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 48 يعترف بدولة فلسطين التحاد الدولي للتصاالتا  
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 49 إسرائيلي يتولى تدريب المنتخب الغاني  

 
  حوارات ومقاالت:

 49 هاني المصري ...قبلهاما بعد تفجيرات غزة يختلف عّما   
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 52 :كاريكاتير

*** 
 
صـابة واعتقـال الشـابين و  مقتل جندي إسرائيلي  مستوطنة في حادثي طعـن فـي الخليـل وتـل أبيـب وا 

 المنفذين
وكاالت: أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أن فلسطينيا قتل مستوطنة وأصاب اثنين من  -القدس، تل أبيب 

م شتتتاب المستتتوطنين طانتتاك بستتتكين قتترب تجمتتتغ مستتتوطنات ربتتتول عتصتتيونر قتتترب ال ليتتل، فيمتتتا قتتا
فلسطيني آ ر بطاتن جنتدي رسترائيلي فتي تتل أبيتب وأصتاب  بجتروو  طتر  تتوفي فتي وقتت الحت  متن 

 مساء أمس في مستشفى رتل هاشومرر متأثرا بجروح .
فقد قالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان: رقام فلسطيني باد ظهر أمتس ااالثنتينب بصتدم 

ثالثتة متواطنين يهتود كتانوا يقفتون عنتد موقتا للباصتات قترب  سيارت  بمحطة للوقود ثم بادرها وطاتن
 شافوت في تجمغ بول عتصيونر االستيطاني في الضفة الغربية. ألون

 أطلت شتافوت  ألونوتابات المتحدثة باسم الشرطة ررن حارس األمن الذي يقا عند مد ل مستوطنة 
 النار باتجاه المشتب  ب  الفلسطيني فأصاب  بجروو  طير ر.
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البالغتتة ال امستتة والاشتترين متتن الامتتر توفيتتت متتتأثر  بجروحهتتا فتتي  اإلستترائيلية أنمصتتدر طبتتي  ادوأفتت
اآل تتتران البالغتتتان السادستتتة والاشتتترين وال مستتتين متتتن الامتتتر رلتتتى المستشتتتفى  اإلستتترائيليانحتتتين نقتتتل 
 للماالجة.

دس وهتو وتمكن حارس مسلح من رصابة الفلسطيني بالرصاص وتم نقل  رلتى مستشتفى هداستا فتي القت
 في حالة ال طر الشديد.

وأكدت وستائل رعتالم عبريتة، مستاء أمتس، أن المتتهم بتنفيتذ عمليتة الطاتن أصتيب بجتروو بالغتة جتراء 
 رطال  جنود االحتالل النار علي .

وتراجات وسائل اإلعالم الابرية عن تقارير تحدثت عن استشهاد ماهر الهشلمون من ال ليل، المتهم 
وذكرت أن  جرى نقل  رلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، حيت  ياتالم متن بتنفيذ هذه الاملية، 

 رصابة بالغة جراء رطال  النار علي .
الثالثتتة الجرحتتى. وقتتال فتتي بيتتان:  اإلستترائيليين أحتتدالنتتاط  باستتم نجمتتة داوود الحمتتراء وفتتا   أعلتتنكمتتا 

 أنوفاتهتتار مضتتيفا  أعلنتتت مطاونتتة فتتي منطقتتة بتتول عتصتتيون رستترائيليةامتترأ   رنقتتاذرباتتد محتتاوالت 
 المستشفى للاالجر. رلىرالجريحين اآل رين نقال 

رتشتتيد بالامليتتة البطوليتتة  أنهتتافتتي بتتي  فتتي بيتتان صتتحافي  اإلستتالميمتتن جانبهتتا قالتتت حركتتة الجهتتاد 
 الثانية في هذا اليوم المبارك والتي نفذها أحد مجاهدي الحركة شمال ال ليلر.

فتتي تتتل أبيتتب  رستترائيليفلستتطيني علتتى طاتتن جنتتدي  رقتتداميلتتة علتتى وجتتاء هتتذا الحتتاد  باتتد ستتاعات قل
الجنتتدي  أن أوضتتحتفأصتتاب  بجتتروو  طتتر  قبتتل توقيفتت  علتتى متتا ذكتترت متحدثتتة باستتم الشتترطة، التتتي 

 بجراح . متأثراتوفي في وقت الح  
. وأعلنت حركة االجهادب اإلسالمي أن منفذ عملية الطان ينتمي رليها، فيما أشادت بهتا حركتة حمتاس

وقالت حركة الجهاد، في بيان صحافي، رنها رتبارك الاملية البطولية الثانية التي نفذها أحتد مجاهتدي 
صابة اثنين آ رين بجروو م تلفةر.  الحركة شمال مدينة ال ليل وأدت رلى مقتل مستوطنة وا 

رائم االحتتالل ووصفت الحركة الاملية بت رالبطوليةر، ماتبر  أنها رتأتي في سيا  الرد الطبياي علتى جت
 اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلةر.

وأكتتدت الحركتتة أن رماركتتة التتدفاس عتتن المستتجد األقصتتى والقتتدس ستتواصتتل وستتستتغ وستتيبرهن شتتابنا 
من جديتد علتى تمستك  بحقت  الكامتل فتي فلستطين وستيدافغ عتن الثوابتت الوطنيتة ولتن تنحترا بوصتلة 

 الوطنية في حماية أرض  ومقدسات ر.جهاده، كما لن تشغل  أي هموم عن أولويات  
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وفتتي الستتيا  ذاتتت ، قتتال النتتاط  باستتم حركتتة حمتتاس ستتامي أبتتو يهتتري، فتتي بيتتان صتتحافي، رن حركتتت  
رتبارك الامليات البطولية في شوارس الوطن التي كان آ رها فتي تتل أبيتب وال ليتل اليتوم، وتاتبرهتا رد 

 فال على جرائم االحتالل في القدس واألقصىر.
أبتتتو يهتتتري، رن هتتتذه الامليتتتات ررستتتائل تحذيريتتتة لالحتتتتالل قبتتتل انفجتتتار الوضتتتغ بستتتبب هتتتذه وأضتتتاا 

 الجرائم والحركة تدعو الستمرار هذه الامليات البطوليةر.
وفي تل أبيب، قام شاب فلسطيني أمس بطان جندي رسرائيلي وأصتاب  بجتروو  طتر  تتوفي فتي وقتت 

 ا بجروح .الح  من مساء أمس في مستشفى رتل هاشومرر متأثر 
 عاماب ويقيم في مستوطنة رمودياينر. 10وذكرت مصادر عبرية أن الجندي القتيل يبلغ من الامر ا

لوبتتا الستمري: ررن الفلستتطيني التذي قتتام بامليتة الطاتتن هتترب  اإلسترائيليةوقالتت الناطقتتة باستم الشتترطة 
ن البينتات والمششترات باد هجوم  ولجأ رلى مبنى حي  أوقفت  الشرطة في الطاب  الرابغ. ويستشا مت

 ال لفية قوميةر. رن األولية
عامتتاب، وهتتو متتن ستتكان مدينتتة نتتابلس، وتواجتتد  11الفلستتطيني ا المشتتتب وتاباتتت المتحدثتتة رتتتم اعتقتتال 

عنتدما كتان م تبئتا بشتقة  رسترائيليينبشكل بير قتانوني فتي تتل أبيتب، وتتم اعتقالت  بمستاعد  متواطنين 
 محطة الباصات المركيية والتحقيقات ما يالت جاريةر. في الطاب  الرابغ لبناية قريبة من
 -وصتتتديقي، علتتتى جستتتر  أنتتتا: ركنتتتا فتتتي الستتتيار  اإلستتترائيلية لإلذاعتتتةوقتتتال شتتتاهد عيتتتان يتتتدعى كتتتوبي 

بالقرب من محطة الباص المركييتة ومحطتة القطتار، ورأينتا م ربتا يرتتدي ستتر  حمتراء يقتوم  -هجاناه 
نتتتين، فأوقفتتت الستتيار  وهتترس صتتديقي رلتتى الم تترب ولكمتت  بطاتتن جنتتدي متتن جنتتود القتتوات الجويتتة طا

 مرتينر.
القتب  عليت   ألقتىوالشتاب الفلستطيني التذي  القتب  عليت ر. بإلقتاء: رقامت الوحدات ال اصتة وأضاا

حاشي  من م يم عسكر الجديد بتالقرب متن مدينتة نتابلس وقتال والتده  التد ستايد  أبويدعى نور الدين 
الفلستتتطينية بالحتتتاد ، ولقتتتد تفاجأنتتتا ونحتتتن  األمنيتتتة األجهتتتي س: ربلغتنتتتا حاشتتتي  لوكالتتتة فتتترانس بتتتر  أبتتتو

 مرتبكون وال نارا ماذا يجرير.
.. أبيتبللامتل فتي مدينتة تتل  األحتد: رذهب نور التدين أوالدل مسة  وأبحاشي  وهو  أبووالد  وأضاا

 يشتغلر. أن وأرادعاماب ترك مدرست   11ان  صغير السن ا
الشتتاب الفلستتطيني مصتتاب بجتتروو ستتكين فتتي  رن: رلإلذاعتتةوود الحمتتراء مستتافي نجمتتة دا أحتتدوقتتال 

 .أبيبتل في  يلوا أمستشفى  رلىوان جروح  طفيفةر، وقد نقل  بإسااف جسده ونقوم 
 بجروو باد الاراك مغ السكان في المبنى. أصيبالفلسطيني  رن اإلذاعةوقالت 
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فتي المحادثتات التتي انهتارت فتي  إلسترائيلييناوقالت ويير  الادل تسيبي ليفنتي كبيتر  مفاوضتي الستالم 
آ تر علتى جنتدي. يجتب أن  ررهابي. اليوم وقغ هجوم رسرائيلنيسان على تويتر: هذه أيام صابة في 

 .اإلرهابنحارب 
مثتل هتذه  رنوقال ويير االقتصاد نفتالي بينيت الذي يترأس حيبتا يمينيتا متطرفتا فتي االئتتالا الحتاكم 

 الضاا فقط. الدفاعية تاكس اإلجراءات
مفهوم اال تباء وراء  أنمروس يثبت  ررهابيوقال في بيان باد حاد  الطان في تل أبيب: هذا هجوم 

 .رفالسالحواجي هو 
 11/11/4114، األيام، رام هللا

 
 الحكومة اإلسرائيلية خارجة عن القوانين والمواثيق الدولية ممارسات :الخارجية الفلسطينية 

أدانت ويار  ال ارجية الفلسطينية، بشد  رعالن رئيس الويراء اإلسرائيلي  ى:فادي أبو ساد -رام هللا
، واعتبرت  «ر راج المرابطين والمرابطات في المسجد األقصى عن القانون»نتنياهو أن  أوعي بت 

تصايداك جديداك في الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة اإلسرائيلية ضد القدس والمقدسات، وفي 
سجد األقصى، وتشجيااك للمتطرفين اليهود على المييد من االقتحامات للمسجد، وتوجيهاك مقدمتها الم

لشرطة االحتالل لممارسة المييد من التنكيل والقمغ بح  المواطنين الفلسطينيين في القدس عامة، 
 وللمرابطين والمرابطات في المسجد األقصى  اصة.
لية هي ال ارجة عن القوانين والمواثي  الدولية وأكدت ال ارجية أن ممارسات الحكومة اإلسرائي

واإلنسانية واأل القية كافة، وأن رعالن نتنياهو وتحدي  للقانون الدولي وتمرده علي ، ورفض  
االعتراا بأن األر  الفلسطينية هي أر  محتلة، هو  روج عن القانون واتفاقيات جنيا 

ويار  أن الجهة التي أوعي رليها نتنياهو بتنفيذ الموقاة مغ الطرا الفلسطيني. ورأت ال واالتفاقات
توجيهات  هي جهة تمارس ال روج عن القانون يومياك، وهي التي قامت قبل أيام بإعدام الشهيد  ير 
الدين حمدان، ابن كفر كنا وعلى رشوس األشهاد، ما يكشا مجدداك ييا الرواية البوليسية اإلسرائيلية 

 ن شرطة االحتالل في موقا الدفاس عن النفس.الممجوجة، التي دائماك تدعي أ
 11/11/4114القدس العربي، لندن، 
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 ممثل فلسطين لدى األمم المتحدة: سنقدم مشروع إنهاء االحتلل للتصويت الشهر الحالي 

قال الدكتور ريا  منصور ممثل فلسطين في األمم المتحد  بأن  سيقدم : كفاو يبون -رام هللا
االحتالل رلى مجلس األمن هذا الشهر باللون األير  للتصويت علي  بغ  النظر  مشروس قرار رنهاء

 عن عدد الدول التي ستدعم القرار.
سنقدم  هذا الشهر باللون األير  امرحلة التصويتب «: »الشر  األوسط»وأضاا منصور لت

ن أعمل على أنا واجبي أ»وأوضح «. وسنصوت علي  وسننتهي من  بإذن هللا قبل نهاية هذا الشهر
ذا كان ذلك بير ممكن ألن  يوجد طرا يملك الفيتو وال يريد للمشروس  أن ينجح هذا القرار وياتمد وا 

فإذا لم أنجح فنستطيغ  15صوتا من أصل  14أن ياتمد فإن واجبي أن أعمل على الحصول على 
اا جارية وأكد منصور أن المشاورات مغ جميغ األطر «. 9وحتى  10و 11وبت عاما  10أن ننجح 

 على قدم وسا  من أجل الوصول رلى صيغة متف  عليها ال تمس المحددات الرئيسية.
وينظر رليها  15أصوات من أصل  4ويجري النقال اآلن مغ المجموعة األوروبية التي تملك 

الفلسطينيون كاامل مهم وحاسم حتى في دعم القرار من جهة وفي التأثير على موقا الواليات 
 جهة ثانية.المتحد  من 

هذه المجموعة في باية األهمية ونحن نريد كسبهم جمياا أو كسب أكبر عدد »وقال منصور 
فرنسا مكلفة أن تتفاو  مانا رضافة رلى ألمانيا من  ارج المجلس حول اللغة »وأضاا: «. منهم

ر وكشا منصور أن المجموعة األوروبية وافقت على أن يكون هناك مشروس وأن السفي«. والصيغة
الفرنسي ذهب رلى باريس ومن المفتر  أن ياود باألمس للقائ  من أجل مواصلة المشاورات. 

بطبياة الحال سيكون عندهم تاديالت ونحن سننظر باين ريجابية لكل تاديل ال يشثر في »وأضاا: 
جوهر المشروس، وباد أن ننتهي ونرى ما هي اللغة الممكنة، سنقدم  باللون األير  للتصويت 

رذا توصلنا رلى لغة مقبولة لنا حول المحددات والاامل اليمني، فإن تقديرهم »وقال منصور  «.علي 
ااألوروبيينب أنهم رذا أعلنوا أنهم مغ مشروس القرار فإن هذا سيشكل حالة من الضغط على الواليات 

رار أو المتحد  وديناميكية جديد  ال نارا أين ستصل نتائجها.. أن ال تاطل واشنطن مشروس الق
 «.ستبقى مصر  على است دام الفيتو، هذا ما سنراه عندما نصل رلى نقطة التصويت

في هذه المرحلة ». وأضاا: رنحن نريد أن ننهي مرحلة وننتقل رلى مرحلة أ رىروقال منصور 
نجاي االستقالل لدولة فلسطين  10لت تفاوضنا مغ رسرائيل  عاما بنوايا طيبة بهدا رنهاء االحتالل وا 

 تجسيد حل الدولتين كما ينادي الاالم بذلك رلى واقغ على األر . ول
 11/11/4114الشرق األوسط، لندن، 
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 المجلس الوطني الفلسطيني: معركتنا مع االحتلل مستمرة وما جمعه دم الشهداء ال يفرقه أحد 

ئد استحضر المجلس الوطني الفلسطيني الذكرى الااشر  الستشهاد القا :يكارنة كمال-عمان 
، مشكدا أننا أحوج اآلن للتمسك بما كان يدعو مااني ودالالتالمشسس ياسر عرفات بما فيها من 

رلي  الشهيد أبو عمار، الذي كان مصرا على رشاال شرار  الثور  الفلسطينية ربم الظروا الماقد  
 التي كانت تحيط بقضيتنا وشابنا الفلسطيني، وشح اإلمكانيات وتردد الكثيرين.

بمناسبة الذكرى الااشر  الستشهاد القائد ياسر عرفات على  أمسبيان ل   لمجلس فياوشدد 
استنها  الطاقات ورص الصفوا احتراما لهذه الذكرى واقتداء بما كان ينادي ب  الشهيد من توجي  

 كل البناد  نحو الادو الذي يحتل أرضنا.
 .  دم الشهداء ال يفرق  أحد مهما كانوأكد المجلس على مقولة الشهيد القائد أبو عمار أن ما جما  

 11/11/4114الدستور، عمان، 
 

عمـلء حـاولوا التعـرف علـى أمـاكن تواجـد قيـادة حمـاس ضـبطت أجهـزة األمـن بغـزة  األمنـي:المجد  
أفتتتادت المصتتتادر ال اصتتتة أن أجهتتتي  األمتتتن بغتتتي  ضتتتبطت باتتت  الصتتتحفيين حتتتاولوا  تتتاص: -المجتتتد

أثنتتاء الحتترب األ يتتر  وذلتتك تحتتت مبتترر أنهتتا تريتتد أن تجتتري  التاتترا علتتى أمتتاكن تواجتتد قيتتاد  حمتتاس
 مقابلة مغ أحدهم.

ويفري الشاباك الصهيوني صحفيين أو ممن يقومون بهذا الدور من جواسيس  وعمالئ  للقيام بمهمات 
 تجسسية تحت بطاء أو ساتر صحفي أو أجنبي وأحيانا أممي أو حقوقي.

 11/11/4114، غزة األمني،المجد 

 
 يجب أن يكون في المحكمة الجنائية "إسرائيل": الرد على قرارات عريقات 

أكد الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن رالرد  :القدس
الفلسطيني على قرار الحكومة اإلسرائيلية بتطبي  القانون اإلسرائيلي على المستوطنات بير الشرعية 

 سطينية المحتلة يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدوليةر.في األراضي الفل
وأعلن عريقات أن رويار  ال ارجية الفلسطينية ودائر  ششون المفاوضات وويار  الادل وعدداك آ ر من 
المشسسات الفلسطينية المانية ُيحضرون اآلن صكوك انضمام دولة فلسطين لادد من المشسسات 

 دولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدوليةر.والمااهدات والمواثي  ال
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وكان عريقات يشير رلى مصادقة اللجنة الويارية لششون التشريغ اإلسرائيلية، أول من أمس، على 
مشروس قانون ينص على توسيغ سريان مفاول القوانين التي تسنها الكنيست لتشمل مناط  الضفة 

 لغربية الفلسطينيين.الغربية أيضا ولكن  لن يطب  على سكان الضفة ا
 11/11/4114األيام، رام هللا، 

 
 للحريات النقابي وزارة العمل: احتجاز بعض النقابيين ليس قمعاا  

أصدرت ويار  الامل أمس بيانا توضيحيا أعلنت في  انها والحكومة ومشسسة الرئاسة أكدوا  :رام هللا
نهم  كانوا وما يالوا ملتيمين بجميغ االتفاقيات وما يالوا يشكدون على صون وحماية الحريات النقابية وا 

 الاربية والدولية الضامنة للحقو  والحريات النقابية.
واعتبرت ان ما حصل أ يرا ويحصل من احتجايات لبا  النقابيين لم يأت في سيا  قمغ الحريات 

نما كما علمنا باد اتصاالتنا بالجهات المانية جاء في سي ا  ل  عالقة النقابية أو التادي عليها وا 
 .بال روج عن القانون وممارسة مهام ال تتواف  مغ األهداا النقابية

 11/11/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 فراغ كبير في األمن والسياسة ...سنوات على رحيل عرفات 10تقرير:  
لسطين شك ل رحيل ياسر عرفات قبل عشر  أعوام صدمة للفلسطينيين، فالرجل ارتبط بف: أمجد سمحان

اسماك ورمياك طوال أكثر من أرباين عاماك، وهو الش صية التي حظيت بإجماس كبير بين الفلسطينيين، 
بربم مراحل ال الفات الصابة بشأن  بين القوى الفلسطينية واإلقليمية والدولية. كما أن صاحب 

ة ويمام المبادر ، الكوفية تمك ن حتى وفات  من ربقاء األمور تحت سيطرت ، وظل ُيمسك  يوط اللاب
لها رلى انقسام عبثي ما يالت القضية  ر ال الفات الدا لية على الساحة الفلسطينية، وتحو  ما أج ل تفج 

 الفلسطينية تدفغ أثمان .
، فيما أ ذ علي  ذهاب  بايداك عنها،  صوصاك في مرحلة ما باد اتفاقية «قلب الثور »وصف  البا  بت

، بينما قال «الديكتاتورية»ة مفاصل الامل الوطني الفلسطيني بتاوسلو. وصا البا  رمساك  بكاف
آ رون رن المراحل ال طير  التي مر  فيها الصراس الاربي الفلسطيني، في حقبات التحو ل اإلقليمية 

في القرار لتحصين الامل الوطني الفلسطيني من « التفر د»والدولية، كانت تستوجب قدراك من 
 االنقسام.

اآلراء في عرفات، فإن  السنوات الاشر التي تلت وفات ، ربما هد أت قليالك من حد    ومهما ا تلفت
ل الى نقال تنطل  مقاربت  من أن  الجدل بشأن  يارات ، ال سيما في الاقد األ ير من حيات ، ليتحو 
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 الرجل عال مقاوماك، بربم جنوح  نحو  يارات التسوية، ومات شهيداك، في ظل وجود ادل ة على ان
 الادو االسرائيلي قد ابتال  تسميماك.

بسام أبو شريا، مستشار عرفات وصديق ، كان أكثر َمن حذ ر الرجل قبل وفات  من أن اإلسرائيليين 
 يريدون قتل .

في أحد الحوارات بينهما، حذ ر أبو شريا عرفات من أن ثمة م ططاك البتيال ، فأجاب، بلكنت  
رنت ررلى حد كبير أهالي قطاس بي  مسقط رأس صاحب الكوفية:  المصرية الماهود ، والتي يتكل مها

 .رعارا كام مر  حاول قبل كده
 «.السفير»، كما أكد في حدي  رلى 00ال يذكر أبو شريا عدد محاوالت االبتيال، لكنها تييد عن 

بة منذ عشر سنوات، ابتيل عرفات ألن  اكتشا أن الحكومات اإلسرائيلية المتااق»ويقول أبو شريا 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وألن   ال تنوي تنفيذ االتفاقات الموقاة التي تقضي بإنهاء االحتالل وا 

 «.رف  أن ي ون أو يهادن، قرروا قتل  ببساطة
ألن القياد  اإلسرائيلية كانت ترى في بقائ  »ويشكد أبو شريا أن رسرائيل هي من ابتال عرفات 

لسطين المحتلة، والذي كان يستهدا في أحسن أحوال ، رعطاءنا عقبة أمام م ططها إل ضاس ف
حكماك ذاتياك تحت السيطر  اإلسرائيلية، وأن تستباو أر  فلسطين في ظل هذا الحكم اإلسرائيلي من 

 «.أجل مواصلة التمدد االستيطاني وتهويد القدس، وهذا ما يحصل اليوم
، وباد موارات  الثرى في رام هللا 1011ن الاام باد وفا  عرفات بير الطبياية في مثل هذا اليوم م

 في قبر مشقت تمهيداك لنقل  رلى القدس، تكاثرت لجان التحقي  لمارفة ظروا الوفا  الغامضة.
وكانت النتيجة الحاسمة الاام الماضي، حين صدر تقرير طبي أثبت أن الرجل توفى مسموماك 

 الدول التي لديها مفاعالت نووية. ، وهي ماد  ال تمتلكها رال«البولونيوم المشغ»بت
، وابن شقيقة عرفات، أن رسرائيل هي من «فتح»ويشكد ناصر القدو ، عضو اللجنة المركيية لحركة 

ابتالت الرئيس الراحل، في ظل عشرات المششرات التي تظهر، باإلضافة رلى التقارير الطبية حول 
ت ل ، أن رئيس الوير  اء اإلسرائيلي االسب  أرييل شارون كان يريد الماد  السمية النووية التي دس 

 .1911الت ل ص من ، لتحقي  حلم قديم، وثأر ش صي مغ عرفات منذ اجتياو بيروت في الاام 
رن وفا  عرفات أحدثت فجو  « السفير»ويقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري لت

يكن قائداك لفتح أو للسلطة بل كان قائداك للشاب فارفات لم »كبير  على مستوى القياد  الفلسطينية 
الفلسطيني، وبربم أ طائ ، رال أن رمييت  وش صيت  القيادية كانت تجمغ الكل تحت بطائ ، وهو 

 «.كان الصمغ الالص ، الذي يجمغ الكل
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لكي تغتال فكره، وتحد  فجو  سياسية وأمنية وجغرافية »ويرى المصري أن رسرائيل ابتالت عرفات 
انتهى رلى انقسامات كثير  بين الفلسطينيين، لدرجة أن »، مشيراك رلى أن بياب عرفات «د بياب با

 «.منظمة التحرير تأثرت جداك، ولم تاد تحظى باإلجماس
الرقم الصاب والقلب الناب  للشاب »من جهت ، يرى أبو شريا أن رسرائيل، وباد ابتيال عرفات 

طينيين أنها ستحق  ما لم يحقق  انهم الم ر بب وذلك أوهمت الفلس»، كما يصف ، «الفلسطيني
، وتنفيذ االتفاقيات في مقابل تغير منهم المقاومة، الذي برس  1901باالنسحاب من حدود الاام 

عرفات في الشاب الفلسطيني، وفي كل من كانوا حول ، رلى منهم المهادنة. وبدأ ذلك بتنفيذ م طط 
حالة آالا الكوادر والضباط والمقاتلين والقيادات أميركي للت لص مما يسم ى الحرس ال قديم، وا 

 «.الاسكرية رلى التقاعد، وهشالء كانوا من َحَملة فكر عرفات المقاوم
وياتقد أبو شريا أن الت لص من عرفات كان م ططاك رسرائيلياك أميركياك بدأ مغ انطال  االنتفاضة 

في الاام « كامب ديفيد»ني بادما قدمت ل  قمة الفلسطينية الثانية، التي أشالها الرئيس الفلسطي
 أقل مما يقبل ب  أي فلسطيني. 1000

ر قلب الطاولة»ويوضح أبو شريا أن  ، وهو ما يشكده هاني المصري «عرفات رف  أن ي ون وقر 
حتى أكثر الناس كرهاك لارفات أجماوا على أن  لن ي ون فلسطين، ولن يتنايل، وكانت »بالقول 

 «.النتيجة حيات 
من جهت  يقول، الدكتور سميح شبيب، أستاذ الدراسات الثقافية في جاماة بيرييت عضو المجلس 

عرفات أبو الوطنية السياسية الفلسطينية في الاصر الحدي  وهو من أسس »الوطني الفلسطيني، رن 
ييد واإلجماس، الثور  والكيانية الفلسطينية بشكلها الحالي، ومن أهم مييات  أن  كان يحظى دوماك بالتأ

 «.وألد  صوم  التنظيميين، وهو جورج حبل كان يقول دوماك عن : ن تلا ما  وال ن تلا علي 
اإلجماس والوحد  الفلسطينية، فباده »ويرى شبيب أن بياب عرفات أحد  فراباك كبيراك على مستوى 

ظيمان قويان  سرت فتح االنت ابات، بسبب انقساماتها، وحصل االنقسام في بي  وصار هناك تن
 «.يتصارعان على السلطة، ما أضاا الموقا الفلسطيني

عرفات، وبالربم من أن  كان الرجل األول وكل شيء في يده، لم يكن ديكتاتوراك، »وياتقد شبيب أن 
بل كان جامااك ويستمغ رلى اآل رين بإعطاء الرأي، وكان يستطيغ حل ال الفات بحركات  الماهود . 

حيد الذي يحكم كل شيء، ولم يقبل أن يكون أحد أعلى من ، والنتيجة كانت أن  لكن  كان الرجل الو 
 «.لم يترك مشسسات فلسطينية، وهذا ما أحد  فراباك كبيراك، يحتاج رلى كثير من الوقت لتتم تابئت 
تادد »وبالاود  رلى بسام أبو شريا، وهاني المصري، فإن بياب عرفات  ل  أيمة 

الرجالن رلى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشمن بالامل الديبلوماسي ويشير «. االستراتيجيات
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أن هذا « حماس»ويرف  المقاومة المسلحة التي هي أكثر ما يوجغ رسرائيل ويرهبها، فيما ترى 
، «لم يلِ  الغصن األ ضر ولم يلِ  البندقية»النهم  اطئ، وأن المقاومة هي الحل. لكن عرفات 

وألقى أحد أشهر  1914التي قالها حين د ل رلى االمم المتحد  في الاام  وهي الابار  الشهير 
  طابات .

أقرب القاد  رلى عرفات، والذي كان يرأس جهاي است بارات  لسنوات طوال، اللواء الركن محمود 
لم يكن يارا ال وا أبداك، كان ديبلوماسياك، وقوياك، كان ياطي »ضمر ، يقول رن أبو عمار رجل 

 «.ات بحيم، وأحياناك وهو يبتسم، وكنا ال نستطيغ رال أن ننفذالتاليم
، كان يحمل بندقيت ، وظل يحملها حتى بادر رام »ويضيا ضمر  أن   حين حوصرنا ما  في المقر 

دنا علي  هكذا، كل  طوات  محسوبة، كان حمُل مرافقي  لبندقيت  حين  هللا للاالج في فرنسا. تاو 
 «.لمقاومةمغادرت  مانى: ال تتركوا ا

 11/11/4114السفير، بيروت، 
 

 لتعطيل مهرجان عرفات بالعملفتح تتهم تياراا في حماس  
اتهمتتت عضتتو اللجنتتة المركييتتة لحركتتة رفتتتحر آمتتال حمتتد تيتتاراك فتتي حركتتة رحمتتاسر بالامتتل علتتى : بتتي 

 تاطيل مهرجان رحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات ربأي ثمنر.
عقدتتت  فتتي مقتتر نقابتتة الصتتحافيين فتتي مدينتتة بتتي  أمتتس، رن رفتتتحر قتتررت وقالتتت  تتالل لقتتاء صتتحافي 

قيادياك رفتحاوياكر  15رلغاء المهرجان الذي كان مقرراك اليوم بسبب تفجير عبوات ناسفة أ يراك في منايل 
وصتتول رستتائل علتتى  رلتتىومنصتتة المهرجتتان، ورفتت  رحمتتاسر تتتوفير األمتتن للمشتتاركين فيتت . وأشتتارت 

رفتحر تفيد بأن  في حال عقد المهرجان ستتحول ساحة الكتيبة رلى ركتيبتة حمتراءر،  هواتا قياديين من
 في رشار  رلى رمكان وقوس تفجيرات جديد  في صفوا الجماهير.

 طتتتين، أحتتتدهما ال يربتتتب بالمصتتتالحة ويستتتاى دائمتتتاك رلتتتى  رلتتتىورأت أن رحمتتتاس أصتتتبحت منقستتتمة 
نقسام، وهو ال ط الذي عمل على منغ رقامة رنهائها ألن ل  مصالح ش صية تكرست عبر سنوات اال

أنتتت  رسيفشتتتل  رلتتتىالمهرجتتتان بتتتأي ثمتتتنر. وعتتتيت عتتتدم رببتتتة رحمتتتاسر الحقيقيتتتة فتتتي رقامتتتة المهرجتتتان 
 محاوالت حماس رقناس الاالم بأن بالبية بي  تاباة لهار.

 وكشتتتفت أن رفتتتتحر تاكتتتا اآلن علتتتى رال تتتروج برشيتتتة جديتتتد  تجتتتاه الاالقتتتة متتتغ حمتتتاس ورستتتالتها متتتن
المصتتالحة الفلستتطينية والقضتتية األمنيتتةر. كمتتا كشتتفت أن رفتتتح طلبتتت رستتمياك متتن حمتتاس تستتليم جميتتغ 
المقرات ومنايل أعضاء وكوادر فتح التي سيطرت عليها  الل االنقسام وتستليمها ألصتحابها، رال أنت  
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نهتتتا اإلفتتتراج الفتتتوري عتتن أبنتتتاء الحركتتتةر. واتهمتتت رحمتتتاسر بأ رلتتىلتتم يحتتتد  شتتتيء متتن ذلتتتك، رضتتتافة 
  ل  وقائغ جديد  ال ت دم المشروس الوطني والمصالحة وال رعاد  اللحمةر. رلىرتساى 

ذلتتتتك، عقتتتتدت هيئتتتتة الامتتتتل التتتتوطني، ذراس منظمتتتتة التحريتتتتر، فتتتتي بتتتتي  اجتماعتتتتاك أمتتتتس بمشتتتتاركة  رلتتتتى
أعضائها وش صيات وطنية واعتبارية. وقال ممثل رالجبهة الشتابيةر فتي الهيئتة أستامة الحتاج أحمتد لتت 

حيتتا ر، رن رالهيئتتة شتتكلت لجنتتة  ماستتية متتن  مستتة فصتتائل، لتتيس متتن بينهتتا فتتتح وحمتتاس، لمتاباتتة رال
التحقيتت  التتذي تجريتتت  األجهتتي  األمنيتتتة فتتي بتتتي  فتتي عمليتتات تفجيتتتر منتتايل الفتحتتتاويين فجتتر الجماتتتة 

 محاكمات عادلة. رلىالماضير. وأضاا أن المجتماين طالبوا بسرعة الكشا عن الجنا  وتقديمهم 
 11/11/4114ياة، لندن، الح

 
 لـ"حماد" عبث يعرقل المصالحة الطيراويحماس: اتهامات  

عبتتترت حركتتتة حمتتتاس عتتتن رفضتتتها لالتهامتتتات التتتتي رتفتتتو هر بهتتتا توفيتتت  الطيتتتراوي عضتتتو اللجنتتتة : بتتتي 
 المركيية لحركة فتح تجاه ويير الدا لية الساب  وعضو المكتب السياسي فتحي حماد.

التهتتتام بشتتتكل مباشتتتر رلتتتى فتحتتتي حمتتتاد وييتتتر الدا ليتتتة الستتتاب  بشتتتأن وكتتتان الطيتتتراوي وجتتت  أصتتتبغ ا
 التفجيرات األ ير ، قائالك: رال أحد يستطيغ الوقوا في وجه  احمادبر.

وقالتتت حركتتتة حمتتاس فتتتي بيتتتان لهتتا االثنتتتين رن هتتذه االتهامتتتات رتتتتأتي فتتي الوقتتتت التتذي توافقتتتت فيتتت   
 التفجيرات التي أدانها الكل الفلسطينير. فصائل الامل الوطني واإلسالمي على رجراء تحقي  في

ودعت رحماسر قياد  فتح للتوقا عن مثل هذا رالاب  في الساحة الفلسطينية بشكل ي ل  المييد من 
كمتتتا حتتتذرت حمتتتاس متتتن استتتتمرار اإلستتتاء  لقادتهتتتا  التتتتوتر ويضتتتغ الاوائتتت  أمتتتام مستتتار المصتتتالحةر.

 ورمويها.
 11/11/4114، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 حماس: العمليات األخيرة رسائل تحذيرية للحتلل قبل انفجار الوضع 

عتتد ت حركتتة حمتتاس متتا يقتتوم بتت  أبنتتاء شتتابنا متتن استتتهداا لجنتتود االحتتتالل ومستتتوطني  بأنهتتا : بتتي 
 أعمال مقاومة مشروعة وأعمال بطولية.

ستطيني لإلعتالمر وقالت الحركة على لسان الناط  باسمها فويي برهوم في تصريح وصل رالمركي الفل
نس ة عن  مساء اليوم ررن هذه الامليات تاكس حالة االحتقان الشديد  لدى أبنتاء شتابنا نتيجتة جترائم 

 االحتالل وانتهاكات  بح  شابنا ومقدسات ر.
 ودعا رلى تكثيا الامليات واستمرارها، وتطويرها وردس االحتالل وقطاان مستوطني  بشكل قوي.
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ستتامي أبتتو يهتتري فتتي تصتتريح مقتضتتب مستتاء االثنتتين، رن رحمتتاس تبتتارك  وقتتال النتتاط  باستتم الحركتتة
الامليات البطولية في شوارس الوطن والتي كان آ رها في تل أبيب وبيت لحم، وتاتبرها رد فال علتى 

 جرائم االحتالل في القدس واألقصىر.
لجترائم، والحركتة وأضاا رن هذه الامليات ررسائل تحذيرية لالحتالل قبل انفجار الوضغ بستبب هتذه ا

 تدعو الستمرار هذه الامليات البطوليةر.

 11/11/4114، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 : حماس تجهز لعملية كبيرة تهز "إسرائيل"اإلسرائيليالعاشرة في التلفزيون القناة  

تتتل قالتتت القنتا  الصتتهيونية الااشتر ، الليلتتة، فتي أعقتاب عمليتتات طاتن الصتتهاينة فتي ر: القتدس المحتلتة
أبيتبر وجنتتوب الضتتفة الغربيتة المحتلتتة االثنتتين، ررن مصتادر فلستتطينية أبلغتتتهم أن حمتاس تاتتد لامليتتة 

 كبير  تهي رسرائيلر.
ولم تكشا القنا  الصهيونية الااشر  عن مصادرها الفلسطينية، التي قالتت وفت  القنتا  رن حمتاس تريتد 

 أن تركب موجة األحدا  الحالية.
مات استهدفت صهاينة في الضفة الغربية، كان أولها طان الجندي شيلوني هج 3وشهد اليوم االثنين 

صتتتهاينة فتتتي متتتد ل مستتتتوطنة رألتتتون شتتتوفوتر،  3فتتتي رتتتتل أبيتتتبر، وثانيهتتتا عنتتتدما طاتتتن فلستتتطيني، 
جنتوبي الضتتفة الغربيتتة، قبتتل مقتلتت  برصتتاص حتتارس أمتتن صتتهيوني، كمتتا قتلتتت فتتتا  صتتهيونية عمرهتتا 

 عاما في الحاد . 14
 11/11/4114، لسطيني لإلعلمالمركز الف

 

 وساطات فصائلية لتطويق خلفات فتح وحماس وترتيب لقاء بين الحركتين 
علمتتت رالقتتدس الاربتتير متتن مصتتادر مطلاتتة أن وستتاطات تقتتوم بهتتا ش صتتيات  :تتت أشتترا الهتتور بتتي 

 فلستطينية متتن عتتد  فصتائل وتنظيمتتات فتتي محاولتتة لوقتا التصتتايد القتتائم وحالتة التشتتنم فتتي الاالقتتات
لغتاء مهرجتان  بين حركتي فتح وحماس، في أعقاب التفجيرات التي طالت منايل قتاد  فتتح فتي بتي ، وا 
رحيتتاء التتتذكرى الااشتتتر  الستشتتتهاد التتترئيس الراحتتتل ياستتتر عرفتتات، ومتتتا تباهتتتا متتتن ييتتتاد  حتتتد  التراشتتت  

 الكالمي بين الحركتين، التي تنذر باناكاسها على اتفا  المصالحة.
طالس فقد أجريت اتصاالت مكثفة مغ قيادات فتح وحماس، فتي قطتاس بتي  وحسب مصادر واساة اإل

والضتتتفة الغربيتتتة، بهتتتدا التوصتتتل إليقتتتاا مسلستتتل ال الفتتتات، التتتذي بتتتدأ يأ تتتذ منحتتتى  طيتتترا، ويهتتتدد 
 مستقبل الوحد  الوطنية واتفا  المصالحة.
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اشتت  اإلعالمتتير، وكشتفت المصتتادر لتتت رالقتدس الاربتتير أن الهتتدا الرئيستي لالتصتتاالت هتتو وقتا رالتر 
وعقتتد لقتتتاء قريتتتب بتتتين الحتتتركتين، لوضتتتغ حتتتد لمتتا جتتترى، وفتتتتح صتتتفحة جديتتتد  فتتتي الاالقتتتات، بهتتتدا 
استتتكمال بتتاقي ملفتتات المصتتالحة. وأشتتارت المصتتادر فتتي هتتذا ال صتتوص رلتتى أن جهتتود المصتتالحة 

 اصتة األ ير  التي كانت ستتمثل باقد لقاء على هامل رحياء ذكرى عرفات في بي ، توقفت تماما، 
 وأن هذا اللقاء كان سيبح  تطبي  باقي بنود المصالحة، وأهمها تفايل المجلس التشرياي.

وتاد أبري الوساطات القائمة بين فتح وحماس، تلك التي تقوم بها حركة الجهاد اإلسالمي، من  الل 
التدكتور مسشول الاالقات الوطنية في الحركة  الد البطل، الذي عقد أمس في هتذا اإلطتار لقتاء متغ 

 يكريا األبا، مفو  تنظيم حركة فتح في بي ، عقب لقاء عقده مغ قيادات من حماس.
وقال البطل الذي يشغل أيضا منس  القوى الوطنية واإلسالمية في بي  رن  طلب متن الطترفين وقتا 
التصايد اإلعالمي ركي ال تتوتر األوضاس أكثرر. وأكد أيضا على أن  ال توجد أي قطياتة فتي قطتاس 

 بي  بين فتح وحماس، وأنهم يأملون أن ال يكون ما حد  سببا لوقا رجراءات المصالحة.
رلى ذلك فقد أشار رلى أن القوى الوطنية واإلسالمية التي شكلت لجنة سداستية لمتاباتة التحقيت  التذي 

 رلتتىتجريتت  أجهتتي  األمتتن فتتي بتتي ، لكشتتا مرتكبتتي حادثتتة تفجيتتر منتتايل قتتاد  فتتتح، تنظتتر ألن تتطلتتغ 
 تائم التحقيقات، وكشا الجنا  لتقديمهم رلى المحاكمة.ن

وكان الدكتور ناصر الشاعر الذي شغل منصب نائب رئيس الويراء في الحكومتة الفلستطينية الااشتر  
، قال رنت  تتم عقتد لقتاءات واتصتاالت فلستطينية علتى أعلتى 1000التي شكلتها حركة حماس في عام 

رات قطاس بي . وأشار رلى أن  تم في هذا ال صوص عقد لقاء المستويات لتطوي  تداعيات أيمة تفجي
مطتتول فتتي رام هللا ضتتم ويراء ونوابتتا عتتن التشتترياي متتغ رئتتيس التتويراء التتدكتور رامتتي الحمتتد هللا، كتتان 

 الهدا من  رنهاء التوتر، وعدم الاود  رلى المربغ األول.
األوضتاس والتتداعيات لهتذه التفجيترات وأكد أن االتصاالت مستمر  على أعلى المستويات لت رمنتغ تفتاقم 

 وتقديم الفاعلين رلى المحاكمةر.
وتفاقم حجم ال الا بين فتح وحمتاس، باتد أن أعلنتت حركتة فتتح أن حركتة حمتاس مناتهتا متن رقامتة 
 مهرجان إلحياء ذكرى عرفات، باد أن أ ذت موافقة على األمر، وشرعت بإقامة الترتيبات الاليمة.

بريتترات ويار  الدا ليتتة فتتي بتتي  بأنهتتا لتتن تكتتون قتتادر  علتتى تتتأمين المهرجتتان متتن ولتتم تقنتتغ حركتتة فتتتح ت
الناحية األمنية، وقالت رن الدا لية حين أعلنت عن األمر لتم تنتظتر قترار فتتح، واستتبقت  بالطلتب متن 

فتتح  يالقائمين على المهرجان بإيالة المنصة الرئيسة، وطلبت متن شتركات الحتافالت عتدم نقتل ناشتط
 ان الذي كان سيقام اليوم الثالثاء.للمهرج
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وعلتتى لستتان أكثتتر متتن مستتشول فتحتتاوي كبيتتر، كتتان بيتتنهم التتدكتور يكريتتا األبتتا التتذي أعلتتن األحتتد عتتن 
 اضطرار فتح إللغاء المهرجان، تم التأكيد على أن لهذا الحد  تداعيات سلبية كبير  على المصالحة.

الشمال فجر الجماة تفجيرات طالت منايل قتاد  وسب  رلغاء المهرجان أن شهدت مدينة بي  ومناط  
فتح، رضافة رلى منصة االحتفال الرئيسة بذكرى استشهاد الرئيس عرفات، ووقتهتا حملتت فتتح حمتاس 
المسشولية عن ذلك، كونها هي من تتحكم بأمن بي ، ربم أن حركتة حمتاس نتددت بتالهجوم، وطالبتت 

 بمااقبة الفاعلين.
سمها من قبل فتح، بوصفها مسشولة عن رلغاء المهرجان، وقالتت رن وكانت حماس قد رفضت اليج با

اإللغتتاء رشتتأن فتحتتاوي دا لتتي وال عالقتتة لهتتا بتت ر، ودعتتت فتتتح لاتتدم تصتتدير أيماتهتتا الدا ليتتة للغيتتر. 
وواصلت حركة فتح رف  مبررات حركة حماس، وقال الناط  باسم فتح في بي  فايي أبو عيطة، أن 

ركتة حمتاس بإلغتاء مهرجتان رحيتاء التذكرى الااشتر  الستشتهاد الترئيس الراحتل رالتبريرات التي ساقتها ح
ياسر عرفات أبو عمار في ساحة الكتيبة بمدينة بي  تهرب من المسشولية، تحتت حجتم وذرائتغ واهيتة 

 ومرفوضةر.
وأكتتد أن حمتتاس علتتى المستتتويين السياستتي واألمنتتي أبلغتتت قيتتاد  فتتتح رستتميا باتتدم استتتطاعة أجهيتهتتا 

ة تتتأمين المهرجتتان، أو حمايتتة المشتتاركين فيتت ، ثتتم تبتتغ ذلتتك طلتتب األجهتتي  األمنيتتة متتن القتتائمين األمنيتت
والمشتتتتترفين علتتتتتى التحضتتتتتير ر تتتتتالء ستتتتتاحة الكتيبتتتتتة، وكتتتتتذلك الطلتتتتتب متتتتتن أصتتتتتحاب شتتتتتركات النقتتتتتل 
بتالا أصتحاب المطتابغ باتدم طباعتة أي منشتورات، أو  والمواصالت عتدم تتأجير الباصتات للحركتة، وا 

 بالمهرجان. ملصقات تتال 
وقتتال رعلتتى ضتتوء متتا تقتتدم، فتتإن قيتتاد  حركتتة فتتتح تتترى أن تراجتتغ أجهتتي  حمتتاس فتتي بتتي  عتتن تاهتتدها 
الساب  بتوفير األمن للمشاركين بالمهرجان ينطوي على دالالت  طير  على أمن وسالمة المواطنين، 

علتى أمتن وستالمة األمر الذي دفاها بكل حين وألم وأسا رلى اإلعالن عن رلغاء المهرجتان، حفاظتا 
وأكتتد أن رلغتتاء المهرجتتان رلتتم يكتتن شتتأنا دا ليتتا، بتتل رن اإلجتتراءات التتتي أقتتدمت عليهتتا  أبنتتاء شتتابنار.

واعتبر أبو عيطة أن حدي  حماس عن  الفات دا لية  ر،حماس حالت دون االستمرار في التحضير
 هار.في فتح هي التي أدت رلى رلغاء المهرجان رمجرد شماعة ومبررات ال قيمة ل

كتتانون الثتتاني/  4واستتتذكر بهتتذا ال صتتوص، مهرجتتان انطالقتتة فتتتح التتذي أقتتيم فتتي ستتاحة الستترايا فتتي 
، دون أن تحتد  أيتة رشتكالية دا ليتة، رربتم التترويم التذي ستب  مهرجتان االنطالقتة عتن 1013ينتاير 

تح في بي  وجود  الفات دا لية في فتحر. واعتبر أن ردانة حماس للتفجيرات التي استهدفت قيادات ف
 ربير كافيةر، مطالبا بترتحقيقات جدية تشدي رلى الكشا عن مرتكبي هذه الجريمةر.
 11/11/4114القدس العربي، لندن، 
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 وتطالب فتح بوقف التحريض  التهدئةحماس في الضفة تحاول  
ل علتى في بي ، تتفاع قيادات في حركة فتحت فادي أبو سادى: ال تيال قضية تفجيرات منايل  رام هللا

م تلا المستويات، ووصلت شظاياها رلى الضفة الغربية، التي ال تباد عن بي  رال القليل لوال فصتل 
االحتالل اإلسرائيلي بين الجهتين. وتحاول حركة حماس في الضفة جاهد  تهدئة األوضاس، وتطالتب 

متتن البيانتتات حركتتة فتتتح بوقتتا التحتتري  بحقهتتا، فيمتتا حتتذرت كتائتتب األقصتتى التتذراس الاستتكرية لفتتتح 
 المدسوسة باسمها.
لتترالقدس الاربتير، أن لقتاءك ضتم ويراء ستابقين ونوابتا متن حمتاس، تتم  فتي حمتاس وأكدت عد  مصتادر

بالفال مغ رئتيس ويراء حكومتة الوفتا  التوطني رامتي الحمتد هللا فتي مدينتة رام هللا، فتي محاولتة لوقتا 
الحتقتان القتتائم بتتين الحتركتين متتن التتتأثير علتتى امتتداد تتتداعيات التفجيتترات رلتى الضتتفة الغربيتتة، ومنتتغ ا

 األجواء المتوتر  أصالك بحكم ما يجري في القدس المحتلة والمسجد األقصى.
وأكتتدت حمتتاس أنهتتا تتتدعم استتتمرار التحقيقتتات المشتتتركة للوصتتول رلتتى الفتتاعلين، ومرتكبتتي التفجيتترات 

حاكمتتة، فيمتتا ستستتتمر االتصتتاالت التتتي ال تمتتت رلتتى الشتتاب الفلستتطيني بصتتلة، وتقتتديم الفتتاعلين للم
علتتتى أعلتتتى مستتتتويات بتتتين الحتتتركتين، لمنتتتغ تفتتتاقم األيمتتتة، فتتتي التتتذكرى الااشتتتر  لرحيتتتل القائتتتد ياستتتر 

 عرفات.
متتن جهتتت ، طالتتتب القيتتادي فتتتي حمتتاس حستتتين أبتتو كويتتك، الستتتلطة الفلستتطينية وحركتتتة فتتتح، بوقتتتا  

ن المطلتتوب هتتو ضتترور  توحيتتد التحتتري  علتتى حمتتاس، ألن ذلتتك لتتن رلتتن يفيتتد فتتي شتتيءر،  اصتتة وأ
جهود الشاب الفلسطيني فتي ظتل الهجمتة الصتهيونية علتى المستجد األقصتى ومدينتة القتدس المحتلتة، 

 وأن توتير ساحة الضفة لن ي دم سوى االحتالل الذي يشجم لكل فتنة.
وقتتال أبتتو كويتتك، رن الفصتتائل فتتي بتتي  ومنهتتا حركتتة فتتتح، واألجهتتي  األمنيتتة هنتتاك رهتتم متتن يجتتب أن 
يكشفوا للشاب الفلسطيني عن الجهتات التتي تقتا  لتا االعتتداءات األ يتر  المرفوضتة والمستتهجنة، 

 فالفتنة نائمة لان هللا من يوقظهار.
أما كتائب شتهداء األقصتى، فتي الضتفة الغربيتة المحتلتة، فقتد حتذرت متن طرفهتا متن بيانتات مدسوستة 

التي أعقبتت التحضتيرات الحتفاليتة رحيتاء ذكترى  تنشر باسمها تدعو للفتنة والقتل، رداك على التفجيرات
 الرئيس الراحل ياسر عرفات في قطاس بي .

   11/11/4114القدس العربي، لندن، 
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 ماذا لو أن أبا عمار حيٌّ اليوم؟.. الفصائل الفلسطينية في"السفير" تستطلع آراء قياديين  
الااشتتتر  البتيتتتال التتترئيس ياستتتر  فتتتي الوقتتتت التتتذي ُيحيتتتي الفلستتتطينيون التتتذكرى: جهتتتاد أبتتتو مصتتتطفى

عرفتتات، تاصتتُا األيمتتات الدا لي تتة علتتى أوجهتتا بالقضتتية الفلستتطينية، بتتدءاك باالنقستتام المريتتر، متتروراك 
بتتثال  حتتروب شتتن ت علتتى قطتتاس بتتي    تتالل ستتت ستتنوات، ولتتيس انتهتتاءك بامليتتات ستترقة األراضتتي، 

ت سياستتية أرهقتتت الُمحتتيط الاربتتي، وتهويتتد يهتتر  المتتدائن، ومستتجدها الُمبتتارك، وذلتتك فتتي ظتتل منا تتا
 وأيابت البوصلة عن القضي ة المركيي ة لألمة جمااء.

وبربم مرور عشر سنوات على ابتيال الرمي عرفات، وبقاء وفات  ُلغياك يحي ر الجميتغ ت متغ أن أصتابغ 
تتتار متتتا يال حاضتتتراك فتتتي قلتتتوب الفلستتتط ينيين، االتهتتتام ُتشتتتير رلتتتى االحتتتتالل اإلستتترائيلي ت رال أن أبتتتا عم 

السيما أهالي قطاس بي ، الذين عرفوا قائدهم عن قرب، بل باتوا اليوم أكثر حاجةك رلى قائد يستير بهتم 
ر الثور  الفلسطينية.  على الطري  الذي سلك  ُمفج 

ويقول عضو المجلتس الثتوري لحركتة رفتتحر فهمتي اليعتارير لتترالسفيرر رن متا ُيمي تي الراحتل عرفتات أنت  
وط فتتتي الستتتاحة الفلستتتطيني ة، باعتبتتتاره القائتتتد المشستتتس التتتذي ظتتتل يقتتتود الثتتتور  كتتتان يمتلتتتك كتتتل ال يتتت

الفلستتطيني ة حتتتى رحيلتت ، وبالتتتالي فتتإن  الظتتروا الذاتي تتة كانتتت م تلفتتة مقارنتتة بمتتا هتتو الوضتتغ حاليتتاك، 
فضتالك عتتن أن الظتروا والمنا تتات السياستتي ة ال ارجي تة ا تلفتتت أيضتاك، نظتتراك رلتتى وجتود عرفتتات وثقلتت  

لساحات ال ارجي ة، وصوالك رلى الدا ل الفلسطيني عبر تأسيس السلطة الوطني ة الفلسطيني ة، فكان في ا
عرفات بطريقة أو بأ رى ُيحافظ على بقاء الحالة الوطني ة ُمتماسكة، ويمنغ بشكل أو بآ ر التد  الت 

 ال ارجي ة.
لتتذي تايشتت  القضتتي ة الفلستتطيني ة يقتترأ اليعتتارير الظتترا الفلستتطيني التتراهن، فيقتتول رن رالظتترا الحتتالي ا

نتجتتت فيتت  تغي تترات ذاتي تتة دا لي تتة، و ارجي تتة أيضتتاك، التغي تتر التتدا لي األو ل جتتاء عقتتب انت ابتتات الاتتام 
، والتتي فتحتت آفاقتتاك لحركتة حمتاس لصتتيابة بات  التحالفتتات ال ارجيتة التتي أث تترت ستلباك علتتى 1000

ل فتي الشتشون الاربي تة، وعتدم حالة النظتام السياستي الفلستطيني التذي قتام علتى الت دوام علتى عتدم التتد  
ل أيضتتتتاك فتتتتي الشتتتتأن الفلستتتتطيني التتتتدا لير، ماتبتتتتراك أن الفلستتتتطينيين اآلن أقتتتترب رلتتتتى  الستتتتماو بالتتتتتد  

 التجاذبات اإلقليمي ة من استقاللي ة القرار الوطني الفلسطيني.
ح القيتتادي الفتحتتاوي أن عرفتتات لتتو كتتان حي تتاك بتتين الفلستتطينيين لمتتا وقتتغ االنقستتام التتدا لي بتتين  وُيتترج 

، بيد أن  قال رلو افترضنا جدالك وجود أبو عمار 1001حركتي رفتحر ورحماسر منتصا صيا الاام 
فتتي المرحلتتة الحالي تتة متتن دون المتترور بمرحلتتة االنقستتام، أعتقتتد أن الماالجتتات ستتتكون ذاتهتتا، ألنتت  ال 

س  وكر س حيات  يوجد حلول سحري ة لماالجة الوضغ القائم حالياك، باع تبار أن نهم حركة فتح الذي أس 
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تتار يتمث تتل أساستتاك فتتي تاييتتي الوحتتد  الوطني تتة الفلستتطيني ة، وهتتذا متتا تحتتاول اللجنتتة المركيي تتة  لتت  أبتتو عم 
 لحركة فتح تجسيده بقياد  الرئيس محمود عباسر.

ة هتتي فتتي وجتتود ويضتتيا اليعتتارير أن رالمشتتكلة اآلن ليستتت فتتي قيتتاد  الستتلطة أو حركتتة فتتتح، المشتتكل
طرا فلسطيني آ ر يسيطر بشكل أو بآ ر على جيء من األراضي الفلسطيني ة، ويبني تحالفتات هنتا 

 وهناك، ويرف  التااون والتااطي مغ القضايا الفلسطيني ة الدا لي ة على قاعد  فلسطيني ة بحتةر.
ستفيرر، أنت  لتن يكتون أما عضو المجلس الثوري لحركة رفتتحر ييتاد أبتو عتين، فيترى فتي حتدي  رلتى رال

هنتتاك فتتر  كبيتتر رن كتتان عرفتتات موجتتوداك أم ال فتتي الستتاحة الفلستتطيني ة حالي تتاك، عاييتتاك ذلتتك رلتتى تكتتاثر 
 األيمات والمشاكل الدا لي ة على القياد  الفلسطيني ة.

ويوضح أبو عين أن القياد  الفلستطيني ة، بقيتاد  عبتاس، قتررت التذهاب رلتى مجلتس األمتن التدولي متن 
ُتلتتتتت فتتتتتي الاتتتتام أجتتتتل  هتتتتي أراضتتتتي الدولتتتتتة  1901الحصتتتتول علتتتتى قتتتترار ياتبتتتتتر األراضتتتتي التتتتتي اح 

 الفلسطينية، وكذلك لتحديد موعد إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.
في هذا السيا ، ُيشك د القيادي في رحركة الجهاد اإلسالمير في فلسطين الشيخ نافتذ عتي ام، أن الشتاب 

في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضي ة الفلسطيني ة، الفتاك رلى الفلسطيني يفتقد الكثير من قادت  
أن راالقتداء بالقاد  الكبار يشثر في واقغ شاوبهم، السي ما أن الشاب الفلسطيني قتد م الكثيتر متن قادتت  

 الكبار واستمر في نضال ر.
لتتتة حرجتتتة جتتتداك اآلن، ويشتتتير عتتتي ام فتتتي حتتتدي  رلتتتى رالستتتفيرر رلتتتى أن القضتتتية الفلستتتطيني ة تمتتتر بمرح

العتبتتتارات كثيتتتر ، أهمهتتتا تلتتتك التتتتي تتال تتت  بالوضتتتغ التتتدا لي الفلستتتطيني، واإلقليمتتتي، مشكتتتداك أن علتتتى 
 الفلسطيني ين أن يقوموا ب طوات أكثر واقاي ةك وفاالي ة في مثل هذه األوقات الحرجة.
ر عرفتتتات لأليمتتتات وفتتتي ماتتتر  رده علتتتى ستتتشال طرحتتتت  رالستتتفيرر يتال تتت  بطبياتتتة ردار  الراحتتتل ياستتت

الفلستتتطيني ة الراهنتتتة لتتتو كتتتان حي تتتاك، يجيتتتب عتتتي ام أنتتت  رمتتتن الصتتتاب التنبتتتش بمثتتتل هتتتذه األمتتتور، أشتتتياء 
وسياستتات كثيتتر  تغي تترت فتتي حياتنتتا وواقانتتا، لكتتن متتن المشكتتد أن أمثتتال أبتتو عمتتار، وفتحتتي الشتتقاقي، 

وا قادرين على التتأثير فتي وأحمد ياسين، كانت لهم بصمة واضحة في تاريخ الشاب الفلسطيني، وكان
األحدا ، وقادرين أيضاك على تغيير مجراها، لكن من الصاب افتترا  واقتغ فتي ظتل التاقيتدات التتي 

 نايشها اليومر.
ويشتتد د علتتى أن اتفتتا  رأوستتلور أضتتر  كثيتتراك بالقضتتية الفلستتطينية، كمتتا أضتتر  بالاالقتتات الدا لي تتة بتتين 

المشكد أن  لو لم يتم توقيتغ اتفتا  أوستلو، لكانتت األمتور أفضتل األشقاء الفلسطينيين، مضيفاك أن  رمن 
 اآلنر.
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يتفتتت  أبتتتري قيتتتاديي حركتتتة رحمتتتاسر التتتدكتور محمتتتود اليه تتتار، متتتغ الشتتتيخ نافتتتذ عتتتي ام فتتتي ستتتلبي ة اتفتتتا  
رأوسلور على القضي ة الفلسطيني ة، والشاب الفلسطيني أجمغ، ماتبراك أن أوسلو أضر  بالقضية الوطني تة 

ي ة عندما قال رن فلسطين، بدالك مم ا كتان تحريتر فلستطين، كتل فلستطين، أصتبحت اآلن دولتة الفلسطين
 .1901على حدود الاام 

ويضيا اليه ار في حدي  رلى رالسفيرر أن ربرنامم حركة فتح الذي كان يتحد   عن التحريتر وتقريتر 
م عتن الرواتتب والمناصتب. المصير، والكفاو المستل ح كوستيلة للتحريتر كلت  انتهتى، وأصتبح اآلن الكتال

أضا رلى ذلتك أنت  شت   الشتارس الفلستطيني، حيت  كن تا فتي الستاب  نتحتد   عتن تحريتر كتل فلستطين، 
وأصتتبحنا اآلن جتتيءاك يتحتتد   عتتن تحريتتر فلستتطين بالكامتتل، وتقتتود هتتذا المتتنهم حركتتتا حمتتاس والجهتتاد 

، وبالتتتالي 1901الاتتام يتحتتد  عتتن دولتتة علتتى حتتدود  -وهتتو حركتتة فتتتح  -اإلستتالمي، وجتتيءاك آ تتر 
 وحد  الموقا والوسيلة ا تلفتا بالكاملر.

تس للوضتغ الفلستطيني التراهن، قتائالك رن رأبتو  وياتبر اليه ار أن واقغ الراحل ياسر عرفات هو التذي أس 
فتتي المئتتة متتن األر  الفلستتطيني ة، وهتتو التتذي أستتس  10عمتتار هتتو التتذي جتتاء باتتد اتفتتا  تنتتايل عتتن 

، وهتتو التتذي أقتر  التاتتاون األمنتتي متتغ الاتتدو اإلسترائيلي، وهتتو التتذي قضتتى علتتى الستلطة وهتتذا امتتتدادها
المقاومتتة، بالتتتالي ال أعتقتتد أن القضتتية منفصتتلة، لكتتن هتتو التتذي أستتس لهتتذه الحالتتة، ونحتتن فيهتتا، هتتذا 

 الكالم ليس في  رساء  ألحد، وليس في  مدو ألحد، ولكن  تش يص للواقغر.
تتا رذا كانتتت الفصتتائل الفلستتطين ، 1901ي ة ُيمكتتن أن توافتت  علتتى دولتتة فلستتطيني ة علتتى حتتدود الاتتام وعم 

 01لفت اليهار رلى أن الفصائل، ومنها رحماسر، يمكن أن تواف  على تحرير فلسطين على حتدود التت
كمرحلتتة أولي تتة متتن دون االعتتتراا بإستترائيل، ربمانتتى أنتت  مثلمتتا تتتم تحريتتر بتتي   متتن االحتتتالل، تصتتبح 

أراضتي محتترر  ضتتمن ماركتة التحريتتر الكاملتتة، متن دون التنتتايل عتتن برنتتامم الضتفة والقتتدس والقطتتاس 
 التحرير بالكاملر.

  11/11/4114السفير، بيروت، 

 
 "الديموقراطية" لتحصين المخيمات أمنياا واقتصادياا  

عقدت رالجبهة الديموقراطية لتحريتر فلستطينر اجتماعتاك قياديتاك فتي بيتروت، أكتدت فيت  أن رال ستالم وال 
رار متتن دون القتتدس عاصتتمة للدولتتة الفلستتطينية المستتتقلةر، مشتتدد  علتتى أهميتتة رالنضتتال اليتتومي استتتق

الذي ي وض  أبناء القدس في مواجهة عمليات االقتحام المتكرر  للمجموعات المتطرفة المدعومة متن 
 حكومة االحتاللر.
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وليتتتة والاربيتتتة، بتتتالتحرك وطالتتتب المجتماتتتون فتتتي بيتتتان، المنظمتتتات الدوليتتتة والباثتتتات الديبلوماستتتية الد
 لوقا الادوان اإلسرائيلي.

عمتتار  وأشتتار البيتتان رلتتى أوضتتاس الشتتاب الفلستتطيني فتتي لبنتتان، داعيتتاك رلتتى رقتترار الحقتتو  اإلنستتانية وا 
باادهتتتا عتتتن تتتتداعيات  م تتتيم نهتتتر البتتتارد. كمتتتا أكتتتد المجتماتتتون رأن النجتتتاو فتتتي تحصتتتين الم يمتتتات وا 

وحيبيتتاك لبنانيتتاك وفلستتطينياك مشتتتركاك، وأن المتتد ل لتتذلك لتتيس فقتتط  األيمتتة اإلقليميتتة يتطلتتب عمتتالك رستتمياك 
 بالتااطي األمني مغ الم يمات بل بتحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعيةر.

 11/11/4114، المستقبل، بيروت

 

 في ذكرى رحيل عرفات برج البراجنةمخيم في  بدعوة من حركة فتح مسيرة 
يم برج البراجنة ضمن سلسلة فااليات رحياء التذكرى الااشتر  لرحيتل أقامت حركة ر فتحر مسير  في م 

ستتاحة أبتتو  رلتتىالتترئيس ياستتر عرفتتات، انطلقتتت متتن أمتتام جتتامغ الفرقتتان وجابتتت شتتوارس الم تتيم وصتتوالك 
 طاقة. وشارك في المسير  ممثلو فصائل الثور  والقوى اإلسالمية الفلسطينية.

و عفتل رأن رحيتاء التذكرى هتو يتوم وفتاء للشتهيد الرمتي وأكد أمين سر حركة فتح في بيتروت ستمير أبت
التتذي أرستتى المفهتتتوم النضتتالي للشتتاب الفلستتتطيني وشتتاوب الاتتالم، وثب تتتت الثوابتتت الفلستتطينية ودافتتتغ 
عنهار. وأشاد بنضال الشاب الفلسطيني في الدا ل و اصة في مدينة القدس، مشيراك رلتى أن ستلطات 

 نتيجتتة صتتمود شتتابنا المستتتميت بالتتدفاس عتتن مقدستتات  الدينيتتة. االحتتتالل بتتدأت تتتدفغ التكتتاليا باليتتاك 
 ناصر كلمة. وعبد الفتاوألقى ممثل حيب راالتحادر 

 11/11/4114، المستقبل، بيروت

 

 في ذكرى عرفات في مخيم البرج الشمالي عرض فني تراثيحركة فتح تقيم  
رضاك فنياك تراثياك لمناستبة ذكترى أقامت حركة فتح في م يم البرج الشمالي وفرقة سراج الاود  ع: صور

حضتتتر  رحيتتتل التتترئيس الفلستتتطيني ياستتتر عرفتتتات ودعمتتتاك للقتتتدس حمتتتل عنتتتوان ر كلنتتتا ياستتتر عرفتتتاتر.
عبد والمسشولين الفلسطينيين والقياديان في الحركة أبو أحمد ييداني توفي   الفاالياتالار  عدد من 

 .هللا
 أبتتريعتتدد متتن  رلتتىشتتهاب كلمتتة تطتتر  فيهتتا و أبتتمستتشول الاالقتتات الاامتتة لحركتتة فتتتح جتتالل  وألقتتى

الاتالم كلت .  أعمالالمحطات النضالية للرئيس الراحل ودوره في وضغ القضية الفلسطينية على جدول 
الفولكلوريتتتتة الفلستتتتطينية  األبتتتتانيثتتتتم قتتتتدمت فرقتتتتة ستتتتراج الاتتتتود  عرضتتتتها الفنتتتتي والتراثتتتتي علتتتتى وقتتتتغ 

 واللبنانية.

 11/11/4114، المستقبل، بيروت
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 خوف من تكرار تجربة منظمة التحرير ودور جديد :حول تعديل ميثاق حماس "ضجة"ير: تقر  

على مشارا االنطالقة السادسة والاشرين التي تحييها رحماسر فتي الرابتغ عشتر : هاني ربراهيم -بي 
من كانون األول المقبل، بدأت أصوات كثيرين من المقربين من الحركة، وجل هم من الكت اب وأصحاب 

لتتدى رعالنهتتا  1911أي، تالتتو بالتدعو  رلتتى تغييتتر، أو تطتوير، ميثتتا  رحمتاسر التتذي صتتابت  عتام التر 
االنطالقتتة الرستتمية. دعتتو  تترافتت  متتغ تغيتترات سياستتية كبيتتر  طتترأت علتتى مستتير  الحركتتة، بتتدأتها متتغ 

 ، ولكتتن االناطافتتة الكبتترى حتتدثت حينمتتا1000المشتتاركة فتتي االنت ابتتات التشتترياية الفلستتطينية عتتام 
ستتيطرت علتتى الحكتتم بتتالقو  الاستتكرية، متتا استتتجلب حصتتاراك  انقتتاك عليهتتا، ثتتم جتتاءت المراهنتتات علتتى 
رالربيتتغ الاربتتير التتتي أعتتادت رنتتتاج الحصتتار علتتى بتتي ، ربتتم ثتتال  حتتروب أظهتترت فيهتتا المقاومتتة، 
ورحمتتتاسر، تحستتتناك عستتتكرياك مقابتتتل تراجتتتغ سياستتتي، فيمتتتا يت تتتوا آ تتترون متتتن تكتتترار الحركتتتة لتجربتتتة 

 ظمة التحرير ورفتحرمن
يتألا ميثا  حركة رحماسر، الذي تجري المطالبة بتاديل ، من  مسة أبواب تار ا الحركة وأهتدافها، 
ويطتترو رشيتهتتا تجتتاه القضتتايا االستتتراتيجية المتالقتتة بالقضتتية الفلستتطينية. منتتذ انطالقتتة رحمتتاسر، لتتم 

وقيادتهتتا األولتتى بإشتتراا مشسستتها  تحتتد   الحركتتة الميثتتا  أو تادلتت  باتتد رقتتراره عبتتر مجلتتس الشتتورى
 الشهيد أحمد ياسين.

تكتستتب التتدعو  رلتتى التغييتتر، فتتي هتتذه المرحلتتة، أهميتهتتا متتن نتتاحيتين: األولتتى أن هنتتاك فقتترات دا تتل 
الميثتتا  تشتتدد علتتى تحتتريم رمتتا يستتمى الحلتتوَل الستتلمية والمتتشتمرات الدوليتتة لحتتل القضتتية الفلستتطينيةر، 

حركة المقاومة اإلسالميةر، وهو ما بدأ يتالشى مغ تأكيد قيادات في  مشدد  على تاارضها مغ رعقيد 
 الحركة، مقابل نفي آ رين، أن  توجد رمكانية لمناقشة تغيير رال طوط الحمرر في الميثا .

والناحية الثانية، أن  ال يوجد ما يمكن اعتباره رمبدأكر ثابتاك يحكم عالقة رحمتاسر بالفصتائل الفلستطينية، 
نيتتتتة أو اإلستتتتالمية، وهتتتتو متتتتا يثيتتتتر امتااضتتتتاك لتتتتدى القاعتتتتد  الشتتتتابية حينمتتتتا تتتتتذكر ضتتتترور  ستتتتواء الوط

المصتتالحة متتغ رفتتتحر، فيمتتا األدبيتتات كلهتتا تتنتتاق  متتغ مشتتروس حركتتة التحريتتر التتوطني، ويبتتري ذلتتك 
أيضاك في الاالقة بتترالجهاد اإلستالمير التتي تنطلت  متن رشيتة مشتابهة لتترحماسر، ولكتن هتذا لتم يحمهتا 

 ادم ماها في مراحل عديد .التص
األمر نفست  ينستحب علتى الاالقتة بتالمحيط الاربتي، التداعم للمقاومتة أو حتتى رالماتتدلر، ففيمتا تتشتدد 
الحركة في  طابها تجاه رحلفاء األمسر، تُبقي على رشار  وصلر مغ أنظمة أ رى، كالساودية، ربتم 

 دها.يقينها الدا لي بأن المملكة تمو ل حرب النظام المصري ض
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ربتتم كتتل ذلتتك، ال يبتتري التتدعا  رلتتى تغييتتر الميثتتا  أي تتاك متتن الحاجتتات والضتترورات الستتابقة، فجتتل  متتا 
يتحدثون عن  هو الرببة في توضيح رالوج  الصحيحر لترحماسر، في ظل الضجة الكبير  التي أثارتهتا 

كراك يهوديتاك ياتيل فتي رداعلر في المنطقة، منطلقين من حملة رالتشوي  اإلسرائيليةر، رذ يذكرون أن مف
ر، وهتتو 1009الواليتتات المتحتتد ، يتتدعى فرانتتك لتتونتي، عكتتا علتتى تتتأليا كتتتاب ردليتتل رستترائيل عتتام 

يوج  في  المتحدثين اإلسرائيليين رلى كيفية تصدير الرواية الابرية، مضم ناك الكثير من الفقترات التوارد  
أيضاك رن لونتي دعا رلى ضرور  استغالل ما  في ميثا  رحماسر ورماادا  اليهودية والساميةر. ويقولون

كتتتب فتتي ميثتتا  رحمتتاسر عتتن هتتذا األمتتر إلقنتتاس المجتمتتغ التتدولي بالروايتتة اإلستترائيلية ومتتا تنقلتت  عتتن 
 مجريات الصراس في القضية الفلسطينية.

ي ية يقول الداعون رلى التغيير رن ررشية الميثا  رلى طبياة الصراس مغ اليهود تستند رلى تفسيرات تار 
لطبياتتة هتتذه الماركتتة، متتغ بيتتاب لتغيتترات المراحتتل السياستتية المتااقبتتةر التتتي أدت رلتتى هتتذه النتيجتتة، 
احتتتالل فلستتطين. األكتتاديمي الفلستتطيني المقتتيم فتتي بريطانيتتا، عتتيام التميمتتي، هتتو أحتتد التتذين طتتالبوا 

م المكتوب فيت  رعميت  بترتحديثات في هذا الميثا  من حي  اللغة والمالوماتر، لكن  لم ينكر أن الكال
ومنمتتت ر. يقتتتول التميمتتتي، التتتذي ينتمتتتي رلتتتى اإل تتتوان ويتتتدير قنتتتا  رالحتتتوارر، رن  طتتتاب الحركتتتة منتتتذ 
تأسيسها حتى هذه اللحظة رلم يصل صداه رلى الرأي الاام الغربي، فيما مالومات الغرب عتن حمتاس 

 ماظمها مأ وذ  مما يقول  الصهاينة وأنصارهمر.
رينبغي أن يصدر ميثا  جديد يشكتد الثوابتت التتي ال تتغيتر، لكتن يجتب أن يترفتغ وأضاا لتراأل بارر: 

عتتن األ طتتاء التاري يتتة والسياستتية، ويتجنتتب تفستتير التتتاريخ متتن نظريتتة المتتشامر  والبروتوكتتوالت التتتي 
، وهتتي الوثيقتتة التتتي اعتمتتدها هتلتتر فتتي 1150أبلتتب الظتتن أنهتتا وضتتات لتبريتتر اضتتطهاد اليهتتود عتتام 

 أثناء الحرب الاالميةر. حرق  اليهود
كتذلك دعتا التميمتتي رلتى كتابتتة الميثتا  بتتترصيابة سياستية ال تكتون قريبتتة رلتى المنشتتور الحيبتير، لكنتت  
بتترر هتتذا التتنص بتتترالظروا التتتي كتتتب أثنتتاءه الميثتتا  والصتتاوبة التتتي واجهتتت صتتانغ القتترار آنتتذاكر. 

تالقتة بفلستطين، وأنت  ال مكتان لإلسترائيليين واستدرك التميمي بالتحذير من تجاوي رالميثا  الثوابتت الم
 فيهار.

يتفتتت  الباحتتت  مشتتتير عتتتامر متتتغ رأي التميمتتتي، موضتتتحاك أن المشتتتكلة رهتتتي بيتتتاب استتتتراتيجية عمليتتتة 
ومدروسة في ال طاب الحمساوي الموج  رلى الغرب، وهي ثغر  استغلها الاتدو جيتداكر. ومتغ أن عتامر 

هتا واتستمت بالبرابماتيتة فتي المراحتل األ يتر  متن عملهتا ياتقد أن رحماسر تطورت في  طابهتا وتفكير 
السياسي، رفإنها مطالبة بتجديد  طابهار. ومن وجهة نظره، يمكن رتسوي  الصراس متغ االحتتالل عبتر 
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أنستتنة القضتتية واالعتمتتاد علتتى الجانتتب القتتانوني والسياستتي، وتوظيفتت  ضتتمن ستتياق  التتتاري ي الحقتتاكر، 
 جابية ذات دالالت عامة لدى جميغ الشاوبر.وأيضاك يجب رتبني مصطلحات ري

في المقابل، أكد القيادي في رحمتاسر والنائتب عنهتا فتي المجلتس التشترياي، يحيتى موستى، أن ميثتا  
الحركة رواحد من األدبيتات الكثيتر  لحمتاس، وعمليتاك فإننتا تجاوينتا كثيتراك ممتا وضتغ فتي هتذه األدبيتات، 

تطتتوراتر. وشتدد، فتتي حتدي  لتتتراأل بارر، علتى أنتت  لتيس رمطروحتتاك نظتراك رلتتى اعتبتارات األمتتر الواقتغ وال
رعاد  النظر في الميثا ، ألن حماس ال تتاامل ما  بالموقا القانونير، مستدالك على ذلك بأنهم، فتي 

 وثيقة الوفا  الوطني واالتفاقات مغ رفتحر، تجاويوا الكثير م ما نص علي  الميثا .
البنود لتالئم فكر  التفاو  مغ االحتالل، رف  موسى هذا الحدي  في ما يرتبط بالحدي  عن تغيير 

بتتالقول رن رحمتتاس لتتن تقتتدم أي تنتتايل فتتي ميثاقهتتا، و اصتتة متتا يتالتت  بتتاالحتاللر، بتتل المطلتتوب رهتتو 
 التشدد في الاالقة ما ر.

وعتتن الحاجتتة رلتتى  طتتاب الغتترب والوصتتول رلتتى الشتترعية الدوليتتة، رأى أن ذلتتك رال يكتتون عبتتر تقتتديم 
تنتتايالت لالحتتتالل، فغيرنتتا قتتدم تنتتايالت باهظتتة ولتتم يحصتتل علتتى شتتيء، وال يتتيال الاتتالم ضتتدنار. وياد 
بالقول: رحماس وضات ضمن قائمتة اإلرهتاب ألنهتا تبنتت  يتار المقاومتة، لتذلك لتن تتنتايل متن أجتل 

 أوهام، ولن تايد تجربة منظمة التحريرر.
رحماسر، مصطفى الصتواا، أنت  متن لتيس متن  على النس  نفس ، ذكر المحلل السياسي المقرب من

الضروري أن تالن الحركة تجديد ميثاقها، رفمن يتابغ مسيرتها يدرك أن الميثا  ربم وجوده فإن  بتات 
لالستئناس فقطر. واستدرك: رما تحمل  بنود الميثا  هي مبادئ استراتيجية باقية، لكتن هنتاك تكتيكتات 

ي لم ياد ميثا  حماس هو الذي يحكمها، فهنتاك لتوائح ياتاد تتغير وتتبدل مغ كل مرحلة... وف  علم
 تشكيلها كل دور  اتنظيميةب ويحذا باضها كما تضاا أمور أ رىر.

 
 ماذا في الميثاق؟

بالاود  رلى ميثا  رحماسر، يتضح أن  يحوي نصوصاك دينية اآيات وأحادي ب تشصل لطبياة الصراس 
ار الحركتة وشتااراتها وتأكيتد أنهتا جتيء أصتيل متن راإل توان بين الفلسطينيين واليهود، ويتطر  رلى أفك

المسلمونر التي وصفها بأنها ركبترى الحركتات اإلستالمية فتي الاصتر الحتدي ، وتمتتاي بتالفهم الاميت  
والشمولية التامة لكل المفاهيم اإلسالمية في شتى مجاالت الحيتا ر. وكتذلك شتددت علتى أنهتا انطلقتت 

ومتا  1901والامليتات الجهاديتة لإل توان عتام  1941الذي بدأ رفي حرب  من المد  الجهادي لإل وان
 بادهر.
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أيضاك، في الميثا ، تصا رحماسر عالقتها بمنظمة التحرير بموقا راالبن من أبي ر، فيما تشترط مد  
متاد   30يدها رلى الفصائل األ رى رذا رلتم تتبتغ للشتر  الشتيوعي أو الغترب الصتليبير. ومتغ مراجاتة 

أنها مكتوبة بلغة أيديولوجية، وفي أحيان أ رى تميل رلتى رالروايتة التاري يتةر المطامتة بشتواهد يالحظ 
دينيتتة، وهتتي ال تتطتتر  رلتتى رشيتتة سياستتية شتتاملة أو آليتتات عمتتل مباشتتر  توضتتح كيفيتتة تطبيتت  باتت  

 البنود الرئيسية.
 11/11/4114األخبار، بيروت، 

 
 إلى غزة والضفةالرحيل  األخضرخل الخط المحتجين دا الفلسطينيينيجب على  :نتنياهو 

رئيس الويراء بنيامين ، أن نظير مجلي عن، 11/11/4114، الشرق األوسط، لندن ذكرت
الفلسطينيين يريدون تمرير عيشتنا وجالها رنتنياهو، قال  الل جلسة لكتلة الليكود البرلمانية، رن 
هم رن الرحيل لن يكون من نصيبنا، بل من مستحيلة لدب اليأس فينا، كي نغادر البالد. ونحن نقول ل

 .رنصيب من يساى لقذفنا من وطننا التاري ي
نتنياهو تحدى عالنية االثنين ، عن رويتري، أن 11/11/4114، القدس العربي، لندنوأضافت 

الذين يتظاهرون احتجاجا على قتل الشرطة لرجل في احدى قراهم  األ ضرالفلسطينيين دا ل ال ط 
 يايشوا تحت الحكم الفلسطيني في الضفة الغربية وبي .ان يرحلوا و 

يعيم  أنوقال أحمد الطيبي وهو عضو باري بالكنيست اإلسرائيلي رن تصريحات نتنياهو تشير رلى 
وهذه واحد  من أشد تصريحات نتنياهو حد  ر يتصرا بطريقة بير مقبولة.رحيب ليكود اليميني بدأ 

 تجاه األقلية الاربية في البالد.
أقول ببساطة لكل من يتظاهرون ويطلقون صيحات االستنكار ضد رسرائيل ويدعمون رقال نتنياهو و 

ر رلى السلطة الفلسطينية أو رلى بي . رقامة دولة فلسطينية: انتم مدعوون لالنتقال رلى هناك..
أعدكم بأال تضغ دولة رسرائيل أي ربالكنيست من حيب ليكود  ألعضاءوأضاا  الل اجتماس 

 رل في طريقكم.عراقي
 
 عن فرص للتسوية السياسية نفتشليفني: علينا أن  

اإلرهاب بشغ ومجرم ويفر  علينا رويير  القضاء تسيبي لفني، رن : قالت نظير مجلي - تل أبيب
فاال عيشة ظالمية. ولكن جنبا رلى جنب مغ مكافحة اإلرهاب، علينا أن نفتل عن كل فرصة 

 . رما هو أهم منها إلجها  اإلرهابللتسوية السياسية، التي ال يوجد 
 11/11/4114، الشرق األوسط، لندن
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 لتسوية على أساس دولتين االعودة إلى المفاوضات و بالحل الوحيد لهذا الوضع هو هيرتسوغ:  

قال رئيس الماارضة اإلسرائيلية، يتسحا  هيرتسوا، رن  يحم ل رئيس : نظير مجلي - تل أبيب
فهو يلجأ رلى  طابات ر، منطقةسشولية التدهور األمني الحاصل في الالويراء بنيامين نتنياهو م

الحل ر. وأضاا هيرتسوا رن رالاربد  الطنانة ويمتنغ عن القيام بأي  طو  لت في  لهيب النيران
الوحيد لهذا الوضغ هو في الاود  رلى المفاوضات والساي الم لص للتسوية على أساس دولتين 

لى البدء باتصاالت مغ أبو ماين وبيره من اليعماء الارب للتفاو  حول . ودعا نتنياهو ررللشابين
 مبادر  السالم الاربية.

 11/11/4114، الشرق األوسط، لندن
 
 مثل محمد الضيف! رئيس الشاباك األسبق: يا ليت لدى "إسرائيل" رجلا  

يلر رجل مثل محمد تمنى رئيس الشاباك األسب  ركارمي بيلونر أن يكون لدى ررسرائ: القدس المحتلة
 الضيا، واصفكا رياه بتررجل الظلر.

وأعرب بيلون في حديث   الل برنامم رعوفداهر الذي بثت  القنا  الصهيونية الثانية، الليلة، عن 
رعجاب  بش ص القائد الاام لكتائب القسام، وأن  يقدره عالياك باد أن نجح في النجا  عشرات المرات 

 من عمليات التصفية.
ن  وعر ج  البرنامم على محاولة تصفية الضيا األ ير  والمالومات التي تم جماها قبيل الاملية، وا 

ررسرائيلر كانت تنتظر انتهاء وقا رطال  النار لتهاجم منيل عائلة الدلو فيما شكك مسئولو الشاباك 
 في مقتل الضيا في تلك الغار .

 11/11/4114، وكالة سما اإلخبارية
 
 2015 لسنة "إسرائيل"على مشروع ميزانية  المبدئيةته الكنيست يعطي موافق 

االكنيستب في وقت متأ ر يوم االثنين موافقت   اإلسرائيليالبرلمان  : أعطىوجدي االلفي -القدس 
المثير  لل الا في المشروس قد  األنفا لكن حيمة  1015المبدئية على مشروس مييانية الدولة للاام 

وباد جلسة مطولة بدأت باد ظهر يوم االثنين واستمرت حتى  قانونا.تواج  تغييرات قبل ان يصبح 
 40صوتا مقابل 51الكنيست على مشروس المييانية بأبلبية  أعضاءلحظات من منتصا الليل واف  

 .األولىصوتا ماارضا في القراء  
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 األنفا  أولوياتلجنة المالية بالبرلمان حي  يجري في الااد  تحديد  رلى األنوتحال المييانية 
 في المجلس الموسغ. أ رينفي تصويتين  رقرارها رلى. وباد موافقة اللجنة ستحتاج واإليرادات
والفشل في ذلك سيثير بشكل  1015 أذارمارس  31المييانية بشكل نهائي بحلول  رقرارويتاين 

ذاتلقائي انت ابات جديد .  في  األنفا ام فان لم تتم الموافقة على المييانية بحلول نهاية هذا الا وا 
في المييانية التي واف   األنفا  أجماليوسيصل . 1014مييانية  أساسالاام القادم سيكون على 

 110ل اكمليار شي 411مستوى قياسي مرتفغ عند  رلىعليها مجلس الويراء الشهر الماضي 
نمو  أساسلى ل بدون نفقات  دمة الديون. وتقوم المييانية عكمليار شي 311مليارات دوالرب أو 
 بالمئة الاام القادم. 1.1اقتصادي متوقغ قدره 

بالمئة من الناتم المحلي  3.4 الفا هو الاجي المستهدا في المييانية والبالغ  األكثروالانصر 
 رسرائيلبالمئة وأعلى من مطلب بنك  1.5وهو مستوى مرتفغ عن الهدا المبدئي البالغ  اإلجمالي
 .اإلجماليبالمئة من الناتم المحلي  3ال يييد عن عند مستوى  إلبقائ المركيي 

 أعقابالدفاعي في  لألنفا حد كبير من دفاة قوية  رلىفي المييانية الجديد  تنبغ  األنفا واليياد  في 
 .أب وأبسطسفي قطاس بي  في يوليو تموي  اإلسالميةضد حركة حماس  رسرائيلحرب 

 برسرائيليل كشي 3.1155= األمريكياالدوالر 
 11/11/4114، وكالة رويترز لألنباء

 
 تعزيز قواته في القدسو  "تل أبيب"واالحتلل يقرر هدم منزلي منفذي عمليتي الطعن بالخليل  

قال مصدر بمكتب رئيس ويراء حكومة االحتالل اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو رن  تقرر في االجتماس 
لذين نفذا عمليتي الطان في ال ليل ورتل أبيبر، األمني مساء يوم االثنين هدم منيلي الفلسطينيين ال

 ويياد  عدد قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.
أن  رتقرر في االجتماس األمني في مكتب  اإلسرائيليةوأوضح المصدر لصحيفة يدياوت أحرنوت 

القرب من مدينة ال ليل، ، أهمها هدم منيل منفذ عملية الطان بالقراراتياهو بالقدس مجموعة من ننت
صابة آ رين، باإلضافة رلى هدم منيل منفذ عملية الطان  التي أدت رلى مقتل مستوطنة رسرائيلية وا 

 في تل أبيبر.
وأضاا المصدر أن راالجتماس األمني قرر أيضا يياد  عدد قوات االحتالل اإلسرائيلية في القدس، 

 ر.1941عام  وفي محيط البلدات الاربية في األراضي المحتلة
 11/11/4114، فلسطين أون الين
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 جندياا إسرائيلياا بالصدمة النفسية 443 تصيبحرب غزة  :"إسرائيل اليوم" 
ب جندياك رسرائيلياك 443قالت صحيفة ررسرائيل اليومر الابرية رن را: ترجمة  اصة -فلسطين اآلن 

ي تارضوا لها  الل القتال في يطالبون الجيل باالعتراا بهم كمرضى نفسيين، نتيجة الصدمة الت
عملية الجرا الصامدر، التي انتهت قبل أكثر من شهرين بتوقيغ اتفا  وقا النار بين المقاومة 

 وررسرائيلر بوساطة مصرية.
طلبا  403ويستدل من ماطيات قسم التأهيل في ويار  الحرب اإلسرائيلية، أن  تم حتى اآلن تقديم 

 ها الجنود  الل حرب الصيا األ ير في بي .لالعتراا بااهات عسكرية أصيب ب
وأجرى السالو الطبي التابغ للجيل اإلسرائيلي، محادثات هاتفية مغ ألا جندي وضابط أصيبوا 
 الل الحرب، في محاولة لفحص حالتهم النفسية باد انتهاء الحرب. وهذه هي المر  األولى التي 

ء الحرب، رلى الجنود لفحص ما رذا كانوا ياانون يقرر فيها الجيل التوج  باد فتر  قصير  من انتها
 من ضوائ  نفسية.

 11/11/4114، فلسطين اآلن
 
 "الحريديم" يشددون انتقادهم الديني لليهود مقتحمي الحرم القدسي 

صاد حا امات كبار في جمهور المتدينين المتيمتين رالحريديمر أمس : برهوم جرايسي -الناصر  
د  لاصابات المستوطنين الذين يقتحمون الحرم القدسي الشريا، مشددا على االثنين، انتقاداتهم الحا

انتقاداتهم لدوافغ دينية، ودعوا رئيس حكومة االحتالل لوقا ظاهر  االقتحامات، في حين استمرت 
مصادر في األجهي  األمنية اإلسرائيلية، التحذير عبر وسائل اإلعالم من استمرار االقتحامات، 

 ت أعضاء كنيست وويراء في حكومة نتنياهو.و اصة استفيايا
ونشرت وسائل رعالم رسرائيلية أمس، رسالة كان با  بها قبل أيام قليلة الحا ام الماروا بين 
أوساط رالحريديمر دافيد يوسيا، من اليعامة الروحية لحركة رشاسر وصدي  الرئيس السياسي للحركة 

اقتحامات اليهود للحرم، وجاء في الرسالة، رال تدس  آريي  درعي، رلى نتنياهو ودعاه فيها رلى وقا
الحجم الطوباوية التي تست دم الفق  عبثا  أنواسومتطرفة تضللك بكل  األطوارأقلية صغير ، بريبة 

ونوايعها الشرير  تبح  لها عن فتاوى وهمية، وتستند رلى رأي مرفو  سب  أن رفض  كل المفتين 
 رفضا باتار،

 11/11/4114، الغد، عّمان
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 "إسرائيل"كية تنتقد يصحف أمر  شراءثريان يهوديان يعرضان  

علن اثنان من كبار األثرياء اليهود في الاالم في اليومين األ يرين، : أ برهوم جرايسي -الناصر  
 الل لقاء عقد في الااصمة األميركية واشنطن، رنهما فك را في شراء صحا أميركية، يصفانها بت 

في حين كرر أحدهما وهو شلدون أدلسون، صدي  بنيامين  انتقاداتها إلسرائيل. راليساريةر إلسكات
نتنياهو الش صي، تصريحات  الانصرية الحاقد  ضد الفلسطينيين، منكرا أنهم شاب، وياعما أن  

 جرى ا تالقهم شابا كي يبيدوا رسرائيل.
  حاييم سب ان صاحب مركي وقالت صحيفة ربلوبوسر االقتصادية اإلسرائيلية أمس، رن أدلسون، وما

رسب انر، الذي ياقد ندوات أحيانا في الشر  األوسط، التقيا مطلغ األسبوس الحالي، مغ رمنظمة الجالية 
اإلسرائيلية األميركيةر، بمانى المهاجرين من رسرائيل رلى الواليات المتحد ، وعرضا أمامهم توجهاتهم 

 السياسية واإلعالمية.
لدون اأدلسونب علينا شراء صحيفة رواشنطن بوستر، و سار  أنني لم أعلم ويقول سب ان، ررنني وش

من قبل أنها ماروضة للبيغ اوقد بيات بمائة مليون دوالر لألميركي جوييا بويسب، رن بويس سر  
الصحيفة عمليا، فما دفا  كان بمثابة قرول.. قرولر، فقاطا  أدلسون قائال، رلربما يا سب ان علينا 

أن نشتري نيويورك تايمير، فيرد سب ان قائال، رصدقني حاولت عد  مرات فال ذلك، رال  نحن االثنين
وقال أدلسون، ررن المال يقدم اإلجابات على كل  أن األمر لم ينجح، فتلك صحيفة تملكها عائلةر.

شيء، علينا أن نار  أعلى بكثير من قيمة الصحيفة انيويورك تايميب، وما رذا رفضت الاائلة، 
أصحاب األسهم اآل رين، من  ارج الاائلة، سيرببون في الحصول على المال، وبإمكانهم فإن 

 مقاضا  الاائلة إلجبارها على البيغر.
وقال سب ان، لصحيفة ربلوبوسر اإلسرائيلية، رن  يبح  منذ مد   عن صحيفة أميركية لها تأثير على 

رنيويويكر عد  مرات من عائلة براهام، كما الرأي الاام األميركي كي يشتريها، وقال رن  حاول شراء 
 حاول شراء رواشنطن بوستر، وكل مر   كان يواج  برف .

 11/11/4114، الغد، عّمان
 
 يحتجون بالضفة الغربية على قتل شابة إسرائيلية المستوطنينمئات القناة الثانية:  

في القدس والضفة الغربية األناضول: تظاهر مئات المستوطنين، مساء يوم االثنين، في عد  مناط  
احتجاجا على قيام شاب فلسطيني باملية طان قتل فيها شابة رسرائيلية وأصيب آ ران، شمالي 

 الضفة الغربية.
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المئات من المستوطنين تظاهروا مساء االثنين في روقالت القنا  الثانية اإلسرائيلية، مساء االثنين، رن 
بلس، وجنوب الضفة بالقرب من مفتر  جول عتصيون شمال الضفة الغربية بالقرب من مدينة نا

 .اإلسرائيليرالقريب من مدينة ال ليل وسط انتشار كثيا من الشرطة والجيل 
 11/11/4114، القدس العربي، لندن

 
 هندي مشترك إسرائيليصاروخ سطح جو  إلطلقنجاح أول تجربة  

ايروسبيس رندسترييب  رسرائيلا ئيليةاإلسراقالت شركة الطيران والفضاء : أمل أبو الساود -القدس 
هندي مشترك في  رسرائيلي انتتاجصاروخ سطح جو  إلطال يوم االثنين ان  أجريت أول تجربة 

 ظروا تحاكي أوضاس القتال.
الطائرات المغير . وقدرت مصادر تطوير صناعة الدفاس تكلفت  بما  إلسقاط 1وصمم نظام باراك 

 والهند. رسرائيلشر على تنامي الروابط الدفاعية بين مليار دوالر وهو مش  1.4 رلىيصل 
 11/11/4114، وكالة رويترز لألنباء

 

 إسرائيلية من أصل كندي تنضم لألكراد لقتال الدولة اإلسلمية :"إسرائيل" راديو 
قال راديو رسرائيل يوم االثنين رن امرأ  كندية المولد هاجرت رلى رسرائيل : وجدي االلفي -القدس 
في جيشها انضمت رلى المسلحين األكراد الذين يقاتلون متشددي تنظيم الدولة اإلسالمية في و دمت 

 شمال سوريا.
 رلى انضموفي تاقيب مقتضب قالت ويار  ال ارجية الكندية رنحن على علم بتقارير بأن فردا كنديا 

 قوات كردية.ر
-عاما 31وتبلغ من الامر  أبيبالذي عرا المرأ  بأنها من سكان تل -وذكر تقرير راديو اسرائيل 

اتصلت بمقاتلين أكراد عبر اإلنترنت قبل أن تسافر عن طري  الارا  لتلقي التدريب في أحد  أنها
ررنهم أشقاء وشاب طيب. هم يحبون  اإلذاعةوأبلغت المرأ  محطة  ماسكراتهم على الحدود السورية.

 الحيا  كثيرا مثلنا.ر
 11/11/4114، وكالة رويترز لألنباء

 
 ألف دونم في الضفة والقدس 25صادر واسعة ت   استيطانيةخطة إسرائيلية: شبكة شوارع  

وكاالت: كشفت رذاعة الجيل اإلسرائيلي صباو أمس عن تفاصيل م طط ض م لش   -القدس 
كم، وتصادر  300عشرات الطر  والشوارس االلتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 
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مات من األراضي الفلسطينية، وتوطد سيطر  رسرائيل على مناط  واساة في عشرات آالا الدون
 الضفة الغربية ومنطقة القدس.

 44وقال التقرير رن ال طة التي تسمى ر طة درجر هي نتاج عمل استمر سنوات طويلة وتشمل 
 ما يالت قيد الدراسة. 10منها أقرت و 14 -م ططا 

كم، فيما يبلغ طول الم ططات التي لم تقر  151أقرت ويبلغ طول الشوارس في الم ططات التي 
كم من الطر ، ويتطلب ش  هذه الشوارس مصادر   300كم، وبالمجمل يدور الحدي  عن  140باد 

 ألا دونم، وياني تامي  السيطر  اإلسرائيلية على الضفة الغربية. 15حوالي 
ت المستوطنين تتضمن دفغ عد  وأشار التقرير رلى أن الصفقة التي أبرمها نتنياهو مغ قيادا

م ططات من هذه ال طة، ومن المتوقغ أن يتم بشكل تدريجي دفغ المييد من الم ططات في الفتر  
 القريبة.

وقال التقرير رن ذلك ياني أن ررسرائيل أقامت على مدى سنوات بنكا ض ما من الشوارس الم ططة 
 بو ر.التي يتطلب شقها مصادر  أراٍ  فلسطينية بشكل بير مس

رذا نظرنا رلى هذه الم ططات وكيفية انتشار ›ونقل التقرير عن باح  االستيطان درور أتكس قول : 
الشوارس التي أقرت في السنوات التي أعقبت اتفاقات أوسلو، وتلك التي قيد البح ، يتضح أن  بالربم 

الضفة الغربية  فإن حكومة رسرائيل لم تستوعب فكر  أن في –من التصريحات الرسمية المنمقة 
 يفتر  أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة ذات يوم.

بفاات يئيا، دير عمار  –بروكين، مودياين  –ومن بين الطر  المصاد  على شقها شارس سلفيت 
، 1جفاات يئيا، مفر  عناتوت في شارس رقم  -بيتللو، الطري  االلتفافي سلفيت شماال، مودياين 

ستوطنة شيال بشارس ألون، التفافي بيتونيا، وترميم التفافي حوار ، شارس ، ربط م‹تكوس›ترميم التفافي 
تاناخ بجنين،  –ممافو حورون، التفافي سيلة الظهر، يابد  -التفافي اللبن الشرقية، شاعر هجي 

في  531النبي صموئيل، شارس  –عطروت، التفافي بيتين، التفافي باقة الشرقية، هار أدار  –شيمن 
 رنتيس. –شارس ألون، اللبن  –التفافي حوار ، التفافي عين عريك، شيال مقطغ الفند ، 

11/11/4114األيام، رام هللا،   
 
 التحريض على العنصرية يتهمة المحكمة المركزية في القدس تدين الشيخ رائد صلح 

و، راأليامر: أدانت المحكمة المركيية اإلسرائيلية في القدس، يوم أمس، الشيخ رائد صال -القدس 
، بالتحري  على الانصرية ما ينذر بإمكانية رصدار حكم 41رئيس الحركة اإلسالمية في مناط  

 بالسجن علي  لسنوات.
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وجاء قرار المحكمة المركيية ليثبت الحكم الذي صدر سابقا عن محكمة الصلح اإلسرائيلية على 
تحري  في  طبة ألقاها  لفية القضية الماروفة بقضية ر طبة وادي الجوير حي  أدين الشيخ بال

 سنوات ودعا فيها لادم السكوت على االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصى. 5قبل 
وكان الشيخ صالو قدم استئنافا مضادكا على االستئناا الذي قدمت  النيابة االسرائيلية الاامة، باد 

 بت  تلك.صدور حكم بتبرئة الشيخ رائد من تهمة التحري  على الانصرية  الل  ط
وأوضح مدير مشسسة رمييانر الحقوقية مصطفى سهيل قول  رن المحكمة الغت قرار محكمة الصلح 
الساب  بتبرئة الشيخ رائد صالو من تهمت ، وقررت ردانت  بالتحري  على الانصرية، كما قرر 

 القاضي تثبيت تهمة رالتحري  على الانار.
 ي مدينة القدس للبت في الاقوبة ومدتها.وأوضح سهيل أن الملا يبح  في محكمة الصلح ف

 ومن المقرر أن تصدر محكمة الصلح الحكم بادد سنوات السجن.
11/11/4114االيام، رام هللا،   

 
 في القدس االحتلل يستكمل إجراءات هدم أربعة منازل لعائلت منفذي العمليات األخيرة 

في رجراءات هدم أرباة منايل في أكدت مصادر رسرائيلية أن سلطات االحتالل ماضية : 41عرب 
القدس تاباة لاائالت منفذي الامليات األ ير  في رطار ما يارا بت 'الهدم الاقابي'، وذلك ربم أنها 

 نفذت بحقهم عمليات رعدام ميدانية.
المنايل االرباة التي صدرت بحقها أوامر هدم وداهمتها سلطات االحتالل وأجرت عمليات مسح 

ة محمد جايبس من جبل المكبر الذي نفذ عملية الجرافة في شهر وتصوير: منيل عائل
آباأبسطسب الماضي، منيل عائلة عبد الرحمن شلودي من سلوان الذي نفذ عملية الدهس في 
محطة القطار، منيل عائلة  ربراهيم الاكري الذي نفذ عملية الدهس الثانية، ومنيل عائلة ماتي 

ل ابتيال ناشط اليمين يهودا بليك. واالرباة كما ذكر تارضوا حجايي الذي تتهم  رسرائيل بأن  حاو 
 لامليات رعدام ميدانية.

11/11/4114، 48عرب   
 
 في القدس واالحتلل يعزز تواجده االحتللي في المدينة ل حوادث رشق الحجارةتواص   

سطينية وسط تواجد عسكري رسرائيلي مكثا في شوارس األحياء الفل عبد الرشوا أرناشوط: -القدس 
 في القدس الشرقية تواصلت أمس عمليات رش  الحجار  على األهداا اإلسرائيلية.
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وبالمقابل فقد تواصلت االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية التي 
 استمرت في فر  القيود على د ول المصلين المسلمين رلى المسجد.

اإلسرائيلية عن عمليات رش  حجار  في رأس الاامود ووادي  فقد أفادت مصادر محلية والشرطة
 الجوي وجبل المكبر.

ن كانت أضرار  وأفيد عن رش  سيار  رسرائيلية بالحجار  في حي وادي الجوي دون وقوس رصابات وا 
 لحقت بالسيار  فيما طاردت قوات االحتالل الشبان في المنطقة.

ان برش  بيوت في مستوطنة انوا تسيونب في جبل كما أفادت الشرطة اإلسرائيلية عن قيام شب
 المكبر وان عناصر الشرطة الحقت الشبان في المنطقة.

 ووقات مواجهات متفرقة في رأس الاامود والشياو بين الشبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي.
 قية.واستمر التواجد الاسكري اإلسرائيلي المكثا في شوارس األحياء الفلسطينية في القدس الشر 

من جهة ثانية فقد استمرت االقتحامات اإلسرائيلية من  الل باب المغاربة، الذي تسيطر علي  
 الشرطة اإلسرائيلية وبحماية هذه الشرطة.

11/11/4114األيام، رام هللا،   
 
 منهم من القدس %43يونيو /حالة اعتقال منذ حزيران 3000سرى : هيئة األ 

هيئة ششون األسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بادار   أفاد مدير دائر  االحصاء في: بي 
ب حالة اعتقال ُسجلت  الل ال مسة 3000مكتبها في قطاس بي ، عبد الناصر فروانة، بأن حوالي ا

ب حالة يومياك، منذ بدء 10شهور الماضية، التي تصاعدت فيها االعتقاالت بشكل ملحوظ وبمادل ا
 حييران الماضي.  11مستوطنين الثالثة في ال ليل في الحملة األ ير  عقب ا تفاء ال

ب من اجمالي %43ب حالة من مدينة القدس المحتلة، ويشكلون ما نسبت  ا1300وبي ن أن نحو ا
االعتقاالت  الل الفتر  المستارضة، والباقي من المحافظات الشمالية، السيما المدن والبلدات التي 

فة كال ليل، وأن حمالت االعتقاالت طالت كافة شرائح وفئات يتواجد فيها الجيل االسرائيلي بكثا
المجتمغ. فيما الالفت كان استهداا األطفال  الل ال مسة شهور الماضية، السيما في القدس 

ب من اجمالي حاالت االعتقال  الل الفتر  المستارضة، فيما %30وبنسبة كبير  قاربت على الت ا
ب من اجمالي االعتقاالت في القدس المحتلة. ما يشكد %40بة اشكل اعتقال األطفال المقدسيين قرا

 على أن هناك استهدافا ممنهجا ومتصاعدا لألطفال المقدسيين.
ب تلقوا مااملة قاسية أثناء اعتقالهم، وُمورست بحقهم %100وأكد على أن جميغ من اعتقلوا وبنسبة ا

ي والمااملة الالانسانية والمهينة صنوا م تلفة من التاذيب الجسدي والنفسي وااليذاء المانو 
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والحاطة بالكرامة، واحتجيوا في أماكن ال تلي  بالبشر. وقال فروانة: أن الادد االجمالي لألسرى 
ب طفالك، تقل أعمارهم عن الثامنة عشر  110ب بينهم قرابة ا1000والماتقلين ارتفغ ألكثر من ا

 ب ماتقلة.11وا
11/11/1144الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 فلسطينياا من الضفة 84نادي األسير: محاكم االحتلل تمدد اعتقال  

ب أن محاكم االحتالل اإلسرائيلي مددت 11|10يوم االثنين ا أفاد رنادي األسيرر الفلسطيني نابلس:
ب أسيراك فلسطينياك في سجون االحتالل، بذرياة استكمال التحقي  واإلجراءات القضائية، 14اعتقال ا
 لى جلسات محاكمة ستاقد لألسرى في الفترات القادمة.الفتاك ر

وأشار رنادي األسيرر رلى أن التمديدات جائت في كل من محكمة االحتالل في رسالمر، محكمة 
 االحتالل في رعوفرر، محكمة االحتالل في رالجلمةر، محكمة ربيتح تكفار، ومحكمة رعسقالنر .

11/11/4114قدس برس،   
 
 "الشجاعية"قتة شرق ؤ لمشروع بناء ألف وحدة سكنية م األساسحجر  وزارة األشغال: وضع 

شرعت حكومة الوفا  الوطني بإعاد  اإلعمار في حي الشجاعية شر  مدينة : فتحي صب او -بي  
 .بي  أمس، في وقت تم اد ال كميات من الوقود الاليم لتشغيل محطة توليد الكهرباء

د الحساينة حجر األساس لمشروس بناء ألا وحد  سكنية ووضغ ويير األشغال الاامة واإلسكان مفي
موقتة شر  حي الشجاعية بحضور الممثل التركي في بي  مصطفى سارنال، ومدير مشسسة 

 التركية الممولة للمشروس.« تيكا»
وقال الحساينة رن المشروس يوفر وحدات سكنية موقتة لمساعد  المهجرين على مواجهة فصل الشتاء، 

ن الامل سي بدأ فيها بشكل فوري في حال تم رد ال مواد البناء الاليمة من الماابر، متوقااك االنتهاء وا 
 منها  الل ثالثة أشهر.

في هذه األثناء، تم ضخ كميات من الوقود الصناعي الاليم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيد  
لتيار لثماني ساعات بدالك من في قطاس بي  أمس، على أن يتم تشغيلها بداك وتيويد الفلسطينيين با

ست حالياك. وقال نائب رئيس سلطة الطاقة في بي  فتحي الشيخ  ليل رن  بمجرد تشغيل المحطة، 
 ساعات. 1ساعات، ووصل  1سياود نظام قطغ 

11/11/4114الحياة، لندن،   
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 الى قطاع غزة تقل مساعدات ومواد تموينيةشاحنة  400االحتلل يسمح بدخول أكثر من  
سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس بد ول كميات جديد  من مواد : أشرا الهور -  بي 

 .«األونروا»البناء لصالح مشاريغ تنفذها وكالة بو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
شاحنة من مابر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاس بي  تقل مساعدات  400ود لت أكثر من 
 «.األونروا»ا تسغ شاحنات محملة باإلسمنت للمشاريغ ال اصة بت ومواد تموينية، بينه

وجاءت ال طو  باد يوم من سماو رسرائيل بإد ال كميات قليلة من مواد البناء بهدا است دامها في 
 عملية رعاد  البناء للمنايل المدمر .

11/11/4114القدس العربي، لندن،   
 
 "تل أبيب"الطعن في  عملية"المقاومة الشعبية" تبارك  

باركت حركة المقاومة الشابية في فلسطين عملية الطان في رتل أبيبر والتي أدت ظهر اليوم : بي 
 االثنين إلصابة جنديين صهيونيين.

عاماكب من م يم عسكر لالجئين شر  نابلس، طان جندياك  11وكان الشاب نور الدين أبو حاشية ا
بجراو بالغة ال طور  وجرى نقل  للاالج رلى صهيونيا بشارس رلفينسكير بتل أبيب، وأصاب  

 المستشفى، فيما أصيب جندي آ ر بجراو طفيفة أثناء عملية المطارد .
وأكدت الحركة في تصريح مقتضب أن الاملية رد طبياي تجاه ما يتار  ل  األقصي من تهويد 

 .41وتدنيس، ورد على عدوان الادو راإلسرائيلير في كل أراضي الضفة والقدس وال 
11/11/4114، المركز الفلسطيني لإلعلم  

 
 صيد قبالة شواطئ رفح وتصيب ركابه بزعم التهريب من مصر قاربتدمر  "البحرية اإلسرائيلية" 

دمرت البحرية اإلسرائيلية قارب صيد فلسطيني  الل ربحاره قبالة شواطئ : أشرا الهور - بي 
ن على متن  من الصيادين، في  ر  جديد مدينة رفح جنوب قطاس بي ، ما أدى رلى رصابة من كا

التفا  التهدئة المبرم، الذي نص على وقا الهجمات المتبادلة. وقالت مصادر طبية فلسطينية أن 
ثالثة صيادين أصيبوا باد تارضهم إلطال  نار من قبل اليوار  الحربية اإلسرائيلية قرب الحدود 

 البحرية بين قطاس بي  ومصر.
جوم، يعم الجيل اإلسرائيلي أن قوات  البحرية استهدفت قاربا فلسطينيا كان يقوم وفي تاقيب  على اله

سفينة حربية »باملية تهريب على الحدود مغ مصر. وحسب الناط  باسم الجيل اإلسرائيلي فأن 
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أطلقت النار في وقت متأ ر من ليل األحد، النار على قارب صيد كان باتجاه  رلى شواطئ 
 «.مصر

11/11/4114، لندن، القدس العربي  
 
 غزةب منازل في مخيم الشاطئ ثلثةمام أ عبوات: تفجير "القدس الفلسطينية" 

عبوات ناسفة امام ثالثة منايل تاود لمواطنين في م يم  3فجر مجهولون فجر اليوم الثالثاء، : بي 
 الشاطئ برب مدينة بي .

ا منايل عائالت الدباا والهسي وأفادت مصادر أمنية لتالقدس دوت كوم، ان االنفجارات استهد
 ودولة قرب نادي م يم الشاطئ؛ ما أدى إلحدا  اضرار في المنايل المستهدفة دون رصابات.

وأفاد مراسلنا بأن االنفجارات سمغ دويها بشكل كبير في انحاء م تلفة من مدينة عي  واحدثت حالة 
 منية كبير  للتحقي  في الحادثة.من الهلغ وال وا في اوساط المواطنين، مشيرا النتشار قوات ا

11/11/4114القدس، القدس،   
 
 4117 سنة ألول مرة منذ الضفةت صدر إلى أسماك غزة  

سمحت سلطات االحتالل راإلسرائيلير، أمس، بنقل شحنة أسماك من قطاس بي   رائد الفي: -بي  
  حركة رحماسر علي  رلى الضفة الغربية للمر  األولى منذ تشديد الحصار على القطاس عقب سيطر 

 . 1001منتصا يونيو/حييران 
وقال مدير الجانب الفلسطيني في مابر ركرم أبو سالمر التجاري الوحيد في القطاس منير الغلبان رن  

كيلو برام من األسماك من بي  رلى الضفة الغربية، وأوضح أن نقل هذه الكمية  000جرى نقل نحو 
كآلية تجريبية على أمل أن يتباها نقل كميات أ رى  الل من األسماك وتضم عشر  أنواس يأتي 

 المرحلة المقبلة.
11/11/4114الخليج، الشارقة،   

 
 على "تكميم االفواه"  تعملالسلطة الفلسطينية برام هللا:  "نقابات المهن الصحية" 

طة اتهم اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية يوم االثنين السل: علي صوافطة -رام هللا 
 الفلسطينية بالامل على رتكميم االفواهر باد اعتقال رئيس .

وقال االتحاد في بيان رن نقابات المهن الصحية تابر رعن استنكارها واستهجانها العتقال حامل راية 
 النضال النقابي وشيخ النقابيين المناضل أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية.ر
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 ة االعتقال تابر عن رسلوك تكميم االفواه.روأضاا االتحاد أن عملي
وقال ياسر رضوان عضو اتحاد نقابات المهن الصحية لرويتري ررن عملية اعتقال أسامة النجار 

 جاءت باد دعوت  لاقد اجتماس للنقابات لبح  اعتقال نقيب الموظفين الاموميين ونائب .ر
 ة جمياا مستادون لالعتقال.روأضاا رعملية االعتقال ال تحل االمور ونحن في النقاب

وهدد اتحاد نقابات المهن الصحية بإت اذ  طوات تصايدية رذا لم يتم اإلفراج عن نقيبها حتى مساء 
 يوم االثنين.

وقالت الهيئة المستقلة لحقو  اإلنسان رن الشرطة الفلسطينية اعتقلت يوم ال ميس الماضي رئيس 
 االنتساب لجمايات بير مشروعة.رنقابة الموظفين الاموميين ونائب  بتهمة ر

11/11/4114وكالة رويترز لألنباء،   
 
 الشرطة اإلسرائيلية تقتحم بيتاا في سلوان العتقال طفل فلسطيني عمره عامان 

األناضول: فوجئت عائلة ييداني، في بلد  سلوان، جنوبي المسجد األقصى، بقوات  -القدس المحتلة 
 منيلها طالبة اعتقال حمي  حايم ييداني.لوقد حضرت  من الشرطة والم ابرات اإلسرائيلية،

الحقوقي افلسطيني بير حكوميب في سلوان، الذي أورد الحادثة « مالومات وادي حلو »وقال مركي 
الاائلة ردت بأن حمي  يبلغ من الامر عامين فقط. وأضاا المركي على موقا  »أمس، رن 
ت وأثناء اقتحام المنيل، طلب حمي  العتقال ، أوضحت الاائلة أن مسشول الم ابرا»اإللكتروني 

 «.لوجود أمر بذلك
استهجنت الاائلة طلب الم ابرات وأ برتهم بأن  يبلغ من الامر عامين فقط، وأن  يايل في »وتابغ 

 فاادوا أدراجهم ب في حنين.« المنيل المجاور رذا أرادوا تنفيذ االعتقال
أجهي  حاسوب من منيل الاائلة المجاور،  3إلسرائيلية صادرت القوات ا»بير أن المركي نفس  قال: 

 دون أن يوضح صلة قرابت  بالطفل حمي .« عاماك  10أثناء اعتقالها ابنها محمد البالغ من الامر 
11/11/4114القدس العربي، لندن،   

 
 لألسرى "النقوط"و فلسطينيونوالمحتفلون  ..عرس في حيفا: العروسان يهوديان 

الاريسان يهوديان وماظم المشاركين في … واود : هذا أيضا يحد  في فلسطينوديغ ع -الناصر  
حفل اليفاا فلسطينيون، واألباني للشيخ رمام ويياد الرحباني، وقاعة األفراو ايدانت براية فلسطينية 

 لدعم األسرى.« النقوط«و
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يريس بار وهما يهوديان ناشطان الى حر  « أبناء البلد»كة هذا بفضل انتماء والدي الاريس يوآب وا 
 سنة ويقيمان في حيفا. 30منذ 

الذي  ر ااألموال التي تقدم للاريسان من قبل الُمحتفلون كهدية ليواجهمابالنقوطروباألمس تم تحويل 
والد الاريس يوآا  يوآب  ألا دوالر لمشسسة الضمير في رام هللا. وعن ذلك قال 15بلغ حوالى 

من حقهم علي  المساهمة في  دمة  رحبايبرسرت  رفا  وأصدقاء والحيفاوي رن األسرى بالنسبة ل  وأل
بذلك أيضا رببنا بأن نقول لألسرى رنهم مانا في حفل اليفاا رضافة للرسالة »قضيتهم. وأضاا 

السياسية لذلك، فاألسرى ي تيلون قضية فلسطين ونضال أهلها من أجل الايل بحرية ودولة 
 «.ديمقراطية تتسغ للجميغ

11/11/4114بي، لندن، القدس العر   
 
 عين الحلوة وعلى الحدودمخيم في  األقصىالمسجد تضامن مع لبنان:  

نفذ مئات األطفال الفلسطينيين من عدد من ريا  األطفال في م يمات فلسطينية عد  ا: صيد
اعتصاماك أمام ال يمة التضامنية المفتوحة مغ القدس واألقصى في م يم عين الحلو  حي  عبروا 

يقتهم عن تالقهم بأر  اآلباء واألجداد ومقدساتها وماالمها التاري ية والتراثية، واستنكارهم على طر 
 لالعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى واستباحة حرمت .

وكان وفد كبير من أبناء الم يم ضم حجاج بيت هللا الحرام الاائدين مش راك من الديار المقدسة، 
اللبنانية الجنوبية مغ فلسطين المحتلة، في ييار  نظمتها حركة حماس،  توجهوا بمسير  الى الحدود

حي  أطلوا على وطنهم فلسطين من أقرب نقطة لها دا ل بلد  مارون الراس الحدودية وهم يرفاون 
دانتهم للتاديات اإلسرائيلية المستمر   األعالم الفلسطينية مالنين تضامنهم مغ أهلهم في القدس وبي  وا 

 جد األقصى.بح  المس
11/11/4114المستقبل، بيروت،   

 
 لبحث التطورات في سيناء وقطاع غزة لقاهرةامبعوث "إسرائيلي" يصل  

وصل رلى القاهر ، أمس، مباو  ررسرائيلير كبير قادماك على متن طائر   اصة من رتل : اد ب أب
نيين بمصر لبح  أبيبر في ييار  لمصر تستغر  ساعات يلتقي  اللها مغ كبار المسشولين األم

التطورات األ ير  في سيناء وقطاس بي . وقالت مصادر مطلاة في المطار رن المباو  راإلسرائيلير 
سيلتقي  الل ييارت  مغ كبار المسشولين األمنيين المصريين لبح  آ ر تطورات الوضغ على 

 ة.الحدود الشرقية لسيناء على ضوء الحرب التي تشنها مصر ضد الجماعات اإلرهابي
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وأضافت المصادر أن المباو  سيبح  ملا بي  والجولة القادمة من المفاوضات بير المباشر  بين 
ررسرائيلر والفلسطينيين  الل األيام المقبلة للتوصل التفا  تهدئة دائم بين الفلسطينيين وررسرائيلر في 

 القطاس.
 11/11/4114الخليج، الشارقة، 

 
 الراهنة بتجاوز األزمةفتح وحماس  يطالبمسؤول أمني مصري  

طالب مسشول أمني مصري كبير دا ل دوائر صناعة القرار السياسي كالك من حركتي : اد ب أب
لى تحم ل الجميغ المسشولية والى انتهاي فرصة المفاوضات  رفتحر ورحماسر لتجاوي األيمة الراهنة، وا 

في مصلحة الفلسطينيين، بير المباشر  مغ الجانب راإلسرائيلير لل روج بمكاسب سياسية تصب 
 وحذر المصدر من استمرار التصايد الجاري وناشد الحركتين أن تنهيان األيمة الراهنة بسرعة. 

 11/11/4114الخليج، الشارقة، 
 
 "تنظيم الدولة اإلسلمية"تحسم الجدل وتعلن مبايعة  "المقدسأنصار بيت "مصر:  

التي تتمركي في شمال سيناء، « مقدسأنصار بيت ال»حسمت جماعة : أحمد مصطفى -القاهر  
« داعل»في الارا  وسورية الماروا باسم « الدولة اإلسالمية»وجهتها بإعالن االنضمام رلى تنظيم 

ومباياة قائده أبو بكر البغدادي، ما أثار م اوا من أن يتبغ ذلك تطور نوعي في الامليات التي 
ل جذبت تلك المباياة المصريين المن رطين تستهدا باألساس المشسسات األمنية، ال سيما في حا

 في القتال في سورية وليبيا.
وباد ارتباك األسبوس الماضي سبب  نشر بيانين متضاربين منسوبين رلى الجماعة، أولهما يتضمن 

أمس بتسجيل صوتي لتحسم هذا « أنصار بيت المقدس»بياة للبغدادي نفاها البيان الثاني،  رجت 
ولم يسم التسجيل من يتلو البيان، لكن صوت  يشب  صوت المكنى «. داعل»ها الجدل، وتشكد مبايات

 الذي  رج في أكثر من بيان، ما يايي تكهنات بشغل  موقغ مفتي التنظيم.« أبو أسامة المصري»
نالن مباياة ال ليفة ربراهيم بن عواد بن ربراهيم القرشي الحسيني على السمغ والطاعة، »وقال البيان: 
بيا فجر جديد وعي مجيد بقيام »وأضافت أن  «. ر هللا ورسول  بادم التفر  وليوم الجماعةطاعة ألم

دولة للمسلمين. وارتفات راية التوحيد وأقيمت الشرياة وطبقت الحدود وأييلت الحواجي وكسرت 
 السدود وأعلنت ال الفة في الارا  والشام وا تار المسلمون  ليفة لهم هو حفيد ل ير األنام، فلم

 «.يسانا والحال هذه رال أن نلبي داعي هللا
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وسات الجماعة التي تبنت بالبية عمليات الانا التي جرت في مصر  الل الاام الماضي، رلى 
أننا نتار  لحرب صليبية »في جذب األنصار، رذ اعتبرت « الدولة اإلسالمية»استغالل مباياتها 

الجهاد ضد الحكم في »ريين داعية رياهم رلى ووجهت حديثها رلى المص«. شاواء ضد اإلسالم وأهل 
مصر، فال  الص لكم من هذا الذل والصغار رال بأن تجاهدوا في سبيل هللا وتقاتلوا أعداء هللا، فلن 

، في «تنفاكم السلمية الم يية وال الديموقراطية الكفرية، فلقد رأيتم كيا أودت بأصحابها وأربابها
 «.يناإل وان المسلم»رشار  رلى جماعة 

وسات رلى نفي تقدم الجيل «. رلى أن يقضي هللا أمراك كان مفاوالك »وتوعدت باستمرار عملياتها 
ونفت انتقادات لتجنب عملياتها رسرائيل، «. الحرب بيننا وبينهم سجال»المصري في سيناء ماتبر  أن 

يهود، فنلنا منهم نيالك شرفنا هللا أن نكون من جنده الذين ا تارهم لقتال أشد أعداء األمة ال»قائلة: 
 «.عظيماك، وأث نا فيهم الجراو في الاديد من الغيوات كأم الرشرال وبيرها

، بادما انتقدت «االنضمام رلى دولة ال الفة»رلى « ا واننا المجاهدين في كل الجبهات»ودعت 
الاالم، تت اذلون من الوقوا تحت رايتها، في وقت تكالب عليها »وقالت: «. تقاعسهم عن نصرتها»

فما هو عذركم؟ اجتماعكم قو ، وتفرقكم ضاا، وعيها عيكم لو تاقلون، وال  ير فيكم لو  لص 
 «.رليها وفيكم عين تطرا، فاحسموا أمركم واجماوا شتاتكم، وانصروا دولتكم

« أنصار بيت المقدس»أن رعالن  عبد اللطياورأى الناط  باسم ويار  الدا لية المصرية اللواء هاني 
لن يحد  فارقاك في محاربة مصر لإلرهاب... هي مجرد »تطور « الدولة اإلسالمية»تها تنظيم مبايا

 «.أسماء م تلفة لنفس اإلرهاب
« أنصار بيت المقدس»لكن الباح  في ششون الجماعات اإلسالمية ماهر فربلي لفت رلى أن بيان 

ن الفصل بين تلك البياة وتطور ال يمك»أن  « الحيا »وأوضح لت «. رسائل عد  للدا ل وال ارج»في  
الامليات الاسكرية في الارا  وسورية، ال سيما مغ د ول عمليات التحالا الدولي ضد داعل رلى 
حرب برية... ستظهر  الل األيام القليلة المقبلة مباياات للتنظيمات المسلحة في عدد من األقطار 

د داعل لن تقا عند حدود الارا  وسورية الاربية، إلرسال رسالة رلى الغرب وأميركا بأن الحرب ض
نما ستنتقل رلى اإلقليم كل  وربما تصل رليهم البياة تحمل رسالة رلى الدا ل بأن »وأضاا أن «. وا 

 «.التنظيم بات جيءاك من ال الفة، ومن ثم على األنصار االنضمام رلي ، بدل الهجر  رلى سورية
التنظيم، ف الل األيام الماضية حد  جدل حول جاء لينفي ال الفات دا ل »واعتبر أن البيان 

أنصار بيت المقدس وهناك مالومات أن التنظيم بايغ داعل منذ سنة، لكن  ساى رلى اإلمساك 
اصطفاا »و لص رلى أن البيان «. بالاصا من المنتصا حتى ال ي سر عالقت  بتنظيم القاعد 

وتوقغ «. لانقودية في الدا لمانوي مغ داعل ومحاولة للحصول على دعم من التنظيمات ا
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الماركة ليست فقط في سيناء، »، موضحاك أن «عمليات في قلب القاهر  والدلتا  الل الفتر  المقبلة»
 «.وسلطات األمن متحسبة لذلك

 11/11/4114الحياة، لندن، 
 
  مع قطاع غزةعلى الشريط الحدودي  منزل 500مصر: إخلء  

منيل من  500ني مصري، رن  تم، حتى اآلن، ر الء أكثر من قال مصدر أم: أيمن قناوي -القاهر  
منيال تم  111السكان على الشريط الحدودي برفح على  ط المواجهة مغ قطاس بي ، من بينها 

 هدمها في وقت ساب .
منيل، فيما يجري حاليا استكمال ر الء  101وأشار المصدر رلى أن ر الء هذه المنايل من رجمالي 

متر  500كيلو متر وعم   13.3مهيدا إلقامة المنطقة الاايلة على حدود بي ، بطول بقية المنايل ت
 كمرحلة أولى قابلة لليياد .

 11/11/4114االتحاد، أبو ظبي، 
 
 كاشة يستغل "رسالة عباس" لكيل االنتقادات والشتائم لـ"اإلخوان" وحماسعالمصري  اإلعلمي 

من الرئيس  ررسالة شكررمصري توفي  عكاشة ان  تلقى القدس الاربي: أعلن االعالمي ال –القاهر  
أهلنا ر، والتي دعا من  اللها رالفراعينرعبر قنات   أطلقهاالفلسطيني محمود عباس بسبب حملت  التي 

وأشقاءنا وأبناء أمتنا لييار  القدس الشريا، والصال  في المسجد األقصى المبارك ومسجد قبة 
 .ردس والمهد في بيت لحمالص ر  وكنيستي القيامة في الق

عن  أعلنوحركة حماس، كما  راإل وانرواستغل عكاشة الرسالة في كيل االنتقادات والشتائم لجماعة 
عيم  التنسي  مغ احدى الشركات السياحية لتنظيم رحالت الى القدس المحتلة وبيت لحم وال ليل، 

 قصى وكنيستي القيامة والمهد.مسلمين ومسيحيين، من ييار  اال ليتمكن آالا المصريين والارب،
مغ اسرائيل، مشددا على  رشراكةرواشار عكاشة الى المقدسات في القدس المحتلة باعتبار انها 

 حسب يعم . رنصيبهم للشركاءرضرور  اال يترك الارب 
 11/11/4114القدس العربي، لندن، 
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 نامتيازات محجمة بسبب مخاوف التوطي األردنياتعّمان تمنح أبناء  
أعلنت الحكومة األردنية أمس منح أبناء األردنيات المتيوجات من بير : تامر الصمادي -عمان 

أردنيين، وبالبيتهم من الفلسطينيين، مجموعة من الميايا المدنية باد سنوات من الجدل السياسي 
 والحقوقي.

لسطينية أدت رلى أسباباك سياسية تتال  بالقضية الف»، رن «الحيا »وقال مسشول حكومي رفيغ لت 
، وذلك إلقناس ماارضين رقرارها دا ل مطبخ القرار ومن التيار اليميني المحافظ «تحجيم هذه الميايا

الماارضين تمكنوا فاالك من تحجيم االمتيايات »، أن «الحيا »في المملكة. وأضاا مسشول آ ر لت 
 «.لى األر  األردنيةباد م اوا من أن يشدي القرار رلى توطين الالجئين الفلسطينيين ع

ويثير الحدي  عن منح أبناء األردنيات المتيوجات من فلسطينيين امتيايات مدنية، جدالك واسااك، 
واتهامات بأن مثل هذه االمتيايات من شأنها أن ت ل  حاالك من التوطين السياسي للفلسطينيين في 

 األردن، وهم يشكلون نحو نصا المجتمغ.
أبناء األردنيات اللواتي يقمن »ردني حسين المجالي في مشتمر صحافي، رن وقال ويير الدا لية األ

في المملكة مد   مس سنوات على األقل، سيحصلون على أذونات رقامة لمد  سنة قابلة للتجديد، 
تم منح أبناء األم األردنية المقيمة في »وأضاا: «. شرط أن تكون األم مقيمة رقامة دائمة في األردن

تي يقيم يوجها في الضفة الغربية، أو المطلقة من ، أو األرملة، رذن رقامة لمد  عامين، المملكة وال
ال يترتب على »وأكد أن  «. ويشمل ذلك األردنيات المتيوجات من فلسطينيين من أبناء قطاس بي 

منح أبناء األردنيات المتيوجات من بير األردنيين التسهيالت الوارد  في هذا القرار، اكتساب 
 «.لجنسية األردنيةا

وتمنح الميايا أبناء األردنيات المساوا  مغ األردنيين في التاليم من األساسي حتى الثانوي، كما يمنح 
األبناء الُقصر التأمين الصحي الذي تتمتغ ب  أمهم، وفي مجال الامل يمنح هشالء األبناء ح  مياولة 

أردني، ويتم رعفائهم من رسوم تصاريح  المهن المغلقة على األردنيين في حال عدم توافر بديل
الامل. كما يمنح أبناء األردنيات ح  االستثمار في المملكة وفقاك للقوانين المامول بها، ويح  لهم 

 الحصول على ر ص قياد  السيارات ال صوصية.
اة ألا أردنية متيوجة من بير أردني، ويبلغ عدد األبناء المتوق 19وسيستفيد من هذه الميايا نحو 

 ألفاك وفقاك لويير الدا لية. 355استفادتهم منها نحو 
هذه الميايا كانت ستالن على شكل اعتراا حكومي بالحقو  »رن « الحيا »وقال مسشول أردني لت 

م اوا مراكي عليا في الدولة »، لكن  أكد أن «المدنية ألبناء األردنيات المتيوجات من بير أردنيين
 «.ت فيفها وا عالنها على شكل ميايا رلىمة في توطين الفلسطينيين أدى من اعتبار ذلك بمثابة مساه
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بل كان »واعتبر أن البح  في اللجنة الويارية التي شكلت لهذه الغاية لم يكن قانونياك وحقوقياك فقط، 
الجانب السياسي واألمني حاضراك بقو ، رذ تد لت األسباب السياسية واألمنية في كل تفاصيل 

 «.الميايا
11/11/4114، حياة، لندنال  

 
 "إسرائيلـ "من إنتاج الزيتون ل %2األردن يصدر  

قال المتحد  الرسمي لويار  اليراعة األردنية نمر حدادين، رن  تم تصدير : األناضول –عمان 
رلى  % 1.1كميات محدود  جدا من ثمار الييتون والتي تصلح للكبيس االمقبالتب فقط، وبنسبة 

 رسرائيل.
دين أن الكميات ال تتجاوي أرباة آالا طن من ثمار الييتون، وهي ال تصلح لامليات وأضاا حدا

نتاج الييت، من حجم رنتاج موسم الاام الجاري يقدر بنحو  ألا طن من ثمار ييتون  110الاصير وا 
 ألا طن ييت. 15يتوقغ أن ينتم منها حوالي 

الماضي والتي كانت تصل رلى حوالي  وقال حدادين، رن كميات رنتاج الاام الجاري أقل من الاام
ألا طن ييت مشيرا رلى أن األردن لدي  اكتفاء ذاتي من الييتون منذ عد  سنوات وال توجد  11

وربم  ي.ضولم يذكر المسشول حجم رنتاج األردن من ثمار الييتون الاام الما واردات من ال ارج.
سرائيل باتفاقية سالم منذ عام  رال أن المبادالت التجارية بينهما ما تيال  1995ارتباط األردن، وا 

 مليون دوالر. 100متدنية وال تتجاوي 
11/11/4114، "41موقع "عربي   

 
 يستنكر ممارسات العدو الصهيوني في األراضي الفلسطينية األردني "ائتلف المبادرة النيابية" 

لوماسية األ ير  بسحب السفير لل طو  الدب ، تأييدهفي بيان ل النيابي المبادر   : اعلن ائتالاعمان
األردني من تل أبيب، مطالبا الحكومة بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان، وا عالن توج  من الحكومة 

السالم لم تحق  لألردن أية  أن مااهد بإعاد  النظر بمااهد  السالم األردنية اإلسرائيلية ماتبرا 
 ة على الصايد األمني دا ل األردن..  مكاسب سياسية واقتصادية بل يادت األعباء اإلضافي

البيان ما يجري اآلن من اعتداء صارخ على المسجد األقصى بحماية ورعاية من الجنود  وأضاا
اإلسرائيليين يشكد على عدم احترام المااهد  من الجانب اإلسرائيلي وعلى الطبياة الادوانية التوساية 

 طينية والاربية.حي  ال تيال رسرائيل تساى لضم األراضي الفلس
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ائتالا المبادر  النيابية يستنكر ويشجب ممارسات الادو الصهيوني في األراضي الفلسطينية  رن
 التالية:ويالن تأييده لل طوات التي أقدمت عليها الحكومة ويشكد على الثوابت 

 وشهامتحد  وجيرن الوجود الصهيوني على ار  فلسطين ما كان ليتم لو كانت األنظمة الاربية  -
 تمتلك السالو المناسب للرد على الادو الصهيوني.

رن اعتراا الدول الكبرى بالكيان الصهيوني منذ اللحظة األولى لوالدت  كان سبب حالة الضاا  -
 .وفرنساب تحديداالاربي، وارتباط ماظم الدول الاربية و ضوعها إلراد  الدول الكبرى ابريطانيا 

بيرت من الواقغ الديموبرافي  1941الت سطيني التي حدثت باد نكبة رن الهجر  الكبرى للشاب الفل -
 .وسياسيالشر  األردن، اجتماعيا واقتصاديا 

رن الوحد  التي تمت باد النكبة بين ضفتي األردن كانت الوحد  الوحيد  التي عبر بها الشابان  -
 الفلسطيني واألردني عن ررادتهما ومصيرهما المشترك.

بير  التي ألقيت على عات  الحكومة األردنية بسبب الهجرات المتالحقة من الارا  رن األعباء الك -
 ،  لقت ل  أيمة اقتصادية مايالت قائمة، وتتضاعا يوما باد يوم.وسوريا وال ليم

11/11/4114، الدستور، عّمان  
 
 يدين العدوان اإلسرائيلي "التيار الشعبي" 

االعتداءات الصهيونية في فلسطين المحتلة على قطاس دان التيار الشابي األردني  :بترا –عمان 
هذه  رناالثنين  أمسوقال التيار في بيان ل   بي  وعلى القدس المحتلة والمقدسات اإلسالمية.

االعتداءات تمثل حالة ررهاب دائم يهدد أمن المنطقة، وياتدي على شاوبها وتجسد الحالة الراهنة 
، والتنكر للحقو  المشروعة للشاب 1901عدوان حييران عام وان االحتالل المستمر لألراضي منذ 

دولة  رنالاربي الفلسطيني يمثل عدواناك صار اك على األمة الاربية وأمن واستقرار المنطقة. وأضاا 
االحتالل ومنذ تأسيسها اإلرهاب بكل أشكال  و لقت منظمات صهيونية لالبتيال، وأ رى إلرهاب 

، وتدمير القرى، وتهجير السكان من منايلهم. وكان آ ر ما تقوم ب  الفلسطينيين بالقتل الجماعي
 اآلن استهداا القدس وا  راج أهلها الارب منها، واالعتداء على المسجد بحراسة الجنود الصهاينة.

11/11/4114، الرأي، عّمان  
 
 ال تريد السلم وصراعها وجود ال حدود "إسرائيل" الموحدة:األردنية  

الجبهة األردنية الموحد  مساء اليوم االثنين، بيانا ندد  الل  باالعتداءات حيب  أصدر :الغد
 ، واالعتداء على المصلين الفلسطينيين.األقصىالمتكرر  باقتحام المسجد  اإلسرائيلية
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ما يجري في القدس من اعتداءات وممارسات تشكد حقائ  من أهمها أن رسرائيل ال  أنواكد البيان، 
هذا النهم والتوج   أن رلىر صراعها في المنطقة صراس وجود ال حدود، مشيرا تريد السالم وتاتب

 يشكده تجاهل رسرائيل لكل االعتبارات والمبادرات والتفاهمات، وبنائها المييد من المستوطنات.
بتاييي قرارها األ ير بالدعو  لاقد مشتمر قمة عربي  األردنيةوطالب الحيب عبر بيان  الحكومة 

 تهاكات اإلسرائيلية.يناقل االن
11/11/4114، عمان، الغد  

 
 جديدة في رويسة العلم إسرائيليةأجهزة تجسس  

أفاد مراسل رالسفيرر في حاصبيا، اليوم، بأن ورشة فنية رسرائيلية ميود  برافاة كبير  : رمرصد السفيرر
  كفرشوبا، في موقغ رويسة الالم المشرا على بلد الكرتونيةتقوم بتركيب مادات تجسس وأجهي  

وذلك في ظل تحلي  طائر  استطالس من دون طيار فو  ميارس شباا المحتلة وقرى الارقوب 
وُسج ل عند حوالي الساعة الواحد  باد ظهر اليوم دوريات رسرائيلية مكثفة على طول ال ط  المحاذية.

 ارس شباا.الحدودي بين الغجر والاباسية، وصوالك رلى وادي الاسل عند األطراا الغربية لمي 
11/11/4114، السفير، بيروت  

 
 من األقصى وأحذيتكم بأيديكم سنخرجكموزير تركي لجنود االحتلل:  
أبدى ويير ششون االتحاد األوروبي كبير المفاوضين األتراك، فولكان بويكير رد  فال : ناضولاأل

 حذيتهم مش را.عنيفة على التد ل السافر للجنود اإلسرائيليين واقتحامهم للمسجد األقصى بأ
أريد أن أوج  كالمي رلى هشالء الجنود الذين وطئوا حرمة المسجد األقصى بأحذيتهم، روقال بويكير: 

وأقول لهم رن لم ت رجوا على الفور من حرم المسجد األقصى الذي دن ستموه بأحذيتكم، فإن نا 
 .ر!سن رجكم من  وأحذيتكم في أيديكم، ونشاهدكم من  لفكم وأنتم ذاهبون من 

وتطر  بويكير في الكلمة التي ألقاها  الل مشتمر لحيب الادالة والتنمية الحاكم بمدينة بوردور، رلى 
االعتداءات التي تشنها قوات االحتالل على القدس، حي  انتقد بشد  اقتحام الجنود اإلسرائيليين 

 اإلسالمي أجمغ.للمسجد األقصى، مشددا على أن األقصى ياتبر مكانا مقدسا لألتراك والاالم 
لم تسمح تركيا حتى هذا اليوم ألية جهة أن تساى لارقلة أو رفساد السالم الذي روأضاا بويكير: 

 .رأسسناه في فلسطين أو في أي مكان آ ر من بقاس األر ، ولن تسمح بذلك من اآلن فصاعدا
 11/11/4114فلسطين أون الين، 

 



 
 
 
 

           47ص                                     3395 العدد:    11/11/4114 ثلثاءال التاريخ:

 ية فلسطينإلى تسوية سلمية لقض تدعو "التعاون اإلسلمي" 
دعت الهيئة المستقلة الدائمة لحقو  اإلنسان في منظمة التااون اإلسالمي رلى تضافر : وام –جد  

الجهود الدولية من أجل تمهيد الطري  لتسوية سياسية سلمية إلنهاء الوضغ ال طير في األراضي 
 الفلسطينية والظلم المستمر ضد الشاب الفلسطيني.

قامة دولة مستقلة وبالتالي تمكين  من تحقي   تطلاات  المشروعة وممارسة حق  في تقرير المصير، وا 
 .رالشرقيةروقابلة للحيا  وعاصمتها القدس 

وأكدت الهيئة في بيان حول فلسطين في  تام دورتها الاادية السادسة أن استمرار االحتالل 
و  اإلنسان، بل هو في الواقغ اإلسرائيلي يمثل انتهاكاك للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحق

 السبب الجذري لجميغ أعمال التصايد واالنتهاكات المستمر  لحقو  الشاب الفلسطيني.
وشددت الهيئة على أن القتل الاشوائي والجماعي وتشريد اآلالا من المدنيين الفلسطينيين األبرياء 

سبب من األسباب، فحيا  ليس مجرد رحصاءات، وال يمكن تبرير طبيات  المنهجية وحجمها ألي 
 الجميغ ذات قيمة متساوية، بغ  النظر عن الار  أو الجنس أو الدين.

 11/11/4114البيان، دبي، 
 
 الكويت تجدد دعمها الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة 

كونا: جددت الكويت امس دعمها الكامل لنضال الشاب الفلسطيني لنيل حقوق   - نيويورك
 إلنهاءدولة مستقلة على أرض  وعاصمتها القدس الشرقية وتحديد سقا يمني  بإقامةة المشروع

وقال السكرتير الثال  من وفد الكويت لدى االمم  االحتالل االسرائيلي على االراضي المحتلة.
ان الموقا الكويتي جاء في كلمة القاها امام لجنة  أمس ركونارالمتحد  سالم بوحديد  في تصريح رلى 

مسائل السياسية ال اصة وانهاء االستامار بشأن تقرير لجنة األمم المتحد  ال اصة المانية ال
 بالتحقي  في شأن الممارسات اإلسرائيلية ضد حقو  اإلنسان في األراضي المحتلة.
 11/11/4114السياسة، الكويت، 

 
 مم المتحدة تحقق في هجمات على منشآتها في غزةاأل 
المتحد  االثنين اعضاء لجنة  األمما تارت  :القدس دوت كوم - ت المتحد بمم المتحد  االواليااأل

تحقي  دا لي ستكلا بدراسة الهجمات التي تارضت لها منشآت االمم المتحد   الل الهجوم 
هذه اللجنة المكونة من  براء مستقلين سيرأسها باتريك كامييرت  على قطاس بي . اإلسرائيلي
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سيان ميلبورن ااالرجنتينب، ولي لوبريان االواليات المتحد ب، وبيار ليميالن اهولنداب، وستضم ماريا في
 اكنداب، وكي.سي ريدي االهندب، كما اوضح مساعد المتحد  باسم االمم المتحد  فرحان ح .

واوضح المتحد  ان اللجنة ستكلا بت رالتحقي  في با  الحواد  التي تسببت في سقوط قتلى 
ابسطس  اب/ 10يوليو و تموي/ 1باني االمم المتحد ر في بي  بين وجرحى والحقت اضرارا بم

 الماضيين كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في  برا لها بهذا الشأن.
سلحة في مباني االمم المتحد ر أشارت الى ان اللجنة ستبح  رالحواد  التي جرى  اللها اكتشاا أو 

ن تلقى أللمنظمة الدولية بان كي مون ريربب في ن االمين الاام ألى رشار أوفقا للمتحد  الذي 
 اللجنة تااونا تاما من االطراا المانيةر.

 11/11/4114القدس، القدس، 
 
 يعترف بدولة فلسطين التحاد الدولي للتصاالتا 

منح مشتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي عقد في مدينة بوسان : اوفاب
رارات مهمة تتال  بوضاها في االتحاد الدولي لالتصاالت، حي  قرر المشتمر الكورية، فلسطين ق

وذلك انسجاماك مغ قرارات الجماية الاامة لألمم المتحد  ، 99 اعتماد تسمية دولة فلسطين وفقاك للقرار
الذي يتال  باستمرار دعم االتحاد ومساعدت  في  115رضافة رلى قرار ، 1011 الذي صدر في عام

جاء ذلك  الل مشاركة ويير االتصاالت وتكنولوجيا المالومات  كات االتصاالت الفلسطينية.بناء شب
الفلسطيني عالم موسى على رأس وفد فلسطيني في المشتمر. حي  أكد موسى أن هذا اإلنجاي جاء 
باد جهود حثيثة قامت بها ويار  االتصاالت وتكنولوجيا المالومات بالتااون مغ الدول والمشسسات 

لصديقة، بما ينسجم مغ مساعي القياد  الفلسطينية بالتوج  رلى كافة المشسسات الدولية بهدا ا
 االنضمام لها وتحسين وضاية فلسطين فيها.

 11/11/4114الخليج، الشارقة، 
 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: السلطة الفلسطينية تشن حرباا على العمل النقابي في الضفة  

قالت المنظمة الاربية لحقو  اإلنسان في بريطانيا: ررن السلطة الفلسطينية قدس برس:  -لندن 
بأوامر مباشر  من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تواصل تشن حربا على الامل النقابي في الضفة 
الغربية، حي  قامت باعتقال اسامة النجار نقيب المهن الصحية فجر أمس كما قام قامت قو  أمنية 

ماس ألعضاء مجلس نقابة الوظيفة الامومية أمس األحد واعتقلتهم، وكانت الشرطة بمداهمة اجت
 ب بسام يكارنة رئيس نقابة الوظيفة الامومية ونائب  ماين عنساوير.0/11اعتقلت بتاريخ ا
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ب أرسلت نس ة من  لترقدس برسر الحكومة الفلسطينية 10/11وطالبت المنظمة في بيان لها االثنين ا
أعضاء النقابة الماتقلين فورا والكا عن قمغ الحريات في الضفة الغربية فالامل بإطال  سراو 

النقابي بموجب القوانين المحلية والدولية ال ينشأ بقانون أو قرار سياسي رنما بتالقي ررادات من 
 أش اص ماينين يشغلهم هم مشترك لتحديد الحقو  والواجبات والدفاس عنها في المحافل الم تصة.

 11/11/4114رس، قدس ب
 
 إسرائيلي يتولى تدريب المنتخب الغاني 

أعلن االتحاد الغاني لكر  القدم رسميا عن تايين المدرب اإلسرائيلي، افرام جرانت، في منصب المدير 
الفني للمنت ب األول  لفا لكويسي ابياه الذي أقيل من منصب  عقب ال روج من دور المجموعات 

 لمونديال البراييل.
ويسي نيانتاكي، رئيس االتحاد الغاني لكر  القدم، رلى أن جرانت، المدرب األسب  لتشيلسي وأشار ك

 اإلنجلييي تم تفضيل  على  مسة مدربين آ رين.
وأضاا أن المنافسة انحصرت في النهاية بين جرانت والمدرب اإلسباني  وان ايجناسيو، ولكن تم 

   ما  على تفاصيل الاقد وتوقاات  للمستقبل.تفضيل التااقد مغ جرانت في النهاية باد االتفا
وقد تكون أول مهام جرانت عبر قياد  منت ب بانا في المباراتين األ يرتين بالتصفيات المشهلة لكأس 

من  19من الشهر الجاري، ثم مواجهة توبو في  15في مواجهة أوبندا في  1015األمم اإلفريقية 
 نفس الشهر.

 11/11/4114القدس العربي، لندن، 
 
 عّما قبلها يختلفما بعد تفجيرات غزة  

 هاني المصري
ا  عند أية جريمة يقفي رلى الواجهة سشال امن المستفيد؟ب ويبدأ التحقي  بتحديد المتهمين،  صوصك

 الذين توج  لهم الضحي ُة االتهام، والمتهم بريء حتى تثبت ردانت .
 ، وج هت االتهام لحركة حماس على أساس أنها تتحمل المسشولي ة عن حركة فتح ضحي ة تفجيرات بي 

األمن في بي ، وحجة رفتحر وجيهة، وهي أن  ال ياقل تنفيذ هذا الادد من التفجيرات بشكل متيامن 
رسال رسائل التهديد لقاد  رفتحر في منطقة مفتر  أن تكون مغطا  أمنيكا من  اسة، وا  وفي مرحلة حس 

حماسر المسيطر  بقو  مشهود لها عالقة بما حصل. فكيا يمكن أن تكون بير دون أن يكون لتر
 قادر  على كشا المجرمين ومن يقا وراءهم بسرعة؟!
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في اإلجابة عن سشال امن المستفيد؟ب ال يمكن رسقاط رسرائيل، فهي المت هم الدائم لكونها حريصة 
بي  ذهبكا لهاب، وهي حريصة كذلك على على استمرار االنقسام الفلسطيني وتاميق  االدجاجة التي ت

تامي  االنفصال بين الضفة والقطاس، وعلى حرا األنظار عن ما تقوم ب  في الضفة من تكثيا 
ا في القدس والمقدسات  بير مسبو  في تنفيذ م ططاتها الادواني ة والتوساي ة والانصري ة، و صوصك

 .إلسرائيلالستكمال تهويدها وأسرلتها وتكريسها كااصمة أبدي ة 
من السذاجة اتهام رسرائيل بالجريمة بالربم من أنها تصب بالكامل في مصلحتها، بسبب عدم قدرتها 
على القيام بالتفجيرات بالصور  التي تمت بها من  الل تحريك مجموعات عديد  بأسلحتها وسياراتها 

ءها أو أفراد قواتها ذات الدفغ الرباعي بهذا الشكل الواسغ والوقت الحرج من دون أن تار  عمال
 ال اصة لالنكشاا. 

المتهم الثاني بالتفجيرات هو رحماسر كتنظيم أو مجموعات تاباة لها، وذلك ألن لها مصلحة في 
تنفيذ هذه التفجيرات لقطغ الطري  على عقد مهرجان رحياء الذكرى الااشر  على ابتيال الرئيس ياسر 

أن  سيكون حاشدكا واستفتاء شابيكا لصالح منافستها، عرفات، ال سيما أن جميغ المششرات تدل على 
ويمكن أن يكون ل  تداعيات يمكن أن تشدي رلى سقوط حكم رحماسر، أو على األقل هي  مكانتها، 
فهي ال تريد تغيير الصور  البطولي ة التي ترس  ت أثناء الادوان اإلسرائيلي األ ير بأنها قائد  الصمود 

ى األقل الامود الفقري لها، وأنها على  لفي ة ذلك تستح  أن تقود والمقاومة الباسلة، أو عل
ا باد مسلسل التضحيات التي قدمتها.  الفلسطينيين،  صوصك

رن ربالا رحماسر لترفتحر بأنها بير قادر  على حماية المشاركين في المهرجان الذي يتاار  مغ 
ي عقد المهرجان؛ مششر بالغ الداللة تصريحات أدلى بها عدد من قاد  رحماسر طالبوا بها بالمضي ف

 على أن رحماسر أو مجموعات منها على عالقة بالتفجيرات.
يضاا رلى ما تقدم تراكم شاور رحماسر باإلحباط وعدم الثقة وفشل رهانها على ال روج من مأيقها 
من  الل المضي في المصالحة، فقد قد مت مرونة واساة وتنايالت ملموسة في سبيل المصالحة 
كطري  لل روج من مأيقها الذي تفاقم بشكل كبير باد سقوط نظام اإل وان المسلمين في مصر، وما 

 أدى رلي  من عداء بين نظام السيسي ورحماسر.
فترحماسر وافقت على تشكيل حكومة هي حكومة الرئيس بامتياي، أكثر ما هي حكومة وفا ، 

ت على وقا رطال  النار من دون تحقي  وتغاضت عن رعالن أن برنامجها برنامم الرئيس، ووافق
مطالبها، وعلى اآللي ة الدولي ة المذل ة إلعاد  اإلعمار، وعلى عود  السلطة رلى الماابر، والحرس 
عاد  اإلعمار؛ لتجد أن الحصار يتواصل  الرئاسي رلى الحدود لضمان فتح الماابر ورفغ الحصار وا 
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أن موظفيها لم ُياترا بهم، وأن  تقد َم كل شيء يتوقا ويتام ، وأن رعاد  اإلعمار تتم بالقط ار ، و 
 على تجريدها من عناصر قوتها، وصوالك رلى تجريدها من السلطة.

كما وجدت رحماسر أن المطلوب منها أن ت رج من السلطة كليكا، لتكون هناك سلطة واحد  وسالو 
ها، وأن ال يكون لها تواجد واحد كما يكرر الرئيس باستمرار، وما ياني  ذلك من الت لي عن سالح

على الماابر والحدود وال في الويارات واألجهي  األمني ة، ألن المطلوب أن ياود الموظفون المستنكفون 
عن الامل بقرار وأفراد األجهي  األمني ة ليحلوا محل الموظفين وأفراد األجهي  األمني ة الذين عينتهم 

 رحماسر. 
الموظفين على أساس ماايير علمي ة ووظيفي ة ومهني ة  مغ أن الحل موجود، ويكمن في دمم

 موضوعي ة من  الل لجنة وطني ة، تضمن الرواتب واألمان الوظيفي.
رن هذا الوضغ يجال رحماسر بير مستفيد  من المصالحة كما تجري، بل متضرر  منها، وهذا أدى 

ذا لم يحصل الرتفاس األصوات دا لها لقلب الطاولة على أمل أن يغي ر ذلك من ال ماادلة القائمة، وا 
شيء من ذلك فليس لديها ما ت سره، وما تلو و ب  رحماسر بأن البديل عن الوضغ القائم تشكيل 

 رهيئة وطني ةر تدير قطاس بي ، وهذا نذير ششم بير أن  بير قابل للتحقي .
ر  الل األيام السابقة في هذا السيا ، نضغ الحملة اإلعالمي ة التحريضي ة الواساة التي بدأتها رحماس

للتفجيرات، واستهدفت انتقاد تنصل الحكومة من مسشولياتها رياء قطاس بي ، وترك يت على الرئيس 
محمود عباس الذي وصف   ليل الحي ة بترالفرعونر، بينما طالب صالو البردويل بترالت لص من  

 بالتواف ر!!
ومنصة رحياء ذكرى ابتيال ياسر عرفات، هل يبرر ما سب  الجريمة التي نفذت ضد قيادات رفتحر 

ال طباكا، مثلما ال يبرر الظلم والفقر الجرائم، ولكن يساعد على فهم وتفسير ما حد ، ويساعد على 
 وضغ الحلول للحيلولة دون حدوثها مجددكا.

يتمثل  طأ رحماسر في أنها نظرت رلى المصالحة من منظور مصالحها ال اصة، أي كم رج لها 
، من  الل االحتفاظ بسلطتها الفالي ة وسيطرتها على األجهي  األمني ة تحديدكا، وأن تحل  من أيمتها

حكومتها مقابل أن تتحمل حكومة الوفا  كامل المسشولي ة، وهذا يحو ل حكومة الوفا  رلى طربول 
ليس أكثر، بينما يتمثل  طأ أبو ماين في أن  يريد تجريد رحماسر من سلطتها، وأن تحل سلطت  

 محلها من دون أن ياطيها أي شيء، وهذا بير منطقي وال يمكن أن يحد .
الممكن والمطلوب، أوالك: اعتماد القياد  الفلسطيني ة مقاربة جديد  تقطغ الحبل السري مغ  يار 
المفاوضات الثنائي ة، والت لص من التيامات أوسلو، و اصة التنسي  األمني، واالنضمام فوركا رلى 

 ت الدولي ة. محكمة الجنايا
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ثانيكا: أن تقيم رحماسر مسافة بينها وبين جماعة اإل وان المسلمين لكي تغلب المصلحة الوطني ة 
وتتمكن من تصحيح عالقتها مغ مصر، وأن تت لى عن سلطتها لصالح سلطة وطني ة تضمن 

 مشاركة حقيقي ة في المنظمة والسلطة.
تركة في مواجهة المشروس الصهيوني االستاماري الذي تجسد القواسم المش استراتيجياتثالثكا: اعتماد 

يهدد الكل الفلسطيني، وتفايل اإلطار القيادي المشقت للمنظمة، وتشكيل حكومة وحد  وطني ة، 
قوي ة تجسد الح   استراتيجيةومرجاي ة مشتركة للمقاومة التي يجب الحفاظ على سالحها بوصف  ورقة 

محاوالت استكمال فصل الضفة عن بي ، فسحب سالو المقاومة الطبياي بمقاومة االحتالل، وتواج  
 في بي  يسمح إلسرائيل بتطبي  م ططها بفصل بي  عن الضفة.

د، وبي  على مشارا انهيار شامل،  رن القضي ة في  طر بير مسبو ، واألر  تضيغ، والقدس تهو 
االنتصار ويحظى  فانهيار رحماسر من دون وجود مشسسة وطني ة جاماة وبديل وطني قادر على

لى صاود الجماعات المتطرفة مثل رداعلر وبيرها.   بثقة الشاب يمكن أن يقود رلى الفوضى وا 
 أما القيادات والفصائل فمشغولة بمن يقود ومن ينتصر ويستطيغ رقصاء اآل ر.

راطي ة فلسطين بحاجة رلى كل أبنائها، بحاجة رلى رفتحر ورحماسر والجهاد والجبهتين الشابي ة والديمق
وبيرها ولمن  ارج الفصائل، ألن الادو قوي ومدعوم من أقوى دولة في الاالم ومتغطرس ومتطرا، 
ويتصور أن الوضغ الاربي ياطي  فرصة لإلجهاي التام على القضي ة الفلسطيني ة التي لم ينجح 

 وحتى اآلن.  1111بتصفيتها منذ الاام 
هذا صحيح، ولكن هل المنظمة والسلطة تتجسد هناك من يقول رن رحماسر ال تقبل المشاركة، و 

ا واحدكا يقود من دون مساءلة وال  فيهما المشاركة؟ هل هناك مشسسة تقود، أم أن هناك ش صك
 محاسبة، ومن دون لجنة تنفيذي ة وال مجلس وطني أو مركيي وال مجلس تشرياي!!
11/11/4114، األيام، رام هللا  

 
 حركة فتح..؟ قياداتمن فّجر منازل  

يحسام الدجن  
عبوات ناسفة تنفجر متيامنة أمام منايل قيادات واينة في حركة فتح وفي عتمة ليل بي ، فهذا أمر 

 مدان ومستغرب ويضغ ألا عالمة استفهام حول الجهة التي تقا  لف .
فمن هي الجهة التي تقا  لا التفجيرات..؟ وما هي تداعيات التفجيرات على مجمل الاالقات 

 وما اناكاساتها على ما يجري في القدس..؟الوطنية..؟ 
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رذا أردنا أن نبح  عن  يوط الجريمة، علينا أن نبدأ بالبح  عن المستفيد، ولكن قبل ذلك ال بد من 
 تحديد دائر  المتهمين بالجريمة، حسب الماطيات السياسية المتاحة، واتهامات حركة فتح.

 
 المتهمون بجريمة التفجيرات: -أوالا 
ال يمكن أن نافي ارسرائيلب وطابورها ال امس من دائر  الشب  واالتهام، وذلك للفت  ل(:)إسرائي -1

االنتباه عما يجري من انفجار لشابنا الفلسطيني بالقدس، وضرب المصالحة الوطنية وحكومة التواف  
 الوطني. ولكن لألسا البا  يبرئ ارسرائيلب، ويستسهل االتهامات الدا لية.

د ساعات من التفجيرات وجهت حركة فتح أصابغ االتهام لحركة حماس، باحركة حماس:  -4
فبا  القيادات الفتحاوية تحدثوا بصراحة أن حماس مسئولة عن التفجيرات، والبا  اآل ر حم ل 
حماس مسئولية بير مباشر  من  الل سيطرتها على قوى األمن الدا لي في قطاس بي ، وذهب 

راوي رلى أباد من ذلك. حي  اتهم ويير الدا لية الساب  فتحي عضو اللجنة المركيية توفي  الطي
 حماد وجيل حما  القدس الذي يتبغ ل  المسئولية المباشر  عن التفجير.

قد تكون حركة حماس من أكثر المتضررين من حاد  التفجيرات، ولكن دائر  الشبهة تجاهها 
لن تحتفلوا. في رشار  رلى  مشروعة، قد يقول البا : كيا ال وبا  عناصرها أطلقوا حملة

االحتفال بذكرى استشهاد ياسر عرفات، وبا  قادتها هاجموا الرئيس محمود عباس، وهي من 
تمتلك القدرات األمنية والاسكرية في قطاس بي  !!! ويرد البا : لو كان لدى حماس نية إلفشال 

ن تحتفلوا ..؟ وهل تاجي المهرجان من  الل التفجيرات، هل من الذكاء أن يطل  عناصرها حملة ل
حماس عن رفشال المهرجان من  الل عدم السماو ل  أصالك باالناقاد..؟ وماذا يضيا االنفجار 

 لحركة حماس سوى تاكير صفو الحالة األمنية المستقر  والتي تحسب لحماس وحكومتها؟!.
االنفجار لن تقا وربم ذلك. ال بد من تحقي  جاد، وتااون كامل من أجل كشا الحقيقة، ألن حدود 

عند بوابات منايل قيادات فتح، بل اتهام اآل رين سيكون بنفس قو  االنفجار، وال اسر الوحيد هو 
 النسيم المجتماي الفلسطيني، وحالة الوحد  الوطنية.

 
حركة فتح المستهدفة تبقى في دائر  االتهام، فقد يذهب البا  ليقول رن صراعاك  حركة فتح: -3

لحركة بين تيار دحالن وتيار الرئيس عباس، فيرد علي  البا  ليقول رن دا لياك ياصا با
المستهدفين هم من المحسوبين على القيادي المفصول محمد دحالن وعلى تيار الرئيس محمود 
عباس، وهذه حقيقة ال أحد ينكرها، ولكن  منفذي الجرائم السياسية محترفون، وعلي  قد يكون الميج 

ويبقى ذلك افتراضاك، وقد يذهب البا  اآل ر ليقول رن مجموعات دا ل  مقصودا لحرا األنظار،
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حركة فتح تريد توحيد الحركة والضغط على الرئيس عباس من أجل القبول بالوحد  التنظيمية، 
شاار الكادر الفتحاوي بأن هناك تهديداك حمساوياك ال يفر  بين عباس ودحالن، كل ذلك افتراضات  وا 

 .جدير  بالوقوا عندها
هناك من يقول: رن حركة فتح وقياد  السلطة الفلسطينية تريد ررسال رسالة ميدوجة لحركة  وأيضاك،

حماس؛ األولى تتمثل برفغ قيمة الفاتور  األمنية في قطاس بي  للضغط عليها ودفاها للت لص منها، 
الغربية، وترى والثانية كرد على حركة حماس التي تدعو وتامل على اندالس انتفاضة ثالثة بالضفة 

 السلطة في ذلك لابا في ملابها، وعلي  تريد أن ترمي بالكر  في ملاب حماس.
أستباده بشكل كامل لسببين: ال وجود للتنظيم على األر   تنظيم الدولة اإلسلمية )داعش(: -4

ا الفلسطينية، وال مصلحة للتنظيم في ذلك، باإلضافة رلى نفي الشباب السلفي بالقطاس وقوفهم  ل
 الاملية.

من الممكن أن ياب  بالساحة الفلسطينية طرا ثال  دا لي أو : طرف ثالث داخلي أو خارجي -5
 ارجي، فغي  أصبحت بشر  اهتمام ألجهي  االست بارات اإلقليمية والدولية، وتستفيد تلك األجهي  من 

والاسكرية وتساهم في  الاملية بإشغال الساحة الفلسطينية بصراعات دا لية تستنيا القدرات األمنية
 رحباط الرأي الاام الفلسطيني، وضرب مقومات صموده وبقائ  على األر .

 
 تداعيات التفجير وانعكاسه على ما يجري في القدس: -ثانياا 

سيكون للتفجير تداعيات على الاالقات الثنائية بين فتح وحماس، نتمنى أن ال يطول ذلك ألن من 
تير الاالقات عبر مييد من التفجيرات قد يقوم بها أطراا ال تريد شأن ذلك أن يسمح بمييد من تو 

والتركيي على ما  األيمة،ال ير لشابنا ولوحدتنا، ولذلك ينبغي تفويت الفرصة على المنفذين، وتجاوي 
 يجري بالقدس، ألن حرا البوصلة سيجال ارسرائيلب تنفرد بشبابنا وأطفالنا في القدس.

11/11/1144، فلسطين أون الين  
 
 أكثر "إسرائيل"التي ستضعف حكومة  القادمةمن أين ستنطلق المواجهة  

 يوسي فيرتر
شهرا أمام  10وألول مر  منذ تشكيلها قبل  اإلسرائيليةوقفت الحكومة  واألحدفي الليلة بين السبت 

لثانية،  طر التفكيك، كان ذلك باد المقابلة التحريضية واالستفيايية للويير عمير بيرتس في القنا  ا
حي  وج  لرئيس الحكومة عدد من االتهامات. وفي نفس الليلة اتصل نتنياهو برئيسة حيب عمير 

 جلسة الحكومة. أثناءبيرتس، تسيبي لفني، وأبلغها عن نيت  رقالة الويير بيرتس في اليوم التالي في 
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الت  من الحكومة وقد أمسكت الرئيسة لفني برأسها، فهي أدركت مغيى هذه ال طو : في حال تمت رق
ال ارج بسبب بيرتس،  رلىفسيكون عليها سحب حركتها وال روج من االئتالا. يا للاار: أن ُتجر 

لم يكن هذا ضمن  ططها، وهي تنس  هذه  –في حيبها  3 روج ُيفر  عليها من قبل الرقم 
حي  أنها المواضيغ مغ يئير لبيد. ومن جهتها فان الظروا لم تنضم باد لل روج من االئتالا، 

تدرك حقيقة أنها ال تجد ما تفال  في هذه الحكومة منذ ثمانية أشهر، هذه الحكومة التي لها صلة 
 بالاملية السياسية فقط في تصور جون كيري.

، األمرساعة، وهو أبدى من جهت  استاداده للتفكير بهذا  14لفني طلبت من نتنياهو االنتظار لمد  
وقبل جلسة الحكومة، اجتمات لفني مغ الويير بيرتس وأوضحت ل  لكن  لم يلتيم. وفي صباو أمس 

. وانصاس بإقالت أن هذا ليس فيلما يجلس في  على كرسي من جلد الغيال وينتظر بأن يقوم بيبي 
جلسة الحكومة وأعلن أن  سيستقيل في نهايتها من اجل عصر الليمونة أكثر  رلىبيرتس ود ل 

الذي سيكون جيدا بالنسبة لبيرتس في نشرات  األمربينهما مشاد  فأكثر. وقد تحرل بنتنياهو وحدثت 
 المسائية وصحا الغد. األ بار

اآلن وباد استقالة بيرتس بيوم التي تأتي باد استقالة جدعون ساعر بثمانية ايام، فان الحكومة 
اا أكثر أين ستأتي المواجهة القادمة التي من شأنها أن ُتض التطورات: مناآل ذ  بالتقلص تنتظر 

 الحكومة؟.فأكثر مناة 
حول موضوس ضريبة القيمة المضافة صفر، القانون الذي  ايم  أصوات رصداريحاول نفتالي بينيت 

للمستوطنات كشرط للموافقة على القانون،  الشواكليريده ويير المالية لبيد، حي  يحاول أ ذ ماليين 
ة بسبب رفض  ات اذ  طوات اقتصادية ونتنياهو نفس  أعلن أمس با  االنتقادات لويير المالي

ماينة. ولم نسمغ باد من افيغدور ليبرمان الذي شوهد أمس وهو يجلس مغ يئير لبيد بأربغ عيون 
هذا اللقاء الذي ظهر وكأن  ُي رب على  رلى ارج جلسة الحكومة. لفني انضمت بين الحين واآل ر 
 ئة.الحكومة، بينما شاهد ذلك رجال رئيس الحكومة بايون سي

هو: هل ستكون هناك مييانية جديد  حتى نهاية الاام؟ الجواب يرتبط بش صين فقط:  األسئلةوسشال 
، واذا لم يريدوا فلن يكون رضافية أشهرنتنياهو ولبيد. فاذا أرادوا سيكون وتستمر الحكومة عد  

 االنت ابات في الربيغ. رلىوسنذهب 
الحيب. عميرام  أعضاء  الشاب، لكن  بيقين يقل  سشال من سي لا بيرتس في ويار  البيئة ال يقل

في  األ ير  األشهريربب جدا في د ول الحكومة لكن  وضغ نفس  في  1متسناس الذي هو رقم 
موضغ الماارضة الشديد  لنتنياهو، أكثر من بيرتس. ومن الصاب رشيت  يشدي يمين الوالء لبيبي 

 .أ القياين عن جود  البيئة. متسناس هو ش ص كما ُيقال عمن هم من المداف األشجارر ورماانقة
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اذا لم يكن متسناس، فسيكون مئير شتريت هو البديل. الرئيس القادم سيكتفي بهذه الوظيفة الثانوية 
وهي ويار  البيئة. أقل من رئيس ولكن أكثر من رئيس الحيب كما هو في الوقت الحالي. هذا بالطبغ 

حول االتفا  الس ي جدا جدا جدا مغ مدبر  المنيل، هذا لم تطل من جديد القضية الغريبة  رذا
 االتفا  الذي أعاب بأثر رجاي على ترشح  لرئاسة الدولة حي  أن  لم ينجح في ذلك.
11/11/4114هآرتس   
11/11/4114القدس العربي، لندن،   
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