
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الحية يدعو لتشكيل لجان تنسيقية الستمرار االنتفاضة
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 شهيد بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة عصيون
 والبحر الميت األحمراستكمال شروط العطاء الدولي لحفر قناة بين البحر  سيلفان شالوم:

 واشنطن تنتقد مستشارًا لنتنياهو هاجم أوباما وكيري

صياد فلسطيني في غزة استشهاد 
برصاص الجيش المصري و"الداخلية" 
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 اً وتعدي اً خطير  اً تطور تعّده  "الداخلية"و استشهاد صياد فلسطيني في غزة برصاص الجيش المصري .1
 على شعبنا

المتحدث باسم وزارة الصحة  ، أنأحمد صقر ، عنغزة من، 5/11/2015، 21عربيموقع  ذكر
أن صيادا فلسطينيا استشهد الخميس برصاص الجيش المصري في  أعلن، الفلسطينية في قطاع غزة

القدرة: "استشهد وقال أشرف  عرض البحر قرب شواطئ رفح الحدودية بين قطاع غزة ومصر.
عاما( وأصيب صياد آخر برصاص الجيش المصري في عرض 18الصياد فراس محمد مقداد )

" أن الصياد 21البحر في الجانب الفلسطيني من شواطئ رفح"، موضحا في تصريح خاص لـ"عربي
وأكد القدرة أن الصياد مقداد "كان يمارس مهنة  مقداد أصيب "برصاصة في بطنه بشكل مباشر".

صيد داخل المياه الفلسطينية، ولم يقترب من المياه اإلقليمية المصرية"، مشيرا إلى أن هناك العديد ال
 من حوادث إطالق النار من قبل جنود الجيش المصري تجاه الصيادين الفلسطينيين.

وزارة الداخلية واألمن الوطني، ، أن غزة، من 5/11/201، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم وأضافت
شددت أن حادثة قتل البحرية المصرية للصياد فارس مقداد أثناء عمله في بحر رفح، يمثل "تطورًا 

وحملت، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة  خطيرًا وتعديًا على حقوق شعبنًا داخل أرضه ومياهه".
ه عن مقتل الصياد مقداد، داعية بفتح تحقيق فوري في الحادث ومحاسبة من يقفون خلف هذ

 "الجريمة"
 

 مناٍف للقانون الدولي مع القطاع لحدودل المصرية السلطاتغزة: إغراق في وزارة العدل  .2
أشارت دراسة أعدتها اإلدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل في غزة، : "القدس" دوت كوم -غزة

من إغراق لمنطقة الحدود الجنوبية بمياه البحر  إلى أن اإلجراءات التي يقوم بها الجانب المصري
وحسب -وأكدت الدراسة أن تلك اإلجراءات  المالحة هي إجراءات مخالفة للقوانين واألعراف الدولية.

تدمر الخزان الجوفي والذي يخالف بشكل صريح قرار الجمعية  -دراسات متخصصة وآراء خبراء
ية موارد المياه الجوفية واالنتفاع بها وحفظها وحمايتها العمومية لألمم المتحدة المتعلق بضمان تنم

 في ضوء االنتفاع المنصف والمعقول ودون التسبب في وقوع ضرر للغير.
وحذرت الدراسة من الخطورة الكبيرة التي تكمن في تدمير الخزان الجوفي المائي لقطاع غزة، مؤكدة 

 على حق مصر في حماية حدودها دون اإلضرار بالغير.
ا دعت إلى ضرورة التحرك الفوري من قبل الجهات ذات العالقة من أجل وقف هذه األعمال كم

 والممارسات التي من شأنها اإلضرار بالخزان الجوفي.

 5/11/2015، القدس، القدس
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 لحرية األسرى دعماً  دوليةبحر يبرق إلى برلمانات  .3
بحر، أن قضية األسرى على قائمة  أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد: غزة

(، 11-5خالل بيان يوم الخميس )-ولفت النظر  أولويات المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني.
إلى أن المجلس التشريعي أرسل العديد من البرقيات  -وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه

ودعا إلى ضرورة مبادرة البرلمانات  حرية.للبرلمانات الدولية والعربية أكد فيها على حق األسرى بال
والمنتديات البرلمانية الدولية؛ للمطالبة من جهات االختصاص باإلفراج عن األسرى من سجون 

 االحتالل.
 5/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ملفات الجرائم اإلسرائيلية للمحكمة الدولية تقديملجنة فلسطينية تناقش  .4
الخميس في كل من  أمسجتمعت اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية ا: بترا –رام هللا 

سر اللجنة التنفيذية لمنظمة  أمينغزة ورام هللا من خالل الفيديو كونفرانس برئاسة صائب عريقات 
 التحرير الفلسطينية وناقشت التطورات الخاصة بالتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية. 

إلى مقر المحكمة ولقائه بالمدعية  األخيرةكما ناقشت اللجنة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
  العامة وما تمخض عن ذلك من نتائج.

الذي أبدته المدعية العامة بشأن الملفات المقدمة  اإليجابيوعبرت اللجنة عن ارتياحها من الموقف 
 لتحقيق.في البدء في ا باإلسراعالمحكمة مطالبة  إلى

 بارتكاب جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين.  إسرائيلخطورة استمرار  إلى وأشارت
الميداني التي ترتكبها قوات االحتالل  اإلعداماللجنة بصدد تقديم ملفات  أنوقالت اللجنة في بيان 

شاطات عدد من ن إلىإلى المحكمة لتسريع التحقيق في هذه الجرائم، كما تطرقت اللجنة  اإلسرائيلي
 اللجان ومن بينها اللجنة الفنية واللجنة اإلعالمية.

 6/11/2015، الرأي، عّمان

 

 على قبر يوسف المستوطنونثبته  السلطة تزيل باباً  .5
مجموعة من المستوطنين على الغرف  أقامتهأزالت السلطة الفلسطينية بابًا حديديًا : نابلس )االتحاد(

لس بعد اقتحامه تحت حراسة مشددة من قبل قوات االحتالل مساء الداخلية لمقام قبر يوسف بناب
مخالف  اإلجراءإن قيام المستوطنين بهذا »رجوب محافظ نابلس لـ معا  أكرموقال اللواء  أمس األول.
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سرائيل السيما وان مسؤولية القبر هي تخضع للسلطة الفلسطينية بالرغم من  للتفاهمات بين السلطة وا 
 «.الباب وأرسلناه إلى إسرائيل بإزالةلنا مفتاح الباب وطلب نسخة منه إال أننا قمنا أن إسرائيل أرسلت 

 6/11/2015، أبو ظبي، االتحاد

 

 تمديد ضريبة "البلو"سلطة الطاقة في غزة: محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل نتيجة عدم  .6
قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة إن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل كلًيا غًدا 

وأكد مدير مركز  قود من ضريبة "البلو".الجمعة نتيجة عدم تمديد حكومة التوافق إعفاء الو ]اليوم[ 
المعلومات بالطاقة أحمد أبو العمرين في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إن عدم تمديد إعفاء الوقود 
من الضريبة ترتب عليه إيقاف أحد مولدات المحطة أمس األربعاء، فيما سيتم إيقاف المولد الثاني 

 مؤسف.والوحيد غدا الجمعة نتيجًة لهذا اإلجراء ال
 5/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 رفض الوطن البديل والتوطين: نأبو فارساإلخوان باألردن  مراقببوفاة  خالل عزائههنية  .7

يوم ة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل هنية، هاتف نائب رئيس المكتب السياسي لحرك
الخميس، المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن، همام سعيد، معزيًا بوفاة الدكتور 

 محمد عبد القادر أبو فارس.
كما وجه هنية كلمة لخيمة عزاء الدكتور أبو فارس، وذكر مناقب الفقيد وزيارته التضامنية إلى غزة 

 ع ابنته، وعمله من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني وتوحيد الشعبين الفلسطيني واألردني.م
وخالل الكلمة، جدد التأكيد على رفض مخططات الوطن البديل والتوطين، مشيدًا بدور األردن في 
 إفشال المؤامرات اإلسرائيلية ضد القدس والمسجد األقصى، وداعيًا الستمرار وتواصل هذه السياسة

 المنطلقة من دور األردن التاريخي ومن وصايته على األقصى.
وأشاد هنية بهبة الشعب األردني، عبر حملة إعادة بناء البلدة القديمة في القدس، التي قامت بها 

 نقابة المهندسين ومؤسسة الحياة وجمعت مليونًا ومائتا ألف دينار أردني لصالح القدس.
عامًا، وهو نائب  77ارس، يوم الثالثاء الماضي، عن عمر يناهز وتوفي العالمة الشيخ محمد أبو ف

 سابق، وقيادي بجماعة اإلخوان المسلمين.
وفي غزة، قدم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، واجب العزاء ألهل رئيس بلدية جباليا السابق 

 الحاج عيسى ظاهر، وزار بيت العزاء، في منطقة تل الزعتر شمال غزة.
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ألسير سامح حسنين من منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي أفرجت عنه سلطات كما زار ا
 سنوات في سجون االحتالل. 5االحتالل قبل أيام بعد قضائه 

 5/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تنسيقية الستمرار االنتفاضة لجانالحية يدعو لتشكيل  .8
"حماس"، خليل الحية، إلى تشكيل لجان دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

تنسيقية في كافة مدن الضفة والمناطق الفلسطينية الستمرار االنتفاضة، مؤكدًا وجود إجماع فصائلي 
يوم الخميس، فصائل المقاومة  الب الحية خالل لقاء متلفز مساءوط على استمرارها ودعمها.

كل الفلسطينيين، وهي انتفاضة كل القوى وعلى  مجتمعة باالنخراط بقوة في االنتفاضة؛ ألنها رافعة
وأشار إلى أن االنتفاضة تحتاج إلى احتضان رسمي من قيادة الشعب  الجميع أن يحتضنها.

والفصائل، ومطلوب أن تستمر بقرار مجمع عليه، مبينًا أن جميع اللقاءات التي جرت مع الفصائل 
 كان بها إجماع على استمرار االنتفاضة ودعمها.

ضاف الحية: هناك مساحة كبيرة للعمل الفردي، والفصائل كتنظيمات مالحقة منذ سنوات، ونحن وأ
نشجع الشباب ونقول لهم انطلقوا ورتبوا لجانًا تنسيقية في كل المناطق الفلسطينية لمواصلة 

وتابع: من الخطأ الحديث عن نتائج لالنتفاضة دون أن يدفع العدو أثمانًا ولتستمر  االنتفاضة.
سنوات رغم أن عمرها شهر وأكثر، ونريد أن يدفع االحتالل الثمن، ولماذا يبقى االستيطان موجودًا 

 ولماذا يبقى هذا المحتل؟!".
وأكد أن االحتالل جسم سرطاني زرع في جسد األمة، ويحاول البعض أن يجعل منه جسمًا مقبواًل 

 غير ممكن. إن هذايقول يتساوق مع الجسم العربي واإلسالمي، لكن الشعب الفلسطيني 
وشدد عضو المكتب السياسي على أن الشعب الفلسطيني يرفض بقاء المحتل، وأنه مهما راهن 
المحتلون ومن ال يريدون دفع ثمن إلزالته، إال أنه يخرج من بين األزقة ورغم التجويع يقول نحن أهل 

لقت فيها االنتفاضة جاءت نتيجة وأوضح أن البيئة التي انط فلسطين وعلى االحتالل أن يرحل.
الستمرار العدو في انتهاكاته ضد األقصى ومحاوالت تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتهويد القدس 

 واألقصى، وتشريد الالجئين، كما كانت نتاجًا طبيعيًا لالستيطان الذي بلع كل شيء.
والشباب المنتفضون  وأضاف الحية: ال يعجبنا أن يركب موجة االنتفاضة فصيل على حساب آخر،

ونوه إلى أنه ليس من الحكمة أن يتبنى  يعبرون عن فصائل الشعب الذي يؤمن بوطنيته وحقه.
فصيل االنتفاضة ألنها انتفاضة شعب، وهي تمثل الجميع، والمطلوب من الفصائل مجتمعة أن 
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 لالحتالل ونعم للدولة ولفت إلى أن الشبان خرجوا ليقولوا ال تنخرط بها وأن تدفع بشبابها في أتونها.
 الفلسطينية على أرضنا بعد تفكيك االستيطان وعودة الالجئين.

 5/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حماس المدخل الستعادة الوحدة الفلسطينية معاالتفاق  دّ مركزية فتح تع .9
ق الرسمي باسمها فادي أبو سعدى: أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح وعلى لسان الناط -رام هللا 

نبيل أبو ردينه أنها تدعم توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العالقة األمنية والسياسية 
واالقتصادية مع سلطة االحتالل اإلسرائيلي واعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

كة اجتماعا لها برئاسة الرئيس وعقدت اللجنة المركزية للحر  الفلسطينية وقرارات المجلس المركزي.
 محمود عباس في مقر الرئاسة في رام هللا أمس.

وناقشت اللجنة المركزية التطورات السياسية وخصوصًا التصعيد اإلسرائيلي الميداني والمتمثل في 
استمرار انتهاك سلطة االحتالل لحرمة المسجد األقصى المبارك واستمرار قوات االحتالل وأجهزتها 

ة بارتكاب جرائم الحرب من إعدامات ميدانية وهدم منازل واقتحامات وتأمين الحماية األمني
 للمستوطنين الرتكاب اعتداءاتهم على أبناء شعبنا.

وفي بداية اجتماعها أطلع الرئيس عباس أعضاء اللجنة المركزية على نتائج جولته األوروبية 
لية ولقاءه مع المدعية العامة فاتو بنسودا، وخصوصًا زيارته المهمة لمقر المحكمة الجنائية الدو 

 وتقديم ملفات حول االنتهاكات التي يقوم بها جيش االحتالل.
وأعلن أبو ردينة أن الرئيس سيقوم بجولة عربية مهمة ومن المتوقع ان يكون هناك جواب أمريكي 

 ي عمان.على ما طرحه الرئيس خالل لقائه مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري مؤخرا ف
بدون ذلك لن نبقى وحدنا ملتزمين بهذه االتفاقيات وسنعمل على تعزيز صمود المواطن على "وقال 

فشال مخططات حكومة االحتالل اإلسرائيلي الهادفة إلى قتل  األرض وتعزيز المقاومة الشعبية، وا 
قبل الهبة  حل الدولتين وانه ال يمكن بأي حال القبول باستمرار األوضاع على ما كانت عليه

أن اللجنة المركزية أكدت على موقف الرئيس من قضية المسجد األقصى بضرورة  وأوضح ."الشعبية
التزام الحكومة اإلسرائيلية بالوضع القائم المتعلق بمكانة المسجد األقصى الذي كان مطبقًا قبل عام 

 القائم التاريخي.والمستند إلى الوضع  1967كما كان قبل االحتالل اإلسرائيلي عام  2000
وأوضح أبو ردينة أن تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة حماس هو المدخل لتحقيق الوحدة من خالل 
موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني 
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ستشهاد القائد الرمز أبو ال"وانتقد أبو ردينة موقفها الرافض إلحياء الذكرى الحادية عشرة  فلسطيني.
 ."عمار من قبل جماهير شعبنا في قطاع غزة صانع الهوية الفلسطينية

وأكد أن هذه المواقف تدلل مرة أخرى على عدم جدية حماس في قضية إنهاء االنقسام وتحقيق 
 أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت ضرورة إنهاء التحضيرات لعقد"وأضاف  المصالحة الوطنية.
في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا وأن يتحمل المجلس مسؤوليته في "المجلس الوطني 

 ."وضع السياسية واالستراتيجية الوطنية للمرحلة المقبلة
صمود جماهير شعبنا الفلسطيني واستمرارها في مواجهة "أن اللجنة المركزية ثمنت "وأكد أبو ردينة 

اومة الشعبية الباسلة، مثمنًا بشكل خاص صمود جماهير شعبنا في القدس االحتالل اإلسرائيلي بالمق
مؤكدين التزامنا  1967المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 

الكامل بالعمل على إطالق سراح جميع األسرى وبداية ما اتفق عليه وخرقته إسرائيل بخصوص 
 ."ما قبل اوسلوالدفعة األخيرة من أسرى 

 5/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 الضفة وقراها أفقدت العدو صوابه وقدرته على إدارة أزمته الخانقة بمدنلتماس اال نقاط : حماس .11
دعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الضفة المحتلة، جماهير الشعب الفلسطيني وكافة 

رات الغضب الشعبي غدًا الجمعة؛ لمقاومة االحتالل أبنائها ومؤيديها ومناصريها للخروج في مسي
 واالشتباك معه عند نقاط التماس المختلفة.

ففي محافظة الخليل، دعت حماس والقوى الوطنية والمجموعات الشبابية إلى أوسع مشاركة في 
 المسيرة الحاشدة التي ستنطلق من مسجد وصايا الرسول في المنطقة الجنوبية بعد صالة الجمعة.

سنادًا النتفاضة القدس ودعمًا للمسجد و  شددت الحركة على أن الحراك يأتي وفاء لدماء الشهداء وا 
 اإلبراهيمي والمنطقة الجنوبية في الخليل لما تتعرض له من تنكيل واستهداف من قبل االحتالل.

ي المسيرة وفي محافظة نابلس، دعت الحركة الجماهير الفلسطينية في المدينة وقراها إلى المشاركة ف
 الجماهيرية الحاشدة التي ستنطلق من مسجد النصر إلى دوار الشهداء وسط المدينة.

وكانت حماس دعت إلى مواجهات جديدة في الضفة والقدس، وفاء للشهداء واألسرى وتأكيدًا على 
ي مختلف نقاط وأكدت أن المواجهات التي يشعلها الشباب الفلسطيني ف خيار الوحدة والمقاومة.

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.

 5/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
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 سياإلجهاض السيامن محاوالت وتحذر  االنتفاضة الستمرارتدعو  بغزة الفصائل الفلسطينية .11

، وأكدت "انتفاضة القدس"أشرف الهور: جددت القوى والفصائل الفلسطينية دعمها الستمرار  -غزة 
 "اإلجهاض السياسي"أن المؤامرات الدولية التي تستهدف إحباطها لن تنجح. وحذرت من محاوالت 

د صالة الجمعة من ساحة الجندي لها. ودعت الفصائل للمشاركة في مسيرة جماهيرية تنطلق بع
المجهول وسط مدينة غزة، لدعم ومساندة االنتفاضة في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة. وأكدت 
أنه للشهر الثاني على التوالي يواصل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده رفضه لالحتالل 

 وسياساته الفاشية.
ي غزة قد حذروا خالل ندوة نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي، وكان قادة القوى والفصائل الفلسطينية ف

مهمة  إنجازاتحققت ". وأكد ممثلو القوى على أن االنتفاضة "انتفاضة القدس"من محاوالت إجهاض 
 ."يجب استثمارها وصوال لنتائج كالتي تحققت في إطار انتفاضتي الحجارة واألقصى

جاءت بعد تصاعد اعتداءات "تور فايز أبو عيطة إن االنتفاضة وقال الناطق باسم حركة فتح الدك
، مشيرًا إلى أن ما حدث أعاد للشعب والقضية "المستوطنين وحمالت تهويد المسجد األقصى

 ."الفلسطينية االعتبار على عدة مستويات
ًدا على ، مشد"أمر عفوي"ورفض تصوير بعض الجهات اإلعالمية لما يجري في الضفة اليوم وكأنه 

 ."أعادت لشعبنا كرامته وصوبت البوصلة باتجاه فلسطين"أن االنتفاضة 
االنتفاضة ماضية في طريقها، "أما الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، فقد أكد أن 

حققت نتائج كبيرة جدًا منذ اللحظة ". وبين أن هذه االنتفاضة "وستمضي حتى تحقيق كامل أهدافها
هنت أن غسل دماغ الجيل الشاب الذي ولد بعد أوسلو قد باءت بالفشل، وهم من يقودون األولى، وبر 

وأكد أن االنتفاضة نجحت نجاحا كبيرا في وقف مخطط التقسيم الزماني والمكاني  ."هذه االنتفاضة
صدار قرارات بمنع نوابه وعصابا"للمسجد األقصى، وقال إن هذا  ت حدا بالعدو أخيرا إلى التراجع وا 

 ."المستوطنين من زيارة المسجد
من جهته أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن ما تشهده 

، مؤكدا على أن كل من يراهن على إجهاض "انتفاضة بكل معنى الكلمة"المناطق الفلسطينية يمثل 
حالة من اإلرباك "ها االنتفاضة هو االنتفاضة واهم. وقال إن من جملة من اإلنجازات التي حققت

وحّذر مزهر من محاوالت اإلجهاض السياسي  ."والتخبط والهلع والذعر يعيشها الشارع اإلسرائيلي
لالنتفاضة، التي تقودها واشنطن وبعض األنظمة في المنطقة، داعيا إلى اإلسراع في إنهاء كافة 

 نهاء االحتالل.مظاهر االنقسام واالتفاق على مشروع وطني موحد إل
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من جهته أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد أن هناك إجماعا لدى الشعب الفلسطيني وقواه 
على دعم االنتفاضة واستمرارها. وشدد على أن ما يجري اليوم انتفاضة بكل معنى الكلمة، وأنها 

حتالل، داعيا إلى االنتباه مستمرة مع اال "وأكد على أهمية بقاء حالة االشتباك تعدت كل الحواجز.
 للمصطلحات، وتكريسها لحماية االنتفاضة.

 6/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 شهيد بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة عصيون .12
عامًا( من مدينة  24استشهد الشاب الفلسطيني مالك طالل الشريف ) :وكاالت-فلسطين المحتلة 

بحجة محاولته تنفيذ عملية  "اإلسرائيلي"بي الضفة الغربية المحتلة، بنيران جيش االحتالل الخليل جنو 
المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم، وزعمت  "عصيون"طعن بالقرب من مستوطنة 

إن أيًا من المستوطنين لم يصب بجروح فيما جرى إطالق النار على الشاب  "إسرائيلية"مصادر 
أن الشاب اقترب من  "اإلسرائيلية"فلسطيني وقتله على الفور. وفي التفاصيل ادعت المصادر ال

لكن الشاب  "اعتقال مشتبه"مجموعة جنود كانت في محطة للباصات فنفذ الجنود إجراءات 
 رًا.الفلسطيني استل سكينًا كان يحمله وهنا أطلق الجنود النار وقتلوا الفلسطيني الذي فارق الحياة فو 

 6/11/2015الخليج، الشارقة، 
 

 بغزة تعتقل فلسطينية من حيفا بتهمة التجسس للمقاومة "إسرائيل" .13
أمس بنشر خبر اعتقال نسرين  "الشاباك"وديع عواودة: سمح جهاز المخابرات اإلسرائيلية  -الناصرة 

سس لصالح ، في الشهر الماضي بالتج48عاما( من حيفا داخل أراضي  40حسن عبدهللا حسن )
فإن حسن المتزوجة من فلسطيني في قطاع  "الشاباك". وحسب بيان صادر عن "كتائب المجاهدين"

 2013غزة، اعترفت خالل التحقيق معها حسب الزعم اإلسرائيلي أنه تم في تشرين األول/ أكتوبر 
من العمليات ضد  الذي نفذ في السنوات األخيرة عددا "كتائب المجاهدين"تجنيدها في صفوف تنظيم 

أهداف في إسرائيل بما في ذلك إطالق الصواريخ. واتضح وفق البيان الصادر عن ديوان رئيس 
الحكومة أثناء التحقيق أنه تم تجنيدها لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل وذلك ألنها تحمل جنسية 

 إسرائيلية وتتمتع بحرية الحركة داخلها.
ئدها في التنظيم جمعت نسرين حسن خالل وجودها في إسرائيل وبموجب التعليمات التي تلقتها من قا

المعلومات حول مبان حكومية ومنشآت بنية تحتية في  2014في كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 
منطقة حيفا بما فيها الميناء ومحطة القطار ومكتب وزارة الداخلية والمحكمة اللوائية وكنيس. كما 
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ير الحراسة في تلك المباني. وبعد عودتها إلى قطاع غزة حولت هذه جمعت المعلومات حول تداب
 المعلومات إلى عناصر من هذا التنظيم إدراكا بأنها ستستخدم من أجل تنفيذ عمليات.

وبحسب البيان فإنه إضافة إلى جمع المعلومات من أجل تنفيذ العمليات طلب منها تنفيذ عمليات 
عليه دربت على تحضير عبوات ناسفة. وبناء على التعليمات داخل إسرائيل وهي وافقت على ذلك و 

التي تلقتها من قادتها توجهت نسرين حسن إلى عدد من المواطنين اإلسرائيليين بهدف تجنيدهم لتنفيذ 
 عمليات ولكن حتى اعتقالها لم تنجح في تجنيد ناشطين آخرين إلى صفوف هذا التنظيم.

ة هي عبارة عن نشاط خطير قامت به مواطنة إسرائيلية التحقت واعتبر البيان أن هذه القضية األمني
بصفوف تنظيم في قطاع غزة وساعدته على تنفيذ عمليات داخل إسرائيل مستغلة جنسيتها 
اإلسرائيلية. وتم أمس تقديم الئحة اتهام خطيرة ضد المذكورة أعاله إلى المحكمة اللوائية في مدينة 

 بئر السبع.
 6/11/2015 القدس العربي، لندن،

 
 تبحث مع "األونروا" أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان حماس .14

بحث وفد من حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، مع المدير العام لوكالة األونروا في لبنان، : بيروت
 ماتياس شمالي، أوضاع الالجئين في الدولة اللبنانية.
مثلها في لبنان، علي بركة، وعضوية زياد حسن جاء ذلك خالل زيارة نفذها وفد حماس برئاسة م

-5يوم الخميس )مسؤول العالقات السياسية وياسر عزام مسؤول مكتب شؤون الالجئين في لبنان، 
 ( لمدير عام األنروا، بمكتبه في بيروت.11

وبحث الجانبان، ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد المنكوب، وتأمين الموارد المالية المطلوبة 
 الستكمال عملية اإلعمار.

وطالب الوفد وكالة األونروا بضرورة التحرك العاجل تجاه الدول العربية واألجنبية لتأمين هذه الموارد، 
كما جدد  واستمرار دفع بدل اإليجارات للنازحين من عائالت المخيم، والذين ال تزال منازلهم مدمرة.

ا النازحين من مخيمات سورية إلى لبنان وتخفيف الوفد مطالبته بضرورة تأمين المساعدات ألهلن
وتوقف وفد حركة حماس عند تراجع تقديمات األونروا في ملف التعليم، حيث بدأت الوكالة  معاناتهم.

بعملية دمج للصفوف بوضع عدد كبير من الطالب في الصف الواحد مما يؤثر سلبًا على العملية 
 لمعلمين لوظائفهم.التعليمية، ويؤدي إلى "تفنيش" عدد من ا

 5/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أبو عمار في غزة ذكرىحماس ترحب بإحياء  .15
 بإحياء ذكرى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.رحبت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، 

ميس، إن الحركة ترحب وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي مساء الخ
بإحياء ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مدينة غزة، "مع ترك التفاصيل 

وأشار أبو زهري إلى أن حركة فتح لم تجر أي اتصاالت مع حركة حماس  لجهات االختصاص".
 فات.بهذا الشأن، وأن االتصاالت التي جرت معها كانت من خالل مؤسسة الشهيد ياسر عر 
 5/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 
 "حماس في دير البلح تطلق حملة "الشتاء الدافئ .16

أطلقت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بالتعاون مع لجنة زكاة دير البلح وسط قطاع غزة، 
، المرحلة األولى من مشروعها الخدماتي )الشتاء الدافئ(، والذي يتمثل في 2015-11-5الخميس 
وقال ذياب الجرو أحد قادة الحركة في بيان  بيوت الفقراء بالنايلون لحمايتها من مياه األمطار.تغطية 

صحفي إن" حماس ستبقى اليد الحانية على شعبنا المجاهد، وسنقدم للفقراء ما بوسعنا للتخفيف من 
 معاناتهم في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها غزة".

، مشيًرا إلى أن المرحلة الثانية ستكون عبارة عن رآالف دوال 7روع تعدت تكلفة المش وأوضح أن
 توزيع مالبس شتوية لألطفال وأغطية للعائالت الفقيرة، حيث سيتم رصد مبلغ آخر للمرحلة الثانية.

وشكر الجرو كل من ساهم وتبرع من أجل إطالق هذا المشروع اإلنساني، داعًيا أهل الخير 
 ن العطاء واإلنفاق لصالح الفقراء والمساكين.والمحسنين للمزيد م

 5/11/2015فلسطين أون الين، 
 

 المتحدث باسم نتنياهو يثير عاصفة سياسية: أوباما معاِد للسامية.. وكيري مهّرج! .17
بعد ساعات من إعالن ديوان رئاسة الحكومة اإلسـرائيلية أن  بنيـامين نتنيـاهو عـّين ران : ي موسىحلم

براتس رئيسًا لشعبة الدعاية القومّية الجديدة، وجد رئيس الحكومة نفسه أمام عاصفة إعالّمية وسياسية 
الل األعـــوام شــديدة. فالرجـــل الـــذي تـــّم تعيينـــه، شـــاكس وعـــارض وانتقــد وتهّجـــم علـــى كـــّل مـــن شـــاء خـــ

، "اعتدالـه"األخيرة، جّراء مواقفه اليمينية المتشّددة. فهو ضـّد الـرئيس اإلسـرائيلي رؤوفـين ريفلـين بسـبب 
معـاد  "ي باراك أوباما ألنـه مريككما أن ه ضّد وزير الدفاع موشي يعلون جّراء رخاوته، وضّد الرئيس األ

عادة بناء . أما من يؤّيد؟ فإّنه طبعًا يؤيّ "للسامية د نتنياهو زعيمًا لليمين، ويريد هدم المسجد األقصى وا 
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طالبوا نتنياهو بإلغاء قرار تعيـين هـذا المتطـّرف الـذي  "الليكود"الهيكل مكانه. وال عجب أن  وزراء من 
 يجلب له الضرر أكثر مّما يفيده.

نه أظهر مواقفه السابقة ورأيه في وبالفعل بعد إعالن تعيين براتس، نشر التلفزيون اإلسرائيلي تحقيقًا ع
الشخصـــــيات السياســـــية اإلســـــرائيلية والدوليـــــة. وكـــــان أّول المعترضـــــين علـــــى هـــــذا التعيـــــين، الـــــرئيس 
اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي سـبق لبـراتس أن رأى فيـه شخصـية هامشـّية ينستحسـن أن تلقيهـا طـائرة 

 الن. شمال هضبة الجو  "داعش"إسرائيلية بمظّلة على مناطق 
ي بــاراك أوبامــا، الــذي ســيلتقيه نتنيــاهو بعــد أيــام فــي واشــنطن، لــيس مريكــوبــراتس يــرى أن  الــرئيس األ

معاد  لليهود. وقد كتب بعد خطاب نتنياهو في الكونغرس في آذار الماضي:  "ال سامي"سوى شخص 
ـــ" ل أوبامـــا مـــع خطـــاب اســـمحوا لـــي أن أكـــون شـــديدًا بعـــض الشـــيء، خالفـــًا لطبيعتـــي المعتدلـــة: تعامن

نتنيــاهو، يبــدو لــي وكأنــه ال ســامية معاصــرة فــي الــدول الغربيــة الليبراليــة. وهــي تتجّلــى مــع الكثيــر مــن 
التســـامح والـــتفهم لالســـامية اإلســـالمية. الكثيـــر جـــدًا مـــن التســـامح والـــتفهم، لدرجـــة أنـــه علـــى اســـتعداد 

 ."لمنحهم قدرة نووية
ذهبـت لرؤيـة خطـاب "ي جون كيري، وكتب: مريكلخارجية األوقبل عام حمل براتس بشّدة على وزير ا

كيري الـذي ربـط فيـه بـين إسـرائيل وداعـش، وكـان هـذا مهينـًا. وبعـد واليتـه كـوزير للخارجيـة أضـمن لـه 
عماًل مزدهـرًا فـي أحـد نـوادي تقـديم العـروض الكوميديـة فـي كنسـاس سـيتي أو الموصـل، أو حتـى فـي 

وسخر في مقال آخر مـن كيـري وأفكـاره، داعيـًا إيـاه إلـى العـودة للجامعـة . "سجن المهاجرين في النقب
كي يتعلم أّنه ليست كل الثقافات واألديان تعلم أن تكون غربيًا. وهذه هي التحديات التـي يراهـا كيـري "

( صـعود ديموقراطيـة إسـالمية، 2( إنشاء ائتالف أخضر دولـي، و)1تعترض طريق السالم العالمي: )
. وكــان بــراتس قــد وصــف "( حــّل النــزاع اإلســرائيلي الفلســطيني4ســالم ســّني ـ شــيعي، و) ( تحقيــق3و)

 ."قدراته العقلية تذكرني بطفل في الثانية عشرة من عمره"كيري، قائاًل إن  
 6/11/2015، السفير، بيروت

 
 يعلون يشترط "جنازة هادئة" لتسليم جثمان منفذ عملية بئر السبع .18

موشــيه يعلــون، اســتعداده إلطــالق ســراح جثمــان الشــهيد مهنــد  الل اإلســرائيليدى وزيــر جــيش االحــتأبــ
العقبي، منفذ عملية إطالق النار في محطة حـافالت بئـر السـبع، بشـرط االلتـزام بــ"جنازة هادئـة"، وفـق 

 تعبيره.
 جاء ذلك رًدا على مطالبة النائب العربي في الكنيست اإلسـرائيلي طلـب أبـو عـرار منـه، بسـرعة تسـليم

 جثمان الشهيد العقبي، لكي تتمكن عائلته من دفنه.
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وحــّذر أبــو عــرار خــالل كلمــة فــي قاعــدة الكنيســت أمــام وزراء حكومــة االحــتالل اإلســرائيلية وأعضــاء 
الكنيست من كافة األحزاب، من أن استمرار احتجاز جثمان الشهيد، من شأنه أن يزيد حالة االحتقان 

 ى وجه الخصوص.في النقب عمومًا، ولدى عائلته عل
 5/11/2015، الين أونفلسطين 

 
 والبحر الميت األحمرالعطاء الدولي لحفر قناة بين البحر  شروطاستكمال  سيلفان شالوم: .19

اســتكملتا صــياغة شــروط  واألردنبــالده  أنســيلفان شــالوم  اإلســرائيليصــرح وزيــر الداخليــة  :)د ب ا(
 .البحر الميتو  األحمرناة بين البحر العطاء الدولي المشترك الذي سيطرح قريبا لحفر ق
 أردنيــالمئــة وســبعين مواطنــا  إيــالتيــوم الخمــيس فــي جــاءت تصــريحات الــوزير شــالوم خــالل اســتقباله 

مشـروع القنــاة  أنشــالوم  وأضـاف .اإلسـرائيلية اإلذاعــة، بحسـب إيــالتيعملـون فـي قطــاع السـياحة فـي 
ة وسـيتم عبـره ضـخ حـوالي مئـة وعشـرين مليـون متـر ملوحة ميـاه البحـر ولتوليـد الطاقـ إلزالةسيستخدم 

 .ين مليون متر مكعب من هذه الكميةالملوحة من حوالي ثمان إزالةمكعب من الماء حيث ستتم 
.  الكميــة.اكثــر مــن ربــع هــذه  األردنبحيــث ســيتلقى  واألردن إســرائيلالعذبــة بــين  الميــاهوســيتم تقســيم 

 في هذا القطاع بالمدينة. األردنيينمن  ألفخدام حوالي يتم است أننه من المتوقع ا اإلذاعةوذكرت 
 5/11/2015، رأي اليوم، لندن

 
 تفصل مديرة ومعلمة بالقدس بدعوى التحريض على قتل الجنود اإلسرائيليةمعارف الوزارة  .21

أصدرت وزارة معارف إسرائيل، قرارًا بفصل معلمـة ومـديرة مدرسـة فـي بيـت : االتحاد –القدس المحتلة 
 "يــديعوت أحرنــوت"بالقــدس، بــدعوى التحــريض علــى قتــل جنــود االحــتالل، وذلــك وفقــا لصــحيفة حنينــا 

حـدى معلمـات المدرسـة تــم  "بيـت الحكمـة"أمـس. وقالـت الصـحيفة، إن مـديرة مدرســة  فـي بيـت حنينــا وا 
فصلهما بقـرار مـن وزيـر معـارف إسـرائيل بـدعوى السـماح بعـرض مسـرحية فـي المدرسـة تحـّرض علـى 

االحتالل. وصدر القرار بعد جلسة تحقيق داخلية أجريت للمـديرة والمعلمـة، بـأمر مـن بينـت  قتل جنود
 . "التحريض"ضد المدارس التي تمارس ما أسماه بـ "اليد الحديدية"شخصيا. وقال بينت، إنه سيستخدم 

 6/11/2015ظبي،  أبواالتحاد، 
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 منتوجات الدول التي تدعم المقاطعة لوسممشروع قانون إسرائيلي  .21
يوم الخميس، مشروع قانون جديد، قّدم عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهر، : رازي نابلسي

يهــدف إلــى وســم المنتجــات المســتوردة مــن دول تشــّجع علــى مقاطعــة إســرائيل، أو تقــاطع المنتوجــات 
 اإلسرائيلية.

 "معــاريف"أن مشــروع القــانون ال يتطــّرق تحديــًدا لالتحــاد األوروبــي، إاّل أن صــحيفة وعلــى الــرغم مــن 
االتحــاد األوروبــي يوصــي الــدول األعضــاء فيــه بوســم "نقلــت عــن زوهــر قولــه بعــد تقــديم المشــروع إن 

منتوجــات المســتوطنات، وعلينــا أن نتصــرف بالمثــل، ونوســم منتوجــات الــدول التــي تشــّجع المقاطعــة، 
 ."القرار للمستهلك اإلسرائيليولنترك 

المستوردين اإلسرائيليين علـى وسـم المنتوجـات المسـتوردة مـن الـدول المقاطعـة،  ويرغم مشروع القانون
اّل فسيتم تغريم المستورد بغرامة مالية تصل إلى   ألف شيكل. 14وا 

 5/11/2015، 48عرب 
 

 48 يفلسطينيللتخلص من  يةالعرب الدوليطلب مساعدة لبيد  .22
إلنهـاء الوجـود الفلسـطيني،  اسـتراتيجيةطالب مسؤول إسـرائيلي سـابق، حكومتـه وضـع خطـة : الناصرة

 ، باالشتراك بتفاهمات مع الدول العربية.1948في األراضي المحتلة عام 
وقـال وزيـر الماليـة السـابق، ورئـيس حـزب "يـش عتيــد" يـائير لبيـد، فـي تصـريحات لـه نقلهـا موقــع "واي 

(، إنـه "علـى إسـرائيل اّتخـاذ اإلجـراءات بصـورة سـريعة حيـال إخـراج 11|5م الخمـيس )يـو نت" العبـري، 
لى األبد"، على حد قوله.  الفلسطينيين من حياتنا، حيث أّنه يجب بناء جدار يفصل الجهتين كليًّا وا 
ا، وأضاف لبيد وهو نائب في برلمان االحتالل "كنيست"، أننا "ال نريـد فلسـطينيين بعـد اليـوم فـي حياتنـ

حيث أّنهم يشكلون مصدر قلق وخوف على الشارع اإلسرائيلي"، مشددا على أنه يجـب علـى "إسـرائيل 
عمـل بشـكل فـوري وعـدم التهـرب مـن مسـؤوليتها، ويجـب عقـد مـؤتمر دولـي باشـتراك  اسـتراتيجيةإيجاد 

مغريـة فـي مـن جميـع العـروض ال نتنيـاهو بـالرغموأكـد لبيـد أّنـه لـن يشـارك فـي حكومـة  الدول العربيـة".
 وآفاق سياسية"، حسب قوله. استراتيجيةالحقائب الوزارية، مشيرا أنها "ال تملك 

 5/11/2015قدس برس، 
  

 ياً عالم "إسرائيل"عاموس عوز يرفض تمثيل  اإلسرائيلي الكاتب واألديب .23
 بيـرلكاتـب واألديـب اإلسـرائيلي الكيـوم الخمـيس، أن اذكرت مصادر إعالمية إسـرائيلية، : رازي نابلسي

عــاموس عــوز، أعلــم وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية، أنــه لــن يشــارك فــي أي نشــاط تنّظمــه الــوزارة، أو أي 
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مؤسســة حكوميــة إســرائيلية خــارج الــبالد، احتجاًجــا علــى سياســات الحكومــة، قــائاًل إنــه لــم يعــد يشــعر 
ــــل مؤسســــات  ــــدما يمّث ــــع اإللكترونــــي لصــــح ."متعهــــدة الحكومــــة"بالراحــــة عن ــــال الموق ــــديعوت "يفة وق ي

إن عوز أعلم الوزارة بقـراره قبـل أشـهر، وتـم التعتـيم إعالمًيـا علـى القـرار خوفًـا مـن اسـتغالل  "أحرونوت
ــــا. "BDS"حركــــة مقاطعــــة إســــرائيل وفــــرض العقوبــــات عليهــــا  ــــة  للقــــرار إعالمًي وعقبــــت وزارة الخارجي

 . "عّقبمن دافع االحترام الذي نكنه لعوز، لن ن"اإلسرائيلية قائلة إنه 

 5/11/2015، 48عرب 
 

 تحّرض على قتل الفلسطينيين هالعبة لألطفال على موقعالقناة السابعة تنشر  .24
التلفزيون اإلسرائيلي، وهي قناة للمسـتوطنين، في  القناة السابعة فادي أبو سعدى: دفع موقع - رام هللا
فـي الموقـع دشـنت لعبـة تحمـل عنـوان  "يلدودوس"خطوة بعيدة جدا. ففي زاوية األوالد  "اإلرهاب"موجة 

البنـــادق والزجاجـــات  أو، وفيهـــا يبـــدو فلســـطينيون يقفـــزون وهـــم يحملـــون الســـكاكين "أضـــرب المخـــرب"
ويتم توجيه األوالد على الصفحة الرئيسـية إلـى هـذه اللعبـة تحـت  الحارقة ويطلب من األوالد إحباطهم.

 ."رواد يلدودوس يتجندون لمساعدة قوات األمن ويقتلون المخربين الذين يهاجموننا"شعار 
وتنطوي الصفحة التي تنشر فيها اللعبة على رسائل. ففي خلفية اللعبة تظهر صور متغيرة لبـرج داود 

مــاكن المقدســة حــول الحــرم القدســي، وكــذلك صــور لبــرج عزرائيلــي فــي تــل والهيكــل فــي تلمــيح إلــى األ
 "شــعب إســرائيل حــي "أبيــب والحــرم اإلبراهيمــي. وعلــى جــانبي اللعبــة صــور لشــعارات تحمــل عبــارتي

الـــذين يظهـــرون فـــي اللعبـــة فيرتـــدون بشـــكل عـــام مالبـــس  "المخربـــون"، أمـــا "اجعلـــوا الجـــيش ينتصـــر"و
بندقية. وفي اللحظة التي يضغط فيها الطفل  أوحماس وهم يحملون سكينا خضراء، في إشارة لحركة 

وفــي نهايــة اللعبــة تظهــر قائمــة تحــدد عــدد عمليــات  "تــم إحباطــه"علــى صــورة المخــرب تظهــر عبــارة 
 التصفية التي نفذها الطفل والنقاط التي حصل عليها.

 6/11/2015، القدس العربي، لندن
 

 يهودية جديدة تطيح بحاخام فضيحة جنسيالقناة العاشرة:  .25
كشفت القناة العاشرة اإلسرائيلية عن فضيحة اغتصاب حاخام يهودي لطفلـة تـم التكـتم علـى تفاصـيلها 

 سنوات. 6طيلة 
وكان الحاخام اليهودي يعمل مديرا لمدرسة دينية تـدعى "طريـق اإليمـان" بتـل أبيـب، حيـث تـم الكشـف 

عاًمـا، مـن حـي "بـرديس كـاتس" بمدينـة بنـي  52لفيسـكي" عن المتـورط فـي الواقعـة، ويـدعى "إليـاهو دي
ســنوات مشــارًكا فــي عمليــات االعتــداء الجنســي  6بــراك التابعــة لمقاطعــة تــل أبيــب، والتــي ظــل طــوال 
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وذكـرت  عاًما، من خالل تضـليلها بشـعارات دينيـة. 14على طفلة من نفس الحي منذ أن كان عمرها 
قــدمت بهــا أســرة الضــحية لشــرطة تــل أبيــب، أثبتــت ارتكــاب جــرائم القنــاة اإلســرائيلية أن الالئحــة التــي ت

جنســية بحــق الطفلــة، وصــوال إلــى أنــه كــان يجبرهــا علــى تنــاول الكحــول لتهــدئتها، وكــان يطمئنهــا بأنــه 
يمنحها "عناقا أبويا"، وأنه سيحميها من الفتيان ويحافظ عليها حتى تتزوج، ليصل إلى ممارسة الجنس 

 لمه بعالقتها بأحد الفتيان، مبرًرا ذلك لها بأنه "يحفظها لزوجها المستقبلي".معها رغًما عنها بعد ع
 5/11/2015الشعب، مصر، 

 
 منذ اندالع انتفاضة القدسمصابًا  2,372وشهيدًا  76وزارة الصحة:  .26

انتفاضة "أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ اندالع  وكاالت: -"الخليج"
 17شهيدًا، من بينهم  76أكتوبر الماضي وحتى مساء أمس إلى  /في الثالث من تشرين األول "القدس

مصابًا بالرصاص الحي والمعدني  2372وأضافت أن حصيلة المصابين بلغت  طفاًل وامرأتان.
المغلف بالمطاط، وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود االحتالل 

 والمستوطنين.
 6/11/2015الخليج، الشارقة، 

 
 خالل مواجهات أعقبت تشييع جثمان الشهيد إسكافي نمواطَني  الخليل: إصابة  .27

"وفا": أصيب، أمس، مواطنان باألعيرة المعدنية، التي أطلقتها قوات االحتالل  -الخليل ـ "األيـام"
 .إسكافيخالل مواجهات في الخليل، أمس، عقب تشييع جثمان الشهيد إبراهيم 

وقالت مصادر محلية إن المواجهات في مركز مدينة الخليل التجاري، باب الزاوية، اندلعت عقب 
، ما أدى إلى إصابة مواطنين باألعيرة المعدنية، كما أصيب عدد من إسكافيتشييع جثمان الشهيد 

ار المواطنين بحاالت اختناق جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أش
مواطنون يقيمون في محيط ميدان طارق بن زياد جنوب شرقي المدينة، إلى حدوث مواجهات مماثلة 

 بالمنطقة، حيث أصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق. 
وكان االحتالل قد سلم الليلة قبل الماضية جثمان الشهيد إسكافي لطواقم الهالل األحمر على معبر 

شهيدًا من أبناء محافظة الخليل، ويرفض  11واصل احتجاز جثامين ترقوميا غرب الخليل، فيما ي
 تسليمهم لذويهم لمواراتهم الثرى.

 6/11/2015األيام، رام هللا، 
 



 
 
 
 

 

 19 ص                                              3744 العدد:        6/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

 منهم تعرضوا العتداءات 49في "عوفر"  القاصريناكتظاظ بقسم  .28
العسكري، األسير عبد الفتاح دولة، إنه وصل للسجن  "عوفر"قال ممثل األسرى األشبال في سجن 

ن حالة اكتظاظ يشهدها قسم األشبال بسبب االعتقاالت  130 أسيرًا قاصرًا، خالل الشهر الماضي، وا 
 المستمرة.

من بين األسرى القاصرين  49وأشار، حسب تقرير لهيئة شؤون األسرى، أصدرته، أمس، إلى أن 
اضي تعرضوا العتداءات وحشية وضرب على يد جنود االحتالل الذين دخلوا السجن الشهر الم
حاالت مصابة بالرصاص  6حاالت وصلت مصابة بأمراض، و 5والمحققين اإلسرائيليين، وأن 

ن التقرير أن األسرى القاصرين تعرضوا للضرب المبرح عند االعتقال، وبعضهم أصيب وبي   الحي.
بضربهم بواسطة البنادق واألرجل والعصي، مشيرًا إلى أن بجروح وتورمات، وأن جنود االحتالل قاموا 

 13من هؤالء األشبال تم اعتقالهم من البيت في ساعات متأخرة، وأن أعمار القاصرين تتراوح بين  71
 عاما. 17و

 6/11/2015األيام، رام هللا، 
 

 المقدسيين في عيونهم  يستهدفرصاص االحتالل  .29
مواطنان من بلدة العيساوية في القدس في  أصيب :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -س القد

وجهيهما، إثر إطالق شرطة االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط عليهما، بينما كانا يقفان 
وذكرت صحيفة "هآرتس" التي تناولت الجريمتين في عددها الصادر يوم  على نافذتي منزليهما.

مواجهات، كما أن  أيالحمص لم يشاركا في  أبوالشابين لؤي فيصل عبد ومازن  أنالخميس، 
 المنطقة التي يقع منزليهما فيها لم تشهد أي مواجهات لحظة إطالق الرصاص.

فريق المتظاهرين باستعمال وسائل تفريق المواجهات يتم ت أثناءوزعمت شرطة االحتالل انه 
من هذا النوع يتم فحصها من قبل  إصابة، مدعية أن أي األبرياءالمظاهرات دون المس بالمواطنين 

 وحدة تحقيقات الشرطة.
الرصاص  إطالقعشرات الحاالت التي تم فيها  إلىهذه الواقعة تضاف  أن إلىالصحيفة  وأشارت

صابتهمالفلسطينيين، المعدني المغلف بالمطاط على   لفقدان بصر بعضهم. أدت بإصابات وا 
 5/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 من المقاصد لعالجهم مصابين بالمواجهات أطباءاالحتالل يدرس طرد  .31

 أطباءتدرس شرطة االحتالل إمكانية فتح تحقيق ضد  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  - رام هللا
ومستخدمين في مستشفى المقاصد بالقدس وطردهم من أعمالهم، وذلك بدعوى قيامهم بمعالجة 

عن ذلك، وفقا لما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت يوم  اإلبالغالمشاركين في المواجهات دون 
 الخميس.

ن وتتذرع شرطة االحتالل بقانون يلزم المؤسسات الطبية بتبليغ الشرطة عن المصابين الذين يحضرو 
جنائية،  أعمالنتيجة مشاركتهم في  أصيبواكان هناك شك انهم  إذالتلقي العالج في هذه المؤسسات، 

 متجاهلة أن إصابات من تبحث عنهم كانت نتيجة مواجهات على خلفية جرائم االحتالل واعتداءاته.
 5/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ي"اتفاق كير " من رغمعلى اليواصلون اقتحامات األقصى اليهود المستوطنون  .31

فادي أبو سعدى: يبدو أن االتفاق الذي رعاه وزير الخارجية األمريكي جون كيري بين -رام هللا 
ه بعد، أو كل  أن  ؤت  إسرائيل واألردن بشأن اإلبقاء على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، لم ين 

أن هناك اختالفا حول مفهوم الوضع الراهن، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث 
، بينما رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتزم بالوضع 2000عن الوضع القائم قبل عام 

 الراهن القائم حاليا.
لى أن يحسم الخالف يواصل اليهود اقتحام المسجد األقصى يوميا بين الساعة السابعة صباحا  وا 

مستوطنا إسرائيليا ساحات المسجد األقصى في القدس، أمس  33وحتى الحادية عشرة. واقتحم 
 الخميس، تحت حراسة الشرطة اإلسرائيلية.

 6/11/2015، لندن، القدس العربي
 

 منطقة "باب العامود" من الفلسطينيين يخلياالحتالل : القدس .32
(، منطقة "باب العامود" في مدينة القدس المحتلة، 11|5يوم الخميس )فّرغ جنود االحتالل اإلسرائيلي 

 إلفراغه بشكل كامل.من كافة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في محيطها، في محاولة 
باب العامود"، واحتجزت أكثر وأفادت مراسلة "قدس برس"، بأن قوات االحتالل استفّزت الشّبان أمام "

 ألوامر جنود االحتالل. االنصياعفتية، كما قامت بتفتيشهم وفحص هوياتهم، بعدما رفضوا  4من 
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ث صرخ أحد الجنود في وجهه "هنا وأضافت أن جنود االحتالل استفّزوا أحد األطفال بعد تفتيشه، حي
إسرائيل"، ورّد الطفل "ال يوجد إسرائيل .. هنا فلسطين"، مؤكدة أن قوات االحتالل احتجزت الشابين 
 عبد المالك غزالة وحمزة أبو دياب داخل دورية للشرطة على مقربة من "باب العامود" لعدة ساعات.

 5/11/2015، قدس برس
 

 كل العبي أحد الفرق الفلسطينية االحتالل اإلسرائيلي يعتقل .33
اضة الفلسطينية حين واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي منسلسل جرائمها بحق الري: القدس المحتلة
يوم األربعاء، على اعتقال كافة العبي الفريق الرسمي األول لنادي النبي صالح أقدمت، فجر 

 تقع شمال غرب محافظة رام هللا.الرياضي الفلسطيني، والذي ينمثل قرية النبي صالح، التي 
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية أحد عشر العبًا من عناصر فريق النبي صالح الرياضي 
الفلسطيني، وهو ما ينمثل كافة العبي الفريق األول بالنادي، الذي يننافس في الدرجات الدنيا في 

كم تقريبًا  20لصغيرة، التي تبعد حوالي مالعب كرة القدم الفلسطينية؛ وذلك لدى مداهمتها القرية ا
 عن مدينة رام هللا الفلسطينية.

ولعل الالفت في األمر أن جميع الالعبين الذين تم اعتقالهم هم من عائلة "التميمي" التي لطالما 
عنرفت بنضالها ضد االحتالل اإلسرائيلي، فضاًل عن تألق أبنائها الالعبين في ميادين كرة القدم 

ة، سواء مع نادي النبي صالح الرياضي الفلسطيني، أو مع أندية أخرى تننافس في الدوري الفلسطيني
 المحلي.

 5/11/2015العربي الجديد، لندن، 
 

 في جنوب غزة ياً االحتالل يتوغل برِّ  .34
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي عملية توغل برية داخل الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، وشرعت 

وقالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، توغلت  وتجريف كبيرة.بأعمال تمشيط 
صباح أمس في األراضي الزراعية، شرق بلدة القرارة الواقعة إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب 

 قطاع غزة.
وجاء التوغل بعد ليلة ساخنة عند الحدود الشرقية لوسط القطاع، حيث شهدت حدود مخيم المغازي 

طالق نار كثيفا.انف  جارات وا 
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وذكر المصادر أن تلك القوات شرعت بأعمال تمشيط وتجريف خالل التوغل البري، الذي دخلت 
 مترًا. 150خالله قوات االحتالل لمسافة زادت عن 

 6/11/2015لندن،  العربي،القدس 
 

 من عملنا دليل على حجم انتهاكاتها "إسرائيل": خوف 48في فلسطين  جمعّيات عربّية .35
مخطط القانون المقترح من قبل وزيرة القضاء اإلسرائيلية  84 ييفلسطينلاستنكر المجتمع المدني 

أييليت شاكيد القاضي بإلزام الجمعّيات التي تحظى بدعم خارجي ارتداء إشارة خاصة تدلل عليها 
انون اإلسرائيلي الذي يراه المجتمع المدني ويننص مشروع الق أثناء النقاشات في لجان الكنيست.

الفلسطيني عملية مالحقة جديدة، على أن الجمعّية التي ال تلتزم بنص القانون سوف يتم تغريمها 
مبالغ باهظة. وتستنكر جمعيات المجتمع المدني في الداخل في بيان مشترك المضايقات اإلسرائيلية 

لتي كان آخرها اقتراح قانون وزيرة القضاء شاكيد. وأضاف المنستمّرة بحق جمعّيات حقوق اإلنسان، ا
الحديث عن قانون خطير جدًا، يذّكر بأسوأ األنظمة العنصرّية والفاشّية التي عرفها التاريخ، "البيان: 

على ممثلي الجمعّيات، الذين قد ينتقدون سياسات الحكومة في لجان  "وصما"إذ يفرض القانون 
سابقة عالمّية، بحيث أن جمعّيات حقوق اإلنسان الممولة دوليًا، تنشط في  الكنيست. ويشّكل القانون

عدة دول وتساهم في النقاشات حول قضايا حقوق اإلنسان والديمقراطّية. إن خوف الحكومة 
اإلسرائيلية من نشاط الجمعّيات الحقوقّية ال يدلل إال على حجم االنتهاكات اإلسرائيلّية التي تمارسها 

 "الضفة الغربية وغزة والقدس والداخل. إسرائيل في
 6/11/2015العربي، لندن، القدس 

 
 فجر الخميس فلسطينياً  عامالً  38 يعتقل االحتالل .36

يوم لماضية وفجر عامال فلسطينيا خالل حملة لها الليلة ا 38أعلنت شرطة االحتالل أنها اعتقلت 
 من جيش االحتالل. ( بحجة أنهم دخلوا البالد بدون تصاريح صادرة11|5الخميس )

شاط للشرطة في االعتقاالت جرت في أعقاب ن الخميس، إنّ يوم الت شرطة االحتالل في بيان لها وق
 ، في المنطقة، الليلة الماضية.48فلسطين المحتلة عام  عدة مدن وقرى شمال

لعمل ، ل48ويضطر عشرات اآلالف من العمال الفلسطينيين إلى التسلل داخل األراضي المحتلة عام 
رغم المخاطر التي تتهددهم لتوفير لقمة العيش ألبنائهم في ظل عدم توفر فرص عمل في الضفة 

 الغربية المحتلة وارتفاع نسب البطالة في صفوف الرجال والشبان.
 5/11/2015، قدس برس
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 معادلة جديدة مع االحتالل أوجد: اإلضراب عن الطعام األسير المحّرر محمد عالن .37

الفلسطيني المحّرر محمد عالن، أن اإلضراب عن الطعام هو "السالح الوحيد والفعال رأى األسير 
للتصّدي لسياسة االعتقال اإلداري" التي تمارسها سلطات االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين، دون 

(، أن 11|5يوم الخميس )وأوضح عالن خالل مؤتمر صحفي  محاكمتهم أو توجيه أي تهمة بحقهم.
راب التي لجأ إليها كانت خطوة اضطرارية لم يكن يرغب بها، لكنها جاءت لوقف اعتقاله خطوة اإلض

وشّدد على أن "اإلضراب خلق معادلة جديدة مع االحتالل،  اإلداري، الذي استمر ألشهر طويلة.
 وأصبح بارقة أمل لألسرى اإلداريين، فعن طريقه يتم التصدي لالعتقال اإلداري، الذي ال أمل إلنهائه
قبل سنوات، مشيرا إلى أن "اإلنجازات التي حققها األسرى المضربين أصبحت دافعًا آلخرين لممارسة 

ولفت المحّرر إلى أن حالة التضامن الشعبي مع قضيته  مثل هذا النوع من االحتجاج"، كما قال.
 كانت أحد األسباب التي دفعت به لمواصلة اإلضراب الذي حاول االحتالل كسره.

 5/11/2015، قدس برس
 

 إصابة في مواجهات مع االحتالل 30طولكرم.. أكثر من  .38
قال مراسل "قدس برس" في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، إن عشرات اإلصابات وقعت في 

يوم المواجهات التي شهدتها المدينة صفوف الشبان الفلسطينيين وطلبة جامعة "خضوري"، خالل 
 (.11|5الخميس )

 30طواقم الطبية التابعة لـ "جمعية الهالل األحمر الفلسطينية" قّدمت اإلسعافات لنحو وأضاف أن ال
 إصابة باالختناق نتيجة إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان وداخل أروقة الجامعة.

 5/11/2015، قدس برس
 

 في األقصى مشروع أردني سيتم بالتعاون مع الفلسطينيين الكاميراتعبد هللا الثاني: نظام  .39
مشروع تركيب الكاميرات لمراقبة الوضع في "الثاني أن  عبد هللاأكد العاهل األردني الملك : عمان

والحرم القدسي الشريف، والتأكد من عدم وقوع انتهاكات واعتداءات إسرائيلية  المسجد األقصى
هو مشروع أردني سيتم من خالل وزارة األوقاف وبالتعاون مع إخواننا الفلسطينيين على "مجددًا، 

، رافضًا مواقف من "األرض، بما يغطي كامل مساحة المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف
وأوضح الملك األردني، خالل استقباله وفدًا ضم ممثلين عن أوقاف القدس  ."ينالمشكك"وصفهم بـ 

وشخصيات مقدسية إسالمية ومسيحية أول من أمس، أن مسألة تركيب الكاميرات لن تكون داخل 
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أسابيع لتغطية الكاميرات في  6مدة تصل إلى  إلىالمسجد األقصى، وأن عملية التركيب تحتاج 
 لية للمسجد.شكل كامل للمساحة الك

 إلىيقف بقوة ويرفض أي تغيير بالنسبة "وجدد الملك عبدهللا الثاني التأكيد على موقف بالده الذي 
دونمًا  144الوضع القائم التاريخي في المسجد األقصى والحرم الشريف الذي يمتد على مساحة 

يؤكد دومًا على الحفاظ موقف األردن، الذي  إلىاألمور لم تتغير بالنسبة "، مشددًا على أن "كاملة
 ."1967على الوضع القائم الذي كان سائدًا قبل احتالل القدس عام 

ذلك، ّحمل رئيس الوزراء األردني األسبق طاهر المصري المجتمع الدولي مسؤولية التصعيد  إلى
ثبات "اإلسرائيلي األخير، بانحيازه لسلطات االحتالل، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد 

ألردن على مواقفه في ما يتعلق بملف القضية الفلسطينية عمومًا، وملف المقدسات في القدس ا
 ."الشريف في شكل خاص

خطوة ستكون "وفي شأن الجدوى من تركيب كاميرات تحت إشراف ومراقبة األردن، أكد المصري أنها 
سرائيلية، وتستخدم الحقًا إضافية إلى جملة الوسائل األردنية، التي تهدف إلى توثيق االنتهاكات اإل

 ."اإلسرائيلية، وتعرية حكومة التطرف أمام المجتمع الدولي االدعاءاتفي كشف 
 6/11/2015، الحياة، لندن

 
 لنتنياهو هاجم أوباما وكيري مستشاراً واشنطن تنتقد  .41

جيـة األمريكيـة قالـت وزارة الخار : تحرير أحمد حسن ،إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية -واشنطن 
المستشـار اإلعالمـي الجديـد  ،يوم الخميس إن الواليات المتحدة تعتبر تصـريحات أدلـى بهـا ران بـاراتز

 "مزعجة ومهينة". ،لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنيـاهو يـوم الخمـيس  إلـىوزير جـون كيـري تحـدث الـوقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة جـون كيربـي إن  

رئيس الوزراء "سيعيد النظـر" فـي تعيـين ران بـاراتز فـي منصـب المستشـار اإلعالمـي بعـد أن وعلم أن 
وقال كيربي "نعتقد أن تعليقاته عن مسؤولين أمريكيين بمن  يعود نتنياهو من زيارته للواليات المتحدة.

ن من أي وأضاف "بالطبع نتوقع من المسؤولين الحكوميي فيهم الرئيس والوزير كيري مزعجة ومهينة."
 دولة خاصة أوثق حلفائنا الحديث بصدق واحترام عن كبار مسؤولي الحكومة األمريكية."

وقــال مســؤول إســرائيلي إن ران بــاراتز اعتــذر لنتنيــاهو فــي محادثــة هاتفيــة وتبــرأ نتنيــاهو فــي بيــان مــن 
 .تصريحات باراتز لكنه أشار إلى أن تعيينه ما زال قائماً 

ألبيض جوش إيرنست باعتذار باراتز وقال إن تصريحاته لن تؤثر على ورحب المتحدث باسم البيت ا
وقال إيرنست في إفادة صـحفية "يبـدو أن  قدرة أوباما ونتنياهو على تعزيز المصلحة المتبادلة للبلدين.
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االعتذار كان له ما يبرره. لكن من الواضح أن القرارات التي يجـب أن يتخـذها رئـيس الـوزراء نتنيـاهو 
 خدم حكومته ويمثله هو وبالده هي قرارات من حقه أن يتخذها هو بنفسه."بشأن من ي

 5/11/2015، وكالة رويترز لألنباء
 

 رئيسة أصبحتذا إ "إسرائيل"كلينتون تتعهد بتعزيز العالقات مع  .41
 األمريكـي، االنتخابات التمهيدية للحزب الـديموقراطي إلىالمرشحة  ،وعدت هيالري كلينتون :واشنطن

 ،وكتبـت كلينتـون ."إسـرائيل"رئيسة للواليات المتحـدة سـتعزز العالقـات بـين بالدهـا و أصبحتا ذإنها أب
ــدينا  أن، األمــريكييناليهــود  إلــىالتــي تتوجــه  ،فــي مقــال نشــرته مجلــة "ذي فــوروورد" "التحــالف بــين بل

م أمريكـا فعل كل مـا بوسـعي لتعزيـز شـراكتنا االسـتراتيجية وتعزيـز التـزاأ"س وأضافت يتخطى السياسة".
وتابعـت  من إسرائيل، عبر الحرص على احتفاظها بتفوقها العسـكري للـتمكن مـن الـدفاع عـن نفسـها".أ
 لتولي مهامي". األولفي الشهر  األبيضالبيت  إلىرئيس الوزراء اإلسرائيلي  أيضاً  سأدعو"

داقة والوحــدة تأكيــد روابــط الصــ إلعــادةن زيــارة نتنيــاهو لواشــنطن ستشــكل "مناســبة أواعتبــرت كلينتــون 
نهــا أذكــرت بو ، "إســرائيل"نهــا لطالمــا دعمــت أكــدت أذ ا  و  غيــر القابلــة للكســر" التــي تجمــع بــين البلــدين.

تحقيـــق الســـالم بـــين  إلـــىستســـعى  أنهـــا، مشـــددة علـــى 1981فـــي  األولـــىزارت الدولـــة العبريـــة للمـــرة 
 لى سدة الرئاسة.إاإلسرائيليين والفلسطينيين في حال وصلت 

 5/11/2015 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 القرار النيوزيلندي مشروعة تدعم دول غربي .42
اندفعت دول غربية في مجلس األمن نحو دعم مشروع قرار نيوزيالندا في شأن المسألة : نيويورك

هدفه مجرد استصدار قرار عن مجلس األمن للمرة  "متواضع جداً "اإلسرائيلية ألنه  -الفلسطينية 
 سنوات. 8األولى منذ 

، مشيرًا إلى "إن صدور قرار خفيف ونحيف أفضل من عدم صدور قرار"وقال مسؤول غربي رفيع 
اعتراضات إسرائيلية وفلسطينية على المشروع بصيغته الحالية، ومؤكدًا أن الوفد األميركي قال إنه لن 

يامين نتانياهو ينخرط بالبحث في المشروع النيوزيالندي حتى انتهاء زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بن
 واشنطن األسبوع المقبل.

وتضّمن مشروع القرار النيوزيالندي شبه مقايضة األمر الواقع بين تجميد االستيطان اإلسرائيلي وبين 
الذهاب إلى المحكمة الجنائية في فقرة واحدة. وأثارت هذه المعادلة مخاوف إضفاء شرعية األمر 
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المحكمة الجنائية  إلىيطانية مع حجب حق فلسطين بالتوجه الواقع على ما تّم إنجازه من مشاريع است
 لمحاكمة االحتالل.

 6/11/2015، الحياة، لندن
 

 يقلُب صورة االنتفاضةو الغربّي منحاٌز للكيان الصهيوني  اإلعالمصحفّية أمريكّية:  .43
يوني، وال يضع قالت الصحفية األمريكية "لورا ليوسيرو"، إّن اإلعالم الغربّي منحاٌز للكيان الصه: غزة

األحداث الجارية في سياق االحتالل غير الشرعّي لفلسطين، ويقلب صورة االنتفاضة التي يخوضها 
الفلسطينيون ضّد االحتالل. ووصفت ليوسيرو، في حديث خاص لمراسل "المركز الفلسطيني 

، سيما لإلعالم"، ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية أكتوبر/ تشرين أول الماضي
 اإلعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الصهيوني خارج إطار القضاء بـ"الجرائم المروعة".

وأوضحت أّن "مقاطع الفيديو التي تّم نشرها على اإلنترنت صادمٌة بما فيه الكفاية، وينبغي أن تعمل  
 جنيف". الجهات المختلفة على إرسالها إلى المحقق في المحكمة الجنائية الدولية في 

وقالت إّن "اإلعالم الغربي جعل الناس في الغرب ال يفهمون لماذا ينتفض الفلسطينيون"، مشيرة إلى 
 أّن اللوبي الصهيوني هناك يعمل على إبراز األمور على نحو  مختلف. 

ودعت الصحفية األمريكية الصحفيين الفلسطينيين إلى وضع كل قصة يكتبون عنها في سياق 
 رة نقل الحدث كما هو.االحتالل، وضرو 

عن أملها بالحصول على تصريح للدخول إلى غزة،  -المتواجدة اآلن في القاهرة-وعّبرت ليوسيرو  
"لتكون جسًرا بين الفلسطينيين والّناس في الغرب )وخاصة األمريكيين( الذين ال يستطيعون زيارة 

لّية أخالقّية، ليس فقط للبحث عن وقالت: "علينا مسؤو  قطاع غزة"، لعدم ثقتها في اإلعالم الغربي.
 الحقيقة وتثقيف أنفسنا، ولكن بعد ذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة وتوعية الناس".

  5/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  مع الفلسطينيين يتضامنونأكاديميون إيرلنديون  .44
لتعبيــر عــن تضــامنهم مــع فــي مختلــف دول العــالم ا األكــاديميونيواصــل : فــادي أبــو ســعدى -رام هللا 

الشــــعب الفلســــطيني واالســــتجابة لمطلــــب مقاطعــــة إســــرائيل أكاديميــــًا. وهــــو مــــا عبــــر عنــــه عــــدد مــــن 
والشــمالي، عبــر ســالة  الجنــوبيبشــقيها  إيرلنــدااألكــاديميين العــاملين فــي مؤسســات التعلــيم العــالي فــي 

التهم: "إننا منزعجون بشدة مـن وقال األكاديميون في رس وصلت منهم إلى وزارة الخارجية الفلسطينية.
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االحتالل اإلسرائيلي الجائر لألراضي الفلسـطينية ومـن انتهاكـات حقـوق اإلنسـان التـي ال تحتمـل التـي 
 تطال جميع قطاعات الشعب الفلسطيني وعزمها الواضح على مقاومة أي تسوية ممكنة.

لعـالي اإلسـرائيلية فـي الصـناعات من اشـتراك مؤسسـات التعلـيم ا وأعلنوا أنهم يشعرون باالنزعاج أيضاً 
عــن طريــق اشــتراك مؤسســات االتحــاد األوروبــي فــي تمويــل األبحــاث  "إســرائيل"العسـكرية واألمنيــة فــي 

 اإلسرائيلية وبالتعاون في البحث والتطوير بين مؤسسات التعليم العالي اإليرلندية واإلسرائيلية.
قبـل مؤسسـات المجتمـع المـدني الفلسـطيني فـإنهم  وأكدوا في رسالتهم أنهم واستجابة للنداء الموجـه مـن

يعلنون عن عدم قبول أي دعوة لزيارة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية "كما لن نقوم بالتحكيم في أي 
مـن عملياتهـا ولــن نشـارك فــي المـؤتمرات الممولــة التـي تنظمهــا أو ترعاهـا المؤسســات اإلسـرائيلية ولــن 

سنواصــل العمــل مــع زمالئنــا اإلســرائيليين بصــفتهم الفرديــة وفــي الوقــت نقــوم بالتعــاون معهــم. إال أننــا 
نفســـــه سنضـــــع اســـــتراتيجية للـــــدعم السياســـــي والعملـــــي للجامعـــــات الفلســـــطينية والطلبـــــة واألكـــــاديميين 
الفلســـطينيين". واختـــتم األكـــاديميون رســـالتهم بتعهـــد للمحافظـــة علـــى هـــذا الموقـــف حتـــى تقـــوم إســـرائيل 

 ولي وتحترم المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان.بااللتزام بالقانون الد
 6/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 تفاعلية مقربة من حماس صفحة 12يغلق  "فيسبوك" .45

صفحة تفاعلية على مواقع مقربة  12أعادت إدارة موقع فيسبوك إغالق : رام هللا ـ فادي أبو سعدى
موقع فيسبوك كال من صفحات: أمامة  من إعالم حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة. وأغلق

وأجناد اإلخباري وشباب الضفة ضد االعتقاالت السياسية ونبض الضفة اإلخبارية والكتلة اإلسالمية 
صفحات للحركة اإلسالمية في محافظات الضفة وهي  7في جامعة بوليتكنيك فلسطين إضافة إلى 

 وطوباس. صفحات الخليل وطولكرم ونابلس وجنين وبيت لحم وقلقيلية
 6/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 استراتيجيةتكتيكية ودالالت  نتائجانتفاضة القدس..  .46

 فراس أبو هالل
بتحقيق  1948الغربية والقدس واألراضي المحتلة منذ عام  بدأت انتفاضة القدس التي تشهدها الضفة

بعض النتائج السياسية فقط بعد أسابيع من انطالقها، على الرغم من حالة اليأس التي دفعت 
الكثيرين الستبعاد تحقيق نتائج لهذه االنتفاضة، في ضوء قراءة تاريخ تجارب االنتفاضات الفلسطينية 

 السابقة.
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ن فيه وصف النتائج التي حققتها االنتفاضة بأنها صغيرة أو "تكتيكية"، فإن لها وفي الوقت الذي يمك
، يجدر قراءتها بعمق ألنها تعيد التأكيد على بعض الحقائق التي ظلت استراتيجيةبالمقابل دالالت 

 محل نقاش في الساحة السياسية العربية منذ سنوات.
ة في شهرها األول هي إعادة االهتمام واالعتبار إن أولى النتائج السياسية التي حققتها االنتفاض

للقضية الفلسطينية، بعد سنوات من التهميش والتراجع ألسباب داخلية وخارجية. فبعد أن غاب 
الصراع العربي اإلسرائيلي عن الملفات المهمة في المنطقة بسبب ضياع البوصلة الوطنية الفلسطينية 

العراق وليبيا واليمن وغيرها، أصبح هذا الملف مركزا أوال وتصاعد الصراعات في سوريا ومصر و 
لالهتمام الدولي من جديد، وعادت اإلدارة األميركية واألمم المتحدة والدول الكبرى لتحريك 
دبلوماسييها لعقد اللقاءات الهادفة للتهدئة، وإلطالق التصريحات المعهودة والمستهلكة عن عملية 

 ور األوضاع.السالم والتهدئة و"القلق" من تده
وعلى الرغم من عدم توقعنا لتحقيق نتائج إيجابية من هذا الحراك الدولي للتهدئة، فإن االهتمام 
بالقضية الفلسطينية في الساحة الدولية بحد ذاته يمثل إنجازا تكتيكيا لالنتفاضة، ألنه يعني تذكير 

نه ينهي حالة الهدوء "الموهومة" العالم بأن هناك صراعا مركزيا ال يزال ينتظر ويستوجب الحل، كما أ
التي قد يفهم منها انتهاء الصراع وقبول الفلسطينيين باألمر الواقع، ويدفع المجتمع الدولي للضغط 

 على االحتالل لتقديم أثمان سياسية للفلسطينيين للحصول على الهدوء.
الشعبية المؤيدة للشعب  أما النتيجة "التكتيكية" الثانية لالنتفاضة فهي إعادة الحراك والفعاليات

الفلسطيني ونضاله المشروع في العالم، وخصوصا في العواصم الغربية، حيث عمت المظاهرات 
الداعمة لالنتفاضة والمنددة باالنتهاكات والجرائم التي يرتكبها االحتالل عواصم األميركيتين وأوروبا، 

مدن العالم أثناء االعتداءات في مشهد يذكرنا بالمظاهرات التي حملت فلسطين ونضالها لكل 
 اإلسرائيلية على قطاع غزة.

 
 وتمثل هذه الفعاليات إنجازا مهما في ثالثة اتجاهات:

األول: مراكمة تغيير الرأي العام العالمي تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي، ونقل الرواية العربية لهذا 
لرأي العام العالمي، وهو ما يعني أن الصراع بعد أن ظلت الرواية الصهيونية وحيدة ومتسيدة في ا

الرأي العام قد يمتلك وعيا مؤثرا حول الصراع سيدفعه للضغط على ممثليه في البرلمانات والحكومات 
التخاذ سياسات أكثر عدال، مع العلم أن الفعاليات الشعبية التي رافقت العدوان على غزة شكلت 

أحد األسباب الرئيسة التي أدت إلى تصويت كثير  ضغطا شعبيا على البرلمانيين األوروبيين وكانت
 من البرلمانات األوروبية على االعتراف بدولة فلسطين.



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3744 العدد:        6/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

والثاني: تعرية دولة االحتالل من خالل تسليط الضوء على انتهاكاتها وجرائمها، والدفع باتجاه نزع 
نهاء األسطورة التي عملت على بنائها خالل عقود باعتباره ا دولة "أخالقية" وسط الشرعية عنها وا 

دول "بربرية"، وبأن شعبها "متحضر" بين شعوب "متطرفة ومتخلفة"، إذ أن الفعاليات الشعبية المؤيدة 
لفلسطين تقدم صورة أخرى للشعوب الغربية هي صورة الفلسطيني الذي يناضل ألجل حريته بمواجهة 

وتمارس اإلعدامات الميدانية للشبان آلة عسكرية احتاللية تتجاوز كل األعراف والمواثيق الدولية، 
 الفلسطينيين بمجرد الشبهة.

والثالث: إعادة تأطير الصراع لحقيقته األساسية، بعد أن تمركز الحراك الشعبي المؤيد لفلسطين عربيا 
وعالميا منذ سنوات حول قضية الحصار والعدوان على غزة، وهو ما أنسى رجل الشارع الغربي وربما 

راع، وهو االحتالل. فالقضية الفلسطينية ليست حربا بين "دولتين جارتين"، وليست العربي أصل الص
مجرد محاولة لرفع الحصار عن مليون ونصف مليون فلسطيني في "كيان" يسيطر االحتالل عليه 
جوا وبحرا، ويسيطر النظام المصري على معابره برا، في الوقت الذي تروج "إسرائيل" النسحابها منه 

بل هي قضية شعب ال يزال يرزح تحت االحتالل في القرن الواحد والعشرين، وال يمكن أن عالميا، 
 يهدأ حتى إنهاء هذا االحتالل.

واستكماال للنتائج "التكتيكية" المرحلية التي حققتها االنتفاضة الفلسطينية، فقد أجبر الحراك الفلسطيني 
ة الهدوء، من خالل تأكيدها أكثر من مرة دولة االحتالل على تقديم بعض "التنازالت" لضمان عود

نهائها فكرة "القدس الموحدة" عمليا بعد أن بدأت  على أنها ال تريد تغيير "الوضع القائم" في القدس، وا 
بوضع حواجز بين أحياء القدس الشرقية والغربية، وبمنع المستوطنين من الوجود قدر اإلمكان في 

ضافة إلى اضطرار حاخامات اليهود إلعادة إصدار فتاوى قديمة األحياء التي تسكنها أغلبية عربية، إ
تمنع اليهود من الصالة في المسجد األقصى للحفاظ على سالمة المستوطنين ووقف االحتجاجات 

 والمواجهات.
ويأتي في هذا اإلطار أيضا، تلك المبادرات التي حركتها اإلدارة األميركية حول وضع المسجد 

نها المبادرة الذي تم التوافق عليها بين وزير الخارجية كيري واألردن، وهي األقصى والمقدسات، وم
ن كانت غير واضحة حتى اآلن ويجب التحذير من كونها تحقق مكاسب إسرائيلية-مبادرة  إال  -وا 

أنها تدفع الفلسطينيين للمزيد من النضال بهدف الحصول على مبادرات أفضل يقبل بها الشعب 
على وضع المسجد األقصى وغيره من المقدسات وتضع حدا للتقسيم الزماني الفلسطيني، وتحافظ 

 والمكاني الذي تسعى دولة االحتالل لفرضه في األقصى على غرار المسجد اإلبراهيمي في الخليل.
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أكثر أهمية، يجب  استراتيجيةوعلى أهمية هذه النتائج التكتيكية لالنتفاضة، إال أنها تحمل دالالت 
فلسطينيا وعربيا لتحقيق إنجازات نوعية في الصراع العربي اإلسرائيلي، وأهم هذه  البناء عليها
 الدالالت:

إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى رمزية القدس والصراع في قلوب وعقول  -
ن العرب. فعلى الرغم من انشغال العرب بقضاياهم الخاصة فإن اشتعال االنتفاضة في شوارع فلسطي

أشعل مواقع التواصل االجتماعي لدعم القضية، وأسقط من جديد جميع األوهام لدى بعض النخب 
بتراجع أهمية الصراع العربي اإلسرائيلي، وأنهى أيضا جميع النقاشات التي تتم في أبراج "المثقفين" 

ل من كل العاجية حول "محلية" انشغاالت المواطن العربي وانتهاء عصر الروح القومية التي تجع
قضايا العرب وعلى رأسها قضية فلسطين شأنا داخليا لكل شعب عربي مهما انشغل بشؤونه 
و"حرائقه" الداخلية، ولكن هذا األمر رهين بنضاالت الفلسطينيين، وهم وحدهم الكفيلون بإعادة 

 البوصلة الشعبية العربية إلى مكانها الصحيح.
المتمثل بالرهان على "نوايا" دولة االحتالل، وعلى "رغبة" تعرية النهج البائس للقيادة الفلسطينية  -

الدول الكبرى وخصوصا الواليات المتحدة في وضع حد النتهاكات "إسرائيل"، وهو النهج الذي ثبت 
وضع "احتالل بثمن يساوي صفرا" بال تكاليف على المحتل، في معادلة مختلة لم يشهد لها تاريخ 

 الشعوب المحتلة مثيال.
ى الحراك الفلسطيني إلى زعزعة هذه المعادلة، وأثبت أن االحتالل ال يقدم هدايا مجانية أو لقد أد

"حسن نوايا"، وأن "المجتمع الدولي" ال يتحرك إال إذا أصبح الصراع يمثل أزمة له ولالستقرار الذي 
 ينشده ولالحتالل الذي يدعمه.

عملية، إال إذا واصل الفلسطينيون القبض  وبالطبع فإن هذه الدالالت ال يمكن أن تتحول إلى نتائج
على جمر نضالهم المشروع، ألجل الدفع بالسلطة إلى مراجعة نهجها الفاشل، الذي اعترفت هي 
نفسها بفشلها، وهي مراجعة ستصبح مثمرة ومنتجة إذا التزمت حركة فتح التي تمثل الغطاء السياسي 

الثوري" من تبني المقاومة الشعبية نهجا للتعامل  للسلطة بما أقرته هي سابقا في اجتماعات "مجلسها
 مع االحتالل، إذ ال مشروعية ألي حركة تحرر وطني بدون اشتباك مع االحتالل.

 5/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 تهويد الضفة الغربية .47
 عبد الستار قاسم

لغربية التي من يتركز الحديث عادة حول تهويد مدينة القدس، لكن قلما نسمع عن تهويد الضفة ا
لة الفلسطينية المفروض وفق أقوال السلطة الفلسطينية أن تشكل الجزء األكبر من مساحة الدو 

 المأمول بإقامتها.
بالنسبة للقدس، دأبت الحركة الصهيونية قبل قيام الدولة على التفكير بمستقبل القدس، وأخذت 

تضع الخرائط الهيكلية الالزمة لعملية نسف تستدعي الخبراء في تنظيم المدن من البلدان األوروبية، و 
 لمدينة وتحويلها إلى سمة يهودية.السمة العربية اإلسالمية ل

، إلى أن وصلت إلى الوضع 1967وقد استمرت إسرائيل بجهود التهويد بخاصة بعد حرب حزيران/
ائيل خبرات القائم حاليا والذي من الصعب أن نسميه الطابع العربي اإلسالمي للمدينة. وظفت إسر 

كثيرة وأمواال وفيرة من أجل إنجاز أطماعها في إلغاء الهوية العربية اإلسالمية للمدينة وتحويلها إلى 
 ودية.مدينة يه

ماذا فعلنا نحن في المقابل؟ نحن لم نحرر القدس، واكتفينا في أغلب األحيان في الحديث عن 
لبكاء والعويل على مستقبل القدس المظلم. ومن اإلجراءات التهويدية التي تقوم بها إسرائيل، ومن ثم ا

 يدري؟ ربما كان عويلنا وبكاؤنا مجرد تمثيلية أمام اإلعالم.
إسرائيل تعمل اآلن على تهويد الضفة الغربية بعدما أنجزت الشيء الكثير في المدينة المقدسة. 

ا: األول توسيع صحيح أن إسرائيل ال تبني مستوطنات جديدة اآلن، لكنها تركز على أمرين وهم
المستوطنات القائمة سواء داخل القدس شرق أو داخل الضفة الغربية، والثاني هو تحويل بعض 
المستوطنات القائمة إلى مراكز إنتاجية صناعية لتشكل عناصر استقطاب لأليدي العاملة العربية 

 وللنشاط االقتصادي الصهيوني.
بحيث تصبح شموسا، والقرى العربية حولها تصبح تعمل إسرائيل على تطوير المستوطنات اقتصاديا 

أفالكا تكسب رزقها ولقمة خبزها من العمل فيها. النية الصهيونية ترمي إلى تحويل المستوطنات أو 
بعضها إلى مراكز عمل تتوجه إليها األيدي العاملة الفلسطينية، فتتحول من الناحية النفسية إلى 

 اقع مرغوب بوجودها ويجب تشجيعها.مو 
وكذلك تحاول إسرائيل أن تجعل من هذه المستوطنات مراكز تسوق متطورة بحيث يبدأ الفلسطينيون 

 في البحث عما يحتاجون إليه من سلع في المستوطنات تاركين المدن الفلسطينية خلفهم.
تكرر إسرائيل تجربتها في تهويد الجليل )منطقة في شمال فلسطين االستعمارية( في الضفة الغربية. 

د عملت في نهاية ستينات القرن الماضي وأوائل السبعينات على مصادرة أراضي الفلسطينيين في لق
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الجليل، وبنت عليها المستوطنات بمستوى مدن، وأقامت فيها المشاريع االقتصادية والمصانع 
 قطبت األيدي العاملة الفلسطينية.واست

نية الصهيونية حتى أصبحت تلك المستوطنات تزايدت األيدي العاملة الفلسطينية في المواقع االستيطا
محج عمل للفلسطينيين. وقد أقام الفلسطينيون والصهاينة عالقات عمل تطورت مع الزمن حتى 
تحولت المستوطنات إلى مراكز تستقطب الفلسطينيين، وتدريجيا تحول جزء كبير من الجليل إلى 

ونشاطاتها االقتصادية ة بقراه وأبنيتها المظهر اليهودي بعدما كان يعكس الهوية العربية األصيل
 التقليدية.

وهكذا اطمأن قادة إسرائيل إلى أن الجليل لم يعد متميزا بعروبته، وال يعكس خصائص البنية الثقافية 
وال يتماهى مع لبنان وسوريا. وهذا ما أرادته رئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير عندما  العربية،

 لعربي للجليل وأمرت بتهويده.استنكرت الطابع ا
بالضبط هذا ما يجري اآلن في الضفة الغربية، والذي يتجول هنا وهناك في الضفة يرى جماهير 
العمال العرب وهم يدخلون مستوطنة بركان مثال صباحا ويخرجون منها مساء. هناك آالف العرب 

فرات وغي رها من المستوطنات ويتقاضون الفلسطينيين الذين يعملون في أريئيل ومعاليه أدوميم وا 
أجورا عالية تفوق األجور التي يمكن أن يحصلوا عليها في الضفة الغربية. وهناك آالف الفلسطينيين 
الذين يؤمون مراكز التسوق الصهيونية مثل مركز رامي ليفي ألنه يقدم سلعا بأسعار أفضل من 

 أسعار ذات السلع في الضفة الغربية.
ة الفصائل الفلسطينية بأنه ليس مع إزالة المستوطنات ألن زوالها يعني فقدان ولهذا قال لي أحد قاد

فرص العمل التي يشغلها الفلسطينيون، والسلطة الفلسطينية ال تملك قدرة على خلق فرص عمل 
يعتاش منها السكان. فسألته فيما إذا كان بقاء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية مطلبا 

 الفلسطينية، فأجاب بنعم.للسلطة  وطنيا
وكالمه يعبر فعال عن سلوك الناس العاديين الذين يهتمون بلقمة خبز أبنائهم على حساب القضية 
الوطنية. لقد استدخل أغلب الناس الهزيمة واالحتالل، ولم يعد االحتالل قصة تقض المضاجع أو 

 ع االحتالل الصهيوني.يتعايشون م تؤرق النائمين، ويبدو أن الكثير من الناس قد باتوا
ذا تخطى كل المحرمات الوطنية لصالح  إذا عجز المسؤول عن إدارة شؤون الناس بحكمة وعلم، وا 
األعداء، فهو يدعو الناس إلى السير على خطاه فتغيب القضية الوطنية عن النفوس والعقول، 

مه. لقد عمل وعندها يطمئن العدو إلى أن سياساته ناجحة، ونجاحها يؤدي إلى ترسيخ أقدا
األمريكيون والصهاينة والفلسطينيون المتصهينون على قتل إرادة الناس ودفن الثقافة الوطنية حتى 
بات من السهل على العدو تمرير سياساته. والعدو ال يجد مناخا كبير المعاداة له في الضفة، بل 



 
 
 
 

 

 33 ص                                              3744 العدد:        6/11/2015 الخميس التاريخ: 
  

واجه المستوطنين يجد أجهزة أمنية فلسطينية مستعدة دائما لمالحقة كل فلسطيني يمكن أن ي
 الصهاينة.

طبعا هناك من لديهم إرادة النضال والتضحية من أجل الوطن، لكنهم يعانون من ضعف اإلسناد 
 الفصائلي المنظم، ومن خذالن الناس الذين ال يريدون المشاركة في نشاطات النضال الوطني.

 6/11/2015، "21موقع "عربي 
 

 نماذج القانون الدولي ومسألة الحماية ـ ثالثة .48
 د. عبد الحميد صيام

التي تشكل حجر الزاوية في اعتماد « مسؤولية الحماية»تمر هذه األيام الذكرى العاشرة العتماد وثيقة 
، 2005مجموعة مبادئ توافق عليها المجتمع الدولي، من خالل إقرار الوثيقة في الجمعية العامة عام 

والتطهير العرقي والجرائم ضد اإلنسانية. والوثيقة بهدف منع جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب 
تقوم على ثالثة أعمدة أساسية في الجهود لتنفيذها: مساندة الدولة قانونيا واقتصاديا وسياسيا لحماية 
شعبها من الجرائم المذكورة، فإن كانت الدولة عاجزة عن تأمين الحماية تتحول المسؤولة إلى 

اية، أما إذا كانت الدولة هي المسؤولة عن تلك الجرائم فتصبح المجتمع الدولي في تأمين الحم
 مسؤولية المجتمع الدولي تأمين الحماية للمواطنين من بطش الدولة.

 
 طلب حماية الشعب الفلسطيني

، 2014كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بعث برسالة رسمية لمجلس األمن في صيف 
بوضع أراضي »كوثيقة رسمية يطالب فيها  2014يوليو  21ووزعها رئيس مجلس األمن بتاريخ 

الدولة الفلسطينية تحت نظام الحماية الدولية، التابع لألمم المتحدة، لتحقيق هدف تأمين الحماية 
 «.للشعب الفلسطيني

وقد أثيرت مؤخرا مسألة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، سواء في كلمة الرئيس عباس في 
( أو 22/10( أو كلمة وزير الخارجية رياض المالكي في مجلس األمن )28/9/2015الجمعية العامة )

( في ظل ما يتعرض له من مجازر يومية من قبل 28/10كلمة عباس أمام مجلس حقوق اإلنسان )
دولة االحتالل. فممارسات إسرائيل في األراضي المحتلة تعتبر غير شرعية، حيث تعمل ببطء على 

وكلها جرائم … الفلسطينيين وبأساليب منوعة تقوم على العنف والتخويف تفريغ فلسطين من كل
تندرج تحت واحدة من الجرائم األربع الكبرى المذكورة أعاله. وفي الوقت نفسه تعمل إسرائيل على 
المراوغة السياسية والدعوة إلى المفاوضات المباشرة واالدعاء بمد يد السالم وتقمص دور الضحية 
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كل ما يمارسه الشعب الواقع تحت االحتالل نوعا من اإلرهاب أو التحريض. وال  دائما، وتصنيف
يمكن إلسرائيل أن تمارس هذه البلطجة واالنتهاك الدائم للقانون الدولي لوال مظلة الحماية التي تؤمنها 

 لها الدولة اإلمبريالية األقوى وهي، الواليات المتحدة.
 

 سوابق الحماية الدولية في األمم المتحدة
طلب رئيس مجلس األمن لشهر أكتوبر الماضي الممثل الدائم إلسبانيا، رومان أويارزون ماشيستي، 
من األمين العام لألمم المتحدة أن يقدم لمجلس األمن الوثيقة التي أعدتها الدائرة القانونية في 

. والدراسة مكونة من 2014ن الرئيس الفلسطيني صيف المنظمة الدولية، بعد تلقي طلب الحماية م
صفحة، وتحتوي على مراجعة لعدد من سوابق الحماية التي اضطلعت بها كل من عصبة األمم  42

واألمم المتحدة. وسنقتصر في حديثنا على ثالثة نماذج للحماية قامت بها األمم المتحدة، ثم نجيب 
 الحماية للشعب الفلسطيني؟ عن السؤال هل يمكن لألمم المتحدة تأمين

 
 2002 -1999تيمور الشرقية 

أراض ال تحكم »بأنها  1960صنفت األمم المتحدة جزر تيمور الشرقية الخاضعة للبرتغال عام 
بعد انسحاب االستعمار. انسحبت البرتغال من « حق تقرير المصير»، ومن حقها ممارسة «نفسها

سيا وأعلنتها والية إندونيسية، لكن الجمعية العامة رفضت ، فاحتلتها فورا أندوني1975الجزيرة عام 
بقيادة  1975. بدأت ثورة مسلحة تطالب باالستقالل منذ عام 1976عام  31/53الضم في قرارها 

عددا من  إندونيسياشنانا غوسماو. بعد نهاية الحرب الباردة وتصاعد حركة االستقالل، ارتكبت 
ممين على القضاء على السكان المحليين من دعاة ، وكان العسكر مص1991المجازر عام 

االنفصال. توصلت أخيرا أندونيسيا إلى اتفاق مع البرتغال إلنشاء بعثة دولية إلجراء االستفتاء على 
 30(. جاءت نتيجة االستفتاء في 1999) 1246مصير الجزر، بناء على قرار مجلس األمن 

عنف فقام مجلس األمن بتشكيل قوة حماية حسب لصالح االنفصال. اندلعت أعمال ال 1999أغسطس 
( بقيادة أستراليا، كما قام بتشكيل إدارة دولية مؤقتة تدير شؤون الجزيرة حسب 1999) 1264القرار 
( الذي اعتمد تحت الفصل السابع. بقيت اإلدارة المؤقتة لغاية إعالن تيمور 1999) 1272القرار 

وبالتالي استطاعت المنظمة الدولية من خالل قرارات . 2002مايو  20الشرقية دولة مستقلة في 
مجلس األمن تأمين الحماية للشعب في تيمور الشرقية لغاية االستقالل. وتعتبر تجربة تيمور الشرقية 

 من أنجح نماذج الحماية في العصر الحديث.
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 )مناطق حماية( 1995 -1992 البوسنة والهرسك
. وسبقها إلى إعالن االستقالل 1992ابريل  6صربيا بتاريخ أعلنت البوسنة والهرسك استقاللها عن 

سلوفينيا وكرواتيا. لكن التنوع العرقي والديني في البوسنة أدى إلى قيام الصرب برفض االستقالل 
وشن هجومات كاسحة على المسلمين والكرواتيين. صحيح أن الجيش النظامي انسحب من البالد 

ربية الموجودة في البوسنة تابعت شن الهجمات الدموية على في شهر مايو، لكن الميليشيات الص
المسلمين، وهدد رضوان كارافيتش علنا المسلمين باإلبادة الجماعية. تقطعت السبل لبعض المدن 
ذات األغلبية المسلمة في شرق البوسنة، حيث غالبية السكان من الصربيين مثل تولزا وزيبا. قام 

المتحدة للحماية )أونبروفور( بناء على قرارات تحت الفصل السابع، مجلس األمن بإنشاء قوة األمم 
 ».وال يجوز التعرض للمدنيين فيها « مناطق آمنة»معتبرا أن هناك مناطق وجيوبا داخل البوسنة 

تجربة المناطق اآلمنة أثبتت عدم نجاعتها حيث قامت الميليشيات الصربية باختراق بعضها، 
 50000وارتكاب مجازر فظيعة واغتصاب ما يزيد عن  1993ي يوليو واحتالل سربرنيتسا وزيبا ف

قامة مقابر جماعية للتغطية على تلك الجرائم، التي ما زالت بعض تفاصيلها قيد التحقيق،  مسلمة، وا 
رغم اعتقال أو قتل أو موت معظم من ارتكبوا تلك المجازر. بعد ذلك قررت قوات الناتو أن تتدخل 

ن واستطاعت الميليشيات البوسنية أن تستعيد السيطرة على المناطق اآلمنة خارج إطار مجلس األم
 .1995في شهر يوليو 

 
 الحاضر -1997، 1996، 1994الخليل 

ارتكب اإلرهابي اليهودي باروخ غولدستاين، مجزرة داخل الحرم اإلبراهيمي في الساعات األولى 
جريح. اعتمد مجلس  100أكثر من ضحية و  29في شهر رمضان، مخلفا  1994فبراير  25لصباح 

اعتماد إجراءات لضمان سالمة وحماية المدنيين »( الذي ينص على 1994) 904األمن القرار 
الفلسطينيين في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بين تلك اإلجراءات، حضور دولي أو 

نطقة غزة وأريحا والملحقة بإعالن استنادا إلى اتفاقية انسحاب القوات اإلسرائيلية من م« أجنبي مؤقت
 13المبادئ حول اتفاقية الحكم الذاتي المؤقت، الموقع بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني بتاريخ 

 .1993سبتمبر 
سرائيل،  ترك أمر نشر الوجود الدولي الذي اقتصر على الخليل فقط للطرفين المعنيين م.ت.ف وا 

، ثم عاد الطرفان وتوصال إلى 1996وتمت مراجعتها عام  1994حيث تم التوصل إلى اتفاقية عام 
يتان بنتسور عن  1997يناير  21اتفاقية نهائية بتاريخ  موقعة من صائب عريقات عن م.ت.ف. وا 

 إسرائيل.
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عنصرا ال يحملون أي سالح ويسيرون في سيارت تحمل اسم الوحدة ويلبس  180وتتكون الوحدة من 
المساعدة في المراقبة وتقديم التقارير حول الجهود لإلبقاء »ماتها في أفرادها زيا مميزا، وتنحصر مه

وعناصر «. على حياة طبيعية في الخليل، وخلق شعور باألمان بين الفلسطينيين في مدينة الخليل
يطاليا وسويسرا وتركيا. وتعين النرويج رئيس الوحدة.  الوحدة ينتمون للدنمارك والنرويج والسويد وا 

والمكونة من المسؤول العسكري اإلسرائيلي لمنطقة الخليل ومسؤول « لخليل المشتركةلجنة ا»هناك 
الشرطة الفلسطينية ومسؤولي لجنة االرتباط المدني، باإلضافة إلى رئيس الوحدة. وتقوم الوحدة 
بإعداد تقرير يومي حول األوضاع في الخليل، استنادا إلى المعايير الدولية في مسائل حقوق 

 المخولة بالتعامل مع أي مسألة. وانتهى األمر.« للجنة الخليل المشتركة»وتقدم اإلنسان، 
 

 هل الحماية اآلن ممكنة؟
قدمنا ثالثة نماذج للحماية: نموذج ناجح ويستند إلى دعم سياسي واسع من مجلس األمن وتشكيل 

عب في تيمور قوة رادعة قادرة على التدخل والحسم عسكريا، إن اقتضى األمر، والنتيجة أن الش
الشرقية تمت حمايته إلى أن وصل إلى بر األمان، وهو االستقالل. النموذج الثاني وهو نموذج 
متعثر يستند إلى دعم سياسي، لكن بدون تزويد البعثة باإلمكانيات اللوجستية المطلوبة، كما قال 

ية حقيقية لتنفيذ األمين العام السابق بطرس غالي في مجلس األمن، عندما طالب إعداد قوة عسكر 
فغير موازين القوى. والنموذج  1994قرار المناطق اآلمنة، والنتيجة مجازر كبرى إلى أن تدخل الناتو 

الثالث نموذج تافه تم تفريغه من محتواه فورا، عندما خسر الدعم السياسي في مجلس األمن والدعم 
ا، فانتهى األمر إلى نموذج عادل إمام اللوجستي، وترك األمر للقاتل والضحية أن يسويا األمور بينهم

حتى أن المجموعة ال تقدم تقارير لألمم المتحدة. كما أن األمم المتحدة لم «. شاهد ما شافش حاجة»
تتابع القرار ولم تكن جادة في تنفيذه. وبالنسبة للسلطة الفلسطينية قبلت أن تفرغ القرار من أي 

 ارة عن وحدة كشافة.محتوى أو قيمة أو أهمية وكأن المجموعة عب
إذن ال نتوقع على اإلطالق ال من قريب وال من بعيد أن يقر مجلس األمن اآلن أي تفويض بإنشاء 
قوة حماية دولية لحماية الشعب الفلسطيني، ألن الواليات المتحدة ستمنع ذلك بدون أدنى شك حتى 

 عضوا على اإلجراء. 14لو وافق 
، وهم يعرفون أن الدور الذي «في الحركة بركة»ت هي من النوع القيادة تعرف هذا وكل هذه المحاوال

أنيط لهذه القيادة، كما تحدثنا في مقال سابق حسب اتفاقيات أوسلو هو تأمين الحماية واألمن لقوات 
ذا تخلت عن هذا الدور فستقوم إسرائيل  االحتالل، ووجودها جزء من منظومة األمن اإلسرائيلي، وا 
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ار أمامها أن تحتمي بشعبها وتتبنى مطالبه وتنتصر له وتنخرط في صفوف بإسقاطها فورا والخي
 النضال الحقيقي على األرض ال في الخطب والمنابر والمؤتمرات.

 6/11/2015، القدس العربي، لندن
 

 هّبة السكاكين.. ترّوِع المستوطنين .49
 د. أسعد عبد الرحمن

طين التاريخية. فهو إما معرض يسيطر الخوف على كل مستوطن في أي بقعة من أراضي فلس
في أحيان  -للطعن بسكين أو أي بآلة حادة أخرى، أو للدهس بسيارة أو بلدوزر، أو لإلصابة

حالة من الخوف والرعب في أوساط « الهبة الفلسطينية»بإطالق النار. وبذلك خلقت  -متفرقة
نتفاضتين األولى والثانية، إال أن المستوطنين. ورغم قلة عدد القتلى اإلسرائيليين حتى اآلن مقارنة باال

هبة »هذا عالوة على النتائج المتعددة الناجمة عن «! يموت خوفاً »كثيرًا من المستوطنين بات 
 الفلسطينية.« الترويع

في المقام األول، تفاقمت حالة الخوف بسبب حقيقة كون عمليات االحتالل قد أدخلت المستوطنين 
األمر الذي أنهى أي حل إسرائيلي عبر إقامة جدار فاصل مثال في في أحشاء المناطق الفلسطينية، 

األحياء العربية في القدس الشرقية، ناهيك عن القدس القديمة. وألن جرثومة االستعمار )االستيطان( 
تستشري بعد أن لم تتوقف للحظة واحدة، بتنا نجد في البلدة القديمة أبنية شبه متالصقة يسكنها 

هيئة مقاومة الجدار »وبحسب آخر اإلحصائيات الصادرة عن «. نونمستوط»فلسطينيون و
من البيوت استيالًء كليًا أو جزئيًا في مدينة القدس.  93، فقد استولى المستوطنون على «واالستيطان

كذلك، فإن جدار الفصل العنصري والخراسانات اإلسمنتية التي زرعها الجيش اإلسرائيلي على 
في القدس الشرقية ستشطر المدينة وتجعلها غير موحدة، وهذا ما ال ترغب به مداخل األحياء العربية 

 الدولة الصهيونية.
أما العامل األساسي الثاني في صنع حالة ترويع اإلسرائيليين، فجوهره يكمن في تداخل الحياة في 

عامل(  ألف 200مهمة )تبلغ نحو « عمالة فلسطينية»المجتمع االحتاللي برمته، وبالذات مع وجود 
تنشط في مهن مختلفة في أحشاء المجتمع اإلسرائيلي. وهذا الواقع جعل الخوف متبادال، فكما يخاف 

من الفلسطيني، يخاف الفلسطيني من اإلسرائيلي، مما يعزز الشعور بالشك وخشية « المستوطن»
ند المجهول. وقد ترسخ الرعب الذي لم يعتد عليه المجتمع اإلسرائيلي )على عكس الحال ع

الفلسطينيين(، مما أجبر جيش االحتالل على فرض حصار على أحياء عربية بأكملها في القدس، 
فيما شجعت سلطات االحتالل اإلسرائيليين على اقتناء السالح الفردي، وبدأت المؤسسات الحكومية 
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رائيلية والخاصة والمجمعات التجارية والمدارس وغيرها باستحداث حراسات خاصة. بل إن القناة اإلس
األولى أكدت أن األحياء اليهودية في القدس المحتلة )كما في تل أبيب أيضًا( تبدو كما لو كانت 

الخوف يستبد باإلسرائيليين على نحو غير مسبوق. الكثير منهم في بعض األحياء »مدن أشباح: 
فيما هجر  اتفقوا على المشي في جماعات خشية تعرضهم لهجوم ينفذه شاب فلسطيني يحمل سكينًا،

ولقد وصل الخوف حد إقدام صحيفة «. العديد منهم أماكن سكناهم ولجؤوا إلى المدن الساحلية
توقفوا عن قتلنا نحن ال »على نشر نص باللغة العربية حمل عنوان « للحريديم»التابعة « مشباحا»

، وهو ما يعد «لن تشاهدوا أبدًا حريديم يصعدون إلى )الجبل(»، جاء فيه: «نحج إلى )جبل الهيكل(
أسلوبًا استثنائيًا يدل على المستوى الذي بلغه الخوف اإلسرائيلي. بل إنه وفي أحدث استطالعات 

من اإلسرائيليين المشاركين في التصويت  %50الرأي اإلسرائيلية أجرته قناة الكنيست، اتضح أن 
 لسطينية.يؤيدون نقل مسؤولية األحياء العربية في القدس الشرقية إلى السلطة الف

أما ثالث أبرز العوامل التي جعلت الخوف اإلسرائيلي يصل إلى درجة الذعر، فهو كون الشبان 
الفلسطينيين الذين يقدمون على عمليات الطعن أو الدهس غير معروفين، بل ربما كانوا ممن يعتبرهم 

أن أحدًا منهم ليس ، وهو األمر الذي يزيد من عنصر المفاجأة. ذلك «من الموثوق بهم»اإلسرائيليون 
ذئاب »فهؤالء، بالتعابير السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية، «. سوابق جهادية»أو « سوابق فدائية»لديه 

ال يضمها إطار تنظيمي، مما يجعل مهمة األجهزة األمنية اإلسرائيلية جد معقدة وربما « متوحدة
مراكز الدعم النفسي في إسرائيل أعداد المتوجهين إلى »فإن « معاريف»مستحيلة. وبحسب صحيفة 

، ذلك أن غالبيتهم تتحسس من هواجس عمليات الطعن والعداء والكراهية. بل %100ارتفعت بنسبة 
عامًا. كما قدرت شرطة  30لقد بلغت نسبة تغيب اإلسرائيليين عن أعمالهم الحد األعلى منذ 

، وهو ما «يغ عن عمليات واشتباهاتألف اتصال من إسرائيليين للتبل 30االحتالل، يوميًا، استقبال 
)أي على أيدي اليهود أنفسهم( كما حدث في بئر السبع وهروب « صديقة»يفسر مقتل يهود بنيران 

 الجنود بدل أن يدافعوا عمن حولهم.
وفي سياق ختامي، يجدر تذكير الذين ينتقدون ويعتبرون أن الشباب الفلسطيني من حملة السكاكين 

أو جندي صهيوني هنا أو هناك، « مستوطن»تقبلهم لمجرد جرح أو إخافة والداهسين يضيعون مس
إنجازات عديدة حتى اآلن، وبأن شبابًا وصبايا  -رغم الثمن الغالي -هذه حققت« هبة الترويع»بأن 

من أبناء الشعب الفلسطيني قرروا المبادرة بعد أن تمت تجربة كل الطرق: الكفاح المسلح الذي تبين 
، والمفاوضات )بعد الوعود الدولية قبل اإلسرائيلية(، والتي تحولت إلى مجرد أنه مكلف جداً 

 والتهويد. « االستيطان»مفاوضات لشراء الوقت لمزيد من 
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واليوم، يجرب الشبان الفلسطينيون طريقًا ثالثة تقع في نقطة ما بين االنتفاضتين: األولى والثانية.. 
 فهل نمجده أم نلومه؟!

 6/11/2015 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 االستيطان يبتلع المال اإلسرائيلي سراً  أخطبوط .51
 ران ادلست

تصنعوا القهوة ولم تكن لديكم كهرباء؟ ابحثوا عن الحل  أنطالبتم بطريق قرب بيتكم؟ حاولتم 
 .األخضرفستجدونه خلف الخط 

ه مؤكد. هذه لقد استثمرت مليارات في المشروع االستيطاني، الذي ال يعرف موعد نفاد مفعوله، ولكن
المليارات هي بالضبط التي نقصت من اجل بناء شبكات الصرف والكهرباء التي كان يمكن لها أن 

 لغاء الفوارق في التعليم، في الصحة، وباقي المجاالت.إالماضي. ناهيك عن  األسبوعتمنع مشاهد 
مروا في المستوطنات هذه بالطبع تجربة في توجيه االتهام الجارف والحل الجارف، وكأنه لو لم يستث

لكانت كل مشاكلنا قد حلت، بما في ذلك النزاع مع الفلسطينيين، ولكن عند مزيد من التفكير يتبين 
، في منازل عمونا التي أزيلتأن الحديث يدور عن المليارات التي استثمرت في ميجرون التي 

ضطراب الكبير لـ الفلسطينيين وباال أصحابها إلىعيدت أ فككت، ركبت وحلت، في حومش التي 
 "مشروع" المستوطنات التي سيكون مصيرها من شبه المؤكد مشابها.

لو لم يستثمروا المليارات التي ال تحصى في رفاه المستوطنين وخاضوا مفاوضات حقيقية للسالم 
بكثير، وما كانوا  أفضل، بمن فيهم مواطنو بلدات المحيط، في مكان األخضرلكان كل سكان الخط 

منهم في صالح  أخذتبسبب االمتيازات الضريبية التي  باإلضرابالتهديد  إلىليضطروا 
 المستوطنات.

دافع الضرائب هو جلسة لجنة المالية والمشادة المسرحية الدائمة بين  أمواللسلب  األخيرالنموذج 
برر يكون المرء من لباب "البيت اليهودي" كي ي أننيسان سلوميانسكي والنائبة ستاف شبير. ينبغي 

 لسلوميانسكي، وسيط المستوطنات ووسيط مصلحته هو ذاته داخل حزبه.
فتوى دينا زلبر، مساعدة المستشار القانوني للحكومة  إلخفاءهي تجند اليمين كله  األسبوعقصة هذا 

الذي يبتلع الميزانيات سرًا في صالح  األخطبوط أذرعلترتيب عمل دائرة االستيطان، احدى 
هو النائب سموتريتش من "البيت اليهودي"، تقدم بمشروع قانون خاص به المستوطنين. واحد، 

شالوم دمراني يتقدم بمشروع قانون لحماية  بأسلوبلترتيب العالقات مع دائرة االستيطان، شيء ما 
 التجارية الصغيرة والمتوسطة. األعمال
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والجليل. وقد طردت النائبة من ثلثي ميزانياتها للمستوطنات وتعطي الفتات للنقب  أكثرتنقل الدائرة 
الدائرة، لعلم وزير  أعمالشبير من جلسة لجنة االقتصاد بسبب مطالبها الصاخبة بالشفافية في 

الشفافين آريه درعي. وبذات النفس تقلص الدولة االمتيازات الضريبية لبلدات المحيط في النقب 
راء ونفتالي بينيت. هذا يعتبر والجليل في ظل تقديم العالوات للمستوطنات حسب طلب رئيس الوز 

 ابتزازا بالتهديد. بينيت وبيبي، وبيبي وجفني، رئيس لجنة المالية.
بلدات المحيط  بإسنادليس واضحا لماذا لم يشترط درعي تعيينه كفارس مظلومي النقب والجليل 

يفعل كان سيحصل على المال من تحت الطاولة ويوزعه على رجاله مثلما كان  إذا إالالمتضررة. 
للمستوطنين يكاد يكون فنا  األموالالذين يدعون بان توجيه  أولئكالطيبة ذاتها. أصدق  األيامفي 

، البنى التحتية وغيرها هي اإلسكانمبسطا، ولكن المبالغ حقيقية والفوارق للفرد في ميزانيات التعليم، 
 .  أخرىعلى مستوى الفضيحة مقارنة بقطاعات 

المركزي عن  اإلحصاءباالطالع على ميزانيات المستوطنات في مكتب  تبحثون عن مذنبين؟ تفضلوا
 السلطات المحلية ومعطيات وزارتي الداخلية والتعليم.

 "معاريف"
 6/11/2015، األيام، رام هللا
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