
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  

  
 
 

 : عرفنا قاتل عرفاتتوفيق الطيراوي

 نتنياهو: من حقنا العمل داخل الدولة الفلسطينية في أية تسوية

 فيهحركة بحجم حماس غير ممثلة أن تكون  مقبولا  ليسالحية يدعو لتشكيل مجلس وطني مؤقت: 

 "إسرائيل"حملة مقاطعة بضائع المستوطنات: خطوة أوروبية ترعب 

 2014عام  اإلسرائيليقطاع غزة بسبب العدوان  إنشاءات أضرارمليارات دولر حجم  اقتصاديون: ثالثة
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  السلطة:
 5 : عرفنا قاتل عرفاتتوفيق الطيراوي  2.
 5 عباس للقمة العربية الالتينية: استمرار اللتزام بالتفاقيات مع الحتالل لم يعد ممكناا   3.
 7 الزعارير: العتقالت لن تؤثر سلباا على تصاعد النتفاضة  4.
 7   الحكومة: ما يتعرض له الطفل مناصرة يؤكد همجية الحتالل وانتهاكه للقانون الدولي  5.
 8 يصدر تعليماته بتحويل الجريمة التي تعرض لها الطفل مناصرة للجنايات الدولية عباس  6.
 9 ياء ذكرى رحيل عرفات يؤكد وفاء شعبنا لنهجه بالتمسك بالوحدةالحمد هللا: إح  7.
 9 المجلس الوطني في ذكرى عرفات: نضال شعبنا مستمر حتى الستقالل  8.
 10 يدعون إلى مساندة ودعم انتفاضة القدسنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني   9.

 11 من السرى الطفال %95قراقع: انتزاع العترافات بالعنف من   10.

 11 الخارجية تعمم على سفاراتها وبعثاتها فضح جريمة العتداء على مناصرة  11.

 12 على الحتالل إلطالق سراح الطفل مناصرة وزارة اإلعالم الفلسطينية تطالب "اليونيسف" بالضغط  12.
 

  المقاومة:
 12 فيهأن تكون حركة بحجم حماس غير ممثلة  مقبولا  ليسالحية يدعو لتشكيل مجلس وطني مؤقت:   13.
 13  نتفاضةال للتشويش على  محاولةو  الرشق: اتهامات عباس لحماس بالتفاوض مع الحتالل وهم  14.
 14  فتح نمد أيدينا إلخواننا في حماس لتحقيق الوحدةو : باسم الرئيس خالل تسلمه منزل عرفات الغا  15.
 15 حماس: حمالت العتقال لن تفلح في إجهاض النتفاضة  16.
 15 الحكومة بغزةهللا بدفع رواتب موظفي  تؤكد تعهد الحمد "لشعبيةا"  17.
 16  الهندي: أبو عمار قلب الطاولة في وجه المتآمرين على القضية  18.
 16  في لبنان: فلتكن ذكرى عرفات حافزاا إلنهاء النقسام التحرير فصائل منظمة  19.
 18 حتف وطن إلى منزل الراحل عرفات في غزة سيحّول  :مجدلوي  20.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 18 نتنياهو: من حقنا العمل داخل الدولة الفلسطينية في أية تسوية  21.

 18 سوريةبأي حل سياسي  بحسبان في "لإسرائي"نتنياهو يطالب أوباما بأخذ   22.

 19 : التنقيب عن الغاز سيتسارع خالل الشهر المقبلةزيوفال شتاينت  23.

 20 من اليمين يطابون بطرد حنين الزعبي من الكنيست وزراء ونواب  24.

 20 وحدة استيطانية بالقدس 900بلدية الحتالل تصادق على بناء : يديعوت أحرونوت  25.

 21 48من اليهود اإلسرائيليين يدعون لتهجير فلسطينيي  %37استطالع:   26.

 22 "لدفاع: من يفضل اإلسرائيليون على رأس "وزارة ا"0404للموقع " استطالع  27.
 

  :لرض، الشعبا
 22  اندلع النتفاضةمصاب منذ  8,500شهيداا و 82: وزارة الصحة  28.
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 23 شهادات قاسية لقاصرين تعرضوا للتعذيب خالل العتقال والتحقيق  29.

 24 بالقصى يليإسرائ جولة مشبوهة لمهندس آثار وضابط مخابرات  30.

 24 مواطناا بجروح خالل مواجهات في الخليل 14إصابة   31.

 24 الغربية مواطناا في الضفة 41الحتالل يعتقل   32.

 25 يجرف أراضي إلنشاء مشروع سياحي استيطانياإلسرائيلي الحتالل   33.

 25 تمديد اعتقال الطفل أحمد المناصرة  34.

 25 في جنين ارتوازيةجرافات الحتالل تهدم خزان ماء رئيسي وثالثة آبار   35.

 26 ارتفاع أعداد السرى اإلداريين من الطفال لدى الحتالل  36.

 26 بالقوة من داخل مدرسته البتدائية في القدس قوات الحتالل تعتقل طفالا   37.

 26 "اإلسالمية المسيحية": استمرار الستيطان ضربة جديدة في نعش السالم  38.

 27 والمشروع الوطني 48الـ فلسطينيو  39.
 

  : اقتصاد
 28 2014عام  اإلسرائيليقطاع غزة بسبب العدوان  إنشاءات أضرارمليارات دولر حجم  اقتصاديون: ثالثة  40.
 28 المشاريع القطرية.. ُقبلة الحياة لقتصاد غزة  41.

 
  : صحة

 30 ة طفل في مخيم اليرموك بدمشقتحذيرات من انتشار "داء الَكَلب" بعد وفا  42.
 

  : ثقافة
 30 2015دار الطفل العربي تفوز بجائزة ياسر عرفات لإلنجاز لعام   43.
 31 محاولت التوسل بالمل …للفلسطينية نجوى النجار "عيون الحرامية"  44.

 
  : مصر
عالن دولة فلسطين سيسهم في تحقيق الستقرار في الشرق الوسط :السيسي  45.  31 إنهاء الحتالل وا 
 32 على "عباس" بشأن سيناء: كاذب وهات دليل واحد وزير بحكومة "مرسي" رداا   46.
 32 الكذب"قيادي في إخوان مصر يتهم عباس بـ"  47.

 
  الردن: 

 33 فريق دعم السـرى يستنكر النتهاكات الصهيونية المتكررة بحق السـرىعّمان:   48.

 34 طلبة بجامعة خاصة يحتجون على دراسة "ثقافة المجتمع اإلسرائيلي" :"ذبحتونا"  49.
 

  عربي، إسالمي:
 34 العربي يدعو إلى إنهاء الحتالل اإلسرائيلي نبيل  50.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3749 العدد:        11/11/2015 اءربعال  التاريخ: 
  

 34 البحرين يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ملك  51.
 

  دولي:
 34 "إسرائيل"حملة مقاطعة بضائع المستوطنات: خطوة أوروبية ترعب   52.
 35 "إسرائيلـ"وزيادة المساعدات العسكرية ل" 35أف " أوباما يوافق على إرسال طائراتالقدس العربي:   53.
 35 "إسرائيل"عمدة لندن يسخر من مقاطعة   54.
 36 ديسمبرالول/  كانونين في التاسع من أوباما يستقبل الرئيس اإلسرائيلي ريفل  55.

 
  حوارات ومقالت:

 36 عصام عدوان د.... هل قبل عباس بضّم أراٍض من سيناء؟  56.

 37 أحمد جميل عزم د.... "انتفاضة" تتجاوز أربع قوى فلسطينية  57.

 39 جهاد الخازن... ونتنياهو: المتعوس وخايب الرجا باماأو   58.

 41 حاييم لفنسون... عدم قانونية تمليك المستوطنين  59.
 

 43 :كاريكاتير
*** 

 
 شهيدان في ثالث عمليات طعن في القدس .1

فادي أبو ، أشرف الهوردس ورام هللا ونقاًل عن ، من الق11/11/2015القدس العربي، لندن، ذكرت 
بعد ثالث عمليات  إسرائيلياستشهد شابان فلسطينيان الثالثاء برصاص ووكالة أ ف ب، أنه  سعدى

في القدس الشرقية المحتلة وبلدة فلسطينية قربها، بحسب  إسرائيليينطعن ومحاوالت طعن استهدفت 
 .اإلسرائيليةالشرطة  أعلنتما 

في محطة للقطار الخفيف )ترامواي( في حي  إسرائيليان فلسطينيان على طعن رجل أمن وأقدم فتي
 .اآلخربالرصاص بينما اعتقل  أحدهما وأصيببسغات زئيف االستيطاني 

عاما وهو من سكان مخيم شعفاط لالجئين في القدس الشرقية  12واحد الفتيين طفل يبلغ من العمر 
 من حي بيت حنينا الفلسطيني. المحتلة، وقريبه في الرابعة عشرة

 بجروح خطرة. وأصابهعاما،  12النار على الطفل البالغ من العمر  إطالقمن  األمنوتمكن رجل 
المستشفى لتلقي العالج،  إلىونقل  أصيبالحارس  أنوقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري 

 ركاب القطار سيطروا على الفتى الثاني. أنموضحة 
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المداخل الرئيسية للبلدة القديمة في القدس الشرقية  أحدلثاني قرب باب العمود، ووقع الهجوم ا
عاما( من حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة 37المحتلة، حين ركض الفلسطيني محمد نمر )

، بحسب رواية ”النار فأطلقاباب العمود محاوال طعنهما  إلىفي اتجاه حارسي امن كانا يتوجهان “
 .إسرائيليمستشفى  إلىنمر بجروح خطرة وتوفي الحقا بعد نقله  وأصيب .إلسرائيليةاالشرطة 

عند حاجز قرب  اإلسرائيليينوبعد الظهر الثالثاء، استشهد شاب فلسطيني برصاص حرس الحدود 
 حاول طعن مجند، بحسب الشرطة. أنديس القريبة من القدس بعد  أبوبلدة 

 12أصيب الطفل علي علقم )، عن مندوبيها ووكالة وفا، أنه 11/11/2015اليام، رام هللا، وجاء في 
في موقف للقطار الخفيف في مستوطنة "بسغات زئيف" زعم  إسرائيليعاما( برصاص حارس أمن 
 األمنوزعمت شرطة االحتالل أن حارس  عاما( طعناه بسكين. 13انه والطفل معاوية علقم )

لنار على الطفل علي فأصابه بجروح بالغة فيما تم بجروح طفيفة وانه أطلق ا أصيباإلسرائيلي 
ولم  والطفالن هما من سكان بيت حنينا ومخيم شعفاط في القدس المحتلة. اعتقال الطفل معاوية.

  يتسن التحقق من رواية الشرطة اإلسرائيلية بشأن عملية الطعن المزعومة.
 

 : عرفنا قاتل عرفاتالطيراويتوفيق  .2
رئيس "لجنة التحقيق" الفلسطينية اللواء توفيق الطيراوي ظروف وفاة كشف : أ ف ب -رام هللا 

، قائاًل إن "لجنة التحقيق توصلت إلى الشخص الذي الثالثاءالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، يوم 
وقال الطيراوي "بقي لغز صغير فقط قد يحتاج إلى وقت  نّفذ اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات".

عملية االغتيال"، ورفض إعطاء مزيد من المعلومات بشأن المشتبه به وسير لكشف بقية تفاصيل 
 .2009التحقيق، لكنه قال "أؤكد أن إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية اغتياله"، والتي تعود إلى العام 

لوفاة عرفات الذي بقي سر وفاته غامضًا حتى اآلن، في  11وجاء التصريح عشية الذكرى السنوية 
اة الفرنسيين المكلفين التحقيق، والذي بدأ بطلب من أرملته، أعلنوا إغالق الملف، حين أن القض

 واستأنفت سهى عرفات القرار.
 10/11/2015، الحياة، لندنموقع صحيفة 

 
 الالتينية: استمرار اللتزام بالتفاقيات مع الحتالل لم يعد ممكناا  العربيةعباس للقمة  .3

ول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيؤكد أمام القمة الرابعة قال مسؤ  :نادية سعد الدين -عمان
للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، التي انطلقت أمس في الرياض، عدم إمكانية استمرار االلتزام 
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باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى قراري التوجه إلى مجلس األمن الدولي 
 فلسطين، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية".لالعتراف بدولة 

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن 
"الرئيس عباس سيضع أمام القمة تطورات األوضاع في األراضي المحتلة والقرارات التي اتخذتها 

وأضاف إن "الرئيس عباس سيبلغ المسؤولين أنه ال يمكن استمرار التزام  .القيادة الفلسطينية مؤخرًا"
 الطرف الفلسطيني باالتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي في الوقت الذي ال يلتزم األخير بها".

وبين أن "الرئيس عباس سيبلغ المسؤولين، أيضًا، بقرار التوجه إلى مجلس األمن الدولي بصيغة 
تي سبق وأن أقرتها قمة شرم الشيخ مؤخرًا، حول االعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو القرار، ال

وأشار إلى "التحرك للدعوة لعقد مؤتمر دولي  دائم العضوية في المنظمة الدولية وليس عضوًا مراقبًا".
قامة الدولة  لحل القضية الفلسطينية، على أساس إنهاء االحتالل ضمن سقف زمني محدد وا 

 وعاصمتها القدس المحتلة". 1967طينية المستقلة على حدود عام الفلس
"القيادة الفلسطينية ستضطر، أمام العدوان اإلسرائيلي المتصاعد في األراضي المحتلة،  أنوتحدث 

إلى اتخاذ قرارات سبق وأن أقّرها المجلس المركزي الفلسطيني، في آذار )مارس( الماضي، كما 
لمنظمة التحرير مؤخرًا، والتي منها عدم إمكانية استمرار االلتزام باالتفاقيات أكدتها اللجنة التنفيذية 

 الموقعة مع االحتالل وتحديد العالقة معه في المرحلة المقبلة".

ولفت إلى "تحرك الرئيس عباس على أكثر من صعيد، من أجل وضع الدول العربية في صورة  
اسة القتل واإلرهاب واالستيطان اإلسرائيلية، بما التطورات المتصاعدة في األراضي المحتلة، وسي

يؤكد أن الحكومة اإلسرائيلية غير جادة وال معنية في تحقيق أي تطور على صعيد العملية 
 السياسية".

من جانبه، قال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة، سابقًا، 
سطيني السفير محمد صبيح إن "زيارة الرئيس عباس إلى مصر تأتي وأمين سر المجلس الوطني الفل

في وقت مهم في إطار التشاور والتنسيق الدائمين إزاء التطورات الخطيرة الجارية في األراضي 
وأضاف، لـ"الغد" من القاهرة، إن "الرئيس عباس حمل عدة ملفات خالل مباحثاته مع القيادة  المحتلة".

المصريين حول األحداث الخطيرة الجارية في األراضي المحتلة، في ظل المصرية والمسؤولين 
تحويل قوات االحتالل لألراضي المحتلة إلى ساحة حرب، عبر سياسة اإلرهاب والعدوان والجرائم 

 المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".
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أجل كّف وأشار إلى أن "الرئيس عباس أجرى مباحثات حول المصالحة وضرورة التحرك الدولي من 
عدوان االحتالل عن الشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى الحديث عن العمل السياسي القادم وضرورة 

 التنسيق التخاذ موقف عربي موحد وتحرك فاعل ضمن الساحة الدولية".
 11/11/2015، الغد، عّمان

 

 الزعارير: العتقالت لن تؤثر سلباا على تصاعد النتفاضة .4
التشريعي عن حركة "حماس" باسم الزعارير، على أن حملة االعتقاالت التي  شدد النائب في المجلس

 شنها االحتالل الليلة والتي تركزت في محافظة قلقيلية لن تؤثر سلبًا على تصاعد انتفاضة القدس.
وأكد الزعارير، في تصريح صحفي، اليوم األربعاء، أن االنتفاضة الشعبية هي حراك جماهيري يقّر 

فسه بعدم مسؤولية الفصائل والتنظيمات بشكل مباشر عنه، منوهًا إلى أن حاالت اإلعدام االحتالل ن
 المتكررة وبدم بارد لم تفّت في عضد شباب االنتفاضة بل تزيدها اشتعااًل.

وأشار النائب في التشريعي إلى أن محاوالت االحتالل لالستفراد بالمدن الفلسطينية يائسة وتدل على 
نتفاضة رغم اإلغالقات وحالة الكنتونات المغلقة التي يصنعها بمدن الضفة، فشله في وقف اال

 مضيفًا: االنتفاضة في تصاعد ولن يستطيع االحتالل إيقافها، ومدننا تتبادل أدوارها ومهامها.
ولفت إلى أن االحتالل يحاول عبثًا إيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن أي تحرك من أبنائه 

وتصوير اعتقال عناصره كأن لديه القدرة الخارقة في كشف المخططات قبل  سوف يتم كشفه،
 حدوثها.

 وشدد على أن الثقة بنصر هللا والوحدة في الميدان عوامل هامة على طريق التحرر من االحتالل.
 10/11/2015موقع حركة حماس، 

 
 نون الدولي  الحكومة: ما يتعرض له الطفل مناصرة يؤكد همجية الحتالل وانتهاكه للقا .5

اعتبر مجلس الوزراء، يوم الثالثاء، اإلرهاب النفسي الذي يتعرض له الطفل المصاب األسير  :رام هللا
لدى قوات االحتالل أحمد مناصرة على أيدي ضباط التحقيق اإلسرائيليين، بأنه دليل آخر على 

 همجية االحتالل وارتكابه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واإلنساني.
، المجتمع الدولي ومجلس حقوق اإلنسان إلى تفحص التسجيل األسبوعيةدعا المجلس أثناء جلسته و 

ضافته إلى  الذي سربته سلطات االحتالل حول أساليب التحقيق القمعية مع األسير الطفل مناصرة، وا 
 ملفات الجرائم بحق األطفال الفلسطينيين التي ارتكبتها سلطات االحتالل. 
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مع الدولي إلجبار دولة االحتالل على اإلفراج فورًا عن كافة المعتقلين األطفال الذي كما دعا المجت
يتعرضون لصنوف العذاب في المعتقالت اإلسرائيلية القمعية، ووقف سلسلة الجرائم اليومية التي 
ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها اإلعدامات الميدانية، واالعتداء على الصحفيين 

الطواقم الطبية والمستشفيات وخاصة مستشفى المقاصد، وحجز جثامين الشهداء، وا غالق مداخل و 
المدن والقرى واألحياء السكنية، واعتداءات عصابات المستوطنين على المدنيين وممتلكاتهم، 
واالعتقاالت التعسفية، واستمرار مصادرة األراضي لتوسيع المستوطنات، وبناء آالف الوحدات 

 يطانية، وسياسة التهجير التي يتعرض لها أهلنا في مدينة القدس.االست
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى اعتبار الذكرى السنوية الحادية عشرة الستشهاد القائد الرمز ياسر 
عرفات يوم األربعاء، بمثابة يوم وطني لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، لتعزيز صموده 

الة فلسطينية موجهة إلى العالم أجمع بإصرارنا على الخالص من االحتالل، ووحدته الوطنية، ورس
وعلى حقنا في تجسيد تطلعاتنا في الحرية واالستقالل والعودة، وتحقيق الحلم الفلسطيني الذي 
استشهد القائد الرمز من أجل تحقيقه، ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، إلى 

 اعلة والواسعة في الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرى الخالدة.المشاركة الف
  11/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 بتحويل الجريمة التي تعرض لها الطفل مناصرة للجنايات الدولية تعليماتهيصدر  عباس .6
ارجية أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الثالثاء، تعليماته لوزارة الخ: الرياض

بتحويل شريط الفيديو المسرب الذي شاهده العالم أجمع والخاص بالتحقيق مع الطفل األسير 
 المصاب أحمد مناصرة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن المشاهد المؤلمة التي شاهدناها تعبر عن 
اإلسرائيليين، وعن مدى انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي  الهمجية والسادية من قبل المحققين

 اإلنساني، خاصة حقوق األطفال، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، وتحديدا اتفاقيات جنيف.

وأكد أبو ردينة أن على المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الحقوقية تحمل مسؤولياتهم في الدفاع  
وق اإلنسان، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومن أصدر لهم التعليمات عن القانون الدولي وحق

 بارتكابها.

 10/11/2015، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ذكرى رحيل عرفات يؤكد وفاء شعبنا لنهجه بالتمسك بالوحدة إحياءهللا:  الحمد .7
اء ذكرى رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا إن إحي: وفا -رام هللا

في كل عام، وكل مكان، إنما يؤكد إصرار شعبنا على الوفاء لقائد ثورته المعاصرة، والسير على 
 نهجه، "نهج الوحدة والثوابت الوطنية".

وأضاف خالل كلمته في إحياء الذكرى الحادية عشرة الستشهاد الزعيم ياسر عرفات، مساء اليوم 
في قصر رام هللا الثقافي، "سنكمل معا الفصل الوحيد الذي لم يكتمل في حكاية ياسر  الثالثاء،

عرفات، وهو الخالص من االحتالل اإلسرائيلي، آخر احتالل في عصرنا الحديث، ولوال التفاف 
شعبنا وقيادته الوطنية حول إرثه العظيم، لما تمكنا من تكريس إنجازات نوعية هامة، توجت 

لم، بأغلبية ساحقة لدولة فلسطين ورفع مكانتها في األمم المتحدة، ومؤخرا برفع علم باحتضان العا
دولة فلسطين على مقرات األمم المتحدة، في خطوة رمزية هامة لوضع علمنا في مكانه الطبيعي بين 

 أعالم دول العالم، ولتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا".
 10/11/2015، ينية )وفا(وكالة النباء والمعلومات الفلسط

 
 المجلس الوطني في ذكرى عرفات: نضال شعبنا مستمر حتى الستقالل .8

أكد المجلس الوطني في الذكرى الوطنية الحادية عشرة الستشهاد القائد الرمز ياسر : وفا –عمان 
عرفات وجوب إسناد ودعم نضال شعبنا وهبته الجماهيرية المستمرة والمتصاعدة في وجه عدوان 

رهابه وبطشه.ا  الحتالل وا 

وشدد المجلس في بيان أصدره يوم الثالثاء، على تمسكنا بحقوقنا الوطنية رغم اشتداد الضغوط  
والقمع واإلرهاب اإلسرائيلي ورغم خنوع العالم وتراخيه عن لجم االحتالل وعدوانه على شعبنا وعجزه 

والسلم يبدأ في فلسطين كما قالها  عن تحقيق السالم والحماية لشعبنا، فالحرب تندلع من فلسطين
الشهيد أبو عمار وأعاد تأكيدها الرئيس محمود عباس، ويرددها اآلن األسرى والجرحى والنساء 

 واألطفال والشباب المقاومين لالحتالل في فلسطين.
وطالب القوى والفصائل بسرعة إنهاء كافة مظاهر االنقسام والفرقة وتوحيد الصفوف والطاقات في 

منظمة التحرير الفلسطينية لنكون عونا وسندا قويا لهبة شعبنا ونضاله ونيل حريته واستقالله،  إطار
ال فإن شعبنا لن يمهلنا طويال.  وا 

 10/11/2015، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 يدعون إلى مساندة ودعم انتفاضة القدسنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني  .9
دعا برلمانيون من كافة الكتل والقوائم في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى : المصري أحمد -غزة

ضرورة دعم انتفاضة القدس بكافة الطرق والسبل، وتعزيزها بما يصل إلى تشكيل حالة ضغط وعقاب 
وطالب البرلمانيون خالل وقفة تضامنية في ساحة المجلس التشريعي بمدينة  لالحتالل اإلسرائيلي.

، باتخاذ خطوة سريعة وعاجلة في انعقاد المجلس التشريعي، والتئام كافة 2015-11-10ة، الثالثاء غز 
 قوائمه في جلسة واحدة ليقوم بدوره المنوط به. 

أحمد بحر، إن انتفاضة القدس، هي مسار خطة  وقال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د.
جراءات اال حتالل ومشاريعه، وأن الجميع مطالب بدعم هذه الشعب الفلسطيني ليرد الظلم، وا 

وأضاف بحر أن الوقفة الموحدة من الكتل والقوائم البرلمانية تأكيد على أن  االنتفاضة لتحقق أهدافها.
الجميع يقف صفا واحدا من أبناء شعبنا مع انتفاضة القدس، الفتا إلى أن الشعب الفلسطيني مستمر 

 ماء النازفة.في انتفاضته رغم الجراحات والد
خليل الحية، على أن نواب المجلس التشريعي  بدوره شدد رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، د.

مطالبون باالستمرار في دعم أشكال العمل الوطني المشترك، كنواب والفصائل، في أماكن متعددة، 
ة، وأن المطلوب هو دعم وأكد أن ال صوت اآلن يعلو فوق صوت االنتفاض وتعزيز الوحدة الوطنية.

 االنتفاضة ألنها جاءت كرد طبيعي على صلف االحتالل وما يفعله المحتل في القدس واألقصى.
وتابع "المطلوب منا كمجتمع ونواب كيف ندعم االنتفاضة لتستمر، وكيف نرغم االحتالل على أن 

اليوم ان يحاصر  يدفع ثمنا غاليا الحتالله، وكيف نكشف زيف االحتالل في كل مكان، مطلوب
تشكيله بصورة مؤقتة،  إعادةوطالب الحية بضرورة عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، مع  االحتالل".

 لتكون حركتا حماس والجهاد اإلسالمي والقوى التي نشأت هي جزء منه.
احة أشرف جمعة، في كلمة حركة فتح البرلمانية، إن وقفة البرلمانيين في س من ناحيته قال النائب د.

المجلس التشريعي تأتي لتدعم االنتفاضة في وجه االحتالل، من نواب ال يمكن لهم أن يقفوا في ذلك 
وأشار جمعة إلى أن رئيس وزراء االحتالل يمضي في غيه، وكأنه يقول للشعب  على ناصية الحياد.

تفاضة في الفلسطيني اذهبوا إلى الجحيم، "لكننا نقول أنت فلتذهب إلى الجحيم، وستستمر االن
ودعا جمعة الدول العربية إلى ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني في ظل  فصولها وهبتها".

الظروف العصيبة الذي يعيش، مطالبا في ذات الوقت المجتمع الغربي وقبل فوات األوان أن يغير 
 من موقفه وأن ال يقف مع الظالم المحتل.

ني كخطوة داعمة النتفاضة القدس، وتحقيق الوحدة االنقسام الفلسطي إنهاءكما ودعا إلى ضرورة 
الوطنية، داعيا إلى االستمرار في المسيرات المؤيدة النتفاضة القدس، في غزة، والتأكيد على شعبية 
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وشدد على ضرورة نزول الفصائل الفلسطينية للميدان، مطالبا السلطة من جهة ثانية  االنتفاضة.
 الشهداء. بدعم االنتفاضة وأهالي من يرتقي من

رئيس كتلة "أبو علي مصطفى" البرلمانية، جميل المجدالوي، وجه رسالة لالحتالل اإلسرائيلي بقوله 
"ال أمن وال أمان لكم على األرض الفلسطينية، وسنظل نالحقك حتى نطردك من فلسطين"، مؤكدا 

رورة إنهاء ودعا القيادات الفلسطينية من حركتي فتح وحماس إلى ض على دعم انتفاضة القدس.
االنقسام السياسي المقيت، وتحقيق الوحدة الوطنية، مضيفا "إذا لم تكن هذه الدماء النازفة خطوة 

 لنحقق الوحدة فمتى سينتهي االنقسام؟".
 10/11/2015، لين أونفلسطين 

 

 من السرى الطفال %95قراقع: انتزاع العترافات بالعنف من  .11
هيئة شؤون األسرى والمحررين" عيسى قراقع، إن المشاهد قال رئيس " غزة "الخليج"، وكاالت:

عامًا( من  13المصورة التي أظهرت جانبًا من التحقيق "اإلسرائيلي" مع الطفل األسير أحمد مناصرة )
 القدس المحتلة، تشكل "شهادة دامغة ووثيقة هامة تدين حكومة االحتالل ومحققيها".

ئة من األطفال األسرى انتزعت منهم اعترافات بالقوة وتحت في الم 95وأكد قراقع في بيان، أمس، أن 
 التهديد والضغط النفسي والجسدي، وأجبروا على االعتراف للخالص من هذا التهديد.

وشدد على أن حكومة االحتالل تنتهك اتفاقيات جنيف واالتفاقية العالمية لحقوق األطفال، في 
استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم، وفرض تعريضها األطفال األسرى النتهاكات تعسفية، و 

 أحكام جائرة عليهم في محاكمها العسكرية.
واعتبر قراقع أن ما عرض للطفل مناصرة وثيقة إدانة فاضحة وعلنية لدولة االحتالل، ويجب عرضها 

 على المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق سريع حول ما يتعرض له األطفال األسرى.
 11/11/2015لشارقة، الخليج، ا

 

 الخارجية تعمم على سفاراتها وبعثاتها فضح جريمة العتداء على مناصرة .11
طلبت وزارة الخارجية من جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين نشر وتوزيع المشاهد : معا –رام هللا 

ائل المؤلمة والهمجية التي تعرض لها األسير المصاب الطفل أحمد مناصرة، والتي تناقلتها وس
وأكدت الوزارة على ضرورة توزيعه وتوضيحه لمراكز صنع القرار والرأي العام في الدول  اإلعالم.

كافة، وكذلك لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية واإلنسانية وذات الصلة، بما يعكسه من مشاهد 
رهابرعب  نيين وأجهزتها المختلفة ضد األسرى الفلسطي االحتاللنفسي وجسدي تمارسه قوات  وا 
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والعرب عامة، وضد األطفال خاصًة، وبما يمثله من انتهاك صارخ وخرق فاضح للقانون الدولي، 
والقانون الدولي اإلنساني، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، وألبسط المبادئ السامية الخاصة بحقوق 

 انية.ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنس االنتهاكاتاإلنسان وحقوق الطفل، تلك 
 10/11/2015، وكالة معاا اإلخبارية

 

 وزارة اإلعالم الفلسطينية تطالب "اليونيسف" بالضغط على الحتالل إلطالق سراح الطفل مناصرة .12

ـرأت وزارة اإلعالم الفلسطينية في مواصلة االحتالل التنكيل بالصبي : فادي أبو سعدى - رام هللا
حشية واإلرهاب بحق أطفالنا". واعتبرت التسجيالت التي عاما( قمة في الو 13المقدسي أحمد مناصرة )

أكتوبر  12انتشرت وأظهرت الصبي الجريح والمعتقل الذي تعرض لمحاولة قتل بدم بارد في 
 الماضي دلياًل دامغا على استهداف االحتالل ألطفالنا، وسعيه للتنكيل بهم.

ليونيسف" والتشكيالت الدولية الساهرة وحثت الوزارة منظمة رعاية الصبي التابعة لألمم المتحدة "ا
على حماية الطفولة في العالم للضغط على دولة االحتالل إلطالق سراح الصبي مناصرة فورًا 
هانة وترويع.  وتجريم إسرائيل على محاولة تصفيته بدم بارد وما أعقبها من اعتقال وتحقيق قاس وا 

بعثات دولة فلسطين نشر وتوزيع المشاهد وطلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من جميع سفارات و 
المؤلمة والهمجية التي تعرض لها األسير المصاب الصبي أحمد مناصرة والتي تناقلتها بعض وسائل 

 اإلعالم. 
 11/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 فيهأن تكون حركة بحجم حماس غير ممثلة  مقبولا  ليسمجلس وطني مؤقت:  لتشكيلالحية يدعو  .13

خليل الحية، رئيس كتلة حماس البرلمانية، مقترحا للخروج من حالة  د.أشرف الهور: قدم  -غزة 
االنقسام السياسي الفلسطيني، يقضي باالتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد، يضمن حركة حماس 
والجهاد اإلسالمي، ورفض ما يطرح حول سيطرة حكومة التوافق على معبر رفح، دون أن تقوم 

 ا واإلشراف على كل ملفات المصالحة األخرى، حسب ما جرى االتفاق عليه.بممارسة دوره
وقال الحية وهو عضو في المكتب السياسي لحركة حماس، خالل وقفة دعم للهبة الجماهيرية نظمها 
نواب المجلس التشريعي من كل الكتل إنه من غير المقبول أن تكون حركة بحجم حماس غير ممثلة 

فلسطيني. وأشار إلى أن المطلوب هو "إعادة تشكيل المجلس الوطني". في المجلس الوطني ال
واستطرد موضحا "تعالوا نشكل مجلسا وطنيا جديدا مؤقتا، ليكون هناك تمثيل لكل القوى التي 

 عاما، وكذلك المستقلين". 30تأسست قبل 
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الجميع يتم ورأى أن مجلسا كهذا من شأنه أن "يقود مسيرة العمل الوطني ويضع خطة واضحة من 
التوافق عليها." وأكد أنه من غير المنطق أن تكون حركة حماس ممثلة بهذا الحجم في المجلس 
التشريعي، حيث تعد أكبر الكتل، وكذلك لها تمثيل في الحكومة، دون أن يكون لها تمثيل في 

جلس المجلس الوطني. وأضاف "من غير المعقول أن نتوحد في الميدان، ونحن مختلفون حول الم
 الوطني، ومن غير المعقول ترك حماس بثقلها الجماهيري خارج المعادلة السياسية".

وخالل كلمته في هذه الوقفة التي نظمت في ساحة المجلس في غزة، وليس تحت قبة البرلمان، 
بسبب االستمرار في الخالف بينهما، أكد الحية أنه لحين االتفاق على هذا المجلس الوطني الجديد، 

على الرئيس محمود عباس أن يدعو إلى عقد دورة جديدة للمجلس التشريعي. وأكد أن ذلك  يتوجب
يصال صوت فلسطين على السبل واألصعدة كافة".  يأتي "من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، وا 

وأكد الحية خالل كلمته استعداد حركة حماس لتطبيق كل بنود المصالحة الفلسطينية، رافضا أن 
ة التوافق أجزاء من هذا االتفاق لتطبيقها، في إشارة إلى طلب السيطرة على معبر رفح. تنتقي حكوم

نحن موافقون  ،وقال "على الحكومة أن تتحمل كامل مسؤولياتها في غزة"، مضيفا "أقول باسم حماس
على أن تقوم حكومة رامي الحمد هللا على تسلم كل شيء". وتابع "ولكن ال يجوز أن تنتقي الحكومة 
ملفات دون ملفات أخرى". وأكد أنهم ال يمانعون أن تشرف هذه الحكومة التي شكلت بالتوافق بين 
فتح وحماس على كل شيء، لكن "دون استثناء أحد، وبدون التمييز بين موظف وموظف، وبين 
ملف وملف، ودون إلقاء الكرة على بعض، على الحكومة أن تتحمل كل مسؤولياتها". ورأى أن 

 ترقيع" ال تجدي.سياسة "ال
إلى ذلك أكد الحية على ضرورة دعم االنتفاضة، مشددا على أن "الوحدة الوطنية مقدسة وأن فلسطين 

 أكبر من الجميع".
 11/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 نتفاضة ال محاولة للتشويش على و  الرشق: اتهامات عباس لحماس بالتفاوض مع الحتالل وهم .14

مكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق تصريحات رئيس السلطة انتقد عضو ال: الدوحة
وقال الرشق في تصريح صحفي  الفلسطينية التي تهجم فيها على "حماس" ووجه لها اتهامات كاذبة.

، إن عباس وجه خالل زيارته 10/11وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه يوم الثالثاء 
وبهتانا بالتفاوض مع العدو الصهيوني، متسائال: "من يصّدق للقاهرة اتهامات لحركة حماس زورا 
 عامًا، وينّسق أمنيًا مع العدو ضد شعبه ومقاومته؟!". 20الذي يبيع الوهم لشعبه منذ أكثر من 
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وأضاف: "في الوقت الذي يضّحي فيه شباب فلسطين من أجل القدس واألقصى، لم يجد عباس 
 اس واتهامها كذبًا بالتفاوض مع العدو".موضوعًا أهم وطنيًا من التهجم على حم

أحدًا، فهي بضاعة من يتهّرب من  تفاجئوأكد أن اتهامات عباس لحركة حماس في القاهرة لم 
 استحقاقات المصالحة، ويشوش على تضحيات شعبنا في انتفاضة القدس، بحسب وصفه.

ابن حماس وفتح والجهاد  وتابع: "في الوقت الذي تتالحم قوى شعبنا في ميادين االنتفاضة، ويقف
 والشعبية في مواجهة المحتل، تأتي اتهامات عباس تغريدا خارج السرب".

 10/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فتح نمد أيدينا إلخواننا في حماس لتحقيق الوحدة و : باسم الرئيس منزل عرفات تسلمهخالل  الغا .15

رفات، مساء اليوم الثالثاء، منزل الشهيد الرئيس تسلمت مؤسسة ياسر ع: عبد الهادي عوكل - غزة
 .الستشهاده 11الراحل ياسر عرفات في مدينة غزة وذلك عشية الذكرى الـ 

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، زكريا اآلغا، أن المنزل سيحول إلى متحف خاص بالرئيس 
عب الفلسطيني، معتبرًا أن هذا اليوم الراحل للحفاظ على إرث الرئيس وما يمثله من رمزية الثورة للش

وأشار اآلغا إلى أن أرملة الشهيد، سهى عرفات، وافقت على تحويل المنزل إلى  هو يوم عظيم.
 متحف و مكان يخلد ذكرى ابو عمار في قلوب شعبنا الفلسطيني.

لى خطوات واعتبر اآلغا أن هذه الخطوة إيجابية وفي االتجاه الصحيح، معربًا عن أمله في الوصول إ
وقال اآلغا مخاطبًا حركة حماس: "باسم الرئيس محمود عباس  أخرى من هذا القبيل مع حماس.

خواني في منظمة التحرير وحركة فتح نقول إلخواننا في حركة حماس إن قلوبنا مفتوحة وأيدينا  وا 
، ونبدأ ممدودة من أجل أن ينتهي هذا االنقسام، ونبدأ جميعًا وال نضع اشتراطات هنا أو هناك

بخطوات فعلية لتحقيق الوحدة ونترك كل المصالح الحزبية الضيقة التي نتيجتها معاناة شعبنا، ونأمل 
 أن تجد هذه الصيحة قلوبًا وعقواًل مفتوحة".

ال نمتلك بترواًل وال ذهبًا، وأن وحدتنا هي سالحنا الوحيد الذي نستطيع من  أنناوأضاف اآلغا: "
 حتالل، متمنيًا أن يكون اللقاء القادم وقد انتهى االنقسام".خاللها أن نواجه جبروت اال

عمار" هو بيت الجميع، وكان  أبومن جانبه، قال غازي حمد القيادي في حركة حماس:" إن بيت "
 مظلة لكل القوى السياسية والمدينة والمجتمعية وعمل طوال حياته رمزًا للوحدة الوطنية الفلسطينية.

الذي يتم فيه تسليم المنزل لمؤسسة الرئيس الشهيد ياسر عرفات يكون عامر وأضاف، إن هذا اليوم 
هو أن نعزز الوحدة  األساسيبالوحدة الوطنية والقيم الوطنية التي تجمعنا دائما والتي سيكون هدفنا 

 الوطنية ونتجاوز فيها حالة االنقسام غير المبررة وغير المقبولة على أي وطني فلسطيني.
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أن تكون هذه المناسبة وان كانت صغيره في حجمها لكنها كبيرة في مضمونها  وأعرب عن أمله
عمار من هذا االتساع وهذا البحر الوطني الذي استطاع من  أبوومعناها لما يمثله القائد الرمز 

الفلسطينية تحت مظلة الوطن، مخلصين لهذا الوطن وللقضية حتى نعيد  األلوانيجمع كل  أنخالله 
 ا وتعود القضية الفلسطينية لمسارها.فلسطين ألهله
حافظنا على كافة موجودات المنزل والمتعلقات الشخصية الخاصة بالرئيس عرفات  وأضاف "لقد

 بما فيها سالح الرئيس الشخصي وزيه العسكري وكافة مقتنياته الخاصة واألسرية". ،وأسرته كما هي
 10/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 العتقال لن تفلح في إجهاض النتفاضة حمالتحماس:  .16

قالت حركة حماس إن االعتقاالت الصهيونية الليلة الماضية في الضفة الغربية التي طالت : غزة
 العشرات من قيادات الحركة وأنصارها وأبناء الشعب الفلسطيني لن تفلح في إجهاض االنتفاضة.

لدكتور سامي أبو زهري يوم الثالثاء وأكدت الحركة في تصريح صحفي للناطق الرسمي باسمها ا
، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، أن هذه الحمالت لن تزيد الشعب إال إصرارًا 10-11

 االستمرار في انتفاضته وتدفيع االحتالل ثمن جرائمه.-على
ت، وكانت قوات االحتالل شنت حمالت اعتقال ومداهمات واسعة في الضفة الغربية ضد العشرا

شخصًا، غالبتهم من قيادات  23أبرزها كانت في مدينة قلقيلية، طالت في حصيلة أولية قرابة 
 وأعضاء "حماس".

 10/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الحكومة بغزةهللا بدفع رواتب موظفي  تؤكد تعهد الحمد "الشعبية" .17

نائب جميل المجدالوي أن رئيس حكومة أعلن القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ال: غزة 
التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمدهللا تعهد دفع رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة المدنيين، 

 فيما طالب القيادي في "حماس" النائب خليل الحية الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاههم.
أن تتكفل الحكومة برواتب جميع الموظفين وقال المجدالوي أن "الحمدهللا تعهد لنا، قبل أسبوع، 

المدنيين في غزة. أما العسكريون فشأنهم في يد اللجنة اإلدارية والقانونية" التي تم تشكيلها بموجب 
ودعا المجدالوي، خالل وقفة للفصائل والنواب دعمًا النتفاضة القدس في  اتفاق القاهرة للمصالحة.

أمس، حركة "حماس" إلى "التخلي عن إدارة معبر رفح من باحة المجلس التشريعي في مدينة غزة 
واعتبر أن "مفتاح المصالحة" في يد رئيس السلطة محمود  أجل )مصلحة( الشعب الفلسطيني".
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عباس المتمثل في الدعوة إلى عقد اإلطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأنه ال 
وحض المجدالوي "حماس" بعدما سلمت  في عقده.مجال للرئيس عباس وحركة "فتح" للتسويف 

 الحكومة أال تستمر باإلصرار على مقولة "تركنا الحكومة ولن نترك الحكم".
 11/11/2015الحياة، لندن، 

 
 الهندي: أبو عمار قلب الطاولة في وجه المتآمرين على القضية  .18

وم الثالثاء، يمد الهندي، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين مح: غزة
وبين الهندي في  إن الرئيس الراحل ياسر عرفات رفض التفريط بالقدس خالل مؤتمر "كامب ديفيد".

تصريح له في الذكرى الحادية عشرة الستشهاد الرئيس الراحل، أن "أبو عمار عاد إلى مقره في رام 
لة على رأس المؤامرة والمتآمرين على هللا وهو يعرف أنه سيحاصر داخله، ولكنه قرر أن يقلب الطاو 

وأشار إلى أن الشهيد عرفات أعطى التعليمات لكوادر حركة فتح وكتائب شهداء  القضية الفلسطينية".
، معتبرا أن "انتفاضة القدس تمنح أتباع الشهيد القائد أبو 2000األقصى بتصعيد االنتفاضة عام 

 الحقوق".عمار فرصة للسير على نهجه المتمسك بالثوابت و 
ودعا شباب وكوادر الحركة في الضفة للمشاركة الواسعة في االنتفاضة التي تشكل النهج الشعبي 

 للمقاومة، كما طالب "من يدعم المقاومة الشعبية باحتضان هذه االنتفاضة ودعمها".
لوطني وختم تصريحه بالقول "إن حركة فتح اليوم مطالبة بتصدر االنتفاضة الشعبية وقيادة المشروع ا

الفلسطيني وعنوانه التحرير وبالتالي مواجهة ورفض أي محاولة من أي طرف كان للتصدي لهذه 
 االنتفاضة ومحاولة احتوائها أو إجهاضها والتأمر عليها".

 10/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 في لبنان: فلتكن ذكرى عرفات حافزاا إلنهاء النقسام  التحرير فصائل منظمة .19

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان صادر عنها يوم الثالثاء، : بيروت
لمناسبة ذكرى استشهاد القائد الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى اتخاذ ذكرى استشهاده، حافزًا إلنهاء 

ت االستمرار في االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا، وتوفير كل مقوما
الفلسطينية المحتلة، وتحقيق كامل  األراضيالمقاومة الشعبية حتى دحر االحتالل الغاشم عن 

األهداف الوطنية الفلسطينية المشروعة، المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية 
 المستقلة وعاصمتها القدس.
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ا الكرام، في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، إدارة مدارس األونروا، وطالبن إلىكما دعت 
إلى اعتبار يوم غد األربعاء، يومًا دراسيا عاديًا، يخصص خالله حصة للحديث عن حياة الرئيس 
الشهيد ياسر عرفات وعن مآثره، المليئة بالمواقف البطولية والتفاني والتضحية في سبيل الشعب 

 الفلسطيني وقضيته.
الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة النشطة والكثيفة في كافة الفعاليات التي تقام  كما دعت أيضاً 

 إحياء لهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
 10/11/2015وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 حتف وطن  إلى الراحل عرفات في غزة سيحّول  منزل :مجدلوي .21

وي، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، وعضو كشف جميل مجدال :أشرف الهور -غزة 
مجلس أمناء مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، في تصريحات لـ "القدس العربي"، أن المؤسسة ستعمل 
قريبا على تحويل منزل الرئيس الراحل أبو عمار في غزة إلى "متحف وطني". ونفى وجود أي 

للمؤسسة، لعودة زوجة الرئيس سهى عرفات وساطات أجريت مع حركة حماس التي سلمت المنزل 
 لإلقامة في القطاع، وقال إن عودتها للوطن الذي يحتضن رفات زوجها "ال تحتاج لوساطة".

وقال مجدالوي لـ "القدس العربي" حين سألته عن الخطوة التالية لتسلم مؤسسة ياسر عرفات منزله في 
وقت". وأشار إلى أن الهدف من الخطوة  غزة "سنعمل على تحويله إلى متحف وطني عام في أسرع

 هو إطالع الشعب الفلسطيني على "التراث الغني للقائد الفذ".
وعبر مجدالوي في تصريحاته لـ "القدس العربي" عن أمله في أن تكون عملية تسليم منزل عرفات، 

ن فتح مقدمة في سياق "حلقات إيجابية" تقرب من إنهاء االنقسام، وتوقف التجاذب السلبي بي
ويشير مجدالوي إلى أن عملية تسليم المنزل للمؤسسة، جاءت بعد أن أرسلت السيدة سهى  وحماس.

عرفات التي تقيم في مالطا رسالة إلى رئيس المؤسسة الدكتور ناصر القدوة، تبلغه فيها موافقتها على 
تعارض في  تسلم المؤسسة للمنزل، من أجل تحويله إلى متحف خاص بالرئيس، خاصة وأنها كانت

 السابق أن يسيطر أحد على المنزل، وهو أمر كان يحول دون تسليم حماس المنزل للمؤسسة.
 11/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو: من حقنا العمل داخل الدولة الفلسطينية في أية تسوية .21

لثالثـاء "انـه قـال رئـيس حكومـة االحـتالل يـوم امـس ا -ترجمة خاصـة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
 الفلسطينية". الدولةتسوية قادمة مع الفلسطينيين، يجب ان يكون من حقنا العمل داخل حدود  أيةفي 
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 أمـاملصحيفة "معاريف" فـي إطـار الكلمـة التـي القاهـا  اإللكترونيةنتنياهو حسب الموقع  أقوالوجاءت 
 .أوبامامعهد الدراسات الليبرالي، المعروف بتأييده للرئيس 

مسـتوطنة  أيـةسـنة لـم تقـم  20على سؤال لمـاذا يسـتمر فـي بنـاء المسـتوطنات؟ قـال نتنيـاهو "منـذ وردا 
المتعاقبـة،  اإلسـرائيليةجديدة، وانه لم يقم بالبنـاء فـي المسـتوطنات مثـل سـابقيه مـن رؤسـاء الحكومـات 

 4فيهــا غربــاء فيهــا، فــاليهود عاشــوا  ليســوايعيشــون فــي هــذه المســتوطنات، وهــم  أنــاس"هنــاك  وأضــاف
موضع خـالف، وفيهـا بنـاء عربـي مخـالف لمـا  األرضمساحة من  إنهانتنياهو " وأضاف آالف سنة".

، ومع ذلك، فليس هناك من يقول لماذا يبنون هم في منطقة محل للنـزاع؟ فلمـاذا أوسلوجاء في اتفاق 
ون خاليـة مـن مكـان فـي حـين ان الدولـة الفلسـطينية يجـب ان تكـ أيبإمكـان الفلسـطينيين ان يبنـوا فـي 

 اليهود؟".
، وكــرر اعتــذاره عمــا تلفــظ بــه يــوم االنتخابــات إســرائيلالعربيــة فــي  لألقليــةوتطــرق نتنيــاهو فــي حديثــه 
صــناديق االقتــراع وقــال "مـا كــان هــذا يجــب ان ينقــال" زاعمــا انــه رئــيس  إلــىبـالقول "ان العــرب يتــدفقون 

 وزراء للجميع وليس لفئة معينة من السكان.
المفاوضات زعم نتنياهو" ان المستوطنات ليست هي جذر المشكلة، بل رفض القيادة  وفي حديثه عن

الفلســـطينية االعتـــراف بالدولـــة اليهوديـــة"، واعتبـــر نتنيـــاهو أن "إلســـرائيل الحـــق فـــي الحفـــاظ علـــى بقـــاء 
رئـيس وزراء االحــتالل انـه فـي ظــل الفوضـى التــي  وأضــاف سـيطرتها وتواجـدها فــي المسـجد األقصـى"

بالتواجـد داخـل الدولـة  إسـرائيلتسـوية يجـب ان تحـافظ علـى حـق  أيـةفـإن " األوسـطة الشـرق تعم منطق
 أجنبيــةالفلسـطينية، قــد يمــس ذلـك بالســيادة الفلســطينية، ولكــن دوال كثيـرة فــي العــالم تقبـل بتواجــد قــوات 

 المتواجد في المانيا وكوريا الجنوبية". األميركي، وعلى سبيل المثال الجيش أراضيهاعلى 
ســالم دائــم قــال  إلــىوردا علــى ســؤال حــول البــدائل التــي يطرحهــا فــي ضــوء غيــاب احتمــال التوصــل 

وافــق المجتمــع الــدولي علــى ان تحــافظ  إذاالجانــب محــددة،  أحاديــةنتنيــاهو "يبــدو ان هنــاك خطــوات 
 على امنها على جانبي الحدود". إسرائيل

 11/11/2015، القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 سوريةبأي حل سياسي  بحسبان في "إسرائيل"بأخذ  أوبامانتنياهو يطالب  .22

قالــت مصــادر إســرائيلية أمــس، إن رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو طالــب  :برهــوم جرايســي - الناصــرة
أول مـن أمـس، أن يـتم أخـذ إسـرائيل  األبـيضالرئيس األميركي باراك أوباما، خـالل لقائهمـا فـي البيـت 

ق عليــه فـــي ســورية. كمـــا ألمــح نتنيـــاهو فــي أحاديثـــه مــع وســـائل بالحســبان، فــي أي حـــل سياســي يتفـــ
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قبــول  إلــىاإلعــالم إلــى أن أوبامــا واإلدارة األميركيــة "يتفهمــون احتياجــات إســرائيل األمنيــة"، فــي إشــارة 
 واشنطن بطلب إسرائيل لزيادة الدعم العسكري السنوي إلسرائيل. 

طالــب أوبامــا خــالل اجتماعهمــا المغلــق بــأن وقالــت صــحيفة "هــآرتس" اإلســرائيلية أمــس، إن نتنيــاهو 
تتخذ الدول الكبرى إسرائيل بالحسبان، لدى وضع حل سياسي لسـورية، وقـال نتنيـاهو للصـحفيين، إنـه 
تلقى من أوباما ووزير الخارجية األميركي جون كيري، تفاصيل حول المحادثات الجارية في فيينا بين 

يــران. وقــال نتنيــاهو خــالل اللقــاء، إن لديــه شــك فــي أن تــنجح  أطــراف ســورية ودوليــة، بينهــا روســيا وا 
 حل سياسي، وأن يتم ضمان وحدة سورية الجغرافية. إلىالدول والكبرى واألطراف السورية بالتوصل 

الحمــراء"، بمــا يتعلــق بســورية، ومنهــا عــدم تحمــل  اإلســرائيلية"الخطــوط  أوبامــاوعــرض نتنيــاهو علــى 
ة الواقعــة تحــت ســيطرة احتاللهــا فــي مرتفعــات الجــوالن الســوري النيــران علــى المنطقــ إطــالقإســرائيل 

ــــة، حســــب مــــا  ــــك المنطق ــــى إســــرائيل مــــن تل ــــا عل ــــران حرب ــــل. أو أن تشــــن إي ــــهالمحت الصــــحيفة  أوردت
 اإلسرائيلية.

 11/11/2015الغد، عّمان، 

 
 : التنقيب عن الغاز سيتسارع خالل الشهر المقبلةزيوفال شتاينت .23

إنه يتوقع تسريع التنقيب عن الغاز الطبيعي في  زاإلسرائيلي يوفال شتاينت أعلن وزير الطاقة: رويترز
المناطق البحرية خالل األشهر القليلة المقبلة وذلك باستثمارات من بعض أكبـر شـركات الـنفط والغـاز 

 ومـا بـين اإليطاليةوقال شتاينتز إنه التقى في الفترة األخيرة مع مسؤولين من شركة "إيني"  في العالم.
شركة طاقة أخـرى مثـل "شـل" و"هـيس" و"إكسـون موبيـل" و"إي أو جـي" فـي مسـعى إلقناعهـا  30و 20

 باالستثمار في حقول إسرائيل قبالة سواحل فلسطين المحتلة على البحر المتوسط.
وبموجــب اتفــاق إطــاري أقرتــه الكنيســت اإلســرائيلية فــي آب الماضــي، سينســمح لمجموعــة بقيــادة "نوبــل 

كيــة و "ديليــك" اإلســرائيلية باالحتفــاظ بالســيطرة علــى حقــل "لوثيــان" غيــر المطــور حتــى إنرجــي" األمير 
 اآلن.

وأضـــاف "مـــا زال مـــن  "أريـــد إعـــادة فـــتح الميـــاه االقتصـــادية اإلســـرائيلية أمـــام التنقيـــب". زوقـــال شـــتاينت
سـتغرق مـا المحتمل تحقيق اكتشافات جديدة في مياهنا االقتصادية"، مضيفًا أن استئناف التنقيـب قـد ي

وتـــابع "لـــدينا اهتمـــام حقيقـــي باالســـتثمار فـــي تـــانين وكـــاريش وربمـــا تمـــار...  يصـــل إلـــى ســـتة أشـــهر.
إلـى ان الخبـراء يقـدرون أن حـوض شـرق المتوسـط  زوأشـار شـتاينت وبالتنقيب في مياهنـا االقتصـادية".

ر مكعـب ألـف مليـار متـ 15الذي يشمل فلسطين المحتلة ومصر وقبرص يحوي ما بـين عشـرة آالف و
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إلـى إن أعمـال  زولفـت شـتاينت من الغاز أي ما يكفي لتلبيـة الحاجـات المحليـة وحاجـات أوروبـا أيضـًا.
 في المئة من المياه االقتصادية إلسرائيل. 30إلى  25التنقيب حاليًا لم تتجاوز 

 11/11/2015، السفير، بيروت
 
 من اليمين يطابون بطرد حنين الزعبي من الكنيست وزراء ونواب .24

وديـــع عـــواودة: جـــدد وزراء ونـــواب مـــن اليمـــين حمـــالت التحـــريض والشـــيطنة للقياديـــة فـــي  -الناصـــرة 
التجمع الوطني الـديمقراطي العربـي عضـو الكنيسـت حنـين زعبـي )القائمـة المشـتركة( وطـالبوا بتعجيـل 

حيـاء بهـا خـالل إ أدلـتطردها من البرلمان، على خلفية تصريحات ومقارنات بين النازية والصـهيونية 
 ذكرى "ليلة البلور" في هولندا.

وكــرر الــوزير يــاريف ليفــين )الليكــود( دعوتــه لمعاقبــة زعبــي أمــس وقــال إنهــا تثبــت مــرة أخــرى كونهــا 
طابورا خامسا وليس لها مكان في الكنيست". وتابع في تصـريحات إعالميـة " تواصـل زعبـي اسـتغالل 

. كما هاجم لفين المحكمة العليا بقولـه إنـه يصـعب حصانتها البرلمانية لتشويه سمعة إسرائيل والتاريخ"
الفهم ما هي األدلة األخرى التي يحتاجها قضاة المحكمة العليا كي يقرروا بأنه ال يوجد لها مكان في 

 الكنيست ويسمحوا بشطب ترشيحها".
وانضـــمت نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة تســـيبي حوطـــوبيلي )ليكـــود( لحملـــة التهـــويش علـــى زعبـــي وقالـــت إن 

ركتها فــي مراســم إلحيــاء ذكــرى ليلــة البلــور هــو عمــل ســاخر. وزعمــت أن الزعبــي تســتغل مأســاة مشــا
الشعب اليهودي لنشر أكاذيبها فـي الوقـت الـذي تشـجع فيـه بنفسـها اإلرهـاب وقتـل اليهـود". امـا عضـو 
الكنيســت يــانون ميغــل )البيــت اليهــودي( فقــال إن أي تطــرق جــدي إلــى العــرض العجيــب للزعبــي فــي 

وقال إنه ال يوجد في تصريحاتها في هولندا مـا يختلـف  إحياء ذكرى ليلة البلور سيكون ساخرا.أمسية 
 عما تقوله في البالد والذي يعتمد على األكاذيب الفلسطينية من بدايته حتى نهايته".

 11/11/2015القدس العربي، لندن، 
 
 انية بالقدس وحدة استيط 900بلدية الحتالل تصادق على بناء يديعوت أحرونوت:  .25

 900يــوم األربعــاء، بنــاء حــوالي التصــادق بلديــة االحــتالل فــي مدينــة القــدس المحتلــة، : رازي نابلســي
وحدة استيطانية إضافية، في مستوطنة "جيلو"، جنوب غرب القدس، المبنية على أراضـي مدينـة بيـت 

 جاال الفلسطينية، قضاء بيت لحم.
يوم، أنه من المتوّقع أن تصـادق البلديـة خـالل جلسـتها وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح ال
وحــدة فــي مســتوطنة "جيلــو". ونقلــت الصــحيفة عــن  891اليــوم علــى مخطّــط لبنــاء حــي جديــد يشــمل 
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، إاّل أن التخطـيط وخروجـه إلـى حّيـز 2013البلدية قولها إنه "تمت المصادقة على المخّطط منذ العـام 
 هو خطوة تقنية فقط للمباشرة في البناء".التنفيذ توّقف، وما سنقوم به اليوم 

وأضافت البلدية أن "ما سنقوم به اليوم هو فقـط إعـادة ترتيـب قسـائم األراضـي التـي سـيتم البنـاء عليهـا 
بـــين الصـــندوق الـــدائم إلســـرائيل ودائـــرة أراضـــي إســـرائيل، ومـــن ثـــم المصـــادقة علـــى التقســـيم والمباشـــرة 

 قنية فقط.بالبناء"، مؤكدة أن الجلسة اليوم هي ت
 11/11/2015، 48عرب 

 
 48من اليهود اإلسرائيليين يدعون لتهجير فلسطينيي  %37استطالع:  .26

مـن  %37اظهـر االسـتطالع السـنوي لمعهـد "الديمقراطيـة اإلسـرائيلي"، إن : برهـوم جرايسـي - الناصرة
 %60مـا أيـد علـى الهجـرة مـن وطـنهم، ك 48اليهود اإلسرائيليين يطالبون حكـومتهم بتحفيـز فلسـطينيي 

لدولــــة  إخالصــــهممــــن التصــــويت للبرلمــــان، فــــي حــــال لــــم يعلنــــوا " 48مــــن اليهــــود حرمــــان فلســــطينيي 
وفـق االسـتطالع، أن بإمكـانهم أن يكونـوا جـزءا ال يتجـزأ  48مـن فلسـطينيي  %76إسرائيل"، بينما أكـد 

 من الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت مواطنين في إسرائيل.
ســتفحال التوجهــات العنصــرية فــي الشــارع اإلســرائيلي، رغــم التناقضــات التــي ويبــين االســتطالع مــدى ا

برزت في أجوبة المستطلعين، إال أن الخطـورة تبـرز فـي األسـئلة التـي تطـرح علـى المسـتطلعين، وفـي 
، مـن خـالل فحـص مـدى قابليتهـا فـي األفكـارأفكار اليمين األشد تطرفا، األمر الذي يعد تسـويقا لهـذه 

 ئيلي.الشارع اإلسرا
مــن اليهـود اإلســرائيليين يتقبلـون كــل األفكـار األشــد  %37 هـذا، أنوالنتيجـة الواضــحة فـي االســتطالع 

رهابــــاتطرفــــا  تهجيــــر  إلــــىوالمنتشــــرة بــــين عصــــابات المســــتوطنين، فهــــي ذات النســــبة التــــي تــــدعو  وا 
ختلطة مـن العـرب ، التي تالحق أزواجا ماإلرهابية، والنسبة المؤيدة لنشاط حركة "لهافا" 48فلسطينيي 

 واليهود رغم ندرتها، وهي النسبة ذاتها التي تريد تعريف إسرائيل كدولة يهودية فقط.
مـن اليهـود اإلسـرائيليين، عـدم  %60ومن التناقضات التي برزت في االستطالع، أنـه فـي حـين يـدعو 

ئيل"، إلســـرا إخالصـــهمحـــق التصـــويت للبرلمـــان، فـــي حـــال لـــم يعلنـــوا مـــا يســـمى " 48مـــنح فلســـطينيي 
تشــارك فــي االئتالفــات الحكوميــة، فــإن  48مــن اليهــود وجــود أحــزاب تمثــل فلســطينيي  %65ويــرفض 

مـن  %78من اليهود مـنح البلـدات العربيـة ميزانيـات متسـاوية لتلـك التـي تمـنح لليهـود. كمـا قـال  54%
اليهــود، إنهــم ال يـــأبهون إذا قــدم لهـــم طبيبــا عربيـــا عالجــا، وغالبيـــة اليهــود ال تعـــارض الســكن بجـــوار 

 من اليهود، ورفض بنسبة ذاتها من العرب السكن بجوار اليهود. %36عرب، إذ رفض جوارا كهذا 
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، وقـال إنهـم ال يشـعرون أنهـم جـزءا مـن إسـرائيل 48مـن فلسـطينيي  %67وحسب االسـتطالع فقـد قـال 
نفس الوقــت هــم مواطنــون فــي بــإن بإمكــانهم أن يكونــوا جــزءا ال يتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني و  76%

 إسرائيل.
 11/11/2015الغد، عّمان، 

 
 "لدفاع: من يفضل اإلسرائيليون على رأس "وزارة ا"0404للموقع " استطالع .27

" 0404اليمينـــي المتطـــرف " اإللكترونيـــةقـــال الموقـــع  :ترجمـــة خاصـــة -"القـــدس" دوت كـــوم  -رام هللا 
 وزراءمن بين  األجدرللمستوطنين، ان زعيم حزب البيت اليهودي المتطرف نفتالي بينيت هو  األقرب

 حكومة االحتالل الحاليين بتولي وزارة الجيش.
"األكثــر  اإلســرائيليةقنــاة الكنيســت التلفزيونيــة حــول الشخصــية  أجرتــهوجــاء ذلــك بنــاًء علــى اســتطالع 

 أركـانولي منصب وزير الجيش في حكومـة االحـتالل، إذ أشـار االسـتطالع إلـى أن رئـيس مالءمة" لت
 .%19في هذا االستطالع بنسبة  األوليحتل المركز  زجيش االحتالل السابق بيني غانت

بيتنــا" نفــس المركــز بنســبة  إســرائيلفيمــا احتــل كــل مــن نفتــالي بينيــت، وافيغــذور ليبرمــان زعــيم حــزب "
17%. 
قبـل زعـيم حـزب  %11بنسـبة  األخيـرةلجيش الحالي موشيه يعلون فقد جاء فـي المرتبـة قبـل وزير ا إما

جــابي  األســبقالجــيش  أركــان، فيمــا حــاز رئــيس %4القائمــة بنســبة  أســفل"يــش ديــن" الــذي جــاء فــي 
 .%14اشكنازي على نسبة 

 10/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
  اندلع النتفاضةذ مصاب من 8,500شهيداا و 82: وزارة الصحة .28

أفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين منذ بداية  :"القدس" دوت كوم -رام هللا
 3,500شهيدًا وأكثر من  82الجماهيرية في أكتوبر، وحتى مساء العاشر من نوفمبر إلى  االنتفاضة 

 ي الضفة وقطاع غزة.حالة اختناق ف 5,000عن  وما يزيدإصابة بالرصاص الحي والمطاط، 
سيدات،  4طفاًل و 18وأشارت الوزارة في بيان صحفي، مساء الثالثاء، إلى أن من بين الشهداء 

 شهيدًا في قطاع غزة، فيما استشهد شاب من النقب. 18شهيدًا ارتقوا في الضفة و 63مضيفة أن 
بتهم من بين الجرحى ، فيما بلغت نس%26.8وبلغت نسبة األطفال والنساء من بين مجموع الشهداء 

17%. 
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مواطنًا بالرصاص الحي في الضفة وقطاع غزة، فيما أصيب  1,250وأصيب منذ بداية الهبة نحو 
آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعولجوا جميعًا في المستشفيات، إضافة إلى  1,015
 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عولجت ميدانيًا. 1,000نحو 

 10/11/2015، القدس، قع صحيفة القدسمو 
 
 تعرضوا للتعذيب خالل العتقال والتحقيق لقاصرينشهادات قاسية  .29

كشفت محامية هيئة شؤون األسرى والمحررين، هبة مصالحة، أمس، عن شهادات جديدة قاسية 
الل وصعبة ألطفال قاصرين تعرضوا للتعذيب والضرب الشديد بالنعال الحديدية وأعقاب البنادق، خ

اعتقالهم واستجوابهم على أيدي جنود ومحققي االحتالل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح خطيرة 
 وكسور.

عاما( من بلدة أبو ديس في  15ونقلت المحامية مصالحة شهادة الطفل األسير براء مشهور قاسم )
 والذي أفاد بأن  أيلول الماضي، ويقبع في سجن "الشارون" اإلسرائيلي، 19القدس، المعتقل منذ 

أحد الجنود قام بضربه بشكل هستيري على يده بالبندقية موجها له العشرات من الضربات القوية 
على نفس المكان في يده وهو ملقى على األرض ويتلقى ضربات أخرى من باقي الجنود على 

ورفعه جسمه، فشعر بألم رهيب في يده وكل جسده، وأصيب بكسور عديدة في رسغ يده اليمنى، 
جنديان عن األرض إليقافه وقاموا بوضع قيود بالستيكية في يده وشدوها بقوه، ما زاد من األلم القوي 

 في يده.
 4عاما( من بلدة حزما شمال القدس، الذي اعتقل في  15وذكر األسير محمد عايد صالح الدين )

الساعة  حواليدة الرام الماضي ويقبع في سجن "الشارون" أنه اعتقل من بل / أكتوبرتشرين األول
العاشرة صباحا، حيث هجم عليه ثالثة من أفراد شرطة االحتالل، وانهالوا عليه بالضرب المبرح 
بأقدامهم وبنادقهم، فشعر باالختناق من كثرة الضرب وأخذ يسعل بقوه حتى تقيأ، ثم جروه وأدخلوه 

نابية، ثم أنزلوه في معسكر "عتروت" لسيارة عسكرية ثم قيدوا يديه، وفي داخل السيارة شتموه بألفاظ 
 .وفتشوه وسمحوا له باالتصال بوالده

ونقل تقرير لهيئة شؤون األسرى، أمس، شهادات مشفوعة بالقسم ألطفال قاصرين يقبعون في سجن 
"عوفر"، تعرضوا للضرب المبرح والتنكيل الوحشي على أيدي قوات االحتالل، خالل عمليات 

 لشهر الماضي.اعتقالهم والتحقيق معهم ا
 11/11/2015، رام هللا، اليـام
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 بالقصى إسرائيلي لمهندس آثار وضابط مخابرات مشبوهةجولة  .31
نفذ مهندس تابع لسلطة آثار االحتالل، برفقة ضابط مخابرات صهيوني، تحرسهما قوة من عناصر 

في المسجد وحدة التدخل السريع في شرطة االحتالل، يوم الثالثاء، جولة استكشافية مشبوهة 
المبارك، وسط اقتحامات جديدة لعصابات المستوطنين اليهودية اإلرهابية للمسجد المبارك  األقصى

وأوضح مراسلنا في القدس بأن جولة مهندس اآلثار وضابط المخابرات تسببت  من باب المغاربة.
في حين  بتوتر نسبي في المسجد المبارك، وشملت جولتهما الكثير من مرافق المسجد االقصى،

تولت عناصر من شرطة االحتالل الخاصة حراسة وحماية سوائب المستوطنين خالل جوالتهم 
 االستفزازية في المسجد المبارك.

 األقصىعلى شكل حلقات ومجالس علمية برحاب  األقصىفي الوقت نفسه، انتشر رواد المسجد 
نساء والشبان واحتجزت بطاقاتهم المشددة بحق ال إجراءاتهاالمبارك، في ما واصلت شرطة االحتالل 

 المسجد. إلىالشخصية خالل دخولهم 
 11/11/2015السبيل، عمَّان، 

 
 بجروح خالل مواجهات في الخليل مواطناا  14إصابة  .31

مواطنًا باألعيرة المعدنية، إلى جانب إصابة العشرات بحاالت  14"األيـام": أصيب، أمس،  –الخليل 
الل واباًل من قنابل الغاز المسيل للدموع خالل مواجهات وقعت في اختناق، جراء إطالق قوات االحت

 مدينة الخليل ومخيم العروب، شمال المحافظة.
في الخليل، مساء امس، إن طواقم اإلسعاف التابعة لها نقلت إلى  األحمروقالت جمعية الهالل 

آخرين أصيبوا  10ية، ومواطنين أصيبوا باألعيرة المعدن 8المستشفى وقدمت اإلسعافات الالزمة لـ 
بحاالت اختناق صعبة بالغاز المسيل للدموع، وذلك خالل المواجهات التي اندلعت في مركز المدينة 

 التجاري )باب الزاوية( عقب المسيرة الحاشدة التي طالبت باسترداد جثامين الشهداء.
 11/11/2015، رام هللا، اليـام

 
 غربيةال مواطناا في الضفة 41الحتالل يعتقل  .32

مواطنًا من  41قوات االحتالل اعتقلت الليلة قبل الماضية  أن   ،11/11/2015ذكرت اليام، رام هللا، 
، أن حملة أمسوذكر نادي األسير في بيان صحافي صدر عنه  عدة محافظات في الضفة.

االحتالل  وفي الخليل اعتقلت قوات ( مواطنًا.26االعتقاالت تركزت في محافظة قلقيلية والتي طالت )
 مواطنين. 6خالل مداهمات في انحاء من المحافظة 
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اعتقال جيش  رصدتهيئة شؤون األسرى والمحررين أن ، 11/11/2015الخليج، الشارقة،  وأضافت
فلسطيني من الضفة الغربية وشرق القدس منذ اندالع االنتفاضة مطلع  1,600االحتالل أكثر من 

 الشهر الماضي.
 
 يجرف أراضي إلنشاء مشروع سياحي استيطاني اإلسرائيليالحتالل  .33

كشف مواطنون من قرية قريوت جنوب نابلس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية شرعت بأعمال 
تجريف في خربة سالون والطريق الجنوبي من أراضي القرية، إيذانا بإطالق مشروع سياحي 

، أمسوهدمت جرافات االحتالل  لمستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.
 ثالث آبار ارتوازية ألحقت خرابا كبيرا بدفيئات زراعية وأشجار زيتون يملكها فلسطينيون. 

 11/11/2015، أبو ظبي، التحاد
 

 تمديد اعتقال الطفل أحمد المناصرة .34
عاما(  13مددت محكمة االحتالل المركزية في القدس، فترة اعتقال الطفل أحمد المناصرة ) :القدس

وذكر موقع "واال" العبري، أن الطفل المناصرة تم تأجيل محاكمته  حتى يناير/ كانون الثاني المقبل.
حتى السادس من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، حتى يبلغ سن الرابعة عشرة والتمكن من 

في مؤسسة خاصة  وقررت المحكمة إبقاء المناصرة محاكمته وفقا للقانون اإلسرائيلي بمحاكمته.
خضاعه لبرنامج تأهيل من قبل وزارة الشؤون االجتماعية اإلسرائيلية لتحديد طريقة العالج الالزمة  وا 

 له قبيل إعادة عرضه على المحكمة إلصدار حكم عليه.
القدس،  أراضيويتهم االحتالل الطفل المناصرة بطعن مستوطنين في "بسغات زئيف" المقامة على 

برصاص  إصابتهبراءته من التهمة كون السكين التي كانت بالقرب منه بعد لكن محاميه أكد 
 االحتالل لم تكن ملطخة بالدماء.

 10/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 في جنين ارتوازيةتهدم خزان ماء رئيسي وثالثة آبار  الحتاللجرافات  .35

(، قرية "تعنك"، 11|10وم الثالثاء )دهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي برفقة جرافات عسكرية، صباح ي
القريبة من سهل مرج بن عامر، قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وباشرت بهدم 

 ، وتخريب منشآت زراعية فلسطينية في المنطقة.ارتوازيةخزان ماء رئيسي في المنطقة، وآبار 
 10/11/2015، قدس برس
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 الطفال لدى الحتاللالسرى اإلداريين من  أعدادارتفاع  .36
أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن األسرى الفلسطينيين األطفال في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
يعانون من ظروف صعبة في ظل ممارسات إدارة السجون، مشيرة إلى ارتفاع أعداد األسرى األطفال 

 الذين فرض عليهم االعتقال اإلداري.
 12ات"، أن سلطات االحتالل فرضت االعتقال اإلداري بحق وذكر مركز "أسرى فلسطين للدراس

 سنوات". 8أطفال جدد إلى االعتقال اإلداري "في سابقة لم تحدث منذ  9طفل أسير، عقب تحويل 
وفي السياق ذاته، أوضح نادي األسير الفلسطيني في بيان صحفي، أن عدد األسرى القاصرين 

أسيرًا، "يعيشون في ظروف التعذيب  62ديد وصل إلى واألطفال في سجن "جفعون" اإلسرائيلي الج
واإلهانة، والتي أضحت منهجًا متّبعًا تمارسه أجهزة أمن االحتالل ضد األسرى دون مراعاة 

 ألعمارهم".
 10/11/2015، قدس برس

 
 بالقوة من داخل مدرسته البتدائية في القدس قوات الحتالل تعتقل طفالا  .37

(، طفاًل فلسطينيًا من داخل إحدى 11|10ائيلي، ظهر يوم الثالثاء )اعتقلت قوات االحتالل اإلسر 
المدارس االبتدائية باستخدام "القوة المفرطة"، بحسب شهود العيان، في حي الطور شرق مدينة القدس 

وأفادت مراسلة "قدس برس" بأن قوات االحتالل  المحتلة، كما اعتقلت شابة أخرى واقتادتها للتحقيق.
سنوات، من داخل مدرسة البنين االبتدائية في حي الطور، كما  10يبلغ من العمر  اعتقلت طفالً 

اعتدى جنود االحتالل على عدد من المواطنين مّمن حاولوا منع عملية اعتقال الطفل الذي كان في 
 وضع مأساوي، ودون االستجابة إلى صرخاته وبكائه، دون شفقة أو رحمة، بحسب شهود العيان.

م إطالق قنابل الصوت بشكل عشوائي في المكان، علما أن هناك عدد كبير من وأضافت أنه ت
 طالب المدارس واألطفال، ما سّبب حالة من الّرعب لديهم.

 10/11/2015، قدس برس
 
 ": استمرار الستيطان ضربة جديدة في نعش السالمالمسيحية"اإلسالمية  .38

قدسات" التوّسع االستيطاني والمصادقة على المسيحية لنصرة القدس والم اإلسالميةأدانت "الهيئة 
(، معتبرة 11|10بناء آالف الوحدات االستيطانية في األراضي الفلسطينية، في بيان لها، يوم الثالثاء )

 بأن استمرار االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة هي ضربة جديدة في نعش السالم.
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رفض رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أي طلب حنا عيسى إن  وقال األمين العام للهيئة د.
من الرئيس األمريكي براك أوباما بتجميد التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة، ما هو 

 إاّل "تأكيد على استمرار التغول االستيطاني دون وجود أي رادع دولي أو عربي لحكومة االحتالل".
لم وأشار إلى أن الحكومات المت عاقبة في دولة االحتالل كانت تضع دائمًا ميزانية االستيطان على سن

كدون دومًا أن اليوم الذي يتوقف فيه االستيطان يدل ؤ أولوياتها بعد الميزانية العسكرية، كما كانوا ي
 وانتحار إسرائيل"، في منظورهم. التنازالت واالستسالمعلى "تدهور نحو 

 10/11/2015، قدس برس
 
 والمشروع الوطني 48الـ فلسطينيو .39

تتجلى الرغبة لدى الفلسطينيين على طرفي الخط األخضر بتغيير الموقف  :وديع عواودة  -حيفا 
من  %76و 1948من فلسطينيي األرض المحتلة عام  %67من المشروع الفلسطيني الوطني بقول 

 نيين.إن القضية الفلسطينية شأن لكل الفلسطي 1967فلسطينيي األرض المحتلة عام 
كشف استطالع للرأي أن أغلبية فلسطينيي الداخل ترى ضرورة االضطالع بدور أكبر في المشروع 

 الوطني الفلسطيني، وأن دورهم الحالي يتراوح بين مقبول وغير كاف.
وتتوافق مجموعة كبيرة من المثقفين الفلسطينيين على طرفي الخط األخضر بضرورة إعادة صياغة 

 سطيني وأن يشارك فلسطينيو الداخل بذلك وعدم االكتفاء بدور "المساند" فقط.المشروع الوطني الفل
شخصا في أكتوبر/تشرين األول الماضي، أجراه معهد "ستات نت"،  680وفي استطالع رأي شمل 

منهم أن دورهم  %29فقط من فلسطينيي الداخل إن دورهم الحالي كبير، بينما رأى  %11قال 
 أنه ال دور لهم. %19لكافي، فيما اعترف بغير ا %36مقبول، ووصفه 

مقابلة مع فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة أجراه  1,200في المقابل يظهر استطالع رأي شمل 
 "مركز القدس لإلعالم واالتصال" أنهم يحملون رؤية مشابهة من هذه الناحية.

إن دور فلسطينيي الداخل  1967من فلسطينيي األرض المحتلة عام  %14وفي هذا االستطالع، قال 
 %13غير كاف، ويعتقد  %23منهم أنه دور مقبول، فيما يراه  %35بالمشروع الوطني كبير، ويرى 

 أنه ال دور لهم.
من  %55( بضرورة القيام بدور أكبر، فيما يرى %56وبرؤية مستقبلية ترى أغلبية فلسطينيي الداخل )

 فلسطينيي الضفة وغزة ذلك.
 11/11/2015ة، نت، الدوح الجزيرة
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 2014عام  اإلسرائيليقطاع غزة بسبب العدوان  إنشاءات أضرارمليارات دولر حجم  ثالثةاقتصاديون:  .41
التي لحقت باإلنشاءات  األضرار اإلنشاءاتقدر معنيون بقطاع  ا(:بتر ) -مشهور الشخانبة  -عمان 

مليارات دوالر. وأبرزوا  ثةثالبحوالي  2014صيف  األخير اإلسرائيليفي قطاع غزة جراء العدوان 
القطاع وصعوبة  إلى اإلنشائيةغزة المتمثلة بعدم وصول المواد  إعمارالتحديات التي تواجه عملية 

قامة  األردنية اإلنشائيةلتوفير المواد  اإلسرائيليالتنقل مطالبين بالضغط على الجانب  بالقطاع وا 
 فيذ المشاريع الكبيرة.والمقاول الفلسطيني لتن األردنيشراكة بين المقاول 

جاء ذلك خالل جلسة إعمار غزة "واقع وحلول" التي عقدتها امس نقابة المقاولين ضمن فعاليات 
المعرض األردني الدولي السنوي التاسع للبناء واإلنشاء والصناعات الهندسية، والملتقى الثاني إلعادة 

 إعمار غّزة الذي افتتح امس.
التي لحقت بالقطاع  األضرارلسطينية المهندس عفيف اسعيد لحجم الف األشغالعرض ممثل وزارة و 

منزال تضررت  12,684منازل تدميرا كامال  12,604شهيدا، وتدمير   2,145العدوان حيث سقط  إثر
منزال تضررت بشكل جزئي. وقدر خسائر قطاع  143.592بشكل اصبحت غير قابلة للسكن و

مليون دوالر والقطاع  16ر وخسائر القطاع التعليمي بنحو مليون دوال 55الكهرباء والطاقة بحوالي 
 مليون دوالر. 50مليون دوالر ودور العبادة بنحو  12الصحي بنحو 

جهود اإلعمار والتنمية ستبقى قاصرة  أنواكد نقيب المقاولين الفلسطينيين المهندس جريس حنا 
 وعاجزة ومهددة في ظل غياب الحل السياسي.

 11/11/2015الدستور، عمَّان، 

 
 .. ُقبلة الحياة لقتصاد غزةالقطريةالمشاريع  .41

على مشاريع البنى التحتية  -2012التي بدأت نهاية عام -تتوزع المشاريع  :أيمن الجرجاوي-غزة 
 وتعبيد الطرق، وتطوير مراكز صحية، ومنشآت خدمية، فضال عن مشاريع إسكانية، ومستشفيات.

ماليين دوالر إلعمار غزة خالل  407ن خليفة آل ثاني رصد وكان أمير قطر الوالد الشيخ حمد ب
، كما تعهدت دولة قطر بمليار دوالر إلعادة إعمار 2012زيارته القطاع في أكتوبر/تشرين األول 

 خالل مؤتمر المانحين بالقاهرة. 2014القطاع بعد عدوان 
لتها عبر معبر رفح الذي توفير مواد البناء لمشاريعها، فأدخ -رغم حصار غزة-واستطاعت الدوحة 

يربط القطاع بمصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد إغالق المعبر تمكنت من 
 إدخالها عبر المعابر اإلسرائيلية. 
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 مشاريع إستراتيجية
مشروًعا  56ويوضح مدير المكتب الفني للجنة القطرية إلعمار غزة أحمد أبو راس أن اللجنة أنجزت 

مليون دوالر،  243مشروًعا بنحو  37مليون دوالر، بينما يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ  67ن بأكثر م
مليون دوالر لمشاريع  131مليون دوالر، كما رصدت  16باإلضافة إلى مشروعين قيد الطرح بنحو 

 معدة للطرح.
منها، وتشمل  %50من المشاريع، وأنجزت نحو  %70وبّين للجزيرة نت أن اللجنة طرحت أكثر من 

نشاء البنى التحتية لألحياء السكنية، فضال  المشاريع المنجزة تعبيد طرق رئيسية ومحلية وتأهيلها، وا 
 عن المباني والمنشآت.

وتتربع مشاريع مدينة "حمد" السكنية، وتعبيد شارعي "الرشيد" و"صالح الدين" )أطول شارعين 
ل واألطراف الصناعية"، على عرش المشاريع قيد بالقطاع( وتأهيلهما، ومستشفى "الشيخ حمد للتأهي

 اإلنجاز، والتي غّيرت معالم غزة، وأضفت عليها لمسة جمالية.
، بدأت اللجنة إعادة إعمار ألف وحدة سكنية مهدمة كلًيا بفعل 2014وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 

رئيس اللجنة العمل بشكل  الحرب األخيرة، بكلفة خمسين مليون دوالر. ويتفقد السفير محمد العمادي
 يومي عبر وسائل االتصال، ويزور غزة كل ثالثة أشهر للغرض نفسه، وفق أبو راس.

 
 كوادر محلية

وتنفذ كوادر محلية المشاريع، من حيث وضع المخططات الهندسية وتجهيزها، ومن ثم تنفيذها 
 ا.واإلشراف عليها لتكون ضمن المعايير والمواصفات المعمول بها فلسطينيً 
مكتًبا، وزاد عدد شركات  27ويبلغ عدد المكاتب الهندسية واالستشارية التي عملت بالمشاريع 

ألف كادر مهني وفني بشكل مباشر وغير  115شركة محلية، وأسهمت في تشغيل  65المقاوالت عن 
م، من شركات المقاوالت الكبرى بغزة في المشاريع القطرية حتى اليو  %30وعملت أكثر من  مباشر.

 بعد أن تعرض بعضها لإلفالس واالنهيار بفعل الحصار.
مشروع بنية تحتية وتعبيد جزء من  -إحدى الشركات المستفيدة -ونّفذت شركة "المنطار" للمقاوالت

 مليون دوالر. 23متًرا، بمبلغ  53متًرا، وعرض  6,450شارع صالح الدين بطول 
 
 نمو غير مسبوق 

ريع القطرية أسهمت في إبقاء "نبض الحياة" لغزة، عبر دعم ويرى خبراء اقتصاديون أن المشا
 قطاعات مهمة كانت على شفا االنهيار، وأخرى تمثل مصدر دخل لعائالت كثيرة.
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ويشير الخبير االقتصادي رامي عبده إلى أن المشاريع استهدفت قطاعات كاإلنشاء والزراعة والصيد، 
يار، وتوفير آالف فرص العمل، في مجتمع تبلغ إلى جانب دعم القطاعات التي شارفت على االنه

 وفق إحصاءات رسمية. %40فيه نسبة البطالة نحو 
وبّين في حديثه للجزيرة نت أن األموال القطرية أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق بغزة، 

، بعد توقفه سنوات، الفًتا إلى أن قطاع اإلنشاءات استعاد 2013منتصف عام  %16وصل إلى 
 افيته بشكل كبير، وأسهم بنحو نصف نسبة النمو.ع

 10/11/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 "داء الَكَلب" بعد وفاة طفل في مخيم اليرموك بدمشق انتشارتحذيرات من  .42

حذرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، من انتشار "داء الَكَلب"، والذي يعتبر األكثر 
 ة، في مخيم اليرموك، بعد تسببه في وفاة طفل فيه.فتكا بين كل األمراض المعدي

(، أبناء مخيم اليرموك، "إلى وجوب أخذ الحيطة 11|10ودعت المجموعة في تقرير لها يوم الثالثاء )
والحذر من الكالب الضالة المنتشرة بين أحياء المخيم المحاصر، بعد إصابتها بالمرض نتيجة 

أحياء من الحجر األسود والمخيم نفسه"، مشيرة إلى تسببها في اقتياتها على الجثث المنتشرة في عدة 
 (، بعد تعرضه لعضة كلب مسعور يحمل المرض.11|8وفاة الطفل نضال مراد، األحد الماضي )

وأشار التقرير، إلى أن أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، والذين تقدر أعدادهم بين 
نقص حاد في الخدمات الطبية، وذلك بسبب استمرار الحصار ألف مدني، "يعانون من  5 - 3

المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة"، مشيرة إلى تلك 
المجموعات "تمنع إدخال األدوية والعقاقير الطبية الالزمة لمكافحة األمراض واألوبئة إال اليسير منها 

( ضحية قضوا جراء الجوع 184ما ارتفعت حصيلة عدد ضحايا الحصار إلى )ولفترات متباعدة، في
 ونقص الرعاية الطبية".

 10/11/2015، قدس برس

 
 2015دار الطفل العربي تفوز بجائزة ياسر عرفات لإلنجاز لعام  .43

فازت مؤسسة دار الطفل العربي بجائزة ياسر عرفات لإلنجاز لعام  :"القدس" دوت كوم -رام هللا
والتي تقدمها مؤسسة ياسر عرفات، في حفل أقيم، مساء يوم الثالثاء، في قصر رام هللا  ،2015

 الثقافي.
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وسلم الجائزة، كال من أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا، ورئيس 
ناء مؤسسة دار مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، ورئيس لجنة الجائزة علي مهنا، لرئيسة مجلس أم

 الطفل العربي ماهرة الدجاني.
، من قبل المرحومة هند الحسيني، لخدمة األطفال 1948نيسان  25وتأسست دار الطفل العربي في 

األيتام والمحتاجين الفلسطينيين من خالل توفير الرعاية واإلقامة والغذاء والترفيه لهم، وسجلت 
مل لوزارة الشؤون االجتماعية األردنية، كجمعية في سجالت الع 1965تموز عام  7المؤسسة في 

 .2010خيرية، ثم سجلت كجمعية خيرية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية شهر حزيران من عام 
 10/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 محاولت التوسل بالمل …للفلسطينية نجوى النجار "عيون الحرامية" .44

ن الحرامية" هو الفيلم الثاني للمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، التي محمد عبد الرحيم: "عيو -القاهرة 
، الذي يستعرض مأساة زوجين شابين، حيث ضاع الرجل 2008قدمت قبله فيلم "المر والرمان" عام 

في السجن، وتم استقطاع جزء من األرض من ِقبل دولة االحتالل، وانعكاس ذلك على الزوجة 
 الشابة.

لطة االحتالل هذه هي الواقعة الح قيقية، بينما الفيلم يحاول استكشاف مآٍس اجتماعية وانعكاسات سن
على العالقات بين الفلسطينيين أنفسهم. إال أن عيون الحرامية يستند إلى واقعة حقيقية وقعت وقت 

، قتل خاللها 2002االنتفاضة الثانية، حيث قام الفلسطيني ثائر حّماد بتنفيذ عملية منسلحة في عام 
من جنود االحتالل واثنين من المستوطنين، وكذلك جرح تسعة أشخاص، في منطقة تسمى "وادي  11

بعد وقت  2004عين الحرامية" بالضفة الغربية قرب رام هللا، وفي النهاية تم القبض عليه في عام 
طويل من التقصي والتحقيقات، ليقضي أحد عشر عامًا في سجون االحتالل، ليخرج بعدها فيجد 

 جته متوفاة، وابنته مفقودة.زو 
 11/11/2015، لندن، القدس العربي

 

عالن دولة فلسطين سيسهم في تحقيق الستقرار في الشرق الوسط إنهاء :السيسي .45  الحتالل وا 
الفتـــاح  أعـــرب الـــرئيس المصـــري عبـــد :أحمـــد غـــالب وياســـر الشـــاذلي وعبـــدالهادي حبتـــور -الريـــاض 

عـة للــدول العربيـة ودول أميركــا الجنوبيـة، عــن تقـديره لمواقــف دول السيسـي، فـي كلمتــه أمـام القمــة الراب
أمريكـــا الجنوبيـــة الداعمـــة للقضـــية الفلســـطينية، مؤكـــدًا ضـــرورة إنهـــاء االحـــتالل اإلســـرائيلي لألراضـــي 
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، 1967طبقـًا لحـدود عـام  "القـدس الشـرقية"الفلسطينية، وا عالن استقالل الدولة الفلسطينية، وعاصـمتها 
 لدولتين. وقال إن ذلك سيسهم في تحقيق االستقرار المأمول في الشرق األوسط.على أساس حل ا

  11/11/2015 ،الحياة، لندن
 
 على "عباس" بشأن سيناء: كاذب وهات دليل واحد وزير بحكومة "مرسي" رداا  .46

، رئـيس السـلطة مرسـي محمـد لـرئيساهاجم يحيى حامد، وزير االسـتثمار المصـري فـي حكومـة  :لندن
الفلســـطينية محمـــد عبـــاس، ووصـــفه بــــ"الخائن لقضـــيته ودم شـــهداء فلســـطين المنـــبطح للكيـــان  الوطنيـــة

 الصهيوني".
علــى تصــريحات محمــود عبــاس التــي قــال  " جــاء رداً 21كــالم يحيــى حامــد فــي تصــريح خــاص لـــ"عربي

 فيها إن مرسي عرض عليه أن يأخذ مساحة من سيناء ليضمها لغزة.
 وبكـذب صـريح مـدعياً  عباس وهو يمارس أقذر أنواع السياسة مجـدداً وقال حامد، "يخرج علينا محمود 

على الرئيس الدكتور محمد مرسي أنه عرض مـنح جـزء مـن سـيناء". وأضـاف "محمـود عبـاس الخـائن 
ال يسـتطيع ولـن يسـتطيع أن يـأتي  وجهـراً  لقضيته ودم شهداء فلسطين المنبطح للكيان الصـهيوني سـراً 

 نقالب الخائن السيسي متمرس على الكذب وسط جوقة إعالمية فاسدة". بدليل واحد فهو مثل قائد اال
وأوضح حامـد "بعـد أكثـر مـن سـنتين مـن االنقـالب العسـكري والصـمود األسـطوري للـرئيس ومعـه ثـوار 

من باع سيناء وقتل أبناءنا هناك، وهجر عائالت المصريين بعـد تـدمير الحـرث  مصر أصبح واضحاً 
 صالح الكيان الصهيوني في األمم المتحدة ألول مرة في تاريخها".والنسل ومن جعل مصر تصوت ل

وختم يحيى حامد تصريحه بالقول "سيسقط االنقالب وسيعود رئيسنا إن شاء هللا وستسـقط هـذه الوجـوه 
 العكرة أمثال عباس وأسياده وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون".

 9/11/2015، 21موقع عربي 
 

 مصر يتهم عباس بـ"الكذب" إخوان قيادي في .47
نفى أمين لجنة العالقـات الخارجيـة فـي حـزب "الحريـة والعدالـة" المصـري محمـد سـودان، صـحة  :لندن

أثنــاء زيارتــه إلــى مصــر األخيــرة، عــن وجــود فــي مــا أورده رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس 
سـيناء  أراضـيكيلـومتر مربـع مـن  1000 القتطـاع "إسـرائيل"مشروع طرح للتشاور بين حركـة حمـاس و

لتوســيع غــزة فــي زمــن الــرئيس المصــري الســابق محمــد مرســي، ووصــفه بأنــه "اتهــام كــاذب وجــزء مــن 
 مؤامرة ضد الشعبين المصري والفلسطيني".
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عبـاس بإظهـار دليـل صـحة  10/11وطالب سودان في تصريحات خاصة لـ"قدس بـرس"، يـوم الثالثـاء 
ذب ال عالقـة لـه بالحقيقـة فـي شـيء، ولـو كـان لعبـاس والسيسـي أي دليـل اتهامه، وقال: "هذا اتهام كا

وأشــار ســودان، إلــى أن المشــروع كمــا  عليــه لكــانوا أظهــروه منــذ االنقــالب ال أن ينتظــروا حتــى اآلن".
طرحــه عبــاس، هــو "مشــروع صــهيوني بامتيــاز رفضــه الــرئيس المصــري المخلــوع حســني مبــارك منــذ 

، وقــد كانــت العالقــات بــين المشــروع علــى الــرئيس محمــد مرســي أصــالً ســنوات"، وقــال: "لــم يطــرح هــذا 
 ؟".طرح هذا المشروع أصالً  قيادات غزة والرئيس مرسي على ما يرام، فلماذا يتمّ 

وأضــاف: "اإلخـــوان )المســـلمون( يؤمنــون بحـــق العـــودة للشـــعب الفلســطيني، وال يعقـــل والحـــال هـــذه أن 
ال يعــود فيــه إلــى مؤسســات الدولــة،  القناعــة وأيضــاً يتنــاقض مــع هــذه  يصــدر الــرئيس مرســي مشــروعاً 

عن أن كل ملفات الرئاسة موجودة لدى المخـابرات العسـكرية، والسيسـي كـان علـى رأسـها.. هـم  فضالً 
 يقولون هذا ويعرفون أن الرئيس مرسي في قفص زجاجي ال يستطيع إيصال صوته ألحد".

ت مــن عبــاس والسيســي "هــو جــزء مــن مــؤامرة وأكــد ســودان أن طــرح هــذا االتهــام فــي هــذا الوقــت بالــذا
كبــرى يــديرها االحــتالل ضــد الشــعبين المصــري والفلســطيني.. عبــاس والسيســي كالهمــا موظــف لــدى 
طـالق هــذه االتهامـات فــي هـذا الوقــت بالـذات هــو جـزء مــن مــؤامرة  االحـتالل ويعمــل بالتنسـيق معــه، وا 

 لى حد تعبيره.صهيونية ضد الشعبين المصري والفلسطيني على حد سواء"، ع
 10/11/2015 ،قدس برس

 
 فريق دعم السـرى يستنكر النتهاكات الصهيونية المتكررة بحق السـرىعّمان:  .48

بيانـًا اسـتنكر فيـه االنتهاكـات الصـهيونية األردنـي أصـدر فريـق دعـم األسـرى : حمـدان الحـاج -عّمان 
د األســـير المحـــرر غســـان المتكـــررة بحـــق األســـرى فـــي ســـجون االحـــتالل والتـــي كـــان آخرهـــا استشـــها

 االحتالل في التعامل مع الطفل األسير أحمد مناصرة. إنسانيةالريماوي وتسريب فيديو يظهر عدم 
نحمـل إدارة السـجون الصـهيونية وكيـان االحـتالل  األسـرىوقال الفريق فـي البيـان "إننـا فـي فريـق دعـم 

طالـــب كافـــة المؤسســـات المعنيـــة المحـــرر غســـان الريمـــاوي ون األســـيرالمســـؤولية كاملـــة عـــن استشـــهاد 
محاكمــة دولــة االحــتالل علــى اإلعــدام البطــيء بحــق األســرى المرضــى ونطالــب الســلطة الفلســطينية 

األســرى قبــل شــهرين مــن اآلن فــي عّمــان حــول الــدعم القــانوني لقضــية  والتــي عقــدت مــؤتمرًا قانونيــاً 
ا نطالـب كـل جمعيـات حقـوق الطفـل باتخاذ اإلجراءات الالزمة وأن تبدأ بالعمل بتوصيات مؤتمرها كمـ

في العالم أن تقوم بواجبها تجاه أطفال فلسطين األسرى والذين يعتبر أحمد مناصرة نموذجا منهم ومن 
 أوجاعهم التي لم توثقها الكاميرات".

  11/11/2015 ،الدستور، عّمان
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 بجامعة خاصة يحتجون على دراسة "ثقافة المجتمع اإلسرائيلي" طلبة :"ذبحتونا" .49
، يــوم الثالثــاء، عبــر صــفحتها علــى األردنيــة نشــرت الحملــة الوطنيــة مــن أجــل حقــوق الطلبــة "ذبحتونــا"

"فيســبوك" فيــديو لطلبــة فــي قاعــة إحــدى الجامعــات األردنيــة الخاصــة، وهــم يحتجــون علــى خطــة مــادة 
ي الفيـديو وظهـر فـ اللغة العبرية، والتي تحتوي على دراسة بعنوان "ثقافة وتطور المجتمع اإلسرائيلي".

أحد الطلبـة وهـو ينـاقش محاضـر المـادة قـائاًل: "مـن تعلـم لغـة قـوم أمـن مكـرهم"، فـي إشـارة منـه لسـبب 
 تعلمه للغة العبرية إال أن المحاضر قاطعه طالبًا منه أن يناقش رئيس القسم بالموضوع.
 ناهجهم. وتعالت أصوات طلبة رافضين مناقشة رئيس القسم بشأن المادة ومستنكرين وجودها في م

  10/11/2015 ،السبيل، عّمانموقع صحيفة 
 
 العربي يدعو إلى إنهاء الحتالل اإلسرائيلي نبيل .51

نبيــل العربــي األمــين العــام للجامعــة العربيــة الشــكر للســعودية، خــالل  .وجــه د: أحمــد ســعيد –القــاهرة 
ئاًل: نقـدر جهـود السـعودية كلمته بالقمـة العربيـة األمريكيـة الرابعـة فـي الريـاض، مسـاء يـوم الثالثـاء، قـا

: فلسـطين سـتظل القضـية المحوريـة والجوهريـة للـدول العربيـة، العربـي قـائالً وتـابع  في عقد هذه القمـة.
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق جدول زمني محدد.  يجب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وا 

 10/11/2015 ،الشرق، الدوحةموقع صحيفة 
 
 بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني البحرين يطالب ملك .51

خــالل كلمتــه ضــمن أعمــال القمــة  ،البحرينــي حمــد بــن عيســى آل خليفــة الملــكطالــب : قنــا –الريــاض 
بتــوفير  ،الرابعــة للــدول العربيــة ودول أمريكــا الجنوبيــة، فــي العاصــمة الســعودية الريــاض، يــوم الثالثــاء

مــاكن الدينيــة فــي مدينــة القــدس وفــي مقـــدمتها الحمايــة الكافيــة للشــعب الفلســطيني، والحفــاظ علــى األ
نهــاء االحــتالل اإلســرائيلي لألراضــي العربيــة المحتلــة ووقــف االســتيطان،  المســجد األقصــى المبــارك، وا 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة.  وا 
 10/11/2015 ،الشرق، الدوحةموقع صحيفة 

 
 "ئيلإسرا"بضائع المستوطنات: خطوة أوروبية ترعب  مقاطعةحملة  .52

أشكااًل وأبعادًا عدة، تثير قلق االحتالل، الذي بات ال يعرف  إسرائيليتخذ الصراع مع : داليا قانصو
 إلى أي اتجاه يذهب.
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ذا كانت الهّبة الشعبية في األراضي المحتلة دلياًل صارخًا على أن ال أمل للعدو بطمر القضية  وا 
ات أخرى تؤرقه، بعدما أصبحت تشكل خطرًا الفلسطينية وسط الصراعات االقليمية، فإن ثمة مستجد

 على اقتصاده وأمنه السياسي، الذي نسجه على مر السنين من خالل التشويه وطمس الحقائق.
ويتجه االتحاد األوروبي إلى نشر المبادئ التوجيهية الجديدة من أجل البدء العملي بتطبيق مقاطعة 

 طينية، بوضع عالمات تحذيرية للمستهلك عليها.منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلس
، وهو أقل من المتوقع بالنسبة إلى كل من ال 2013القرار ليس جديدًا، بل هو منتظر منذ العام 

يعترف باالحتالل أصاًل، ولكن باألخص إلى الناشطين في أوروبا المطالبين بمقاطعة جميع البضائع 
 رار المقاطعة.اإلسرائيلية، والذهاب أبعد من ذلك في ق

 11/11/2015السفير، بيروت،
 

 "إسرائيلـ"وزيادة المساعدات العسكرية ل" 35أف " أوباما يوافق على إرسال طائراتالقدس العربي:  .53

صالحة: علمت "القدس العربي" من مصدر قريب من البيت األبيض ان إدارة الرئيس  رائد -واشنطن 
رية إضافية إلسرائيل كجزء من االتفاقية األمنية التي باراك أوباما وافقت على تقديم مساعدات عسك

ناقشها أوباما مع رئيس دولة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن المصدر أكد أنه لن يتم 
اإلعالن رسميا عن االتفاق الجديد خالل الزيارة، مشيرا الى أن هناك محاولة جادة من واشنطن 

سرائيل.لوضع حد للعالقة المتوترة بين  ووفقا لمساعد في مكتب مستشار األمن  الواليات المتحدة وا 
القومي في البيت األبيض، فقد وافق الرئيس األمريكي بالفعل على زيادة المساعدات السنوية التي 

" وقنابل 35مليارات في الوقت الراهن، كما وافق على إرسال المزيد من مقاتالت "أف  3تتجاوز 
 الئحة أخرى من المطالب اإلسرائيلية. إلىت إضافة حديثة خارقة للتحصينا

 11/11/2015القدس العربي، لندن، 
 
 "إسرائيل"عمدة لندن يسخر من مقاطعة  .54

سخر رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي يزور إسرائيل حاليا من الذين يدعون الى  :القدس
 ن االلبسة التي عفا عليها الزمن".مقاطعة إسرائيل، وشبههم بـ"االكاديميين اليساريين الذين يرتدو 

واعتبر جونسون المعروف بتسريحة شعره الغريبة وتصريحاته المثيرة للجدل، ان الدافع وراء حركة 
وقال  المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل )بي دي اس( هو "سوء تفاهم".

ان تقول بانك ترغب في ان يكون هناك  جونسون للصحافيين "ال يمكن ان افكر بامر اكثر غباء من
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نوع من سحب االستثمارات او فرض عقوبات...او مقاطعة دولة، فرغم كل ما يقال ان إسرائيل هي 
 الديموقراطية الوحيدة في الشرق االوسط".

 11/11/2015القدس، القدس، 
 

 ديسمبرالول/  كانونالرئيس اإلسرائيلي ريفلين في التاسع من  يستقبلأوباما  .55

أعلن البيت األبيض يوم الثالثاء أن الرئيس األمريكي باراك أوباما  :مصطفى صالح -واشنطن
 سيستقبل الرئيس اإلسرائيلي ريئوفين ريفيلن في واشنطن في التاسع من ديسمبر كانون األول.

 11/11/2015وكالة رويترز لألنباء، 

 
 بضّم أراٍض من سيناء؟ عباسهل قبل  .56

 عصام عدوان د.
اية علينا التذكُّر أن محمود عباس هو مهندس "أوسلو" التي أوصلت منظمة التحرير في البد

من أرض فلسطين، متخلية عن أراضي الالجئين  %78الفلسطينية إلى االعتراف بـ )إسرائيل( على 
م بالتنازل عن حق العودة 1995التي أقام العدو دولته عليها. كما اتفق مع يوسي بيلين في عام 

وخالل مفاوضات كامب   1999راضي مع الكيان، وهو الذي أشار على أبي عمار في عاموتبادل األ
ديفيد بشأن تبادل األراضي قائاًل: " إن كان هناك تبادل أراٍض صغير بالقيمة والمثل ال بأس" ]من 

م[. وقد أكد في خطابه " أن األرض الفلسطينية المحتلة 10/3/2014خطاب عباس في رام هللا في 
 عليهم الخروج منها مع تعديالت متبادلة طفيفة بالقيمة والمثل". 1967عام 

وقد كشفت ورقة عمل )إسرائيلية( قندمت إلى )مؤتمر هرتسيليا السنوي الثامن(، الذي عقد في الفترة 
م عن اقتراح بضم إسرائيل لكتل استيطانية في الضفة، 2008كانون الثاني/ يناير  23و  20بين 

ئيلية( )داخل/ أو على امتداد "الخط األخضر"( تنقل إلى الدولة الفلسطينية، مثل مقابل أراض )إسرا
أبو مازن، وقد وجدت هذه الفكرة تعبيرًا  -أراٍض في منطقة )حلوتسا( في النقب كما في وثيقة بيلين 

وفي م(، واقتراح الرئيس األميركي بيل كلينتون، 2000لها في اقتراح رئيس الحكومة ايهود باراك )سنة 
نسيبة(، التي لم تستبعد صيغتها نقل مناطق مأهولة  -)مبادرة جنيف( و)خطة الهدف( )أيالون 

 )مثال أراضي المثلث في الجليل(.
وتمادت ورقة العمل )اإلسرائيلية( في تصور تبادل أراٍض على حساب مصر، وذلك بأن تقوم مصر 

ين، وأن تضم إسرائيل إليها تجمعات بنقل أراٍض )بين قطاع غزة ومدينة العريش( إلى الفلسطيني
استيطانية وأراضي في منطقة غور األردن، وصحراء "يهودا"، جنوب شرق الضفة الغربية )خطة بن 
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آيالند(، هذه الخطة رفضت حتى اآلن من جانب مصر، غير أن سياسيين أوروبيين  -آرييه 
 ت تنفيذها.وفلسطينيين رسميين ومسؤولين أميركيين، أبدوا اهتمامًا بإمكانيا

م بالعمل 17/3/2011وقد أوصى الرئيس األمريكي أوباما محمود عباس، في لقائهما في واشنطن في 
مع تبادل متفق عليه على  1967على تحقيق "تسوية على األراضي بين الجانبين على أساس حدود 

ر أوباما كالمه الحقًا )في  م( بأن هذا 2011األراضي، بحيث يمكن أن يضمن إسرائيل آمنة". وفس 
الماضية. بالطبع محمود  44التبادل لألراضي يراعي التغييرات التي حدثت على مدى السنوات الـ 
 م.1993عباس لم يعترض على الفكرة ألنه يعتبرها فكرته التي أسس لها منذ عام 

تحدق محمود عباس عن لقاء جمعه مع الرئيس المصري محمد مرسي تحدث فيه األخير عن 
، لكنه لم يخبرنا برده على ذلك العرض المغري، ولم يتساءل 2نح قطاع غزة ستة آالف كمإمكانية م

ينسجم مع الطرح  -إن صح  -عن الثمن. إن سكوت عباس آنذاك يعني موافقته الضمنية، ألن ذلك 
 )اإلسرائيلي( السابق، والذي أيده هو شخصيًا بينما رفضته مصر في حينه.

لسطين من خالل اتفاق أوسلو، وما تاله من اتفاقيات، وأبدى محمود عباس أضاع معظم أرض ف
استعداده للتنازل عن أراٍض في الضفة مقابل أراٍض في النقب بجوار غزة، دون أن يلقي االعتبار 

من أراضي النقب المجاورة لغزة بكثير،  -تجاريًا  -حتى لفكرة أن أراضي القدس وما حولها أثمن 
، فما الذي جلبه للفلسطينيين؟ ليقوم بعد ذلك 1:  1كان أفضلها نسبة  فضاًل عن نسب التبادل التي

م، فهل اختاره الفلسطينيون 2013بالتنازل عن السيادة الدينية على القدس لصالح األردن في عام 
 ليحافظ لهم على أرضهم ومقدساتهم وحقوقهم أم ليتنازل عنها؟

خوان المسلمين في مصر بادعائه الفاقد ألي وبينما يحاول عباس الَنْيل من حماس ومن جماعة اإل
وقد أبدى سابقًا موافقته عليه تساوقًا مع موقف )إسرائيلي(،  -لو صح  -دليل، مع أنه عرض مغٍر 

إال إن عباس تنازل بالمقابل عن القدس لألردن، وعن أراضي المستوطنات في الضفة )إلسرائيل(، 
 فأي قسمة ضيزى يقوم بها عباس؟!!

 10/11/2015، لين فلسطين أون

 

 "انتفاضة" تتجاوز أربع قوى فلسطينية .57
 أحمد جميل عزم د.

االنتفاضة الفلسطينية الراهنة، من قبل مجموعات الشبان الذين يقومون بعمليات مقاومة فردية، أو 
يقومون بمواجهات محدودة مع اإلسرائيليين حيث أمكنهم، توجه رسالة ضد أربع قوى نشأت في 

طينية المحتلة خالل العشرين سنة األخيرة. وهذه القوى ليست نقيضا للشباب المتحرك، األراضي الفلس
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وليست بالضرورة، من دون مشاريع ودوافع نبيلة ووطنية، بل وليست من دون استعداد للمواجهة، 
 ولكّن هناك نمط تفكير جديدا يتجاوزها.

فصائلها، ولكن بتركيبتها ووظيفتها، أولى هذه القوى، هي السلطة الفلسطينية؛ ربما ليس بشخوصها و 
بكونها مؤسسة بيروقراطية توظف الكوادر الشبابية والسياسية، وتقدم لهم فرص عمل، ولكن ضمن 
ضوابط أمنية وسياسية، ناجمة عن االتفاقات السياسية. وما حدث في الشهرين الماضيين هو رسالة 

حركة الشارع وتسيطر عليه، ولم تعد بأّن ميكانزمات ومؤسسات "السلطة" لم تعد تحرك وتضبط 
تجسد مشروع دولة أو استقالل منرضيين للشارع وطنيًا، ولم تعد هناك قناعة بأدوات ووسائل عملها، 
وال تشكل عامل جذب شخصي للشبان الجدد. وبطبيعة الحال، فإّن الهبة الحالية تعمق أزمة منظمة 

 التجدد وضم األجيال الجديدة.التحرير الفلسطينية، وحقيقة أّنها تعاني من عدم 
القوة الثانية، هي بننى ما بعد "أوسلو" االقتصادية واالجتماعية؛ من مشاريع اقتصادية وشركات، 

(. فهذه التي يفترض، بحسب تفكير NGOsوحتى، أو ربما باألخص المنظمات غير الحكومية )
فقدت تدريجيًا دورها. وكثير جدا وتخطيط المانحين والمستثمرين، أن ترسم معالم المستقبل وتحدده، 

من هذه المنظمات/ الجمعيات راجعت خطط عملها وتوجهاتها وحتى تمويلها في السنوات األخيرة، 
وحاولت تطوير تصور أكثر واقعية، يأخذ بعين االعتبار االحتالل وسياساته، والصراع ومتطلباته، 

 بيًا في الماضي. بعيدا عن أوهام السالم التي وصلت حد التطبيع الممول غر 
خالص إلى فرض واقع جديد يتجاوز االنقسام السياسي الفلسطيني،  القوة الثالثة، هي قوة سعت بقوة وا 

، 2011ويتجاوز حالة عجز الفصائل، وأخذت شكل الحراكات الشبابية التي برزت للواجهة نحو العام 
وتشوش، وعدم قدرة على لكنها سرعان ما وقعت في ذات أمراض الفصائل؛ من انقسام وخالفات 

تطوير برامج، وشخصانية، وتنافس. وبحسب مشاركين قياديين في تلك الحراكات، فقد انتهت اآلن 
ولم تعد موجودة بشكل منظم حقيقي، وبدال منها تبرز من حين آلخر نشاطات شبابية، أي 

تتحول لقوة  مجموعات تقوم بنشاط لمرة واحدة، أو تتفاعل مع أحداث معينة، من دون طموح بأن
 سياسية حقيقية وفعلية. 

أّما القوة الرابعة، فهي لجان المقاومة الشعبية، خصوصًا التي عملت في الريف الفلسطيني، لمناهضة 
الجدار واالستيطان. وهذه اللجان أسهمت كثيرًا في سد فراغ معين في العمل الوطني، وقامت 

ابقة. لكنها عانت من عدم االحتضان الشعبي بإنجازات مهمة، وتحملت عبئا مهما في المرحلة الس
لها، ومن عدم تمكنها من تحريك الجمهور خلفها. ولعلها نجحت في مد خيوط دولية وعالمية، أكثر 
مما نجحت في مد خيوط وطنية. وتعرضت لمحاوالت وعمليات احتواء من الفصائل والسلطة 
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م االحترام الشعبي لها، ولكنه احترام سلبي لم الفلسطينية. وبدا مؤخرا أنها فقدت كثيرًا من زخمها، رغ
 يصل لدرجة  التفاعل اإليجابي، واالنخراط معها. 

بوجود جيل جديد، وهبات ومقاومة من الشكل القديم الذي يقوم على المواجهة واالنتفاض، بدا أن 
 هذه القوى والمجموعات األربع مدعوة، وبقوة اآلن، لمراجعة حساباتها وطريقة عملها.

ن لم تنجح هذه القوى، أو ما بقي منها، في ترتيب صفوفها وحسم خياراتها وتعبئتها، في إطار إ
برنامج عمل وطني متكامل شعبي، سيكون الشعب الفلسطيني في مأزق، وسيكون هذا تخليا عن 
الشباب الذي يقوم بالتضحية والمواجهة. ولكن سيكون هذا اإلخفاق على مستوى هذه المجموعات 

كن تسميتها بالنخب المثقفة والبيروقراطية واالجتماعية واألكاديمية والسياسية، مدخال إلبراز التي يم
 الحاجة )والتحفيز( لبروز نخب جديدة.

كما أّن الشباب المنتفض في الشارع يشكل قوى جديدة، رافضة لالنتظار؛ سواء انتظار المفاوضات، 
ة أيضا ألساليب ووسائل عمل القوى األخرى، فإّن أو انتظار حل األزمات الحياتية والمالية، ورافض

 البنى الفوقية في المجتمع ال يمكن أن تبقى في حالتها العاجزة والساكنة الراهنة.
  11/11/2015الغد، عّمان، 

 

 ونتنياهو: المتعوس وخايب الرجا أوباما .58
 جهاد الخازن 

بنيامين نتنياهو في واشنطن. أوباما "إتلم المتعوس على خايب الرجا" والرئيس باراك أوباما يستقبل 
جبان، أو فاشل، ونتنياهو إرهابي، أو مجرم حرب، وكالهما يكره اآلخر، واجتماعهما لم يؤِد إلى 
شيء يتجاوز تبادل كالم مفرغ من أي معنى، أي نفاق سياسي مفضوح ومبتذل. نتنياهو ال يستحق 

من ذهابه إلى الواليات المتحدة عّين فاجرًا من اسمه إن لم يكن وقحًا عنصريًا كريهًا، فهو قبل أيام 
نوعه اسمه ران باراتز ناطقًا رئيسيًا باسم حكومة االحتالل، بعد أن كان هذا هاجم مرة بعد مرة، وفي 
شكل بذيء، باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري في األسابيع األخيرة. هي صفعة أخرى في وجه 

اهو على ارتكابها أن أوباما رد على كل صفعة سابقة بإدارة الخد الرئيس األميركي، ربما شجع نتني
 اآلخر.

ن كيري مهرج عمله األفضل أن يكون  باراتز مقيم في مستوطنة وهو قال يومًا إن أوباما السامّي، وا 
بوجود يهودي في الحرم الشريف، فأترك أوباما وكيري يدافعان عن  2004كوميديًا، وطالب عام 

ن الحرم الشريف ال يضم فوق األرض أو تحتها أي أثر يهودي، فجبل الهيكل اختراع نفسيهما وأقول إ
كإسرائيل نفسها. بالمناسبة، السفير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة رون ديرمر أميركي كان نشطًا 
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في الحزب الجمهوري، وهو يقف وراء إلقاء نتنياهو خطابه األخير في الكونغرس في آذار )مارس( 
 اضي، محاواًل إحباط االتفاق مع إيران.الم

الصحف اإلسرائيلية ذاتها وصفت اجتماع أوباما ونتنياهو بأنه مجرد كالم ال سبيل إلى تنفيذه، وأن 
 نتنياهو فقد نهائيًا أي صلة مع الحقيقة، وأن االجتماع لن يؤدي إلى شيء.

اسم المشترك بين الرجلين الكره البيان الديبلوماسي عن اجتماع أوباما ونتنياهو ال يلغي أن الق
المتبادل. وكان رئيس وزراء إسرائيل خسر محاولة تعطيل االتفاق النووي مع إيران، وعاد إلى 
الواليات المتحدة هذه المرة بحجة إلقاء خطاب، فيما الواقع هنا أن اتفاق المساعدة األميركية إلسرائيل 

ة االحتالل واإلرهاب ثالثة باليين دوالر معلنة بعد عشر سنوات، تلقت فيها حكوم 2017ينتهي عام 
من المساعدات العسكرية واالقتصادية كل سنة، وهي تريد اآلن رفع المساعدة إلى خمسة باليين 
دوالر سنويًا، لتمكينها من قتل مزيد من النساء واألطفال، بالجملة في قطاع غزة وبالمفرق، أو يومًا 

المساعدات األميركية غير المعلنة إلسرائيل أضعاف المعلن،  بعد يوم، في الضفة الغربية. طبعاً 
 وكله يمكـّن إسرائيل من الولوغ في الجريمة.

في المئة من المشاركين سوء  60ليس ما سبق رأيي وحدي، ففي استفتاء للرأي العام اإلسرائيلي انتقد 
في مناصب نتنياهو، فهو  أداء الحكومة في الشؤون الخارجية. والمحكمة العليا اإلسرائيلية ستنظر

 رئيس الوزراء ووزير الخارجية واالقتصاد والتعاون اإلقليمي.
هناك مشاكل تواجه الموازنة السنوية للواليات المتحدة، وقد جرى خفض برامج اجتماعية مهمة 
أصابت العجزة والمرضى والطالب وغيرهم، لذلك أرجح أن نتنياهو لن يحصل على أي وعد من 

 ن الكونغرس األميركي قدم دائمًا مصلحة إسرائيل على مصلحة المواطن األميركي.أوباما، مع أ
أسوأ ما قرأت في األيام األخيرة كان تصريحًا لوزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعالون، وهو إرهابي 
آخر، يقول إن طائرات مقاتلة إسرائيلية وعربية أجرت تدريبات مشتركة في الواليات المتحدة. ما 

هو أن قادة طائرات مقاتلة أردنية شاركوا في تدريبات نظمها األميركيون. ويعالون قال إن حدث 
 إلسرائيل والدول العربية، مشيرًا إلى األردن ومصر، أعداء مشتركين.

أقول إن العدو هو إسرائيل قبل أي عدو آخر، فهي دولة مستوطنين محتلة وال صلح معها أو اعتراف 
 في المئة فقط من أرض فلسطين. 22ينية مستقلة في قبل أن تقوم دولة فلسط

  11/11/2015الحياة، لندن، 
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 عدم قانونية تمليك المستوطنين .59
 حاييم لفنسون

المدنية والهستدروت الصهيونية نقلت خالل عشرات السنين آالف الدونمات من االراضي  اإلدارة
ني في نيابة الدولة، المحامية ليئا البيك، الفلسطينية لصالح مستوطني الغور رغم أن مديرة القسم المد

عدم فعل ذلك وأمرت باخالء االراضي التي تم نقلها. هذا ما يتبين من وثائق  1988طلبت منهم منذ 
 وصلت إلى "هآرتس".

الذي يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المنطقة  151كشفت الصحيفة أنه بحماية االمر  2013في 
آالف  5لحدودي وبين نهر االردن، بدأ المستوطنون في الغور باستخدام التي تفصل بين الشريط ا

دونم واستصالحها من اراضي فلسطينية خاصة مسجلة في الطابو. هذه اراض مميزة جدا وكانت 
مطلوبة للزراعة، وفي بداية الثمانينيات قررت اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان تمكين سكان الغور 

، من زراعة االراضي في المنطقة. وقد جاء في القرار بوضوح "ينحظر الذهاب الذين يحملون السالح
إلى االراضي التابعة للسكان الموجودين". واستند القرار إلى استشارة ليئا البيك، مديرة القسم المدني 
في النيابة العامة، التي شكلت استشاراتها االساس القانوني القامة المستوطنات، والتي فحصت كل 

عة ارض ووافقت على منحها. ورغم قرار الحكومة الواضح أرسل مستشار وزير الدفاع لشؤون قط
رسالة إلى نائب رئيس االركان قال فيها إنه يجب استثمار  1981االستيطان، أوري بار أون، في 

 االراضي في المناطق التي لم توافق عليها البيك ايضا.
ملكان االراضي لمحكمة العدل العليا وطالبت بوقف تقدمت مجموعتان ت 2013في أعقاب النشر في 

سنة، منذ  30استخدامها واعادتها الصحابها. جاء في رد الدولة أنه "بسبب مرور الوقت، أكثر من 
بداية االحداث فان الدولة لم تستطع االطالع على المالبسات التي أدت إلى االستيالء على 

صدر القضاة مريام ناؤور ومني مزوز ودفنه براك ايرز االراضي". في النقاش الذي كان في نيسان أ
 أمرا احترازيا يطلب من الدولة اعطاء اسباب عدم االستجابة للدعوة. والدولة لم ترد بعد.

حذرت البيك وزير الدفاع ووزير العدل وقائد المنطقة الوسطى من أن  1988اآلن يتبين أنه في عام 
مها. وبدأت البيك في الفحص بعد توجه سكان من طوباس هناك اراضي فلسطينية خاصة يتم استخدا

 تم االستيالء على اراضيهم في منطقة اغاميت. الدولة لم تتحدث في ردها للقضاة عن هذه الرسالة.
وقد كتبت البيك في رسالتها: "كل المنطقة شرقي الجدار الحدودي هي منطقة مغلقة السباب 

الراضي بين الجدار وبين نهر االردن مسجلة في الطابو عسكرية. وبالنسبة للملكية فان جزء من ا
على أسماء محليين وبعضها على اسم الدولة. وبناء على االجراءات التي تم تحديدها في حينه تم 
تخصيص االراضي لالستخدام شرقي الجدار فقط بعد الفحص وموافقة الجهات التالية: وزارة العدل 
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قطعة، وزارة الدفاع بواسطة منسق اعمال الحكومة في  التي أوجدت اشارة قضائية محددة لكل
المناطق الذي وافق على تخصيص االراضي، قيادة المنطقة الوسطى واالدارة المدنية اللتان منحتا 

 االراضي من اجل اعطائها للمستوطنات".
وزة فيما يتعلق باألراضي كتبت البيك أن "المصادقة على المناطق الزراعية التي هي اليوم في ح

المستوطنين بالقرب من اغاميت، تمت من خالل الهستدروت الصهيونية وبمصادقة مساعد وزير 
الدفاع لشؤون االستيطان المتوفى أوري بار أون. وقد عملت هذه الجهات خالفا لقرار الحكومة 

ووزارة واالجراءات واالوامر المحددة، وتم اخفاء هذه االعمال عن الجهات القانونية في وزارة العدل 
الدفاع. هذه الجهات نفذت اعمال غير قانونية بلغ ضررها المادي مئات آالف الدوالرات، والضرر 

 العام والقضائي لالستيطان في يهودا والسامرة أكبر كثيرا".
في ختام الرسالة كتبت البيك أنه يجب "اخالء جميع االراضي الخاصة شرقي الجدار الحدودي والتي 

خالفا لقرارات الحكومة واللجنة الوزارية؛ واجراء التحقيق في القرارات واالعمال  تمت المصادقة عليها
التي تمت بشكل مناقض لقرار الحكومة واالجراءات واالستشارات القانونية، من اجل محاكمة 
المسؤولين عن ذلك واعادة تنشيط االوامر واالجراءات من اجل عدم حدوث اشياء مشابهة في 

 المستقبل".
مثال  1998هذه الرسالة استمرت الهستدروت في نقل االراضي الخاصة لسكان الغور. ففي ورغم 

منحت الهستدروت الصهيونية منطقة مسجلة في الطابو على اسم فلسطينيين قرب نهر االردن لـ 
اييال سميث التي تزرعها بالتمور. وفي الهستدروت يزعمون أنهم حصلوا على االرض من الدولة، 

فتقول إنها لم تمنح االرض للهستدروت الصهيونية. وفي جميع الحاالت اقترحت وزارة  أما الدولة
الدفاع على اصحاب االراضي الفلسطينيين التعويض مقابل موافقتهم على تأجير االرض لالدارة 

 المدنية. وقد رفض أصحاب االراضي هذا االقتراح.
االراضي في الغور قال للصحيفة إن درور اتيكس، الباحث في المستوطنات والذي يتابع قضية 

"قراءة الوثيقة تشكل فرصة نادرة للنظر في داخل الجهاز الممأسس المسؤول عن سلب االراضي في 
الضفة. وهذا الجهاز يملك حق االدعاء بـ "األمن"، وبموجبه يفقد كثير من الناس ممتلكاتهم التي 

تبلغ حوالي نصف المناطق ج، تحول إلى تنمنح للمستوطنين. اغالق مناطق من قبل الجيش، التي 
 أداة مركزية تقوم دولة إسرائيل بواسطتها بنقل االراضي لصالح المستوطنات.

 10/11/2015هآرتس 
 11/11/2015القدس العربي، لندن، 
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