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 24 :كاريكاتير

*** 
 
ة عنصتتر بالضتتفة خ  تتت النتفاضتتة مستتلحة اعتقتتال  تتبكة لحمتتاس تضتتم أكثتتر متتن مئتتاالحتتتالل:  .0

 84داخل األراضي المحتلة عام 
تل أبيب: كشفت أجهزة األمن اإلسرائيلية عن شبكة مسلحين فلسطينيين، تضم أكثر من مائة عنصر 
وتمتددد علددل طددول الضددفة الرربيددة وعرضددها،  ططددت تنتفاضددة مسددلحة تنفددل عمليددات تفجيريددة دا ددل 

وزير ال ارجية اإلسرائيلي أفيردور ليبرمان بواسطة صاروخ مدن طدراز إسرائيل، وتشمل  طة تغتيال 
 «.آر بي جي»

وقددال مصدددر أمنددي رفيددأ فددي تددل أبيددب، أمددس، إن معلومددات اسددت بارية مددن دا ددل الشددبكة أدت إلددل 
اعتقال غالبية أفراد الشبكة، اللين اعترفوا  الل التحقيق بالتنظيم وأهدافد،، ورووا تفاصديل تشدكيل هدل  

شدبان فلسدطينيين مدن  6ة، وأضاف المصدر لات، أن ال لية التي كلفت باغتيال ليبرمان ضمت الشبك
عامدا،، ويوسدف إبدراهيم  61عامدا،، وعددنان أمدين صدبي    63مدينة بيت لحم، هم زياد سدليم الزيدر  

عامددا،. وقددد جندددهم إبددراهيم سددليم محمددود الزيددر، شددقيق زيدداد، وجمدديعهم مددن نشددطا  حركددة  30الشدي   
 اس.حم

وحسددب تئحددة اتتهددام التددي وجهددت إلدديهم فددي محكمددة عسددكرية إسددرائيلية، أمددس، فقددد جددر  اكتشدداف 
ال ليدددة  دددالل الحدددرب األ يدددرة علدددل غدددزة فدددي الصددديف الماضدددي، عنددددما حددداول يوسدددف الشدددي  شدددرا  
الصاروخ من عصابات إجرامية في إسرائيل، وتبدين أن أفدراد ال ليدة رصددوا تحركدات الدوزير ليبرمدان، 

إلدل مكتبدد، فدي القدددس الرربيدة، و ططددوا ت تيدار موقددأ مرتفدأ علددل « نوكددديم»بيتد، فددي مسدتعمرة مدن 
طدددالق الصددداروخ نحدددو سددديارت،، وادعدددت النيابدددة أن أفدددراد ال ليدددة اعترفدددوا بالتهمدددة وسدددردوا  الطريدددق، واق

 تفاصيل  طتهم وتنظيمهم.
علدل أكثدر مدن مائدة عنصدر  وفي وقت تحق أمس، لكرت أجهزة األمن اإلسرائيلية أنها ألقت القدب 

مددن رجدداتت حمدداس فددي م تلددف أنحددا  الضددفة الرربيددة  ددالل األسددابيأ األ يددرة،  ططددوا تنتفاضددة 
مسددددلحة دا ددددل المدددددن اإلسددددرائيلية. وقالددددت: إن هددددل  المجموعددددة تعمددددل ب رشدددداد مباشددددر مددددن صددددال  

صدفقة شدداليط الددل، كدان أسديرا فدي إسدرائيل وتددم إطدالق سدراح، ضدمن « حمداس»العدارور،، أحدد قدادة 
شددهور  6. والددل، يقدديم حاليددا فددي تركيددا. ولكددرت أن العددارور، هددو الددل،  طددط قبددل 2010فددي سددنة 

تنقالب عسكر، علدل السدلطة الفلسدطينية فدي الضدفة الرربيدة، وأند، أرسدل مبدالت طائلدة لتمويدل نشداط 
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سرائيل، مضيفة أند، نجد  فدي تجنيدد  غالبيدة األسدر  هل  الشبكة وشرا  األسلحة ألفرادها من الضفة واق
 اللين أطلق سراحهم مع، في صفقة شاليط وبقوا في الضفة الرربية.

وزعمددت األجهددزة اإلسددرائيلية أن الشددبكتين، اللتددين أقامهمددا العددارور،، وضددعت  ططددا مشددابهة تشددمل 
تنفيل عمليات مسلحة بالسكاكين أو باألسلحة النارية ضد المستوطنين في الضفة الرربيدة والقددس، أو 

داف عسدكرية إسدرائيلية. ولكدن بعد  أفرادهدا  ططدوا أيضدا لعمليدات دا دل إسدرائيل. وقدد جندد ضد أه
فددي حيندد، عشددرات األفددراد فددي م تلددف قددر  ومدددن وم يمددات الضددفة ومدينددة القدددس، وعندددما اعتقلددت 

فردا منهم، تبين أن غالبيتهم قدادة ميددانيون فدي حمداس، وبعدد التحقيدق معهدم اعترفدوا فدي  36إسرائيل 
، بددهنهم اسددتهدفوا مددن هددل  العمليددات دفددأ إسددرائيل إلددل اجتيددا  البلدددات الفلسددطينية، مددا سدديحد  حيندد

تحدددتالل المقاطعدددة فدددي رام  ، وغيرهدددا مدددن « حمددداس»الفوضدددل فيهدددا، فتسدددترلها جهدددات أ دددر  مدددن 
سقاط حكم محمدود عبداس، والدد ول فدي مفاوضدات مدأ إسدرائيل علدل هدندة طويلدة  مؤسسات الحكم واق

 دون اتفاق سالم. األمد من
ولددم يتوقددف نشدداط حمدداس عنددد هددلا الحددد، وفقددا للمصددادر اإلسددرائيلية، بددل سددار  العددارور، إلددل تنظدديم 
شبكة جديدة لتنفيل العمليات، مسترال الهبة القائمدة حاليدا فدي القددس. وقدد اعتقلدت األجهدزة اإلسدرائيلية 

: إن غالبيددة المعتقلددين اعترفددوا بددالتهم هددل  المددرة أكثددر مددن مائددة فددرد تددم تجنيدددهم لهددل  المهمددة، وقالددت
وكشددفوا عددن تفاصدديل كثيددرة حددول نشدداط حمدداس وتوجههددا. كمددا كشددفت أن السددلطة الفلسددطينية اعتقلددت 

 ش صا من حماس لألسباب نفسها. 60من جهتها 
مددن جهددة ثانيددة، أعلنددت الشددرطة اإلسددرائيلية أمددس عددن ضددبطها لحدداويتين بدددا لهما مفرقعددات وألعدداب 

ضافة إلل أسلحة كالسكاكين وال نداجر والسديوف، التدي كاندت مرسدلة إلدل مدواطن مدن بيدت نارية، باإل
مدواطنين  3حنينا. وفي عمليدة مشدتركة للشدرطة اإلسدرائيلية وسدلطات الضدرائب والجمدارع، تدم اعتقدال 

 عرب من سكان شمال إسرائيل لالشتبا  بضلوعهم في عملية التهريب.
الحدداويتين وصددلتا إلددل إسددرائيل مددن الصددين عبددر البحددر، وبهددا  وحسددب بيددان للشددرطة اإلسددرائيلية فدد ن

مددن شددهر  12الددد ديسددمبر  كددانون األول، القددادم. ففددي  23أدوات زينددة لعيددد المدديالد، الددل، يحددل فددي 
مدددواطنين عدددرب إلدددل ميندددا  مديندددة أشددددود مدددن أجدددل تسدددلم  6ندددوفمبر  تشدددرين الثددداني، الجدددار، جدددا  
ا إلددل م ددزن فددي مديندددة العفولددة. فهلقددت الشددرطة اإلسدددرائيلية الحدداويتين، مصددحوبين بشدداحنتين لنقلهمددد

قبدددل وصدددول الشددداحنتين إلدددل الم دددزن، واعتقلدددت أيضدددا مددددير الم دددزن  6الدددد القدددب  علدددل المدددواطنين 
وعامال هناع علل لمة التحقيق. وبعد التحقيق معهدم تدم تمديدد اعتقدال اثندين مدنهم حتدل يدوم األربعدا  

 المقبل.
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موقددأ تددابأ للشددرطة، حيدد  تددم الكشددف عددن محتوياتهمددا، فتبددين أن الحدداويتين  وتددم نقددل الحدداويتين إلددل
مليمتددرا. كمددا تددم  20ألددف لعبددة ناريددة بقطددر  11تضددمنتا كميددات كبيددرة مددن المفرقعددات القويددة، ونحددو 

مصدددبا  يتحدددول بواسدددطة زر م فدددي إلدددل  4000سدددكين، وأكثدددر مدددن  3000العثدددور علدددل أكثدددر مدددن 
 صاعق كهربائي وألف سيف. 3000كثر من صاعق كهربائي، باإلضافة إلل أ

 55/11/5618، ال رق األوس ، لندن
 
 من أرضنا ال يمكننا دخولها %06.. ما نحتاج إليه أن نحرث أرضنا وننام في بيوتنا عباس: .2

د "وفا": قال الرئيس محمود عباس:'إن ما نحتاج إلي،، أن نحر  أرضنا وأن نسقي زرعندا، وأن  رام  
ن ننددام فددي بيوتنددا بهدددو  واسددتقرار وأمددان، دون مسددتوطنين يرعبوننددا كددل ليلددة، دون نحصددد زرعنددا، وأ

 جيش احتالل، دون هلا الكابوس الل، فر  علينا منل عقود طويلة'.
وأضدداف الددرئيس، فددي كلمتدد، بحفددل افتتددا  مددؤتمر الهيئددات الدوليددة للتضددامن مددأ الشددعب الفلسددطيني، 

لثقدددافي، م اطبدددا الحضدددور، إن 'حضدددوركم هدددلا المدددؤتمر ، فدددي قصدددر رام   اأمدددسالدددل، أقددديم مسدددا  
للبلددديات المنعقددد برعايددة األمددم المتحدددة لمناسددبة السددنة الدوليددة للتضددامن مددأ الشددعب الفلسددطيني، هددو 

 انتصار للحق وللسالم التي نتطلأ لرؤيتها ترفرف علل ربو  بالدنا والجوار والعالم'.
الش صددي لفتددتهم الكريمددة رعايددة المددؤتمر، مشدديدا بالدددول وثمددن لألمددم المتحدددة وأمينهددا العددام وممثلدد، 

والمنظمدات التدي سدداهمت فدي عقددد المدؤتمر وحضددور العددد الكبيدر مددن المشداركين مددن م تلدف أنحددا  
 العالم.

وقددال الددرئيس 'إن لدددينا بلددديات منددل أكثددر مددن قددرن ونصددف، لدددينا بلددديات وحضددارة وت زال اتحددتالل 
 رازحا فوق قلوبنا'.

رئيس أن الهيئات المحلية والبلديات إلل جانب تحملها أعبا  تدوفير ال ددمات المحليدة لسدكانها وتابأ ال
واإلسهام في التنمية، ف نها تسهم في بنا  دولة فلسطين العادلة والديمقراطية والمستقلة، و'نحن نريددها 

واسدتقاللها وسديادتها'، أن تبقل دولة حرية وتعدديدة دينيدة وثقافيدة، لكدل مواطنيهدا والكدل يعمدل لرفعتهدا 
مشدديرا إلددل أن 'هندداع الكثيددر مددن المعوقددات التددي وضددعها وت يددزال يضددعها اتحددتالل فددي وجدد، النمددو 

 والتطور وازدهار المجتمعات المحلية ومجالس الحكم المحلي والبلديات الفلسطينية'.
 :عباسوفيما يلي نص كلمة 

 السيدات والسادة
 األصدقا  واأل وة
 السادة جميعا
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 هال وسهال بكم في فلسطينأ 
ما شاهدتمو  قبل لحظات من قبل شبان وشابات سرية رام   هو بالضبط ما نريد، بكل بساطة، وما 
نحتدداج إليدد،، أن نحددر  أرضددنا أن نسددقي زرعنددا أن نحصددد زرعنددا، أن ننددام فددي بيوتنددا بهدددو  واسددتقرار 

ن هلا الكابوس الل، فر  علينا منل وأمان، دون مستوطنين يرعبوننا كل ليلة دون جيش احتالل، دو 
عقود طويلة، هدل هدلا كثيدر عليندا، هدلا مدا نطلبد،، ن لدص مدن هدؤت  ونعديش بهمدان، بالضدبط عبدروا 
عددن كددل مطالددب الشددعب الفلسددطيني، وأقددول للعددالم ألدديس هددلا حقنددا، أهددلا كثيددر علينددا  أن نددنعم بحقنددا 

حددتالل وجيددوش اتسددتعمار ولددم يبددق كبقيددة شددعوب األر ، ونعددرف أن معظددم ضدديوفنا عددانوا مددن ات
علل وج، البسيطة إت هلا الشعب البسيط الل، ت زال يرز  تحت اتحتالل، إلل متل هلا اتحتالل، 

 ومتل سينتهي.
أهدددالك بكدددم فدددي فلسدددطين، وأندددتم تحلدددون ضددديوفا كرامدددا علدددل شدددعبنا الفلسدددطيني، الدددل، يكدددن لكدددم جميعدددا 

ن حضدددوركم لهدددلا المدددؤتمر الددددولي للبلدددديات المنعقدددد برعايدددة  مشددداعر الصدددداقة واتحتدددرام والتقددددير، واق
المتحدددة بمناسددبة السددن، الدوليددة للتضددامن مددأ الشددعب الفلسددطيني، لهددو بحددد لاتدد، انتصددار لقدديم الحددق 

بل والعالم أجمدأ، وت يفوتندا  والعدل والسالم التي نتطلأ لرؤية راياتها ترفرف علل ربو  بالدنا والجوار
ثمن لألمم للمتحدة وأمينها العدام وممثلهدا الش صدي لفتدتهم الكريمدة لرعايدة المدؤتمر بهل  المناسبة أن ن

مشدديدين بالدددول والمنظمددات الصددديقة التدددي سدداهمت فددي تمويددل عقدددد المددؤتمر وتددوفير السددبل الكفيلدددة 
وحضددور العدددد الكبيددر مددن المشدداركين مددن م تلددف أنحددا  العددالم، وكددللع نتقدددم بالشددكر الجزيددل لكافددة 

وأطقم العمل التي ساهمت في تنظيم المؤتمر وتوفير سبل الراحدة وال ددمات الضدرورية للوفدود اللجان 
 والضيوف المشاركة في أعمال،.

لعلكددم تعلمددون أيهددا السددادة أن تدداري  نشددو  البلددديات فددي فلسددطين يعددود إلددل النصددف الثدداني مددن القددرن 
ها أكثدر مدن مئدة عدام، وت زلندا تحدت التاسأ عشر، ففيها عدد كبير من البلديات التي مر علل تهسيسد

اتحتالل، ومنها رام   والقدس وبيت لحم وال ليل ونابلس وغزة، وفي نفس تلدع الفتدرة نشدهت بلدديات 
في فلسطين التاري ية في عكا وحيفا وطبريا وصفد وبيسان والناصرة، لدينا بلديات منل أكثر من قدرن 

الل رازحدددا فدددوق قلوبندددا، وشدددهدت فلسدددطين، وكمدددا هدددو ونصدددف، لددددينا بلدددديات وحضدددارة وت زال اتحدددت
معروف، أول تواجد حضار، فدي تداري  البشدرية، فدي أريحدا قبدل كثدر مدن عشدرة آتف عدام، تدال للدع 
بنا  يبوس مدينة السالم التي سميت فيما بعد مدينة القدس، وازدهدرت الحضدارة الكنعانيدة حيد  عمدر 

عدام مدن مديالد المسدي  عليد، السدالم، فلسدطين بلدد عريدق  آتف 6300الكنعانيون األوائل الدبالد قبدل 
بتاري ، وغني بتراثد، الحضدار، والدديني وتعدديتد، المتوارثدة عبدر األجيدال، والتدي نعمدل بكدل مدا أوتيندا 
من إرادة للحفاظ علل هل  الهوية المميزة والحفاظ علل موروثنا التاري ي والدديني والعمراندي، غيدر أن 
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وقات التي وضعها وت يزال يضدعها اتحدتالل، فدي وجد، النمدو والتطدور وازدهدار هناع الكثير من المع
المجتمعدددات المحليدددة ومجدددالس الحكدددم المحلدددي والبلدددديات الفلسدددطينية، ومدددأ للدددع ومندددل قددددوم السدددلطة 

، تم وضأ قانون للبلديات وهيئات الحكم المحلي، ينظم عملها ويضأ 1334الوطنية الفلسطينية عام 
مدة لتطدوير أدائهدا واعتمداد أسدلوب الالمركزيدة فدي إدارة شدؤونها عملهدا وتقدديم  ددماتها، الضوابط الالز 

وهدددا هدددي اليدددوم قطعدددت شدددوطا طدددويال فدددي عملهدددا ونموهدددا وت سددديما التطدددوير اإلدار، وتنميدددة المدددوارد 
البشددددرية، واسددددت دام التكنولوجيددددا ونظددددم اإلدارة العصددددرية والمحوسددددبة وتددددتم فيهددددا، وانت ابددددات ت تيددددار 

، 2012جالسدددها وفدددق قدددانون اتنت ابدددات الحدددر، والمباشدددر وتمدددت آ دددر انت ابدددات فدددي تشدددرين أول م
والبلديات تقودها مجالس منت بة، تضم جميعها في عضويتها نسا ، والمرأة ترأس عددا من مجالسها، 
نحددن متحضددرون، وهددلا وينطلددق مددن اهتمامنددا فددي مشدداركة المددرأة وتعزيددز دورهددا فددي المؤسسددات كافددة 

القددانون، فهددي اليددوم الددوزيرة والقاضددية والسددفيرة والنائددب والمحاضددرة والنائددب فددي البرلمددان وعضددو  وفددق
والقطا  ال اص، موجودة في كل مكان، وتتوفر في  واإلداريةالقيادة في م تلف المؤسسات السياسية 

عاليدة، فدي مؤسسدة تعليميدة  33فلسطين، مقومات الحضارة والمدنيدة فدي أرفدأ وأرقدل تجلياتهدا، يوجدد 
جامعددة والعديددد مددن  12الضددفة والقطددا ، ومددأ للددع ت زلنددا تحددت اتحددتالل، وكليددات المجتمددأ منهددا 

الكليات الجامعية وكليات المجتمأ المتوسطة تمثدل حراكدا تعليميدة وتربويدة وثقافيدة نشدطة فدي م تلدف 
الطلبددة، هددلا إضددافة الت صصددات الفنيددة والعلميددة والنظريددة، وت ددرج جامعاتنددا سددنويا آتف الطالبددات و 

إلل مدن يدرسدون مدن أبنائندا فدي ال دارج ويتعلمدون فدي م تلدف دول العدالم ويدرسدون لراتهدا ويتعرفدون 
علددل ثقافاتهددا وعاداتهددا ويعددودون للددوطن ب بددراتهم وتجدداربهم التددي تسددهم فددي تطددوير وتنميددة المجتمددأ 

 عاون معها ومصاهرة أيضا.والدفأ ب، قدما إلل األمام، ويشكلون في الوقت لات، جسور صداقة وت
وتجددددر اإلشدددارة إلدددل أن مددددننا الفلسدددطينية تتميدددز بنشددداطها التجدددار، وال ددددماتي والصدددناعي والتنميدددة 
الزراعيددة ومددا ينقصددنا شددي  واحددد أن يددزول اتحددتالل عددن أراضددينا لنددتمكن مددن بنددا  مطددارات ومددوان  

اتفاقيات التبادل التجار، مأ دول العالم  ليتا  لنا التواصل والتبادل الحر والمباشر مأ العالم، وتطبيق
بما في اتفاق الشراكة اليورو متوسطية بين فلسطين واتتحاد األوروبي والل، لم نستطأ تنفيدل  بسدبب 
عراقيددل اتحددتالل، وربمددا شدداهدتم العراقيددل اليددوم وأمددس العراقيددل التددي تضددعها دولددة اتحددتالل نددو  مددن 

مددن الددد ول وتعددرقلهمق، يعرقلددون أ، شددي  لدديس فقددط الضدديوف  اإليددلا  الفطددر،، لمددالا تمنددأ ضدديوفنا
 إنما البشر والتجارة وغير للع وهل  من األسباب األساس التي تعرقل تقدمنا.

ويددهتي انعقدداد المددؤتمر فددي ظددروف بالرددة ال طددورة ووقددت عصدديب تعيشدد، المنطقددة مددأ حمددل التددوتر 
ي  والكراهيدددة التدددي نسدددمعها، ونعددديش واإلرهددداب والعندددف الدددديني والطدددائفي البردددي  و طابدددات التحدددر 

آثارها السلبية وندفأ ثمنها من دم أبنائنا، ونحلر من مربة تحويل الصرا  السياسي الدل صدرا  ديندي، 
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قلناها أكثر مدن مدرة بينندا وبيدنكم صدرا  سياسدي لنتحدد  بالسياسدة وت تحولهدا لصدرا  ديندي ألنهدا تبددأ 
بيأ الماضية حولوها أو كدادوا تحويلهدا ونقدول لهدم إيداكم ت وت تنتهي، ونكرر تحليرنا ألف مرة وباألسا

تقتربدددوا مدددن األمددداكن الدينيدددة، ألنندددا نحتدددرم كدددل أصدددحاب الدددديانات، وأندددتم علددديكم عددددم اتقتدددراب مدددن 
مسددداجدنا وكنائسدددنا ونحدددن يجدددب أن ت نقتدددرب مدددن كنسدددكم ومعابددددكم ألنهدددا مقدسدددة عنددددنا، لكدددن إلا 

ت   إلل أين ستنتهي، وفي نفس الوقدت نددين أ، أعمدال قتدل أو انفجرت بهلا الشكل ت أحد يعرف إ
عنددف موجدد، ضددد المدددنيين مددن الجددانبين، المدددني الددل، يقتددل مدددان، فدداه تعددالل يقددول:' مددن أجددل هددلا 
كتبنا علل بني إسرائيل أن، مدن قتدل نفسدا بريدر نفدس أو فسداد فدي األر  فكهنمدا قتدل النداس جميعدا'، 

ريا  وت نريد قتل أبريائنا، وت نريد القتل من أساسد،، نريدد األمدن والسدالم معهدم، فنحن ت نريد قتل األب
 وجربوا ويعرفوا أننا طالب سالم وطالب حق.

ن الوصول للسالم ت يكون بتنكر وجودنا ونفي حقوقندا وامتهدان  إننا نسعل لتحقيق التهدئة والسالم، واق
، المسدديحية واإلسددالمية، وب اصددة مددا يحددد  هددل  كرامددة اإلنسددان الفلسددطيني، واتعتدددا  علددل مقدسددات

األيام في المسجد األقصل، وبات من الضرور، أن تعي حكومة إسرائيل الحالية أنها إلا كاندت جدادة 
فعليهددا الت لددي عددن عمليددات التوسددأ اتسددتيطاني فددي أراضددي الدولددة الفلسددطينية المحتلددة بمددا فددي للددع 

اقدأ، لددن نقبدل األمدر الواقدأ، نحدن نقبدل الشدرعية الدوليددة، القددس الشدرقية، والكدف عدن فدر  األمدر الو 
أما األمر الواقأ من  الل التوسأ اتستيطاني لن نقبل ب،، قلنا لهم ونقول إن، غيدر شدرعي ولدن نقبدل 
بدد، إطالقددا، ندددعوهم لقبددول مبدددأ الدددولتين، والقدددس الشددرقية عاصددمة، وتحددل بدداقي القضددايا مددن  ددالل 

 هلا ما نسعل إلي،.المفاوضات، هل  مطالبنا و 
 

 أيتها السيدات أيها السادة
نحددن نريددد السددالم للجميددأ وت نريددد الحددرب والعنددف وننبددل العنددف بهشددكال، كافددة، هنددا وفددي ال ددارج، وت 
نمدا نريدد اسدتعادة حقوقندا والعديش فدي أمدن وسدالم واسدتقرار، فهدل  نريد العودة لمربعات الدم والصدرا  واق

 العلابات والتشريد واآلتم،  مسة أجيال، ف لل متلق.هلا كثير، بعد سبعة عقود من 
 

 السيدات والسادة
كمددددا أسددددلفت ت نريددددد سددددو  العدددديش أحددددرارا فددددي وطننددددا فلسددددطين، نريددددد اتسددددتثمار فددددي بنددددا  اإلنسددددان 
الفلسددطيني، ليسددهم فددي ازدهددار مجتمعدد،، وبنددا  منطقددة آمنددة مسددتقرة، مددن  ددالل التوسددأ فددي التنميددة 

مصادرنا الطبيعية والسياحية، وتوفير الوظائف لشبابنا، عشرات آتف يت رجون اتقتصادية واستثمار 
مددن أراضددي الضددفة  %30مددن الجامعددات ويبقددون بددال عمددل، ألننددا ممنوعددون مددن اسددتثمار أكثددر مددن 
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الرربيددة التددي تسددمل 'ج'، هددم يسددتثمرون فيهددا، ويسددتفيدون، ويقولددون ت نسددتطيأ الت لددي عنهددا بسددبب 
 من أرضنا ت يمكننا د ولهاق. %30يعقل أن األمن، غير صحي ، أ

وهنا نتوج، للمجتمأ الدولي بالسؤال أما آن ألطول احدتالل فدي التداري  اإلنسداني المعاصدر أن ينتهدي 
ويرحددل عددن أرضددنا ويكددف عددن الددتحكم بحياتنددا ومصددائرناق، عندئددل سددير  العددالم ويلمددس مددد  قدددرتنا 

نعتمد علل لاتنا بدل اتعتماد علدل المسداعدات، فعدال علل التحرر من اتعتماد علل الدعم الدولي و 
نحددن إلا أتددي  لنددا أن نتمتددأ بحريددة فددي بلدددنا بدد لن   لددن نحتدداج للمسدداعدة، عندددنا الزراعددة والسددياحة 

 الدينية، ونكتفي بللع، وسنقول لكل من ساعدنا شكرا علل ما فعلت في الماضي.
واستقالل،، وأن يستعيد سيادت، علل تراب وطند،، وأن  لقد آن األوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريت،

يدددزول الجددددار وأن تبندددل الجسدددور بددددل الجددددار، نبندددي جسدددور المحبدددة والتواصدددل، هدددل هدددم مسدددتعدون، 
وينصرف المستوطنون عن أرضنا ويزول اتستيطان والمستوطنات وثكنات جيش اتحتالل، وليعديش 

  عمرها أجدادنا األوائل وسنظل وأجيالنا القادمة الجميأ باستقرار وحسن جوار، فنحن أصحاب األر 
نعمدددل ونبندددي حاضدددرنا ومسدددتقبلنا عليهدددا، مثلمدددا كدددان تاري ندددا العريدددق فيهدددا، بصددددق روايتندددا التاري يدددة 

، هكدلا فدر  1331وصحتها وزيف وبطالن ادعا ات المحتلين، نحن قبلنا بالشرعية الدوليدة وحددود 
بلنا، إلن أين نلهب، لن نرحل ولن نترع بلدنا وسدنبقل فيهدا، هدل  علينا العالم وقالت األمم المتحدة وق

 بلدنا وسنبقل فيها.
لقددد دعددوت فددي  طددابي أمددام األمددم المتحدددة فددي أيلول/سددبتمبر الماضددي لمقاربددة لتحديددد سددقف زمنددي 
إلنهدددا  اتحدددتالل عدددن أراضدددي دولدددة فلسدددطين، ونريدددد أن نعدددرف متدددل يرحدددل اتحدددتالل، نحدددن نطالدددب 

ولدينا فيها قرار، وأصبحنا دولة مراقب، ولكدن قدل لدي متدل سدترحل، أندت  1331العام  بهمرين  حدود
 163ضدديف، نعددم ولكنددع ضدديف ثقيددل، ولكددن قددل لددي متددل سددترحل، إنها فلسددطين، حظيددت بدداعتراف 
، 1331دولدددة فدددي العدددالم، المعترفدددون رسدددميا بمعندددل أنهدددم يعتبدددرون فلسدددطين دولدددة علدددل حددددود العدددام 

نسبة اتعتراف ب سرائيل، وحاليا يجر، نقاش في البرلمانات األوروبية لالعتدراف ومتهكد أن، أعلل من 
بدولدة فلسددطين، لدللع ندددعو جميدأ دول اتتحدداد األوروبدي التددي لدم تعتددرف والتدي تدددعم تحقيدق السددالم 
فدي المنطقدة وترغدب فدي إقامدة عالقدات متوازندة مددأ الطدرفين، نحدن ت نددعو أحدد لقطدأ العالقدات مددأ 

سددبانيا وبريطانيددا، وفرنسددا وبلجيكددا التددي تعددد  إسددرائيل، نحددن نريددد عالقددات متوازنددة، ونشددكر السددويد واق
 العدة، دول كثيرة اآلن تقدم علل اتعتراف، من البرلمانات ت بهس، البرلمانات تعني الشعوب.

 
 السيدات والسادة
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كم التددي راكمتموهددا عبددر إن الهيئددات المحليددة والبلددديات بحاجددة لدددعمكم واتسددتفادة مددن تجدداربكم و بددرت
نهددا لجانددب تحملهددا ألعبددا  تددوفير ال دددمات المحليددة  سددنين طويلددة فددي إدارة مدددنكم وبلددداتكم وقددراكم، واق
لسكانها واإلسهام في التنمية ف نها تسهم في بنا  دولة فلسطين العادلة والديمقراطيدة والمسدتقلة، ونحدن 

لكدددل مواطنيهدددا والكدددل يعمدددل لرفعتهدددا واسدددتقاللها  نريددددها أن تبقدددل دولدددة حريدددة وتعدديدددة دينيدددة وثقافيدددة،
وسيادتها، كل من هو موجود علل هل  األر  ل، نفس الحقوق وعلي، نفدس الواجبدات، ت تفريدق بدين 

 الدين والعنصر والجنس، كلهم سواسية يعيشون علل أر  هلا الوطن.
في إطار هدل  الفعاليدة،  مرة أ ر  أحييكم وأشكركم علل حضوركم المميز وتضامنكم النبيل مأ شعبنا

متمنيا لمؤتمركم النجا ، وتحقيق أهداف،، مجددا أهدال وسدهال بكدم جميعدا، ونهسدف علدل العقبدات التدي 
 وضعوها لكم، أيها األصدقا  واأل وة في فلسطين، والسالم عليكم.

 55/11/5618، األيام، رام هللا
 

 لحل الدولتين من التال ي : دعم االعتراف بالدولة إنقاذعباس في رسالة لبان كي مون .3
أكددد الددرئيس محمددود عبدداس علددل أن دعددم المجتمددأ الدددولي لالعتددراف بالدولددة  :أرندداؤوطعبددد الددرؤوف 

" هو استثمار في السالم  1331الفلسطينية وتحديد سقف زمني إلنها  اتحتالل اإلسرائيلي ألراضي 
 المطلوب من اجل إنقال حل الدولتين من التالشي".

رسالة وجهها الرئيس عباس إلدل األمدين العدام لألمدم المتحددة بدان كدي مدون، وحصدلت وجا  في نص 
"األيدددام" علدددل نسددد ة منهدددا: نكدددرر دعوتندددا للمجتمدددأ الددددولي إلدددل مطالبدددة إسدددرائيل بالوفدددا  بالتزاماتهدددا 
القانونيدددة، باعتبارهدددا السدددلطة القائمدددة بددداتحتالل، حمايدددة السدددكان الفلسدددطينيين الدددلين يعيشدددون تحدددت 

تالل، ومحاسددبة قواتهددا والمسددتوطنين العنيفددين عددن جددرائمهم. إن رفدد  إسددرائيل وضددأ حددد لعنددف اتحدد
المسددتوطنين المستشددر، ضددد المدددنيين الفلسددطينيين هددو سددبب يوجددب علددل المجتمددأ الدددولي اتعتددراف 

ودعددم الجهدددود الفلسددطينية لتحديددد موعددد نهددائي إلنهددا  اتحدددتالل  1331بدولددة فلسددطين علددل حدددود 
يلي. إن دعم هل  المبادرات هو استثمار في السالم المطلوب مدن اجدل إنقدال حدل الددولتين مدن اإلسرائ
 التالشي.

الرسدالة إلدل  إللدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وتم ضم،  أعدت،ولفت تقرير 
طانية فددي وحدددة اسددتي 3212وحدددة اسددتيطانية وأقددرت بنددا   3241إن إسددرائيل نشددرت عطددا ات لبنددا  

 الضفة الرربية، بما فيها القدس الشرقية، منل بداية العام الجار،.
 3300وقددال التقريددر: إن إسددرائيل أصدددرت منددل بدايددة العددام الجددار، سلسددلة قددرارات عسددكرية بمصددادرة 

 دونما من األراضي الفلسطينية في الضفة الرربية.
 .2016في العام  33عام الجار، مقارنة مأ فلسطينيا استشهدوا منل بداية ال 2163ولكر التقرير إن 
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وفي هلا الصدد، قال الرئيس في رسالت، إن" القوات اإلسرائيلية والمستوطنين غير الشرعيين، يقومدون 
شددعال  بتشددجيأ مددن حكومددة رئدديس الددوزرا  اإلسددرائيلي بنيددامين نتنيدداهو، بترويددأ السددكان الفلسددطينيين واق

 قة".الوضأ المتوتر وال طير أصال في المنط
وأضددددداف "علدددددل مدددددد  األسدددددابيأ القليلدددددة الماضدددددية، صدددددعدت إسدددددرائيل بشدددددكل كبيدددددر انتهاكاتهدددددا ضدددددد 
الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من  الل بنا  المستوطنات، والتهجير القسر،، والحرمان من 
الحدددق فدددي الوصدددول والعبدددادة فدددي الحدددرم القدسدددي الشدددريف، ومدددن  دددالل القمدددأ العنيدددف للتعبيدددر عدددن 

 لمعارضة لهل  غير قانونية والتدابير اتستفزازية".ا
وتددابأ الددرئيس عبدداس " بينمددا تدددعو القيددادة الفلسددطينية إلددل ضددبط الددنفس، فدد ن حكومددة نتنيدداهو تجعددل 
الوضددأ المتددوتر أصددال أكثددر  طددورة ب عالنهددا آتف وحدددة سددكنية اسددتيطانية جديدددة، مددرة أ ددر ، فدد ن 

طنات علدل المفاوضدات واتسدتيطان علدل حدل الددولتين، والفصدل الحكومة اإلسرائيلية ا تارت المستو 
 العنصر، علل مد  المساواة والتعايش".

 55/11/5618، األيام، رام هللا
 
 5618الضفة والقدس منذ بداية ب ألف وحدة استي انية 18أكثر من  ": ؤون المفاوضات" .4

رائيلية دفعدت بم ططدات إلقامدة القدس المحتلة د األناضدول: قدال مسدؤول فلسدطيني إن الحكومدة اإلسد
ألددف وحدددة اسددتيطانية فددي الضددفة الرربيددة، بمددا فيهددا القدددس الشددرقية، منددل بدايددة العددام  14أكثددر مددن 
 الجار،.

وأضدداف أشددرف ال طيددب، المستشددار فددي دائددرة شددؤون المفاوضددات فددي منظمددة التحريددر الفلسددطينية، 
واقعالندددات بالمصدددادقة علدددل م ططدددات  نشدددرت الحكومدددة اإلسدددرائيلية، مناقصدددات« لوكالدددة األناضدددول:
 «.ألف وحدة استيطانية جديدة، نحو نصفها في القدس الشرقية 14لبنا  أكثر من 

وحدددددة اسددددتيطانية جديدددددة،  3241تددددم منددددل بدايددددة العددددام الجددددار،، نشددددر مناقصددددات لبنددددا  »وأضدددداف 
 «.دس الشرقيةوحدة استيطانية جديدة في الضفة الرربية بما فيها الق 3212والمصادقة علل بنا  

توضددد  هدددل  األرقدددام أن رئددديس الدددوزرا  اإلسدددرائيلي بنيدددامين نتنيددداهو وحكومتددد، غيدددر »وتدددابأ ال طيدددب 
معنيددين بهيددة عمليددة سياسددية، وأنهددم يعملددون علددل فددر  واقددأ جديددد علددل األر  يمنددأ أيددة إمكانيددة 

 «لتطبيق حل الدولتين.
مندل »حرير الفلسدطينية فدي تقريدر أمدس، وفي هلا الصدد قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة الت

قدرار بندا   وحددة اسدتيطانية فددي  1300بدايدة العدام الجدار،، تدم فدي القددس الشددرقية، نشدر مناقصدات واق
وحدة في مستوطنة  جفعات  461وحدة في مستوطنة  راموت،، و 161مستوطنة  رامات شلومو،، و
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شدددرق  ،،مسدددتوطنة  كفدددار أدومددديموحددددات فدددي  604زئيدددف، وجميعهدددا فدددي شدددمالي القددددس الشدددرقية، و
 المدينة.

وحددددات اسدددتيطانية فدددي  101لبندددا  ولفتدددت الددددائرة إلدددل أنددد، تمدددت أيضددداك المصدددادقة ونشدددر مناقصدددات 
غنيم، إضافة إلدل  أبووحدة في مستوطنة هار حوما  في جبل  312مستوطنة غيلو جنوب القدس، و

جميعهدددا جنددددوبي القدددددس وحدددددة فددددي مسدددتوطنة  جفعددددات همتددددوس،، و  2663وضدددأ م ططددددات لبندددا  
 الشرقية، في وقت لم تلكر في، الدائرة باقي الوحدات في مناطق الضفة الرربية.

وعادة ت تنشر الحكومة اإلسرائيلية تفاصيل كاملة عن القرارات التي تصدرها لجان حكوميدة أو تابعدة 
 للبلدية اإلسرائيلية في القدس الرربية، بشهن بنا  وحدات استيطانية.

 55/11/5618، لعربي، لندنالقدس ا
 

 "العربية لحقوق اإلنسان": أمن السل ة ي ن حملة اعتقاالت في صفوف الفلس ينيين  .5
قالددت المنظمددة العربيددة لحقددوق اإلنسددان فددي بريطانيددا إنهددا تلقددت شددكو  مددن الكاتبددة واإلعالميددة : لندددن

وة أمنيدة باعتقدال زوجهدا ، قامدت قد11|11الفلسطينية لمل عبد المطلب  اطر، جا  فيها أن، بتداري   
حددازم الفددا ور، مددن مكددان عملدد، فددي بدداب الزاويددة فددي ال ليددل، وفددي اليددوم التددالي قامددت قددوة أمنيددة مددن 
أجهددزة السدددلطة باقتحدددام المندددزل وتفتيشددد، والعبددد  بمحتوياتددد، ومصدددادرة عددددد مدددن الحواسدددب والمقتنيدددات 

مندزل إت أن لمدل رفضدت فدت  ، حاولدت قدوة أمنيدة اقتحدام ال11|20الش صية ومسا  أمس ال مديس  
 الباب لهم وأصرت علل للع.

وبينددت لمددل فددي شددكواها أن زوجهددا منددل لحظددة اعتقالدد، و مسددة معتقلددين آ ددرين مضددربون عددن الطعددام 
وهو قيد التحقيق، وت شل من تعرض، للتعليب حي  اعتقل لد  أجهزة أمن السلطة أربأ مرات علب 

 في إحداها وأد ل المستشفل.
، أرسلت نسد ة مند، لدد "قددس بدرس"، أن محاصدرة 11|21ة في بيان لها اليوم الجمعة  وأكدت المنظم

منزل لمل  اطر، تهتي في سياق حملة اعتقاتت شرسة تشنها أجهزة امن السلطة في الضدفة الرربيدة 
فدددي األراضدددي المحتلدددة لمندددأ أ،  اتحدددتاللوالقمدددأ الدددل، تنفدددل  قدددوات  اتعتقددداتتبدددالتواز، مدددأ حملدددة 

 المتواصلة علل المسجد األقصل والمقدسيين. اتعتدا اتفي ظل  اتحتاللمأ مواجهات 
ودعدددت إلدددل وقدددف  اتنتهاكددداتوحملددت المنظمدددة الدددرئيس محمدددود عبددداس المسدددؤولية الكاملددة عدددن هدددل  

 .اتحتاللالمساندة للمقدسيين في انتفاضتهم ضد  اتحتجاجاتفورا ورفأ اليد عن  اتعتقاتت
 إلدددلهدددزة األمنيدددة المسدددؤولية الكاملدددة عدددن سدددالمة أسدددرة لمدددل  ددداطر ودعدددت كمدددا حملدددت المنظمدددة األج

 إطالق سرا  زوجها وكافة المعتقلين اللين اعتقلوا مؤ را والتوقف عن اقتحام البيوت واستباحتها.
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ودعت المنظمة اإلتحاد األوروبي الداعم الرئيس للسلطة الفلسطينية الضرط علدل أجهدزة أمدن السدلطة 
تتفاقيدة جنيدف   طيدرةاليومية بحق المواطنين لما تمثلد، مدن انتهاكدات  واتنتهاكات اتعتقاتتلوقف 

 .اتحتاللالرابعة ومباد، القانون الدولي اإلنساني التي تحمي المدنيين زمن 
 51/11/5618قدس برس، 

 
صرار  عبناحماس:  .6  كّل محاوالت وأد انتفاضة القدس ستف ل بإذن هللا أمام إرادة وا 

فدداد، أبددو سددعد : أّكددد القيدداد، فددي حركددة حمدداس والندداطق باسددمها حسددام بدددران المقدديم فددي  رام   د
صدرار شدعبنا الثدائر فددي »الدوحدة،  أّن كدّل محداوتت وأد انتفاضددة القددس ستفشدل بد لن   أمددام إرادة واق

 «.الضفة والقدس والدا ل المحتل
اهمات التدي شدنتها أجهدزة فدت  األمنيدة واعتبر بدران في تصري  صحافي، أّن حملة اتعتقداتت والمدد 

، واألقصلفي األيام الثالثة األ يرة واستهدفت النشطا  والكوادر المشاركين في فعاليات نصرة القدس 
وكددان آ رهددا محاصددرة منددزل عائلددة المعتقددل السياسددي حددازم الفددا ور، فددي ال ليددل ومحاولددة اقتحامدد،، 

 ت الضفة وهّبت نصرةك للقدس واألقصل.تهدف لوأد رو  المقاومة التي عّمت كل محافظا
وحّيا القيداد، بددران موقدف الكاتبدة والناشدطة السياسدية لمدل  داطر وعائلدة الفدا ور، وعدائالت ال ليدل 
األ ر  لمدوقفهم الدراف  السدما  ألجهدزة أمدن السدلطة باقتحدام المندزل، محدلراك مدن التدداعيات ال طيدرة 

الجميدددأ للوقدددوف بحدددزم أمدددام هدددل  التجددداوزات التدددي تهددددد  جدددّرا  تواصدددل مثدددل هدددل  اتنتهاكدددات، وداعيددداك 
لجمدداهير شددعبنا لل ددروج »مشدروعنا الددوطني برمتدد،. و دتم بدددران تصددريح، بالتهكيدد علددل دعددوة حمداس 

، تهكيددداك علددل وحدددة شددعبنا ووفددا ك للشددهدا  «ضددّد قددوات اتحددتالل والمسددتوطنين فددي كددل نقدداط التمدداس
شعاتك تنتفاضة القدس ونصرةك للم  سجد األقصل المبارع.واق

 55/11/5618، القدس العربي، لندن
 
 واألوضاع مقلقة للغاية… غزة: المصالحة مع حماس متوقفة منذ التفجيراتبمسؤول فتح  .7

غزة د أشرف الهور: جدد إبراهيم أبو النجا أمين سر الهيئة القيادية العليدا لحركدة فدت  فدي غدزة، التهكيدد 
حماس ت تزال متوقفة منل أحدا  التفجيرات األ يرة التدي طالدت علل أن عملية المصالحة مأ حركة 

 الماضي. أكتوبرتشرين الثاني/  3منازل قادة فت  في القطا  في 
لألسدف الشدديد األمدور متوقفدة فدي ملدف المصدالحة وت تتحدرع »وقال أبو النجدا فدي تصدري  صدحافي 

 «.منل أن وقعت التفجيرات فلم يعقبها أ، تحسن
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نجددا إلددل وجددود اجتهددادات قددام بهددا بعدد  مسددؤولي الفصددائل الفلسددطينية مددن أجددل تهدئددة ال أبددووأشددار 
فت  من حي  المبددأ لدن تكدون إت مدأ المصدالحة لكدن المصدالحة »األجوا  بين الحركتين، مضيفا أن 

جرا ات عملية والقضية ليست مجرد حدي  وتمنيات  «.بحاجة لنوايا صادقة واق
عدروف وكدان ت بدد أن تتبدأ كدل ال طدوات التدي تدم اتتفداق عليهدا طريدق المصدالحة م»وأشار إلدل أن 

 «.في ملف المصالحة
قدددد كشددفت فددي وقددت سدددابق عددن وجددود تحركددات مدددن قبددل بعدد  الفصدددائل « القدددس العربددي»وكانددت 

الفلسدددطينية  اصدددة الجهددداد اإلسدددالمي، إلنهدددا  التدددوتر القدددائم بدددين فدددت  وحمددداس، وعقدددد اجتمدددا  بدددين 
تفجيرات، واقعالن فت  منعها من قبل أجهزة األمن برزة التي تديرها حماس من الحركتين بعد أحدا  ال

 إقامة مهرجان إلحيا  لكر  وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ويتواصدددل ال دددالف بدددين الحدددركتين الدددل، يشدددهد تصددداعدا يهددددد مسدددتقبل المصدددالحة وحكومدددة التوافدددق 

 شرعيتها.الفلسطينية، التي بسبب ال الفات شككت حركة حماس في 
شددعبنا أصددب  قلقدداك ألندد، ت يوجددد شددي  علددل األر ، فاإلعمددار »وفددي هددلا السددياق قددال أبددو النجددا إن 

متوقف والحكومة لم ته ل دورها والمؤسسات متفردة والحصار مازال قائما والمعابر مازالدت مرلقدة ولدم 
 «.مصالحةيحد  أ، تحسن ولم يلمس شعبنا أ، تريير وهو صاحب المصلحة الحقيقية في ال

وشددددد علدددل ضدددرورة وجدددود رؤيدددة حقيقيدددة مدددن جميدددأ المعنيدددين لتحدددرع المصدددالحة وأت تكدددون األمدددور 
إن لدم يكدن »وقدال  «.لكن لألسف كثير من اإلجدرا ات علدل األر  غيدر مسداعدة»جامدة، مستدركا 

ن القادة حريصين علل مصلحة الشعب وان ي رجو  من أزمت، التي يعيشها ف ن األمور لألسدف سدتكو 
 «.صعب،

 55/11/5618، القدس العربي، لندن
 
 حماس تنفي عالقتها بت"أمن غزة" وتدعو "الحمد هللا" للقيام بمسئولياته .8

نفت حركة حماس أ، عالقة لها بمرجعية األجهزة األمنية فدي قطدا  غدزة، داعيدة رئديس حكومدة : غزة
 التوافق ووزير الدا لية رامي الحمد   للقيام بمسئوليات،.

الندداطق باسددم حركددة حمدداس سددامي أبددو زهددر، فددي تصددري  وصددل "المركددز الفلسددطيني ل عددالم"،  وقددال
،، إن حماس ت عالقة لها بمرجعية األجهزة األمنية، والحمد 11-21نس ة عن، مسا  اليوم الجمعة  

  هددو وزيددر الدا ليددة وعليدد، أن يمددارس مهامدد، وأن يتوقددف عددن التهددرب مددن القيددام بمسددؤوليات،، وفددق 
 تعبير .
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وكددان رئدديس حكومددة التوافددق الددوطني رامددي الحمددد   زعددم  ددالل لقددا ب مددأ قندداة "الجزيددرة" بدد  مسددا  
الجمعة، أن حركة حماس هي السلطة الفعلية األمنية في قطا  غزة، وقال: "ت يمكن لحكومة التوافق 

 العمل في غزة في ظل الوضأ األمني المتوتر هناع".
مدددد   لدددم يقدددم بددده، اتصدددال أو تواصدددل مدددأ األجهدددزة األمنيدددة العاملدددة فدددي جددددير بالدددلكر أن رامدددي الح

القطا ، والتي تقأ تحت وتيت، كوزير للدا لية في حكومة التوافق، ولم يقم بصرف أ، راتب لموظفي 
أشدهر علددل تشددكيل حكومتدد،، رغدم دعددوات "حمدداس" وفصددائل العمددل  3وزارة الدا ليدة برددزة رغددم مددرور 

 لل تسلم مهام، والتوقف عن تجاهل احتياجات قطا  غزة.الوطني ل، مراراك ع
 51/11/5618، المركز الفلس يني لإلعالم

 
 أبو زهري لت "قدس برس": قادة االحتالل الذين يقتلون  عبنا هم هدف م روع للمقاومة  .9

كشدددف المتحدددد  باسدددم حركدددة حمددداس الددددكتور سدددامي أبدددو زهدددر،، : دددد القددددس المحتلدددة  فلسدددطين، غدددزة
أن "حماس" بصدد جمأ المعلومات حول ال لية التي قالت إسدرائيل بهنهدا اعتقلتهدا بددعو   النقاب عن

أنهددا  ّططددت تغتيددال وزيددر ال ارجيددة اإلسددرائيلي أفيردددور ليبرمددان  ددالل الحددرب األ يددرة علددل قطددا  
 غزة.

وقال أبو زهر، أكد في تصريحات  اصة لد "قدس برس": "الحركدة بصددد جمدأ المعلومدات حدول هدلا 
الموضدو ، وفددي نفددس الوقددت نؤكددد أن قددادة اتحددتالل الددلين يقتلددون نسددا نا وأطفالنددا هددم هدددف مشددرو  

 للشعب الفلسطيني". ورف  اإلدت  بمزيد من التفاصيل حول هلا الموضو .
وكدددان جددديش اتحدددتالل اإلسدددرائيلي، قدددد أعلدددن أن قواتددد، قامدددت باعتقدددال  ليدددة فلسدددطينية قوامهدددا ثالثدددة 

بيددت لحددم جنددوب الضدددفة الرربيددة المحتلددة، بدددعو  أنهددا  ّططددت تغتيددال وزيدددر  مقدداومين مددن مدينددة
 ال ارجية اإلسرائيلي أفيردور ليبرمان  الل الحرب األ يرة علل قطا  غزة.

علل صدعيد آ در انتقدد أبدو زهدر، بشددة حملدة اتعتقداتت التدي تشدنها أجهدزة أمدن السدلطة فدي الضدفة 
رار أجهزة أمدن السدلطة فدي اعتقدال أبندا  وكدوادر "حمداس" فدي ضد قادة وكوادر "حماس"، وقال: "استم

الضفة هو دليل علل استمرار السلطة في مسلسل التنسيق األمني مأ اتحتالل ضد شعبنا ومقاومت،، 
ودليل علل أن السلطة تزالت ترتكب جرائم حقيقية بحق الحريات العامة وهدي تتحمدل المسدؤولية عدن 

 لل حد تعبير .الجمود في ملف المصالحة"، ع
 51/11/5618، قدس برس
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 الكاتبة خا ر منزلوتحاصر  حماس: أجهزة أمن السل ة تصّعد ضد كوادرنا بالضفة .01

صددّعدت أجهددزة أمددن السددلطة حملتهددا ضددّد نشددطا  وكددوادر حركددة حمدداس والمددواطنين : الضددفة الرربيددة
ة فددي محددافظتي ال ليددل المشدداركين فددي الهبددة المتواصددلة نصددرةك للقدددس واألقصددل، حيدد  اعتقلددت  مسدد

ورام  ، واسددتدعت أسدديراك محددرراك فددي جنددين، فيمددا حاصددرت منددزل الناشددطة والكاتبددة لمددل  دداطر فددي 
 ال ليل وهددت باقتحام،.

وقالدت حركددة حمداس فددي بيددان وصدل "المركددز الفلسددطيني ل عدالم" ظهددر اليددوم الجمعدة  إن قددوة كبيددرة 
ناشطة السياسية لمل  اطر في مدينة ال ليل، وهددت من جهاز الم ابرات حاصرت منزل الكاتبة وال

طددالق النددار بدا لدد،، إت أّنهددا فشددلت فددي للددع بعددد إصددرار الناشددطة  بتكسددير األبددواب واقتحددام المنددزل واق
  اطر وعائلة زوجها علل منعهم من الد ول مهما كلف الثمن.

ضامنين من الرجال والنسا  مدن لينسحبوا بعدها مأ تهديدب جديدب بالعودة، وسط تدفق العشرات من المت
عدددائالت ال ليدددل واألقدددارب والجيدددران وطلبدددة الجامعدددات الدددلين واصدددل الدددبع  مدددنهم اعتصدددام، حتدددل 
ساعات الفجر، تضامنا مأ الكاتبة  اطر وزوجها المحدرر حدازم الفدا ور، المضدرب عدن الطعدام فدي 

 أيام. سجن أريحا لد  جهاز الم ابرات، مأ ثلة من المعتقلين السياسيين منل
وكان جهاز الم دابرات قدد اعتقدل الطالدب فدي جامعدة ال ليدل محمدد محضدي، وكدالك مدن المحدرر  الدد 
حمامددددة مدددن السدددمو  ومحمدددد شدددعفوط مدددن حلحدددول، فيمدددا اعتقدددل جهددداز األمدددن الوقدددائي المحدددرر أمدددين 

 القواسمي شقيق الشهيدين حاتم وباسل القواسمة.
ة المتواصدلة فدي المحافظددة ضدد األسدر  المحددررين وقدد عدرف أيضدا ممددن اعتقلدوا ضدمن حملددة األجهدز 

كددل مددن مصددعب نيددروخ و الددد السددعو والدددكتور فددراس مجاهددد ونظددام شددحادة أول أمددس، ليرتفددأ عدددد 
 معتقال  الل األيام الثالثة األ يرة فقط. 26المعتقلين لقرابة 

 بعد اقتحام منزل،. وفي محافظة رام  ، اعتقل جهاز الم ابرات أحمد عبد الكريم غنام من البيرة
وأما في محافظة جنين، فقد استدعل جهاز األمن الوقائي األسير المحرر رشد، الجمل، وهو معتقدل 

وكانت حركة حماس قد دعت في تصري  صحفي أمدس لجمعدة غضدب واسدعة اليدوم،  سياسي سابق.
رادة شعبنا  .مؤكدة أن كل محاوتت وأد انتفاضة القدس ستبو  بالفشل أمام إصرار واق

وفددي محافظددة نددابلس، واصددلت األجهددزة اعتقددال الطالددب الجددامعي معتصددم سددمي  عليددو، مددن المدينددة، 
يومددا أثنددا   40منددل  مسددة أيددام وللددع بعددد وقددت قصددير مددن إفددراج قددوات اتحددتالل عندد، بعددد اعتقالدد، 

 عودت، من األردن حي  يكمل دراست، الجامعية.
 51/11/5618، المركز الفلس يني لإلعالم
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 مستو َنين بعملية  عن في القدسإصابة  .00

صدديب مسددتوطنان، مسددا  اليددوم، إثددر تعرضددهما لعمليددة طعددن قددرب إحددد  المدددارس الدينيددة فددي مدينددة 
 القدس المحتلة، ووصفت جراحهما بالطفيفة والمتوسطة، فيما تل الفاعل من المكان بسالم.

ة مددن قبددل شددبان فلسددطينيين ولكددرت وسددائل إعددالم عبريددة أن "المسددتوطنلين تعرضددا لعمليددة طعددن مدددبر 
  ارج المدرسة الدينية التي يدرسان فيها في حي الطور بشرق القدس"، علل حد زعمها.

عامددداك، وقددد أصدديب فدددي ظهددر  بجددرا  وصدددفت  24وأوضددحت أن أحددد المسددتوطنين يبلدددت مددن العمددر  
 بالمتوسطة، واآل ر أصيب برضو  في رأس، جرا  ضربات بالعصي.

حقيقدددداك للوقددددوف علددددل ظددددروف الحدددداد ، ونصددددبت الحددددواجز بددددين المدددددن وفتحددددت شددددرطة اتحددددتالل ت
 الفلسطينية المحتلة للبح  عن الفاعلين.

 51/11/5618، فلس ين أون الين

 

 مدى خ ورة ذلك "إسرائيل"وقف التنسيق األمني ضرورة ملحة وستدرك مسؤول في فتح:  .02
، حدددداتم عبدددد القددددادر، إن قدددال مسددددؤول ملدددف القدددددس فدددي حركددددة فدددت : كامدددل إبددددراهيم-القددددس المحتلددددة

الفلسدددطينيين فدددي القددددس المحتلدددة قدددادرون علدددل الصدددمود فدددي وجددد، اتعتددددا ات اإلسدددرائيلية والهجمدددة 
الشرسددددة التدددددي تشدددددنها حكومدددددة بنيدددددامين نتنيدددداهو والمسدددددتوطنين، وانتقدددددد مواقدددددف وأدا  الددددددول العربيدددددة 

 المسجد األقصل المبارع.واإلسالمية والسلطة الفلسطينية متهما إياها بالتقصير تجا  القدس و 
نعم، المقدسيون قادرون علل الصمود، لكنهم لدن يكوندوا قدادرين علدل اتنتصدار »واوض  عبد القادر 

سددالمية ودعددم لصددمودهم ومقدداومتهم للهجمددة العدوانيددة علدديهم وعلددل مقدسدداتهم ، «بدددون وقفددة عربيددة واق
 كلما تزايدت مقاومتهم.مؤكدا في الوقت نفس، علل أن، كلما زاد الضرط علل المقدسيين، 

إلا كدددان اتحدددتالل مجدددرم وقاتدددل فالمقدسدددي صدددامد ويسدددتطيأ الصدددمود، واسدددت دام القدددوة ت »وأضددداف 
تجد، نفعا، واتحتالل اليدوم يريدد اتسدتعانة بقدوات كومانددوس البحريدة، لكدن حتدل لدو اسدتعان بحلدف 

 «.في القدس واألقصل نتهاكاتهماالناتو ف نهم لن يستطيعوا  لق تهدئة في القدس، إلا لم يتوقف عن 
وقدددال إن القيدددادات المقدسدددية طالبدددت فدددي مؤتمرهدددا الصدددحفي مسدددا  ال مددديس العدددرب بعقدددد قمدددة عربيدددة 

بنيددامين  اإلسددرائيليعاجلددة واتتفدداق علددل  طددة و طدداب عربددي موحددد يددردون بدد، علددل رئدديس الددوزرا  
 نتانياهو الل، ات ل  طابا عدائيا واضحا.

هنداع تقصديرا واضددحا مدن جاندب السدلطة الفلسدطينية تجدا  القددس المحتلددة  نأوشددد عبدد القدادر علدل 
وفرتها السلطة لدعم القدس وتدعم  إمكانياتان، ليس هناع  إلليصل لمستو  التقصير العربي مشيرا 
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وهلا كان سبب اسدتقالتي قبدل سدنوات مدن حكومدة »ضعيفا  باألصلالدعم كان  صمودهم، وهلاتكلفة 
 «.علل ضعف الدعم الم صص للقدس من الحكومة الفلسطينيةسالم فيا  احتجاجا 
 «.مد   طورة للع إسرائيلوقف التنسيق األمني ضرورة ملحة وستدرع »واعتبر عبد القادر أن 

 واألوضدا وأوض  أن اتحدتالل يحداول اسدترالل األوضدا  الفلسدطينية الصدعبة واتنقسدام الفلسدطيني 
في القدس، لكن، رأ  أن المقدسيين قادرون علل إحباط هل   العربية المزرية من أجل فر  أمر واقأ

 المحاولة.
 أشددا اتنقسددام تسددبب بانعكاسددات ماديددة ومعنويددة علددل الفلسددطينيين حيدد   إن إلددل عبددد القددادر وأشددار

وبرأيي ما دام اتنقسدام موجدودا فلدن يحقدق الفلسدطينيون أ، شدي  وهدو »اليهس في الشار  الفلسطيني 
 «.نفس، علل قضيتنا ومستقبلها من اتحتالل أ طر

 55/11/5618، الرأي، عّمان

 
 مزهر:  عبنا لن يصمت  وياًل أمام الجرائم الصهيونية، وانتفاضة ثالثة على األبواب  .03

حلر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول فرعها في قطا  غدزة جميدل مزهدر مدن أن : غزة
تمدداد، اتسددتيطان وتصدداعد اتنتهاكددات والجددرائم بحددق شددعبنا الددل، لددن يسددتمر بالصددمت طددويالك أمددام 

أهلنا بالقدس، وأمام استمرار المعاناة التي يعاني منها قطا  غدزة، مؤكدداك أنندا بتندا علدل أعتداب مرحلدة 
 جديدة وانتفاضة شعبية ثالثة علل األبواب. 

ن أبندددا  شدددعبنا وقدددال مزهدددر فدددي مقابلدددة متلفدددزة "القددددس تستصدددرخ كدددل الدددوطنيين واألحدددرار والشدددرفا  مددد
تسدددتعادة الوحددددة ووضدددأ اسدددتراتيجية موحددددة تواجددد، م ططدددات اتحدددتالل المجدددرم وحكومتددد، الفاشدددية 

 والعنصرية ".
وأشدددار مزهدددر إلدددل أن ال طددددر الدددداهم التدددي يتهدددددد المشدددرو  الدددوطني الفلسددددطيني جعدددل مدددن المضددددي 

 ب العمل علل تحقيقها. للمصالحة واستعادة الوحدة ونبل ال الفات الفئوية ضرورة وطنية ملحة يج
ونو  إلل أن هنالع ترليبا لألجندات والحسابات الحزبية والفئوية علل حسداب المصدال  الوطنيدة العليدا 
مطالباك حركتي فت  وحماس بضرورة إعال  المصلحة الوطنية فدوق كدل اتعتبدارات وبضدرورة المضدي 

 قدماك في المصالحة.
  فدي ظدل اتنقسدام فالمعانداة تسدتمر وعشدرات اآلتف مدن واستدرع مزهر قائالك "شعبنا ي سر كل شي

المواطنين مشردين بالعرا  واتستيطان يتمدد والقدس تهود كل للدع  لدق حالدة مدن اتحتقدان والرليدان 
 في الساحة الفلسطينية تهدد باتنفجار".
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د اإلسددالمي وقددال مزهددر ان الجبهددة الشددعبية وعددددا مددن القددو  الوطنيددة واإلسددالمية متمثلددة فددي الجهددا
والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب تقدمت بجملة من األفكار واتقتراحات لكر منها استمرار التحقيدق 
للكشددف عددن مرتكبددي التفجيددرات األ يددرة فددي غددزة وضددرورة تددولي الحكومددة لمسددؤولياتها فددي قطددا  غددزة 

قطدا  عبدر اإلسدرا  وتسلم أبو مازن معبر رف  بالتنسيق مأ مصر باإلضافة لمعالجة ملدف مدوظفي ال
في إنجاز عمل اللجنة اإلدارية والقانونية ومن ثم عقد اجتما  عاجل ل طار القياد، المؤقت لمنظمة 

 التحرير لحل القضايا العالقة.
وتددابأ "هندداع بعدد  العقبددات أمددام هددل  المقترحددات نحددن بصدددد تددلليلها وتحشدديد أكبددر قدددر ممكددن مددن 

يات اتعتباريدة والوطنيدة ومؤسسدات المجتمدأ المددني مدن أجدل الفعاليات الوطنية تشارع فيها الش صد
 أن نشكل ضاغطا حقيقيا وجديا علل كال الحركتين تستعادة الوحدة".

التعدداطي اإليجددابي مددأ هددل  اتقتراحددات يفددت  الطريددق لبددد  حددوار شددامل تسددتكمال  أنوأضدداف مزهددر 
 وتنفيل ما تم اتتفاق علي، بالقاهرة وغيرها.

 55/11/5618، دة، رام هللاالحياة الجدي

 
 في أعمال مؤتمر حزب المؤتمر الهندي نبيل  عث ي ارك .04

لمديالد جددواهر نهدرو رئديس وزرا  الهنددد  123شداركت فلسددطين فدي احتفاليدة الددلكر  الدد: وفدا -نيدودلهي
 األسبق، وكللع في أعمال حزب المؤتمر الهند،.

المركزيددة لحركددة فددت  ومفددو  العالقددات ومثددل الددرئيس محمددود عبدداس فددي هددل  الفعاليددة عضددو اللجنددة 
 ال ارجية نبيل شعت ورافق، سفير فلسطين لد، الهند عدنان أبو الهيجا .

وقال شعت في تصري  ل، عقب الفعالية إن، نقل تحيدات الدرئيس لدرئيس حدزب المدؤتمر سدونيا غاندد، 
لقضية الفلسطينية ودعمها العالقات القوية والتاري ية التي ربطت الهند مأ ا إللوقيادة الحزب، مشيرا 

 للمواقف الفلسطينية عبر مراحل نضالها الم تلفة.
وتددابأ: يحددرص الددرئيس علددي وفددا  القيددادة الفلسددطينية لكددل مددن سدداندها وعالقتنددا تاري يددة ومتينددة منددل 

 سنوات طويلة مأ الهند بكل أحزابها.
لدف القيدادات الحزبيدة فدي شع   طابا أمام مئات الحضور فدي هدلا اتحتفدال ممدن يمثلدون م ت وألقل

 العالم، باإلضافة إلل عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين الهنود.
هددامش أعمددال اتحتفاليددة والمددؤتمر سددونيا غانددد، رئدديس حددزب المددؤتمر ونائددب رئدديس  علددلكمدا التقددي 

د كدرزا،، ومسدؤولين السابق حامد األفرانيالحزب راهول غاند،، وسكرتير اتشتراكية الدولية والرئيس 
 في أحزاب م تلفة من دول العالم.
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فددي الحكومددة الهنديددة نجمددة  األقليدداتواجتمددأ أيضددا مفددو  العالقددات ال ارجيددة لحركددة فددت  مددأ وزيددرة 
 هبة  ، وبحثا آفاق التعاون المشترع، وضرورة تطوير العالقات الثنائية مأ الحكومة الحالية.

المجلدس الهندد، للعالقدات ال ارجيدة بحضدور عشدرات البداحثين كما ألقل محاضدرة سياسدية مهمدة فدي 
، مستعرضا  طدورة الوضدأ فلسدطين، األمدر الدل، يسدتدعي مضداعفة الضدرط واألكاديميينوالمهتمين 
اتحددتالل ل قددرار بددالحقوق الفلسددطينية، وصدوت إلحددالل السددالم، وقيددام الدولددة الفلسددطينية  علددلالددولي 
 المستقلة.

  55/11/5618، ام هللاالحياة الجديدة، ر 

 

 عساف: بعد أن أف لت حماس حكومة الوفاق تقوم عمليًا بانقالب جديد في الق اعأحمد  .05
، إن إقدددددام حمدددداس علددددل إغددددالق مقددددر أمددددسقددددال المتحددددد  باسددددم حركددددة فددددت  أحمددددد عسدددداف : رام  

دايدة عمليدة أبدو سدمهدانة مند،، هدو ب عبدد  المحافظة الوسطل في قطا  غدزة واق دراج المحدافظ األخ 
تنقددالب جديددد تقددوم بدد، حمدداس علددل الشددرعية الوطنيددة وتددنق  مددن  اللدد، علددل المصددالحة الوطنيددة، 

 وللع بعد أن تعمدت إفشال حكومة الوفاق الوطني ومنعها من بسط وتيتها علل القطا .
وأكد عساف في تصريحات صحفية، إن كافدة المؤشدرات تثبدت أن حمداس لدم تكدن فدي يدوم مدن األيدام 

تنعدة بالوحدددة الوطنيددة والمصددالحة، وان قبولهدا باتفدداق الشدداط  وحكومددة الوفداق الددوطني لددم يكددن إت مق
 تكتيكاك تهدف حماس من ورائ، ال روج من أزمتها السياسية واإلقليمية والمالية ال انقة.

 وقال عساف إن إغالق حماس لمقر المحافظة الوسطل، ومنعها المحافظين المعينين من قبل الرئيس
محمود عباس من مزاولة مهامهم ومسدؤولياتهم، إضدافة إلدل إصدرارها علدل التمسدع بسديطرتها الكاملدة 
علددل القطددا  سياسددياك وامنيدداك، ورفضددها تسددليم المعددابر إلددل السددلطة الوطنيددة، هددي جميعهددا دتئددل علددل 
يددة إمعددان حمدداس ب بقددا  اتنقسددام ولددو علددل حسدداب معاندداة أهلنددا فددي قطددا  غددزة، وعلددل حسدداب عمل

 اإلعمار التي من شانها أن ت فف هل  المعاناة الرهيبة.
وأكدد عسدداف أن حمداس لددم تكتددر  يومداك بههلنددا فدي القطددا  وت بمعاندداتهم، مشديرا إلددل أنهدا كانددت سددبباك 

، الدل، 2001مباشرا لهل  المعاناة منل انقالبها األسود الدمو، علل الشرعية الوطنية الفلسدطينية عدام 
 من أبنا  شعبنا بين شهيد وجري . را  ضحيت، اآلتف

وفي السياق لات، لكر عساف بالثمن الل، دفع، شعبنا  الل العدوان اإلسرائيلي البربدر، فدي الصديف 
الماضي بسدبب رفد  حمداس للمبدادرة المصدرية فدي بدايدة العددوان وقبولهدا فدي حدلافيرها بعدد  مسدين 

شدهيد وجدري ، وعشدرات اآلتف مدن المندازل  يوما، األمر الل، دفأ أهلنا بسبب، أكثدر مدن عشدرة آتف
المدمرة إضافة إلل تدمير في البنية التحتية، ومصدال  أهلندا ال اصدة فدي القطدا ، مؤكدداك أن كدل للدع 
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جدددا  نتيجدددة ترتبددداط قدددرار حمددداس السياسدددي بقدددو  إقليميدددة وبمصدددال  ت تمدددت إلدددل مصدددلحة الشدددعب 
نها ت دم فقط مصلحة حماس الضيق  ة واألنانية.الفلسطيني بشي ، واق

وتسددا ل عسدداف، هددل مددن يقدددم علددل تفجيددر منددازل قيددادات فددت  وتفجيددر منصددة القائددد الرمددز، صددانأ 
الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات، ويمنأ إحيا  لكدر  رحيلد، العاشدرة، هدل هدؤت  فدي حمداس يريددون 

 فعال إنها  اتنقسامق أم أنهم ماضون في إقامة إمارتهم وانقالبهم في القطا .
وأشددار عسدداف إلددل تددزامن الهجمددة التددي يشددنها قددادة حمدداس علددل األخ الددرئيس أبددو مددازن مددأ الهجمددة 
التدددي يشدددنها المسدددؤولون اإلسدددرائيليون عليددد،، متسدددائالك أ، مصدددلحة مشدددتركة تجمدددأ حمددداس مدددأ دولدددة 

وهي عامل فرقدة وتمدزق دا دل  1311اتحتالل في هل  الهجمةق مؤكداك أن حماس منل تهسيسها عام 
 ب الفلسطيني، وليس عامل وحدة ووئام وهلا بالضبط ما تريد  دولة اتحتالل اإلسرائيلي.الشع

 55/11/5618، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 خالفات فتح وحماس تعيد المصالحة إلى نق ة الصفرتقرير:  .06

رأ، عددد مدن المسدؤولين وال بدرا  الفلسدطينيين عدن تدهثير عدودة « عكداظ»في رصدد اسدتطلعت  اللد، 
ال الفات بين حركتي فت  وحماس علل الوضأ الدا لي، حي  أكددوا أن مدا يجدر، سديعيد المصدالحة 
إلل نقطة الصفر، كما أن، سيعطل عمل حكومة التوافق الوطني برزة، وبالتالي تده ر عمليدة اإلعمدار 

بدرين أن في غزة، وكللع التهثير السلبي علل جولدة المفاوضدات المرتقبدة مدأ إسدرائيل فدي القداهرة، معت
للددع يصددب فددي مصددلحة إسددرائيل. الدددكتور رمددز، ربددا  عضددو المكتددب السياسددي للجبهددة الديمقراطيددة 
لتحريدر فلسدطين المراقدب والمحلدل السياسدي، قدال: إن العالقدات المضدطربة بدين حركتدي فدت  وحمداس 

ثانيددة مددن سدتوثر علددل ملفدات عدددة فدي السدداحة الفلسدطينية، أبرزهددا التدهثير األكيددد علدل ملددف الجولدة ال
مكانيدة انعقادهدا. وأشدار ربدا  إلدل أن  المفاوضات غير المباشرة مأ اتحتالل اإلسرائيلي في القاهرة واق
التصدددريحات اإلعالميدددة والمشدددادات الكالميدددة بدددين الحدددركتين تدددؤثر علدددل سدددير المصدددالحة الفلسدددطينية 

عدادة اإلعمددار الددل، يمدس كددل مددواطن فلسددطيني، داعيدا إلددل تطويددق أزمددة العال قدة بددين حمدداس وفددت  واق
ونددددز  فتيددددل األزمددددة األ يددددرة، موضددددحا أن الجهددددد بحاجددددة إلددددل تجدددداوب مددددن الطددددرفين، تفتددددا إلددددل أن 
اتتصاتت بين الحركتين متوقفة علل  لفية أزمة إحيا  لكر  استشهاد الرئيس الراحل ياسدر عرفدات 

 وتفجيرات غزة األ يرة.
ي، مدن تدداعيات مدا يجدر، مدن  الفدات بدين فدت  من جهت،، حلر سليم النفار الكاتب والناشدط السياسد

وحماس، حي  سيؤثر للع سلبا علل الشعب الفلسطيني، وما حد  في غدزة مسدي  للرايدة، وسديؤد، 
للع إلل توقف الدعم عن قطا  غزة إلعادة إعمار ، واعتبر أن ما يحد  من مناكفات دا لية سيؤد، 
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قبدات أمدام حكومدة الوفداق الدوطني، واصدفا للدع إلل تعطيل للمصالحة الوطنية، ووضأ المزيد مدن الع
بهن، مصلحة إسرائيلية. وأضداف: نريدد أفعدات ولديس أقدوات، وعلدل حركدة حمداس المسدؤولة عدن األمدن 
فدي قطددا  غدزة، أن تبحدد  عدن مرتكبددي الجريمدة التددي أدت إلدل تددوتير األوضدا  وتقددديمهم للمحاكمددة. 

ن ما يجر، من تراشق إعالمي وتبدادل لالتهامدات بدين كما قال الكاتب والباح  اللوا  عرابي كلوب: إ
حركتي فت  وحماس، أعاد الكل الفلسدطيني إلدل مربدأ اتنقسدام األول. مشديرا إلدل أن مدا يحدد  حاليدا 
في الساحة الفلسطينية يعزز القول بهن اتفاق المصالحة وحكومة التوافق كان عبارة عن حلول مؤقتة، 

نها لم تتطدرق إلدل التفاصديل والقضدايا الحساسدة وأنهدا سدتنفجر عندد ولم يتم تجسيدها بشكل واقعي، أل
 أ،  الف.

ولفددت كلددوب، إلددل أن أحدددا  غددزة األ يددرة  ددالل إحيددا  لكددر  رحيددل الددرئيس ياسددر عرفددات قددد هددزت 
أركددان هددلا اتتفدداق الهددش بددين الطددرفين، وكهنهمددا كانددا ينتظددران أ، هفددوة مددن اآل ددر لكددي يددزداد عمددق 

أكثدر. وأشدار إلدل أند، إلا بقيدت حمداس وفدت  علدل هدلا الحدال وكدل منهمدا متوقدف  هل  األزمدة وتتسدأ
 لددف مصددلحت، الحزبيددة فدد ن اتنقسددام سدديزداد أكثددر وسدديدفأ الشددعب الفدداتورة بشددكل كبيددر،  اصددة فددي 
قطا  غزة الل، ينتظر اإلعمار وفع الحصار، وبال شع ف ن هدلا ال دالف سديؤد، إلدل تعطيدل عمدل 

نهدددا  الحصدددار، ولدددللع مدددن الضدددرورة  الحكومدددة التدددي ستشدددرف علدددل إعدددادة اإلعمدددار، وفدددت  المعدددابر واق
الد ول بقدوة إلصدال  لات البدين بدين الحدركتين لتطويدق األزمدة والوقدوف إلدل جاندب مصدال  الشدعب 

 بعيدا عن الحزبية والفصائلية، بدت من تعزيز حالة اتنقسام.

 55/11/5618، عكاظ، جدة

 
 نقا  لحماية اليهود في القدس المحتلة خمسمن  إسرائيلية ة خ :نير بركات .07

كشفت الشرطة اإلسرائيلية امس النقاب عن  طة من  مس نقاط : كامل إبراهيم - القدس المحتلة
والسالمة الفردية  األمانتنفيلها تستعادة « نير بركات»يزمأ رئيس بلدية القدس المحتلة، العنصر، 

 لليهود:
 ية في المدينة المقدسة.دورية شرطة بلد 43 إضافة: أوت

 دورية لحراسة المؤسسات التعليمية اليهودية. 20 إضافةثانيا: 
 حارسا للمتنزهات والحدائق العامة ال اصة باليهود. 214 إضافةثالثا: 

 رابعا: نصب مئات الكاميرات حول مؤسسات التعليم اليهود،.
مكان  إللوريات بسرعة مشترع لضمان وصول الد أمنلغرفة عمليات تنسيق  إقامة امسا: 
 الحاد .
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سيارة  30سيارة دورية مشتركة تتجول في نفس الوقت في أحيا  المدينة:  10وتتضمن  طة بركات 
دورية حفظ نظام بلدية مشتركة مأ الشرطة ستتجول في كل األحيا  وتقدم جوابا سريعا علل كل 

ها حراس البلدية ويكون سيارة دورية  اصة لمؤسسات التعليم فقط يقود 60جانب  إللحد ، 
 كل مؤسسة تعليم في غضون أقل من دقيقتين. إللبوسعهم الوصول 

 55/11/5618الرأي، عّمان، 
 
 "إسرائيل"على الديمقرا ية في  "اليهودية"يغلب  قانوننتنياهو يصر على تمرير  .08

علل سن  أعلن رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إصرار : الشرق األوسط - تل أبيب
قانون عنصر، رسمي يعتبر في، إسرائيل دولة يهودية، وي ف  مكانة اللرة العربية لصال  اللرة 

 وهم  41العبرية، ويتي  لها ترليب الجانب اليهود، علل الديمقراطي، مما يعتبر  قادة فلسطينيي 
 دية.مواطنون عرب في إسرائيل،، قانونا  طيرا يهدد الوجود العربي ويمهد لفاشية يهو 

وكانت وزيرة القضا  تسيبي لفني قد است دمت حقها كرئيسة للجنة التشريأ في الحكومة، وقالت إن 
هناع لجنة من جميأ األحزاب يفتر  أن تجتمأ وتبح  في الموضو  قبل مرحلة دفأ القانون إلل 

نتظار، األمام حتل يكون قانونا متوازنا. إت أن رئيس اتئتالف الحكومي زئيف ألكين رف  ات
وأصر علل طر  المشرو  علل اللجنة لتعجيل المصادقة علي،. إت أن لفني رفضت وسبب تصرفها 
غضبا عارما في اتئتالف، استرل، نتنياهو ليهاجمها بشكل غير مباشر. وقال نتنياهو إن، سيسترل 

 .هو أيضا صالحيات، كرئيس حكومة وسوف يطر  المشرو  في جلسة الحكومة العادية القادمة
الدولة القومية للشعب اليهود،. هل  هي قضية مبدئية وهامة بالنسبة "وقال نتنياهو إن إسرائيل هي 

لمستقبل الشعب اليهود، في دولة إسرائيل. وهلا ت يمنأ حقيقة أنها ديمقراطية يحظل كل سكانها 
 ."بالحقوق

العرب وقيادتهم السياسية  لكن الكثير من ال برا  والسياسيين واإلعالميين،  صوصا بين المواطنين
وبين قو  الليبرالية والديمقراطية اليسار، يرون في القانون أمرا م تلفا، حي  أجمعت األحزاب العربية 
 الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة والتجمأ الوطني الديمقراطي والحركة اإلسالمية والحزب العربي 

بشكل  اص تكريس ممارسات الحكومة اإلسرائيلية  الديمقراطي،، علل أن القانون عنصر، يستهدف
 علل المواطنين العرب، وهي سياسة تمييز.

 55/11/5618، ال رق األوس ، لندن
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 / مايويعلون: الخلية التي خ  ت الغتيال ليبرمان هي الرابعة التي ُتك ف منذ أيار .09

ب البالد اليوم، الجمعة، قال وزير األمن اإلسرائيلي موشي، يعلون،  الل جولة في جنو : 41عرب 
إن ال لية الفلسطينية التي تم الكشف عنها أمس و ططت تغتيال وزير ال ارجية اإلسرائيلي، 

 أفيردور ليبرمان، هي رابأ  لية من نوعها يتم كشفها منل شهر أيار الماضي.
مس بوزير ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن يعلون قول، إن "هل   لية كانت لديها نية وفكرة لل

ال ارجية أفيردور ليبرمان" مشيرا إلل أن اكتشاف ال لية والقب  علل أفرادها تم بالتعاون ما بين 
 الجيش والشرطة والشاباع.

وأضاف يعلون أن "هل  ال لية اإلرهابية الرابعة منل شهر أيار األ ير، وهي باألساس  اليا تابعة 
 بتركيا. إسطنبولقبل صال  العارور، المقيم في لحماس" وأن تم تفعيل جز  من هل  ال اليا من 

وتطرق يعلون إلل الوضأ األمني المتوتر في القدس الشرقية المحتلة، ودعا إلل عدم تسمية األحدا  
فيها باتنتفاضة الثالثة، ورغم للع قال إن، "واض  أننا موجودون في أوج موجة تصعيد، تشمل إرهابا 

في إحباط اإلرهاب المنظم للمنظمات الت ريبية، ف ن هلا ما تبقل.  فرديا باألساس، ألن، عندما ننج 
ويوجد ارتفا  في اإلرهاب الشعبي في القدس ويهودا والسامرة  الضفة الرربية المحتلة،، لكن ما كنت 

عندما  رج الفلسطينيون كلهم إلل  1311سهعرف هلا أن، انتفاضة. فاتنتفاضة حدثت في العام 
 اآلن هو نتيجة للتحري ".الشر ، لكن الحاصل 

وحول أقوال رئيس الشاباع، يورام كوهين، الل، قال أمام لجنة ال ارجية واألمن التابعة للكنيست، هلا 
األسبو ، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس  أبو مازن،، 'ليس معنيا باإلرهاب وت يقود اإلرهاب. 

إن كوهين قال إن، "ت توجد مصلحة لد  أبو  وهو ت يفعل للع من تحت الطاولة أيضا'، قال يعلون
مازن بممارسة اإلرهاب في يهودا والسامرة. وسهقول أكثر من للع، إن،  أ، عباس، ي اف من 

 احتمال ممارسة اإلرهاب هناع وهو يدرع أن هلا سيسقط،".
س، سوا  واعتبر يعلون أن، "ت يمكن تجاهل تحريض، بما يتعلق بجبل الهيكل  الحرم القدسي، والقد

من  الل القول إن، يحظر السما  لليهود بتدنيس الجبل أو من  الل رسالة التعزية لعائلة الم رب 
الل، حاول اغتيال يهودا غليع، أو من  الل الفرية الدموية بتحويل سائق حافلة انتحر إلل ش ص 

 قتل، مستوطن".

 51/11/5618، 84عرب 
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 لمنع انتخابات مبكرة اإلسرائيليةومة على ضم "الحريديم" للحك يوافق ليبرمان .21

رئيس  إنأفادت مصادر في أحزاب الليكود و"اسرائيل بيتتنا" و"البيت اليهود،"  :القدس المحتلة
بيتنا" ووزير ال ارجية اإلسرائيلي أفيردور ليبرمان بات يوافق في األيام األ يرة علل ضم  إسرائيل"

وت هتوراة"، إلل الحكومة من أجل منأ تقديم اتنت ابات الحزبين الحريديين  المتدينين،، شاس و"يهد
" العبر، ف ن العديد من أعضا  الكنيست من أحزاب اتئتالف تحدثوا مأ nrgوحسب موقأ " العامة.

بنيامين نتنياهو  الل األسبو  الماضي و رجوا بانطبا  ان، يعتزم تقديم  اإلسرائيليرئيس الوزرا  
  لفية  الفات دا ل اتئتالف الحكومي. موعد اتنت ابات العامة علل

العديد من أعضا  الكنيست أصيبوا بحالة "هلأ اتنت ابات" بسبب ت وف قسم  أنوأضاف الموقأ 
منهم من عدم العودة إلل مقاعد الكنيست إضافة إلل أن استطالعات الرأ، تظهر حدو  تراجأ في 

"هناع مستقبل" برئاسة وزير المالية يائير  بيتنا" وتراجأ أكبر في شعبية حزب إسرائيلشعبية حزب "
هل   أثرونقل الموقأ عن مصادر في الليكود و"اسرائيل بيتنا" و"البيت اليهود،" قولها إن، علل  لبيد.

األجوا  "بدأ ليبرمان يقول "نعم" ردا علل السؤال اللين كان يجيب علي، "ت"، وهو هل ستسم  لرئيس 
 إلل اتئتالفق".الحكومة بضم األحزاب الحريدية 

يشار إلل أن ليبرمان يمثل المهاجرين الروس ونا بين علمانيين اللين يعارضون د ول الحريديم إلل 
 . إسرائيلمركز صناعة القرار في 

ووصف الموقأ تريير موقف ليبرمان بهن، "زلزال" فيما قال قياد، في حزب الليكود إن هلا التريير 
 ي"."يرير صورة الوضأ بشكل دراماتيك

 55/11/5618، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "الليكود" يقود حملة التحريض ضد العرب .20

يقود حزب الليكود بزعامة رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، حملة التحري  علل : 41عرب 
العنصرية ضد العرب، ويدأب العديد من نواب، علل المشاركة في اقتحامات الحرم القدسي وعلل سن 

الدولة القومية للشعب اليهود،' الل،  –ين عنصرية، علل غرار مشرو  'قانون أساس: إسرائيل قوان
 سيطرح، نتنياهو علل حكومت،، بعد غد األحد.

وبالمفاهيم اإلسرائيلية، كان حزب الليكود يعتبر حزبا يمينيا ولكن كان هناع العديد من الليبراليين في 
العامة األ يرة، ومأ تصاعد التطرف اليميني في هلا صفوف قيادت،. ولكن عشية اتنت ابات 
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الحزب، تم إقصا  آ ر رموز 'الليبراليين' في الليكود واق راجهم من صفوف قيادة الحزب، وهم الوزرا  
 السابقين دان مريدور وبيني بيرن ومي ائيل إيتان.

اين، وهو أحد أبرز علل هل  ال لفية، قال الوزير اإلسرائيلي األسبق البروفيسور أمنون روبنشط
ال برا  القانونيين في إسرائيل، ل لاعة العامة اإلسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 'حزب الليكود تحول في 
الفترة األ يرة إلل شب، كهانا' في إشارة إلل الحا ام الفاشي المهفون مائير كهانا، الل، كان يروج 

ل الوضأ األمني المتدهور في القدس وقال إن وتطرق روبنشطاين إل لترحيل الفلسطينيين من البالد.
'تزايد تطرف اليمين من شهن، أن يؤد، إلل حرب دينية' مشددا علل أن 'أولئع اللين يسعون إلل 
 إقامة الهيكل  في الحرم القدسي، قد يتسببون ب راب الهيكل الثال ' في إشارة إلل دولة إسرائيل.  

ن، إيتمار شمعوني، بوقف العمال العرب في المدينة عن وانتقد روبنشطاين قرار رئيس بلدية عسقال
 العمل، وقال إن، 'يجب احتضان عرب إسرائيل وليس إقصا هم  ارج دائرة العمل'. 

 51/11/5618، 84عرب 
 
 الفلس ينيين الذين ينفذون هجمات في القدس رفض نداء أوروبيًا لوقف هدم منازلت "إسرائيل" .22

اإلسرائيلي، أمس، ندا  من أكبر  مس دول في اتتحاد األوروبي رفضت سلطات الكيان :  رويترز،
لوقف هدم منازل الفلسطينيين اللين ينفلون هجمات في القدس، زاعمة أن هلا األسلوب وضأ لرد  

وجهات نظر سفرا  ألمانيا  إللوقالت صحيفة "هآرتس" ان وزارة ال ارجية استمعت العنف. أعمال 
يطاليا  سبانيا بهن الهدم الل، نفل في أحد مباني القدس المحتلة األسبو  الماضي وفرنسا وبريطانيا واق واق

بآثار عكسية. وقال المتحد  باسم  وسيجي والمزمأ تنفيل  في أربعة مبان أ ر  سيلكي التوترات 
وزارة  ارجية الكيان ايمانويل نحشون في معر  حديث، عن اجتما  ال ميس مأ السفرا  األوروبيين 

وادعل أن "هلا  اإلجرا ،  وسيستمر.غهم بهن هلا اإلجرا  يتفق مأ القانون "اإلسرائيلي" ان، تم إبال
نما إلثنا  آ رين عن تنفيل هجمات   ".ليس الهدف من، أن يكون عقاباك واق

 55/11/5618، الخليج، ال ارقة
 
 عثر على  حنة سكاكين وسيوف متوجهة إلى فلس ينيينال ر ة اإلسرائيلية ت .23

آتف سكينا وسيفا وبنادق  10عثرت الشرطة اإلسرائيلية علل أكثر من :  د ب أ، -ة القدس المحتل
صاعقة في حاوية تضم أشيا  متعلقة بالكريسماس  عيد الميالد، قادمة من الصين في طريقها إلل 

وأعربت الشرطة ال ميس عن اعتقادها أن األسلحة ربما يست دمها الفلسطينيون في  الفلسطينيين.
وات األمن اإلسرائيلي. وكانت السلأ التي عثرت عليها الشرطة اإلسرائيلية في مينا  أشدود مواجهة ق
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األسبو  الماضي في طريقها إلل بلدة بيت حنينا، في القدس الشرقية. وقال المتحد  باسم الشرطة 
 ، بهم. للتواصل اتجتماعي إن، جر  اعتقال  مسة أفراد من المشتب "تويتر"ميكي روزنفيلد علل موقأ 

 55/11/5618، الدستور، عّمان
 
 من اإلسرائيليين ي عرون بتصاعد العنصرية في "إسرائيل" %01است الع:  .24

منأ العمال « أشكلون»رغم استنكار سدنة الدولة العبرية قرار رئيس بلدية : أسعد تلحمي -الناصرة 
، كشف أن غالبية العرب مواطني إسرائيل العمل قرب روضات أطفال، إت أن استطالعاك للرأ

في المئة لم  10في المئة عارضو ، و 62في المئة، تدعم هلا القرار، في مقابل  31اإلسرائيليين  
في المئة من المستطلعين إنهم يشعرون بتصاعد العنصرية في إسرائيل  31يعربوا عن رأيهم. وقال 

 علل  لفية توتر الوضأ األمني.
 55/11/5618الحياة، لندن، 

 
 ل د الرحال إلى المسجدودعوة  "األقصى"صالة الجمعة في  دونيؤ اآلالف  .25

القدس د "األيام"، ا.ف.ب: قال الشي  عزام ال طيب، مدير عام األوقاف اإلسالمية في القدس، إن 
ألفا أدوا صالة الجمعة، أمس، في المسجد األقصل بهدو  معتبرا أن هلا دليل علل أن السبب  43

 د والقدس هو اتحتالل اإلسرائيلي وممارسات،.في احتقان األوضا  في المسج
انتها  صالة الجمعة في المسجد أمس: هلا هو الوضأ الطبيعي،  األيام" بعدوقال الشي  ال طيب لد "

أن يهتي الناس للصالة دون عقبات أو عراقيل وبالتالي فان الناس تؤد، الصالة وترادر المكان 
الماضية كانت الحكومة اإلسرائيلية تضأ العراقيل أمام  وأضاف: بالمقابل ف ن، في األشهربهدو . 

وصول المصلين إلل المسجد فتمنأ الشبان والنسا  من د ول المسجد وهو ما كان يتسبب باتحتقان 
 المدينة.في المسجد و ارج، وفي جميأ أنحا  

ة والدا ل وكانت الشرطة اإلسرائيلية امتنعت عن فر  قيود علل د ول المصلين من القدس الشرقي
الفلسطيني إلل المسجد في وقت منأ في، الفلسطينيون من الضفة الرربية من عبور الحواجز 

وقد انتشرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود اإلسرائيلي في شوار   اإلسرائيلية إلل القدس.
واحتجز  .قصلاألوعلل بوابات المسجد  أزقتهامدينة القدس وب اصة علل بوابات البلدة القديمة وفي 

عناصر الشرطة اإلسرائيلية المتواجدون علل بوابات المسجد البطاقات الش صية لمئات المصلين 
وشدد الشي  ال طيب علل أن " إزالة اتحتقان يكون ب زالة الممارسات  الشبان لحين انتها  الصالة.
 التي يقوم بها اتحتالل".
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المية العليا، اتعتدا ات اإلسرائيلية ضد وقد أدان الشي  عكرمة صبر،، رئيس الهيئة اإلس
الفلسطينيين في المسجد األقصل وقال في  طبة الجمعة أمس في المسجد "إن المسجد األقصل 

من  أحدالمبارع هو مكان عبادة للمسلمين للصالة والعبادة واتعتكاف وللمرابطة ت يشاركهم في، 
يزعم أن المرابطة أمر ممنو  ليحاسب  غير المسلمين، ومن المستنكر أن ما يسمل بنتنياهو

المرابطين والمرابطات وت يدر، كل مسلم في العالم من حق، أن يرابط في المسجد األقصل المبارع 
 ألن المرابطة عبادة فهل يريد أن يحاسب المسلمين علل عباداتهم ".

قصل المبارع هل وأضاف الشي  صبر،" إن اللين يطالبون أن تكون التهدئة في القدس والمسجد األ
في حين أن هل  الممارسات تزيد في القدس  منعوا اتحتالل من ممارسات، العدوانية في القدسق

واألقصل فهل تتحقق التهدئة باقتحامات اليهود إلل رحاب المسجد األقصل المبارعق هل تتحقق 
لتهدئة بحجز هويات التهدئة بتحديد أعمار المسلمين المسمو  لهم بالصالة في األقصلق هل تتحقق ا

ق أم تتحقق التهدئة بمنأ النسا  الحرائر الكرتونيةالمصلينق أم تتحقق التهدئة بمحاولة تركيب بوابات 
 الماجدات المرابطات من د ول المسجد ولمالا اتعتدا  عليهنق شلت أيد، المعتدين علل النسا ".

 اتحتالل الظالمة العنصرية ". وشدد علل "إن أسباب التوتر في األقصل ومحيط، سبب، ممارسات
"لقد أعدت لجنة التنسيق المنبثقة عن الهيئة اإلسالمية العليا في القدس برنامجا  وقال الشي  صبر،

أسبوعيا لشد الرحال إلل المسجد األقصل المبارع بحي  تم توزيأ أحيا  مدينة القدس علل أيام 
لرحال مرة في األسبو  علل األقل وهلا أمر ممكن وقد األسبو  وعلي، نطالب كل مقدسي أن يشد ا
لالستجابة فاألقصل يناديكم وهنيئا لمن يتمكن  وأدعوكمأعلن عن البرنامج األسبوعي في المساجد 
 من شد الرحال إلل المسجد األقصل يوميا ".

نيين في لتقاعسها عن دعم الفلسطي واإلسالميةووج، الشي  صبر، اتنتقادات إلل الدول العربية 
 القدس. 

55/11/5618، األيام، رام هللا  
 
 الضفة بما فيها القدس عقب صالة الجمعة أنحاءمواجهات واسعة في  .26

الضفة، بما فيها القدس،  أنحا اندلعت أمس مواجهات واسعة في : محمد يونس -القدس المحتلة 
 للدمو .عقب صالة الجمعة، وقعت  اللها إصابات بالرصاص المطاط وبالراز المسيل 

وفي م يم شعفاط في القدس، قام مستوطن بدهس شابة فلسطينية في التاسعة والعشرين من عمرها 
المشفل للعالج إنها عرفت ان، مستوطن من  إللوولل هاربا. وقالت الشابة سوزان الكرد بعد نقلها 

 القلنسوة التي يرتديها علل رأس،.
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فتاة وشاب بهعيرة نارية في مواجهات شهدتها  أمس أصيبتوفي بلدة النبي صال  قرب رام  ، 
وبنا  الجدار. وقال  األراضيالتي تقام احتجاجاك علل مصادرة  األسبوعيةالقرية  الل المسيرة 

ناشطون في القرية إن ناريمان التميمي وباسل الريماو، نقال إلل المشفل لتلقي العالج بعد 
ن عملية جراحية  وأضافوا أن العشرات أصيبوا بالرصاص المعدني لناريمان.  أجريتإصابتهما، واق

 المرلف بالمطاط، وات تناق نتيجة استنشاقهم الراز المسيل للدمو .
وفي م يم قلنديا شمال القدس، أصيب شاب في المواجهات الواسعة التي جرت عقب الصالة. كما 

يسوية. وفي ال ليل، شهدت أحيا  عديدة القدس مواجهات، مثل الرام وم يم شعفاط وصور باهر والع
وقعت مواجهات اندلعت قرب الحرم اإلبراهيمي أصيب فيها عدد من المتظاهرين. كما وقعت 

 مواجهات في م يم عايدة وبلدة تقو  والمعصرة قرب بيت لحم، وكفر قدوم قرب نابلس.
55/11/5618ن، الحياة، لند  

 
 في القدس المحتلة فتاةمستو ن يدهس  .27

مستوطناك قام بدهسها في منطقة شعفاط في القدس  إن: قالت فتاة فلسطينية فاد، أبو سعد -رام  
المحتلة، وتل بالفرار، فيما أكدت مصادر طبية في المدينة، نقل الفتاة إلل أحد المستشفيات، وحالتها 

 متوسطة.
جنود وأصيب العديد من الفلسطينيين بحاتت ا تناق جرا  قنابل الراز المسيل للدمو  التي يطلقها 

اتحتالل، وكللع وقعت إصابات بالرصاص المطاطي،  الل مواجهات اندلعت مأ قوات اتحتالل 
 في المنطقة الجنوبية من مدينة ال ليل المحتلة جنوب الضفة الرربية.

55/11/5618القدس العربي، لندن،   
 
عادة  "ال خصيات المستقلة" .28  غزة إعمارُت ّكل لجنة متابعة عليا للمتضررين وا 
ياسر الوادية  شرعت قيادة تجمأ الش صيات الفلسطينية المستقلة عبر رئيسها د. معا:-ةغز 

مشاوراتها لتشكيل اللجان المنوط بها "حفظ حقوق كل المتضررين" في كل المناطق واألحيا  في كافة 
محافظات قطا  غزة لتوحد جهودها ومهامها إلل لجنة المتابعة العليا للمتضررين اللين ت يزال 

 البع  غير آب، بمعاناتهم ونزوحهم وآتمهم وتشردهم وحجم الدما  التي نزفت من أبنائهم.
وقال الوادية " أن التصريحات الفردية والتراشق اإلعالمي ت ي دم سو  مصال  أمرا  اتنقسام ويتم 

ية لتنفيل من  اللها توجي، الرأ، العام وتشوي، الحقائق والبعد عن تنفيل اتفاق المصالحة الفلسطين
 مصال   اصة مقيتة ت يهمها سو  أهدافها الفردية والحزبية".
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كامل الشامي أن هل  ال طوة تهتي في سياق متابعة  وأكد عضو قيادة تجمأ الش صيات المستقلة د.
عمل اللجنة العليا للمتضررين وللضرط نحو سرعة إعادة إعمار ما تم تدمير  في محافظات قطا  

أ الدولي واألطراف الوطنية لتوحيد مسؤولياتهم نحو  دمة أبنا  قطا  غزة غزة، داعيا المجتم
 .اإلعماروحمايتهم من ال طر الشديد المحدق بهم جرا  بط  عملية 

55/11/5618، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 أمام الهيئات المحلية الفلس ينية األساسيي كل العائق  االحتاللالمؤتمر الدولي برام هللا:  .29

أكد المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي للهيئات المحلية للتضامن مأ الشعب  وفا:-  رام
أمام الهيئات  األساسيالجمعة، أن اتحتالل يشكل العائق  أمسالفلسطيني الل، انطلق في رام   

 المحلية الفلسطينية.
ور عدد من الش صيات يوم، األول، بحض أمسوافتت  المؤتمر الدولي للهيئات المحلية أعمال، 

اتعتبارية الفلسطينية والدولية، وممثلي عدد من البلديات والهيئات المحلية العالمية من تركيا، فرنسا، 
 وغيرهم من الدول الداعمة للشعب الفلسطيني. أفريقيا، جنوب إيطالياألمانيا، تشيلي، األرجنتين، 

قأ الهيئات المحلية الفلسطينية والفرص وشمل اليوم األول للمؤتمر جلسة افتتاحية لمناقشة وا
أكد رئيس اللجنة الوطنية لفعاليات السنة الدولية للتضامن مأ شعبنا مازن غنيم  اللها، و المستقبلية، 

أن المؤتمر من شهن، تسليط الضو  علل آليات تقديم ال دمات، التنمية اتقتصادية، سبل تعاون 
 وشراكات، وتحديد الواقأ القائم.

أن المؤتمر يؤكد علل تضامن مأ الشعب الفلسطيني عبر توسيأ الدائرة الشعبية  إللنيم وأشار غ
للقضية الفلسطينية في المجتمأ الدولي وتحقيق اتستقالل الوطني. وقال "إن برنامج المؤتمر سيشمل 

 عددا من الزيارات لمناطق م تلفة من شهنها أن تعبر عن المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني".
 كما وناقشت الجلسات دور الهيئات المحلية في بنا  الدولة الفلسطينية. 

وشمل برنامج اليوم األول عددا من الجلسات الفرعية ركزت علل دور الهيئات المحلية في بنا  
الديمقراطية علل المستو  المحلي، وتمكين وبنا  قدرات الموارد البشرية، وتطوير مهارات الهيئات 

العامة وسبل تطويرها، ودور الهيئات  اإلدارةراتيجية ودعم تقديم ال دمات المحلية، المحلية اتست
 المحلية في بنا  شرعية الدولة الفلسطينية. 

أن انعقاد  إللوكان رئيس الوزرا  رامي الحمد   قد أشار  الل حفل افتتا  الفعاليات ال ميس، 
د ترجمة حقيقية لتصاعد الحراع الدولي، بشقي، مؤتمر هيئات الحكم المحلي الدولية في فلسطين، يع
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نها   وتمكين شعبنا من تقرير المصير في العيش بحرية  اتحتالل،الشعبي والرسمي، لنصرة شعبنا واق
 وكرامة وأمن علل أر  الدولة المستقلة كاملة السيادة."

العدوان وأضاف الحمد  : "إن غزة ستنه  وتنف  عن نفسها الركام والدمار الل،  لف، 
اإلسرائيلي الل، دمر أرضها وبيوتها ومصادرها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، وقتل المئات من أهلها 
معظمهم من النسا  واألطفال، و ّلف اآلتف من الجرحل، غالبيتهم سيعيشون مأ إعاقات دائمة 

 وأطراف مبتورة".
55/11/5618، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 نازل وغسان وعدي أبو الجمل وحجازي حتى صباح الغدهدم م إجراءاتتجميد  .31

قال محامي مؤسسة الضمير محمد محمود: إن سلطات اتحتالل اإلسرائيلي  :وفا –القدس المحتلة 
هدم منازل معتز حجاز، وغسان وعد، أبو الجمل، إلل حين البت  إجرا اتجمدت مسا  أمس 

األحد الساعة العاشرة صباحا. وأوض  محمود في  باتعتراضات التي ستقدم للنيابة العسكرية يوم غد
بيان صحفي ان، ومؤسسة "هموكيد" سيقدمون اعتراضات علل هدم منازل عائالت حجاز، وأبو 

 الجمل للحاكم العسكر،.
وكانت سلطات اتحتالل سلمت عائلة حجاز، مسا  األربعا  الماضي أمر هدم منزلها، في حين 

ساعة من  41م ظهر ال ميس، واألمر كان يقضي بالهدم  الل سلمت عائلة أبو الجمل أمر الهد
 التبليت.

55/11/5618، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 في الخليل!! يهودي"مبكى"  .30

في، عدة  أنكل شي  يبدو هادئا في شار  بئر السبأ، بمدينة ال ليل، رغم  :أسامة العيسة-ال ليل
 .األبوابومحالت عديدة مشرعة  مواقف لمركبات تعمل علل  طوط بع  قر  ال ليل،

مما تحدث،  أفضلان، بالنسبة لهم  إتالمحالت في الشار ،  أصحابورغم هلا الهدو ، الل، ت يحبل  
 الشار . بشهنمعينة  أوقاتقوات اتحتالل والمستوطنون، في 

يل بن والحدي  يدور عن وجود مقام في الشار ، يقول المستوطنون ان، يضم قبر حا ام اسم، عتنائ
 إغالقكبيرة من جنود اتحتالل برفقة المستوطنين، ويتم  أعدادغير محددة، تتدفق  أوقاتكنز، وفي 
جبارالشار ،  في منازلهم  أنفسهم، والمرادرة، ويحبس المواطنون أغالقهاالمحالت علل  أصحاب واق

 برون،.حتل انتها  زيارة المستوطنين للقبر المفتر ، الل، ُيسمل محليا  مقام النبي ح
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نمايتعلق بطقوس دينية،  األمر أنالمحال قال: "ت اعتقد  أصحاب أحد برغبة للسيطرة علل  واق
: "يمكن لصاحب وأضاف المكان، وتهجير المواطنين من،، وضم، للبؤر اتستيطانية في ال ليل.".

نا، محال واقغالقكل دين، ممارسة طقوس الدين المقتنأ ب،، ولكن ما نشهد ، هو التنكيل بنا، 
 وترويعنا".

الحائط الجنوبي للمسجد  إلل إشارةبع  سكان الشار  يصفون المبنل، بمبكل اليهود في ال ليل، 
األولل لالحتالل، لتمكين  األيامحارة باب المراربة في  وأزالوا، الل، سيطر علي، المحتلون، األقصل

 ما يسمون، حائط المبكل. إللاليهود من الوصول 
55/11/5618، م هللاالحياة الجديدة، را  

 
 تعمد تضخيم خبر محاولة اغتيال ليبرمان اإلسرائيلي اإلعالم المتهمين:محامو  .32

بتشكيل  لية  ططت  إسرائيلقال توحيد شعبان محامي ثالثة شبان تتهمهم  :نجيب فراج–بيت لحم 
لمقامة علل افيردور ليبرمان الل، يقطن في احد  المستوطنات ا اإلسرائيليتغتيال وزير ال ارجية 

قدمت لوائ  اتهام بحق موكلي،  اإلسرائيليةالنيابة العسكرية  إنالفلسطينية شرق بيت لحم،  األراضي
ما  أنلمحاكمتهم في الرابأ والعشرين من الشهر الجار،، مؤكدا  األوللوان، سوف يتم عقد الجلسة 

ان ينطو، علل تض يم كبير وفي، بشهن التهم الموجهة لهؤت  الشب اإلسرائيلية اإلعالمتداولت، وسائل 
 مقصودة. أنهامبالرة يبدو 
والت طيط للتسبب بالموت عن  التآمرتئحة اتتهام الموجهة لهؤت  الشبان تضمنت  أنواكد شعبان 

وقال "نحن نتحد  عن تبادل  تابعة لحركة "حماس". ال ليةهل   أنقصد، ولم يتضمن أ، بند فيها 
نماعدنان صبي  لم يكن مطلعا علل التفاصيل  األسيرزة وان وقت الحرب علل قطا  غ أحادي   واق
 عامة من دون تحديد ماهيتها". أفكاراسمأ 

بشهن محاولة اغتيال ليبرمان تبدو غير واقعية وفيها  اإلسرائيليةالرواية  إنويقول عدد من المواطنين 
ية هل  المنطقة وطبيعة من يعرف جرراف أن إللوالمبالرة المقصودة، مشيرين  اإلثارةالكثير من 
هل  الرواية فيها الكثير من  أنالتي يت لها جيش اتحتالل والمستوطنين يدرع ببساطة  اإلجرا ات
 ال يال.

55/11/5618، القدس، القدس  
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   األسرى الُمعاد اعتقالهم يعي هاحالة من الترقب  .33

ولس، أن حالة من الترقب يعيشها جواد ب األسير"صّر  مدير الوحدة القانونية في "ناد، : رام  
 األسر  المحررين في صفقة "شاليط"، والمعاد اعتقالهم في حزيران الماضي.
أشار إلل أن األسر   "، إلجا  للع إثر زيارة المحامي بولس اليوم ال ميس لألسر  في سجن "جلبو 

 : عدنان مراغة، من محرر، الصفقة ت يزالون ينتظرون قرارات الحكم بحقهم، وهم كل من األسر 
 جمال أبو صال ، عال  البازيان، سامر العيساو،، عارف الفا ور، وناصر عبد رب،.

وأضاف بولس أن األسر  ت يزالون يشتكون من النقص الحاد في "الكنتين،"، والمالبس واألغطية، 
 نة القدس.سيما مأ التزايد في عدد األسر  الموقوفين، و اصة األسر  اللين يتم اعتقالهم من مدي
51/11/5618قدس برس،   

 
 االحتالل يعتقل مقدسيْين أحدهما أسير محّرر .34

،، علل اعتقال مواطنين 11|21أقدمت قوات اتحتالل اإلسرائيلية، اليوم الجمعة  : القدس المحتلة
 فلسطينيْين من حي البستان في بلدة سلوان شرق مدينة القدس المحتلة.

إن قوات عسكرية تابعة لشرطة اتحتالل اإلسرائيلية قامت بدهم وقالت مصادر محلية وشهود عيان، 
مجموعة من منازل الفلسطينيين في حي البستان، ت ّلل للع اعتقال األسير المحّرر إبراهيم موسل 

وأضافت المصادر، أن قوات اتحتالل اعتقلت الشاب المقدسي محمود  عودة عقب اقتحام منزل،.
 ي،، ونقلت، إلل جهة غير معلومة.فتحي الرجبي بعد دهم منزل لو 

51/11/5618قدس برس،   
 
 عبد السالم فتحي: أوبريت القاهرة تأكيد على العالقة الو يدة بين ال عبين المصري والفلس يني .35

فتحي، إن الهدف من  عبد السالمقال رئيس مهرجان القاهرة ل لاعة والتلفزيون  :وفا –القاهرة 
لل، عر  الليلة الماضية علل مسر  شبكة تلفزيون النهار في المصر، والفلسطيني، ا األوبريت
وتحرير فلسطين  اإلرهاببالقاهرة، هو التضحية من أجل الوطن ومحاربة  اإلعالمي اإلنتاجمدينة 

 والعالقة القوية والوطيدة بين الشعبين المصر، والفلسطيني.
ت، لليوم الثاني علل التوالي وأضاف فتحي في تصري  ل، علل هامش المهرجان الل، تتوالل فعالي

دولة عربية، وبحضور نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، ورئيس  11بمشاركة 
الرسمي الوزير ريا  الحسن،  اإلعالموالتلفزيون، المشرف العام علل  اإللاعةهيئة  إدارةمجلس 
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 إللربية جمال الشوبكي، باإلضافة وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لد  الجامعة الع
والسياسية، ان، ستعقد ندوة لدولة فلسطين وستبع  من  واإلعالميةعدد كبير من الش صيات الفنية 

القضية الفلسطينية هي القضية المحورية ومهما ا تلفت سياسات  أنالدول العربية  إلل اللها رسالة 
 وهي القضية الفلسطينية. تتوحد علل هل  القضية األم أنهل  الدول فال بد 

الفلسطيني ستعر  تحت اسم "فلسطين األمل المنشود" ويشارع في  األوبريتاحتفالية  أنيلكر 
 تهديتها عدد من المطربين الفلسطينيين.

55/11/5618، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 "يهدد" صفقة غاز بين إسرائيل واألردن "األقصىت"تايمز": التوتر ب فاينن ال" .36
تايمز" البريطانية في عددها اليوم الجمعة، تقريرا عن  فايننشالنشرت صحيفة " الرأ،:-قدس المحتلةال

سرائيل. سرائيل علل صفقة غاز مرتقبة بين األردن واق  التهديد الل، يشكل، التوتر بين الفلسطينيين واق
اما، وتقضي ع 13وتشير الصحيفة، إلل أن هناع معارضة شديدة دا ل األردن للصفقة التي تمتد 

 مليار دوتر من الراز الطبيعي من احتياطي حقل ليفياثان اإلسرائيلي. 13بشرا  المملكة ما قيمت، 
ويقول مسؤولون أردنيون إن الصفقة، التي مازالت بانتظار موافقة الحكومة، ماضية قدما، لكن أ، 

ن، ومنها صفقة الراز، توتر جديد بشهن المسجد األقصل سيهدد كافة مجاتت التعاون بين الجانبي
 بحسب التقرير.

اتفاقا باألحرف األولل مأ شركتي نوبل  أيلولووقعت شركة الكهربا  الوطنية األردنية في سبتمبر/ 
إنرجي األمريكية وديلع اإلسرائيلية. وقبل اندت  التوتر الشهر الماضي، قال وزير الطاقة األردني إن 

 تشرين الثاني الجار،.بلد  ما  في توقيأ الصفقة في نوفمبر/ 
ومن شهن اتتفاقية أن تنهي اعتماد األردن علل إمدادات الراز المحدودة من مصر وتقليل الفاتورة 

 مليار دوتر. 1.4السنوية للطاقة بما يقدر بنحو 
لكن ثمة معارضة لالتفاقية تنمو وسط جماعات المجتمأ المدني وبين السياسيين، بحسب فاينانشيال 

ل الصحيفة عن يحيل محمد السعود، النائب ورئيس لجنة فلسطين بالبرلمان األردني، وتنق تايمز.
قول، إن "األردنيين غير مستعدين للقبول بهل  اتتفاقية، سهعود تمتطا  الحمار وتدفئة بيتي بال شب 

 قبل أن أفكر في الحصول علل الراز من إسرائيل."
51/11/5618، وكالة الرأي الفلس ينية لإلعالم  
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 سيرات ووقفات تضامنية مع األقصى وال عب الفلس ينياألردن: م .37

المقاومة  شعبية لدعمولجان  اإلسالميةنظمت الحركة : حمدان الحاج-الدستور-محافظات عمان،
وتنديدا باإلجرا ات التهويدية  لألقصلالفلسطينية وقفات تضامنية ومسيرات واعتصامات نصرة 

سالمية عارمة للدفا  عن المسجد  إللالمشاركون فيها  القدس حي  دعافي  اإلسرائيلية وقفة عربية واق
 في المدينة المقدسة. اإلسالميةوالمقدسات 

ففي عمان، نظمت الحركة اإلسالمية وقفة تضامنية مأ المسجد األقصل المبارع في منطقة النصر 
ي ماركا الجنوبية ف« صلل   علي، وسلم« بعد صالة امس الجمعة أمام مسجد أصحاب رسول  

 بحضور المئات من الحراكيين وأبنا  المنطقة.
عن جميأ المعتقلين السياسيين، وعلل رأسهم نائب  اإلفراجبضرورة  اإلسالميةوطالبت الحركة 

 المراقب العام لجماعة اإل وان المسلمين، زكي بني ارشيد.
فل نصر   الل، أكد وتحد   الل الوقفة، عضو مجلس شور  جماعة اإل وان المسلمين مصط

من  الل كلمت، علل وقوف الشعب األردني مأ شقيق، الشعب الفلسطيني في معركة اتستنزاف 
 والتحرير التي تجر، في القدس الشريف.

وطالب نصر   أهل القدس بمواصلة السير والمضي قدما في حربهم ضد اتحتالل، منتقدا التنسيق 
 سطينية واتحتالل اإلسرائيلي.األمني المستمر بين السلطة الفل

 أمسمسجد الهاشمي بعد صالة الجمعة  أمامالمشاركون في مسيرة انطلقت من  اربد، دعاوفي 
إلل إقرار  اإلسالميةباتجا  ميدان الشهيد وصفي التل والتي نظمتها تنسيقة الحراع الشعبي والحركة 

جلس النواب لتشكيل حكومة برلمانية قانون انت اب عصر، يمهد لوجود كتل سياسية برامجية دا ل م
لل   وسياسية.اقتصادية  إصالحياتحقيقية واق

مسجد  أمامنظمت اللجنة الشعبية لدعم المقاومة الفلسطينية مسيرة صمود انطلقت من  الزرقا ،وفي 
 عمر بن ال طاب في الوسط التجار، للمدينة.

ية علل أر  األردن وعلل الحكومة وعبر المشاركون فيها عن غضبهم من تواجد السفارة اإلسرائيل
لرا  اتتفاقات المبرمة مأ العدو الصهيوني. كما طالبوا بضرورة دعم  أراضيها،طردها وسفيرها من  واق

 المنازل. اعتدا ات، وهدمالشعب العربي الفلسطيني لمواجهة العدو المرتصب ومنأ 
شعال اتنتفاض ة الثالثة لتحرير األقصل من وتركزت هتافات الداعمين علل مزيد من المقاومة واق

 الصهاينة.أيد، 



 
 
 
 

           31ص                                     3860 العدد:    55/11/5618 السبت التاريخ:

وفي جرش نظم ائتالف جرش للتريير عقب صالة الجمعة اعتصاماك إصالحياك أمام مسجد عبد   
 المشاركون للقدس.وهتف « الثهر لألقصل»بن رواحة في بلدة الجبارات في جرش بعنوان 

55/11/5618، الدستور، عّمان  
 
 "فاتح"نية تؤكد تزويد حزب هللا بصواريخ مصادر إيرا مصادر إيرانية: .38

كيلومتر، ولها القابلية علل  630إلل  230"فات " يتضمن عدداك من الصواري  التي يبلت مداها  جيل
 كم في الثانية. 1،3كرم وتسير بسرعة  300حمل مواد شديدة اتنفجار تبلت زنتها 

وت سيما  اإلسالميةعم التسليحي للمقاومة هي تقديم الد اإلسالميةاهم استراتيجيات الجمهورية  احد 
في فلسطين وللع برية حماية المستضعفين  اإلسالميحزب   في لبنان وحركتي حماس والجهاد 

العدو  عدوهو الكيان الصهيوني الل، ي أت األرضيةكيان سفاع للدما  علل الكرة  ألعتلوالتصد، 
 اسر . ب اإلسالميشعوب المنطقة والعالم  لجميأاللدود 

رفيأ المستو  فان هل  الصواري  يتم تصنيعها دا ل  إيرانيوحسب تصري  مسؤول عسكر، 
 .إيرانيةالفلسطينية ب برات  األراضي

، في حوار  اص إيرانتطرق اللوا  سيد مجيد موسو،، نائب القائد العام للقوات الجوفضائية في  وقد
عيد، حي  قال واصفاك القدرة الصارو ية مسالة هامة علل هلا الص إللفارس،  أنبا مأ وكالة 
بما يمتلكون من صواري  سوا  كانت تلع  األهدافجميأ  إصابةالمقاومين  ب مكانللمقاومة: "
تمتلع صواري  فات   اإلسالميةفي شمالها  ...،، المقاومة  أمالمحتلة  األراضيفي جنوب  األهداف
 وقت". أ،في  إطالقها وب مكانها

بدقة متناهية ويبلت مدا  ما  أهداف، إصابة وب مكان،وخ "فات " فهي فريدة من نوعها اهم ميزات صار  أما
كم في  1،3 تضاهيكرم وسرعة  300كم ويحمل مواد متفجرة تبلت زنتها  600 إلل 230بين 

 إصابةفي  ال طهالثانية كما ان، مجهز بمنظومة توجي، متطورة تسير  حتل يصيب هدف، بدقة ودرجة 
ادنل مستو  ممكن فضالك عن للع فان صاروخ " ليج فارس" هو احد الصواري   لإلالهدف تصل 
التي تتصف بميزات فائقة وهلان الصارو ان يطلقان من منصات ثابتة ومتحركة  األ ر الباليستية 
في  أهدافلها قابليات ممتازة وبما في للع يمكن نشرها في مناطق واسعة تستهداف عدة  واأل يرة

 ي، ضربات موجعة ودقيقة للعدو مما يزيد من نفول المقاومة وقدرتها.آن واحد وتوج
11/11/5618، فارس،  هران أنباءوكالة   
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 جنوب لبنان "إسرائيلت"توقيف عميل ل .39

من مصادر أمنية مطلعة في بيروت، أن است بارات الجيش « عكاظ»علمت : زياد عيتاني  بيروت،
ف. ياسين،، يمتلع منتجعا سياحيا في قرية جنوبية، وأفادت اللبناني أوقفت عميال إسرائيليا يدعل  

أن العميل كان يستعمل المنتجأ لعقد اجتماعات لعدد من شبكات العمال  إلسرائيل، كما أن، يشرل 
 منصب قاعدة اترتباط لهل  الشبكات جنوب لبنان.

ة ب،، متوقعة أن وأضافت المصادر، أن توقيف العميل جا  بعد التهكد من كافة ال طوط المرتبط
يكشف التحقيق مع، عن تفكيع الكثير من الشبكات العميلة إلسرائيل في لبنان  اصة في منطقة 

 الجنوب.
55/11/5618عكاظ، جدة،   

 
خالء منازل بسيناء .41  خ يب جمعة  هران ينتقد السل ات المصرية إلغالقها معبر رفح وا 
 أحمد الجّناتي، السلطات المصرية، انتقد  طيب جمعة طهران، آية  : طهران د األناضول 

إلغالقها معبر رف  الحدود، مأ قطا  غزة، واق ال  منازل سكنية في مدينة رف  المصرية، معتبرا 
 ”. دمة الكيان الصهيوني“للع يصب في 

ونقلت وكالة األنبا  اإليرانية الرسمية  إيرنا،، عن الجّناتي قول،،  الل  طبة صالة الجمعة، اليوم، 
لمصريين جربوا ولاقوا مرارة لل األمريكيين وهم يجاورون الكيان اإلسرائيلي، فلمالا يتجاهلون ا“إن 

المسلمين الفلسطينيين ويتعاطون مأ األمريكيين وبادروا إلل إغالق معبر رف  الل، يعد رئة قطا  
 ”.غزة

 دمة “غزة، واعتبر  طيب طهران، إقامة السلطات المصرية، منطقة عازلة علل الحدود مأ قطا  
 ”.اإلسرائيلي، في الوقت الل، لم تلتئم بعد جرا  أبنا  القطا  جرا  العدوان اإلسرائيليكبيرة للكيان 

55/11/5618، القدس العربي، لندن  
 
 على م روع قرار حول االعتراف بدولة فلس ين ناقش التصويتالبرلمان األوروبي ي .40

بي ببروكسل إن جلسة نقاش ستنعقد األربعا  قال البرلمان األورو : عبد   مصطفل - بروكسل
المقبل حول إمكانية اتعتراف بدولة فلسطين، بحضور فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة ال ارجية 
باتتحاد، وللع علل هامش جلسات البرلمان األوروبي المقررة األسبو  القادم في ستراسبورغ بجنوب 

 فرنسا.
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سة التشريعية األعلل في اتتحاد األوروبي علل مشرو  قرار ومن المقرر أن يصوت أعضا  المؤس
حول هلا الموضو  في اليوم التالي للنقاش. ويتضمن مشرو  القرار كيفية التحرع األوروبي في 
التعامل مأ التطورات األ يرة المتعلقة بعملية السالم في الشرق األوسط،  صوصا في ظل تحرع 

صوص مسهلة اتعتراف بالدولة الفلسطينية، والمواقف التي بع  الدول األعضا  بشكل منفرد ب 
سبانيا،  ات لتها بع  البرلمانات الوطنية بالتصويت لصال  دولة فلسطينية، مثلما تحقق في السويد واق
كما أن، من المنتظر أن يتكرر الموقف في فرنسا وبلجيكا ودول أ ر ، بينما ت تنو، هولندا في 

لدولة الفلسطينية، ولكنها في الوقت نفس، تريد أن تجعل هلا اتعتراف الوقت الحالي أن تعترف با
ممكنا، شرط أن يحد  للع في لحظة استراتيجية، مثل عملية سالم فعالة وحقيقية بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين، حسبما جا  علل لسان وزير ال ارجية الهولند، بيرت كوندرز  الل مشاركت، في 

رلمان الهولند، قبل يومين، حي  أكدت وسائل اإلعالم األوروبية في تها، جلسة نقاش دا ل الب
وبروكسل أن الوزير الهولند، يدعم التوج، البريطاني في التعامل مأ هلا األمر من منطلق اتحتفاظ 
بالحق في اتعتراف بالدولة الفلسطينية في آية لحظة، ولكن ينبري أن يساهم للع في تعزيز عملية 

 السالم.
اتعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي غير مالئم في ظل »وأشار الوزير الهولند، إلل أن 

، وألم  إلل أن اتشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان «عدم استئناف المفاوضات بين الجانبين
السويد، ت يعارضون ات ال  طوة اتعتراف بالدولة الفلسطينية علل غرار ما حد  في »الهولند، 

وا تتم الوزير الهولند، «. ولكن ت توجد أغلبية في الوقت الحالي دا ل البرلمان لتساند هلا التوج،
بالقول إن اتتحاد األوروبي ت بد أن يكون ل، دور أكبر في عملية السالم التي توقفت، وفي نفس 

يدة مأ كل من إسرائيل الوقت ف ن الحكومة الهولندية تؤكد علل رغبتها في الحفاظ علل عالقات ج
 والسلطة الفلسطينية.

وعلل هامش اتجتماعات التي انعقدت اتثنين الماضي لوزرا   ارجية اتتحاد األوروبي في 
بروكسل، وفي تعليق علل اعتراف بع  الدول األوروبية بدولة فلسطين، قال جان إسيلبورن، وزير 

ن ليس هو الطريق المؤد، إلل حل الصرا ، اتعتراف بدولة فلسطي»ال ارجية في لوكسمبورغ، إن 
وت بد أن تسير الدول األوروبية مجتمعة في هلا الطريق، ولكن األهم هو أن تت لل إسرائيل عن 

 «.سياسة المواجهة الحالية وتتج، نحو التفاو 
يكمن في إقامة دولتين ضمن إطار عالقة »وقال نظير  اإلسباني غارسيا مانرالو إن الحل األمثل 

ومن جهت،، أوض  هرليم ديزير، وزير الدولة الفرنسية للشؤون األوروبية، أن «. الم وحسن جوارس
نوفمبر  21الجمعية الوطنية الفرنسية ستصوت علل تئحة تدعو إلل اتعتراف بدولة فلسطين يوم 
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شان  تشرين الثاني، الحالي، وأن فرنسا تعتقد هي األ ر  بهن الحل الفعلي هو إرسا  دولتين يعي
جنبا إلل جنب. كما أشار ديدي، رايندرس وزير  ارجية بلجيكا إلل أن أوروبا تدرس سبل تفعيل 

 دورها في حلحلة عملية السالم، في إشارة إلل توج، نحو ممارسة ضروط فعلية.
من جانبها، قالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة ال ارجية لالتحاد األوروبي إنها أجرت اتصاتت 

الفترة األ يرة مأ وزير ال ارجية األميركي والرئيس الفلسطيني والقيادات في إسرائيل واألردن  الل 
نحن نعلم أننا »للنظر في تحديد التحرع الدبلوماسي الل، يمكن القيام ب،، وأضافت في هلا الصدد: 
سرائيل في أمن ت نريد فقط اتعتراف بدولة فلسطينية، بل كيفية بنا  هل  الدولة لتعيش إلل جانب إ

وسالم، وجهودنا الحالية تركز علل تحديد الطريق نحو السالم ووضأ الجانبين من جديد علل هلا 
 «.الطريق

أما وزير ال ارجية اإليطالي باولو جينتيلوني فقد أعلن أول من أمس بهن معظم دول اتتحاد 
وقت الراهن. وجا  تصري  األوروبي تتفق علل أن اتعتراف بدولة فلسطين ليست فكرة جيدة في ال

جينتيلوني في البرلمان بعدما دعا النواب في البرلمان اإلسباني الحكومة إلل المضي قدما في 
 اتعتراف بفلسطين، مثلما فعلت السويد في الشهر الماضي.

إن اتعتراف بفلسطين علل الطاولة، ولكن ت يمكن أن يكون الموقف المبدئي »وقال جينتيلوني: 
ن المناسب مناقشت،، وبعد للع نمضي قدما عندما يكون أكثر فائدة.. وموقف إيطاليا هو حاليا. م

 «.نفس، لد  حكومات الدول األوروبية الرئيسية ما عدا السويد
وفي وقت سابق، عقد جينتيلوني محادثات مأ نظير  الفلسطيني ريا  المالكي، ووفقا لبيان صادر 

ينتيلوني للمالكي إن األولوية إليطاليا تتمثل في استئناف عن وزارة ال ارجية اإليطالية، قال ج
 محادثات السالم، بدت من اتعتراف بالدولة الفلسطينية.

 55/11/5618، ال رق األوس ، لندن
 

 ميركل تنتقد اعتراف السويد بدولة فلس ين أنجيالالمست ارة األلمانية  .42
يركل اتعتراف الرسمي للسويد، العضو في برلين د د ب أ: انتقدت المستشارة األلمانية أنجيال م

 اتتحاد األوروبي، بدولة فلسطين.
وقالت ميركل أمس عقب لقائها رئيس الوزرا  البلجيكي شارل ميشيل في برلين إنها تر  أن 

. ولكرت أن من "اتعتراف أحاد، الجانب بدولة فلسطينية لن يدفعنا في طريق حل الدولتين"
 ي السالم والمضي قدما في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.األفضل التركيز علل مساع

 55/11/5618، القدس العربي، لندن
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 فلس يندولة لالعتراف ب النرويجضغو   عبية في  .43
األناضول: يطالب حزب اليسار اتشتراكي في النرويج، ورئيس الوزرا  النرويجي السابق،  -أوسلو 

ور ويلوع، إلل جانب عدد من النقابات، باتعتراف بدولة عضو البرلمان عن حزب المحافظين، ك
 فلسطين.

وينفرد حزب اليسار اتشتراكي بدعم طلب اتعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في البرلمان، وتدعم، 
في هلا اإلطار المنظمات الشبابية في حزب العمال المعار ، اللين بدورهم ينتقدون تواني الحزب 

 في دعم هلا المطلب.
ر  ماني حسيني، رئيس الفر  الشبابي في حزب العمال، أن اشتراط تحقيق حل الدولتين لالعتراف وي

بفلسطين، واتنتظار حتل للع الوقت، أمر ت يمكن قبول،، ألن تسريأ اتعتراف يقرب من الحل 
 المنشود، ويشكل ضرطا علل الجانب اإلسرائيلي للعودة إلل طاولة المفاوضات.
 55/11/5618، ندنالقدس العربي، ل

 
 في مقر األمم المتحدة الفلس ينية القضيةبرلمانات العالم تناقش  .44

أمس، في مقر األمم  اجتماعهم،ناقش أعضا  البرلمانات من م تلف أنحا  العالم،  الل :  وام،
 ".المتحدة، أفضل السبل لدعم جهود السالم بين فلسطين و"إسرائيل

يقوم ب، البرلمانيون لبنا  التزام قو، من جانب جميأ  وبح  المجتمعون الدور الل، يمكن أن
 الفلسطينية.أصحاب المصلحة لضمان تنفيل التعهدات الدولية للدول بشهن القضية 

وشدد رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق، غير القابلة للتصرف علل أن التسوية 
  اإلنسان.ين أن تستند إلل القانون الدولي وحقوق " يتع"اإلسرائيلي–السلمية للصرا  الفلسطيني 

 55/11/5618، الخليج، ال ارقة
 
 مواد البناء إلىغزة من الوصول بألفًا من أصحاب المنازل  52 سيمكنسيري: تفاهم إضافي  .45

قال المنسق ال اص لألمم المتحدة في الشرق األوسط، روبرت سير،، إن "اتتفاقية الثالثية التي 
ائيل وحكومة التوافق الوطني واألمم المتحدة، في شهر أيلول الماضي، تم التوصل إلل تمت بين إسر 

 23000األسبو  الجار، سيتمكن ما يقارب من  وبد اك منتفاهم إضافي فيها بين الجهات علل أن، 
 من أصحاب المنازل في غزة من الوصول إلل مواد البنا  من أجل ترميم بيوتهم المتضررة".

في بيان صحفي، اليوم، أن "حكومة التوافق الوطني ستقوم قريباك بنشر إعالن عام وأضاف سير، 
منفصل بشهن عملية الوصول إلل مواد البنا  الالزمة"، مؤكدكا أن، و في األسابيأ المقبلة سيتمكن 
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 جميأ األفراد في غزة اللين يحتاجون إلل مواد البنا  من الوصول إلل اآللية إلا أرادوا، وسيتمكنون
من شرا  المواد لترميم أو إعادة بنا  ممتلكاتهم علل نفس المواقأ التي كانت مبنية عليهم قبل النزا ". 
علل حد قول،، باإلضافة إلل للع، تم ات ال تدابير  اصة لتجنب إسا ة است دام المعلومات 

 الش صية ألولئع الراغبين في الوصول لآللية.
مكن است دام المواد التي تم شراؤها من  الل اآللية إت ت ي وضمن التفاهمكما أكد سير، أن، 

 لررضها المقصود، وستقوم األمم المتحدة بزيارات تفقدية لمتابعة هلا اتلتزام.
وأشار بيان المنسق ال اص، إلل أن األمم المتحدة ستبلل كل الجهود الممكنة لدعم حكومة التوافق 

، بما في، توفير الدعم الماد، ألصحاب البيوت اللين الوطني في دورها القياد، إلعادة إعمار غزة
 يحتاجون للمساعدة إلجرا  الترميمات.
تقديم الدعم الكامل لتمكين اآللية من العمل علل النطاق  إللودعا سير، جميأ الجهات المعنية 

لا نفلت بحسن نية،  المطلوب لمصلحة السكان المتضررين في غزة. وقال "إن، ما زال يؤمن أن، واق
ستمثل اآللية المؤقتة  طوة إلل األمام نحو الهدف المتمثل في رفأ جميأ اإلغالقات المتبقية وفقاك 

 ".1130لقرار مجلس األمن رقم 
 51/11/5618، فلس ين أون الين

 
 "إسرائيل"المتعاونة مع األميركية تقا ع ال ركات  أميركية"معاريف": نقابة  البية  .46

شهادة  بطالبيأن نقابة الطالب ال اصة  اإلسرائيلية،عاريف" لكرت صحيفة "م :القدس المحتلة
شركة أمريكية تبرم صفقات  أل،جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس، أعلنت مقاطعتها  فيالماجستير 
وأضافت الصحيفة، أن النقابة الطالبية دعت إدارة الجامعتين إلل مقاطعة الشركات  مأ إسرائيل.

 الضفة الرربية وقطا  غزة. فيتنتهع حقوق اإلنسان  يالتتتعاون مأ إسرائيل،  التي
 الل،منأ إصدار مثل هلا القرار،  فيوأوضحت الصحيفة أن الطالب اليهود األعضا  بالنقابة فشلوا 

دقيقة، مضيفة أن، من بين الطالب اللين حاولوا إفشال القرار رئيس النقابة  30 حواليدام مناقشت، 
 نعوم برئيل. أفي" اإلسرائيلي

 55/11/5618، الغد، عّمان
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 ومنظمة التحرير وي البون بتعويض بقيمة مليار دوالرالفلس ينية يقاضون السل ة  أميركيون .47

طالقلتفجيرات  أميركيوناجتاز ضحايا  ز:رويتر  –نيويورع  رصاص في القدس قبل أكثر من عقد  واق
ر أمام محكمة في نيويورع "بسبب عقبة أ يرة لمقاضاة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحري

 دعم الهجمات".
حد كبير محاوتت السلطة  إللورف  قاضي المحكمة الجزئية األميركية في مانهاتن جورج دانيلز 

الوطنية ومنظمة التحرير تستبعاد الدعو  القضائية المقامة منل وقت طويل وحجمها مليار دوتر 
 كانون الثاني. 12م هيئة محلفين يو  إللالمقررة  إحالتهاقبل 

الل، اعتبر أن محكمت، لها وتية  2001وأثنا  جلسة المحكمة ال ميس أكد دانيلز قرار  الصادر في 
قضائية علل مزاعم ضد السلطة الوطنية ومنظمة التحرير رغم ترييرات في القانون في مرحلة 

 اتستئناف.
لمحكمة إن السلطة "تنظر فيما إن وقال مارع روتشون المحامي عن السلطة الوطنية متحدثا في ا

 كانت ستتقدم باستئناف للقرار". ورف  التعليق بعد الجلسة علل قرارات دانيلز األ ر .
منظمة  أنعائلة تزعم  11وتسعل الدعو  للحصول علل تعوي  بقيمة مليار دوتر نيابة عن 
 وأصابتقتلت  إسرائيلة في التحرير والسلطة الوطنية قدمتا دعما ماديا وموارد لسبأ عمليات منفصل

 .أميركيينمواطنين 
 55/11/5618، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 سلوك "حماس" إزاء اقتراب تنظيم الدولة من حدود غّزة .48

 عدنان أبو عامر
، وهددو 13/11تلقّددف الفلسددطينّيون فددي غددّزة الشددريط المصددّور الددل، بثّدد، تنظدديم "الدولددة اإلسددالمّية" فددي 

سدينا "، وهدو اتسدم الجديدد لتنظديم "أنصدار بيدت المقددس"، وقدد تقدل رواجداك غيدر يعلن تهسديس "وتيدة 
 مسبوق.

 بيعة التّنظيم
إّن إعالن تهسيس تنظيم الدولة لد"وتية سينا " يعني أّن، بات علل مشارف غّزة التي تمتلدع حددوداك مدأ 

واجددد بنيددة عسددكرّية كيلددومتراك، فددوق األر  وعبددر األنفدداق، مّمددا قددد يعددّزز مددن ت 16مصددر تصددل إلددل 
 للتّنظيم في القطا .



 
 
 
 

           88ص                                     3860 العدد:    55/11/5618 السبت التاريخ:

مبايعت،  6/11وكان قد أعلن أبو  طاب، وهو قائد تنظيم "أنصار الشريعة بيت المقدس" في غّزة في 
لتنظيم الدولة، تنفيلاك لقرار مجلس شور  التّنظيم، مهّدداك معارضي،، وداعياك إلل ضرب من يعمدل ضدّد 

 التّنظيم في كّل مكان.
لمونيتور" تصريحاك من غاز، حمد، وهو وكيل وزارة ال ارجّية في غّزة والقيادّ، البارز في فيما انتز  "ا

"حمددداس"، قدددال فيددد،: "ت وجدددود لمسدددّلحين تدددابعين لتنظددديم الدولدددة فدددي القطدددا ، وأّ، اّتهامدددات فدددي هدددلا 
 ال صوص كلبة كبر ، فال وجود ألّ، عناصر متشّددة لدينا".

وهدو المؤّيدد لتنظديم الدولدة فدي غدّزة، فقدال: "إّن إعدالن "وتيدة سدينا " ت والتقل "المونيتور" أبو مجاهد، 
يجب أن يثيدر قلدق "حمداس"، فهدي ليسدت مسدتهدفة مدن التّنظديم، رغدم  الفاتهمدا القائمدة، ألّن التّنظديم 
يواجددد، الجددديش المصدددرّ،، وسيشدددكل إعدددالن الوتيدددة حددداجزاك لحمايدددة غدددّزة مدددن هجمدددات قدددد يقددددم عليهدددا 

 السيسي".
ف: "إّن تنظدديم الدولددة موجددود فددي غددّزة، وهددو يعمددل بسددرّية كبيددرة مددأ أسددلحة متطددّورة، وأشدد اص أضددا

ينتمون إلل مجموعات عسكرّية من الجماعات السلفّية الجهادية، وبعضهم عاد إلدل غدّزة بعدد اشدتراك، 
 بالقتال في سوريا".

هم مدن سدينا  إلدل عناصر من "حماس" أثندا  هدروب 3، عن اعتقال 12/11ولللع، كشفت مصر في 
غددّزة عبددر األنفدداق، وضددبطت فددي حددوزتهم قطددأ سددال  وأجهددزة اّتصدداتت وكمبيددوتراك محمددوتك يتضددّمن 

 مراسالت متبادلة بين عناصر "حماس" وتنظيم "داعش".
ونفل مسدؤول حمسداوّ،، فّضدل عددم الكشدف عدن اسدم،، فدي حدوار مدأ "المونيتدور" للدع، وقدال: "أّتهدم 

ود عناصر من تنظيم الدولة في غّزة، بهّند، يتعّمدد اإلسدا ة إلدل "حمداس"، من يسّرب معلومات عن وج
وزيددادة حصددار القطددا  المحاصددر أصددالك، واعتبددار  نددواة تضددّم  اليددا يحاربهددا العددالم كلّدد،،  صوصدداك أّن 
"حماس" ت تربطها عالقات بتنظيم الدولة، فعالقاتها فقط مأ الفصائل المسّلحة التي تحارب إسرائيل، 

 ن رط في معارع عسكرّية ضّد أنظمة عربّية".وت ت
، 24/1ولددللع، صددر   الددد مشددعل، وهددو رئدديس المكتددب السياسددّي لددد"حماس" فددي حددوار تلفزيددونّي فددي 

حددين سددئل عددن عالقددة "حمدداس" بتنظدديم الدولددة، قددائالك: حمدداس ت تحددارب  ددارج حدددود أراضدديها، وت 
جماعددة دينّيددة تتبّنددل العنددف، فهددي ضددّد قتددل تربطهددا عالقددة مددأ تنظدديم الدولددة. كمددا أّن حمدداس ليسددت 

 المدنّيين والصحافّيين، كما يقوم تنظيم الدولة.
، وهددو 2014وحصددل "المونيتددور" علددل إصدددار جديددد لمركددز أبحددا  المسددتقبل فددي غددّزة فددي نددوفمبر 

ة، المقّرب من "حمداس"، جدا  فيد،: "إّن تمدّدد تنظديم الدولدة يشدّكل  طدراك علدل تطدّور الظداهرة اإلسدالميّ 
ومعّول هدم يؤّ ر المشرو  اإلسالمّي، ويفاقم من العقبات التدي تواجد، اإلسدالمّيين، وقدد يشدهد تراجعداك 
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وتقليصدداك فددي سدديطرت، علددل بعدد  المندداطق، لكّندد، سيتوّسددأ فددي مندداطق أ ددر . وفددي شددكل عدداّم، فدد ّن 
 التّنظيم في طور النمّو".

 
 والية سيناء

ّن التحدددّرع الميددددانّي األّول بدددين " حدددين دعدددا أبدددو مصدددعب  4/11حمددداس" وتنظددديم الدولدددة جدددا  فدددي واق
المقدسي، وهو القيادّ، في التّنظيم، عبر بيان منسوب إلي،، عناصر  إلل استهداف شاحنات األسدلحة 
والصواري  التي تعبر من سينا  إلل غّزة، لتصل الفصائل الفلسطينّية، مّتهماك "حماس" بسدرقة السدال  

ة، مبّرراك دعوت، بدهّن هدل  الفصدائل غيدر مسدتهمنة علدل حيداة أهدالي غدّزة. وأّن المّتج، للجهادّيين في غزّ 
 مسلسل  يانتهم ودينهم للمسلمين ت ي فل علل أحد.

ولئن التزمت "حماس" الصمت إزا  هلا البيان، لكن صفحات الّتواصل اإلجتماعّي لكوادر مقّربة منها 
إعدالن "وتيدة سدينا "، بقدول أحدد الكدوادر الّناشدطة  تناولت موضو  اقتراب تنظديم الدولدة مدن غدّزة، بعدد

علل الد"فيسبوع": "إلا قّو، داعش في سدينا ، ف ّند، سديتوّج، لقتدال مدن ت يقّيمدون الددين فدي غدّزة"، ممدا 
 أثار نقاشاك حاّداك بين مؤّيد، التّنظيم ومعارضي،.

راق وسوريا، والحدرب التدي يشدّنها وتحظ "المونيتور" أّن المواجهات التي ي وضها تنظيم الدولة في الع
الّتحددالف الدددولّي عليدد،، أشدداعت تهييددداك نسددبّياك لدد، بددين أنصددار "حمدداس"، واّتضدد  للددع عبددر مناقشددات 

 شهدها الد"فيسبوع".
وقال مسدؤول سدابق فدي جهداز األمدن الوقدائّي فدي غدّزة لدد"المونيتور" مدن دون إعدالن اسدم،: "رغدم نفدي 

غّزة، لكّند، حاضدر فيهدا، وهدو فدي تزايدد عدددّ، واّتسدا  منداطقّي، مدأ  "حماس" لوجود تنظيم الدولة في
ترا دددي قبضدددة "حمددداس" علدددل القطدددا ، بعدددد  روجهدددا مدددن الحكومدددة، مّمدددا سددديؤّد، إلدددل اّتسدددا  رقعدددة 

 التّنظيم، الل، يستفيد من المناطق التي تعاني من فراغ السلطة".
أفدراد تنظديم الدولدة إلدل ال دارج، وسديلجهون  أضاف: "إّن إغالق األنفاق بين مصر وغّزة سيمنأ انتقال

 للعمل في غّزة، ألّن الّتضييق األمنّي الل، فرضت، "حماس" تالشل".
، أّن غددزة لددن 16/11ومددن جهتدد،، أّكددد  ليددل الحّيددة، وهددو عضددو المكتددب السياسددّي فددي "حمدداس" فددي 

 تعود إلل الفلتان األمنّي، و"حماس" لن تفّرط بهمن غّزة أبداك.
ونيتور" من مسؤول أمنّي فلسطينّي عند الحدود بين غّزة ومصدر، لدم يفصد  عدن اسدم،، "أّن وعلم "الم

هناع انتشاراك مكثّفداك لقدّوات األمدن لضدبط أّ، تحدّرع مدن غدّزة إلدل سدينا  وبدالعكس، مدأ تزايدد األحددا  
إلددل  األمنّيددة المتالحقددة فددي رفدد  المصددرّية والشددي  زويددد المصددرّية، و شددية مددن هددروب أحددد مددن هندداع

 قطا  غّزة".
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وأ يراك، ت يبدو أّن "حماس" سعيدة بما يحصل في سينا ،  صوصاك بعدد إعدالن "وتيدة سدينا " التّابعدة 
لتنظيم الدولة. ويرتبط عدم تعقيبها علل هلا الحد  بعدم بلورة موقف نهائّي من هلا التطّور، تسدّيما 

اورة، وتعتقدد أّن لردّزة مدا يكفدي مدن المشداكل أّنها تر  الحدروب التدي ي وضدها التّنظديم فدي الددول المجد
 التي ت تريد زيادتها من  الل تحّول القطا  إلل بؤرة جديدة لعملّيات التّنظيم.

Al-Monitor – 56/11/5618، وا ن ن 
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أنهدا مدن إبددا  اإلنسدان الفدرد ت الجماعدة. الفدرد لالنتفاضة الفلسدطينية الثالثدة فدرادة تفتدة. فرادتهدا فدي 
الفلسطيني هو الم طدط والمنفّدل والوسديلة. إند، مّتحدد الرايدة والوسديلة معداك علدل نحدوب غيدر مسدبوق. ت 
دور للجماعة قبل العمل الفدائي الل، يقوم ب، الفرد الفلسطيني وت  اللد،. دور الجماعدة، مدن قيداداتب 

هتي بعدد العمليدة الفدائيدة ت قبلهدا. دورهدا يتجلّدل فدي اتعتدراف واتحتضدان وتنظيمات وبيئدة شدعبية، يد
 واإلشادة، وقد تتطور اإلشادة إلل تظاهرات شعبية مؤيدة ومحّفزة.

القيادات الفلسطينية كما "اإلسرائيلية" تقّر بهل  الحقيقدة. قيدادة الجبهدة الشدعبية لتحريدر فلسدطين تبّندت، 
أبو الجمل كونهمدا ينتميدان إليهدا، ثدم تراجعدت واكتفدت بمباركدة العمليدة  في البد ، عملية غسان وعّد،

 البطولية، فعلت للع ألنها أدركت أن عمليتهما كانت بقرار فرد، منهما.
القيادة "اإلسرائيلية" أقّرت، هي األ ر ، بفردانية العملية، رئيس "الشاباع"  األمن العام ، يورام كوهين 

ل ارجيددة واألمددن فددي الكنيسددت: "إن منفددل، عمليددة الكندديس تحركددا مددن صددار  أعضددا  لجنددة الشددؤون ا
 دون أ،  لفية أمنية سابقة ولم ينسقا ما قاما ب، مأ أ، منظمة أو فصيل فلسطيني قبل الهجوم".

لياسر عرفات قول مهثور: "انتمي إلل شعب أكبر من قيادات،". ليس أدل علل صحة هل  المقولة مدن 
ن صددّعدت حكومددة نتنيدداهو ومسددتوطنوها اعتدددا اتهم علددل الحددرم القدسددي األحدددا  التددي تجددر، منددل أ

ووسعوا رقعة مستعمراتهم في القدس الشريف. للع أن جميأ العمليات الفدائية التي جرت ، من طعن 
ودهس وقتدل، إنمدا تّمدت بقدرار فدرد، مدن مناضدلين متدرعين بحدب الدوطن وبد رادة الكفدا  حتدل السدديم 

ليكونددوا كددللع ويفعلددوا مددا فعلددوا لددوت شددعورهم بددهن قامددات القيددادات، جميددأ  العظمددي. ومددا كددان هددؤت 
القيادات في الضفة الرربية، أدنل من قامة شعب الجبارين. ليس هلا حكماك نهائياك علل تلع القيادات، 
التددي يسددتحق بعضددها أسددباباك ت فيفيددة، بددل تفسددير لظدداهرة فردانيددة اتنتفاضددة اآل ددلة بالتعدداظم. ومهمددا 

من أمر، ت يضير القيادات أبداك أن يكون شعبها أكبر منها. أملندا أن تكدون هدل  الظداهرة الفريددة  يكن
 حافزاك لها لتنه  وتعمل وتتسامق لتالمس علو قامة شعبها.



 
 
 
 

           81ص                                     3860 العدد:    55/11/5618 السبت التاريخ:

إلل للع، تكشدف عمليدة جبدل المكّبدر الفدائيدة عدن ظداهرة أ در  تتندامل وتقدّ  مضداجأ قدادة العددو. 
من أن ترتد، موجة المقاومة المتجددة في الضفة سمة الحرب الدينيدة.  إنها ظاهرة ال وف المتصاعد

مدددردل ال دددوف معرفدددُة العددددو أن لجدددو   إلدددل اسدددتثارة المشددداعر الدينيدددة لتصدددعيد اتعتددددا  علدددل المسدددجد 
األقصدددل، ومضددداعفة عمليدددات تهويدددد القددددس الشدددرقية، واإلصدددرار علدددل تثبيدددت "يهوديدددة الدولدددة"، هدددي 

تثارة مشاعر العرب الوطنية والدينية ولجوئهم إلل أقصل درجات العنف الفدرد، األسباب المباشرة تس
 في الرد والدفا  عن النفس واألر .

 -لعل وزيرة العدل تسيبي ليفني هي األكثر ت وفاك مدن سديطرة الطدابأ الدديني علدل الصدرا  الفلسدطيني
 طدددورة هدددلا التحدددد، المتصددداعد. "اإلسدددرائيلي". سدددبقت جميدددأ المسدددؤولين "اإلسدددرائيليين" إلدددل التنبيددد، ل

ت ّوفت كثيدراك مدن إمكانيدة تحدّول الصدرا  مدأ الفلسدطينيين إلدل صدرا  مدأ اإلسدالم برمتد،. لهدلا السدبب 
دعددت إلددل تهجيددل عددر  مشددرو  قددانون "يهوديددة الدولددة" علددل الكنيسددت فددي محاولددةب لتنفدديس اتحتقددان 

 .1341المتزايد في صفوف فلسطينيي األراضي المحتلة عام 
ئيس "الشاباع" يورام كوهين شاطر ليفني م اوفها من اإلمعان في استفزاز مشاعر الفلسطينيين. قال ر 

ألعضدا  الكنيسدت إن األسدباب التدي تددفأ الفلسددطينيين إلدل تنفيدل العمليدات "اإلرهابيدة"  الفدائيدة، هددي 
ندددت  المواجهددة "قيددام يهددود بقتددل وحددرق الفتددل المقدسددي محمددد أبددو  ضددير مددا شددّكل دافعدداك أساسددياك ت

الكبددر  فددي القدددس الشددرقية فددي األشددهر األ يددرة، بددل هندداع ظدداهرة تتمثددل فددي أفددراد يسددعون إلددل تنفيددل 
عمليدددات عدائيدددة فدددي أعقددداب األحددددا  فدددي الحدددرم"  القدسدددي،. أضددداف أن "البعدددد الدددديني الدددل، يرتديددد، 

يار المقاومة الل، يتبنا  الصرا   طر جداك وقابل لالشتعال ألن، ينعكس علل الفلسطينيين وعلل أن  
 الشعب الفلسطيني عصّي علل اتحتوا ".

عملية جبل المكّبر زادت األزمة السياسية في "إسرائيل" تعقيداك. كانت ال الفات تتمحور حول قضيتي 
الميزانيدددة ومشدددرو  قدددانون "يهوديدددة الدولدددة"، لكدددن العمليدددة دفعدددت العامدددل األمندددي إلدددل واجهدددة الصدددرا  

. فالقلق علل األمن الش صدي بدات الهدّم الطداغي علدل مسدتو  القيدادات. كمدا علدل السياسي الدا لي
مستو  الجمهور. غير أن ردة فعل نتنياهو كانت مجرد هروب إلل األمام. فقد أمر بحشد المزيدد مدن 
رجددددال الشددددرطة فددددي القدددددس، ولمددددّ  إلددددل تسددددهيل معددددامالت التددددر يص ل"اإلسددددرائيليين" اليهددددود بحمددددل 

 ن "إجازة" بنا  المزيد من المساكن اتستيطانية في القدس.السال ، فضالك ع
 

 ال إلى أين من هنا؟
شددع فددي أن عمليددة جبددل المكّبددر هددزت "إسددرائيل"، وشددحنت الشددعب الفلسددطيني وقددوا  الحيددة بمعنويددات 
عالية وبطاقة متجددة للنضال والمقاومة والتضحية، وأطلقدت حمدالت تضدامن واسدعة فدي شدتل أنحدا  
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إن للدددع كلددد،، علدددل أهميتددد،، ت يكفدددي ألن  طدددورة التحدددد، "اإلسدددرائيلي" وقدددو  الهيمندددة  عدددالم العدددرب.
العالمية التي تدعم، بدال هدوادة وت حسداب تسدتوجب اسدتجابة أعلدل وأقدو  وأشدمل. لعدل المطلدوب هدو 
تعاون الجميأ، مدواطنين ومسدؤولين، قيدادات وقواعدد، فلسدطينيين وعربداك فدي الدوطن السدليب  صوصداك 

أرجدددا  عدددالم العدددرب واإلسدددالم عمومددداك مدددن أجدددل تدددهجيج اتعتدددرا  والمعارضدددة، والدددرف   وفدددي كدددل
واتنتفاضددددة، والكفددددا  والمقاومددددة ضددددد الكيددددان الصددددهيوني فددددي جميددددأ أنحددددا  فلسددددطين، وت سدددديما فددددي 

وفي أرجا  العالم قاطبدة. كدل للدع مدن أجدل إعدادة قضدية فلسدطين إلدل  1341األراضي المحتلة عام 
العدددرب والمسدددلمين مدددا يدددؤد،، بددددور ، إلدددل تفعيدددل القددددرات وتوظيفهدددا فدددي المقاومدددة،  صددددارة اهتمامدددات

وحرب التحرير تحقاك. بللع يبرهن الفلسطينيون األحيا . كما قو  المقاومة العربية، علل أن بمقدورنا 
مواجهددددة أعدددددا  األمددددة علددددل جبهتددددين: جبهددددة اإلرهدددداب التكفيددددر، الددددل، جددددر  إطالقدددد، إللهددددا  العددددرب 

 مين عن فلسطين، وجبهة العدو الصهيوني الطامأ بهر  العرب ومواردهم وثرواتهم. والمسل
التحدددد، كبيدددر و طدددر مدددا يسدددتدعي أن تكدددون اتسدددتجابة والمواجهدددة بمسدددتو  التحدددد،، بدددال هدددوادة وت 

 إبطا .
 55/11/5618، الخليج، ال ارقة
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 لياس سّحابإ
فدددي النضدددال « اتنتفاضدددة»عنددددما نبحددد  عدددن المعندددل الددددقيق لتعبيدددر  حيانددداأتكتفدددي لاكرتندددا الحديثدددة 
 1311، التدي نشدبت فدي العدام «األوللاتنتفاضة »ما اصطل  علل تسميت،  إللالفلسطيني، بالعودة 

 «.مؤتمر مدريد»سريان مفعول  إتالضفة الرربية، ولم يوقفها  أنحا في 
، هددو مرافددق فددي الحقيقددة للنضددال «الثددورة»بتعبيددر  ياندداأح، الددل، كددان ي ددتلط «اتنتفاضددة»لكددن تعبيددر 

الم طدددط  أبعدددادمدددن القدددرن العشدددرين، عنددددما بددددأت تتكشدددف شددديئا فشددديئا  األولالفلسدددطيني مندددل الربدددأ 
مرحلددة  إلددلاتسددتعمار، لتحويددل مرحلددة مددا سددمي باتنتددداب البريطدداني علددل فلسددطين،  -الصددهيوني 

 .إسرائيلالتهسيس الفعلي والعملي لدولة 
اتنتفاضدات الشدعبية  أوائدل، مدن 1323فدي العدام « ثدورة البدراق«وفي هلا المجال قد يكون ما سمي بد

مدددددن  األولالتددددي عرفهدددددا النضددددال الفلسدددددطيني، ثددددم تلتهدددددا انتفاضددددة عدددددز الدددددين القسدددددام فددددي النصدددددف 
ف ، ولدم تتوقد1363امتددت حتدل العدام  ألنهداالتدي سدميت الثدورة الكبدر ،  1363الثالثينيات، ثم ثورة 

 بتد ل الملوع والرؤسا  العرب، مأ بع  القادة السياسيين المحليين في فلسطين. إت
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لا كان من الصعب أن نطلق علدل اتنتفاضدة تعبيدرا علميداك موحدداك، يصدفها فدي حاتتهدا كلهدا، غيدر  واق
تكددددون المبددددادرة الشددددعبية الفلسددددطينية فددددي مقدمددددة  أنالموحددددد فددددي كددددل اتنتفاضددددات هددددو  األسدددداس أن

 أوللتماشددي معهددا  إمددامبددادرات تحقددة مددن القيددادات السياسددية المحليددة،  أحيانددا، وقددد يتبعهددا  األحدددا
 لوأدها.

من هنا، فان ما يحد  حاليا في الضفة الرربية، و صوصاك في مدينة القدس، يحمل مقدمات طبيعية 
مددن قددوة ومددن لمواجهتهددا بكددل مددا اوتيددت  إسددرائيلنصددف، بانتفاضددة شددعبية ثالثددة، تسددتعد  أنلمددا يمكددن 
 متعددة. أساليب
الظددروف الفلسددطينية والعربيددة، التددي تحدديط بمقدددمات هددل  اتنتفاضددة  إلددلالقينددا نظددرة سددريعة  إلالكننددا 

قدد تكدون  ف نهداتواصدل انطالقتهدا،  أنمدا قددر لهدا  إلاهل  اتنتفاضدة،  أنالثالثة، فسرعان ما نكتشف 
عديددة، أبرزهدا  ألسدبابوحتل اليدوم، وللدع  انتفاضة  اضها شعب فلسطين منل وتدة القضية أصعب
 اثنان:

علل غزة، قابل للتكرار في المستقبل  األ ير اإلسرائيليأ، حد  في س ونة العدوان  أنأوتك، ت يبدو 
ينجز مصالحة بين القيادات الفلسطينية في الضفة وغزة،  أنكان هلا العدوان لم يستطأ  ف لاالقريب. 
التدددي اسددتررقها العدددوان، فددان الحالددة الراهندددة لالنقسددام الحدداد بددين القيدددادات المعدددودة  األيدداممددن  أكثددر

 المنظور. أوالفلسطينية، تبدو غير قابلة أل، حل سعيد في المد  القريب 
صدددحي  أن المبددددادرة فددددي مقدددددمات اتنتفاضدددة هددددي حتددددل اآلن بهيددددد، اتوسددداط الشددددعبية، بعيددددداك عددددن 

وقدت، فتضدأ  أ،طة فدي المدوقعين قدادرة علدل التدد ل فدي السل أنحسابات قيادتي الضفة وغزة، غير 
 .اإلسرائيليةاتفاق شكلي ت معنل ل، مأ السلطة  أ،حداك لالنتفاضة، باسم 

واقأ فلسطيني شديد الهشاشة قابل أل، حداجز ينتصدب فجدهة فدي وجد، انطدالق مقددمات  أمامنحن إلاك 
ما يبعد  علدل ال دوف فدي هدلا المجدال هدو ان غاياتها الوطنية المنشودة. واشد  إللاتنتفاضة الثالثة 

كلتا السلطتين الفلسطينيتين المتنازعتين، ت تقدر مد  اتنعكاس السلبي لهلا اتنقسام علدل معنويدات 
 القو  الشعبية، في كل من الضفة الرربية وغزة.

ما قيدتد، أما السبب الرئيسي الثاني، فيتصل بعدم بروز مالم  تريير علل دور مصر اتستراتيجي، ك
 األنظمدددة أنوافدددد  مدددا فدددي الريددداب المسدددتطيل لهدددلا الددددور، «. اتفاقيدددة كامدددب دافيدددد»ومدددا زالدددت تقيدددد  

كلهددا فددي  وأعددلارهاالعربيددة بمجموعهددا بددين المحدديط وال لدديج، كمددن أعطددل لنفسدد، فرصددة وجددد مبرراتهددا 
بدات العديدد مدن  واتهدم  مصدر، عدن السداحة اتسدتراتيجية للصدرا ، حتدل األكبرغياب القطر العربي 

 ، في حالة موازية تماما لحالة توقيأ المعاهدة.إسرائيلالتي لم توقأ معاهدات سالم مأ  األنظمة
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احتمدال اتسدتيال   إلدل اإلسدرائيليإن البرودة الرسمية والشعبية العربية التي قوبل بها وصول العددوان 
العوامدل السدلبية التدي تحديط  أفدد  إلدلتتحدول  أنتمهيدا لهدم،، ي شدل  األقصلالفعلي علل المسجد 

التراجدأ. احتمداتت تطدور اتنتفاضدة  إلدل اآلنحتدل  إسدرائيلبمقدمات اتنتفاضة الثالثة، التدي دفعدت 
جهاضها إحباطهاليست قليلة، لكن احتماتت  احتمدال وتدة  أمدام أنندا. لدللع ندر  أيضداليست قليلدة  واق
ل الشدددعب الفلسدددطيني، مندددل مطلدددأ القدددرن ظدددروف واجههدددا نضدددا أصدددعبانتفاضدددة ثالثدددة، لكدددن وسدددط 

 العشرين حتل اليوم.

 55/11/5618، السفير، بيروت

 

 عملية القدس.. قراءة في األبعاد .50
 عبد الستار قاسم
العمليدة الجريئدة التدي قدام بهدا فلسدطينيان فدي كنديس يهدود، بمديندة القددس تركدت آثدارا كبيدرة سددتتفاعل 

من الزمن. ومن الواض  أن هل  العملية تهتي في سياق مدن مقتضياتها علل الساحة الفلسطينية لفترة 
اتعتددددا ات الصدددهيونية علدددل القددددس والمسدددجد األقصدددل، وفدددي اليدددوم الدددل، تدددال شدددنق سدددائق الحافلدددة 

 الصهيونية الفلسطيني من قبل مستوطنين يهود.
 

 حول العملية
تمت في كنيس يهدود،، فدي  حملت هل  العملية رمزية مكانية ربما كان المنفلان يقصدانها، وهي أنها

رسالة واضحة إلل المستوطنين والمتطرفين من كافة األصناف واأللوان بهن اتعتدا  علل المقدسدات 
العربية سيؤد، إلل مهاجمة الكنس واألماكن المقدسة اليهودية. الفلسطينيون ت يعتدون علل مقدسات 

 لكل اللين يعتدون علل مقدساتهم. األديان األ ر ، لكنهم مستعدون أن ينقلوا الرسالة بوضو 
العملية كانت أيضا واضحة مدن ناحيدة الجدرأة واإلقددام، وقدد جدا ت ضدمن عددد مدن العمليدات الجريئدة 
قام بها الفلسطينيون في اآلونة األ يرة ضد اإلسرائيليين و اصدة فدي مديندة القددس، لكدن هدل  العمليدة 

دائيددة. تناقلددت وسددائل اإلعددالم أن الفلسددطينيين كانددت األكثددر جددرأة ألنهددا تمددت ضددد جمهددور وبهسددلحة ب
اسددت دما مسدسددا آليددا، لكددن السددال  األهددم كددان السددال  األبددي  المتمثددل بالسددكاكين والبلطددات. لقددد 

 كانت عملية شجاعة، وتمت فجهة وبدون سابق إنلار.
نمددا لددم تكددن هددل  ضددمن منطددق اإلرهدداب وفددق مددا يقولدد، األميركيددون واإلسددرائيليون وأعددوانهم العددرب ، واق

نقال الشعب الفلسطيني.  كانت من منطلق الدفا  عن اللات، واق
لقددد تعددر  الشددعب الفلسددطيني فددي اآلونددة األ يددرة ب اصددة فددي القدددس إلددل اعتدددا ات مكثفددة وبطريقددة 
استهترت ب،، وأ ل المستوطنون يصدولون ويجولدون فدي القددس والمقدسدات علدل هدواهم وكدهن الشدعب 
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قددددوا بالندددداس اإلهانددددات واإللتل، وحرمددددوهم مددددن التجددددول بحريددددة علددددل الفلسددددطيني غيددددر موجددددود، وألح
 الطرقات الرئيسية التي تربط بين المدن والقر  في الضفة الرربية.

لقددددد تعددددر  الشددددعب الفلسددددطيني فددددي اآلونددددة األ يددددرة إلددددل أسددددوأ حدددداتت اإلهانددددة واإللتل مددددن قبددددل 
ي العدددددوان علددددل غددددزة. فدددد لا كددددان الصددددهاينة، فضددددال عددددن أعددددداد الفلسددددطينيين الددددلين قضددددوا مددددؤ را فدددد

دفاعدددا عدددن  -وفدددق أغلدددب الفلسدددطينيين-الفلسدددطينيون يقومدددون بهعمدددال ضدددد اإلسدددرائيليين اآلن، فدددللع 
الشدددعب الفلسدددطيني وثدددهرا لكرامدددة الشدددعب ورد اعتبدددار لشدددهن، واحترامددد،، وهدددو مدددا يفسدددر فرحدددة الشدددار  

 الفلسطيني بهل  العملية، ونشوت، وشعور  بالقوة.
مليددددة فددددي النفددددوس الفلسددددطينية القددددوة واتعتددددزاز، وقدددددمت لهددددم طاقددددة كبيددددرة ورفعددددت مددددن لقددددد بثددددت الع

نمددا يصددفهم الشددار   معنويداتهم. هددؤت  الشددباب الددلين هبددوا ضددد اإلسددرائيليين ليسددوا قتلددة أو مجددرمين، واق
الفلسددطيني بددهنهم مناضددلون مددن أجددل الحريددة، وهددم يددرون أن علددل الشددعب الفلسددطيني أن يدددافأ عددن 

 لو تعاون العرب وبع  الفلسطينيين مأ اإلسرائيليين. نفس، حتل
ت حاجة للفلسطينيين في أن يشهدوا أحدداثا مؤلمدة باسدتمرار وبصدورة يوميدة كدي يثدهروا ألنفسدهم، ألن 
اتسدتفزاز مسددتمر وقددائم بسددبب وجدود اتحددتالل الددل، يشددكل أكبددر مبدرر أمددامهم ليدددافعوا عددن أنفسددهم. 

لا كان من سبب ألعمال العن  ف التي تتواصل في فلسطين ف ن، اتحتالل اإلسرائيلي.واق
اتحتالل يحمدل فدي دا لد، نفيد،، وغبدي مدن يظدن أن اتحدتالل سيسدتمر بددون مقاومدة مدن قبدل الدلين 
يقددأ علدديهم اتحددتالل. فدد لا كددان لدولددة أو جهددة أن تلددوم، فدد ن عليهددا أن تلددوم اتحددتالل وتقددف ضددد ، 

 رار أن يحل في المنطقة العربية اإلسالمية والعالم.وتعمل علل إزالت، إلا أرادت لالستق
وهنددا يسددتوقفني تعليددق وزيددر ال ارجيددة األميركددي الددل، قددال بددهن عمليددة القدددس ت تمددت إلددل اإلنسددانية 
بصلة، لكن لم يلكر إن كان اتحتالل يمت أيضا إلل اإلنسانية بصلة أم ت. وقول، هدلا يؤكدد المؤكدد 

ما تتحد  في القضية الفلسطينية بسبب انحيازها المطلق إلل إسدرائيل، وهو أن أميركا تنطق كفرا عند
كما.  والل، يجعلها طرفا في الصرا  ت حل

وهنا أيضا ت بد من اإلشارة إلل أن تعليق رئيس السلطة الفلسطينية علل العملية لم ي تلف كثيرا عن 
مدن رئديس السدلطة تعليقدا، لكند،  تعليق الوزير األميركي، فهدو أيضدا أدان العمليدة. لدم يطلدب فلسدطيني

تطددو  كمددا يتطددو  عددادة بعبددارات تحمددل الكثيددر مددن الرددبن للشددعب الفلسددطيني. كددان ب مكاندد، أن يحّمددل 
بقا  اتحتالل مسؤولية استمرار العمليات، دون أن يحاول التهثير سلبا علل شعور الفلسطينيين بالقوة 

 التي تبلورت في النفوس عقب العملية.
 

 ة والتوتيربين التهدئ
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هندداع دعددوات للفلسددطينيين بضددرورة الحددرص علددل التهدئددة فددي المنطقددة، وهددي دعددوات غيددر منطقيددة 
ألنها تتناسل وجود اتحتالل. من يريد تهدئة علي، أن يقف بحزم ضد اتحتالل، ألن اتحدتالل نفسد، 
ت عامدددل عددددم اسدددتقرار وعامدددل عندددف وحدددروب. ثدددم أيدددن المنطدددق فدددي الطلدددب مدددن أنددداس يعيشدددون تحددد

 اتحتالل أن يهدؤواق 
إلا كان هناع منطق إنساني وحدرص علدل حقدوق اإلنسدان فد ن علدل الددول أن تقددم كدل الددعم للدلين 
يقعددون تحددت اتحددتالل مددن أجددل الددت لص مددن العدددو الراشددم، حيدد  ت يوجددد فددي التدداري  مهادنددة مددأ 

قدداموس السياسددي مصددطل  اتحددتالل أو تهدئددة، ويبدددو أن الحالددة الفلسددطينية هددي التددي أد لددت إلددل ال
 التهدئة مأ اتحتالل.

هلا ت يعني أن علدل الدواقعين تحدت اتحدتالل أن يسدتمروا فدي  دو  المعدارع، لكند، يعندي أنهدم هدم 
من يقّيمون األوضا  ويقررون في النهايدة إن كاندت قددراتهم تسدم  لهدم بمواجهدة اتحدتالل أم ت. أمدا 

لا كدان للشدعب أن يتعدايش مددأ الددعوة إلدل التهدئدة فتعندي الهدددو  تحدت ات حدتالل أو التعدايش معدد،، واق
 اتحتالل ف ن األ ير لن يجد نفس، مضطرا للرحيل أو اتعتراف بحقوق الشعب الل، يحتل،.

اليدددددوم هنددددداع عدددددرب عمومدددددا، وفلسدددددطينيون  صوصدددددا، يطدددددالبون الشدددددعب الفلسدددددطيني بالتعدددددايش مدددددأ 
ات السدددابقة احدددتالت بدددال تكددداليف، وكدددان نافعدددا اتحدددتالل، ولدددلا كدددان اتحدددتالل اإلسدددرائيلي عبدددر السدددنو 

 ومفيدا ل سرائيليين علل حساب الفلسطينيين.
مددن مسددؤولية الشددعب الواقددأ تحددت اتحددتالل أن يحددرص دائمددا علددل تددوتير األوضددا  لكددي يحددول دون 

ت لص استقرار الدولة المحتلة واستقرار الددول الداعمدة لهدا، فد لا شدعر العدالم باتسدتقرار فلدن يتحدرع للد
من المشكلة، ولهلا شهدت حاتت الهدو  علل الساحة الفلسطينية استهتارا دوليا بالقضية الفلسطينية، 
وأكبر دليل علل للع هو استهتار أميركا والدول األوروبية بالقضية الفلسطينية مندل قيدام السدلطة التدي 

 أ لت تحرس األمن اإلسرائيلي.
جبدار علل الشعب الواقأ تحت اتحتالل أن يوت ر األوضا  باستمرار إلا رغب في لفت نظدر العدالم واق

الدول المعنية علل البح  عن حلدول مرضدية. فدالتوتير يشدد انتبدا  العدالم، وتحسدب لد، الددول حسدابا، 
 وللع من أجل استقرار مصالحها، وحتل ت يلحق بهل  المصال  أل .

والهددو  وضدبط الدنفس ومدا شدابهها،  القاموس السياسي الفلسطيني تلو  بدالكثير مدن عبدارات المنطدق
واإلسدددددرائيليون يصدددددادرون األراضدددددي ويقيمدددددون المسدددددتوطنات، وت يت دددددل أحدددددد إجدددددرا ات ضددددددهم، أمدددددا 

 الفلسطيني فعلي، أن يحفظ لسان، إلا أراد أن يحصل علل بع  فتات المال من الدول المانحة.
ا إلددل ملعبدد،، فاتسددتكانة يجددب أن يكددون الضددعيف مدداهرا فددي صددناعة األزمددات لكددي يجددر العددالم جددر 
 والت الل يضران وت ينفعان، وللفلسطينيين تجارب مريرة في هلا المجال.
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حاول قادة فلسطين لعب دور الضعيف الل، ت حول ل، وت قوة، وكانت النتيجة فر  أمر واقأ علل 
األزمدات فدن،  الفلسطينيين أسوأ بكثير مما كانت علي، األمور قبدل قيدام السدلطة الفلسدطينية. وصدناعة

 ومن شهنها أن تساعد في حشر العالم في زاوية ت يستطيأ معها تجاهل الحقوق المستحقة للضعفا .
 

 البعد اإلستراتيجي للعملية
تعتبر إسرائيل عمليدات عسدكرية مدن هدلا القبيدل مدن أ طدر العمليدات وأقسداها، وللدع لصدعوبة كشدفها 

جهاضها.   وتتبعها واق
لعمليددات فددي دوائددر مرلقددة تمامددا، وكددللع التنفيددل. وفددي أغلددب األحيددان يددتم ويددتم الت طدديط لمثددل هددل  ا

الت طيط بين الش ص ونفس، دون مشاركة أحد، وهلا يجعدل مدن األمدر سدرا مطلقدا ت ينفدل إليد، أحدد. 
قرارات الت طيط والتنفيل في مثل هل  العملية محصنة تماما من الناحية األمنية، وت توجد فرصة أمام 

 ألمنية تكتشافها وتتبعها إت إلا تطورت التقنية بصورة تد ل بين المر  ونفس،.األجهزة ا
ولهلا تتم هل  العمليات فجهة وتفاج  أجهزة األمن كما تفاج  اإلنسان العاد،. من ي طط لعملية من 
هلا القبيل ت يتصل بهحد، وت ينسدق مدأ أحدد، بدل وت يتلقدل أوامدر مدن أحدد. كمدا ت يسدتعمل الهداتف 
أو أ، وسددديلة اتصددداتت أ دددر ، وعليددد، ت يمكدددن ألجهدددزة األمدددن أن تمسدددع بطدددرف  ددديط تبندددي عليددد، 

حباط العمل.  بطريقة تؤد، إلل اكتشاف السر واق
ولهددلا تجددد إسددرائيل فددي هددل  العمليددات مددا يهدددد اسددتقراراها ويهدددد معنويددات شددعبها، إنهددا تقددف عدداجزة 

 ، قد يفاقم األمور بالمزيد إن نفل.تماما أمامها وت تملع سو  الوعيد والتهديد الل
لا كان لها أن ترفدأ مسدتو  اإلجدرا ات  تدرع إسرائيل أن عمليات من هلا القبيل تعبر عن رد فعل، واق
القمعيددة ضددد الشددعب الفلسددطيني فدد ن آثددار للددع سددترتد علددل اإلسددرائيليين، أ، أن إسددرائيل فددي ورطددة 

ويدات اإلسدرائيليين، ومدن شدهنها أن تعدزز قناعدة كيفما فكرت وعملت، فلهل  العمليات مدردود علدل معن
 تبلورت لد  اإلسرائيليين بهن إسرائيل آ ر مكان آمن بالنسبة لليهود.

لقد صورت إسرائيل نفسدها دائمدا أنهدا واحدة األمدن التدي يجدد فيهدا اليهدود أمدنهم وراحدتهم واسدتر ا هم، 
بهن إسرائيل آ ر بقعة في األر  يمكدن لكن توالي الحروب وعمليات المقاومة أ ل يقنأ اإلسرائيليين 

أن تدددوفر األمدددن ل سدددرائيليين. ولهدددلا نجدددد أن العديدددد مدددن اإلسدددرائيليين أ دددلوا يفكدددرون بالرحيدددل عدددن 
قد رحلوا فعال. ف لا استمرت أعمدال المقاومدة هدل ،  -و اصة من الميسورين ماديا-فلسطين، وبعضم 

 أ بهم  ارج فلسطين.ف ن الرو  المعنوية ل سرائيليين ستضمحل، وستدف
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والنتيجدة أن مددن يلعدب دور الضددعيف  اسدر أبدددا، وت ينددال حقوقد، إت مددن أصدّر علددل بندا  قددوة يدددافأ 
 بها عن نفس،.

 51/11/5618، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ننتظر؟ الذيهذا قدرنا  .52

 يوفال ديسكن
الصديرة لدللع هدي الددمج  ايضا في هل  اتيدام الصدعبة أندا اعتقدد أند، يمكدن تقليدل التددهور بدل ووقفد،.

بين التصميم األمني مأ المبادرة والجرأة السياسية. المشكلة الوحيدة أن هدل  مزايدا ليسدت موجدودة لدد  
والحدروب، أندا  واألعمدالالحكومة الحالية. وك ريج اتنتفاضتين، وعددد غيدر محددود مدن المواجهدات، 

مزيد من القوة، كما يقول لنا رؤسا  اليمين، قد أقول أن الطريقة التي تعتبر أن الحل هو فقط بالقوة وال
 فشلت منل زمن.

لددللع، مددا يحددد  اليددوم فددي القدددس هددو بروفددة للواقددأ الددل، سدديواجهنا الا تحققددت  طددة الدولددة  إضددافة
 والل، يقودنا اليها باستمرار.« للبيت اليهود،»ثنائية القومية الرريبة 

ج بددين التطددرف اليمينددي وبددين غيدداب ال بددرة فددي الوضددأ الحددالي يعلمنددا إلددل أ، حددد مددن ال طددر الدددم
األمنية والشرق أوسطية لزعمائ،، وكيف أن، قد يه لنا إلل ورطة  طيدرة ت نسدتطيأ أن ن درج  األمور
 منها.

من أجل معالجة التصعيد ال طير يجب أن نفهم حقيقة ما يحد  علل اتر ، بدون أن نلقي بداللوم 
 علي،. بدون هلا الفهم ت أمل بان ننج .اللوم  ب لقا علل من نرتا  سياسيا 

اتنتفاضة ليست مصير. الحدي  هنا عن مزاج السكان  من الضرور، جدا فهم أسدباب،، اتمدر الدل، 
والعمليدات ال ارجدة عدن السديطرة، التحدد، الكبيدر هدو أن نفهدم كيدف نوقدف  األحددا يولد تسلسل من 
 هلا التسلسل.

، وفصلت فيها توصياتي حول طدرق مندأ «تن اتنفجار الكبيرلنمنأ ا»قبل سنة نشرت مقالة طالبت 
األمنيددة منددل للددع الحددين وحتددل اليددوم، يشددير وكمددا كددان  األحدددا الشددديد فددان تسلسددل  وألسددفيللددع. 

متوقعا، إلل التصعيد ال طير: تنقيط ت ينتهي من العمليدات الدل، وصدل لقمتد، ب طدف وقتدل الشدبان 
يفدددرا ، رحمهدددم  ، القتدددل الشدددنيأ للشددداب الفلسدددطيني محمدددد ابدددو  جلعددداد شددداعر، نفتدددالي فرانكدددل وايدددال

 ضير، موجة التحري  العنصرية التي نشهدها، التصعيد الل، انجررنا اليد، أمدام حمداس فدي قطدا  
مدأ اكثدر مدن سدبعين قتيدل مدن « الجدرف الصدامد»غزة، الل، أد  إلل  مسدين يدوم حدرب فدي عمليدة 

لتدي تدزداد اشدتعات مدأ موجدة عمليدات الجرافدات، الددهس، اطدالق افضل ابنا نا، مأ انتفاضة القددس ا
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النار، البلطات والسكاكين المرافقة لها، وكان الرقم القياسي اتضافي بمقتل المصلين فدي الكنديس فدي 
حي هدار ندوف اثندا  صدالة الصدب . هدل  التطدورات ال طيدرة تسدم  لندا فهدم اتتجدا  الدل، نسدير اليد،، 

« النظددر للمسددتقبل»حدددا  كليددا عددن السدديطرة. التصددعيد فددي القدددس يمكننددا مددن وقبددل أن ت ددرج هددل  ات
الددل، نقدداد اليدد، مددن قبددل اليمددين: دولددة ثنائيددة القوميددة بسددكان م تلطددين، بدددون حدددود، حيدد  تسددتمر 

 المشاكل اتساسية للصرا  بدون أن تحل.
 

 يأس، احبا  وانتقام
الفلسدطيني. الهددو  النسدبي أحياندا  – إلسدرائيلياالقدس الشرقية هي م تبر تتركز في، مشاكل الصدرا  

في القدس مرتبط بمجموعة ضعيفة من الكواب  والتوازنات، وتحتاج إلدل سياسدة حكيمدة وحدلرة. ولكدن 
في ظل غياب الفوائد السياسية، وضعف السلطة  سوا  البلدية أو السياسية،، فهل  التوازنات والكواب  

مددن الطددرفين بددالتجول مددأ كبريددت فددي « محبددي اشددعال النددار»تتفكددع بسددرعة، وبالددلات عندددما نعطددي 
 الحرم. –المكان اتكثر امتال ك بالوقود في الشرق اتوسط 

عنددما ندددرس اتسدباب اتساسددية للوضددأ فدي القدددس الشدرقية، فمددن الواضدد  اند، يوجددد فيهدا واقددأ غيددر 
ن بهزمدددة اقتصدددادية ممكدددن للسدددكان الفلسدددطينيين  الجدددز  اتكبدددر مدددنهم مدددن اصدددل  ليلدددي،، وموجدددودو 

صددعبة، يعيشددون باكتظدداظ سددكني فددي جددز  مددن المندداطق، ومهملددون منددل سددنوات مددن الناحيددة البلديددة. 
عندما نضيف لللع جدار الفصل الل، يقطأ القدس إلل عدة منداطق، وت يوجدد  لفهدا سدلطة للقدانون 

تقدددم  –الجدانبين  حيد  يعديش أصدحاب الهويدات الزرقدا  الفلسددطينيين واتسدرائيليين بشدكل م دتلط مدن
 لنا القدس برميل وقود ومن أجل اشعال، لسنا بحاجة تكثر من عدة شرارات بقوة ومنسوب مالئمين.

القا  الحجارة، اتحتكاع في الحرم، عمليدات الددهس واطدالق الندار التدي تحدد  فدي القددس يوميدا مندل 
 ة المشاكل اتساسية.أشهر طويلة، تعطي فرصة لكي نفهم إلل اين وجهتنا الا لم يتم معالج

لسددنا بحاجددة إلددل  بددرا  مددن أجددل فهددم أن مميددزات اتعمددال فددي القدددس الشددرقية بمددا فددي للددع عمليددات 
الجرافات والدهس، مصدرها ليس المنظمدات اإلرهابيدة ولديس أوامدر مدن ابدو مدازن، كمدا يبيعندا رؤسدا  

 اتحزاب اليمينية، للجمهور الل، ت تعرف غالبيت، الحقائق الصحيحة.
صددحي  أن ابددو مددازن ا طدده برسددالة التعزيددة التددي أرسددلها لعائلددة معتددز الددل، حدداول قتددل يهددودا غليددع، 
ولكدددن اتجهدددزة األمنيدددة فدددي اسدددرائيل تعدددرف جيددددا انددد، ومعددد، قيدددادة السدددلطة الفلسدددطينية لددديس فقدددط ت 
ب يشجعون اإلرهداب وات دالل بالنظدام، وانمدا ايضدا يعملدون طدوال الوقدت وبشدكل مصدمم ضدد اإلرهدا
 في المناطق الموجودة تحت سيطرتهم األمنية، ويحاولون استيعاب المظاهرات وات الل بالنظام.
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اتحدددا  والعمليددات فددي القدددس تشددير أوت وقبددل كددل شددي ، تجددوا  اليددهس، اتحبدداط واتنتقددام، علددل 
أمدل واند، ت   لفية الشعور الجماهير، ات ل باتزدياد في أوساط الفلسطينيين المقدسديين اند، ت يوجدد

في هلا الوضأ من الصعب علل اسرائيل أن تعيد الرد  من جديدد تن الدرد  يعمدل  يوجد ما ن سر .
 فقط أن كان للطرف الثاني ما ي سر .

مددن تجربتددي الش صددية أسددتطيأ القددول أن اتنتفاضددة الثانيددة انتهددت فقددط عندددما اظهرنددا التصددميم مددن 
يهدددودا والسدددامرة. البندددل التحتيدددة لالرهددداب الددددمو، تدددم جهدددة وعرفندددا كيدددف ن لدددق اتمدددل مدددن جديدددد فدددي 

تصفيتها واعتقالها وعملنا في حين، من أجدل ت فيدف الضدرط علدل السدكان، العدودة المتدرجدة للسديطرة 
مطلددوب مددن  300، حيدد   ددرج «اتفاقيددة المطلددوبين»مددن قبددل السددلطة، وبادرنددا إلددل  Aعلددل مندداطق 

 دائرة اإلرهاب وهدأت الساحة.
الحالية أن كل حاجز أو اشاعة أو كل تحري ، فلسدطيني أو اسدرائيلي، هدي صدب زيدت في اتجوا  

علل النار. وجود أجوا  كهل  يجب أن يقلقنا اكثر من هل  العملية أو تلع، مهما كاندت صدعبة، نظدرا 
 تن الطاقة الكهمنة فيها للتصعيد أ طر بكثير.

 
 لنخفف اللهب

التكتيكددي واتسددتراتيجي.  –ل علددل مسددتويين م تلفددين فددي الوضددأ الددل، نشدده فددي القدددس مطلددوب العمدد
المسدددتو  التكتيكدددي الفدددور، يتطلدددب تحييدددد فدددور، لكدددل م دددرب مسدددل  بسدددال  ندددار، أو سدددال  ابدددي ، 

مددن أجددل فددر  النظددام  –باتسددتناد إلددل المعلومددات الدقيقددة  –اسددت دام القددوة مددن قبددل الشددرطة بتعقددل 
الهددا فددورا، ومددأ للددع أوامددر قاطعددة للشددرطة بعدددم التسددبب بالنظددام واعتق اإل دداللالعددام، وتحديددد قيددادة 

باصدابات عنددد تفريددق المظدداهرات، وبالددلات فدي الحددرم. لقددد ثبددت أكثددر مدن مددرة أن مددا يددؤجج اتحدددا  
 هو سفع دما  المتظاهرين.

علل المسدتو  اتسدتراتيجي يجدب فدت  حدوار ومعالجدة المشداكل اتساسدية. والسدؤال الدل، يطدر  نفسد، 
  في القدس الشرقيةق صحي  أن، ت توجد قيادة مركزية واحدة وواضحة، لللع فال  يار مأ من نتحد

سددو  محاولددة بندددا  قنددوات حددوار مدددأ القيددادة المحليددة، ومدددأ زعمددا  فددت  المحليدددين فددي منطقددة القددددس 
 وبددالطبأ مددأ قيددادة السددلطة فددي رام  . للقيددادة المحليددة علينددا أن نقتددر  مجموعددة مددن اتمتيددازات تقددوم
البلديددة وبالتنسدديق مددأ الحكومددة ببلورتهددا، مددن أجددل ت فيددف حدددة اتشددتعال واعددادة النظددام إلددل مددا كددان 
عليددد،. لدددد  السدددلطات كافدددة اتدوات لتحقيدددق هدددل  ال طدددوات، وسدددبق أن اسدددت دمتها مدددرات كثيدددرة فدددي 

 السابق. مطلوب فقط توجيهات لتنفيل وترطية اتمر بالكامل من المستو  السياسي.



 
 
 
 

           21ص                                     3860 العدد:    55/11/5618 السبت التاريخ:

تلكر أن العنصر الديني في الصرا  هو المحفز اتقو  لتصعيد اتحدا  فدي القددس، وهدو يجب أن ن
يوحد فورا السكان الفلسطينيين، ويستنفر الدول العربية ويوقظ العالم اإلسالمي كل،. د دول المتطدرفين 

 الدينيين من الطرفين للصورة يضمن التصعيد الفور، تقريبا.
علدددل حقوقندددا فدددي القددددس واتمددداكن المقدسدددة لليهدددود. ولكدددن نحدددن  ت  دددالف أنندددا بحاجدددة إلدددل الحفددداظ

ملددزمين بددتفهم الحساسددية الكهمنددة فددي القدددس عمومددا والحددرم علددل وجدد، ال صددوص. آن اتوان لنظهددر 
التصدددميم علدددل المسدددتو  المهندددي فدددي الشدددرطة والشددداباع، باتضدددافة إلدددل النيابدددة العامدددة وبترطيدددة مدددن 

ر مددن مدددرة فددي السددابقة، مدددن أجددل ابعددداد المحرضددين اإلسدددالميين المسددتو  السياسددي، وكمدددا فعلنددا أكثددد
بمددا فددي للددع اعضددا  كنيسددت مددن اليمددين الددلين يسددترلون  –المتطددرفين والمسددتفزين اليهددود القددوميين 

 عن الحرم. –الحرم لحاجات سياسية 
  طر التدهور األمني يعطي صالحيات لقائد المنطقة في الشرطة بعددم الموافقدة علدل لهداب اعضدا 

 كنيست للحرم تعتبارات أمنية وجماهيرية.
ان العالج الحقيقي للوضأ يلزمنا بالتوصل إلل حل جلور الصرا . ومن اجل للع نحن بحاجة لقيادة 
اسرائيلية قوية لتحريدع العمليدة السياسدية اتقليميدة مدأ دول عربيدة معتدلدة، وفدي اطدار للدع نقدوم بحدل 

قيادتنددا، وعلددل رأسددها رئدديس الحكومددة، تتفددوق بعمددل عكددس اتسددرائيلي. ولكددن  –الصددرا  الفلسددطيني 
معظددم تعهددداتها: قويددة بوجدد، حمدداس وتجددر، معهددا مفاوضددات، تحددل مشددكلة السددكن بطريقددة تزيددد مددن 
المشددكلة، تعدددالج غدددال  المعيشدددة وغدددال  المعيشدددة بازديددداد. مدددن الواضددد  أن سدددجل كهدددلا ت يجعلندددا أن 

 نتوقأ مبادرة سياسية حقيقية.
 

 يوجد  ريك
نتفاضدددة القددددس هدددي فرصدددة ندددادرة لفهدددم واقدددأ الدولدددة ثنائيدددة القوميدددة التدددي تبندددل رغدددم أنفندددا فدددي يهدددودا ا

بددين البحددر والنهددر. سددتكون هددل  الدولددة شددبيهة بددالنمولج المصددرر فددي شددرق القدددس:  –والسددامرة، بددل 
فلسطيني، غيداب حددود أو وجدود حددود غيدر منطقيدة، تمييدز صدعب ضدد  –ا تالط سكاني اسرائيلي 

لسكان الفلسطينيين، فجوات اقتصادية بين السكان وعدم حل المشاكل اتساسية للصرا  التي ستؤد، ا
 إلل مواجهات آ لة بالتصاعد، وضروطات آ لة بالتصاعد من قبل المجتمأ الدولي.

الظاهر أن أولويات رؤسا  احزاب اليمين ستدفأ إلل اتنت ابات في السنة القريبدة وهدم مهتمدون أكثدر 
ت ابددات بدددت مددن تهدئددة ال ددواطر واعددادة الهدددو  لسددابق عهددد . اتمددر يجددد تعبيددر  بالتنددافس بددين باتن

رؤسددا  اتحددزاب بدداطالق الشددعارات القوميددة واسددتعرا  العضددالت وتركيددز النددار اتعالميددة والدعائيددة 
 علل أبو مازن. أنا أعرف جيدا غسل الدماغ اليومي الل، يدعي أن ابو مازن ليس شريكا.
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يعرف ابو مازن عن قرب وعلل مدار سنوات، وأكثدر بكثيدر مدن السياسديين الدلين يطلقدون هدل   وكمن
الشعارات، أستطيأ القول أن لدي، نواقص ليست قليلدة، ولكند، ت زال الدزعيم العربدي الوحيدد الدل، تجدرأ 
ا وصدددر  علندددا ضدددد اإلرهددداب فدددي قمدددة اتنتفاضدددة الثانيدددة. حتدددل عنددددما كدددان الشدددار  الفلسدددطيني مؤيدددد

 «.الجرف الصامد»لالرهاب وايضا عندما تم  طف الشبان الثالثة وبداية التدهور لعملية 
ابو مازن وعلل العكس مدن عرفدات، يفهدم جيددا أن اإلرهداب يضدر بالمسدهلة الفلسدطينية، لدللع يعطدي 
توجيهدددات لالجهدددزة األمنيدددة للعمدددل ضدددد اإلرهددداب بطريقدددة ت تقبدددل تفسددديرين. كمدددن كدددان هنددداع معظدددم 

وحتل اليوم هو  2001ن استطيأ القول أن مستو  التنسيق األمني بيننا وبين السلطة منل نهاية السني
، وهددددلا بفضددددل السياسددددة الواضددددحة تبددددو مددددازن ورؤسددددا  الحكومددددات أوسددددلومنددددل اتفاقيددددات  األفضددددل

فتحنا قنوات حدوار مدأ الفلسدطينيين وعرفندا كيدف ن فدف عندد الحاجدة  ألنناالفلسطينية. وقد حد  هلا 
 البنا باتلتزام الكامل بما يتم اتتفاق علي،.وط

 – األ يدرةللتنسيق األمني مساهمة كبيرة بالهدو  النسدبي الموجدود فدي يهدودا والسدامرة معظدم السدنوات 
وهلا يحد  رغم الظروف الصعبة، ورغم فشدل المفاوضدات السياسدية ورغدم اند، فدي تلدع الفتدرة حددثت 

رصدداص المصدبوب، عمدود السددحاب والجدرف الصدامد، ورغددم ثالثدة عمليدات واسدعة فددي قطدا  غدزة  ال
 الل، يحيطنا.« الربيأ العربي»
 أن الحكومة الحالية تستطيأ أن تتسامل وتقود العمليات المطلوبة. أؤمنأنا 
ستكون علدل الطاولدة. ومدن المهدم أن يفهدم الندا بين  األمورتمت اتنت ابات فان هل   إلاآمل ان،  أنا

اليمددين، وان  أحددزابلدلهاب فددي طريددق تددؤد، بندا لدولددة ثنائيددة القوميددة التدي تريدددها أنندا لسددنا ملددزمين با
 انتفاضة القدس تؤكد لنا بصورة مؤلمة كيف ستبدو حياتنا.

 55/11/5618، القدس العربي، لندن
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