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 15 :كاريكاتير

*** 
 
 
 لتحرير أسرانا مشعل: ما نملكه سنحقق به صفقة مشرفة .0

حركز  حمزاس لالزز  مشزعل أن مزا تمككزه حركزز  حمزاس سزيح   بززه أكز  ريزيس المكتززب السياسز  ل: غززة
 صف   مشرف  لتحرير أسرانا.

وقززال مشززعل لززرل حززوار مززق ى اعزز  األقصززى المحكيزز  مسززاء اليززوم ال ر ززاء   مسززار التفززاو  بشزز ن 
يوجزز  أي  موضززوا األسززرا حسززاس وومنزز   ومززا نمككززه سززنح   بززه صززف   مشززرف  لتحريززر أسززرانا  وا

وتابق  حري  األسرا ا يمكزن الترعزب   با ل األسرا مق الع و ف  الوقت الحال  .مفاوضات حول ت
 بها وا يمكن أن ن بل  لك .

وحززول عرقزز  حركتززه بززشيرانل أشززار ىلززى أن التمززورات األليززرة بمكززك العرقزز  معهززا لززم تكززن فزز  سززيا  
ت فز  السزنوات األليزرة بسزبب العو ة كونها لم تن مزق  مضزيف:ا:  عرقتنزا بزشيران لزم تن مزق ولكنهزا تز  ر 

 قضايا المنم   .
وبين مشعل أن الزيارة األليرة كانت ف  سزيا  مواصزك  العرقز  المسزتمرة وااتفزا  عكزى تحييز  بعز  

 اللرفات جانب:ا من أجل ال ضي  الفكسميني   مبين:ا أنها لم ولن ترضخ ألي  ىمرءات أو اشترامات.
يل  كززر أنززه ا يوجزز  فزز  الوقززت الحززال  أي صززك  معززه بعزز  وفيمززا يلززع العرقزز  مززق النرززام السززور 

هنززاك  مضززيف:ا:  وجزز نا الرززروك غيززر مريمزز  وغيززر ممكززن الب ززاء هنززاك   ك التمززورات األمنيزز  الحاصزز
 فلرجنا .
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وج   رييس المكتب السياس  لحماس أن حركته لم تت لل ت كي  وقمعا ف  الشز ن المصزري الز الك   
عناصرها  بل تعاوّنا مق األمن المصزري ولز مناهم   اعيزا ىلزى فزتر معبزر وأنه لم ي بت تورم أي من 

 رفر أمام عابريه.
وعززن المصززالح  وحكومزز  الوفززا ل أكزز  أن حكومزز  الوفززا  تتحمززل مسززغولي  رواتززب مززورف  غزززة ومززا 

 يتوفر من المال يوزا عكى كاف  قماعات الضف  وال ماا.
راا بمزا تزم ااتفزا  عكيزه وترجمتزه عكزى األر  فز  وقال مشعل ىن الممكوب إلنجزا  المصزالح  اإلسز

 الضف  وغزة  افتا ىلى أن حركته مكتزم  بكل ما اتف  عكيه ف  ال اهرة.
وش   عكى أن العو ة ىلى اان سام كار   ومرفوض   والممكزوب منزق أي تز لل أجنبز  لزارج  بشز ننا 

 ه ي وي حماس فر يمكن ىلضاعها .ال الك   مست رك:ا:  ى ا كان البع  يزعجه سر  الم اوم  ألن
وحمل مشعل المجتمق ال ول  وحكوم  الحم  هللا مسغولي  ت لر اإلعمار والمعابر ورواتب المورفين  

  اعي:ا األمراك الممول  لك  وم ىلى غزة لتنفي  مشاريق اإلعمار فيها.
 11/11/1114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ضد مشروع قرار انهاء االحتالل "الفيتو"ستخدام ا واشنطنبعزم ت عريقا أبلغكيري  "الشرق األوسط": .2

الشر  »لن ن: أك  المن وب الفكسمين  ل ا اامم المتح ة ريا  منصور لز -واشنمن: هب  ال  س  
أن الك اء ال ي جمق بين كبير المفاوضين الفكسمينيين صايب عري ات ووزير اللارجي  « األوسم

ااحترل  إلنهاءفكسمين   -ن أمس لبحث مشروا قرار عرب  ااميرك  جون كيري ف  لن 
  وأك  عزم الفكسمينيين التوجه الى مجكس اامن ال ول  اليوم «سكبيا ومتوترا»ااسراييك   كان 

 لعر  مشروا ال رار.
  «ا يري  المشروا العرب  وا الفرنس »ف  المشاورات و« لم ي ت بج ي »وأك  منصور أن كيري 

 م باريس عرضه عكى مجكس اامن بع  مواف   الفكسمينيين وااسراييكيين عكى بنو ه.ال ي تعتز 
من جانبه أك  مسغول فكسمين  قريب من الوف  الفكسمين  ال ي الت ى ف  لن ن كيري  أن األلير 

ض  مشروا ال رار الم  م ىلى مجكس « استل ام ح  الفيتو»أبكغ الوف  الفكسمين  بعزم بر ه عكى 
وال ي يتضمن ىنهاء ااحترل اإلسراييك  لرل سنتين. وقال المسغول  ال ي فضل ع م  كر األمن 

ستستل م ح  الفيتو ف  »اسمه  ىن كيري أبكغ الوف  الفكسمين  برياس  صايب عري ات أن واشنمن 
مجكس األمن ال ول  ض  مشروا ال رار العرب  ال ي يمالب بشنهاء ااحترل اإلسراييك  ألراض  

  –ووصك المسغول ل اء كيري «. وعاصمتها ال  س الشرقي  1697  فكسمين المحتك  من  عام  ول
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وتابق المسغول أن الوف  الفكسمين  أبكغ «. كان صعبا ج ا وموير ولم يح   نتايج»عري ات ب نه 
سيتوجه ىلى اانضمام ىلى كاف  »كيري أنه ى ا استل مت واشنمن الفيتو فشن الجانب الفكسمين  

لمنرمات ال ولي  والوكاات التابع  لألمم المتح ة وااتفاقيات ال ولي  بما فيها التوقيق عكى اتفاقي  ا
وأضاك المسغول أن الجانب «. روما اللاص  باانضمام ىلى محكم  اهاي لجرايم الحرب

ىبرغ  سي  م مشروعه غ  األربعاء )اليوم( ىلى مجكس األمن ال ول  لكتصويت عكيه وتم»الفكسمين  
ترف  وجو  نع واضر ب ن »وكشك المسغول الفكسمين  أيضا أن اإل ارة األميركي  «. كيري ب لك

سراييل م ة السنتين إلنهاء »  كما ترف  مب أ «ال  س ستكون عاصم  لك ولتين  فكسمين وا 
 «.ااحترل.. وتري  اإلشارة ىلى ال ول  اليهو ي  ف  مشروا ال رار

 
الخالفات األميركية العربية والفرنسية حول المشروعين المطروحين  -عة * السيناريوهات المتوق

 على الطاولة )العربي والفرنسي( تجعل كل االحتماالت مفتوحة.
ى ا واف ت الوايات المتح ة عكى المشروا الفرنس  فشنه سيصار عكى األغكب ىلى ى لال تع يرت  -

 من ه ا الشهر أو ال ي يكيه لكتصويت عكيه.م بول  من كل األمراك  عكى أن يمر  ف  مجكس األ
ى ا رفضته الوايات المتح ة فيب ى ت  يمه رهنا بااتفا  بين العرب والفكسمينيين من جه   -

واألوروبيين من جه  ألرا عكى ى لال تع يرت عكيه وعرضه عكى الرغم من معارض  الوايات 
 المتح ة.

ا الفرنس  فشن األر ن مم ر لكعرب والفكسمينيين ى ا فشكت المفاوضات جميعها حول المشرو  -
 سيمر  مشروا ىنهاء ااحترل بغ  النرر عن المواقك األميركي  والفرنسي  منه.

 
ف رة  تب أ بالمكب من  14مشروا فكسمين  عرب  يتكون من  -* المشروع العربي إلنهاء االحتالل 

وتح ي   1697اإلسراييك  ال ي ب أ عام مجكس األمن تح ي  حل سكم  قايم عكى ىنهاء ااحترل 
رغي  قيام  ولتين   ول  فكسمين ال يم رامي  المست ك  و ات السيا ة والمترابم  جغرافيا وال ا رة عكى 
الحياة جنبا ىلى جنب مق  ول  ىسراييل ف  سرم وأمن وضمن ح و  معترك بها عكى أساس ح و  

 .1697ما قبل عام 
ك يك الجهو  من لرل المفاوضات لتح ي  السرم الشامل والعا ل وال ايم وي عو مشروا ال رار ىلى ت

 141لكصراا العرب  اإلسراييك  ال ايم عكى قرارات األمم المتح ة  ات الصك   ومن بينها قرار 
( ومرجعي  1003) 1310( و1003) 1111( و1001) 1367( و1673) 333( و1697)
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والمبا رة العربي  لكسرم ولارم  المري  الت  صاغتها  مغتمر م ري  ومب أ األر  م ابل السرم
 الكجن  الرباعي . وبناء عكى ه ه المبا ئ يتم اتلا  اللموات التالي :

بما  1697. ت وم ىسراييل  سكم  ااحترل  باانسحاب من األراض  الفكسميني  المحتك  من  عام 1
ار زمن  مح   بحيث ا يتجاوز شهر فيها ال  س الشرقي  كاف   ب قصى سرع  ممكن  وضمن ىم

وتح ي  ىقام  ال ول  الفكسميني  المست ك   ات السيا ة وممارس  الشعب الفكسمين   1019نوفمبر 
 لح ه ف  ت رير مصيره.

 . حل عا ل لوضق ال  س كعاصم  ل ولتين.1
 .1647لعام  164. حل عا ل لمشكك  الرجيين الفكسمينيين وف ا ل رار الجمعي  العام  3

يوما من تاريخ اعتما  مشروا ال رار حول تشكيل  30ويمالب ال رار األمين العام بت  يم ت رير لرل 
 يوما. 30ىمار  ول  لمتابع  التنفي  وت  يم ت ارير  وري  لمجكس األمن كل 

 
سراييل تحت مرك   -* المشروع الفرنسي  ينموي عكى ترتيب مفاوضات مباشرة بين الفكسمينيين وا 

محاول  أليرة لكتوصل ىلى اتفا  سرم بين ىسراييل والفكسمينيين بمشارك  » ول  إلمر   مغتمر
شهرا. وينع عكى أن تكتزم ىسراييل ف  حال  14جميق األمراك المعنيين لرل فترة أقصاها 

استيناك المفاوضات ال نايي  باإلعرن عن التزامها باانسحاب من األراض  الفكسميني  المحتك  عام 
قام   ول  فكسميني  تكون عاصمتها ال  س  1697 مق تبا ل أرا  متساو ف  المساح  والنوا وا 

 وحل قضي  الرجيين الفكسمينيين بشكل عا ل ووف  المعايير وال رارات ال ولي .
وتوضير أنه ينع  131يتضمن المشروا ااعتراك بال ول  اليهو ي  من لرل كتاب  بن  حول ال رار 

  و ول  يهو ي   ىضاف  ىلى اقتراحات ألرا تتح ث عن ىعا ة تومين وتعوي  عكى  ول  عربي
 الرجيين الفكسمينيين  ونزا سر  ال ول  الفكسميني .

 17/11/1114الشرق األوسط، لندن، 
 
 مطالبة بمحاكمة دحالنلل ": وثيقة موجهة إلى عباساألخبار" .3

الفسا  الفكسميني  رفي  النتش   كان  عكى و ي   صا رة من رييس هيي  مكافح « األلبار»حصكت 
ال يا ي « التعجيل ف  تجهيز مكك»ق  وجهها ىلى رييس السكم  محمو  عباس  تفي  بضرورة 

محم   حرن لتتم ى انته ومحاكمته ف  أقرب وقت ممكن. وش   النتش   « فتر»المفصول من حرك  
يم الفسا  أو أي محكم  يراها ف  الو ي    عكى ضرورة محاكم   حرن  سواء أمام محكم  جرا

 «.ل مق المري  أمام أصحاب األفكار المغكوم   ولسهول  ىنجاز المغتمر الحرك »عباس  و لك 
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ف  األر ن أوضحوا  لرل ل ايهم معه  أن « فتر»ولفت رييس الهيي  ىلى أن كر: من ق امى وشباب 
قضايا من األصل. وبّين أنه لمس ع م محاكم  السكم  ل حرن يعن  من وجه  نررهم أنه ا توج  

لمورة األمر عكى تماسك الحرك  )فتر( ووح تها  وا سيما أننا م بكون عكى ع   »ف  ن اشهم 
من  ون محاكم   حرن ستكون هناك ت اعيات سكبي  تمس »ك لك ش   عكى أنه «. المغتمر السابق

يي  حولت مكك  حرن ىلى وكان النتش  ق  أعكن  األح  الماض   أن اله«. ملرجات المغتمر
 محكم  جرايم الفسا   من  ون الكشك عن التهم الت  يتضمنها المكك.

 17/11/1114، بيروت، األخبار

 
 في تحقيق السالم "إسرائيل"عــشـراوي: الـحـقـائـق تـبـيـن عـدم جدية  .4

ل الشر  جنيك: شاركت عضو الكجن  التنفي ي  لمنرم  التحرير حنان عشراوي  أمس  ف  ن وة حو 
األوسم  نرمها النا ي ال ول  األميرك  ف  جنيك تحت عنوان 'هل تح ي  ليار السرم ف  الشر  

 األوسم ما زال ممكنا؟'.
وق مت عشراوي شرحا عن السياسات واانتهاكات اإلسراييكي  الممنهج  لت مير حل ال ولتين   وه ا 

 ين وبالتال  ت مير فرع السرم .األمر ىن تواصل فشنه سي مر فرع الوصول ىلى حل ال ولت
وقالت: من لرل الح اي  تبين ع م ج ي  ىسراييل ف  تح ي  السرم  وأنها تواصل مشروعها 
ااستيمان  ااستعماري باستل ام اللراف  وآلتها العسكري  لكتنكر لح و  الشعب الفكسمين  ف  

 تح ي   لك.
 17/11/1114األيام، رام هللا، 

 
 عشرات الماليين كغرامات على األسرى تجبيحتالل قراقع: حكومة اال .5

قال رييس هيي  شغون األسرا عيسى قراقق:  ىن الحكوم  الفكسميني  وحسب نرام األسرا الج ي  
 أوقفت  فق الغرامات المالي  الت  تفرضها محاكم ااحترل عكى األسرا بشكل مستمر .

كم ااحترل تجب  أمواا باهر  من األسرا  وأوضر قراقق ف  بيان صحف  اليوم ال ر اء  أن محا
ف  الماي  من أحكام ه ه المحاكم تكون مصحوب  بغرامات مالي  بعضها مرتفق ج ا وأن ه ه  61وان 

األموال غير مستر ة للزين  السكم  الفكسميني  وتستل م ألغرا  عسكري  وا  اري  لصالر ىسراييل 
 وجهازها ال ضاي .

 11/11/1114، فلسطين أون الين
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 للدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ألول مرة العامةفلسطين تخاطب الجمعية  .6

الحمي  صيام: ألول مرة تتا  الفرص  لكمراقب ال ايم ل ول  فكسمين  السفير ريا   عب -نيويورك 
ت بن   ول  تح 111منصور  لملامب  جمعي  ال ول األعضاء ف  المحكم  الجنايي  ال ولي  وع  ها 

  ال ي يتير لك ول غير األعضاء ف  المحكم  ملامب  الجمعي  وهو ما أعمى لفكسمين فرص  64
ىعمال البن  بع  مراجعته مق ال ايرة ال انوني  حيث وج  أنه ينمب  عكى فكسمين ك ول  ف  وضق 

 وليست عضوا ف  المحكم .« مراقب»
وانمباقه  64محكم  لت بكهم تفسير البن   قاي  رياس  ال 10نحو  استغرقتوشكر ف  الككم  الت  

عكى الحال  الفكسميني . وقال ىن المحكم  منوم بها أن تنتصر لكع ال  وت اوم التهرب من المساءل  
وال فاا عن ح و  اإلنسان وما أحوج الشعب الفكسمين  لم ل ه ه المبا ئ ألن هناك نوعا من 

لكمحكم  وعمكي  اانضمام رسميا ست ررها ال يا ة  اإلجماا ل ا الشعب الفكسمين  وقيا ته لرنضمام
 الفكسميني  عن ما ترا أن الوقت المناسب ق  حان اتلا  م ل ه ه اللموة.

ىن الشعب الفكسمين  ينرر ىلى ه ه المحكم  بح ا عن الع ال  لجرايم الحرب والجرايم ض  »وقال 
الفكسميني  بما فيها ال  س الشرقي . فش ا لم اإلنساني  الت  ارتكبتها ىسراييل  قوة ااحترل لألراض  

يكن ل ينا ال  رة عكى محاكم  من يرتكب جرايم ض نا أليست المحكم  الجنايي  ال ولي  ه  العنوان 
الصحير ال ي نتوجه ىليه؟.. ألم ي ل نرام روما األساس  ىن تحويل ال ول  المحتك  لجزء من سكانها 

باشرة أو غير مباشرة يشكل جريم  حرب؟.. أليس من المنم  ىلى األراض  الت  تحتكها بمري   م
المستومنات والمستومنين ف  أراضينا  انتشارى ن أن نتوجه ىلى المحكم  الجنايي  ال ولي  ونحن نرا 

ف  ع وان ال ول  المحتك  عكى  000 3مفل وجر  أك ر من  100المحتك ؟.. أليس م تل أك ر من 
يوما يستح  ت  يم المجرمين ال ين  10ولتنا ف  قماا غزة لم ة شعبنا ف  الجزء الجنوب  من  

 «.ارتكبوا ه ه الجرايم لكمحكم  الجنايي  ال ولي ؟
هناك تراكما كبيرا لأل وات ال ولي  »بع  اللماب قال منصور ىن « ال  س العرب »وف  تصرير لز

نهايه وا عرن  ىست رل  ول  فكسمين الت  أصبحت ف  حوزتنا لممار ة ااحترل اإلسراييك  وا 
والمحكم  الجنايي  ال ولي   ه  ىح ا تكك األ وات المهم . ىن مس ل  ىنضمامنا لكمحكم  مس ل  وقت 
لاص  ى ا فشكت جهو نا ف  مجكس األمن لسبب أو آللر. سنتوجه بع ها لرنضمام ىلى مجموع  

ف  الجمعي   113ال ول  رقم من األجهزة ال ولي  ومنها المحكم  الجنايي  ال ولي  وسنكون قريبا 
 «.العام  لك ول األعضاء ف  المحكم 

 17/11/1114القدس العربي، لندن،  
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 مجلس الوزراء يجدد تأكيده بطالن أي قرارات أو إجراءات في غزة دون تفويض من الحكومة .7

 . رام  رام هللا: أك  مجكس الوزراء لرل جكسته األسبوعي  الت  ع  ها ف  رام هللا أمس برياس  
الحم  هللا رييس الوزراء  عمه الكامل لك رارات الت  اتل تها ال يا ة الفكسميني  برياس  الرييس محمو  
عباس بش ن مر  مشروا ال رار الفكسمين /العرب  لكتصويت ف  مجكس األمن  لوضق ج ول زمن  

 ل.إلنهاء ااحتر
ف  المحافرات الجنوبي   ون تفوي   وج   المجكس الت كي  عكى أن أي قرارات أو ىجراءات تص ر

جراءات بامك  وملالف  لك انون والنرام  وا سيما ال رارات  من حكوم  الوفا  الومن  تعتبر قرارات وا 
المتعك   بفر  رسوم عكى السكق والبضايق المور ة لكمحافرات الجنوبي  وتحصيل اإليرا ات لرفا: 

ال انون يجب أن يتم توري ها لحساب اللزين  الموح  لك انون  وأن أي ىيرا ات يتم تحصيكها حسب 
ويتم استل امها لكصرك عكى المحافرات الجنوبي  عكى األوجه الت  ت ررها الحكوم   من لرل 

 وزير المالي  أو المفو  بالتوقيق من قبكه.
 17/11/1114األيام، رام هللا، 

 
 دوليا  لحماية شعبنا قلنديا يستلزم تدخال   شهيدوزير الصحة الفلسطيني: إعدام  .8

مالب وزير الصح  الفكسمين  جوا  عوا  المجتمق ال ول  ومنرمات ح و  اإلنسان بالت لل  اللكيل:
 الفوري لحماي  أبناء الشعب الفكسمين  من ال تل العشواي  ال ي تمارسه سكمات ااحترل.

 ام ااحترل لكشاب ىع (19/11صحف  تك ته  ق س برس  اليوم ال ر اء ) وأ ان عوا  ف  بيان
 عاما(  فجر اليوم ال ر اء  قرب مليم قكن يا. 11محمو  عب  هللا ع وان )

وش   وزير الصح  عكى ضرورة وقوك الشعب الفكسمين  صفا: واح ا: أمام ملممات ااحترل 
س  ف  ه ا الوقت  نحن أك ر احتياجا: لكوقوك لكك ال يا ة والريي لتصفي  الفكسمين  وأرضه  وقال:

محمو  عباس  و عم حكوم  الوفا  الفكسمين   حتى نتص ا لما يلمم له الع ل اإلسراييك    عكى 
 ح  تعبيره.

 11/11/1114قدس برس، 
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 قادرة على وقف التنسيق األمني أو تعليقه غير السلطةالنائب خالد طافش:  .9

وم السكم  الفكسميني  استبع  عضو المجكس التشريع  الفكسمين   لال  مافش  أن ت رام هللا: 
بالضف  الغربي  باتلا  لموات  ج ي  وفاعك   عكى أر  الواقق بلصوع وقك أو تعكي  التنسي  

 األمن  مق قوات ااحترل اإلسراييك .
وقال عضو كتك   التغيير واإلصر   البرلماني  التابع  لحرك   حماس  ف  ح يث لاع لز  ق س 

أن التنسي  األمن  بم اب   األوكسجين بالنسب  لكسكم  الفكسميني  (  19/11برس   اليوم ال ر اء )
 والسكم  ب ون التنسي  األمن  لن يكون لها وجو  .

ولفت مافش النرر ىلى أن ما ص ر ويص ر عن بع  ال يا ات التابع  لكسكم  الفكسميني  حول 
ب استشها  الوزير الموضوا ي ت  لغر   امتصاع غضب الشارا الفكسمين  بالضف  الغربي   ع 

 زيا  أبو عين .
 11/11/1114قدس برس، 

 
 كاتب إسرائيلي: التنسيق األمني بالنسبة لسلطة رام هللا "تأمين حياة" .01

اعتبر كاتب ىسراييك  أن التنسي  األمن  بالنسب  لكسكم  ف  رام هللا هو  تامين  ال  س المحتك :
 ي  بز  الته ي  الفارغ .حياة   واصف:ا ته ي ها بال هاب ىلى المحاكم ال ول

وقال الكاتب  الياكيم هعتسن   ف  م ال له ف  صحيف  /ي يعوت احرونوت/ اإلسراييكي  بعنوان 
 حراس النفا  :  ىن الجميق يعرفون ب ننا نجن  الفواي  من التنسي  األمن  ولكنه بالنسب  لكمغسس  ف  

ف   تم وصك ىنهايه ب نه يشكل ته ي ا لنا   رام هللا)سكم  رام هللا( يعتبر  ت مين حياة   ورغم  لك
وليس لهم. لما ا؟ . وأضاك:  حتى اتلا  ىجراءات قانوني  ض نا ف  المحكم  ال ولي  ف  اهاي  

 بتهم  ارتكاب  جرايم حرب  يعتبر ته ي ا فكسمينيا فارغا .
تر  ب ل  م ني   وتابق:  فمن هو ال ي يه  ؟ تنريم ىرهاب ! صحير ىننا ف  أوسكو ألبسنا حرك   ف

لكنها تواصل اإلرهاب ال اتل من لرل  كتايب شه اء األقصى . وهناك رييس واح  لفتر هو محمو  
عباس المكنى  ابو مازن   ال ي تحر  حكومته عكى اإلرهاب وت فق الرواتب وتوزا الجوايز عكى 

  ربهم . عكى ح  تعبيره. اإلرهابيين ااحياء  وتلك  اإلرهابيين ال تكى وت  ك الشبيب  عكى مواصك 
وتساءل الكاتب:  ى ن من هو مجرم الحرب هنا: ىسراييل الت  ا ت وم ب ي لموة ىا بع  استشارة 

 قضايي   وتح   وتحاكم نفسها  أو اإلرهابيين المرلصين؟ .
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وأضاك:  بشكل عام  هل يمكن استيعاب ابتزاز امريكا  م ر  ك  ت  م تنازات سياسي  م ابل أعمال 
فاحش  لوكال   س  أي ايه   عكى نمم الته ي  الصبيان  والسالر من رام هللا:  ول  فكسميني  أو 

 اهاي؟ . عكى ح  قوله.
واعتبر هعتسن  أن ال هاب لمجكس األمن  فكرة عوجاء  من اجل تلويك اإلسراييكيين وفر  الرعب 

األمن  ول  ااحترل  ون أن والته ي  عكيهم  مستعرضا ع   من ال رارات الت  شجب فيها مجكس 
 ي  م  لك ش ء.

  متساير فما ا 1663و 1697قرارا معا يا إلسراييل بين عام  131وقال:  ل   اتل  مجكس األمن 
بالنسب  لألتراك ف  قبرع  والهنو  ف  كشمير اإلسرمي   واايماليين ف  جنوب تيرول؟. وتابق: 

لعشرات السنوات  بينما ي ك  الواضق الراهن اليهو ي   لما ا يتم تجمي  الوضق الراهن ف  كل مكان
 ف م راح  العالم؟ .

 11/11/1114قدس برس، 
 
 ولحد جديد "ممسحة"لقد حولنا عباس إلى  يقول جنرال إسرائيليتقرير:  .00

قال الجنرال شاغول أرييك   ال ي قا  قوات جيش ااحترل ف  قماا غزة قبل : صالر النعام -غزة
ن ىسراييل حولت عباس ىلى  سمرتوت  )ممسح  بالعبري ( أمام شعبه من لرل ع   من الزمان أ

التعام  مق السكم  باستكبار واستلفاك  مح را: من أنه سيتبين ىن ىسراييل ستكون أكبر اللاسرين 
 مما يجري اآلن.

 ه عباس وف  م ابك  أجرتها معه ى اع   را يو الجنوب  صبا  اليوم  انت   أرييك  سكوك ىسراييل تجا
مشيرا: ىلى أن ىسراييل معني  ب ن يتحول عباس أمام شعبه ىلى نسل  من أنموان لح   قاي  جيش 

 ال ي كان عمير: لجيش ااحترل ف  جنوب لبنان. لبنان الجنوب  
مح را: من أن ه ه السياس   وأوضر أن السكوك اإلسراييك  تجاه عباس سيفض  ىلى نتايج عكسي  

م  وست فق ل يا ة الشعب الفكسمين  قيا ات أك ر تمرفا: وأش  تصميما: عكى ست كع من عمر السك
 محارب  ىسراييل.

وتساءل أرييك :  ما ا نري  بالضبم  ن وم بااستيمان والتهوي  ونعكن مسب ا: أننا لن نتنازل عن أي 
صي  لن ي و  الفكسمينيين شل ش ء  ومق  لك يصر عباس عكى التزامه بالتنسي  األمن  معنا 

 مريح  لنا كما هو الحال مق عباس .
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قالت نلب ىسراييكي  ىن ىسراييل تحرع عكى توجيه اإلهانات لكسكم  الفكسميني  وتعكك عكى 
 التح ير من ش ن رييسها محمو  عباس بشكل مستهجن.

قال معك  ىسراييك  بارز أن وزير الحرب موشيه يعكون بص  عكى عباس وأهان وف  نفس السيا   
سراييل يل م ف   الشعب الفكسمين  عن ما صر  الجمع  الماض  أن التعاون األمن  بين السكم  وا 

 األساس السكم  أك ر من ىسراييل.
وف  م ال نشرته صحيف   هآرتس  عكى موقعها صبا  األربعاء تساءل المعك  عوزي بنزيمان:  كيك 

ساع  من م تل الوزير  14ن يح ث أن ي  م يعكون عكى البص  ف  وجه عباس تح ي ا: بع  أقل م
 السكم  الفكسميني  ته ي ات فارغ  . ىن ته ي اتوأن يجرغ عكى ال ول  زيا  أبو عين 

 وش   بنزيمان  ال ي يرأس تحرير مجك   العين السابع   الملتص  بمتابع  وسايل اإلعرم اإلسراييكي  
 س والسكم  الفكسميني .عكى أن يعكون يتعامل من منمك ات عنصري  تجاه العرب وضمنهم عبا

وأوضر بنزيمان أن يعكون  ش نه ف   لك ش ن جميق قا ة األجهزة األمني  اإلسراييكي  ال ين  ينررون 
ب وني  لكشعب الفكسمين   بحيث أنهم يرون أنه ا يجوز ىيرء مشاعر الفكسمينيين العرب أي اهتمام 

 واعتبار .
ألمنيين الصهاين   فباإلمكان ىهان  العرب  وتح يره وش   بنزيمان عكى أنه حسب منمك ات ال ا ة ا

 عرني  وب ون أي  موارب  والمس باحترامه   ون اللوك من تعر  ىسراييل ألي لمر.
وأوضر بنزيمان أن ما يشجق ال ا ة اإلسراييكيين عكى ىهان  قيا ة السكم  عكى ه ا النحو ح ي   أنهم 

مما يعن  أن قيا ة السكم  ستسكم بكل ما ت وم  الجانبين  ي ركون البون الشاسق ف  موازين ال وا بين
 به ىسراييل من ىجراءات وما توجهه من ىهانات.

ولتم بنزيمان م اله قاير::  جنرااتنا  ايما: ما يكشفون عن استسهال استل ام ال وة ف  مواجه  
راات ه ه عكى  واير مش  ا: عكى أن ه ه النررة تعكس ف  الواقق لمورة آراء الجن الفكسمينيين 

 صنق ال رار ف  ىسراييل.
 17/11/1114، 11موقع عربي 

 
 أبو مرزوق: رفع اسم حماس من قائمة "اإلرهاب" األوروبية انتصار لشعبنا .02

فزز  أول تعكيزز  عكززى األنبززاء الززوار ة عززن توقعززات برفززق اسززم حركزز  حمززاس مززن قايمزز   اإلرهززاب  : غزززة
لحركزز  الم اومزز  اإلسززرمي   حمززاس  موسززى أبززو مززرزو  ىن األوروبيزز   قززال عضززو المكتززب السياسزز  

هززز ا يشزززكل انتصزززارا لكزززل المغيززز ين لحززز  شزززعبنا فززز  الم اومززز   ولكزززل أنصزززار التحزززرر واللزززرع مزززن 
 ااستعمار.
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ومالزززب فززز  تصزززرير نشزززره عبزززر صزززفحته عكزززى موقزززق  فزززيس بزززوك  مسزززاء اليزززوم كزززل مزززن ركزززم شزززعبنا  
 ر موقفه  موجها شكره لكمحكم  األوروبي .ووصك حركات الم اوم  باإلرهاب  أن يصح

وتابق:  الركم ا ي وم  وحتما سينتصر شعب  رغزم األلزم  ل ز  وضزعت حمزاس عكزى ال ايمز  األوروبيز  
لإلرهززاب بشززكل تعسززف   ولمالمززا مالبنززا بتصززحير هزز ا الوضززق غيززر العززا ل  اليززوم أصزز رت المحكمزز  

  لززم 1003ال ززرار الزز ي اتلزز  ضزز  حمززاس عززام  األوربيزز  حكمززا برفززق حمززاس مززن قايمزز  اإلرهززاب  ألن
 يكن قانونيا  وا يتناسب مق قوانين ااتحا  األورب  .

 11/11/1114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "إسرائيل"الضوء األخضر لشن هجمات على  حماسعرفات أعطى الزهار:  .03

ياسزر عرفزات أعمزى  كشك ال يزا ي فز  حركز  حمزاس محمزو  الزهزار الن زاب أن الزرييس الراحزل: غزة
الحركزز   الضززوء األلضززر  لشززن هجمززات ضزز  ىسززراييل بعزز  فشززل مفاوضززات كامززب  يفيزز  مززق منرمزز  

 .1000التحرير الفكسميني  صيك عام 
وأضاك الزهار لرل م ابك  معه ب تها  قناة األقصى  الفضايي  التابع  لكحرك  أن السكم  الفكسزميني  

عزا الزهار  لك ىلى أن عرفات بات ُم تنعا:  بع  فشزل مفاوضزات زو ت الحرك  ب سكح  له ه الغاي . و 
كامب  يفي  ف  التوصل ىلى تسوي  سياسي   أنه  ا ج وا مزن المفاوضزات  مزق ىسزراييل. ولفزت ىلزى 
أن عرفززات  أرسززل ىلززى )قايزز  كتايززب ال سززام  الزز راا العسززكري  لحركزز  حمززاس حينهززا( صززر  شززحا ة 

لي زززول لزززه ا مزززانق مزززن قيزززام حمزززاس بتنفيززز  عمكيزززات  ف اييززز  ضززز   شلصزززا: مزززن جهزززاز األمزززن الوقزززاي 
 ىسراييل.

وقال ىن  ع  ا: من قا ة حمزاس اعت ز  أن هز ه واحز ة مزن لز ا عرفزات ومحاولز  منزه لجمزق معكومزات 
عززن لريززا التنرززيم ون كهززا ىلززى ىسززراييل فزز  ىمززار التنسززي  األمنزز   بينمززا كززان رأا آلززرون أنززه يجززب 

 واتلا  قرار ب لك  وحصكنا عكى سر  من الحرك  لتنفي  عمكيات مشترك  . استغرل ه ه الفرص 
وكشك الزهار أيضا: أنه  الت ى رييس الحكوم  اإلسراييكي  ىسحا  رابين   ال ي اغتاله يهو ي متمرك 

. وقززال الزهزززار ىنززه  شززارك فزز  الك ززاء ال يززا ي فزز   حمزززاس  1661فزز  تشززرين ال ززان  )نززوفمبر( عززام 
ازوري وشززلع مززن عايكزز  الززريس )لززم يتز كر اسززمه األول( وأحزز  قززا ة فززتر   رافضززا: الكشززك ىبزراهيم اليزز
 عن اسمه.

وأضاك أن  مم ل فتر ف  الك اء قال أمام رابين ىن منرم  التحرير ستع م كل مزن سزيكون بز ير: مزن 
هز ه تهز  ن . وحزاول الزريس ته يز  لزامري . ووصزك الزهزار م زل  أنزتالمنرم   ف كت له مسزتهجنا:: 
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الك ززاءات ب نهززا  عززار  عكززى  فززتر والسززكم   مضززيفا: أن هنززاك  فرقززا: بززين هزز ه الك ززاءات ول ززاءات تشززارك 
 فيها بوع  ومسغولي  .

 17/11/1114، الحياة، لندن
 
 توافقان على مقترح قدمته ثالثة فصائل إلنهاء الخالف القائم وحماسحركتا فتح "الجهاد":  .04

بيزر فز  حركز  الجهزا  اإلسزرم  التز  تتوسزم فز  ىنهزاء اللزرك غزة ز أشزرك الهزور: أعكزن مسزغول ك
ال ايم بين حركت  فتر وحماس من  أك زر مزن شزهر  أن الحزركتين واف تزا عكزى م تزر  ت ز مت بزه  ر ز  
فصايل إلنهاء ه ا اللرك ال ي أح ث قميع  بين الحركتين  وقال أن فتر اشترمت أن تكون هنزاك 

العرب   أن ع م التوصزل آلليز  لتمبيز  بنزو  ااتفزا   هزو مزا حزال  ون آلي  لتمبي ه. وعكمت  ال  س 
 ع   الك اء ال ي كان م ررا ممكق األسبوا بين الحركتين المتلاصمتين.

وقزززال لالززز  الزززبمش ال يزززا ي فززز  حركززز  الجهزززا  اإلسزززرم   ومنسززز  لجنززز  ال زززوا والفصزززايل الومنيززز  
لجهزززا  اإلسززززرم   كزززل مززززن الجبهتزززين الشززززعبي  واإلسزززرمي   ىن الفصزززايل ال ر زززز  وهززز  ىلززززى جانزززب ا

 وال يم رامي   ق مت من لرل الم تر  أفكارا: لز  رأب الص ا بين الحركتين .
 وقال البمش ف  تصريحات صحافي  ان األفكار الت  ق متها الفصايل لحل اللرك تتم ل ف :

 الكشك عن منف ي تفجيرات منازل قيا ات فتر وت  يمهم لكع ال . -1
 اعتما  لماب واح  بعي ا: عن التصريحات المسيي  لألفرا  والمغسسات والتراش  اإلعرم  -1
 قيام حكوم  التواف  الومن  بمهامها ف  قماا غزة بما فيها المعابر ورواتب المورفين. -3
زالززز  الع بزززات أمزززام تسزززكم  -4 تشزززكيل لجنززز  ومنيززز  عكيزززا تشزززرك عكزززى تيسزززير عمزززل حكومززز  التوافززز  وا 

 مهامها.
  عوة اإلمار ال يا ي لمنرم  التحرير لرنع ا  لتنفي  باق  مكفات المصالح  اللمس . -1

وأوضززر الززبمش أن حركزز  فززتر مالبززت بوضززق آليززات عمكيزز  لتمبيزز  بنززو  المبززا رة قبززل ااجتمززاا مززق 
 حماس.

 وقال  نحن أمام اسزتكمال مكزك المصزالح  ونسزعى مزق بزاق  الفصزايل لتزوفير التواصزل بزين الحزركتين
 لت ريب وجهات النرر بينهما .

وأك  أنه ستتم معالج  كل المكفات العال   بين فتر وحماس  لصوصزا حا  ز  التفجيزرات األليزرة التز  
حزز  ت قبززل مهرجززان  كززرا استشزززها  ال ايزز  ياسززر عرفززات والتزز  ألغززز  المهرجززان عكززى ى رهززا. وشززز   

 ال يا ي ف  الجها  اإلسرم  عكى ضرورة محاسب  المتورمين.
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وعكمزت  ال زز س العربزز   أن اسززتمرار اللزرك وعزز م التوصززل آلليزز  محز  ة لتمبيزز  بنززو  ااتفززا  حتززى 
 الكحر   هو ما يحول  ون ع   ااجتماا بين الحركتين بحضور الفصايل ال ر  .

 17/11/1114القدس العربي، لندن، 
 
 حماس تؤيد التوجه لمجلس األمن شريطة "التشاور الوطني" .05

كزز  حمززاس  ىّنهززا تغيزز  توجززه السززكم  الفكسززميني  لمجكززس األمززن الزز ول   لمكززب  ىنهززاء قالززت حر : غزززة
 ااحترل اإلسراييك    عكى أن يتم  لك ف  ىمار  التشاور والتواف  الومن  .

وقال سام  أبو زهري  المتحز ث الرسزم  باسزم الحركز   فز  تصزرير لألناضزول  ر قا عكزى قزرار قيزا ة 
ني   بت زز يم مشززروا  ىنهززاء ااحززترل   لمجكززس األمززن  ىن حركزز  حمززاس  مززق منرمزز  التحريززر الفكسززمي

أي لموة سياسي   تح   المصزكح  الفكسزميني   لكنزه أضزاك مسزت ركا:  يجزب أن يزتم  لزك فز  ىمزار 
 التشاور والتواف  الومن  .

 11/11/1114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 دس شرقية وغربية"حماس: ال يوجد في ثقافتنا فلسطين منقوصة و"ق .06

قززال مم ززل حركزز  حمززاس فزز  مهززران لالزز  ال زز وم  ىن  وحزز ة األمزز  اإلسززرمي  ووقوفهززا فزز  : مهززران
صززك واحزز  ضزز  مززغامرات أعزز ايها  تعززّ  أقززوا سززر  يحززرر كامززل األراضزز  الفكسززميني  مززن ااحززترل 

 الصهيون  .
  التززز  انع ززز ت أمزززس اإل نزززين فززز  وأكززز  ال ززز وم  فززز  الككمززز  اافتتاحيززز  لنززز وة  شزززرارة الحجزززر  الشزززعري

مهززران: أن  الكيززان الصززهيون  جسززم غريززب فزز  منم تنززا وجززاء أصززحابه مززن وراء الحزز و  مززن أنحززاء 
 العالم  ل لك ا مكان ف  فكسمين له ا الجسم الغريب ال ي عكيه أن يغا ر المنم   ويلرج منها .

كسمين وضرورة تحرير ترابها كاف   وتابق:  عن ما نتح ث عن تحرير فكسمين فشنما نتح ث عن كل ف
وهززز ا لزززم أحمزززر بالنسزززب  لنزززا فززز  حمزززاس  ا يوجززز  فززز    افتنزززا شززز ء اسزززمه ال ززز س الشزززرق  وال ززز س 

 الغرب   فال  س كما تعرفه أمتنا اإلسرمي  هو ال  س التاريل  ال ي ا مكان لكصهاين  فيه .
فززات والحضزارات لكشززعوب   وعنزز ما وصزر  ال زز وم  أن األ ب والشزعر يشززكل أساسزا تنمكزز  منزه ال  ا

 يتعك  األمر باانتفاض  الفكسميني  والم اوم  يتبكور الشعر واأل ب ف  ىمار م رس    افي  متكامك  .
وأضزززاك ال ززز وم   ىن األ ب الم زززاوم يعزززو  باألسزززاس ىلزززى العهززز  النبزززوي الشزززريك  عنززز ما كزززان يزززنرم 

الجهزا  فز  سزبيل هللا  مستعرضزا أبيزات شزعري  بع  األصحاب األ باء الشزعراء قصزاي  وأشزعار:ا عزن 
 لشعراء معاصرين  م ل الشاعر الباكستان  المعروك  ىقبال اهوري   والشاعر السوري  نزار قبان  .
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 زززم عزززرج مم زززل حمزززاس فززز  مهزززران عكزززى  كزززرا انتفاضززز  الحجزززر  و كزززرا ت سزززيس حركززز  الم اومززز  
فصززايل الم اومزز  الفكسززميني  هزز  قيززا ة ال ززورة  اإلسززرمي   حمززاس   قززاير: ىن  مززا فعكتززه حمززاس وب يزز 

الفكسميني  ف  مسار صزحير وعز م السزما  لحرفهزا مزن لزرل تح يز  لمزوم حمزراء وآليزات وأسزاليب 
 لكم اوم  بكاف  أشكالها .

وش   عكى أن الم اوم  المسكح  ه  السبيل الوحي  لتحرير األر  الفكسميني    وعنز ما نتحز ث عزن 
ومهززززززا الشززززززامل  أي الم اومزززززز  المسززززززكح   والم اومزززززز  ال بكوماسززززززي   والسياسززززززي   الم اومزززززز  ن صزززززز  مفه

 وااجتماعي   وال  افي   واإلعرمي  .
وأكزز  ال زز وم  أن ال ضززي  األلززرا التزز  عكينززا التركيززز عكيهززا  هزز  أهميزز  وحزز ة المسززكمين فزز  سززبيل 

هززا ىا عبززر وحزز تنا ونبزز  تحريززر فكسززمين  ألننززا كمسززكمين ا مريزز  لنززا لكوصززول ىلززى فكسززمين وتحرير 
 الفرق  والمايفي .

 11/11/1114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فتح تهاجم "تيار دحالن" في غزة وتتوعد بإفشال محاوالت "االنشقاق" .07

غزة ز أشرك الهور: ف  موقك ي لل عكى استمرار حالز  اللزرك ال زايم بزين حركز  فزتر  وبزين مغيز ي 
  المركزيزز   المفصززول مززن الحركزز   تبززرأت الكجنزز  المركزيزز  لكحركزز  النايززب محمزز   حززرن عضززو الكجنزز

مززن اسززتغرل اسززمها فزز  احتفاليزز  أقيمززت ممكززق األسززبوا فزز  م ينزز  غزززة  وأكزز ت أنهززا ستتصزز ا ألي 
كزانون ال زان /  13استغرل اسم الحرك   و لك مق نرر محكمز  الفسزا  فز  م ينز  رام هللا يزوم غز  الزز

 تهم موجه  ل حرن  بع  رفق مكفه من قبل هيي  الفسا .  يسمبر الجاري  ف  ع ة
وعبرت حرك  فتر فز  قمزاا غززة فز  بيزان لهزا عزن  رفضزها واسزتنكارها وا  انتهزا لرجتمزاا الز ي ع ز  

 ف  مركز رشا  الشوا ف  غزة .
يزز  وقالززت الحركزز  فزز  بيززان أصزز رته الهييزز  ال يا يزز  العكيززا ىنززه  فزز  الوقززت الزز ي يتعززر  فيززه األ  ال ا

الزززرييس )محمزززو  عبزززاس( أبزززو مزززازن رمزززز الشزززرعي  الومنيززز  الززز ي يلزززو  معركززز  التحزززرر الزززومن  
وااسزت رل بكززل قزز رة واقتزز ار  مزن أجززل أن يززتلكع شززعبنا مززن ااحزترل  وفززى الوقززت الزز ي يتعززر  
فيزززه األ  الززززرييس لكته يززز ات وحمززززرت التحززززري  مزززن كيززززان ااحززززترل الصزززهيون  وحكفايززززه تمالعنززززا 

ت تنتحززل اسززم حركزز  فززتر وتع زز  اجتماعززا: فزز  مركززز رشززا  الشززوا لكتحززري  واإلسززاءة لك يززا ة مجموعززا
ولرمز الشرعي  الومني  األ  الرييس أبو مازن   مغك ة أن ااجتماا ال ي ع   يع   عمر م انا وغير 

ب شرع  وا يم كها  ويحمل ف  مياته أجن ات لاص  ا تمزت لكعمزل الزومن  بصزك    مضزيف   فالكعز
 عكى أوتار احتياجات أبناء شعبنا هو استغرل ومتاجرة بمعاناتهم .
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وأك ت استنكارها ورفضها له ا العمل  وقالت أنهزا  ستتصز ا ألي اسزتغرل اسزمها  وأنهزا لزن تسزمر 
بالتمزززاول أو المسزززاس بشزززرعي  الحركززز  مم كززز  بزززاأل  ال ايززز  الزززرييس أبزززو مزززازن   رافضززز  مزززا أسزززمتها 

 تغرل المال السياس  لكمساس بالمشروا الومن  . حمرت التضكيل واس
وأك ت أن ه ه  األعمزال الم انز  والواضزح  أهز افها لكعيزان  لزن تنمكز  عكزى أبنزاء الحركز   ولزن تنزال 
من وح تها وقيا تها الشرعي    متهم  ال ايمين عكى الفعالي  بمحاول   اانشز ا   عزن فزتر  وأكز ت أن 

لفزتن  الزل حركز  فزتر بزاءت بالفشزل  وستنتصزر حركز  فزتر عكزى كزل  كل محاوات اانش ا  ولكز  ا
 من يتربع بها 

وأعكنت الهيي  ال يا ي  ت يي ها لكرييس عباس زعيم الحرك   ووقوفها لكفه والتفافها حوله   اعم  قراراته 
 وتوجهاته ىيمانا: منها ب ن النصر حكيك حرك  فتر وقيا تها المغتمن  مهما كانت التضحيات .

ضافت وه  تكمزر لعز م نجزا  الفريز  اآللزر  التزاريخ يشزه  بز ن حركز  فزتر عصزي  عكزى اانكسزار  وأ
 وكل من يتآمر عكيها سيكفره الواقق والتاريخ ولن يكتب له النجا  .

وجاء ف  نهاي  بيان فتر  ستستمر مسيرة النضال الومن  ب يا ة األ  الرييس أبو مازن رمزز الشزرعي  
افنا الومنيزز  بشقامزز  ال ولزز  الفكسززميني  المسززت ك   ات السززيا ة وعاصززمتها ال زز س الومنيزز   لتح يزز  أهزز 

 وعو ة الرجيين وتحرير كاف  أسرانا من سجون ااحترل .
وكان مغتمر ق  ع   ف  مركز رشا  الشوا فز  غززة يزوم السزبت الماضز  تحزت شزعار  غززة ىلزى أيزن   

الزز ي رفعززت فيززه صززور لكنايززب  حززرن  لززم  نرمززه بعزز  نززواب فززتر فزز  ال مززاا  غيززر أن ااحتفززال
 يحضره أي من قا ة حرك  فتر  المسغولين عن الهيي  ال يا ي  العكيا ف  غزة.

وحضززر المززغتمر حشزز  مززن أنصززار النايززب  حززرن قزز م مززن كافزز  منززام  ال مززاا  وهتززك المشززاركون 
فزتر صزورا لكزرييس  بشعارات ت يي  ل حرن  ولزم يرحزر رفعهزم كمزا جزرت العزا ة فز  مهرجانزات حركز 

عباس  ووضق المنرمون افت  عكزى واجهز  المكزان تبزين اسزم الفعاليز   وعكزى جانبيهزا صزورة لكزرييس 
أح  قا ة فتر  ال ي قضى بمر  عضال قبل  الراحل ياسر عرفات  وألرا لكراحل أبو عك  شاهين 

 أك ر من عام.
 17/11/1114القدس العربي، لندن، 

 
 " تمرير قرار استمرار التنسيق األمنيظمةالمنحماس تحمل "تنفيذية  .08

غزززة: حمكززت حركزز  حمززاس أعضززاء الكجنزز  التنفي يزز  لمنرمزز  التحريززر الفكسززميني  المسززغولي  الكامكزز   
لتمريرهم قرار يسمر باستمرار  التنسي  األمن    حيث وصفت األمزر بزز  الجريمز  . واسزتنكرت حمزاس 
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قزرار )الزرييس محمزو ( عبزاس اسزتيناك التنسزي  األمنز  ف  بيان لها تك ت ال  س العربز  نسزل  منزه  
 مق ااحترل .

وحمكززت أعضززاء الكجنزز  التنفي يزز  لمنرمزز  التحريززر  مسززغولي  تمريززر هزز ا ال ززرار مززن لرلهززم  وسززكوتهم 
 عكى ه ه الجريم  األلرقي  الت  تمارسها السكم  ض  مصالر شعبنا وقواه الحي  .

  ف  الوقت ال ي لم يجك فيه  ماء الوزير زيا  أبزو عزين  وبزالرغم وأك ت أن استيناك التنسي  األمن
من كل التكميحات والتصريحات بوقفه   ُيع  ضرب  لكل المشاعر الومني  الفكسميني  بما فيها مشاعر 

 حرك  فتر نفسها الت  ف  ت أح  قا تها ب م بار   األمر ال ي ين ر بمزي  من الجرايم الصهيوني  .
وقت الز ي نسزتنكر فيزه هز ا ال زرار مزن السزكم  فشننزا ا نسزتغرب عز م توقفزه مالمزا أن وأضافت  ف  ال

السززكم  ورييسززها لززم يوقفززا التنسززي  مززق ااحززترل فزز  رززل أكبززر مجزززرة تعرضززت لهززا غزززة قبززل وقززت 
 قصير  ف  ما يعيش أهكها آ ار ه ه المجزرة وت اعياتها من  مار وحصار وتجويق .

ا فيهززا حركزز  فززتر بززز  وقززك هزز ه المهزلزز  التزز  جززّرت العززار عكززى كززل مززن ومالبززت الشززعب وفصززايكه بمزز
 يمارسها أو يسكت عكيها .

 17/11/1114القدس العربي، لندن، 
 
 األسد لها بالتدخل في الشأن السوري بشارحماس تنفي اتهامات  .09

لل فزز    لهززا بالتزز ”بّشززار األسزز “األناضززول: قالززت حركزز  حمززاس  ىّن اتهامززات الززرييس السززوري  -غزززة
 ”.ا أساس لها من الصح ” الش ن السوري

وقززال سززام  أبززو زهززري  المتحزز ث الرسززم  باسززم الحركزز   فزز  تصززرير لوكالزز  األناضززول  ىّن حركزز  
حمززاس الفصززيل الفكسززمين  الوحيزز  الزز ي غززا ر األراضزز  السززوري   كزز  ا تكززون مرفززا فزز  األحزز اث 

 ال ايرة هناك  حسب قوله.
لرييس السوري  ب ن حركز  حمزاس تز لكت فز  الشز ن الز الك  السزوري  ا ما تم ن كه عن ا“وأضاك: 

 ”.أساس له من الصح 
  مززن وجو هززا فزز  السززاح  السززوري   ”كحركزز  م اومزز “وأكزز  أبززو زهززري  أن حركتززه ت ززر ب نهززا اسززتفا ت 

 ”.ولكنها لم تت لل يوما ولن تت لل ف  أي ش ن  الك  ألي  ول  عربي “
األسزز   قزز  اتهززم حركزز  حمززاس  لززرل تصززريحات نشززرتها وسززايل ىعززرم  وكززان الززرييس السززوري بشززار

 سوري   ال ر اء  ب نها ت لكت ف  الش ن السوري ال الك   ىبان تواج ها هناك.
 17/11/1114، القدس العربي، لندن
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 من عودة العالقة بين حماس وطهران غاضبة"األخبار": السعودية  .21
ت عززال أزعززج الريززا  التزز  سززارعت ىلززى ىبزز اء الغضززب مززن غزززة  قّززت  حمززاس  أبززواب مهززران بصززو 

أوا:   م ت  يم اإلغراءات. ليس أحّب عكى قكب الحرك  من أن يفك المو  عن غزة  لكزن لز يها  ر ز  
 تيارات بوجهات ملتكف 

لززم يكززن مكززب حركزز   حمززاس   عكززى المسززتوا السياسزز  أو اإلعرمزز  العسززكري  مززن فضززاييات م ززل 
أن تن ل ككم  المتح ث باسم كتايب ال سام  أبو عبي ة  ن ر: مباشرا:  ىا ت كيز ا: عكزى  المنار  و العالم  

أن هنززاك شززييا: مهمززا: سززوك ي ززال. وفعززر:  فزز  احتفززال انمرقزز   حمززاس  قبززل يززومين  شززكر أبززو عبيزز ة 
لسززان ىيززران شززكرا: تفصززيكيا: بعزز ما سززرت حالزز  ىنكززار  أو تغافززل  عززن  ور مهززران فزز   عززم غزززة عكززى 

مزززن . شزززكر يبزز و أنزززه اسززتفّز كبزززرا  ول اللكززيج. السزززعو ي  اتصززكت صزززراح  ب يززا ات قيززا ات حمززاس
)فززز  اللزززارج( لتعّبزززر لهزززا عزززن الغضزززب مزززن هززز ا الت زززارب الززز ي تزززتهم ال يزززا ي محمزززو  الزهزززار  حمزززاس

 بالوقوك لكفه.
فززز   فزز  الكحرزززات األولزززى لزززم يتبكزززور رّ  واضزززر مززن  حمزززاس   لاصززز  أن العرقزززات بالريزززا  ليسزززت

أحسن أحوالها تبعزا: لوقزايق مصزر. عزا ت الممككز  وقز مت عبزر قنزوات أمنيز  عرضزا: مغريزا: مزن وجهز  
النرر الريا : فتر معبر رفر ورفق حصار غزة ف  م ابل اانكفزاء عزن التوجزه ىلزى ىيزران. أيضزا: لزم 

ّ ع  أنهزا يجر الر  عكى ه ا العزر  المعيزب فز  أصزكه وفز  واقزق أنزه يز ت  مزن  ولز  يفتزر  أنهزا تز
 تسعى ىلى رأب الص ا ف  المنم  . 

وجززرا ت زز يم ااعتزز ار الحمسززاوي عكززى قاعزز ة أنززه سززتجري  راسززته  ى  تززرا قيززا ات فزز   حمززاس  أن 
 المززغمن ا يكزز غ مززن جحززر مززرتين   وأن  السززعو ي  التزز  تماب ززت مواقفهززا مززق ىسززراييل مززوال الحززرب 

أسيك  ك يرة ُتمر  ف  األوسزام المعنيز  عزن  ور ال زاهرة عكى غزة  لن تكون ليارا: محمو ا:  عكما: ب ن 
 وعن م ا تورمها ف  العر  الم  م. 

المواقززق اإلسززراييكي  تكّ فززت اللبززر عكززى عجززل  ناقكزز  عززن وكالزز   الززرأي  الحكوميزز   التابعزز  لززز حماس   
 المززال التفاصززيل نفسززها  وتسززاءلت عززن  األمززور األلززرا  التزز  تحزز ث عنهززا أبززو عبيزز ة فضززر: عكززى 

والسر  النوع  . لكن  حماس  ليست عكى قكب رجل واحز   ى  كزان الرزاهر أن وقزوك النايزب األول 
لرييس المكتب السياس   ىسماعيل هني   والنايب ال ان  موسى أبزو مزرزو   بجانزب  العسزكر   يم زل 

 مواف   ضمني  عكى ما سي وله الرجل  لكن الح ي   غير  لك.
أن هنززاك  ر زز  مواقززك تبكززورت بعزز  سكسززك  كبيززرة مززن المناقشززات ال الكيزز   تشززر  مصززا ر فزز  الحركزز 

بشزز ن العززو ة ىلززى عرقزز  مميزززة مززق مهززران  عكززى اعتبززار أن لكلمززوة ككفتهززا  الكيززا: ولارجيززا:. اللززم 
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األول مق العو ة  بل يرا أنها ت لرت ك يرا:  واللم ال ان  يشابه األول لكنه مق التمّهل واابتعا  عن 
 نفعالي    فيما ي ك آلرون ض  ه ه العو ة... عكى األقل حتى تنته  األزم  السوري . اا

الرفززت أن وجهزز  النرززر األولززى يتبناهززا الزهززار ويزز عمها أبززو مززرزو   فزز  حززين الن ززاش لززم ينتززه فزز  
  عكمزززا: بززز ن لالززز  مشزززعل كزززان كمزززا هنيززز  وكمزززا اآللزززرون غيزززر ممزززانعين لزيزززارة الوفززز  األلزززراالززز واير 

لمهران. ومن  ون رهور أي مغشر عكى زيارة قريب  لمشعل ىلى مهران  فشن األلير  األليرا ي ال ي
أك  ف  حوار مق صحيف   الرسزال    التابعز  لزز حماس   أن العرقزات بالجمهوريز  اإلسزرمي  لزم تن مزق 

ضزها( أصر: حتى تعو . ولعل محاوات تهريب السر  عبر بحزر رفزر بعز  الحزرب األليزرة )ألفز  بع
  ال  مي اني  عكى أن المياه لم تكن راك ة ف  الجانب العسكري لصوصا:.

وبالح يث عن التكاليك  فف  ال الل سا ت حال  من  الفوضى   الل ال اعز ة الشزعبي  لزز حماس  فز  
استرجاا الم اربات الف هي  والسياسزي  لهز ا التحزول  وا سزيما أنزه يز ت  بعز ما شزّن ىعرميزون م ّربزون  

و منتمون  ىلى الحركز  هجومزا: عكزى ىيزران بعز  التغيزرات التز  أحز  ها الحو يزون فز  الزيمن  والز لول أ
عكى لم المعرك  ف  العرا   فضر: عن ترك  أربق سنوات من التحزري  فز  الشز ن السزوري. ولكمزرة 

لززرل األولززى ترهززر حالزز  اعتززرا  واسززع  ضزز   التنززاق   فزز  النتيجزز  النهاييزز  لكتعبيزز  التزز  جززرت 
الحززرب عكززى أن كززل مززا قززام بززه الفكسززمينيون صززنعوه ب نفسززهم  بزز ءا: مززن الصززواريخ وانتهززاء: بمززايرات 

 ااستمرا وأسكح  ال ناص .
أيضززا:  تغكزز  التجربزز  الفكسززميني   عكززى مزز ار  مززان  سززنوات ماضززي   أنززه ككمززا اقتربززت  حمززاس  مززن 

ب ىيرانزز   لكززن تعزيززز قزز رات الم اومزز  مهززران ابتعزز ت األولززى عززن  فززتر   ولززيس هزز ا بنززاء: عكززى مكزز
وتحفيزهززا عكززى مواصززك  عمكهززا يعنيززان بالضززرورة التصززا م مززق ليززارات السززكم  التزز  تتجززه اآلن ىلززى 
ىقزززرار مشزززروا  ولززز  يعنززز  فززز  مجمكزززه نززززا سزززر  الم اومززز   والززز لول فززز  ه نززز  مويكززز  األمززز  مزززق 

الفعل ال مري الز ي سزيكون أقزل حز ة مزن  ااحترل. أما ف  التكاليك اللارجي   فيب ى السغال عن ر ّ 
نريره السعو ي  لكن ىنكار مشعل أن المصالح  اللكيجي  ستغ ر ف  عرق  حماس بال وح  ستكشك 

 صحته األيام الم بك .
 17/11/1114األخبار، بيروت، 

 

 عميل راقب أسلحة القسام خالل العرض األخير تعتقلالمقاومة "المجد األمني":  .20
قالززت مصززا ر أمنيزز  فكسززميني  ىن الم اومزز  أل ززت ال ززب  عكززى عميززل كانززت مهمتززه : لززاع -المجزز  

متابعززز  األسزززكح  التززز  عرضزززتها كتايزززب ال سزززام لزززرل العزززر  العسزززكري فززز   كزززرا انمرقززز  حركززز  
 حماس.
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وأشزززارت المصززززا ر ىلزززى أن ااعترافززززات األوليزززز  لكعميزززل تشززززير ىلززززى أنزززه تززززم تككيفززززه مزززن قبززززل ضززززابم 
 .ىلفاغهاأين ست هب األسكح  الت  كشفت عنها كتايب ال سام وأين سيتم الملابرات بمتابع  

وتشير مصا ر أمن الم اوم  ىلى أن عيون رجال الم اوم  كانت ي ر  ف  الميز ان لزرل العزر  مزا 
 مكنهم من رص  ومتابع  الع ي  من الحاات المشبوه .

ي أل   ال زب  عكيزه تك زى اتصزاا: مزن  ىن العميل ال  وقال مص ر أمن  كبير لموقق  المج  األمن  :
حصززززاءضززززابم الملززززابرات الصززززهيون  ككفززززه بمتابعزززز  العززززر  العسززززكري  جميززززق األسززززكح  التزززز  تززززم  وا 

 عرضها  باإلضاف  لتسجيل عرمات فارق  ف  السيارات الت  حمكت الم اتكين .
لصزواريخ الكبيزرة ولفت ىلى أنه ككك أيضا: بمعرف  أين سينته  مماك العر  وأين سيتم ىلفاء تكزك ا

التززز  تزززم عرضزززها  باإلضزززاف  لمعرفززز  مكزززان ىلفزززاء مزززايرة أبابيزززل التززز  أمك تهزززا كتايزززب ال سزززام لزززرل 
 العر .

ويحززاول جهززاز الشززاباك الصزززهيون  معرفزز  أمززاكن تلزززين الصزززواريخ وملززازن السززر  لزز ا الم اومززز  
  كول.الفكسميني   لاص  بع  العجز الكبير ال ي من  به ف  معرك  العصك الم
 17/11/1114األمني، المجد 

 
 من نشطائها بالضفة 11حماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .22

األجهزززة األمنيزز  التابعزز  لكسززكم  الفكسززميني  فزز  الضززف  الغربيزز   فزز  بيززان لهززا  ىن قالززت حركزز  حمززاس
ا فكسزمينيا  فيمز 11المحتك   واصكت حمكز  ااعت زاات وااسزت عاءات بحز  أنصزارها  حيزث اعت كزت 

 آلرين. 1است عت 
 11/11/1114، فلسطين أون الين

 
 من سوريا نازحينالبلبنان و الفلسطينيين الالجئين معاناة  تخفيفونروا األ بحث مع ت حماس .23

اسززت بل مم ززل حركزز  حمززاس فزز  لبنززان عكزز  بركزز   وفزز ا: مززن وكالزز  غززوث وتشززغيل الرجيززين : بيززروت
 ف  لبنان والنازحين الفكسمينيين من سوريا. الفكسمينيين  أونروا   بحث معه أوضاا الرجيين

وبحززث بركزز  مززق الوفزز   ور األونززروا تجززاه الرجيززين الفكسززمينيين والنززازحين  فيمززا أكزز  الجانبززان عكززى 
أهمي  التعاون والتنسي  بزين الوكالز  والفصزايل الفكسزميني  لتلفيزك معانزاة الرجيزين فز  لبنزان والعمزل 

لحهم وتزز مين العززيش الكززريم لهززم ري مززا يتمكنززون مززن العززو ة ىلززى عكززى معالجزز  قضززاياهم وتح يزز  مصززا
  يارهم األصكي  ف  فكسمين.
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وضم الوف  مز راء المنزام  فز  لبنزان  وهزم: محمز  لالز  مز ير منم ز  بيزروت  ىبزراهيم اللميزب مز ير 
منم ززز  صزززي ا  فزززوزي كسزززاب مززز ير منم ززز  صزززور  أحمززز  مزززو  مززز ير منم ززز  الب زززاا  وحضزززر الك زززاء 

وق م الوف  التهني  لبرك  بمناسب  ال كرا    الحكيم عضو ال يا ة السياسي  لكحرك  ف  لبنان.مشهور عب
 السابع  والعشرين انمرق  حرك  حماس.

 11/11/1114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 جنوب لبنان في مخيم البص تهاانطالقذكرى حماس تحتفل ب .24
و لزك بحفزل اسزت بال أقامتزه فز  ملزيم  17تهزا الززاحتفكت حرك  حماس ف  لبنان بز كرا انمرق: صور

الززبع  حضززره مفتزز  صززور ومنم تهززا الشززيخ مزز رار الحبززال ومم ززل مفتزز  صززور وجبززل عامززل الشززيخ 
حسززن عبزز هللا الشززيخ بهجززت  هينزز  وريززيس  ايززرة أوقززاك صززور الشززيخ عصززام كسززاب وعضززو ال يززا ة 

ومم كزززز  األحزززززاب الكبنانيزززز   السياسززززي  لحركزززز  حمززززاس فزززز  لبنززززان جهززززا  مززززه وحشزززز  مززززن الفاعكيززززات
 والفكسميني .

وأل ززى الحبززال ككمزز  مالززب فيهززا الفكسززمينيين بملتكززك قززواهم وفصززايكهم بالوحزز ة ألن التفرقزز  والتشززر م 
سيضززيعان ح زززو  الشزززعب الفكسزززمين    اعيزززا: الشزززعوب العربيززز  واإلسزززرمي  لمززز  يززز  العزززون والمسزززاع ة 

 ال  س.الح  لمنق تهوي  لكشعب الفكسمين  ال ي ي اوم الع و بالكحم 
 ااحززترل. كمززاأن ليززار الم اومزز  هززو الوحيزز  الزز ي سززيحرر األر  مززن  ىلززىوأشززار مززه مززن جهتززه  

وتلكززل الحفززل ت زز يم مززه  را المسززج  األقصززى لكززل مززن المفتزز   تحزز ث صزز ر  او  باسززم حركزز  أمززل.
 .عب  هللاالحبال والمفت  

 17/11/1114، المستقبل، بيروت
 
 لفلسطينيين التوجه للجنائية الدولية "وقاحة"نتنياهو: نية ا .25

بنيامين نتنياهو أن تكوير السكم  الفكسميني   اإلسراييك  األيام : اعتبر رييس الوزراء  -ال  س 
 ف  محكم  الجنايات ال ولي   وقاح  . اإلسراييك بم اضاة الجيش 

مساء أمس بحضور جنو  وح ة  وقال نتنياهو ف  حفل ىي ا  الشمع  األولى لعي  األنوار ال ي أقيم
:  أنتم تحموننا ونحن سنحميكم  ألن اإلسراييك الكرب ووح ة مكافح  اإلرهاب التابعتين لكجيش 

يا لها  –السكم  الفكسميني  تنوي ال هاب ىلى المحكم  ال ولي  من أجل اتهامنا بارتكاب جرايم حرب 
ل تك  السفك  ستُ  م عكى اتهام جيش ال فاا من وقاح . السكم  الفكسميني  الت  تم   اإلرهابيين ا

 اإلسراييك   وهو أك ر جيوش العالم ألرقي   بارتكاب جرايم حرب .
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وأضاك:  لن نسمر لكسكم  الفكسميني  بال يام ب لك وه  لن تنجر ف   لك. أنتم ستواصكون حمايتنا 
 ونحن سنواصل حمايتكم .

 17/11/1114، األيام، رام هللا
 
 د على الخطوات األحادية الفلسطينية بخطوات كبيرةليبرمان: سنر  .26

وزير اللارجي  اإلسراييك  أفيغ ور ليبرمان ح ر من أن  أن، 17/11/1114، األيام، رام هللا كرت 
ىسراييل ستر  عكى اللموات الفكسميني  ف  مجكس األمن ال ول  بلموات كبيرة ف  المي ان والساح  

 ال ولي .
صل  األيام :  ىسراييل سوك تر  عكى اإلجراءات أحا ي  الجانب من قبل وقال ليبرمان ف  بيان و 

 الفكسمينيين بلموات كبيرة سواء ف  المي ان وعكى الساح  ال ولي  .
نهاء ااحترل لرل  واعتبر ليبرمان  ىن مشروا ال رار الفكسمين  ال اع  لرعتراك ب ول  فكسميني  وا 

متوقق أن يعر  لكتصويت غ ا ف  مجكس األمن ال ول   ليس م ة ا تزي  عكى سنتين  وال ي من ال
 هو ف م اللموة المعا ي  إلسراييل الت  سيتم التصويت عكيها من قبل الفكسمينيين ومغي يهم .

وقال: البرلمان األوروب  سوك يصوت أيضا غ ا )اليوم( عكى اقترا  ااعتراك ب ول  فكسميني   
 ل ف  لوكسمبورغ ستناقش غ ا )اليوم( ىزال  حماس من قايم  وباإلضاف  ىلى  لك  فشن محكم  الع

اإلرهاب المعتم ة ف  ااتحا  األوروب  ومغتمر ال ول الموقع  عكى اتفاقي  جنيك الرابع  سوك يع   
غ ا )اليوم( ف  جنيك وه  لموة فكسميني  ألرا ته ك ىلى تشويه سمع  ىسراييل وت  يمها عكى 

 اإلنسان . أنها معت ي  وملالف  لح و 
وأضاك:  ه ه الجهو   عن ما ترتبم بجهو  ألرا مما ك  نف ت بالفعل أو ه  عكى وشك أن تنف   
تم ل حمك  ملمم  ومنرم  ته ك ىلى فر  حال  األمر الواقق عكى ىسراييل  ىنه هجوم سياس  

 يجب أن نتعامل معه بمري    كي  وحازم  .
  عكى اإلمرءات الفكسميني . أي محاول  من جانب وتابق ليبرمان:  ىن  ول  ىسراييل لن تواف

الفكسمينيين استل ام الكيانات ال ولي  لفر  الحل المنشو  عكى ىسراييل سيكون من ش نها ف م 
 ت هور الوضق ف  المنم    وم  ر لها الفشل .

الشلع  أن ال ول األوروبي  الت  تتعاون مق الفكسمينيين ف  ه ه المبا رات ه  م ل  ىلى وأشار
  أح اال ي يجكب عو  كبريت مشتعر ىلى شلع يحمل برميل بارو  ف  ي ه. ه ه البك ان ا تساع  

وببسام  تعمل من اجل المصالر السياسي  وااجتماعي  ال الكي  اللاص  بها  غير آبه  بالنتايج هنا 
 ف  الشر  األوسم .
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المب ول  احتواء ه ه اللموات  فانه يجب  وقال ليبرمان:  ومق  لك  باإلضاف  ىلى م اومتنا والجهو 
عكينا أيضا ان نبا ر  ا يمكننا أن ن ك مكتوف  األي ي وان نكتف  بالح يث عن معارضتنا لفريا. 
غياب المبا رة اإلسراييكي  ي هور موقفنا ف  الساح  ال ولي   ويضر عرقاتنا مق أص قاينا ف  الغرب 

 ألشياء الت  ه   ات أهمي  بالنسب  لنا .ويمنعنا من ال فاا عن موقفنا بش ن ا
ليبرمان  لم يحتمل موقك   أن نرير مجك   عن 17/11/1114، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

رييس وزرايه بنيامين نتنياهو  فاتهمه بشلحا  ضرر بالعرقات مق الحكيف  الكبرا الوايات المتح ة 
 ومق أص قاء ىسراييل ف  أوروبا.

ا يواف  عكى المبا رة األوروبي  لتمرير قرار ف  مجكس األمن وا ي بل  -تنياهو م ل ن –وقال ىنه 
المبا رة الفكسميني  ااستفزازي  بالتوجه ىلى المجكس نفسه  ولكنه يعت   أن امتناا نتنياهو عن مر  

رمان مبا رة ىسراييكي  لتسوي  الصراا ه  الت  ت فق العالم ىلى البحث عن مبا رات ألرا. وعا  ليب
 لمر  مبا رته لكتسوي  اإلقكيمي .

لزام عكينا ال يام بمبا رة ىسراييكي  ومر  م تر  ىسراييك . وأنا مرحت الم تر  ال ي  وقال ليبرمان: ىنه 
أعت   أنه ينبغ   فعه  وهو تسوي  ىقكيمي  لتنريم عرقاتنا مق ال ول العربي   مق الفكسمينيين ومق 

ه سيوصل ىلى تسوي  مست رة مق العالم العرب  والفكسمينيين ويعزز من عرب ىسراييل  وال ي أعت   أن
 ف  ىشارة ىلى لم  تبا ل األراض  والسكان.  كون ىسراييل  ول  يهو ي 

 
  لون: الجيش اإلسرائيلي قد يضطر لمهاجمة غزة مجددا  عي .27

يضمر لكعمل  قال وزير ال فاا اإلسراييك  موش  يعكون  ىن جيش بر ه  ق األناضول:  – السبيل
 مج  ا: وبكامل قوته ف  غزة .

ون كت ى اع  الجيش اإلسراييك   اليوم األربعاء  عن يعكون قوله لرل ل اء مق ع   من الجنو   ىن 
 عكى الجيش الب اء عكى أهب  ااستع ا  احتماات مهاجم  قماا غزة بكل قوة.

 قماا غزة عن ك ب.وأضاك يعكون  حسب اإل اع   ىن ىسراييل تتابق ما يجري ف  
 17/11/1114، السبيل، عم ان

 
 ن الواليات المتحدة ستستخدم الفيتو إف األمنمجلس لالفلسطينيون على التوجه  أصر إذا ليفني: .28

 ىلىالفكسمينيون عكى التوجه  أصر ى ارييس  حزب الحرك  تسيب  ليفن  عن اعت ا ها بانه  أعربت
 مشروا ال رار الفكسمين .  إلحبامم الفيتو فان الوايات المتح ة ستستل  األمنمجكس 
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رييس السكم  الفكسميني  محمو  عباس  ىلىبع  رهر اليوم وجهت ليفن  انت ا ا  ى اع وف  ح يث 
 المجتمق ال ول . ىلى  والتوجه ب ا من  لك األمريك ف الت انه ألم  عن ما قرر ع م قبول ااقترا  

تسوي  لكنزاا  أيان  ىسراييل ول  مست ك  فعكيهم التفاو  مق الفكسمينيون قيام  أرا  ى اوأك ت انه 
 مصالر المرفين. أساستكون مبني  عكى  أنيجب 

  11/11/1114اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
  
 حزب هللا كوخافي: ال ندري متى تنشب الحرب ضد   .29

ف  مستوا ال ك  واللشي  من من  ون تغيير  اإلسراييك تبّ لت قيا ة المنم   الشمالي  ف  الجيش 
حزب هللا. قاي  المنم   المعّين ح ي ا:  افيك كولاف   اآلت  من رياس  ااستلبارات العسكري   يتوقق 

 حربا: مق الحزب  لكنه ا ي ري متى  وكيك ستنشب.
ان   معاريك   أبكغ كولاف  صحيف   مص ر رفيق ج ا: ف  قيا ة المنم   الشمالي  وتحت عنوان 

 أليعكى استع ا   اإلسراييك المواجه   والجيش  ىلىعرك  مق حزب هللا آتي   ونحن ف  المري  الم 
عمكي  عسكري  كبيرة يلر  فيها حزب  ىلى ىشارة  ف   مباغت  من الحزب  وما يمكن ان ي ت  بع ها

 الفكسميني  المحتك . األراض هللا الح و  ف  اتجاه 
أ  لك  لكن يمكن أن ينّف  )حزب هللا( عمكي  كبيرة ومفاجي  ا أح  يعرك متى وكيك سيب  وأوضر: 

ليها الجانب السوري من الجبه   ىتب أ الحرب بع ها... والمواجه  عكى الجبه  الشمالي   ق  تجر 
ق  ا يرغب ف  لو  مواجه  ض نا )ف  ه ه المرحك (  بل  األس برغم أن الرييس السوري بشار 

 لحرب ف  سوريا.بسبب ا  وربما ا يستميق  لك
 17/11/1114، األخبار، بيروت

 
 " 3تعترف بفشل تجربة صاروخ "حيتس "إسرائيل" .31

  اعترا  3اعترك مسغول ىسراييك  بفشل التجرب  الت  أجريت عكى منروم   حيتس : 43عرب 
الصواريخ مويك  الم ا  و لك بع  شهور من التكتم عكى الموضوا  وبع  النشر عن فشل التجرب  

الرروك لم تنضج  لارج اضمرت ىسراييل لرعتراك وعكل مسغول ىسراييك  الفشل ب ن ف  ال
وق  أجريت التجرب  ف  شهر أيكول )سبتمبر( الماض  بحضور وف  أمريك  رسم   لكن  . لإلمر 

صارو  ااعترا  لم ينمك   وحاولت وزارة األمن اإلسراييكي  اإليحاء ب ن التجرب  نجحت  غير أنها 
 يوم لرعتراك ب ن التجرب  فشكت وسببت ىرباكا.تضمر ال

 17/11/1114، 48عرب 
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 تعتقل عشرة من عناصر مجموعة متطرفة معادية للعرب يةسرائيلالشرطة اإل .30

نف ت حمك  م اهمات ض   ىنهاأ ك ب: أعكنت الشرم  اإلسراييكي  صبا  أمس  -ال  س المحتك  
معا ي لكتعايش مق العرب اعت كت لرلها زعيمه العنصري من اليمين المتمرك ال  اهافا تنريم 

 وتسع  من عناصره.
عكى ى ر تح ي  سري.. تم اعت ال عشرة مشتبه بهم من عناصر تنريم  وأفا ت الشرم  ف  بيان أنه 

 . اهافا استجوابهم ع ب أعمال تحري  و عوات ىلى أعمال عنك وترهيب عنصري
ق  أعكن اعت ال  ر   ناشمين من التنريم أضرموا   اباكالش وكان جهاز األمن ال الك  اإلسراييك  

النار ف  م رس  ملتكم  عربي  عبري  ف  ال  س وكتبوا شعارات معا ي  لكعرب ف  أوالر تشرين 
 ال ان /نوفمبر الماض .

 17/11/1114، القدس العربي، لندن
 
 مات الفالشاحاخا الحاخامية اليهودية تمارس تمييزا  عنصريا  ضد  يديعوت أحرونوت:  .32

  ن ر: عن حالامات فرشا ى يوبيين  أن الحالامي  اليهو ي   ي يعوت أحرونوت  كرت صحيف  
 تمارس بح هم تمييزا: عنصريا: قياسا: بغيرهم من الحالامات اليهو   بسبب لون بشرتهم السمراء.

  ى يوبيا قبل ون كت الصحيف  عن الحالام اإل يوب   ويبشيت يرو  تحّسره عكى ما كان عكيه ف
كنت هناك حالاما: مهما: محافرا: عكى ت الي ي وم وس  اليهو ي  رغم كل  مجييه ىلى ىسراييل  وقال 

الضغوم الممارس  ض نا ف   لك البك   وأنا من أقنق اليهو  بالعو ة ىلى ىسراييل. أما اليوم  فها هم 
 . ءف  الحالامي  يمارسون ااضمها  ض نا بسبب لون بشرتنا السمرا

ف  الحالامي  ا يكّنون لنا ااحترام وا ي  مون لنا الح و   بل ويصعب عكيهم  وأضاك يرو أنهم 
ه ا    مشيرا: ىلى أن  ااعتراك بنا كيهو   فكيك ب ن يعترفوا بنا كحالامات مق صرحيات  يني ؟

 . التصرك بح نا يبنى ف م عكى العنصري 
 17/11/1114، األخبار، بيروت

 
 عن أمالك اليهود فيهاقيمتها مئة مليار دوالر ل" تطالب الدول العربية بدفع تعويضات "إسرائي .33

ف  محاول  بايس  وواضح  ويايس  لك ضاء عكى حّ  عو ة الرجيين  زهير أن راوس: - الناصرة
  تستع  ىسراييل  لكسيمرة 1643الفكسمينيين  ال ين شر تهم العصابات الصهيونّي  ف  النكب  عام 
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أمرك اليهو  العرب ال ين أجبرتهم الحرك  الصهيوني  بمري   أْو ب لرا عكى ترك أومانهم عكى 
 واستجربهم لكعيش ف  فكسمين.

وبحسب صحيف  )ي يعوت أحرونوت( العبرّي   فشّن الحكوم  اإلسراييكّي   برياس  بنيامين نتنياهو  
وا ال ول العربي  واإلسرمي  أسست  ايرة ج ي ة ه فها البحث عن أمرك اليهو  ال ين غا ر 

واستعا تها  ومن بين ه ه األمرك أرا  وع ارات وآبار نفم  عكى حّ  قول الصحيف . وتابعت قايك : 
ىّن ع   اليهو  ال ين غا روا ال ول العربّي  يبكغ مكيونا: وهم مصنفون عكى أنهم اجيون ف  وا أمركهم 

 الت  ت  ر بعشرات المكيارات من ال وارات.
عروة عكى  لك  لفتت الصحيف   ن ر: عن مصا ر سياسّي  ف  تل أبيب  ىلى أّن اللموة ال ا م  
له ه ال ايرة تتم ل ف  استع ا  ه ه ال واير لت  يم  عاوا قضايي  استعا ة األمرك ف  ال ول العربي   

أمركهم ف  أع اب المحرق  تمام:ا كما هو الحال بالنسب  لكيهو  األوروبيين ال ين استعا وا الك ير من 
 ىّبان الحرب العالمّي  ال اني .

وبحسب اإلحصاييات اإلسراييكّي  فشّن ع   اليهو  العراقيين قبل ىجبارهم عكى ترك بر  الراف ين وصل 
مكيارات  وار. كما تغّك   10ألك  فيما تُ ّ ر ال ول  العبرّي  أمركهم ب ّنها تصل ىلى  130ىلى 

 130ها عكى أّن ربق اليهو  العرب ال ين هاجروا ىلى فكسمين هم من المغرب واإلحصاييات عين
ألف:ا من  10ألف:ا من اليمن و 11آاك من تونس و 103ألك من ىيران و 110ألك من العرا  و

آاك من لبنان. وتابعت الصحيف  قايك : ىّن ال ايرة الج ي ة ستمكب من اليهو  العرب  1سوري  و
كون فيها أمركهم  وست وم بجمق األ ل  عكى تمككهم لتكك األمرك وبع   لك تب أ تعبي  نما ج ُيفصّ 

عمكيات الضغم عكى ال ول العربّي  المعني  ل فق التعويضات المناسب   كما ستّتم الممالب  بالتعوي  
عن سحب موامن  هغاء اليهو  وسكب حريتهم ومنعهم من ال راس  وح و  الت اع  وت نيس قبورهم 

صكهم من أعمالهم  عكى أن يتبق  لك الكجوء ىلى المحاكم استعا ة األمرك بصورة غير مباشرة وف
 وعبر مرك  الث  كما قالت المصا ر عينها لكصحيف  العبرّي .

ج ير بال كر أّن الكنيست اإلسراييكّ  كان ق  صا   عكى قانون تعوي  يهو  ال ول العربي  نهايي:ا  
هو ي  تحت اسم المنرم  العالمي  لكيهو  العرب  الت  ب أت عكى الفور وسب   لك تشكيل منرم  ي

عمكي  تسجيل اليهو  العرب  حيث قالت الت ارير اإلعرمّي  اإلسراييكّي  ىّن الممكوب من ال ول 
 مكيار  وار لهغاء اليهو .  100العربّي   فق 

لمنرم  العالمي  لكيهو  العرب وكانت العاصم  الفرنسّي   باريس  ق  شه ت ل اء: شاركت فيه ا
ومغسس  الع ال  ليهو  ال ول العربي   ىضاف  ىلى مم كين عن اليهو  العرب من تسق  ول لوضق 

 التصورات الرزم  لما يجب ال يام به ف  ه ا المجال.
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وف  السيا   اته  كانت صحيف  )هارتس(  كشفت عن مضمون و ي   رسمي  ىسراييكّي  تتضمن 
ّ  ال ي ُيفتر  بتل أبيب أْن تعرضه ف  قضي  )الرجيين اليهو (  لرل مفاوضات الموقك الرسم

التسوي  مق الفكسمينيين. وأشارت الصحيف  ىلى أّن الو ي   ه  حصيك  قرار سياسّ  ىسراييكّ  مص ره 
رييس الوزراء  نتنياهو  وينع عكى لزوم أْن تكون مشكك  الرجيين اليهو  من ال ول العربي  من 

 ن فصاع :ا قضي  أساسي  ف  المفاوضات حول الحل ال ايم مق الفكسمينيين.اآل
ومن  ون حّل ه ه ال ضي   فشّن ال رار اإلسراييكّ  هو ع م المواف   عكى ىعرن ىنهاء الصراا  كما 
جاء ف  الو ي    الت  قام بشع ا ها مجكس األمن ال ومّ  اإلسراييكّ  قبل أك ر من عام  ب مر من 

لوزراء نتنياهو. وتتضمن توصيات بش ن كيفي  تعامل ىسراييل مق قضي  )الرجيين اليهو (  رييس ا
وف  م  م  ه ه التوصيات ى راج التعويضات لكيهو  ال ين هاجروا من ال ول العربي  ىلى ىسراييل  

حول كبنٍ  عكى ماول  المفاوضات مق الفكسمينيين  بل وجعل ه ا البن  جزء: ا يتجزأ من التفاو  
قضي  الرجيين الفكسمينيين. ك لك أوصت الو ي   ب ّا تكتف  ىسراييل بالممالب  بتعويضات شلصي  
لرجيين اليهو  من أصل عرب   بْل أْن ُتمالب بتعوي  ل ول  ىسراييل  الت  أنف ت موار  ف  سبيل 

 استيعابهم لرل اللمسينيات والستينيات من ال رن الماض . 
ّن قيم  الممتككات الت  لسرها الرجيون الفكسمينيون ف  تكك الفترة تصل ىلى ما وبحسب الو ي    فش

 مكيار  وار. 3.6مكيون  وار  وهو مبكغ ت  ر قيمته الحالي  بنحو  410ُي ارب 
مكيارات  وار  وف ا:  9مكيون  وار  أْي نحو  700أّما )الرجيون اليهو (  ف   لسروا ما قيمته 

ا ىّن وزارة اللارجي  اإلسراييكّي  أوعزت لمم كياتها ف  اللارج لك يم  الراهن .  وقالت الصحيف  أيض:
بش ارة ه ا الموضوا ف  أنشمتها السياسي  وتشجيق الجاليات اليهو ي  المحكي  عكى اانشغال بها 

ا  افت : ىلى أّن الحمك  الج ي ة تتعار  والرواي  اإلسراييكّي  الرسمي  عكى م ار عشرات السنين   أيض:
 ال ايك  ىّن يهو  ال ول العربي  هاجروا ىلى ىسراييل مواعي  ل وافق ىي يولوجّي  صهيونّي .

ُيشار ىلى أّنه ضمن حمك  )أنا اجئ( الت  أمك تها وزارة اللارجي  اإلسراييكّي  عكى صفحات 
ين اليهو  التواصل ااجتماع  )فيسبوك( وموقق )يوتيوب(  ف   تّم بث أشرم  مصورة عن الرجي

ومعاناتهم ف  بر هم األصكي . ج ير بال كر أّن ه ا الشرم اإلسراييكّ  الج ي  يضاك ىلى الشرم 
 ال ي كان نتنياهو ق  وضعه وال اض  باعتراك الفكسمينيين ب ّن ىسراييل ه   ول  الشعب اليهو ّي.

 11/11/1114، رأي اليوم، لندن
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 على أنقاض مقبرة مأمن هللا في القدس "حف التسامحمت"أعمال حثيثة لبناء مؤسسة األقصى:  .34

أنها رص ت بالصور  19/1/1014ف  ت رير صحف  عممته ال ر اء  والت مغسس  األقصى
رغم تسييج الموقق بسيا  ح ي ي عاٍل ونصب  –الفوتوغرافي  ومن لرل زيارات مي اني  متكررة 

بناء قوي  ونصب آليات عمرق  و لول  ف  األيام والفترة األليرة حرك  -آات تصوير ومراقب 
ولروج شاحنات  وتواصل صب كميات هايك  من البامون ف  الموقق المسّيج ف  م برة م من هللا 

  كما ورص ت المغسس  ارتفاا ج ران وأعم ة أسمنتي  عمرق  عكى ما ”حيث ُيبنى متحك التسامر
أن ه ا العمل ىنما يغ ي الى مواصك  يب و انها جزء من بناء المتحك الم كور  وأك ت المغسس  

لفاء آاك جماجم ورفات لألموات وممس وت مير ممنهج لم برة م من هللا  ااحترل نبش وسح  وا 
ه  الجريم  يمكن اعتبارها جريم  العصر األكبر بح  م برة ىسرمي  تاريلي   عكما: أن بناء ه ا 

  من الوايات المتح ة مركزا: لها ومنها ت وم المشروا الت ميري التهوي ي هو بتمويل من منرم  تتل
وتنمك  جميق التبرعات لبناء ه ا المشروا كما أن نتنياهوبصفته رييس الحكوم  ااسراييكي  بارك 

 وشجق ب وة الب ء بل وتعجيل استكمال ه ا البناء.
11/11/1114مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 تشريعيةالنتخابات باال تتفوق على فتح سحماس و  ي األعلى..ه هنيةو شعبية حماس استطالع:  .35

 قام المركز الفكسمين  لكبحوث السياسي  والمسحي  بالتعاون مق مغسس  كونرا  أ يناور ف  رام هللا
 9-3بشجراء ىستمرا لكرأي العام الفكسمين  ف  الضف  الغربي  وقماا غزة و لك ف  الفترة ما بين  

تم ىجراء الم ابرت وجها: لوجه مق عين  عشوايي  من األشلاع  .1014كانون اول ) يسمبر( 
 .%3موقعا: سكانيا: وكانت نسب  اللم   117شلصا: و لك ف   1170البالغين بكغ ع  ها 

تشير نتايج ه ا ااستمرا ال ي تم ىجراغه بع  مرور حوال  أربع  أشهر عكى حرب غزة ىلى أن 
ى الرأي العام بشكل واضر. رغم تحسن نسب  ف  شعبي  فتر نتايج ه ه الحرب ا تزال تغ ر عك

وعباس تب ى شعبي  حماس واسماعيل هني  ه  األعكى حيث أن حماس قا رة عكى الفوز ف  
انتلابات رياسي  ج ي ة لو جرت اليوم. ك لك تتفو  حماس عكى فتر ف  انتلابات تشريعي  لو جرت 

ت ا  ب ن حماس ق  لرجت من الحرب منتصرة ا تزال اليوم. كما تشير النتايج ىلى أن نسب  ااع
عالي  ج ا:. كما أن الغالبي  العرمى ا تزال تغي  ىمر  الصواريخ من قماا غزة عكى ىسراييل ى ا لم 

 يتم ىنهاء الحصار عكى ال ماا. 
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  ه ا كما تشير النتايج أيضا: ىلى أن نسب  ت يي  العو ة انتفاض  مسكح  تب ى عالي   بل از ا ت ف
ااستمرا م ارن  بالوضق قبل  ر   أشهر  و لك عكى ضوء التوتر الش ي  ال ي يسو  ال  س 
والحرم الشريك. تشير النتايج بشكل لاع ىلى أن الجمهور الفكسمين  يعت   األسوء بالنسب  لنوايا 

  تح ي  ىسراييل تجاه الوضق الراهن ف  تكك المنم   ويلشى نصك الجمهور أن ىسراييل ستنجر ف
 أه افها. ربما له ا السبب تغي  الغالبي  العرمى أعمال المعن وال هس الت  ت ق ف  ال  س وحولها.

يستمر التراجق ف  نسب  التفاغل بنجا  المصالح  بين فتر وحماس  ويستمر تراجق نسب  الرضا عن 
مهور معارض  أ اء حكوم  الوفا  ونسب  الرضا عن أ اء الرييس محمو  عباس. يرهر  ك ا الج

ش ي ة لكلموة الت  قامت بها الحكوم  ض  ن اب  الوريف  العمومي  ورييسها رغم أن معرم الجمهور 
 ف  الضف  ا ي   به ه الن اب .

أليرا:  س لنا ف  ه ا ااستمرا عن رأي الجمهور ف  ال ول  اإلسرمي  ف  العرا  والشام ) اعش( 
 ل اإلسرم الصحير. لكن نسب  ااعت ا  أن  اعش تم ل حيث ت ول الغالبي  العرمى أنها ا تم

اإلسرم الصحير تزي  ضعفين ف  قماا غزه عن تكك النسب  ف  الضف  الغربي . تشير النتايج أيضا: 
 ىلى أن غالبي  الجمهور ف  الضف  وغزة تغي  الحرب الراهن  ض   اعش.

  
 األقصى والحرم الشريف:

( تعت   أن الحرم الشريك ف  لمر ش ي  من نوايا %39فكسمين  )الغالبي  العرمى من الجمهور ال
أن ىسراييل تلمم لت مير المسج ين األقصى وقب  الصلرة  %19ىسراييل: حيث ت ول نسب  من 

أنها تلمم اقتسام الحرم مق المسكمين  %11وبناء كنيس يهو ي مكانهما  فيما ت ول نسب  من 
أن ىسراييل تري   %6انب المسج  األقصى  وت ول نسب  من بحيث يكون لكيهو  كنيس لكصرة ىلى ج

ف م تعت   أن  %9تغيير الوضق الراهن بالسما  لكيهو  ف  الصرة ف  الحرم. نسب  ا تتجاوز 
 ىسراييل تري  الحفار عكى الوضق الراهن ب ون تغيير.

 
 االنتخابات التشريعية:

 نان ف م هما محمو  عباس واسماعيل هني   لو جرت انتلابات رياسي  ج ي ة اليوم وترشر فيها ا
)م ارن   %41قبل  ر   أشهر( ويحصل عباس عكى  %11)م ارن  مق  %13يحصل هني  عكى 

. أما ف  %14وهني  عكى  %44قبل  ر   أشهر(. ف  قماا غزه يحصل عباس عكى  %33مق 
 .%13ف م وهني  عكى  %41الضف  فيحصل عباس عكى 
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قبل  ر   أشهر( وكانت  %36)م ارن  مق  %31رييس عباس تهبم ىلى نسب  الرضا عن أ اء ال
 قبل الحرب عكى غزه. %10نسب  الرضا عن عباس ق  بكغت 

وهني  عكى  %11لو كانت المنافس  بين مروان البرغو   واسماعيل هني  يحصل البرغو   عكى 
الحرب عكى غزه . قبل %49ف م وهني  عكى  %43. قبل  ر   أشهر حصل البرغو   عكى 43%

 .%33وهني  عكى  %13حصل البرغو   عكى 
أما لو كانت المنافس  بين الرييس عباس ومروان البرغو   واسماعيل هني   فشن عباس يحصل عكى 

 .%40وهني  عكى  %33والبرغو   عكى  14%
حصل سيشاركون فيها وت %70لو جرت انتلابات برلماني  ج ي ة بمشارك  كاف  ال وا السياسي  فشن 

 %34( وفتر عكى %39قايم  التغيير واإلصر  التابع  لحرك  حماس عكى النسب  األكبر )
أنها لم ت رر بع  لمن  %10وت ول نسب  من  %11وتحصل كاف  ال وايم األلرا مجتمع  عكى 

 . %39ولفتر  %36سيصوت. قبل  ر   أشهر بكغت نسب  التصويت لحماس 
 

 أوضاع الضفة والقطاع:
ف  ه ا ااستمرا ونسب  الت ييم اإليجاب   %10ييم اإليجاب  ألوضاا ال ماا تبكغ نسب  الت 

 .%13ألوضاا الضف  الغربي  تبكغ 
قبل  ر   أشهر ىلى  %31نسب  اإلحساس باألمن والسرم  الشلصي  ترتفق ف  قماا غزة من 

نسب  اإلحساس  قبل الحرب عكى غزه. %94ف  ه ا ااستمرا. كانت ه ه النسب  ق  بكغت  49%
ف  ه ا ااستمرا وكانت  %33قبل  ر   أشهر ىلى  %47باألمن ف  الضف  الغربي  تهبم من 

 قبل الحرب. %11ه ه النسب  ق  بكغت 
 .%13وبين سكان الضف   %43نسب  الرغب  ف  الهجرة بين سكان قماا غزه تبكغ 

ف   %13بل  ر   أشهر ىلى ق %14نسب  مشاه ة قناة األقصى التابع  لحرك  حماس تهبم من 
ىلى  %10  وقناة فكسمين من %19ىلى  %14ه ا ااستمرا. نسب  مشاه ة الجزيرة ترتفق من 

 لرل نفس الفترة. %3ىلى  %7والعربي  من  %13ىلى  %11مكس من -  وقناة معا: 11%
قبل  ر    %73م ارن  بز  %31نسب  ااعت ا  بوجو  فسا  ف  مغسسات السكم  الفكسميني  تبكغ 

ونسب  ااعت ا  بوجو  حري   %11نسب  ااعت ا  بوجو  حري  صحاف  ف  الضف  تبكغ  أشهر.
 .%10صحاف  ف  قماا غزه تبكغ 
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من كاف  فكسميني  الضف  وال ماا تعت   أن الناس يستميعون اليوم انت ا  السكم   %30نسب  من 
( أن الناس ف  قماا غزة يستميعون %34  ب ون لوك فيما ت ول نسب  أكبر )ف  الضف  الغربي

 انت ا  السكم  ب ون لوك.
ف م أن ن اب  المورفين العموميين ف  الضف  تعمل أوا  %33ف  الضف  الغربي   ت ول نسب  من 

و أنها تعمل لل م  أغرا  سياسي  أ %11من أجل ل م  مصكح  المورفين فيما ت ول نسب  من 
من سكان الضف  يعت  ون أن اعت ال رييس ن اب  المورفين العامكين  %91حزبيه ف م. مق  لك  فشن 

 %19ف  الوريف  العمومي   بسام زكارنه  ونايبه غير م بول أو غير شرع  فيما ت ول نسبه من 
 ف م أن ااعت ال م بول أو شرع .
عموميين ف  ال ماا تعمل أوا: من أجل أن ن اب  المورفين ال %46ف  قماا غزة  ت ول نسب  من 

أنها تعمل لل م  أغرا  سياسي  أو حزبيه  %47ل م  مصكح  المورفين فيما ت ول نسب  من 
 من سكان ال ماا ت ول أن اعت ال زكارنه ونايبه غير م بول أو غير شرع . %70ف م. نسب  من 

 يهم قروضا: من البنوك  ف  ال ماا( ي ولون أن ل %13ف  الضف  و %11من الجمهور ) 13%
ي ولون أنهم ي ومون اآلن بتس ي  ه ه ال رو . تغم  ال رو   %33ومن بين أصحاب ال رو  

بناء أو شراء المنازل بال رج  األولى يتبعها مشاريق است ماري   م شراء سيارات  م زواج. نصك 
 الجمهور را  عن تسهيرت البنوك والنصك األلر غير راض . 

 
 دور حكومة الوفاق بعد الحرب:المصالحة و 

ف  ه ا ااستمرا.  %40قبل  ر   أشهر ىلى  %13هبوم ف  نسب  التفاغل بنجا  المصالح  من 
 لرل نفس الفترة. %13ىلى  %43نسب  التشاغم بنجا  المصالح  ترتفق من 

ف  ه ا  %19قبل  ر   أشهر ىلى  %39نسب  الرضا عن أ اء حكوم  الوفا  تهبم من 
لرل نفس الفترة. من الج ير بال كر أن  %97ىلى  %14تمرا. نسب  ع م الرضا ترتفق من ااس

 قبل ست  أشهر  أي بع  تشكيكها ب كيل. %91نسب  ال    بحكوم  الوفا  كانت ق  بكغت 
 %19) %39ف  قماا غزة( تري  سيمرة حكوم  الوفا  عكى معبر رفر و %91) %46نسب  من 

 اءها بي  حماس. ينمب  ه ا األمر أيضا: عكى المعابر مق ىسراييل حيث ف  قماا غزة( يري ون ب
 ف  قماا غزة( وضعها تحت سيمرة حكوم  الوفا . %13) %10تري  نسب  من 

 %31تري  أن تكون المسغولي  عن ىعا ة ىعمار قماا غزة بي  حكوم  الوفا  م ابل  %49نسب  من 
 يري ونها تحت سيمرة حماس.
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ف  ه ا  %39قبل  ر   أشهر ىلى  %43نفي  اتفا  المصالح  تتراجق من نسب  الرضا عن ت
 ااستمرا.
ترف   لك.  %41ت ول أن حماس ق  أقامت حكوم  رل ف  قماا غزة ونسب  من  %44نسب  من 

فيما  %11لكن نسب  ااعت ا  ب ن حماس ه  المسغول  عن سوء أ اء حكوم  المصالح  ا يتجاوز 
ن السكم  الفكسميني  والرييس عباس هما المسغوان عن  لك وت ول نسب  من أ %31ت ول نسب  من 

 أن رييس حكوم  المصالح  هو المسغول عن سوء أ ايها. 11%
تعت   أن ه ه السكم  عبء عكى  %11ف  رل ع م الرضا عن أ اء السكم  الفكسميني  نسب  من 

قبل ست  أشهر وف  رل تشكيل ف م أنها ىنجاز له.  %40الشعب الفكسمين  وت ول نسب  من 
أنها عبء عكى  %41أن السكم  ىنجاز وقالت نسب  من  %10حكوم  المصالح  قالت نسب  من 

 الشعب الفكسمين .
( تحمل مجموعات متمرف  ليست من فتر أو حماس المسغولي  عن التفجيرات %40النسب  األكبر )

سيارات ألعضاء من فتر. لكن نسب  الت  وقعت ف  قماا غزه الشهر الماض  واسته فت منازل و 
ت ول أن فتر أو أمراك من  الكها ه  المسغول  عن التفجيرات وت ول نسب  مشابهه  %13من 

أمراك ألرا  %10( أن حماس أو أمراك من  الكها ه  المسغول  فيما تكوم نسب  من 17%)
 عكى رأسها ىسراييل.

 
 حرب غزه وعملية السالم:
قبل  ر   أشهر  %96ق  انتصرت ف  الحرب عكى قماا غزه تهبم من نسب  ااعت ا  ب ن حماس 

ت ول أن المرفين لرجا لاسرين. ف  قماا غزه  %11ف  ه ا ااستمرا. نسب  من  %99ىلى 
 ف م ي ولون أن حماس لرجت منتصره. 13%

عها قماا نسب  الرضا عن اإلنجازات الت  ح  تها الحرب م ارن  باللساير البشري  والما ي  الت   ف
غير راضين  %19ف  ه ا ااستمرا و %41قبل  ر   أشهر ىلى  %46غزه وسكانه تهبم من 

 .%99عن اإلنجازات. تبكغ نسب  ع م الرضا ف  قماا غزه 
( تغي  ىمر  الصورايخ عكى ىسراييل ى  لم يتم ىنهاء الحصار %77مق  لك  فشن األغكبيه العرمى )

 واإلغر  عكى ال ماا.
. ف  قماا غزة تهبم %46رض  حل التنريمات المسكح  الموجو ة ف  قماا غزه تبكغ نسب  معا

 .%41ه ه النسب  ىلى 
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( يعت  ون أن ىيران وتركيا وقمر أعمت قماا غزة ال  رة عكى الصمو  ف  %99حوال  ال ك ين )
ن مصر ف م أ %3وجه ىسراييل وااستمرار ف  ىمر  الصورايخ لرل الحرب فيما تعت   نسب  من 

 ساهمت ب لك أيضا:.
ف م من الجمهور سمعوا عن لم  الرييس عباس الت  تمالب بوضق س ك زمن  إلنهاء  49%

يعارضونها. كما أن نسب   %13يغي ونها  %96ااحترل وقيام ال ول . من بين ال ين سمعوا بها  
فيما ت ول نسب  ف م من بين من سمعوا بها يعت  ون أن فرع نجاحها عالي  أو متوسم   %43من 
 أنها ضييك  أو منع م . %19من 

آراء الجمهور متفاوت  حول المري  األك ر نجاع  ل يام  ول  فكسميني  ىلى جانب  ول  ىسراييل: 
 %13يغمنون بالمفاوضات   %19يعت  ون أن العمل المسكر هو المري  األك ر نجاع    41%

أن العمل المسكر هو األك ر  %44الت نسب  من يغمنون بالعمل الشعب  السكم . قبل  ر   أشهر ق
 الم اوم  الشعبي  السكمي . %13المفاوضات  %16نجاع  فيما التارت نسب  من 

تعت   أن حل ال ولتين لم يع  عمكيا: بسبب التوسق ااستيمان  فيما تعت   نسب  من  %13نسب  من 
رع قيام  ول  فكسميني  ىلى جانب تعت   أن ف %70أنه ا يزال عمكيا:. ك لك فشن نسب  من  33%

ف م  %13 ول  ىسراييل لرل السنوات اللمس الم بك  ضييك  أو منع م . مق  لك  فشن نسب  من 
 تعار  التلك  عن حل ال ولتين وتبن  حل ال ول  الواح ة. %71تغي  ونسب  من 

نضمام مق اا %73مق اانضمام لمنرمات  ولي    %30ف  غياب عمكي  سرم ومفاوضات: 
مق العو ة انتفاض  مسكح    %19مق م اوم  شعبي  سكمي    %90لمحكم  الجنايات ال ولي   

مق حل السكم  الفكسميني . قبل  ر   أشهر بكغت نسب  ت يي  العو ة انتفاض  مسكح   %46و
 .%41وقبل ست  أشهر بكغ الت يي  لرنتفاض  المسكح   10%

قبل  %31اجه  ااحترل  وكانت ه ه النسب  ق  بكغت تغي  نهج حماس ف  مو  %76نسب  من 
تغي  ن ل نهج حماس من ال ماا لكضف  وتعار   لك  %91 ر   أشهر. ك لك فشن نسب  من 

 .%93. قبل  ر   أشهر بكغت نسب  ت يي  ه ا الن ل 39%
األمن ف م تغي   مج كتايب ال سام التابع  لحماس ف  قوات  %13ف  ه ا السيا   فشن نسب  من 

الومن  ف  السكم  الفكسمين  كوسيك  لرستجاب  لمكب نزا سر  حماس ف  قماا غزة ويعار  
 .%93 لك 

 %10تغي  و %30عكى ضوء تزاي  التوتر ف  ال  س الشرقيه وتزاي  مستوا العنك  نسب  من 
 تعار  محاوات معن و هس ىسراييكيين ف  ال  س وب ي  الضف  الغربيه.
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 للشعب الفلسطيني والمشاكل األساسية التي تواجهه: الغايات العليا
تعت   أن الغاي  العكيا األولى لكشعب الفكسمين  ينبغ  أن تكون تح ي  انسحاب  %43نسب  من 

قام   ول  فكسميني  ف  الضف  وال ماا وعاصمتها ال  س الشرقي . ف   1697ىسراييك  لح و  عام  وا 
ألولى يجب أن تكون الحصول عكى ح  العو ة لرجيين ي ولون أن الغاي  ا %31الم ابل فشن 

أن الغاي   %19.ك لك ت ول نسب  من 1643وعو تهم ل راهم وبك اتهم الت  لرجوا منها ف  عام 
األولى ينبغ  أن تكون بناء فر  صالر ومجتمق مت ين يكتزم بتعاليم اإلسرم كامك   وت ول نسب  من 

نرام حكم  يم رام  يحترم حريات وح و  اإلنسان  أن اله ك األول يجب أن يكون بناء 6%
 الفكسمين .

المشكك  اإلساسي  الت  تواجه المجتمق الفكسمين  اليوم ه  استمرار ااحترل وااستيمان ف  نرر 
أن المشكك  األولى ه  تفش  الفسا  وت ول نسب   %11من الجمهور  وت ول نسب  من  16%
أنها استمرار حصار قماا غزة وا غر   %13وت ول نسب  من أنها تفش  البمال  والف ر   %13من

 معابره.
 

 داعش:
 ر   أرباا الجمهور تعت   أن ال ول  اإلسرمي  ف  العرا  والشام ) اعش( ه  مجموع  متمرف  ا 

أنها تم ل اإلسرم الصحير وت ول نسب  من  %11تم ل اإلسرم الصحير فيما تعت   نسب  من 
ف  الضف ( أن  اعش تم ل  %3)م ابل  %16ف  قماا غزة ت ول نسب  من  أنها ا تعرك. 14%

يغي ون  %74من بين ال ين يعت  ون أن  اعش ا تم ل اإلسرم الصحير   اإلسرم الصحير.
 يعارضون ه ه الحرب. %10الحرب الت  تلوضها  ول عربي  وغربي  ض ها و

يعت  ون أنه ينبغ  قيام حرك   %91 من بين ال ين يعت  ون أن  اعش تم ل اإلسرم الصحير 
 يعارضون  لك. %39ىسرمي  تابع  لها ف  فكسمين و

9/11/1114، رام هللا، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية  
 
 2014سنة : انتصار المقاومة بغزة أفضل أحداث "لجزيرةـ"ااستطالع ل .36

اجتماع  فيسبوك بلصوع أفضل أرهر استمرا لكرأي عكى صفح  الجزيرة بموقق التواصل ا
 تباينا ف  اآلراء ل ا المشاركين. 1014وأسوأ ح  ين وقعا سن  
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ف   أشارت نتايج ااستمرا ىلى أن أفضل ح ث ف  العام الجاري هو  انتصار الم اوم  الفكسميني  
كع  ف  حربها ض  الع وان اإلسراييك    تره رهور تنريم ال ول  اإلسرمي   و لك حسب المستم

 آراغهم.
يوليو/تموز الماض  واستمرت حتى نهاي   3وكانت الحرب اإلسراييكي  عكى قماا غزة ق  ب أت ف  

فكسمين  غالبيتهم من الم نيين  حسب مصا ر  1100أغسمس/آب  وأسفرت عن استشها  نحو 
 جن يا وست  م نيين. 97فكسميني   ف  حين قتل ف  الجانب اإلسراييك  

ا متابعو صفح  الجزيرة عكى فيسبوك أن سيمرة  جماع  أنصار هللا  )الحو يين( من ناحي  ألرا  رأ
عكى العاصم  اليمني  صنعاء يع  أسوأ أح اث العام  يكيها الع وان اإلسراييك  عكى قماا غزة   م 
تبري  ال ضاء المصري لكرييس الملكوا حسن  مبارك من التهم المنسوب  ىليه المتعك   ب تل 

 يناير. 11ف   ورة المتراهرين 
11/11/1114الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 .. ؤأسرى جدد ينضمون لإلضرابدارة سجن "نفحة"إضراب في السجون تجتمع مع قيادة اإل .37

أفا  نا ي ااسير ان قيا ة ااضراب ف  السجون اجتمعت مق ا ارة سجن نفح  لتح ي   :رام هللا
نهار السع ي. ولفت النا ي ىلى أن المغشرات ااسرا المضربين عن المعام تضامنا مق األسير 

 األولى ايجابي   ى  أنه من المتوقق التوصل ىلى حكول لرل ساعات.
وأفا ت هيي  شغون األسرا والمحررين ب ن أع ا ا ج ي ة من األسرا ف  سجن   نفح   و ريمون  

 6حترل من  أسير ف  سجون اا 100قرروا اانضمام لموج  اإلضراب الت  يلوضها أك ر من 
أيام  احتجاجا عكى سياس  العزل اانفرا ي  وتضامنا مق األسير المضرب عن المعام نهار السع ي 

 من  نحو شهر.
17/11/1114الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 على األسرى عن دفع الغرامات التي تفرضها محاكم االحتالل توقفت الفلسطينية الحكومة: قراقع .38

هيي  شغون األسرا عيسى قراقق امس:  ىن الحكوم  الفكسميني  توقفت عن  فق  قال رييس :رام هللا
 الغرامات الت  تفرضها محاكم ااحترل عكى األسرا .

وقال قراقق ف  بيان:  ىنه وحسب نرام ااسرا الج ي   ف   جرا وقك  فق الغرامات   مشيرا ىلى أن 
من أحكام السجن مرف    %61اص  أن   محاكم ااحترل تجب  أمواا باهر  من ااسرا  ل

 بغرامات مالي  بعضها باهر لكغاي  .
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وأشار ىلى أن ه ه األموال غير مستر ة للزين  السكم  وتستل م ألغرا  عسكري  وا  اري  لصالر 
 ىسراييل وجهازها ال ضاي .

17/11/1114الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 لقدس والخليل وغرب جنينإصابة العشرات بمواجهات مع االحتالل شمال ا .39

 وفا : أصيب أمس العشرات من الشبان بالرصاع المع ن  المغكك بالممام  ف   -محافرات 
مواجهات مق قوات ااحترل عكى م لل قكن يا شمال ال  س  بااضاف  ىلى ىصابات باالتنا  

  ف  مواجهات مق بمواجهات مق قوات ااحترل ف  صافا شمال اللكيل  وع   من الموامنين بالتنا
 ااحترل غرب جنين.

فف  ال  س أصيب ع   من الشبان بالرصاع المع ن  المغكك بالممام  لرل المواجهات الت  
بال رب ‹ المعبر›اشت ت ح تها رهر أمس  بين الموامنين وقوات ااحترل بمحيم الحاجز العسكري 

 عب  هللا ع وان. من م لل مليم قكن يا  تن ي ا بجريم  اغتيال الشاب محمو 
وف  اللكيل أصيب  مساء أمس  عشرات الموامنين بحاات التنا  بالغاز المسيل لك موا  ى ر 

 مواجهات ان لعت مق قوات ااحترل ف  منم   صافا ببك ة بيت أمر.
وف  جنين أصيب ع   من الموامنين بحاات التنا  بالغاز لرل اقتحام قوات ااحترل قري  زبوبا 

 م ين   كما احتجزت شابا من بك ة اليامون عكى حاجز عسكري غرب الم ين .غرب ال
17/11/1114األيام، رام هللا،   

 
عالميون  .41  يشكون من ضيق مساحة الحريات في الضفة وحقوقيونسياسيون وا 

يجمق ح وقيون وقا ة رأي وفصايل فكسميني  عكى ان واقق الحريات العام  : يوسك ف يه -اللكيل 
ومرح   عكى  شه  مغلرا: ت هورا: كبيرا: مق رص  ارتفاا ف  وتيرة حاات ااعت ال   ربي بالضف  الغ

لكفي  ىب اء الرأي الموقك السياس  حول جمك  مواقك شه تها الضف  مغلرا:  ع ا عن شكاوا تتعك  
ون وا بحاات ااعت ال السياس  المستمرة  فيما تغك  المغسس  األمني  الرسمي  ب نها منف ة لك ان

 عرق  لها ب ي انتهاكات تح ث.
وأفرزت حا    اعت ال رييس وأعضاء ن اب  المورفين العموميين  ومرح   السكم  الفكسميني  لع   
من الشلصيات الت  أب ت رفضها لك رار  وفصل مورك كبير بالتكفزيون الفكسمين   حال  من 

 ااستياء ف  الشارا الفكسمين .
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ا الهيي  المست ك  لح و  اإلنسان والعامك  باألراض  الفكسميني  فان اانتهاكات ووف ا: لمعميات نشرته
 ال الكي  استمرت لرل شهر تشرين  ان  )نوفمبر( الماض  بوتيرة متفاوت .

شكوا بالتع يب وسوء المعامك  بالضف   17لكشهر الماض  الى تك يها  وتشير الهيي  ف  ت ريرها 
  ىجراءات التوقيك  كون توقيك المشتكين كان ىما ألسباب شكوا تركزت حول ع م صح 36و

حاات توقيك عكى  م  المحافر وأربع  حاات تتعك  بانتهاكات حري   9سياسي  أو توقيفا: تعسفيا: و
 الرأي والتعبير واإلعرم والتجمق السكم .

11/11/1114قدس برس،   
 
 ن شرق خان يونستجاه منازل الفلسطينيي النارغزة: قوات االحتالل تطلق  .40

(  نيران أسكحتها الرشاش  11|19لان يونس: فتحت قوات ااحترل اإلسراييك  صبا  يوم ال ر اء )
 تجاه منازل الموامنين جنوب قماا غزة.

قال راص  مي ان  لز  ق س برس  أن قوات ااحترل المتمركزة ف  المواقق العسكري  شر  م ين  لان 
ا  اليوم ال ر اء نيران أسكحتها الرشاش  بشكل ك يك تجاه منازل يونس جنوب قماا غزة فتحت صب

 الموامنين شر  بك ة لزاع  ىلى الشر  من لان يونس.
وأضاك انه تزامن مق عمك  ىمر  النار تحركات غير اعتيا ي  ل وات ااحترل  الل الشريم 

 الح و ي  وتحكي  مك ك لمايرات ااستمرا  ب ون ميار .
11/11/1114قدس برس،   

 
 "أبو سالم" معبر شاحنة لغزة عبر 400إدخال  .42

قال رييس لجن  تنسي  ى لال البضايق ل ماا غزة راي  فتو  ىن ااحترل اإلسراييك  : صفا –غزة 
 شاحن . 400سي لل عبر معبر كرم أبو سالم األربعاء 

ون محمك  وأوضر فتو  ف  تصرير تك ت  صفا  نسل  عنه أن الشاحنات الم رر ى لالها ستك
 ببضايق لك ماعين التجاري والزراع  والمساع ات والمواصرت.

وأشار ىلى أنه سيتم ضخ كميات مح و ة من البنزين وسوار المواصرت وغاز المه   وك لك ضخ 
 كميات من السوار اللاع بمحم  تولي  الكهرباء الوحي ة ف  ال ماا.

بالحصم  اللاص  بالبني  التحتي  لكمر   شاحن  محمك  100و كر فتو  أن من ضمن الشاحنات 
 لكمشاريق ال مري  ف  غزة.

17/11/1114وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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 الجيش "العليا" اإلسرائيلية تصادق على أنظمة تمنع دخول مواطنين من غزة قدموا دعاوى ضد   .43

سات ح و  اإلنسان ض   األيام : رفضت المحكم  العكيا اإلسراييكي   أمس  التماس مغس -ال  س 
السياس  اإلسراييكي  الت  تمنق ع  ا من سكان قماا غزة ال ين ت  موا ب عاوا أضرار ض  الجيش 

 اإلسراييك  ومن الشهو  من مرفهم من  لول البر  به ك ىتمام اإلجراءات ال ضايي .
غزة والمركز  -وق  ق م مركز ع ال  ه ا االتماس بالتعاون مق مركز الميزان لح و  اإلنسان 

الفكسمين  لح و  اإلنسان  و لك باسم أربع  أشلاع من قماا غزة ال ين ق موا  عاوا أضرار 
 ض  الجيش   لكن مكباتهم لكحصول عكى تصرير  لول ىلى ىسراييل رفضت مرة تكو األلرا.

ي ة  لفحع ي كر أنه ف  أع اب ت  يم االتماس  مرحت النياب  العام  أمام المحكم  العكيا أنرم  ج 
وجاء  مكبات ال لول من قبل فكسميني  سكان غزة به ك ى ارة اإلجراءات ال ضايي  ف  ىسراييل .

ف  األنرم  أنه عكى النياب  أن تفحع ىمكاني  تسهيل ى ارة المكفات ال ضايي   مالما ا يضر  لك 
 بموقك الجيش ف  ال ضي !

17/11/1114األيام، رام هللا،   
 

 لألسرى المضربين في غزة دعما   "يةدراجات نار "مسيرة  .44
غزة ز األناضول: شارك العشرات من الفكسمينيين ف  قماا غزة  أمس  ف  مسيرة بال راجات الناري   

  عما لألسرا الفكسمينيين المضربين عن المعام لكيوم السابق عكى التوال .
ف  قماا غزة وجابت بع  ورفق الفكسمينيون ف  المسيرة  الت   عت لها حرك  الجها  اإلسرم   

شوارا الم ين   األعرم الفكسميني  وصورا لبع  األسرا وشعارات تمالب باإلفراج عن كاف  
 األسرا من السجون اإلسراييكي .

وقال النام  باسم حرك  الجها  اإلسرم   أحم  الم لل: ىننا اليوم نواصل فعالياتنا  عما لألسرا 
 «.ف  السجون اإلسراييكي  الفكسمينيين المضربين عن المعام

17/11/1114القدس العربي، لندن،   
 
حــون باالســتقالة فــي  .45 مضــي الحكومــة بــالتوقيع علــى اتفاقيــة اســتيراد الغــاز مــن  حــالنــواب يلو 
 "إسرائيل"

نحا نواب معارضون لتوجه الحكوم  بتوقيق اتفاقي  استيرا  الغاز من ىسراييل   :جها  المنس  -عمان
عن فكرة توقيق م كرة لحجب ال    عن الحكوم   حيث  هبوا باتجاه ت  يم  أمس باتجاه ملتكك 
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است ال  من عضوي  مجكس النواب السابق عشر   ف  حال مض  الحكوم   بالتوقيق عكى ااتفاقي  
 مق ىسراييل.

ع   النواب  الموقعين عكى الم كرة  الت  تكو  بااست ال  من المجكس  والت  تبناها النايب عك  
الموقع  عكى الم كرة  النايب  األسماء أبرزنايبا  وكان من  11 ىلى أمسسني   وصل حتى يوم ال

المجال   ال ي ترأس مجكس النواب لع ة سنوات و ورات نيابي   كما ضمت  عب  الها يالملضرم 
 النايب العتي  لكيل عمي . أيضا

النواب الموقعين  أن ىلىي  أمس  متبن  فكرة ااست ال   النايب السني   أشار  ف  تصريحات صحف
عكى الم كرة سيع  ون مغتمرا صحفيا ف  اليوم عينه  ال ي ست وم به الحكوم  بتوقيق اتفاقي  الغاز 

 مق ىسراييل.
من ليار  أك رااتجاه نحو ليار ااست ال   يراهن عكيه نواب معارضون لرتفاقي  مق ىسراييل  

وانه ف  ال هن  ما حصل مق مجكس النواب  عن ما مر   مر  ال    بالحكوم   لاص  ىلىال هاب 
  عكى لكفي  قضي  استشها  ال اض  راي  زعيتر  وفيها حصكت الحكوم  أشهرال    بالحكوم  قبل 

ال ي شكل ضرب  موجع  لمجكس النواب شعبيا وعن  الراي العام   األمرعكى     نيابي  ج ي ة   
 بحسب نواب.

كوير بااست اات  يشكل عامل ضغم اقوا عكى الحكوم   لمنعها من ويرا نواب ان ااتجاه لكت
 11 أو 10من  أك ر ىلىما وصل ع   النواب المغي ين لرست ال   ى االمض  باتفاقي  الغاز  لاص  

 نايبا   حيث يعن   لك عمكيا وسياسيا  بث رسال  ش ي ة الوضو  لكحكوم  ول واير صنق ال رار.
و عمكيا  حسب مراقبين  فعل غير مسبو  به ا الحجم الكبير  بي  انه يمكن ان التكوير بااست ال   ه

  ويضغم عكى السكم  التنفي ي   وي فعها األر ني يلك  حال  من الش  والج ب  ف  الساح  السياسي  
 عكى التوقيق عكى ااتفاقي  مق ىسراييل. اإلق اممن مرة  قبل  أك رلكتفكير 

المجال   عب  الها يلكنواب  ىضاف قعين عكى م كرة  التكوير بااست ال    وعرك من بين النواب المو 
ولكيل عمي  وعك  السني   كل من: مار  لوري  محم  الريام   عساك الشوبك   هن  الفايز 

 عبي ات. وعب  هللا
17/11/1114، الغد، عم ان  
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 طينيينعنصرية إسرائيلية لطرد الفلس "الدولةيهودية ": أردنية فعاليات .46

 ىسراييلاعتبر سياسيون ونواب وحزبيون واكا يميون توجه  -الكر ي « نور محم » -بترا  -عمان 
لتكريس يهو ي  ال ول  صفع  ح ي ي  لجهو  السرم وانتهاكا صارلا لكموا ي  ال ولي   ويعي  مباح ات 

 السرم ىلى الوراء ويعرقل كل الجهو  المب ول  لحل ال ولتين.
 إلسراييلسياس   ويبرز الوجه الح ي    ىفرسينم عن  ىنما اإلسراييك ه ا التوجه  ىنترا( وقالوا لز )ب

 .اإلنسانك ول  عنصري  غير  يم رامي  وغير معني  باحترام ح و  
ال ان  لكحفار عكى الح و   عب  هللابالجهو  ال بكوماسي  ال ايم  الت  ي و ها جرل  المكك  وأشا وا 

أليرا بالسما   أفضت  والت  اإلسراييكي   و وره ف  وقك بع  من اانتهاكات العربي  الفكسميني
اللامس عكى التوال    اعين ف  الوقت  اته  لألسبوا األقصىلكفكسمينيين بالصرة ف  المسج  
الت   اإلسراييكي ممارس  الضغوم لوقك م ل ه ه السياسات  ىلىالمجتمق ال ول  وال وا الفاعك  

 ن العنك وع م ااست رار ف  المنم  .تكرس المزي  م
17/11/1114، الرأي، عم ان  

 
 األمن إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي مجلسالمشروع العربي في معالم  .47

 14مشزروا فكسزمين  عربز  يتكزون مزن  -المشروا العرب  إلنهاء ااحترل : الشر  األوسم - لن ن
يم عكزى ىنهزاء ااحزترل اإلسزراييك  الز ي بز أ ف رة  تب أ بالمكب من مجكس األمن تح ي  حل سكم  قا

وتح يز  رغيز  قيزام  ولتزين   ولز  فكسزمين ال يم راميز  المسزت ك  و ات السزيا ة والمترابمز   1697عام 
جغرافيا وال ا رة عكى الحياة جنبا ىلى جنب مق  ول  ىسراييل ف  سرم وأمن وضمن ح و  معترك بها 

 .1697عكى أساس ح و  ما قبل عام 
 عو مشروا ال رار ىلى تك يك الجهو  من لرل المفاوضات لتح ي  السرم الشامل والعا ل وال ايم وي

 141لكصزززراا العربززز  اإلسزززراييك  ال زززايم عكزززى قزززرارات األمزززم المتحززز ة  ات الصزززك   ومزززن بينهزززا قزززرار 
( ومرجعيززززززززززززززززززززززززززز  1003) 1310( و1003) 1111( و1001) 1367( و1673) 333( و1697)

بزز أ األر  م ابززل السززرم والمبززا رة العربيزز  لكسززرم ولارمزز  المريزز  التزز  صززاغتها مززغتمر م ريزز  وم
 الكجن  الرباعي . وبناء عكى ه ه المبا ئ يتم اتلا  اللموات التالي :

بمزا  1697. ت وم ىسراييل  سكم  ااحترل  باانسحاب من األراض  الفكسميني  المحتك  من  عزام 1
قصززى سززرع  ممكنزز  وضززمن ىمززار زمنزز  محزز   بحيززث ا يتجززاوز شززهر فيهززا ال زز س الشززرقي  كافزز   ب 
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وتح يزز  ىقامزز  ال ولزز  الفكسززميني  المسززت ك   ات السززيا ة وممارسزز  الشززعب الفكسززمين   1019نززوفمبر 
 لح ه ف  ت رير مصيره.

 . حل عا ل لوضق ال  س كعاصم  ل ولتين.1
 .1647لعام  164ي  العام  . حل عا ل لمشكك  الرجيين الفكسمينيين وف ا ل رار الجمع3

يوما من تاريخ اعتما  مشروا ال رار حزول تشزكيل  30ويمالب ال رار األمين العام بت  يم ت رير لرل 
 يوما. 30ىمار  ول  لمتابع  التنفي  وت  يم ت ارير  وري  لمجكس األمن كل 

 17/11/1114الشرق األوسط، لندن، 
 
 وى استبداد سنيةمع ق تتحالف "إسرائيل"فايننشال تايمز:  .48

نشززرت صززحيف   فايننشززال تززايمز  م ززاا لمحززرر الشززغون اللارجيزز  جزز عون راتشززمان حززول اانتلابززات 
اإلسراييكي  ال ا م   قال فيه ىن ىسراييل تحاول ت كير نفسها والعالم ف  كل انتلابات أنهزا ال يم راميز  

نتلابززات المزمززق ع زز ها فزز  شززهر الوحيزز ة فزز  الشززر  األوسززم  ومززق هزز ا فززشن السززغال المركزززي فزز  اا
آ ار/ مزززارس ال زززا م  التززز  تمزززت الززز عوة لهزززا األسزززبوا الماضززز   يززز ور حزززول متانززز  ال يم راميززز  فززز  

 ىسراييل.
ويضزززيك الكاتزززب أن  أحززز  المبزززررات التزززز  تسزززا  لتب ّنززز  حزززل الزززز ولتين هزززو أن ضزززم الضزززف  الغربيزززز  

الهويزز  اليهو يزز  إلسززراييل. ف يمغرافيزز  )حززل إلسززراييل  باإلضززاف  ىلززى كونززه غيززر قززانون   فشنززه يهزز   
 ال ول  الواح ة( ستعن  أن اليهو  سيشككون بالكا  أك ري  .

ويج  راتشمان أنه  مزق هز ا فزشن عز  ا متزايز ا مزن أصزوات اليمزين تز عو عكنزا لضزم أجززاء مزن الضزف  
 ألر  .الغربي  بشكل رسم   فحيث الليار بين ال يم رامي  واألر  يب و أنهم يفضكون ا

ويشززير الكاتززب ىلززى أن  أحزز  النجززوم الصززاع ة فزز  السياسزز  اإلسززراييكي  هززو نفتززال  بنيززت  زعززيم حزززب 
البيززت اليهزززو ي ووزيزززر ااقتصزززا   كتززب حززز ي ا فززز  صزززحيف  )نيويزززورك تززايمز( م زززاا اقتزززر  فيزززه عكزززى 

ألن  مزززن الضزززف  الغربيززز . ويززز ع  أن الضزززم ا يتعزززار  مزززق ال يم راميززز ل %11ىسزززراييل أن تضزززم 
فكسمين  يعيشون ف  المنم   الت  يريز ها مزن الضزف  الغربيز   سزيعمون جنسزي  ىسزراييكي    30000

بينما المريين المتب ي  سيعمون حكما  اتيا مح و ا. ولكن ىعماء الفكسمينيين الح  ف  تنريم الت ام 
 ال مام  لن يرقى ل ا الك ير ىلى الوصك بال يم رامي  .

ىسزززراييل ت زززوم ببنزززاء تحالفزززات مزززق عزززالم ااسزززتب ا  لكتعزززوي  عزززن حكفايهزززا  ويكشزززك راتشزززمان عزززن أن
الغربيين  مبينا  سمعت سياسيين ىسراييكيين من اليمين واليسار ي ولون ىن الغرب قاٍس ج ا مق ريزيس 
روسزززيا فر يميزززر بزززوتين. كمزززا أن حكومززز  نتنيزززاهو سزززعت إلقامززز  عرقزززات لاصززز  مزززق الصزززين  التززز  
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ات  وار فززز  ىسزززراييل فززز  قمزززاا التكنولوجيزززا المت  مززز  بشزززكل رييسززز . ولزززوك اسزززت مرت سزززبع  مكيزززار 
ىسززراييل مززن ىيززران  فززق إلقامزز  تحالفززات مززق أنرمزز  ااسززتب ا  السززني . وكتبززت كززارواين غكيززك  وهزز  
كاتب  عمو  يميني   م اا ينت   بش ة ما أسمته )الهجمات المتنامي  ف  ع وانيتها من البيزت األبزي ( 

 يل  و عت ىسراييل ألن ت وي تحالفها المز هر مق مصر واألر ن والسعو ي  .ض  ىسراي
ويلكززع الكاتززب ىلززى أنززه مززق هزز ا فززشن م ززل هزز ه األفكززار لا عزز ل ف صزز قاء ىسززراييل فزز  السززعو ي  ا 
ن ُه   ب اء ىسراييل ح ا فشن أميركا بالت كي  ستساع ها  ولزن تحزرك  يسمحون لإلسراييكيين ب لولها  وا 

توريات العربيزز  سززاكنا لمسززاع تها  والح ي زز  هزز  أنززه ىن سززمحت ىسززراييل لعرقاتهززا بززالغرب أن الزز يكتا
 ت بل  فشنها لن تلسر الرو  ف م  بل ستلسر األمن أيضا.

 11/11/1114، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن
 
ـــابيوس  .49 ـــيف ـــي  يلتق ـــاضالعرب ـــالكي  وري ـــاالم ـــ ويبلغهم ـــر المقت ـــن تســـمح بتمري رح أن واشـــنطن ل

 الفلسطيني
تتعر  باريس لضغوم متع  ة ىسراييكي   أميركي   أوروبي  وعربي  بالنرر : ميشال أبو نجم - باريس

لك ور ال ي تري  ال يام به ف  مجكس األمن الز ول  مزق مشزروا ال زرار الز ي تعمزل بشز نه بالتعزاون مزق 
الفرنسززي  مززن اتصززااتها فزز  كززل  األليززرة  ك فززت ال بكوماسززي  43بريمانيززا وألمانيززا. وفزز  السززاعات الززز

اتجززاه وأهززم مززا قامززت بززه ااجتمززاا الربززاع  الزز ي حصززل مسززاء اا نززين فزز  قاعزز  الشززرك فزز  ممززار 
أورل  وال ي ضم وزراء لارجي  الوايات المتح ة األميركي  وبريمانيا وألمانيا ىلى جانب الزوزير لزوران 

العربي  نبيزل العربز  ووزيزري لارجيز  فكسزمين فابيوس. ك لك است بل األلير أمس أمين عام الجامع  
ريزززا  المزززالك  وموريتانيزززا التززز  تزززرأس المجكزززس الزززوزاري العربززز . وضزززم اجتمزززاا أمزززس  ىلزززى جانزززب 

 الوزراء  سفراء مصر واألر ن ومن وب الكويت ل ا الجامع  العربي  وسفير الجامع  ف  باريس.
الزززوزير فزززابيوس أبكزززغ الزززوزراء  : ىن  ألوسزززمالشزززر  ا ت زززول مصزززا ر  بكوماسزززي  متعززز  ة تحززز  ت ىليهزززا 

العزرب وأمززين عززام الجامعزز  أن الزوزير جززون كيززري ن ززل ىلززى نررايزه األوروبيززين فزز  اجتمززاا أورلزز  أن 
بززر ه سززتكون مضززمرة اسززتل ام حزز  الززن   )الفيتززو( فزز  مجكززس األمززن ى ا عمزز  الفكسززمينيون ىلززى 

والزز ي يحرززى بزز عم   لوحيزز  فزز  مجكززس األمززن(ت زز يم مشززروا قززرارهم )عبززر األر ن  العضززو العربزز  ا
واشزنمن ا تسزتميق السزما  بتمريزر  الجامع . ووف  ما ن ل عن كيري  فشن الوزير األميرك  قزال ىن 

مززن « واضززر»وبالم ابززل  فززشن كيززري رفزز  االتزززام بموقززك «. مشززروا قززرار م ززل المشززروا الفكسززمين 
العربيز  فز  حزال وصزل  -كزى الممالزب الفكسزميني  األوروب  المع ل بناء ع -مشروا ال رار الفرنس  

 ىلى مكتب المجكس ومر  عكى التصويت.
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اتصززل  وأمززس  نشززرت الصززحاف  اإلسززراييكي  تصززريحات لززرييس الززوزراء بنيززامين نتنيززاهو قززال فيهززا ىنززه 
مباشززرة بززالرييس فرنسززوا هوانزز  وح ززه عكززى المكززب مززن وزيززر اللارجيزز  فززابيوس سززحب اقتززرا  مشززروا 

. وليسززت المززرة األولززى التزز  يتصززرك  مززن األسززاس محزز را هولنزز ا مززن تبعززات المبززا رة الفرنسززي  ال ززرار
فيهززا نتنيززاهو بهزز ا الشززكل ى  ىنززه سززب  لززه أن اتصززل بهوانزز  فزز  بزز ايات حززرب غزززة ومكززب منززه بيانززا 

يوليززو  11رسززميا يزز عم بوضززو  موقززك ىسززراييل. عنزز ها صزز ر عززن قصززر اإلليزيززه البيززان الشززهير فزز  
لكزز فاا عززن المزز نيين األمززر الزز ي   اسززتل ام كززل الوسززايل وز( الزز ي جززاء فيززه أن مززن حزز  ىسززراييل )تمز

 إلسراييل لتفعل ما تشاء ف  غزة.« ضوء ألضر»فهم وقتها عكى أنه 
ن  لززك »وقززال فززابيوس لكوفزز  العربزز  أمززس ىن بززاريس  ستسززتمر فزز  التشززاور بشزز ن صززيغ  مشززروعها وا 

  الزمني  وما ى ا كانت تحتسب باأليام أو باألسزابيق. لكزن الواضزر أن    ون تح ي  المهك«سي ل  وقتا
هززز ه الصزززيغ  ى ا قبكزززت سزززتكون لهزززا عززز ة فوايززز   أولهزززا  كسزززب مزيززز  مزززن الوقزززت  و انيهزززا  ترفززز  أن 
تضزمر واشزنمن ىلزى اسززتل ام الفيتزو ورهزور عزلتهززا فز  مجكزس األمزن. يب ززى المجهزول األليزر وهززو 

مزن مشزروا قززرار سزيكون فرنسز  أوروبز  فكسززمين  عربز  الز ي رفز  كيززري موقزك اإل ارة األميركيز  
الكشززك عنززه. واضززر أن معركزز  سياسززي   بكوماسززي  سززت ور فزز  أروقزز  اإل ارة األميركيزز  وبينهززا وبززين 
الكزونغرس الج يز  الز ي يسزيمر الجمهوريزون بمجكسزيه. ونتيجز  المعركز  ليسزت معروفز  سزكفا لز ا فمزن 

 المكر اانترار.
 17/11/1114األوسط، لندن، الشرق 
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 عا وزير اللارجيز  األميركز  جزون كيزري ىلزى الحز ر فز  شز ن : رويترز - أ ك ب - الحياة –لن ن 
  «م روس  بعناي »تل  المساع  الفكسميني  ف  مجكس األمن  مغك ا: ضرورة أن تكون أي  لموات ت

مشززيرا: ىلززى أن الوايززات المتحزز ة لززم تحسززم أمرهززا فزز  شزز ن أي قززرارات محتمكزز  لمجكززس األمززن متعك زز  
 بال ول  الفكسميني .

جاءت تصريحات كيزري قبيزل ىجرايزه محا  زات أمزس فز  لنز ن بعز  اجتمزاا مسزاء اإل نزين فز  بزاريس 
ولتر شتاينماير  تركزت -كيب هامون  واأللمان  فرانسمق نررايه الفرنس  لوران فابيوس والبريمان  في

فزز  شزززكل لزززاع حزززول مشززروا قزززرار فززز  مجكزززس األمزززن يمالززب بشنهزززاء ااحزززترل اإلسزززراييك  لكضزززف  
يشززعر الع يزز  منززا بضززرورة التحززرك بسززرع   ولكززن عكينززا أن »الغربيزز  لززرل سززنتين. وقززال كيززري ىنززه 

لم نحسم أمرنا ف  »وأضاك «. الصعب  ف  المنم  ن رس بعناي  أي  لموات تتل  ف  ه ه الكحرات 
لززيس هزز ا هززو الوقززت »وتززابق «. شزز ن الصززياغ  أو الم اربزز  أو قززرارات محزز  ة. وا أي شزز ء مززن هزز ا
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الزز ي نشززر  فيززه تفاصززيل المحا  ززات اللاصزز  أو الحزز يث عززن تكهنززات فزز  شزز ن قززرار مجكززس األمززن 
 «.لت  ص رت عكنا: ف  ش نهال ي لم يعر  عكى الماول  أيا: كانت التعكي ات ا

أن ااضززمراب المسززتمر فزز  ىسززراييل والضززف  الغربيزز  سززبب مزيزز ا: مززن التززوتر لكززل »ولفززت كيززري ىلززى 
  «األمراك

 وعبر عن قك ه الش ي  ف  ش ن ه ه األوضاا.
وفزز ا: فكسززمينيا: ضززم كبيززر المفاوضززين الفكسززمينيين صززايب عري ززات  األميركزز والت ززى وزيززر اللارجيزز  

للارجي  ريا  المالك   ىضاف  ىلى األمين العام لكجامع  العربيز  نبيزل العربز   سزعيا: لتفزا ي ووزير ا
أزمز   يبكوماسزي  حززول المسزعى الفكسزمين  لزز ا األمزم المتحزز ة لكحصزول عكزى انسززحاب ىسزراييك  مززن 

 األراض  المحتك  ف  غضون سنتين.
فزز  مجكززس األمززن لتح يزز  جزز ول زمنزز   الفكسززمينيين بعزز م ت زز يم مشززروا قززرار ىقنززااوسزعى كيززري ىلززى 

 .1697انسحاب ىسراييل من األراض  الفكسميني  المحتك  من  العام 
ووصل كيري ىلى لن ن ف  وقزت متز لر مزن مسزاء اإل نزين بعز  توقزك لسزاعتين فز  ممزار اورلز  فز  

ولتززززر -بززززاريس لك ززززاء نررايززززه الفرنسزززز  لززززوران فززززابيوس والبريمززززان  فيكيززززب هامونزززز  واأللمززززان  فززززرانس
 شتاينماير.

 17/11/1114الحياة، لندن، 
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 األيززام : كشززفت مصززا ر  بكوماسززي  عربيزز  الن ززاب لززز األيام  معززالم مشززروا ال ززرار الفرنسزز   -ال زز س 
 نه مق ال ول العربي  والوايات المتح ة األميركي .والتع يرت العربي  الم ترح  عكيه والمشاورات بش 

وقالت المصا ر الت  فضكت عز م الكشزك عزن هويتهزا ىن  مشزروا ال زرار الفرنسز  يحز   معزالم الحزل 
مزززق تبزززا ل مفيزززك متفززز  عكيزززه  1697عكزززى أسزززاس حزززل الززز ولتين وهززز   ولززز  فكسزززميني  عكزززى حززز و  

سزتيمان غيزر شزرع  وأن يزتم حزل جميزق قضزايا لألراضز  وأن تكزون ال ز س عاصزم  لكز ولتين وأن اا
 شهرا . 14الحل النهاي  ف  غضون 

وأضززافت:  يتحززز ث مشززروا ال زززرار عززن آليززز  لكحززل وهززز  مززغتمر  ولززز  تحضززره الززز ول اللمززس  ايمززز  
العضوي  ف  مجكس األمن ال ول  ىضاف  ىلى  ول عربي  وأوروبيز  ولكزن أا يكزون مزغتمرا ليزوم واحز  

نما مغتمر تنب     عنه لجان متابع  لكتفاو  والتنفي  .وا 
ولفتززت المصززا ر ىلززى انززه تززم مززغلرا ىبززرغ الجانززب الفرنسزز  بمرحرززات عكززى مشززروا ال ززرار هزز ا تززم 
الت كي  عكيها ف  ااجتماا ال ي ع   ف  العاصم  الفرنسي  باريس أمس بين وزير اللارجيز  الفرنسز  
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امعزز  الزز ول العربيزز  نبيززل العربزز  وعضززوي  وزيززر لززوران فززابيوس ووفزز  عربزز  برياسزز  األمززين العززام لج
 لارجي  فكسمين  . ريا  المالك  ووزير اللارجي  الموريتان .

وقالت المصا ر:  المرحرات العربي  عكى المشروا الفرنس  تتعكز  بالحز يث عزن مفاوضزات تسزتمر 
ا هززز  نوعيززز  شزززهرا والضزززمانات لتنفيززز  معزززالم الحزززل عكزززى أسزززاس حزززل الززز ولتين والمسزززتومنات ومززز 14

 الضمانات الت  سيتم ت  يمها ىضاف  لوجوب أن يكون هناك تواج   ول  ضامن لنجا  المفاوضات .
وأضززافت المصزززا ر:  المرحرزززات العربيزز  ت زززول ىنزززه يجززب أن ينتهززز  التفزززاو  والتنفيزز  فززز  غضزززون 

و ولزز   الزز ي يتحزز ث عززن  ولزز  عربيزز  131عززامين وانززه فيمززا يتعكزز  بحززل الزز ولتين بنززاء عكززى قززرار 
يهو ي  فانه ى ا تم الحز يث عكزى هز ا األسزاس فيجزب أيضزا العزو ة ىلزى المسزاح  الجغرافيز  لهز ا الحزل 

 وبالتال  يجب ىزال  الح يث عن  ول  يهو ي  .
وتابعززززت المصززززا ر:  تززززم الت كيزززز  عكززززى انززززه ى ا تززززم تعزززز يل المشززززروا الفرنسزززز  ليسززززتجيب لكتعززززز يرت 

 نرر ىيجابا ىلى م ل ه ه اللموة .العربي  فانه سيتم ال -الفكسميني  
وبحسب المصا ر فشن  فرنسا لم تعم أجوب  عكى الن ام الت  تم المكب عربيا وفكسمينيا بتع يكها ف  
نهم ينترزرون نتزايج الك زاءات مزق وزيزر  نما قال الفرنسيون انهم سيستمرون بالتشاور وا  مشروا ال رار وا 

 ا تبكيغهم بنتايج الك اءات .اللارجي  األميرك  جون كيري ف  لن ن ومكبو 
وأشززارت المصززا ر ىلززى أن  األميززركيين ضزز  مشززروا ال ززرار الفرنسزز  ولكززن لززيس بشززكل كامززل كمززا هززم 

العربزز  ى  يعتبززرون أن المشززروا الفرنسزز  ا يزز ت  فزز  وقتززه لاصزز  مززق  -ضزز  المشززروا الفكسززمين  
 قرب اانتلابات اإلسراييكي  .

ي بكززون بهزز ه الحجززج ى  تعت زز  فرنسززا أن المفاوضززات بشززككها حتززى  ولكنهززا قالززت:  ولكززن الفرنسززيين ا
اآلن ق  فشكت وانه يجب أن يكون هناك ىمار  ول  لكحل باعتبار أن التوتر ال ايم يشكل لمرا عكزى 

 المنم   ب كمكها .
وأضافت:  فرنسا تعترك ب ن من ح  الفكسمينيين والعرب ت  يم مشروا ال زرار ولكنهزا تعتبزر أن لزيس 

الريزز  أن ا يحصززل مشززروا ال زززرار عكززى األصززوات الكافيزز  فززز  مجكززس األمززن وان فرنسززا تريززز   مززن
نما امتنزاا  مشروعا يحصل عكى ت يي  اكبر ع   ممكن من ال ول وان ا يحصل عكى فيتو أميرك  وا 

 عن التصويت ومق  لك فكيس ل يها ضمان ب ن تمتنق أميركا عن التصويت عكى مشروا ال رار .
ن كزان  وتابعت:  بحسب اتصااتنا فان بريمانيا قريب  من الموقك الفرنسز  ولكزن ألمانيزا ابعز  قكزير وا 

باإلمكان تموير ه ا الموقك أما األميركيون فشنهم يعتبرون انه غير مفي  وهم يضزغمون عكزى فرنسزا 
 لوضق ىسراييل  ول  يهو ي  .
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أن تجمززق  عمززا أوروبيززا كززامر لمشززروا وتشززير المصززا ر ال بكوماسززي  العربيزز  ىلززى أن  فرنسززا تحززاول 
ال رار وان يكون المغتمر ال ول  تحضره ال ول اللمس  ايم  العضوي  ف  مجكس األمن و ول عربي  
وأوروبي  وأن يشكل آليات متابع  وضامن  لكمفاوضات وا  ا ما تم الفشل فز  هز ه الجهزو  فعكزى العزالم 

 أا يكون اعترافا رمزيا .اجمق ااعتراك ب ول  فكسمين بشكل جماع  ويجب 
وقالت به ا الشز ن:  بزالرغم مزن الضزغوم األميركيز  واإلسزراييكي  فزان األجزواء التز  تتحزرك فيهزا فرنسزا 

وهنززاك بعزز  التفاصززيل التزز  بحاجزز  ىلززى توضززير حتززى ا نزز لل فزز  متاهززات الغمززو  وقزز   ىيجابيزز 
نمزززا أن الن زززاش يجزززب أن ت زز مت فكسزززمين والمجموعززز  العربيززز  بمرحرزززات والفرنسزززيون لزززم ي و  لزززوا ا وا 

نما أن ينته  سريعا ج ا .  يستمر  ىا أن الجانب العرب  أك  أن ه ا الن اش يجب أا ي وم موير وا 
 17/11/1114األيام، رام هللا، 

 
 "اإلرهاب"لرفع حماس من قائمة  تتجهمحكمة أوروبية  .52

ك   مسززززاء ال ر ززززاء  عززززن توجهززززات كشززززفت ال نززززاة العاشززززرة فزززز  التكفزيززززون اإلسززززرايي: األناضززززول -غزززززة
لكمحكمزززز  األوروبيزززز  لح ززززو  اإلنسززززان لرفززززق حركزززز  حمززززاس مززززن قايمزززز  المنرمززززات اإلرهابيزززز  اللاصزززز  

 بااتحا  األوروب .
 بكوماسيين أوروبيين تك وا ال ر اء تعكيمات  ون كت ال ناة العاشرة عن  بكوماسيين أوروبيين قولهم  ىن 

احتمالي  أن ت وم المحكم  األوروبي  لح و  اإلنسان يزوم األربعزاء  من قبل جهات مسغول  لرستع ا 
 . برفق حرك  حماس من قايم  اإلرهاب األوروبي 

وأشارت ال ناة ىلى أن قايم  اإلرهاب ه  الت  ت ك وراء منق  ول ااتحزا  األوروبز  ىجزراء اتصزاات 
لزز يها تحركززات مززن أجززل رفززق هنززاك مغسسززات أوروبيزز   وأوضززحت ال نززاة أن  أو عرقززات مززق حمززاس.

 . حماس من قايم  اإلرهاب ف  ااتحا  األوروب 
قزز  تصزز ر هزز ا ال ززرار  وأوضززر  بكوماسززيون أوروبيززون لك نززاة أن المحكمزز  األوروبيزز  لح ززو  اإلنسززان 

ألسباب تتعك  ب ن عمكي  وضق حمزاس عكزى قايمز  اإلرهزاب لزم تجزر وف زا لكمعزايير ال انونيز  المرعيز  
 . األوروب ف  ااتحا  

سيشزززكل ضزززرب  سياسزززي  قويززز   وقالزززت ال نزززاة العاشزززرة ىن ال زززرار األوروبززز  فززز  حزززال تزززم ىصززز اره فشنزززه 
 . إلسراييل

وكانزززت مصزززا ر سياسززززي  ىسزززراييكي  قزززز  قالزززت لك نزززاة ال انيزززز  فززز  التكفزيززززون اإلسزززراييك   ىن مغسسززززات 
 ركات والفصايل الفكسميني .ىسرمي  ك يرة ف  أوروبا ت ك وراء التحشي  ض  ىسراييل وقبول الح
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من جهته قال مص ر ح وق  أوروب  ىن المحكم  األوروبي  لح و  اإلنسزان سزتجري األربعزاء  ن اشزا 
 حول رفق حرك  حماس من قايم  ااتحا  األوروب  اللاص  بالمنرمات اإلرهابي .

ن اشزا حزول  وأضاك المص ر الح وق   ال ي فضزل عز م  كزر اسزمه  أن المحكمز  األوروبيز  سزتجري
رفق اسم حماس من قايم  اإلرهاب  بناء عكى قضي  رفعتها الحرك  عبر مغسسات أوروبي  متضامن  

  ت زز   ب انونيزز  اإلجززراءات التزز  اتبعهززا ااتحززا  األوروبزز  إل راج 1010مززق الشززعب الفكسززمين  عززام 
 الحرك  عكى قايم  اإلرهاب.

حماس عكى قايمز  اإلرهزاب األوروبيز  مزق قزوانين  وأشار ىلى أن المحكم  ستناقش م ا مماب   ى راج
وتوقززق المصزز ر أن تصزز ر المحكمزز  األوروبيزز  قززرارا بشبمززال وضززق  ااتحززا  األوروبزز  اللاصزز  بزز لك.

 حرك  حماس عكى ايح  المنرمات اإلرهابي .
 17/11/1114، 11موقع عربي 

 
 زالة الركام في قطاع غزةماليين دوالر إل  10عن تقديم منحة بقيمة  تعلن كيةيالحكومة األمر  .53

 األيزززام : أعكنزززت ال نصزززكي  األميركيززز  العامززز  فززز  ال ززز س  وبع ززز  الوكالززز  األميركيززز  لكتنميززز   -رام هللا 
مريزين  وار أميركز   10( ف  الضف  الغربيز  وقمزاا غززة  عزن ت ز يم منحز  قز رها USAIDال ولي  )

 ام ف  قماا غزة.( إلزال  الركUNDPلبرنامج األمم المتح ة اإلنماي  )
وأوضحت ال نصكي  ف  بيان صحاف  ص ر عنها أمزس أن هز ه المنحز  تز ت  كجززء مزن التعهز  الز ي 
أمك ه وزير اللارجي  األميرك  جون كيري ف  مغتمر المانحين إلعزا ة ىعمزار قمزاا غززة والز ي ع ز  

 ف  شهر تشرين األول الماض  ف  ال اهرة.
 17/11/1114األيام، رام هللا، 

 
 عدم تقديم اقتراح باالعتراف بدولة فلسطين يقررونمشرعون األوروبيون ال .54

قرر المشرعون ف  ااتحا  األوروب  يوم ال ر زاء عز م  :مصمفى صالر -أشرك راض   -بروكسل 
ت  يم اقتزرا  يحزث  ول ااتحزا  األوروبز  عكزى ااعتزراك ب ولز  فكسزمين وتوصزكوا بز ا مزن  لزك ىلزى 

 حراز ت  م ف  محا  ات السرم.حل وسم ي عو لضرورة ى
وكززان أعضززاء فزز  البرلمززان األوروبزز  ينتمززون لكحزززب الزز يم رام  ااجتمززاع  وحزززب اللضززر ت زز موا 

بزااعتراك  13باقتراحات بشجراء تصزويت رمززي يزوم األربعزاء يمالزب الز ول أعضزاء ااتحزا  وعز  ها 
 ب ول  فكسمين  ون شروم.
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أكتزززوبر تشززرين األول ااعتزززراك ب ولزز  فكسزززمين  ززم تصزززويت  جززاء هززز ا التحززرك بعززز  قززرار السزززوي  فزز 
سبانيا وأيرلن يابرلمانات بريمانيا وفرنسا  عكى قرارات غيزر مكزمز  لكحكومزات تز عوها ىلزى ااعتزراك  وا 

 ف  لموة أرهرت تزاي  نفا  الصبر األوروب  ىزاء تع ر عمكي  السرم بين ىسراييل والفكسمينيين.
 17/11/1114وكالة رويترز لألنباء، 

 
 : قرار سياسي أم إجرائي؟ "قائمة اإلرهاب"حماس من  حركةالمحكمة األوروبية ستخرج  .55

من الم رر أن تعكن محكم  الع ل األوروبيز   فز  لوكسزمبورغ  اليزوم قرارهزا بشز ن المعزن الز ي ق متزه 
ت ز يرات بز ن   وتفي  ال قايم  اإلرهاب حرك  حماس ومنرمات مناصرة لكفكسمينيين عكى تصنيفها ف  

 المحكم  ست بل المعن وتص ر قرارا بشزال  حرك  حماس من قايم   التنريمات اإلرهابي  .
ورغم أن مصا ر أوروبي   كرت أن بحث رفق حرك  حماس من قايم  اإلرهاب ي ت  بناء عكى شعور 

ىسزراييل أن  ل ا صناا ال زرار فز  ال زارة األوربيز  بالحاجز  ىلزى الحز يث المباشزر مزق الحركز   اعتبزرت
 قرار المحكم  المتوقق ا يع و كونه قرارا ىجراييا ا عرق  له ب رار سياس .

لكون ال رار ا يعتم  عكزى  ااستيناكوقالت صحيف   ي يعوت أحرونوت  ىنه يتوقق أن ت بل المحكم  
ات أ لز  قضززايي  تزز ين حمزاس  ومززن المتوقززق أن تصزز ر أمزرا بززشلراج حركزز  حمزاس مززن قايمزز  التنريمزز

سراييكي  من  عام   .1003اإلرهابي  ف  ااتحا  األوروب   الت  ضمت ىليها بجهور أمريكي  وا 
وتوقعت الصحيف  أن تمزنر المحكمز  ااتحزا  األوروبز  عز ة شزهور لت ز يم  ايزل حزول ضزكوا حمزاس 

ة   مشززيرة ىلززى أن هنززاك عزز ة  ول بزز أت فعززر بجمززق معكومززات تزز ين حمززاس بمسززاع  أعمززال ىرهابيزز  بززز
 ىسراييل  فيما تنشم وزارة اللارجي  اإلسراييكي  لجمق معكومات لت  يمها لكمحكم .

وكانزت المحكمز  ع زز ت جكسز  فزز  شزهر شززبام )فبرايزر( الماضزز   واتضزر أن قززرار ى راج حمزاس فزز  
قايم   اإلرهاب  لم يتماشى مق ىجراءات وقوانين ااتحا  األوروب   ويتوقزق أن تعكزن عزن قرارهزا اليزوم 

 لغايه.بش
 17/11/1114، 48عرب 

 
 دوليا  حول فلسطين مؤتمرا  جنيف تستضيف  .56

األناضززول: تستضززيك م ينزز  جنيززك السويسززري   غزز ا مززغتمر فكسززمين  الزز ي ينززاقش آلززر  -جنيززك 
 ولز   وغيزاب مم كز   100التمورات ف  الضزف  الغربيز  وغززة وال ز س الشزرقي   بمشزارك  سزفراء نحزو 

 ستراليا حسب توقعات  فضر عن م امع  ىسراييل لكمغتمر.الوايات المتح ة وكن ا وأ
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ومن المنترر أن يع   ااجتماا المغكز  فز  م زر المنرمز  العالميز  لألرصزا  الجويز   بمشزارك  سزفراء 
ال ول الموقع  عكى اتفاقي  جنيك الرابع  بش ن حماي  األشلاع الم نيين  وقزت الحزرب واللاضزعين 

 لرحترل.
  السويسري  وزير اللارجي   ي يير بورلالتير  أن المغتمر يتمحزور حزول األراضز  وأك  رييس ااتحا

م امعز  بعز  الز ول  أن  مشيرا ىلزى «اجتماعا اتهام ىسراييل»الفكسميني  المحتك   وا يمكن اعتباره 
السويسزري  فيمززا انت زز  المنزز وب  اإلعززرملكمزغتمر ا يغيززر ح ي زز  أن المجتمززق الز ول  موجززو   بحسززب 

 ال ايم إلسراييل ل ا األمم المتح ة  قرار سويسرا بتنريم المغتمر.
ويحمزززل المزززغتمر أهميززز  لاصززز  فززز  رزززل اعتزززراك سويسزززرا ب ولززز  فكسزززمين  والمبزززا رات التززز  شزززه تها 

سززبانيا وهولنز ا مززن أجزل ااعتززراك بفكسززمين ك ولز  مسززت ك  فزز  وآيرلنزز يابرلمانزات  ول م ززل فرنسزا    وا 
  ول  بها حتى اليوم. 131عترفت األشهر األليرة  ى  ا 

  ورغززم 1610 لكززت حيززز التنفيزز  عززام  1646جزز ير بالزز كر أن اتفاقيزز  جنيززك الرابعزز  الموقعزز  عززام 
 لم تكتزم بها. أنها ىا  ااتفاقي توقيق ىسراييل 

 17/11/1114القدس العربي، لندن، 
 
 "إسرائيل"لألجهزة الذكية لمقاطعة  تطبيق: الواليات المتحدة .57

أعكززن تحززالك منرمززات م امعزز  ىسززراييل فزز  الوايززات المتحزز ة اليززوم ال ر ززاء عززن ىمززر  : 43عززرب 
الجيل ال ان  من تمبي  الهواتك ال كي  الز ي يتزير لمسزتل مه تح يز  البضزايق اإلسزراييكي  أو المنتجز  

 من قبل شركات عالمي  تتعامل مق ىسراييل.
يرات ج ي ة أ لكت عكيزه منهزا لاصزيت  ىجزراء بحزث ويتميز بتمو   قامق ويحمل التمبي  الج ي  اسم 

مكتوب عن اسم الشرك  المرا  شزراء منتجاتهزا أو ىجزراء مسزر ضزوي  لعرمتهزا التجاريز  المرقمز  'بزار 
 كو '.

وأعكزززن عزززن التمبيززز  الج يززز  فززز  مزززغتمر صزززحف  ع  تزززه الهييززز  اإل اريززز  لتحزززالك منرمزززات م امعززز  
 ىسراييل ف  الوايات المتح ة.

التمبيزز  ب اعزز ة بيانززات يجززري تحزز ي ها بانترززام وُقّسززمت فيهززا الشززركات المسززته ف  بالم امعزز   ويززرتبم
لكشركات العالمي  التز    ب ألك' وه  لكشركات اإلسراييكي  وال اني  “فيات  الفي  األولى ت عى  3ىلى 

 .ىسراييلوه  لكشركات العالمي  المتعامك  مق   ج تنشم  الل المستومنات وال ال   
ويسّهل التمبي  الج ي  ت  يم معكومات عزن الشزركات المسزته ف  عنز  المسزر الضزوي  أو البحزث عزن 

 اسمها وك لك معكومات عن سبب ى راجها عكى قايم  الم امع .



 
 
 
 

           51ص                                     3431 العدد:    17/11/1114 األربعاء التاريخ:
 

ويتززير ىرسززال بريزز  ىلكترونزز  لكشززركات المسززته ف    أن رويزز  و  اآليفززون ويعمززل التمبيزز  عكززى نرززام  
 ا يبكغها فيه أنها لسرت زبونا ج ي ا بفعل عرقتها مق ىسراييل.بالم امع  عن  مسر منتجاته

و كر ال كتور غسان بركات  ناشم ف  حرك  الم امع   أن توقيت اإلعرن عزن التمبيز  الج يز  هزو 
لكززر  عكززى جريمزز  ىسززراييل باغتيززال الززوزير زيززا  أبززو عززين لززرل ممارسززته لكم اومزز  السززكمي  وزراعتززه 

 لشجرة زيتون.
ركزززات أن حركززز  م امعززز  ىسزززراييل هززز  حركززز  شزززعبي  عالميززز  وجززززء مزززن الم اومززز  السزززكمي  واعتبزززر ب

 لرحترل اإلسراييك  ضمن اآلليات ال انوني  المتاح  لارج األراض  الفكسميني .
 17/11/1114، 48عرب 

 
 ماس تقاوم الحصار بالتوجه نحو إيران.. هل من فائدة؟تقرير: ح .58

المتغيرات السريع  الت  عصفت  وما تزال  بالمنم    باتت تفر  يب و أن : أحم  مريس  -عّمزان 
واقعا: ج ي ا: عكى حرك  الم اوم  اإلسرمي   حماس   ابت اء: من الحصار اللان  عكى قماا غزة  
وانتهاء بمشه  ىقكيم  يحاول اإلماح  بالحرك   ما  عاها ىلى ىعا ة قراءة وضق المنم   من ج ي   

  عرقات لرل السنوات األربق األليرة ف  المنم    وأهمها عرقتها مق ىيران.وترميم ما ت  ر من 
ف  الوقت  اته تحاول ىيران الت  تورمت ف  المستن ق السوري والعراق   واهتزت صورتها  الممانع   
ف  العالم العرب  واإلسرم   م  َّ جسور العرق  ىلى جميق األمراك لتحسين صورتها أمام الشعوب 

 عربي .ال
  ف  ه ا الت رير استعرا  ج ور العرق  بين المرفين  وسيناريوهات تمورها بع  11وتحاول  عرب 

 أربق سنوات من الفتور األقرب ىلى ال ميع .
 

 البداية
ب أت العرق  بين ىيران وحماس ف  ممكق التسعينات  وكان العامل المشترك هو الرغي  ال ابت  

ااعتراك بشسراييل  وما ش   عكى عم  العرق   اللكفي  اإلسرمي  لمشروا تحرير فكسمين ورف  
  ىبان الع وان اإلسراييك  عكى لبنان  1009الت  ينمك  منها المرفان. وق  بكغت  روتها ف  العام 

 وتص ي م اتك  حزب هللا الحكيك اإليران  ف  لبنان لرحترل.
الفايزة -  بع  سيمرة حماس 1007ام وتعم ت العرق  أك ر بع  الحسم العسكري ف  غزة ع

عكى ال ماا  حيث  عمت ىيران حكوم  ىسماعيل هني    -1009باانتلابات التشريعي  ف  العام 
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  1003ف  مواجه  الحصار ال ي فر  عكيها  وليا. وبكغ ال عم الما ي والعسكري  روته ف  العام 
 ف  حرب الفرقان )الرصاع المسكوب(.

رفات ف  وجهات النرر حول بع  ال ضايا ال ولي  بين المرفين ميك  سنوات وعكى الرغم من االت
عرقتهم  وال ي لم يغ ر عكى ما يربمهم  ىا أن العرق  شه ت توترا: ب اي  الربيق العرب   وانتفاض  

 الشعب السوري ض  الحكيك اإليران  الرييس بشار األس .
 

 األزمة السورية وحماس
  ب أ منحنى العرق  بالهبوم نحو الفتور  حيث ضغمت 1011سوري  ف  العام ومق انمر  ال ورة ال

ىيران عكى الحرك  لكوقوك ىلى جانب الرييس السوري ض  انتفاض  شعبه  ىا أن موقك حماس 
 حينها هو   عم ليارات الشعوب .

ى  مق   ب وله ىن الحرك  كانت وستب 11وهو ما أك ه ال يا ي ف  حماس مشير المصري لز عرب 
الحري  واألمن وااست رار ومق التعبير عن ىرا تها ف  رفق أي ركم  ىلىحري  الشعوب  ومق تمكعها 

 كان .
ه ا الموقك لم يعجب ىيران الت  أل ت بكامل   كها ف  سوريا  و عمت األس  حكيفها الرييس  ف  

ال وري  وتورمت بسفك المنم   بالمال والسر   ولم تكتِك ب لك  بل أرسكت كتايب تابع  لكحرس 
 ماء السوريين  مبررة سكوكها بالوقوك مق األس  ب نها لن تتلكى عن محور  الممانع   والم اوم  

وكانت نتيج   لك الموقك هو  فق حماس ال من ولروجها من سوريا وا غر  مكاتبها فيها   إلسراييل.
 وتوقك ال عم اإليران  ال ي امت  ىلى سنوات مويك .

 
 ت على الربيع العربيأربع سنوا

بع  أن لا  الربيق العرب  ملاضات عسيرة ف  السنوات األربق الماضي   ي ول رييس مركز 
الزيتون  لك راسات محسن صالر ىن حماس التفتت ىلى ما حولها  فوج ت  حصارا: ىسراييكيا بع  حرب 

تى اآلن عكى م مرة ف  غزة  وتش ي ا: ولصوم  من اان رب ف  مصر  ورهان:ا لم ينجر ح
 المصالح  ال الكي  .

  ىن ه ه األمور  باإلضاف  ىلى استه اك اإلسرم السياس  ف  المنم    11ويضيك صالر لز عرب 
 وضق حماس أمام ليارات صعب  وقكيك  .

وف  الوقت نفسه  ي ول المصري  لألسك هناك تلك  من ال ول العربي  عن  ورها باتجاه ال ضي  
 الفكسميني .
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مر  عا حماس ىلى ىعا ة قراءة المشه  وبناء عرقاتها من ج ي   والتحرك ف  ىمار نشام ه ا األ
 سياس  لكحرك   مق ت كي ها مرارا: أنها لن تتلكى عن مبا يها مق ىيران أو غيرها.

أما ف  الجانب اإليران   ف   ضحت الجمهوري  بكامل رصي ها الشعب  العرب  واإلسرم   ال ي 
باكير  ىنه ومن  ان اا  عكىلسنوات الماضي . وي ول الباحث ف  الش ن اإليران  اكتسبته لرل ا

 ال ورة السوري  وأسهم اإليرانيين ف  المنم   ككها هابم   وصورتهم أصبحت سكبي .
  أن اإليرانيين يبح ون عن ملرج يعي  لهم ماء الوجه ف  11ويضيك باكير ف  ح ي ه لز عرب 

  وبالتال  يعي هم الى الكعب  من ج ي  شعبيا  ل لك أفضل ورق  ف  ه ا المنم   ويحسن من صورتهم
المجال ف  الحسابات اإليراني  ه  الورق  الفكسميني   و لك عبر تحسين العرقات مق حرك  

 حماس .
كما يحاول اإليرانيون من لرل العرق  مق حماس  بحسب باكير  ىعا ة شرعي  النرام السوري من 

و وليا بمساع ة غير مباشرة من الحكيك الروس   وااستفا ة ف  الوقت  اته من موقك  ج ي   ىقكيميا
 ىعا ةأوباما تجاه األزم . ه ا عكى الصعي  ال ول   أما الشعب  فستكون ورق  حماس مهم  ف  

 تسوي  النرام السوري شعبيا  وتحت شعار الممانع .
ام السوري  لالفه فيه محسن صالر حيث رأا لكن توقزُق باكير ف  ت لل حماس ب عم وتسوي  النر

أن األزم  السوري  لن تكون عكى ماول  المفاوضات  ىنما سيتم التعاون ف  األمور المشترك   
وترف  الح يث وااصم ام ف  الش ن السوري  وهو ما أي ه كتاب ومحككون آلرون رأوا أن حجم 

والعرا  واليمن ا يمكن أن يغير فيه أي  التوتر الشعب  ف  أوسام المسكمين السن  بسبب سوريا
ش ء  بما ف   لك العرق  مق حماس  معتبرين أن شعبي  الحرك  نفسها ق  تت  ر بسبب عم  

 المشار المناهض  إليران ف  المنم  .
 

 السيناريوهات المتوقعة
ه األيام ال كيك  ونتيج  له ا الت ارب اإليران  ال ي ب أ ف  ربيق العام الجاري  وارتفعت وتيرة حراك

الماضي  من لرل زيارة وف  من المكتب السياس  لحماس ىلى ىيران  وشكر ق مه النام  باسم 
 كتايب ال سام أبو عبي ة  فشن العرق  ستكون مرشح  ل ر   سيناريوهات:

ما أن تتحسن العرق  بشكل مفيك   ىما أن تترمم العرق  بشكل جي   وتعو  ىلى ساب  عه ها  وا 
ما أن تب ى عكى ما ه  عكيه من برو ة.وتص  بر عا ي   ون اتهامات بين األمراك  وا 
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ويرجر رييس مركز الزيتون  محسن صالر أن تتحسن العرق  قكير  ولكنها ستب ى مت  رة بالرروك 
اإلقكيمي  كما أن رروك ىيران ااقتصا ي  وأولوياتها وب ايكها  ق  ا تعي  مستوا ال عم  اته لحماس 

 ساب  عه ه. ىلى
17/11/1114، "11موقع "عربي   

 
 عن حماس و"شكرا إيران" .59

 ياسر الزعاترة
من المبيع  أن يحتفل المحسوبون عكى المحور اإليران   كتابا وسياسيين وشبيح  من كل صنك 
ولون بعبارة  شكرا ىيران  الت  أمك ها أبو عبي ة ف  مهرجان ال سام قبل يومين  ومن المبيع  أن 

ال ببعضهم ح  الت ليس بال ول ىن الحرك  ق  استب لتها بعبارة  شكرا قمر  شكرا تركيا   يصل الح
الت  قيكت بع  انتصار الحرب األليرة  متجاهكين أنه شكر من ساع    وف  الم  م   كما قالل قمر 

ها  وتركيا  وجاء شكر ىيران ف  الب اي  معموفا عكى توضير عكى ما ق مته لكم اوم  لتعزيز ق رات
وه  ىشارة واضح  ىلى ما ُق م ق يما  ألن ال اص  وال ان  يعكم ي ينا أن ىيران لم ت  م من   رث 

يوما من ب ء الحرب!!(   17سنوات أي ش ء لحماس )ف  الحرب األليرة ق مت ال عم الكرم  بع  
الحرك  ربما باست ناء بضع  مريين ألشلاع بعينهم  ليست ك عم  بل من أجل الترعب ب رار 

ال الك  كما ه  سيرة ىيران مق كل التنريمات الت  ت عمها  بما فيها تكك الت  ا تساوم عكى وايها 
 لمهران.

لم ننكر  ولم ينكر أح  يوما ما ق مته ىيران ل عم الم اوم  وحماس  وهو  عم ما كان لها أن ترفضه 
لمايفي  لكنرام اإليران  كما تتب ا ف  رل الحصار العرب  الت كي ي  وف  رل ع م افتضا  األجن ة ا

ه ه األيام  وحيث لم يع  قاسم سكيمان   اعما لكم اوم   بل حام  الم هب كما يتر   ف  األناشي  
الت  يجري ت بيجها لعيونه. وا أسلك ف  واقق الحال من قول بعضهم ف  معر  المزاي ة ىن كتابا 

الصهيون   لك ن المواقك من الصهاين  ت اس  محسوبين عكى حماس  شتموا ىيران أك ر من الكيان
 بالشتايم  وليس بال عوة ىلى تبن  ليار الم اوم  واانتفاض !!

الموقك ال ي اتل ته الحرك  من ال ورة السوري  كان موقفا ألرقيا صايبا  وا  ا كان قك  قكيك  ج ا ق  
غزة بع  مصيب  المشارك  رأوه ف  غير مكانه  ف لك ألن ع كهم صار محصورا بالكامل ف  قماا 

ف  انتلابات أوسكو  وااضمرار تاليا لتشكيل سكم  ف  قماا محاصر. صحير أن حماس ق  
أنجزت شييا عريما ويستح  الفلر من حيث بناء قاع ة لكم اوم  وكسر ىرا ة الع و ف   رث 

ل ف  الضف  معارك بمولي   لكن  لك سيب ى أقل ت  يرا من اشتباكها والشعب برمته مق ااحتر
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)ومعها ال ماا ف  حينه(  لرفا لك ماا المحاصر وشبه المحرر  43الغربي  واألراض  المحتك  عام 
ال ي ير  الع وان باقت ار  لكن ا يمكنه شن حرب ض  ااحترل وحي ا ف  رل ميزان ال وا 

 المعروك عكى ملتكك األصع ة.
مهران  ومن  م شكرها ف  المهرجان  و لك  بوسعنا وك يرين أن يتفهموا  هاب وف  من حماس ىلى

من أجل ىرسال رسايل لمن يتآمرون عكيها  وعكى أمل الحصول عكى بع  ال عم  لكن واقق الحال 
أن شييا من  لك لن يح ث بالمعنى الواقع  لكككم   فر ىيران ف  وضق من يمكنه ت  يم ال عم 

يك سوريا والعرا  واليمن  وت هور أسعار الح ي  ل ه  الت  ت كصه عكى أقرب األتباا ف  رل نز 
النفم  وا اآللرون المسته فون بالرسايل سيرعوون  وهم يعتبرون أن أولويتهم ه  حرب اإلسرم 
السياس  قبل ىيران  وحماس من أهم روافعه  بل ربما وج وا تبريرا أنسب لما يفعكون بحسبانها عكى 

 محور ىيران.
يتغير  وا أرن الحرك  تتورم ف  ش ء كه ا  وكان  لك واضحا ف  أما الموقك من سوريا  فكم ولن 

كرم لال  مشعل أول أمس  ومهران ت رك أن حماس لن تغير عكى ه ا الصعي   ولو فعكت فسنكون 
 أول من يهجوها بر تر  .

أما الفاي ة الت  ستجنيها ىيران من ه ا الت ارب  فه  مح و ة  بل ربما مع وم    لك أن حربها 
لم هبي  ق  باتت أك ر فضايحي  من أن تسترها عباءة حماس  وا من ُهْم أكبر من حماس. وما ا

فعكته مغلرا ف  اليمن كان قاصم  الرهر عكى ه ا الصعي   حيث ان كبت عكى  ورة شعب رايع  
 بالتحالك مق  كتاتور فاس   ار الشعب ض ه.

 لك  بل ىيران من فعل ف  رابع  النهار. ى   لم تعكن غالبي  األم  الحرب عكى ىيران  ولم تفكر ف 
ه  من أعكن الحرب ف  سوريا لصالر ماغي  ي تل شعبه  وساهم ف  ىجها  ربيق الشعوب  وه  
من  عم مايفي  المالك  ف  العرا   وه  من  عم ع وان الحو يين األلير. أما األهم فهو أن ىيران 

وي  وبع ه عكى مكفات ألرا ستكون فكسمين من اليوم ماضي  باتجاه تفاهم مق أمريكا عكى النو 
بينها  وا يشتري حكاي  وعو ها بن ل السر  ىلى الضف  ىا األتباا والمستفي ين  فر ه  قا رة عكى 
 لك  وا ه  تمكك اإلرا ة لتفعل  وا حتى األمكاني . ومن يغازل الصهاين  كل حين  ومن ي ول 

و الضامن ألمن الكيان الصهيون   ومن ا ير  الع وان عكى مساع  وزير لارجيته ىن ب اء األس  ه
  مش   ومن يحتف  بعباس ف  ىعرمه  الممانق .. من ه ا حاله لن ينف  وع ا كالمشار ىليه.

فكسمين قضي  م  س   وألرقيتها مس ل  ا يمكن المساوم  عكيها  وشعبها لن ي بل استل امها من 
ل المالك  قبل أي أح  ف  سياقات مشبوه   وم ن ي تل السوريين ويمارس الع وان ف  العرا  ويحوِّ

)ال كتاتور الفاس ( ال ي جاء عكى رهر  باب  أمريكا ىلى  ممانق   ومن يحّر  الحو يين عكى 
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الع وان  ا يمكن أن يكون حريصا عكى فكسمين  والفكسمينيون  وف  م  متهم أنصار حماس 
 وكوا رها ي ركون  لك.

البع  الم هب  لسكوك ىيران عكى كل صعي   وفاحت رايح  ك يرين يمبكون لها  ل   فاحت راح 
اعتبارات ك يرة ا صك  لها بالمبا ئ وا باأللر . ومن جهتنا  لن نكون ىا مق غالبي  األم  
م تنعين أنها األحرع عكى فكسمين  واألك ر ع اء لكمحتكين بعي ا عن التكسب بالشعارات الت  

 جن ات مفضوح  تن ل تفاصيكها التصريحات والمواقق اإليراني  بشكل يوم . تستر لكفها أ
لكن  لك لن ي كل من   تنا بحماس كحرك  مجاه ة  ق  تلمئ الت  ير أحيانا  لكن بوصكتها ستب ى 
صايب  بش ن هللا  وه  سترل وفي  إلر ها حتى تتح   األه اك الت  من أجكها ت سست  ومن أجكها 

 ك  من أروا الشه اء.ضحت ب افك  موي
17/11/1114، "11موقع "عربي   
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 عريب الرنتاوي
تستكمل كتايب ال سام  ما ب أته قيا ة حماس السياسي  من است ارة نحو ىيران  بع  أن تبين لها أن 

ليار “ال ي تتحصل عكيه من قمر وتركيا  لن يساع ها عكى ى ام  ” ال عم السياس  والمعنوي“
ىلى الضف  الغربي  ” نمو ج الم اوم “ف  قماا غزة  والمغك  أنه لن يمكنها من ن ل ”  اوم الم

 وال  س  كما تعه  وتوع  غير مسغول سياس  وعسكري ف  الحرك  مغلرا:.
ف  احتفاات ال كرا السابع  والعشرين انمرق  الحرك   وف  نهاي  العر  العسكري لكتايب 

اير كالصواريخ  وككها تحمل معان  الت  ير وال ناء عكى ال ور اإليران  ف  ال سام  كانت الككمات تتم
  وب ا أن المهرجان برمته  ق  انترم تحت شعار ”أشياء ألرا” عم الكتايب ماليا: وتسكيحيا: وت ريبيا: و

محل ه ا الشعار لرل سن  ” شكرا: تركيا“و ” شكرا: قمر“  بع  أن حكت عبارات: ”شكرا: ىيران“
اإللوان المسكمين ىلى س ة الحكم ف  مصر وتونس وغيرهما  وبع  مض  أقل من عامين  صعو 

 عكى ان اا األزم  السوري   ومغا رة قا ة حماس لم رهم المرير ف   مش .
مق ” ااست نايي “عكى أي   ل    بت لكحرك   وتح ي ا: لكتايبها وص ورها من السياسيين  أن العرقات 

تسمن وا تغن  من جوا ... صحير أن ال عم السياس  والمعنوي ممكوب  لكن ال وح  وأن رة  ا 
الحرك   بما ه  حرك  حامك  لكواء الم اوم   تحتاج ىلى ما هو أك ر العوامك الجّياش  وأبع  من 
مجر  ال عاء واللمابات الرنان   وبع  األموال الت  تز ا  تناقصا: من ال وح   تحت ضغم الرقاب  

 ”.قمر أوا: “لضغوم اللكيجي  وحسابات المصالر الت  تجعل ال وح  تفكر ج يا: بشعار ال ولي  وا
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وألن الحرك  تواجه م زقا: ش ي ا: ف  ال ماا المحاصر  ال ي لم يشرا بع  ف  عمكي  ىعا ة اإلعمار 
وا ف  تفكيك أموا  العزل  والحصار  ف   ت كصت لياراتها السياسي   لصوصا: ف  رل غكب  

 الل الحرك  عكى التيار األك ر حماسا: لكمصالح  واانغماس ف  ” تيار الم اوم “لز  واضح 
ق  حسمت الج ل  الل الحرك  لصالر ” حماس غزة“العمكيات السياسي  وال بكوماسي   والمغك  أن 

ر استعا ة عرقاتها التحالفي  مق مهران ومحورها وهرلها  وه ا ما تجكى ف  الوف  ال يا ي ال ي غا 
من ال وح  ىلى مهران  وف  تحول مهرجان اانمرق  ىلى مناسب  لتج ي  الشكر لك ورة اإلسرمي  ف  

 ىيران.
م ل ه ا اللماب  يتناق  ككي  مق ما اعت نا عكى قراءته لكتَّاب محسوبين عكى حماس  هاجموا 

األمر عن  هغاء  بل ىيران وحكفاءها لرل العامين الفايتين ب ك ر مما هاجموا ىسراييل  ولم ي ك 
محور الم اوم  “تلماه ىلى السياسيين وال ا ة ف  حماس  اتها  ال ين ب ا أنهم غا روا مربعات 

اإللوان ... ل   رأينا لرل العامين  –ال وح   –وتموضعوا ىلى جانب محور قمر ” والممانع 
ق ه ا المحور  ومن يرص  الفايتين  الك ير من الن   لمهران و مش  وحزب هللا  ولكل من تحالك م

حجم ااهتمام وتركيز الهجمات عكى أمراك ه ا المحور  ي رك عم  الم ز  ال ي يج  هغاء 
أنفسهم فيه  ى  يتابعون ه ه ااست ارة السريع  نسبيا: لحرك  حماس  والت  تشبه ف  أح  وجوهها 

 ىلى أحضان أمه وأبيه.” عو ة اابن الضال“
ر ف  الجانب األلرق  وال يم  لكمس ل   فالسياس  عموما:  تحكمها لكن المس ل  هنا ا تنحص

المصالر وليس األلر  أو ال يم ... المس ل  ربما تتعك  بتوجهات ج ي ة لكحرك   نابع  من انس ا  
آفا  المصالح  من جه  وانس ا  آفا  عمكي  التسوي  والمفاوضات من جه   اني   واز يا  التكهنات 

ف  الضف  الغربي  وال  س  ما يعن  أن الحرك  ق  تكون رسمت لنفسها ” ر الكبيراانفجا“ب رب 
ن ل المعرك  ىلى “أولويات ج ي ة  تتلمى المصالح  واستج اء رفق الحصار والع وبات  ىلى نرري  

  ف  الراهر ض  ااحترل  وف  البامن ض  السكم  وفتر والمنرم  ومن ضمن ”الضف  الغربي 
ل الك  عكى السكم  والنفو   ول   كان ال كتور محمو  الزهار  ش ي  الوضو  ف  لعب  الصراا ا

تحريضه أنصار حماس ومغي يها والشعب الفكسمين  عكى اانتفا  ف  وجه السكم  وأجهزتها ف  
الضف  الغربي   وهو صاحب الم ول  الشهيرة: أمك وا النار عكى رغوسنا ىن لم ننجر ف  ن ل نمو ج 

 ف .غزة ىلى الض
تتزامن ه ه التحوات  مق سع  ىيران  ح يث  لتسكير الضف  الغربي  وعسكرتها  ول   كان المرش  
األعكى لك ورة اإلسرمي  ش ي  الوضو  ف  ال عوة له ا اله ك والحث عكيه  ور   ع   من قا ة 

جهات حماس الحرس ال وري وفيك  ال  س   ات المواقك والتعه ات من بع ه  فهل  م  الت اء بين تو 
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الج ي ة  أو باألحرا تب ل أولوياتها وتكتيكاتها بالتركيز عكى الضف  الغربي   مق التوجه اإليران   
الت  نش ت بينهما بع  المر  عكى لكفي  ” انع ام ال   “وهل يتمكن الجانبان من تجاوز ع ب  

 ؟” ورتها”اللرك حول سوريا ونرامها و
  أب ت لموم ”عو ة اابن الضال“مل من الرهان عكى مهران بلرك  مش   لم تكل ولم ت

ااتصال مفتوح  مق تيار ف  حماس والكتايب  لم تعجبها مواقك لال  مشعل وصحبه ف  اللارج  
وا ” تحر “  لكن ىيران  ول   وال ول ا ”الضف  األلرا“حمكته المسغولي  عن انت ال حماس ىلى 

ضق شروما وتحسب األمر بم ياس الربر واللسارة    بل تعاقب وتعاتب وت”ت ل  عكى لامرها“
والمغك  أن ىيران تري  أن تكون اعبا: ف  فكسمين وعكى جبه  الصراا العرب  اإلسراييك   م كما 
نجحت ف  أن تكون اعبا: مهما ف  أزمات العرا  وسوريا وصوا: ىلى اليمن مرورا: بالحرب عكى 

 اإلرهاب.
يها السياس  والعسكري  ومن راقب رّ ات فعل ال يا ة الفكسميني  من تابق مهرجانات حماس  ف  ش 

عكى مواقك حماس األليرة  ي رك تمام اإل راك  أننا نبتع  يوما: ى ر آلر عن المصالح  الومني   
وأن حال  اان سام الم مر الت  عاشها الشعب الفكسمين  لسنوات سبق عجاك  ستستمر ربما لسنوات 

 م .سنوات عجاك ألرا قا 
17/11/1114، الدستور، عم ان  
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 سام منسى جون بل
 -ىمر  الرييس الفرنس  فرنسوا هوان  مبا رة فرنسي  لع   مغتمر  ول  لتسوي  النزاا ااسراييك  

ىلى الع ل والمنم  وسم الجنون ال ي الفكسمين   ا يمكن وصفها ب قل من أنها محاول  عو ة 
تعيشه المنم   وااضمراب والغمو  الك ين تتسم بهما األ وار اللارجي  ف  ش نها  اإلقكيمي  منها 

 وال ولي  عكى ح  سواء.
اإلسراييك  أو  -من  ع و  والع رء ف  اإلقكيم ولارجه ي عون عب ا: ىلى تسوي  النزاا الفكسمين  

  كم لل است رار المنم   وأمنها. مبعا: لم تفكر  ف  ه ا السيا   المغتمرات اإلسراييك -العرب  
 الت  ع  ت أو المبا رات أو الزيارات المكوكي  بين األمراك المعنيين.

اإلسراييك  عكى حاله من السوء واانح ار ربما نحو انتفاض   ال     -وبينما النزاا الفكسمين  
لمنم   من سوري  ىلى اليمن مرورا: بالعرا  والبحرين ومصر  ما يضرب زلزال غير مسبو  أرجاء ا

يجعل الصراا بين ىسراييل والفكسمينيين بلاص  والعرب بعام  ك نه من ال رج  ال اني  أو ال ال    
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م هبي   واقتصا ي  واجتماعي   -قياسا: بما يعصك باإلقكيم من معضرت أمني  وسياسي  ومايفي  
نساني  لان    غير   ت ال ول الت  تمر بها  ووجه المنم   لسنوات مويك .وا 

وسم ه ه الصورة ال اتم  تب و المبا رة الفرنسي   ى ا ق ر لها أن تت  م  لموة ىيجابي  ىنما يب و أنها 
 غير كافي  وح ها.

وا شك ف  أن ان اا أزم  ج ي ة بين ىسراييل وفكسمين مضاف  ىلى نزاعات اإلقكيم ه  ىضاف  
يرة  ا سيما أنها مشكك  بين اليهو  والمسكمين  مضاف  ىلى المشاكل بين المسكمين أنفسهم سكبي  لم

 وبينهم وبين األقكيات ف  المنم   عكى غرار ما شه ناه ونشه ه ف  كل من العرا  وسوري .
 

الفلسطيني المزمن والمعقد بمعزل عن المشاكل المحيطة، تبدو  -محاولة تسوية النزاع اإلسرائيلي 
 أيضا  على قدر من السذاجة والتبسيط ودونها عقبات كثيرة أهمها:

أوا:: معرم المراقبين والمتابعين لشغون المنم   عكى  راي  تام  بح و  ق رة ال ور األوروب  ف  
تسوي  النزاعات ف  الشر  األوسم  ا سيما ى ا كانت الوايات المتح ة متر  ة أو غير متحمس  

 وصل ىليها.لكتسوي  المنوي الت
صحير أيضا: أن التراجق األميرك  عن شغون المنم   لرل السنوات ال كيك  الماضي   ا ب  من أن 
يحفز األوروبيين عكى اانلرام مكان واشنمن  ىا أن األليرة يب و أنها عا ت تكتفت ىلى الشر  

ألرا ا تزال  من جه   ومن جه «  اعش»األوسم بع  تشكيل التحالك ال ول  لمحارب  تنريم 
سراييل. ولززم  واشنمن ىلى ح  ما معني  ومصرة عكى  ورها ف  تسوي  ما لكنزاا بين الفكسمينيين وا 
يتسنَّ بع  لوزير اللارجي  األمززيرك  جون كيري ااستراح  من عناء الزيارات والك اءات بيززن األمزراك 

 المتنازعين.
ر أميرك  فاعل  واضر الرغي  لمضمون التسوي  ىن أي تسوي  مزمع  له ا النزاا تحتاج ىلى  و 

وعازم وقا ر عكى الضغم إلنجاحها. بي  أن ه ه العوامل يب و أنها غير متوافرة  أقّكه مجتمع  ل ا 
 ه ه اإل ارة بلاص   ولم يتوافر أيضا: مق معرم اإل ارات الت  سب تها.

  ىلى أك ر من الوسام . وا ب  من وا يزال الراع  األميرك  يتوسم بين المرفين بينما الحاج  ه
 رغي  متكامك  لكحل قابك  لكنجا  وتستميق واشنمن تسوي ها ل ا المرفين.

اإلسراييك  له لصوصيته  ىنما نعرك أيضا: أن أمرافه  - انيا:: صحير أيضا: أن النزاا الفكسمين  
راييل والفكسمينيين ففيه معنيون بما يجري ف  المنم  . أما فصل ما يجري ف  اإلقكيم عن أحوال ىس

 الك ير من الموباوي . وما كان يصر من عشر سنوات أو أك ر أصبر متع را: ف  ه ا الزمن.
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ال ضي  الفكسميني  كانت ألك ر من نصك قرن قضي  العرب األولى  اليوم  لل ىليها عنصر ج ي  
الصراا. وتشغل ىيران    الورق  األصعب ف  معا ل 1631هو العامل اإليران  ال ي أصبر من  عام 

الع ل والسياس  ف  ىسراييل من جه   ومن جه   اني  وحتى ىشعار آلر يب ى لها  ور وت  ير ف  
 جهات فكسميني  من المغك  أن ل يها الفاعكي  ف  التعميل والتلريب.

 
 تسوية من أي نوع ؟

من  ون حسم الموضوا   ال ا:: هل يمكن أن تت  م التسوي  أو تتراجق بين ىسراييل والفكسمينيين
 النووي اإليران ؟

أي تسوي  ممكن  وال ول الت  تحيم بشسراييل تعان  مباشرة أو غير مباشرة من ت اعيات الزلزال ال ي 
 يضرب أك ر من  ول  عربي ؟

أي تسوي  ممكن  من  ون أن يرسو الوضق ف  مصر بين األمراك المتنازعين وتح ي  ااتجاه ال ي 
 تسير مصر نحوه؟

 ي تسوي  قبل معرف  مصير سوري  والعرا  وأ وار المنرمات واألمراك المتصارعين؟أ
 وألواته؟«  اعش»أي تسوي  قبل معرف  مصير 

أي تسوي  قبل معرف  نتايج التم   اإليران  عبر البييات المحكي  ف  أك ر من  ول  عربي   ه ا التم   
 وق ؟ال ي رفق منسوب التجا ب الم هب  ىلى ح و  غير مسب

رابعا:: المشه  السياس  ف  المنم   ويشمل ال ول كما المنرمات لارج ال ول  وه  ك يرة ىلى ح  
 كبير  هو مشه  ليس من المبالغ  وصفه بالسوريال :

ال ول الحكيف  تعمل ض  بعضها  مصر تحصل عكى ال عم اللكيج  ومتباين  مق تكك المنروم   -
 حول الش ن السوري.

اإللوان »و «  اعش»ي  لهما الرغي  نفسها تجاه سوري   ىنما تتباينان تجاه تنريم تركيا والسعو  -
 «.المسكمين

 وتحاربها ف  سوري  وغيرها.«  اعش»ىيران تغي  واشنمن ف  حربها ض   -
 ه ه األم ك  كما ي ال غي  من في  وغيرها الك ير وعكى أك ر من مستوا.

فيكا  يحاك  حال الحكفاء ف  «  اعش»لك ضاء عكى أما الت لل ال ول  ع ب ىنشاء التحالك  -
اللكيجي  ف  ما بينها وبين مصر   -ال مري   -السوري  والسعو ي   -اإلقكيم  كما التباينات التركي  

ا سيما ف  الش ن السوري. وتعو  األزم  السوري  مج  ا: لترّهر اللرفات بين أمراك التحالك 
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ن نرام األس  هو العنوان الرييس  له ا اللرك بين مناه  ال ول  نفسه  حيث أصبر الموقك م
 ومتر   ومتحالك.

به    وتتح ث أيضا: عن ت ريب قوا من « اعش»الوايات المتح ة ت رب قوات نلب  عراقي  لج 
المعارض  السوري  المسكح  المعت ل . ال وتان تسعيان ىلى تح ي  أه اك ملتكف . العرا  ي عم النرام 

 نما المعارض  السوري  تسعى اقترعه.ف  سوري  بي
رابعا:: كل ما سب  سر ه أصبحت له نتايج عكى مستويات ألرا غير أمني  أو سياسي . الت اعيات 
الجانبي  من اجتماعي  واقتصا ي  ونفسي  و  افي  باتت أش  وأفتك وأصابت  ول اإلقكيم نتيج  الزلزال 

 .الحاصل  ب ضرار ولساير ماولت البشر والحجر
أزم  الكجوء والنزو  عكى رأس ه ه األزمات وما لكفته وستتركه من آ ار عكى ااجتماا والتربي  

 وال  اف  والصح  واألمن.
الفكسمين   وتحتم وسم  -اإلسراييك  واإلسراييك   -ا شك ف  أن الضرورة مكح  لحل النزاا العرب  

رات الجزيي   وكما أ بتت التجارب ال  يم  ه ا المشه  العمل عكى ع   مغتمر  ول  أوسق كون المبا 
 والج ي ة والوقايق المستج ة  تسّعر المشكك  عو  تسهيل الحل.

الرغي  الشامك  المتكامك  لمشاكل المنم   المبني  عكى تفاهمات ىقكيمي  ىزاء المكفات األمني  
ل عكى ت وي  ااست رار والسياسي  وأبرزها أسكح  ال مار الشامل  مكافح  اإلرهاب وال وا الت  تعم

ال ايم ف  المنم    وبع   لك اانمر  نحو معالج  المشاكل المزمن  وال  يم  عكى رأسها قضايا 
 م ل الحوكم  الصالح  والفسا  والتلكك ااقتصا ي وااجتماع  وال  اف .

نا: ألرا وف  من  ون ه ا اإلمار اإلقكيم  سيستمر ااضمراب والتفكك السريق أحيانا: والبم ء أحيا
 أك ر من منم  .

الفكسمين   ىنما مغتمر  -فرنسا ج يرة من  ون شك ب يا ة مغتمر  ول  لحل النزاا اإلسراييك  
روسي  ى ا  -الضرورة هو المغتمر ال ول  الموسق ب يا ة أميركي   واألفضل ى ا أمكن قيا ة أميركي  

  عيت الصين ىلى ه ا المغتمر. رغبت موسكو ف  التفاهم مق واشنمن. واألفضل أيضا: ى ا
بالمبق  يصعب جمق ال وا اإلقكيمي  حول ماول  واح ة تحت ضغم األوضاا والنزاعات ال ايم   
ىنما يصعب عكى ه ه ال وا أن ت اوم الضغوم ال ولي  لك ول الكبرا ى ا تمكنت واشنمن من ىقناا 

 موسكو بالمشارك  ف  رعاي  ه ا المغتمر.
 ور األميرك  المتر   والمتراجق من  ب اي  عه  ى ارة الرييس باراك أوباما  تغيير وا يزال بشمكان ال

 المعا ل  شرم اعتما  م ارب  ج ي ة واقعي  حازم  ألزمات المنم   وأ وار ال ول ف  اإلقكيم.
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وصارت  ول المنم   ككها ف  حاج  ىلى من يعي ها ىلى أحجامها المبيعي . وتعتبر حال اانتفا  
  والمصمنق أحيانا: ك يرة من المسببات الرييسي  لنزاعات المنم    ووح هما واشنمن وموسكو المرض

 قا رتان عكى ىعا ة ه ه ال ول ىلى أحجامها الح ي ي .
الفكسمين  هو حجر الزاوي  ألي حل له ا النزاا   -وكما أن ال ور األميرك  ف  النزاا اإلسراييك  

اإليران  هو حجر  -الشيع  الحا  والتوتر السعو ي  -ب السّن  ك لك الموقك األميرك  من التجا 
 الزاوي  لحل المشاكل اإلقكيمي .

ينبغ  أن تعرك واشنمن ح ي   األحجام واأل وار والسياسات لألمراك المتنازع  ف  اإلقكيم وتعمل 
مصالر  عكى تصويبها نحو ااست رار والح ا   وال يموقرامي  وحكم ال انون  وهو ما يل م ح ا: 

 واشنمن وحكفايها.
17/11/1114، الحياة، لندن  
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 موشيه آرنس
ااقتصا  الهن ي هو السابق من حيث حجمه ف  العالم  وا شك أنه ف  غضون بضق سنوات 

جانب الوايات  ىلىالكبرا   األربع ك من بين ااقتصا ات وتصن األوروبي ستكح  الهن  بال ول 
 المتح ة  الصين واليابان.

 – أيضاف  العالم  تتشارك مق ىسراييل بنفس ال يم ال يم رامي   وم كها  األكبرالهن   ال يم رامي  
اليوم  كانت متورم  ب رث حروب مق باكستان  وحتى ىقامتهاح ي ي . من   ىسرمي توج  فيها أقكيات 

. اإلرهاب لك فان الهن  تعان  من الته ي  المتواصل لمنرمات  ىلى ىضاف يه  ها لمر ه ه ال ول . 
  تلك  أساسا مشتركا لكعرقات اآلل ة ف  ااز يا  بين إلسراييله ه التح يات الت  تشبه التح يات 

 ال ولتين.
الهن  يبشر بفرص  تحسين آلر ف  فوز حزب بهاراتيا جناتا الساح  ف  اانتلابات ه ا العام ف  

وق   إلسراييلالعرقات بين ال ولتين. رييس حكوم  الهن  الج ي   نرغارتا مو ي  معروك كص ي  
فرص  كبيرة ف  المجال  ىسراييلأب ا ااهتمام بتموير العرقات معها. ه ه التمورات تعم  

 ال بكوماس  وااقتصا ي.
لكسياسيين ورجال الصناع  اإلسراييكيين. وبلرك ااتحا  ه ك أساس   ىلىيجب أن تتحول الهن  

  فه  لن تكون جزء: من حمك  التن ي ات والع وبات ض  ىسراييل. من الناحي  ااقتصا ي  األوروب 
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توج  ف  السو  الهن ي  فرع غير مسبوق  بالنسب  لرقتصا  اإلسراييك . التكنولوجيا الزراعي  من 
 بصم  ف  الزراع  الهن ي .ىسراييل أصبحت لها  ىنتاج

مكيار  39ه   1014الكبيرة ف  الهن  تكمن ف  السو  األمني   ميزاني  ال فاا لكهن  لكعام  اإلمكاني 
 وار. الصناعات األمني  الهن ي  ما زالت بعي ة عن ال  رة الت  تحتاجها الهن . والصناعات األمني  

 ه ه. اإلسراييكي  ا تستميق أن تحكم بفرص  أكبر من
اح ا الصناعات األمني  اإلسراييكي  الت  كانت جاهزة ل لك ه  رفاييل  الت  وقعت عكى صف   تبكغ 

ف  المنافس  عكى الصارو  ” سبايك“لكهن . وق  انتصر ” سبايك“نصك مكيار  وار لبيق صارو  
 ف  المست بل. ألرا  ون مل أن يكون ه ا مغشرا عكى صف ات سر  ”غابكين“األمريك  

من ه ه الفرع الكامن  ف  الحاجات األمني  الهن ي  ق  يكون الصناعات األمني   األساس الرابر 
مكيارات  وار. منتج  المايرات  10الجوي . تري  الهن  شراء مايرات حربي  متمورة ب يم  تزي  عكى 

محاوات شمكت ه ه ال –” رفال“أن تبيق المايرة  األليرةتحاول ف  العشر سنوات ”  اسو“الفرنسي  
من الصناعات ” اف “زيارة لكرييس الفرنس  ف  الهن   لكنها لم تنجر حتى اآلن. وفرص  مايرة 

الجوي  اإلسراييكي  يمكن أن تكون أكبر من المايرة الفرنسي . من ش ن التعاون مق الصناعات األمني  
 و .الهن ي  منر الصناعات الجوي  اإلسراييكي  فرص  لكمنافس  ف  ه ه الس

هل ستجرغ قيا ة الصناعات الجوي  عكى استغرل ه ه الفرص ؟  هل صحت ه ه المنرم  من 
ف  مرحك  تموير ” اف “لغاء مشروا ىعاما عن ما تم  17سباتها بع  الضرب  الت  تك تها قبل 

 األولوي  ىعماءمت  م ؟ وقفت الصناعات الجوي  لسنوات عكى جبه  تكنولوجيا المايرات  حتى تم 
  ه ا التغيير أضر بتمور الشرك  وبميزانيتها. مايرة الت ريبات الت  اشتراها سر  ألراشاريق لم

نماالجو مغلرا لم تكن من الصناعات الجوي    .ىيمالي من شرك   وا 
ف  ىسراييل. يجب أن يكون اله ك الهن . فهل ستعرك  األكبراآلن وج ت فرص  لكصناعات األمني  

 كيك تستغل ه ه الفرص ؟.
11/11/1114هآرتس   
11/11/1114، رأي اليوم، لندن  
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