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 سريع يربط بين تل أبيب والقدس ليصل إلى حائط البراقتقرر تمديد خط قطار  "إسرائيل" .1

رائيلي يسرائيل كاتس بتمديد خط القطار أ ف ب: أوعز وزير المواصالت اإلس - األيام –القدس 
 السريع الذي يربط بين تل أبيب والقدس الغربية ليصل إلى حائط البراق في البلدة القديمة.

تمديد الخط سيمكن السياح والطالب "وقال كاتس خالل جلسة خاصة عقدت في مكتبه إن 
 ."والمواطنين من الوصول مباشرة من وسط البالد إلى حائط المبكى

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية: من أجل تنفيذ هذا المخطط، يتعين حفر نفق بطول 
مترا تحت سطح األرض ويلتف حول البلدة القديمة، ويكون استمرارًا لنفق  80كيلومترين، بعمق 

 في القدس الغربية.  ‹ مباني األمة›يوصل حاليا إلى مركز المدينة، وتحديدا عند 
 56تكلفة مشروع خط القطار من تل أبيب إلى القدس، وبسكة حديد مزدوجة طولها يشار إلى أن 

  كيلومترا، تصل إلى سبعة مليارات شيكل.
واعتبر كاتس أن وصول القطار إلى حائط البراق سيحل مشكلة ازدحام السير وسيسهل الوصول إلى 

 .2017ية العام المقبل ومن المقرر أن تنتهي األعمال على خط هذا القطار نها حائط البراق.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن كاتس وجه أوامره لدرس امكانية تمديد خط القطار السريع الذي 

  يجري بناؤه حاليا بين تل ابيب والقدس.
مترا بين محطة القطار الرئيسة على  80ويخطط الوزير لبناء نفق يمتد لمسافة كيلومترين على عمق 

 يدة قرب حائط المبكى، حسب ما جاء في البيان.مدخل القدس ومحطة جد
ولم ترد الوزارة على سؤال لوكالة فرانس برس للتعليق على مكان المحطة الجديدة وهل ستكون داخل 

 أو خارج اسوار البلدة القديمة في القدس.
 2/11/2016األيام، رام هللا، 
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 عباس: السالم هدفنا االستراتيجي ومفتاحه إنهاء االحتالل .2
بيتتت لحتتتم: قتتال رئتتتيس الستتتلطة الفلستتطينية محمتتتود عبتتاس، إن الستتتالم هتتتو هتتدفنا ا ستتتتراتيجي، وهتتتو 
ن مفتاح السالم هو إنهاء ا حتتالل اإلسترائيلي، ورفتع ال لتم التتاريخي الواقتع علتى  مصلحة للجميع، وا 

سرائيل، بأمن واستقرار وسالم وجوار حسن.  شعبنا، لتعيش الدولتان، فلسطين وا 
التترئيس ستتيرجيو ماتتتاريال، فتتي بيتتت  اإليطتتاليس ختتالل متتؤتمر صتتحفي عقتتده متتع ن يتتره وأعتترب عبتتا

لحتتتم، عتتتن استتتتعداده التتتدائم لصتتتنع الستتتالم متتتع إستتترائيل وتطبيتتتق حتتتل التتتدولتين وفتتتق قتتترارات الشتتترعية 
الدوليتتة، ومبتتادرة الستتالم العربيتتة، وتأييتتده المتتؤتمر التتدولي للستتالم، التتذي تعمتتل فرنستتا علتتى عقتتده متتع 

 ذا العام.نهاية ه
وأوضتتح أن دور من متتة اليونستتكو وقراراتهتتا تهتتدف للحفتتا  علتتى التتتراي اإلنستتاني العتتالمي، وبمتتا فيهتتا 

دانةعدم المساس به،  التي تحاول تغيير طابع وهوية مدينتة القتدس الشترقية،  اإلسرائيليةا نتهاكات  وا 
لتتراي ييتر صتحيحة، وليستت فتي وان ا دعاءات اإلسرائيلية األخيرة التي حاولت الخلتط بتين التدين وا

 مكانها.
وجتتتدد التتترئيس محمتتتود عبتتتاس، تأكيتتتده علتتتى احتتتترام الديانتتتة اليهوديتتتة، والتتتدعوة الدائمتتتة لتكتتتون القتتتدس 

 مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية الثالي للعبادة فيها.
رف والعنتف، وأعرب عن تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يبتذل لمكافحتة واجتثتاي جتذور اإلرهتاب والتطت

 والذي هو محل إدانة أيا كان مصدره وطبيعته.
 1/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ل بريطانيا المسئولية عن معاناة الشعب الفلسطينيبحر يحم ِّ  .3

يزة: أكد النائب األول لترئيس المجلتس التشتريعي الفلستطيني أحمتد بحتر، أن ذكترل وعتد بلفتور تشتكل 
وطنتتي كامتتل حتتول الثوابتتت والحقتتوق الفلستتطينية ييتتر القابلتتة للتصتترف، وعلتتى حتتافزاأ أساستتياأ  لتفتتاف 

 رأسها حق العودة لالجئين.
وأكتتد أن مخططتتات التصتتفية وا ستتتهداف التتتي تحتتاة لتتوأد القضتتية الفلستتطينية   يمكتتن مواجهتهتتا إ  

نية علتتتى فلستتتطينية موحتتتدة فتتتي  تتتل تحقيتتتق الوحتتتدة والمصتتتالحة الوطنيتتتة الفلستتتطي استتتتراتيجيةبإرستتتاء 
 برنامج الثوابت الفلسطينية.
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وشتتتدد بحتتتر فتتتي بيتتتان صتتتحفي اليتتتوم فتتتي التتتذكرل التاستتتعة والتستتتعين، أن الحقتتتوق التاريخيتتتة للشتتتعب 
 الفلسطيني، هي حقوق ثابتة و  يمكن ألحد أيا كان أن يشطب أي منها أو من الثوابت الوطنية.

وصيانة وحدتنا الوطنية، وتوفير مقومتات  "إن التمسة بحقنا الراسخ في مقاومة ا حتالل، بحر:وقال 
الصمود والثبات للشتعب الفلستطيني، يشتكل الضتمانة األمثتل لحفت  مستيرتنا الوطنيتة، والنتأي بقضتيتنا 

 العادلة عن براثن التصفية وا ستهداف التي تستحثها اإلدارة األمريكية وحلفائها إقليميا ودوليا".
م المستتتئولية الكاملتتتة عتتتن معانتتتاة شتتتعبنا طتتتوال األعتتتوام وحمتتتل بحتتتر بريطانيتتتا صتتتاحبة الوعتتتد المشتتتئو 

الماضية، مطالبا إياها با عتتذار عتن جريمتة وعتد بلفتور وتصتحيح خطيئتهتا التاريخيتة عبتر ا نحيتاز 
الكامتتل لحقتتوق شتتعبنا المشتتروعة المكفولتتة حستتب قواعتتد القتتانون التتدولي والمواثيتتق الدوليتتة واإلنستتانية 

لحقتتت بتته بفعتتل العتتدوان وا حتتتالل الصتتهيوني ألرضتتنا ومقتتدراتنا وتعويضتته عتتن كتتل األضتترار التتتي 
 الفلسطينية.

 1/11/2016فلسطين أون الين، 
 

 للمقدسات ودور العباد خالل الشهر الماضي اعتداء وانتهاكاً  150ادعيس: أكثر من  .4
 وفتتتا: قتتتال وزيتتتر األوقتتتاف والشتتتؤون الدينيتتتة الشتتتيخ يوستتتف ادعتتتيس، إن ستتتلطات ا حتتتتالل –رام هللا 

اإلسرائيلي مارست سياسة إرهابية شديدة وحصارا للقدس والمستجد األقصتى ختالل شتهر تشترين األول 
المنصرم واقتحامات وعربدات وصلوات تلمودية بكثافة، سواء من حيي عدد المقتحمين أو اإلجراءات 

  والمضايقات.
وانتهاكا، وحولت مدينة اعتداء  45وبلغ عدد ا عتداءات وا نتهاكات على المسجد األقصى أكثر من 

القتتتدس، خاصتتتة وستتتطها وبلتتتدتها القديمتتتة ومحيطهتتتا، إلتتتى ثكنتتتة عستتتكرية تغيتتتب عنهتتتا م تتتاهر الحيتتتاة 
الطبيعيتتتتة، وتغلتتتتب عليهتتتتا الم تتتتاهر العستتتتكرية بفعتتتتل ا نتشتتتتار الواستتتتع لقتتتتوات و ليتتتتات ا حتتتتتالل فتتتتي 

 ربية في اليونسكو.المنطقة، بعد النجاحات التي حققتها فلسطين واألردن سويا والمجموعة الع
 1/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 لتسييرها لحين االنتخابات مجالس محلية ويشكل لجاناً  يحل  الفلسطيني مجلس الوزراء  .5
حل مجلس الوزراء في جلسته األسبوعية التي عقتدها فتي رام هللا، يتوم الثالثتاء، برئاستة رامتي  :رام هللا

 عدة مجالس بلدية في الضفة الغربية، وصادق على تشكيل لجان لتقتوم بمهتام مجتالس تلتة الحمد هللا
 الهيئات المحلية المنحلة، إلى حين إجراء ا نتخابات المحلية.

وأوضح مجلس الوزراء "أنه تم حل كل متن المجتالس البلديتة لمتدن طتولكرم، وجنتين، وقلقيليتة، وقتروي 
لتدي يطتا، ومجلتس بلتدي إذنتا، ومجلتس بلتدي صتوريف، فتي خطتوة ياصيد، وقروي تياسير، ومجلتس ب

تهتتتتدف إلتتتتتى رفتتتتع مستتتتتتول الختتتتتدمات المقدمتتتتة للمتتتتتواطنين، وتطتتتتتوير أداء المجتتتتالس المحليتتتتتة، وزيتتتتتادة 
 اإليرادات، وتقليل النفقات".

كمتتتا صتتتادق علتتتى مشتتتروع قتتترار بقتتتانون "محكمتتتة الجنايتتتات الكبتتترل" بتتتالقراءة الثانيتتتة، التتتذي تتتتم إعتتتداده 
حالتتته إلتتى أعضتتاء بالتشتتا ور والتعتتاون بتتين مجلتتس القضتتاء األعلتتى، والنيابتتة العامتتة، ووزارة العتتدل، وا 

 مجلس الوزراء، لدراسته، تمهيدا إلقراره في جلسة مقبلة.
 1/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 وطنات اإلسرائيليةالرجوب يهد د باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية بشأن أندية المست .6

محكمتتة  إلتتىأ ف ب: قتتال جبريتتل الرجتتوب رئتتيس ا تحتتاد الفلستتطيني لكتترة القتتدم انتته ستتيلجأ  -جنيتتف
 أنديتتتة، بشتتتأن وقتتتف إستتترائيلالتحكتتتيم الرياضتتتية، بحتتتال لتتتم يعاقتتتب ا تحتتتاد التتتدولي لكتتترة القتتتدم  فيفتتتا  

لفلستتطينية المحتلتتة عتتتام ا األراضتتيعتتن ممارستتتة اللعبتتة، كونهتتا تلعتتب علتتتى  اإلستترائيليةالمستتتوطنات 
فتتي الضتتفة الغربيتتة،  اإلستترائيليةفتتي المستتتوطنات  انديتته 6ويطالتتب ا تحتتاد الفلستتطيني بوقتتف  .1967

دارةوتلعب بدعم   .اإلسرائيليمن ا تحاد  وا 
محكمتة التحكتيم. لتن نستستلم ولتن نقبتل بتأي  إلتى، يمكننتا التذهاب األمتورلم تتقتدم  إذا“وقال الرجوب: 

 ”.تسوية
  2/11/2016العربي، لندن، القدس 

 
 تركمان: األمن الفلسطيني اقتحم منزله قبل استشهادهالشهيد عائلة  .7

، أ ف ب : قالت مصادر من عائلة تركمان إن قوات األمن الفلسطينية كانت "الحياة" -نابلس، يزة 
نتتود قتد اقتحمتتت منتتزل الشترطي الفلستتطيني محمتتد التركمتان، التتذي أصتتاب ا ثنتين بالرصتتا  ثالثتتة ج
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إسرائيليين عند حاجز عسكري قرب مدينة رام هللا في الضفة الغربية المحتلة،  في قباطية ا ثنين قبل 
 تنفيذه الهجوم وصادرت سالحًا شخصيًا يملكه.

ووفتتق عائلتتته، فتتإن مداهمتتة قتتوات األمتتن منزلتته قتتد تكتتون أحتتد األستتباب التتتي دفعتتته لشتتن الهجتتوم عنتتد 
 الحاجز العسكري اإلسرائيلي.

اقتحمتت منتزل "ن جهته، أكد مصدر أمني فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه أن قوات األمتن وم
 ."تركمان في قباطية صبيحة ا ثنين، وتمت مصادرة سالح يير شرعي وذخائر

واستبعد المتحدي باسم األجهزة األمنية الفلسطينية عدنان الضميري أن يكون اقتحام منزله هتو التدافع 
 الحاجز اإلسرائيلي، نافيًا إجراء تحقيق فلسطيني في هذا ا تجاه. إلطالقه النار على

 2/11/2016الحياة، لندن، 
  
 ر" بلفو "المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بريطانيا بتحمل مسؤولياتها والتكفير عن خطيئة  .8

وفتتتتا: طالتتتتب المجلتتتتس التتتتوطني الفلستتتتطيني بريطانيتتتتا صتتتتاحبة وعتتتتد لفتتتتور المشتتتتؤوم بتحمتتتتل  –عمتتتتان 
 99ياتها القانونية واألخالقية تجاه ما حل بشعبنا من نكبتات وويتالت وتشتريد ولجتوء بعتد مترور مسؤول

عامتتتا علتتتى وعتتتدها ييتتتر القتتتانوني، بإعطتتتاء وطتتتن للعصتتتابات الصتتتهيونية فتتتي فلستتتطين علتتتى حستتتاب 
 صاحب الحق األصلي.

والعربيتة والضتمائر  وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثالثاء، أهمية توحيد الجهتود الفلستطينية 
لزامهتتا بإنصتتاف شتتعبنا والتكفيتتر عتتن جريمتهتتا  الحيتتة فتتي العتتالم، للضتتغط علتتى الحكومتتة البريطانيتتة وا 
وخطيئتهتتا التاريخيتتة بحتتق أرضتتنا وأبنتتاء شتتعبنا، التتذين عاشتتوا هتتم و بتتاؤهم وأجتتدادهم فتتي فلستتطين منتتذ 

ملتتف وعتتد بلفتتور متتن جديتتد وطالتتب المجلتتس، مجلتتس العمتتوم البريطتتاني خاصتتة، بفتتتح    ف الستتنين.
لزامها بمساعدة شعبنا  ومناقشته والضغط على الحكومة البريطانية لالعتراف الفوري بدولة فلسطين، وا 

 لنيل كافة حقوقه.
 1/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 1967عريقات يدعو المجتمع الدولي لالعتراف بدولة فلسطين على حدود  .9

وفتتا: دعتتا أمتتين ستتر اللجنتتة التنفيذيتتة لمن متتة التحريتتر الفلستتطينية صتتائب عريقتتات، المجتمتتع  –أريحتتا 
 وبعاصمتها القدس الشرقية. 1967الدولي لالعتراف بدولة فلسطين على حدود 
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جتتاء ذلتتة، ختتالل لقتتاءات اليتتوم الثالثتتاء، متتع كتتل متتن القنصتتل األميركتتي العتتام، دونالتتد بلتتوم، وممثتتل 
سطين، هيلدي هاراستد، ووفد برلماني متن الحتزب اإلصتالحي النمستاوي، يترافقهم النرويج لدل دولة فل

ممثل النمسا لدل دولة فلسطين. وأكد عريقات أن تصريحات نائبة وزير الخارجيتة اإلسترائيلية الداعيتة 
لضم مستوطنة معاليته أدومتيم إلسترائيل، يعبتر عتن السياستة الحقيقيتة لحكومتة نتنيتاهو الهادفتة لتتدمير 

 ر الدولتين واستبداله بخيار الدولة بن امين أي  األبرتهايد .خيا
 1/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 لمساعداتلوزير العمل الفلسطيني: نتعرض لضغط اقتصادي كبير وتقليص  .11

ستتتتطينية إن الستتتتلطة الفل"رام هللا  ا تحتتتتاد : قتتتتال وزيتتتتر العمتتتتل الفلستتتتطيني متتتتأمون أبتتتتو شتتتتهال أمتتتتس: 
 ."تتعرض إلى  ضغط اقتصادي كبير وتقلي  في المساعدات الدولية  المقدمة لها

مليتون دو ر العتام الماضتي  300وذكر أبو شتهال، أن الحكومتة الفلستطينية كانتت تتوقتع تلقتي مليتار و
مليتتتون دو ر. وبحستتتب أبتتتو شتتتهال فتتتإن إجمتتتالي متتتا تلقتتتته الحكومتتتة متتتن  700لكنهتتتا لتتتم تستتتتلم ستتتول 

مليتون دو ر، مشتيرا إلتى أنهتا معتمتدة حاليتًا  300دوليتة منتذ بدايتة العتام الجتاري لتم يتجتاوز  مساعدات
 على الضرائب والرسوم والمقاصة، وتدفع بالكاد رواتب مو فيها.

 2/11/2016االتحاد، أبو ظبي، 
 
 س المحتلةثار اإلسرائيلية مقبرة "باب الرحمة" في القدالخارجية الفلسطينية تندد باقتحام سلطة اآل .11

رام هللا تتتتتتتت احمتتد رمضتتان: نتتددت وزارة الخارجيتتة الفلستتطينية ووزارة األوقتتاف، وقاضتتي القضتتاة محمتتود 
بتتتاب "الهبتتتاش، ولجنتتتة التتتدفاع عتتتن القتتتدس، باقتحتتتام طتتتواقم تابعتتتة لستتتلطة ا ثتتتار اإلستتترائيلية، مقبتتترة 

ريمتتة حتترب، واعتتتداء ستتافر التاريخيتتة المالصتتقة للجتتدار الشتترقي للمستتجد األقصتتى، وعتتدتها ج "الرحمتة
على قداسة الموتى وقبورهم، وطالبت هذه الهيئتات، من متة اليونيستكو التتدخل لوقتف أعمتال التخريتب 
اإلسرائيلية، ذلة أن المقبترة تعتبتر جتزءًا متن مستاحة الحترم القدستي الشتريف التذي قتررت المن متة انته 

 إسالمي خال .
  2/11/2016المستقبل، بيروت، 
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 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 29فتح تقرر عقد مؤتمرها السابع في  لحركةكزية مر ال اللجنة .12
رئيس محمتتود عبتتاس إن اللجنتتة المركزيتتة لحركتتة "فتتتح" قتتررت وباإلجمتتاع عقتتد المتتؤتمر التتقتتال : رام هللا

 السابع للحركة يوم الثالثاء، التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.
للجنة المركزية الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، مساء يوم الثالثاء، جاء ذلة خالل اجتماع ا
 برئاسة محمود عباس.

إن اللجنة المركزية قررت وباإلجماع عقد المؤتمر السابع للحركة في التاسع والعشرين  عباس وأوضح
 من الشهر الجاري في مدينة رام هللا، وبحضور جميع األعضاء المقررين.

 1/11/2016، )وفا( ،ألنباء والمعلومات الفلسطينيةوكالة ا
 
 خالل لقائه األخير بمشعل وأصر على مواقفه للمصالحةرفض رؤيتنا  عباس إسماعيل رضوان: .13

قالت حركة حماس، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفض رؤيتها : محمود قديح -يزة 
لذي جمعه برئيس المكتب السياسي للحركة خالد للمصالحة وأصر على مواقفه خالل اللقاء األخير ا

وأفاد القيادي في حماس، إسماعيل رضوان، بأن "كرة المصالحة باتت ا ن في  مشعل في قطر.
 معلب رئيس السلطة الفلسطينية".

وأضاف في تصريح لت "قدس برس"، يتوم الثالثتاء، "حمتاس استتجابت للتدعوة القطريتة متن أجتل تحقيتق 
وقدمت رؤية متكاملة لتحقيق المصتالحة، وأكتدت أنهتا ليستت بحاجتة لحتوار جديتد  المصالحة الوطنية،

نما  ليات عملية لتطبيق المصالحة على األرض".  وا 
مشعل في الدوحة، "لم ُيحقق أي اختراق في موضوع المصتالحة،  -وأشار رضوان إلى أن لقاء عباس

جتتتراء ا نتخابتتتات بتتتدون ألن التتترئيس محمتتتود عبتتتاس أصتتتر علتتتى مواقفتتته بوجتتتود حكومتتتة ببرنا مجتتته وا 
 انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، دون الحديي عن حل مشاكل قطاع يزة".

وفي سياق  خر، أكد القيادي في حماس، إسماعيل رضوان، أن وحتدة حركتة "فتتح" متن وحتدة الشتعب 
 الفلسطيني، معرًبا عن أمله بأن تنتهي الخالفات الداخلية في الحركة.

 1/11/2016قدس برس، 
 
 لالعتراف بفلسطينحكومة بالدها األحزاب البريطانية للضغط على  دعونبذكرى وعد بلفور: فتح  .14

دعتتت حركتتة "فتتتح"، األحتتزاب البريطانيتتة، للضتتغط علتتى الحكومتتة البريطانيتتة لالعتتتراف بدولتتة  :رام هللا
لتتتتى نحتتتتو فلستتتطين المستتتتتقلة بعاصتتتمتها القتتتتدس الشتتتترقية علتتتى حتتتتدود الرابتتتع متتتتن حزيتتتتران، كخطتتتوة أو 

 ا عتذار عن وعد بلفور المشؤوم.
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 99وجددت حركة "فتح" في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، يوم الثالثاء، لمناسبة الذكرل الت
لوعتتد بلفتتور، تأكيتتد الحتتق التتتاريخي والطبيعتتي للشتتعب الفلستتطيني فتتي أرض وطنتته فلستتطين، وأن وعتتد 

بريطانيتا الع متى، التتي لتم تكتن تملتة حتق التصترف بتذرة بلفور كان وما زال جريمة تاريخية ارتكبتهتا 
 تراب واحدة من أرض فلسطين.

وشتتددت "فتتتح" علتتى مستتؤولية بريطانيتتا وحكوماتهتتا المتعاقبتتة منتتذ إعطتتاء وزيتتر خارجيتهتتا بلفتتور لليهتتود 
 بإنشاء "وطن" لهم على حساب أرض الشعب الفلسطيني. 1917وعدا في الثاني من نوفمبر عام 

مة البريطانية إلى ا عتراف بدولة فلسطينية وبكتل القترارات الدوليتة ذات الصتلة بالقضتية ودعت الحكو 
هتذا الوعتد واحتتالل بريطانيتا  أنالفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تجسيد حقوقه، خاصة 

 كدولتة كانتتت الستبب الرئيستتي فتي نكبتتة إستترائيللفلستطين ومستاعدتها المن متتات اليهوديتة حتتتى إنشتاء 
 .1948شعبنا المستمرة منذ عام 

 1/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 يحمالن بريطانيا المسؤولية الكاملة عن وعد بلفور الشعب"الشعبية" وحزب  .15
، 99نتتتددت هيئتتتات وفصتتتائل فلستتتطينية بتتتت "وعتتتد بلفتتتور" المشتتتؤوم التتتذي يصتتتادف اليتتتوم ذكتتتراه التتتت : يتتتزة

ت "التكفيتتتر" عتتتن خطيئتهتتتا الكبتتترل فتتتي حتتتق الشتتتعب الفلستتتطيني بتتتا عتراف بدولتتتة وطالبتتتت بريطانيتتتا بتتت
 فلسطين.

واعتبرت "الجبهة الشتعبية لتحريتر فلستطين" أن "الوعتد كتان و  يتزال ستببًا مباشترًا فتي الماستي والجترائم 
التتتتتي ارتكبتتتتت وترتكتتتتب فتتتتي حتتتتق شتتتتعبنا الفلستتتتطيني وأرض وطنتتتته  ...  وبمثابتتتتة ترستتتتيخ للمصتتتتالح 

للقول ا ستعمارية واإلمبريالية، التي شكلت حاضتنًا وداعمتًا وُمرستخًا للمشتروع واألهتداف  اتيجيةا ستر 
دامة لتخلفها واستمرارًا لتجزئتها".  والوجود الصهيوني في بالدنا، منعًا لوحدتها ونهبًا لخيراتها وا 

عليتتته متتتن " لتتتم وحّمتتتل حتتتزب الشتتتعب الفلستتتطيني بريطانيتتتا المستتتؤولية الكاملتتتة عتتتن الوعتتتد ومتتتا ترتتتتب 
جحتتاف فتتي حتتق شتتعبنا"، وحيتتا "حركتتة التضتتامن التتدولي بمتتا فيهتتا لجتتان التضتتامن فتتي بريطانيتتا متتع  وا 

ودعا الحزب الحكومة البريطانية إلى "إصالح هذه الخطيئة التاريخية المتمثلة  شعبنا وحقوقه العادلة".
 بوعد بلفور، وا عتراف بحقوق شعبنا في الحرية وا ستقالل والعودة".

 2/11/2016الحياة، لندن، 
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 انخراط أفراد من األمن الفلسطيني وفتح في عمليات ضدها؟ "إسرائيل"كيف تتابع  :اإلعالم العبري .16
أفردت وسائل اإلعالم العبرية يوم الثالثاء مساحات كبيترة متن صتفحاتها األولتى للحتديي عتن  :رام هللا

أفتتراد األمتتن الفلستتطيني مستتاء أمتتس ا ثنتتين، عمليتتة بيتتت إيتتل التتتي نفتتذها الشتتاب محمتتد تركمتتان أحتتد 
 أحدهم بانها متوسطة. إصابةوأدت إلى إصابة ثالثة جنود إسرائيليين، وصفت 

وركزت وسائل اإلعالم العبرية في تقاريرها وتحليالتها حتول العمليتة علتى هويتة المنفتذ، باعتبتاره رجتل 
ألمنية اإلسرائيلية لدوافع هذه العملية، أمن وناشطا في حركة فتح، كما وركزت على متابعة المؤسسة ا

وتأثيراتهتتا فتتي  تتل متتا شتتهدته متتؤخرا بعتتض المخيمتتات متتن مواجهتتات بتتين نشتتطاء فتتتح فيهتتا وأجهتتزة 
 األمن.

صتتتتحيفة معتتتتاريف العبريتتتتة إلتتتتى أن عمليتتتتة "بيتتتتت إيتتتتل" هتتتتي الثالثتتتتة التتتتتي ينفتتتتذها رجتتتتل أمتتتتن  وأشتتتتارت
 2015الحادي والثالثين من شتهر كتانون أول  فلسطيني، بعد نجاح ضابط المخابرات مازن عربية في

بتنفيذ عملية إطالق نار على حاجز حزما أدت إلى إصابة جندي، ونجاح رجل األمتن أمجتد الستكري 
على حاجز بيت إيل أيضتا، أصتيب فيهتا ثالثتة  2016كانون ثاني  31بتنفيذ عملية إطالق نار في الت 

 جنود بجروح.
لثالثتتتتتة نفتتتتذوا هجمتتتتتاتهم باستتتتتخدام أستتتتتلحة تعتتتتود للستتتتتلطة وبحستتتتب الصتتتتتحيفة فتتتتإن عناصتتتتتر األمتتتتن ا

 األمتتنالفلستتطينية، مشتتيرًة إلتتى حادثتتة وقعتتت فتتي بدايتتة العتتام الجتتاري، حيتتي قتتام اثنتتان متتن عناصتتر 
 الفلسطيني بإطالق النار باتجاه قوة عسكرية قرب بلدة سلواد.

مختتاوف حقيقيتتة لتتدل أجهتتزة وتقتتول الصتتحيفة أنتته وبتتالريم متتن أن تلتتة العمليتتات فرديتتة، إ  أن "هنتتاة 
  متتن انختراط عناصتتر األمتتن الفلستتطيني ونشتطاء حركتتة فتتتح فتي تلتتة العمليتتات متتا اإلستترائيليةاألمتن  

 سيشكل في حينها نقطة تحول خطيرة".
وقتتتال ضتتتابط عستتتكري إستتترائيلي لموقتتتع "والتتتال" أن استتتتخدام األستتتلحة فتتتي الهجمتتتات الفلستتتطينية ازداد 

يتادي ايزنكتوت إلصتدار توجيهتات "بتشتديد قبضتة  اإلسترائيلياألركتان مؤخرا، األمر الذي دفتع رئتيس 
 األمن على ضبط األسلحة والورش التي تعمل على تصنيعها".

 اإلسترائيليوقال الضابط بأن العمليات التي وقعت منذ عيد األضتحى األخيتر تستتهدف جنتود الجتيش 
فتي األيتام الماضتية جميعهتا استتهدفت وليس المستوطنين، مشيرا إلى أن العمليات الثالثة التي وقعتت 

وبينمتتا اعتبتتتر بوحبتتوط أن المشتتتاحنات التتتي تشتتهدها المخيمتتتات الفلستتطينية بتتتين نشتتطاء فتتتتح  جنتتوًدا.
وأجهتتزة األمتتن "تثيتتر القلتتق لتتدل المؤسستتة األمنيتتة اإلستترائيلية متتن أن تتتؤثر ستتلبا وتزيتتد عتتدد الهجمتتات 

  ".إسرائيلية أهداف ضد 
 1/11/2016القدس، القدس، 
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 تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب عون التحرير لبنان: فصائل منظمة .17
هنأت قيادة فصتائل من متة التحريتر الفلستطينية فتي لبنتان، الشتعب اللبنتاني الشتقيق بمناستبة  ت:بيرو  

وتمنتتت لتته "التوفيتتق  انتختتاب مجلتتس النتتواب اللبنتتاني العمتتاد ميشتتال عتتون رئيستتًا للجمهوريتتة اللبنانيتتة.
دة لبنان، واستعادة دوره الفاعل الذي كان دائمًا حاضرًا في الخارطة السياستية للمنطقتة والنجاح في قيا

هتتتذا ا ستتتتحقاق التتديمقراطي متتتدعاة للتفتتتاؤل، وأن لبنتتتان مقبتتتل علتتتى  أنورأت فتتتي بيتتتان لهتتتا " والعتتالم".
 ة".تجاوز كافة التحديات الراهنة التي يواجهها خاصة في  ل الحرائق المشتعلة التي تلف المنطق

وقال البيان "تأمل قيادة المن مة فتي لبنتان بتأن يشتكل انتختاب العمتاد ميشتال عتون رئيستًا للجمهوريتة، 
فرصتتة طيبتتة إلعتتادة الن تتر بالتشتتريعات والقتتوانين اللبنانيتتة التتتي تحتترم الالجئتتين الفلستتطينيين المقيمتتين 

ل والتملة، وفق رؤية مشتركة اللبنانية من الحقوق المدنية وا جتماعية وحق العم األراضيقسرًا على 
الوطنيتة المتمثلتة بتالعودة وقيتام الدولتة  أهدافهتستند إلى دعم نضال شعبنا الفلسطيني من اجل تحقيق 

 الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، واحترام سيادة القانون اللبناني."
 1/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 غزة تطالب بحل الخالفات الداخلية بالحوار وترفض اللجوء للحلول األمنيةبالقوى الفلسطينية  .18

يتتزة: أكتتدت قيتتادة القتتول الوطنيتتة واإلستتالمية الفلستتطينية، علتتى أهميتتة التمستتة بالقتتانون التتذي يضتتمن 
األمنيتة" متن  الحريات العامتة وحتل الخالفتات الداخليتة بتالحوار، ورفضتت اللجتوء لمتا أستمتها بتت"الحلول

وقالتتتتت قيتتتادة الفصتتتتائل فتتتي بيتتتتان لهتتتا تلتتتتى  أجتتتل بستتتتط ا ستتتتقرار واألمتتتتن فتتتي المنتتتتاطق الفلستتتطينية.
اجتماعها األسبوعي وتلقت "القدس العربي" نسخة منه، إن "الحلول األمنية   تنجح في الوصول إلى 

أشتكال قمعته وجرائمته  ا ستقرار واألمن الذي يتطلع له أبناء شعبنا في  ل احتالل مجترم يمتارس كتل
وكانتتت تشتتير بتتذلة إلتتى الحملتتة األمنيتتة التتتي تنفتتذها أجهتتزة األمتتن الفلستتطينية فتتي عتتدة  ضتتد شتتعبنا".

 مخيمات فلسطينية في الضفة، حيي تالحق خاللها من تصفهم بت"الخارجين عن القانون".
 2/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 لية طعنالخليل: اعتقال فتاة بزعم محاولة تنفيذ عم .19

: اعتقلتتت قتتوات ا حتتتالل اإلستترائيلي فتتتاة فلستتطينية بتتالقرب متتن الحتترم اإلبراهيمتتي فتتي معتتا-بيتتت لحتتم 
 مدينة الخليل بدعول محاولتها تنفيذ عملية طعن وفقا لما نشرته المواقع العبرية أمس.

رم اإلبراهيمي وأشارت هذه المواقع إلى أن الفتاة الفلسطينية اقتربت من حاجز عسكري بالقرب من الح
وقتتد اشتتتبه بهتتا جنتتود ا حتتتالل علتتى الحتتاجز التتذين طلبتتوا منهتتا التوقتتف لتفتيشتتها، وطلبتتوا منهتتا تفريتتغ 
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محتويات الحقيبة التي كانت تحملهتا، فتناولتت ستكينين متن الحقيبتة متا دفتع جنتود ا حتتالل  عتقالهتا 
 حقيق لدل المخابرات اإلسرائيلية.مدعين بأنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، وجرل تحويل الفتاة للت

من جهتهتا قالتت مصتادر محليتة فلستطينية لمراستل معتا إن قتوات ا حتتالل اعتقلتت الفتتاة صتباح عبتد 
 عاما  عند حاجز أبو الريش بالخليل بزعم حيازتها سكينين. 30المعطي أبو ميالة  

 2/11/2016األيام، رام هللا، 
 
 من حماس ثالثةبينهم  بالضفة عمليات مقاومةب ضلوعهمبتهمة  فلسطينيين عشرةاعتقال  .21

متواطنين فلستطينيين متن  10اعتقلت قوات ا حتالل اإلسرائيلي يوم الثالثتاء، : م لوم خلدون- رام هللا
 مدن وبلدات الضفة الغربية، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبي بمحتوياتها.

فلستطينيين  10الليلة الماضية، على اعتقال  وذكر تقرير صادر عن جيش ا حتالل، أن قواته أقدمت
مّمتتتن وصتتتفتهم بتتتت "المطلتتتوبين"م ستتتبعة متتتنهم متهمتتتين بممارستتتة أنشتتتطة تتعلّتتتق بالمقاومتتتة ضتتتد الجنتتتود 

 والمستوطنين.
وبّين التقرير أن ا عتقا ت طالت فلسطينًيا من جنوبي جنين  شمال القتدس المحتلتة  وثالثتة نشتطاء 

ت جنتتوبي نتتابلس  شتتماً  ، وشتتاب متتن بلتتدة ديتتر بلتتوط يربتتي ستتلفيت فتتي حركتتة حمتتاس متتن بلتتدة تلفيتت
  شماً   بدعول إتالفه لجدار الفصل العنصري.

وطالتت ا عتقتتا ت، وفقًتا للتقريتتر العبتري، فلستتطينًيا متتن دورا جنتوبي الخليتتل  جنتوب القتتدس ، وأربعتتة 
 من مدينة طوباس  شرًقا .

 1/11/2016، قدس برس
 
 ..نواب االئتالف الحاكم يغادرون القاعة كلما تحدث نائب عربي نتنياهو ينفذ تهديده .21

الكنيست  تل أبيب: نفذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديده بمقاطعة النواب العرب في
أمس مقاطعة   البرلمان اإلسرائيلي . وقد جمع رؤساء أحزاب ا ئتالف الحكومي ليقرروا رسميا

لمشتركة والخروج من قاعة الكنيست كلما قام أحد النواب العرب إللقاء خطابات نواب القائمة ا
كانوا قد قاطعوا جنازة الرئيس السابق  خطاب طيلة أسبوع. وجاء ذلة عقابا للنواب العرب ألنهم

 شمعون بيريس.
وكان القرار قد اتخذ من دون ا نتباه إلى أنه يير واقعي حيي إنه   يمكن لكل ا ئتالف مغادرة 

في القاعة طوال ساعات  لقاعة بشكل مطلق ألن دستور الكنيست يحتم بقاء وزير واحد على األقلا
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نائبا بينهم  60النقاش. ومع ذلة فإن عدد مقاطعي النواب العرب بلغ في افتتاح الدورة الشتوية نحو 
 نتنياهو وجميع وزرائه باستثناء واحد.

 2/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 في السلطة الفلسطينية منشغل باليوم الذي سيلي عباس ميعالج: ليبرمان .22

ضعف "رام هللا: واصل وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إطالق تصريحات في موضوع 
محمود عباس. وقال في لجنة الخارجية واألمن إن الجميع في السلطة  "رئيس السلطة الفلسطينية

ا ينشغل ابو مازن نفسه في ترة ميراي سياسي يشمل باليوم الذي سيلي ابو مازن بينم"منشغل 
و  يعمل على تحسين الوضع ا قتصادي في  2017سلسلة من المبادرات السياسية المخططة لعام 

السلطة. تحسين الوضع ا قتصادي للفلسطينيين هو مصلحة أمنية إلسرائيل ولما كان واضحا أنه   
سياسية كالقدس   يزال يمكن العمل من أجل تحسين يمكن التوصل الى تفاهمات في المواضيع ال

 ." روف الحياة وا قتصاد
وردا على سؤال وجهه اليه النائب عمير بيرتس عن المعسكر الصهيوني الذي طلب منه التطرق الى 

المقدسية بإلغاء وجود ابو مازن واقترح تقديم امتيازات  "القدس"قيامه خالل اللقاء في صحيفة 
  اعتقد أن على إسرائيل تتويج الملوة و  توجد لدي نية "ت نفسها قال ليبرمان: لحماس إذا كبح

وتتفق تصريحات ليبرمان مع الخط العام في الحكومة الذي يرل أن القيادة الحالية في  ."لعمل ذلة
 السلطة ليست شريكا للتقدم في المجال السياسي. 

 2/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تكذ ب نتنياهو: عباس يريد السالم سرائيليةاإلاالستخبارات  .23
ناقضت تقديرات شعبة ا ستخبارات العسكرية اإلسرائيلية  أمان ، ادعاءات كل من رئيس  :السبيل

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير األمن أفيغدور ليبرمان، بشأن التزام رئيس السلطة 
ية سلمية، بحسب ما كشفت وسائل اإلعالم الفلسطينية، محمود عباس، بالتوصل إلى تسو 

 اإلسرائيلية، مساء أمس ويوم الثالثاء.
ونقلت القناة العاشرة، أمس ا ثنين، أن رئيس قسم األبحاي في شعبة ا ستخبارات العسكرية، العقيد 

ه   درور شالوم، أبلغ أعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، أخيرا، بأن "ا دعاء القائل إن
 يوجد أساس للتوصل إلى تسوية سياسية، يير صحيح".
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وأضاف شالوم، بحسب ما أوردت "يسرائيل هيوم"، صباح اليوم، أن "ما سأقوله قد   يعجب بعضكم 
، هو أبو مازن، الذي صّدر الهدوء وعارض اإلرهاب. يوجد 2004هنا، لكن يوجد زعيم منذ عام 

 أساس للتوصل إلى تسوية سياسية".
 2/11/2016، ل، عم انالسبي

 
 اإلسرائيلي عن كنيسة القيامة العلمزحالقة يطالب بإنزال  .24

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة جمال زحالقة، بإنزال : ربيع سواعد
 العلم اإلسرائيلي الذي جرل نصبه ورفعه على المدخل الشرقي لكنيسة القيامة في القدس المحتلة.

ندد زحالقة، في كلمة ألقاها أمام الهيئة العامة للكنيست، برفع العلم على مكان مقدس مشيًرا إلى أن و 
'هذه الخطوة هي محاولة يير مشروعة لفرض األمر الواقع في القدس المحتلة، واعتداء على حرمة 

في البالد الكنيسة وعلى مكانتها الخاصة في وجدان الشعب الفلسطيني وقدسيتها عند المسيحيين 
 والعالم'.

وقال زحالقة إن 'أي مس بالمسجد األقصى أو كنيسة القيامة هو تعّدي على الخطوط الحمراء ولن 
ووصف زحالقة رفع العلم اإلسرائيلي بأنه 'تحّد لقرار اليونسكو بشأن القدس المحتلة ورد  نسمح به'.

ت على إسرائيل إذا لم تتوقف عن انتقامي على هذا القرار، ودعا المن مة الدولية إلى فرض عقوبا
 ممارساتها ا حتاللية وعن مشاريع تهويد المدينة'.

 1/11/2016، 48عرب 
 
 ستخدم سالحه لتفجير العنف مرة أخرىي شرطي فلسطينييواف مردخاي:  .25

قال منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع يزة يواف : كفاح زبون - رام هللا
قيادييه في  مرة أخرل يقدم شرطي فلسطيني باستخدام سالحه لتفجير العنف. أين مسؤولية"مردخاي: 

 ."السلطة الفلسطينية. فالمتضرر الوحيد يبقى اإلنسان البريء الذي يدفع ثمن عنف الغير واستهتارهم
ة. وتشير الترجيحات اإلسرائيلية إلى أن منفذ العملية قد يكون استخدم سالحا رسميا يعود للسلط

ضد إسرائيل بصفتهم  وحذرت مصادر إسرائيلية من سهولة تنفيذ العناصر األمنية الفلسطينية عمليات
 مدربين ويحملون دائما السالح.

لرجال األمن الفلسطيني من  "التحول السريع"وأثار مراقبون إسرائيليون المخاوف مما وصفوه 
 ي عمليات.متعاونين وفق ما يمليه التنسيق األمني عليهم إلى منفذ

 2/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 قبور في مقبرة باب الرحمة ثمانيةاالحتالل يدمر  .26
قال الحاج مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس، إن طواقم سلطة 

للدفن قبور جاهزة  8الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية ترافقها قوات من الشرطة اإلسرائيلية دمرت أمس 
لقد عاثوا ما بين القبور »وأضاف:  في مقبرة باب الرحمة في باب األسباط في القدس الشرقية.

 «.قبور مهيئة لدفن الموتى 8وردموا 
هذا الكالم يير صحيح فهي »ودحض أبو زهرة المزاعم بأن القبور أقيمت في منطقة حديقة وقال: 

 «.أرض وقف إسالمي و  يجوز العبي وتدمير قبور
 2/11/2016يام، رام هللا، األ

 
 ودهم منازل في بلدة الخضر الدهيشةمواجهات في مخيم  .27

اندلعت، فجر أمس، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات ا حتالل اإلسرائيلي «: األيام» –بيت لحم 
 في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

المحاذي للمخيم، أثناء  وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت على طول الطريق الرئيس
 مرور دوريات ا حتالل. 

وقالت هذه المصادر إن قوات ا حتالل أطلقت قنابل الغاز، وقنابل الصوت، والرصا  المطاطي 
 باتجاه الشبان وأحياء المخيم، فيما قام الشبان برشقها بالحجارة. 

عددا من منازل المواطنين وفي بلدة الخضر إلى الجنوب من بيت لحم، دهمت قوات ا حتالل فجرا، 
 من عائلتي صبيح، وعيسى، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وانسحبت دون أن يبلغ عن اعتقا ت.

 2/11/2016األيام، رام هللا، 
 
 شهيداً  32السترجاع جثامين  اً جديد اً التماستقدم هيئة شؤون األسرى  .28

لعسكرية اإلسرائيلية  سترجاع جثامين قدمت هيئة شؤون األسرل والمحررين، أمس، التماسًا للنيابة ا
 شهيًدا فلسطينًيا من سكان الضفة الغربية المحتلة. 23

وقال مدير عام الوحدة القانونية، إياد مسة، إنه في حال رفض ا لتماس من نيابة ا حتالل، سيتم 
 مين.م للن ر في موضوع تسليم الجثا«المحكمة العليا اإلسرائيلية»التوجه بالتماس  خر إلى 

بمدينة « أبو كبير»شهيًدا في معهد الطب العدلي  23ووفًقا للهيئة، مازالت إسرائيل تحتجز جثامين 
 بينهم أربع شهيدات.« تل أبيب»
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شهيًدا من الخليل، وشهيدين من القدس، وطولكرم، وجنين، ونابلس،  14وتحتجز قوات ا حتالل 
 وشهيدا واحدا من بيت لحم.

 2/11/2016األيام، رام هللا، 
 
 الشيخ عكرمة صبري يطالب "التعاون اإلسالمي" بدور أكبر في دعم القدس .29

ن الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، افتتاح مكتب تمثيل لمن مة التعاون ثم  
اإلسالمي في فلسطين، مطالبا المن مة با هتمام بشكل أكبر بالمسجد األقصى المبارة وما تتعرض 

 ن تهويد.له القدس م
واستعرض الشيخ صبري، خالل زيارته يوم الثالثاء، مكتب تمثيل من مة التعاون اإلسالمي في رام 

 هللا، ا قتحامات اليومية والحفريات التي تجرل في محيط المسجد األقصى المبارة.
وطالب بأن يكون هناة ميزانية خاصة للقدس توفر مقومات صمود للمرابطين ومؤسسات المدينة 

 تزم بها الدول اإلسالمية وأجهزة من مة التعاون اإلسالمي.تل
وشرح الشيخ صبري دور الهيئة اإلسالمية العليا في الدفاع عن القدس والمسجد األقصى المبارة، 
كذلة ركز على احتياجات التعليم في مدينة القدس، منّبها إلى مدارس رياض األقصى اإلسالمية 

 جة طالبها للمساعدة.التي تجاور المسجد المبارة وحا
 1/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الماضي أكتوبرتشرين األول/ حالة اعتقال خالل  530 مركز أسرى فلسطين للدراسات .31

  15  طفل قاصر، و 100  حالة اعتقال بينها  530قال مركز أسرل فلسطين للدراسات، إنه رصد  
الماضي على أيدي ا حتالل الصهيوني، مؤكًدا تصاعد أكتوبر  امرأة وفتاة، خالل شهر تشرين أول/

 حمالت ا عتقال التعسفية ضد المواطنين.
  250وأشار المركز في تقريره الشهري إلى أن أوسع ا عتقا ت جرت في مدينة القدس وبلغت  

ن   حا ت اعتقال م6حالة اعتقال ثلثهم من األطفال القاصرين، تلتها مدينة الخليل، فيما رصد  
 قطاع يزة.

 1/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ألف مدني يواجهون خطر الموت جوعًا في مخيم خان الشيح 12": مجموعة العمل .31
شهدت أسواق مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف : ريف دمشق –مجموعة العمل 

، حيي يعاني األهالي من تابعات دمشق نفاد جميع المواد الطبية والغذائية من أسواقه بشكل كامل
 فقدان المواد الطبية العاجلة، وحليب األطفال، والمواد الغذائية األساسية.

فيما أكدت مصادر متعددة من داخل المخيم لمجموعة العمل أنه في حال استمرت قوات الن ام 
ة العاجلة فإن كارثة بإيالق الطرقات المؤدية للمخيم ومنعها لدخول أي من المواد الطبية أو اإلياثي

إنسانية ستصيب العشرات من المرضى واألطفال، حيي أدل الحصار لنفاد حليب األطفال، والخبز، 
 واألدوية.

    ف طفل يعانون من تابعات الحصار المشدد الذي 3  ألف مدني بينهم  12يذكر أن أكثر من  
 .2016أكتوبر / ألولتفرضه قوات الجيش الن امي على المخيم منذ مطلع شهر تشرين ا

 1/11/2016، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 الضفة والقدس فيحملة اعتقاالت  االحتالل يشن   .32

شنت قوات ا حتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقا ت في صفوف المواطنين، 
 مواطنًا من مختلف محاف ات الضفة والقدس المحتلة. 15شملت 

مواطنين من محاف ة نابلس، كما اعتقل ا حتالل المواطن عالء  4ال مراسلنا أن ا حتالل اعتقل وق
 ين من صور باهر.طنأ اضاف أن ا حتالل اعتقل مو أو  روس من مخيم األمعري برام هللا. أبو

 .مواطنين من محاف ة بيت لحم، مع مهم من مخيم الدهيشة 8ومن بيت لحم اعتقل ا حتالل 
المحرر عبد الكريم جبر طيطي من مخيم العروب في  األسيرا حتالل اعتقل  إنراسلنا وقال م 

الخليل، والمواطن عماد مشارقة من مخيم نور شمس في طولكرم، اعتقله ا حتالل على حاجز حوارة 
 جنوبي نابلس.

 2/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الماضي تشرين األول/ أكتوبر شهرخالل مرة  86 اإلبراهيمي بالمسجداالحتالل منع األذان  .33

قالت مديرية أوقاف الخليل في بيان صحفي، يوم الثالثاء، إن 'السلطات : بالل ضاهر -األناضول 
اإلبراهيمي الشريف خالل شهر تشرين األول/  المسجداإلسرائيلية منعت رفع األذان من على ماذن 

واجدين في القسم اليهودي من الحرم اإلبراهيمي، وقتًا بحجة إزعاج المستوطنين المت 86أكتوبر 
 وبحجة األعياد اليهودية'.
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ن سلطات ا حتالل تتجاهل مشاعر المسلمين والقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل أوأضاف البيان 
 ليها.إحماية المقدسات وحرية الوصول 

 1/11/2016، 48عرب 
 
 ختناق في مواجهات جامعة القدسفلسطينيًا باألعيرة المطاطية واال 47إصابة  .34

فلسطينًيا  هر يوم  47ُأصيب : تحرير خلدون م لوم، من فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
الثالثاء، خالل مواجهات مع ا حتالل اإلسرائيلي في جامعة القدس  أبو ديس  شرقي مدينة القدس 

 المحتلة.
شبان الفلسطينيين وقوات ا حتالل عقب وذكرت مراسلة "قدس برس" أن مواجهات اندلعت بين ال

 اقتحام األخيرة لبلدة أبو ديس، وتمركز  ليات إسرائيلية قرب جامعة القدس.
وأضافت أن قوات ا حتالل أطلقت القنابل الغازية والصوتية في محيط وداخل حرم الجامعة، ما أّدل 

 إلى وقوع إصابات في صفوف الطالب.
 1/11/2016، قدس برس

 
 خالل تشرين األول/ أكتوبرشهداء وعمليات هدم واسعة في القدس واألغوار  مانيةثتقرير:  .35

 الماضي
أصدر مركز عبدهللا الحوراني للدراسات والتوثيق، تقريره الشهري حول ا نتهاكات  ":وفا" –رام هللا 

 اإلسرائيلية بحق شعبنا في كافة محاف ات الوطن، خالل شهر تشرين األول/ أكتوبر الماضي.
أوضح التقرير، أن ثمانية شهداء من بينهم طفالن ارتقوا على أيدي قوات ا حتالل في الضفة و 

 خالل الشهر المذكور. الغربية، بما فيها القدس، وقطاع يزة،
 وفيما يلي أبرز ما تناوله التقرير:

على  تستمر حكومة ا حتالل اإلسرائيلي وأذرعها المختلفة المختصة في بناء وتطوير المستوطنات
الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس في طرح مخططات وعطاءات ومشاريع جديدة، فقد  األراضي

وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس خالل شهر  772عن مخططات لبناء  اإلعالنتم 
 تشرين األول/ أكتوبر الماضي.
يدة في منطقة رام هللا ستستخدم وحدة سكنية جد 98على بناء  1/10ووافقت سلطات ا حتالل في 

مستوطني بؤرة "عمونة" ا ستيطانية التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، والمقرر  إلسكان
نهاية العام الجاري، حيي تحدثت مصادر حكومية إسرائيلية أن الوحدات السكنية ستبنى في  إخالؤها
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ستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة م إقامةأن من مات يسارية تتحدي عن  إ مستوطنة " راحيل "، 
 "شيفوت راحيل".

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة " هار حوماه" 142عن مخطط لبناء 8/10كما تم الكشف بتاريخ 
في القدس المحتلة، وذكرت القناه العبرية الثانية في السادس والعشرين من الشهر الماضي أن بلدية 

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس. 180و القدس تعتزم الموافقة على بناء نح
وذكرت صحيفة "هارتس" اإلسرائيلية أن عددا من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية يير شرعية، في 
شمال يور األردن، بمعرفة السلطات اإلسرائيلية، المسؤولة عن إصدار تصاريح للبناء في الضفة 

 المحتلة.
سلطات ا حتالل خالل شهر تشرين األول/ أكتوبر الماضي با ستيالء على من جهة أخرل، قامت 

 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين 1000أكثر من 
  منزً  ومنشأه في كل من الضفة 88خالل الشهر المنصرم   اإلسرائيليهدمت سلطات ا حتالل و 

  منشأه تجارية 53  إلى باإلضافة  منزً  ومنشأه تستخدم للسكن 35الغربية والقدس من بينها  
وزراعية وصناعية وبنى تحتية، وقد تركزت عمليات الهدم في كل من سلوان وبيت حنينا والخان 

 النوار والبلدة القديمة بمحاف ة القدس. وأبو األحمر
 1/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لعن الطعام بسجون االحتال  المضربينوقفة في غزة تضامنًا مع  .36

الثالثاء، بوقفة تضامنية دعمًا للمعتقلين  أمسشارة عشرات الفلسطينيين في قطاع يزة، : األناضول
 «.ا عتقال اإلداري»المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية، ورفضًا لسياسة 

، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم قرارات «مهجة القدس»وحسب مؤسسة 
 منهم داخل سجون إسرائيل. 750ألف فلسطيني، فيما   يزال  26ل اإلداري بلغ حوالي با عتقا

 2/11/2016الرأي، عم ان، 
 
 المنصرم / أكتوبراألولتشرين  خالل شهر مقدسياً  262االحتالل اعتقل  .37

أفادت إحصائية صادرة عن لجنة أهالي األسرل المقدسيين يوم الثالثاء أن  :منى قواسمي -القدس 
/ أكتوبر األولمقدسيا ومقدسية، خالل شهر تشرين  262ما مجموعه  اعتقلت ا حتاللات سلط

 المنصرم.
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 176حالة اعتقال ميداني و 86في البلدة القديمة وسلوان والعيسوية، حيي سجلت  ا عتقا توتركزت 
 .وتفتيش مع مها اقتحامهامن المنازل بعد  اعتقالحالة 

النار التي نفذها الشهيد  إطالقتزامن مع األعياد اليهودية، وُبعيد عملية وارتفعت وتيرة ا عتقا ت بال
 أبو صبيح في حي الشيخ جراح.

 1/11/2016القدس، القدس، 
 

 س"التخطيط اإلسرائيلي في القد"يوسف جبارين بعنوان ل كتاب جديد .38
ي القدس المحتلة اإلسرائيلي ف« تخطيط الهيمنة»وديع عواودة: يؤكد كتاب بحثي جديد أن  –الناصرة 

ا جيوسياسيا، أيديولوجي و  يأخذ بعين ا عتبار حق الفلسطينيين ووجودهم في المدينة، كونه تخطيط
له ماربه وأهدافه بعيدة المدل، ويمتاز بجوانبه الم لمة تجاه الفلسطينيين. الكتاب من تأليف 

التخطيط اإلسرائيلي في القدس: استراتيجيات السيطرة »البروفسور المهندس يوسف جبارين بعنوان 
 «.والهيمنة

مل التدابير العسكرية، وا قتصادية، ويرل الكاتب أن القوة هي أساس المخطط اإلسرائيلي ويالبا يستع
 وسياسات األرض والتخطيط من أجل تحقيق أهدافه.

، استراتيجيات «مدار»ويحلل الكتاب الذي صدر حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 
السيطرة اإلسرائيلية في القدس المحتلة ماهيتها وأهدافها ورؤيتها للمستقبل. ويستخل  أهداف 

 حتالل بعيدة المدل فيما يتعلق بمصير المدينة. ا 
 2/11/2016، لندن، القدس العربي

 
نهاء حصارها غزة معابرحسن نافعة: يجب فتح  .39  وا 

طالب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، د. حسن نافعة، بفتح معابر : نبيل سنونو -يزة 
نهاء الحصار اإلسرائيلي المفروض عليه.  قطاع يزة وا 

نهاء  وقال نافعة لصحيفة "فلسطين"، أمس: "ما يجب أن نطالب به باستمرار هو فتح المعابر وا 
الحصار المضروب على قطاع يزة، وتهيئة السبل لمصالحة وطنية حقيقية وعدم التدخل في الشؤون 

 الداخلية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه"م وفق قوله.
من حديي إعالمي عن رؤل مصرية لت"تخفيف المعاناة" عن الغزيين، قال نافعة: وبشأن ما يدور 

"ليس لدي معلومات موثوق بها"، مضيًفا: "كثير مما ينشر في الصحافة   يكون صادقا، لذلة يجب 
 أن نأخذ األخبار بحذر لكي نصدق ما يقال عن تخفيف المعاناة".
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المعاناة، هل مجرد زيادة عدد أيام فتح المعابر؟ هل  وتابع: "يجب أن نفهم أصال ماذا يقصد بتخفيف
المطلوب زيادة نسبة السماح للبضائع التي تمر عبر المعابر؟ و  أ ن أن هناة بضائع تمر عبر 

 المعابر  في إشارة لمعبر رفح  بالتالي ليست هناة سياسة واضحة تجاه هذا األمر"، بحسب قوله.
عة القاهرة: "مسألة تخفيف المعاناة، هذا تعبير فضفاض و  أحد وتمم أستاذ العلوم السياسية في جام

 يعرف بالضبط ماذا يعني على وجه التحديد".
 1/11/2016، الين أونفلسطين 

 
 نائب مصري: مؤتمر "فتح" السابع تعبير عن نبض الشارع .41

قال عضو مجلس الشعب المصري، رئيس منتدل الشرق األوسط، الكاتب سمير يطاس : رام هللا
"محمد حمزة"، إن "فتح في مؤتمرها السابع ُتعبر عن نبض الشارع وتقف سدا وحائال وخط دفاع أول 

 لحماية المشروع القومي".
وأضاف يطاس، في مقابلة خاصة مع تلفزيون فلسطين، اليوم الثالثاء، "أن أيلب حركات التحرر 

يا ويير سياسي، وأصبحت في العالم استمدت دعمها من حركة فتح تدريبا وتسليحا ودعما سياس
حركة فتح رائدة التحرر الوطني"، قائال إن "الرئيس الشهيد ياسر عرفات كان أول ممثل لحركات 

 التحرر يدخل األمم المتحدة".
وأكد أن "الشعب المصري لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية وسابقا مرت على القضية لح ات 

أن  إلىذاته ومنشغل بقضاياه ويدافع عن وجوده"، مشيرا  مشابهة أما ا ن الوضع العربي منكب على
"المؤامرة اإلقليمية تستهدف تفكية الوضع العربي وتصفية القضية الفلسطينية باعتبارها كانت وما 

 زالت عامال موحدا للعرب".
وأشار إلى إحدل جلسات مجلس الشعب المصري التي ُخصصت لبحي الرد على تطاول مسؤول 

لرئيس عبد الفتاح السيسي، قائال: "إنه   يمكن أن يقبل مواطن فلسطيني أو مصري السيسكو على ا
بالمساس بقائد الشعب المصري وبالمقابل الشعب الفلسطيني لن يقبل أو يسمح أن تكون مصر أو 
أي موقع  خر منبرا للمساس بالرئيس الفلسطيني وأنا أعلم الدور الذي لعبه الرئيس محمود عباس 

الرئيس السيسي، وقبل أن يلعب دور وزير خارجية مصر في كل سفرياته العالمية ووزير لدعم ثورة 
  خارجية الثورة".

وتابع يطاس: "فتح تقوم بتطهير نفسها من بعض الشوائب والفاسدين الذين يستقوون على الحركة 
 صنع زعيما".من خالل قيادات إسرائيلية ومشروع إسرائيلي"، مشيرًا إلى أن األموال   يمكن أن ت
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وتابع: "نحن نقول في الثورة الفلسطينية إن القضية   تكتمل إ  بالقدس والقومية العربية   يمكن أن 
 .تكتمل دون فلسطين"

 1/11/2016، ، رام هللاالجديدةالحياة 
 
 : نملك خيارات عدة للرد على انتهاكات األقصىاألردني وزير األوقاف .41

ون والمقدسات اإلسالمية الدكتور وائل عربيات، إن األردن يملة قال وزير األوقاف والشؤ  :عمان
وأشار عربيات في  خيارات عدة للرد على ا نتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى المبارة.

تصريحات نقلتها وكالة "األناضول" على هامش مشاركته في مؤتمر "التنوع الديني" بعمان، إلى أن 
ارات سواء القانونية أو السياسية أو الدبلوماسية التي يتخذها تجاه األردن لديه "العديد من الخي

واعتبر أن قرار اليونسكو األخير بشأن القدس  ا نتهاكات التي يتعرض لها المسجد األقصى".
والمسجد األقصى "استطاع أن يؤكد على حق العرب والمسلمين في كامل الحرم الشريف المقدر 

 دونًما". 144بنحو 
 2/11/2016، انعم  الغد، 

 
 في ذكرى وعد بلفور.. الجامعة العربية تطالب بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني .42

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثالثاء، جميع دول العالم والشعوب : مراد فتحي -القاهرة 
طاع والمؤسسات الدولية إلعادة العدالة المفقودة للشعب الفلسطيني.وقال البيان الصادر عن ق

فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية لمناسبة ذكرل وعد بلفور: إن هذا الوعد المشؤوم 
، وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود 1948كان سببا رئيسا لنكبة فلسطين عام 

ر اإلنساني كعنوان لم لمة طويلة، مؤكدا أن تلة الذكرل ستبقى جرحًا عميقًا بالذاكرة والوعي والضمي
وأكدت الجامعة العربية في البيان، على دعمها عزم دولة فلسطين إثارة مسئولية بريطانيا لهذا  القرن.

الوعد، كما أكد على ضرورة تو يف كافة األدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية وبمشاركة كافة 
بية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان إلثارة الهيئات وا تحادات ومن مات المجتمع المدني العر 

المسؤولية عن هذا الجرم وما لحق بالشعب الفلسطيني جراءه بتحميل بريطانيا المسؤولية التاريخية 
عنه وعن تبعاته الكاملة، وتقديم ا عتذار للشعب الفلسطيني وا عتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل 

قامة الدولة الفلسطينية بجدية من أجل إعادة حقوق الشعب ا نهاء ا حتالل اإلسرائيلي وا  لفلسطيني وا 
 المستقلة ذات السيادة وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السالم العربية.

 1/11/2016، الدوحةالشرق، 
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 لليهود من فرنسا معاريف: إيران أكثر أمناً  .43
ألف  25ليهود أكثر أمنا من فرنسا، حيي يوجد فيها ذكرت صحيفة معاريف أن إيران تعّد بالنسبة ل

يهودي، يشكلون أقلية دينية في إيران، و  يتدخلون في العمل السياسي والصراعات الحزبية في 
 الدولة، و  يعدون من أنصار اليمين أو اليسار، بل يمكن تصنيفهم على أنهم من تيار الوسط.

امية مورسادة العضو اليهودي في البرلمان ونقل يدعون كوتس الكاتب في معاريف عن سي
اإليراني أنه أمضى ثالي دورات انتخابية في البرلمان بواقع تسع سنوات، ورافق رئيس لجنة الخارجية 
واألمن في البرلمان اإليراني عالء الدين بروجردي في زيارته األخيرة إلى باريس، حيي ألقى 

 ية الفرنسية.بروجردي محاضرة أمام األكاديمية الدبلوماس
وأوضح مورسادة أن التاريخ اإليراني   يسجل أي حالة لمنع اليهود من اإلقامة في أي مدينة 
يريدونها، بما في ذلة المدن األكثر تدينا، مثل مدينة مشهد المقدسة للشيعة، ومدن شيراز وطهران 

نب، فلديهم كنس وأصفهان، ولديهم حرية دينية كاملة، و  يعانون من أي مشاكل في هذا الجا
للصالة، ومدارس، ومطاعم، وهناة العديد من المن مات اليهودية العاملة في إيران للمحاف ة على 

 الثقافة اليهودية، والمقابر، والمواقع األثرية.
 1/11/2016، الدوحةالجزيرة نت، 

 
 "اإلسرائيلية"الكويت تطالب بوقف االعتداءات  .44

لدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وصلب يترجم طالبت دولة الكويت المجتمع ا: كونا
على وقف عدوانها الهمجي ضد « إسرائيل»تضامن عالمي معلن مع الشعب الفلسطيني ويجبر 

 الشعب األعزل.
جاء ذلة في بيان وفد دولة الكويت الدائم لدل األمم المتحدة ألقاه السكرتير األول محمد سليمان 

نهاء ا ستعمار عند مناقشة تقرير اللجنة المعنية الرويشد أمام لجنة المسائ ل السياسية الخاصة وا 
التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وييره من « اإلسرائيلية»بالتحقيق في الممارسات 

 السكان العرب في األراضي المحتلة.
األمم المتحدة من ودعا الرويشد مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية التي ن  عليها ميثاق 

لزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن « إسرائيل»أجل ردع  جبارها على وقف عدوانها وا  وا 
« إسرائيل»الصمت عما يحدي ويجرل على مرأل ومسمع العالم أجمع أمر مرفوض وعدم محاسبة »

 «.على جرائمها مسألة   يمكن السكوت عنها
 2/11/216، الشارقةالخليج، 
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 مليون دوالر لهزيمة كلينتون 25بمبلغ  االنتخابيةأديلسون تبرع لحملة ترامب  .45

سوبر ”مليون دو ر لت 25األمريكي اليهودي شيلدون أديلسون تبرع بمبلغ  المليارديرأفاد تقرير بأن 
 مجموعة من الشركات واألفراد التي تقوم بدعم أحد المرشحين  مخصصة لهزيمة الحملة ” باة

 لهيالري كلينتون. يةا نتخاب
دونالد ترامب وهجماته المهدورة على زمالئه ” عدم تركيز“قبل أسبوعين فقط كان أديلسون مستاء من 

ذكرت ” فوكس نيوز“في الحزب الجمهوري، من ضمنهم رئيس مجلس النواب بول ريان. لكن قناة 
تبرع بها من قبل لحملة  مليون دو ر للماليين التي 25يوم اإلثنين بأن قطب الكازينوهات أضاف 

 . وأشار التقرير أيضا إلى أنه قد يتبرع بمزيد من المال في نهاية األسبوع.ا نتخابيةترامب 
وورد أن التغيير في الموقت جاء في أعقاب إعالن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي  اف بي  ي  

د اإللكتروني التي قد تكون جيمس كومي الجمعة عن اكتشاف من مته لمئات ا  ف من رسائل البري
كلينتون المحتمل للبريد اإللكتروني، وأن التوقيت قد يدل على  استخدامذات صلة بالتحقيق حول سوء 

 .با نتخاباتأن أديلسون يعتقد بأن للمرشح الجمهوري فرصة حقيقية بالفوز 
ضافي مع دخول مليون دو ر إ 25بأن أديلسون يدرس التبرع بمبلغ ” فوكس نيوز”وقال مصدر لت

 السباق إلى البيت األبيض إلى أيامه األخيرة.
The Times of Israel, 1/11/2016 

 
 يدعو لعودة السالم "أولوية دولية" اإليطاليبيت لحم: الرئيس  .46

شدد الرئيس اإليطالي، سيرجيو ماتاريال، اليوم الثالثاء، على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى 
 بح "أولوية دولية".دائرة ا هتمام لتص

وقال ماتاريال في مؤتمر صحافي مع ن يره الفلسطيني محمود عباس، في بيت لحم إنه "لألسف 
القضية الفلسطينية اإلسرائيلية على هامش األجندة الدولية بسبب ال روف المحيطة، يجب العمل 

 على تهيئة  روف لدفع عملية السالم والتطوير ا قتصادي".
يا ستستمر في التعاون المشترة مع فلسطين، وندعم استمرار البحي عن السالم وأضاف أن "إيطال

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، من أجل حل الدولتين". وقال إن "إعادة عملية السالم لتصبح أولوية 
 دولية، وهي أولوية إليطاليا".
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ر قبل لقاء عباس كنيسة وصل الضفة الغربية قادما من مدينة القدس، وزا اإليطاليوكان الرئيس 
المهد، وعلى جدول أعماله زيارة قصر هشام بن عبد الملة في مدينة أريحا قبل عودته للقدس مرة 

 أخرل.
 1/11/2016، 48عرب 

 
 لالهتمام بإصالح منظومة العدالة الجنائية ألطفال فلسطين: الحاجة ملحة دراسة .47

كة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين خلصت دراسة أعدتها الحر «: القدس العربي» –رام هللا 
إلى أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لالهتمام بإصالح من ومة العدالة الجنائية 
لألطفال من خالل تفعيل النصو  الواردة في القانون حول بدائل ا حتجاز ووضع  ليات لتطبيق 

 ين  تفاقية حقوق الطفلهذه البدائل على أرض الواقع خاصة بعد انضمام فلسط
بدائل احتجاز األطفال في خالف مع القانون في فلسطين »وبينت الدراسة التي جاءت تحت عنوان 

أن استخدام التدابير البديلة بد  من العقوبة السالبة للحرية قد تؤتي بثمار « وبعض الدول العربية
فات حيي ما زالت نسبة من ونتائج أفضل لألطفال خاصة في حا ت الجنح البسيطة والمخال

 األطفال مرتفعة ما يؤيد النهج اإلصالحي عن النهج العقابي للعدالة الجنائية.
ورأت أن تطبيق بدائل ا حتجاز يتطلب وجود نوع من التوعية والتثقيف للمجتمع بأسره حتى يتقبل 

لمختلفة للوصول إلى تلة األفكار الجديدة وأن يكون هناة نوع من المشاركة والتشبية بين الجهات ا
الهدف المنشود مع عدم إيفال دور األسرة والمدرسة ودور العبادة ووسائل اإلعالم المرئية والمقروءة 
والمسموعة. وأكدت الدراسة على ضرورة تدريب وتأهيل كوادر بشرية لإلشراف على تنفيذ بدائل 

حملة شهادات جامعية في علم  العقوبات السالبة للحرية وتعيين عدد من مرشدي حماية الطفولة من
 ا جتماع أو النفس، معززين بدورات متخصصة في مجال تطبيق العقوبات البديلة. 

وشددت على أهمية القيام بحملة توعوية اجتماعية لقبول التدابير البديلة في المجتمع المحلي مع 
كم وقضاة التأكيد على ضرورة وجود ن ام قضاء أحداي متخص  ومتكامل، يشمل وجود محا

متخصصين بقضايا األحداي ونيابة متخصصة وشرطة خاصة بالتعامل مع األطفال المتهمين 
 بمخالفة القانون.

 2/11/2016القدس العربي، لندن، 
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 أن تكف ر عن وعد بلفور؟ لبريطانياكيف يمكن  .48
 د. صائب عريقات

لبريطانيين بل اتفاق استعماري وعد بلفور لم يكن يوما كلمات على ورق أو وعًدا أطلقه أحد الساسة ا
 ما زال يدفع ثمن تواطؤ بعض الدول ا ستعمارية عليه. إحاللي دعم

لقد انضول الوعد بشكل جلي على تناقض رئيسي يكمن في الدعوة إلى عدم ا نتقا  من الحقوق 
ا مع فكرة يتناقض جذري المدنية والدينية لما ّسماه الطوائف يير اليهودية المقيمة في فلسطين والذي

قيام وطن قومي لليهود وقيام أي عمل يسهل ذلة إذ إن قيام هذا الوطن كان يتطلب اقتالع شعب 
حالل  خر وا نتقا  بشكل متع مد من حق الشعب الفلسطيني بصفتهم السكان  من أرضه وا 

 األصليين في العيش بوطنهم وتقرير مصيرهم على أرضهم.
البريطانيين على حساب شعبنا الفلسطيني فيما كشف عن  إ  أن هذا التناقض كان محسوما لدل

فيما يتعلق بتوطين  19191939ذلة اعتراف بلفور في مذكرة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية بين 
ليس في نّيتنا مراعاة حتى مشاعر سكان فلسطين الحاليين مع أن »اليهود في فلسطين إذ قال: 

األربع الكبرل ملتزمة بالصهيونية وسواء كانت  ا. إن القولاللجنة األميركية تحاول استقصاءه
الصهيونية على حق أم على باطل جّيدة أم سّيئة فإنها متأصلة الجذور في التقاليد القديمة العهد وفي 

 مال المستقبل وهي ذات أهمية تفوق بكثير ريبات وميول السبعمائة ألف  الحاجات الحالية وفي
 «.األرض القديمةعربي الذين يسكنون هذه 

ستبذل ياية جهدها لتسهيل تحقيق إقامة وطن »وتأكيدا على ذلة جاء في مستهل الوعد أن بريطانيا 
ا نتقا  الفعلي لحقوق المدنيين  وقد لقي ذلة صداه العملي على األرض من خالل« قومي لليهود

ة المبكرة جدا في نفي لصالح توطين شعب  خر منذ ذاة التاريخ المشؤوم حتى يومنا هذا والمساهم
ا حتالل وتهيئة النجاحات لحروبها على شعبنا من جهة  شعبنا من جهة وفي تشكيل أركان دولة

 .1967أخرل بدءا بالوعد المشؤوم مرورا بالنكبة وحرب 
لم تكن إسرائيل ستتمكن وحدها من السيطرة والهيمنة على أرض فلسطين وزرع نفسها فيها من دون 

المساءلة فقد منحت بريطانيا  لمجتمع الدولي للمشروع اإلحاللي ومنحه الحصانة مندعم بريطانيا وا
فلسطين لليهود مجاًنا ودعمها لوعد بلفور كان الحلقة األولى المعلنة من أجل بلورة وتكريس ا حتالل 

 لفلسطين.
ار لشعب فلسطين وبد  من أن تضطلع بريطانيا بمسؤوليتها األخالقية والقانونية والسياسية في ا عتذ

با حتفاء بالوعد  أو إحياء  عن المأساة السياسية واإلنسانية التي ألحقتها به سيقوم بعض شخصياتها
ذكراه  كما أكدت ذلة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في خطابها للجالية اليهودية البريطانية في 
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لذي وقعه  نذاة وزير خارجيتها المحاف  بريطانيا لوعدها ا مشددة على دعم 2016سبتمبر  أيلول  
 رثر جيمس بلفور باإلضافة إلى تصريحات وزير شؤون الشرق األوسط توباياس إلوود حول إحياء 

 الماضي وييرهما. الوعد العام
لقد عانى الماليين من أبناء شعبنا الفلسطيني بسبب هذا الوعد ولحقتهم أضرار وخسائر في األرواح 

أن اإلصرار على إحياء  ض جزء منها و  ُيقّدر بالمال والجزء ا خر لن يعيدهوالممتلكات   يعو 
هانة لقيم العدالة واحتفال علني  ذكراه األليمة بمزيد من الفرح وا نتصار لهو مضاعفة لتلة المعاناة وا 

 الحديي. الزمن إ ّ  بال لم وعار ا ستعمار في العصر
جر قسرا وتشتت في منه في وطنه ووطن أجداده وممن هُ مائة عام تمر اليوم على شعبنا ممن بقي 

. وما زالت تمر هذه بقاع األرض ومنافيها، وممن ذاق عذابات اللجوء والضيم المتكرر في المخيمات
الذكرل المئوية في أذهان الفلسطينيين في كل ساعة وكل يوم ُتمارس فيه عمليات التطهير العرقي 

فيه المنازل وُيشرد فيه المئات قسرا لصالح ا ستيطان  يتون وُتهدمبحقه وكل يوم ُيقتلع فيه شجر الز 
حالل عدد جديد من المستوطنين في كل يوم ُيعدم فيه الفلسطينيون وُتهجر فيه العائالت من  وا 

لغاء الوجود. وتمر أيضا مائة عام على بريطانيا  مخيمات اللجوء مرة تلو األخرل لمحو الهوية وا 
 ت قوانينها وتشريعاتها ومن ومتها اإلنسانية خالل هذا القرن لتبلغ ما بلغته فيودول العالم التي طور 

 تحقيق مبادئ حقوق اإلنسان وقيم العدالة اإلنسانية!
وفي هذه الذكرل وكل ذكرل ألبناء شعبنا وقيادته قول وفعل يدفعه حراة شعبي وسياسي ودبلوماسي 

تكريس مأساته ومعاناته وهو  قة كل من ساهم فيوقانوني متكامل لمحاسبة ا حتالل وداعميه ومالح
يقود الحمالت الدولية الشعبية لدفع بريطانيا لالعتذار وا نتصاف للضحايا يرافقه جهد رسمي 

كبيرة في تعرية ا حتالل وخروقاته في المنابر  فلسطيني اخترق الحصن الدولي وحقق نجاحات
اورات مع األشقاء العرب وأصدقائنا في العالم من أجل والهيئات الدولية ويتبعه استكمال للجهود والمش

ا ستيطان أمام مجلس األمن والتأثير عليه لالعتراف بدولة فلسطين كاملة  قرار إدانة ووقف
نهاء ا حتالل.  العضوية وا 

إن هذا العام الذي يدّ شن لمائة عام على وعد بلفور المشؤوم وسبعين عاما على نكبته وخمسين 
 رئيسياً  لقضية تمثل معياراً  حتالل هو من جديد عام استحقاق عالمي وامتحان أخالقيعاما على ا 

لقيم العدالة اإلنسانية وهو مفصل يضع اإلرادة الجمعية الدولية على المحة. لكنه يشكل فرصة 
المجتمع الدولي لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وا نحياز  تاريخية أيضا لبريطانيا ولغيرها من أعضاء

 لى الحق في تقرير مصير الشعوب ضد ا ستعمار والعسكرة والقمع وال لم.إ
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إن شعبنا يتطلع إلى أن تقوم بريطانيا بما يترتب عليها من واجب أخالقي في الحيلولة دون المزيد 
بتصويب مواقفها نحو رفع  من تورط دولة ا حتالل في مشروعها ا ستعماري العنصري وأن تقوم

يل ومحاسبتها وجعلها تدفع ثمن جرائمها واحتاللها واستيطانها ودعم المبادرات الحصانة عن إسرائ
الدولية وا عتذار الرسمي لشعبنا وا نتصاف لضحاياه  والجهود الفلسطينية في مجلس األمن والهيئات

 وا حتفال العام المقبل بإنهاء ا حتالل وتجسيد سيادة واستقالل فلسطين بد  من ا حتفاء بإطالة
 حساب حقوق شعبنا. أمده وتثبيته على

ولكي تكّفر بريطانيا عن ذنبها في وعد بلفور فالمطلوب منها ا عتراف بدولة فلسطين على حدود 
بتحقيقه وأن تطلق وعدا  وعاصمتها القدس كأحد الشروط لحماية حل الدولتين التي تنادي 1967

 ا في وطنه القومي.جديدا للشعب الفلسطيني على أن تساعده على أن يعيش حر 
 2/11/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 قرار اليونيسكو والمسجد األقصى .49

 منير شفيق
قررت من مة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  يونيسكو  أن المسجد األقصى إسالمي، كما 

أّية عالقة قررت الحفا  على التراي الثقافي العربي الفلسطيني لمدينة القدس. األمر الذي ينفي 
لليهود بالمسجد األقصى الذي يسّمونه "جبل الهيكل" أو بحائط البراق الذي يسّمونه "حائط المبكى". 

 وذلة باعتبارهما إسالميين خالصين.
وقد طالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها للمسجد األقصى كما حفرياتها تحته، معتبرا حي المغاربة 

األقصى. وذلة إلى جانب رفضها "إجراءات إسرائيلية" أحادية  وباب المغاربة جزءا من المسجد
 الجانب في القدس.

أثار القرار جنون نتانياهو وصو  إلى حزب العمل مرورا طبعا بالقيادات الصهيونية كافة. ألنه يسهم 
في هدم السردية الصهيونية حول ما يسمى زورا بجبل الهيكل وحائط المبكى. وقد وصلت أوهام 

وأكاذيب السردية الصهيونية إلى حد اعتبار "جبل الهيكل" و"حائط البراق" حقائق مسلما بها  نتنياهو
كما هو الحال بالنسبة إلى سور الصين أو أهرامات مصر. مما يعطي مثا  لكيفية تحّول األوهام 

 إلى "حقائق"، أو األيديولوجية الخرافية إلى "وقائع"،   يمكن لعاقل إنكارها.
ل قوبل القرار من الكثيرين، وبحق، بأنه مهم للغاية ويجب اعتباره نصرا فلسطينيا على وفي المقاب

الباطل الصهيوني. وقد وصل األمر بالبعض إلى ن م قصائد مديح بالمجلس التنفيذي في من مة 
 الت"يونيسكو".
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بار يير   شة بأن القرار أحّق حقا وأبطل باطال، و  شة في أنه جاء في توقيت شاعت فيه األخ
السارة، أو المقلقة، أو المفزعة. األمر الذي يفّسر جنون نتنياهو من جهة، ويفّسر، من جهة أخرل 
حماسة الذين صفقوا للقرار، وراحوا يبالغون بأهميته، ويعيدون ا عتبار  الذي تراجع كثيرا  بالنسبة 

صلة الجهود الدولية لتحقيق إلى هيئة األمم والمن مات الدولية. وقد ذهب البعض إلى الحي على موا
 "حّل الدولتين"  التصفوي بامتياز .

لنتنياهو كل الحق في أن يجّن جنونه بسبب هذا القرار الذي أسهمت في إصداره دول عربية تتهافت 
لتعزيز العالقات بدولة الكيان الصهيوني ضاربة عرض الحائط بالقضية الفلسطينية وشعبها، ومفّرطة 

بي وبالمصالح والثوابت العربية واإلسالمية العليا. وهو أمر يحتاج إلى توضيح، باألمن القومي العر 
خصوصا وأن تلة الدول لم ت هر أّية بادرة بالتراجع عن التطبيع مع العدو الصهيوني أو التهافت 

 على توثيق العالئق وا تصا ت به. 
ثير موضوعهما، كما الحق الجواب ببساطة يرجع إلى حساسية المسجد األقصى والقدس إذا ما أُ 

الفلسطيني والعربي واإلسالمي بهما، أو إذا ُأثيرت اإلجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو لتهويدهما. 
ومن ثم يجب أّ  ُيْبنى أّي تفاؤل سياسي إزاء مواقف بعض الدول العربية المطّبعة وهي تصّوت إلى 

 جانب قرار من مة الت"يونيسكو".
ُيركن إلى مواقف الدول العربية التي ذهبت إلى تطبيع عالقاتها بالكيان ومع ذلة يجب أّ  

الصهيوني وصو  إلى عدم اعتباره العدو رقم واحد لألّمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم. بل يجب 
أّ  ُيركن إلى استمرارية مواقف عدد من الدول التي صّوتت في مصلحة قرار الت"يونيسكو" الخا  

األقصى وحائط البراق والقدس عموما. وذلة لسبب بسيط يرجع أو  لضعف مواقف الدول  بالمسجد
العربية المارة ذكرها، كما يرجع إلى الهزال العام الذي راح يضرب في الكثير من قيادات دول العالم 

 الثالي، أو الدول ا شتراكية سابقا.
التي نجمت على مستول يالبية دول هيئة األمم وهنا   بّد من لفت ا نتباه إلى المتغّيرات السلبية 

المتحدة إزاء القضية الفلسطينية والموقف من الكيان الصهيوني. فقد انتهت معادلة الستينيات 
لى حّد أقل  والسبعينيات والثمانينيات التي سادت في الجمعية العامة في زمن حركة عدم ا نحياز، وا 

رة ذلة الزمن صدور قرار اعتبار الصهيونية عنصرية في زمن المعسكر ا شتراكي. وكان من ثم
فضال عن القرارات التي استخدمت فيها الو يات المتحدة سالح الفيتو في مصلحة الكيان الصهيوني 

 أمام إدانته في مناسبات عّدة.
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بها  والغريب أن أمريكا كانت في تلة المرحلة في عّز قّوتها وهيمنتها. ولكن كانت ثمة قّوة   ُيستهان
في الوقت نفسه من جانب دول حركة عدم ا نحياز ومن مة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية في 

 مواجهة السياسات الصهيونية.
. ولكن بدايته كانت ضعيفة 1979الصهيونية في  –أما المتغّير فقد بدأ مع المعاهدة المصرية 

لسوفياتي وكارثة اتفاق أوسلو التي أسهمت لتصبح أقول في ما بعد، و  سيما بعد انهيار ا تحاد ا
بخروج دولة الكيان الصهيوني من عزلتها الدولية. فما دامت من مة التحرير الفلسطينية ذهبت إلى 

من فلسطين بإعطاء شرعية إلقامة دولة الكيان  %80ا عتراف به والتفاوض معه مع التنازل عن 
 تعترف بشرعيته ولماذا   تعيد الدول عالقاتها به، الصهيوني. فلماذا   تعترف الدول التي كانت  

 وقد قطعتها نصرة لفلسطين؟
ن كانت قابلة للتفسير، إذ كيف يكون الكيان الصهيوني معزو  ومنبوذا عالميا عدا  هنا تقع الغرابة، وا 

من  من الدول الغربية، وفي زمن سطوة أمريكا على ميزان القول العالمي، ويصبح ُمعتأرفا به ويخرج
 عزلته في هذه المرحلة التي نعيشها ا ن وقد تهاوت سطوة أمريكا وضعفت كثيرا؟

الجواب ببساطة يعود من جهة إلى سياسات الصين والهند وروسيا التي ذهبت بعيدا في تعزيز 
عالقاتها بالكيان الصهيوني، كما يعود من جهة أخرل إلى  اهرة هزال قيادات العالم الثالي وتهافتها 

ها بالفساد حيي وّلى زمان قادة كبار أمثال جمال عبد الناصر ونهرو وتيتو وماوتسي تونغ ويرق
 وهوتشي منه ونيكروما وسيكوتوري وألليندي.

ولهذا يحق أن يقابأل قرار الت"يونيسكو" بالترحيب والفرح. ولكن مع عدم السماح با نقياد وراء 
حدة وقرارات من ماتها الدولية. فاليونيسكو السياسات التي تريد الرهان على هيئة األمم المت

والمن مات الدولية يجب أّ  ُيركن للمعاد ت التي تسودها حتى لو أفلتت بعض القرارات. فهي تقف 
فوق رمال متحركة بسبب هزال القيادات التي تسود بلدان العالم الثالي وبسبب ضعف الوضع العربي 

هود على الصراع في الميدان حيي القول الفصل في إنقاذ العام. األمر الذي يفرض أن تركز كل الج
المسجد األقصى والقدس ودحر ا حتالل وتفكية المستوطنات من خالل الحفا  على سالح 
المقاومة في قطاع يزة كما من خالل دعم ا نتفاضة في القدس والضفة وا رتفاع بها إلى مستول 

طويال األمد حتى دحر ا حتالل وتفكية المستوطنات  ا نتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان المدني
طالق األسرل وفة الحصار عن قطاع يزة، وبال قيد أو شرط.   وا 

ما تقّدم   يعني عدم خوض المعارة السياسية والقانونية داخل هيئة األمم والمن مات الدولية. ولكن 
فلسطين وفي تقرير مصير الشعب يجب أّ  ُيصار إلى الرهان عليها في إرساء حقنا الثابت في كل 

الذي شرعن، وبالباطل، إلعالن إقامة  1947لعام  181الفلسطيني. فال ينبغي ألحد أن ينسى قرار 
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الكيان الصهيوني ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولي وميثاق هيئة األمم المتحدة. بل إن كل ما 
 و"شرعن" لباطل صهيوني.  تاله من قرارات انتزع، بهذا القدر أو ذاة، حقا فلسطينيا

لهذا جاء الحديي عن ا عتراف بالقرارات الدولية أو القبول بما ُيسّمى الشرعية الدولية في يير 
مصلحة الشعب الفلسطيني فيما القانون الدولي وحده ما يمكن الرجوع إليه ألنه يعتبر كل ما أحدثه 

رورا بفرض الهجرة اليهودية وصو  إلى ا ستعمار البريطاني في فلسطين ابتداء من وعد بلفور وم
إقامة الكيان الصهيوني باطال في باطل، ويير شرعي، فيما ُيبقي الحق في تقرير المصير حصريا 
للشعب الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين يوم حدوي ا حتالل البريطاني ا ستعماري في عام 

 ت وقائع على األرض.. طبعا وألبنائه وأحفاده مهما طال الزمن وكرسّ 1917
 1/11/2016، "21موقع "عربي 

 
 حين يراهن دحالن على غزة .51

 صالح النعامي
تندرج المؤتمرات التي تن م حاليًا في مصر، وتجمع شخصياٍت حزبية وأكاديمية وا عالمية من قطاع 
يزة، في إطار عقوباٍت شرع ن ام عبد الفتاح السيسي بفرضها على رئيس السلطة الفلسطينية، 

مود عباس، في أعقاب رفضه التصور الذي قدمته "الرباعية العربية" لصياية قيادٍة فلسطينيٍة مح
جديدة، تمهيدًا لمرحلة ما بعد عباس، يكون للقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحالن، دور 
رئيسي فيها، فبعد أن أيلق تقريبا كل قنوات ا تصال مع عباس، عمد السيسي إلى خطواٍت تهدف 

لى تحسين قدرة دحالن على المناورة داخليًا، لمراكمة النفوذ على حساب عباس، من خالل تكريس إ
انطباع بأن يزة مقبلة على تحو ت "إيجابية"، على صعيد تخفيف م اهر الحصار والسماح بحرية 

ي الحركة لألفراد والبضائع بين يزة ومصر، ونسب "الفضل" في ذلة إلى دحالن. ولعل المؤتمر الذ
سين م في القاهرة قريبًا، ويفترض أن يشارة فيه رجال أعمال فلسطينيون من القطاع، برعاية 
مصرية، يمثل أوضح التحركات الهادفة إلى التدليل على حر  دحالن على تغيير الواقع 
ا قتصادي في القطاع. ولم تقف األمور عند هذا الحد، فقد أبلغت جهات "سيادية" مصرية قياداٍت 

يًة، ورجال أعمال فلسطينيين، أن القاهرة تدرس افتتاح منطقة تجارة حرة على الحدود بين مصر تن يم
 والقطاع، لتسهيل حركة انتقال البضائع في ا تجاهين.

ومن األهمية اإلشارة، هنا، إلى أنه، باستثناء المؤتمرات التي تن م، والشائعات التي تطلق حول 
دي أي تغيير جذري على واقع الحصار الذي   يزال ن ام التوجهات المصرية الجديدة، لم يح

 السيسي يفرضه على القطاع، و  سيما في كل ما يتعلق بإيالق معبر رفح بشكل شبه دائم.
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مع ذلة، هناة أساس لالعتقاد بأن السيسي قد يغير جزئيًا سياساته تجاه القطاع، ليس فقط من باب 
مصلحة ن ام السيسي نفسه أيضا. فكما يرل ممثلو  األخذ با عتبار مصلحة دحالن، بل ألجل

الجهات "السيادية" المصرية الذين يتواصلون مع أطراف عدة في القطاع، فإن مصر التي تعاني 
نقصا كبيرا في الدو ر ستفيد من ناحية اقتصادية بشكل كبير من حركة التجارة مع القطاع، حيي أن 

البضائع، ويدفعون مقابل الخدمات التي يحصلون عليها التجار ورجال األعمال الغزيين سيشترون 
 بالدو ر. 

في الوقت نفسه، تعي المؤسسات األمنية المصرية تماما أن يزة   تلعب أي دور سلبي في الواقع 
 األمني داخل سيناء، وبالتالي، فإن مسويات الحصار األمنية يير قائمة من ناحية فعلية.

ن ام السيسي ودحالن يتعاطيان حاليًا بشكل مختلف مع حركة وتكمن المفارقة في أن كال من 
حماس، التي تدير شؤون يزة، فالسيسي يصر على موقفه الرافض للتعاطي معها، ويتواصل ممثلوه 
مع الحركات والمؤسسات ا قتصادية واألطر النقابية في يزة مباشرة، في حين أن دحالن يحاول 

ا ت يجريها مع قيادات فيها، بأنه في الوسع التوافق مع مغازلة "حماس"، ويوحي، من خالل اتص
 الحركة على خطوط عامة في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، فإن "حماس"، وبخالف ما يقال، تتحف  على التواصل مع دحالن، و  تبدي حماسا 
مباشر، إلى للتوافق معه، لتخوفها من الم لة اإلقليمية التي يعمل ضمنها، والتي تستهدفها بشكل 

 .2007و 1996جانب استدعاء الحركة تجاربها المريرة معه، و  سيما عامي 
من ناحية موضوعية، إلى جانب التخوف المشروع من طابع دوره اإلقليمي،   يمكن أن يقنع دحالن 
أحدًا بأن عالقاته اإلقليمية يمكن أن تساعد في تغيير الواقع الفلسطيني، وتحديدًا في يزة بشكل 

ذري، حيي أن المحور اإلقليمي الذي ينتمي إليه بات منقسمًا على ذاته، تتنازعه الخالفات وتباين ج
األولويات. إلى جانب ذلة، يعد الرهان على التنسيق مع دحالن مغامرًة يير محسوبة، حيي أن 
 تجربة دحالن الشخصية في العمل العام دلت، بما   يقبل الجدل، على أنه   يجيد أكثر من
التشويش على ا خرين من خالل ممارسة الفهلوة السياسية واألمنية، لكنه عجز دومًا عن اإلسهام 

 في بناء مشهد سياسي فلسطيني جامع، وفشل في ساعة ا ختبار.
إلى جانب ذلة، يتوجب أن نذكر أن دحالن، على الريم من حرصه على إحاطة تحركاته أخيرًا 

العامة وأكثرها حساسيًة، حيي أن التئام المؤتمر العام السابع باإلثارة، في أضعف محطات حياته 
لحركة فتح في الضفة الغربية، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يعني إسدال الستار نهائيا على 
أي دور جّدي، يمكن أن يلعبه مستقبال. ويعي دحالن أنه سيتحول إلى بطٍة عرجاء، بعد عقد 
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د موطئ القدم التن يمي الذي كان يمكن أن يسمح له بالتنافس على دوٍر المؤتمر العام، حيي سيفق
 رئيسي في المشهد السياسي الفلسطيني مستقبال.

  يعني ما تقدم أن تغفل "حماس" عنصر المناورة السياسية في التعاطي مع دحالن وتو يفه، إن 
لقاء الدوحة بين عباس وكل  كان ممكنًا، في إعادة صياية المشهد الفلسطيني، و  سيما بعدما دل

من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ونائبه، إسماعيل هنية، أن فر  إنهاء 
ا نقسام الداخلي باتت تؤول إلى الصفر. يعي دحالن أن "حماس" التي تسيطر على األرض وحدها 

ونة تجاه تحركاته، مع األخذ من تمنحه القدرة على مراكمة النفوذ، وبالتالي، باإلمكان إبداء المر 
 با عتبار المحاذير ا نفة.

يجب أن نذكر دائمًا أن دحالن لم يقدم على تحركه أخيرًا تجاه داخل قطاع يزة، بدعم من السيسي، 
إ  بعد إحباط مخطط "الرباعية العربية" لفرض قيادة جديدة للسلطة الفلسطينية، حسب مقاييس أرباب 

الم وأربابهم، تكون جاهزًة لضبط سلوكها لتتالءم مع الخطوط الحمراء الثورات المضادة في الع
لحكومة اليمين الديني المتطّرف في تل أبيب. و  حاجة للقول إنه سواء تمكن الفلسطينيون من 
التوافق على قيادٍة فلسطينية، بعد يياب عباس عن المشهد السياسي، أو انتهت األمور إلى 

يبقيان أفضل كثيرا من منح معسكر الثورة المضادة في العالم العربي  الفوضى، فإن السيناريوهين
 الحق الحصري في تصميم المشهد الفلسطيني.

 2/11/2016، العربي الجديد، لندن
 
 اتفاقية الغاز اإلسرائيلي .51

 مروان معشر
كومة، يركز مع م النقاش الدائر حول اتفاقية الغاز اإلسرائيلي، خاصة التبريرات التي وردت من الح

 100على النواحي ا قتصادية. إ  أنه حتى هذه الحجة ا قتصادية التي تقول إن األردن سيوفر 
مليون دو ر سنويا، لم ُتدّعم بأرقام واضحة شفافة، ولم يرافقها أي جهد حقيقي للحوار مع المجتمع 

 ومجلس النواب.
نما لكن اإلشكالية الحقيقية   تتمثل في مئة مليون دو ر، وهو ل يس بالرقم الكبير حتى لو صحم وا 

تتمثل في نية الحكومة ربط قطاع الطاقة الحيوي بإسرائيل، ولمدة خمسة عشر عاما. و  أحد من 
الحكومة يريد التطرق لهذا الموضوع أو الدفاع عنه،   بل لجأت الحكومة لوسيلة توقيع هذه ا تفاقية 

لس النواب. إذ تريد الحكومة تمرير ا تفاقية بالريم من خالل شركة الكهرباء لتجنب مناقشتها في مج
 من المعارضة الشعبية التي   يبدو أن حجمها ذو تأثير على القرار.
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صحيح أن هناة اتفاقية سالم مع إسرائيل. لكن صحيح أيضا أن هذه ا تفاقية   تجبر األردن على 
ن الذي وقعت اتفاقية السالم فيه، توقيع مثل هذه ا تفاقية، خاصة أننا نعيش في زمن يير الزم

والذي كان من المؤمل في حينه إنهاء ا حتالل اإلسرائيلي. فالحكومة اإلسرائيلية اليوم يير رايبة في 
قامة الدولة الفلسطينية، وقد صرح بذلة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عشرات  إنهاء ا حتالل وا 

من عشرين عاما، حاول األردن والمجتمع الدولي جاهدين  المرات أثناء حملته ا نتخابية. وبعد أكثر
خاللها إنهاء ا حتالل، يبدو واضحا أن حل الدولتين مات، وأن لذلة تبعات خطيرة على األمن 
القومي األردني، ليس أو ها الحائط العنصري الذي بنته إسرائيل داخل الضفة الغربية، والذي كان 

ام محكمة العدل الدوليةم ولن تكون  خرها محاو ت إسرائيل لألردن موقف مشرف في معارضته أم
 المستميتة إقحام األردن في ترتيبات إدارية في الضفة الغربية لمنع قيام دولة فلسطينية.

يضاف إلى ذلة تعديات إسرائيل المستمرة على المسجد األقصى، والتي أدت إلى تأزيم متصاعد 
رها مشاركة نتنياهو نفسه في الحفريات التي تجرل تحت للعالقة مع الحكومة األردنية، كان  خ

المسجد األقصى، ودعوته الشباب اإلسرائيلي للمشاركة في عمليات الحفر. هذا ما يحدي اليوم، فما 
بالة بما سيحدي خالل خمسة عشر عاما مقبلةم من المؤكد أن األمور ستتجه خاللها نحو المزيد 

 ممارسات اإلسرائيلية.من التأزيم سياسيا وأمنيا جراء ال
وسط هذا الواقع الجيوسياسي، لسان حال الحكومة يقول إن كل هذا يمكن تجاهله، ويمكن لنا إدارة 

مليون دو ر سنويا، بالريم من إدامة ا حتالل، وبالريم من  100األمور مع إسرائيل ألننا سنوفر 
ري في المسجد األقصى، وبالريم من تهديد إسرائيل لألمن القومي األردني، وبالريم مما يجري وسيج

مقتل أردنيين في يضون عام على يد قوات ا حتالل اإلسرائيلي، وبالريم من المعارضة الشعبية 
مليون دو ر سنويا، من السهولة بمكان توفيرها عن  100األردنية. دعوا كل ذلة جانبا، فنحن سنوفر 

 طريق خفض النفقات في أماكن عدة.
الدافع من وراء هذا المقال. لكنني، كما كثيرون،   أشعر أن مثل هذا القرار ليست العاطفة هي 

يمكن أن يتخذ بهذه البساطة، إذا ما أخذنا بعين ا عتبار كل العوامل المذكورة أعاله. من حق 
المواطن األردني أن يناقش هذا الموضوع، وأن يتناوله بالتمحي  الكافي، أما أن يعامل األمر وكأننا 

رد الغاز من سويسرا، فهذا   يجوز. ولنفترض أن الغاز لم يكتشف في إسرائيل، فما كّنا نستو 
مليون دو ر سبب كاف لتعريض  100فاعلين؟ ألم نكن سنبحي عن خيارات أخرل؟ وهل نصدق أن 

 األمن القومي األردني لهزات مستقبلية؟
يا. وما أزال يير قادر على تخيل أخشى أن السبب الرئيس وراء هذه ا تفاقية سياسي وليس اقتصاد

كيف ستصمد الحجة ا قتصادية الواهنة أمام ما ينت رنا من تعنت إسرائيلي خالل الخمسة عشر 
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عاما المقبلة، وكيف نقبل أن نرهن قطاعا حيويا في اقتصادنا لدولة تعمل ضد أمننا القومي، وضد 
 الحقوق الفلسطينية.

 2/11/2016، الغد، عم ان
 
 جرة المليونية اليهودية الروسية إلى إسرائيلبوتين واله .52

 محمود محارب
عانت إسرائيل، في عقدي سبعينيات القرن المنصرم وثمانينياته، من نضوب الهجرة اليهودية إليها، 
صرارها، من ناحية  ومن ارتفاع منسوب الهجرة اليهودية منها. وبدا أن إسرائيل، في ضوء ذلة، وا 

ل، وتعزيز ا ستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة عام أخرل، على استمرار ا حتال
لتهويدها تدريجيًا تمهيدًا لضمها إليها، تعاني من تفاقم ما يطلق عليه صهيونيًا "المشكلة  1967

الديمغرافية". فازداد كثيرًا، في أواخر عقد الثمانينيات، الحديي عن "المشكلة الديمغرافية"، وعن كيفية 
وكثرت توقعات المختصين اإلسرائيليين بعلم اإلحصائيات أن اليهود سيفقدون األيلبية في حلها، 

 فلسطين التاريخية في المستقبل المن ور. 
وبحثت إسرائيل، في محاولتها حل هذه "المشكلة الديمغرافية"، عن مصادر للهجرة اليهودية، فعملت، 

هود الفالشا من إثيوبيا، عن طريق السودان في النصف األول من عقد الثمانينيات، على تهجير ي
إلى إسرائيل، بالتواطؤ مع ن ام جعفر نميري في السودان. بيد أن ذلة لم يكن كافيًا، ولم يكن مريوبًا 
كثيرًا في المجتمع اإلسرائيلي العنصري، بسبب لون بشرة الفالشا. فسعت إسرائيل، في أواخر عقد 

ليهودية من ا تحاد السوفييتي، الذي كان يقف، ألسباب الثمانينيات، إلى فتح باب الهجرة ا
أيديولوجية وسياسية، ضد هجرة مواطنيه اليهود ويير اليهود، إلى إسرائيل أو إلى الدول الغربية. 
ومما شجع إسرائيل في بذل كل الجهود لفتح باب هجرة يهود ا تحاد السوفييتي أن األخير كان قد 

ألف من  100على إثر ضغط الو يات المتحدة عليه، بهجرة نحو ، 1975-1969سمح، في األعوام 
 مواطنيه اليهود السوفييت إلى إسرائيل. 

وقد أجرت إسرائيل والو يات المتحدة، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، اتصا ت مكثفة مع 
ت بالهجرة. ا تحاد السوفييتي في عهد الرئيس ميخائيل يورباتشوف بشأن السماح لليهود السوفيي

وأسفرت هذه الجهود عن سماح ا تحاد السوفييتي لليهود بالهجرة منه بأعداد كبيرة ويير مسبوقة. 
وسرعان ما تبين إلسرائيل أن الغالبية الع مى من يهود ا تحاد السوفييتي الذين يهاجرون منه 

لى دول أخرل، وأن أقلية ضئيلة منهم تهاج ر إلى إسرائيل. ففي عام يتجهون إلى الو يات المتحدة، وا 
فقط، في حين  %17ألف يهودي، توجه منهم إلى إسرائيل  72، هاجر من ا تحاد السوفييتي 1989
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منهم إلى الو يات المتحدة أساسًا، عالوة على دول أخرل. وكانت تقديرات الدوائر  %83هاجر 
من اليهود الذين  %95أن اإلسرائيلية المختصة بالهجرة اليهودية من ا تحاد السوفييتي تفيد ب

منهم  %5سيهاجرون من ا تحاد السوفييتي سيهاجرون إلى الو يات المتحدة ودول أخرل، وأن فقط 
زاء هذا الوضع، بذلت إسرائيل، بالتعاون مع المن مات اليهودية في  سيهاجرون إلى إسرائيل. وا 

أبواب الو يات المتحدة أمام الهجرة الو يات المتحدة، جهودا جمة إلقناع اإلدارة األميركية بإيالق 
 اليهودية من ا تحاد السوفييتيم وقد استجابت اإلدارة األميركية لهذا الطلب. 

 
 حصر هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل

لم تكتف إسرائيل بذلة، فقد كانت تخشى أن يهاجر اليهود السوفييت إلى دول أخرل يير الو يات 
بذلت الحكومة اتصا ت مكثفة لتوجيه الهجرة إلى إسرائيل فقط. وتكللت هذه المتحدة، وليس إليها، ف

الجهود بالنجاح، عندما وافق ا تحاد السوفييتي بقيادة يورباتشوف على طلب إسرائيل نقل جميع 
المهاجرين اليهود الروس في الطائرات مباشرة من موسكو إلى تل أبيب، ومأنأحأ ابتداء من أكتوبر/ 

تأشيرة خروج من ا تحاد السوفييتي صالحة للسفر إلى إسرائيل فقط. وبذلة  1989ل تشرين األو 
نما أيضا إلى  تمّكنت إسرائيل ليس فقط من فتح أبواب ا تحاد السوفييتي أمام الهجرة اليهودية، وا 

 توجيهها إلى إسرائيل فقط. 
العربية بعدم تهجير مواطنيه  ولم يستجب ا تحاد السوفييتي لطلب من مة التحرير الفلسطينية والدول

إلى إسرائيل، ولم يصغ لرجائهم عدم حصر هجرتهم إلى إسرائيل فقط مباشرة من موسكو إلى تل 
أبيب، ومنحهم على األقل حق اختيار الدولة التي سيهاجرون إليها. ولم يصغ لتحذيراتهم من 

المشروع ا ستيطاني اإلسرائيلي  المخاطر الكارثية لهذه الهجرة على القضية الفلسطينية، وعلى تعزيز
 .1967في المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 

نحو  2014إلى 1989وقد هاجر من دول ا تحاد السوفييتي السابق إلى إسرائيل، في األعوام من 
ألف مهاجر. وهاجر يالبيتهم الساحقة في عقد التسعينيات. وشملت هذه الهجرة  100مليون و

ألف طبيب وطبيب أسنان  20ألف مهندس و 100نحو  2001إلى1989العام  اليهودية الروسية من
 ألف عالم وفنان وموسيقي. 20ألف معلم و 45ألف ممرض و 24و
 

 ربع المستوطنين من اليهود الروس
أثرت هذه الهجرة المليونية على إسرائيل تأثيرا يير مسبوق، وعّززت من قوتها بشكل كبير للغاية، 

قتصادية وا جتماعية والسياسية والديمغرافية والعسكرية والعلمية والثقافية. و  في جميع النواحي ا 
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حاجة لالستطراد في شرح مدل تأثير هذه الهجرة على إسرائيل. وتكفي اإلشارة إلى ما ذكره الرئيس 
ورئيس الحكومة والوزير السابق، شمعون بيريز، في كتاب بعنوان "المليون الذي يير الشرق 

، قال 2013. الهجرة السوفييتية إلى إسرائيل"، ويحمل عنوانه مضمونه، والصادر في العام األوسط.
 "بدون هذه الهجرة، كنا في حالة ميؤوس منها. أتدركون ماذا تعني إضافة مليون يهودي؟". 

وكان لهذه الهجرة المليونية تأثيرها الكارثي على الشعب الفلسطيني، وقد نافس هذا التأثير دور 
. فإلى جانب تعزيزها قوة إسرائيل في جميع 1948تحاد السوفييتي في نكبة فلسطين في حرب ا 

المجا ت، فإنها ييرت من الميزان الديمغرافي بشكل واضح لصالح إسرائيل، وعّززت كثيرا من 
 التوجه اإلسرائيلي العدواني ا ستيطاني التوسعي.

خرون، في اجتماعاتهم واتصا تهم الكثيرة مع يدأب الرئيس الروسي بوتين والمسؤولون الروس ا 
 القادة اإلسرائيليين، على التأكيد على العالقات الخاصة والمميزة التي تربط روسيا بإسرائيل.

سرائيل إلى  ويرجع بوتين والمسؤولون الروس ا خرون هذه العالقات الخاصة المميزة بين روسيا وا 
إسرائيل وطنًا لهم". ويؤكد بوتين في مناسباٍت عديدة  وجود "أكثر من مليون روسي يهودي، أصبحت

"حر  روسيا على سالمتهم ورفاهيتهم"، بدون أن يستثني المستوطنين منهم في المناطق الفلسطينية 
 . 1967المحتلة في سنة 

قد يّدعي بعضهم أن هذه التصريحات تأتي في سياق العالقات العامة والمجامالت، وأنه ينبغي عدم 
أكثر من ذلة. ولكن من الصعب جدًا قبول هذا ا دعاء، ليس فقط ألن الهجرة اليهودية  تحميلها

الروسية المليونية عّززت من قوة إسرائيل بشكل يير مسبوق، وزادت من عدوانيتها وتوسعيتها بشكل 
نما أيضا ألن أكثر من  في  ألفًا من مليونية المهاجرين اليهود الروس يستوطنون 140كبير للغاية، وا 

دامة ا حتالل اإلسرائيلي  الضفة الفلسطينية المحتلة، ويساهمون مساهمًة كبيرًة للغاية في تهويدها وا 
فيها، تمهيدا لضمها إلى إسرائيل في المستقبل. ويشكل هؤ ء المستوطنون اليهود الروس نحو ُرْبع 

توطنون في مستوطناٍت يولي المستوطنين الكولونياليين اليهود في الضفة الفلسطينية المحتلة. وهم يس
ا حتالل اإلسرائيلي أهمية لها، لمساهمتها في إحداي واقع استيطاني يهودي، بغرض الحفا  على 
استيطانه واحتالله،   سيما في القدس الشرقية المحتلة، وفي المستوطنات الواقعة في قلب الضفة 

ٍت كبيرة عديدة. فمثال يشكل المحتلة. وبات المستوطنون اليهود الروس أيلبية في مستوطنا
المستوطنون اليهود الروس أيلبية في مستوطنة معاليه أدوميم، الواقعة في قلب الضفة الغربية بين 

ألفًا. وكذلة يشكل هؤ ء المستوطنون اليهود  38القدس وأريحا، والتي يبلغ مجمل عدد مستوطنيها 
 20نية المحتلة، ومجمل عدد مستوطنيها الروس أيلبية في مستوطنة أرئيل في قلب الضفة الفلسطي

 ألفًا.
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ومن المهم اإلشارة إلى أن المستوطنين اليهود الروس ما زالوا يحتف ون بالمواطنة الروسية وبجوازات 
السفر الروسية إلى جانب المواطنة اإلسرائيلية، وما زالوا يقيمون عالقاٍت قويٍة مع روسيا. ومن 

ر الرئيس الروسي، بوتين، والمسؤولون الروس ا خرون في الغريب ومن يير المقبول أن يستم
 الحديي عن "حر  روسيا على سالمتهم ورفاهيتهم". وما هو مطلوب من الرئيس الروسي:

أو ، اتخاذ موقف علني وواضح ضد استيطان مواطنيه اليهود الروس في الضفة الفلسطينية المحتلة، 
 بما في ذلة القدس الشرقية المحتلة. 

ًا، دعوة المواطنين اليهود الروس المستوطنين في الضفة الفلسطينية المحتلة إلى مغادرتها، ألن ثاني
 ا ستيطان فيها مخالف للقوانين والقرارات الدولية، ويعد جريمة حرب.

ثالثًا، إلغاء مواطنتهم الروسية، وسحب تجديد جوازات سفرهم الروسية، أو عدم تجديدها، ألنهم 
 نهم في الضفة الفلسطينية جريمة حرب.يرتكبون باستيطا

رابعًا، ترقية الموقف الروسي بشأن مجمل ا ستيطان الكولونيالي اليهودي في الضفة الفلسطينية 
 المحتلة والجو ن السوري المحتل ومقاطعة المستوطنين ومنتوجاتهم.

 31/10/2016العربي الجديد، لندن، 
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