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*** 
 

صابة سبعة جنود ب .1 صابة جندي طعًنا بـ"نهاريا"و دهس في الخليل والقدس  يعمليتشهيدان وا   ا 
استشهد فلسطيني ، أنه أ ف بمن القدس المحتلة، وعن ، 28/11/2015الحياة، لندن، نشرت 

صابتهم بجروح طفيفة قرب بيت أمر القريبة من  بالرصاص، بعد دهسه خمسة جنود إسرائيليين وا 
الهجوم هو الثاني الذي ينفذه فلسطيني أمس ضد إسرائيليين، الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة. و 

إذ صدم فلسطيني وأصاب جنديْين بجروح طفيفة قبل ظهر أمس، عند موقف للحافالت قرب 
 مستوطنة "كفار أدوميم" شرقي القدس.

وقالت مصادر إسرائيلية، أن الشاب قتل في موقف الحافالت بالرصاص، في حين أفاد الموقع 
 لصحيفة "هآرتس"، بأن الفلسطيني المصاب توفي الحقًا. اإللكتروني

سنة(،  25غير أن مصادر فلسطينية أكدت أن مستوطنًا "أعدم" الشاب فادي محمد محمود خصيب )
وأوضحت أن الشهيد هو شقيق الشهيد شادي خصيب الذي  وهو من سكان بيرنباال في رام هللا.

أريحا، بعد أن اصطدم مستوطن بسيارته في  - أعدمه مستوطن قبل خمسة أيام في طريق رام هللا
الشارع الرئيس، وما أن ترجل من سيارته ليرى حجم األضرار حتى أطلق عليه مستوطن آخر 

 الرصاص فقتله، متهمًا الجيش باالدعاء بأنه حاول تنفيذ عملية طعن.
س محتلة أن ، بترجمة خاصة ومن القد27/11/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، وجاء في 

وسائل إعالم عبرية أفادت بتعرض جندي من قوات حرس الحدود لعملية طعن قرب محطة الحافالت 
 المركزية وسط مدينة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة، في حين انسحب المنفذ من المكان.

فت ورجحت الشرطة اإلسرائيلية أن تكون خلفية الحادثة "قومية" )عملية فلسطينية(، في حين وص
 جراح الجندي بالمتوسطة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العالج.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن الجندي المصاب أن الحديث يدور عن عملية طعن مدبرة، 
 في حين هرعت قوات معززة من الشرطة، وشرعت بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذ.
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 بادرات بشأن التسويةعريقات لـ"فلسطين": كيري لم يأِت بجديد.. وال م .2
قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وزير : نبيل سنونو - غزة، رام هللا

أن تكون هناك مبادرات أمريكية لتحريك عملية  الخارجية األمريكي جون كيري "لم يأت بجديد"، نافياً 
( "إن السلطة الفلسطينية في 27/11/2015)وأضاف عريقات لصحيفة فلسطين، الجمعة  "التسوية".

مرحلة وضع اآلليات والجداول الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وتحديد العالقات مع 
 )إسرائيل(".

وعن سؤال حول الجداول الزمنية والوقت الذي يحتاجه البدء بـ"تحديد العالقات مع )إسرائيل("، 
وأوضح أن "تحديد العالقات" يشمل  ماعها القادم".أجاب: "هذا ما ستقرره القيادة الفلسطينية في اجت

 النواحي السياسية واألمنية واالقتصادية، مشيًرا إلى أن "الوضع القائم لن يستمر على ما هو عليه".
 28/11/2015فلسطين أون الين، 

 
 العشرات من هجمات الطعن أحبطتالفلسطينية  السلطةموقع عبري:  .3

 أنوفلسطينية، التأكيد على  إسرائيلية امنيهلعبري، عن محافل ا إسرائيل" أوفتايمز "نقل موقع 
العشرات من هجمات الطعن كان سينفذها شبان وشابات فلسطينيون على  أحبطتالسلطة الفلسطينية 

الفلسطينية نجحت أجهزة األمن التابعة  األمنيةمدى األشهر القليلة الماضية. وبحسب المحافل 
 أن أيالماضي،  األول/ أكتوبرمن شهر تشرين  األولجوم منذ من مئة ه أكثر بإحباطللسلطة 

 ."الهجمات الفلسطينية كانت ستكون مضاعفة من جهة العدد، لوال تدخل السلطة"
 28/11/2015األخبار، بيروت، 

 
 وزير خارجية فلسطين: ملتزمون بالقوانين اللبنانية .4

جانب لبنان وتأييدها لكل ما  إلىينية أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي وقوف السلطة الفلسط
يتخذ من خطوات من أجل الحفاظ على أمنه وسالمة أراضيه ومواطنيه، واعتبر أن "اإلرهاب يوحدنا 

 جميعًا وبالتالي يجب محاربته بشدة ومن دون هوادة".
جال المالكي، أمس، على كل من رئيس الحكومة تمام سالم ووزير الخارجية جبران باسيل، وقد 

حضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأطلعهما على آخر تطورات الساحة الفلسطينية، ب
خصوصا بعد الزيارة األخيرة لوزير الخارجية األميركي جون كيري إلى رام هللا ولقائه الرئيس 

 الفلسطيني محمود عباس الذي طلب من المالكي وضع الحكومة اللبنانية في أجواء الزيارة.
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ش المالكي مع سالم وباسيل الوجود الفلسطيني في المخيمات، وأكد التزام الحضور الفلسطيني وناق
 بالقوانين اللبنانية، مذكرًا بموقف فلسطين المستنكر لتفجير برج البراجنة.

 28/11/2015السفير، بيروت، 
 

 على االنتفاضة واحتوائها االلتفافالدهس رسالة لكل من يحاول  عملياتحماس:  .5
التي استهدفت  الجمعة ك الناطق باسم حركة حماس" حسام بدران عمليات الدهس البطولية يومبار 

وعّد بدران، في تصريح صحفي، يوم  جيش االحتالل؛ وأدت إلى إصابة عدد من الضباط والجنود.
الجمعة، تلك العمليات تأكيدًا على إصرار شعبنا على مواصلة حقه في االنتفاضة والمقاومة لدحر 

وأكد أنها رسالة لكل الساعين لاللتفاف على االنتفاضة ومحاولة احتوائها بأن  حتالل عن أرضنا.اال
وبعث بدران بالتحية  القرار هو بيد الشعب وليس من حق أحد أن يقف في وجه طموحاتنا وحقوقنا.

لى مزيد من والتقدير للشهداء العظام الذين يفخر شعبنا كله بهم وبتضحياتهم وبصمود أهلهم، داعيًا إ
 العمليات النوعية إلى جانب التحركات الجماهيرية الشعبية.

 27/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 

 انطلقت لتعبر عن خيار شعبنا االنتفاضة: حماد .6
نظمت حركة حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مسيرة لطلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم في 

وشارك في المسيرة التي جابت شوارع مخيم  قصى وانتفاضة القدس.مساجد المخيم نصرة للمسجد األ
جباليا ما يزيد على ثالثة آالف من األطفال، رافعين الفتات تؤكد على أن المقاومة هي الطريق 

 الوحيد لتحرير فلسطين.
وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، فتحي حماد خالل كلمته في ختام المسيرة، على أن جيل 

و جيل التحرير والنصر، داعيًا إلى التمسك بكتاب هللا كوسيلة لصقل الشاب المؤمن وتهذيبه القرآن ه
وأضاف حماد، أن من أوجع االحتالل بضربات السكاكين وعمليات الدهس،  إعدادًا لمعركة التحرير.

ق هم جيل من حفظوا القرآن الكريم في صدورهم وطبقوه بأفعالهم، موضحًا أن طريق القرآن هو طري
وشدد على أن تحرير المسجد األقصى لن يكون إال على أيدي هذا الجيل  القادة والشهداء العظام.

 الحافظ لكتاب هللا، منبهًا إلى أن معركتنا الحقيقية مع العدو هي على هذا الجيل.
وأشار إلى أن االنتفاضة انطلقت لتعبر عن خيار شعبنا، منوهًا إلى أن كل المحاوالت إلخمادها 

 ت بفضل إصرار أمثال هؤالء وثباتهم.فشل
 27/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
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 الالجئين الفلسطينيين في مدينة صور اللبنانية يتفقدبركة  .7
زار ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، يوم الجمعة، تجمع الشبريحا لالجئين الفلسطينيين في 

قيادة السياسية للحركة جهاد طه، والمسؤول ورافق بركة خالل الزيارة عضو ال مدينة صور بلبنان.
اإلعالمي في صور محمود طه، ومسؤول العالقات اإلعالمية في مكتب لبنان األخ عبد المجيد 

والتقى بركة باألهالي  العوض، والمسؤول السياسي للحركة في تجمعات الساحل علي موسى.
مطالب األهالي ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المتضررين من مرور "أوتوستراد" الجنوب بمنازلهم، واستمع ل

الحركة طرحت المشكلة مع الرئيس نبيه بري األسبوع الماضي، ووعد بمعالجة الموضوع بما ينفذ 
رضاء األهالي المتضررين في المنطقة. وأكد وقوف حماس مع األهالي المتضررين  األوتوستراد وا 

 ات المعنية بحيث ال يقع ظلم على أحد.لبنانيين وفلسطينيين، واعدًا بمتابعة القضية مع الجه
 27/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 

 حماس تزور أسيرين أفرج عنهما مؤخرًا من سجون االحتالل .8
الخميس، مهنئًا باإلفراج عنهما من سجون يوم زار وفد قيادي من حركة حماس أسيرين محريين، 

ي ترأسه نائب رئيس المكتب السياسي وزار وفد الحركة الذ االحتالل بعد انتهاء محكوميتهما.
عامًا، واألسير المحرر  13إسماعيل هنية األسير المحرر وليد األغا، والذي قضى في األسر نحو 

 أحمد حلس والذي أفرج عنه مؤخرًا بعد مكوثه في سجون االحتالل سبع سنوات.
 26/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 

 تيعالون ال يرى نهاية قريبة للمواجها .9
ـــر الـــدفاع اإلســـرائيلي موشـــيه يعـــالون اســـتمرار "موجـــة اإلرهـــاب : أســـعد تلحمـــي –الناصـــرة  توقـــع وزي

وقــال يعــالون فــي محاضــرة أمــس أمــام أربــاب الصــناعة، إنــه ال  الحاليــة" فــي األســابيع المقبلــة أيضــًا.
اد لمواجهــة يســتطيع القــول متــى ســتنتهي موجــة العمليــات الفلســطينية الحاليــة، "مــا يحــتم علينــا االســتعد

الســيناريوهات المختلفــة". وأضــاف: "باإلمكــان القضــاء علــى موجــة اإلرهــاب الحاليــة" مثلمــا حصــل مــع 
الموجـــات الســـابقة مـــن خـــالل القيـــام بعمليـــات عســـكرية ميدانيـــة صـــارمة ومواصـــلة اســـتعمال "العصـــا 

 الغليظة المتمثلة بالردع".
 28/11/2015 ،الحياة، لندن

 
 



 
 
 
 

 

 8 ص                                              3766 العدد:        28/11/2015 سبتلا التاريخ: 
  

 بتنسيق تام لمنع تدهور الوضع األمني في الضفة الفلسطينية ةجهز ألا : نعمل معلعادجعاموس  .11
عــاموس اإلســرائيلية رفــض رئــيس الهيئــة السياســية األمنيــة فــي وزارة الــدفاع  :أســعد تلحمــي –الناصــرة 

لعاد التطرق إلى مسألة مناقشة الحكومة األمنية المصغرة سيناريو انهيار السـلطة الفلسـطينية، وقـال ج
مــة إنــه فــي مــوازاة حقيقــة أن الســلطة "تــزود وقــود التحــريض علــى إســرائيل محليــًا ودوليــًا، لإلذاعــة العا

ويجب وقفه ألنه سيرتد لنحرها"، فإن أجهزتها األمنيـة "تعمـل بتنسـيق تـام مـع أجهـزة األمـن اإلسـرائيلية 
لمنــع تــدهور الوضــع األمنــي فــي الضــفة الغربيــة... وهــي ليســت شــريكة فــي العنــف، وحــذار مــن أن 

 جهات عنيفة ومحرضة". إلىتحول ت
وأضـــاف أن مــــا يحصــــل اآلن لـــيس شــــبيهًا بمــــا حصـــل مــــع انــــدالع االنتفاضـــة الثانيــــة: "اآلن نواجــــه 
منظومة مبعثرة ألفراد محرَّضين يخرجون لعمليات، بينما في االنتفاضة الثانية كانت هناك مراكز شّر 

أن الجــيش يكــرس كــل الوســائل المطلوبــة  خططــت العمليــات وأمــّدت المنفــذين بوســائل قتاليــة"، مؤكــداً 
لتقلـــــيص الظـــــاهرة، و "نعـــــالا أساســـــًا مصـــــادر التحـــــريض فـــــي وســـــائل اإلعـــــالم وشـــــبكات التواصـــــل 
االجتماعي". وتابع: "ال مكان للحديث عن عملية اجتياح واسع للضفة كلها علـى غـرار عمليـة السـور 

ليـات انتحاريــة... آنـذاك عرفنــا حــين قمنـا بعمـل عســكري ضـد مراكـز شــر قـادت عم 2002الـواقي عـام 
 المخططين والقادة واستهدفناهم. الوضع اليوم ليس مشابهًا، ال يوجد مقر واحد يحرك العمليات".

 28/11/2015 ،الحياة، لندن
 
 غزة إلىنتنياهو يؤيد طرد عائالت منفذي الهجمات بالضفة  .11

الجمعــــة، أن رئــــيس الــــوزراء  ذكــــرت القنــــاة العبريــــة العاشــــرة، مســــاء يــــوم :ترجمــــة "القــــدس" دوت كــــوم
وأوضـحت  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيـد طـرد عـائالت منفـذي الهجمـات التـي تسـتهدف إسـرائيليين.

القناة أن وزير الـدفاع اإلسـرائيلي موشـيه يعلـون يؤيـد ذلـك الطـرح كـرد علـى األفعـال التـي يـتم ارتكابهـا 
وذكـرت القنـاة أن  م دعمـه الحـذر لتلـك الخطـوة.من قبـل أفـراد تلـك العـائالت، مشـيرًة إلـى أن يعلـون قـد

 الحكومة اإلسرائيلية ستدرس أن تكون خطوة طرد هذه العائالت كخطوة الحقة لعملية تدمير منازلها.
 27/11/2015 ،موقع صحيفة القدس، القدس

 
 نية إسرائيلية بإبعاد عائالت منفذي العمليات إلى غزة .12

نـــه قـــدمت توصـــيات خـــالل جلســـة تقيـــيم للوضـــع عقـــدتها قـــال مصـــدر أمنـــي إســـرائيلي، إ: ســـماوكالـــة 
األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية تتضــمن الفحــص القضــائي إلمكانيــة إبعــاد عــائالت منفــذي العمليــات إلــى 

وقــــال المصــــدر األمنــــي نفســــه لموقــــع "واال" اإللكترونــــي، إن والــــدة منفــــذ عمليــــة "غــــوش  قطــــاع غــــزة.
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نفيذ العملية، ولكنها لم تبلغ بذلك أجهزة األمن المختلفة. عتسيون" الخميس الماضي كانت تعلم بنيته ت
على حد قوله. وأضاف، إنه في هذه الحالة يجب دراسة خطوات عقابية قاسية، مثل الطرد إلى قطاع 

 إلى أنه جرى تحويل المسألة إلى المستشارين القضائيين في وزارة األمن لدراستها. غزة، مشيراً 
 28/11/2015 ،الدستور، عّمان

 
 من المناطق "ج" ألف دونم 40من النسحاب ل إسرائيلية خطة: "مكور ريشون" .13

أفــــادت صــــحيفة "مكــــور ريشــــون" اليمينيــــة أن "اإلدارة المدنيــــة" فــــي جــــيش  :أســــعد تلحمــــي –الناصــــرة 
االحتالل المسـؤولة عـن الضـفة، بلغـت مراحـل متقدمـة فـي إعـداد مخطـط لتوسـيع منطقـة نفـوذ السـلطة 

ألـــف دونــم مــن األراضـــي التــي تســـيطر عليهــا حاليـــًا  40بتســـليم نحــو  "إســرائيل"وم الفلســطينية بــأن تقـــ
لمسـؤولية السـلطة، لكنهـا تشـترط التنفيـذ باسـتتباب الهـدوء فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة. وأضـافت 

رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي أنهــا تتوقــع أن تكــون "اإلدارة المدنيــة" باشــرت وضــع المخطــط بتعليمــات مــن 
وأضـافت الصـحيفة أن  يعـالون اللـذين رفـض مكتباهمـا التعقيـب.وزير الـدفاع موشـيه نتنياهو و مين بنيا

مــن األراضــي المعروفــة بالمنطقــة "ج"  %1.6األراضــي المخطــط تســليمها إلــى الســلطة تضــاهي نســبة 
 الخاضعة حاليًا للسيطرة اإلسرائيلية أمنيًا ومدنيًا.

ون من مدينة الخليل حيث تسيطر السلطة بالكامـل، فـي أن االنسحاب األعمق سيك الصحيفة وتابعت
مقابل تقليص المساحة التي تضم المستوطنات في المدينة. أما االنسحاب الجدي الثاني فسـيكون فـي 
طولكرم شرقًا وشمااًل حيث سُتمنح السلطة سـيطرة تامـة، وسـيتم فـي منـاطق أخـرى فـي هـذه المحافظـة 

ســـيطرة مدنيـــة وليســـت عســـكرية. كـــذلك األمـــر فـــي منطقـــة نقـــل مســـاحات أخـــرى للســـلطة، لكـــن فقـــط ل
قلقيليــة. وبحســب المخطــط، ســيتم توســيع منطقــة نفــوذ أريحــا حيــث يــتم التخطــيط لبنــاء أحيــاء ســكنية 

 ضخمة للبدو المنوي تهجيرهم من منطقة غور األردن.
جــون  وزر الخارجيـة أمريكــيونقلـت الصــحيفة عـن مصــدر سياســي رفيـع قولــه إن نتنيـاهو الــذي أطلــع 

كيـــري علـــى المخطـــط، اشـــترط التنفيـــذ بعـــودة الهـــدوء إلـــى األراضـــي الفلســـطينية واالســـتجابة للحاجـــات 
. وأشـــارت إلـــى أن الشـــرط اإلســـرائيلي الثـــاني الـــذي طرحـــه نتنيـــاهو علـــى الواليـــات "إسرائيلـ"األمنيـــة لـــ

عمليـــًا المخطـــط  ، أزال"إســـرائيل"المتحـــدة، وهـــو أن تعتـــرف بـــالتكتالت االســـتيطانية الكبـــرى جـــزءًا مـــن 
 اإلسرائيلي من جدول األعمال.

 28/11/2015 ،الحياة، لندن
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 خالفات حادة بين نتنياهو ويعلون بشأن المرشح لتولي رئاسة "الموساد" .14
ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء يـوم الجمعـة، أن خالفـات حـادة ظهـرت  :ترجمة "القدس" دوت كوم

ي بنيــــامين نتنيــــاهو ووزيــــر الــــدفاع موشــــيه يعلــــون بســــبب هويــــة مــــؤخرا بــــين رئــــيس الــــوزراء اإلســــرائيل
وأوضــحت القنــاة أنــه تقــرر ترشــيح ثالثــة أشــخاص لتــولي رئاســة  المرشــحين لرئاســة جهــاز "الموســاد".
القـــومي يوســـي كـــوهين إال أن نتنيـــاهو بعـــد أن قابـــل هـــؤالء  األمـــنالجهـــاز مـــن بيـــنهم رئـــيس مجلـــس 

تعرف هويتها وهي من خارج من خـدموا فـي جهـاز "الموسـاد"  بشخصية رابعة لم المرشحين التقى سراً 
المختلفة، مشيرًة إلى أنه في حال نفذ نتنياهو مـا يريـد وقـام تعيـين الشـخص الرابـع فـإن  األمنيةذرعه أو 

وأشـــارت القنـــاة إلـــى أن  ذلـــك ســـيحدث حالـــة مـــن الســـخط الكبيـــر داخـــل المؤسســـة األمنيـــة اإلســـرائيلية.
هو ويعلـون يـأتي فـي ظـل خالفـات لـم يمضـي عليهـا أسـبوعين بسـبب بعـض الخالف الجديد بـين نتنيـا

 التعيينات األمنية في وزارة الدفاع.
 27/11/2015 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 جندي إسرائيلي: األمن في الخليل أخطر من غزة .15

ألخيـرة، وصف جندي إسرائيلي األمن في محافظة الخليل بالضفة المحتلة فـي الفتـرة ا :القدس المحتلة
وقال الجندي في تصريحات نقلتهـا مواقـع عبريـة، "األمـن هنـا بالخليـل  باألكثر خطورة من قطاع غزة.

وأضـاف: "فـي غـزة، كـل  أكثر خطورة من غزة، هناك يمكن تعريف الوضع بأنه إمـا أبـيض أو أسـود".
 70م بتفتـــيش مـــن رأينـــاه مســـلح أطلقنـــا عليـــه النـــار، أمـــا فـــي الخليـــل، فـــاألمر أكثـــر صـــعوبة، فقـــد أقـــو 

 يقوم أحدهم بطعني بسكين في العنق". 71 ، وفي الحالة الـفلسطينياً 
 28/11/2015 ،الدستور، عّمان

 
 اجتياح الخليل ليس سوى مسألة وقت :عاموس هارئيل .16

عـاموس هارئيـل عـن أوسـاط  اإلسـرائيلية نقـل المعلـق العسـكري فـي "هـآرتس" :أسعد تلحمي –الناصرة 
بــأن اجتيــاح منطقــة الخليــل لــيس ســوى مســألة وقــت، و"سيحصــل عــاجاًل أو عســكرية رفيعــة، توقعهــا 

آجاًل"، خصوصًا تحت ضغط حزب "البيت اليهودي" وسائر قادة اليمين المتشدد، مشيرًا إلى أنه تمت 
 في الشهرين األخيرين مضاعفة عديد القوات في محيط الخليل.

 28/11/2015 ،الحياة، لندن
 
 



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3766 العدد:        28/11/2015 سبتلا التاريخ: 
  

 ى االنتفاضة الفلسطينية محدودةأال تبقيتوقع  أورن شاحور .17
وديــــع عــــواودة: فيمــــا تواصــــل حكومــــة إســــرائيل الرهــــان علــــى اســــتراتيجية إدارة الصــــراع ال  -الناصــــرة 

ويتوقع الجنـرال  تسويته، تحذر أوساط فيها من تصاعد الهبة الفلسطينية ومن انهيار السلطة الوطنية.
ــــرئيس األســــبق لالســــتخبارات ا ــــاط أورن شــــاحور ال ــــى االنتفاضــــة الفلســــطينية باالحتي لعســــكرية أال تبق

محــدودة فــي غيــاب أفــق لحــل سياســي للصــراع. وفــي حــديث لصــحيفة "الصــنارة" الصــادرة فــي الناصــرة 
أمـس حــذر شـاحور مــن أن فقـدان التســوية يعنـي المزيــد مـن االنغــالق والغـوص فــي  48داخـل أراضــي 

ى سـؤال حـول توصـيات الجهـاز األمنـي علـ ورداً  أنهـا متجهـة نحـو التصـعيد. وحل االنتفاضة، مرجحـاً 
ألنهـــا حكومـــة متطرفـــة.  بتعزيـــز قـــوة الســـلطة الفلســـطينية، يقـــول شـــاحور إن الحكومـــة لـــن تقبلهـــا يومـــاً 
علـى األقـل. وتـابع "سـواء  وخلص للتوافق مع تقـديرات الجهـاز األمنـي بـأن االنتفاضـة ستسـتمر شـهوراً 

 ة قاسية".كانت ميني انتفاضة أو انتفاضة كبيرة فنحن في مرحل
أن تتواصـــل الهجمـــات الفلســـطينية  وهـــذا مـــا أكـــده ضـــابط رفيـــع فـــي قيـــادة المنطقـــة الوســـطى، مرجحـــاً 

 الفردية خالل األشهر القريبة. 
 28/11/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 انتهى عباسالشعور العام لدى المستوى السياسي اإلسرائيلي هو أن عهد  :ناحوم بارنياع .18

كتـــب كبيـــر المعلقـــين فـــي "يـــديعوت أحرونـــوت" نـــاحوم بارنيـــاع عـــن تخـــبط  :أســـعد تلحمـــي –الناصـــرة 
إســـرائيل فـــي مواجهـــة "التقطيـــر" الحاصـــل فـــي عمليـــات الـــدهس والطعـــن. وأضـــاف أن المشـــترك لهـــذه 
العمليــات هــو "اإلحبــاط الــذي يلــف الجميــع: إســرائيل والســلطة الفلســطينية ورئيســها وجميــع الفصــائل". 

يلية تـــرى أن "اإلرهـــاب اليـــومي العفـــوي سيســـتمر وقتـــًا، وأن كـــل عمليـــة تول ـــد وأردف أن اإلدارة اإلســـرائ
عمليـــة إضــــافية... والدينامّيــــة أقــــوى مـــن كــــل اعتبــــار واقعــــي". وزاد أن الشـــعور العــــام لــــدى المســــتوى 
السياسي اإلسرائيلي هو أن عهد "أبو مازن" انتهى، وأنه حتى إن عدل عن اسـتقالته وواصـل الجلـوس 

فإنــه لــن يكــون "أبــو مــازن" نفســه، "صــحيح أنــه إلــى اآلن مــا زال يســيطر علــى الســلطة فــي المقاطعــة، 
 ويمنع تدحرج األحداث نحو اإلرهاب، لكنها سيطرة آخذة في التراجع".

 28/11/2015 ،الحياة، لندن
 
 ظبي علن أنها ستفتتح ممثلية لدى منظمة دولية مقرها أبوتوزارة الخارجية اإلسرائيلية  .19

أعلنـت وزارة الخارجيــة اإلسـرائيلية أمـس أنهـا ســتفتتح قريبـًا ممثليـة لــدى .(: ب.ف.أ) – القـدس المحتلـة
وقـال النـاطق باسـم  منظمة دولية مقرها أبو ظبي التي ال تقيم عالقات ديبلوماسـية مـع الدولـة العبريـة.
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ى الوكالـــة الممثليـــة الديبلوماســـية ســـتفتتح قريبـــًا لـــد إنالـــوزارة ايمانويـــل نحشـــون لوكالـــة "فـــرانس بـــرس" 
 الدولية للطاقة المتجددة.

 28/11/2015 ،الحياة، لندن
 
 العربي "إسرائيل" استثمرت جهودًا كثيرة من أجل التقرب إلى دول الخليج :موقع "واال" .21

اســتثمرت فــي الســنوات األخيــرة جهــودًا  "إســرائيل"أشــار موقــع "واال" اإلخبــاري إلــى أنَّ  :حلمــي موســى
ول الخلــــيا العربــــي، وأن عالقــــات نشــــأت فــــي الغالــــب فــــي المجــــالين كثيــــرة مــــن أجــــل التقــــرب إلــــى د

بــين هـذا وفـتح ممثليــة علنيـة، األمـر الــذي  االسـتخباري واألمنـي، بعيــدًا عـن األنظـار، ولكــن ثّمـة فارقـاً 
واعتبـر الموقـع أنَّ أغلـب الجهـود مـع دولـة اإلمـارات  يشكل خطوة تقارب ديبلوماسـي اسـتثنائية وعلنيـة.

دور ليبرمـــان الـــذي اعتبـــر اإلمـــارات عـــاماًل مركزيـــًا فـــي جـــزيـــر الخارجيـــة الســـابق أفيُبـــذلت فـــي عهـــد و 
المنطقة العربية. وأشار إلى أنَّ خطر "داعش" شكَّل أيضًا قاسمًا مشتركًا ودافعًا للتقارب بين الدولتين. 
ر ولفـت إلــى أن مقالــة نشــرت فــي األســبوع الماضــي فـي موقــع "هــافنغتون بوســت" اإلخبــاري عــن الســفي

اإلماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، تحدثت عن أّنه يقيم عالقات وثيقة مـع السـفير اإلسـرائيلي فـي 
العاصمة األمريكية رون دريمر. وقال الموقع األمريكي "إنهما يتّفقان تقريبًا في كل المواضيع، ما عدا 

 في الشأن الفلسطيني". 
 28/11/2015 ،السفير، بيروت

 
 " العتراض صواريخ متطّورة8ظومة "باراك تختبر من "إسرائيل" .21

ــــة : حســــن مواســــي -القــــدس المحتلــــة  ذكــــرت مواقــــع إخباريــــة إســــرائيلية أمــــس، أن الصــــناعات األمني
" القـــادرة علـــى اعتـــراض صـــواري  8اإلســـرائيلية أجـــرت، أول مـــن أمـــس تجـــارب علـــى منظومـــة "بـــاراك 
 ".متطورة، مثل صواري  "ياخونت" الروسية المتوفرة لدى "حزب هللا

إطـالق صـواري  هـذه المنظومـة  وأفاد موقـع "معـاريف" أن التجـارب اإلسـرائيلية تكّللـت بنجـاح، وأنـه تـمّ 
مــن ســفن ســالح البحريــة اإلســرائيلية فــي عــرض البحــر، بعــدما كــان الجــيش اإلســرائيلي أجــرى تجــارب 

 حر.على قدرة المنظومة على اعتراض الصواري  عند إطالقها من البر، وليس فقط من الب
وبحسب االدعاءات اإلسرائيلية، فإن المنظومـة الجديـدة قـادرة علـى رصـد الصـواري  التـي يـتم إطالقهـا 

سقاطها وهي في الجو قبل أن تصل إلى هدفها، وهو األمـر الـذي يشـمل  "إسرائيل"باتجاه  من بعيد، وا 
 كذلك الطائرات بدون طيار.

 28/11/2015 ،المستقبل، بيروت
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 غوالني" في غالف غزةاالحتالل ينشر لواء " .22
قــرر جــيش الحــرب اإلســرائيلي، أمــس، إعــادة لــواء "غــوالني" إلــى الســياج األمنــي مــع قطــاع  قنــا: ةوكالــ

شــهرًا مــن تــدريب قواتــه علــى تفــادي األخطــاء التــي ارتكبوهــا فــي عــدوانهم األخيــر علــى  18غــزة، بعــد 
"شـــهادات قاســـية لجنـــود  وذكـــر موقـــع جـــيش الحـــرب أن هـــذه التـــدريبات المكثفـــة جـــاءت بعـــد القطـــاع.

االحــتالل ممــن شــاركوا فــي الحــرب األخيــرة علــى غــزة"، زاعمــًا أن اللــواء قــادر فــي الوقــت الحــالي علــى 
خوض الحرب الميدانية بشكل أكبر بعد إجرائهم تـدريبات تحـاكي قطـاع غـزة ومـا مـروا بـه فـي الحـرب 

 الحدود. األخيرة، كما أنهم مستعدون للعمليات التي من الممكن أن تتم خلف
 28/11/2015 ،الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"لوضع سي إن إن فلسطين بدل  يغاضب إسرائيل .23

وّجهت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو انتقـادات حـادة 
 ى خارطة المنطقة.عل "إسرائيل"لشبكة "سي إن إن" اإلخبارية األمريكية ألنها كتبت اسم فلسطين بدل 

، "إسرائيلـ"وقالــت الصــحيفة إنهــا ليســت الحادثــة األولــى التــي تعبــر فيهــا الشــبكة عــن مواقــف معاديــة لــ
مــن الخارطــة، التــي عرضــتها علــى شاشــتها  "إســرائيل"فــي شــطبها اســم  لكنهــا ذهبــت هــذه المــرة بعيــداً 
 في العالم على مستوى الشرق األوسط. إلظهار المناطق األكثر خطراً 

ـــد و  نقلـــت الصـــحيفة عـــن ســـايمون فلوســـكر المحـــرر الرئيســـي لموقـــع متابعـــة اإلعـــالم األمريكـــي المؤي
مـن خارطـة المنطقـة أمـر غيـر مقبـول، ال سـيما  "إسـرائيل""أونست ريبورتنغ" أن حـذف اسـم  "إسرائيلـ"ل

 وتـــابع أن "كـــل مخـــاطر نـــزع شـــرعيتها فـــي أنحـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم. "إســـرائيل"فـــي وقـــت تواجـــه فيـــه 
محاولــة لعـــدم تثبيـــت إســرائيل علـــى أنهـــا جــزء مـــن هـــذه المنطقــة مـــن العـــالم تســهم فـــي جهـــود أعـــدائها 

 الراغبين في محوها من الخارطة كليًا".
ورفض فلوسكر تفسير شبكة "سي إن إن" للحدث بأنه خطـأ غيـر مقصـود، واتهـم الشـبكة بأنهـا "قامـت 

من العاملين في الشبكة اختـار  الواضح أن أحداً بأخطاء في مرات سابقة تجاه إسرائيل"، وقال إنه من 
 لعرضها على الشاشة. "إسرائيل"هذه الخارطة، التي ال تحتوي على اسم 

 28/11/2015 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 
 ردوغان بدأ بالزحف والتراجع أمام روسياأالقناة الثانية العبرية:  .24

اآلن عن التعليق على التـوتر التركـي  الرسمية صمتها، وامتنعت حتى "إسرائيل"واصلت : يحيى دبوق
الروســـــي. إال أن ذلـــــك لـــــم يمنـــــع المعلقـــــين اإلســـــرائيليين مـــــن اإلدالء بموقـــــف تـــــل أبيـــــب وتســـــريب  -
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التقديرات، حول مآالت التوتر بين الجانبين. القناة الثانيـة العبريـة، وصـفت الموقـف التركـي بـالمتراجع 
بدأ يزحف بعـد اإلجـراءات الروسـية العقابيـة، وخاصـة ردوغان أأمام اإلصرار الروسي، مشيرة إلى أن "

 أن العقوبات االقتصادية وتحديدًا في القطاع السياحي تؤذي كثيرًا االقتصاد التركي".
أّن الــرد الروســي شــمل أيضــًا إجــراءات ميدانيــة مرتبطــة بحمايــة وجــودهم العســكري فــي  إلــىوأشــارت 

، وهــي غــالف حمايــة تجــاوزت ســوريا وباتــت أيضــًا ، إال أّن هــذه اإلجــراءات جــاءت واســعة جــداً ةســوري
 تغطي شمال إسرائيل وأربع قواعد جوية تركية.

أن الـروس  إلـىوبشأن سـير العمليـة العسـكرية التـي تقودهـا روسـيا فـي الشـمال السـوري، أشـارت القنـاة 
جـدًا: يستهدفون بشكل ممنها كل خطوط الدعم القادمة من تركيا باتجاه "المتمردين"، والهـدف واضـح 

 إنهاء الدعم التركي للفصائل المسلحة.
 28/11/2015 ،األخبار، بيروت

 
 في مواجهات بقصرة جنوبي نابلس   مواطناً  30إصابة أكثر من  .25

مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وباالختناق خالل  30أصيب أكثر من : وفا - نابلس
وقال ضابط  رة جنوب نابلس، يوم الجمعة.مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في قرية قص

مواطنا أصيبوا، خالل المواجهات، حيث قدمت  30إسعاف بلدية عقربا يوسف ديرية إن أكثر من 
أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف  مواطناً  15أن  وأوضح طواقم اإلسعاف العالج الميداني لهم.

دف جنود االحتالل رئيس مجلس قوري بالمطاط، فيما أصيب البقية بحاالت اختناق. بينما استه
 قصرة عبد العظيم وادي بالغاز السام وغاز الفلفل خالل محاولة اعتقاله.

 28/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 فلسطيني على سياسة األونروا اليوم احتجاج .26

شعبية ومجالس دعت المكاتب الطالبية والقوى الشبابية الفلسطينية في الشمال بالتعاون مع اللجان ال
في  األونروااعتصام جماهيري وطالبي في ساحات مدارس  إلىوهيئات المجتمع المدني،  األهل

مخيم البداوي ونهر البارد اليوم السبت، لتسليط الضوء على معاناة الطالب بسبب قرار دما 
 الصفوف.

د عدم استجابة يوم غضب ضد سياسة األونروا بحق الطالب، بع"وطالبوا في بيان اعتبار السبت 
في التعلم في بيئة صفية  األطفالالمدير العام في لبنان ماتياس شمالي لرسائلهم التي أكدت "حق 

 ."سليمة
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قامت األونروا  2016 -2015مع بداية العام الدراسي الجديد "التحرك ذكر البيان انه  أسبابوعن 
 45وحدة صفية ما يزيد على بإجراءات ظالمة بحق التعليم داخل مدارسنا، إذ وضعت داخل كل 

طالبا. بالمقابل نرى إدارة التربية والتعليم تصرف مبالغ مالية طائلة على براما لتحسن جودة التعليم. 
والسؤال، كيف يمكن لهؤالء الطالب مثال تطبيق التعليم التعاوني في وحدة صفية يزيد طالبها على 

 ."طالبا 50
 28/11/2015المستقبل، بيروت، 

 
 المزعوم مكان المسجد األقصى المبارك  "لالهيك" .27

أنهت منظمة إسرائيلية في القدس المحتلة تطلق على نفسها اسم "نار إسرائيل"، مؤخرا، العمل على 
تطوير تطبيق جديد يعرض الهيكل المزعوم وتاري  عبري موهوم، مكان المسجد األقصى، ويمكن 

ي "نار التوراة" المقام في أقصى ساحة البراق مشاهدته عبر حواسيب رقمية من سقف المبنى التهويد
يعرض مركز الزوار الذي تشغله  "كيوبرس"، أوردتوكما  وُيطل مباشرة على المسجد األقصى.

منظمة "نار إسرائيل" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، هذه الخدمة، بحيث يقوم الزائر بالنظر عبر 
األقصى المبارك، ليرى أن قبة الصخرة قد اختفت وحل  الحاسوب الرقمي نحو ساحة البراق والمسجد

مكانها "الهيكل المزعوم". وعندما يتجول في أنحاء أخرى من القدس القديمة، سيرى ويسمع عن تاري  
 عبري مزيف للقدس وحاراتها بأسماء وتاري  محرف.

وصل الى  وبحسب مصادر عبرية فإن العمل على التطبيق وتطويره ودخوله لالستخدام الدائم،
 خطوات متقدمة جدا، وهو اآلن في طور التجريب النهائي، ويمكن للزوار تجربته.

 28/11/2015الدستور، عمَّان، 
 

 شهيد 104: ارتفاع عدد شهداء االنتفاضة إلى الصحةوزارة  .28
الفلسطينية  االنتفاضةذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد شهداء  )قنا(: -فلسطين المحتلة  

 22شهداء، بينهم  104تشرين األول الماضي إلى  منذ بداية انتفاضة القدس في مطلع أكتوبر/ارتفع 
 سيدات. 4طفاًل وطفلة، و

 28/11/2015الخليج، الشارقة، 
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 تتهم أمن السلطة بإعاقة عملها في الضفة األقصىقناة  .29
طينية في الضفة اتهمت قناة "فضائية األقصى" التابعة لحركة حماس، أجهزة أمن السلطة الفلس

الغربية المحتلة بـ"إعاقة عملها في الضفة"، مشيرة إلى أن النقل المباشر من مدن الضفة تعطل منذ 
( أن قدرتها على التغطية 27/11/2015وأوضحت الفضائية في بيان صحفي الجمعة ) قرابة الشهر.

مبر الجاري، بسبب ما قالت نوف /والنقل المباشر من الضفة الغربية "تعطلت" منذ مطلع تشرين الثاني
عنه "إجراءات غريبة اتخذتها أجهزة أمن الضفة". مؤكدة أنها كانت "تسعى لدعم انتفاضة القدس 

وكشفت فضائية األقصى النقاب عن استجواب األجهزة األمنية الفلسطينية في  إعالميًا ومعنويًا".
هم بمنع العمل تحت "ذرائع وحجا الضفة المحتلة للعاملين في شركة البث المتعاقدة معها وأبلغت

 واهية". وفق البيان. مشيرة إلى أنها ليست الحادثة األولى من نوعها بحق شركات البث والفضائية.
 27/11/2015، فلسطين أون الين

 
 "لدعم وطالعة روحك من حماس فنحن هنا إذا كنت محتاجاً "لموظفي غزة:  "الشاباك" .31

ل اإلسرائيلي أمس أنه قرر إعادة" لواء جوالني" للعمل على أعلن جيش االحتال أشرف الهور: -غزة 
شهرا، أي بعيد انتهاء  18طول الحدود مع قطاع غزة بعد إخضاعه لتدريبات عسكرية دامت طوال 

في الوقت ذاته شرع جهاز  2014األول من آب/ أغسطس  األسبوعالحرب األخيرة على غزة في 
سال رسائل نصية على هواتف موظفي غزة، إليقاعهم في شرك بإر  "الشاباك" األمن العام اإلسرائيلي

 التخابر.
وقالت تقارير إسرائيلية إن لواء جوالني أعيد إلى حدود غزة بعد أن خضع لتدريبات مكثفة جاءت بعد 

 شهادات قاسية لجنود االحتالل ممن شاركوا في الحرب األخيرة على غزة.
"الشاباك" يقوم بخطوات بائسة خالل  أنالمقاومة  مقرب من وذكر موقع مختص بالقضايا األمنية

األيام الماضية عبر إرسال رسائل على جواالت موظفين في حكومة غزة جاء فيها "إذا كنت محتاجا 
 لدعم وطالعة روحك من حماس فأنا هنا بجانبك"، في محاوالت منه إلسقاطهم وتجنيدهم للعمل معه.

بشكل متجدد ومستمر لـ "تجنيد عمالء من الموظفين وتهدف الرسائل التي يرسلها "الشاباك" 
يقاعهم في وحل العمالة والتخابر معه في ظل الوضع االقتصادي الصعب الذي  سقاطهم وا  وا 

 يعيشونه".
 28/11/2015، لندن، القدس العربي
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 تماس نقطة 30 في إصابة 450 من وأكثر شهيدان.. القدس النتفاضة 58 الـ اليوم .31
 برصاص ،(11|27) يوم جمعة أصيبوا، مواطناً  450 من أكثر إن فلسطينية طبية مصادر قالت

 .المحتلتين القدس ومدينة الغربية الضفة أنحاء مختلف في اإلسرائيلي االحتالل قوات واعتداءات
 الفلسطينيين والمواطنين االحتالل قوات بين مواجهة نقطة 30" برس قدس" وكالة مراسلو وأحصى
 300 من أكثر إصابة شهدت والتي قلقيلية، مدينة في عنفاً  أكثرها القدس، نةومدي الغربية بالضفة

 .مختلفة بإصابات فلسطيني
 إلصابة أدت دهس، لعمليتي تنفيذهما عقب فلسطينيين استشهاد القدس النتفاضة 58 الـ اليوم وشهد

 2و الخليل، شمالي أمر، بيت بلدة في منهم 6 متفاوتة، بجراح اإلسرائيلي االحتالل جنود من 8
 .المحتلة القدس مدينة شرقي

 27/11/2015برس،  قدس
 
 تأجيل جلسة تثبيت االعتقال اإلداري لألسير البرغوثي .32

فادي أبو سعدى: وثقت محامية نادي األسير الفلسطيني جاكلين فرارجة حاالت اعتداء  -رام هللا 
منازلهم. وأشار النادي إثر جديدة لقوات جيش االحتالل على األسرى خالل عمليات اعتقالهم من 

زيارة محاميته لألسرى في معتقل ومعسكر "عتصيون" إلى أن األسير أمير نشأت ريان من بلدة بيت 
دقو شمال غرب القدس تعرض للضرب المبرح ورطم رأسه بالجيب العسكري واقتياده إلى مكان غير 

 دون تقديم الطعام والشراب له.فيه لعدة ساعات وهو معصوب العينين ومقيد اليدين و  وحجزهمعروف 
كما تعرض األسير سامر حلمي النتشة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية للضرب المبرح على 

 رأسه وبقية أنحاء جسده باستخدام األيدي وأعقاب البنادق وذلك بعد اقتحام منزله واعتقاله.
امي جواد بولس إنه تقرر تأجيل في غضون ذلك قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المح

عامًا من بلدة كوبر قضاء رام هللا. وأوضح  65جلسة تثبيت االعتقال اإلداري لألسير عمر البرغوثي 
أن عملية التأجيل جاءت بطلب من الدفاع لعدم حضور األسير إلى الجلسة. علمًا بأن األسير 

أحكام واعتقال إداري. وجدير بالذكر  عامًا منها 26البرغوثي قضى ما مجموعه في سجون االحتالل 
أن البرغوثي أفرج عنه قبل ستة شهور من اآلن بعدما قضى عاما كامال في االعتقال اإلداري قبل 

صدار أمر إداري مدته ستة شهور.  أن يعاد اعتقاله وا 
 28/11/2015، لندن، القدس العربي
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 إصابات في جمعة غضب جديدة على حدود غزة .33
ر: اندلعت مواجهات بين شبان غاضبين في أكثر من نقطة تماس مع جنود الهو  أشرف -غزة 

االحتالل المتمركزين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أسفرت عن وقوع إصابات باألعيرة النارية 
وشهدت مناطق حدودية تقع  والمطاطية، وذلك في ظل إحياء الفلسطينيين "جمعة غضب" جديدة.

الشجاعية عدة مواجهات بالحجارة بين شبان غاضبين، وجنود  شرق مخيم البريا، وشرق حي
ووقعت المواجهات حين اقترب عشرات  االحتالل الذين ردوا بإطالق النار الحي صوب المتظاهرين.

الشبان من السياج الحدودي، وشرعوا بإلقاء الحجارة صوب الجنود اإلسرائيليين المتمركزين خلف 
وقالت مصادر طبية إن إصابات في صفوف الشبان وقعت  حدود.أبراج عسكرية مقامة على طول ال

 بعد استهدافهم من قبل جنود االحتالل بإطالق النار الحي والمطاطي.
 28/11/2015، لندن، القدس العربي

 
 سلطات االحتالل تخطر بإغالق محطة راديو محلية في جنين   .34

الجمعة، محطة راديو ناس في جنين، ، مساء يوم اإلسرائيليةسلمت سلطات االحتالل  :وفا –جنين 
وذكر مدير راديو ناس في جنين طارق  ومصادرة معداتها بحجة التحريض. باإلغالق إخطارا

، تحذره بإغالق اإلسرائيليسويطات أنه تسلم عبر الفاكس إنذارا موقعا باسم قيادة جيش االحتالل 
 تحريضية ضد جيش االحتالل.محطة البث ومصادرة المعدات في حال استمر ببث عبارات ومواد 

بحجا  باإلغالقفي جنين  اإلذاعيةبعض المحطات  أخطرتسلطات االحتالل كانت قد  أنيذكر 
 .  أمنية

 27/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الحجز على مسرح "الحكواتي" لوقفجهود  .35

الفلسطيني في القدس أفاد عامر خليل، مدير المسرح الوطني : أبو الحالوة زكي -س المحتلة القد
"الحكواتي" أنه في أعقاب قرار الحجز على المسرح، تم الشروع بحملة من قبل الجهات الرسمية 

ألف شيكل( لوقف قرار الحجز على ممتلكات المسرح من  60وغير الرسمية لتجميع مبلغ أولي )
، بيد أن األمور ستتضح وأشار خليل إلى وجود بوادر مشجعة إال أنها كلها وعود الجهات اإلسرائيلية.
وأكد أنه "في حال عدم تمكنا من تجميع مبلغ من المال سنحاول تأجيل ملف  صباح غد األحد.

المحكمة ليوم آخر وهو يوم الثالثاء، موضحا "أنه على استعداد بشكل شخصي لالقتراض من أحد 
يل في هذه المرحلة وطالب خل البنوك لعدم تمكين السلطات اإلسرائيلية من الحجز على المسرح".
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المواطنين التواجد في المسرح، موضحًا أنه سيشرع بتنظيم عروض مكثفة خالل األيام القادمة 
 ليه.إلتشجيع المواطنين للقدوم 

 28/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 أشهر 7يفرج عن الصحافي أبو وردة بعد اعتقاله ألكثر من  الصهيونياالحتالل  .36
أبو سعدى: أفرجت قوات االحتالل عن الصحافي أمين أبو وردة مدير موقع أصداء فادي  - رام هللا

اإلخباري بعد اعتقال إداري استمر ألكثر من سبعة أشهر. وكانت قد اعتقلت أبو وردة بعد أن فتشت 
ئن في مدينة نابلس في الرابع عشر من شهر نيسان/ إبريل الماضي وحولته لالعتقال بيته الكا

اإلداري، علما بأنه اعتقل سابقا أكثر من مرة ولم توجه له تهمة محددة واعتقل إداريا بذريعة الملف 
وفور خروجه قدم أبو وردة عبر صفحته الخاصة على فيسبوك الشكر لألسرى في  األمني السري.

جدو والنقب لتوفير األجواء للدراسة والبحث والقراءة وأعلن أن ذلك أثمر عن تأليف ثالثة سجني م
 تجد طريقها قريبا للنشر والطباعة." أنكتب وبحثين "نسأل هللا 

 28/11/2015، لندن، القدس العربي
 
 األقصى المسجد في الجمعة صالة يؤدون مصلّ   ألف 20 من أكثر القدس: .37

، ألف 20 الـ عن يزيد ما أدى  المسجد في ،(11|27) الجمعة صالة فلسطين أنحاء جميع من مصلٍّّ
 وقطاع الغربية الضفة من الجمعة صالة ألداء توافدوا والذين المحتلة، القدس بمدينة المبارك األقصى

 تفرض لم" االحتالل شرطة بأن" برس قدس" مراسلة وأفادت .المحتل الفلسطيني والداخل والقدس غزة
 من شّددت ولكنها: "مستدركة األقصى، المسجد في الجمعة صالة ألداء المصلين دخول لىع" قيوداً 

 ".األقصى والمسجد القديمة البلدة محيط في بالمواطنين والتنكيل التفتيش حمالت في إجراءاتها
 27/11/2015برس،  قدس

 
 سلوان بلدة في وتجارية سكنية لمنشآت إدارية هدم أوامر القدس: .38

 الجمعة يوم القدس، مدينة في االحتالل بلدية طواقم برفقة اإلسرائيلي االحتالل قوات اقتحمت
 لمنشآت إدارية هدم أوامر المواطنين من عدداً  وسّلمت المحتلة، المدينة شرقي سلوان بلدة ،(11|27)

 له، بيان في" سلوان -حلوة وادي" معلومات مركز وذكر .ترخيص دون البناء بحجة وسكانية، تجارية
" الحدود حرس" قوات برفقة اقتحمت االحتالل بلدية طواقم أن منه، نسخة على" برس قدس" صلتح

 قياسات وأخذ بتصويرها، وقامت سلوان، في أيوب وبئر البستان حّيي اإلسرائيلية، الخاصة والقوات
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ة لعد تعود منازل 7 لـ إداري هدم أوامر بوضع تقوم أن قبل والطرقات، السكنية الشقق من لعدد
 .عائالت

 منذ القائمة السكنية المنشآت هذه في يعيشون األطفال من معظمهم شخصاً  60 أن المركز وأكد
 عّلقت االحتالل بلدية طواقم أن إلى مشيراً  عليها، بناء مخالفات فرض وتم الماضي، القرن تسعينيات

 .بسلوان أيوب بئر حي في تجاري ومعمل وقود ومحطة سنوات عدة منذ قائم لسور إداري هدم أمر
 27/11/2015برس،  قدس

 
 لتهريب البضائع أسفل الحدود مع غزة "فق فوالذي"ناكتشاف  تعلنمصر  .39

الهور: أعلنت مصر عن اكتشاف "نفق فوالذي" مقام أسفل حدودها مع قطاع غزة،  أشرف-غزة 
دمير هذه يستخدم في عمليات تهريب البضائع، وذلك بعد أن شرعت بحملة أمنية كبيرة منذ أشهر لت
 األنفاق، انتهت باللجوء إلى إغراق الحدود بمياه البحر المالحة، إلحداث انهيارات في التربة.

أن قوات حرس الحدود، اكتشفت ألول  عسكرية،وذكر العديد من التقارير المصرية نقال عن مصادر 
 10عمق  مرة منظومة أنفاق حديدية جديدة تحت األرض، بعد ضبط أول نفق مشيد بالحديد على

أمتار من سطح األرض بمنطقة تقع شمال معبر رفح. ووفق ما ذكرت المصادر المصرية فإن قوات 
حرس الحدود، وأثناء قيامها بض  مياه البحر في المنطقة الحدودية لتدمير األنفاق اكتشفت أن التربة 

تحت األرض ال ال تمتص المياه، وأن تلك المياه ترتد لسطح التربة من جديد، بسبب وجود مانع 
 يسمح بتسربها ألعماق التربة.

وتذكر المصادر أن سالح المهندسين قام على الفور بحفر التربة ليكتشف "نفقا حديديا صلبا" تحت 
 أمتار. 10األرض على عمق قرابة 

وعقب فحص النفق تبين أن جميع جوانبه مصنوعة من الحديد الصلب، وأن سمك جدار النفق قرابة 
 200 حواليلفة تشييد النفق مرتفعة للغاية وان امتداده داخل األراضي المصرية يبلغ سم، وأن تك 40

 كبيرة.متر، وأنه ال يزال تحت اإلنشاء لمده إلى عمق أكبر داخل الجانب المصري ألطوال 
مترا تقريبا داخل األراضي  70وحسب المصادر فإن حفر النفق من الجانب الفلسطيني يبدأ بطول 

وفجرت القوات النفق بكميات كبيرة من المتفجرات. وتقول مصادر استخبارية مصرية الفلسطينية. 
حسب التقارير التي تداولت الخبر، إن لديها معلومات تقول إن هناك منظومة أنفاق حديدية كبيرة 

نفقا، لمواجهة  17نفقا حديديا يجري تشييدها من الجانب الفلسطيني بإجمالي  17يصل عددها إلى 
 المصري الجديد بتدمير األنفاق بين مصر وقطاع غزة باستخدام ض  مياه البحر. المشروع

 28/11/2015القدس العربي، لندن، 
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 للقدس على مائدة كبار علماء األزهر المسلمينزيارة  .41
فرضت قضية زيارة المسلمين للقدس نفسها على مناقشات هيئة كبار العلماء باألزهر،  :القاهرة

العديدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار علماء فلسطين بحث خاصة بعد المطالبات 
المسلمين من كل بقاع األرض على زيارة القدس لدعم صمود المقدسيين وتوفير عامل ضغط سياسي 
رسال رسالة واضحة لكل المتطرفين اليهود بأن القدس إسالمية ولن يتخلى  على "إسرائيل"، وا 

 قصاهم.المسلمون عن زيارتها والتمسك بأ
وقررت هيئة كبار علماء األزهر في اجتماعها األخير برئاسة شي  األزهر أحمد الطيب، وضع هذه 
اإلشكالية على جدول أعمال المؤتمر العالمي عن القدس والذي يجري اإلعداد له حاليا، ليعقد في 

ة ضد ثالث الحرمين شهر فبراير المقبل، وتوفير كل عوامل النجاح له ليكون كاشفا للجرائم اإلسرائيلي
 الشريفين.

"الخليا"، بأن األزهر ال يمكن لـألمين العام لهيئة كبار العلماء وصرح عباس شومان وكيل األزهر وا
أن يغمض الطرف عن تطورات األوضاع في المسجد األقصى المبارك، واالنتهاكات التي يمارسها 

اقشة ما يثار حول زيارة المسجد الكيان الصهيوني بحق الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى من
األقصى ومدى تأثيرها وانعكاساتها على القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، 

 خاصة في ظل المطالب المتكررة لكبار علماء فلسطين بضرورة زيارتهم وحث المسلمين على ذلك.
وفد كنسي لتوديع مطران  ورفض شومان التعليق على زيارة البابا تواضروس للقدس على رأس

القدس، مشيرًا إلى أن الكنيسة المصرية أعلنت أن هذه حالة استثنائية وال تغيير لموقفها الرافض 
 لزيارة القدس إال بعد تحريرها من االحتالل.

يذكر أن األزهر يرفض زيارة القدس ورفض شيوخه السابقون ومعهم الشي  الحالي أحمد الطيب 
الفلسطيني ومفتي القدس والديار الفلسطينية بزيارة القدس، وتوحدت معه  دعوات عدة من الرئيس

الكنيسة المصرية في موقف واحد رفضا للزيارة في ظل االحتالل والصلف "اإلسرائيلي" في التعامل 
 مع مقدسات المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة.

والهدف من طرح  ،س وسيثبت على موقفهدوعلمت "الخليا" أن األزهر لن يستجيب لدعوات زيارة الق
الملف على مؤتمر هيئة كبار العلماء هو الخروج بموقف إسالمي جماعي يؤيده ويسانده العلماء من 

"إسرائيل" لكي تتاجر بهذه الزيارات وتحقق من ورائها لـلمنع الزيارة، لعدم إعطاء فرصة  دول العالم
 مكاسب سياسية.

 28/11/2015الخليج، الشارقة، 
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 : حماية الشعب الفلسطيني ضرورةالمجلس القومي لحقوق اإلنسان المصري .41
قال رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان المصري محمد فايق، ان توفير الحماية للشعب  : القاهرة

الفلسطيني أصبح ضرورة في ظل االنتهاكات التي يتعرض لها يوميا من جانب سلطات االحتالل 
يق، في تصريح صحفي له، الجمعة، لمناسبة االحتفال باليوم العالمي للتضامن ودعا فا اإلسرائيلي.

، المجتمع 1977نوفمبر 29مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
الدولي التخاذ كافة التدابير الالزمة من أجل وقف إسرائيل ممارساتها غير الشرعية في األرض 

نهاء سياسة االستيطان.الفلسطينية الم وقال "إن حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية  حتلة وا 
الدولية هو أساس تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة"، مشددا على ضرورة دعم الشعب 

قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وا 
 28/11/2015يدة، رام هللا، الحياة الجد

 
 تضامنية مع الشعب الفلسطيني في اربد وكفرسوم والزرقاء فعالياتاألردن:  .42

نظمت الحركة اإلسالمية في إربد )جماعة اإلخوان المسلمين وحزب : أحمد التميمي ،بترا –إربد 
قصى ردًا جبهة العمل اإلسالمي( وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونصرة للقدس والمسجد األ

 على االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على المقدسات اإلسالمية في فلسطين.
وردد المشاركون، خالل الوقفة التي أقيمت بعد صالة الجمعة أمس أمام مسجد مخيم إربد هتافات 
تطالب باتخاذ إجراءات حازمة إلنقاذ المقدسات اإلسالمية في فلسطين، وضرورة تضافر الجهود 

نقاذ األقصى من أيدي المعتدين.لوقف ه  ذه االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين وا 
إلى ذلك انطلقت بعد صالة الجمعة من منطقة كفرسوم التابعة لبلدية الكفارات بلواء بني كنانة مسيرة 

افية واألدبية في تضامنية مع الشعب الفلسطيني، دعت إليها الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية والثق
 اللواء جابت مختلف شوارع المنطقة.

وانطلقت بعد صالة ظهر أمس من أمام مسجد عمر بن الخطاب مسيرة تأييدا النتفاضة ونصرة 
دعا المشاركون في المسيرة األهل على االرض الفلسطينية لمواصلة و  القدس واألقصى الشريف.

 .صمودهم وتأكيد وجودهم على أرضهم وتراب وطنهم
 28/11/2015الغد، عمان، 
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 هو عدم تضييع القضية الفلسطينية اليوم : األهمباسيل .43
وزير الخارجية الفلسطيني رياض  جبران باسيلفي الحكومة اللبنانية  وزير الخارجية والمغتربينالتقى 

ضع "قضايا ذات اهتمام مشترك، وتفاصيل الو في العاصمة اللبنانية بيروت وتباحث الطرفان المالكي 
المتصاعدة من أجل  اإلسرائيلية واإلجراءات األخيرةليه األحداث في الفترة إالفلسطيني وما آلت 

القيام به من أجل تغيير  إسرائيلضرب إمكانات الصمود للشعب الفلسطيني في فلسطين، وما تحاول 
 الوضع القائم في المسجد األقصى وفي بقية األمكنة المقدسة المسيحية واإلسالمية."

اليوم هو عدم تضييع القضية الفلسطينية في زواريب تضيع معها الهوية  األهمرأى باسيل أن "و 
الجامعة لبلداننا وشعوبنا والتي توحدنا على مفاهيم وقيم مشتركة. وبداًل من  اإلنسانيةالعربية الثقافية 

رهاب إسرائيلمن  إرهابأن نتوحد اليوم في مواجهة ما دخل إلينا من  ، نرى أن هذا من داعش وا 
أضاف: "ما استنتجناه معًا اليوم هو أن كل هذه المحاوالت و  ".األساس األميضّيع القضية  اإلرهاب
العربية  واألمةالفرقة بين اللبنانيين والفلسطينيين وبين الفلسطينيين والسوريين، وبين فلسطين  إلحداث

ضية حاضرة وفاعلة. وال نزال هذه الق إبقاءكقضية جامعة وقضية منشأ، يجب التصدي لها عبر 
، أن إسرائيلالسياسي مع  األفقنؤمن بحسب التجربة اللبنانية وبحسب ما تمر به المنطقة وانسداد 

الدولة الفلسطينية وتأمين حق العودة  إلنشاءالمقاومة ال تزال الحق المشروع والسبيل الممكن 
 ".األقصىد المسج وباألخصللفلسطينيين والحفاظ على القدس ومقدساتها 

 28/11/2015المستقبل، بيروت، 
 
 الحص: التمثيل اإلسرائيلي في اإلمارات طعنة لفلسطين .44

سيفتتح  اإلسرائيليسليم الحص أن "الخبر الذي نقلته إحدى الصحف عن أن العدو  د.اعتبر الرئيس 
لبيًا خطيرًا في خالل األسابيع المقبلة ممثلية ديبلوماسية في أبو ظبي، إن صّح فإنه يشّكل مفصاًل س

وأضاف أن هذا األمر "يعتبر مرفوضًا أساسًا، ال بل يعتبر تحديًا  منطق التوجهات العربية".
 للمصلحة العربية العليا وطعنًا لقضية العرب األولى أي القضية الفلسطينية".

ذ تمنى أن "يكون هذا الخبر غير صحيح"، دعا "االمارات الى الجهر بموقف واضح من  وا 
ع"، آمال ان "يكون موقفها رافضًا ألي توجه يتجاهل او يفّرط في المصلحة العربية العليا الموضو 

 ويضر بالحق العربي في فلسطين التي تعتبر محور قضايا األمة العربية".
 28/11/2015السفير، بيروت، 
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 .. معرض برعاية بهية الحريري"القدس في عيون صيدا" .45
لتربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، افتتح في خان رعاية وحضور رئيسة لجنة ا: بصيدا

اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار "الذي تنظمه  "القدس في عيون صيدا"في صيدا، معرض  اإلفرنا
بالتعاون مع بلدية صيدا، في اطار فعاليات شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم  "والتنمية

 .اإلسرائيليريف في مواجهة انتهاكات العدو انتفاضته في القدس الش
العردات،  أبوسر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي  أمينوحضر 

ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، منسق تيار المستقبل 
احيها علي الشريف، رئيسة اتحاد المرأة في الجنوب ناصر حمود، رئيس جمعية تجار صيدا وضو 

العردات: في عيون صيدا، القدس هي العاصمة الروحية لكل  أبووقال  الفلسطينية آمنة جبريل.
نرى بعيون القدس  أنأينما وجدوا. واذا اردنا نحن الذين زرنا القدس،  األحرارالعرب والمسلمين ولكل 

فلسطين للبنان ولشعب لبنان  وأهاليالقدس  أهاليها نرى هذه المحبة التي يكن فإننالبنان وصيدا 
 ولصيدا التي بقيت على العهد وما بدلت تبديال.

"القدس في عيون صيدا وقلبها ووجدانها وعاصمة الدولة الفلسطينية مهما  أنوأكدت النائب الحريري 
قامة دولته على  . ونجّدد العزيمة واألمل مع الشعب الفلسطيني بانتظار عدالة قضيتهاالنتظارطال  وا 

ترابه بعد أن دفع من أجلها الغالي والرخيص وتحّمل المرارات والعذابات ولم يتنازل عن حقوقه وفي 
 مقدمها حقه في أرضه وفي عودة الجئيه، هذه الحقوق التي تجاهلها العالم سبعة عقود من الزمان. 

ّننا نستبشر خيرًا بصحوة األمم المتحدة بعد طول انتظار برف ع علم فلسطين في األمم المتحدة كدولة وا 
بفلسطين كدولة مراقب والذي  االعترافبعد التصويت الكبير في الدورة الماضية للجمعية العامة على 

 العديد من دول العالم بالدولة الفلسطينية. اعترافترافق مع 
 28/11/2015المستقبل، بيروت، 

 
 نفخ نار الفتنة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني عدم قدرة الجماعات التكفيريةيؤكد حسن منيمنة  .46

 اإلسكوا -حّلت فلسطين أمس ضيفة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
التي أحيت "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني". وشّكل االحتفال مناسبة للتذكير 

جرام وتنكيل وبناء مستوطنات وا عدام األطفال واستمرار اإلسرائيلي من قتل وا   االحتاللبممارسات 
عادة الالجئين واستقالل فلسطين.  االعتقاالت، وصواًل إلى مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء االحتالل وا 

، توّقف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن اللبنانية وفي كلمته كممثل لرئيس الحكومة
اعات التكفيرية على نف  نار الفتنة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، منيمنة عند عدم قدرة الجم
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مؤكدًا وقوف لبنان دولة وشعبًا مع القضية الفلسطينية عبر التاري ، وكذلك مع نفسه لمعاناته هو 
 أيضًا من االحتالل اإلسرائيلي".

 28/11/2015السفير، بيروت، 
 
 "إسرائيل"فنا من أيرينا للطاقة لن تغير موق وكالةاإلمارات:  .47

قالت مديرة إدارة االتصال بوزارة الخارجية اإلماراتية مريم الفالسي إن أي  :وكاالتال -أبوظبي
كإحدى األعضاء، ال تمثل أي تغيير في  "إسرائيل"اتفاقات بين منظمة آيرينا للطاقة المتجددة و

يرينا منظمة دولية مستقلة تعمل وأكدت الفالسي أن وكالة أ ."إسرائيلـ"موقف اإلمارات أو عالقاتها ب
 وفق القوانين واألنظمة واألعراف التي تحكم عمل هذه المنظمات.

وآيرينا هي منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم. تهدف إلى 
 تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات.

الفالسي تصريحها بالقول "إن مهام البعثات المعتمدة لدى أيرينا تنحصر بالشؤون المتعلقة  واختتمت
تتعداها بأي حال من األحوال إلى أية أنشطة أخرى، وال ترتب  بالتواصل والتعامل مع الوكالة، وال

 على الدولة المضيفة أي تبعات فيما يتصل بعالقاتها الدبلوماسية أو غيرها".
 28/11/2015 الغد، عمان،

 
 األمم المتحدة بحل القضية الفلسطينية تطالبماليزيا  .48

طالبت ماليزيا األمم المتحدة وأمينها العام بتنفيذ واجباتها والتزاماتها للبحث عن  :بترا –كوااللمبور 
عن نائب المندوب الماليزي الدائم  أمسونقلت وكالة االنباء الماليزية  حل وسالم دائم للفلسطينيين.

ى األمم المتحدة رجا شاه، إن ماليزيا تؤكد دعمها الكامل لمنح الحق القانوني للفلسطينيين ألجل لد
 .الحصول على دولة ذات سيادة

 28/11/2015الرأي، عمان، 

 
 يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني تحيي"اإلسكوا"  .49

سيا )االسكوا( اليوم الدولي أحيت لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آ :بيروت
للتضامن مع الشعب الفلسطيني في احتفال نظم، اليوم الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت 

 بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
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المتحدة بان كي مون لمناسبة "اليوم الدولي للتضامن  لألمموتليت خالل االحتفال رسالة االمين العام 
الفلسطيني" التي عبر فيها عن أسفه لموجة العنف التي اجتاحت المنطقة مسببة معاناة  مع الشعب

 شديدة لألسر اإلسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.
 وأدان كي مون في رسالته التي تلتها ممثلته في بيروت سيغريد كاغ الهجمات وجميع أعمال العنف.

لقانونية وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون إلى وأشار إلى "استمرار أنشطة االستيطان غير ا
كما اشار إلى ادراكه  جانب عمليات الهدم العقابي للمنازل والمباني التي يملكها الفلسطينيون".

"للتحديات األمنية التي تواجهها إسرائيل" وذكر السلطات اإلسرائيلية بأن "استعمال القوة إن لم يكن 
وحث األجهزة األمنية اإلسرائيلية على  مشاعر الغضب والسخط".مضبوطا بشكل مناسب يؤجا 

 "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ال سيما في استعمال القوة الفتاكة".
عاما أما اإلسرائيليون  50وقال "أن الفلسطينيين يشعرون بسخط عميق إزاء احتالل دام قرابة 

فق السياسي الكفيل بتحقيق حل الدولتين إلى فيخافون خوفا شديدا على أمنهم. وقد يؤدي انسداد األ
ودعا المجتمع الدولي إلى وجوب أن "يؤدي دورا أكبر لكسر حالة  فقدان السيطرة على الوضع".

الجمود"، مشيرا إلى "تواصل المجموعة الرباعية المعنية بالشرق األوسط جهودها لالبقاء على إمكانية 
 اتية للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية".إقامة دولة فلسطينية وتهيئة الظروف المو 

بدورها، أدانت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية لالسكوا، الدكتورة ريما خلف في 
كلمتها، استمرار اسرائيل في انتهاكاتها للقانون والمواثيق الدولية وفي قتل المدنيين الفلسطينيين 

 البيوت والحقول والممتلكات وبناء المستوطنات على أراضي الغير، وحبس األطفال وتعذيبهم وتدمير
وقالت أن النظام اإلسرائيلي ال يكتفي بخرق القانون بل يشترط على الضحية للتعاون معها أن تصبح 

 شريكته في الجريمة وأن تشرع له ما يمارسه بحقها من قتل وسلب.
بيق القانون الدولي وعدم استثناء النظام واعتبرت أن حل قضية فلسطين واضح وجلي وهو فرض تط

 اإلسرائيلي من المحاسبة في إطاره.
 27/11/2015، موقع صحيفة القدس
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جزا حا 16الرؤوف أرناؤوط: قالت األمم المتحدة إن االحتالل اإلسرائيلي ما زال يقيم  عبد -القدس 
داخل األحياء الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة "يتضرر بسببها سكان ستة أحياء مختلفة 

المتحدة )اوتشا( في تقرير وصل  لألمموقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع  في المدينة".
ع فيها المستوطنات "األيام" "ما زالت القيود الصارمة المفروضة على التنقل داخل المنطقة التي تق
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اإلسرائيلية في مدينة الخليل مستمرة بما في ذلك الحظر الشامل على وصول السكان الذكور البالغة 
من بعض الحواجز، باإلضافة إلى الطلب من سكان المنطقة تسجيل  25و 15أعمارهم ما بين 

 أسمائهم لدى السلطات اإلسرائيلية من أجل السماح لهم بعبور الحواجز".
 28/11/2015يام، رام هللا، األ

 
 أزمة حركة فتح.. أزمة القضية .51

 ياسر الزعاترة
في أكثر من مدينة، هناك نشاط لشبان من حركة فتح فـي االنتفاضـة الراهنـة التـي انـدلعت منـذ مطلـع 
تشــرين أول/ أكتــوبر الماضــي؛ جنبــا إلــى جنــب مــع إخــوانهم مــن فصــائل أخــرى. وفــي مواقــع التواصــل 

 دى أولئك الشبان حيال قضيتهم ومعاناة شعبهم، ومقاومته أيضا.تعثر على حماسة ل
حالــة مــن التنــاقض يعيشـــها هــؤالء الشــبان ال يمنـــع انفجارهــا ســوى القبليــة الحزبيـــة التــي تلملــم شـــتات 

 التنظيمات حين تضيع بوصلتها؛ طبعا بوجود منافس، وربما منافسين في الساحة السياسية.
ء الشــبان مضــطرون للــدفاع عــن رئيســهم ورئــيس حــركتهم ورئــيس نقــول حالــة مــن التنــاقض، ألن هــؤال

المنظمة في آن، بينما يرون بأم أعينهم أنه ضد االنتفاضـة وضـد المقاومـة، ومـع التعـاون األمنـي مـع 
العدو، ومع استمرار المراهنة على خيار يردد قادة آخرون بال كلـل وال ملـل أنـه خيـار عبثـي، وهـم أي 

امــــا أنهكــــذلك، ال ســــيما أنهــــم يــــرون قائــــدا صــــهيوينا يــــرفض حتــــى تجميــــد أولئــــك الشــــبان يــــدركون تم
مقابــل اســتئناف المفاوضــات، بينمــا يــردد "قائــدهم" بأنــه يريــد دولــة كاملــة  67االســتيطان فــي أراضــي 

 ، بما فيها القدس.67السيادة على األراضي لمحتلة عام 
س هـذا التيـه، ألنهـم لـم يأخـذوا موقفـا في ضوء ذلك يغدو أولئك الشبان، شاءوا أم أبوا شركاء في تكـري

من هكذا قيادة، ويصرون على بيعتها، ولـو كفـوا فـي الجامعـات وغيـر الجامعـات عـن االنحيـاز لهكـذا 
 برناما، وقدموا استقاالتهم، لكان للقضية شأن آخر.

أال يشـــعر هـــؤالء باألزمـــة، وهـــو يـــرون مـــن ُيحســـبون علـــى حـــركتهم يفـــاخرون بالتعـــاون األمنـــي، وهـــل 
 تقدون أن البحث عن عيوب الفصائل األخرى يعفيهم من المسؤولية؟!يع

إذا كانت تلك الفصائل بائسـة بـرأيهم، فلـيس مطلوبـا مـنهم االنحيـاز إليهـا، أو االنضـمام لصـفوفها. مـا 
هو مطلوب منهم فقط هو أال يكونوا شهود زور على هذا الذي يجري، ويصرونعلى أنه ينتمي لحركة 

 قع الحال سوى حزب سلطة تحت االحتالل يستفيد منها بعض المنتفعين.تحرر، لم تعد في وا
نتحدث بالطبع عن جحافل من الشبان الذي يشـعرون باألزمـة بالفعـل، وينحـازون نفسـيا، وربمـا عمليـا 
إلى خيارات شعبهم، لكن األسوأ هو أن تجد بعضا من أولئك، وهم ال يزالون شـبانا يـدافعون باسـتماتة 
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هم، بل وينحتون لسلوكها المصطلحات، حتى ناقشني أحدهم منـذ مـدة، قـائال لـي إن عن خيارات قيادت
مــا يفعلــه عبــاس هــو "اإلرهــاب الدبلوماســي"، فقلــت لــه: إذا كنــت تــدافع عــن التعــاون األمنــي وتتبنــى 

 مصطلحا كهذا وأنت في أول العشرينات، فماذا سيكون حالك عندما تبلغ األربعين أو الخمسين؟!
، ألن أزمتها هي أزمة القضية برمتها، والتيه الذي تعيشه هو تيـه القضـية، ولـو كفـت نتحدث عن فتح

عن كونها حزب سلطة تحت االحتالل، لتراجـع الصـراع بينهـا وبـين حمـاس واآلخـرين، إذا لمـاذا نقتتـل 
، ولمـاذا تكـون هنـاك انتخابـات مـن األصـل؟ فلنحـرر األرض أوال. أليسـت هـذه هـي األولويـة  على وهمٍّ

 يعية لشعب يقع تحت االحتالل؟الطب
ن باجتهـاد مخلـص، حـين شـاركت فـي انتخابـات  المصيبة بالطبع أن حماس وقعت فـي الفـ  أيضـا، وا 
هذه السلطة المصممة لخدمة االحتالل، ثم حشرت نفسها فـي قطـاع غـزة بالحسـم العسـكري، وصـارت 

ة، وهـــو مـــا مـــنح أولئـــك أســـيرة منطـــق الســـلطة واســـتحقاقاتها، رغـــم أنهـــا خاضـــت معـــارك رائعـــة ومشـــرف
را بطبيعــة الحــال، فأخطــاء اآلخــرين ال تبــرر  الشــبان مــن فــتح مــادة لتبريــر مســارهم، مــع أنــه لــيس مبــرخ

 أخطاءك، فضال عن خطاياك.
نحن إزاء فرصة تاريخية إلخراج القضية من التيه الراهن، وهذه االنتفاضـة الباسـلة بحاجـة إلـى وقـوف 

مراهنــات وصــفقات تعمــل علــى وقفهــا. فليتوحــد الجميــع فــي جميــع المخلصــين فــي صــفها، ورفــض أيــة 
هذا الميدان، كما توحدوا من قبل في انتفاضة األقصى، ولكن وفق بوصلة واضحة ال تراهن إال على 

 المقاومة. 
 28/11/2015 ،الدستور، عّمان

 
 عوامل تغذية "هبة الترويع" الفلسطينية .52

 سعد عبد الرحمنأد. 
تغذية انتشار وضمان ديمومة "هبة الترويع" )التي تتميز بنشرها الخوف  ما الذي يمكن أن يساعد في

فـــي الوســـط الصـــهيوني الجمـــاهيري أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى( والتـــي يقودهـــا جيـــل فلســـطيني جديـــد 
 يتحرك خارج األطر الفصائلية؟ فما هي هذه العوامل التي تصب في طاحونة "الهبة"؟

كون الدم يستولد دما، خصوصا حين تصر الدولة الصهيونية ( يتفق الجميع على قاعدة 1إسرائيليا، )
علــــى الحــــل األمنــــي العســــكري وال تطــــرح حلــــوال سياســــية، بــــل إصــــرار الطغمــــة اإلســــرائيلية الحاكمــــة، 
المصــابة بســعار يمينــي دمــوي، علــى تصــعيد اإلجــراءات العقابيــة ضــد الفلســطينيين ومنهــا اإلعــدامات 

دارة 2حاول )الميدانية لمن حاول الطعن ولمن لم ي ( تجاهـل الدولـة الصـهيونية لكـل مبـادرات السـالم وا 
ظهرهـا للقـانون الــدولي، فإسـرائيل مقتنعـة أن هــذا القـانون يســري علـى كـل دول العــالم باسـتثنائها، وأنــه 
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( تكثيـف العمـل االسـتعماري/ 3يحق لها القتل والتدمير بذريعة حماية أي مـن جنودهـا أو "مواطنيهـا" )
زيادة هجمات هؤالء على القرى والمدن الفلسطينية فـي الضـفة الغربيـة، وشـواهد الحـرق "االستيطاني" و 

والقتل واإليذاء للبشر وللشجر وللحجر متكاثرة. وقد نفذ معظمها بحماية جيش االحتالل، فيما بعضها 
( تنظـيم الحكومـة، بحراسـة قـوات االحـتالل، اقتحامـات 4اآلخر كان يمر من دون عقاب أو محاسـبة )

المستوطنين" والحاخامات ووزراء إسرائيليين للحرم الشريف، وتمويل ذلك وتشجيعه، فيما منعت عديد "
( إقــرار الحكومــة اإلســرائيلية 5المســلمين مــن الوصــول، مــع محــاوالت تقاســم األقصــى زمانيــا ومكانيــا )

الهويات مـن  رزمة من القوانين العنصرية، ومن أبرزها وأحدثها قانون الحبس ألطفال الحجارة وسحب
 المقدسيين.

( اســتمرار انســداد األفــق السياســي 1أمــا العوامــل التــي تغــذي "الهبــة" أو يمكــن أن تغــذيها فلســطينيا، )
الفلســطيني. فخيــارات الســلطة الفلســطينية محــدودة جــدا إن هــي بقيــت ملتزمــة باالتفاقيــات الموقعــة مــع 

تحـرز تقـدما، كنتيجـة لهـذه االتفاقيـات، وال  يجعلها تراوح مكانها فال هـي -إسرائيل، األمر الذي طبعا 
( تطبيق قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف 2هي استطاعت تنفيذ قرارات الشرعية الدولية )

التنســيق األمنـــي مــع قـــوات االحـــتالل اإلســرائيلي، والمتوقـــع حدوثــه قريبـــا جـــدا، خصوصــا بعـــد اقتنـــاع 
حقـــائق القائمـــة. فإســـرائيل هـــي مـــن يمـــارس مختلـــف أنـــواع القيـــادة الفلســـطينية بعـــدم جـــدواه فـــي ظـــل ال

( إن سـقطت ذرائـع رافضـي العـودة إلـى 3المفارقات أحادية الجانب، متجاهلة شروط التنسـيق األمنـي )
ن اتفقـوا علـى المقاومـة والصـمود والتمسـك بالبرنـاما الـوطني الفلسـطيني  الوحدة الوطنيـة الفلسـطينية وا 

( سيترتب علـى كـل هـذا، بـل يتوجـب، دعـم "السـلطة" "الهبـة" كمـا 4قل( ))برناما الحد األدنى على األ
، لوضــع إســرائيل أمــام واقــع فلســطيني مغــاير، ووضــع العــالم أمــام 2000فعلــت فــي االنتفاضــة الثانيــة 

( لقـد كشـفت "الهبـة" عـن 5مسؤولياته في إنهاء االحتالل والسماح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. )
ت على المجتمع الفلسطيني، علـى رأسـها غيـاب نفـوذ الفصـائل وتراجـع دورهـا فـي متغيرات عميقة طرأ

قيــادة أي حــراك، وعليــه فقــد بــات مــأموال مــن الفصــائل الفلســطينية اإلصــغاء جيــدا للشــباب والمشــاركة 
 بوعي وبذكاء في "الهبة" الفلسطينية والعمل على ضمان ديمومتها.

ســالميا، ) عديــدة تعــيش حروبــا أهليــة وأوضــاعا أمنيــة متــوترة، لكــن ( صــحيح أن دوال عربيــة 1عربيــا وا 
ملفات القضية الفلسطينية الغائبة وعلى رأسها ملفات القدس، واألسرى، والمصـالحة الوطنيـة يجـب أن 
تستعيد أهميتها فـي األجنـدات العربيـة واإلسـالمية. كمـا يجـب اسـترداد حقيقـة كـون القضـية الفلسـطينية 

مركزيـــة، وبالتـــالي، اســـتعادة الـــدور العربـــي فـــي دعـــم نضـــال الشـــعب هـــي قضـــية العـــرب والمســـلمين ال
( وقــف التطبيــع المجــاني مــع 2) 1967الفلســطيني لتحريــر، ولــو علــى جــزء مــن أرضــه المحتلــة عــام 

الدولة الصهيونية. فاللغة الوحيدة والمناسبة مع االحتالل هي وقـوف الـدول العربيـة واإلسـالمية شـعوبًا 
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طيني وعـدم الخضــوع لالبتــزاز الصــهيوني والغربـي لفــتح القنــوات معــه فــي وحكومـات مــع الشــعب الفلســ
ظــل اســتمرار الدولــة الصــهيونية فــي "االســتيطان" وتهويــد القــدس وعــدم احترامهــا لســيادة الــدول العربيــة 

 ( التحرك في المنابر الدولية بما يساعد على رفع معنويات المنتفضين.3وتهديد أمنها القومي. )
قيام المجتمع الدولي )وبخاصة الواليات المتحـدة األميركيـة( بواجبـاتهم واحتـرام قـرارات  ( عدم1دوليا، )

األمم المتحدة وتوصـياتها بشـأن حمايـة الفلسـطينيين تحـت االحـتالل عامـل يزيـد مـن االحتقـان ويـؤجا 
( كمـــا أن عـــدم ممارســـة الضـــغط الكـــافي علـــى حكومـــة اليمـــين المتطـــرف فـــي إســـرائيل 2نـــار "الهبـــة" )

بارها على اإللتزام بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية في تعاملها مع الفلسـطينيين والكـف عـن إلج
 سياساتها التوسعية العنصرية االستعمارية/ "االستيطانية" يوجه الرياح إلى أشرعة سفينة "الهبة".

صـوال إلـى تغييـر حالـة فهل تسهم "الهبة" هذه في إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني والعربي واإلسـالمي و 
الغياب الدولي، والدفع بالتالي إلى تحقيق التسوية المطلوبة راهنا رغم أنهـا بالمقـاييس القانونيـة الدوليـة 

 غير عادلة؟
 28/11/2015 ،المستقبل، بيروت
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 حلمي موسى
المســـتويين السياســـي والعســـكري فـــي إســـرائيل فـــي كـــل مـــا يتعلـــق بســـبل التعامـــل مـــع تتســـع الهـــوة بـــين 

 السلطة الفلسطينية في ظل الهّبة الشعبية القائمة في األراضي المحتلة.
وبعد فشل جولة وزير الخارجية األميركي جون كيري وعجزه عن وقف ما يعتبره تدهورًا نحو الصدام، 

االت انهيار السلطة الفلسطينية، فيما تفكر "منظمة التحرير" في تبحث إسرائيل في سبل مواجهة احتم
 إلغاء اعترافها بإسرائيل.

ومعــروف أن الســلطة الفلســطينية، وفــي ظــل االنشــغال العربــي والــدولي واشــتداد الهجمــة اإلســرائيلية، 
ياســي تبحــث عــن ســبل مواجهــة غيــر عنفيــة مــع الحكومــة اإلســرائيلية. وتقريبــًا، ازداد ميــل التحــدي الس

لــدى القيــادة الفلســطينية، بعــد إفشــال رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو جولــة كيــري األخيــرة، 
والتي اعتبرها كثيرون "الفرصة األخيرة" لصيانة التسوية. ووفق أفكار يـتم تـداولها حاليـًا، فـإن مـن بـين 

ترافهــا بإســرائيل. ورغــم أن هــذه الخطــوات التــي قــد تقــدم عليهــا "منظمــة التحريــر" العمــل علــى إبطــال اع
الخطوة ليست بالهينة علـى قيـادة المنظمـة والسـلطة، ألنهـا تعنـي أيضـًا الصـدام مـع الواليـات المتحـدة، 
إال أن األصوات التي تقول بإلغاء اتفاقيات أوسلو ترى أن هذا جزء أساسي مـن الـرد. ومـع ذلـك، ثمـة 

امرة قــد تقضــي علــى كــل الرصــيد الفلســطيني فــي بــين القيــادات الفلســطينية مــن يــرى أن هــذه خطــوة مقــ
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ظـــل الواقـــع القـــائم. لكـــن هنـــاك مـــن يحـــاجا بـــأن خطـــر الدولـــة الواحـــدة يشـــكل فـــي نظـــر الكثيـــر مـــن 
 اإلسرائيليين خطرًا ال يقل وجودية عن الخطر اإليراني.

 مــن جهتهــا، نشــرت صــحيفة "هــآرتس" أن المجلــس الــوزاري اإلســرائيلي المصــّغر بحــث مــؤخرًا، وبشــكل
مكثّـــف، ســـيناريوهات انهيـــار الســـلطة الفلســـطينية، وكيـــف ينبغـــي إلســـرائيل ان تتعـــاطى مـــع مثـــل هـــذا 
االحتمــال. ونقلــت عــن ثالثــة مصــادر حضــرت المــداوالت التــي اســتمرت علــى مــدى يــومين، قولهــا إن 
ة بعض أعضاء المجلس اّدعوا أن في انهيار السلطة ما يخدم المصلحة اإلسـرائيلية، وبالتـالي ال حاجـ

 بالضرورة للعمل على منع مثل هكذا سيناريو من أن يتحقق.
وأشــارت "هــآرتس" إلــى أن جلســة المجلــس الــوزاري المصــّغر عقــدت بعــد ظهــر يــوم االربعــاء الماضــي، 

 واستمرت حتى ساعات المساء المتأخرة، ثم تواصلت لساعات أخرى مساء يوم الخميس.
ت الصـحيفة عـن مسـؤول كبيـر قولـه إن رئـيس الـوزراء وكان نتنياهو عقد الجلسة إثر فشل زيـارة. ونقلـ

اإلســـرائيلي عقـــد الجلســـة علـــى خلفيـــة معلومـــات وصـــلت إلـــى تـــل أبيـــب حـــول نيـــة الفلســـطينيين اتخـــاذ 
خطوات جديدة ضـد إسـرائيل فـي السـاحة الدوليـة، نتيجـة فشـل مسـاعي كيـري فـي بلـورة رزمـة خطـوات 

 إسرائيلية لتهدئة الوضع.
وصـلت، فـإن الفلسـطينيين يبحثـون فـي امكانيـة العمـل علـى اعتمـاد قـرار فـي وبحسب المعلومات التي 

مجلس االمن في االمم المتحدة أو الجمعية العمومية لالمم المتحدة، حيث ليس للواليات المتحدة حق 
الفيتو، يدعو الى توفير حماية دولية للفلسطينيين "في دولة فلسطين المحتلة". وخطوة أكثر تطرفًا من 

االعتــراف  1993كــر بهــا الفلســطينيون، هــي الغــاء قــرار منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي العــام ذلــك يف
 بدولة إسرائيل ـ وهو القرار الذي شكل أساسًا التفاقات اوسلو.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول آخر اطلع على تفاصـيل الجلسـة ان سـيناريو االنهيـار لـم يتنـاول امكانيـة 
ود عباس السلطة، الخطوة التـي ال يفكـر بهـا أبـدًا بجديـة، بـل امكانيـة ان يحل الرئيس الفلسطيني محم

ان يؤدي الضغط العسكري اإلسرائيلي، الى جانب الشـرعية المتدنيـة لعبـاس واالزمـة االقتصـادية، الـى 
 انهيارها.

وكتبـت الصــحيفة أن "كبــار مســؤولي الجــيش واالســتخبارات اإلســرائيلية قلقــون جــدًا مــن احتمــال انهيــار 
لطة الفلسطينية، وحـذروا أعضـاء المجلـس الـوزاري مـن العواقـب االمنيـة والمدنيـة الناجمـة عـن مثـل الس

هذا الوضع". ومع ذلك، قال مسؤول كبير شارك في الجلسـة إن بعضـًا مـن الـوزراء، ادعـوا أن انهيـار 
ن تعمـل كـي السلطة يخدم بالذات المصلحة اإلسرائيلية أكثر مما يضرها، وعليه فال ينبغي إلسـرائيل ا

تمنــع هــذا الســيناريو مــن التحقــق. وادعــى اولئــك الــوزراء بانــه يحتمــل ان يكــون مــا يفعلــه الفلســطينيون 
 اليوم ضد إسرائيل في الساحة الدولية، وفي الساحة الداخلية يضر أكثر من امكانية تفكك السلطة.
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إسرائيل باحساس من االحباط  وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار التقوا كيري اثناء زيارته الى أنه غادر
العميق من الطرفين. وعلى حد قوله، فان نتنياهو وعباس على حد سواء تمترسا في مواقفهمـا ورفضـا 
ان ينفذا حتى الخطوة االدنى لتحقيق الهدوء. وكان كيري ومستشاروه مذهولين مـن ان نتنيـاهو، الـذي 

برزمة خطوات مسـتعد لتنفيـذها، قـد تراجـع  قبل اسبوعين فقط جاء الى اللقاء معهم في واشنطن مزوداً 
عــن كــل وعــوده. وأشــار موظــف إســرائيلي كبيــر الــى أنــه خلــف تراجــع نتنيــاهو تكمــن ثالثــة اســباب، 
المركزي منها هو العمليات في باريس، التي دفعـت نتنيـاهو الـى التقـدير بانـه لـن يمـارس عليـه ضـغط 

سبب الثاني هو سلسـلة العمليـات فـي االيـام التـي دولي ذو مغزى بتنفيذ خطوات تجاه الفلسطينيين. وال
ســبقت زيــارة كيــري وقتــل فيهــا ثمانيــة مســتوطنين إســرائيليين. امــا الســبب الثالــث، فهــو ضــغط سياســي 
شديد مورس على نتنيـاهو مـن جانـب زعـيم "البيـت اليهـودي" نفتـالي بينـت الـذي اوضـح بـأن حزبـه لـن 

طالمــا اســتمرت العمليــات. وأوضــح بينــت بأنــه حتــى فــي  يوافــق علــى "المبــادرات الطيبــة" للفلســطينيين،
حـــال التهدئـــة، ســـيعارض كـــل خطـــوة تتضـــمن مـــنح أذونـــات بنـــاء للفلســـطينيين فـــي المنطقـــة "ج" فـــي 

 الضفة، حيث السيطرة اإلسرائيلية الكاملة.
مــن جهــة ثانيــة، تتســع الهــوة بــين المســتويين السياســي والعســكري فــي إســرائيل. ويجــد الجــيش، الــذي 

قانونيًا إلمـرة القيـادة السياسـية، نفسـه فـي وضـع حـرج جـراء معرفتـه أن ال حـل عسـكري للهّبـة،  يخضع
فيما القيادة السياسية تطلب منه هكذا حلـول. ومـؤخرًا، اقتـرح الجـيش تقـديم تسـهيالت للفلسـطينيين فـي 

وزيـــادة الضـــفة تمنـــع انخـــراط المزيـــد مـــنهم فـــي الهّبـــة، ولكـــن القيـــادة السياســـية تطالـــب بفـــرض حصـــار 
الضـــغط الميـــداني والقمعـــي. كمـــا طالـــب الجـــيش بمـــنح الســـلطة مزيـــدًا مـــن األســـلحة والمـــدرعات حتـــى 

 تتمكن من البقاء، ولكن اقتراحات كهذه تبدو مرفوضة تمامًا من جهة المستوى السياسي.
ـــين المســـتويين صـــار  ـــي فـــي "معـــاريف" يوســـي ميلمـــان أن الحـــديث عـــن الهـــوة ب ـــق األمن وكتـــب المعل

ـــة  حساســـًا، ـــه. وبحســـب ميلمـــان، فـــإن "فـــي الدول ـــد الجـــيش الـــدخول إلي ـــل ألغـــام ال يري وهـــو أشـــبه بحق
الديموقراطية، تكون القيادة العسكرية تابعة للسياسية، وعليهـا أن تقبـل إمرتهـا بـال تحفـظ. ولكـن القيـادة 

ســية، وفــي األمنيــة هــي أيضــًا قيــادة مهنيــة، يفتــرض بهــا أن ترفــع االقتراحــات والتوصــيات للقيــادة السيا
الجيش اإلسرائيلي ايضًا يعرفون انه في وقت االزمة ـ فإن القيادة السياسـية سـتتنكر لمسـؤوليتها وتلقـي 
بها عليهم". والحظ أن السياسة اإلسرائيلية في األراضي المحتلة وجدت نفسها "عالقًة في ف  هو نتاج 

سهيل وضع الفلسطينيين، وعندما مباشر لمذهب فكري. عندما يكون الوضع هادئًا، ال يسارعون الى ت
رهابـًا، فإنـه واضـح للحكومـة بأنـه محظـور عمـل ذلـك، خشـية أن يفسـر االمـر كــ  يكون الوضـع عنفـًا وا 

 "استسالم لإلرهاب". 
 28/11/2015 ،السفير، بيروت
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 وهجمات باريس "إسرائيل" .54
 غازي العريضي

وخصوصـًا فـي فرنسـا بعـد هجمـات قرأت تعليقات واستمعت إلـى مقـابالت وتحلـيالت كثيـرة فـي أوروبـا 
اإلرهابيــة التــي اســتهدفت بــاريس. كلهــا تحــدثت عــن الســالم فــي الشــرق األوســط ورّكــزت  13/11/2015

علــى "داعــش". دعــت إلــى مواجهــة سياســية فكريــة ثقافيــة واســتراتيجية، بعضــها أكــد أن الحــل ال يكــون 
نـي ال يمكـن أن يـؤدي إلـى حـرب رابحـة. أمنيًا فقـط، وأن كـل التجـارب والضـرب بـالطيران والعمـل األم

 قال بعض السياسيين وهم قلة وعلى رأسهم دومينيك دوفيلبان: "هذه حرب خاسرة".
الموضوع ليس هنا على أهميته. ما لفتني في كـل المتابعـات وربمـا فـاتني شـيء، أننـي لـم أسـمع كلمـة 

م فـي فلسـطين علـى قاعـدة عن فلسطين وعن اإلرهاب اإلسرائيلي وضرورة التصـدي لـه وتحقيـق السـال
إعطـــاء الفلســـطينيين حقـــوقهم باســـتثناء مـــا قالتـــه وزيـــرة خارجيـــة الســـويد. ســـمعنا مـــن نتنيـــاهو وأركـــان 
ذا  عصــابته، ومــن بعــض خصــومه أن المطلــوب التصــدي لـــ"اإلرهاب الفلســطيني" ضــد اإلســرائيليين! وا 

مقصــود أو بســبب عــدم  كــان الــبعض ال يلــوم الغــرب أو أوروبــا تحــت وقــع الصــدمة أو لســبب سياســي
وجود قراءة سياسية شاملة لألحداث وأسبابها وجذورها وخلفياتها، فإنني لـم أسـمع إال القليـل القليـل مـن 
األوســاط العربيــة كالمــًا عــن الموضــوع ذاتــه. هــذا أمــر خطيــر، مرعــب ومقلــق. نحــن نــذبح مــن قبــل 

لـم، والشـعب الفلسـطيني بـائس يـائس اإلسرائيليين، ومن التطرف والعنصرية، واإلرهاب واالستبداد والظ
ال يـــرى أمامـــه إال المقاومـــة ولـــو بـــالحجر والســـكين يصـــبح هـــو اإلرهـــابي وتصـــبح إســـرائيل الضـــحية. 
والمالحظ أن نتنياهو غّير هذه المرة خطابه في توجهه نحو الفرنسـيين ولـم يفعـل مـا كـان يفعلـه سـابقًا 

في المظاهرة الشهيرة فـي بـاريس، ودعوتـه  وخصوصًا عند استهداف صحيفة "شارلي إيبدو" ومشاركته
يهــود فرنســا إلــى العــودة إلــى ديــارهم األولــى. هــذه المــرة قــال: "رســالتي هــي التصــرف وفــق توجيهــات 
السـلطات هنــاك. ونحــن طالبنــا بتشــديد الحراســة حـول المؤسســات اليهوديــة. أعتقـــد أن كــل يهــودي، إذا 

ذا اختار البقاء في فرنسـا، فأنـا متأكـد مـن أنـه اختار ذلك، يعرف أنه يوجد له بيت هنا في إسرائ يل. وا 
ســيفهم بــأن حكومــة فرنســا تتجّنــد لمحاربــة وبــاء اإلرهــاب عامــة والهجمــات ضــد اليهــود خاصــة. أتوقــع 
دعم إسرائيل عندما تحارب اإلرهاب كما تدعم إسرائيل فرنسا وكل الدول األخرى"! وعلى هذا األساس 

ليات اإلرهابية التي ينفذها الفلسـطينيون ضـد إسـرائيل، تمامـًا كمـا يجـب دعا إلى التنديد بقوة بكل "العم
التنديد بالهجمات في باريس". وجّدد "النفي أن المستوطنات أو األراضي المحتلـة هـي سـبب العمليـات 
التي ينفذها الفلسطينيون. المسؤول هو اإلرهاب نفسه"! وطبعًا كأن هذه العمليات ولـدت مـن ال شـيء 

 ها!! ال سبب ل
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هــذه هــي طبيعــة الشــعب الفلســطيني فــي نظــر هــذا اإلرهــابي العنصــري الــذي يتطلــع إلــى اســتغالل كــل 
شيء إلقامة دولته اليهودية الكاملة المواصفات التي حددها! وعلى هذا األساس هو يستهدف المسجد 
ل األقصــى ويــدفع األمــور نحــو حــرب دينيــة، فيســتفيد مــن مجريــات األحــداث فــي أوروبــا ومــن احتمــا

ذهابها نحو مثل هذه الحرب ليبرّر كل سياساته، ويكّرس ما يقوم به. وهذا ما عّبر عنه بوضوح وزير 
داخليتــه موشــي يعلــون: "ســتغير الــدول األوروبيــة التــوازن بــين المحافظــة علــى األمــن والمحافظــة علــى 

 لمصلحة األمن"! حقوق اإلنسان. وليس أمام الدول التي تكافح خيار اإلرهاب، إال خيار نقل التوازن
أمـــا وزيـــرة الخارجيـــة الســـابقة والقياديـــة فـــي "المعســـكر الصـــهيوني" تســـيبي ليفنـــي فقالـــت: "العـــالم بعـــد 
هجمات باريس انقسم إلى قسمين: األول هو الضحية التي تعاني، والثاني هو من أعلن الحـرب علـى 

رهـاب بكـل تنظيماتـه وأفكـاره العالم الحر. ما يجب فعله اآلن هو االختيـار بـين الوقـوف إلـى جانـب اإل
 ونشاطاته أو الوقوف ضد اإلرهاب، وال يوجد موقع وسط بين االثنين".

هــذا مــا يتعلــق بــالغرب. أمــا عــن روســيا التــي تقاتــل بشراســة فــي ســوريا ضــد "داعــش"، وتتحــدث عــن 
رائيلي تحالف دولي لمواجهة اإلرهاب، وبدأت دول كثيرة تتفاعل مع فكرتها، فإن الخبيـر الروسـي اإلسـ

أفيجدور إيسكين تحدث بغبطـة عـن "التطـور التـاريخي" وهـو "تحـالف عسـكري يعـّد سـابقة منـذ تأسـيس 
دولـة إســرائيل" فــي مواجهــة "تخـبط سياســات اإلدارة األميركيــة". وقــال: "ثمـة ارتيــاح متبــادل بــين روســيا 

سرائيل إلى مواقف الطرفين من األزمة السورية"، مشيرًا إلى أن "عدم التدخل اإلسرائيلي مـع محاولـة  وا 
دعم نظام بشار األسد في شكل حذر سّهل لإلسرائيليين القيام بمناورات". ويقابل ذلك "تدخل عسـكري 
روسي ضد اإلرهابيين يعزز حرب إسرائيل على كل المنظمات اإلرهابية في المنطقة"! وأشار إيسكين 

ئيس الشـرعي المنتخـب )األسـد( يجـب أن إلى أن نتنياهو وبوتين اتفقا خالل لقائهما على "أن دعـم الـر 
 يترافق مع عدم السماح بتحقيق حزب هللا "مكاسب معنوية أو ميدانية"!

وترافق هذا الكالم مـع كشـف إسـرائيل معلومـات تفيـد أن ثمـة تباينـًا بـين روسـيا وطهـران حـول مسـتقبل 
ي نختلــف معهــا حــول الوضــع فــي ســوريا. كمــا تحــدث مســؤولون إســرائيليون عــن "الجــارة الشــمالية"، التــ

أمور في سوريا كما قالوا! ومع تمرير موقف لـوزير المصـالحة الوطنيـة فـي سـوريا علـي حيـدر يـرفض 
فيه الجدول الزمني لبيان فيينا، قائاًل: "ليس مسموحًا ألحد أن يضع أجندات زمنية إن كان صـديقًا أو 

لبنية واآلليات"! ثم شّدد األسد على أن عدوًا أو أن يقول ما الذي يجب أن يتغّير أو يغّير في سوريا با
الجدول الزمني يبدأ بعد التخلص من اإلرهاب. مجددًا نحن أمام "المنشـار" اإلسـرائيلي الـذي يأكـل فـي 

 كل االتجاهات!
 28/11/2015 ،االتحاد، أبو ظبي
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