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 53 :كاريكاتير

*** 
 

 مياهًا باألنفاق المصري انهيار أرضي كبير على حدود غزة ومصر بعد ضخ الجيش .1
في المنطقة  2015نوفمبر/ تشرين ثان  3وقع انهيار أرضي كبير، مساء الثالثاء : األناضول
ين قطاع غزة ومصر، جراء المياه التي يضخها الجيش المصري بشكل متقطع منذ نحو الحدودية ب

 شهرين في محاولة إلغراق األنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي.
وأفاد شهود عيان أن انهيارا أرضيا وقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر وخلف حفرة كبيرة، وذلك 

البحر، داخل "أنفاق التهريب" المنتشرة أسفل الشريط  بعد ضخ الجيش المصري لكميات من مياه
 الحدودي.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة: إن "انهيارا أرضيًا واسعًا أدى لحدوث حفرة 
كبيرة وقع في المنطقة الحدودية جنوبي مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع، وذلك بفعل ضخ المياه من 



 
 
 
 

 

 5 ص                                              3742 العدد:        4/11/2015 األربعاء التاريخ: 
  

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن األجهزة األمنية  أسفل المنطقة الحدودية". الجانب المصري
 وأطقم الدفاع المدني توجهت لموقع الحدث لـ"حماية المواطنين والتعامل مع الحادث".

 4/11/2015، هافينغتون بوست عربي
 

  حول فرص انتشار "السلفية الجهادية" استراتيجياً  تقديراً  يصدر "الزيتونة" .2
در مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات تقديرا استراتيجيا حول فرص انتشار "السلفية الجهادية" أص

في الوسط الفلسطيني، في ظل تزايد حضور الجماعات المحسوبة على هذا التيار وفي مقدمتها 
 وغيرها في عدد من الدول العربية.)داعش( تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة 

جهادية السلفية إلى عامل مؤثر في المنطقة خالل العامين الماضيين، ما يطرح وتحولت الحركات ال
سيناريوهين محتملين لتمدد هذه الجماعات، يتمثل األول في نجاح تلك الجماعات في التمدد، 
وتحقيق نجاحات مهمة، تجعلها فاعاًل رئيسا وطرفا مؤثرا في الواقع الفلسطيني وفي معادالت الصراع 

رائيلي؛ وهو ما ستكون له انعكاسات كبيرة على بنية المجتمع الفلسطيني وعلى وجود العربي اإلس
الفصائل الفلسطينية، وأولويات العمل الفلسطيني، وحالة التعايش المجتمعي وواقع األقليات الدينية. 
كما أن من شأنه أن يشدد الحصار على الداخل الفلسطيني ويوقف المساعدات اإلقليمية والدولية، 
وأن يعطي مبررا جديدا لالحتالل لتصعيد عدوانه بذريعة محاربة اإلرهاب الفلسطيني، بحسب ما 

 ذهب إليه التقدير.
أما السيناريو الثاني، فهو فشل تلك المجموعات في التمدد، واستمرار الوضع الراهن من حيث حجمها 

لة محددات لترجيح فرص أي ويقترح التقدير جم وحضورها وتأثيرها في المشهد السياسي الفلسطيني.
من السيناريوهين، أبرزها: قوة تلك المجموعات وتماسكها التنظيمي، وموقع فلسطين والصراع مع 
االحتالل في استراتيجيتها، وقدرتها على تجاوز عوائق الجغرافيا وتحقيق التواصل مع ساحات 

تراق والتمدد، وحجم االحتقان مجاورة، والحالة األمنية في فلسطين ومدى توفر فراغ يتيح لها االخ
الداخلي، ووجود أو غياب الصراعات الدينية والطائفية، والبيئة الفكرية والثقافية وحالة التعايش في 

ومع التأكيد على عدم وجود دولة أو ساحة محصنة ضد اختراق الفكر المتشدد في ظل  المجتمع.
ف الراهنة سيناريو استمرار الوضع القائم، األوضاع التي يعيشها اإلقليم، يرّجح التقدير في الظرو 

وعدم قدرة تلك المجموعات على تحقيق نجاحات كبيرة في مجال التمدد بالساحة الفلسطينية، ويقّدم 
عدة مقترحات للتعاطي مع الحالة القائمة، أهمها الحفاظ على روح التعايش واالنفتاح االجتماعي، 

نهاء االنقسام  ، وترشيد العمل المقاوم.وتعزيز الوحدة الوطنية، وا 
 3/11/2015، في الشرق األوسط العربي الديمقراطيالمركز و ،21عربي
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 يؤكد رفضه سياسة االبتزاز والشروط اإلسرائيلية لتسلم جثامين الشهداء الوزراءمجلس  .3
 أمس"األيام": أكد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في مدينة الخليل،  –الخليل 

اسة الدكتور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء على أن الحكومة بكافة دوائرها ستواصل العمل بكل برئ
الوسائل الممكنة لدعم صمود أهالي الخليل، وفي هذا السياق فقد اتخذ المجلس مجموعة من القرارات 

 التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين. 
ودعا في بيان ، إلسرائيلية لتسليم جثامين الشهداءوأكد المجلس رفضه لسياسة االبتزاز والشروط ا

 إلزامصحافي صدر عنه أمس عقب جلسته، مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة إلى 
إسرائيل بإزالة البؤر االستيطانية في البلدة القديمة وفتح شارع الشهداء، وتمكين قوات األمن 

 توفير الحماية للمواطنين من اعتداءات وجرائم المستوطنين.الفلسطيني من االنتشار في المنطقة ل
كما دعا المجلس إلى إلغاء جميع اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها سلطات االحتالل، مثل تحديد 
زالة السواتر  لى فتح الحرم كاماًل أمام المصلين، وا  األعمار للدخول إلى الحرم اإلبراهيمي، وا 

 لتواجد الدولي من القيام بعملهم.، وتمكين مراقبي ااإلسمنتية
تتزامن مع استمرار  ،المجلس إلى أن مرور ثمانية وتسعين عاما على وعد بلفور المشؤوم وأشار

والمسيحية،  اإلسالميةالشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته  اإلسرائيليالعدوان 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الجاثم على أرضنا هو إال أن هّبة الشعب توجه رسالة للمجتمع الدولي بأن 

السبيل الوحيد لألمن واالستقرار لجميع شعوب المنطقة، وعليه أن يدرك بأن الشعب الفلسطيني 
البطل الذي نهض من حطام النكبة بكل ما ولدته من معاناٍة وآالم، ولم تتمكن من كسِر إرادته، 

 باسلة وتصديه المتواصل لالحتالل.سيواصل جياًل بعد جيل نضاله ومقاومته ال
وأكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية 
لشعب يقع تحت االحتالل، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وحدته ومصيره ووحدة أراضيه 

قامة دولته الفلسطينية الم م 1967ستقلة كاملة السيادة على حدود عام وحقه في الحرية واالستقالل وا 
 وعاصمتها القدس.

وفي سياق منفصل، أكد المجلس عدم مشروعية قيام حركة حماس بالبدء عمليًا بتوزيع األراضي 
بدال من أجورهم  2007الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 

 ومستحقاتهم المالية.
لس المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع األراضي الحكومية التي ودعا المج

 تباع خالفًا للقانون.
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وقرر المجلس اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على األراضي الحكومية في المحافظات 
باطلة ومنعدمة وال الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو االستخدام، 

يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداًء على 
أراضي وأمالك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات باألراضي الحكومية التي تمت 

يل أو تغيير قيود األراضي بشأن منع قبول تعد 2006( لسنة 7منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم )
 المملوكة للحكومة واألشخاص االعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

 4/11/2015األيام، رام هللا، 

 

 مجدالني: اللجنة التنفيذية تتجه لقبول توصيات اللجنة السياسية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي .4
مة التحرير الفلسطينية إلى قبول التوصيات التي تتجه اللجنة التنفيذية لمنظ عبد الرؤوف أرناؤوط:

ستقدمها لها اليوم اللجنة السياسية بشأن الخطط المطلوبة لتنفيذ كل ما جاء من محددات في خطاب 
 الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة.

"األيام": غدا )اليوم( وقال أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ
ستقدم اللجنة السياسية توصياتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالصيغة النهائية 

ورفض مجدالني الكشف عن فحوى هذه التوصيات إال أنه  وعلى األغلب أنها ستتم المصادقة عليها.
جراءات أشار إلى أنها "ذات قرارات االجتماع األخير للمجلس المر  كزي الفلسطيني مع تفاصيل وا 

 وتجتمع اللجنة التنفيذية اليوم في رام هللا برئاسة الرئيس محمود عباس. أكثر".
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ"األيام": "ستقدم اللجنة السياسية 

 قرار بشأنها".توصياتها إلى اللجنة التنفيذية ومن أجل مناقشتها واتخاذ ال
ولفت إلى أن االجتماع "سيبحث التطورات الميدانية والتصعيد اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني" وقال: "ستستمع اللجنة من الرئيس عن نتائج اجتماعاته خالل جولته الخارجية األخيرة 

ة اجتماع المجلس واتصاالته الدولية لوقف العدوان اإلسرائيلي" وأضاف: أتوقع أن يتم بحث مسأل
 الفلسطينية التي عقدت مؤخرا ونتائجها. -الوطني الفلسطيني واالجتماعات الفلسطينية 

 4/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 لمتابعة شؤون القضية الفلسطينية اتصال هاتفي بين عباس وولي ولي العهد السعودي .5

الثالثاء، بين  أمسفيا جرى، مساء اتصاال هات إنقالت وكالة "وفا"  :"القدس" دوت كوم-رام هللا 
 الرئيس محمود عباس، وولي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.
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الوكالة انه جرى خالل االتصال متابعة القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما يخدم القضية  وأشارت
 الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 4/11/2015القدس، القدس، موقع صحيفة 
 

 ت حكومية لدعم صمود مواطني الخليل تشمل إطالق مشاريع مختلفة وتقديم مساعداتقرارا .6
"األيام": اتخذ مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها أمس، في مدينة الخليل  -الخليل 

 مجموعة من القرارات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين في المدينة، ومن ضمنها ما يلي:
دوالر في كافة مناطق  مليون 7.238بقيمة  مشروعاً  20الالزمة إلطالق  اإلجراءات. اتخاذ 1

المحافظة، بتمويل من الصناديق العربية واإلسالمية، حيث تشمل المشاريع مجاالت: الصحة، التعليم 
 والبنية التحتية.

( عائلة 1050) شهريا لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد، لـ دوالر 100. صرف مساعدة مالية بمبلغ 2
من المقيمين في البلدة القديمة وفي المناطق المحاطة بالمستوطنات على شكل كوبونات لشراء مواد 

 غذائية.
. تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ مائة ألف دوالر، ويتكفل 3

قامة مؤسسة استهالكية تب يع المنتوجات الوطنية بأسعار القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، وا 
 مخفضة.

. استمرار وانتظام صرف المساعدات ألصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة التي أقرتها 4
 الحكومة سابقًا.

  4/11/2015األيام، رام هللا، 
  

 محافظ نابلس ينفي قيام سلطات االحتالل بترميم قبر يوسف .7
ابلس اللواء أكرم الرجوب في حديثه للجزيرة نت أن تكون نفى محافظ مدينة ن: عاطف دغلس -نابلس

قبر يوسف في منطقة بالطة البلد شرق داخل قد حدثت من جانب الجيش اإلسرائيلي عمليات ترميم 
 مدينة نابلس، وقال إنه زاره في ساعات الصباح الباكر ولم يجد "أي تغيير في معالم القبر" قد وقع.

يام االحتالل اإلسرائيلي بوضع بوابة جديدة عند القبر، رافضا ما قام به وأكد أن التغيير الجديد هو ق
االحتالل ووعد بهدمه فورا، معتبرا "أن هذا ال يعد تغييرا في معالم القبر، وأن وضع بوابة على القبر 

 مرفوض من قبلنا، وسأقوم بهدمه بنفسي".
 3/11/2015الجزيرة. نت، 
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 ر األمن والغطاء للمقاومة في الضفةيتوفمني و األالتنسيق السلطة بوقف  تطالبحماس  .8
حذر إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس من المحاوالت الرامية إلنهاء : أبو جراد رائد- غزة

توفر األمن والغطاء للمقاومة في الضفة  األمني وأناالنتفاضة، مطالبًا السلطة بوقف التنسيق 
ربصين كافكم لعبًا بالنار وكفاكم متاجرة بتضحيات شعبنا وتابع: "نقول لكل المت الغربية المحتلة.

 فعدونا ال يعرف إال لغة القوة والسكاكين فلتستمر انتفاضة القدس والسكاكين".
ودعا رضوان إلى تطوير أدوات االنتفاضة حتى تصل إلى تحقيق أهدافها وأهداف شعبنا، مخاطبًا 

ن اإلعدامات الميدانية ألبناء شعبنا لن تمر دون االحتالل بقوله "إن جرائمك لن ُتوقف االنتفاضة  وا 
وأضاف "ال يجوز اعتقال السلطة للمقاومين وتسليمهم لالحتالل على  حساب وستدفع ثمنًا غاليًا".

 الحواجز وال يجوز إطالق سراحهم من سجون السلطة لياًل وتسليمهم لالحتالل".
رايا القدس وكافة األذرع العسكرية للمقاومة وطالب أبناء شعبنا بأن يراهنوا على كتائب القسام وس

 الفلسطينية، مستطردًا "غزة مع الضفة واالنتفاضة ستستمر للحفاظ على المقاومة والثوابت".
 3/11/2015، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 حماس: فتح معبر رفح بشكل دائم مطلب شعبي ورسمي .9

المية )حماس(، إن فتح معبر رفح البري، الواصل بين قالت حركة المقاومة اإلس: األناضول-غزة
وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، معقًبا  قطاع غزة ومصر، مطلب "شعبي" و"رسمي".

على قمة فلسطينية مصرية، المزمع عقدها في القاهرة األحد المقبل، لمناقشة آليات فتح معبر رفح، 
ع غزة المحاصر يتطلعون إلى فتح معبر رفح البري بشكل "إن قرابة مليوني مواطن يعيشون في قطا

ونفى رضوان، في تصريح خاص لوكالة "األناضول" أن تكون لدى الحركة أية معلومات، بأي  دائم".
ترتيبات حول آليات فتح المعبر بشكل دائم، قائاًل "حتى اللحظة، األمور على ما هي عليه، ليس 

 معبر(، أو ترتيبات تجري بخصوصه".لدينا أي جديد، حول آليات فتحه )ال
ورفض رضوان، الرد حول موقف حركة حماس، في حال تسلمت السلطة معبر رفح، واكتفي بالقول 

 "المطلوب هو أن يتم فتح معبر رفح بشكل دائم، وهذا مطلب رسمي وشعبي".
 3/11/2015فلسطين أون الين، 

 
 البطش: لن نسمح بأن يبقى النزيف من جانب واحد .11

هدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش االحتالل إذا : أبو جراد رائد- غزة
تمادى في عدوانه ضد الفلسطينيين، مشددًا أن المقاومة "لن تسمح أبدًا بأن يبقى النزيف من جانب 
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تفاضة دعمًا لـ "ان اإلسالميوقال البطش خالل مسيرة مشتركة شرق غزة بين حماس والجهاد  واحد".
القدس": "سنحافظ على هذا الشكل من كفاح االنتفاضة لكن إذا تمادى االحتالل في عدوانه 

 فالمقاومة لن تسمح أبدًا بأن يبقى النزيف من جانب واحد".
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني باالستمرارية باالنتفاضة، مؤكدًا أن محاوالت "إجهاض االنتفاضة" 

 ستبوء بالفشل".
طي األولوية للعمل الشعبي ولكن إذا سمعنا هتافات أبناء شعبنا تطالب القسام والسرايا وتابع "سنع 

 باالنتقام سنكون عند حسن ظنكم".
 3/11/2015، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 من األمم المتحدة "إسرائيل"ال شرعية لها ويجب سحب عضوية اإلسرائيلية مقبول: بلدية القدس  .11

اعتبر أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح أن ما تسمى : فادي أبو سعدى -رام هللا 
جراءاتها في القدس الشرقية باطلة ومخالفة للقانون الدولي.  ببلدية القدس غير شرعية وأن قراراتها وا 
ال وأعلن رفض الفلسطينيين ومقاومتهم لكل ما يرسخ االستعمار الصهيوني على أرضهم. وقال "نحن 

نعترف بضم القدس الشرقية إلى دولة االحتالل وبالتالي لن نقبل بأي إجراءات باطلة ترسخ 
 االستعمار الصهيوني فيها".

ورأى مقبول في تصريح صحافي أن سياسة حكومة االحتالل متسارعة وغير مسبوقة وتحاول فرض 
زًا أمام جرائم جيش األمر الواقع على المجتمع الفلسطيني في ظل الصمت الدولي ووقوفه عاج

االحتالل اإلسرائيلي، وان اإلدارة األمريكية توفر الغطاء لحكومة االحتالل، بدعمها بكل ما أوتيت 
من قوة على الصعيد الدبلوماسي وفي إطار األمم المتحدة وتزويدها باإلمكانيات واألسلحة باإلضافة 

 ب الفلسطيني وقيام دولته المستقلةلتعطيلها أي مشروع من شأنه تحقيق الحرية واالستقالل للشع
ويعتقد أمين سر ثوري فتح بأن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تتجه نحو تصعيد غير مسبوق في 
تطبيق سياستها القائمة على اإلعدامات الميدانية وهدم منازل الفلسطينيين واقتحام المسجد األقصى 

 اإلسالمية.المبارك، ومحاوالت تغيير معالم مدينة القدس العربية 
ورحب مقبول بالخطوات العملية لالتحاد األوروبي في مواجهة االستيطان باعتباره باطاًل ومقاطعة 
البضائع اإلسرائيلية من المستوطنات، معتبرًا هذه الخطوات عملية على صعيد القرار السياسي المتخذ 

 من والواليات المتحدة.في المؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومجلس األ
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ودعا العالم إلى اتخاذ هذه الخطوات واعتبار االستيطان باطال وأن تتواصل هذه الخطوات ليس  
على صعيد مقاطعة البضائع اإلسرائيلية وحسب بل مقاطعة دولة إسرائيل وسحب عضويتها من 

 الفلسطينية المحتلة.األمم المتحدة كونها دولة احتالل وتدعم عدوان المستوطنين على األراضي 
 4/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 شعب الفلسطينيالقيادة  إنجازاتلسياسة حكومته المرعوبة من  انعكاساً  جرائم االحتاللفتح:  .12

قالت حركة فتح في بيان لمفوضية اإلعالم والثقافة للحركة "نحن ال ندين : فادي أبو سعدى -رام هللا 
لمنظمة ضد شعبنا ومؤسساته الحضارية والثقافية والمدنية ألننا نعتبر وال نستنكر جرائم االحتالل ا

القيادة السياسية للشعب الفلسطيني على  إنجازاتهذه الجرائم انعكاسا لسياسة حكومته المرعوبة من 
صعيد القانون الدولي وفي األمم المتحدة. لذا لم ولن نستغرب إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

منبر الحرية قسرا ألن دولة االحتالل تسعى بهذا اإلجراء لموازاة جرائم اإلعدام الميدانية كتم صوت 
اليومية بحق شباب وفتيات وأطفال فلسطين بجريمة إعدام الصوت والصورة المعبرين عن الحق 

 الوطني الفلسطيني".
عربية والدولية العاملة وأكدت فتح في بيانها أن جرائم االحتالل بحق وسائل اإلعالم الفلسطينية وال

يمان رسل الحق من قبل، ولم ولن تفلح بتغييب الحقائق  على أرض فلسطين لم تؤثر على عزيمة وا 
والوقائع عن منظور الرأي العام مهما بلغت حدة جرائم فرق اإلعدام اإلسرائيلية المتعددة المهام، 

همتهم النبيلة وسيتابعون بث رسالتهم فرسل الحقيقة "اإلعالميون والصحافيون" قد أقسموا على أداء م
 بمنطق الحق الفلسطيني".

 4/11/2015القدس العربي، لندن، 
 
 ثير الضحك والسخريةووجود عالقة لنا بتنظيم الدولة ت بتدريب يمنييناللبنانية"  األخبارحماس: اتهامات " .13

قة بما يجري في نفت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن تكون لها أي عال: صقر أحمد- غزة
أي دولة عربية أو غيرها، وما يجري الحديث عنه في بعض الصحف العربية من تدريب مقاتلين في 
اليمن، أو وجود أي عالقة مع تنظيم الدولة فرع مصر؛ ما هي إال "شائعات مفبركة، تدعو للسخرية 

 والضحك".
أن حماس أشرفت على تدريب وكانت صحيفة "األخبار" اللبنانية التي يمولها حزب هللا، كتبت 

 ."تنظيم الدولة"مقاتلين يمنيين، كما اتهمتها بربط عالقة مع 
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"، أن حركته "ال تعمل 21وأكد الناطق باسم حركة "حماس" حماد الرقب، في تصريح خاص لـ"عربي
د مطلقا إال داخل حدود فلسطين المحتلة"، مشيرا إلى أن التدريبات والخبرات التي تتلقاها خارج حدو 

كائنة  اإلطالقوقال: "لم تقم "حماس" مطلقا بتدريب أي جهة على  فلسطين، "تتلقاها لنفسها ولذاتها".
من تكون، في أي بقعة من بقاع الصراع الموجودة في العالم؛ وذلك ألننا أصال نحتاج إلى كل 

تحتاج إلى  الطاقات التي يمكن أن نحصل عليها من أجل معركتنا الكبيرة جدا مع االحتالل، والتي
 األفراد واإلمكانيات"، موضحا أنه "ليس باإلمكان أن نعطي شيئا من إمكانياتنا لغيرنا".

وأشار الرقب إلى أن حركته "بحاجة إلى الكثير من األدوات التي تعينها في صراعها مع العدو 
قاتلين الصهيوني"، مؤكدا أن ما جرى الحديث عنه في صحيفة "األخبار" اللبنانية حول تدريب م

يمنيين )ينتمون لحزب اإلصالح، وهو فرع تنظيم اإلخوان في اليمن( في سوريا أو على األراضي 
اليمينة "حديث يثير الضحك والسخرية؛ ألن الشعب اليمني، هو شعب مسلح بطبعه، وكل أبناء 

 اليمن من أقصاهم إلى أدناهم وباختالف فصائلهم يستخدمون األسلحة ويجيدون التعامل بها".
وحول عالقة "حماس" بتنظيم "والية سيناء"، )فرع تنظيم الدولة "داعش" في مصر(، قال: "هنا األمر 
أشد ضحكا، لربما سمع الكثيرون كم أرسلت داعش من الرسائل التهديدية لحماس"، موضحا أن 

 "العالقة ما بين فكر داعش وفكر حماس؛ متعارض تماما".
صحيفة "األخبار" اللبنانية، في الوقت التي يستبيح االحتالل كل وحول توقيت هذه التهم التي نقلتها 

"، أن "هذا األمر هو لألسف 21المدن الفلسطينية، أشار الناطق باسم "حماس" في حديثه لـ"عربي
الشديد هو طعنة إضافية في الظهر، فنحن بحاجة لحشد القوى سواء داخل فلسطين أو خارجها، من 

 ، والضفة الغربية المحتلة".48ي مناطقأجل دعم أهلنا في القدس وف
وتابع: "نحن بحاجة لنقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات مستمرة من قبل االحتالل 
للرأي العام العربي والعالم، وليس الذهاب للحديث عن شائعات مضحكة تحرف البوصلة عما يجري 

ي تروج لتلك الشائعات بأنها "تصب ضد من معاناة حقيقة متصاعدة"، واصفا وسائل اإلعالم الت
 المصلحة العربية واإلسالمية، وضد مصلحة مدينة القدس المحتلة".

وتساءل مستنكرا: "أي صحيفة تلك التي تدعي أنها تدعم المقاومة تطعن في أكبر حركة مقاومة 
 فلسطينية ؟!".

 3/11/2015"، 21موقع "عربي 
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 ضرورة توحيد كل الجهود لدعم انتفاضة القدس: لبنان هيئة العلماء المسلمين فيلبركة علي  .14
أكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان، علي بركة، على ضرورة توحيد كل : بيروت

 الجهود العربية واإلسالمية لدعم انتفاضة القدس وتطويرها وتوفير كل مقومات استمرارها.
لعلماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ أحمد العمري وشدد بركة خالل استقباله وفدًا من هيئة ا

رئيس الهيئة، بمكتبه في بيروت، على أهمية الدور الذي يقوم به العلماء من أجل نصرة المسجد 
ودعا إلى العمل الجاد من أجل دعم  األقصى المبارك، ودعم االنتفاضة المباركة في فلسطين.

لمرابطين في القدس والمسجد األقصى المبارك الذين صمود شعبنا الفلسطيني، وخصوصًا أهلنا ا
 يدافعون عن مقدسات األمة في مواجهة االحتالل الصهيوني الغاصب.

وحضر اللقاء عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان أبو العبد مشهور، ومسؤول العالقات 
 ة عبد المجيد العوض.السياسية في مكتب الحركة في زياد حسن، ومسؤول العالقات اإلعالمي

واستعرض الجانبان، آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وخصوصًا انتفاضة القدس 
المباركة، التي يشارك فيها الشعب الفلسطيني، بكل فئاته وأطيافه، دفاعًا عن المسجد األقصى 

 المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول صلى هللا عليه وسلم.
وشدد الجانبان على وجوب نصرة المسجد األقصى المبارك، ودعم المرابطين والمرابطات فيه، والعمل 

 على دعم هذه االنتفاضة المباركة بكل السبل المتاحة حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.
 3/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خيمات لبنانمواالستقرار في  على ترسيخ األمن احرصهفصائل منظمة التحرير تؤكد  .15

عقدت قيادة فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان اجتماعا في سفارة دولة فلسطين في 
بيروت، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية عزام األحمد. 

 لشأن الفلسطيني.وتمحور االجتماع حول "آخر المستجدات السياسية المتعلقة با
فيه حرصهم على "ترسيخ األمن واالستقرار في المخيمات  أكدواوصدر عن المجتمعين بيان 

الفلسطينية في لبنان، خاصة عين الحلوة، مع التأكيد أن المخيمات لن تكون ممرًا أو مقرًا الستهداف 
عتها فلسطينيًا، بالتنسيق أمن لبنان وسلمه األهلي، وأن جميع القضايا األمنية تجري معالجتها ومتاب

مع الجهات األمنية والسياسية اللبنانية المعنية، من أجل حماية أمن واستقرار لبنان والمخيمات 
 الفلسطينية".

 4/11/2015السفير، بيروت، 
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 من مباراة فلسطين انسحابهالسعودي كرة القدم الرافض للتطبيع بعد االتحاد حماس تثمن موقف  .16
السعودي لكرة القدم الجدل المثار حول مباراة المنتخب األول أمام نظيره  لندن: أنهى االتحاد

وكأس آسيا  2018الفلسطيني، في الجولة الخامسة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 
، والتي كانت مقررة غدًا الخميس، على ملعب "الشهيد فيصل الحسيني" في رام هللا، باتخاذ 2019

 رسميًا.قرار االنسحاب 

وفي فلسطين، رحبت حركة "حماس" الفلسطينية بقرار االتحاد السعودي. وقال الناطق باسم الحركة 
سامي أبو زهري إن "حماس تعرب عن تقديرها لهذا الموقف الرافض للتطبيع مع االحتالل". وأضاف 

موقف أن الحركة تعبر عن أسفها لموقف بعض الجهات الفلسطينية التي مارست ضغوطًا ضد ال
 السعودي.

 4/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 حماس تطلق قناة إخبارية على "تلغرام" .17
أطلق الموقع الرسمي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، قناة إخبارية عبر تطبيق تلغرام؛ : غزة

 وذلك في سبيل تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور.
شرات إخبارية دورية حول مواقف الحركة الرسمية وسيستقبل المشتركون في القناة اإلخبارية ن

 وتصريحات قادتها وأنشطتها وفعالياتها في كافة مناطق التواجد الفلسطيني.
وتواكب حركة حماس مجريات التقنية الحديثة على تعدد وسائلها ومواقعها المختلفة، بما يضمن 

 دولي.استمرار التواصل مع الجمهور الفلسطيني والعربي واإلسالمي وال
وتضاف قناة الحركة على تلغرام، إلى عدة حسابات دشنتها الحركة على مواقع تواصل اجتماعي 

 عدة، في إطار مواكبتها لنوافذ التواصل مع الجمهور، وتعزيز رواية الحق الفلسطيني.
 3/11/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 نتنياهو يدعو اإلسرائيليين للتحلي بالصبر والقوة .18

: دعــا رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو مواطنيــه إلــى التحلــي بالصــبر قــائال: األيــام- القــدس
 واجهنا سابقا الصواريخ واآلن نواجه السكاكين.

وقال نتنياهو، خالل زيارة أمس إلى مدينة العفولة: أعلم أننا نعيش في منطقة هائجة للغايـة والتطـرف 
ضــا إلــى داخــل الدولــة. إننــا نحــارب حاليــا موجــة مــن العمليــات اإلســالمي يحــيط بنــا ويرســل أذرعــه أي

 اإلرهابية حيث واجهنا سابقا الصواريخ واآلن نواجه السكاكين.
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وأضاف: لقد تغلبنا على الموجات اإلرهابية السابقة وسنتغلب على الموجة الحالية أيضا. فهذا يتطلب 
وات األمنيــة المنتشــرة ميــدانيا ونتخــذ جميــع الــنفس الطويــل والصــبر والقــوة ونحــن نقــوم بتعزيــز قــوام القــ

 اإلجراءات المطلوبة من أجل دحر هذا اإلرهاب.
وتابع: ولكننا نعلم أن في نهاية المطاف إننا نرتكن على قوة اإلرادة. وقوة اإلرادة الحديدية التي يتمتـع 

 العالم. بها شعبنا تتغلب على جميع العقبات وتطور الدولة بشكل يثير الدهشة في كل أنحاء

 4/11/2015، األيام، رام هللا

 
 2016مليار دوالر خالل سنة  2يعلون يطالب برفع ميزانية الجيش اإلسرائيلي  .19

طالــب وزيــر جــيش االحــتالل اإلســرائيلي موشــيه يعلــون برفــع ميزانيــة الجــيش بتــرا:  –القــدس المحتلــة 
مليــار دوالر، لتغطيــة األغــراض  2ل، أي مــا يعــادل كمليــارات شــي 8بنحــو  2016للعــام القــادم  األمنيــة

. ووفقا لصحيفة هآرتس، قال يعلون خالل جلسة لجنـة الميزانيـة واألمـن إسرائيلالعسكرية واألمنية في 
نمالم تتطور  إسرائيلالتابعة للكنيست ان "التهديدات ضد  تغيرت في ظل موجة العنف التي تجتـاح  وا 

شـــهر، واألمـــر يتطلـــب اســـتعدادات اســـتخبارية القـــدس واألراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة منـــذ أكثـــر مـــن 
 56رفع ميزانية وزارة الجيش اإلسرائيلية البالغة  إسرائيليون". ويعارض أعضاء كنيست أخرىوعسكرية 
مليــار دوالر، ولكــن يعــالون قــال انــه ســيمارس ضــغطا علــى الحكومــة  17ل، أي مــا يعــادل كمليــار شــي

 مليار دوالر. 2اإلسرائيلية لرفعها بنحو 
 4/11/2015، ستور، عّمانالد

 
 المتناقضة للواليات المتحدة وروسيا األهداففي ظل  بسوريةا نتحدث عن مصالحن: لن يعلون .21

موشيه يعلون، إن إسرائيل لم تعد تتخذ موقفًا علنيًا بشـأن السـاحة السـورية  اإلسرائيلي األمنقال وزير 
رًا إلـــى أّن إســرائيل لــن تتحــدث عـــن واحتمــاالت بقــاء الــرئيس الســوري بشـــار األســد فــي الســلطة، مشــي

المتناقضـة للواليـات المتحـدة وروسـيا، اللتـين تتـدخالن فـي  األهـدافمصـالحها فـي هـذا البلـد، فـي ظـل 
وقــال يعلــون فــي كلمــة ألقاهــا أمــس، فــي مــؤتمر الكيبوتســات فــي مســتوطنة  "الحــرب األهليــة الســورية".

سؤال ما هي سياستنا فـي سـوريا؟ أجيـب بأننـا ال  معاليه هاميشا بالقرب من القدس المحتلة: "ردًا على
نتدخل. لدينا رأي في ما يتعلق بما نوّد أن يحدث هناك. لكن ألسباب ذات حساسية، لسنا في موقـف 

 أو إننا ضده". األسدوال في وضع يسمح بأن نقول إننا نؤيد 
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بــالحرب فــي ســوريا، وحــول المحادثــات فــي فيينــا التــي جمعــت الكثيــر مــن الــدول الرئيســية ذات الصــلة 
 واإليـرانيينضـده والسـعوديين ضـده  واألتـراكضده  واألميركيينقال يعلون إّن "الروس يؤيدون )األسد( 

 يؤيدونه"، أما لجهة موقف إسرائيل "فلسنا على هذا المستوى، فنحن نتعامل مع مصالحنا الخاصة".
حة، بــــل مســــاعدات إنســــانية وقـــال إن إســــرائيل لــــم تّســــلح أي طــــرف فــــي ســــوريا، "فــــنحن ال نقــــدم أســــل

الحــدود فــي الجــوالن، وعــدم اإلضــرار بالــدروز  إلــىبشــرطين، همــا عــدم الســماح للجهــاديين بالوصــول 
الذين يمثلون قضية حساسة بالنسبة إلينا. وهذه االتفاقات المؤقتة ناجحة، وتقوم على أساس المصالح 

 إلىالمقدمة  اإلنسانيةأّن المساعدات المشتركة" بين إسرائيل والجماعات المسلحة في سوريا. وأضاف 
السوريين "تتعلق بتوفير احتياجات القرويين هناك من بطانيات وأدوية ووقود، وأي مسـاعدات إنسـانية 

الحمراء" بالنسبة إلى الساحة السورية، الفتًا إلى أّن  اإلسرائيليةوشدد على "الخطوط  إضافية مطلوبة".
، أو تنقـل أسـلحة اإلسـرائيليينمع أي جهة تسـتخدم المدفعيـة ضـد "إسرائيل ستسّدد ضربة ولن تتسامح 

 إلى تنظيم إرهابي، سواء أسلحة تقليدية أو غير تقليدية".
 4/11/2015، ، بيروتاإلخبار

 
 بعد طرده للوزير الكين من المنصة الطيبي من إدارة الجلسات لمدة أسبوعين أحمد الكنيست تبعد .21

جلسـات الكنيسـت لمـدة  إدارةالنائب أحمد الطيبي مـن  إبعادكنيست قررت لجنة السلوكيات في ال :الغد
للجلســة ووصــفه  إدارتـهالكــين الــذي حـرض عليــه خــالل  اإلسـرائيلي، وذلــك بعـد طــرده للــوزير أسـبوعين

الـدماء فـي شـوارع الـبالد، كمـا قـررت توجيـه تـوبيخ للـوزير الكـين نظـرا  إراقـةبانه مسؤول شخصيا عـن 
بانـه تمييـزي جـاء فقـط لمعاقبـة  المشـتركة القـرارووصـفت مصـادر فـي  لسـة.تهجم على رئيس الج ألنه

الســعدي: "هــذا قــرار  أســامةالنائــب  المنصــة". وقــالمــن  إســرائيليالطيبــي الــذي "تجــرأ علــى طــرد وزيــر 
مرفوض ونحن فخورون بالنائب الطيبي وقراره طـرد الكـين كـان صـحيحا ومطلوبـا". مضـيفا: "أن قـرار 

يبي جاء رضوخا لضغوط سياسية وحزبيه عليـا مـن الليكـود وداخـل الكنيسـت وتـأثر اللجنة بمعاقبة الط
 من حالة الصدام والتحريض ضد كل ما هو عربي في هذه البالد، ويا جبل ما يهزك ريح".

القــرار .. وُســمع وهــو يقــول: "القــرار اتخــذ قبــل  إعــالنمبتســما عنــد  القاعــةوشــوهد النائــب الطيبــي فــي 
 قوى منكم".ا أناجلسة اللجنة..

 3/11/2015، الغد، عّمان
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 إلخراج الفلسطينيين من حياتنا األوانلبيد: آن  .22
صّرح عضو الكنيست يائير لبيـد زعـيم حـزب "يـش عتيـد" قـائال إن األحـداث  :ترجمة خاصة -رام هللا 

نـــا الفلســـطينيين مـــن حياتنـــا، وأن نرفـــع ونعـــزز جـــدار الفصـــل بين إلخـــراج األوانالحاليـــة تُثبـــت انـــه آن 
لبيــد "ان  وأضــاف لصــحيفة "يــديعوت احرونــوت". اإللكترونــيوبيــنهم" وذلــك فــي مقابلــة لــه مــع الموقــع 

سوف يكون لنا رئيس بلدية فلسطيني  -العملية القادمة لن تكون بواسطة السكين، بل ببطاقة االقتراع 
االنفصال عـنهم،  دأريلبيد: "أنا  وأضاف في القدس، يقرر الصلوات في الحرم القدسي وحائط البراق".

يحملـون السـكاكين، نحـن لسـنا بحاجـة أن  إسـرائيلمعهم، وال أريد أن أراهم في شوارع  أحيا أن أريدوال 
 مليون فلسطيني". 3.5نعيش مع 

 3/11/2015القدس، القدس، موقع 
 

 : حماس تواصل التسلحغانتز .23
يقـه علـى تسـاقط الصـواريخ فـي ، فـي تعلزبّين رئيس هيئة أركان الجيش اإلسـرائيلي السـابق بينـي غـانت

اآلونة األخيرة من قطـاع غـزة باتجـاه إسـرائيل أن حركـة حمـاس تواصـل تعاظمهـا التسـليحي، واسـتعادة 
قوتها العسكرية، وطالب بمنح المناطق المحاذية للحدود مع غـزة والضـفة الغربيـة والجـوالن أولويـة فـي 

تعليقـــه فـــي لقـــاء أكـــاديمي فـــي  زلي عـــن غـــانتال اإلخبـــاري اإلســـرائياونقـــل موقـــع و  اإلعمـــار والتنميـــة.
إسرائيل أمس االثنين، انتقاده بحّدة اإلسرائيليين الـذين لـم يبـدوا صـالبة متوقعـة فـي حـرب غـزة األخيـرة 

المسماة "الجرف الصامد"، ألن حالة القلق والهستيريا كانت مبالغة كثيرا بالقيـاس علـى  2014في سنة 
 ها، حسب تعبيره.الوضع األمني الذي كان سائدا حين

وفـــي تصـــريحاته بشـــأن العمليـــات الفلســـطينية األخيـــرة بـــّين أن الوضـــع الســـائد حاليـــا بـــين الفلســـطينيين 
واإلسرائيليين مشحون بأجواء الكراهية والمشاعر السلبية، لكن ذلـك يتطلـب مـن إسـرائيل عـدم اسـتخدام 

 الحد األقصى من القوة العسكرية في ظروف ال تستدعيها.
ول إن الحاجـة الماسـة لتطـوير إسـرائيل إلمكانياتهـا التسـليحية والعسـكرية ال تكفـي، ألن ذلــك وخـتم بـالق

يتطلب منها في الوقت نفسـه البحـث عـن حـل سياسـي مـع الفلسـطينيين، فـال أحـد يعلـم مـن السياسـيين 
 ماذا سيحصل في هذه المنطقة، لذلك ال بد من توفر أفق سياسي استراتيجي.

لتغافــل عــن تنــامي المنظمــات الجهاديــة العالميــة فــي المنطقــة، وهــي تقتــرب مــن وبــّين أنــه ال يمكــن "ا
 حدود إسرائيل مع جميع الدول المجاورة"، وأضاف "نحن هنا لسنا في سويسرا وال لوكسمبورغ".

 3/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 بقيام دولتين إحداهما فلسطينية "إسرائيل": مصلحة زبيري .24
ــــرئيس اإلســــرائيل ــــحــــذر ال ــــاب حــــل ســــلمي للصــــراع اإلســــرائيلي زي الســــابق شــــمعون بيري ، مــــن أن غي

الفلسـطيني يرتكـز علـى حـل الـدولتين، يهـدد بالـدخول فـي حـرب داخليـة مـع الفلسـطينيين، ممـا قـد يفقــد 
أن تكـون ثمـة دولـة يهوديـة علـى جـزء ": زوأوضـح بيريـ إسرائيل غالبيتهـا اليهوديـة فـي نهايـة المطـاف.

علـى إسـرائيل تطبيـق حـل ". وأضـاف: "حوز األرض كلهـا دون دولـة يهوديـةمن األرض خير من أن ت
الــدولتين مــن أجــل مصــلحتها هــي، ألننــا لــو فقــدنا األغلبيــة، ونحــن اآلن متســاوون )مــع الفلســطينيين(، 

المتوسط( لن تكـون لنـا  األبيضوالبحر  األردن)يقصد على ارض فلسطين التاريخية الواقعة بين نهر 
( اإلســـرائيليةولـــة ديموقراطيـــة. هـــذه هـــي المســـألة الرئيســـة، ولألســـف هـــم )الحكومـــة دولـــة يهوديـــة أو د

. واعتبر أن البديل لحل الدولتين هو استمرار الحرب، وال يسـتطيع أحـد "يعملون في اتجاه مضاد لذلك
 االستمرار في الحرب إلى األبد.

 4/11/2015، المستقبل، بيروت
 
 ومة نتنياهوالعمل: هرتسوغ يهيئ لالنضمام لحكحزب  .25

أشـــارت تقـــديرات فـــي حـــزب "العمـــل" إلـــى أن رئـــيس الحـــزب يتســـحاك هرتســـوغ، يـــدفع : هاشـــم حمـــدان
بـــإجراءات تتـــيح لـــه تأجيـــل االنتخابـــات الداخليـــة لرئاســـة الحـــزب. وبحســـب مســـؤولين فـــي الحـــزب فـــإن 

الت ترؤسه تأجيل االنتخابات الداخلية يتيح لهرتسوغ االنضمام إلى حكومة نتنياهو، وتعزز من احتما
 لـ"المعسكر الصهيوني" في االنتخابات القادمة.

يشار إلى أن جلسة كتلة حزب العمل قد شهدت يوم أمس، اإلثنين، أجواء متوترة، بسبب نية هرتسوغ 
تغيير تركيبة أعضاء مؤتمر "العمل" األحد القادم، وهـو الهيئـة المخولـة بالبـت متـى تجـري االنتخابـات 

 لحزب فإن االنتخابات الداخلية يجب أن تجري قبل أيار/ مايو القادم.الداخلية. بحسب أنظمة ا
ونقلــت "هــآرتس" عـــن أحــد أعضـــاء الكنيســت مـــن الحــزب قولـــه إن إمكانيــة انضـــمام الحــزب للحكومـــة 
ضئيلة حتى اآلن، وخاصة ألن نتنياهو غير معني بذلك. وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن فـي أن 

رتسوغ في رئاسة الحـزب، بعـد دخولـه االئـتالف، بـرئيس آخـر قـد يفضـل نتنياهو يخشى من استبدال ه
الخــروج مــن االئــتالف. وأنــه فــي حــال تمكــن هرتســوغ مــن البقــاء فــي رئاســة الحــزب ســنتين إضــافيتين، 

 بدون انتخابات، فسيكون بإمكانه االنضمام لحكومة نتنياهو.
 450لقادم للمصادقة علـى انضـمام وأشارت "هآرتس" إلى أن أعضاء مؤتمر العمل سيجتمعون األحد ا

 عضوا للحزب.
 3/11/2015، 48عرب 
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 عشرات األنفاق يجري حفرها في غزة: قائد المنطقة الجنوبية السابق .26
قائد المنطقة الجنوبية السـابق الجنـرال "يـوم تـوف سـاميه" خـالل مـؤتمر  الرأي: اعلن –القدس المحتلة 

في غـزة متواصـلة وال تعـرف  األنفاقإن عمليات حفر  ليةاإلسرائيعقد مساء االثنين، في كلية "سافير" 
لتوجيـه ضـربة  إسـرائيلدون أن تخطـط  األنفـاقوفي هذه اللحظة يجـري حفـر عشـرات  اآلن التوقف.."
 في حالة وقف اطالق نار مع حماس"، قال سامية. ألنهااستباقية؛ 

علـــى غـــزة الميـــداليات  يـــرةاألخوهـــاجم ســـامية فكـــرة مـــنح الجنـــود والضـــباط الـــذين شـــاركوا فـــي الحـــرب 
جنـــديا وضـــابطا شـــاركوا فـــي عمليـــة  72واألنـــواط المختلفـــة قـــائال: "اعتقـــد ان مـــنح الميـــداليات لحـــوالي 

 فقط ال غير". إعالميةتظاهرة  إلىالجرف الصامد ما هي 
 4/11/2015، الرأي، عّمان

 
 عشرات الحاخامات يطالبون بفرض اإلعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين .27

: طالــــب عشــــرات الحاخامــــات بالتعامــــل بحــــزم شــــديد ضــــد مــــن وصــــفوهم "بأعــــداء وكــــاالت-القــــدس 
إسرائيل"، وفرض عقوبة اإلعدام على كل فلسطيني ينفذ عملية ضد اليهود وفقـا لمـا نشـره موقـع القنـاة 

 أمس. اإلسرائيليالسابعة للتلفزيون 
تطالــب بفــرض عقوبــة اإلعــدام حيــث  وأشــار الموقــع إلــى أن العديــد مــن الحاخامــات وقعــوا علــى رســالة

جـــاء فيهـــا "فـــي هـــذه األيـــام الصـــعبة، التـــي يســـيل الـــدم اإلســـرائيلي كالميـــاه، يجـــب العـــودة إلـــى األمـــور 
 الواضحة وهي: أي شخص يرغب في إيذاء اليهود، من الواجب استباقه وقتله قبل ارتكاب الفعل".

لـه أوال، يجـب أال تكـون مهمـال أو متهاونـا، وال وكتب في الرسالة: التوراة تقول: "من جاء لقتلك قم واقت
تتنازل عن دم أخيك حتى بعد تنفيـذ العمـل"، لـذلك علـى السـلطات أن تفـرض عقوبـة اإلعـدام "المـوت" 

 على كل فلسطيني ينفذ عملية ضد اليهود.
 4/11/2015، األيام، رام هللا

 
 بل هو هيمنة استيطانية "رائيلإسـ"ل جندي إسرائيلي سابق: ما يتم تطبيقه في الخليل ليس أمناً  .28

وكاالت: في الوقت الذي تقول الحكومة اإلسرائيلية لجنودها إن "أعمال العنف واإلرهاب" ال  -القدس 
تنتهــي إال بــالقوة، وفــي حــال الفشــل؛ يجــب اســتخدام المزيــد مــن القــوة، لــم يحقــق االحــتالل العســـكري 

" اإلســرائيلي فــي مقابلــة مــع 972مــا نشــره موقــع "لمدينــة الخليــل أي أمــن لليهــود أو الفلســطينيين، هــذا 
 جندي إسرائيلي سابق، حول تحول مدينة الخليل إلى نقطة اشتباكات عنيفة في األسابيع الماضية.
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السابق: "أنا أعرف مدينـة الخليـل جيـدًا، فقـد خـدمت فيهـا أكثـر مـن عـام فـي  اإلسرائيليويقول الجندي 
مــة بــدأت القيــام بجــوالت ســياحية فــي المدينــة لمئــات األشــخاص االنتفاضــة الثانيــة، وبعــد إنهــائي للخد

 الذين يريدون رؤيتها من وجهة نظر جندي إسرائيلي عمل بالمنطقة".
ويضيف الجندي: "تعتبـر الخليـل مدينـة دينيـة فـي التـاريخ اليهـودي، وهـي أيضـًا واحـدة مـن أكبـر مـدن 

مسـتوطنا، ولـذلك أصـبحت خـالل  850ا ألف، ويعيش فـي قلبهـ 200الضفة الغربية ويبلغ عدد سكانها 
جنــديا بشــكل يــومي، لــذلك  650العقــود الماضــية، إحــدى أكثــر النقــاط حراســة، حيــث يوجــد علــى األقــل 

قـد انســحبت مــن المدينــة، أو أن الجـيش اإلســرائيلي توقــف عــن حمايــة  إســرائيلمـن الصــعب القــول إن 
 المستوطنين".

عنـــدما قـــام  1994ألمـــن فـــي الخليـــل بـــدأت فـــي العـــام لفـــرض ا اإلســـرائيليةوذكـــر الجنـــدي أن السياســـة 
 إثناءالطبيب اليهودي )باروخ جولدشتاين( بمذبحة الحرم اإلبراهيمي، حيث أطلق النار على المصلين 

فــــرض قيــــود علــــى حركــــة تنقــــل  أيللصــــالة، وفــــي ذلــــك الوقــــت بــــدأ تطبيــــق سياســــة الفصــــل،  إدائهــــم
وطنون، ومـــن اجـــل تنفيـــذ هـــذه القيـــود، فقـــد تـــم منـــع التـــي يســـكن فيهـــا المســـت األحيـــاءالفلســـطينيين فـــي 

 الفلسطينيين من قيادة السيارة في الشوارع قرب المستوطنات وا غالق بعض الطرق أمام المشاة.
مئـــات المحـــال التجاريـــة الفلســـطينية خـــالل العشـــرين عامـــا الماضـــية فـــي وســـط  إغـــالق: "تـــم وأضـــاف

، وتم منع المواطنين من السير في الشوارع التي يليةإسرائالمدينة وفي شارع الشهداء، بأوامر عسكرية 
 إلــى األحيــاءالــذي دفــع نصــف ســكان هــذه  األمــريعيشــون فيهــا مــن اجــل تــأمين حمايــة المســتوطنين، 

 ".أشباحمدينة  إلىتركها وتحولت بعد ذلك 
ا األمنيـــة الوحيـــدة التـــي يســـتخدمه األداةقـــائاًل: "فـــرض قيـــود علـــى حركـــة الفلســـطينيين ليســـت  وأضـــاف
فـي الخليـل، فهنـاك مـداهمات لمنـازل المـواطنين حتـى منتصـف الليـل، وذلـك بهـدف  اإلسرائيليالجيش 
ــــات القيــــام بــــدوريات داخــــل المدينــــة، ويعــــرف ســــكان المنــــازل القريبــــة مــــن  إلــــى إضــــافةالوجــــود،  إثب

 وقت من اجل تفتيش ممتلكاتهم". أيالمستوطنين ان الجيش يستطيع مداهمة منزلهم في 
ندي إنه وعندما يواجه الجنود فـي الخليـل خطـرا فـانهم يعلمـون مـاذا يجـب علـيهم ان يفعلـوا، ويقول الج

فهذه مناطق يلتقي فيها الجنود بالمواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، واستخدام العنف ضد المـواطنين 
 جديدا ويحدث بشكل دائم. امرأليس 

( فــي أيلــول الماضــي، عنــد تواجــدها علــى عامــا 18حادثــة إعــدام الفتــاة هــديل الهشــلمون ) إلــىوأشــار 
بــأعيرة ناريــة وتوفيــت بعــد ذلــك فــي المستشــفى، وصــرح  أصــيبتحــاجز عســكري داخــل المدينــة، حيــث 

النـار عليهـا علـى عكـس مـا  إطـالقبأن الفتاة كانت تهدد الجنـود بالسـكين لـذلك تـم  اإلسرائيليالجيش 
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تـردد للقتـل فــي الخليـل، بحجـة الحفــاظ  أينــود أثبتتـه التحقيقـات، وهــذا مـا يظهـر انــه ال يوجـد لـدى الج
 على األمن.

فـــرض األمـــن فـــي  إلـــى اإلســـرائيليالتـــي يســـتخدمها الجـــيش  اإلجـــراءاتويتســـاءل الجنـــدي، كيـــف أدت 
؟ فكيــف أضــعافالماضــية قــد تضــاعف التهديــد للجــيش والمســتوطنين ثالثــة  األســابيعالمدينــة؟ فخــالل 

؟ واإلســرائيلييننقطــة اشــتعال العنــف بــين الفلســطينيين  حراســة مــن قبــل الجــيش األكثــرالمكــان  أصــبح
وأضــاف: "الجــواب بســيط..ما يــتم تطبيقــه فــي الخليــل لــيس أمنــا إلســرائيل، بــل هــو هيمنــة اســتيطانية، 

 له ثمنه". األمروهذا 
ويقــول الموقــع نقــال عــن الجنــدي: "تعــد مدينــة الخليــل آليــة مصــغرة لنظــام الحكــم العســكري الــذي يــتم 

لضـــفة الغربيـــة، والـــدروس التـــي نتعلمهـــا فـــي المدينـــة يجـــب أن تطبـــق فـــي جميـــع المـــدن، تطبيقـــه فـــي ا
فالســـيطرة العســـكرية علـــى الفلســــطينيين لمـــدة طويلـــة لـــن تجلــــب األمـــن ل ســـرائيليين، وفـــرض األمــــن 

واختتم الجندي المقابلة قـائاًل: "نحـن لسـنا الطـرف الوحيـد الـذي يجـب  باستخدام العنف لن يغير شيئا".
اللــوم عليــه فــي هــذا الموضــوع، لكننــا الطــرف األقــوى، ونحــن لــدينا الخيــار، فإمــا أن نســتمر فــي إلقــاء 

فرض سياسة "األمن" والعنف ضد الفلسـطينيين، أو اللجـوء إلـى طريـق مختلـف، وهـو العمـل مـن أجـل 
 إنهاء االحتالل والسيطرة العسكرية في المناطق الفلسطينية.

 مل في تحقيق أمن في المنطقة، فهو من خالل إنهاء االحتالل".وختم حديثه قائال: "إذا كان هناك أ

 4/11/2015، األيام، رام هللا

 
 ال يزال على قيد الحياةغزة منغستو تعلن أن ابنها المحتجز لدى المقاومة في  إبراهامائلة ع .29

 أشـرف الهـور: فـي خضـم مـا تعيشـه المنـاطق الفلسـطينية مـن عمليـات قتـل إسـرائيلية ممنهجـة، -غزة 
منغسـتو، المحتجـز لـدى المقاومـة فـي قطـاع  إبراهـاموتوسع دائرة المواجهات، أعلنت عائلة اإلسـرائيلي 

وحســـب مـــا ذكـــرت العائلـــة فـــي تصـــريحات نقلهـــا  غـــزة، أنهـــا تعلـــم أن ابنهـــا ال يـــزال علـــى قيـــد الحيـــاة.
 ه.اإلعالم اإلسرائيلي، فإنها لن تتخلى عن ابنها، وستقوم بطرق جميع األبواب الستعادت

 4/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 ديمونا مفاعل تدور داخل ةوسّري ةكبير  ةعمليات فساد ماليهآرتس:  .31
يبدو أن ما يدور في أروقة المفاعل النووي اإلسرائيلي، من صناعة لألسلحة، ليس هـو : رازي نابلسي

بعـاء، أن عمليـات فسـاد الوحيد السّري للغاية، إذ كشفت تحقيقات صحافية إسرائيلية، صباح اليـوم األر 
 مالي كبير أيًضا وسّري تدور داخل هذا المفاعل النووي.
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وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس"، ونشرته صباح اليوم، فإن صفقات بمبالغ تصل إلى عشرات 
 ل، تمت بطريقة غير قانونية، وبال مناقصات، وبمقابل مالي ضئيل جًدا.كماليين الشوا

مـن أسـهمها عامـل سـابق فـي المفاعـل  %30"روتـيم أفطحـوت"، التـي يملـك وأظهر التحقيق أن شـركة 
مــن أســهمها تملكهــا شــركة "شــلؤون" التــي يــديرها شــخص مقــّرب مــن الجهــاز األمنــي  %35والنــووي، 

اإلسرائيلي، قامت بشراء خدمات الشركة الحكوميـة اإلسـرائيلية "روتـيم تعسـيوت"، التـي تأسسـت بهـدف 
 والخبرات المكتسبة منه. بيع خدمات المفاعل النووي

وبحسب التحقيـق فـإن روتـيم أفطحـوت، قامـت بشـراء الخـدمات مـن الشـركة الحكوميـة التابعـة للمفاعـل 
مليـــون  3ل. فـــي الوقـــت الـــذي وصـــلت أربـــاح الشـــركة أكثـــر مـــن كبمبلـــغ ال يتعـــّدى مئـــات آالف الشـــوا

عّرفـة كشـركة خاّصـة قامـت وذكرت الصـحيفة فـي تحقيقهـا أن إدارة شـركة "روتـيم أفطحـوت" الم شيكل.
بشــراء خــدمات الشــركة الحكوميــة بمبــالغ ضــئيلة وبــال مناقصــة قانونيــة، جمــيعهم مقّربــون مــن المفاعــل 

مـن األسـهم، فهـي  %35النووي والجهاز األمني السياسي اإلسرائيلي. أّما شركة "شـلؤون"، التـي تملـك 
تــــي يــــتم تزويــــد الجنــــود فــــي الجــــيش شــــركة مختصــــة ببيــــع الكّمامــــات المضــــادة للغــــازات الكيميائيــــة ال

 اإلسرائيلي بها، مّما يدل على عالقتها بالمؤسسة األمنية، بحسب التحقيق. 

 4/11/2015، 48عرب 

 
 تلمح إلى تعاون مع سالحي الجو األردني والمصري ""إسرائيل .31

مقـاتالت  موشـي يعلـون يـوم الثالثـاء إن قائـدي اإلسرائيليقال وزير الدفاع : أمل أبو السعود -القدس 
تــدريب  إلــىتــدربوا مــؤخرا مــع نظــراء عــرب لهــم فــي الواليــات المتحــدة مشــيرا  اإلســرائيليبســالح الجــو 

 شاركت فيه. أردنيةإن طائرات  أمريكيمشترك قال مسؤول 
ســالحها الجــوي ســاعد فــي التعــرف علــى موقــع  أن إســرائيلكشــفت  أنوجــاءت تصــريحات يعلــون بعــد 
طمـت فـي سـيناء المصـرية يـوم السـبت. وكانـت تصـريحات يعلـون ومـا طائرة الركاب الروسية التـي تح

 اإلســـرائيليبمثابـــة خـــروج علـــى السياســـة المتبعـــة فـــي التكـــتم علـــى التعـــاون العســـكري  إســـرائيلأعلنتـــه 
 العربي.

 3/11/2015، وكالة رويترز لألنباء
 

 وجنوب السودان.. سنوات من التعاون "إسرائيلالجزيرة: " .32
مــن نصــف قــرن لــم تكــن إســرائيل غائبــة عــن المشــهد السياســي والعســكري فــي  ألكثــر: مثيــانق شــريلو

، 1955جنــوب الســودان، فقبــل يــوم واحــد فقــط مــن إعــالن اســتقالل الســودان مــن داخــل البرلمــان عــام 



 
 
 
 

 

 23 ص                                              3742 العدد:        4/11/2015 األربعاء التاريخ: 
  

شـــهدت الـــبالد وقتهـــا أول تمـــرد معلـــن انطلـــق فـــي مدينـــة توريـــت رفعـــت فيـــه الحركـــة المتمـــردة شـــعار 
ل عدة أعوام وفرت إسرائيل التدريب والسالح لهذه الحركـة التـي وقعـت "االنفصال عن السودان"، وخال

 .1972الحقا اتفاقا للسالم مع حكومة الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري في أبريل/نيسان 
وقد سمحت الرقابة العسكرية في تل أبيب مـؤخرا بصـدور كتـاب جديـد يحمـل اسـم "مهمـة الموسـاد فـي 

تفاصــيل تــدخل جهــاز االســتخبارات والعمليــات الخاصــة "الموســاد"، فــي جنــوب الســودان"، يكشــف عــن 
القــرن عمليــة تقســيم الســودان وبنــاء القــوة العســكرية واالقتصــادية لالنفصــاليين الجنــوبيين منــذ ســتينيات 

الذي يعـد حسـب الكتـاب "إنجـازا  2011وحتى انفصال جنوب السودان رسميا في يوليو/تموز  الماضي
 اصا للموساد".إسرائيليا ونجاحا خ

كمــا أقــر جوزيــف القــو، مستشــار الــرئيس ســلفاكير ميارديــت للمهمــات الخاصــة، وزعــيم حركــة األنيانيــا 
الجنوبية االنفصالية في خمسينيات القرن الماضي، في كتابه "حركة تحريـر جنـوب السـودان"، بالـدعم 

 الذي قدمته إسرائيل للحركة، أثناء قتالها ضد حكومة الخرطوم.
 

 سكريتدريب ع
وأشار القو في كتابه إلى أنه زار تل أبيب في ستينيات القرن الماضي، وحصل على تدريب عسكري 
مع مجموعة من الضباط الجنوبيين في إسرائيل وفي مناطق أخرى داخل جنوب السودان، ومـن أبـرز 

ليسـون مونـاني مقايـا أو  ل وزيـر هؤالء الضباط جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية لتحريـر السـودان، وا 
 داخلية في جنوب السودان عقب االنفصال.

من جانبه كشف مسؤول استخباري سابق فـي الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان عـن مسـاهمة إسـرائيل 
فـــي دعـــم حركـــة قرنـــق عبـــر تـــدريب مجموعـــات كبيـــرة مـــن الشـــباب الجنـــوبي داخـــل إســـرائيل، بعـــد أن 

"يبدو أن حكومة حسني مبارك كانت علـى وصلت إليها تلك المجموعات عن طريق القاهرة، وأضاف 
 علم بهذا األمر".

نـت أن هـذه المجموعـة ومجموعـات  للجزيرة-اسمهعن  اإلفصاحالذي فضل عدم -وأضاف المسؤول 
أخـرى ظلــت تتلقـى التــدريب علــى العمـل االســتخباري وحـرب المــدن والمهمــات الخاصـة داخــل إســرائيل 

م فيـه مجموعـة أخـرى مـن الموسـاد بتـدريب جنـود آخـرين لدعم العقيدة االنفصالية، في وقت كانـت تقـو 
 داخل أراضي جنوب السودان.

 

 تعاون قوي
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بجوبا جيمس أوكوك أن كل الدوائر اللصـيقة  الكاثوليكيةبدوره أوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة 
صال جنوب بصنع القرار في جوبا أو الخرطوم كانت تعلم جيدا أن إسرائيل لعبت دورا محوريا في انف
 السودان عبر األنشطة التي كانت تقوم بها جماعات اللوبي اليهودي في أميركا وأوروبا.

إن "توجهــات اللــوبي اليهــودي كانــت تــدعم فقــط المواقــف التــي تــدعو  -فــي حديثــه للجزيــرة نــت-وقــال 
ن الكثير من الصفقات قد تمت من أجل هذا األمر، باإلضافة إلـى ا لـدعم النفصال جنوب السودان وا 

 العسكري والسياسي المباشر للحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان".
، 2011ولفــت أوكــوك إلــى أن الوجــود اإلســرائيلي القــوي فــي جنــوب الســودان ســاهم فــي انفصــالها عــام 

مؤكــدا أن نشــر الكتــاب فــي هــذا التوقيــت جــاء متــأخرا جــدا فــي التطــورات التــي تشــهدها الدولــة الوليــدة 
 حاليا.

 3/11/2015، نت، الدوحةالجزيرة 
 
 "إسرائيلـ"انتخابات تركيا.. صمت رسمي وغضب إعالمي بالجزيرة:  .33

ما زالت إسرائيل تلتزم الصمت علـى تصـدر حـزب العدالـة والتنميـة االنتخابـات التركيـة، : وديع عواودة
صـل بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الـذي يتخـذ موقفـا متشـددا منهـا منـذ سـنوات، حيـث وا

إذاعـة الجـيش اإلسـرائيلي يـوم  تونقلـ إعالمها الطعن به ونعته بـ"السلطان" رغم ديمقراطية االنتخابات.
عن مصادر سياسية عليا في إسرائيل تقديراتها بأن يزيد الفوز الكاسـح ألردوغـان باالنتخابـات الثالثاء 

 قرة".من احتماالت إنهاء األزمة معها، ويقولون "إننا نتجه نحو تسوية مع أن
وتــرى هــذه المصــادر أن الشــروط نضــجت بعــد هــذه النتــائج لتســوية دبلوماســية مــع تركيــا بعــد إحــراز 

 أردوغان فوزا كبيرا، وبعد توتر عالقاتها مع روسيا على خلفية ما يجري في سوريا.
وتتـــابع "ناهيـــك عـــن نجـــاح إســـرائيل بـــالتقرب فـــي الســـنوات األخيـــرة مـــن دول مخاصـــمة لهـــا كاليونـــان 

 مما يضع بين يديها أوراقا للعب الدبلوماسي". وقبرص،
وتعبــــر مصــــادر سياســــية أخــــرى عــــن هــــذه التقــــديرات األقــــرب لألمنيــــات فــــي حــــديث لموقــــع صــــحيفة 
"معــاريف"، وتــدلل علــى ازديــاد احتمــاالت تحســن العالقــات الثنائيــة بــالقول إن أردوغــان امتنــع بحملتــه 

 االنتخابية عن مهاجمة إسرائيل بشدة.
لمصادر بتعيين سفير تركيا السابق في تـل أبيـب فريـدون سـينيرليولو وزيـرا للخارجيـة إشـارة وترى هذه ا

 هامة على قرب انفراج العالقات مع إسرائيل.
 

 شارة إيجابية
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ويـــرجح أيضـــا المحاضـــر فـــي شـــؤون الشـــرق األوســـط نمـــرود جـــورن أن يســـاهم بقـــاء ســـينيرليولو وزيـــرا 
نه يلفت إلى أن غضـب الشـارع اإلسـرائيلي مـن فـوز أردوغـان للخارجية بتحسين العالقات مع أنقرة، لك

يعود التهامه باعتماد اسـتراتيجية ترهيـب لألتـراك مـن األكـراد بصـفتهم عـدوا داخليـا ومـن تنظـيم الدولـة 
كما يشير جورن في مقال نشره موقع "واينـت" اليـوم إلـى  اإلسالمية بصفته عدوا خارجيا، حسب قوله.

 هية تتسم بـ"الفساد وعدم االستقرار السياسي واألزمات االقتصادية".أن والية أردوغان المنت
ويقـــول الصـــحفي اإلســـرائيلي جـــدعون ليفـــي فـــي مقـــال نشـــرته "هـــآرتس" اليـــوم إن أردوغـــان هـــو الـــزعيم 

 الوحيد في العالم الذي تعامل مع إسرائيل باللغة التي تفهمها وهي القوة.
مقاله سيغيظ أوساطا إسرائيلية واسعة علـى خلفيـة الموقـف ويقول ليفي للجزيرة نت إنه يعرف سلفا أن 

التركــي الصــارم مــن إســرائيل "التــي ال تفهــم ســوى لغــة القــوة"، وفقــا لتجاربهــا المختلفــة مــع الفلســطينيين 
 وغيرهم.

ويتابع "بعنجهية مقززة ترى أوساط كثيرة فـي إسـرائيل أنهـا تسـتطيع أن تمـرر أكاذيبهـا علـى العـالم كـل 
 كانت تتمنى سقوط أردوغان الذي شكل انتخابه صفعة مدوية لها". الوقت، ولذا

 

 أردوغان "السلطان"
وتتفـــق صـــحيفتا "يـــديعوت أحرونـــوت" المعارضـــة لـــرئيس حكومـــة إســـرائيل بنيـــامين نتنيـــاهو و"إســـرائيل 
اليـــوم" علـــى محاولـــة النيـــل مـــن ســـمعة أردوغـــان بتغطيـــات متحاملـــة، ويتجلـــى ذلـــك باســـتخدام عنـــاوين 

 قبيل "أردوغان السلطان". رئيسية من
ويــتفهم ســفير إســرائيل الســابق فــي تركيــا ألــون ليئيــل هــذا التحامــل ويعتبــره متوقعــا فــي ظــل "الموقــف 

 ".2010التركي المساند للجانب الفلسطيني والمعادي إلسرائيل منذ 
سـاحر لكن ليئيل شخصيا يعتبر في تصريحات للجزيرة نت أن "فوز أردوغان كان مدهشـا"، وينعتـه بال

ويتابع "تمكن أردوغان من تغيير موقف ربع أصحاب  بعد تأمينه أربع سنوات إضافية في سدة الحكم.
حق االقتراع األتراك قياسا باالنتخابات الماضية قبـل خمسـة شـهور، وذلـك بحكمتـه وقدرتـه علـى طـرح 

 أجندة أمنية شطبت كلمة السالم من قاموسها".
ل بطريق مختلف عما عكسته وسائل إعالم وأوساط غيـر رسـمية ويتوقع ليئيل أن تسير حكومة إسرائي

 فيها، مؤكدا على وجود فرصة حقيقية اآلن لفتح صفحة جديدة بين الدولتين.
ويتوقــع أن مســاندة روســيا لنظــام بشــار األســد فــي ســوريا ســتدفع تركيــا للتقــرب مــن إســرائيل، الفتــا إلــى 

 شف بعمق البحر المتوسط.مصلحة تركيا باقتناء الغاز اإلسرائيلي الذي اكت
 3/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 حالة اعتقال ألطفال خالل الشهر الماضي 800: األسرىهيئة شؤون  .34
حالة اعتقال جرت  800قالت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" التابعة للسلطة الفلسطينية، إنها وثقت 

شهر الماضي، مشيرة إلى أن النسبة عاما( خالل ال 18قل من أفي صفوف القاصرين الفلسطينيين )
 األكبر منهم من مدينة القدس المحتلة. 

، على أن حجم االعتقاالت الواسع 2015-11-3وأكدت الهيئة في تقرير صحفي نشر يوم الثالثاء 
يعتبر سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، حيث كان معدل حاالت اعتقال األطفال سنويا تتراوح بين 

حالة "مما يعني أن اعتقال  800في حين انه في شهر واحد وصل العدد إلى حالة،  900 -700
األطفال أصبح سياسة ومنهجية إسرائيلية تستهدف تدمير األجيال الفلسطينية وتدمير حياة األطفال 

 الذين هم بؤرة ومركز الهبة الشعبية الفلسطينية".
 3/11/2015فلسطين أون الين، 

 
 تفاضة القدس مستمرةرائد صالح: سأهزم سجاني وان .35

خص رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح  :وديع عواودة-أم الفحم
شهرا، بعدما أدانه  11الجزيرة نت في حوار قبل دخوله السجن منتصف الشهر الماضي لمدة 

هة سجانه االحتالل "بالتحريض عليه" وكشف أنه يتسلح بالقراءة والكتابة ونظم الشعر بمواج
 اإلسرائيلي.

وأكد الشيخ صالح، في المقابلة، أنه "من المستحيل أن تخبو االنتفاضة الحالية ألنها شعبية وترجمة 
 للغضب الذي بدأ يشتعل بضمير الشعب الفلسطيني كرد فعل على استمرار اعتداءات االحتالل".

وجود دعم سياسي ومالي أو وأعرب الشيخ عن أسفه "للموقف العربي الرسمي، ألنهم يتحدثون عن 
إعالمي، لكنه لم يرق للمستوى المطلوب". وسأل "ما الذي يمنع الموقف العربي من إعمار القدس 

 القديمة وتثبيت أهلها؟".
 تسمين المستوطنات

على أن المشروع الصهيوني لم يكتمل من ناحية تمدده  48ويشدد رئيس الحركة اإلسالمية بأراضي الـ
فشال وبناء هيكل على أ نقاض قبة الصخرة. وقال إن "إسرائيل ما زالت تواصل تسمين المستوطنات وا 

 أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
من فلسطين  %22وأضاف "قبل شعبنا برئاسة الراحل ياسر عرفات بدولة لجانب إسرائيل على 

لهدنة تمتد لعشرين عاما فرفضت وقتل عرفات، ثم حاول بقيادة الراحل الشيخ أحمد ياسين التوصل 
 فرفضت، وقتلوا أحمد ياسين. كذلك يرفضون حق العودة".
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وعن المستقبل، يرى الشيخ صالح أنه لم يبق أمام الشعب الفلسطيني بكل مواقعه سوى االستنتاج 
 بأن االحتالل "يريد كل فلسطين من البحر للنهر".

 3/11/2015نت،  الجزيرة
 

  ست بحق األطفال انتقامي وعنصريهيئة شؤون األسرى: قرار الكني .36
هاجمت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم الثالثاء، قرار الكنيست اإلسرائيلي تشديد  :رام هللا

العقوبات على األطفال الفلسطينيين، معتبرة أنه يأتي في سياق جملة القوانين العنصرية واالنتقامية 
 اإلسرائيلية من أطفال فلسطين.

بيان لها، إن القرار يأتي في سياق اجتهادات السياسيين اإلسرائيليين للنيل من وقالت الهيئة في 
من ممارسة حريتهم، ومحاولة قتل انتمائهم  األطفالالطفولة الفلسطينية وقتلها وردعها، وحرمان 

 بأرضهم وحقهم في مقاومة االحتالل والدفاع عن مقدساتهم.
وأوضحت الهيئة، أن القرار مخالف لكل المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن 

 ضرورة احترام حقوق األطفال والتعامل معهم بخصوصية.
وأضافت، أن األحكام ترافقت مع جملة من العقوبات العنصرية والحاقدة، كالغرامات المالية الباهظة 

ات، والحرمان من الزيارات، واالعتداءات بالضرب والشتم والترهيب، ومطالبة األهالي بدفع التعويض
 والتعامل مع القاصرين كما يتم التعامل مع األسرى البالغين وعرضهم على نفس المحاكم.
 3/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 منذ اندالع انتفاضة القدس مصاباً  2,368الصحة: وزارة  .37

مواطنًا خالل مواجهات مع االحتالل، يوم  17الفلسطينية بإصابة  أفادت وزارة الصحة :رام هللا
 الثالثاء، في طولكرم وصوريف ورام هللا.

 / أكتوبروبينت الوزارة في بيان صحفي، مساء الثالثاء، أن حصيلة المصابين منذ بداية تشرين األول
لحي والمعدني مصابًا بالرصاص ا 2368وحتى مساء الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت 

المغلف بالمطاط، وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود االحتالل 
بالرصاص  982مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، و 1131وأوضحت الوزارة، أن  والمستوطنين.

ر المعدني المغلف بالمطاط خالل المواجهات مع قوات االحتالل بالضفة وقطاع غزة، عدا عن أكث
 آالف إصابة بالغاز المسيل للدموع. 5من 
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بالرصاص  إصابة 165طفاًل، منهم  325وأصيب في محافظات الضفة منذ بداية أكتوبر أكثر من 
إصابة بارتطام قنابل الغاز بأجساد  19بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و إصابة 108الحي و

طفاًل خالل المواجهات  170فيما أصيب  إصابة جراء االعتداء بالضرب، 33األطفال، إضافة إلى 
 مع االحتالل في قطاع غزة، أغلبهم بالرصاص الحي.

 3/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 بهدم مسجد "القعقاع" في سلوان إدارياً  االحتالل يصدر قراراً  .38
تجارية في  علقت طواقم بلدية االحتالل أوامر هدم إدارية على مسجد "بلدة القعقاع" ومنشأة :القدس

 بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك امس الثالثاء.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن طواقم بلدية االحتالل علقت أمر هدم إداري على 
مسجد "القعقاع" الكائن في حوش أبو تايه "حي عين اللوزة" ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص، 

إداري على منشأة تجارية في حي بئر أيوب بالبلدة، كما قاموا بتصوير بعض  كما علقت أمر هدم
 تصوير مداخل األحياء وشوارعها. إلىالمنشآت التجارية والسكنية، إضافة 

يوما يتم  90-30، وما بين 2015-8-20وحسب ما جاء في القرار فإنه تم تعليق أمر الهدم بتاريخ 
 الذي علق اليوم يعتبر نهائيا وسيتم التنفيذ األيام القادمة.تنفيذ الهدم، وعليه فإن أمر الهدم 

 4/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 .. سجن إسرائيلي جديد لألطفال"جيعفون" .39

يسمى "جيعفون" حمل صفة "األسوأ" بين السجون  لألطفالافتتحت سلطات االحتالل سجن جديد 
االعتقال في الغرف واألقسام، إذ يعيش األسرى ، بسبب افتقاره للخدمات وسوء ظروف اإلسرائيلية

. كما تم اإلسرائيليةبشكل عام ظروفا صعبة ويعانون من أوضاع سيئة داخل المعتقالت والسجون 
خالل األيام الماضية تحويل مجموعة من األسرى المقدسيين األشبال من )سجون مجدو والشارون 

 اإلهمالعاما، حيث يعانون من  18ل أعمارهم عن "جيعفون" من األطفال الذين تق إلىوالمسكوبية( 
ونقص المستلزمات الضرورية من أغطية وأدوات طعام ومياه نظيفة، كما أن نوعية الطعام المقدم لهم 

 ذي نوعية سيئة.
 4/11/2015، عمَّان، الرأي
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 القتل باالشتباه يتحول إلى حالة شبه يومية في الخليل .41
ات حقوق اإلنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، إن الجنود تقول منظم :محمد يونس -الخليل 

اإلسرائيليين يتمتعون بحرية مفتوحة إلطالق النار تسمح لهم بقتل أي فلسطيني تحت ذريعة االدعاء 
 بانه حاول طعن أحدهم، أو أنه تحرك على نحو أثار الشكوك.
ا بينت أن عددًا من الضحايا لم يكونوا منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير أخير لها أن تحقيقاته

 ينوون القيام بالطعن.
وقال المحامي فريد األطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في مدينة الخليل، إن غالبية 
الضحايا في الخليل سقطوا باالشتباه. وأضاف إن "التحقيقات التي أجريناها بينت أن عددًا كبيرًا من 

ا برصاص الجنود من دون أن يقوموا بأي شيء يثير الشبهات، وأن الجنود شهداء الخليل سقطو 
قتلوهم بدم بارد". وتابع األطرش أن الجنود في الخليل هم من المستوطنين والمتدينين الذين ينظرون 

 بعداء كبير للفلسطينيين ويستغلون أية فرصة لالعتداء عليهم.
 4/11/2015الحياة، لندن، 

 
 "الشاباك"هجمات تجنيدية شرسة من  أهالي الضفة يصدون .41

كشف راصد أمني عن زيادة قوات االحتالل من وتيرة عملها واستهدافها خاص: -األمني المجد
للفلسطينيين في الضفة المحتلة في ظل تصاعد االنتفاضة الفلسطينية بهدف كبح جماح األنشطة 

ي": "تصلنا يوميًا إشارات بمحاوالت وقال الراصد األمني لموقع "المجد األمن الفدائية الفلسطينية.
أكتوبر تشرين األول/ الشاباك الصهيوني تجنيد الفلسطينيين وهذه اإلشارات زادت نسبتها خالل شهر 

ولفت إلى أن المخابرات الصهيونية تنسج خيوطها لتورط ضحاياها  ".%200الماضي بنسبة تصل ل 
وسيلة لتسجيل مكالماتهم الخاصة التي ال في شيء يمكن مساومتهم عليه، فمثال تستخدم الجوال ك

كي توقعهم وتسجل لهم هفواتهم التي وقعوا بها، ومن  اإلنترنتيريد أن يسمعها أحد، وتستخدم أيضًا 
 ثم تعود لمساومتهم بها على الحواجز المنتشرة في الضفة.

ضفة المحتلة ويحاول ضباط المخابرات الصهاينة اصطياد الشبان الفلسطينيين على الحواجز في ال
أو أثناء عودتهم من السفر على الجسور، وهناك من يتلقى اتصاالت هاتفية مباشرة على جواله من 

 ضباط في المخابرات يستدعونه للحضور.
وقد كشف الراصد األمني لموقع "المجد األمني" أن ضباط المخابرات كثفوا اتصاالتهم على هواتف 

ف عرض العمالة لالحتالل أو تهديدهم أنه سيجري اعتقالهم الشبان الفلسطينيين في مدن الضفة بهد
 في حال دخلوا للمواجهات.
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بدورنا في موقع "المجد األمني" ندعو المواطنين في الضفة المحتلة لرفض وسائل االحتالل 
الصهيوني، وعدم الرد على اتصاالتهم ومحاوالتهم، ونؤكد أن هذه المحاوالت دليل على ضعف العدو 

 ألمنية وعجزه في مواجهة االنتفاضة الفلسطينية.وأجهزته ا
 4/11/2015موقع المجد األمني، غزة، 

 
حباط محاولة أداء صلوات تلمودية .42  مستوطنون يقتحمون األقصى وا 

، محاولة أحد المستوطنين األقصىأحبط المصلون وأحد حراس المسجد : راسم عبد الواحد - عمَّان
مستوطنا يهوديا، ونحو  30د المبارك، فيما اقتحم األقصى أداء شعائر تلمودية صامتة في المسج

بأنها من السياح  اإليحاءمتطرفًا من جماعة ما يسمى "مورمون الصهيونية"، والتي حاولت  120
 أنه سرعان ما اكتشف الحراس أمرها وهوية انتمائها. إالاألجانب 

عند ساعة الظهيرة، وسط انتشار  وانتهتالثالثاء بدأت صباح يوم  األقصىوكانت اقتحامات المسجد 
لطلبة مجالس العلم، وتشديٍد ل جراءات على البوابات الرئيسية لرّواد المسجد من فئتي النساء 

 األقصى المبارك. إلىوالشبان، واحتجاز بطاقاتهم خالل الدخول 
 3/11/2015سبيل، عمَّان، ال

 
 نمبادرة فلسطينية متجددة إلغاثة السوريي ...قوارب النجاة .43

الناصرة ـ "القدس العربي": استمرارا لمسيرة "قوارب النجاة" سيرت الحركة اإلسالمية الجناح الجنوبي، 
بعثة إغاثة جديدة تحمل مساعدات لالجئين السوريين وغيرهم من الوافدين إلى أوروبا. ويشارك في 

منصور عباس،  دعابس، ونائبة الدكتور أبوالبعثة كل من رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ حماد 
 ومدير الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين الشيخ نائل عيسى وآخرون.

وتم تحديد مسار الحملة بناء على رصد الحاجات الملحة لالجئين والمحطات التي يتواجدون فيها. 
 دعابس أن هذه الحملة وحمالت أخرى هي في نطاق الواجب األخالقي والديني أبوويؤكد الشيخ 

واإلنساني الذي يشعر به كل إنسان تبرع من أجل مساعدة إخوان له يعانون ويالت الحرب وقهر 
 الحكومات وذل التشرد والتهجير. 

يشار إلى أن الحركة نظمت قبل شهرين حملة مماثلة وكذلك قامت شقيقتها الحركة اإلسالمية الشق 
 ل بحمالت إغاثة للشعب السوري. الشمالي عالوة على منظمات أهلية وحركات طالبية في الداخ

 4/11/2015، لندن، القدس العربي
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 "الميزان" يطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين .44
طالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يوم الثالثاء، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية  :غزة

ين العزل واستخدام القوة المفرطة من الفلسطينيين في ظل تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المدني
وأعرب المركز عن استنكاره  جريح. 2200فلسطينيا وأكثر من  74قبل االحتالل ما أدى الستشهاد 

الشديد الستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين العزل، واالستهداف المنظم ألفراد الطواقم 
لضحايا واستمرار اإلجراءات العنصرية الهادفة إلى الصحافية والطبية، محذرا من سقوط المزيد من ا

عزل الفلسطينيين في مدينة القدس عن محيطهم، واتخاذ المزيد من اإلجراءات التي من شأنها تأبيد 
وأكد مركز الميزان ضرورة وفاء المجتمع الدولي  االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة.

لقانون الدولي والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم في تقرير بالتزاماته القانونية بموجب ا
مصيرهم بأنفسهم، مشددا على "أن عجز المجتمع الدولي وصمته تجاه ما تقوم به قوات االحتالل 

 من انتهاكات، شكل عامال تشجيعيا لمواصلة قوات االحتالل انتهاكاتها الجسيمة".
 3/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 منظمات حقوقية: احتجاز االحتالل للجثامين إخفاء لجرائمه .45

، بتعّمد احتجاز جثامين الشهداء اإلسرائيلياتهمت منظمات حقوقية فلسطينية، سلطات االحتالل 
الفلسطينيين الذي سقطوا منذ بداية انطالقة انتفاضة القدس في األول من تشرين أول )أكتوبر( 

تكبها خارج نطاق القانون"، مطالبين المنظمات الدولية ر جرائمه التي ا المنصرم، بهدف "إخفاء أدلة
 التدخل ل فراج عن الجثامين.

 3/11/2015، قدس برس
 

 االحتالل يغرق أراضي الفلسطينيين وسط قطاع غزة .46
تضررت أراضي ومزروعات المواطنين الفلسطينيين وسط قطاع غزة جراء فتح سلطات االحتالل 

وقال مواطنون في بلدة "وادي السلقا" شرق  ( أحد السدود المائية عليها.11|3) صباح يوم الثالثاء
مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة، في أحاديث متفرقة لـ"قدس برس" إنهم فوجئوا صباح اليوم بفتح 

وأضاف السكان  أحد السدود المائية لالحتالل تجاه أراضيهم وذلك على الرغم من عدم وجود أمطار.
ارا كبيرة لحقت بهم جراء إغراق أراضيهم ومزروعاتهم الشتوية "مما كبدنا خسائر مادية كبيرة إن أضر 

 وأكدوا أن تدفق المياه استمر لساعات ما بعد الظهر دون انقطاع. في هذه المحاصيل".
 3/11/2015، قدس برس



 
 
 
 

 

 32 ص                                              3742 العدد:        4/11/2015 األربعاء التاريخ: 
  

 "إسرائيل"يعزز أمن سفارة  األردن :يديعوت .47
إن األردن سيقوم بتوفير المزيد من اإلجراءات األمنية قال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" 

المحيطة بالسفارة اإلسرائيلية في عمان، في ظل تواصل المظاهرات احتجاجا على تواصل 
 االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة.

اعه وأضاف نقال عن مصادر إسرائيلية أن السلطات األردنية ستقيم جدارا أمنيا حديديا يبلغ ارتف
 حوالي مترين لمنع توافد المتظاهرين واالقتراب من حدود السفارة.

وكان ناشطون أعلنوا في وقت سابق أن سلطات األمن األردنية قررت إغالق إحدى الساحات القريبة 
 من السفارة اإلسرائيلية في عّمان.

طي يأتي ألسباب ونسبت الصحيفة إلى خالد أبو زيد، محافظ عمان، قوله إن هذا اإلجراء االحتيا
أمنية، "وهناك شكاوى عديدة تلقيناها من المواطنين األردنيين للقيام بإغالق هذا الشارع، بسبب حالة 
االزدحام المتواصلة على مدار الساعة، وقد قمنا بهذا اإلجراء خدمة لمصالح المواطنين وليس ألي 

 أغراض أخرى".
دن أكد أن ما تقوم به السلطات قبالة السفارة لكن خالد رمضان أحد قادة التيار القومي في األر 

اإلسرائيلية يأتي انسجاما مع مقتضيات اتفاقية وادي عربة بين الجانبين، وهو إجراء يتعارض مع 
 حرية التعبير للمواطن األردني.

ويرى ناشطون أن إغالق الساحة لن يؤثر سلبا على الفعاليات التضامنية مع فلسطين والمطالبة 
فارة، بينما اعتبر سياسيون مستقلون أن عّمان تسعى لتحييد الشارع األردني عما تشهده بإغالق الس

 األراضي الفلسطينية، وتصر على إبقاء العالقات الدبلوماسية مع تل أبيب.
 3/1/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 سالخاصة بالقد "فلنشعل قناديل صمودها"لحملة  األولمليون دينار حصيلة اليوم : انعمّ  .48

لجنة "مهندسون من  أقامتهبلغ مجموع التبرعات التي جمعت خالل اليوم المفتوح الذي : بترا-عمان
ذاعة "حياة اف ام" لصالح المرحلة الخامسة من مشاريع  اجل فلسطين والقدس" في نقابة المهندسين وا 

مع  أردنير دينا ألف 75ترميم البلدة القديمة في القدس حملة "فلنشعل قناديل صمودها" مليون و
 نهاية اليوم المفتوح منتصف ليلة االثنين.

 واإلذاعةوتستمر الحملة باستقبال تبرعات المواطنين من خالل مقر النقابة وفروعها في المحافظات 
 والحساب البنكي للحملة.
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 أنماجد الطباع على تفاعل المواطنين منقطع النظير مع الحملة، معتبرا  نقيب المهندسين م. وأثنى
النقابة ستواصل العمل على تثبيت المقدسيين  أنواكد  .األردنيك ليس غريبا على المواطن ذل

، واحد الحلول األقصىعن المسجد  األولخط الدفاع  ألنهمالمبارك،  األقصىالمجاورين للمسجد 
 مخططات تهويد القدس والبلدة القديمة. إلفشالالعملية 

 4/1/2015، الدستور، عّمان
 

 المسلمين في لبنان يلتقي ممثل حركة حماس علي بركة العلماءوفد من هيئة  .49
وفدًا من هيئة العلماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ أحمد العمري رئيس الهيئة، : زار بيروت

أكد الشيخ العمري على وقوف الهيئة، . و بمكتبه في بيروت ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة
 المجاهد، في معركته من أجل تحرير أرضه ومقدساته.إلى جانب الشعب الفلسطيني 

واستعرض الجانبان، آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وخصوصًا انتفاضة القدس 
المباركة، التي يشارك فيها الشعب الفلسطيني، بكل فئاته وأطيافه، دفاعًا عن المسجد األقصى 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم. المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى
وشدد الجانبان على وجوب نصرة المسجد األقصى المبارك، ودعم المرابطين والمرابطات فيه، والعمل 

 على دعم هذه االنتفاضة المباركة بكل السبل المتاحة حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.
 2015/11/3، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مخيم عين الحلوة أولوية ثابتة لدى الجيش اللبناني في"السفير": األمن  .51

موضوع االمن السياسي في عين الحلوة، عدا عن كونه "تؤكد مصادر فلسطينية أن : محمد صالح
مطلبًا رئيسيًا لدى فعاليات صيدا وهيئاتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، فإن األمن في عين 

اللبناني، نظرًا لوجود مطلوبين بقضايا إرهابية ولهم ارتباطات  الحلوة يبقى أولوية ثابتة لدى الجيش
السياسية  الفلسطينيةبشبكات خارجية. وقد أبلغت قيادة مخابرات الجيش في الجنوب كافة القيادات 

ان هذا االمر بات هاجس اهل المخيم وسكانه "وتشير المصادر الى  واالمنية والفصائلية بهذا االمر.
ليه المجتمع االهلي الفلسطيني منذ سنوات، حتى ان الهيئات الشعبية المدنية ويطالب به ويحض ع

لم تتورع عن النزول الى الطرقات وتسيير مظاهرات بوجه المسلحين غير آبهة بسطوة السالح وال 
 ."بفائض القوة لدى المسلحين المدججين

اليام مرتبط في جزء منه وحتى موضوع هجرة الشباب الفلسطيني من المخيم هذه ا"تتابع المصادر 
بالوضع األمني في المخيم وباالشتباكات واالغتياالت وبعدم اجراء المصالحات بين القوى والفصائل 
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وتلفت إلى أن "الهيئات السياسية والشعبية والمنظمات الشبابية دقت مؤخرًا ناقوس  ."الفلسطينية
البحر، مفضلين الهروب من مشاكل الخطر من ارتفاع وتيرة الهجرة من المخيم إلى أوروبا عبر 

 ."منية.. خاصة بعد أن بات حق العودة في خطرالمخيم األ
 2015/11/4السفير، بيروت، 

 
 أمير قطر يؤكد على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في انتفاضته للدفاع عن القدس .51

تجاه القضايا العادلة جدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التزام بالده بمواقفها : قنا
لمجلس  44وقال الشيخ تميم في كلمة له خالل افتتاح الدورة الـ كالقضية الفلسطينية واألزمة السورية.

وقال "في هذه األيام التي  الشورى بمقره في الدوحة إن قطر ال تغير مواقفها تجاه القضايا العربية.
من ممارسات االحتالل، وذودا عن مقدسات نشهد فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه 

األمة العربية واإلسالمية كلها، وصمود الشعب السوري األسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة 
الحرة الكريمة على أرضه ووطنه أكرر التأكيد على التزامنا بهذه القضية العادلة، وبمبادئنا في 

رف أن قطر ال تغير مبادئها، قد نراجع أنفسنا، وأضاف "أصبح الجميع يع القضايا العربية كافة".
 ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاء إذا وقعت، فجل من ال يخطئ، ولكننا ال نغير مبادئنا".
 3/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
  : لن نتخلى عن فلسطين ورفع الحصار عن غزةأردوغانمستشار  .52

، أن بالده أردوغانر الرئيس التركي رجب طيب هورموز مستشا إرشادأكّد  :هنية محمود-نتالرسالة 
جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه ولن تتخلى عن دورها تجاهه بعد فوز حزب  إلىستبقى 

 العدالة والتنمية. 
وقال هورموز في أول تصريح صحفي عقب االنتخابات التركية لـ"الرسالة نت"، إن القضية 

التحضيرات لالنتخابات، والقضية المحورية في الخطاب الفلسطينية كانت موجودة في جوهر 
 . أوغلواورئيس وزراءه داوود  أردوغانالسياسي التركي للرئيس 

التي ذكرها  مقدمة البرامج السياسيةوأشار السياسي المخضرم إلى أن القضية الفلسطينية كانت في 
لتركي بمجمله مع القضية الشعب ا أنالتحضير لهذه االنتخابات، مشدًدا على  أثناء أردوغان

بعاًدا متطورة في التعامل مع أالموقف التركي سيؤخذ  أنالفلسطينية ومسانًدا لها. ولفت هورموز إلى 
القضية الفلسطينية ولن يتراجع مطلًقا مهما كانت الظروف، مؤكًدا أن قضية رفع الحصار عن غزة 

، وفق تعبيره. إسرائيلع العالقات مع تطبي إلعادةهي محور اهتمام السياسية التركية وهي الشرط 
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المطالب التركية مقابل أن تعيد عالقتها  أولويات"إن هذا الشرط ال يزال قائم، وهو على رأس وقال: 
الحصار تماما  إنهاء، مشيًرا إلى أن تركيا لن تتنازل عن مطلبها الذي ال يزال قائًما وهو إسرائيلمع 

بر فتح المعابر والسماح لهم بالتنقل. وشدد هورموز على أن عن غزة وتوفير حياة كريمة ألهلها، ع
، بغرض إقليميةتعاون مع دول  أوتعاون دولي  إلىتركيا ستقوم بدور فاعل سواء من خالل الدعوة 

 تحريك قضية رفع الحصار عن غزة مجدًدا. 
 إضافةذلك، عن جريمتها تجاه سفينة مرمرة، وقد حدث  إسرائيلتعتذر  أنوأوضح أن بالده اشترطت 

بالنسبة لتركيا، بل األهم  األولويةدفع التعويضات للشهداء، معتبًرا أن هذه الشروط لم تكن هي  إلى
تفعل ذلك. وشدد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن  أن إسرائيليرفع الحصار وعلى  أن

ق هذا الشعب على جرائمها بح إسرائيلنفسه في انتفاضته المباركة، مجدًدا دعوته لمحاكمة 
 . أبناءهالميدانية التي ترتكب ضد  واإلعدامات
ال ترغب باستقرار تركيا،  إقليميةودول  إسرائيلمتصل، أكّد هورموز لـ"الرسالة نت"، أن  وفي سياق
في الشارع التركي، مشيًرا إلى أن االنتخابات التركية كانت بمنزلة درس  أجندتهافرض  إلىوتسعى 

" من مصلحة الشعب التركي التصدي  التركية لطبيعة هذه المخاطر.  وقال: واألحزابلوعي الشعب 
لهذه المحاوالت الخارجية التي تريد وأد الديمقراطية التركية، مشيًرا إلى أنه ال يوجد خالف لدى 

 السياسية التركية تجاه دعم القضية الفلسطينية. األحزاب
 2/11/2015الرسالة نت، 

 
 على متن طائرة أثيوبية يإسرائيلسوداني حاول قتل  .53

: قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، مساء أمس، إن السلطات األثيوبية اعتقلت مسافرا وكاالت-القدس 
سودانيا حاول قتل مسافر إسرائيلي في طائرة تابعة لشركة "أثيوبيان إيرالينز" كانت متجهة من تشاد 

ية على موقعها على الشبكة عن الخارجية قولها ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبر  إلى أثيوبيا.
نه تم إطالع السفارة اإلسرائيلية في أديس أبابا على التفاصيل.  إنها على علم بالحادث، وا 

عاما( قوله إنه مع بدء  54وجاء أن الحادث وقع الخميس الماضي، حيث نقل عن اإلسرائيلي أريك )
 محاوال خنقه بقوة. خفض ارتفاع الطائرة هاجمه السوداني من الخلف

وبحسب اإلسرائيلي نفسه فإن السوداني سدد له بداية ضربة على الرأس، ثم صرخ "هللا أكبر"، وعندها 
 تدخل المضيفون في الطائرة ومسافر لبناني وخلصوا اإلسرائيلي من قبضة السوداني الذي تم اعتقاله.

يلية تنشط في القارة األفريقية، وكان وبحسب الصحيفة فإن اإلسرائيلي يعمل في شركة اتصاالت إسرائ
 ينوي الهبوط في أديس أبابا، والتوجه من هناك إلى البالد.
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 وأشار اإلسرائيلي إلى أن غالبية المسافرين لم يتدخلوا، باستثناء مسافر لبناني.
 ني.ومع هبوط الطائرة في المطار، صعد أفراد الشرطة األثيوبية إلى الطائرة، واعتقلوا الشاب السودا

 4/11/2015، األيام، رام هللا
 
 عتذر عن خوض مباراته مع فلسطين في رام هللاياالتحاد السعودي لكرة القدم  .54

( رسميًا اعتذاره عن خوض مباراته الثالثاءقّدم االتحاد السعودي لكرة القدم أمس )": الحياة" –الرياض 
وكأس آسيا في  2018مونديال روسيا مع فلسطين في رام هللا، ضمن التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى 

 ، وذلك بسبب إصرارها على عدم العبور عبر المنافذ اإلسرائيلية. 2019اإلمارات 
وراسل االتحاد السعودي نظيره اآلسيوي واعتذر عن خوض هذه المباراة بحسب ما كشف عضو 

د تقّدم بخطاب رسمي االتحاد السعودي والمتحدث الرسمي باسمه عدنان المعيبد، قائاًل: "إن االتحا
يعلن فيه انسحابه من المباراة أمام منتخب فلسطين، التي كان من المفترض أن تقام )الخميس( 
المقبل على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في رام هللا في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة 

اراة إلى ملعب محايد األولى للتصفيات المزدوجة". وباءت محاوالت االتحاد السعودي لنقل المب
بالفشل، بعد تمسك مسؤولي االتحاد الفلسطيني بإقامة المباراة في رام هللا. وسُيصدر االتحاد السعودي 

 الحقًا بيانًا يكشف فيه مالبسات انسحابه أمام فلسطين.
 4/11/2015، الحياة، لندن

 
 أوباما لن يضغط لوقف االستيطان :"القدس" .55

"القدس" دوت كوم من مصادر مقربة من اللوبي اإلسرائيلي في  علمت :سعيد عريقات -واشنطن
واشنطن أن الرئيس األميركي باراك أوباما "سيتخذ من فرصة استقباله رئيس وزراء إسرائيل في البيت 

( فرصة لرأب الصدع وتقليص الفجوة بين الصديقين  2015تشرين الثاني  9األبيض ) يوم 
سرا-الحميمين  ئيل التي ظهرت بسبب االتفاق النووي اإليراني.الواليات المتحدة وا 

ويؤكد المصدر الذي يمتلك عالقات مع الليكود اإلسرائيلي كما مع إدارة الرئيس أوباما ان "نتنياهو 
وضع االتفاق النووي اإليراني ورائه ويركز اآلن على تعزيز العالقات األمنية مع الواليات المتحدة، 

يلي موشي يعالون مع نظيره األميركي آشتون كارتر ترتيبات أمنية حيث أبرم وزير الجيش اإلسرائ
التي ستستلم  35-غير مسبوقة لتزويد إسرائيل بأحدث المعدات العسكرية األميركية كطائرات إف

 إسرائيل سربا منها، والتي عاينها الوزير يعالون األسبوع الماضي".
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الحتالل اإلسرائيلي وموقف إدارة أوباما من وحول تصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات ا
الرئيس محمود عباس قال المصدر "أوال موقف إدارة أوباما من االستيطان لم يتغير فهو ينسجم مع 
الموقف األميركي التاريخي الرسمي بأن االستيطان غير شرعي، ويعكر األجواء والمناخ التفاوضي 

سيعبر بلغة واضحة عن هذا الموقف، ولكن من غير وبالتالي يعرقل عملية السالم، وان اوباما 
 المتوقع أن يتخذ الرئيس )أوباما( أي خطوات أو ترتيبات للضغط على نتنياهو لوقف االستيطان".

وقال المصدر "إن اإلدارة تشعر بابتعاد هدف تحقيق الدولتين اآلن كما تشعر بخيبة أمل تجاه رئيس 
م يفعل شيئا لتخفيف حدة التحريض ضد إسرائيل، وأن السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي ل

األولوية يجب أن تعطى لوقف /العنف الذي يمارسه الفلسطينيون/ مع العلم أنها )االدارة االميركية( 
تتعاطف مع افتقار الرئيس عباس ألي سلطة حقيقية على الفتيان الذين يقومون بالعنف في القدس 

د سيأتي الرئيس على ذكر أنه "ال بديل لحل الدولتين" ولكن في وقال المصدر "بكل تأكي الشرقية".
عمق قلبه فان أوباما "يعرف أن ذلك صعب المنال وأن نتنياهو قال األسبوع الماضي بأن إسرائيل 
ستحافظ على األراضي )المحتلة( في المستقبل المنظور وانه )أوباما( لن يعرض سمعته للمساومة 

وأضاف "الرئيس أوباما راض أنه هزم نتنياهو في  بل نهاية فترته كرئيس".بشأن قيام دولة فلسطينية ق
 معركة االتفاق النووي مع إيران وهذا كاف بالنسبة له".

 2015/11/3القدس، القدس، 
 
 : منتجات المستوطنات لم "تصنع بإسرائيل""إسرائيل"ـبسفير االتحاد األوروبي  .56

الريس أندرسون، اليوم الثالثاء، إن االتحاد  ي إسرائيل،قال سفير االتحاد األوروبي ف رازي نابلسي:
على منتوجات المستوطنات التي سيتم  "صنع في إسرائيل"األوروبي لن يسمح بوضع عالمة 

، حول "معاريف"وتابع السفير، خالل مقابلة أجراها مع الموقع اإللكتروني لصحيفة  تصديرها إليه.
منتجات المستوطنات ابتداء من األربعاء المقبل، إنه 'من نية االتحاد األوروبي وضع عالمات على 

غير المعقول أن يتم وسم منتجات المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، هذا غير صحيح'، 
 مضيًفا أن 'الخطوة تقنية، والهدف منها هو تحديد أماكن صناعة المنتوجات التي تصل إلى االتحاد'.

على أنها مقاطعة إلسرائيل هو مبالغة'، مشيًرا إلى أن الخطوة  وأضاف السفير أن 'اعتبار الخطوة
 تقنية لتعليم المنتوجات بحسب طلب وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد.

 2015/11/3، 48عرب 
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 : انتهاكات االحتالل في فلسطين جرائم حرباآلسيويةالجمعية البرلمانية  .57
برلمانًا من قارة  56لجمعية البرلمانية اآلسيوية التي تضم اعتبرت اللجنة السياسية التابعة ل: )وفا(

آسيا، أن الهبة الجماهيرية الفلسطينية الحالية جاءت ردًا على االنتهاكات واإلجراءات الصارخة 
والقاسية والمتمثلة في إحراق األطفال الفلسطينيين حتى الموت وعائالتهم من قبل قوات االحتالل 

 والمستوطنين.
قرارها الذي تم اعتماده، أمس، في طهران، خالل اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية  وأشارت في

البرلمانية اآلسيوية إلى أن ردة الفعل الفلسطينية جاءت أيضًا ردًا على االقتحامات اليومية للمسجد 
ت األقصى المبارك من قبل المستوطنين والمتطرفين وبرلمانيين ووزراء "إسرائيليين"، بحماية قوا

االحتالل، مع عدم السماح للمصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد األقصى المبارك. وحذرت 
اللجنة السياسية في قرار لها اعتمدته باإلجماع من أن العمليات العسكرية "اإلسرائيلية" المباشرة 

الفلسطينية  والمتكررة التي تستهدف المناطق السكنية والمدارس والمساجد والمستشفيات في األراضي
المحتلة تشكل تهديدًا وخطرًا على السالم واألمن، وتتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وهي 
ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وتشكل قضية أمام مجلس األمن التابع لألمم 

 المتحدة وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
  2015/11/3الخليج، الشارقة،

 
 لمستشفى المقاصد "إسرائيل"منسق الشؤون اإلنسانية في فلسطين ينتقد مداهمات  .58

منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، روبرت  انتقد :ميد صيامحال عبد-نيويورك 
بايبر، أثناء زيارة ميدانية لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية يوم األحد، أنشطة قوات األمن 

رائيلية داخل وحول مرافق الرعاية الصحية في القدس الشرقية المحتلة، كما جاء في بيان وزعه اإلس
 مكتب منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد رافق السيد بايبر في زيارته لمستشفى المقاصد بالقدس الشرقية عدد من كبار مسؤولي األمم 
نسكو واليونيسيف وصندوق السكان ومنظمة الصحة العالمية ومكتب منسق المتحدة من األونروا واليو 

إن إجراءات األمن اإلسرائيلية التي تقوض قدرة العاملين في مجال الرعاية "وقال  الشؤون اإلنسانية.
 . "الصحية للمحتاجين تشكل انتهاكات للقانون الدولي توفير الخدماتالصحية على 

وات األمن اإلسرائيلية خالل العديد من المداهمات لمستشفى المقاصد ق إن تصرفوقال السيد بايبر 
في نهاية األسبوع الماضي أمر غير مقبول ويجب أال تتكرر. وقال السيد بايبر في ختام تصريحه 
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"الحق في الصحة هو حق من حقوق اإلنسان األساسية يجب على إسرائيل احترامه وحمايته في 
 جميع األوقات"

 2015/11/3، لندن، القدس العربي
 
 ة عن "مسجد قرطبة"يسوثيقة للمطالبة برفع يد الكن يصدرونعالم  100 :إسبانيا .59

من العلماء والباحثين المتخصصين في قضايا التراث  100أصدر، أمس الثالثاء، : مدريد/الربيع أدوم
ئية قرطبة دول، وثيقة شديدة اللهجة تدافع عن الملكية العامة لمسجد كاتدرا 10اإلسالمي في 

"تجاهل أهمية النصب" و"اختطاف الذاكرة بـ-الحالية مالكته-التاريخي في إسبانيا وتتهم األسقفية 
 الخاصة به".

جامعة في مختلف أنحاء العالم ومؤرخون  36ومن بين المحتجين خبراء ومتخصصون من 
في إسبانيا ومستعربون، وباحثون في العصور الوسطى ومتخصصون في الفن من جامعات مشهورة 

 وخارجها.
لمنع امتالك  اإلسبانيةوقام المحتجون بالتوقيع على الوثيقة التي تدعو لتدخل قوي من الحكومة 

"مسجد كاتدرائية قرطبة" من طرف أسقفية قرطبة، ووقف عملية "التالعب التاريخي الذي قامت به 
 الماليين من الزوار كل عام". األسقفية في الكتيبات والمنشورات والمواد الدعائية التي توزع على

ويتواجد ضمن هذه المجموعة، علماء متخصصون من إسبانيا، والواليات المتحدة، وبريطانيا، 
يرلندا، وتركيا، وشيلي، وألمانيا والمغرب.  وفرنسا، والبرتغال، وا 

 سبانياإلنيسان/أبريل الماضي، الكاتب  14الوثيقة اسُتوحت روحها من مقال شديد اللهجة نشره، في 
(، وهو خبير مشهور CSIC"إدواردو مانزانو"، الباحث في المركز األعلى لألبحاث العلمية بإسبانيا )

 في دراسة تاريخ األندلس.
 اإلسبانيةوتم تطوير المقال لوثيقة أقل حدة، خالية من انتقادات وردت بالمقال لرئيس الحكومة 

سلت في وقت سابق للحكومة الجهوية إلقليم "ماريانو راخوي" زعيم الحزب الشعبي )يمين(، وُأر 
 .األناضول، وأسقفية قرطبة، دون أن يتم الرد عليها، بحسب ما علم مراسل األندلس

وقد أوضح العلماء الموقعون على الوثيقة أن "األساس القانوني لتسجيل ملكية مسجد كاتدرائية قرطبة 
، اإلسبانيمن قبل الملك  1236عام  باسم األسقفية هو ضعيف جدا. ذلك ألن األمر الصادر في

فرديناندو الثالث، ال يمكن اعتباره هبة ملكية، بل هو إذن من الملك بحق االنتفاع واالستعمال وليس 
 حق التملك".
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وأضاف العلماء في بيانهم أن "مجهودا قليال من طرف محامي الدولة اإلسبانية سيكون كافيا لتفكيك 
  يزال لدينا الوقت للقيام بذلك."الحجج القانونية لألسقفية، وال

وفي الوثيقة اتهم العلماء مباشرة وبصراحة أسقفية قرطبة، بالجدل الدائر حول ملكية مسجد كاتدرائية 
 تراثا عالميا. 1984قرطبة الذي أعلنته اليونسكو في عام 

رجمة من جهة أخرى طالب الموقعون على الوثيقة، بإصالح العناصر المعمارية المتدهورة وبت
 الكتابات العربية الموجودة بالمسجد.

ويعد مسجد قرطبة الذي بناه المسلمون في القرن الثامن الميالدي، من أكبر معالم قرطبة التي كانت 
أقاموا  13مصدر إشعاع ثقافي آنذاك. وعندما استعاد المسيحيون السيطرة على قرطبة في القرن الـ

 نى األثري يشهد خالفا دائما حول تسميته.كاتدرائية وسط المسجد، وهو ما جعل المب
وقد عمدت األسقفية إلى طبع عبارات اختفى منها أي ذكر لمسجد قرطبة، كما تحمل الالفتات في 

 الموقع السياحي عبارة "األسقفية ترحب بكم في الكنيسة الكاتدرائية".
 3/11/2015لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 الصهيوني انتفاضة القدس؟ –هل سيجهض االتفاق األردني تقرير:  .61

بينما تستمر انتفاضة القدس في أحداثها، تحرك في الرابع عشر من الشهر الحالي وزير الخارجية 
األمريكي جون كيري، من أجل التوسط للخروج باتفاق "إسرائيلي" أردني؛ هدفه الحفاظ على الوضع 

 القائم بالمسجد األقصى.
ولته وسائل اإلعالم، على أهمية احترام دولة االحتالل للدور فقد ركز هذا االتفاق، وفقا لما تدا

األردني في المسجد األقصى، وعلى قيام االحتالل بالحفاظ على الوضع القائم وتخصيص المسلمين 
 بالصالة وغير المسلمين بالزيارة.

 
 بنود االتفاق

يرات مراقبة في سيغير االتفاق الوضع القائم في القدس، إذ ستعمل األطراف على تركيب كام
األقصى، والسماح للمستوطنين بدخول المسجد والقيام بصلواتهم، ولالحتالل الحق في منع 

 من دخول األقصى.” القوائم السوداء“الفلسطينيين المدرجين ضمن 
اإلسرائيلي أن على دولة االحتالل  –وبتفصيل أكثر جاء في البند األول من االتفاق األردني 

، ”.الدور التاريخي للملك عبد هللا الثاني"و لألردن،” الدور الخاص“ما سمى بـ  اإلسرائيلي احترام
وأكدت البنود على أن االحتالل يباح له االستمرار في تطبيق سياسته الثابتة في ما يخص العبادة 
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المسجد ”.  غير المسلمين هم من يزورون“وبأن ” المسلمين هم من يصلون“الدينية، أي السماح بأن 
 صى.األق

رحب االحتالل في البند  األقصى، بينماوفي البند الثالث أكدت دولة االحتالل رفضها تقسيم المسجد 
دارة األوقاف األردنية، بما في ذلك  التأكد من أن “الرابع بالتنسيق المتزايد بين السلطات اإلسرائيلية وا 

 ”.من مسئوليات كلٍّ منهمالزوار والعّباد يبدون االنضباط ويحترمون قداسة المكان انطالقًا 
أما البند الخامس والذي برزت أول المشاكل في تطبيقه، فهو موافقة رئيس وزراء االحتالل على 

، إذ ”ساعة لكل المواقع داخل المسجد األقصى 24توفير تغطية مصورة على مدار ”اقتراح األردن بـ
كاميرات، وقالت: إن المسئولية منعت مباشرة قوات االحتالل األوقاف األردنية من تركيب هذا ال

 إسرائيلية فقط، وليس أردنية إسرائيلية مشتركة.
 وقف االنتفاضة

قبوال ضمني بتغيير  يحويوفقا للمحللين، فإن الهدف الرئيسي هو وأد االنتفاضة في القدس، فاالتفاق 
مسلمين بالصالة إلى حقٍّ مكتسب يتساوى مع حق ال زيارة اليهودالوضع القائم، باإلضافة إلى تحويل 

 في المسجد )حسب المتخصص في شئون القدس زياد أبحيص(.
ويتساءل الكاتب والمحلل الفلسطيني يوسف رزقة هل سينجح االتفاق األردني في إجهاض 

في ضوء الوعي الوطني، والوعي الشبابي، والوعي السياسي، والوعي العام، ال،  ويجيب:االنتفاضة؟ 
نتفاضة؛ ألن عامل الثقة بين المنتفضين والقيادات العربية والفلسطينية لن ينجح االتفاق في وأد اال

غير موجود البتة، واالنتفاضة تسير بروح دفع شعبية ال تنظيمية، وليس لها قيادة محددة يمكن 
 “.شراؤها بالمصالح، أو كسرها بالضغوط 

ن يوقف هذا االتفاق االنتفاضة ويوافقه الرأي، الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر: إذ استبعد أ
االنتفاضة قرار ميداني، ولن يوقفها اتفاق دولي له أبعاد ومصالح إقليمية ال تخدم “القدس، وقال: 

انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد المحتل اإلسرائيلي، فال السلطة وال الفصائل ستستجيب طالما أن 
 ”.شهد وجرح من أجلها أبناء الوطنالقرارات المتعلقة باألقصى ال تحقق األهداف التي است

األردن لها مصالح داخلية من “ويتطرق أبو عامر لدور األردن وحاجته لوقف االنتفاضة ويقول: 
وقف االنتفاضة، أولها: ال تريد لالنتفاضة أن تؤثر على حدودها مع األرضي المحتلة ما يشكل 

شى على أمنها الداخلي من استمرار خطرا عليها، وثاني مصلحة لمحاولة األردن هي أن األردن تخ
 ”.المظاهرات الشعبية الداعمة لالنتفاضة

 
 السيناريوهات الثالثة
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 –توقع تقرير أعدته مؤسسة القدس الدولية ثالث سيناريوهات محتملة لتطبيق االتفاق األردني 
إدخال  سيناريو التطبيق والتفاهم على مضمون االتفاق، حيث تعاد صالحيات أولها:اإلسرائيلي، 

إليه بما ” الزوار“السياح لألردن، وتعود له السلطة الكاملة في إدارة المسجد ويتولى هو تنظيم دخول 
 بدورها على بوابات المسجد من الخارج.” إسرائيل“فيهم اليهود، وتكتفي 
بحسب رؤية كل طرف: أي أن يمضي كل طرف لتطبيق ما فهمه  فهو التطبيقأما السيناريو الثاني، 

التفاق، وينتج عن ذلك أمر واقع جديد يجري التفاهم على تثبيته وعدم معارضته، ويستمر من ا
، والتحكم بساعات الدخول مع رفع مستوى التنسيق مع ”الزوار“االحتالل في السيطرة على دخول 

األوقاف األردنية وتخفيض حجم ونوع االقتحامات في ساعات التوتر، وهو سيناريو متوقع حسب 
 مؤسسة.تقرير ال

وبخصوص السيناريو الثالث فهو اإلفراغ من المضمون: واعتبر تقرير المركز أن هذا السيناريو 
)المحتمل( هو امتداد لسيناريو الثاني، إذ يعني أن كل طرف من أطراف االتفاق سيمضي في الدفع 

قتحام وتصعيدها، اإلسرائيلية بتكرار محاوالت اال” جماعات المعبد“نحو ما يريد ميدانيًا، بما فيها 
يقابلها استمرار الفعل الفلسطيني الشعبي الواسع، وهذا يؤدي إلفراغ االتفاق من مضمونه عمليًا، مع 

 بقاء أسباب التوتر قائمة.
 

 الموقف اإلسرائيلي
يعتبر قرار نصب كاميرات تصوير في المسجد األقصى، أمر يخدم المصالح األمنية اإلسرائيلية، 

 أن:، كما ”اإلخالل بالنظام التي يقوم بها العرب“الل في توثيق عمليات ويساعد أجهزة االحت
” االتفاق سيمنح إسرائيل الشرعية الالزمة لمواجهة موجة العمليات في القدس والضفة وداخل إسرائيل“

 حسب ما ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
أن االتفاق يضمن لليهود الحق “ إعالنه:نتنياهو  االحتالل بنيامينوُنقل عن ديوان رئيس وزراء 

بمواصلة التوجه للمسجد األقصى، كما كانت عليه األمور قبل اندالع العمليات األخيرة ضد 
إن االتفاق سيحسن من مكانة “وزير الخارجية اإلسرائيلي تساحي هنغبي:  ويؤكد نائب، ”المستوطنين

ية عمليات تحدث بعد توجه اليهود إسرائيل الدولية، وسيعرض الفلسطينيين كمسؤولين عن تبعات أ
 ”لألقصى، على اعتبار أن عمليات دخول اليهود للحرم تمت بموافقة عربية.

من ورغم الردود اإليجابية لحد ما من جانب االحتالل على هذا االتفاق، إال أن هناك من شكك 
الحالية، إذا اعتبر  اإلسرائيليين في إمكانية أن يسهم االتفاق في أن يوقف موجة العمليات المعلقين

إن إسرائيل تدرك تماما أن االتفاق لن يحول دون قدوم ” معلق الشئون العربية آفي سيخاروف:
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العاصفة، فاألسباب التي دفعت لموجة عمليات المقاومة الحالية أعمق من أن يتم وقفها باتفاق بين 
 ”.إسرائيل واألردن

رون بن يشاي مع سيخاروف في عدم جدوى ” يديعوت أحرنوت“واتفق المعلق العسكري في صحيفة 
لن يؤدي إلى هدوء فوري لموجة العنف الحالية، فموجة “ االتفاق: وقال عنبوقف انتفاضة القدس، 

الطعن والدهس والزجاجات الحارقة تتغذى حاليًا من الذعر والخوف الذي شوش الحياة في إسرائيل، 
وهي تتغذى أيضًا  االجتماعية،رَّضون عبر الشبكات وهي بمثابة حافز للشباب الفلسطينيين الذين ُيح

ومن  الفلسطيني،من رواية اإلعدامات لمنفذي عمليات الطعن التي رسخت في أعماق الجمهور 
 ”.التحريض الذي تقوم به حماس والجهاد اإلسالمي

لى بلده الذي يستطيع العودة إ” كيري“األكبر من هذه الخطوة هو  الرابح:” وأشار "بن يشاي" إلى أن
مع إنجاز دبلوماسي، ودليل على أن الواليات المتحدة ما تزال تؤثر وتشكل عاماًل مهمًا في الشرق 

ألنه ظهر وكأنه الحكيم المسئول في “األوسط، كما اعتبر أن ملك األردن هو الرابح األساسي: 
 ”.ية والعربيةالساحة الدولية، وفي نفس الوقت كحامي أساسي وحقيقي لألقصى في الساحة اإلسالم

 الموقف الفلسطيني
الرئيس ” بنيامين نتنياهو“استبعد االتفاق حول المسجد األقصى بين الملك عبد هللا ورئيس الوزراء 

 الفلسطيني محمود عباس كطرف في هذا االتفاق.
بداء التخوف من هذا االتفاق، وجاء أقوى رد رسمي فلسطيني  بقيلذلك  الفلسطينيون بين الصمت وا 
، ألنه ”فخ إضافي“سان وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي الذي وصف االتفاق بأنه على ل

ال يمكن الثقة برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيما فيما يتعلق بشأن إبقاء الوضع القائم “
 ”.في المسجد األقصى المبارك، الكاميرات ستستخدم العتقال الفلسطينيين بحجج التحريض

أما ردود الفعل الخاصة بمسئولي ومشايخ المسجد األقصى، فمنها ما جاء على لسان الشيخ عكرمة 
التخوف قائم من بنود االتفاق الهشة التي أراد كيري أن يبحث فيها عن تهدئة “صبري الذي قال: 

لسماح ا“، ويعقب الشيخ صبري على بند السياحة الذي ينص على ”التوتر دون عالج أسبابه الحقيقية
االحتالل يريد أن يقدم االقتحامات على أنها “بالتأكيد أن : ” لغير المسلمين بدخول المسجد األقصى

، ويستشهد الشيخ صبري بمنع االحتالل ”زيارة ليأخذ اليهود مجدهم في ممارسة الصلوات التلمودية
على النوايا هذا يعطي مؤشرا “لوزارة األوقاف من تركيب الكاميرات حسب االتفاق، ويقول: 

 ”.اإلسرائيلية بالتخطيط  للهيمنة على إدارة المسجد األقصى
من جهته وصف األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا 

اتفاق يشرعن دخول " من قبل نتنياهو، مستغرًبا من:” ذر الرماد في العيون“عيسى االتفاق بأنه 
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إسرائيل تحاول شرعنة “وأضاف: ”. صباحا 11 -7:30المسجد األقصى من الساعة المستوطنين إلى 
نها على أرض الواقع تراقب المسجد األقصى بالكاميرات من السماء  إجراءاتها في القدس، وا 
واألرض، وأن المستوطنين يقومون بأداء الصلوات التوراتية في باحات المسجد األقصى والجهة 

 ”.قالغربية من حائط البرا
 موقع ساسة بوست

 2/11/2015، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3413التقرير المعلوماتي، ملحق 
 
 بخالفات الفلسطينّيين حول أهدافها ووسائلها االنتفاضةمدى تأّثر  .61

 عدنان أبو عامر 
صلة مع تعيش الساحة السياسّية الفلسطينّية حالة من عدم االتّفاق حول طبيعة المواجهات الحا

اإلسرائيلّيين منذ أواخر أيلول/سبتمبر وأوائل تشرين األّول/أكتوبر الماضيين، بين من يعّرفها 
باالنتفاضة، وآخر يصفها بالهّبة الشعبّية، وثالث يعتبرها احتجاجات على اقتحامات إسرائيل المسجد 

 األقصى.
 
 لسلمّية والمسّلحةا

ورة استمرار هذه االنتفاضة، مثل حماس وفتح والجهاد ترى معظم القوى والتنظيمات الفلسطينّية ضر 
اإلسالمي والجبهتين الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حّتى تحقيق 
أهدافها التي لم يتّفق الفلسطينّيون في مجموعهم عليها بعد، سواء كانت وضع حّد للسياسة اإلسرائيلّية 

لعودة إلى المفاوضات مع السلطة الفلسطينّية، أم وقف عجلة االستيطان ضّد المسجد األقصى، أم ا
 في الضّفة الغربّية.

وقال عضو اللجنة المركزّية لفتح جمال محيسن لـ"المونيتور" إّن "فتح تدعم الهّبة الجماهيرّية في 
ماهيرّية، لكّن المناطق الفلسطينّية، من دون استخدام السالح، ألّن استخدامه قد يحّجم المشاركة الج

حركته ال تضمن أّي رّدات فعل قد تحدث خارج نطاق مناطق السلطة الفلسطينّية، بسبب الجرائم 
 اإلسرائيلّية المتالحقة".

تشرين األّول/أكتوبر أّن "ما يجري  20فيما اعتبر عضو المكتب السياسّي لحماس محمود الزّهار في 
معنى الكلمة، وقد فشل المشروع الصهيونّي أمام شّبان  في القدس والضّفة الغربّية هو انتفاضة بكلّ 

يحملون الحجارة والزجاجات والسكاكين، وكل من ينادون بعدم عسكرة االنتفاضة يخشون على 
 مصالحهم الشخصّية".
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يكشف هذان التصريحان السابقان الخالف الجوهرّي بين فتح وحماس، في تشخيصهما االنتفاضة، 
دوات المستخدمة خاللها، بين فتح المطالبة بإبقائها شعبّية سلمّية، وحماس ورؤيتهما لمآالتها، واأل

الداعية إلى ضرورة تسليحها وعسكرتها، وهذا ليس خالف على األساليب الشكلّية فحسب، بل على 
 مضمون االنتفاضة، وجوهرها.

شرين ت 2لم يتوّقف خالف الفلسطينّيين على توصيف االنتفاضة فحسب، بل أعلنت حماس في 
من عناصرها في مدن  103أكتوبر  31-1الثاني/نوفمبر أّن السلطة الفلسطينّية اعتقلت بين يومي 

 الخليل وطولكرم ورام هللا وجنين، وبيت لحم وقلقيلية ونابلس وسلفيت وطوباس في الضّفة الغربّية.
السلطة الفلسطينّية في هذا يعني أّنه في ذروة المواجهة الفلسطينّية مع اإلسرائيلّيين، ال يبدو أّن 

طريقها إلى كسر قواعد اللعبة مع إسرائيل، وقد ترى في هذه الهّبة الشعبّية فرصة لـتحريك 
المفاوضات معها، وليس لتحرير األراضي المحتّلة. وهناك فرق جوهرّي بين الهدفين، وسيتبعهما 

 خالف في األدوات المستخدمة ضّد اإلسرائيلّيين.
ياسّي للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين جميل مزهر لـ"المونيتور" إّن وقال عضو المكتب الس

"االنتفاضة حّققت إنجازات مباشرة وسريعة، وأّدت إلى تراجع االحتالل عن استباحة المسجد 
األقصى، وشّكلت رادعًا للمستوطنين، لكّن الركيزة السياسّية لحماية االنتفاضة تتطّلب التحّلل من 

 والتزاماتها األمنّية واالقتصادّية".اتّفاقّية أوسلو، 
تشرين  29فيما طالب عضو المكتب السياسّي لحركة الجهاد اإلسالمّي محّمد الهندي في 

األّول/أكتوبر السلطة الفلسطينّية بأاّل تساوم على االنتفاضة بالدخول في مفاوضات عبثّية مع 
 يدًا عن االنتهازّية السياسّية.إلى أن تراجع سياساتها بعإسرائيل، أّما الفصائل فتحتاج 

تشير مراجعة سريعة لمواقف الفصائل الفلسطينّية إلى نقاط ضعف االنتفاضة، خصوصًا انقسام 
، مّما قد يشّكل التهديد األبرز لالنتفاضة، لكّن المثير أّن خالفات 2007الفلسطينّيين منذ عام 

ظرًا إلى حساباتها الحزبّية، فيما ارتفعت الفلسطينّيين لم تقتصر على الفصائل، وهو أمر متوّقع، ن
أصوات عّدة في األّيام األخيرة من كتّاب فلسطينّيين معروفين يطالبون بعدم االستعجال في 

 االنتفاضة قبل االتّفاق على أهدافها.
تشرين األّول/أكتوبر، عّما اعتبره  27فقد نشر رئيس مركز مسارات لألبحاث هاني المصري مقااًل في 

فلسطينّيًا حول سلمّية االنتفاضة وعسكرتها، وحول ما إذا كان هدفها تحريك عملّية السالم، أم  جدالً 
 إنهاء االحتالل؟



 
 
 
 

 

 46 ص                                              3742 العدد:        4/11/2015 األربعاء التاريخ: 
  

تشرين األّول/أكتوبر أثار  17أّما الصحافّي الفلسطينّي المشهور محّمد دراغمة، فكتب مقااًل في 
ئيلّيين، مّما استجلب ردودًا ضّجة بين الفلسطينّيين، حيث طالبهم بوقف هجمات الطعن ضّد اإلسرا

 متباينة لدى الفلسطينّيين بين مؤّيد ومعارض.
وقال دراغمة لـ"المونيتور" إّن "االنتفاضة ال تّتسم بالتنظيم الشعبّي، وال قيادة لها، تنّظمها وتوّجهها 

جاحها بطرد وتحّدد فعالّيتها، والفلسطينّيون لن يخوضوا انتفاضة كسابقاتها حالّيًا، فال أمل لديهم بن
االحتالل، وال توجد جّهات منّظمة قادرة على قيادة االنتفاضة، فالقوى الراغبة كحماس مستنزفة، 

 والقوى القادرة كفتح غير راغبة في ذلك".
 

 غّزة والضّفة الغربّية
جزء ال بأس به من الفلسطينّيين مقتنع بأّن الظرف السياسّي قد ال يساعدهم على إنجاح انتفاضتهم، 

ا يجعلهم غير منخرطين جميعًا في أحداثها، واقتصارها على مدن عّدة في الضّفة الغربّية كرام هللا ممّ 
والبيرة والخليل، وغياب مدن كبيرة كنابلس وجنين عنها، على الرغم مّما تقوم به حماس من ضّخ 

 إعالمّي إلشراك الفلسطينّيين في االنتفاضة.
تح حسام خضر حّد مطالبة الفلسطينّيين على صفحته عبر وقد بلغت جرأة عضو المجلس الثورّي لف

تشرين األّول/أكتوبر بعدم الدخول في انتفاضة ثالثة، ألّن واقعهم الفلسطينّي غير  4الـ"فايسبوك" في 
 جاهز لتحّمل تبعاتها.

قابل االنتفاضة التي تشهدها ميادين الضّفة الغربّية، نشاط بحثّي وفكرّي محموم في غّزة، التي 
هدت عقد ندوات وحلقات نقاش عّدة لبحث مستقبل االنتفاضة بصورة ملفتة، منها الندوة التي عقدها ش

تشرين األّول/أكتوبر حضرها "المونيتور"، حول  31مركز الدراسات السياسّية والتنموّية في غزة في 
 آفاق االنتفاضة وتحّدياتها.

الضّفة الغربّية، سؤااًل محورّيًا في نقاش  تطرح هذه الفعالّيات حول االنتفاضة في غّزة أكثر من
الفلسطينّيين: فهل تريد غّزة إشعال االنتفاضة في الضّفة الغربّية، فيما يسودها هدوء أعقب الحرب 

، وتخشى تكرارها، أم أّن النخب الثقافّية في الضّفة ليست متشّجعة 2014اإلسرائيلّية ضّدها في عام 
 حديث فيها؟لالنتفاضة، فال تشغل نفسها بال

قال أحد الوجوه البراغماتّية في حماس ووكيل وزارة الخارجّية في غّزة غازي حمد لـ"المونيتور" إّن 
"هناك تحّديات جّدية أمام الفلسطينّيين تتعّلق في مدى امتالكهم القدرة السياسّية على ترجمة 

رّقب العملّيات المسّلحة تضحيات االنتفاضة إنجازات ملموسة، أم سيكتفون بحصر عدد الشهداء، وت
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ضّد اإلسرائيليين. وماذا سيفعلون لو طالت االنتفاضة إلى أمد طويل، فهل سيديرونها بأساليب 
 االنتفاضات السابقة نفسها، أم سيتركونها تسير بال أهداف"؟

، 1987قد تكون خالفات الفلسطينّيين في هذه االنتفاضة مختلفة عن سابقتيها، األولى في عام 
، فهي تحصل وسط انقسام سياسّي وجغرافّي حاّد، يلقي بظالله على مخاوف 2000نية في عام والثا

كّل فصيل من تطّلعات الفصيل اآلخر من االنتفاضة، مّما يجعلها تسير من دون خّطة ميدانّية أو 
 برنامج سياسّي متّفق عليه، مّما ال يمنح أحد فرصة توّقع كيف ستكون نتائج االنتفاضة.

 3/11/2015تور، الموني
 
  صدمة كيري في فلسطين .62

 د. محمد السعيد إدريس
وزير الخارجية األمريكي جون كيري تعلم الدرس جيدًا منذ فشل مبادرته الشهيرة لتفعيل حل الدولتين 

بنيامين نتنياهو في التمسك بسياسة التوسع االستيطاني  اإلسرائيليةأمام تشدد رئيس الحكومة 
دارته، يتجنبان ما ُيعرف، والتهويدي في القدس و  الضفة الغربية المحتلتين. فمنذ ذلك الحين، هو وا 

وكم كانت اإلدارة األمريكية سعيدة «. الفلسطيني -مستنقع الصراع اإلسرائيلي»وفقًا لمفرداتهم، ب
التي « الحرب اإلرهابية»وهي ترى إقليم الشرق األوسط آخذًا في االنحدار إلى مستنقع أعمق وهو 

عدوًا بدياًل إلسرائيل عند معظم الدول العربية، ومنافسًا حتى للعدو « اإلرهاب التكفيري» جعلت من
الذي يسعى نتنياهو إلى فرضه كعدو بديل منذ إطالق وزيرة الخارجية األمريكية السابقة « اإليراني

 في أوج الحرب اإلسرائيلية على لبنان صيف« الشرق األوسط الجديد»كوندوليزا رايس مصطلح 
2006. 

ظهور العداوات البديلة واألعداء الجدد أعفى كيري، كما أعفى اإلدارة األمريكية ورئيسها باراك أوباما، 
الفلسطيني الذي يسبب إرباكات لعالقات واشنطن مع  -من عبء التورط في الصراع اإلسرائيلي 

اللوبي اليهودي داخل الدول العربية، ويسبب توترات في عالقات اإلدارة األمريكية مع الكونغرس و 
الواليات المتحدة. فقد استنفد الملف النووي اإليراني قدرًا من الوقت كان يمكن أن يكون ضاغطًا على 

« داعش»اإلدارة األمريكية بسبب فشلها في تفعيل خيار حل الدولتين، كما استنزفت الحرب ضد 
لعام بعيدًا عن ضغوط السياسات واإلرهاب التكفيري الكثير من الجهود والموارد، وشغلت الرأي ا

اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة في فلسطين، وتصور كيري أن األعباء أخذت تتراجع في 
ظل تراجع أولوية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الدول العربية أمام الخطرين العاجلين اأَلولى 
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دارة أوباما، كل باالهتمام: خطر اإلرهاب والخطر اإليراني، لكن شباب ف لسطين أفسدوا على كيري وا 
 التوقعات ونجحوا في أن يعيدوا فرض أولوية القضية الفلسطينية على الجميع.

في توقعاته الخاطئة بأن الملف الفلسطيني قد دخل « صدمة كيري»بهذا المعنى نستطيع أن ندرك 
فقد اضطر كيري أمام إدراكه أمام المخاطر الجديدة التي تواجه دول المنطقة. « ثالجة التاريخ»

الجديد للمأزق اإلسرائيلي ألن يعود إلى المنطقة من أجل التهدئة، وبالتحديد من أجل إعادة إدخال 
 «.ثالجة التاريخ»القضية الفلسطينية مجددًا إلى 

فزيارته األخيرة األسبوع الفائت هي زيارة اضطرارية تمامًا وخارج كل حسابات أجندة األولويات 
 يكية، خاصة ما تواجهه من تعقيدات األزمة السورية.األمر 

واألردن ورام هللا كي ينزع فتيل اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة  اإلسرائيليجاء كيري ليزور الجانب 
تلوح مؤشراتها في أفق الصراع األساسي بالمنطقة، وحرص قبيل مجيئه على تأكيد وقوفه إلى جانب 

مسؤولية التصعيد األمني في األراضي المحتلة. فقد كشفت تصريحات إسرائيل محماًل الفلسطينيين 
( حقيقة التوجهات األمريكية الحتواء 2015-10-18كيري التي نقلتها القناة العاشرة اإلسرائيلية )

إن »االحتجاجات الفلسطينية عبر تحميل الفلسطينيين مسؤولية التصعيد، حيث خاطب نتنياهو بقوله 
في الدفاع عن أنفسهم ضد العنف في البلدة القديمة، وفي القدس وفي كل مكان، ل سرائيليين الحق 

ويجب على الفلسطينيين وقف التحريض، وعلى رئيس السلطة الفلسطينية )محمود عباس( إدانة 
 «.العنف بصوت عاٍل وواضح

« هاباإلر »هكذا، الفلسطينيون دائمًا متهمون، وهكذا إسرائيل دائمًا ضحية العنف إن لم يكن 
الفلسطيني، وأن إلسرائيل الحق في الدفاع عن النفس في كل مكان، أما أن يعترف ولو لمرة واحدة، 
بأن إسرائيل دولة احتالل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو أن يعترف بحق الشعب 
 الفلسطيني في تقرير مصيره والحصول على استقالله الوطني، وأنه في سبيل الحصول على حقوقه
المشروعة له أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل، وأن يخوض حرب تحرير مشروعة، فهذه كلها أمور 
خارج القاموس األمريكي، وخارج العقل األمريكي، بل والضمير األمريكي الذي لم ينشأ على احترام 

 حقوق الشعوب المحتلة ودعم حركات التحرر الوطنية.
هو والعاهل األردني ورئيس السلطة الفلسطينية، تركزت على لذلك فإن لقاءات كيري مع كل من نتنيا

مسألة واحدة محددة هي وضع آلية للتهدئة بخصوص المسجد األقصى، انطالقًا من إدراك خاطئ 
بأن االحتجاجات الفلسطينية الحالية هي احتجاجات على االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصى 

وط مشروع أوسلو وسالمه الكاذب عند جيل جديد من الشباب فقط، وليست لها عالقة البتة بسق
الفلسطيني بات واعيًا بأن كل حديث عن سالم مع الجانب االسرائيلي هو حديث كاذب، وأن ما 
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لم تستهدف أبدًا تحقيق سالم عادل للشعب الفلسطيني، بقدر ما استهدفت « عملية السالم»ُسميت ب
الفلسطيني وغرس االستسالم بدياًل عنهما، وتمكين الجانب  نزع روح الصمود والمقاومة عند الشعب

الذي يحقق كل متطلبات األمن اإلسرائيلي، وكل ما يحقق « سالم األمر الواقع»من فرض  اإلسرائيلي
وتمدده إلى خارج فلسطين في الجوار العربي، ليلتقي مع المشروع  اإلسرائيليالنصر للمشروع 

ضعاف الكيانات  األمريكي إلعادة ترسيم الخرائط السياسية، وا عادة تقسيم وتجزئة الدول العربية وا 
أن يسيطر ويتسّيد ويفرض نفسه كقوة إقليمية  اإلسرائيليوالقوى العربية الكبرى، كي يتسنى للجانب 

كبرى مهيمنة على نحو ما كان يأمل ديفيد بن غوريون الرئيس األسبق للحكومة اإلسرائيلية، الذي 
اء إسرائيل لن يتحقق بما تمتلكه من قنابل ذرية وما لديها من قدرات عسكرية سبق أن أكد أن بق

متفوقة فقط، ولكنه يتحقق باألساس بتفكيك وتقويض ثالث دول عربية هي بالتحديد: مصر والعراق 
 وسوريا.

لذلك كان منطقيًا أن تتوافق رؤية كيري مع سقف المطالب اإلسرائيلية المصرة على بسط السيطرة 
بعاد الفلسطينيين عنه، وعدم التطرق من قريب اإلس رائيلية الكاملة والوحيدة على المسجد األقصى وا 

أو من بعيد إلى مشروع حل الدولتين ووقف االستيطان اإلسرائيلي، فهو، أي كيري، يرى حسب 
توضيح التفاهمات حول »أن حل التهدئة الذي جاء من أجله يكمن في « هآرتس»تفسيرات لصحيفة 

، أي العودة «2014صى بين نتنياهو واألردن كما اتفق عليها الجانبان في تشرين الثاني من عام األق
، بشرط أن تتم ترقية التفاهمات اإلسرائيلية واألردنية تلك «اتفاق الوضع القائم»إلى ما بات ُيعرف ب

خالفية والشكاوى مع جهاز متفق عليه بين الجانبين يوكل إليه حل القضايا ال« تفاهمات مكتوبة»إلى 
والحؤول دون تطورها إلى تصعيد في األقصى. هذه التفاهمات يراها نتنياهو محكومة بموقف 

ليست هناك أي نية لدى الحكومة اإلسرائيلية لتغيير الوضع القائم في »إسرائيلي محدد يرى أنه 
ه من المقدسات تحمي المسجد األقصى وغير »التي « الجهة الوحيدة»بمعنى أن إسرائيل هي « القدس

 «.اإلسالمية وليس األردن
إذا أرادت األسرة الدولية حقًا وقف العنف وسفك الدماء، فإنني »ولمزيد من التوضيح قال نتنياهو أنه 
تحافظ على الوضع القائم في الحرم القدسي، وأن على األسرة »أؤمن بأن عليها أن تعلن أن إسرائيل 

كلماته »فاع عن النفس، وأن تحمل محمود عباس مسؤولية إسرائيل في الد« الدولية أن تدعم حق
 «.الخطرة

إذا أردنا أن يحل السالم، »وفي لقاء له مع المستشارة األلمانية إنجيال ميركل في برلين قال أيضًا 
والمعنى بالتحريض هنا هو «. علينا أن نوقف اإلرهاب، ولوقف اإلرهاب علينا أن نوقف التحريض

لذلك حرص كيري عقب لقائه مع الرئيس عباس على أن يردد اتهامات نتنياهو الرئيس الفلسطيني، و 
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ومنع وصول »للرئيس الفلسطيني حيث طالب كيري عباس بوقف ما أسماه "التحريض" بشكل فوري، 
 الشبان الفلسطينيين إلى نقاط التماس مع الجيش اإلسرائيلي.

م الشباب الفلسطيني لذلك هو حريص على كيري شاهد كغيره مشاهد لجنود االحتالل اإلسرائيلي أما
منع أي اقتراب بين الشباب وجنود االحتالل ألن النتيجة واضحة، وهي نتيجة دامغة تؤكد الواقع، 
كما هو وليس كما يريده األمريكيون واإلسرائيليون، واقع أن الشعب الفلسطيني هو صاحب األرض 

يطمسها بزيارته االضطرارية لفلسطين المحتلة،  وأنه يدافع عنها، وهي الحقيقة التي يريد كيري أن
 زيارة اإلنقاذ للسمعة اإلسرائيلية المتهاوية.

 4/11/2015، القدس، القدس
 
 أم جهاد؟ انتفاضة .63

 موشيه آرنس
انتشرت في شوارعنا وهي جزء من ظاهرة الجهاد  إرهابهل نحن أمام انتفاضة جديدة أم موجة 

يها إياه؟ قد ال يكون االسم مهما لكنه يشير إلى كيفية تفكيرنا العالمي؟ هل هو مهم االسم الذي نعط
 بجذور العنف الحالي، الذي من شأن فهمه أن يساعدنا على معالجته بنجاعة.

محللون كثيرون يزعمون أن العنف الحالي هو تعبير عن خيبة األمل النابعة من عدم التقدم في 
 والفلسطينيين. إسرائيلالمفاوضات بين 

ا التحليل فان الحديث يدور عن انتفاضة ثالثة من شأنها أن تنتشر وتتحول أكثر عنفا في وحسب هذ
ليه هذه التحليالت هو أن إلم يحدث أي تقدم في المفاوضات. االستنتاج الذي تصل  إذاالمستقبل 
ى وتعطي مؤشرا عل« أفقا سياسيا»يجب عليها أن تتخذ خطوات دراماتيكية تمنح الفلسطينيين  إسرائيل

استعدادها للتنازل، ويجب أن تشمل هذه الخطوات بالطبع وقف البناء في يهودا والسامرة والقدس 
عادة  «.الدولتين»االعتراف بحل  وا 

من المشكوك »الفيلسوف اليهودي الفرنسي المشهور برنار أنري ليفي يتبنى معتقدا مختلفا حيث كتب 
ومن «. التي تشبه أكثر الجهاد العالمي ماللألعكانت االنتفاضة هي المصطلح المناسب  إذافيه 

في  األبرارلقاها محمد صالح في مسجد أحظي بمشاهدة الفيلم القصير في اليو تيوب للخطبة التي 
في  إخواني»رفح ـ قد يتفق معه. حيث ظهر صالح وهو يلوح بالسكين أمام الميكروفون ويدعو 

ويقول «. ن أعدائكم، مزقوا جثثهم إلى قطعالضفة الغربية، إطعنوا، إغرسوا هذه السكين في بطو 
يمكن أن كثيرا من «. جئتم إلى هنا بمحض اختياركم من اجل أن ُتذبحوا في بالدنا»لليهود: 
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لم يشاهدوا هذه الخطبة، لكن ال شك أن الكثير من الفلسطينيين شاهدوها، وبعض من  اإلسرائيليين
 منها. إللهاماقام بطعن اليهود في الشوارع في القدس قد أخذوا 

في قطاع غزة ال يطمح إلى حل الدولتين، وواضح أن من أخذ منه أو من غيره  اإلمامواضح أن 
 أجراهاوخرج لطعن اليهود، لم يفعلوا ذلك بسبب خيبة األمل من المحادثات السياسية التي  اإللهام

ذجون كيري، ويبدو أن الوضع القائم في الحرم ال يقف على رأس أولوياتهم.  كذلك  األمركان  اوا 
هو فقط حلقة  األخيرة األسابيعفيمكن أن يكون ليفي على حق. ما شاهدناه في شوارع القدس في 

هي قطع  إلهامهالمتطرف الذي يستهدف العالم. ومصادر  اإلسالمي اإلرهابفي موجة  أخرى
يشتاقون لتلك  الرؤوس الذي يقوم به داعش في العراق وسوريا. الذين يلوحون بالسكاكين في الخليل

 اإلرهابيينحيث أن آباءهم قد نفذوا مجزرة بالسكاكين والبلطات ضد اليهود. هؤالء  1929في  األيام
 ال يمكن التصالح معهم. فهدفهم هو قتل الكفار من اليهود والمسيحيين.

ناك لن أن الوضع القائم في الحرم لم يتغير ال تعنيهم. ووضع الكاميرات ه إلثباتالجهود التي تُبذل 
يغير رأيهم. فهم يؤمنون أنه ليس فقط محظور على اليهود الصالة في الحرم بل محظور أن يكونوا 

 ـ وفي كل البالد. أيضاهناك 
، لكن ذلك األردنياستئناف المفاوضات مع محمود عباس قد ُيفرح كيري ويخفف الضغط عن الملك 

ليات القتل متشابه في كل العالم. عمل لن يرضي من يلوحون بالسكاكين في الشوارع. الرد على عم
 متفوقة في هذين المجالين. إسرائيلشرطي ناجع ويقظة من الجمهور. ولحسن حظنا 

 3/11/2015هآرتس 
 4/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 الفزع ال يقل خطرًا عن الطعن .64

 نيتع بار
ذا، "إرهابيةالتي أكون فيها شاهدة على عملية " األولىلم تكن هذه المرة   أكونما كان ينبغي أن  وا 

. كان بوسعي أن اشعر بان شيئا ما ليس على ما األخيرةواقعية فهذه على ما يبدو لن تكون المرة 
قلني، قرب شارع روتشيلد في ريشون لتسيون. فقد اندفع الناس من أيرام عندما مر الباص، الذي 

من شخص  إالصرخات ال تنطلق الشوارع المجاورة نحو شارع هرتسل، وعندها بدأت الصرخات. 
منفذ العملية فلم أره. فقد كان  أمامن حنجرة جريح.  إالهي صرخات ال تخرج  أويخاف على حياته 

 في الطرف البعيد من الشارع، قرب باص آخر.
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السكان بانه رأى الطاعن حين كان ينزل  أحدساحة الحدث. وروى  إلىنزلت من الباص وسارعت 
الساحة واسمح  ألخلي، واضطررت إفادةعطاء الشرطة الرجل إل أخذتن. من الباص وفي يده سكي

الباص، ومن النافذة رأيت كيف تخلي الشرطة  إلىعملهم. عدت  بإنهاءللشرطة ونجمة داود الحمراء 
 القبض عليه فيه. ألقي"المخرب" من المكان الذي 

ن امرأة في مقدمة المركبة، واصلنا رحلتنا المتوترة. قرب تحويلة السبعة سمعت صرخات "مخرب" م
وبعده مسافر آخر. هروب فزع يبدأ عندما يصرخ المسافرون "عملية" ويندفعون  –وعندها فر رجل 

الساحة، ووراءهم شرطة  إلىنحو الطريق. وفي غضون ثوان قليلة وصل بعض الرجال المسلحين 
ينيا، من سكان نابلس، الشرطة شابا فلسط أفراد أوقفعلى دراجات نارية. وكان التشوش مطلقا. 

سارع إلى إخراج تصريحه. مسافرة فرت معه من الباص سارعت لحمايته. "هو لم يفعل شيئا، 
 ساعدني على الهروب"، قالت للشرطة. فأطلق سراحه.

االشتباه الفوري  أثاريهوديا، من سكان بيت دغان،  إسرائيليالشدة المفارقة، كان هذا بالذات مواطنا 
يفتح له الباب. "اقترب  أنجل هو أول من هرب من الباص وطلب من السائق للشرطة. كان الر 

جانبي في الباص.  إلىشرطي مني مع سالح ممشوق"، روى لي الحقا، بعد أن هدأ وجلس عائدا 
 يهودي وأال يطلق النار علي". إني"صرخت عليه 

ام من الباص. "الن امرأة ما فراره هو الذي بدأ الفرار الع أن"لماذا هربت؟" سألته، فقد كان واضحا 
تعرف انه كان  أنت. لم اعرف من قصدت فهربت على الفور". "أفزعتنيبدأت تصرخ "مخرب". فقد 

تقتل، صحيح؟" سألته فابتسم. "بالتأكيد"، قال، "كاد يطلق النار عليه، وكل شيء بسبب  أنيمكنك 
 امرأة واحدة بدأت تصرخ".

يجدا حتفهما في الحدث. يتبين انه في الواقع المجنون  أنشخصان بريئان كان يمكنهما ببساطة 
 ".اإلرهابالذي نعيشه فيه، يمكن للفزع أن يكون خطرا بقدر ال يقل عن "

 "معاريف"
 4/11/2015األيام، رام هللا، 
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