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*** 
 
وجـود قـوات مصـرية داخـل األراضـي بال مشـكلة ".. و إسـرائيل"عباس يتهم حماس بالتفـاوض سـرا  مـع  .0

 ينيةالفلسط
عبر قال  عباس،، أن الرئيس الفلسطيني محمود 1/11/1114األخبار، بيروت، ذكرت صحيفة 

مفاوضات واتفاقات "إنه يمتلك الدليل على وجود  السبت يومالمصرية مساء  "القاهرة والناس"فضائية 
سرائيل لجانب ، مستداًل بالتطابق التام في التصريحات التي تخرج من ا"سرية بين )حركة( حماس وا 

فكرة خبيثة هي الدولة ذات  1003إسرائيل طرحت عام "، إن عباس قالو  .حماساإلسرائيلي و 
 منأسهل بكثير  "إسرائيل مع حماس"، مشيرًا إلى أن تفاوض "حدود المؤقتة، ووافقت حماس عليهاال
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أما أنا فلن أتخلى عن "التفاوض معه شخصيًا، رغم ما يحكى عن أنه شخص متساهل. واستدرك: 
 ."1691شبر واحد من أراضي 

بعد ذلك، انتقل الحديث إلى عرض الرئيس المصري إرسال قوات من بالده إلى األراضي الفلسطينية 
ال توجد أي مشكلة في وجود قوات مصرية داخل األراضي "في حال قيام الدولة، ليرد عباس بأنه 

السيسي ال يمكن أن "على أن  ، مشدداً "الفلسطينية، بل نرحب بذلك، لكن األمر غير معروض اآلن
 ."يقول شيئًا يتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني

هاجم  عباس، أن ربيع أبو شحاتنقاًل عن مراسلها  31/11/1114المصريون، القاهرة، وأضافت 
دعت لها الجبهة السلفية، قائال إن "استخدام  والتيالمصاحف خالل مظاهرات الجمعة الماضي،  رفع

ظاهرات غير مقبول دينًيا ألنه يمهد إلهانة المصحف الشريف مما يعد إثما المصاحف في الم
وخروًجا عن اإلسالم وعن التقاليد واألعراف"، بحسب تعبيره. واتهم أبو مازن خالل لقائه ببرنامج 

ورجال  المدنيين"القاهرة" عبر فضائية القاهرة والناس، جماعة اإلخوان بأنها إرهابية تستهدف قتل 
 والجيش"، بحسب كالمه. الشرطة 

 
 : توتر في العالقة بين عباس واألحمد وال صحة لسحب ملف المصالحة منه"44عرب "لـ مصادر .2

إن توترا شديدا يشوب عالقة الرئيس الفلسطيني  "44عرب "قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: خاص
كة حماس، عزام محمود عباس بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة مع حر 

 األحمد، منذ تفجر قضية نقابة الموظفين العموميين واعتقال نقيبها بسام زكارنة.
ونفت هذه المصادر قيام الرئيس الفلسطيني بسحب ملف المصالحة من األحمد كما راج مؤخرًا في 

حمد أبو مازن' كون األ“األوساط السياسية، فيما اعتبرت سحب هذا الملف في غاية الصعوبة على 
يتعلق بالمصالحة مع  فيمايدير هذا الملف منذ سنوات وأنه الوحيد المطلع على خفايا األمور 

 حماس. 
وقالت المصادر المطلعة إن الخالف بين عباس واألحمد، عضو مركزية فتح والذي يرأس كتلتها 

ن بسام البرلمانية في المجلس التشريعي أيضا، نشب على خلفية قضية نقيب الموظفين العموميي
زكارنة، وقضية أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة الذين صدرت بحقهما أوامر اعتقال من 

عزام األحمد على  وصفته بتهجموأضافت أن الخالف نشب على خلفية ما  الرئيس الفلسطيني.
أن هذا الرئيس في حديث تم تسجيله على خلفية اعتقال زكارنة، وإلصدار مذكرة اعتقال بحق خريشة و 

 الخالف غير مرتبط كما راج مؤخرًا بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن.
 31/11/1114، 44عرب 
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 "إسرائيل"المالكي: نجاحنا في مجلس األمن سيمهد الطريق لبدء مفاوضات مباشرة مع  .3

قديم مشروع سنتحرك في مجلس األمن لتفعيل آلية ت أنناوزير الخارجية رياض المالكي،  قال :القاهرة
ألراضي دولة  اإلسرائيليالقرار العربي في مجلس األمن القاضي بوضع سقف زمني إلنهاء االحتالل 

بالتشاور مع كل الدول األعضاء فيما يتعلق برؤيتهم في مشروع القرار،  أيضافلسطين، ونرحب 
 األبد في هذا الخصوص. إلىولكن لن ننتظر 

ن شهر تقريبا لم تصل الى مبتغاها في داخل مجلس األمن وأكد المالكي ان الجهود التي بدأت م
أصوات المطلوبة، وألنه اصبحت مبادرات اخرى تلوح  6ألسباب عديدة منها اننا لم نحصل على 

باألفق منها المبادرة الفرنسية، وغيرها.. لمشاريع قرارات موازية للمشروع القرار الفلسطيني العام 
 العربي في مجلس األمن.

لى ان االجتماع الوزاري الذي عقد في الجامعة العربية، كان هاما من حيث الزمان، ومن وأشار ا
حيث المكان ألنه يمثل البيت العربي أي الجامعة العربية حيث استمع وزراء الخارجية لمداخلة 
حميمية من الرئيس محمود عباس، حول الوضع والتحديد من خالله التوجه واالستراتيجية الفلسطينية 

 لتي من المفترض تبنيها عربيا في آليات التحرك التي حددها الرئيس بكل وضوح.ا
وقال المالكي، انه في حال نجحنا في مجلس األمن سنكون جاهزين لدخول مفاوضات مباشرة مع 
الجانب االسرائيلي، لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس األمن، ولكن اذا فشلنا في مجلس األمن وهو 

اصوات او منع اميركا من استخدام الفيتو،  6ى اللحظة لم ننجح في الحصول على المتوقع ألننا حت
سيكون التوجه الى المنظمات األممية المختلفة بما فيها محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية 
والتوقيع على معاهدات جديدة، مضيفا انه سيتم وقف التنسيق األمني مع اسرائيل وتحميل اسرائيل 

ة توفير األمن والحماية والحياة الكريمة للشعب الذي يخضع الى احتاللها وهو الشعب مسؤولي
 الفلسطيني وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

 1/11/1114الحياة الجديدة، رام هللا،  
 
 الوزير أبو شهال: حكومة التوافق باقية واتفاق الشاطئ لم ينص على انتهاء مهامها بعد يومين .4

أن « القدس العربي»كد الوزير مأمون أبو شهال في تصريحات خاصة لـ أشرف الهور: أ-غزة 
« اتفاق الشاطئ»حكومة التوافق الفلسطينية ال ينتهي عملها بعد يومين، وأن اتفاق المصالحة األخير 

 لم يحدد مدة زمنية لعمل هذه الحكومة خالفا للتصريحات الحالية.
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قطاع غزة لزيارة خالل أيام لرئيس الحكومة  في غضون ذلك بدأت االتصاالت واالستعدادات في
مع « التعديل الوزاري»الدكتور رامي الحمد هللا، إلنجاز عدة ملفات مهمة في مقدمتها مناقشة 

 الفصائل وخاصة حركة حماس.
الوزير، إن كان هناك تصور لوضع حكومة التوافق الوطني بعد يومين من « القدس العربي»وسألت 

منية التي يكون فيها عمر الحكومة قد بلغ الستة شهور، وهي مدتها الزمنية التي اآلن، وهي المدة الز 
وضعت في اتفاق المصالحة، فقال أبو شهال الذي يتولى حقيبة العمل في حكومة التوافق بالتأكيد أن 
حكومته ال ينتهي عملها بعد يومين حسب ما يتردد، مشيرا إلى أن اتفاق القاهرة للمصالحة حدد مدة 

ة شهور لعمل الحكومة، غير أن اتفاق الشاطئ األخير الذي جرى بموجبه تشكيل هذه الحكومة ست
حتى اآلن ال شيء يمنع من استمرار وبقاء »وأضاف «. لم يحدد مدة زمنية لعمل حكومة التوافق»

 «.هذه الحكومة
 1/11/1114القدس العربي، لندن، 

 
 "األمن والحماية"ة لجهاز تابع دورة عسكرية غزة تخّرجوزارة الداخلية في  .5

غزة ـ األناضول: احتفلت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أمس، بتخريج دورة عسكرية، تابعة لجهاز 
، غرب مدينة غزة، «مدينة عرفات للشرطة»وشهد حفل التخريج الذي عقد في  «.األمن والحماية»

 ل.، من محاوالت اغتيا«شخصيات»عروضًا قتالية، تحاكي عملية حماية 
هذه األفواج الذي " وقال كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية في غزة، في كلمة له خالل االحتفال:

«. نخرجها اليوم لتحرير أنفسنا، وتحرير المسجد األقصى، ومدينة القدس من الصهاينة اإلسرائيليين
اية النصر وعودة نعمل اليوم بكل قوة لخفض راية إسرائيل إلى األبد، ورفع ر »وأضاف أبو ماضي: 

 «.القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين
 1/11/1114القدس العربي، لندن، 

 
 لوقف التنسيق األمني مع االحتالل فلسطيني-أبو يوسف: اتفاق عربي  واصل .6

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، وجود توافق  الخليل:
لطة الفلسطينية بإنهاء التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي، والتوجه عربي لتبني موقف الس

لمحكمة الجنايات الدولية في حال قيام الواليات المتحدة األمريكية بإفشال المساعي العتراف مجلس 
 األمن بالدولة الفلسطينية.
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(، على أن 11|30وشّدد أبو يوسف في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" أدلى بها اليوم األحد )
اإلجماع العربي هو "خطوة هامة" في تبني الموقف الفلسطيني في ظل التعنت األمريكي المستمر في 

 دعم االحتالل واعتباره التوجه لمجلس االمن خطوة أحادية الجانب ومطالبته بالعودة للمفاوضات.
 31/11/1114قدس برس، 

 
 ف إلى إخفاء جرائم االحتاللوفد برلماني أوروبي من زيارة غزة يهد منعبحر:  .7

غزة: ندد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الدكتور أحمد بحر، بمنع سلطات االحتالل 
 اإلسرائيلي لوفد برلماني أوروبي من زيارة قطاع غزة لالطالع على آثار العدوان االسرائيلي األخير.

(: "إن وفد لجنة الشرق األوسط 11|30وقال بحر في تصريح صحفي مكتوب له اليوم األحد )
والعالم العربي المنبثقة عن لجنة الشؤون السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وصل في 

 زيارة عمل للمنطقة لالطالع على آثار العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة".
 31/11/1114قدس برس، 

 
 تعيق إعادة إعمار قطاع غزة ةولوجستيعقبات سياسية ومالية تقرير:  .8

أخيرًا بجولة عربية،  الحمد هللاقام رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي : محمد يونس –الشجاعية
وأجرى اتصاالت مع الكثير من الدول األخرى لحضها على تحويل أموال إعادة اإلعمار التي 

إن الدول « الحياة»مسؤولون فلسطينيون لـ  تعهدتها، لكن أيًا منها لم يستجب بعد لهذه الطلبات. وقال
 المانحة تظهر ترددًا إزاء دفع ما تعهدته إلعادة إعمار قطاع غزة، كل ألسبابه.

بعض هذه الدول متردد في دفع ما تعهده بسبب عدم وجود حكومة »وأوضح مسؤول فلسطيني: 
الدول »وأضاف: «. مةفلسطينية على األرض في قطاع غزة، والبعض اآلخر بسبب وجود هذه الحكو 

الغربية وبعض الدول العربية لن تدفع المال لحكومة ال تمارس الحكم على األرض، وهناك دولة 
عربية واحدة على األقل، هي قطر، لن تدفع المال للحكومة الحالية بسبب الخالف القائم بين 

سرائيل أيضًا تضع قيودًا ورقابة شديدة على إ»وأردف: «. الحكومة وحماس دخال مواد البناء في وا 
 «.غزة للحيلولة دون استخدامها ألغراض عسكرية، وهذا يشكل عقبة أخرى

نيسان  13إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني في « حماس»و « فتح»وتوصلت حركتا 
)أبريل( الماضي، لكن الحكومة لم تمارس صالحيات فعلية على األرض في القطاع بسبب الخالف 

، المسيطر الفعلي على القطاع، على حدود تلك اإلدارة. ففيما تطالب الحكومة «حماس»بينهما وبين 
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« حماس»بسيطرة كلية على القطاع، بما في ذلك المعابر وأجهزة األمن واإلدارات الحكومية، تطالب 
 بشراكة بين اإلدارتين الحكوميتين الجديدة والقديمة.

رية إلعادة إعمار قطاع غزة محمد مصطفى إن حكومته وقال نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوزا
تواصل بذل الجهود من أجل إعادة اإلعمار، على رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في ذلك. 
وأوضح أن الحكومة تعمل في هذه المرحلة على ثالثة محاور رئيسية هي: توفير التمويل الالزم 

دخال مواد البناء إلى غزة، وت نفيذ إعادة اإلعمار على مراحل. لكنه أقر بأن حكومته لم للعملية، وا 
 «.على نزر يسير من األموال التي وعدت بها»تحصل بعد سوى 

مع إسرائيل التي « معركة ضارية»كما أقرَّ مصطفى بأن إدخال مواد البناء إلعمار القطاع سيكون 
دامها حتى في إعادة إصالح وضعت قيودًا ورقابة شديدة أعاقت حتى اآلن دخول هذه المواد واستخ

 البيوت المتضررة جزئيًا على األقل أو للمواطن العادي الذي يسعى إلى بناء بيت.
ووضعت الحكومة خطة عمل على مدار ثالث سنوات إلعادة إعمار غزة، لكن العقبات التي ظهرت 

 تشير إلى أن إعادة اإلعمار ستستغرق أكثر من ذلك بكثير.
ألف وحدة سكنية تضررت بين هدم  115ها مؤسسات األمم المتحدة أن وبينت عمليات مسح أجرت

ألف أسرة تضررت من عمليات القصف  61كلي وجزئي خالل الحرب. وبّينت اإلحصاءات أن 
، أعلن بعض الدول عن تقديم واللوجستيةوأمام الصعوبات السياسية والمالية  بصورة من الصور.

حصلنا على تعهدات من عدد »تهم في الحرب. وقال مصطفى: بيوت متنقلة لعدد من الذين فقدوا بيو 
من المانحين بتزويد البيوت المتنقلة لمواطنين متضررين، ويجرى العمل حاليًا على وضع خطة 

 «.منها والتنسيق إلدخالها إلى القطاع 3000لتصنيع 
قدت بيوتها في غزة، لكن هذا العدد القليل من البيوت المتنقلة لن يقي عشرات آالف العائالت التي ف

نسمع كثيرًا عن إعادة إعمار »برد الشتاء الذي بدأ مبكرًا هذا العام في فلسطين. وقال سامر الخيسي: 
 «.غزة، لكن لم نر سوى المطر والرياح والبرد القاسي

 1/11/1114الحياة، لندن، 
 
 : حماس لم تفاوض االحتالل يوما  يرد على تصريحات مرزوقأبو  .9

كتور موســى أبــو مــرزوق نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، أن حركتــه لــم أكــّد الــد: غــزة
 تفاوض االحتالل في يوم من األيام، وأنه ال يوجد أي أجندة سرية لدى حركته معه.

جاء ذلك رًدا على اتهامات رئيس السلطة محمود عباس لحركة حماس، والتي زعم خاللها أن الحركة 
 تالل.تجري مفاوضات سرية مع االح
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وقال أبو مرزوق في تصريحات عبر صفحته علـى الفـيس بـوك، مسـاء األحـد،" :ال يوجـد لـدينا أجنـدة 
وما سبقه من اتفاقات سرية مهدت له،و نحن لن نخدع  أوسلوسرية كما حصل مع السلطة في اتفاق 

 شعارات كاذبة". بأيشعبنا 
مضــيًفا" هــذا عهــدنا مــع شــعبنا وذكــر أن موقــف حركتــه ينبــع مــن مصــالح شــعبها وتعبــر عــن رؤيتــه، 

 وأمتنا ولن نتطابق أو نتشابه مع عدونا"
، سـواء فيمـا اإلسرائيليوفي غضون ذلك، رفض أبو مرزوق األفكار اإلسرائيلية لحسم الصراع العربي 

تتعلق فكرة الحدود المؤقتة، أو التنسيق األمنـي، أو تبـادل األراضـي، أو المفاوضـات المباشـرة، واصـًفا 
 ألفكار "الخبيثة" التي ترفضها حماس ولن توافق عليها أو تتعامل معها، بحسب تعبيره.إياها با

 األفكـارالتهم بأن حماس وافقـت علـى هـذه  إلصاقعبر  إسرائيلوتابع" محاولة تبرئة النفس من خبث 
 الخبيثة ال أساس له من الصحة".

لحركتــه ال ســيما فيمــا يتعلــق  وفــي الســياق، اســتهجن أبــو مــرزوق االتهامــات المتكــررة مــن أبــو مــازن
بالعالقـات الوطنيــة، واألحــداث األخيــرة التــي شــهدها قطــاع غــزة مــن تفجيــرات اســتهدفت منــازل قيــادات 

 بفتح.
وقــال أبــو مــرزوق" مــن قــام بــالتفجيرات هــم مــن أعلنــت عــنهم ســيادة الــرئيس، خاصــة أصــحاب القبــور 

 ".منهم، وبالمناسبة من افتري على هؤالء اعترف بجرمه كامال
وأوضح أن قوى األمن قد توقفت عن التحقيق بناء على تعليمات عباس، منبًها إلى ان حمـاس كانـت 
أولـــى المســـتنكرين لهـــذه التفجيـــرات المدانـــة، مشـــيًرا إلـــى أن األجهـــزة األمنيـــة شـــرعت بالقيـــام بمـــا هـــو 

 مطلوب منهم.
ديث عنهـا، مشـدًدا علـى وتساءل أبو مرزوق حول مصير االنتخابات ولماذا توقـف رئـيس السـلطة الحـ

 أنها هي الفيصل في تحديد موقف الجماهير في قطاع غزة.
 31/11/1114، الرسالة، فلسطين

 
 الغربية حماس تتوعد "بتصعيد المقاومة" في الضفة .01

توعدت حركة حمـاس امـس بتصـعيد "المقاومـة" فـي الضـفة الغربيـة والقـدس المحتلـة، : أ ف ب -غزة 
 وقف "حملة االعتقاالت" في صفوف ناشطيها في الضفة. لىإداعية السلطة الفلسطينية 

زهــري فــي مــؤتمر صــحافي فــي غــزة أن "المقاومــة ستســتمر  أبــووقــال النــاطق باســم "حمــاس" ســامي 
امـــن الســـلطة عبـــر التعـــاون  أجهـــزةوستتصـــاعد، ولـــن تطـــول فرحـــة االحـــتالل بـــاألمن الـــذي وفرتـــه لـــه 

جـــرائم االحـــتالل ضـــد  أمـــامن تقـــف مكتوفـــة األيـــدي "قـــوى المقاومـــة لـــ أنوالتنســـيق األمنـــي". وأضـــاف 
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المســجد األقصــى ومواصــلته سياســة التهويــد، واالحــتالل هــو مــن ســيدفع ثمــن جرائمــه، مــن مصــلحة 
 يوقف هذه الجرائم التي يتحمل مسؤوليتها هو". أناالحتالل 

يفلـح فـي  تصعيد السلطة الممنهج ضد الحركة وقـوى المقاومـة فـي الضـفة لـن أنوتابع: "تؤكد حماس 
ـــة المســـيرات المناصـــرة ل قصـــى  أنتحقيـــق أهدافـــه". وأضـــاف  ـــه "تســـتهجن قمـــع األجهـــزة األمني حركت

واالعتداء على المشاركين فيها واعتقال بعضهم... وتدعو الى تمكين شعبنا من القيام بدوره في شـكل 
 كامل في الدفاع عن نفسه وحماية القدس واألقصى".

معتقاًل منذ مطلع تشرين الثاني )نـوفمبر(  40تقلين )من حماس( بلغ "عدد المع أنزهري  أبووأوضح 
 الجاري... وعددًا من المعتقلين دخل في حال اإلضراب المفتوح عن الطعام".

ـــة المتصـــاعدة بحـــق  الحركـــة وأبنـــاء المقاومـــة  أبنـــاءودانـــت الحركـــة "انتهاكـــات وجـــرائم األجهـــزة األمني
"تحمـل  إلـىورئيس حكومة التوافـق الـوطني رامـي الحمـد هللا  الفلسطينية"، داعية الرئيس محمود عباس

ـــة االعتقـــاالت واالســـتدعاءات ودهـــم البيـــوت"، كمـــا دعـــت  ـــىمســـؤولياتهم لوقـــف حمل "اإلفـــراج عـــن  إل
 المعتقلين، خصوصًا المضربين عن الطعام منهم".

 1/11/1114، الحياة، لندن
 
 هالك إعالمي"المصري: تلويح عباس بوقف التنسيق األمني "لالستمشير  .00

اعتبــر النائــب فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني مشــير المصــري، تهديــد رئــيس الســلطة الفلســطينية، 
هو "تهديد بالعـار الـذي يجـب أن ينتهـي"، ورأى أن ذلـك لـيس إال  أمنىمحمود عباس، بوقف التنسيق 

 محاولة لالستهالك اإلعالمي وانه ال يمكنه القيام بهذه الخطوة.
في تصـريحات صـحفية اليـوم األحـد، تعقيًبـا علـى تهديـد الـرئيس عبـاس بوقـف التنسـيق  وقال المصري

األمني مـع االحـتالل: "تهديـدات عبـاس بوقـف التنسـيق األمنـي وهـو تهديـد بالعـار الـذي يعـد سـر بقـاء 
السلطة ويشكل عيبًا وطنيًا، ومسارًا هو األخطـر علـى شـعبنا ومسـيرة ثورتـه وهـو إقـرار بالـدور األمنـي 

 خبيث التي تقوم به السلطة في الحفاظ على أمن العدو الصهيوني".ال
وبشدة الستمرار التنسـيق األمنـي الجـاري بالضـفة الغربيـة بـين األجهـزة األمنيـة  إدانتناوأضاف: "نكرر 

للسلطة وأجهـزة األمنيـة الصـهيونية والـذي أراح العـدو الصـهيوني مـن عـبء األمنـي كبيـر، وعـاش فـي 
رحلـــة الـــذروة الـــذي أوصـــل الشـــعب الفلســـطيني فـــي الضـــفة الغربيـــة إلـــى واقـــع هـــو الســـنوات األخيـــرة م

األصعب من حيث الخنوع واالستسالم في ظل مالحقة المقاومة ومصادرة سالحها واعتقال مجاهديها 
عبر التبادل الوظيفي والتقاسم في األداء األمني بين األجهزة األمنية التابعة للسـلطة واألجهـزة األمنيـة 

 ونية.الصهي
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وحمــل الــرئيس عبــاس المســؤولية الكاملــة عــن تعطــل مســيرة الثــورة الفلســطينية عبــر تباهيــه بالتنســيق 
األمنــي الــذي لطالمــا أنكــره الجميــع مــن قيــادات حركــة "فــتح" والســلطة وعبــر افتخــاره بعــدم إطــالق أي 

 ق األمني.رصاصة من الضفة الغربية أثناء الحرب الطاحنة على قطاع غزة كثمرة من ثمر التنسي
ودعا المصري الرئيس عباس إلى ما اسـماه بــ "التوبـة الوطنيـة والعـودة الصـادقة إلـى الحضـن الشـعبي 

 والمربع الوطني"، وأن تكون السلطة مع الشعب ال أن تكون ضد الشعب في التنسيق األمني.
خطــر علــى  وقــال: إن مجــرد التهديــد بالتنســيق األمنــي مــع العــدو الصــهيوني واعتبــار أن وقفــه يشــكل

العدو الصهيوني هو دليل على أن التنسيق األمني يساوي العمالة مع االحتالل، وأن التنسيق األمنـي 
جريمــة قانونيــة بحســب القــانون الفلســطيني وهــو أيضــا مخــالف التفــاق المصــالحة الــذي اعتبــر بــالنص 

 بأن التنسيق األمني جريمة وطنية يعاقب عليها القانون".
كــل محــاوالت حمايــة االحــتالل عبــر التنســيق األمنــي ستفشــل أمــام إرادة شــعبنا وأضــاف: "نعتقــد بــأن 

الفلســطيني فـــي الضــفة الغربيـــة الـــذي بــذر بـــذور االنتفاضـــة الثالثــة وأطلـــق شـــرارتها ولــن توقفـــه حـــدود 
 .تعبيرهالتنسيق األمني مع االحتالل ألن بوصلته واضحة نحو القدس"، على حد 

حمـود عبـاس هـدد بوقـف التنسـيق األمنـي مـع االحـتالل فـي حـال لـم وكان رئيس السلطة الفلسـطينية م
يصــادق مجلــس األمــن الــدولي علــى مشــروع قــرار بتحديــد جــدول زمنــي إلنهــاء االحــتالل وقيــام دولــة 

 فلسطينية.
 31/11/1114، فلسطين أون الين

 
 الوقت المحدد لحكومة التوافق الوطني انتهى فعلياحماس:  .02

 ،باسم الحركة سامي أبو زهري في مؤتمر صـحفي بمدينـة غـزة ة حماسقال المتحدث باسم حرك :غزة
إن الوقت المحدد لحكومة التوافق الوطني انتهى فعليا بموجب االتفاق بين حركته وحركـة فـتح، مشـيرا 

فـــي رده علـــى تســـاؤالت -ولفـــت  إلـــى أن "المفتـــرض اســـتكمال الحـــوار للتوافـــق علـــى المرحلـــة المقبلـــة".
إلى أن التمديد للحكومة الحالية، أو إجراء تعـديل وزاري عليهـا، أو تشـكيل  -الصحفيين عقب المؤتمر

يجب أن يخضع للتوافق  -في ظل الفراغ الناتج عن تقصيرها، وانتهاء مدتها القانونية -حكومة جديدة
 الوطني.

 31/11/1114، الجزيرة نت، الدوحة
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 ور غزة قريبااألحمد: العالقات مع حماس لم تنقطع والحمد هللا يز عزام  .03
أكد عزام األحمد القيادي فـي حركـة فـتح، أن العالقـات مـع حركـة حمـاس لـم تنقطـع رغـم الجمـود : غزة

القــائم، كاشـــفًا عـــن زيـــارة قريبـــة لــرئيس حكومـــة التوافـــق الـــوطني رامـــي الحمــد هللا إلـــى قطـــاع غـــزة فـــي 
 القريب.

د اللجنة الفرعية للشرق األوسـط وقال األحمد خالل لقاء جمع عددا من أعضاء المجلس التشريعي بوف
والعالم العربي، التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مساء أمس إن الحمد هللا سيزور قطاع غـزة 

 في األيام القريبة المقبلة، دون أن يوضح ذلك أو يحدد الفترة الزمنية.
المصــالحة مــع حركــة  واســتعرض األحمــد خــالل اللقــاء الــذي عقــد فــي مقــر المجلــس التشــريعي مســيرة

حمــاس، والظــروف والعوامــل اإليجابيــة المحيطــة بهــا، وفشــل جولــة المفاوضــات األخيــرة، وعــدم تحمــل 
 المجتمع الدولي لمسؤولياته، وعدم التزام االحتالل الصهيوني باالتفاقيات الموقعة.

إلجـــــراء وحـــــول االنتخابـــــات القادمـــــة، قـــــال األحمـــــد: إن "األمـــــور ليســـــت جـــــاهزة فـــــي الوقـــــت الحـــــالي 
 االنتخابات، وال يمكن تحديد موعد إلجرائها، نظرا لتعقيدات الوضع السياسي الحالي" كما قال.

يذكر أن المجلـس التشـريعي الفلسـطيني معطـل منـذ أحـداث االنقسـام، وتـرفض السـلطة تفعليـه رغـم مـا 
تنـــال  يقتضـــيه اتفـــاق المصـــالحة األخيـــر برعايـــة مصـــرية مـــن تفعيـــل أعمـــال المجلـــس التشـــريعي لكـــي

حكومـــة التوافـــق برئاســـة الحمـــد هللا ثقتـــه، إال أن ذلـــك لـــم يحـــدث، وســـط مطالبـــات متكـــررة مـــن حركـــة 
 حماس بضرورة تفعيل المجلس.

 31/11/1114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 العمل العسكري يتواله "القسام" فقط ..حماس: اتهامات االحتالل لـ"تركيا" و"العاروري" باطلة .04

حمــاس إن الشــكوى التــي قــدمها االحــتالل الصــهيوني لحلــف شــمال األطلســي ضــّد  قالــت حركــة: غــزة
تركيا، واالتهامات المتكّررة لـ"صالح العاروري" عضـو المكتـب السياسـي للحركـة، باطلـة وال أسـاس لهـا 

 من الصحة.
ي وأكدت الحركـة فـي بيـان وصـل "المركـز الفلسـطيني ل عـالم"، أن االتهامـات الصـهيونية الباطلـة تـأت

 في سياق خلط األوراق وتبرير جرائم االحتالل المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت حمـاس علـى أنَّ "المسـؤولية عـن عمليـات المقاومـة ضـد االحـتالل تتواّلهـا كتائـب الشـهيد عـّز 

ام الجناح العسكري للحركة، وال عالقة للقائد صالح العاروري والقيادات السياسية بها"،  وفق الدين القسَّ
 تعبير البيان.
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ورأت الحركـة فــي تقـديم االحــتالل شــكوى لحلـف النــاتو ضـّد جمهوريــة تركيــا الستضـافتها القائــد صــالح 
العاروري جزًءا من حملة التحريض الواسعة التي يقوم بها االحتالل ضد تركيا بسبب مواقفها المشّرفة 

 تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حسب تعبيرها.
الحركة أن اإلعالنات المتكّررة من قبل االحتالل عـن زعمـه كشـف وتفكيـك خاليـا عسـكرية وأوضحت 

للمقاومــة، هــي فــي معظمهــا أخبــار كاذبــة وم ضــّخمة، وتقــف خلــف نشــرها أجهــزة أمنــه للتغطيــة علــى 
 فشلها في مواجهة تصاعد وتطّور حالة المقاومة.

ســـة لبـــّث حالـــة اإلحبـــاط لـــدى الشـــعب وقالـــت حمـــاس إن تلـــك الســـلوكيات الصـــهيونية هـــي محاولـــة يائ
 الفلسطيني بعد تجّدد روح االنتفاضة في القدس والضفة المحتلة.

 31/11/1114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 حماس: ال مفاوضات مع االحتالل وعلى عباس احترام موقعه .05

محمود عباس  أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" سامي أبو زهري أن إعالن الرئيس
عــن وجــود مفاوضــات سياســية ســرية بــين "إســرائيل" والحركــة هــو مجــرد ادعــاءات ال أســاس لهــا مــن 

 الصحة.
" على عباس أن يحترم موقعه كـرئيس وأن يتوقـف عـن نشـر  األحد:وقال أبو زهري في بيان صحفي 

 األكاذيب".
قلب للحقيقة، " فحمـاس أعلنـت  وبين أن ادعاءه بأن حماس قبلت فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة هو

 رسميًا أكثر من مرة رفضها للفكرة، وأبلغت عباس بذلك إال أنه يتعمد االفتراء وقلب الحقائق".
 1/11/1114، الغد، عّمان

 
 مقبول لـ معا: االحتالل هدد رسميا بحصار عباس والمؤتمر السابع بموعدهأمين  .06

المـؤتمر السـابع  أنلحركـة فـتح فـي حـديث لــ معـا سـر المجلـس الثـوري  أمـينمقبـول  أمـين : أكـدنابلس
 إســرائيل أنلحركــة فــتح ســيعقد بغيــاب محمــد دحــالن فهــو مفصــول مــن الحركــة بشــكل كامــل، كاشــفا 

هددت عبر جهات دولية بفرض حصار على الرئيس محمود عباس عقب عملية الكنيس اليهودي في 
 مدينة القدس المحتلة.

قلـيمفـي الضـفة الغربيـة جـاهزة للمـؤتمر السـابع، حركة فتح  أنمقبول لـ معا  وأضاف نـابلس سـي جري  وا 
لفـتح  إقلـيم 4هنـاك  أن، ولكن المشكلة تكمن فـي قطـاع غـزة حيـث 1421121104االنتخابات بتاريخ 

 حتى اللحظة بسبب الظروف التي يعاني منها قطاع غزة. ل قاليملم تجر فيها االنتخابات 
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اللجنة المركزية والهيئات الحركية الرسمية في فـتح  إنقال مقبول وحول عدد المشاركين في المؤتمر، 
والهيئــات الحركيــة والمجلــس الثــوري والكفــاءات المدنيــة  اإلقلــيمشــخص مــن كافــة  1000اتفقــت علــى 

 .%10داخل المؤتمر الـ  نالعسكرييوالعسكرية حيث انه تم االتفاق على ان ال تتجاوز نسبة 
مكــان انعقــاد المــؤتمر ســيكون  إنســابع لحركــة فــتح، قــال مقبــول لـــ معــا وحــول مكــان انعقــاد المــؤتمر ال

لتحتضـــن هـــذا المـــؤتمر كمـــا  أيضـــافـــي مدينـــة رام هللا مـــع ان مدينـــة بيـــت لحـــم مرشـــحة  األغلـــبعلـــى 
 المؤتمر السادس، وهناك اعتبارات كثيرة الختيار المكان منها توفير الفنادق وغيرها.

مفصــول نهائيــا مــن  ألنــهفــي حركــة فــتح لــن يحضــر المــؤتمر  واكــد مقبــول ان محمــد دحــالن القيــادي
 الحركة، وهذا الموضوع محسوم وال لبس فيه.

هددت رسميا بفـرض حصـار علـى الـرئيس محمـود عبـاس والمقاطعـة عقـب  إسرائيل أنوكشف مقبول 
 عملية الكنيس اليهودي في مدينه القدس المحتلة.

، إلقـراره اإلسـرائيلي تالكابينيـ أعمـالوضـوع علـى جـدول كـان م اإلسـرائيليهذا التهديد  أنواكد مقبول 
هذا يعني اجتياح رام هللا وفـرض حصـار رسـمي علـى الـرئيس محمـود عبـاس مثـل الحصـار  أنمؤكدا 

السـلطة الفلسـطينية  إلـىالتهديـد نقـل رسـميا  أنالذي فرض على الرئيس الشـهيد ياسـر عرفـات، كاشـفا 
 جون كيري كما قيل. األمريكية عبر جهات دولية وليس عبر وزير الخارجي

لم تعـر  القيادة إنوماذا فعلت القيادة الفلسطينية عندما تلقت هذا التهديد... معا سألت مقبول.. فقال "
العمليــة لوقــف  أدانــتالقيــادة  إناهتمــام مطلقــا" ولكــن ســألت معــا مقبــول "الــبعض قــال  أيهــذا التهديــد 

القتـل مهمـا كانـت  أنـواعفنحن ندين كافة  اإلطالقعلى التهديد" قال مقبول "هذا الحديث غير صحيح 
ملتزمـون بكافـة االتفاقيـات الدوليـة التـي وقعـت .... لـذلك  ألننـامن زمـن الـرئيس الراحـل ياسـر عرفـات 

 هي من هددت ولم تنفذ هذا القرار ....؟ إسرائيل
 31/11/1114، وكالة معا  اإلخبارية

 

 المصرية" ة "اقتحام السجونحماس تستهجن الزج بفصائل فلسطينية بقضي .07
اسـتهجنت حركــة حمـاس، مســاء اليــوم األحـد، الــزج باســمها وفصـائل فلســطينية بقطــاع غـزة فــي قضــية 

 ، المعروفة باسم "وادي النطرون".1011يناير/كانون الثاني  15اقتحام السجون المصرية خالل ثورة 
لفصــائل الفلســطينية فــي وقالــت حركــة حمــاس فــي تصــريح صــحفي، "نســتهجن الــزج باســم حمــاس وبا

 قطاع غزة بقضية اقتحام السجون المصرية خالل ثورة يناير".
وأضــــافت "اتهــــام الفصــــائل الفلســــطينية بــــالتورط بحادثــــة اقتحــــام الســــجون، ادعــــاء ال أســــاس لــــه مــــن 

 الصحة".
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ودعت حركـة حمـاس، إلـى التوقـف عـن "إقحـام القـوى الفلسـطينية فـي الشـأن المصـري الـداخلي، وعـدم 
 الفلسطينيين شماعة للتهرب من المسؤوليات وحل المشكالت الداخلية في الساحة المصرية". اتخاذ

األحـد، ]أمـس  واتهم ممثل اإلدعاء في قضية اقتحـام السـجون المعروفـة باسـم "وادي النطـرون"، اليـوم 
إلـى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس وسـرايا القـدس الجنـاح العسـكري للجهـاد اإلسـالمي 

جانـــب حـــزب هللا اللبنـــاني، بـــالتورط فـــي أعمـــال فـــتح الســـجون إبـــان ثـــورة ينـــاير )كـــانون الثـــاني( عـــام 
1011. 

 31/11/1114، فلسطين أون الين
 
 انتخابات مبكرةإلى قد تحتاج  "إسرائيليعلون: " .08

اء قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلـون يـوم األحـد إن علـى رئـيس الـوزر : محمد هميمي -القدس 
بنيامين نتنياهو أن يسعى إلجراء انتخابات مبكـرة إذا اسـتمر أعضـاء التحـالف الحـاكم فـي المشـاحنات 

 علنا.
وقــال يعلــون "الوضــع الــراهن ال يمكــن أن يســتمر. هــذه حكومــة تواجــه مفاجــات فــي كــل يــوم.. ولــدينا 

وأحـزاب الوسـط فـي تحالف غير طبيعي" في إشارة إلى التشاحن المستمر بين أحزاب اليمين المتشددة 
 حكومة نتنياهو.

وأضاف يعلون "إذا استمر الوضع على هذا النحو.. فسيكون مـن األفضـل إجـراء انتخابـات بأسـرع مـا 
 يمكن" محذرا من أن "إجراء انتخابات بوتيرة سريعة ال يجسد االستقرار."

 31/11/1114، وكالة رويترز لألنباء
 
 الحكومة اإلسرائيلية أو حل الكنيست لقاءات حاسمة لحل أزمة الثقة القائمة في .09

ـــ ، ورئيســها بنيــامين نتنيــاهو، أن يكــون اليــوم، االثنــين، 33الـــ تتوقــع الحكومــة اإلســرائيلية، : ـــرب44عـ
يوما حاسما، حيث من المقرر أن يجتمع مع رؤساء كتل االئتالف الحكومي لحل أزمة الثقـة القائمـة، 

 لعامة.أو حل الكنيست والتوجه إلى االنتخابات ا
لـــى جانـــب اللقـــاءات الشخصـــية، أن تعقـــد لقـــاءات لكـــل  وبحســـب التقـــارير اإلســـرائيلية فمـــن المتوقـــع، وا 
شـــركاء االئـــتالف الحكـــومي، حيـــث ســـيحاول ممثلـــو الكتـــل فحـــص إمكانيـــة اســـتمرار االئـــتالف بشـــكله 

الطــرفين،  ويـأتي لقـاء نتنيـاهو مـع رئـيس 'يـش عتيـد'، يـائير لبيـد، بعـد شـهر مـن القطيعـة بـين الحـالي.
لغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء الشقق  بسبب خالفات ذات صلة بالميزانية وقانون التسويات وا 

ويــأتي اجتمــاع نتنيــاهو اليــوم مــع لبيــد، بعــد اجتماعــه مــع رئــيس 'يســرائيل بيتينــو'، أفيغــدور  الســكنية.
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ليفنـــي، ورئـــيس 'البيـــت ليبرمـــان، يـــوم أمـــس. كمـــا مـــن المقـــرر أن يجتمـــع مـــع رئيســـة 'الحركـــة' تســـيبي 
 اليهودي' ووزير االقتصاد نفتالي بينيت.

ونقلت 'يديعوت أحرونوت' عن مقربين من لبيد قولهم إنه باإلمكان حل الخالفات. كما نقل عنـه قولـه 
في محادثات مغلقة إنه 'ال حاجة للتوجـه إلـى االنتخابـات'، وأنـه علـى رئـيس الحكومـة أن يقـرر مـا إذا 

 يام بدوره بشكل سوي وعادي في إدارة شؤون الدولة.كان سيعود إلى الق
ونقلــــت 'يــــديعوت أحرونــــوت' عــــن مصــــادر فــــي االئــــتالف الحكــــومي قولهــــا إن 'نتنيــــاهو يخشــــى مــــن 
االنتخابـات، وأنـه يعــرف أن االنتخابـات ال تضــمن لـه أن يكـون رئــيس الحكومـة القــادم، ولـذلك فهــو ال 

فـإن أسـاس األزمـة هـو أن نتنيـاهو تلقـى معلومـات  وبحسب المصادر ذاتهـا يسارع إلى حل الكنيست'.
مفادها أن لبيد ينوي تشكيل حكومة بديلة. وقال مسؤول كبير في االئتالف أن 'هناك أزمة ثقة مطلقة 
بين الطرفين، وأن نتنياهو أنشأ خالفات حول قضايا عدة تم التوصل إلى اتفاق بشـأنها، وذلـك بسـبب 

 ة بديلة'.تشككه في سعي لبيد إلى تشكيل حكوم

 1/11/1114، 44عرب 
 
 حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين  جديدا   تقر قانونا   اإلسرائيليةالحكومة  .21

امــــس مشــــروع قــــانون جديــــدا حــــول اعتقــــال  اإلســــرائيليةأقــــرت الحكومــــة  :أ.ف.ب -القــــدس المحتلــــة 
از مطــــول المهـــاجرين غيــــر الشــــرعيين بعـــد ان طعنــــت المحكمــــة العليـــا بتشــــريع ســــابق يســـمح باحتجــــ

 للمهاجرين دون محاكمة، بحسب وزارة الداخلية.
وقـال بيــان صـادر عــن وزارة الداخليـة انــه بموجـب المشــروع الجديـد الــذي سـيتم عرضــه علـى الكنيســت 

فـي  أشـهرللتصويت عليه في ثالث قراءات فانه يمكن احتجاز المهـاجرين غيـر الشـرعيين لمـدة ثالثـة 
 مركز حولوت الصحراوي لفترة عشرين شهرا في صحراء النقب. إلىمركز احتجاز وبعدها يتم نقلهم 

 1/11/1114، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 وقف نقل قواعد الجيش اإلسرائيلي إلى النقب بذريعة الميزانيةيعلون ي .20

ـــ ــرب44عـ علــى خلفيــة الصــراع بــين وزارتــي الماليــة واألمــن اإلســرائيليتين، قــرر وزيــر األمــن موشــي : ـ
روع انتقال الجيش إلى النقب، والذي يتضمن "مجمع التنصت" و"مجمع االستخبارات يعلون، وقف مش

 قواعد عسكرية إلرشاد ومبيـت آالف الجنـود. 4العسكرية" ومدينة قواعد اإلرشاد العسكرية، التي تضم 
 وفي رسالة بعث بها يعلون إلى رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس بلدية بئر السبع، قـال إن الماليـة

 مليار شيكل لصالح المشروع، ولكن تقرر وقفه ألن األموال لم تحول بعد. 6قد تعهدت بتحويل 
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واعتبر يعلون في رسالته أن عملية نقل قواعد الجيش إلى النقب هو "عملية وطنية ومهمة، وأنه يعمل 
سرائيل".  على الدفع بالمشروع لتحقيقه لصالح الجيش والنقب وا 

سـمى بــ"تطوير النقـب والجليـل"، سـيلفان شـالوم، القـرار بأنـه صـعب بالنسـبة من جهته اعتبر وزير مـا ي
ل، وأن شركات دولية كللنقب والمستوطنين فيه، باعتبار أنه يؤدي إلى خسارة تصل إلى مليارات الشوا

 تدرس مغادرة المنطقة، كما يعتبر ضربة اقتصادية لعدد من المصالح االقتصادية.
 1/11/1114، 44عرب 

 

 ر لبنان في أي مواجهةيميهدد بتد تايزنكو ة ألركان اإلسرائيليلهيئة ا ا  ئيسيينه ر بعد تع .22
غداة إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير أمنه موشيه يعلون عن : حسن مواسي -القدس المحتلة 

 رئيسًا جديدًا لهيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، خلفًا لرئيس تتعيين الجنرال غادي ايزنكو 
 بتهديدات شديدة اللهجة للبنان والدولة اللبنانية. ت، خرج ايزنكو زاألركان المنتهية واليته بيني غانت

يتحّتم على إسرائيل في المواجهة القادمة "إّنه  "يديعوت أحرنوت"وقال في تصريحات نشرتها صحيفة 
اإلسرائيلّي بتدميرها كلًيا في مع حزب هللا اعتبار كّل لبنان كأّنه الضاحية الجنوبّية، التي قام الجيش 

 ."1009حرب تموز بصيف العام 
الحرب القادمة في لبنان ستكون باستعمال قوة هائلة أكثر مّما تعودنا عليه في "، بأّن توهّدد أيزنكو 

الماضي، وبالتالي فإّن النتائج في المواجهة القادمة على الطرف الثاني ستكون صعبة للغاية )...( 
 ."أن تلجأ في المواجهة القادمة إلى اعتبار كّل لبنان ضاحية جنوبّيةإسرائيل عليها 

لن يردع إسرائيل أّي شيء، وسنضرب آالف المواقع واألهداف في لبنان، واعتقد أّن حزب "وأّكد أّنه 
 ."هللا ي درك ذلك تماًما وهو غير معني بفتح معركة جديدة على الحدود الشمالية

 1/11/1114، المستقبل، بيروت
 
 لتنسيق األمني  الفلسطينية بوقف ا السلطةتهديدات مسؤول إسرائيلي يحذر من خطورة  .23

فــادي أبـــو ســـعدى: حـــذر مصــدر أمنـــي إســـرائيلي كبيـــر، مــن تـــدهور األوضـــاع األمنيـــة فـــي  -رام هللا 
الضــفة الغربيــة، فــي حــال أقــدمت الســلطة الفلســطينية علــى تنفيــذ تهديــداتها، بوقــف التنســيق األمنــي، 

المصـــدر الـــذي أدلــى بتصـــريحات ل ذاعـــة العبريــة، إن وقـــف التنســـيق األمنــي مـــن شـــأنه أن وبحســب 
لـم يطـرأ حتـى اآلن "لكن المصدر ذاته أكد أنه  يؤدي إلى تدهور خطير ل وضاع في الضفة الغربية.

أي تغييــر علــى مســتوى التنســيق األمنــي مــع األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، وأن االتصــاالت بــين كبــار 
 ."ؤولين العسكريين من الجانبين ما زالت متواصلة كالمعتادالمس

 1/11/1114، القدس العربي، لندن



 
 
 
 

           19ص                                     3415 العدد:    1/11/1114 االثنين التاريخ:

 
 " التهجير اليهودي من الدول العربيةمن كل عام هو يوم إلحياء "تشرين الثاني  30": إسرائيل" .24

، أقامـت مراسـم اإلسـرائيليدولـة االحـتالل ، عـن أ ف ب، أن 1/11/1114السـفير، بيـروت، ذكرت 
، حيـث قـرر 1644سمية إلحياء ذكرى مغادرة مئات آالف اليهود الدول العربية بعد عـام النكبـة فـي ر 

الدولــة العبريــة تخصــيص يــوم الثالثـــين مــن تشــرين الثــاني إلحيــاء هـــذا الحــدث بموجــب قــانون جديـــد 
 هؤالء المستوطنين. إلىبهدف لفت األنظار 

الــف  400ربيــة وايــران مــائير كــاهلون إن "نحــو وقــال رئــيس المنظمــة المركزيــة لليهــود مــن الــدول الع
يطاليـــاكــل مــن الواليـــات المتحــدة وفرنســا  إلـــىلفــًا( أ 59هنـــا بينمــا توجــه البـــاقون )نحــو  إلــىجــاءوا   وا 

 وغيرها من الدول".
وفي الحفل الرسمي أقر الرئيس اإلسـرائيلي روفـين ريفيلـين بأنـه بالنسـبة لليهـود مـن الشـرق األوسـط لـم 

فلســـطين المحتلـــة التـــي كـــان يهـــيمن فيهـــا اليهـــود األوروبيـــون علـــى  إلـــىنـــد وصـــولهم تنتـــه المشـــاكل ع
الكلمــات كانــت فــي أفــواههم طــوال الوقــت، حتــى لــو أنهــم  أن إالوقــال إن "أصــواتهم أســكتت،  الســلطة.

ليها إمن لغات العدو وينظر  إسرائيلقالوها بالعبرية بلهجة فارسية أو عربية، واللتين كانتا تعتبران في 
 كمصدر للعار".

الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان أول  أن رئيس، 1/11/1114، األخبار، بيروتوأضافت 
المتحدثين عن المناسبة، بهدف إعطائها طابعًا رسميًا يؤّسس إلضفاء األهمية عليها، إذ قال: إن 

دية، بل أجبروا اليهود الذين الدول العربية لم تقبل بإعالن األمم المتحدة القاضي بإنشاء دولة يهو "
عملنا ". وبحسب كالم نتنياهو: "يعيشون على أراضيهم على مغادرة منازلهم وترك ممتلكاتهم وراءهم

وسنواصل العمل لكي ال تنسى مطالبهم، وسنواصل رفع الدعاوى القضائية بهدف استعادة ممتلكات 
 ."اليهود من الدول العربية في أعقاب قيام دولة إسرائيل

 
 بعشرات اآلالف "األقصى"الحاخام غليك يدعو أنصاره إلى اقتحام معاريف:  .25

يهــودا غليــك، الــذي  الحاخــامالعبريــة، أن  "معــاريف"فــادي أبــو ســعدى: نشــر موقــع صــحيفة  -رام هللا 
خرج من المستشفى قبل أيام، عقـب إصـابته بجـروح بالغـة إثـر محاولـة االغتيـال التـي تعـرض لهـا فـي 

 ، دعا رفاقه القتحام المسجد األقصى.القدس منذ أسابيع
 "أمناء الهيكل"وبحسب الموقع العبري للصحيفة، فإن غليك أرسل آالف الرسائل لمتدينين من جماعة 

القتحــام المســجد األقصــى، بمشــاركة عشــرات اآلالف مــن المســتوطنين، وأوصــاهم بعــدم التوقــف عــن 
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لمشـــاركة شخصـــيًا، لكــن مـــا يمنعـــه هـــو اقتحــام المســـجد بشـــكل مســتمر، وتمنـــى لـــو كـــان باســتطاعته ا
 ، وقرار منعه من االقتراب من األقصى، نتيجًة القرار األمني اإلسرائيلي.اإلصابة

 1/11/1114، القدس العربي، لندن
 
 الرئيس عباس في الجنايات الدولية شكوى إسرائيلية ضدّ  .26

لفـــا بشـــكوى ضـــد الـــرئيس قـــدم مركـــز قـــانوني إســـرائيلي، اليـــوم األحـــد، م :القـــدس دوت كـــوم - رام هللا
محمـــود عبـــاس إلـــى محكمـــة الجنايـــات الدوليـــة فـــي الهـــاي، بصـــفته قائـــد حركـــة فـــتح، التـــي "أطلقـــت 

 صواريخ على مدن إسرائيلية".
وقال مركز" شورات هادين" القانوني اإلسرائيلي في بيان لـه، اليـوم األحـد، إنـه قـدم شـكوى جـاء فيهـا:" 

مــات بالصــواريخ علــى مــدن إســرائيلية أثنــاء حــرب غــزة حركــة فــتح كانــت مســؤولة عــن عــدد مــن الهج
 الصيف الماضي، وتجعل عباس شخصيا مسؤوال قانونيا عن األعمال اإلجرامية للمجموعات".

اليتنـر"، أن "قائـد فـتح )الـرئيس عبـاس( يمكـن أن يحـاكم فـي -وادعت رئيسة المركـز، "نيتسـانا دارشـان
اطن أردنـي واألردن عضـو حاليـًا فـي المحكمـة الجنائيـة المحكمة الجنائية الدولية ألنه )عباس( هو مـو 

ن المحكمة الجنائية الدولية لديها الصالحية لممارسة سلطتها القضائية على كافـة األعمـال  الدولية، وا 
 مواطن ألحد األعضاء". أيالمرتكبة من قبل 

خاللهـــا  وتابعــت:" عبــاس كـــان يقــود ويـــأمر حركــة فــتح خـــالل حــرب الصـــيف مــع إســرائيل والتـــي قــام
إرهــابيون مــن الحركــة فــي غــزة بــإطالق صـــواريخ عديــدة علــى مراكــز الســكان المــدنيين اإلســـرائيليين، 

 مستهدفين مدنيين بأسلحة قاتلة، ما يشكل جريمة حرب حسب القانون الدولي".

 31/11/1114، القدس، القدس
 
 ن القومية العنصرية"إسرائيل": العرب الدروز يطالبون بحقوق متساوية لألقليات ويرفضون قانو .27

أكثر من صدم من قانون 'الدولة القومية' )إسرائيل هي دولـة الشـعب اليهـودي( هـم العـرب : 44عرب 
راسخ، وشعروا بأنهم تلقوا صفعة شديدة  "حلف دم"الدروز الذين أوهمهم قادة إسرائيل بأنهم شركاء في 

 ."دولة اليهود فقط"ا إسرائيل بأنه وجودهم وتعريفبل طعنة في الظهر من خالل تجاهل 
وتعبيرا عن هذه الصدمة عقد رؤساء المجالس الدرزية مساء اليوم اجتماعا في قرية المغار عبروا فيه 

 عن سخطهم لمشروع القانون وللتنكر لهم، وطالبوا بقانون يضمن المساواة ل قلية العربية عامة.
فــي قـانون القوميـة وطـالبوا بحقــوق وعبـر رؤسـاء المجـالس الدرزيـة عــن رفضـهم ألي اسـتثناء يفضـلهم 

ووقع رؤساء المجالس الدرزية على عريضة ترفض قانون  متساوية ل قليات التي يشكلون جزءا منها.
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القوميــة العنصـــري بصـــيغته التـــي طرحـــت وبصـــيغته المعدلـــة، وطـــالبوا بقـــانون يحقـــق المســـاواة لجميـــع 
 المواطنين على حد سواء عربا ويهودا.

 1/11/1114، 44عرب 
 
 ألف يهودي في الدول اإلسالمية والعربية 82الوكالة اليهودية:  .28

ألفا مـن أبنـاء  41الصهيونية، إن نحو  -قالت معطيات نشرتها أمس الوكالة اليهودية :الغد -الناصرة
الديانة اليهودية يعيشون في دول إسالمية وعربية، وأن في الدول العربية وحـدها، هنـاك مـا يزيـد علـى 

فـي  100في اليمن، و 100منهم في المملكة المغربية، وألف في تونس، و % 10آالف شخص،  4
 كل من سورية ومصر.

 1/11/1114، الغد، عّمان
 

 ةتل أبيب تحقق في أنباء اختطاف إسرائيلية بسوري .29
فـي أنبــاء  "تحقيقـا فوريـا"الخارجيـة اإلسـرائيلية، اليــوم األحـد، فتحهــا  وزارةأعلنــت  :األناضـول -القـدس 
 في سوريا. "داعش"عن اختطاف إسرائيلية انضمت ل كراد في حربهم ضد تنظيم  تحدثت

وفــي بيــان صــادر عنهــا، اليــوم، نقلتــه القنــاة الســابعة اإلســرائيلية، قالــت وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية إن 
ة، عـن وزارة الخارجية اإلسرائيلية شرعت بالتحقيق الفوري في األنباء التي تناقلتها وسائل إعـالم عربيـ"

 ."اختطاف مجموعة من األكراد لمواطنة إسرائيلية في األراضي السورية تدعى جيل روزنبيرغ
 "جيـل روزنبيـرغ"وكانت وسائل إعالم إسرائيلية، أشارت مطلع الشهر الجاري إلى انضـمام اإلسـرائيلية 

 ."داعش"لصفوف مقاتلين أكراد في سوريا للمشاركة في الحرب ضد 
 1/11/1114،القدس العربي، لندن

 
 واعتقاالت واعتداءات في القدس والضفة " مجددا  األقصىاقتحام " .31

وا مستوطنًا اقتحم 46، أن سما، وعن القدس المحتلة، من 1/11/1114الحياة، لندن، ذكرت 
، بحراسة مشددة من «برنامج السياحة الخارجية»ضمن ما يسمى  أمسالمسجد األقصى المبارك 
 التي انتشرت في ساحات المسجد وسط تكبيرات المرابطين.قوات االحتالل اإلسرائيلي 

وجاء االقتحام تلبية لدعوات أطلقها ناشط اليمين المتطرف الحاخام يهودا غليك الذي خرج من 
المستشفى قبل أيام بعد إصابته نتيجة محاولة فلسطيني قتله في القدس المحتلة قبل نحو شهر. وكان 

اقتحام األقصى  إلىتدعوهم « أمناء الهيكل»ينين مثله من جماعة متد إلىغليك أرسل آالف الرسائل 
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بمشاركة عشرات اآلالف من المستوطنين، وعدم التوقف عن اقتحام المسجد في شكل مستمر، متمنيًا 
 المشاركة لوال إصابته وقرار منعه من االقتراب من األقصى نتيجة قرار أمني إسرائيلي.

ن طالب المعاهد التلمودية اليهودية وأنصار منظمات الهيكل واستأنفت مجموعات المستوطنين، م
اقتحام المسجد األقصى من جهة باب المغاربة بحراسات  أمسالمزعوم، وبلباسهم التلمودي، صباح 

 في شرطة االحتالل.« الوحدات الخاصة»معززة ومشددة من عناصر 
في األقصى، فشكلت لدى وأكد شهود أن مجموعة من المستوطنين حاولت استفزاز المرابطين 

 خروجها من باب السلسلة حلقات رقص وغناء وأدت طقوسها الدينية الخاصة بها.
شرائه  أثناءسنة(  19مستوطنين الشاب المقدسي مجدي ماجد نجيب ) 5وفي شأن متصل، هاجم 

 أنتذكرة للقطار الخفيف متوجهًا إلى عمله، وضربوه بأيديهم، وضربه أحدهم بقطعة حديد، قبل 
يهربوا من المنطقة، في وقت لم يتدخل رجال األمن الذين كانوا في المكان، لوقف االعتداء أو اعتقال 

 وأكد نجيب أنه نقل إلى مستشفى المقاصد للعالج، وتبينت إصابته برضوض في قدمه. المستوطنين.
حامات، االقت، أن فادي أبو سعدى، عن رام هللا من، 1/11/1114القدس العربي، لندن،  وأضافت

جرت في ظل وجود عشرات المصلين والمعتكفين في المسجد، إلى جانب العاملين من دائرة األوقاف 
، الذين نجحوا في منع أي محاولة من المستوطنين ألداء طقوس أو شعائر تلمودية في اإلسالمية

 المسجد األقصى.
وابات الرئيسية الخارجية، من جهتها، احتجزت شرطة االحتالل الخاصة، التي تتمركز عادة على الب

للمسجد األقصى، بطاقات الهوية الشخصية للمصلين من فئة الشبان والشابات، إلى حين خروجهم 
 من المسجد.

عاما( في حي عين  30وميدانيا، اعتقلت شرطة االحتالل، األسير المقدسي المحرر عبد عبيسان )
 اللوزة في بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى.

بيسان هو أسير محرر، كان قد قضى عامين في سجون االحتالل، وهو شقيق األسير يذكر أن ع
 محمد عبيسان، المعتقل في سجن ريمون الصحراوي.

قوات االحتالل اعتقلت مواطنين ، إلى أن وفا عن ،1/11/1114، رام هللا، الحياة الجديدةوأشارت 
في  أغنامت بوقف بناء منزل وحظيرة خطاراإمن بيت لحم، وسلمت قوات االحتالل  وآخرمن الخليل 

 بيت امر بالخليل.
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 2014 / نوفمبرخالل تشرين الثاني طفال   42بينهم  معتقال   650شهداء و 9: مركز أحرار .30
أصدر مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، تقريره الشهري الدوري الذي يرصد ويوثق فيه 

اطنين الفلسطينيين، في مختلف مناطق الضفة الغربية انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق المو 
 .1644وقطاع غزة، والقدس واألراضي المحتلة عام 

أصدره المركز الحقوقي، ويبين فيه االنتهاكات الواقعة بحق الفلسطينيين خالل  التقرير الذيوخلص 
ل الشهر شهداء قد قتلهم جنود االحتالل خال 6أن  1014شهر تشرين الثاني الماضي للعام ،

 امرأة. 11طفاًل وقاصرًا و 41مواطنًا تم اعتقالهم من بينهم  950المنصرم، و
 

 وبالنسبة لتوزيع أعداد المعتقلين حسب المناطق فهي كاآلتي:
ال تزال مدينة القدس منذ شهور تحتل المرتبة األولى من حيث أعداد المعتقلين فيها، الذين وصل 

( معتقاًل، 114( معتقاًل، وأتت مدينة الخليل ثانيًا )164صرم )عددهم خالل شهر تشرين الثاني المن
( معتقاًل، وتتبعها محافظة رام هللا 30( معتقاًل، ومن ثم مدينة نابلس )55وثالثًا مدينة بيت لحم)

( معتقاًل، ومن ثم قطاع غزة الذي 11)( معتقاًل، وطولكرم 15( معتقاًل، ومن ثم جنين )16والبيرة )
( مواطنًا، خالل محاولتهم المرور عبر المناطق الحدودية واألسالك الشائكة، التي 14شهد اعتقال )

 تفصل قطاع غزة عما حوله من المناطق الفلسطينية.
( 3( معتقلين، وسلفيت )3( مواطنين، وقلقيلية )10فيما سجلت منطقة أريحا واألغوار اعتقال )

 المواطنين.( من 1معتقلين، وأخيرًا محافظة طوباس شهدت اعتقال )
عشرات  الناصرة اعتقالوباألخص قرية كفر كنا شمال  1644كما شهدت المناطق المحتلة عام 

 المواطنين الفلسطينيين، خالل المواجهات التي اندلعت هناك عقب قتل االحتالل أحد شبان القرية.
واحتجازهم  كما رصد مركز "أحرار" اعتقال االحتالل ستة صحفيين ومصورين، جميعهم تم اعتقالهم

في مدينة القدس، وقد أفرج عنهم الحقًا. كما اعتقل االحتالل المحامي إبراهيم نواف العامر من مدينة 
 نابلس بعد اقتحام منزل عائلته والعبث به وتحطيم محتوياته.

"إن مدن الضفة  من جهته قال مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش:
احة بكل ما تعني الكلمة من معنى، ويتم اقتحامها في كل ليلة ليتم اعتقال الفلسطينيين الغربية مستب

المدنيين اآلمنين"، ولفت إلى أن األرقام التي نشرت بالتقرير الشهري هي الحاالت التي قام مركزه 
 برصدها، وقد تكون هناك حاالت لم يتم رصدها وتوثيقها لظروف معينة.

1/11/1114، "11موقع "عربي   
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 خالل تشرين الثاني/نوفمبر فلسطينيا   536االحتالل اعتقل  :نادي األسير .32
فلسطينيا، خالل شهر تشرين  539أعلن نادي األسير الفلسطيني، أن سلطات االحتالل اعتقلت 

وصل عدد المعتقلين  إذالثاني/نوفمبر، وكانت أعلى نسبة اعتقاالت في محافظتي القدس والخليل، 
غالبيتهم من القاصرين، وأفرج عن معظمهم بشروط، تمثلت بالحبس المنزلي  133 من القدس وحدها

أو اإلبعاد أو فرض كفاالت وغرامات مالية، ضمن حملة اعتقاالت تشنها شرطة االحتالل على 
 المقدسيين، منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي.
ان، وأفرج عنها الحقا بشروط فلسطينيا منهم فتات 110واعتقلت سلطات االحتالل في محافظة الخليل 

سل، متذرعا بالعثور على سكين  أبوتمثلت بفرض غرامة مالية وكذلك اإلقامة الجبرية، وهاله 
 بحوزتها والتخطيط لطعن جندي.

ة وهي زوجة األسير معمر ر ، بينهم سيدتان وهن كل من نهال غنام غواد19ومن محافظة جنين 
 غوادرة التي اعتقلت أثناء زيارته.

1/11/1114دس العربي، لندن، الق  
 
 منع األسيرات من لقاء أقاربهن األســـرى مـــن الــدرجـــة األولــى .33

أسيرة  14"األيـام": قال نادي األسير، أمس، إن االحتالل يمنع ثماني أسيرات من أصل  -رام هللا 
 ل.في سجن "الشارون"، من لقاء أقاربهن األسرى من الدرجة األولى في سجون االحتال

ونقل محامي نادي األسير فواز الشلودي عن األسيرات شكواهن من ظروف صعبة يعشنها في 
دخال المالبس، واألغطية الشتوية، واألحذية  سجون االحتالل، في ظل حرمانهن من التدفئة، وا 
النسائية، مشيرًا إلى أنهن يعانين أيضا من وجود غرفهن بالقرب من غرف الجنائيات اإلسرائيليات، 

 ما يضطرهن لسماع الصراخ المستمر، والشتائم البذيئة.
وأوضح أن األسيرات اشتكت من ظروف النقل عبر "البوسطة" عند نقلهن إلى المحاكم والمستشفيات، 
وأن عددا منهن يعانين أمراضا مختلفة، وهّن بحاجة إلى المتابعة الطبية المستمّرة، كاألسيرة سماهر 

 لتهابات وتكتالت في الصدر.زين الدين، التي تعاني من ا
1/11/1114، األيام، رام هللا  

 
الفي غزة : بيان باسم "داعش" "األيام" .34  يمهل النساء أسبوعا  لاللتزام بالزي الشرعي .. وا 

هددت الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" والية غزة النساء في القطاع بأنه  فايز أبو عون:
 عقاب في حال لم يلتزمن بالزي الشرعي "الجلباب الفضفاض".سيطالهن وأولياء أمورهن ال
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وأمهلت "داعش" في بيان أصدرته أمس، تسلمت "األيام" نسخة منه، النساء مدة أسبوع تبدأ من تاريخ 
إصدار البيان أمس، لاللتزام بالزي الشرعي، قائلة: "إن أي مخالفة لذلك ستعرض المرأة نفسها وولي 

 ".أمرها للمحكمة الشرعية
إلى ذلك انتشر في الجامعات وسط قطاع غزة بيان نسب إلى "داعش" ويحمل توقيع الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام )والية غزة( يدعو الفتيات إلى االلتزام بالحجاب، ويجب أن يكون واسعًا وفضفاضًا 

 وغير شفاف وال الفتًا ل نظار بزينة أو عطر.
اسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، "إن البيان الذي تم نشره من جانبه، قال الناطق الرسمي ب

 أمس، ال يعدو كونه نزوات شبابية ومغامرة من بعض الشباب قد تحمل فكرًا معينًا.
وأكد البزم في تصريح صحافي أن تنظيم "داعش" ليس له أي تواجد داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 

بعض الشباب الذي يريد أن يعبر عن أفكاره فيصنع بيانًا إلثارة هذه مثل هذه الحاالت قد تكون من 
وأوضح البزم أن هذه القضية غير مقلقة إطالقًا، وأن األجهزة األمنية تتابع مثل هذه  القضية".

 القضايا في كل صغيرة وكبيرة.
1/11/1114، األيام، رام هللا  

 
 على مقدسات المسيحيين اعتداءقصى المطران عطا هللا: القدس خط أحمر واالعتداء على األ .35

عبد الحميد صيام: على هامش لقائه بالجالية العربية والفلسطينية في نيوجرسي في اللقاء  نيوجرسي ـ
السنوي للجمعية الخيرية ل راضي المقدسة، أكد المطران عطا هللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم 

أن مدينة القدس المحتلة تتعرض ألخطار « عربيالقدس ال»معه  أجرتهااألرثوذكس في مقابلة 
مصيرية لم تشهدها من قبل مع أنها دائما كانت دائما في عين الخطر، إال أن الهجمة األخيرة تتميز 

إن »بالعنف والشمولية واالستمرارية بهدف تفريغ المدينة من سكانها العرب مسلمين ومسيحيين. وقال 
 اعتداءعلى المقدسات المسيحية بقدر ما هو  اعتداءصى هو القدس خط أحمر واالعتداء على األق

 «.على المقدسات اإلسالمية
 «وقال المطران عطا هللا في المقابلة إن القدس هي االمتحان ليس للعرب فحسب بل لكل اإلنسانية..

 من يقاتل الظلم فعليه أن ينتصر لفلسطين والقدس. 
ي الجيش اإلسرائيلي قال األب عطا هللا إن هؤالء وحول دعوات بعض الرموز المسيحية لالنخراط ف

قلة ال تمثل إال نفسها. فلو قبل التجنيد شخص واحد من بين أربعين ألفا في مدينة الناصرة ال يعني 
 أن المسيحيين يقبلون التجنيد. 
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وتعليقا على سؤال حول قرار مجلس الوزراء اإلسرائيلي بتعريف إسرائيل بدولة يهودية قال رئيس 
تعودنا على عنصرية إسرائيل فقد قامت أصال على العنصرية »ساقفة سبسطية للروم األرثوذكس أ

كقانون في الكنيست سيتحول إلى برنامج  اعتمدواإلقصاء والتمييز لكن القرار هذا خاصة إذا 
 للتطهير العرقي.

افة، أن تلتف حول إنني أناشد األطراف الفلسطينية قيادات وأحزابا وفصائل ك»وقال األب عطا هللا 
برنامج إنهاء االحتالل والتصدي للخطط الصهيونية في القدس وفلسطين. ما من سبب يدعو 

 الفلسطينيين إلى االنقسام. ال شيء معروض على الفلسطينيين حتى يختلفوا عليه. 
أؤكد أن كل ما يجري من حروب بينية في العراق وسوريا واليمن وليبيا في »أود أن  وأضاف
 «.لة يخدم العدو الصهيوني. إن هذا النزيف العربي يجب أن يتوقفالمحص

وحرص المطران في نهاية المقابلة على توجيه رسالة إلى أبناء الجاليات العربية والفلسطينية في 
المهجر األمريكي كي يكونوا سفراء لقضية فلسطين العادلة وأن يوسعوا من شبكات االتصال مع 

 رح عدالة القضية الفلسطينية.الشعب األمريكي الطيب لش
1/11/1114القدس العربي، لندن،   

 
 التجمع الوطني للشخصيات المستقلة يدعو إلى استكمال خطوات إنهاء االنقسام .36

صدر التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، والذي يرأسه منيب المصري، أ :الحياة الجديدة –رام هللا 
شعب الفلسطيني، أشار فيه إلى الظروف الدقيقة والحرجة بيانا صحفيا بمناسبة يوم التضامن مع ال

التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة استكمال خطوات إنهاء االنقسام 
وتطبيق االتفاقيات ذات العالقة، ودعم البرنامج السياسي للقيادة الفلسطينية، وأكد البيان على حق 

قامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، بعاصمتها شعبنا في تقرير مصيره وا  
 القدس.

وختم البيان بالقول بأن الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الوطنية تتطلب من الجميع أن يكونوا 
على قدر المسؤولية، لكي نحافظ على ثوابتنا ونمضي جميعا نحو حقوقنا ودولتنا التي ضحى من 

 ها الشعب الفلسطيني بالغالي والنفيس وال يزال.أجل
1/11/1114، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 عن تنفيذ خطوات تصعيدية تعلنالحركة األسيرة  .37
تنفيذ خطوات تصعيدية ستبدأ الثالثاء  اإلسرائيلي عنأعلنت الحركة األسيرة في سجون االحتالل 

لك احتجاجا على الممارسات القمعية ضد األسرى بإضراب عام وشامل في كافة السجون، وذ المقبل
وفشل المفاوضات مع إدارة مفوضية السجون على مدى أشهر سابقة، التي ترفض إعادة االمتيازات 

 التي سحبتها اإلدارة من معظم األسرى منذ العدوان العسكري على غزة.  
ساته الرسمية والشعبية ودعا مركز أسرى فلسطين للدراسات كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤس

ضرورة مسانده ودعم األسرى في سجون االحتالل الذين قرروا بدء برنامج نضالي تصعيدي ضد 
حزيران الماضي  منذ شهرإدارة السجون احتجاجا على ظرفهم القاسية والعقوبات التي فرضت عليهم 

لتدخل العاجل لحماية األسرى، وطالب كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية ا مستمرة،وال زالت 
 عقباه.تنفجر ويحدث ال ما تحمد  أنقبل  األوضاعوتدارك 

31/11/1114، 44عرب   
 
 2014منتخب فلسطين يفوز بجائزة أفضل منتخب وطني في آسيا لعام  .38

مانيال ـ وكاالت: حصل المنتخب الفلسطيني على جائزة أفضل منتخب متطور في قارة آسيا أمس 
بذلك على منافسيه االثنين وهما قطر وكوريا الشمالية، فيما حصل الالعب السعودي األحد، ليتفوق 

 .1014ناصر الشمراني على جائزة أفضل العب في قارة آسيا للعام 
وتسلم رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب الجائزة بالنيابة عن منتخب بالده خالل 

 رة القدم في العاصمة الفلبينية مانيال.حفل كبير نظمه االتحاد اآلسيوي لك
ونال المنتخب الفلسطيني الجائزة بصفته الفائز ببطولة كأس التحدي اآلسيوي للعام الحالي، والتي 

 أهلته لخوض نهائيات كأس آسيا في أستراليا مطلع العام المقبل للمرة األولى في تاريخه.
1/11/1114القدس العربي، لندن،   

 
 "إسرائيل"فلسطين تطالب الفيفا باستبعاد  .39

طالب االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم األحد االتحاد الدولي لكرة القدم : / أ.ف.ب 44عرب 
بسبب قيام الجيش اإلسرائيلي باقتحام مقر االتحاد الفلسطيني االثنين  إسرائيل)فيفا( باستبعاد 

 الماضي.
يل الرجوب: "ال أعتقد بان اإلسرائيليين لهم الحق في االستفادة من وقال رئيس االتحاد الفلسطيني جبر 

وضع وفي الوقت نفسه يحرمون اآلخرين منه... حان الوقت كي يشهر االتحاد الدولي البطاقة 
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وكانت ثالث دوريات إسرائيلية داهمت صباح االثنين الماضي مقر  الحمراء في وجه إسرائيل".
ها بإيقاف الموظفين العاملين في المقر وتفتيشهم وبعد حوالي الساعة االتحاد الفلسطيني وقام أفراد

 غادرت الدوريات الثالث المقر دون إيضاح سبب المداهمة.
31/11/1114، 44عرب   

 
  سأزور مبارك بنفسي لتهنئته على البراءة :زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفاتسهى  .41

سهى عرفات، اتصااًل هاتفيًا بزوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات،  الفلسطينيأجرت زوجة الرئيس 
األسبق حسنى مبارك. وأكدت سهى عرفات خالل اتصالها بـ"سوزان مبارك"، أنها تقدمت لها بالتهنئة 
بعد قرار المحكمة ببراءة الرئيس األسبق حسنى مبارك.  وأشارت سهى عرفات أنها ال تنسى وقفة 

اسر عرفات، مؤكدة أنها بقيت على اتصال وتواصل مع السيدة سوزان مبارك معها يوم وفاة الرئيس ي
السيدة "مبارك" منذ تنازل مبارك عن الحكم. وكشفت "عرفات" عن أنها ستزور القاهرة قريبا لتهنئة 

 الرئيس األسبق مبارك بعد حصول جمال وعالء على البراءة خالل الفترة المقبلة. 
31/11/1114، المصريون، القاهرة  

 
 عليم العربية والعبرية بضواحي القدسإحراق مدرسة لت .40

أحرق متطرفون صهاينة، أمس، مدرسة للتعليم بالعربية والعبرية في بلدة بيت صفافا : )وكاالت(
قال ناطق باسم شرطة و بضواحي القدس المحتلة، وعثر على كتابات معادية للعرب في المكان، 

المدرسة على كتابات )الموت للعرب(".  عثر قرب متعمد."نشتبه إلى حد كبير بأنه حريق  :االحتالل
وقالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني التي زارت المدرسة أمس  الحادث.وأضاف انه تم فتح تحقيق في 

وأضافت "سأعمل بإصرار ضد كل من يخالف  ".للصحفيين "لن نتساهل إزاء التمييز أو العنصرية
سواء -ذي برز في المجتمع االسرائيليالقانون ويعبر عن نفسه عبر العنف وشيطان العنصرية ال

ودانت وزارة الخارجية  ".أشكال أخرى من العنف أوالحرق  أواكان عبر خط الشعارات البغيضة 
الفلسطينية بشدة إقدام يهود متطرفين على إضرام النار في المدرسة، وقيامهم بكتابة شعارات 

واليهود المتطرفين على اقتحام المسجد كما دانت إقدام المستوطنين  للعرب.عنصرية فاشية معادية 
 االحتالل.األقصى وسط حراسات مشددة من قوات 

1/11/1114، الخليج، الشارقة  
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 مساندتها إلقامة الدولة الفلسطينية تؤكدمصر  .42

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في االحتفالية التي نظمتها الجمعية  الخليج: -القاهرة 
متحدة بالقاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مساندة المصرية ل مم ال

مصر الكاملة والمستمرة للشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته 
 المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، استنادًا إلى مرجعيات الشرعية الدولية .

 1/11/1114ة، الخليج، الشارق
 
 غزة: وعود مصرية بإدخال قوافل المساعدة فيمصدر  .43

عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، وجود جهود  د.أشرف الهور: أكد  -غزة 
تبذلها مؤسسته مع مصر، من أجل تمكين الوفود من زيارة قطاع غزة، واالطالع على حجم الدمار 

 نيين، إلى جانب تقديم الدعم لتعزيز صمود السكان.جراء العدوان والحصار الصهيو 
وقال في تصريح صحافي إن هناك وعودا بتسهيالت في هذا األمر، الفتا إلى أن مصر أبدت موافقة 

بريطانيا، للقطاع في حال تم فتح المعبر في  - على دخول وفد من قافلة أميال من االبتسامات
وقوافل أميال من االبتسامات، تنتظر فتح المعبر البري  االتجاهين. وأشار إلى أن الهيئة الشعبية

هو عام  1014بصورة دائمة قبل نهاية العام الجاري، لتكون مصر مساهمة في جعل العام الجاري 
 إنهاء الحصار عن غزة، ولكي تتمكن الهيئة وشركاؤها من المساهمة في إعادة إعمار غزة.

رة العمل على توفير مضخات شفط وتصريف المياه وناشد يوسف الجهات الداعمة والمانحة بضرو 
ألف دوالر، وتحتاج  100إلنقاذ غزة من الغرق، مبينًا أن الهيئة تسعى لتوفير عشر مضخات بقيمة 

 من يوفر المبلغ بصورة عاجلة. 
 1/11/1114القدس العربي، لندن، 

 
 تهنئة إسرائيلية لمبارك بالبراءة  .44

سرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر الرئيس المصري المخلوع هنأ وزير الدفاع اإل: هان مصطفىيج
حسني مبارك بحكم البراءة، معتبرا إياه رجاًل وطنًيا بذل خالل سنوات طوال قصارى جهده من أجل 
بالده واستقرار الشرق األوسط، وعمل على ترسيخ معاهدة السالم مع إسرائيل. ونقلت القناة الثانية 

يلي عن بن اليعازر قوله: "مبارك رجل وطني وبطل مصري عمل خالل سنوات في التليفزيون اإلسرائ
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ورسخ معاهدة السالم مع إسرائيل، من منطلق كونها  األوسط،طوال من أجل بالده واستقرار الشرق 
 مصلحة مصرية، وليست مصلحة إسرائيلية فقط". 

 31/11/1114المصريون، القاهرة، 
 
   2015 سنة ستقام بحلول: الدولة الفلسطينية إعالمي مصري .45

ستكون هناك دولة فلسطينية، وذلك خالل تعليقه  1015قال اإلعالمي عمرو أديب، إنه بحلول عام 
 عبد هللاالفتاح السيسي، والعاهل األردني الملك  على لقاء القمة الثنائي الذي جمع الرئيس عبد

 خر المستجدات في الملف الفلسطيني.الثاني، في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، لمناقشة آ
ملك األردن »، مساء األحد: «اليوم»، على فضائية «القاهرة اليوم»خالل برنامجه  "أديب"وأضاف 

 .«يونية 30بيحب مصر والمصريين جًدا، وهو أول ملك زار مصر بعد 
 1/11/1114المصري اليوم، القاهرة، 

 
 ةبالونات عليها "فلسطين" تحلق في سماء القاهر  .46

أطلق نشطاء بالونات بيضاء كتبوا عليها "فلسطين" بمختلف األلوان لتحلق إلى : األناضول –القاهرة 
عنان سماء وسط القاهرة وتبعث برسالة سالم، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

 الفلسطيني.
م للمرأة الفلسطينية، احتضنتها جاء ذلك في احتفالية أقامتها األمم المتحدة بالشراكة مع االتحاد العا

"ساقية الصاوي"، بالزمالك )وسط القاهرة( اليوم األحد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث عانقت 
األعالم المصرية نظيرتها الفلسطينية، فيما طالب مسؤولون أمميون، بوقف احتالل األراضي 

نهاء الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة.  الفلسطينية، وا 
ت مديرة مركز األمم المتحدة ل عالم خولة مطر، إن الهدف األول من احتفالية اليوم هو تذكير وقال

 العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني المتشبث بزيتون أرضه وحجارة أطفاله.
 31/11/1114، 11موقع عربي

 
 رفح المصرية.. تجريف التاريخ وأواصر القربى .47

التي أصبحت بعض -ينية يدها لتودع شقيقتها المصرية ترفع رفح الفلسط: سيناء - منى الزملوط
وداعا يبدو أن اللقاء بعده مستحيل، تبكي ألم فراق جارة كانت سندها وملجأ  -أجزائها أثرا بعد عين

 أبنائها عند كل عدوان إسرائيلي.
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 ولم تسلم رفح المصرية وقرينتها الفلسطينية من قرارات التهجير التي ف رضت حفاظا على األمن
القومي اإلسرائيلي، كما يقول أهالي المنطقة. بيد أن رفح الفلسطينية شهدت سابقا ترحيل أهلها الذين 
يعيشون قرب الحدود الفلسطينية. حتى جاء يوم اختبرت رفح المصرية وأبناؤها هذا الشعور، بعد 

 تهجيرهم من الشريط الحدودي داخل سيناء.
ة ومنازل دمرها الجيش المصري، وأخرى تنتظر دورها، على الزائر لرفح المصرية ال يرى إال الحجار 

 عكس الفلسطينية التي تبدو واضحة وترى بالعين المجردة حيث المباني العالية والجديدة.
ولم يكن يفصل بين المنطقتين إال حدود ال تزيد على عشرات األمتار، ويروي أحد سكان رفح 

لة واحدة، ويمضون لياليهم في التسامر وتبادل المصرية أن سكان المنطقتين يشعرون أنهم عائ
 أطراف الحديث.

رفح  - كدولة محتلة-والالفت كان سؤال سكان رفح الفلسطينية، عن أسباب عدم تدمير إسرائيل 
الفلسطينية كما فعل الجيش المصري في أهله وناسه برفح المصرية، ويتابعون لماذا عرض الجيش 

حفاظ على أمنها بهدمه لهذه المنطقة؟ بينما الطرف المعني المصري تأمين حدود إسرائيل، وال
 )إسرائيل( لم ي هجر الفلسطينيين ويدمر ممتلكاتهم، اعتراضا على األنفاق والتهريب.

طبت بساعات معدودات، تقول بحرقة سيدة من رفح المصرية "ال أتحمل  خمسون عاما من الجيرة ش 
شقيقاتي، أريد أن أ دفن في منطقتي، إلى أين سأغادرها؟  فكرة البعد عن جيراني الذين باتوا أكثر من

وهل ال يزال في العمر خمسة عقود إضافية للتعرف على أصدقاء جدد"، تنهي كالمها بصوت خافت 
 ال يكاد ي سمع.

 31/11/1114الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 يناير  15أحداث  في مصريا   153مشعل بقتل خالد بالغ يتهم بديع ومرسى و  .48

نيابة  1943تقدم عمار فؤاد من مدينة السرو بدمياط ببالغ يحمل رقم : معتز الشربينى -ط دميا
الزرقا أمام المستشار أيمن المشد رئيس نيابة الزرقا ضد كل من خالد مشعل مسئول حركة حماس 
ومحمد مرسى العياط الرئيس األسبق ومحمد بديع مرشد جماعة اإلخوان اإلرهابية يتهمهم بالتسبب 

بالغه إن عناصر فلسطينية تسللت  ييناير. وقال فؤاد ف 15مواطنا أثناء فعاليات ثورة  153قتل  يف
عبر الحدود المصرية بمعرفة جماعة اإلخوان اإلرهابية واقتحمت السجون وأطلقت النيران على 

خطار اإلنتربول  فيالمتظاهرين. وطالب بسرعة إحالتهم إلى محكمة الجنايات   وليالدهذه التهم وا 
 لسرعة ضبط المتهم خالد مشعل.

 1/11/1114المصري اليوم، القاهرة، 
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 األردنلها بعسكري .. وحماس تنفي أي نشاط " بتهريب السالح لفلسطينجرم "إخوانا  ت عّمان :نت الجزيرة .49
كشـــفت مصـــادر متعـــددة للجزيـــرة نـــت أن الســـلطات األردنيـــة تتجـــه لمحاكمـــة : محمـــد النجـــار -عّمــان 

ماعــة اإلخــوان المســلمين وفــق أحكــام قــانون منــع اإلرهــاب، بعــد أن اتهمــتهم بمحاولــة معتقلــين مــن ج
تهريــب الســالح لفلســطين. فيمــا قــال سياســيون إن المخــابرات األردنيــة تحقــق فيمــا إذا كــان المعتقلــون 

 " داخل الجماعة في المملكة.سرياً  يشكلون "تنظيماً 
مـــن النشـــطاء  10 االت التـــي طالـــت مـــؤخراً وحســـب المصـــادر التـــي تحـــدثت للجزيـــرة نـــت فـــإن االعتقـــ

غـــالبيتهم مــــن المنتمـــين لجماعــــة اإلخـــوان المســــلمين، ومــــن مـــوظفي النقابــــات المهنيـــة خاصــــة نقابــــة 
ــــ"تلقي تـــدريبات" فـــي قطـــاع غـــزة أثنـــاء إحـــدى الزيـــارات  المهندســـين اعتقلـــوا بعـــد أن قـــام اثنـــان مـــنهم ب

أن هـــذين الشـــابين حـــاوال تـــدريب  ادر أيضـــاً وبينـــت المصـــ التضـــامنية لوفـــد أردنـــي للقطـــاع المحاصـــر.
آخـرين بهــدف تنفيــذ عمليـات فــي الضــفة الغربيــة المحتلـة، وجمــع أمــوال بغـرض شــراء أســلحة وتهريبهــا 

 للضفة الغربية، أو شرائها بأي طريقة من الضفة وتنفيذ عمليات ضد سلطات االحتالل بها.
ل سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، مـا قالـت إنهـا جـاء متزامنـا مـع اعتقـا والالفت أن اعتقال هؤالء جميعاً 

ن مـن بـين المعتقلـين أردنيــين  خليـة تابعـة لحركـة حمـاس تنــوي تنفيـذ عمليـات داخـل الضـفة الغربيــة، وا 
 هما المهندسان عبد هللا الزيتاوي، الذي فتشت قوات األمن منزله قبل نحو أسبوع، ومحمد جبارة.

مــازن ملصــة، والباحــث فــي شــؤون  "إســرائيل"الســابق لــدى وقــد طالــت االعتقــاالت فــي األردن األســير 
آخـــر مـــن الناشـــطين  األســـرى غســـان دوعـــر ونجلـــه بـــراء، كمـــا طالـــت الصـــحفي خالـــد الـــدعوم، وعـــدداً 

 غالبيتهم من المهندسين أو العاملين في نقابتهم.
ي فــي أن أحــد أبــرز األســماء التــي وردت فــي التحقيقــات األردنيــة هــو القيــاد وتكشــف المصــادر أيضــاً 

 خــارج فلســطين، وهــو االســم الــذي ورد مــؤخراً  حمــاس واألســير الســابق صــالح العــاروري والمقــيم حاليــاً 
 اعتقالها في الضفة الغربية. "إسرائيل"باعتباره أحد المسؤولين عن "الخلية" التي أعلنت 

علـــى  أي عالقـــة لـــه بالتحقيقـــات فـــي األردن، مؤكـــداً  ،عبـــر الهـــاتف ،لكـــن العـــاروري نفـــى للجزيـــرة نـــت
وقال للجزيرة نت "حماس ملتزمة بـأال تعمـل  سياسة حماس بعدم العمل العسكري في الساحة األردنية.

مــن األردن أو فــي األردن، وبالنســبة لهــا األردن لــيس ســاحة عمــل، وهــذا أمــر تعــرف األجهــزة  انطالقــاً 
 االحـتالل الصـهيوني".األمنية األردنية التزامنـا بـه، سـاحة عملنـا ومقاومتنـا هـي فلسـطين، وعـدونا هـو 

وتابع "ال يجب أن يفهم من كالمي أننـي ضـد انـدفاع أي شـاب عربـي أو مسـلم نحـو التفكيـر بمقاومـة 
االحـتالل، هـذا عمـل شــريف فـي ظـل االنتهاكــات والعـدوان اإلسـرائيلي المســتمر علـى القـدس والمســجد 
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بمضــــمون هــــذه  األقصــــى وقطــــاع غــــزة، ولكــــن ال عالقــــة لحمــــاس بمــــن يحقــــق معهــــم فــــي األردن أو
ولفت العاروري إلى أن حماس تدرك أن تهريب السالح للضفة الغربية عن طريق األردن  التحقيقات".

 "صعب وغير ممكن ولم نعد نجربه".
فــتح فــي التحقيــق بعــد اعتقــال زكــي بنــي  جديــداً  قالــت مصــادر سياســية أردنيــة للجزيــرة نــت إن اتجاهــاً و 

وحسـب  وتوجيه تهم لـه علـى خلفيـة قـانون منـع اإلرهـاب. ،مسلميننائب المراقب العام ل خوان ال ،ارشيد
 المصادر تحاول التحقيقات التأكد مما إذا كان هناك رابط بين عدد من المعتقلين وبني ارشيد.

ــــتهم الموجهــــة للشــــبان "ومحــــاوالت إصــــدار اتهــــام بوجــــود تنظــــيم ســــري عســــكري داخــــل  ورداً  ــــى ال عل
اعـة اإلخــوان المسـلمين مـراد العضـايلة للجزيــرة نـت إن "أيـا مــن الجماعـة"، قـال القيـادي البــارز فـي جم

وأضـاف "كـل مــا ثبـت حتـى اآلن هـو أن هنـاك مــن  المعتقلـين لـم يثبـت عليـه تهريــب أو شـراء سـالح".
 جمع تبرعات ونقلها للضفة الغربية المحتلة ال أكثر وال أقل".

تنظـيم عسـكري للجماعـة"، وقـال "هـذا واستغرب العضايلة بشدة التوجه للربط بين المعتقلين و"صـناعة 
أمــر غيــر معقــول وأقــرب للجنــون، كانــت المعلومــات تقــول إن هنــاك محــاوالت لعــزل زكــي بنــي ارشــيد 

وأردف "من يريد تجريم اإلخوان باتهامهم باإلرهاب وتشـكيل خاليـا  سياسيا عبر الحكم عليه بالسجن".
وكـــل ذلـــك مـــن أجـــل إقنـــاع صـــاحب القـــرار مســـلحة، ال يـــدرك خطـــورة إثارتـــه للمجتمـــع والـــرأي العـــام، 

 بضرورة وصم اإلخوان في األردن باإلرهاب بناء على صناعة تنظيمات موهومة".
 31/11/1114 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 عبد هللا الثاني والسيسي يدعوان الستئناف مفاوضات السالم .51

مــس األحــد، بعــد زيــارة عمــل أ ناألردهللا الثــاني إلــى  عبــد األردنــي عــاد الملــك :بتــرا –القــاهرة  ،عّمــان
السيسي، جهود تحقيـق  عبد الفتاح، في القاهرة، مع الرئيس المصري خاللهابحث  قصيرة إلى مصر.

مفاوضــات  إلحيــاءالســالم فــي المنطقــة، مشــددين علــى أهميــة العمــل علــى تهيئــة الظــروف المالئمــة 
أمام جهود السالم  ات التي تقف حائالً السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وتذليل جميع العقب

إلـى  واستئناف المفاوضات وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السـالم العربيـة، وصـوالً 
وعاصـمتها  1691قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيـران عـام 

 ينة القدس الشريف.األوضاع في مد اواستعرض شرقي القدس.
 مــس األحــد فــي قصــر الحســينية، وفــد مجلــس العمــوم البريطــاني.أهللا الثــاني،  عبــد اســتقبل الملــك كمــا

وجــــرى خــــالل اللقــــاء اســــتعراض آفــــاق تعزيــــز عالقــــات الصــــداقة والتعــــاون بــــين البلــــدين فــــي مختلــــف 
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موقـف  الملـكوأكـد  المجاالت، وتطورات األوضاع في الشرق األوسـط، ومسـاعي تحقيـق السـالم فيهـا.
  األردن الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة.

 1/11/1114 ،الرأي، عّمان
 
 النسور: عدم حل القضية الفلسطينية سبب جميع مشاكل وتحديات المنطقة .50

العمـــوم ، وفـــد مجلـــس األحـــدمـــس أهللا النســـور  عبـــد .داألردنـــي اســـتقبل رئـــيس الـــوزراء  :بتـــرا –عّمـــان 
فـي المنطقـة وخاصـة مـا يتعلـق بالقضـية  األوضـاعوجرى خالل اللقاء اسـتعراض تطـورات  البريطاني.
تعــود فــي  األوســطن جميــع المشــاكل والتحــديات التــي تواجــه منطقــة الشــرق أ النســوركــد أو  الفلســطينية.

عـدم التـزام  إلـى غياب الحـل عائـد أن إلى الفتاً  حل عادل للقضية الفلسطينية، إيجادعدم  إلىجذورها 
كمــا أكــد النســور موقــف األردن الــداعم لكــل مــا مــن شــأنه تحقيــق  بقــرارات الشــرعية الدوليــة. "إســرائيل"

الســـالم العـــادل والشـــامل فـــي المنطقـــة، وصـــواًل إلـــى قيـــام الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة والقابلـــة للحيـــاة 
 دولية ومبادرة السالم العربية.وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية ال

 1/11/1114 ،الرأي، عّمان
 
 "إسرائيل"مقترح نيابي لقانون يطالب بإلغاء معاهدة السالم مع  :عّمان .52

نائبــا مــذكرة نيابيــة تتضــمن مقتــرح بقــانون تبنــاه النائــب خليــل عطيــة  11قــدم  :محمــد الزيــود -عّمــان 
 .1664وادي عربــــة  - ألردنيــــة اإلســــرائيليةلغــــاء معاهــــدة الســــالم اإتطالــــب بإصــــدار مشــــروع قــــانون 

مـن "دولـة  "إسـرائيل"لقرار الحكومة اإلسرائيلية تغيير تعريف  لغاء معاهدة السالم نظراً إوبررت المذكرة 
وبينــت أن األســباب الموجبــة للقــانون المقتــرح  دولــة قوميــة للشــعب اليهــودي. إلــىيهوديــة وديموقراطيــة" 

حكــام ومــواد اتفاقيــة وادي عربــة وعلــى وجــه الخصــوص المــواد الثانيــة مخالفــة لقــانون يهوديــة الدولــة أل
مصــادقة الحكومـة اإلســرائيلية علــى قـانون يهوديــة الدولــة  أنولفتــت المـذكرة إلــى  .11والثامنـة والمــادة 

للدولــة اإلســرائيلية وســيعطي القــدرة علــى خــداع العــالم فــي عمليــة  أبديــةيعنــي تكــريس القــدس عاصــمة 
 قصى إلى معبد يهودي ما يسمى "هيكل سليمان" المزعوم".تحويل المسجد األ

 فيها وهو الطرف العاقد "اإلسرائيلي".  أساسياً  واعتبرت المذكرة أن معاهدة السالم فقدت ركناً 
 1/11/1114 ،الرأي، عّمان
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 اعتقال األسير المحرر أحمد أبو خضير :عّمان .53
ـــان  ـــة: غـــادة الشـــيخ -عّم مســـاء األحـــد األســـير المحـــرر أحمـــد أبـــو  دنيـــةاألر  اعتقلـــت األجهـــزة األمني

األجهــزة  أنشـقيق المعتقــل لـــ"الغد"  وأضــاف أنــس أبــو خضـير لـــ"الغد". هخضـير، بحســب مــا أفـاد شــقيق
تفتيش منزل  نه تمّ أوزاد  في منطقة جاوا جنوب عّمان. (عاماً  31)خضير  أبواألمنية قامت باعتقال 

 .اآلنال يعلموا سبب اعتقاله لغاية  ذويه أن إلى يراً مش ،ومصادرة حاسوب وجهازين خلويين األسير
 1/11/1114 ،الغد، عّمان

 
 ليس بيئة حاضنة ألي تطرف عين الحلوة :اللقاء التشاوري الصيداوي .54

ترّكزت اللقاءات التشاورّية األمنية منها والسياسية التي شهدتها صـيدا علـى مسـألة أمـن : محمد صالح
ادي المولــــوي وغيــــره مــــن المطلــــوبين، باإلضــــافة إلــــى العمليــــات صــــيدا ومخيماتهــــا ومكــــان تواجــــد شــــ

فـــي صـــيدا ومنطقتهـــا مـــن أيـــة خـــروق علـــى أبـــواب  األمـــناالســـتباقية التـــي يقـــوم بهـــا الجـــيش لحمايـــة 
ووضع اللقاء الذي عقد بـين النائبـة بهيـة الحريـري ورئـيس فـرع مخـابرات الجـيش اللبنـاني فـي  األعياد.

نقــاط األمنيــة علــى الحــروف السياســية". إذ أشــارت مصــادر مطلعــة الجنــوب العميــد علــي شــحرور، "ال
إلى أن شحرور "وضع الحريري بصورة حقيقـة الوضـع فـي عـين الحلـوة ومسـألة تواجـد شـادي المولـوي 
وبقية المطلوبين داخلـه". كمـا أّكـد شـحرور للحريـري أّن الصـوت "التحـذيري ودق نـاقوس الخطـر مـرّده 

ـــى أمـــن المخـــيم  إلـــى مـــا يحـــاك للمخـــيم انطالقـــاً  مـــن الخـــوف علـــى القضـــية الفلســـطينية والحـــرص عل
كــذلك لفــت شــحرور انتبــاه الحريــري،  ولمصــلحة الفلســطينيين، الن أمننــا مــن أمــنهم وأمــنهم مــن أمننــا".

 وفق المصادر، إلى أّن "الوضع األمني في صيدا ممسوك وال خوف منه".
في قوى األمن الداخلي العميـد  اإلقليميةالجنوب بدورها، أثنت الحريري، التي التقت أيضًا قائد منطقة 

ســــمير شــــحادة ورئــــيس شــــعبة المعلومــــات فــــي صــــيدا النقيــــب فــــؤاد رمضــــان، علــــى التــــدابير األمنيــــة 
االســتباقية التــي يقــوم بهــا الجــيش والقــوى األمنيــة والعســكرية فــي المدينــة والجــوار حفاظــا علــى األمــن 

 واالستقرار.
الصــيداوي"، بعــد اجتماعــه بــدعوة مــن الحريــري فــي مجــدليون وبمشــاركة كــذلك، أّكــد "اللقــاء التشــاوري 

للنـاس الخـارجين عـن القـانون مـع  أوالرئيس فؤاد السنيورة، أن "المخّيم ليس بيئة حاضـنة ألي تطـرف 
 التأكيد على امن واستقرار صيدا والمخّيم".

ة أمــين عــام "التنظــيم الشــعبي كــذلك، شــّدد "اللقــاء السياســي اللبنــاني الفلســطيني"، إثــر اجتماعــه برئاســ
أسامة سعد في "مركز معروف سعد الثقافي"، على "رفضه للحاالت اإلرهابيـة الفـارة مـن  .الناصري" د

فـي سـياق المخطـط المشـبوه الـذي يحـاك  يـأتيورأى أن "ما يحصـل فـي المخـيم  وجه العدالة اللبنانية".
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لســـطيني بـــالعودة إلـــى فلســـطين"، الفتـــًا ضـــد شـــعبينا الفلســـطيني واللبنـــاني، ولتحقيـــق شـــطب الحـــق الف
االنتباه إلى أّن "القوى السياسية الفلسطينية في عين الحلوة ترفض هـذه الحـاالت، وهـي حـاالت غريبـة 

 عن النسيج الوطني واإلسالمي الفلسطيني المقاوم الذي ال يقبل إال التمسك بحقوقه المشروعة".
 1/11/1114 ،السفير، بيروت

 
 تبدأ "التحرك العربي" إلنهاء احتالل فلسطين  العربيةالجامعة  .55

جامعة الدول أن  القاهرة مراد فتحينقاًل عن مراسلها من  1/11/1114الشرق، الدوحة، نشرت 
العربية بدأت اتصاالت ومشاورات لتنفيذ خطة التحرك العربي التي أقرها وزراء الخارجية العرب 

 إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين.
دأت الجامعة العربية في توجيه رسائل إلى الجهات المعنية وبعثاتها بالخارج والتحضير لزيارة الوفد وب

الوزاري العربي إلى عدد من عواصم الدول األعضاء الدائمين بمجلس األمن، بهدف حشد الدعم 
األمن  الدولي لمشروع القرار العربي الخاص بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي سيقدم إلى مجلس

 الدولي.
السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام من القاهرة أن  1/11/1114الخليج، الشارقة، وذكرت 

للجامعة أعلن في تصريحات للصحفيين أن األمانة العامة قامت بتوجيه رسائل إلى الجهات المعنية 
م الدول األعضاء وبعثاتها بالخارج والتحضير لزيارة الوفد الوزاري العربي إلى عدد من عواص

الدائمين في مجلس األمن، بهدف حشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي الخاص بإنهاء االحتالل 
 "اإلسرائيلي" وفق سقف زمني محدد والذي سيقدم إلى مجلس األمن الدولي. 

ت وحول المخاوف العربية من اصطدام مشروع القرار العربي بالفيتو األمريكي في مجلس األمن لف
بن حلي إلى أن ما ورد في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة االفتتاحية للوزاري 
العربي كان واضحًا، فيما يتعلق بعدم وجود صدام عربي بالموقف األمريكي خالل الفترة المقبلة، 

نسا ودول أخرى مشيرًا إلى أن مشروع القرار العربي في الوقت الراهن تتبناه دول غربية في مقدمتها فر 
 6أعضاء في مجلس األمن. وقال إن الجانب العربي يسعى ألن يحصل مشروع القرار على موافقة 

من الدول األعضاء في مجلس األمن حتى يمكن تمريره، ثم بعد ذلك تجرى عملية التصويت. 
ت وأوضح أنه في حالة حدوث رفض لمشروع القرار، فإن الرئيس الفلسطيني حدد بنفسه الخيارا

المطروحة بكل وضوح، ومن ضمنها التوجه إلى كل المنظمات والمؤسسات والمواثيق والمعاهدات 
 والبروتوكوالت الدولية التابعة ل مم المتحدة، بما في ذلك االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، 
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ف التنسيق باعتبار أن ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، إضافة إلى إعالن الرئيس عباس اعتزامه وق

 األمني مع الجانب "اإلسرائيلي"، إذا فشل المسعى الفلسطيني في مجلس األمن.
  
 الجزائر: بوتفليقة يعتزم دعوة الفصائل الفلسطينية إلى حوار جاد إلنهاء االنقسام .56

أن الرئيس الجزائري « جبهة التغيير»أكد عبد المجيد مناصرة رئيس : الطاهر بن يحيى -الجزائر 
ز بوتفليقة أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خالل زيارته األخيرة للجزائر، عزمه عبد العزي

إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وتحقيق  دعوة الفصائل الفلسطينية إلى طاولة الحوار في الجزائر،
 المصالحة الوطنية.

شأن ذلك أن يعطي  ويرى مراقبون أنه في حال تجسدت الرغبة الجزائرية على أرض الواقع، فمن
دفعًا قويًا لمشروع المصالحة الوطنية المتعثر بسبب عوامل داخلية وأخرى إقليمية ودولية. كما توقع 
ديبلوماسيون سابقون أن تؤدي عودة الديبلوماسية الجزائرية إلى الساحة الفلسطينية بعد غياب طويل 

يين في تجسيد المصالحة الوطنية، إلى إنهاء االنقسام الوطني الفلسطيني وتحقيق حلم الفلسطين
انطالقًا من الخبرة التاريخية الطويلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ استقالل الجزائر العام 

1691. 
في موضوع متصل، دعت لويزا حنون الرئيس بوتفليقة إلى استغالل األزمة االقتصادية الخانقة التي 

الضغط على الرئيس المصري لفتح معبر رفح ورفع  تّمر بها جمهورية مصر العربية، من أجل
الحصار عن الشعب الفلسطيني. كما طلبت حنون من السلطات الجزائرية رفع مساهمتها المالية 

مليارات دوالر، كما دعت إلى تقديم  1،5للفلسطينيين، بدعوى أن إعمار غزة يتطلب ما ال يقل عن
ما أعلنت لويزة حّنون عن عدة مبادرات باتجاه االتحاد مزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية. ك

 اإلفريقي، ولجنة حقوق اإلنسان التابعة ل مم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.
 1/11/1114المستقبل، بيروت، 

 
 في أقرب فرصة ء االحتالل اإلسرائيليإنهاوزير الخارجية البحريني: يجب  .57

ن فضل البوعينين وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية دعم مجلس الجامعة اعتبر الدكتور غانم ب
العربية على مستوى وزراء الخارجية للتوجه الفلسطيني إلى مجلس األمن، من أجل الحصول على 
قرار يؤكد أحقية الدولة الفلسطينية في الوجود، وقال: إن فلسطين لم تعد فقط سلطة انتقالية أو 
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طة قائمة واالحتالل "اإلسرائيلي" هو احتالل لدولة قائمة يجب إنهاؤه في أقرب فرصة سياسية، بل سل
 وفق سقف زمني محدد.

 1/11/1114الخليج، الشارقة، 
 
 سرائيليين لمحاكمة دوليةتقديم مرتكبي جرائم الحرب اإللمراكش: منتدى حقوقي يؤكد دعمه  .58

عالمي لحقوق االنسان المنعقد في مراكش أكد مشاركون في المنتدى ال :الحياة الجديدة -مراكش 
بالمغرب دعمهم لجهود نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مالحقة االحتالل االسرائيلي وتقديم قادته 

اعالميًا خالل  16للقضاء الدولي على خلفية االعتداءات المتواصلة على الصحفيين واستشهاد 
 العدوان على غزة.

في المنتدى الذي نظم تحت عنوان  ل عالمالفضاء المخصص  جاء ذلك خالل نقاشات معمقة في
مالحقة قتلة الصحفيين وعدم افالتهم من العقاب بحضور وزير االتصال المغربي وممثلي نقابات 

 واتحادات صحفية وممثلين لمنظمات حقوق االنسان حول العالم وحشد كبير من الصحفيين.
من مجمل  %16فلسطين يشكلون ما نسبته  وقال نزال خالل كلمته ان شهداء الصحافة في

، علمًا ان نسبة الصحفيين 103الصحفيين الذي قضوا منذ بداية العام الجاري والبالغ عددهم 
من مجمل صحفيي العالم وهو ما يدلل على حجم الجريمة، كما قدم  %1الفلسطينيين ال تصل الى 

 ملة االركان وفقًا للقواعد القانونية.دالئل على ان ما ارتكبته قوات االحتالل يشكل جريمة مكت
 1/11/1114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لى جحيم للصهاينة قريبا  إستتحول الغربية الحرس الثوري االيراني: الضفة  .59

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري االيراني العميد حسين سالمي أن الضفة الغربية ستتحول : فارس
 ي يوم ليس ببعيد.الى "جحيم للصهاينة" ف

وقال العميد سالمي، خالل تصريح للتلفزيون االيراني مساء أمس، أن "أميركا غير قادرة على توفير 
أمن الكيان الصهيوني ألن أرض فلسطين المحتلة كلها تلتقي عندها نيران حزب هللا وحماس والجهاد 

 االسالمي".
الضفة الغربية لن يتخلوا عن قضيتهم وفي يوم وحول تسليح الضفة الغربية قال، إن "الفلسطينيين في 

 ليس ببعيد ستتحول الى جحيم للصهاينة، ويلتقي عندها أبناء غزة والضفة الغربية".
 1/11/1114السفير، بيروت، 

 



 
 
 
 

           39ص                                     3415 العدد:    1/11/1114 االثنين التاريخ:

 "إسرائيل"صحيفة إيطالية: خليفة حفتر مستعد للتعاون مع  .61
ليبيا تحت مسمى "عملية الكرامة"  قال اللواء خليفة حفتر الذي يقود ميليشيات ليبية تقاتل في شرق

بالتعاون مع برلمان طبرق المنحل، أنه ال يمانع في التعاون مع إسرائيل وتلقي الدعم بمختلف صوره 
منها. وأضاف حفتر في حواره لصحيفة كوريرا ديال سيرا اإليطالية في إجابة على سؤال عن استعداده 

فعدو عدوي هو صديقي. يذكر أن ثوار ليبيا يتهمون  لتلقي الدعم من إسرائيل، أجاب قائال: ولم ال،
حفتر بأنه جزء من منظومة تامرية على الثورة الليبية والشعب الليبي تشارك فيها اإلمارات العربية 

  .ودول أخرى
 1/11/1114المصريون، القاهرة، 

 
 مع األكراد في كوبانيتقاتل ختطف إسرائيلية كندية يتنظيم الدولة اإلسالمية  .60

تبحث السلطات الكندية في أخبار على اإلنترنت أن إسرائيلية كندية خطفت في : أ ف ب -اني كوب
 سوريا بيد تنظيم الدولة االسالمية، كما أعلنت وزارة الخارجية الكندية األحد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "حكومة كندا تستكشف كل الشبكات المناسبة للحصول على مزيد من 
 مسؤولين على اتصال وثيق بالسلطات المحلية". المعلومات، وأن

وذكر المركز األميركي لمراقبة المواقع اإلسالمية )سايت( األحد، أن جهاديا أكد السبت في منتدى 
على اإلنترنت أن تنظيم الدولة اإلسالمية أسر "امرأة عسكرية صهيونية" في كوباني، ويبحث في 

 تقلة في إسرائيل".قتلها او مبادلتها مقابل "ألف مسلمة مع
وبحسب سايت، فإن جهاديين آخرين أوضحوا أن هذه المرأة قد تكون جيل روزنبرغ، وهي إسرائيلية 
 كندية تقاتل في صفوف جيش االحتالل، وتشارك في القتال مع األكراد ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. 

ي تفيد أن مواطنا كنديا خطف في وقالت الوزارة الكندية إن الحكومة الكندية على علم بالمعلومة الت
سوريا"، مضيفة أن "حكومة كندا لن تدلي بأي تعليق أو تنشر معلومات يمكن أن تضر بالجهود 

 الجارية وقد تعرض للخطر سالمة الكنديين في الخارج".
 1/11/1114، 11موقع عربي 

 
 الجزائر: وقفة فنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .62

( بالجزائر العاصمة وقفة فنية تضامنية مع 16/11قدس برس: أقيمت مساء السبت ) -الجزائر 
الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتنظيم معرض لوحات 
تشكيلية إلى جانب إلقاءات شعرية حول النضال الفلسطيني بمبادرة من جمعية "مشعل الشهيد" وتحت 
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اف بلدية الجزائر الوسطى ومساعدة كل من مكتب هيئة األمم المتحدة بالجزائر ومؤسسة الهالل إشر 
 األحمر الجزائري.

 31/11/1114قدس برس، 
 
 لسكان غزة كهربائيا   طفل جزائري يخترع مولدا   .63

مشاهد الظالم الدامس خالل الحرب على غزة، واعتماد عائالتها على : ياسين بودهان - الجزائر
الشموع، كان سببا كافيا للطفل الجزائري رضوان عباد كي يفكر في اختراع يقدمه هدية لعائالت ضوء 

 غزة وألطفالها، لمواجهة الظالم الذي يفرضه العدوان اإلسرائيلي عليهم.
آذار الماضي على لقب أصغر مخترع عربي وأفريقي في  عاما( حاز في مارس/ 14رضوان )

بتونس، ورغم صغر سنه فإن في رصيده العديد من االختراعات أشهرها  أولمبياد االختراع الذي أقيم
 مولد كهربائي اخترعه خصيصا لسكان غزة واختراع الممهل المضيء.

لكن االختراع األبرز هو المولد الكهربائي الذي اخترعه خصيصا لسكان غزة، وحسب حديثه فإن 
الجيش اإلسرائيلي يستهدف األعمدة الفكرة جاءته خالل العدوان األول على غزة حينما شاهد 

 الكهربائية إلغراق غزة في الظالم.
وحينها فكر في اختراع مولد صغير وغير مكلف ويمكن توفيره لكل بيت في غزة، وهذا المولد يمكنه 
تشغيل المصابيح واألجهزة اإللكترونية المنزلية، ويتم شحنه عن طريق طاقة الرياح، وطاقة المد 

الشمسية، والطاقة العضلية، وأوضح رضوان أن شحنه لمدة نصف ساعة تكفي  والجزر، والطاقة
 ساعة. 11لتشغيله 

وعن مصير االختراع كشف جمال عباد عن اتصاالت جارية مع السفير الفلسطيني بالجزائر عيسى 
لؤي من أجل مناقشة كيفية إيصال االختراع لسكان غزة، وكشف عن استعداده للتعاون مع أية جهة 

 تبني االختراع لكن بشرط أن يستفيد منه حصريا سكان غزة. تريد
كما اخترع رضوان شريحة تستعمل ل طفال الصغار ولمرضى ألزهايمر من أجل معرفة أماكن 

 تواجدهم.
 31/11/1114الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 ال بديل عن حل الدولتين: وزيرة خارجية السويد .64
ية السويد مارجوت فالستروم سياسة االستيطان اإلسرائيلي في وزيرة خارج : انتقدتعهود مكرم - بون

األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها تشكل خطورة وعقبة حقيقية أمام السالم. وشددت على أنه 
 عن حل الدولتين. ال بديل

 السويد كانت وما زالت تعتبر سياسة االستيطان اإلسرائيلية تعرقل السالم وتشكل عقبةوأضافت: 
حقيقية، وموقفنا الواضح أنه ال بديل لخيار الدولتين، فيما يتعلق بالقرار فإنه جاء في ظل رؤية 

أن يكون هذا  نتمنىحكومية سويدية ترى أن حيثيات القانون الدولي تسمح لنا بهذه الخطوة ونحن 
 القرار خطوة لتسهيل عملية السالم في الشرق األوسط ودعم تطلعات خيار الدولتين.

القرار يأتي في وقت يزداد فيه التوتر في المنطقة، فنحن نرى أن هناك خطورة على ارت إلى أن وأش
الشرق األوسط من حالة الال سالم والال مفاوضات، وهو أمر يشكل مصاعب ومخاطر ليس فقط 
على الشرق األوسط، لذا فإننا ننوي التعاون مع الشباب الفلسطيني واإلسرائيلي لتعريفهم أن هناك 
بدائل تتيح مستقبال أفضل إذا ما تحقق السالم بين الجانبين، كما خصصنا استراتيجية مستديمة لدعم 

 مؤسسات الدولة الفلسطينية.
 1/11/1114عكاظ، جدة، 

 
 ألف 100واشنطن تسعى إلى تشكيل جيش سني قوامه  .65

ائل مسلحة أبلغت اإلدارة األميركية إلى زعماء عشائر عراقيين وممثلي فص: الحياة –بغداد 
مقاتل في المناطق  ألف 100ومسؤولين حكوميين، دعتهم إلى واشنطن، نيتها تشكيل قوات من 

السنية، فيما يسعى الوفد إلى شمول هؤالء المقاتلين بقانون سيطرحه الكونغرس على التصويت إلقرار 
 الكردية من دون المرور ببغداد. )للمزيد(.« البيشمركة»تسليح 

قبلت خالل اليومين الماضيين وفدًا من زعماء العشائر وممثلي فصائل سنية وكانت واشنطن است
لقاءات مع »مسلحة. وأكد محافظ الموصل أثيل النجيفي الموجود في عداد الوفد، في بيان أمس عقد 

، وخطط التحرير «داعش»عدد من المسؤولين األميركيين، وزيارة معاهد الدراسات لمناقشة خطر 
 «.والبناء
مسؤولين أميركيين أبلغوا إلينا »أمس إن « الحياة»حمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر األنبار لـ وقال أ

لى المسؤولين المحليين دعمهم تشكيل قّوة من مئة ألف عسكري في محافظات األنبار ونينوى  وا 
وأضاف أن «. ، وحماية المناطق بعد طرد التنظيم منها«داعش»وصالح الدين مهمتها محاربة 

ترفض تكرار تجربة الصحوات التي تخلت الحكومة عنها في السابق، واقترحت أن تكون »ن واشنط
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القّوة رسمية ضمن تشكيالت وزارة الدفاع. ووعدت بتسليحها مباشرة من دون العودة الى الحكومة 
 «.المركزية

 وكان إقليم كردستان رحب بمشروع قانون يعكف الكونغرس األميركي على دراسته يسمح للبيت
 من دون العودة الى بغداد.« البيشمركة»األبيض بتسليح قوات 

لكن مساعي واشنطن تالقي اعتراضات من الحكومة، وقال النائب المقّرب من رئيس الوزراء محمد 
نرفض أن يتم تسليح العشائر او أي جهة أخرى مباشرة. وأي عرض »أمس: « الحياة»الصيهود لـ 

أو غيرها على العراقيين ينبغي أن يكون عبر الحكومة، تطبيقًا  للتسليح تقترحه الواليات المتحدة
 «.للبرنامج الذي وّقعته كل الكتل السياسية وينص على وجوب حصر السالح في يد الدولة

محاوالت الواليات المتحدة تسليح العشائر الغربية والبيشمركة مباشرة تهدف إلى تقوية »ولفت إلى أن 
 «.ساب المركز وتنفيذ المشروع األميركي لتقسيم البالدالمحافظات واألقاليم على ح

 1/11/1114الحياة، لندن، 
 
حـد.. ألن يصدقه  ألنهلحماية إسرائيل..  "التنسيق األمني"لغاء إنطالب عباس بالكف عن التهديد ب .66

 وال يأتي بأي جديد وليته يصمت!
 عبد الباري عطوان

في  أحد أيهللا حيث مقر قيادته، لم يعد هناك باستثناء المجموعة الصغيرة المحيطة به في رام 
طيعا، يأخذ تهديدات الرئيس الفلسطيني  اإلسرائيلالوسطين الفلسطيني، والعربي، عالوة على الوسط 

يعرفون جيدا انه ال يجرؤ على تنفيذ هذه التهديدات،  ألنهمعلى محمل الجد،  وأقوالهمحمود عباس 
 .باألساس أطلقها بل سرعان ما يتراجع عنها، وينفي انه

وزير خارجية  أي يحضرهللجامعة العربية )لم  طارئففي خطابه الذي القاه مساء السبت في اجتماع 
المحتلة، هدد  األراضيالخفيف( طلب بنفسه عقده لبحث األوضاع في  أوسواء من الوزن الثقيل 

 أنئدة المفاوضات طالما ما إلىالرئيس عباس بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل، وقال انه لن يعود 
 مستمر. اإلسرائيلاالستيطان 

)بتشديد حرف الباء( والرئيس عباس اطلق مثل هذا ” الذي يهدد ال يكّبر عصاته أن“عندنا مثل يقول 
التهديد عشرات المرات، وعندما هددته واشنطن، بتحريض إسرائيلي، بوقف المساعدات المالية 

إسرائيلية،  إعالممن ذلك تأكيده في مقابالت مع أجهزة نكى لسلطته، سحب كل تهديداته، واأل
 بالدرجة ”فلسطينية مصلحة“ استمراره وان ″مقدس“التنسيق األمني مع إسرائيل  أنوخطابات سابقة 

 األمنية قواته بنجاح ”تباهى”و االحتالل، ضد ثالثة بانتفاضة مطلقا يسمح لن بأنه وشدد األولى،
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على قطاع  األخير اإلسرائيليالعدوان  أثناءفي الضفة الغربية  عنف أعمال أومظاهرات  أي بمنع
 .أسطوريغزة وتأييدا لرجال المقاومة الذين تصدوا له بإعجاز 

  
*** 

   
المحتلة العديد من  األرضفي  أهلناالقدس المحتلة تشهد انتفاضة فلسطينية بطولية قدم خاللها 

تهديد والتقسيم، ولم يحرك الرئيس عباس وسلطته الشهداء دفاعا عن المسجد األقصى الذي يواجه ال
وليس تقسيمه  اإلسرائيليونشيء، هو وكل جامعته العربية لو حرقه  أيساكنا، وال نعتقد انه سيفعل 

 فقط.
من رئيس السلطة، ورئيس دولة فلسطين، ورئيس منظمة التحرير، ورئيس ” الباهتة“هذه المواقف 

لمسلحة الفلسطينية )جميعها القاب عباس الرسمية( هي التي والقائد العام للقوات ا” فتح“حركة 
عربي واحد  إنسانيكون  أن وأتحدىذيل اهتمامات العرب والعالم،  إلىالقضية الفلسطينية  أوصلت

هناك اجتماعا طارئا لها، وال  أن أصالعرف  أوقد سمع بخطاب الرئيس عباس في الجامعة العربية 
 إذالمناقشة القضية الفلسطينية ” البوابين“ة المقبل على مستوى يكون اجتماع الجامع أناستبعد 

 .أساساانعقد  إذااستمر الرئيس عباس على المباالته نفسها، هذا 
على الصراع مع دولة ” العروبة“لغت صفة أ وأغناهاالمملكة العربية السعودية احد اكبر الدول العربية 

، وسمعنا الرئيس عباس يشيد بها ”لسطينيا إسرائيلياف“، وباتت تعتبره صراعا اإلسرائيلياالحتالل 
واحدة لها، ولن نفاجأ في ” عتاب“في اجتماع الجامعة، ولم يوجه كلمة  األخيرخطابه  أثناءومواقفها 

 أوالغد القريب اذا ما حذت الدول الخليجية كلها حذو السعودية، وتبنت التوصيف نفسه، ومن يمنعها 
عندما  أولوياتهافلسطينية قضية مركزية عربية بالنسبة لها تضعها على سلم يلومها، فلم تعد القضية ال

 كانت هناك قيادات فلسطينية بما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
)السبت( بات  أمسالمتحدة، وتصادف يوم  األمم أقرتهيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي 

الرئيس عباس ما زال يتذكره، ومر مرور الكرام كان  إذاالعرب، وال اعرف  أياميوما عاديا مثل كل 
، وال اعرف السبب، وشكرا للجاليات الفلسطينية في إعالمهاولم تحتفل به السلطة نفسها، وال أجهزة 

 التي احتفلت به كعادتها، فمن المسؤول عن هذا التقصير؟ وأمريكا أوروبا
الوضع العربي السيء،  إلىاللوم ربما ينبري بعض مقربين من الرئيس عباس للدفاع عنه بتوجيه 

وهذا صحيح، ولكن متى كان الوضع العربي جيدا، وهل كانت المقاومة مرحب بها عندما تبنتها 
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؟ الم تطارد أجهزة المخابرات العربية من األخرىولحقتها باقي المنظمات الفلسطينية ” فتح“حركة 
 تبنوها العتقالهم والزج بهم في السجون؟

*** 
عن كل حالة الهوان هذه التي تعيشها القضية الفلسطينية  األكبريتحمل المسؤولية الرئيس عباس 

تحرك لمقاومة االحتالل من  أييقمع  ألنهوتنعكس في انفضاض االهتمامين العربي والعالمي بها، 
ومستوطناتهم التي يؤكد انه، اي عباس،  اإلسرائيليينخالل قوات امنه التي باتت حارسا للمستوطنين 

مفاوضات طالما استمرت في التوسع، وكأن هناك من يدعوه الى هذه  أي إلىيذهب لن 
المفاوضات، او كأن عشرين عاما من التفاوض اوقفت وحدة سكنية واحدة في الضفة الغربية والقدس 

 المحتلة.
 إلىحتى االنضمام  أووقف التنسيق األمني،  أولم نعد نطالب الرئيس عباس بحل السلطة 

ندرك جيدا انه ال يقرأ، وال يسمع، وال ينفذ  ألننا اإلسرائيليةلدولية لمطاردة مجرمي الحرب المنظمات ا
عن التهديد، رحمة بالشعب الفلسطيني،  يصمت، يتوقف أنبالتالي، كل ما نطالب به هذه المرة 

لن ، ومصداقيته، وتاريخه النضالي المشرف، ورحمة بشهدائه، نقولها ونحن كلنا ثقة بأنه وأعصابه
وقتك  أضعتقال لنا القراء لقد  إذانفسه، ولن نستغرب  إلىيصمت وسيستمر حتى لو ظل يتحدث 

 ووقتنا بمثل هذا المثال، فال حياة لمن تنادي.
31/11/1114، رأي اليوم، لندن  

 
 خريطة طريق االنتفاضة .67

 حسام شاكر
كانت هذه بواكير االنتفاضة  تتسارع وتيرة التطورات في الضفة الغربية، فتثير التساؤالت من جديد إن

المرتقبة. فكيف تبدو الفرص الواقعية لحدث جماهيري فلسطيني جارف جدير بوصف "االنتفاضة 
 الثالثة"؟

 
 بانتظار انقداح الشرارة

في النموذج التقليدي تنقدح الشرارة، ثم تهب فئات أو شرائح أو مناطق معينة، قبل أن تعم الهبة 
 ة. لكن الهبة قد تسلك في تطورها مسارا مغايرا.وتتوسع متحولة إلى انتفاض

ويبقى نموذج الحدث الصادم أوفر االحتماالت التي يسهل توقعها الندالع االنتفاضة، فالهبات 
 الجماهيرية تنتظر ما يقدح شرارتها، وغالبا ما يكون ذلك حدثا مفاجئا تنتفض له أبدان الجماهير.
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ذا كان في االحتالل وضغوطه على المج تمع الفلسطيني ما يكفي للتحريض على الثورة، فإن وا 
الحدث الصادم يعمل فجأة كصاعق تفجير. وهكذا تأتي الهبات الجماهيرية غالبا على شكل نوبة 

 غضب عارمة، تتفشى في الجماهير فتأخذ شكل هبة قابلة ألن تتطور إلى انتفاضة أو ثورة.
لضاغط. على أن ما يجري في القدس هو يختلف الحدث الصادم في مفعوله عن تأثير الواقع ا

سلسلة متفاقمة من الضغوط المسلطة على المدينة والمقدسيين والمسجد األقصى باألساس، لكن 
االحتالل يواصل فرض شروط معادلة تستحث التكيف مع التحوالت الضاغطة التي يفرضها يوما 

 بعد يوم.
كل أسبوع إلى حدث اعتيادي مألوف. ومن فمثال، تحول اقتحام المسجد األقصى مرة أو مرتين من 

الواضح أن االحتالل يواصل فرض برنامجه الصارم في القدس مع تحاشي االقتراب من صواعق 
التفجير التي ستشعل المنطقة، فيحرص على انضباط األمور بعيدا عن التطورات االستثنائية أو 

 المجازر الجماعية.
المتشددة التي تحظى بالرعاية واإلسناد، فهي  سرائيليةاإللكن ذلك ال يسري على سلوك الجماعات 

تلجأ إلى مبادرات متشنجة قد تشعل الفتائل قبل األوان، كما فعلت مع الفتى أبو خضير أو على نحو 
 ما تقوم به عصابات "جباية الثمن".

ألقصى ستكون القدس حاضرة في أي هبة جماهيرية فلسطينية قادمة، وقد تنقدح الشرارة من المسجد ا
أو من وجهة أخرى غير محسوبة، كاألسرى مثال، أو من حول المعابر والحواجز، أو حتى في 

 . وفي النهاية تندلع الثورات عادة من حيث ال يحتسب أحد.1644الداخل المحتل سنة 
ثمة مسألة جوهرية في هذا السياق. فإذا قدر مجتمع معين حاجته للثورة، فهل يتوجب عليه انتظار 

ارثة مذهلة أو مذبحة مروعة كي تنقدح شرارة غضبه مشعلة انتفاضة في طريقها؟ هناك على وقوع ك
األرجح سب ل أقصر وأقل كلفة، تأتي مثال عبر انتهاج مسلك "إمطار الغمام"، أي صناعة حدث عارم 

 أو تطوير موقف جماهيري، فضال عن القرار بخوض التصعيد الشامل.
 

 شكل االنتفاضة المرتقبةفي 
س من القسط أن ي طلب من الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس أن تصنع معادلة لي

التحول دفعة واحدة، خاصة ضمن ظروفها المعقدة الراهنة. ولذا فإن تكتيكات الخطوة خطوة، والتوسع 
 المرحلي في برنامج مواجهة جماهيرية مع االحتالل، تشكل خيارات واقعية وعملية.

يمكن أن تتبلور االنتفاضة من رحم فعل جماهيري ذي برنامج عمل مقتضب. قد يأتي بموجب ذلك 
ذلك بأسلوب التسخين التدريجي، الذي ي شيع سلوك االنتفاضة مرحليا في المجتمع، ومن ذلك مثال 
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التوجه إلى الضغط المتزايد على مصالح االحتالل في الضفة، ومنها الشبكات االقتصادية والتجارية، 
إمداد االستيطان، والخدمات االستخبارية التي تقدمها السلطة الفلسطينية ضمن مفهوم  وخطوط

 التنسيق األمني.
إن تصريف حالة الغضب الجماهيري ضمن مسارات عملية ضاغطة ومؤثرة، قابل ألن يصنع 
انتفاضة لن تكون كسابقاتها، بل ستنبع من الواقع وستتحفز للتغيير ضمن برنامج عمل فعال 

 ور النتائج في عيون الجماهير.ومنظ
وفي مواجهة مأزق المجتمع الفلسطيني مع النظام األمني القائم على التنسيق مع االحتالل، يمكن 

 اللجوء إلى خيارات التحرك الجماهيري الرامية إلى كبح هذا النظام سعيا إلى تعطيله أو تحييده.
ال غنى عنه في هذا الصدد، وبوسع الجماهير إن وضع هذا النظام في دائرة المساءلة الشعبية إجراء 

التعبير عن سخطها عليه من خالل قائمة ممتدة من الخيارات المدنية التي ستشيع ثقافة االعتراض 
على هذا النهج. يمكن تصور قليل من الشبان والشابات وهم يعطلون حركة السير في قلب رام هللا 

حتالل، كما قد ينجح نشاط مفاجئ في صبيحة واحدة عبر االرتماء أرضا ضد التنسيق األمني مع اال
 في مدن متعددة ليصنع فارقا في استشعار المجتمع قدرته على تعطيل مصالح مرتبطة باالحتالل.

 
 محفزات الهبات الشعبية

هناك محفزات للهبات الشعبية، يتصدرها سقوط الشهداء الذي ي لِهب الغضب، أما مسيرات التشييع 
 ستتحول إلى فرص لتمرير روح التحدي.ومجالس العزاء ف

وسيكون التعاضد التضامني عبر العالم مع الحدث الجماهيري في فلسطين من بواعث التشجيع على 
مواصلة التجربة وتطويرها. ولن يقف الفعل الفلسطيني في الشتات مكتوف اليدين، بل سيسعى إلى 

أما المواكبة اإلعالمية فقد تنجح في  حمل رسالة االنتفاضة بما يتناسب مع خصوصيات االنتشار.
وضع الحدث الجماهيري الصاعد في بؤرة االهتمام، وقد بات هذا متحققا كما لم يحدث من قبل من 

 خالل البث المباشر وزمن الصورة وتفاعل الشبكات االجتماعية.
تي اندلعت لكن الجماهير تتصرف أحيانا في اتجاهات غير محسوبة، منها تلك الهبة الجماهيرية ال

، لكنها سرعان ما انطفأت بتأثيرات عدة، كان منها انصراف مركز الحدث 1014في بواكير صيف 
صوب ميدان المواجهة العسكرية المباشرة في قطاع غزة. لعل الجماهير لم تستشعر يومها أنه أوان 

رغم أن استمرار التحركات الشعبية التي تحمل الالفتات وتمضي بالهتافات وتشعل إطارات السيارات، 
 الهبة كان سيفاقم المأزق الذي واجهه االحتالل في الصيف الملتهب.
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 في جغرافيا االنتفاضة
أظهرت تجارب الهبات المتقطعة التي عرفتها الضفة الغربية والقدس في الشهور األخيرة، أن 

يمنح  التجاوب المناطقي مع نداءات االنتفاضة متفاوت بدرجة ملحوظة ضمن الضفة، وهو ما
انطباعا تقديريا عن الشكل الجديد الذي قد تتخذه أي انتفاضة قادمة. فاالنتفاضة المرتقبة قد تندلع 
في بؤر دون أخرى، أو يمكن أن يتمركز ثقلها في تجمعات سكانية بعينها، ثم تتوسع تدريجيا بشكل 

 جزئي.
ة تشمل رقعة الضفة يعني ذلك أن ما قد يحدث ليس بالضرورة هو النموذج التقليدي النتفاض

المشغولة سكانيا، وهو أمر يمكن فهمه بأثر التمزق الجغرافي وتمايز الخصائص ضمن الجزر 
 السكانية الفلسطينية المبعثرة في بحر االحتالل.

وتبدو القدس مرشحة أكثر من أي وقت مضى ألن تحتضن جذوة االنتفاضة المقبلة. يكفي أن 
ة على المقدسيين، مع االستفزازات المتصاعدة ضد المقدسات، تتفاعل فيها ضغوط االحتالل الهائل

، مع فرص االحتكاك المباشر مع اإلسرائيليةوأعمال الترهيب والتنكيل التي تمارسها العصابات 
االحتالل ومستوطنيه. وتبقى القدس خارج نطاق السلطة الفلسطينية وعمل أجهزتها األمنية إلى حد 

عن مدن الضفة ومخيماتها ويحررها من التزامات السلطة األمنية  ما، بما يمنح ميدانها خصوصية
 نحو االحتالل.

وبنظرة جغرافية صوب الجنوب، يتضح أن الخليل تمثل مجاال حيويا لالحتكاك الجماهيري الفلسطيني 
مع المحتلين، رغم أن قوات السلطة وأجهزتها تبقى حاضرة في المشهد. وسي ضفي التداخل السكاني 

ي في الخليل مع البؤر االستيطانية المتطرفة، سخونة سريعة على أي هبة جماهيرية. ومع الفلسطين
ذلك، فال يمكن التقليل من خطورة اإلجراءات االنتقامية التي قد تعتمدها سلطات االحتالل وعصابات 
المستوطنين المسلحين ضد سكان بلدة الخليل القديمة، التي تحتضر تحت وطأة الظروف المجحفة 

 .1661لتي كرسها اتفاق الخليل لسنة ا
وقد باتوا أكثر حضورا في المشهد  1644ستتجه األنظار أيضا إلى فلسطينيي الداخل المحتل سنة 

الجماهيري الفلسطيني. لقد تطورت تجاربهم الذاتية، وتفاقمت الظروف الموضوعية المحيطة فزادت 
شت وعود المشاركة السياسية العربية في ، كما تالاإلسرائيليةمن مخزون االحتقان ضد السلطات 
 ككل. اإلسرائيليةبرلمان االحتالل فضال عن المؤسسات 

أن خاضوا تجاربهم الجماهيرية التي كان منها هبة "يوم األرض" في سنة  44لقد سبق لفلسطينيي 
ذي ، وصوال إلى التطور النوعي ال1000، والهبة العارمة في بداية "انتفاضة األقصى" سنة 1619

ردا على انتهاكات االحتالل في القدس وجريمة قتل الفتى محمد أبو  1014طرأ منذ بداية صيف 



 
 
 
 

           44ص                                     3415 العدد:    1/11/1114 االثنين التاريخ:

خضير. في هذا التطور األخير بالتحديد اتضحت مؤشرات جديدة، تتمثل في االرتباط المتزايد 
بالحدث المقدسي، بما يعني أن أي تطور تصعيدي بخصوص القدس سيترك  44لفلسطينيي 
 شرة في صفوفهم على األرجح.أصداءه المبا

طوروا مع الوقت حالة معايشة وتفاعل مع القدس وحضورا متواصال في  44والواقع أن فلسطينيي 
المسجد األقصى بكل ما يعنيه ذلك من دعم معنوي وثقافي واقتصادي للمقدسيين في ظل سياسات 

في النقب يكشف عن العزل والحصار والتضييق المفروضة عليهم. كما أن اشتعال المواجهات 
تحوالت طرأت في المجتمع الفلسطيني في الجنوب، بما فيها التجمعات البدوية التي تنعتق باطراد 

 المسلطة عليها. اإلسرائيليةمن معادلة االحتواء 
 

 بؤر االنتفاضة المقبلة
هيري تبقى الجامعات والمعاهد العليا في أرجاء الضفة فضاءات قابلة الحتضان بذور الفعل الجما

ورعاية براعمها، رغم تعطيل أدوارها على مدى سنوات عدة. إن الشباب الجامعي الذي يتبنى رؤى 
مثالية، ولم ينغمس في الغالب في معادلة التوظيف واإللحاق التي احتوت النخبة الفلسطينية، يظل 

 أقدر عن الخروج بالمفاجات وتسخين المشهد، مع توظيف اإلعالم االجتماعي في ذلك.
كن الجامعات عليها أن تتعامل مع معضالت، منها التمزق الجغرافي الذي يعيق وصول الطلبة ل

والطالبات إليها في حاالت التصعيد الميداني جراء حواجز االحتالل، وكذلك هيمنة البرنامج السياسي 
عالوة  الرسمي للسلطة الفلسطينية على الحياة الجامعية من خالل مصادرة أدوار األذرع الطالبية،

على سطوة األجهزة األمنية على طلبة الجامعات عبر االستدعاءات المتكررة واختراق النسيج 
الطالبي بالعيون واآلذان. ثم يبقى أن ال تنتهي الهبة إلى انتفاضة في عالم الشبكات االفتراضي 

 وحسب.
ائمة بعد عشرين سنة أما من الناحية الطبقية، فيمكن اعتبار المتضررين المباشرين من األوضاع الق

من نشوء سلطة الحكم الذاتي تحت االحتالل، بمثابة مخزون ألي فعل انتفاضي، عالوة على أن 
 المجتمع الفلسطيني ككل متضرر من االحتالل وسياساته.

وتبقى مخيمات الالجئين الفلسطينيين خزانا للهبات الجماهيرية، خاصة إن حازت فرص االحتكاك 
. ولكن هذه التجمعات المكتظة بالالجئين ليست مستثناة من سمات الوضع المباشر مع المحتلين

ن كانت أكثر تضررا من األزمات االقتصادية واالجتماعية وأقل  العام القائم في عموم الضفة، وا 
استفادة من امتيازات السلطة. وعالوة على ما تم من تفاعالت، فقد تم إخضاع بيئة المخيمات في 

 رات ضاغطة ضمن مجمل التوجهات السائدة خالل العقد المنصرم.الضفة والقدس لمؤث
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أما عن سؤال الوجهة الجماهيرية.. فيبقى الحس الشعبي الفلسطيني مصطفا مع المقاومة، وهو ما 
تؤكده الشواهد واستطالعات الرأي. وبهذا المعنى، فإن هناك فرصا لنبش بواعث التفاعل الجماهيري 

السياسية، بما يحرض على هبة شعبية عارمة ضد االحتالل. لكن األسئلة الفلسطيني العابر ل لوان 
تبقى قائمة عن الوجهة، أهي انتفاضة جماهيرية، أم انتفاضة مسلحة، أم نشاط مقاوم من نمط جديد، 

 أم أعمال رمزية تحمل الفتة المقاومة الشعبية؟
عملية متكاملة، أو برامج فعالة  استراتيجياتال تلمس جماهير الضفة الغربية في واقعها المباشر 

يمكن األخذ بها. ثم إنها ال تلحظ إرادة سياسية لدى السلطة والفصائل في هذا االتجاه، رغم وفرة 
الشعارات المرفوعة عن "المقاومة الشعبية" مثال. وال إفصاح أيضا عن خريطة طريق محددة يمكن 

 باإلجماع يمكن ألي انتفاضة أن تتبناها.للجماهير أن تسلكها، كما ال ت ذاع قائمة مطالب تحظى 
الذي يفرض حقائقه المتفاقمة  اإلسرائيليومع غياب الخيارات البديلة في مواجهة برنامج األمر الواقع 

على األرض، تبقى االنتفاضة مرشحة لالندالع في الواقع الفلسطيني. سيكون على االنتفاضة أن 
ة في طريقها، وهي عندما تأتي قد تظهر بنموذجها تتخطى جملة من الصعوبات والكوابح الموضوع

 الجديد غير المعهود في السابق، كما لن تستأذن أحدا بالتأكيد.
31/11/1114، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 إسرائيل بدأت معركة االنتخابات من دون إعالن .68

 حلمي موسى
سيضطر قبل يوم األربعاء،  أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اإلسرائيلييؤمن خبراء الشأن الداخلي 

وهو يوم نهاية المهلة التي اتفق عليها للتصويت على قانون القومية، التخاذ القرار: هل سيستمر 
بحكومته الحالية أم سيعمد إلى تفكيكها. وبديهي أن الشق اآلخر من السؤال يتعلق بمدى قدرته على 

 للذهاب نحو انتخابات مبكرة. تشكيل ائتالف جديد في ظل الكنيست الحالية أو إنه سيضطر
قبل أن « يهدوت هتوراه«ويعتقد كثيرون أن نتنياهو ينتظر مواقف من األحزاب الحريدية، شاس و

يحسم خياراته حيث يريد أن يعرف إن كانت مستعدة لالنضمام إلى حكومته أو تأييد ترشيحه لرئاسة 
ل نتنياهو معرفة وجهة رياح الجمهور الحكومة إذا جرت انتخابات مبكرة. ولكن ال أقل من ذلك يحاو 

 وما إذا كانت ستصب في مصلحته وحزبه أم ستضعفه في االنتخابات المقبلة. اإلسرائيلي
أمس أن ال خوف على رئاسة نتنياهو للحكومة المقبلة « هارتس»ويظهر استطالع نشرته صحيفة 

فاالستطالع يظهر تراجع  إذا جرت انتخابات جديدة ولكن هذا ال يعني أن حاله سوف يكون أحسن.
الذي تتعاظم قوته ليغدو الحزب الثاني « البيت اليهودي»قوة الليكود لصالح قوى أشد تطرفا مثل 
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كبرا. ونظرا الزدياد قوة األحزاب التي ال تريد، ألسباب شخصية وليست بالضرورة سياسية، نتنياهو 
اعتقاد لدى نتنياهو بأن أفيغدور  رئيسا للحكومة، فإن مخاوف نتنياهو تزداد تبعا لذلك. وهناك

ليبرمان، مثال، تعهد بعدم السماح لنتنياهو بتولي رئاسة الحكومة للمرة الرابعة. وال يمكن هنا تجاهل 
الخالفات داخل الليكود نفسه حيث ينافسه على الزعامة منذ اآلن خصوم له أشد تطرفا مثل موشي 

هو للبيت اليهودي وزعيمه نفتالي بينت. وال يقل عن فايغلين وداني دانون. كما ال يطمئن بال نتنيا
ذلك اهتمام نتنياهو بالليكودي السابق ذي الشعبية الكبيرة موشي كحلون الذي تمنحه استطالعات 

 مقعدا. 11الرأي كتلة من 
تظهر درجة من الغضب على  اإلسرائيليوال تقل أهمية عن ذلك أن قراءة المزاج العام للشارع 

غير راضين عن أداء نتنياهو حيث لم يعد هؤالء يرون فيه  اإلسرائيليينفي المئة من  51نتنياهو، فـ
 زعيما واعدا والمعا.

وفي كل حال استغل نتنياهو أمس افتتاح جلسة الحكومة األسبوعية ليطلق نوعا من التحذير ذي 
مالءات وتهديد باالستقالة عبر حم»المغزى:  الت من وزراء ل سف ال يمر يوم من دون تهديدات وا 

على الحكومة وعلى رئيس الحكومة. وأنا آمل أن نعود للتصرف السليم. هذا ما يتوقعه الجمهور منا. 
ذا لم نقم بذلك، فعلينا استخالص العبر  «.وألنه فقط هكذا يمكننا إدارة دولة. وا 

د الحفاظ على وقد دفع هذا التحذير المراقبين للتساؤل من جديد: هل نتنياهو يريد انتخابات أم يري
في المئة بات داخل االنتخابات.  64حكومته. بعض المقربين من نتنياهو يؤكدون أنه وبنسبة 

آخرون يلحظون محاوالته التراجع والبحث عن حل وسط لمسألة قانون القومية ليؤكدوا أنه ال يريد 
 االنتخابات وأنه فقط يضغط لتحسين وضعه في االئتالف وزعامته لليمين.

عض المعلقين إلى تقدير أن نتنياهو سيعمل قبل يوم األربعاء على تمديد المهلة الممنوحة ويذهب ب
للتصويت على قانون القومية على أمل التوصل إلى حل وسط. ولكن بالمقابل، وألن المعركة الجارية 
حاليا على أعتاب انتخابات مبكرة هي معركة إظهار قوة الشخصية، ليس فقط من جانب نتنياهو، 

نما أيضا من جانب منافسيه في و  ، يائير لبيد وحركة تسيبي ليفني، فإن الرقصة «هناك مستقبل»ا 
ليست فردية. وقد أكد ذلك يائير لبيد بجملته المتكررة لنتنياهو ومواصلته الشجار معه. وأعلن لبيد أن 

ة يقف كل األمور غارزة ورئيس الحكوم»هناك قطيعة بينه وبين نتنياهو منذ حوالي شهر وأن 
جانبا... إنهم ينشغلون بالسياسة األصغر: ماذا سيكون بعد االنتخابات، وكيف نعقد صفقات مع 

 «.الحريديم؟
عموما، سواء جرت انتخابات قريبة أم ال، فإن كثيرين يؤمنون أن حكومة نتنياهو تتفكك. هو يعترف 

ون القومية أو غيره من بذلك وكل مكونات الحكومة تعترف بذلك. هذا يهدد بتفكيكها إذا سن قان
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القوانين، وآخر يهدد بتفكيكها إذا لم يحدث ذلك. ونتنياهو يعلن رفضه التهديدات، لكن القناعة 
األوسع في إسرائيل هي أنه ال شخص مثله يرهب التهديدات ويخضع لها، وربما أن هذا ما يجعل 

كذا يفعل يائير لبيد وتسيبي خصومه في الحكومة والحزب أقوياء. فأفيغدور ليبرمان تحداه مرارا و 
 ليفني وقبلهما نفتالي بينت.

ونتنياهو يريد االنتخابات المبكرة، لكن تلك التي تحل مشاكله في االئتالف، وليست تلك التي تجلب 
مع الحريديم في « التحالف الطبيعي»له مشكالت جديدة. فلم يعد كافيا ترداد الشعارات القديمة حول 

ديم إبعادهم عن الحكومة من جانب نتنياهو وتحالفه ضدهم مع نفتالي بينت وقت لم ينس فيه الحري
ويائير لبيد. ومع ذلك، فإن الحريديم يعرفون كيف يديرون اللعبة السياسية وكيف يغيرون مواقفهم إذا 

 «.التحالف الطبيعي«ظهرت لهم مصالح، وفي األصل هم قبل غيرهم ال يؤمنون بـ
نما في أيا يكن الحال هناك في أوسا ط الليكود من يؤكد أن نتنياهو لم يعد يفكر في االنتخابات وا 

المواعيد األنسب لها: حل الكنيست واالتفاق على موعد انتخابات مع الكتل األخرى وهو يفضل في 
آذار المقبل قبل عيد الفصح، أو تأجيل الصدام الحالي والعمل على إجراء انتخابات في الصيف 

 المقبل.
1/11/1114، تالسفير، بيرو   

 
 رئيســا  لألركـــان .. ضـربـــة لنتنيـاهـو آيـزنكـوتتعيـين  .69

 اليكس فيشمان
فشل رئيس الحكومة في وضع مرشح من جماعته في وظيفة  أخرىخاسر. مرة  إلىتحول الساحر 

فشل أيضا في تعيين المواطن رقم واحد: رئيس الدولة. وفي  أشهررسمية رفيعة المستوى. قبل بضعة 
 .األركانفشل في تعيين الجندي رقم واحد: رئيس  األسبوعاية نه

الذي لم يرغب فيه. في حالة رئيس الدولة كان  األركانالموافقة على رئيس  إلىاضطر نتنياهو 
لم يستطع الصمود في  األركانالعامل الحاسم هو جدعون ساعر الذي تمرد عليه. وفي تعيين رئيس 

 لون.وجه ضغط وزير الدفاع، موشيه يع
هذا الفشل ليس بالصدفة. فهو يعكس وضعه السياسي داخل حزبه. غير قادر على تعيين مرشحين 

ليهم. سيكون رئيس الدولة من سيختار الشخص الذي سيشكل إيرغب في تعيينهم، وهو بحاجة 
ن الحكومة القادمة، أما رئيس األركان فله تأثير حاسم في قرارات الحرب والسالم. عانق وقّبل ريفلي

قليلة ليكون رئيسا في مواجهة  أيامنتنياهو في اليوم الذي تّوج فيه كرئيس للدولة، ولكن لم تمر سوى 
 ايضا في مواجهته. األركاننتنياهو. ال يستطيع أحد أن يضمن لنتنياهو بأن ال يكون رئيس 
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ن كمرشح وزير الدفاع بوضع اللواء يائير غوال إقناعيوم الخميس الماضي حاول نتنياهو من جديد 
. وصمم يعلون على آيزنكوت، وقال لرئيس الحكومة إن هذا غير ممكن. ما زال األركانلرئاسة 

ذلك في صباح الغد. وفهم نتنياهو  إلىغوالن شابا وغير جاهزا لقيادة الجيش في الحرب، إذا اضطر 
 .أزمة إلىلم يقبل بتوصية يعلون فسيؤدي ذلك  إذاأنه 

الكفاية في الوقت الحالي لفتح جبهة مع وزير الدفاع، الذي هو في نتنياهو ليس قويا بما فيه 
كان على يعلون التنازل فانه ال بد من أن يقوم نتنياهو بتعويضه  إذامعسكره. وبحساب سياسي بارد: 

كيف  أيضاالذي ال يريده نتنياهو وال يستطيع فعله، وهو ال يعرف  األمربالتزام سياسي مستقبلي، 
 سياسية بعد بضعة اشهر ولمن سيتعهد بمنصب وزير الدفاع القادم.ستكون الحالة ال

لواء. عندما تجلس على  إلىفريق، ال يشبه الصعود من عميد  إلىإن الصعود درجة، من لواء 
فأنت في قمة الهرم، وفي هذا المكان يتغير الناس، الهواء القليل في القمة يقوم  األركانكرسي رئيس 

ت حدث لديه  األركانمسؤولية والقوة الجماهيرية الموجودة في يد رئيس بعمل شيء لهم. مستوى ال
 إلىأي حد يغير االنتقال من وراء الكواليس  إلىكثيرين.  أركانتغييرا شخصيا. حدث هذا لرؤساء 

واجهة المنصة آيزنكوت؟ ال يمكن المعرفة. قد يظهر كإصالحي ويترك بصمته على الجيش 
 الذين حافظوا على ما هو موجود. األركانن استمرارا لرؤساء ألجيال، وقد يكو  اإلسرائيلي

إن اختيار آيزنكوت يبدأ بالرجل اليسرى. وتحفظ رئيس الحكومة على التعيين يجب أال يؤثر عليه. 
آالف الجنود الجدد يجب تدريبهم كل عام، وجنود احتياط يجب  -الكثير ليفعله  األركانلرئيس 
وهو يستطيع التربيت على كتف  –ز خطط عمل، تسلح، بناء القوة على جاهزيتهم، وتجهي اإلبقاء

رئيس الحكومة الباردة. لكن على ارض الواقع هذا ال يحدث. إن االحتكاك بين رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع ورئيس األركان هو أمر ال يمكن منعه، فرئيس األركان لم يعد موجودا في الذراع المنفذة فقط. 

، الفلسطينيين، العالقات االستراتيجية إيرانالستراتيجيات العليا لدولة إسرائيل: فهو شريك في وضع ا
مع الواليات المتحدة وغيرها. من يعتقد أنه ال يوجد لرئيس األركان تأثير في هذه المواضيع، وأنه 

 غير موجود في دولة إسرائيل. –يتقبل القرارات بشكل أعمى 
م. فهو لديه أسبقيات في جميع المهام التي شغلها منذ كان قمة الهر  إلىليس صدفة وصول آيزنكوت 
كانت حقل  أشكنازيذلك: آيزنكوت فنان في البقاء. وقضية  إلى إضافةقائد وحدة في غوالني. ولكن 

محطة مع أقل ما  إلىليه. حتى ذلك الحين انتقل من محطة إ إدخالهالوحيد الذي نجحوا في  األلغام
بقي مستشارا عسكريا لرئيس  وأيضاعن الصدامات ولم يخلق العداوات. يمكن من األعداء، لم يبحث 

. األلغامالحكومة ووزير الدفاع، لديه المجسات الصحيحة، السرية، القدرات الدبلوماسية على تجاوز 
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بعد خطف الجنود الثالثة،  أشكنازيعندما كان باراك سينفجر في حينه بسبب قائد قيادة الشمال 
 قرب بينهما ويفكك هذه العبوة بحذر.عرف آيزنكوت كيف ي  

، فهو تنتظره مواجهة اإلسرائيليللجيش  11إال أن ترشيحه ال يضمن بعد أن يكون رئيس األركان الـ 
 ، وحتى ذلك الحين سيبقى مرشحا فقط.أخرى

التي سيم ها رئيس األركان المرشح من اجل لجنة تيركل.  األوراقاليوم ستنقل سكرتاريا الحكومة 
من اجل سماع رأيهم. ومن المتوقع أن  أشخاصنة ستبدأ في عملية الفحص وستقرر استدعاء اللج

 تقوم باستدعاء من لديهم تحفظات وتردد حول هذا التعيين.
 إلىتستطيع لجنة تيركل العمل ليومين أو أكثر، وعندما تنهي ذلك يمكن أن يكون هناك توجه 

اهيرية أو من قبل أفراد، وفي نهاية المطاف سيصل محكمة العدل العليا من قبل مؤسسات ولجان جم
أو سيصل مخدوشا وقد تلقى اللكمات من  –آيزنكوت للتصويت في الحكومة سريعا ونظيفا 

 الجمهور.
منصبه،  إلىجديد  أركانلدخول رئيس  األفضلإن فترة غياب االستقرار في السلطة ال تعتبر الموعد 

كانت االنتخابات على  إذاركان لن يبقى في عمله لفترة طويلة. ويحتمل أن من قام بتعيينه لرئاسة األ
فيمكن أن يرى رئيس األركان الجديد نفسه أمام وزير دفاع آخر، أو رئيس حكومة آخر،  األبواب

ليه بشكل مختلف. لذلك ال يمكن الحديث اآلن عن تغيير وخطط آليزنكوت. وما إويمكن أن ينظروا 
 يعرف اآلن ما هي ميزانية جيشه، ألن هذه الدولة ليس لها ميزانية.يمكن قوله هو أن آيزنكوت ال 
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