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 عمليَتي قنص في الخليل وعملية طعن في القدسوجرح مستوطنين في إسرائيلي  مقتل جندي .1
بإطالق قناص فلسطيني النار على  ، أن جنديًا إسرائيليًا ُقتل6/11/2015، 21عربي ذكر موقع 

حاجر عسكري إسرائيلي شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ثاني عملية قنص 
 خالل ساعتين في المحافظة، بعد إصابة مستوطنين بجراح أحدهما خطيرة.

طيرة، بعد إصابته برصاص قناص، يعتقد أنه فلسطيني، وكان الجندي اإلسرائيلي قد أصيب بجراح خ
 بجراحه. متأثراقبل أن تعلن سلطات االحتالل موته 

ًا إسرائيلي ياً جند، ترجمة صفا، الخليل، أن 6/11/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(وأضافت 
سرائيلي بجراح خطيرة مساء الجمعة بإطالق قناص فلسطيني النار على حاجر عسكري إ أصيب

شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ثاني عملية قنص خالل ساعتين في 
 المحافظة.

عاًما حيث  19وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قناًصا فتح النار على الجندي البالغ من العمر 
المنطقة بحثًا  جرى نقله لمستشفى "شعاريه تصيدك" بالقدس وتقوم قوات معززة من الجيش بتمشيط

 عن المهاجم.
وذكرت القناة اإٍلسرائيلية العاشرة مساء الجمعة أن جنديا أصيب بجراح خطيرة جراء إطالق مسلحين 

 فلسطينيين النار على حاجر مفرق "بيت عينون" شمال الخليل.
ل وفي محيط منطقة بيت عينون إلى الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الخليل، شّنت قّوات االحتال

عمليات تفتيش واقتحام للمنازل الفلسطينية، بعد إطالق الرصاص على جندي إسرائيلي قرب مفترق 
 بيت عينون القريب من بلدة سعير شمال الخليل.

واحتشد عشرات المستوطنين على الشارع االلتفافي القريب من مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة 
 ن، وفق ما أفاد مراسل وكالة "صفا".الخليل، في مكان قريب من مفترق بيت عينو 

ونشرت قّوات االحتالل الحواجز العسكرية بشكل مفاجئ على عدد من الشوارع والطرق الرئيسة 
 بالخليل، في الوقت الذي تواصل فيه إغالق عدد من المداخل الرئيسة لمدينة الخليل.

نان إسرائيليان أصيبا في وقت وهذه العملية الثانية التي تحدث في الخليل الجمعة، حيث كان مستوط
 سابق مساء اليوم برصاص قناص فلسطيني قرب الحرم اإلبراهيمي.

باشتباك مسلح مع  إسرائيليًا قتل اً جندي ، وعن وكاالت، أن7/11/2015الخليج، الشارقة، ونشرت 
مجهولين في بيت عينون قرب الخليل، وأصيب مستوطن بجروح بالغة في عملية طعن نفذها 

خارج متجر في « إسرائيلياً »فلسطينيًا هاجم »في شمال القدس، وقال جيش االحتالل إن  فلسطيني
، كما أصيب مستوطنان برصاص مسلحين فلسطينيين مجهولين «شعار بنيامين وأصابه بجروح بالغة
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إلطالق نار قرب الحرم « إسرائيليان»تعرض »قرب الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وقال االحتالل 
 ، أحدهما حالته خطيرة واآلخر أصيب بجروح طفيفة وقد نقال إلى المستشفى، «مي في الخليلاإلبراهي

 
 السلطة الفلسطينية تطالب بمحاكمة دولية لقادة االحتالل .2

وقادة جيشه « اإلسرائيلي»طالبت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتقديم قادة االحتالل : )قنا(
على ما اقترفوه ويقترفونه من جرائم حرب بحق المدنيين العزل من أبناء إلى محاكم الجنايات الدولية 

 الشعب الفلسطيني.
بأحد « اإلسرائيلي»وأوضحت وزارة اإلعالم الفلسطينية في بيان، أمس، أن تفاخر الناطق العسكري 

 المقامة على أراضي« عتصيون»جنود قوات االحتالل، لقتله ثالثة شبان فلسطينيين قرب مستوطنة 
بيت لحم، هو دعوة علنية الستباحة الدم الفلسطيني، ومواصلة الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، 

إنما هو استهتار بالدم الفلسطيني، « البطل»القاتل ب« اإلسرائيلي»ونبهت إلى أن وصف الجندي 
 قتلهم.، من خالل تنافس جيش االحتالل على «لشرعنة الفتك بأبناء الشعب الفلسطيني»ومحاولة 

يديعوت أحرونوت نشرت بشكل تحريضي، تفاخر الجندي »وأشارت إلى أن الصحافة العبرية ومنها 
على أفعاله اإلجرامية، « كفير» القاتل بجرائمه وثناء قادته من لواء القتلة والمجرمين« اإلسرائيلي»

 «.دعوة خرقاء على القتل واستباحة الدم الفلسطيني»مؤكدة أن ذلك 
اإلعالم الفلسطينية، الهيئات الحقوقية والمدافعة عن حقوق اإلنسان في العالم إلى ودعت وزارة 

مالحقة الجندي المجرم والمسؤولين عنه، باعتبارهم متورطين في أعمال إرهابية، ومكانهم الطبيعي 
محكمة الجنايات الدولية، محذرة من استمرار إرهاب وجرائم جيش االحتالل، وتباهي قادته بالوحشية 

 وقتل الفلسطينيين بدم بارد. 
 7/11/2015الخليج، الشارقة، 

 
 القدس وعد بلفور جديد انتفاضةبحر: نتائج اجتماع عمان بشأن  .3

قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، إن نتائج اجتماع  الرأي: -غزة
وعد بلفور جديد حيث يعطي كيري انتفاضة القدس هي بمثابة  إجهاضعمان األخير التي تحاول 

 بما ال يملك في القدس.
كما استهجن بحر خالل خطبة اليوم الجمعة بمسجد فلسطين بغزة، محاوالت األمين العام لألمم 
نقاذ االحتالل من ورطته، مستنكرًا استمرار األجهزة  المتحدة بان كي مون إلجهاض االنتفاضة وا 

 اهرات، واستمرار التنسيق األمني الذي يتنافى مع أخالق شعبنا.األمنية في الضفة الغربية بقمع المظ
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وأكد بحر أن المجلس التشريعي يدعم الوحدة الوطنية التي تقوم على أساس دعم القدس والثوابت 
الفلسطينية والتي تدعم المقاومة كسبيل للتخلص من االحتالل وتحرير أرضنا، داعيا جميع فصائل 

 د من خلف القدس.شعبنا وأبناء الوطن للتوح
وناشد حركة فتح بالتوحد مع أبناء شعبنا في مقاومة االحتالل ودعم االنتفاضة باألفعال وليس 

جهاضهاباألقوال فقط، محذرا من محاوالت االلتفاف عليها   لمصالح خاصة هنا وهناك. وا 
القدس، ودعم  ودعا بحر أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى ضرورة توحيد الجهود نحو

صمود أبنائنا في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن دماء الشهداء التي سالت على ثرى األرض 
هي وقود االنتفاضة الثالثة التي انطلقت  1948المقدسة وفي الضفة الغربية وأراضي المحتلة عام 

 ولن تهدأ حتى تحرير أرضنا وقدسنا من دنس االحتالل.
ولية التي يقوم بها األبطال من أبناء شعبنا في مدن الضفة والقدس كما أشاد بالعمليات البط
، وقال" هؤالء أبطال فلسطين الذين أشعلوا االنتفاضة الثالثة ضد 1948واألراضي المحتلة عام 

االحتالل والتي ستستمر بصمود أهلنا واستمرار تصيديهم لالحتالل وقطعان مستوطنيه بكل السبل 
 المتاحة".

لي الضفة الغربية لالنتفاضة على االحتالل وأعوانه، مشددا على أن ما يجري عبارة ودعا بحر أها
الضفة والقدس ضد االحتالل الذي يحاول تهويد المسجد  وستعم أراضيعن انتفاضة جديدة انطلقت، 

األقصى المبارك وطمس األثار اإلسالمية بالقدس، مؤكدا أن شعبنا يرفض دور التنسيق األمني مع 
 ل وسيعاقب منفذيه.االحتال

وأدان بحر مصادقة الكنيست الصهيوني " بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يفرض عقوبة 
 حد أدنى ثالث سنوات سجن فعلي بحق راشقي الحجارة من أبناء شعبنا.

دة وأكد بحر أن هذا التشريع يشكل فشاًل ذريعًا في مواجهة انتفاضة القدس ومحاولة صهيونية جدي
لردع أبناء شعبنا عن االستمرار في االنتفاضة ومواصلة حقهم المشروع في الدفاع عن أرضنا 

 وشعبنا وقضيتنا ومقدساتنا.
 6/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 الصدامية حسن خريشة: االنتفاضة أعادت العالقة مع االحتالل لطبيعتها .4
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، أن عالقة رأى النائب الثاني ل: طولكرم )فلسطين(

الفلسطينيين باالحتالل اإلسرائيلي "صدامية، وليست سالم ومفاوضات"، مؤكدًا أن انتفاضة القدس 
 "أعادت العالقة الطبيعية مع االحتالل".
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أت منذ (، إن المواجهات التي بد11|6وقال خريشة في حديث خاص لـ "قدس برس"، اليوم الجمعة )
األول من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، هي "بداية ثورة غضب شعبي، ستتدحرج حتى تصل إلى 

 انتفاضة شعبية فلسطينية عارمة في مواجهة المحتل".
نهاء  وأّكد "المواجهات والهبة الشعبية التي تشهدها األراضي الفلسطينية لن تتوقف إال بزوال وا 

سنادها بقرار وغطاء سياسي، وفق قوله.االحتالل"، مشددًا على ضرورة دعم   انتفاضة القدس وا 
وبّين خريشة أن حالة اإلحباط التي أصابت الشباب الفلسطيني، جّراء القمع المزدوج من االحتالل 
والسلطة عقب االنقسام، وحالة العبث المتواصل بالقضية الفلسطينية والمفاوضات الهزلية ومحاولة 

 الندالع االنتفاضة، على حد تقديره. قتل روح المقاومة، كلها أدت
وقال "إن دور الفصائل الفلسطينية بأن تقوم بسد ذلك الفراغ، واإلعالن عن قيادة ميدانية للحراك الذي 

أن تعمل الفصائل على "سد  ضرورةتشهده الساحة الفلسطينية في مواجهة االحتالل". مؤكدًا على 
 الفراغ القيادي لالنتفاضة".

تشكيل "قيادة موحدة" لتنظيم وتطوير ما وصفها بـ "مظاهرات الغضب"، مؤكدًا على وطالب خريشة ب
ضرورة أن تأخذ الفصائل الفلسطينية دورها، داعيًا السلطة الفلسطينية ألن يكون لها موقف واضح، 

 وأن تتحرك لمواجهة جرائم االحتالل.
يتعامل بها الرئيس الفلسطيني مع  وانتقد النائب الثاني لرئيس البرلمان الفلسطيني، الطريقة التي

األحداث، قائاًل "على عباس أن يتحدث بلغة شعبه وليس باللغة الدبلوماسية الناعمة، وكل تلك 
 التوسالت لن تجعل إسرائيل تقدم أي تنازل ولو كان للفلسطينيين".

ها لوقف وكشف خريشة، النقاب عن تعرض قيادة السلطة الفلسطينية لضغوط من قبل أمريكا وحلفائ
االنتفاضة "بعد فشلها في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، بسبب انحيازها لدولة االحتالل"، وفق 

 قوله.
 6/11/2015قدس برس، 

 
 ستقام في األردن في كرة القدم الرجوب ينهي الجدل: مباريات فلسطينجبريل  .5

يلة الماضية، حدًا للجدل الواسع وضع رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، الل
وفلسطين ومكان إقامتها، حيث أنهاه بالقول "فلسطين ستلعب أمام السعودية  السعوديةحول مباراة 

 وماليزيا تواليًا في ملعب باألردن".
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده الرجوب في أكاديمية "بالتر" الرياضية بمدينة البيرة، وسط 

 تلة، أمس الخميس.الضفة الغربية المح
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وكان االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن رسميًا أمس األربعاء عن نقل مباراة المنتخب الفلسطيني  
 "الفدائي" أمام السعودية وماليزيا خارج األراضي الفلسطينية؛ ألسباب تتعلق بأمن وسالمة الالعبين.

 6/11/2015قدس برس، 
 

 المية تدعو لتطوير انتفاضة القدس حتى تحقيق أهدافها مسيرة للقوى الوطنية واإلسغزة:  .6
(، إلى 11-6دعت القوى الوطنية واإلسالمية، في ختام مسيرة لها في غزة، بعد ظهر الجمعة ): غزة

 استمرار انتفاضة القدس، وتطوير أدواتها وتشكيل لجان تنسيقية إلدارتها حتى تحقق أهدافها.
اعيل رضوان، في كلمة القوى التي ألقاها في نهاية المسيرة وقال القيادي في حركة "حماس"، إسم

 الحاشدة بغزة: "نبارك انتفاضة القدس، وندعو الستمرارها وتطوير أدواتها وتحقق أهدافها".
وشاركت الفصائل المختلفة في المسيرة الحاشدة، في خطوة إلظهار وحدة الموقف الفلسطيني الداعم 

 النتفاضة القدس.
ى أن هذه االنتفاضة "جاءت ردًا على العدوان ودفاعًا عن أولى القبلتين المسجد وشدد رضوان عل

األقصى، ولمواجهة االستيطان الذي التهم األراضي، وألجل السور العنصري الذي فرق أهلنا في 
 الضفة، ورفضًا لسياسة اإلعدامات وسياسة العدوان التي يمارسها االحتالل".

على الحصار والعدوان واإلجراءات التلمودية التي تمارس في القدس،  وأضاف إنها جاءت أيضًا "رداً 
 والتي كان آخرها محاولة التقسيم الزماني والمكاني لألقصى".

وقال رضوان: "ندعو أهلنا في الضفة إلى تشكيل لجان تنسيقية وقيادات ميدانية في المحافظات 
على "استمرار هذا اإلسناد والدعم من غزة،  المختلفة لقيادة االنتفاضة"، معلنًا أن الفصائل مصممة

 ومن حيث تواجد شعبنا".
ودعا السلطة واألجهزة األمنية في الضفة، إلى االنحياز خلف خيار انتفاضة القدس، مشددًا على 

 ضرورة أن "تكون األجهزة األمنية حامية ألبناء شعبنا، أمام هذا التغول الصهيوني".
صائل تجاوزوا الخالفات وتوحدوا دعمًا لالنتفاضة، قائاًل: "لنحقق وأكد أن الشباب المنتفض، والف

وحدة حقيقية؛ ألن الشباب توحدوا في الميدان والخندق والمواجهة، وتجاوزنا خالفاتنا، واتفقنا على 
 دعم االنتفاضة واستمرارها".

 ودعا إلى عقد اإلطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير "إلسناد االنتفاضة".
لشعوب واألنظمة العربية على ضرورة إسناد انتفاضة القدس، وقال: "ندعو النظام العربي وحث ا

الرسمي لدعم االنتفاضة ومالحقة قادة االحتالل على ما يقترفونه من جرائم حرب ضد اإلنسانية 
 وضد شعبنا".
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ني وشدد على أن جرائم االحتالل لن توقف مسيرة االنتفاضة، موجًها رسالة للمحتل الصهيو 
 "إعداماتك واغتياالتك وجرائمك لن توقف مسيرة االنتفاضة.. االنتفاضة ستستمر حتى تحقق أهدافها".

وتعهد بأن ترد المقاومة على جرائم االحتالل، مضيفًا "نقول لـ)وزير الحرب الصهيوني موشيه( 
بال حساب، يعالون المجرم و)رئيس حكومة االحتالل بنيامين( نتنياهو السفاح: جرائمكم لن تمر 

 وشعبنا قادر على أن يرد الصاع صاعين، وقادر على االستمرار في انتفاضته حتى تحقق أهدافها".
وخاطب المحتل بقوله: "أيها المحتل ليس لك إال الرحيل عن أرضنا، ال مقام لكم على أرضنا أرض 

 فلسطين، األرض أرضنا والقدس قدسنا".
 ء هذا العدوان؛ حتى نحقق أهداف شعبنا".وأكد أن "كل أشكال المقاومة مشروعة إزا

وانتقد الدعم الذي تبديه بعض الدول الغربية لسياسات االحتالل وجرائمه ضد شعبنا، وطالبها بإقناع 
 االحتالل بالرحيل عن أرضنا فلسطين.

 6/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جدات الوضع السياسييطلعهم على مستفتح في الضفة حركة عباس يجتمع مع أمناء سر  .7
محمود عباس أمناء سر أقاليم حركة فتح في  رئيس حركة فتح : التقىفادي أبو سعدى -رام هللا 

الضفة الغربية، وذلك في مقر الرئاسة وبحضور عدد من أعضاء المركزية منهم عزام األحمد 
 ومحمود العالول وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.

ين على مستجدات الوضع السياسي والوطني والداخلي بعد جولته األخيرة وأطلع الرئيس المجتمع
والمشاورات التي يجريها حول الوضع السياسي، والتردي القائم في األراضي الفلسطينية بفعل عربدة 
المستوطنين وعلى نحو خاص في مدينة القدس، والمسجد األقصى المبارك، مع التأكيد مجددا على 

لتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى لن تمر وأن هناك جهودا تبذل على أن كل المحاوالت ل
 كافة المستويات للحيلولة دون ذلك.

كما أطلع الرئيس عباس الحضور على التوجهات العامة للقيادة الفلسطينية بشأن عدم التزام إسرائيل 
واللجنة المركزية لحركة فتح قد أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير »باالتفاقيات الموقعة. وأضاف 

 «.أقرتا التوصيات بهذا الخصوص وسنواصل التشاور مع األشقاء حول ذلك
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي أكد الرئيس عباس من جديد حرصه الشديد على تجسيد الوحدة الوطنية 

ر استكمال التي تحتاج إلخالص كل األطراف. وأوضح أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ينتظ
اإلجراءات والتحضيرات الالزمة. وأكد أن حركة فتح ستبقى ابن وعنوان النظام السياسي الفلسطيني 
بتضحياتها وريادتها، وأن عقد المؤتمر العام السابع للحركة ضرورة فتحاوية ووطنية، مع اإلشارة إلى 
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دماء ألطر الحركة ضرورة تضافر كل الجهود الستكمال التحضيرات لعقد مؤتمر ناجح يجدد ال
 المختلفة.

   7/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 "الخّطاف"اإلعالن عن حزب مقدسي اسمه القدس:  .8
أعلن الشاب المقدسي براء كايد عيسى أنه يجهز : محمد يونس -أسعد تلحمي رام هللا  -الناصرة 

القدس المحتلة،  ، كاشفًا في شريط فيديو أنه من«الخطاف»نفسه لتأسيس حزب أطلق عليه اسم 
، وأن أقصى أمنيته هي «فتح»، الجناح العسكري لحركة «كتائب شهداء األقصى»وعضو في 

التجاري في « رامي ليفي»الشهادة في سبيل هللا. كما تبنى عملية الطعن التي نفذت في مركز 
ت عن إصابة مساء أمس، والتي أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية أنها أسفر « بنيامين»التجمع االستيطاني 

 مستوطن بجراح خطرة. 
 7/11/2015الحياة، لندن، 

 

 : التحذير من مؤامرات دولية إلجهاض الهبة الجماهيريةفي غزة في لقاء جمع ممثلي عدة فصائل .9
حذر ممثلو عدد من الفصائل الوطنية واإلسالمية من المؤامرات الدولية إلجهاض الهبة  خليل الشيخ:

ين أن الهبة تواصل تحقيق إنجازات يجب استثمارها كتلك التي تمت في الجماهيرية الراهنة، معتبر 
 انتفاضتي الحجارة واألقصى.

ودعوا في مداخالت قدموها في إطار لقاء عقدته حركة الجهاد اإلسالمي بمقرها في مشروع بيت 
يتها الهيا، مساء أول من أمس، لمناسبة دخول الهبة شهرها الثاني، إلى تطوير وسائل الهبة وحما

 حتى تحقيق أهدافها الوطنية والسياسية.
وقّدم ممثل حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة، مداخلة قال فيها، أن هذه الهبة جاءت في أعقاب 

بها المستوطنون وحمالت تهويد القدس والمس بالمسجد األقصى،  التي يقومتصعيد االعتداءات 
الميدان أعادت للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية مشيرًا إلى أن التضحية التي يقدمها الشباب في 

 االعتبار على كافة المستويات.
واعتبر أن الهبة عكست نفسها في خطاب الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة في إطار 

 االحتفالية برفع العلم الفلسطيني على مبنى األمم المتحدة في نيويورك، قبل أكثر من شهر.
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يام بعض الجهات اإلعالمية بتصوير تلك الهبة وكأنها أمر عفوي، مؤكدًا لكن أبو عيطة انتقد ق
الحاجة الماسة ألن يكون هناك تكامل على المستويات الفصائلية والرسمية والشعبية لخدمة تلك الهبة 

 وتمكينها من تحقيق أهدافها.
أن ما يجري  من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر

هو انتفاضة بكل معنى الكلمة، مشيرًا إلى أن الردود الفردية التي سبقت اندالع شرارتها بعدة أشهر 
أسست لهذه االنتفاضة، في إشارة إلى عمليتي الكنيس اليهودي، ومحاولة اغتيال الحاخام يهودا غليك 

 بالقدس المحتلة.
ر فيها الشارع اإلسرائيلي، جزء من اإلنجازات التي واعتبر أن حالة اإلرباك والتخبط والهلع التي يم

حققتها تلك االنتفاضة، فضال عن إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية بعد سنوات من التهميش، 
 مطالبًا بإنهاء كافة مظاهر االنقسام واالتفاق على مشروع وطني موحد إلنهاء االحتالل.

لتحرير فلسطين صالح ناصر، فاعتبر أن الصراع مع أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
 االحتالل مستمر وممتد بأشكال متعددة ومتفاوتة التوقيت وصواًل لدحر االحتالل ونيل االستقالل.

هذه االنتفاضة من جيل الشباب ما بعد اتفاق أوسلو وهي فعل مقاوم وليست ردة فعل، كونها »وقال: 
 «ياسية للشعب الفلسطينيتنطلق من رحم األهداف الوطنية والس

ودعا ناصر إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة توجه وتقود شعارات قابلة للتحقيق وبوسائل عمل 
متنوعة، منوهًا إلى أن االنتفاضة وحدت الشعب ككل، لكنها تبقى ناقصة ما لم ينته االنقسام وتستعاد 

 الوحدة الوطنية تحت رؤية سياسية مشتركة.
ث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أن االنتفاضة ماضية في طريقها، من جهته، أكد المتحد

 وستمضي حتى تحقيق كامل أهدافها، معتبرًا أنها حققت نتائج كبيرة جدًا منذ اللحظة األولى.
وقال: إن االنتفاضة نجحت نجاحا كبيرًا في وقف مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى، 

صدار قرارات بمنع نوابه وعصابات المستوطنين من زيارة ما حدا باالحتالل أخي را إلى التراجع وا 
 المسجد.

وانتقد أبو زهري الموقف العربي الرسمي إزاء ما يجري من اعتداءات ضد الفلسطينيين، في حين 
سارع وزير الخارجية األميركي جون كيري، واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لتقديم الدعم 

ئيل، داعيًا السلطة إلى اتخاذ موقف حازم وحاسم مما يجري في الضفة، وتحويل التصريحات إلسرا
 المساندة لالنتفاضة من بعض المسؤولين إلى قرارات تترجم على أرض الواقع.

وكشف الناطق باسم حركة حماس عن وجود توافق على فكرة عقد مؤتمر وطني إلسناد االنتفاضة 
 كافة الفصائل في بيروت خالل الفترة المقبلة. وتطوير أدائها، تشارك فيه



 
 
 
 

 

 12 ص                                              3745 العدد:        7/11/2015 السبت التاريخ: 
  

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أهمية إبقاء حالة اشتباك مستمرة مع 
االحتالل، وضرورة دعم االنتفاضة بقوة وتحديد أهدافها وبكافة أشكال المقاومة فيها، على قاعدة 

تمام الجهورية العمل الجماهيري في كافة المناطق، دا  عيًا إلى تنسيق الجهود بين الضفة وغزة وا 
 .48الفاصل بين القطاع واألراضي المحتلة عام « خط الهدنة»الجتياز ما يسمى 

 7/11/2015األيام، رام هللا، 

 

 حماس تزف الشهيدة الشعراوي وتبارك عمليات الخليل .11
دة المربية ثروت إبراهيم الشعراوي "أم زّفت حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، الشهي: رام هللا

أيوب"، التي استشهدت بعد إطالق جنود االحتالل النار عليها بينما كانت تقود سيارتها في بلدة 
 حلحول بالخليل.

عاًما،  72وقالت الحركة في بيان لها، اليوم، إن جريمة إعدام الشهيدة "أم أيوب" التي تبلغ من العمر 
لى سلسلة جرائم االحتالل بحق شعبنا األعزل، ما يحتم على شباب هي جريمة جديدة تضاف إ

ودعت حماس إلى تصعيد شعبنا  المقاومة المنتفضين تصعيد حراكهم ضد االحتالل بشتى أشكاله.
 النتفاضته المباركة في وجه االحتالل.

عدام الشهيدة "أم وباركت الحركة عمليتي إطالق النار البطوليتين في الخليل، اللتين جرتا بعد جريمة إ 
أيوب" بساعات، حيث أطلق مقاوم قناص قرب المسجد اإلبراهيمي النار باتجاه مستوطنين اثنين 
أصيبا بجراح أحدهما حالته حرجة، فيما أصاب مقاومون جنديًّا صهيونيًّا بجراح خطيرة جدًّا بعد 

تلك العمليات البطولية إطالق النار عليه قرب بيت عينون بالخليل، فيما دعت الحركة للمزيد من 
 التي توجع المحتل.

 6/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لجان المقاومة تبارك عمليات الخليل .11

باركت لجان المقاومة في فلسطين عمليات القنص في مدينتي الخليل ورام هللا والتي أسفرتا عن : غزة
صابة عدد من الجنود   .اإلسرائيليينمقتل وا 

قاومة في بيان لها أن عمليات القنص البطولية تأتي في سياق الرد الطبيعي على وأكدت لجان الم
السيدة الشهيد ثروت الشعراوي البالغة من  إعدامجرائم اإلعدام الميداني للفلسطينيين والتي كان آخرها 

 ى.الحجارة األول انتفاضةفي  ارتقىالخليل وهي زوجة الشهيد فؤاد الشعراوي الذي بعاما  70العمر 
 6/11/2015، فلسطين أون الين
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 ""مركزية القضية الفلسطينية في األمةمحمد نزال يزور الجزائر ويؤكد على  .12
اختتم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال، زيارة وصفت بـ"الناجحة" إلى ر: الجزائ

 الجزائر، استمرت أربعة أيام، بدعوة من حركة البناء الوطني الجزائرية.
نزال في فعاليات "الملتقى السنوي الثالث على نهج الشيخين الراحلين"، الذي نظمته "البناء  وشارك

نوفمبر، تحت عنوان "أمتنا بين الهيمنة الجديد وفرص االستدراك" في  1أكتوبر، و 31الوطني" يومي 
 فندق "الصومام" في مدينة بومرداس" شمال الجزائر. 

التي تحّدث فيها إلى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية وقد شارك نزال في فقرة االفتتاح، 
الجزائري األسبق علي بن فليس،  الوزراءالجزائرية، والعربية، واإلسالمية، كان من أبرزهم: رئيس 

والمفكر القومي اللبناني معن بشور، ونائب رئيس البرلمان األندونيسي د. أنيس متى، ورئيس الهيئة 
م المقاومة العربية والمناهضة للتطبيع والصهيونية )أحمد الكحالوي(، ووزير الوطنية التونسية لدع

 الشؤون الدينية السابق في السنغال إمام امباي نيانغ. 
كما ألقى محاضرة في ختام المؤتمر، تحدث فيها عن "مركزية القضية الفلسطينية في األمة"، حيث 

سطينية، في موقع "أم القضايا"، مشيرا إلى "العالقة تناول األسباب والحيثيات، التي تجعل القضية الفل
الطردية" بين مشروع تحرير فلسطين، والمشاريع القطرية، التي تستهدف تحقيق قيم: الحرية، 

 والديمقراطية، والعدالة، والتنمية.
هذا وقد شارك نزال كذلك في "التجمع الجماهيري"، الذي أقامته حركة )البناء الوطني(، دعما 

تفاضة القدس الثالثة"، في )القاعة البيضاوية(، بالجزائر العاصمة، وذلك ظهر يوم االثنين لـ"ان
، حيث جاءت كلمة )نزال(، التي استمرت ساعة إال ربعا، في ختام فقرات التجمع، 2/11/2015

 وألهبت الكلمة، اآلالف من الجماهير المحتشدة، التي هتفت لفلسطين واالنتفاضة والمقاومة وحماس.

 6/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 تجري تجربتين صاروخيتين من جنوب غزة تجاه البحر "القسام" .13
أشرف الهور: أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس أن كتائب القسام الجناح العسكري  - غزة

لحركة حماس أجرت تجربتين صاروخيتين في اتجاه البحر. وذكرت المصادر أن مقاومي القسام 
طلقوا من سواحل جنوب القطاع، في ساعات صباح أمس صارخين باتجاه البحر وذلك في إطار أ

 التجارب التي تجريها الحركة.
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العبري عن المصادر فإن عملية اإلطالق تمت من منطقة قرب الجهة « والال»وحسب ما نقل موقع 
قبل « وش قطيفغ»الغربية لمدينة خان يونس، وتحديدا من داخل ما كانت تعرف بمستوطنة 

 االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع.
 7/11/2015القدس العربي، لندن، 

 

 حفظ أمن المخيم قرار نهائي   " يؤكدون أنعين الحلوة"إسالميو تقرير:  .14
وصف الحالة اإلسالمية في المخيم بأنها غريبة عن « عين الحلوة»يرفض إسالميو : أنيس محسن

ومؤيدي القوى اإلسالمية هم من أهل المخيم، وال صّحة نسيجه االجتماعي، إذ إن كل عناصر 
بالتالي لوجود غرباء: أفغان وعرب غير لبنانيين وفلسطينيين، أقله في حدود المخيم التي تقع تحت 
 سلطة األمن الفلسطيني، وليس في محيطه التابع بشكل كامل لسلطة أجهزة األمن والجيش اللبناني.

من اإلعالن عن توقيف شخصين من سكان المخيم من آل كعوش في جولة في المخيم قبل يومين 
)باألصل من سكان مخيم المية ومية وليس عين الحلوة(، ومن خالل عدة لقاءات مع مسؤولين 
إسالميين وأمنيين وأعضاء في هيئات من المجتمع المدني ومدنيين، يخرج السائل باستنتاج أن كل 

نهر »أن حفظ أمن المخيم قرار نهائي وال رجوع عنه وأن ال القوى المؤثرة والمواطنين يشددون على 
، وأن أي مخّل بهذا القرار بغّض النظر إلى أي «عين الحلوة»آخر في « يرموك»ثانيًا وال « بارد

 فصيل انتمى سوف يتم وقفه ومنعه من تعكير صفو أمن المخيم والجوار.
ذا كان موقف القوى الوطنية في المخيم معروفًا مسبقاً  لجهة التسليم بسيادة الحكومة اللبنانية على  وا 

كل أراضيها بما فيها المخيمات، والتأكيد على التنسيق األمني بين القوة األمنية المشتركة وأجهزة 
الدولة وخصوصًا الجيش اللبناني، فإن موقف القوى اإلسالمية ال يختلف عن هذا الموقف، ربما 

تسليم المرتكبين )خصوصًا إذا كان التوقيف ُيشتّم منه رائحة باستثناء عدم تفضيل القوى اإلسالمية 
سياسية( وتفضيل محاسبة المرتكبين الجنائيين داخل المخيم، علما أن المسؤولين اإلسالميين 
يتحدثون عن تسليم اللجنة األمنية لبعض األشخاص أخيرًا، بما يشي بأنهم يغضون النظر عن مسألة 

 فض التسليم لألجهزة اللبنانية أو القبول به.التسليم من دون اإلعالن عن ر 
ومحسوبين على التيار اإلسالمي، « متحمسين»وجود أشخاص « عين الحلوة»ال ينفي إسالميو 

والذين هم عرضة الستغالل فكري من قبل أطراف تغالي في التطرف، وحتى من قبل أجهزة أمنية، 
التوعية في المساجد ومن خالل االتصال  ويقولون إنهم يسعون إلى معالجة هذه الظاهرة من خالل

بالشبان الملتزمين دينيًا، وخصوصًا المنضوين في تجمع الشباب المسلم، وهو تجمع يضم شبانًا 
 مستقلين أو كانوا سابقًا يدورون في فلك مجموعات مثل جند الشام وفتح اإلسالم وغيرها.
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دائمة إلى مسؤوليتهم عن أي فرد قد يرتكب وقواه الوطنية اإلشارات ال« عين الحلوة»ويرفض إسالميو 
أي جرم جنائي أو إرهابي، إذ ال قدرة ألحد في المخيم على معرفة ما يدور في خلد أكثر من مئة 

 ألف شخص يسكنون في مساحة ال تتعدى كيلومترا مربعًا.
تصرف  ويؤكدون أن األخوين كعوش لم تظهر عليهما سابقًا أي إشارات تدل على انتمائهما، أو أي

يثير الريبة، ولم يكن في منزلهما أي تجهيزات للقيام بأي عمل أمني، وأنه حتى بيان األمن العام 
نما إلى تخطيط أولي للقيام  اللبناني بشأن توقيفهما يؤكد أنهما لم يصال إلى مرحلة اإلعداد العملي وا 

 بما تم الحديث عنه من أعمال مخلة باألمن.
، يسأل مسؤولو «عين الحلوة»م عن كيفية دخول بعض المطلوبين إلى أما ردًا على الحديث الدائ

القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في المخيم، السؤال نفسه: إذ كيف يمكن لهؤالء المطلوبين 
الجنوب عبر كل الحواجز، ومن ثم  إلىوالمعروفين والمالحقين أن يقطعوا مسافات من الشمال 

لمحاصر بالجدران واألسالك الشائكة والحواجز التي توقف كل سيارة ا« عين الحلوة»يصلون إلى 
 وتفتشها؟

عين »ويطلب هؤالء من وسائل اإلعالم والتقارير التي تصدر أن تتوخى الدّقة أيضًا في دمج جوار 
هو حصرًا ألجهزة األمن اللبنانية ولألحزاب والقوى » عين الحلوة»بالمخيم، إذ إن أمن جوار « الحلوة
عين »، الذي لم يكن وليس جزءًا من «عين الحلوة»انية الموجودة هناك وخصوصًا تعمير اللبن

 «.الحلوة
وُيحمل اإلسالميون والوطنيون جزءًا من مسؤولية وجود ارتكابات أو تجاوزات لدى أفراد في المخيم 

لبنان، ومن  جنائية أو سياسية، إلى الحالة االقتصادية ـ االجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون في
، األمر الذي يدفع %70، حيث نسبة البطالة في المخيم تتجاوز الـ«عين الحلوة»ضمنهم فلسطينيو 

الشبان إلى البحث عن مخرج: عبر الهجرة وتكبد المخاطر الكبيرة، أو ارتكاب أعمال جرمية، لكن 
 بة ذاتها لدى اللبنانيين.أيضًا من دون تكبير المسألة، إذ إن عدد المرتكبين جنائيًا ال يتجاوز النس

عن خطة لضمان األمن بالمعنى التقيدي وكأمن اجتماعي في « عين الحلوة»ويتحدث إسالميو 
المخيم من خالل إشراك كل سكان المخيم في المسؤولية عن اإلبالغ عن أي خرق قد يحدث أو 

 حتى التدخل قبل حدوثه بالحيلولة دون تطور أي حادث فردي.
  7/11/2015 المستقبل، بيروت،
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 الماضيةقبل عملية فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية منذ الليلة  12: عبريةمصادر إعالمية  .15
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن تعّرض قوات االحتالل وأهداف : رام هللا )فلسطين(

 لة.إسرائيلية أخرى لهجوم بالزجاجات الحارقة في عدة أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحت
عمليات فلسطينية  10" العبري المقّرب من جيش االحتالل، إنه تم تسجيل 0404وقال موقع "

 الماضية. ]قبل[ بالزجاجات الحارقة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة والقدس، الليلة
وبّين الموقع العبري أن الهجمات وقعت في مخيم العروب شمال الخليل )جنوب الضفة(، وطوباس 

يتي عين يبرود وكفر نعمة قضاء رام هللا في وسط الضفة، إلى جانب إلقاء الحجارة على شمااًل، وقر 
 سيارات المستوطنين في سلوان وجبل الزيتون بالقدس المحتلة ومنطقة طولكرم، شمال الضفة.

(، بإلقاء زجاجة حارقة على سيارة مستوطنين 11|6وأضاف أن فلسطينيين قاموا فجر اليوم الجمعة )
 ( قرب مستوطنة "تيني" المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب مدينة الخليل.60ق )رقم على طري

، ]أمس[ وبذلك ترتفع حصيلة عمليات المقاومة الفلسطينية منذ ساعات أمس الخميس حتى فجر اليوم
 عملية طالت أهدافًا عسكرية واستيطانية إسرائيلية في الضفة والقدس المحتلتين. 12إلى 

 6/11/2015 قدس برس،
 
 نبيل عمرو: االنتفاضة أعادت فلسطين إلى األجندة الدولية .16

أكد عضو المجلس الثوري في حركة "فتح" نبيل عمرو، أن انتفاضة القدس التي : رام هللا )فلسطين(
انطلقت مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة 

 األجندة الدولية.
(، "إن التحرك السياسي بشأن 11|6ل عمرو في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، اليوم الجمعة )وقا

انتفاضة القدس لم يكن كبيرًا، نظرًا ألن الوضع الدولي ملتهب، ومع ذلك كان هناك اهتمام عالمي، 
ن وتحركت كل القوى الدولية باتجاه فلسطين، بعد أن كانت القضية الفلسطينية مبعدة تقريبًا ع

 العالمية". األجندات
وأضاف "لم يكن متوقعًا أن تتطور المواجهات مع االحتالل في القدس إلى أكثر مّما هي عليه اآلن، 
وأن تصل في مستواها إلى االنتفاضة األولى أو الثانية، لعدة أسباب منها أنها هذه المواجهات 

 انطلقت بشكل عفوي وهي تعلو وتخبو حسب الظروف".
 6/11/2015قدس برس، 
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 فلسطينيين على خلفية سياسية 4اعتقل  في الضفة حماس: أمن السلطةحركة  .17

، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في في بيان اتهمت حركة حماس: رام هللا )فلسطين(
الضفة الغربية المحتلة، باعتقال أربعة مواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، مشيرة إلى تواصل 

 تقال عشراٍت آخرين لذات السبب.اع
 6/11/2015قدس برس، 

 
 للحكومة في حال انضمامه  لمعسكر الصهيونيل سبع حقائق وزارية: من مكتب نتنياهومصادر  .18

بنيـامين  اإلسـرائيليقال مقربون من مكتب رئيس الـوزراء  :وكاالت – الحياة الجديدة - القدس المحتلة
وبأقصـــى  اإلســـرائيليةلضـــم المعســـكر الصـــهيوني للحكومـــة  اروبإصـــر نتنيـــاهو ان االتصـــاالت مســـتمرة 

 سرعة، في الوقت الذي ينفي زعيم المعسكر الصهيوني اسحق هرتسوغ بغضب هذه األنباء.
أمــس ان هرتســوغ هــاجم نتنيــاهو وحكومتــه فــي  اإللكترونــيوذكــرت صــحيفة "معــاريف" علــى موقعهــا 

ر المقربة من مكتـب نتنيـاهو تؤكـد وجـود هـذه األسابيع الماضية بشكل ملحوظ، ومع ذلك فإن المصاد
المفاوضـــات واالتصـــاالت ووصـــلت لمرحلـــة فاصـــلة، وعلـــى نتنيـــاهو قريبـــا اتخـــاذ القـــرار بهـــذا الشـــأن، 
خاصة ان الثمن لضم المعسكر الصهيوني للحكومة سيكون التضحية بحزب "البيت اليهودي" بزعامة 

 نفتالي بينيت.
تــنجح حــال اســتطاع هرتســوغ تأجيــل االنتخابــات الداخليــة فــي  هــذه الجهــود قــد إلــىوأشــارت الصــحيفة 

عضـوا  450، في مؤتمر الحزب الذي سيعقد غدا والـذي سيضـاف لـه 2017حزب العمل لنهاية عام 
جديدا من جهة هرتسوغ ويحمفوتش "دون انتخاب"، وفي حـال نجاحـه فـي تأجيـل االنتخابـات الداخليـة 

 فإنه سيضمن لنفسه والية ثانية في زعامة الحزب. 2017حتى نهاية  2016المقررة منتصف عام 
وأضــافت الصــحيفة ان اســتمرار هرتســوغ فــي زعامـــة الحــزب ســيمثل المرحلــة األولــى والمهمــة لنجـــاح 
ــــب التــــي يطرحهــــا المعســــكر  ــــاهو حــــول المطال االتصــــاالت لالنضــــمام للحكومــــة، ويبقــــى موقــــف نتني

نتنيـاهو التأكيــد علــى مــا  إعــادة، وعلـى رأســها يليةاإلســرائالصـهيوني والمتمثلــة بتغييــر سياسـة الحكومــة 
قالــه فــي جامعــة بــار ايــالن حــول حــل الــدولتين، واالســتغناء عــن بينيــت مــن الحكومــة كــون المعســكر 

 الصهيوني يرفض الجلوس معه في نفس الحكومة.
حقائــب وزاريــة للمعســكر الصــهيوني فــي حــال  7 إســنادان الحــديث يجــري عــن  إلــىوأشــارت الصــحيفة 

ت الجهـــود لضـــمه للحكومـــة، وســـيكون علـــى رأس هـــذه الحقائـــب وزارة الخارجيـــة وتســـتبدل بـــوزارة نجحـــ
الجيش في آخر سنة للحكومة، وكذلك ستكون وزارة القضاء من نصيب المعسكر الصـهيوني ووزارات 
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أخــرى، وتكــون هــذه فرصــة لالســتغناء عــن وزراء حــزب "البيــت اليهــودي" خاصــة ايــالت شــكيد وزيــرة 
اليــة التــي ال يوجــد بينهــا وبــين نتنيــاهو عالقــات طيبــة، ويجــد نتنيــاهو خيــارا آخــر بتقلــيص القضــاء الح

ـــيم فـــي حـــال  ـــرا للتعل ـــاعالـــوزارات لحـــزب "البيـــت اليهـــودي" خاصـــة وزارة القضـــاء وبقـــاء بينيـــت وزي  إقن
 المعسكر الصهيوني بذلك.

 7/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 المقبل / مارسض الحرب... في آذار: حماس تستعد لخو ضابط إسرائيلي .19

رســالة تهديــد إســرائيلية بعــث بهــا عبــر ضــابط فــي جــيش االحــتالل يــوم أمــس، وهــو قائــد : يحيــى دبــوق
كتيبة في لواء المظليين ترابط حاليـًا علـى الحـدود مـع غـزة، الضـابط، الـذي تحـدث إلـى موقـع صـحيفة 

اقع االقتصـادي المتـردي لـدى فلسـطينيي حاول إلى جانب التهديد، استغالل الو «. يديعوت أحرونوت»
 وفصائل المقاومة، المسؤولية.« حماس»غزة، جراء االحتالل وحصاره، لتحميل 

حماس والفلسطينيون في القطاع تلقوا ضربة موجعة وكبيرة جدًا في عملية الجرف الصامد »وأضاف: 
كـل مـا وضـعوه »وتـابع:  «.في العام الماضي، لكن حماس لم توفر لألهالي أي إنجاز في مقابل ذلك

كشروط لوقف إطالق النار تبخر، والعالم نسي الفلسطينيين هناك. الناس يعيشون تحت األنقاض بال 
إعــادة إعمــار، وتأهيــل البنــى التحتيــة يســير بــوتيرة بطيئــة، ومــن المتوقــع أن تتفــاقم األوضــاع أكثــر فــي 

 «.غزة
ســـكان »مـــن المظـــاهرات داخـــل غـــزة...  أكــد الضـــابط أن إســـرائيل رصـــدت فـــي المـــدة األخيــرة سلســـلةو 

، لكـن «القطاع أدركوا للمرة األولـى أن حمـاس وضـعتهم فـي وضـع صـعب للغايـة ولـم تحقـق لهـم شـيئاً 
تحكـم بقبضـة حديديـة ألنهـا »الحركة، وفق الرجل، استطاعت التعتيم على ما جـرى ومـا يجـري، وهـي 

 «.تخشى بالفعل حربًا أهلية في القطاع
ينية الجاريـة، ذكـر أن التقـديرات لـدى المؤسسـة األمنيـة فـي إسـرائيل تشـير إلـى أن وحول الهّبـة الفلسـط

أهـالي غــزة خرجــوا بـاآلالف فــي بدايــة األحـداث فــي القــدس والضـفة، لكــنهم فــي هـذه المرحلــة بــاتوا أقــل 
، األمر الذي أدى إلى تقلـيص «يدركون اآلن أن حماس تستغلهم ال أكثر»حماسة لذلك، خاصة أنهم 

 للفعاليات المعارضة إلسرائيل بالقرب من الحدود مع القطاع.تدريجي 
سكان غزة يشاهدون أيضًا عناصر حماس يبنون أسيجة ويقيمـون حـواجز لمـنعهم مـن الوصـول إلـى »

باإلضــافة إلــى أن الحركــة وجهــت »، يقــول الضـابط للصــحيفة: «خـط المواجهــة مــع الجــيش اإلســرائيلي
هــاد اإلســالمي والجماعــات الســلفية، مــن أنهــم ســيدفعون تحــذيرات إلــى بعــض الجهــات فــي حركــة الج

 «.الثمن إن لم يلتزموا التهدئة
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غاضبون مـن تصـرفات حمـاس وامتناعهـا عـن نصـرة الفلسـطينيين »ولفت الضابط إلى أن سكان غزة 
تخشــى حمــاس رد فعــل تقــدم عليــه حركــة الجهــاد اإلســالمي والحركــات الســلفية »، كــذلك «فــي الضــفة

األمـر الـذي قـد يـدفع حمـاس إلـى الهـرب إلـى األمـام، »، وهـو «بادرة والـرد علـى إسـرائيلبتسّلم زمام الم
 «.خاصة في حالة التصعيد األمني، والتسبب في معركة عسكرية جديدة ضد الجيش اإلسرائيلي

إسـماعيل( هنيـة ورفاقـه، يـدركون « حمـاس»لــ السياسـينائب رئيس المكتب »)عند هذه النقطة، يقول: 
ت عمليــــة عســــكرية كبيــــرة ضــــد الجــــيش أو المســــتوطنين اإلســــرائيليين، بمــــا يشــــمل القتــــل أنــــه إذا نفــــذ

والخطــف، فــإن حمــاس ســتدفع الــثمن وســتفقد حكمهــا فــي القطــاع، ولهــذا الســبب تحديــدًا، وانطالقــًا مــن 
 «.مصالحها العليا، تعمل الحركة على منع أي عملية كبيرة ضد إسرائيل

فـــي الجـــيش « شـــعبة االســـتخبارات العســـكرية»ات الســـائدة لـــدى بـــرغم هـــذا، يؤكـــد الضـــابط أن التقـــدير 
يســـتعد لخـــوض المواجهـــة العســـكرية المقبلـــة ضـــد « حمـــاس»اإلســـرائيلي، تـــرى أن الجنـــاح العســـكري لــــ

يقــدر أن تخــاض فــي آذار المقبــل، خاصــة أن عســكر حمــاس يســتخدمون نســبة كبيــرة »إســرائيل، التــي 
اكمــة وتطــوير صــواريخ بعيــدة المــدى وأكثــر دقــة، إضــافة مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي للقطــاع، فــي مر 

إلى حفر األنفاق لخوض القتال المباشر وتنفيذ عمليات، فضاًل عن اسـتحكامات تهـدف إلـى تحصـين 
 «.الحدود، مع استعداد خاص لدى الكوماندوس البحري لخوض القتال

 7/11/2015، األخبار، بيروت
 
 تتفكك" اإلسرائيلية الخارجية"يديعوت أحرونوت:  .21

قـــال تقريـــر حـــول وزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية، التـــي ال يـــزال رئـــيس الحكومـــة بنيـــامين : هاشـــم حمـــدان
نتنياهو يمسك بحقيبتها الوزارية، إنه ال يوجـد قيـادة فـي الـوزارة، وال يوجـد اتجـاه وأن الـوزارة باتـت أشـبه 

جــدا يتطلــب نشــاطا غيــر بســفينة علــى وشــك الغــرق، باعتبــار أن ذلــك يــأتي فــي توقيــت سياســي حــرج 
بوضـــع عالمـــات علـــى منتجـــات المســـتوطنات، والهبـــة  األوربـــيعـــادي للخارجيـــة، مـــن جهـــة اإلعـــالن 

 الشعبية في الضفة الغربية، والنشاط الفلسطيني في ساحة المنظمات الدولية.
ونقـل التقريــر الــذي نشـرته صــحيفة أيــديعوت أحرونــوتأ فـي موقعهــا علــى الشـبكة، اليــوم الجمعــة، عــن 
أحد المسؤولين في الوزارة قوله إن مكتب رئيس الحكومة يسيطر على الوزارة، وأن موظفي المكتـب ال 

 ثقة لديهم بالوزارة.
ويقول التقرير إن الوزارة التي يفترض أن حافظ على مصالح إسرائيل فـي العـالم تواجـه اليـوم فتـرة هـي 

دان اتجـاهأ، وأن المسـؤول األول فــي األصـعب، ويتحـدث المسـؤولون فــي الـوزارة عـن أفقـدان طريــق وفقـ
 الوزارة، نتنياهو، معني بتصفية الوزارة.
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كما لفت التقرير إلى أن أزمة الموظفين وصلت إلى درجة أن رئيس لجنـة مـوظفي الـوزارة أبلـغ المـدير 
العام للوزارة، د. دوري غولد، بنيتهم اإلعالن عن إضراب شامل في الوزارة وفي كافة سفارات إسرائيل 

 ي العالم، بسبب عدم االلتزام باتفاقية األجور التي تم التوقيع عليها في اإلضراب السابق.ف
التــي تنــوي اللجــوء  اإلجــراءاتوبحســب الصــحيفة فــإن لجنــة المــوظفين ال تنــوي اإلعــالن مســبقا عــن 

يـاهو، إليها، والتي يمكن أن تؤدي إلى أبعاد كثيرة، مثل عرقلة وربما إلغـاء خـروج رئـيس الحكومـة، نتن
 إلى واشنطن مساء غد السبت.

ويقول رئيس لجنة الموظفين، حنان غودر، إنه ال يمكن االستمرار في الوضع الحالي، وأن الموظفين 
 .2016 – 2015يحتجون على نية الحكومة تقليص الميزانية في العام 

السياسـية، حيـث أن ولفت التقرير إلى أن األزمة في وزارة الخارجية تأتي في توقيت حرج مـن الناحيـة 
االتحـاد األوروبــي علـى وشــك اإلعـالن عــن وضـع عالمــات علـى منتجــات المسـتوطنات، بينمــا تواجــه 
إســرائيل الهبــة الشــعبية، فــي حــين يــدفع الفلســطينيون عبــر المنظمــات الدوليــة بمبــادرات ضــد إســرائيل، 

 بينما الوزارة مشلولة. بحسب التقرير.
بعـاد المسـتوى المهنــي  ونقـل عـن مـوظفين قـولهم إنهـم يشـعرون أن نتنيــاهو اتخـذ قـرارا بتقـزيم الـوزارة، وا 

 فيها إلى الهامش بشكل منهجي، وتحويل الوزارة إلى جهة غير مهمة في جهاز السلطة.
وأشار التقرير إلـى أن مـا يعـزز هـذا التوجـه هـو توزيـع نتنيـاهو لصـالحيات الـوزارة، حيـث تسـلم غلعـاد 

لى يوفال شطاينتس الملـف اإليرانـي، أمـا العالقـات مـع روسـيا فهـي إردان ملف المقاطعة، في حين تو 
بيد زئيف ألكين، ويتولى سيلفان شالوم ملف المفاوضات )غير القائمة( مع الفلسطينيين، وتولى أيوب 

 القرا تطوير العالقات مع دول عربية.
عيفة فـــي مكتـــب وتبـــين أن نتنيـــاهو أبقـــى نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة تســـيبي حوطـــوفلي، ولكنهـــا تعتبـــر ضـــ

الوزارة، وينظر إليها كمن تدفع بأجندة سياسية شخصية، ولـيس أجنـدة وزارة الخارجيـة. ولعـل مـا يشـير 
إلى ذلك تصريحها بأنها أتحلـم برفـع العلـم اإلسـرائيلي فـوق الحـرم المقدسـيأ، األمـر الـذي دفـع نتنيـاهو 

 إلى توبيخها بسبب توقيت إطالق التصريح.
ل عمليـة خــروج المـوظفين مـن الــوزارة، وفـي كـل شــهر يغـادر المكتـب موظــف فـي هـذه األثنــاء، تتواصـ

واحـــد أو اثنـــان علـــى األقـــل، كمـــا أن مـــا تســـمى بــــأالهيئة لألمـــن القـــوميأ تســـحب مـــن الـــوزارة أفضـــل 
 الموظفين العاملين فيها.  

 6/11/2015، 48عرب 
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 ستتحول لدولة عربية "لإسرائي": دون الطالق من الفلسطينيين األديب اإلسرائيلي عاموس عوز .21
وديع عواودة: عبر األديب عاموس عوز، عن رفضه تلبيـة أي دعـوة مـن سـفارات إسـرائيل  -الناصرة 

لتقديم محاضرات في العالم احتجاجا على سياسات حكومتها، مؤكدا أن عدم طالقها من الفلسطينيين 
 يعني تحولها لدولة عربية أخرى. 

المعارض في تل أبيب أمس، إنه بادر لموقفه هذا احتجاجا على  "ميرتس" وقال خالل احتفالية لحزب
تطـــرف مواقـــف الحكومـــة فـــي مجـــاالت مختلفـــة ولـــيس ضـــد دولـــة إســـرائيل، منوهـــا لمعارضـــته لحملـــة 

 المقاطعة الدولية عليها. 
وكرر تحذيراته بأن عدم طالق إسرائيل من الفلسطينيين يعني تحولها لدولة ثنائية القومية ما تلبث أن 

ال أحسد أوالدنا وأحفادنا وعلى إسرائيل التخلص »تتحول إلى دولة عربية من النهر إلى البحر. وتابع 
حــاال مــن أحالمهــا فهــي ســتتحول لنظــام اســتبدادي تحكمــه أقليــة يهوديــة متطرفــة قبــل أن تتحــول لدولــة 

 عربية. 
مشـاكل خطيـرة وبعضـها غـرق وينبه إلى أن كافة دول العالم أكانت ثنائية أو متعـددة القوميـة تكابـد « 

 بحمام دم كلبنان، وقبرص، ويوغسالفيا، واالتحاد السوفيتي وغيرها. 
 7/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 : لو كنت فلسطينية لفعلت أكثر ضد االحتاللاإلسرائيلية ليئا تسميلمحامية ال .22

 40ى الفلســطينيين منــذ وديــع عــواودة: قالــت المحاميــة ليئــا تســيمل التــي تــدافع عــن األســر  -الناصــرة 
اإلخبـــاري العبـــري، إن منفـــذي العمليـــات الفلســـطينية اليـــوم أشـــخاص « وااله»عامـــا فـــي حـــديث لموقـــع 

مساكين يحاولون بطرق بدائية جدا في ظل عدم وجود جيش وفقـدان القـوة لمواجهـة االحـتالل، معتبـرة 
تها وأقوالهـا، إنهـا تفعـل بــذلك ذلـك األمـر األكثـر طبيعيـة. لكنهــا تقـول للصـحافي الـذي اسـتهجن معتقــدا
سرائيلية.   من أجل منحه فرصة للعيش بالبالد وبالذات لكونها يهودية وا 

عامـا( تقـول إنهـا سـمعت كافـة الشـتائم علـى  13تسيمل التي تدافع عن الطفل األسير أحمد مناصـرة )
مــة االحــتالل حــق مقاو »أنواعهــا بســبب مؤازرتهــا الفلســطينيين ولحقهــم بــالطالق مــن االحــتالل. وتتــابع 

 «. أساسي ومطلق ويمكن إلسرائيل أن تعاقب هؤالء لكن كيف يمكن أال تقاوم االحتالل وتبقى إنسانا
بوصـلة( واللجنـة ضـد التعـذيب. وورد اسـمها «)متبـين« تسيمل من المبادرين إلقامـة التنظـيم الراديكـالي

لــة للتجمــع الــوطني الــديمقراطي ضــمن مرشــحي القائمــة العربيــة المشــتركة فــي االنتخابــات األخيــرة ممث
ســـبق ودافعـــت عـــن مئـــات الفلســـطينيين بمـــن فـــيهم مـــن أديـــن الحقـــا بالتجســـس لحـــزب هللا. وتضـــيف 

 بصفتي محتلة أنا آخر من تقول لي كيف يجب على الفلسطينيين مقاومة االحتالل. »
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قومون بذلك من تلقاء ال اعتقد أن أحدا يرسل هؤالء الشباب والصبايا الفلسطينيين للقيام بعمليات بل ي
 «. أن أفهمهم أستطيعذاتهم وبالطبع 

 وتتساءل هل تستطيع أن تفهم عمليات المنظمات الصهيونية ضد االنتداب البريطاني؟. 
وردا على سؤال تؤكد ليئا تسـيمل أنهـا لـو كانـت فلسـطينية لفعلـت أكثـر ممـا يفعلـه الفلسـطينيون اليـوم، 

 متطورة أكثر منهم. مشيرة لحيازة اإلسرائيليين تقنيات 
ربما كنت أنظـم أيضـا مسـيرات سـالم، ال أعـرف لكننـي لـم أكـن أقبـل هـذا الواقـع الحـالي الـذي »وتتابع 

 «. يقبله فلسطينيون كثر
وتذكر تسيمل بتصريحات سابقة لـرئيس حكومـة االحـتالل األسـبق إيهـود بـاراك الـذي قـال لـو إنـه كـان 

 فلسطينيا لكان فدائيا. 
 7/11/2015ندن، القدس العربي، ل

 
 "البطل"ويصفه بـل فلسطينيين شمال الخلي 3جندي أعدم  صورةنشر ي يسرائيلالجيش اإل .23

فــادي أبــو ســعدى: نشــر النــاطق العســكري اإلســرائيلي صــورة جنــدي إســرائيلي أعــدم بــدم بــارد  -رام هللا 
ل األيـام القليلـة ثالثة فلسطينيين عند مفترق عتصيون شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، خال

الماضــية بذريعــة محــاولتهم طعــن جنــود مــن جــيش االحــتالل ومســتوطنين. ووصــف النــاطق العســكري 
 «.البطل«اإلسرائيلي الجندي بـ

 7/11/2015القدس العربي، لندن، 
 
 "هّبة السكاكين" بحث أكاديمّي: مليون ونصف مليون إسرائيلّي ُيعانون من ظواهر نفسانّية بسبب .24

كشف بحٌث أكاديمٌي إسرائيلٌي جديٌد النقاب عن ارتفاع حـادٍّ جـًدا فـي نسـبة  هير أندراوس:ز  -الناصرة 
الهلـــع لـــدى اإلســـرائيليين بســـبب األحـــداث األمنّيـــة األخيـــرة، وتحديـــًدا مـــا أســـماه ُمّعـــدو هّبـــة الســـكاكين 

في شمال الدولة األكاديمّية، الواقعة  ”تل حاي“الفلسطينّية. وبحسب البحث، الذي تّم إجراؤه في كلية 
العبرّية، فإّن نسبة اإلسرائيليين الذين باتوا ُيعانون مـن حـاالت الكةبـة والهسـتيريا والهلـع والفـزع ارتفعـت 
بشــكٍل حــاٍد جــًدا، مقارنــًة مــع النســبة التــي ُســجّلت قبــل أربعــة أشــهر. وقــال ُمّعــدو البحــث، بروفيســور 

ي الهـد، مـن قسـم علـوم الـنفس فـي الكلّيـة، شاؤول كيمحي، بروفيسور يوحانان أيشيل وبروفيسـور مـول
إّن البحـث فحــص تــأثير األحــداث األمنّيــة األخيــرة، أوع علـى حــّد تعبيــرهم موجــة اإلرهــاب األخيــرة علــى 

 المجتمع اإلسرائيلّي.



 
 
 
 

 

 23 ص                                              3745 العدد:        7/11/2015 السبت التاريخ: 
  

وتابعا قائلين إّنه تبيّن من الُمعطيات وجود ارتفـاع ُمقلـٍق للغايـة فـي نسـبة شـعور اإلسـرائيليين بـالخطر 
الحالّية. وقالت صحيفة )يديعوت أحرونوت( في ُملحقها األسبوعّي، وهي التي  ”ة السكاكينهبّ “حّيال 

أّكــدت علــى انفرادهــا بنشــر نتــائج البحــث، قالــت إّنــه مقارنــًة مــع الُمعطيــات التــي تــّم جمعهــا قبــل أربعــة 
بحسـب أشهر، هناك فرق واضح في نسبة الخائفين مـن مختلـف شـرائح المجتمـع اليهـودّي بإسـرائيل. و 

الُمعطيـات، فإّنــه فــي شــهر تمــوز )يوليـو( مــن العــام الجــاري وصــل عـدد اإلســرائيليين الــذي عّبــروا عــن 
ــة  ــة وصــل إلــى مليــون شــخص، ولكــّن الــرقم ارتفــع بفعــل األحــداث األمنّي خــوفهم مــن األوضــاع األمنّي

ثر من نصف األخيرة من طرفي ما ُيطلق عليه الّخط األخضر إلى مليون ونصف المليون، أيع أّن أك
ـــة فـــي الدولـــة  مليـــون إســـرائيلّي جديـــد انّضـــموا إلـــى دائـــرة الخـــائفين والقلقـــين جـــًدا مـــن األوضـــاع األمنّي

 العبرّية.
ألـــف إســـرائيلّي بـــاتوا يشـــعرون بدرجـــٍة عاليـــٍة مـــن  126عـــالوة علـــى ذلـــك، وجـــد البحـــث أّن أكثـــر مـــن 

ـــــى المصـــــّحات النفســـــّية ُمشـــــتكين عـــــن شـــــعو  رهم بالضـــــغوط النفســـــانّية الخـــــوف الشـــــديد، وتوّجهـــــوا إل
(STRESS وفقدان القدرة على العمل، وتغييرات مفاجّئة في الشعور وآفات نفسانّية أخرى، بحسب ،)

ما قالت الصحيفة اإلسرائيلّية. وشّدّد البحث على أّنه بالرغم من أّن عدد اإلسرائيليين الذين شاهدوا أوع 
بالمائــة مــن ســّكان الدولــة  1.8اًل ووصــل إلــى نســبة تعّرضــوا لعمليــات ُوصــفت باإلرهابّيــة مــا زال قلــي

 العبرّية، إاّل أّن نسبة الخوف ارتفعت بشكٍل كبير للغاية وُمقلق أكثر.
 6/11/2015، رأي اليوم، لندن

 
 : نتنياهو فشل بمواجهة التدهور األمني وليبرمان األنسبللقناة العاشرة استطالع .25

قنـاة العاشـرة اإلسـرائيلية ونشـرته مسـاء اليـوم الجمعـة أظهر استطالع جديد أجري لصالح ال: 48عرب 
أن معظــــم المــــواطنين اليهــــود يعتقــــدون أن رئــــيس الحكومــــة بنيــــامين نتنيــــاهو، فشــــل فــــي مواجهــــة أو 

األخيرة، فيما قال أكثر من الثلث إنهـم يعتقـدون بـأن أفيغـدور  ”موجة اإلرهاب”ما وصفوه بـ ”معالجة“
 هة األوضاع األمنية الراهنة.ليبرمان هو الشخصية األنسب لمواج

في المئة فقط مـن  2مستطلعا، إذ منح  504وشمل االستطالع عينية تمثيلية للمواطنين اليهود بلغت 
فـي المئـة  10( في مواجهته للعمليات األخيرة، فيما منحـه 1010المستطلعين نتنياهو التقييم األعلى )

 .010)خمسة أضعاف( التقييم األدنى 
فـي المئــة التقيــيم المتوســط أي  14فيمــا منحــه  210ئــة إنهـم يمنحــون نتنيــاهو التقيـيم فــي الم 10وقـال 
فـي المئـة مـن المسـتطلعين تقييمـا  40. وبذلك يكـون قـد مـنح 610في المئة التقييم  15، ومنحه 510

 أي الفشل. 4.510، فيما المعدل العام ال يتجاوز 510أعلى من 
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يات السياسـية لمواجهـة العمليـات األخيـرة، حصـل رئـيس وردا على سؤال من األنسب من بين الشخص
فـي المئـة مـن المسـتطلعين، يليـه  39المتطـرف أفيغـدور ليبرمـان، علـى تأييـد  ”يسـرائيل بيتينـو“حـزب 

فــي المئــة مــن المســتطلعين، فيمــا حصــل وزيـــر  16فــي المكــان الثــاني نتنيــاهو بحصــوله علــى تأييــد 
فــي المئــة،  15المتطــرف نفتــالي بينيــت، علــى تأييــد  ”هــوديالبيــت الي“التربيــة والتعلــيم ورئــيس حــزب 

 في المئة. 13وحصل وزير األمن الحالي موشيه يعلون، على تأييد 
فــي  11المعسـكر الصـهيوني يتســحاق هرتسـوغ، فقـد حصـل علـى تأييـد “أمـا رئـيس المعارضـة وقائمـة 

فــي المئــة مــن  5يــد يــائير لبيــد، علــى تأي ”يــش عتيــد“المئــة مــن المســتطلعين، وحصــل رئــيس حــزب 
 المستطعلين فقط.

وردا على سؤال حول الموقف من اقتحام اليهود للمسجد األقصى كمسـبب النـدالع العمليـات األخيـرة، 
فـي المئـة  36في المئة إنهم يعارضون السماح لليهود الصالة في المكـان المقـدس، فيمـا قـال  42قال 

 لمئة اإلجابة على السؤال.في ا 22إنهم يؤيدون صالة اليهود فيه، فيما تجنب 

 6/11/2015، 48عرب 
 
 اإلسرائيليين هم متدينون متطرفون الجنودثلث  :مجلة "بمحانيه"دراسة ل .26

قـــال تقريـــر نشـــرته مجلـــة "بمحانيـــه" التـــي يصـــدرها الجـــيش اإلســـرائيلي، إنـــه طـــرأ تغيـــرا : بـــالل ضـــاهر
الـديني، منـذ اغتيـال رئـيس  –هيوني دراماتيكيا بكل ما يتعلق بالخدمة العسكرية في أوساط التيـار الصـ

 .1995الحكومة اإلسرائيلية إسحق رابين، في العام 
من خريجي وحـدات  %38العبري عن تقرير "بمحانيه، الصادر أمس الخميس، أن   nrgونقل موقع 

 .1995في العام  %12المشاة والوحدات الخاصة هم متدينون، بينما كانت هذه النسبة 
خصصــت عــددها لــذكرى مــرور عقــدين علــى اغتيــال رابــين، الــذي جــاء قاتلــه  وأضــافت المجلــة، التــي

الـديني، أن حضـور معتمـري القلنسـوة تزايـد تـدريجيا فـي صـفوف  –يغئال عمير من التيار الصـهيوني 
ضــباط الجـــيش ووحداتـــه القتاليـــة، وتســارعت وتيـــرة تزايـــدهم خـــالل الســنوات العشـــر الماضـــية. وكانـــت 

، بينمــا أصـبحت نسـبة هــؤالء الجنـود المتــدينين 2007تة جنـود فــي العـام نسـبتهم واحـد مــن بـين كــل سـ
 الصهيونيين اليوم واحد من بين كل ثالثة جنود.

جنـديا  50وأضافت المعطيات أن كل جندي ثالث متدين، بينما كان جندي متـدين واحـد مـن بـين كـل 
 في سنوات التسعين.
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لجامعــة اإلســرائيلية المفتوحــة، البروفيســور وتؤكــد دراســات الباحــث فــي مجــال الجــيش والمجتمــع فــي ا
قبـل عقـدين، بينمـا أصـبحت هـذه النسـبة  %2ياغيل ليفي، على أن عـدد الجنـود المتـدينين لـم يتجـاوز 

 .%35اليوم 
الدينيـــة،  -كـــذلك ارتفعـــت نســـبة طـــالب الكليـــات التحضـــيرية العســـكرية، الخاصـــة بشـــبان الصـــهيونية 

طالبا، بينما يصل عددهم اليوم إلى  450ن عددهم حوالي ، حيث كا1996، منذ العام %250بنسبة 
 طالبا.    1550

الـــديني، الـــذين  –والجـــدير بالـــذكر أن عـــددا كبيـــرا مـــن الجنـــود الـــذين ينتمـــون إلـــى التيـــار الصـــهيوني 
يعتمرون القلنسوة المنسـوجة، وصـل إلـى رتـب عسـكرية رفيعـة، وتـولى أحـدهم، هـو اللـواء يـائير نافيـه، 

 س أركان الجيش، وكان مرشحا لمنصب رئيس أركان الجيش.منصب نائب رئي
ـــد باالحتيـــاط أفيحـــاي رونتســـكي، المعـــروف  ـــه" عـــن الحاخـــام العســـكري الســـابق، العمي ونقلـــت "بمحاني

الدينيـة  –بمواقفه المتطرفة، قوله إنه بادر إلى زيادة عـدد هـؤالء الجنـود، وقـال إن جمهـور الصـهيونية 
بـين، وأنـه "كـان لــدى جمهورنـا شـعور بالـدفاع عـن الـنفس، األمـر الــذي ال يشـعر بالـذنب بعـد اغتيـال را

 ربما دفع الشبان إلى الرغبة بالتفوق" داخل صفوف الجيش.
 6/11/2015، 48عرب 

 
 فجوة كبيرة بين نسبة األكاديميين األشكناز والشرقييناإلحصاء اإلسرائيلي:  .27

اإلحصــاء المركزيــة اإلســرائيلية، علــى دّلــت معطيــات رســمية جديــدة، تســتند إلــى دائــرة : بــالل ضــاهر
وجود فجوة كبيرة في نسبة األكاديميين، الحاصلين على لقب جامعي، األشكناز والشرقيين، بحيـث أن 
نسبة األكاديميين من أبناء والدين من أصول أشكنازية أعلى بكثير من نسبة أبنـاء والـدين مـن أصـول 

ـــى وذكـــرت صـــحيفة "هـــةرتس" اليـــوم، الجمعـــة، أ شـــرقية. ن المعطيـــات شـــملها بحـــث جديـــد، وركـــز عل
مـن أبنـاء والـدين شـرقيين  %28.8عامـا، وتبـين منـه أن  45 – 25أشـخاص تتـراوح أعمـارهم مـا بـين 

لدى أبناء والـدين هـاجرا  %49.6هاجرا إلى إسرائيل يحملون لقبا جامعيا، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 
للقب الجامعي من أبويين شرقيين ولدوا فـي إسـرائيل ولفتت الصحيفة إلى أن حاملي ا من دول غربية.

 ولذلك فإن مسؤولية جهاز التعليم اإلسرائيلي عن هذه الفئة "كاملة ومطلقة".
وأضــافت الصــحيفة أن هــذه المعطيــات هــي الــدليل علــى فشــل جهــاز التعلــيم اإلســرائيلي فــي تحســين 

رة التربيــة والتعلــيم لــم تعمــل أبــدا علــى ووفقــا للبحــث فــإن وزا الفجــوات بــين فئــات المجتمــع اإلســرائيلي.
 وضع برنامج بهدف تقليص الفجوات بين األشكناز والشرقيين في هذه الناحية.  

 6/11/2015، 48عرب 



 
 
 
 

 

 26 ص                                              3745 العدد:        7/11/2015 السبت التاريخ: 
  

 
 في ُعرض البحر المتوسط إسرائيليينفقدان جنديين القناة الثانية:  .28

فقدت آثارهما بعد أن ذهبا في ، أن جنديين إسرائيليين أمسذكرت القناة العبرية الثانية، مساء  :القدس
 رحلة بحرية في عرض البحر المتوسط على متن يخت.

وأوضـحت القنــاة أن الجنـديين فقــدت آثارهمـا يــوم األربعـاء الماضــي لـدى إبحارهمــا مـن قبــرص، مشــيرًة 
 إلى أن إسرائيل وقبرص تتعاونان في محاولة للعثور عليهما ومعرفة ما حدث.

دهما من سكان )رعنانا( واآلخر من )رمات غان( كان قاما بشراء يخت وأشارت إلى أن الجنديين وأح
 من قبرص وابحرا به في طريقهم إلى إسرائيل.

 7/11/2015، األيام، رام هللا
 
 إسرائيليين اثنين في سيناء اختفاءمصادر عبرية:  .29

فـي سـيناء  إثارهمـااثنين اختفـت  إسرائيليين أن، أمسمصادر عبرية مساء  وكاالت: ذكرت- أبيبتل 
 المصرية. األمنساعة ويجري البحث عنهما بمساعدة الجيش وقوات  24قبل 

تنسيق كبير مع مصـر مـن  إلى أشارتولم تدل المصادر العبرية حول هوية المختفين االثنين ولكنها 
عدم وجود معلومـات حتـى اللحظـة )مسـاء أمـس(  أن إلى أشارتالمصادر  أن إالاجل العثور عليهما 

تنظيمـات مسـلحة  أيـديين يزيد من حالة القلق بان يكونا قد تعرضا لعملية اختطـاف علـى عن المختف
 في سيناء.

 7/11/2015، األيام، رام هللا
 
 بيت جاال بالخطأ إلىدخل  إسرائيليإعادة طفل يديعوت احرونوت:  .31

ريــة، ( العباحرونــوتلصــحيفة )يــديعوت  اإللكترونــيذكــر الموقــع  :ترجمــة "القــدس" دوت كــوم -القــدس
مســاء اليــوم الجمعــة، أن مســتوطنا دخــل بالخطــأ إلــى منطقــة بيــر عونــة القريبــة مــن مســتوطنة )جيلــو( 

 بيت جاال بمحافظة بيت لحم. أراضيالمقامة على 
عامــا عثــر علــى المســتوطن الــذي يبلــغ مــن  60وأوضــح الموقــع أن مواطنــا فلســطينيا يبلــغ مــن العمــر 

نيين( وقام باصطحابه إلى منزله ومن ثم االتصال باالرتباط عاما وهو من الحريديم )المتدي 14العمر 
عادته إلى القدس، حيث يقطن. إلىالفلسطيني الذي حضر   المكان وقام بتأمين تسليم هذا الطفل وا 

 7/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 الضفة وغزة فيإصابة  57شهيدان و .31
ارتقيا ن يشهيد، أن القدس المحتلةمن  ،6/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمذكرت 
مواطنًا في الجمعة السادسة النتفاضة القدس خالل المواجهات التي اندلعت في كاٍل من  57وأصيب 

 .غزة ومدن الضفة المحتلة
عام" بعد أن أطلقت قوات االحتالل النار عليها 73استشهدت ظهر اليوم المسنة ثروت الشعراوي "قد ف

عام" 23جامع " الشاب سالمة أبو الخليل، واستشهدذها عملية دهس في مدينة بزعمها محاولة تنفي
 خالل المواجهات مع االحتالل شرق خانيونس.

مواطنين بالرصاص المطاطي برام  6مواطنًا حيث أصيب  19وأفادت وزارة الصحة برام هللا بإصابة 
فلية من الجسم، كما أصيب آخرين في الخليل بالرصاص الحي في األطراف الس 9هللا، فيما أصيب 

 مواطنان بالرصاص المطاطي إحداها في الرأس، ومواطنين بقنبلة صوت.
« جسر حلحول»مصادر تقيم بالقرب من ، أن الخليل، من 7/11/2015، األيام، رام هللاوأضافت 

راهيم شمال الخليل حيث فتح جنود االحتالل النار باتجاه السيارة التي كانت تقودها الشهيدة ثروت إب
( بالقرب من  1988زوجة الشهيد فؤاد الشعراوي الذي قتله االحتالل عام  –عاما  72الشعراوي ) 

 15أطلقوا »قالت أن جنود االحتالل  –، بالتزامن مع مواجهات بالمنطقة «محطة زيد للمحروقات»
بل المسيلة رصاصة على األقل باتجاه السيارة، حين حاولت ) الشهيدة الشعراوي ( الهرب من القنا

للدموع باتجاه محطة الوقود؛ وهو ما يناقض رواية االحتالل عن أن إطالق النار باتجاهها جاء 
 لمنعها من تنفيذ عملية دهس ضد عدد من الجنود!

، مساء أمس، أن طواقم اإلسعاف «األيام«من جهة ثانية، قالت جمعية الهالل األحمر بالخليل لـ
الزمة ونقلت إلى المركز الطبية بالمدينة، حتى الرابعة والنصف من التابعة لها قدمت اإلسعافات ال

آخرين أصيبوا باألعيرة المعدنية خالل  6مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي و  16مساء أمس، 
المواجهات بالمدينة، بينما قدمت اإلسعافات لعدد غير معروف من المواطنين أصيبوا بحاالت 

مي محمد عياد عوض إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي خالل اختناق، فيما أشار الناشط اإلعال
 المواجهات في بيت أمر.

 
 منذ اندالع "انتفاضة القدس" شهيداً  78: وزارة الصحة .32

ارتفعت حصيلة الشهداء منذ اندالع "انتفاضة القدس" في الثالث من تشرين أول : الرأي –رام هللا 
 طفاًل وثالث سيدات. 17شهيًدا، من بينهم  78)أكتوبر( الماضي، إلى 
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من مجموع الشهداء هم من  %25.6، أن ]أمس[ وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي، مساء اليوم
 األطفال والنساء.

عاًما( من الخليل والشاب سالمة  75وأشارت إلى أنه باستشهاد المسنة ثروت إبراهيم الشعراوي )
شهيًدا  59داء ارتفع في الضفة المحتلة لـعاًما( من قطاع غزة، فإن عدد الشه 23موسى أبو جامع )
 شهيًدا، فيما استشهد شاب من النقب. 18وفي قطاع غزة إلى 

 7/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 2000ألف طفل فلسطيني منذ عام  12الحتالل يعتقل ا :هيئة شؤون األسرى .33

اعتقل عشرات « اإلسرائيلي»االحتالل أكدت الهيئة الفلسطينية لشؤون األسرى والمحررين، أن : قنا
سنة منذ احتالله لألراضي الفلسطينية  18اآلالف من األطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 

ناثًا،  12، ولفتت إلى أنه تم تسجيل نحو 1967عام  ألف حالة اعتقال ألطفال فلسطينيين، ذكورًا وا 
 .2000منذ عام 

لم تخل يومًا من األطفال « اإلسرائيلية»إن المعتقالت »أمس،  وبينت الهيئة في تقرير أصدرته،
، حيث تمعن سلطات االحتالل في «اإلسرائيلية»الفلسطينيين، الذين ال حصانة لهم في السياسة 

مؤجلة االنفجار في وجه « قنابل موقوتة»انتهاكاتها وجرائمها في تعاملها معهم، إذ تعتبرهم مشاريع 
وغ، فتضعهم في دائرة استهدافها، إما بالقتل أو االعتقال، وتصعد من االحتالل إلى حين البل

انتهاكاتها وجرائمها في تعاملها معهم، بهدف بث الرعب والخوف في نفوسهم، وتشويه واقعهم وتدمير 
 «.مستقبلهم، وتأخير نموهم، والقضاء على أحالمهم وتطلعاتهم المستقبلية

هيئة شؤون األسرى والمحررين، األسير المحرر عبد  وصرح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في
(، 2014-2010هناك تزايد مطردًا في معدالت اعتقال األطفال خالل سنوات )»الناصر فروانة، بأن 

تشرين األول الماضي بشكل غير مسبوق، حيث فيما تصاعد استهداف األطفال خالل شهر أكتوبر/
 «.( عاما14نيين بعضهم لم يتجاوز ال)حالة اعتقال ألطفال فلسطي 800سجلت خالله 

أن كافة الشهادات تؤكد أن جميع هؤالء األطفال الذين مروا بتجربة االعتقال أو »ونبه إلى 
قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي واإليذاء المعنوي، أو  االحتجاز،

المعاملة القاسية والمهينة، وزج بهم في معتقالت وأماكن احتجاز تفتقر للحد األدنى من الشروط 
ل المشاهد القاسية التي وثقتها عدسات الكاميرات، التي تظهر بشاعة االحتال إن»، وقال «اإلنسانية

في التعامل مع األطفال، إنما هي غيض من فيض، وأن جرائم أبشع منها مرات عدة قد حدثت ولم 
تتمكن الكاميرات من توثيقها، فيما نقل عن األطفال المعتقلين شهادات مروعة تكشف فظاعة ما 
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تعرضوا له خالل اعتقالهم من تعذيب وتنكيل وضرب دون مراعاة صغر أعمارهم وضعف بنياتهم 
 «.مانية، ودون مراعاة إصابة بعضهم باألعيرة الناريةالجس

وأعلن نادي األسير الفلسطيني، أن إدارة معتقالت االحتالل تواصل حملة التنقالت التعسفية التي 
 «.نفحة»شرعت بها بحق أسرى معتقل 

 7/11/2015، الخليج، الشارقة
 
لغاءالندالع انتفاضة جديدة  التأييدارتفاع في  ":استطالع "أوراد .34  أوسلو اتاتفاقي وا 

أظهرت نتائج أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني، ارتفاعا في التأييد الندالع انتفاضة جديدة من 
بأنهم يعارضون  %33في االستطالع الحالي، بينما أكد  %63إلى  2015في استطالع تموز  26%

حتالل في حال دعت لها أنهم لن يشاركوا في أي مظاهرات ضد اال %68انتفاضة جديدة، وأكد 
بأنهم لن يشاركوا في أي مظاهرات ضد االحتالل في حال دعت لها  %64حركة حماس، وبين 

 حركة فتح.
 جاء ذلك في استطالع نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، ونشرت نتائجه اليوم.

من سكان  %23كان الضفة ومن س %40االنتخابات العامة اليوم، فصرح  إجراءأما وفي حال تم 
غزة بأنهم غير مقررين لمن سيصوتون أو لن يصوتوا في هذه االنتخابات، ومن المؤكد أن توجهات 

 هؤالء ستحدد نتائج أي انتخابات مقبلة.
لغاء اتفاقية أوسلو ويرى المستطلعون أن أهم أولويات إبأنهم يؤيدون  %64وعلى صعيد أخر، صرح 

 .إسرائيلمع  األمنينهاء التنسيق القيادة الفلسطينية هو إ
والذي جاء بعد خطاب  2015تشرين األول  23-21جاءت هذه النتائج ضمن استطالع أجري بتاريخ 

، والذي أعلن فيه أن 2015أيلول  30الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة الذي ألقاه بتاريخ 
غير ملتزمة  األخيرةطالما أن  إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية في حل من االتفاقات الموقعة مع

بها، ومطالبا في الوقت ذاته بتوفير حماية دولية للفلسطينيين من عنف المستوطنين وجنود االحتالل، 
وقد تزامن هذا االستطالع مع رفع علم فلسطين في مقر األمم المتحدة ألول مرة منذ احتالل 

المستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية، األمر  تزايد حدة اعتداءات فلسطين، وترافق ذلك كله مع
وخصوصا في مدينة القدس  واإلسرائيليينالذي صعد من حدة المواجهات اليومية بين الفلسطينيين 

بعد أن قام وزراء من حكومة نتنياهو وأعضاء  وما حولها حيث اشتدت وطأة المواجهات هناك،
 واالعتداء على الفلسطينيين هناك. األقصىم المسجد كنيست وبرفقة العشرات من المستوطنين باقتحا
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من البالغين  1200وجاءت هذه النتائج ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 
 .%3الفلسطينيين من كال الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 

لغربية منذ بداية تشرين األول الماضي ومع وفي ظل ارتفاع وتيرة المواجهات في كافة أنحاء الضفة ا
اختالف التسميات لهذه المواجهات "انتفاضة القدس" أو "هبة جماهيرية"، تظهر نتائج االستطالع 

في  %35ارتفاعا في نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير باالتجاه الصحيح من 
ي، ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن في االستطالع الحال %49استطالع تموز الماضي إلى 

أكبر في الضفة  النتائج تظهر أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير في االتجاه الصحيح
 (.%31(، بينما في قطاع غزة )%59)الغربية 

نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير باالتجاه الخاطئ فكانت أكبر في قطاع غزة  أما
. وبالمثل، فقد أظهرت النتائج ارتفاعا في التوقعات %37، بينما بلغت في الضفة %66غت حيث بل
في فلسطين، يبدو أن اندالع الهبة الحالية قد أعطت نفحة من األمل في تغيير الوضع  اإليجابية

في  %49في الضفة، و %60بأنهم متفائلون إزاء المستقبل في فلسطين ) %56القائم، فقد صرح 
في الضفة(.وما تظهره النتائج من تحسن في  %39في غزة، و %50متشائمون ) %43قابل غزة(، م
في  إيجابيةتغييرات  إلىلعاملين، أولها: االعتقاد بأن األزمة الحالية ستؤدي  يرجع اإليجابيةالمواقف 

حتالل، المستقبل القريب، وثانيها: شعور المجتمع ككل بالقوة والوحدة عند مواجهته للتحديات مع اال
 .2014على قطاع غزة عام  اإلسرائيليوقد لوحظت هذه المشاعر أثناء العدوان 

بأن الوضع  %54وتظهر النتائج أراًء سلبية إزاء األوضاع االقتصادية واألمنية، حيث صرح 
بأن الوضع االقتصادي بقي كما  %38االقتصادي بالنسبة لهم أسوأ مقارنة مع قبل سنة، بينما صرح 

بأن وضعهم االقتصادي أفضل مقارنة مع قبل سنة. ومن حيث المنطقة الجغرافية،  %8هو، وصرح 
نقطة( فيما يتعلق بالوضع  12تظهر النتائج فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت )

من سكان غزة بأن الوضع االقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل  %61االقتصادي، حيث صرح 
 من سكان الضفة. %49قييم ذاته سنة، ويشاركهم الت

بأن  %32بأن الوضع األمني تراجع مقارنة مع قبل سنة، وصرح  %57وفي المجال األمني، صرح 
صرحوا بأنه تحسن. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج  %10الوضع األمني لم يتغير، و

تعلق بالوضع األمني، حيث صرح نقطة( فيما ي 20فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت )
من سكان غزة بأن الوضع االقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، وينتشر هذا الشعور  44%
 من سكان الضفة. %64بين 
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وتظهر النتائج اعتقاد ثلثي المستطلعين بأن السلطة الفلسطينية لن تنهي التزاماتها باتفاقية أوسلو فيما 
حل السلطة الفلسطينية نفسها. فعلى الرغم من  ي واالقتصادي ومن حيثيخص قضايا التنسيق األمن

ذلك، وعندما سألنا المستطلعين عن تأييدهم أو معارضتهم إللغاء اتفاقية أوسلو، أظهرت النتائج 
بأنهم ال  %8يعارضون ذلك، وصرح  %28يؤيدون إلغاء اتفاقية أوسلو مقابل  %64غالبية قدرها 

 يعرفون.
اما على توقيع اتفاق أوسلو، سئل المستطلعين عن توقعاتهم بتحقيق حلم الدولة ع 22بعد مرور 

بأن الشعب الفلسطيني أبعد اآلن عن تحقيق حلم الدولة  %54الفلسطينية المستقلة، فقد صرح 
صرحوا بأن الشعب الفلسطيني  %39الفلسطينية المستقلة بالمقارنة مع قبل عقدين من الزمن، مقابل 

( بأنها تؤيد %53وفي نفس الوقت، صرحت غالبية قدرها ) ال يعرفون. %3ى ذلك، وأقرب اآلن إل
 يعارضون ذلك. %43مبدأ حل الدولتين، مقابل 

إلى  2015في استطالع تموز  %26تظهر النتائج ارتفاعا في التأييد الندالع انتفاضة ثالثة من 
بأن  %62س الوقت، صرح . وفي نف%33في االستطالع الحالي، بينما يعارض اندالعها  63%

بأن المجتمع غير جاهز  %35المجتمع الفلسطيني جاهز للدخول في انتفاضة ثالثة، بينما صرح 
 لذلك.

بأنهم  %30دعت لها حركة حماس، فقد صرح  إذاوحول المشاركة في مظاهرات ضد االحتالل 
بأنهم  %32ل بأنهم لن يشاركوا بها، أما إن دعت لها فتح قا %68سيشاركون فيها، مقابل 

 لن يشاركوا، مما يدلل على نظرة "غير حزبية أو فئوية" للهبة الحالية. %64سيشاركون فيها مقابل 
من فتح أو حماس وفي  أيمن المستطلعين ال يفضلون نهج  %36أظهر االستطالع الحالي أن 

. يفضلون نهج حركة حماس %28بأنهم يفضلون نهج حركة فتح و %36الوقت الذي يصرح فيه 
وفي نفس الوقت، يؤيد غالبية من الفلسطينيين استخدام وسائل سلمية متعددة من أجل إنهاء 

بانهم يؤيدون  %54وصوال إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حيث صرح  اإلسرائيلياالحتالل 
قامةاستخدام الوسائل "غير عسكرية" للتحرر من االحتالل   %14الدولة الفلسطينية المستقلة ) وا 

يؤيدون  %14األمم المتحدة ومحكمة الجنايات وغيرها، و إلىكالتوجه  األممييؤيدون الكفاح 
المتحدة،  األمم إلىيؤيدون العودة  14االحتجاجات غير العنيفة كمقاطعة البضائع واالعتصامات، و

 الكفاح المسلح. إلىبأنهم يؤيدون العودة  %45يؤيدون حل السلطة( وفي المقابل، صرح  %12و
بأنهم يعطون أولوية  %27، وإسرائيلمع  األمنيبأنهم يعطون أولوية لوقف التنسيق  %30أكد و 

بخطوة التوجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي %17لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتبع ذلك اهتمام 
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األولوية في استئناف المفاوضات وجاءت  %9لوقف العنف وجاءت في المرتبة الثالثة، ويضع 
 .األخيرةبالمرتبة 

يعتقدون بانه سيتنحى.  %29أن الرئيس عباس لن يتنحى من منصبه كرئيس، مقابل  %62وأكد 
سماعيل هنية ومحمد دحالن  الحمد هللاوفي حال استقال الرئيس، أظهرت النتائج أن كال من رامي  وا 

ويتبع ذلك )لكل واحد منهم على حدة(،  %15هم المرشحون األقوى لتبوأ منصب الرئاسة ويتوقع ذلك 
لسالم  %5لصائب عريقات و %7لخالد مشعل و %10و %12حصول مصطفى البرغوثي على 

 فياض.
 .%18يحصل على  إذبرأي الجمهور  األقوىوأظهرت النتائج أن مروان البرغوثي هو المرشح 

بأن  %77وفي حال تنحى الرئيس محمود عباس عن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، صرح 
بأنه يجب اختياره  %12ات وطنية هو الخيار األمثل الختيار من يخلفه، بينما صرح إجراء انتخاب

يختاره أعضاء المجلس  أنبأنه يجب  %4بناًء على توافق الفصائل السياسية، في حين رأى 
بأنه يجب  %2بأنه يجب تختاره منظمة التحرير الفلسطينية. في حين رأى  %3التشريعي، ورأى 

 يينه.على الرئيس عباس تع
اتفاق المصالحة أهم  إبراميرون  %38أما بالنسبة ألهم أولويات الرئيس الجديد، فتظهر النتائج أن 

الدولة الفلسطينية المستقلة هي أهم أولوية وجاءت بالمرتبة  إقامةأن أولوية  %32أولوية، ويرى 
التقليل من  %9رأولوية، واختا كأهملتحسين الوضع االقتصادي  %13الثانية، وتبع ذلك اختيار 

واختار التقليل من معدالت الفساد كأهم أولوية،  %4البطالة وخلق فرص عمل كأهم أولوية، واختار 
كال من األولويات الثالثة التالية: تحسين خدمات الحكومة وتوسيع نطاق الحريات  %2من  أقل

هتمام متزايد بقضايا المدنية والسياسية وتعزيز جهود دعم فلسطين في الخارج. ومن الملفت أن اال
 في الضفة الغربية. %18مقارنة مع  %29الوضع االقتصادي في غزة بنسبة كبيرة بلغت 

( يؤيدون عقد االنتخابات التشريعية والرئاسية %83وتظهر النتائج بأن الغالبية من المستطلعين )
بة في أوساط سكان ، بينما تقل النس%94فورا، هذا ويجمع الغزيين على ضرورة عقدها فورا بنسبة 

 (%77الضفة الغربية )
، وترتفع نسبة %34جرت االنتخابات التشريعية اليوم، فان حركة فتح تحصل على تأييد مقداره  إذا

. وتحصل حركة %29بينما تحصل فتح في الضفة على  %43 إلىشعبية حركة فتح في غزة 
(، بينما في الضفة %26أكبر في غزة ) بشكل عام، وكانت نسبة تأييدها %23حماس على 

 األحزاب، أما بالنسبة لبقية %3 -2على  اإلسالمي(. وتحصل الجبهة الشعبية والجهاد 22%)
أو أقل، أما المجموعة األكثر تأثيرا في االنتخابات المقبلة فهم غير  %1فتحصل كل منها على 



 
 
 
 

 

 33 ص                                              3745 العدد:        7/11/2015 السبت التاريخ: 
  

وكانت النسبة  ،%34المقررين أو الذين لن يصوتوا حيث وصلت نسبتهم في هذا االستطالع إلى 
 في غزة. %23، بينما بلغت %40بلغت  إذاألكبر في الضفة الغربية 

إن التنبؤ بنتائج االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة مسألة في غاية الصعوبة نظرا لتزايد نسب 
المستقلين والمترددين والغاضبين، وهؤالء هم الذين سيرسمون مالمح أي انتخابات مستقبلية، ففي 
سماعيل هنية، فان نسبة المستقلين أو المترددين بلغت  سباق رئاسي مفترض بين محمود عباس وا 

لهنية، وبينما يحقق الرئيس عباس فوزا  %30مقابل  %32، في حين يحصل محمود عباس 38%
(، فإن هنية قد يكون المرشح األقوى بين %29مقابل  %41في قطاع غزة بالمقارنة مع هنية ) أسهل
 لعباس(. %27لهنية مقابل  %31في الضفة الغربية ) االثنين

 6/10/2015وكالة خبر الفلسطينية، 
 
 حافظتي رفح وخان يونسفي م زراعيةقوات االحتالل تجرف أراضي  .35

خيمت أجواء من التوتر المشوب بالحذر على طول المنطقة الشرقية لمحافظتي رفح  محمد الجمل:
ات االحتالل انسحابها من األراضي التي كانت توغلت وخان يونس نهار أمس، بعد أن أكملت قو 

 فيها، أول من أمس.
ووفقًا للمصادر المتعددة، فإن آليات االحتالل التي كانت متوغلة في المناطق متفرقة شرق 
المحافظتين، تراجعت، مساء أول أمس وفجر أمس، في اتجاه معبر )كيسوفيم(، المقام على خط 

ات من األراضي الزراعية، وخربت طرقات وأسوارًا شبكية محيطة التحديد، بعد أن جرفت مساح
 ببعض األراضي.

وعلى الرغم من انسحاب اآلليات من المنطقة المذكورة، فإنها واصلت انتشارها بصورة مكثفة على 
 طول الحدود، في وقت أطلقت أبراج مراقبة النار باتجاه منازل ومزارع المواطنين.

طالق النار تزامن مع تحركات واسعة للدبابات واآلليات وأكدت المصادر نفسها أن  القصف وا 
العسكرية اإلسرائيلية على طول الخط المذكور، مشيرة إلى أن الدبابات تقدمت في أكثر من موقع 
تجاه الغرب، خاصة فجر أمس، ومشطت أراضي زراعية، قبل أن تعود وتتمركز مجددًا داخل مواقع 

 إسرائيلية.
 7/11/2015، األيام، رام هللا
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 األحياء منهم واألموات الفلسطينيينمقابر األرقام عقاب يطال  .36
أن جهات في السلطة  إالتم حتى اآلن الكشف عن أربع مقابر لألرقام، : محمد الرنتيسي –رام هللا  

جسر بنات »الفلسطينية ترجح وجود عدد سري آخر يخضع لرقابة وزارة جيش االحتالل، وتعد مقبرة 
الواقعة في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين وسوريا ولبنان، أكبر هذه المقابر  «يعقوب

( شهيدًا، من جنسيات فلسطينية ولبنانية وسورية 500إسرائيلية ) إحصائياتحجمًا، حيث تضم وفق 
ثمة ما يدل على هويات من فيها سوى لوحات الصفيح التي  وليسوأردنية وأخرى عربية مختلفة، 

 رقامًا محيت بمرور الزمن. تحمل أ
، ثاني أكبر «قتلى األعداء»مقبرة  إسرائيلفي غور األردن، والتي تسميها « ريفيديم»وتعتبر مقبرة 

( شخص، نصفهم من جنسيات عربية مختلفة سقطوا 100هذه المقابر، حيث يرقد فيها رفات نحو )
ليات أو اشتباكات مع قوات (، والنصف اآلخر لمواطنين استشهد معظمهم في عم1973بعد حرب )

( مواطنًا، نفذوا عمليات فدائية منذ 30، ومن بينهم نحو )إسرائيلاالحتالل أو تم اغتيالهم من قبل 
(، كما سربت أنباء عن مقبرتين أخريين لألرقام، غير معلوم كم تضمان من الرفات، 1994العام )

، الواقعة في قرية واد «مقبرة شحيطة«ى بـلكن قيل أن إحداهما مجاورة لمقبرة ريفيديم، واألخرى تسم
 الحمام شمالي طبريا حيث وقعت معركة حطين.

إن حكومة االحتالل ال تزال تحتجز «: الدستور«يقول عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى، لـ
 إلى( شهيدًا من أبناء الضفة والقطاع، منذ عدة سنوات وترفض تسليمهم 150رفات أكثر من )

، وفي أوضاع مهينة األرقامرًا إلى أن هؤالء الشهداء محتجزين منذ استشهادهم في مقابر ذويهم، مشي
خالقيًا، حيث تخضع هذه المقابر لرقابة عسكرية، مشددًا على أن القوانين الدولية واتفاقيات أدينيًا و 

عتبرًا أن بتسليمهم إلى ذويهم، م االحتاللجنيف الرابعة تمنع احتجاز رفات الشهداء، وتلزم دولة 
احتجاز جثامين هؤالء الشهداء لسنوات طويلة يشكل عقابًا ال إنسانيًا ومضاعفًا لذوي الشهداء 

 وأحزانهم، وهو سياسة عقاب جماعي المثيل لها في التاريخ اإلنساني.
 – 200أن عدد الشهداء في مقابر األرقام يتراوح ما بين ) إلىالمختلفة تشير  اإلحصائياتورغم أن 

أنه ال يوجد رقم محدد لعدد هؤالء الشهداء، هذا إضافة إلى أن مصادر أخرى أكدت أن  إال(، 600
الرقم الحقيقي لشهداء مقابر األرقام أعلى بكثير من الرقم المذكور، وأن هناك آالف المفقودين 

ذين لم الفلسطينيين والعرب الذين اختفوا بعد أسرهم أو اختطافهم من قبل قوات االحتالل، أو أولئك ال
 ُيعرف عن مصيرهم شيء، خالل الحروب والمعارك المختلفة.
، وأنها ال تعرف أنسابهم أو «مخربين»وتدعي سلطات االحتالل أن الموجودين في مقابر األرقام هم 

ذويهم، األمر الذي  إلىأصولهم أو هوياتهم، زاعمة أنها أعادت كل من تم التعرف على هوياتهم 
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في مدينة رام هللا، والتي تشير إلى أن « رعاية أسر الشهداء»ت مؤسسة يتنافى مع ما تورده سجال
( شهداء، غالبيتهم معروفين تمامًا لدى عائالتهم، إضافة إلى 108تحتجز جثامين ) االحتاللسلطات 

تواريخ استشهادهم، وفي حاالت أخرى تدعي سلطات االحتالل أنها تحتجز بعض الجثامين إلى حين 
رعاية »صها وفحصها، والتأكد من هوية أصحابها، األمر الذي تدحضة سجالت من تشخي االنتهاء

أيضًا. وبحسب المؤسسة ذاتها، تتبع إسرائيل أحيانا سياسة انتقائية في احتجاز « أسر الشهداء
جثامين الشهداء، فال يوجد لديها تفسير واضح حول أسباب احتجاز الشهداء من غير 

كنوع من العقاب على عملياتهم، كما أن لديها نهج واضح في  ، الذين تحتجزهم«االستشهاديين»
 عن رفات الشهداء، حيث تستخدم هاتين الورقتين لالبتزاز السياسي. األفراجعملية 

 7/11/2015، الدستور، عّمان
 
 االنتفاضة ُيحّير االحتالل شباببروفايل تقرير:  .37

ائيلي تقريرًا يشير إلى أن االحتالل يعيد نشر موقع "وااله" اإلسر : القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
حساباته في تحليله ألنماط وبروفايل الشباب المنتفض، وهو يتزامن مع الخالف في وجهات النظر 
بين المستوى السياسي في الحكومة اإلسرائيلية والمستوى العسكري حول أسباب االنتفاضة واحتماالت 

 رانها لبعض الوقت.توقفها أو عودتها لالنفجار حتى لو خمدت ني
حصائيات دقيقة هي  وبحسب تقرير "وااله"، فإن االحتالل وباالعتماد، هذه المرة، على أرقام وا 
حصيلة االعتقاالت وعمليات القتل الميدانية للنشطاء ومنفذي العمليات، يرسم مالمح جديدة للشباب 

احات التواصل االجتماعي المنتفض، ُتسقط كلّيًا مقولة "انتفاضة الفايسبوك" ومقولة تحّول س
الفلسطينية إلى ميادين "للتحريض"، وتظهر أن الغالبية العظمى من الشهداء الذين سقطوا في 
عمليات اإلعدام الميدانية، مثاًل، ال يتعاطون مع شبكات التواصل االجتماعي الفتقار بلداتهم )مثل 

واالتصاالت الهاتفية.  اإلنترنتمخيم شعفاط مثاًل( إلى شبكة الكهرباء، وبالتالي أيضا شبكات 
وبالتالي فإن هؤالء الشهداء والمقاومين لم يتأثروا "بأشرطة التحريض" التي تحدثت عنها إسرائيل 

 ألنهم لم يشاهدوها أصاًل.
وبما أنه ال يمكن إلسرائيل أن تعترف هي أو وسائل إعالمها بأن االحتالل هو السبب األول 

بد من البحث عن تحريض من مكان آخر، في حال انتفى تحريض والرئيسي لالنتفاضة، فإنه ال 
"الفايسبوك". وفي هذا السياق، يجد التقرير ضالته بالقول إن الدعاية التي انكشف وينكشف لها 
شباب االنتفاضة هي تلك التقليدية القديمة، كالتي سادت في سنوات العشرين من القرن الماضي، 

عات وتناقلها كمصدر أساسي لألخبار، ويؤدي تكرارها إلى حالة وهي تمتاز أساسًا بانتشار اإلشا
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تجنيد وتحشيد متسارعة تجّلت بالتظاهرات العفوية التي تندلع بشكل مفاجئ، على "غرار الفزعة" في 
 المجتمعات العربية التقليدية.

هتلر  وعلى غرار عودة نتنياهو لرمي الفلسطيني بتهمة الالسامية وتحريض الزعيم النازي أدولف
على تنفيذ المحرقة، يذهب الموقع إلى وصف التظاهرات العربية بأنها مزيج بين الفزعة، التي مّيزت 

وبين بعض الشباب العصري الذي يتغذى أيضًا  1936نشاطات الثورة الفلسطينية الكبرى في العام 
 .2015بما يجده على صفحات الشبكات االجتماعية في العام 

وضعه المتخصص في الشؤون الفلسطينية آفي سيسخاروف، مع ذلك، بدور ويقّر التقرير، الذي 
للشبكات االجتماعية في إلهاب المشاعر وتأجيجها، لكنه دور يظل، بحسب رأيه، غير حاسم وغير 

 كبير خالفًا لما تم الترويج له.
ن اعتقلهم ويعتمد سيسخارف، في تقريره، على نتائج أو محاضر التحقيقات مع الشبان والشابات الذي

االحتالل، سواء بعد محاولة تنفيذ عمليات أو في أوج مواجهات مع قوات االحتالل. ويورد مثاًل على 
استنتاجاته بقوله إن إحدى الفلسطينيات اللواتي اعتقلهن االحتالل أقّرت بأنها ال تملك حساب 

ن في مدينة الخليل عند "فايسبوك"، لكنها حاولت تنفيذ عملية بعد أن سمعت باستشهاد هديل الهشلمو 
الحرم اإلبراهيمي، وأن الفتاة قتلت بدم بارد وتم التنكيل بجثمانها، فقررت االنتقام لفتاة لم تعرفها 

 مطلقًا.
 التحقيقات تشير إلى أن قسمًا من منفذي العمليات لم تفصل بين قرارهم وتنفيذ العملية سوى ساعات

فها تحقيقات االحتالل مع المعتقلين، الذين نجوا من العامل الثاني أو الميزة الثانية التي تكش
اإلعدامات الميدانية، تتمّثل في أن قسمًا منهم قرروا بشكل مفاجئ تنفيذ العملية، وأن الوقت الذي 
مضى بين القرار وبين التنفيذ لم يزد عن ساعة أحيانًا من لحظة مشاهدة شريط يصور استشهاد 

ة. في المقابل، أقّر عدد من الذين جرى التحقيق معهم بأنهم فلسطيني برصاص القوات اإلسرائيلي
 خططوا مسبقًا لعملياتهم وأنهم صوروا شريطًا مسجاًل قبل توّجههم لتنفيذ العملية.

أما الدائرة المباشرة واألكثر تأثيرًا على شباب االنتفاضة، بحسب التقرير اإلسرائيلي، فهي الدائرة 
قارير "قاسية" على شاشات التلفزيون. وعند هذه النقطة يزج التقرير، االجتماعية المباشرة ومشاهدة ت

بشكل يبدو وكأنه طبيعي للغاية، بحركة "حماس" وبدور قنواتها التلفزيونية، التي تحظى بمتابعة 
وبشعبية كبيرتين في الشارع الفلسطيني. وباإلضافة لقنوات "حماس"، يشير التقرير إلى قنوات يملكها 

مي، القدس، وقناة فلسطين مباشر، علمًا بأن السلطة تحاول في هذا السياق منع الجهاد اإلسال
"التحريض" في القنوات الفلسطينية الخاضعة لسلطتها. وهو قول يناقض ادعاء الحكومة اإلسرائيلية، 

 في السنوات األخيرة، وبشكل أكبر بعد اندالع االنتفاضة.
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لتقرير التقليل من أهمية دور الصفحات االجتماعية، إال وعلى الرغم من أّن الكاتب حاول في بداية ا
أنه يلقي مع ذلك بالمسؤولية على حركة "حماس" بأنها هي من يقف خلف الصفحات التي كان يعتقد 
في البداية أنها صفحات ألناس مستقلين. ويقول إن الحركة فتحت مثل هذه الصفحات التي تدعو 

ائيل والسلطة بإغالق هذه الصفحات تم فتح صفحات بديلة وتحض على االنتفاضة، وكلما قامت إسر 
 وجديدة.

أما من حيث األرقام التي يعتمد عليها سيسخاروف واألجهزة اإلسرائيلية في محاوالت رسم وتحديد 
 33شابًا وشابة نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات في الـ 74بروفايل الشباب المقاوم، فهي تتحدث عن: 

من  33من الضفة الغربية، منهم  48شابًا وشابة من القدس،  24موزعون كالتالي:  يومًا األخيرة. وهم
 نساء فقط. 6مدينة الخليل وقراها، اثنان من عرب الداخل، وفي المجمل 

من سكان المخيمات  4من سكان القرى، و 24منهم من سكان المدن و 45إلى ذلك، يتضح أن 
 عامًا وعدة أشهر. 20المعدل العام ألعمارهم فهو  وجميعهم من مخيم شعفاط، شمالي القدس. أما

أخيرًا، يالحظ التقرير أن مخيم شعفاط هو الوحيد من المخيمات في الضفة الغربية الذي يشارك في 
االنتفاضة الحالية خالفًا للوضع في االنتفاضتين السابقتين، حيث كان شبان المخيمات في الضفة 

نتفاضة وقادوا عمليات التصعيد فيها، إال أن سكان المخيمات الغربية على رأس المشاركين في اال
 وبرغم ظروفهم السيئة للغاية إال أنهم ال يشاركون في االنتفاضة الحالية.

ويخلص الكاتب إلى القول إنه على ضوء المعطيات المتوفرة لغاية اآلن، فإنه من الصعب رسم 
بل العمر وعازب من سكان القدس أو الخليل، مالمح بروفايل الشاب المقاوم. وهو عادة شاب في مقت

إال أن النتائج تشير إلى أن "البعض جاؤوا من مواقع أخرى، نساء ورجال متعلمون وأقل تعليمًا، 
 بعضهم لهم مكانة اجتماعية بارزة، مثل الشهيد مهند الحلبي، وبعضهم انعزاليون"، بحسب زعمه.

 7/11/2015، العربي الجديد، لندن
 
 "البحــريــن"مزاعم إسرائيلية باستكمال شــروط عـطـاء حـفــر قنـاة  تنفي األردنية اهالميوزارة  .38

 إسرائيلية إعالمنفى مصدر مسؤول في وزارة المياه والري ما تناقلته وسائل : زكارنة كمال-عمان 
شروط  استكمال صياغة»والتي قال فيها أن إسرائيل واألردن  اإلسرائيليينالمسؤولين  أحدعلى لسان 

العطاء الدولي المشترك بينهما لحفر القناة بين البحر األحمر والبحر الميت، والتي يطلق عليها قناة 
 «.البحرين»

سيكون عبارة  األحمرالخط الناقل للمياه المحالة من البحر  إن« الدستور«وقال المصدر المسؤول لـ
البحر الميت عبر  إلىلتحلية سيتم ضخها ناقل وليس قناة مائية، وان المياه الراجعة بعد ا أنبوبعن 
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من المياه لزيادة منسوب مياه البحر الميت والعمل على  أخرىكميات  إلى إضافةناقل للمياه  أنبوب
 غير دقيقة. اإلسرائيليمن االنحسار وان حصص وكميات المياه التي تحدث عنها المسؤول  إنقاذه

 7/11/2015، الدستور، عّمان

 
 تحتاج إلى كل أشكال الدعم الفلسطينيةاضة نصر هللا: االنتف .39

إسرائيل ليست نتاج مشروع صهيوني »إن  نصر هللاحسن « حزب هللا»قال األمين العام لـ : بيروت
نما نتاج إرادة دولية وما زالت تحظى بدعم أميركي ودولي ولفت في كلمة له خالل فعاليات «. فقط وا 

الفلسطينيين هم في مقدمة التصدي »أن  إلىبيروت،  في« الملتقى العلمائي الدولي لدعم فلسطين»
 «.للمشروع االستكباري العالمي وحاضرون في الخط األمامي في الدفاع عن أمتنا

ذ حّيا نصرهللا  ، معتبرًا «تحتاج إلى كل أشكال الدعم»، أكد أنها «االنتفاضة الفلسطينية الشريفة»وا 
دية عالية، فاالنتفاضة بأشكالها اليوم فاجأت روح جها»أن ما يجري اليوم في فلسطين يعبر عن 

 «.اإلسرائيليين وأدخلت الرعب إلى قلوبهم وأّثرت في اقتصادهم
السالح المستخدم في هذه المعركة ال يحتاج إلى دعم لوجستي وتمويل وال يمكن »وأشار إلى أن 

التضليل الذي التراجع في االلتزام حيال قضية فلسطين جاء نتيجة »ولفت إلى أن «. مصادرته
باتت هناك قناعة لدى كثير من األنظمة العربية وحتى لدى »، منبهًا أنه «مورس على مدى عقود

 «.بعض الشعوب بعدم وجود التزام حيال قضية فلسطين
ن كان ما زال »وفيما أكد أن  الخطر اإلسرائيلي تراجع نتيجة نضاالت المقاومة في فلسطين ولبنان وا 

ناك من بات مقتنعًا بأن إسرائيل لم تعد تشكل خطرًا كما يحصل اليوم في ه»، أسف ألن «موجوداً 
 «.لبنان

حالة عداء واسعة لدى عدد من الشعوب  إيجادالخطير في ما يجري هو العمل على »وحذر من أن 
هناك من يقول لهذه » أن، مشيرًا إلى «عدو إلىالعربية واإلسالمية تجاه الشعب الفلسطيني وتحويله 

 «.فلسطين ليست معركتكم أناليوم الشعوب 
لو أتينا بكل المجاهدين وبكل االنتحاريين الذين أرسلوا للقتال في سورية والعراق »أنه  نصر هللاوأكد 

، مستغربًا أن «بالمدنيين والمساجد والكنائس، لكانت أزيلت إسرائيل أنفسهموأفغانستان وغيرهم وفجروا 
ودعا الفلسطينيين «. أفغانستان وسورية وال يتم ذلك في فلسطين يتم تقديم كل أشكال الدعم للقتال في

 «. إجراء مراجعة دقيقة والعمل من أجل الحّد من الخسائر ألنهم في طليعة المعركة» إلى
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كل شكل من أشكال التعبير  إلىعناصر المقاومة الذين يتواجدون في الميدان يحتاجون » أنوأكد 
وتقوية ألولئك الذين في الميادين، والذين يواجهون خطر  الداعم، وهم يشكلون عامل مساندة

 «.الشهادة
 2015/11/7، الحياة، لندن

 
 : حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ليس واردا في عهد أوبامااألبيضمسؤوالن في البيت  .41

اتفاقية سالم بين  أنتوصل إلى تقييم واقعي مفاده  أوباماالرئيس »تمام البرازي:  -واشنطن 
، هذا ما أكده روبرت «من عهده األخيرة األشهرال يمكن تحقيقيها خالل  والفلسطينيينسرائيليين اإل

مالي مدير الشرق األوسط في مجلس األمن القومي التابع للبيت األبيض في مكالمة هاتفية جماعية 
 مساء أول من أمس الخميس. « القدس العربي»مع الصحافيين في واشنطن من بينهم مراسل 

ستبق مالي بهذا التصريح اللقاء المرتقب في البيت األبيض بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء وي
سيطالب نتنياهو باتخاذ خطوات للحفاظ  أوبامااإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف مالي أن الرئيس 

كية واقع ان حل الدولتين، وانه ألول مرة خالل عقدين من الزمن تواجه اإلدارة األمري إمكانيةعلى 
. وأضاف مالي: هذا أوباماالحل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ليس واردا قبل نهاية عهد الرئيس 

 أدى إلى إعادة تقييم ليس لما يجب علينا عمله بل ماذا على الطرفين ان يقوما به.
 أوبامائيس القومي الذي اشترك في المكالمة الجماعية فقال إن الر  األمنأما بن رودز نائب مستشار 

يريد أن يسمع من رئيس الوزراء اإلسرائيلي وجهة نظره حول الخطوات التي يمكن للحكومة 
اإلسرائيلية اتخاذها لبناء الثقة. ويريد أن يعرف منه أيضا ما إذا كان األمل موجودا لتحقيق حل 

 الدولتين الذي يعتبره األمريكيون الحل الوحيد.
طنات في الضفة الغربية ال يزال العقبة التي تعيق الحل، وان وكرر المسؤوالن أن توسيع المستو 

يريد ان يسمع من نتنياهو أفكارا حول ما يمكن عمله في ظل عدم وجود مفاوضات بين  أوباما
التوتر القائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. وكذلك مذكرة التفاهم الجديدة لـ  أوباماالطرفين. وسيناقش 

سرائيل. وسيتم مناقشة الوضع سنوات قادمة حو  10 ل التعاون العسكري بين الواليات المتحدة وا 
حزب هللا في  أوالمضطرب في سوريا وكيف يمكن مواجهة التهديدات اإليرانية إلسرائيل من سوريا 

 لبنان وحماس في غزة.
 7/11/2015القدس العربي، لندن، 
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 الفلسطينية نتفاضةميداني منذ بداية اال  جريمة إعدام 31نفذت  االحتالل: قوات "األورومتوسطي" .41
جريمة إعدام ميداني في  31: كشفت منظمة حقوقية، أن قوات االحتالل نفذت وكاالت-جنيف 

الضفة والقدس المحتلتين منذ اندالع انتفاضة القدس، وعرضت شهادة أثبتت فيها تعرض الفتى 
 رم.عاما( لإلعدام المباشر نهاية الشهر المنص 17محمود نزال )

وحسب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان؛ فإن قوات االحتالل تعمدت قتل األشخاص، رغم 
قدرتها على القبض عليهم، واتضاح ترك المصابين ينزفون لفترات طويلة قبل أن يفارقوا الحياة، ومن 

 هذه الحاالت قتل الفتى محمود نزال من جنين.
ت القتل التي وثقها المرصد، كانت في اليوم األخير من آخر حاال"وجاء في بيان المرصد الحقوقي: 

، عند الساعة السابعة والنصف صباحا، حينما أطلق جنود االحتالل على يالماض أولشهر تشرين 
دقائق، إلى أن فارق  105عاما(، وتركه ينزف مدة  17حاجز الجلمة النار على الفتى محمود نزال )

 الحياة.
، والتي وصلت إلى الحاجز بعد مرور «إيمان السيالوي»ة الصحفية وقد استمع المرصد إلى شهاد

، وكان مصابًا وملقى على األرض، فيما منعها الجنود من االقتراب «نزال»ساعة على إصابة الفتى 
 منه أو التكلم معه.

وذكرت السيالوي أن المسافة بين مكان تواجد الجنود على الحاجز ومكان إطالق النار على الفتى 
متر، عدا عن أن الجنود يتواجدون على الحاجز داخل برج عسكري يرتفع عن  100إلى  يصل

ومكان « نزال»األرض عدة أمتار، فضاًل عن وجود بوابة إلكترونية تفصل بين مكان قتل الفتى 
 تواجد الجنود.

الجنود كان مصابًا في رأسه ورقبته وأماكن أخرى من جسده، فيما قام « نزال»إن « السيالوي»وقالت 
بسحل جثمانه إلى داخل الحاجز وتعريته بشكِل كامل. قبل أن يتم تسليم جثته للهالل األحمر 

 الفلسطيني بعد التأكد من وفاته.
 7/11/2015، األيام، رام هللا

 
الواليات دعم الجيش اإلسرائيلي في حفل بلمليون دوالر  31 ونجمعمتبرعون ي القناة الثانية: .42

 المتحدة
مليون دوالر ضمن  31تبرعون من كبار رجال األعمال في الواليات المتحدة، مبلغ جمع م :القدس

 حفلة تبرع خصصت لصالح دعم الجيش اإلسرائيلي.
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 أنجلوس، فإن الحفل تم تنظيمه في لوس اإلسرائيليوحسب القناة العبرية الثانية في التلفزيون 
قبل أن يلجأ إلى تل  اإلسكندريةد في باستضافة من رجل األعمال اليهودي "حاييم سابان" الذي ول

 .1956أبيب في أعقاب حرب 
وقال سابان في كلمًة له خالل الحفل "نحن نجتمع في األوقات العصيبة إلظهار الدعم الهائل 

 إلسرائيل".
 7/11/2015، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 على البعد الشعبّي لالنتفاضة التركيزمشعل يدعو إلى  .43

 عدنان أبو عامر
أيلول/سبتمبر للحديث  7هر رئيس المكتب السياسّي لحركة "حماس" خالد مشعل للمّرة األولى منذ ظ

في الضّفة الغربّية  لالنتفاضةعن بناء استراتيجّية وطنية وتشكيل قيادة فلسطينّية ميدانّية موّحدة 
يق الوحدة الفلسطينّية واالستيطان اإلسرائيلّيين، وضرورة تحق االحتاللوالقدس، لتحقيق أهدافها بإنهاء 

نهاء االنقسام فورًا لضمان نجاح  ، وقال في لقاء عبر تقنّية "سكايب" مع عدد محدود من االنتفاضةوا 
تشرين الثاني/نوفمبر "بيت الصحافة" في غّزة،  4الصحافّيين والكتّاب الفلسطينّيين نّظمه األربعاء في 

الفلسطينّي وضعف خيارات القيادة  االنقسامّن وهو مؤّسسة غير حكومّية، في حضور "المونيتور": إ
الفلسطينّية وانشغال اإلقليم بملّفات ساخنة وانسحاب الواليات المّتحدة األميركّية من المنطقة لصالح 
ملّفات دولّية أخرى واصطناع معارك مع ما يسّمى باإلرهاب، كّلها عوامل أوهمت إسرائيل بأّن 

فاجأتها، وكشفت خطأ  االنتفاضةقصى بين المسلمين واليهود، لكّن الفرصة مناسبة لتقسيم المسجد األ
 حساباتها.

 
 الوحدة الوطنّية

إّن الحديث عن الوحدة الوطنّية الفلسطينّية استغرق وقتًا طوياًل من حوار خالد مشعل، اّلذي امتّد 
أو يضع ويجهضها  االنتفاضةعلى مدى ساعتين، فقد شّدد على أهمّيتها، ورفض أّي سلوك يضعف 

ما فشلت في تحقيقه المصالحة بين  االنتفاضةعوائق أمام استمرارها، آماًل في أن تحّقق أجواء 
 حركتي "فتح" و"حماس"، من حيث الوحدة الوطنّية الميدانّية.

ضّد المحتّل اإلسرائيلّي،  االنتفاضةوقد أرسل مشعل رسائل طمأنة إلى السلطة الفلسطينّية، بقوله: 
ف فلسطينّي ضّد غيره، بل هي مصلحة وضرورة للجميع، وعلينا أن نعمل على وليست لصالح طر 
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فيها، وال يقوم  االشتراكمكسب لكّل األطراف الفلسطينّية، وعليها  االنتفاضةإنجاحها. وشّدد على أّن 
 طرف بتوجيهها كما يريد.

سجد األقصى، توفير ، أبرزها: إحباط تقسيم الماالنتفاضةمسؤولّيات فلسطينّية خالل  4حّدد مشعل 
على استراتيجّية مشتركة ضاغطة على إسرائيل،  االتفاقاإلرادة السياسّية لتحقيق األهداف الوطنّية، 

وتشكيل قيادة ميدانّية لخلق فرص سياسّية واستثمارها، داعيًا إلى عقد اإلطار القيادّي الموّقت لمنّظمة 
 الّتحرير الفلسطينّية.

اعتبر تحّرك السلطة الفلسطينّية على الساحة الدولّية أمرًا جّيدًا، ولم  والجديد في حديث مشعل أّنه
يقّلل من أهمّيته، السيما انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لرفع دعاوى قضائية 
ضد إسرائيل، ورفع العلم الفلسطيني في األمم المتحدة، لكّن هذه الجهود على أهميتها ال تكفي 

ة السياسة اإلسرائيلّية، داعيًا إلى وضع استراتيجّية فلسطينّية تزاوج بين الفعل الميدانّي المقاوم لمواجه
 انتفاضةعلى األرض، وبين السياسة والديبلوماسّية والتحّركين اإلقليمّي والدولّي، وقال: "إّن كانت 

 االنتفاضةنا توجيه ، فعلي2005اإلسرائيلّي منها عام  باالنسحابقد حّررت غّزة  2000األقصى 
 الحالّية لتحرير القدس والضّفة الغربّية بشكل كامل".

وأطلق عبارات قد تكون غير مسبوقة في خطاب قادة "حماس"، إذ قال حرفّيًا: "ال يحّق لحماس أن 
بالقرار السياسّي". ودعا إلى وقف التّنسيق  االنفرادتنفرد بقرار الحرب مع إسرائيل، وال لآلخرين 

سرائيل. األمنيّ   بين السلطة الفلسطينّية وا 
 

 معاناة غزّة
طالما أّن حوار مشعل كان مع أهل غّزة، فقد نالت معاناتها نصيبًا وافرًا من األسئلة الموّجهة إليه، 
وقد قّسم الرجل معاناتها إلى خمس مشاكل أساسّية تتمثل في: الحصار، اإلعمار، فتح معبر رفح، 

 وترميم البنى التحتّية. لمطار،وارواتب الموّظفين، الميناء 
وأعلن مشعل أّن "حماس" لم ترفض تسليم إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينّية، بل أبدى ترحيبه 
بإشراف الحرس الرئاسّي الفلسطينّي على المعابر، من دون إقصاء الموّظفين العاملين اّلذين عّينتهم 

ل لجنة تحّدد طاقم عمل المعبر على قاعدة حكومة "حماس" السابقة في المعبر، واقترح تشكي
الشراكة. ولقد أخبر الرئيس الفلسطينّي محمود عّباس، في وقت لم يحّدده، بأّن "حماس" تريد 

 مصالحة على قاعدة الشراكة، وليس على قاعدة اإلحالل واالستبدال.
ة، حول مشاركة غّزة في وسأل "المونيتور" مشعل سؤااًل شغل الفلسطينّيين كثيرّا في األسابيع األخير 

، فقال: ال يصّح أن نحّمل غّزة فعاًل مقاومّا كاّلذي يجري في الضّفة الغربّية والقدس، فغزة االنتفاضة
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، ولم تتعاف منها، و"حماس" هي ضّد أن تشهد 2014لديها جراحات الحرب السابقة مع إسرائيل عام 
ل إسرائيل، لكّن ذلك ال يعني أن نخرج غّزة غّزة حربًا جديدة، فالحروب السابقة فرضت عليها من قب

 .لالنتفاضةمن مسؤولّيتها الوطنّية في العمل المقاوم والمشاركة السياسّية 
، وهذه لفتة جديدة لالنتفاضةواستغّل مشعل هذا الحوار ليطالب بضرورة التركيز على البعد الشعبّي 

، مع أّن االنتفاضةل عسكرة أكتوبر حو  20-10منه، في ظّل جدل فلسطينّي ثار بين يومي 
"حماس"، كما قال مشعل حرفيًا "تؤمن بكّل خيارات المقاومة وأهمّية تنسيق الجهود تحت قيادة موّحدة 

 ".االنتفاضةلتعظيم جهود 
سرائيل، أّكد مشعل عدم وجود جديد في ملف  وعلى صعيد صفقة التبادل المرتقبة بين "حماس" وا 

، فسياسة الحركة 2014دى "حماس" اّلذين أسروا خالل حرب غّزة الجنود اإلسرائيلّيين األسرى ل
واضحة، ولن تقّدم معلومات مجانّية إلى إسرائيل عن جنودها، ولن تبدأ بالتفاوض عليهم قبل اإلفراج 

 .2014اّلذين اعتقلتهم في حزيران/يونيو  2011عن أسرى الصفقة السابقة ممن تحرروا عام 
ة إضافّية إلى الشارع الفلسطينّي بالقول: "إّن حماس معنّية باإلفراج لقد أرسل مشعل رسائل وحدويّ 

عن القيادّي في فتح مروان البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين أحمد سعدات من 
 السجون اإلسرائيلّية، ضمن أّي صفقة مقبلة لتبادل األسرى مع إسرائيل".

 
 االنفتاح على العالم

الديبلوماسّي اّلذي قامت به "حماس" في األسابيع األخيرة، نال جزءًا من حوار مشعل، إذ  إّن النشاط
كشف أّن "حماس" أجرت حوارات، من دون تحديد موعد لذلك، مع أطراف إقليمّية ودولّية عّدة، من 

مم بينها قطر وتركيا وسويسرا والنرويج ورئيس الوزراء البريطانّي األسبق توني بلير ومبعوث األ
المّتحدة السابق روبرت سيري والحالّي نيكوالي مالدينوف وأطراف أخرى للمساهمة في حّل مشاكل 
غّزة من دون أن يكون بمعزل عن الضّفة الغربّية، فـ"حماس" ترفض إقامة دولة في غّزة، وقال: 

 "حماس" تتحّرك إقليمّيًا ودولّيًا، ولن تتعامل مع شروط الرباعّية.
وبّية لـ"حماس" لزيارة لندن وجنيف. ولذلك، فإّن الحركة منفتحة على كّل دول وكشف عن عروض أور 

 العالم، والعالم بدأ ينفتح علينا، وتزورنا وفود كثيرة رسمّية وغير رسمّية، ومنها سرّية.
قليمّيًا، كشف مشعل أّنه أجرى  أخيرًا مع عدد من القيادات المصرّية، لم يذكر مع من  اتصاالتوا 

بين الجانبين متواصلة رغم بعض اإلشكالّيات، كإغالق معبر رفح وشّق  االتصاالتّن بالضبط، وأ
القناة المائّية على حدود غّزة، وقال: عالقات "حماس" مع إيران قائمة، ونحن حرصاء على أن 

تشرين األول/أكتوبر بأّنها  18نكسب كّل األطراف. ووصف نتائج زيارة "حماس" لجنوب إفريقيا في 
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مثمرة، وقال: "حماس" ال تسعى إلى عالقات مع الدول على حساب السلطة الفلسطينّية، ألّننا جّيدة و 
ال نقّدم أنفسنا إلى الدول على أّننا معارضة، بل نقول لها إّن العالقة معنا ليست بدياًل عن العالقة 

 مع أّي طرف فلسطينّي.
 6/11/2015المونيتور، 

 
 هبة الفلسطينيةبشأن ال اإلسرائيليالسجال السياسي  .44

 نبيل السهلي
مع استمرار الهبة الفلسطينية بصورها المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق المحتلة عام 

ارتفعت وتيرة السجاالت السياسية في إسرائيل بين األطياف المختلفة بشأن تداعيات وطرق  1948
 التعاطي مع تلك الهبة.

نعكاسات المحتملة للهبة الفلسطينية على الساحة اإلسرائيلية في وتركزت الهواجس الجامعة حول اال
كافة مناحي الحياة، وقد عزز المخاوف تخلخل عنصر األمن الذي يعتبر الركيزة األهم لالقتصاد 
والهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة، واالستمرار في بناء جيش قوي لحماية منجزات إسرائيل من 

 من جهة أخرى. االستراتيجيةجهة، وتحقيق أهدافها 
 

 األمن كأولوية
يلحظ المتابعون لتحوالت المشهد اإلسرائيلي بعد الهبة الفلسطينية اتساع حالة االرتباك والخوف لدى 
شريحة كبيرة من اإلسرائيليين، وهي الحالة التي عبر عنها في الدعوات لمنح تراخيص حمل السالح 

كاكين من قبل الشبان الفلسطينيين، كما عكس ارتفاع هذه لمواجهة عمليات طعن المستوطنين بالس
الطلبات والدعوات لذلك من قبل قيادات وأحزاب إسرائيلية الهواجس التي يعيشها المجتمع اإلسرائيلي 

 منذ بداية أكتوبر/تشرين األول، أي منذ اليوم األول النطالق الهبة الفلسطينية.
في اإلذاعة اإلسرائيلية إيال عليمة أكثر من مرة أن  وقد أكد محلل الشؤون العسكرية واألمنية

 "الدعوات لحمل السالح تعكس حالة الرعب التي يعيشها المجتمع اإلسرائيلي".
لكن عليمة شكك في المصادقة بشكل واسع على طلبات ترخيص السالح رغم تعالي األصوات التي 

رف المغلقة على مثل هذا اإلجراء، حيث تدعو لذلك، مستشهدا في ذلك بتحفظ الدوائر األمنية في الغ
تبدي قلقها من إمكانية أن يفتك السالح بالنسيج االجتماعي الداخلي للمجتمع اإلسرائيلي ويسهم في 

 تغذية وتنامي العنف والجريمة.
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وذهب المحلل السياسي اإلسرائيلي عكيفا إلدار إلى أبعد من ذلك "حيث اعتبر الدعوات الرسمية 
اإلسرائيلي بمثابة تشريع للقتل والضغط على الزناد، ناهيك عن أنها مؤشر على أن  لتسليح المجتمع

نتنياهو مأزوم سياسيا وعاجز عن مواجهة الواقع، ويسعى إلى إدارة األزمة مع الجانب الفلسطيني 
دون السعي أو المبادرة ألي تسوية سياسية، حيث انساق وراء معسكر اليمين المتطرف الذي يريد 

 حرب دينية".إشعال 
وكنموذج عن االنتقادات القوية التي يتعرض لها االئتالف الحاكم من اليسار واليمين وصف إسحاق 
هرتسوغ رئيس المعارضة اإلسرائيلية رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" حكومة نتنياهو بحكومة 

واالستقرار للمجتمع الفيسبوك، نظرا ألنها تكتفي باألقوال والتعليقات وال تفعل شيئا لتوفير األمن 
اإلسرائيلي، األمر الذي يشي بأن عنصر األمن هو القاسم المشترك األعظم لكافة األطياف السياسية 

 في إسرائيل بغض النظر عن مسمياتها وتوصيفها.
 

 زخم السجاالت
نية، ارتفعت وتيرة السجاالت في الساحة السياسية اإلسرائيلية منذ اليوم األول النطالق الهبة الفلسطي

حيث يسعى كل حزب أو حركة إلى كسب الرأي العام، ولهذا قالت رئيسة حزب ميرتس المعارض 
زهافا غالؤون في تصريحات إعالمية "إن هدم المنازل واالعتقاالت بالجملة خطوة تقليدية غير 

 مجدية، وتكشف ضعف وقلة حيلة الحكومة مقابل اإلرهاب".
دة أيام "هذه الخطوات ليست حربا على اإلرهاب، إنها غبية وتابعت في حديث للقناة العاشرة قبل ع

وغير نافعة وليست محقة وال حكيمة، فهي تؤجج الكراهية وتنتهك القانون الدولي كونها عقابا جماعيا 
 قاسيا هدفها العالقات العامة".

واق جديدة وقالت غالؤون "إن الحكومة ورئيسها يعرفان أن التهديدات باجتياح الضفة في حملة جدار 
 هي مجرد هراء ألنه ال يستطيع أي شخص أن يجمع الحجارة والسكاكين من الضفة الغربية".

وأكدت أن ما يضمن إلسرائيل األمن للمدى البعيد هو الذهاب لتسوية سياسية، وهي عملية يرفضها 
 نتنياهو.

وقف الموجة المرعبة وتابعت "ينبغي محاربة اإلرهاب ومحاكمة القتلة والمخططين والتفكير بكيفية 
قبل التورط بتصعيد األحوال". وأضافت أن "تهديدات نتنياهو تكشف قلة حيلة حكومته مقابل 
اإلرهاب"، وتدلل على أنه غير معني باقتراح أي تسوية حقيقية، مفضال االكتفاء بما هو شعبوي 

 طمعا بالمزيد من البقاء في السلطة.
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لحاكم في إسرائيل اتهام الرئيس عباس وحركة حماس وفي الوقت الذي يواصل فيه االئتالف ا
والحركة اإلسالمية الشق الشمالي بالتحريض على العنف والكراهية لليهود انضم هرتسوغ إلى 
المحرضين على القيادات السياسية لفلسطينيي الداخل وأخذ يهاجم النواب العرب، متهما إياهم 

 ى مهاجمة النائب جمال زحالقة.بالتحريض لمجرد تحقيق مكاسب سياسية، وركز عل
وقد بلغت مزايدات هرتسوغ على قادة اليمين إلى حد قوله إنه من أجل منع اندالع انتفاضة ثالثة فإنه 
سيكون أكثر تطرفا من نتنياهو. واستفز تصريح هرتسوغ المكرر الكاتب اإلسرائيلي جدعون ليفي 

في فلسطيني في غزة، فهل هذا يعني أن الذي تساءل قائال "نتنياهو مسؤول عن قتل أكثر من أل
 هرتسوغ مستعد لقتل عشرات اآلالف من أجل منع اندالع االنتفاضة؟".

والالفت أن المزايدات السياسية طالت نتنياهو لتشمل رموز اليمين اإلسرائيلي، وفي مقدمتهم رئيس 
لضعف والعجز عن حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، حيث وصف حكومة نتنياهو الرابعة با

 اتخاذ قرارات حاسمة إزاء الفلسطينيين، داعيا إياها لتصفية "مملكة اإلرهاب" في غزة.
نه لم يغير سوى  وقال ليبرمان في مقابالت صحفية "إن نتنياهو يستنسخ الشعارات والتصريحات، وا 

لية والعالقات أوتار الصوت"، كما وصف ليبرمان تصريحات نتنياهو إزاء هبة الفلسطينيين بالتجمي
 العامة.

ويسعى ليبرمان من خالل تصريحاته العنصرية والمتشددة ضد العرب إلى زيادة قوة حزبه بعد 
الضربة الكبيرة التي تلقاها باالنتخابات العامة في مارس/آذار الماضي، والتي أدت إلى تراجع تمثيله 

قت إلى انتخابات مبكرة مقعدا إلى ستة مقاعد فقط، ويدعو في ذات الو  15في الكنيست من 
لالنضمام إلى حكومة أكثر قوة، األمر الذي يؤكد أن تصريحاته حول ضرورة الحزم ضد هبة الشعب 

 الفلسطيني تعتبر رسائل لكسب الرأي العام اإلسرائيلي قبل إجراء انتخابات محتملة.
باتجاه اليمين ومزيد من  وقد يستفيد ليبرمان من االنزياح الواضح لنسبة كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي

 العنصرية والحقد ضد العرب، سواء داخل الخط األخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 

 ترسيخ الحقد
تجمع الدراسات والبحوث بشأن المناهج التعليمية في إسرائيل على أنها تعلم الحقد والكراهية، فقد نشر 

دراسة حول كتب مناهج التاريخ في مدارس  -من جامعة حيفا-الباحث اإلسرائيلي إيلي بوديا 
إسرائيل تحت عنوان "الصراع اإلسرائيلي" في كتب التاريخ الدراسية العبرية، حيث استنتج أن هذه 
المناهج تساهم في استمرار الصراع العربي اإلسرائيلي، وفي تعثر صنع معاهدات سالم مع 

متطرف يربي كراهية وحقدا ضد العرب الفلسطينيين، ويصف المناهج بأنها مشوهة بفكر صهيوني 
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بشكل عام وضد الفلسطينيين بشكل خاص، حيث يجردهم من إنسانيتهم ويصفهم بالتوحش والعنف 
 واإلرهاب والتأخر واإلجرام والقذارة والحيوانية.

وقد أثنى على هذا الوصف الباحث الصهيوني سيجريد ليحمان بقوله "نحن كإسرائيليين نميل إلى 
كأغيار، وكأوروبيين نتصورهم كعدو آسيوي لطموحاتنا الوطنية، وكاشتراكيين نتصورهم  تصور العرب

 كأسوأ أنواع التخلف".
ويؤكد الباحثون في مناهج التعليم العبرية أن الطالب اليهودي في إسرائيل يتعلم "أن هللا قد حلل قتل 

 األغيار وتدمير مدنهم، وأن قتل هؤالء األغيار هو واجب ديني".
الدارس لطبيعة المجتمع اإلسرائيلي يالحظ تلك المالءمة والتوافق القوي بين أهداف التربية  لعل

اليهودية من جهة وأهداف الحركة الصهيونية وحاجات المجتمع اإلسرائيلي من جهة أخرى، فقد كانت 
من تعاليم  التربية اليهودية بخلفيتها الدينية والتوراتية التلمودية العنصرية وبفلسفتها المستمدة

الصهيونية العدوانية هي الوسيلة األولى واألهم التي استخدمت لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية في 
 واستمرارها حتى اللحظة. 1948إنشاء دولة إسرائيل عام 

ويمثل مشهد التقتيل اليومي للفلسطينيين على امتداد فلسطين التاريخية من قبل الجيش اإلسرائيلي 
كسر هبة القدس المتجددة دالة كبرى على أن الصهيونية تعلم الحقد والكراهية ضد والمستوطنين ل

 العرب الفلسطينيين.
يقاف هبته ثمة  يبقى القول إنه رغم دعوات أطياف السياسية اإلسرائيلية لقمع الشعب الفلسطيني وا 

ائيلي على قمعها إجماع وهلع إسرائيليان في المستويين السياسي واألمني من عدم قدرة الجيش اإلسر 
رغم توصيف حكومة نتنياهو الهبة الفلسطينية "باعتبارها رد فعل ناتج عن حملة تحريض كاذبة 
يديرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس والحركة اإلسالمية في إسرائيل والمفكر 

 العربي الدكتور عزمي بشارة".
 5/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تحكمه العثرات واالبتزاز لقاءما: نتنياهو ـ أوبا .45

 حلمي موسى
قبيل وصول رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس األميركي باراك 
أوباما، بدا وكأن الظروف كلها تشير إلى وجود عقبات تمنع نجاح اللقاء. ولكن برغم اإلشارات 

بين اإلدارة األميركية وحكومة نتنياهو، إال أن تاريخ تعاطي الكثيرة لذلك على خلفية توتر العالقات 
الواليات المتحدة مع إسرائيل يطفح بمعطيات تخالف ذلك. فألسباب عديدة ومختلفة، يصعب على 
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أوباما أن يجعل مواقفه الشخصية من نتنياهو عنوانًا للعالقة بين دولتين تؤكدان ليل نهار أن 
 لة الكبيرة ملتزمة بالحفاظ على تفوق الصغيرة النوعي في المنطقة.تحالفهما استراتيجي، وأن الدو 

ومع ذلك، ال بد أن قراءة معطيات األيام األخيرة تدفع الباحث المتعجل إلى استخالص نتائج 
مختلفة. فليس صدفة أن تسرب اإلدارة األميركية، قبل أيام من وصول نتنياهو إلى العاصمة 

ل بزيادة المساعدات العسكرية السنوية إلى خمسة مليارات دوالر في األميركية، خبر مطالبة إسرائي
العقد المقبل تعويضًا عن االتفاق النووي مع إيران، وعن التغييرات الجوهرية في المنطقة التي تؤثر 
على أمنها. وليس صدفة أيضًا أن يفصح وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر عن أن انتقادات 

رائيل ال تخلو من المرارة والخيبة. وزاد الطين بلة تطوران مهمان، أحدهما واشنطن لسلوكيات إس
يتعلق بتصريحات المسؤول الذي عينه نتنياهو عن اإلعالم القومي في إسرائيل رون براتس، والتي 
هاجم فيها بشدة أوباما ووزير خارجيته جون كيري، والثاني يتعلق بتصريحات مستشاري أوباما من 

 في السنة الباقية لواليته.« للسالمال فرصة »أن 
وبديهي أن مواقف رون براتس وتعيين نتنياهو له مسؤواًل عن اإلعالم، تعبر عن واقع أن المحيطين 
بنتنياهو ال يرون في مواقفه من اإلدارة األميركية ورجالها، وهي مواقف معلنة ومصرح بها في وسائل 

نتنياهو، وبرغم إصداره بيانًا يوضح فيه أن مواقف براتس  اإلعالم، أمرًا غريبًا. وهناك من يقولون إن
ال تمثله، يحمل جوهريًا المواقف ذاتها التي تمثل أيضًا رؤية التيار اليميني المتشدد في الحزب 

 الجمهوري األميركي.
وواضح أيضًا أن صعود عدد من كبار مسؤولي إدارة أوباما إلى الميكروفونات خالل مؤتمر صحافي 

تمهيد لزيارة نتنياهو، بهدف عرض رسالة متشائمة، أمر مدروس. وبحسب كبار مخصص لل
مستشاري الرئيس األميركي، فإن ال فرصة لتسوية دائمة، وربما حتى لمفاوضات بين إسرائيل 
والفلسطينيين في العام المقبل، وهو ما يعني أن إدارة أوباما ال تنتظر من نتنياهو شيئًا على هذا 

 الصعيد.
جماالً  ، فإن هؤالء يقولون إن أوباما، الذي حاول أكثر من سواه إيجاد حل وتغيير المعادلة الصراعية وا 

القائمة في المنطقة، يعلن فشله. وبحسب المقربين من الرئيس األميركي، فإنه ينظر إلى نتنياهو 
بعضهم إلى  بوصفه الجهة التي عرقلت مساعيه خالل واليتيه الرئاسيتين األولى والثانية. بل ويذهب

حد القول إن موقف نتنياهو هذا وقف أساسًا خلف التوتر الذي ساد العالقات بينه وبين أوباما في 
السنوات الماضية. ويعتقد مراقبون أن نتنياهو قد يفرح من هذا التقدير، لكنه أيضًا يخشى أن يعني 

ي قد يكون لها رأي مغاير للموقف أن اإلدارة األميركية تترك إسرائيل تواجه وحدها األسرة الدولية، الت
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لحث « بطرق أخرى»األميركي. وهذا هو المعنى لما ورد في كالم المستشارين حول وجوب التفكير 
 حل النزاع.

وكان من وقف في المؤتمر الصحافي ليقول الكالم األميركي، ثالثة: السفير األميركي في تل أبيب 
روبرت مالي، والمستشار اإلعالمي بن رودس. دان شابيرو، والمستشار لشؤون الشرق األوسط 

وكالمهم حول انسداد أفق التسوية يعبر جيدًا عن رأي أوباما، الذي ترك في العامين الماضيين ثواب 
المحاولة لوزير خارجيته جون كيري الذي لم يحصد سوى الفشل. ومع ذلك، وبحسب معلقين 

تزال تنظر إلى نفسها على أنها قائدة العالم، أن إسرائيليين، يصعب على الواليات المتحدة، التي ال 
تترك الحلبة وتمشي. لذلك، فإنها تتطلع لحث إسرائيل والفلسطينيين على التمسك بخطوات تبقي 

حل الدولتين مفتوحًا. ونحن نريد أن نسمع  إبقاءيجدر »قائمًا. وقال بن رودس إنه « خيار الدولتين»
دة إسرائيل التخاذها لضمان إبقاء قابلية لتحقيق المطامح من رئيس الحكومة عن الخطوات المستع

 «.أوباما يؤمن أن النشاط االستيطاني يضر بالثقة»، مؤكدًا أن «الفلسطينية
، فإن واشنطن تتطلع إلى عرض أفكار، بينها تجميد االستيطان في معظم «واال»وبحسب موقع 

يز سيطرة السلطة الفلسطينية، وخصوصًا أراضي الضفة الغربية المحتلة من دون إعالن رسمي، وتعز 
في الضفة الغربية إلى سيطرة السلطة بهدف تعزيز « ج»، ونقل أجزاء من المنطقة األمنيةأجهزتها 

 النشاط االقتصادي.
وكما سلف، فإن نتنياهو وحكومته اليمينية يفرحون إلعالن إدارة أوباما أنها ليست في وارد الضغط 

ت في قضايا الحل النهائي، مثل القدس والالجئين والحدود، في العام على إسرائيل لتقديم تنازال
المقبل. ولكن هذه الفرحة سرعان ما تمتزج بقلق شديد من أن يأس اإلدارة األميركية وسحبها يدها من 
هذا الموضوع، يفتح الباب واسعًا أمام االتحاد األوروبي الذي يقدم مبادرات ال تروق إلسرائيل في هذا 

أمير تيفون، أن عملية ابتعاد أميركا عن النزاع، وزيادة « واال». ويكتب المراسل السياسي لموقع الشأن
نما مع بداية الصراع حول االتفاق النووي مع إيران. فحينما قررت  التدخل األوروبي، لم يبدآ أمس، وا 

ني، بلورت أوروبا تدابير إدارة أوباما إهمال النزاع العربي ـ اإلسرائيلي والتركيز على الموضوع اإليرا
ضد منتجات المستوطنات، كما تحاول دول أوروبية على رأسها فرنسا تقديم مشروع قرار إلى مجلس 

 األمن الدولي بشأن إنشاء دولة فلسطينية.
واليوم، يود نتنياهو التركيز في اللقاء مع أوباما على سلة التعويضات العسكرية األميركية إلسرائيل، 

 عدًا أن يجد نفسه فورًا منشغاًل بصد هجوم أوروبي على المستوطنات.لكن ليس مستب
 7/11/2015، السفير، بيروت
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 عن السيطرة إلشعال الحريق مجدداً  تخرجتكفي عملية واحدة  .46
 يوآف ليمور

قائد الشرطة  بأعمال. أجرى القائم األخيرة األسابيعلم تتحدث الشخصيات األمنية البارزة كثيرا في 
يرة في عدد من الحاالت، وقال رئيس هيئة األركان عدة جمل، لكن التقديرات الكاملة مقابالت قص

والمفصلة احتفظ بها كل من الجيش و"الشاباك" والشرطة للنقاشات المغلقة. يمكن أن يكون هذا 
بسبب االنضباط التنظيمي وطبيعة من يلبس البزة الرسمية، ويمكن أن يكون هذا نابعًا من رغبتهم 

ييض وجوه السياسيين؛ لكن بناء على فرضية أنه لم تسيطر جماعة غريبة على األجهزة عدم تب
 ، فمن الجدير سماع ما لديهم ليقولوه.األولفي بداية تشرين  األمنية

باختصار الحديث هو كالتالي: موجة "اإلرهاب" الحالية في تراجع ليس فوريا، لكن الكبح واضح حتى 
ع هذا من حجم القوات وطريقة تشغيلها، ومن منع العمل السياسي حول لو استمر فترة من الوقت. ينب

جهد واضح للسلطة  وأيضاً السكان الفلسطينيين خارج دائرة العنف،  اغلبيه إبقاءالحرم، والنجاح في 
الواقع يشير  –الجواب لكل منفذ عملية وحيد  إيجاد. هذا ال يعني أنه تم األمنيةالفلسطينية وأجهزتها 

الحاالت فان الشرطة والجنود  أغلبيةالميدان بالقوات يضمن أنه في  إغراقلكن  –س تماما العك إلى
 هم الذين يتلقون العمليات، ألنهم يتوسطون بين "المخربين" والمدنيين.

الجانب السلبي هو أن كل هذا معقد. حتى لو تم كبح الموجة الحالية قريبًا فان الوضع لن يعود 
ول من تشرين األول )العملية التي قتل فيها الزوجان هنكن، التي هي الموعد بالكامل كما كان في األ

الرسمي لبداية هذه الجولة من التصعيد(. لقد حدث شرخ في الثقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، 
" األمنيليس فقط على مستوى الشارع بل أيضًا على المستويات التنفيذية. صحيح أن "التنسيق 

الشك عال؛ ومن الصعب االفتراض أنه يكفي ليمتص الطاقة السلبية الموجودة في مستمر، لكن 
 الميدان.

اندالع موجة  إلىلم تتغير. ال تلك التي أدت  األساسيةاألسوأ من ذلك هو حقيقة أن العوامل 
وال تلك األكثر  –التحريض بخصوص الحرم، مقتل عائلة دوابشة في دوما  –"اإلرهاب" الحالية 

التي أهمها الجمود السياسي والتدفق العميق في المجتمع الفلسطيني في الضفة والقدس  ،أساسية
جانب الكراهية الدائمة إلسرائيل(. في الجهاز األمني  إلىالشرقية، حيث الفقر والبطالة واليأس )

مل. مقتنعون أن تغيير التوجه هو مصلحة إسرائيلية واضحة: إعطاء الفلسطينيين العمل واالحترام واأل
 لذلك لم يتم فرض الحصار على الضفة الغربية، وتستمر البضائع في الدخول إلى غزة.

من المشكوك فيه أن تقنع هذه األمور الجمهور اإلسرائيلي. وحتى بعض الوزراء وأعضاء الكنيست، 
الذين يطلعون على المعلومات، مقتنعون بأن الموقف اإلسرائيلي مهزوم وضعيف ويشجع على 
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رى. األجهزة األمنية رفيعة المستوى تمتنع عن الصدام العلني، لكن من الصعب عدم هجمات أخ
مالحظة تحفظهم. "ليس الحديث هنا عن جماعة تخاف من استخدام القوة"، قال مصدر رفيع، هذا 

، "قيادة الجيش و"الشاباك" والشرطة هم الذين حطموا قبل عقد االنتفاضة الثانية. نحن نعرف األسبوع
جيدا، لكن ال يجب التشويش: مهمتنا ليست قتل العرب من اجل التصفيق لنا بل فرض الهدوء العمل 

 كي يستطيع المستوى السياسي اتخاذ القرارات بدون ضغط".
هذه األقوال مقبولة على جميع الجهات األمنية ومنها وزير الدفاع، وفي أغلبيتها على رئيس الحكومة 

ستخدام القوة الزائدة بال حاجة(. وبشكل عام يعتقدون في األجهزة الجهد للتهدئة ومنع ا إلى إضافة)
 ألسبابجوهرية بل  ألسبابأن المنتقدين من اليمين يعرفون المعطيات، وهم ينتقدون ليس  األمنية

 اإلسرائيليالجيش  أوامرالذي يناقض  األمر –سياسية. مثال المطالبة بقتل جميع "المخربين" 
يد الخطر، وعندما يتم تحييد "المخرب" فان الحاق الضرر به محظور والشرطة التي تقضي بتحي
، رغم أنه ال يوجد ما يعيق 2أيضًا المطالبة بالقيام بعملية السور الواقي  –حسب القانون واألخالق 

فلسطيني،  480في الضفة )الدليل: في تشرين األول اعتقل في الضفة  اإلسرائيلينشاط الجيش 
 لول(.في أي 170مقارنة مع 

 
 تلخيص مرحلي

منذ بدء موجة "اإلرهاب" هي وقت كاف لالستنتاجات وفحص االتجاهات. حتى مساء  أسابيعخمسة 
مواطن اريتيري تم تنفيذ  إلى إضافة) إسرائيليين 10عملية، قتل فيها  72الماضي حدثت  األربعاء

)معظمهم "مخربون" نفذوا  ةفلسطيني 71الفتك بحقه بعد االشتباه فيه بأنه "مخرب" من بئر السبع( و
بالمئة منهم رجال، ومعظمهم لم يكونوا  94سنة،  20.5"المخربين "هو  أعمارالعمليات(. متوسط 

 متدينين أو منتمين لتنظيم معين.
بالمئة  16بالمئة من شرقي القدس؛  22بالمئة من "المخربين" من منطقة "يهودا" )الخليل(؛  34جاء 

بالمئة من  6بالمئة من منطقة "بنيامين" )رام هللا(؛  12لحم(؛  جاءوا من "غوش عصيون" )بيت
بالمئة من "المخربين" كانوا من سكان إسرائيل. تشير هذه  4"السامرة" )نابلس( و"منشه" )جنين(؛ 

" سكان شرقي إرهاباألوالن بـ " األسبوعانتميز  إذاما يمكن لمسه في الميدان:  إلىالمعطيات 
الضفة وخصوصا في الخليل،  إلىانتقال العمليات  إلىيشيران  األخيرين األسبوعينالقدس، فان 

 الكبير في شرقي المدينة. األمنيحيث إن العاصمة هادئة نسبيا بفضل النشاط 
من تحليل المعطيات يظهر أن معظم "المخربين" عملوا بشكل فردي بدون تنسيق أو شراكة، وأن لدى 

القرار للقيام بالعملية. لدى معظمهم كانت تبرز مسألة  بعضهم مشاكل شخصية ساعدتهم على اتخاذ
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. معظم "المخربين" من األخبارشيء أو شخص شاهدوه أو سمعوا عنه في  أعقابالتقليد: ساروا في 
على حاجز  –"المخربين" من قباطية  أربع، ومعظمكريات  إلىالخليل عملوا على الخط الذي يؤدي 

من الهدوء بدون  أياميومين: األمل هو أنه بعد عدة  األسبوعهذا الحاجز في  إغالقالجلمة. لذلك تم 
 فان هذا يقلل من االستعدادية لدى جزء من "المخربين" لعمل شيء. أحداث

 األحداثخالفًا لزيادة عدد "المخربين" الذين خرجوا من "يهودا" و"السامرة"، فقد سجل تراجع في عدد 
حادثة رشق حجارة، فقد سجل  144ع األول لموجة "اإلرهاب" كانت في األسبو  إذاالتخريبية الشعبية. 

هذا ال يختلف  – 65واألسبوع الرابع  69حادثة، واألسبوع الثالث  111 إلىفي األسبوع الثاني تراجع 
 الذي سبق هذه الموجة. أيلولكثيرا عن معطيات 

حادثة  286كانت  بالنظام من قبل الفلسطينيين تراجع بشكل واضح. في األسبوع األول اإلخالل
. تفسير 121وفي األسبوع الرابع  177وفي األسبوع الثالث  207بالنظام وفي األسبوع الثاني  إخالل

الفلسطينية )بشكل منفصل أو من  األمنيةالجيش اإلسرائيلي واألجهزة  أعمالذلك يكمن ليس فقط في 
سجل الكثير من القتلى في عدد خالل التنسيق(، بل بسبب حقيقة أنه رغم مستوى العنف المرتفع لم ي

الذي منع الجنازات  األمر، نتيجة لالستخدام الحكيم للقوة من الجيش اإلسرائيلي، األحداثمن 
 الجماعية وتأجيج المشاعر أكثر فأكثر.

الميدان.  إلشعالمع ذلك، هذه المعطيات مضللة. عملية واحدة كبيرة أو حدث يخرج عن السيطرة 
التواجد بشكل مكثف في القدس والجيش في الضفة بما في ذلك مناطق  لذلك ستستمر الشرطة في

هذه التقديرات  أخطأت إذا. السؤال هو ماذا سيحدث بعد بضعة أسابيع األخضرمخترقة في الخط 
عدم تدريب  إلىتحديث صفوفها، وسيضطر الجيش  إلىولم يتراجع العنف: ستضطر الشرطة 
 ل وتجنيد االحتياط مع تكاليف باهظة.الوحدات. وهذا يستوجب تغيير خطط العم

 لألموال، هذا األسبوع، الدراما حول ميزانية الدفاع: اللجنة المشتركة اإلعالمأضاعت وسائل 
الميزانية بمبلغ  إطاررفضت، الثالثاء، الموافقة على طلب وزارة المالية تحديد  واألمنوالخارجية 

الكنيست صوتوا مع  أعضاءزان، فان جميع . باستثناء عضو الكنيست اورن حشيكلمليار  56.1
لم يحدث تغيير في الميزانية  إذاالتالي؛  إلىاألمن وضد الميزانية. هذا حدث غير مسبوق يرمز 

 على ميزانية الدولة. أسبوعينالمقترحة فان الكثيرين منهم لن يصوتوا بعد 
رت بمجملها عشر ساعات(، جلسة استم 12قبل هذا القرار االستثنائي كانت مجموعة من النقاشات )

مليار  25تم فيها التوضيح أنه بهذه الميزانية ال يستطيع الجيش العمل ليوم واحد ألنه سيبقى لديه 
وهناك حاجة للتدريب والتسلح واستخدام  –هذا ما هو مطلوب للبقاء بشكل اعتيادي  – شيكل
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ة بين ميزانية الجيش وميزانية في السنة )الفجو  شيكلمليار  31 األقلاالحتياط، وهذا يتطلب على 
 ، من التقاعد حتى التأهيل، ومعظمها غير قابل للتغيير(.أشياءالدفاع مرصودة لعدة 

في نهاية المطاف  –الكنيست إن "طريقة الشكشوكة" القائمة ليست سيئة للجيش  ألعضاءقيل 
يط التسلح على وهي ال ُتمكنه من تخط –يحصل في كل سنة على الزيادة التي تغطي احتياجاته 

ضمانات لسنوات  إعطاءأقل، لكن يجب  أمواالأنه يفضل  األركانالمدى البعيد. وقد أعلن رئيس 
 فقده الجيش منذ فترة طويلة. األمرمن سنة متفق عليها، وهذا  ألكثر: ميزانية أخرىكثيرة. بكلمات 

لة تشمل أيضًا تقليص المالية أيضًا مستعدة التفاق كهذا لكن بشرط أن يكون جزءا من صفقة شام
الخدمة وتغيير صيغة التقاعد للدائمين في الجيش، وحسب الصيغة التي حددتها لجنة لوكر. في 
الجيش يعارضون ذلك ويطلبون بداية تنفيذ الخطة متعددة السنوات "جدعون" التي بادر اليها 

تستمر يومين في آيزنكوت، والتي ستشمل تغييرات بعيدة المدى تتبلور بشكل نهائي في محاضرة 
 في بداية األسبوع القادم في قاعدة سالح الجو في الجنوب. األركانهيئة 

 إلىال توجد بعد نهاية لهذا الصراع، لكنه سيحسم قبل التصويت على الميزانية. وستضطر المالية 
(، والمبلغ الذي شيكلمليار  62مما خططت له، والجيش سيحصل على أقل مما أراد ) أكثر إعطاء

: األساسيةالمبالغ سنبقى مع الوجبة  إغالقمليار(. وبعد  59تحدد سيكون قريبا مم اقترحه لوكر )سي
للجيش أن يتبنى  األفضلالخطة متعددة السنوات. يبدو أن جدعون يتغلب على لوكر، لكن من 

 التقرير ويحاول أن يضع جوهره في خطط العمل.
 

 كم يساوي هذا بالدوالرات؟
. وعلى جدول أوباماواشنطن للقاء الرئيس  إلىلميزانية سيصل رئيس الحكومة قبل الموافقة على ا

المساعدة األمنية إلسرائيل. خالفا لما  –، سوريو، والفلسطينيون. والى جانب ذلك إيران: األعمال
بل سيحدث  إيران، فان المساعدة لن تعوض فقط على االتفاق النووي مع اإلعالمظهر في وسائل 
 أغلبية المساعدة األمنية. نقاش موسع حول

. 2018مليار دوالر للسنوات العشر التي ستنتهي في  30اليوم تبلغ المساعدة األمنية األميركية 
وحول المضمون )ما الذي  األموال: حول مجموع 2019والنقاش اآلن حول العقد الذي سيبدأ في 

قرارات ُتمكن إسرائيل من تخطيط هو بتقديم النقاش واتخاذ  إيرانستشتريه إسرائيل(. التعويض عن 
التسلح بوسائل قتالية، رفض  إمكانيةشراء لعدة سنوات وزيادة حقيقية في مبلغ المساعدة، وتوفير 

 األمراألميركيون في السابق بيعها إلسرائيل، وأيضًا قروض فورية على حساب المساعدة المستقبلية 
 .األسلحةالذي سُيمكن تسريع التسلح ببعض 
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سيعتمد على جولتين لطواقم العمل اإلسرائيلية واألميركية ومجموعة من  أوباما –ياهو لقاء نتن
فيها ليس فقط  أعطيتوزير الدفاع يعلون، األسبوع الماضي، في واشنطن والتي  أجراهااللقاءات التي 

فاق تعهدات أميركية واضحة بالحفاظ على التفوق النوعي اإلسرائيلي في المنطقة، بل أيضًا تم االت
يجادعلى التعاون في الكثير من القضايا ومنها موضوع السايبر   إضافة. األنفاقالحلول لموضوع  وا 

 35: جوية ليس فقط طائرات اف أنواعذلك ستطلب إسرائيل التسلح بوسائل حربية من ثالثة  إلى
وزيادة ، التسلح مع التأكيد على قنابل دقيقة، 22متقدمة وفي  15بل أيضًا طائرات اف  إضافية

 االستثمار في الدفاع الجوي )حيتس، شربيط، كساميم والقبة الحديدية(.
إال أن هذه المساعدة األميركية السخية لها طرف آخر: تستوجب استثمارات بأموال كثيرة لصالح 

"، 22عدم شراء "في  إلىأدى في السنة الماضية  األموالة والتشغيل والتدريبات. ونقص يالبنى التح
ياب خطة متعددة السنوات للجيش فإن األمر سيصعب على تنفيذ الخطط اآلن. ستكون وفي ظل غ

نمامن األميركيين  األموالمهمة نتنياهو ليس فقط الحصول على  تقديم الضمانات بأنها لن  وا 
بل فقط  –التي هي أرخص كثيرا في الواليات المتحدة  –للشاحنات  واإلطاراتتستخدم لشراء النقانق 

الح. هذا مهم ليس فقط للحفاظ على نوعية الجيش اإلسرائيلي بل أيضًا للعالقات مع لشراء الس
 تالئم استثماراتهم. شواكلاألميركيين الذين يدفعون الدوالرات من اجل أمننا، ومن حقهم رؤية 

 "إسرائيل اليوم"
 7/11/2015، األيام، رام هللا
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