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 وشهيد في جنين بحجة الطعن تل أبيب إصابة أربعة إسرائيليين بعمليتي طعن جنوب وشمال .1
استشهد صبي أنه  ،فادي أبو سعدى عنرام هللا من  3/10/2015القدس العربي، لندن، نشرت 

فلسطيني وأصيب آخر بجراح برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري 
 حجة الطعن، كما روجت وسائل اإلعالم العبرية.بشمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية 

العسكري  وبحسب االرتباط العسكري الفلسطيني فإن جنود االحتالل المتمركزين على برج المراقبة
صابة اآلخر بجراح.  على حاجز الجلمة أطلقوا النار على الشابين ما أدى إلى استشهاد أحدهم وا 

واختطفت قوات االحتالل جثمان الشهيد كالمعتاد، كما اعتقلت الشاب الجريح وأغلقت الحاجز 
 العسكري أمام حركة السيارات في االتجاهين.

أمس على طعن ثالثة إسرائيليين،  أقدمفلسطينيا  أن اإلسرائيليةالشرطة  أعلنتفي غضون ذلك 
 قبل اعتقاله. أبيبإصابة أحدهم خطيرة، في ريشون لتسيون جنوب تل 

عاما من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية  19شابا فلسطينيا يبلغ  أنوقالت الشرطة في بيان 
خل متجرا وطعن شخصا ثالثا المحتلة، طعن إسرائيليا في الشارع وتابع طريقه حيث هاجم آخر ثم د

 .يغلق عليه باب المحل أنقبل 
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وأصيب إسرائيلي آخر بجروح خطرة في عملية طعن في منتجع نتنانيا شمال تل أبيب. وأصيب 
 المنفذ بجروح خطيرة جراء إطالق النار عليه.

في مدينة طولكرم  من طولكرم، أن مراسل قدس برس، 2/11/2015وكالة قدس برس،  وجاء في
مساء يوم االثنين ، ل الضفة الغربية المحتلة، قال إن منفذ عملية الطعن في مستوطنة نتانياشما
 عام( من بلدة بلعا شرق طولكرم. 22( هو زياد رضا مرعي )2/11)

وأوضح أن الشاب أصيب بجروح خطيرة برصاص شرطة االحتالل ونتيجة اعتداء المستوطنين عليه 
لديه أي توجهات سياسية، وغير محسوب على الفصائل  بعد إصابته، مشيًرا أن الشاب ليس

وكانت مصادر إسرائيلية زعمت أن مستوطنا أصيب بطعنات في الجزء العلوي من  الفلسطينية.
 الجسد نقل على أثرها إلى مستشفى "لينادو" في نتانيا لتلقي العالج، ووصفت جروحه بالخطيرة.

 
 لم بتوفير الحماية للفلسطينيين من االعتداءات اإلسرائيليةالتحرير تطالب العا منظمةشؤون الالجئين في  .2

طالب رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا  غزة "الخليج"، وكاالت:
عدامات  األغا، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لما يتعرض له من جرائم وا 

ي حين طالبت فصائل فلسطينية بريطانيا إلى التكفير عن خطيئة "وعد بلفور ميدانية "إسرائيلية"، ف
"وعد بلفور المشؤوم"، أمس، على ضرورة  ــل 98 ـوشدد األغا في بيان بمناسبة الذكرى ال المشؤوم".

نهاء االستيطان  "وضع قرارات الشرعية الدولية موضع التنفيذ إلزالة ودحر االحتالل" "اإلسرائيلي"، وا 
 كين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس".وتم

وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه "خطرًا حقيقيًا" مع تصاعد اإلعدامات الميدانية والتصريحات 
 العنصرية "اإلسرائيلية"، التي تهدد بإبادة الشعب الفلسطيني وتجاوب حكومة االحتالل معها.

سطيني من أذى ولجوء كان نتاجا لوعد بلفور الذي أعطته بريطانيا وقال األغا إن "ما ألم بالشعب الفل
 لليهود إلنشاء وطن قومي لهم على أرض فلسطين". 1917في اليوم الثاني من تشرين الثاني لعام 

وشدد على أن "وعد بلفور غير قانوني وما ترتب عليه غير شرعي ألنه صادر من جهة ال تمتلك 
وقال األغا إن بريطانيا مطالبة اليوم بتعديل سياستها تجاه الشعب  األرض وأعطته لمن ال يستحق".

قامة دولته المستقلة على  الفلسطيني من خالل دعم حقوقه المشروعة في العودة وتقرير مصيره وا 
، وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وأن تكفر عن 67األراضي التي احتلت عام 
 الشعب الفلسطيني باعتبارها الدولة األولى المسؤولة عن مأساته.أخطائها التي ارتكبتها بحق 

 3/11/2015الخليج، الشارقة، 
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 الشعب الفلسطيني ال يزال يدفع ثمن وعد بلفور غاليًا من أرضه ودماء أبنائه"الخارجية":  .3
يدفع  أن الشعب الفلسطيني ال يزالالفلسطينية الخارجية وزارة اعتبرت  فادي أبو سعدى: -رام هللا 

ثمن وعد بلفور غاليًا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية في ظلم تاريخي قل نظيره، "أدى الى 
اقتالع أبناء شعبنا من أرض وطنهم وتهجيره بالقوة نحو المجهول في المنافي والخيام. وأوقع في 

 ".صفوفه عديد المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية اإلرهابية
وتأتي هذه الذكرى مع استمرار العدوان اإلسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته 

تكريس االحتالل  إلىومقدساته المسيحية واإلسالمية بما فيها المسجد األقصى. وهو العدوان الهادف 
قدس الشرقية على واالستيطان والحيلولة دون قيام دولة ذات سيادة للشعب الفلسطيني وعاصمتها ال

 إنكارالراهن يعبر عن  اإلسرائيلي. وقالت إن التصعيد 1967حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 
 الحكومة اإلسرائيلية للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

 وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لمعاناة شعبنا ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه
من خالل اإلسراع في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، 

 والقانون الدولي الذي يجرم االحتالل. 
  3/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 اعتداء إسرائيلي ضد الصحفيين خالل شهر 89مكتب اإلعالم الحكومي في غزة:  .4

حكومي في غزة، بأنه وّثق قرابة تسعين حالة اعتداء على الصحفيين أفاد مكتب اإلعالم ال: غزة
 الفلسطينيين خالل شهر تشرين أول/ أكتوبر المنصرم في األراضي الفلسطينية.

( 11|2واستعرض مدير المكتب الحكومي سالمة معروف خالل مؤتمر صحفي عقده يوم االثنين )
حفيين الفلسطينيين، والتي وثّقها بالتفصيل ضمن في مقّره بغزة، االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الص

حالة  89وقال معروف "إن المكتب قام بتوثيق  تقرير أصدره المكتب بعنوان "صحفيون تحت النار".
اعتداء على الصحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء انتفاضة القدس، فضاًل عن التحريض 

 ".ن سواء بإرسال الرسائل لهم أو عبر اإلعالم اإلسرائيليعلى وسائل اإلعالم الفلسطينية والصحافيي
وأضاف "هذه االعتداءات كافة كانت باستهداف مباشر نظرًا ألن الصحافيين يرتدون اللباس الخاص 

 بالصحافة ويتميزون بعالمات دولية ومعروفة لدى جنود االحتالل".
نتفاضة على األرض ودعم وناشد "مجلس وزراء اإلعالم العرب" مواكبة مجريات أحداث اال

 االنتفاضة إعالميًا، مشددًا على ضرورة حضور وتبني الرواية الفلسطينية لألحداث.
 2/11/2015، فلسطين أون الين
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 الماضي أكتوبرتشرين األول/ اعتداء ألجهزة السلطة بالضفة خالل  300: األهاليلجنة  .5
المحتلة، إنها أحصت ارتكاب أجهزة أمن  قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية

وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها  اعتداء بحق المواطنين خالل شهر أكتوبر الماضي. 300السلطة لـ 
منها كانت على يد جهاز األمن الوقائي،  74حاالت اعتقال من قبل األجهزة األمنية،  103وثقت 

رات حاالت المداهمة والمحاكمات والتمديد على يد جهاز المخابرات العامة، عدا عن عش 29و
وحول التقسيم  ورفض اإلفراج، باإلضافة إلى المحاوالت المستمرة لإلحاطة بانتفاضة القدس.

الجغرافي لالعتقاالت، قالت لجنة األهالي إن محافظة الخليل شهدت أكبر عدد من االعتقاالت، 
في  11في رام هللا، و 13لة، بينما كانت حا 19حالة، تليها محافظة طولكرم  28حيث كان نصيبها 

 لكل من سلفيت وطوباس. 2في القدس، و 3لكل من قلقيلية ونابلس، و 8في بيت لحم، و 9جنين، و
 71لدى جهاز المخابرات، و 53حالة استدعاء على خلفية سياسية، كان منهم  158ووثقت اللجنة 

أسيرًا محررًا،  43فيما كان من بين المستدعيين  لدى الوقائي، فيما لم تحدد الحاالت األخرى المتبقية،
وحول التقسيم الجغرافي لالستدعاءات، أشارت اللجنة إلى  تم اعتقالهم سابقًا لدى أجهزة السلطة. 91و

 29حالة، تليها محافظة نابلس  49أن محافظة الخليل كذلك شهدت أكبر عدد، حيث كان نصيبها 
في بيت  9في كل من قلقيلية وجنين، و 13في طولكرم، و 14في رام هللا، و 19حالة، بينما كانت 

 في القدس. 2في سلفيت، و 4في طوباس، و 6لحم، و

مواطنين منذ سنوات، وهم أمين خالد القوقا  8وأشارت اللجنة إلى مواصلة األجهزة األمنية اعتقال  
ء هشام ذياب من وجاد حميدان من نابلس، وياسر حسن عناية وعبد الفتاح عزام محمد شريم وعال

 قلقيلية، وصالح علي ربيع )زهران( من رام هللا، وباجس عادل حمدية وعالء شعبان زيود من جنين.
أشهر، وهم: كفاح غانم وأنس الشيخ حسين  6كما تواصل السلطة اعتقال عدد من الشبان منذ قرابة 

ن، وبراء عبد هللا من من طولكرم، والشقيقين كامل وعلي أسعد حمران وهارون أبو الهيجا من جني
سلفيت، وبالل عوايصة من طوباس، وبالل عبد المجيد حماد من رام هللا، إضافة إلى مواصلة 
اعتقال معاذ حامد وأحمد الشبراوي من سلواد التهامهم بتنفيذ عملية إطالق نار وقتل مستوطن وجرح 

 آخرين.

 2/11/2015، موقع حركة حماس
 

 ل التحريرهنية: حفظة القرآن هم طليعة جي .6
أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن حفظة القرآن الكريم هم : غزة

وقال هنية خالل حفل لتتويج  طليعة جيل التحرير الذي سيقود معركة الحسم ضد الوجود الصهيوني.
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(: "هؤالء الشبان 11-1حد )األ يوم" أقامته دار القرآن الكريم والسنة 7حفظة القرآن الكريم "تاج الوقار 
الحافظين لكتاب هللا، هم في مقدمة من دافعوا عن أبناء شعبهم في الحروب الثالثة التي شهدها 

 القطاع، وهم أيًضا في مقدمة الصفوف التي تدافع عن أبناء شعبها في انتفاضة القدس".
حياته ويطبقه واقعًا  وأضاف: "يجب على الشباب الفلسطيني أن يأخذ القرآن الكريم منهاًجا في

 وعماًل، فحينما نحفظ كتاب هللا في صدورنا ثم نطبقه في عملنا سنراه منهاجًا لحياتنا وجهادنا".
من جانبه؛ قال رئيس مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة النائب عبد الرحمن الجمل إن مخيمات 

 كتاب هللا تعالى.طالب وقد أتموا حفظ  20000"تاج الوقار" السابعة شارك فيها 
 2/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 المقاومة المسلحة الخيار االستراتيجي لردع االحتالل تؤكد في ذكرى "وعد بلفور" أن حماس .7
شددت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" على تمسكها بنهج المقاومة بأشكالها كافة، وعلى رأسها 

لردع االحتالل واسترداد الحقوق المسلوبة وتحرير األرض  المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي
لوعد  98وقالت الحركة، في بيان صحفي، االثنين، في الذكرى الـ  واألقصى والمقدسات واألسرى.

بلفور المشؤوم، إن وعد بلفور وعد جائر وباطل ومرفوض، وهو "وعد من ال يملك لمن ال يستحق" 
 ولية ما نتج عنه من معاناة حتى اآلن.تتحمل بريطانيا وكل من ساندها مسؤ 

وأضافت: إن فرض هذا الكيان كأمر واقع بالقوة عبر طرد شعبنا من أرضه ال يمكن أن يغير حقائق 
التاريخ والجغرافيا، ألن شعبنا يتمسك بحقوقه الثابتة والمقدسة ويرفض التفريط والمساومة عليها مهما 

ز االنتفاضة من خالل صف وطني موحد في وجه وأكدت الحركة على ضرورة تعزي كلف الثمن.
ودعت قادة الدول العربية واإلسالمية وكل األحرار في  الهجمة الصهيونية على المسجد األقصى.

العالم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لمساعدة شعبنا للتحرر من االحتالل بتوفير الدعم لشعبنا 
 عدوانه على شعبنا والرحيل عن أرضنا ومقدساتنا. المنتفض والضغط على االحتالل إلجباره لوقف

كما دعت المجتمع الدولي خاصة المنظمات الدولية إلى التحرك من أجل حماية الالجئين 
الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتأمين الحياة الكريمة لهم في سورية ولبنان والعراق وتجنيبهم 

هير شعبنا المنتفضة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحّيت الحركة جما ويالت الحروب الداخلية.
والمرابطين في القدس واألقصى وأسرانا األبطال في سجون االحتالل، والقابضين على زناد المقاومة 

 في كل شبر من أرض فلسطين دفاعًا عن األرض والِعرض والمقدسات.

 2/11/2015، غزة، موقع حركة حماس
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 ببيروت لبحث دعم االنتفاضة ركة: اجتماع موسع للفصائلعلي ب .8
كشف ممثل حركة "حماس" في لبنان، علي بركة، عن لقاء قريب يجمع الفصائل الفلسطينية في 
العاصمة بيروت لدعم انتفاضة القدس التي انطلقت في األول من شهر أكتوبر الماضي، مرجحًا أن 

أمس، أن اللقاء الفصائلي وأوضح بركة في تصريحات إذاعية  نوفمبر. 20و 15يتم اللقاء ما بين 
سيبحث تشكيل قيادة موحدة لالنتفاضة الفلسطينية وسبل دعمها شعبيًا وفصائليًا حتى تحقق أهدافها 
طالق سراح المعتقلين وفك الحصار المفروض على  المتمثلة بجالء االحتالل من القدس والضفة وا 

أو ذاك، الشعب الفلسطيني أطلق وقال: إن االنتفاضة لم تبدأ بقرار من هذا الفصيل  قطاع غزة.
وأشار بركة إلى وجود  االنتفاضة بعد تصاعد العدوان اإلسرائيلي على األقصى وفشل عملية التسوية.

قليمية( متضررة من االنتفاضة  تفاهمات واجتماعات مع حركة فتح، الفتًا إلى أن جهات )محلية وا 
 انطلقت وال عودة إلى الوراء. تحاول وأدها ألنها تضرب مصالحهم الشخصية، واالنتفاضة

في سياق آخر، أدان بركة تصويت مصر لصالح االحتالل في األمم المتحدة كونه يعزز الوجود 
 اإلسرائيلي ويخدم مخططاته، مطالبًا جامعة الدول العربية بعزل الكيان بداًل من مكافئته على جرائمه.

رهن ذلك بالخطوات على األرض، ودعا كل من يدعي أن فلسطين هي قضيته المركزية ألن يب
وخطوات دعم الشعب الفلسطيني معروفة، بينما أكد أن الرهان على الشعوب العربية في دعم القضية 

 الفلسطينية في مواجهة االحتالل.
 2/11/2015، غزة، موقع حركة حماس

 

 مسيرة في ذكرى "وعد بلفور" تنظمالفصائل الفلسطينية غزة:  .9
لـ "وعد بلفور"، الذي منحت  98الفلسطينيون يوم أمس الذكرى األليمة الـ  أحيا: أشرف الهور -غزة 

نظمت الفصائل و خالله بريطانيا بدون وجه حق يهود العالم وعدا بإقامة وطن في أرض فلسطين. 
انطلقت من مقر الصليب األحمر، حتى مقر األمم " وعد بلفور"مسيرة في ذكرى الفلسطينية بغزة 

مدينة غزة، وهناك سلمت رسالة إلى المسؤولين موجهة لألمين العام بان كي  المتحدة الرئيس غرب
 مون، طالبته بـ"التدخل العاجل" لوقف اإلرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأيدت الفصائل المواجهات التي تندلع بين الشبان وجنود االحتالل، وقالت في بيان لها إن هذه 
ة تجسد وحدة شعبنا في القدس والضفة وغزة وفي المثلث والجليل والنقب. وتمثل االنتفاضة العارم

محطة نوعية على طريق نضال شعبنا ومقاومته من أجل انتزاع حقوقه الوطنية في العودة وتقرير 
قامة الدولة الفلسطينية وعاصمته القدس الشريف.  المصير وا 

 3/11/2015القدس العربي، لندن، 
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 هدفه وقف لهيب االنتفاضة "بلفور"وعد جديد على غرار ن إنتاج "الجهاد" تحذر م .11
بذكرى وعد أنذرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين التي أصدرت بيانا : أشرف الهور -غزة 
من "إنتاج وعد جديد على غرار بلفور"، هدفه وقف لهيب انتفاضة القدس التي دخلت شهرها  بلفور

وقالت الحركة في بيان لها "تمر اليوم ذكرى وعد بلفور  المية.الثاني دفاعًا عن المقدسات اإلس
المشؤوم، الذي منح غطاًء دوليا لجرائم العصابات الصهيونية ضد أرض وشعب فلسطين؛ فكان سببا 
في طرده وتشريده من وطنه، وتعرضه لمسلسل طويل من المعاناة واآلالم." وأكدت حركة الجهاد 

هاد والمقاومة وصوال لتحرير وطننا كامال دون التفريط بشبٍر واحد عهدها على المضي في "خيار الج
وحذرت من كل التحركات التي قالت إن هدفها هو "كبح  من ترابه، مهما كلف ذلك من تضحيات".

انتفاضة القدس"، ورأت فيها "حلقة في مسلسل طويل من التآمر على شعبنا وقضيته"، كانت بدايته 
إقدام وبسالة شباب االنتفاضة المباركة "فضح المنظومة األمنية وعد بلفور. وأكدت على أن 

 والعسكرية لالحتالل، وكشف للعالم جليا مدى هشاشتها ووحشيتها."
 3/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 "وعد بلفور" ضرورة استعادة الوحدة الوطنية في الذكرى" تشدد على الشعبية" .11

انطلقت من مقر " وعد بلفور"مسيرة في ذكرى طينية بغزة الفلسنظمت الفصائل : أشرف الهور -غزة 
الصليب األحمر، حتى مقر األمم المتحدة الرئيس غرب مدينة غزة، وهناك سلمت رسالة إلى 
المسؤولين موجهة لألمين العام بان كي مون، طالبته بـ "التدخل العاجل" لوقف اإلرهاب الذي تمارسه 

 إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ك في المسيرة عدد من الفصائل أبرزها حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير وشار 

من جهته أكد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية على ضرورة استعادة  فلسطين.
الوحدة الوطنية في هذه الذكرى األليمة، وشدد على ضرورة أن تكفر بريطانيا عن خطيئتها الكبرى 

 النحياز للشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل.من خالل ا
 3/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 جديدة حول عملية "إيتمار" تفاصيالً تنشر  القناة العبرية العاشرة .12

 أسفرتنشرت القناة العبرية العاشرة، مساء االثنين، تفاصيل جديدة حول عملية "إيتمار" التي  :القدس
المنصرم قبل أن يعلن جهاز  أكتوبرن في األول من تشرين أول/ عن مقتل اثنين من المستوطني

 "الشاباك" عن اعتقال عدد من الشبان قال انهم "نفذوا هذه العملية وانهم من نشطاء حركة حماس".



 
 

 
 

 

 11 ص                                              3741 العدد:        3/11/2015 ثالثاءال التاريخ: 
  

انه  إلىوبحسب القناة العبرية العاشرة فان "شهادة الشاب يحيى حاج حمد التي أوردتها القناة، تشير 
الخلية(  أعضاءشر عن عملية إطالق النار على سيارة المستوطنين، وأنهم )كان المسؤول المبا

سيارة المستوطنين بجوار سيارتهم أطلق ما  أصبحترصدوا سيارة المستوطنين وساروا خلفها وحين 
بشكل آلي، وحينها توقفت السيارة اإلسرائيلية تلقائيا وانه  M16رصاصة من بندقية  15إلى  10بين 

ل من السيارة ومعه رفيقاه كرم المصري وسمير موسى، وانه حينها كان يبدل مخزن )حاج حمد( ترج
 الرصاص بعدما فرغ غالبية ما كان بداخل المخزن األول".

سيارة المستوطنين وفتحت الباب لمعرفة من يجلس بجانب السائق  إلىوأضاف حمد "ما أن وصلت 
لك اللحظات فان المستوطن الذي كان حتى وجدت امرأة لم تصب وكانت بحالة رعب فقط، وفي ت

يقود السيارة حاول مواجهة كرم المصري، فأطلقت النار على وجهه فأصيب كرم بالخطأ في كفه 
اليسرى، وحينها تعرضت لمحاولة هجوم من المرأة، فأطلقت النار على وجهها هي األخرى وقتال 

 معدودة". فورا، ولكن ال أتذكر تماما كيف حصل ذلك ألنه كان خالل ثوانٍ 
أطفال في سيارة  4إلى  3أنه حين جرى عند البابين رأى من  أوضحوحسب ذات المصدر فقد 

المستوطنين ولم يطلق النار عليهم مشيرا إلى أنه كان نفذ قبل تلك العملية عمليتي إطالق نار 
 استهدفتا مستوطنين بشكل منفرد قبل أن يتم تجنيد المجموعة من قبله.

نتمي لحركة حماس منذ عامين، وأنه كان ينوي تنفيذ العملية بشكل منفرد ثم قرر وأشار إلى أنه ي
 إشراك آخرين، وأنه قام بشراء األسلحة من أمواله الشخصية.

وبين أنه لم يقتل األطفال اإلسرائيليين ألن "اإلسالم يحرم ذلك" وأن شخصيته ال تسمح بمثل هذا 
حراق عائلة دوابشة على يد الفعل أو إيذاء أي طفل كان. مبينا أن الع ملية تمت انتقاما لقتل وا 

المستوطنين وإليصال رسالة للمستوطنين أن يفكروا مئة مرة قبل أن يفعلوا شيئا وأن لكل فعل ثمنا 
 باهظا.

ذاته فان الشاب كرم المصري الذي اعتقل من مستشفى في نابلس بعد  اإلسرائيليوحسب المصدر 
يى هو من أطلق النار على السيارة وأنه أصيب بالخطأ في يده أن يح أوضحإصابته بالعملية، 

اليسرى حين كانوا يتحققون من وضع ركابها موضحا أنه ومع وصوله لسيارة المستوطنين لفحص ما 
حدث للسائق )المستوطن( شاهده والدم على وجهه وصدره، فحاول أن يهاجمه وأن يأخذ مسدسه لكن 

ل المستوطن، وأصيب المصري بالخطأ، وسقط مسدسه وذهب حينها الرصاص فقت أطلقيحيى حمد 
 فورا للسيارة.



 
 

 
 

 

 12 ص                                              3741 العدد:        3/11/2015 ثالثاءال التاريخ: 
  

ونفى المصري أن يكون نفذ العملية بسبب نزاع عائلي، مؤكدا أنه كان مقتنعا بضرورة االنتقام لعائلة 
دوابشة. وقال كٌل من يحيى وكرم أنهما "خططا لذلك انتقاما للطفل علي دوابشة الذي أحرق على يد 

 .المستوطنين"
 3/11/2015القدس، القدس، موقع صحيفة 

 
 على عقوبة حد أدنى على الرشق بالحجارة صادقيالكنيست  .13

ـــراح : تحريـــر هاشـــم حمـــدان ـــالقراءتين الثانيـــة والثالثـــة علـــى اقت صـــادق الكنيســـت مســـاء يـــوم اإلثنـــين ب
جــال ســنوات، بفــرض عقوبــة حــد أدنــى علــى راشــقي الحجــارة، ويتــيح الم 3القــانون، كــأمر ســاعة لمــدة 

لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي الطفـل الـذي أديـن برشـق الحجـارة، ويفـرض غرامـة ماليـة علـى 
 آالف شيكل. 10ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 

، أال تقـل العقوبـة عـن خمـس العقوبـة 17مقابـل  51ويحدد القانون الذي تمت المصـادقة عليـه بأغلبيـة 
للمحكمـة صـالحية تحديـد عقوبـة أخـرى ألسـباب خاصـة، كمـا القصـوى التـي حـددت للمخالفـة، وتكـون 

 لن يكون باإلمكان تحويل كل عقوبة السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ ألسباب خاصة.
وينضـــاف بـــذلك الحجـــر إلـــى قائمـــة األدوات المؤذيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون، الرصاصـــة أو 

ي الطفــل الــذي تــتم إدانتــه بتهمــة أمنيــة أو الســكين أو الســالح. كمــا ســيتم ســحب المخصصــات مــن ذو 
 بتهمة رشق الحجارة إذا تمت بدافع قومي أو كـ"نشاط إرهابي".

يشار إلى أن رئيس لجنة الدسـتور نيسـان سلومينسـكي )البيـت اليهـودي( قـد عـرض اقتـراح القـانون، واعتبـر 
 جر هو محاولة قتل.أن رشق الح أن تحديد أدنى عقوبة هو خطوة مطلوبة وضرورية للردع، معتبراً 
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 تسهيل إدانة المتهمين بالتحريض بالقراءة األولى علىصادق يالكنيست  .14
صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس االثنين، بالقراءة األولى، اقتراح قانون : تحرير رامي حيدر

و"اإلرهــاب"، بعــدم الحاجــة  يســهل علــى المحــاكم اإلســرائيلية إدانــة المتهمــين بــالتحريض علــى العنــف
وقــدمت االقتــراح وزارة القضــاء اإلســرائيلية، وجــاء  إلثبــات أن أقــوالهم يمكــن أن تــؤدي إلــى فعــل عنــف.

فيه أن النيابة ليست بحاجة إلى إثبات أن أقوال المتهمين بالتحريض أدت بالفعل إلى عمل عنيـف أو 
نــــة بــــالتحريض علــــى "اإلرهــــاب" مقابــــل عمــــل "إرهــــابي"، وشــــكل االقتــــراح فصــــاًل بــــين المطلــــوب لإلدا

التحريض على العنف، إذ جاء التسهيل األكبر لإلدانة المتهمين بـالتحريض علـى اإلرهـاب، فيمـا بقـي 
 . المطلوب لإلدانة بالتحريض على العنف كما هو تقريباً 
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مكـن أن ووفق القانون الحالي، على النيابة إثبات أن األقوال التـي يصـفونها بالمحرضـة علـى العنـف ي
تؤدي إلى فعل عنف حقيقـي، ودون إثبـات ذلـك ال يمكـن إدانـة المـتهم بـالتحريض، أمـا اقتـراح القـانون 
الجديـــد فيتـــيح إدانـــة المـــتهم دون الحاجـــة إلثبـــات أن هـــذه األقـــوال يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى فعـــل حقيقـــي، 

 سنوات سجن.  5ويمكن أن تصل العقوبة إلى 
 3/11/2015 ،48عرب 

 
 تغير "الوضع القائم" باألقصى "إسرائيل"باحث إسرائيلي:  .15

بخــالف ، أنــه و وديــع عــواودة، حيفــا، نقــاًل عــن مراســلها فــي 2/11/2015 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةنشــرت 
يقــول باحــث إســرائيلي مخــتص بالقــدس إن االحــتالل يعمــل علــى تغييــر  "إســرائيل"المـزاعم الرســمية فــي 

الخبير بتاريخ وآثار القدس د. يونتان مزراحي إن  ويقول األوضاع الراهنة في الحرم القدسي الشريف.
ــــات  مخــــاوف الفلســــطينيين مــــن تقاســــم األقصــــى لهــــا مــــا يبررهــــا، بســــبب إجــــراءات االحــــتالل وجمعي

تـدفع باتجـاه تغييــر  2009ويوضـح مزراحــي للجزيـرة نـت أن حكومـة نتنيــاهو منـذ  المسـتوطنين بدعمـه.
ر الحـرم اإلبراهيمـي فـي الخليـل. ودعـا للنظـر لمـا الوضع الراهن وفق سياسة "الخطوة خطوة" على غرا

 تفعه أيادي الحكومة ال اإلصغاء للسانها.
ويشير مزراحي إلى أن جهات إسرائيلية رسمية أو استيطانية مدعومة منها صعدت بالسـنوات األخيـرة 

وقـع من حفر األنفـاق أسـفل الحـرم القدسـي، وسـط عمليـات توظيـف التنقيبـات األثريـة لتزويـر هويـة الم
لمشــــروع بنــــاء  باإلشــــارة أيضــــاً  "إســــرائيل"ويــــدلل الباحــــث اإلســــرائيلي علــــى نوايــــا حكومــــة  اإلســــالمي.

"الحدائق التوراتية" حول الحرم وبنـاء سـياج حـول مقبـرة بـاب الرحمـة المجـاورة لألقصـى، فـي محـاوالت 
ل إلبعــاد ويضــيف "ينــدرج ذلــك بمســاعي االحــتال مســتمرة منــذ عقــد لمنــع المســلمين مــن دفــن موتــاهم.

 المسلمين عن الحرم القدسي وعزله عن محيطه اإلسالمي، وهذا عبث ببرميل بارود".
لكــن الــدليل األهــم برأيــه يكمــن بتقييــد دخــول المســلمين للحــرم بالســنوات األخيــرة. ويكشــف أن "شــرطة 

 مـرة، ويعـد ذلـك جـزءاً  41وحـده  2014االحتالل قّيدت عمر المسلمين المسموح بـدخولهم األقصـى فـي 
مــن تغييــر الوضــع الــراهن فــي الحــرم بالتعــاون مــع جماعــات مســتوطنين رغــم بعــض فتــاوى حاخامــات 

ويتابع، "هذا ناهيك عن محاوالت السيطرة على الطرق المؤدية من البلدة القديمة للحرم،  بحظر ذلك".
م رســمي، وبنــاء مراكــز يهوديــة بمحــيط الحــرم منهــا مركــز "دافيدســون" الــذي تــديره جمعيــة "إلعــاد" وبــدع

 مما يزيد من غضب المسلمين وترفع منسوب التوتر لديهم".
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 ويؤكد أن سلطة اآلثار ماضية بحفر األنفاق من أجل استكمال بناء مرافق تاريخية سياحية كبيرة جداً 
في زمـن حكومـة نتنيـاهو األولـى.  1996أسفل البلدة القديمة، كاستمرار ألعمال حفر النفق األول عام 

 م الكشف عن أهداف ومخططات الحفريات.إلى عد الفتاً 
بانتهـــاك "الوضـــع الـــراهن"  "إســـرائيل"وتتفـــق "كتلـــة الســـالم " مـــع مزراحـــي وتـــتهم فـــي بيـــان لهـــا حكومـــة 

باللعـــب بالنـــار وتـــأجيج الكراهيـــة بـــدوافع أيديولوجيـــة متطرفـــة، عـــالوة علـــى الرغبـــة بإبقـــاء اإلســـرائيليين 
ــة الســالم" بعريضــة  قطيعــا خائفــا. ــذين حظــروا دخــول اليهــود للحــرم القدســي وتشــيد "كتل الحاخامــات ال

 الشريف بفتوى تحرم ممارسة "الحق" بزيارة المكان تفاديا لسفك الدماء.
ويؤكد الحاخام إلياهو كاوفمان أن السـلطات اإلسـرائيلية تعمـل علـى خلـق "واقـع جديـد" بـالحرم القدسـي 

 بشكل منهجي، بمبدأ فرض الحقائق على األرض.
أن  -التي كشفت في دراسـة شـاملة بالعـام المنصـرم-اسة منظمة "عير عميم" اإلسرائيلية ولفت إلى در 

 جمعية يهودية تعمل على بناء الهيكل الثالث بدعم مالي ومعنوي من ست وزارات. 27هناك 
لكــن كاوفمــان ال يكتفــي بتوجيــه االنتقــادات لليمــين، بــل يــتهم اليســار الصــهيوني بالنفــاق. ويقــول إن "اليســار 

ويـتهم حكومـات  ".1967و من بدأ بتهويد القدس قبل نحو قرن ثم أكمل احـتالل الشـطر الشـرقي لهـا عـام ه
اليسار اإلسرائيلية بتشجيع التيار اليهودي القومي من أجل إنتاج "يهودية جديـدة"، حتـى بـات هـذا تيـارا قويـا 

حكمة العدل العليـا أهـرون بـراك كذلك ينوه الحاخام إلى أن رئيس م وتمرد عليها بممارسات متطرفة خطيرة.
أكد في حكم قبل سنوات على حق اليهـود بزيـارة الحـرم القدسـي وممارسـة الشـعائر الدينيـة. معتبـرا ذلـك حقـا 

 بالعبادة والتعبير عن الرأي "شريطة عدم تعريض المصلحة الجماهيرية للخطر".
عضــو  ، أنوديــع عــواودة ،صــرةالنا، نقــاًل عــن مراســلها فــي 3/11/2015 ،القــدس العربــي، لنــدنَوافــت 

عتبـر هــذه الشـهادات مهمــة فـي فضــح الحقــائق ا الكنيسـت عــن القائمـة العربيــة المشـتركة أحمــد الطيبــي 
التـــي يحـــاول االحـــتالل طمســـها مـــن خـــالل اتهـــام الفلســـطينيين بـــاالفتراء والتحـــريض. ويقـــول الطيبـــي 

ي تتجلـــى بوضـــوح بإغالقـــه أمـــام لــــ"القدس العربـــي" إن عمليـــة تغييـــر الوضـــع الـــراهن فـــي الحـــرم القدســـ
المسلمين وبتقييد أعمار الوافدين بشكل غير مسبوق. ويتابع "قبـل عـامين بـادرت وزيـرة الثقافـة الحاليـة 

جلســة للجنــة الداخليــة التــي ترأســتها وقتهــا للتــداول فــي موضــوع "جبــل الهيكــل"  15ميــري ريغــف لعقــد 
رفع الراية اإلسرائيلية في الحرم. وأضـاف "فلـتحلم واليوم تحلم نائبة وزير الخارجية تسبيب حوطوبيلي ب

 كما تريد لكن العلم لن يرفع بالحرم ولن يسمح الفلسطينيون بتقاسم شبر من األقصى".
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 رئيس الشاباك يوصي بعدم إخراج الحركة اإلسالمية عن القانون .16
هين، خــالل اجتمــاع قــال رئــيس جهــاز األمــن الــداخلي العــام )الشــاباك( يــورام كــو : تحريــر رازي نابلســي

اإلسالمية أي عالقة  المجلس الوزاري المصّغر للشؤون األمنية والسياسية )كابينيت(، إنه ليس للحركة
ونقلــت صــحيفة "هــآرتس" عــن وزراء فــي الكابينيــت،  بعــدم إخراجهــا عــن القــانون. بالـــ"إرهاب"، موصــياً 

ة تثبـت أن للحركـة اإلسـالمية عالقـة قولهم إن "كوهين قال خالل الجلسة إنه ليس بيد الشـاباك أي أدلـ
بـــأن "يـــتم فحـــص مصـــادر تمويـــل الحركـــة اإلســـالمية فـــي العـــالم العربـــي  بنشـــاطات إرهابيـــة"، موصـــياً 

 من إخراجها عن القانون". وأوروبا، وزيادة الضغط على قياداتها بدالً 
عهـا"، قـائاًل إنـه "مـن مـن رد واّدعى كوهين أن إخراج الحركة اإلسالمية عن القانون "سيزيدها قوة بـدالً 

 غير المعقول أن يصبح كافة أعضائها خارجون عن القانون في ليلة وضحاها".
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 " وطوافات وذخائر دقيقة15قائمة إسرائيلية بمطالب عسكرية من واشنطن: "أف  .17

عهـا مفاوضـات أن تبـدأ م "إسـرائيل"برغم أن أمريكا كانت طوال األشهر الماضية تطلب من  :حلمي موسى
لالتفاق على رزمة التعويضات التي ستنالها في أعقـاب االتفـاق النـووي مـع إيـران، إال أن هـذه المفاوضـات 

 لم تبدأ إال مؤخرًا، بجس النبض أواًل ثم بزيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون لواشنطن.
ال تكتفـي  "إسـرائيل"ير بدايـة إلـى أن وفي كل حال فإن بين قائمة المطالب اإلسـرائيلية مـن أمريكـا مـا يشـ

ــ مليـــارات دوالر.  3.1 مــن اآلن بحصـــتها الكبيــرة مـــن المســـاعدة العســكرية األمريكيـــة الســـنوية، والمقــدرة بــ
"، عــددًا مـن طــائرات تزويــد الطــائرات 15فالقائمـة تحــوي، عــدا عـن ســرب طــائرات جديــدة مـن طــراز "إف 

"، وذخـائر دقيقـة ومسـاعدة ماليـة V22ة مـن طـراز "أوسـبري بالوقود في الجو وطوافات والطـائرة المروحيـ
علــى أن المخــاطر ضــدها تزايــدت، وأن األمــر لــم يعــد  "إســرائيل"كبيــرة للتــزود بصــواريخ "حيــتس". وتشــدد 

 .ةيقتصر على إيران و"داعش" بل دخلت في المعادلة عوامل أخرى، بينها التواجد الروسي في سوري
في العاصمة األمريكية إلـى أن قائمـة المسـاعدات  اإللكترونيونوت" وأشار مراسل موقع "يديعوت احر 

الخاصة، التي عرضت في اللقاءات بين كبـار المسـؤولين فـي الـدولتين، جـرى تحديـدها بوضـوح أكبـر 
في اللقاء بين وزيري الدفاع األمريكي أشتون كارتر ونظيـره اإلسـرائيلي فـي لقائهمـا األسـبوع الماضـي. 

فـــي الســـنوات  "إسرائيلـ"علـــى أن غايـــة المفاوضـــات هـــي تعزيـــز التفـــوق النـــوعي لـــوقـــد اتفـــق الـــرجالن 
المقبلة. وذكر إن القائمة ُوضعت على طاولـة الـرئيس بـاراك أوبامـا الـذي مـن المقـرر أن يلتقـي رئـيس 

 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن األسبوع المقبل.
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األخيـرة بـين كبــار المسـؤولين اإلسـرائيليين واألمـريكيين ُبــذلت وأشـارت "يـديعوت" إلـى أنـه فــي اللقـاءات 
 جهود لوضع حد للخالفات بين الدولتين بشأن االتفاق النووي مع إيران.

وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن أمريكا تميل إلى زيادة المساعدة السنوية لتل أبيب. ومعروف أن 
ــذلك فــإن المفاوضــات 2017العســكرية تنتهــي فــي العــام  االتفاقيــة األمريكيــة ـ اإلســرائيلية للمســاعدة ، ل

مــن المفاوضــات التفاقيــة جديــدة فــي العقــد المقبــل. وكانــت تســربت معلومــات أن  الحاليــة تشــكل جــزءاً 
كانــت تمنحهــا لهــا  3.1مليــارات دوالر، بــداًل مــن  4.1مســاعدة ســنوية بقيمــة  "إســرائيل"أمريكــا ســتمنح 

ادة على المساعدة لـن تـدخل حيـز التنفيـذ، وفـق البرتوكـول، قبـل العـام بموجب العقد الحالي. ولكن الزي
 تطالب من اآلن بتقديم موعد سريان االتفاق الجديد. "إسرائيل"، ولذلك فإن 2018

 3/11/2015 ،السفير، بيروت
 

 : وضع االتحاد األوروبي عالمات تميز بضائع المستوطنات عقوبة سياسية"إسرائيل" .18
فــــي تصــــريحات نشــــرتها اإلذاعــــة اإلســــرائيلية العامــــة )رســــمية(  ون،ون إســــرائيلياألناضــــول: قــــال مســــؤول

الثالثـــاء، إن "خطـــوة االتحـــاد األوروبـــي، وضـــع إشـــارات تـــدل علـــى البضـــائع المنتجـــة فـــي المســـتوطنات 
وأشـارت اإلذاعـة  اإلسرائيلية، مكافأة لمنفذي الهجمـات مـن الفلسـطينيين، وعقوبـة سياسـية علـى إسـرائيل".

فــــي المنطقــــة الصــــناعية  صــــحفياً  ي حــــوطبلي نائبــــة وزيــــر الخارجيــــة، ســــتعقد الثالثــــاء مــــؤتمراً أن "تســــيب
)بمســــتوطنة َبركــــان( شــــمالي الضــــفة الغربيــــة، لمواجهــــة توصــــيات االتحــــاد األوروبــــي بوســــم منتوجــــات 

وأوضــحت اإلذاعــة أن "حــوطبلي ســتتوّجه األســبوع الجــاري إلــى عــدد  المســتوطنات بإشــارات تــدل عليهــا".
 لعواصم األوروبية في محاولة لمنع صدور التوصيات بتمييز البضائع المنتجة في المستوطنات".من ا

وكانــت صــحيفة هــآرتس قالــت ليلــة أمــس أنــه "مــن المتوقــع أن يقــوم االتحــاد األوروبــي، األربعــاء مــن 
األســبوع القـــادم، بنشـــر تعليمـــات خاصـــة، بوضـــع عالمــات علـــى منتجـــات المســـتوطنات، فـــي شـــبكات 

 ق المنتشرة في أنحاء أوروبا".التسوي
 3/11/2015 ،رأي اليوم، لندن

 
 الشباب الفلسطينيين إحباطسبب العمليات هو  :اإلسرائيلية رئيس جهاز االستخبارات .19

 أنذكــرت صــحيفة هــآرتس فــي عــددها الصــادر اليــوم  :ترجمــة خاصــة ،"القــدس" دوت كــوم -رام هللا 
 أمـام األولحتالل الجنرال هرتسي هليفـي، قـال امـس رئيس جهاز االستخبارات العسكرية في جيش اال

الموجـــة الحاليــة مـــن المواجهــات مـــع الفلســطينيين هـــي  أســبابالــوزراء فــي جلســـة الحكومــة، "إن احـــد 
 جيل الشباب". أوساطالفلسطينيين خاصة في  أوساطالشعور بالغضب في 
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ان الفلسـطينيين خرجـوا الشـب إنهليفـي قـال: " إنونقلت الصحيفة عـن ثالثـة مصـادر حضـرت الجلسـة 
شار أو  الذي يعانون منه وشعورهم بأنه ال يوجد ما يخسرونه". واإلحباطللقيام بالعمليات بسبب اليأس 

 لعبت دوراً  األخيرةمواقع التواصل االجتماعي وما تبثه من أفالم مصورة عن العمليات  أن" إلىهليفي 
"القيــادة الفلســطينية تجــد صــعوبة فــي  ضــيفاً فــي عمليــة تحــريض الشــبان علــى القيــام بهــذه العمليــات، م

 التأثير على هؤالء الشبان النهم يشعرون بفجوة عميقة تفصلهم عنها".
ووجهـة نظـر جـيش االحـتالل التـي  أيضـاً وذكرت الصحيفة ان وجهة النظر التي عرضها هليفي تتفق 

الل وكبـــار الضـــباط جـــيش االحـــت أركـــانرئـــيس  أن إلـــىالكابينـــت اإلســـرائيلي، مشـــيرة  أمـــامطرحهـــا  تـــمّ 
" علـــى عكـــس وزراء فـــي الحكومـــة، ويطـــالبون باســـتمرار التنســـيق مـــع الـــرئيس "حمائميـــاً  يقـــودون خطـــاً 

 امن السلطة. وأجهزةعباس 
 3/11/2015 ،القدس، القدس

 
 من دخول الحرم المقدسي الشرطة تمنع أعضاء الكنيست رسمياً  .21

أعلـن القـائم بأعمــال ، ت يـولي إدلشـطاينفـي رســالة بعـث بهـا إلـى رئـيس الكنيســ: تحريـر هاشـم حمـدان
المفتش العام للشرطة اإلسرائيلي بنتسي ساو أنـه يمنـع كافـة أعضـاء الكنيسـت مـن الـدخول إلـى الحـرم 

وجاء في رسالته أن دخول أعضـاء الكنيسـت فـي هـذا الوقـت سـيؤدي إلـى  المقدسي حتى إشعار آخر.
ه أن منـع أعضـاء الكنيسـت مـن دخـول الحــرم وكتـب سـاو فــي رسـالت زيـادة التـوتر فـي الحـرم المقدسـي.

إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، والجهـات األمنيـة التـي تـدعي أن  المقدسي يأتي استناداً 
"دخول أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدسي في هذه األيام سيؤدي إلـى زيـادة حـدة التـوتر، وقـد يكـون 

 اقي المناطق".له تأثير على الوضع األمني في القدس وفي ب
 2/11/2015 ،48عرب 

 
 منظمات غير حكومية إسرائيلية يسارية تتهم حكومة نتنياهو بالتضييق عليها .21

مـــــس الحكومـــــة اإلســـــرائيلية أأ ف ب: اتهمـــــت منظمـــــات غيـــــر حكوميـــــة إســـــرائيلية يســـــارية  -القـــــدس
 تلقــى تمــويالً صــارمة علـى المنظمــات التــي ت إجــراءاتبالتضـييق عليهــا بعــد اقتــراح وزيـرة العــدل فــرض 

تشــعر  أنهــاكــدت خمــس منظمــات غيــر حكوميــة يســارية لوكالــة فــرانس بــرس أو  .أجنبيــةمــن حكومــات 
 تنتقد سياساتها. ألنهابانها مستهدفة من الحكومة اإلسرائيلية 
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"الحصـول علـى تمويـل  أن "إسـرائيل"العربيـة فـي  األقليـةكد مركز عدالـة القـانوني للـدفاع عـن حقـوق أو 
فـــي الـــدول التـــي توجـــد فيهـــا  مـــر ضـــروري خصوصـــاً أ اإلنســـانلمنظمـــات حقـــوق  ةأجنبيـــمـــن مصـــادر 

 ".اإلنسانمشاكل خطرة من انتهاكات حقوق 
 أجنبيـةالتي تحصـل علـى تمويـل مـن حكومـات  "إسرائيل"وذكرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في 

وقالت اللجنة  .اإللكتروني ويظهر ذلك على موقعها مرات سنوياً  أربعتنشر التقارير حول تمويلها  أنها
 السياسيين بشكل فردي". أو األحزابشاكيد "ال تبدو منزعجة من شفافية تمويل  إن الوزيرة

خــالل الحملــة االنتخابيــة  أجنبيــاً  تلقــت تمــويالً  أنهــاواتهــم اســحق هرتــزوغ ايليــت شــاكيد بالنفــاق، مؤكــدا 
 وجوه اليمين اإلسرائيلي. كأحدالكنيست  إلى أوصلتهاالتي 

 3/11/2015 ،األيام، رام هللا
 

 وزير إسرائيلي سابق: أكبر حماقة للصهيونية ارتكبت في القدس .22
وديــع عــواودة: دعــا حــاييم رامــون وزيــر إســرائيلي ســابق )حــزب العمــل( إلنقــاذ القــدس مــن  -الناصــرة 

إن مس قال حاييم رامون أفي مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ف التقسيم الفعلي على األرض.
". ولكــــن هــــؤالء أبــــداً أن "القــــدس الموحــــدة لــــن يــــتم تقســــيمها  غالبيــــة األحــــزاب الصــــهيونية تؤكــــد يوميــــاً 

لعـــــدم المعرفـــــة الحقيقـــــة  أوبحمــــاقتهم وبجهلهـــــم وخـــــوفهم السياســـــي يتجـــــاهلون عــــن ســـــبق اإلصـــــرار، 
زء مــن القــدس الشــرقية" لــم تكــن فــي أي فتــرة مــن الفتــرات جــ أحيــاءالمعروفــة: غالبيــة مــا يســمى اليــوم "

 اليوم. "إسرائيل"من عاصمة  المدينة، ولذلك ال يوجد هنا أي مبرر الن تكون جزءاً 
نــه ا  القــدس فــي خطــوة مســتهجنة بعــد حــرب األيــام الســتة، و  إلــىقريــة فلســطينية  28ضــم  وقــال إنــه تــمّ 

ـــك  إلـــىبخضـــم نشـــوة األحاســـيس تحـــول الفلســـطينيون  ـــة". وتـــابع "كانـــت تل ـــع ســـكان القـــدس "الكامل رب
 باهظـاً  دمويـاً  ، بدون أدنى شك، إحدى أكبر الحماقات في تاريخ الصـهيونية، ونحـن نـدفع ثمنـاً الخطوة

الــذين يقدســون  أولئــكلهــا. فــي عاصــمة إســرائيل يوجــد اليــوم فلســطينيون أكثــر مــن اليهــود الصــهاينة. 
الوضـــع الحــــالي يــــدعمون عمليــــا القـــدس "الكاملــــة" ظــــاهرا، التــــي تضـــم جبــــل المكبــــر ومخــــيم شــــعفاط 

 جئين، وقلنديا وصور باهر والولجة وما بينها. لال
 3/11/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 " للتنسيق الروسيناجحاً  "اختباراً  ةمحللون: الغارات اإلسرائيلية في سوري .23

، "إسرائيلـ"ونسبت ل ةلحزب هللا في سوري أكد محللون أن الغارات الجوية التي استهدفت أهدافاً  :القاهرة
التوصـل إليهـا بـين الجيشـين الروسـي واإلسـرائيلي، مؤكـدين  " آللية التنسيق التـي تـمّ ناجحاً  تعد "اختباراً 
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جـادة فـي الحفـاظ علـى مصـالحها  "إسـرائيل"أن الغارات تنقل رسالة لكل األطراف اإلقليميـة مفادهـا أن 
أي وأكد المعلق العسكري روني دانئيل، إن عـدم صـدور  بغض النظر عن التواجد الروسي العسكري.

ردة فعــل عــن موســكو ودمشــق وطهــران وحــزب هللا تــدلل علــى أن التــدخل العســكري الروســي قــد حســن 
 حتى اآلن. ةفي سوري واالستراتيجيةعلى تحقيق مصالحها األمنية  "إسرائيل"من قدرة 

 3/11/2015 ،الشرق، الدوحة
 

 عضو الكنيست غورلفسكي من الليكود متهم بالفساد واالبتزاز .24
كشــف النقــاب مســاء يــوم اإلثنــين، عــن أن عضــو الكنيســت الســابق مــن الليكــود : انتحريــر هاشــم حمــد

 ميخائيل غورلفسكي هو أحد المشتبهين بالفساد في قضية شركة "نتيفي يسرائيل".
، بيـنهم عضـو مشـتبهاً  20وم اإلثنـين، منـازل يـ" قـد اقتحمـوا صـباح 433وكان عناصر الوحدة "الهاف 

 لفات رشوة واحتيال بقيمة عشرات الماليين.كنيست سابق، بشبهة ارتكاب مخا
وعلم أنه تم تمديد اعتقال غورلفسكي في محكمة الصـلح فـي "ريشـوت لتسـيون" لعشـرة أيـام، وتوجـه لـه 

 تهم االبتزاز تحت التهديد.
 2/11/2015 ،48عرب 

 
 به بقضايا فساد وتلقي رشاوى مشتبهاً  20إسرائيل: اعتقال  .25

مشـــتبها بـــه بيـــنهم عضـــو  20مـــس نحـــو أعتقلـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية ا  :بتـــراوكالـــة  - القـــدس المحتلـــة
كنيســت ســابق، وثالثــة سياســيين، ورجــال أعمــال يعملــون فــي شــركة " نتيفــي إســرائيل " الحكوميــة التــي 

للموقـــع  ووفقـــاً  البنـــى التحتيـــة بتهمـــة الفســـاد وتلقـــيهم رشـــاوى وتبـــيض أمـــوال. أعمـــالتخـــتص بتطـــوير 
رونــوت العبريـــة، فـــإن المشــتبه بهـــم قـــاموا بتلقــي رشـــاوي مقابـــل مـــنح لصـــحيفة يـــديعوت أح اإللكترونــي

المناقصـــات التـــي تطرحهـــا الشـــركة لمقـــاولين معينـــين، إذ قـــام رجـــال األعمـــال بـــدفع رشـــاوي لسياســـيين 
إسرائيليين وأعضاء إدارة في الشركة الحكومية التي تتخّصـص فـي تطـوير البنـى التحتيـة وتحديـًدا فـتح 

وأشـارت الشـرطة اإلسـرائيلية إلـى أن  ابل منحهم المناقصة بصورة غير قانونيـة.الطرقات وترميمها، مق
 الحديث ال يدور عن عملية واحدة، بل طريقة ممنهجة.

 3/11/2015 ،الدستور، عّمان
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 الشيخ السلفي األردني علي الحلبي موقع صهيوني متطرف ينشر فتوى .26
يخ مــا يوصـف بـــ"السلفية الرسـمية"، والتــي مـن فتــوى علـي الحلبــي شـ نشـر موقـع صــهيوني متطـرف جــزءاً 

 إن قتلهم بغير مواجهة مباشرة يعد "غـدرًا". حّرم من خاللها قتل المستوطنين، والجنود اإلسرائيليين، قائالً 
وكتــب الحســاب الرســمي لموقــع "أخبــار دوار الســبت" المتطــرف: "الشــيخ الســلفي األردنــي علــي الحلبــي: 

 نت بتشتغل عندهم، وبعدين بتيجي بدك تقتلهم؟ هدا األمر حرام".اليهود بيعطوك كهرباء، ومياه وأ
 3/11/2015 ،السبيل، عّمان

 
 في ذكرى اغتيال رابين غاب "السالم" وحضر الصراعتقرير:  .27

باالنتفاضة التي اندلعت شرارتها بالتزامن مـع  مجدداً  "إسرائيل"تصطدم : محمد محسن وتد -أم الفحم 
الوزراء األسبق إسحق رابين على يد يجآل عمير، ووسـط محـاوالت رأب الذكرى العشرين لمقتل رئيس 

الصــدع فــي المجتمــع اإلســرائيلي والمعســكرات السياســية، غــاب خطــاب "الســالم" عــن مســيرات إحيــاء 
، لـيعكس تلـك اإلفــرازات "إســرائيل"ذكـرى االغتيـال وعـاد اســم عميـر إلـى واجهــة الخطـاب السياسـي فـي 

 .1995نوفمبر/تشرين الثاني  4اع التي تفجرت باغتيال رابين في واأليديولوجية وهواجس الصر 
وبـرز فــي تلــك المناســبة حضـور رمــوز اليمــين مــن أنصــار "أرض إسـرائيل الكبــرى" الــذين كــانوا ضــمن 

 المحرضين على رابين، والذين يعارضون حل الدولتين وقيام دولة فلسطين.
للواقــع  لــر إلــى القــول إن المنظمــين "تعمــدوا نظــراً ودفــع ذلــك النــاطق بلســان "كتلــة الســالم اآلن" آدم كي

الذي يعيشه المجتمع اإلسرائيلي، تغييب البعد السياسي عن الفعاليات والمسيرات التي ال يمكـن القـول 
بأنهــا نظمــت مــن أجــل الســالم، فهنــاك العشــرات ممــن يحملــون أفكــار وأيديولوجيــة عميــر ومســتعدون 

رة نـــت "تعكـــس هـــذه الحالـــة تخـــبط المجتمـــع اإلســـرائيلي حيـــال وقـــال كيلـــر للجزيـــ لالغتيـــال السياســـي".
التسوية مع الفلسطينيين ومحـاور الصـراع بـين المعسـكرات السياسـية واالسـتقطاب بـين اليهـود فـي ظـل 

 اندالع المواجهات في األراضي الفلسطينية المحتلة والتهديدات وفقدان األمن الشخصي لليهود".
يؤمن بأن أي قرار  رئيسياً  سرائيلي "يشير إلى أن عمير يمثل تياراً وأضاف أن السجال في المجتمع اإل

تتخذه الحكومة يجب أن يحظى بدعم األغلبية اليهودية، واتفاق أوسلو صـودق عليـه بأصـوات النـواب 
عمــا كـان عليـه إبــان  فــي المجتمـع اإلسـرائيلي حاليـاً  وال يـرى كيلـر فروقـاً  العـرب، ولـذلك اغتيـل رابــين".

ن وقال "بل أن هناك إجماعا في هذه المرحلة على أنه ال يوجد جدوى وال إمكانيـة للسـالم، اغتيال رابي
وبالتالي الحكومة مطالبة بإدارة الصراع وتوفير األمن واالستقرار" كما استبعد "حدوث تحول فوري في 

 الرأي العام اإلسرائيلي ما لم تمارس ضغوط دولية حقيقية ومكثفة على بنيامين نتنياهو. 
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عــن  أمــا الباحــث الفلســطيني أنطــون شــلحت فقــال "لــيس فقــط مصــطلح الســالم هــو الــذي أصــبح غائبــاً 
فيمــا يتعلــق بشــروط التســـوية،  الخطــاب اإلســرائيلي منــذ اغتيــال رابــين، بــل ازداد هــذا الخطــاب تطرفــاً 

تـزيين  فالحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تعمدت الترويج للطرح بأنه ال يوجد شـريك للمفاوضـات بهـدف
 طريق هروب إسرائيل من تحمل المسؤولية عن القضية الفلسطينية منذ النكبة".

واســتبعد شــلحت أن يكــون المجتمــع اإلســرائيلي فــي مرحلــة تحــول حيــال سياســة نتنيــاهو، وقــال "عنــدما 
يتحـدث نتنيــاهو عــن السـالم يضــع الشــروط التـي حــددها رابــين أصـال، والــرأي العــام فـي إســرائيل يــزداد 

 يوما بعد يوم، وبالتالي فهو يحظى بشعبية ويعد األكثر مناسبة لتولي الحكم".  تطرفا
 2/11/2015 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 القطط مستهدفة: أرئيل يطرح مخّطط ترانسفير للقطط .28

علــــى مــــا يبــــدو فــــإن التهجيــــر قــــد أصــــبح هــــو الحــــل األســــهل أمــــام السياســــيين : تحريــــر رازي نابلســــي
وزيــر الزراعــة اإلســرائيلي، أوري أرئيــل، يــوم االثنــين، علــى وزيــر البيئــة، ضــمن اإلســرائيليين، إذ اقتــرح 

التفكيــر بإيجــاد حــل النتشــار القطــط فــي الشــوارع، تهجيــر جمــاعي للقطــط مــن جــنس واحــد، إلــى دولــة 
ـــى اســـتقبالهم. ـــة نشـــرها الموقـــع  أخـــرى توافـــق عل ـــى وزيـــر البيئ ـــوزير المتطـــّرف، فـــي رســـالة إل ـــال ال وق

مـــن االســـتثمار فـــي إزالـــة رحـــم القطـــط، وميزانيـــة  فة يـــديعوت أحرونـــوت، إنـــه وبـــدالً اإللكترونـــي لصـــحي
إلــى دولــة أجنبيــة توافــق  مليــون شــيكل، اســتثمار المبلــغ لنقــل القطــط جماعيــاً  4العمليــة هــي أكثــر مــن 

 .أن إزالة الرحم محّرم دينياً  على استقبالهم. وفي المقابل استثمار الميزانية بهدف األبحاث، مدعياً 
ومن الجدير ذكـره، أنـه وفـي السـنوات األخيـرة، قامـت وزارة الزراعـة اإلسـرائيلية وبالتعـاون مـع البلـديات 

 ألف قطة شارع. 100والمجالس المحلية، عقم أكثر من 
والترانســفير للقطــط، لــيس االقتــراح الوحيــد الــذي بــادر إليــه أرئيــل، ففــي وقــت ســابق اقتــرح أرئيــل إنشــاء 

 لكالب الضالة، وحبسهم فيه، وبعدها بأيام قليلة اقترح الترانسفير. معتقل لقطط الشوارع وا
 2/11/2015 ،48عرب 

 
 طفاًل وسيدتان 17بينهم  74 الشهداء ترتفع لـ حصيلة :وزارة الصحة .29

 74الماضي وحتى مساء أمس االثنين إلى  / أكتوبرارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية تشرين األول
 وسيدتان. طفالً  17شهيدًا، من بينهم 

عاما( من قباطية،  17وأفادت وزارة الصحة في بيان صحفي، أنه باستشهاد الفتى أحمد عوض )
، 74على حاجز الجلمة شمال جنين، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، يرتفع عدد الشهداء إلى 
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األطفال من شهيدًا في قطاع غزة، وشهيد من النقب، وقد بلغت نسبة  17بالضفة الغربية، و 56منهم 
 .%22.97مجموع الشهداء 

مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وبالحروق  2355وأشارت إلى أن 
والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود االحتالل والمستوطنين منذ بداية تشرين 

 .%21موع الجرحى حوالي وحتى مساء اليوم، وقد بلغت نسبة األطفال من مج / أكتوبراألول
 3/10/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 مجددًا حرم جامعة القدس تقتحمقوات االحتالل  .31

وكاالت : اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مجددا أمس، حرم جامعة القدس  -"األيام"  -القدس
 لجامعة.في بلدة أبو ديس وألقت واباًل من قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه ا

وقال شهود عيان إن قوات االحتالل تجمعت عند البوابة الرئيسية الخارجية للجامعة ومن ثم اقتحم 
 وسط إطالق كثيف لقنابل الصوت والمسيلة للدموع. أفرادها الجامعة

 وذكر شهود العيان أن الطالب رشقوا قوات االحتالل بالحجارة إلجبارهم على مغادرة الحرم الجامعي.
بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل  أصيبواهود عيان فإن العديد من الطالب وبحسب ش

 للدموع فيما دمرت قوات االحتالل العديد من المرافق في الجامعة.
وكان طالب تظاهروا في وقت سابق عند جدار الفصل العنصري الذي يفصل البلدة عن مدينة 

 القدس.
حرس الحدود من الجامعة  أفرادر بالمطرقة وبعدما تفرقوا اقترب وهاجم الشبان المتظاهرون الجدا

 عليهم الشبان الحجارة من داخلها. فألقى
 3/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 للحريات اإلعالمية في فلسطين منذ بداية العام انتهاكاً  465: "مدى" .31

إلعالمية "مدى" العنف فادي أبو سعدى: أدان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات ا -رام هللا 
المتواصل ضد الصحافيين الفلسطينيين من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي. وقال إن ما شهده الشهر 

عدم محاسبة  أن إلىالماضي من اعتداءات على الصحافيين خاصة يوم الجمعة الفائت يشير 
 االحتالل على اعتداءاته وجرائمه ضدهم يشجعه على ارتكاب المزيد منها.

أكد المركز أنه وفي اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب الذي صادف أمس االثنين على انه و 
 آن األوان لوقف الجرائم والعنف الذي يمارس ضد الصحافيين الفلسطينيين.
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صحافيا وعامال في اإلعالم  17وشهد العام المضي االنتهاكات األكثر دموية ضد الصحافيين بمقتل 
على قطاع غزة. وبلغ إجمالي عدد الجرائم واالنتهاكات التي سجلت خالل العام خالل العدوان 

 انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية. 114جريمة واعتداء ارتكبها االحتالل و 351منها  465الماضي 
 3/11/2015، لندن، القدس العربي

 
 "اإلسرائيليالشارون "أسيرة يعانين ظروفًا قاسية في معتقل  30: الصديق يوسفمؤسسة  .32

أكدت "مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين"، أمس، أن األسيرات الفلسطينيات  رائد الفي:-غزة 
المعتقالت في معتقل "الشارون اإلسرائيلي"، يعانين ظروفًا اعتقالية ومعيشية صعبة للغاية، خصوصًا 

 مع قدوم فصل الشتاء.
ز الدين جبارين، إن األسيرات يعانين بشدة من وقال مدير الوحدة القانونية في المؤسسة المحامي ع

نقص في األلبسة واألغطية الشتوية واألغذية إضافة إلى الفيضانات التي تتعرض لها الغرف في كل 
 فصل شتاء.

أسيرة في  30أسيرات من بين  4ونقل جبارين عن عميدة األسيرات الفلسطينيات لينا الجربوني، أن 
 داخل المستشفيات "اإلسرائيلية" لتلقي العالج. سجن الشارون، موجودات حالياً 

أسيرًا في معتقالت االحتالل، بذريعة استكمال  98في األثناء، مددت محاكم االحتالل اعتقال 
 التحقيق واإلجراءات القضائية.

أسيرًا، بينهم  42وأوضح نادي األسير الفلسطيني، أن محكمة االحتالل في "عوفر" مددت اعتقال 
عامًا(، الذي أصيب برصاصة اخترقت الظهر وأّدت إلى تهّتك في  17ريح علي الجعبة )األسير الج

 من الشهر الماضي. 13الرئة خالل عملية اعتقاله في 
 3/11/2015الخليج، الشارقة، 

 
 ترميمه إعادةيقتحمون "قبر يوسف" بزعم  المستوطنينعشرات  .33

الثالثاء، "قبر يوسف" في مدينة نابلس،  اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، فجر اليوم :نابلس
 بناء، بزعم محاولة ترميمه. وأدواتبحماية قوة كبيرة من جيش االحتالل، مصطحبين معهم مواد 

 50مجموعة مكونة من نحو  أن اإلسرائيليلـ "القناة السابعة" في التلفزيون  اإللكترونيوذكر الموقع 
 قبر يوسف وقاموا بإعادة ترميمه. إلى أمسصف ليلة شخصا من الجنود والمستوطنين دخلوا عند منت

لمستوطنات الضفة الغربية المدعو  اإلقليميوكان على رأس المجموعة رئيس ما يسمى بالمجلس 
 يوسي دغان الذي بادر بالمشروع.
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 أوعزالنار في القبر، الشهر الماضي، ما تسبب بدمار كبير فيه، فيما  أضرمواوكان نشطاء قد 
 ما كان عليه قبل حرقه. إلى وأعادتهترميمه  بإعادةد عباس الرئيس محمو 

تاما على المنطقة الشرقية من نابلس حيث يوجد  إغالقاقوات االحتالل فرضت  إنوقال شهود عيان، 
 "قبر يوسف"، واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات االحتالل في محيط القبر.

 3/10/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 األطفال والقدامى في سجون االحتالل األسرىارتفاع عدد  .34
أفاد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" بأن أعداد األسرى األطفال في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
ارتفعت بشكل كبير "نتيجة تصاعد عمليات االعتقال التي تستهدفهم بمختلف األراضي الفلسطينية 

 قدس".المحتلة وفي مقدمتها مدينة ال
داخل السجون  340وبّين المركز الحقوقي في إحصائية أن عدد األسرى األطفال وصل لـ 

 ".2010اإلسرائيلية، الفتًا إلى أنه "العدد األكبر من عام 
حالة  750وأشار إلى أن األراضي الفلسطينية شهدت منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي 

عامًا، مبينًا أن "هذه االعتقاالت التعسفية رفعت عدد  18الـ  اعتقال بحق أطفال لم يتجاوز عمرهم
 عما كانت عليه قبل انتفاضة القدس". %65األسرى األطفال بنسبة 

، 2011في نوفمبر  285، وارتفع لـ 280وأوضح مركز "أسرى فلسطين" أن عدد األسرى األطفال كان 
في العام  300، وارتفع لـ 190بلغ  2013، وفي عام 2012في ذات الشهر من عام  193وانخفض لـ 

 .210، موضحًا أن عدد األسرى األطفال في السجون اإلسرائيلية قبل انتفاضة القدس بلغ 2014
وفي سياق آخر، أفاد "مكتب إعالم األسرى" بأن عدد األسرى القدامى في سجون االحتالل "عمداء 

 .1948ل عام ، أغلبهم من الداخل الفلسطيني المحت16األسرى" ارتفع لـ 
 2/11/2015، فلسطين أون الين

 
 من الحرمان عاماً  13واالبن بعد  األب يجمعالسجن  .35

عاما(  21أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن األسير أمين جمال هندي ) :نجيب فراج -بيت لحم
و بعد من االجتماع بوالده األسير جمال هندي القابع في سجن مجد أخيراً من مدينة قلقيلية، تمكن 

 يلتقيا بسبب رفض االحتالل السماح له بزيارة والده طوال هذه المدة. أنعاما مضت دون  13مرور 
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مفتوحا عن الطعام  إضراباخاض  االبنوقالت الناطقة اإلعالمية للمركز أمينة طويل "إن األسير 
حتجزًا في واستمر حوالي أسبوعين في سجن جلبوع حيث كان م 20/9/2015بدأه بتاريخ  أياملعدة 

 ذلك الوقت، للمطالبة بأن يجتمع بوالده األسير القابع في سجن مجدو".
وأوضحت أنه ُسمح عقب ذلك لألسير األب باالنتقال إلى القسم الذي يتواجد فيه ابنه لرؤيته لمدة ال 

 دقيقة، في مشهد امتزج فيه الفرح بالدموع. 30تتجاوز 
 ،2002هو من كوادر الجبهة الشعبية معتقل منذ عام أن األسير جمال هندي و  إلىوأشارت الطويل 

االحتالل يحرمه  أنعاما بتهمة المشاركة في مقاومة االحتالل، موضحة  22ويقضي حكما بالسجن 
من لقاء أبنائه أو زيارتهم منذ تم اعتقاله، وانه جرى اعتقال نجله أمين في تموز الماضي بعد اقتحام 

 ء بعد طول حرمان.لهما فرصة اللقا أتاحمنزله، ما 
 2/10/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 االحتالل يغلق محطة راديو في الخليل بدعوى التحريض .36

اقتحمت قوات االحتالل ، فجر اليوم الثالثاء، مبنى  :ترجمة خاصة-"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
سلمت العاملين بها منبر الحرية في الخليل، وحطمت محتوياته وصادرت معدات اإلذاعة و  إذاعة
 .بإغالقهاقرارا 

قوات من جيش االحتالل داهمت الليلة الماضية محطة راديو  أنوذكر موقع "والال" االخباري العبري 
في الخليل، وقامت باعتقال المتواجدين في المكان وصادرت بعض المعدات الموجودة في محطة 

 الراديو.
ببث رسائل تحتوي على مضامين "تحّرض على  اإلذاعةوتتهم سلطات االحتالل حسب "والال" 

 العنف".
 3/10/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 مسحية هامة على خارطة االشتباك في األراضي الفلسطينية دراسة .37

أجرى مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني الذي يديره عالء الريماوي، دراسة مسحية 
الفلسطينية، وخلص إلى جملة من النتائج منها، أن نقاط  األراضيهامة على خارطة االشتباك، في 

ظات، لكن نقطة موزعة على كافة المحاف 480االشتباك الممكنة بين الضفة والقدس وغزة، تبلغ نحو 
 منها بمستويات مختلفة. 60ـما تبين أن الفاعل فيها ال يتجاوز ال
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وأضاف المركز، إن التحليل لبيئة المواجهات، أظهر غياب واضح لمجموعة من الفصائل 
 الفلسطينية. 

وأشار المركز إلى أن الحضور المقاوم في مدن شمال الضفة الغربية ضعيف، خاصة في مناطق 
 . ألسباب مختلفةقيلية( )جنين، نابلس، قل
"إن أحد أهم مواطن الضعف، غياب منهجية واضحة، وغياب قيادات ملهمة برغم  وأوضح المركز

 بدء تشكل كيانات قيادية". 
وتعد الخليل من أهم المدن الفلسطينية التي لها أثر كبير على األحداث في الضفة الغربية، برغم 

 نشاطها المتأخر نسبيا. 
 أهمها:القدس عالء الريماوي من أهم ما ميز حراك الخليل جملة من المتغيرات  وقال مدير مركز

 أوال: التماس المباشر مع المستوطنين، مما عزز نشاط نقاط االحتكاك في المحافظة.
 ثانيا: مشاركة فاعلة للفصائل والجامعات خاصة حركتي حماس وفتح.

شهداء، األمر الذي ساند تواصل األحداث في ثالثا: حضور العمليات الفردية والعدد الكبير من ال
 المدينة.

الثاني بشكل فاعل خاصة في جوانب  االنتفاضةورجح الريماوي استمرار المواجهة في شهر 
 المواجهات والعمليات الفريدة وشبه التنظيمية.

 وأضاف الريماوي " إن الخليل تعد من أهم المحافظات التي أبقت جذوة األحداث في تصاعد".  
 

 خالصة الدراسة: 
. يعد استمرار انتفاضة القدس ودخولها الشهر مفاجأة للباحثين خاصة في ظل ضعف الحالة 1

 إلى باإلضافةفي الضفة الغربية وذلك النعدام الحياة السياسية  الفلسطينيةللفصائل  التنظيمية
 السلطة. إجراءات

ليل والقدس وغزة ورام هللا بقوة . تركز الحراك في منقطة جنوب ووسط فلسطين حيث شاركت الخ2
 الشمال.مقابل مشاركة متفاوتة من محافظات  األحداثفي 

ال زالت الجامعات الفلسطينية تمثل عصب االنتفاضات حيث ساهمت الجامعات في استمرار  .3
االنتفاضة للشهر وشهدت المناطق التي شاركت فيها الجامعات حراكًا متميزًا وتوسعًا في نقاط 

 ك.االشتبا
 باإلجراءات. ال يزال الحراك الشعبي يعاني من مشكلة قيادة توجهه مما يجعله أكثر عرضة وتأثرًا 4

 االنتفاضة.التي تحاول وقف 
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كثيرة لمحاولة االحتالل كسر االنتفاضة عن طريق التصفية  إعدام. مارست قوات االحتالل حاالت 5
 الطعن.المباشرة للشبان بذرائع محاولة 

الفردية لعمليات الطعن سبب في استمرار االنتفاضة حيث تعجز قوات االحتالل على . الطبيعة 6
 الجديدة.التعامل مع الحالة 

من خالل احتجاز الجثامين التأثير على مجرى االنتفاضة وتشكيل رادع للشبان  إسرائيل. تحاول 7
التوتر خاصة في منطقة  ضده وهذا يعاكس النتائج حاليًا حيث ساهم ذلك في زيادة بأعمالمن القيام 
 الخليل.

االحتوائية من االحتالل حيث وجه  اإلجراءاتهناك مكاسب تحققت من خالل االنتفاضة منها  .8
زيادة  إلى باإلضافةومنع زيارته  األقصىالمتعلقة بالمسجد  اإلجراءاتجنوده وقياداته لوقف بعض 

 األحداث.فاض قبل ثقة الشعب الفلسطيني بنفسه حيث سادت فكرة استحالة االنت
توقع استمرار أحداث انتفاضة القدس على نفس الوتيرة  إلى. بالنسبة للشهر القادم يخلص المركز 9

التي انتهى بها شهرها األول مالم يحدث تغير البيئة السياسية كاقتناع شرائح جديدة باالنخراط فيها أو 
نهاءهاتدخل من السلطة لقمعها   . وا 

 2/11/2015، شأن اإلسرائيليمركز القدس لدراسات ال
 

  ضاعفت االعتقاالت الشهر الماضي "إسرائيل" .38
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي : أسعد تلحمي – الناصرة 

فلسطيني من أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في مداهمات لمنازلهم  500اعتقلت الشهر الماضي، 
"عمليات إرهابية" أو التخطيط لها، وهو رقم يعادل ثالثة أضعاف عدد لالشتباه بمشاركتهم في 

فلسطينيًا تم  1895المعتقلين شهريًا. وبّينت أنه منذ مطلع العام الحالي، اعتقلت سلطات االحتالل 
 اإلفراج الحقًا عن غالبيتهم.

 3/11/2015الحياة، لندن، 
 

 المستوطنين لألقصىرائد صالح: جهات عربية طلبت غض النظر عن اقتحامات  .39
وديع عواودة: اتهم الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية، الشق الشمالي في إسرائيل، –الناصرة 

جهات فلسطينية وعربية لم يسمها، بمحاولة الضغط عليه وعلى القيادات الوطنية واإلسالمية في 
عرضت علي " :"القدس العربي"الداخل بغية إطفاء جمرة االنتفاضة الحالية. وقال في تصريحات لـ
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جهة عربية إبقاء مدارس مصاطب العلم في األقصى تحت إدارة حركتنا مقابل الهدوء وغض النظر 
 ."عن اقتحامات المستوطنين للحرم األقصى

 3/11/2015، لندن، القدس العربي
 

 حدةفي ذكرى وعد بلفور وشبان غزة يغلقون مقرات األمم المت "إسرائيل"محاكمة بريطانيا و .41
لـ "وعد بلفور"، الذي منحت  98أشرف الهور: أحيا الفلسطينيون يوم أمس الذكرى األليمة الـ  -غزة 

خالله بريطانيا بدون وجه حق يهود العالم وعدا بإقامة وطن في أرض فلسطين. وفي مشهد غاضب 
حدة، في على المجتمع الدولي لما آلت إليه األوضاع، أغلق شبان من قطاع غزة مقر األمم المت

الوقت الذي شددت فيه الفصائل على ضرورة استمرار االنتفاضة، ودعت إلى التمسك بـ "خيار 
 المقاومة المسلحة" لدحر االحتالل.

"ائتالف شباب االنتفاضة" أمام مقر األمم المتحدة، الذي يضم عدة مؤسسات  وفي مدينة غزة تظاهر
وا خروج أو دخول أي من الموظفين والعاملين في تعمل ضمن المنظمة الدولية، وأغلقوا المقر، ومنع

المبنى، تنديدا بعدم حماية المجتمع الدولي واألمم المتحدة للسكان الفلسطينيين الذين شردوا من 
 أراضيهم. 

وأمام اللجنة الدولية للصليب األحمر، كانت هناك فعالية أخرى، ممثلة بـ "محكمة شعب" وضعت في 
سرائيل، وطالب المدعي من هيئة المحكمة أن يتم إيقاع أقصى قفص اتهامها كل أعالم بري طانيا وا 

العقوبة على المتهمين، حيث صنف المتهم األول بـ"المجرم بريطانيا" والثاني بـ "المجرم إسرائيل"، 
 الذي ال يزال يرتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

ي حالة انعقاد دائم "حتى تنتهي وفي ختام المحاكمة أعلن القاضي أن "محكمة الشعب" ستبقى ف
الجريمة، وتقام دولة فلسطين وعاصمتها القدس"، وأعلن أن الجميع سيغادر المحكمة دون رفع 

 الجلسة. 
 3/11/2015، لندن، القدس العربي

 
 قضوا في سورية الشهر الماضي فلسطينياً  29": مجموعة العمل" .41

" 29العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل مجموعة
الجئين جراء إصابتهم  10الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر تشرين األول )أكتوبر( المنصرم، بينهم 

( الجئين 7الجئين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى ) 3بطلق ناري، و
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، والجئ قضى بسبب الحصار ونقص الرعاية نتيجة القصف واالشتباكات، والجئان أعدما ميدانياً 
 الطبية، وضحية قضى برصاص قناص، والجئ قضى حرقًا، وضحية اغتيلت في مخيم اليرموك.

 2/11/2015، قدس برس
 

 بريطانيا.."العودة الفلسطيني" يطلق حملة بمئوية "بلفور" .42
( عن إطالق "الحملة 11|2)أعلن "مركز العودة الفلسطيني" في العاصمة البريطانية لندن يوم االثنين 

 وعد بلفور المشؤوم". لمئوية الفلسطينيةالدولية 
وأوضح مدير المركز ماجد الزير في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "الحملة هي عبارة عن 

الظلم الذي  إلبرازإقامة وتنسيق الفعاليات حيث أمكن في الداخل والخارج خالل العامين المقبلين 
ى أبناء شعب من تبعات هذا الوعد، ومطالبة كل المعنيين وأولهم بريطانيا بالوقوف وقع وما زال عل

 أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية واألخالقية مما لحق بالشعب الفلسطيني من جرائه".
 2/11/2015، قدس برس

 
 : نرفض الحلول السياسية على حساب األقصىفلسطينيةهيئة  .43

مية العليا" في القدس الشيخ تيسير التميمي، أي ترتيبات سياسية رفض أمين سر "الهيئة اإلسال
 من حق الفلسطينيين في المسجد األقصى". االنتقاصتهدف لـ "

(، مزاعم رئيس حكومة 11|2ووصف التميمي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، يوم االثنين )
المسجد األقصى" بأنها "كاذبة"، مذكرًا  االحتالل بنيامين نتنياهو بأنه "ال ينوي تغيير األمر الواقع في

بقرار بلدية االحتالل اعتبار ساحات األقصى ساحات عامة، باإلضافة إلى الحفريات التي تجرى 
 تحته.

وقال التميمي، الذي شغل منصب قاضي قضاة فلسطين سابقًا، "نحن ال نقّر أي ترتيبات تعطي أي 
"، رافضًا الترتيبات التي أعلن عنها وزير صالحيات لالحتالل لإلشراف على المسجد األقصى

 الخارجية األمريكية جون كيري مؤخرًا.
واعتبر التميمي، أن قضية المسجد األقصى تشّكل "جوهر القضية الفلسطينية ومركز الصراع بين 
األمة والمشروع الصهيوني"، وأن "أي ترتيبات تنقص من حقنا باسم التهدئة مرفوضة وال يقبلها أي 

 على حد قوله. مسلم"،
 2/11/2015، قدس برس
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 "الحواجز" في حربها على التعليم في القدس ُتشهر "إسرائيل" .44
يعاني أكثر من عشرة آالف طالب مقدسي لألسبوع الثالث على : فاطمة أبو سبيتان-القدس المحتلة 

المدينة التوالي، من حواجز عسكرية إسرائيلية قّطعت أوصال أحياء بلدة سلوان الفلسطينية شرق 
المحتلة، وهو ما أسفر عنه زعزعة سير العملية التعليمية في جميع مدارس البلدة الواقعة جنوب 

 32ويبلغ عدد الحواجز اإلسرائيلية في بلدات وقرى مدينة القدس المحتلة، نحو  المسجد األقصى.
 مدارس والمشافي.حاجزًا إسرائيليًا تم نصبها منذ منتصف الشهر الماضي، وترّكزت غالبيتها قرب ال

وحّذرت "لجان اتحاد أولياء األمور" من توّجهات إسرائيلية لـ "تجهيل جيل فلسطيني بأكمله"، بالتزامن 
مع انتفاضة القدس التي اندلعت مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، موضحة أن هذه التوجهات 

ل بها سلطات االحتالل مع تُترجم على أرض الواقع من خالل سياسة "العقاب الجماعي" التي تتعام
 أهالي بلدة سلوان، بفرض العديد من الحواجز العسكرية في مختلف أنحاءها.

من جانبه، قال أمين سر "اللجنة المركزية ألولياء أمور طلبة سلوان" عصام العباسي "قمنا بإغالق 
ات االحتالل ، كخطوة احتجاجية على سياسأكتوبرتشرين أول/  31أبواب جميع المدارس يوم السبت 

اإلسرائيلي ضد طالبنا الفلسطينيين، ووضع الحواجز والمكّعبات اإلسمنتية التي أعاقت العملية 
 التعليمية بشكل شبه كامل، حيث لم تستقّر أعداد الّطالب وانتظامهم في مدارسهم حتى اليوم".

القدس المحتلة  وأضاف العباسي في حديثه لـ "قدس برس"، "إن بلدية االحتالل هاجمت مدارس شرق
بأسرلة المنهاج سابقًا، واآلن تشّن هجومًا جديدًا عبر وضع الحواجز اإلسمنتية وانتشار الجنود طيلة 
ثارة الخوف في قلوب الطالب وذويهم  الوقت، ما يعمل على إعاقة سير العملية التعليمية برّمتها وا 

آالف طالب وطالبة  5سّببت عدم انتظام وأّكد أن الحواجز االحتاللية  لعدم شعورهم باألمن واألمان".
حواجز ُتعيق وصول ناقالت الطالب  3بمدارسهم في حي "رأس العامود" فقط، حيث أن هناك 

 والهيئة التدريسية جميعها.
ونّوه العباسي، إلى أن الطلبة والمعلمين يتعّرضون ألبشع أنواع التفتيش على الحواجز، األمر الذي 

ن التوّجه للمدارس، قائاًل "الطالبات يتعَرضن لتفتيش شبه عاٍر، وفي حدا ببعضهم إلى العزوف ع
وأضاف أن ما تسّببه القوات اإلسرائيلية من زعزعة  حال اعتراض إحداهن فسيكون مصيرها الشهادة".

األمن داخل المؤسسات التعليمية، يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للطالب، الذين باتوا 
الذهاب إلى المدارس بسبب انعدام األمن، حيث أن الخوف يالحقهم جّراء يرفضون هم وذويهم 

استهدافهم أواًل عبر الحواجز، وثانيًا من خالل إلقاء قوات االحتالل قنابل الغاز والصوت ورش المياه 
 العادمة في محيط المدارس وداخل باحاتها.

 2/11/2015، قدس برس
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 خدمات غسيل الكلى لألطفالغزة تحذر من خطورة توقف  في صحةوزارة ال .45
حذر د. مصطفى العيلة مدير مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي لألطفال من توقف خدمات غسيل 

 الكلى لألطفال جراء نفاذ كمية الفالتر وأنابيب نقل الدم مع نهاية األسبوع الجاري.
كلوي ما يعني من جلسات الغسيل ال طفالً  25وأشار العيلة في تصريح صحفي له أن ذلك سيحرم 

 من مغبة الوصول إلى مثل هذه المراحل الحرجة. دخولهم في مرحلة الخطر الحقيقي. محذراً 
وذكر أنه تم توجيه نداءات عاجلة لسرعة تعزيز أرصدة المستهلكات الطبية واألدوية لمرضى الفشل 

ل الكلوي أو عدم الكلوي وخاصة األطفال والذين لم تعد تتحمل أجسامهم النحيلة تأجيل جلسات الغسي
 إعطائها لهم في أوقاتها المحددة.

وطالب د. العيلة من كافة المعنيين بالعمل الصحي واإلنساني بالعمل الفوري والعاجل إلخراج هؤالء 
 األبرياء من دائرة األزمة التي تحاصر آمالهم بالشفاء، وتوفير اللوازم الطبية لهم.

 3/10/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 تي مصر يدعو إلى الوحدة لمواجهة تهويد القدسمف .46
طالب مفتي مصر شوقي عالم بتوحد المسلمين والمسيحيين في مواجهة إجراءات  القاهرة ــ "الخليج":

التهويد "اإلسرائيلية" في األراضي المحتلة، وعلى رأسها القدس، مؤكدًا خالل لقائه المطران الدكتور 
ي العالمي والقس أندريه زكي رئيس الطائفة اإلنجيلية في مصر، أن منيب يونان رئيس االتحاد اللوثر 

تضامن العالمين اإلسالمي والمسيحي، من أبناء الوطن العربي، يعتبر حائط صد ضد مخططات 
الفوضى التي يتم تنفيذها في المنطقة العربية حاليًا من خالل دعم التنظيمات اإلرهابية المنسوبة 

 ظلمًا إلى اإلسالم.
 3/11/2015، يج، الشارقةالخل

 
 "نصائح" إسرائيلية للجيش المصري في سيناء .47

الفتـاح السيسـي بنظـرة إيجابيـة لـدى اإلسـرائيليين،  يحظـى نظـام الـرئيس المصـري عبـد: صالح النعامي
ففــي الوقــت الــذي يعــّد فيــه جنــرال إســرائيلي نظــام السيســي "ذخــرًا اســتراتيجيًا إلســرائيل فــي حربهــا علــى 

عو مركــز أبحــاث بــارز فــي تــل أبيــب، قيــادة الجــيش المصــري إلــى "اســتغالل التحــوالت اإلرهــاب"، يــد
الجذرية التي طرأت على بنية وهيكلية تنظيم والية سيناء، من أجل تحسين قدرتها على قتاله وتقليص 

سرائيل".  تأثيره السلبي على األمن القومي لكل من مصر وا 
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علــى موقعـه منـذ أيـام قليلـة، بمناسـبة مـرور العـام علــى  وقـد نشـر مركـز "أبحـاث األمـن القـومي"، ورقـة
مبايعة تنظيم "أنصار بيت المقدس" تنظيم "الدولـة اإلسـالمية" )داعـش(. ويـذكر المركـز فـي الورقـة أن 

 "هذه التحوالت تسمح بإحداث تناقض مصالح بين الجمهور السيناوي وبين والية سيناء".
فاع أعــداد كبيــرة مــن المقــاتلين األجانــب لســيناء، وضــمنهم ويشـير إلــى أن "هــذه التحــوالت تتضــمن: انــد

قدام التنظيم على شّن عمليات عدائية ضـد القبائـل والعمـق المـدني الـذي  أشخاص قاتلوا في سورية، وا 
ويضـيف التقريـر أن  يعمل وسطه، إلى جانب حقيقة أن التنظيم بات يسـيطر عمليـًا علـى كـل سـيناء".

مصــري علــى اســتمالة القبائــل فــي ســيناء لصــالحه، وتقلــيص هــامش "هــذه التحــوالت تســاعد الجــيش ال
المناورة الذي كان يتمتع به التنظيم حتى اآلن، والذي ساعده في تسديد ضربات قوية وموجعـة لألمـن 

ويشدد التقرير على أن "إلسـرائيل مصـلحة اسـتراتيجية واضـحة فـي تغلّـب الجـيش المصـري  المصري".
نجاحـات الجـيش المصـري ستسـهم فـي تقلـيص قـدرة "واليـة سـيناء" علـى على التنظيم، على اعتبار أن 

  استهداف إسرائيل مستقباًل".

ويلفـــت التقريـــر إلـــى أن "إســـرائيل ال تتـــردد فـــي تزويـــد الجـــيش المصـــري بالمعلومـــات االســـتخبارية التـــي 
ألذهـــان ويعيــد التقريــر ل تملكهــا، والتــي ُيفتــرض أن تســـاعد علــى تمكينــه مـــن ضــرب التنظــيم بكــل قـــوة".

حقيقة أن تل أبيب تجاوزت عن بعض بنود الملحق األمني في اتفاقية "كامب ديفيد"، التي تفرض قيـودًا 
على التواجد العسكري المصري فـي سـيناء، وسـمحت للجـيش المصـري بإرسـال قـوات ودبابـات وطـائرات 

 إلى منطقة شمال سيناء، من أجل تحسين قدرته على قتال "والية سيناء" هناك.

ن المركز يشكك في قدرة الجيش المصري على استغالل هـذه التحـوالت لصـالحه، مـن خـالل تجربتـه لك 
في مواجهة التنظيم حتـى اآلن. وال يتعـاطى بثقـة مـع "النجاحـات" التـي أعلـن عنهـا الجـيش المصـري فـي 

 قتاله ضد "والية سيناء".
جــيش االحــتالل، إن "إســرائيل فـي ســياق متصــل، يقـول الجنــرال آفــي بنيـاهو، المتحــدث الســابق بلسـان 

قراطيـة، علـى اعتبـار أن سياسـاته تضـمن اسـتقرار المنطقـة الـذي و تستفيد من تنازل السيسـي عـن الديم
وفي مقال نشره موقع صحيفة "معاريف"، يوم السبت، يعتبر بنيـاهو أن  يمثل مصلحة إسرائيلية عليا".

ح وأهلية كبيرة"، مشددًا علـى أن "الـرئيس "تخلي السيسي عن الديمقراطية دليل على قيادته مصر بنجا
 المصري تعافى من اإلدمان على الديمقراطية ويعمل على تعافي المصريين من هذا اإلدمان".

 2/11/2015 ،العربي الجديد، لندن
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 البلدة القديمة بالقدس إلعمارحملة  .48
" أمس، إم أفحياة أطلقت لجنة "مهندسون من أجل فلسطين والقدس" بالتعاون مع إذاعة ": عمان

تحت شعار  2009المرحلة الخامسة من حملة إعمار البلدة القديمة في القدس التي انطلقت العام 
 "فلنشعل قناديل صمودها".

، 98وتم خالل اليوم المفتوح الذي بث على أثير اإلذاعة بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم الـ
 القادمة في البلدة القديمة.جمع تبرعات لصالح عدد من مشاريع اإلعمار 

الشيخ رائد صالح جهود نقابة  48وثمن رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة العام 
المهندسين على صعيد "تثبيت المقدسيين في منازلهم وتمكينهم من التصدي للمخططات الصهيونية 

 التي تهدف إلى ترحيلهم منها".
طباع خالل إطالق الحملة إن جميع المباني التي تم ترميمها في بدوره، قال نقيب المهندسين ماجد ال

البلدة القديمة من خالل الحملة "كانت بتبرع من المواطن األردني الذي لم يبخل يوما على القدس 
 واألقصى ومساندة شقيقه الفلسطيني".

اإلعمار تنفيذ  وقال رئيس اللجنة بدر ناصر إنه تم خالل المراحل اإلربع السابقة من عمر برنامجِ 
 مقدسيا. 326وحدًة سكنيًة استفاَد منها أكثُر من  68مشروعًا َشِمَلت  39

طالبا، "وبلغ مجموع تكلفة  150وأضاف، أن مشاريع اإلعمار شملت مدرستين استفاد منهما أكثر من 
دفاع عن ألف دينار قدمها أبناء األردن أداء لواجبهم في ال 815تلك المشروعات لغاية اآلن مليونا و

 القدس و"األقصى" وتثبيت أهلها المرابطين فيها".
وقدر ناصر كلفة المرحلة الخامسة بنحو مليون دينار لترميم عدد من منازل المقدسيين، موضحا ان 
استقبال التبرعات سيستمر من خالل النقابة والحسابات التي تم تخصيصها للحملة طيلة العام. يذكر 

نذ السابعة صباحا وحتى منتصف ليلة أمس، تم خالله استقبال التبرعات أن اليوم المفتوح استمر م
 في اإلذاعة ومقر النقابة وفروعها في المحافظات وعلى الحساب البنكي للحملة.

 3/11/2015، الغد، عّمان
 

 يرون أن المناهج ال ترسخ مكانة األقصى في أذهان الطلبة %85: "المعلمين" .49
معلمين على موقعها اإللكتروني، حول رأي المجتمع في ترسيخ مكانة أظهر استفتاء أجرته نقابة ال

يرون أن مناهجنا ال  %85األقصى في أذهان الطلبة من خالل المناهج، حيث أظهرت النتائج أن 
 أن المناهج تؤدي دورها. %10تؤدي دورها في ذلك، فيما رأى ما نسبته 
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حمل صيغة "هل تعتقد أن مناهجنا تؤدي دورها وكانت النقابة طرحت سؤاال على موقعها اإللكتروني 
 المطلوب في ترسيخ مكانة األقصى في أذهان الطلبة؟".

وجاء طرح هذه السؤال في سياق االستفتاء الدوري التي تقوم به النقابة بطرحها سؤاال على موقعها 
 اإللكتروني يواكب مجريات األسبوع بقضية أو حدث ما يهم قطاع التربية والتعليم.

 3/11/2015، لسبيل، عّمانا
 

 على نفاع انتقام من جهوده لتأكيد الهوية العروبية اإلسرائيليجنبالط: الحكم  .51

وجه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النيابي وليد جنبالط عبر "األنباء" تحية إلى "المناضل : بيروت
ه المرة من خالل تنفيذ العروبي سعيد نفاع". وقال: "مرة جديدة تكشف إسرائيل حقدها وعنصريتها وهذ

عقوبة السجن الفعلي للمناضل العربي سعيد نفاع لمدة سنة، على خلفية تواصله مع العرب الدروز 
في سورية ولبنان منذ سنوات، وهو ما يثبت عدم صحة ما تحاول أن تسوق له وتشيعه من أنها تهتم 

األخرى. فإسرائيل ال تهتم إال بالدروز وتمنحهم امتيازات خاصة مختلفة عن سائر مكونات المجتمع 
لمصالحها وال تتورع عن استخدام هذا الطرف أو ذاك، وهذه الطائفة أو تلك، لخدمة مشروعها القائم 

وانتهاك وتدنيس المواقع المقدسة ورفض االعتراف بالحقوق  االستيطانيعلى اآلحادية والتوسع 
"كل التجارب أثبتت أن إيهام العرب الدروز المشروعة للشعب الفلسطيني بكل أطيافه"، الفتًا الى ان 

بأن لهم مكانة أو حظوة خاصة عند تل أبيب لم يكن سوى خطوات مصطنعة هدفت إلى سلخهم عن 
 محيطهم العروبي والقومي الطبيعي مع إخوانهم من الشعب الفلسطيني المناضل والصامد".

على كل الجهود  االنتقامن أشكال مشيرًا الى ان "األحكام الصادرة في حق نفاع ليست إال شكل م
لى كل  الهادفة إلى التأكيد على الهوية القومية العروبية المنفتحة. فتحية إلى النائب نفاع، وا 

صرارهم وعنادهم في مواجهة  الذي  االحتاللالمناضلين داخل فلسطين التاريخية على صبرهم وا 
مطاف، ستنتصر فلسطين، بكل يخشى من السكاكين أكثر مما يخاف الدبابات. وفي نهاية ال

 ".واالستقاللمكوناتها وفئاتها وأطيافها التي تواجه معركة واحدة هي معركة الحرية 
 3/11/2015الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"يشنها فلسطينيون في التي الظواهري يشيد بالهجمات  .51

فلسطينيون في  زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري بالهجمات التي يشنها أشاد :ف ب أ-واشنطن
 اإلسالميةلمراقبة المواقع  األميركي، وذلك في شريط فيديو على تويتر ونشره االثنين المركز إسرائيل
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ضرب الواليات المتحدة "في عقر دارها" والتعرض لمصالحها في كل  إلىودعا الظواهري  "سايت".
 مكان بالعالم.

زعيم تنظيم القاعدة  أشادعوا دماءهم"، "يدف أن إسرائيل أنصاراعتبر انه يتوجب على  أنوبعد 
 بالهجمات التي يشنها فلسطينيون خصوصا بالسكين منذ شهر في القدس وفي الضفة الغربية.

 3/11/2015، رأي اليوم، لندن
 

 "إسرائيل""داعش" بالعبرية يتوعد لتنظيم  فيديو جديد .52
، وجه خالله رسالة إلى "جنود نشر تنظيم "والية سيناء"، مساء أمس األحد، فيديو جديدا: القاهرة

وضباط الجيش اإلسرائيلي، وجميع اليهود"، واصفا إياهم بـ"أحفاد القردة والخنازير"، ومهددا بأن 
 التنظيم "سيصل إليهم من جميع أنحاء العالم".

ويظهر في الفيديو عنصران مسلحان، بينما يتقدمهما شخص يحمل "سكينا"، وتكاد مالمح وجهه أن 
 ا يوجه حديثه باللغة العبرية إلى اإلسرائيليين، مهددا إياهم بالذبح.تظهر، بينم

وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي يوجه فيها "داعش" رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية، في إطار 
الحرب النفسية التي يشنها ضدها، بيد أن المتحدث هذه المرة بدا أقل قدرة على الحديث بتلك اللغة، 

 ف الفيديو األول، والذي ظهر فيه المتحدث وأنه قطع مراحل متقدمة في تعلم اللغة العبرية.على خال
 3/11/2015، الشرق، الدوحة
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أول من أمس،  الفلسطينيةنظمت جمعية التعاون بين الشعوب وجمعية الصداقة الدنماركية  :رام هللا
 We Stand Withيات المحلية في كوبنهاجن سلسلة بشرية أحاطت بعبارة )وبالتعاون مع الجمع

Palestine والتقاط صورة من الجو لها، شاركت اعداد كبيرة من ابناء الجالية الفلسطينية والعربية ،)
وأوضحت الجمعية في بيان صحافي أمس ان الفعاليات  واالسالمية والمناصرين الدنماركيين فيها.

اصل في مدينة أورهوس العاصمة الثقافية للدنمارك، دعمًا للشعب الفلسطيني، حيث التضامنية تتو 
نظم اتحاد الجمعيات المحلية في أورهوس عدة فعاليات من وقفات الى مظاهرات وكذلك ندوات، كان 

 آخرها حملة لمقاطعة عرض افالم إسرائيلية في سينما بارادايز وسط المدينة.
مؤسسات دنماركية خالل تلك الفعاليات، وفق بيان الجمعية، ضرورة واكد المتحدثون من احزاب و 

، وكذلك أن تتحرك الحكومة الدنماركية وان يكون لـ "إسرائيل"االعتراف بالدولة الفلسطينية والمقاطعة 
 لها دور فاعل في وقف ممارسات االحتالل اإلسرائيلي.
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االحتالل"، وتشهد مشاركة كبيرة  إلزالة يذكر أن الفعاليات اقيمت تحت عنوان "كفى كفى آن االوان
 من قبل المناصرين الدنماركيين.

 3/11/2015األيام، رام هللا، 

 

 قوافل سفن نسائية من سواحل أوروبا إلى شواطئ غزة تضامنا مع الصيادين :اإلسرائيليةاإلذاعة  .54

لى شواطئ قطاع من المقرر أن تنطلق "سفن نسائية" من سواحل أوروبا إ أشرف الهور: -رام هللا 
غزة، لكسر الحصار المفروض عليه. وكشفت اإلذاعة اإلسرائيلية أن المنظمين ينوون إرسال قافلة 
تضم "نساء فقط" إلى سواحل القطاع قريبا. وعقد منظمو القوافل اجتماعا في نهاية األسبوع الماضي 

ما في ذلك قافلة تضامنية في مدينة برشلونة في إسبانيا، وتقرر خالله مواصلة تنظيم قوافل سفن ب
 مع صيادي األسماك في غزة.

 3/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 والبداية بحي سلوان "سحب المواَطنة" ألف مقدسي مهددون بـ 300تقرير:  .55
ورئيسها بنيامين نتانياهو  ةاإلسرائيليالخطة التي وضعتها الحكومة : شحادة أمال-القدس المحتلة 

كشفت أبرز معالمها باإلعالن عن سحب المواطنة من فلسطينيي القدس  لمستقبل القدس، والتي
الشرقية، الذين يعيشون خلف جدار الفصل العنصري، هذه الخطة وضعت القضية الفلسطينية من 

ذا رأى الناطق بلسان وزير الخارجية ةاإلسرائيليوجديد على األجندة الدولية والفلسطينية  . وا 
، مصدر قلق ألميركا فإنه يشّكل للفلسطينيين فترة مفصلية في إلعالناجون كيري، بهذا  األميركي

فقد أبعد هذا اإلعالن  اإلسرائيليمستقبل سكان المدينة والمسيرة السلمية برمتها. أما في الجانب 
باتجاه وضعية  األخضر، التي تشهدها البلدات على طرفي الخط األمنية األوضاعاألنظار عن 

 لنقاش حول الرد على سؤالين:مدينة القدس ليتركز ا
 
 ، بالفعل، سحب المواطنة من فلسطينيي القدس؟إسرائيلهل يمكن ل -
 هل يمكن تقسيم القدس؟ -

ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون في صفة مواطن. هؤالء يحملون الهوية  300أكثر من 
كون الحق في االنتخاب ، وال يملاإلسرائيليالزرقاء، ولكنهم ال يملكون حق حمل جواز السفر 

للكنيست. يتمتعون بالحقوق المدنية المختلفة ويتمتعون بحقوق الرفاه مثل التأمين الوطني والخدمات 
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الصحية وخدمات البلدية. وهم ال يحصلون على هذه الحقوق مجانًا، إذ ان كل واحد يعمل، يدفع 
 رسوم تأمين ورسوم ضريبة دخل وكل بيت يدفع ضريبة بلدية.

وراء جدار الفصل العنصري، وهم من يريد نتانياهو  إبقاءهمألف فلسطيني، تم  80ؤالء نحو بين ه
في  األساس األمرية وخالفات داخلية. ويبقى إسرائيلسحب مواطنتهم. وقد أثار هذا الطرح نقاشات 

الوجود وكما تتعامل بسياسة االنتهاكات للحقوق و  إسرائيل أنهذه القضية هو الناحية القانونية، غير 
 الفلسطيني يمكنها التالعب أيضًا باستخدام صيغة خاصة تتيح لها إمكان سحب المواطنة.

 اإلقامةهناك عدد من القوانين التي تتضمن تفسيرات حول تأشيرة  إسرائيلمن الناحية القانونية في 
 إلىلدخول والقانون المتعلق بحق ا 1952بينها ما هو معروف بقانون المواطنة  واألساسيةالدائمة 
 .1945وقانون الطوارئ من العام  إسرائيل

 
تمنح الصالحية لوزير الداخلية بسحب المواطنة من شخص  11في قانون المواطنة، وبحسب البند 
، أي ُأدين بالتخابر مع عدو أو «إسرائيلالوالء ل»ون اإلسرائيليفي حال أدين بالمس بما يسّميه 

ال يبقى الشخص المدان من دون وطن  أنترط هذا البند ية. ويشإسرائيل أهدافنفذ عمليات ضد 
ة اإلسرائيليأي قانون يمنح الصالحية الواضحة للسلطات  إسرائيلبديل. وبشكل فعلي ال يوجد في 

الدائمة كما ال يوجد قانون يعطي صالحية إلغاء تأشيرة اإلقامة الدائمة في  اإلقامةبسحب تأشيرات 
ة تنفيذ هدفها. فإذا كان من اإلسرائيليمن السهل على المؤسسة  ، ولكنإسرائيلأعقاب عمليات ضد 

يسحب تأشيرات اإلقامة الدائمة، تحت  أنأيضًا  بإمكانهصالحية الوزير ان يسحب المواطنة فيصبح 
المواطنة  إسرائيلسحبت  1967من مصدر فمنذ العام  أكثرذريعة األعمال الواردة أعاله، وبحسب 

 فلسطيني من سكان القدس الشرقية. 14000الدائمة من أكثر من 
كون هذه الخطة تشكل  األعلى اإلنسانفي مواجهة خطة نتانياهو كان صوت منظمات حقوق 

في  53، في مقابل ارتفاع صوت اليمين الداعي والمشجع للخطة واإلنساناعتداء كبيرًا على حقوق 
أما اليسار فكان صوته خافتًا ين دعموا حجب حقوق الفلسطينيين في القدس، اإلسرائيليالمئة من 

 الى أقصى حد، وهو أمر يساهم في تشجيع نتانياهو وحكومته على المضي في الخطة.
ثكنة عسكرية وسجن كبير. وكشف  إلىفي ذروة تحويل المدينة المقدسة  تأتيوخطة نتانياهو هذه 

نية المحتلة، مأساة الفلسطي األراضيفي  اإلنسان، مركز المعلومات لحقوق «بتسيلم«تقرير جديد لـ
 هذه المدينة وسكانها:

ومعيقات خرسانية على مداخل القرى واألحياء في القدس الشرقّية،  األمنحاجزًا معززًا بقوات  35 -
 وعلى الطرق الداخلية لألحياء نفسها.
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عائقًا لحركة مرور السيارات بشكل تام، وهي مكّونة من كتل خرسانّية. أربعة منها معززة  21 -
 العابرين.اصر شرطة حرس الحدود الذين يقومون بتفتيش بعن
نقطة تفتيش معززة بعناصر شرطة حرس الحدود التي تسمح بمرور السيارات بشكل يخضع  14 -

 لعمليات تفتيش عشوائية للسيارات والمسافرين.
ية حاجزًا ثابتًا تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغرب 12هذه الحواجز والمعيقات تضاف إلى  -

 وبعض أحياء القدس الشرقية، التي ُترك سّكانها خلف الجدار.
هذه الوضعية، تشكل مساسًا كبيرًا في حرية الحركة والتنّقل عند عموم سّكان القدس الشرقية، 
وغالبيتهم العظمى ال تربطهم عالقة بالعمليات، وهو بمثابة عقاب جماعي محظور بموجب القانون 

كان القدس الشرقية، الذين يعيشون تحت االحتالل، يعانون من التمييز الدولي ويتجاهل حقيقة أن س
 الدائم ومن االنتهاكات المتواصلة لحقوقهم اإلنسانّية.

 
 أخطر مشاريع التهويد

ة أصبح النقاش حول إمكان تقسيم القدس يثير اإلسرائيليفي ظل الوضعية الحالية للقدس والمطامع 
هناك من  إسرائيلن، بين مؤيدين له ومعارضين ومحذرين منه. في ياإلسرائيلياهتمامًا واسعًا بين 

ة اإلسرائيلي اإلجراءات أنيعتقد ان تقسيم القدس في الوضعية الحالية بات عملية سهلة حتى 
مشاريع  أنوضعت واقعًا يجعل هذه المدينة مقسمة وال ينقصها سوى بعض أسوار، لكن الحقيقة 

مساحة متواصلة وآخر هذه المشاريع حي سلوان حيث تعمل جمعية  التهويد فيها لم تبق للفلسطينيين
 حي يهودي في مركز سلوان، تحيط به آالف العائالت الفلسطينية. إنشاءعلى « عطيرت كوهنيم»

ة وبجهود المحاكم اإلسرائيليي فإن المشروع ينفذ بدعم مالي من المؤسسة إسرائيلبحسب تقرير 
الدعاوى ضد العائالت الفلسطينية وحّضها على ترك بيوتها  ة، التي تبحث في عشراتاإلسرائيلي

مقابل تعويضات وتفعيل الضغوط االقتصادية والقانونية ضد من يرفض. ومن المتوقع نجاح هذه 
 .األمالكة بشكل محكم وتحظى بتعاون من قبل الوصي على اإلسرائيليالخطة حيث تعمل الجمعية 

نشاط هذه الجمعية، فهي تقدم نفسها كجهة تقوم، بسخاء ، الذي كشف اإلسرائيليوبحسب التقرير 
التي صدرت بحقها.  اإلخالء أوامرمنها، بدفع ثمن البيوت للعائالت الفلسطينية كي تخليها، رغم 

الفلسطينيين، وعلى مدار السنوات  أن، غير واألبنيةونجحت الجمعية بالسيطرة على مئات البيوت 
امر اإلخالء وغالبًا ما رفضت المحاكم طلبات الفلسطينيين الذين الماضية، تقدموا بالتماسات ضد أو 

 القضائية. اإلجراءاتوتحمل الديون الضخمة بسبب  اإلخالء أوامرمواجهة  إلىاضطروا 
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ضد أوامر اإلخالء. منها مثاًل ان  واألخالقيةوفي االلتماسات طرحت الكثير من االدعاءات القانونية 
، بينما الذين تركوا في 1948التي بقيت وراء حدود  بأمالكهملمطالبة القانون يسمح لليهود فقط با

، ال يسمح لهم بالمطالبة بها. كما إسرائيلالفترة ذاتها بيوتهم في القدس الغربية أو أماكن أخرى في 
تم طرح ادعاءات حول شكل ترسيم حدود القطعة التابعة للوقف اليهودي وكون الفلسطينيين سكانًا 

 محميين.
تنظيم  إلى، سواء بسبب الحاجة اإلخالء أوامرالقانونية الطويلة ومصاعب تنفيذ  اإلجراءاتظل  وفي

، أو بسبب الحساسية السياسية، فقد تولى أمنيةحملة للشرطة بمصادقة من القيادة السياسية، ألسباب 
يمًا ، وفرض على نشر اسمه تعت«بالحسنى»البيت  بإخالءالفلسطينيين  إقناعشخص يهودي مهمة 

عالميًا، لتجد العائالت الفلسطينية نفسها في مواجهة مع هذا الشخص، سواء كمدعي عليها إ 
 أوبيوتها مقابل تعويض سخي،  إخالءكمالك ثري يأتيها ليعرض عليها  أومن بيوتها،  إلخالئها

 ستدفع الثمن باهظًا. فإنهاكشخص يهددها بأنها اذا لم توافق على اإلخالء 
جاحًا كبيرًا في االستيالء على أبنية وبيوت فلسطينية موزعة على مناطق مختلفة هذا الشخص حقق ن

بيت فلسطيني بعد قيام سكانه، تحت تأثير  إلىدخل المستوطنون  أشهرمن حي سلوان. وقبل عدة 
مليون شيكل. بعد ذلك سيطر على  3.2المنزل مقابل  إخالء، بتوقيع اتفاقية معه على اإلخالءأمر 

مليون  2من عشرة بيوت، بعد قيام أحد أبناء العائلة المالكة للبناية بتلقي مبلغ  أكثرة تضم بناية كبير 
 المنزل. إخالءشيكل من الوقف اليهودي مقابل 

 
وحي سلوان هو مثال مصغر لما يحدث في مدينة القدس، وأبعاد هذه المخططات دفعت خبراء 

 المزيد من القيود. إلى التحذير منها ولكن هناك من رأى حاجة إلىوسياسيين 
نسبة العرب في رياض  أنخطورة يكمن في  األكثر األمر أنالوزير السابق حاييم رامون يرى 

هذه نسبة ضخمة  أنفي المئة، ويرى  57 إلىوالمدارس االبتدائية والثانوية في القدس تصل  األطفال
ية العظمى من الشبان الغالب أنكما عّبر رامون عن فزعه من حقيقة « المفزعة»ووصفها بـ 

الفلسطينيين يتعلمون بحسب المنهاج التعليمي الفلسطيني الذي يشمل، بحسب تعبير رامون، في 
 الحاالت أكاذيب وتحريضًا. أسوأالحاالت، مضامين معادية للصهيونية بشكل واضح، وفي  أفضل

ى انه يجب أن يقام جدار ويخرج رامون باقتراح يبدي فيه موقفًا أكثر تطرفًا من رئيس الحكومة إذ ير 
، التي تشمل القدس «القدس الحقيقية والتاريخية»الفلسطينية وبين القدس، التي سّماها  األحياءبين 

الغربية والبلدة القديمة وجبل المكبر وجبل الزيتون وأحياء مثل سلوان والشيخ جراح، بحيث يكمل هذا 
كل القرى التي تتم إعادتها  إنفاط. ويقول رامون الجدار جدار الفصل القائم اليوم من قلنديا وحتى شع
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في المنطقتين  األمرة تمامًا كما هو اإلسرائيليالضفة الغربية تخضع لمسؤولية قوات األمن  إلى
 إلى، بحيث تتم إعادة هذه القرى «القدس أساسقانون »)ب( و)ج(. كل ما يجب عمله هو تعديل 

ة بما في ذلك الحوض المقدس. اإلسرائيليالسيادة الضفة وتبقى القدس مع غالبية يهودية تحت 
 كلها. إسرائيلوهكذا يعود األمن إلى سكان القدس و

لكن موقف رامون هذا ال يحظى بدعم كبير من خبراء وسياسيين. الباحث في معهد أبحاث األمن 
ء الوضع الحالي واالستراتيجي في القدس يتطلب إجرا أنأودي ديكل، يرى  اإلسرائيليالقومي 

ة، فاإلحباط واليأس بين الفلسطينيين يزداد وهم يشعرون انهم في اإلسرائيليتغييرات في السياسة 
 سجن كبير وكل الطرق مغلقة في وجوههم من أجل التقدم.

في المئة من  40الفلسطينيين في القدس يشكلون  أن إلىويأتي تحذير ديكل في ظل معطيات تشير 
في المئة وبالتالي ينعكس الوضع  15ا لهم البلدية ال تتجاوز السكان لكن الموازنة التي تخصصه

في المئة من الشباب في القدس  30االقتصادية والتعليمية والرفاه. فهناك حوالي  أحوالهمعلى 
تراجعت نسبة  األخيرتينيتسربون من المدارس بسبب النقص في غرف التدريس. وخالل السنتين 

في المئة، وهو أمر يغذي لديهم الشعور  20الشرقية حوالي  تشغيل الفلسطينيين من سكان القدس
 باإلحباط وبأنهم ال يملكون ما يمكن خسارته وبالتالي يندفعون نحو التطرف.

اقتراحات لمواجهة الوضع الحالي ولمنع تدهور  إسرائيلويعرض ديكل على متخذي القرار في 
ادية للفلسطينيين وتشجيع حمالت البيع تسهيالت اقتص إيجادللوضع، وبين هذه االقتراحات،  أخطر
يجاد . وعلى الصعيد السياسي يرى األكاديميةعمل للشباب الفلسطيني، من حملة الشهادات  أماكن وا 

السعودية ومصر والمغرب  إشراكضرورة تشكيل لجنة تنسيق فلسطينية أردنية عربية )يقترح 
عادة تفعيل العملية السياسية بين  كمراقبين( وبحضور أميركي لتحديد الوضع في الحرم القدسي وا 

سلطة بلدية  إقامة إلىوالفلسطينيين. وفي اقتراح قد يواجه بنقاشات ومعارضة يدعو ديكل  إسرائيل
، وتكون خاضعة «القدس الشرقية الكبرى»ترعى شؤون األحياء الواقعة شرقي القدس ويطلق عليها 

وتقديم الخدمات المطلوبة للسكان لوزارة الداخلية وتخصص لها موازنات تضمن تطويرها 
 الفلسطينيين.
ة، سواء استمر الوضع اإلسرائيليهذه السياسة ستنعكس إيجابًا أيضًا على المصالح  أنويرى ديكل 

تسوية على أساس دولتين لشعبين وعاصمتين في ما سّماه ديكل  إلىالحالي أو توصل الطرفان 
 «.الحيز المقدسي»

 3/11/2015، الحياة، لندن
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 أزمة في العالقات الفلسطينية ـ األردنية .56
 هاني المصري
كشفت الخالفات بين القيادتين األردنية والفلسطينية العلنية حول تقييم التفاهمات التي أعلنها جون 
ذا لم تتم المسارعة  كيري فيما يتعلق بالمسجد األقصى وجود أزمة في العالقات بين قيادتي البلدين، وا 

ل عقد لقاءات على كل المستويات من القمة، وعلى صعيد وزيري الخارجية، إلى معالجتها من خال
 يمكن أن تصل العالقات إلى مأزق ليس في مصلحة الشعبين والقيادتين.

وقد شهدت العالقات بين القيادتين تحسًنا كبيًرا في مرحلة ما بعد التوقيع على "اتفاق أوسلو"، وبلغت 
حمود عباس التي شهدت عقد االتفاقية بينهما بخصوص مّد المرحلة الذهبية في عهد الرئيس م

الرعاية األردنية لألوقاف اإلسالمية إلى األوقاف المسيحية، وفي اتخاذ موقف موحد من التعنت 
حراز تقدم،  اإلسرائيلي الذي أدى إلى إفشال كل المبادرات التي سعت إلى استئناف المفاوضات وا 

ة، اإلسرائيلي –وتنصله مما جاء في االتفاقات الفلسطينية  بما فيها إفشال مبادرة جون كيري،
ة، وكل التفاهمات التي تلتها بما يخص الحفاظ على الرعاية اإلسرائيلي –ومعاهدة السالم األردنية 

 األردنية للمقدسات. 
إلى حد رفض العاهل  يةاإلسرائيل -ما سبق، انعكس بصورة أدت إلى تردي العالقات األردنية 

تلقي اتصاالت هاتفية عدة من قبل نتنياهو خالل شهر أيلول الماضي، لدرجة دفعت نتنياهو  األردني
إلى إخبار لجنة "الخارجية واألمن" التابعة للكنيست بأن العالقات مع األردن مهددة بالتدهور أكثر ما 

 لم تتم تهدئة الوضع في األقصى. 
القناعة المشتركة بعدم وجود إمكانية لحصول  الفلسطينية في -كما تظهر متانة العالقات األردنية 

اختراق أو أي تقدم حقيقي في المفاوضات، حتى إذا استؤنفت إلى حين إجراء االنتخابات الرئاسية 
. وهذه نقطة إسرائيلاألميركية القادمة على األقل، خصوًصا طالما كان نتنياهو في سدة الحكم في 

 في منتهى األهمية يمكن البناء عليها.
ة التي ظهرت في تفاهمات كيري أكبر دليل على ذلك، فقد جاءت مبهمة اإلسرائيليلعل المراوغة و 

رها  كما ترغب بما يؤكد سيطرتها، ألن الحفاظ على الوضع الراهن دون تعريفه بدقة  إسرائيلوتفسِّ
سته كما جاء في االتفاقيات يختلف عن العودة إلى الوضع التاريخي، ففي الوضع الراهن الذي كر 

فيه شريكة في كل شيء، بما في ذلك تركيب الكاميرات، وأخذت الحق  إسرائيلالتفاهمات أصبحت 
نما أصحاب مخططات عدوانية معلنة. أما في السابق،  في السماح للزوار الذين هم ليسوا زواًرا، وا 

 فكانت األوقاف األردنية هي التي تقرر وحدها من يدخل أو ال يدخل للصالة أو للزيارة.
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طبًعا، بدأ الخطأ الفلسطيني الفادح واألكبر منذ توقيع "اتفاق أوسلو" بكل ثغراته، بما فيها تأجيل البت 
في القضايا األساسية، ال سيما القدس وما تتضمنه من مقدسات، إلى المفاوضات النهائية، ما ساعد 

 أرض متنازع عليها. ية، أو على األقلإسرائيلعلى تغيير معالمها واالدعاء بأنها أرض  إسرائيل
إن االعتداءات واالقتحامات للمسجد األقصى بلغت ذروتها في العامين األخيرين، في ظل شروع 

ة في تطبيق التقسيم الزماني تمهيًدا للتقسيم المكاني، ومن ثم إلى هدم األقصى اإلسرائيليالحكومة 
مخططات معلنة يتحدث حولها  وبناء "هيكل سليمان" بداًل منه عندما تتوفر ظروف تسمح بذلك، وفق

ة وأعضاء كنيست وقادة أحزاب ورجال الدين. وكل اإلسرائيليويسعى لتنفيذها وزراء في الحكومة 
 ذلك يوجب بلورة موقف أردني فلسطيني مشترك يمنع تكريس الوضع الراهن ويحفظ األقصى.

ًفا عن مصير التفاهمات هناك من الدالئل ما تشير إلى أن مصير التفاهمات الجديدة لن يكون مختل
السابقة، بدليل استمرار االقتحامات اليهودية لألقصى في األيام األخيرة بعد هذه التفاهمات، إذ 
اقتصرت التعليمات التي أصدرها نتنياهو قبل التفاهمات وأكدها بعدها على منع الوزراء وأعضاء 

قيام األوقاف اإلسالمية بتركيب ة اإلسرائيليالكنيست من زيارة األقصى، في حين رفضت الحكومة 
 الكاميرات ألنها تريد السيطرة على هذه العملية.

ال تريد أن تعطي األردن اإلشراف على  إسرائيلإن األردن وفلسطين في مركب واحد، والحقيقة أن 
نما ال تريد أن تعطي الفلسطينيين وال األردنيين أي شيء؛ ما  األقصى ليرفض الفلسطينيون ذلك، وا 

ب بلورة موقف مشترك، يقوم بالدفاع عن عودة األوقاف اإلسالمية التابعة لألردن للتحكم بمن يتطل
يدخل أو ال يدخل إلى األقصى، على أساس أنه مسجد إسالمي وليس مكاًنا متنازًعا عليه، ال سيما 

اني بعد استخدام كيري في مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه عن التفاهمات مصطلح "جبل الهيكل" ثم
 مرات عند كل إشارة إلى الحرم الشريف.

جاء التزام القيادة الفلسطينية بما وقعت عليه مع األردن بخصوص الرعاية األردنية للمقدسات، ألنها 
تعتقد أن هذه الطريقة تساعد على حمايتها، ومنع تنفيذ المخططات الصهيونية إزاءها، ولكن من دون 

خراج المقدسات من كونها جزًءا من القدس التي هي جزء ال أن تتحول هذه الرعاية إلى نوع من إ
يتجزء من األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يناضل الشعب الفلسطيني بدعم من األردن والعرب 

قامة الدولة الفلسطينية )صاحبة السيادة( تجسيًدا  اإلسرائيليوالعالم كله لفرض االنسحاب  منها، وا 
األممي الذي اعترف بالدولة الفلسطينية على هذه األراضي، ما يوجب للحق الفلسطيني، وللقرار 
 التنسيق الدائم بين القيادتين.
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إن الصراع على األقصى وبقية المقدسات اإلسالمية والمسيحية ليس في جوهره صراًعا على العبادة 
نما صراع على السيادة، وعلى الفلسطينيين واألردنيين تفويت الفرصة على نتنياهو الذي يريد أن  وا 

 يحدث وقيعة بينهما.
في هذا السياق، تكتسب الموجة االنتفاضية التي اندلعت، وفي مركزها القدس، أهمية بالغة كونها 

المحدود  اإلسرائيليأبرزت المخاطر التي تتهدد األقصى والقدس، وساهمت في نوع من التراجع 
أن يتعايشوا مع هذا االحتالل. كونها أوضحت أن القدس محتلة، وكيف أن أَهلها ال يمكن 

فانتفاضتهم والتضحيات التي يقدمونها دليل قاطع على أن االحتالل لن يبقى إلى األبد احتالاًل مربًحا 
، بل يقترب الوقت الذي سُيصِبح فيه مكلًفا أو خاسًرا، وبصورة يصبح فيها االنسحاب إسرائيلل

 .إسرائيلام وتفكيك المستعمرات االحتاللية هو الحل الوحيد أم
إن االستمرار بالتعلق بأوهام ما سمي "عملية السالم"، وانتظار نجاح المبادرات الستئناف 

لم ولن يؤدي إلى الحفاظ على  إسرائيلالمفاوضات، واالمتناع عن خوض المجابهة المفروضة من 
 الوضع الراهن ومنع تدهوره، بل يساعد على حصول هذا التدهور.

مقاربة سياسية جديدة من األردن وفلسطين وكل العرب، تقوم على تعزيز يكمن الحل في اعتماد 
 إسرائيلمقومات الصمود والتواجد البشري الفلسطيني على أرض فلسطين، وعلى مجابهة مخططات 

لتغيير الحقائق على األرض من خالل زيادة وتعميق االستعمار االستيطاني الذي يتوسع بشكل 
إذا كانت هناك "مفاوضات من أجل المفاوضات"، أو في ظل  سرطاني وبمعدالت أكبر، سواء

 استمرار الوهم بإمكانية الحفاظ على الوضع الراهن بوجود المفاوضات أو عدمها. 
تأزيم متعددة األشكال مسيطر  استراتيجيةإن محاصرة التمدد االستعماري االستيطاني تتطلب اعتماد 

ها، تحافظ على طابعها الشعبي، بما فيها توفير عليها، تتجسد من خالل مقاومة بمختلف أشكال
متطلبات اندالع انتفاضة بأهداف واضحة وتنظيم وقيادة واحدة تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي، 

عملية سالم جديدة مختلفة جذرًيا عن "عملية السالم" التي  -ولو بعد حين  -وتساهم في إطالق 
حالًيا، على أن تكون لها مرجعية  فيهاق أوسلو" وما نحن انطلقت بعد "مؤتمر مدريد" وأدت إلى "اتف

واضحة وملزمة، بحيث يكون التفاوض لتطبيق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ضمن سقف 
ذا لم  إسرائيل زمني قصير، وليس مفتوًحا إلى األبد. بسياستها الحالّية ليست شريًكا في السالم، وا 

، فلسطينًيا وأردنًيا وعربًيا ودولًيا، ال يمكن أن تغّيرها، بل ستمضي ُقدًما تدفع ثمن هذه السياسة غالًيا
ة التي تريد حل اإلسرائيليالكاملة"، بحيث تتعزز االتجاهات  إسرائيللتحقيق أهدافها في فرض "

 المشكلة الفلسطينية عن طريق تصفيتها بالمزيد من المستعمرات والتطهير العرقي.
 3/11/2015، األيام، رام هللا
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 من دون ترحيب فلسطينيّ  االنتفاضةتنظيم الدولة يبحث عن مكان في  .57
 عدنان أبو عامر

من المسّلحين في قطاع غّزة  10آب/أغسطس شريط فيديو يظهر فيه  23تداول الفلسطينّيون في 
ة أيلول/سبتمبر، تداول الفلسطينّيون بيانًا يكشف مبايع 10يبايعون تنظيم الدولة اإلسالمّية. وفي 

، لزعيم تنظيم 2007ممتاز دغمش، وهو أمير تنظيم "جيش اإلسالم" المؤّسس في قطاع غّزة عام 
أيلول/سبتمبر هذه األنباء، واّتهم جهات  13الدولة اإلسالمّية أبو بكر البغدادي، لكّن دغمش نفى في 

 استخبارّية فلسطينّية، لم يحددها، بالوقوف وراء البيان.
 

 الطعن وليس الذبح
غ مسؤول أمنّي فلسطينّي في غّزة، رفض الكشف عن هوّيته، "المونيتور" أّنه "ال يعّلق على وأبل

مشاهد فيديو وبيانات مجهولة المصدر، لكّن ما أؤّكده جّيدًا أّن غّزة تخلو من مجموعات مسّلحة 
ات تابعة للقاعدة أو تنظيم الدولة، على شكل تنظيم هرمّي عنقودّي متعارف عليها لدى التنظيم

الفلسطينّية، فضاًل عن أّن الشباب الفلسطينّي بعمومهم منخرطون بهذه التنظيمات، وليسوا مضطّرين 
 للبحث عن تنظيمات من خارج الحدود كي ينتمون إليها، ويبايعونها".

وهناك تطّور ميدانّي جديد على صعيد ظهور تنظيم الدولة في األراضي الفلسطينّية، تمّثل بمقتل 
جنوب قطاع  -نخرطين بصفوفه في العراق وسوريا، آخرهم خليل النّجار من خانيونس فلسطينّيين م

تشرين األّول/أكتوبر خالل اشتباكات مسّلحة في منطقة "بيجي" العراقّية مع  17غّزة، اّلذي قتل في 
آب/أغسطس،  19ميليشيات مسّلحة، وسبقه مقتل سعيد يحيى من جنين بشمال الضّفة الغربّية في 

 ارة لقّوات الّتحالف الدولّي على معقل لتنظيم الدولة في شمال سوريا.خالل غ
ال إحصائّية دقيقة لعدد الفلسطينّيين المنتمين إلى تنظيم الدولة، ممن يسافرون للقتال بصفوفه في 

قل سوريا والعراق، لكّن أعداد القتلى الفلسطينّيين فيه تزايدوا أخيرًا بعد بدء الّتحالف الدولّي بضرب معا
، مّما يشير إلى أّنهم قد يتقّلدون مواقع متقّدمة 2014التنظيم في البلدين منذ أيلول/سبتمبر من عام 

مع التنظيم، ألّن بعضهم قبل انضمامه إلى تنظيم الدولة كان من ناشطي األجنحة العسكرّية 
العسكري لحماس،  الفلسطينّية، مثل عبد هللا الجمل أحد الكوادر السابقين في كتائب القسام الجناح

آب/أغسطس الماضي، وعيسى القطة وهو كادر  28وقتل في العراق في معارك تنظيم الدولة بتاريخ 
 تموز/يوليو، يهدد فيه حماس. 5سابق في كتائب القسام، ظهر في شريط فيديو بتاريخ 
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ل تشرين منذ أوائ اإلسرائيلي االحتاللضّد  انتفاضتهموالملفت أّنه بينما يخوض الفلسطينّيون 
من الشهر الجاري عبر شريط فيديو بـ"نحر اليهود"،  23األّول/أكتوبر، هّدد تنظيم الدولة في 

 وتوّعدهم بهجمات قريبة.
ربما يبدو أّن تنظيم الدولة اإلسالمّية أراد دخول الساحة الفلسطينّية بدعوته إلى مزيد من عملّيات 

، لكّن بعض مؤّيدي االنتفاضةين، وهو ما مّيز هذه يلياإلسرائالطعن، اّلتي ينّفذها الفلسطينّيون ضّد 
تشرين األّول/أكتوبر هذه الدعوة عبر موقع "فيسبوك"، وأّكد استخدام كلمة  21"حماس" رفض في 

الطعن ذات البعد الوطنّي المقاوم، وليس "الذبح أو النحر" اّلتي يستخدمها تنظيم الدولة عند إعدام 
في هذا الوقت يأتي الكتساب تأييده بين  إسرائيللتنظيم لخصومه، واعتبر أّن تهديدات ا

الفلسطينّيين، رغم أّن األفضل له بدل أن يستقبل الفلسطينّيين للقتال في سوريا والعراق، أن يرسلهم 
 .إسرائيللمقاتلة 

وأبلغ كاتب فلسطينّي من غّزة مقّرب من "حماس" ورئيس تحرير موقع "سراج" اإلعالمّي، وهو وكالة 
اء فلسطينية محلية، إبراهيم المدهون "المونيتور" أّن "إصدارات تنظيم الدولة المشّجعة على أنب

 االنجرارتتضّمن مطالبات للفلسطينّيين لالنفضاض عن حماس، لكّن الحركة أذكى من  االنتفاضة
أّن معاداة ، فيما يعتبر التنظيم إسرائيلمع تنظيم الدولة، ألّنها ترّكز نضالها ضّد  اإلعالميللسجال 

. ولذلك، يحاول عبر شرائطه األخيرة استقطاب عناصر من إسرائيلحماس مقدمة على مواجهة 
حماس لصفوفه، كونها أكبر التنظيمات الفلسطينّية المسّلحة الفاعلة على األرض، لكّنها محاولة 

 فاشلة".
 

 إطالق الصواريخ
اّلذي  االتهامدولة، أهّمها أّنه جاء فور هناك جملة مالحظات خاّصة بهذا الشريط الذي بثه تنظيم ال

من الشهر الجاري للرئيس الفلسطينّي محمود  20بنيامين نتنياهو في  اإلسرائيليوّجهه رئيس الوزراء 
بتغيير الوضع القائم في المسجد  إسرائيلعّباس بأّنه انضّم إلى "حماس" و"داعش"، ألنه يتهم 

تستخدمه حماس وداعش، ولعّلها المّرة األولى اّلتي  األقصى، ويتحدث بنفس الخطاب الديني الذي
، ألّنه يعتبر أّن قتال األنظمة 2013منذ تأسيسه في نيسان/أبريل  إسرائيليهّدد فيها تنظيم الدولة 

 .إسرائيلالعربّية والكّفار والشيعة يجب أن يسبق محاربة 
و ليست مالبس تنظيم الدولة المعروفة كما أّن المالبس اّلتي ارتداها المسّلح الملّثم في شريط الفيدي

بالعادة بالّلون األصفر، وذات خلفّية تضّم الراية السوداء، فيما تحّدث بلغة عبرّية بلهجة اليهود 
 .إسرائيلة، أو يعيش في اإلسرائيلياإلشكناز الغربّيين، مّما يرّجح حمله للجنسّية 
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من الشهر الجاري  25في  اإلسرائيلين الجيش ، أعلإسرائيلوبالّتزامن مع بّث تهديد تنظيم الدولة ل
اجتاز الحدود الشمالّية فجر ذات اليوم الذي أعلن فيه  إسرائيلأّن أحد سّكان بلدة جلجوليا داخل 

أكتوبر إلى محافظة درعا بجنوب سوريا، لالنضمام إلى التنظيم. وذكر موقع "ويلال"  25الخبر 
هم  إسرائيلمن عرب  50/أكتوبر أّن ما ال يقّل عن تشرين األّول 26في  اإلسرائيلياإلخبارّي 

من الشهر  25ة إلى اإلعالن في اإلسرائيليمنضّمون فعاًل إلى تنظيم الدولة، مّما دفع الحكومة 
 الجاري أّن تنظيم الدولة اإلسالمّية إرهابي.

ة، وفي هذا المجال، قال أبو المعتصم، وهو اسم وهمّي ألحد مؤّيدي تنظيم الدولة في غزّ 
الحاصلة في فلسطين تعتبر فرصة مناسبة لتنظيم الدولة لدخول الساحة  االنتفاضةلـ"المونيتور": "

الفلسطينّية ومواجهة اليهود، ألّنهم يمّسون بمقّدساتنا في المسجد األقصى، بعيدًا عن أّي خالفات 
ديدات التنظيم عبر عملّيات للتنظيم مع باقي الحركات الفلسطينّية. وقد تشهد الفترة القادمة تحقيقًا لته
 مسّلحة تنّفذها عناصره ضّد اليهود، داخل فلسطين المحتّلة أو خارجها".

الحالّية، آخرها  االنتفاضةبصورة متقّطعة خالل  إسرائيلوقد توالى سقوط صواريخ من غّزة باّتجاه 
بيت -شهيد عمر حديدتشرين األّول/أكتوبر الجاري، ودأبت على تبّنيها في الغالب "سرّية ال 26ليل 

المقدس"، وهي مجموعة تتبّنى الفكر السلفّي ومقّربة من تنظيم الدولة، األمر اّلذي يتعارض مع رغبة 
 .إسرائيل"حماس" والفصائل الفلسطينّية بإبقاء غّزة جبهة هادئة مع 

 الحتاللاالشعبّية ضّد  انتفاضتهموأخيرًا، يبدو الفلسطينّيون منشغلين أكثر من أّي وقت مضى في 
فلسطينّية وطنّية محلّية من دون إقحامها بالتطّورات  انتفاضة، والحفاظ عليها بأن تبقى اإلسرائيلي

اإلقليمّية والدولّية، لكسب مزيد من التأييد الدولّي لهم. وفي الوقت نفسه، يدركون أّن ظهور تنظيم 
ما تسعى إليه بتصوير  سرائيلإ، ويحّقق لاالنتفاضةالدولة ومشاركته فيها قد يعيق تحقيق أهداف 

وعملّياتها المسّلحة على أّنها تشبه ما يقوم به تنظيم الدولة، وبالتّالي فهي تحاربه داخل  االنتفاضة
حدودها، كما يحاربه المجتمع الدولّي في الخارج، مّما يجعل الفلسطينّيين غير مرحبين بهذه 

 المشاركة، من دون أن يعلنوا ذلك صراحة.
 2/11/2015 المونيتور،

 
 الدولة الواحدة .58

 أوري سفير
تدعو الحكومة المواطنين إلى التسلح، ونفتالي بينيت يسير في جبل المكبر مع مسدس ظاهر بفخار؛ 

ال يخرجون من البيت؛ الدولة فزعة، الباصات في القدس فارغة،  أووآخرون يتسلحون بمرش الفلفل 
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خافون السفر إلى يافا. الجموع تشارك في قتل سائقو السيارات العمومية ال يفتحون النوافذ وي
 في فتك شخص بريء. أوالمخربين 

يقترب حتى من بارقة حل لموجة اإلرهاب الحالية. هذا رد فعل هستيري  األفعالليس أي من هذه 
مئات السكاكين  أوتثير حماسته الحكومة، مع بعض المساعدة من وسائل اإلعالم. بضع عشرات 

. هدف اإلرهاب هو خلق إسرائيليمكنهم أن يهددوا قوة عظمى عسكرية مثل وحملة السكاكين ال 
 الشبان الفلسطينيين ينجحون في مهامتهم. أولئكفان  اآلنالهستيريا والخوف، وصحيح حتى 

لنتنياهو مصلحة في تعظيم التهديد والتحريض الذي برأيه يتسبب باألحداث. وبفهمه السياسي، وليس 
؛ وفي ظل واألمنالقوة  إحساسالناس، هكذا سيعتمدون عليه أكثر إلعادة  ، فانه كلما خافاألمني

في اتهام الفلسطينيين من أبو مازن )عن موجة اإلرهاب الحالية(  أيضاحملة التخويف فانه ينجح 
 وحتى المفتي )عن الكارثة(، وهكذا يتمكن من التملص من الحل السياسي للمسألة.

منه وما يخشون منه: وهذه ليست السكاكين، رغم وحشية المنفذين؛ ما يقلقون  إسرائيلثمة لمواطني 
للتهديدات  أكثرعن حل جذري  األعصابهذه الهستيريا يجب أن تعطي مكانا لتفكير بارد 

 الفلسطينية.
نحن نعيش اليوم في كابوس، ليس بسبب حملة السكاكين، بل الن العنف الذي يجري هو تعبير عن 

، ال واألردنخالفا لمصر  ألنهالقومية. فالعنف يندلع بيننا وبين الفلسطينيين واقع جديد لدولة ثنائية 
يوجد حدود. في مثل هذا الوضع وبدون مسيرة سياسية جدية نحو حل الدولتين، فان الفلسطينيين 

هو انضمام  األكبربكل فصائلهم سيقاتلون في سبيل استقاللهم. في وضع بال حدود، يكون التدهور 
إلى الصراع مثلما نشهد اليوم. ديموغرافيا بتنا نعيش في دولة ثنائية  إسرائيلعرب  الكثيرين من

المئة عرب؛ بعد نحو خمس  في 48وفي المئة يهود  52القومية ـ اليوم بين البحر والنهر يوجد 
 سنوات سنكون أقلية في بالدنا.

د الطيبي بالتحريض مازن وأحم أبويمكن ان نتهم صبح مساء، مثلما تفعل الحكومة ورئيسها، 
نضيف إلى هذا بعض العنصرية، مثلما يجيد عمله بينيت  أنوبالمسؤولية عن الوضع. ويمكن 

الفلسطينيين يرون هذا بشكل مختلف ـ فهم يؤمنون بان من حقهم  أنوليبرمان. ولكن ما العمل في 
 فانه ال حل في الديماغوجيا الحكومية. األحوالالكفاح ضد االحتالل. وفي كل 

، فان الحكومة تجلب علينا خليطا 1967خطوط  أساسدون مسيرة سياسية وسعي لحدود دائمة على 
بمن فيهم  إسرائيل)من جانب عرب  األهليةمن الكفاح الوطني )الفلسطيني( مع نوع من الحرب 

 البدو(، في واقع دولة ثنائية القومية.
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، مؤثرًا في المكانة الدولية، وفوق كل ناألميحتمل أن يكون تأخر الموعد لوقف التدهور الخطير في 
طعن فردية من شأنه أن يحتد  أحداثذلك أزمة هويتنا كدولة يهودية وديمقراطية. ما بدأ في 

 ويتواصل سنوات عديدة. هذا هو ما يقلق.
 2/11/2015معاريف 
 3/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 !ياإلسرائيلالمتظاهرون الفلسطينيون ينتصرون على الجيش  .59

 عميرة هاس
 اإلسرائيليعند الحديث عن الجرأة والشجاعة، فان المتظاهرين الفلسطينيين ينتصرون على الجيش 

وحرس الحدود، وهم مسلحون بالكوفية وسرعة الحركة والحجارة وزجاجات المولوتوف، ينتصرون 
ر والخوذات المصفحة والطائرات بدون طيا واآللياتعلى أولئك المسلحين بالتدريبات العسكرية 

 وبالسالح الحي القاتل والغاز المسيل للدموع السام.
ون بخوفهم، وتم تدريبهم ليشعروا بالقوة اإلسرائيليأمام شجاعة الشبان الفلسطينيين يتكشف الجنود 

المتطورة  األدواتالمراقبة، ومعهم  وأبراجوالبطولة من الطائرات والدبابات، وفي غرف التحقيق 
 من أسرتهم، في الجيبات المصفحة.  األطفالمات الليلية للبيوت واعتقال والذكية. باالقتحا

 الكوفية والحجر والزجاجة الحارقة يضيعون، يهانون، وعندها يبدأ االنتقام. أمام
في  األسياد، والكف عن لغة اإلعالميالوزن  إنقاصالقراء من برنامج  أيهاتتحرروا قليال  أنيجب 

ظام" وتشاهدوا أفالما غير خاضعة للرقابة من ساحة "المعركة"، حيث الحديث عن "اخالالت في الن
الجنود في الجيبات يدهسون المتظاهرين، جندي يرش الغاز المسيل للدموع من مسافة صفر في وجه 

مصابين، جنود يتهجمون على صاحب محل وهو يدخل البضاعة  إلنقاذالطواقم الطبية الذين جاؤوا 
 ويضربونه بشكل سادي.

رسالبأمر  يناإلسرائيليوف العنيف للجنود الخ سياسية وعسكرية. هو  –من المستويات العليا  وا 
هي الدفاع عن التوسع الكولونيالي. الجرأة  األولىجزء من واجب التجنيد للجيش الذي وظيفته 

والشجاعة الفلسطينية مفروضة عليهم. فرضت عليهم مثلما فرضت عليهم السلطة الضريبة، هذه 
الشبان:  إلىلم تختف. وينظر الكبار  األسباب أنجيل. طالما  إلىوالشجاعة تنتقل من جيل  الجرأة

 ينسون تقريبا انهم كانوا مثلهم.
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قدامالشوارع والى الحواجز العسكرية وجدار الفصل بشجاعة  إلىال يخرج الفلسطينيون  شعبي  وا 
ذاعسكرية.  أوبسبب شخصية سياسية  أوبسبب قرار  رار فلسطيني ذكي، لسلطة كان هناك ق وا 

 ضعيفة، فهو عدم السماح للمسلحين الفلسطينيين باالقتراب من مواقع المظاهرات.
يعرف المتظاهرون الفلسطينيون أنهم قد يقتلون، أو يعتقلون ويتعرضون للتعذيب والمحاكمة في 

 محاكم صورية مهينة، ومع ذلك فانهم مسلحون بالعدل.
الضفة ال يطلقون النار ويقتلون عشرة متظاهرين بلحظة واحدة، كما لن نقول شكرا الن الجنود في 

بمحاولة عدم قتل المتظاهرين، ويتضح  األوامرقتلوا المتظاهرين في غزة، يمكن االفتراض انهم تلقوا 
الجيش والشرطة تلقوا  أنانه باستطاعة الجيش عمل ذلك بدون قتل المتظاهرين. هل هذا يعني 

ويشتبه بأنه يحمل سكينا؟ بما في ذلك طالب معهد ديني  أمتارقترب منهم عدة بقتل كل من ي األوامر
 ظنوا انه عربي؟

عليا يركضون صوب  أوامر، بدون األفرادالشجاعة والجرأة للمتظاهرين يوجد اليأس لبعض  أمامإذًا، 
الجنود في هذه الحاالت يموتون من الخوف،  أنحتفهم، يلوحون بالسكين، الن الجميع يعرف 

لم  إن، األرضالنار المكثف على شخص وهو مصاب وملقى على  إطالقوخوفهم قاتل، فما معنى 
 كل هذا معا؟ أو، األوامريكن الخوف، القتل، تنفيذ 

قلب الكثيرين وتغضب آخرين. عنوانها: "ال  إلىنشر الصحافي محمد ضراغمة مقالة شجاعة تتحدث 
ال  أن، أوالده". ضراغمة يحث الشبان، كما يحث ءأحياالموت، فلسطينيين بحاجة لكم  إلىتذهبوا 

السياسيين يخافون من فقدان  إنكتب يقول  يتركوا لليأس واالنتقام مجاال بأخذ تفكيرهم وحياتهم.
على الخروج علنا ضد السكاكين، ويطالب المثقفين بعدم الخوف والصراخ  يجرؤونشعبيتهم لذلك ال 

، يطالب جميع القيادات السياسية الفلسطينية "من ائهاإنهضد ظاهرة الضياع المعدية. من اجل 
احتجاج  إلىاليمين المتطرف وحتى اليسار المتطرف القول كفى" واستغالل الغضب الشعبي وتحويله 

جماعي ضد االحتالل. "احتجاج بدون موت، احتجاج مليء بالحياة والثورة واألمل بالتغيير". 
اكين والدهس ضد المدنيين، مثلما يعارض العمليات السك أعمالالعالم ال يقبل  إنويضيف: "

: هل أقولاالحتالل؟ وانا  أنهت: "يقولون: هل االنتفاضة الشعبية السابقة أيضاويكتب  االستشهادية".
فعل ذلك النضال العسكري المسلح؟؟ مشكلتنا ليست محلية بل دولية، العالم أوجدها، والعالم هو 

انتحرنا،  إذاسكتنا على االحتالل، ولن يفعل ذلك  إذان يفعل ذلك الوحيد القادر على حلها، لكنه ل
 صممنا على مسار إنساني لنضالنا الوطني". إذاسيفعل ذلك فقط 

 "هآرتس"
 3/11/2015، األيام، رام هللا
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