
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 مزيد من الجنودالالحية: عازمون على أسر 

 "ال يمكننا" محاكمة قتلة عائلة دوابشة :نيعلو
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 وزراء الخارجية العرب يدعمون التحرك للمطالبة بنظام للحماية الدولية وبقرار دولي إلنهاء االحتالل

هو أولوية قصوى  "إسرائيل"أمن  :أوباما
ندين بأشد العبارات أعمال العنف التي و 
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 52 :كاريكاتير

*** 
 

 ها الفلسطينيونندين بأشد العبارات أعمال العنف التي يقوم بو هو أولوية قصوى  "إسرائيل"أمن : أوباما .1
الرئيس األمريكي باراك أن  ،"أ.ف.بنقاًل عن وكالة "واشنطن من  ،11/1/5112األيام، رام هللا، ذكرت 
أمس، على  اورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اللذان ال يخفيان خالفاتهما، في واشنطن، شدد أوباما

 .4102منذ تشرين األول متانة العالقات بين الدولتين في أول لقاء بينهما 

لدى استقباله نتنياهو في المكتب البيضاوي في البيت األبيض بـ "العالقات االستثنائية" بين  أوباماوأشاد 
 البلدين، فيما اعتبر نتنياهو من جهته أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعزيز "الصداقة القوية والتحالف المتين".

 هو من أولوياتي في السياسة الخارجية". إسرائيلأمن  : "كما قلت غالبًا إنأوباماوأضاف 
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وأكد قناعته أن الدولة العبرية "ليس من حقها فقط بل من واجبها الدفاع عن نفسها"، ودان بشدة موجة 
 العنف في األراضي الفلسطينية وفي القدس ما يثير المخاوف من انتفاضة جديدة.

 ف التي يقوم بها الفلسطينيون ضد مواطنين إسرائيليين أبرياء".وقال: "إننا ندين بأشد العبارات أعمال العن
ولفت الرئيس األمريكي إلى انه يعتزم البحث مع نتنياهو في تطبيق االتفاق حول الملف النووي اإليراني، 

 ".أحدمؤكدا أن "الخالف العميق" مع هذا األخير حول هذا الموضوع "ليس سرًا على 
كل من أوباما ونتانياهو  ، أنكرم نقاًل جويسواشنطن من  11/11/5112الحياة، لندن، وأضافت 

على التزامهما "حل الدولتين" لـ "شعبين مع اإلقرار بيهودية الدولة اإلسرائيلية"، كما قال شددا 
نتانياهو. وقال أوباما إنه يتطلع ألن يسمع من رئيس الوزراء أفكاره في شأن كيفية الحد من العنف 

 وكرر موقفه بأن إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.مع الفلسطينيين، 
وسيحاول نتانياهو خالل زيارته التواصل مع الخط الليبرالي األمريكي في خطاب من "المركز 

 األمريكي للتقدم" ولمد جسور مع "الديموقراطيين" في مقابل تعزيز عالقته بالخط "الجمهوري".
باألردن للبحث والتحقيق باالعتداء"، مضيفًا أن عائالت قال أوباما إن واشنطن على "اتصال وثيق و 

القتلى األمريكيين تم إبالغهم بالحادث. واعتبر أن الوضع األمني هو اليوم "أكثر ترديًا في الشرق 
 " وضمان "تفوقها الدفاعي".إسرائيلاألوسط"، مشددًا على "أولوية أمن 

 
     األقصى  اإلسرائيلية ضد   يحذر من تصاعد التهديداتيلتقي شيخ األزهر و  عباس .5

محمود عباس النقاب عن تسارع اإلجراءات  رئيس السلطة الفلسطينيةكشف : حسام محمد -القاهرة 
اإلسرائيلية الساعية لتهويد القدس وتهديد بنيان المسجد األقصى المبارك، مؤكدًا في لقاء جمعه بشيخ 

مارسها الكيان الصهيوني من مخططات لتهويد األزهر أحمد الطيب أمس أن التطورات األخيرة التي ي
المدينة المقدسة، وطمسه للمعالم اإلسالمية والتاريخية والحضارية في المدينة، وهدم بيوت 
طالق أسماء يهودية على الشوارع والمعالم تؤكد تخطيطهم  المقدسيين، وتفريغ المدينة من أهلها، وا 

قامة الهيكل ا  لمزعوم على أنقاضه.لهدم المسجد األقصى المبارك وا 
  10/11/2015االتحاد، أبو ظبي،  

 
 يدعمون إعادة تقويم اتفاقيات السلطة مع "إسرائيل" وزراء الخارجية العرب"الخارجية":  .3

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض : حبتور وعبد الهاديغالب وياسر الشاذلي  أحمد -الرياض 
مقدمها المسجد األقصى المبارك إلى عدوان إسرائيلي المالكي: "إن القدس تتعرض ومقدساتها وفي 

همجي يستهدف تهويدها واقتالع مواطنيها وتهجيرهم وطردهم منها". وأضاف: "أن الشعب الفلسطيني 
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يتعرض ألبشع صور العدوان من قوات االحتالل والمستوطنين وعصاباتهم اإلجرامية، كما تواجه 
 مة شرسة هدفها تهويد المدينة المقدسة، وفرض السيطرةمدينة القدس والمسجد األقصى المبارك هج

وقال وكيل وزارة الخارجية  اإلسرائيلية على المسجد األقصى المبارك وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا".
الفلسطينية تيسير جرادات لـ"الحياة" أن "وزراء الخارجية العرب خالل اجتماعهم في الرياض تناولوا 

سرائيل، وأكدوا على تأييد قرارات  طبيعة االتفاقات األمنية، والسياسية، واالقتصادية بين فلسطين وا 
المجلس الفلسطيني األخيرة والمتعلقة بإعادة تقويم تلك االتفاقات إذا بقي الحال على ما هو عليه 

 واستمر العدوان الذي تقوم به إسرائيل كرسالة واضحة عن موقف القمة من تلك االعتداءات".
  10/11/2015 الحياة، لندن،

 
 عباس أخطأ في ادعائه حول مرسي وسيناء :سفير السلطة السابق في الهند عدلي صادق .4

القاهرة: كّذب سفير فلسطيني سابق، وقيادي في حركة "فتح" تصريحات رئيس السلطة محمود عباس 
اء التي زعم فيها أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عرض عليه ألف كيلو متر مربع من سين

 المصرية لتوسيع قطاع غزة.
-9وقال سفير السلطة السابق في الهند، عدلي صادق، على صحفته على "فيسبوك" مساء االثنين )

(: " عباس أخطأ في ادعائه أن مرسي عرض عليه ألف كيلو متر مربع من سيناء، والخطأ، هنا 00
 مثلث؛ أي سياسي، وأدبي، وتنظيمي فتحاوي".

، أن عباس كان عليه أن يتذكر أن الدولة المصرية تعرف كل حرف قاله وأضاف "الخطأ السياسي
 مرسي، وليست بحاجة إلى عباس لكي يكتشف لها قارة جديدة". 

وتابع "عندما يلجأ )عباس( إلى اختالق واقعة إرضاًء للدولة )المصرية(، فإن الدولة وحكومات اإلقليم 
 يدة أو غير مستفيدة مما قاله الرجل". تسجل عليه نقطة انطباع ليست لصالحه، سواء مستف

وأشار إلى الخطأ السياسي بـ"أنه )عباس( لم يحسب حساب مالمة الدولة المصرية له بأثر رجعي، 
فلو كان ما قاله صحيحًا، كان بمقدوره أن يساعد القوى المعنية بإسقاط مرسي، باإلفصاح علنا 

 دها ستقوم قيامة أكبر ضد مرسي". )حينما تم العرض المزعوم( عن الذي ُعرض عليه، وعن
وتساءل صادق وهو عضو مجلس ثوري في حركة "فتح" "لماذا لم يفعل عباس في حينه؟ لماذا لم 
يتقمص ثوب الحفاظ على تراب مصر من أقدام الفلسطينيين، وثوب التمسك باألراضي الفلسطينية، 

 حقيقي، ضد "اإلخوان" وحكمهم". ويطرح موقفه الرافض، ويكون قد أدى واجبه بحسابات اصطفافه ال
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وحول الخطأ األدبي، أشار صادق إلى أن "عباس، وهو حكواتي في مجالسه، روى عشرات المرات 
ما قاله له مرسي، وكان التركيز على لقطة واحدة، سمعتها منه شخصيًا، وتأكدت من صحتها بسؤال 

 الحديث عن غزة".  أخي نبيل أبو ردينة )الناطق باسم الرئاسة(، اللقطة جاءت عند
وأوضح حول ذلك "سأل الرئيس مرسي عباس، عن عدد سكان القطاع، فقال له إنهم نحو مليون 
ونصف المليون، فأجابه مرسي بدعابة )يعني دول ممكن نستوعبهم في ُشبرا(، الفتًا إلى أنه "لم 

 يطرح سوى شبرا، مكانًا للحديث المازح عن استيعاب، ولم يقل سيناء". 
لى أن "الواقعة التي افتعلها الرئيس عباس، مأخوذة أصاًل من تحليالت ومقاربات رؤى، وشدد ع

لمشروع إسكان فلسطيني في سيناء"، مضيفًا "هذا شيء، والحديث عن وقائع وعروض رسمية طرحها 
 رئيس الدولة آنذاك، شيء آخر".

ن مرسي سجين وال وأكد صادق أن "المأخذ اآلخر على تصريح عباس لإلعالميين المصريين، أ
 يستطيع الرد، والدولة ليست معنيه بالتعقيب، لكن اإلعالم سينفلت". 

ورأى أن الخطأ التنظيمي في تصريحات عباس المذكورة هو "أن السجال محتدم في مصر وحول 
 مصر، ونحن، في نظامنا الداخلي، ال نتدخل في شؤون الدول العربية ما لم تتدخل في شؤوننا". 

إلى القول "كانت مصر في عهد مرسي تستقبل عباس كما في عهد )حسني( مبارك وخلص صادق 
وعهد ما بعد مرسي، وبمقدور عباس أن يعبر عن التأييد للعهد الجديد، وأن يذكر مناقب مصر التي 

 يراها، وأن يشيد بقيادتها، وكفى هللا المؤمنين شر العك"، وفق تعبيره.
 9/11/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الجانب الفلسطيني يتوقع المزيد من التصعيد من نتنياهوواصل أبو يوسف:  .2

قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو : سعد الدين ناديا -ان عمّ 
يوسف إن "الجانب الفلسطيني يتوقع المزيد من التصعيد من نتنياهو، من خالل التصفيات الميدانية 

  ات للمسجد األقصى المبارك واالعتقاالت واالعتداء على المواطنين".واالقتحام

وأكد، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، "الرفض الفلسطيني للحلول الجزئية التي يتحدث بها نتنياهو تحت 
عنوان "خطة إلجراء تسهيالت معينة وتحسين المعيشة في األراضي المحتلة، والتي يحاول بها 

 الل الدم الفلسطيني الذي ينزف يوميًا على يّد جرائم االحتالل".صرف األنظار عن ش

وأوضح بأن "الشعب الفلسطيني ال يحتاج إلى تسهيالت، بل تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة في 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  إنهاء االحتالل وتقرير المصير وحق عودة الالجئين الفلسطينيين وا 

 وعاصمتها القدس المحتلة". 1967على حدود العام 
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وبين أن "قوات االحتالل حّولت مدينة القدس المحتلة إلى معازل وكانتونات وأوصال مقطعة، بينما 
ما يجري في الخليل ينّم عن مشهد آخر لإلجرام اإلسرائيلي عبر إغالقها المتواصل وتحويلها إلى 

 ثكنة عسكرية، تماثال مع بقية األراضي المحتلة".
بأن "ما تقوم به حكومة نتنياهو في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية محاولة  وأوضح

 بائسة لكسّر إرادة الشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى "تضافر جهود المجتمع الدولي إلنهاء االحتالل".
في ظل وأكد بأن "المحاوالت الجارية إلجهاض الهّبة الشعبية العارمة لن تنجح، فهي ماضية قدمًا 

أفق تريد تحقيقه إلنهاء االحتالل"، معتبرًا أن "النقاش ال يستقيم هنا مع سياسة اإلرهاب واالستيطان 
 والعدوان اإلسرائيلي ومحاولة فرض األمر الواقع في األراضي المحتلة".

 10/11/2015الغد، عم ان، 

 
 سرائيل""إمسارات متوازية لمواجهة  أربعة"القدس": خارطة طريق فلسطينية على  .6

تعكف القيادة الفلسطينية على وضع خطة تكون بمثابة خارطة : "القدس"دوت كوم خاص-هللارام 
الهروب من  إلىالذي يهدف  اإلسرائيليطريق فلسطينية للمرحلة المقبلة لمواجهة التصعيد 

 استحقاقات السالم.
 ى النحو التالي:مسارات تسير بالتوازي عل أربعةوحسب مصادر مطلعة، فان الخطة تتكئ على 

به اللجنة  أوصتالمتحدة وما  األمم: المباشرة في تطبيق ما جاء في خطاب الرئيس في أوال
وما ترتب عليه من تبعات مثل  أوسلواتفاق  بإلغاءالسياسية المنبثقة عن منظمة التحرير والمتمثلة 

عربية مالية يسعى  امأنة توفير شبك إلىوهو ما يحتاج  األمنياتفاقية باريس االقتصادية والتنسيق 
 الرئيس للحصول عليها في جولته العربية الحالية.

بقاء بإسرائيلثانيا: سحب فلسطين اعترافها الكامل  اعتراف بين الجانبين مرتبطا باعتراف  أي وا 
 متبادل.

جميع المنظمات الدولية وفي مقدمتها  إلىمن جبهة دبلوماسية عبر التوجه  أكثرثالثا: العمل على 
 فيها. إسرائيلعضوية  بإلغاءالمتحدة لمطالبتها  لألمملجمعية العامة ا

البيت الداخلي تبدأ بمصالحات داخل البيت الفتحاوي من خالل  إلصالحرابعا: القيام بخطوات عملية 
عقد المؤتمر السابع للحركة وعقد جلسة المجلس الوطني الختيار قيادات شابة تتولى قيادة المرحلة 

تالمقبلة   المصالحة مع حركة حماس. ماموا 
 9/11/2015، القدس، القدسموقع صحيفة 
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 عمالء لالحتالل ثالثة  غزة: أحكام بالسجن ضد   .7
حكمت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية واألمن : معا -غزة

 االحتالل بأحكام متفاوتة.الوطني في غزة، اليوم األحد، على ثالثة متهمين بالتخابر مع 
عامًا من سكان  30وأوضح القضاء العسكري أنه تم الُحكم على المدان )ع، ن( والبالغ من العمر 

من  131عامًا مع األشغال الشاقة بتهمة التخابر خالفا لنص المادة  15حي الزيتون بغزة بالسجن 
 .1979قانون العقوبات الفلسطيني الصادر عام 

 9عامًا بالسجن  30كمة حكمًا بالسجن على الُمدان )س،ح( والبالغ من العمر كما أصدرت المح
سنوات على الُمدان )ع،ع( والبالغ من العمر  7سنوات مع األشغال الشاقة, في حين حكمت بالسجن 

 عامًا بتهمة التخابر مع االحتالل وهما _أيضًا_ من سكان حي الزيتون. 25
 8/11/2015، وكالة معا  اإلخبارية

 
 : مسؤولون فلسطينيون ينفون إشاعات مرض عباس والمصالحة مع دحالنالقدس العربي .8

أشرف الهور: كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوه قد فرغ من مقابلة كتاب وصحافيين  -غزة 
مصريين كبار، في قصر الضيافة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد لقائه نظيره المصري عبد 

ي. وكان وسط أعضاء الوفد المرافق له حينما أبلغ بأن صحيفة إسرائيلية أوردت خبرا الفتاح السيس
عاجال يفيد بتعرضه لوعكة صحية أدخلته أحد المشافي. هذا ما رواه أحد المسؤولين الفلسطينيين لـ 
"القدس العربي"، الذي نفى أيضا أن يكون الرئيس قد عقد أي لقاء مصالحة مع النائب في المجلس 

 تشريعي محمد حالن المفصول من حركة فتح.ال
وترددت إشاعتان خالل وجود الرئيس عباس في مصر، تحدثت األولى عن وساطة قوية من الرئيس 
السيسي، إلبرام مصالحة بين الرئيس والنائب محمد دحالن، الذي وصل كما قيل إلى القاهرة أمس 

 الثانية فكانت حول مرضه. على متن طائرة خاصة قادما من اإلمارات. وأما اإلشاعة
ووصف مصدر قيادي فلسطيني موجود في القاهرة في تصريح لـ "القدس العربي" قصة مرض 
الرئيس بأنها كانت "كذبة سخيفة". ويقول إنها أيضا أظهرت عدم دراية الصحيفة اإلسرائيلية التي 

 نقلت الخبر ببرنامج الرئيس في القاهرة.
ان وقت ما أبلغ باإلشاعة عن طريق مكتبه برام هللا، الذي أرسل ويشير المصدر إلى أن الرئيس ك

برقية عاجلة إليه في القاهرة، تلقاها بينما كان يتوسط الوفد المرافق له، في "جلسة تقييم" لما دار من 
مباحثات مع المسؤولين المصريين في مقدمتهم الرئيس السيسي، واألمين العام للجامعة العربية نبيل 

 االستعداد للتوجه إلى السعودية لحضور اجتماعات القمة العربية مع أمريكا الجنوبية.العربي، و 
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ويؤكد المصدر أن الرئيس عباس لم يشتك خالل وجوده في القاهرة من أي عارض صحي، وأنه كان 
بكامل صحته خالل الزيارة، رغم أن برنامجه اليومي كان حافال باللقاءات، التي شملت إلى جانب 

 السيسي، مقابلة مع ممثلي وسائل اإلعالم المصرية والكتاب.الرئيس 
من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، األخبار التي تناقلتها وسائل إعالم 
إسرائيلية حول صحة الرئيس، وقال إن صحة الرئيس عباس جيدة، ووصف األخبار بأنها "عارية عن 

 أنه يعرف "مصدرها وأهدافها"الصحة ومشبوهة". وأشار إلى 

ونفى أيضا سفير فلسطين في مصر جمال الشوبكي، ما جاء على لسان صحيفة "معاريف" 
اإلسرائيلية حول تعرض الرئيس عباس لوعكة صحية، مؤكدًا أنه ال صحة لتلك األخبار جملة 

ذي يجتمع وقال في تصريحات صحافية إن "معاريف نشرت خبرها المسموم في الوقت ال وتفصياًل.
رئيس تحرير ومقدم برنامج مصري في قصر الضيافة في القاهرة".  30فيه الرئيس الفلسطيني مع 

وأكد أن الرئيس عباس لديه برنامج حافل في القاهرة إذ التقى بالرئيس السيسي، ووزير الخارجية 
فة إلى المصري سامح شكري وأمين عام الجامعة العربية، ورؤساء تحرير الصحف المصرية، إضا

 لقائه مع شيخ األزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس.

غير أن أحد المسؤولين الفلسطينيين المرافقين للرئيس، أكد أن ملف المصالحة مع دحالن غير  
موجود ضمن برنامج زيارة الرئيس للقاهرة، وأن أي ترتيبات لم تعد للقاء يجمع الرئيس بدحالن، غير 

 رفض التأكيد أو نفي إن كان الجانب المصري قد طلب عقد المصالحة أم ال.أنه 
  10/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 عباس رفض مقابلة دحالن في مصر"األخبار":  .9

أثارت اللقاءات المغلقة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود 
ور سياسي متوقع في الساحة الفلسطينية، وخصوصًا بعد عباس، الكثير من التكهنات حول تط

 وصول الخصم السياسي ألبو مازن، محمد دحالن، إلى القاهرة خالل وجود عباس هناك. 
وعلمت "األخبار" من المصادر التي نقلت هذه التفاصيل، أن رئيس السلطة اشترط للقاء دحالن أن 

 يقدم األخير نفسه أمام القضاء الفلسطيني.
  10/11/2015بار، بيروت، األخ
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 "األخبار": عباس طلب من تواضرس الثاني السماح لألقباط بزيارة القدس المحتلة .11
مصادر مصرية أخرى قالت لـ"األخبار" إن عباس طلب للمرة الثانية من البابا تواضرس الثاني فتح 

مستندًا إلى ما أوصى به باب السياحة الدينية لألقباط في القدس المحتلة، لكن األخير "رفض ذلك"، 
 البابا الراحل شنودة، برهن زيارة القدس بتحريرها.

  10/11/2015األخبار، بيروت، 
 مع الوزارةالعجز في ميزانية الوكالة والتعاون وزارة التربية والتعليم تبحث مع األونروا  .11

نية بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد القبج مدير عام المتابعة الميدا : قالالسيد السعدني -القاهرة 
، في تصريحات لــ"الشرق"، على هامش ترؤسه اجتماعا مشتركا بين بالسلطة الفلسطينيةالعالي 

مسؤولي التعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ومجلس الشؤون التربوية ألبناء 
العربية بحضور ممثلي دول الجوار  فلسطين والذي يعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول

ن االجتماع يناقش استعراض تقارير األونروا في مناطق عملها إ الفلسطيني وممثلي "األونروا":
الخمس، كما يناقش توصيات فيما يخص كثيرا من األمور، منها العجز المستمر في ميزانية الوكالة 

يلزم العملية التعليمية، من أبنية وتأثيث  والتعاون بين مجلس الشؤون التربوية والوكالة، وكل ما
وتكنولوجيا ومناهج وتدريب وتأهيل وأوضاع المعلمين وغيرها من األمور المختلفة، كما يناقش 

 االجتماع تقريرا مقدما من األمانة العامة من خالل قطاع فلسطين.

 10/11/2015الشرق، الدوحة، 
 

 ض فلسطينأبو مرزوق: ال نفاوض االحتالل ولن نستبدل أر  .15
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، على أن سالح حركته إسطنبول: 

 موّجه لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي ولن ُيشرع في وجه أي عربي، وفق تأكيده.
ويأتي ذلك ردًا على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي أعقبت لقائه مع الرئيس 

، وجاء فيها أن "حركة حماس تعقد 8/11/2015الفتاح السيسي في القاهرة، يوم األحد  المصري عبد
 2012مفاوضات مع االحتالل، وأن الرئيس المصري محمد مرسي طلب منه خالل توليه الحكم عام 

نهاء القضية الفلسطينية"، وفق  توسيع مساحة قطاع غزة على حساب سيناء بألف كيلو متر مربع وا 
 قوله.

أبو مرزوق في منشور على حسابه الشخصي الرسمي في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"  وقال
، "ال تفكير لدينا باستبدال شبر من أرض فلسطين بأمتار من غيرها، مهما 2015-11-9يوم االثنين 

وأضاف "ال نفاوض الكيان، ولن نعترف به، وسنقاومه حتى  اّدعى المدعون أو افترى المفترون".
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وشّدد على انه "ال إمارة في غزة، وال دولة بدون غزة،  ه، رضي من رضي، ورفض من رفض".زوال
 ودولتنا المنشودة من البحر للنهر، وان رأها البعض آماال فسنجعلها واقعًا"، حسب تعبيره.

وقال القيادي في "حماس"، "إن حمالت التضليل، واالفتراء، والكذب، وتزيف الوقائع، والقراءات 
 ئة، لن تغير الحقيقة، وكل الحقيقة ما ذكرت، والتاريخ يشهد واأليام بيننا".الخاط

وأضاف "سالح القسام واجه الكيان وانتصر بعدة حروب، ولن يشرع في وجه عربي مهما كان 
الخالف السياسي، وجنود القسام أعدوا أنفسهم لتحرير األقصى، ولن يصل منهم أًذا لمصر العزيزة، 

 لتحريض".مهما كان مستوى ا
 9/11/2015، فلسطين أون الين

 
 مزيد من الجنود العلى أسر  عازمونالحية:  .13

خليل الحية إصرار حركته على خطف مزيد من  .أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د: غزة
 جنود االحتالل فوق عدد الجنود المأسورين لديها حتى تبييض السجون من كل األبطال.

م أقامته حركة حماس في منطقة الشجاعية األحد لتكريم األسير المحرر جاء ذلك خالل حفل تكري
سامح حسنين، بحضور عضوي المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية، والمهندس روحي 

 مشتهى وعدد من قيادة حماس في منطقة الشجاعية شرق غزة.
تدي الزي العسكري، مضيفا: وأشاد الحية باألسير حسنين الذي يخرج من المعتقل يمتشق سالحه وير 

"فخورون بهذا البطل ابن حماس وابن القسام الذي يوصل رسالة لالحتالل بأن السجن لن يوقفه عن 
ووجه الحية رسالته لالحتالل قائال: "اسجن من شئت واقتل من  مواصلة طريقه مع أبناء شعبه".

 رر أرضه وينهي االحتالل".شئت وحاصر ما شئت، فلن تلين لهذا الشعب قناة وال عزيمة حتى يح
 9/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لمنازل المقدسيين "سياسة إجرامية" االحتاللالرشق: هدم  .14

انتقد عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، بشدة توجه االحتالل إسطنبول: 
ة إجرامية هدفها كسر إرادة اإلسرائيلي لهدم عدد من المنازل في القدس المحتلة، واعتبر ذلك سياس

وقال الرشق في تصريح صحفي، نشره على صفحته الشخصية  المقدسيين ودفعهم لوقف انتفاضتهم.
، إن "إخطار العدو الصهيوني 2015-11-9في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" يوم االثنين 

ن في مواجهة إجرام االحتالل بهدم المنازل في القدس المحتلة محاولة يائسة لن تكسر إرادة المقدسيي
  ومستوطنيه".
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ورأى الرشق، أن هذه السياسة التي ينتهجها االحتالل هدفها معاقبة الشعب الفلسطيني من خالل هدم 
المنازل في القدس، ووصفها بأنها "سياسة إجرامية"، قال بأنها "تكشف تخبط قادته في مواجهة 

 انتفاضة القدس المتصاعدة ضد إجرامه".
: "إْن هدم االحتالل منازل المقدسيين، فستُبنى ببطولة ومقاومة أهلها، وبملحمة انتفاضة وأضاف

 القدس الماضية في طريق انتزاع الحقوق وحماية األقصى المبارك"، على حد تعبيره.
 9/11/2015، فلسطين أون الين

 
 والمطلوب هو إنهاء االحتالل "إبر مورفين"شعث: لن نقبل  .12

ضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أي نتائج إيجابية بشأن القضية استبعد ع: أ( ب )د
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي باراك أوباما في  الفلسطينية من اجتماع رئيس الوزراء

واعتبر شعث في تصريحات، حديث المسؤولين األمريكيين واإلسرائيليين عن االكتفاء  واشنطن.
وقال: "لن نخدع هذه المرة فالحديث عن خطوات  ثقة أنه "كالم فارغ ومكرر".بخطوات بناء 

جراءات تسهيل هي عبارة عن "إبر مورفين" غير مقبول على اإلطالق فالمطلوب هو إنهاء  وا 
وأكد شعث أن المطلوب فلسطينيًا هو تدخل  االحتالل وأن تكون هناك إجراءات عملية بهذا االتجاه".

 اإلسرائيلي. -ر األمريكي للوساطة على المسار الفلسطينيدولي لكسر االحتكا
وقال "ال توجد لدينا أي آمال، ال يوجد أمل باألمريكيين وهو ما تم التعبير عنه أصاًل في كلمة 
 -الرئيس األمريكي أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث لم يأت على ذكر الصراع العربي

ة"، وأضاف "حان الوقت لتوسيع دائرة الرعاية للوساطة تمامًا على اإلسرائيلي ولو حتى بكلمة واحد
 غرار ما جرى في المفاوضات مع إيران". 

 10/11/2015الخليج، الشارقة، 
 

 الرفاعي يحذر من االستعجال في قطف ثمار انتفاضة القدسأبو عماد  .16
"محاوالت وأد انتفاضة حذر ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان، أبو عماد الرفاعي، من ت: بيرو 

جهاضها، أو االلتفاف عليها، واالستعجال في قطف ثمارها، أو الوقوع في فخ بعض  القدس وا 
 اإلغراءات قصيرة األجل"، مطالًبا بمنح االنتفاضة الفرصة الكاملة لتأخذ مداها التصاعدي.

دا" بالعاصمة ، في فندق "رما2015-11-9الحركة، االثنين  هجاء ذلك خالل حفل استقبال نظمت
للحركة، والذكرى العشرين الستشهاد مؤسسها الدكتور  28اللبنانية بيروت، بمناسبة االنطالقة الـ 

 فتحي الشقاقي.
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وحضر االستقبال عدد من ممثلي الرؤساء والوزراء والنواب والمراجع الدينية وممثلي األجهزة األمنية 
الفلسطينية، وا عالميون وشخصيات وجمعيات لبنانية واألحزاب والقوى اإلسالمية والوطنية اللبنانية و 

 وفلسطينية.
ودعا الرفاعي في كلمته إلى "أوسع التفاف حول انتفاضة القدس، وتوفير كل مستلزمات استمرارها 
وتصاعدها، بما في ذلك توحيد الموقف الفلسطيني على قاعدة دعمها وتعزيز صمود أبناء شعبنا 

عربي الرسمي، واالنشغال الشعبي إزاء ما يتعرض له المسجد واستغرب الصمت ال الفلسطيني".
األقصى المبارك، وغياب اإلعالم العربي عن التغطية، وغياب فتاوى الجهاد ورفع الظلم ومناصرة 

 المظلومين والمقهورين، رغم إجماع األمة على قدسية فلسطين، وشرعية القتال ضد االحتالل.
 9/11/2015، فلسطين أون الين

 
 مع االحتالل االشتباكوعلى السلطة توسيع دائرة  زكي: إجهاض االنتفاضة أمر مستحيل عباس .17

كد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أن االحتالل اإلسرائيلي لن يفلح في تمرير أ
مخططاته العدوانية بالقدس والضفة الغربية، مشيًدا بالبطوالت التي يسطرها الشباب الفلسطيني في 

وقال زكي لوكالة أنباء "فارس" اإليرانية: "طالما أن هناك إجراءات إسرائيلية  جهة االحتالل.موا
وحشية، نازية وفاشية، فشعبنا لن يركع، ولن يرفع الراية البيضاء، وسيحقق النصر على المحتل في 

الوقت  وأضاف: ")إسرائيل( ال تعرف من تواجه، شعبنا قادر أن يعطي الجواب في نهاية المطاف ".
المناسب، ولعل العالم كله يرى اليوم كيف ُيرعب شبابنا بالحجر والمقالع والسكين، جيش االحتالل 

 المدجج بكافة أنواع األسلحة ال سيما السالح النووي".
وال يستبعد زكي أن تتحول االنتفاضة من طابعها الشعبي إلى المسلح، معقًبا بالقول: "يجب أال نحمل 

تحتمل، ولنترك الميدان يتحدث أكثر"، ودعا القيادي في حركة فتح، جماهير الضفة األمور أكثر مما 
الغربية إلى الخروج باآلالف للشوارع، والتصدي لجنود االحتالل، وعصابات المستوطنين، التي تعربد 

 وتعيث خراًبا وفساًدا.
خلق مبررات لعدم وشدد على ضرورة إعطاء الميدان أولوية، وعدم التمترس خلف قضايا جدلية أو 

وطالب زكي السلطة الفلسطينية بالعمل على  المشاركة واالنخراط في المواجهة المباشرة مع المحتل.
توسيع دائرة االشتباك مع االحتالل، وأن تتحمل في ذات الوقت المسؤولية الكاملة عن تداعيات تلك 

على اعتبار أن الذي يتحكم  الخطوة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن إجهاض االنتفاضة أمٌر مستحيل،
 في مجرياتها إرادة شعبية، تأبى الذل والمهانة أمام المحتل.

 9/11/2015، فلسطين أون الين
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 حماس تنفي إرسال برقية تعزية إلى روسيا في ضحايا تحطم طائرة سيناء  "القدس العربي":  .18
تداولتها مواقع وصحف عن نفت مصادر من حركة المقاومة اإلسالمية حماس األنباء التي  :الدوحة

إرسال رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، برقية تعزية إلى روسيا في ضحايا حادثة طائرة 
 راكبا. 224التي تحطمت في سيناء وعلى متنها 

وبحسب المصادر التي تواصلت "القدس العربي" معها فإن حماس لم ترسل بتاتا أية برقية وتعزية 
 لموسكو.

 9/11/2015ربي، لندن، القدس الع
 

 بعد محاولة طعن استشهاد فتاة برصاص االحتالل في قلقيلية  .19
عامًا( برصاص  24استشهدت، صباح أمس، الفتاة رشا محمد عويصي ) وفا: مندوبو األيام،

وقالت قوات االحتالل: إن فتاة  االحتالل على معبر "الياهو" جنوب قلقيلية بذريعة محاولة طعن.
ز الياهو عند قلقيلية وطلبوا منها التوقف عدة مرات لكنها رفضت التوقف فتم إطالق اقتربت من حاج

النار عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة جدًا ولدى وصول اإلسعاف اإلسرائيلي سرعان ما 
ذ وادعت مخابرات االحتالل أنها عثرت بحوزة الشهيدة على ورقة مكتوبة بأنها تنوي تنفي أعلنوا وفاتها.

 وتم فتح معبر الياهو في كال االتجاهين بعد إغالق استمر بعض الوقت. عملية.
 وانتشرت صورة على مواقع التواصل االجتماعي تتضمن وصية للشهيدة رشا.

 وجاء في وصية الشهيدة، التي وجدت في جيبها:
بكامل وعيي  "أمي الغالية، ال أعرف ماذا يحدث، فقط أعرف أنه انتهى طريقي وهذا الطريق اخترته

 دفاعًا عن وطني والشباب والبنات. لم أعد أحتمل ما أرى، لكن الذي أعرفه هو أني لم أحتمل".
خوتي سامحوني على كل شيء، ما بوسعي غير أني فعاًل أحبكم وخاصة خطيبي  "أهلي، أمي وا 

 سامحني على كل شيء، ما بوسعي غير هذا الطريق أنا آسفة على هذا الرحيل". 
 10/11/2015ام هللا، األيام، ر 

 
 قدم الئحة اتهام ضد منفذ عملية الحافلة في جبل المكبراالحتالل ي .51

: وجه االدعاء العام اإلسرائيلي، الئحة اتهام بحق الشاب بالل أبو غنام منفذ عملية بل المكبر سالقد
 الشهر الماضي مع الشهيد بهاء عليان، والتي قتل فيها ثالثة إسرائيليين.
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 11إسرائيليين ومحاولة قتل  3االتهام، أمس، بحق بالل أبو غنام، والتي تضمنت قتل  ووجهت الئحة
من الشهر الماضي بالقرب من  13آخرين، باالشتراك مع بهاء عليان في العملية التي نفذاها يوم 

 مستوطنة "ارمون هنتسيف" في القدس المحتلة.
المحل الذي يعمل به وأخذ سكينه والتقى  وفي التفاصيل، فقد توجه بهاء صباح تنفيذ العملية إلى

ببالل كما تم االتفاق بينهما، وقام بهاء بشرح كيفية تنفيذ العملية وكيفية استخدام المسدس الذي 
اشتراه بعشرين ألف شيكل من أبو ديس، ومن ثم ركب االثنان دراجة نارية واتجها نحو حي ارمون 

 78كوبات حوليم، ومن ثم اتجها للحافلة رقم هنتصيف غرب القدس، وقاما بالتوقف قرب مبني 
وحسب الالئحة، فإن بالل أبو غنام وبهاء عليان  وصعدا بداخلها وكانت الحافلة خالية من الركاب.

من سكان جبل المكبر انتظرا في منتصف الحافلة حتى صعد العديد من اإلسرائيليين، وباشرا العملية 
ان بحوزته، وقام بهاء بطعن عدد من اإلسرائيليين بحيث قام بالل بإطالق النار من مسدس ك

بالسكين، وقد توقفت الحافلة بعد ذلك وحاول السائق فتح األبواب كي يهرب الركاب، ولكن منفذي 
طالق النار. وأضافت الالئحة: إن قوات الجيش  العملية منعا فتح األبواب واستمرا في الطعن وا 

حو منفذي العملية خاصة أن المسدس سقط من يد وصلت إلى الموقع وبدأت بإطالق الرصاص ن
 بالل، حيث أصيب بجراح خطيرة، في حين قتل بهاء عليان في العملية.

 10/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يعلن اعتقال خليتين في قرى برام هللا .51

هللا، بنشاط  وكاالت: ُسمح، أمس، بالنشر عن اعتقال خليتين خالل األيام الماضية في رام -القدس 
 مشترك بين الجيش اإلسرائيلي والشرطة وجهاز المخابرات "الشاباك" اإلسرائيلي.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن إحدى هذه الخاليا اعتقلت جنوب غربي مدينة رام هللا من قرية 
 عامًا( وطفلين.  20الجديرة، حيث جرى اعتقال كل من محمد بسام عزمي عزام )

 45يل بتنفيذ العديد من عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على طريق رقم وتتهمهم إسرائ
زجاجات حارقة بالقرب من مفرق عطروت شمال القدس يوم  4، حيث ألقوا 443والمكمل لطرق رقم 

، وسيتم قريبًا توجيه 2015و 2014من شهر تموز الماضي، وامتد نشاط هذه الخلية بين أعوام  30
وأضافت هذه المصادر:  بحق المعتقلين بناء على االعترافات التي قدموها أمام "الشاباك".لوائح اتهام 

إنه جرى اعتقال خلية ثانية من قريتي بيت ريما والنبي صالح، وجرى اعتقال عدلي فرح إسماعيل طه 
 عامًا( وهما من قرية بيت ريما، وعز الدين عبد الحفيظ 25عامًا( وصفوت رشيد الريماوي ) 24)

 عاما(، وهما من قرية النبي صالح. 19عامًا(، وماهر محمد علي التميمي ) 18محمد التميمي )
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وتتهم إسرائيل هذه الخلية بتنفيذ عدة عمليات من ضمنها إلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة 
لقاء عبوات ناسفة محلية الصنع "كوع" على موقع للجيش اإلسرائيلي  "حلميش" غرب رام هللا، وا 

ريب من بلدة النبي صالح، والمشاركة في العديد من المواجهات مع الجيش اإلسرائيلي في النبي الق
 صالح، وتم توجيه لوائح اتهام بحق المعتقلين األربعة خالل األيام الماضية.

 10/11/2015األيام، رام هللا، 
 

 من قلقيلية بتهمة االنتماء لحماس مواطنا   25اعتقال  .55
مواطنا من محافظة قلقيلية الليلة الماضية، بزعم أنهم أعضاء في  25ات االحتالل اعتقلت قو : رام هللا

من بين المعتقلين مسؤولون كبار في الحركة، شاركوا  أنوادعت مصادر إسرائيلية،  حركة حماس.
هؤالء  أنفي تشكيل خاليا كانت تعتزم القيام بعمليات ضد جيش االحتالل والمستوطنين، مضيفة، 

 تلقوا التمويل والتعليمات من قيادات حماس في قطر وغزة، حسب زعمها.المسؤولين 
 ألف شيكل خالل الحملة. 35المصادر إلى مصادرة  وأشارت

 10/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 بحجة تنفيذ عمليات فدائية االحتالل يواصل احتجاز تسعة جثامين لشهداء أعدموا ميدانيا   .53
دى: تواصل شرطة االحتالل اإلسرائيلي في القدس احتجاز تسعة جثامين فادي أبو سع -رام هللا 

لشهداء فلسطينيين أعدمهم الجيش وحرس الحدود، بحجة تنفيذ عمليات فدائية. ويأتي احتجاز هذه 
الجثامين في إطار سياسة ينتهجها وزير األمن الداخلي غلعاد اردان كوسيلة لتقليص العنف وردع 

هذه السياسة من قبل المجلس الوزاري األمني المصغر "الكابينت" قبل وصودق على  العمليات.
حوالى شهر، لكن وزير األمن موشيه يعلون قرر بعدها عدم تطبيق القرار في الضفة الغربية. وقال 

 إن احتجاز الجثث في حد ذاته ال يشكل رادعا لمنفذي العمليات المحتملين.
رار رغم انخفاض نسبة ما أسماه العنف في القدس بشكل في المقابل قرر اردان مواصلة تطبيق الق

 حاد خالل األسابيع الثالثة األخيرة.
وقال المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير الذي يمثل غالبية عائالت الشهداء، إنه يدرس 

ي االلتماس إلى المحكمة العليا لكنه يخشى قيام القضاة بالتصديق على هذه السياسة وبالتال إمكانية
 تحدث سابقة قانونية.

 10/11/2015القدس العربي، لندن، 
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 ت هم السلطة بمواصلة نهج االعتقال السياسيتحماس  .54
حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة  هللا: اتهمترام 

ت الحركة في بيان وأوضح باعتقال عدد من المواطنين واستدعاء آخرين على خلفية سياسة.
(، أن جهاز "األمن الوقائي" في قلقيلية شمالي الضفة، 11|9صحفي، تلقته "قدس برس"، اإلثنين )

وبحسب البيان، فقد  اعتقل المواطن بشير خدرج وأبنائه عقب اقتحام منزلهم في "حي النقار" بالمدينة.
مقابلة، في أحد المقرات األمنية اعتقل الجهاز ذاته الشاب أحمد محمود الساحوري بعد استدعائه لل

 بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة.
وعلى صعيد االستدعاءات، أفادت "حماس" بأن "األمن الوقائي" استدعى الشاب أسامة فتاش للمقابلة 
في مقراته، علمًا أنه طالب في جامعة "النجاح الوطنية"، باإلضافة الستدعاء األسير المحّرر بهجت 

 دورا بالخليل. أبو هليل، من بلدة
 9/11/2015، قدس برس

 
 غزة: االتفاق على إحياء ذكرى الرئيس عرفات .52

الذكرى الحادية عشرة  إحياءفي قطاع غزة على  واإلسالميةاتفقت القوى الوطنية  حسن جبر:
الستشهاد الرئيس ياسر عرفات من خالل اعتصام تضامني أمام مقر المركز الثقافي الفرنسي في 

 مدينة غزة.
الحاج احمد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية وممثلها في القوى الوطنية  أسامةل وقا

ذكرى استشهاد الرئيس عرفات خالل اجتماع لها في غزة  أحياءإن القوى اتخذت قرار  واإلسالمية
أليام" ونوه الحاج احمد في حديث لـ "ا باستثناء حركة فتح. واإلسالميةحضرته جميع القوى الوطنية 

بيان صحافي خاص بذكرى استشهاد الرئيس عرفات الذي ما زالت  إصدارإلى أن القوى اتفقت على 
وأشار إلى أن إقامة الفعالية أمام المركز الثقافي الفرنسي في  ظروف استشهاده غامضة حتى اآلن.

ه وعدم غزة تأتي لمطالبة فرنسا بالكشف عن ظروف استشهاد الرئيس عرفات ومن يقف خلف تسميم
 المعلومات عن القيادة والشعب الفلسطيني. إخفاء

 10/11/2015األيام، رام هللا، 
 

 حل الدولتينو  عن أملنا في السالم نتخل لمنتنياهو:  .56
رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو زعـم خـالل ، أن 10/11/2015القدس العربي، لندن، ذكرت 

األمريكـــي بـــاراك أوبامـــا، أنـــه لـــم يتخـــل عـــن الســـالم مـــع لقائـــه أمـــس فـــي البيـــت األبـــيض مـــع الـــرئيس 
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الفلسطينيين كما لم يتخل عن حل الدولتين. وقـال "أود أن أوضـح أننـا لـم نتخـل عـن أملنـا فـي السـالم 
ولن نتخلى عنه كما لن نتخلى عن حـل الـدولتين دولـة فلسـطينية منزوعـة السـالح إلـى جانـب إسـرائيل 

شــكك أحــد فــي اســتعداد إســرائيل مــع أي مــن يرغــب بالســالم مــن "يجــب أال ي وأضــافكدولــة يهوديــة". 
 لبحث السبل العملية لتخفيف التوتر وبناء االستقرار والتحرك نحو السالم". وأتطلعجيرانها. 
نتنياهو وصف، لقائه أوباما، بأنه أحد أفضـل ، أن هاشم حمدان، عن 9/11/2015، 48عرب ونشرت 

وضــوعيا، ولـــم يكــن نــدوة نقاشــات، مثلمــا حصــل فــي لقـــاءات اللقــاءات لــه. وأضــاف أن اللقــاء كــان م
نما كانت األجواء "لنر ماذا يمكن فعله" علـى حـد تعبيـره وأن المحادثـات تركـزت علـى الشـأن  سابقة، وا 

 الفلسطيني، وأن قضية البناء االستيطاني لم تطرح.
ال إن قسـما طـويال مـن وفي حديثه مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تغطـي زيارتـه إلـى واشـنطن، قـ

وقـال إن "الهـدف األساسـي هـو منـع التـوتر علـى  المحادثات مع أوباما تركـزت فـي الشـأن الفلسـطيني.
وأضـاف أن  جـون كيـري، يـوم غـد، بهـذا الشـأن. األرض"، وأنه سيجتمع مع وزيـر الخارجيـة األمريكيـة

يــل االحتكــاك والتــوتر، منــع اشــتعال األوضــاع هــو مصــلحة إســرائيلية أيضــا، وقــال "ســنعمل علــى تقل
ونفــى نتنيــاهو االدعــاءات بأنــه يــدفع بخطــوات  وخلــق فصــل بــين منفــذي العمليــات وبــين كــل الســكان".

غير مقبولة على المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر، وقال إنه لم يطرح أي موضوع لم يتم االتفـاق 
اء فــي المســتوطنات لــم تطــرح عليــه باإلجمــاع فــي المجلــس الــوزاري. وأكــد علــى أن قضــية تجميــد البنــ

 خالل المحادثات، وأن المحادثات تركزت على تهدئة الوضع وتحقيق االستقرار.
 

 النووي من انتهاك االتفاق إيرانفي منع مع واشنطن لنا مصلحة مشتركة  :نتنياهو .57
 )أ ف ب(: تحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو الـذي عـارض بقـوة لمـدة اشـهر -واشنطن

 االثنين في واشنطن عن ضرورة السهر على تطبيق االتفاق. األولى، للمرة اإليرانياالتفاق النووي 
"لنــا مصــلحة مشــتركة فــي منــع  األبــيضبــاراك أوبامــا فــي البيــت  األمريكــيوقــال بعــد لقــاء مــع الــرئيس 

م يعـرف انـه واضـفا "كـل العـال من انتهاك االتفاق الذي وقـع وسـوف نتعـاون حـول هـذه المسـألة". إيران
 اإلفصـاحرافضـا  "كانت لنا خالفات حـول هـذا االتفـاق ولكـن المسـألة حاليـا هـي مـاذا يمكـن ان نفعلـه؟

الصــحافيين، اكتفــى نتنيــاهو بالحــديث عــن  أســئلةوأمــام  اليــة لمراقبــة هــذا االتفــاق. أيــةعــن مضــمون 
 معزز خصوصا في مجال المخابرات. أمنىتعاون ثنائي 

 10/11/2015، القدس العربي، لندن
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 "ال يمكننا" محاكمة قتلة عائلة دوابشة :نيعلو .58
اإلســرائيلي موشــي يعلــون، فــي تصــريحات صــحفية يــوم اإلثنــين، أقــر  دفاعقــال وزيــر الــ: هاشـم حمــدان

مرة أخرى بأن أجهزة األمن اإلسرائيلية تعرف من ارتكب جريمة إحراق عائلة دوابشة، فـي قريـة دومـا، 
وقـال يعلـون إنـه "فـي اللحظـة التـي تـم فيهـا اكتشـاف  بي الجريمة للمحاكمـة.وقال إنه يأمل بتقديم مرتك

أمـر المجموعـة المسـؤولة عـن الجريمـة، وأدركنـا أننــا لـن نسـتطيع تقـديمهم للمحاكمـة، عنـدها تـم فــرض 
وأضاف أنـه ال يوجـد أدلـة تـربط مـن نفـذ الجريمـة  االعتقال المنزلي عليهم، وفرض االعتقال اإلداري".

وادعــى يعلــون أن اإلجــراءات  بالجريمــة، ولكنــه يعتقــد أنــه ســيكون باإلمكــان ذلــك الحقــا. بشــكل مباشــر
التي اتخـذت ضـد مرتكبـي الجريمـة "قـد ثبتـت نجاعتهـا فـي هـذه المرحلـة، ألنهـم لـم يتمكنـوا حتـى اليـوم 

وأضـاف أن الحـديث عـن يهـود متطـرفين يسـعون إلقامـة "مملكـة  من تنفيذ عمليـة أخـرى ضـد العـرب".
 بحسب التوراة، وقرروا تنفيذ الجريمة تحت شعار "جباية الثمن". وسلطة"

 9/11/2015، 48عرب 
 

 للفلسطينيين مقابل موجة اإلرهاب "لفتاتـ"صفقة لن نسمح ببينيت:  .59
العبري عن رئيس حزب البيـت اليهـودي نفتـالي بينـت أنـه  "واال"نقل موقع  فادي أبو سعدى: -رام هللا 

. وجــاء هجــوم أوبامــانتنيــاهو بعــد مغادرتــه إلــى الواليــات المتحــدة للقــاء  بنيــامين هــاجم رئــيس الحكومــة
إزاء الفلسطينيين كخطوة لبناء  "صفقة لفتات"بينت في أعقاب نشر معلومات حول نية نتنياهو عرض 

إســـرائيل تمــر اآلن بموجـــة إرهـــاب قاســـية ضــد مواطنيهـــا وانـــا أســمع عـــن صـــفقة لفتـــات "وقـــال:  الثقــة.
عـن أو يقوم الفلسطينيون لمرة واحدة بتقديم لفتات إلسـرائيل، ربمـا يتوقفـون عـن قتلنـا  للفلسطينيين. ربما

إذا رأى الفلســــطينيون أن ": وأضــــاف. "التوقــــف عــــن الــــدفع لإلرهــــابيينأو التحــــريض علــــى اإلرهــــاب 
اإلرهـــاب مجـــدي فـــإن اإلرهـــاب سينتصـــر. ولـــذلك نحـــن لـــن نســـمح بلفتـــات للفلســـطينيين مقابـــل موجـــة 

 ."اإلرهاب
 10/11/2015، دس العربي، لندنالق

 
 وينم عن مخاطر كبيرة السيناريو األسوأ يعد   مع الفلسطينيينعدم توقيع اتفاق سالم : ليفني .31

قالت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني إن إسرائيل تريـد العـيش بحـدود آمنـة وبسـالم دائـم فـي 
ظـل "انتشـار المنظمـات المتطرفـة التـي  المنطقة التي تحدق بها األخطار من كل جانب، وخاصـة فـي

  تمتهن الذبح وقطع الرؤوس مثل تنظيم الدولة اإلسالمية".
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وجـاءت تصــريحات ليفنـي أثنــاء مقابلــة أجرتهـا معهــا مجلـة "ذي أتالنتــك" األمريكيــة فـي نيويــورك علــى 
ق رابين والتي هامش احتفال إسرائيل بالذكرى العشرين الغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحا

 جرت في ميدان رابين بتل أبيب السبت الماضي بحضور شخصيات دولية.
وقالت ليفني "عندما ينظر العالم إلينا يرى جنديا مدججا مقابل طفل فلسطيني بحجر، أو دبابة مقابـل 

 كمـا دعـت زعيمـة المعارضـة اإلسـرائيلية الحجر"، محذرة من استمرار السياسـات التـي يتبعهـا نتنيـاهو.
إلى حل الدولتين، وقالت إن بقاء الفلسطينيين ضمن إسرائيل يعني أنهم سرعان ما يصبحون األغلبية 

وأضافت أن عدم توقيع اتفاق سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يعد السيناريو األسوأ وأنه  السكانية.
يـة قـد يسـفر عـن مخـاطر ينم عن مخاطر كبيرة، ولكن توقيع اتفاق سالم أو قيام إسـرائيل بخطـوة أحاد

 أخرى، ولكنها مخاطر محسوبة.
 9/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عرقي من قبل القوات اإلسرائيلية تهجيرهم عبر عملية تطهير تم   فلسطينيينمن ال %85زعبي:  .31

صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن ضجة سياسية أن ، 9/11/2015، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
ل عقب تصريحات عضو الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( العربية حنين زعبي التي أثيرت في إسرائي

وبحسب الصحيفة، فإن زعبي أكدت  ساوت بين ما قامت به ألمانيا النازية وما تمارسه إسرائيل اليوم.
من أبناء  %85خالل مشاركتها في احتفال نظمته منظمات يسارية بالعاصمة الهولندية أمستردام أن 

 الفلسطيني تم تهجيرهم عبر عملية تطهير عرقي من قبل القوات اإلسرائيلية.الشعب 
 إسرائيلحنين زعبي حذرت، من قيام  أن، 9/11/2015، القدس، القدسموقع صحيفة وأضاف 

بأعمال تشبه تلك التي مارستها الحكومة النازية بألمانيا بحق اليهود في ثالثينيات القرن الماضي، 
 البلور". والتي عرفت بـ"ليلة

"ليلة البلور" وذلك من خالل  إلىلمانيا أحاليا يشبه ما قاد  إسرائيلما يجري في  إن وقالت الزعبي، 
 أنوحّذرت الزعبي من  القوانين التي يتم إقرارها في الكنيست ونتائج االستطالعات التي تجري فيها.

عاونا وتآمرا مع االحتالل، الصمت على ما يرتكبه االحتالل من جرائم بحق الفلسطينيين يشكل ت
وحسب  تجاه الشعب الفلسطيني. إسرائيلالتوقف عن الصمت المطبق تجاه ما تمارسه  إلىداعية 

"ليلة البلور"  إلحياءفي الذكرى السنوية  أمستردامصحيفة "معاريف"، فإن الزعبي كانت تتحدث في 
ونفذتها الحكومة النازية، إثر  1938م التي وقعت أحداثها في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من العا

 .1938مقتل دبلوماسي ألماني على يد أحد اليهود في باريس عام 
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 بمواصلة االستيطان أوبامافي الكنيست يطالبون نتنياهو بإبالغ  عضوا   21 هآرتس: .35
نائبـــا فـــي الكنيســـت توجهـــوا إلـــى رئـــيس  21 أنفـــادي أبـــو ســـعدى: نشـــرت صـــحيفة هـــآرتس  -رام هللا 
ومــة بنيــامين نتنيــاهو قبــل ســفره إلــى واشــنطن وطــالبوه بنقــل رســالة إلــى الــرئيس األمريكــي بــاراك الحك
 مفادها ان إسرائيل ستواصل البناء في الضفة الغربية ولن تجمد البناء. أوباما

يـوآب كـيش وبتسـلئيل  "لـوبي أرض إسـرائيل"وجاء في الرسالة التي كان من بـين المـوقعين عليهـا قـادة 
إســرائيل تملــك الحــق التــاريخي والقــانوني بالســيطرة والبنــاء فــي "والــوزيرة اييلــت شــكيد أن ســموطريتش 

الضفة الغربية. والجمهور اإلسرائيلي الذي نمثله يطالب بتطبيق هذا الحق  أنحاءالقدس الموحدة وفي 
 ."بشكل عملي، ويعتبر المعارضة األمريكية للبناء غير معقولة في إطار العالقات بين البلدين

 10/11/2015، القدس العربي، لندن
 

 في رام هللا وبيت لحمبناء آالف الوحدات االستيطانية هآرتس:  .33
ــــانذكــــرت  ــــرت مشــــروع ، أن برهــــوم جرايســــي، عــــن 10/11/2015، الغــــد، عم  ســــلطات االحــــتالل أق

علــى طــول المنطقــة الممتــدة مــن غــرب مدينــة رام المشــروع األخيــرة، ويقــع  األيــاماســتيطاني ضــخم فــي 
، ويشــمل آالف الوحــدات 2030غــرب مدينـة بيــت لحــم جنوبـا، يــتم تنفيـذه تــدريجيا حتــى العـام  إلـى، هللا

 االستيطانية، وتثبيت بؤر استيطانية وضمها لمستوطنات قائمة. 
وقالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، إن "مجلس التخطيط األعلى"، في سلطات االحتالل أقر مشاريع 

ت تقـع فـي القسـم الغربـي مـن الضـفة الغربيـة، بـدءا مـن غـرب مدينـة رام هللا، استيطانية لعـدة مسـتوطنا
  مرورا بالقدس المحتلة، وحتى غرب مدينة بيت لحم جنوبا. 

وقــد اســتبق القــرار بحــث المحكمــة العليــا اإلســرائيلية، الــذي مــن المفتــرض أن يصــدر يــوم غــد، بشــأن 
ان اســــتيطانيتان، ويتلكــــأ االحــــتالل فــــي التماســــات فلســــطينيين أقيمــــت علــــى أراضــــيهم الخاصــــة بؤرتــــ

إخالئهما. وتفصل الخطة عدد الوحدات االستيطانية التي ستقام في مـا سـيتحول إلـى حـزام اسـتيطاني 
 جديد غربي الضفة، وحسب التوقعات ستضم هذه المنطقة آالف الوحدات االستيطانية. 

تالل بنيــامين نتنيــاهو بــالرئيس وكشــف عــن هــذا القــرار فــي اليــوم الــذي يلتقــي فيــه رئــيس حكومــة االحــ
األمريكي باراك أوباما في واشنطن )أمس(، وقد تكرر في السنوات األخيرة، صدور قـرارات اسـتيطانية 

 بالتزامن مع لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين األمريكي واإلسرائيلي.
دفـــع مخطـــط  علـــى أمـــسصـــادقت  اإلســـرائيليةالســـلطات ، أن 10/11/2015الحيـــاة، لنـــدن، وأضـــافت 

وبــؤرتين مقــامتين علــى مقربـة منهــا شــرق مدينــة رام هللا. وقالــت  "معاليــه مخمـاس"للبنـاء فــي مســتوطنة 
وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي مسـتوطنة  800 إقامـةإن المخطط يـنص علـى  اإلسرائيليةصحيفة هآرتس 
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طـط يهـدف . وأضـافت ان المخ"كوخـاف هشـاحر"وحدة سـكنية فـي مسـتوطنة  300، و"معاليه مخماس"
 "معـالي مخمـاس"و  "ريمونيم"و  "كوخاف هشاحر"رفع عدد الوحدات االستيطانية في مستوطنات  إلى
 .2030وحدة سكنية بحلول عام  2000 إلى "بساغوت"و 
 

 " بأن متشددين أسقطوا الطائرة الروسية بمصركبيرا   ترى "احتماال   "إسرائيل" .34
ئيلي موشـي يعلـون يـوم االثنـين إن إسـرائيل تعتقـد قـال وزيـر الـدفاع اإلسـرا: مصـطفى صـالح -القـدس 

مـن أكتـوبر تشـرين  31أن متشددين أسقطوا طائرة الركاب الروسـية بمصـر فـي شـبه جزيـرة سـيناء يـوم 
 األول باستخدام قنبلة على األرجح.

وكانت إسرائيل التي تتابع الوضع في سيناء عن كثـب قـد أحجمـت فيمـا سـبق عـن التعليـق علنـا علـى 
ادث على الرغم من أن الواليات المتحدة وبريطانيا قالتا إن تقييمات المخـابرات لـديهما تشـير سبب الح

 إلى أن إسالميين متشددين فجروا الطائرة.
وقال المتحدث باسم يعلون إن الوزير أبلـغ صـحفيين إسـرائيليين أن "هنـاك احتمـاال كبيـرا .. بنـاء علـى 

اف المتحدث نقال عن يعلون "نحن ال نشارك فـي التحقيـق وأض فهمنا .. أن هذا كان هجوما إرهابيا."
ولكن من واقع ما نسمعه ونفهمه سأفاجأ إذا تبين أن هذا لم يكـن هجومـا إرهابيـا انفجـرت خاللـه قنبلـة 

 داخل الطائرة."
ولم يدل يعلون بمزيد من التفاصيل. ولـم يؤكـد أيضـا أو ينكـر تقريـرا لشـبكة )سـي.إن.إن( جـاء فيـه أن 

خابرات اإلسرائيلية قدمت لمحللين أمريكيين وبريطانيين تفاصيل اتصـاالت تـم اعتراضـها فـي أجهزة الم
 سيناء.

ذكــرت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت أوســع الصــحف اإلســرائيلية انتشــارا يــوم الجمعــة أن أجهــزة الــرادار و 
 اإلســرائيلية رصــدت الطــائرة الروســية تهــبط "مثــل صــخرة" لكــن لــم تكــن هنــاك عالمــات علــى إطــالق

وقالـــت الصـــحيفة إن القـــوات  صـــاروب قبـــل ســـقوطها وهـــو مـــا يـــدعم النظريـــة التـــي تقـــول إنهـــا ُفجـــرت.
اإلســرائيلية كانــت فــي حالــة تأهــب قصــوى تحســبا الحتمــال أن يحــاول تنظــيم الدولــة اإلســالمية خطــف 

ســقاطها فــي إحــدى المــدن اإلســرائيلية. وأضــافت الصــحيفة أنــه تــم الــدفع بطــائرات  طــائرة فــي مصــر وا 
بيـــة أكثـــر مـــن مـــرة بســـبب أنشـــطة طيـــران مريبـــة فـــي ســـيناء. وأحجـــم المســـؤولون اإلســـرائيليون عـــن حر 

 التعقيب.
 9/11/2015، وكالة رويترز لألنباء
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 نار بالخليل إطالقسرائيلية تنجو من اإلوزيرة "المساواة واألقليات" معاريف:  .32
"معــــاريف" العبريــــة، مســــاء لصــــحيفة  اإللكترونــــيذكــــر الموقــــع  :ترجمــــة "القــــدس" دوت كــــوم -القــــدس

جـــــيال جمليئيـــــل كانـــــت قريبـــــة جـــــدا مـــــن مكـــــان  اإلســـــرائيليةاالثنـــــين، أن وزيـــــرة "المســـــاواة واألقليـــــات" 
المســتوطنين اللــذين أصــيبا فــي عمليــة إطــالق نــار كانــت وقعــت قــرب الحــرم اإلبراهيمــي بالخليــل يــوم 

انــت وصــلت الخليــل مــن أجــل جمليئيــل ك اإلســرائيليةوحســب ذات المصــدر الــوزيرة  الجمعــة الماضــي.
متـرا فقـط مـن المكـان  20أداء الصالة في الحرم اإلبراهيمي، وان عملية إطالق النار وقعت علـى بعـد 

 الحراس تجمعوا حولها ونقلوها فورا إلى مكان محمي. أنالذي كانت تتواجد فيه، موضحا 
 9/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
رة في الضفة الغربية ينصب منظومة جيش اإلسرائيليال .36  مراقبة متطو 

ذكــرت تقــارير إعالميــة إســرائيلية صــباح يــوم الثالثــاء، أن جــيش االحــتالل اإلســرائيلي، : رازي نابلســي
قـّرر نصـب منظومـة مراقبــة كاملـة تشـمل كــاميرات مراقبـة علـى الشـوارع والمفــارق الرئيسـية فـي الضــفة 

 ساعة يومًيا. 24ر الغربية، بهدف مراقبة الشوارع والمفارق على مدا
وأفـادت صــحيفة "يـديعوت أحرونــوت" بـأن الجــيش باشــر فـي األيــام األخيـرة بالتحضــير للمنظومــة، وأن 
الخطــة لنصــب كــاميرات المراقبــة تــم عرضــها علــى رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، وتــم 

يــز بنيــة تحتيـــة وبحســب الصــحيفة، فــإن جــيش االحــتالل باشــر بتجه تخصــيص ميزانيــة خاصــة لهــا.
لمنظومـــة المراقبـــة علـــى الشـــوارع المؤديـــة لمســـتوطنة "بنيـــامين"، القريبـــة مـــن بلـــدة البيـــرة، وعلـــى مفـــرق 
رئيســي آخــر لــم يــذكر. وأضــافت الصــحيفة أن المنظومــة قــادرة علــى تحديــد أي تحّركــات غيــر طبيعيــة 

اإلضـافة إلـى أنهـا تنقـل مـا في المنطقة ونقلها إلى ضّباط الجيش أو الوحدات المتواجدة فـي المكـان، ب
وذكــرت الصــحيفة أن تركيــب منظومــة  ســاعة. 24يجــري فــي المكــان إلــى غــرف المراقبــة علــى مــدار 

المراقبة سيتم في مرحلتين، األولى هي التي باشر الجـيش بهـا وهـي تركيـب الكـاميرات والمجّسـات فـي 
 قع آخر بالضفة الغربية.مو  100المفارق الرئيسية والكبرى، والثانية هي تركيب المنظومة في 

 10/11/2015، 48عرب 
 

 من توجه حكومة كندا نحو العرب خوفتت "إسرائيلمعاريف: " .37
أبرزت صحيفة معاريف اإلسرائيلية حالة من الحذر تسود األوساط الدبلوماسية اإلسرائيلية بعد وصول 

ة الكندي الجديد أن حكومته الليبراليين إلى الحكم في كندا بقيادة جاستن ترودو، وا عالن وزير الخارجي
وكتـــب مراســـل صـــحيفة معـــاريف للشـــؤون الدوليـــة إيتمـــار  ســـتعمل علـــى توطيـــد العالقـــات مـــع العـــرب.
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آيخنــر أن تصــريحات وزيــر الخارجيــة الكنــدي الجديــد ســتيفان ديــون دفعــت األوســاط السياســية المؤيــدة 
اسة الكندية التي أيدت إسرائيل إلسرائيل في كندا للتعبير عن قلقها من تغير جوهري سيطرأ على السي

وذكــر أن مســؤولين إســرائيليين بــارزين فــي وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية يــرون  طــوال الســنوات الماضــية.
أن السياســة الكنديــة الجديــدة لــن تعــادي إســرائيل، لكنهــا لــن تعــود لســابق عهــدها مــن التحــالف الوثيــق 

ســتيفن هــاربر، وســتلجأ لمزيــد مــن التــوازن فــي  الــذي شــهدته خــالل حكومــة المحــافظين الســابقة بزعامــة
وأوضـح أن هـذا يعنـي عـدم تصـويت كنـدا بصـورة تلقائيـة لصـالح  العالقـات بـين العـرب واإلسـرائيليين.

إســـرائيل فـــي اجتماعـــات األمـــم المتحـــدة كمـــا جـــرت العـــادة، وأنهـــا ســـتوجه فـــي قـــادم األيـــام مزيـــدا مـــن 
 .االنتقادات للسياسة االستيطانية اإلسرائيلية

 9/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حرب نفسية بين "إسرائيل" وحماس .38

فــي الوقــت الــذي تشــتعل فيــه أجــواء المواجــه بــين الشــبان الفلســطينيين وجنــود : بوابــة الشــرق –القــاهرة 
االحتالل اإلسرائيلي بانتفاضة السكاكين، تدور حرب نفسية بين االحتالل وحركـة المقاومـة اإلسـالمية 

نه بعد شهر من طرح حماس لفيديو كليب باللغة العبريـة، رد جنـود إسـرائيليون بسـالح حماس، حيث أ
 ر مضمون الفيديو على الخوف.و حرس الحدود بفيديو كليب جديد، يرد على حماس، ويد

 10/11/2015، الشرق، الدوحة
 

 ينبغي إنهاء االحتالل "إسرائيل"باحثان إسرائيليان: من أجل إنقاذ  .39
عواودة: يعتبر باحثان إسرائيليان أن مفتاح إنهاء االحتالل يكمن في تحرر إسـرائيل وديع  - الناصرة 

مــن حالــة الجمــود الفكــري والسياســي المتواصــل فيهــا منــذ عقــود. ويقترحــان طريقــة لــذلك يغــردان فيهــا 
خارج السرب السائد اليوم رسميا وشعبيا. ويقول الباحثان المؤرب البروفسور إيلي بوديه )مـن مهندسـي 

السياســي البروفســور دانئيــل بارطــال فــي مقــال مشــترك إن مــزاعم  -اتفــاق أوســلو( واألخصــائي النفســي
"الال شريك"، و"الوضع الراهن" من المصطلحات المريحة إلسـرائيل. ويؤكـدان أن الجمـود الفكـري لـدى 

 وجة باتت هنا.اإلسرائيليين وقادتهم ال يتيح رؤية الواقع كما هو. ويشيران إلى أن نتائج الرؤية المع
ومن أجل الخـروج مـن الجمـود يقترحـان التحـرر مـن الـنمط التفكيـري الراسـخ مـن خـالل حملـة عالقـات 
عامــة بـــالبالد والعــالم بمناســـبة الــذكرى الخمســـين الحــتالل الضـــفة وغــزة. ويعتقـــدان أن إحيــاء الـــذكرى 

ل العتبــاره مناســبة الخمســين لالحــتالل سيســاعد فــي تجنيــد الجمــاهير لمصــلحة إســرائيل وضــد االحــتال
رمزية من الممكـن تجنيـد مـن ينـاهض االحـتالل مـن الناحيـة األخالقيـة ومـن ينـاهض بـدوافع سياسـية. 
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ويخلصان للقول إنـه بعكـس الرؤيـة الراسـخة والمغلوطـة لـدى الحكومـة فـإن مـا "سـنبغي أن يوجهنـا هـو 
ســـرائيليين ويمـــس بحقـــوق االعتـــراف بـــأن اســـتمرار االحـــتالل يفســـد النســـيج األخالقـــي والـــديمقراطي لإل

الفلســـطينيين ويـــدفع نحـــو دولـــة ثنائيـــة القوميـــة وفقـــدان الهويـــة اليهوديـــة". ويضـــيفان :"مـــن أجـــل إنقـــاذ 
 إسرائيل ينبغي إنهاء االحتالل ونقترح القول من اآلن : نعم إلسرائيل ال لالحتالل".

 10/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 فس قياداته في التطرفالمجتمع اإلسرائيلي ينا"الجزيرة":  .41

أكـــدت االنتخابـــات األخيـــرة ومـــا قبلهـــا وسلســـلة اســـتطالعات الـــرأي التـــي تجريهـــا د: محمـــد محســـن وتـــ
المؤسسات اإلسرائيلية نزوع المجتمع اإلسرائيلي نحو مزيد من التطرف تجاه الفلسطينيين، وتعزز هذا 

ـــة القـــدس، حيـــث تشـــير اســـتط ـــذ انـــدالع هب ـــدى اإلســـرائيليين من ـــرفض أغلبيـــة التوجـــه ل ـــرأي ل العات ال
اإلســـرائيليين للســـالم، واالســـتعداد لقتـــل الفلســـطيني المنفـــذ ألي عمليـــة طعـــن، وعـــدم الرضـــا عـــن أداء 

 حكومة بنيامين نتنياهو ومطالبتها بمزيد من القمع ضد الشعب الفلسطيني.
ممـن  %53أن  ودلت نتائج استطالع "مؤشر السـالم" الـذي أجـراه المعهـد اإلسـرائيلي للديمقراطيـة علـى

ن ألقي القبض عليه  شملهم االستطالع يؤيدون االعتداء والتنكيل بأي فلسطيني وقتله ميدانيا، حتى وا 
 معارضتهم. %44حيا وكان ال يشكل خطرا، فيما أبدى 

وبما يؤكد هذه النتائج أشار استطالع رأي للقناة العاشـرة إلـى أن أغلبيـة المجتمـع اإلسـرائيلي تعتقـد أن 
راء بنيامين نتنياهو فشل في قمع الهبة الشعبية للفلسـطينيين والتعامـل مـع القضـايا األمنيـة، رئيس الوز 

بيــد أنهــا تــرى بــوزير الخارجيــة األســبق أفيغــدور ليبرمــان القيــادي األنســب لمعالجــة األوضــاع األمنيــة 
 وقمع االنتفاضة.

 

 مشاعر الخوف
ان شلحت "فـي حـال تصـاعد التـوتر األمنـي وفي هذا الصدد، يقول الباحث في الشأن اإلسرائيلي أنطو 

بـالمجتمع اإلســرائيلي يصــبح أكثــر تطرفــا مــن حكومتــه بكــل مــا يتعلــق بــالمواقف السياســية مــن القضــية 
 الفلسطينية، وهذا ناجم عن تعثر عملية التسوية وعدم الوفاء لمستحقاتها".

مشـاعر الخـوف نتيجـة  ويرى شلحت في حديثه للجزيرة نـت أن نتـائج االسـتطالعين ناجمـة عـن تعـزز
عملية غسل الدماغ التي يقوم بها المستوى السياسـي علـى مسـتوى التنشـئة االجتماعيـة، والتـي يحسـن 
نتنياهو استخدامها وتوظيفها حين نهج طـوال فتـرة حكمـه تعزيـز شـعور الخـوف، وأن الشـعب اليهـودي 

 يعيش مخاطر وجودية.
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أكثـر الشخصـيات اإلسـرائيلية تطرفـا بمواقفـه يؤكـد وعن عدم الرضا عن أداء نتنيـاهو الـذي يعتبـر مـن 
ـــاهو ال يتعامـــل بحـــزم مـــع  ـــه حتـــى نتني ـــك هـــو الجانـــب اآلخـــر للتطـــرف، وهـــذا يعنـــي أن شـــلحت أن ذل
االنتفاضة ويبدو معتدال، مما يعيدنا إلى جوهر السياسة اإلسرائيلية ومقولة "ما ال يمكن تحقيقـه بـالقوة 

 يمكن تحقيقه بمزيد من القوة".
 

 بط السياسيالتخ
في الجانب اإلسـرائيلي، يـرى المتخصـص بالشـؤون العربيـة والفلسـطينية يـواف شـطيرن أن الـرأي العـام 
اإلســـرائيلي ومواقفـــه عرضـــة للتغيـــر بموجـــب التطـــورات الميدانيـــة علـــى الســـاحة الفلســـطينية وفـــي هـــذه 

ت المرحلـــة بـــدا أكثـــر تطرفـــا، ألن المجتمـــع يعـــيش حالـــة مـــن الهســـتيريا والهـــواجس فـــي ظـــل المواجهـــا
 واالنتفاضة التي يقودها ويشعلها أفراد دون تمكن القيادات الفلسطينية من السيطرة عليها.

ويعتقد أن مثل هذه االستطالعات تعكس حالة التخبط السياسي على الصعيد الحكومي وفقدان األمن 
هة واألمان على الصعيد الجماهيري، وذلك في ظل عجز نتنياهو عن إعطاء األجوبة والحلول من وج

 النظر اإلسرائيلية بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
لذا يقول شطيرن "تأتي التصرفات والنهج غير العقالني وردود األفعال التي تطالب القيـادة اإلسـرائيلية 
بمزيـد مــن القــوة والقمـع واالســتعداد حتــى لقتـل واســتهداف أي فلســطيني، ممـا ينــذر بمخــاطر وتــداعيات 

لمعاني والدالالت لالسـتطالعين، يـرى الحاخـام إليـاهو كوفمـان المحسـوب علـى وعن ا على الشعبين".
تيــار الحريــديم أن مــا يســمى "مؤشــر الســالم" غائــب عــن أجنــدة المجتمــع اإلســرائيلي الــذي كشــف مــن 
خالل مواقفه وتعامله مع نهج حكومات نتنياهو المتعاقبة عدم جاهزيته للسالم، ورفضه أي تسوية مع 

 ذين يرى بهم خطرا وجوديا على "الدولة اليهودية".الفلسطينيين ال
وشدد شطيرن في حديثه للجزيرة نت على أن نتنياهو الذي وظف البعد الديني في الصـراع ورسـخ فـي 
الذهنيــة اإلســرائيلية مخــاطر وجوديــة علــى اليهــود مــن المســلمين يواصــل المشــروع الصــهيوني إلقامــة 

يوجد شـعب فلسـطيني، ويمهـد بهـذه السياسـات لتهجيـر مزيـد  "أرض إسرائيل الكبرى" ويتعامل وكأنه ال
 من الفلسطينيين مع الحفاظ على أغلبية يهودية في البالد.

 9/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 

 ؟ةهل تشتعل حرب روسية إسرائيلية بسوري"الجزيرة":  .41
منـــذ  ةريتناولـــت صـــحف أمريكيـــة التـــدخل العســـكري الروســـي المباشـــر فـــي الحـــرب المســـتعرة فـــي ســـو 

سنوات، وبينما حذر بعضـها مـن اشـتباك روسـي إسـرائيلي فـي سـورية محتمـل، قالـت أخـرى إن روسـيا 
فقد أشارت مجلـة ذي ناشـونال إنترسـت إلـى التـدخل  تحاول عرض قوة جيشها على المستوى العالمي.
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العسـكري الروســي المباشــر فــي الحــرب التــي تعصــف بسـورية منــذ نحــو خمــس ســنوات، وطرحــت فكــرة 
سرائيل في سوريو   ؟ةصفتها بالمرعبة تمثلت في تساؤلها، هل تشتبك روسيا وا 

جعلهــا تكــون علــى عتبــة إســرائيل، وقالــت إنــه بــالرغم مــن أن  ةوأوضــحت أن تــدخل روســيا فــي ســوري
سرائيل نسقتا الوضع األمني فيمـا بينهمـا مـن أجـل تجنـب أي صـراع محتمـل فـي سـوري ، فـإن ةروسيا وا 

وأشــارت  الروســية تبقيــان عرضــة لالصــطدام فــي ظــل األزمــة الســورية المتفاقمــة.القــوتين اإلســرائيلية و 
المجلــة إلــى أنهــا لــن تكــون المــرة األولــى التــي يشــتبك فيهــا طيــران الــدولتين إذا حصــل ذلــك هــذه المــرة، 
وأوضحت أن المقاتالت الروسية سبق أن اشتبكت مع اإلسرائيلية إبـان حـرب االسـتنزاف بـين إسـرائيل 

 بعينيات القرن الماضي.ومصر في س
ال تتمثـــل فـــي انـــدالع حـــرب بـــين روســـيا  يةوقالـــت ناشـــونال إنترســـت إن خطـــورة األوضـــاع فـــي ســـور 

ســرائيل، وذلــك بــالرغم مــن كونهمــا دولتــين نــوويتن، ولكــن األخطــر هــو مــا ســيحدث فــي حــال انــدالع  وا 
شــقيقتها الصــغرى  حــرب بــين الطــرفين، وبالتــالي اضــطرار الواليــات المتحــدة إلــى دخولهــا إلــى جانــب

وحذرت ذي ناشونال إنترست من صدامات محتملة بـين المقـاتالت اإلسـرائيلية والروسـية فـي  إسرائيل.
مناســبة إلجــراء  بيئــةالمجــال الجــوي لألخــرى، وقالــت إن الشــرق األوســط ســيكون  بعضــهاحــال اختــرق 

 35ريكيـة مـن طـراز إفاختبارات لألسلحة الدولية، وخاصة فـي ظـل توقـع اسـتالم إسـرائيل مقـاتالت أم
ــــين الجــــانبين الروســــي  العــــام القــــادم. ــــا فــــي الفضــــاء اإللكترونــــي قــــد تنشــــأ أيضــــا ب وأضــــافت أن حرب

ســـرائيل وروســـيا  واإلســـرائيلي، وأشـــارت إلـــى أن روســـيا نشـــرت تقنيـــات تشـــويش متقدمـــة فـــي ســـورية، وا 
 تمتلكان أنظمة صواريخ جوية موجهة متطورة. 

وسـديف أشـارت المجلـة نفسـها إلـى أن "الـدب الروسـي" يسـتيقظ وأن وفي مقال آخر كتبـه نيكـوالس غيف
الــرئيس الروســي فالديميــر بــوتين يحــاول اســتعراض قــوة جيشــه علــى المســتوى العــالمي، وأوضــحت أن 

 القوات الروسية تتألف من مليون جندي وأنها تمتلك آالف الدبابات والطائرات الجديدة.
 9/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أسرى قاصرين بـ"اإلداري"تسعة  على تحكم االحتالل سلطات .45

 .اإلداريقاصرين بالسجن  أسرى 9سلطات االحتالل على  تحكم :"القدس" دوت كوم -رام هللا
 .في سجن مجدو لألشبال( 8في قسم ) 9ويقبع األسرى الـ 

الل سابقة خطيرة تقوم بها سلطات االحت إنهبة مصالحة  األسرىوقالت محامية هيئة شؤون 
وكشفت  عاما. 18-16بين  أعمارهمبحق قاصرين فلسطينيين تتراوح  إدارياعتقال  أوامر بإصدار

سنة  18محمود احمد محمود عودة  األسيرمصالحة عن حالة تعذيب وتنكيل بشعة جرت بحق 
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وقالت  في جامعة خضوري. أولى، وهو طالب سنة 8/10/2015سكان طولكرم والمعتقل يوم 
في سجن مجدو "انه تعرض للحرق في يده بواسطة سجائر المحققين في  األسيرت مصالحة التي زار 

 محاولة إلجباره على االعتراف".
 9/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 فيديو مسرب لـ"التحقيق" مع الطفل مناصرة .43

قيق مع تظهر جانبا من عملية التح إنهاتم تناقل مقاطع فيديو قيل  :"القدس" دوت كوم - رام هللا
هاجمه  أنبجروح خطيرة في مدينة القدس بعد  أصيبعاما( الذي كان قد  13الطفل احمد مناصرة )

 بزعم انه كان" يحاول تنفيذ عملية طعن" . إسرائيليون
مرعبة  أجواءوتظهر مقاطع الفيديو التي تم تناقلها ثالثة محققين وهم يستجوبون الطفل مناصرة في 

حتى الكبار  اإلنسانعنف وتحت ضغط نفسي يتجاوز قدرة  أجواء وسط صراب شديد ويضعونه في
 أوتخدم  أن)الطفل( من اجل انتزاع اعترافات منه من شانها  إلرهابهعلى االحتمال في محاولة منهم 

 تعزز فكرة االدعاء المتعلق بـ "ضلوعه في محاولة تنفيذ عملية طعن ".
 9/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 شهيدا  منذ اندالع االنتفاضة 80: ارتفاع عدد الشهداء إلى صحةوزارة ال .44

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى  فلسطين المحتلة "الخليج"، وكاالت:
أكتوبر الماضي بعد استشهاد الشابة رشا عويصي برصاص  شهيدًا منذ مطلع تشرين األول/ 80

نساء، حيث ارتفع  4طفاًل و 17ت وزارة الصحة أن من بين الشهداء وأوضح االحتالل شرق قلقيلية.
شهيدًا، فيما استشهد شاب من  18شهيدًا وفي قطاع غزة إلى  61عدد الشهداء في الضفة الغربية ل

فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي في الضفة الغربية وقطاع  1,248النقب. وأشارت الوزارة إلى أن 
آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف  1008مواجهات، إضافة إلى غزة منذ بداية موجة ال

 بالمطاط، وقد عولجوا جميعًا في المستشفيات.
 10/11/2015، الشارقة، الخليج
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 االحتالل يعتقل زوجة أسير وطفليها .42
ة، قال نادي األسير الفلسطيني، أمس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت سامية مشاهر : )بترا(

مؤبدًا. وأوضح نادي األسير في بيان،  20زوجة األسير المقدسي فهمي مشاهرة، المحكوم بالسجن 
 أن االحتالل اعتقل مشاهرة أثناء زيارتها لزوجها في معتقل "ايشل"، وذلك برفقة طفليها. 

 10/11/2015، الشارقة، الخليج
 

 "المقاصد"مستشفى جدد اقتحام تاالحتالل القدس: قوات  .46
المقاصد في جبل  مستشفىيوم اإلثنين، اقتحام  ،جددت قوات االحتالل :"القدس" دوت كوم - القدس

 الجماهيرية توجهوا للعالج في المستشفى. االنتفاضةالطور، بزعم البحث عن ملفات لمصابين في 
 الماضي اقتحاما مماثال، بذريعة البحث عن ملفات مصابين. األسبوعوشهد المستشفى 
الماضي قنابل الغاز في ساحة المستشفى بعد اقتحامها لفضل  األسبوعالحتالل وأطلقت قوات ا

 اعتصام نظمه العاملون، احتجاجا على االقتحامات.
 9/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 االحتالل يرفض تسليم جثمان شهيدة قلقيلية .47

 22مد عويصي )رفضت سلطات االحتالل تسليم جثمان الشهيدة رشا مح: عاطف دغلس-نابلس 
من قبل جنود االحتالل عند حاجز عسكري قرب مدينة اإلثنين فت صباح يوم هد  عاما( التي استُ 

قلقيلية شمالي الضفة الغربية بذريعة محاولتها طعن جنود إسرائيليين. واستبعدت عائلة الشهيدة 
 فرضية قيام ابنتها بالطعن.

شاور أن الجثمان موجود في المعهد الطبي  لية مهندن مدير االرتباط الفلسطيني في مدينة قلقيوبي   
 العدلي اإلسرائيلي، حيث تم نقل الشهيدة إلى هناك.

وأكد شاور أن جيش االحتالل شدد إجراءاته العسكرية في مختلف المفترقات والمداخل والمخارج 
 لمدينة قلقيلية وقراها القريبة ونصب العديد من الحواجز وأعاق حركة السير عليها.

 9/11/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 قوات االحتالل تطلق النار على الصيادين بغزة .48
فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، فجر اليوم الثالثاء، نيران أسلحتها  :"القدس" دوت كوم -غزة 

 الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل المناطق الشمالية الغربية للقطاع.
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سل "القدس" دوت كوم في غزة، أن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقة وأفاد مرا
 السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة دون أن يبلغ عن أي إصابات.

 10/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 بالسويد 14الـأوروبا يعقد دورته  فلسطينييمؤتمر  .49
ا ومركز العودة الفلسطيني في لندن ومركز العدالة الفلسطيني فلسطينيي أوروب مؤتمرأعلنت رئاسة 

في السويد، رسميا عن إقامة المؤتمر الرابع عشر لفلسطينيي أوروبا في مدينة مالمو السويدية وذلك 
 أيار )مايو( المقبل. 7يوم السبت الموافق 

الساحة الفلسطينية،  في ظل تغيرات إقليمية ودولية كبيرة مست 14ويأتي مؤتمر فلسطينيي أوروبا 
وقد برز ملف الالجئين الفلسطينيين في سورية كواحد من أهم القضايا التي تشغل المؤتمر، باإلضافة 
إلى القضايا الفلسطينية الرئيسية وفي مقدمتها األقصى والتهديدات اإلسرائيلية التي تهدد ليس 

طينيي أوروبا، واحدا من أهم ويعتبر مؤتمر فلس بتقسيمه زمانيا ومكانيا فحسب بل وبتهديمه.
المؤسسات وأكبرها حضورا في أوروبا، وقد تحول إلى محفل شعبي شامل يؤمه الالجئون 
الفلسطينيون في الدول األوروبية من مختلف العواصم، ويحضره مسؤولون بارزون، وشخصيات 

 وحق العودة. عامة، وقياديون وناشطون، ومثقفون وفنانون، متفاعلون مع قضية الشعب الفلسطيني
ويتولى رئاسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمانة عامة يترأسها ماجد الزير، الذي يرأس في ذات الوقت 

 مركز العودة الفلسطيني.
 9/11/2015، قدس برس

 
 تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب الفلسطيني لكرة القدم .21

قدم في مشواره القاري نحو "مونديال تعّثر المنتخب السعودي األول لكرة ال: طارق الرشيد -الرياض 
"، عندما تعادل من دون أهداف أمام نظيره الفلسطيني مساء أمس )اإلثنين( في 2018روسيا 

العاصمة األردنية عّمان في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة الماضية من تصفيات المجموعة 
الهجومية كافة التي قام بها مهاجم األولى للتصفيات اآلسيوية المشتركة، إذ باتت المحاوالت 

"األخضر" محمد السهالوي ورفاقه بالفشل أمام مرمى فلسطين، وظل بذلك المنتخب السعودي في 
 نقطة. 13صدارة المجموعة برصيد 

 10/11/2015الحياة، لندن، 
 



 
 
 
 

 

 32 ص                                              3748 العدد:        10/11/2015الثالثاء  التاريخ: 
  

 ليلة".. فلسطينية في سجون االحتالل 3000": فيلم روائي .21
مصري عددا كبيرا من األفالم التسجيلية التي اكتسبت سمعة  أخرجت الفلسطينية مي: أمير العمري

 .جيدة في مهرجانات السينما العالية وفازت بعدد كبير من الجوائز
كانت مي مصري في كل أفالمها التسجيلية تتعامل مع القضية الفلسطينية من زاويتيها السياسية 

 واإلنسانية، وبتركيز خاص على عالم المرأة والطفل.
 59ليلة" الذي عرض بالدورة الـ 3000المخرجة الفلسطينية في فيلمها الروائي الطويل األول " وتحاول

من مهرجان لندن السينمائي، أن تمد هذه التجربة إلى مجال السينما الروائية من خالل قصة شابة 
بها بشأن ( ثم يتم استجوا1980فلسطينية هي "ليال" تعتقلها قوات األمن اإلسرائيلي في نابلس )عام 

تقديمها المساعدة لشاب فلسطيني أصيب في اشتباكات مع قوات االحتالل ونقلته بسيارتها، ويصدر 
عليها حكم بالسجن ثماني سنوات، وتنقل إلى سجن إسرائيلي شديد الحراسة لتقيم مع مجموعة من 

 الفلسطينيات واإلسرائيليات المحبوسات بموجب جرائم جنائية.
 9/11/2015 نت، الدوحة، الجزيرة

 
 السيسي يقترح دولة فلسطينية بسيناء مقابل التنازل عن حق العودة: معاريف .25

قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، وصحيفة معاريف اإلسرائيلية، إن رئيس : النعامي صالح -غزة 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، يحاول مجددا التغطية على مقترح تقدم به رئيس االنقالب في 

د الفتاح السيسي في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي وتضمن إقامة دولة فلسطينية داخل مصر عب
 سيناء مقابل تنازل الفلسطينيين عن حق العودة.

وعاد عباس التهام الرئيس المصري محمد مرسي بأنه عرض عليه إقامة دولة فلسطينية في سيناء، 
 8عة الجيش، وقناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية في وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير بثته كل من إذا 

 .2014أيلول/ سبتمبر 
وجاء فيه أن السيسي عرض على عباس بعد أسبوعين من توقف الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، 
إقامة دولة فلسطينية في شمال سيناء تبلغ مساحتها خمسة أضعاف قطاع غزة، على أن يحصل 

 غربية على حكم ذاتي فقط ويتنازل الالجئون الفلسطينيون عن حق العودة.الفلسطينيون في الضفة ال
ونوهت إلئيت شاحر، المراسلة السياسية إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، التي كانت أول من كشف طابع  

العرض الذي طرحه السيسي على عباس، أن اإلدارة األمريكية هي التي طلبت من النظام في القاهرة 
وعرضه على عباس. وأوضحت شاحر أن السيسي الذي التقى عباس في الخامس من تبني االقتراح 

كلم مربع من مساحة  1600اقترح عليه أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية على  2014أيلول/ سبتمبر 
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سيناء، بحيث تكون هذه المساحة امتدادا لقطاع غزة. ونوهت شاحر إلى أن السيسي طالب أبو مازن 
 .1967ذلك التنازل عن المطالبة بالعودة إلى حدود العام  بأن يعلن مقابل

وأوضحت أن السيسي عرض خطته على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل طرحها على  
عباس، مشيرة إلى أن نتنياهو رفض طرحها على أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون األمن، 

يل، خشية أن يقوم الوزراء بتسريبها لإلعالم. وأقرت شاحر الذي يعد أهم حلقة صنع قرار في إسرائ
بأنه على الرغم من الضغوط الكبيرة التي مارسها السيسي على عباس لقبول الخطة إال أنه رفضها 

ولفتت شاحر األنظار إلى أن خطة مماثلة كان قد طرحها رئيس مجلس األمن القومي  بشكل مطلق.
أيالند قبل تسع سنوات كانت أكثر إيالما إلسرائيل ألنها تضمنت  اإلسرائيلي األسبق الجنرال جيورا

أن تتنازل إسرائيل لمصر عن أراضي في النقب مقابل األراضي التي ستتنازل عنها مصر في سيناء 
 لصالح الدولة الفلسطينية. 

 9/11/2015، "21موقع "عربي 
 

 شيخ األزهر يدعو إلى حل فوري للقضية الفلسطينية .23
دعا شيخ األزهر أحمد الطيب، أمس، المجتمع الدولي إلى إيجاد حلٍّّ عادلٍّ وفوري  خليج":القاهرة "ال

للقضية الفلسطينية، وضرورة حماية المسجد األقصى من محاوالت تقسيمه زمانّيًا ومكانّيًا، ألن هذا 
 وأكد خالل استقباله الرئيس يؤدي إلى تفجر األوضاع في المنطقة كلها في ظل الصمت الدولي.

الفلسطيني محمود عباس، أن الوضع الحالي في مدينة القدس المحتلة خطير جدًا في ظل 
 االنتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المسجد األقصى والشعب الفلسطيني.

وأعرب عباس عن تقديره لدعم األزهر الشريف للقضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب 
 اث الجارية التي تعيشها فلسطين.الفلسطيني في ظل األحد

 10/11/2015، الخليج، الشارقة
 

 بالجرائم الصهيونية اعتصام لألحزاب القومية واليسارية تنديدا  : انعم   .24
، اعتصاما أمام مقر األمم المتحدة في أمسنظم ائتالف األحزاب القومية واليسارية  :بترا - انعمّ 

التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب العربي  عمان تنديدًا بالصمت الدولي حيال الجرائم
طلب المنظمة من  األحزاب أمناءورفض  الفلسطيني، حيث رفعوا العلمين األردني والفلسطيني.

المتحدة مما اضطر  األممالمعتصمين اختيار شخص واحد للدخول لتسليم مذكرة ألمين عام 
وطالب ائتالف األحزاب القومية واليسارية  ان.المعتصمون لتسليم المذكرة على الباب ومغادرة المك
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بان كي مون بالتدخل لوقف مسلسل الجرائم التي ترتكب يوميًا بحق الشعب العربي الفلسطيني، 
 وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

شيوعي األردني، حزب البعث العربي ويتكون ائتالف األحزاب القومية واليسارية من: الحزب ال
االشتراكي، حزب البعث العربي التقدمي، حزب الشعب الديمقراطي األردني، حزب الحركة القومية، 

 حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني.
 10/11/2015، الدستور، عم ان

 
 في أماكن لجوئهم المؤقتة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم األصلية ومنع توطينهم جميععودة لباسيل:  .22

جبران باسيل في االجتماع التنسيقي لوزراء خارجية  اللبناني شارك وزير الخارجّية: مارلين خليفة
الدول العربية وخارجية دول أمريكا الجنوبية للتحضير للقمة العربية األمريكية الجنوبية التي تعقد 

 سيحضرها رئيس الحكومة اللبنانية تّمام سالم. الجاري والتي 10و 9دورتها الرابعة في الرياض يومي 
لبنان أكد فيها أن مناصرتنا للقضية الفلسطينية لن تستكين "حتى تحقيق قيام  باسمألقى باسيل كلمة و 

الدولة الفلسطينية، على أن يضمن الحّل النهائي عودة جميع الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم 
 وئهم المؤقتة".األصلية ومنع توطينهم في أماكن لج

ودعا الى "وحدة عربية تواجه إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ووحدة عربية تقف سّدا منيعا بوجه 
آّفة اإلرهاب. وكما وقفنا موحدين في نيويورك منذ أسابيع لنشهد على رفع العلم الفلسطيني في باحة 

علم اإلسرائيلي على الحرم القدسي، كما منظمة األمم المّتحدة، علينا أن نقف موّحدين رافضين لرفع ال
 علينا أن نواجه موحدين تفشي سم اإلرهاب على األراضي العربية".

وأمل أن "نعطي الفلسطينيين الدعم واألمل لقيام دولتهم بدل أن نتركهم أمام أفق سياسي مسدود 
 اليأس فالعنف". إلىيأخذهم 

 10/11/2015السفير، بيروت، 

 
ب يدعمون التحرك للمطالبة بنظام للحماية الدولية وبقرار دولي إلنهاء وزراء الخارجية العر  .26

 االحتالل
"وفا": أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اإلرهاب  -الرياض 

رهاب المستوطنين و"ما يرتكبه  الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل )السلطة القائمة باالحتالل( وا 
ا ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فطيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد جيشه

 اإلنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر".
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وطالب المجلس في قرار له، أمس، في ختام دورته غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض على 
رجية اإلمارات الشيخ عبد هللا بن زايد، بالتوجه العربي إلى مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خا

مجلس األمن لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني الستصدار قرار من مجلس األمن، وفي 
حال فشل مجلس األمن التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بجلسة استثنائية تحت عنوان 

بمواصلة التحرك العربي إلنهاء االحتالل واستصدار قرار من  متحدون من أجل السالم". وطالب،›
 مجلس األمن إلنهاء االحتالل وفق سقف زمني محدد وضمانات دولية. 

وأيد المجلس دعمه لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بكل أشكال 
قوة االحتالل. ووجه المجلس، "التحية لصمود  العالقة السياسية واالقتصادية، واألمنية، مع إسرائيل

 الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة". 
توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلسطين"، الحكومة ›وحمل المجلس في قرار له تحت عنوان 

ملة عن هذه الجرائم البشعة مع تأكيد ضرورة العمل اإلسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكا
لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء، وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثاًل في مجلس األمن 
لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه االنتهاكات وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني وأحكام 

وأكد مجددًا رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج  فاقية جنيف الرابعة.اتفاقيات جنيف الخاصة، وات
والخطط اإلسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير 

 تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
لدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية ا

لوقف هذه اإلجراءات كافة والتي تمس بأمن واستقرار المنطقة وتقويض عملية  إسرائيلوحازمة إللزام 
كما أكد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة  السالم.

رارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبًا والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وق
 المجتمع الدولي خاصة مجلس األمن اتخاذ اإلجراءات العادلة الكفيلة بوقف االستيطان.

وقرر المجلس، تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها 
ية لحشد التأييد الدولي الستصدار قرار من مجلس األمن يؤكد واتصاالتها مع الهيئة الدولية المعن

أسس ومرجعيات تحقيق السالم التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية عام 
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة  2002

 .1967ة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران عام الفلسطينية المستقل
وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية بإجراء االتصاالت والمشاورات الالزمة مع األمين العام لألمم 
المتحدة إلعداد نظام حماية دولي خاص في فلسطين المحتلة في إطار الدراسة التي أعدتها األمانة 
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حول السوابق في هذا الخصوص وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وأحكام  العامة لألمم المتحدة
 اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

نفاذ قراراته ذات الصلة  وطالب الوزراء، مجلس األمن باستصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية وا 
، القاضية بانطالق اتفاقية جنيف الرابعة على 1987لعام  605والقرار  1994لعام  904ال سيما القرار 

األراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية باألراضي الفلسطينية بما فيها القدس؛ لوقف 
الجسيمة والتي تشكل إخالاًل وتهديدًا للسلم واألمن الدوليين وذلك بصورة فورية،  إسرائيلانتهاكات 

عن مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد األطراف لطرح موضوع توفير  فضالً 
نظام حماية دولي ألراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لألمم 
المتحدة طبقًا لقرار االتحاد من أجل السالم، باإلضافة إلى العمل من أجل انعقاد لجنة تصفية 

ستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري )األبارتيد( بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها اال
إزاء االحتالل اإلسرائيلي وسياسات وممارسات التصرف العنصري التي تنتهجها إسرائيل )السلطة 

 القائمة باالحتالل(.
ل مسؤولياتها في وقف االنتهاكات ودعا األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف األربع لتحم

اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لعقد مؤتمر جديد يقضي إلى 
 وضع نظام الحماية الدولي، ودعوة مجلس حقوق اإلنسان لممارسة اختصاصه في هذا السياق.

تشكيل حكومة وحدة وطنية  ودعا الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه من خالل
جراء االنتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات  فلسطينية وا 
اإلسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، وعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها 

سيادة على ترابها المطالب بحب سياسي عادل على أساس تحقيق استقالل دولة فلسطين ذات ال
 الوطني.

كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة األمين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل 
 وتقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.

قرير واإلحاطة الالزمة للمجلس في ضوء التطورات وطالب األمين العام متابعة هذه الجهود وتقديم الت
بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم بمتابعة التطورات الخاصة بالقضية  والمستجدات بهذا الشأن وا 

 الفلسطينية. 
يذكر أن جميع كلمات الوفود في االجتماع كانت داعمة للموقف الفلسطيني، وخاصة ما قاله وزير 

 نحن نريد ما تريده فلسطين".›جبير: الخارجية السعودي عادل ال
 10/11/2015، األيام، رام هللا
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 يطالب بحماية الفلسطينيين ويرفض تشبيه المقاومة باإلرهاب زايدعبد هللا بن  .27
ترأس وزير الخارجية الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان أمس، االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية  :وام

ليه دولة اإلمارات العربية المتحدة لمناقشة تطورات األوضاع في العرب في الرياض، والذي دعت إ
األراضي الفلسطينية في ضوء تعثر عملية السالم والعدوان اإلسرائيلي المستمر على الشعب 

 الفلسطيني وأراضيه ومقدساته وخطة التحرك المستقبلية على الساحة الدولية.
ية العرب ونبيل العربي األمين العام لجامعة وشارك في االجتماع الطارئ عدد من وزراء الخارج

 الدول العربية.
وأشار خالل الكلمة التي ألقاها في بداية االجتماع إلى أن االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 
يأتي بناء على التصعيد الخطر الذي تقوم به الحكومة "اإلسرائيلية" والمستوطنون والجماعات 

قوات "اإلسرائيلية" في مدينة القدس المباركة، "حيث تقوم يوميًا بارتكاب أبشع اليهودية المتطرفة وال
الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حرمات المسجد األقصى المبارك وكل المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية دون وازع أو رادع إلى جانب قتل واعتقال الفلسطينيين أطفااًل ونساء وشبابًا 

يد المئات من منازلهم وهدم األبنية والمنازل الفلسطينية". وأكد أن المسؤولية األولى تقع وشيوخًا وتشر 
جراءاتها  على "إسرائيل" في تصاعد أعمال العنف الناتج عن احتاللها المستمر لألراضي الفلسطينية وا 

استمرارها  وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب األولى وأن الباطلة بحق الشعب الفلسطيني.
كما تظل هذه القضية  بالمنطقة،دون حل عادل يشكل الجاذب األساسي لقوى اإلرهاب والتطرف 

 مفتاح أمن وسلم في المنطقة فهي أساس كل التوترات.
وقال "ال يسعنا الحديث عن مكافحة اإلرهاب ومواجهته وعن دعم السلم واألمن الدوليين في ظل هذه 

ونرى أن تسويف حكومة االحتالل في عملية  البشعة،ب بهذه الصورة الجرائم المستمرة التي ترتك
 السالم أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط برغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة".

وأكد ضرورة عدم إفالت المسؤولين المستوطنين من المسؤولية القانونية إزاء ما ارتكبوا من جرائم 
وأضاف "إنه من غير المقبول أن يتم التحدث  تقديم كل مرتكبيها للعدالة الدولية.بشعة، وشدد على 

خصوصًا في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة على  بالعدوان،عن عنف متبادل وتشبيه المقاومة 
 الفلسطينيين وتهديد الحكومة "اإلسرائيلية" بفرض حصار كامل على الخليل".

تمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما ترتكبه "إسرائيل" ، بهدف تغيير وقال "إننا مدعوون لحث المج
جراءات ال إنسانية تجاه شعب  الوضع القائم في القدس من خالل تبني خطاب متطرف ومتوتر وا 
يرزح تحت احتالل غاشم هناك، ومن هذا المنطلق تتحمل سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن 

لبنا المتمثل في توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني كمطلب التصعيد الحالي ، ونكرر ط
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عاجل وضروري لحماية شعب أعزل من إرهاب مستعمر ، وذلك في ضوء اتفاقيات جنيف األربعة 
والبروتوكوالت الالحقة لها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، والرفع الفوري  1949لعام 

 ي" الجائر على األراضي الفلسطينية المحتلة".ألشكال الحصار "اإلسرائيل
وطالب مجلس األمن باالضطالع بمسؤولياته الكاملة الستصدار قرار لوضع اآلليات واإلجراءات 
الكفيلة لضمان حماية وسالمة المدنيين الفلسطينيين خاصة أن مجلس األمن قد أكد في العديد من 

 1967راضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام قراراته انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األ
بما في ذلك القدس الشرقية أو أن يتم التوجه للدورة االستثنائية الطارئة للجمعية العامة الستصدار 
قرار نظام حماية  جراءات محددة لوقف االعتداءات "اإلسرائيلية" وا  قرار ينص على توصيات بتدابير وا 

 دولية.
تمرار احتالل "إسرائيل" لألراضي الفلسطينية وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة على كما أكد أن اس

وعاصمتها القدس الشرقية واستمرار "إسرائيل" في ممارسة سياسة  1967حدود الرابع من حزيران عام 
 يسهم في زعزعة االستقرار واألمن في المنطقة. األراضي،االستيطان ومصادرة 

ضرورة اتخاذ قرار بشأن ما يمكن عمله لوقف هذه الجرائم واالنتهاكات وشدد في ختام كلمته ب
"ولحماية مقدساتنا وأبنائنا من الفلسطينيين من هذه الجرائم العنصرية والتي تستوجب منا الوقوف وقفة 
جادة تدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تلك الجرائم واالنتهاكات الخطرة"، مؤكدًا "وتبقى 

ية الفلسطينية قضيتنا األولى ودورنا من خالل مجلسكم الموقر هو الدعم المستمر لإلخوة في القض
 فلسطين وأن نسعى معًا إلى بلورة موقف جاد وفعال تجاه هذه التطورات الخطرة".

 10/11/2015، الخليج، الشارقة
 

 ""حرب كاريكاتورية" بين تركيا و"إسرائيل .28
سرائيليين، حيث نشرت الصحافة التركية اندلعت "حرب كاريكاتور : إسطنبول ية" بين رسامين أتراك وا 

رسوما كاريكاتورية ردا على أخرى نشرت في الصحافة اإلسرائيلية كانت قد شمتت في خسارة حزب 
الحرية والعدالة أغلبيته في انتخابات حزيران/ يونيو الماضي، التي استعادها في االنتخابات األخيرة 

 المعادة.
اء الفرح خيمت على إسرائيل بعد فقدان حزب "العدالة والتنمية" لنسبة من األصوات في وكانت أجو 

االنتخابات التي جرت في السابع من حزيران/ يونيو الماضي، وانعكست هذه األجواء على الصحف 
اإلسرائيلية والسياسيين الذين عبروا عن سعادتهم العارمة لعدم تمّكن الحزب من الحصول على 

 مّكنه من تشكيل حكومة بمفرده.أصوات ت
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وعّبر حينها الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز عن امتنانه وسعادته إلحراز أحزاب المعارضة التركية 
 تقّدما نسبيا أمام حزب العدالة والتنمية.

وأبرز ما نشر حينها في الصحف اإلسرائيلية ما جاء في موقع متخصص للرسومات الكاريكاتورية، 
لرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو على متن سفينة "مافي مرمرة" )أسطول صورة تظهر ا

الحرية( التي تتجه نحو غزة، فتصطدم بجبل ثلجي مكتوب علية حزب "الشعوب الديمقراطي 
 الكردي"، لتبدأ السفينة بالغرق شيئا فشيئا دون أن تكمل طريقها نحو غزة.

المتخصص بالرسومات الكاريكاتورية، على شكل وجاء الرد من الصحف التركية من موقع "مزاح" 
صورة تظهر الرئيس التركي على متن السفينة ذاتها وهي متجهة نحو غزة، فتصطدم بجبل جليدي 

 مكتوب عليه حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي" فتكسر الجبل وتحطمه، وتتابع السفينة طريقها.
 10/11/2015، "21موقع "عربي 

 
 آخر عائلة يهودية من حلبتهريب : "موقع "واال .29

الناصرة ـ "القدس العربي": كشف في إسرائيل أمس عن ترحيل آخر عائلة يهودية من حلب السورية 
لتل أبيب بواسطة ثري أمريكي من أصل يهودي. لكن السلطات اإلسرائيلية رفضت بعض أفرادها 

نشر في إسرائيل أمس  وتسببت بتفريق شملها بدعوى أنهم مسلمون ال يستحقون الهجرة. وحسب ما
فقد وصل ثالثة رجال فجأة ألحد منازل حلب في سوريا وأمروا األسرة بأخذ بعض حاجياتها واإلسراع 

 نحو حافلة صغيرة كانت بانتظارهم.
وكانت هذه بداية سفر طويل من حلب لتل أبيب عن طريق تركيا، وذلك ضمن مبادرة نظمها رجل 

عاما( وابنتاها  88اليهودية من ثمانية أشخاص أكبرهم األم ) أعمال يهودي أمريكي. وتتكون األسرة
 عاما( وزوج غيلدا وهو مسلم اسمه خالد وأطفالهما الثالثة. 50و 60سارة وغيلدا )

 10/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 البيت األبيض: هدف حل الدولتين لن يتحقق في عهد أوباما .61
اء أمس، إن هدف حل الدولتين بين الفلسطينيين "رويترز": قال البيت األبيض، مس -واشنطن 

 واإلسرائيليين لن يتحقق على األرجح خالل الشهور األخيرة للرئيس باراك أوباما في السلطة.
 واجتمع أوباما مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من أمس.
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رودس: "إن الرئيس أوباما يشعر بخيبة  من جهته قال نائب مستشارة األمن القومي األمريكي، بين
أمل من عدم تمكنه من دفع الطرفين، اإلسرائيلي والفلسطيني، إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع، 

ن أوباما يفكر في إلقاء خطاب يعبر فيه عن رؤيته بالنسبة للحل المنشود".  وا 
ه من عدم إحراز التقدم نحو وأضاف رودس: إن "المجتمع الدولي سيواصل التعبير عن قلقه وانزعاج

زاء توسيع النشاط االستيطاني اإلسرائيلي".  حل الدولتين، وا 
 10/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 اختراق في الموضوع اإلسرائيلي الفلسطيني إحداثأنه لم ينجح في ب األملأوباما خائب : بن ردوس .61

مريكي، بن ردوس، في مقابلة مع نائب مستشار األمن القومي األ جرايسي: قال برهوم -الناصرة 
صحيفة "هآرتس" ستنشر اليوم كاملة، إن الرئيس أوباما "خائب االمل من أنه لم ينجح في احداث 
اختراق في الموضوع اإلسرائيلي الفلسطيني في السنوات السبع التي مرت منذ تسلم مهام منصبه، 

هو احتمال هزيل: فهو خائب األمل ألنه  وهو يعتقد أن احتمال تحقيق تقدم مهم في السنة المتبقية له
 يؤمن بأن أمن إسرائيل على المدى البعيد ونجاحها كدولة يهودية وديمقراطية متعلقان بحل الدولتين".

وعلى حد قول رودس، فإن خيبة أوباما تنبع ايضا من أنه اعتقد أن أقدمية نتنياهو في المنصب 
صعبة في الموضوع الفلسطيني: "شعرنا بأن هذا يمكن وقوته السياسية ستساعدانه في اتخاذ قرارات 

أن يكون اإلرث االكبر له بالنسبة ألمن إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف لم نره يتخذ عمال مصمما 
 في اللحظة الحرجة من أجل التقدم نحو السالم".

اء في سلوكها ويقول رودس إن أوباما على علم بأن اإلدارة األمريكية ارتكبت غير قليل من األخط
في الموضوع اإلسرائيلي الفلسطيني، ولكنه يعتقد أيضا أن المسؤولية عن المأزق ملقاة في نهاية اليوم 
على كاهل اإلسرائيليين والفلسطينيين. وقال "إذا نظرنا الى الوراء الى هذه السنوات السبع، فإن 

ق انه في نقطة زمنية كهذه أو تلك الرئيس كان سيقول اننا لم نفعل كل شيء بالشكل الكامل. أنا واث
كانت خطوة تكتيكية معينة من الواليات المتحدة لم تنجح، ولكن الرئيس يؤمن بأن السبب االساس 

في كل مرة كانت للزعماء  –في أنه لم يحصل اختراق هو ال يهم ما تفعله الواليات المتحدة 
 ، فإن احدا منهم لم يفعل هذا".اإلسرائيليين والفلسطينيين فرصة لالنطالق معا الى االمام

وحسب بن رودس، فإنه كل من سينتخب للرئاسة األمريكية في السنة المقبلة سيواصل االنشغال 
الفلسطيني بذات القوة التي استخدمها أوباما، وقال إن "حل الدولتين غاب عندما  –بالنزاع اإلسرائيلي 

ف سيبقى غائبا عندما سيترك بعد نحو سنة، دخل أوباما الغرفة البيضوية، ويحتمل أنه لشدة االس
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ولكن الناس سيواصلون االنشغال بالموضوع، وهذه ستكون مسألة تهم كل من سيكون الرئيس القادم 
 للواليات المتحدة. كل المشاكل التي تنبع من غياب دولة فلسطينية ستبقى هنا".

 10/11/2015الغد، عمان، 
 

 الخليل تتصدر يوميات االنتفاضة .65
 ن أبو عامرعدنا

منذ اندالع االنتفاضة الحالية في األول من أكتوبر الماضي، انضمت إليها محافظة الخليل جنوب 
الضفة الغربية، وجاء انضمامها متوقعًا بسبب سجلها الطويل في قيادة المواجهات الفلسطينية 

 .2000، والثانية 1987اإلسرائيلية في االنتفاضتين السابقتين: األولى 
 

 عملياتعدد ال
ألف نسمة، ويقوم الجيش  270تعتبر الخليل أكبر مدن الضفة الغربية، ويقدر عدد سكانها بـ

من مساحتها حسب  %20اإلسرائيلي بإغالق أجزاء كبيرة منها، وينشر قواته فيها، ويسيطر على 
سرائيل، ويحيط بها كثير من المستوطنات 1998اتفاق واي ريفر  ، بين السلطة الفلسطينية وا 

 مستوطنًا. 850إلسرائيلية، أهمها مستوطنة كريات أربع، ويقدر عدد المستوطنين في الخليل بـا
 25يحتفظ "الخاليلة" بذاكرة طويلة من األحداث الدامية، أخطرها مجزرة مسجد الحرم اإلبراهيمي يوم 

وأصاب  مصليًا مسلماً  30، نفذها الطبيب اليهودي "باروب غولدشتاين"، وقتل فيها 1994فبراير 
 العشرات.

في هذه االنتفاضة، يمكن اإلشارة لجملة أسباب جعلت الخليل تتصدرها، لعل أهمها وجود 
المستوطنين فيها على مدار الساعة، وانتشار أعداد كبيرة من الجنود اإلسرائيليين المكلفين بحمايتهم، 

مضايقات التي يتعرضون واحتكاكهم المباشر مع سكان الخليل، وشكاوى الفلسطينيين الدائمة من ال
 لها بدعوى تفتيشهم الدائم.

سميرة الحاليقة، عضو المجلس التشريعي عن الخليل، أكدت "للمونيتور" أن "اإلجراءات اإلسرائيلية 
في الخليل كتقطيع أوصالها، وعزلها عبر الحواجز، واحتجاز جثامين الشهداء، وتصفية الشبان بدم 

االنتفاضة؛ ألن االحتالل اإلسرائيلي يعتقد أن الخليل هي قلب  بارد، هو استهداف ممنهج هدفه وقف
 االنتفاضة".

من  25عملية، وعدد شهدائها  23بلغ عدد عمليات الطعن والدهس التي نفذها فلسطينيو الخليل 
قتلوا برصاص الجيش اإلسرائيلي في جميع األراضي الفلسطينية منذ اندالع االنتفاضة  70أصل 
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 19خالل المواجهات مع الجيش اإلسرائيلي، في  1100وبر، وزاد عدد جرحاها عن الحالية أوائل أكت
أكتوبر لوصف  24نقطة تماس داخل الخليل وعلى حدودها، مما دفع بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية يوم 

الخليل بـ"عاصمة االنتفاضة"، بسبب تزايد عمليات الطعن فيها، وتنفيذ أبناء المدينة لنسبة كبيرة من 
 عمليات بالقياس لباقي مدن الضفة الغربية.ال

هناك عامل آخر يبدو واضحًا في تصدر الخليل لالنتفاضة، يتعلق بالبعد العشائري الذي دخل على 
خط الحراك الشعبي، مما أكسب االنتفاضة زخمًا كبيرًا اتضح في مظاهرة دعت لها عشائر المدينة 

 أكتوبر. 31اإلسرائيلي يوم  السترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الجيش
حسام بدران، الناطق باسم حماس، قال "للمونيتور" أن "المشاركة الجماهيرية الواسعة في تشييع 
شهداء الخليل، هو استفتاء حقيقي على خيار المقاومة، ورسالة قوية لالحتالل اإلسرائيلي بأن 

عتبارها الحاضنة الشعبية والوطنية إجراءاته القمعية وعقوباته الجماعية لن تؤثر على الخليل با
لمشروع المقاومة، وتؤكد أن محاوالت االلتفاف على االنتفاضة لن تنجح، والدليل على ذلك ما 

 شهدته مدينة الخليل في ذلك الحدث الجماهيري".
مسئول أمني فلسطيني، رفض كشف هويته، أبلغ "المونيتور" عما اعتبرها مؤشرات تمهد الطريق أمام 

لخليل لالنتفاضة بصورة أشد من األسابيع السابقة بقوله "رغم االنتشار المكثف لألمن دخول ا
الفلسطيني في المدينة، فهو ال يسيطر عليها كباقي مدن الضفة كرام هللا والبيرة مثاًل، وال ننسى أن 

توطنين حماس لها تأييد كبير بين سكان الخليل، فضاًل عن االحتكاك اليومي بين الفلسطينيين والمس
في مدينة يسكنها عشرات آالف الفلسطينيين، وهي احتكاكات قادرة على إشعال الوضع في كل 

 لحظة".
 

 اإلجراءات اإلسرائيلية
تخوف الجيش اإلسرائيلي من انفجار الموقف في الخليل دفعته الستدعاء المزيد من قواته العسكرية 

أكتوبر عشرات  21-15طالت بين يومي  في األسبوع األخير من أكتوبر، وشن حمالت االعتقاالت
الفلسطينيين، بينهم أسرى محررين وطلبة جامعات، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، 
وشملت االعتقاالت عدة بلدات من الخليل مثل "بيت أمر وبيت عوا وبيت كاحل ودورا"، وقام الجيش 

 ، ونصب حواجز عسكرية.اإلسرائيلي بتسيير دوريات عسكرية في شوارعها
بالل الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل، أثار نقاشًا مهمًا على صفحته على الفيسبوك 

أكتوبر، للحديث عن األسباب المهمة في بروز دور الخليل في االنتفاضة الحالية، مركزًا  30يوم 
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الخليل النخراط الطالب في على احتضان مؤسسات المدينة للحراك الجماهيري، ودعم جامعة 
 االنتفاضة.

علي الزرو، أحد سكان الخليل، قال "للمونيتور" أن "الجنود اإلسرائيليين يسّيرون دورياتهم الراجلة في 
شارع الشهداء بالخليل، وأصابعهم على الزناد لضمان أمن المستوطنين، وكل من يدخل الشارع من 

يارته، وبطاقة هويته في لوائح خاصة عند الكتل اإلسمنتية الفلسطينيين يتم تسجيل اسمه ورقم لوحة س
 في الشارع، ويمنع الجيش من ال يظهر اسمه في هذه اللوائح من دخول الشارع".

أكتوبر سكان الخليل باألكثر تدينًا بين فلسطينيي  29صحيفة الرسالة التابعة لحماس، وصفت يوم 
حماس" في الضفة، في ضوء التأييد الكبير للحركة بين الضفة الغربية، واعتبرت الخليل بأنها "مدينة 

صفوف سكانها، مما حدا بإسرائيل والسلطة الفلسطينية لتشديد إجراءاتهما األمنية فيها، لمنع أي 
 3لـ 2014فرص لنهوض حماس فيها، أو إعادة ترميم بناها التحتية، عقب اختطاف حماس في يونيو 

 مستوطنين، وقتلهم.
ناك في األفق ما يشير لقدرة الجيش اإلسرائيلي على وقف انخراط الخليل في أخيرًا... ليس ه

االنتفاضة، على العكس من ذلك، فيبدو أن المدينة تحاول القيام بمزيد من عمليات الطعن والدهس 
ضد الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين بالتزامن مع اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية لوضع حد لها، مما 

 قي الباب مفتوحًا ألن تقفز المدينة خطوات أخرى نحو العمليات المسلحة ضد اإلسرائيليين.قد يب
 9/11/2015المونيتور، 

 
 والفرصة البديلة المفاوضاتطريق  .63

 جامع أكرم فارس أبو
أن المتأمل في اثنين وعشرون عاما من عمر السلطة الفلسطينية يجد أن األوضاع ال زالت مستمرة 

ى األسوأ، فقد كانت البداية بحلم الكثيرين بأن تكون المفاوضات التي خاضتها القيادة في انحدارها إل
الفلسطينية سبيال النتزاع الحقوق من المحتل وبأقل التكاليف، باتجاه تحسين الظروف المعيشية 
واالقتصادية للشعب الفلسطيني وتحقيق أمانيه في ونيل حقوقه في دولة مستقلة، ولكن واقع الحال 

ما بلغه المواطن والدولة على حد سواء أصبح ال يطاق .. فالمواطن منهك ولم يعد يقوى كثيرا على و 
إدارة أمور معيشة أسرته ونفقاتها وال الحكومة قادرة على إدارة ملفات الوطن المنشطر بين تيارين ال 

ور حاله أكثر، بل أن يطمح فيها أن ال يتده أنمرحلة ال يسعه  إلىيلتقيان، لقد بلغ الحال بالمواطن 
م. فالبطالة متفشية دونما 1967الظروف االقتصادية واالجتماعية بلغت أدنى مستوى لها منذ العام 

أي أفق الستيعاب هذا العدد المتراكم من الخريجين والعمال، فنسبة البطالة في فلسطين تجاوزت 



 
 
 
 

 

 44 ص                                              3748 العدد:        10/11/2015الثالثاء  التاريخ: 
  

، %45قطاع غزة ما يقارب وهي في أعلى مستوياتها، بل واألعلى في العالم حيث بلغت في  30%
في الضفة الغربية والحقيقة أن المعدل قد يكون أكبر من ذلك بسبب اإلهدار العام في  %18مقابل 

على مستوى  %45الموارد البشرية بما في ذلك البطاقة المقنعة، كما أن نسبة الفقر تجاوزت نسبة 
لقطاع يعيشون على من سكان ا %85في قطاع غزة، حيث أن ما نسبته  %60الوطن منها 

المساعدات االجتماعية والدولية والمقدمة من خالل وكالة الغوث وتشغيل الالجئين ووزارة الشؤون 
 72000االجتماعية، فعدد الالجئين المعتمدين على توزيع المساعدات الغذائية من األونروا ارتفع من 

كان قطاع غزة، وحسب وهو ما يعادل نصف س 2015بحلول مايو عام  868000إلى  2000عام 
فإن من بين كل عشر أسر في  2014األونكتاد لعام  -تقارير منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

قطاع غزة هناك ستة أسر ال تأمن أمنها الغذائي مقابل أسرة من كل خمسة أسر ال تأمن على أمنها 
ذي هو في رواج مستمر فعدد الغذائي في الضفة الغربية. وال يمكن إغفال واقع االستيطان ال

من مساحة الضفة الغربية،  % 42مستوطنة وبؤرة منتشرة على ما مساحته  270المستوطنات بلغ 
من  %61حاجزا، وفعليا ال زالت إسرائيل تسيطر على ما مساحته  630خالف الحواجز التي بلغت 

تضاعف من مائتان  بالمنطقة "ج". كما أن عدد المستوطنين والمسماةمساحة الضفة الغربية 
في الضفة الغربية بما فيها مدينة  2014إلى حوالي ست مائة ألفا عام  1993وسبعون ألفا عام 

 القدس.
إن هذه النسب ما هي إال مؤشرات إلى ما آلت إليه األراضي الفلسطينية من تدهور اقتصادي 

ا ممارسات االحتالل ومعيشي غير مسبوق، هذا الواقع الذي جاء كنتاج طبيعي لعدة عوامل أهمه
العدوانية بالدرجة األولى وما تالها من انهيار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
والمتزامن مع حالة االنقسام الفلسطيني الفلسطيني وبالتالي كانت هذه المعطيات سببا في فتح الباب 

ر القمعية واإلجرائية لاللتفاف على أي على مصراعيه أمام دولة االحتالل لممارسة مزيدا من التدابي
برامج أو مشاريع تدفع باتجاه السيادة على األرض. فقد أشارت تقارير المنظمات الدولية من بينها 

حقيقة" إلى خطورة المنزلق الذي بلغه  20عاما على اتفاقات أوسلو:  20األوكسفام في تقريرها "
عاما التي مضت، وقد ال  20نيين هي األسوأ منذ المواطن الفلسطيني والمحصلة أن حياة الفلسطي

يختلف اثنان في أن ما يعيشه الوطن بمواطنيه يأتي في سياق سياسة مدروسة يصيغ رموزها 
قليمي ورعاية أمريكية والهدف عدم السماح بقيام دولة فلسطينية تتمتع  االحتالل وبتواطؤ دولي وا 

اإلدارية الداخلية وحالة  اإلخفاقات إغفالحال ببعض المقومات النعاش شعبها كما ال يمكن بأي 
االنقسام، فحال السلطة الفلسطينية يزداد تعقيدا فال مفاوضات قدمت شيئا مرجوا وال الدول الراعية 
والهيئات األممية ساهمت في إيجاد حل بناء. لقد بلغنا مرحلة واقع حالها يقول: ويسألني صاحبي 
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خيمة؟ قلت انتظر .. ال فرق بين الرايتين.. )محمود درويش في هل سيسفر موتنا عن إقامة دولة أو 
 إحدى قصائده(.

أما على صعيد المساعدات الخارجية والتي تنشطر إلى مباشرة وغير مباشرة أما التي بشكلها 
المباشر والموجهة عادة لدعم موازنة السلطة وتغطية العجز والنفقات التشغيلية والتي في غالبها تأتي 

يات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة فهي مرتبطة بمدى تجاوب السلطة الفلسطينية من الوال
مع شروط الرباعية وااللتزام بالمفاوضات فمالمحها المستقبلية بدأت تتحدد خاصة بعد تراجع العملية 

المباشرة  السياسية وانحصار أفق التسوية واندالع االنتفاضة الحالية، أما بخصوص المساعدات غير
كالمساعدات الغذائية واإلغاثية فال يمكن التعويل عليها في أي عمل إنتاجي أو تنموي والتي يعتبرها 

 اإلنتاجيةمحللون ما هي إال وجه قبيح لترسيخ ثقافة سلبية حيث الدفع بعدم المشاركة في النشاطات 
امل الفلسطيني المعروف بإنتاجيته واالقتصادية وبالتالي التراجع اإلنمائي البشري والمستهدف هنا الع

 ومهاراته العالية ونسب تعليمه المتميزة.
إن هذه الحالة التي بلغها المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة تضع السلطة الفلسطينية أمام 
خيارات مهمة أولها هو االستمرار في حالة استجداء المفاوضات والخضوع للضغوطات الدولية 

مكن تحصيله ويترافق ذلك مع مواصلة حالة االنقسام البغيض الذي أصبح حالة وانتظار ما ال ي
 سياسية فريدة فكال الطريفين وما تبرزه اإلجراءات المتبادلة يدفع في اتجاه استمرار هذا الواقع.

والخيار الثاني هو تبني نهج المقاومة الحالي ودعمه بالقرارات المسؤولة وتوفير الغطاء الوطني 
والدفع في اتجاهات موازية أخرى كتفعيل المقاطعة لدولة االحتالل والدفع إلى فضح  والدولي

ممارسات العدو في المحافل والمنظمات الدولية واعتبار كل مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس 
والمنطقة "ج" مناطق محتلة وفتح المجال لشرعنة المقاومة وخاصة الموجهة ضد االستيطان 

 ن.والمستوطني
أما الخيار الثالث ويتمثل في العمل الجاد والفوري لفك الحصار الظالم عن قطاع غزة وطي صفحة 
االنقسام نحو المصالحة الوطنية وهذا السيناريو قد يساعد السلطة في أن تحشر المحتل في زاوية 

غزة هو يمك نها من تحقيق مطالبها الوطنية المبنية على وحدة األرض والشعب، ففك الحصار عن 
بداية االنفراجة عن القدس، ووحدة الصف هي البداية لنهاية االحتالل، فالمطلوب التعالي على 
الخالفات الداخلية وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها على األرض وأن تقوم بدورها 

دراسات اتجاه غزة والضفة على حد سواء دون أي تردد ويرافقها في ذلك مؤسسات ومراكز ال
والمعلومات واالستشارات والمستثمرين, ال التنظيمات فالتنظيمات لها سبيلها في ردع المحتل ولها أن 
تجتهد في ذلك ما استطاعت وال يمكن بأي حال من األحوال استمرا حالة خطف المؤسسات 
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نهما متفرج الحكومية وانحشارها في الرؤى الحزبية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة والشعب بي
فالمطلوب من الحكومة أن تقوم بواجباتها اإلدارية والخدماتية اتجاه الوطن وتوفير الخدمات 
والوظائف ورفع الحصار المفروض ال أن تكون سلبية كما عودتنا من مواقفها الحالية والسابقة. 

 ويحبذا لو اجتمع هذا الخيار مع سابقه.
 9/11/2015، أمد لإلعالم

 
 : ما جبرنا على المر  إال األمر  منهلبنانفي  إلى العنصريين .64

 ياسر علي
يظن بعض العنصريين في لبنان أو يّدعون، أن الفلسطينيين جاؤوا إلى لبنان طمعًا به وب خيراته.. 

 !1948عام « نزهة النكبة»وأنهم جاؤوا إلى لبنان لتحسين ظروف العيش، في 
همتهم في نهضته، وحتى نهضة عدد من البالد بعيدًا عن إنجازات الفلسطينيين في لبنان، ومسا

، وهذه كلها نتائج القدوم إلى لبنان، أما «عنصرية ملتبسة»أو « تربيح جميلة»العربية. لن أنجّر إلى 
 أسبابه، فإليكم الحكاية:

لم تكن المجازر استثناًء في سياسة العدو الصهيوني، فمع كثرة المجازر التي رافقت النكبة وحروبها، 
نًا كانت تحدث من دون حروب، لم يعد السؤال: هل سيرتكبون مجزرة؟ بل بات السؤال البديهي وأحيا

 األول: أين وكيف سيتم الذبح هذه المّرة؟
لقد شاركت العصابات الصهيونية كافة في المجازر، خاصة تلك التي رافقت ما أسمته العصابات 

قرية  531ألف فلسطيني، وتدمير  800التي أدت إلى تشريد « النكبة»، أي «حرب االستقالل»
(، وخلق كيان غاصب على أرض 1948-1937وارتكاب أكثر من سبعين مجزرة موثقة بين )

 «.أرض بال شعب، لشعب بال أرض»فلسطين، بحجة أنها 
شات الفردية، إلى يهذه المجازر تنوعت فيما بعد وتطورت من استخدام السالح األبيض والرش

بالطيران للتجمعات السكانية، والسيارات المفخخة بين المدنيين واألحياء عمليات كوماندوس، وقصف 
السكنية، وقد شملت هذه المجازر األطفال والنساء والشيوب والرضع والحوامل الذين كان يتم قتلهم 

 بدم بارد.
قرية وطرد سكانها. وبّين أسباب نزوح الفلسطينيين حسب  531وقد وّثق سلمان أبو ستة تدمير 

 فات اإلسرائيلية:المل
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قرية(، الخوف من  270قرية(، الهجوم العسكري المباشر ) 122الطرد على يد القوات اإلسرائيلية )
قرية(،  12قرية(، الحرب النفسية ) 49قرية(، تأثير سقوط مدينة قريبة ) 38هجوم متجه نحو القرى )

 قرية(. 34قرى(، غير معروف ) 6الخروج االختياري )
زر التي ارتكبها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، وال يتسع المقام له هنا، ولكن كثيرة هي المجا

( 17( ارُتكبت بحق مدنيين أو أسرى، )48-47( مجزرة في سنتي النكبة )34األكيد أنه تم توثيق )
 ( بعد الجالء البريطاني عن فلسطين.17منها أثناء الوجود البريطاني، و)

)محمود درويش(. « ّننا أسالفنا نأتي إلى بيروت كي نأتي إلى بيروتكأ»إزاء هذه المجازر، لم نكن 
بل أتينا بفعل اإلجرام الصهيوني، وليس باختيارنا نحن الالجئين الفلسطينيين. من هنا فإن تحميل 
الفلسطينيين مسؤولية النكبة أمٌر بالغ القسوة والمرارة، وتحميل الالجئين مسؤولية ما يترتب على 

ئب التوطين والتهجير واألفخاب السياسية وغير السياسية، ال يجوز بحال من النكبة من مصا
 األحوال..

ن ما يترتب من إجراءات بفعل تحميل المسؤولية هذا، من حرماننا الحقوق المدنية واالجتماعية  وا 
واالقتصادية كحق العمل وحق التملك وحق التعليم وحق االستشفاء وغيرها، هو أمر بالغ العنصرية 

 الظلم، الذي يخالف القوانين والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.و 
ما جبرنا على »فيا أيها العنصريون في لبنان اسمعونا: لقد جئنا إليكم مجبرين، ولم نأت  باختيارنا.. و

 ، واألنكى أننا لم نعد نعرف أيهما المّر وأيهما األمّر!! االحتالل أم العنصرية؟!«المّر غير األمّر منه
 8/11/2015افينجتون بوست عربي، ه

 
 ... الفلسطينيةالتفاصيلالشيطان في  .62

 معين الطاهر
ال أظن أن تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعلون، أمام مؤتمر الجمعيات التعاونية 
للمستوطنين، قد أعادت ذلك النفر المبتعد عن جوهر القضية الفلسطينية، والمستغرق في تفاصيل 

عادته إلى رشده. ذلك أن  اقتراحات وحلول تمس نقاط التوتر فيها، بهدف إنهاء انتفاضة شبابها وا 
بعضهم أدمن ذلك إلى درجة أن جيل االنتفاضة الذي أطلق عليه اسم )جيل أوسلو( قد ولد وكبر 
واستشهد، والمجتمع الدولي مازال يبحث عن مبادرات متجددة، مرة لمفاوضات، ومرة لتهدئة، ويمارس 

طه على السلطة الفلسطينية، لقبولها إذعانًا أو طواعيًة ورضى، ظنا منها بأنها بوابة جديدة قد ضغو 
 تفتح ما كان مغلقًا. 
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( "أن حدود إسرائيل ترسمها المستوطنات المعززة باألمن، 2015/ 11/ 3أعلن موشيه يعلون بوضوح )
أن االستيطان هو جوهر العقيدة  وأنها تنتهي عند آخر ثلم تتم زراعته وحراسته". في تأكيد واضح

ألف  750الصهيونية، وأنه، من وجهة النظر اإلسرائيلية، باق ومستمر، ولن يقف عند حدود 
ألف مستوطن، في أعقاب اتفاق أوسلو،  150مستوطن في الضفة والقدس اآلن، بعد أن كان أقل من 

هش في أجزائه، ولن تنفع في فهو خلية سرطانية، تمتد وتتكاثر على حساب الوطن الفلسطيني، وتن
وقفها كل المبادرات وحقن التهدئة والتخدير والوعود الكاذبة، فحيثما تمتد المستوطنات، ترتسم حدود 

 إسرائيل، وعندما تتراجع وتتفكك، يبدأ الوطن الفلسطيني في الظهور. 
، بعد الحرب السعي نحو عالج مظاهر من القضية الفلسطينية برمتها سمة الزمتها منذ بداياتها

ضراباته وثوراته،  العالمية األولى، إذ كلما احتج الشعب العربي في فلسطين، عبر هباته المتكررة وا 
تحّرك الجمع لتطويق الحراك وتهدئة الجموع الغاضبة، من دون أن يلقي باال لجوهر المشكلة وأصلها 

إحالل اليهود الصهاينة المتمثل في االستعمار االستيطاني اإلحاللي لفلسطين، والهادف إلى 
المهاجرين مكان السكان العرب األصليين. ودومًا يبدأ البحث عن كيفية تحقيق الهدوء واألمن 
والتعايش المؤقت بين السكان الطارئين وأهل البالد المستباحة، إذ توالت عشرات القرارات والمبادرات 

فوق األرض التي احتلها، وعدم  واللجان، من دون أن تفرض سوى نتيجة واحدة، هي بقاء المحتل
 معاقبته على جرائم احتالله. 

في المبادرة الجديدة لوزير الخارجية األميركي، جون كيري، درس آخر بليغ عن اإلغراق في الهوامش 
والتفاصيل، من دون الرجوع إلى المتن األصلي. وكانت السياسة األميركية قد غابت، منذ أكثر من 

لسطيني، مبررة ذلك بانشغالها بالملف النووي اإليراني، وربما بعد يأسها من عامين، عن الموضوع الف
قدرتها على ممارسة بعض التأثير على رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، وحمله على التخفيف 
من تطّرفه في النزاع العربي اإلسرائيلي، ومحاولة تجميل هذا الموقف، ليغدو أكثر قبواًل. لم يحفل 

باراك أوباما باالنتقادات اإلسرائيلية لسياساته في الملف النووي، على الرغم من اقتحام  الرئيس
نتنياهو له في عقر داره، وتحريضه في الكونغرس األميركي ضد أوباما نفسه. ولم يدفع ذلك الرئيس 

ية. ولعله األميركي إلى تغيير سياسته الشرق أوسطية، أو التقدم بمبادرة جديدة لحل القضية الفلسطين
بات مقتنعًا أن إنجازًا واحدًا، مثل حل الملف النووي اإليراني في عهد إدارته، يكفيه مؤونة الغوص 
في ملفات أخرى، وخصوصا الملف الفلسطيني. لكن، ما إن هبت ريح االنتفاضة بعد االعتداءات 

بحث عن أصل الصهيونية على المسجد األقصى، حتى هرع جون كيري إلى المنطقة، وبدال من ال
المشكلة المتمثل باالحتالل اإلسرائيلي، وعدم شرعيته وضرورة انسحابه، بل وعقابه على جرائمه، إذا 
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بالمشكلة كلها تتمثل في ضرورة تركيب كاميرات في المسجد األقصى، لمراقبة أفعال الداخلين إليه، 
 وتنظيم الزيارات فيه. 

يل عن السبب الحالي للتوتر، وهو بالنسبة إليهم أقصى الالفت أن بعضهم اعتبر هذا بمثابة نزع الفت
المراد، على أن هذا التفصيل الصغير سرعان ما اصطدم بالتعنت الصهيوني الذي فّسر موضوع 
الكاميرات، بما يخدم أهدافه في مراقبة المرابطات والمرابطين في داخل المسجد األقصى، وأصر على 

نها بتصرف شرطة االحتالل، ما حمل األوقاف األردنية على أن تكون مراقبة هذه الكاميرات وأماك
 تجميد المشروع كله. 

ُيقال إن الشيطان يكمن في ثنايا التفاصيل، إال أنه، وبعد سيل من التجارب مع السلطات اإلسرائيلية، 
ب على الشيطان أن يعود ليتعلم منها الكثير مما فاته، في حين ما يزال قطاع من الفلسطينيين والعر 

 غارقين في وهم البحث عن تفصيلٍّ هنا وآخر هنالك، مبتعدين عن لب القضية وجوهرها. 
مثل هذا ليس جديدًا، فالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وعبر ربع قرن، صورة عن ذلك، ابتعاد 
طالق سراح  عن جوهر الموضوع الذي لم يناقش، وهو انسحاب المحتل، وتفكيك المستوطنات، وا 

والغرق بداًل عن ذلك في تفاصيل تلد أخرى، وال تمس جوهر الموضوع، مع محاوالت بائسة  األسرى.
طالق سراح بعض األسرى  لتجميل المنظر العام عبر تسهيالت وهمية على المعابر، أو الحواجز وا 
على فترات متباعدة، ليعتقل العدو أضعافهم فيما بعد، حيث يزيد عدد األسرى اآلن في سجون 

ألف أسير. وما عدا ذلك، كل شيء يراوح في المكان، واللقاءات والمفاوضات تعقد  13ن المحتل ع
لنقاش تفاصيل ناجمة عن االحتالل وممارساته، وليس االحتالل بحد ذاته، وضرورة انسحابه الفوري 

 عن كل المناطق الفلسطينية. 
يل، بل ووقف المبادرات من هنا، وفي ظل أجواء االنتفاضة، بات واجبا التوقف عن نقاش التفاص

من أي جهة كانت، ما دامت ال تبحث في االنسحاب الكامل، وغير المشروط، من األراضي 
جهاضها تحت  الفلسطينية المحتلة، ووقف محاوالت تجيير االنتفاضة الحالية، وااللتفاف عليها، وا 

ة، مثل إطالق شعار جني مكاسبها، للولوج مرة أخرى في دائرة المفاوضات، في ظل شروط واهي
 أسيرًا، أو المطالبة بتجميد مؤقت لالستيطان.  28سراح 

المطلوب، في هذه المرحلة، هو االبتعاد عن التفاصيل، والعودة إلى جذر القضية الفلسطينية، ورفع 
طالق سراح األسرى،  شعار واحد، هو دحر االحتالل من دون قيد أو شرط، وتفكيك االستيطان، وا 

حقيق، إذا ما تحولت االنتفاضة إلى استراتيجية نضالية، متكاملة للشعب وهو شعار ممكن الت
 الفلسطيني.

 10/11/2015، العربي الجديد، لندن
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 حل الدولتين لم يولد بعد! .66
 يوسي كوبرفاسر

بمميزاتها الحالية هي ما تريده قيادة فتح، وعدم االكتفاء بالمظاهرات « االنتفاضة الشعبية»هل 
ل تم توجيهه في برنامج تلفزيوني فلسطيني، لتوفيق الطيراوي، عضو اللجنة المحدودة؟ هذا السؤا

 القاطع. باإليجابالمركزية لحركة فتح. وقد أجاب الطيراوي 
من كان ايضا رئيس االستخبارات الفلسطينية العامة، أضاف أنه يفخر بالجيل الجديد ووعيه، وكمثال 

وات وهو يغني عن الشهداء ويطلب من أبيه أن على ذلك ذكر ابنه الذي لم يبلغ بعد الثالث سن
، بعد سنتين ستكون قد مرت أقوالهيعطيه بندقية من اجل القضاء على إسرائيل والصهيونية. حسب 

 .أرضهم، ومنذ ذلك الحين والفلسطينيون يقاومون من اجل تحرير «وعد بلفور»مئة سنة على 
لعمليات الحالية. وكما يقول الطيراوي فان هذا هو السياق الذي يجب النظر من خالله إلى موجة ا

ال  أقوالهفتح حسب «. النضال المتواصل والمتراكم»الهدف المرجو لن يتحقق بعمل واحد، بل بـ 
تلغي، منذ المؤتمر السادس للحركة، أي طريقة للعمل، واآلن ال توجد أهمية للمفاوضات، ليس فقط 

أي شيء  إلعطاءاإلسرائيليين غير مستعدين بسبب نتنياهو وحكومته بل ألن اليسار والوسط 
للفلسطينيين. لذلك هناك حاجة إلى معركة متواصلة من اجل فرض الموضوع الفلسطيني من جديد 

 على الساحة الدولية والعربية، والتأثير على أي مفاوضات مستقبلية.
السالح، كما تريد لهذا يجب االمتناع، حسب الطيراوي، عن العمليات العسكرية التي يستخدم فيها 

حماس، ألن هذا غير جيد دوليا، لكن مميزات النضال الحالية )ضمنيا بما في ذلك قتل إسرائيليين 
 بواسطة السكاكين( تستجيب بشكل كامل للطموح الفلسطيني.

الطيراوي يحتج على العالم ألنه يتفهم إسرائيل التي تمارس اإلرهاب، حسب رأيه، وتستخدم السالح 
الفلسطينيين، في الوقت الذي يستخدم فيه الفلسطينيون الحجر والسكين ويتم اتهامهم  الحي وتقتل

قاطع  إثباتباإلرهاب. الطيراوي ال يتوقع من األمريكيين أي شيء ألنهم منحازون إلسرائيل ولديه 
« الذي يشير إلى قبوله الموقف اإلسرائيلي األمريستخدم جون كيري عبارة جبل الهيكل، »على ذلك: 

)كما هو معروف، الفلسطينيون يزعمون أن الهيكل اليهودي لم يكن هناك(. هذه إذا مواقف القيادة 
بسبب السيطرة اإلسرائيلية المتواصلة على المناطق، هذا  واإلحباطالفلسطينية. حيث تحركهم الكراهية 

لضحية الذي الموقف ينفي وجود شعب يهودي وحقه في دولة قومية ديمقراطية في وطنه، والشعور با
يتغذى من القيادة القومية والدينية ـ يستمر الفلسطينيون في المعركة بالقتل دون تمييز رغم غياب 
الفائدة من ذلك. قيادتهم تشجع اإلرهاب خشية من اندثار المسألة الفلسطينية وأن تصبح على 

جد حل في المدى الهامش وليست أساس االستقرار في المنطقة من جهة، وازدياد الوعي أنه ال يو 
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على هذا  األموالالمنظور من جهة ثانية، لذلك ال حاجة ألن يقوم المجتمع الدولي بهدر الكثير من 
 .األمر

مجاالت معينة يتم من خاللها  وأيضاالترتيب في الحرم الذي هو مهم بحد ذاته، والخطوات األمنية 
ئيل وفي العالم بظاهرة السكاكين التي فقدت مراعاة الفلسطينيين ـ وفي المقابل تراجع االهتمام في إسرا

. واإلماتةللموت  أبناءهم إرسالعامل الصدمة األولي ـ كل ذلك لم يدفع القيادة الفلسطينية إلى وقف 
 إن مشاهدة االنفعاالت التي ترافق الجنازات الرسمية لإلرهابيين تؤكد عمق هذه المشاعر.

التاريخية النهائية مثل  األسئلةاإلرهاب، بعدد من إلى محاوالتها وقف  إضافةإسرائيل مشغولة، 
)طالما صمم الفلسطينيون على مطالبهم المبالغ فيها واستراتيجية « سنعيش على سيوفنا إلى األبد»

الصراع المذكورة أعاله(. ما هي الصلة بين الفلسطينيين والكارثة؟ ماذا كان رابين سيفعل لو لم ُيقتل؟ 
بيرس واليسار، وكان سيكون متشككا تجاه الفلسطينيين خصوصا بعد  اءأخط)كان سيكون بعيدا عن 

. وكان السالم بالنسبة له وسيلة لضمان وجود وأمن الدولة القومية أوسلوفي اتفاق  خداعهأن تم 
في الكنيست(؛ هل استخدام مصطلح  األخيرللشعب اليهودي كما يمكن أن نفهم من خطابه 

دولة قومية للشعب اليهودي  إلقامةلسطينيين يعكس معارضتهم من قبل الف« الشعب اإلسرائيلي»
)بالطبع(. محمود عباس نفسه أعلن مجددا أنه لن يعترف بإسرائيل على اعتبار أنها دولة يهودية. 

« حق العودة»الحقيقية الثالثة: االعتراف سيلغي  واألسبابوفي هذا السياق يقدم عدد من المبررات 
سرائيل على االهتمام بمصالح الفلسطينيين داخل البنية السياسية ويلحق الضرر بقدرة عرب إ

التي تدفع إسرائيل  األسباباإلسرائيلية ويستوجب تغيير الرواية الفلسطينية. هذه هي بالضبط 
 للتصميم والقول إن اعتراف كهذا فقط والذي يرفضه الفلسطينيون، يمكنه أن يضمن السالم الحقيقي.

لم يطالب نتنياهو محمود عباس أن يصبح صهيونيا  2011في أيار في خطابه في الكونغرس 
ويعترف بحق الشعب اليهودي في دولة في ارض آبائه. واكتفى باالعتراف أن إسرائيل هي الدولة 
القومية للشعب اليهودي بدون صلة بموضوع األحقية. فعليا، كما يعترف كثير من الصهاينة اليوم 

الحل الدائم بشرط أال تشكل تهديدا أمنيا على إسرائيل  إطارومية في بحق الشعب الفلسطيني بدولة ق
ـ هكذا يجب أن نطلب من الفلسطينيين، االعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة قومية )ديمقراطية( في 

 ارض آبائنا.
الجانب التي تتحدث عنها جهات إسرائيلية  أحاديفكرة الخروج من الضائقة من خالل االنفصال 

غير ممكنة في الظروف الحالية ألن الفلسطينيين لن يوافقوا على ذلك )انظروا إلى سابقة مؤخرا، 
فكرة الدولة الواحدة غير منطقية وغير قابلة للتحقق. فكرة حل الدولتين للشعبين  أيضاغزة(. 



 
 
 
 

 

 52 ص                                              3748 العدد:        10/11/2015الثالثاء  التاريخ: 
  

واالعتراف المتبادل هي الخيار الوحيد. هي لم تمت لكنها لم تولد بعد، حيث أن الفلسطينيين 
 الذين يؤيدونهم يرفضون السماح لها بالوالدة. وروبيينواأل
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