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*** 
 
 إجهاضها فاق سالم لكن تم  كادت تتوصل الت الكشف عن مفاوضات سرية بين السلطة و"إسرائيل" .0

مصادر سياسية رفيعة في إسرائيل والواليات المتحدة، أمس، عن أنه  كشفت: نظير مجلي -القدس 
بموازاة مع المفاوضات الرسمية التي تمت بوساطة وزير الخارجية األميركي جون كيري، جرت 

سرائيلي يتسحا  مولخو، مفاوضات أخرى بواسطة قناة سرية بين الممثل الرسمي لرئيس الوزراء اإل
وبين مقرب شخصي من الرئيس الفلسطيني. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المحادثات توصلت 

، مقابل 1691إلى صيغة شبه نهائية لتسوية الصراع، على أساس حل الدولتين على أساس حدود 
المساس بمكانة التنازل الفلسطيني بخصوص االعتراف بيهودية الدولة، شرط أن توضع صيغة تمنع 

المواطنين العرب في إسرائيل. ولكن عندما تبين للزعيمين نتنياهو وأبو مازن أن األمور نضجت 
واستقرت على هذا النحو تراجعا عنها. وقد خرج أبو مازن بتصريح ينفي فيه وجود أي مفاوضات 

 باستثناء المفاوضات الرسمية. 
ي إحدى العواصم األوروبية. وجرت بوتيرة ف 8011و 8010وقد دارت هذه المفاوضات في عامي 

مرة واحدة كل أسبوعين، إال أن هذه المصادر رفضت أن تكشف هوية المسؤول الفلسطيني، بدعوى 
 الخوف على حياته، ولكنها أكدت في المقابل أنه أحد المقربين القالئل من أبو مازن.
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ناة التفاوضية، ورافقتها في البداية من وأضافت المصادر أن الواليات المتحدة كانت على علم بهذه الق
بعيد. لكن في وقت الح  انضم إليها دنيس روس، بوصفه مندوبا أميركيا رسميا، ثم انضم إليها بعد 

 الفلسطينية.  -ذلك مارتن إنديك، الذي عين مسؤوال عن مسار المفاوضات اإلسرائيلية 
يعرف بالقناة التفاوضية األخرى. ولكن وكان جون كيري يفاوض الطرفين في المسار الرسمي، الذي 

، وهنا توصال إلى 8014وبداية  8013، ثم جدداها في نهاية 8011الطرفين أوقفاها سنة 
الصياغات شبه النهائية، وكان يفترض وضع آخر اللمسات عليها، لكن الطرفين تنكرا لها وتراجعا، 

 خصوصا أبو مازن، وفقا للمصادر اإلسرائيلية.
 82/11/8114، ، لندنالشرق األوسط

 
 "مستقبل المقاومة الفلسطينية في ضوء الحرب على قطاع غزة" لمركز الزيتونة: مؤتمر .2

نظم مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت اليوم الخميس مؤتمر "مستقبل المقاومة : بيروت
صصرين فري الشر ن الفلسطينية في ضوء الحرب على قطاع غزة"، بحضور نخبة من المفكررين والمتخ

 الفلسطيني.
وناقش المؤتمر، الذي توزعت أعماله على ثالث جلسات، مستقبل المقاومرة الفلسرطينية وتحدياتره بعرد 

–1/1/8014العرررردوان اإلسرررررائيلي علررررى قطرررراع غررررزة، عمليررررة "العصررررف المرررر كول/ الجرررررف الصررررامد" 
طيني؛ بينمرررا قررردمت . حيرررث قرررام الكيررران اإلسررررائيلي باعترررداء شررررس علرررى الشرررعب الفلسررر89/2/8014

 المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نماذج بطولية وعمليات نوعية في مواجهة القوات اإلسرائيلية.
 

 تقييم األداء العسكري للمقاومة الفلسطينية االفتتاح والجلسة األولى:
ررب بالحضررور،  فرري البدايررة ألقررى محسررن صررالح، مرردير عررام مركررز الزيتونررة، كلمررة االفتتررا ، حيررث رح 
واسررتعرض أبرررز النقرراط الترري سرريتناولها برنررامش المررؤتمر، مشرريراة إلررى أن المقاومررة ليسررت مجرررد وجهررة 
نظرررر، برررل هررري حالرررة مسرررتمرة تترررداولها األجيرررال حترررى تتحررررر األرض؛ فعنررردما ت حترررل األرض، ويشررررد 

 الشعب، وتنتهك األعراض، وتسفك الدماء تصبح المقاومة واجباة وشرفاة ووساماة.
أن المقاومررة أظهررت خرالل العرردوان األخيرر علرى غررزة أداءة بطوليراة رائعراة، فرري البرر والبحررر وأشرار إلرى 

والجو، وفي االلتحام المباشرر، وكرل ذلرك كران فري أكثرر األوضراع العربيرة واألقليميرة بؤسراة وسروءاة فري 
 البيئة العربية والمحيطة بفلسطين.
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ألداء العسرركري للمقاومررة الفلسررطينية، ومسررتقبلها وتناولررت الجلسررة األولررى المحررور الفلسررطيني، وتقيرريم ا
فررري ضررروء المصرررالحة الوطنيرررة، والحاضرررنة الشرررعبية الفلسرررطينية للمقاومرررة فررري الرررداخل والخرررارج، وأدار 

 الجلسة أنور أبو طه، المدير العام لقناة فلسطين اليوم.
الستراتيجي لدراسات ونوقشت خالل الجلسة أورا  كٌل من اللواء عادل سليمان، رئيس منتدى الحوار ا

الدفاع، وعبد الرحمن فرحانة، الباحث المتخصص في الشؤون الفلسرطينية، وماجرد أبرو ديراك، الكاترب 
 والباحث الفلسطيني.

 وجاء في ورقة سليمان حول تقييم األداء العسكري للمقاومة الفلسطينية، والتي قدمها نيابة عنه
المقاومرة قردمت نموذجراة فريرداة فري معركتهرا األخيررة ضرد  باسم القاسم، الباحث في مركز الزيتونة، أن  

العردوان اإلسررائيلي، مث رل تطرروراة نوعيراة ال يمكرن تجرراوزه، سرواء علرى مسررتوى القيرادة المشرتركة أو علررى 
مسرتوى القيرادات الميدانيررة والعملياتيرة، ومسررتوى أسراليب القتررال، حيرث ظهررر جليراة التغييررر النروعي فرري 

دارة العمليات، وأساليب األداء الميداني.أساليب القيادة وال  سيطرة، وا 
وأشار إلى أن الحديث عن مستقبل المقاومة الفلسطينية مرتهن بعدة عوامرل منهرا أن العردو تنبره جيرداة 
لقدرات المقاومة، وأن المقاومة أدركت أنه أصبح عليها مسؤولية كبرى بعد ما قدمته من إنجاز، وأنها 

 حاجة إلى دعم حقيقي وحراك مساند في الضفة، ودعم إقليمي ودولي.حصرت في قطاع غزة وهي ب
وفرري إطررار حديثرره عررن مسررتقبل المقاومررة الفلسررطينية فرري ضرروء المصررالحة الوطنيررة، أكررد فرحانررة أن 
المقاومرررة كسررررت فررري المواجهرررة األخيررررة بغرررزة شررروكة الجررريش اإلسررررائيلي وأفقدتررره القررردرة علرررى الحسرررم، 

يميرررة الرسرررمية، ومنحرررت الشرررعوب العربيرررة شرررحنة جديررردة للثقرررة برررالنفس وأحرجرررت معظرررم األطرررراف اإلقل
 –والقدرة على تغيير الواقع العربي، من أجل ذلك يبدو أن معظم األطراف الدولية واإلقليمية والمحلية 

 فلسطينياة تلتقي حالياة على برنامش منس  لمحاصرة المقاومة.
مة في ضوء المصالحة الوطنية، أشار فرحانة إلرى وفي حديثه عن المسارات المحتملة لمستقبل المقاو 

أن المسررار المفضررل للوضررع الفلسررطيني هررو مسررار التوافرر  الررذي يرردعو إلررى التوافرر  علررى اسررتراتيجية 
وطنية موحدة، ينبث  عنها برنامش سياسي مشترك، يجري التوافر  داخلره علرى دور المقاومرة وأشركالها 

دارته.  ووسائلها، وكذلك آفا  التفاوض وا 
وقدم أبو دياك ورقته بعنوان "الحاضرنة الشرعبية الفلسرطينية للمقاومرة فري الرداخل والخرارج"، مشريراة إلرى 
أن حجررم التفاعررل الفلسررطيني مررع المقاومررة فرري الضررفة الغربيررة كرران كبيررراة بررالرغم مررن جهررود السررلطة 

الجمراهير والمقاومرة. الفلسطينية في احتوائه. وفي قطاع غزة ذاته كان واضرحاة أن هنراك التحامراة برين 
ضافة إلى البطوالت النوعية التي أبدتها المقاومة في غزة، فقد كان النخرراط األسرر الفلسرطينية فيهرا  وا 
 أثر كبير في إيجاد جو مؤيد وداعم للمقاومة على الرغم من حجم الخسائر في صفوف الفلسطينيين.
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ان الدعم كبيراة أيضاة بالرغم من الثورات وأضاف: أما على المستوى العربي واإلسالمي والعالمي فقد ك
المضراد ة المناهضررة عمومراة ل سررالم السياسري ولحمرراس، مشريراة إلررى ازديراد حجررم التفاعرل الشررعبي فرري 
الغرررررب وأمريكررررا الالتينيررررة ت ييررررداة للفلسررررطينيين وتنديررررداة بالعرررردو المعترررردي، وعمررررت المظرررراهرات المنررررددة 

 ، والعديد من مدن العالم.بالعدوان اإلسرائيلي المدن األوروبية
 

 لمحور العربي اإلسرائيليا الجلسة الثانية:
وخصصررت الجلسررة الثانيررة للمحررور العربرري اإلسرررائيلي، والموقررف المصررري و"محررور االعترردال" تجرراه 

الحوت،  الجلسة عمادالمقاومة الفلسطينية، والموقف اإليراني و"محور الممانعة" تجاه المقاومة، وأدار 
البرلمرررران اللبنرررراني. وقٌرررردمت فيهررررا أورا  كررررل مررررن عبرررراس إسررررماعيل، مرررردير قسررررم الشررررؤون  النائررررب فرررري

، أستاذ علم االجتماع في الجامعة اللبنانية، والخبير في وطالل عتريسياإلسرائيلية في قناة الميادين، 
 شؤون العالم اإلسالمي، وشفي  شقير، المتخصص في المشر  العربي والحركات اإلسالمية.

إسماعيل في ورقته األداء اإلسرائيلي فري الحررب علرى قطراع غرزة واتجاهاتره المسرتقبلية، وأشرار تناول 
إلى أن األهداف اإلسرائيلية للعدوان تدرجت من استعادة الهدوء، وتوجيه ضربة قوية لحماس، وصروالة 

يادترران إلررى المطالبررة بنررزع سررال  الحركررة والفصررائل الفلسررطينية، وهررو الهرردف الررذي شررككت أصررالة الق
السياسررررية واألمنيررررة اإلسرررررائيلية منررررذ البدايررررة فرررري إمكانيررررة تحقيقرررره. غيررررر أن رد المقاومررررة الفلسررررطينية 
وصررمودها طرروال أيرررام العرردوان، فاجررر  القيررادتين السياسرررية والعسرركرية فررري "إسرررائيل"، كمرررا الرررأي العرررام 

 األيام األولى للعدوان.واإلعالم فيها، وبدأت بوادر االتهامات الم تبادلة تظهر إلى العلن منذ 
وأضاف أن الفشل االستخباري والميرداني للجريش اإلسررائيلي خرالل العردوان طرر  العديرد مرن عالمرات 
االستفهام المصحوبة بخيبة أمل من حجم ومستوى اإلنجازات المفترضة، مقارنة بمستوى اآلمال التري 

ل الفترررة الترري فصررلت بررين عرردواني كانررت معقررودة علررى الجرريش اإلسرررائيلي، وال سرريما بعررد الحررديث طرروا
"عمود السحاب" و"الجرف الصلب"، عن عملية الت هيل والتدريب التي خضرع لهرا الجريش اإلسررائيلي، 

 وعن واالستعداد والجهوزية ألي معركة.
واسرررتهل شرررقير ورقتررره التررري جررراءت تحرررت عنررروان "الموقرررف القطرررري والتركررري والقررروى األخررررى الداعمرررة 

لمسرررتقبلية" باإلشرررارة إلرررى أن المررروقفين القطرررري والتركررري يختلفررران فررري مسرررارهما للمقاومرررة والمسرررارات ا
التررراريخي مرررن العالقرررة مرررع القضرررية الفلسرررطينية والمقاومرررة فيهرررا، وفقررراة لظرررروف البلررردين ومسرررار الحكرررم 

 فيهما، وقد يجد الباحث في مواقفهما من المقاومة الفلسطينية قواسم مشتركة عدة.
فين القطري والتركي ال يمكرن توظيفهمرا مباشررة فري الهردف السياسري الرذي وخلص شقير إلى أن الموق

تصبو إليه حماس؛ أي التحرير من البحر إلى النهر وال إلى االعتماد على السال  في التحرير، لكنه 
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يوفر شبكة أمان للمقاومة الفلسطينية فري رد  العردوان، وتعزيرز صرمود الشرعب الفلسرطيني فري مواجهرة 
اإلسررائيلية، ويمكرن اسرتثماره فري تعزيرز موقرف المقاومرة الفلسرطينية إلقامرة دولرة فلسرطين االعتداءات 

، وكررررذلك لحمايررررة الحقررررو  الفلسررررطينية السياسررررية واإلنسررررانية للشررررعب 1691المسررررتقلة علررررى أراضرررري 
 الفلسطيني سواء على أرضه في الخط األخضر والضفة وغزة أو في الشتات.

الموقررف اإليرانرري و"محررور الممانعررة" تجرراه المقاومررة الفلسررطينية"، فرري حررين قرردم عتريسرري ورقترره حررول 
وقرأهررا نيابررة عنرره أ. محمررد شررري، مشرريراة إلررى أن ممررا يمكررن مالحظترره بالنسرربة لمواقررف أطررراف محررور 
الممانعررة مررن الحرررب علررى غررزة هررو ت كيررد إيررران وحررزب ى علررى المقاومررة وعلررى دورهررا فرري مواجهررة 

دانررة العرردوان، واإلشررادة بمعنويررات المقاومررة وبصررمود أهررالي غررزة، العرردوان وآلررة الحرررب اإلسررر  ائيلية، وا 
اإلسرالمي لكسرر حصرار غرزة، وتسرليح الفلسرطينيين، ودعروة الفلسرطينيين إلرى االسرتمرار  العالمودعوة 

 في مقاومة "إسرائيل".
اومرررة مررررة وأضررراف أن غرررزة انتصررررت بجميرررع المعرررايير، و"إسررررائيل" انهزمرررت شرررر  هزيمرررة، وأثبترررت المق

 جديدة أنها قادرة على صنع نصرها وحماية أرضها وشعبها، لتتناغم المقاومة في فلسطين ولبنان.
 

 الجلسة الثالثة: البيئة الخارجية المؤثرة في القضية الفلسطينية
أمرررا الجلسرررة الثالثرررة مرررن أعمرررال المرررؤتمر فسرررلطت الضررروء علرررى البيئرررة الخارجيرررة المرررؤثرة فررري القضرررية 

وتعرررض للموقررف القطررري والتركرري والقرروى األخرررى الداعمررة للمقاومررة، والمواقررف الغربيررة الفلسررطينية، 
والدولية تجاههرا، والتفاعرل الشرعبي العربري واإلسرالمي والردولي مرع المقاومرة، وآفرا  المقاومرة الشرعبية 

راسات الشهال، نائب مدير وزميل باحث متقدم في مركز د الجلسة نهلةالفعالة تحت االحتالل. وأدار 
(. CCIPPPمبررادرة اإلصررال  العربرري، ومنسررقة "الحملررة المدنيررة العالميررة لحمايررة الشررعب الفلسرررطيني" 

حمرراد، رئرريس الجامعررة اللبنانيررة الدوليررة، والخبيررر فرري الشررؤون الدوليررة،  مررن مجررديوضررمت ورقررة لكررل 
د ابحيص، الباحرث وحسام شاكر، الباحث والمؤلف واالستشاري في اإلعالم والعالقات العامة، وأ. زيا

 الفلسطيني والمتخصص في شؤون القدس.
وعرض حماد في ورقته، التي قدمها صرقر أبرو فخرر، للمواقرف الغربيرة والدوليرة تجراه المقاومرة، مشريراة 
إلى أن القراءة المت نية لتطورات الصراع العربي اإلسرائيلي تكشف عن سمة مركزية اتسمت بها نترائش 

ع األطررراف المحليررة واإلقليميررة والدوليررة، وهررذه السررمة هرري "الفشررل" التررام لكررل الجهررود الدبلوماسررية لجميرر
 هذه الجهود، بخاصة تجاه قضية فلسطين، منذ انطالقها.

وتنرراول حمرراد فرري ورقترره الموقررف األميركرري واإلسرررائيلي واألوروبرري مررن قضررايا التسرروية، مبينرراة أنرره قررد 
مرررن ناحيرررة، ورفرررض  –ن مرررن حيرررث المبررردأ اتضرررح بجرررالء أن مواقفهرررا مرررن رفرررض قيرررام دولرررة فلسرررطي
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المصرررالحة الفلسرررطينية تؤكرررد أن لرررديها "مواصرررفات" خاصرررة لتلرررك الدولرررة، كمرررا أن رفرررض المصرررالحة 
 الفلسطينية ينطوي بالضرورة على رفض الديموقراطية، و"مواصفات" خاصة أيضاة لتلك الديموقراطية.

فلسررطين، والترري برردأت بانتفاضررة موسررم  وتحرردث ابحرريص عررن التجربررة التاريخيررة للمقاومررة الشررعبية فرري
، شررارحاة 8000، ومرررت بعرردة ثررورات، وصرروالة إلررى انتفاضررة األقصررى سررنة 1680النبرري موسررى سررنة 

 األسباب السياسية واالقتصادية التي أدت إلى هذه االنتفاضات.
ة ثررم تنرراول موضرروع احتمرراالت قيررام حالررة مقاومررة شررعبية فرري فلسررطين، متحرردثاة عررن العناصررر الدافعرر

والمثبطررة للمقاومررة الشررعبية. ورأى أن العوامررل الموضرروعية الدافعررة فرري الضررفة الغربيررة، هرري الثررورات 
الجماهيريرررة العربيرررة، ووصرررول التسررروية السياسرررية إلرررى نهايرررة جديررردة، وعمليرررات االسرررتيطان، والتهويرررد 

، تشرروه مفهرروم المتواصررل للقرردس وحالررة المواجهررة المسررتمرة. أمررا العوامررل المثبطررة فرري الضررفة الغربيررة
المقاومة الشعبية، والتوجه الوظيفي للقيادة الفلسطينية وأهم الوظائف هي التنسي  األمني، ثم التخردير 

 االقتصادي، واالنقسام السياسي، وجغرافيا أوسلو.
وفي ختام ورقته توقع أن تستمر عناصر الدفع الموضوعي في الفعل، وأن تجد من يترجمها من أفراد 

، مررن 1642وأن تنشرر  حالرة مقاومررة شررعبية فعالرة فرري القرردس واألراضري المحتلررة سررنة  وقروى وتيررارات،
 الممكن أن تمتد بعد ذلك إلى الضفة الغربية، ومن الممكن أن تبقى محصورة في هذا اإلقليم.

وفي ورقته حول التفاعل الشعبي الفلسطيني والعربي واإلسالمي والدولي مع المقاومة أشار شاكر إلى 
مكرررن حصرررر مفهررروم التفاعرررل الشرررعبي الفلسرررطيني فررري نطرررا  جغرافررري بعينررره، أو فررري الضرررفة أنررره ال ي

والقطاع وحسرب مرثالة. كمرا ال يمكرن توق رع أشركال نمطيرة محرددة حصرراة مرن هرذا التفاعرل، أخرذاة بعرين 
 االعتبار الخيارات والصعوبات والفرص التي تت صل بكل منطقة.

اسررع الررذي شررهدته عرردد مررن الرردول األوروبيررة الغربيررة ضررد وأضرراف: لقررد أظهررر التفاعررل الجمرراهيري الو 
، أن  هنراك تحرو الت قرد طررأت فري العديرد مرن 8014العردوان اإلسررائيلي علرى قطراع غرزة، فري صريف 

المجتمعات الغربية في الموقف من االحتالل اإلسرائيلي وسياسراته وانتهاكاتره، بمرا يمرنح االنطبراع أن  
ل إلى ثقافة عام ة شائعة في بعض المجتمعات مناهضة االحتالل اإلسرائيلي لف لسطين قابل ألن يتحو 

األوروبيررة، علررى منرروال موجررة النبررذ الواسررعة الترري قوبررل بهررا نظررام التفرقررة العنصررري البائررد فرري جنرروب 
أفريقيا. وختم بقوله إن تفاقم األزمات والتوترات في العرالم العربري واإلسرالمي، ينطروي علرى صرعوبات 

 مخاطر، فيما يتعل   بآفا  التفاعل مع فلسطين ومقاومتها حول العالم. متعددة، وربما
 الختام:

وفررري خترررام حلقرررة النقررراش، شررركر محسرررن صرررالح الجميرررع علرررى المشررراركة، مؤكرررداة علرررى أن الموضررروع 
واألفكررار الترري تناولهررا المررؤتمر كانررت حيويررة وذات طبيعررة اسررتراتيجية، وأن هنرراك أورا  عمررل جررادة، 
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ماة، وأضاءت على نقاط تستح  المتابعة، وأن مركز الزيتونة سيسعى لتطوير األورا  حركت نقاشاة مه
 إلى أورا  بحثية، وتطوير وتنضيش الرؤى.

وأضرراف أن مررا يعنينررا هررو أن نركررز أكثررر علررى المسررارات المسررتقبلية ضررمن دراسررات علميررة منهجيررة، 
ديات كبيرررة وخطيرررة، خصوصرراة فرري ولرريس بنرراء علررى الفكررر الرغررائبي واألمنيررات، مشرريراة إلررى أن التحرر

 .البيئة اإلقليمية
، 81/11/8114، الوكالة الوطنية لإلعالم، بيروت، 81/11/8114، وكالة قدس نت لألنباء

 82/11/8114، السفير، بيروت، 81/11/8114، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 واستقرارها تستهدف مصر وأمنهادعوات التظاهر التي تدين  الرئاسة الفلسطينية .3

تتابع الرئاسة باستياء بالغ الدعوات الهدامة والظالمة التي دعت إليها جماعات مشبوهة  :رام ى
 في جمهورية مصر العربية الشقيقة. 82/11/8014للخروج للتظاهر رافعين المصاحف يوم 

نية تعرب عن وقالت الرئاسة في بيان صحفي اليوم الخميس: إن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطي
شديد رفضها واستنكارها لكل هذه الحمالت الهوجاء التي تستهدف الوطن والدين وهي مخططات 
سقاط  تخدم أجندات خارجية، تستهدف زعزعة أمن مصر، وهز ثقة الشعب المصري بقيادته وا 

شعال نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وتعطيل استكمال خارطة الطري   .مؤسسات الدولة، وا 
وأضاف البيان: إننا واثقون ب ن الشعب المصري قادر على إسقاط هذه الدعوات الخبيثة والتي ت تي 
في إطار عمالة تلك الجماعات لمن يمولها ويخضعها ألهدافها ومصالحها من أجل تفتيت المنطقة 

شغالها بقضايا جانبية وعلى حساب قضاياها األساسية وفي مقدمتها قضية فلسطين ومقدسا  تها.وا 
وتابعت الرئاسة: إن شعب أرض الكنانة العظيم الذي استطاع في الفترة الماضية مواجهة فوضى 
الضياع والمصير الغامض الذي استهدف مقدراته وأمنه واستقراره واألمن القومي ألمته، لقادر بوعيه 

ب أمتنا، ووحدة صفه على مواجهة هذه الفئات الضالة التي تتاجر بالدين، وتستخدمه لخداع شعو 
وهو لن ينجر لمثل هذه الدعوات الباطلة ألنها دعوة للفوضى وللقتل وإلراقة الدماء وتدنيس كتاب ى 
تعالى. حمى ى مصر وشعبها وقيادتها، وأعانهم على العبور فو  كل العوائ  والصعاب لتحقي  ما 

 نصبو إليه جميعاة من أمن، هو عماد استقرار أمتنا ومنطقتنا.
 81/11/8114، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا
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 "إنهاء االحتالل"يطلع السيسي على خطوات  اليوم": عباس المصري" .4
 3بدأت، أمس، وتستمر  التيمازن"، خالل زيارته للقاهرة  محمود عباس "أبو الفلسطينييعقد الرئيس 

، وزير الخارجية، شكري، وسامح سيالسي عبد الفتا أيام، عددا من اللقاءات المهمة مع الرئيس 
 ، األمين العام لجامعة الدول العربية.العربيوالدكتور نبيل 

، والمنتظر عقده غدا، السيسيمازن" سيتطر  خالل لقائه بالرئيس  وقالت مصادر دبلوماسية إن "أبو
عمار بين مصر وقطاع غزة، وجهود إ  البريمقدمتها موضوع معبر رفح  فيإلى عدة قضايا ثنائية 

 .واإلسرائيلي الفلسطينيغزة، ومستقبل المفاوضات غير المباشرة المؤجلة بين الوفدين 
" على آخر تطورات القضية الفلسطينية السيسيسيطلع " الفلسطينيوأوضحت المصادر أن الرئيس 

ها تستعد ل التيسواء من ناحية االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية أو من ناحية الجهود والخطوات 
 .الدوليمجلس األمن  فيالفلسطينية  لألراضي اإلسرائيليالسلطة الفلسطينية إلنهاء االحتالل 

 82/11/8114المصري اليوم، القاهرة، 
 

 السلطة تطالب األمم المتحدة بمنع قوانين االحتالل العنصرية .5

العامة ورئيس طالبت السلطة الفلسطينية األمين العام لألمم المتحدة ورئيس الجمعية :  وكاالت(
مجلس األمن، بإعمال سلطاتهم واتخاذ اإلجراءات التي يكفلها القانون الدولي وتنسجم مع قرارات 
الشرعية الدولية، لمنع "إسرائيل" من تنفيذ القانون العنصري الذي تعمل على إقراره والمتعل  بجعل 

 األخرى.وقف القوانين العنصرية الكيان دولة قومية لليهود فقط والمعروف ب "يهودية الدولة"، وأيضا 
وأكد المراقب العام لفلسطين في األمم المتحدة رياض منصور في رسائل بعث بها إلى األمين العام 
لألمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس األمن، أن إقرار هذا القانون العنصري سيعم  

 .فلسطينيمن المحنة والصعاب التي يعيشها ويواجهها الشعب ال
 82/11/8114الخليج، الشارقة، 

 
 وقع مذكرة تفاهم حول المدن الصناعية بين فلسطين وتركيايمصطفى  محمد .6

أنقرة: وصل محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير االقتصاد الوطني إلى تركيا في 
نتدى األعمال الفلسطيني زيارة عمل تتصدر أجندتها توقيع مذكرة تفاهم للمناط  الصناعية وافتتا  م

 الرابع، والمشاركة في مؤتمر الكومسيك، إضافة للقاءات عديدة مع مسؤولين أتراك.
فتتح مصطفى برفقة نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي منتدى األعمال الفلسطيني  وا 

مة الفلسطينية المؤتمر إلى أن الحكو  افتتا الدولي الرابع بمدينة إسطنبول، حيث أشار في كلمة 
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تعمل جاهدة من أجل تجنيد األموال التي تعهد بها مؤتمر المانحين في القاهرة لتحسين أوضاع 
قطاع غزة. وأكد على استعداد الحكومة الفلسطينية للعمل مع رجال األعمال لتقديم الحوافز من خالل 

ت بين مستثمرين في قانون تشجيع االستثمار الجديد، وتخفيف المخاطر من خالل برامش الشراكا
 الداخل والخارج، معبرا عن أمله في أن تنتش عن المؤتمر توجهات محددة لالستثمار في فلسطين.

ووقع مصطفى مع وزير العلوم والصناعة والتكونلوجيا التركي فكري إيشيك على اتفاقية للمدن 
وسيتم بموجب هذا  الصناعية بين تركيا وفلسطين بعنوان "مذكرة تفاهم منطقة جنين الصناعية"،

االتفا  تعاون تركي فلسطيني لتنشيط عمل المناط  الصناعية في فلسطين، خاصة بمنطقة جنين 
 الصناعية.

 82/11/8114القدس العربي، لندن، 
 
 وزيرة السياحة الفلسطينية تناشد العرب زيارة القدس .7

ب بزيارة فلسطين وباألخص ناشدت وزيرة السياحة واآلثار الفلسطينية، روال معايعة، الخميس، العر 
مدينة القدس، "ألنها بحاجة لهم ووجودهم في القدس هو دعم للقضية الفلسطينية ودعم اقتصادي 

إن أهم ما تم نقاشه في اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب، هو  "معايعة"وقالت  لكل فلسطين".
ات األخيرة عليها، حيث أن نحن اآلن بصدد وضع اللمس"االستراتيجية العربية للسياحة، مضيفة: 

وأضافت أنه سيتم وضع  ."عدد من الدول شارك في هذه االستراتيجية من ضمنها فلسطين
وسيتم إقرارها بعد شهرين من اآلن، مشيرة إلى أنه تم نقاش موضوع تشجيع  األخيرةالمالحظات 

 السياحة إلى فلسطين.
 82/11/8114المصري اليوم، القاهرة، 

 
 توفيق عكاشة الرسميندد باستضافة تلفزيون السلطة الصحفي" ت كتلة" .8

غزة: نددت كتلة الصحفي الفلسطيني باستضافة التلفزيون الرسمي للسلطة الفلسطينية صاحب قناة 
"الفراعين" المصرية توفي  عكاشة المعروف بتهجمه الدائم على الفلسطينيين وقطاع غزة. واعتبرت 

(، أن استضافة عكاشة على هذه القناة والتي تحمل اسم 11|81الكتلة في بيان لها اليوم الخميس  
"تلفزيون فلسطين" هو إهانة للشعب الفلسطيني وتماهي مع ما تروج له بعض الفضائيات المصرية 

 حول قطاع غزة.
 81/11/8114قدس برس، 
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 هنية: كل المؤامرات لخنق غزة ستبوء بالفشل .9

لسياسري لحركرة المقاومرة اإلسرالمية "حمراس"، أن كرل أكد إسماعيل هنيرة، نائرب رئريس المكترب ا: غزة
المؤامرات التي تحاك ضد قطاع غزة سرتبوء بالفشرل، ألن "غرزة باترت أكبرر مرن هرذه المرؤامرات". وفر  

وقال هنية في كلمة ت بينية مقتضبة، قبل صالة الجنازة على جثمان الشيخ زياد عنان أحد أبرز  قوله.
(: 11-81مسجد أبو خضرة بمدينة غزة، ظهر اليروم الخمريس  رجاالت اإلصال  في قطاع غزة في 

 "إن كل المحاوالت لخن  غزة ستبوء بالفشل؛ ألن غزة باتت أكبر من المؤامرات ومحاوالت خنقها".
وعررررد  أن محاولررررة الرررربعض خنرررر  غررررزة واستئصررررالها؛ ترررر تي لكونهررررا تقررررود مشررررروع المقاومررررة، ومتمسرررركة 

 بر من كل هذه المؤامرات، بل أكبر من حدودها كذلك".وأضاف: "لقد أصبحت غزة أك بالثوابت.
وأكد هنية أن القدس تنادي غزة من أجل تحريرها، مدلال على ذلك أنه التقى بعض الذين قراموا بزيرارة 
المسجد األقصى مؤخرةا، وحينما عرف المقدسيون أنهرم مرن غرزة قرالوا لهرم "نحرن ننتظرركم كري تحررروا 

د هنيررة بمناقررب الفقيررد عنرران، مؤكرردةا أنرره كرران مررن المجاهرردين بالمررال وأشررا القرردس والمسررجد األقصررى".
 والنفس واألبناء، واصفا فقدانه بالصعب.

وأكرررد أنررره كررران مرررن المقرررربين للشررريخ أحمرررد ياسرررين  مؤسرررس حركرررة حمررراس استشرررهد فررري آذار/ مرررارس 
 ( وشارك معه في ت سيس لجان اإلصال  في قطاع غزة.8004

ن قادة حركة "حماس" ونواب المجلرس التشرريعي ولفيرف مرن الوجهراء وحضر جنازة عنان عدد كبير م
 والمخاتير واآلالف من المواطنين.

وتحررردث كرررذلك الررردكتور محمرررود الزهرررار عضرررو المكترررب السياسررري لحركرررة "حمررراس" عرررن حيررراة عنررران 
وحرصه على نشر الدعوة اإلسالمية واإلصال  بين الناس، مشيرةا إلى أنه تعرف عليره قبرل أكثرر مرن 

وأشاد بمناقرب الفقيرد وعائلتره، مشريرةا إلرى أن عنران فقرد صرهره إسرماعيل العكلروك خرالل  ربعين عاما.أ
 الحرب األخيرة على قطاع غزة.

را، وذلرك إثرر وعكرة 81/11وكان الشيخ عنان توفي فجر يوم الخميس  ، عن عمر ينراهز السرتين عامة
 صحية ألمت به.

 81/11/8114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الزهار: تحرير فلسطين حقيقة قرآنية ستتحقق قريبا  مود مح .01
أكررد القيررادي فرري حركررة المقاومررة اإلسررالمية "حمرراس" محمررود الزهررار أن تحريررر فلسررطين حقيقررة : غررزة

 قرآنية وستتحق  قريباة، وأن الجيل الحالي سيصلي في المسجد األقصى محرراة، حسب قوله.
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القدس نداء وفداء" الذي نظمته الكتلة اإلسالمية بغزة مسراء وقال الزهار، خالل كلمة له في مهرجان "
(، إن حركررة حمرراس تررؤمن أن تحريررر فلسررطين حقيقررة قرآنيررة سررتتحق  قريبرراة، 11-81اليرروم الخمرريس  

وأضراف برالقول: "علينرا واجرب  وأن تحرير القدس بات أقرب مما يتصور االحتالل والمتواطئرون معره.
األقصررى المبررارك الررذين اخترعرروا الوسررائل المبدعررة فرري تصررديهم  مقرردس لرردعم المرررابطين فرري المسررجد

 لالحتالل ووقفوا درعاة حصيناة في وجه المستوطنين الذين يريدون تدنيس األقصى".
وفرري سرريا  الحرررديث عررن العالقررة مرررع الدولررة المصرررية؛ أكرررد الزهررار أن غررزة هررري الترري تمنررع احرررتالل 

 الشرقية.مصر، وهي الحصن الحصين الذي يحمي حدود مصر 
 81/11/8114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حمدان: نحمل قضية وطنية ونسعى لدعم من الجميعأسامة  .00

، أن أي 81/11أكد مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، يروم الخمريس : بيروت
 ين اآلخرررين.دور داعررم للقضررية الفلسررطينية ال يملرري اشررتراطات، يجررب أن يرحررب برره وال يقلرر  الررداعم

وقال حمدان خالل مداخلة له في مؤتمر "مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد عدوان غزة"، في العاصمة 
اللبنانيرة بيررروت، "نحرن نحمررل قضرية وطنيررة ونسررعى لردعم مررن الجميرع.. وال يجررب أن يقرع هررذا الرردعم 

كرل إنسران مرا يقولره، وأضاف: "مطلوب منا أن نحشد الدعم مرن الجميرع.. لردى  في خانة المقارنات".
وهرو أن ال تحمررل العالقررة برين المقاومررة وأطررراف داعمرة أي ررا كانررت أكثرر مررا يحتمررل لمجررد الرردعم ألننررا 

 نبحث عن داعمين".
علرى إيرران أو حرزب ى، وهرم لرم  اة مروحول العالقة مع إيران وحزب ى، نفى حمردان شرن حركتره هجو 

 ، مشددةا على أن البعض حاول تشويه العالقة بينهم.يفعلوا ذلك علنا بعد أحداث الثورة السورية
وأوضرح أن بعررض مررن يعررف نفسرره علررى أنرره يفهرم الموقررف اإليرانرري، أو قريرب مررن موقررف حررزب ى، 

ررا ال أخالقيًّررا علررى حمرراس لمجرررد أنهررا أكرردت فرري ظررل أزمررات المنطقررة الراهنررة، أن خيارهررا  شررن هجومة
 وهناك. تحرير فلسطين، وليس االنخراط في أزمة هنا

وأكرررد حمررردان، أن "هرررؤالء لرررم يسرررتحوا، برررل جرررددوا الهجررروم علرررى حمررراس خرررالل معركرررة غرررزة األخيررررة، 
واتهمونا بخوضها من أجرل قطرر وتركيرا، مضريفةا: "هرل كانرت الحرروب السرابقة لحسراب آخررين، وهرل 

الفترا  وشدد على أن البعض لديه استنتاجات مسبقة، ويبحث عرن أدلرة لهرا، يستطيع هؤالء تعريفهم؟".
 إلى أن حركته ترى أن قضيتها هي تحرير فلسطين، وليس االنشغال هنا أو هناك في أزمات داخلية.
وقررال القيررادي بحمرراس: "مررن أراد توجيرره النقررد الموضرروعي فرر هال برره، أمررا مررن ينتقرردنا لعالقتنررا الجيرردة 
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عرة الرداعمين لقضريتنا بإيران وحزب ى فعليهم الصمت.. نؤمن أن مسؤولياتنا تقتضي علينرا توسريع رق
 مع الخروج من م ز  التجاذبات اإلقليمية".

وكانت حمراس أعربرت عرن رغبتهرا برر"استرداد" عالقتهرا مرع الجمهوريرة اإليرانيرة وتقويتهرا، موضرحة أن 
 عدم تواصل أحد من قياداتها مع إيران يمنع تطوير هذه العالقة.

تظررر أن يررتم فررتح حرردود غررزة لنررتمكن مررن وذكررر القيررادي محمررود الزهررار فرري تصررريح سرراب : "نحررن نن
 تطوير العالقات مع إيران؛ فالرغبة موجودة، ولكن اآلليات غير متوافرة حاليًّا".

وكانت لحماس عالقة قوية ومتينة مع إيران وتنظيم حزب ى اللبناني، لكن اندالع الثورة السورية عام 
سد وا غال  مكاتبهرا فري دمشر ، أدى إلرى ، ورفض الحركة ت ييد نظام الرئيس السوري بشار األ8011

 توتر عالقتها مع طهران.  
 81/11/8114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تدعو إلى التوافق على مصير الحكومة بعد انتهاء مدتها .02

قالررررت حركررررة المقاومررررة اإلسررررالمية "حمرررراس"، إن  أي خطرررروات قادمررررة بشرررر ن مصررررير حكومررررة الوفررررا  
وقال فروزي  ها القانونية يجب أن يتم بالتواف  بين الفصائل والقوى الفلسطينية.الفلسطينية، وانتهاء مدت

برهوم، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي نشر اليوم الخميس، إن  المدة الزمنية لحكومة الوفا  
أوشكت على االنتهاء، ويجب أن يتم التواف  بين جميع الفصرائل علرى أي خطروات تتعلر  بمصريرها، 

وجرردد برهرروم، اتهررام حركترره لحكومررة الوفررا  بعرردم تحمررل  عملهررا، أو إجررراء أي تعررديل وزاري". كتمديررد
 مسؤولياتها في قطاع غزة، وأنها لم تطب  اتفاقيات وبنود المصالحة، وف  قوله.

 81/11/81141، فلسطين أون الين
 
 عين الحلوة مخيم المولوي في الفصائل الفلسطينية تتحقق في وجود شادي .03

في مخيم عين الحلروة، بالتنسري  مرع  األمنيةباشرت اللجنة : ة الوطنية ل عالم، "مرصد السفير"الوكال
، تنفيذ إجراءات مشددة وعملية تقص وتحر وبحرث عرن الفرار واإلسالميةالفصائل الفلسطينية الوطنية 

ب مررن وجرره العدالررة شررادي المولرروي، بعرردما تبلغررت أمررس مررن مرردير المخررابرات فرري الجرريش فرري الجنررو 
 المولوي موجود في المخيم. أنالعميد علي شحرور 

وأشررار أمررين سررر فصررائل "منظمررة التحريررر الفلسررطينية" فرري صرريدا العميررد مرراهر شرربايطة إلررى إجرررراء 
اتصاالت ولقاءات مع كل الفصائل في المخيم، و"تبين لنا أنه ال علم ألحد عرن وجرود المولروي، لكرن 

 لمصغرة أن المولوي موجود في المخيم".مخابرات الجيش أبلغت اللجنة األمنية ا
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وأكررد أن اللجنررة األمنيررة تبحررث عررن المولرروي وتعمررل علررى حررل لهررذه القضررية بالطريقررة المناسرربة الترري 
ترتئيها الفصائل، قائالة: "ال نرضى أن يتحو ل مخيم الشهداء مخيم عاصمة الشتات الفلسطيني وخزان 

 رين من وجه العدالة".م وى للمطلوبين والفا إلىالثورة الفلسطينية 
وأضاف: "سنحافظ على المخيم ولرن نسرمح ألي عابرث ب منره أن ي خرذنا إلرى أمرور ال تحمرد عقباهرا"، 

 للبحث عن المولوي وكشف الجهة التي تحتضنه". اإلجراءاتمؤكداة "القيام بكل 
أنصرار وفي حين يواصل الجيش اللبناني دهمه منطقتري عبررا ونزلرة صريدون بحثراة عرن مطلروبين مرن 

الشرريخ الفررار أحمررد األسررير جنوبرراة، تمكررن عناصررر أمررن سررراي حلبررا فرري الشررمال مررن توقيررف السرروري 
مصرطفى محمرد كرريط بينمررا كران يقروم بتصرروير مردخل السرراي، بحسرب مراسررل "السرفير" فري طرررابلس 

 غسان ريفي.
يين هرم: محمرد عكرار الترابع للقروة المشرتركة لضربط ومراقبرة الحردود ثالثرة سرور -كما أوقف حاجز شدرا

( وخالرد محمرد مرعيرد 1660( وبرري أحمرد عرزو  مواليرد العرام 1623خالد خضر الركب  مواليد عام 
"داعرررش" وخررررائط علرررى -( لوجرررود صرررور لرررر"الدولة اإلسرررالمية فررري العررررا  والشرررام"1626 مواليرررد العرررام 

 هواتفهم.
يش فرري عكررار، وهررو وعلررى صررعيد متصررل سررل م أحمررد  . ش. مررن بلرردة المحمرررة نفسرره لمخررابرات الجرر

متهم بتورطه في إطال  النار على عسكريين خالل االعتداء ت التري نفرذتها مجموعرات مسرلحة ضرد 
 المنية. -الجيش في منطقة بحنين 

 81/11/8114، السفير، بيروت

 

 الفلسطينية ممنوع توريط المخيمات تزور الجماعة اإلسالمية في لبنان: "الجهاد" .04
الفلسرررطينية فررري لبنررران حجرررم المخررراطر والتحرررديات التررري تحيررر   سرررالميةاإلتررردرك القررروى : عمرررار نعمرررة

بقضيتها األم، انطالقرا مرن االسرتهدافات التري تتعررض لهرا المنطقرة، وفري صرلبها لبنران، وهري تخشرى 
 .ل رهابأوال على قضية الالجئين كما على توريط المخيمات في لبنان بتحويلها موئال 

" فرري تحرررك علررى المسررتويين الفلسررطيني الررداخلي، اإلسررالميهرراد انطالقررا مررن ذلررك، شرررعت "حركررة الج
أمررس مررع  األخيررر، كاللقرراء اإلعررالم، ومنهررا مررا ظهررر علررى األضررواءواللبنرراني، منهررا مررا هررو بعيررد عررن 

"، فررري مقرررر "الجماعرررة" حيرررث التقرررت أمينهرررا العرررام إبرررراهيم المصرررري، وتررررأس وفرررد اإلسرررالمية"الجماعرررة 
ان أبو عمراد الرفراعي، يرافقره علري أبرو شراهين، بحضرور رئريس المكترب "الجهاد" ممثل الحركة في لبن

 اإلعالمي وائل نجم.
اللقاء، االول بين الجانبين منذ فترة طويلة، تصدر عناوينه موضوع المخيمات. ثمة خشية من تحويل 

ينيين فارين من مناط  لبنانية معينة، وهي محاولة مكشوفة لتروريط الفلسرط إلرهابيينالمخيمات مالذا 
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ثمرة خشرية  أنفوضى عارمة، حسب مصدر مسؤول في "الجهراد". كمرا  إلىفي صراع لبناني سيؤدي 
الخطر، وهو ما  إلىالفلسطينيين في الصراع، ما من ش نه تعريض قضية الالجئين برمتها  إدخالمن 

 إسرائيل ستكون المستفيد األول من تصفية هذه القضية. أنيعني 
ت خرذنا المرؤثرات التري  أالن بالصرراع اللبنراني، والمطلروب فري هرذه الظرروف "الفلسطينيون ليسروا معنيري

كمخيم عين الحلوة، في محاولة  ل رهابيينئال و تدفع باتجاه تصوير المخيمات ب نها باتت م أنتحاول 
السررتهداف المخرريم" علررى حررد قررول مصرردر فرري "الجهرراد" يؤكررد ان ثمررة موقفرراة فلسررطينياة موحررداة يرررفض 

تلررك المخططررات. لررذا، كرران ثمررة ت كيررد علررى أهميررة تحييررد المخيمررات عررن أي اسررتهداف  إلررىاالنجرررار 
وعلى ضرورة تعزيز أمنها واستقرارها بما يفيد استقرار وأمن لبنان، وعلى رفض "أية محاولرة تسرتهدف 
تصررفية القضررية الفلسررطينية مررن خررالل ضرررب المخيمررات وشرريطنتها"، حسررب بيرران "الجماعررة" الصررادر 

المخيم، ويضع المصردر ذلرك برسرم  إلى اإلرهابيونثمة سؤال حول الكيفية التي يصل بها  اء.عن اللق
المخيمات.  إلىتعي خطورة دخول هؤالء  أنالتي عليها  اإلسالميةاألجهزة األمنية، كما برسم الحركة 

، أخرررىتسررخين جبهررة المخيمررات بعررد تبريرردها فرري منرراط   إلررىويبرردي خشرريته مررن مخططررات ترمرري 
رن السراحة، وسنواصرل التحررك مرع جميرع المعنيرين  أنلن نترك جهدا مرن دون  أنناا على "مشدد نحص 

 على الساحة".
جررزءا هامررا مررن النقرراش فرري اللقرراء مررع "الجماعررة" تنرراول الوضررع العررام البررالغ الخطررورة علررى  أنعلررى 

نوعررا مررا عررن "الجماعررة" باتررت تحررتفظ بنظرررة مختلفررة  أن. ومررن المالحررظ واإلسررالميالمسررتوى العربرري 
 المسلمون" في المنطقة. اإلخوانالنحسار موجة " إدراكهاالساب  نتيجة 

 81/11/8114، السفير، بيروت
 

 في الجبهة الشعبية االحتالل يعتقل قياديا   .05
اعتقلرررت قررروات االحرررتالل، اليررروم الخمررريس، عضرررو المكترررب  :نجيرررب فرررراج -دوت كررروم القررردس–الخليرررل

 عاما(، بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل. 96م دعنا   السياسي للجبهة الشعبية عبد العلي
عرررام  األسررررىعامرررا فررري سرررجون االحرررتالل، وهرررو مرررن محررررري صرررفقة تبرررادل  80دعنرررا نحرررو  وأمضرررى
 بشار يقبع في سجون االحتالل. األكبر، ويعمل دعنا محاضرا جامعيا، ونجله 1626

 81/11/8114، القدس، القدس

 
 مستوطنة جديدة في النقب 15لبناء عن مخطط  وزير اإلسكان اإلسرائيلي يعلن .06

عن خطة بعيدة األمد لتهويد  أمسأعلن وزير اإلسكان اإلسرائيلي أوري أرييل : عبد الرحيم حسين
مستوطنة يهودية جديدة قادرة على استيعاب نصف مليون  16تتضمن بناء  8036النقب تنتهي عام 
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إن الخطة التي أطل  عليها اسم "تقدم  يهودي"يهودي. وقال الوزير الذي ينتمي لحزب "البيت ال
مستوطنات أخرى على األقل  1النقب" تتضمن توسيع الخرائط الهيكلية الحالية، كما تتضمن إقامة 

تخصص للسكان العرب بعد إخالء البلدات غير المعترف بها. وأضاف "إنها خطة طويلة األمد، 
أن يعود بالفائدة للنقب على األمد القصير". وال لكن كشفها وبدء إخراجها إلى حيز التنفيذ يتوقع 

 ألف عربي فلسطيني. 26قرية فلسطينية في النقب يقطنها نحو  32تعترف سلطات االحتالل بنحو 
 82/11/8114، االتحاد، أبو ظبي

 
 معارضتها لقانون "حنين زعبي" تسحبليفني  .07

ن "حنين زعبي" بعد تهديد رئيس سحبت وزيرة القضاء اإلسرائيلية تسيبي ليفني، معارضتها لقانو 
وقال موقع صحيفة  الحكومة بنيامين نتنياهو بنقل بحث الملف من اللجنة الوزارية التي ترأسها.

"هآرتس" إن قرار ليفني سحب معارضتها للقانون جاء بعد تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتياهو 
وأشار إلى أن  ضه على الحكومة.بسحب مشروع القانون من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعر 

ليفني اجتمعت مع مقدم القانون رئيس لجنة التشريع البرلمانية دافيد روتيم  يسرائيل بيتينو( في 
محاولة للتوصل إلى اتفا  حول إدخال تعديالت على نص مشروع القانون،  واقترحت تخويل جهة 

 القانون.قضائية بالبت في التصريحات أو المواقف التي يتطر  إليها 
 81/11/8114، 42عرب 

 
 مشروع قانون يلزم أعضاء الكنيست بالوالء لـ"الدولة اليهودية" .08

من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريعات بعد غد : برهوم جرايسي -الناصرة 
عضاء الكنيست، األحد، مشروع قانون قدمته النائبة المتطرفة عن حزب الليكود ميري ريغيف، يلزم أ 

وي تي هذا  بمن فيهم العرب، بت دية قسم الوالء بر"اإلخالص لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية".
المشروع، الذي طر  مرارا في السنوات األخيرة، ضمن سلسلة قوانين تستهدف التمثيل السياسي 

 وتطالب حكومتها بدعمه.وقالت ريغيف، إنها بادرت الى هذا القانون،  في الكنيست. 42لفلسطينيي 
وصرحت لوسائل إعالم محلية قائلة إنها "ال تطالب النواب العرب ب ن يصبحوا يهودا كل ما أطلبه 

 أن يعلنوا الوالء إلسرائيل كدولة للشعب اليهودي".
 82/11/8114، الغد، عم ان
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 يفاوض األحزاب الحريدية على دعمه بعد االنتخابات نتنياهو .09
قارير إسرائيلية إن المفاوضات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبين األحزاب قالت ت: ررب42عرر

الحريدية وصلت إلى مرحلة متقدمة، وذلك حول دعمه بعد االنتخابات القادمة، وذلك في ظل األزمة 
 القائمة بينه وبين شركائه في االئتالف، وخاصة يائير لبيد وتسيبي ليفني.

إن قادة األحزاب الحريدية اتفقوا على تسليم رد مشترك في األيام القريبة  وقالت "يديعوت أحرونوت"،
 إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ردا على طلبه دعمه بعد االنتخابات القادمة.

 82/11/8114، 42عرب 
 
 بيريز: قانون الدولة اليهودية خطر على "إسرائيل" .21

سرائيلية لمشروع قانون تعريف إسرائيل كدولة الشعب وديع عواودة: تتواصل االنتقادات اإل -الناصرة 
اليهودي وباألمس انضم لها الرئيس الساب  وأحد أبرز مؤسسيها شيمون بيريز بت كيده أن هذا القانون 
المقتر  هو رهن "وثيقة االستقالل"  النص المؤسس لمالمح إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية من 

ووجه بيريز الذي شارك أمس سوية مع خلفه رؤوفين  ية عابرة(.( لخدمة أغراض سياس1642العام 
ريفلين ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو في احتفالية خاصة إلحياء ذكرى رئيس الوزراء األول ديفيد 
بن غوريون، انتقادات حادة لمشروع القانون، محذرا من احتمال زعزعته الشعب وتفكيك المكانة 

داخل والخارج. وتابع "صوت بن غوريون ينادينا ويطالبنا ب ن تبقى إسرائيل الديمقراطية للدولة من ال
دولة عقالنية تطمح للعدل، المساواة والسالم". وقال موجها كالمه لنتنياهو  –كما خطط لها أن تكون 

أن مشروع القانون الجديد يمس بمنظومة القيم اإلسرائيلية ومن ش نه تحويل الصراع لصراع ديني 
 خطير.

جهته واصل نتنياهو الدفاع عن مشروع القانون وقال إنه بالذات ينسجم وموروث بن غوريون.  من
وقال إنه لم ير بوثيقة االستقالل خاتمة بل مرحلة مهمة على طري  تعريف الصهيونية. وأضاف 
 "وضع بن غوريون بشدة على كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي وهو لم يكن عنصريا بل وطني". 

 82/11/8114، العربي، لندن القدس
 
 : المقاومة في غزة ترصد نقاط ضعف الجيش لتنفيذ الهجماتزغانت .20

عن قيام المقاومة في  زكشف قائد جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال بني غانت: أشرف الهور -غزة 
ثالثة  قطاع غزة بمراقبة تحركات جيشه، ورصد "نقاط الضعف"، وذلك رغم اتفا  التهدئة المبرم قبل

وقال رئيس هيئة األركان في  إسرائيلية في تاريخ الصراع. -أشهر، الذي أوقف أطول حرب عربية
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في مؤتمر استضافته بلدة سيديروت القريبة من حدود غزة تطر   زجيش االحتالل الجنرال غانت
سرائيل بدورها دائما ترتدي  للتغيرات التي تحدث في المنطقة، ان "التهديدات من حولنا تزداد وا 

واضاف أن حرب الصيف الماضي وقعت بشكل مفاجئ، وان "أعداءنا في غزة دائما  مالبس األمن".
يبحثون عن نقاط الضعف لدينا. فقد رأينا العدو في غزة وهو يبذل جهودا لمهاجمة إسرائيل وخاصة 

 في منطقة غالف غزة".
رضوا لهجمات من المقاومة تهدئة مخاوف سكان غالف غزة خاصة أنهم أكثر من تع زوحاول غانت

خالل الحرب، بقوله "الحياة ستستمر في الكيبوتسات التي تعتبر خط الدفاع األول لحماية مدن 
 .إسرائيل، لذلك فإن االستثمار في المناط  الحدودية مع قطاع غزة أمر بالغ األهمية"

 82/11/8114، القدس العربي، لندن
 
 اليهود اآلن أقل من نصف السكان بين النهر والبحركبير الديمغرافيين اإلسرائيليين: عدد  .22

أكد كبير الخبراء الديمغرافيين اإلسرائيليين، البروفيسور سيرجيو ديال فيرغوال، من الجامعة : 42عرب 
العبرية في القدس، إن تقديراته تشير إلى أن عدد اليهود حاليا يقل عن نصف عدد السكان بين نهر 

وقال ديال فيرغوال إلذاعة موقع القناة السابعة  في فلسطين التاريخية. األردن والبحر المتوسط، أي
اإلسرائيلي اليميني، مساء اليوم األربعاء، إنه عدد السكان "في البالد كلها، من البحر إلى النهر، 
ويشمل ذلك غزة، مرتفعات الجوالن، يهودا والسامرة  أي الضفة الغربية(، شرقي القدس والالجئين من 

يهود بموجب  %60نصف المليون إنسان، ومن بينهم يوجد بصعوبة و مليون  18يا، يصل إلى أفريق
الشريعة التي تتبناها الحاخامية، وهكذا فإنه حتى لو أعلنا أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية فقط، 

 ولكن معظم السكان ليسوا يهودا، فإن هذا معطى محرج للغاية".
ن تحديد مس لة الهوية بواسطة رسم حدود، "الحدود ستحدد هوية الدول، ورأى ديال فيرغوال أنه باإلمكا

ذا لم نشمل غزة ونظرنا إلى دولة إسرائيل  والحقائ  على األرض هي التي ستحدد هوية الدولة. وا 
، وهذا %20بحدودها الحالية، وبضمن ذلك سكان يهودا والسامرة، توجد اليوم أغلبية يهودية ب قل من 

اليهود بموجب الشريعة اليهودية، وهذا العدد آخذ باالنخفاض سنويا بجزء من  من غير %6يشمل 
وبعد عقدين إلى  %11وأضاف أنه "من الجائز أن تصل هذه النسبة بعد عقد إلى  نسبة مؤية".

من سكان إسرائيل بحدودها  %10، وهكذا فإنه خالل عشرات السنين المقبلة سيكون أكثر من 16%
 بية اليهودية لن تكون محل شك".الحالية يهود واألغل

ورأى ديال فيرغوال أن مس لة األغلبية اليهودية في القدس أكثر تعقيدا، موضحا أنه "يوجد في القدس 
ألف عربي. توجد أغلبية يهودية لكنها آخذة باالنخفاض، إال أن حقيقة أن  300ألف يهودي و 600
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وتطر  ديال فيرغوال إلى مشروع "قانون  ثر".عربي يتركزون في أحياء معينة يعقد األمور أك 300ال
الدولة القومية للشعب اليهودي"، وقال إنه ال توجد حاجة لقانون كهذا ألن وثيقة  –أساس: إسرائيل 

وأضاف أن "المشكلة في القانون الجديد هي أنه ال ي تي  استقالل إسرائيل تنص على دولة يهودية.
نما الجانب  السلبي، وهذا يعني إعطاء أقل  حقو ( لآلخر وهذا يثير لتعريف الجانب اإليجابي وا 

ذا قال رئيس الدولة  رؤوفين ريفلين(  استغراب في العالم وكذلك في أوساط صديقة ويحدث ضررا. وا 
 إنه يعارض القانون وهو ليس مشتبها كناشط يساري، فإنه توجد أمور خفية".

 81/11/8114، 42عرب 
 
 في سويسرا عقاد "ميثاق جنيف"مساع إسرائيلية وغربية لمنع ان .23

أكدت مصادر إسرائيلية أمس أن الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األميركية،  :برهوم جرايسي - الناصرة
إلى جانب كندا واستراليا، يسعون الى منع انعقاد جلسة لمجلس الدول الموقعة على "ميثا  جنيف"، 

 ن القيادة الفلسطينية والدول العربية.والهادفة إلى حماية السكان في زمن القتال، بطلب م
وعلى الرغم من أن المجلس ال يتخذ قرارات تنفيذية، إال أن إسرائيل قلقة من انعقاده، الذي سيكون 

 األول، بعد اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين.
يادة ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية قولها، إن الق

الفلسطينية ودوال عربية، مارسوا ضغطا كبيرا على الحكومة السويسرية، بصفتها الراعي لميثا  
جنيف، كي تعقد جلسة لمجلس الدول الموقعة على هذا الميثا ، ومن بينها حديثا، دولة فلسطين، 

نها ميثاقا دوليا، بي 16التي وقع رئيسها محمود عباس، في شهر نيسان  ابريل( الماضي على 
وبحسب ما نشر أمس، فإن الجلسة ستعقد في منتصف الشهر المقبل، إال أن  "ميثا  جنيف".

وأشار دبلوماسيون إسرائيليون وسويسريون  إسرائيل وحلفاءها يواصلون المساعي لمقاطعة الجلسة.
اط الى أن الواليات المتحدة، كندا واستراليا تساعد إسرائيل وتمارس ضغطا شديدا في محاولة إلحب

وبحسب دبلوماسيين إسرائيليين، فإنه على الرغم من أن األميركان لم يتخذوا بعد قرارا  عقد المؤتمر.
رسميا في هذا الش ن، إال أنهم أوضحوا للحكومة السويسرية ب نهم سيقاطعون المؤتمر اذا تقرر عقده. 

ئيلي أفيغدور ليبرمان كما تحدثت كندا إلى سويسرا في نفس االتجاه. ويجري وزير الخارجية اإلسرا
 اتصاالت مكثفة مع العديد من دول العالم القناعها بمقاطعة المؤتمر.

وأشار دبلوماسيون سويسريون الى أن "سويسرا كدولة مؤتمنة على الميثا  ما كان يمكنها أن تقرر 
، كي يوليو بمشاورات مع الدول األخرى /وحدها انعقاد المؤتمر. وبالتالي فقد بدأت في شهر تموز

 ترى اذا كان يوجد استعداد لعمل ذلك".
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وبعثت وزارة الخارجية السويسرية لكل الدول الموقعة اقتراحا بعقد المؤتمر في منتصف الشهر المقبل 
وتضمن االقترا  السويسري عقد مؤتمر قصير نسبيا، يستغر  ثالث ساعات فقط على  في جنيف.

ضور الصحفيين او التغطية االعالمية، باستثناء مستوى السفراء مع القليل من الخطابات ودون ح
وقال دبلوماسيون سويسريون "اوضحنا ب ننا ال نريد حدثا سياسيا أو  بيان للصحف ينشر في ختامه.

 ناِد للجدل، وال حتى مؤتمر يتهم أو ينتقد احد االطراف".
قد المؤتمر.  وسافر هذه الخطوة رغم المستوى المنخفض الذي اقترحته سويسرا لع "إسرائيل"وعارضت 

دبلوماسيون إسرائيليون كبار عدة مرات الى العاصمة السويسرية بيرن وجنيف، في محاولة القناع 
 الخارجية السويسرية بعدم عقد المؤتمر، وللت كيد أن إسرائيل ستقاطعه اذا ما عقد.

نب الفلسطينية وقال دبلوماسي سويسري: "قالوا لنا ان عقد المؤتمر سيساعد الخطوة احادية الجا
 الرامية الى عزل إسرائيل ومناكفتها في محفل دولي".

 82/11/8114، الغد، عم ان
 
 الحاخام الرئيسي لجيش االحتالل: "ال توجد للمسجد األقصى أية أهمية دينية لإلسالم" .24

زعم الحاخام الرئيسي في جيش االحتالل اإلسرائيلي، رافي بيرتس، أنه توجد للمسجد : 42عرب 
ى أية أهمية بالنسبة ل سالم، وتساءل ماذا يفعل المسلمون في الحرم القدسي، الذي وصفه األقص

الضابط، خالل درس أمام طالب معهد ديني عسكري  -وقال هذا الحاخام ب نه موقع الهيكل المزعوم.
أقامه هو نفسه في مستوطنة "عتصمونا": "هل تعرفون ماذا يعني المسجد األقصى؟ ابنوا لي معبدا 
في األطراف. في أطراف ماذا؟ بالنسبة لمكة! أطراف شبه الجزيرة العربية. وقبة الصخرة ليست في 

 األطراف ولذلك قلت إن هذا للتكريم. وال يوجد لهذا األمر أية أهمية دينية بالنسبة ل سالم".
وأضاف: "أنهم يفعلون ذلك  يصلون( في أطراف جبل الهيكل، ولكن إلى أين يسجدون؟ لمكة. 
ومؤخراتهم موجهة نحو جبل الهيكل. فما الذي يفعلونه على جبل الهيكل؟". وتابع بيرتس أن "كلمة 

من العرب ال  %60ليست مذكورة في القرآن ولو مرة واحدة. هل تعلمون؟ وال حتى بالرمز. " "القدس
 يعرفون ماذا مكتوب في القرآن. وأتحمل مسؤولية ما أقول. ونحن نعرف أكثر منهم بكثير".

 81/11/8114، 42عرب 
 
 "إسرائيل" تحتل المرتبة الرابعة من ناحية انتشار الفقر في دول منظمة التعاون والتنمية الدولية .25

اجتماعي أن إسرائيل تحتل المرتبة  -وديع عواودة: يستدل من معطيات مؤتمر اقتصادي -الناصرة 
ة الدولية، وأن الفقر يتسبب في حالة الرابعة من ناحية انتشار الفقر في دول منظمة التعاون والتنمي
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إحباط وغضب واغتراب لدى شرائح الفقراء البالغ عددهم اليوم نحو مليون إسرائيلي. ويكشف 
االجتماعي في مدينة سديروت المجاورة لغزة  -استطالع رأي عرضت نتائجه في المؤتمر االقتصادي

 قبون أخطر من قنبلة إيران.عن تفشي الفقر واتساع الفوار  الطبقية التي يعتبرها مرا
وبحسب االستطالع فإن واحدا من بين كل أربعة مستطلعين يقول إنه يعرف على األقل شخصا 
واحدا عن كثب فك ر باالنتحار خالل العام المنصرم بسبب حالة الضي  االقتصادي. كما 

منهم  %40ال من المستطلعين أن حالتهم االقتصادية قد تردت في العام الماضي فيما ق %91كشف
 فقط إنهم مستعدون إلرسال أوالدهم للخدمة العسكرية في الجيش.

كما يبدي ربع المستطلعين عدم استعدادهم للمشاركة في االنتخابات العامة في إسرائيل، ويقول ثلثهم 
أن  %28إنهم يحسون بمشاعر اإلقصاء من قبل إسرائيليين آخرين حالتهم المادية جيدة، بينما يشعر 

من الفقراء اإلسرائيليين إنهم يواجهون استخفافا بهم عندما  %81ويقول  ة ال تكترث بالفقراء.الدول
يتوجهون لصنادي  المرضى لتلقي العالج وكذلك المعلمون يتعاملون مع أبنائهم بعدم اكتراث 

 وبسخرية بسبب حالتهم االقتصادية.
 82/11/8114، القدس العربي، لندن

 
 ئيليين يؤيدون التفاوض مع الفلسطينيينمن اإلسرا %70استطالع:  .26

في الوقت الذي يصعد فيه بنيامين نتنياهو ووزراؤه ونوابه في الكنيست : نظير مجلي - تل أبيب
 البرلمان اإلسرائيلي(، التوتر مع الفلسطينيين ويكرسون االستيطان والتهويد، دلت نتائش استطالعات 

في إسرائيل مؤيدون لحل الدولتين، ومستعدون لدفع ثمن للرأي على أن الغالبية الساحقة من اليهود 
السالم حتى في مدينة القدس. وكان استطالع للرأي قد أجري األسبوع الماضي بإدارة الدكتورة مينا 
تسيمح، أشهر خبراء دراسات الرأي العام في إسرائيل، التي قالت إن اإلحصائيات تدل على أن 

في المائة من اليهود  69وقف الشعب. وجاء في هذا االستطالع أن القيادة اإلسرائيلية ال تعبر عن م
اإلسرائيليين يؤيدون أن تعمل الحكومة اإلسرائيلية على تطبي  حل الدولتين، فيما أجاب ثلث 
المشاركين بالنفي حول هذه النقطة. وبخصوص مدى استعدادهم لدفع ثمن عملية السالم، أي 

لمحتلة، بما في ذلك االنسحاب من الحارات العربية في القدس االنسحاب اإلسرائيلي من المناط  ا
في المائة من  60الشرقية ووضعها تحت سيادة فلسطينية، جاء الجواب إيجابيا من طرف أكثر من 

المشاركين. وعندما سئلوا إن كانوا يؤيدون إجراء مفاوضات فورية مع السلطة الفلسطينية حول حل 
في المائة إنهم سيدعمون  30مائة ب نهم يؤيدون ذلك، فيما قال نحو في ال 10الدولتين، أجاب نحو 

وقالت تسيمح إن هذه المعطيات تدل  المفاوضات حتى لو كان هنالك تمثيل لحركة حماس فيها.
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على أن مؤيدي السالم يمثلون كل الشرائح السياسية في المجتمع اإلسرائيلي، بما في ذلك اليمين، وال 
 ركات السالم التي تبدو ضعيفة ومهزومة.يقتصر على اليسار وح

 82/11/8114، الشرق األوسط، لندن
 
 للكشف عن األنفاق بدون طيار يطور طائرات اإلسرائيلي الكيان .27

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية إن الصناعات العسكرية الصهيونية : ترجمات - المجد
أن يضرب ويحمي نفسه، ويمكنه الكشف تسعى لتطوير جيل جديد من طائرات بدون طيار يمكنه 

ونقلت الصحيفة عن مدير الصناعات الجوية ورئيس قسم الطائرات بدون  عن األنفا  تحت األرض.
طيار شاؤول شاحار قوله: "عدونا بدأ يتسلح بمنظومات تمكنه من إسقاط الطائرات بدون طيار وهو 

 سها".يعلم قدرات طائراتنا وعليه نطور الطائرات لتدافع عن نف
وبحسب شاحار فقد تعمل الصناعات الجوية الصهيونية على مستويين هما الحماية من هجمات 

طال  صواريخ اعتراضية من جهة أخرى.  السايبر والتشويش ومحاولة التحكم من جهة وا 
"عدونا نشيط ويدرسنا بما ال يقل عن دراستنا له ويحاول الوصول لحلول لمشاكله واخترا   وأضاف:
ا وعليه نعمل على تطوير وسائل تنصت في الطائرات بدون طيار كتلك التي توجد في منظومتن

وأشار إلى أنه يجري تطوير طائرات بدون طيار تكشف ما تحت األرض وتساعد في  طائرة هيرون".
 عمليات الكشف عن األنفا ، مؤكداة أن الطائرات الجديدة يمكنها حل المشكلة بشكل تام.

ن طائرات صغيرة قادرة على العمل الموضعي تستطيع التحلي  والهبوط "الحديث ع واستطرد:
 العامودي وتحل  على مسافة قريبة من سطح األرض".

 82/11/8114األمني، المجد 
 
 على عريضة تدعو القتحام الحرم القدس الشريف خمسون حاخاما  يوقعون  .28

الديني اليميني  –تيار الصهيوني حاخاما ينتمون لل 60وكاالت: وقع  –الحياة الجديدة  -محافظات 
 المتطرف على عريضة تدعو إلى اقتحام الحرم القدسي الشريف، وسيتم توزيعها في الكنس غدا.

وقالت مواقع الكترونية اسرائيلية يمينية مساء أمس: إن هذه العريضة ت تي في أعقاب ما وصفوه 
الذين يصعدون إلى جبل الهيكل"  األحداث اإلرهابية( في القدس وأصابع االتهام الموجهة ضد 

 حسب تعبيرهم.
وجاء في العريضة: "ان إحدى الطر  المهمة للمطالبة بالهيكل في أيامنا هي الصعود إلى جبل 
الهيكل. والحمد هلل أن الكثيرين يصعدون اليوم إلى الجبل من خالل الحرص على  تعاليم( الشريعة 
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ا أن نكون بين المؤيدين والصاعدين إلى الجبل بطهارة" اليهودية، ونحن أيضا، الموقعون أدناه، حظين
 حسب تعبيرهم.

وأبرز الحاخامات الموقعين على العريضة دوف ليئور، ناحوم رابينوفيتش، يعقوب ميدن ورام 
 هكوهين، وبينهم من أفتى بقتل العرب.

ي "محفز على واعتبرت العريضة ان محاولة اغتيال الناشط في حركة "أمناء الهيكل" يهود غليك، ه
 مواصلة النشاط لتعزيز الصعود إلى الجبل المقدس".

وعبر حاخامات آخرون، ال ينفذون اقتحامات للحرم، وفي مقدمتهم رئيس المعاهد الدينية التابعة 
لحركة "بني عكيفا" اليمينية المتطرفة، الحاخام حاييم دروكمان، عن ت ييدهم ودعمهم للنشطاء الذين 

دروا عريضة منفصلة. وانضم وزير اإلسكان اإلسرائيلي، المستوطن أوري يقتحمون الحرم، وأص
 أريئيل، إلى الدعوات القتحام الحرم القدسي.

 82/11/8114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 القدس: عائالت يهودية ترفض نقل أوالدها إلى المدارس بحافالت يقودها عرب .29

ترة األخيرة أن يتم نقل أوالدها إلى المدارس رفضت عشرات العائالت اليهودية في الف: 42عرب 
بحافالت يقودها سائقون عرب، متذرعة بالعمليات التي وقعت في القدس في األسابيع األخيرة. وي تي 

 ذلك في ظل تنامي األجواء العنصرية ضد العرب في البالد، وفي القدس بشكل خاص.
د هذه العائالت يتعلمون في مدرستين، واحدة وذكر موقع "والال" االلكتروني، اليوم الخميس، أن أوال

في مستوطنة "رمات شلومو" واألخرى في حي القطمون، وأن هذه العائالت تنظمت مطالبة بمنع 
سائقي حافالت عرب نقل أوالدهم إلى المدرسة في أعقاب عملية الكنيس في القدس، األسبوع 

ائ  عربي لنقل أوالدهم من المدرسة أو وقررت هذه العائالت أنه في كل مرة يصل فيها س الماضي.
إليها، أن تنقل كل عائلة أوالدها بنفسها. وادعت هذه العائالت أن تنظيم نفسها في هذا السيا  ال 

 يزال في بدايته وأنه تنضم عائالت جديدة إليها كل يوم.
 81/11/8114، 42عرب 

 
 الخليلمواطنا بالضفة ومستوطنون يحاولون اختطاف طفل قرب  20اعتقال  .31

حاول مستوطنون في الخليل أمس، اختطاف طفل من قرية  :وكاالت –الحياة الجديدة  -محافظات 
وفي قلقيلية هاجم مستوطنون مساء أمس  افقيقيس غرب بلدة دورا، لكن محاوالتهم باءت بالفشل. 

 مواطنا من بلدة عرابة أثناء تواجده في ورشة عمله في قلقيلية.  األول
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( مواطنا من محافظات 80ير أمس: إن قوات االحتالل اعتقلت الليلة قبل الماضية  وقال نادي األس
 الضفة نصفهم من الخليل.

 إطال وقصف جيش االحتالل ظهر أمس بقذائف المدفعية منطقة حدودية في قطاع غزة، بدعوى 
 رصاص على جيب عسكري.

82/11/8114، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 ب غزة ودفنت أطرافه بالقدس واستشهد بتركياالطفل محمد.. أصيب بحر  .30

رجع أساب  أوعدوني يركبولي رجل اصطناعية »من إسماعيل جمال: « القدس العربي»إسطنبول ر 
، هذه الكلمات قالها الطفل «كل أوالد صفي بالمدرسة.. أنا كنت أسرع واحد فيهم ودائما أفوز بالسبا 

رف صناعي بديالة من رجله التي فقدها في الحرب الفلسطيني محمد صيام بعد أن وع د بتركيب ط
 من عائلته. 18األخيرة على قطاع غزة مع 

لكن أحالم محمد ومن تبقى من عائلته على قيد الحياة، باتت أبسط من ذلك بكثير، فمحمد استشهد 
، وباتت روحه تتمنى إسطنبولفي التاسع عشر من الشهر الجاري ب حد المستشفيات التركية بمدينة 
 فقط أن يسجى جثمانه الصغير على أرض غزة وبجانب أفراد عائلته.

وعلى الرغم من مرور قرابة أسبوع على استشهاده، ما زال جثمان محمد يرقد في ثالجات الموتى في 
معبر رفح البري بين قطاع غزة  إغال المستشفى التركي الذي كان يتلقى فيه العالج، بسبب استمرار 

 الحدودي مع قطاع غزة.« إيرز»اإلسرائيلي إدخال جثمانه عبر معبر  ومصر، ورفض االحتالل
سنة، كان الناجي الوحيد من أفراد أسرته الذين استشهدوا جميعاة بمن فيهم والده ووالدته  14ومحمد 

وجميع إخوانه في قصف نفذته الطائرات الحربية اإلسرائيلية على منزل عائلته خالل العدوان األخيرة 
 زة، مما أدى إلى إصابته بجرو  خطيرة.على قطاع غ

وعمل األطباء خالل فترة وجوده في تركيا على البدء في عملية تركيب األطراف الصناعية لمحمد، 
حيث القت صورة لمحمد وهو يحمل لوحة رقمية عليها صورة عداء ب طراف صناعية رواجاة واسعاة 

 بي بشكل عام.في مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين والعالم العر 
82/11/8114القدس العربي، لندن،   
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 خطيب من دخول القدس لمدة ستة أشهر منع الشيخ كمالاالحتالل يقرر  .32
القدس المحتلة ر األناضول: قرر قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي منع الشيخ كمال 

سالمية في الد اخل الفلسطيني، من الد خول إلى مدينة القدس لمدة خطيب، نائب رئيس الحركة اإل
 ستة أشهر.

/مايو أيار 86 وحتىويسري مفعول هذا القرار الصادر عن الجنرال نيتسان آلون من يوم الثالثاء 
 المقبل.

خلفية كل هذه الخطوات هي واحدة؛ وهي جريمة نصرة القدس الشريف »وقالت الحركة اإلسالمية إن 
ذا ظنت المؤسسة اإلسرائيلية أنها بهذه الخطوات وغيرها »وأضافت «. مسجد األقصى المباركوال وا 

من الخطوات؛ كحظر نشاط مؤسسات فاعلة في القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك، أنها 
ستنفرد بالمسجد األقصى فهي واهمة وواهمة جداة، فاألقصى له أهله من الفلسطينيين والعرب 

الذين لن يتركوه وحيداة مهما زمجر االحتالل وعربد، فذلك أن دولة الباطل ساعة ودولة  والمسلمين
 «.الح  إلى قيام الساعة

82/11/8114القدس العربي، لندن،   
 
 أمطار غزيرة في غزة تشرد عشرات العائالت .33

دت أغرقت األمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة عشرات الشوارع، وشر : فتحي صب ا  -غزة 
 عشرات العائالت من منازلها، بخاصة في شارع النف  شمال مدينة غزة.

وفي أعقاب اشتداد هطول المطر صبا  أمس، طالبت مديرية الدفاع المدني أصحاب البيوت 
كما طالبت أصحاب البيوت  المؤلفة من طبقة أرضية واحدة شر  شارع النف  بإخالء منازلهم فوراة.

الثانية من المنزل، تحسباة من دخول المياه إليها وغرقها، بعد امتالء بركة المرتفعة بالصعود للطبقة 
 الشيخ رضوان عن آخرها جراء استمرار هطول المطر.

لكن هذه الكميات الكبيرة من المطر جاءت وباالة على المشردين وأصحاب المنازل المدمرة والقاطنين 
العدوان  إبانها قوات االحتالل اإلسرائيلي موقتة أو خيام في المناط  التي دمرت« كرافانات»في 

 األخير على القطاع.
وقال  بدورها، قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية في مدينة غزة أمس.

الناط  باسم الوزارة معتصم الميناوي إنه تم تعطيل الدراسة خالل الفترة المسائية في مديريات تعليم 
 وغرب غزة. شمال وشر 
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عدنان أبو حسنة استمرار الدوام المدارس كافة، في وقت أمر « أونروا»فيما أعلن الناط  باسم 
مديرو عدد من مدارسها الطالب بالعودة إلى منازلهم بعد إغال  عدد من الشوارع الواقعة فيها جراء 

 غرقها بمياه األمطار.
82/11/8114، الحياة، لندن  

 
 األسرىعدد األطفال وارتفاع يه أثناء زيارته اعتقال زوجة أسير وطفل .34

اعتقلت زوجته نهال  اإلسرائيليةالسلطات  إن غوادرهقالت عائلة األسير معمر ": الحياة" –رام ى 
زيارته في سجن بئر السبع  أثناءة(، وطفله براء  سنتان( نس 11سنة( وابنته الصغيرة بلقيس   86 

 من أمس. أول
أن إدارة السجن عزلت األسير  أمسفي بيان  اإلنساناسات األسرى وحقو  وأعلن مركز أحرار لدر 

بعد يوم من اعتقال زوجته وابنته وابنه. وقال مدير المركز فؤاد الخفش أن االحتالل ال يزال  غوادره
 الزيارة. أثناءالعائلة بتهمة محاولة تهريب هاتف خليوي له  أفراديعتقل 

بعدما « وفاء األحرار» األسرىفي صفقة تبادل  8011سر عام تحرر من األ غوادرهوكان األسير 
بتهمة خر   أشهرأعادت اعتقاله بعد  اإلسرائيليةكان يقضي حكماة بالسجن المؤبد. لكن السلطات 

 شروط الصفقة.
تستخدمهم كرهائن  األسرىأسيراة محرراة في صفقة تبادل  93اعتقال  أعادتوقال الخفش أن السلطات 

 المتوقعة مستقبالة. األسرىقاومة الفلسطينية في مفاوضات تبادل للضغط على الم
المرضى  األسرىوالمحررين عيسى قراقع أن أعداد  األسرىمن جهة أخرى، أعلن رئيس هيئة شؤون 

 31السلطات تعتقل  أن أمستتزايد، وأن معاناتهم تتضاعف بسبب اإلهمال الطبي. وقال في بيان 
 طفل. 300ارتفع إلى ما يزيد على  األسرىوان عدد األطفال نائباة في المجلس التشريعي، 

82/11/8114، الحياة، لندن  
 
 طلبة غزة يطالبون بتمكينهم من السفر .35

نظم عشرات الطلبة العالقين في غزة اعتصاما أمام مقر هيئة الشؤون المدينة، : أشرف الهور -غزة
س محمود عباس التدخل والرئيس وناشد الطالب خالل االعتصام الرئي مطالبين بفتح المعبر.

 المصري عبد الفتا  السيسي بفتح المعبر، لتمكينهم من الخروج والوصول إلى جامعاتهم.
نهاء  كذلك شملت مناشداتهم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، ودعوه للتدخل أيضا وا 

وحمل الطلبة الفتات  ام.معاناتهم، بعد أن عبروا عن خشيتهم من عدم تمكنهم من الدراسة هذا الع
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وتفيد إحصائيات ب ن هناك  ."معبر رفح ح  وليس مطلبا"، و«لماذا يغل  معبر رفح»كتب عليها 
أكثر من ألف طالب في قطاع غزة يريدون الوصول إلى جامعاتهم، وأن إغال  معبر رفح يحول دون 

 ذلك.
82/11/8114القدس العربي، لندن،   

 
 سيسي ال يصلحان للدفاع عن القضية الفلسطينية في العالمقاسم لـ "قدس برس": عباس وال .36

رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجا  الفلسطينية الدكتور عبد الستار قاسم، أن : نابلس
الرئيسين المصري عبد الفتا  السيسي والفلسطيني محمود عباس ال يصلحان للدفاع عن القضية 

أرجع ذلك إلى كونهما يتعامالن مع الواقع الفلسطيني من منطل  الفلسطينية في المحافل الدولية، و 
 األحقاد والثارات السياسية التي وصفها ب نها ليست من "شيم الحكماء".

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لر "قدس برس" أن تشديد الحصار على قطاع غزة وخن  
لرئاسة برام ى تقلل من قيمة المقاومة فيها واستضافة أعدائها في تلفزيون فلسطين وفي قصر ا

فاعليها وال تنقص من قدر المقاومة وال تضعفها، وقال: "ال أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتا  
السيسي يستطيع الدفاع عن القضية الفلسطينية وال أعتقد أن حال في األف  يدعو للرهان على 

نية كثيرا، وهو شريك قوي في حصار السيسي أو على غيره. بالعكس السيسي أساء للقضية الفلسطي
قطاع غزة، وال يدخر جهدا ضد غزة إال وقام به، ولذلك فهو ال يصلح أن يكون أمينا على القضية 

( عقب لقائه 11|89  األربعاءالفلسطينية وال مدافعا عنها كما جاء على لسانه في تصريحاته أمس 
 بالرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند".

أن السيسي له خالف مع "حماس" ومع المقاومة وسحب ذلك على الشعب  وأضاف: "من الواضح
الفلسطيني في قطاع غزة وفي الشتات، وهو يتصرف من منطل  أحقاد وثارات، وهذا ليس من شيم 

 القيادات الحكيمة".
على صعيد آخر انتقد قاسم بشدة استضافة تلفزيون / فلسطين / ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 

دير قناة / الفراعين / المصرية توفي  عكاشة، واعتبر ذلك "انحطاطا أخالقيا"، وقال: عباس لم
"استقبال عكاشة عبر تلفزيون / فلسطين / ومن قبل محمود عباس قمة االنحطاط األخالقي في 
الحياة السياسية الفلسطينية، وهو دليل على كمية الحقد والكره التي يكنها عباس لر "حماس" 

 .والمقاومة"
وجوابا على سؤال وجهته له "قدس برس" عن سر هذا الحقد الذي يكنه كل من السيسي وعباس 
لحركة "حماس"، قال قاسم: "هم يكرهونها ويبغضونها ويشتمونها ألنها تعتمد المقاومة، وألنها ترفض 
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خيانتهم وتطبيعهم مع إسرائيل، ولو أن "حماس" اعترفت بإسرائيل ألصبحت أفضل التنظيمات 
 كثرها وسطية واعتداال"، على حد تعبيره.وأ

81/11/8114قدس برس،   
 
 االقتصادي بإدانة الحصار على غزة إسطنبولاختتام مؤتمر  .37

 األعمالدان المشاركون بالمؤتمر االقتصادي الرابع لمنتدى  :سيف الدين صوالحة -بترا  -اسطنبول
ملف إعمار القطاع هو  أندين الفلسطيني الدولي، الحصار االقتصادي المفروض على غزة، مؤك
 ملف إنساني، وال يجوز إخضاعه للحسابات والتجاذبات السياسية.

التركية  إسطنبولاألول بمدينة  أمسمساء  أعمالهكما دان المشاركون بالمؤتمر الذي اختتم 
يين االعتداءات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد األقصى المبارك، مقدمين تحية إكبار للمقدس

 على صمودهم وثباتهم.
وحيا المشاركون في المؤتمر بحكومة الوفا  الوطني الفلسطيني مؤكدين أهميتها في دفع عجلة 

 االقتصاد والتنمية داخل فلسطين.
على دور شباب األعمال في النهضة االقتصادية  أعمالرجل  1800واكد المؤتمر الذي شارك فيه 

عمل الحر واالستمرار في دعم وت هيل الشباب وتبني أفكارهم واالجتماعية وضرورة تعزيز ثقافة ال
 ومشاريعهم الريادية.

وشدد المشاركون على أهمية توجيه االستثمارات نحو مدينة القدس المحتلة للمساهمة في دعم صمود 
الفرص أقوى من التحديات وعلى أصحاب المال واألعمال تنويع  أن أكدواالمقدسيين وتمكينهم، كما 

 اراتهم وفتح أسوا  جديدة.استثم
وشهد المؤتمر تكريماة ل نجاز واإلبداع الفلسطيني، الذي قدم أنموذجاة مميزاة في قطاع المال واألعمال 

لعرض العشرات من الفرص االستثمارية في قطاعات مختلفة داخل فلسطين من خالل  باإلضافة
مشروعات  لت سيس ألعمالاالمنتدى من اجل التشبيك بين رجال  أسسه سو  عكاظ( الذي 

 استثمارية.
وأعلن على هامش المؤتمر عن ت سيس  منتدى فلسطين لسيدات األعمال( إيمانا من المنتدى بدور 

المنتدى مبادرات وجوائز منها  أطل سيدات األعمال في تعزيز صمود المرأة في فلسطين، مثلما 
في  األهلودورهم في دعم وتمكين  جائزة االقتصاد الفلسطيني لتكريم أصحاب األثر االقتصادي

فلسطين وجائزة اإلعالم االقتصادي الفلسطيني وهي جائزة مخصصة ل عالم الداعم والمشج ع 
 لالقتصاد الفلسطيني.
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 في فلسطين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة االستثمارالمنتدى صندو   أطل كما 
قتصادية العالمية، خدمة لرجال األعمال وسعياة  فرص( بهدف ت سيس قاعدة بيانات لألسوا  اال

لمزيد من التشبيك والتبادل االقتصادي والت كيد على مبادرة  فكرتي( دعماة لشباب األعمال وتعزيز 
 قدراتهم. وتم على هامش المؤتمر كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين  منتدى األعمال الفلسطيني الدولي(

 لتعزيز التعاون والتواصل بين رجال األعمال واإلعالميين. و منتدى فلسطين الدولي ل عالم(
كم نحن؟( والتي مبادرة  غزالة وهي  أبوالمنتدى عدة مبادرات بالتعاون مع مجموعة طالل  أطل كما 

مليون نسمة يعيش معظمهم خارج فلسطين  86تشير إلى أن عدد الفلسطينيين في العالم يزيد على 
 إلبرازالشهداء والجرحى إبان الحرب األخيرة على قطاع غزة ومبادرة ومبادرة ت هيل قدرات أبناء 

 اإلبداع الفلسطيني بمختلف المجاالت.
 مجتمعاتونظم المؤتمر على مدار يومين ندوات سلطت الضوء على دور رجال األعمال في تنمية 
ور الكبير اللجوء والشتات الفلسطيني واالستثمار في فلسطين، أكد المشاركون خاللها على الد

المطلوب من رجال األعمال الفلسطينيين والعرب، لتمكين األسر الفلسطينية ودعم المشاريع الصغيرة 
 والمتوسطة.

 أردنيةالمؤتمر الذي عقد تحت شعار  فرص أقوى من التحديات( وبمشاركة  إنوقال المنظمون 
ة تعيشها المنطقة العربية في ظل تحدي ات اقتصادية صعب ي تيدولة  30واسعة من  وأجنبيةوعربية 

 أثرت على التواجد الفلسطيني فيها اقتصاديا واجتماعيا.
تعزيز التبادل  إلىالفلسطيني الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له  األعمالويسعى منتدى 

وتنمية الواقع االقتصادي  األجانبالتجاري واالقتصادي بين رجال األعمال العرب ونظرائهم 
 يين في الداخل والخارج.للفلسطين

82/11/8114، الرأي، عم ان  
 
 رسامة الزيتون والمرأة… الفلسطينية ختام هيبي .38

( فنانة فلسطينية تشكيلية من بلدة شعب قضاء عكا لم 36ختام هيبي  «: القدس العربي»الناصرة ر 
تعلم والت مل حتى ، ف خذتها وصقلتها بال82ترسم في طفولتها واكتشفت طاقة فنية كامنة داخلها بجيل 

 ت لقت ريشتها وبدأت تش  لها الطري  للعالم.
تمتاز أعمال هيبي بعالقتها الوجدانية مع الشجرة الكريمة، شجرة الزيتون، مصدر إلهامها وبمساعدتها 

 تعب ر عن أفكارها وأحاسيسها، كما يتجلى في لوحاتها الكثيرة.
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ا الخضراء موتيف دائم الحضور في لوحات جذوع الزيتون الضخمة المنغرسة في التراب وأغصانه
ختام هيبي الزيتية، وهي أعمال سوريالية تبرز فيها األلوان الزاهية وتتماهى فيها المرأة مع الشجرة 

 المعطاءة التي يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار.
ا بسيرة ترمز الزيتونة للجذور ولذا توضح هيبي أن حضورها الدائم في لوحاتها هو انعكاس لت ثره

من الكويكات إلى قرية أبو سنان في الجليل  42عائلتها المهجرة داخل وطنها، بعدما طردت عام 
وبكونها مسكونة بهاجس العودة وباألمل. كما تشير إلى أن الزيتونة مباركة ليس بالثمر والزيت بل 

 لقوة والهوية.هي طافحة بالدالالت بل أفضل رمز للبقاء، الثبات، الصمود، الصبر، التضحية، ا
لوحة وأعمالها تعرض في البالد وقريبا في بيروت وأثينا تبيح أن  90ختام التي أنجزت حتى اآلن 

مشاعر حبيسة كثيرة ظلت داخلها بسبب الخوف من مالحقة السلطات اإلسرائيلية ومن سلطة 
ها ووسيلتها. المجتمع المحافظ، حتى تفجرت في نهاية العقد الثالث من عمرها وكانت ريشتها حيلت

، تشير إلى أن الرسم موهبة 42هيبي وهي عضو فعال في رابطة إبداع الفن التشكيلي داخل أراضي 
لكنها قابلة للتطوير والصقل، ولذا فهي تدأب على رعاية موهبة طفلها عالء ابن العاشرة الرسام 

 الصغير ليسير على طريقها.
82/11/8114القدس العربي، لندن،   

 
 : مستمرون بالدفاع عن القدس الشريفانيعبد هللا الث .39

ى الثاني أن األردن مستمر "بالدفاع عن القدس الشريف  عبداألردني أكد الملك  : بترا(-عمان
 ،وشدد مستندا إلى واجبه الديني والتاريخي، والوصاية الهاشمية على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية".

ير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني عبدو سالم ديالو، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقو  غ
على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشر  األوسط، والتي ستبقى تعاني من غياب 
األمن واالستقرار، وفقدان األمل، وازدياد وتيرة الخوف والقل  من مخاطر مستقبلية، ما لم يتم 

 ين الفلسطينيين واإلسرائيليين.التوصل إلى سالم عادل وشامل ودائم ب
 82/11/8114، الغد، عم ان

 
 والجوار  "عين الحلوة"من واستقرار أالفلسطيني على  اإلجماعالمطلوب هو تحصين : بهية الحريري .41

شغل الوضع في المخيمات الفلسطينية في لبنان وال سيما مخيم عين الحلوة حيزاة كبيراة من : صيدا
ائب بهية الحريري في مجدليون مع الفصائل والقوى الفلسطينية، وآخرها مع اللقاءات التي تعقدها الن

دبور  أشرفوفد حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان علي بركة ثم مع سفير فلسطين في لبنان 
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العردات. وهي تلتقي  أبوسرها في لبنان فتحي  أمينووفد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية يتقدمه 
 الفلسطينية العليا المشرفة على الوضع في المخيمات غداة السبت للغاية نفسها.اللجنة األمنية 

الحريري اطلعت من القوى الفلسطينية على صورة الوضع في المخيم في ظل ما يتم تداوله من 
ليه، وما تقوم به القوى الفلسطينية من خالل القيادة السياسية الموحدة إمعلومات عن لجوء مطلوبين 

بينها ومع السلطات اللبنانية من اجل متابعة هذا  فيماألمنية الفلسطينية العليا من لقاءات واللجنة ا
 .امنيهتبعات  أيالموضوع ومعالجته بهدوء وبشكل يجنب المخيم والجوار 

اعتمدناه بالتواصل مع األخوة "المسار الذي  أنالقوى الفلسطينية التي التقتها  أماموأكدت الحريري 
نوعاة من  وأثمرطيلة السنوات الماضية من اجل نزع كل فتائل التفجير من هذه المنطقة الفلسطينيين 

، يحم لنا معاة امنيهومشاكل  وأحداثاتشهد توترات  أخرىاالستقرار في الوقت الذي كانت فيه مناط  
ها التي فلسطينيين ولبنانيين مزيداة من المسؤولية في العمل على ترسيخ هذا االستقرار وبالطريقة نفس

 ."اعتمدت وهي التواصل والتعاون من اجل اجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة بسالم
الفلسطيني على امن واستقرار عين الحلوة والجوار  اإلجماعالمطلوب هو تحصين  "أن: وأضافت

ي  مع بمزيد من التعاون بين كافة األطر الفلسطينية الرسمية والسياسية واألمنية والشعبية، وبالتنس
المؤسسات األمنية والعسكرية اللبنانية من اجل معالجة هادئة ومسؤولة لما يستجد على المخيم من 

 ."مع الجوار اللبناني أوفتنة داخلية  أي إلىمحاولة لجر المخيم  أيولقطع الطري  على  أمنيةقضايا 
لمية للتضامن معه وفي عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي السنة العا"وقالت: 

ظل ما يتعرض له من اعتداء صهيوني مستمر على حقوقه في الحياة وفي األرض والوطن والدولة 
في  اإلنسانيالتي استطاع انتزاع اعتراف بعض العالم بها، وفي ظل ما تتعرض له مقدساته وتراثه 

هذا الشعب العظيم  إلىالقدس من استباحة ومحاوالت طمس وتزوير هوية وتاريخ، نتوجه بالتحية 
مثمنين صموده وتضحياته وتمسكه ب رضه وحقوقه، ونحيي الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها 

مازن في المحافل الدولية من اجل االعتراف بالدولة الفلسطينية وحشد  أبوالرئيس محمود عباس 
وعودة  أسراهالقدس وتحرير  دولته المستقلة وعاصمتها إقامةالدعم الدولي والعالمي لحقو  شعبه في 

 أنفسهماألخوة الفلسطينيين في لبنان ب ن يعبروا بهذه المناسبة عن تضامنهم مع  إلىالجئيه. ونتوجه 
في وحدتهم  استخدام، ألن أواخترا   أيوقضيتهم بمزيد من الوحدة والتماسك وحماية ساحتهم من 

 ."ضيتهموسالمة مخيماتهم والتزامهم امن واستقرار لبنان قوة لق
 82/11/8114، المستقبل، بيروت
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 النائب األول لرئيس البرلمان التركي: القدس عنوان الصراع ولن نسمح بتدنيس األقصى .40
قدس برس: أكد النائب األول لرئيس البرلمان التركي صاد  ياقوت أن مدينة القدس هي  -أنقرة 

 المسجد األقصى مهما كان الثمن.عنوان الصراع وان بالده لن تسمح بمواصلة االحتالل تدنيس 
وقال ياقوت خالل لقاءه وفدا من المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يقوم بزيارة لتركيا في مكتبه 

(: "إن القدس هي عنوان الصراع، ولها مكانة عالية في عقيدة ونفوس 11|86ب نقرة الثالثاء  
ن األتراك كافة لن يسمحوا لليهود باالستمرا ر في تدنيس المسجد األقصى مهما يكن المسلمين، وا 

 الثمن". وشدد على سياسة بالده حكومة وشعبةا الداعمة للح  الفلسطيني.
وكان وفد المجلس التشريعي الفلسطيني عقد لقاءة مع ياقوت، في مكتبه بمدينة أنقرة التركية، بحضور 

 عدد من البرلمانيين األتراك.
 81/11/8114قدس برس، 

 
 المقبل يدعم تحرك فلسطين في مجلس األمن "الوزاري العربيتماع ": اجالعربينبيل  .42

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب في : قنا
دورته غير العادية المست نفة المقررة غداة  السبت( في القاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود 

أن االجتماع مخصص لبحث مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية والتحركات عباس، وذكر 
 المطلوبة من أجل إنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" لألرض الفلسطينية.

وأوضح العربي في تصريحات للصحفيين في مقر الجامعة العربية، أن انعقاد الوزاري العربي ي تي 
ؤيته أمام وزراء الخارجية بش ن القضية الفلسطينية وسبل تلبية لطلب الرئيس عباس، والذي سيطر  ر 

دعمها والجهود المبذولة لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس األمن الدولي، للحصول على قرار 
دولي لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل. وأردف أن الدول العربية كلها تؤيد عباس في موقفه 

م تحركه على الساحة الدولية، وأشار العربي إلى أن االجتماع ومطالبه أمام المحافل الدولية، وستدع
الوزاري الذي سيعقد برئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، والذي ترأس بالده الدورة الحالية 
لمجلس الجامعة العربية، يسبقه عقد اجتماع وزاري للجنة مبادرة السالم العربية، والتي يترأسها وزير 

 لكويتي الشيخ صبا  الخالد الصبا ، الذي ترأس بالده القمة العربية".الخارجية ا
 82/11/8114الخليج، الشارقة، 
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 8115 لسنةعاصمة للسياحة اإلسالمية  القدساختيار  .43
أعلن األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني، مساء اليوم : وفا - 42عرب 

، ومدينة قونية 8016س الشريف عاصمة للسياحة اإلسالمية لعام الخميس، عن اختيار مدينة القد
 .8019في تركيا لعام 

واستذكر مدني، في بيان صحفي، القرارات المهمة لالجتماع التنسيقي األخير برئاسة رئيس المؤتمر 
حزيران الماضي، حيث اختيرت مدينة  3و 8اإلسالمي لوزراء السياحة، والذي عقد في جاكرتا يومي 

 ياحة اإلسالمية للعامين المقبلين بعد دراسة الترشيحات المقدمة من الدول األعضاء في المنظمة.الس
 82/11/8114، 42عرب 

 
 اإلمارات تدعو المجتمع الدولي إلى حماية الفلسطينيين .44

دعت دولة اإلمارات المجتمع الدولي الليلة قبل الماضية، إلى ضرورة اتخاذ كل ما : وام –نيويورك 
ن تدابير فاعلة تكفل توفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني ال سيما في مدينة القدس يلزم م

 الشرقية، كما طالبت إلزام إسرائيل احترام حرمة األماكن المقدسة.
وأكدت السفيرة النا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى األمم المتحدة، في بيانها أمام االجتماع 

جمعية العامة لألمم المتحدة لبحث التطورات المتصلة بقضية فلسطين أن الخاص الذي عقدته ال
التطورات الحرجة التي تشهدها القضية الفلسطينية سواء التي تمثلت بمستوى الحالة المحبطة للغاية »

التي وصلت إليها جهود المباحثات السياسية المعنية بإعادة استئناف مسيرة مفاوضات السالم في 
األوسط كنتيجة حتمية لعدم التزام الجانب اإلسرائيلي بتعهداته في إطار هذه منطقة الشر  

المباحثات، أو المتمثلة بتنامي االضطرابات والتدهور الخطير لألوضاع األمنية واإلنسانية 
واالجتماعية في األراضي الفلسطينية جراء التمادي اإلسرائيلي في سياساته العدوانية التصعيدية 

بناء الشعب الفلسطيني وال سيما في مدينة القدس الشرقية أخيراة انعكست بآثارها السلبية الخطيرة ضد أ
 «.على الحالة القائمة على األرض وأدت إلى تنامي أوجه المعاناة والمشقة للشعب الفلسطيني

 82/11/8114البيان، دبي، 
 
 "اإلرهاب"وزير كويتي: مجازر الكيان الصهيوني في فلسطين تغذي جماعات  .45

لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد ى أن تنظيم الكويتي أكد وزير الدولة  الحسيني البجالتي:
"داعش" يشكل خطراة على اإلقليم ب كمله وال يمكن ألي دولة أن تكون بمن ى عنه، وأكد أن جذور 

يحيين على حد اإلرهاب كانت دائماة ت تي بناء على تعديات الكيان الصهيوني على المسلمين والمس
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سواء، الفتاة إلى أن ما حدث من مجازر في فلسطين وأماكن أخرى يرجع إلى تطرف وقمع الكيان 
الصهيوني "حتى باتت الوقود األساسي والمحرك للجماعات اإلرهابية وساهمت في تسهيل استقطاب 

 هذه الجماعات للشباب وغسل أدمغتهم".
 82/11/8114الخليج، الشارقة، 

 
 سرائيليم تنظيم مؤتمر دولي حول الصراع الفلسطيني اإلفرنسا تعتز  .46

مخرج للنزاع االسرائيلي  إليجادتعتزم فرنسا تنظيم مؤتمر دولي في محاولة  :ب ف أ - باريس
 الفلسطيني بما ان مفاوضات السالم مجمدة، كما اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أمس.

ذاعة" 84انس الفرنسية "فر  اإلعالموقال هوالند لوسائل  موند": "هناك  6فرنسا الدولية و"تي في  وا 
مخرج لهذا  بإيجادتنظيم "مؤتمر يسمح تحديدا  إلىوتطر  الحقا  مبادرة دبلوماسية ستقودها فرنسا".

وقال: "هذا ما سيقوله وزير الخارجية لوران فابيوس غدا  اليوم( اثناء نقاش في الجمعية  النزاع".
 الحكومة الفرنسية باالعتراف بالدولة الفلسطينية".الوطنية حول قرار يوصي 

 ولم يعط الرئيس أي توضيحات حول موعد انعقاد المؤتمر وال المشاركين فيه.
واشار الرئيس الفرنسي الى ان النزاع بالنسبة الى فرنسا يجب ان تتم تسويته "على أساس ما شكل 

نية معترف بها الى جانب دولة اسرائيلية مع على الدوام البعد الرئيسي للموقف الفرنسي: دولة فلسطي
 ضمان أمنها".

وبعد النقاش المتوقع اليوم الجمعة، فان النواب مدعوون للتصويت الثالثاء المقبل على القرار غير 
 الملزم الذي يدعو الحكومة الفرنسية الى االعتراف بدولة فلسطين.

 82/11/8114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 أمريكية لمنع عقد اجتماع حول األراضي الفلسطينية –إسرائيلية  ضغوطا  سويسرا ترفض  .47

فادي أبو سعدى: رفضت سويسرا الرضوخ للضغوط االسرائيلية واألمريكية الرامية الى منع  -رام ى 
انعقاد اجتماع للدول الموقعة على ميثا  جنيف الرابع، لمناقشة الوضع في الضفة الغربية وقطاع 

وقضايا تتعل  بالقانون الدولي وحقو  االنسان في هذه المناط . وتصر الحكومة  غزة والقدس،
 السويسرية على إرسال الدعوات قريباة الى الدول ذات الش ن.

وكانت سويسرا قد أجرت مشاورات مع الدول الموقعة على الميثا ، للت كد من موافقتها على عقد 
وثيقة على كل الدول الموقعة، تتضمن اقتراحا بعقد االجتماع. وعممت وزارة الخارجية السويسرية 

المؤتمر في أواسط كانون األول/ ديسمبر المقبل في جنيف، المقتر  ان يتركز على احترام القانون 
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الدولي اإلنساني، والقضايا القضائية ذات الصلة بحماية المدنيين. كما تضمن االقترا  السويسري ان 
مستوى سفراء، في ثالث ساعات فقط، مع كلمات قليلة  ينحصر المؤتمر الذي سيكون على

ومقتضبة، وبدون حضور إعالمي أو تغطية صحافية، باستثناء بيان للصحافة ينشر في نهاية 
سويسرا أوضحت أنها ال تريد حدثا سياسيا أو »المؤتمر، ونقل عن دبلوماسيين سويسريين قولهم إن 

 «.ادات ألحد األطرافناديا للنقاش، وال مؤتمرا توجه فيه االنتق
 82/11/8114القدس العربي، لندن، 

 
 مجلس النواب الفرنسي يناقش اليوم مشروع قرار يدعو لالعتراف بدولة فلسطين .48

يرجح بعض المراقبين أن تفشل حمالت الضغط والتهويل التي تقوم بها : ميشال أبو نجم - باريس
من التصويت على مشروع قرار يدعو الحكومة إسرائيل وأصدقاؤها في فرنسا لمنع النواب الفرنسيين 

الفرنسية لالعتراف بالدولة الفلسطينية، على غرار ما فعلته السويد، وما قام به البرلمان اإلسباني 
 والبريطاني.

لالعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل الوصول لتسوية »ومشروع القرار الذي يدعو الحكومة الفرنسية 
جرى تقديمه من طرف النواب االشتراكيين، سيحظى بدعم األكثرية الساحقة  ، والذي«نهائية للنزاع

من النواب الذين يرفضون الخضوع لتحذيرات رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفيره في 
باريس يوسي غال، والمجلس التنفيذي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، ومجموعات الضغط الدائرة في 

 فلكها.
ل التصويت الرسمي في الجمعية الوطنية في الثاني من ديسمبر  كانون األول( المقبل، وسيحص

 من الشهر نفسه. 11وسيتبعه تصويت مشابه في مجلس الشيوخ في 
وحتى صبا  اليوم، استمر الطرف المؤيد والمعارض في شحذ أسلحتهما، وعرض الحجش التي 

ع. وبعكس ما جرى في إسبانيا وبريطانيا، حيث توصلت يرفعانها لتبرير الت ييد أو الرفض، أو االمتنا
األكثرية في البلدين إلى ما يشبه اإلجماع للتصويت لصالح نص ال يرتدي طابع اإللزام، فإن المبادرة 
التي حمل لواءها في مجلس النواب الفرنسي وزيرة العدل السابقة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية 

الساب  بونوا هامون، لم يحصل حولها إجماع، رغم أن أصحابها عمدوا إيزابيل غيغو، ووزير التربية 
إلى تليين عباراته لجعلها مقبولة من كل األطراف، وربما لقطع الطري  على مبادرة تعد أكثر تشددا، 
كان سيتقدم بها النواب الشيوعيون واليسار. ورغم ذلك فإن الضغوط اإلسرائيلية والحسابات السياسية 

 االنتخابية جعلت عددا من النواب يبدون أكثر تطرفا من نواب الليكود.الداخلية و 
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وأعلن رئيس الجمهورية الساب  اليميني نيكوال ساركوزي، الذي يسعى للحصول على زعامة اليمين 
ويؤكد ساركوزي، الذي جعل «. يطلب من أصدقائه التصويت ضد مشروع القرار»السبت المقبل، أنه 

االعتراف األحادي بعد أيام قليلة »، حسب قوله، أن «معركة حياته»رائيل من الحفاظ على أمن إس
 «.من هجوم داٍم  على كنيس في القدس( وفي ظل توقف مسار السالم ال معنى له

وفي السيا  ذاته، قال كريستيان جاكوب، رئيس مجموعة نواب اليمين في البرلمان الفرنسي، إن 
، بل هي من «لس النواب الذي ليس له أن ينظر فيهاليست من صالحيات مج»مس لة االعتراف 

صالحيات السلطة التنفيذية. ويبدو أن هذه الحجة مسخرة لرمي الكرة في ملعب الحكومة وتالفي 
اإلحراج. وقد ذهب بعضهم إلى اتهام االشتراكيين باستغالل موضوع االعتراف الستعادة تعاطف 

لجفاء الذي قام بينها وبين الرئيس هوالند، عقب الناخبين من أصول عربية ومسلمة، خاصة بعد ا
كل »في استخدام « ح  إسرائيل»بيانه الشهير في يوليو  تموز( الماضي عن الحرب في غزة و

 للدفاع عن مدنييها، وهو ما اعتبر وقتها تفويضا للجيش اإلسرائيلي ليفعل ما يشاء.« الوسائل
 82/11/8114الشرق األوسط، لندن، 

 
 مال البريطاني: نؤيد االعتراف بالدولة الفلسطينيةزعيم حزب الع .49

أعرب زعيم حزب العمال البريطاني اد ميليباند أول من أمس، خالل حفلة : ماهر عثمان –لندن 
أقامها أصدقاء فلسطين والشر  األوسط العماليين، ومن بينهم عدد كبير من نواب الحزب في مجلس 

لفلسطينية، عن موقف متقدم في ت ييد إقامة دولة فلسطينية العموم ونخبة من أبناء وبنات الجالية ا
 «.عن طري  مفاوضات ذات معنى»مستقلة 

وقال ميليباند رداة على كلمة ألقاها السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة البروفيسور مانويل 
لة الكويت سفيراة من سفراء الدول العربية في لندن، وفي مقدمتهم سفير دو  16حساسيان في حضور 

لقد أيدنا مبدأ »مدعو:  300خالد الدويسان عميد السلك الدبلوماسي الدولي، وجمهور من نحو 
 «.االعتراف بدولة مستقلة للفلسطينيين

المستوطنات تقوض السعي إلى حل  على أساس دولتين وهي مخالفة للقانون الدولي، »واعتبر أن 
 «.قبة في طري  حل الدولتينع بإسرائيلكما أن رفض  حركة( حماس االعتراف 

لى  إسرائيلوأشار ميليباند إلى أنه قابل طلبة في رام ى وطلبة في  يتطلعون إلى مستقبل بال حرب وا 
إننا نقف كتفاة لكتف »حل بدولتين لشعبين مع ح  تقرير المصير واالعتراف المتبادل بينهما. وقال: 

ك من خالل مفاوضات ذات معنى. هذا هو الحل مع اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين يؤمنون بذل
 «.الوحيد لهذه الم ساة. إن الوضع الحالي غير مقبول وال يمكن أن يستمر
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وتعهد زعيم حزب العمال البريطاني ب ن يواصل حزبه مساعيه من أجل المساعدة في إنهاء الصراع 
 اإلسرائيلي.–الفلسطيني 

 82/11/8114البيان، دبي، 
 
 علن حالة الطوارئ في غزة بسبب الفيضاناتاألمم المتحدة ت .51

أعلنت األمم المتحدة حالة الطوارئ في مدينة غزة اليوم الخميس، بعد يومين : ب ف أ – 42عرب 
 من هطول األمطار الغزيرة وحدوث فيضانات في قطاع غزة الذي مزقه العدوان اإلسرائيلي األخير.

(، إن 'مئات السكان في أونرواجئين الفلسطينيين  وقالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الال
 المناط  التي غمرتها الفيضانات في المناط  المحيطة بمنطقة الشيخ رضوان أخلوا منازلهم'.

وصر  روبرت تيرنر، مدير العمليات في غزة، أن الوكالة 'قلقة للغاية بسبب العواصف الشديدة التي 
 غير مسبو  لح  بالقطاع بسبب الحرب'. جاءت في وقت مبكر من الموسم وبعد دمار

 81/11/8114، 42عرب 
 
 صعبة ظروفا  رأيت : يزور مخيم برج البراجنة المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان .50

بالجهد الجماعي التي تقوم به »رحب المنس  الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي 
في المخيمات الفلسطينية في لبنان من أجل الحفاظ على السلطات اللبنانية والمجموعات الفلسطينية 

، وأشاد في زيارة قام بها لمخيم برج البراجنة «األمن في المخيمات على خلفية النزاع القائم في سوريا
بكرم سكان المخيمات تجاه النازحين الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا، رغم ظروفهم الصعبة »

 «.أصال
مديرة المؤقتة لوكالة األونروا هيلي أوسيكيال وموظفو األونروا، على األوضاع واطلع بالمبلي من ال

في مخيم برج البراجنة، بما فيها الصعوبات التي تواجه الالجئين في حياتهم اليومية واحتياجاتهم 
المتزايدة نظرا لتواجد نازحين فلسطينيين إضافيين من سوريا. كما التقى ممثلين عن اللجان الشعبية 

 .لفلسطينيةا
وخالل جولته، زار المنس  الخاص عيادة صحية لألونروا تقدم الخدمات الصحية لسكان المخيم وزار 

لقد رأيت الظروف الصعبة »عائلة من الالجئين في مسكن بحاجة شديدة الى إعادة ت هيل. وقال: 
ة سوف تستمر التي تواجه الالجئين هنا خاصة في بداية فصل الشتاء الماطر. إن األمم المتحد

بعمل كل ما تستطيعه لتشجيع دعم إضافي من المانحين الدوليين من أجل تلبية الحاجات اليومية 
كما زار مركزا لألنشطة النسائية تديره مؤسسة تطوعية مكونة من نساء «. لالجئين في لبنان
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مات أخرى فلسطينيات ويقدم تدريبات ونشاطات ترفيهية باإلضافة إلى الدعم لخل  فرص عمل وخد
 موجهة للنساء.

 82/11/8114المستقبل، بيروت، 
 
 مدينة بريطانية تحظر المنتجات اإلسرائيلية بصورة كاملة .52

القدس العربي: فرض مجلس مدينة ليستر البريطانية حظرا كامال على جميع المنتجات  -القدس 
وحزبه يعارضون ذلك  اإلسرائيلية، برغم إصرار رئيس حزب العمال البريطاني إد ميليباند أنه هو

 تماما.
التي نقلت الخبر إن المتقدمين بقانون الحظر قالوا إن المدينة « جيروسالم بوست»وقالت صحيفة 

تعرف بتسامحها، وتنوع سكانها، كما أنها تحارب جميع أشكال العنصرية، وتساند المجتمعات التي 
 تعاني من الظلم، مثل المجتمع الفلسطيني.

 82/11/8114ن، القدس العربي، لند
 
 كلمة 76كل غرام من الدهون غير المشبعة ينسيك  .53

كشفت دراسة ق د مت خالل المؤتمر العلمي لجمعية القلب األميركية، ت ثير األطعمة : الحياة -لندن 
التي تحتوي على الدهون غير المشبعة سلباة، في الذاكرة. ودرس العلماء النظام الغذائي أللف رجل 

بطاقات كتبت عليها كلمات، قبل أن يتوجهوا  104حاء. وعرضوا على المشاركين من العاملين األص
رة.  إليهم بالسؤال عما إذا كانت الكلمة تعتبر جديدة بالنسبة لهم أم مكر 

وخضع المشاركون لفحص الدم، فاكتشف العلماء أن األشخاص الذين يحتوي نظامهم الغذائي على 
ذكروا كلمات أقل مقارنة باألشخاص الذين يتناولون كميات نسبة عالية من الدهون غير المشبعة ت

 أقل من الم كوالت التي تحتوي على الدهون غير المشبعة.
كلمة من الكلمات  19وأظهرت نتائش العينة أن كل غرام إضافي من الدهون المشبعة، تسبََّب بنسيان 

في المئة من  10ة، فتذكر المعروضة. أما الشخص الذي تناول أكبر كمية من الدهون غير المشبع
 الكلمات مقارنة باألشخاص الذين تناولوا كميات أقل.

، مدى ت ثير تناول األطعمة الغنية بالدهون غير 8013و 8018وأظهرت دراستان نشرتا عاَمي 
 المشبعة، في ذاكرة النساء.
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وكيريكي، إن وقالت األستاذة المساعدة في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفرد أوليفيا أ
رجاالة كثراة يستهلكون كميات كبيرة من األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير »

 «.المشبعة ويتبعون نمط حياة أقل صحة، ويعانون مشاكل صحية
اإللكتروني، بعدم  موقعهاعلى « سي إن إن»وتنصح جمعية القلب األميركية وف  ما أوردته شبكة 

غرامين من الدهون غير المشبعة يومياة، مؤكدة أن المشاكل الغذائية تبدأ بسبب تناول ما يزيد عن 
 تناول الكثير من األطعمة المعالجة اصطناعياة.

واشترطت إدارة األغذية والعقاقير األميركية  إف دي أي( على الشركات الغذائية، إدراج ملص  على 
 مية الدهون غير المشبعة في منتجاتها.المعلبات يوضح كمية الدهون، ما أدى إلى خفض شركات ك

 82/11/8114الحياة، لندن، 
 
 تحديات القرن العربي المقبل .54

في مقال نشرته قبل شهر، قارنت بين التحديات التي واجهت العالم العربي بين عامي : بول سالم*
القرن  . اما اليوم، فدعونا نتطلع الى بعض االتجاهات والتحديات التي ستواجهنا في8014و 1614

المقبل ونفكر في كيفية معالجتها والتعامل معها. من العادي ان نركز على األزمات اليومية التي 
تهيمن على عناوين الصحف، ولكن من المهم أيضاة أن نلقي نظرة أطول لالطالع على السيا  

الضاغطة في المتغير الذي تتجلى فيه هذه التطورات واألزمات المتسارعة. من االتجاهات والتحديات 
 العقود التالية ما ي تي:

* الضغوط الديموغرافية وحجم الكتلة الشبابية: على رغم ما يواجهه من تحديات كثيرة، ال يزال لدى 
مليون نسمة في عام  100العالم العربي أكبر معدالت للنمو السكاني في العالم. فمن أقل من 

 600مليوناة، ومن المتوقع أن يتجاوز  360 حوالي، يبلغ عدد سكان العالم العربي اآلن 1660
. وهذا النمو يلقي، وسيستمر في إلقاء ضغط هائل على الموارد 8060مليون نسمة بحلول عام 

المحدودة وعلى النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية. لدى العالم العربي أيضاة التكوين السكاني 
حت سن الثالثين وسيؤدي بحثهم عن فرص العمل والهوية األكثر شباباة في العالم، فثلثا السكان هم ت

 والتمكين في العقود المقبلة إلى المزيد من الت جيش واالضطرابات.
* ضي  األرض وشح المياه: يشكل ضي  مساحة األراضي وتضاؤل الموارد المائية دافعاة متزايداة 

في المئة من  9يشكل سكانه للصراع وعدم االستقرار في الشر  األوسط. فالعالم العربي الذي 
في المئة من موارد المياه المتجددة في العالم. وتصلح  1مجموع سكان العالم ال يحتوي إال على 

في المئة فقط من األرض في المنطقة للزراعة، والقطاعات الضيقة من األراضي الصالحة  4.3نسبة 
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إال سوءاة في القرن الحادي والعشرين  للزراعة تهددها سرعة التوسع العمراني. هذه الظروف لن تزداد
 حيث إن النمو السكاني والتوسع العمراني والتغير المناخي ستفرض أعباءها.

* النفط، ايجاباة وسلباة، في الحاضر والمستقبل: في الماضي، استخدمت اسبانيا مورد الذهب من 
عة التغيير ومضت إلى تراجع فتوحاتها في أميركا الجنوبية من أجل الحفاظ على الوضع القائم وممان

طويل، في حين أن بريطانيا بنت على فتوحاتها لزيادة التجارة واالبتكار وقيادة الثورة الصناعية. كيف 
سنتعاطى مع مواردنا النفطية في السنوات المقبلة؟ لتدعيم الوضع القائم الهش، أم كنقطة ارتكاز 

في والسياسي؟ والسؤال اآلخر هو حول مستقبل إلطال  عجلة التطوير المجتمعي واالقتصادي والثقا
النفط بشكل عام، فبعض الدول المصدرة للنفط اليوم ستنضب احتياطاتها في عقود قريبة، بينما في 
حاالت أخرى سيحد ارتفاع االستهالك المحلي من قدرات هذه الدول على التصدير. ولكن القضية 

استخراج النفط الصخري في الواليات المتحدة  األهم هي أن مع تطور التكنولوجيات الجديدة في
ودول أخرى، واختراقات محتملة في انتاج الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الريا ، فإن 

نهايته خالل هذا القرن. وهذا سيؤثر بشكل كل ي في االقتصاد « عصر النفط»من المرجح أن يشهد 
 والتوازنات في المنطقة.

صادي المحدود والبطالة الشديدة: قد يستمر العالم العربي في نمو اقتصادي محدود، * النمو االقت
لكن تقول المؤشرات ان مستويات البطالة قد تبقى االعلى في العالم وقد تبقى أنماط توزيع الثروة 
غير متساوية كما هو الحال اليوم. خطت بعض اقتصادات الخليش خطوات كبيرة في تنويع 

لكن أياة من الدول غير النفطية الكبيرة مثل مصر أو المغرب، لم تكن قادرة او مستعدة اقتصاداتها، و 
حتى اليوم إلجراء اإلصالحات الجذرية التي تمكنها من أن تندفع لتصبح محاور عالمية للتصنيع 
والتصدير وتحقي  مستويات عالية من النمو االقتصادي وفرص العمل كالتي حققتها تركيا والصين 

 مدى العقد الماضي، والتي يمكن أن توفر االستقرار لهذه المجتمعات في العقود المقبلة.على 
* انتقال القوة نحو الشعوب، افراداة وجماعات: أدت التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا 
واالتصاالت الى انتقال القوة من احتكار الدول باتجاه شعوبها التي اصبحت اليوم مضطلعة، 

( يطاول كل power shift، وطامحة، سواء كمجتمعات أو أفراد. وهذا نمط من تحول القوة  متمك نة
كما تؤمن اليوم  8011مجتمعات العالم. أشعلت هذه القوة وهذه الطاقات الشعبية انتفاضات عام 

على رغم أن بعض المجتمعات والدول ستتعلم كيفية «. داعش»المتطوعين في جيوش تنظيم الدولة 
ل مع هذا التحول في القوة أفضل من غيرها، فإن عملية انتقال القوة هذه ستبقى ظاهرة عالمية التعام

 مستمرة.
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* تمكين المرأة ورد الفعل الذكوري العنيف: انتقال القوة من الدول الى المجتمعات يتضمن أيضاة 
فادت النساء من التطورات انتقاالة للقوة، أو موازنة طال انتظارها، للقوة بين الرجال والنساء. وقد است

التكنولوجية نفسها التي أدت إلى تمكين الشعوب عامة. إال أنه في عدد قليل فقط من الحاالت، كما 
هو الحال في الحركة النسائية القوية في تونس، تم حشد هذه القوة وتنظيمها بصورة مباشرة. وال شك 

نب من يمثلون الردة األبوية المتسلطة في انه حصل رد فعل عنيف ضد هذا التمكين للمرأة، من جا
لى الوحشية «اإلخوان»كجماعة  ، سعياة النكفاء النساء مرة أخرى إلى األدوار التقليدية في المنزل، وا 

 «.داعش»الجماعية واالستغالل واستعباد النساء على يد تنظيم الدولة 
نهارت او تصدعت عشرون * دول متهاوية ونظام اقليمي متصدع: في السنوات القليلة الماضية ا

وأصبحت تعد في خانة  –سورية وليبيا والعرا  واليمن، وقبلها السودان  –في المئة من الدول العربية 
وحركة الحوثيين لملء « داعش»و « حزب ى»الدول الفاشلة، بينما صعدت قوى غير نظامية مثل 

الوحيدة في العالم من دون اي  الفراغ. وعالوة على ذلك، فإن منطقة الشر  األوسط هي المنطقة
دارة الشؤون داخل المنطقة.  إطار لتنظيم العالقات االمنية واالقتصادية والسياسية واحتواء الصراع وا 

ن كان مهلهالة  -فالنظام العربي الذي كان قائماة،  خالل معظم النصف الثاني من القرن  –وا 
. أما اليوم، فالدول 1691مصر بعد عام  العشرين، انهار على مراحل، إلى حد كبير نتيجة تراجع

العربية منقسمة في ما بينها، وتهيمن إيران على أربع عواصم عربية  بيروت، دمش ، بغداد 
وصنعاء(، وال يزال الصراع العربي اإلسرائيلي من دون حل، وتهدف تركيا أردوغان الى استعادة 

لزمان. وهذا كله يدور ضمن سيا  دولي بعض النفوذ الذي خسرته في العالم العربي قبل قرن من ا
دائم التحول، مع تراجع قوة الواليات المتحدة وتصاعد القوى الشرقية، بما في ذلك الصين وروسيا 

 وربما الهند مستقبالة.
أن العقد  8011* ال رؤية واضحة ومشتركة لمستقبلنا العربي: اكدت االنتفاضات العربية عام 

طويلة قد انكسر. ولكن هذا خل  حالة من الصراع على رؤى جديدة، االجتماعي الذي ساد لسنوات 
وحتى اآلن لم تظهر أي رؤية جديدة تحظى بإجماع واسع. عبرت االنتفاضات األولية عن ارادة 

فاقترحوا نوعاة من انواع « اإلخوان المسلمون»عامة باتجاه دولة ديموقراطية وعادلة اجتماعياة. اما 
  الحكومة المصرية الجديدة نموذجاة قومياة حيث يكون لألمن والنمو الحكم االسالمي. وتقتر 

االقتصادي األهمية القصوى. اما في المغرب فثمة نموذج متناٍم باتجاه نظام ملكي دستوري. ويدير 
كل من لبنان وتونس تجربة في الديموقراطية والتشارك في صنع الدستور والحكم. وتؤكد دول الخليش 

ن  -« الخالفة»القتصادي السريع. اما أبو بكر البغدادي فذهب إلى إعادة إنشاء أولوية التقدم ا وا 
 «...على طريقته»كان ذلك 
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قبل ثالث سنوات، كان الرأي العام العربي يتشارك الى حد بعيد في رؤية التمكين الشعبي والحكم 
من المشاحنات بين  «بابل»المنتَخب والم ساءل والنزيه والعادل. اما اليوم فتتضارب الرؤى في 

كما فعلت أوروبا الغربية، ولو بعد  -النماذج المتنافسة. وحتى تستقر المنطقة على نموذج للحكم 
، فإن هذا التضارب في الرؤى واأليديولوجيات سيستمر في إرباك المنطقة. اما –قرون من الصراع 

دستورياة أو جمهورياة ديموقراطياة  سواء كان ملكياة  -على المدى الطويل، فإن نظام الحكم الديموقراطي 
سيكون السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماة. كم من الوقت ستستغر  مجتمعاتنا واألنظمة  -

 السياسية للوصول إلى هذه النتيجة؟
َيعد القرن الحادي والعشرون ب ن يكون أكثر تحدياة من القرن العشرين. إن كيفية تعاملنا نحن في 

يات المتعددة المتعلقة بالموارد والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المنطقة مع التحد
قرناة »العقود المقبلة ستحدد هل القرن المقبل سيكون قرناة للتحول واالنتقال االيجابي أم سيكون ايضاة 

 ؟«ضائعاة 
 * كاتب لبناني، ونائب رئيس معهد الشر  األوسط في واشنطن.

 82/11/8114الحياة، لندن، 

 
 القومية اليهودية في الميزان الدولةقانون  .55

 حمزة إسماعيل أبو شنب
تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى تمرير مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية"، الذي ي تي ضمن 
عشرات من القوانين تسن في إسرائيل وتحمل في طياتها التمييز العنصري، ويعتبر هذا القانون هو 

 يمكن الطعن عليه في المحاكم اإلسرائيلية، وهو نتاج توجه المجتمع اإلسرائيلي نحو قانون أساس ال
 اليمين المتطرف.

 
 يهودية الدولة

ال يكتفي الكيان اإلسرائيلي باالعتراف به دولة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية، إنما يبحث 
فلسطين، ومنذ وعد بلفور اليهود  دائما عن صيغة دولية تمنحه مشروعية تاريخية وقانونية في أرض

 بإنشاء وطن قومي في فلسطين يكرس اليهود خطواتهم نحو شرعنة هذا الوعد.
وقد سعى حاييم وايزمن بكل جهده من أجل الحصول على اعتراف دولي من أجل الشعب اليهودي 

ل للشعب بشكل قانوني، معتقدا أن هذا االعتراف سوف يشكل أساسا قانونيا إلنشاء دولة إسرائي
اليهودي، ولكنه فشل في تضمين ذلك في قرار التقسيم في الجمعية العامة، إال أن ذلك لم يمنع 
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إسرائيل من سن العديد من القوانين منذ إعالن قيامها تشكل طابعا يهوديا إلسرائيل وتمييزا 
 ل سرائيليين ضد العرب.

ل والحصول على جنسية إسرائيلية فور وهكذا دعت اليهود في شتى أنحاء العالم للعودة إلى إسرائي
بموجبها منع من  1663و 1660وصولهم، وسنت قوانين لمصادرة األراضي العربية بين العامين 

 من العودة إلى قراهم وصادرت أمالك الغائبين منهم. 1642تبقى من العرب داخل حدود عام 
المجتمع اإلسرائيلي لليمين المتطرف  وتتزايد مطالبات داخل إسرائيل باعتبارها دولة يهودية كلما جنح

من المجتمع اإلسرائيلي، وتشكل يهودية الدولة أداة  %10الذي أصبح يشكل حتى اآلن ما يقارب 
 لسن قوانين مصادرة أراضي العرب ومبررا الستيعاب الهجرة اليهودية ورفض ح  العودة لالجئين.

في معاهدتي السالم  1664دن عام واألر  1616ورغم أن إسرائيل لم تطالب كال من مصر عام 
باالعتراف بيهودية الدولة، فقد اشترطتها في الحل النهائي مع الفلسطينيين، وطرحت في مفاوضات 

وخارطة الطري ، ووضعت االعتراف بإسرائيل دولة يهودية شرطا في مؤتمر  8000كامب ديفيد 
 .8001للسالم عام  أنابوليس

 
 واقع التمييز

يد لعشرات القوانين العنصرية التي أقرتها إسرائيل، ولعل السنوات األخيرة كانت يضاف القانون الجد
حافلة بمجموعة من القوانين العنصرية، فقد فرضت تشريعات تحث وتنقص من حقو  الفلسطينيين 

 وحريتهم.
اضي فبينما ت منح الجنسية لليهود القادمين إلسرائيل يمنع لم الشمل للفلسطينيين المتزوجين من األر 

والقدس بالوالء  1642، كما سن قانون المواطنة الذي يرهن فلسطينيي عام 1691الفلسطينية عام 
للدولة اليهودية، وهو قانون غير مسبو  في الدول، كما سن قانون يحظر التحريض على من يرفض 

لية وجود دولة إسرائيل ويسجن من ينادي بها، كما اشترط على من يحصل على المواطنة اإلسرائي
 عبر قانون الوالء ب ن يقوم بالتوقيع على أن إسرائيل دولة يهودية.

كما تمتلئ أدراج الكنيست بحزمة من المشاريع المقترحة التي تعزز من عنصرية إسرائيل وتميزها 
ضد الفلسطينيين، وتستهدف الوجود الفعلي للسكان الفلسطينيين في القدس واألراضي المحتلة عام 

ات القرارات بهدم المنازل ومنع البناء وسحب الهويات ضمن المشاريع التهويدية، ، يرافقها عشر 42
 ولعل جدار الفصل العنصري كان من أبرز مالمح هذا التمييز.
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قد ال يغير قانون اليهودية شيئا من واقع حال الفلسطينيين بل سيساهم في مزيد من انتقاص حقوقهم 
ن كان القانون لن يتيح لهم اللجوء إلى المحاكم اإلسرائيلية مما سيجعلهم يتعرضون  المعيشية، وا 

 لمزيد من التمييز وعدم المساواة داخل المجتمع اإلسرائيلي.
المخففة  -التي لم يعتمدها الكنيست بعد والمرجح عرضها األسبوع المقبل-هذا القانون بكل صياغاته 

لغاء االعتراف باللغة والمتطرفة، يصب في خانة عدم المساواة وأحقية اليهود في تقري ر مصيرهم وا 
 العربية لغة رسمية، وحصر حقو  الفلسطينيين بالحقو  الشخصية.

 
 الصراع الديمغرافي

لقد لعبت الديمغرافيا قبل قيام الدولة اإلسرائيلية دورا مهما في الصراع مع إسرائيل، ولذلك عمدت إلى 
ستيطانية وتهويد المدن العربية، ورغم كل استجالب الهجرة اليهودية وساهمت في نش ة المشاريع اال
 هذه اإلجراءات فإن إسرائيل تعاني من التهديد الديمغرافي.

وتشير التقديرات إلى أن المس لة السكانية ستحتل المرتبة األهم قبل المس لة الجغرافية، مما سيكون له 
بما  8016يا مع نهاية ت ثير على مجريات الصراع، إذ يتساوى الفلسطينيون مع اإلسرائيليين عدد

ذا بقيت معدالت النمو السائدة حاليا فسيصبح نسبة السكان اليهود مع  9.6يقارب  ماليين نسمة، وا 
من مجموع السكان في فلسطين التاريخية، فيما سيصل عدد  %42فقط  8080نهاية العام 

 ماليين. 1الفلسطينيين إلى 
مليون فلسطيني،  8.6نحو  -%3ل نسبة نمو في ظ-كما سيشكل السكان الفلسطينيون في الداخل 

من السكان، مما يجعل الديمغرافيا تشكل تهديدا يحفز االحتالل على سن المزيد  %84أي ما يقارب 
 من القوانين العنصرية.

ويرتبط طر  هذا القانون بواقع االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، فنتنياهو يسعى لتعزيز صورته أمام 
بطر  قانون قد يعرض ائتالفه الحاكم لالنهيار، فما ينتظره من ملفات ساخنة على اليمين اإلسرائيلي 

الساحة اإلسرائيلية من اإلخفا  في عملية الجرف الصامد وملف الميزانية جعلته يستب  ذلك ويطر  
 القانون الذي يعارضه كل من وزير المالية لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني.

 
 لك أمام خيارين:وسيكون نتنياهو في ظل ذ

األول: انهيار االئتالف الحاكم والتوجه النتخابات جديدة تعزز من حضور اليمين المتطرف للكنيست 
بما يمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة، فقد حصل على وعد من "الحراديم" بتزكيته إن جرت 

 بيت اليهودي بقيادة بنت.انتخابات تشريعية لقيادة الحكومة في ظل التقارب بينه وبين حزب ال
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الخيار الثاني: هو المصادقة على قانون يهودية الدولة، وبذلك تصبح الفرصة مواتية الستمرار 
 نتنياهو في قيادة الحكومة ومحاولة ضمان استقرار االئتالف.

توجه نتنياهو لالنتخابات متسلحا بالقانون قد يدفع لخيار تمرير القانون، وهذا يعني أن اليمين 
لمتطرف سيسيطر على السلطة، وسيتقلص هامش المناورة أمام التسوية التي ستصطدم بجنون ا

 التطرف اإلسرائيلي.
 

 المواثيق الدولية
ال يشترط القانون الدولي لالعتراف ب ية دولة تحديد هويتها أو قوميتها، ولم يعر القانون أي اهتمام 

دولية األخرى تكفل مبدأ حظر التمييز حسب المادة السم الدولة أو نظامها السياسي، لكن المواثي  ال
، وأكد اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان على مبدأ المساواة 1646األولى من ميثا  األمم المتحدة 

والكرامة، وهي مبادئ وحقو  غير قابلة للتصرف، كما يحظر العهد الدولي للحقو  المدنية 
 صرية أو الدينية.والسياسية تشجيع الكراهية اإلثنية أو العن

ورغم هذه المواثي  تعتبر إسرائيل نفسها دولة فو  القانون وال تطب  قرارات الشرعية الدولية، وتعتمد 
على منط  القوة في فرض أجندتها في ظل الدعم األميركي والغربي لها، وقد أقرت محكمة العدل 

التظلم أمام  42ستطيع فلسطينيو إذا أقر هذا القانون فلن ي الدولية بطالن بناء الجدار العازل.
محكمة العدل العليا في إسرائيل، ألنه قانون أساسي لم يسب  للمحكمة النظر فيه، وتعتمد في قراراتها 
على القوانين األساسية، وقد كانوا في الساب  إذا شعر أي منهم بالتمييز العنصري يلج  إلى المحكمة 

ا ال يعتبر فلسطينيو الداخل قومية مستقلة تمكنهم من اللجوء التي تعتمد على القوانين اإلسرائيلية، كم
وفي األخير وسواء أ قر قانون اليهودية في إسرائيل أم لم يقر في الجلسة القادمة  إلى المحافل الدولية.

للكنيست فإن إسرائيل لن تتوقف عن المس بمكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، سواء عن 
تبادل السكاني، كما ستسعى إسرائيل ل قرار بحقها التاريخي في فلسطين متضمنا طري  الطرد أو ال

إسقاط كل الحقو  الفلسطينية، وسيثبت صد  روايتها طوال فترة الصراع، ويغل  الباب أمام ح  
 العودة بشكل مطل .

يمين وستزداد شراسة المجتمع اإلسرائيلي نحو طر  اليهودية في السنوات المقبلة، إذ يشكل ال
من المجتمع اإلسرائيلي، وسنشهد ذلك جليا في أي انتخابات  %10المتطرف بشقيه الديني والعلماني 

، 8016قادمة، إن كانت مبكرة في حال انفرط عقد االئتالف الحاكم، أو في موعدها المقرر 
 وسيكون الفلسطينيون في مواجهة جنون التطرف اإلسرائيلي.

81/11/1481، الجزيرة نت، الدوحة  
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 أن تكون فلسطينيا  في قاهرة مجنونة .56

 وائل قنديل
كانت األم الفلسطينية تحتضن طفلها في ذلك الفند  الصغير وسط القاهرة، وتفتش في جهاز 
"الموبايل" عن خبر سار يعلن فتح المعبر. كان الصغير وأمه قد سافرا إلى بيروت، في زيارة عائلية، 

اتفا  الهدنة. وفي طري  العودة، كان المعبر قد أغل  مرة حين فتح معبر رفح لحظات، بعد توقيع 
 أخرى، ألجل غير معلوم.

في القاهرة، أمضى االثنان أياماة من الفزع والترق ب، انتظاراة لفتح المعبر، في ظل أجواء مشحونة 
 نوفمبر التي عرفت نوعاة من التهويل والتضخيم من إعالم 82بالرعب، مع العد التنازلي لمليونية 

 السلطة، على نحو جعل بعض الناس يتصورون أنها يوم الجحيم.
فلسطينية من غزة، وصغيرها في القاهرة الفاشية في لحظة كهذه. هذا يدعو إلى الفزع والرعب، 
خصوصاة أن غزة صعدت مؤخراة إلى قمة جدول األعداء المتربصين بمصر، وفقاة للحملة القومية 

 اة إسرائيل.لمعاداة القضية الفلسطينية ومحاب
كلما اقترب الثامن والعشرون من نوفمبر، كان مؤشر الخوف يرتفع تدريجياة، فلما كان اليوم السادس 
والعشرون، توقفت األم عن التفكير في كيفية العودة إلى وطنها، وانحصر تفكيرها كله في: كيف 

ي ظل حالة الطوارئ ستواجه كابوس الثامن والعشرين. واشتعل في رأسها ألف سؤال: ماذا تفعل ف
ة  األمنية الرهيبة؟ وماذا تفعل لو صعدوا إلى الفند ، وفتشوا النزالء، واكتشفوا أن "غز اوية" مندس 

 بينهم؟
وبينما حري  األفكار يستعر في رأسها، جاء الخبر السعيد: فتح معبر رفح للعالقين في الجانب 

نهاء إجراءات مغادرتها الفند ، ثم انطلقت المصري لمدة يومين فقط. هرولت السيدة للم  أشيائها، و  ا 
تبحث عن وسيلة مواصالت، تنقلها من القاهرة إلى العريش ثم إلى المعبر.. ومرة أخرى، أسقط في 
يدها، إذ فوجئت في موقف السيارات ب نه نظراة للظروف األمنية المشددة، قرر السائقون عدم السفر 

 إلى رفح.
في القاهرة عن تسيير رحالت إلى رفح، على أن يتوجه الراغبون  بعد بضع دقائ ، أعلنت حركة فتح

إلى مكان في وسط القاهرة، وتسجيل أسمائهم وانتظار دورهم، بعد الموافقة على نقلهم. كان ذلك 
يعني، بالنسبة لها، أن اليومين المحددين لفتح المعبر ربما ينقضيان، وهي في القاهرة، فكرت سريعاة 

ئجار سيارة خاصة تقل ها إلى المعبر، وتذكرت أن تحتفظ برقم سائ  تعاملت وقررت البحث عن است
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معه قبل ذلك، ومن حسن الحظ أنه رد  عليها، لكنه قال إنه لن يستطيع التحرك قبل منتصف ليل 
 الخميس، ولم يكن أمامها إال أن تواف .

عودة أم ال.. لكن المعلوم ال يعلم أحد ماذا حدث مع األم الفلسطينية حتى اآلن، وهل نجحت رحلة ال
أن القاهرة التي سكتت عن قتل آالف من أبنائها، بل وأصدرت تقريراة يدين المقتولين، باتت تتعامل 
مع فلسطين، وغزة تحديداة، باعتبارها خطراة محدقا بها، بل وتبتعد عنها وتقترب أكثر من "إسرائيل". 

إلجباري للفلسطينيين العابرين من أراضيها، لم تعد وبالتالي، لن تهتز مشاعرها أمام م ساة االحتجاز ا
 ترغب في أن تقدم لهم شربة ماء، أو تفتح لهم بيوتها.

المعلوم، أيضاة، أن الفلسطينيين في المعبر يتعرضون لكل أشكال االبتزاز المادي، واالزدراء المعنوي، 
لم، إلى وسيلة عقاب ومقر حيث يتحول المعبر من كونه رئة للتنفس، ونافذة وحيدة لغزة على العا

 إهانة.
هي قاهرة غريبة، مجنونة، ال تتورع عن إشعال النار في ماضيها، طلباة لمستقبل وضيع، ومن ثم لم 
يعد مفاجئاة أن تتعامل مع قضية فلسطين بشكل أكثر بالدة من تعاطيها مع قضية كمبوديا والخمير 

 الحمر.
82/11/8114، العربي الجديد، لندن  
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 د. أسعد عبد الرحمن
أحد أهم الشروط اإلمالئية اإلسرائيلية، خاصة مع مصادقة « االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية»بات 

فقط، ويحو ل « الشعب اليهودي»حكومة نتنياهو على مشروع قانون يعر ف إسرائيل، باعتبارها دولة 
الدرجة الثانية. ومن المالحظ تكاثر تصريحات السياسة رسمياة إلى مواطنين من  42فلسطينيي 

ونجد هذا الشرط موضع «. دولة إسرائيل»اإلسرائيليين في هذا الش ن بزعم أنه الضامن األكبر ألمن 
نقاش بين المؤيدين والمعارضين للنشاط االستيطاني. فالمعارضون يعمدون إلى إشهار سال  

، «عملية السالم»ريعة أن االستيطان من ش نه نسف في وجه خصومهم تحت ذ« يهودية الدولة»
، وتمهيد الطري  أمام الحل اآلخر المنذر بقيام دولة ثنائية «حل الدولتين»األمر الذي يستتبع سقوط 

 «.يهودية الدولة»القومية، وما ينطوي عليه من مخاطر على 
ليمين الوسط، تعتبر أن  وثمة مواقف لشخصيات سياسية وفكرية، ولقوى سياسية تنتمي للوسط وحتى

على درب إفشال أي « التعجيز»االعتراف بيهودية الدولة ال لزوم له، وأن الهدف الحقيقي منه هو 
مساٍع للسالم مع الفلسطينيين. فمثالة، اعتبر الرئيس اإلسرائيلي الساب   شيمون بيريز( أن إصرار 
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، وقد يؤدي إلى إفشال «ر ضروريغي»هو أمر « دولة يهودية»نتنياهو على االعتراف بإسرائيل 
االعتراف »المفاوضات مع الفلسطينيين. أما وزير المالية  يائير لبيد(، ف كد أن مطالبة الفلسطينيين بر

وشريكاة في « يوجد مستقبل»وبصفته زعيماة لحزب «. بإسرائيل كدولة يهودية، ال لزوم لها إطالقاة 
بته الفلسطينيين االعتراف بيهودية الدولة كشرط نتنياهو مخطئ بمطال»االئتالف الحكومي أضاف: 

أما التصريحات «. مسب  لالتفا ، فإسرائيل ليست بحاجة العتراف فلسطيني لكي تكون دولة يهودية
الساب   مائير داغان(، حيث وصف ذلك المطلب ب نه « الموساد»الكاشفة، فوردت على لسان رئيس 

األمم المتحدة المتعل  بإقامة دولة فلسطينية، فسنجد أنه  إذا اطلعنا على قرار»هراء وحماقة، وقال: 
لماذا نحن نريد اعترافاة بهذا من »وتساءل: «. ينص بوضو  على أن إسرائيل ستقوم كدولة يهودية

وختم داغان «. الفلسطينيين اآلن؟ وهل نريد اعترافاة من دولة فلسطينية أصالة هي ليست قائمة؟
ئيل، بدل اإلصرار على هذا االعتراف، اإلصرار على أن ال يكون يتوجب على إسرا»بالقول، إنه 

 «.هناك ح  عودة لالجئين الفلسطينيين. فموضوع الالجئين هو الخطر الحقيقي على الدولة اليهودية
االعتراف »ففي مقال بعنوان «. هيلل كوهين»غير أن الموقف والتحليل األوضح كان من نصيب 

في اتفاقات أوسلو، اعترفت »، كتب كوهين يقول: «لهزيمة التاريخيةبيهودية الدولة هو اعتراف با
القيادة الفلسطينية بدولة إسرائيل. لكن من ناحية الفلسطينيين لم يكن ذلك اعترافاة بح  اليهود في 
إقامة سيادة على قسم من بالدهم، بل اعتراف بواقع سياسي توجد فيه الدولة. واإلعالن عن 

ة، المطالب به منهم اآلن، معناه االعتراف ب ن لليهود ح  في السيادة على االعتراف بدولة يهودي
البالد، اعتراف بح  المسيرة التي حولت العرب من أغلبية إلى أقلية، مع منح مصادقة على المسيرة 
التي حولت أغلبية الفلسطينيين الذين عاشوا في أراضي دولة إسرائيل إلى الجئين، وت كيد مكانة 

ين من مواطني إسرائيل ك جانب في بالدهم. إعطاء مثل هذا االعتراف  فلسطينياة( هو الفلسطيني
 «.اعتراف بهزيمة تاريخية  من قبلهم( وقبول الحكم بالظلم الذين هم ضحيته

هو التهرب من استحقاقات التسوية السياسية، « يهودية الدولة»القصد من مطلب إسرائيل االعتراف بر
زالة االحتالل ناهيك عن إطاحة ح  ال عودة لالجئين الفلسطينيين الذي تكفله الشرعية الدولة، وا 

، بما في 1691اإلسرائيلي بشكليه العسكري واالستيطاني من األرض الفلسطينية المحتلة في عام 
ذلك القدس الشرقية، لكي يكون باإلمكان إقامة دولة فلسطين. فضالة عن ذلك، االعتراف الفلسطيني 

، ونزع الشرعية عن مواطنة 1642هو فتح المجال أمام إعادة تهجير لفلسطينيي « ائيليهودية إسر »بر
لن يتعامل مع اليهودية « الدولة اليهودية»مليون ونصف المليون منهم. ومن الثابت أن مصطلح 

نما مع الدولة القومية والثقافة اليهودية، بما أنها تشكل موطناة لليهود في العالم أجمع، عل ى كدين، وا 
حساب أصحاب األرض الشرعيين من العرب الفلسطينيين. لذا، ال يمكن، فلسطينياة، قبول الدعوات 
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التي تصل حد مطالبة الفلسطينيين بالتخلي عن حقوقهم ومعتقداتهم التاريخية لصالح معتقدات أو 
 أساطير صهيونية تلمودية!

يليون مس لة االعتراف الفلسطيني ولنعترف: لقد تفاقمت الشهية الصهيونية بعد أن تجاوز اإلسرائ
بل وأيضاة بحقها في الوجود! فهل نشحذ شهيتنا العربية  والفلسطينية( من « إسرائيل»والعربي بوجود 

 العبثية؟« مسيرة السالم»جديد ونستعيد ما أهدرناه من حقو  في ظل 
82/11/8114أبو ظبي، االتحاد،   
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شافيتآري   
 ب  أن مرت الصهيونية بهجوم شامل إلى هذا الحد، خطير إلى هذا الحد وعمي  إلى هذا الحد.لم يس

قانون القومية؟ إنه قانون ضد الصهيونية وي فتت المفهوم المركب والحيوي للدولة اليهودية 
الديمقراطي فان االثنان  األساساليهودي لحياتنا موضوع فو   األساسالديمقراطية. في حين أن 

ال  األوسطالشيان. في القرن الواحد والعشرين ال توجد دولة يهودية وغير ديمقراطية، وفي الشر  سيت
 توجد دولة ديمقراطية ليست يهودية.

. هكذا فعل هرتسل وجابوتنسكي األساسينلذلك من الواجب الحفاظ على التوازن الدقي  بين هذين 
مريدور وأمنون روبنشتاين في حينهم. هكذا وبن غوريون في حينهم، وهكذا فعل اهارون براك ودان 

رة في معمعان تناقضاتها. لكن المتوحشين في الليكود غير الليبرالي وفي  تطورت إسرائيل كدولة ح 
البيت اليهودي غير الديمقراطي ال يفهمون ذلك. هؤالء األقزام القوميين ال يفهمون أبجديات الحركة 

كل شيء  – إلسرائيللى البنية االصطالحية المميزة الهرتسلية، وعندما يضعون يدهم الفظة ع
عاما من الديمقراطية  99يتم سحقه. ما ب ني في  –يتهاوى. ما ب ني خالل أكثر من مئة عام 

 ر يتم تدنيسه. اإلسرائيلية
 أيضااإلسالم إلى العصور الوسطى، هكذا  إعادةمثل المتطرفين اإلسالميين الجدد الذين يحاولون 

القومية اليهودية إلى ظالم القرون السابقة. لقد خرجوا عن  إعادةليهود الجدد يحاولون الشوفينيين ا
الذين يجلسون اليوم في القدس  األصوليينأطوارهم. لم يكن للصهيونية منذ بدايتها أعداءة مثل 

 ويعملون ما في وسعهم من اجل خراب البيت.
ة وثقيلة تقف أمام الدولة. ال يمكن المبالغة االستيطان؟ االستيطان هو ضد الصهيونية. تحديات كثير 

تهديد وجودي بالفعل. ال يمكن المبالغة في أهمية تحدي  –في أهمية تحدي السال  اإليراني 
وبشكل غير  األوسطخطر حقيقي موجود في انهيار الوضع المستقر في الشر   –الفوضى العربية 
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تهديد حقيقي ب ن إسرائيل تحولت إلى  – مسبو . ال يمكن المبالغة في أهمية التحدي الداخلي
مجتمعا قبليا مشرذما وليس لها مثل أعلى مشترك، ال توجد لها قصة مشتركة وال توجد لها قيادة 

خطر حقيقي ب ن الديمقراطية  –مالئمة. ال يمكن المبالغة في أهمية التحدي االقتصادي االجتماعي 
ظام عدم المساواة الذي ال يسمح للطبقة الوسطى االشتراكية في إسرائيل قد تحطمت واست بدلت بن

 بالشهي ، وال يسمح للطبقة العاملة بالزفير.
نهتم باالستيطان. المزيد والمزيد والمزيد والمزيد  فإنناالكبيرة  األربعةلكن بدال من االهتمام بالتحديات 

 األغلبيةبالفعل أن نفقد من المستوطنات. المزيد والمزيد والمزيد والمزيد من المستوطنات. هل نريد 
إسرائيل كليا من أسرة  إخراجوالعمل الصهيوني؟ هل بالفعل نريد  األخالقياليهودية والجانب 

الشعوب؟ منذ بداية الصهيونية لم يكن لها أعداءة أخطر من منشئي المستوطنات الذين يلونون 
 إسرائيل بلون روديسيا.

تعارض واضح بينها وبين الواقع الذي عاشت  أنش تسر نجا  الحركة الوطنية اليهودية كان أنها 
قمعية؟ نحن دولة ديمقراطية.  أنظمةفيه. من حولنا صحراء؟ نحن واحة في هذه الصحراء. من حولنا 

 من حولنا تخلف؟ نحن التقدم. من حولنا أصولية وطقوس الموت؟ نحن االعتدال واختيار الحياة.
ي صر على تشويش هذا  33عة عشرة والحكومة الر لكن القطيع الذي سيطر على الكنيست التاس

االختالف. بالذات في الفترة األكثر حساسية في تاريخنا يسعى هذا القطيع إلى تحويلنا إلى جزء من 
 مكان قبلي، قومي، مسيحاني وعنيف.

الالصهاينة الجدد الذين سيطروا على السلطة يضعضعون أساسات إسرائيل. ي شعلون القدس 
 ا بالكارثة.ويتسببون لن

81/11/8114هآرتس   
82/11/8114، القدس العربي، لندن  
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