستمرار اتننسام'.

ولفت األحمد  لى التدريحات التد أعلنتها باألمس مجموعة ما يسمى بر'الموظفون العسكريون لحركة 
رجان، مضيفا: 'توغعنا من حماس النيام ب جرا ات منل األمرس حماس'، وغالوا فيها  نهم سيفشلون المه
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لوغل اله ارعينات وليس اليروم، ت سريما وأن الحركرة تتحمرل المسرؤولية األمنيرة عرن النزراف كونهرا 
 لم تسلمم لحكومة الوفا  الوزند'.

نا وحررلر مرررن اسرررتلدام اسرررم 'داعرررل' فرررد محاولرررة لللررداف، مؤكررردا أن 'ارررلا يلحررر  الضررررر بسرررمعة شرررعب
وسرمعة غزراف ررزة، ويظهررره وك نرم وكرر لتنظيمررات رريبرة عرن شرعبنا متهمررة بالنترل واللرراا'، مزالبررا 
 ب جرا ات مننعم من غبل حركة 'حماس' فورا لكشل من غام بهلا العمل، 'ت استنكارات انا أو اناي'.

فدررا ل العمررل  وبررين األحمررد أن اللجنررة المركزيررة ناغشررت بعمرر  مررا جرررت، وتررم اتلررال غرررار بلنررا  كافررة
الفلسررزيند لمجابهررة اررله األعمررال ارجراميررة اللزيرررة التررد تمررس وحرردة شررعبنا، مشرريرا  لررى أن الررر يس 

 محمود عباس يتابو اله المس لة محليا ومو أزرال  غليمية كللي.
وأعرررا عررن أملررم برر ن يررتم 'وضررو الننرراز علررى الحرررول ومحاسرربة المجرررمين، ووضررو مدررلحة شررعبنا 

مؤكدا أن 'حركة فتح ستبنى أمينة على الوحدة الوزنية ولن تسمح بالعبب بمدلحة  فو  أم اعتبار'،
 شعبنا، وسنتددت بنوة لللي ولن نتهاون مو أدحاا اتزدواجية فد المواغل'.

وغال: 'اللجنة المركزية لحركة فتح ستبنى فد حالة انعناد دا رم وسرتتابو كرل مرا يحردب أوت بر ول، كمرا 
رررزة لنيررادة الحركررة والفدررا ل الفلسررزينية بعررد للرري'، داعيررا كافررة ف ررات شررعبنا أن انرراي اجتماعررات فررد 

 للتحري لحماية مشروعنا الوزند.
من جانبم، غال الشيخ  ن 'حركة حماس تتحمل مسؤولية العمل ارجرامرد بحر  غيرادات فرتح فرد ررزة، 

زم بجروار كرل مرا ترم وأن ما حدب يميل لروة التحريض اللم تمارسم حماس منل أسابيو، وأنهرا لرم تلتر
 اتتفا  عليم فد الناارة من تفاامات بيننا وبينهم'.

وأضال أن اناي جملة من التفاامات مو 'حمراس' لتمكرين الحكومرة مرن بسرز سريزرتها علرى الضرفة 
الغربيررة وغزرراف رررزة، مررن لرريل عنرراوين واضررحة تمامررا لهررا عيغررة أيضررا بمسرر لة عمليررة  عررادة  عمررار 

رحيبا دوليا، ومرؤتمر النراارة الرلم دعرا  ليرم الرر يس محمرود عبراس وحشرد  ليرم غزاف رزة التد تغت ت
كررل المجتمررو الرردولد مررن أجررل المسرراامة الفعليررة والجديررة فررد  عررادة  عمررار رررزة، وأن تكررون حكومررة 
الوفرررا  الررروزند بوابرررة وعنررروان  عرررادة ارعمرررار، ولتكرررريس وتجسررريد حنينرررد للبرررد  الفرررورم ب نهرررا  حالرررة 

 اتننسام'.
ابو الشيخ أنرم فرد مندمرة النضرايا الترد لهرا عيغرة ببسرز سرلزة الحكومرة ارد مسر لة المعرابر، وأنرم وت

جرت اتتفا  مو 'حماس' فد الناارة على أن تكون الحكومة ارد الزررل الموجرود علرى المعرابر برين 
سرا يل.  غزاف رزة وا 

علررى المعررابر، واربنررا  علررى وغررال: 'غلنررا لحمرراس أنررم ت يعنررل أن تكررون الحكومررة الفلسررزينية موجررودة 
حررررواجز للمليشرررريات فررررد النزرررراف، ألن اررررلا تعبيررررر حنينررررد عررررن أنررررم ت يوجررررد  نهررررا  لحالررررة اتننسررررام، 
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فررالمزلوا اررو وجررود السررلزة الوزنيررة الفلسررزينية علررى المعررابر وفررد الوغررت نفسررم رفررو اررله الحررواجز 
 التد تعزد مؤشرات لسيزرة المليشيات فد النزاف'.

جهدا كبيررا فرد ارلا الموضروف، وبردأنا ب دلرال مرواد البنرا   لرى النزراف، واتتفرا  ترم بيننرا وتابو: 'بللنا 
وبررين األمررم المتحرردة والزرررل ارسرررا يلد'، مؤكرردا أنررم 'عنرردما تررم اتتفررا  علررى ذليررة الرغابررة فررد التنفيررل 

اتتفرا  ترم برين ردلال مواد البنا  لنزاف رزة، لم تكن الحكومة فد البداية زرفا فد الا الموضروف، ف
منرردوا األمررم المتحرردة روبرررت سرريرم وغيررادة حركررة حمرراس، وغررد تررم اتتفررا  علررى ا ليررات فررد الرغابررة 
علرى دلررول مررواد البنرا  للنزرراف، ونحررن برردورنا وضرعنا ميحظاتنررا علررى ارله ا ليررة ورفضررنا أن يكررون 

 اناي فيتو  سرا يلد على دلول اله المواد بشكل غازو'.
مو اليروم بعرض األدروات الترد تنرول  ن انراي احتجاجرا شرديدا علرى ذليرة الرغابرة وأضال الشيخ: 'نسر

فرررد  دلرررال مرررواد البنرررا   لرررى غزررراف ررررزة، وأؤكرررد لكرررم أن ا ليرررة ترررم اتتفرررا  عليهرررا برررين سررريرم وغيرررادة 
حمراس'، مشريرا  لرى أن الحرديب ا ن فرد ارلا الموضروف ارو 'وضرو للعدرد فرد دواليرا مسر لة  عرادة 

 . عمار غزاف رزة'
وأكررد الترررزام الحكومررة والنيرررادة، وعلررى رأسرررها الرررر يس محمررود عبررراس، ببررلل كرررل الجهررد ليسرررتمرار فرررد 
عملية  عادة ارعمار، تفتا  لى أن المحراوتت الحاليرة تشركل تهديردا فعليرا وتعزريي حنينيرا مرن جانرا 

 حركة حماس لمس لة  عادة ارعمار.
أكيررر مررن شررهر ونحررن نحرراور كافررة األزرررال فررد رررزة وفيمررا يتعلرر  بالمعررابر، أوضررح الشرريخ 'أنررم منررل 

سررا يل ألن ارلا أيضرا شررز المجتمرو الردولد  ررسال زواغم لإلشررال علرى المعرابر برين غزراف ررزة وا 
ليستمرار فد عملية  عادة ارعمار، لكننا ندزدم بموغل حماس الترد تدرر علرى أن يكرون التمييرل 

ابات والمليشررررريات ت يمكرررررن أن تنبرررررل الحكومرررررة لفدرررررا ل وميليشررررريات علرررررى المعرررررابر، ومنزررررر  العدررررر
 الفلسزينية أن تكون زرفا فيم أو جز ا منم'.

التد ت عيغة للحكومة بها، الترد ترلل أالنرا فرد  4-4وغال: 'زلبنا فد الناارة من حماس  زالة ننزة 
ي، ومنررل رررزة وتمررنعهم مررن الرردلول واللرررود دون العررودة  لررى النررانون والنظررام، ووافنرروا حينهررا علررى للرر

أكير من شهر ونحن نفاوض حماس على ضرورة  زالة ارله الننزرة،  ت أن حمراس مدررة علرى عردم 
 زالتها'، مشيرا  لى أن الا لم يكرن مزلبرا فلسرزينيا فنرز، برل األمرم المتحردة واتتحراد األوروبرد زرالبوا 

رفضررا غازعررا  'حمرراس' رسررميا بضرررورة  زالررة اررله الننزررة،  ت أن 'حمرراس' حتررى اررله السرراعة ترررفض
  زالتها.

وشررردد الشررريخ علرررى أن  عرررادة بنرررا  النزررراف سررريكون فرررو  األرض ت تحتهرررا، و'نحرررن لرررن نكرررون شرررركا  
بالبنررا  تحررت األرض، فمررن حرر  أالنررا فررد النزرراف الررلين مررا زال عشرررات ا تل مررنهم فررد العرررا ، أن 
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حمراس مراجعرة جديرة لمرا تنروم يتم  عادة بنا  منازلهم، وت يحر  ألحرد  عاغرة للري'، وغرال:  لا لرم تجرر 
 بم، فهناي تهديد جدم وفعلد على عملية  عادة ارعمار'.

وكرران المتحرردب باسررم حركررة 'فررتح' أحمررد عسررال اسررتهل المررؤتمر بالت كيررد علررى أن التحررديات تفرررض 
حشد الزاغات وارمكانيات للتددم لها، والوغرول للرل الرر يس محمرود عبراس، مشريرا  لرى أن 'جرنرا 

 داللية يندم لدمة ليحتيل لتنفيل ملززاتم وتحني  أادافم'.  لى معاري
 7/11/1014، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الحمد هللا يؤجل توجهه إلى القطاع: التفجيرات جريمة تستهدف المصالحة .2

. رامد الحمد هللا ، أنها ستنوم بت جيل لااا ر يس الوزرا  دأمسالحكومة،  أعلنت ":رام هللا ر "األيام
رزة، حتى  شعار ألر، وللي  وعدد من وزرا  حكومة التواف  الوزند التد كانت منررا اليوم  لى
بتفجير منازل وممتلكات   جراميةبسبا التزورات األمنية األليرة فد النزاف، "بعد غيام مجموعات 

 عدد من غياديد حركة فتح فد غزاف رزة بعبوات ناسفة".
مجتمعنا الفلسزيند  أدالةبعيد عن  ارجرامد"الا العمل  أنمة فد بيان دحافد الحكو  واعتبرت

وعن مفاايمنا الوزنية، ولزير جدا على دورة النضية الفلسزينية، ويتعارض بشكل مزل  مو 
رزة، ودمو المؤسسات الوزنية   عمار  عادةجهود النيادة الفلسزينية وحكومة الوفا  الوزند فد 

زالة  رنها تم اتلالاا ضمن لزوات حييية  وعلى  الفلسزيندالكاريية على المجتمو  ذيارهاتننسام وا 
 النضية الفلسزينية".

 ارجراميةوغال البيان: تؤكد حكومة الوفا  الوزند على انم وبالررم من محاوتت اله المجموعات 
شعبنا  أبنا تزلعات  لى أن الحكومة ستبنى ررم كل التحديات عند  وارنسانمن ادم الوزن والهوية 

 بالتزاماتها تجاه الموازنين فد ملتلل المحافظات. اريفا من 
8/11/4114، األيام، رام هللا  

 
 : التفجيرات جريمة لضرب االستقرار الداخلي ولن نسمح بعودة الفوضىغزةفي  الداخليةوزارة  .3

البزم التفجيرات التد استهدفت  أدان المتحدب باسم وزارة الداللية واألمن الوزند  ياد الداللية: -رزة
 عددًا من المنازل فد غزاف رزة فجر اليوم الجمعة.

ما جرت "جريمة نكرا  تهدل لضرا اتستنرار الداللد"، مؤكدًا أنم –فد تدريح دحفد  –واعتبر 
"منل اللحظة األولى لوغوف التفجيرات غامت فر  التحني  بزيارة كافة األماكن المستهدفة لجمو األدلة 
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ولفت البزم  لى أن "غيادة الوزارة شكلت لجنة تحني  من كافة األجهزة األمنية  وألل  فادات الشهود".
 الملتدة للوغول على حيييات ما جرت والودول للفاعلين".

وشدد المتحدب باسم وزارة الداللية واألمن الوزند على الوزارة "لن تسمح بعودة الدراعات الداللية 
 نزاف رزة، وستتلل كل ارجرا ات اليزمة لللي".والفوضى والفلتان ل

وأضال: "ستيح  األجهزة األمنية كل من تورز فد اله األعمال ارجرامية حتى يتم تنديمهم 
 للمحاكمة".

1/11/4114، وزارة الداخلية الفلسطينية  
 
 فتح المسؤولية الكاملة عن تفجيرات منازل قياداتيحم ل حماس  ضميريال .4

حّمل الناز  باسم المؤسسة األمنية اللوا  عدنان ضميرم : ترز، أ ل ا، سماروي -رام هللا 
]التفجيرات التد استهدفت منازل غيادات الحركة ارجرامية حماس المسؤولية الكاملة عن التفجيرات »
السيي والمتفجرات الموجودة فد النزاف تلضو رمرة »  ن، وغال [فد غزاف رزة أمسسياراتهم  أو

ن حدوب حماس من ج تفجيرًا فد وغت واحد من دون علمها أمر مستغرا ومستبعد، وما  11هة، وا 
 «.حدب يؤكد وجود عدابات داللها فد النزاف تعمل ضد فتح وغيادتها

عمل ت أليغد وت ديند وت وزند، واو »وأضال أن تفجير مندة مهرجان  حيا  لكرت عرفات 
ل األيام النليلة الماضية ضد النيادة الفلسزينية نتيجة للتحريض اللم مارستم غيادات حماس لي

 «.والر يس محمود عباس بلادة
تنجح، وت لمعركة األغدى  أنغيادات فد حركة حماس ت تريد للمدالحة  أنما جرت يؤكد   نوغال 

  شعال  لى، وتسعى  سرا يلتنتدر، وتتحالل فد شكل مباشر مو حكومة التزّرل اليميند فد  أن
 «.ة يستفيد منها اتحتيل ب لراجم من أزمتم وعزلتم الدوليةفتنة داللي

8/11/4114، الحياة، لندن  
 
 طالب بالكشف عن المتورطينيلتفجيرات اإلرهابية بغزة و يدين االمجلس الوطني  .5

جريمة تفجير ]محافظات ر "األيام"، "وفا": أدان ر يس المجلس الوزند سليم الزعنون، الجريمة البشعة 
منزًت لنيادات فتحاوية فد غزاف رزة، والمندة التد أعدت ليحتفال اللاص ب حيا   11أكير من 

معتبرًا فد بيان دحفد ددر عنم أنها تستهدل [ لكرت استشهاد الر يس ياسر عرفات "أبو عمار"
الوحدة الوزنية، وتضرا كل مباد  وغيم الشعا الفلسزيند، ومحاولة با سة رعادة األمور  لى 
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سام والتشرلم، وتدا فد لانة اتحتيل، لحرل البودلة عن معركة الدفاف عن الندس مربو اتنن
نها  اتحتيل.  عادمة الدولة الفلسزينية وا 

ودعا الزعنون  لى سرعة الكشل عن اؤت  المجرمين ومن ينل للفهم أيا كانت تلي الجهة ونبلاا، 
عرفات التد يحاول البعض تعزيل  مشددًا على أن ما حدب ت يلي  بلكرت الشهيد المؤسس ياسر

 حيا ها، والتد تتزلا من الكل الفلسزيند أن يستحضر معاند ومباد  الشهيد اللم زالما كانت 
 بودلتم فلسزين وحداا.

8/11/4114، األيام، رام هللا  
 
 النائب عاطف عدوان يطالب رامي الحمد هللا باالستقالة فورًا   .6

د هللا ر يس حكومة التواف  باتستنالة فوًرا  لا لم يستزو تنديم زالا نا ا فلسزيند رامد الحم: رزة
فد وغال النا ا عازل عدوان عضو المجلس التشريعد الفلسزيند الفلسزيند. أادال للشعا 

مكتوا لم: " لا كان رامد الحمد هللا عاجًزا عن تحني  أادال الشعا الفلسزيند، وُيبند  تدريح
لسزينية محمود عباس اللم ُيفر  بين أبنا  شعبم، بين ضفاوم لم عملم فد لدمة ر يس السلزة الف

 ام يحرم من كل شد ؛ فعليم اتستنالة فوًرا".و كل الحنو  ورز 
وغال:  .ارعمار" بلعا دور سيئ جًدا فد موضوف  عادة األونرواومن جهة ألرت اتهم عدوان وكالة "

لسزينيين اللين دمرت منازلهم ليل الحرا تعلا دوًرا سيً ا فد تعليا اليج ين الف األونروا" ن 
للسكن ألدحاا البيوت المهدمة كلًيا   يجارات( غدمت لهم األونرواوأضال: "في اد ) على رزة".

وأشار  لى أن كل للي يم فد ظل حديب  وت غامت حتى ا ن ببد  ترميم البيوت المدمرة جز يا".
 .ارنساناألمم المتحدة عن حنو  

1/11/4114، قدس برس  
 
 الرئاسة الفلسطينية: ما يسمى بـ"نقابة الموظفين" جسم غير قانوني .7

الر اسة الفلسزينية اليوم الجمعة حظر ننابة الموظفين العموميين واعتباراا جسما رير  : أعلنترام هللا
  غانوند كونها "لم تنش  ب م مسوغ غانوند على ارزي ".

"بناً  على توديات اللجنة الر اسية بلدوص الوضو  وجا  فد بيان دادر عن ديوان الر اسة انم
النانوند لما يسمى بر 'ننابة العاملين فد الوظيفة العمومية' فند أددرت اللجنة فد حينم 

م( ملكرة غانونية مفاداا ا تد: ) ن ما يسمى بننابة العاملين فد الوظيفة العمومية 14/01/1011)
وغ غانوند على ارزي ، وبالتالد ت وجود لها من الناحية ليست جسمًا غانونيًا، ولم تنش  ب م مس
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النانونية(، وغد اعتمد سيادة األخ الر يس اله الملكرة، وأددر توجيهاتم للجهات لات اتلتداص 
"ولألسل ف ن عدم اتلتزام بما جا  فد للي أدت  لى  وأضال بتنفيل مضمونها كل فيما يلدم".

 نانون وتعزيل مراف  الدولة وارضرار بمدالح الوزن والموازنين".استمرار حالة الللل وملالفة ال
وتابو البيان "وعليم، نؤكد مرة ألرت على وجوا اتلتزام التام بمضمون ما ورد فد الملكرة الر اسية 

 تحت زا لة المسؤولية".
1/11/4114القدس، القدس،   

 
 ظيفة العمومية ونائبهالشرطة الفلسطينية تعتقل زكارنة رئيس نقابة العاملين بالو  .8

تزور جديد فد المعركة الدا رة رحااا بين الحكومات الفلسزينية  سعدت: فدأبو  ر فادمرام هللا 
ت تسمى كللي، اعتنلت الشرزة ن، أو ما كا"ننابة العاملين العموميين"المتعاغبة من جهة، و

، ونا بم معين «فتح واو عضو المجلس اليورم لحركة»الفلسزينية ر يس الننابة بسام زكارنة 
وأتى تنفيل اتعتنال بح  زكارنة وعنساوم، غبل ساعات  عنساوم، بعد ددور ملكرة اعتنال بحنهما.

ننابة العاملين جسما رير غانوند كونها "لم  من ددور بيان عن ديوان الر اسة الفلسزينية، واعتبار
لسلة  ضرابات  بان حكومة سيم وكانت الننابة غد نفلت س تنش  ب م مسوغ غانوند على ارزي ".

فياض، على للفية اننزاف الرواتا أو ت لراا، أو ري  المعيشة، وريراا من األسباا، فيما كان 
ذلر  ضراا األسبوف الفا ت، ضد حكومة رامد الحمد هللا، بسبا ليفات حول اتفاغيات وغعت مو 

عضا ها، حول اعتنال زكارنة أم تدريحات من أ « الننابة»ولم يددر عن  الننابة ولم تنفل.
 وعنساوم، أو التهم التد ستوجم  ليهما.

8/11/4114، القدس العربي، لندن  
 
 أمن السلطة يقمع مسيرة تضامنية مع األقصى في نابلس  .9

(، مسيرة تضامنية مو 11|7غمعت األجهزة األمنية التابعة للسلزة الفلسزينية، اليوم الجمعة ): نابلس
ري، انزلنت من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بدعوة من حركة المسجد األغدى المبا

وأفاد شهود عيان لر "غدس برس"، ب ن غوات من جهاز "مكافحة الشعا"  المناومة ارسيمية "حماس".
التابو للشرزة الفلسزينية اللادة ووحدات من األمن الوزند وعنادر عسكرية باللباس المدند، 

هاجمة مسيرة سلمية فد البلدة النديمة بنابلس وغمعها واتعتدا  بالضرا على عدد غامت مجتمعًة بم
 من المشاركين فيها.

1/11/4114، قدس برس  
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 يطالب الحكومة بعدم إلغاء زيارتها  منازل قيادات فتح بغزة تفجيراتيدين  أبو مرزوق .01

أبو مرزو  وزرا  حكومة  زالا نا ا ر يس المكتا السياسد لحركة حماس د.موسى: رام هللا –رزة 
 التواف  بعدم  لغا  زيارتهم  لى غزاف رزة، المنررة اليوم السبت.

مستنكر ومرفروض،  أمرما جرت من تفجيرات ضد غيادات فتح فد النزاف او  أنمرزو   أبوأكد د.و 
 ".أادافهاغا ي:" يجا أت نحن  للجهات المرتكبة للجريمة 

بتبررادل اتتهامررات، مزالبررا الجهررات الملتدررة بالعمررل لكشررل مرررزو  بعرردم التعجررل  أبرروكمررا وزالررا 
 الجناة.

وعلى المستوت الوزند، غال: "مزلوا لنا  عاجل للنروت والفدرا ل الفلسرزينية، ردانرة الفعرل وتوحيرد 
 المواغل والتضامن مو فتح".

 1/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "لجناة.. وتستنكر اتهامات "فتححماس تدين استهداف منازل فتح وتدعو لمالحقة ا .00

، مررن رررزة، أن حركررة حمرراس دانررت بشرردة 1/11/4114وكالــة الــرأي الفلســطينية ل عــالم، لكرررت 
التفجيرررات الررلم ودررفتم بررر "الحررادب ارجرامررد" التررد اسررتهدفت منررازل غيررادات فررد حركررة "فررتح" بغررزة. 

تردين بشردة الحرادب ارجرامرد وغال الناز  باسم الحركة سامد أبو زارم فرد تدرريح لرم،  ن حمراس 
الرلم اسرتهدل بعرض المنرازل لفرتح فرد رررزة. ودعرا األجهرزة األمنيرة للتحنير  وميحنرة المترورزين فررد 

 الحادب وتنديمهم للعدالة.
، مررن رررزة، اسررتنكر النيررادم فررد حمرراس لليررل 1/11/4114المركــز الفلســطيني ل عــالم، وأضررال 

حركتم عن التفجيرات التد استهدفت منازل غيادات من فرتح.  الحية  لنا  حركة فتح "التهم جزافا" تجاه
وغال الحية فد كلمة لم ليل مهرجان نظم فد مدينة رزة مسا  الجمعة: "فوج نرا بحرادب ألريم ومردان 
بوضو عبوات على أبواا بيوت غيادات  لواننا فد حركرة فرتح"، مشرددا علرى رفرض ارلا الحرادب مرن 

 ول أمامم بمسؤولية.كل الشعا الفلسزيند، داعيا للوغ
وأضال "ت يجوز أن نتلل من الا الحرادب حجرة للرتملص مرن المدرالحة أو حجرة لرتملص الحكومرة 
من مسؤولياتها"، داعيا لكشل المسؤول عن الا الحادب، مضيفا "لمرالا ت نتسرا ل عرن المسرتفيد مرن 

م علررى غدميررم". وتررابو اررله الحرروادب فررد اررلا الوغررت، أليسررت معركررة النرردس التررد أشررغلت العررالم وأوغفترر
"ننررول لفررتح لمررالا  لنررا  الررتهم جزافررا ومررالا ستسررتفيد حمرراس مررن أن تضررو عبرروات علررى أبررواا البيرروت، 
فحمررراس وغسرررامها المظفرررر الرررلم ألا  اتحرررتيل كرررل درررنول العرررلاا ت تلتفرررد للرررل عبررروة انرررا أو 
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فرات لمنعنراه، لكرن الرر يس وشدد الحية على أننا لو لم نش  أن ينام مهرجان للر يس الراحل عر  اناي".
عرفات ليس شلًدا عاديا برل ارو رمرز مرن رمروز الشرعا. وأضرال "ننرول رلواننرا فرد فرتح  لا كران 
شررارات أعزواررا رلواننررا فررد األجهررزة األمنيررة التررد عملررت منررل منتدررل الليررل لكشررل  معكررم أسررما  وا 

ادم بحمراس غرا ي " لا كران المتورزين، ت لنلتفد للل الحوادب للتهرا من المدالحة". وأردل النير
عيمة استفهام على الفراعلين". وشردد  100يمن المدالحة التهرا من المدالح فمن حننا أن نضو 

على ضرورة  غامة مهرجان الر يس الراحل ياسر عرفات بغزة، والحفاظ عليرم "حترى ت نعزرد اللريعرة 
 دتنا فتعالوا نحييها".ألحد أنم يمكن أن يضرا وحدتنا، ف لا كان ررض الفاعلين ضرا وح

 
 القوى والفصائل تستنكر التفجيرات ضد قيادات فتح ومنصة مهرجان عرفات في غزة .02

محافظات ر "األيام"، "وفا": أدانت فدرا ل منظمرة التحريرر والنروت الوزنيرة والفعاليرات الشرعبية والعديرد 
غزاف رزة، والمندة التد منزًت لنيادات فتحاوية فد  11من المؤسسات بشدة جريمة تفجير أكير من 

أعرردت ليحتفررال اللرراص ب حيررا  لكرررت استشررهاد الرررر يس ياسررر عرفررات "أبررو عمررار" مزالبررة بكشرررل 
 المعتدين وتنديمهم للعدالة.

 
 "الشعبية" 

فنررد اعتبرررت الجبهررة الشررعبية أن اررله اتعترردا  اللزيررر يعررد تزررورًا لزيرررًا يمكررن أن ينررود  لررى انررزت  
 بعيد عن الدراف الر يس مو اتحتيل.الوضو الداللد فد دراف 

ودعت "الشعبية"، فد بيان، جميو النوت  لى تحّمل مسرؤولياتها فرد التدردم لهرله األعمرال ارجراميرة 
بوحدة الموغل، وغزرو الزرير  علرى األاردال الكامنرة مرن ورا هرا ومنهرا  فشرال جهرود  نهرا  اتننسرام، 

شررررغال السرررراحة الفلسررررزينية عررررن مناومررررة مشرررراريو  اتحررررتيل التررررد تتسررررارف فررررد النرررردس واألراضررررد وا 
 الفلسزينية كافة.

وزالبت األجهزة األمنية وبمتابعة حكومة الوفا  الوزند بالكشل عن مرتكبد اله الجريمرة وتنرديمهم 
لتحنيررر  للعدالرررة، وتحّمرررل مسرررؤولياتها فرررد وضرررو حررردا ألم مجموعرررات أو تيرررارات تعتمرررد العنرررل زرينرررًا 

 راياتها، أو لفرض رؤيتها.
 

 "النضال الشعبي"
كما أدانت جبهة النضال الشعبد التفجيررات، وودرل النراز  ارعيمرد باسرمها فرد غزراف ررزة أنرور 
جمعة التفجيرات بالعمليات الجبانة والمشبواة التد تستهدل شر  الدرل الفلسرزيند، وتلريرا جهرود 
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ف ويررة ضررينة، ولدمررة الوحرردة الوزنيررة، وتعزيررز وتكررريس اتننسررام، لدمررة لمدررالح وحسررابات حزبيررة و 
 ألجندات لارجية ت تمت للشعا الفلسزيند وغضيتم الوزنية بدلة.

وزالبررت الجبهررة حركررة حمرراس بتمكررين حكومررة التوافرر  مررن النيررام بواجباتهررا والتزاماتهررا، وتمكررين وزيررر 
مران الداللية من النيام بمهامم وتولد المتابعة ارشررال علرى عمرل األجهرزة األمنيرة لتروفير األمرن واأل

 لجميو الموازنين، والنضا  على الفوضى والفلتان األمند.
فيما ودل الناز  ارعيمد باسم جبهة النضال الشعبد فرد غزراف ررزة أنرور جمعرة تلري التفجيررات 
بالعمليات "الجبانة والمشبواة" التد تستهدل ش  الدل الفلسزيند، وتلريا جهود الوحدة الوزنية، 

فشررال حكومررة التوافرر  الررو  زند، وتعزيررز وتكررريس اتننسررام، لدمررة لمدررالح وحسررابات حزبيررة وف ويررة وا 
 ضينة، ولدمة ألجندات لارجية.

 
 حزب الشعب

كما أدان حزا الشعا بشدة اله التفجيرات، وغالت  نها ت تد فد سيا  األعمال ارجرامية التد تميل 
لدالليررة، كمررا تعزررل مسرريرة ننلررة لزيرررة تمررس وحرردة الشررعا الفلسررزيند، وتهرردد العيغررات الفلسررزينية ا

عادة اعمار ما دمره اتحتيل فد عدوانم األلير.  نها   اتننسام وا 
وحرررلر الحرررزا مرررن أن ميرررل ارررله التفجيررررات تهررردل لحررررل المعركرررة الحنينيرررة عرررن المشرررروف الررروزند، 

 يمكن تبرير اله األعمال مهما كانت دوافعها بح  المناضلين فد حركة فتح. تمشددا على أنم 
 
 لديمقراطية""ا

وزالبرت الجبهررة الديمنرازيررة فررد تدررريح دررحافد األجهررزة المعنيررة بحفررظ األمررن فررد رررزة برر ن تتحمررل 
مسررؤوليتها وان تضررو حرردا لهررله األعمررال ارجراميررة والعمررل علررى سرررعة الكشررل عررن الجنرراة وتنررديمهم 

 للعدالة.
تلرردم توحيررد الجهررود للكرررل وأضررافت الجبهررة أن اررله األعمررال تضررر بالعيغررات الوزنيررة الدالليررة وت 

الفلسررررزيند لمواجهررررة التحررررديات التررررد يواجههررررا شررررعبنا ولادررررة محرررراوتت اتحررررتيل تكررررريس معانرررراة 
 الموازنين وتعزيل  عادة ارعمار واستمرار اتستيزان وتهويد المندسات.

ة تنردم كما أدانت جبهة التحرير الفلسزينية اله التفجيرات، مؤكدة أن من ينفون ورا اا جهات مشبوا
جرامرررم ضرررد شرررعبنا ومندسررراتنا  اللدمرررة المجانيرررة ليحرررتيل الرررلم يسرررتبيح أرضرررنا ويوادرررل عدوانرررم وا 

 ارسيمية والمسيحية.
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وغالت الجبهة فد بيان  ن تنفيل اله األعمال الجبانة يهدل فد الا الوغت، للتلريا على حركة فتح 
يراتهم رحيرا  الرلكرت العاشررة تستشرهاد ومنو غادتها وكوادراا وأبنا ها فد النزراف مرن اسرتكمال تحضر

الررر يس الراحررل ياسررر عرفررات، وحرمرران شررعبنا مررن اتحتفررا  بهررله المناسرربة الوزنيررة المجيرردة والعزيررزة 
 على غلوا أبنا م الدامدين المكافحين من اجل حريتهم وحرية أرضهم.

ف ررزة، علرى اسرتنكاراا فد ارزار، شددت النوت الوزنية وارسيمية فد اجتمراف عاجرل لهرا فرد غزرا
الشررديد للهجمررات ارراابيررة، وأكرردت فررد بيرران دررحفد فررد لتررام اجتماعهررا  دانتهررا الشررديدة لهررلا العمررل 

 ارجرامد، مزالبة األجهزة األمنية بسرعة الكشل عن منفليها وتنديمهم للعدالة.
تحنيرر  وضررمان وفرد اررلا السرريا  غررررت النرروت تشركيل لجنررة وزنيررة مررن بررين أعضرا ها لمتابعررة سررير ال

ميحنة ومحاكمة منفليها، موضحة أن الهدل األساسد من ورا  اله الجريمة او غزرو الزرير  أمرام 
جهود المدالحة، واستعادة الوحدة الوزنية وحرل البودلة عن مناومة الهجمة المسعورة بحر  مدينرة 

 الندس والمندسات وأالنا الدامدين فيها.
لجميررو مسررؤولياتم الوزنيررة فررد محادرررة تررداعيات وذيررار اررله وشررددت النرروت علررى ضرررورة أن يتحمررل ا

 األعمال ارجرامية ومنو تداوراا وانزتغها، مؤكدة على ترحيبها بندوم حكومة التواف   لى غزاف رزة.
وغرررال البيررران: وأكررردت النررروت دعمهرررا لإللررروة فرررد حركرررة فرررتح بموادرررلة التحضررريرات والترتيبرررات رغامرررة 

و ضررررورة غيرررام األجهرررزة األمنيرررة بتررروفير كرررل التررردابير اليزمرررة لحمايرررة مهرجررران الشرررهيد أبرررو عمرررار مررر
 اتحتفال.

 
 "المقاومة الشعبية"

كما أدانت حركة المناومة الشعبية فد فلسزين التفجيرات التد استهدفت منازل ومنرات غيادات حركرة 
سراحة الكتيبرة،  فتح فد رزة وتفجير مندة اتحتفال برلكرت الرر يس الراحرل ياسرر عرفرات المنرررة فرد

 داعية األجهزة األمنية فد النزاف  لى التحني  فد الحادية وميحنة المتزورين وتنديمهم للعدالة.
 

 "المبادرة الوطنية"
يسرررتهدل  ارجرامررردواسرررتنكرت حركرررة المبرررادرة الوزنيرررة التفجيررررات ارراابيرررة واعتبررررت أن ارررلا العمرررل 

فررد  ارسرررافدا  الشررعا الفلسررزيند، ويؤكررد ضرررورة المررس بالوحرردة الوزنيررة وت يلرردم  ت مدررلحة أعرر
 أجروا تعكيرر   لرىتشكيل غيرادة وزنيرة موحردة لوضرو حرد لمحراوتت العبرب بالسراحة الدالليرة والهادفرة 

 المدالحة الوزنية.
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فررررد تشرررركيل لجنررررة تحنيرررر  فوريررررة للكشررررل عررررن الفرررراعلين  بارسرررررافوزالبررررت حركررررة المبررررادرة الوزنيررررة 
 الشعا الفلسزيند. أمامم ومعاغبتهم وتعرية دوافعه

 
 هيئة العمل الوطني 

كمررا اسررتنكرت اي ررة العمررل الرروزند اررله التفجيرررات ارجراميررة، مؤكرردة أنهررا تميررل تزررورًا لزيرررًا يلنررد 
 بظيلم سلبا على الوضو الداللد.

ودعت الهي ة فرد بيران لهرا جميرو النروت  لرى تحّمرل مسرؤولياتها فرد التدردم لهرله األعمرال ارجراميرة 
حرردة الموغررل، وغزررو الزريرر  علررى األارردال الكامنررة مررن ورا هررا ومنهررا  فشررال جهررود  نهررا  اتننسررام بو 

شررررغال السرررراحة الفلسررررزينية عررررن مناومررررة مشرررراريو اتحررررتيل التررررد تتسررررارف فررررد النرررردس واألراضررررد  وا 
 الفلسزينية كافة.

ان الرر يس الراحرل ند كافرة بالمشراركة بفعاليرة رنجراي مهرجريسرزلكما حيت الهي ة جمااير الشرعا الف
األعمرررى، مزالبرررة بالوغرررت لاترررم بسررررعة التحرررري  اررارررااياسررر عرفرررات باعتبرررار للررري يميرررل ردا علرررى 

 والكشل عن مرتكبد اله الجريمة وتنديمهم للعدالة.

 8/11/4114، األيام، رام هللا

 
 مستمرة تحضيرات مهرجان عرفات في غزةأبو النجا: إبراهيم  .03

ادم فد حركة فتح  براايم أبو النجا لر "الحياة الجديدة"، أن المجررمين الرلين أوضح الني: رام هللا –رزة 
غررراموا برررالتفجيرات تركررروا رسرررا ل لمرررن اسرررتهدفوام مرررن غيرررادات الحركرررة موغعرررة باسرررم الدولرررة ارسررريمية، 

 الجارم، واتهموام بالكفر. 11/11وحلروام من اللرود من منازلهم غبل تاريخ 
يررد تمسرري الشررارف الفلسررزيند والتفافررم حررول الشرررعية الفلسررزينية وحنهررم فررد اررله التفجيرررات تز  أنوأكررد 

 من الشهر الجارم. 11/11يعند فد  أنزمان ومكان المهرجان اللم من المنرر 
مهرجرران ياسررر عرفررات فررد رررزة فررد  وأوضررح، انررم وررررم التفجيرررات لررم يزرررأ أم تغييررر علررى ترتيبررات

ارس األمرر، لادرة وان انراي لجنرة تحنير  فرد الحرادب ما لم يلرد موغل ذلر بعرد ترد لكرت وفاتم،
 من غبل األجهزة األمنية. وزالا الحكومة باستددار موغل من اله النضية األمنية اللزيرة.

وفد نفرس السريا ، اسرتنكرت الهي رة النياديرة العليرا لحركرة فرتح فرد غزراف ررزة مرا تعرضرت لرم غيرادات 
، مؤكدة أنها تشكل سابنة لزيرة لارجرة عرن غريم شرعبنا الحركة وكوادراا فد غزاف رزة من اعتدا ات

 ومستهجنة ومرفوضة وت يمكن السكوت تجااها".
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وغالرت الحركررة فررد بيرران أدردرتم دا رررة ارعرريم والينافررة بالهي ررة النياديرة العليررا وودررل "الحيرراة الجديرردة 
لرن تسرمح بالمسراس نسلة منرم  ن حركرة فرتح كمرا أنهرا ت تنبرل المسراس بر م مروازن فلسرزيند ف نهرا 

 بنياداتها وكوادراا وأبنا ها".
وأضررافت: ت يعنررل أن توجررم رسررا ل التهديررد لنيررادات وكرروادر الحركررة والنيررام بتفجيررر بوابررات منررازلهم 

 وممتلكاتهم وترويو ا منين بتفجيرات ازت أركان محافظتد رزة والشمال".
 1/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تخدم االحتالل منازل قيادات "فتح" في غزة ت: تفجيرا"الجهاد" .04

حررلرت حركررة الجهرراد ارسرريمد مررن مرروتت لزيرررة للوضررو الررداللد فررد ظررل العبررب : رام هللا –رررزة 
بالسرراحة الدالليرررة وتعرررريض وحرردة وتماسررري النررروت والمجتمررو للتدررردف. مؤكررردة علررى  دانتهرررا ورفضرررها 

 للتفجيرات.
لوحررردة الوزنيرررة واتسرررتمرار فرررد المدرررالحة والمضرررد فرررد ودعرررت الحركرررة الكرررل الفلسرررزيند للتمسررري با

 مسيرة الجهاد وتوجيم كل الزاغات الشعبية لحشداا فد معركة الدفاف عن الندس.
وغررال المتحرردب باسررم حركررة الجهرراد ارسرريمد داود شررهاا فررد تدررريحات دررحافية:  ن توغيررت اررله 

سريين وحمايرة المسرجد األغدرى يضرو التفجيرات الرلم يترزامن مرو دعروات الغضرا  سرنادا ألالنرا المند
أن مرن غراموا بهرلا الفعرل ارجرامرد ينردمون لدمرة كبيررة للعردو  عيمات استفهام لزيرة جردا. مضريفا:

 ارسرا يلد.
 1/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حكومة الوفاق ومنع تخليد ذكرى أبو عمار إلنهاءالزعارير: التفجيرات في غزة فتحي  .05

ال فهمد الزعارير نا ا أمين سرر المجلرس اليرورم فرد حركرة فرتح،  ن التفجيررات فرد غزراف غ: رام هللا
بغيضررة ومريضررة، غدررد ملززواررا وفاعلوارا الضررغز رسررناز حكومررة التوافرر  أو  جباراررا  رسررالةررزة 

لغا  مهرجان تلليد لكرت استشهاد النا د المؤسرس ياسرر  على ارغرار بما يتنافى والعمل المؤسسد، وا 
ت، تحسبا من الحضور الجماايرم ألالنا فد غزاف رزة، اللم ُيتوغو أن يكون جارفا واا ي، ت عرفا

غرردرة لهررم بتنبلررم، ألنررم يكشررل انحسررارام. مضرريفا اررله التفجيرررات لررن تحنرر  أيررًا مررن أارردافها، وعزيمررة 
 الفتحاويين فد غوة وتدلا.

ة يابتررة وت يلغيهررا ارنكررار، مؤكرردا أن وأكررد الزعررارير، أن مسررؤولية حركررة حمرراس التنديريررة واتعتباريرر
موجة من التدريحات والتعلينات والفعاليات التحريضية والمناو رة للسرلزة الشررعية ور يسرها، ولمكانرة 
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أبررو عمررار والوفررا  لررم، غررد سرربنت التفجيرررات دون أن يكررون انرراي موغررل مررن راشررد متعنررل مررن حركررة 
يغررة بهررله الجريمررة اررد مسررؤولية تتحملهررا حمرراس. واسررتزرد موضررحا،  ن النرربض علررى كررل مررن لررم ع

حماس، وعلى جميو فدا ل العمل الوزند رفض التفجيررات وأاردافها واسرتنكاراا وبرلل الجهرد الكرافد 
 لفضح كل من لم عيغة بها ملززا أم فاعي.

واعتبر الزعارير، أن الرزد باسرم داعرل فرد ارله الفظرا و، منرامرة سياسرية وعبييرة، تعكرس مردت العبرب 
لوضو الداللد الفلسرزيند الرلم درد عليرم الربعض مرن سرنوات، باسرتلدام يافزرات وأسرما  لنروت فد ا

متزرفة، لكنها حيلة سليفة، ونعلم حنينتها منل اعتماد اله األفعال فد رزة وما جاورارا، مشرددا علرى 
 ضرورة وغل اله المهازل بشكل وزند جامو.

 1/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 " وتعلن فتح باب االنتساب لمخيمات عسكريةالجيش الشعبي"تخر ج الفوج األول من  "القسام" .06

كتا ا الشهيد عز الدين النسام ، أن شمال رزة، من 1/11/4114المركز الفلسطيني ل عالم، لكر 
الجمعررة الفررود األول مررن "الجرريل  ]أمررس[ الجنرراي العسرركرم لحركررة حمرراس بشررمال غزرراف رررزة لّرجررت

 نوان: "فود فوارس التحرير".الشعبد" تحت ع
شاا من أمام منبرة الفالوجا  لى ساحة مسرجد  1100وانزلنت التشكييت العسكرية التد شاري فيها 

 الللفا  الراشدين بمليم جباليا، واستعرضت فنوًنا عسكرية ملتلفة.
 وشاركت غيادات من حركة "حماس" والم ات من األاالد فد اتحتفال األول من نوعم.

ن النيادم فد حركة حماس شمال النزاف محمد أبو عسكر عن فتح باا التسجيل للشباا وكبار وأعل
عررررام، لررريل األيررررام المنبلرررة، بعررررد انتهرررا  تلررررريو الفرررود األول اللرررراص  10الرررر السرررن لمررررن ارررو فررررو  

 باألشبال.
النيرادم فرد حركرة "حمرراس" ، أن األناضرول، عرن 1/11/4114، فلسـطين أون اليـن وأضرال موغرو

حفرل:  ن "ارؤت  الفتيرة الرلين يشراركون فرد مليماتنرا ارم مرن سرنراان اللريل  غرال د أبرو عسركر،محمر
 عليهم فد تحرير فلسزين والمندسات واألسرت من السجون ارسرا يلية".

سرنة لينتسرربوا  10وأضرال أبرو عسركر أنرم "سريتم فرتح براا التسرجيل للشرباا الرلين تزيرد أعمرارام عرن 
 المبين".  لى مليمات فوارس الفتح

ومضررى غررا ي  ن "اررله الف ررة يرر تد تلريجهررا فررد الوغررت الررلم يتعرررض فيررم األغدررى ألشررد الهجمررات 
غسراوة. نحررن علررى ينرين برر ن معركررة الفدرل ذتيررة ومعركررة التحريرر غادمررة، وأن اللنررا  مرو عرردونا وجهررا 

 لوجم أدبح وشيكا".
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الشرعا الفلسرزيند  ضرد)"(  سررا يل واستنكر ما ودفم برر"الدمت العربرد" علرى "الجررا م الترد ترتكبهرا
 فد مدينة الندس ومدن الضفة الغربية.

وتللررل حفررل التتررام المليمررات، الررلم نظررم فررد بلرردة جباليررا شررمالد غزرراف رررزة بمشرراركة مسررلحين مررن 
كتا رررا النسرررام الجنررراي المسرررلح لحركرررة "حمررراس"، تررردريبات علرررى تفكيررري أنرررواف مرررن األسرررلحة اللفيفرررة، 

لفتية الفلسزينيين اللين كانوا يحملرون نمرالد لشربية ألسرلحة لفيفرة ويرتردون ومسيرة عسكرية لم ات ا
 ميبس عسكرية.

وكانت النسام، أعلنت فرد وغرت سراب  مرن الشرهر الماضرد، فتحهرا براا التجنيرد فرد درفوفها للشرباا 
 الفلسزينيين فد غزاف رزة.

 
 القسام: جاهزون ألي مواجهة جديدة ونعد األسرى بتحريرهمكتائب  .07

حمراس، لألسررت فرد سرجون اتحرتيل بتحريررام  تعهدت "كتا ا النسام"، اللراف العسكرم لحركة: رزة
 من ليل دفنة تبادل جديدة.

وأكدت الكتا ا على لسران متحردب باسرمها لريل مهرجران أغامترم حركرة "حمراس" فرد حرد الشرجاعية 
ازيررة لكررل اتحتمرراتت ألم (، أن مناتليهررا علررى أتررم الجا11|7شررر  مدينررة رررزة مسررا  اليرروم الجمعررة )
 مواجهة جديدة مو اتحتيل الدهيوند.

وغال: "نحن فد كتا ا النسام على أترم الجهوزيرة للتدردم ألم عردوان يفررض علرى غزراف ررزة، ولرن 
 تتوانى لحظة واحدة عن اريناف بجنود اتحتيل، على ررار ما تفعلم فد كل مواجهة".

ى تحرر جميو األسرت فد سجون اتحتيل، وغالت موجهة وشددت الكتا ا على أنها لن تستكين حت
 كلمة لهم: "نعدكم بدفنة يانية لنحرركم من سجون اتحتيل".

والترد  علرى ررزةلريل العردوان األليرر  النلبة فيهراوأشارت  لى العمليات النوعية التد نفلتها وحدات 
 ذرون.أوغعت عشرات النتلى فد دفول جنود اتحتيل وأسر الجندم شاؤول 

وأضررررافت: " ّن الكتا ررررا نفررررلت عمليررررات نوعيررررة لرررريل اررررله الملحمررررة، أربكررررت مررررن حسررررابات المحتررررل 
 وغياداتم".

وأشادت الكتا ا بعمليات المناومة فد مدينة النردس المحتلرة، مؤكردة أنهرا لرن تغفرو عينهرا عمرا يجررم 
 بالندس المحتلة واستمرار اتنتهاكات الدهيونية بح  األغدى.

 1/11/4114، طيني ل عالمالمركز الفلس

 

 األقصى المسجد تحذر االحتالل من استمرار انتهاك الفلسطينية الفصائل .08
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أدانرررت فدرررا ل المناومرررة الفلسرررزينية اتعتررردا ات الدرررهيونية والهجمرررة الشرسرررة علرررى المسرررجد : ررررزة
 األغدى المباري واتغتحامات المتكررة لباحات المسجد.

الجمعرة، ودرل "المركرز الفلسرزيند لإلعريم" نسرلة منرم "العردو وحلرت الفدرا ل فرد بيران لهرا مسرا  
 للمسجد وبعداا تنسيم مكاند". زمندمن استغيلم محاولة ارتيال الحالام لفرض أمر واغو بتنسيم 

وابرتهم والردفاف  48كما حيت الفدا ل العمل المناوم ألبنا  شعبنا فد الندس واألراضد المحتلة عرام 
دت بالعمليرات البزولرة الترد أربكرت العردو وأكردت أن شرعبنا لرم يبلرل عرن عن المسجد األغدى، وأشا
 الدفاف عن الندس واألغدى.

وزالبرررت جامعرررة الررردول العربيرررة وارسررريمية واألمرررم المتحررردة باتلرررال  جررررا ات سرررريعة لحمايرررة المسرررجد 
 األغدى المباري من اله اتعتدا ات.

 1/11/4114، المركز الفلسطيني ل عالم

 

 ظيم "داعش" يتبنى تفجيرات منازل فتح بغزة والمقدسي ينفي تورط "السلفية"بيان لتن .09
أيررارت التفجيرررات التررد اسررتهدفت عررددًا مررن منررازل غيررادات بررارزة فررد حركررة فررتح، : جهرراد أبررو مدررزفى

بارضافة  لى مندة مهرجان  حيا  لكرت ارتيال الر يس الراحرل ياسرر عرفرات فرد غزراف ررّزة، فجرر 
اتهرام مبهمرة  لرى  أدرابو أشرارتتهامات والتسراؤتت حرول الزررل المتروّرز، فيمرا أمس، موجة من ات

، وللرري بعررد العيرور علررى بيانررات موّغعررة مررن «داعررل»ررر « الدولررة ارسرريمّية فررد العرررا  والشرام»تنظريم 
 التد وغعت فيها الهجمات. األماكنالتنظيم فد 

ار اللغرز حرول مرا جررت، ت سرّيما أنهرا المرّرة ، أير«داعرل»البيان اللم ُعير عليرم، والموغّرو مرن تنظريم 
مسرؤوليتم عرن تفجيررات فرد غزراف ررّزة، كمرا أن البيران ارّدد غيرادات « داعرل»األولى التد ُيعلرن فيهرا 

من حركة فتح فد النزاف فد حال اللرود من منازلها حّتى منتدل تشرين الياند الحالد. وبحسرا 
حررّلر مررن  غامررة التجّمعررات اتحتفاليررة فررد غزرراف رررزة، والتررد يُ « الدولررة ارسرريمّية»البيرران، فرر ن تنظرريم 

 تتزامن مو لكرت رحيل الر يس ياسر عرفات.
فد « جهادية»أبو المعتدم المندسد، نفى توّرز أم جهة سلفّية « الجهادية»لكن النيادم فد السلفية 

أعرراد التسرراؤتت  لررى  ، مررا«كررالا»اررله التفجيرررات، معتبرررًا أن البيرران الررلم ُوجررد فررد مكرران التفجيرررات 
 مربعها األّول.

ويعتنررد بعرررض المحللررين السياسرررّيين أن الدررراعات الفتحاوّيرررة الداللّيرررة تبرررز كعامرررل أساسررد فرررد ارررله 
التفجيرات التد وغعت بعد ساعات غليلة من الشرجار الرلم انردلو برين عنادرر فتحاوّيرة محسروبة علرى 

يررادم المفدررول مررن الحركررة محمررد دحررين فررد الررر يس الفلسررزيند محمررود عّبرراس، وألرررت منادرررة للن
 جامعة األزار فد رّزة، عشية احتفال لتكريم لوم الشهدا .
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ارد محاولرة لتضرليل الررأم « داعرل»ويرت المحللون أن الفاعل واحد، وما ددر من بيان نسا  لرى 
 ن.العام، ونسا العملّية للتنظيم اللم لم ييبت وجوده ونشازم فعلّيًا فد النزاف حّتى ا 

، أن ليفات حادة نشبت دالرل الحركرة لريل األّيرام «السفير»وتؤّكد مدادر لادة فد حركة فتح لر
األليرة حول  غامة مهرجران لكررت استشرهاد عرفرات، وتبررز ارله الليفرات بشركل أساسرد برين كروادر 

 تابعة لدحين، وألرت لعّباس.
غول للرل ارله التفجيررات، وافتعالهرا فد الا السيا ، تتهم بعض األزرال األلرت حركة حماس برالو 

مررن أجررل  فسرراد  غامررة المهرجرران الترر بيند، لدودررًا أن بعررض عنادررر حركررة حمرراس أزلنرروا مررؤلرًا 
حملررة تسررعى  لررى منررو  غامررة المهرجرران فررد رررّزة، علررى ررررار منررو أجهررزة السررلزة  غامررة المهرجانررات 

 والفعالّيات اللادة بحماس فد الضّفة الغربّية.
للجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، حركرة حمراس المسرؤولية، بدرفتها المسرؤولة وحّمل عضو ا

علرى حركرة حمراس أن تعلرن عرن مرتكبرد الجررا م، »عن أمن النزاف حتى الساعة. وغال محيسرن  ن 
الكرل يعلرم أن منرازل غيرادات فرتح فرد ررزة تلضرو لرغابرة مرن غبرل »، مشريرًا  لرى أن «وتنديمهم للعدالرة

 «.أجهزة حماس
ت يوجرد مرا »، مشّددًا على أنم «لن نستب  األمور ولن نتهم أحداً »وأوضح عضو اللجنة المركزية أن 

 «.ُيسّمى داعل فد رزة وت فلسزين، واله بيانات تهدل  لى ضرا النسيو اتجتماعد الفلسزيند
 8/11/4114، السفير، بيروت

 
 وهي ليست مستوطنة عاصمتنانتنياهو: القدس  .21

وادل نتنيااو تدريحاتم التحريضية حيب زعم مجددا ان الندس اد : وكاتت –يدة الحياة الجد
 رافضا أم حديب ب ن عمليات البنا  فد المدينة اد بنا  استيزاند.   سرا يلعادمة دولة 

وغال نتنيااو لدت لنا م وزيرة لارجية اتتحاد األوروبد فيديريكا موريريند فد مكتبم فد مدينة 
ر البنا  فد الندس كح  زبيعد، والجميو يدري ب ن األحيا  والتجمعات التد يسكنها الندس: "استمرا

 فد أم حل سياسد غادم" حسا غولم. ارسرا يليةاليهود ستبنى تحت السيزرة 
: "أرفض اتدعا  ان البنا  اتستيزاند فد اله المستوزنة أو تلي او السبا فد فشل وأضال

ان فشل عملية السيم يكمن فد رفض اتعترال   لى، مشيرا حلول"  لىعملية السيم والتودل 
. واتهم نتنيااو مجددا الر يس محمود عباس بر "التحريض على العنل"  سرا يلبوجود وغيام دولة 

 حسا تعبيره.
 8/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ما يتصل بالحرم المقدسيبكل  "تصريحات معتدلة"التقيد بـبونواب  وزراءريفلين ونتنياهو يطالبان  .20

أن  كشفت دحيفة "اورتس" ارسرا يلية، أن براوم جرايسد، عن 8/11/4114، الغد، عم انلكرت 
نتنيااو، غد شرعا فد اليومين الماضيين، بنيامين الر يس ارسرا يلد رؤوفين رفلين، ور يس الوزرا  

حزبد "الليكود" و"البيت  ب جرا  اتداتت شلدية مو وزرا  ونواا وزرا  وأعضا  كنيست، من
اليهودم"، حزا المستوزنين، ودعواام، للكل عن  زي  تدريحات اتستفزاز والحب على توجم 

 اليهود  لى الحرم.
وغال اورتس"،  ن مكالمات رفلين ونتنيااو "غد جا ت مكالمات التهد ة فد ضو  األزمة اللزيرة مو 

 األردن والسلزة الفلسزينية على للفية الوضو".
أن تدلل نتنيااو جا  مت لرا، "فالفهم ب ن التوتر حول الحرم سينتنل  لى   لىوتابعت "اورتس" مشيرة 

عنل أوسو بات غا ما منل أكير من سنة، فمن شاري فد اتجتماعات الحساسة التد بحيت فد للي 
تلبارات ينول  ن نتنيااو ووزرا ه وغادة جهاز األمن تلنوا من ضباز اتس األليرةفد السنوات 

الملتلفة، المرة تلو األلرت تحليرات شفوية ولزية، من أن فد الحرم تزور لزر. وعزت التنارير 
اتستلبارية للي  لى اللليز الضار من اتستفزازات من جانا وزرا  ونواا من اليمين،  لى جانا 

 سرا يل"  نبل من سلسلة محافل فد الجانا الفلسزيند: السلزة، حماس والحركة ارسيمية فد
 حسا تعبير الدحيفة.

سلسلة  يانتنيااو وريفلين، أجر ، أن وديو عواودة، عن 8/11/4114القدس العربي، لندن، وأضافت 
من المحاديات الهاتفية مو وزرا  وأعضا  كنيست من ات تيل الحكومد، بضمنهم ميرم ريغيل 

 يتدل بالحرم المندسد.بكل ما  "تدريحات معتدلة"وأورم أر يل، وزلبوا منهم التنيد بر
 
 واالنتخابات قريبة يتصدعليبرمان: االئتالف  .22

مو بد  الدورة الشتوية للكنيست ارسرا يلية، افتتح األسبوف الياند بعد عوادل  :الندس المحتلة
وأزمات عدفت بنوابم وسياسييم، لادة مو الفشل األمند لنوات اتحتيل فد الندس، بدأ رؤسا  

 سرا يلية محاديات للل الكواليس تحضيرا لما سي تد.األحزاا والكتل ار
ور يس حزا "اسرا يل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اللم كان أام حليل  ارسرا يلدوغال وزير اللارجية 

بنيامين نتنيااو وأحد أام مركبات ات تيل الحكومد الحالد، فد  حدت  ارسرا يلدلر يس الوزرا  
ومد الحالد متددف ولن يدمد لفترة زويلة، وأنم يرت اتنتلابات غريبة المحاديات  ن ات تيل الحك

 .1011جدا فد العام المنبل،  ما فد نيسان أو أيار، وأغدى موعد او حزيران 
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" العبرم على لسان أحد أعضا  الكنيست اللين تحدب معهم ليبرمان، أن معظم nrgوكشل موغو "
من مرة موضوف  أكيرات تيل الحالد، وأنم أعاد محادية ليبرمان تمحورت حول التددعات فد 

عدم دمود ات تيل لفترة زويلة. وغال عضو الكنيست اللم لم يكشل عن اسمم: "ليبرمان منتنو 
أن ر يس نتنيااو غرر حل ات تيل فد األشهر النريبة واتحتكام  لى دنادي  اتغتراف مو نهاية 

 يراتم".الربيو، أم فد أيار على األرلا حسا تند
 8/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 سياسيين فاسدينوهناك  هي صراع على صورتها "إسرائيل"مناهضة الفساد في ليفني:  .23

اللم أنهى أعمالم فد  "اتغتداد والمجتمو السنوم"وديو عواودة: حلر مؤتمر غيسارية  -النادرة 
 حيفا أمس من تفشد الفساد فد  سرا يل.

اكمة ر يس الحكومة الساب   يهود أولمرت المتورز بنضايا فساد لزيرة أكدت وزيرة وتزامنا مو مح
النضا  تسيبد ليفند فد المؤتمر أن الحكومة تتجم رلزام الوزرا  بنواعد المييا  األليغد الجديد من 

 «.رير الجديرين لن يبنوا بيننا»أجل مكافحة الفساد فد  سرا يل، موضحة أن 
منااضة الفساد فد  سرا يل اد دراف على دورتها. وغالت  ن اناي سياسيين  واعتبرت ليفند أن

ن النانون اللم يحاول معاغبتهم رير كال.  فاسدين وا 
واكد مراغا الدولة يوسل شبيرا اللم شاري فد المؤتمر، أن الفساد رير الجنا د يضر او ا لر 

 بينة الجمهور بالنظام الحاكم.
مشكلة غاسية رسرا يررل منابعها البيرغرازية « الفساد النانوند»انينو  ن وغال غا د الشرزة يوحنان د

 الزا دة وريررر المحتملرررة.
كان نمولد ارسرا يلد يوما أن »وللتدليل على التغييرات التد تشهداا  سرا يل اليوم تابو النول 

وب م وسيلة. وزالما أن يدبح أستالا فد الجامعة أما اليوم فبات يحلم ب ن يدبح رنيا كيفما اتف  
المال يوفر الجواا لكل شد ، يدعا علينا محاربة الفساد ألن الشرزة لن تنجح باعتنال كل 

 «.اللدوص
ويرت أن الحل ليس بالنضا  فحسا بل ب ديي مبنى الحكم وتلفيل البيروغرازية وبالتركيز على 

بر تهم غضا يا يحوزون على شرعية اناي فاسدون بشكل غانوند وعندما تتم ت»التربية للنيم. وأضال 
 «.ويوادلون زري  الفساد

 8/11/4114، القدس العربي، لندن
 



 
 
 
 

           44ص                                     3394 العدد:    8/11/4114 سبتال التاريخ:

 تدنيس األقصى سيؤدي الستقالة جماعية لنواب الكنيست العرب استمرارأبو عرار: النائب  .24
استمرار تدنيس األغدى من  أنزلا أبو عرار  ارسرا يلدغال عضو الكنيست  -معا -بيت لحم 
استنالة جماعية للنواا العرا من الكنيست. جا ت تدريحات   لىيل ومستوزنيم سيؤدم غبل اتحت

األغدى لز  أنأبو عرار ليل مسيرة لندرة األغدى فد مدينة راز أمس أكد المشاركون فيها 
 أحمر.

 8/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 من الكبائر : زيارة اليهود للحرم القدسي"إسرائيل"الحاخام األكبر في  .25

وديو عواودة: رداة انتناد بعض المسؤولين فد  سرا يل سياسيين يهودا لنيامهم بزيارات  -النادرة 
استفزازية للحرم الندسد الشريل لدوافو شعبوية وانتلابية انضم لهم حالامها األكبر يتسحا  يوسيل 

 الشريعة اليهودية.اللم غال  ن دما   سرا يلية سالت بسبا اله الزيارات المحظورة وف  
وحمل الحالام يوسيل ليل تشييو جيمان شالوم باعدند أحد غتلى عملية الداس فد الندس، بشدة 

الحرم الندسد الشريل، وأكد أنها ملالفة  "جبل الهيكل"على اليهود اللين ينومون بزيارة ما سماه بر
 دينية لزيرة وتعتبر من الكبا ر حكمها الموت بيد هللا.

من رير الممكن أن "امات ذلرين يجيزون ميل اله الزيارات اتستفزازية للحرم بالنول وااجم حال
. الحالام األكبر واو ابن "ينوم حالامات من الدرجة الرابعة بملالفة فتاوت كبار رجال الدين اليهود

الحالام عوفاديا يوسيل، حّمل اللين ينومون بتدنيس الحرم الندس الشريل بزيارات استفزازية 
أوغفوا عمليات "مسؤولية اشتعال األوضاف فد الندس المحتلة. ولازا يوسيل الجمهور الواسو غا ي 

وتدا الزيت على النار. ينبغد وغل للي  التحريض ألنها تسبا ايجانا لدت العرا، كاراينا،
 ."فهكلا فنز يتم وضو حد لسفي دما   سرا يلية

حظر زيارة الحرم الندسد لكونم مكانا مندسا يحظر وأوضح الحالام األكبر أن الديانة اليهودية ت
فد فترة الهيكل كان بوسو الجميو التزهر غبل زيارة المكان "تدنيسم من غبل شلص نجس. وتابو 

ولكن اليوم ت يمكن وللا يحظر رجال الدين الزيارات بشكل مزل  وعناا الملالفين فد السما  
دين يلففون الحظر بحدره بمنو زيارة الموغو المحدد وأشار أن بعض الحالامات رير المتشد ."كبير

 لجبل الهيكل والسماي استنادا لدراسات تاريلية وأيرية بزيارة بنية األماكن بعد التزهر فد مزهرة.
وعلى زري  الحالام األكبر غال حالام مدينة الندس شلومو عمار ليل مراسم تشييو الشاا 

ل زعزعة الجمهور ويدعوام للت مل ب فعالهم وبلزاياام علم باعدند  ن هللا ألل الضحية اله من أج
 يفهم أين ألز  ولمالا تسبا بهلا العناا.
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 8/11/4114، القدس العربي، لندن
 
 غزة لكبح التظاهرات إلىمقدسيين  إبعاديبحث  يديعوت احرونوت: نتنياهو .26

فد عدداا الدادر  كشفت دحيفة "يديعوت احرونوت" :ترجمة لادة -الندس دو ت كوم  -رام هللا
التد عنداا ر يس حكومة اتحتيل بنيامين نتنيااو  األمنيةاليوم الجمعة انم جرت ليل المشاورات 

بر  أسموامالمتوترة فد مدينة الندس زري فكرة  بعاد من  األوضافحول  األمنيةمو الجهات 
 غزاف رزة ك جرا  عنابد لهم .  لى"المشاربين" 

ان نتنيااو وبدعم من ر يس جهاز الشاباي يورام كواين ور يس بلدية   سرا يليةوكشفت مدادر 
 بعاد مندسيين  لى غزاف رزة، وان الحكومة تبحب   لىاللجو    لىاتحتيل نير بركات، يسعى 

 حاليًا  مكانية شرعنة لزوة كهله للنضا  على الهبة التد تشهداا المدينة المندسة.
 8/11/4114س، القدس، القد

 
 بالماليين في صفقات األسلحة رشاويباراك تلقى العاشرة: إيهود القناة  .27

فد شريز مسجل كشفت عنم النناة التلفزيونية ارسرا يلية العاشرة، مسا  أمس الجمعة، : ررا48عرر
ينول ر يس الحكومة الساب ،  يهود أولمرت، لمساعدتم، شوت زاكين،  ن وزير األمن فد حكومتم، 

 ل.كتدل غيمتها  لى مييين وعشرات المييين من الشوا ومرشا يهود باراي، تلنى 
وبحسا الشريز ف ن أولمرت ينول لزاكين  ن مدير باراي او السجن. وننل عنم غولم  ن الجميو 

تدل  لى المييين وعشرات  رشاوميتحديون عن للي، بمن فيهم ر يس الموساد، ويؤكدون أنم يتلنى 
لى سؤال عن مكان األموال التد يتلنااا باراي، يجيا أولمرت وردا ع المييين فد كل دفنة سيي.

  نها ملب ة فد سويسرا أو فد مكتا محام، وينوم بتحويلها  لى شركة ت يظهر اسمم فيها.
بيد أن أغوال أولمرت اله ينندها األدلة، كما أن العيغات بين باراي وأولمرت متعكرة. وفد حدييم 

 دحة اله األغوالمو النناة العاشرة نفى باراي 
 8/11/4114، 48عرب 

 
 تلوح في األفق "االنتفاضة الكبرى"الحرب وعالمات  طبولتقرع  "إسـرائيلتقرير: " .28

ُيؤلن انفيت جيل اتحتيل وغزعان مستوزنيم، من ليل اتغتحامات : محمد الرنتيسد -رام هللا 
ة، غد تتسو دا رتها لتشمل كافة المتكررة للمسجد األغدى المباري فد الندس المحتلة، بحرا شامل

المدن والنرت والبلدات الفلسزينية، ت سيما وأن المداامات لملتلل المناز  الفلسزينية ت تتوغل، 
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واد مستمرة ليًي ونهارًا، ويتلللها مواجهات مو غوات اتحتيل، ما يؤشر بوضوي على أن عيمات 
 ، غد بدأت تلوي فد األف .”اتنتفاضة الكبرت“
نرف جيس اتحتيل منل عدة أسابيو، زبول الحرا فد الندس المحتلة، التد كانت جريمة فتح وي

ألن الشعا  ”ابة النف “( كفيلة بندي شرارة انتفاضتها الشهيرة بر 1991النف ، فد أيلول من العام )
 األغدى،الفلسزيند اا حينها بكل ف اتم.. الرجال والنسا  والشباا والفتيات واألزفال للدفاف عن 

وسنز الشهدا  والجرحى، وكان بينهم عسكريون من أفراد األجهزة األمنية، اللين لم يبللوا برداص 
بنادغهم، فالتحمت مو راشند الحجارة فد مشهد جسد روي المناومة الفلسزينية ب بهى دوراا، كما 

ًا من العام اتستفزازم لمسجداا األغدى المباري، فد أيلول أيض ”أر يل شارون“كان اغتحام 
، األمر اللم يرت فيم ”انتفاضة األغدى”(، كفيل بتفجير اتنتفاضة اليانية التد ُعرفت بر1000)

 اليالية. ”انتفاضة الندس“المراغبون، مؤشر غوم على غرا اندتف 
وباتت اتغتحامات للمسجد األغدى شبم يومية، من غبل المستوزنين المتزرفين، ومن للفهم جيل 

المسجد األغدى، غبلة المسلمين األولى، ألول ب ري   للي، تعدت األمر  ن يل، بلوشرزة اتحت
 (، فد تحد لمشاعر كل العرا والمسلمين.1917مرة منل احتيلم، العام )

ويرت اللبير بالش ن ارسرا يلد، والمحلل السياسد، نظير مجلد، أن غضية غرف زبول الحرا، 
التد اعتادت على شن حروبها بوتا ر ملتلفة، ومحدودة، بمعدل  أدبحت أمرًا م لوفًا لدت  سرا يل،

 مرة كل ييب أو أربو سنوات، تفتًا  لى أن لهله الحروا رايات وأادال رير معلنة، ت يعلم
ب سراراا سوت الدوا ر المنربة من مراكز دنو النرار فد حكومات  سرا يل، المتعاغبة على تلي 

 الحروا.
اللم ُيبند على المجتمو  ”الدمغ“أن الحروا اد بميابة  ”الدستور”رويوضح مجلد فد حديب ل

متيحمًا، كما أنها بحسا غادة اتحتيل، الضمان األكيد على  بنا  الجيل غويًا، من  ارسرا يلد
ليلم لوضم تجارا ميدانية، ب سلحة وزر  غتال جديدة، تفتًا  لى أن اجتياي  سرا يل للمدن 

 لى أن تداعيات  ( كان بميابة مدرسة ميدانية، لتجارا حرا المدن، مشيراً 1001الفلسزينية العام )
تلي الحرا، كشفت عن أن ضبازًا أميركيين، شاركوا جنبًا  لى جنا، مو ضبازًا  سرا يليين، 
ليتعلموا على األرض، كيفية  دارة حرا المدن، فد العرا ، ودلل على للي، أن الحرا األميركية 

اناي من لاا “فد لات العام، وكشفت بين ألغازاا عن للي بوضوي، وأضال:  على العرا  نشبت
 .”حد النول أن تلي اتجتياحات، تمت لديدًا لغرض تدريا ولدمة الجيل األميركد

( بسبا لزل الجنود ارسرا يليين، 1001وبحسا مجلد، لم تكن حرا  سرا يل على لبنان، العام )
، ووزير ” يهود أولمرت“يل، حين غرر فد حينم، ر يس الحكومة بندر ما كانت لحماية ميزانية الج
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ل، فما كان من الجيل كتنليص ميزانية العسكرة، بمندار لمسة مليارات شي ”عمير بيرتس“الجيل 
 ت العمل على  جهاض غراراما، بجراما  لى حرا رير مدروسة استراتيجيًا، واو ما تسبا فد 

 حرا. لفا  الجيل ارسرا يلد فد تلي ال
  سناز( 1009ويمضد مجلد غا ًي: لو نظرنا  لى حروا رزة، فلم يكن الهدل فد حرا العام )

نما رجرا  تجارا حربية، يتضح من ليلها، ما  لا كان الجيل  ”حماس“حكم  كما كان ُيشاف، وا 
 ارسرا يلد غد استللص الدروس والعبر من  لفاغم فد حرا لبنان أم ت، بينما لم تهدل الحرا
األليرة للنضا  على األنفا ، بندر ما كانت رجرا  التجارا على منظومة الدواريخ المضادة 

ولربما تكشل األيام عن ادل جديد من ورا   ”النبة الحديدية”للدواريخ غديرة المدت، أو ما ُيعرل بر
ا عليها، غرف زبول الحرا من جديد، واله المرة فد الندس، التد تدري  سرا يل ب ن تداعيات الحر 

 ستمتد لتشمل محيزها.
يؤكد ما لاا  ليم مجلد،  ل غال لات مرة:  ”انرم كيسنجر“ولعل وزير اللارجية األميركد األسب  

، ما يؤشر بوضوي على نهو الحكومات ارسرا يلية ” سرا يل تددر أزماتها عادة  لى اللارد“
ب  الزمن بملززاتم اتستيزانية، ليجهاز المتعاغبة، فر يس الوزرا  ارسرا يلد، بنيامين نتنيااو يسا

على ما يسمى بعملية السيم، ويضرا بعرض الحا ز، كل بيانات اردانة من غبل الوتيات المتحدة، 
واتتحاد األوروبد، والعديد من دول العالم، فد وغت يزل  فيم العنان لنزعان المستوزنين، لموادلة 

ادرة أراضيهم الزراعية، ت سيما تلي النريبة من اعتدا اتهم على الموازنين، ومحاولة مد
اللم  التزرل ارسرا يلد فد المنزنة، المستوزنات، فد لزوات يرت فيها المراغبون تعزيزًا لعوامل

 استنراره. او في من ب سره، العالم يهدد
درة دولية الدا رة على األرض،  نما تريد مواجهة أم مبا ب جرا هاوبات واضحًا للجميو، أن  سرا يل 

 "جون كيرم"لوغل اتستيزان، باتستيزان، وليس أدل على للي، من أنها ردت على مبادرة 
 األليرة، بوغل اتستيزان، منابل عدم توجم السلزة الفلسزينية  لى مجلس األمن الدولد، بنرار

و اغتحامات  غامة الم ات من الوحدات اتستيزانية الجديدة فد الندس باللات، وتزامن الا الزري م
متكررة للمسجد األغدى المباري، ما يؤشر بوضوي على رربتها فد التللص من عملية السيم  لى 

 األبد، وغرف زبول الحرا فد المنزنة من جديد.
 8/11/4114، الدستور، عم ان
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ليوم اليالب على التوالد توادلت اتشتباكات بين الموازنين وغوات اتحتيل ل :أرناؤوزعبد الرؤول 
ارسرا يلد فد مليم شعفاز فد مدينة الندس الشرغية المحتلة كما وغعت مواجهات أمس فد وادم 

 لى باا حزم وحارة السعدية   ضافةالجوز، الدوانم، اليورم، جبل المكبر، دور باار والعيساوية 
 نديمة.الفد البلدة 

وأعلنت غوات اتحتيل أن عنادراا تعرضت للرش  بالحجارة فد عدد من األحيا  فد مدينة الندس 
 الجنود بعد رشنم بالحجارة فد البلدة النديمة. أحدبما فد للي البلدة النديمة، مشيرة  لى  دابة 

فد الليلة غبل وأشارت الشرزة ارسرا يلية  لى توادل اتعتناتت فد دفول المندسيين حيب تم 
مندسيا تفتة  لى انم بللي يدل عدد المندسيين اللين تم اعتنالهم فد  11الماضية اعتنال 

 معتنل. 100األسبوعين الماضيين  لى 
بالحاويات الكبيرة وغاموا وبشكل متوادل  الجدار،فد منزنة  شعفاز،وغد أرل  الشبان مدلل مليم 

د حين كانت غوات اتحتيل تزل  الرداص المزازد الحجارة والزجاجات والمفرغعات ف ب لنا 
 وغنابل الدوت والمسيلة للدموف.

أيام،  3غوات اتحتيل ارسرا يلد غلا فها على المليم فد الليل أو النهار منل   زي وت يتوغل 
 وبارمكان سماعم فد البلدات النريبة ميل شعفاز وبيت حنينا والعيساوية.

دلعت فد المليم بعد استشهاد  براايم عكارم برداص ضابز امن وكانت مواجهات عنيفة ان
الماضد.  سرا يلد بعد أن ااجم بسيارتم  سرا يليين على محزة توغل للنزار اللفيل يوم األربعا  

وغد نظم الم ات من سكان المليم جنازة رمزية للشهيد عكارم بعد انتها  دية الجمعة حيب زافوا 
 ".أكبروي بالدم نفديي يا شهيد" و"هللا المليم وام يرددون "بالر 

تجددت المواجهات العنيفة فد العديد من الحارات فد البلدة النديمة واألحيا  فد الندس  أمس،ومسا  
 اتحتيل.الشرغية بين الموازنين وغوات 

وأشار شهود العيان  لى ن الم ات أديبوا بحاتت التنا  نتيجة استلدام غوات اتحتيل الننابل 
المسيلة للدموف والمياه العادمة ولادة فد مليم شعفاز والزور وجبل المكبر فيما أديا أكير من 

 موازنا بالرداص المزازد فد المواجهات التد ت تتوغل فد مليم شعفاز. 70
وبحسا مدادر محلية، ف ن مواجهات وغعت ليلة أمس فد وادم الجوز، الزور، دور باار، جبل 

 السعدية،مليم شعفاز فيما وغعت مواجهات فد حد النرمد، عنبة السرايا، حارة المكبر، العيساوية، 
 وباا حزم فد البلدة النديمة.

 وتبنى الرا حة الكريهة الدادرة عن اله المياه أليام واو ما بات يؤير على األزفال.
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وأزغتها  وكانت غوات اتحتيل دفعت بعنادراا فد ساعات الفجر األولى  لى محيز الندس النديمة
 عاما من دلول المسجد. 31وبوابات المسجد األغدى لمنو الفلسزينيين اللين تنل أعمارام عن 

وكان بارمكان  حدا  لمسة حواجز شرزية ما بين المنزنة المحيزة ب سوار المسجد األغدى 
 وحتى بوابات المسجد األغدى حيب تم  ينال المدلين عليها للتدغي  فد اوياتهم.

الشيخ محمد حسين، مفتد الندس والديار الفلسزينية، ارجرا ات ارسرا يلية التد تحول وغد أدان 
دون ودول المدلين  لى المسجد واتعتدا ات ارسرا يلية األليرة وبلادة  ري  المسجد ليوم 
كامل أمام المدلين وتحنا اغتحام أفراد الشرزة ارسرا يلية المسجد األغدى بنعالهم معتبرا أن 

 .1917حديين لزيرين ورير مسبوغين منل العام ال
ودعا  لى شد الرحال  لى المسجد األغدى فد كل األوغات معتبرا انم يكاد يكون فرض على من 

 يستزيو الودول  لى المسجد.
وكانت غوات الشرزة ارسرا يلية استعانت بزا رة عمودية لمتابعة حركة المدلين دالل المسجد 

الموازنين ألدا  الدية فد الشوارف النريبة من المسجد بعد منعهم من واضزر م ات  ولارجها.
 ورأس العامود. األسبازالودول  لى المسجد األغدى ولادة فد باا العامود ووادم الجوز وباا 

 بالشوارف.الدية  أدواوانتشرت غوات اتحتيل بكيافة فد محيز المدلين اللين 
8/11/4114، األيام، رام هللا  

 
 48هاد فلسطيني داخل األراضي المحتلة عام استش .31

عاما( من غرية كفر كنا ب راضد  11استشهد دباي اليوم السبت الشاا لير لزفد حمدان ): رام هللا
وكانت غوة من الشرزة  التد زعمت انم حاول زعن شرزد. ارسرا يليةبرداص الشرزة  48العام 

مية بينهم وبين عدد من شبان النرية، وحسا النرية ووغعت مشادة كي  لىغد ودلت  ارسرا يلية
 الشرزة غام ب زي  الرداص على الشاا اللم استشهد فد المستشفى. أفراد أحدشهود عيان ف ن 

فد البلدة احتجاجا على غتل الشاا حمدان، وغام  ارضرااوأعلن المجلس المحلد فد كفر كنا 
 ر يسد.الشارف ال وا ري  ارزاراتالعشرات من الشبان بحر  

8/11/4114، القدس، القدس  
 
 مقدسيين ويخطر بهدمها أو إغالقها شهداءاالحتالل يقتحم منازل  .30

(، منزلد شهيدين فلسزينيين 11|7دامت غوات اتحتيل ارسرا يلية، اليوم الجمعة ): الندس المحتلة
وغالت   ريغهما. فد مدينة الندس المحتلة، وباشرت ب لل غياساتهما وتدويراما تمهيدًا لهدمهما أو
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مدادر محلية وشهود عيان،  ن غوات معززة من شرزة اتحتيل أغدمت دباي اليوم على اغتحام 
منزل عا لة الشهيد محمد جعابيص فد حد جبل المكبر جنوا الندس، حيب غامت ب لل غياسات 

 للمنزل ورسم لرا ز لم.
يص اللم غضى غبل ييية أشهر وأوضحت المدادر، أن غوات الشرزة أبلغت عا لة الشهيد جعاب

برداص اتحتيل عنا ادزدامم بحافلة  سرا يلية، ب ن الا ارجرا  يسب  عملية ادم المنزل أو 
 ريغم بارسمنت تنفيلًا لنرار ر يس حكومة اتحتيل بنيامين نتنيااو اللم أوعز بتشديد العنوبات 

 ضد المناومين المندسيين ولوم الشهدا  منهم.
مدادر، أن غوات اتحتيل دامت منزل الشهيد  براايم العكارم فد مليم شعفاز شمال وأضافت ال

وفد السيا  لاتم، أفاد أحد أغارا الشهيد عبد الرحمن  شر  الندس، حيب اغتحمتم وأللت غياساتم.
الشلودم من بلدة سلوان، ب ن غوات اتحتيل دامت منزل عا لة الشهيد غبل ييية أيام وأللت 

 وغامت بتدويره. غياساتم
1/11/4114قدس برس،   

 
 "داعش"الحركة اإلسالمية الشمالية تعمم بياًنا حول موقفها من فلسطين الداخل:  .32

عممت الحركة ارسيمية الشمالية بياًنا من عشر نناز، حول موغفها من تنظيم داعل، تؤكد فيم 
 ألميركية.على تحفظاتها ورفضها للتحالل الدولد بنيادة الوتيات المتحدة ا

وجا  فد البيان: "فد الا الّظرل العديا، اللم ت يزال يلّيم على األّمة المسلمة والعالم العربد 
التزامنا  -أوًت وغبل كل شد  -والّشعا الفلسزيند، نؤّكد فد الحركة ارسيمية فد الدالل الفلسزيند
العالمد لعلما  المسلمين من فد األساس بالموغل ارسيمد الشرعد الراشد، اللم حدده اتتحاد 

التنظيم اللم أزل  على نفسم اسم "تنظيم الدولة ارسيمية فد العرا  والشام" ومن ممارساتم. ونؤّكد 
فد نفس الوغت رفضنا المزل  والمبد د لتحالل الشر العالمد، اللم باتت تنوده أمريكا، واللم باتت 

 تندل باسمم العرا  وسوريا.
1/11/4114، 48عرب   

 
وقفـــات تضـــامن مـــع القـــدس.. كـــل الحـــدود تســـقط إذا اســـتبيح : الفلســـطينيةبيـــروت والمخيمـــات  .33
 "األقصى"

أغيمت فد بيروت وفد المليمات الفلسزينية أمس، اعتدامات ووغفات تضامن مو الندس، دانت 
، واستنكرت محاوتت الكيان الدهيوند اتستيي  على المسجد األغدى ارسرا يليةاتنتهاكات 
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 األيدمالشعا الفلسزيند فد كل مكان لن يبنى مكتول »ويده. وأزلنت مواغل تحلر من أن وته
«. األغدىاستبيح   لاالمحرمات وكل الحدود ستسنز »، وأن كل «يدنس ويستباي يومياً  واألغدى

كما زالبت المجتمو الدولد ب ررام اتحتيل على الرحيل عن مدينة الندس ومندساتها وعن جميو 
 الفلسزينية والعربية المحتلة. األراضد

 
 «عين الحلوة»اعتصام في 

افتتحت حركة حماس اسبوف المسجد اتغدى المباري، «( المستنبل»فد مليم عين الحلوة )ديدا 
 وتلللم ازي  ليمة اعتدام مفتوحة تضامنًا.

دفاف عنم وال األغدىفد الدالل عن حماية  أالناعجز   لا»وغال مميل حماس فد لبنان علد بركة، 
يدنس ويستباي  واألغدى األيدمالشعا الفلسزيند فد كل مكان لن يبنى مكتول  أننعلن  ف ننا

يعند ادم كل الحدود المحيزة بفلسزين، ويعند زوال  األغدىادم   نيوميًا. ننول للعدو الدهيوند 
ترم كل اللزوز ت غدر هللا، لن نحترم الحدود ولن نح األغدىالكيان الدهيوند الغادا. فالا ادم 

استبيح   لا. ستسنز كل المحرمات وكل الحدود األولىغبلة المسلمين  األغدىالحمر تن 
 «.األغدى

فد عين الحلوة الشيخ جمال لزاا فنال: ت علر للمسلمين اليوم  ارسيميةوتحدب أمين سر النوت 
نى اناي حدود لن تب»أضال «. حل األلت فد المسجد األغدى  نفد مشار  األرض ومغاربها 

 أال أداا  نالمسجد األغدى أمر نكرام وحتى  أداا  ناألمة كلها ستها   نحاجزة، بل 
 الندس أمر نكرام.

وتحدب ر يس اي ة علما  فلسزين الشيخ بسام كايد فنال: لو تومرت عليم كل الدنيا وجيشت كل 
غضية فلسزين انتهت  أن الللل عندما ظنوا  لىجيول الدنيا لن ينهار السد الفلسزيند. ولننظر 

 أمل فيار الزفل الفلسزيند بحجر دغير ورير المعادلة. أمولم يب  اناي 
ما  أنندرة األغدى، معتبرًا   لى وارسيميةالبزرم داعيًا األمة العربية  عبد الرحمنوتحدب الدكتور 

 األغدىالمسجد يجرم فد الندس لزير جدًا وان على الجميو تحمل مسؤولياتم من اجل حماية 
 وغضية الشعا الفلسزيند ووضو حد لألزماف الدهيونية فد األرض والمندسات.

علد بن أبد زالا، وغفة تضامنية رمزية دامتة  األماموفد الزري  الجديدة، أغيمت أمام مسجد 
، بدعوة من الحملة «من الندس  لى رزة.. فلسزين أرض العزة»بعد دية الجمعة، تحت شعار 

 لندرة فلسزين وغضايا األمة، وتضامنًا مو الندس واألغدى. األالية
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 في صور
أمام منر بعية اللجنة الدولية « اللجنة الوزنية للدفاف عن األسرت»وفد دور، نظم اعتدام لر

رياض دبو   األحمروغام وفد من المعتدمين بتسليم ملكرة لمميل الدليا  .األحمرللدليا 
 ن الملازر المحدغة بمدينة الندس ومندساتها، »لغول، جا  فيها: عايدة ا األحمرومندوبة الدليا 

، تتزلا تضافر الجهود للتددم للسياسات ارسرا يلية العدوانية فيها األغدىولدودًا المسجد 
 «.والرامية الى تزييل تاريلها وتهويداا

 
 البارد والبداوي

ة واللجان الشعبية فد مليمد البارد وفد مليم البداوم )المستنبل(، أغيم بدعوة من فدا ل المناوم
كلمات لمميلد حماس فد الشمال أبد بكر  وألنيتوالبداوم، لنا  تضامند مو الندس واألغدى. 

األسدم وحركة فتح، أبو لالد رنيم، وحركة الجهاد ارسيمد، بسام موعد أبو اللوا ، والجبهة 
الفدا ل واللجان الشعبية فد الشمال، الديمنرازية، عازل لليل، وفتح اتنتفاضة، يوسل حمدان، و 

 أبو عدنان عودة.
 وأجمعت الكلمات على دعوة الشعوا العربية وارسيمية للوغول والتضامن مو الندس واألغدى.

8/11/4114، المستقبل، بيروت  
 
 
 
 
 مستوطنات تلجأ للتزوير في منتجاتها لغزو السوق الفلسطيني .34

المستوزنات، وتحديدًا فد مستوزنة)بوركان( المنامة على  لج ت مدانو وشركات  سرا يلية تعمل فد
أراضد محافظة سلفيت على تدنيو ميبس رجالية ونسا ية تحمل ماركات عالمية مشهورة بغية 
اتلتفال على غرار منازعة منتجات المستوزنات ارسرا يلية ولتتمكن من تسوينها فد األسوا  

 الفلسزينية.
تهلي التابعة لمديرية وزارة اتغتداد الوزند فد محافظة سلفيت بعد وغد ضبزت زواغم حماية المس

عملية مراغبة ومتابعة مضنية مركبة كانت لارجة من مستوزنة بوركان محملة بكميات من الميبس 
المنتجة فد المستوزنة فد زرينها  لى أسوا  المحافظات، وتم الل ارجرا ات النانونية وتحويل 

 را م اتغتدادية. الملالفين لنيابة الج
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من بنايا مللفات مواد التدنيو )لادة   نتاجهاوالتد ارلا  ارسرا يليةوتعمد مدانو المستوزنات 
البيستيكية التد يتم  عادة تدويراا وتكون جودتها ردي ة( ببيو  نتاجها ب يمان رليدة ليلتفال على 

المنتو المدنو  أنعلى الررم من  غرار المنازعة وجلا مروجين معها، ولضرا المنتو الفلسزيند،
دالل المستوزنة يشكل لزرًا على دحة وسيمة المستهلي، ويلح  الضرر بالبي ة لادة عند 
الحديب عن غيام اله المدانو بالتللص من مللفاتها الكيميا ية والدلبة فد مكبات النفايات دالل 

 فد الا الجانا. الضفة الغربية وغد تم ضبز حاتت موينة لدت وزارة اتغتداد 
مدنًعا دالل المستوزنات فد شّتى مجاتت ارنتاد؛ فضي  110وتشير التنديرات  لى وجود نحو 

منش ة ألرت من مزارف وشركات ومحيت تجارية متنوعة؛ فالمستوزنات تنتو  3000عن ما ينارا 
جارية رلا ية، عيمة ت 40عيمة تجارية فد كافة النزاعات ارنتاجية؛ منها نحو  141أكير من 

 عيمة تجارية، لمنتجات ودناعات متنوعة. 11عيمة تجارية منزلية، ونحو  10وغرابة 
8/11/4114، الدستور، عم ان  
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عامًا(، ،  33)انتشرت البيوت اللشبية الدغيرة التد دّنعها أبو يوسل أبو شريتح  رزة ر األناضول:
، التد دّمرت الزا رات ارسرا يلية «الشعب»ويندر وجوداا بنزاف رزة، من مواد بسيزة، فد منزنة 

 معظم منازل سكانها، ليل الحرا األليرة.
وبتلي البيوت، حّول الموازن أبو شريتح، غرا الحدود الشرغية التد تفدل شمالد غزاف رزة عن 

، ومساكنها المسنوفة ب لواي الدفيح «البدومّ »بزابعها « عبالش»الجانا ارسرا يلد، منزنة 
والنمال، كبديل عن المنازل المدّمرة،  لى منزنة أكير تحّضرًا بتلي البيوت اللشبية لات الشكل 

 «.حّد اسزنبول الجديد»الهرمّد، وأزل  عليها اسم 
الواغو فد بلدة جباليا، شمال  يلكر أبو شريتح أنم بدأ بتنفيل تلي الفكرة، بعد أن جّربها فد منزلم،

 غزاف رزة، وتغت  عجابًا لدت السكان، تفتًا  لى أنهم زلبوا منم تدميم ررل لشبية وبيوت ألرت.
ويرت أن البيوت اللشبية فد غزاف رزة، تعتبر بديًي جيدًا ألدحاا المنازل المدّمرة، لادة فد 

  .ظل الت لر فد  عادة  عمار منازلهم، ودلول فدل الشتا
ويوضح أن البيوت اللشبية، بتكلفتها المنلفضة، تتحدت الحدار ارسرا يلد المفروض للعالم اليامن 
على التوالد على النزاف،  ل غفزت فو  منو وت لر  دلال مواد البنا  رعادة  عمار النزاف، لادة 

 «.األسمنت»مادة 
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لل دوتر أمريكد، كما لكر أبو أ حوالدوتبلغ تكلفة البيت اللشبد الدغير المّكون من ررفتين 
شريتح، مشيرًا  لى أن تلي التكلفة تعتبر منلفضًة جدًا بالمنارنة مو  نشا  بيت ممايل لم من الحجارة 

 واألسمنت.
على المنزنة التد أعاد  عمار بعض منازل سكانها المدّمرة، « حد اسزنبول الجديد»وأزل  اسم 

تلة التد تحوم تلي البيوت،  ل تشبم بشعبيتها وتلنا يتها بالبيوت اللشبية، بسبا المنظر العام لل
 المنازل اللشبية فد مدينة اسزنبول بتركيا.

وفد السيا  لاتم، غال ماار الزباف، مدير العيغات العامة، فد الغرفة التجارية، فد بيان دحافد، 
دا أّن مواد البنا  التد شاحنة يوميا من مواد البنا ، مؤك 400 ّن  عمار غزاف رزة يحتاد  لى  دلال 
 من اتحتياد اليومد. %18دللت  لى النزاف مؤلرا ت تميل سوت 

8/11/4114، القدس العربي، لندن  
 
 "تحييده" يفقدون األمل بـ اليرموكفلسطينيو "األخبار":  .36

يغيا الحديب منل أشهر عن تسوية ملّيم اليرموي، حتى أشد المتفا لين  :ليب اللزيا -دمش 
عندما يدزدمون بالمعزيات الميدانية التد ت « تحييد اليرموي عن النزاف»ألمل باتفاغات يفندون ا

 توحد ب م انفراد فد األمد المنظور.
وبدًت من الحلم فد العودة  لى الملّيم، بات زموي معظم الفلسزينيين السوريين ينحدر  ما ب يجاد 

لارد البيد، لحاغًا بمن بات عددام يزيد  م وت دا م ومستنر فد دمش  أو ضواحيها، أو السفر  لى
ألل فلسزيند رادروا البيد حتى ا ن، منل بداية األحداب فيها، معظمهم فد لبنان  110»على 

، لريزة «األلبار»، بحسا الناشزة روضة الرفاعد. األليرة حّددت فد حدييها لر«واألردن والسويد
ضاحية غدسيا بالدرجة »يين من ملّيم اليرموي ما بين التوزف السكاند لمن بند من النازحين الفلسزين

األولى، ومدينة جرمانا تاليًا، ومن يّم أحيا  وضوايا ألرت كمنزنة نهر عيشة ودحنايا وجديدة 
 «.البلد

ما يجرم فد المليم ينزو الشي ب مكانية نجاي »أن « األلبار»يؤّكد مددر ميداند فلسزيند لر
«. زاف فيم؛ فالدراف الجارم اناي أكبر من األزرال المتفاوضة بكييرالمبادرات المتوالية لوغل الن

فد المناز  الجنوبية من المليم، توجد العديد من التنظيمات ارراابية التد »يشري المددر أّنم 
تتناحر بدوراا فد ما بينها: داعل، جبهة الندرة، لوا  ارسيم ولوا  أبابيل حوران، كلها لارد  زار 

 «. ت لتحييد المليم عن الدرافأية مفاوضا
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تحييد المسّلحين المنلرزين فد التسويات، »أما ما استزاعت التسويات السابنة  نجازه فعًي، فهو 
اللين ت يتجاوز عددام العشرات، عن مواجهة الفدا ل الفلسزينية التد تتولى أمن مناز  فد 

دات الغلا ية  لى األاالد النازنين المليم والجيل السورم، الا فضًي عن ت مين  يدال المساع
وبين الحين وا لر تدور مواجهات فد محيز الملّيم الجنوبد تكفد لمنو أم حديب عن نجاي «. فيم

بين داعل فد الحجر األسود ومجموعات تنتمد  لى جيل ارسيم فد مناز  من بلدة »التسوية، 
 «. اليرموي يلدا، وكي الزرفين يشتبكان مو مسّلحين ذلرين فد ملّيم

وتتلل تلي المواجهات من جنوبد مليم اليرموي مسرحًا لها، ما أّدت فد ا ونة األليرة  لى كيرة 
 استلدام المفّللات على نحو واسو فد تلي المنزنة لتنفيل ارتياتت متبادلة بين ملتلل تلي النوت. 

المسّلحين فد دالل مليم  وت تحرز المفاوضات التد تجريها الفدا ل الفلسزينية مو مجموعات من
«: األلبار»اليرموي أم جديد، بل تتلل زابعًا بات معروفًا بالنسبة  لى كل المزلعين، ينول أحدام لر

فد كل جولة يزالا المسّلحون ب دلال المساعدات الغلا ية والمحروغات واألدوية، بينما يزلا »
بالنول: نحن موجودون لحماية  الزرل المنابل لروجهم ردلال المدنيين، فيرفض المسّلحون

المدنيين. وتستعدد المفاوضات عند اله الننزة. لتبدأ اتتداتت والمفاوضات رير المباشرة 
 «.وتلفت وتيرتها تدريجًا، حتى تبدأ جولة ألرت واكلا

8/11/4114، األخبار، بيروت  
 
 متر 1500إلى  متر 500من  اتجاه لزيادة عمق المنطقة العازلة مع غزةمصدر حكومي مصري:  .37

راجو وزير الدفاف الفري  أول ددغد دبحد مو الر يس عبد الفتاي السيسد : الحياة –الناارة 
اللزة األمنية المنرر تنفيلاا فد شمال سينا  فد  زار جهود مكافحة اررااا بالتعاون مو الشرزة 

 المدنية.
الر اسد أول من أمس  "يةاتتحاد" ن اتجتماف عند فد غدر  "الحياة"وغال مددر عسكرم لر 

بحضور غيادات من الجيل، وجرت ليلم الوغول على ذلر تزورات عمليات  لي  الشريز 
الحدودم مو غزاف رزة وارجرا ات األمنية الجارم اتلالاا لت مين تلي المنزنة وحماية الحدود 

ودم بواسزة عنادر المدرية لدودًا ما يتعل  بمنظومة الت مين المنرر تنفيلاا على الشريز الحد
 من سيي المهندسين العسكريين وغوات حرس الحدود.

متر ررا  100كلم وعم   1333وشرعت السلزات المدرية فد  لي  المنزنة الحدودية بزول 
 الحدود رغامة منزنة عازلة، لمنو تسلل أم عنادر أو تهريا أسلحة عبر األنفا  مو غزاف رزة.
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أجهزة لات تننية عالية، لها الندرة على استشعار أم تحري فد وأوضح المددر أنم سيتم تركيا 
 تلي المنزنة العازلة.

وغال مددر حكومد  ن األجهزة المعنية تدرس زيادة عم  المنزنة العازلة، المنرر أن تتضمن فد 
متر فد مراحل تحنة. وأوضح أنم تم الكشل عن نف   1100متر ترتفو  لى  100مرحلتها األولى 

متر فد األراضد المدرية، ما يستدعد زيادة عم  المنزنة العازلة فد  800د على بعم  يزي
متر أوًت، يم بد   جرا ات  100مرحلتها األولى، لكنم أوضح أن الملزز  لي  المنزنة بعم  

 التوسو فيها.
 8/11/4114، الحياة، لندن
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شررهدت منرراز  ملتلفررة مررن المملكررة بعررد دررية : حمرردان الحرراد ورامررد عدررفور -محافظررات عمرران ،
والمليمرررات انتدرررارا للنررردس  واألريرررالمسررريرات رضرررا جابرررت شررروارف المررردن والنررررت  أمرررسالجمعرررة 

غترررل  مرررن  سررررا يلوالمسررريحية فرررد مدينرررة النررردس واحتجاجرررا علرررى مرررا تنررروم برررم  ارسررريميةوالمندسرررات 
  لررىومزرراردة ومحاولررة تهجيررر وارردم للمنررازل وبشرركل يررومد ومنررو للمدررلين المسررلمين مررن الودررول 

وتلررررالل دولرررررد  وارسررررريمدالدرررررية فيررررم وسرررررز حالررررة مررررن الهررررروان العربررررد  ألدا  األغدررررىالمسررررجد 
ندرررة أولررى النبلتررين ويالررب الحرررمين الشررريفين واجررا علررى كررل  أنالمشرراركون فيهررا  أكرردواضررح،حيب 

 مسلم.
فنررد انزلنررت مسرريرة جماايريررة مررن أمررام الجررامو الحسرريند وسررز عمرران دعررت  ليهررا الحركررة ارسرريمية 

تعبيرا عن رضا الشعا األردنرد تجراه مرا  األردندالمجتمو  أزيالشبابية وشعبية ميلت كل  وحراي
يتعرض لم المسجد األغدى من اغتحامات يومية منظمرة ومباشررة مرن غزعران المسرتوزنين الدرهاينة 

الرررلم يمنرررو النررراس مرررن  ارسررررا يلدودعرررم مؤسسرررة اتحرررتيل الرسرررمية وبحمايرررة مباشررررة مرررن الجررريل 
المسرلمين الردكتور  لإللروانالمراغرا العرام  وألنرى وحمايتم والدفاف عنم. األغدىالمسجد   لىالودول 

نررد ارله المسرريرة تر تد للتعبيرر عررن رضرا الشرعا األرد أنبررين فيهرا  كلمررة لريل المسريرةامرام سرعيد 
تجررراه مرررا يتعررررض لرررم المسرررجد األغدرررى مرررن اغتحامرررات يوميرررة منظمرررة ومباشررررة مرررن غررروات اتحرررتيل 

 .ارسرا يلد
فد باحرات المسرجد األغدرى، مشريرا  لرى أن التجراوزات  ارسرا يليةوحلر من لزورة تزايد اتنتهاكات 

 عدا ية واستفزازية. أعمالاد  ارسرا يليةواتلتراغات والممارسات 
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وحيررررت عمليررررات  ارسرررررا يلداتافررررات نررررددت برررراتحتيل  ا تلشرررراركون الررررلين بلررررغ عررررددام وردد الم
 المناومة التد نفلاا شبان فلسزينيون للدفاف عن المندسات فد الندس.

لغا  معااردة  ارسرا يلدوزالا المشاركون فد الفعالية الحكومة بنزو العيغات نها يا مو اتحتيل  وا 
التزبيرو مرو العردو  أشركالمرن عمران ووغرل كافرة  ارسررا يلدوزرد السرفير  يليةارسرا  األردنيةالسيم 

وارفراد عن الدغامسة، مشيرين  لى أن الوغت غد حان حتى يتحري الجميرو ندررة للمسرجد  ارسرا يلد
 األغدى والندس.

مرة المسررررت ارسرررررا يليةورفررررو المشرررراركون يافزررررات انتنرررردت الدررررمت العربررررد والرررردولد  زا  اتنتهاكررررات 
فرد  ارسررا يلدللمسجد األغدى واتعتدا  علرى المدرلين معتبررين للري بميابرة التوازرؤ مرو اتحرتيل 

 تهويد األغدى.
كما دعا المعتدمون فد ساحة مسجد الكالوتد غرا السفارة ارسرا يلية فرد منزنرة الرابيرة بعرد درية 

وزرررد السررفير   سرررا يلغررات مررو  ررري  السررفارة ارسرررا يلية فررد عمرران وغزررو العي  لررىالجمعررة،  أمررس
 من عمان وعدم اتكتفا  فنز بسحا السفير األردند من تل أبيا. ارسرا يلد

وشررردد المشررراركون فرررد اتعتدرررام الرررلم جرررا  بررردعوة مرررن األحرررزاا النوميرررة واليسرررارية وشررراركت فيرررم 
مناومرة فرد على ضرورة دعم درمود الشرعا الفلسرزيند والتمسري بليرار ال األلرتالفعاليات الشبابية 

 مواجهة العدوان الدهيوند.
ووغررل كافررة  ارسرررا يليةوردد المشرراركون فررد اتعتدررام اتافررات زالبررت بتزهيررر الرابيررة مررن السررفارة 

ووجهوا تحية فد الوغت نفسم  لى الجندم أحمد الدغامسة وزالبوا برارفراد   سرا يلأشكال التزبيو مو 
 عنم.

عربرد والرردولد تجراه المسررجد األغدرى والنرردس ومرا تنرروم بررم واسرتنكر المعتدررمون الدرمت والتلررالل ال
مررن انتهاكررات يوميررة تحررت سررمو وبدررر العررالم مؤكرردين أن المرررابزين  ارسرررا يلدسررلزات اتحررتيل 

 اناي يدافعون عن كرامة األمة العربية وارسيمية.
دة بمرا تنروم وفد مليم الوحدات لرد العشرات بعد دية الجمعة فد مسريرات منادررة لألغدرى ومنرد

 فد الندس.  سرا يلبم 
مررا بدأتررم بسررحا السررفير اتردنررد مررن تررل أبيررا،  ب كمررالوزالررا المشرراركون فررد المسرريرات الحكومررة 

لغا  السفارة، وا ري  عمان،فد  ارسرا يلدبزرد السفير   اتفاغية وادم عربة. وا 
 فلسزين.باعتباراا الحل الوحيد لتحرير  فلسزين،واتل المتظاارون للمناومة فد 

وفلسررزين  والنرردس، األغدررىبحرر   ارسرررا يليةبالدررمت العربررد والرردولد علررى اتنتهاكررات  نررددواكمررا 
 عام.بشكل 
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 ارسررا يليةباتعتردا ات  أمرسونددت مسيرات لرجت من عدد من مسراجد اربرد عنرا درية الجمعرة 
سيميةوغفة عربية   لىودعت  األغدىعلى المسجد  فرد  ارسريميةسرات لللود عرن المسرجد والمند وا 

 المدينة المندسة.
بكررر الدرردي  والهاشررمد  وأبررووزالررا المشرراركون فررد المسرريرات التررد لرجررت مررن مسرراجد ملرريم اربررد 

والمندسرات فرد  األغدرىلحمايرة المسرجد  وأممدوبيل بن رباي الكبير بتحري دولد  األمينوالداد  
 وعلى المدلين والموازنين الفلسزينيين.المتكررة عليها  ارسرا يليةالندس من براين اتعتدا ات 

 أولرىوودفوا اله اتعتدا ات بالبشعة والممنهجة بتضيي  اللنا  على ممارسد الشعا ر الدينيرة فرد 
 وتهويد المدينة المندسة. ارسيميةالنبلتين ويالب الحرمين الشريفين بهدل زمس معالم المندسات 

والمندسرات وزرالبوا  األغدرىلنفيس من اجل الدفاف عن التضحية بالغالد وا  لىورددوا اتافات دعت 
اتسررتيزانية واتسررتفزازية لمشرراعر المسررلمين فررد مشررار   األعمررالبتحررري عربررد غرروم وفاعررل لوغررل 

مرن جانرا غروات اتحرتيل  األحاديرةومغاربها، مؤكدين ان استمرار الوضو النا م والتدررفات  األرض
 انفجار كبير فد المنزنة.  لىستنود 

بهررررله  علررررى اتسررررتمرارمررررن فرغررررة واغتتررررال فيمررررا بينهررررا شررررجو الدررررهاينة  األمررررةمررررا تمررررر بررررم  أن كرررردواوأ
 والدفاف عنم واجا على كل مسلم. األغدىندرة  أن وشددوا علىالممارسات 

عرردد مررن اللزبررا   وألنررىوالتنررت المسرريرات عنررد دوار شررركة الكهربررا  فررد الحررد الشررمالد مررن المدينررة 
والتدرردم ليعترردا ات  األغدررى وحمايتررمالتوحررد الشررعبد والرسررمد للررل ضرررورة   لررىكلمررات دعررت 

فررد النرردس وسررا ر فلسررزين وتضرريي   ارسرريميةالدررهيونية المتكررررة والسررافرة عليررم وعلررى المندسررات 
 شعا رام الدينية. ب غامةاللنا  على المؤمنين والموازنين 

 األردنيررةزرروات فاعلررة تعررزز الجهررود فررد اتلررال ل وارسرريميةالعربيررة  األنظمررةوانتنرردوا دررمت معظررم 
 .ارسرا يليةالكبيرة والنشزة فد التحري نحو وغل اتنتهاكات والممارسات 

مسريرة شراري بهرا  أمرسكما نظمت الفعاليات الوزنية وارسيمية فد ملريم البنعرة بعرد درية الجمعرة 
 النرردس،د األغدررى فررد ا تل مررن أبنررا  الملرريم احتجاجررا علررى اتعترردا ات ارسرررا يلية علررى المسررج

وزالبوا األمة العربية وارسيمية والمجتمرو الردولد للوغرول ضرد المحراوتت الدرهيونية مرن النيرل مرن 
الحرم الندسد وغيام غزعان الدهاينة والمتزرفين اليهود بالترا  حرمة المسرجد األغدرى وباحاترم فرد 

 تحد واضح لمشاعر المسلمين فد بناف العالم كلم.
ملرريم البنعررة نررددت باتعترردا ات ارسرررا يلية المتكررررة علررى المسررجد األغدررى وزالبررت  وكانررت مسرريرة

 جميو دول العالم بالتدلل لحمايتم والتوغل عن الشجا واتستنكار.
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فرررد فنررروف بمحافظرررة الكرررري ندررررة لألغدرررى  أمرررسكمرررا نظمرررت وغفرررة احتجاجيرررة عنرررا درررية الجمعرررة 
 وتضامنا مو األال المرابزين اناي.

ممارسة   سرا يلشاركون فد الوغفة المجتمو الدولد والدول العربية التد ترتبز بعيغات مو وزالا الم
عرادة  الضغز عليها لوغل سياساتها التهويدية لألغدى والمندسرات ارسريمية والمسريحية فرد النردس وا 

 النظر بالمعاادات.
يحية وبسررحا السررفير ويمررن المشرراركون موغررل الحكومررة فررد الرردفاف عررن المندسررات ارسرريمية والمسرر

 األردند من  سرا يل.
وزالبت مسيرة انزلنت بعد دية الجمعة من أمام مسجد الزفيلة الكبير بنزو العيغرات مرو  سررا يل 

لغا  معاادة   السيم.وا 
وندد المشاركون فرد المسريرة الترد نظمهرا الحرراي الشرعبد فرد الزفيلرة باتعتردا ات المسرتمرة مرن غبرل 

 لد ضد المسجد األغدى والندس.اتحتيل ارسرا ي
 األمة.وفد بيان تلد فد المسيرة غال  ن مسؤولية الدفاف عن األغدى اد مسؤولية 

الحكومرة باتلرال  جررا ات علرى مسرتوت الحردب وان ت تكتفرد بسرحا السرفير للتشراور ›وزالرا البيران 
 عمان.بل ب لغا  معاادة وادم عربة وزرد السفير الدهيوند من 

 العدو.كل أشكال المناومة ضد ›ن وباري البيا
وغفررة احتجاجيررة أمررام  أمررسوالفعاليررات الشررعبية بعررد دررية الجمعررة  ارسرريميةنظمررت الحركررة  أيضررا

 المسجد الكبير وسز مدينة العنبة تنديدا باتعتدا ات الدهيونية على المسجد األغدى المباري.
غدررى المبرراري، مزررالبين بالمزيررد مررن دررمود المرررابزين فررد المسررجد األ›وحيررا المشرراركون فررد الوغفررة 

ونرررددوا برررالموغل المتلرررالل تجررراه المندسرررات  الدرررهاينة،العمليرررات اتستشرررهادية الترررد ترررؤر  مضررراجو 
 .ارسيمية

 8/11/4114، الدستور، عم ان
 
 ومصادر أردنية تنفي  األردني عاد إلى تل أبيب تقول إن السفير هآرتس .39

  نمعلومرة تنرول  نشررت حيفة اورتس، الدرادرة اليروم،د، أن 8/11/4114، السبيل، عم انلكرت 
فرد  سررا يل، بعرد اسرتدعا ه مرن غبرل  األردنيرةعملرم فرد السرفارة   لىعاد  أبيافد تل  األردندالسفير 
 .األغدى، للتشاور حول موضوف يوم األربعا بيده 
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لرم يسرمم، ، عرن مدردرالشلدرية برر"فيسبوي"،  علرى درفحتمزيرر،  أبرووننل الكاتا الدحفد مراار 
المنبلرة تن  األسرابيولرن يعرود لريل  واألرلرا ا ن"السرفير مرازال فرد عمران ولرم يعرد حترى   نغولم: 
 ".األغدىلات الممارسات تجاه   لى  سرا يلفتعود   عادتميتلول من  األردن

ـــان، وأضرررافت  مدرررادر حكوميرررة  مرررن عّمررران، أن حمررردان الحررراد، عرررن 8/11/4114الدســـتور، عم 
منرر عملرم فرد   لىوليد عبيدات غد عاد  أبيافد تل  األردنديكون السفير   نيا غازعا نفت نفأردنية 
 الماضد. األربعا بعد استدعا م من غبل الحكومة يوم   سرا يل

الحنرا    أمراممكان عملرم تشرويل ت غيمرة لرم   لىالحديب عن عودة السفير  أنوبينت اله المدادر 
والمسريحية فرد النردس  ارسريميةوالمندسرات  األغدرىاللزرر عرن  لدر  األردنوالوغا و التد ينوم بها 

مدرر  األردنكرل اللزروز وان   سررا يلتجاوزت  أنلهلا الموغل جا  بعد  األردنالشريل وان اتلال 
 األغدررىلوغررل انتهاكاتهررا للنرردس والمسررجد   سرررا يلعلررى موغفررم وان لديررم المزيررد مررن اللزررز رجبررار 

 والمسيحية فد الندس الشريل. ارسيميةى الندس والمندسات  عمات للوداية الهاشمية عل
 
 األقصىالمسجد حراك شباب رحاب بني حسن ينظم وقفة تضامنية مع  .41

وغفرة تضرامنية أمرام  أمرسنظم حراي شباا رحاا بند حسن فد محافظة المفرر  بعرد درية الجمعرة 
تحامررات يوميررة. وجررا ت مسررجد رحرراا الكبيررر ضررد مررا يحرردب فررد المسررجد األغدررى مررن انتهاكررات واغ

 المفر . أبنا "، وشاري فيها عدد من األغدىالمسجد  لتدنيسالوغفة تحت عنوان "ت 
وأكد المشاركون فد الوغفرة أن مدينرة النردس تتعررض لهجمرة درهيونية مسرتمرة فاغرت التوغعرات، وغرال 
ن حسرررن اللزاعلرررة مرررن حرررراي شرررباا رحررراا: تحررردب فرررد النررردس جررررا م حررررا ضرررد األغدرررى والمدرررلي

والمررررررابزين وسررررركان المدينرررررة جررررررا  مرررررا تتعررررررض لرررررم مرررررن ممارسرررررات عندررررررية علرررررى أيررررردم غزعررررران 
أن المسررجد األغدررى يميررل رمزيررة دينيررة لادررة لرردت  وأضررال المسررتوزنين بحمايررة جنررود اتحررتيل.

الشعا الفلسزيند واألمتين العربية وارسيمية، باعتباره أولى النبلتين وياند المسجدين ومهد المسريح 
 يم السيم وأساس بركة فلسزين ومشعل النور للعالم.عل

 8/11/4114، السبيل، عم ان
 
 : األردن يقف بكل قوة ضد االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة للقدساألعيانرئيس مجلس  .40

ينررل بكررل غرروة  األردن  نالرردكتور عبررد الرررؤول الروابرردة  األعيررانر رريس مجلررس  : غررال)بترررا( - عمرران
تغير واغو الندس مما دفو  أنتحاول   سرا يل أن  لىالمتكررة للندس تفتا  سرا يليةارضد اتنتهاكات 

المتزايرررد وريرررر  ارسررررا يلدللتشررراور احتجاجرررا علرررى التدرررعيد  أبيررراتسرررتدعا  سرررفيره فرررد ترررل  بررراألردن
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اتعتررردا ات   زا الررردولد  األمرررنمجلرررس   لرررىالمسررربو  للحررررم الندسرررد الشرررريل وبتنرررديم شررركوت فوريرررة 
 على الحرم الندسد الشريل. ا يليةارسر 

 8/11/4114، الدستور، عم ان
 
 األقصى المسجد وزير األوقاف: األردن يقف وقفة واحدة لنصرة .42

أكررد وزيررر األوغررال والشررؤون والمندسررات ارسرريمية الرردكتور اايررل الررداود أن األردن ينررل وغفررة واحرردة 
دم للممارسررررات واتنتهاكررررات التررررد لندررررة األغدررررى، وان درررروت األردن اررررو األغرررروت واألعلررررى للتدرررر

 يمارسها العدو الدهيوند فد الندس الشريل.
ت كيررد الرروزير جررا  فررد محاضرررة لررم بجامعررة اليرمرروي اللمرريس بمناسرربة لكرررت الهجرررة النبويررة بحضررور 

 ومدير أوغال محافظة اربد وحشد من أعضا  اي ة تدريس وزلبة الجامعة،  األوغالأمين عام وزارة 
 8/11/4114، نالسبيل، عم ا

 
 "إسرائيل"ألردن وسط حقل ألغام بين مخاوف "تقسيم" األقصى ويهودية تقرير: ا .43

ذلر ما تحتاجم الحكومة األردنية او عودة الحراي والمسريرات للشرارف الشرعبد : عمان ر بسام البدارين
ة المسرجد المسلمين تحرت عنروان يغررم رالبيرة المروازنين ويحررد السرلزات وارو "حماير ارلوانبنيادة 

 األغدى".
المسلمين وسز العادمة عمان فد الوغت اللم تجمو  ارلوانررم للي لرجت مسيرة حاشدة برعاية 

فيرم م ررات النشررزا  مررن التيرارات اليسررارية والنوميررة فررد ضرراحية الرابيرة بررالنرا مررن السررفارة ارسرررا يلية 
نيرااو وجرم رسرالة "تزمرين" جديردة غبل أن يتضح لجميو األزرال ب ن ر يس وزرا   سررا يل بنيرامين نت

الياند عنوانها العريض مجددا تكرار نغمرة بر ن  سررا يل ت تنروم تغييرر  عبد هللاللعاال األردند الملي 
 الوضو النا م فد المسجد األغدى.

نا با فد البرلمان على غول عبارة واحدة  14 اتف غبل للي وأينا  مراسم افتتاي الدورة العادية للبرلمان 
ملي أينا  المدافحة واد "المسجد األغدى يا جيلة الملي".. حسا ت كيردات برلمانيرة حدرل للري لل

النسرررور برررالتحري فاتلرررلت  جررررا ات مرررن بينهرررا  عبرررد هللافدررردرت التوجيهرررات العليرررا لحكومرررة الررردكتور 
سرررحا السرررفير األردنرررد مرررن ترررل أبيرررا فرررد رسرررالة دبلوماسرررية الزرررابو. تحنرررا وجهرررت مؤسسرررة الندرررر 

د الحكومرررة باتجررراه تسرررجيل وتوييررر  الشررركوت ضرررد  سررررا يل فرررد مجلرررس األمرررن وبررردأت اللارجيرررة الملكررر
 األردنية تستعد تشتباي دبلوماسد متعدد األرراض.
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للندررر الملكررد زالبتررم بالتدرردم رجرررا ات  سرررا يل التررد تمررس بالمسررجد  أيضررارسررالة نيابيررة وجهررت 
دس العربررد" برر ن العرردو ارسرررا يلد وبوضرروي األغدررى وعضررو البرلمرران البررارز لليررل عزيررة أبلررغ "النرر

للرري بميابررة فرررض  أنيلزررز لررر "تنسرريم" المسررجد األغدررى علررى زرينررة الحرررم اربراايمررد مدرررا علررى 
 واغو جديد يمس مدالح األردن العليا وت ينبغد السكوت عليم.

تظرررراارات ارينررراف الشرررعبد بهررررلا المعنرررى متويرررا ضررررد الجانرررا ارسررررا يلد وارينرررراف عررراد لمسررريرات و 
ونشررازات تنرردد ب سرررا يل فررد الوغررت الررلم تنشررغل فيررم الدولررة وأجهزتهررا بالوضررو ارغليمررد المعنررد فررد 

 المنزنة.
فد تنديرات المؤسسة الرسمية األردنية سيزداد  يناف الشارف غسوة مو استمرار التظاارات فد فلسرزين 

والرعايررة الهاشررمية للمندسررات  ووغررو شررهدا  وجرحررى فعمرران مررا زالررت األغرررا للنرردس جغرافيررا وسياسرريا
 وللمسجد األغدى تؤسس لمنزنة تشاركية بين  يناف الشارف وموغل الدولة.

بالنسبة لألردنيين  سرا يل ما زالت تلزز فعي لتنسيم المسجد األغدى برين اليهرود والعررا المسرلمين 
اف لمنزنررة فررد رايررة وغررد تكررون اررله اللزرروة جررز ًا مررن سرريناريو"يهودية الدولررة" ممررا يعنررد عررودة الدررر 

وزارة  ا نارررله الرسرررالة اررررد الترررد تتحررردب بهررررا … اللزرررورة والحساسرررية تتميررررل فرررد "الزرررابو الررررديند"
 اللارجية األردنية مو العالم وعوادم الغرا.

الحاجررة ملحرررة لموغرررل سياسررد عربرررد يسررراعد األردن فررد تيبيرررت ارررلا الموغررل واللررروض فرررد مواجهرررة 
مررر الررلم يفسررر النشرراز علررى اررامل الجامعررة العربيررة ومجلسررها سياسررية مررو الجانررا ارسرررا يلد، األ

 وتحنا اتتحادين البرلمانيين العربد والدولد.
مددر وزارم مسؤول فد عمان أبلغ "الندس العربد" ب ن لزوات التدعيد الحكومية برزت بتعليمات 

ا مررا ألفرر  األمريكيررون مباشرررة مررن النيررادة العليررا للدولررة األردنيررة وفررد الجعبررة المزيررد مررن اللزرروات  ل
محاولة لتنسريم المسرجد األغدرى وغرد ورد مباشررة التحرلير مرن للري فرد البيران الرلم  أمبالتدلل لمنو 

تجربررة تنسرريم  تسررتعارةأدرردره مجلررس األعيرران األردنررد أمررس األول عنرردما تحرردب عررن سررعد  سرررا يل 
 الحرم اربراايمد فد مدينة اللليل وتزبينها فد مدينة الندس.

ا للوغا و المتعاكسة يمكن النول ب ن السيناريو ارسرا يلد انا يرتزم بملل الوتية الدينية األردنية ليف
على الندس ومندسراتها ممرا يجعرل العيغرة األردنيرة ارسررا يلية فرد المجرال الحيروم تلتبرار فرد رايرة 

مرة فرد الوضرو الحساسية مرحليا لدودا وان محالير تنسيم المسجد األغدى تزرل علرى مسرا ل مه
 النها د للنضية الفلسزينية.
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اريحررا ات برر ن بعررض الرردول العربيررة تتوازرر  مررو السرريناريو ارسرررا يلد فررد الواغررو وتتعرراظم فررد أروغررة 
النرار األردنية لدودا بعدما كشل أفيغدور ليبرمان عن "تفهم" عربد واتداتت عن بعرد مرو دول 

 عربية من بينها مدر والسعودية.
يمشد األردنيون فيما يتعل  بملل المسرجد األغدرى برين حنرل مرن األلغرام فهرم محرازون  بهلا المعنى

سرررا يل فررد حالررة شررراكة  غليميررة مررو  بموغررل عربررد متررردد والمسرر لة حساسررة بالنسرربة للشررارف األردنررد وا 
عمان والوضو ارغليمد معند للغايرة واردررار علرى الوغرول للرل "الودراية " الدينيرة األردنيرة يعنرد 

 لددام مو  سرا يل فد توغيت حساس.ا
 8/11/4114، القدس العربي، لندن

 
 عائلة أسير لبناني تناشد حماس بشمول ابنها بأي صفقة تبادل متوقعة .44

تنرردمت "لجنررة عا لررة وأدرردغا  األسررير يحيررى سرركال"، مررن ر رريس المكتررا السياسررد لحركررة : بيررروت
ر اللبنرراند يحيررى سرركال ضررمن دررفنة حمرراس لالررد مشررعل ومررن غيررادة الحركررة "بضرررورة شررمل األسرري

 ".1978/  3/ 11تبادل األسرت مو العدو الدهيوند اللم يعتنل األسير سكال منل 
وأكردت اللجنررة فررد بيران لهررا الجمعررة، " ن األسررير سركال حررد يرررز  وفرر  كرل المعزيررات التررد تملكهررا 

 عا لتم".
ابعتكم، ألن يحيررى لبررى نررردا  وأضررافت " ننررا  ل نناشرردكم أن تكررون غضرريتم فررد دررلا ااتمامرراتكم ومترر

عاما، واو يتعرض  31الوزن واألمة ندرة لفلسزين وغضيتها العادلة فوغو فد األسر منل أكير من 
ألبشررررو أنررررواف التعررررليا والعررررزل، وألن األسررررير يحيررررى سرررركال ذمررررن بليررررار المناومررررة لتحريررررر األرض 

رة مرن األسررت، ب نهرا لرن تترري والمندسات واألسررت، نحرن ن مرل مرن المناومرة الترد حرررت أعرداًدا كبير
 أسرااا ومعتنليها اللين ضحوا من أجل كرامة وعزة األمة".

 1/11/4114ل عالم، المركز الفلسطيني 

 
 ال يمكن أن ُيغتفر "األقصى" علىأردوغان: االعتداء  .45

غال الر يس التركد رجا زيا أردوران، الجمعة، معلنا على اغتحام اتحتيل للمسجد : أننرة
ى: " ن المسجد األغدى ليس للفلسزينيين فحسا؛ بل او مسجد وغبلة جميو مسلمد العالم، األغد

ن اتعتدا  على األغدى ت  والحكومة الدهيونية مجبرة على وغل اله اللزوة الهمجية، والدني ة، وا 
 يمكن أن ُيغتفر".
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عيغات الدولية بوزارة جا  للي فد كلمة لم ألنااا؛ ليل مراسم منحم "أستالية فلرية"، فد معهد ال
 اللارجية التركمانستانية، فد العادمة عش  أباد.

وتسا ل أردوران حول ردة فعل األمم المتحدة؛ فد حال حدوب اعتدا  دند  وامجد على كنيس؟، 
وأشار  مؤكدا أنم ليس لديهم موغل ضد الشعا الدهيوند؛ بل  ن موغفهم ضد الحكومة الدهيونية.

تدنيس المسجد األغدى ب حلية، او اجوم على معتندات المسلمين، وأن  الر يس التركد  لى أن
 اتعتدا  على األغدى او بميابة اتعتدا  على الكعبة المشرفة، مشددا أن الا الفعل دند  ولزير.
وتابو أردوران متسا ًي: " لا لم ُتوغل األمم المتحدة اجمات المجرمين ضد المساجد واألزفال، 

لا لم يدافو اتتحاد األوروبد عن حنو  أماكن العبادة وح  األزفال فد فلمالا اد موجود ة  لن؟ وا 
 الحياة؛ فلمالا او موجود أيضا؟".

 1/11/4114، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 وانتهاكات "إسرائيل" بالقدس أوغلو يبحث مع مشعل وعباس األوضاع الراهنة .46

رلو، اتدالين ااتفيين منفدلين مو كل من ر يس أجرت ر يس الوزرا  التركد أحمد داود أو : أننرة
 المكتا السياسد لحركة المناومة ارسيمية "حماس" ور يس السلزة محمود عباس.

وحسا مدادر من ر اسة الوزرا ، نشرت األناضول أن داود أورلو، أكد فد اتدالم مو عباس، ب ن 
يو المنابر الدولية، وعلى رأسها األمم تركيا ستندم كافة أشكال الدعم  لى النضية الفلسزينية فد جم

المتحدة، وأن المسلمين فد تركيا توجهوا اليوم الجمعة، بالدعا  من أجل فلسزين والمسجد األغدى. 
وناغل فد اتتدال المبادرات المزروحة فد المحافل الدولية، حيب أكد داود أورلو ليل المكالمة، 

 الفلسزينية مستنبًي، كما اد ا ن.أن تركيا ستكون المدافو األول عن النضية 
 لى للي، تناول داود أورلو ومشعل، ليل اتدالهم، األحداب التد يشهداا المسجد األغدى، حيب 
أكد مشعل على األامية البالغة للموغل الرسمد والدعم اللم يندمم الشعا التركد لهم، وشكر داود 

 ص للي.أورلو على تدريحاتم التد أدلى بها أمس األول بلدو 
 كما تبادل داود أورلو وجهات النظر مو عباس ومشعل بلدوص األوضاف الراانة فد المنزنة.

 8/11/4114، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 
 
 تقديم المساعدات لالجئين الفلسطينيين فيقطر: لم ندخر جهدًا  .47
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دعم ومساعدات مادية أكدت دولة غزر أنها لم تّدلر جهدًا فد تنديم ما بوسعها من : غنا –نيويوري 
ومعنوية ليج ين الفلسزينيين، بما فد للي وكالة األمم المتحدة رراية وتشغيل اليج ين الفلسزينيين 

 "األونروا"، حيب وادلت تنديم تبرعات سنوية للوكالة.
كما أكدت التزامها بدعم الشعا الفلسزيند الشني  بما فيم اليج ون الفلسزينيون، سواً  بشكل 

أو من ليل المنظمات والوكاتت الدولية المعنية وفد مندمتها وكالة أونروا مشيرة فد الا  مباشر
استجابت ليحتياجات ارنسانية الكبيرة فد غزاف رزة ب عينها ليل مؤتمر  عادة   نها  لىالددد 

ف أم ما  عمار رزة اللم عند مؤلرا فد الناارة، عن تنديم مبلغ مليار دوتر رعادة  عمار النزا
يعادل ندل المساامات المالية المزلوبة للزة األمم المتحدة الهادفة  لى  عادة  عمار النزاف  ير 

 الدمار فد البنية التحتية والمنشوت العامة الهامة وذتل المساكن.
جا  للي فد بيان دولة غزر اللم ألناه السيد سعد بن يوسل المانو، عضو وفد دولة غزر المشاري 

للجمعية العامة لألمم المتحدة أمام لجنة األمم المتحدة الرابعة )اللجنة  19ل الدورة الرر فد أعما
نها  اتستعمار(، حول البند اللاص بر "وكالة األمم المتحدة رراية وتشغيل  السياسية اللادة وا 

 اليج ين الفلسزينيين فد الشر  األدنى )أونروا(".
 8/11/4114، الشرق، الدوحة

 
 في فلسطين واجبنا تجاه األشقاء مبادراتنا: "اإلنسانيةخليفة " .48

أكد مددر مسؤول فد مؤسسة لليفة بن زايد ذل نهيان لألعمال ارنسانية، أن : وام - لندس المحتلة
ما تنوم بم المؤسسة من جهود فد فلسزين او من واجبها تجاه الشعا الفلسزيند الشني ، نظرًا لما 

وأولت المؤسسة فلسزين ااتماما كبيرا، نظرًا لألوضاف الدعبة  بة.يعانيم من ظرول اغتدادية دع
التد يعاند منها الفلسزينيون وتعددت مساعداتها وتراوحت ما بين مشاريو  نشا ية وزرود رلا ية 

 ومساعدات زبية وتعليمية.
 8/11/4114أبو ظبي، االتحاد، 

 
 مصداقية للسالم عباس شريكًا ذي  : الحكومة تعد  األميركيةوزارة الخارجية  .49

أكدت النازنة الرسمية باسم وزارة اللارجية األميركية جنيفر بساكد  :سعيد عرينات -واشنزن 
 اللميس أن حكومتها تعتبر الر يس محمود عباس شريكًا لم مدداغية للسيم.

وغالت بساكد فد معرض رداا على سؤال الندس دوت كوم حول ما  لا كانت حكومتها تتف  مو 
 سرا يليين بمن فيهم ر يس الوزرا  بنيامين نتنيااو تتهم  مسؤولين سرا يلية رسمية من غبل  تدريحات
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ر يس السلزة الفلسزينية "بالتحريض على اررااا" وأنم "لم يعد ت نًا ب ن يكون شريكا للسيم" نظرًا 
ندين الهجوم ترتفاف حدة التوتر، غالت انم "بالنسبة للندس ف ن الوزير )جون كيرم( دري أننا 

ارراابد اللم استهدل المارة المدنيين" فد  شارة لحادب الداس فد الندس. وأضافت "ت نزال نشعر 
بالنل  البالغ من ارتفاف وتيرة التوتر فد جميو أزرال الندس لادة المنزنة المحالية للحرم 

تنارير  لى أنها تسببت الشريل؛  ن المواجهات التد حديت األربعا  فد باحة األغدى، والتد تشير ال
 ب ضرار للمسجد األغدى، مييرة للنل  واتنزعاد".

مازن "بالتحريض" لادة فد ضو  الرسالة التد بعب بها  لى لوم  أبووحول اتهامات الر يس 
غوات اتحتيل، غالت بساكد " أعتند بوضوي أن اناي المزيد من  أعدمتمالشهيد معتز حجازم اللم 

زرفين اتلالاا للت كيد على أن اله الحوادب ربر منبولة؛  ظهار أن اناي الجهود التد يمكن لل
الرربة فد تنفيس التوتر والا ما يشجو الوزير كيرم الزرفين على اللزو نحوه فد أحادييم العديدة 

 مو مسؤولد الزرفين".
د وأكدت بساكد رفض اردارة لما نشرتم حركة فتح على دفحتها على موغو التوادل اتجتماع

لتشجيو داس المستوزنين، ولكنها غالت فد ارزار لاتم  ن الر يس عباس يحظى بينة الوتيات 
ب مكانم )الر يس عباس( فعل المزيد فد تلفيل  أنالمتحدة ب نم "شريي فعلد وجدم للسيم"، مكررة "

 التوتر".
 8/11/4114، القدس، القدس

 
 ة إلى المفاوضات"إسرائيل" دون العودـل أمناالتحاد األوروبي: ال  .51

درحت المسؤولة الجديدة للسياسة اللارجية باتتحاد األوروبد فيديريكا موجيريند أن : )ا .ل .ا(
أمن " سرا يل" لن يتحن   ت من ليل  زار  غليمد، وحلرت من أن األمور تتجم نحو التدعيد  لا 

 لم يتم است نال محاديات السيم.
زير اللارجية "ارسرا يلد" افيغدور ليبيرمان، وغالت "اناي جا  للي فد مؤتمر دحفد عندتم مو و 

حاجة لنهو  غليمد، لن يتم ضمان وأمن وسيمة " سرا يل" ما لم يكن اناي  زار عمل  غليمد يسمح 
بللي بشكل كامل، اتتحاد األوروبد سول يظل مستعدًا للعمل فد الا اتتجاه مو كل الشركا  فد 

 ".المنزنة أيضاً 
المحاديات ودعت  لى نهو  غليمد  تست ناليات السيم، غالت  ن اناي فردة محتملة وحول محاد

لتسوية النزاف الفلسزيند "ارسرا يلد"، واستزردت "نرت انم ربما تكون اناي  رادة سياسية تست نال 
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المحاديات ونت كد بدفة لادة من أن تسفر اله المحاديات عن نتا و"، فيما دانت النشاز 
 المحتلة.اند فد الندس اتستيز

لا لم يتم التحري على المسار السياسد فستسير  وغالت  ن لزر تنامد التوترات فد الندس غا م، وا 
األمور للعنل، وأكدت أن تداعد وتيرة العنل بالندس أبرز ضرورة عودة الجانبين الفلسزيند 

  بسرعة.و"ارسرا يلد" لزاولة المفاوضات 
 8/11/4114، رأي اليوم، لندن

 

 واإلسرائيليين لنزع فتيل التوتر بالقدس الفلسطينيينكي مون يجدد دعوته  .50
جدد األمين العام لألمم المتحدة، بان كد مون، اليوم الجمعة، : األناضول –محمد زار   -نيويوري 

 ."العمل على لفض العنل والتوتر فد الندس الشرغية" دعوتم الزرفين الفلسزيند وارسرا يلد  لى
تمر دحفد عنده بمنر األمم المتحدة فد نيويوري، وتابعم مراسل وكالة األناضول، غال وفد مؤ 

استيفان دورريي، المتحدب باسم المتحدب باسم األمين العام لألمم المتحدة، بان كد مون،  ن 
ب ت يزال غلنا  زا  تزايد حدة التوتر وأعمال العنل التد نشااداا فد الندس الشرغية، واو يح"األلير 

 ."العمل من أجل نزف فتيل التوتر علىكي الزرفين 
سؤال بش ن ارجرا ات التد اتللتها السلزات ارسرا يلية اليوم بش ن الدية فد المسجد  علىوردا 

أمنية يتم اتلالاا أن تراعد النانون الدولد   جرا اتأية  علىيتعين "، غال دورريي: األغدى
 ."ارنساند

 1/11/4114، رأي اليوم، لندن

 

 فلسطينياً  طالباً  119لـ الرئيس الفنزويلي يقيم حفل استقبال  .52
زالبا  119أغام الر يس الفنزويلد نيكوتس مادورو حفل استنبال حاشدًا لر  :الحياة الجديدة - كراكاس

 فلسزينيا من زلبة المنحة الفنزويلية.
لهم فد منزنة "بيتارم" بالعادمة وحيا الر يس مادورو الزلبة الفلسزينيين، ليل الحفل اللم أغامم 

كراكاس، على دمودام ودمود شعبهم الفلسزيند المناضل، وأدر على استكمال زلبة المنحة 
 ألوتهماأللل ليل العام المنبل، والتحاغهم بالدراسة ضمن برنامو المنح "ياسر عرفات"، مو 

 الفنزويليين.

 8/11/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 في البرلمان البلجيكي لالعتراف بدولة فلسطينمشروع قرار  .53
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تندم ر يس لجنة العيغات اللارجية فد البرلمان البلجيكد النا ا ديري فان دم ميرلين، : بروكسل
 بمشروف غرار يدعو فيم البرلمان البلجيكد للزلا من الحكومة البلجيكية اتعترال بدولة فلسزين.

من عشرين عاما مضت على انزي  مفاوضات السيم والتد وجا  فد مشروف النرار ' نم بعد أكير 
لم ينتو عنها  ت زيادة اتستيزان ارسرا يلد وبنا  الجدار والحرا على رزة، ف ن على بلجيكا 
واتتحاد األوروبد النيام بمبادرة تننل ليار الدولتين النا م على  نشا  دولة فلسزين فد حدود الرابو 

 جانا دولة فلسزين'.  لى 1917من حزيران عام 
وأضال أن اله المشروف 'يهدل  لى دعم التحري اللم أزلنم الر يس الفلسزيند محمود عباس فد 

دولة تعترل بدولة فلسزين  131األمم المتحدة والداعد ليعترال بدولة فلسزين'، ملكرا أن اناي 
 .1014أكتوبر/تشرين أول  31دول أوروبية، كانت السويد ذلراا فد  9منها 

وغال المشروف ' نم استنادا لمعاناة الشعبين الفلسزيند وارسرا يلد ودعما لنوت السيم لدت الزرفين، 
نوفمبر ب عين دولة فلسزين واللم  11وبنا  على غرار المجلس الوزند الفلسزيند فد الجزا ر فد 

يغا من الرأم ، وانز1988ديسمبر/كانون أول  11أللت فيم الجمعية العامة لألمم المتحدة فد
بش ن جدار الضم، ومن كافة غرارات األمم  1004اتستشارم لمحكمة العدل الدولية فد يوليو/تموز 

المتحدة الرافضة ليستيزان، ومن تدويت بلجيكا اريجابد لدالح عضوية دولة فلسزين فد األمم 
د المنزنة، ف ن ، ورربة من بلجيكا بلعا دور  يجابد بدعم السيم ف1011المتحدة فد أيلول 

البرلمان البلجيكد يدعو الحكومة البلجيكية ليعترال بدولة فلسزين  لى جانا دولة  سرا يل 
 كمساامة فد التزبي  السلمد لحل الدولتين'.

 1/11/4114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مليون دوالر33 اإلسرائيلي بهوليوود يجمع  الجيشحفل خيري لصالح  .54

أغامت جمعية "أددغا  الجيل ارسرا يلد" حفل عشا  ليرم فد اوليوود اللميس وللي لتكريم 
 الجنود ارسرا يليين، وحضره عدد من نجوم اوليوود ومن أشهرام باربرا سترايسند وأرنولد شوارزنيغر.

مبلغ  مليون دوتر لدعم الجيل ارسرا يلد، واو 3331ووفنا للنا مين على الحفل، تم جمو مبلغ 
وليل الحفل، غالت باميي أندرسون: " سرا يل دولة سحرية، واد من أحا األماكن  لى  غياسد.

 غلبد، فهد مزيو من النديم والحديب."

 8/11/4114، سي ان ان
 
 الشعب األميركي عاقب أوباما على ضعفه .55
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تم التد يحيكها يعتزم الكونغرس الجمهورم سلا الر يس باراي أوباما من أدوات ترك: راردة دررام
لنفسم عبر المفاوضات النووية مو الجمهورية ارسيمية اريرانية. فهلا الكونغرس الجمهورم يريد أن 
تتجمد السيرة التاريلية لباراي أوباما فد اليوم اللم دّعد وتوّعد يم ترّدد وتراجو فد الساعة األليرة 

األسد بعد اتهامم باستلدام األسلحة  واو يمحو اللز األحمر اللم ادد بم الر يس السورم بشار
الكيماوية ضد شعبم. الشعا األميركد عاغا الر يس أوباما على ضعفم ألنم اعتبر نفسم ملدوعًا 
بالمرشح أوباما اللم غدمتم الحملة اتنتلابية غا دًا عازمًا غويًا غادرًا على دنو التغيير واربنا  على 

الماضد  اليييا النالا األميركد أعزى الجمهوريين فد انتلابات المكانة المتميزة للوتيات المتحدة. 
ديحية الضغز على أوباما والتضيي  عليم  نما ليس واضحًا بعد  ن كان الشعا األميركد جاازًا 
لينتنال من اتنعزالية التد يرتاي فيها مو باراي أوباما  لى المواجهة التد تليفم فد الجمهوريين. 

ركيين ت يريدون اتنجرار  لى حروا ا لرين وت يريدون لوض الحروا بجنودام. الواضح أن األمي
المعرول أيضًا أن من يتلل غرار الحرا، فد نهاية المزال، او الر يس األميركد وليس 
الكونغرس.  نما ما ستشهده السياسة األميركية اللارجية فد السنتين المنبلتين لن يكون كما جرت 

س الجمهورم ينوم التمهيد لمرشح جمهورم فد البيت األبيض من ليل  ظهار العادة. فالكونغر 
مدت انعدام الكفا ة فد  دارة أوباما وفد شلدم بالدرجة األولى يم من ليل تفنيد سياساتم اللارجية 
الممتدة من  يران  لى الدين ومن سورية  لى روسيا. فموعد باراي أوباما مو التاريخ سيتعير كييرًا ت 

 يما  لا كان فد لانم المضد  ليم عبر زهران.س
ظن باراي أوباما أنم أحسن غرا ة مزاد األميركيين وأولوياتهم وأنم أيضًا أحسن األدا  بانسحابم 
السريو من العرا  وأفغانستان ورفض اتنلراز فد سورية. ظن أن الشعا األميركد سيشكره على 

يح غيادة ودنو السياسة اللارجية  لى المؤسسات التنليدية تلبيم ررباتم اتنعزالية وعلى  يكالم مفات
لى الوكاتت الجديدة التد تم  نشاؤاا فد أعناا  رااا CIAميل وكالة اتستلبارات المركزية ) ( وا 

وكالة  11التد تشاري فيها  Homeland Securityسبتمبر وتحديدًا وزارة األمن الوزند النومد  11
ما أنم حسنًا فعل بتبنيم استراتيجيتم النا مة على شن الغارات الجوية بي جنود اعتند باراي أوبا ووزارة.

التد ت تلتنز اتاتمام الشعبد األميركد  Dronesعلى األرض وعلى استلدام الزا رات بي زيار 
مو أنها تمّز  األجساد. فهله اد الحروا البعيدة عن البدر التد تحجا دور الدما  عن شاشات 

اتغتداد أفضل.  ت تستفز مشاعر األميركيين. ظن أن الا او تمامًا ما يزلبم األميركيون.التلفزة و 
البزالة أغل. اررااا لم يدلل مجددًا األراضد األميركية.  نما الا كلم لم يننل باراي أوباما من 
 رضا ولوم الشعا األميركد. حتى المحافظات الييب التد استفادت جدًا من برنامو الت مين

وانلفضت أسعار الت مين فيها بدورة كبيرة عاغبتم فدوتت  obama careالدحد المعرول بر 



 
 
 
 

           21ص                                     3394 العدد:    8/11/4114 سبتال التاريخ:

الشلدية األميركية تعاند من انفدام  اركنساس وكينتاكد ووست فرجينيا لمدلحة الجمهوريين.
ر اللم يحسن فّن الل زابة اللات فد اله الحنبة من التاريخ. فاألميركيون انتلبوا رجًي لم ميزة المبشِّّ

بًا فد النيادة وت او غدير فد السياسة. كانوا يدركون أنم من دنو  وكانوا يعرفوا تمامًا أنم ليس ُمجرَّ
ربما  داا  اللعبة السياسية فد شيكارو وليس من دنو التدّرد فد اللبرة تكتساا الحكمة السياسية.

ت وعوده النوية أكير ما أيار األميركيين ضد أوباما او ضعل شلديتم كر يس التد فضح
كمرشح. فاألميركيون يريدون دومًا أن يكون ر يسهم غا دًا مرموغًا يؤلل بجدية بالغة دوليًا وت يعجبهم 
أن يكون ر يسهم مترددًا أو عنيدًا. أوباما اكتسا سمعة التردد والعناد وافتند اتحترام العالمد لم 

ية واضح ب درار األميركيين على أن انفدام الشلدية األميرك بسبا تراجعم عن اللز األحمر.
تكون الوتيات المتحدة غوية لات مدالح مميزة وبامتيازات عالمية. لكنهم ت يريدون تنديم التضحيات 
وت يريدون اتنلراز. يعتز األميركيون ب نهم متفوغون فد ألي  حنو  ارنسان أينما كان، لكنهم ت 

لتجاوزات األميركية فد الحروا السرية أو عن اتكتفا  يعانون أبدًا وام يغضون النظر  ما عن ا
لعل التاريخ يسّجل  بمشاادة الفظا و فد سورية فد  حدت أكبر الكوارب ارنسانية فد الا الزمن.

تحنًا لباراي أوباما أن سياساتم التد تبدو للكييرين جاالة أو ضعيفة اد حنًا لات داا  يمّيز 
سياسة اتستراتيجية البعيدة المدت للوتيات المتحدة. فهو الرجل سياسات المؤسسات التد تدنو ال

اللم جلس فد المنعد الللفد لهله المؤسسات، على نس  وزارة األمن الوزند النومد ووكالة 
اتستلبارات المركزية. وربما ما حدب فد سورية لم يكن بري ًا عندما رفض أوباما اتنلراز. ربما 

ل التاريخ تحنًا أ يران معًا فد سورية يسجِّّ ن الوتيات المتحدة فد عهد باراي أوباما وّرزت روسيا وا 
حتى ا ن، نجحت  دارة أوباما  حيب باتت سورية فيتنامًا ريران وموغو انزت  روسيا من رزرستها.

فد منو غدوم اررااا  لى األراضد األميركية. الر يس الساب  جورد دبليو بول لاص حربين فد 
والعرا  لينفل استراتيجية منو عودة ارااا  لى المدن األميركية. ونجح. الفار  بين  أفغانستان

اردارتين أن  دارة بول لاضت الحروا المكلفة بالمال والجنود األميركيين لتحني  ادفها، بينما 
ن  دارة أوباما أوكلت تلي الحروا لآللرين وبجنود ا لرين واد تحن  منو عودة اررااا  لى المد

يران  األميركية. الجمهوريون يعتندون أن  دارة أوباما ملز ة فد سياساتها نحو سورية ونحو روسيا وا 
فد األدوار الملتلفة لهله األزرال فد سورية. فهم ت يوافنون على نظرية توريز « حزا هللا»و 

يران فد سورية ليتسلمااا ُممزَّغة مشرلمة ملي ة بجميو أنواف التزرل وا ررااا، فتدبح روسيا وا 
مشكلتهما وليس مشكلة الوتيات المتحدة. الجمهوريون يؤمنون أن تحّول سورية  لى األرض اللدبة 

يهدد المدالح النومية األميركية فد الشر  األوسز كما يهدد بعودة اررااا « الداعشية»لإلرااا و 
فد سورية باكرًا لتنفيل سياستم   لى األراضد األميركية. رأيهم أن امتناف باراي أوباما عن اتنلراز
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ًً فد تحول سورية  لى بؤرة لزيرة لإلرااا العالمد. وام يلومونم  ب سناز بشار األسد ساام جلريَا
ت سيحاسبونم كلما سنحت لهم الفردة لللي. رأم  وسيزالبونم بتنفيل السياسة التد أعلنها، وا 

وسكو وزهران أن عليهما الكل عن لعبتهما الجمهوريين او أن على  دارة أوباما أن تبلغ كًي من م
يران ويدّرون  ضعال كل من روسيا وا  فد سورية. يرحبون باستلدام تلفيض أسعار النفز لضرا وا 
على ضرورة مضد  دارة أوباما بهله األدوات. الا  ضافة  لى اتستمرار فد فرض العنوبات على 

يران بسبا برنامجها –بسبا أوكرانيا  –كل من روسيا  النووم. وام يريدون أيضًا توسيو رغعة  وا 
العنوبات على  يران لتشمل معاغبتها على تدللها رير الشرعد فد سورية والعرا  وربما اليمن ولبنان 
وأينما تنتهي الجمهورية ارسيمية اريرانية غرار مجلس األمن اللم يمنعها بموجا الفدل السابو 

يريدون أيضًا الحزم مو  عسكرم والعسكريين لارد حدوداا.من المييا  من تددير السيي والعتاد ال
الدين فد ملتلل النزاعات والكل عن  عفا ها من المحاسبة على مواغفها باللات نحو  يران. 
فالدين غادرة على استيراد النفز من  يران على ررم العنوبات الدولية المفروضة على زهران بسبا 

الكونغرس الجمهورم  لجمهوريون يريدون  عادة النظر فد للي.موافنة أميركية ضمنية على للي. وا
عازم على منو اتفاغية نووية مو  يران على الشكل الحالد لها وسيفعل كل ما فد وسعم رحباز 
اتفاغية نووية تلبد المزالا اريرانية. وحتى ولو واف  أوباما على اتفاغية يعارضها الكونغرس 

يم « كيوتو»لر يس الساب  بيل كلينتون اللم تودل  لى اتفاغية الجمهورم، ف نم سيكرر تجربة ا
 رفض الكونغرس التددي  عليها.

 يران، ربما، من أكبر اللاسرين فد اتنتلابات الندفية األميركية التد أعزت الجمهوريين األكيرية 
نوات فد مجلس الشيوخ ومجلس النواا. واألرجح أن يتولى السناتور جون ماكين غيادة لجنة ال

المسلحة. عند ل ستكون استراتيجية الجمهوريين التضيي  على وزير الدفاف تشاي اارل كد يكون 
فد العرا  « داعل»يدري الجمهوريون، مو أنهم ت يعترفون علنًا بللي، أن الحرا على  أغل ضعفًا.

ي مناص غد تتزلا فد مرحلة ما جنودًا أميركيين على األرض. ينول بعضهم  نم غد ت يكون انا
من للي ألن الغارات وحداا لن تكون كافية. الر يس أوباما ألمح  لى أنم متوجم  لى الكونغرس 

غال  ن للعرا  أولوية فد الحرا على «. داعل»ليحدل على ديحية موسعة للحرا على 
وليس « عزل المتزرفين»لزرده من اناي. أما فد سورية ف ن أوباما يعتمد استراتيجية « داعل»

 اتيجية  يجاد حل شامل للوضو السورم فد عموم البيد، بحسا غولم. وربما يشري للي تحناً استر 
عندما يبدأ الكونغرس الجمهورم باستجوابم وارمساي بندميم فو  النار، بحسا التعبير األميركد 

 اللم يعند الضغز فد  زار المحاسبة والحب على اتستدراي.
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األميركية بمعظمها،  –ريين على الكونغرس ألن الجالية اللبنانية لبنان غد يستفيد من سيزرة الجمهو 
من جمهوريين أو ديموغرازيين، ضد أوباما. ومو الكونغرس الجمهورم سُتزري تزورات لبنان أكير 

 وتيغد ااتمامًا أكبر.
تركيا ستستفيد ألن الجمهوريين يجدون  درار الر يس زيا رجا أردوران على الوضوي فد ش ن 

« داعل»الر يس بشار األسد فد محلم، وام يؤمنون أن الدور التركد حاسم فد الحرا على مدير 
وبالتالد ت مناص من تلبية المزالا التركية. بالمنابل، ينوم الجمهوريون ممارسة الضغوز على 

« داعل»أو « جبهة الندرة»عيغات مو ملتلل التنظيمات ميل  –كما تركيا  –غزر التد لها 
الجمهوريين يعتندون أن دعم غزر لهله التنظيمات يؤلم المدالح األميركية كما أن دعم وللي ألن 

  سرا يلية. –يؤلم حظوظ التودل  لى تفاامات فلسزينية « حماس»غزر لر 
الجمهوريون، تنليديًا، يدزّفون ورا   سرا يل مهما فعلت. ولللي، سيعاند الفلسزينيون فد ظل 

يغوا استراتيجية جديدة ت لل للي التزّور فد الحساا. الر يس كونغرس جمهورم وعليهم أن يد
ارسرا يلد فد مزلو  –أوباما فشل فد حياكة تركة يلكر لم التاريخ فيها أنم حن  السيم الفلسزيند 

عهده. وكان للي أول امتحان لم كر يس أميركد  ل أيبت أنم ت يعرل حنينة النسيو السياسد فد 
استمرار بنا  المستوزنات ارسرا يلية وأحداب الندس  ا يتعل  األمر ب سرا يل.الوتيات المتحدة عندم

األليرة غد تعرغل جديًا مسيرة أفضل بين الدول اللليجية والكونغرس الجمهورم بسبا اتلتيل 
ارسرا يلد. أما من جهة مواغل الكونغرس الجمهورم  –الجلرم فد المواغل حول النزاف الفلسزيند 

يران والعرا  ولبنان واليمن، ف ن الدول اللليجية ترحا بها ألنها تتيغى معها من سورية  وروسيا وا 
ففد الشر  األوسز، كما فد الوتيات المتحدة، دلل الر يس باراي أوباما  فد أكير من منعزل.

للين البيت األبيض ودلل بالموازاة غلوا الناس وعنولهم وذمالهم وتزلعاتهم. أما اليوم، ف ن أول ي ا
احتفوا بم حينلاي يشازرون النالا األميركد حكمم على باراي أوباما. فهم يرون أن الا الرجل 
 الساحر بوعوده وشلديتم حينلاي بات اليوم ملّيبًا لآلمال، ت ينة بم وت شعبية لم، وكل الا بفعلم.

 1/11/4114الحياة، لندن، 
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تزايدت، أليرًا، التدريحات الدادرة عن غياداتا وازنة فد حركة حماس، تؤكد مشاركتها المرتنبة فد 
اتنتلابات التشريعية والر اسية، التد غد تجرم فد األشهر النليلة المنبلة، كونها أحد استحناغات 

ت الر اسية،  ن لم يكن اتفا  المدالحة مو حركة فتح. الجديد فيها أن حماس ستدلل اتنتلابا
بترشيح أحد من رموزاا وغادتها، فند تلج ، كما او متوغو،  لى دعم مرشح توافند منتري، وعلى 
الررم من أن بازار الترشيحات لم يفتح بعد أمام دوا ر دنو النرار فد حماس، لكن العالمين ببوازن 

 األمور يتحديون عن بعض األسما  بحلر شديد.
ات التشريعية، يبدو أن مشاركة حماس فيها أمر زبيعد ومتفهم، أسوة بنظيراتها وفد ش ن اتنتلاب

من النوت السياسية الفلسزينية، لكن المس لة تحتاد  عادة غرا ة من جديد، فد ضو  التجربة الناسية 
، لشية تكرار ما مرت بم 1014-1001التد لاضتها الحركة، فد السنوات الماضية بين عامد 

ومعاناة، أينلتها بدورة رير متوغعة، ولم تكن مدرجة ضمن غا مة التحديات بالنسوة من  شكاليات 
 التد بدت عليها.

فالمعزيات التد كانت مايلًة أمام حماس، فور فوزاا فد اتنتلابات السابنة، داللّيًا ولارجّيًا، ما 
حماس فردة  زالت مايلة، بل وأغسى منها، فالر يس محمود عباس أعلن، رير مرة، أنم سيمنح

تزبي  برنامجها اتنتلابد، من دون أن يشاركها فد  دارة الوضو المنبل، فيما يتولى حكم  سرا يل 
ا تيٌل او األكير يمينية فد تاريلها، وليس مضمونًا انتزاف موافنتم على  جرا  اتنتلابات 

اس، فحدب وت حرد عن الفلسزينية فد الضفة الغربية والندس المحتلة، أما عن ارغليم المحيز بحم
 النزيعة النا مة فد أغدى درجاتها، والفتور اللم ت تلز م العين فد أدنااا.

حماس، فد  زار غرا تها المعزيات السابنة الكفيلة بكبح جماي أم غرار بالمشاركة اتنتلابية، 
وترت فيم دافعًا  تدويتًا وترشيحًا، تبدو عينها على الواغو الفلسزيند فد غزاف رزة والضفة الغربية،

، ريبات مدداغية زرحها السياسد، على 1001لتحني  زموحها ب نجاز فوزا ت ينل عن سابنم فد 
الررم من الدعوبة البادية فد المحيز ارغليمد، لتفهم فوز  سيميين جدد، عنا  زاحة ارلوان 

 المسلمين فد مدر، الجماعة األم لحماس.
يومًا، ترت فيها حماس  10سرا يلية ضارية، امتدت أكير من رزة التد لرجت، لتواا، من حرا  

غاعدة متينة لنوتها التنظيمية والعسكرية، بعد أن غدمت أداً  غتالّيًا منح حماس شعورًا ب نها غد تميل 
البديل الحنيند لمشروف التسوية اللم تميلم فتح، ما غد يدفو النالا  لى اللااا  لى دندو  

 يعود  لى العشرة، ويلتار اللون األلضر اللم يميل حماس.اتغتراف، من دون أن 
لكن رزة لاتها، كما يجا أن ترت حماس للي بعين ياغبة، ما زالت ترمم جراحاتها التد ما  ن تشفى، 
حتى تنك  من جديد عبر ييية حروا  سرا يلية فد ست سنوات فنز، أسفرت عن معاناةا ت تحتملها 
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محادر: برًا وبحرًا وجوًا، فضًي عن الحدار اللم يضرا أزنابم رزة، الا الشريز الساحلد ال
عليها منل سبو سنوات من دون توغل، ما يعند أن النالا غد يلاا  لى دندو  اتغتراف، واو 

 يدوت بمنز  "األمعا  اللاوية"، فمن سينتلا؟
جتاي مدنها، دباي أما عن الضفة الغربية، فترت حماس أنها تعاند احتيًت  سرا يلّيًا واضحًا ي

مسا ، وتنو تحت سزوة األجهزة األمنية الفلسزينية، وما تميلم من تفشد مظاار الفساد وممارسة 
اتعتناتت السياسية، وموازنواا، كما ترود حماس، ينظرون  لى الوضو فد رزة باستينا  الحدار، 

المتوغعة لألدوات التد  على أنم النمولد اللم يتزلعون  ليم، ما يجعل الحركة مزم نة للنتا و
ستؤول  لى مرشحيها اناي. علمًا أن حماس تعاند مشكلة كبيرة، أعنبت عملية لزل المستوزنين 
الييية وغتلهم، فد يونيو/حزيران الماضد، بفعل الحملة ارسرا يلية الكبيرة التد استهدفت اعتنال 

لعدا األساسد ألم غا مة انتلابية م ات من كوادراا، وعشرات من غياداتها البارزة، وام يشكلون ا
متوغعة، فكيل ستتغلا حماس على اله العنبة،  ن وادلت  سرا يل اعتنالهم، فضًي عن اعتنال 

 ذلرين لوضو العدد فد دواليا عجلة حماس اتنتلابية؟
لكن حماس، كما يبدو، تعتمد على الكتلة اتنتلابية الفلسزينية فد الضفة الغربية التد تزيد عن 

فها فد غزاف رزة، وتستند  لى معادلة رياضية بسيزة، تنول:  ن لم تتمكن الحركة من تحني  ضع
فوز كاسح بين سكان رزة، بفعل العوامل السابنة، واو أمر يبدو مبررًا، ف ن الكفة سترجح لها فد 

 التدويت اتنتلابد لسكان الضفة الغربية، وبالتالد، يبدو فوز حماس تحديل حادل.
بدو حماس مدعوة للت مل فد النتا و المتوغعة لتوجهها الناضد بدلول اتنتلابات الر اسية أليرًا، ت

والتشريعية، بغض النظر عن  مكانية فوزاا فيها، ألنها تعلم جيدًا أن  سرا يل والدول العربية، فد 
معظمها، والمجتمو الدولد غازعواا، واد تمسي بمفادل حكومة تدير رزة فنز، فكيل سيكون 

 كل الحدار النادم والمنازعة المتوغعة وحماس تترأس السلزة برمتها؟ش
أكير من للي، ما الضمانات التد تملكها حماس لعدم ولود الوضو الداللد فد م ز  جديد عاشم 
الفلسزينيون زوال السنوات السبو الماضية، وال تملي  جابة سحرية،  لا توادلت اتشترازات 

 تسليم بفوزاا اتنتلابد؟الدولية للجنة الرباعية لل
اله تساؤتت تبد لحركة حماس من ارجابة عنها مسبنًا، غبل اتلال غراراا النها د بالمشاركة 
اتنتلابية، واد ت تنتنص من حنها الزبيعد بهله المشاركة، لكنها  شارات تضمن لحماس 

بين الحروا والحدار  والفلسزينيين عدم  نتاد األزمة من جديد، واستنساخ سنوات عجال عاشواا
 ومتااة المفاوضات.

1/11/4114، العربي الجديد، لندن  
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 بفلسطين ووعد بلفور البريطانياالعتراف  .57

 عبد هللا األشعل
نريد أن نزيل لبسا عند العرا وارسرا يليين فيما يتعل  بالدولة الفلسزينية، فالدولة الفلسزينية من 

وأعلن المجلس الوزند  1947لعام  181ار التنسيم رغم الناحية النانونية أعلنت أراضيها فد غر 
اتعترال بهلا النرار وا عين غيام الدولة  1988نوفمبر/تشرين الياند  11الفلسزيند فد الجزا ر يوم 

 على المساحة الملددة فيم.
اناي فر  بين النانون وبين الواغو اللم ترسمم  سرا يل على األرض، واو عيغة بين المالي 

 ز، والفلسزيند مالي واليهودم حا ز، وتريد  سرا يل أن تررم المالي على اتستسيم لحكم والحا
الحيازة وليس حكم النانون أم اتعترال بما تيسر، واو ما نجحت فيم بالفعل حيب غنو الفلسزينيون 

والا ب غل من ندل ما غرره غرار التنسيم وبالندس الشرغية وحداا أم شر  الندس عادمة لدولتهم، 
تراجو كبير جدا عن  عين المجلس الوزند الفلسزيند ادفم المرونة مو الواغو الغيا وضعل 

 الجانا الفلسزيند.
وفى كلتا الحالتين ف ن اتعترال بدولة فلسزين  لى جانا دولة  سرا يل غد أكدتم الجمعية العامة 

د دورتها اتستينا ية فد جنيل ف 1989لألمم المتحدة مرات عدة فد غرار التنسيم وفد غراراا عام 
، وأن جميو الدول التد وافنت على اله النرارات تعترل بدولة 1014وفد غراراا فد بداية عام 

فلسزين، كما أن العرا يعترفون بدولة فلسزين وكللي الدول ارسيمية، واد عضو فد الجامعة 
 العربية ومنظمة التعاون ارسيمد.

لة اد أن أراضيها يتم تنليدها والتهامها وأن الباغد يتم احتيلم واضزهاد المشكلة بالنسبة لهله الدو 
 سكانم حتى يضزروا  لى تفريغ األرض من سكانها كما تريد  سرا يل.

فلسزين ليست عضوا فد األمم المتحدة ولكن لديها عنادر الدولة واد األرض والسكان والحكومة 
تنكر على الفلسزينيين الح  فد البنا  فيما تبنى من واتعترال الدولد. ولكن نظرا ألن  سرا يل 

أراضيهم  لى جواراا، ف ن ت كيد اتعترال الدولد بفلسزين او تكريس لمبدأ حل الدولتين اللم يتبناه 
 المجتمو الدولد، واو ازيمة للمشروف الدهيوند اللم يريد تغييا العندر الفلسزيند.

يد، وموغل بريزانيا اللم يحتاد  لى تحليل لاص. فد ضو  للي يجا أن نفهم غيمة موغل السو 
غرارا عنا مناغشات  1014أكتوبر/تشرين األول  13للي أن مجلس العموم البريزاند أددر يوم 

دوتا فنز يعترل فيم بفلسزين كدولة  لى جانا  11دوتا ضد  174استمرت أسابيو عدة ب رلبية 
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ألرت ميل  سبانيا اتنضمام  لى السويد  دولة  سرا يل حتى يتجسد حل الدولتين، وتدرس دول
 وبريزانيا.

واعترال بريزانيا بدولة فلسزين، ررم أن غرار مجلس العموم رير ملزم للحكومة البريزانية، يبدو من 
الناحية الشكلية تحديل حادل ولكنم فد الحنينة لم لدودية مميزة، ويمكن اعتباره تفسيرا ولو 

لوعد وزير اللارجية البريزاند اللورد بلفور فد الياند من  -بابعد نحو ما ة عام تنري-مت لرا 
أينا  الحرا العالمية األولى واللم فسره الجانا العربد ب نم وعد  1917نوفمبر/تشرين الياند 

 لليهود، وميل أحد أام األسس التد استند  ليها الدهاينة فد  غامة دولتهم.
جية بريزانيا العظمى اللم أوضح فيم أن سياسة فند رود اليهود لتفسير لاص لبيان وزير لار 

تنوم  -التد كانت تحتلها بريزانيا ردبا من تركيا فد للي الوغت-الحكومة البريزانية فد فلسزين 
على أساس أن الحكومة تشعر بالتعازل مو اليهود فد فلسزين، وأنها تريد أن يكون لهم وزن 

 لها من العرا.غومد، أم أن تكون فلسزين م وت لليهود ضمن أا
وغد فسر اليهود الا ارعين ب نم تلديص كل فلسزين لليهود والترليص لهم بزرد العرا منها، 
والح  أن سياسة الحكومة البريزانية كانت تؤيد الا التفسير من الناحية العملية. فند استددرت من 

على فلسزين يم كان دي اتنتداا لها  1918مؤتمر السيم فد فرسام فد نوفمبر/تشرين الياند 
اتنتداا البريزاند رزا  لتمكين اليهود من فلسزين وتشجيو الهجرات  ليها والتيعا بالوسز 

لماد اليورة العربية الكبرت يورة النسام عام  يم لعبة التنسيم التد بدأتها بريزانيا  1931العربد وا 
حتى  1947ة فد أبريل/نيسان بالتللد عن انتدابها من زرل واحد دون اتتفا  مو األمم المتحد

تسمح باستيي  العدابات الدهيونية على فلسزين تمهيدا لددور غرار التنسيم بعد للي بسبعة 
 أشهر.

وكان غرار التنسيم او التتويو الرسمد لدور بريزانيا فد  نشا  الكيان الدهيوند واللم تسلمت 
 واشنزن بعده الا الدور.

أن بريزانيا لم تبد رأيا فد تفسير اليهود لنرار التنسيم واو أنم  وتجا ارشارة فد الا المنام  لى
اعترال من المجتمو الدولد بالمبدأ واو ح  اليهود التاريلد فد فلسزين، وعلى النوة أن تكمل 

 وتترجم سند الا الح  واو غرار التنسيم.
رار التنسيم ت يعنيان أن أما غرار مجلس العموم الجديد فهو أول اعترال بريزاند ب ن  عين بلفور وغ

نما تعند اله الويا   أن الشعا الفلسزيند لم الح  أيضا فد  فلسزين كلها دارت ملكا لليهود، وا 
دولة فلسزين  لى جانا دولة  سرا يل. والا يفسر عنل الرد ارسرا يلد والكتابات ارسرا يلية اليحنة 

نسجم مو موغل المجتمو الدولد والنانون الدولد على تفسير بريزانيا وا عين بلفور وغرار التنسيم وي
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ن كان يتناغض مو العدل واو أن فلسزين كلها ألدحابها العرا وت ضير أن يتمسي  الوضعد، وا 
فري  من الفلسزينيين بللفية الا الح  لكد تكون المسافة واضحة بين الح  الزبيعد وبين الح  

 السياسد اللم تفرضم النوة.النانوند الوضعد، وبين الا ولاي وبين الواغو 
أم أن اناي ييب نناز متتابعة لإلجابة عن السؤال: فلسزين لمن؟ ارجابة األولى ب نها كلها 
بالكامل للعرا الفلسزينيين، وارجابة اليانية ب ن معظمها لليهود وبعضها ألدحابها العرا، وارجابة 

 ارسرا يلية اد أنها كلها لليهود.
بريزاند أيضا، وكللي اتساف نزا  اتعترافات الدولية، اد عمل تزبيند لوغل أامية اتعترال ال

برنامو  سرا يل لتغييا اسم فلسزين والفلسزينيين من الملفات والويا   الدولية حتى لو كانوا غتلى 
 وت كيد نظرية اتسترداد اليهودم لفلسزين.

للنت أوضاعا تكون فيها ضمن معسكر  لند تجاوزت  سرا يل مرحلة الدراف بينها وبين العرا عندما
عربد فلسزيند ضد عربد فلسزيند ذلر، فك ن السرزان غد نفل  لى الجسد وأدبح يوجم ليياه 

 لمحاربة دفاعات الجسد األدلية، واله مرحلة متندمة جدا فد تاريخ المرض الدهيوند.
لدهيوند فد لزتم، ونتيجة لللي يحاول الا المعسكر العربد الدهيوند أن يساعد المشروف ا

ولللي ف ن الحديب ارسرا يلد عن أن  سرا يل ت تمانو فد حل الدولتين وت تمانو فد  غامة دولة 
فلسزينية او ضرا من العبب، ولكنها تريد أن تنوم اله الدولة وتتحدد معالمها عن زري  

سزيند  سرا يلد وليس المفاوضات بينها وبين الفلسزينيين بعد أن أودلت النضية  لى مجرد نزاف فل
 دراعا، وأمُّ زرل يلرد عن الا الحد يعتبر  راابيا.

ومن الواضح أن فكرة المفاوضات، واد فكرة مركزية فد السياسة ارسرا يلية منل غيام  سرا يل، ادفها 
تزبي  العيغة بين اللص وداحا الح  حتى يدبح اللص او المالي وداحا الح  او 

 المغتدا.
لمة المفاوضات تعند فد الناموس ارسرا يلد واألميركد التفاام على تنفيل المشروف وليس سرا أن ك

الدهيوند وتدفية النضية. وأنم عندما يكون اتحتيل أداة ليلتهام والتدفية ف ن المفاوضات بش نم 
تدبح منزلنا لزيرا لادة بعد أن تمت تجربة اله المفاوضات ألكير من ربو غرن وكانت 

ادفها المفاوضات، أم أن المفاوضات ادل بحد لاتها وليست كما او معرول وسيلة المفاوضات 
 لتحني  الهدل.

والمزالبة باستنيل فلسزين المحتلة يفيد فد ييية أوجم، األول أنم ت كيد على أن عيغة  سرا يل 
جل غد أسنز باألرض عيغة احتيل تحكمها مباد  النانون الدولد، والياند أن اتحتيل الزويل األ

حنو  المحتل واد مس لة يابتة فد النانون الدولد وأدبح األمر ردبا وليس احتيت، لادة  لا 
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أدرت  سرا يل على أن تهويد األراضد المحتلة أمر غانوند يسمو على النانون الدولد، أم أن 
 المفاوضات فد اله الحالة تفند موضوعها وأاميتها.

نما بين  سرا يل والمجتمو الدولد، ولللي الوجم اليالب او أن العيغة ل سرا يل، وا  م تعد بين فلسزين وا 
يجا على النيادة الفلسزينية أن تلج   لى الجمعية العامة لألمم المتحدة لكد تددر غرارا ب نها  
اتحتيل ارسرا يلد لألراضد الفلسزينية حتى تؤكد الح  فد مناومة اتحتيل وبعدم اتعترال ب م 

 را يلد يتناغض مو الا الوضو.تدرل  س
وغد سب  للجمعية العامة أن أددرت غرارا ممايي لللي اللم أزالا بم أكدت فيم أن وجود جنوا 
نما او احتيل، يم أددر مجلس األمن غرارا حدد فيم ا يار  أفرينيا فد  غليم ناميبيا ليس انتدابا وا 

 المترتبة على ميل الا اتحتيل.
عية ددر فد الستينيات وغرار مجلس األمن ددر فد أوا ل السبعينيات وررم أن غرار الجم

واتستنيل تم بعداا ب كير من عشرين عاما، ف ن النرارين كانا ركا ز للدبلوماسية الدولية ضد النظام 
 العندرم سوا  لجنوا أفرينيا أو ضد ارتدابها ناميبيا.

1/11/4114، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 القدس ضةانتفاكي ال تتوقف  .58

 ياسر الزعاترة
ما يجرم فد الندس المحتلة انتفاضة حنينية تتوادل منل شهور، بينما يبدو الوضو أغل حدة فد 
لا ج نا نفتل عن األسباا التد تدفو فد الا اتتجاه، ف ن السبا األكبر او  الضفة الغربية. وا 

لى وجم التحديد )دعي اتعتدا ات التد أدبحت شبم يومية فد الندس، وضد المسجد األغدى ع
من مسلسل اتستيزان والتهجير اللم ت يتوغل(، وحيب يشعر الدهاينة أن األجوا  الدولية 

 وارغليمية يمكن أن تكون مواتية من أجل فرض وغا و جديدة فد المدينة المندسة.
ألن  أن الكيان الدهيوند يزداد ميي نحو اليمين )ت ننول انحرافا بات واضحامن جانا ذلر، 

تزرفم او األدل(، واستزيعات الرأم تؤكد للي، كما تؤكد وجهتم الدينية، ما يعند أن ملل 
يارة، وحيب تعتند الغالبية من ارسرا يليين أن التنازل عن الندس  الندس سيغدو أكير حساسية وا 

 الشرغية ت يمكن أن يكون منبوت ب م حال، وأن مس لة الهيكل ليست فد وارد المساومة.
، 1000 نم الدراف على الا الكيلو متر المربو اللم أفشل مفاوضات كاما ديفيد ديل العام 

وأفشل مفاوضات عباس مو أولمرت أيضا، وسيفشل أية  مكانية للتسوية مو الكيان الدهيوند، مهما 
 بدا أن الوضو العربد فد حالة انبزاي أمام الكيان الدهيوند.
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انتفاضة الندس، واو المؤسل بكل ت كيد يتميل فد رياا السلزة الجانا اللم ت يمكن  رفالم فد 
وأمنها اناي، اد التد تبدو أكير حماسة، بل ربما شراسة فد مزاردة شبح اتنتفاضة فد الضفة 
الغربية، وبالزبو ألن لعباس  يمانا أيديولوجيا بعبييتها، أغلم فد العلن، فيما يعلم الجميو أن لألمر 

 وحيب يتزلا تبند مسار من الا النوف  لى روي استشهادية. دلة بالبعد الشلدد،
عمليات الداس التد توالت مؤلرا ضد الجنود والمستوزنين الدهاينة، وكان أحد تجلياتها فد اللليل 
أيضا بعد عملية الندس البزولية، اله العمليات تؤكد أن الشباا الفلسزيند غد بدأ يفكر فد زر  

سنوات من التنسي  األمند المحموم، وميلها من  10ي الناتجة عن مبتكرة لمواجهة غلة السي
 المزاردة والنمو من غبل اجهزة اتحتيل.

 نها مبادرات فردية مبتكرة، لكنها ت تعبر وحداا عما يجرم فد الندس من مظاارات وددامات 
ة، لتدل  لى الحكم يومية، دفعت اتحتيل  لى التراف غوانين جديدة تشدد العنوبة على راشند الحجار 

 بالسجن لعشرين عاما.
لا كانت انتفاضة األغدى غد اندلعت ردا على حادية وغو منها  يمة رضا كبير يتراكم فد الندس، وا 
الكيير ليل الشهور الماضية أعند اغتحام شارون للمسجد، ف ن الفار  بين الحالتين يتميل فد 

هللا مو نبض الشارف فد للي الحين، يبدو عباس  النيادة الفلسزينية. ففد حين انسجم عرفات رحمم
فد وضو ملتلل تماما،  ل يدير ظهره لللي النبض ويدرُّ على عبيية مساره، بل يلاا أبعد من 

 للي عبر التومر على غزاف رزة من أجل نزف سيحم وضمم  لى لات اللعبة البا سة فد الضفة.
، لكنها محدورة فد الندس، ومن الضرورم ليدة النول اد أن ما يجرم يميل انتفاضة حنينية

أن يتمرد الشارف الفلسزيند فد الضفة الغربية على مسار عباس البا س، فد لات الوغت اللم على 
النوت الفلسزينية أن ترفض الملزز الجديد،  ن كان فد رزة مميي فد التومر على سيي المناومة، 

د مسيرة تفاوض جديدة يعد لها جون كيرم لوفا أم كان فد عموم الوضو الفلسزيند عبر الشروف ف
 على الكيان الدهيوند، ومن أجل تلدير الوضو الفلسزيند من جديد.

يدري عباس تماما أن نتنيااو لن يعزيم حي فد الندس يمكن تسوينم على الشعا الفلسزيند، 
لا كان الا الرجل ت يريد أن يلوض ان تفاضة ضد فضي عن مفردات الحل البا س األلرت، وا 

العدو، فعليم أن يرحل ويتري الشعا الفلسزيند يتدبر أمره، وانا تنو المسؤولية الكبرت على حركة 
فتح التد ينبغد أن ينول أبناؤاا لهلا الرجل كفاي عبيا، والشعا لن ينبل باستمرار اله اللعبة  لى ما 

دابت منازل عدد من غادة بنيت ارشارة  لى ما جرت أمس من تفجيرات فد غزاف رزة أ ت نهاية.
فتح، ومندة اتحتفال بلكرت عرفات، والتد سارف مميلو عباس فد رام هللا  لى اتهام حماس 

ت شي أنها تفجيرات تستح  اردانة، ولكن اتهام حماس بها ت يبدو منزنيا، تسيما أن  بتنفيلاا.
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أما اتهام سلفيين جهاديين،  دحين يبنى حاضرا انا بسيزرتم العملية على تنظيم فتح فد النزاف.
عموما، نحمد هللا أن أحدا لم ُيدا فيها، لكن التحني  يبنى ضروريا، أما  في يبدو منزنيا أيضا.

األام منم، فهو المضد فد برنامو ارعمار بعيدا عن عنلية اتستحوال، واألام بعيدا عن برنامو نزف 
 سيي المناومة.

8/11/4114، الدستور، عم ان  
 
 ضيع" القدس من إسرائيل في والية نتنياهو؟هل "ت .59

 شمعون شيفر
دباي أول من أمس كانوا ت يزالون يحتفلون عندنا باتنتدار الجارل للجمهوريين فد انتلابات 

 أماالمعسكر المنتدر، كما غال المحللون.   لىالتجديد الندفد للكونغرس األميركد. وينتمد نتنيااو 
م أن يتعامل مو ر يس وزرا   سرا يل بنفازات من حرير، كما شري اللم ازم فسيتعين علي أوباما

الجمهورية فد المجلسين ستستلدم الفيتو على غراراتم. لند اننلبت النوازف  األرلبيةاؤت ، وات فان 
 العرجا . األوزةرأسا على عنا: الدجاجة تغلبت على 

 األحدابد بضو ساعات على للفية يمكن اتفتراض بان الشماتة فد مكتا ر يس الوزرا  تعزلت بع
دلة بين ما حدل فد واشنزن وما  أميجا أن تنال. ت توجد  األسل، لشدة واألغوالفد الندس. 

يجرم فد عادمة  سرا يل. لن يكون أم ت يير تنتدار الجمهوريين على اتنتفاضة الفلسزينية 
 وعلى التددم لنتا جها.

م النول انم لشدة المفارغة فان نتنيااو باللات من ش نم أن اله لن يكون مبالغا في األحداببوتيرة 
يكون ر يس الوزرا  اللم يوغو اسمم على ضياف الندس، وت اغل من للي. ت على تنسيم الندس، 

 ميلما درد النازنون بلسان الليكود اتهام شمعون بيريس، بل ضياف الندس كعادمتنا الموحدة.
 ارحبازفد محاولة للعيور على مدادر  أكمامهمبان يشمروا عنم النرار  أدحااالا اتشتعال يلزم 

مازن  أبوانفلت نتنيااو ضد  أيضافد الزرل الفلسزيند ومعالجة جلور المشاكل. أول من أمس 
مو مسؤولين كبار فد الساحة السياسية فد أوروبا ممن  أحاديبواتهمم بالتحريض. ولكن من 

يتبين انم فد أوروبا وفد الوتيات المتحدة يلنون بكامل ينظرون بنل  الى ما يجرم فد الندس، 
عن النية  ارعيناتبسبا  ألرت أمور، ضمن أساساالمسؤولية عن التداور على الزرل ارسرا يلد 

للبنا  دالل التجمعات السكانية الفلسزينية فد شرغد الندس وما يبدو كتغيير للوضو الراان فد 
وغل   لى  سرا يلتجاه حكومة  األساساتدعا   أدليعود و  المندسة فد المدينة. األماكن

الدولية.  األسرةالمفاوضات مو السلزة. فمفهوم الوضو الراان السياسد لنتنيااو رير منبول من 
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األميركية او أنم ت  اردارةوفد  أوروباوبتعبير ذلر فان التندير السا د فد مكاتا رؤسا  الوزرا  فد 
جانا   لىالندس دون مبادرة شاملة وجديدة رغامة دولة فلسزينية  احتمال لتهد ة الوضو فد

فد الندس حان الوغت رعادة  ارسرا يليةيحتمل أنم بعد غرابة لمسين سنة من السيزرة  . سرا يل
تجرم   زاراافد الحوار اللم يتراف  ومظلة دولية فد  فنزديارة غواعد السلوي وتناسم المسؤولية. 

بنتا جها من كل أنواف  األغسىالمندسة ستمنو حرا دينية اد  األماكنيبات فد مفاوضات على الترت
 المواجهة بين الدول.

1/11/4114، "يديعوت"  
1/11/4114، األيام، رام هللا  
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