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 الجيش سيحفر قناة على حدود غزةيعلون:  .1

اإلسرائيلي موشيه يعلون  دفاعوزير ال إبراهيم، أنكامل  عن، 13/11/2015، الرأي، عّمانذكرت 
أعلن امس أن جيشه سيشرع قريًبا في أعمال حفر قناة "عائق أرضي" محاذ للسياج الحدودي المحيط 

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، نقاًل عن يعلون، إن العائق عبارة عن حفرة عميقة  بقطاع غزة.
 "إسرائيل"وذكرت أن إقامة هذه الحفرة تأتي من أجل منع التسلل إلى  حدود.سيتم إقامتها على طول ال

 من القطاع عبر أنفاق أو اجتياز السياج الحدودي.
وكانت اللجنة البرلمانية المختصة بقضية إقامة هذا العائق ناقشت على مدار األيام الماضية موضوع 

، ماان عاادم إيفااان يعلااون ورئاايس الااوزران إقامتهااا، خاصااة بعااد شااكاوط المسااتوطنات المحيطااة بالقطاااع
 بنيامين نتنياهو بتعهداتهم بإقامة هذا العائق.

ستشرع  يعلون أعلن أن فرق الهندسة التابعة للجيش،، أن 13/11/2015، الخليج، الشارقةوأضافت 
فااي بناااان جاادار فاصااال فاااي باااطن األرج علاااى طااول الساااياج األمناااي مااع قطااااع غاازة. ونقلااات القنااااة 

عبرية عن يعلون قوله إن الجدار الفاصل سيحول دون استمرار عمليات التسلل عبر السياج السابعة ال
 على طول الحدود مع غزة.
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 معزيًا بضحايا تفجير برج البراجنة يهاتف رئيس مجلس النواب اللبنانيعباس  .2

مع  هاتفياً  مسان يوم الخميس، اتصالً  ،أجرط رئيس دولة فلسطين محمود عباسوفا:  - رام هللا
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث قدم سيادته التعازي للشعب اللبناني وعائالت الضحايا 
األبريان الذين قضوا في حادث التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت 

لبنان وشعبه،  وعبر سيادته عن وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته مع وحدة وسالمة مسان اليوم.
 مشددا على استنكاره ألية محاولت لخلق الفتنة.

وأكد الرئيس حرصه على العالقات التاريخية واألخوية التي جمعت الشعبين الفلسطيني واللبناني 
 ووقوف القيادة الفلسطينية مع لبنان وشعبه وحكومته في مواجهة هذه الجرائم النكران.

 12/11/2015، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 

 قوة حراسة للمستشفيات بعد اقتحام قوة إسرائيلية أحدها بتشكيلقرار حكومي فلسطيني  .3
قررت الحكومة الفلسطينية الخميس تشكيل قوة حراسة لحماية المستشفيات : (.أ.ب.)د -رام هللا 

ن عام مجلس وزران الحكومة وقال أمي الفلسطينية بعد اقتحام قوة إسرائيلية أحدها في الضفة الغربية.
علي أبو دياك، في بيان، إن رئيس الوزران وزير الداخلية رامي الحمد هللا أصدر تعليماته لألجهزة 

 األمنية بتشكيل "قوة مشتركة لتكثيف الحراسة" لحماية المستشفيات في األراضي الفلسطينية.
في الخليل وقتل شاب فلسطيني واعتقال واعتبر أبو دياك أن اقتحام قوة إسرائيلية المستشفى األهلي 

أخر مصاب منه "انتهاك خطير وجريمة بشعة تضاف إلى سلسلة النتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 
 اإلنساني والتفاقيات الدولية ولجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكبها إسرائيل".

رائيلي )المستشفى العربي التخصصي( في وأشار إلى أنه سبق أن اقتحمت قوات من الجيش اإلس
 نابلس ومستشفى )المقاصد( في الجزن الشرقي من مدينة القدس أكثر من مرة الشهر الماضي.

واعتبر أن هذه الممارسات "تؤكد أن دولة الحتالل ماضية في جرائمها مع سبق اإلصرار وأمام أعين 
 دولية ول للمنظمات الدولية بكل مكوناتها".كل العالم، دون أدنى اعتبار للقانون والتفاقيات ال

وطالب أبو دياك منظمة الصحة العالمية با "التحرك العاجل لتطبيق المواثيق الدولية لحماية 
 المستشفيات من النتهاكات اإلسرائيلية"، وبتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

 13/11/2015، القدس العربي، لندن
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 يتعرضون لعملية اغتيال ممنهجة على يد االحتاللعريقات: الفلسطينيون  .4
صائب عريقات أن الشعب الفلسطيني يتعرج لعملية  .أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين د: عمان

اغتيال ممنهجة على يد جيش الحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه، وعلى شاشات التلفاز، وهو يدافع 
وقال، لدط مشاركته أمس  لتي كفلها القانون الدولي.بصدره العاري عن حقوقه السياسية والمدنية ا

بفعاليات المنتدط النووي المنبثق عن مؤتمر عمان األمني التاسع الذي انطلقت أعماله أول من 
أمس، إن الحتالل اإلسرائيلي "هو السبب الرئيس في انعدام األمن للشعب الفلسطيني وعدم 

ألخيرة تجعل من الضروري دمج الترتيبات األمنية بين وأضاف إن التطورات ا الستقرار بالمنطقة".
الفلسطينيين واإلسرائيليين ضمن إطار أمني إقليمي متكامل قادر على تقديم استجابات أكثر فعالية 
وأكثر استدامة للمخاطر والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق األوسط، مؤكدًا أن فلسطين ترحب 

 سالم إقليميا لتعزيز الستقرار في المنطقة.بالعمل مع جميع الدول الساعية لل
وحول األوضاع المتفجرة في األراضي الفلسطينية المحتلة، قال عريقات إنها نتاج عقود من 
اإلجرانات اإلسرائيلية على األرج التي لم تتوقف للحظة، من استيطان وانتهاك لألماكن المقدسة 

سي الشريف، وتوغل الستيطان في الضفة الغربية، ومحاولت التقسيم المكاني والزماني للحرم القد
رهاب المستوطنين.  والعتقالت والجتياحات وا 

 13/11/2015، الغد، عّمان

 

 السلطة تطالب األمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .5
مواجهة الجرائم  طالبت فلسطين األمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في: نيويورك

األمانة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن أوردت فيها  إلىاإلسرائيلية المستمرة، ووجهت شكوط 
ليها مدنيون فلسطينيون على أيدي القوات اإلسرائيلية إعددًا من حالت القتل التي تعرج 

 والمستوطنين.
كوط إن "القانون اإلنساني الدولي وقال السفير الفلسطيني في األمم المتحدة رياج منصور في الش

والتزامات حماية المدنيين الرازحين تحت الحتالل وفي النزاعات المسلحة "يجب أن تطبق على وجه 
 السرعة في دولة فلسطين حيث حياة المدنيين تحت التهديد المباشر والمستمر من قوة الحتالل".

األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس  أن إسرائيل تواصل حملتها الستيطانية في إلىوأشار 
وحدة استيطانية جديدة شرق  2,200الشرقية، مدينًا إعالن إسرائيل األسبوع الماضي الترخيص لبنان 

 رام هللا "في محاولة لتغيير الوضع القائم وتقويج إمكان تحقيق حل الدولتين".
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 1,520أكتوبر الماضي  /بداية تشرين األول اعتقلت منذ "إسرائيل"وأبلغ منصور األمم المتحدة أن 
في المئة منهم أطفال، وأنها تستمر في إصدار قرارات العتقال اإلداري، ومنها في  60فلسطينيًا، 

قرارات بحق شبان فلسطينيين يافعين. وطالب مجلس األمن بالتحرك إلنهان الحصانة  9الفترة األخيرة 
نهان الحتالل.عن الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطين  يين وا 

 13/11/2015الحياة، لندن، 
 

 الحمد هللا يبلغ رئيس بلدية لندن برفض تصريحاته المنحازة لالحتالل   .6
أكد ديوان رئيس الوزران أن اجتماع رئيس الوزران رامي الحمد هللا، يوم أمس األربعان، مع : رام هللا

يان الحكومة الفلسطينية من التصريحات رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، جان بهدف إبالغه است
التي أدلى بها خالل زيارته إلسرائيل، وبأنها جانت منحازة لسياسات الحتالل على حساب حقوق 

 الشعب الفلسطيني، ومتناقضة مع سياسية الحكومة البريطانية الداعمة لحل الدولتين.
بول التعامل مع الحتالل اإلسرائيلي على وأشار الديوان إلى أن الحمد هللا أكد لجونسون انه لم يعد مق

انه نهج ديمقراطي ومبَرر، في ظل عدم التزام حكومة الحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ أي من القرارات 
الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واستمرار انتهاكاتها للقانون الدولي واإلنساني، وأن النحياز 

وشدد الديوان على أن رئيس الوزران عبر أيضا  ل في جرائمها.لالحتالل يساهم في تمادي إسرائي
لجونسون عن سخط الفلسطينيين من تصريحات عدد من رؤسان العالم والمسؤولين الدوليين التي 
تعتبر النضال الشعبي والسلمي الفلسطيني ودفاع شعبنا عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلها القانون 

 جرائم الحتالل وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي واإلنساني.الدولي إرهابا، بينما تبرر 
وأضاف الديوان أن الحمد هللا ابلغ جونسون ترحيب الحكومة بقرار التحاد األوروبي بوسم منتوجات 
المستوطنات اإلسرائيلية بهدف تمييزها عن غيرها، وأكد له أن هذا القرار يندرج ضمن الجهود الجدية 

بي في دعم أسس السالم ومواجهة الستيطان الذي يقوج حل الدولتين، وعلى أهمية لالتحاد األورو 
تعامل دول أوروبا حكومات وشعوبا مع هذا القرار بفاعلية كبيرة انتصارا لجهود الحكومة والفلسطينيين 

 في مقاطعة بضائع الستيطان، وانتصارا للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية.
بلغ مكتب رئيس الوزران القنصلية البريطانية يوم أمس األربعان، برفج استقبال ألسياق ذاته، وفي ا

الوفد الصحفي المرافق لرئيس بلدية لندن، لتغطية الجتماع الذي جان بهدف نقل استيان الحمد هللا 
 والحكومة من تصريحات جونسون المنحازة لالحتالل.

 12/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 وضع ملصق على منتجات المستوطناتالحمد هللا يرحب بالقرار األوروبي  .7
رحب رئيس الوزران الفلسطيني رامي الحمد هللا، بقرار التحاد األوروبي وسم منتجات : )وكالت(

ونقل بيان صادر عن الحكومة تأكيده  المستوطنات "اإلسرائيلية" المقامة في األراضي الفلسطينية.
ة لندن بوريس جونسون خالل اجتماعهما في مدينة رام هللا، ترحيب الحكومة الفلسطينية لرئيس بلدي

 بقرار التحاد األوروبي بوسم منتوجات المستوطنات بهدف تمييزها عن غيرها.
وأكد الحمد هللا أن هذا القرار "يندرج ضمن الجهود الجدية لالتحاد األوروبي في دعم أسس السالم 

الذي يقوج حل الدولتين"، وشدد الحمد هللا على "أهمية تعامل دول أوروبا  ومواجهة الستيطان
حكومات وشعوب مع هذا القرار بفاعلية كبيرة انتصارًا لجهود الحكومة والفلسطينيين في مقاطعة 

 بضائع الستيطان، وانتصارًا للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية".
 13/11/2015الخليج، الشارقة، 

 
 الطريق المسدود تحول لموت سريري لمسيرة السالمأحمد قريع:  .8

قال رئيس الحكومة الفلسطينية السابق أحمد قريع في مقال لمجلة "هآرتس" : وديع عواودة -الناصرة 
إن الطريق المسدود تحول لموت سريري لمسيرة السالم. واعتبر أن الحل يكمن باستبدال أجهزة الدم 

حوار متزن ل يشبه عملية تضليل تعودنا عليها حتى اآلن. وتابع القول "عندما في الصراع بجهاز 
يقود مجتمعا يمين متطرف نفهم أنه حتى أعذب الدعوات لن تجد آذانا صاغية ويقول مثال تعلمته 
"ل تبكي على لبن سكب" ولكن بذات الوقت الحكمة هذه تلزمنا بالقيام بكل الفحوصات لمنع سكب 

هكذا نذود عن ذاتنا من الحاجة بالندم ونتحاشى األغالط مستقبال". كما قال "إننا حليب إضافي ف
 نقف اليوم أمام لحظة تقتضي صراحة ورحابة قلب غير مسبوقتين".

وأشار قريع في مقاله إلى عقم منطق القوة العميان ولعقم الرهان على الزمن بهدف تغيير جوهر 
غبنا تسمية الولد باسمه فإن توصيف الوضع الراهن الحقائق المحفورة بالصخر. وأضاف "إن ر 

بالجمود السياسي الذي تحول لموت سريري، غير دقيق". في المقابل اعتبر قريع أن مسيرة السالم قد 
 تسببت بفتح ثغرات مهمة بجدران الكراهية التاريخية الطويلة.

  13/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 في برج البراجنة اإلرهابيتدين الهجوم  يرمنظمة التحر بيروت: قيادة فصائل  .9
أدانت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الليلة، العمل اإلرهابي الذي ضرب : بيروت

وقالت هذه الفصائل في بيان صحفي تلقت وكالة "وفا"  .الخميس برج البراجنة في بيروت مسان يوم
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حرير الفلسطينية في لبنان وتدين بشدة العمل الجبان نسخة منه: تستنكر قيادة فصائل منظمة الت
الذي استهدف برج البراجنة في بيروت، بتفجير إرهابي مزدوج أوقع عشرات الشهدان وما ل يقل عن 
مئة وخمسين جريحا في صفوف المدنيين اآلمنين، باإلضافة إلى اإلضرار الكبيرة التي أحدثها هذا 

 طنين.العمل اإلجرامي في ممتلكات الموا
الفلسطيني والمراكز  األحمروأعلن البيان عن أن قيادة المنظمة قررت وضع مستشفى جمعية الهالل 

الصحية والطبية الفلسطينية في بيروت، تحت تصرف األخوة اللبنانيين، لمعالجة الجرحى 
م وقال: تتقدم قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من ذوي الشهدان، ومن عمو  والمصابين.

السياسية والوطنية، بأصدق التعازي والمواساة، وتتمنى الشفان العاجل  وأطيافهالشعب اللبناني الشقيق 
وأضاف البيان: تجدد قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعوتها لألخوة  للجرحى والمصابين.

وحيد الصف؛ لمواجهة هذه اللبنانيين بكل أطيافهم الجتماعية والسياسية إلى نبذ الفرقة، والتكاتف وت
فشال مشروع الفتنة الذي يسعى له  األعمال اإلرهابية اإلجرامية الدنيئة التي تستهدف كل اللبنانيين، وا 

 أعدان لبنان، وفي مقدمتهم إسرائيل.
 12/11/20145، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سرائيلية  وزير الصحة: على العالم حمايتنا من آلة القتل اإل .11

 27د. جواد عواد أن إعدام الشاب عبد هللا عزام الشاللدة ) الفلسطيني أكد وزير الصحة: رام هللا
عاما( برصاص قوة وحدة المستعربين اإلسرائيلية، داخل المستشفى األهلي بالخليل، دليل واضح على 

اد، في بيان صحفي، صباح يوم أن إسرائيل ل تقيم وزنًا لكل المواثيق الدولية واإلنسانية. وأضاف عو 
 الخميس، أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الكاملة لحماية شعبنا من آلة القتل اإلسرائيلية.

وأشار إلى أن الصمت الدولي على اقتحام المستشفيات الفلسطينية أدط لزيادة وتيرة هذه  
عدام مرافقي المرضى داخل المستشفيات.  القتحامات، بل وا 

شد وزير الصحة العالم الحر ومنظمات حقوق اإلنسان للتدخل الفوري لوقف اإلرهاب اإلسرائيلي، ونا
 وحماية المرافق الصحية والمرضى من عدوان جيش الحتالل.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الشاب الشاللدة برصاص قوة وحدة المستعربين اإلسرائيلية،  
 داخل المستشفى األهلي بالخليل.

عنصرًا من هذه القوة اقتحموا، فجر اليوم الخميس، غرفة المصاب عزام الشاللدة  21وأضافت أن  
في قسم الجراحة بالمستشفى األهلي وأطلقوا الرصاص على ابن عمه عبد هللا، ما أدط إلصابته 
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وأشارت الوزارة إلى أنه  في يديه، ليعلن عن استشهاده. 3برصاصة عند األذن ورصاصة بالصدر و
 شهيدًا. 83باستشهاد الشاب الشاللدة يرتفع عدد الشهدان منذ بداية الهبة الجماهيرية إلى 

 13/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 للرد على "إعالن يعالون" الخيارات: نمتلك كل حماس .11
جتمع أكدت حركة حماس أنها تمتلك كل الخيارات لمواجهة النتهاكات "اإلسرائيلية"، داعية الم: غزة

واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في  الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم.
 دفاع( وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، إعالن وزير ال11-12بيان، يوم الخميس )

في سياق اإلسرائيلي يعلون عن نية الحتالل إقامة حفريات على طول الحدود مع قطاع غزة، يأتي 
وكان يعالون أعلن الليلة الماضية، أن جيشه سيشرع قريًبا في إقامة  تشديد الحصار على غزة. 

 "عائق أرضي" محاٍذ للسياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.
 12/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األوروبي وضع عالمات على منتجات المستوطنات االتحادحماس ترحب بقرار  .12

بت حركة حماس بقرار التحاد األوروبي وضع عالمات على منتجات المستوطنات، معتبرة رح: غزة
إياه خطوة في التجاه الصحيح. ودعت الحركة في تصريح صحفي مكتوب على لسان الناطق 

-12باسمها الدكتور سامي أبو زهري، وتلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، يوم الخميس )
ون القرار شاماًل لكل المنتجات وعدم اقتصاره على منتجات معّينة. كما دعت إلى (، إلى أن يك11

فرج عقوبات وقيود على السلع والخدمات التي ترتبط بمنظومة الحتالل الصهيوني ككل وليس 
 فقط منتجات المستوطنات.

 12/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لدعم انتفاضة القدسعلى آليات  تتفق الفلسطينية بغزة الفصائل .13
( في 11-12وضمنها حماس وفتح، في ختام اجتماع لها يوم الخميس ) ،اتفق ممثلو الفصائل: غزة

غزة، على ضرورة رفع العلم الفلسطيني في الفعاليات الجماهيرية الداعمة لا"انتفاضة القدس"، ووضع 
ن الذي نظمه المجلس الوطني وأكد المشاركون في اللقا برنامج عملي لمساندة الشباب في الميدان.

للتمكين الوطني في مقره بغزة، على ضرورة وضع وثيقة شرف لتنظيم العمل اإلعالمي، وتوحيد البث 
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اإلذاعي والتلفزيوني سوان التابع للفصائل أو الخاص أو الرسمي، في موجة واحدة تكون أسبوعيا، 
 بهدف دعم فعاليات النتفاضة.

يل رضوان، إلى ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في الميدان وفي ودعا القيادي في حماس إسماع
 المؤسسات الرسمية، وترك المجال أمام النتفاضة كي تنمو وتتطور.

وكان النائب عن فتح رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس أشرف جمعة افتتح اللقان الذي عقد بمناسبة 
خاللها على الحاجة الملحة لستمرار  لرحيل الرئيس ياسر عرفات، بكلمة أكد 11الذكرط السنوية 

ودعا قادة الفصائل إلى تبني استراتيجية  على كافة الصعد. فعاليات دعم انتفاضة القدس ميدانيا
 وطنية بشكل عاجل من أجل المحافظة على سير النتفاضة، وصّد أي محاولة إلجهاضها.

تخاذها لتوحيد الميدان وجرط وفي نهاية النقاش، وضع المجتمعون مجموعة من النقاط الواجب ا
 التوافق على رفع هذه النقاط لجتماع الفصائل الوطنية واإلسالمية القادم من أجل تبنيها.

واتفق المشاركون على ضرورة تخلي جميع الفصائل عن رفع الرايات الحزبية على أن يرفع فقط العلم 
 الفلسطيني في كل الفعاليات والمسيرات الجماهيرية.

 12/11/2015، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا
 

 في لبنان الضاحية الجنوبية استهدفاحماس تدين تفجيرين  .14
أدانت حركة حماس تفجيرين استهدفا الضاحية الجنوبية في بيروت، معلنة تضامنها مع : بيروت

( تلقى "المركز الفلسطيني 11-12في بياٍن مسان الخميس ) ،وقالت حركة حماس الشعب اللبناني.
م" نسخًة منه، إنها "تستنكر الجريمة التي وقعت بحق أهلنا اللبنانيين في برج البراجنة، وتعلن لإلعال

 تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".
 كما تقدمت بالتعازي من األهالي وجميع القوط الرسمية والحزبية والشعبية في لبنان.

ستهداف المدنيين وترويع اآلمنين"، وأكدت الحركة "حرصها على السلم األهلي في لبنان ورفضها ا
 وقالت إنها "تترحم على الشهدان وتتمنى الشفان للجرحى".

 12/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: التحقيقات أثبتت عدم توّرط فلسطينيين بتفجيرات بيروت .15
ائج محمود هنية كشف أحمد عبد الهادي نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، نت

التحقيقات التي أجريت حول منفذي عمليات التفجير الذي استهدف بيروت، مسان الخميس، مؤكًدا 
أنه ل يوجد أي فلسطيني متورط في هذا الحادث. وقال عبد الهادي في تصريح خاص با"الرسالة 
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عن  نت"، إن الطرفين الفلسطيني واللبناني عقدا اجتماًعا بعد النفجار بنصف ساعة، وتم البحث
عنهما وتبّين أنهما ليسا فلسطينيين من داخل لبنان ول حتى من  اإلعالنأسمان المنفذين الذين جرط 
 ةوأوضح عبد الهادي أن السمين تبين أنهما قد قتال في معارك سوري .ةالنازحين من مخيمات سوري

يين واللبنانيين في تزوير أسمائهما بأشخاص آخرين، بغرج الوقيعة بين الفلسطين منذ فترة، وقد تمّ 
وأكّد أن الجانب اللبناني يدرك حقيقة محاولة البعج جر المخيمات في أتون الفتنة  هذا التوقيت.

والقتتال، ولهذا فإن "قنوات الحوار مفتوحة على أعلى مستوياتها بين الجانبين"، مشيًرا إلى أن جميع 
فت عبد الهادي إلى أنه سيتم عقد اجتماع ول .اإلجراميةالقوط الفلسطينية تدين وبشدة هذه األعمال 

خاص الساعة العاشرة من صباح الجمعة بين الفصائل الفلسطينية، إلصدار بيان وموقف عام اتجاه 
 هذا الحادث.

شخًصا في انفجار انتحاري نفذه شخصان بجوار  43وقد أعلنت المصادر الطبية اللبنانية عن مقتل 
ومن بين الضحايا لجئين فلسطينيين، وفق ما أكده عبد مسجد على مدخل مخيم برج البراجنة، 

 الهادي لا"الرسالة نت".
وقد نددت الفصائل والقوط الفلسطينية بهذه العملية التي وصفوها با"الجرامية"، محذرين من خطورة 

ة، بين الفلسطينيين واللبنانيين. وكانت وسائل إعالم قد تناقلت بياًنا لمجموعة تبّنت العملي اإليقاع
 وزعمت أن منفذيها فلسطينيين اثنين.

 12/11/2015الرسالة نت، فلسطين، 
 

 بمسؤولية الموساد عن اغتيال المبحوح ضمنياً وثائقيًا يتضمن اعترافًا  فيلماً تبث  القناة اإلسرائيلية .16
ة تضمن فيلم وثائقي بثته القناة اإلسرائيلية الثانية اعترافا ضمنيا بمسؤولي: عوج الرجوب -لخليل ا

بإمارة  2010الموساد عن اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح في يناير/كانون الثاني 
 بالموساد في عملية الغتيال. -لم يسمها-دبي، حيث أشار الفيلم إلى مشاركة شخصية بارزة 

ور، فإن ووفق قرانة فلسطينية لما ورد في فيلم "اغتيال في دائرة مغلقة" للصحفي اإلسرائيلي يوآف ليم
الفيلم وتوقيت نشره يمثالن رسالة للقوط الفاعلة، خاصة حركة حماس، بأن يد إسرائيل طويلة من 
جهة، ورسالة طمأنة لجيش الحتالل والمجتمع اإلسرائيلي بالمقدرة على تتبع المسؤولين عن 

 العمليات حيث كانوا، من جهة ثانية.
سبقتها محاولة أخرط  -رموزها شرطة دبي آنذاك التي فككت-وكشف الفيلم اإلسرائيلي أن العملية 

بواسطة السم في دبي أيضا، حيث توجه حينها المبحوح إلى سوريا  2009لغتيال المبحوح سنة 
 وتلقى العالج هناك.
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القيادي في حركة حماس فازع صوافطة أكد أن فيلم القناة اإلسرائيلية الثانية يأتي في وقت تتسع فيه 
د الحتالل، في مقابل فشل الحتالل في السيطرة على األوضاع، بهدف "رفع الهبة الجماهيرية ض

معنويات المجتمع اإلسرائيلي وجنود جيش الحتالل عن طريق اإليحان بقدرة إسرائيل على تتبع 
أن الحتالل لم يتوقف يوما  إلى -نتفي حديث للجزيرة -وأشار صوافطة  ومالحقة قادة المقاومة".

ن أن يستبعد تخطيطه لعمليات اغتيال جديدة تستهدف القيادات الفاعلة في الميدان عن الغتيال، دو 
يصال رسالة بأن مصيرها سيكون مثل مصير المبحوح لو  العسكري بشكل خاص خارج فلسطين، وا 

 تدخلت وحاولت التأثير على الوضع الحالي بالضفة.
إلسرائيلي عالن الريماوي إلى توقيت من جهته، لفت مدير مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني وا

بث الفيلم، موضحا أن بث الفيلم جان في وقت كثر فيه حديث قادة الحتالل السياسيين والعسكريين 
وأضاف للجزيرة نت أن بث الفيلم جان متزامنا مع حديث إسرائيلي  عن عودة سياسة الغتيالت.

ميله مسؤولية عدة عمليات، موضحا أن متكرر عن القيادي في حماس الشيخ صالح العاروري وتح
"القناة الثانية تحدثت عن العاروري، كما أن رئيس وزران الحتالل بنيامين نتنياهو تحدث عنه في 

 لقائه األخير مع الرئيس األميركي باراك أوباما".
، وتجري وقال إن "قرار العودة لسياسة الغتيالت اتخذ إسرائيليا، وأعلن ذلك قادة أمنيون وسياسيون

تهيئة وتدجين المجتمع اإلسرائيلي للعودة لهذه السياسة"، وتابع "فضال عن كون الفيلم رسالة لحماس 
بالدرجة األولى، ففيه رسالة تخويف للمجتمع الفلسطيني وقوط المقاومة خاصة المتهمة بالوقوف وران 

 العمليات األخيرة ضد الحتالل وتمويلها بأن إسرائيل حاضرة".
قال الخبير في الشأن اإلسرائيلي أنطوان شلحت "إن إسرائيل أرادت من خالل الفيلم إرسال بدوره، 

 رسائل إلى الفصائل الفلسطينية بأن يدها طويلة وقادرة على تصعيد القمع والنيل من قياداتها".
 12/11/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "حماس تزف ابنها الشهيد شاللدة وتدعو لمواجهة "المستعربين .17

زّفت حركة حماس ابنها الشهيد األسير المحرر عبد هللا شاللدة الذي أعدمته قوات : الضفة الغربية
الحتالل في عملية بشعة نفذتها وحدة للمستعربين بعد اقتحامها المستشفى األهلي بالخليل مسان 

المركز واستنكرت حماس على لسان الناطق باسمها حسام بدران، في بيان وصل " أمس األربعان.
الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، اليوم الخميس، جريمة الغتيال التي أقدمت عليها قوات الحتالل 
بإعدامها للشهيد شاللدة، مثنيًة على إقدامه وشجاعته بتصديه للقوة الصهيونية التي كانت تختطف 

بمواصلة انتفاضته  وأكد بدران أن ما جرط لن يثني من عزيمة شعبنا ابن عمه الجريح عزام شاللدة.
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حتى تحقق أهدافها، مشيًرا إلى أن الجريمة انتهاك صهيوني جديد لحرمة المستشفيات، كما جرط 
وشدد القيادي  سابًقا مع حادثة اعتقال األسير البطل كرم المصري في مدينة نابلس الشهر المنصرم.

اجهة ظاهرة في حماس على ضرورة وجود جهد وطني وسياسي وا عالمي ممنهج ومضاعف لمو 
المستعربين لما تشكله من خطر حقيقي على شعبنا عموما وعلى المقاومين بشكل خاص، منبًها 

 المقاومين ومنفذي العمليات على ضرورة الحذر منهم.
وطالب بدران السلطة الفلسطينية بضرورة أخذ دورها في حماية شعبنا، من خالل الوقف الفوري 

ل غير مباشر قوات الحتالل من القيام بمثل تلك الجرائم داخل للتنسيق األمني، والذي يمّكن بشك
ودعا بدران قيادة السلطة إلى ضرورة تصويب بوصلة سالح  األراضي التي تتبع لسيطرة السلطة.

لى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وحقيقية في تقديم ملف جريمة  األجهزة األمنية نحو الحتالل، وا 
 الدولية.اإلعدام تلك لمحكمة الجنايات 

 12/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االنتفاضةوخدماتها لجرحى  الصحةالعالول يشيد بأداء وزارة  .18

أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول بأدان وزارة الصحة، والطواقم  :وفا –رام هللا 
مواطنين عموما، رغم ظروف الطبية، وبالخدمات التي تقدمها لجرحى الهبة الشعبية خصوصا، وال

وحيا العالول، أثنان زيارته مجمع فلسطين الطبي في مدينة  الحصار المالي المفروج على الحكومة.
رام هللا، اليوم الخميس، الجرحى والمصابين في أحداث الهبة الشعبية، ومواجهتهم قوات الحتالل 

رية والستقالل في نهاية هذا الدرب الكفاحي بإراداتهم الوطنية. وجدد اعتزازه 'بإيمانهم في تحقيق الح
وبحث العالول مع وزير الصحة جواد عواد سبل تقديم أفضل الخدمات  مهما بلغت التضحيات'.

 الصحية والطبية للمواطنين، وللمصابين والجرحى في الهبة الشعبية.
 12/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 جثامين الشهداءالسترداد  مواجهاتحماس تدعو لجمعة  .19
أشرف الهور: في إطار السعي لتأجيج نار الهبة الجماهيرية التي تشهدها الضفة الغربية  -غزة 

المحتلة بما فيها القدس ضد الحتالل اإلسرائيلي، دعت حركة حماس مجددا الفلسطينيين للخروج في 
وذلك للضغط  "جمعة الغضب" في مسيرات حاشدة والشتباك مع الحتالل في نقاط التماس،

ودعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية . لسترداد جثامين الشهدان المختطفين
للخروج اليوم الجمعة في مسيرات جماهيرية غاضبة، والتوجه إلى نقاط التماس في المدن والقرط، 
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ان صحافي لها تلقت للضغط على الحتالل لسترداد جثامين الشهدان المحتجزة لديه. وقالت، في بي
شهيدا من خيرة أبنان الشعب الفلسطيني ما زالوا محتجزين لدط  27"القدس العربي" نسخة منه إن 

ن ذلك "يحتم على شبابنا المنتفج رفع اللوان المطالب بحريتهم، حتى تحتضنهم  قوات الحتالل، وا 
 األرج التي ضحوا بأرواحهم من أجلها".

ضغط المكثف على الحتالل من قبل الشباب الفلسطيني وأكدت حماس على أن ممارسة ال
المنتفج، بالشتباك معه على نقاط التماس "سيجبره على تسليم شهدائنا الذين لبوا ندان الوطن 

 وحريته، ونفذوا العمليات البطولية الموجعة لجنود الحتالل ومستوطنيه".
 13/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 اقون هنا وعلينا السعي للعيش معهمريفلين: الفلسطينيون ب .21

 ،فاي ساياق حديثاه عان تساوية الصاراع ،وديع عواودة: قال الارئيس اإلسارائيلي رؤوفاين ريفلاين -الناصرة 
خااالل  ،إنهااا نساايت الحقيقااة أن "العاارب يعيشااون بجانبنااا وبيننااا وينبغااي السااعي للتعااايش معهاام". وأضاااف

إن هناك حاجة إلجمااع حاول الخطاوات  ،أبيب أمسمؤتمر السالم الذي نظمته صحيفة هآرتس في تل 
 لبنان ثقة بين الجانبين تحسن األوضاع الراهنة دون عالقة بالجدل السياسي حول الجغرافيا.

. وتاابع "أعايش باين أهلاي وأقاول: هنااك "إسرائيل"ووجه ريفلين انتقادات للجدل بين اليمين واليسار في 
لعنصارية والعدوانياة فاي ظاروف معقادة وقاساية. شاعب يفهام شعب واع وبالغ ل يسلك طريق الغيبياة، ا

قيااود المعادلااة القديمااة "أرج مقاباال سااالم". شااعب شااجاع يصاامم علااى التمسااك بحقااه وواجبااه بالاادفاع 
عن نفسه وغيار معناي بمكابادة نتاائج أخطاان مصايرية باسام الرغباة الجامحاة السااذجة لحلاول غرائزياة 

ن الفصال أو الجادار كماا إلنهان الصراع". وقال إن الفلساطينيي ن هناا بااقون ولان يرحلاوا لمكاان آخار وا 
يقترح اليسار لن يؤدي إلخفائهم أو جعلهام غيار معاادين مثلماا أن أيديولوجياة "أرج إسارائيل الكاملاة" 

 المنتهجة من قبل اليمين لن تبلعهم أو تحولهم لمحبينا".
ماح لثقافة الموت المعروج بصور فاضاحة دعا ريفلين الشبيبة الفلسطينية لختيار الحياة وعدم السو 

للتوقاااف عااان  "إساارائيل"ماان مدرساااة "داعااش" أن تخااارجهم عاان طاااورهم. كماااا دعااا اليماااين واليسااار فاااي 
التصاارف كالنعامااة ولبااذل مزيااد ماان الجهااود ليعاايش اإلساارائيليون والفلسااطينيون سااوية دون أن يكشااف 

. وتااابع "إساارائيل"أطفااال لتنفيااذ عمليااات فااي ريفلااين التيااار اإلسااالمي بإرسااال واتهاام  عاان الساابيل لااذلك.
 "من ينظر حوله وعقله برأسه يدرك أننا لن نطّير الحمام األبيج سوية مع الفلسطينيين".

 13/11/2015، القدس العربي، لندن
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 الحكومة القضائي: أنت زبالة لمستشارل اإلسرائيليةوزيرة الثقافة  .21
ميااري ريغااف )ليكااود( المستشااار  يساارائيلاإلوالرياضااة  نعتاات وزياارة الثقافااة: وديااع عااواودة -الناصاارة 

القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين با"الزبالة" لمعارضته قرارها بحرمان مسارح الميادان الفلساطيني فاي 
 حيفا من تمويل وزارتها.

وكانت ريغاف قاد ساارعت فاي حزياران/ يونياو الماضاي إلعاالن وقفهاا تمويال مسارح الميادان فاي حيفاا 
رحية "الاازمن المااوازي" المسااتوحاة ماان تجربااة كاتااب الساايناريو األسااير وليااد دقااة المحكااوم لعرضااه مساا

بالمؤبااد منااذ ثالثااة عقااود. وقتهااا اعتباارت ريغااف أن المساارحية تعنااي دعاام "اإلرهاااب" لكاان فاينشااطاين 
اعتاارج علااى إجااران الااوزيرة وحظاار تغيياار معااايير توزيااع الميزانيااات علااى مؤسسااات ثقافيااة. وعقباات 

لى ذلاك وقتهاا باالقول "ماع احتراماي للمستشاار فهاو يادرك أناه ل يساتطيع التادخل فاي أفكااري ريغف ع
 بشأن توزيع الميزانيات".

ريغااف بتسااجيل صااوتي وهااي تتحاادث بانفعاليااة وتكياال الشااتائم  "إساارائيل"وفضااحت القناااة العاشاارة فااي 
ريغااااف لالتصااااال لفاينشااااطاين وتصااااف معاونيااااه بألفاااااظ مقااااززة. وبعااااد الكشااااف عاااان الشااااتائم سااااارعت 

بفاينشطاين وتقديم العتذار له وهاذا ماا قالتاه فاي تعقياب مكتاوب جاان فياه "إن كافتناا بشار وبلحظاات 
غضب نتفوه بأقوال قاساية وهاذا مساموح لناا لكنناي لسات فخاورة بماا قلات". وتابعات متذاكياة "فاي حاال 

كااس مشاااعري تجاااه قلاات مثاال هااذه األقااوال فعااال فإنهااا ول بااد صاادرت عاان لحظااة غضااب لكنهااا ل تع
المستشار القضائي الذي احترمه وأجلاه". مان جهتاه امتناع النااطق بلساان وزارة القضاان التعقياب علاى 
الموضوع. كما كشفت القناة العاشرة المتميازة بكثارة تحقيقاتهاا الجريئاة عان تاورط الاوزيرة ريغاف بتوزياع 

خابات الداخلية بالحزب ولاذا تعتبار مناصب على مقربيها المنتسبين لحزبها ممن يشاركون عادة بالنت
 القناة العاشرة أن ريغف متورطة بفساد.

 13/11/2015، القدس العربي، لندن
 

  "إسرائيل"ولم يتخل عن القضاء على  أمنيةيعلون: عرفات رشا قيادات  .22
أخيارًا ويحمال عناوان  أبيابموشايه يعلاون كتاباًا مان تأليفاه صادر فاي تال  اإلسارائيلينشر وزير الادفاع 

عاماااًا علاااى استشاااهاد الااازعيم الفلساااطيني ياسااار  11"طرياااق طويلاااة/ قصااايرة" وذلاااك تزامناااًا ماااع مااارور 
عرفاااات، الاااذي اتهماااه فياااه بأناااه رشاااى قياااادات أمنياااة إسااارائيلية، ولااام يتخااال عااان هااادف القضاااان علاااى 

صافحة مان الحجام المتوساط، أّناه  287وزعم في كتابه الاذي صادر باللغاة العبرياة ويقاع فاي  إسرائيل.
، تمّكنات المخخاابرات اإلسارائيلّية مان 1982ل اجتيااح إسارائيل للبناان واحاتالل بياروت صايف عاام خال
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تحديااد مكااان تواجااد الاارئيس عرفااات، وأّنااه صااوّب البندقّيااة باتجاهااه، وعناادما أراد الضااغط علااى الزناااد 
 لقتله، وصلت األوامر من القيادة العليا بعدم اغتياله.

، لام 1993الرغم من توقيعه على اتفاق أوسلو مع إسارائيل فاي أيلاول وقال يعلون "إّن عرفات، وعلى 
ّن الراحال عرفاات، الاذي وصافه  يتنازل ولو لمّرٍة واحدة عن فكرته األساسية بالقضان على إسارائيل". وا 
بأنه من أشد الفلسطينيين تزمتًا، أراد أْن يؤسس دولة فلساطين علاى أنقااج دولاة إسارائيل، وهاو الاذي 

 الفلسطينية عالًيا، وتمّكن من إقناع الرأي العام العالمّي بعدالة القضية الفلسطينّية.رفع القضية 
يعلااون أيًضااا فااي كتابااه أّنااه، عناادما كااان رئيسااًا لشااعبة السااتخبارات العسااكرية، راقااب الاارئيس  وأضاااف

ل إلاى ، وتبّين له أن األخير تمّكن عن طريق ما أسماها باأللعيب من التّحو 1995عرفات منذ سنة 
زعاايٍم عرباايٍّ مساالٍم مشااهوٍر فااي العااالم، يقااود ثااورة شااعب ياارزح تحاات نياار الحااتالل، كمااا تمّكاان بدهائااه 
الشااديد ماان إقناااع الاارأي العااام العااالمي، بااأّن الشااعب الفلسااطيني يخمااارس المقاومااة ماان أجاال التحرياار، 

 ويرفج دائًما العتراف بأّنه نفذ أعماًل يصفها يعلون باإلرهابية.
لفصل يحمل عنوان: "عرفات، الثورة هي أنا"، كشف يعلون النقاب عن "العالقات المشكوك فاي وفي ا

أمرها" بين عرفات وباين عادد مان قاادة األجهازة األمنياة اإلسارائيلية، مثال يوساي غينوساار، الاذي كاان 
ن نائباااا لااارئيس جهااااز األمااان العاااام )الشااااباك(، ومااان ثاااّم تحاااوّل إلاااى مبعاااوٍث شخصااايٍّ لااارئيس الاااوزرا

 اإلسرائيلّي األسبق ايهود باراك، وقام بإيصال رسائل من قادة الدولة العبرية إلى الرئيس عرفات.
وياازعم يعلااون فااي كتابااه أّن الاارئيس عرفااات اسااتعمل مااع غينوسااار ومااع غيااره ماان القااادة اإلساارائيليين 

م بتنفيااذ هااذه وتقااديم الرشااا، للحصااول علااى مكاسااب فااي الصااراع مااع إساارائيل، وأّنااه قااا اإلفسااادأساالوب 
 األعمال بواسطة مستشاره الخاص محمد رشيد المعروف باسم خالد سالم.

كما زعم يعلون إّن عرفات تمّكن من نسج عالقات فاسدة مع المحامي دوف فايسغالس، مادير دياوان 
رئااايس الاااوزران اإلسااارائيلي األسااابق أرئيااال شاااارون، وماااع نجااال رئااايس الاااوزران النائاااب األسااابق عاااومري 

إّن المحاااامي فايساااغالس، الاااذي كاااان يمثااال الملياااونير النمسااااوي ماااارتن شاااالف،  إلاااى شااااروأ شاااارون.
صااااحب الكاااازينو فاااي مديناااة أريحاااا الفلساااطينية، َوَعاااَد الفلساااطينيين بإزالاااة جمياااع الحاااواجز عااان مديناااة 
أريحااا، خالفًااا لالتفاااق الااذي تااّم التوصاال إليااه فااي الحكومااة اإلساارائيلية، األماار الااذي أّدط إلااى تفجاار 

واتهام يعلاون فايساغالس بأّناه أراد تقاديم مصاالح الملياونير  المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
 .األمنيةالنمساوي صاحب الكازينو على مصالح إسرائيل 

وبشأن الضغوط األمريكّية على إسرائيل، قال يعلون إّنه يتحّتم على قادة إسرائيل التحرر من الولياات 
سياساااااة حاااااّرة مااااان دون األخاااااذ بعاااااين العتباااااار المصاااااالح األمريكّياااااة، واعتبااااار أّن  المتحااااادة، وانتهااااااج
اإلسرائيلي، لم يؤّيادوا خطاة فاك الرتبااط أحادياة الجاناب عان الفلساطينيين  لالدعاناألمريكيين، خالًفا 
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، ألّنهااام أعرباااوا عااان خشااايتهم مااان أّن النساااحاب 2005فاااي قطااااع غااازة والتاااي نفاااّذها شاااارون فاااي آب 
لي من قطاع غزة سيؤثر سلبا على حربهم المعلنة على "اإلسالم الراديكالّي والجهاد العاالمّي"، اإلسرائي

لفتااا إلااى أّن العديااد ماان الحكااام اإلساارائيليين يسااتعملون ورقااة الضااغط األمريكّيااة لتمرياار سياسااات ل 
 يخوافق عليها الشعب اإلسرائيلي.

ا ثريًّااا وهًشااا، ول يريااد التضااحية فااي الحااروب، ووصااف يعلااون المجتمااع اإلساارائيلي باّنااه بااات مجتمًعاا
، وأّن الكثياار ماان القاارارات لاام يااتم تنفيااذها 1992مشاايرا، إلااى أّن هااذا الاانهج أخااذ منحااى قويااا منااذ ساانة 

خوفااًا ماان سااقوط قتلااى، وأّن هااذا الاانهج، "نهااج التااردد"، هااو الااذي أّدط إلااى الخسااارة فااي حاارب لبنااان 
القيادة اإلسرائيلّية الياوم تتاردد فاي توجياه ضاربة عساكرية لحركاة  ، وهو الذي يجعل2006الثانية سنة 

 "حماس" في قطاع غزة، ألّن القيادة اإلسرائيلية ضعيفة جدا.
 13/11/2015، المستقبل، بيروت

 
 المتطرفة "الهافا"ينضمون لمنظمة  إسرائيليونجنود القناة الثانية:  .23

لفزياااون إسااارائيل أماااس انضااامام جناااود إسااارائيليين أظهااارت صاااور نشااارتها القنااااة الثانياااة فاااي ت: رام هللا
لمنظمااة "لهافااا" المتطرفااة والتااي تحاارج علااى قتاال الفلسااطينيين، فااي حااين يعتباار منفااذ مذبحااة الحاارم 
اإلبراهيمااي بالخلياال "باااروش غولدشااتاين" المرشااد الروحااي للمنظمااة. وبثاات القناااة مشاااهد لشااتراك جنااود 

لقاادس المحتلااة أو عباار صاافحات الفيساابوك، حيااث باادا التأييااد فااي فعاليااات المنظمااة سااواًن بالتظاااهر با
الواضااح لغولدشااتاين وللجناادي "نتااان زادة" الااذي قتاال خمسااة فلسااطينيين ماان سااكان مدينااة شاافا عماارو 

 أعوام. 10بالجليل داخل حافلة قبل 
 13/11/2015، االتحاد، أبو ظبي

 
 من دون طيار صاروخ.. وطائرات هجومية ألف 150": حزب هللا يمتلك إسرائيل" .24

بعدما جرط اإلعالن عن غارة جوية إسرائيلية قارب مطاار دمشاق الادولي علاى ماا قيال : حلمي موسى
أنه شحنة سالح معدة لا "حزب هللا"، في لبنان، قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الحزب يحاول زياادة 

 رانية.الصناعات العسكرية اإلي إنتاجترسانته من األسلحة الدقيقة والنوعية من 
ألف صاروش، صارت مؤخرا تتحادث عان  120وبعدما كانت إسرائيل تقدر امتالك "حزب هللا" لحوالي 

ألف صاروش، فضال عن طائرات من دون طياار. وتحااول إسارائيل القاول طاوال الوقات  150امتالكه 
إن إيااااران، وبعاااادما أبرماااات التفاااااق النااااووي مااااع القااااوط العظمااااى، صااااارت أكثاااار حريااااة ماااان الناحيااااة 
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القتصاااادية لزياااادة شاااحناتها مااان األسااالحة الدقيقاااة لاااا "حااازب هللا"، خصوصاااا مااان األناااواع القاااادرة علاااى 
 ضرب أهداف استراتيجية وبنى تحتية ومواقع للجيش اإلسرائيلي بدقة أكبر.

كتاب المراساال السياسااي لموقااع "وال" آفااي يسسااخاروف أن التقااديرات فااي إساارائيل تتحاادث عاان امااتالك 
معظمها ذو مدط قصير لكن بعضاها بعياد المادط. وأوضاح أناه بارغم وجاود آلف ألف صاروش  150

من مقاتلي "حزب هللا" يقاتلون في سوريا منذ أكثر من ثالثة أعوام، وخسارة الحزب العديد مان مقاتلياه 
وقادته، إل أنه لم يوقف أبدا طاوال هاذه الفتارة جهاوده للتازود بأسالحة لساتخدامها ضاد إسارائيل ولايس 

وريا، وان "حااازب هللا" يواصااال تخااازين صاااواريخ متوساااطة المااادط يجلبهاااا مااان ساااوريا، ويجلاااب فاااي سااا
وكتااب يسسااخاروف أن "حاازب هللا" أنشااأ أسااطول ماان الطااائرات ماان  صااواريخ بعياادة الماادط ماان إيااران.

نمااا للهجااوم. واضاااف أن "حاازب هللا" يواصاال  دون طيااار المعاادة لاايس لجمااع المعلومااات السااتخبارية وا 
"، فضال عان صاواريخ أرج بحار 22" و"سام 17تالك صواريخ أرج جو من طراز "سام جهوده لم

ماااان طااااراز "ياخوناااات". وأشااااار إلااااى أن "حاااازب هللا"، وفااااي ضااااون الحاااارب األهليااااة السااااورية والغااااارات 
 اإلسرائيلية، فهم أن عليه التزود بمثل هذه األسلحة.

 13/11/2015، السفير، بيروت
 

 كيل في األراضي الفلسطينية"المستعربون".. أداة قمع وتن .25
أثااار مقتاال شاااب فلسااطيني، فجاار الخماايس، ماان جااران مداهمااة مستشاافى األهلااي فااي مدينااة  :الساابيل

الخليل جنوبي الضفة الغربية، تأزم األوضاع في األراضاي المحتلاة، إثار دخاول وحادات "المساتعربين" 
 اإلسرائيلية على خط المواجهات.

الحااتالل اإلساارائيلية، بمااا فااي ذلااك أجهاازة الشاارطة والمخااابرات  وتعماال قااوات "مسااتعربون" فااي أجهاازة
ووزارة الااادفاع، وتحااارص وحااادات "المساااتعربين" علاااى التسااالل إلاااى التظااااهرات والمواجهاااات فاااي المااادن 

 فلسطينية، للقيام بعمليات اعتقالت وقتل وتنكيل.
ة بطالقاااة، إذ بيااانهم ويصاااعب علاااى الفلساااطينيين تميياااز وحااادات المساااتعربين، لكاااونهم يتحااادثو العربيااا

 عناصر من داخل الخط األخضر، ويهود عاش أبائهم في بلدان عربية قبل أن يأتوا إلى فلسطين.
وكان مفتش عام الشارطة اإلسارائيلية، دودي كاوهين، قاال لصاحيفة "هاآرتس"، إن الانقص الحاادي فاي 

يين، كانااا ماان جمااع المعلومااات فااي بعااج القاارط الفلسااطينية، وضاارروة التحااري عاان بعااج الفلسااطين
 ضمن أسباب إنشان قوات "المستعربين".
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وتنشااااط وحاااادات "المسااااتعربين" خااااالل النتفاضااااات والمواجهااااات العنيفااااة بااااين الفلسااااطينيين والقاااااوات 
، نفااذت قااوات "المسااتعربين" عمليااات اعتقااال وخطااف 2000اإلساارائيلية، فأثنااان انتفاضااة ساابتمبر عااام 
 سطينية.واغتيال للعشرات من أعضان الفصائل الفل

وتمتااااز وحااادات المساااتعربين باااا"إتقان التمثيااال الااادرامي"، فعلااايهم أن يختلقاااوا قصاااة غيااار حقيقياااة لتنفياااذ 
 عملياتهم التي يكلفون بها سوان من قبل وزارة الدفاع، أو الشرطة اإلسرائيلية.

ففاااي عملياااة فجااار الخمااايس، تضااامن المشاااهد التمثيلاااي لوحااادة "المساااتعربين"  وجاااود سااايدة علاااى وشاااك 
ولدة، حتى يسمح لهم بالدخول، وتنفيذ عمليات القتل والتنكيل بمجموعة من الفلساطينيين المصاابين ال

 في المستشفى.
، نشاارت صااحيفة "هااآرتس" عاان قائااد إحاادط وحاادات المسااتعربين، الااذي أطلقاات عليااه اساام 2012وفااي 

ي بالتوجه إلى قرية ، قوله: "أمرني الجيش اإلسرائيل2012"، وكان يقود عملية في مايو 101"المقاتل 
وأضااف "كاان لادينا العدياد  بلعين في رام هللا، في أعقاب معلومات اساتخبارية حاول مظااهرة ضاخمة".

مااان القاااوات فاااي الميااادان لتنفياااذ مهاااام مختلفاااة، أحااادهم علاااى سااابيل المثاااال كاااان معنياااا بتنفياااذ حملاااة 
 )اعتقالت نوعية( إذا لزم األمر".

حتلة والقرط المحيطة بهاا، فضاال عان قطااع غازة والضافة الغربياة، ويوجد "المستعربون" في القدس الم
إل أنهم ينشطون بقوة في المناطق التي تتناقص فيها معلومات المخابرات اإلسرائيلية، ويحتاجون إلى 

 انتشار ميداني لجمع ما يحتاجون إليه.
 13/11/2015، السبيل، عّمان

 
 لعملياتالمحكمة العليا تصادق على هدم منازل منفذي ا .26

رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا خمس التماسات مان أصال ساتة، كانات قاد قادمت مان : رامي حيدر
أجل منع هدم منازل منفذي العمليات، وقبلت اللتماس الذي قدم بشأن عباد هللا منيار إساحاق، بسابب 

 إقامته في منزل مستأجر في سلواد وليس ملكه الخاص.
اضااية المحكمااة العليااا، مااريم نااأور، التااي رافقتهااا حراسااة مشااددة فااي وجااان فااي الحكاام الااذي أصاادرته ق

األسبوعين الماضيين بعد التهديدات التي تعرضت لها عندما قاررت عادم الساماح بهادم مناازل منفاذي 
العمليات، أن "عملية هدم المنازل مسموحة ألنها أسلوب ردع وليس عقااب"، واعتبارت والقضااة الاذين 

أن الاااردع فاااي هاااذه الحالاااة يعتبااار ذريعاااة مقبولاااة فاااي المحكماااة، وتاااابع القااارار  كاااانوا معهاااا فاااي الجلساااة
"صحيح أن هدم المنزل يعتبر خطوة تصعيدية وصعبة، خاصاة بحاق أبناان عائلاة منفاذ العملياة الاذين 
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ل يعلمون بنيته وخططه، لكن فاي كثيار مان األحياان ل باد مان اساتعمالها، خاصاة فاي القضاايا التاي 
 قتل مواطنين إسرائيليين بدم بارد".نبحثها اآلن وال

 12/11/2015، 48عرب 
  

 الطعن منفذي عمليات يحّركان: اليأس والظلم "الشاباك" .27
ل توافااق األجهاازة األمنيااة اإلساارائيلية علااى اّدعااانات السياساايين فااي تاال أبيااب، وأّولهاام رئاايس الحكومااة 

وحركاااة "حمااااس" كسااابب يااادفع  بنياااامين نتنيااااهو. بااال تااارفج الفذلكاااة القائماااة علاااى تحاااريج السااالطة
الفلساااطينيين إلاااى تنفياااذ عملياااات ضاااد الحاااتالل. ياااوم أماااس، انضااام جهااااز األمااان العاااام اإلسااارائيلي 
)الشاااباك( إلااى تقااديرات صاادرت فااي األيااام الماضااية عاان السااتخبارات العسااكرية للجاايش اإلساارائيلي، 

م الاااااوطني والقتصاااااادي لتؤكاااااد أن دافاااااع منفاااااذي العملياااااات مااااان الفلساااااطينيين هاااااو "اإلحسااااااس باااااالظل
 والشخصي".

هاااذا التقااادير عرضاااه "الشااااباك" ياااوم الثالثاااان الماضاااي، كماااا أشاااارت صاااحيفة "هاااآرتس" أماااس، مؤكااادًا 
)الشاباك( أنه "بالنسبة إلى بعج منفذي العملياات، فاإن العملياة تسامح باالهرب مان واقاع باعاث علاى 

 اليأس، ل يمكن برأيهم تغييره".
لى أن منفذي العمليات من الشباب الفلسطينيين، وهم ل يعملون بموجب فكرة ويلفت تقدير "الشاباك" إ

معدة مسبقًا وقيادة منظمة. وتشير أوساط "الشاباك" إلى أن معظم المنفذين هم من الاذكور )أكثار مان 
مانهم يساتمدون اإللهاام مان الشابكات  %82، مع تنبيهاه إلاى أن 25 – 16في المئة( بين أعمار  90

"بما في ذلك تحريج من جانب كبار رجالت السلطة الفلساطينية". كاذلك ياذكر الجهااز  الجتماعية،
أن سااابع نساااان شااااركن فاااي موجاااة العملياااات األخيااارة، التاااي بااادأت فاااي تشااارين األول الماضاااي. ووفاااق 

، %72معطياااات الجهااااز األمناااي، فاااإن الفلساااطينيين مااان الضااافة يشاااكلون أسااااس منفاااذي العملياااات: 
فااي المئااة هاام ماان سااكان شاارقي القاادس، ماان حاااملي بطاقااات  23و رام هللا، ومعظمهاام ماان الخلياال أ

 .1948( هم من فلسطينيي أراضي عام %5الهوية الزرقان )اإلقامة اإلسرائيلية(، والباقون )
وتؤكاااد تقاااديرات "الشااااباك" أن "عمااال الشااابان الفلساااطينيين مااان منفاااذي العملياااات لااايس منظماااًا ولااايس 

فويااًا وشااعبيًا. قااد تكااون بداياتااه تحريضااًا أو إشاااعات كاذبااة عاان محاولااة مااؤطرًا، باال يحماال طابعااًا ع
إسااارائيلية لإلضااارار بالمساااجد األقصاااى، األمااار الاااذي يشاااكل دافعاااًا فورياااًا دينياااًا، مااان شاااأنه أن يوجاااه 

 الحتجاج العنيف واإلرهاب نحو إسرائيل".
ية، ويتغذون من المعلومات التي ويرد في التقدير أن "الشبان الفلسطينيين يعيشون في الشبكة العنكبوت

تنقال عبار اإلنترنات، وتعظام الحجاة الفلساطينية التاي تقاول إن المنفاذين للعملياات هام ضاحايا العادوان 
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نهم عمليًا أعدموا". كذلك توجد "آلياة داخلياة تغاذي نفساها بنفساها حاول العملياات وماوت  اإلسرائيلي، وا 
 .المنفذ، ثم العمل على الثأر والنتقام لموته"

وتنضم العوامل التي يسردها "الشاباك" إلى ما قالاه رئايس شاعبة الساتخبارات فاي الجايش اإلسارائيلي، 
اللوان هيرتسي هليفي، فاي جلساة الحكوماة اإلسارائيلية األسابوع الماضاي. بعادما أكاد أن أحاد األساباب 

حسااااس بالغضاااب لاااا"موجة الرهااااب" األخيااارة فاااي القااادس وفاااي المنااااطق )الفلساااطينية المحتلاااة( هاااو اإل
واإلحباااط فااي أوساااط الفلسااطينيين، ول ساايما الجياال الشاااب. وتحاادثت مصااادر اسااتمعت مباشاارة إلااى 
هليفي أنه قال إن "العديد من الشبان الفلسطينيين انطلقاوا لتنفياذ العملياات لكاونهم يائساين مان الوضاع 

 ويشعرون بأنه ليس لديهم ما يخسرونه".
فاي تمثال الموقاف الساائد لادط جهااز "الشااباك" والجايش اإلسارائيلي، "هآرتس" لّمحت إلى أن أقاوال هلي

الذي يعرج لدط المجلس الوزاري المصاغر للشاؤون األمنياة والسياساية ولادط الحكوماة مجتمعاة، مناذ 
أن بدأ التصعيد األمني في المناطق الفلسطينية. وتلفت الصحيفة إلى أن رئايس أركاان الجايش غاادي 

ين العسكريين، يقودون خطًا "حمائميًا" و"أكثر اعتداًل" من الخاط الاذي يقاوده ايزنكوت، وكبار المسؤول
وزران الحكومة، ويشددون على الحاجة إلى مواصلة التنسايق قادر اإلمكاان ماع رئايس السالطة محماود 

 عباس، واألجهزة األمنية التابعة له.
 13/11/2015، األخبار، بيروت

 
 صمة موحدةلم تعد عا القدسباحثون إسرائيليون:  .28

تنشااااغل مراكااااز البحااااوث اإلساااارائيلية فااااي دراسااااة المواجهااااات الاااادائرة فااااي مدينااااة القاااادس المحتلااااة بااااين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، وفشل اإلجرانات األمنية اإلسرائيلية التي قامت بها قوات الحاتالل لوضاع 

حثياة أن مديناة القادس حد لتواصل عملياات الطعان والادعس، واألخطار مان ذلاك كماا تؤكاد األوراق الب
 لم تعد العاصمة الموحدة إلسرائيل، كما دأب ساسة إسرائيل على ترديده بالسنوات األخيرة.

-فقاااد نشااار "غرشاااون كاااوهين" الجنااارال احتيااااط فاااي الجااايش اإلسااارائيلي، ورقاااة عمااال فاااي مركاااز "بااايغن
م موحاااادة فااااي السااااادات للدراسااااات السااااتراتيجية"، ذكاااار فيهااااا أن القاااادس لاااام تكاااان فااااي يااااوم ماااان األيااااا

 المواجهات والنزاعات المسلحة، التي يشهدها الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي.
وأضااف أن عمليااات الطعاان األخياارة جااانت لتزيااد ماان قناعااات الجااانبين الفلسااطيني واإلساارائيلي، وهاام 
بااين مؤيااد ومعااارج لتقساايم القاادس بااين العاارب واليهااود. ورأط المؤياادون فااي إقامااة الجاايش والشاارطة 
لاابعج الجاادران األمنيااة ترساايخا لمباادأ التقساايم، مااع زيااادة المطالبااات بااالتخلص ماان األحيااان العربيااة 
المقدسية، التي تأتي منها الضطرابات األمنية والعمليات الدامية، بينما رأط معارضو التقسيم إبقانها 
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تم ورقته البحثية وخ عاصمة موحدة إلسرائيل، وهكذا سيبقى الصراع على مصير القدس في المستقبل.
بالقول "مصير مدينة القدس سيقترب إقراره كلما زاد التوتر األمناي داخال أحيائهاا باين العارب واليهاود، 

 ولذلك يقف الجانبان في هذه األيام أمام مفترق طرق تاريخي، وكل الخيارات واردة".
 تغيير الوضع القائم

السادات، وأستاذ العلاوم السياساية -ي مركز بيغنفيما تناول البروفيسور "هيلل فريش" الباحث البارز ف
إياااالن، فرضاااية تغييااار الوضاااع القاااائم فاااي المساااجد األقصاااى، -ودراساااات الشااارق األوساااط بجامعاااة باااار

انطالقااا ماان اعتبااارات اسااتراتيجية تتعلااق بضاارورة الوصااول إلااى سااالم دائاام وشااامل بااين الفلسااطينيين 
المسلمين تتضاعف أعدادهم للصالة في الحرم القدساي، ويزعم الباحث أن الفلسطينيين  واإلسرائيليين.

رغام مااا يارددون ماان شااعارات باأن "األقصااى فاي خطاار"، ففااي حاين بلااغ عادد ماان صاالى فياه فااي العااام 
ليصال  2015مصاّل، فقاد ارتفاع العادد عاام  600حاوالي  1968األول للسيطرة اإلسرائيلية علياه عاام 

وأضاااف "يارفج الفلسااطينيون أن تمااارس  عااام.ألااف مصاّل خااالل شااهر رمضاان ماان هاذا ال 300إلاى 
إسرائيل حاق السايادة فاي الحارم القدساي، نظارا لقنااعتهم باأن تطبياق هاذه السايادة لمارة واحادة يعناي أن 

 تبقى كذلك، وتستمر إلى األبد، وهذا ما ل يريدون السماح به".
سجد األقصى انطالقا من وجود عامل أساسي هو ويطالب الباحث فريش بتغيير الوضع القائم في الم

أن إسرائيل تخوج صراعًا طويل المدط مع الفلسطينيين، تتطلب إدارتاه فتارة طويلاة مان الازمن، وهاو 
ل  ما قد يستدعي من إسرائيل أن تفرج حقائق على أرج الواقع من خالل إدارتها للحارم القدساي، وا 

نيين إلبادان مزيااد مان المروناة والليونااة فاي المفاوضااات إن تراجعات عان ذلااك، فماا الاذي ياادفع الفلساطي
وياارط أن تسااليم الفلسااطينيين بحااق اليهااود فااي الصااالة فااي المسااجد األقصااى، ساايمهد الطريااق  معهااا 

 بالضرورة لعترافهم لحقا بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهذا الهدف األهم والبعيد المدط.
ياة باساتذكار ماا أعلناه الحااج أماين الحسايني مفتاي مديناة القادس يختتم الباحث اإلسرائيلي ورقتاه البحث

عامااا، بقولااه "األقصااى فااي خطاار"، وهناااك اليااوم فتيااان فلسااطينيون ياارددون هااذا الشااعار مااع  87قباال 
مزيااد ماان الكراهيااة لليهااود، تاادفعهم لقااتلهم فااي شااوارع القاادس، وهااو مااا يأخااذ الصااراع بااين الفلسااطينيين 

 أكثر تطرفا ودموية.واإلسرائيليين إلى أبعاد 
 كاميرات المراقبة

ونشاار مركااز القاادس للشااؤون العامااة ورقااة بحثيااة لبنحاااس عنبااري الباحااث فااي الشااؤون العربيااة ومؤلااف 
عاادد ماان الكتااب حااول الصاااراع مااع الفلسااطينيين، تناااول فيهااا مااادط واقعيااة الحاال الااذي توصاالت إلياااه 

ت تصاوير فاي سااحات المساجد األقصاى إسرائيل مع األردن بوساطة أمريكياة، ويتعلاق بنصاب كااميرا
دارة الوقااف اإلسااالمي، بحيااث تمنااع  لمراقبااة مااا ياادور فيااه، ونقلهااا أول بااأول للشاارطة وأجهاازة األماان وا 
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وأضااااف أن  اليهاااود مااان أدان الصاااالة فاااي الحااارم القدساااي، وتمناااع المسااالمين مااان إثاااارة الضاااطرابات.
لة إضااافية أمااام الجااانبين، الفلسااطيني مقتاارح وضااع الكاااميرات فااي ساااحات الحاارم القدسااي يثياار مشااك

دونمااا، بمااا فااي ذلااك  144واإلساارائيلي، فالفلسااطينيون واألردنيااون يتحاادثون عاان أن ساااحة الحاارم هااي 
حااائط البااراق ماان كااال جانبيااه، وهنااا ساايدخل الجانبااان فااي معضاالة جدياادة: لماان يتبااع حااائط البااراق، 

 إلسرائيليين في متاهة جديدة بدون أفق لحلها.واإلجابة عن هذا السؤال كفيلة بدخول الفلسطينيين وا
 12/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بعد التنسيق مع روسيا ةبسوريغارات إسرائيلية "واال":  .29

شااانت غاااارات مساااان أماااس األربعاااان علاااى أهاااداف داخااال  "إسااارائيل"أفاااادت وساااائل إعاااالم إسااارائيلية أن 
ة عملياااات تنسااايق مشاااتركة ماااع ساااالح الجاااو ، للمااارة األولاااى، عقاااب اإلعاااالن عااان تشاااكيل غرفاااةساااوري

عساكرية فاي قلاب  ل اإلخبااري، فقاد شامل القصاف أهادافاً ا  ووفاق موقاع و  الروسي قبل أكثار مان شاهر.
العاصاامة السااورية قاارب مطااار دمشااق الاادولي، واسااتهدف شاااحنات أساالحة إيرانيااة كاناات متوجهااة إلااى 

فاع موشايه يعلاون أناه ل نياة لغاج الطارف ونقال الموقاع اإلسارائيلي عان وزيار الاد حزب هللا اللبناني.
 .ةعما اعتبرها خطوطا حمران من الحرب الدائرة في سوري

 12/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الشاللدة إعدامعلى جريمة  يحتجوناألطباء في الخليل  .31
ع نظمت نقابة األطبان اليوم الخميس، وقفة في محافظة الخليل في جمي :"القدس" دوت كوم -الخليل

المستشفيات بالتزامن مع تعليق الدوام نصف ساعة، احتجاجا على اقتحام وحدات الموت اإلسرائيلية 
 'المستعربين' لمستشفى األهلي في مدينة الخليل.

وناشد المستشفى جميع الجهات الحقوقية والطبية العمل على مقاضاة ومالحقة الحتالل والمسؤولين 
ام المحاكم الدولية، وطالبت بحماية فاعلة للمؤسسات الطبية حتى فيه عن هذه العمال ومالحقتهم ام

 ل تتكرر مثل هذه "الحداث الجرامية" .
 12/11/2015س، القدس، موقع صحيفة القد

 
 محكمة االحتالل تقرر هدم منازل منفذي العمليات  .31

على هدم منازل العليا يوم الخميس  اإلسرائيليةوافقت المحكمة  :ترجمة "القدس" دوت كوم -القدس
 بتنفيذ عمليات خالل األشهر القليلة الماضية. إسرائيلعائالت الشبان الذين تتهمهم 
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ورفضت قاضية المحكمة العليا "ميريام ناعور" التماسات قدمتها مؤسسات حقوق اإلنسان باسم 
حق عائالت المتهمين التي تعترج على اإلجران العقابي الذي تقوم به السلطات اإلسرائيلية ب

 الفلسطينيين.
 وبحسب المحكمة، فإن البيوت المزمع هدمها تقع في رام هللا ونابلس وقلنديا شمال القدس.

 12/11/2015س، القدس، موقع صحيفة القد
 

 قضية سرقة أعضاء الشهداء تعود من جديد .32
يين مرة أخرط، تعود قضية سرقة أعضان الشهدان الفلسطين :أحمد شلش -"القدس" دوت كوم -رام هللا

من قبل الحتالل إلى الواجهة، بعد عام ونصف على كشف تحقيق إسرائيلي أن معهد الطب العدلي 
 "ابو كبير" سرق أنسجة وجلودا من جثث فلسطينيين، تم تحويلهم إلى التشريح.

ومع احتجاز سلطات الحتالل جثامين عدد من شهدان هبة األقصى، تعود األسئلة لتخطرح من جديد 
 .إسرائيلثامين الشهدان التي تمت سرقة أعضان منها من قبل ج أعدادحول 

مترا  170أن بنك الجلد اإلسرائيلي، يمتلك  2014وكان تحقيق صحفي إسرائيلي، كشف مطلع عام 
 من الجلد، ما يعني أنه األكبر في العالم.

 إلسرائيلييناملكا شاؤت، خالل التحقيق، إن نسبة المتبرعين  اإلسرائيليوقالت مديرة بنك الجلد 
 بأعضائهم تعد قليلة جدا.

وقالت طبية تشريح، إن معهد الطب العدلي كان يأخذ أعضان من الفلسطينيين ليرفد بنك الجلد 
 ، والذي كان في الواقع يتبع لجيش الحتالل.اإلسرائيلي

 12/11/2015س، القدس، موقع صحيفة القد
 

 : الدهسالجديدةسياسة االحتالل  .33
مرة تلو المرة، تلتقط عدسات الصحفيين انتهاكات الحتالل بحق  :وت كوم"القدس" د -طولكرم

المواطنين العزل، لكن ما أصبح يلفت األنظار المحاولت المتكررة من قبل جيش الحتالل لدهس 
 الشبان المتظاهرين بالحجر.

لعت فبعد حادثتي الدهس في البيرة، حاول جيش الحتالل دهس شاب خالل المواجهات التي اند
 بالقرب من جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم.
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بعد  األقداموحين لم يفلح جنود الحتالل بدهس الشاب "المراوغ" تبعه جنود الحتالل ركضا على 
المطاردة لدقائق بمركبتهم العسكرية، واجتمعوا عليه ضربا من كل جانب، ومن ثم نقلوه للجيب 

 العسكري، معلنين اعتقاله.
إصابات خالل المواجهات في الضفة  103ذلك، أعلن الهالل األحمر الفلسطيني أنه تعامل مع إلى 

 21بالرصاص الحي، و 7بما فيها القدس منذ فجر الخميس وحتى الساعة الثامنة مساًن، منها 
 حالة سقوط وحروق. 12حالة اختناق بالغاز، و 61بالمطاط، إضافة لا

 12/11/2015س، القدس، موقع صحيفة القد
 

  أعضائهمالشهداء لمنع سرقة  جثاميندعوات لتشريح  .34
ضرورة تشريح  إلىدعا رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس  : "القدس" دوت كوم-رام هللا

بغية التمكن من مالحقة الحتالل على ضون  اإلسرائيليجثامينهم قبل استالمها من الحتالل 
 .اإلسرائيليالشهدان وسرقتها من قبل الحتالل  أعضان التقارير التي تحدثت عن استئصال بعج

من جانبه قال عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية" ان احد اسباب احتجاز جثمان 
الشهدان تهدف اخفان الدلة حول ظروف ومالبسات استشهادهم ومنع اجران تحقيقات جدية بهذا 

 الموضوع".
ن اجل دفع المم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق وارسال مندوب يلتقي اسر وطالب العاروري بالعمل م

الضحايا ويعاين الماكن التي يتم فيها احتجاز جثامين الشهدان والكيفية التي تتعامل فيها سلطات 
الحتالل معها كما دعا السلطة الفلسطينية لمطالبة الصليب الحمر الدولي بشكل رسمي باعتباره 

ق اتفاقيات جنيف كي يرسل أطبان مختصين في الطب العدلي لعداد تقارير مستقلة الراعي لتطبي
 في هذا األمر.

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين "اذا اقتضت الضرورة القضائية فتح و 
يجوز ولكن  عمار رحمه هللا، هذا أبوالقبر وتشريح الجثة او أخذ عينة للفحص كما حدث مع الشهيد 

 أيضا محكوم بالضرورة".
وأضاف الشيخ حسين "اذا دعت الضرورة، وهي هنا تفسر بضرورة قضائية إلثبات حق الشهيد، 
ولعرج مثل هذا المر على الجهات القضائية المختصة التي تدين قتل هذا الشهيد على أيدي قوات 

يا يتعلق بهذا الشهيد وآل الشهيد، عند هذه الحتالل السرائيلي، او تبين واجبا انسانيا وقضائيا وحقوق
 الحالت ل مانع من ان يتم تشريح جثة الشهيد".

 13/11/2015س، القدس، موقع صحيفة القد
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 مع قوات االحتالل في الضفة الغربية بمواجهاتعشرات الجرحى  .35
مواجهات أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الخميس، بجراح وبحالت اختناق، في : قنا –رام هللا 

 متفرقة مع جيش الحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عشرات الشبان أصيبوا في مواجهات مع قوات الحتالل في بلدة 

 سعير قرب الخليل، بينهم مصاب بحالة حرجة.
مسيل للدموع، وأضافت المصادر، أن الجيش استخدم الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز ال

 فيما رد الشبان برشق الحجارة.
وفي مدينة طولكرم قالت غرفة العمليات المركزية في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، في بيان 
لها، إن طواقمها تعاملت اليوم مع عشرات اإلصابات في مواجهات اندلعت مع جيش الحتالل على 

 مدخل المدينة.
بحالت  21بالرصاص المطاطي، و 10بالرصاص الحي، و 4ين، وأشارت إلى أنه من بين المصاب

 اختناق جران استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
 13/11/2015الشرق، الدوحة، 

 
  "إسرائيل"لقاء مع عمدة لندن إثر تصريحات له تؤيد  تلغيمنظمات فلسطينية  .36

رة مع عمدة لندن ألغت منظمات وشخصيات فلسطينية لقانات مقر : أ ف ب  -القدس المحتلة  
بوريس جونسون الذي يزور إسرائيل واألراضي الفلسطينية، بسبب تصريحات أدلى بها ضد أنصار 

 .حركة مقاطعة إلسرائيل وتأييدًا للدولة العبرية
ثر تلك التصريحات، رفضت منظمات غير حكومية فلسطينية مقابلة عمدة لندن، كما قاطعت  وا 

ن الشخصيات العتبارية المقدسية لقانه على خلفية تصريحاته التي النقابات الفلسطينية وعدد كبير م
 وصفوها بالعنصرية والمقيتة المؤيدة إلسرائيل.

 13/11/2015الحياة، لندن، 
 

 جديدة السترجاع جثامين الشهداء "جمعة غضب"و …الدعوات تتصاعد لتأجيج االنتفاضة .37
ين إلى تصعيد النتفاضة في وجه دعا ائتالف شباب النتفاضة في فلسط :أشرف الهور -غزة

الوفان للشهدان وتأكيدا على خيار الشباب في تصعيد النتفاضة »المحتل وجعل يوم الجمعة يوما لا 
وأكد في وقفة نظمت أمام مفترق الجامعات في مدينة غزة على «. وعدم السماح باللتفاف عليها
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واإلعدام الميداني للشباب ومحاولة تقسيم  ضرورة الوقوف بوجه الغطرسة الصهيونية المتمثلة بالقتل
 المسجد األقصى مكانيًا وزمانيًا.

المؤتمر الشبابي »وأعلن الئتالف عن تنظيم مؤتمر شبابي حاشد يوم الثنين القادم، تحت عنوان 
 ، ودعا الشباب الفلسطيني في الداخل والخارج للتفاعل مع فعاليات المؤتمر. «األول لدعم النتفاضة

 13/11/2015، لندن، س العربيلقدا
 

 مستشفى الرملة يكتظ باألسرى الفلسطينيين المصابين .38
قال رئيس هيئة شؤون األسرط والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع: إن مستشفى الرملة 

يشهد حالة اكتظاظ، بسبب زيادة عدد األسرط المصابين برصاص الحتالل خالل « اإلسرائيلي»
 «.الهبة الشعبية»

قراقع في بيان، أمس، أن إدارة مستشفى الرملة قامت بنقل عدد من األسرط المرضى القابعين  وأكد
في المستشفى إلى المعتقالت رغم حالتهم الصحية الصعبة بسبب زيادة عدد العتقالت في صفوف 

 المرضى والمصابين.
 13/11/2015الخليج، الشارقة، 

 
 لة من األغوار ونار على غزةعائ 13فلسطينيًا في الضفة وطرد  20اعتقال  .39

فلسطينيًا في مناطق متفرقة من  20اعتقلت قوات الحتالل  ، وكالت:«الخليج»فلسطين المحتلة اا 
عائلة فلسطينية من مساكنها في منطقة حمصه  13طردت قوات الحتالل كما  الضفة الغربية،

 .في المنطقة« إسرائيلية» ، بحجة إجران تدريبات عسكريةبالضفة الغربيةباألغوار الشمالية 
من جهة أخرط، هدمت قوات الحتالل منشآت زراعية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 

واستهدفت قوات الحتالل بوابل من النيران أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة دير البلح وسط 
على الشريط الحدودي شرق دير قطاع غزة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن القوات المتمركزة 

البلح أطلقت النار من آليات عسكرية وقنابل دخانية وضوئية صوب أراضي المزارعين، بالتزامن مع 
تحليق لطائرات استطالع في األجوان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين 

 .القاطنين بالقرب من المناطق الحدودية شرق دير البلح حتى اللحظة
 13/11/2015الخليج، الشارقة، 

 
 



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3751 العدد:        13/11/2015 جمعةال التاريخ: 
  

 تشكيل لجنة للدفاع عن القدس في فيينا .41
شكل تجمع المؤسسات النمساوية والعربية واإلسالمية في العاصمة فيينا لجنة خاصة بمدينة القدس 

 للدفاع عنها، بمبادرة من المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في النمسا.
عادل عبد هللا في تصريحات لا "قدس برس"، يوم الخميس وقال نائب رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا 

(، أن اللجنة تضمنت ممثلين عن مختلف التجمعات والمنظمات العربية واإلسالمية، حيث 11|12)
 ستكون مهمتها العمل من أجل مدينة القدس والدفاع عنها في النمسا.

(، إضافة إلى عزمها 11|14بت )الس يوموذكر عبد هللا أن اللجنة تعتزم تنظيم اعتصام وسط فيينا 
إعداد رسائل الى السياسيين في النمسا تتضمن شرحا حول ما تتعرج له المدينة المقدسة من 

 اعتدانات إسرائيلية.
 12/11/2015، قدس برس

 
 األربعاء يومنقطة تماس مع االحتالل  41فلسطينيًا في  323إصابة  .41

فلسطيني  300المية "حماس" أن أكثر من أفاد تقرير إحصائي صادر عن حركة المقاومة اإلس
نقطة تماس ومواجهة مع قوات الحتالل اإلسرائيلي بالضفة  41أصيبوا، مسان أمس األربعان، في 

 الغربية ومدينة القدس المحتلتين.
فلسطينيًا أصيبوا برصاص  323(، أن 11|12وأوضح التقرير الذي تلقته "قدس برس"، الخميس )

 144بالمطاطي، و 99إصابة بالرصاص الحي، و 57مس األربعان، بينهم واعتدانات الحتالل أ
 بالحروق. 23بالغاز المسيل للدموع، و

 12/11/2015، قدس برس
 

 مئات الفلسطينيين يشّيعون الشهيد عبد هللا شاللدة في الخليل .42
والذي (، جثمان الشهيد عبدهللا شاللدة، 11|12شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، ظهر يوم الخميس )

غتيل برصاص عناصر وحدة "المستعربين" التابعة لقوات الحتالل اإلسرائيلي خالل مداهمتها، فجر ا 
 اليوم، لمشفى في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مشفى "األهلي"، صوب منزل الشهيد في بلدة "سعير" شمال الخليل، 
ليه، ومن ثم الصالة ومواراة جثمانه الثرط في مقبرة البلدة، وسط حضور إللقان نظرة الوداع ع
 فصائلي وشعبي واسع.
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وعمت حالة الغضب صفوف الفلسطينيين، وردد المشاركون هتافات وشعارات تدعو المقاومة للرد 
 على الجريمة، وأخرط لالستمرار في انتفاضة القدس.

 12/11/2015، قدس برس
 

 ياسر عرفات بالصورمعرض بغزة يوثق حصار  .43
األربعان في قطاع غزة معرج يوم نظمت مؤسسة بيت الصحافة )غير حكومية( : وكالة األناضول

صور يوثق الحصار الذي تعرج له الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمقره في مدينة رام هللا 
 قبيل وفاته.

التي  11إحيان لذكرط رحيله الا ونظم المعرج الذي أطلق عليه اسم "حصار الختيار )أبو عمار("
 .2004نوفمبر  /تشرين الثاني 11توافق يوم 

قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" فيصل أبو شهال في كلمة ألقاها على هامش افتتاح و 
المعرج "وفان للرئيس الراحل أبو عمار علينا أن نتمسك بالوحدة، وأن نبادر لتشكيل حكومة وحدة 

 كافة الفصائل الفلسطينية وتتمتع بكافة الصالحيات على أرج الواقع". وطنية تضم
وفي ذات السياق، قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش "المطلوب اليوم إحيان لذكرط 
الراحل أبو عمار، والستمرار على خيار المقاومة والجهاد ضد العدو اإلسرائيلي، إذ كان أبو عمار 

 ".2000اضة األقصى التي اندلعت عام غطان لنتف
 12/11/2015الجزيرة نت، 

 
  "إسرائيل"الماليزي بستة أهداف في مباراة تخللتها هتافات ضد المنتخب الفلسطيني هزم المنتخب  .44

طارق الفايد: أغلق آلف المشجعين للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم منطقة دوار المدينة غرب  -عمان
 بالفوز التاريخي على ماليزيا بستة أهداف مقابل ل شين في مباراة حماسية عمان العاصمة احتفال

 للفدائي الفلسطيني. وتأييداوالفلسطيني معا ضد إسرائيل  األردنيجدا هتف فيها الجمهور 
وخالفا لما يحصل في الواقع بين بعج الفرق المحلية حضر الردنيون بكثافة من مختلف 

المنتخب الفلسطيني وهي المباراة الثانية التي تقام على مالعب عمان بعد  المحافظات المباراة لتأييد
 .السلبيمباراة الفدائي مع المنتخب السعودي والتي انتهت بالتعادل 

 13/11/2015، لندن، القدس العربي
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 بضرب مدينة "إيالت" يهدد" داعشتنظيم " .45
جديااد، بضاارب مدينااة "إيااالت" جنااوب  "، فااي إصاادارداعااشهاادد تنظاايم "وليااة سااينان" التااابع لتنظاايم "

وتوعاااد التنظااايم، فاااي اإلصااادار المرئاااي الجدياااد، الاااذي عنوناااه باااا"ثخّم يخغلباااون"، بأناااه  فلساااطين المحتلاااة.
، حيااااث قااااال (إيااااالت)التساااامية اإلساااارائيلية:  ، ول ساااايما مدينااااة "أم الرشااااراش"ساااايهاجم "إساااارائيل" قريباااااً 

" سيصال جاداً  وته في شبه جزيرة سينان"، وقال إنه "قريباً المتحدث في الفيديو إن التنظيم "آخذ بزيادة ق
 وسيهاجم مدينة "أم الرشراش".

وجان تهديد "إيالت" بعد "شرم الشيخ" في نهاية اإلصدار، حياث توعاد المتحادث فاي الفياديو "إسارائيل" 
لاى وتوجاه المتحادث باسام التنظايم إ ".1948باستئناف إطالق الصواريخ على "األراضي المحتلة عاام 

ن هاااذا الموعاااد قرياااب، وأضااااف:  إنهااام "سااايدفعون ثمااان جااارائمهم ضااادّ  قاااائالً  اإلسااارائيليين المسااالمين" وا 
"سااتندمون علااى أفعااالكم.. نحاان نتواجااد علااى تخااوم الحاارم الشااريف فااي فلسااطين، قريبااون ماان اليهااود 

 ره.الذين يسلبون األرج.. لقد سفكنا دمان اليهود أكثر من مرة في هجمات مفاجئة" بحسب تعبي
 12/11/2015، قدس برس

 
 جريح فلسطيني واغتيال ابن عمه بمستشفى بالخليل اختطافاألردن يدين جريمة  .46

فجاار يااوم  "إساارائيل"داناات الحكومااة األردنيااة الجريمااة البشااعة التااي ارتكبتهااا : حماادان الحاااج -عّمااان 
دة مااان داخااال ماااس الخمااايس باقتحامهاااا مستشااافى األهلاااي فاااي الخليااال واختطااااف الجاااريح عااازام الشااااللأ

فاي  ،محمد المومني .واعتبر وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة د المستشفى.
ن جريماة اختطااف الجاريح الشااللدة واغتياال ابان أ ،تصريح صحفي حصلت الدستور على نسخة منه

للقاانون  خطياراً  وانتهاكااً  ساافراً  هللا الشاللدة، تشكالن اعتادانً  الذي كان يرافقه في المستشفى عبد ،عمه
الدولي اإلنسااني والتفاقياات الدولياة الخاصاة بهاذا الشاأن ل سايما اتفاقياة جنياف الرابعاة بشاأن حماياة 

وطالاااب الماااومني المجتماااع الااادولي باااالتحرك العاجااال  .1949األشاااخاص المااادنيين فاااي وقااات الحااارب 
اإلسرائيلية والعتدانات اليومية المتكررة  لتوفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني بمواجهة آلة الفتك

 بحق اإلنسان العربي والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في األراضي العربية المحتلة.
 13/11/2015 ،الدستور، عّمان

 
 "التطبيع النقابية" تحذر من التعامل مع معهد بيئي إسرائيليعّمان:  .47

ة مااان التعامااال ماااع معهاااد وادي عرباااة للدراساااات حاااذرت لجناااة حماياااة الاااوطن ومقاوماااة التطبياااع النقابيااا
 البيئية.
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رسااالهالمعهااد  إعااالنجااان ذلااك عقااب  دعااوات عباار مواقااع التواصاال الجتماااعي اسااتعداده لسااتقبال  وا 
 فنادق عّمان لالستفادة من برامج المعهد. أحدالمهتمين في 

المعهااد عاان اسااتعداده  أعلاانمااع الفناادق الااذي  جاارط اتصااالً أنااه إمناااف مجلااي  وقااال رئاايس اللجنااة د.
الااذين يمثلااوا المعهااد كااونهم لاام  األشااخاصعاادم معرفتااه بهويااة  أكاادن الفناادق ا  المقااابالت فيااه، و  إلجااران

اللجنااة تابعاات  أن وأضاااف فااي بهااو الفناادق. بإجرائهاااالمقااابالت واكتفااوا  إلجاارانيقومااوا بحجااز قاعااات 
 إلااىتااي يجريهااا المعهااد، وتوصاالت المعلومااات التااي وصاالتها ماان نقابااة المهندسااين حااول المقااابالت ال

 القائمين على المقابالت. أسمان
 13/11/2015 ،السبيل، عّمان

 
 "قدس برس" تكشف تفاصيل المنطقة الحرة بين األردن و"إسرائيل" .48

اتخذت الحكومات في كل من األردن و"إسرائيل" ومنااطق السالطة الفلساطينية،  :حارث عواد -ان عمّ 
نشاان منطقاة حارة علاى الحادود باين فلساطين المحتلاة واألردن تساعى خطوات ملموساة علاى األرج إل

معهااا تلااك الحكومااات لتسااهيل انسااياب البضااائع فااي كااال التجاااهين وزيااادة التبااادل التجاااري وتسااهيل 
ويجاري تنفياذ هاذه المباادرة التجارياة بادعم دولاي، لتسامح بتصادير واساتيراد البضاائع  حركة المسافرين.

 لتسهيل التجارة بين األردن وفلسطين من خالل استخدام نظام الحاويات.عبر جسر الملك حسين و 
وحصااالت "قااادس باااارس" علاااى معلوماااات موثقااااة تؤكاااد اساااتالم األردن لجهاااااز ماساااح ضاااوئي لفحااااص 

ماان نظااام التفريااغ الحااالي ماان حاويااة إلااى حاويااة  الحاويااات المحملااة بالبضااائع والساالع المختلفااة، باادلً 
ياال، واسااتطاع األردن شااران جهاااز الماسااح الضااوئي باادعم كاماال ماان الااذي يتعاماال مااع منصااات التحم

 الوليات المتحدة األمريكية.
لساااتقبال  فاااإن الجاناااب األردناااي سااايكون جااااهزاً  وبحساااب الوثاااائق التاااي حصااالت عليهاااا "قااادس بااارس"؛

ناااوفمبر الجااااري، فاااي حاااين سااايكون الجاناااب  /ثاااانيالالحاوياااات المصااادرة مااان فلساااطين بداياااة تشااارين 
 .2016أغسطس  /لستقبال الحاويات الواردة إلى فلسطين في شهر آب لي جاهزاً اإلسرائي

 وتفيد المعلومات أن الجانب اإلسرائيلي حصل على جهاز الماسح الضوئي بدعم من هولندا.
وذكاارت الوثااائق أن هااذا المشااروع يسااتوجب علااى اإلساارائيليين والفلسااطينيين عماال تطااوير فااي البنااى 

جرا وأشارت إلى أن الجانب اإلسرائيلي بدأ بتلك "اإلجارانات  ن توسعات في المرافق.التحتية للمعبر، وا 
 التطويرية"، من بنان جسر وتوسيع المرافق لستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة التجارية.

( GIZوعلى الجانب األردني؛ فإن الحكومة األلمانية وبتنفيذ من قبل وكالة التعاون األلمانية للتنمية )
التعاون مع الحكومة الهولندية، بدأت منذ شهور بدعم وزارة األشغال العامة واألسكان األردنية على وب
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عماال الدراسااات والتصاااميم الالزمااة لتطااوير المرافااق الخاصااة بالبضااائع والمسااافرين علااى جساار الملااك 
اكب مع تطورات حسين، لتسهيل استيعاب الزيادة في الحركة التجارية المتوقعة وحجم المسافرين، ويتو 

البنية التحتية قيد التنفيذ على الجانب اإلسرائيلي من المعبر، ومان المتوقاع أن ينجاز الجاناب األردناي 
 .2016هذه التصاميم في أواخر عام 

 12/11/2015 ،قدس برس
 

 ومعاينة مواقع تركيب الكاميرات بـ"األقصى" فنيةوفد أردني إلجراء دراسات  .49
دت وزارة األوقاااف والشااؤون والمقدسااات اإلسااالمية أمااس إلااى مدينااة القاادس أوفاا: زايااد الاادخيل -عّمااان 

المحتلاااة وفااادًا فنياااًا إلجاااران الدراساااات الفنياااة والهندساااية ومعايناااة مواقاااع تركياااب الكااااميرات فاااي سااااحات 
وقاااال داود، لاااا"الغد"، إن الوفاااد سااايقوم  وباحاااات المساااجد األقصاااى الشاااريف، وفقاااا لوزيرهاااا هايااال داود.

سة بالتعاون ماع "أوقااف القادس"، تتضامن المواقاع التاي سايتم تركياب الكااميرات فيهاا، مبيناًا بإعداد درا
 أنه لن يتم تركيب أي كاميرا داخل المسجد.

وأوضح أن تركيب الكاميرات مساألة فنياة وليسات ساهلة، وتحتااج إلاى إعاداد شابكة معلوماتياة متكاملاة 
إلى أن الكاميرات هي  حتالل اإلسرائيلي، مشيراً سلطات ال ادعاناتوربطها بمقر الوزارة لكشف زيف 

وأكااد أن عمليااة المراقبااة سااتتم  ماان ضاامن عماال الااوزارة ماان خااالل دائاارة األوقاااف فااي القاادس الشااريف.
لنقاال كاال مااا يجااري داخاال الحاارم القدسااي الشااريف  اإلنترنااتعلااى ماادار الساااعة، وسااتكون علااى شاابكة 

نحان العالم، إذ يستطيع أي مهاتم أو متاابع أو مساؤول والمسجد األقصى، وسيتم البث مباشرة لجميع أ
 مشاهدة ما يجري في المسجد األقصى وساحاته ومرافقه أي وقت يشان وبأي ساعة من ليل أو نهار.
وأكااد أن الهاادف ماان طاارح فكاارة وضااع كاااميرات بااا"األقصى" جااان للضااغط علااى ساالطات الحااتالل لعاادم 

 أن األحاداث األخيارة ساببها اساتفزازات المصالين لهام. "ائيلإسار "التعرج للمصلين ولنسف رواية وادعاان 
 وشدد على أن الهدف من الكاميرات هو حماية المسجد األقصى وتوثيق انتهاكات الحتالل بحقه. 

 13/11/2015 ،الغد، عّمان
 

 " ممكنإسرائيل"سالم مع التركي الفيصل لـ"هآرتس":  .51
حيفة هاآرتس اإلسارائيلية، أكاد فيهااا صااقابلاة ماع أجارط األميار السااعودي تركاي الفيصال م: علاي حيادر

اّدعى الفيصل أن المقابلة "نابعة مان ضاميره الخااص"، و  طلب السالم مع كيان العدو، والتطبيع معه.
قائاًل إنه ل يمثل البالط الملكي أو الحكومة السعودية، موضاحًا، فاي الوقات نفساه، أناه "لام يسامع أي 

 ة" حول آرائه المعلنة.شكوط من جانب الحكومة في المملك
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وأشااارت الصااحيفة إلااى أن األمياار مااوقن، كمااا الصاااحافي الااذي أجاارط معااه الحااوار، أنااه لااول موافقاااة 
 السلطات السعودية، الصريحة أو الضمنية، لما جرت المقابلة.

ي أرادت الصحيفة أن يكون الحوار لمناسبة "مبادرة كلينتون العالمية في أفريقيا والشارق األوساط"، والتا
يشارك فيها الفيصال، ليتشاعب الحاوار فاي اتجاهاات أخارط، أبرزهاا تحساين صاورة المملكاة لادط الارأي 

 العام اإلسرائيلي، والحديث عن "العدو المشترك"، إيران.
وأضاف الفيصل "ل أحد يظن أن أمريكا ستدفع إسرائيل إلى تبّني مبادرة السالم العربية والتوصل إلى 

وأشاار إلاى  نه ل يوجد غير إسرائيل نفسها كي تكون هاي المباادرة إلاى ذلاك".حل الدولتين، ما يعني أ
أن مبادرة بالده هي السبيل للخروج من الطريق المسادود لاا"عملية الساالم" باين كياان الحاتالل والادول 

يجااد "حال 1967العربية، علاى أن تشامل انساحاب العادو إلاى حادود عاام  نشاان دولاة فلساطينية، وا  ، وا 
 ه" لالجئين الفلسطينيين، وتطبيع العالقات بين "إسرائيل" ودول المنطقة كافة.متفق علي

هااي  "إسرائيلا"وقاال الفيصاال إن الماضااي شااهد علااى أن العاارب هاام مان كااانوا يقولااون "ل"، أمااا اليااوم فاا
التااي تاارفج )التطبيااع(، معربااًا عاان اعتقاااده بااأن رئاايس وزران العاادو بنيااامين نتنياااهو لاايس زعيمااًا بعيااد 

نظر، وهو لن يطلق تحركًا سياسيًا دراماتيكًا، "لذلك يجاب أن تنطلاق المباادرة مان مصادر آخار، مان ال
 الرأي العام في إسرائيل... وأتمنى أن يقرأ اإلسرائيليون ما أقوله هنا".

ويعتقااد تركااي الفيصاال بااأن رئاايس الساالطة الفلسااطينية محمااود عباااس، ومنظمااة التحرياار الفلسااطينية، 
التفاوضي، معيدًا إلى األذهان أن حركة حماس أيضاًا قاد تعهادت بقباول كال ماا توافاق ملتزمان بالحل 

 عليه منظمة التحرير، ومضيفًا أن "هذا هو موقفهم العلني، ويمكن اختباره".
 13/11/2015 ،األخبار، بيروت

 
 يم التطبيع مع الكيان الصهيونير لتج تشريعيةمبادرة  :تونس .51

 أعلنت كتلة "الجبهة الشعبية" بالبرلمان التونسي )تكتل لا: األناضول ، وكالةمن يامنة سالمي –تونس 
فااي البرلمااان( األربعااان، عاان تقااديم مقتاارح مشااروع قااانون يتعلااق "بتجااريم  مقعااداً  15 ،يسااارياً  حزباااً  11

وصاارح رئاايس كتلااة الجبهااة أحمااد الصااديق خااالل مااؤتمر صااحافي،  التطبيااع مااع الكيااان الصااهيوني".
فصاول ماع وثيقاة لشارح أساباب هاذا  6المجلاس ببااردو أن "هاذا المشاروع يتضامن  ، في بمقاراألربعان

إن "هاااذا المقتااارح ياااأتي فاااي وقااات تتعااااظم فياااه الجااارائم الصاااهيونية  كماااا تاااابع الصاااديق قاااائالً  المقتااارح".
 ومعاناة الشعب الفلسطيني من تصفية وتشريد وحصار".

 13/11/2015 ،القدس العربي، لندن
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 : حلم الصهيونية يتحقق بحل الدولتينحدةالمتكيري في األمم  .52
حل الدولتين ليس حلمًا مستحياًل بل قابل "قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري إن : نيويورك

ذلك الحلم يمكن أن يتحقق من خالل حل "للتحقق، لكنه يحتاج الى الشجاعة والقيادة"، معتبرًا أن 
ا البعثة اإلسرائيلية في األمم المتحدة في الذكرط وكان كيري يتحدث في حفلة نظمته ."الدولتين

األربعين لخطاب ألقاه الرئيس اإلسرائيلي السابق حاييم هرتزوغ حين كان سفيرًا إلسرائيل في األمم 
الذي اعتبر  3379طالب فيه بإلغان قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم  1975المتحدة عام 

 .1991ي هذا القرار بقرار آخر صدر عام الصهيونية حركة عنصرية. وألغ
وشارك في الحفلة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في كلمة مختصرة أشار فيها الى ضرورة 

 تحقيق حل الدولتين.
الصهيونية هي حلم يعلي من مفهوم أن إسرائيل هي دولة يهودية "من جانبه، قال كيري إن 
ذلك الحلم يمكن أن يتحقق من خالل حل الدولتين"، وأن "معتبرًا أن ، "ديموقراطية، ومنارة لكل األمم

الحلم الصهيوني بقيام دولة ديموقراطية يهودية ". واضاف: "هذا الحلم "ليس مستحياًل بل قابل للتحقق
الطريق الوحيد الى "، و"ل يمكن تحقيقه من دون إنجاز السالم وحل الدولتين مع الفلسطينيين

، معتبرًا أن "األرج التاريخية للشعب اليهودي". ووصف إسرائيل بأنها "ذلك السالمالديموقراطية هو 
بعد سبعين عامًا من الحرب العالمية "معاداة السامية ل تزال تحديًا دوليًا في العديد من األماكن 

 ."دعم الوليات المتحدة ألمن إسرائيل لن يتغير". وأكد أن "الثانية
 13/11/2015الحياة، لندن، 

 
 ترفض طلب نتنياهو لالعتراف بضم الجوالن الواليات المتحدة .53

قالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس الخميس، إن اإلدارة األمريكية رفضت  :جرايسي برهوم -الناصر ة
طلب رئيس حكومة الحتالل بنيامين نتنياهو، بالعتراف بضم الحتالل اإلسرائيلي لمرتفعات 

حت غطان الحرب األهلية الدائرة في سورية منذ ما يقارب خمس سنوات. الجولن السوري المحتلة، ت
وصرح مسؤول أمريكي، رفج الكشف عن هويته، بأن الموقف األمريكي لم يتغير من الجولن، ما 

 يعني رفج قرار الضم الحتالل لهذه األرج السورية.
بين أسباب معارضة إدارة  ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية عن مسؤول أمريكي آخر قوله إن من

أوباما ألي اعتراف بضم الحتالل اإلسرائيلي لمرتفعات الجولن، مرتبط بالسياسة األوسع للوليات 
المتحدة تجاه سورية، ودعم الوليات المتحدة للمعارضة، والمفاوضات التي تجري في هذه األيام في 
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أن أي تغيير في هذه السياسة سوف يعقد فيينا للتوصل إلى تسوية سياسية إلنهان القتال فيها، و 
 استراتيجية الوليات المتحدة في سورية.

 13/11/2015الغد، عمان، 
 

 ياسر عرفات على ساحة وسط العاصمة الرئيسفنزويال تطلق اسم  .54
أطلقت بلدية كراكاس، العاصمة الفنزويلية، اسم الشهيد ياسر عرفات على إحدط  :وفا –كراكاس 

نة، ونصبت تمثال من البرونز للرئيس الراحل، وذلك في الذكرط الحادية عشرة الساحات وسط المدي
 على رحيله.

جان ذلك، في مراسم رسمية وشعبية، نظمت في كراكاس، بحضور مسؤولين كبار في فنزويال، 
 وأعضان في السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي، أقيمت أمس األربعان.

بح الدور الفنزويلي الرائد والمثابر تجاه قضية الشعب الفلسطيني، وثمنت سفيرة دولة فلسطين ليندا ص
 في جميع المحافل الدولية.

من جهته، عبر رئيس بلدية كراكاس خورخيه رودريغز عن فخر فنزويال باحتضان أحد رموز التحرر 
ي وأكد التزام فنزويال األخالق الوطني التاريخيين، وتجسيده على أرج المحرر سيمون بوليفار.

والثوري بتبني القضية الفلسطينية، في جميع المحافل الوطنية والدولية، كسياسة ثابتة على خطى 
 القائد الراحل هوجو تشافيز، وحامل رايته الرئيس نيكولس مادورو موروس.

 13/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"حماس إزاء  موقفبلير: باإلمكان تغيير  .55

قال المبعوث السابقة للجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط، توني بلير، الخميس إن  :ماريسا نيومان
الحوار مع حماس بهدف توحيد القيادة السياسية الفلسطينية كان "يستحق المحاولة"، وأكد على أن 

 موقف الحركة من إسرائيل يمكن أن يتغير.
فلسطيني على شكل مبادرة -قليمي إسرائيليسالم إ اتفاقودعا رئيس الوزران البريطاني األسبق إلى 

مع تبادل إراج. وأيد بلير أيضا  1967إلى حدود  انسحاباسالم عربية "منقحة ومحدثة"، يتضمن 
تأكيدات رئيس الوزران اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن توجه الدول العربية المعتدلة تجاه إسرائيل 

 لشرق األوسط.في ا الضطراباتأصبح أكثر دفئا وسط تزايد 



 
 
 
 

 

 37 ص                                              3751 العدد:        13/11/2015 جمعةال التاريخ: 
  

إلى أن هذه  بامتعاجفي مؤتمر السالم الذي تنظمه صحيفة "هآرتس" في تل أبيب، أشار بلير 
قائال: "لن تحصلوا  اعترف "نهجه الجديد"إلى إسرائيل وخالل عرضه لا 148هي زيارته رقم  الزيارة

 على السالم بالطريقة القديمة".
ة أصبحت منقسمة للغاية لدرجة ل تسمح لها بالتوصل وأكد بلير على أن القيادة الفلسطينية الحالي

وقال بلير، "ل أعتقد أنكم ستجدون  ذلك دعما إقليميا. يتطلبسالم مع إسرائيل، وبالتالي  اتفاقإلى 
 قوية بما فيه الكفاية لصنع السالم، ما لم تكن مدعومة من المنطقة ككل". فلسطينيةسياسة 

مستقبلي، واعتبر أن  اتفاقة السياسية الفلسطينية ضرورية ألي في الوقت نفسه، رأط بلير أن الوحد
 وقال: "أعرف أنه من الممكن إقناع أشخاص بموقف مختلف". الحوار مع حماس "يستحق المحاولة".

سالم إقليمي، قال بلير إن الدول المعتدلة في الشرق األوسط "تواجه تهديدات  باتفاقفيما يتعلق 
 ما يعزز من "إمكانية إنشان تحالف". – "الدولة اإلسالمية"يرا إلى إيران ومش –وجودية كما إسرائيل" 

 وقال بلير، "لدي محادثات شبيهة جدا في إسرائيل ]كتلك[ التي أجريها في باقي دول المنطقة".
وقال مشيرا إلى الدول العربية، "اليوم، إسرائيل ليست عدوكم". وأضاف، "غالبا ما تكون عدو 

 عدوكم".
فإن المبادرة إلى محادثات سالم جديدة "ليست مشكلة إسرائيل فقط". كما قال، "على قيادة مع ذلك 

 المنطقة مضاعفة جهودها والقيام بدورها".
 12/11/2015موقع صحيفة تايمز أوف "إسرائيل"، 

 
 يؤكد سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية قراراً لجنة أممية تعتمد  .56

الثانية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنية بالمسائل  اعتمدت اللجنة: وفا - نيويورك
القتصادية والمالية، قرارا معنونا "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرج الفلسطينية المحتلة، 
بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية " وذلك 

دول ضد القرار،  7دول عن التصويت، بينما صوتت  9صوتا لصالح القرار وامتناع  156ية بأغلب
سرائيل وكندا.  من بينها الوليات المتحدة وا 

 13/11/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "ألسباب أمنّية" "إسرائيل"ممثلو شركة غوغل العالمية يرفضون زيارة  .57
، حيث كان من المفترج أن "إسرائيل"ممثلون من شركة غوغل العالمية زيارة  رفج: احمد دراوشة

 يمثلوا أمام المحكمة كشهود في القضّية المرفوعة ضد الشركة العمالقة.
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وبّررت محامو غوغل التغّيب بسبب األوضاع األمنّية، حيث، وبشكل استثنائي، قرر القاضي أن يتم 
 التحقيق معهم عبر الفيديو كونفرنس.

وجان في طلب غوغل، "إنه، وبسبب األوضاع األمنية التي تسود إسرائيل، خصوًصا بعد موجة 
اإلرهاب، عّبر الشهود في األيام األخيرة عن خوفهم الحقيقي الذي منعهم من وصول إسرائيل في هذه 
ة الفترة؛ حيث قدموا من المتهمين التوجه للمحكمة، بطلب للسماح لهم بتأجيل بسيط للجلسة، عدّ 

 أشهر فقط، من أجل انعقادها، على أمل أن يتحسن الوضع األمني".
، التي تتخذها غوغل مقًرا لفرعها الرئيس في أوروبا، إن الشهود علموا إيرلنداوقال محامو الشركة في 

أن دوًل عّدة نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل، ما يشّكل قلقاًل على صّحة الشهود 
 وعائالتهم.

 12/11/2015، 48عرب 
 

 .. ماذا تحقق؟"الهّبة الفلسطينية" .58
 د. أسعد عبد الرحمن
رغم حالة الندب والعويل من قبل أولئك الذين ل يدركون أن لتحرير األوطان ثمنًا، أضحت الهّبة 

في إطفائها والقضان عليها رغم عقوباتها الفاشية « إسرائيل»الترويعية أقوط وأكثر تأثيرًا مع فشل 
. فالقلق، بل الخوف والهستيريا، تتزايد لدط الحكومة والمجتمع اإلسرائيليين كون من تواجهه الجماعية

ل يمكن تقدير الموقف عسكريًا لمواجهته هذه المرة. وعليه، فهذا « عدو مجهول»الدولة الصهيونية 
بأم إنجاز أول يحسب لها كونها شلت جزنًا مهمًا من حياة المجتمع. وشخصيًا، شهدت هذا كله 

 العين سوان في القدس أو يافا أو في طرق المستوطنات.
وفي سياق تعداد إنجازات أخرط، تستند كلها إلى أدبيات سياسية إسرائيلية وغربية رصينة، يتجلى 
ثاني اإلنجازات المتحققة في تحول الخطاب السياسي الفلسطيني المعتدل بل والوادع إلى موقف 

يني في خطاب غير مسبوق في لهجته وصراحته أمام جلسة سياسي، عّبر عنه الرئيس الفلسط
إن »ومحذرًا: « الهّبة الشعبية»التابع لألمم المتحدة في جنيف، مؤيدًا فيه « مجلس حقوق اإلنسان»

في جعل القيادة السياسية « الهّبة»وبذلك نجحت «. لم ينعم شعبنا بالحرية فلن ينعم أحد بالسالم
فيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني األخير. وهذا ما اتضح في الفلسطينية تمضي في مسيرة تن

 ( للجنة التنفيذية للمنظمة.11/ 4الجتماع األحدث )األربعان 
فرصة ذهبية لعودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الهتمام العربي « الهّبة»ثالثًا: توفرت جّران 

حادة الدائرة في اإلقليم بكامله. وهذا والدولي، بعد تجاهل طويل، في ظل الفوضى والصراعات ال
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التطور، استدعى زيارة األمين العام لألمم المتحدة، وقيام وزير الخارجية األمريكي بجولة في 
المنطقة، وتحرك وزران الخارجية العرب.. إلخ، وعودة الحديث عن مبادرات بعد الغيبوبة السياسية 

 التي عاشتها القضية.
تخشاه الدولة الصهيونية هو الديموغرافيا، وبسبب تراجع اإلحساس باألمن  رابعًا: وألن من أكثر ما

، بات من المرجح «واحة للهدون والديمقراطية وجنة موعودة لليهود»إسرائيليًا، وانتفان ديمومة إسرائيل 
تصاعد الهجرة المعاكسة منها ونقص الهجرة الوافدة إليها، األمر الذي يؤثر على سياسة الستيطان 

 ضعاف وتائره.وا  
خامسًا: ونتيجة وعي فصائل منظمة التحرير والفصائل اإلسالمية، فشلت مقارفات الحتالل في 

لقان « أسلحة»إخراج الهّبة الجماهيرية عن إطارها أو عسكرتها بحيث بقيت  السكين، والدهس، وا 
 زجاجات المولوتوف، والمواجهات بالحجارة سيدة الموقف.

الهّبة، التي « قيادات»الل بأجهزة استخباراته المتعددة، تحديد عناصر وسادسًا: لم يستطع الحت
 امتازت بالسرية وليس التسابق والتبارز أمام أضوان اإلعالم كما اعتدنا سابقًا.

المدعاة لجنود الحتالل، « الشجاعة األسطورية»سابعًا: صالبة الشبان الفلسطينيين أدت إلى تعرية 
لقان الحجارة، بل طاردوا جنود الحتالل الفارين بمختلف األدوات فلم تقتصر مواجهتهم على  الطعن وا 

 الحادة المتداولة.
ثامنًا: احتدام الخالفات الحادة بين المستويين السياسي واألمني في إسرائيل حول كيفية التعامل مع 

انتقد أدان « فيهرتسي هالي»اللوان « أمان»الوضع القائم، بل إن رئيس شعبة الستخبارات العسكرية 
وفي بداية األسبوع الجاري، تضاعفت الكتابات «. انسداد أفق التسوية مع الفلسطينيين»الحكومة و

الناقدة من قبل كبار السياسيين والعسكريين واإلعالميين اإلسرائيليين )وغيرهم( لسياسات حكومة 
 نتنياهو الرافضة للتسوية.

 2500ائر القتصادية المباشرة وغير المباشرة إلى تاسعًا: قدرت جهات رسمية أن يصل حجم الخس
مليون دولر، فيما سيتراجع الدخل القومي اإلسرائيلي بفعل تراجع المداخيل من عدة قطاعات 
)وبخاصة في ضرب موسم السياحة مع اقتراب األعياد(، في الوقت الذي يواجه فيه القتصاد 

رات من انخفاج حاد، األمر الذي سيوقف استعداد اإلسرائيلي تباطؤًا في النمو، وتعاني الستثما
المستثمرين لعمل مشاريع، ما يلحق ضررًا بالقتصاد لسنوات طويلة، فيما المصالح الصغيرة باتت 

 على وشك النهيار واحتمال إغالقها. هذا، عدا المصاريف األمنية والعسكرية.
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ذه الهّبة صورة المرأة الفلسطينية عاشرًا: ومع عودة صورة الشعب الفلسطيني المناضل، عززت ه
الشريكة الكاملة في مقاومة الحتالل فتقدمت صفوف المواجهات يدها بيد زميلها المناضل، مؤكدين 

 معًا حقيقة كون شباب فلسطين قد كرسوا حياتهم كونهم المرابطين حماة األمتين العربية واإلسالمية.
ل، استعيدت روح النضال الفلسطيني، مثبتين حادي عشر: وعبر شبان ل يرهبون قوات الحتال

للدولة الصهيونية )وللعالم( أن الستسالم للعدوان والحتالل ليس خيارًا، مهما طال الزمن ومهما 
غلت التضحيات. ويكفي هذا الشباب فخرًا نجاحه في إنهان أسطورة مهترئة مفادها أن الجيش 

الح من فلسطيني يحمل سكين مطبخ. ويكفي أن اإلسرائيلي ل يقهر، حيث يهرب جندي مدجج بالس
، «روني دانيال»الشارع الفلسطيني، يردد طرفة أوردها المحلل العسكري في القناة اإلسرائيلية الثانية، 

 «.جنودنا ل يصلحون إل لشرطة المرور»حين قال: 
 13/11/2015، االتحاد، أبو ظبي

 
 إسرائيلوالعمى عن جرائم  األمريكيةالميديا  .59

 هاد الخازنج 
واشنطن »و « نيويورك تايمز»لو طِلب مني أن أختار أهم عشر صحف في العالم، لكان بينها 

أختارهما وأنا أعرف أن أسرة يهودية تملك األولى، وأن أسرة يهودية أخرط باعت الثانية «. بوست
أو صدفة،  ليهودي أمريكي مثلها. األخبار في الصحيفتين دائمًا صحيحة، وعندما يقع خطأ عمداً 

وصفحات الرأي في الجريدتين تضم أنصارًا لإلرهاب « الحلو ما يكملش»يتبعه تصحيح، إل أن 
اإلسرائيلي، وأسوأ من ذلك أن كتّاب الفتتاحية في كل من الجريدتين بينهم صهيونيون ليكوديون 

 يعمون عمدًا عن الجرائم اليومية التي ترتكبها حكومة إسرائيل بحق الفلسطينيين.
أشير بين حين وآخر إلى بذانة الفتتاحيات في زاويتي هذه، وأعود إليها اليوم بعد أن قرأت افتتاحية 

 «.الكابوس النووي الباكستاني»عشية زيارة بنيامين نتانياهو واشنطن عنوانها « نيويورك تايمز»في 
رأسًا  120مع وجود » أختار من الفتتاحية أن أترجم للقارئ العربي الفقرة األولى فيها فهي تقول:

نوويًا لدط باكستان، فهي قد تصبح في عقد من الزمن ثالث دولة نووية في العالم بعد الوليات 
المتحدة وروسيا، وتتقدم على الصين وفرنسا وبريطانيا. ترسانتها تنمو أسرع من أي دولة أخرط، وقد 

ية صغيرة تستطيع أن تضرب الهند أصبحت أكثر قدرة قاتلة في السنوات األخيرة، بإضافة أسلحة نوو 
 «.مع صواريخ نووية أبعد مدط

أقول إن شان هللا يكون هذا الكالم صحيحًا فباكستان اليوم هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تملك 
سالحًا نوويًا، وهذا حق. أدعو رئيس الوزران نواز شريف إلى مضاعفة الجهد النووي العسكري، كما 
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ووية باكستانية ترابط في المملكة العربية السعودية لحماية األماكن اإلسالمية أطالبه بإرسال قوة ن
 المقدسة.

الفتتاحية نوع من الفجور الصحافي، فهي تتحدث عن أخطار متبادلة بين باكستان والهند، وقرأتها 
دمر مرتين خشية الخطأ ولم أجد أي إشارة إلى إسرائيل التي تملك ترسانة نووية مؤكدة، وتقتل وت

 بعكس الهند وباكستان، ونزاع محدود على كشمير.
غصن الزيتون من أوباما هو »، وفي اليوم التالي لما سبق، قرأت مقاًل عنوانه «واشنطن بوست»في 

أو قمعية، كتبه جاكسون دييل، وهو نائب رئيس صفحة الفتتاحيات، « شريان الحياة ألنظمة تسلطية
 ة.ويكتب غالبًا عن السياسة الخارجي

يران وكوبا. بورما أجرت انتخابات  دييل الليكودي النفس يتحدث عن انفتاح إدارة أوباما على بورما وا 
يران عقدت اتفاقًا نوويًا مع أكبر ست دول في  نصف ديموقراطية أخيرًا فاز فيها حزب المعارضة، وا 

ليج الخنازير في العالم، وكوبا خارجة من حصار أمريكي استمر نصف قرن. فأذّكر القارئ بغزو خ
، عندما تآمرت اإلدارة األمريكية مع مبعدين كوبيين لقلب نظام فيدل 1961نيسان )ابريل( سنة 
 كاسترو وفشل الغزو.

اعترضتخ دائمًا على السياسة اإليرانية إزان دول الخليج، إل أنني أحاول الموضوعية وأسجل أن بورما 
يران وكوبا ليست لها قواعد عسكرية حول ال عالم. ولم تهاجم يومًا بلدًا يبعد عنها عشرة آلف وا 

كيلومتر وتقتل أبنانه، ولم تستخدم الفيتو في مجلس األمن لحماية اإلرهاب اإلسرائيلي إلى درجة 
 التواطؤ.

إسرائيل هي سبب عرضي مقال دييل اليوم، فهو يخلو إطالقًا من أي إشارة إلى بلد تقوده حكومة 
رح جرائمها التي ترتكب بسالح ومال أمريكَيين، والفيتو إياه في مجلس إرهابية، يقصر الوصف عن ش

 األمن.
نيويورك »أقدم أمثلة عن النحياز الكامل لدولة إرهابية، وقد ضاق المجال وأمامي افتتاحية في 

سرائيل أن تسيرا قدماً »عنوانها « تايمز ، وأقول على جثث «كيف تستطيع الوليات المتحدة وا 
نسانية، « بشاعة»ومقال عن  الفلسطينيين، الصفقة مع إيران، ورأيي أن إسرائيل بشاعة سياسية وا 

 تهون معها أي بشاعة مزعومة لغيرها.
 13/11/2015، الحياة، لندن
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 التصعيد اإلسرائيلي مخططات بوعود التهدئة في مه .61
 سلٍيمان الّشيخ

  
ها في صدد اتخاذ خطوات تتعلق بما أعلنت الحكومة اإلسرائيلية في الثامن من نوفمبر الجاري، أن

تجاه الفلسطينيين، من ذلك: تخفيف القيود المفروضة على تنقالتهم وتحركاتهم « حسن نوايا»سمته 
في الضفة الغربية، وخفج منسوب الحتكاك معهم، بالتوازي مع خطوات لتحسين أوضاع المعيشة 

قرار جملة من مشاريع وتعزيز القتصاد الفلسطيني، ومكانة السلطة الفلسطينية و  أجهزتها األمنية، وا 
 البنية التحتية في المناطق )سي( الخاضعة بالكامل للسيطرة األمنية اإلسرائيلية.

هذا على صعيد النوايا، والنصوص الموزعة على أجهزة اإلعالم، في حين أن الوقائع على األرج 
، فصباح يوم العاشر من نوفمبر ما زالت تنحاز إلى عكس وضد ما صرحت به الحكومة اإلسرائيلية

الجاري، اقتحمت قوات إسرائيلية المسجد األقصى، وبرفقتها مهندس، بحسب ما ذكرت وكالت 
األنبان. وفي هذا الصدد يمكن القول إن المقدسيين اعتادوا على اقتحامات الجنود اإلسرائيليين 

نود لمهندس معهم، طرح للمسجد، وواجهوا ذلك بما استطاعوا ويستطيعون، لكن اصطحاب الج
عالمات استفهام كثيرة، والسؤال المباشر في هذا المجال: هل بدأ التخطيط العملي لتنفيذ مشاريع 

 هندسية معينة داخل الحرم القدسي، كفيلة بتغيير جغرافيته وشكله وهندسته وتكويناته ودوره 
عدد الحواجز المقامة في الضفة األخرط، فإنها تتعلق بالكالم عن تخفيج « النوايا الحسنة»أما عن 

حاجز رسمي مستمر ليال ونهارا، هذا عدا الحواجز الطيارة  500الغربية، التي وصل عددها إلى نحو 
أو المؤقتة، التي تقام بسبب تبريرات معينة لدط السلطات األمنية، هذا غير ما تركه جدار الفصل 

ية الكثيرة التي أقيمت لخدمة المستعمرين العنصري من تأثيرات على حياة الناس والطرق اللتفاف
في المئة من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى اإلجرانات  10الصهاينة، وهي التي التهمت نحو 

التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية بتثبيت بوابات حديدية على مداخل ومخارج بعج أحيان مدينة 
فلسطينية، في محاولة لخنق ومراقبة تحركات القدس، وفي غيرها من المدن والبلدات األخرط ال

الفلسطينيين وتعطيل مصالحهم، وجعل حياتهم في أقسى وأصعب حالتها. كما أن السلطات 
اإلسرائيلية زادت من وضع مكعبات إسمنتية ضخمة على بعج المداخل واألزقة في أحيان القدس 

 وفي غيرها أيضا.
جد يافطة قديمة كتب عليها أن القدس تبعد عن رام هللا وفي هذا الصدد فإن زائرا للضفة الغربية و 

كيلومترا، وأن الوصول إلى القدس ل يستغرق أكثر من خمس عشرة دقيقة في الحالت  13نحو 
العادية قبل الحتالل، وحتى بعد ذلك في المراحل األولى منه، إل أن الوصول إلى القدس من رام 
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، التي يمكن أن «النوايا الحسنة»ساعة، فهل هذا من مبادرات هللا حاليا يستغرق نحو ساعة ونصف ال
تخفف على الفلسطينيين تحركاتهم وأعمالهم وتنقالتهم  كما أن سحب هويات بعج المقدسيين 

 أيضا « النوايا الحسنة»وغيرهم، وزيادة العتقال واإلعدام الفوري في أي مكان، هو من تسهيالت 
نشان مشاريع للبنية التحتية وغيرها من  أما في ما يتعلق بتحسينات الوضع « جزرة»القتصادي، وا 

الغرانات، فإن ذلك ل يتعدط األوهام التي في أحسن حالتها تتعلق بزيادة عدد تصاريح العمل 
الممنوحة لبعج الفلسطينيين، كي يكونوا من األيدي العاملة الرخيصة داخل األراضي الفلسطينية 

ب على العامل الفلسطيني المرور بعشرات الحواجز اإلسرائيلية التي تذيقه المحتلة، وهذا األمر سيرت
مر التعامل واإلهانات، كما أن ذلك العامل في ما لو وصل إلى مكان وجد فيه عمال، فإن رب 

 العمل ل يستطيع حمايته من اعتدانات المستوطنين في الليل أو في النهار.
لضفة الغربية، المحكومة أمنيا من قبل السلطات اإلسرائيلية، في المئة من مساحة ا 60أما حكاية الا 

التي أباحها لها اتفاق أوسلو، فإن هذه السلطات تتصرف كقوات احتالل في هذه المساحة الشاسعة 
والواسعة من الضفة الغربية، ولم تتوان عن مصادرة مساحات واسعة من األراضي فيها، وتحويلها 

آت عسكرية وأمنية وتفريغ سكانها منها، وطردهم لبنان مشاريع تخدم إلى مستعمرات أو إلقامة منش
المستوطنين. كما أن ينابيع المياه ومصادرها األخرط السطحية والجوفية تمت السيطرة عليها، ما حرم 
السكان الفلسطينيين الستفادة منها، خصوصا أن بعج سكانها هم من الفالحين والبدو الفلسطينيين 

في حياتهم على الزراعة وتربية المواشي، كما حصل في منطقة األغوار على سبيل  الذين يعتمدون
 المثال.

وليت األمر انحصر في الممارسات الحتاللية الستحواذية في المنطقة )سي( فقط على خطورته 
وسوئه، بل إن اتفاق أوسلو أيضا سهل للسلطات السرائيلية بأن تكون شريكة أيضا في اإلشراف 

في المئة من مساحة الضفة. أما المساحة المتبقية التي قضى اتفاق  21رة والحكم والتحكم في واإلدا
« النوايا الحسنة»أوسلو بأن تديرها السلطة الفلسطينية، فإنها خاضعة لالحتالل أيضا. فأين هي 

 والتسهيالت من قبل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 
ومنتوجات المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ما يجدر ذكره هنا أن صناعة وزراعة 

ألف نسمة، فإنها أخذت تنافس وتطغى على صناعة  350التي وصااااال عدد الساااكان فيها إلى نحو 
وزراعة الفلسطينيين، كما انها أصبحت تصدر منتوجاتها إلى خارج األرج المحتلة، كأنها من 

، وذلك تفاديا لمقاطعة بعج الدول لما تنتجه 1948عام منتوجات الداخل الفلسطيني المحتل 
المستعمرات المقامة على أراج محتلة، وهي غير معترف بها شرعيا وقانونيا. وهذا األمر ترتب 
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« النوايا الحسنة»عليه تعطيل الكثير من المصالح الفلسطينية، فهل هذا األمر هو أيضا من ضمن 
 وتسهيل حياة الفلسطينيين 

  13/11/2015ربي، لندن، القدس الع
 

 آالف في المستوطنات 5سكنية بينما بنى إيهود باراك  وحدة 1,700بيبي بنى  .61
 إسرائيل هرئيل
يمكن توقع السيناريو التالي: على رأس السلطة الفلسطينية مكانته مثل مكانة أنور السادات في 

 في مصر. 1978ا  1977السنتين 
ئيل ويقرر التنازل عن حق العودة مقابل انسحاب إسرائيل هذا الزعيم سيجري المفاوضات مع إسرا

، ويعلن عن انتهان الصراع والمطالب الفلسطينية من إسرائيل، واعتراف فلسطين 1967إلى خطوط 
بحق الشعب اليهودي بالسيادة داخل دولة إسرائيل. بنيامين نتنياهو كان لديه قلم للتوقيع على اتفاق 

التوقيع على اتفاق السالم مع مصر كان سيفرج على الليكود  كهذا. ومثل مناحيم بيغن عند
 التاريخي. اإلنجازالتصويت مع 

لو كان نتنياهو موصول بجهاز البلغراف )جهاز كشف الكذب( حينما أعلن أمام براك أوباما أنه ملتزم 
 بحل الدولتين للشعبين، لكانت الذبذبات أثبتت أنه لم يخدع.

اسة الحكومة سيجد أنه في حال توفرت له الشروط الثالثة فإنه سيذهب من ينظر إلى مسيرته في رئ
مع الفلسطينيين أكثر من أسالفه في اليسار. بيغن ايضا الذي اعترف في التفاق مع مصر بحق 
الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، تجاوز اليسار من اليسار. اسحق رابين غضب وقد سمعت هذا 

 بنفسي.
يل شين اهتم فيه القليل من اإلسرائيليين: اللوبي الصهيوني. حيث أثار في قبل شهر حدث في إسرائ

هذه السنة الهتمام بسبب تصريحين لنتنياهو فيه. الول، خاطين وغريب وهو أن المفتي الحاج 
أمين الحسيني هو الذي اقترح على هتلر فكرة القضان على الشعب اليهودي. الثاني صحيح ويمكن 

ياهو قد جمد فعليا البنان في يهودا والسامرة وبنى هناك أقل من رؤسان الحكومات اثباته وهو أن نتن
 الذين سبقوه.

 آلف وحدة سكنية. 5( بنى اهود باراك 2001ا  1999خالل ثالث سنوات فقط )
اريئيل شارون الذي يعتبر من أكبر البنائين بنى خالل وجوده في رئاسة الحكومة نصف هذا العدد. 

وحدة سكنية خالل ثالث سنوات. ونتنياهو   1700الذي يعتبر من أكبر المتنازلين بنى اهود اولمرت 
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وحدة سكنية فقط. وفي القدس ايضا  1500رئيس حكومة اليمين الذي يعتبر رافضا مطلقا للسالم بنى 
 التي أقسم بها إلى األبد، بنى أقل من أي رئيس حكومة قبله.

األمريكي وهذا صحيح جزئيا. في موضوع يعتبره مهما مثل  نتنياهو يعلل تجميد الستيطان بالضغط
النووي اإليراني مثال، ل يمتنع عن المواجهة والتصادم مع األمريكيين. وقد توقع جميع المحللين أن 

 النتقام على خطابه في الكونغرس سيأتي. وقد كان اللقان في بداية السبوع ولم يحدث أي شين.
 لم يكتب أحد أنه اخطأ ولم يعترف أحد بأن الجرأة مطلوبة احيانا.وكالعادة لم يعتذر أحد، و 

اذا كان نتنياهو لم يتردد من التصادم في الموضوع اإليراني، فال يوجد سبب لتصديق أنه جمد البنان 
بسبب أوباما. نتنياهو يعرف من تجربته أن المواضيع المهمة إلسرائيل من الناحية اليديولوجية 

 ل الوليات المتحدة تحاسب إسرائيل عليها.والمنية لن تجع
 من خالل منع البنان فانه يحافظ على خيارات التنازل الكبيرة للفلسطينيين.

اجحاف كبير سيقوم به اصحاب السالم إذا صوروا نتنياهو على أنه أكبر رئيس حكومة إسرائيلي 
 رافج للسالم.

 12/11/2015هآرتس 
 13/11/2015القدس العربي، لندن، 

 

 

 الشارع الفلسطيني يائس من االحتالل والسلطة الفلسطينية ومن العالم العربي والغربي .62
 روني شكيد 

من مخيم شعفاط لالجئين في القدس الشرقية سيسجالن  13و  11خوان معاوية وعلي علقم ابنا األ
نهما محزن أنهما وفي س«. المخربان األصغران»القياسية بالوصف المشكوك فيه  األرقامفي سجل 

وفي  اإلحباطباتا يفكران بالموت. طفالن بائسان فقدا طفولتهما، حياتهما تغرق في اليأس، في 
 الكراهية التي تقودهما إلى ان يحمال السكين ويقتال او يحاول قتل يهودي.

ان إرهاب السكاكين هو عملية انتحارية: الطفال مع السكين يذهبون لطعن ضحاياهم بفكرة أنهم 
ى الموت، بالضبط مثل مخربي النتفاضة الثانية اولئك الذين فجروا أنفسهم في الباصات يذهبون إل

وفي السواق. ولكن مع فارق هام واحد: انتحاريو الحزمة الناسفة كانوا مفعمين بالدوافع لتسريع 
فاح تحرير فلسطين، ذهبوا إلى موتهم انطالقا من المل، بفرح، بايمان بانهم بفعلهم يساهمون في ك

شعبهم. وكان النتحار نوعا من الوطنية الدينية. المجتمع الفلسطيني، من ياسر عرفات وحتى 
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المهات اللواتي شجعن النتحاريين اساسا من خالل تطوير اسطورة الشهيد في الجنة ا والتي وعدت 
 النتحاريين بحياة الخلد المفعمة بالمتع.

اإلرهاب الحالية مصدره في اليأس وفقدان المل. بالمقابل، فان الذهاب إلى الموت في موجة 
فالمجتمع الفلسطيني عديم الوسيلة يؤيد اعمال السكاكين التي يقوم بها الشباب ويمنحهم الشرف ول 
سيما في الجنازات، ولكنه غير قادر على ان يمنحهم حتى أمل الشهيد في الجنة التي تعد بها 

 السطورة.
ستمرار الحتالل، من السلطة الفلسطينية وقيادتها، من موقف العالم الشارع الفلسطيني يائس من ا

في « النغالق النفسي»العربي والغربي، وعليه فإنه ل يوقف الطفال. هذا مجتمع حبيس في وضع 
دوائر وهن الروح التي تغذيها الكراهية، وتشجع الشباب على حمل السكين. هذا هو السبيل الوحيد 

 إلى تغيير وضعهم الوطني ومستقبلهم الشخصي.برأيهم الذي سيؤدي 
وتغيير آخر مقارنة بالنتفاضة الثانية: العنف الحالي يتدحرج من السكين إلى السيارة الداهسة، دون 
قيادة أو زعامة، دون أوامر وتعليمات، دون توجيه ودون هدف سياسي. وهو يتحرك بقوة التجاه 

 لمل والكثير من رغبة الثأر.العاطفي الجمعي للغضب، النزق، انعدام ا
هذا الوضع هو نتيجة السنوات السبع الخيرة ا منذ انتصار نتنياهو في النتخابات اختفت المسيرة 
السياسية ومعها آليات المصالحة وبنان الثقة وبادرات حسن النية التي اعطيت للفلسطينيين بين الحين 

مل. امام عيونهم رأط الفلسطينيون اتساع واآلخر، وساعدت على تعزيز الهدون ومنحت بعج األ
المستوطنات، تعاظم النزاع الديني وأعمال تدفيع الثمن الذي في نظرهم مسنودة من الحكومة. وأكثر 
من كل شين لم يروا بصيص نور في آخر نفق الحتالل. كل مجتمع، وليس فقط الفلسطينيون، ل 

اظم اليأس، يزداد الحباط، وهذه تسرع دوائر يمكنه ان يعيش بال أمل. عندما ل يكون أمل، يتع
 الكراهية، الثأر والعنف.

ان سلسلة بادرات حسن النوايا التي تقترحها حكومة نتنياهو على الفلسطينيين هي امر سخيف: حث 
مخططات هيكلية للسكان في المناطق، زيادة ما لعدد تصاريح العمل في إسرائيل ومنحة خاصة ا 

لوي في الضفة وفي غزة، افكار عديمة القيمة، ليس فيها أي مساهمة في رفع مستوط شبكات الخ
 صالح الهدون.

ان مستوط لهيب اإلرهاب ل يمكن ان يخفج إل من خالل اعمال فيها ما يقنع الفلسطينيين بجدية 
ذا نوايا إسرائيل. هكذا مثال إذا ما اعتقل حارقو عائلة دوابشة، إذا ما نصبت الكاميرات في القصى، إ

ما اعلن عن تجميد البنان في المستوطنات، إذا ما منحوا حرية حركة واذا ما زيدت بشكل كبير 
 تصاريح العمل في إسرائيل.
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إلى الخطاب السياسي ا الجماهيري اإلسرائيلي )لنا « السالم»النوايا الجدية هي ايضا اعادة كلمة 
بغي، وبسرعة، التفكير بخطوات سياسية ايضا، وليس فقط للفلسطينيين هناك حاجة لهذا الخطاب(. ين

للتهدئة من خارج علبة القوة، حتى قبل ان تعربد موجة العنف الحالية وتعيدنا إلى عهد النتفاضة 
 الثانية.

 12/11/2015يديعوت 
  13/11/2015القدس العربي، لندن، 
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