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 ن بـ"كريات جات"مستوطنين في عملية طع أربعةإصابة  .1
أصيب أربعة مستوطنين بجروح، أحدهم في حالة الخطر، في عملية طعن مساء اليوم الناصرة: 
 .1948( في مستوطنة "كريات جات"، داخل األراضي المحتلة منذ عام 11-21السبت )

العبري، إن أربعة مستوطنين أصيبوا في عملية طعن، في شارع الملك داود  0404وقال موقع 
طنة كريات جات المقامة على أراضي المواطنين في قرية عراق المنشية، الفتًا إلى أن المنفذ بمستو 

 انسحب من المكان.
وذكر الموقع أنه بالتوازي مع ذلك سمع إطالق نار في الشارع المذكور دون أن تحدد مالبسات ذلك، 

 أو خلفية عملية الطعن.
تالل، في تصريح مكتوب "أقدم مشتبه على طعن وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان شرطة االح

عدد من األشخاص في كريات جات في الجنوب"، مشيرة إلى أن  قوات كبيرة من الشرطة، هرعت 
إلى المكان، وشرعت في أعمال البحث عن المنفذ، جنبا إلى جنب مع الشروع بأعمال التحقيق بكافة 

 المتعلقة بعملية الطعن.التفاصيل والمالبسات 
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رت السمري في تصريح ثاٍن، أن عملية الطعن تمت على خلفية ما وصفته بـ"قومية معادية"، وذك
 مشيرًة أن حالة أحد المستوطنين الجرحى "بالغة الخطورة".

 ولفتت أن قوات كبيرة تستعين بمروحية شرطية تقوم بأعمال البحث عن منفذ عملية الطعن.
 منفذ العملية.وفي وقت الحق، أعلنت شرطة االحتالل اعتقال 

العبري، إن المعتقل المنفذ هو عامل فلسطيني من دون تصريح من منطقة الخليل،  nrgوذكر موقع 
عاما، وهو: محمد شاكر محمد طردة، فيما اعتقلت قوات االحتالل اثنين آخرين من أقاربه  17وعمره 

 احمد طردة. مساعد. ادعت أنهما قدما له المساعدة، وهما: رأفت محمد جبرين طردة، وفارس خليل
 21/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو يوسف: زيارة كيري تأتي في سياق حماية االحتالل من مغّبة مساءلته ومحاكمته على جرائمه  واصل .2

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "الجانب : نادية سعد الدين -عمان
 أهمية على زيارة كيري إلى األراضي المحتلة، والمتوقعة يوم الثالثاء القادم".الفلسطيني ال يعّول 

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "زيارة كيري تأتي في سياق حماية االحتالل من مغّبة 
مساءلته ومحاكمته على جرائمه المتواصلة ضّد الشعب الفلسطيني، مثلما تستهدف االلتفاف حول 

 عبية العارمة ضّد االحتالل، ومحاولة تسويف الوقت في خدمة الصالح اإلسرائيلي".الهّبة الش
وأوضح بأن "المبعوث األميركي الخاص لعملية السالم، فرانك ليفينستاين، موجود حاليًا في األراضي 
 المحتلة من أجل الترتيب لزيارة كيري، التي ال تخرج عن إطار االنحياز لالحتالل"، قياسًا محكماً 

 بحيثيات "لقاء الرئيس األميركي باراك أوباما مع نتنياهو، في البيت األبيض مؤخرًا".
ونوه إلى أن "حكومة االحتالل تعيش حاليًا في عزلة أمام تصاعد حدة جرائمها ضّد الشعب 
الفلسطيني، في ظل االغتياالت الميدانية واالستعمار االستيطاني ومصادرة األراضي وهدم المنازل، 

 ل وجود آليات لتجريم عدوان االحتالل وقرار فلسطيني بإنهاء كل العالقات مع االحتالل".مقاب
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  وأكد "ضرورة وضع جدول زمني محدد إلنهاء االحتالل وا 

إلى "، الفتًا 194وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة الالجئين وفق القرار الدولي  1967العام 
 "مشاورات تجري حاليًا مع عدد من الدول حول الخطوات السياسية المقبلة".

من جانبه، استبعد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم )أبو ليلى( أن "تكون 
نما تستهدف "شغل الفراغ السياسي، عبر مجموعة  لزيارة كيري نتائج مثمرة أو أن تجلب الحلول"، وا 

  بحسب قوله.تراحات التي ال تغني من جوع"، من االق
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وقال، في تصريح أمس، إن "القيادة الفلسطينية مطالبة بالتحرك نحو تنفيذ قرار المجلس المركزي 
 بشأن إعادة تحديد العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي، على المستوى األمني واالقتصادي والسياسي".

 22/11/2015الغد، عّمان، 
 

غالقها هو انتهاك للقانون الدوليفق: حكومة التوا .3 تالف محتوياتها وا   اقتحام مقر إذاعة الخليل وا 
، وقال «أصدرت الحكومة الفلسطينية بيانًا دان إغالق اإلذاعة راديو الخليل : محمد يونس -الخليل 

غ"األمين العام لمجلس الوزراء علي أبو دياك:  تالف محتوياتها وا  القها اقتحام مقر إذاعة الخليل وا 
. ونّبه إلى "هو انتهاك للقانون الدولي واالتفاقات الدولية، واعتداء على حرية الصحافة واإلعالم والرأي

ما حصل جاء في إطار سعي إسرائيل إلى قمع صوت الحق، ومنع نشر حقيقة جرائمها البشعة "أن 
ات الدولية واإلقليمية . وتابع أن الحكومة تدعو المجتمع الدولي والمنظم"التي ترتكبها بحق الشعب

جرائمه المنظمة تجاه الشعب ومؤسساته "، و?"التطرف واإلرهاب اإلسرائيلي"المعنية إلى كبح 
 ."الصحافية واإلعالمية

 22/11/2015الحياة، لندن، 

 
 توزيع أراٍض حكومية على موظفي حكومتها السابقةبحماس حركة  قرارحكومة التوافق تنتقد  .4

في قطاع « حماس»فت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قرار حركة وص : فتحي صّباح -غزة 
غزة الشروع قريبًا في توزيع أراض حكومية على موظفي حكومتها السابقة، بداًل من صرف 

و « فتح»التي شكلتها حركتا « غير قانوني وتجاوز واضح لعمل الحكومة»مستحقاتهم المالية، بأنه 
 للمصالحة.« الشاطئإعالن »في أعقاب توقيع « حماس»

وقال وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة التوافق المقيم في غزة مفيد الحساينة إن قرار 
البدء في توزيع األراضي الحكومية على الموظفين في قطاع غزة بدياًل من صرف « حماس»

 «.التوافق الفلسطينية قرارًا مخالفًا للقانون الفلسطيني، ويتجاوز حكومة»مستحقاتهم المالية، يعتبر 
، نائب رئيس حكومتها «حماس»وأشار الحساينة في تصريحات بعد قليل من إعالن القيادي في 

هذا القرار »السابقة زياد الظاظا قرار الحركة توزيع األراضي في غضون أسابيع قليلة مقبلة، إلى أن 
سيسهم في تعقيد المصالحة ال علم لنا به، ولم تجِر مشاورتنا أو أخذ رأينا فيه من حماس، و 

المتواصل منذ سنوات بين الحركتين الكبريين في الشارع « الفلسطينية وتعميق االنقسام الفلسطيني
 الفلسطيني.
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سيصدر قرارًا »وكشف أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه األسبوعي الثلثاء المقبل القرار، و 
دي الذي اتخذته حماس في غزة من أجل حل وموقفًا مفصاًل في شأن التعامل مع القرار األحا

الذين عينتهم الحركة عقب السيطرة على القطاع عام « مستحقات موظفيها في حكومة غزة السابقة
، ولم تتمكن حكومتها من دفع رواتبهم قبل تشكيل حكومة التوافق في الثاني من حزيران 2007

 بنحو عام كامل. 2014)يونيو( عام 
 22/11/2015الحياة، لندن، 

 
 مقترحا للسيسي بتعيين دحالن نائبا له رفضعباس ": 21"عربي  .5

كشف مصدر قيادي فلسطيني رفيع المستوى، أن زعيم النظام المصري الحالي : أحمد صقر –غزة 
المشير عبد الفتاح السيسي، قدم مقترحا يقضي بتعيين القيادي السابق في حركة التحرير الوطني 

حمد دحالن "نائبا للرئيس عباس"، وذلك في مسعى منه للمصالحة بين الفلسطيني "فتح" النائب م
 الطرفين.

"، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 21وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي
 وخالل زيارته األخيرة لمصر "رفض مقترح السيسي بتعيين دحالن نائبا له".

لسيسي للجمع بين عباس ودحالن، بردة فعل عنيفة من قبل وجوبهت جهود المصالحة التي يتبناها ا
بعض قيادات حركة "فتح"؛ والتي ترى بحسب متابعين لألوضاع الداخلية للحركة أنها تعكس "تخوف" 
بعض قيادات "فتح" في اللجنة المركزية من رجوع دحالن لحضن "فتح"؛ وذلك لما يمتلكه من قدرات 

في إبعادهم عن المشهد السياسي الفلسطيني وتدفع باتجاه تفرد كبيرة وعالقات واسعة ربما تساهم 
 دحالن بقيادة حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية فيما بعد.

 21/11/2015، "21موقع "عربي 
 

 القواسمي: توزيع حماس لألراضي الحكومية على عناصرها "جريمة" .6
توزيع حماس  أنالقواسمي،  أسامةاعتبر المتحدث باسم حركة فتح  -"القدس" دوت كوم -رام هللا

لألراضي الحكومية على عناصرها يعتبر جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب، 
صرار  من جانبها على تكريس االنقسام. وا 

دماء زكية دفاعا  أبناؤنافي الوقت الذي يدفع فيه  أنناوقال القواسمي في تصريح صحفي السبت، "
والشعب للخالص من االحتالل، تخرج  األرضيه لتكريس وحدة عن القدس والمقدسات، ونسعى ف
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وألسرانا البواسل".  األبرارعلينا حماس بقرار اقل ما يمكن وصفه بالصفعة لهبة القدس ولشهدائنا 
 حكومية!! أراضموجها سؤاال للظاظا: بأي صفه تتحدث وتقرر منح عناصر حماس 

احد قطعة ارض حكومية،  أيصفه يخولها منح  يأحماس ال تمتلك من الناحية القانونية  أنواكد 
موضحا أن ما تقوم به حماس اآلن من قرارات باطلة بتوزيع أراضي الشعب الفلسطيني على قياداتها 

 يفسر تعطيل حماس لمبادرة حكومة الوفاق الوطني المتعلقة بحل ملف )الموظفين(
كومة الوفاق الوطني، األمر الذي وقال" أن هناك حكومة ظل يرأسها الظاظا تشكلت قبيل تشكيل ح

يؤكد أن قيادات حماس منتفعة بشكل مباشر من تعطيل ملف الوحدة الوطنية، ومنها ملف الموظفين 
 لنيل مكتسبات شخصية ولو كانت على حساب القانون والشعب".
عن بدء ما سمي "مشروع توزيع  أعلنوكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا قد 

 راضي على الموظفين مقابل المستحقات" خالل األسابيع القليلة القادمة.األ
وقال الظاظا خالل لقاء بغزة اليوم السبت، "خالل األسابيع القليلة القادمة سيتم توزيع مستحقات 
الموظفين بغزة عن طريق توزيع ألف دونم من األرض وتصفير حسابات الموظفين من ديون 

 البلديات والكهرباء".
 21/11/2015قدس، القدس، ال

 
 عملية طعن منذ بدء انتفاضة القدس 48قتيالا إسرائيلياا و 18 :مركز القدس .7

أظهرت دراسة أصدرها مركز القدس لدراسات الشأن االسرائيلي والفلسطيني ارتفاًعا : الضفة الغربية
ن عددهم بلغ منذ معتبًرا في عدد العمليات النوعية والقتلى في صفوف اإلسرائيليين، مشيرة إلى أ

 الخميس الماضي. 4إسرائيلًيا، خاصة بعد مقتل  18بداية "انتفاضة القدس" 
وأوضحت الدراسة أن الساحة الفلسطينية شهدت مؤخًرا عمليات نوعية مختلفة عن النمط العفوي 

 يوًما وأشارت إلى أن عدد شهداء االنتفاضة 50الذي استمرت به االنتفاضة منذ انطالقها قبل نحو 
من محافظة الخليل لوحدها، حيث ما زالت تتصدر  32شهيًدا منهم  91في المقابل ارتفع ليصل إلى 

 المشهد بفارق كبير عن باقي المحافظات.
وقال مدير المركز عالء الريماوي إن العمليات النوعية في تصاعد كبير، إذ بلغ اإلحصاء النهائي 

 49عمليات دهس و 9عملية أخرى، باإلضافة إلى26عملية طعن، وزعم بإحباط  48لمجمل العمليات 
 عملية إطالق.

بدوره، قال الباحث في المركز إسالم أبو عون إن المؤشرات التي جمعها المركز من خالل الحراك 
 يوًما تجمع على استمرار االنتفاضة في وضعها الحالي. 50المستمر منذ اكثر من 
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اليها المركز تشير إلى تطور العمل المقاوم، باإلضافة  وأشار إلى أن االتجاهات التحليلية التي وصل
إلى استمرار في وتيرته الفردية المتقنة، ومؤشرات ذلك ما حدث خالل األيام الماضية، وطبيعة 

 السالح المستخدم والتكتيكات المستعملة والنتائج على األرض.
 22/11/2015السبيل، عمان، 

 
 االنتفاضةلقاء فلسطيني في بيروت يؤكد على دعم  .8

عقدت فصائل فلسطينية اجتماعا تشاوريا موسعا، أمس، على هامش مؤتمر لدعم "انتفاضة : بيروت
 القدس" في بيروت، أكدت خالله على ضرورة تطوير االنتفاضة ودعمها والعمل على استمراها.

ق، وشارك في االجتماع مجموعة من قيادات حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، موسى أبو مرزو 
وجمال عيسى، وأسامه حمدان، وعلي بركة، فيما شارك عن حركة فتح عضو اللجنة المركزية عباس 

 زكي، وفتحي أبو العردات، إلى جانب ممثلي مختلف القوى الفلسطينية.
وأجمع المشاركون على دعم االنتفاضة وتطويرها واستمرارها، مؤكدين على أهمية تعزيز الوحدة 

ستمرار التشاور والتنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة االحتالل، دون أن يتم الوطنية الفلسطينية وا
 التطرق إلى موضوع المصالحة الداخلية، وحصر االجتماع بدعم االنتفاضة.

 21/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أجهزة مخابرات عربية تحذر قادة المقاومة من حماقة صهيونيةموقع المجد األمني:  .9
مصادر أمنية فلسطينية عن تحذير وصل من جهاز مخابرات عربي لقادة المقاومة كشفت : خاص

 الفلسطينية حول أعمال يقوم بها االحتالل الصهيوني الرتكاب حماقة ضد قادة المقاومة في الخارج.
وحسب معطيات أمنية وصلت موقع "المجد األمني" أفادت باتخاذ دولة الكيان الصهيوني قرارًا 

هذه العملية للعالقات مع  إفساد إمكانيةالمقاومة الفلسطينية بالخارج بغض النظر عن  باغتيال قادة
 الدول التي يتواجدون بها.

هذه القرارات صدرت بعد عجز األجهزة األمنية الصهيونية عن حل لغز تواصل العمليات المسلحة 
 في الضفة.

بث تقارير في وسائل إعالمه عن ويحاول العدو الصهيوني التمهيد لمثل هذه العمليات من خالل 
 عمليات سابقة نفذها الموساد في دول عربية وأجنبية كاغتيال الشقاقي والمبحوح.

وبدأ العدو الصهيوني بتهيئة األوضاع الغتيال قيادات فلسطينية يعتقد أن لها باعًا في تنفيذ 
 العمليات البطولية األخيرة في الضفة.



 
 
 
 

 

 9 ص                                              3760 العدد:        22/11/2015 األحد التاريخ: 
  

ء لقيادات مقاومة في الخارج قالت إنها هي المحرك األساسي وذكرت وسائل إعالم صهيونية أسما
 لخاليا المقاومة في الضفة المحتلة.

ومن هنا فإننا في موقع "المجد األمني" نحذر قادة المقاومة الفلسطينية في الخارج يضرورة أخذ كافة 
 التدابير واالحتياطات األمنية تجنبًا الرتكاب العدو الصهيوني أي حماقة.

 21/11/2015المجد األمني، غزة، موقع 
 
 " يوضح.. هكذا أصور "األهداف" الفلسطينية للشاباك عميل" موقع المجد األمني: .11

كشفت التحقيقات مع أحد العمالء الذين تم اعتقالهم مؤخرًا أن ضابط "الشاباك" الصهيوني : خاص
 لضابط.أرسل له جهاز جوال بصفات معينة خاص بتصوير األهداف المحددة من قبل ا

أن ضابط  2012وقال العميل )أ ، ب( الذي ارتبط بجهاز األمن العام الصهيوني "الشاباك" عام 
الستالم أمانة قد  –مكان مخفي عن األنظار  –المخابرات طلب منه التوجه إلحدى "النقاط الميتة" 

 وضعها له الضابط في تلك النقطة.
د جهاز جوال أسود اللون في داخل وعاء بالستيكي وتابع العميل أنه بعد توجهه للنقطة المحددة وج

 معين، ومن ثم تناوله وغادر المكان مسرعًا قبل أن ُيكشف أمره.
وأفاد العميل أن ضابط المخابرات الصهيوني اتصل به بعد أخذ الجوال وشرح له آلية التعامل معه، 

د خاص بالجوال، بعدها حيث طلب منه فتح الجوال من أحد األزرار الموجودة به ومن ثم وضع كو 
 يبدأ الجوال بتسجيل األصوات المحيطة به وتصوير ما تشاهده عدسته.

وأضاف العميل أن الضابط أعطاه رقم كود آخر خاص باالستديو الذي يحفظ صور كاميرا الجوال، 
مبينًا أنه لما حاول فتح االستديو وجد أن الجوال ال يحفظ أي شيء على الجوال بل ترسل مباشرة 

 لى جهاز األمن العام الصهيوني "الشاباك".إ
وأوضح العميل أيضًا أن ضابط المخابرات نبهه من استبدال وتغيير الشريحة التي يحتويها هذا 

 الجوال بشريحة أخرى، كما طلب منه عدم حمل هذا الجوال إال أثناء المهمات المكلف بها.
مهمات قام خاللها باستخدام ذلك الجوال، وختم العميل أن ضابط المخابرات الصهيونية كلفه بعدة 

تمثلت  بتصوير بعض سيارات ومنازل لعناصر من المقاومة، باإلضافة إلى تصوير المواقع 
 العسكرية وأهداف أمنية أخرى.
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وهنا فإننا في موقع "المجد األمني" نؤكد على أن األجهزة األمنية وأجهزة أمن المقاومة تخوض صراع 
الصهيوني وتسعى جاهدة لكشف كل أساليبه وأالعيبه لكي تحفظ شعبنا  حقيقي مع "الشاباك"

 ومقاومتنا من كيد األعداء الصهاينة.
 21/11/2015موقع المجد األمني، غزة، 

 
 "لواء كفير" في الجيش اإلسرائيلي إلى الخليل بنقلمعاريف: ايزنكوت يأمر  .11

ة في عددها الصادر امس ان رئيس قالت صحيفة معاريف العبريإبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 
بأكمله، وذلك « كفير»أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت أمر باالستعداد لنقل لواء 

في ختام مداوالت أمنية أعقبت عملية إطالق النار، الخميس وأسفرت عن مقتل مستوطنين واستشهاد 
 فلسطيني بنيران االحتالل جنوب بيت لحم.

هو أكبر لواء في سالح المشاة اإلسرائيلي، ويضم خمس كتائب، وتنتشر قوات « كفير» يذكر ان لواء
هذا اللواء في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، لكن تقرر اآلن زجه في منطقة الخليل. كذلك أمر 
آيزنكوت قوات جيش االحتالل بنصب حواجز عسكرية طيارة في منطقة الخليل وبيت لحم 

 «.غوش عتصيون»وخصوصا عند مفترق 
 22/11/2015عّمان،  الرأي،

 
 لتهريب المخدرات ومستوطنينالكشف عن شبكة جنود  .12

وكاالت: انشغلت وحدة التحقيقات فرع الفتية في الشرطة اإلسرائيلية بمنطقة -القدس المحتلة
مستوطنا من مستوطنة "كارني شمرون"،  25المستوطنات المقامة على أراضي نابلس، بالتحقيق مع 

 هم عدد من الجنود المتهمين بترويج وتجارة المخدرات وتعاطيها.بين
مستوطنا وجنديا للتحقيق  25وأشار موقع القناة السابعة للتلفزيون اإلسرائيلي إلى أنه جرى استدعاء 

منهم بالتهم الموجه لهم بالتجارة  18عاما(، واعترف  18فتية والباقي أكثر من ) 5معهم، بينهم 
 جنود. 7والترويج لها، موضحا أن من بينهم وتعاطي المخدرات 

منهم، مؤكدا أن الشرطة اإلسرائيلية ستقدم عددا  8وأضاف الموقع أنه جرى توجيه لوائح اتهام بحق 
آخر من اللوائح للمتهمين والمعتقلين في هذه القضية، مشيرا إلى أنها حولت ملف التحقيق المتعلق 

 .بالجنود إلى الشرطة والنيابة العسكرية
 21/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 %250ارتفاع عدد المجندات بالجيش بــ  .13
وكاالت: أظهرت معطيات إحصائية خاصة بعملية التجنيد نشرها جيش االحتالل -القدس المحتلة

عاما يتجندون  18من الذكور ممن تبلغ أعمارهم  %50أن  2015وتغطي الفترة الماضية من عام 
فيما  %250سجل تجنيد الفتيات للخدمة في الوحدات القتالية ارتفاعا كبيرا بنسبة للجيش فقط فيما 

 انخفضت نسبة تجنيد الشبان البدو.
ويتغير هذا االتجاه حين يتعلق األمر  %50ووفقا للمعطيات انخفضت نسبة تجنيد الشبان البدو بـ

التي سجلها الرجال اليهود وهي ذات النسبة  %88بالطائفة الدرزية حيث سجلت هذه الطائفة نسبة 
 .%58من أبناء الطائفة األثيوبية لكن النساء األثيوبيات سجلن نسبة 

لكن نسبة تسرب  %50وسجل عدد الجنود من أصول أثيوبية الذين يدخلون السجن انخفاضا بنسبة 
د الذكور هؤالء الجنود من الخدمة قبل انتهاء فترتهم القانونية بقيت مرتفعة نسبيا وبلغت بين الجنو 

 .%11والنساء  23%
 %20مقابل  %17وبلغت نسبة المتسربين اإلجمالية من الخدمة قبل انتهاء فترة التجنيد بين الذكور 

 العام الماضي. %8,5مقابل  %8,3العام الماضي فيما بلغت نسبة التسرب اإلجمالية بين النساء 
 21/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يتفوق على نتنياهو  ز: غانتلثانيةاللقناة  استطالع .14

أظهر استطالع نشرت نتائجه القناة اإلسرائيلية الثانية، السبت، أن قائد أركان الجيش : رامي حيدر
، هو الوحيد الذي يستطيع التفوق على نتنياهو واإلطاحة به من زاإلسرائيلي السابق، بيني غانت

 منصب رئيس الحكومة.
ضل في منصب رئيس الحكومة؟"، مع إمكانية االختيار بين نتنياهو وكان سؤال االستطالع "من تف

مقابل  %44، إذ حصل األخير على زومرشح آخر، تفوق نتنياهو على جميع منافسيه باستثناء غانت
 لنتنياهو، وهو فارق ليس بسيًطا. 32%

رئيس  لنتنياهو، وتاله كل من %46مقابل  %32وحصل زعيم حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، عبى 
لنتنياهو، وقائد أركان الجيش  %46مثابل  %30الشاباك السابق، يوفال ديسكين، الذي حصل على 

 لنتنياهو. %41، مقابل %29اإلسرائيلي األسبق، غابي إشكنازي، بنسبة 
وتذّيل الالئحة زعيم حزب "المعسكر الصهيوني"، يتسحاك هرتسوغ، الذي نافي نتنياهو على رئاسة 

 لنتنياهو. %51مقابل  %28نتخابات األخيرة، إذ حصل على الحكومة في اال
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لحزب يساري أو حزب مركز، تضاءل الفارق  زوعند سؤال المستطلعين عن إمكانية انضمام غانت
 قالوا إنهم يفضلون نتنياهو. %37مقابل  %41ظل متفوًقا، إذ حصل على  زبينهما، لكن غانت

 21/11/2015، 48 عرب
 
 في مالي للحكومة في هجوم "مالي" يعمل مستشاراا  رائيلياإلسالقتيل "القدس":  .15

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم السبت، أن القتيل اإلسرائيلي في الهجوم  :ترجمة خاصة -القدس
الذي نفذته جماعة ترتبط بتنظيم "القاعدة" على فندق في مالي امس الجمعة، يعمل مستشارا للحكومة 

 في الشؤون التعليمية هناك.
عاما ويقطن في مستوطنة تسور هداسا  58وضحت أنه يدعى "شموئيل بن هليل" ويبلغ من العمر وأ

جنوب غرب مدينة القدس، مشيرًة إلى أنه يسافر باستمرار إلى مالي حيث يعمل فيها مستشارا 
 تعليميا.

تي اقتحمت وأشارت إلى أن إسرائيليا كان في الفندق تم إنقاذه على يد القوات العسكرية المشتركة ال
 الفندق لتحرير الرهائن.

 21/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 "5االتصال مع القمر الصناعي اإلسرائيلي "عاموس  فقدان ":ريشت بيت"إذاعة  .16

ذكرت إذاعة )ريشت بيت( العبرية، مساء اليوم السبت، أن  :ترجمة "القدس" دوت كوم -القدس
 اإلسرائيليسرائيلية فقدت االتصال مع القمر الصناعي الشركة المشغلة لألقمار الصناعية اإل

 (.5)عاموس
أعوام فقد صباح اليوم  4اإلذاعة، ان االتصال مع القمر الصناعي الذي تم إطالقه منذ  وأوضحت

ان  إلىتوقف كافة الخدمات التي يقدمها هذا القمر للمشتركين، مشيرة  إلىالسبت وهو ما ادى 
هذا الخلل تحاول إعادة تأسيس االتصال  إلىاللحظة األسباب التي آدت الشركة التي ال تعرف حتى 

وذكرت أنه تم اعتماد بوليصة تأمين على هذا القمر الصناعي قبل إطالقه بقيمة  بهذا القمر مجددا.
أنه في حال استمرار انقطاع االتصال مع هذا القمر بشكل دائم فإن  إلىمشيرة  دوالر،مليون  160

 داعيات اقتصادية كبيرة.ذلك سيكون له ت
 21/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 شهيد منذ بدء االنتفاضة  91وزارة الصحة:  .17
مع استمرار جرائم االحتالل وعدوانه، فقد "ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين : نادية سعد الدين -عمان

سيدات"، وفق  4طفاًل و 18م شهيدًا، بينه 91منذ بداية شهر تشرين األول )أكتوبر( الماضي، إلى 
 وزارة الصحة الفلسطينية.

مواطنًا في قطاع  18شهيدًا ارتقوا بالضفة، فيما استشهد  72وأضافت، في بيان صحفي أمس، أن "
إصابة بالرصاص الحي في الضفة  1458غزة، إضافة إلى شهيد من النقب المحتل، مقابل حوالي 

 المحتلة وقطاع غزة".
إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، حيث تم العالج داخل  1070وأشارت إلى وقوع "

مصاب بالكسور والرضوض نتيجة اعتداءات جنود  300عولجوا ميدانيًا، و 1200المشافي، و
إصابة باالختناق نتيجة الغاز المسيل  6400بالحروق، باإلضافة إلى  26االحتالل والمستوطنين، و

 للدموع".
 22/11/2015الغد، عّمان، 

 
 أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل 40قراقع:  .18

ارتفع عدد األسيرات الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية، إلى أربعين أسيرة  :األناضول –رام هللا 
 بينهن تسع قاصرات، بحسب عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين )حكومية(.

تظاظ يشهدها سجن )الشارون( للنساء، )شمالي السبت، إن حالة اك أمسوقال قراقع في بيان 
إسرائيل(، بسبب االعتقاالت، ما دفع مصلحة السجون اإلسرائيلية إلى زج األسيرات الثالثة، جيهان 

 عريقات، ومرح باكير، واستبرق نور، في سجن عسقالن.
، وهما، شهور 3أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق أسيرتين لمدة  اإلسرائيليةوأشار أن السلطات 

 جورين قدح من رام هللا )وسط الضفة(، وأسماء حمدان من الناصرة في إسرائيل.
 6أسيرات، وبّين قراقع أن  9كما لفت أن عدد األسيرات القاصرات في السجون اإلسرائيلية وصل 

 أسيرات جريحات ال زلن قيد االعتقال بعد إصابتهن برصاص الجيش اإلسرائيلي.
 22/11/2015الرأي، عّمان، 

 
 شرقي القدس وحدة استيطانية في جبل المكبر 300بناء  ":يروشاليم" أسبوعية .19

وحدة  300كشفت مصادر استيطانية النقاب عن بدء التخطيط لبناء  ي:الرا - القدس المحتلة
 استيطانية جديدة في جبل المكبر في القدس العربية.



 
 
 
 

 

 14 ص                                              3760 العدد:        22/11/2015 األحد التاريخ: 
  

ى شراء قطعة ارض في جبل المكبر ان محكمة إسرائيلية صادقت عل ،«يروشاليم» أسبوعيةوقالت 
 وحدة سكنية استيطانية وذلك في محيط مستوطنة نوف تسيون. 300من المقرر ان تبني عليها 

 رخص بناء جديدة. إصدارومن المتوقع ان يبدأ البناء خالل ستة شهور وذلك بعد 
 22/11/2015الرأي، عّمان، 

 
 أشهر 6الخليل لـ  راديو تغلق إذاعة "إسرائيل" .21

في « راديو الخليل»اقتحمت قوة كبيرة من الجيش اإلسرائيلي مقر إذاعة : محمد يونس -ليل الخ
ساعات الفجر األولى أمس، وفّككت أجهزة البث وصادرتها. وأبلغت العاملين في اإلذاعة قرار 

لية ، علمًا أنها اإلذاعة الثانية التي تغلقها السلطات اإلسرائي«التحريض»إغالقها لستة أشهر بتهمة 
 «.منبر الحرية»في مدينة الخليل خالل شهر وبالتهمة ذاتها، بعد إذاعة 

 22/11/2015، الحياة، لندن
 
صابات بمواجهات في بيت أمر.. و فلسطينياا  15االحتالل يداهم الخليل ويعتقل  .21  ا 

فلسطينيًا في حملة مداهمات واسعة في مدينة  15، أمس، «اإلسرائيلي»اعتقلت قوات االحتالل 
 يل جنوبي الضفة الغربية وعدد من بلداتها وقراها.الخل

وباشرت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة تركزت في مدينة الخليل وبلدات دورا ودير سامت 
 وبيت عوا إلى الغرب منها، وطالت أسرى محررين ونشطاء من مختلف الفصائل.

سكرية في الخليل عقب عمليتين وتأتي هذه التطورات بعد قرار االحتالل تشديد اإلجراءات الع
 «.تل أبيب»، اثنان منهم في «إسرائيليين»فدائيتين أوقعتا أربعة قتلى 

وأغلقت قوات االحتالل بلدة دير سامت وأعلنتها منطقة عسكرية يحظر التجول فيها. وينتسب لبلدة 
ين في تجمع دير سامت محمد عبد الباسط الحروب منفذ عملية إطالق النار على عدد من المستوطن

صابة نحو عشرة آخرين.«غوش عتصيون»مستوطنات   ، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وا 
وداهمت قوات االحتالل منزل الحروب واعتقلت خمسة من أشقائه، وفتشت عددًا من بيوت البلدة 

 وفجرت أبواب محالت تجارية.
قوات االحتالل، قنابل الغاز في األثناء، أصيب عدد من الفلسطينيين بحاالت اختناق جراء إطالق 

 المسيل للدموع، صوب المنازل في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
 22/11/2015، الخليج، الشارقة
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 مفي تشرين األول/أكتوبر ضد الصحفيين ووسائل اإلعالانتهاكاا إسرائيليا  131"مدى":  .22
انتهاكًا  131مدى(، سجل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية ) غزة رائد الفي:

في تشرين األول/أكتوبر الماضي ضد الصحفيين ووسائل اإلعالم في الضفة الغربية « إسرائيلياً »
حجب الحقيقة »واعتبر المركز في بيان، أن هدف مسلسل اعتداءات االحتالل هو  وقطاع غزة.

ا يتعرض له والصورة التي تنقلها وسائل اإلعالم حول ما يجري على األرض الفلسطينية، وم
 «.إسرائيل»الفلسطينيون من إجراءات وجرائم من قبل 

 22/11/2015، الخليج، الشارقة
 
 عتقل فتاة فلسطينية بزعم حيازتها سكينالجيش اإلسرائيلي ي .23

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم السبت، فتاة فلسطينية بالقرب من المسجد : قنا –الخليل 
 ليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "حيازتها سكين".اإلبراهيمي في مدينة الخ

الفيالت، في تصريح له، إن جنود االحتالل اعتقلوا الفتاة  وقال مدير المسجد اإلبراهيمي، منذر أبو
لدى اقترابها من حاجز عسكري إسرائيلي دائم مقام على مدخل المسجد اإلبراهيمي، بدعوى حيازتها 

 سكينا في حقيبتها.
جانبها، زعمت شرطة االحتالل أن الفتاة الفلسطينية حاولت طعن أحد جنود االحتالل، مشيرة من 

 إلى أنه "جرى اعتقالها ونقلها ألحد مراكز التحقيق".
 22/11/2015، الشرق، الدوحة

 
 فلسطينياا برصاص الجيش اإلسرائيلي  20جرح غزة:  .24

في  اإلسرائيليبرصاص الجيش  أصيبوافلسطينيًا  20أفادت مصادر طبية فلسطينية ان : رويترز
سرائيلمواجهات شهدتها أمس مناطق حدودية عدة بين قطاع غزة  تظاهرة نظمتها القوى  إثر، وذلك وا 

 للمطالبة بمواصلة "االنتفاضة". واإلسالميةالوطنية 
مواطنًا بالرصاص الحي الذي  20 أصيب" القدرة: أشرفوصرح الناطق باسم وزارة الصحة الطبيب 

 في المواجهات في القطاع التي تواصلت حتى المساء". اإلسرائيليقوات االحتالل  لقتهأط
في المواجهات شرق الشجاعية" قرب منطقة نحال عوز  أصيبوا 15وأوضح ان بين المصابين "

قرب معبر بيت حانون )ايريز( في شمال القطاع  أصيبا 2شرق مدينة غزة و"  اإلسرائيليةالعسكرية 
شرق مخيم  أصيبااثنين  إلى إضافةوا في المواجهات شرق خان يونس )جنوب القطاع( وثالثة أصيب

 البريج )وسط القطاع(". 
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 وأضاف ان من المصابين "حالة خطرة جدًا".
 21/11/2015، النهار، بيروت

 
 االحتالل يستخدم رصاص "دمدم" المحرم دوليا في تصديه للمتظاهرين بغزة .25

، استخدمت الرصاص المتفجر المحرم دوليا، اإلسرائيلين االحتالل قالت مصادر فلسطينية، أ: غزة
 ( على حدود مع قطاع غزة.11|20خالل تصديه للمتظاهرين في المواجهات التي اندلعت الجمعة )

وقال راصدو لـ "قدس برس" أن قوات االحتالل، أطلقت خالل تصديها للمتظاهرين، أمس الجمعة، 
والذي ُيعد من األسلحة المحرمة دوليا، ويتسبب بإعاقات  (،دمالرصاص االنشطاري المتفجر )دم

 .جسدية بالغة
 21/11/2015قدس برس، 

 
 مواضع في كشوفات التعداد ثالثة"إسرائيل" من  شطب :العامة اإلحصاءاتدائرة  .26

العامة مخلد  اإلحصاءاتقال الناطق اإلعالمي باسم التعداد السكاني في دائرة : حمزة دعنا -عمان
مواضع وردت فيها في كشوفات  3ي اليوم السبت، إن اللجنة قامت بشطب كلمة "إسرائيل" من العمر 

 .4التعداد من أصل 
، وذلك 48العامة استبدلت كلمة إسرائيل في تلك المواضع بـ عرب  اإلحصاءاتوأضاف لـ"الغد" أن 

 ات شعبية ونقابية.بعد جملة االنتقادات الواسعة التي واجهتها الدائرة من قبل مواطنين وفعالي
مواضع هي )الجنسية ومكان إقامة األم  4وأوضح العمري أن كلمة إسرائيل وردت في الكشوفات بـ 

 عند والدة الفرد، ومكان اإلقامة الحالي ومكان اإلقامة السابق(.
وبين أن الدائرة أبقت على كلمة إسرائيل في خانة الجنسية نظرا لتعرضهم للسياح الذين يحملون 

 سية اإلسرائيلية.الجن
العامة يوم االثنين المقبل التعداد السكاني في المملكة، وسط مطالبات  اإلحصاءاتوتبدأ دائرة 

 بمقاطعته بعد ورود كلمة إسرائيل في كشوفات التعداد.
 22/11/2015الغد، عمان، 
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 ماليين متر مكعب من المياه ثمانيةضغوط أردنية لحصول غزة على  .27
كشف وزير المياه والري حازم الناصر عن اتفاق قريب بين الجانبين   :واشدةريم الر  -عمان 

مليون متر مكعب من المرحلة األولى  30الفلسطيني واإلسرائيلي، تحصل بموجبه دولة فلسطين على 
 ."البحر الميت-البحر األحمر "من مشروع ناقل البحرين

موعد قريب جدا، وفق اتفاق ثنائي بين أن ال»أمس من دون أن يحدد موعدا لذلك  "الرأي"وبين ل
 30ماليين متر مكعب من الـ 8الجانبين ، وأن األردن ضغط بشكل كبير ، ليحصل قطاع غزة على 

 «.مليون متر مكعب
أن عطاءات التنفيذ ستطرح قريبا، وال عالقة للمشروع بالمواقف « وجدد دفاعه عن ناقل البحرين وقال
فقط، كان الدافع فيه إنقاذ البحر الميت من االختفاء وتأمين جزء السياسية، وهو مشروع بيئي فني 

 «.من حاجة األردن للمياه
أن قدر األردن أن تنضب مصادره المائية الداخلية ، وباتت الحاجة اآلن ألن نتجه إلى « وزاد

حر مشيرا إلى أن اقرب وارخص هذه المصادر فنيا و بيئيا هو تحلية مياه الب«. المصادر اإلقليمية
األحمر الذي يوفر فائدتين: إنقاذ البحر الميت من خالل نقل المياه المالحة الناتجة عن التحلية اليه 

 «، إضافة لتامين جزء من احتياجات المملكة للمياه لالستعماالت المنزلية.
 لو اتخذنا سبيال آخر لجلب المياه واستيرادها من تركيا أو العراق في ظل األوضاع الراهنة»وقال 

 «لكان وضعنا حرجا.
أن ناقل البحرين مشروع سيقام على األرض األردنية وينفذ وفق القوانين األردنية، لكن « وجدد تأكيده

المشروع يتطلب منا اخذ موافقات من الدول المجاورة وعلى رأسها دولة فلسطين و الجانب اإلسرائيلي 
 ».وهذا تم تشريعه باتفاقية ثالثية بين األطراف 

قام محطة تحلية في العقبة تأخذ المياه من البحر األحمر، تتزود منها أيضا العقبة، و نبيع ست«وقال
 ».مياه للجانب اإلسرائيلي 

لن نتكبد أي كلف مالية جراء شراكتنا مع الجانب اإلسرائيلي بل استفاد األردن ماليا بشكل « وزاد
كلفتها بالكامل، « اإلسرائيليون» سيدفع  كبير من خالل مبادلة هذه المياه مع الجانب اإلسرائيلي، إذ

 ».مقابل مياه نأخذها بثمن ارخص من خالل بحيرة طبريا 
ساعة من وقت التنفيذ  24إن قرب بحيرة طبريا ألنظمة المياه في الشمال سيمكننا خالل « وأضاف

شبكات مياه أن ننقل هذه المياه إلى قناة الملك عبدهللا و من ثم إلى محطة زي للمعالجة وضخها في 
عمان و الزرقاء، وسنتمكن أيضا من نقلها إلى محافظات الشمال من خالل مشروع ينفذ حاليا إلى 

 «محافظة اربد من خالل قناة الملك عبدهللا.
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مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا ارخص ماليا من جلبها من العقبة،  50أن تبادل الـ »واوضح 
إلى أن مشكلة المياه لن تنتهي « الفتا« وهي أموال غير متوفرة.حيث تحتاج لمليار و نصف دوالر 

باألردن، و لكن نستطيع إجراء حلول جزئية للمشكلة، تعمل على إجراء تحسين طفيف على األمر 
سنوات ، حيث بات قطاع المياه مقاوم للصدمات،  3الواقع ، وهو ما كان من عمل خالل آخر 

 «.من استضافة آالف الالجئين السوريينتلمسه المواطن بشكل ملحوظ بالرغم 
 22/11/2015الرأي، عمان، 

 
 ةفلسطينيين حاولوا التسلل لسوري ستةالجيش اللبناني يعتقل  .28

قال مصدر أمني لبناني اليوم السبت، إن الجيش اعتقل ستة فلسطينيين كانوا يحاولون السفر  :بيروت
 السوري بشار األسد. إلى سوريا لالنضمام إلى جماعات مسلحة معارضة للرئيس

وفاقم الصراع في سوريا التوترات الطائفية بين السنة والشيعة في لبنان وعّمق الخالفات السياسية بين 
 األحزاب.

وأرسلت جماعة حزب هللا اللبنانية مقاتلين لدعم األسد في حين انضم مقاتلون سنة لبنانيون 
 السوري.وفلسطينيون إلى الجماعات المسلحة المعارضة للرئيس 

وقال المصدر األمني، إن الرجال الستة اعتقلوا في منطقة جبلية قرب مدينة الهرمل الحدودية من 
 دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الجيش أغلق خمسة معابر حدودية غير شرعية مع سوريا في المنطقة التي كانت 
 تستخدم لتهريب األشخاص والسلع.

شخصا في تفجيرين  44بنانية عملية أمنية في جنوب وشمال البالد بعد مقتل وبدأت السلطات الل
انتحاريين بضاحية بيروت الجنوبية هذا الشهر. وأعلن تنظيم الدولة "داعش" المسؤولية عن 

 التفجيرين.
 وأشارت السلطات إلى أّنها فككت شبكة كانت تخطط لتنفيذ هجمات أخرى في لبنان.

 بت لبنانيين اثنين لالشتباه بانتمائهما "لتنظيم إرهابي".واعتقل الجيش اليوم الس
 

 21/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 علماء أمريكيون يقاطعون المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية .29
قررت جمعية علماء األنثروبولوجيا "علم االنسان" في الواليات المتحدة  :"القدس" دوت كوم -رام هللا

 اطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية، احتجاجا على ممارساتها ضد الفلسطينيين.األميركية، مق
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإللكتروني، اليوم السبت، أن أعضاء مجلس الجمعية قد 

، 1040صوتوا على اقتراح مقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية، وصوت الى جانب االقتراح 
 .136قط فيما عارضه ف

 21/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس،   
 
 لماذا غيرت "بي بي سي" عنوانها الرئيسي حول عملية الخليل؟ .31

في حدث نادر، فيما يتعلق بنشرها التقارير المتعلقة  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
ير اإلخباري على موقعها بالوحشية اإلسرائيلية، عنونت االذاعة البريطانية "بي بي سي" التقر 

االلكتروني خبر اغتيال شاب فلسطين على يد قوة "مستعربين" إسرائيلية كالتالي: "اسرائيليون يطلقون 
 النيران ويقتلون فلسطينيا في مداهمة لمستشفى بمدينة الخليل ".

ي ذلك ما نشرته االذاعة على موقعها اإللكتروني كان عنوانا مباشرا لخص القصة، لكن الحقًا ف
اليوم، قام محررو الموقع بتغيير العنوان الى عنوان آخر كاآلتي: "إسرائيليون بزي تنكري يداهمون 

 مستشفى في الخليل، ويعتقلون المشتبه به".
في الوضع المعتاد إلذاعة "بي بي سي" فإن تعديل عنوان الخبر لم يتم مالحظته في أسفل الصحفة، 

 لوا الموقع لقراءة الخبر لم يعلموا ان العنوان قد جرى تغييره.لذلك فان االشخاص الجدد الذين دخ
على كل حال، تم رصد تغيير العنوان، من قبل منظمة "ميديا لينز" التي نشرت لقطة شاشة للعنوانين 
على صفحتها على موقع التواصل "فيس بوك" متسائلة: "ماذا حدث؟ اعترض االشخاص الموالون 

 سي" بالخضوع للضغوطات من المنظمات الموالية إلسرائيل؟.إلسرائيل؟ هل قامت "بي بي 
  21/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 السلطة واالنتفاضة الثالثة .31

 حازم عياد
اليزال الجدل دائـرا فـي أوسـاط حركـة فـتح والسـلطة الفلسـطينية حـول طبيعـة االحتجاجـات الفلسـطينية، 

والــذي اقتصــر علــى التفــاوض والتنســيق األمنــي، بشــكل والــدور المطلــوب منهــا فــي المرحلــة المقبلــة، 
جعل كلفة االحتالل صفرا، في وقت حسمت فيه الفصائل الفلسطينية والشـريحة االجتماعيـة العريضـة 
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مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني المســألة علــى اعتبارهــا انتفاضــة ثالثــة، تســتهدف اســترداد الحقــوق والــرد 
علــى ابنــاء الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــكل خــاص، لتحــول علــى االعتــداءات الصــهيونية المتكــررة 

االحــتالل الــى حالــة مكلفــة للكيــان االســرائيلي تفــوق المليــاري دوالر شــهريا، وهــو األمــر الــذي لــم يكــن 
 قائما قبل أشهر من اآلن.

الـدور الـوظيفي للســلطة بـات مثــار الجـدل؛ فــال أحـد يـدعو الــى حلهـا وانمــا الـدعوة الــى تغييـر وظيفتهــا 
وقــــف التنســــيق األمنــــي، والتركيــــز علــــى حمايــــة الشــــعب الفلســــطيني ومؤسســــاته التعليميــــة والصــــحية ب

والمســاجد والكنــائس الــى جانــب الــدفاع عــن الممتلكــات الفلســطينية الخاصــة والمــزارع، وقبــل ذلــك كلــه 
 األرواح من هجمات المستوطنين وجيش الكيان االسرائيلي.

ال الطلبة من مدارسهم واالعتداء على الجرحى في المستشفيات السلطة قادرة على إعاقة عمليات اعتق
وردع المســتوطنين عــن مهاجمــة المــزارعين، قــادرة علــى أن تحــدث تحــوال فــي دورهــا الــوظيفي ليصــبح 
ـــى االرض والمقدســـات وتفكيـــك  ـــى اســـتعادة الســـيادة عل مكمـــال لالنتفاضـــة الفلســـطينية التـــي تعمـــل عل

زالة الجدار العازل.  المستوطنات وا 
زيـارة وزيـر الخارجيــة األمريكـي جـون كيــري ثـوم غـدا االثنــين للمنطقـة تمثـل فرصــة كبيـرة فـي االعــالن 
ـــة المعنـــى لهـــا،  ـــدل الغـــرق فـــي ملـــف مفاوضـــات النهائي عـــن االدوار الجديـــدة للســـلطة الفلســـطينية، ب
خصوصــا وان كيــري لــن يــدعو الــى انســحاب االحــتالل مــن الضــفة او القــدس، ولــن يــدعو الــى هــدم 

دار وازالـــة المســـتوطنات او عـــودة الالجئـــين، مـــا يجعـــل مـــن موضـــوع حمايـــة الشـــعب الفلســـطيني الجـــ
وتفعيــل دور الســلطة لتتحــول الــى وحــدات عســكرية تعمــل علــى حمايــة الفلســطينيين الملــف االهــم فــي 

فلســطينيا وجــرح المئــات واعتقــال آالف مــنهم  90المرحلــة الحاليــة خصوصــا بعــد استشــهدا اكثــر مــن 
 طفل. 400

حمايــة الشــعب الفلســطيني واالقــرار بحقوقــه وتفكيــك المســتوطنات والجــدار العــازل أهــم البنــود الواجــب 
فرضــها وممارســتها علــى االرض، فــال معنــى لجولــة كيــري ان لــم تترافــق مــع االعــالن عــن هــذا الحــق 
وممارســـته علــــى االرض امـــام الهجمــــة المتطرفــــة والوحشـــية للكيــــان االســــرائيلي، فطرحهـــا كبنــــد علــــى 
الطاولة أهم بكثير من استجداء المجتمع الدولي على توفير الحماية للشعب الفلسـطيني، حمايـة دوليـة 
لن تجر اال المزيد من التضييق على الفلسطينيين لتصب في صالح االحتالل ومستوطنيه في الضفة 

 الغربية.
ء الكيــان االســرائيلي األولــى ان يبــدأ الفلســطيني والســلطة بممارســة هــذا الحــق بــدل اســتجدائه مــن حلفــا

الذين لم يعترضوا على قتل االطفال وبناء المستوطنات وانتهاك المقدسات، فهو برنامج العمل الجديد 
الواجــب علــى الســلطة ان تبــدأ بتطبيقــه علــى االرض لتتمــاهى بــذلك مــع االهــداف العامــة لالنتفاضــة 
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الفلســطينيين وانتفاضــتهم ومالحقــة الفلســطينية الثالثــة، فالتــأخر عــن تطــوير وتفعيــل دورهــا فــي حمايــة 
ــــي الشــــارع  ــــالتحوالت ف ــــة ســــريعة التطــــور، ف ــــة فلســــطينية ديناميكي مجرمــــي الحــــرب ســــيعزلها عــــن بيئ
الفلســطيني والضــفة الغربيــة تتطلــب تحــوال فــي االدوار الوظيفيــة للســلطة الفلســطينية اكثــر انســجاما مــع 

 االنتفاضة الثالثة وأهدافها المشروعة.
 22/11/2015، السبيل، عّمان

 
 حظر الحركة اإلسالمية فــي إسـرائيـــل... لماذا وماذا بعد؟ .32

 عريب الرنتاوي
( برئاســـة الشـــي  رائـــد صـــالح، 48أخطـــأت إســـرائيل بحظرهـــا الحركـــة اإلســـالمية الشـــمالية )إخـــوان الــــ 

فــي أوســاطها،  "التطــرف"، وســيغذي اتجاهــات "تحــت األرض"فــالقرار ســيدفع الحركــة ونشــطائها للعمــل 
يوفر لألصـــوات األكثـــر تشـــددًا فـــي المجتمـــع الفلســـطيني، الفرصـــة إلعـــالن ســـقوط كافـــة الخيـــارات وســـ

 السلمية والشعبية في التصدي لالحتالل، والذهاب إلى خيارات عنيفة ومسلحة.
نمـا جزعـًا  القرار الذي قوبل بالتحفظ مـن قبـل أوسـاط إسـرائيلية عديـدة )لـيس حبـًا بالحركـة اإلسـالمية وا 

ن يترتب عليه(، جاء على خلفية الـدور الـذي لعبتـه الحركـة وشـيخها، ومـا زاال يلعبانـه فـي مما يمكن أ
الدفاع عن المسجد األقصى والتصدي لالنتهاكات المتعاقبة التي تقوم بها سلطات االحـتالل وقطعـان 

يــة للحــرم الشــريف، وهنــا يجــدر التوقــف أمــام مســؤولية الحركــة، كمــا تراهــا المؤسســة األمن المســتوطنين
فــي المسـجد األقصـى، والــذين نجحـوا فــي  "المــرابطين والمرابطـات"والسياسـية فـي إســرائيل، عـن ظـاهرة 

 جعل مهمة المتدينين والمستوطنين اإلسرائيليين، صعبة للغاية.
ـــى  ـــك إل ـــانون، تأمـــل أن يفضـــي ذل ظـــاهرة  "كســـر"إســـرائيل بقرارهـــا إخـــراج الحركـــة اإلســـالمية عـــن الق

بطــــات فــــي األقصــــى ... وهــــي الظــــاهرة التــــي أزعجــــت حقيقــــة الســــلطات المــــرابطين وبــــاألخص المرا
اإلسـرائيلية، وباتــت مصــدر إلهــام للعديــد مــن الناشـطين والناشــطات فــي المجتمــع الفلســطيني، بــل وفــي 
العــالمين العربــي واإلســالمي علــى حــد ســواء .... لكــن تقــديرات مختلــف المــراقبين، تــذهب فــي اتجــاه 

 عيد على احتمال استعادة الهدوء والسيطرة.مغاير، وترجح احتماالت التص
والحقيقــة أن ظــاهرة المــرابطين والمرابطــات، تبــدو أقــرب للظــاهرة العفويــة منهــا إلــى الظــاهرة المنظمــة، 
صحيح أن الحركـة اإلسـالمية، شـجعت الظـاهرة واحتضـنتها، إال أن الصـحيح كـذلك، أن هـذه الظـاهرة 

وساط الفلسطينيين، الشـباب مـنهم بشـكل خـاص، وهـي تعبر عن تفاقم موجة الغضب واالحتجاج في أ
ألداء هذا الدور، إنما يفعلون ذلك ألسباب ودوافع وطنية ودينية،  "المتطوعين"مرشحة لالستمرار ألن 
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كمــا يســعى اإلعــالم اإلســرائيلي فــي تصــويرهم، وفــي مســعى ال تخفــى  "ثلــة مــن المــأجورين"وهــم ليســوا 
 تصوريهم كمرتزقة وعاطلين عن العمل.هؤالء و  "شيطنة"دوافعه على أحد، لـ

ثم، ان المرابطين والمرابطات، ال ينتمون فقط إلـى الحركـة اإلسـالمية الشـمالية، وربمـا تكـون قلـة قليلـة 
مع الحركـة ... فهنـاك مجموعـات مـن المـرابطين تـوالي  "عقائدي"منهم، على ارتباط تنظيمي أو حتى 

جموعــات وطنيــة، تنتمــي لفصــائل وطنيــة فلســطينية، حــزب التحريــر اإلســالمي المحظــور ... وهنــاك م
 وهناك أفراد ونشطاء ال تربطهم بأية جهة من هذه الجهات، أية روابط.

 "تجنيـد"إسرائيل كما يقول خبراؤها، تأخذ علـى الحركـة اإلسـالمية، أنهـا تخطـت الحـدود، وعملـت علـى 
بــين  "التجســير"كــون فكــرت فــي ، وأنهــا قــد ت67شــباب وشــابات مــن المنــاطق الفلســطينية المحتلــة عــام 

، كمـــا تأخـــذ إســـرائيل علـــى الحركـــة أنهـــا، ومـــن 67والجديـــد فـــي  48فلســـطيني االحتاللـــين القـــديم فـــي 
مرجعيتها اإلخوانية، ترتبط بعالقات تنسيق وثيقة مع حركة حماس، األمر الذي يسهم في صب مزيـد 

األقصـــى وانتشـــرت فـــي معظـــم مـــن الزيـــوت الســـاخنة علـــى نـــار المواجهـــة الداميـــة التـــي انطلقـــت مـــن 
 المناطق والتجمعات الفلسطينية، ليبلغ صداها بعض العواصم العربية واإلسالمية.

ال شـيء مــن هــذا سـيتغير بعــد اإلعــالن عـن حظــر الحركــة اإلسـرائيلية ... فالشــعب الفلســطيني أظهــر 
الفلســـطينية  "بيةالهّبـــة الشـــع"فـــي كـــل مناســـبة، تمســـكه بهويتـــه ووحدتـــه، وبـــرغم انقســـام فصـــائله إال أن 

الراهنــة، كشـــف عـــن عمـــق الصــالت والوشـــائج التـــي تـــربط الفلســطينيين فـــي مجتمعـــاتهم المختلفـــة ... 
واإلخــوان المســلمون الفلســطينيون، كبقيــة التيــارات السياســية والفكريــة، ال يعترفــون بالحــدود والحــواجز 

مؤكـد أن خطـاب الحركـة اإلسـالمية، األمنية والجغرافية والسياسية التي تباعد ما بين تجمعاتهم ... وال
سيظل يجد من يردده في القدس والضفة وقطاع غزة، بصرف النظر عّما إذا كان عضـوًا فـي الحركـة 

 أو ناشطًا في حماس، أو كادرًا في جماعة اإلخوان المسلمين في األردن.
ور المتزايــد فــي والخالصــة أن الشــي  رائــد صــالح وحركتــه اإلســالمية، مــا كــان لهمــا أن يلعبــا هــذه الــد

المدينــة عـــن عمقهــا الفلســطيني فـــي  "عــزل"القــدس والحــرم الشــريف، إال بعـــد أن نجحــت إســرائيل فـــي 
الضــفة الغربيــة، وتحديــدًا بعــد انتفاضــة النفــق والحقــًا انتفاضــة األقصــى ... الحركــة اإلســالمية مــألت 

... ورائــد  "بيــت الشــرق" الفــراغ الــذي خلفتــه مؤسســات منظمــة التحريــر المحظــورة فــي المدينــة، وأهمهــا
لفيصـل الحسـيني، الـذي حظـرت القيـادة اإلسـرائيلية دوره المرجعـي فـي  "البـديل اإلسـالمي"صالح كان 

قيــادة المقدســيين ... وال نــدري بعــد حظــر رائــد صــالح والحركــة، مــا البــديل الــذي يمكــن أن ننتظــره فــي 
قـة، تجعـل مـن السـهل التنبـؤ بهويتـه قادمات األيام، بيـد أن وجهـة تطـور األحـداث فـي فلسـطين والمنط

 ومرجعياته.
 22/11/2015، الدستور، عّمان
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 خطيئة المفاوض مع اإلسـرائيليين .33

 حمادة فراعنة
محقة النقابات المهنية األردنية وفي طليعتها نقابة المعلمين والمعلمات حينما ترفض المشاركة في أي 

فيـة أو سياسـية أو خارطـة دولـة مجـاورة ، وهـي كداللـة جغرا "إسـرائيل"عمل إحصائي يشـير إلـى كلمـة 
علـــى المبدئيـــة  االســـتداللمحقـــة ألكثـــر مـــن ســـبب، ال يتصـــل أبـــدًا بالمناكفـــة أو برغبـــة المعارضـــة أو 

العقائديــة اللفظيــة التــي ال تحتمــل التغييــر أو التطــوير، بــل يعــود موقفهــا المحــق إلــى أكثــر مــن ســبب 
الرســـمية األردنيـــة التـــي أدت إلـــى صـــيغة االعتـــراف جـــوهري يســـتدعي إعـــادة النظـــر بمجمـــل السياســـة 
لم تلتزم مضمونًا ووجاهة ومبدئيًا بصيغة  "إسرائيل"المتبادل بين بلدين أو دولتين أو شعبين ، ذلك أن 

المصـــالح أو التحـــول نحـــو النـــزوع إلـــى الســـالم ومكافـــأة نظـــامي الحكـــم فـــي األردن  واحتـــرامالتعـــايش 
تخبــين الــذين صــوتوا لصــالح الموافقــة علــى معاهــدتي الســالم: كامــب البرلمــانيين المن واحتــرامومصــر، 

ديفيـــد ووادي عربـــة، اللتـــان توســـلتا تغييـــر العالقـــة القائمـــة علـــى أســـاس الحـــرب والتوســـع إلـــى صـــيغة 
التعايش وحسن الجوار، فالخالف والصراع والتناقض في المصالح الوطنية والقومية والدينية العربيـة ) 

التوسعي اإلسرائيلي، لم يكن عنوانها أو دوافعها  االستعماريفي مواجهة المشروع المصرية األردنية ( 
جغرافيــة تتســع أو تضــيق أو حــدودًا يمكــن تعــديلها، بــل حكمهــا ويحكمهــا الرغبــة فــي تغييــر المفــاهيم 
والقــيم والعالقــة مــن حالــة حــرب ونــزوع نحــو التوســع والعــداء والعنصــرية مــن قبــل إســرائيل نحــو العــرب 

المصــري األردنــي  فاالنحيــازمين والمســيحيين وفــي مقــدمتهم وفــي طليعــتهم الشــعب الفلســطيني، والمســل
العربي اإلسالمي المسيحي للفلسـطينيين ليسـت دوافعهـا شـكلية إجرائيـة، بـل دوافـع مبدئيـة تراثيـة قيميـة 

 عمارياالســـتمبنيـــة علـــى العـــدل والتـــوازن والســـالم والتعـــايش وحســـن الجـــوار وهـــذا مـــا يفتقـــده المشـــروع 
التوســعي وال يــزال، قبــل معاهــدتي الســالم المصــرية األردنيــة كامــب ديفيــد ووادي عربــة ومــن بعــدهما، 

 اتفـــاق باتجـــاهالتوســـعي فـــي الحفـــاظ علـــى زخـــم معاهـــدتي الســـالم،  االســـتعماريولـــذلك فشـــل المشـــروع 
رض الواحـدة أوسلو الذي لـم يحقـق مـراده وغايتـه فـي تعـايش الشـعبين الفلسـطيني واإلسـرائيلي علـى األ

بعــد أن فشــل كــل منهمــا علــى إنهــاء األخــر وتصــفيته، وبــات لزامــًا عليهمــا أن يختــارا كيفيــة التعــايش 
والتعامــل مــع بعضــهما الــبعض، إمــا بخيــار الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة، دولــة ثنائيــة القوميــة متعــددة 

رض بـــدولتين متجـــاورتين ، أو تقاســـم األاالقتـــراعالـــديانات عبـــر تقاســـم الســـلطة وفـــق إفـــرازات صـــناديق 
 تعيشان بأمن وسالم بداًل من سياسة إسرائيل الحالية القائمة على ثالثة مفاهيم وثالثة سياسات هي:

 . 48العنصرية في مناطق  -1
 اإلحتالل للقدس والضفة الفلسطينية. -2و
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 الحرب والحصار على قطاع غزة.   -3و
 لما يلي: ولهذا أخطأ المفاوض األردني لثالثة أسباب تعود

أواًل: ال تملك إسرائيل خارطة وجغرافيا محددة وحدودًا مرسومة مثل كل دول العالم، ال يوجد دولـة فـي 
العالم لها مواصفات إسرائيل، بال خارطة بال جغرافيا بال حدود، ولذلك تسـرع المفـاوض األردنـي ومـن 

ن يقــدم المفــاوض اإلســرائيلي قبلــه المفــاوض المصــري حينمــا قــبال بصــيغة االعتــراف المتبــادل بــدون أ
 خارطة لبالده.

ثانيـًا: أخطـأ المفـاوض األردنـي جوهريـًا حينمـا لـم يشـترط عـودة النـازحين أبنـاء الضـفة والقـدس وقطــاع 
غـزة إلـى بلـداتهم التـي خرجـوا منهـا عنـوة، كمـا حصــل مـع أهـالي قـرى يـالو وعمـواس وبيـت نوبـا مــثاًل، 

ا هــويتهم الفلســطينية علــى أرضــهم ومــن ثــم مــن يرغــب فــي وأن يعــودوا لبيــوتهم وأراضــيهم، ويســتعيدو 
االنتقال ألي سبب من األسباب من فلسطين إلـى األردن لققامـة أو للعمـل أو للدراسـة، فينتقـل مرحبـًا 
به ولكن مع هويته الفلسـطينية التـي تسـمح لـه بـالعودة والسـفر إلـى فلسـطين حينمـا يشـاء وكيفمـا يشـاء 

 ووقت ما يريد.
المفــاوض األردنــي حينمــا لــم يطلـــب رســميًا تراجــع الكنيســت اإلســرائيلي عــن قــراره بضـــم  ثالثــًا: أخطــأ

، بعــد ضــم 1994بإســرائيل فــي عــام  فــاالعتراف، 1980/ حزيــران /20القــدس الشــرقية الصــادر يــوم 
القــدس رســميًا وقانونيــًا مــن قبــل البرلمــان اإلســرائيلي، يعنــي أن المفــاوض األردنــي ومــن بعــده مجلــس 

ردني، قد وافق على االعتراف بإسرائيل وعاصمتها القدس الموحدة متضـمنة القـدس الشـرقية النواب األ
 حينما كانت جزءًا من الممكلة األردنية الهاشمية. 1967والتي جرى إحتاللها عام 

واالداريــة بقــرار فــك االرتبــاط، لصــالح الشــعب الفلســطيني  القانونيــةلقــد تنــازل األردن عــن مســؤولياته 
وبالتــالي لــم يتنــازل األردن  اســتعادتهاظمــة التحريــر ليعــود لهــا التفــاوض حــول وقــت وكيفيــة وممثلــه من

التوســعي اإلســرائيلي، الــذي ال يتوقــف عــن التوســع والضــم  االســتعماريعنهــا لصــالح ضــمها للمشــروع 
والمســـتوطنات تتســـع تـــدريجيًا ويوميـــًا،  فاالســـتيطانالتـــدريجي لـــألرض وال يتوقـــف ولـــم يتوقـــف لـــألن، 

انها األجانـــــب علـــــى أرض فلســـــطين ال ســـــقف لعـــــددهم أو إلقـــــامتهم أو لمشـــــاريعهم علـــــى أرض وســــك
التوســعي علــى جعلهــا، أي جعــل أرض الفلســطينيين  االســتعماريالفلســطينيين، الــذي يعمــل المشــروع 

طــاردة ألهلهــا وشــعبها وســكانها، وبالتــالي ســيكون األردن قبلــتهم مــرغمين علــى ذلــك، وال خيــار أمامنــا 
كالجئـــين وكشـــعب شـــقيق ومـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن مســـؤوليات ومشـــاكل ومتاعـــب أمنيـــة  قبالهماســـتســوى 

وســــكانية متفاقمــــة ال تحتمــــل، وســــببها أيضــــًا سياســــاتها علــــى جعــــل األردن وطنــــًا بــــدياًل  واقتصــــادية
 للفلسطينيين.
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إســرائيل  قــرار النقابــات المهنيــة األردنيــة بمقاومــة التطبيــع صــائبة، وقــرار نقابــة المعلمــين بــرفض كلمــة
أكثــر صــوابًا حتــى يــتم تغييــر السياســة والعقليــة اإلســرائيلية التــي فشــلت وأفشــلت التغييــرات التــي قادهــا 
إســحق رابــين وســببت لــه االغتيــال والقتــل علــى يــد إســرائيلي متطــرف وبتحــريض مباشــر مــن الليكــود 

 وشارون ونتنياهو في ذلك الوقت.
 22/11/2015، الدستور، عّمان

 
 ؟ضد اإلرهاب "إسرائيل"هل الغرب كله و .34

 د. عصام نعمان 
ضاعفت هجومها بالصواري  وقنابل «. داعش»روسيا قالت كلمتها. قذفت حممها بغزارة ضد 

الطائرات االستراتيجية المنطلقة من أراضيها على بعد أكثر من ستة آالف كلم. رئيسها فالديمير 
روسية في سيناء، بوتين أمر أركان حربه، بعدما تأكدت فرضية التفجير اإلرهابي لطائرة الركاب ال

 وبتكثيف الضربات الجوية في سوريا.« أينما اختبأوا»بالبحث عن اإلرهابيين 
البالغة الشراسة في وسط عاصمتها مسحت آثار « داعش»فرنسا التي فاجأتها ورّوعتها هجمات 

ة الذهول بسرعة. قصفت مقاتالتها بال هوادة مواقع اإلرهاب في محافظة الرقة السورية. حّركت حامل
طائرات وقطعًا أخرى من أسطولها إلى شرق المتوسط. رئيسها فرنسوا هوالند دعا إلى تعديل أحكام 

 الدستور لترفيع فاعلية المواجهة، كما دعا إلى تشكيل أوسع تحالف دولي ضد اإلرهاب.
، لكنه تمّسك «وجه الشر»بأنه « داعش»الواليات المتحدة، بلسان رئيسها باراك أوباما، وصف 

ه إنزال قوات برية لمقاتلته على األرض. وزير خارجيته جون كيري عّوض تقاعس رئيسه برفض
في  75الحدود الكاملة لشمال سوريا أغلقت »ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان باإلعالن عن أن 

 «.كيلومترًا متبقية 98المئة منها اآلن، ونحن مقبلون على عملية مع األتراك إلغالق 
ئيس وزرائها كاميرون المساعي إلقناع مجلس العموم بمشاركة أفعل في مقاتلة بريطانيا استعجل ر 

 «.داعش»
وغيره من التنظيمات اإلرهابية. « داعش»األربعة الكبار منخرطون إذًا، بدرجات متفاوتة، في مقاتلة 

هل يمكن االستنتاج بأن الغرب عمومًا، فضاًل عن روسيا غير األطلسية، مجمع على مقاتلة 
 ؟ « إسرائيل»يريين؟... وماذا عن التكف

ظاهُر الحال يشير إلى أن َمن تعتبره تنظيمات إرهابية عدوًا لها هو مجموعة ُنظم وأحزاب سياسية 
 أو صديقة إليران.« إسرائيل»وفصائل مقاومة معادية ألمريكا و
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المقاومة َمن المفارقة الالفتة أنه في الوقت الذي يتهم بعض الُنُظم واألحزاب السياسية وفصائل 
وغيرهما بأنها تتعاون مع أمريكا وتتلقى منها دعمًا ماليًا « جبهة النصرة»و« داعش»يقاتلها ك 

لتلقي العالج في مستشفياتها، تتخذ أمريكا « إسرائيل»ولوجستيًا، وال تتحّرج من إرسال جرحاها إلى 
قف عن تمويلهما وتسليحهما، بدعوتها دول المنطقة إلى التو « النصرة»و« داعش»موقفًا مناهضًا ِل 

 والمباشرة في محاربتهما.
األم إلى األضواء، إعالميًا وميدانيًا، سؤااًل إضافيًا متواترًا « القاعدة»إلى ذلك، تطرح عودة تنظيم 

من الكيان « داعش»، كما حول الموقف الحقيقي ِل «إسرائيل»حول موقف هذا التنظيم من 
 الصهيوني ؟

بل ترّكز « إسرائيل»ومعظم فصائل الجماعات اإلرهابية ال تقاتل « القاعدة»ثمة فكرة شائعة بأن 
 حربها على أنظمة غير دينية يوالي معظمها الغرب بصورة عامة.

في أفغانستان، ليتحّول الحقًا « الملحد»ميدانيًا بمقاتلة الوجود السوفييتي « القاعدة»ألم يبدأ نشاط 
 الموالي ألمريكا وحلفائها األطلسيين ؟إلى مقاتلة نظام قرضاي « طالبان»عبر 

، «داعش»و« القاعدة»، ومن ضمنه «اإلسالم الجهادي»ثقافة الغرب هي العدو األول ِلما يسمى
وكذلك األنظمة والمنظمات التي تتشرب ثقافة الغرب. ذلك أن مصالح الغرب وسياسته ليست، في 

عكس، ثقافة الغرب هي محّفزُة مصالحه وغيرهما، أخطر من ثقافته. بال« داعش»و« القاعدة»مفهوم 
وحاميتها والمرّوجة لها من خالل أنظمة ومنظمات ومؤسسات وأجهزة محلية تلتزم هذه الثقافة 

 وتناصرها وتجاريها.
ابنة الغرب وثقافته وسياسته ومصالحه، فإن مقاتلة الغرب تكون، والحالة هذه، « إسرائيل»إذا كانت 

بكالٍم آخر، مقاتلة «. اإلسالم الجهادي»ومعظم تنظيمات هذا« اعدةالق»أولوية أولى بحسب مفهوم 
 األب تتقدم على مقاتلة ابنته ألن األصل أخطر من الفرع.

في « اإلسالم الجهادي»وبعض فصائل هذا « القاعدة»الساذج ُيوِقع « اإلسالموي»هذا التفكير 
ب وذراعه الضاربة، دورًا في المنطقة ، بما أنها ابنة الغر «إسرائيل»تناقض وحرج شديدين. ذلك أن ِل 

العربية يعادل في خطورته دور الغرب األطلسي بل يتفّوق عليه أحيانًا. فهل يعقل أن تنخرط هذه 
 والغرب في آن ؟« إسرائيل»الفصائل في حروب مع أنظمة ومنظمات تقاوم 

يساند المعارضة السورية إلى ذلك، ثمة مفارقة الفتة. فالغرب الذي يجاهر بمعاداة سوريا ونظامها، و 
وذلك « جبهة النصرة»و« الجيش السوري الحر»المسلحة، بدأ يعيد النظر بسياسة دعم التعاون بين 

وللنظام « داعش»عمودًا فقريًا لمعارضة سورية معتدلة ومناوئة ِل « الجيش الحر»بقصد جعل 
 السوري في آن. 
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 ؟« داعش»إلى « إسرائيل»ماذا عن نظرة 
والتنظيمات المشابهة له. « داعش»تشارك قادة الغرب األطلسي تحفظهم تجاه تنظيم  ال« إسرائيل»

الجنرال عاموس غلعاد كان « اإلسرائيلية»األمني في وزارة الحرب  -ذلك أن رئيس الطاقم السياسي
حتى »بقوله إنه « محور الشر»في سوريا على نظام األسد و« القاعدة»أّكد تفضيل حكومته تنظيم 

ت سوريا إلى أجزاء مختلفة، وحتى لو أدى هذا التفكك إلى استقرار تنظيم "القاعدة" وتفرعاته لو تفكك
 «.تفّضل ذلك على بقاء نظام األسد ألن محور الشر مخيف« إسرائيل»في هذه الدولة، فإن 

الدموية في باريس. المحلل السياسي ران « داعش»غير أن وجهة نظر مغايرة تبّدت أخيرًا بعد هجمة 
فرصة ذهبية ِل »( إن تفجيرات باريس الدموية 16/11/2015« )معاريف»دليست قال في صحيفة أ

 «.بداًل من االكتفاء بضرب أعدائه« داعش»"اسرائيل" للمشاركة في الحرب الدولية على 
« اإلسالم الجهادي»إلى المصالح السياسية، ثمة دوافع عملية ومصلحية تدفع تنظيمات ما يسمى 

والتحالف، ظرفيًا، مع دول وحكومات وتنظيمات وقيادات غربية لتحقيق أغراض مشتركة  إلى التعاون
في بعض الساحات. التعاون يتّم بصيغة إيجار الخدمات في سياق التقاء األغراض، أو عدم 

 تعارضها في األقل، بين المستأجر والمؤجر.
الذي كان قائمًا في « النصرة»و «داعش»في هذا اإلطار يمكن تفسير التعاون بين أمريكا وتنظيمّي 

ساحتي العراق وسوريا قبل إفراط كال التنظيَمين في استخدام العنف األعمى ألغراض محلية خاصة 
بهما والتفريط تاليًا بأغراض أمريكا وحلفائها في الساحتين العراقية والسورية، ما حمل واشنطن على 

 ذينك التنظيمين. إلغاء عقد إيجار الخدمات )أو تعليقه( بينها وبين
هكذا يتضح أن ال مشكلة عالقة بين الواليات المتحدة )وربما حلفائها أيضًا( وتنظيمات اإلرهاب. 

 فلكل مقام مقال، ولكل ساحٍة متطلبات، ولكل مشكلة عالج.
ولعل العالج األفعل اآلن أن يتوافق جميع الالعبين، عربًا وعجمًا وأنغلوساكسونيين وروسًا سالفيين، 

 إلى تحالف دائم لمكافحة اإلرهاب بكل وجوهه وتنظيماته.« 2-فيينا »تحويل  على
 21/11/2015الخليج، الشارقة، 
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