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 6 للرئيس في المؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل جاكارتا: انتخاب فلسطين نائباً   3.
 6 اء الحراك الشعبي بدون بروز أي قيادة تنظيمية معينةببقعن حماس تطالب  نائب  4.

 
  المقاومة:
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  الكيان اإلسرائيلي:
 15 القتصاد أرييه درعينتنياهو يسّرع خطة الغاز بعد استقالة وزير ا  20.
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 21 من اإلسرائيليين يرفضون إخالء المستوطنات في إطار اتفاق سالم %51القناة الثانية:   31.

 21 ون أحداث الضفة انتفاضة ثالثةدّ صحفيون وأكاديميون إسرائيليون يعت  32.
 

  :األرض، الشعب
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 22  ن قبالة اليونانوغرق مركب مهاجرين بينهم فلسطيني  34.
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 24 األقصىالمسجد تجّدد اقتحام   37.
 24 االنتخابات التركية تتصدر عناوين وسائل اإلعالم الفلسطينية  38.
 25 اعتقال الشهيدة الهشلمون بداًل من إعدامهاتحقيق: كان بإمكان جنود االحتالل   39.
 25 خالل تشرين األول/ أكتوبرمعتقال  1550مصاب و 7,200شهيدًا و 72وزارة الصحة:   40.
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 31 باألردن يحّرم قتل جنود االحتالل "السلفية العلمية"شيخ   51.

 32 "حشد" يطالب بوقف التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني  52.

 33 "أسباب أمنية"الساحات الرئيسة في عمان لـتغلق الحكومة األردنية ": لحياة"ا  53.
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  دولي:

 34 كلينتون وأوباما لإلسرائيليين: تقاسموا المستقبل مع جيرانكم… رابينذكرى اغتيال في مهرجان   55.

 35 جدل في إيطاليا بسبب تصريحات لرئيس اتحاد كرة القدم عن المثليين واليهود  56.
 

  : مختارات
 35 تركيا.. فوز كبير لحزب "العدالة والتنمية" في االنتخابات البرلمانية المبكرة  57.

 
  حوارات ومقاالت:

 36 مينر شفنق... المشاركة الكلية في االنتفاضة  58.

 39 صالح اليعامي... فخ إسرائيلي لألردن بشأن الحرم القدسي  59.

 41 مرزوق الحلبي... أن ترتّد فرية نتانياهو عليه!  60.

 43 حلمي موسى... ير القوة حاًل للمشاكلنتنياهو ال يؤمن بغ  61.

 45 جدعو  لنفي... تخسر قيمها في المواجهة مع الفلسطينيين "إسرائيل"  62.
 

 46 :كاريكاتير
*** 

 
 ية طعنواستشهاد فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عمل عملية دهس شرق الخليلبإصابة ثالثة جنود  .1

مساء أمس، بنيهم وا نثالنثة جيود إسرائنلنن ، أصنبأ  الخلنل ، م  2/11/2015األيام، رام هللا، يشرت 
بأ  سنارات ت وأفاد إصابة حرجة في عملنة دهس عيد مفترق بنت عنيو  شرق مدنية الخلنل.

 بالطفنفة.إسعاف وصلت إلى المكا  ليقل الجيود المصابن  إلى المستشفى، ووصفت جروح اآلخرن  
وتمكيت السنارة التي يفذت عملنة الدهس م  الفرار، وقالت مصادر إسرائنلنة: "أطلقت مجموعة م  

 الجيود اليار باتجاه السائق مدعنة إصابته لكيه يجح في الفرار م  المكا ".
ى وشرعت قوات االحتالل بإغالق الشوارع بالحواجز العسكرنة في الميطقة ودفعت بتعزنزات كبنرة إل

 الميطقة، وقامت بإغالق كافة مداخل بلدة سعنر، وشرعت في عملنات بحث.
واقتحم جيود االحتالل ميطقة راس العروض في بلدة سعنر القرنبة م  مفترق بنت عنيو ، وسط 

 إطالق الرصاص ودهموا العدند م  الميازل وبضميها عنادة طبنب بحنثًا ع  شخص مصاب.
 وات االحتالل، واقتحام الجيود مجمع المأمو  الطبي.كما حدنثت مواجهات بن  الشبا  وق
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الشاب احمد ناقن   أ ، اإللكتروييوفي وقت الحق م  مساء أمس، قال موقع "ندنعوت احرويوت" 
عاما( الذي ادعت سلطات االحتالل أمس مسؤولنته ع  الدهس سلم يفسه لدائرة  20الجعبري )

 خلنل.في ال اإلسرائنلنةاالرتباط والتيسنق المديي 
 .وأضاف الموقع إ  قوات االحتالل حولت الشاب الفلسطنيي فورًا للتحقنق لدى جهاز الشاباك

وقبل ، أيه فادي أبو سعدىع  مراسلها م  رام هللا ، 2/11/2015القدس العربي، لندن، وجاء في 
يفسها استشهد شاب فلسطنيي برصاص جيود ( بنت عنيو )عملنة الدهس وفي أطراف القرنة 

تالل بزعم محاولة طع  جيدي وذلك أنثياء مواجهات بن  شباب القرنة وقوات االحتالل. وتتصدر االح
شهندا  73محافظة الخلنل كل المحافظات الفلسطنينة في عدد الشهداء الذي بلغ حتى مساء أمس 

 ميذ مطلع األول م  تشرن  األول/ أكتوبر الماضي
ا اليار على الشاب الذي لم تعرف هونته على وقالت مصادر عسكرنة إسرائنلنة إ  جيودا أطلقو 

الفور، حاول طع  أحد جيوده في بلدة سعنر، شمال الخلنل، ما أدى إلى استشهاده. وأوضحت 
 المصادر أ  الجيود اإلسرائنلنن  احتجزوا جنثة القتنل.

 
 "الخارجية" تدين استهداف االحتالل لألطفال الفلسطينيين من خالل اإلعدام الميداني .2

أدايت وزارة الخارجنة الفلسطنينة ما نقوم به االحتالل م  قمع واستهداف  :فادي أبو سعدى - هللارام 
رهابهم واعتقالهم  مباشر ومقصود لألطفال الفلسطنينن  م  خالل عملنات اإلعدام المندايي، وا 
ق وحرمايهم م  الدراسة وفرض الغرامات المالنة الباهظة على ذونهم، ويشر الحواجز في الطر 

لقاء القيابل الغازنة والصوتنة على  والشوارع المؤدنة إلى مدارسهم ومالحقتهم داخل صفوف الدراسة وا 
مدارسهم وتعطنل الحناة التعلنمنة في أكنثر م  موقع وميطقة، باإلضافة إلى ذلك إقامة معسكرات 

صدار قرارات اعتقال إدارنة بحقهم حنث بلغ عدد األطف ال الشهداء أكنثر اعتقال تعسفنة للقاصرن  وا 
 م  إجمالي المعتقلن  والجرحى والمصابن  هم م  األطفال. %60طفاًل وأكنثر م   15م  

وأكدت الوزارة أ  هذه الجرائم واإلجراءات الوحشنة بحق األطفال تدل على تمرد ميظومة االحتالل 
لقواين  والمبادئ الدولنة العسكرنة والسناسنة واألمينة والقضائنة وغنرها على جمنع العهود والموانثنق وا

الخاصة باألطفال وباإليسا  وعلى مدى االيحطاط الذي وصلته أخالقنات هذا االحتالل وقواته 
وأجهزته المختلفة. كما تؤكد على الحالة التي وصلها المجتمع الدولي م  الالمباالة واالكتفاء 

 لقتلة واالحتالل ومؤسساته.باإلدايات اليظرنة دو  أي خطوة عملنة لحمانة األطفال وتجرنم ا
وطالبت الوزارة ميظمات حقوق اإليسا  الفلسطنينة واإلقلنمنة والدولنة بسرعة التحرك لتونثنق هذه 

الصارخة للقايو  الدولي التي ترتقي لمستوى الجرائم ورفعها إلى المحاكم الوطينة في  االيتهاكات
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حاسبة المجرمن  ومالحقتهم. كما تطالب الدول وكذلك إلى المحكمة الجيائنة الدولنة حتى نتم م
الميظمات األممنة المختصة والمعينة بحقوق الطفل واإليسا  بالقدوم إلى فلسطن  والوقوف على هذه 

 الجرائم والتحقنق فنها لفضح االحتالل ومساءلة ومحاسبة المجرمن .
 2/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 في المؤتمر اإلسالمي لوزراء العملللرئيس  نائباً  فلسطينانتخاب  :جاكارتا .3

للرئنس في المؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل، وعضوا للجية  ايتخبت فلسطن  يائباً  وفا: -جاكارتا 
التوجنهنة للسيتن  القادمتن ، وذلك خالل الدورة النثالنثة للمؤتمر الميعقد في العاصمة اإليدوينسنة 

وزراء العمل في الدول اإلسالمنة لجهة صيدوق وحظنت فلسطن  على الدعم الكامل م   جاكرتا.
الوزارة في مجال  استراتنجنةالتشغنل والحمانة االجتماعنة، وتوفنر الموارد المالنة الالزمة لتطبنق 

 السالمة والصحة المهينة، ومكافحة البطالة، وتطونر ميظومة التدرنب المهيي.
ينابة ع  الوزنر، بتبيي السناسة الوطينة  وطالب وكنل وزارة العمل ياصر قطامي، في كلمة ألقاها

والبريامج الوطيي للسالمة والصحة المهينة الفلسطنيي م  خالل الشبكة اإلسالمنة للسالمة والصحة 
المهينة، مؤكدا أيه ميذ أ  تشكلت حكومة التوافق الوطيي كخطوة أولى باتجاه إيهاء االيقسام 

يمنة وتوحند مؤسسات الدولة، بما نمك  شعبيا م  الفلسطنيي، بدأت بالعمل على تعزنز فرص الت
 االستمرار بالصمود فوق أرضه.

 1/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ببقاء الحراك الشعبي بدون بروز أي قيادة تنظيمية معينةحماس تطالب  عن نائب .4
ة "حماس" سمنرة ال تجد اليائبة في المجلس التشرنعي الفلسطنيي ع  حرك: يادنة سعد الدن  - عما 

الحالنقة "بأ  الحاجة تستدعي لتشكنل القنادة الوطينة الموحدة، طالما تلك الوحدة ظاهرة بجالء في 
 مندا  المقاومة ضد االحتالل".

وقالت، لـ"الغد" م  فلسطن  المحتلة، إ  "الحراك الراه  نجسّد صورة وحدودنة، بغض اليظر ع  
 الصادرة عيها، بوصفه نعّبر ع  وحدة الشعب". القنادات البارزة والبنايات الموحدة

وطالبت "ببقاء الحراك الشعبي بدو  بروز أي قنادة تيظنمنة معنية، وبتيسنق وتوافق ورسائل 
وحدودنة، باعتبار أ  هذا ما نمنز العمل الشعبي العفوي الراه  غنر المرتبط بقرار سناسي فصائلي، 

يه "حتى اآل  لم نظهر في القرار السناسي للسلطة أي والياتج ع  ضغوطات تعرض لها". واعتبرت أ
يما تحدنثت ع  مجموعة أزمات بما أبقى األمور  فعل إلجهاض الحراك الشعبي أو استمراره وا 
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الخطاب السناسي القوي للسلطة على المستوى الدولي والشعبي  إنجادولفتت إلى أهمنة " معّومة". 
ب الحراك، تزاميًا مع تحقنق المزند م  الوحدة والتالحم الداخلي، والذي م  شأيه أ  نرفع م  مطال

بن  الضفة وغزة، وترك سناسة تحنند فصنل آلخر". وبنيت ضرورة "الخطاب اإلعالمي الوحدوي"، 
معتبرة أ  "الحراك أحدث إرباكًا في الداخل اإلسرائنلي، وألحق الهزنمة اليفسنة والمعيونة بجنش 

 قع ميه االيتفاضة".االحتالل في مواجهة جنل لم نتو 
 2/11/2015الغد، عمان، 

 
 أردوغان وداود أوغلو بنجاح االنتخابات البرلمانية بتركيا يهنئمشعل  .5

هيأ خالد مشعل رئنس المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة : عطا هللا عال - األياضول
غلو، بيجاح االيتخابات "حماس"، الرئنس التركي رجب طنب أردوغا ، ورئنس الوزراء أحمد داود أو 

 البرلماينة التركنة المبكرة.
وقالت حماس، في تصرنح صحفي وصل األياضول يسخة ميه، إ  "مشعل هاتف مساء أمس 
األحد، رئنس الجمهورنة التركنة رجب طنب أردوغا ، ورئنس الوزراء أحمد داود أوغلو في اتصالن  

 لكبنر في تركنا.ميفصلن ، وقدم لهما التهيئة بالعرس الدنمقراطي ا
وأعرب مشعل خالل اتصالنه، ع  أمله لتركنا بالمزند م  التقدم واألم  واالستقرار بما نحقق الخنر 

 للشعب التركي ولقضانا األمة وفي مقدمتها قضنة فلسطن .
د وأظهرت يتائج أولنة غنر رسمنة لاليتخابات البرلماينة تحقنق حزب "العدالة والتيمنة" فوًزا كبنًرا، وبع

م  الصيادنق، وصلت يسبة األصوات التي حصل علنها حزب "العدالة والتيمنة"  %99.58فرز 
مقعًدا في البرلما ، مما نتنح له  316، حاصاًل على %49.41الذي نترأسه، أحمد داود أوغلو، إلى 

 نوينو/ حزنرا  الماضي. 7تشكنل حكومة بمفرده، وهو ما لم نتحقق في ايتخابات 
 1/11/2015، ، أنقرةلألنباء لاألناضووكالة 

 
 بفوز "العدالة والتنمية" في االنتخابات هيهنئو  أردوغان يهاتفهنية  .6

هيأ يائب رئنس المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة : األياضول، مصطفى حبوش - غزة
ة المبكرة التي )حماس(، إسماعنل هينة، بفوز حزب "العدالة والتيمنة" في االيتخابات البرلماينة التركن

ووفق بنا  أصدره المكتب اإلعالمي لحركة "حماس"، ووصل "األياضول" يسخة  جرت النوم األحد.
ميه، مساء النوم فإ  "هينة أجرى اتصاال هاتفنا مع أردوغا ، وقدم له التهيئة بفوز حزب العدالة 

 والتيمنة في االيتخابات البرلماينة التركنة".



 
 
 
 

 

 8 ص                                              3740 العدد:        2/11/2015 ثنيناإل  التاريخ: 
  

أ  "صدى فوز العدالة والتيمنة نتردد في فلسطن  والقدس وغزة، التي  وأضاف هينة، وفق البنا ،
 وقف معها الرئنس أردوغا  وتركنا الشقنقة".

 واعتبر فوز "العدالة والتيمنة" ايتصارًا للدنموقراطنة والوحدة واالستقرار واألم  في تركنا.
التزامه وتبينه لقضنة القدس،  م  جايبه، عبر الرئنس التركي ع  شكره لهذا االتصال الهاتفي، مؤكدا

وقال أردوغا  إيه "سنبحث قضنة القدس خالل قمة العشرن  التي  بحسب بنا  حركة "حماس".
 ستعقد ميتصف شهر تشرن  النثايي/ يوفمبر الجاري".

 1/11/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 لفلسطيني وقضيتهلنصرة الشعب ا هاتدعو " و قراطيو أنقرة بـ"العرس الديم تهنأحماس  .7
دعت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" تركنا وقنادتها، إلى يصرة الشعب الفلسطنيي وقضنته : غزة

( هيأت فنه بيتائج االيتخابات 11-1وقالت "حماس" في بناٍ  مساء األحد ) حتى الحرنة والتحرنر.
كي الشقنق الرفاه والتقدم والعزة تحت التركنة: "في هذه المياسبة العزنزة، فإييا إذ يسأل هللا للشعب التر 

رئاسة السند رجب طنب أردوغا  وحزب العدالة والتيمنة، ورئنسه أحمد داود أوغلو، فإييا يسأل هللا 
أ  نوفقهم أل  تظل قضنة القدس قضنتهم األولى، وأ  نعملوا كعادتهم على يصرة الشعب الفلسطنيي 

 رض والمقدسات في فلسطن ".والقضنة الفلسطنينة حتى الحرنة والتحرنر لأل
وتقدمت حماس، في بنايها الذي تلقى "المركز الفلسطنيي لإلعالم" يسخًة ميه، بالتهيئة م  أردوغا  
والشعب التركي الشقنق، واألحزاب المشاركة في االيتخابات، بالتهيئة الخالصة بمياسبة هذا "العرس 

االستقرار والحضارة في الشقنقة تركنا العزنزة، ورأت أ  هذه االيتخابات تعكس "حالة  الدنموقراطي".
 عاصمة الخالفة اإلسالمنة، ورائدة الدفاع ع  القنم األخالقنة والسناسنة".

كما تقدمت "حماس" بالتهيئة إلى حزب العدالة والتيمنة وعلى رأسه رئنس الحزب، أحمد داود أوغلو 
 قناداته وعياصره ومؤندنه"."بمياسبة هذا الفوز العظنم والتقدم الذي أحدنثه الحزب ب

 1/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فوز "العدالة والتنمية" في تركيا انتصار لفلسطين :الرشق .8
قال عزت الرشق، القنادي في حركة المقاومة اإلسالمنة : األياضول، حبوش مصطفى- غزة

مد داوود أوغلو، في االيتخابات )حماس(، مساء نوم األحد، إ  "فوز حزب العدالة والتيمنة بزعامة أح
وأضاف الرشق في تصرنح صحفي  التركنة، نمنثل ايتصار لفلسطن  والقدس والمسجد األقصى".
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وصل "األياضول" يسخة ميه، أ  "فوز حزب العدالة والتيمنة بااليتخابات البرلماينة التركنة التي 
 ولكل القضانا العادلة في العالم". أقنمت النوم األحد، هو هدنة م  الشعب التركي العظنم لفلسطن 

وهيأ عضو المكتب السناسي لـ"حماس" الرئاسة والحكومة والشعب واألحزاب التركنة، بإتمام خنارهم 
وقال: "يبارك لتركنا خنارها الدنمقراطي المشرف، ويبارك  الدنمقراطي الحضاري بكل يزاهة وشفافنة.
 قائمة والموعودة، يبارك لها العدالة والتيمنة".لها العدالة الراسخة، ويبارك لها التيمنة ال

 1/11/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 تحرك دولي إلجهاض االنتفاضة سيفشل أيحماس:  .9
قال القنادي في حركة المقاومة اإلسالمنة حماس إسماعنل رضوا  إ  أي تحرك دولي أو : غزة

وأكد رضوا     محركها األساسي هو الشباب".إقلنمي إلجهاض ايتفاضة القدس سنبوء بالفشل "أل
خالل مهرجا  يظمته جمعنة الفالح الخنرنة يصرًة للقدس أمس األحد في غزة أ  الشعب توحد في 

وأضاف أ   المندا  وتقدم على القنادات ورفض االيقسام يصرة لاليتفاضة القدس وسنيجح في ذلك.
قول ألمتيا وشعبيا ال بد أ  يتوحد خلف هذا درب المقاومة هو الخنار الذي نوحد شعبيا؛ لذا ي

 الخنار.
سيادودعا رضوا  حركة فتح والسلطة الفلسطنينة لدعم   وااليتفاضة للدفاع ع  الشعب الفلسطنيي. وا 

وتابع إ  الشعب الفلسطنيي نحتاج أل  تكو  األجهزة األمينة في الضفة المحتلة مدافعة ع  شعبيا 
اإلسرائنلنة المميهجة التي نتعرض لها األقصى ال أ  تكو  عويًا وع  أبياء أمتيا في ظل الهجمة 

 لالحتالل ضده".
وطالب رضوا  الكل الفلسطنيي بضرورة اإلسراع اليعقاد اإلطار القنادي الموحد لميظمة التحرنر 
لدعم االيتفاضة ولتطبنق المصالحة؛ "أليه نجب أ  يستمر في الوحدة الوطينة بعد توحد المندا  

 خه شبابيا للدفاع ع  األقصى".الذي رس
ووجه رضوا  رسالة لالحتالل أ  الجرائم التي نمارسها بحق شعبيا ل  تجهض روح االيتفاضة؛ أل  

وأضاف أ  معركتيا مستمرة حتى يحرر  الشعب سنجد الوسنلة واألسلوب المياسب للرد على جرائمه.
 أقصايا ويعند أبياء شعبيا المهجرن .

مع الدولي الذي نتحرك لاللتفاف على ايتفاضة القدس علنه أ  نقيع االحتالل وأكد رضوا  أ  المجت
 للرحنل ع  فلسطن  أليه ال فائدة لالتصاالت واللقاءات لاللتفاف على قضنتيا، على حد تعبنره.

 2/11/2015السبيل، عمان، 
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 االحتالل يحكم بالسجن اإلداري على قيادي بحماس .11
لم العسكرنة اإلسرائنلنة قرارًا بتحونل القنادي في حركة المقاومة أصدرت محكمة سا: الضفة المحتلة

عامًا( م  مدنية جين  شمال الضفة الغربنة  46اإلسالمنة "حماس"، عبد الجبار محمد جرار )
 المحتلة، إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر بحجة وجود ملف سري.

 22/10/2015د أعاد اعتقال القنادي "جرار" في وأشار مكتب إعالم األسرى، إلى أ  قوات االحتالل ق
خالل حمالت االعتقال المستمرة التي نيفذها في بلدات الضفة الغربنة المحتلة وقراها، للسنطرة على 
أحداث ايتفاضة القدس، بعد أ  اقتحمت ميزله في حي المراح بجين  وعانثت فنه فسادًا وعبنثت 

 بمحتوناته ويقلته إلى جهة مجهولة.
عامًا في سجو  االحتالل،  11إعالم األسرى إ  القنادي جرار أسنر سابق أمضى ما نزند ع  وقال 

غالبنتها في االعتقال اإلداري، وهو أب ألربعة أبياء، ونعايي م  أمراض في القلب، وآخر مرة أطلق 
 ، وبعدها اعتقل لدى األجهزة األمينة في الضفة الغربنة.2013سراحه فنها كايت في العام 

يوه إلى أ  سلطات االحتالل حولت العشرات م  المواطين  الذن  تم اعتقالهم مؤخرًا إلى االعتقال و 
اإلداري دو  تهمة لمدة تراوحت ما بن  شهرن  إلى ستة أشهر، وهذا دلنل على أ  اعتقالهم سناسي 

 ولنس له أي ارتباط باألوضاع المنداينة.
 1/11/2015، فلسطين أون الين

 
 القدسبحلبي في تنفيذ عملية البلدة القديمة مهند الن أبوديس بتهمة مساعدة اعتقال شاب م .11

وكاالت: كشف جهاز المخابرات العامة اإلسرائنلي "الشاباك" أمس اعتقال الشاب عبد  -القدس 
العزنز مرعي م  بلدة أبو دنس شرق القدس، بتهمة التخطنط وتقدنم المساعدة للشهند مهيد حلبي 

 دة القدنمة في القدس.ميفذ عملنة البل
ووفقا لموقع صحنفة "ندنعوت أحرويوت" فقد اعتقلت الشرطة اإلسرائنلنة بالتعاو  مع جهاز "الشاباك" 
عبد العزنز مرعي مؤخرا، والمتهم بتقدنم المساعدة والتخطنط للعملنة التي يفذت بدانة الشهر الماضي 

البنرة والتي قتل فنها مستوطيا  وأصنب في القدس القدنمة، على ند الشاب مهيد حلبي م  مدنية 
 عدد آخر قبل أ  نستشهد حلبي برصاص حرس الحدود اإلسرائنلي.

وحسب روانة األم  اإلسرائنلي فقد كا  مهيد حلبي على عالقة مع عبد العزنز مرعي الذي بدوره 
ي إلى كا  نساعد الشبا  على الدخول إلى مدنية القدس، حنث سبق ودخل مرعي برفقة مهيد حلب

مدنية القدس بينة الصالة في المسجد األقصى، ولكيهما ميعا م  قبل الجنش االسرائنلي م  
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الوصول إلى المسجد للصالة، فقام مرعي بإقياع مهيد حلبي بتيفنذ عملنة طع  في القدس ضد 
 المستوطين  ايتقاما م  ميعهم دخول األقصى.

العملنة وتجول معه في مدنية القدس، وقام  وأضاف الموقع إ  مرعي رافق مهيد حلبي نوم تيفنذ
شنكال م  أحد المحال التجارنة في القدس، وسلم السكن  إلى مهيد وبقي  50بشراء السكن  بقنمة 

معه حتى وقت قصنر م  تيفنذ العملنة، حنث قام مهيد بطع  مستوط  مع زوجته قبل أ  نتدخل 
تولى على مسدسه وأطلق اليار به، قبل أ  حاخام "جيدي سابق" لمساعدتهما، حنث طعيه حلبي واس

 نطلق عدد م  الجيود اإلسرائنلنن  اليار علنه ما أدى إلى استشهاده.
 2/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 كانت تخطط لعملية جنوب الخليل "الجهاد"اعتقال خلية لـ يعلن عن الجيش اإلسرائيلي .12

ال خلنة للجهاد اإلسالمي كايت تيوي تيفنذ : أعل  الجنش اإلسرائنلي أمس ع  اعتقوكاالت-القدس 
عملنة كبنرة جيوب مدنية الخلنل، وتسبب ايفجار قيبلة ندونة في أحد أفراد الخلنة في تعطنل تيفنذ 

 العملنة، وفقا لما يشره موقع "  ار جي" اإلسرائنلي أمس.
ينن ، وقتل وبحسب ضابط كبنر في الجنش اإلسرائنلي فإ  الخلنة مكوية م  خمسة شبا  فلسطن

أنلول الماضي جيوب الخلنل بالقرب م  بلدة خرسا، حنث  22ضناء تالحمة أحد أفرادها فجر 
ايفجرت بنده القيبلة الندونة التي كا  نيوي استخدامها في العملنة مع باقي أفراد المجموعة ما شوش 

 عملنة التيفنذ، واعتقل الجنش نثالنثة شبا  م  أفراد هذه المجموعة.
والمستوطين  على الطرنق  اإلسرائنلي  أفراد الخلنة نيوو  تيفنذ عملنة كبنرة ضد الجنش وأضاف: كا

القرنبة م  بلدة خرسا، مستخدمن  األسلحة الرشاشة والقيابل الندونة، حنث وضعوا نثالنثة حواجز 
أسلحة على الطرنق لتسهنل تيفنذ العملنة، وكايت الخطة إلقاء عدة قيابل ندونة وم  نثم إطالق اليار ب

إلى الطرنق واكتشفت أحد الحواجز، ما دفع الجنش  اإلسرائنليرشاشة، وقد وصلت دورنة للجنش 
 للشك بوجود حادث أميي وبدأت تتعامل مع األمر بإغالق الطرنق أمام حركة المستوطين .

مترا م  الطرنق، وتبن  أ  قيبلة ندونة كايت مع أفراد  30وأضاف: سمع صوت ايفجار على بعد 
لنة ايفجرت في أحدهم ما تسبب في مقتله، هذا الحادث تسبب في تشونش العملنة ووقع باقي الخ

 األفراد في إرباك شدند ميع تيفنذ العملنة وفقا لما كا  مخططًا لها.
 2/11/2015األيام، رام هللا، 
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 تقر سلسلة فعاليات إلسناد الضفة بغزة الفلسطينية الفصائل .13
( في غزة وأقرت 11|1ت للقوى الوطينة واإلسالمنة صباح نوم األحد )اجتمعت لجية الفعالنا: غزة

 سلسلة م  الفعالنات الجماهنرنة اإلسيادنة لاليتفاضة الفلسطنينة في الضفة الغربنة المحتلة.
وأكد محمود خلف، عضو اللجية المركزنة لـ "الجبهة الدنمقراطنة" وميسق لجية الفعالنات للقوى 

في تصرنح مكتوب تلقته "قدس برس"، على أهمنة التزام  بالفعالنات بن  الضفة الوطينة واإلسالمنة، 
 الفلسطنينة وقطاع غزة وتحدندا أنام التصعند والغضب في وجه االحتالل.

وكشف خلف بأ  "لجية القوى الوطينة واإلسالمنة ولجية الفعالنات هي في حالة ايعقاد دائم لمواكبة 
 لغربنة".األحداث المتصاعدة في الضفة ا

واستعرض الفعالنات التي م  المقرر ا  تتم في قطاع غزة، مهنًبا بجماهنر الشعب الفلسطنيي في 
قطاع غزة للمشاركة الفاعلة والواسعة فنها، "تعبنرًا ع  غضبهم لجرائم االحتالل ودعمًا للهبة 

 الجماهنرنة للتأكند أ  الفلسطنينن  شعب واحد في مواجهة االحتالل".
 2/11/2015 ،قدس برس

 
 وسيع العمل الشعبي المقاومتإلى تدعو القوى الوطنية واإلسالمية رام هللا:  .14

شّددت قوات االحتالل اإلسرائنلي، أمس، م  إجراءاتها العسكرنة في : يادنة سعد الدن  - عما 
جنثامن  ما تزال ره   10األراضي المحتلة، التي شّنعت جنثمايي شهندن  فلسطنينن  م  أصل 

 از، بنيما تشهد الساعات المقبلة تصعندًا منداينًا فلسطنينًا ضّد عدوا  االحتالل.االحتج
دعت القوى الوطينة واإلسالمنة، في محافظة رام هللا والبنرة، إلى "توسنع العمل الشعبي المقاوم، و 

ه واعتبار األنام المقبلة أنام تصعند شامل ضّد االحتالل ومستوطينه". واعتبرت، في بنا  أصدرت
أمس، "نوم غد نوم تصعند مندايي عارم ضد االحتالل ومستوطينه في كافة المياطق، على غرار نوم 
الجمعة المقبل، نوم تصعند شعبي بايطالق مسنرة بعد صالة الجمعة إلنصال رسالة لالحتالل أ  

 دماء الشهداء هي الطرنق يحو الحرنة."
بكل األشكال المتاحة وفق رؤنة موحدة، وتحقنق  وبنيت "أهمنة استدامة الحالة المنداينة وتطونرها

 المصالحة الوطينة عبر وحدة الموقف والهدف والبريامج في مواجهة االحتالل".
 2/11/2015الغد، عمان، 
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 مستمرة حتى إنهاء االحتالل االنتفاضة ":الشعبية" .15
رنر فلسطن  لنلى أكدت عضو المكتب السناسي في الجبهة الشعبنة لتح: يادنة سعد الدن  - عما 

خالد إ  "االيتفاضة الفلسطنينة ستستمر م  أجل هدف إزالة االحتالل، طالما لم نتوقف األخنر ع  
وقالت، لـ"الغد"، إ  "هذه ايتفاضة م  ايتفاضات  سناسته اإلجرامنة العدواينة ضّد الشعب الفلسطنيي".

تل المتغطرس الذي نقتل البشر الشعب الفلسطنيي ألجل حقه الطبنعي والقايويي في مواجهة المح
 والحجر والشجر ونهدم الميازل ونصادر األراضي ألجل االستنطا  ونعتدي على المقدسات الدنينة".

وأوضحت أيه "جرت محاوالت لوقف سناسة التعيت اإلسرائنلي، ولكيها لم تيجح أمام محرقة قطاع 
ولفتت إلى أهمنة  ألراضي المحتلة".غزة نثالث مرات، وقتل المدينن  حرقًا، وتصعند العدوا  في ا

"تحقنق الوحدة الوطينة على المستوى السناسي أسوة بالمندايي"، معتبرة أ  "اإلشكالنة تكم  في 
 موقف القنادة الفلسطنينة التي عّبرت أكنثر م  مّرة بأيها ال ترند التصعند ول  تسمح بااليتفاضة".

نث تيّم ع  عدم اقتياع جنل ما بعد "أوسلو" بيهج وأضافت أ  "ما نمنز االيتفاضة أيها شبابنة، ح
القنادة السناسنة التفاوضّي، بنيما نمضي االحتالل في يمط عدوايه النثابت صوب تدهور األوضاع 
االقتصادنة واالجتماعنة والمعنشنة في األراضي المحتلة". ورأت أ  "المقاومة تعّد المعادلة الطبنعنة 

ميوهة "بالوحدة المنداينة للحراك، باعتبارها أحد أسلحة االيتفاضة  لالحتالل، بما نستهدف زواله"،
 الياجعة"، غنر أ  هذا األمر "نحتاج، أنضًا، إلى قنادة وطينة موحدة، م  الفصائل والقوى الشبابنة".

وتوقفت عيد ضرورة "وضع بريامج موحد لاليتفاضة، بما نسهم في إحداث قاعدة شعبنة واسعة 
 الفلسطنينة". ومسايدة لاليتفاضة

 2/11/2015الغد، عمان، 
 
 غزةبذكرى النية عباس إحياء أبو عمار وفتح تنفي حياء ذكرى ترتيبات مع حماس إل عنيتكلم  المجدالوي .16

قال جمنل المجدالوي عضو مجلس أمياء مؤسسة الشهند ناسر عرفات،  :محمود أبو عواد -غزة
جماهنري حاشد إلحناء ذكرى الرئنس الراحل  أيهم نيتظرو  موافقة حركة حماس على إقامة مهرجا 

وأوضح المجدالوي لـ "القدس" دوت كوم، أيه تم التواصل مع الجهات المسئولة بغزة  ناسر عرفات.
وأ  هياك مياخات إنجابنة قائمة، معربا ع  أمله في التوصل التفاق حول إقامة المهرجا  في ساحة 

 صاحبها الراحل أبو عمار".مفتوحة "تتسع لحشد جماهنري نلنق بالذكرى و 
ولفت إلى أيه تم التوافق مع حماس على بعض الفعالنات المحددة منثل إضاءة صور للشهند الراحل 

قامة معرض صور وعرض فنلم ونثائقي حول حناة أبو عمار.  بمنادن  غزة الرئنسنة وا 
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لرئنس محمود يفت حركة فتح في قطاع غزة، ما أوردته وسائل إعالم عربنة ع  ينة ام  جهتها، 
 عباس إحناء ذكرى استشهاد الرئنس الراحل ناسر عرفات في غزة، الشهر المقبل.

وقالت الحركة في بنا  مقتضب، إ  هذه األيباء عارنة ع  الصحة، وأيه ال نوجد أي تيسنق أو 
اتصاالت لترتنب منثل هذه الزنارة، داعنة وسائل اإلعالم لتوخي الحذر والدقة في يشر األخبار 

 ذها م  مصادرها الرسمنة.وأخ
 1/11/2015القدس، القدس، موقع صحيفة 

 

 القدس نتفاضةال  مسيرة لـ"الشعبية" بغزة دعماً  .17
يظمت الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  في محافظة شمال قطاع غزة، مسنرة جماهنرنة، النوم  :غزة

سيادا للهبة الشعبنة، وتأكندًا على ضرورة مواصلتها والاألحد  تصدي لمحاوالت إجهاضها.، دعما وا 
 وايطلقت م  دوار الشنخ زاند وصوال لميطقة يادي الخدمات، بمشاركة قنادات بارزة م  الجبهة.

ودعا عضو اللجية المركزنة العامة للجبهة حسن  ميصور خالل كلمًة له، إلى مزند م  الصمود 
 والتصدي، ومواصلة فعالنات الهبة وااليخراط فنها.

نر الحمانة السناسنة لما وصفها بـ"االيتفاضة"، عبر "التحلل م  االتفاقنات مع وطالب ميصور بتوف
 االحتالل وفك االرتباط معه وفي مقدمته التيسنق األميي".

يهاء االيقسام، الفتا إلى أيها ل  تتحقق  وشدد على ضرورة المضي قدمًا م  أجل إيجاز المصالحة وا 
الفلسطنينة، واإلعال  ع  تشكنل قنادة مؤقتة لميظمة  إال بعقد اإلطار القنادي لميظمة التحرنر

 التحرنر تكو  مرجعنة سناسنة، إلى حن  إعادة بياء الميظمة بطرنقة دنمقراطنة نشارك فنها الجمنع.
 1/11/2015القدس، القدس، موقع صحيفة 

 
 السلطة يعتقل مواطنين ومضربين عن الطعام أمنحماس:  .18

األجهزة األمينة التابعة للسلطة في الضفة الغربنة  حماس –اإلسالمنة اتهمت حركة المقاومة : رام هللا
م  كوادرها،  2المحتلة مواصلتها حملة االعتقاالت بحق يشطاء الحركة وأيصارها، حنث اعتقلت 

 فنما مددت اعتقال آخرن ، بنيما دخل المعتقلو  الستة في سج  أرنحا إضرابهم المفتوح ع  الماء.
( أ ، إلى أ  أجهزة السلطة قد 11|1نا  صحفي تلقته "قدس برس" نوم األحد )ويوهت "حماس" في ب

فلسطنينا م  طولكرم، على خلفنة مشاركتهم  30اعتقلت خالل شهر تشرن  أول )أكتوبر( الميصرم 
 بفعالنات ايتفاضة القدس، وذلك رغم تعرض المدنية العتداءات مكنثفة م  قوات االحتالل.

 2/11/2015، قدس برس
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 إسرائيلية بالزجاجات الحارقة شرق رام هللا مركبة رشق .19
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائنلي بلدة سلواد، شرق مدنية رام هللا، الواقعة وسط الضفة : رام هللا

(، عقب تعرض مركبة إسرائنلنة لهجوم 10|31الغربنة المحتلة، في ساعة متأخرة لنل السبت )
د شهود عنا  لـ "قدس برس" أ  قوات االحتالل دهمت سلواد وأفا بالزجاجات الحارقة قرب البلدة.

وشرعت بإطالق اليار في الهواء بشكل كنثنف، مشنرن  أ  شبايًا فلسطنينن  يجحوا باستهداف 
صابة مركبة نقودها مستوط  نهودي بـ "المولوتوف".  وا 

لتابع لقوات وبّنيت المصادر أ  الهجوم بالزجاجات الحارقة حدث بالقرب م  البرج العسكري ا
 االحتالل بميطقة "الجسر" بن  قرنة نبرود وبلدة سلواد، دو  الحدنث ع  إصابات.

 2/11/2015، قدس برس
 

 أرييه درعي خطة الغاز بعد استقالة وزير االقتصاد يسّرعنتنياهو  .21
 سنتولى رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو حقنبة االقتصاد لتسرنع مسار: رونترز – ا ف ب

 خطة لتطونر مكام  بحرنة ضخمة للغاز الطبنعي بعد استقالة الوزنر الذي كا  نعطل الخطة.
وكا  وزنر االقتصاد أرننه درعي نعارض تجاوز قواين  مكافحة االحتكار م  أجل سرعة الموافقة 

وقال درعي إيه قدم استقالته.  على اتفاق إطاري لتطونر حقول الغاز قبالة الساحل الفلسطنيي.
نسمح قراره ليتيناهو بتولي وزارة االقتصاد، وا عطاء الموافقة اليهائنة على االتفاق اإلطاري الذي و 

 توصل إلنه في آب الماضي مع "يوبل إيرجي"، ومقرها تكساس، ومجموعة "دنلنك" اإلسرائنلنة.
أخطريي  وأعل  يتيناهو أيه ال نمايع في أخذ قرار م  هذا القبنل. وقال، في بنا ، "الوزنر درعي

بينته االستقالة م  وزارة االقتصاد للسماح بإتمام اإلجراءات. الوزارة ستؤول إلي وسأصدق على 
)االتفاق( اإلطاري". وأضاف "النوم قميا بخطوة كبنرة للدفع قدمًا باتجاه تزوند إسرائنل بالغاز. الغاز 

تفاق سنسمح "بتأمن  استقاللنة نشكل محرك اليمو األول إلسرائنل للسيوات المقبلة"، معتبرًا أ  اال
 إسرائنل في مجال الطاقة. 

 2/11/2015، السفير، بيروت
 
 مع إيران تكنولوجية تخوض حرباً  "إسرائيلهاليفي: " .21

كشفت صحنفة "هآرتس" اليقاب ع  محاضرة لرئنس شعبة االستخبارات العسكرنة : حلمي موسى
سرائنل تعنشا  حربًا تكيولوجنة، وأ  اإلسرائنلنة الجيرال هرتسي هالنفي، اعترف فنها أ  إ نرا  وا 

 الفارق اليوعي بنيهما "نتقلص".
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وجاءت أقوال هالنفي خالل محاضرة مغلقة ألقاها نوم الخمنس الماضي أمام بضع عشرات م  
 المتبرعن  ورجال طاقم كلنة اإلدارة في مصرف "روتشنلد" في تل أبنب.

مواجهة الجارنة مع إنرا . وقال "تسألوييي إ  تطرق هالنفي خالل المحاضرة بشكل خاص ع  ال
 كايت ستقع حرب بنييا وبن  إنرا  في السيوات العشر المقبلة؟ 

وأيا أجنبكم إجابة مفاجئة: يح  يخوض حربًا مع إنرا "، موضحًا "لدنيا حرب تكيولوجنة مع إنرا . 
وأشار هالنفي  أشد جوهرنة". ومهيدسويا نحاربو  المهيدسن  اإلنراينن  النوم. وهذا متواصل، وسنغدو

نرا  "هي معركة على االستخبارات، ووسائل القتال التي  إلى أ  المعركة التكيولوجنة بن  إسرائنل وا 
نملكها كل طرف، وعلى القدرات العسكرنة عمومًا"، مقدمًا تقدنرًا متشائمًا بشأ  الجهة التي تمنل إلنها 

 الكفة في هذه الحرب التكيولوجنة.
نس شعبة االستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة: "لدنيا النوم تفوق، لك  إنرا  تسنر يحو ردم وقال رئ 

)تارنخ النثورة اإلسالمنة في إنرا (، ازداد عدد الجامعات والطالب في إنرا   1979الفجوة. ميذ العام 
وجنة مع إنرا ، عشرو  ضعفًا، فنما ازداد عيديا فقط نثالنثة أضعاف ويصفًا. لدنيا حالنًا معركة تكيول

 وهي معركة فائقة األهمنة".
 2/11/2015، السفير، بيروت

 
 يها على الدفاع عن االحتالل واالستيطان يتثقف دبلوماس اإلسرائيليةالخارجية  .22

فادي أبو سعدى: يشر موقع "والاله" ايه بقرار م  يائبة وزنر الخارجنة تسنبي حوطوبنلي  -رام هللا 
ري غولد تقرر اجراء تغننر في بريامج تنثقنف المتدربن  للعمل الدبلوماسي والمدنر العام للوزارة دو 

  مرشحا لشغل مياصب دبلوماسنة مستقبلنة. 27خالل الدورة التي بدأت بمشاركة 
لزامنة إلى مستوطيات الضفة الغربنة ومحادنثات مع محاضرن  م  معسكر إونشمل البريامج زنارات 

"بروح النهودنة ومحاضرات لتبرنر االستنطا  أمام القايو   النمن  ودروسا حول "إصالح العالم
الهدف م  هذا البريامج هو "توفنر آلنات للدبلوماسنن  تساعدهم  أ الدولي. وجاء م  وزارة الخارجنة 

 على مواجهة المسائل الصعبة التي تواجه إسرائنل على الحلبتن  السناسنة والقايوينة الدولنة".
إلى الدورة عدة معاننر م  بنيها توفنر آلنات لمواجهة التحدنات  أضافتوقالت حوطوبنلي إيها 

 اإلعالمنة إلسرائنل، ومعرفة القايو  الدولي خاصة في موضوع قايوينة المستوطيات وقواين  الحرب.
وتشمل الدورة الجدندة جولة في "مدنية داوود" "البؤرة االستنطاينة في حي سلوا " في القدس الشرقنة 

مع الجيرال عوزي دنا   األرد دافند باري أحد قادة المستوطين  هياك وجولة في غور  سنقودها
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وجولة لإلطالل على يابلس م  جبل "عنبال" مع المستوط  بنيي كتسوفر رئنس لجية المستوطين  
 في الضفة.

 2/11/2015، القدس العربي، لندن
 
 للتضييق على جمعيات ممولة من الخارج إسرائيليقانون  .23

شاكند م  حزب "البنت النهودي" قايو   إنلنتاإلسرائنلنة  عدلقدمت وزنرة ال :بترا–دس المحتلة الق
( للبت به م  جدند، مطالبة بالتضننق على اإلسرائنليالجمعنات والميظمات للكينست )البرلما  

 .  إسرائنلالجمعنات والميظمات التي تمول م  قبل حكومات أجيبنة، وتعمل ضد 
هذه الجمعنات  إلزامة معارنف العبرنة، تشمل العراقنل في القايو  اإلسرائنلي الجدند ووفقا لصحنف

 ألف دوالر. 50بالمئة على كل مبلغ نفوق الــ  37والميظمات بدفع ضرنبة للخزنية اإلسرائنلنة بمقدار 
لنة كما نيص القايو  على وقف التعاو  مع هذه الجمعنات والميظمات م  طرف الوزارات اإلسرائن

الحكومة األجيبنة  إلىوجنش االحتالل اإلسرائنلي، وا  تقوم هذه الجمعنات باإلشارة في كتاب رسمي 
 التي تدعمها وتمولها.

نأتي ذلك كله للحد م  يشاطات الجمعنات والميظمات المعارضة للسناسة الداخلنة اإلسرائنلنة ضد 
يشر تقرنر األمم المتحدة الخاص بالحرب  الفلسطنينن  في األراضي الفلسطنينة المحتلة، وفي أعقاب

 .2014اإلسرائنلنة األخنرة على قطاع غزة عام 
 2/11/2015، الرأي، عّمان

 
 يرفض حظر نشاط الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية "الشاباكالقناة العاشرة: " .24

  منل جهاز ، اليقاب عاإللكتروييكشف موقع القياة اإلسرائنلنة العاشرة  :بترا –القدس المحتلة 
األم  الداخلي اإلسرائنلي "الشاباك" لالمتياع ع  حظر الجياح الشمالي م  الحركة اإلسالمنة في 

 وذلك خشنة م  لجوء الحركة للعمل السري. 1948األراضي الفلسطنينة المحتلة عام 
رة، إ  "الشاباك" أوضح هذا الموقف خالل جلسة المجلس األميي المصغر األخن أمسوقالت القياة 

والتي ُكّرست لهذه المسألة، وأوضح ممنثله أ  هياك مخاوف م  أ  حظر الحركة اإلسالمنة سندفع 
عياصرها للعمل بعنًدا ع  رقابة أجهزة األم  اإلسرائنلي"، وأشار إلى أ  ذلك سنؤدي إلى غناب 

 المعلومات ع  يشاطاتها، بخالف األمر القائم النوم.
 2/11/2015، الرأي، عّمان
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 "سي آي إيه"يحّذر ضباطه من سعي جهات لتشغيلهم لمصلحة الـ اإلسرائيلي الجيش .25
: قالت القياة النثاينة العبرنة )رسمنة(، "أصدرت وحدة أم  المعلومات، األياضول -القدس المحتلة 

في جهاز االستخبارات العسكرنة )تابع للجنش(، رسالة للجيود والضباط، تحذرهم م  سعي بعض 
لمصلحة وكالة "سي آي إنه"". وأضافت القياة "أ  على الجيود والضباط، الذن  الجهات لتجيندهم 

 نشعرو  برنبة بخصوص الموضوع، إبالغ قنادتهم بها".
، حول التواصل مع جيود 2012وأشارت إلى ما يشرته صحنفة "ندنعوت أحرويوت" اإلسرائنلنة عام 

 ضانا سرنة، والطلب ميهم العمل معها.في الجنش اإلسرائنلي، م  قبل الوكالة األمرنكنة، حول ق
 2/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 : الرصاص الحي مقابل األلعاب الناريةحتاللالا لجنودتعليمات جديدة  .26

قال موقع "واال" إ  التعلنمات الجدندة لعياصر الشرطة، تقضي بالسماح ألفراد الشرطة : رازي يابلسي
في حال إطالق ألعاب يارنة، أو الحجارة. وعلى الرغم م  بإطالق الرصاص الحي على المتظاهرن  

أ  قّوات االحتالل تطلق اليار على كل م  نقوم بإلقاء الحجارة في القدس والضفة الغربنة، إاّل أ  
التعلنمات الجدندة جاءت لتعطي الضوء األخضر ألفراد شرطة حرس الحدود إلطالق اليار على كل 

وأضاف الموقع، أيه وحتى  متر، أي إعدامه مندايًنا. 20ع  بعد م  نتصّدى لها بألعاب يارنة 
إصدار التعلنمات الجدندة هذه، كايت التعلنمات الموّجهة للشرطة هي استخدام الواقي ضد األلعاب 
اليارنة، إاّل أ  التعلنمات الجدندة تسمح ألفراد الشرطة بالرد على األلعاب اليارنة بالرصاص الحي. 

 "التعامل مع الزجاجات الحارقة بحسب التعلنمات الجدندة هو بالمنثل". وتابع الموقع أ 
 1/11/2015، 48عرب 

 
 أكتوبرتشرين األول/ آخرين خالل  257إسرائيليًا وجرح  11قتل : ممركز القدس لدراسات .27

أظهرت دراسة إحصائنة أعدها "مركز القدس لدراسات الشأ  "اإلسرائنلي"  رائد الفي: -غزة 
عملنة طع  ضد جيود ومستوطين  "إسرائنلنن " يفذها شبا   37ويشرها أمس، أ   والفلسطنيي"

 تشرن  األول الماضي. فلسطنينو  خالل شهر أكتوبر/
عملنات بحسب اليتائج،  4حادث إطالق يار كا  أهمها  34وأبرزت الدراسة أ  الشهر الماضي شهد 

عملنة، إضافة إلى  23حتالل إحباط ، وزعمت سلطات اال37عملنة طع ، يفذ ميها  60إضافة إلى 
 257"إسرائنلنًا"، إضافة إلى إصابة  11عملنات دهس. وأسفرت هذه العملنات مجتمعة ع  مقتل  3

آخرن ، فنما قتل "إسرائنلنا " انثيا  بينرا  الشرطة "اإلسرائنلنة"، إضافة إلى مهاجر م  ارتنرنا، 



 
 
 
 

 

 19 ص                                              3740 العدد:        2/11/2015 ثنيناإل  التاريخ: 
  

اجات الحارقة. وأوضح المركز أ  العملنات ونضاف للعدد اإلجمالي إصابات جراء الحجارة والزج
األقوى كايت في مدنية القدس المحتلة، م  حنث الخسائر "اإلسرائنلنة"، فنما تقدمت مدنية الخلنل 

 جيوب الضفة الغربنة م  حنث عدد عملنات الطع .
 2/11/2015، الخليج، الشارقة

 
 يقتحم "األقصى" ويعتقلتمنح جائزة مالية لكل مستوطن  منظمة "عائدون لجبل الهيكل" .28

أعليت ميظمة "عائدو  لجبل الهنكل" االستنطاينة مؤخًرا، ع  حملة ليشطائها تميح فنها : رامي حندر
جائزة مالنة لكل مستوط  نحاول اقتحام المسجد األقصى وتعتقله الشرطة، في محاولة لتشجنع 

مينة في القدس خالل الشهر قطعا  المستوطين  على اقتحام المسجد األقصى في ظل التوترات األ
 األخنر.

وأعليت الميظمة االستنطاينة ع  الحملة في ظل ايخفاض عدد المستوطين  الذن  نأتو  القتحام 
األقصى نومًنا، بهدف تشجنعهم على عدم ترك المكا  المقدس، متحدنة بذلك الشرطة وأوامرها، 

فلسطنينن  واألردينن  لم نعل  عيها، وذلك تحت ادعاء أ  هياك اتفاقنات بن  الحكومة اإلسرائنلنة وال
 بسبب ما وصفوه بـ"التضننقات التي تمارسها الشرطة بحق دخول المستوطين  إلى جبل الهنكل".

 2/11/2015، 48عرب 
 
 واليهود 48اتساع الفجوة في معدل أعمار فلسطينيي اإلحصاء اإلسرائيلي:  .29

ي جدند، أ  الفجوة في معّدل أعمار فلسطنيني أكد تقرنر إسرائنلي رسم :برهوم جرانسي - الياصرة
أعوام. ونعكس هذا الواقع سناسة  4والنهود آخذة باالتساع بشكل دائم، وبفجوة باتت تقارب  48

، وتيعكس على مستوى الحناة م  جمنع جوايبها، 48التمننز العيصري التي نواجهها فلسطنينو 
 نة. االقتصادنة االجتماعنة، وبالتالي الصحنة والبنئ

المركزنة اإلسرائنلنة، إ  إسرائنل تحتل المرتبة السابعة بن  الدول  اإلحصاءفقد قال تقرنر جدند لدائرة 
 80للرجال  2014، وبلغ معدل األعمار في العام OECDالمتطورة األعضاء في ميظمة التعاو  

معدل األعمار . أما 2013عاما ونثالنثة أشهر، وهو المعدل ذاته الذي كا  في العام الذي سبق 
. وقد ارتفع معدل األعمار في 2013عاما وشهر واحد، بزنادة شهرن  ع  العام  84لليساء فكا  

، للرجال بعامن  ويصف العام، ولليساء 2014العام  إلى 2004السيوات العشر السابقة، م  العام 
أشهر،  8أعوام و 8و األخنرة ارتفع معدل أعمار الرجال بيح 35بعامن  وشهر واحد. وفي السيوات الـ
 أعوام. 9بنيما ارتفع معدل أعمار اليساء بيحو 
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والنهود، إذ أ  معدل أعمار اليساء  48ولك ، كما ذكر، تبقى هياك فجوة في األعمار بن  فلسطنيني 
العربنات نقل بنثالنثة أعوام وشهر واحد، ع  معدل اليساء النهودنات، بنيما معدل أعمار الرجال 

أ  الفجوة  إلىأعوام ونثماينة أشهر ع  المعدل الرجال النهود. ونلفت التقرنر  3 العرب نقل بحوالي
أشهر، ولكيها  وأربعةبن  العرب والنهود في اليصف النثايي م  سيوات النثماين ، لم تتعد عاما واحدا 

 اتسعت مع السين  األخنرة. 
 48ة التي واجهها فلسطنينو وتؤكد التقارنر التي تصدر تباعا، أ  سناسة التمننز العيصري الرسمن

تيعكس مباشرة على مستوى معنشتهم االقتصادي االجتماعي، وعلى ضعف الخدمات الصحنة 
والرفاهنة، كما أ  ظروف المعنشة في البلدات المحاصرة، ذات أعلى يسب االكتظاظ، تيعكس هي 

ل األعمار بن  التي تساهم في تقلنص معدّ  األسبابعلى جودة البنئة فنها، وهذه م  بن   أنضا
العرب. وعلى مستوى المد ، فقد كا  أعلى معدل لألعمار بن  المد  اإلسرائنلنة، يجده في مدنية 

عاما، تلنها بأقل بعام واحد مدنية  84.3، إذ بلغ المعدل أبنبرمات غا  المحاذنة لمدنية تل 
الميطقة، حنث بلغ  الكبرى، نثم رنشو  لتسنو ، في ذات أبنبجيوب ميطقة تل  أنضارحوفوت، وهي 

 عاما. 83المعدل 
شخص  5.2شخص، بمعدل  42401توفي في إسرائنل  2014ونقول التقرنر، إيه في العام الماضي 

 لكل ألف شخص.
 1/11/2015، الغد، عّمان

 
 تسجن النائب السابق سعيد نفاع لتنظيمه زيارات تواصل درزية لسورية "إسرائيل" .31

عربي السابق في الكينست اإلسرائنلنة )البرلما ( المحامي سعند يفاع أكد اليائب ال: الحناة –الياصرة 
أ  َسجيه ل  نردعه ع  مواصلة مشروع التواصل مع العالم العربي، فـ"التواصل قنمة جلنلة أهلنًا 
ووطينًا وقومنًا وحق إيسايي". وجاءت أقواله عيد باب سج  "غلبوع" األميي قبل دخوله لقضاء 

شهرًا على خلفنة تيظنمه قبل تسع سيوات زنارات لمشانخ م  الطائفة  18ة محكومنة بالسج  لمد
ودايت المحكمة  الدرزنة في إسرائنل إلى سورنة، ولقائه شخصنات اعتبرتها إسرائنل "عمناًل أجيبنًا".

 يفاع بزنارة "دولة عدو )سورنة( ولقاء عمنل أجيبي )القنادي في الجبهة الشعبنة ياجي األمن (".
استقبال يفاع لدى وصوله إلى السج  عدد م  قادة الجماهنر العربنة ومشانخ الطائفة  وكا  في

 الدرزنة في الداخل، لنعليوا تضاميهم مع يفاع وتيدندهم باإلداية، معتبرن  محاكمته سناسنة.
 2/11/2015، الحياة، لندن
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 اتفاق سالم من اإلسرائيليين يرفضون إخالء المستوطنات في إطار %51القناة الثانية:  .31
م  اإلسرائنلنن  موافقتهم على إخالء المستوطيات  %45أبدى إبراهنم: كامل  -القدس المحتلة 

المقامة على أراضي الضفة الغربنة والقدس الشرقنة، في إطار اتفاق بعند األمد مع الفلسطنينن ، 
 امس. وذلك وفقا الستطالع رأي أجرته القياة اإلسرائنلنة النثاينة، ويشرت يتائجه 

 إيهم ال نعرفو . %4م  المستطلعة آراؤهم رفضوا هذا االقتراح، فنما قال  %51ووفقا للقياة، فإ  
تأنندهم  %47وحول موقفهم م  تجمند االستنطا  مقابل إعادة األم  والهدوء في هذه المرحلة، أبدى 

  اعتقادهم بأ  م  المستطلعة آراؤهم ع %55كما أعرب  .%50التخاذ هذه الخطوة، فنما عارضها 
 ذلك. %41المستوطيات تشكل عائقا أمام التوصل التفاق مع الفلسطنينن ، فنما رفض 

نشار إلى أ  القنادة الفلسطنينة أعليت في مياسبات عدندة ع  تمسكها بوقف االستنطا  كشرط 
ات أساسي للعودة إلى أي مفاوضات مستقبلنة، وهو ما ترفضه حكومات االحتالل التي تقنم اتفاق

 سرنة مع المستوطين  م  أجل الحصول على دعمهم.
 2/11/2015، الرأي، عّمان

 
 ون أحداث الضفة انتفاضة ثالثةدّ صحفيون وأكاديميون إسرائيليون يع .32

با   إعالمهاعلى لسا  كتابها ومحللنها السناسنن  في وسائل  إسرائنلاعترفت  :بترا –القدس المحتلة 
لنهود في مدنية القدس المحتلة واألراضي الفلسطنينة المحتلة ميذ ما هجوم الفلسطنينن  النومي على ا

 نقارب الشهر ما هو اال ايتفاضة فلسطنينة نثالنثة.
ونقول الكاتب النكس فنشما  في صحنفة ندنعوت أحرويوت العبرنة: "ال حل هادئا وميطقنا  

لتي نقودها شباب وشابات اليتفاضة الشباب الفلسطنينن  الجارنة ميذ يحو شهر، وهذه االيتفاضة ا
ايهم  إذأبياء عشرن  فأقل، حنث نخرجو  إلى المندا  للدفاع ع  الحرم القدسي غنر مبالن  بالموت 

لغانة اآل ، والتي تمنثلت في  إسرائنلآنثار هذه االيتفاضة على  إلىوأشار  وطينن ". أبطاالنصبحو  
 .التوجه إلى أعمالهم والبقاء في البنوتموجة خوف شدندة دفعت بالكنثنر م  اإلسرائنلنن  إلى عدم 

"سلسلة العملنات في القدس  واعتبر المعلق العسكري لصحنفة هآرتس "عاموس هارئنل" أ :
واألراضي الفلسطنينة المحتلة على وشك أ  تملي تغننرًا جوهرنًا في طابع الرد اإلسرائنلي على 

تعند إسرائنل بسرعة إلى أنام الخوف في الهجمات الفلسطنينة األخنرة.  وأوضح أ  هذه العملنات 
دفعه مطلع العقد الماضي وستلزم رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو بخطوات أشد حدة وحزمًا، وهو ما 

 موجةللتعامل مع ما اسماه " األمينةإمكاينة إيشاء محكمة ام  دولة خاصة تعيى بالشؤو   لندرس
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الدائمة م  ميفذي  واإلقامةوسحب حق المواطية  دارياإلالحالنة لليظر في قضانا االعتقال  اإلرهاب
 العملنات وهدم ميازلهم.

ونقول الدكتور نارو  فرندما  وهو محلل شؤو  العالم العربي في معهد التخينو  وكلنة الجلنل في 
 1987على االيتفاضة الفلسطنينة األولى في عام  أطلقمقال له في صحنفة ندنعوت أحرويوت:" 

تسمنة "ايتفاضة األقصى" بنيما  2000ة الحجارة"، وعلى االيتفاضة النثاينة في عام تسمنة "ايتفاض
تسمنة "ايتفاضة  2015 األولأطلق العالم العربي وبحق على موجة العيف ميذ مطلع شهر تشرن  

 السكاكن " أو "ايتفاضة الطع " وهياك م  نطلق علنها أنضا "ايتفاضة الشباب".
 2/11/2015، الرأي، عّمان

 
 الشهر الماضي األقصىاقتحموا  اً مستوطن 939 القدس: .33

 االيتفاضةبحق المقدسنن  ميذ بدء  الماضي األكنثر عيفاً  / أكتوبرولاألنعتبر شهر تشرن  
 الفلسطنينة يصرة للمسجد األقصى، وضد مخططات تقسنمه زمايناً  األراضيالجماهنرنة التي شهدتها 

المسنحنة ليصرة القدس والمقدسات، وفي تقرنرها الشهري حول  اإلسالمنة، وذلك وفقا للهنئة ومكايناً 
االيتهاكات التي قامت بها حكومة االحتالل والجماعات االستنطاينة في مدنية القدس المحتلة،  أبرز

 .2015 / أكتوبرولاألخالل شهر تشرن  
 / أكتوبر،ولاألمتطرف المسجد األقصى المبارك خالل شهر تشرن   939اقتحام  إلىوأشار التقرنر 

اقتحام المئات م  جيود االحتالل المدججن   إلى إضافة، أجيبي زائر 8,361بالتزام  مع دخول 
المعتكفن  م  داخل المصلى القبلي،  إلخراجخالل المواجهات التي ايدلعت في المسجد  باألسلحة

 40دو  س  الـالمصلن  في الجمعتن  األولى والنثاينة لم  هم  أعمارفنما حددت شرطة االحتالل 
 م  المرابطات م  الدخول للمسجد خالل الشهر. 20ميعها  إلى إضافةعاما للرجال، 

 1/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 ن قبالة اليونانوغرق مركب مهاجرين بينهم فلسطيني .34

يساء، نوم الجمعة، قبالة جزنرتي كالنميوس  6طفال، و 13مهاجرا بنيهم  22قضى ما ال نقل ع  
 رودوس النوياينتن ، إنثر غرق مركبن  قادمن  م  تركنا في بحر إنجة، ايقلبا بفعل الرناح القونة.و 

وقال سفنر دولة فلسطن  لدى تركنا فائد مصطفى إ  م  بن  الضحانا فلسطنينن  ال نعرف عددهم 
 بشكل دقنق، إال أيه تم التأكد م  وجود رضنع ورجل فلسطنينن .
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المركبن  نعتبر أسوء الحوادث التي شهدتها المناه النوياينة ميذ بدأ تدفق وأشار إلى أ  حادث غرق  
 الهجرة الجماعنة.

 2/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 شرق قلقيليةفلسطينيًا  مستوطن يدهس شاباً  .35
وقالت  دهس مستوط  شابا م  جنوس، مساء أمس األحد، بالقرب م  قرنة عزو  شرق قلقنلنة.

عاما(، أصنب بجروح متوسطة، إنثر دهسه م   25الشاب عالء حس  الخطنب ) مصادر طبنة إ 
 قبل مستوط  على الشارع الرئنسي بالقرب م  عزو ، ويقل إلى مستشفى درونش يزال.
 2/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
مـات الـمجتمـع ويتـعهـد بـرفـع الـقضـيـة لـمنظ "المقاصد"على انتهاكات االحتالل بحق  يطلعوفد أممي  .36

 الـدولـي
"األنام": أطلع مدنر عام مستشفى المقاصد الخنرنة اإلسالمنة د. رفنق الحسنيي وفدًا  -القدس 

مشتركًا م  ميظمة األمم المتحدة، على آخر المستجدات التي حدنثت في المشفى م  ايتهاكات 
 ز والصوت في ساحاته.إسرائنلنة واقتحام لمبيى المستشفى، باإلضافة إلى إطالق قيابل الغا

وضم الوفد ممنثلن  ع  ميظمة الصحة العالمنة وميظمة النوينسف، ومكتب األمم المتحدة لتيسنق 
الشؤو  اإليساينة )أوتشا(، وصيدوق األمم المتحدة للسكا ، حنث ترأس الوفد روبرت بنبر؛ يائب 

ة لألراضي الفلسطنينة الميسق الخاص لعملنة السالم في الشرق األوسط وميسق الشؤو  اإليساين
 المحتلة. 

وقدم الحسنيي للوفد شرحًا حول ما قامت به قوات االحتالل مؤخرًا م  اعتداءات على المشفى 
لحرمة المقاصد وترهنب  باألسلحةوايتهاك عشرات العياصر م  القوات الخاصة المقيعة والمدججة 

ي بات نخلق قلقًا وخوفًا م  أ  نتكرر المرضى والموظفن  على مدار نثالنثة أنام متتالنة، األمر الذ
 في أي وقت في المستقبل.

  ما حدث مؤخرا في مستشفى المقاصد م  ايتهاك لحرمته نعتبر أمرًا إم  جهته قال روبرت بنبر 
مقلقا لميظمة األمم المتحدة والهنئات الميبنثقة عيها، مؤكدًا أ  الوفد سنقوم بمياقشة التفاصنل التي تم 

على ميظمات المجتمع الدولي في اجتماع خالل األسبوع الجاري، ورفع القضنة  ذكرها، وعرضها
 على الحكومات التي نمنثلها الوفد، إضافة إلى دراسة إصدار بنا  ندن  منثل هذه التصرفات.
 2/11/2015األيام، رام هللا، 



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3740 العدد:        2/11/2015 ثنيناإل  التاريخ: 
  

 األقصىالمسجد تجّدد اقتحام  .37
ين  النهود امس، اقتحامها للمسجد جددت عصابات المستوطإبراهنم: كامل  -القدس المحتلة 

المبارك م  باب المغاربة، عبر مجموعات صغنرة تتولى حمانتها وحراستها عياصر م   األقصى
 الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل.

وأفادت مصادر محلنة بأ  المصلن  تصدوا لهذه االقتحامات ولجوالت المستوطين  االستفزازنة 
ات التكبنر االحتجاجنة، وسط تهدنٍد ووعنٍد م  شرطة االحتالل والمشبوهة في األقصى بهتاف

 المرافقة.
 2/11/2015الرأي، عمَّان، 

 
 االنتخابات التركية تتصدر عناوين وسائل اإلعالم الفلسطينية .38

اهتمت وسائل اإلعالم المحلنة في فلسطن  بتغطنة االيتخابات : عطا هللا عال-حبوش  مصطفى-غزة
 ، وتابعتها ورصدت يتائجها أواًل بأول.البرلماينة في تركنا

وأفردت صحنفة "القدس"، أقدم الصحف الفلسطنينة، م  خالل تغطنتها اإلخبارنة فوز حزب العدالة 
، صورة كبنرة للرئنس اإليتريتويشرت الصحنفة الصادرة م  القدس عبر موقعها على شبكة  والتيمنة.

ويشرت الصحنفة على  التركي رجب طنب أردوغا ، وهو نبتسم، ومهيئة بيجاح العرس الدنمقراطي.
 موقعها يتائج االيتخابات األولنة، وردود األفعال التركنة والعربنة والدولنة.

لعدالة وم  جايبها اهتمت صحنفة فلسطن ، النومنة الوحندة الصادرة في قطاع غزة، بفوز حزب ا
، الفوز بـ"الكبنر"، ويقلت ردود اإللكتروييووصفت الصحنفة في يبأ أوردته على موقعها  والتيمنة.

األفعال المحلنة والدولنة حول فوز حزب العدالة والتيمنة الحاكم، ياشرة على موقعها صوًرا الحتفاالت 
درة في رام هللا، في تغطنتها وركزت صحنفة "الحناة الجدندة"، الصا أيصار الحزب في المد  التركنة.

 على خبر فوز حزب العدالة والتيمنة.
وقالت على موقعها اإللكترويي، إ  حزب العدالة والتيمنة الحاكم في تركنا استعاد األغلبنة التي كا  
قد خسرها في االيتخابات السابقة في نوينو/حزنرا  الماضي، مما نمكيه م  تشكنل الحكومة ميفرًدا 

 إلى الدخول في ائتالفات مع األحزاب األخرى. دو  الحاجة
صحنفة األنام، الصادرة في رام هللا بالضفة الغربنة، اهتمت بفوز حزب العدالة والتيمنة، وأولت 
اهتمامها بالحدث، وقالت إ  الحزب اكتسح يتائج االيتخابات التركنة، ولفت الموقع اإللكترويي 

 شهد السناسي التركي الداخلي والخارجي.للصحنفة أ  يتائج الفوز ستيعكس على الم
 2/11/2015وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
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 ان بإمكان جنود االحتالل اعتقال الشهيدة الهشلمون بداًل من إعدامهاكتحقيق:  .39
أظهر تحقنق أجراه جنش االحتالل اإلسرائنلي، أيه كا  بإمكا  جيود : رازي يابلسي - 48عرب 

عاًما  18اليار على الشهندة هدنل صالح الدن  الهشلمو  البالغة م  العمر  االحتالل الذن  أطلقوا
م  الخلنل، اعتقالها وعدم إعدامها. وذكرت تقارنر إعالمنة إسرائنلنة أ  الجيود الذن  أعدموا الشهندة 

 الهشلمو  ل  نتم اتخاذ أي إجراءات بحقهم.
ألحد، أ  جيود االحتالل أطلقوا اليار على وأظهر التحقنق الذي يشرته صحنفة "هآرتس"، مساء نوم ا

الهشلمو  في الجزء السفلي م  جسدها بدانة، وبعد أ  وقعت أرًضا عاودوا إطالق اليار علنها م  
وأضاف التحقنق أ   جدند، واستشهدت متأنثرة بجراحها في مستشفى "شعاري تسندك" بالقدس المحتلة.

  كايت خالل وردنتها األولى في الخلنل، وشعر "كتنبة الجنش التي أطلقت اليار على الهشلمو 
الجيود بخطر على حناتهم، مّما دفعهم إلطالق اليار علنها مرة أخرى"، واعتبر التحقنق هذه األسباب 
كافنة ومبّررة إلعدام فتاة في رنعا  شبابها، وذرنعة لعدم تقدنم الجيود للمحاسبة واعتبار تصّرفهم 

 صحنًحا.
ي ايتشر مساء نوم األحد، دلناًل على إقدام االحتالل على تيفنذ إعدامات ونعد هذا التحقنق الذ

 منداينة بحق الفلسطنينن  على الرغم م  قدرته على اعتقالهم.  
 1/11/2015، فلسطين المحتلة، 48عرب

  
 خالل تشرين األول/ أكتوبرمعتقال  1,550مصاب و 7,200شهيدًا و 72وزارة الصحة:  .41

سعدى: أعليت وزارة الصحة الفلسطنينة أ  حصنلة العدوا  اإلسرائنلي خالل فادي أبو  -رام هللا 
 2270شهندًا. ربعهم م  اليساء واألطفال، وأكنثر م   72شهر تشرن  أول/ أكتوبر الماضي كايت 

جرنحًا باإلضافة إلى ما نزند ع  خمسة آالف حالة اختياق يتنجة الغاز المسنل للدموع. وأضافت 
في قطاع غزة، وشابا  17مواطيًا في الضفة الغربنة و 54قوات االحتالل قتلت  في بنا  صحافي أ 

 .1948في اليقب داخل فلسطن  المحتلة عام 
طفاًل أصغرهم ال نتجاوز النثماينة أشهر، إضافة إلى سندتن  إحداه  ُقتلت  15وكا  م  بن  الشهداء 

م  مجموع الشهداء هم م   %23.6في قطاع غزة وهي حامل في شهرها الخامس. ما نعيي أ  
 األطفال واليساء.

مواطيًا بجروح جراء إطالق الرصاص الحي  2270وأصاب جنش االحتالل اإلسرائنلي أكنثر م  
 والمعديي المغلف بالمطاط واعتداءاته بالضرب على المواطين  ما أدى إلصابتهم بكسور ورضوض.
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نقي وصل إلى "القدس العربي" أ  في غضو  ذلك أعل  يادي األسنر الفلسطنيي في تقرنر تونث
سلطات االحتالل ارتكبت جرائم بحق المعتقلن  الفلسطنينن  خالل شهر أكتوبر الماضي الذي شهد 
أكبر حملة اعتقاالت ميذ بدانة العام الجاري في إطار عملنات التصعند المميهجة التي تيفذها 

 سلطات االحتالل، 
أكتوبر ألكنثر  تشرن  األول/ تعرضوا لالعتقال خالل شهرووصل عدد المواطين  الفلسطنينن  الذن  

 300معتقل. فنما وصل عدد األطفال والقاصرن  الذن  أبقى االحتالل على اعتقالهم ألكنثر م   1500
محتجزن  في أربعة سجو  وهي "عوفر ومجدو وهشار وجفعو ". أما عدد اليساء والفتنات 

أسنرة بنيه  أربع أسنرات أصب  بالرصاص الحي  40المحتجزات في سجو  االحتالل فوصل إلى 
عالوة على اعتقال يائبن  م  المجلس التشرنعي وهما حس  نوسف وعبد الجابر فقهاء لنرتفع عدد 

 اليواب إلى ستة يواب.
 300وتلنها الخلنل بـ  460ووفقًا للمحافظات فقد كايت القدس األعلى في عدد المعتقلن  لنصل إلى 

 األطفال والقاصرن . معتقل غالبنتهم م 
االعتقال اإلداري: بلغ عدد األسرى الذن  حولوا إلى االعتقال اإلداري م  بن  عدد المعتقلن  خالل 

أسنرًا م   23معتقاًل. أصدرت بحقهم أوامر إدارنة للمرة األولى م  بنيهم قاصرو  و 129أكتوبر 
أسنرًا صدرت بحقهم أوامر اعتقال  181. وهم م  بن  1948القدس وأسنرة م  األراضي المحتلة عام 

 معتقل إداري. 500إدارنة لنرتفع عدد األسرى اإلدارنن  لـ
 2/11/2015، لندن، القدس العربي

 
 رائد صالح: فوز "العدالة والتنمية" بتركيا سيسهم في الدفاع عن "األقصى" .41

ائد صالح، إ  "فوز قال رئنس الحركة اإلسالمنة في إسرائنل الشنخ ر األياضول:  وكالة -الياصرة 
حزب العدالة والتيمنة، في االيتخابات التركنة، سنسهم في الدفاع ع  قضانا المقهورن  و المسجد 

وقال الشنخ صالح لألياضول "أنثلج الشعب التركي، صدر . األقصى" واصفا فوز الحزب بـ"التارنخي"
ات التخرنب في األرض، كما األمة، بايتخابات تارنخنة في يتائجها ورسالتها، التي صفعت كل أدو 

أيها جاءت رافدا مهما لبقاء تركنا قونة، قادرة على حمل هموم الميطقة وعلى رأسها المسجد 
وأضاف "أقدم باسمي وباسم الحركة اإلسالمنة، والمرابطن  في األقصى، التهيئة الكبنرة  ".األقصى

نس رجب طنب أردوغا ، ورئنس الوزراء للشعب التركي الرائع، والقنادة التركنة الرائدة، ممنثله بالرئ
 التركي، وحزب العدالة والتيمنة بهذا الفوز الكبنر".

 1/11/2015موقع فلسطين أون الين، 
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 وعد بلفور المشؤوم ل 98 الذكرى الـ .42
نصادف النوم االنثين ، لوعد أعطى بموجبه وزنر خارجنة برنطاينا بلفور الحق للنهود في إقامة وط  

 ن .قومي لهم في فلسط
الوعد المشؤوم الذي أسفر عيه إعطاء م  ال نملك لم  ال نستحق في أرض فلسطن ، أصدرته 

 حكومة برنطاينا آيذاك، والذي بدوره أدى إلى تعمنق مآسي الشعب الفلسطنيي نوما بعد نوم.
، وعد وزنر خارجنة برنطاينا آيذاك آرنثر جنمس 1917في النثايي م  تشرن  النثايي/ يوفمبر م  سية 

لفور، أحد زعماء الحركة الصهنوينة العالمنة اللورد روتشنلد بإيشاء وط  قومي للنهود في فلسطن ، ب
بعد مفاوضات استمرت نثالث سيوات دارت بن  الحكومة البرنطاينة م  جهة، والنهود البرنطاينن  

 والميظمة الصهنوينة العالمنة م  جهة أخرى.
وعد بلفور ذرنعة لقنام الكنا  الصهنويي بيشر وتوسنع الحركة الصهنوينة اتخذت م   أ  إلىنشار 

إلى مد  كبنرة، بعد السنطرة على مساحات كبنرة م   1948المستوطيات التي تحولت بعد عام 
األراضي الفلسطنينة ويزع ملكنتها م  أصحابها الشرعنن ، مستخدمة كافة الوسائل الالإيساينة م  

الشعب الفلسطنيي، األمر الذي زاد م  معاياة الشعب مذابح وتشرند وطرد ومجازر بحق أبياء 
 الفلسطنيي ودفعه ميذ ذلك التارنخ إلى مواجهة مستمرة مع االحتالل.

 1/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 مناشدات بوقف انتهاكات االحتالل للجامعات الفلسطينية .43

لضفة الغربنة، اتحاد الجامعات طالبت جامعة فلسطن  التقينة "خضوري"، في مدنية طولكرم شمال ا
 العالمي، التدخل لوقف االيتهاكات اإلسرائنلنة المتواصلة بحق الجامعة وطلبتها وكادرها التعلنمي.

(، أيها قامت 1/11وأشارت الجامعة في بنا  صحفي تلقت "قدس برس" يسخة عيه، نوم األحد )
كفل عبد الرزاق، على هامش مشاركتها في بتسلنم رسالة إلى رئنس االتحاد العالمي البروفنسور ذو ال

، باإلضافة إلى ملف نونّثق االيتهاكات اإلنطالنةالمؤتمر السيوي لالتحاد الميعقد في مدنية سنيا 
وياشدت الجامعة االتحاد العالمي  بحق الجامعة، ومسنرتها األكادنمنة والتعلنمنة. اإلسرائنلنة

لمعرفة والمؤسسات الدولنة، "الوقوف أمام مسؤولناتهم إلى للجامعات وكافة األكادنمنن  ورواد العلم وا
جايب الجامعة ووقف االعتداءات وااليتهاكات اإلسرائنلنة المتكررة باعتبارها عضوا كامل العضونة 

 في االتحاد".
 1/11/2015، قدس برس
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 الحواجز والمكعبات تعّطل عمل "الهالل األحمر" في القدس .44
الحواجز العسكرنة التي وضعتها قوات االحتالل اإلسرائنلنة في مدنية أعاقت المكعبات اإلسميتنة و 

القدس المحتلة ومحنطها، عمل جمعنة الهالل األحمر الفلسطنيي وخدماتها اإليساينة، بما فنها 
 خدمات مركز اإلسعاف والطوارئ ومستشفى الوالدة في حي الصواية شرق المدنية.

(، وصل "قدس برس" ١/١١في بنا  لها، نوم األحد ) وذكرت جمعنة الهالل األحمر الفلسطنيي
يسخة عيه، أ  هذه اإلجراءات االحتاللنة تسببت في عرقلة وصول سنارات اإلسعاف إلى المواطين  

، بما نقدر بنثالنثن  دقنقة، ال سنما الحاجزْن  المقامْن  في حي الطور/ جبل الزنتو ، الفلسطنينن 
 سامها المختلفة.اللذْن  نحنطا  بمبيى الجمعنة وأق

وأكد المدنر العام لفرع الجمعنة في القدس المحتلة، محمود علنا ، أ  قوات االحتالل تتعمد إعاقة 
وصول سنارات اإلسعاف ومرورها عبر الحواجز العسكرنة، بالرغم م  وجود شارة الهالل األحمر 

بمركبة اإلسعاف، وهو ما  المحمنة حسب القايو  الدولي اإليسايي، وتشغنل صافرات اإليذار الخاصة
 نعّطل عمل الطواقم الطبنة بشكل كبنر في المدنية.

 1/11/2015، قدس برس
 
 ملف عن األقصى على موقع الدراسات الفلسطينية .45

في بنا ، أيه نيشر على  اإللكتروييأعل  موقع مؤسسة الدراسات الفلسطنينة : "الحناة"-بنروت  
 studies.org/ar/resources/aqsa_file-http://www.palestine: الرابط اآلتي

ملفًا خاصًا وكاماًل ع  المسجد األقصى نونثق أبرز االعتداءات اإلسرائنلنة على المسجد ميذ  
ملف مفتوح سوف نتم إغياء  إلى نوميا هذا. وهو 1967االحتالل اإلسرائنلي لمدنية القدس في سية 

محتوناته باستمرار، ونشتمل على سرد نومي لالعتداءات وااليتهاكات اإلسرائنلنة وردود الفعل 
الفلسطنينة والعربنة والدولنة علنها. ونتضم  الملف نومنات، وونثائق، وتقارنر، ُمستخلصة، في شكل 

مصادر صحافنة ورقنة وم  مواقع أساسي، م  محفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطنينة، وكذلك م  
 لكتروينة.إ

ونلفت الموقع بصورة خاصة إلى المقدمة الدراسنة التحلنلنة التي كتبها خصنصًا للملف، الباحث 
 واألستاذ الجامعي الفلسطنيي الخبنر بشؤو  القدس الدكتور يظمي الجعبة.

 2/11/2015الحياة، لندن، 
 
 

http://www.palestine-studies.org/ar/resources/aqsa_file
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 لكارل صباغ "فلسطين تاريخ شخصي" .46
"فــلسطـن  تـــارنخ شخصي" كتاب كارل صباغ صدرت حدننثًا ترجمته العربنة : "الحناة" -رة القاه

 )أيجزها محمد سعد الدن  زندا ( ع  المركز المصري القومي للترجمة.
نسعى هذا الكتاب م  خالل حكانات المؤلف إلى إنضاح أ  تأسنس دولة إسرائنل ألحق ظلًما فادًحا 

له أ  نقع إال بيشر سلسلة م  األكاذنب الرسمنة إلى بقنة العالم وهي عملنة بالفلسطنينن ، وما كا  
 لم تيقطع إلى اآل .

نحكي المؤلف كارل صباغ )هو اب  عنسى خلنل صباغ الذي غادر فلسطن  للدراسة في برنطاينا 
عائلة وصار م  أشهر المذنعن  العرب في اإلذاعة البرنطاينة أنثياء الحرب العالمنة النثاينة( قصة 

سية خلت، وهي مدة فنها م  األدلة  400صباغ ذات التارنخ الطونل في فلسطن  فنركز على تارنخ 
 المونثقة ما ننثبت الوجود المتواصل للفلسطنينن  ونؤكد أيهم الغالبنة العظمى على أرض فلسطن . 

 2/11/2015الحياة، لندن، 
 
 أكبر شحنة مبيدات إسرائيلية بالشرقية مصر: كشف .47

في لجية مبندات اآلفات الزراعنة وقسم  ممنثلة-تمكيت األجهزة الرقابنة بوزارة الزراعة : سالممتولي 
لتر م  مبند  1500م  الكشف ع   والبنئة،المسطحات  وشرطة -للمبندات الرقابة بالمعمل المركزي 

سرنبها قبل ت الشرقنة،رندومنل اإلسرائنلي في أحد مخاز  المبندات في مدنية دنرب يجم بمحافظة 
 للبنع في محال بنع المبندات بالمحافظات.

رئنس لجية المبندات بوزارة الزراعة، إ  هذه الكمنة تعد األكبر في  عبد المجندوقال الدكتور محمد 
تارنخ الضبطنات التي تم الكشف عيها خالل السيوات الماضنة، مشنرا إلى أيه تقرر تكنثنف حمالت 

تأكد م  تداول المبندات المسموح بتداولها في مصر طبقا للمعاننر المرور على محال بنع المبندات لل
 المصرنة والدولنة المعينة بتداول المبندات لحمانة الصحة العامة والبنئة.

وأضاف أ  المبند اإلسرائنلي الذي تم الكشف عيه تم تهرنبه للبالد م  إسرائنل وغنر مصرح بتداوله 
رنة المستخدمة في مكافحة البناض الزغبي الذي نصنب في مصر، وهو م  أيواع المبندات الفط

العيب، باإلضافة إلى عالج اآلفات التي تصنب المحاصنل البستاينة منثل الكيتالوب والخنار 
 والطماطم واليدوة المتأخرة في البطاطس واليدوة المبكرة والمتأخرة في الطماطم.

 1/11/2015، المصري اليوم، القاهرة
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 مصرية تستأنف ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الحدودرفح: السلطات ال .48
الجمل: استأيفت السلطات المصرنة ضخ كمنات كبنرة م  مناه البحر المالحة في  محمد -رفح 

مياطق متفرقة م  الحدود مع قطاع غزة جيوب مدنية رفح خالل النومن  الماضنن ، ما تسبب في 
 ميازل للمواطين ، تقع قرب الحدود. تشكل برك وقيوات، شارف بعضها على إغراق

وقالت مصادر في بلدنة رفح، إ  األنام النثالنثة الماضنة شهدت ضخ كمنات أكبر ولمدة زمينة 
طولنة م  المناه، بحنث عملت مضخات المناه المصرنة لساعات طونلة، موضحة أ  عملنات 

 الضخ تركز معظمها قرب مخنم نبيا، ومياطق قبالة حي البرازنل.
دت البلدنة أ  ضخ المناه بكمنات كبنرة تسبب في حدوث ايهنارات ترابنة، وتشكل برك، وزاد م  وأك

وأكد مواطيو  نقطيو  قرب الميطقة الحدودنة، أ  جود  مخاطر حدوث كوارث في الميطقة الحدودنة.
لحدود، مئات األيفاق المتوقفة والمهجورة، نسرع ونسهل عملنة وصول المناه للجايب الفلسطنيي م  ا

فكل يفق نكو  بمنثابة يبع مناه، فالمواطيو  باتوا نفاجئو  بما نشبه يوافنر المناه تخرج م  باط  
األرض، واألخنرة سرعا  ما تبحث ع  المياطق األكنثر ايخفاضًا وتتجه إلنها، والكارنثة إذا ما كايت 

 المياطق الميخفضة قرنبة م  ميازل المواطين .
أبو رضوا ، حذر في وقت سابق م  اآلنثار البنئنة الخطنرة المترتبة  وكا  رئنس بلدنة رفح صبحي

على استمرار ضخ مناه البحر المالحة، على الحدود المصرنة الفلسطنينة، مؤكدًا أ  ذلك سنلحق 
 أضرار بنئة، ونلوث المخزو  الجوفي، ونهدد الميازل والبينة التحتنة بأسرها في مدنية رفح.

 2/11/2015، األيام، رام هللا
 
 كاملة دونماً  144العاهل األردني: حينما أتكلم عن الحرم القدسي أعني  .49

أوضح العاهل األرديي عبد هللا النثايي، أمس األحد، أ   األياضول:، وكالة حمزة العكانلة -عما  
دويما كاملة، وهو ما ندحض الروانة اإلسرائنلنة بأ  المساحة ال  144مساحة الحرم القدسي تبلغ 

كم جيوب العاصمة( "ستتم  250وقال خالل لقائه، عددا م  أبياء مدنية معا  ) دويمات. 5تتعدى 
متابعة مواقف الطرف اإلسرائنلي م  موضوع التقسنم المكايي والزمايي، وهذا الموضوع باليسبة ليا 

وأضاف أ  "موقف بالده تجاه األوضاع في مدنية  هو خط أحمر"، بحسب بنا  للدنوا  الملكي.
وبعدما سمعيا تصرنحات رئنس الوزراء اإلسرائنلي حول … س وااليتهاكات اإلسرائنلنة حازمالقد

 الموضوع، سيختبر هذا الكالم واإلجراءات التي تتم على األرض".
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دويما كاملة )الدويم  144العاهل األرديي "حنيما أتكلم ع  الحرم القدسي الشرنف، فأيا أعيي  شددو  
تي هذا التوضنح حتى ال نكو  هياك أي تشونش على الموقف األرديي نساوي ألف متر مربع(. ونأ

 بهذا االتجاه".
 2/11/2015، القدس العربي، لندن

 
نماوال تستورد منها  لـ"إسرائيل": الحكومة ال تصدر األردني وزير الزراعة .51  القطاع الخاص وا 

ال  األردينةالحكومة  إ الدكتور عاكف الزعبي األرديي قال وزنر الزراعة : حمدا  الحاج-عما 
 الزعبي وأشار إسرائنل مضنفا أيها ال تشجع على ذلك في ذات الوقت. م  والىتصدر وال تستورد 

إلى أ   ذلك ميوهاً وهو صاحب القرار في  باالستنراد والتصدنرأ  القطاع الخاص هو الذي نقوم  إلى
 جال.الحكومة ال تستطنع ميع القطاع الخاص م  فعل أي شيء في هذا الم

 2/11/2015، الدستور، عّمان
 
 باألردن يحّرم قتل جنود االحتالل "السلفية العلمية"شيخ  .51

أعاد ياشطو  على مواقع التواصل االجتماعي تداول مقطع مصور للداعنة السلفي األرديي : عّما 
 إ  علي الحلبي نفتي فنه بحرمة قتل النهود في فلسطن ، بغنر حالة االشتباكات وجها لوجه، قائال

 "قتلهم بغنر ذلك نعد غدرا".
ووجه أحد طلبة الحلبي سؤاال له ع  مسألة قتل النهود، حنث قال: "النهود في فلسطن  بعضهم نقول 

وماء، ونمرر لك  كهرباءونعطنك جابه الحلبي: "واحد مؤم  علنك، جائز قتلهم على اإلطالق"، فأ
ا  نهودنا؟"، على حد تعبنر الحلبي باللهجة الفلوس، وتشتغل عيده، وتأخذ ماله، وتغدره، حتى لو ك

وتابع الحلبي: "هذا القتل نجوز عيد المواجهة، عيد الحرب المعلية، أما أيت مؤميه وهو  الدارجة.
 مؤميك نثم تغدره، وتقلته، هذا ال نجوز".

في وسأله سائل آخر: "هذا نا شنخ باليسبة للمواطين ، ماذا باليسبة للجيود الذن  نحملو  السالح 
الشوارع"، فأجاب الحلبي: "الجواب يفسه، اآل  بدي أسألك سؤال: هل هذا الجيدي الحامل للسالح 

 في الشارع نقتل كل مسلم نراه؟ فرد السائل: ال".
وفي جوابه على سؤال "هل صحنح أيهم ال نعتدو  )أي الجيود اإلسرائنلنن ( إال إذا أُعتدي علنهم"؟ 

لسطن ، ولك  هذا ما نخبريا به األخوة، إخواييا في فلسطن  نقولو : أجاب الحلبي: "أيا لم أعش في ف
 إ  م  لم نعتِد على النهود ال نعتدو  علنه".
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ال لو كل أحد  وقال الحلبي: "ال نظ  أحد أييا يدافع ع  النهود المالعن ، لك  هذا هو الواقع، وا 
 فلسطن  إلى أقطار الدينا". نجدويه نقتلويه لما بقي أحد في فلسطن ، وألكمل الياس هروبهم م 

بدوره، رد الشنخ عمر محمود عنثما ، "أبو قتادة الفلسطنيي" ميظر التنار السلفي الجهادي على 
 الحلبي، واصفا اناه بـ"المرجئ".

وقال "أبو قتادة" خالل ميشور عبر "فنس بوك" إ  الحلبي تلمنذ مدرسة اإلرجاء، وأعداء م  كفر 
سلنم  إيساياوقال "أبو قتادة" للحلبي "ك   ى وصلت للنهود الغاصبن ".بالطواغنت، سحب مسالمته حت

الفطرة"، متابعا: "ال تسمي المغتصب ألرضك وأقصاك مسالما، أليه نمشي في شارع بلدك فال نطلق 
وأكمل: "بل ك  متطرفا وجاهال وتكفنرنا واضرب  علنك الرصاص إال إذا رددت اغتصابه بسكنيك".

م  آخر المعمورة لنطردك م  بلدك ونسك  أرضك ونقاسمك مسجدك، نثم  بسكنيك كل نهودي جاء
 ال تيس بأ  ال تلقي السالم".

نشار إلى أ  الشنخ علي الحلبي، م  أبرز شنوخ الدعوة السلفنة العلمنة في األرد ، وهو المشرف 
 على مركز اإلمام األلبايي لألبحاث العلمنة والدراسات الميهجنة في األرد .

 1/11/2015، "21بي موقع "عر 
 
 "حشد" يطالب بوقف التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني .52

دعا حزب الشعب الدنمقراطي "حشد" السلطة الوطينة الفلسطنينة إلى "التوقف ع  التيازل ع   :عما 
كما دعا، في بنا  لدائرة الالجئن  )عودة( أمس أصدره  الحقوق التارنخنة للشعب الفلسطنيي".

عد بلفور المشؤوم الذي نصادف في النثايي م  تشرن  النثايي )يوفمبر( م  كل عام، بمياسبة ذكرى و 
  الفلسطنيي". - "إيهاء حالة االيقسام السناسي الفلسطنيي إلى

أيه ما  إال، 1917وقال "إيه رغم مأساة الشعب الفلسطنيي التي بدأت في منثل هذا النوم م  العام 
ودعا جماهنر  الرجعي الصهنويي علنه". اإلمبرناليغم التآمر نزال نياضل م  أجل العودة والتحرنر ر 

جايب ايتفاضة الشعب في فلسطن   إلىالشعب العربي على امتداد الوط  إلى الوقوف بحزم 
 أهدافهاوطالب الحزب بـ"انجاد قنادة موحدة لاليتفاضة النثالنثة م  اجل استمرارها وتحقنق  المغتصبة.

واتفاق بارنس االقتصادي ودفيهما إلى  أوسلو"الخروج م  عباءة  إلى في الحرنة واالستقالل"، داعنا
 المفاوضات العبنثنة التي تخدم الكنا  الصهنويي". إلىوعدم العودة  األبد

 2/11/2015، الغد، عّمان
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 "أسباب أمنية"الساحات الرئيسة في عمان لـتغلق الحكومة األردنية  :"لحياة"ا .53
أمس إحدى الساحات الرئنسة التي تخصصها فعالنات حزبنة وشعبنة  أغلقت الحكومة األردينة: عما 

 في عما  لـ"أسباب أمينة"، وفق مسؤول حكومي رفنع. لالعتصاممستقلة 
ووضعت أماية عما  الكبرى أسناجًا حول الساحة التي تقع إلى جايب مسجد الكالوتي في عما  

زارة الداخلنة. وأعل  محافظ العاصمة )كبنر قرب السفارة اإلسرائنلنة، بياء على تعلنمات أصدرتها و 
الموظفن  في وزارة الداخلنة( خالد عوض هللا أبو زند أ  إغالق الساحة القرنبة م  السفارة اإلسرائنلنة 

 وقف االعتصامات أو ميعها. إلىجاء ألسباب أمينة، م  دو  اإلشارة 
تها محافظة العاصمة م  مواطين  وأوضح في تصرنحات لـ"الحناة" أ  عددًا م  الشكاوى التي تلق

نسكيو  بجوار الساحة، أفاد أ  االعتصامات تتسبب في ازدحامات مرورنة وقلق للراحة العامة، وهو 
ما استدعى تحرك األجهزة المعينة. ورفض أي ربط مسبق بن  قرار إغالق الساحة وتراجع أجـــــواء 

أي فعالنة حزبنة أو شعبنة مستقلة تلتزم قايو   الحرنات العامة، مؤكدًا أ  محافظة العاصمة ال تميع
 النثوابت الوطينة األردينة. إلىاالجتماعات العامة ساري المفعول، وال تسيء 

وكا  معتصمو  يفذوا وقفة احتجاجنة في ساحة المسجد الكالوتي قرب السفارة اإلسرائنلنة قبل يحو 
نة يتنجة ميعهم م  التقدم إلى باب حنث وقعت اشتباكات مع أفراد م  األجهزة األمي أسبوعن 

حالتهم على محكمة أم  الدولة، وأفرج عيهم الحقًا.  السفارة، وجرى اعتقال عدد م  المعتصمن  وا 
وتيفذ حراكات حزبنة وسناسنة وشعبنة مستقلة عادة اعتصاماتها الميددة باالعتداءات اإلسرائنلنة في 

 القرنبة جدًا م  أسوار السفارة اإلسرائنلنة. القدس والضفة الغربنة، في ساحة مسجد الكالوتي
وعادة ما تشهد االعتصامات في تلك الساحة احتكاكات مباشرة مع عياصر األم  األردينة التي 

ما  إلى، والتي نرجع استخدامها لالعتصامترفض خروج المعتصمن  م  حدود الساحة المخصصة 
 .1994عام  ئنلنةاإلسرا-بعد تارنخ توقنع اتفاقنة السالم األردينة 

 2/11/2015، الحياة، لندن
 
 اجتماع لوزراء الخارجية العرب لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني: نبيل العربي .54

أعل  األمن  العام للجامعة العربنة الدكتور يبنل العربي، أ  وزراء الخارجنة العرب : بترا –القاهرة  
لبحث سبل إقياع المجتمع الدولي بتوفنر تشرن  النثايي الحالي،  9سنجتمعو  في الرناض نوم 

الحمانة للشعب الفلسطنيي، الذي نتعرض بشكٍل نومي لالعتداءات م  قبل المستوطين  والقوات 
 اإلسرائنلنة، سواًء في القدس الشرقنة أو في مياطق الضفة الغربنة.
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سطنينة هي الموضوع وبشأ  ما تشهده القدس والضفة الغربنة م  توترات، قال العربي إ  القضنة الفل
 األول للجامعة، مضنفًا أ  الجامعة العربنة تبحث توفنر الحمانة الدولنة للشعب الفلسطنيي.

 2/11/2015، الرأي، عّمان
 

 كلينتون وأوباما لإلسرائيليين: تقاسموا المستقبل مع جيرانكم… رابينذكرى اغتيال في مهرجان  .55

غتنال رئنس الوزراء اإلسرائنلي إسحق رابن  دعا ودنع عواودة: في الذكرى العشرن  ال -الياصرة
رئنسا الوالنات المتحدة الحالي باراك أوباما واألسبق بنل كلنيتو  اإلسرائنلنن  للسنر في طرنق رئنس 

مع 1993حكومتهم الراحل اسحق رابن ، الذي اغتنل قبل عشرن  عاما لتوقنعه اتفاق أوسلو عام 
 الفلسطنينن . 

الذي تم بنثه على الشاشة قال الرئنس اوباما: "في هذه األنام الصعبة،  وفي الخطاب المسجل
لإلسرائنلنن  والفلسطنينن  والميطقة، تواصل حناة رابن ، وحلم السالم إلهاميا". وتابع "بوصولكم إلى 
هيا النوم تنثبتو  ا  الياس نرندو  حقا السالم ونعارضو  العيف. عيدما تقفو  هيا م  أجل 

ي تؤميو  به، اعلموا أ  التزام الوالنات المتحدة بأم  إسرائنل ل  نتقوض ابدا. وهكذا المستقبل الذ
 انضا التزاميا بدعم اإلسرائنلنن  والفلسطنينن  في محاولة تحقنق السالم".

وشددا على استمرار إنمايه بحتمنة السالم العادل والممك ، السالم حتمي أليه الطرنق الوحند لضما  
والمتواصل لإلسرائنلنن  والفلسطنينن . مساونا بن  الجالد والضحنة، اعتبر أوباما أ   األم  الحقنقي

السالم ممك ، إذا ابدى الطرفا  استعدادا لتقدنم التسونات وتحمل المخاطر م  أجل الحل الحقنقي 
 دولتا  للشعبن ". –الوحند 

نعه هذا االتفاق بقوله "ال أرند ، استذكر تفسنر رابن  توق1993كلنيتو  الذي رعى توقنع أوسلو في 
رؤنة إسرائنل تصل إلى مفترق طرق يضطر عيده إلى االختنار بن  كوييا دولة نهودنة او 

 دنمقراطنة".
وقال كلنيتو  ا  نوم مقتل رابن  كا  اسوأ نوم في سيوات رئاسته للوالنات المتحدة. وأضاف "أولئك 

و  القرار الصحنح، إيه محق، علنكم تقاسم مستقبلكم الذن  أحبوه وأحبوا بالدكم ننثقو  بأيكم ستتخذ
مع جنرايكم. عيدما تخرجو  م  هيا اللنلة، ستحدد خطوتكم القادمة ما إذا كا  طرنق رابن  قد 

 فقط تقررو  بأ  مستقبل السالم اقل خطرا م  مستقبل الحرب باليسبة إلسرائنل". أيتمايتصر. 
 2/11/2015القدس العربي، لندن، 
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 ي إيطاليا بسبب تصريحات لرئيس اتحاد كرة القدم عن المثليين واليهودجدل ف .56

تسببت تصرنحات مسجلة لرئنس االتحاد اإلنطالي لكرة القدم كارلو تافنكنو، ضد النهود والمنثلنن  في 
 إنثارة جدل بالبالد.

دث وجاءت هذه التصرنحات خالل مقابلة صحفنة مسجلة يشرتها صحنفة )كورننري دنال سنرا( نتح
 فنها تافنكنو مع الصحفي ماسنمنلنايو جناكومنيي الذي يشر محتوى المقابلة.

وخالل المحادنثة، سأل تافنكنو الصحفي ع  المنول الجيسنة لمدنر رناضي وعيد معرفة بمنثلنته 
 الجيسنة، قال رئنس االتحاد "ابعدوهم عيي )المنثلنن (. أيا طبنعي".

م م  تأكنده على إيه ال نك  شنئا ضدهم، نرى أيه م  وبيفس الطرنقة تحدث ع  النهود، وبالرغ
 28وقال "لنس لدي شيء ضد النهود فأيا أول م  دعمتهم. وقد كيت مدنرا لـ األفضل "مراقبتهم".

فرنق ياشئن  في لومباردنا وكا  أفضل نثالنثة فرق نقودها مدربو  نهود. ولك  م  األفضل أ  تتم 
نما نخص تلك التصرنحات مؤكدا لوسائل اإلعالم أيه "كا  ودافع تافنكنو ع  يفسه ف مراقبتهم".

ضحنة ابتزاز" م  قبل الصحفي الذي سجل له هذا اللقاء ويشره اآل  بالرغم م  اجراؤه في 
وذكر "لدي عالقات ممتازة مع المجتمع النهودي ولنس فقط على الصعند  نوينو/حزنرا  الماضي.

 األخنر لالتحاد الدولي لكرة القدم )فنفا(".الرناضي وقد دعمت موقف إسرائنل بالمؤتمر 

 2/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 تركيا.. فوز كبير لحزب "العدالة والتنمية" في االنتخابات البرلمانية المبكرة .57
أظهرت اليتائج األولنة غنر الرسمنة لاليتخابات البرلماينة المبكرة التي جرت في تركنا : إسطيبول

 حزب "العدالة والتيمنة" فوزًا كبنرًا. النوم األحد، تحقنق
م  الصيادنق، وصلت يسبة األصوات التي حصل علنها حزب "العدالة  %93.99وبعد فرز 

 .%49.49والتيمنة" الذي نترأسه، أحمد داود أوغلو، إلى 
م  %25.22فنما حصل حزب "الشعب الجمهوري"، برئاسة كمال قلنجدار أوغلو، على يسبة 

 األصوات.
 م  األصوات. %11.97زب "الحركة القومنة" برئاسة دولت بهتشلي على يسبة وحصل ح

م   %10.34على بنيما حصل حزب "الشعوب الدنمقراطي" بزعامة صالح الدن  دمنرطاش 
 األصوات.

 م  األصوات. %2.98في حن  حصلت األحزاب األخرى والمستقلو  على 
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مالي م  نحق لهم التصونت م  الياخبن  م  إج %87.11وبلغت يسبة المشاركة في االيتخابات 
 األتراك.

 2015/11/1 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 المشاركة الكلية في االنتفاضة .58

 مينر شفنق
اّل  ال نستطنع قائد عسكري أ  نخوض مع جنشه حربا ما لم نك  وانثقا م  االيتصار ومقتيعا به. وا 

 ايهزم جنشه قبل بدء المعركة إ  لم نك  مع بداناتها.
وبالطبع نجب أ  تقوم هذه النثقة وتلك القياعة على معطنات أساسنة تتعلق، خصوصا، بوضع جنش 
العدو ويقاط ضعفه وكنف نمكيه أ  نخترقها ونعّوض ما قد نكو  عيده في جنشه م  يقاط ضعف؛ 

الحرب تتوقف بالدرجة األولى على يقاط ضعف العدو، أكنثر مما تتوقف  –وذلك أل  يتائج المعركة 
لى يقاط قّوة جبهتك، وال سنما حن  تكو  قّوة صاعدة ياهضة. أل  هزنمة العدو ال تتحقق إاّل إذا ع

ايكسر في المندا  وُهِزم. وهذا بالتأكند نحتاج إلى أ  تمتلك يقاط قّوة في جبهتك تسمح، بدورها، بأ  
 قاط ضعف.تحقق اليصر. ولكيها تكو  في العادة يسبنة وغنر كاملة اإلعداد، وتعايي م  ي

هذا القايو  العسكري نفّسر لماذا هزمت جنوش متفّوقة بسالحها وعدندها وتارنخها العسكري أمام 
جنوش ياشئة، أو أحنايا قوى شعبنة، أقل عددا وأضعف تسلحا. فعلى سبنل المنثال هذا حدث في 

غزاة البرابرة الروماينة أمام زحف ال اإلمبراطورنةمعركة النرموك ومعركة القادسنة. وحدث لجنوش 
 منثال.

وقد حدث العكس مع الجنش الرومايي قبل سبعمانة سية م  معركة النرموك. وكا  أقل عددا 
وأضعف تسلحا، ولكيه استطاع بأربعن  ألف فارس أ  نكتسح الميطقة الممتدة م  اإلسكيدرنة إلى 

. وهذا الجنش يفسه بعد حدود الهيد، وقد راحت الجنوش الجّرارة الشامخة تتساقط أمامه وبسرعة البرق
سبعمانة عام بعد أ  دّبت فنه "الشنخوخة" واستوطيه الفساد وااليحالل ايهزم أمام سبعن  ألفا م  
العرب المسلمن ، وكا  جنشه مائة ألف ونمتلك م  السالح ما لم نمتلكه اآلخرو . ولك  كا  جيوده 

 ُنرَبطو  بالسالسل لئال نفّرو  م  المعركة.      
 فسه نيسحب على تجربة جنش اإلسكيدر في مرحلَتْي الصعود والهبوط.    األمر ي

م  هيا يفهم القاعدة العسكرنة التي ترى أ  يقاط ضعف العدو حتى لو كا  متفّوقا في عدنده 
وسالحه، قد تكو  السبب األول في هزنمته أمام خصم أقل عددا وعتادا، ولكيه نمتلك روح اليهوض 
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( واالقتحام واإلنما  ب اليصر. وهو ما تؤكّده اآلنة الكرنمة )َكْم ِمْ  ِفَئٍة َقِلنَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكنِثنَرًة ِبِإْذِ  اَّللِه
 (.       249)البقرة: 

هذه القاعدة العسكرنة هي التي تفّسر هزنمة الجنش الصهنويي في أربع حروب مع قوى مقاومة أقل 
 2014و 2012و 2008/2009في لبيا  و 2006روب ميه عدندا وسالحا، وبيسب هائلة. وذلك في ح

 في قطاع غزة.       
صحنح أ  المقاومة في لبيا  أبدت قدرة عالنة في إعداد خطة الدفاع اإلنجابي، وما تحّلت به م  
شروط اإلنما  والتيظنم والشجاعة وُحس  القنادة والنثقة بالصمود واليصر، وهو ما نيطبق أنضا على 

 غزة، ولك  نجب أ  ُنرى الوجه اآلخر م  الصورة لتكتمل المعادلة.      المقاومة في قطاع 
 وبالمياسبة نثمة عشرات األمنثلة م  تجارب عالمنة تؤكد هذه القاعدة وتدعمها.       

هيا نمك  تلخنص المطلوب توفّره في يقطتن  أساسنتن  )ولنستا على سبنل الحصر(: األولى التأكد 
تسمح بإيزال الهزنمة به. والنثاينة بعض السمات التي نجب أ  تتوفر م  يقاط ضعف العدو التي 

بالقنادة المقابلة منثل اإلنما  بإمكا  اليصر، وتأمن  الشروط األولى، ولو في ظل درجات مقّدرة م  
يقاط الضعف، مما نسمح بالصمود وتحقنق اليصر على العدو. وذلك بالضغط على يقاط ضعفه، أو 

 ُحْس  اإلفادة ميها.
هاتا  اليقطتا  نجب أ  تتوفرا في االيتفاضة الراهية إذا ما قام تقدنر الموقف على إمكا  ايتصارها 

 وتحقنق أهدافها.
بدانة نجب أ  ُنلحظ أ  االيتفاضة الراهية أحبطت ميذ اآل  مخطط يتيناهو الذي قّرر التقسنم 

لدافع األول اليفجار االيتفاضة الزمايي للصالة في المسجد األقصى. وراح نيفذه فعال، وكا  ذلك ا
يتيناهو بتراجع األخنر ع  التقسنم الزمايي للصالة. -الحالنة. وهو ما عّبرت عيه تفاهمات كنري

ولكيها تضميت تآمرا في مصلحة يتيناهو، منثل استخدامها تسمنة "جبل الهنكل" لميطقة المسجد 
قصى تحت إشراف قوات األم  األقصى وتركها الباب مفتوحا للتأونل حول زنارة المسجد األ

الصهنوينة، مما ألغى "الحفاظ على الوضع القائم" )الستاتنكو( الذي ساد في اإلشراف على الزنارة 
. األمر الذي استوجب رفض تلك التفاهمات 2000إلى  1967م  حراس المسجد األقصى ميذ 

 والمضّي قدما بااليتفاضة.
        

 لى تأكيده هذه المقالة:وبكلمات أخرى توضيحا لما تذهب إ
أوال: ما دام الشباب والشابات والفتنا  والفتنات وجمهور مقّدر م  الشعب قد ايطلقوا بااليتفاضة ميذ 
نثالنثة أسابنع في األقل، وسالت الدماء وتحققت إيجازات بطولنة مذهلة في عدد م  المواجهات 
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وبقنة اليخب إاّل االيخراط فورا وبال ترّدد الواسعة أو المتصاعدة، فما على فصائل المقاومة  -الفردنة
في االيتفاضة م  أجل تحونلها إلى ايتفاضة شعبنة شاملة ال تُقهر. وم  نثم م  الخطأ بعد أ  "وقع 
الفأس في الرأس" التشكنك بإمكاينة استمرار االيتفاضة، أو الترّدد أو االرتباك في المشاركة بكل قّوة 

 فنها.       
ائد أ  نعّد العّدة جندا، ونشكك ونترّدد ونؤّجل كما نشاء قبل ايدالع الحرب أو صحنح أ  على الق

ايفجار المعركة. ولك  بعد ايدالعها وايفجارها، ولو لم نك  وراء ذلك، علنه أ  نكو  مع الشعب 
والشباب الميتفض فورا، خصوصا في حاالت مواجهة االستعمار أو قوات االحتالل، وأخّص 

 المكا  فلسطن .        الخصوص، إذا كا 
هيا علنه أ  نستبعد كل شكوك وكل مخاوف ونيخرط في المواجهة وبكل قّوة وبال ترّدد، نثم في أنثياء 

 ذلك نعمل على تالفي ما نعتبره عائقا أو خطرا نتهّدد االيتفاضة أو المعركة أو الحرب.       
ف ندلع م  ايتفاضة، وبغض اليظر كذلكم هو الموقف الصحنح في اللحظة الراهية في مواجهة ما اي

ايدلعت وم  كا  المباِدرو  فنها. فهي معّبرة ع  يبض الشعب، وهي ضرورة لمواجهة تحّدي ايتهاك 
حرمة المسجد األقصى ومحاولة تقسنمه وتقرنر مصنره، وهي ضرورة، وبالقدر يفسه، لمواجهة 

 االحتالل وتفكنك المستوطيات.   
لترّدد في االيخراط بااليتفاضة بكل قّوة وبإنما  ونثقة بإمكا  االيتصار وم  نثم ال أحد نمتلك ترف ا

فنها، فما دامت القضنة قضنة فلسطن ، والعدو هو العدو الصهنويي، وما دام الميتفضو  فلذات 
أكباد الشعب الفلسطنيي، وما دام الرأي العام الشعبي الفلسطنيي مع االيتفاضة ونرندها أ  تيتصر، 

علنه الرأي العام العربي واإلسالمي والعالمي إذا ما نثبتت االيتفاضة، فإ  االيخراط  وهو ما سنكو 
فنها م  الجمنع هو الموقف الصحنح الذي ال نمك  أ  نكو  على خطأ تحت كل الظروف ومهما 
كايت اليتائج، فكنف إذا ذهب تقدنر الموقف إلى رؤنة هزنمة يتيناهو محققة، بإذ  هللا، إذا ما ايخرط 

 لجمنع في االيتفاضة وأصبحت شعبنة شاملة؟!       ا
نثاينا: إ  يتيناهو وحكومته وجنشه ورأنه العام في مأزق حقنقي وفي أسوأ حالة نمّر بها الكنا  

. فالجنش ُهِزم في أربع حروب، بعد أ  دّبت به يقاط ضعف متعّددة وأهمها 1948الصهنويي ميذ 
دور الشرطة والقوات األمينة؛ أي فقد قوامته كجنش مندايي ايشغاله ميذ االيتفاضة األولى لنقوم ب

ُمحارب. فكنف حن  نواِجه النوم ايتفاضة شعبنة شاملة؟! أما الحكومة فهي م  أضعف حكومات 
الكنا  الصهنويي وقادتها وعلى رأسهم يتيناهو األكنثر تخبطا باألخطاء، وضنقا لألفق، وعزلة حتى 

 ع  حماتهم الغربنن .
 األمرنكي في أغلبنة متزاندة ضّدهم وأكنثر تعاطفا مع الفلسطنينن .  –لرأي العام األوروبي وقد أصبح ا
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ولم نعد الرأي العام داخل الكنا  نشعر باألما  حتى م  ظاهرة السكاكن  دو  اإلشارة إلى صوارنخ 
لنها، سابقا، في المقاومة م  قطاع غزة ولبيا . نثم لم تعد أمرنكا وأوروبا، بالقدرة يفسها التي كايتا ع

 دعم الكنا  الصهنويي. بل أصبحتا بحاجة إلى م  ندعمهما.
وبهذا نكو  شرط الضعف، أو شرط يقاط الضعف المؤنثرة، متوفرة في القّوة المسنطرة األكنثر تسلحا 
وجيدا، في معركة االيتفاضة الراهية. مما نتطلب م  القنادات والكوادر االيخراط فنها بإنما  قوي 

خة بإمكا  اليصر. لنيطبق القايو  العسكري آيف الذكر وتتجلى اآلنة )َكْم ِمْ  ِفَئٍة َقِلنَلٍة ونثقة راس
.)  َغَلَبْت ِفَئًة َكنِثنَرًة ِبِإْذِ  اَّللِه

 2/11/2015، "21موقع "عربي 
 
 فخ إسرائيلي لألردن بشأن الحرم القدسي .59

 صالح اليعامي
جنة اإلسرائنلي، تسنفي حوطبنلي، إلى رفع العلم لم نك  م  المستهج  أ  تدعو يائبة وزنر الخار 

سرائنل بشأ  ترتنبات  اإلسرائنلي على الحرم القدسي الشرنف، بعند اإلعال  ع  االتفاق بن  األرد  وا 
وجود المسلمن  والنهود في الحرم، والذي تم التوصل إلنه بوساطة أمنركنة. ففي يظر يخب صهنوينة 

على مخططات إسرائنل لتعزنز وتنرة تهوند الحرم. وم  المؤسف  كنثنرة، فإ  االتفاق نضفي شرعنة
أ  مسؤولن  أردينن ، وميهم الملك عبد هللا النثايي، سارعوا إلى االحتفاء باالتفاق، على اعتبار أيه 
نضم  عدم تغننر األوضاع في الحرم القدسي الشرنف؛ في حن  أ  إسرائنل تعكف، بشكل معل ، 

وتدعم حكومتها بصراحة المخططات الهادفة إلى تدمنر المسجد األقصى،  على تغننر الوضع القائم،
وتدشن  الهنكل المزعوم على أيقاضه. كا  حرنًا باألرد  أ  نقف عيد التقرنر الرسمي اإلسرائنلي 

أكتوبر/تشرن  األول، ونؤكد أ  حكومة بينامن  يتيناهو  30الذي أشارت إلنه صحنفة هآرتس، في 
 لتسع عشرة جمعنة نهودنة متخصصة في العمل على "إعادة" بياء الهنكل. وحسب تقدم حالنًا تمونالً 

التقرنر، فإ  أخطر هذه الجمعنات "معبد الهنكل"، ونترأسها الحاخاما  نسرائنل أرئنل ونهودا غلنك، 
الذي تواظب الكتلة الينابنة لحزب اللنكود الحاكم على دعوته لحضور كل اجتماعاتها. وال شك في 

نهامها بأيه معيي بالحفاظ على أ  أ كنثر ما ندل على أ  يتيناهو يجح في تضلنل القنادة األردينة، وا 
الوضع القائم في األقصى، ما ذكرته "هآرتس" أ  الحكومة اإلسرائنلنة تيظم سيونًا رحالت لعشرات 

تعدادات، التي اآلالف م  الطالب النهود، لزنارة "معهد الهنكل"، للتعرف م  القائمن  علنه على االس
تتم على قدم وساق إلعادة بياء الهنكل النثالث، ياهنك ع  تلقي الطلب شروحات حول دور المعهد 

 في إعداد سدية مستقبلنن  للهنكل. 
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وم  يافلة القول إ  هذا السلوك ندل على أ  حكومة يتيناهو تعمل على تكرنس القياعات الدنينة 
شء النهودي، حنث نقدم بياء الهنكل على أساس أيه تحقنق النهودنة، ذات الطابع الخالصي لدى الي

للخالص النهودي. وم  المفارقة ذات الداللة أ  التوقنع على االتفاق مع األرد  بشأ  األقصى 
تزام  مع قرار وزارة التعلنم اإلسرائنلنة تدرنس مساق جدند، نعزز وعي الطالب بأهمنة إعادة بياء 

ونر الحدث على أيه "سنفضي إلى حل كل مشكالت المجتمع الهنكل على أيقاض الحرم، وتص
(. فهل نعقل أ  حكومًة تقدم على هذا اليمط م  السلوك جادة 2015-10-23اإلسرائنلي ")هآرتس،

في احترام الوضع القائم في الحرم القدسي الشرنف؟ ما كا  لألرد  أ  نقع في الفخ اإلسرائنلي، 
النهود للحرم، وكأ  الحدنث ندور ع  سناح نقدمو  للتعرف ونوافق على السماح بدخول "الزوار" 

 على المكا  واكتشافه. نعي األرد ، المسؤول ع  رعانة
"لم نك  االتفاق األرديي اإلسرائنلي أكنثر م  محاولة الحتواء ايتفاضة القدس، إذ نيزع الشرعنة ع  

نس التقاسم الزمايي" األماك  حق الفلسطنينن  في مقاومة حمالت التدينس المميهج التي تهدف لتكر 
المقدسة اإلسالمنة، أ  الجماعات الصهنوينة التي تديس الحرم، تجاهر بالتعبنر ع  ميطلقاتها 
الدنينة، والتي ترى في تدشن  الهنكل على أيقاض األقصى ذروة سيام الفرائض النهودنة. فلم ندع 

دينس الحرم، مجااًل للشك، عيدما قال إ  وزنر الزراعة اإلسرائنلي، أوري أرئنل، الذي نقود حمالت ت
هذه الحمالت تأتي لتكرنس حق النهود وحدهم في المكا ، وا   جمنع هذه الحمالت تمت بموافقة 

(. أصر الصهانية على إحراج األرد ، عيدما تبن  أ  10-23يتيناهو ومباركته )منكور رنشو ،
ة في الحرم لم نك  أكنثر م  منثال آخر على احتفاء عما  بتعهد يتيناهو بعدم السماح للنهود بالصال

مدى استخفاف تل أبنب بالحكم في األرد ، فقد يجح اليائب ع  التجمع الوطيي الدنمقراطي، باسل 
غطاس، في التسلل إلى المسجد األقصى وقام بتونثنق أداء الصهانية، الذن  ديسوا الحرم، بعد 

ل عام، لم نك  االستخفاف الصهنويي باألرد ، التوصل إلى االتفاق، "صلوات" تلمودنة هياك. وبشك
وحرص يتيناهو على عدم ميح وز  لتعهداته للقنادة السناسنة في عّما  جدندًا. فقبل عشرة أشهر، 

النثايي تعهدات بوقف حمالت التدينس، التي نيظمها الساسة  عبد هللاقدم يتيناهو شخصنًا للملك 
لوزنر أرئنل في الحرم، وَعرض شرنطًا نونثق الصهانية للحرم، ولم نمض شهر حتى "صلى" ا

 "صالته" على موقعه الشخصي، م  أجل مضاعفة جرعة االستفزاز. 
لألسف، لم نك  االتفاق األرديي اإلسرائنلي أكنثر م  محاولة الحتواء ايتفاضة القدس، إذ نيزع 

نس التقاسم الشرعنة ع  حق الفلسطنينن  في مقاومة حمالت التدينس المميهج التي تهدف لتكر 
الزمايي. فأنة محاولة للتصدي للمستوطين  الذن  نديسو  الحرم بعد االتفاق ستعد دلناًل على 
"عدواينة" الفلسطنينن . وفي المقابل، ال نتضم  االتفاق أنة آلنة تتعلق باإلجراءات التي نمك  
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ليائب غطاس. أحبط اتخاذها عيدما نتجاوز النهود ما تم االتفاق علنه، كما حدث بالفعل وونثقه ا
االتفاق مع األرد  المبادرة الفريسنة، التي دعت إلى إرسال مراقبن  دولنن  للحرم، وهي مبادرة أنثارت 
فزعًا في أوساط يخب الحكم في تل أبنب، على اعتبار أ  تبيي مجلس األم  المبادرة قد نفضي إلى 

يفراد بالجهات التي تتصدى لمحاوالت "تدونل" الصراع. في الوقت يفسه، سمح االتفاق إلسرائنل باال
تغننر الوضع القائم في الحرم، وفي مقدمتها الحركة اإلسالمنة، بقنادة الشنخ رائد صالح. فقد أعل  
يتيناهو أيه جاد في توجهه إلى إخراج الحركة ع  دائرة القايو  وحظر أيشطتها، مع العلم بأ  

شهرًا على الشنخ صالح  11ا الحكم بالسج  الحرب على هذه الحركة تتواصل، وم  جدند حلقاته
 يفسه. 

إزاء ما تقدم، نجدر بالقنادة األردينة أ  تعند اليظر في هذا االتفاق الذي نوظفه الصهانية لتيفنذ 
مخططاتهم المعلية لتهوند الحرم القدسي. وال حاجة للتذكنر باألوراق القونة التي نملكها األرد ، وفي 

على حكام تل أبنب لتغننر سناساتهم ومخططاتهم تجاه الحرم، مع العلم وسعه توظنفها في الضغط 
 بأ  هذه المخططات ستتحطم على صخرة اإلصرار الفلسطنيي على إفشالها وعدم التسلنم بها.

 2/10/2015، العربي الجديد، لندن
 
 أن ترتّد فرية نتانياهو عليه! .61

  مرزوق الحلبي
لحالنة التي وقــف فنهـــــا عارنًا أمام المسألة الفلسطنينة المتتبع لسناسات يتايناهو في األزمة ا

المكشـــوفة الوجه سنرى أيه عالجها م  خالل ش  حرب كالمنة علنها وعلى رموزها. وفي الحرب 
الكـــالمنة كما في الحرب، ذهب إلى أبعد يقطة ممكية بمحاولة ربط الفلسطنينن  بالمحرقة النهودنة 

يهم مرتبطو  بها م  زاونة أخرى. فالفلسطنينو ، بمعيى ما، هم ضحانا لضحانا كمسببن  لها علمًا بأ
اليازنة م  النهود! وهم ال نزالو  ندفعو  نثم  عقدة أوروبا المسنحنة وشعورها بالذيب تجاه النهود 
ع  قرو  م  المجازر وصواًل إلى المحرقة اليازنة. ونبدو أ  يتايناهو ولفنف مستشارنه استدركوا 

ر فايتقلوا إلى موضوع مياوب آخر. وكايت الذكرى العشرو  الغتنال رئنس الحكومة اسحق األم
 الدنيي حنزًا للهروب. -رابن  الموّقع على اتفاقنات أوسلو بند ياشط نمنيي نيتمي إلى التنار القومي 

سرائنلنة. على أي حال فلجوء يتايناهو إلى هذه الِفرنة بحق الفلسطنينن  لنس جدندا في السناسة اإل
ففي الحقبة الياصرنة عمد بعض القادة في إسرائنل على إسقاط اليازنة وتمنثنالتها عيد النهودي 
المتوّسط على الياصرنة. وفي عّز أبو عمار وذروة القضنة، تم إسقاط التمنثنالت اليازنة على القنادة 

إلى  االستيادم  خالل  هو يتايناهو نفعل ذلك في وضح اليهار الفلسطنينة ومشروعها الوطيي. وها
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لمؤسسة بحث نمنينة نمولها عّرابه شنلدو  إدلسو  صاحب دور الكازنيو في « أكادنمنة»دراسة 
مواقع عدة م  العالم. وهو نفعل لألهداف القدنمة يفسها: إسقاط كل شرعنة ع  المشروع الوطيي 

الشعب الفلسطنيي وأرضه  الفلسطنيي وتبرنر االحتالل وتسونغ القمع واالستنطا  والتحّكم بمصنر
 وموارده ومصنره. وفي الراه ، تبرنر موجة التصعند الحالنة بحق الفلسطنينن  والحرم القدسي.

أما الهدف األعمق فصّد االيتقادات الداخلنة لسناساته وتكرنس نثقافة شعبونة ميفلتة في عيصرّنتها 
هم الضحنة، وزر كل ما لحق بالنهود واستعالئها ودمونتها بيزع إيساينة الفلسطنينن  وتحمنلهم، و 

وصواًل إلى المحرقة. قد نكو  قائدًا خاونًا م  أي ألمعنة لكيه نقنيًا ذكي في محاولته قلب صورة 
، «الضحانا بامتناز»الواقع رأسًا على عقب. فهو بفرنته نواصل محاوالته تصونر النهود على أيهم 

هكذا، «! المسؤولن  ع  المحرقة»ن  تحدندًا بوصفهم ولنسوا ضحانا العالم أو اليازنة بل الفلسطنين
نكو  قطع الطرنق في إطار الحرب الكالمنة أو حرب التمنثنالت على صور تبنّثها الشاشات 

 أو نقودويهم إلى المعتقالت. اإلسرائنليوالشبكات نومنًا ع  أطفال نقتلهم جيود االحتالل 
لنة وا   كيا يشهد يقدًا متزاندًا لسناساته هذه في وليقّر للرجل أيه يجح على األقل في ساحته الداخ

المحافل اإلسرائنلنة يفسها. إيه فيا  محترف في تحدند األجيدة النومنة لليقاش العام في إسرائنل 
ووجهته ومواضنعه. وهو سرنع في تغننر هذه األجيدة ضم  التوّجه النمنيي يفسه. ويشاهد نومنًا 

بنته ال سنما المتلفز نمنل إلى تبيي خّط يتايناهو وخطابه م  دو  كنف أ  اإلعالم اإلسرائنلي بغال
تياصبايه « ندنعوت أحرويوت»و« هآرتس»استئياف. هذا على رغم أ  صحنفتن  مهمتن  منثل 

العداء المكشوف، خصوصًا األولى التي تيّظم بعد أنام مؤتمر سالم محاولًة ميها للرّد على سناسات 
 الحرب التي نعتمدها.

ح أ  القنادات الفلسطنينة فــــي السلطـــة وفـــي مؤسســات المجتمع المديي ُتدرك لعبة يتايناهو هذه يرّجـ
لكييا ال يرى ميها أي رّد فاعل ال في مستوى اإلعالم العربي وال في ذاك الدولي. وما يراه ويسمعه 

م  الالفت أ  دور بعض  ويقرأه ال نرتقي إلى مستوى ماكنية يتايناهو وال ِحَنِله اإلعالمنة. بل
المؤسسات اإلعالمنة الفلسطنينة ال نتعدى اقتباس مواد إعالمنة غربنة المصدر أو الرّد بأسلوب فج 
غنر ياضج ال سناسنًا وال معرفنًا. وهكذا فالواقع على األرض الذي نمنل لصالح الروانة الفلسطنينة 

ارنًا أمام سلمنة أبو ماز  وهشاشة )احتالل وقمع واستحواذ وفصل عيصري( وكو  يتايناهــو ع
القـــضنة وضعف الشعب ضحنة االحتالل نتحّول فـــي الحنز اإلعالمي الفلسطنيي )وبالمياسبة 
اإلعالم الممـــايع والعربي عمومًا واقع في المـطّب يفسه( إلى بائـــس ال سنما أمام إعالم إسـرائنلي 

عيدما نكــــو  جرحها مفتوحًا نيّز دمـــًا وموتًا.  على الضحنة الفلسطنينة حتى لاليقضاضمتحّفز 
هياك حاجة ماســـة في منثـل هـذه الميعطـــفات لرّد فرنة يتايناهو علنه. وال بّد م  أهـــمنة خاصة 
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ُتعطـــى للحرب الكالمــنة وحرب التمنثنالت في عالم تتحّرك فنه الصور والمرئنات كوسائط تحمل 
 نات.األفكار والِقَنم والروا

 2/11/2015، الحياة، لندن

 
 نتنياهو ال يؤمن بغير القوة حاًل للمشاكل .61

 حلمي موسى
لم نجد رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو ما نقّدمه للجمهور اإلسرائنلي في ظل الصراع 
الدائر حول الحرم القدسي سوى تذكنره بأ  الصراع طونل ول  نيقضي قبل مرور سيوات طونلة 

ة. وهو بذلك ال نقّدم لهذا الجمهور أي بشارة سوى استمرار الصراع ال لسبب إال أل  مقبل
الفلسطنينن ، في يظره، ال نقبلو  بوجود إسرائنل أصاًل. وهو بذلك نقفز ع  الواقع ومعطناته وع  
كل التطورات التي جرت في الميطقة عمومًا وايتقال إسرائنل م  واقع عدم اعترافها أصاًل بوجود 
شعب فلسطنيي، إلى اتهامه بكل الذيوب. واألهم أ  يتيناهو، وم  خلفه كل النمن  اإلسرائنلي ال 
نربط ما نجري أساسًا بوجود االحتالل وال حتى بشدة الممارسات القمعنة التي نمارسها ضد 
الفلسطنينن  على مسمع كل العالم ومرآه. ورغم أ  يتيناهو اصطدم مؤخرًا مع إدارة أوباما، 

صوصًا في مسائل تتعّلق بالتسونة وبالعالقة مع الفلسطنينن  إال أيه ظل نعتبر اإلدارة األمنركنة وخ
ركنزة إسرائنل وسورها الواقي أمام األسرة الدولنة. فاإلدارة األمنركنة هي م  تميع مالحقة إسرائنل في 

قرارات واضحة في األمم المحافل الدولنة وهي تحظر على االتحاد األوروبي وعلى دول العالم اتخاذ 
المتحدة. وهي تعمل كل جهدها، حتى عبر الضغط على السلطة الفلسطنينة مالنًا وسناسنًا لميعها 
م  التوجه إلى المحكمة الجيائنة الدولنة. وواضح أ  اإلدارة األمنركنة، ومهما اختلفت مع إسرائنل 

 وحكومتها، إال أيها بقنت المدافع األكبر عيها.
آخر نحاول يتيناهو، كما جرى في التسونة بخصوص الحرم القدسي والتي استيدت إلى وبن  حن  و 

، مواصلة لعبة المماطلة بايتظار ظهور ظروف أفضل. وال «الصالة للمسلمن  والزنارة لآلخرن »مبدأ 
ُنخفي يتيناهو رفضه لكل الحلول التي سبق وعرضت م  أجل حل المسألة الفلسطنينة. فقد رفض 

أوسلو ورفض حتى خطة الفصل التي يفذها أرننل شارو  ورفض مفاوضات إنهود أولمرت اتفاقنات 
مع أبو ماز  ورفض خطة كنري. كما أيه وبعد الضغط وافق بترّدد على حل الدولتن ، ولك  بعد أ  
قّنده بشروط كنثنرة تفرغه م  كل معيى واستغل أول فرصة للتعهد أمام الجمهور اإلسرائنلي في 

األخنرة بعدم قنام دولة فلسطنينة في والنته. وكل هذا ننثبت أ  يتيناهو، قبل غنره م  قادة  االيتخابات
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النمن  اإلسرائنلي، نعمل ضد التسونة وال نرند حاًل ونسعى م  أجل فرض المزند م  الوقائع على 
 األرض التي تميع جوهرنًا قنام دولة فلسطنينة مستقباًل.

ز أكنثر م  غنره ميطق القوة كأسلوب لحل المشاكل واألزمات. فهو وفي كل األحوال فإ  يتيناهو عز 
نواصل، بطرنقة معززة، الميطق الذي حكم قادة الصهنوينة طوال الوقت م  أ  بالوسع كسب ما 
لى أ  تتحقق األهداف التي نرندها  نمك  حالنًا على أمل كسب المزند الحقًا م  خالل تعزنز القوة. وا 

وااللتفاف بل ومحاولة إظهار مروية ال ترتكز البتة إلى أي قياعة. وهذا ما فإيه مستعّد للمخاتلة 
حدث فعلنًا، للمرة األلف مع مسألة الحرم القدسي. إذ نعرف يتيناهو أكنثر م  غنره أ  حكومته 
صارت تطفح بأيصار إعادة بياء الهنكل. وهو نعلم أ  هؤالء لنسوا سوى حملة مشعل اليار القادر 

نل البارود األخطر في الميطقة وهو المسجد األقصى الذي نسعى أيصار الهنكل إلى على تفجنر برم
هدمه م  أجل إقامة الهنكل. وما كالم يائبة يتيناهو في وزارة الخارجنة، تسنبي حوتبولي إال مجرد 
شذرات مما نوجد ضم  اللنكود، حنث نحاول النمن  المتطرف السنطرة، تحت رانة يتيناهو، لفرض 

 على الدولة العبرنة. سناسته
وواضح أ  النمن  المتطرف ما كا  لنحتّل المكاية الحالنة في الحلبة اإلسرائنلنة، لوال أ  ما كا  

أ  نرسخ « النمن  المعتدل»ُنعرف بالنمن  المعتدل هو م  مّهد له الطرنق. كما أيه لم نك  بوسع 
له الطرنق. فم  ب  غورنو  إلى غولدا مهد « النسار اإلسرائنلي»سنطرته لوال أ  ما كا  نعرف بـ 

مئنر كا  الرفض هو سمة ممنزة لحكومات إسرائنل العمالنة التي آميت بالقوة كسبنل لحل األزمات. 
وهكذا لم نك  النمن  المتطرف يبتًا م  دو  تربة بل كا  محصلة طبنعنة لكل ما سبقه م  تطورات 

 في إسرائنل.
نن  إلى اعتبار أ  المشكلة تكم  في النمن  المتطرف م  دو  اإلسرائنل« العقالينن »ونذهب بعض 

أ  تعود باألمور إلى جذورها. وهذا موقف نأخذ به كنثنر م  الساسة والعسكرنن  في إسرائنل الذن  
نعتبرو  أ  سناسة يتيناهو والنمن  المتطرف سوف نكو  لها آنثار سلبنة أل  إسرائنل ال نمكيها أ  

ابها. ونرو  أ  تغننرات جوهرنة تجري في العالم بنيها تراجع القوة تبقى هكذا تعنش على حر 
األمنركنة وتيامي اإلسالم األصولي المتطرف تقود إلى زنادة المخاطر على إسرائنل. ونذهب هؤالء 
إلى حد اعتبار يتيناهو معتداًل وأيه صار أسنرًا بأندي جهات أشد تطرفًا ميه، ال تؤم  البتة بوسائل 

 خدام القوة ومزند م  استخدام القوة.حل سوى است
وال ُنخفي إسرائنلنو  قياعتهم بأ  ما كا  متوفرًا قبل حكم يتيناهو م  احتمال التوّجه إلى حل سناسي 
لم نعد ممكيًا في الظروف الراهية. وهياك َم  نجد أ  فكرة حل الدولتن  ذهب م  غنر رجعة وهذا 

قلق آخر م  تبقى م  عقالينن . ولنس صدفة أ  وزنر ما ُنسعد النمن  المتطرف، لكيه نزند م  
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الخارجنة األمنركي جو  كنري ذّكر اإلسرائنلنن  مؤخرًا بأ  ما نرويه بسبب الحرم لنس سوى يموذج 
لما سوف نكو  عيدما نموت حّل الدولتن  وال نبقى سوى حل الدولة الواحدة. المهم يتيناهو والنمن  

 غنر مقتيع بذلك.
 2/11/2015، تالسفير، بيرو 

 
 تخسر قيمها في المواجهة مع الفلسطينيين "إسرائيل" .62

 جدعو  لنفي
: قنمها آخذة في أخرىخسرت مرة  إسرائنلالفلسطنينو  لم نيتصروا، ونبدو أيهم ل  نيتصروا. لك  

األخنرة شهدت الكنثنر م  األعمال الفظنعة في  األنامالتالشي بسرعة مخنفة لم نسبق لها منثنل. 
 «.المياطق»

الذي نرد علنه الجمهور  األمرالطع  التي تبرر هذه الجرائم،  أعماللم تولد بعد الحجارة أو 
التي تستطنع دائما تشونش الحقائق  اإلسرائنلنة اإلعالمبهز الكتف وبوساطة وسائل  اإلسرائنلي
خفاءها هد قدر استطاعتها. لك  الشبكات االجتماعنة تظهر صور جرنمة وراء أخرى. أيت تشا وا 

 وتخجل، وبعد لحظة نيتابك الغضب.
طفنفة: رضنع فلسطنيي  بإصاباتما الذي لم نحدث في يهانة األسبوع باستنثياء الطع  الذي ايتهى 

وعلى الكبار وعلى  األوالدسيطلق علنكم الغاز حتى تموتوا، على »أشهر( مات بسبب الغاز،  8)
، صرخ شرطي باسم جمنع «ميكم ل  ُيبقي على أحد –المسين ، على الجمنع وعلى كل شيء 

بمكبر الصوت في الجنب المدرع في مخنم عاندة لالجئن . جنب آخر دهس أحد راشقي  اإلسرائنلنن 
. وم  الصعب مشاهدة ما حدث بعد ذلك: الشاب الذي ُدهس أصنب إصابة إنلالحجارة قرب بنت 

رأسه، ونطردو  الطواقم  ونقوم الجيود بضربه في أيحاء جسمه وعلى األرضبالغة وهو ممدد على 
بطرنقة فظة. جيدي آخر في مكا  آخر نقوم بضرب  إلسعافهالطبنة الذن  نحاولو  االقتراب ميه 

صحافي بالغاز أليه تجرأ على التصونر. وفي مكا  آخر نقومو  برش غاز الفلفل على وجه مصور 
 فنقع متألما على األرض.

إصابات بالغة، تم  إسرائنلنن ة(، الذي طع  وأصاب سي 13احمد مياصرة، الفتى البالغ م  العمر )
وهو مقند أمام المحكمة لتمدند فترة اعتقاله بتهمة محاولة القتل. اآل  نجب التذاكي أمام  إحضاره
طالةالقايو   سية، وعيدها نمك  الحكم علنه  14أ  نصبح عمره  إلىالمحاكمة لمدة شهرن   وا 

ى السلطات في أ  هذا هو ما سنحدث. وقد وعدت الينابة نمك  االعتماد عل –بالسج  عشر سيوات 
 مهما كايت أعمارهم.« اإلرهابنن »العامة بمالحقة 
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كايت كرنمة وأعادت جنثث سبعة فلسطنينن  بعد تأجنل تسبب بموجة غضب في  إسرائنل
حاملو السكاكن  الذن  ُقتلوا نتم خلع مالبسهم عيهم بعد موتهم على أندي الشرطة «. المياطق»

ال نيتهي. « المخربن »والجيود أمام الجمنع، ونتم يشر الصور في الشبكات االجتماعنة، وهدم ميازل 
رصاصة على فلسطنيي حاول  15المواط  مسنح ب  عامي، هذا هو اسمه، نتفاخر بأيه أطلق 

نحمل  أواليار كا  م  اجل قتل كل م  نطع   إطالقطعيه وقام بتمزنق قمنصه. اليقاش حول 
ول  نبدأ،  إسرائنلبغض اليظر ع  مستوى الخطر الذي نشكله، ولم نبدأ هذا اليقاش بعد في  سكنيا،
 .األحداثفلسطنينا هكذا ميذ بدأت هذه  71قتل 
 أمامهائجة. وهي كايت متوقعة. ال توجد طرنقة لقمعها، والشرطة والجيود الذن  نقفو   أحداث إيها

هذه الموجة لفترة وجنزة لحن  ايدالع التي تلنها،  الجموع الغاضبة هم مساكن ، ولك  حن  تيتهي
الجيود وبالذات حرس الحدود، وراقبوا سلوكهم الفظ  إلىسيبقى يح  مع الكارنثة الحقنقنة: ايظروا 

لم تك   إ واي صورة ستلبس قرنبا،  إسرائنلكل م  في طرنقهم وستفهمو  ماذا نيتظر  أماموالبربري 
 قد لبست بالفعل.
وبعد ذلك نضربه، م  نهدد بالتدمنر الجماعي بالغاز وم  نهاجم الطواقم الطبنة م  ندهس شابا 

هم مواطيو  ضائعو . برابرة. وم   –وهم نعرفو  ايهم ل  نعاقبوا بل سنتم تمجندهم  –والصحافنة 
 نسكت عيهم هو منثلهم. أونحمنهم 

 «هآرتس»
 2/11/2015، األيام، رام هللا

 
 :كاريكاتير .63

 
 2/11/2015س، القدس، القدموقع صحيفة 


