
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 االستراتيجيةيدلين: ال ينبغي االستهانة بإنجازات حماس 
 حول العالقة مع االحتالل: ال يمكن استمرار األوضاع كما هي "السياسية"التنفيذية" تعتمد قرارات "
صابة جنديين إسرائيليين با  شمال الخليل على مدخل بلدة حلحول عملية دهسستشهاد فلسطيني وا 

 االستخبارات اإلسرائيلية: موجة العنف بدأت تهدأ ولكن انفجارها مجددًا مسألة وقت وخالل شهور
 ألمني والجم اإلرهابمعاريف: أبو مازن حامي التنسيق ا

مشعل يدعو الستراتيجية وطنية ميدانية 
بين الفعل والمزاوجة  الستمرار االنتفاضة
 الميداني والسياسي

 
 4... ص 

 

 
 

 3743 5/11/2015الخميس 



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3743 العدد:        5/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

  السلطة:
 6 2000 سنةفي األقصى إلى ما كان عليه قبل  "الوضع القائم": يجب إعادة عباس  2.
 7 معاريف: أبو مازن حامي التنسيق األمني والجم اإلرهاب  3.
 8 لى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةيصادق ع عباس  4.
 8 حول العالقة مع االحتالل: ال يمكن استمرار األوضاع كما هي "السياسية"التنفيذية" تعتمد قرارات "  5.
 9 قائم "إسرائيلـ"احتمال سحب االعتراف ب: عريقات  6.
 9 مخالفة للقانون الدولي "إسرائيل": ممارسات "الخارجية"  7.
 10 للعدوان اإلسرائيلي رسائل فلسطينية لألمم المتحدة تطالب بوضع حد    8.
 11 بسبب االحتاللنخفضت الناتج المحلي ا "الزراعة" في: مساهمة لدى األمم المتحدة بعثة فلسطين  9.
 12 االستخبارات اإلسرائيلية: الوضع الداخلي للسلطة لن يسمح بالحفاظ على الهدوء لفترة طويلة  10.
 12 مكتب صحيفة "العربي الجديد" بالضفة السلطة الفلسطينية تغلق  11.

 
  المقاومة:

سالمية لدعم االنتفاضة "الشعبية"حماس و  12.  13 تدعوان لشبكة أمان عربية وا 

صابة جنديين إسرائيليين ب  13.  14 شمال الخليل على مدخل بلدة حلحول عملية دهساستشهاد فلسطيني وا 

 14 قاومة المحتلفي م طويالً  حماس: شعبنا يمتلك نفساً   14.

 15 الزهار: انتفاضة القدس ضربت مشروع المفاوضات  15.

 15 : انتفاضة القدس بارقة أمل على طريق التحريرنممثل حماس في لبنا  16.

 16 أبو عمار بمكان مفتوح أبو شهال: حماس تمنع تنظيم مهرجان تأبيني للشهيد  17.

 16 النتفاضة القدس 34نقطة مواجهة في اليوم الـ  25عمليتان وتقرير:   18.

 17 حماس تدعو لجمعة مواجهات غاضبة بالضفة  19.
 

  الكيان اإلسرائيلي:
 18 : العمليات الفلسطينية فاجأتنا"الخليل"لمنطقة  رائيليسالعسكري اإلقائد ال  20.
 18 بشرية أعضاءتنتقد الفلسطينيين بعد اتهامات بسرقة  "إسرائيل"  21.
 19 : إبعاد الطيبي عن إدارة جلسات الكنيست انتقام سياسي"القائمة المشتركة"  22.
 20 االستخبارات اإلسرائيلية: موجة العنف بدأت تهدأ ولكن انفجارها مجددًا مسألة وقت وخالل شهور  23.
 21 االستراتيجيةيدلين: ال ينبغي االستهانة بإنجازات حماس   24.
 21 غزة الل العدوان علىخ ينتقد تذمر المجتمع اإلسرائيلي زغانت  25.
 22 من المستوطنين ترجئ هدم الكنيس بمستوطنة "غفعات زئيف" خوفاً  اإلسرائيلية"العليا"   26.
 22 فلسطينيًا منذ بداية االنتفاضة 1,553اعتقال : يةسرائيلاإل الشرطة  27.
 23 كاديمية إسرائيلية: حماس نجحت بإدامة أنشطتهاأ  28.
 23 فوراً  دخول األلواح الخشبية إلى قطاع غزةمنظمة "مسلك": يجب إلغاء المنع المفروض على    29.
 24 مشروط بتقدم العملية السلمية في العالم "إسرائيل"تحسين مكانة : المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية  30.



 
 
 
 

 

 3 ص                                              3743 العدد:        5/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

 24 بالموافقة على شروط حماس القيادة اإلسرائيليةوالد شاؤول آرون يطالب معاريف:   31.

 24 اتهام نائب المفتش السابق للشرطة اإلسرائيلية بالتحرش"معاريف":   32.

 25 من عناصر حرس الحدود كدفعة أولى 300: تسريح "إسرائيل"  33.

 25 تجبر العمال العرب على وضع شارات تميزهمفي القدس الجامعة العبرية   34.

 26 جندي إسرائيلي يجرح نفسه الختالق رواية تعرضه لطعن"معاريف":   35.

 26 من حجوزات الموسم السياحي الشتوي في "إسرائيل" %25لغاء إ :اتحاد وكالء السياحة اإلسرائيلي  36.
 

  :األرض، الشعب
 27  إصابة منذ بداية األحداث 2,372و شهيداً  75وزارة الصحة:   37.
 27  ذائية واقتصادية بغزةتقرير يحذر من "كارثة" غ  38.
 28  من ُقصَرة جنوب نابلس خالل تصديهم للجيش والمستوطنين مواطناً  16 إصابة  39.
 29  مواجهات مع االحتالل في العيسويةمنطقة عسكرية و  في حي جبل المكبراالحتالل يعلن "رأس الجبل"   40.
 29 ومكانتهم في المشروع الوطني" 48مؤتمر في بيرزيت والناصرة حول "دور فلسطينيي   41.
 30 سير محمد عالنطلق سراح األت "إسرائيل"  42.
 30 ألراضي المحتلةالصحفيين في ا إسرائيليًا ضد   انتهاكاً  92أكثر من  :التجمع اإلعالمي الفلسطيني  43.
 30 وبرد الشتاء يتهدد األسرى مع تصاعد أعدادهم ..مواطنًا من الضفة والقدس 33اعتقال   44.
 31 علماء والدعاة: نتنياهو يكذب حين يد عي الحفاظ على الوضع القائم في األقصىلهيئة ا  45.
 32 بتر ساق أسير من الخليل بسبب إهمال االحتالل عالجه  46.

 
  : صحة

 32 غزَّة: نقص أطباء التخدير يؤخر العمليات الجراحية  47.
 

  : مصر
 33 السيسي: فتح معبر رفح مرتبط باالستقرار واالتصاالت مع حماس أمنية  48.
 33 "إسرائيل"" يندد بتصويت نظام السيسي لصالح ر"النو : حزب مصر  49.

 
  األردن: 

 34 الثاني يؤكد وقوف األردن إلى جانب المقدسيين بوجه االنتهاكات اإلسرائيلية عبد هللا  50.

 35 رة مع السلطة الفلسطينيةاألردن يوافق على إنشاء منطقة ح  51.

 35 تنوي لقاء قادة حماس" القيادة غير المرخصة لإلخوان" ":الرأي"  52.

 36 القدس واالنتفاضة تضيئان مهرجان الشعر باألردن  53.
 

  دولي:
 37 لوضع "المنشأ" على بضائع المستوطناتتوجه أوروبي  :صحيفة ألمانية  54.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3743 العدد:        5/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

 37 مليارات دوالر لخمسةتصل  من الواليات المتحدة تريد مساعدات عسكرية سنوية "إسرائيل" :"رويترز"  55.

 38 مالدينوف من الخليل: ال حل إال حل  الدولتين  56.

 38 : على العالم أن ال ينسى ِمْحنة الجئي فلسطين في خضم االضطراب اإلقليمي"ألونروا"ا  57.

 39 االتحاد الدولي لكرة القدم ينقل مباراتي المنتخب الفلسطيني مع السعودية وماليزيا إلى ملعب محايد  58.
 

  : مختارات
 39 صوصي ة في خطرالخ  59.
 40 ارتكبها الطيران الروسي الشهر الماضي 10مجزرة بينها  40جمعية حقوقية:   60.

 
  حوارات ومقاالت:

 41 شيماء الحديدي... السلطة الفلسطينية.. الضحية جالداً   61.

 44 حلمي األسمر... من االنتفاضة؟ أين حركة فتح  62.

 45 ساري عرابي... في الموقف الصحيح من المواجهة الراهنة  63.

 48 حلمي موسى"... فتح"هب ة فلسطين.. إسرائيل تخشى انضمام   64.

 51 نداف هعتسني... أوسلو ال يزال هنا  65.
 

 53 :ةر صو 
*** 

 
 بين الفعل الميداني والسياسيوالمزاوجة  مشعل يدعو الستراتيجية وطنية ميدانية الستمرار االنتفاضة .1

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، خالد مشعل، إلى وضع استراتيجية 
 القدس. وطنية فاعلة الستمرار انتفاضة

وقال مشعل في لقاء عبر تقنية "سكايب" مع عدد من الصحفيين في مدينة غزة، يوم األربعاء، إنه 
البد من استراتيجية وطنية حقيقية قادرة وفاعلة ميدانيًا، وال بد من المزاوجة بين الفعل الميداني 

 المقاوم وبين الجهود السياسية والتحرك اإلقليمي والدولي.
ى القيادات السياسية مسؤولية رسم رؤية مشتركة وأهداف سياسية ووطنية محددة وأضاف: تقع عل

لالنتفاضة، وأرى أنها تشمل إحباط مخطط االحتالل في تقسيم األقصى ودفعه إلى التراجع وتخليه 
 عن مشاريعه اإلجرامية وتمتد بعد ذلك إلى التخلص من االحتالل واالستيطان.

لوطنية، وضرورة تالشي أي سلوك على األرض يضعف االنتفاضة وشدد مشعل على أهمية الوحدة ا
 ويجهضها أو يضع عوائق أمام استمرارها، مردفًا: آن األوان للتنسيق األمني أن يتوقف.
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وأوضح أن االنتفاضة وجهت رسالة إلى االحتالل اإلسرائيلي بأن حساباته كانت خاطئة والشعب 
ان، يصنع الثورة من ال شيء ويفجر االنتفاضة من الفلسطيني وجه رسالة بأنه حاضر في الميد

 العدم، آماًل أن تحقق أجواء االنتفاضة ما فشلت في تحقيقه المصالحة.
كما لفت إلى أن االنتفاضة وجهت رسالة إلى اإلدارة األمريكية والقوى الدولية أن تركهم للمنطقة 

ة خاطئة، وال بد من حل حقيقي دونما حل، والهرع للقاءات هدفها االحتواء والتسكين هي سياس
 لجذور الصراع، وليس تقديم المسكنات.

ونبه رئيس المكتب السياسي إلى أن االنتفاضة أنتجت تحركًا جيدًا على الساحة الدولية، إال أنه ال 
يكفي في مواجهة سياسات االستيطان وجرائم المستوطنين، الفتًا إلى أن التحرك الدولي ال يمأل الفراغ 

 عن جمود المسار التفاوضي الفاشل منذ بدايته.الناجم 
ونوه إلى أن البعض لديه قلق من االنتفاضة، مبينًا أنها ضد المحتل، وليست لصالح طرف بل هي 

 مصلحة وضرورة للجميع، وعلينا جميعا أن نعمل على إنجاحها.
 

 بهدف التحرير
اضة الحالية لتحرير القدس وتابع مشعل: انتفاضة األقصى حررت غزة، وعلينا أن نوجه االنتف

 والضفة الغربية بشكل كامل، وهناك مسؤولية وطنية مشتركة، وهناك شراكة في المسؤولية والهم.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها هي التي تعظم نتائج الفعل والتضحيات؛ وعلى الكل 

 أن يجمع على التخلص من االحتالل وتحرير األرض والمقدسات.
وأضاف مشعل: أدعو إخواني في السلطة وفتح إعادة حساباتهم لنصل إلى رؤية واحدة واستراتيجية 
نضالية واحدة وال بد من تحقيق ذلك بالحوار، ولن يتحقق لنا ما نريد إال بالحوار وتشكيل قيادة وطنية 

 واحدة.
مع الكل الفلسطيني، وفي شأن آخر، لفت مشعل إلى أن اإلطار القيادي المؤقت هو الوحيد الذي يج

متسائاًل: ما قيمة اجتماع تعقده فتح وعدد من التنظيمات األخرى، بدون مشاركة حماس والجهاد 
 اإلسالمي؟!

 
 مشاكل غزة

وفي إطار معاناة قطاع غزة، قال إن مشاكل غزة يجب أن تحل، وأخبرنا جميع األطراف التي 
وفتح المعبر، ورواتب الموظفين الميناء  تتحدث معنا أن مشاكل غزة خمس هي والحصار، واإلعمار

 والمطار، والبنى التحتية.
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وأشار إلى عرض توني بلير ومالدينوف بزيارة الحركة إلى لندن وجنيف، حيث كان الرد بأن تحل 
 مشاكل غزة في البداية، مضيفًا: ال نبحث عن دور، لكننا نبحث عن حل مشاكل شعبنا.

اس لم ترفض تسليم معبر رفح، بل أخبرت رئيس السلطة وفي شأن المعابر، أوضح مشعل أن حم
 محمود عباس أنها تريد مصالحة على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة اإلحالل واإلبدال.

وأبدى ترحيبه بإشراف الحرس الرئاسي على المعابر، دون إقصاء الموظفين العاملين في المعبر 
حالل موظفين آخرين، مشيرًا إلى دعوة الحركة  لزياد أبو عمرو بتشكيل لجنة تحدد طاقم عمل وا 

 المعبر على قاعدة الشراكة.
 

 صفقة التبادل
وفيما يتعلق بصفقة تبادل األسرى، أكد مشعل عدم وجود أي جديد في ملف الجنود األسرى، وأن 
سياسة الحركة واضحة، أواًل: ال معلومات لالحتالل، ثم ال بدء في التفاوض قبل اإلفراج عن كل 

وفاء األحرار المعاد اعتقالهم، كما أن الحركة معنية باإلفراج عن قيادات وطنية كمروان  أسرى
 البرغوثي وأحمد سعدات.

وأضاف: نحن جعلنا الكرة في ملعب اآلخرين وقلنا لهم نريد أفعااًل ال أقوااًل، وخطوات عملية 
من رؤيتنا ولن نتعامل مع ومشاريع جديدة لحل كافة مشاكل غزة، ونحن نتحرك إقليميًا ودوليًا وض

 شروط الرباعية.
 4/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 
 2000 سنةفي األقصى إلى ما كان عليه قبل  "الوضع القائم" إعادة: يجب عباس .2

: قال الرئيس محمود عباس، إنه "يجب على إسرائيل تطبيق نظام االستاتسكو وكاالت-رام هللا 
، 2000بسلطة األوقاف اإلسالمية(، الذي كان مطبقا قبل العام )المتعلق بمكانة المسجد األقصى و 

 وليس الذي تحاول فرضه حاليا".
، بمقر الرئاسة في أمسوأضاف في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ظهر 

حاليا في المسجد من مرة للجهات المعنية، بأن ما تحاول إسرائيل تطبيقه  أكثر أكدنامدينة رام هللا، "
 األقصى المبارك، هو غير دقيق وغير صحيح، وتحريف للحقائق".

ما كانت عليه تماما قبل  إلىوتابع: نحن نعمل حاليا مع اإلخوة في األردن من اجل إعادة األمور 
 ، حتى نحمي المقدسات من االعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين.2000العام 
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سرائيلية ال تزال مستمرة على أبناء شعبنا، خاصة في المسجد األقصى وقال، إن "االعتداءات اإل
يبتعد المستوطنون عن أماكن  أناعتداءات المستوطنين، لذلك نؤكد ضرورة  إلىالمبارك، باإلضافة 

 تواجد أبناء شعبنا في قراهم ومدنهم وحقولهم وغيرها".
شعب الفلسطيني، قائال، "نحن مصممون على وجدد الرئيس، مطالبته بتوفير الحماية الدولية ألبناء ال

المطالبة بالحماية الدولية، واألمين العام لألمم المتحدة درس هذا الملف، وقدم مذكرة تفصيلية حول 
 األمثلة التاريخية التي مرت بشأن ما يطلق عليه مصطلح )الحماية التاريخية(".

الدولية، وقدمنا لها ملفات حول االعتداءات  هولندا، والتقينا مع المحكمة الجنائية إلىوقال: ذهبنا 
اإلسرائيلية، بما فيها اإلعدامات الميدانية، ألنها خطيرة جدا وتخالف القانون الدولي، باإلضافة إلى 

وأضاف الرئيس، "التقيت مع النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، الطالعها  االعتداءات السابقة.
 ستمرون في متابعة هذه القضية".على هذه االعتداءات، ونحن م

  5/11/2015األيام، رام هللا، 
 

 معاريف: أبو مازن حامي التنسيق األمني والجم اإلرهاب .3
قالت صحيفة معاريف، األربعاء، إن موقف الجيش اإلسرائيلي من دور رئيس السلطة محمود عباس 

لفلسطيني وحافظا للتنسيق األمني لإلرهاب ا عد الجماً في مواجهة اإلرهاب لم يتغير، إذ إن الرجل ي  
 وعدم المساس به، ولكن ليس لدى المؤسسة األمنية نية االنجرار إلى حوار سياسي.

وأشارت "معاريف" إلى أن أحد أسباب تقويم الوضع الذي عرض على القيادة السياسية بإسرائيل من 
عمل في ذروة قوته ضد  قبل رئيس شعبة االستخبارات اللواء هيرتسي هليفي، كان حقيقة أن عباس

اإلرهاب في فترة حملة "الجرف الصامد". وبحسب مصادر في جهاز األمن فإن عباس يمنع اإلرهاب 
وأشارت الصحيفة إلى أن موقف جهاز األمن  وكذا أمر بعدم المس بالتنسيق األمني مع إسرائيل.

 س.اإلسرائيلي من عباس يتوقف على أنه ال يحرض وال يشجع اإلرهاب بل العك
وبحسب "معاريف"، فقد قال مصدر كبير في الجيش اإلسرائيلي: "إن أبا مازن يعيش بين الواقع على 
األرض وبين كونه رئيس السلطة الذي هدفه األساس هو البقاء السياسي. ولهذا فيجب التمييز بين 

ا مازن وأجهزته وأكدت الصحيفة أن األمن اإلسرائيلي يعد أب أقواله للعالم وبين أعماله على األرض".
لإلرهاب، ويرون أنه أبدى شجاعة في كل ما يتعلق بإحباط اإلرهاب ضد إسرائيل،  عامال الجماً 

كاألمر الذي أصدره إلجراء اعتقاالت في يوم العملية في دوما، واألمر بتصوير أعمال اإلخالل من 
 أجل تنفيذ االعتقاالت والردع.

 5/11/2015، "21موقع "عربي 
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 لى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةيصادق ع عباس .4
 صادق رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.: رام هللا

وقال مستشار الرئيس القانوني حسن العوري، إن القانون ينظم إنتاج واستيراد بعض المواد المخدرة 
 كل واضح وصارم.الالزمة لألغراض الطبية والعلمية بش

وأضاف أن القانون الجديد ينص على إنشاء إدارة خاصة لمكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات 
 حد عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة. إلىالصارمة على المنتجين والتجار والمروجين لهذه اآلفة، تصل 

ري في هذا الظرف أهمية مصادقة الرئيس على هذا القانون المتطور والعص إلىوأشار العوري 
 السياسي الذي يستهدف فيه شبابنا بآفة المخدرات.

 4/11/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حول العالقة مع االحتالل: ال يمكن استمرار األوضاع كما هي "السياسية""التنفيذية" تعتمد قرارات  .5
مس، برئاسة أالتحرير الفلسطينية، في اجتماع لها،  "وفا": اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة -رام هللا 

الرئيس محمود عباس، توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العالقات األمنية والسياسية 
واالقتصادية مع سلطة االحتالل اإلسرائيلي، التي أكدت عدم إمكانية استمرار األوضاع على ما هي 

 عليه.
ت االحتالل من استمرار االقتحامات االستفزازية للمسجد األقصى وحذرت اللجنة التنفيذية، سلطا

وباحات الحرم القدسي الشريف، وأكدت أن "استمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة وبلدية 
، 2000االحتالل، التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي الشريف قبل العام 

 ة الفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد األقصى دون تمييز".وضرورة السماح لكاف
دونما، باعتباره المكان  144ودعت اللجنة "إلى احترام قدسية المكان بمساحته الكاملة القائمة على 

المقدس للمسلمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي ال يقبل بأي شكل من األشكال 
 عة التقسيم أو التقاسم الزماني أو المكاني".وتحت أي ذري

ونددت اللجنة بسياسة اإلعدامات الميدانية للفلسطينيين في المدينة المقدسة وبممارسات قوات وشرطة 
االحتالل من هدم لبيوت المقدسيين وسطو لصوصي على ممتلكاتهم واستباحة أحيائهم والتضييق 

ل تلك األحياء إلى "غيتوهات" وأحياء محاصرة بالكتل على حياة وحرية الحركة للمواطنين، وتحوي
 والمكعبات اإلسمنتية.
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ودعت برلمانات العالم الحر والبرلمانات الديمقراطية إلى إدانة التشريعات التي يسنها الكنيست 
اإلسرائيلي، التي تستهدف استباحة الدم الفلسطيني واستهداف األطفال الفلسطيني بالعقوبات القاسية 

 تقاالت الجماعية.واالع
  5/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 قائم "إسرائيلـ"احتمال سحب االعتراف ب: عريقات .6

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ"القدس : علي الصالح -لندن 
فاق اوسلو العربي" إن احتمال سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل الذي سبق توقيع ات

، أصبح قائما وذلك لعدم التزام الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بأي من االتفاقات 1993لعام 
والتفاهمات التي وقعت معها. ودعا إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني إلقرار البرنامج السياسي 

 الجديد للمنظمة.
ليه اللجنة التنفيذية إالذي توصلت  يأتي تصريح عريقات لـ "القدس العربي" في معرض شرحه للقرار

لمنظمة التحرير في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام هللا أمس، الذي 
ينص على تحديد العالقة مع إسرائيل أمنيا واقتصاديا. ويفترض أن يطبق هذا القرار في نهاية تشرين 

ريها الرئيس محمود عباس مع بعض الزعماء العربية الثاني/ نوفمبر الحالي بعد المشاورات التي سيج
 ودول صديقة، حسب ما قاله عريقات.

مفسرا مصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على القرار وتداعياته إسرائيليا إن طبق فعال، مثل 
فالضفة أعيد … إعادة اجتياح الضفة الغربية، أوضح عريقات هازئا "كل اللي خايفين منه حاصل

حتاللها وأعيد إنشاء اإلدارات المدنية التي ألغيت مع قيام السلطة وألغيت أيضا كل االتفاقات ا
والتفاهمات"، لذلك يضيف عريقات "بعد تدمير السلطة وعملية السالم وفرص حل الدولتين فإن القرار 

ي خطاب يعني أن الوضع الراهن غير مقبول فلسطينيا ولن نلتزم بما ال يلتزمون به، كما جاء ف
 الرئيس أبو مازن في الجمعية العامة لألمم المتحدة".

  5/11/2015القدس العربي، لندن، 

 

 مخالفة للقانون الدولي "إسرائيل": ممارسات "الخارجية" .7
أدانت وزارة الخارجية، إمعان الحكومة اإلسرائيلية في خرقها للقانون الدولي، والقانون  :وفا –رام هللا 

ومواصلتها تصعيد عدوانها الشرس ضد شعبنا، وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته. الدولي اإلنساني، 
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم األربعاء، أن االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية للقانون الدولي، 
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واالعتداءات المتكررة على أبناء شعبنا هي سياسة رسمية للحكومة اإلسرائيلية تمارسها أجهزة وأذرع 
وقوات االحتالل بطريقة ممنهجة وشاملة، ويتم تنفيذ هذه السياسة من خالل تعليمات وتشريعات يقوم 
طالق  بها المستوى الرسمي في إسرائيل، وتجسد ميدانيا وبشكل يومي بواسطة اإلعدامات الميدانية، وا 

على األرض  الرصاص الحي على أبناء شعبنا العزل، األطفال والنساء والشباب والمسنين، وتركهم
 ينزفون حتى الموت.

وأشارت إلى ما تتعرض له مدينة القدس من عقوبات جماعية، وسحب للهويات، وفرض للضرائب 
بعادهم بالقوة عن منازلهم، وعدم السماح لهم  والغرامات الباهظة على المقدسيين، ومحاولة تهجيرهم وا 

قديمة في القدس، والتضييق على التجار ببناء منازل ألبنائهم وعائالتهم، وا غالق مداخل البلدة ال
وا غالق محالتهم التجارية، وتقطيع أوصال األحياء الفلسطينية في القدس وفصلها عن بعضها 
البعض، واالقتحامات اليومية للمسجد األقصى المبارك، وتصعيد اإلجراءات االحتاللية بحقه، سواء 

ني عليه ريثما يستطيع االحتالل فرض تقسيمه عبر إغالق بواباته والتحكم بها، وفرض التقسيم الزما
بعاد المرابطين والمرابطات والحراس عنه، ومنع المسلمين من الصالة فيه وحرمان أبناء  مكانيا، وا 
شعبنا من الوصول إليه، ومنع عمليات ترميمه بالقوة، في وقت تسمح به الحكومة اإلسرائيلية لليهود 

 ل يومي.المتطرفين باقتحامه والصالة فيه بشك
وقالت الوزارة إن هذه السياسة بجميع تفاصيلها وأشكالها مخالفة تماما للقانون الدولي، والقانون الدولي 
اإلنساني، وتعني تخلي إسرائيل، بصفتها القوة القائمة باالحتالل في فلسطين، عن جميع التزاماتها 

 الدولي: ماذا أنتم فاعلون؟.التي يفرضها عليها القانون الدولي، ومن حقنا أن نسأل المجتمع 

 4/11/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 للعدوان اإلسرائيلي رسائل فلسطينية لألمم المتحدة تطالب بوضع حد   .8
طالب المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي مجددًا : )قنا(

ئيل" للقوة المفرطة والعشوائية ضد الشعب الفلسطيني، ومواجهة هذا بإدانة ورفض استخدام "إسرا
 الوضع المتأزم دون تأخير.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس 
الدولي إلى  األمن الدولي )المملكة المتحدة( ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، نبه فيها المجتمع

 الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة.
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ودعا المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة، مجلس األمن بأن ينهض بواجباته وفقًا للميثاق، 
والعمل على توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون 

 ن الدولي لحقوق اإلنسان، ووضع حد للعدوان والجرائم "اإلسرائيلية".اإلنساني الدولي والقانو 
وأكد أن الوضع الخطير في فلسطين ناجم عن العدوان "اإلسرائيلي" المستمر ضد الشعب الفلسطيني، 
واستمرار الكيان في سياساتها غير القانونية التي تتخذها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل 

ض واالستفزاز من قبل المسؤولين في الحكومة "اإلسرائيلية" والمستوطنين باألماكن وأعمال التحري
 المقدسة وفي جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، مع اإلفالت التام من العقاب.

  5/11/2015الخليج، الشارقة، 
 

 حتاللبسبب االالناتج المحلي انخفضت  "الزراعة" في: مساهمة لدى األمم المتحدة بعثة فلسطين .9
المتحدة والمعنية بالمسائل االقتصادية  لألممعقدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة : القدس

، وقد اعتادت 26الغذائي" وذلك تحت البند  واألمنوالمالية اجتماعا عاما لمناقشة "التنمية الزراعية 
كل سنتين ليتم  اجل التنمية" تقديم مشروع قرار بعنوان "تسخير التكنولوجيا الزراعية من إسرائيل

 المتحدة. األمماعتماده من قبل 
في نيويورك،  المتحدةشاويش، المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى األمم  أبوعبدهللا 

مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي  أن إلىالمجتمعين منوها  أمامالقى كلمة 
في الوقت  %6ما ال يتجاوز  إلى اإلسرائيليقبل االحتالل  %40من حوالي  انخفضت اإلجمالي

 مع الفقرات المقدمة منها في مشروع القرار. األرضعلى  إسرائيلالحاضر، ومقارنا ممارسات 
 إلىشاويش استعرض الفقرة الثالثة من مشروع القرار والتي تدعو "لتشجيع الجهود الدولية الرامية  أبو

 األمموحسب تقرير لجنة  إسرائيل أن إلى" مشيرا اإلنتاجيةلبلدان النامية من اجل تعزيز تعزيز قدرة ا
 وأجبرتهمسكنهم  أماكنالف بدوي من آقد قامت بطرد سبعة  األخير واالجتماعيةالمتحدة االقتصادية 
هدم ال ألوامرتنفيذها  إلى باإلضافةتجمع سكني لهم في المنطقة المصنفة "ج"  46على الرحيل من 

التقرير انه ومنذ  إلىووقف العمل واالستيالء على المباني والتي تخص هؤالء البدو مؤكدا وباالستناد 
من أراضي الضفة الغربية لصالح  %20قامت إسرائيل بمصادرة  2013بداية االحتالل حتى العام 

 المستوطنات.
 3/11/2015، وكالة معًا اإلخبارية
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 سمح بالحفاظ على الهدوء لفترة طويلة يلن ضع الداخلي للسلطة الو  :االستخبارات اإلسرائيلية .11
قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إن أجهزة : وديع عواودة -الناصرة 

االستخبارات اإلسرائيلية الحظت في األسابيع األخيرة انخفاضا ملموسا في موجة "اإلرهاب" 
لطعن الطويلة، ال تنجح حتى اآلن، بجرف الجمهور الواسع الفلسطيني، التي ورغم تسلسل عمليات ا

 –االستخبارات المختلفة على أن الوضع الداخلي في السلطة  أجهزةفي الضفة الغربية. وتتفق 
لن  –ضعف الرئيس محمود عباس والصراع على وراثته والشعور بعدم الجدوى من القتال السياسي 

طويلة في الضفة، حتى لو هدأ العنف لفترة ما. وفي الجهاز  تسمح بالحفاظ على الهدوء النسبي لفترة
ينسبون هدوء العمليات في القدس الشرقية إلى الدمج بين تخفيض التوتر في الحرم القدسي  األمني

األردنية، وتأثير الخطوات القاسية التي اتخذتها الشرطة في األحياء  –بعد التفاهمات اإلسرائيلية 
 الفلسطينية.
ما االتفاق القديم، منظومة التفاهمات التي سادت خالل العقد األخير بين السلطة بقيادة ويتابع "أ

سرائيل، التي سمحت بوضع أمني مستقر نسبيا، فقد تآكلت ومن المشكوك فيه انه يمكن  عباس وا 
 ترميمه".

الذي يلي ويرى المحلل اإلسرائيلي أن الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية يستعد منذ اآلن لليوم 
انتهاء سلطة عباس، وبما يتفق مع ذلك تتقلص رغبة المسؤولين الكبار في السلطة بالحفاظ على 

 مستوى تنسيق أمني مرتفع مع إسرائيل. 
وحسب تقديرات االستخبارات، فإن قيادة حماس في قطاع غزة تواصل التحفظ من فتح جبهة جديدة 

ن الحين واآلخر، بخروج مسيرات عنيفة باتجاه السياج أمام إسرائيل في القطاع، وتكتفي بالسماح، بي
 69قتيال إسرائيليا و 11) الحدودي. حتى اآلن، ورغم استمرار األحداث وعدد الخسائر الكبير

 أجهزة االستخبارات ال تعتبر هذه األحداث انتفاضة. أنإال  فلسطينيا(
  5/11/2015القدس العربي، لندن، 

 

 ب صحيفة "العربي الجديد" بالضفةمكت تغلق الفلسطينيةالسلطة  .11
قالت مراسلة الجزيرة نت في الضفة الغربية ميرفت صادق إن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت 

 إغالق مكتب صحيفة العربي الجديد في مدينة رام هللا بالضفة الغربية بشكل كامل ونهائي.
تسلمت قرارا رسميا بإغالق المكتب  ونقلت المراسلة عن مديرة مكتب الصحيفة نائلة خليل قولها إنها
 بسبب عدم الترخيص رغم أنها تقدمت بطلبه منذ العام الماضي.



 
 
 
 

 

 13 ص                                              3743 العدد:        5/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

وأضافت خليل أن السبب الحقيقي إلغالق المكتب هو نشر مقال لصحفية مصرية قبل أسبوعين في 
 أحد مالحق الصحيفة حول واقع سجون السلطة الوطنية الفلسطينية.

ة رسمية صادرة عن وزارة اإلعالم في السلطة الفلسطينية تطلب فيها وحصلت الجزيرة نت على وثيق
من النائب العام إغالق مكتب الصحيفة بشكل كامل ونهائي "باعتباره مكتبا إعالميا غير مرخص 

وجاء في رسالة الوزارة إلى النائب العام أن الصحيفة "قامت مؤخرا  للجريدة التي تصدر في لندن".
 لة فلسطين وأجهزتها األمنية".بنشر تقرير مسيء لدو 

 4/11/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

سالمية لدعم االنتفاضة "الشعبية"حماس و .12  تدعوان لشبكة أمان عربية وا 
زار ممثل حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان علي بركة، مسؤول الجبهة الشعبية : بيروت

 الياس ببيروت.هناك مروان عبد العال في مقر الجبهة بمخيم مار 
وحضر اللقاء نائب مسؤول الجبهة في لبنان سمير لوباني وعضو القيادة السياسية لحركة حماس في 

واستعرض الجانبان األوضاع العامة في فلسطين المحتلة وفي المخيمات  لبنان مشهور عبد الحليم.
لتحية إلى شهدائها الفلسطينية في لبنان، وأشادا بشجاعة شباب االنتفاضة المباركة، موجهين ا

وأدانا التحركات األميركية والدولية التي  وجرحاها وأسراها البواسل، وفق بيان لحركة حماس اليوم.
تستهدف إنهاء االنتفاضة، دون تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة والمحقة، مطالبين رئاسة 

د الجانبان على ضرورة توفير كما شد السلطة الفلسطينية بعدم الرضوخ لهذه الضغوط الخارجية.
سالمية، لدعم الشعب الفلسطيني في انتفاضته، واحتضان شهدائها وعوائلهم.  شبكة أمان عربية وا 

وأكدا على ضرورة إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان، واإلسراع في إعمار 
الوطنية الفلسطينية في لبنان لحماية الوجود مخيم نهر البارد المنكوب، وأنهما متمسكان بالمبادرة 

، والمحافظة على السلم األهلي في لبنان الفلسطينية- الفلسطيني، وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية
 وأمن المخيمات واستقرارها.

ودعا الجانبان إلى ضرورة توفير المساعدات اإلنسانية ألهلنا النازحين من سوريا، والعمل على 
 عاناتهم وتحسين أوضاعهم، "ونطالب وكالة األونروا بضرورة القيام بمسؤولياتها تجاههم".تخفيف م

 4/11/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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صابة جنديين إسرائيليين ب .13  شمال الخليل على مدخل بلدة حلحول عملية دهساستشهاد فلسطيني وا 
عاما( من  22سمير إبراهيم السكافي )، الشاب إبراهيم أمساستشهد مساء  وفا: مندوبو األيام،

الخليل، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، على مدخل بلدة حلحول الشمالي "الحواور" بحجة تنفيذ 
 جروحه حرجة. أحدهماإصابة جنديين  إلىعملية دهس أدت 

وقال شهود عيان، إن قوات االحتالل أطلقت الرصاص صوب السكافي، على مدخل بلدة حلحول 
 الي، ما أدى إلى استشهاده على الفور.الشم

النار تجاه السكافي الذي كان يستقل  أطلقواوادعت شرطة االحتالل في بيان عممته، أن جنودا 
 عند مفترق حلحول. 60مركبة تحمل لوحة فلسطينية ودهس بواسطتها مجندين في شارع رقم 

ا، بعد تعرضهم على ما يبدو وأفاد شاهد عيان، شاهدت جنديين على األرض والدماء تنزف منهم
لحادث دهس من قبل سيارة فلسطينية، وتم إطالق رصاصة واحدة باتجاه السيارة الفلسطينية من قبل 

 أحد الجنود".
المكان، لكن  إلىالمواطنين، إن سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني قد وصلت  أحدوقال 

 الحادث. جنود االحتالل منعوها من االقتراب من مكان
السائق كان يسير بسرعة ويبدو انه تفاجأ بوجود الجنود األربعة ودهسهم  أنوقال شهود عيان، 

الجنود باتجاهه سبع طلقات نارية ثم حضرت  وأطلقوأصاب اثنين منهم وفقد السيطرة على السيارة، 
رصاصتين  وأطلق السيارة وفتح الباب إلىالجنود وتوجه  أحدالمكان مركبة عسكرية وترجل منها  إلى

 نحو الشاب الفلسطيني.
 5/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 في مقاومة المحتل طويالً  حماس: شعبنا يمتلك نفساً  .14

أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، حسام بدران، أن الشعب الفلسطيني يمتلك نفَسًا 
 نا الفلسطينية.طوياًل في مقارعة المحتل، حتى يحقق حلمه بكنسه عن أرض

وقال بدران، في تصريح صحفي، اليوم األربعاء، إن الشعب استطاع امتصاص اإلجراءات التعسفية 
 كافة التي صّعدها االحتالل بحقه منذ انطالق انتفاضة القدس.

وأضاف: الشعب يثبت اليوم عبر مواصلة شبابه المنتفض لعمليات الطعن والدهس االشتباك مع 
ب يملك قدرة على التحدي ومواجهة الصدمات، ومجابهة كل محاوالت وأد االحتالل، بأنه شع

 االنتفاضة.
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وأشار بدران إلى أن احتجاز االحتالل جثامين الشهداء واإلبقاء عليها لديه، لن يزيد شعبنا إال إصرارًا 
على خيار المقاومة والمواجهة، مشددًا على أنه يأتي ضمن حالة التخبط التي تعيشها حكومة 

 حتالل في محاولتها لترهيب الشباب المنتفض.اال
ونوه إلى أن المسجد األقصى ال زال في خطر، وأن شعبنا لن يرضى بعد كل هذه التضحيات 

 والدماء التي قدمها إال بتحريره وتخليصه من يد االحتالل.
جاوب كما أثنى بدران على الوعي الكبير الذي أصبح يتمتع به المواطن الفلسطيني، فيما ثمن ت

 مختلف شرائح المجتمع مع الحمالت اإلعالمية التي تساعد في نشر ثقافة التحرر.
 4/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الزهار: انتفاضة القدس ضربت مشروع المفاوضات .15

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" محمود الزهار، على أن : غزة
ضربت مشروع المفاوضات، موضحًا أن "األحداث في الضفة الغربية والقدس انتفاضة القدس الحالية 

 هي انتفاضة حقيقية بكل ما تعني الكلمة".
واستعرض الزهار خالل اللقاء الذي نظمته حركته يوم األربعاء، بحضور لفيف من الكتاب والمحللين 

الساحة الفلسطينية وموقف  السياسيين واألكاديميين في قطاع غزة، آخر التطورات والمستجدات على
 "حماس" منها والعالقات الدولية للحركة في المرحلة الراهنة.

وقال "إن حماس حريصة على عالقة طيبة مع كافة الدول العربية واإلسالمية بما فيها إيران"، مشيرًا 
 إلى أن الحركة لم تتدخل في شؤون أي دولة على اإلطالق.

لفات المصالحة المتفق عليها رزمة واحدة بعيدًا عن االنتقائية، ونّوه الزهار إلى ضرورة تطبيق م
 .2011مطالبًا بالتطبيق الدقيق واألمين لكل الملفات التي تم التوقيع عليها في اتفاق القاهرة عام 

 4/11/2015، فلسطين أون الين
 
 : انتفاضة القدس بارقة أمل على طريق التحريرنممثل حماس في لبنا .16

المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان، علي بركة، إن انتفاضة القدس تمثل بارقة قال ممثل حركة 
 أمل على طريق التحرير وتمثل موجة جديدة من ثورة الشعب الفلسطيني وجهاده ضد االحتالل.

وأكد بركة في تصريحات متلفزة، على أن العدو الصهيوني سيدفع ثمنًا قاسيًا وصعبًا نتيجة عدوانه 
 وشعبنا ومقدساتنا. هلناٲلى المتواصل ع
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إلى أن اجتماع حركة حماس بالفصائل الفلسطينية في بيروت، جاء لبحث سبل دعم  وأشار
 االنتفاضة المباركة وكيفية تطويرها ودعمها.

نسعى إلى تشكيل إطار جامع للفصائل والفعاليات الشعبية لدعم االنتفاضة، وتطوير  وأضاف،
 طينية ميدانية إلى وحدة وطنية سياسية.الموقف الفلسطيني من وحدة فلس

 4/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 
 أبو شهال: حماس تمنع تنظيم مهرجان تأبيني للشهيد أبو عمار بمكان مفتوح .17

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح فيصل أبو شهال، أمس: إن حركة حماس منعت  حسن جبر:
رفات في مكان مفتوح، ألنها تخشى مشهد الجماهير تنظيم مهرجان تأبيني للرئيس الشهيد ياسر ع

المؤيدة لحركة فتح والرئيس محمود عباس. وتابع أبو شهال في لقاء مع إذاعة موطني: "قيادة حماس 
لم ترد على وعد أعطاه إسماعيل هنية لجميل المجدالوي بخصوص التشاور مع قيادة حماس إلقامة 

 المهرجان في مكان كبير مفتوح".
ى ضرورة أن يكون المهرجان بأكبر ميدان أو مساحة موجودة في قطاع غزة، الستيعاب وشدد عل

وأشار أبو شهال إلى أن حماس تتذرع بأسباب أمنية، لكنها تهاب  جماهير حركة فتح في قطاع غزة.
 المشهد الذي يؤكد أن األغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني مؤيدون للرئيس وحركة فتح.
 5/11/2015، األيام، رام هلل

 
 النتفاضة القدس 34نقطة مواجهة في اليوم الـ  25وعمليتان تقرير:  .18

أظهرت معطيات إحصائية فلسطينية صادرة عن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن يوم : رام هللا
نقطة  25تشرين ثاني/ نوفمبر، شهد تنفيذ عمليتين للمقاومة، باإلضافة إلى اندالع  3الثالثاء 
 مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. مواجهة

(، أن مواجهات أمس 11|4وأوضحت الحركة في اإلحصائية التي تلقتها "قدس برس"، يوم األربعاء )
صابة شرطي إسرائيلي بعد رشقه بالحجارة  98أسفرت عن إصابة  مواطنًا فلسطينيًا بجروح مختلفة، وا 

 ز "جبع" قرب القدس المحتلة.خالل مواجهات اندلعت على حاج
وبينت اإلحصائية أن المقاومة نفذت عمليتين، إحداها إطالق نار من قبل فلسطينيين على مركبات 
االحتالل العسكرية بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين، شرق رام هللا، 

 ن.ومحاولة طعن على حاجز "الجلمة العسكري" قرب مدينة جني
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بعيارات  24فلسطينيين بالرصاص الحي، و 6وأفادت اإلحصائية، بأن قوات االحتالل أصابت 
إصابة بحاالت اختناق جّراء استنشاق الغاز المسيل  50معدنية مغلفة بالمطاط، إلى جانب أكثر من 

وهجمات وشهد الثالثاء إلقاء "أكواع ناسفة" تجاه جنود االحتالل عند مستوطنة "بيت إيل"،  للدموع.
 بالزجاجات الحارقة في كل من "معسكر قبة راحيل" قرب بيت لحم، وصوريف قضاء الخليل.

 5في الخليل، و 3منها في مدينة القدس وضواحيها، و 7نقطة مواجهة، كانت  25وأ حصيَّ الثالثاء 
زة في كل من بيت لحم وطولكرم وجنين وقلقيلية، إضافة إلى واحدة في كل من غ 2في رام هللا، و

 .1948والداخل المحتل عام 
 4/11/2015، قدس برس

 
 حماس تدعو لجمعة مواجهات غاضبة بالضفة .19

دعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الضفة المحتلة إلى إشعال مواجهات جديدة في الضفة 
 والقدس يوم الجمعة المقبل، وفاء للشهداء واألسرى وتأكيدًا على خيار الوحدة والمقاومة.

دت الحركة، في بيان صحفي، اليوم األربعاء، أن المواجهات التي يشعلها الشباب الفلسطيني في وأك
مختلف نقاط التماس بمدن الضفة وقراها أفقدت العدو صوابه وقدرته على إدارة أزمته الخانقة، ما 

 يستلزم من أبناء شعبنا مواصلة جهدهم في االشتباك مع االحتالل في كل أماكن تواجده.
ددت على ضرورة الضغط الشعبي المكّثف على سلطات االحتالل؛ إلجبارها على تسليم جثامين وش

 الشهداء لذويهم لإلسراع بإكرامهم ودفنهم، لتحتضنهم األرض التي ضحوا بأرواحهم من أجلها.
وأكدت الحركة على أن انتفاضة القدس المباركة التي أشعلها شعبنا المجاهد مستمرة حتى تحقيق 

 ها التي رسمتها دماء الشهداء الزكية والتي روت تراب الوطن دفاعًا عنه.أهداف
وبعثت حماس بالتحية إلى الشهداء األبرار وأبطال العمليات األخيرة ولعائالتهم الصابرة التي أبدت 

 المواقف المشرفة رغم فقدها وألمها، وهو ما سيسجله تاريخ شعبنا المجاهد.
مختلف جامعات الضفة إلى مواصلة دورها الريادي في الدفاع عن كما دعت الحركة الطالبية في 

 حقوق شعبنا، مؤكدة أن طلبة الجامعات ال زالوا وسيبقوا في صدارة الفاعلين في انتفاضة القدس.
 4/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
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 : العمليات الفلسطينية فاجأتنالمنطقة "الخليل" سرائيليالعسكري اإلقائد ال .21
القائد العسكري اإلسرائيلي لمنطقة الخليل يسرائيل تال أن حجم ونوع العمليات الفلسطينية في أقّر 

الضفة الغربية والقدس المحتلة فاجأ سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا أنه ال يوجد في األفق 
 لسطينية.المنظور نهاية لموجة العمليات المستمرة، مما يعني بقاء التوتر األمني في األراضي الف

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تال قوله إن أفراد الشرطة والجنود في حالة استنفار على مدار 
الساعة منذ ما يزيد على الشهر "وكل ما يشغلنا محاولة معرفة من أين وكيف ستأتينا العملية 

 ملية القادم".القادمة، في ضوء التحدي الماثل أمامنا اليوم بغياب النموذج المفترض لمنفذ الع
وأضاف "ليس هناك قواسم تمنحنا القدرة على تحديد المنفذ القادم بالضبط" مشيرا إلى العثور على 
"نظارات حديثة وكتب دراسية ومالبس غالية الثمن" في حقيبة إحدى الفتيات اللواتي نفذن عملية 

يدي الذي ينفذ العمليات ضد طعن خالل الفترة الماضية "وهو ما يعني اختالفا كليا عن النموذج التقل
 اإلسرائيليين".

واعتبر القائد العسـكري اإلسـرائيلي أن مدينـة الخليـل جنـوب الضـفة الغربيـة تشـكل مصـدر أرق للجـيش 
اإلسرائيلي "فالضباط والجنود الموجودون في المدينة ال ينامون بسبب توتر الوضع األمني على مدار 

 الساعة".
عمليــة خــالل  23عمليــة طعــن ودعــس فــي أســبوع واحــد فقــط، و 12 وقــال إن المدينــة شــهدت لوحــدها

أسبوعين، مؤكدا "نحن نواجه مشكلة في نقص أعداد الجنود المفتـرض أن يؤمنـوا األوضـاع الميدانيـة، 
 وال أستطيع أن أضع شرطيا أو جنديا في كل نقطة معرضة للتهديد".
ـــى مـــدار الســـا ـــة عل ـــديرات موقـــف ميداني ـــى أيـــن نحـــن وتـــابع أن الجـــيش يجـــري تق عة "حتـــى نعـــرف إل

ذاهبون". لكنه عّبر عن تشاؤمه حيال احتمال توقف العمليات، وقال "ال أعلم كم من الـدماء ستسـفك؟ 
 وكم من العمليات سنبقى نحصي؟".

 4/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 
 بشرية أعضاءالفلسطينيين بعد اتهامات بسرقة  تنتقد "إسرائيل" .21

مزاعم فلسطينية  األربعاءالمتحدة يوم  األممرفض سفير إسرائيل لدى : يقصد أشرف-األمم المتحدة 
قامت في اآلونة األخيرة باستئصال أعضاء من فلسطينيين قتلتهم قواتها وندد بالتهم  إسرائيلبأن 

 بوصفها معادية للسامية.
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ثيو ســـفير بريطانيـــا مـــا إلـــىكـــان رئـــيس وفـــد فلســـطين بـــاألمم المتحـــدة ريـــاض منصـــور بعـــث برســـالة 
مــزاعم عــن استئصــال  إنهــاهــذا الشــهر وصــف فيهــا مــا قــال  األمــنريكروفــت الــرئيس الحــالي لمجلــس 

 فلسطينيين قتلتهم القوات اإلسرائيلية. أجسادمن  ألعضاء
وكتب منصور في رسالته لريكروفت قائال "بعد إعادة الجثث المحتجزة للفلسطينيين الذين قتلتهم قـوات 

الفحص الطبي تبين أن الجثث أعيدت من دون القرنيات وأعضاء  أعقاباالحتالل خالل أكتوبر وفي 
 ".أعضاءوأضاف أن هذا يؤكد "تقارير سابقة عن استئصال  ."أخرى

المتحدة داني دانون على ذلـك برسـالة بعـث بهـا إلـى األمـين العـام لألمـم  األممورد سفير إسرائيل لدى 
 لتنديد بما وصفها بدوافع منصور المعادية للسامية.المتحدة بان جي مون يطالب فيها األمين العام با

"التشــــهير الــــدموي مــــن قبــــل المنــــدوب  اإلســــرائيليةوقــــال دانــــون فــــي الرســــالة طبقــــا لبيــــان مــــن البعثــــة 
 الفلسطيني يكشف عن دوافعه المعادية للسامية وعن صورته الحقيقية."

أن  أدعوكميجب التنديد بها." وقال "األمم المتحدة و  أروقةوأضاف "معاداة السامية ليس لها مكان في 
 ترفضوا هذا االتهام الخبيث والتنديد بالتحريض المتواصل من الزعماء الفلسطينيين."

 5/11/2015، وكالة رويترز لألنباء
 
 : إبعاد الطيبي عن إدارة جلسات الكنيست انتقام سياسي"القائمة المشتركة" .22

شـتركة بشـدة قـرار "لجنـة اآلداب" البرلمانيـة، منـع نائـب رفضت القائمة الم: المستقبل –القدس المحتلة 
رئــيس الكنيســت النائــب أحمــد الطيبــي مــن إدارة جلســات البرلمانيــة مــدة أســبوعين، علــى خلفيــة إنزالــه 
الــوزير زئيــف إلكــين عــن منبــر البرلمــان قبــل نحــو أســبوعين، خــالل نقــاش ســاخن حــول قضــية القــدس 

 واألقصى.
"قرار لجنة اآلداب يندرج ضمن حملة التحريض المتواصل ضد الجمـاهير وقالت القائمة المشتركة أن 

العربية الفلسطينية وضد قياداتها السياسية، والتي أخذت بعًدا هستيرًيا فـي األجـواء األمنيـة واالنتقاميـة 
 والعنصرية والفاشية".

قـــرار، وفـــرض وأكـــدت القائمـــة أن لجنـــة اآلداب "انتهجـــت سياســـة التمييـــز العنصـــري خـــالل اتخاذهـــا ال
عقوبة تعليق صالحية النائب الطيبي فـي إدارة جلسـات الهيئـة العامـة، بصـفته نائبـا لـرئيس الكنيسـت، 
متجاهلـــة التصـــريحات العنصـــرية والتحـــريض الـــدموي الـــذي شـــنه الـــوزير إلكـــين ضـــد الطيبـــي والنـــواب 

 العرب".
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ات الكنيســت، بــل لالنتقــام ، إلــى أن "قــرار اللجنــة ال يهــدف إلــى الحفــاظ علــى النظــام فــي جلســوأشــارت
السياسي من القيادة العربية، التي عبرت عن ضمير شعبها وعن مواقفه الرافضة لالحتالل اإلسرائيلي 

 والمؤيدة للنضال الفلسطيني التحرري".
 5/11/2015، المستقبل، بيروت

 
 وخالل شهوراالستخبارات اإلسرائيلية: موجة العنف بدأت تهدأ ولكن انفجارها مجددًا مسألة وقت  .23

وكــــاالت: قــــّدرت أجهــــزة االســــتخبارات اإلســــرائيلية أنــــه وعلــــى الــــرغم مــــن أن موجــــة العنــــف  -القـــدس 
الحاليــة، التــي انــدلعت فــي مطلــع تشــرين األول فــي الضــفة الغربيــة، بــدأت تهــدأ، إال أن انفجارهــا مــن 

 جديد مسألة وقت، وسيكون بحسب هذه التقديرات خالل أشهر معدودة.
، فقـــد وضـــعت األجهـــزة األمنيـــة اإلســـرائيلية أمـــسموقـــع صـــحيفة "هـــآرتس" العبريــة،  وبحســب مـــا نشـــر

المســــتوى السياســــي اإلســــرائيلي فــــي صــــورة األوضــــاع الحاليــــة وتصــــوراتها للمســــتقبل، مشــــيرة إلــــى أن 
التنســيق األمنــي مــع األجهــزة األمنيــة الفلســطينية قــد تضــرر خــالل هــذه الفتــرة، وســيكون مــن الصــعب 

عـــادة تـــرميم هـــذه العالقـــات، وســـيكون مـــن الصـــعب العـــودة الوضـــ إلـــىالعـــودة  الهـــدوء  إلـــىع الســـابق وا 
 األمني النسبي الذي جرى الحفاظ عليه خالل السنوات العشر الماضية.

واستعرض المستوى األمني "طبيعة األوضاع الراهنة "التي تراجعت كثيرا خالل األسـبوعين األخيـرين، 
ــم تســتطع العمليــات المتواصــلة بــ الطعن والــدهس وغيرهــا جــذب قطــاع واســع مــن الفلســطينيين حيــث ل

للمشـــاركة فـــي التظـــاهرات، كمـــا حـــدث فـــي بدايـــة العمليـــات مـــن مشـــاركة العـــرب فـــي إســـرائيل وكـــذلك 
التظاهرات الواسعة نسبيا على حدود قطاع غزة وفي مناطق التماس في الضفة، فقد تراجعت وتوقفت 

وضع أمني هادئ نسـبيا خـالل األيـام القادمـة وهـذا  إلى مؤخرا ولكن مؤقتا" وأضاف: وحتى لو وصلنا
 متوقع فإنه لن يستمر طويال.

ـــادة حركـــة حمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة تواصـــل  وتشـــير تقـــديرات األجهـــزة األمنيـــة اإلســـرائيلية إلـــى أن "قي
االعتراض ورفض فتح جبهة جديدة في قطاع غزة، ولكنها تسمح بتسيير تظاهرات من الحين واآلخـر 

الحــدودي مــع قطــاع غــزة، وقيادتهــا العســكرية فــي القطــاع وتركيــا تواصــل تشــجيع تنفيــذ  نحــو الســياج
عمليات في الضفة الغربية بكل الوسائل، وتحاول تنظيم عمليات إطالق نار وعبوات ناسفة وعمليات 
تفجيريــة، ولكنهــا حتــى لــم تــنجح كثيــرا بســبب مــا تعرضــت لــه شــبكاتها العســكرية مــن ضــربات خــالل 

 اضية في الضفة الغربية".السنوات الم
 5/11/2015، األيام، رام هللا
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 االستراتيجيةيدلين: ال ينبغي االستهانة بإنجازات حماس  .24
نصــــح رئــــيس شــــعبة االســــتخبارات األســــبق فــــي الجــــيش اإلســــرائيلي : صــــفا ترجمــــة-القــــدس المحتلــــة 

ا حركــة حمــاس خــالل "عــاموس يــدلين" قــادة الكيــان بعــدم التقليــل واالســتهانة باإلنجــازات التــي حققتهــ
 الحرب األخيرة صيف العام الماضي.
بكلية "سبير" بسديروت تحت عنوان " من الجرف الصامد  أمنىوقال يدلين خالل كلمة له في مؤتمر 

لالنتفاضــة الثالثــة": إنــه ال ينبغــي التقليــل مــن إنجــازات حمــاس بــالحرب وذلــك علــى الــرغم مــن ضــرب 
 أعدتهما: األنفاق والصواريخ بعيدة المدى. على حد زعمه. التي االستراتيجيتينالجيش لذراعيها 

التـي أعـدتهما لنـا: األنفـاق والصـواريخ بعيـدة  االسـتراتيجيتينوأضاف قائاًل "صحيح أننا كسرنا ذراعيهـا 
ال يمكــن االســتهانة بهــا،  اســتراتيجيةالمــدى، ولكــن وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد حققــت حمــاس إنجــازات 

ًا أمام الجيش األقوى في الشرق األوسـط، أغلقـت مطـار بـن غوريـون، كانـت يوم 50قاتلت على مدار 
 السبب بهجرة سكان الجنوب لبيوتهم ووضعت شروطًا أطالت أمد العملية".

 4/11/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 غزة على األخير المجتمع اإلسرائيلي خالل العدوانز ينتقد تذمر غانت .25

بكليـة "سـبير" بسـديروت  أمنـى" في مـؤتمر زيش اإلسرائيلي األسبق "بيني غانتتحدث رئيس أركان الج
الذي انتقد كثرة تذمر المجتمـع اإلسـرائيلي خـالل ، تحت عنوان "من الجرف الصامد لالنتفاضة الثالثة"

 العدوان على القطاع قائاًل: "إن الولولة كانت أكبر من الواقع".
أمــام تحــدي المعركــة ولكــن نقطــة الضــعف تمثلــت بالــداخل إن غــالف غــزة وقــف صــامدًا  زوقــال غــانت

 اإلسرائيلي الذي بالغ في التذمر والولولة. على حد تعبيره.
بـالمؤتمر الـذي ينظمــه معهـد أبحـاث األمـن القـومي باالشــتراك مـع كليـة "سـبير" والــذي  زوأضـاف غـانت

تصــرف نتنيــاهو خــالل  يتمحــور حــول العبــر المستخلصــة مــن الجولــة األخيــرة مــن القتــال فــي غــزة، أن
 المعركة كان مناسبًا، مشيرًا إلى أن الحرب كانت الفعل السليم وبالوقت السليم.

عن جهود حماس لترميم قوتها بعد الحرب قائاًل بأنها تقـوم بجهـود إلعـادة تـرميم قوتهـا  زوتحدث غانت
 وليس صحيح بأنها لم تردع.

بـالقول بأنهـا "سـحب الكراهيـة التـي جـاءت  ما يجري من عمليات خالل الشـهر األخيـر زووصف غانت
بعــد المطــر"، داعيــًا إلــى صــمود الجبهــة الداخليــة اإلســرائيلية والــرد بأقصــى درجــات القــوة مــع األحــداث 

 الخطيرة وبأدنى قوة مع األحداث الغير خطيرة.
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فــي الســاحة اإلســرائيلية عــن الــذي ينتظــره فــي المســتقبل  أحــدعــن شــكوكه فــي معرفــة  زوأعــرب غــانت
سياســـي مـــع التأكـــد مـــن ضـــمان العـــيش بحـــد الســـيف، معربـــًا عـــن –لقريـــب، مطالبـــًا بـــأفق اســـتراتيجي ا

 سياسية.تسوية  إلىاعتقاده بإمكانية التوصل 
ولفــت إلــى أن "إســرائيل" ســتعيش إلــى األبــد معتمــدة علــى ســالحها قــائاًل بــان األحــداث األخيــرة جــاءت 

 رفة كيفية وقفها. كما قال.نتيجًة لألجواء السلبية والمشحونة التي يجب مع
 4/11/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 من المستوطنين ترجئ هدم الكنيس بمستوطنة "غفعات زئيف" خوفاً  اإلسرائيلية"العليا"  .26

، بنـاء علـى طلـب شـرطة اإلسـرائيليةأجلت المحكمة العليا : وكاالت – الحياة الجديدة -القدس المحتلة
يذ قرارها السابق القاضي بهدم كنيس يهودي ومدرسة تلمودية مجاورة تم تشـييدهما االحتالل امس، تنف

فلســـطينية خاصـــة فـــي مســـتوطنة "غفعـــات زئيـــف" شـــمال  أراضعلـــى  األخيـــرةفـــي الســـنوات العشـــرين 
وصــادقت العليــا علــى تأجيــل الهــدم ألســبوعين بعــد ان بــررت شــرطة االحــتالل طلبهــا  القــدس المحتلــة.
 الفلسطينيين.عنف وتنفيذ المستوطنين أعماال انتقامية ضد  أعمالبخشية وقوع 

وكــان اليــوم الخمــيس هــو الموعــد األخيــر لهــدم هــذا الكنــيس، لكــن شــرطة االحــتالل خضــعت البتــزاز 
عناصــر اليمــين المتطــرف الــذين تجمعــوا حــول وفــي داخــل وفــوق ســطح الكنــيس لمنــع هدمــه مهــددين 

تشـــرين  17وافقـــت علـــى تعليـــق العمليـــة حتـــى  إنهـــاعليـــا وقالـــت المحكمـــة ال بمواجهـــة الشـــرطة بـــالقوة.
 الثاني.

 5/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فلسطينيًا منذ بداية االنتفاضة 1,553اعتقال : يةسرائيلاإل الشرطة .27

شرطة إسرائيل حققت مـع عـدد غيـر مسـبوق  أنوديع عواودة: يستدل من معطيات رسمية  -الناصرة 
 .ومين بـ"خرق النظام والنشاط اإلرهابي" منذ بدء الهبة الفلسطينية الحاليةمن المشبوهين المزع

وتم في أعقاب تلك التحقيقات خالل الشهرين الماضيين، تقديم مئات لوائح االتهام. وتشير المعطيات 
مشـبوها عربيـا  1632إلى انه تم منذ قتل الكسندر لبلوفيتش، عشـية رأس السـنة العبريـة، التحقيـق مـع 

مـنهم. وتـم تســجيل أكبـر عـدد مـن االعتقــاالت فـي القـدس الشــرقية،  1553النظـام، وتـم اعتقــال  بخـرق
 402مشبوها يهوديا. وتم في الضـفة الغربيـة اعتقـال  20عربيا، مقابل  777حيث بلغ عدد المعتقلين 

يهوديـــــا. وأدت موجـــــة  17عربيـــــا و 160يهوديـــــا، فيمـــــا اعتقـــــل فـــــي اللـــــواء الشـــــمالي  47فلســـــطيني و
تقاالت إلى ارتفاع عدد لوائح االتهام التي تم تقديمها إلـى المحـاكم. ففـي القـدس المحتلـة تـم تقـديم االع
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الئحـة اتهـام. وبلـغ المجمـوع الكلـي للـوائح االتهـام التـي  237الئحة اتهام، وفي الضفة تم تقـديم  120
 البالد.الئحة في مختلف أنحاء  437تم تقديمها منذ بداية المواجهات قبل نحو الشهرين 

 5/11/2015القدس العربي، لندن، 
 
 أكاديمية إسرائيلية: حماس نجحت بإدامة أنشطتها .28

قالت أكاديمية إسرائيلية بالجامعة العبرية في القدس إن حركـة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس تعمـل علـى 
بهـــا جلـــب الفلســـطينيين إلـــى برنامجهـــا السياســـي، ومـــنحهم أمـــال بالمســـتقبل رغـــم الضـــائقة التـــي تمـــر 

 الحركة، مشيرة إلى أن حماس نجحت في إيجاد مخارج من تصنيفها على قائمة "اإلرهاب" األوروبية.
المحاضــرة اإلســرائيلية فــي مجــال اإلعــالم وتــاريخ الشــرق األوســط بمعهــد -وأوضــحت عميــرة هــالفرين 

جلـب الـدعم أن حماس تحاول إيجـاد ثغـرات قانونيـة وسياسـية ل -"ترومان" في الجامعة العبرية بالقدس
 السياسي والتمويل المالي لها لخدمة أغراضها العسكرية.

ونقلت صـحيفة "إسـرائيل اليـوم" عـن هـالفرين أنـه علـى الـرغم مـن وضـع حمـاس علـى قائمـة "اإلرهـاب" 
األوروبية، فإنها تنجح في إيجاد مخارج من هذا التصنيف بفعل سياسـة التعـامي التـي تنتهجهـا بعـض 

 تعاملها مع مثل هذه "المنظمات المعادية"، بحسب تعبيرها. الحكومات األوروبية في
 4/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 فوراً  دخول األلواح الخشبية إلى قطاع غزةمنظمة "مسلك": يجب إلغاء المنع المفروض على   .29

 دعت منظمـة حقوقيـة إسـرائيلية إللغـاء المنـع المفـروض علـى دخـول األلـواح: وديع عواودة -الناصرة 
مسـلك" أمـس برسـالة عاجلـة إلـى م نسـق أعمـال  -الخشبية إلى قطاع غزة فوًرا. وتوّجهت جمعيـة "يشـاه

م ردخــاي، بطلــب إلغــاء فــوري للمنــع الشــامل المفــروض  لالحكومــة فــي جهــاز االحــتالل، الجنــرال يــوؤا
 على دخول األلواح الخشبية إلى قطاع غزة.

آذار/ مــارس الماضــي أمــرا  31ينية قــد أصــدر فــي وكــان م نســق أعمــال الحكومــة فــي المنــاطق الفلســط
يمنع دخول األلواح الخشبية التي يبلغ سمكها أكثر من خمسة سنتيمترات إلى قطاع غـزة، وفـي تـاريخ 

آب/ أغســـطس الماضـــي تـــم توســـيع المنـــع اإلســـرائيلي، وحظـــر دخـــول األلـــواح الخشـــبية التـــي يبلـــغ  9
ي مطلـــع شــهر أيلـــول/ ســبتمبر الماضـــي، اّدعـــى ســمكها أكثـــر مــن ســـنتيمتر واحــد. وفـــي مقابلــة لـــه فــ

الجنرال م ردخاي أن حماس تقـوم باالسـتيالء علـى األخشـاب التـي تـدخل القطـاع بهـدف بنـاء األنفـاق، 
ومن هذا المنطلق تم فرض المنع. وبعد المقابلة بأيام، أعلن مردخاي عن السماح بتسويق األثاث من 

الخـردة واألنســجة( بهــدف "تحسـين اقتصــاد قطــاع غــزة  )باإلضــافة إلــى تســويق قطـاع غــزة فــي إسـرائيل
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وتقليص حجم البطالة هناك"، إضافة إلى "تعزيز ورفع الِقـوى العاملـة كوسـيلة للحفـاظ علـى األمـن فـي 
 المنطقة".

 5/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 العملية السلمية في العالم مشروط بتقدم "إسرائيل"تحسين مكانة : المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية .31
مـــــن  %7 أنكشـــــف المعهـــــد اإلســـــرائيلي للسياســـــة الخارجيـــــة اإلقليميـــــة، : وديـــــع عـــــواودة -الناصـــــرة 

مـــنهم  %60دولـــتهم تتمتـــع بمكانـــة راســـخة فـــي العـــالم. بينمـــا ال يشـــعر  أناإلســـرائيليين فقـــط يعتقـــدون 
ن عالقــات إســرائيل بــأ %41بالرضــا عــن أداء الحكومــة لــدورها فــي مجــال السياســة الخارجيــة، ويعتقــد 

تحسين مكانة إسرائيل في العالم مشروط بتقدم  أنوالواليات المتحدة سيئة، فيما يعتقد غالبية الجمهور 
العمليـــة الســـلمية. وتســـاءلت معلقـــة إســـرائيلية فـــي صـــحيفة "هـــآرتس" أمـــس "لمـــاذا ال يشـــعر الجمهـــور 

لــه ضــدنا، وانــه ال يوجــد شــريك، وان بالرضــا؟ ســيما أن غالبيــة اإلســرائيليين علــى اقتنــاع بــان العــالم ك
خرجنا من غزة وانظروا ما حدث، وكما  وأننامحمود عباس ضعيف، والعرب يريدون قذفنا في البحر، 

 يقول بنيامين نتنياهو، سنعيش إلى األبد على حافة السيف. فما الذي يتذمرون منه؟"
 5/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 بالموافقة على شروط حماس القيادة اإلسرائيلية والد شاؤول آرون يطالبمعاريف:  .31

قالــت صــحيفة "معــاريف" العبريــة، أن والــد الجنــدي األســير لــدى كتائــب : وكــاالت – فلســطين المحتلــة
القســام "شــاؤول آرون" طالــب القيــادة اإلســرائيلية بمــنح حركــة حمــاس مــا تريــده مــن أجــل اإلفــراج عــن 

وذكــرت الصــحيفة العبريــة، أن والــد "آرون" يــرى أن ال  غــزة.الجنــود اإلســرائيليين المعتقلــين فــي قطــاع 
 حل في األفق لإلفراج عن الجنود اإلسرائيليين سوى الخضوع لمطالب حماس.

وأشارت "معاريف" إلى أن والد "شاؤول آرون" قال "يجب منح حماس كل شيء الستعادة أبنائنا، حتى 
 أخذوه".لو طلبوا آالف األسرى بمن فيهم مروان البرغوثي فلي

 4/11/2015، الين أونفلسطين 
 

 المفتش السابق للشرطة اإلسرائيلية بالتحرش نائباتهام "معاريف":  .32
المرشـح لمنصـب المفـتش العـام  أن أمـس اإلسـرائيليةصحيفة "معاريف"  الرأي: ذكرت-المحتلة القدس 

قســم التحقيقــات مــع  إعــالنقفــص االتهــام، وذلــك بعــد  إلــىانتقــل وبصــورة مفاجئــة  اإلســرائيليةللشــرطة 
بانــه سيوصــي بتقــديم الئحــة اتهــام ضــد النقيــب نيســيم مــور نائــب المفــتش  األولرجــال الشــرطة امــس 
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العــام للشــرطة تتضــمن تهــم القيــام بأعمــال شــائنة والتحــرش الجنســي والخــداع وانتهــاك الثقــة وذلــك بعــد 
 شاي نيتسان. ياإلسرائيلعن التوصية بعلم النائب العام  اإلعالناالستماع لرأيه. وتم 

موجــة القضــايا التــي عمــت القيــادات  أطــارالمحــاكم فــي  إلــى أخــرىوبهــذا مــن المتوقــع وصــول قضــية 
. وتقـف وراء الـتهم الخطيـرة للنقيـب مـور سـت شـرطيات يتسـلم معظمهـن اإلسـرائيليةالعليـا فـي الشـرطة 

 أرســلتالتــي  بعضــهن بصــورة كبيــرة عــن عمــره. ووفقــا لالئحــة االســتماع إعمــارمناصــب بســيطة وتقــل 
محامي ضابط الشرطة الكبير فقد تحرش جنسيا بـثالث شـرطيات مسـتغال بـذلك منصـبه وقـام فـي  إلى

 احدى المرات بعمل شائن بدون موافقة احدى الشرطيات. 

 5/11/2015، الرأي، عم ان

 

 من عناصر حرس الحدود كدفعة أولى 300: تسريح "إسرائيل" .33
القـــدس أنهـــا ســـتبدأ بتســـريح كـــل عناصـــر حـــرس الحـــدود  أعلنـــت ســـلطات االحـــتالل فـــي: رامـــي حيـــدر

ـــة، وستســـرح أول دفعـــة مـــن عناصـــر  ـــذي اســـتدعتهم قبـــل أســـابيع ونشـــرتهم فـــي المدين االحتيـــاطيين ال
 عنصر. 300االحتياط األحد القادم وتعدادها 

وجــاء القــرار بعــد جلســة تقيــيم عقــدتها شــرطة االحــتالل فــي القــدس واألجهــزة األمنيــة، وجــاءت نتيجــة 
عناصــر حــرس الحــدود  نلتقيــيم أن المدينــة باتــت آمنــة نســبًيا، ولــم يعــد هنــاك حاجــة لكميــة الكبيــرة مــا

 والجنود الذين استدعتهم لتأمين المدينة.
 4/11/2015، 48عرب 

 
 الجامعة العبرية في القدس تجبر العمال العرب على وضع شارات تميزهم .34

برسـالة  عاجلـة لعميـد الجامعـة العبرّيـة فـي القـدس  الحياة الجديـدة بعـث مركـز "عدالـة" -القدس المحتلة
يطالبـه فيهـا بإلغــاء التعليمـات الصــادرة لعّمـال النظافــة العـرب، التـي تجبــرهم علـى ارتــداء شـارات بــارزة 
أثنـاء تواجـدهم وعملهـم فــي الجامعـة. وذلـك بعــد أن وصـلت مركـز عدالـة شــكاوى مـن مصـادر مختلفــة 

ات. وقـد أّكـدت هـذه المصـادر أن هـذه التعليمـات الجديـدة صـدرت في الجامعة تؤكد وجود هذه التعليم
 قبل أسبوع على إثر األحداث األخيرة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أّن هذه الشارات تشّكل "وصمة" 
تهم القومّية ويتعامـل لعّمال النظافة الفلسطينيين بحيث تمّكن كل من يتواجد في الجامعة أن يمّيز هويّ 

معهم على أّنهم مشتبهون بتشكيل خطـر أمنـّي. وقـد اعتبـرت المحامّيـة زهـر فـي رسـالتها هـذه الشـارات 
أنها "مهينة وتمس بكرامة العّمال الفلسطينيين، كما تتناقض جذرًيا مع قانون المسـاواة بفـرص العمـل". 
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مييزّيــة اثنًيــا وعنصــرًيا، وهــي تتأســس علــى كمــا اعتبــرت التعليمــات التــي أصــدرتها الجامعــة "تعليمــات ت
الفرضّية بأن كل عربّي يشّكل تهديًدا بشكل  أو بآخر ويجب توّخي الحذر منه". كذلك اعتبرت الرسالة 

 هذه التعليمات بمثابة تحريض ضّد العمال العرب وتشكل دافًعا لكراهّيتهم والتعامل معهم بعنصرّية.
 5/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 جندي إسرائيلي يجرح نفسه الختالق رواية تعرضه لطعن"معاريف":  .35
بجــرح نفســه متعمــدا،  إســرائيلياإلســرائيلية النقــاب عــن قيــام جنــدي  عــاريفمكشــفت صــحيفة : الناصــرة

 باستخدام سكين، زاعما تعرضه للطعن من قبل فلسطيني.
بجـرح نفسـه، قبـل أسـبوع حـين كـان  قام الجندي (، فقد11|4وبحسب الصحيفة الصادرة يوم األربعاء )

في طريقه للمثول أمام محكمة عسكرية تأديبية بحقه، بجرح نفسـه باسـتخدام سـكينا وجـرح يـده اليسـرى 
وصــدره، ثــم أبلـــغ عــن تعرضـــه لعمليــة طعــن وفـــرار المنفــذ قبـــل أن يصــل إلــى المحكمـــة، مطالبــا مـــن 

اللهــا أنــه تعــرض لهجــوم ألســباب حراســها تقــديم العــالج لــه قبــل أن يعــرض للمحاكمــة التــي ادعــى خ
، اإلســرائيليةوأشــارت الصــحيفة إلــى أن التحقيقــات التــي أجرتهــا الشــرطة العســكرية فــي الجــيش  قوميــة.

الجنـــدي لــم يتعـــرض ألي عمليــة طعــن حقيقيـــة، وأنهــا مجـــرد  بينــت أنالواقعــة،  حيثيـــاتللتحقيــق فــي 
قه، وتقرر نقلـه لالعتقـال لحـين النظـر فـي أكاذيب اختلقها للتهرب من المحاكمة العسكرية التأديبية بح

 الفترة التي سيتم اعتقاله فيها.
 4/11/2015قدس برس، 

 
 من حجوزات الموسم السياحي الشتوي في "إسرائيل" %25لغاء إ :اتحاد وكالء السياحة اإلسرائيلي .36

ة، بعـد رسـمية، تكبـد االحـتالل خسـائر إضـافية فـي قطـاع السـياح إسـرائيليةأظهرت معطيات : الناصرة
فـــي المائـــة، مـــن الحجـــوزات الســـياحية مـــع بـــدء موســـم الســـياحة الشـــتوية فـــي األراضـــي  25أن ألغيـــت 

 الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار انتفاضة القدس.
فـــي المائـــة مـــن الحجـــوزات  25لغـــاء إوقـــال اتحـــاد وكـــالء الســـياحة اإلســـرائيلي، إنـــه "جـــرى حتـــى اآلن 

أولئــك الــذين لــم يحســموا  أقنــاعلمقبــل، فــي الوقــت الــذي نحــاول فيــه الســياحية القادمــة لموســم الشــتاء ا
 عليها". باإلبقاءلغاء الحجوزات، إأمرهم بعد، ويفكرون ب

التــــي يعرضــــها  اإلحصــــائياتمـــن جانبهــــا، أوضــــحت صـــحيفة "ذي مــــاركر" االقتصــــادية العبريـــة، أن 
فرديــة، أو غيــر المنظمــة، االتحــاد تتعلــق بحجــوزات المجموعــات الســياحية، وهــي ال تشــمل الســياحة ال

النهائيــة لكــل فتــرة  اإلحصــائياتمشــيرة إلــى أن "هــؤالء يصــعب حصــرهم مســبقا، وتــنعكس حــركتهم فــي 
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وأكدت الصحيفة، على موقعها اإللكتروني، أن سبب تـأثر السـياحة "هـو نتـاج اسـتمرار الهّبـة  محددة".
التــي تتــأثر بســرعة مــن أي تــدهور الشــعبية الفلســطينية"، مشــيرة إلــى أن "الســياحة تعــد مــن القطاعــات 

لألوضــاع األمنيــة، كمــا أن عودتــه إلــى مســاره الطبيعــي يحتــاج إلــى وقــت أكثــر مــن بــاقي القطاعــات، 
 فمثال حتى اآلن ما تزال السياحة القادمة متأثر من الحرب األخيرة على قطاع غزة".

عن تأثر كبير على حركة وأوضحت الصحيفة، إلى أن هذا التراجع يضاف إليه التقارير التي تتحدث 
الجمهور اإلسرائيلي على األسواق التجارية، والمالهي من مطاعم ومقاه، في ظل استمرار الهبة  إقبال

 .الفلسطينيةالشعبية 
 4/11/2015قدس برس، 

 
 إصابة منذ بداية األحداث 2,372و شهيداً  75وزارة الصحة:  .37

 /أكتوبرصيلة الشهداء منذ الثالث من تشرين األولأعلنت وزارة الصحة، الليلة، عن ارتفاع ح :رام هللا
 طفاًل وسيدتين. 17شهيدًا، من بينهم  75إلى  / نوفمبرالماضي، وحتى مساء الرابع من تشرين الثاني

عاما( برصاص  22سمير السكافي ) إبراهيموأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه باستشهاد الشاب 
، 75ل الشمالي لمدينة حلحول، فإن عدد الشهداء ارتفع إلى قوات االحتالل اإلسرائيلي على المدخ

 شهيدًا في قطاع غزة، وشهيد من النقب. 17بالضفة الغربية، و 57منهم 
وأردفت الوزارة أن حصيلة المصابين منذ بداية تشرين األول وحتى مساء الثالث من تشرين الثاني 

طاط، وبالحروق والجروح والرضوض مصابًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالم 2372بلغت 
 نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود االحتالل والمستوطنين.

 4/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 تقرير يحذر من "كارثة" غذائية واقتصادية بغزة  .38

حذر ماهر الطباع الخبير االقتصادي الفلسطيني، في تقرير نشره يوم األربعاء، من التداعيات  :غزة
خطيرة لتأخير عملية إعمار قطاع غزة وما نتج عنه من انعدام لألمن الغذائي وتدهور األوضاع ال

 .1967االقتصادية بشكل غير مسبوق منذ عام 
وأشار الطباع في تقريره إلى أن اإلعمار بشكل جدي لم يبدأ بعد، وأن الحصار اإلسرائيلي يؤثر 

 تشرين األول/ بشكل كبير على إدخال احتياجات القطاع، مبينا أن ما تم إدخاله لغزة منذ منتصف
لها ألف طن أسمنت، ما يشير إلى أن اآللية المعمول بها أثبتت فش 234لم يتجاوز  2014أكتوبر 



 
 
 
 

 

 28 ص                                              3743 العدد:        5/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

يوما في ظل احتياجه الطبيعي إلى  30على أرض الواقع، خاصًة وأنها ال تكفي احتياج القطاع لمدة 
 آالف طن. 10

المعابر تعتبر مغلقة مقارنًة بما يتم إدخاله من خاللها، مشيرا إلى أنه بلغ إغالق  أنوذكر الطباع 
ولفت إلى أن القطاع الخاص ما يوما خالل عشرة شهور من العام الجاري.  99معبر كرم أبو سالم 

منشأة اقتصادية تعرضت لألضرار والدمار  6000زال متضررا بشكل كبير من إغالقها، خاصًة وأن 
 مليون دوالر إلعادة إعمارها. 665في الحرب األخيرة وهي بحاجة لـ 

ت البطالة وحسب التقرير، ازداد عدد الفقراء والمحرومين من حقهم في الحياة الكريمة، وبلغت معدال
 ألف 200، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 2015في الربع الثاني من عام  %41.5في قطاع غزة 

الذين يتلقون مساعدات  األشخاص، بينما تجاوز عدد %65شخص، وارتفعت معدالت الفقر لتتجاوز 
من  %60" والمؤسسات اإلغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى األونرواإغاثية من "

لدى األسر في قطاع غزة، وارتفاع  %72سكان قطاع غزة، وتجاوزت نسبة انعدام األمن الغذائي 
 ".%60حاد في نسبة البطالة بين الشباب في قطاع غزة والتي وصلت إلى 

االقتصادية المتدهورة أسدت إلى ضعف القدرة الشرائية لدي  األوضاعوقال الخبير الطباع "إن 
مما تسبب بركود تجاري واقتصادي حاد وغير  ،حاد في االستهالك الخاص المواطنين وتراجع

 ".1967مسبوق وبأوضاع كارثية لم يشهدها قطاع غزة منذ عام 
 4/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 من ُقصَرة جنوب نابلس خالل تصديهم للجيش والمستوطنين مواطناً  16 إصابة .39

من قرية قصرة، جنوب نابلس، بالرصاص المطاطي، فيما مواطنا  16 أصيب ة:عماد سعاد-نابلس
القرية لحاالت اختناق جَراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خالل  أهاليالعشرات من  أصيب

 وقوات االحتالل خالل اقتحامها للقرية. األهاليبين  األربعاءمواجهات عنيفة اندلعت مساء يوم 
مع محاولة عشرات المستوطنين اقتحام المنطقة الشرقية  المواجهات بدأت أنوذكرت مصادر محلية، 

من القرية، حيث تصدى لهم عشرات الشبان واشتبكوا معهم واجبروهم على التراجع، وبعد ذلك 
الرصاص  بإطالقاقتحمت قوة كبيرة من قوات االحتالل القرية لتأمين الحماية للمستوطنين وشرعت 

وقوع العديد  إلى أدىاتجاه الشبان وبين منازل المواطنين ما المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ب
 .اإلصاباتمن 

 4/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 مواجهات مع االحتالل في العيسويةمنطقة عسكرية و  في حي جبل المكبراالحتالل يعلن "رأس الجبل"  .41
جنوب شرق القدس أعلن جيش االحتالل منطقة "رأس الجبل" في حي جبل المكبر، : بأ.ف.

المحتلة، منطقة عسكرية مغلقة، ونشر قناصته على أسطح المنازل وعلى سور مستوطنة مقامة على 
أراضي المواطنين في المنطقة، وأجبر أصحاب المحال التجارية على إغالقها، كما حظر التجول في 

غضون ذلك، اقتحمت  نتنياهو إلى المنطقة. في بنيامينالشارع بحجة زيارة مسؤول كبير في حكومة 
قوات االحتالل، بلدة العيسوية وسط القدس، ونشرت جنودا من المشاة في شوارعها الرئيسية، ما ادى 
الى اندالع مواجهات تصدي خاللها شبان البلدة لها بالحجارة والزجاجات الفارغة. إلى ذلك، أعلن 

على األقل، إثر عمليات دهم  فلسطينياً  32نادي األسير الفلسطيني، إن سلطات االحتالل اعتقلت 
 واسعة في الضفة الغربية.

 5/11/2015، بيروت، المستقبل
 

 ومكانتهم في المشروع الوطني" 48مؤتمر في بيرزيت والناصرة حول "دور فلسطينيي  .41
تنّظم مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز "مدى الكرمل" أيام السبت واألحد واالثنين المقبلة  :رام هللا
ومكانتهم في المشروع الوطني الفلسطيني"، في بيرزيت  48ا اكاديمًيا بعنوان "دور فلسطينيي مؤتمرً 

 والناصرة.
ويأتي هذا المؤتمر استمرارًا للمؤتمر األول الذي نظمه مركز مدى الكرمل ومؤسسة الدراسات 

ئيل"، والذي بعنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية والفلسطينيون في إسرا 2011الفلسطينية في سنة 
 تناول واقع المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبله.

ودورهم في المشروع  48 أراضيوسيشكل المؤتمر المرتقب نقاشًا عينيًا بشأن مكانة الفلسطينيين في 
 الوطني الفلسطيني، كما يراها الفلسطينيون في الداخل والشتات.

لسطينيين من البالد والخارج، كما تنظم جلسات يشارك في المؤتمر عدد من األكاديميين والباحثين الف
وطاوالت مستديرة تضم أكاديميين وسياسيين فلسطينيين، كما وسيتم عرض نتائج استطالع رأي عام 

 48حول دور الفلسطينيين في مناطق  48والـ  67يتناول مواقف المجتمع الفلسطيني في مناطق الـ 
ث تشير نتائج االستطالع الى بداية تحول جدي لدى ومكانتهم في المشروع الوطني الفلسطيني، حي

، للحلول المطروحة للقضية الفلسطينية واالحتالل 67والـ  48المجتمع الفلسطيني، في مناطق الـ 
اإلسرائيلي، منها فيما يتعلق بحل الدولة الواحدة او الدولتين، ومنها في موقف واضح مؤيد لتمثيل 

 ات الوطنية الفلسطينية.الفلسطينيين في الداخل في المؤسس
 4/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 سير محمد عالنطلق سراح األت "إسرائيل" .42
: أفرجت السلطات اإلسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء األربعاء، عن األسير (األناضول) -رام هللا

ل اإلداري، خاض بعد قضائه عامًا في السجون اإلسرائيلية، ضمن االعتقا الفلسطيني محمد عالن
 خالله إضرابًا عن الطعام لما يزيد عن شهرين.

أ فرج عنه من  في بيان صحفي مقتضب وصل األناضول، إن عالن الفلسطيني،وقال نادي األسير 
في  "ثابت"العسكري قرب طولكرم، شمال الضفة الغربية، ونقل إلى مستشفى ثابت  حاجز الطبية

 المدينة الستكمال العالج.
 5/11/2015عربي، لندن، القدس ال

 
 الصحفيين في األراضي المحتلة إسرائيليًا ضد   انتهاكاً  92أكثر من  :التجمع اإلعالمي الفلسطيني .43

أكد "التجمع اإلعالمي الشبابي الفلسطيني"، أمس، أن اعتداءات قوات االحتالل  "الخليج": -غزة 
المختلفة تصاعدت بشكل خطير منذ  "اإلسرائيلي" بحق الصحفيين والمصورين وكافة وسائل اإلعالم

وقال التجمع في بيان، إن قوات االحتالل كثفت منذ مطلع الشهر الماضي  اندالع "انتفاضة القدس".
من اعتداءاتها واستهدافها المتعمد للصحفيين والمصورين ووسائل اإلعالم، أثناء قيامهم بتغطية 

 بية والقدس والداخل المحتل وقطاع غزة.أحداث االنتفاضة المتواصلة في قرى ومدن الضفة الغر 
انتهاكًا "إسرائيليًا" بحق الصحفيين، تمثلت باالعتداء المباشر بغرض  92ورصد التجمع أكثر من 

إيقاع أكبر ضرر بهم، كإطالق الرصاص الحي والمعدني والضرب واالعتقال، إضافة لعشرات 
منع الطواقم من العمل، واالحتجاز والمنع من االنتهاكات جراء االستهداف بالغاز والقنابل الصوتية، و 

 التغطية اإلخبارية بحقهم وغيرها.
حالة اعتداء في  62وتوزعت االعتداءات "اإلسرائيلية" بحق الصحفيين ووسائل اإلعالم ما بين 

 .حالة أخرى في قطاع غزة 30الضفة، و
 5/11/2015الخليج، الشارقة، 

 
 وبرد الشتاء يتهدد األسرى مع تصاعد أعدادهم ..مواطنًا من الضفة والقدس 33اعتقال  .44

مواطنًا، بينهم أطفال، خالل عمليات دهم في  33شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت طالت 
محافظات الضفة والقدس، وفي ظل تصاعد أعداد المعتقلين بشكل جنوني، وانعدام وسائل التدفئة 

ن األسرى والمحررين، أمس، من أن مئات داخل سجون االحتالل ومراكز التوقيف حذرت هيئة شؤو 
 األسرى مهددون بالبرد القارس في الشتاء.
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أسير يقبعون في سجون االحتالل ومراكز التوقيف، حيث تم اعتقال  7000ولفتت الهيئة إلى أن قرابة 
 منهم خالل الشهر الماضي، غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل. 1500أكثر من 

ت الحقوقية واللجنة الدولية للصليب األحمر إلى سرعة التدخل والضغط على ودعت الهيئة المنظما
سلطات االحتالل ولجم جنونها في اعتقال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني يوميًا، بينهم مئات 

جبارها على السماح بإدخال األغطية والمالبس الشتوية ووسائل التدفئة لألسرى.  القاصرين، وا 
 5/11/2015، األيام، رام هللا

 
 علماء والدعاة: نتنياهو يكذب حين يد عي الحفاظ على الوضع القائم في األقصىلهيئة ا .45

"األيام": قالت هيئة العلماء والدعاة إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس "فن  -القدس 
 الكذب حينما يدعي انه يحافظ على الوضع القائم في المسجد األقصى.

افت في بيان صحافي، فما الوضع القائم في المسجد األقصى المبارك؟! هل هو إبقاء مفتاح وأض
باب المغاربة بيد الشرطة اإلسرائيلية المحتلة؟ هل هو السماح للمستوطنين بدخول رحاب المسجد كل 
لى الظهيرة، ثم بعد الظهيرة ألداء طقوسهم فيه وتدنيس رحابه الطاهرة؟ هل هو إبقاء  صباح، وا 

مسجد الشرطة والجيش اإلسرائيلي يتجولون في ساحاته ويقفون على أبوابه يعتدون على حراس ال
 األقصى وعلى المسلمين فيه؟"

وتابعت، هل هو حجز هويات من يريد الدخول للصالة في المسجد األقصى؟ هل ، نتنياهو يكذب
لعلم للرجال والنساء؟ هل هو تحديد أعمار المصلين للدخول للصالة؟ هل هو منع الرباط من أجل ا

هو إبعاد ستين مسلمة عن المسجد األقصى؟ هل هو انتهاك حرمة المصلى القبلي وكسر شبابيكه 
 وحرق سجاده، والذي لم يفعله أي احتالل سابق للمسجد األقصى؟

وشددت الهيئة على انه "إذا كان الوضع القائم الذي عناه نتنياهو كل ما سبق ذكره، فالمسلمون في 
وأضافت، ونقول بالصوت الجهوري، ونكتب  ارق األرض ومغاربها يرفضونه جملة وتفصياًل".مش

الوضع الذي يريده المسلمون  إنبالخط العريض: ليسمع كل أصم، وليقرأ كل من في عينيه غبش 
م، أي أن يكون محررًا من كل احتالل، تحت ظل 1967للمسجد األقصى ما كان عليه قبل العام 

مين؛ ألنه فقط للمسلمين، وحيث كان الوقف اإلسالمي هو الذي يتحكم بالدخول العرب والمسل
والخروج بالنسبة للزائرين من غير المسلمين، فإن المسلمين يطالبون باسترجاع مفتاح باب المغاربة 
الذي سيطر عليه جيش االحتالل، والذي تتم االقتحامات العدوانية من خالله، وأما المحتلون 

 فال يريد المسجد األقصى رؤيتهم، فهم مقتحمون معتدون. ومستوطنوهم:
 5/11/2015األيام، رام هللا، 
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 بتر ساق أسير من الخليل بسبب إهمال االحتالل عالجه .46
االحتالل المسؤولية الكاملة عن بتر ساق األسير جالل  يانحمل "نادي األسير" الفلسطيني، سجّ 

 عامًا( من الخليل. 17الشراونة )
( إن األسير الشراونة الذي تعرض 11|4األسير" في بيان تلقته "قدس برس" األربعاء ) وقال "نادي

إلصابة بالرصاص في ساقه مورس بحقه عملية إهمال طبي وكذلك عملية تضليل بشأن وضعه 
 الصحي رغم ما وثقه النادي من خالل متابعة محاميه عبر عدة زيارات.

ه من مستشفى "سوروكا" إلى "عيادة سجن الرملة" قبل أن ولفت النادي أن عملية اإلهمال بدأت بنقل
يكمل العالج الالزم له وبعد أن تيقنت إدارة الرملة أن تدهورًا خطيرًا أصاب ساق األسير نقل مجددًا 
إلى مستشفى "أساف هروفيه" وكما تبين من عدة زيارات قام بها محامو النادي أكد األطباء أن 

وأنهم يأملون بأن يتفادوا احتمالية بتر ساقه إذ أن حالته الصحية  األسير وصل إلى حالة مستقرة
سجلت تقدما ملموسًا وأن المشكلة فقط بقيت في مشط قدمه وجزء من أصابعه. قبل أن يفاجئ 

 الجميع ببتر كامل قدمه.
 4/11/2015، قدس برس

 
 غزَّة: نقص أطباء التخدير يؤخر العمليات الجراحية .47

األزمات التي يعيشها قطاع غزَّة على السياسّية منها أو االقتصادّية، بل ال تقتصر : )األناضول(
طالت المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية "غير خطيرة"، جّراء نقص الكوادر البشرّية 

 المتخّصصة بالتخدير في مستشفيات غزَّة الحكومية.
لطيف الحاج، إنَّ المرافق الصحية يقول مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة في غزة، عبد ال

تعاني نقصًا في األطباء وفنيي التخدير، بعد تقاعد العديد منهم، من دون تعيين كادر جديد بدياًل 
 عنهم.

وأوضح أنَّ "وزارة الصحة في غزَّة تعجز عن تعيين أطّباء جدد بسبب األوضاع السياسية الراهنة 
ّلي حكومة الوفاق مهامها ومسؤوليتها تجاه وزارات غزَّة، والناجمة عن االنقسام الفلسطيني، وعدم تو 

 فقدرتنا المالّية محدودة جدًا في تعيين طواقم طبية جديدة".
ويقدر الحاج عدد أطّباء وفنيي التخدير والعمليات في جميع مستشفيات قطاع غزَّة الحكومية البالغ 

 طبيبًا. 30ا الكادر بحوالي طبيبًا، ما يعني نقصًا في هذ 80إلى  70، بحوالي 12عددها 
وتتهم وزارة الصحة في غزَّة، حكومة الوفاق بعدم تسّلم مهامها في القطاع، وا عاقة دفع المصاريف 

 التشغيلية لها، وهو ما يعيق تعيين أطّباء جدد وتوفير مستلزمات مستشفيات القطاع.
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موعدها، بسبب النقص في أطباء وأشار الحاج إلى أنَّ الكثير من العمليات الجراحية تأّجلت وتأخر 
 التخدير، برغم توّفر الكادر الطبي الجراحي وغرف العمليات المجهزة.

وذكر أنَّ أقصى موعد انتظار للمريض قد يصل إلى ثالث سنوات، مشيرًا إلى أنَّ هناك المئات من 
 المرضى الذين ينتظرون دورًا لهم في إجراء العمليات في هذه المستشفيات.

 5/11/2015بيروت، السفير، 
 
 السيسي: فتح معبر رفح مرتبط باالستقرار واالتصاالت مع حماس أمنية .48

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات  قالوكاالت: ال ،"القدس العربي" -القاهرة  ،لندن
 إن مصر تبذل جهودا، لندن، أمس، في زيارة رسمية تدوم ثالثة أيام إلىأذيعت تزامنا مع وصوله 

ن فتح معبر رفح يتوقف على حالة األمن واالستقرار،  للتهدئة في األراضي الفلسطينية المحتلة، وا 
بالنظر إلى أن مصر تتحمل المسؤولية عن سالمة العابرين، خاصة أن المعبر قريب من مناطق 
. الشيخ زويد والعريش التي تشهد مواجهات مسلحة، ولم تتحقق فيها السيطرة األمنية بشكل كامل

 وبالنسبة للعالقات مع حماس، قال إنها "موجودة على مستوى األجهزة )األمنية( فقط".
 5/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"" يندد بتصويت نظام السيسي لصالح ر"النو : حزب مصر .49

، الفتاح السيسي" ندد حزب النور السلفي بمصر، المؤيد لنظام الرئيس "عبد: القاهرة/ ربيع السكري
مساء أمس األربعاء، بتصويت الوفد المصري باألمم المتحدة لصالح انضمام إسرائيل لعضوية لجنة 

وقال "النور" في بيان، اطلعت "األناضول" على نسخة منه، إنه "يعلن رفضه  تابعة للمنظمة األممية.
مام إسرائيل اتخذه الوفد المصري باألمم المتحدة، من التصويت اإليجابي لصالح انض الذيللموقف 

واعتبر الحزب أن "التصويت مهما كانت  إلى عضوية لجنة االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي".
 مبرراته فهو دعًما لكيان عدواني ال يعرف للسلم طريًقا".

وأضاف الحزب أن "ما يزيد األمر استهجاًنا أن يأتي هذا التصويت في وقت تتصاعد فيه وتيرة 
والممارسات القمعية من قبل هذا الكيان، على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى االعتداءات الوحشية 

 عدوانه المتكرر على المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية".
وبشأن تبرير الخارجية المصرية لهذا التصويت بأنها "اضطرت إلى ذلك لكون التصويت إجمالًيا 

ن "أقل ما يقال في هذا التصرف بأنه تصرف على عدة دول منها دول عربية"، قال الحزب السلفي إ
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وأوضح أنه "كان ينبغي التنسيق مع باق الدول العربية التي امتنع معظمها  جانبه التوفيق والصواب".
 من التصويت، حتى ال يصب صوت مصر في دعم إيصال هذا الكيان الصهيوني لهذا الموضع".

لصالح انضمام إسرائيل لعضوية لجنة تابعة  وكانت القاهرة، قد أقرت السبت الماضي، بأنها صوتت
 لألمم المتحدة، موضحة أن "االلتزام بالدعم العربي كان وراء ذلك التصويت".

 5/11/2015، لألنباء األناضولوكالة 
 

 الثاني يؤكد وقوف األردن إلى جانب المقدسيين بوجه االنتهاكات اإلسرائيلية عبد هللا .51
الثاني وقوف األردن إلى جانب المقدسيين وصمودهم لمواجهة أية  عبد هللاأكد الملك بترا: -عمان

 انتهاكات إسرائيلية تستهدف المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف.
األربعاء وفدًا ضم ممثلين عن أوقاف القدس وشخصيات مقدسية إسالمية  أمسوقال، خالل استقباله 

لوا تحياتي ألهلي في القدس، الذين نقدر ومسيحية، "أنا فخور بوجودكم في عمان، متمنيا أن تنق
وأشار: "أنتم على علم واطالع  التحديات التي يواجهونها منذ مدة، وليس فقط خالل األشهر األخيرة".

أنه بالنسبة للمملكة األردنية الهاشمية، وبالنسبة لي شخصيا، فإن دورنا حماية األماكن اإلسالمية 
مختلف الصعد السياسية والدينية، ونحن على تنسيق ودعم والمسيحية في المدينة المقدسة، على 

ولفت، في هذا اإلطار، إلى التصريحات التي صدرت عنه مؤخرا ضمن لقاءاته مع  كامل لكم هناك".
قليمية مختلفة.  قيادات دولية وا 

وأكد أن األردن يقف بقوة ويرفض أي تغيير بالنسبة للوضع القائم التاريخي في المسجد األقصى 
دونما كاملة، الفتا جاللته إلى أن األمور لم تتغير  144حرم الشريف الذي يمتد على مساحة وال

بالنسبة لموقف األردن، الذي يؤكد دوما على الحفاظ على الوضع القائم الذي كان سائدا قبل احتالل 
في خياراتنا وأعاد التأكيد "كما ذكرت سابقًا، لدينا القدرة في األردن على السير  .1967القدس عام 

 دبلوماسيا وقانونيا، حيث سنراقب ما سيجري على األرض ومدى التزام رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
وفيما يتعلق بمشروع تركيب نظام كاميرات لمراقبة الوضع في المسجد األقصى والحرم القدسي 

صدر موقف أردني،  الشريف، والتأكد من عدم وقوع انتهاكات واعتداءات إسرائيلية مجددًا، قال "كلما
مشروع تركيب الكاميرات هو مشروع أردني سيتم من خالل وزارة األوقاف  يكون هناك مشككون".

وبالتعاون مع إخواننا الفلسطينيين على األرض، لغايات تركيبها وتثبيتها وبما يغطي كامل مساحة 
ن يكون هناك وأضاف "حتى أكون واضحًا معكم، ل المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف".

 أسابيع. 6راء خبراء، لمدة تصل إلى كاميرات داخل المسجد، لكن الموضوع يحتاج، وفقا آل
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وأكد "نحن جاهزون لنستمع ألية نصائح منكم بالنسبة للتحديات التي تواجهكم دبلوماسيا وقانونيا. 
المفاوضات حتى  ، إلى طاولةواإلسرائيليوبنفس الوقت نفكر كيف يمكن إعادة الطرفين، الفلسطيني 

 نجد حال نهائيا للقضية الفلسطينية".
بدورهم، أعرب أعضاء وفد ممثلي أوقاف القدس والشخصيات المقدسية عن تقديرهم الكبير لدور 
جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا ما يقوم به جاللته من 

 اإلسالمية والمسيحية فيها. دور مستمر في الدفاع عن القدس والمقدسات
 5/11/2015، الدستور، عم ان

 
 األردن يوافق على إنشاء منطقة حرة مع السلطة الفلسطينية .51

وافقت الحكومة األردنية على إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري مع مناطق : عمان /حارث عّواد
 المقبل.السلطة الفلسطينية على الجانب األردني، تبدأ أعمالها مطلع العام 

وقال المستشار في حكومة رام هللا صائب بامية، إن الحكومة األردنية أبلغت السلطة الفلسطينية 
أخيرا، موافقتها على إقامة منطقة لوجستية للتبادل التجاري مع فلسطين تخضع للسيادة األردنية، 

 لتفعيل وزيادة التبادل التجاري الفلسطيني األردني".
ت لـ"قدس برس"، أن المنطقة اللوجستية سيتم إنشاؤها في الجانب األردني وأضاف بامية في تصريحا

الفلسطينية تلقت كتابا رسميا من رئيس  الوزراءعلى الحدود مع فلسطين المحتلة، الفتا إلى أن رئاسة 
الوزراء األردني عبدهللا النسور للبدء بإجراءات إنشاء المنطقة اللوجستية )منطقة التجارة الحرة بين 

وأوضح بامية، الذي يزور األردن للمشاركة في إطالق مشروع تعزيز العالقات  ألردن وفلسطين(.ا
التجارية األردنية الفلسطينية، أن رئاسة الوزراء في البلدين أوعزت إلى وزراء الصناعة باتخاذ التدابير 

 الالزمة إلنشاء المنطقة الحرة، على أن تبدأ أعمالها مطلع العام المقبل.
مليارات دوالر، فيما ال  4ول "إسرائيل" اقتصاديا على الفلسطينيين بحجم تجارة وصل لحوالي وتتغ

 تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية الربع مليار دوالر سنويا.
 4/11/2015، قدس برس

 
 تنوي لقاء قادة حماس" القيادة غير المرخصة لإلخوان" ":الرأي" .52

غير المرخصة والتي يسيطر عليها  اإلخوانبان قيادة جماعة  إخوانيقيادي كشف مصدر  :عمان
مندوب لها للقاء قيادة حماس في الخارج بهدف نقل رسالة من القيادة غير  إرسالتيار الصقور تنوي 

 اإلخوان.الخالفات داخل جماعة  إلنهاءالشرعية وموقفها من مبادرة تيار الحكماء 
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موقف القيادة غير الشرعية من المبادرة كان تكتيكيا بحيث تمت  أنب "الرأيالمصدر ل " وأضاف
الموافقة بان تشمل هذه المبادرة التعديل في المكتب التنفيذي للجماعة ورفض شمول المبادرة لقيادة 

 .اإلسالميحزب جبهة العمل 
ة على قيادة سيطر  أيال تمتلك  اإلخوانقيادة جماعة  أنوياتي هذا الرفض وفق المصدر ذاته بذريعة 
 أيضا.الحزب والتي يسيطر عليها التيار الصقوري 

هذه  إفراغمبادرة الحكماء الزالت تراوح مكانها الن القيادة غير الشرعية تستهدف  أنواكد المصدر 
وذرائع مختلفة مثل التذرع بالشروط المسبقة واالدعاء باشراك  استراتيجيةالمبادرة من مضمونها عبر 

لهذه المواقف التكتيكية التي  األساسالهدف  أنوبين المصدر الخالفات. حل  كافة التيارات في
 لإلخوانقيادة حماس والتنظيم الدولي  أمامتنتهجها قيادة الجماعة غير الشرعية هو عدم الظهور 

 لها.المسلمين بانها تعرقل الحلول وال تسعى للتوصل 
 5/11/2015، الرأي، عم ان

 
 مهرجان الشعر باألردنالقدس واالنتفاضة تضيئان  .53

انطلقت فعاليات مهرجان الزرقاء الدولي األول للشعر مساء أمس الثالثاء في : عّمان-توفيق عابد
شاعرا من سبع دول عربية، هي مصر والعراق  39مركز الملك عبد هللا الثاني الثقافي بمشاركة 

 وسوريا والبحرين وتونس والمغرب واألردن.
بت المقبل بدعم من بلدية الزرقاء )شرقي العاصمة عّمان( بالتعاون مع ويستمر المهرجان حتى الس

وتقام خالل المهرجان ندوتان األولى بعنوان "واقع قصيدة  مديرية الثقافة ورابطة الكتاب بالمدينة.
 النثر ومستقبلها" والثانية حول "شعر المقاومة بين الفن والتحريض".

ة المهندس عماد المومني بصفته راعيا للمهرجان تحية إعزاز وفي جلسة االفتتاح، أزجى رئيس البلدي
كبار للشعب الفلسطيني الذي يواجه شبابه أدوات البطش الصهيونية ويثبتون أنهم "شعب الجبارين".  وا 

 ودعا المشاركين لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وخاصة مدينة -ي األردن وتحدث رئيس لجنة المهرجان جميل أبو صبيح عن رفع مستوى الثقافة ف

إلى مستويات عربية متطورة تنافس العواصم العربية األخرى، بحيث يكون مهرجانها رديفا  -الزرقاء
 مماثال لمهرجانات عربية ومساندا نديا لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

ء من أما مدير ثقافة الزرقاء رياض الخطيب، فوصف المهرجان بأنه حراك ثقافي يلتئم فيه شعرا
مختلف األقطار العربية. وقال إن الشعر يثري الحوار المحفز لتقدم البشرية ويذكر الناس بمصيرهم 
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المشترك، كما أنه تعبير عن السالم والطابع العالمي للتجربة البشرية والتطلع لإلبداع الذي يتجاوز 
 الحدود والتخوم.

ر األردني فضيل التل قصيدة بعنوان "هذه وفي جلسة القراءات الشعرية األولى، وقبل أن يقرأ الشاع
فلسطين" طالب بثقافة تحمل الروح العربية وشعر ذي تألق عربي ألن الوطن واحد واألمة واحدة، 

والقصيدة  وقال نحن ال نحفل إال بكل ما يحتضن فلسطين والدم الغالي وكل ما يحدث باسم فلسطين.
 .ي يمثل بنظرها األمة العربيةحوارية بين فلسطينية مدركة واعية "الوطن" وعرب

 4/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 
 توجه أوروبي لوضع "المنشأ" على بضائع المستوطنات :ألمانيةصحيفة  .54

كشفت صحيفة "ديرتاغسشبيغيل" األلمانية أن االتحاد األوروبي يعتزم خالل أيام : خالد شمت -برلين
منشأ على البضائع الواردة ألسواق دوله من إصدار قرار يلزم دوله بوضع عالمات تحدد جهة ال

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار جاء  المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
دولة عضوا باالتحاد األوروبي كانت قد وجهت في أبريل/نيسان الماضي رسالة  16بمبادرة من 

فيديريكا موغيريني، دعتها فيها للقيام بهذه  مشتركة لمفوضة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي
 الخطوة.

وينتظر التصديق على القرار من المفوضية األوروبية بعد أن انتهت اإلجراءات التقنية المتعلقة 
 بتطبيقه.

وأشارت ديرتاغسشبيغيل إلى أن البرلمان األوروبي صدق في سبتمبر/أيلول الماضي على هذه 
ونسبت إلى المتحدث باسم المفوضة التجارية  ملزمة لدوله األعضاء.المبادرة من خالل توصية غير 

لالتحاد األوروبي سيسيليا مالمشتروم قوله إن االلتزام القادم بوضع عالمات المنشأ على بضائع 
المستوطنات اإلسرائيلية يعد تطبيقا لقواعد حماية المستهلك المعمول بها منذ سنوات طويلة باالتحاد 

س موقف االتحاد القديم من المستوطنات اإلسرائيلية باعتبارها غير شرعية ومخالفة األوروبي، ويعك
 للقانون الدولي.

 4/11/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 مليارات دوالر لخمسةتصل  من الواليات المتحدة تريد مساعدات عسكرية سنوية "إسرائيل" :"رويترز" .55
قدمت  "إسرائيل"جرس األمريكي يوم األربعاء إن قالت مصادر بالكون :باتريشيا زينجرلي -واشنطن

طلبا مبدئيا لزيادة المساعدات العسكرية السنوية التي تحصل عليها من الواليات المتحدة إلى نحو 
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خمسة مليارات دوالر حين ينقضي أمد حزمة المساعدات الحالية المقدرة بثالثة مليارات دوالر كل 
خمسة مليارات دوالر كل عام دعما عسكريا على مدى عشر  وقالت المصادر إن إسرائيل تريد عام.

مليارا. وبعثت إسرائيل بإشارات على رغبتها في الحصول على مزيد من المال  50سنوات بإجمالي 
لمواجهة تهديدات تقول إنها ستزيد بسبب االتفاق الذي وقعته قوى دولية بشأن برنامج إيران النووي 

 سرائيلية بشدة.وهو اتفاق عارضته الحكومة اإل
وقال مسؤولون بالكونجرس ومسؤولون أمريكيون آخرون إن المفاوضات بخصوص اتفاق المساعدات 
ن المقترح لم يصل بعد لمرحلة يقدم فيها إلى الكونجرس الذي  الجديد ال تزال في مراحلها األولى وا 

 يجب أن يوافق على المبلغ.
 عليهم في البداية التفاوض مع البيت األبيض."وقال أحد المصادر بالكونجرس عن إسرائيل "يجب 

 ورفض متحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية تقديم مزيد من التفاصيل عن محادثات الدعم العسكري.
وقال أحد المسؤولين األمريكيين إن إدارة الرئيس أوباما ال يرجح أن توافق بالكامل على الطلب 

 ق على مبلغ سنوي بين أربعة وخمسة مليارات دوالر.اإلسرائيلي وتوقع أن يتوصل الجانبان التفا
 4/11/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
 مالدينوف من الخليل: ال حل إال حل  الدولتين .56

قال المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، إن على الجميع  :الخليل
 سرائيلي، مؤكدا أن ال حل إال حل الدولتين.أن يعمل لدعم السالم بين الجانبين الفلسطيني واإل

وأضاف مالدينوف في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الخليل كامل حميد اليوم األربعاء، أن 
زيارته الى الخليل لن تقتصر على مراقبة الوضع، وأنه سينقل إلى مجلس األمن صورة الوضع في 

األمل  والغضب وفقدإلى أن حالة االحتقان األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الخليل، مشيرا 
 في السالم، هي المسيطرة على نفوس المواطنين بالخليل.
 وأشار إلى أن الدعوة إلى التهدئة هي مسؤولية الجميع.

 4/11/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 االضطراب اإلقليمي: على العالم أن ال ينسى ِمْحنة الجئي فلسطين في خضم "األونروا" .57

، بيير كرينبول، إنه "األونروا"قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  :طوكيو
ينبغي على العالم أن ال ينسى مصير وِمْحنة الجئي فلسطين في خضم االضطراب اإلقليمي "

 ."المنتشر
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ال من غزة، رئيس الوزراء الياباني شينزو وأكد كرينبول، لدى لقائه اليوم األربعاء، بصحبة ثالثة أطف
آبي، في طوكيو، أن 'الدعم الياباني لألونروا يعمل على ضمان تحقيق قدر حيوي من الكرامة 

 ."واالستقرار لمجتمع يواجه اليأس وفقدانا متزايدا لألمل
 4/11/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ينقل مباراتي المنتخب الفلسطيني مع السعودية وماليزيا إلى ملعب محايداالتحاد الدولي لكرة القدم  .58

رويترز: أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( أمس نقل مباراة المنتخب الفلسطيني مع  –زوريخ 
، إلى ملعب محايد كما 2019وكأس آسيا  2018السعودية في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 

 ى يوم االثنين المقبل.سيؤجل اللقاء إل
لكن االتحاد  رام هللاوكان من المفترض إقامة اللقاء اليوم على ملعب المنتخب الفلسطيني في 

السعودي اعتذر عن عدم السفر وأصر على خوض اللقاء في ملعب محايد قبل أن يصدر الفيفا 
 قراره. 

 5/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 في خطر الخصوصي ة .59
أظهر تصنيف حديث، أن كبرى الشركات العاملة في قطاع : ب )خدمة دنيا( أ ف -واشنطن 

االتصاالت واإلنترنت ال توفر الحماية المطلوبة لمستخدميها في ما يتعلق بخصوصيتهم أو بياناتهم 
 الخاصة أو حرية التعبير لديهم.

الدراسات، وخلص وأقيم هذا المشروع األول عن "تصنيف الحقوق الرقمية" بعد أكثر من سنتين من 
الى منح تصنيف سيئ للشركات العاملة في القطاع. ومنحت الدراسة عالمة تراوح بين صفر ومئة 
لثمانية مواقع إنترنت كبرى وثماني شركات كبرى مشّغلة لقطاع االتصاالت، مع تقويم جهودها في 

 مستخدميها. حماية الخصوصية وحرية التعبير وشفافية هذه الشركات ومستوى حمايتها بيانات
نقطة. ومن بين مواقع اإلنترنت، حّل "ياهو!" في  65وفي النهاية، نالت "غوغل" العالمة األفضل مع 

(. ونالت أسوأ العالمات 50( و "تويتر" )56نقطة، متقّدمًا على "مايكروسوفت" ) 58المرتبة الثانية مع 
 (.16" الصينية )(، وشبكة "تنسنت13شبكة "ميل.رو" الروسية للبريد اإللكتروني )

ولدى الشركات المشغلة لالتصاالت، حّلت "فودافون" البريطانية في الصدارة على رغم نتيجتها 
(. أما أسوأ العالمات فنالتها مجموعة 50(، تلتها األميركية "إيه تي آند تي" )54المتواضعة نسبيًا )

 التصنيف.( وفق هذا 16( و "أكسياتا" الماليزية )14"اتصاالت" اإلماراتية )
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وقالت ريبيكا ماكينون، مديرة المشروع التابع لمجموعة "نيو أميركا فاونديشن" في واشنطن: "عندما 
 نرى هذه التصنيفات، من الواضح أن أحدًا لم يخرج رابحًا".

التي شملها االختبار، ست منها فقط حصلت على المعدل، وسبع منها  16 ومن بين الشركات الـ
 .25 نالت عالمة دون الـ

 5/11/2015الحياة، لندن، 
 
 ارتكبها الطيران الروسي الشهر الماضي 10مجزرة بينها  40: جمعية حقوقية .61

مجزرة في سورية أدت الى  40أفادت جمعية حقوقية أمس، بأن الشهر الماضي شهد ارتكاب : لندن
 29رتكبت طفاًل، مشيرة الى أن القوات النظامية السورية ا 160شخص بينهم  500 حواليمقتل 

 126شخصًا، مقابل عشر مجازر ارتكبها الطيران الروسي قتل فيها  370مجزرة أسفرت عن مقتل 
 شخصًا.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" أمس، أنها "وثقت المجازر المرتكبة من أطراف النزاع في 
 10قوات الحكومية، ومجزرة على يد ال 29مجزرة بينها  40سورية الشهر الماضي، التي بلغ عددها 

 مجازر على يد القوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد جهات لم يتمّكن التقرير من تحديدها".
في  6في حلب، و 7مجزرة في ريف دمشق، و 11ووفق التقرير، فإن القوات الحكومية ارتكبت 

مجازر  5تكبت في حماة. أما القوات الروسية، فقد ار  1في دير الزور، و 1في إدلب، و 3حمص، و
دلب، و 2في حلب، و في حماة. فيما سجل التقرير مجزرة واحدة في حلب  1في كل من حمص وا 

 على يد جهات لم يتمّكن التقرير من تحديدها".
 43سيدة، أي أن  62طفاًل و 159شخصًا، بينهم  513وأشار التقرير إلى أن "المجازر تسّببت بمقتل 

ال، وهي نسبة مرتفعة جدًا، وهذا مؤشر الى أن االستهداف في في المئة من الضحايا هم نساء وأطف
 معظم تلك المجازر كان في حّق السكان المدنيين".

 43طفاًل و 97شخصًا، بينهم  372وزاد: "بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 
طفاًل  58شخصًا، بينهم  126 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية، فقد بلغ

 4شخصًا بينهم  15سيدة. وكان عدد ضحايا المجزرة التي لم يستطع التقرير تحديد مرتكبها،  19و
 أطفال".

وأكد التقرير أن "حاالت القصف كانت متعّمدة أو عشوائية، وموّجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي 
انون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يحمي الحق في فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام الق

الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسّلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد 
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أن القصف "تسّبب في صورة عرضية بحدوث خسائر طاولت  إلىتوافرت فيها األركان كافة"، الفتًا 
لحاق إصابات بهم أو إلحاق  الضرر باألعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل أرواح المدنيين وا 

على االعتقاد أن الضرر كان مفرطًا جدًا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحاالت 
 المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم".

على المحكمة الجنائية الدولية، وجددت "الشبكة السورية" مطالبتها بـ "إحالة الوضع في سورية 
والتوقف عن تعطيل القرارات التي ي فترض بالمجلس اتخاذها في شأن الحكومة السورية، ألن ذلك 
يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الديكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة"، وأوصت أيضًا 

الواسعة لحقوق اإلنسان". كما طالبت "بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في االنتهاكات 
بـ "إلزام الحكومة السورية إدخال جميع المنظمات اإلغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، 
والصحافيين وعدم التضييق عليهم وضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة 

ية الشيعية األخرى، وجيش الدفاع الوطني، السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللو 
 والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية".

 5/11/2015الحياة، لندن، 
 

 .. الضحية جالداً الفلسطينيةالسلطة  .61
 شيماء الحديدي
تشكل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عبئًا كبيرًا على واقع الحقوق والحريات للشعب فلسطيني، والذي 

من حقوقه نتيجة وقوعه تحت االحتالل اإلسرائيلي. فالسلطة في رام هللا ال تتوانى هو أصاًل محروم 
عن فتح أبواب زنازينها على مصراعيها لمعارضيها، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل تواصل 
التنسيق األمني مع المحتل اإلسرائيلي، في صورة ال تعرف معها هوية الضحية والجالد التي 

في رام هللا بعشرات المعتقلين  الفلسطينيةالموقف، إذ تمتلئ سجون السلطة  امتزجت في هذا
 السياسيين بتهم متعلقة بمقاومة االحتالل.

 
 اتهام سياسي

ودائًما ما تراوح التهم التي يواجهها من يتعرض لالعتقال على أيدي السلطة الفلسطينية بين نشر 
لبًا لنشطاء مواقع التواصل االجتماعي، وبالنسبة الفتنة، أو قدح المقامات العليا، وتلك توجه غا

للمنتمين إلى الكتلة اإلسالمية في الجامعات أو األسرى المحررين فهم يواجهون تهمًا باالنتماء لتنظيم 
محظور، أما تهمة تكدير صفو العالقات الفلسطينية الخارجية فيواجهها أعضاء المقاومة، وغالبًا ما 
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وحتى أسر الشهداء واألسرى، والذين يتلقون المساعدات المادية من  تصدر بحقهم أحكام مشددة،
الجمعيات الخيرية، فيتم اتهامهم بتهم واهية، مثل غسيل األموال، ولإلعالميين والصحافيين 

 المحسوبين على حركة حماس ف صلت ت هم التحريض. 
دفهم السلطة بحمالت ويرى الفلسطينيون، المؤدلجون منهم بشكل  خاص، والذين دائمًا ما تسته

االعتقال، أن الهدف العام لالعتقاالت هو حماية أمن إسرائيل، إذ إن استمرار المقاومة الرافضة 
لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة، كما هي في قطاع غزة، يتطلب بيئة خاصة للمقاومين، لذا تحاول 

جر  اء التحقيقات المتواصلة مع أبناء السلطة عدم السماح بتوفر هذه البيئة عن طريق التتبع الدائم وا 
فصائل المقاومة، لكي ال ينخرطوا في أعمال من شأنها مهاجمة اإلسرائيليين، وما يعضد ذلك القول 
إن السلطة الفلسطينية تعتقل منفذي أية عمليات مقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، كما حدث في ما 

اومة الناعمة من الفاعليات الشعبية والتظاهرات ع رف باسم خلية سلواد مؤخرًا، كما أن دعوات المق
االحتجاجية على بعض اإلجراءات القمعية، والتي تتخذها إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة، 
تسبقها حمالت اعتقال قوية لكبح جماحها، وترتفع وتيرة تلك االعتقاالت أيضًا عند إجراء انتخابات 

شطة الطالبية، والتأثير على مرشحي الكتلة اإلسالمية في طالبية في الجامعات لتقويض األن
 الجامعات لصالح طالب موالين للسلطة.

التدخل اإلسرائيلي ال يخفى على أحد في مباشرة السلطة التحقيقات مع المعتقلين، فالتنسيق األمني 
ب اإلسرائيلي، الممارس بين السلطتين في أعلى مستوياته، فملفات معتقلي السلطة تمرر بسهولة للجان

كما أن الجانب اإلسرائيلي حال فشله في تتبع ومالحقة واعتقال نشطاء بعينهم، تتكفل السلطة بهذا 
الدور بداًل عن اإلسرائيليين، وأحيانًا يتم تسليم معتقلين للجانب اإلسرائيلي إما بصورة مباشرة، كتسليم 

، أو 2002ي في أبريل/نيسان من عام معتقاًل من معتقلي سجن بيتونيا إلى الجانب اإلسرائيل 30
بصورة غير مباشرة كاإلفراج عن المعتقل بالقرب من حاجز لجيش االحتالل ليكون متاحًا اعتقاله 

 بسهولة كبيرة من الجانب اإلسرائيلي.
 

 معاملة قاسية للمعتقلين
لة قاسية أثناء أما عن المعاملة التي يلقاها هؤالء المعتقلون في سجون السلطة، فهم يتعرضون لمعام

جلت آالف حاالت التعذيب للمعتقلين تشتد وتخبو بين فترة زمنية وأخرى، وتتوزع  التحقيقات، حيث س 
جلت نحو  حالة  12بين التعذيب النفسي والجسدي، فخالل شهر أغسطس/ آب الماضي وحده س 

 تعذيب.
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ل يروي شهود عيان أنه حتى إن المرضى من المعتقلين ال تراعى ظروفهم الصحية، فعلى سبيل المثا
عند احتياج معتقل لعملية جراحية، ينقل ساعات محدودة إلجرائها بمشفى خارجي ويعاد إلى زنزانته 
بعد وقت بسيط من إجرائها، حتى قبل تماثله للشفاء من دون أية مالحظة طبية، وكثيرًا ما ترفض 

وأثناء التحقيقات تستخدم تلك أجهزة السلطة إدخال الدواء إليهم إال لو كان على حساب أسرهم، 
 األمراض كأوراق ضغط وتعذيب بالضرب على األماكن المصابة.

معتقلين قضوا نحبهم تحت التعذيب الشديد،  10وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن أكثر من 
 أبرزهم حاالت مجد البرغوثي من رام هللا، وفادي حمادنة من نابلس.

منشأة، على اعتبار أن لكل  40و 36العتقالية المتراوحة بين سجون أجهزة السلطة ومراكزها ا
محافظة من محافظات الضفة اإلحدى عشرة مركزًا يتبع ألجهزة المخابرات واألمن الوقائي 
واالستخبارات العسكرية، فضاًل عن تفرع مواقع احتجاز أخرى في القرى الكبيرة والبلدات، وأحياء 

 أن غالبيتها إن لم يكن كلها تفتقر ألدنى متطلبات الظروف المدن الكبرى كالخليل ونابلس، إال
اإلنسانية والصحية، فغرف االحتجاز تفتقر للضوء والتهوية، وخالية من المراوح في الصيف ووسائل 

 التدفئة في الشتاء، كما تنق ص فيها األغطية ويمنع أحيانًا كثيرة استخدام دورات المياه.
 

 آليات التحقيق
ل قصته، باشرت  بنفسي متابعة أوضاع بعض الطالب والصحافيين، والذين تم ألن لكل معتق

اعتقالهم من قبل السلطة الفلسطينية بسبب نشاطهم، أحد هؤالء هو الصحافي لدى وكالة شهاب 
الفلسطينية، عامر أبوعرفة، والذي اعتقل وحّقق معه بسبب عمله في الوكالة ونشاطه على موقع 

نزله وتفتيشه ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والكاميرات وبعض األوراق والبطاقات فيسبوك، فبعد اقتحام م
الشخصية الخاصة به، من دون إذن قضائي، بوشر التحقيق معه، ودارت أسئلة التحقيق حول كيفية 
ن كان هناك من يساعده في الضفة ومقدار راتبه، وأيضًا سبب نشره خبرًا من  إرساله األخبار، وا 

الفلسطيني، وانتقاده استخدام هذا المصطلح بالتحديد.  الكابينيتحمل عنوان اجتماع  إحدى الوكاالت
وبعد أيام من االعتقال، أفرج عنه ليتلقى تهديدًا آخر في نفس الليلة من مصدر مجهول، وأكد في 
نهاية حديثه معي أن الحياة في الضفة بالنسبة لمعارض للسلطة أصبحت أصعب ما يكون، إذ 

ة األمنية المتضخمة حالة من الخوف والقلق الشديدين بين المعارضين، وصلت إلى حد خلقت الحال
 الخشية من التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.

وهنا أسرد قصة أخرى أللوان التعذيب التي تعرض لها بعض الشبان، فالطالب في جامعة النجاح 
، بدأت جوالته مع التعذيب في أروقة سجون عاماً  25الوطنية، عوني مازن الشخشير، البالغ عمره 
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يونيو/  18السلطة منذ لحظة وصوله إلى مقر المخابرات في مدينة بيت لحم يوم اعتقاله بتاريخ 
سم تقريبًا، كذلك جرى رفعه من يده  10حزيران الماضي، إذ تم تقييد يديه للخلف بفاصل بين اليدين 

المًا حادة في الكتفين واليدين لتحملها كل ثقل الجسم، على أحد أبواب غرف المقر، ليسبب ذلك له آ
وأكد الشاب أن ذلك كان يصحبه أحيانًا الضرب بالعصي وكابالت الكهرباء، والركل واللكم والصفع 
على الوجه، والذي ترك آثار كدمات في جسده، إضافة إلى سيل من الشتائم والتوبيخ، وخالل أسبوع 

جالسه على كرسي، وتكون من شهر رمضان كان يتم سحبه عل ى كرسي بتقييد يديه إلى الوراء، وا 
رجاله مربوطتين برجلي الكرسي، كما كان يتم حرمانه من النوم، ويجري فكه ساعة واحدة فقط، وهي 

 وقت اإلفطار.
 15/10/2015، العربي الجديد، لندن

 
 من االنتفاضة؟ فتحأين حركة  .62

 حلمي األسمر
، في جيش العدو، اللواء «أمان»ين رئيس شعبة االستخبارات جرى هذا األسبوع نقاش عاصف ب 

هيرتسي هليفي، وبين بعض وزراء حكومة نتنياهو، وعلى رأسهم زئيف الكين وزير الهجرة 
 استعراض استخباري قدمه هليفي للوزراء. أثناءواالستيعاب الليكودي، 

افحة االنتفاضة، وكرر موقف التي تتخذها السلطة الفلسطينية لمك األعمالحديث هليفي دار حول 
يجري  األمنيوان التعاون « اإلرهاب»مازن، تمنع ما يسميه  أبوبأن السلطة، برئاسة  األمنجهاز 

كالمعتاد. وبعد ذلك، شرح هليفي كيف يرى الفلسطينيون االنتفاضة الحالية ولماذا، حسب المفهوم 
خرق  إسرائيلباب: التوتر ومحاوالت الفلسطيني، اندلعت. وعدد رئيس شعبة االستخبارات ثالثة أس

الوضع الراهن في الحرم، العملية ضد حرق عائلة دوابشة )التي لم يحل لغزها بعد، ولم يعتقل مرتكبو 
إحساس اليأس واإلحباط لدى الجمهور الفلسطيني في غياب «الجريمة من المستوطنين اليهود( و

كالم رئيس شعبة االستخبارات وقال إن الوزير الصهيوني الكين، اعترض على « األفق السياسي
اندلعت بسبب تحريض كاذب من جهات « موجة اإلرهاب»الحقيقة هي أن االنتفاضة أو ما يسميها 

فلسطينية وغيرها. )ومنها طبعا السلطة الفلسطينية!( وهذا النقاش العاصف، جزء من التجاذبات التي 
سياسي، حيث يرى بعض الساسة أن قيادة السلطة تجري داخل قيادة العدو، بين المستويين األمني وال

تحرض، وال تقوم بما يكفي للجم الثورة)!( في حين يصر المستوى األمني )وهو األعلم بهذا الملف 
طبعا( على أن ما يمنع تطور االنتفاضة، الجهد الذي يقوم به رجال السلطة الفلسطينية، وهو عامل 

يذهب إليه محللون إسرائيليون أيضا، وبمنتهى الثقة، حيث  حاسم باتجاه استمرارها وتعمقها، وهو ما



 
 
 
 

 

 45 ص                                              3743 العدد:        5/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

يقولون إن العامل ذا األهمية الكبرى في التطورات في الفترة القريبة القادمة هو التنظيم، ويعنون 
« أرخميدسنقطة »بالتنظيم: النشطاء الميدانيين من فتح في الضفة، والذين يصف البعض موقفهم كـ 

 القادمة ستكون نحو التصعيد أم الهدوء. األسابيعانت وجهة األمور في التي ستؤثر في ما إذا ك
بفاعلية في  حيث شاركوا، األولويستذكر هؤالء الدور الذي قامت به حركة فتح في بداية تشرين 

في أرجاء الضفة. وحسب  اإلسرائيليالمظاهرات التي انتهت بمواجهات عنيفة مع قوات االحتالل 
هؤالء فإن عباس الذي خاف من آثار الصدامات، تدخل متأخرا وعمل بكل  المعطيات التي يوردها

قوة لكبح جماحها. مع مالحظة أن رجال التنظيم يحملون أسلحة كثيرة وبعضهم يرتبط بأجهزة أمن 
جبهة  إلىحتى يخدمون فيها بالتوازي مع عضويتهم في فتح. ومن شأن دخول التنظيم  أوالسلطة 

في بداية  أيضاأيضا في انتقال أهم الستخدام السالح الناري، مثلما حصل  يجد تعبيره أنالمواجهة 
 االنتفاضة الثانية..

كل هذا يعني، أن وقوف رجال فتح موقف الحياد السلبي، أمام االنتفاضة، ليس فقط في عدم 
قد يكون عامل إعاقة في تطورها، وربما « قيادتها»دعمها، بل في مقاومتها بناء على أوامر 

رارها، وهذا أمر يطرح سؤاال كبيرا ليس حول مستقبل قيادة السلطة فقط، بل حول مستقبل فتح، استم
بكل تاريخها العريق في المقاومة، وما إذا كان سيكون لها أي مستقبل أصال، إذا أصر رجالها على 

يهم موقفهم في إحباط فعل نضالي جماهير كاالنتفاضة، خاصة وأن التنظيم وقيادة السلطة ليس لد
أي مشروع بديل مقنع ال لهم وال للجمهور الفلسطيني، وأقصى ما خرج من ناطقيهم مطالبتهم بـ 

للشعب الفلسطيني، وهم يعرفون قبل غيرهم أن هذا الطلب فراغ ويخلو من أي « حماية دولية»
 مضمون حقيقي، وال يستمع إليه أحد.

نها، لن يبقي لحركة فتح، بكل تاريخها إن مساهمة فتح كتنظيم مقاومة في إجهاض االنتفاضة وخذال
 أي رصيد أو مبرر للحياة، إن كان لها أصال أي مبرر لوجودها!

 5/11/2015، الدستور، عم ان
  
 في الموقف الصحيح من المواجهة الراهنة .63

 ساري عرابي
تلتقي المواجهة الحالية التي يخوضها الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، مع بدايات 

النتفاضة الثانية في عدد من العناصر، من جهة االختالف النسبي عن االنتفاضة األولى، وأبرزها ا
على اإلطالق هو وجود السلطة الفلسطينية، مع اختالفات هامة متعلقة بهذا الوجود ما بين 

ية، بإلغائه االنتفاضة الثانية، والمواجهة الراهنة، منها الوقائع التي كرسها العدو في االنتفاضة الثان
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عمليا حرمة مناطق السلطة الموسومة بالمناطق )أ(، ثم االنقسام، والذي لم يضاعف من الحواجز 
النفسية بين القوتين الرئيستين في الشارع الفلسطيني فحسب، ولكنه، وهو األخطر، عزز من 

عية دوليا مسلكيات السلطة المؤسسة على وظائفها المتعلقة باتفاق أوسلو، وفي إطار سياسات مر 
عملت على إعادة هيكلة السلطة، وتوسيع السياسات الرامية إلى هندسة المجتمع الفلسطيني بما 
يخرجه من موقع الصراع الجذري مع العدو، ويحيل القضية الفلسطينية إلى محض قضية تفاوضية 

 نخبوية.
ا مما هو في هذا الصدد تجب مالحظة أن موقف السلطة من انتفاضة األقصى كان أكثر وضوح

عليه اآلن، كما أنها ضمت كوادر وعناصر كانت قابلة لفكرة المواجهة، تماما كقيادتها التي سبق وأن 
اتخذت قرارا محدودا بالمواجهة في هبة النفق، باإلضافة إلى أن آخر حالة كفاحية واسعة خاضها 

حتى اآلن يعيش آثار  الشعب الفلسطيني كانت االنتفاضة األولى، بينما ال يزال الشعب الفلسطيني
انتفاضة األقصى، ومع تحوالت عميقة في سياسات السلطة انعكست بدورها أيضا تحوالت عميقة 

 داخل المجتمع الفلسطيني.
إن هذا االختالف في هذا العامل المشترك نفسه، يفسر نسبيا، طبعا باإلضافة إلى أسباب أخرى، 

المواجهة الجارية، بما يتجاوز مستوى المواجهة عدم القدرة على دمج شرائح الشعب الفلسطيني في 
الجاري وطبائعها، نحو أدوات جديدة وأكثر انتشارا وتملك قدرات أوضح لالستمرار، ولكن وجود 
 السلطة في ذاته، تحول جوهري سيجعل من تصورات استنساخ االنتفاضة األولى محض رومنسيات.

ادرا على االستمرار في الزحف اليومي إلى الحواجز لم يكن الشعب الفلسطيني في االنتفاضة الثانية ق
الرئيسية وتقديم عشرات الشهداء، دون أن يبتدع أدوات قادرة على االستمرار في انتفاضته، وتحقق 
قدرا من النكاية في العدو، وهذا لم يكن متاحا بالنظر إلى عمليات القمع واالستئصال التي مورست 

تمكن من إعادة بناء نفسها، ومن ثم دفع االنتفاضة إلى األمام على فصائل المقاومة، والتي لم ت
وتحقيق النكاية، إال أثناء النضال اليومي، وبين ثنايا نداءات الجماهير التي كانت تتساءل باستمرار 
عن سّر غياب العمليات النوعية، في مفارقة مثيرة تبعث على السؤال عن سّر غياب الوعي بما 

 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية وحتى انفجار االنتفاضة الثانية.حصل لفصائل المقاومة 
مما كان عليه قبل االنتفاضة  أسوأجاءت هذه المواجهة وحال فصائل المقاومة، في الضفة الغربية، 

الثانية، فسياسات االستئصال وصلت حدودا غير مسبوقة، انتهت إلى شّل فصائل المقاومة، والتي 
محاولة التعافي واستنهاض الجماهير، خاصة في السنوات األخيرة من ورغم كل ذلك استمرت في 

ن في مستوى تنظيم  عمر االنقسام، لكنها أبدا لم تمتلك الجهوزية لمواكبة أي هبة شعبية، حتى وا 
وتوسيع الفعل الشعبي، ألنها عانت من تراجع هائل في قدرتها على التنظيم والتأطير، بعد أن 
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فقاد األمن للفرد غ طيت سياسات القمع األ صيلة باالنقسام، واعتمدت الترويع واإلنهاك والحصار وا 
المنتمي للمقاومة منهجا واعيا، أدى في النتيجة إلى تجريف الحالة الوطنية عموما في الضفة 

 الغربية.
ن كان علينا أن نراجع  ال ينبغي السؤال في هذه الحالة عن الفصائل، عن فصائل المقاومة تحديدا، وا 

وليتنا الوطنية واألخالقية تجاه ما مورس على تلك الفصائل وأنصارها خالل السنوات الماضية، مسؤ 
بيد أن السؤال ينبغي أن يناقش آثار عمليات الترويع والحصار التي مورست على أفراد الفصائل، 
وما خلفته من عزوف نضالي، وخلقته من أسئلة حول الجدوى من هكذا مواجهة مع االحتالل، 

 دور المطلوب في هكذا مواجهة.وال
موضوعيا ال يمكن الحديث أبدا عن ظروف مواتية لحركة المقاومة الفلسطينية، ولكن ظروفها كانت 
تتراوح صعودا وهبوطا، مع عناصر مثبطة بعضها ثابت، وبعضها يتكرر بين فترة وأخرى، 

تكافؤ في األدوات الصراعية بين كالحصار العربي، وسلبية الجماهير، والدعم الغربي للعدو، وانعدام ال
الشعب والعدو، لكن القرار الصحيح كان دائما هو العمل على استنهاض الجماهير، وممارسة 
المقاومة، وااللتحاق بأي هبة شعبية، واالستفادة منها في فتح المزيد من الثغرات ألجل تجديد البناء، 

وعي الجماهيري، وصياغة العالقة مع وتحقيق الوحدة على أرض المعركة، والمساهمة في رفع ال
العدو المستعِمر على أساس من العداء الجذري، وصد كل محاوالت هندسة المجتمع وتدجينه وتشويه 

 وعيه وخلط أولوياته.
صراعنا مع العدو يعتمد على التراكم، والذي قد ال تتضح أثناءه اإلنجازات التي تحققها المقاومة، 

ضيء على هذه النقطة، حالنا اليوم لو لم تنطلق الثورة الفلسطينية وهنا يمكننا أن نتخيل كي ن
المعاصرة، ولم يبادر بعض الرجال إلى تجاوز الحالة الفلسطينية والعربية المميتة في خمسينيات 
القرن الماضي، وحالنا اليوم لو لم تنطلق االنتفاضة األولى ولم تتأسس حركات المقاومة اإلسالمية 

جذوة المقاومة، ووضعت أقدامها في جدار العدو الغاصب، وخلقت حالة من التي حافظت على 
المقاومة هائلة ومعجزة في قطاع غزة رغم كل اآلالم واألثمان الموجعة، وشكلت معارضة جاّدة لخط 
التسوية، وفعله المدمر في القضية الفلسطينية. إن معركتنا ال يمكن أن تنتهي بجولة واحدة تختمها 

ضية لصالحنا، لكن معركتنا تتطلب منا أن نستمر في المقاومة، وأن ندرب أنفسنا كشعب الضربة القا
 على أثمان المقاومة وأكالفها الباهظة.

إن الحديث عن اإلنجاز في مجال الوعي، ال يهدف إلى التغطية على الفشل في مجال تحقيق 
عن إنجاز في معركة حقيقية ال في  اإلنجازات السياسية الملموسة والمباشرة، أو الكبيرة، ولكنه حديث

معركة زائفة، وفي معركة مفتوحة ومستمرة، هي معركة الوعي، وتنظيف الذات، وتحقيق الوحدة، 
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وصد الهجمات على الوجود الفلسطيني، وفي هذا السياق يمكن لنا أن نتحدث عن أهداف مباشرة 
ألدوات التي تحقق الحماية الكافية ويومية وطبيعية، كالدفاع عن النفس ضد المستوطنين، واجتراح ا

لنا ولممتلكاتنا من هجماتهم الوحشية والواعية في الوقت نفسه، باإلضافة إلى أهداف أخرى مباشرة 
بطال مشاريع تقسيمه، وتكريس الواقع الذي يفشل ادعاءات العدو عن  كحماية المسجد األقصى وا 

س التعبئة الذاتية، ونعمل على تطوير القدس عاصمة موحدة له، ونحن في هذا السياق كله نمار 
نضالنا نحو إنجازات أكبر وأهداف أعظم.. لكن المهم هو أن تستمر المقاومة، ألنها الوسيلة الوحيدة 

 لتصحيح أخطائنا، والستمرارنا، ولشق الطريق نحو أهدافنا األكبر.
 3/11/2015، "21موقع "عربي 

 
 "فتح".. إسرائيل تخشى انضمام فلسطينهب ة  .64

 لمي موسىح
ما إن تتباهى السلطات اإلسرائيلية بنجاحها في تخفيض حّدة الهبَّة الشعبية الفلسطينية في جهة، 
حّتى تنفجر في وجهها في جهة أخرى. وبرغم إجراءات القمع المختلفة، ميدانيًا كإنشاء األسوار 

ذها، أو حتى القانونية ونصب الحواجز أو اإلعدامات الميدانية لمنفذي العمليات أو المشبوهين بتنفي
المتشّددة، تواصلت الهبَّة في وجهيها الشعبي والفردي. وانتقلت حدة االشتباكات الشعبية من القدس 
عاءات بقرب السيطرة عليها. وفي هذا السياق، تزداد حّدة الخالفات  إلى الخليل في مشهد ينفي االدِّ

ب ل التعامل م ع هذه الهبَّة، إذ يشّدد الجيش اإلسرائيلي على بين المستويين السياسي والعسكري حول س 
الضرر الذي أصاب التنسيق األمني مع السلطة والذي يجعل من المتعذر العودة إلى فترات هدوء 

 طويلة.
وفي األيام األخيرة، يسعى الجيـش اإلسـرائيـلي لتصعـيـد إجراءاته القمعّية خصوصًا في الخليل التي 

امات الشعبية مع االحتالل. وعدا االقتحامات المتكررة لألحياء الفلسطينية انتقل إليها مركز ثقل الصد
بحملة اعتقاالت واسعة ليس فقط ضّد من يشاركون في « الشاباك»في الخليل، يقوم الجيش و

ّنما أيضًا ضّد من تعتبرهم إسرائيل محّرضين عليها. وقد عّزز الجيش اإلسرائيلي  المواجهات، وا 
ي المدينة وخصوصًا على مداخلها بهدف الضغط على سكانها لمنع الصدامات بشكل كبير تواجده ف

وعمليات الطعن التي تصاعدت كثيرًا في المدينة، ال سيما أنَّ أغلب عمليات الطعن داخل الخط 
 األخضر في األسابيع األخيرة، نّفذها فلسطينيون من أبناء مدينة الخليل.

وس هارئيل، فإنَّ أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية ، عام«هآرتس»وبحسب المعلق العسكري في 
الحظت تراجعًا معينًا في األسبوعين األخيرين في حّدة النشاطات الشعبية الفلسطينية في إطار الهبَّة 
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الجارية، برغم استمرار عمليات الطعن. وذهبت هذه األجهزة حّد توّقع أنَّ العمليات لم تعد جارفة 
في الهّبة، وهو ما كان يمّثل  48جعت مشاركة الفلسطينيين من مناطق بالمعنى الشعبي، كما ترا

 عنصر قلق بالغًا للمؤسسة اإلسرائيلية، إلى جانب احتماالت التصعيد مع قطاع غزَّة.
ولكن هذه األجهزة تضيف أنَّه حّتى لو تحقق الحقًا الهدوء النسبي على األرض، فإّنه سيكون من 

ة الفلسطينية إلى ما كانت عليه سابقًا. وبحسب هذه األجهزة، فإنَّ الصعب إعادة األمور مع السلط
الوضع الداخلي في السلطة ـ ضعف مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومعركة خالفته 

لن يسمح بالحفاظ لفترة طويلة على هدوء نسبي في  -واإلحساس بعدم جدوى المسار السياسي 
 ة الحالية لفترة من الزمن.األراضي المحتلة حتى لو خفتت الهبَّ 

ووفق هارئيل، فإنَّ أجهزة األمن اإلسرائيلية تعزو تراجع العمليات في شرق القدس إلى مزيج من 
بشأن الحرم، وشدة اإلجراءات التي اّتخذتها إسرائيل « صيغة كيري»تأثيرات االتفاق مع األردن على 

ئيلية نصبت حواجز على مداخل العديد من ضّد األحياء العربية. ومن المعروف أنَّ الشرطة اإلسرا
األحياء العربية، ونفذت عمليات اعتقال واسعة في صفوف الشبان، إذ اعتقلت خالل تشرين األول 

 شابًا في القدس. 750الماضي وحده، ما يزيد على 
وفي كل حال، انتقلت مظاهر الهبَّة الشعبية بشكل أساسي من القدس إلى مدينة الخليل حيث 

اكات يومية هناك. كذلك تجري في مناطق االحتكاك المعروفة بين الفلسطينيين وسلطات االشتب
االحتالل ومستوطنيه، اشتباكات دائمة في مناطق عدة في الضفة الغربية سواء قرب بيت لحم أو 
حول نابلس وجنين وطولكرم. لذلك، فإنَّ تقديرات االحتالل حول خفوت الهّبة وتراجعها ليست دقيقة، 

اك من يعزو الهدوء النسبي إلى حالة الطقس أكثر من أي شيء آخر. فمبّررات الهبَّة ودوافعها، وهن
 لم تتغير بل إنَّها تزداد حدة.

ومهما يكن األمر، فإنَّ أشد ما تخشاه إسرائيل هو أنَّ استمرار الهبَّة سيدفع، وبشكل أساسي، أعضاء 
حاسمة في تحديد وجهة الهبَّة. فالكثير من  لالنضمام إليها، وهو ما يشّكل نقطة« فتح»تنظيم 
هم أيضًا أفراد في السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية ولديهم الكثير من األسلحة. « فتح»أعضاء 

ومنظمات فلسطينية أخرى تبذل جهدها « حماس»وبرغم أنَّ أجهزة األمن اإلسرائيلية تعتقد أنَّ حركة 
إلى « فتح»جيش اإلسرائيلي والمستوطنين، إالَّ أنَّ انضمام لتنفيذ عمليات بأسلحة نارية ضّد ال

 المعادلة سيغّير الوضع على هذا الصعيد وقد يدفع األمور نحو ما بدت عليه في االنتفاضة الثانية.
اإلرهاب، وصار الكالم عن الموجة ممجوجًا بسبب تواصلها، « موجة»ومثلما تبّخر الحديث عن 

ويلحظون «. انتفاضة من نوع جديد»يين ينظرون إلى الهّبة على أنَّها صار بعض المعلقين اإلسرائيل
أنَّ ما يمّيز هذه الهبَّة كونها غير موجهة من أعلى وبالتالي يصعب على أحد أن يأمر بوقفها، 
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واألخطر أنَّ ال أحد يرى نهاية قريبة لها. وواضح أنَّ حال الهبَّة، بشكلها الراهن، يدفع الكثيرين في 
إلى التخوف من احتمال التعود عليها وعدم السعي إليجاد حلّ  يزيل أسبابها. وربَّما أنَّ هذا  إسرائيل

بالذات هو ما يزيد حّدة الخالف بين المستويين السياسي والعسكري. فالعسكر الذين يؤمنون بأنهم 
حة يبذلون أقصى ما لديهم لتوفير مناخ تستطيع الحكومة من خالله التوصل إلى تسويات مري

وهذا هو سبب تزايد «. إدارة النزاع»إلسرائيل، يشعرون بأنَّ حكومة نتنياهو مرتاحة الستراتيجية 
انتقادات القادة العسكريين السابقين والحاليين للوضع الراهن ومطالبتهم الحكومة بالعمل من أجل 

ي للخالف الذي التوصل إلى تسوية شاملة قدر اإلمكان قبل فوات األوان. وهذا هو المعنى الحقيق
وقع في جلسة الحكومة اإلسرائيلية األخيرة بين رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي 

 هاليفي، وعدد من وزراء اليمين، وعلى رأسهم وزير الهجرة الليكودي زئيف ألكين.
ه برغم عدم وقد خرجت المؤسسة العسكرية للدفاع عن هاليفي، فأعلنت عبر المراسلين العسكريين أنَّ 

نيتهم االنجرار إلى سجال سياسي مع الوزراء، إالَّ أنَّ موقفهم من رئيس السلطة الفلسطينية لم يتغير. 
ويرى العسكريون أنَّ أبو مازن، وخالفًا ألقوال السياسيين، ال يحّرض وال يشجع على العنف، وأنَّه 

على أنَّ « معاريف»حيفة على العكس من ذلك، يعمل على منع العنف. وشّدد مصدر عسكري لص
أبو مازن والسلطة وأجهزتها ي عتبرون عاماًل كابحًا للعنف، بل إنَّ عباس أبدى شجاعة في موقفه 
الرافض للعنف سواء بتنفيذه اعتقاالت أو بمنعه التظاهرات. ويقول هذا المصدر إنَّ موقف هرتسي 

لة الجرف الصامد. وبحسب مصادر عمل أبو مازن ضّد اإلرهاب أثناء حم»هاليفي ينبع أساسًا من 
في المؤسسة األمنية، فإنَّ أبو مازن يمنع اإلرهاب وقد أمر أيضًا بعدم المس بالتنسيق األمني مع 

 «.إسرائيل
وكان عباس قد أكَّد، أمس، أنَّ السلطة الفلسطينية تعمل من أجل إعادة الوضع القائم في المسجد 

 ، أي تحت السلطة الكاملة لألوقاف اإلسالمية.2000األقصى إلى ما كان عليه قبل العام 
في مدينة رام هللا، « منظمة التحرير الفلسطينية»وفي كلمة ألقاها عند بدء اجتماع للجنة التنفيذية لـ 

نعمل حاليًا مع األخوة في األردن من أجل إعادة األمور إلى ما كانت عليه تمامًا قبل العام »قال: 
داءات اإلسرائيلية ال تزال مستمرة على أبناء شعبنا، خصوصًا في المسجد االعت»، مضيفًا أنَّ «2000

، فيما جدَّد تأكيده على مطالبة وضع نظام «األقصى المبارك، باإلضافة إلى اعتداءات المستوطنين
 حماية دولية بصورة عاجلة للشعب الفلسطيني.

رته عنصرين من حرس وأطلقت شرطة االحتالل النار على فلسطيني، أمس، بعدما دهس بسيا
الحدود اإلسرائيلي شمال الخليل، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح خطيرة للغاية، واستشهاد منفذ 
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العملية. ووقع الهجوم في منطقة حلحول بالقرب من مفترق طرق رئيسي يربط شمال الضفة الغربية 
 بجنوبها.

 5/11/2015السفير، بيروت، 
 
 أوسلو ال يزال هنا .65

 ينداف هعتسن
التقرير عن الحادثة بين رئيس شعبة االستخبارات، اللواء هيرتسي هليفي وبين الوزير زئيف الكين 
يكشف النقاب عن طرف الجبل الجليدي لظاهرة مقلقة، تعرض للخطر استمرار مسار سفينة دولة 

ت . فحسب التقارير، احتج الكين ووزراء آخرون على أن استعراض رئيس شعبة االستخباراإسرائيل
 األمنيفي الحكومة بدا كخطاب دفاع عن السلطة الفلسطينية. فقد بالغ اللواء في الثناء على التنسيق 

مازن وادعى بان السلطة تمنع اإلرهاب. كما شرح كم هم يرون فينا المسؤولين عن  أبومع 
 ه.االضطرابات. وادعى الوزير الكين بان اللواء المحترم يعنى بشؤون سياسية خارج نطاق عمل

الحكومة فقط ما يفكر به العدو، ولكن  أمامصحيح أن هليفي عاود الهجوم، وشرح بانه يستعرض 
الفلسطينيين يقاتلون ضد اإلرهاب ويقيمون  إنرئيس شعبة االستخبارات يضع عنوانا يقول  أنحقيقة 

انه يمكن تعاونا امنيا ليست أقل من فضيحة. اليوم، حين تكون لعبة السلطة وذيولها واضحة جدا، ف
مازن يلعب لعبة مزدوجة، خطيرة وجسيمة. وانه يشعل  أبوتبليغ الوزراء بان  األحوالفي اقصى 

 ألسبابعلى مظهر التعاون  اإلبقاءاللهيب، يغذي النار وبالتوازي يحاول 
 خبيثة. هذا بالضبط ما يفعله محمود عباس وطائفته اليوم، واللواء الذي ال يرى هذا يجب أن يستقيل.

فنا، ال تعكس الحادثة مع رئيس شعبة االستخبارات إال طرف مرض طويل المدة، يعاني منه ألس
بعض من كبار جنراالتنا. فقد بدأ هذا عندما طلب شمعون بيرس من رجال المهنة ممن عارضوا 

وقد نجح التغيير لدرجة أن بعضا من كبار رجال المسؤولين تبنوا فكر «. يغيروا الديسك أن»هذيانه 
صديقا مقربا من  أصبحو الهزيل. هكذا من كان في حينه رئيس المخابرات، يعقوب بيري، أوسل

المخرب االصيل جبريل الرجوب، ومنذئذ وهو من كبار المحامين عن عرفات وتالميذه. ومنذئذ 
يكونوا قد استسلموا  أنعانى الكثير من كبار رجاالت الجهاز من واحدة من الظاهرتين المقلقتين: إما 

الحفاظ على وظائفهم.  ألغراضبالجبن  أصيبواالتي تتوج الفلسطينيين كشريك للسالم أو  وهاملأل
القليلون نسبيا، مثل عوزي دايان وبوغي يعلون تجرأوا على كشف الحقائق والوقوف ضد المفاهيم 

 الكاذبة.
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 األكثرنوا يكو  أناالنقطاع عن الواقع هو ظاهرة شرعية، ولكن عندما يصاب بها من يفترض بهم  أن
دفعنا ثمنا باهظا على  أن، فان هذه ظاهرة غريبة وخطيرة. لقد سبق األمنيةوعيا ويقظة ـ القيادات 

. األخيرالتشويه الفكري والعقلي الذي تميز به بعض من كبار المسؤولين في المنظومة في الجيل 
نا الكثير من القتلى في حرب روح االحتواء، النار المضادة، استخدام الروافع والتوازنات، كل هذا كلف

القتلى منذ أوسلو وفك االرتباط. وكذا في الحمالت  بأالفلبنان الثانية. فقد تسبب التضليل الذاتي 
حيال غزة جبي منا ثمن باهظ بسبب الخصي العقلي الذي اجتازه بعض من القادة. ففي حملة 

لواء غوالني كانوا ملزمين بان ، قائد المنطقة وحتى قائد األركان، فان رئيس «الجرف الصامد»
الحرب: بدون قوة فائضة،  مبادئبالدخول إلى مخيم جباليا خالفا لكل  األمريستقيلوا عندما صدر 

بدون حيلة، بدون مفاجأة، رغم أن كل الفضائل كانت في جانبنا. وكانت النتائج تتناسب مع ذلك. 
مثل هذه العملية، إال إذا كان قد  قرارإليس هناك جنرال سوي العقل في التاريخ كان سيوافق على 

 اجتاز تشويشا عقليا بروح أوسلو.
يكونوا جيادا مندفعين، وقد  أنطلب بن غوريون من الضباط الكبار  اإلسرائيليفي بدايات الجيش 

تغيرت النوازع وأصبح الكثير من الجنراالت  األثناءأخذ هو على نفسه لجمهم عند الحاجة. وفي هذه 
لوماسيين. فيما أبقونا بال قيادة أمنية، بال رؤيا واعية وبال روح قتالية. وعليه فقد حان سياسيين ودب

الديسك وننظم السم الفكري ألوسلو من عروق كبار رجاالت الجيش. واال  أخرىالوقت الن نغير مرة 
، عندما تحطمت واستسلمت لهتلر بالذات بسبب 1940فان مصيرنا سيكون كمصير فرنسا في 

 امية والخصي الفكري للجنراالت القدامى.االنهز 
 4/11/2015معاريف 
 5/11/2015، القدس العربي، لندن
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 محاٍم فلسطيني يركل عبوة غاز ألقتها قوات االحتالل.

 5/11/2015رام هللا، األيام،  


