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*** 
 

 "مقداد"مسؤولية قتل الصياد ويحملها  هنية يطالب القاهرة بوقف إغراق الحدود وفتح معبر رفح .1
حّمل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل هنية، : رفح

الكاملة عن قتل الفتى الصياد فراس مقداد، وطالبها بوقف إغراق السلطات المصرية، المسؤولية 
وقال هنية خالل تأدية واجب العزاء لذوي الفتى مقداد  الحدود بمياه البحر، وفتح معبر رفح الحدودي.
( إن حادثة قتل الصياد "تعد استخفاًفا بالدم 11-7في رفح، جنوب قطاع غزة، مساء السبت )

 أن الحادث وقع داخل المياه الفلسطينية. الفلسطيني"، الفتًا إلى
عامًا(، مساء الخميس، بينما كان يعمل في مهنة الصيد في عرض البحر، قبالة  16واستشهد مقداد )

 ميناء رفح، إثر إصابته برصاص الجيش المصري.
ن ووصف هنية، ما حدث بأنه "يمثل قمة االعتداء على القيم، والتاريخ، وضوابط األخوة بين الشعبي

الفلسطيني والمصري"، الفتًا إلى أن إطالق النار المصري استهدف صيادين كانوا ضمن الحدود 
وقال: "من خالل التحريات التي قمنا بها، لم يثبت تجاوز الصياد مقداد وغيره، المياه  الفلسطينية.

تار في الفلسطينية"، مستدركًا "لنفترض أن الصيادين في ظل الحصار الخانق تجاوزوا بعض األم
المياه المصرية، فالجيش المصري يمتلك وسائل واضحة، تميز وتوضح بشكل جلي أن الصيادين ال 

 يحملون سوى معدات للصيد".
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ودعا هنية مصر لـ"تحمل المسؤولية ووضع حد لهذا السلوك"، قائاًل إن "هذا أسلوب ال يجوز أن 
و اإلسرائيلي، ونحتاج من العرب يكون ضد الشعب الفلسطيني، فنحن اليوم في انتفاضة ضد العد

وأكد أنه تم تكليف من لهم عالقة مع المسؤولين المصريين  الدعم والمساندة، وأن يحموا ظهورنا".
 "لوضع حد لهذه المسألة".

وأضاف "كفى استخداًما للنار تجاه المواطن الفلسطيني البسيط؛ فكما ترون اآلن لدينا انهيارات في 
اة المائية، التي تم حفرها مؤخًرا )من الجيش المصري("، مستدرًكا أنه "يمكن منطقة الحدود بفعل القن

 لمصر الحفاظ على أمنها، ولتغلق األنفاق لكن عليها أن تفتح المعبر في المقابل".
وطالب نائب المكتب السياسي لحركة "حماس"، السلطات المصرية، بوقف إغراق الحدود بمياه البحر 

 ح، مشددا على االلتزام باألمن الفلسطيني والمصري.المالحة، وفتح معبر رف
وقال: "نحن ملتزمون بأمننا وأمن مصر وباألمن العربي والقومي، ومعركتنا مع العدو اإلسرائيلي 

وأضاف "لن نقبل استمرار هذه المعاناة بهذه الطريقة؛  فقط؛ لذلك جئنا اليوم وكلنا غضب وألم".
لمياه، والصيادون يتعرضون إلطالق النار، فهذه ليست طريقة فمعبر رفح ُمغلق، والحدود تغرق با

 ُمعبرة عن عالقات أشقاء وتاريخ وجغرافية وجوار".
 7/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يسرائيلاإلتزوير التحذر من .. و السلطة ترحب بقرار أوروبي لتمييز بضائع المستوطنات .2

وزيـرة االقتصـاد فـي ، أن رائـد الفـي ،غـزةعن مراسلها فـي  ، نقالً 8/11/2015 ،الخليج، الشارقةنشرت 
الحكومة الفلسطينية عبير عودة دعت االتحاد األوروبي إلى "الحذر من التزوير والتضليل اإلسـرائيلي 

 بشأن منتجات المستوطنات وتسويقها في األسواق األوروبية على أن منشأها إسرائيل".
هـــود الفلســـطينية لمكافحـــة وحظـــر منتجـــات المســـتوطنات ، أمـــس، أن الجلهـــا وأكـــدت عـــودة فـــي بيـــان

إلسرائيلية متواصـلة علـى الصـعيدين المحلـي والـدولي، مشـددة علـى بـذل جهـود مضـنية إلقنـاع الـدول ا
واعتبــرت أن ملــف مكافحــة وحظــر  األوروبيــة بضــرورة حظــر اســتيراد هــذه المنتجــات "غيــر الشــرعية".

 ز الملفات التي يتم طرحها ومناقشتها مع الوفود األوروبية.منتجات المستوطنات "اإلسرائيلية" أحد أبر 
واتهمت عودة مصانع المستوطنات، "بعمليات تزوير للعديد مـن منتجاتهـا، خاصـة المالبـس واألحذيـة 
وتهريبها إلـى األسـواق الفلسـطينية علـى أنهـا منتجـات عالميـة لاللتفـاف علـى الحملـة الوطنيـة لمكافحـة 

 ة إلى استخدام مسميات دينية".منتجات المستوطنات إضاف
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ـــام طواقمهـــا، بالتعـــاون مـــع الضـــابطة الجمركيـــة  وكشـــفت وزارة االقتصـــاد الـــوطني الفلســـطيني عـــن قي
مليـــون دوالر( مـــن  20مليـــون شـــيقل ) 60والجهـــات المختصـــة األخـــرى بالســـلطة، بـــ تالف مـــا قيمتـــه 

 ماضية.منتجات وسلع المستوطنات اإلسرائيلية، على مدار السنوات الخمس ال
الســلطة  ، أنالفرنســية ةوكالــال، نقــاًل عــن مراســلها وعــن 7/11/2015 ،الجزيرررة نررت، الدوحررةوأضــافت 
رحبــت بقــرار االتحــاد األوروبـي إلــزام أعضــائه بوضــع عالمـات جهــة المنشــأ علــى البضــائع  الفلسـطينية

د اشـــتية ووصـــف عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح محمـــ المســـتوردة مـــن المســـتوطنات اإلســـرائيلية.
القــرار بأنــه خطــوة فــي االتجــاه الصــحيح، وطالــب الــدول األوروبيــة بخطــوات سياســية واقتصــادية أكثــر 

 تقدما تشمل مقاطعة المستوطنين أنفسهم.
 

 السالم إحاللنتهاكات اإلسرائيلية تقوض فرص ال سياسة االستيطان وا :الحمد هللا .3
رامـــي الحمـــد هللا وزيـــر خارجيـــة لوكســـمبور  جـــان  الفلســـطيني "األيـــام": أطلـــع رئـــيس الـــوزراء -رام هللا 

اســيلبورن، أمــس، علــى مســـتجدات العمليــة السياســية، واالنتهاكــات اإلســـرائيلية، وجهــود الحكومــة فـــي 
ـــاء فـــي رام هللا، بحضـــور وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة ريـــاض  ـــك خـــالل لق إعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة، وذل

بسياســـتها االســـتيطانية، واالنتهاكـــات المســـتمرة بحـــق  "إســـرائيل"وأكـــد الحمـــد هللا أن اســـتمرار  المـــالكي.
ســـيطرتها علـــى كافـــة  "إســـرائيل"الفلســـطينيين والمقدســـات، ســـواء فـــي القـــدس أو فـــي الخليـــل، ووضـــع 

المقدرات والمصادر الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من االستفادة منهـا، خاصـة فـي المنـاطق المصـنفة 
 حل الدولتين. "ج"، يقّوض كافة فرص السالم ويقضي على

 8/11/2015 ،األيام، رام هللا
 

 طالب بدور أوروبي أساسي في مفاوضات التسويةيالمالكي  .4
رياض المالكي المجتمع الدولي إلـى تحمـل مسـؤولياته  الفلسطينية رام هللا: دعا وزير الشؤون الخارجية

ائم الحـرب، وتـوفير الحمايـة ، والتي ترتقي لدرجـة جـر "إسرائيل"تجاه االنتهاكات الجسيمة التي تقوم بها 
وقال المـالكي، فـي مـؤتمر صـحافي مشـترك مـع وزيـر خارجيـة لوكسـمبور   الدولية للشعب الفلسطيني.

ـــاب االتحـــاد األوروبـــي، ومجلـــس األمـــن،  جـــان اســـيلبورن، فـــي رام هللا، أمـــس: إن الحكومـــة طرقـــت ب
سويسـرا كدولـة وديعـة التفاقيـة ومجلس حقوق اإلنسان، والصليب األحمر، ومحكمة الجنائية الدولية، و 

جنيـــف، وســــتبقى تطـــرق كــــل األبــــواب، حتـــى خلــــق واقــــع دولـــي يعمــــل علــــى تـــوفير الحمايــــة للشــــعب 
 الفلسطيني األعزل.
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ودعا المالكي االتحاد األوروبي إلى لعب دور فاعل إلحراز تقدم في العملية السلمية، وضرورة تحمـل 
لزام بـالوقف الشـامل والتـام لطنشـطة االسـتيطانية فـي  "إسـرائيل" مسؤولياته المباشرة إلنهاء االحتالل، وا 

كافـــة األرض الفلســـطينية المحتلـــة، وفـــي مقـــدمتها القـــدس الشـــرقية ومحيطهـــا، واإلفـــراج عـــن األســـرى، 
 لضمان إحراز تقدم حقيقي في العملية السلمية.

 8/11/2015 ،األيام، رام هللا
 

 احة الفلسطينيةعباس يبحث مع العربي القضايا الراهنة على الس .5
بقصــر  إقامتــهيــوم السـبت، فــي مقـر  ،اســتقبل الـرئيس الفلســطيني محمــود عبـاس :بتـراوكالــة  – القـاهرة

وبحـــث عبـــاس والعربـــي  نبيـــل العربـــي. .الضـــيافة فـــي القـــاهرة، األمـــين العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة د
ءات االسـتفزازية والعنصـرية القضايا الراهنة على الساحة الفلسـطينية، فـي ظـل اسـتمرار تصـعيد اإلجـرا

وعـرض عبـاس للجهـود التـي تقـوم بهـا  ، من قبل االحتالل ومستوطنيه.األقصىبحق القدس والمسجد 
وجرى خالل اللقـاء  القيادة الفلسطينية لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل وحماية الشعب الفلسطيني.

االثنــين فــي  يــومب والتــي ســتعقد بعــد بحــث البنــود التــي ســتطرت علــى اجتماعــات وزراء الخارجيــة العــر 
 الرياض على هامش قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.

 7/11/2015 ،الغد، عم انموقع صحيفة 
  
 باالستقالة وأمثال نتنياهو تسببوا بإفشالي فكر جديا  أعريقات:  .6

ائب عريقـات إن أبنـاء صـلمنظمة تحريـر الفلسـطينية قال أمين سر اللجنة التنفيذية  :وكاالتال – لندن
جيله من القادة الفلسطينيين قد فشلوا فـي تحقيـق مـا يصـبو إليـه الجيـل التـالي مـن الفلسـطينيين والـذين 

ضمن برنامج "الحديث  BBCفي مقابلة مع إذاعة  ،وأضاف عريقات يعيشون اآلن حالة من األسى.
واإلسرائيليين سوى خيار واحـد "إن أنه ال يوجد أمام الفلسطينيين  ،الصعب الذي يقدمه ستيفان ساكور

لم يكن هذا العام ففي العام القادم بعد عشرة أعوام أال وهو أن يعيشـوا ويـدعوا اآلخـرين يعيشـون وذلـك 
من خالل حل الدولتين بحيث تعيش دولة فلسطين جنبا إلـى جنـب مـع دولـة إسـرائيل بسـالم وأمـن فـي 

 ، وهذا هو الخيار الوحيد."1967حدود عام 
عريقــات أنــه "لــم أســتطع تحقيــق ذلــك عبــر مجلــس األمــن، وال عبــر المفاوضــات، وذلــك لــيس وأضــاف 

وفي تلميح إلمكانية تقديمه اسـتقالته قـال  ألنني فشلت بل ألن أمثال بنيامين نتنياهو تسببوا ب فشالي".
عريقات "لو سألني البعض اآلن كيف فشلت، أقول إنني لم أسـتطع تحقيـق مـا هـو مطلـوب وهـذه هـي 
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فـي األمـر بجديـة فلـم أسـتطع أن أحقـق مـا  أفكـرحقيقة، فهل سأستقيل؟ "إنني أفكـر فـي األمـر. إننـي ال
 ."هو مطلوب وهذه هي الحقيقة

 8/11/2015 ،الغد، عم ان
 

 اإلبراهيمي أمام المصلين المسلمين سجدإغالق الم تستنكر وزارة األوقاف الفلسطينية .7
قــــاف والشـــــؤون الدينيــــة الفلســــطينية، إغــــالق الســـــلطات اســــتنكرت وزارة األو : احمــــد رضــــان -رام هللا 

اإلسرائيلية الحرم اإلبراهيمي أمام المصلين المسـلمين، وفتحـه أمـام المسـتوطنين لالحتفـال بعيـد تـوراتي 
)يهودي(. وقالت الوزارة في بيان صـحافي صـدر عنهـا أمـس "نسـتنكر هـذا اإلجـراء االحتاللـي، ونؤكـد 

و مسـجد خـالص للمسـلمين، وال يحـق لغيـرهم التواجـد فيـه، وأن إغالقـه أن الحرم اإلبراهيمي الشـريف هـ
أضـاف البيـان أن "اإلغـالق يـأتي لفـتح الحـرم أمـام  يمس بمشاعر المسلمين وينتهـك القـوانين الدوليـة".

 اليهود، إلقامة طقوس تلمودية بما يسمى عيد سارة".
 8/11/2015 ،المستقبل، بيروت

 
 "إسرائيل" "السيكا" بإجراءات فاعلة ضد   منظمة لبسفير فلسطين لدى كازخستان يطا .8

طالب سفير دولة فلسطين لدى كازخستان منتصر أبو زيـد األمـين العـام لمنظمـة مـؤتمر  :وفا -استانا
القـوة  التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا، "السيكا"، قرنا جيان، بضرورة اتخـاذ إجـراءات فاعلـة ضـدّ 

ائمها العنصرية والخطيـرة ضـد شـعبنا، والمخالفـة للقـانون الـدولي والقـانون القائمة باالحتالل، بسبب جر 
، "إســرائيل"، علــى ضــرورة معاقبــة أمــسوشــدد خــالل لقــاء جمعهمــا  اإلنســاني واتفاقيــات جنيــف األربــع.

خضـــاعها إلجـــراءات المســـائلة والحســـاب، نتيجـــة انتهاكاتهـــا المتواصـــلة بحـــق شـــعبنا، وطـــرد وفصـــل  وا 
وطالب السـفير األمـين العـام والـدول األعضـاء بمقاطعـة مـؤتمر  ة مؤتمر "السيكا".من منظم "إسرائيل"

 ، يوم االثنين المقبل."إسرائيل"مكافحة اإلرهاب المزمع عقده في 
 8/11/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نزال يختتم زيارته إلى الجزائر محمد .9

"حماس"، محمد نزال، زيارة ناجحة إلى اختتم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
 الجزائر، استمرت أربعة أيام، بدعوة من حركة البناء الوطني الجزائرية.
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وشارك نزال خالل الزيارة في فعاليات "الملتقى السنوي الثالث على نهج الشيخين الراحلين"، الذي 
ا بين الهيمنة الجديد وفرص نوفمبر، تحت عنوان "أمتن 1أكتوبر، و 31نظمته "البناء الوطني" يومي 

 االستدراك" في فندق "الصومام" في مدينة بومرداس" شمال الجزائر.
وألقى نزال كلمة في افتتات الملتقى، التي تحّدث فيها إلى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية 

بن فليس، الجزائري األسبق علي  الوزراءالجزائرية والعربية واإلسالمية، كان من أبرزهم: رئيس 
والمفكر القومي اللبناني معن بشور، ونائب رئيس البرلمان األندونيسي د. أنيس متى، ورئيس الهيئة 
الوطنية التونسية لدعم المقاومة العربية والمناهضة للتطبيع والصهيونية أحمد الكحالوي، ووزير 

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

وأشار في محاضرته  تناول األسباب والحيثيات التي تجعل القضية الفلسطينية في موقع "أم القضايا".
إلى "العالقة الطردية" بين مشروع تحرير فلسطين، والمشاريع القطرية، التي تستهدف تحقيق قيم: 

 ، والديمقراطية، والعدالة، والتنمية.الحرية
كذلك شارك نزال في "التجمع الجماهيري"، الذي أقامته حركة )البناء الوطني( دعمًا لـ"انتفاضة القدس 

وألقى كلمة جماهيرية   (.2/11الثالثة"، في )القاعة البيضاوية(، في الجزائر العاصمة، ظهر االثنين )
اهير المحتشدة إلى الهتاف لفلسطين واالنتفاضة والمقاومة في ختام فقرات التجمع، دفعت بالجم

 وحركة حماس.
 7/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بركة: االنتفاضة نتاج عدوان االحتالل المتواصل .11

قال ممثل حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان، علي بركة، إن االنتفاضة الشعبية هي فرصة 
 لعربية واإلسالمية لتوفير الجهود نحو القدس وفلسطين.للشعب الفلسطيني ولطمة ا

وأكد بركة في تصريحات متلفزة أن االنتفاضة ليست عماًل عفويًا، فالعدوان الصهيوني المتواصل 
على المسجد األقصى، وحرق العائالت ووجود الحواجز في الضفة الغربية؛ جعل الشباب ينتفض في 

لسطين هي قضية األمة، وعلى األمة تشكيل شبكة أمان وشدد على أن ف وجه العدو الصهيوني.
لالنتفاضة المباركة، كي ال يستفرد العدو الصهيوني بالشعب الفلسطيني، مبينًا أن االنتفاضة مصلحة 

سالمية. وأثنى ممثل حركة حماس في لبنان على مشاركة الفصائل كافة في هذه االنتفاضة،  عربية وا 
وبّين أن حركة حماس في لبنان تبذل جهودًا كبيرة مع الفصائل  .وعلى دورها كبير في استمرارها
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الفلسطينية كافة من أجل دعم االنتفاضة، وأنه جرى نقاش في بيروت على ضرورة إجراء اجتماع 
 موحد من أجل سبل دعم االنتفاضة.

نوفـمبر وأكد بركة أن حركة فتح أبلغتهم عدم مشاركتها في االجتماع المزمع عقده قبل العشرين من 
 الجاري من أجل سبل دعم االنتفاضة وتطويرها.

 7/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 

 : االنتفاضة دخلت مرحلة جديدة ستعقد حسابات العدوحماس .11
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن تصاعد عمليات إطالق النار وخصوصًا العمليات التي 

انتفاضة القدس مرحلة جديدة ستعّقد حسابات االحتالل  شهدها يوم أمس الجمعة، يدلل على دخول
وقال الناطق باسم الحركة، حسام بدران، في تصريح صحفي، يوم  وتؤلمه في أماكن تواجده كافة.

السبت، إن تمكن منفذي العمليات األربع باألمس من االنسحاب من مكان العمليات بشكل آمن، 
 خذ بالتطور يومًا بعد آخر.يعطي داللة على وعي المقاومين الذي هو آ

وأشار إلى حالة الرعب واالرتباك التي أصبح يعيشها جنود االحتالل بعد تصاعد عمليات المقاومة، 
منوهًا إلى حادثة إصابة الجندي اإلسرائيلي صبات اليوم برصاص جندي آخر في الخليل، الشتباهه 

الباسلة إلى توسيع رقعة عملياتهم لتشمل ودعا بدران شباب المقاومة في الضفة  بأنه مقاوم فلسطيني.
رباكه، مؤكدًا على ضرورة  لى تطوير العمليات وتنويع أماكنها لتشتيت العدو وا  المحافظات كافة، وا 

 مساندة محافظة الخليل التي يشدد االحتالل حصاره عليها.
 7/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 
 هنية يعزي باستشهاد الحاجة الشعرواي .12

ب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل هنية، األخت أم هاتف نائ
همام النتشة، زوجة القائد المجاهد أبوهمام النتشة، مقدمًا لها التعازي باستشهاد والدتها الشهيدة 

ة وأكد هنية خالل اتصاله، أن هذه الدماء الغالي الحاجة ثروت الشعرواي يوم الجمعة، بالخليل.
ستكون نور الطريق لتحرير فلسطين، وأن دماءها ستكون وقودًا جديدًا النتفاضة األقصى، ناقاًل 

 همام النتشة وللعائلة. عبرها التعازي لطخ القائد األسير المجاهد أبو
وفي سياق آخر، أجرى هنية اتصااًل هاتفيًا مع األسير المحرر محمد عالن، مهنئًا إياه باإلفراج عنه 

 االحتالل وانتصار إرادة الصمود لشعبنا وأسراه. من سجون
 7/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
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 استضافة المجلس الوطني إمكانيةحواتمة يبحث مع رئيس الحكومة التونسية  .13

عقد نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية مباحثات مطولة وملموسة مع الحبيب : رام هللا
تونسية. ودعا حواتمة رئيس الحكومة التونسية الستضافة تونس الثورة لعقد الصيد رئيس الحكومة ال

لم نتمكن من عقدها في احدى دول الجوار  إذادورة عادية وشاملة للمجلس الوطني الفلسطيني 
 العربية لفلسطين. ورحب الصيد بعقد دورة المجلس الوطني في تونس.

للتنمية والعدالة  واالجتماعيصاعب االقتصادية وتناولت المباحثات قضايا الثورة التونسية والم
 االجتماعية، وفي األمن واالستقرار ضد إرهاب جماعات "اإلسالم السياسي الدموي".

واكد حواتمة نهوض االنتفاضة الشبابية من طلبة الجامعات والعمال على يد جيل الشباب الجديد، 
ضة شعبية شاملة تحت رايات "الحرية ودعا إلى حماية وتطوير االنتفاضة الشبابية إلى انتفا

ودعا حواتمة انتفاضة الشباب إلى تنظيم قيادات شبابية في  واالستقالل" وطرد االستيطان واالحتالل.
القدس وكل محافظة في الضفة الفلسطينية، ودعا إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة في القدس، في 

قيادة الشبابية لِثقل بارز في القيادة الوطنية الضفة وقطاع غزة من كل الفصائل ومكونات الشعب وال
الموحدة لضمان حماية وتطوير االنتفاضة إلى انتفاضة شعبية وأكد ضرورة وقف التنسيق األمني مع 

لغاء االتفاق االقتصادي مع  لغاء تقسيم الضفة إلى مناطق أ، ب، ج،  إسرائيلجيش االحتالل وا  وا 
نهاء االنقسام، وتشكيل حكومة وحدة و  طنية، وتقديم الشكاوى في محكمة الجنايات الدولية إلدانة وا 
 جرائم االحتالل والقتل الفوري في الميدان.

 8/11/2015الحياة الجديد، رام هللا، 
 

 في الخليل وبيت لحم إسرائيليينإطالق نار على حاجزين  .14
بيت لحم، تعرض حاجز عسكري صهيوني في مدينة الخليل المحتلة وآخر قرب : بيت لحم - الخليل

 (، إلطالق نار دون وقوع إصابات، وفق زعم اإلعالم الصهيوني.11-7مساء يوم السبت )
" إن حاجزًا صهيونيًا وسط مدينة الخليل تعرض إلطالق نار، فيما تحدثت مصادر 0404وقال موقع "

 محلية عن إطالق نار مماثل تجاه حاجز طيار لقوات االحتالل قرب بيت لحم، دون وقوع إصابات
 في الحادثين.

وعقب ذلك اقتحمت قوات االحتالل منطقة دوار الصحة وسط الخليل، وتطلق قنابل الصوت والغاز 
 تجاه منازل المواطنين، فيما أغلقت مدخل دورا من جهة مثلث الفوار جنوب الخليل بالسواتر الترابية.
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؛ جراء رشق دورية العبري، إن جنديًا صهيونيًا أصيب بجرات 0404وفي وقت الحق، قال موقع 
 لقوات االحتالل بالحجارة، شمال بيت لحم.

 7/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 منفذ عملية إطالق النار في بيت عانوناالحتالل يقول إنه اعتقل  .15
قال جيش االحتالل اإلسرائيلي وجهاز األمن العام )الشاباك(، غنهم اعتقلوا منفذ عملية : رامي حيدر
التي أسفرت عن جرت جندي إسرائيلي بصورة حرجة يوم أمس، على مفرق بيت عانون  إطالق النار

وقال أجهزة امن االحتالل إن الشاباك حقق معه فور اعتقاله،  قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.
ية عاًما، وهو من قرية بني النعيم، بتنفيذه العملية وسلم البندق 16واعترف الفتى الذي يبلغ من العمر 

 التي أطلق منها النار على الجندي، ونقل بعدها إلى مقر الشاباك الستكمال التحقيق معه.
 ويوم الجمعة، أصيب جندي إسرائيلي بجرات بالغة، في إطالق نار قرب مفرق بيت عانون شمالي الخليل.

 7/11/2015، 48عرب 
 

 طاع غزة للضغط على نتنياهوفي ق المقاومة تدعو عائالت اإلسرائيليين األسرى: "المجد األمني" .16
وجه مصدر رفيع في أمن المقاومة الفلسطينية رسالة لعائالت الجنود األسرى في : خاص -المجد

 قطاع غزة حول السبل التي يمكن أن يسلكوها لإلفراج عن أبنائهم.
"على عائالت الجنود األسرى في قطاع غزة  وقال المصدر في تصريح خاص لموقع "المجد األمني":

ن تعرف وأن تكون على يقين بأن فتح ملف أبناءهم لن يكون دون ممارستهم الضغط على الحكومة أ
ودعا المصدر عائالت الجنود لممارسة الضغط  الصهيونية التي تماطل وال تأبه بمصير جنودها".

على الحكومة الصهيونية، خاصة أنها تتعامل مع الملف بكثير من التسويف، مشيرًا إلى أن الضغط 
عنه كانت سببًا في تنفيذ  اإلفراجالذي مارسته عائلة الجندي جلعاد شاليط في الفترة األخيرة قبل 

. وأشار المصدر إلى أن ملف الجنود 2011الحكومة الصهيونية للصفقة مع المقاومة في العام 
ه لن تستطيع دولة الكيان أن تفتح اإلغالقاألسرى في قطاع غزة مازال صندوقًا أسودًا محكم 

وشدد على أن الوسيلة الوحيدة لإلفراج عن الجنود أو معرفة  بالوسائل االستخبارية والعسكرية.
وذكر المصدر أن العدو  مصيرهم على أقل تقدير لن تكون دون تقديم االحتالل ثمنًا مناسبًا لها.

الماضية  الصهيوني وأجهزته األمنية حاولت الوصول للجنود عبر مهام استخبارية جرت خالل الفترة
 بهدف الحصول على معلومات جديدة عن مصيرهم إال أنها باءت بالفشل.

 7/11/2015المجد األمني، غزة، 
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 اإلعالم العبري حول عمليات القنص وتطورات المقاومةيرصد أهم ما جاء في  "المركز الفلسطيني" .17

حد وصف إعالمه، في عاد "قناص الخليل" من جديد؛ ليصنع يومًا داميًا لالحتالل على : الناصرة
تطور واضح ألساليب مقاومة شبان "انتفاضة القدس"، فمن رشق الحجارة مرورًا بعمليات الدهس 
والطعن وصواًل لعمليات القنص التي جعلت من يراهن على أن هذه االنتفاضة موجة مؤقتة، يعترف 

 بأنها ثورة مشتعلة ليس من السهل إيقافها.
ز الفلسطيني لإلعالم" استطلع أهم ما ورد في اإلعالم العبري حول قسم الترجمة والرصد في "المرك

 عمليات القنص وتطورات المقاومة.
فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "يومًا داميًا" جَراء حدوث أربع عمليات في منطقة الخليل 

في  خالل خمس ساعات، منها ثالث عمليات إطالق نار، على الرغم من وجود حراسات مشددة
وقالت الصحيفة إن الجيش الصهيوني يخشى من التصعيد  مدينة الخليل أكثر من أي وقت مضى.

األخير الذي سوف ينعكس في زيادة عمليات إطالق النار القاتلة في الضفة المحتلة، ويتضاعف 
ُاستخدمت  القلق لالستخدام المتزايد لطسلحة النارية القاتلة، وخاصة "بنادق القنص" منها، والتي قلًما

وأكدت الصحيفة أن الجيش الصهيوني مع عناصر  من بعد مقتل المستوطنين قرب "ايتمار".
"الشاباك" قام بحملة أمنية واسعة في القرى المجاورة التابعة لمدينة الخليل والقريبة من المستوطنات 

 في البحث عن الكاميرات الموجودة على المحالت التجارية.
اًل عن ضابط رفيع في قيادة المنطقة الوسطى قوله إن القناص الذي نفذ وكشفت إذاعة الجيش نق

الهجوم الذي استهدف موقعًا "لحرس الحدود" قرب الحرم اإلبراهيمي في الخليل، اختار تنفيذ الهجوم 
مستغاًل األجواء الغائمة، حيث إن الغيوم المنخفضة تعيق رؤية الكاميرات المثبتة على المناطيد، 

 التحركات في منطقة البلدة القديمة في الخليل. والتي توثق
وأكد مصدر في جهاز "الشاباك" للقناة العاشرة أن التحقيقات األولية ترجح أن نفس القناص هو من 

 نفذ هجوم بيت عينون أيضًا، وأن القناص محترف ومدرب بشكل كبير.
في مدينة نابلس ستستخدمها  وتشير القناة إلى أن التقديرات تؤكد وجود خلية في الخليل، ومثلها

 حركة حماس من أجل إشعال األوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
 وطبقًا للتقديرات األولية ف ن منفذ الهجوم أطلق النار من حي أبو سينية قبل أن ينسحب.

وقالت المراسلة العسكرية لإلذاعة "كارميال منشيه" إن قادة الجيش يتوقعون أن القناص هو "قناص 
 خليل" الذي نفذ هجمات قبل نحو عامين بالخليل.ال

 7/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تنظم مهرجانا  في صيدا بذكرى أبو عمار حركة فتح .18

أقامت منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة فتح، أمس، مهرجانا سياسيا جماهيريا، في  -وفا -لبنان
وألقيت خالل المهرجان كلمات استعرضت  ياسر عرفات.مدينة صيدا اللبنانية، وفاء للشهيد القائد 

وحضر المهرجان أمين عام التنظيم الشعبي  صفحات من تاريخ نضال الشهيد القائد أبو عمار.
الناصري أسامة سعد، وأمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير 

ة، إضافة لممثلي األحزاب اللبنانية، وفعاليات سياسية فتحي أبو العردات، وقادة الفصائل الفلسطيني
 واجتماعية، ورجال دين وحشد من سكان صيدا ومخيماتها.

 8/11/2015المستقبل، بيروت، 
 

 في غزة  ذكرى أبو عمار تلغي مهرجان "مؤسسة عرفات" .19
ام بمبادرات دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" زكريا اآلغا، حركة "حماس" إلى القي: رام هللا

تجاه المصالحة الفلسطينية في إطار إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات، بدال من منع إحياء ذكراه 
"كنا خططنا لعمل جماهيري كبير  أمسوقال اآلغا في تصريح صحافي  وتحديدها في أماكن مغلقة.

رئيس ياسر عرفات، لمناسبة الذكرى الحادية عشرة الستشهاد الرمز أبو عمار، بالتعاون مع مؤسسة ال
إال أن حماس وهي سلطة األمر الواقع في القطاع، أعلنت أنها لن تسمح ب حياء الذكرى إال في 

 أماكن مغلقة، متذرعة بأسباب أمنية".
وأوضح عضو مجلس أمناء مؤسسة "ياسر عرفات" النائب جميل المجدالوي إن "حركة حماس قبلت 

قامة معرض للصور وفيلم وثائقي تسجيلي ب ضاءة صور الراحل عرفات في مختلف الميا دين، وا 
عنه، لكنها اشترطت أن يكون المهرجان في قاعات مغلقة بسبب عدم استطاعتها ضمان األمن إذا 

حركة "حماس أصرت على موقفها ب قامة المهرجان في قاعة  أنواكد . نظم في ساحات مفتوحة"
المناسبة في قاعة مغلقة، ألن المحظور  مغلقة، لذلك قلنا ال نستطيع إقامة مهرجان بحجم هذه

األمني سيكون مضاعفًا، بسبب وجود عشرات األلوف الذين سيحيطون بالقاعة بشوارعها المتعددة، 
 وهنا سيكون المحظور األمني قد تضاعف إذا كان فعاًل هناك محظور أمني".

 8/11/2015المستقبل، بيروت، 
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 وباما رزمة "مبادرات نية حسنة" تجاه الفلسطينييننتنياهو ينوي أن يطرح أمام أ ":هآرتس" .21
يتوجه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ظهر اليوم األحـد : تحرير بالل ضاهر

لتقـارير إعالميـة وتصـريحات مسـؤولين ومصـادر فــي  ، ووفقـاً للقـاء الـرئيس األمريكـي بـاراك أوبامـا غـداً 
 ياهو لن يتحدث خالل اللقاء عن حل الدولتين أو تجميد االستيطان.الحكومة اإلسرائيلية ف ن نتن

وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم، بـأن مستشـار نتنيـاهو لطمـن القـومي يوسـي كـوهين قـال خـالل اجتمـاع مـع 
، يوم االثنين الماضي، إن نتنياهو ينوي أن يطـرت أمـام أوبامـا رزمـة "إسرائيل"سفراء االتحاد األوروبي لدى 

ونقلــت الصــحيفة عــن مــوظفين  ت نيــة حســنة" تجــاه الفلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة."مبــادرا
حكــوميين إســرائيليين رفيعــي المســتوى قــولهم إن كــوهين تحــدث مــع مستشــارة أوبامــا لطمــن القــومي ســوزان 

هــذه  رايـس، يــوم الخمـيس الماضــي، حــول بلـورة رزمــة "مبـادرات النيــة الحســنة"، لكنـه لــم يسـتعرض تفاصــيل
"المبادرات" وقال إنه لم يتخذ قرار نهائي بشأنها بعد بسبب معارضة بعـض الـوزراء األعضـاء فـي المجلـس 

 الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )كابينيت(، بينهم نفتالي بينيت وزئيف إلكين.
ئيلية في األراضي ووفقا للصحيفة ف نه يعكف على بلورة هذه "المبادرات" منسق أعمال الحكومة اإلسرا

المحتلـــة يـــوءاف مردخـــاي وقائـــد الجبهـــة الوســـطى للجـــيش اإلســـرائيلي رونـــي نومـــا، وتشـــمل خطـــوات 
لخفـــض مســـتوى االحتكـــاك بـــين اإلســـرائيليين والفلســـطينيين فـــي الضـــفة، مثـــل إزالـــة حـــواجز عســـكرية 

يع فـــي وتســهيل حركــة الفلســطينيين، وخطـــوات "لتحســين" الوضــع االقتصــادي والمصـــادقة علــى مشــار 
مجال البنى التحتية والمصادقة على خارطة هيكلية فلسطينية في مناطق "ج" الخاضعة لسيطرة أمنية 

دارية إسرائيلية، "وخطوات أخرى" تجاه قطاع غزة.  وا 
ذلك فــ ن كــعــن وقــف االســتيطان.  إســرائيلياً  وقالــت الصــحيفة إن "مبــادرات" نتنيــاهو لــن تشــمل إعالنــاً 

 أنه ال يوجد شريك للسالم في الجانب الفلسطيني. لدولتين معتبراً نتنياهو لن يتحدث عن حل ا
 8/11/2015 ،48عرب 

 
 بالمساعدات بين أوباما ونتنياهو "إسرائيل"أحالم  .21

قد يشهد اجتمـاع الـرئيس بـاراك أوبامـا بـرئيس الـوزراء اإلسـرائيلي  :رويترز –القدس المحتلة، واشنطن 
ين زعيمــين يختلفــان فــي الــرأي كثيــرًا، وذلــك خــالل االجتمــاع األول بنيــامين نتنيــاهو غــدًا اتفاقــًا نــادرًا بــ

وستكون المحادثات في البيت األبيض خطوة مهمة باتجاه  بينهما منذ توقيع االتفاق النووي مع إيران.
مجموعة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة قد تحسن المؤهالت األمنية لنتنياهو الذي يواجـه تحـديات 

طالق النار يشنها فلسطينيون. تتمثل في موجة من  هجمات الطعن وا 
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شـهرًا، تطمينـات أصـدرها أوبامـا لتأكيـد دعمـه  13وقد يعـزز االجتمـاع، وهـو األول بـين الـزعيمين منـذ 
، وقـد تسـهم أيضـًا فـي تبديـد اتهامـات "جمهـوريين" يطمحـون فـي الترشـح للرئاسـة األمريكيـة، "إسرائيلـ"ل

 ."إسرائيلـ"له في البيت األبيض سيكونان أقل مواالة لبأن أوباما وأي خليفة ديموقراطي 
والفلســطينيين  "إســرائيل"ومــن المــرجح أن تخفــت األضــواء أثنــاء الزيــارة عــن هــدف تحقيــق الســالم بــين 

الـــذي استعصـــى تحقيقـــه خـــالل فترتـــي أوبامـــا فـــي الرئاســـة، ليتصـــدر المحادثـــات التأكيـــد مجـــددًا علـــى 
ن للــرئيس األمريكــي يقولــون إنــه سيواصــل الضــغط علــى نتنيــاهو الــروابط االســتراتيجية. لكــن مســاعدي

حتــى يتخــذ خطــوات إلبقــاء إمكــان تنفيــذ حــل الــدولتين قائمــًا فــي أي مفاوضــات مــع الفلســطينيين فــي 
وقال مسؤول أمريكي كبير قبل االجتماع: "أوضح الرئيس أننـا لـن نحقـق تسـوية تقـوم علـى  المستقبل.

 . لقد قال علنًا فعاًل انه ال يعتقد أن هذا سيحدث".حل الدولتين أثناء فترة إدارته
وأشـــار مســـؤولون أمريكيـــون إلـــى أن زيـــارة نتنيـــاهو لـــن تتضـــمن التوقيـــع علـــى اتفـــاق جديـــد فـــي شـــأن 

 المساعدات، لكن الزعيمين "سيباركان" في شكل ما إجراء مفاوضات خاصة بمذكرة تفاهم.
ســـتظل قائمـــة، علـــى  "إســـرائيل"القـــات مـــع ويقـــر مســـؤولون أمريكيـــون بـــأن بعـــض المنغصـــات فـــي الع

األرجـــح، خصوصـــًا إذا لـــم تتغيـــر التشـــكيلة اليمينيـــة الحاليـــة لحكومـــة نتنيـــاهو، ومـــع اســـتمرار تشـــكيك 
 بعض وزرائها في حل الدولتين.

، قـال المحلـل أوبامـافـي العـام األخيـر مـن حكـم  أوبامـا ونتنيـاهوالعالقـات بـين  إلىوعن عودة الدفء 
لسياسة الشـرق األدنـى ديفيـد ماكوفسـكي: "مـن غيـر المـرجح مـع اقتـراب اإلدارة مـن في معهد واشنطن 

عامهــا األخيــر، إعــادة ضــبط العالقــات الثنائيــة فــي شــكل كامــل". لكنــه أضــاف: "ال أوبامــا وال نتنيــاهو 
 يرغبان في لقاء عاصف آخر".

  8/11/2015 ،الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"المضادة في  ارتفاع نسبة الهجرة :لقناة العبرية العاشرةا .22
كشف تقرير للقناة العبرية العاشرة مساء الجمعة عن ارتفاع نسبة الهجرة المضادة في : خاص -المجد

دولة الكيان خالل الفترة األخيرة التي تلت انتفاضة القدس وذلك نتيجة الوضع األمني الصـعب وحالـة 
ًا بعنـوان "المغتربـون الجــدد" وهـي تقصــد نشـرت القنــاة العاشـرة تقريــر و  الخـوف التـي عمــت المسـتوطنين.

المستوطنون الذي يقومون حاليًا بالهجرة العكسية من دولة الكيان إلى كندا والواليات المتحدة وأستراليا 
وأشـارت القنــاة إلــى أن انتفاضـة الســكاكين كانـت القشــة التــي . ودول االتحـاد األوربــي خـارج الحســابات
 عدد الشباب الذين يبحثون عن أنفسهم خارج دولة الكيان. قسمت ظهر البعير وأدت الرتفاع في
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ولفتـــت إلـــى أن كـــل وكـــاالت الســـياحة والســـفر الصـــهيونية تتحـــدث عـــن ضـــغط كبيـــر خـــالل الشــــهر 
 الماضي في حجوزات السفر خارج إسرائيلي من الشبان والعائالت الصهيونية.

دة مــن فلســطين المحتلــة، جمــيعهم فــي حــوارات للقنــاة مــع عــدد مــن العــائالت التــي تنــوي الهجــرة المضــا
أجمعـــوا علـــى أن الوضـــع األمنـــي الحـــالي كـــان بمثابـــة القشـــة التـــي قســـمت ظهـــر البعيـــر، إلـــى جانـــب 

وبحسب التقرير وآراء الصهاينة المشاركين  الوضع االقتصادي، والنظام البيروقراطي في دولة الكيان.
 م أو ألبنائهم في هذه الدولة.فيه فقد أجمع الجميع على أنهم لم يعودوا يرون مستقبل له

 8/11/2015 ،غزة األمني،المجد 
 

 تعليمات جديدة لجنود االحتالل بالضفة .23
مس، أن الجيش اإلسرائيلي أصدر تعليمات جديدة للجنـود العـاملين أذكر موقع "واال" العبري،  :القدس

ـــ"تعرضهم لهجمــات مــن قبــل الفلســطينيين". بالضــفة الغربيــة، تفاديــاً  وقــع، فــ ن التعليمــات وحســب الم ل
شـــملت "التأكيـــد علـــى الجنـــود ارتـــداء الخـــوذ والســـترات الواقيـــة مـــن الرصـــاص وتجنـــب المنـــاطق التـــي 
جراء كشف أمني بالمنـاطق  يتعرض فيها الجنود لمحاوالت الدهس واتخاذ مزيد من اليقظة واالنتباه، وا 

قـات ومحطـات الحـافالت ورفـع قبل سير الجنود وتسيير القوات فيها، ووضع كتل اسـمنتية علـى المفتر 
وأشـــار إلــى أنـــه تـــم تحويــل ميزانيـــة خاصــة للجـــيش اإلســرائيلي فـــي الضـــفة  مســتوى الحمايـــة األمنيــة".

 الغربية من أجل وضع مزيد من الكاميرات واإلضاءة واتخاذ التدابير الوقائية في مناطق االحتكاك.
 8/11/2015 ،األيام، رام هللا

 
 على زميله بالخليلجندي إسرائيلي يطلق الرصاص  .24

والتخـــبط بعــد العمليـــة الجريئــة التـــي نفـــذها  اإلربــاكحالـــة  أدت إبــراهيم:كامـــل و  .(ب.ف.ا) –عواصــم 
قناص فلسطيني دفع جندي إسرائيلي صبات أمس إلطالق الرصاص على جندي إسرائيلي آخـر قـرب 

اسـتنفار فـي جنـوب عمارة الرجبي بحي الـراس فـي مدينـة الخليـل. ممـا ولـد حالـة مـن الـذعر والخـوف و 
وأفـادت مصـادر محليـة أّن أحـد الجنـود المتحصـنين فـي أحـد األبـراج العسـكرية بعمـارة  الضفة الغربية.

الرجبي المستولى عليها أطلـق الرصـاص علـى جنـدي آخـر فـي المكـان مشـتبها بأنـه مقـاوم فلسـطيني، 
كبيـرة مـن جـيش االحـتالل،  وهرعت إلى المكان قـوات قبل أن يتبين الحقا أّنه زميله بجيش االحتالل.

 ووحدات اإلنقاذ اإلسرائيلية، فيما وصفت المصادر إصابة الجندي ما بين الطفيفة والمتوسطة.
 8/11/2015 ،الرأي، عم ان
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 هستيريا الطعن تقتل إسرائيليين بنيران صديقة .25
ن التـي ينفـذها هذه األيام، على خلفية عمليات الطع "إسرائيل"أدت حالة "الهوس األمني" التي تعيشها 

 فلسطينيون، إلى مقتل يهوديين ذوي مالمح شرقية، وطعن يهودي آلخر من أصول شرقية.
طـالق نـار  وكان لون البشرة السوداء سبباً  في مقتل مهاجر إريتـري لالشـتباه فـي تنفيـذه عمليـة طعـن وا 

 في محطة للحافالت في بئر السبع.
  7/11/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 تنظر إلى عمليتي الخليل على أنهما تصعيد اإلسرائيلي أجهزة األمن :وتيديعوت أحرون .26

ذكـر موقـع صـحيفة يـديعوت أحرونـوت أن أجهـزة األمـن تنظـر إلـى العمليتـين : حمد رضـانأ -رام هللا 
في الخليل على أنهما تصعيد من خالل استخدام أسلحة فتاكة مثل األسـلحة األوتوماتيكيـة والقناصـة، 

ولفـت الموقـع إلـى أن  يرها تجنـب الفلسـطينيون اسـتخدامها مـن انـدالع الهبـة األخيـرة.والتي بحسب تعب
مستوطنين في الضفة، لكنها لم تكن دقيقة، باسـتثناء  عمليات إطالق نار ضدّ  10الشهر الفائت شهد 

ـــل فيهـــا الزوجـــان هنكـــين خـــالل ســـفرهما فـــي ســـيارتهما، قـــرب  ـــي اســـتهدفت مســـتوطنين قت ـــة الت العملي
 يتمار الوقعة على الطريق بين مدينيت نابلس ورام هللا.مستوطنة ا

 8/11/2015 ،المستقبل، بيروت
 

 االحتالل يقيد حركة الفلسطينيين بالخليل .27
ذكرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أنه في أعقاب التصعيد األمني الذي شهدته  :الصحافة اإلسرائيلية
ظـــر دخـــول الفلســـطينيين بعـــض أحيـــاء الخليـــل، قـــررت الســـلطات اإلســـرائيلية ح مدينـــة الخليـــل مـــؤخراً 

مضيفة في سياق آخر أن الجيش اإلسرائيلي بات يخشى على حياة أحد جنوده بعد نشر صورته ألنه 
 قتل ثالثة فلسطينيين.

وقالــت مراســلة صــحيفة "هــآرتس" للشــؤون الفلســطينية عميــره هــاس إن التصــعيد الــذي تخللتــه عمليــات 
رائيلي ضد الفلسطينيين، وعمليات طعن ودعس من قبل الفلسطينيين إطالق نار من قبل الجيش اإلس

وبالتنســيق مــع اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية فــي -دفعــت قيــادة المنطقــة الوســطى فــي الجــيش اإلســرائيلي 
لزامهم بتسجيل أسـمائهم بصـورة  -الضفة الغربية إلى حظر دخول الفلسطينيين بعض أحياء الخليل، وا 

 لعسكرية أمام معظم مداخل المدينة.مسبقة في الحواجز ا
  7/11/201 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 من اإلسرائيليين يؤيدون قتل المنفذ في موقع العملية %75استطالع:  .28
مـــن الجمهـــور  %75مـــس، أن أوكـــاالت: أظهـــر اســـتطالع بثتـــه القنـــاة اإلســـرائيلية الثانيـــة، ال -القـــدس

نفذي العمليـات فـي مكـان تنفيـذ العمليـة، بينمـا عـارض اإلسرائيلي يعتقدون بضرورة قتل الفلسطينيين م
 وواحد بالمائة فقط لم يعطوا رأيهم بالموضوع. %24ذلك 

مـــن الـــذين  %78كمـــا بـــّين اســـتطالع الـــرأي الـــذي أعدتـــه د. مينـــا تســـيمح لبرنـــامج واجـــه الصـــحافة أن 
أنــه علــى  %21 شــملهم االســتطالع ال يؤيــدون مهاجمــة منفــذ العمليــة فــي حــال تــم تحييــده، فيمــا رأى

 الرغم من ذلك يجب مهاجمة منفذي العمليات والمساس بهم.
تحييـدهم  تـمّ  أنوردًا على سؤال يتعلق بمحاكمة األشـخاص الـذين هـاجموا منفـذي العمليـات حتـى بعـد 

إنهــم ليســوا مــع تقــديم المهــاجمين للمحاكمــة،  %55علــى اإلســرائيليين، قــال  ولــم يعــودوا يشــكلون خطــراً 
 أجابوا بأنهم ال يعرفون. %6أنه من الضروري تقديمهم للمحاكمة، و %39فيما قال 

ذلـك  أن %57وحول األسباب التي تدفع اإلسرائيليين إلى التدخل بأنفسهم ضد منفذي العمليـات، رأى 
يرجــع إلــى الغضــب والخــوف الــذي يعيشــه اإلســرائيليون فــي ظــل موجــة العمليــات األخيــرة، بينمــا رأى 

ـــل المنفـــذين، وأرجـــع أن هـــذا التـــدخل يهـــد 29% ـــادة  %9ف إلـــى قت ـــك إلـــى تحـــريض السياســـيين وق ذل
 اتهموا وسائل اإلعالم بتحريض الجمهور. %3الجمهور، و

 إلـــىوأرجــع معــدو االســتطالع ارتفــاع نســبة اإلســرائيليين الــراغبين بقتــل منفــذي العمليــات والفتــك بهــم 
ات األخيـرة، وكانـت إحـدى عمليـات فـي أعقـاب موجـة العمليـ "إسـرائيل"الخوف الذي يسود الشوارع فـي 

الفتــك الجمــاعي التــي نفــذها إســرائيليون خــالل إحــدى العمليــات فــي مدينــة بئــر الســبع أدت إلــى مقتــل 
 مهاجر اريتيري ظنًا أنه منفذ العملية.

 8/11/2015 ،األيام، رام هللا
 

 استطالع: ليبرمان الشخصية األفضل "لردع اإلرهاب" .29
القنــاة العبريــة العاشــرة فــي التلفزيــون  أجرتــهأظهــر اســتطالع جديــد للــرأي  :وكــاالتال –القــدس المحتلــة 

 "إســـرائيل بيتنـــا"حـــزب  رئـــيساإلســـرائيلي، مســـاء أول مـــن أمـــس، أن غالبيـــة اإلســـرائيليين يعتبـــرون أن 
ورأى  دور ليبرمان هو الشخصية األجدر واألفضل للتعامل مـع الواقـع األمنـي و"ردع اإلرهـابيين".يجأف

أن ليبرمـان هـو الشخصـية األفضـل  "إسـرائيل"،إسرائيلي يمثلون عينة من كافة أنحاء  500من  % 39
 بنيـــامين نتنيـــاهو هـــو األفضـــل. أنممـــن شـــملهم االســـتطالع  %16للقيـــام بهـــذه المهمـــة، فيمـــا اعتبـــر 

مـن  2وعبرت الغالبية العظمى عن عدم رضاها من تعامل نتنياهو مع الوضع األمني ومنحوه نتيجـة 
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عتبرين أنه فشل في التعامل مع موجة العمليات المستمرة رغـم مـرور شـهر ونصـف الشـهر فقط، م 10
 على اندالعها. 

 8/11/2015 ،الغد، عم ان
 

 أكاديمي إسرائيلي: هبة السكاكين تثير رعب مليون ونصف إسرائيلي .31
ين فـي ارتفـاع أفاد بحث أكاديمي إسرائيلي بأن نسبة الهلع لدى اإلسـرائيلي :وكاالتال –القدس المحتلة 

 ما أسماه ُمّعدو البحث "هّبة السكاكين الفلسطينية". بسبب األحداث األمنية األخيرة، وتحديداً  حاد جداً 
إجــراؤه فــي كليــة "تــل حــاي" األكاديمّيــة، فــ ّن نســبة اإلســرائيليين الــذين بــاتوا  وبحســب البحــث، الــذي تــمّ 

، مقارنــة مــع النســبة التــي تفعــت بشــكل حــاد جــداً ُيعــانون مــن حــاالت الكآبــة والهســتيريا والهلــع والفــزع ار 
وقــال ُمّعــدو البحــث بروفيســور شــاؤول كيمحــي بروفيســور يوحانــان أيشــيل  ُســجّلت قبــل أربعــة أشــهر.

وبروفيســور مــولي الهــد، مــن قســم علــوم الــنفس فــي الكلّيــة، إّن البحــث فحــص تــأثير األحــداث األمنّيــة 
عطيات وجـود ارتفـاع مقلـق للغايـة فـي نسـبة شـعور اإلسـرائيليين األخيرة وتابعوا قائلين إّنه تبيّن من المُ 
 بالخطر حّيال "هّبة السكاكين" الحالّية.

وقالــت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" فــي ملحقهــا األســبوعي والتــي أّكــدت علــى انفرادهــا بنشــر نتــائج 
فــي نســبة البحــث، إّنــه مقارنــة مــع الُمعطيــات التــي تــّم جمعهــا قبــل أربعــة أشــهر، هنــاك فــرق واضــح 

 الخائفين من مختلف شرائح المجتمع اإلسرائيلي.
وبحسب الُمعطيات، ف ّنه في شهر تموز )يوليو( من العام الحالي وصل عدد اإلسرائيليين الذي عّبروا 
عن خوفهم من األوضاع األمنّية وصل إلى مليون إسرائيلي يعيشون في الـداخل المحتـل، ولكـّن الـرقم 

نّيـــة األخيــرة إلـــى مليــون ونصـــف المليــون، أي أّن أكثـــر مــن نصـــف مليـــون ارتفــع بفعـــل األحــداث األم
 إسرائيلّي انّضموا إلى دائرة الخائفين والقلقين جدا من األوضاع األمنّية في الدولة العبرّية.

ألف إسرائيلّي باتوا يشعرون بدرجٍة عاليٍة من الخوف  126عالوة على ذلك، وجد البحث أّن أكثر من 
هـــوا إلـــى المصـــّحات النفســـّية ُمشـــتكين عـــن شـــعورهم بالضـــغوط وشـــّدّد البحـــث علـــى أّنـــه الشـــديد، وتوجّ 

بــالرغم مــن أّن عــدد اإلســرائيليين الــذين شــاهدوا أو تعرضــوا لعمليــات مــا يــزال قلــياًل ووصــل إلــى نســبة 
 من اإلسرائيليين، إال أّن نسبة الخوف ارتفعت بشكل كبير للغاية ومقلق أكثر. 1.8%

 8/11/2015 ،الغد، عم ان
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 عامل أردني بفنادق إيالت 1,500تشغل  "إسرائيل" .31
كشــفت مجلـة غلــوبس االقتصـادية اإلسـرائيلية عــن خطـط لتشــغيل مئـات العمــال  :الصـحافة اإلسـرائيلية

وأفاد مراسـل المجلـة مـائير  في مسعى لتحسين العالقات بين تل أبيب وعمان. "إسرائيل"األردنيين في 
قبـل يـومين للعمـل فـي الفنـادق المنتشـرة بمدينـة إيـالت  "إسـرائيل"دخلـوا  أردنيـاً  عـامالً  173أوخيون بأن 

الساحلية السياحية الجنوبية، وكان في استقبالهم وزير الداخلية اإلسرائيلي سيلفان شـالوم ورئـيس بلديـة 
واألردن  "إســـرائيل"ولفـــت مراســـل المجلـــة إلـــى أن هـــؤالء جـــزء مـــن صـــفقة بـــين  إيـــالت مـــائير هـــاليفي.

 عامل أردني ليحلوا محل العمال غير القانونيين المتسللين. 1500شغيل لت
سرائيل،  وقال شالوم خالل استقباله العمال األردنيين إن "هذا يوم سعيد لتوثيق العالقات بين األردن وا 
ورفع مستوى التنسيق بين مدينتي إيالت )جنوب إسرائيل( والعقبة )جنوب األردن( في مجاالت عديدة 

 ات الفندقية وتطوير البيئة والزيارات المتبادلة، واآلن في مجال التشغيل والعمالة".كالخدم
  7/11/201 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 عاما   94وفاة الرئيس اإلسرائيلي األسبق إسحاق نافون عن  .32

: توفي الرئيس اإلسرائيلي األسبق إسحاق نافون عن عمر بلغ الرابعـة والتسـعين، (د.ب.أ) –تل أبيب 
 لما أعلنته، أمس، أسرته في تل أبيب. ذلك وفقاً و 

، 1983إلى  1978بحزب العمل اإلسرائيلي وتولى رئاسة الدولة في الفترة من  بارزاً  وكان نافون عضواً 
 وفي فترة حكمه تم توقيع معاهدة السالم بين إسرائيل ومصر.

 ما ذكرت إذاعة إسرائيل.وتوفي نافون أول من أمس، ولكن نبأ وفاته لم يذع إال أمس، وذلك حسب
 8/11/2015 ،األيام، رام هللا

 
 استمرار االنتفاضة تقود الحركة االقتصادية إلى ركود تامة: الصحف اإلسرائيلي .33

كشـــفت تقـــارير الصـــحف اإلســـرائيلية مـــؤخرًا مـــدى الضـــرر الـــذي لحـــق باالقتصـــاد  :آيـــة شـــمعة -غـــزة 
آثارهـا علـى القطـاع األمنـي والسياسـي والمـالي اإلسرائيلي كنتيجة حتمية النتفاضة القدس التـي تركـت 

ويشــير مراقبــون إلــى أن االنتفاضــة ألقــت بظاللهــا بشــكل أكبــر علــى القطــاع الســياحي  فــي "إســرائيل".
اإلسرائيلي والسـلع وبورصـة تـل أبيـب، كمـا امتـدت لتشـمل األسـواق التجاريـة والمطـاعم والمقـاهي التـي 

 ن.شهدت انخفاضًا حادًا في حركة المستهلكي
حالة التخبط واإلرباك هذه، شكلت تخوفًا لدى الشـارع اإلسـرائيلي مـن اسـتمرار االنتفاضـة الشـعبية فـي 

فعبـــر صـــحيفة "ذا مـــاركر" االقتصـــادية  الضـــفة، والتـــي قـــد تقـــود الحركـــة االقتصـــادية إلـــى ركـــود تـــام.
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غـة، وتراجـع فـي العبرية، أشـار الكاتـب اإلسـرائيلي دبيـرت مـزريتس فـي مقـال تحـت عنـوان "المدينـة فار 
النشاط التجاري" إلى أن معدالت التراجع في المبيعات في التجمعات التجارية الكبرى، وفي المقاهي، 

، مقابـــل %12.7وفـــي المطـــاعم آخـــذة بالتزايـــد، وانخفضـــت نســـبة المبيعـــات فـــي األيـــام األخيـــرة بنســـبة 
ن المدينــة التــي تعطــي كمــا أ فــي األســبوعين الماضــيين منــذ بــدء االنتفاضــة. %12انخفــاض أقــل مــن 

 نموذجًا لعملية االنهيار في المبيعات في األيام األخيرة، هي القدس. 
، ولكــن عنــدما ننظــر إلــى %13.4ففــي األســبوعين األخيــرين، انخفضــت نســبة المبيعــات فيهــا بحــوالي 

ابــل، وفـي المق .%21.5األيـام الخمسـة األخيـرة، نـرى انهيــارا حقيقيـا بنسـبة المبيعـات تصــل نسـبته إلـى 
ومع بداية االنتفاضة، كان يتواجد الكثير من األشخاص في القدس، حتـى فـي أعقـاب مـؤتمر الفضـاء 

شخص، كما مكث في المدينة أيضا سيات قـاموا بـالحجز قبـل  2000الذي جلب إلى المدينة أكثر من 
رون بــدال وفــي األيــام األخيــرة انتهــى المــؤتمر، وغــادر الســيات المدينــة، ولــم يــأت آخــ موجــة التصــعيد.

 .%70- 30منهم، والهبوط في مبيعات المقاهي والمطاعم وصل إلى 
وفي تقرير آخر، حّذر البروفيسور "آفي بن باسـت"، مـدير وزارة الماليـة السـابق، مـن أن الكيـان يواجـه 

وأوضــح قــائاًل إن آثــار هــذه االنتفاضــة والعمليــات التابعــة لهــا أخطــر  ".كبيــراً  اقتصــادياً  وضــرراً  "خطــراً 
ويعـود ذلـك لكـون األحـداث الحاليـة تـأتي فـي  ى االحتالل من اآلثار االقتصادية لالنتفاضة الثانية.عل

 الوقت الذي يواجه فيه االقتصاد اإلسرائيلي تباطؤًا في النمو، وتعاني االستثمارات من انخفاض حاد.
تعداد وفـــي هـــذا الســـياق، أضـــاف بـــن باســـت أن الموجـــة الحاليـــة مـــن زعزعـــة األمـــن ســـوف توقـــف اســـ

فعلــى ســبيل المثــال، مــن  المســتثمرين لعمــل مشــاريع، وذلــك ســيلحق ضــررًا باالقتصــاد لســنوات طويلــة.
، وهـو مـا أدى %17جراء االنتفاضة الثانية انخفضت نسبة االستثمارات فـي األراضـي المحتلـة بنسـبة 

 ن وعلــى الــرغم مــن أن االنتفاضــة الثانيــة جــرت علــى نطــاق أوســع، فــ إلــى ضــرر اقتصــادي ضــخم.
هنـاك انخفـاض بنسـبة  2014الكيان اليوم "يواجه خطرًا اقتصاديًا أكبر"، بحسب بـن باسـت، فمنـذ عـام 

 %3.3و %8سـجل انخفـاض بنسـبة  2015باالستثمارات، وفي الربعين األول والثـاني مـن عـام  4.5%
 أيضًا، لذا ف ن االنتفاضة الحالية "قاتلة لالستثمارات".

 5مكــور ريشــون" العبريــة أن ثمــن شــهر مــن االنتفاضــة ســيكون خســارة مــن جهتهــا، ذكــرت صــحيفة "
مليــار شــيقل مــن الــدخل القــومي العــام، وغالبيتــه ســيكون مــن قطــاع الســياحة الــذي تلقــى ضــربة قاســية 

منــذ بدايــة شــهر أكتــوبر  %50بالقــدس المحتلــة مــع انخفــاض الحجــوزات الفندقيــة بنســبة وصــلت إلــى 
طــالق النــار ســيكون خســارة االقتصــاد وقالــت الصــحيفة إن ثمــن  الحــالي. عمليــات الطعــن والــدهس وا 

مليـار شـيقل إذا مـا اسـتمرت االنتفاضـة الحاليـة خـالل الشـهرين القـادمين، مـا يهـدد  10.5اإلسرائيلي بــ 
 4وفصــلت الصــحيفة أن  ب دخــال االقتصــاد اإلســرائيلي فتــرَة ركــود علــى خلفيــة تــردي الوضــع األمنــي.
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ـــ مليــار شــيقل جــرى تحويلهــا   1.5حتــى اآلن لنفقــات الجــيش والشــرطة خــالل المواجهــات، باإلضــافة ل
 مليار شيقل جراء انخفاض دخل الحكومة من الضرائب.

وتتحدث المعطيات الحالية عن تكلفة استمرار هكذا انتفاضة لشـهرين فقـط، أمـا فـي حـال تحولـت إلـى 
 أعلى بكثير. انتفاضة عارمة وشهدت جبهة قطاع غزة تسخينًا، ف ن الخسائر ستكون

فــي اســتخدام بطاقـات االئتمــان الشــرائية منــذ بدايــة  %11كمـا شــهد الســوق اإلســرائيلي انخفاضـًا بنســبة 
الشهر الحالي األمر الذي يعزى اللتزام الكثيرين من اإلسرائيليين لبيوتهم أو شرائهم من محالت قريبـة 

 من البيوت وال تتعامل ببطاقاتهم.
"أفـي تمكـين" عبـر صـحيفة غلـوبس العبريـة أنـه مـن الصـعب تقـدير تـأثير  فيما بين الكاتـب اإلسـرائيلي

موجة العنف الحالية، أو القول أن ال تأثير لها أو أن يتم تجاهلها. ف ن معدل الضرر يتم تحديده بناء 
على تأثير موجة مستمرة على االستهالك الشخصي وعلى التصدير، وعلـى حركـة مبـادرات المقاطعـة 

وأضــاف: مــن الممكــن االفتــراض أن الســياحة فــي "إســرائيل" ســتكون مــرة  الخــارج. ضــد "إســرائيل" فــي
أخرى، الضحية األولى لصور شاشات التلفزة في العالم، ومغزى ذلـك هـو أنـه يوجـد فعـاًل ضـرر، وأن 

وفــي نفــس الوقـت، فــ ن عالمــات االســتفهام هــي كثيــرة جــدًا،  هنـاك ثمًنــا ســيدفعه االقتصــاد اإلســرائيلي.
 ك فيه أن هناك من يستطيع قياس ما سيكون عليه التأثير االقتصادي لنيران االنتفاضة.  ومن المشكو 

  7/11/201 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 السبتأمس  مصابا  حصيلة مواجهات 29": الهالل األحمر" .34
ات ( في مواجهات مع قو 11-7مواطنًا أصيبوا السبت ) 29أعلنت جمعية الهالل األحمر، أن : رام هللا

وقالت الجمعية، في بياٍن مقتضب تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة  االحتالل بالضفة الغربية.
مصابًا في األراضي الفلسطينية المحتلة، الفتة إلى أن بين  29 عنه، إن طواقمها قدمت اإلسعاف لـ

 غاز، وشخص بالسقوط. 22باألعيرة المطاطية، و 2بالرصاص الحي، و 4المصابين 
كانت مواجهات متفرقة اندلعت في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، تركز أبرزها في عدة محاور من 
الخليل، ومخيم عايدة، في بيت لحم، جنوب الضفة، وبلدة بيت فوريك، في نابلس شمال الضفة، 

 وشرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
 7/11/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 الحرم اإلبراهيمي االحتالل يغلق .35
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، الحرم اإلبراهيمي أمام إبراهيم: كامل  ،ا ف ب -عواصم 

. وأوضح ناطق عسكري "عيد سبت سارة"المصلين، بحجة تأمين احتفاالت المستوطنين بما يسمونه 
ما يسمى باحتفاالت أن قوات االحتالل نشرت جنودها بأعداد كبيرة في محيط الحرم، تمهيدا ل

 المستوطنين داخل المسجد.
 8/11/2015الرأي، عمان، 

 
 سجون المعتقل إداري في  500 تصعيد إسرائيلي ضد   :هيئة األسرى .36

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين ان حالة تصعيد في  :وكاالت - نابلس
الشهر الماضي واندالع الهبة الشعبية  تنفذها سلطات االحتالل منذ بداية اإلداريةاالعتقاالت 

وقال  معتقل إداري. 500ما يقارب  إلى اإلداريينالفلسطينية لتشمل النساء والقاصرين، وليرتفع عدد 
بديال عن المحاكمات العادلة وهي تعتبر اعتقاالت تعسفية تخالف  أصبحتإن االعتقاالت اإلدارية 

أن إسرائيل تستخدم االعتقال اإلداري بشكل روتيني وبديال اتفاقيات جنيف والقانون الدولي اإلنساني و 
 الجنائي. اإلجراءعن 

واتهم قراقع حكومة إسرائيل باستخدام العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني من خالل االعتقاالت 
قانونية العتقال أي شخص إداري  أسباباإلدارية المفتوحة والتي ال يعرف سقف زمني لها وال يعرف 

 ادا إلى ما يسمى الملف السري وتحت حجة التحريض والخطر على أمن إسرائيل.استن
ينفجر الوضع لدى األسرى اإلداريين ويتخذون خطوات واسعة في المستقبل القريب  أنوتوقع قراقع 

 بسبب استمرار هذه السياسة.
 8/11/2015الغد، عمان، 

 
 أهالي مدينة الخليلشهيد في بيت لحم وقوات االحتالل والمستوطنون ينكلون ب .37

شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين، : احمد رضان -رام هللا 
وبخاصة في مدينة الخليل وبلداتها وقراها جنوب الضفة الغربية والتي تشهد أعنف المواجهات منذ 

حم بالضفة المحتلة أمس متأثرًا واستشهد مواطن من بيت ل اندالع "هبة القدس" مطلع الشهر الفائت.
وذكرت مصادر  ب صابته قبل أيام أثناء المواجهات بين قوات االحتالل والمواطنين الفلسطينيين.

فلسطينية محلية أن جمال النشاش من بيت لحم استشهد بعد إصابته بحالة إغماء عميقة بعد 
 استنشاق الغاز المسيل للدموع قبل أيام في بيت لحم.
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متصل، هاجم مستوطنون منازل مواطنين فلسطينيين مجاورة للحرم اإلبراهيمي. وأشارت وفي سياق 
مصادر محلية إلى أن المستوطنين هاجموا "حارة الساليمة"، وقاموا برشق الحجارة صوب المنازل 
فيها، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات االحتالل استولت على منازل فلسطينية عدة تقع 

 اإلبراهيمي. قرب الحرم
 8/11/2015المستقبل، بيروت، 

 
 االحتالل يواصل جرائم التهجير والتحريض على قتل األطفال: المكتب الوطني للدفاع عن األرض .38

أكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان أن  إبراهيم:كامل  -القدس المحتلة 
الماضي جرائم التهجير والتطهير العرقي في سلطات االحتالل اإلسرائيلي واصلت خالل األسبوع 

 األراضي الفلسطينية المحتلة، باإلضافة إلى التحريض على قتل األطفال الفلسطينيين.
وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي أمس أن حكومة االحتالل تواصل مكافئاتها للمستوطنين بهدف 

منازل في قرية جالود  10يضم  إرضائهم، حيث سلمت نهاية األسبوع المنصرم سكان حي كامل
يوًما، تمهيًدا لهدمها لوقوعها بالقرب من البؤرة 15جنوب نابلس اخطارات إلخالء منازلهم خالل 

 " المقامة على أراضي القرية.10االستيطانية "احيا 
عائلة في خربة حمصة من مساكنهم بهدف إجراء  13وذكر أن قوات االحتالل أقدمت على تهجير 

 كرية، وواصلت سياسة هدم المساكن في القدس المحتلة.تدريبات عس
ولفت إلى أن منظمة "عائدون لجبل الهيكل" االستيطانية أعلنت عن حملة لنشطائها تمنح فيها جائزة 
مالية لكل مستوطن يحاول اقتحام المسجد األقصى وتعتقله الشرطة، في محاولة لتشجيع المستوطنين 

 رات األمنية التي تشهدها مدينة القدس.على اقتحام المسجد في ظل التوت
كما عرض مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل مكافئة مالية 

( ألف شيقل لمن يتمكن من تسليم منفذ عملية الدهس قرب مخيم الفوار قبل 40.000مقدارها )
". ووفق التقرير، ففي سابقة خطيرة خرج أسبوعين للشرطة، والتي قتل فيها المستوطن "فراهام حسنو

موقع "القناة السابعة" التابع للمستوطنين من خالل قسم األطفال "يلدوديس" بلعبة جديدة يتم من 
خاللها التحريض على قتل الفلسطينيين، تحت عنوان "دعوة لمساعدة رجال األمن في قتل "المخربين" 

 الذين يعتدون علينا".
 8/1/2015الرأي، عمان، 
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 على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الحرم اإلبراهيمي ميالدينوفيطلع  مدير عام أوقاف الخليل .39
أبو  إسماعيلالشريف  اإلبراهيميأطلع مدير عام أوقاف الخليل ومدير دائرة الحرم : وفا -الخليل

اءات نيكوالي ميالدينوف على اإلجر  األوسطالحالوة، المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق 
ووفقا لبيان لوزارة األوقاف تلقت "وفا" نسخة منه امس،  الشريف. اإلبراهيمياإلسرائيلية بحق الحرم 

الشريف  اإلبراهيميالخليل ومدير دائرة الحرم  أوقاففقد استمع ميالدينوف إلى شرت من مدير عام 
 اإلسرائيليتالل عن االعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الحرم والمصلون من قبل قوات االح

شعائرهم الدينية بحرية وكرامة التي يحفظها القانون  إقامةوقطعان المستوطنين، ومنع المسلمين من 
الصيانة والترميم  أعمالوقال البيان: كما جرى إطالع ميالدينوف على منع قوات االحتالل  الدولي.

سللمحافظة على مكانته  األثري اإلسالميالالزمة لهذا المسجد  ، وكذلك منع االحتالل الميتهوا 
 .اإلبراهيميةلتوسعة التكية 

 8/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 في الحفاظ على المقدسات المسيحية األردنبطريرك القدس يثمن جهود  .41
ثمن البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر : حمدان الحاج - عمان

، ما قام به الملك عبد هللا الثاني األردنورئيس مجلس رؤساء الكنائس في  أعمال فلسطين واألردن
 المحتلة. واألراضيفي القدس  اإلسالميةللحفاظ على المقدسات المسيحية شأنها شأن المقدسات 

وثمن ثيوفيلوس كل ما قاله الملك عبدهللا الثاني في االجتماع الذي عقده بحضور رؤساء الكنائس 
هو حماية  األردندور  أنوعدد من الشخصيات المقدسية، حين اكد  اإلسالمية وقافاألوممثلين عن 

األماكن اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة، على مختلف الصعد السياسية والدينية وأن األردن 
يقف بقوة ويرفض أي تغيير بالنسبة للوضع القائم التاريخي في المسجد األقصى والحرم الشريف الذي 

دونما كاملة، الفتا جاللته إلى أن األمور لم تتغير بالنسبة لموقف األردن، الذي  144يمتد على مساحة 
 .1967يؤكد دوما على الحفاظ على الوضع القائم الذي كان سائدا قبل احتالل القدس عام 

 8/11/2015الدستور، عمان، 
 

 قوات االحتالل يطورون المقالع ويستحدثون تكتيكات لمواجهة غزة: فلسطينيون .41
مع دخول المواجهات الشعبية مع قوات االحتالل شهرها الثاني في قطاع غزة بدأ الشبان  حسن جبر:

في استخدام وسائل دفاعية جديدة لصد هجمات قوات االحتالل المتكررة ضدهم وللتقليل من حجم 
 الخسائر التي تقع في صفوفهم.
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لمتظاهرين شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، إحدى ومع اشتداد استهداف قوات االحتالل للشبان ا
أكثر المناطق سخونة في المواجهات مع قوات االحتالل، بدأ الشبان في استخدام ما سموه "المقالع" 

 أو "المنجنيق" لقذف جنود االحتالل بحجارة كبيرة من مسافات بعيدة.
ل المواجهات في مخيم البريج لم وقال متظاهرون لـ"األيام"، إن "المنجنيق" الذي ظهر أمس، خال

يستخدم من قبل في قطاع غزة رغم ظهوره في محافظات الضفة الغربية، مؤكدين أنهم استطاعوا 
بجهود ذاتية بناء هذا المنجنيق الذي يتكون من ذراعين من الحديد، يتم تثبيتها على قاعدة ارتكاز 

ا استخدام حبال مطاطية يمكن شدها بشكل حديدية يتم دفنها في الرمال خلف تلة من الطين ويتم فيه
 كبير لرمي الحجارة.

ومن أجل االختباء عن عيون جنود االحتالل المتمركزين خلف سواتر رملية مرتفعة، أشعل الشبان 
 إطارات سيارات حتى يحجب دخانها أعين الجنود عنهم لتفادي تعرضهم إلطالق النار المباشر.

لتي اندلعت، أمس، شرق مخيم البريج، إن دخول المنجنيق إلى وقال شبان شاركوا في المواجهات ا
ساحة التصدي لقوات االحتالل أشعل الحماسة في صفوفهم، الفتين إلى ان عدة وسائل مشابهة 

 ستظهر خالل األيام القليلة القادمة.
 واستطاع الشبان تصوير جنود االحتالل المتحصنين خلف السواتر الرملية وهم يقومون باستخدام
كاميرات حديثة لجمع المعلومات عن الشبان واستهداف من تعتبره مطلوبا لها مثلما حدث في اربع 
حاالت مشابهة تم خاللها تصفية الشبان بدعوة أنهم مطلوبون لقوات االحتالل أو أنهم نشطاء في 

 فصائل مقاومة.
 8/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 2015معبر رفح يمر بأسوأ فترات إغالقه عام  .42

إغالق معبر رفح  2014أكتوبر/تشرين األول  24أحكمت السلطات المصرية في : غزة-أحمد فياض
عنصرا من قوات األمن المصري بهجومين على حواجز أمنية في سيناء، مما أدى  29عقب مقتل 

 ومنذ ذلك الحين ّمر أكثر من عام ولم يفتح المعبر أبوابه إلى أوضاع إنسانية صعبة على الجانبين.
مسافرا من ذوي الحاالت اإلنسانية من مغادرة القطاع،  98ألفا و 13سوى ست مرات، تمكن خاللها 

 مسافرا غادروا ألداء فريضة الحج. 2827بينهم 
عبر  2015ووصف مدير عام معبر رفح خالد الشاعر حركة تنقل المسافرين الفلسطينيين خالل عام 

وأوضح  ساعة. 120يث لم تتجاوز عدد ساعات العمل المعبر بأنها أسوأ األعوام على اإلطالق، ح
المسؤول الفلسطيني أن الجانب المصري لم يفتح المعبر خالل مراته الست طول العام المنصرم 
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يوما، ولمدة ست ساعات من كل يوم، تخللتها فترات توقف عن العمل من الجانب  19سوى 
ي الحاالت اإلنسانية المسجلين للسفر على وأكد مدير المعبر في حديثه للجزيرة نت أن ذو  المصري.

ألف مسافر، الفتا إلى أن فتح المعبر بضع مرات لم يعد يلبي الحاجات  15قوائم االنتظار تجاوزت 
 مليون فلسطيني في القطاع. 2اإلنسانية الملحة والطارئة لنحو 

ق أميرة شعت إن مرور من جانبها، قالت الناطقة اإلعالمية باسم مركز اإلنسان للديمقراطية والحقو 
عام على إحكام السلطة المصرية إغالق معبر رفح تسبب في زيادة تدهور األوضاع المعيشية 

وأوضحت أن من بين العالقين المرضى في قطاع  والصحية لشرائح واسعة من سكان قطاع غزة.
قامات فرصهم غزة نحو أربعة آالف طفل، بينما فقد في الوقت ذاته الكثير من الطلبة وأصحاب اإل

 في التعليم أو التوظيف جراء طول مدة إغالق معبر رفح.
 7/11/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 وفاة طفل فلسطيني في "اليرموك" نتيجة تداعيات الحصار .43

لقي طفل فلسطيني حتفه، بمخيم اليرموك في سورية؛ بسبب عدم توفر العالج الالزم له، : اليرموك
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في بياٍن  المخيم. في ظل الحصار المفروض على

 10( تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، إن الطفل نضال مراد )11-7مساء السبت )
أعوام( قضى في المخيم المحاصر، "إثر توقف عضلة القلب لديه؛ وعدم تمكنه من الحصول على 

نتان الدم الذي أصيب به". العالج الالزم اللتهاب السحايا،  وا 
وأشارت المجموعة إلى توقف جميع مستشفيات ومستوصفات المخيم عن العمل؛ نتيجة الحصار 

 المشدد الذي يفرضه جيش النظام، ومجموعات مسلحة موالية له، على أهالي اليرموك.
نقص التغذية ( الجئًا، قضوا بسبب 184وذكرت أن حصيلة ضحايا الحصار ارتفعت بوفاة مراد إلى )

 والرعاية الطبية في المخيم.
 7/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بحرية االحتالل تستهدف الصيادين في عرض بحر غزة بقذيفتين .44

(، قذيفتين تجاه قوارب الصيادين 11|7أطلقت قوات البحرية اإلسرائيلية صبات يوم السبت ): غزة
وقالت مصادر  ن يبلغ عن وقوع إصابات في األروات.الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، دون أ

فلسطينية لـ "قدس برس" إن عدًدا من الزوارق الحربية اإلسرائيلية أطلقت صبات اليوم السبت قذيفتين 
 تجاه قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر في عرض بحر شمال قطاع غزة، لمزاولة مهنة الصيد.
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وارب الصيادين الفلسطينيين وذلك بالتزامن مع إطالق نار وأضافت إن القذيفتين سقطتا بالقرب من ق
 كثيف مما أجبرهم على مغادرة البحر وعدم إكمال عملية الصيد، دون أن يبلغ عن إصابات.

 7/11/2015قدس برس، 
 

 وقادة فلسطينيين أبو عمارللرئيس  معرض بغزة يضم  صورا   .45
، معرضا لصور زعماء وقادة 2015-11-7افتتحت حركة فتح في قطاع غزة مساء يوم السبت ة: غز 

وضم المعرض، الذي يستمر لمدة  فلسطينيين، في مقدمتهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
يومين، صورا متنوعة للرئيس الراحل ياسر عرفات، وأحمد ياسين مؤسس حركة حماس الذي اغتاله 

ام للجهاد اإلسالمي اغتالته االحتالل عام ، وفتحي الشقاقي األمين الع2004االحتالل اإلسرائيلي عام 
وقال زكريا األغا، عضو اللجنة  (، وغيرهم من قادة ورموز الفصائل والقوى الفلسطينية.1995

المركزية لحركة فتح، على هامش المعرض "هذا المعرض الذي يضم صور قادة وزعماء فلسطينيين 
 فون سوى طريق التحرير".على رأسهم ياسر عرفات، رسالة أن الفلسطينيين ال يعر 

 7/11/2015، فلسطين أون الين
 

 العالم يصدح بنشيد "موطني" تضامنا مع الفلسطينيين .46
في عدة مدن فلسطينية وعربية وعالمية فعالية جماعية لغناء  -وم السبتيفي وقت واحد -انطلقت 

وك يقول نشيد "موطني" تحت عنوان "لنغني موطني معا" وذلك عقب إطالق الحملة على فيسب
 منظموها إنها أسلوب إيجابي لمقاومة االحتالل.

ناشطون فلسطينيون  -التي حدد موعدها الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش-وشارك في هذه الفعالية 
يعملون على تصوير هذه الفعالية، وبثها على مواقع التواصل االجتماعي في فيديو موحد، بهدف 

 .لفت األنظار إلى القضية الفلسطينية
ففي القدس، قالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن األمطار الغزيرة لم تثن الناشطين عن الحضور 

التي أطلقها د. إياد -وأضافت أن الحملة على فيسبوك  إلى المعهد الوطني للموسيقى واإلنشاد.
ن القت رواجا في مختلف دول العالم، م -المسروجي وشقيقتاه ربى وريم مع ناشطين فلسطينيين

بينها الواليات المتحدة وفرنسا، ودول عربية مثل األردن ومصر والجزائر وتونس وغيرها، إضافة إلى 
وفي العاصمة األردنية عمان، قال مراسل  مدن عربية داخل الخط األخضر مثل عكا وحيفا ويافا.

إلى موقع  الجزيرة تامر الصمادي إن مئات الناشطين من األردنيين والفلسطينيين والعرب توافدوا
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أما في واشنطن، فقالت مراسلة  الفعاليات، وغنوا األناشيد لـ فلسطين والقدس والمسجد األقصى.
 الجزيرة وجد وقفي إن النشيد حرك مشاعر الحضور أمام البيت األبيض.

 7/11/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 الفلسطينية ضيةالق بدعم الكامل مصر عباس التزام للرئيس المصرية يؤكد وزير الخارجية .47
 محمود الفلسطيني بالرئيس السبت، مساء شكري، سامح المصري، الخارجية وزير حيدر: التقى رامي
 لمتابعة العربية والتحركات الفلسطينية األراضي في األوضاع إلى اللقاء وتطرق القاهرة، في عباس

 الخارجية وزراء مجلس ماعاجت انعقاد قبيل والفلسطيني، المصري الجانبين بين والتنسيق التطورات
 .الحالي األسبوع الرياض في العرب
 أكد شكري أن المصرية، الخارجية وزارة باسم الرسمي المتحدث زيد، أبو أحمد المستشار وصرت
 الشعب حقوق عن والدفاع الفلسطينية القضية بدعم الكامل" مصر التزام الفلسطيني للرئيس

 ".والدولية اإلقليمية القوى مع اتصاالتها وفى الدولية، المحافل كافة في الفلسطيني
 الغربية الضفة في واإلنسانية األمنية باألوضاع شكري أحاط الفلسطيني الرئيس أن زيد أبو وأضاف
 السياسي الحل أفق غياب نتيجة الفلسطيني الشعب لدى المتزايدة االحتقان بحالة"و الشرقية، والقدس
 إسرائيل على للضغط مسئوليته الدولي المجتمع يتحمل أن ورةضر  إلى وأشار االحتالل إنهاء وأمل
 لالستيطان حد وضع وضرورة الفلسطيني، الجانب وبين بينها عليها الموقع االتفاقيات تنفيذ أجل من

 .المصري الخارجية وزير مكتب أصدره الذي البيان بحسب ،"الفلسطيني للشعب الحماية وتوفير
 7/11/2015، 48عرب 

 
سالميته عروبته من للنيل لحملة يتعرض األقصى األردني: قافاألو  وزير .48  وا 

 داود هايل .د األردنية اإلسالمية المقدسات وشؤون األوقاف وزير قال :اليعقوبي يحيى -غزة –عمَّان
 عروبته من النيل تريد عدوانية إسرائيلية حملة"لـ يتعرضان األقصى والمسجد القدس مدينة إن

سالميته  تغيير على إسرائيليا إصرارا نرى": "فلسطين" لصحيفة خاصة تصريحات في دداو  وأضاف ".وا 
 زمانيا األقصى وتقسيم المقدسة المدينة لتهويد تسعى( إسرائيل) أن موضحاً  ،"القدس في القائم الوضع
 في الدائرة الظروف نتيجة العربية الدول اهتمامات سلم من تراجعت األقصى قضية أن ورأى .ومكانيا
 األقصى قضية في والتراخي التهاون أن مؤكدا بفلسطين، المحيطة المنطقة وخاصة األوسط الشرق

 ".األقصى البتالع الهادفة واالستيطانية التهويدية مخططاتها في ماضية االحتالل سلطات أن يعني"



 
 
 
 

 

 31 ص                                              3746 العدد:        8/11/2015 حداأل التاريخ: 
  

 العربية الشوارع كل في هبة نجد خطر إلى األقصى تعرض إذا فترات قبل كنا: "قائالً  داود وأردف
 تبقى أن ضرورة على مشددا ،"السابق التصميم بنفس ليست اليوم الفعل ردات ولكن واإلسالمية،

 .أولوياتهم سلم على المقدسات وقضية الفلسطينية القضية
 ما: "بالقول اإلسرائيلي، االحتالل يرتكبها التي اإلعدام جرائم على األردني األوقاف وزير وعلق
 حرب، جرائم ومسجدهم حقهم عن المدافعين الشباب ضد بارد بدم قتل من االحتالل سلطات ترتكبه
 ".صحيحة غير واهية واتهامات ذرائع تحت تتم وهي

 7/11/2015فلسطين أون الين، 
 

 الشعب الفلسطيني لنضال دعما   صيدا مدينة في حواريا   لقاء: لبنان .49
 مدينة في حواريا لقاء أمس، ن،لبنا وجنوب صيدا منسقية -اللبناني" المستقبل تيار" وفا: نظم -لبنان
 .الفلسطينية واألرض القدس في المشروع الشعب الفلسطيني لنضال دعما صيدا

 ورئيس السنيورة، فؤاد الرئيس ممثل بعاصيري، طارق تقدمها وفلسطينية لبنانية فعاليات اللقاء وحضر
 .فلسطينية وقوى فصائل عن وممثلون السعودي، محمد صيدا بلدية

 8/11/2015بيروت، المستقبل، 
 

 الفلسطينية القضية فعال لحل دور أداء إلى أوروبا تدعو باكستان .51
 سرتاج الخارجية للشؤون الباكستاني الوزراء رئيس مستشار لسان على باكستان وكالة بنا: دعت

 الجاري واألوروبية اآلسيوية الدول خارجية لوزراء عشر الثاني االجتماع في مشاركته خالل عزيز
 .الفلسطينية القضية لحل فّعال دور أداء إلى األوروبي االتحاد لوكسمبورج، في حالياً 
 لحل قيادي دور أداء األوروبية الدول على يجب إنه آباد، إسالم في أمس، صدر، لبيان وفقاً  وقال

 .اإلقليمي األمن لضمان الفلسطينية القضية رأسها وعلى اإلقليمية النزاعات
 وحركة األفغانية الحكومة بين الوطنية المصالحة جهود لدعم فاعالً  دوراً  تؤدي باكستان أن وأضاف
 جنوب دول بين والتجارية االقتصادية الروابط لتعزيز تؤديه الذي المهم الدور عن فضالً  طالبان،
 على مشتركة جهود بذل ضرورة إلى دعا كما االقتصادية، المشاريع مختلف خالل من آسيا ووسط

 .جذورها من اإلرهاب ظاهرة لمعالجة والعالمي اإلقليمي المستوى
 8/11/2015الخليج، الشارقة، 
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 االحتالل إلنهاء وتدعو اإلمارات تدين اإلرهاب اإلسرائيلي .51
 العربية الدول خارجية وزارات في المسؤولين كبار اجتماع أعمال أمس الرياض في وكاالت: انطلقت

 لرفع وذلك الجنوبية أمريكا ودول العربية للدول الرابعة القمة ألعمال للتحضير الجنوبية أمريكا ودول
 10 يومي المقررة القمة انعقاد قبل االثنين غداً  المقرر المشترك الوزاري االجتماع إلى أعمالهم نتائج

 .الرياض في الجاري 11و
 تتضمن القمة ختام في سيخرج الذي الرياض إعالن مسودة أن دبلوماسي مصدر كشف ذلك أثناء في

 العربية األراضي جميع من الفوري لالنسحاب "إسرائيل" دعوة أبرزها سياسية قضايا عدة على االتفاق
 العرب والسياسيين األسرى جميع عن اإلفراج ضرورة أيضاً  وتتضمن .1967 يونيو 7 في احتلتها التي

 لمدارس التابعة ارسالمد على اإلسرائيلي العدوان إدانة وكذلك "اإلسرائيلية" السجون في والفلسطينيين
 .القطاع على "إسرائيل" من المفروض الحصار رفع مع غزة في الالجئين غوث

 8/11/2015الخليج، الشارقة، 
 

 النهضة حركة من القدس بدعوة النتفاضة دعما   تونس في حاشدة مسيرة .52
 ءمسا النهضة، حركة لها دعت التي الحاشدة المسيرة في التونسيين، من اآلالف تونس: شارك

 .الصهيوني االحتالل اعتداءات مواجهة في القدس، النتفاضة دعماً ( 11-7) السبت
 مناصرة هتافات وسط العاصمة، تونس في بورقيبة، الحبيب شارع في التونسية، الجماهير واحتشدت
 ".فلسطين تحرير يريد الشعب" بينها من االحتالل، بجرائم ومنددة واالنتفاضة، والمقاومة لفلسطين

 المرأة، فحضرت الفت؛ جماهيري بتنوع المشاركة وتميزت النهضة، حركة قيادات المسيرة وتقدم
 .واالنتفاضة لفلسطين، واسعة وتأييد حب رسالة بدا فيما واألطفال؛ والشباب، والطلبة،
 عبد الشيخ كلمة أبرزها من كان واالنتفاضة، الفلسطيني للحق المؤيدة الكلمات من العديد المسيرة خالل وألقيت
 الفلسطيني للشعب التونسي التأييد وأكد االحتالل، بجرائم ندد الذي النهضة، حركة رئيس نائب مورو، الفتات

 .األولى المسلمين قبلة األقصى المسجد تستهدف التي وخططه االحتالل جرائم استنكر كما .وانتفاضته
 من: "المسيرة هامش على له تصريحات في الهاروني، الكريم عبد النهضة بحركة القيادي وقال
 الصهيوني، الكيان مع تطبيع أي منها يأتي ولن ولالنتفاضة، للمقاومة الّدعم إال يوجد لن تونس
 نقدمه الذي الّدعم هو هذا" وأضاف ".إرهابين وال انقالبيين وال محتلين وال طغاة مع ال نطبع ال فنحن

 العربي؛ العالم سيغير ما وهو وتقّدما؛ ديمقراطية وتعيش حر وشعبها حرة، أصبحت فتونس لفلسطين
 ".األجنبي التدخل وال الطائفية وال األهلية الحروب وال االنقالبات ال الفلسطينية، القضّية وسينصر

 7/11/2015لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 اإلسرائيلي عدم شرعية االستيطانيدعو إلحياء عملية السالم ويؤكد  وزير خارجية لوكسمبورغ .53

 ، رامي الحمد هللاالفلسطيني رئيس الوزراءبعد لقائه األيام: أعرب وزير خارجية لوكسمبور   -هللا رام 
عن رغبة بالده بالعمل الجاد على إحياء عملية السالم في الشرق األوسط على أساس في رام هللا، 

ر من خطورة يحذتالمبدأ حل الدولتين، مؤكدًا عدم شرعية االستيطان كونه مخالفا للقانون الدولي، و 
وأعرب عن نيته زيارة قطاع غزة، لالطالع على األوضاع هناك، وعلى سير  األوضاع الحالية.

عملية إعادة اإلعمار، مؤكدًا استمرار بالده بالمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
 المالي.الحكومية وغير الحكومية في مختلف المجاالت، من خالل االستمرار في تقديم الدعم 
 8/11/2015، األيام، رام هللا

 
 وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يشددان على حل الدولتين كطريق وحيد للسالم في الشرق األوسط .54

نشرت "هآرتس" مقتطفات من مقالين لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ونظيره : بالل ضاهر
 ة بمناسبة انعقاد "مؤتمر إسرائيل للسالم".األلماني فرانك فولتير شتاينماير، ستنشرهما الصحيف

كتب فابيوس "أنا قلق من تبلور واقع الدولة الواحدة التي تهدد طبيعة إسرائيل ومقتنع أن حيث 
كذلك شدد الوزير األلماني على حل الدولتين وأن  الطريق الوحيدة للسالم الدائم هي حل الدولتين".

ك الدماء، وأنه "إذا كنا نريد التهدئة في المنطقة من شأن حل دبلوماسي فقط أن يضمن وقف سف
 كلها، ف ن التقدم في عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين ال يزال العامل الحاسم".
 8/11/2015، 48عرب

 
 يطلبون إعادة التحقيق بقضية "مرمرة" الدولية الجنائيةالمحكمة قضاة  .55

يقضي "بعدم  ب عادة النظر في قرار اتخذ سابقاً  طالب قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الهاي
 التحقيق" في قضية االعتداء اإلسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" قبالة شواطئ قطاع غزة عام

كانت قد أعلنت في  ،المدعية في المحكمة فاتو بنسودافي السياق، تجدر اإلشارة إلى أن و  .2010
رتكبت جريمة حرب بهجومها على مافي مرمرة، إال أن أن "إسرائيل ا 2014نوفمبر / تشرين الثاني

 حجم الحادث ال يجعله يدخل ضمن نطاق عمل المحكمة".
 8/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 لم ننتصر في تل أبيب..! .56
 أكرم عطا هللا

ولم نفكر ب عادة النظر في أي من مسارات  لم نستفد من تجارب اآلخرين وال من تجربتنا حتى....
الكفات الفلسطيني بالرغم من تباعد االستقالل أكثر.. لم نتوقف أمام أي شيء.. لم نشكل حركة 

لجان تحقيق وال لجان فحص المسار كأننا على الطريق الطويل لم نخطئ أبدًا وكل ما فعلناه كان 
 في غاية الدقة.. ال مراجعات لتاريخنا وال تصويب ألخطاء ارتكبناها.. ليس لدينا باحثون يعيدون
نبش وقراءة تاريخنا بشكل نقدي.. حتى نحن الكتاب تواطأنا مع الفصائل على أخطائها السياسية 
والكفاحية واقتصرت انتقاداتنا على أدائها اإلداري فقط ألن في انتقاد السياسة وأداء الكفات ما يخيف 

تخوض الصراع من اتهامات هي األسهل واالكثر تداوال في الحالة الفلسطينية وخاصة أن الفصائل 
 مع إسرائيل وتفسر أي انتقاد بمنطق إضعاف الجبهة الداخلية.

ماذا نفعل؟ هكذا ترى الفصائل في أية محاولة تصويب أو تعديل، تضع الجميع على الئحة االتهام، 
لهذا صمت الجميع من كتاب وباحثين ومحللين تهربوا من تعديل المسار وكل شيء سار بقوة الدفع 

م رد الفعل على السياسة اإلسرائيلية دون فعل مبادر أو مبادرات بعضها خاطئ لم الذاتي أو بنظا
نجرؤ على قول ذلك..آن األوان لسياسة نقدية أكثر جرأة أن نعرف ماذا كان علينا أن نفعل.. أن 
ندرك أننا لم نفعل كل شيء وأننا ارتكبنا أخطاء في منتصف الطريق وغطيناها بالشعارات والوهم لم 

ر لحظات االنتصار وحولنا الهزيمة إلى نصر، وفي كثير من المحطات الصادمة كانت بالغة نستثم
 اللغة تخفي كثير من قصورنا.

لماذا خلت تل أبيب من المتظاهرين الذين يطالبون ب نهاء االحتالل ووضع حد للصراع الدائر؟ هذا 
ظل االنحسار الهادئ للمعارضة  السؤال الذي ال بد وأن يحضر في ذروة هذه الهبة وقبلها طبعا وفي

اإلسرائيلية ولليسار اإلسرائيلي وللمطالبين باالنسحاب وحد الدولتين.. لقد قالت تجربة التاريخ أن 
عاصمة المحتل التي اهتزت شكلت عنصر الضغط األبرز إلنهاء االحتالل.. فماذا فعلنا نحن كي 

 نجعل تل أبيب تغرق بالمتظاهرين؟
اريس بعد تظاهرات السابع عشر من أكتوبر على نهر السين قبل أن تنتصر انتصرت الجزائر في ب

ألف  400في مدن الجزائر.. انتصرت فيتنام في واشنطن قبل أن تنتصر في هانوي عندما خرج 
كي يطالبون باالنسحاب بعد كشف الصحافة األميركية لفظائع المجازر تحديدا مجزرة قرية يأمر 

تل أبيب قبل أن ينتصر في جنوب لبنان عندما تحركت حركة "الي"، وانتصر حزب هللا في 
"األمهات األربع" التي طالبت بسحب أبنائهن من جحيم الجنوب اللبناني فأعطى باراك وعدا 

 باالنسحاب خالل عام وقد نفذ.
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في الدول ذات الطابع الديمقراطي ف ن أهم محركات السياسة هو الرأي العام أي الناخب الذي يمارس 
ام السياسي.. تصنف إسرائيل على أنها دولة "اثنوقراطية" أي ديمقراطية األثنية الواحدة والدين النظ

الواحد أي ديمقراطية لليهود فقط، وقد أثبتت حركة األمهات أن تأثيرها كان أكبر من عددها أرغمت 
األمن القومي  القيادة اإلسرائيلية على الهروب من منطقة اعتبرها بن غوريون ذات يوم أنها جزء من

اإلسرائيلي بفضل األنهار المائية الوزاني والحاصاباني التي تستهلك إسرائيل سنويا منهما باإلضافة 
مليون متر مكعب.. فماذا عملنا نحن كي نستخدم المواطن اإلسرائيلي ونحوله  500إلى بحيرة طبريا 

 إلى عنصر ضاغط على حكومته؟
س أننا أهملنا الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ولم نعتبرها يوما من هذا السؤال ربما يبحث عن إجابات تعك

ممكنات القوة الفلسطينية، بل األسوأ أننا لم نعمل أي شيء من أجل تحويلها إلى ورقة من األوراق 
المؤثرة في حين أنها األكثر تأثيرا.. ماذا فعلنا كي نجعل اإلسرائيلي يعتصم في ساحات تل أبيب كما 

 مطالبا حكومته باالنسحاب؟ ال شيء، بل ظللنا نراقب من بعيد حالة الخوف والقلق صبرا وشاتيال
سعداء بما يغذي عاطفة االنتقام لدينا دون تحويل ذلك إلى برنامج سياسي له أدواته ومكلفوه بمهام 

 محددة.
بالعكس نحن من ساهم بمنع أي عمل في الداخل اإلسرائيلي بل قطعنا كل خيوط التواصل معه 

أجهضنا أية محاولة للتأثير عليه، وهاجمنا من حاول أن يفعل ذلك باسم الخوف من التطبيع، ولم و 
نتعامل مع المسألة باعتبارها عملية منظمة الختراق المجتمع اإلسرائيلي والتأثير عليه، فقد تغلب 

ربية يتملكنا الشعار على الفعل، والمثال األبرز على ذلك أننا عندما نرى إسرائيليا على فضائية ع
الخوف باعتبار أن ذلك اختراق للمجتمعات العربية ولم نتعامل أو بل نمنع أي فلسطيني من الظهور 

 على وسائل إعالم إسرائيلية، فاذا كان األمر اختراقا فلماذا نخاف ممارسته؟
ذات مرة ولعقود طويلة قمنا بمقاطعة الفلسطينيين في إسرائيل لمجرد أنهم يحملون الهوية 

إلسرائيلية.. كان يجب أن يتخلى محمود درويش عن هويته حتى يتم احتضانه فلسطينيا، أما سميح ا
الذين  48القاسم فقد كانت تتم مقاطعته حتى السبعينات ألنه "إسرائيلي"، واآلن نكتشف أن فلسطينيي 

بل يقول إنهم بقوا هناك أكثرنا تجذرا ووطنية وأنهم جزء أصيل من الكفات الفلسطيني، بل إن المستق
الجزء األكثر أهمية ألنهم يعيشون في أحشاء إسرائيل، يفهمونها ويفهمون كيف تفكر وكيف يمكن 
النضال ضدها، واآلن نكتشف أن إسرائيل تتمنى أن يتنازلوا عن الهوية الزرقاء.. ألم يكن هذا حلمنا 

 منذ عقود؟
معاملة النبذ واالحتقار فيما لو تزوج  ذات مرة أيضا كان يعامل أي فلسطيني من الضفة الغربية وغزة

سواء يهودية أو فلسطينية، وقد تشكل الرأي العام الفلسطيني دون توجيه نحو رفض  48من مناطق 
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تلك المسألة.. كيف لفلسطيني أن يحمل الهوية اإلسرائيلية؟ كانت تلك جريمة تقترب من الخيانة 
من على منصة  2001ن صرخ شارون عام العظمى.. ولم نصُح على المسألة إال متأخرا بعد أ

ألف من فلسطينيي المناطق أن  100الكنيست قائال "إن عمليات لم الشمل والزواج قد سمحت لـ 
يحصلوا على هوية "ومن حينها تجندت اإلجراءات والقوانين اإلسرائيلية لمنع ذلك ومنها "من أراد 

لضفة.. حينها فقط أدركنا أن سياستنا يأخذ شريكه أو شريكته إلى غزة وا 48الزواج من مناطق 
 وساستنا ورأينا العام لم يستعمل عقله.. ليتنا أرسلنا نصف مليون إلى هناك ليحملوا الهوية الزرقاء.

وأبعد من ذلك لم نسأل عن عمليات التفجير في الداخل وما كان تأثيرها بعيدا عن نزعات االنتقام 
ساعدت الفلسطينيين في إعادة تشكيل الوعي اإلسرائيلي  العاطفية وما مدى استثمارها السياسي، هل

وألي اتجاه؟ لم نسأل فاألمور لدينا عادة تسير بال وقفات، واآلن سؤال الصواريخ وعالقته باالستثمار 
السياسي وقبول حل الدولتين، لم نسأل هل دفعت الوعي اإلسرائيلي نحو الضغط على حكوماته أم 

ات ألنني أخاف مثل الجميع من تهمة انتقاد المسار السياسي والعسكري، زادته تصلبا.. ال أقدم إجاب
لكني أقدم أسئلة اعتقد أنها كبيرة للعقل الفلسطيني القائد.. إنها مدعاة لمعرفة نقاط القوة والضعف.. 
مدعاة للمراجعة واالستفادة إلعادة صياغة برنامج يحقق أكبر إنجاز وأقل الخسائر وبأقصر الطرق.. 

 ج العقل وليس العاطفة والبالغة..!برنام
 8/11/2015، األيام، رام هللا

 
 ثورة السكاكين على طريق النهوض الفلسطيني .57

 حمادة فراعنة
واالنجازات التي تحققت بفضلهما  ،2000والثانية عام  ،1987دللت تجربتا االنتفاضة االولى عام 

سطيني مفتوحة امام الفعل الفلسطيني على االرض، على ان طريق استعادة حقوق الشعب العربي الفل
 الموحد في مواجهة العدو المتفوق.

خاض الشعب  بتفاوت،غير انه في مقابل تجربتي االنتفاضة االولى واالنتفاضة الثانية الناجحتين 
كون اي منها لم تكن مسنودة بالفعل الكفاحي على  فاشلة،تجارب تفاوضية كبرى  أربعالفلسطيني 

 االحتالل.االرض في مواجهة 
بين ياسر عرفات ويهود براك برعاية الرئيس  ،2000فكانت المفاوضات االولى في كامب ديفيد 

بين محمود عباس ويهود اولمرت برعاية الرئيس الجمهوري  2007والثانية في انابوليس عام  كلينتون،
و  2009ين عامي كي اوباما بيوالثالثة بين محمود عباس ونتنياهو خالل والية الرئيس االمر  بوش،
المبعوث الرئاسي الخاص السيناتور جورج ميتشيل، الذي فشل ورحل الى غير  وب شراف، 2013
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وحتى  2013رجعة، والثالثة ايضًا بين محمود عباس ونتنياهو خالل والية اوباما الثانية منذ عام 
 وزير الخارجية جون كيري. وب شرافاليوم، 

مسة في عمان برعاية وزير الخارجية ناصر جودة، في في غضون ذلك جرت تجربة مفاوضات خا
، وعقدت اربع جوالت من التفاوض بين صائب عريقات والمفاوض 2012شهر كانون ثاني 

، بدون ان تسجل نجاحًا حتى 26/1/2012و  3/1/2012االسرائيلي اسحق مولخو في الفترة ما بين 
مما يدلل على ان قوة المنطق ومنطق في االتفاق على اولويات التفاوض او على جدول اعمال، 

العدل وحدهما غير كافيان لتحقيق انجازات، دون ان تكون مصحوبة بفعل كفاحي يجعل من مشروع 
االحتالل االسرائيلي مشروعًا مكلفًا، ترغمه على التسليم بالتنازل عن سياسته االستعمارية التوسعية 

 والتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني.
الفلسطيني على المستوى الدولي مجموعة من المكاسب السياسية الهامة، في  لقد حقق الشعب

ولدى  29/11/2012المتحدة يوم  لطممطليعتها قبول فلسطين عضوًا مراقبا لدى الجمعية العامة 
اليونسكو ولدى محكمة الجنايات الدولية، وعضوا كامل العضوية العاملة في االتحاد البرلماني 

سة الفدرالية العالمية للنقابات الهندسية بانتخاب مروان عبد الحميد رئيس اتحاد الدولي، وحتى رئا
المهندسين الفلسطينيين رئيسًا لها، ولكن هذا كله لم ينعكس على حياة الفلسطينيين ولم يخفف من 

 حقوقهم.معاناتهم وفتح فرص االمل لتحقيق استقاللهم واستعادة 
 

 االنفجار وثورة السكاكين:
سرلة ي نتنياهو رئاسة الحكومات االسرائيلية المتعاقبة وهو يعمل على سياسة التوسع واألمنذ تول

والتهويد لفلسطين، وخاصة في القدس والغور، وتوسيع االستيطان في قلب الضفة الفلسطينية وتمزيق 
جغرافيتها بشكل تدريجي، وعمل على المستوى السياسي والحل التفاوضي على تكييف خطواته بما 

نسجم مع برنامجه االستعماري التوسعي، تحت عنوان ادارة االزمة، وليس العمل على حلها، وهكذا ي
رات نتنياهو يدعو الرئيس الفلسطيني للجلوس على طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، وهو 
عمليًا يفرض شروطه المسبقة ميدانيًا على االرض عبر التوسع االستيطاني في الضفة، وتهويد 

سرلة الغور وعدم السمات باي تطوير فلسطيني على أدس، وفصلها عن باقي االراضي المحتلة، و الق
مساحته، مع بقاء الفصل الجغرافي الكامل لقطاع غزة واستمرار حصاره وخنقه، اضافة الى محاولة 

اني نقل تجربة تمزيق المسجد االبراهيمي في الخليل الى الحرم القدسي الشريف، وفرض التقسيم الزم
على المسجد االقصى، وحصيلة ذلك كله دفع نحو حالة االنفجار الشبابية الجارية منذ بداية شهر 
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، عبر هبة السكاكين او انتفاضة السكاكين وهي حالة كفاحية متقدمة سبقها حرق 2015تشرين اول 
 محمد ابو خضير في شعفاط في القدس ، وحرق عائلة الدوابشة في قرية دوما في نابلس.

رة السكاكين فرضت حالة من القلق والهستيريا االسرائيلية، دفعت سكرتير االمم المتحدة ووزير ثو 
كي للقدوم الى فلسطين والمنطقة بعد اظهار حجم الغضب الشبابي الفلسطيني، يالخارجية االمر 

ض والشجاعة غير العادية باستخدامهم االدوات المدنية البدائية البسيطة، مما يعكس حالة النهو 
الوطني لدى عامة الفلسطينيين واالستعداد العالي لدى الشباب للتضحية، هؤالء الذين واصلوا العمل 
المتدرج بال انقطاع واالستشهاد الميداني وبظروف استثنائية غير مواتية، سوى الرغبة في ايذاء العدو 

نتفاضة محتملة، او وخاصة جنوده وافراد مؤسساته االمنية، وقد سجلت هذه الهبة، هذه المقدمة ال
 بداية لثورة مفتوحة، سجلت مجموعة من المظاهر الملموسة يمكن تلخيصها كما يلي:

 اواًل: انها هبة شبابية بالفعل والروت والمشاركة من الطرفين الشباب والشابات.
ين ثانيًا: انها غير حزبية االنتماء وخاصة من طرفي االنقسام الفلسطيني فتح وحماس، فكلتا الحركت

لم تشاركا في فعالياتها ال في الضفة وال في القطاع، فحركة فتح ملتزمة بالتنسيق االمني بين رام هللا 
تفاهمات "وتل ابيب، وحركة حماس ملتزمة باتفاق التهدئة بين غزة وتل ابيب الموقع تحت عنوان 

في عهد الرئيس ، وتم تجديدها  21/11/2012في رعاية الرئيس السابق محمد مرسي يوم  "القاهرة
، بعد العدوان االسرائيلي االخير على قطاع غزة، وكلتا الحركتين فتح 26/8/2014السيسي يوم 

وحماس تتهم االخرى بالتحريض، فحركة حماس تتهم حركة فتح بتحريض الشباب للوصول الى 
زة، في قطاع غزة بهدف احراج ادارة حركة حماس وتقويض سلطتها المنفردة في قطاع غ 48حدود 

حركة  إلحراجوحركة فتح تتهم حركة حماس انها تعمل على تحريض الشباب في الضفة الفلسطينية 
فتح واضعاف سلطتها في الضفة، وبذلك بات التحريض ضد االحتالل معابة من قبل الطرفين، بداًل 

 ان يكون مباهاة كفاحية لكليهما.
فعاًل مشاركًا ضد االحتالل  1948لى عام ثالثًا: تحول الفعل الفلسطيني في مناطق االحتالل االو 

 والعنصرية وقوانين التمييز، بعد ان كان فعاًل تضامنيًا طوال السنوات الماضية.
رابعًا: لم يرتق الموقف السياسي والحس بالمسؤولية لدى طرفي االنقسام الفلسطيني، ولم يتجاوبا بعد 

نقسام وبناء الجبهة الوطنية الموحدة ضد العدو اال إلنهاءمع نداءات الشارع والقوى السياسية االخرى 
الواحد المتفوق، وعليه ال يستطيع المراقب المدقق في قراءة المستقبل المنظور بمدى استمرارية هذه 
الهبة االنتفاضية، او توقفها امام قوة العدو واجراءاته القمعية وعقوباته الجماعية، نظرًا لعدم توفر 

بية والدولية لهذا الفعل الكفاحي الفلسطيني الشجاع والمتقدم، فاالستمرارية الحاضنة الفلسطينية والعر 
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من اجل تحقيق االنتصار للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني يتطلب ثالثة شروط غير متوفرة 
 لالن وهي:

 اواًل: برنامج سياسي مشترك من قبل كافة فعاليات وقوى وشرائح الشعب الفلسطيني.
طيني بما فيها حماس والجهاد في اطار ستمثيلية وقيادية واحدة تضم الجميع الفل ثانيًا: مؤسسة

العمل  إلدارةومؤسساتها الميدانية المختلفة، بما فيها قيادة سياسية وميدانية مباشرة  منظمة التحرير
 . وأجهزتهالمصاحب للفعل الكفاحي على االرض وفي مواجهة االحتالل وقواته 

دوات الكفاحية المناسبة للفعل الفلسطيني الموحد على قاعدة البرنامج السياسي اال ثالثًا: اختيار
 المؤسسة التمثيلية الموحدة. وب دارةالمشترك 

 8/11/2015، الدستور، عم ان
 

 ما الذي تريد "إسرائيل" قوله للعالم؟ .58
 حسام شاكر

زمن الهدوء. ما تريد  لدى إسرائيل ما تود قوله للعالم بعد أن غضب الفلسطينيون مجددًا وانقضى
قوله ببساطه أّن ما يجري منذ أسابيع هو حالة من التوتر، وصدامات مدفوعة بكراهية اليهود. هكذا 

 ببساطة.
ال تُفصح الدعاية اإلسرائيلية عن األسباب الواقعية التي بعثت كل هذا الغضب الفلسطيني، وال تجرؤ 

سكري" أو "التوسع االستيطاني"، ثم إنها تمتنع كعادتها بالغاتها على التفّوه بكلمات مثل "االحتالل الع
عن ذكر مصطلحات جوهرية مثل "فلسطين" أو "الشعب الفلسطيني"؛ فهي من المحظورات على 

 الخطاب اإلسرائيلي.
ما تريد إسرائيل قوله للعالم اليوم، أنه كان على "أولئك الفلسطينيين" أن يرشقوا قوات االحتالل 

بطاقات التهنئة على الذين سرقوا أرضهم وحقولهم. كان على الطوابير الفلسطينية  بالورود، ويوزعوا
الطويلة أن تبتسم لجنود االحتالل عند حواجز اإلذالل العسكرية التي تمزق أوصال الضفة الغربية. 
وكان على أهالي القدس أن يفتحوا بوابات المسجد األقصى كل صبات ترحيبًا بجوالت االستفزاز التي 

قوم بها من يحلمون بخرابه الوشيك، وال يفوت أهالي الخليل أن يبادروا بالتقاط صور ذاتية )سيلفي( ي
 مع أقرب مستوطن مسّلح يتصرف وكأّن الرّب تعالى موجود ألجله.

ما نفهمه من الدعاية اإلسرائيلية هو أّن العيش تحت الحكم العسكري اإلسرائيلي هو الفردوس 
 على الفلسطينيين سوى أن ينعموا بهذه الفرصة المثالية.األرضي بحد ذاته، وما 
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ال يتردد بعضهم في أوروبا في التقاط الرسائل اإلسرائيلية، فيعيدون تمريرها إلى الجماهير باللغات 
المحلية. ما زال هؤالء يتحدثون عن مزايا نظام االحتالل حتى في زمن الصورة والبث المباشر 

ل يرغبون بالعيش في ظل الجدار الرمادي الكئيب أو بجوار بؤر واإلعالم االجتماعي، ولكن ه
 استيطانية متطرفة؟

يدافع بعضهم في أوروبا عن نظام االحتالل العسكري والتوسع االستيطاني، فيترافعون في وسائل 
اإلعالم والمنتديات بالنيابة عن المستوطنين المتعصبين، الذين قاموا بالسطو المسلح على األراضي 

 وارد الطبيعية فسلبوها من أصحابها، ألنهم يرون أنفسهم فوق البشر جميعًا.والم
على مروِّجي دعاية إسرائيل أن يجيبوا على السؤال؛ إن كانوا يستسيغون العيش تحت االحتالل 
العسكري واالضطهاد واألبارتهيد )الفصل العنصرية( وسلب حقوقهم األساسية في تقرير المصير 

 دة على أرضهم ومواردهم؟واالستقالل والسيا
رهاب  دفعت الحكومة اإلسرائيلية األوضاع إلى حافة الهاوية وأشعلت بسياساتها وممارسات قواتها وا 
مستوطنيها مخزون الغضب الفلسطيني، وليس بوسعها اليوم أن تطفئه بمزيد من اإلعدامات الميدانية 

هو إن هتلر لم يكن يريد إرسال يهود وحمالت الترويع والتنكيل بحق الفلسطينيين. ثم يقول نتنيا
 أوروبا إلى المحرقة، ولكنهم الفلسطينيون، مرة أخرى، الذي يقفون وراء الشرور في هذا العالم.

 7/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 (2-1وماذا لو حظرتم الحركة اإلسالمية؟! ) .59
 كمال الخطيب

مية هذه األيام، يتبّوأ صدارتها ويحمل وزرها موجة استهداف غير مسبوقة تشن على الحركة اإلسال
ويتصّدر جوقة المستهدفين رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو". صحيح أن هذه الحملة 
المسعورة مستمرة ومتواصلة منذ سنين طوال، وقد اتخذت لها أشكااًل مختلفة، مثل: إغالق العديد من 

سجون واعتقاالت، ومنع من السفر، ومنع من دخول المؤسسات والجمعيات، ومصادرة أموال، و 
القدس واألقصى، وحمالت تحقيق مخابراتية ال تتوقف، لكن حملة االستهداف المستعرة هذه األيام، 
التي بدأت منذ موسم اقتحامات المسجد األقصى األخيرة، التي انطلقت مع بداية "رأس السنة العبرية" 

ا وهدًفا، هو "إخراج الحركة اإلسالمية خارج القانون"، حتى إن م؛ جعلوا لها عنوانً 11/9/2015يوم 
الحركة اإلسالمية كانت في صلب محادثات "نتنياهو" مع المستشارة األلمانية "ميركل"، ومع وزير 
الخارجية األمريكي "جون كيري"، ومع األمين العام لطمم المتحدة "بان كي مون"، ويقيًنا مع زعماء 



 
 
 
 

 

 41 ص                                              3746 العدد:        8/11/2015 حداأل التاريخ: 
  

ذا فضاًل عن كون الحركة اإلسالمية كانت في صلب اجتماعات الحكومة عرب في المنطقة، ه
 اإلسرائيلية، والمجلس الوزاري المصغر، ودون شك عند األجهزة األمنية.

إن موجة االستهداف هذه للحركة اإلسالمية مع شراستها وضراوتها لن تفلح في ثني الحركة عن أداء 
دمتها الدفاع عن حقنا في المسجد األقصى المبارك، هذا دورها، وال أن تتراجع عن ثوابتها، وفي مق

الحّق األوحد الذي ال نقبل أن يشاركنا فيه أحد، فهو غير قابل للقسمة وال المحاصصة ال زماًنا وال 
 مكاًنا.

ثم إنني أؤكد أّن موجة االستهداف السافرة هذه للحركة اإلسالمية إنما هي جزء من مشروع عالمي 
من يعمل لخدمة المشروع اإلسالمي الوسطي، إذ تحبك وتنسج رواية وتهمة حاقد، يستهدف كل 

لتسويغ االستهداف، تبًعا لظروف كل بلد وبلد؛ ففي الداخل الفلسطيني تستهدف الحركة اإلسالمية 
ألنها _وفق سمفونية "نتنياهو"_ تحرض على العنف في المسجد األقصى، وألنها وراء حملة 

ضفة تستهدف وتالحق سلطة رام هللا الحركة اإلسالمية هناك )مع تشابه "األقصى في خطر"، وفي ال
األسماء واختالف الظروف( ألنها تسعى إلفشال مشروع "أوسلو" البائس والفاشل، وفي مصر إّن 
الحركة اإلسالمية هناك ُتالَحق وُتضَرب، وُتعلن جماعة محظورة، ألنها اختارت العمل البرلماني من 

ختارها الشعب واختار ممثليها للبرلمان ومرشحها للرئاسة الدكتور محمد مرسي، أوسع األبواب، فا
 فكان ما كان من انقالب السيسي ومجازر في حق الجماعة، وما يوم "رابعة" عنا ببعيد.

وبالعودة إلى الهجمة المسعورة، والتأليب األرعن والسافر على الحركة اإلسالمية، والدعوة إلى حظر 
يرافق ذلك من إجراءات _حسبما يتردد في وسائل اإلعالم العبرية، نقاًل عن مصادر نشاطها، مع ما 

أمنية_ مثل اعتقاالت إدارية وغيرها؛ إن هذا اإلجراء الخطأ والخطير يشفي غليل بعض الحاقدين من 
الموتورين والمتطرفين من وزراء وأعضاء )كنيست( وحاخامات وغيرهم، وقد يرفع أسهم "نتنياهو" 

من رصيد حزب )ليكود(، ولكن ماذا وكيف سيكون تأثير هذا اإلجراء األحمق على سير  ويزيد
معركة القدس واألقصى؟، وهل بحظر الحركة اإلسالمية "ستُقلع السن وُيقلع وجعها" كما يقول 
المثل؟، أم أنه سيكون بداية أوجاع ال تحتمل وآالم ال تطاق؟، وعليه إّني أضعها جملة من 

تساؤالت، ال بل أصارت بها "نتنياهو" وكل قياداته األمنية والسياسية، بل كل المالحظات وال
 اإلسرائيليين ألقول لهم: وماذا لو حظرتم الحركة اإلسالمية؟

ف ذا حظرتم الحركة اإلسالمية فهل تستطيعون إخراج حب األقصى ونصرته من قلوب ووجدان  -
حركة اإلسالمية في جعل المسجد األقصى ومشاعر أجيال الشباب الفلسطينيين، الذين نجحت ال

قاسًما يلتقون عليه، ومنهم اإلسالميون والقوميون، والمتدينون والعلمانيون؟، نعم، لن "يخلو الميدان 
لحميدان" كما يقول المثل، ولن تجدوا أبواب األقصى مشرعة وال ساحاته خالية، إنكم لن تجدوا 
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مية فهل تستطيعون أن تحظروا آيات اإلسراء والمسجد األقصى وحيًدا، ف ذا حظرتم الحركة اإلسال
األقصى من القرآن الكريم؟، ألنكم ال تستطيعون ذلك اعلموا أن عالقة المسلمين مع المسجد األقصى 
هي عالقة عقيدة وعبادة، وليست عالقة جماعة أو تنظيم أو حركة، وما دام هذا القرآن يتلى _وهو 

 كون لكم في األقصى حق وال موطئ قدم.كذلك_ إلى األزل ال تحلموا أن ي
ف ذا حظرتم الحركة اإلسالمية، بل لو أنكم اعتقلتم بل قتلتم كل أبناء وبنات الحركة اإلسالمية، بل  -

كل فلسطينيي الداخل، بل لو أنكم قضيتم على ثالثة عشر مليون فلسطيني في الداخل والضفة وغزة 
نتم بينهم كالجزيرة في المحيط؛ لو فعلتم كل هذا فهل مليون عربي أ 400والشتات، لو أنكم أبدتم 

مليون مسلم، لكلٍّ منهم حق في المسجد األقصى،  1,600تستطيعون مواجهة ومصادمة ومعاداة 
ولكلٍّ منهم حقٌّ عندكم لن يفرِّط فيه ولن يتنازل عنه ولن يسامحكم، إنه ليس حقًّا للحركة اإلسالمية، 

هو قبلتهم األولى، ومسرى نبيهم )صلى هللا عليه وسلم(؟!، فماذا  ولكنه حق للمسجد األقصى الذي
 أنتم فاعلون؟!

ف ذا حظرتم الحركة اإلسالمية، وأصبح من كان ينتمي إلى الحركة اإلسالمية مخالًفا ويستوجب  -
المالحقة والعقوبة؛ فهل تستطيعون أن تمنعوا انتماءه إلى اإلسالم؟!، أال تعلمون أن انتماءنا إلى 

سالم هو قبل وبعد انتظامنا في مشروع الحركة اإلسالمية، وأّن حّبنا لطقصى ونصرته من صميم اإل
انتمائنا إلى اإلسالم، وأّن فهمنا لإلسالم جعلنا نسّخر انتماءنا إلى الحركة من أجل نصرته؟، ثم إّن 

تعالى( بنصرة الحركة اإلسالمية وسيلة وليست غاية، فغايتنا هي اإلسالم، ورضا هللا )سبحانه و 
األقصى، فجعلنا الحركة اإلسالمية وسيلتنا للوصول إلى هذه الغاية، ف ذا ظننتم بغبائكم وحماقتكم أنه 

 بحظر الحركة ستنعدم وسائل نصرة األقصى؛ ف نها فعاًل الحماقة أعيت من يداويها.
رفة والحماقة(؛ فال ف ذا حظرتم الحركة اإلسالمية )وآمل هنا أن تقرؤوا بعين العقل ال بعين العج -

على هذا الفهم لإلسالم عشرات السنين _وهم عشرات األلوف_  ونشأواتظنوا أن هؤالء الذين تربوا 
بين عشية وضحاها وبجرة قلم من اليد اليسرى لـ"نتنياهو" سيديرون الظهر لمشروع الحركة اإلسالمية 

يادات الحركة اإلسالمية داخل وأهدافها، إنكم واهمون، بل إنني أزيد في الوضوت بأّن تغييب ق
السجون في جزء من إجراءات الحظر سيؤدي حتًما إلى اجتهادات وبحث عن وسائل أخرى لنصرة 
اإلسالم، تختلف عن الوسائل واآلليات التي اعتمدتها الحركة اإلسالمية وال تزال، نعم، إّن الماء 

مجرى يكمل عبره سيل جريانه خالل جريانه وتدفقه يفلق الصخر ويخترق الجبال، يبحث له عن 
 وتدفقه واندفاعه.
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ف ذا حظرتم الحركة اإلسالمية فهل سيكون هذا هو الجواب عما يجري حولكم في المنطقة، وأنتم  -
ترون كيف أّن صيحات التكبير التي نعلم مقدار وقعها على آذانكم لم تعد في ساحات األقصى فقط، 

 ا على أبوابكم؟بل على حدود األراضي التي تحتلون وقريبً 
 7/11/2015، فلسطين أون الين
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