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 44 :كاريكاتير

*** 
 

صابة ثالث في عملية  مستوطنينمقتل  .1  وانسحاب المنفذ بسالم جنوب الخليل إطالق ناروا 
في عملية نوعية استخدم فيها ه ، أنوكاالتوال يهامندوب، عن 14/11/2015األيام، رام هللا، ذكرت 

الفلسطينية في  االنتفاضةالسالح الناري وهي المرة الثالثة التي يستخدم فيها مثل هذا السالح منذ بدء 
مطلع تشرين األول/ أكتوبر الماضي، قتل مستوطنان وجرح ثالث بالقرب من مستوطنة "عتنائيل" 

وفقا لما نشرته المواقع  فرار من مسرح العملية، وتمكن منفذ العملية من الأمسجنوب مدينة الخليل 
(، فيما 18)واآلخرعاما(  40) أحدهموأشارت هذه المواقع إلى أن المستوطنين القتيلين . العبرية

 إلىتوجهت  اإلسعافمع  اإلسرائيليعاما(، مؤكدة أن قوات كبيرة من الجيش  16المصاب عمره )
المكان ووضع بعض الحواجز بحثا عن شاب النار، وانتشر الجيش في  إطالقموقع عملية 
 .اإلسرائيليةالنار وفق االدعاءات  إطالققام بعملية  األقلفلسطيني على 

الفلسطينية التي كانت بالمنطقة، بمساعدة طائرات  السياراتوأضافت أن قوات جيش االحتالل تطارد 
النار على سيارة المستوطنين  طلقوأ، نتيجة لرواية أن منفذ العملية ترجل من سيارة إسرائيليةعسكرية 

 النار قبل أن يفر من المكان. بإطالقوعاد ليستقل مركبته وسط استمراره 
فيما قالت القناة الثانية: إن الجيش عجز عن اللحاق بهم وأن المخابرات تحاول مالحقة ومطاردة 

 خاليا صلبة ومدربة جيدا لحماس وغيرها من التنظيمات.
وقالت المصادر: إن  .ر، تفاصيل عملية إطالق الناأمسإسرائيلية، مساء ونشرت مصادر إعالمية 

منفذ العملية نصب كميًنا على جانب الطريق، وانتظر قدوم سيارة إسرائيلية، وعند وصولها أطلق 
وبحسب التحقيقات األولية، فإن منفذ العملية انتظر وصول  النار عليها وانسحب من مكان العملية.

ن إلى المقطع المتعّرج من الطريق، إلرغامهم على تخفيف السرعة، ومن ثم أطلق سيارة المستوطني
النار باتجاه السيارة، من خارج سيارته التي ركنها على المسار المعاكس. وبعد تنفيذ إطالق النار 

 عاد إلى سيارته وانسحب من المكان.
من مستوطنة "عتنائيل" جنوب ، فإن المهاجمين نصبوا كمينا بالقرب أخرى إسرائيليةوحسب مصادر 

الخليل، ورصدوا سيارات المستوطنين حتى حضرت سيارة تقل سبعة ركاب من عائلة واحدة تنتمي 
لمستوطنة "كريات أربع" وسط الخليل، وهي المستوطنة التي ارتكبت قوات االحتالل عدة عمليات 

 إعدام بالقرب منها خالل األسابيع الماضية.
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رصاصات  10مهاجمين أجبروا السيارة على تخفيف سرعتها وأطلقوا وأوضحت المصادر، أن ال
عليها، ثم تأكدوا من مقتل المستوطنين، مؤكدة، أنهم شاهدوا طفال وثالث نساء في السيارة لكنهم لم 
 يلحقوا بهم أي أذى، وهو ما سبق أن فعله منفذو عملية بيت فوريك قرب نابلس قبل أقل من شهرين.

ن نجحوا في االنسحاب بهدوء مستخدمين مركبة يدعي إعالم االحتالل أن وأضافت، إن المسلحي
كاميرات المراقبة في المنطقة رصدتها، موضحة، أن قوات االحتالل علمت بخبر وقوع العملية بعد 

وبينت المصادر، أن جيش االحتالل أطلق عملية عسكرية في محيط موقع العملية،  نحو ربع ساعة.
والسموع ويطا وصوال إلى الظاهرية، وذلك بمشاركة طائرات عسكرية بحثا عن تتركز في بلدات دورا 

وأصيب في العملية ثالث نساء وطفل بحاالت هلع نتيجة  المهاجمين الذين لم تذكر المواقع عددهم.
العملية، وهؤالء من أكدت المصادر اإلسرائيلية أن المنفذين تركوهم بسالم بعد أن تأكدوا من مقتل 

 ن الرجلين.المستوطني
القناة ، من رام هللا، وبترجمة خاصة، أن 14/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، وأضاف 

مساء الجمعة، أن منفذي عملية الخليل التي أدت لمقتل مستوطنين، عقدوا من  العبرية الثانية، قالت
مكانية الوصول إليهم. القناة، أن وأوضحت  مهمة جهاز "الشاباك" االسرائيلي، في مالحقتهم وا 

المنفذين أقدموا على حرق السيارة التي استخدمت في العملية بإحدى المناطق المهجورة قرب دورا 
 جنوب الخليل، وهو ما حصل في عملية خطف المستوطنين الثالثة العام الماضي.

 
 ال يمكن احتمالها أو القبول بها   يعيش ظروفا   شعبنا: عباس .2

مود عباس إن شعبنا يعيش ظروفا صعبة، ال يمكن احتمالها، أو قال الرئيس مح: وفا –رام هللا 
وأضاف الرئيس، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس،  القبول بها.

أنه أجرى مباحثات مع نظيره القبرصي حول  ،في مقر الرئاسة، في مدينة رام هللا، مساء يوم الجمعة
ين، وما يعيشه شعبنا من ظروف صعبة ال يمكن احتمالها أو مجمل تطورات األوضاع في فلسط

القبول بها، نتيجة استمرار االحتالل اإلسرائيلي لبالدنا، وتصاعد ممارسات مستوطنيه العدوانية ضد 
وقال الرئيس "إن الجانبين الفلسطيني والقبرصي وقعا اتفاقيتين، في مجال المياه،  ممتلكاته ومقدساته.
 ة حكومية مشتركة من الجانبين لتطوير العالقات بين البلدين".واخرى إلنشاء لجن

وثمن الرئيس مواقف االتحاد األوروبي، وبخاصة مواقفه تجاه االستيطان ومنتجاته. ورحب بتوصيات 
 البرلمان األوروبي لالعتراف بدولة فلسطين.

 13/11/2015الحياة الجديدة، 
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 الدولة للقدس قريبا   مؤسساتعباس: سننقل  .3
إن العمل جاٍر على نقل  أمسعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أ  :األناضول –م هللا را

 مؤسسات الدولة الفلسطينية إلى القدس قريبا، من خالل العمل السياسي والدبلوماسي.
جاء ذلك خالل كلمة له في افتتاح مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام هللا، بدعم من الصين 

 يني يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني، وانغ يانغ.وبحضور وفد ص
وأضاف عباس "اليوم في رام هللا وغدا في القدس العاصمة، حيث سننقل جميع مؤسساتنا السيادية، 
قريبا إن شاء هللا، إلى هناك، هذا ما نعمل على تحقيقه، وهذا ما سيكون من خالل العمل السياسي 

 وسفارات دولة فلسطين في الخارج". الدبلوماسي الذي تشارك به الوزارة
 14/11/2015الرأي، عمَّان، 

 
 أصل اإلرهاب والشر في الشرق األوسطهو  االحتالل اإلسرائيليويش: هللا أبو شا عبد .4

اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنية بالمسائل االقتصادية  :)وكاالت(
ا بـ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها والمالية، قرارا معنون

القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وذلك بأغلبية 
دول ضد القرار، من بينها  7دول عن التصويت، بينما صوتت  9صوتا لصالح القرار وامتناع  156
سرائيل وكندا.الوالي  ات المتحدة وا 

هللا أبو شاويش المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة والمتخصص  قال عبد
بمتابعة أعمال اللجنة الثانية، أنه بهذا التصويت يعيد المجتمع الدولي تأكيده على الحقوق غير القابلة 

ية، بما فيها األرض والمياه، ويؤكد على حقه المطلق للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيع
 بالتعويضات عن هذا االستنزاف والهدر لموارده الطبيعية على مدار السنوات الطويلة لالحتالل.

وذكر أن التعويضات نوعان؛ واحدة محاسبية واقتصادية يمكن احتسابها وهناك خسائر ال يمكن 
 النفسية واالجتماعية والتي ال تقدر بثمن.احتسابها أو التعويض عنها وهي الخسائر 

وفي معرض رده على ادعاء ممثل االحتالل بأن "قطاع غزة محكوم بمجموعة إرهابية" قال إن قطاع 
سرائيل نفسها محكومة من قبل أصل اإلرهاب والشر  غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وا 

 يلي والمستوطنون اإلرهابيون.في الشرق األوسط، أال وهو االحتالل اإلسرائ
 14/11/2015الرأي، عمَّان، 
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 عباس: الممارسات العنصرية من قبل االحتالل هي التي حركت الفلسطينيين  .5
جاءت الممارسات األخيرة لقوات االحتالل، لتدفع السلطة الفلسطينية للتحرك عربيًا  محمد زكى:

تخضع لإلشراف األردني منذ احتالل "إسرائيل"  ودوليًا من أجل تأكيد الوضع التاريخي للقدس التي
، وكذلك المطالبة بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وهو ما أقرت األمم 1967للقدس الشرقية عام 

 المتحدة مشروعيته وعارضت واشنطن تنفيذه.
 في حوار تنشره "الخليج" ،رئيس السلطة الفلسطينية ،وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس

مبينا أن موضوع المسجد األقصى ليس السبب الوحيد للحراك الشعبي  بالتزامن مع "األهرام العربي"،
ألبناء القدس، بل الممارسات العنصرية من قبل االحتالل هي التي حركت الفلسطينيين من دون 

ة، توجيهات من أحد. كما أوضح أبو مازن أن االتحاد األوروبي يرغب في حل القضية الفلسطيني
 ولكن أوروبا اآلن ليست موحدة وهو ما يضعف دورها. 

 14/11/2015الخليج، الشارقة، 
 

 اإلنسانية عبد هللا الشاللدة داخل المستشفى جريمة وحشية ضد  : إعدام وزارة اإلعالم .6
عتبرت وزارة اإلعالم الفلسطيني إعدام الشاب عبد هللا عزام الشاللدة : ا رام هللا - فادي أبو سعدى

المستشفى جريمة وحشية ضد اإلنسانية، وسابقة خطيرة في سجل اإلرهاب اإلسرائيلي. وأكدت داخل 
أن هذا الفعل البربري الخطير يستدعي التدخل العاجل من جانب المنظمات الصحية واإلنسانية 
وبخاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة أطباء بال حدود، وسائر األطر الصحية في العالم 

اسبة إسرائيل على وحشيتها. وحثت دول االتحاد األوروبي إلى مقاضاة إسرائيل على انتهاكها لمح
 لكل المعاهدات الدولية التي تحظر االعتداء على المستشفيات.

فشال حكومة نتنياهو لفرص المفاوضات  واعتبرت الوزارة أن جميع أشكال الجرائم اإلسرائيلية وا 
ع مجااًل للشك على صحة وأهمية توجه القيادة الفلسطينية لألمم والسالم الجادة يؤكد بما ال يد

نسانية ملحة وصحة  المتحدة من أجل توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني كضرورة قانونية وا 
توجهها إلى مجلس األمن الدولي من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين ومطالبتها 

ف بدولة فلسطين حتى اآلن أن تبادر إلى هذا االعتراف، بما يساهم في جميع الدول التي لم تعتر 
نجاح فرص السالم.  تحصين وحماية حل الدولتين، وا 

 14/11/2015القدس العربي، لندن، 
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تخطط الستبدال وثيقة االعتراف بين المنظمة وتل أبيب بأخرى بين فلسطين  الفلسطينيةالقيادة  .7
 "إسرائيل"و

القيادة الفلسطينية في رام هللا ما سيحمله إليها وزير الخارجية األمريكي جون تنتظر : علي الصالح
كيري، من مقترحات بعد لقائه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، قبل أن تقدم 
على خطوتها التالية بناء على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة السياسية التي شكلتها اللجنة 

 تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.ال
ومن التوصيات المقترحة التي يفترض أن تلتزم السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بتنفيذها قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في إطار إعادة النظر في االتفاقات الموقعة بين 

سرائيل بدءا باتفاق أوس  وما تبعه من اتفاقات وتفاهمات. 1993لو لعام المنظمة وا 
وتعليقا على ما قاله صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظة ومسؤول ملف المفاوضات، 
حول التفكير في سحب اعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل، قال عزام األحمد عضو اللجنة 

نما وهو ما كان يقصده المركزية لحركة فتح لـ "القدس العربي" "إن التو  صية ليس بسحب االعتراف، وا 
األخ صائب تعديل هذا االعتراف وفقا للتطورات التي حصلت ومنها االعتراف بدولة فلسطين 

  وحصولها على مقعد في األمم المتحدة".
وأضاف األحمد موضحا "إن ما سنعمل عليه هو سحب وثيقة االعتراف السابقة )المنظمة بإسرائيل 

ن يكن غير مكتملة تعترف بها  والعكس( واستبدالها بوثيقة جديدة بعد أن أصبحت فلسطين دولة وا 
دولة في األمم المتحدة وتحتل مقعدا بين هذه الدول ويرفع علمها إلى جانب إعالم بقية الدول  137

األعضاء أمام مقر األمم المتحدة". واستطرد "بعبارة أخرى استبدالها بوثيقة اعتراف على أساس 
 الدولتين.. دولة بدولة".

 14/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 لبنانيين ويشيد بتجنب الفتنة مع الفلسطينيين مسؤولينمشعل يهاتف  .8
أشاد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بوعي القيادات السياسية اللبنانية، : الدوحة

قاع الفتنة في صفوف اللبنانيين من جهة التي حرصت على تفويت الفرصة على الجهات التي تريد إي
وقالت حركة حماس في بيان لها مساء الجمعة، إن "مشعل  ومع الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

أجرى اتصاالت هاتفية شملت تمام سالم رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ونبيه بري رئيس مجلس 
ر هللا، حيث قدم باسمه وباسم الحركة النواب اللبناني، واألمين العام لحزب هللا السيد حسن نص

 خالص العزاء والمواساة لهم وللشعب اللبناني العزيز بسقوط العشرات من أبنائه".
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 .واالستقراروأكد مشعل "إدانته الشديدة لهذه الجريمة البشعة"، متمنيا للبنان األمن واألمان، والسالمة 
 13/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ميدانية موحدة النتفاضة القدس وطنيةلقيادة مشعل يدعو  .9

( إلى تشكيل قيادة 13/11دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الجمعة ): الدوحة
وأكد مشعل في  وطنية ميدانية موحدة ل"انتفاضة القدس" المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي.

شكيل القيادة الميدانية الموحدة "حتى تقود تصريحات لقناة "القدس" الفضائية، على أهمية خطوة ت
وشدد على أن "المطلوب التوافق  الفعل المقاوم نحو الفعل المنشود بتكامل وتناغم بين جهود الجميع".

الوطني الفلسطيني بين كل القوى والشخصيات على استراتيجية االنتفاضة وأهدافها في التخلص من 
فشال المخطط ا  إلسرائيلي بتقسيم المسجد األقصى المبارك".االحتالل واالستيطان وا 

كما دعا مشعل إلى "التوافق على تكتيكات االنتفاضة وأدواتها ومحددات استراتيجيتها بحيث نعمل 
 معا بمسار واحد واستراتيجية واحدة لتحقيق األهداف الوطنية بطافة فاعلة.

 13/11/2015، فلسطين أون الين
 
 نوب الخليلالبطولية ج العمليةحماس تبارك  .11

باركت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، العملية البطولية التي نفذها المقاومون جنوب : الدوحة
 الخليل، مشددة على أنها رد طبيعي على استمرار جرائم االحتالل.

( تلقى "المركز 11-13وقال الناطق باسم الحركة، حسام بدران، في تصريح صحفي، يوم الجمعة )
 عالم" نسخًة منه، إن هذه العملية البطولية تمثل نقلة نوعية في مسيرة انتفاضة القدس.الفلسطيني لإل

وأوضح أن عملية جنوب الخليل رسالة كرامة ألهالي الشهداء بأن المقاومة قادرة على تأديب المحتل 
 وردعه من خالل اللغة الوحيدة التي يفهمها، وهي القوة والمقاومة بكل أشكالها.

نان وأصيب ثالث بجروح، في عملية إطالق نار بطولية نفذها مقاومون فلسطينيون اليوم وقتل مستوط
 الجمعة، تجاه سيارة للمستوطنين قرب مغتصبة "عنتائيل" جنوب مدينة الخليل.

 13/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "الجهاد": عملية الخليل رد باسم الشعب على جرائم االحتالل .11

(، قرب 11|13ت حركة "الجهاد اإلسالمي"، عملية إطالق النار التي وقعت يوم الجمعة )بارك: رام هللا
صابة آخرين.  مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل مستوطنْين وا 
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وأكد بيان صحفي صادر عن الحركة في الضفة الغربية أن عملية الخليل "تعد عملية جريئة وجاءت 
ل الشعب الفلسطيني على جريمة اإلرهاب الصهيوني البشعة في المشفى األهلي أمس، ردًا باسم ك

 وعلى كل جرائم اإلعدام الميداني التي يرتكبها االحتالل"، وفق تعبيره.
وأوضح أن هذه العمليات النوعية "ستستمر وتتصاعد بعون هللا"، وتابع قائال: "ثقتنا عالية بأبطال 

 حذو الخليل الباسلة إن شاء هللا تعالى"، كما قال.الخليل، وستحذو كل الضفة 
 13/11/2015، قدس برس

 
 تؤسس لزوال الكيان الصهيوني القدسالزهار: انتفاضة  .12

قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن "انتفاضة القدس تؤسس : القدس المحتلة
وقال الزهار  أهالي الضفة والقدس خاسر.لزوال الكيان الصهيوني"؛ مؤكًدا أن الرهان على استكانة 

( في مسجد عبد هللا عزام بحي الزيتون: "لن نسمح ألحد من األغراب 11-13خالل الخطبة الجمعة )
بزيارة المسجد األقصى ألن المقصود بها هو أن يأتي اليهود ليمروا منها حتى يرسخوا حقهم بهذه 

وا بعد ذلك هيكلهم المزعوم". وجدد القيادي في حماس الزيارة؛ ليلتفوا حول االنتفاضة المباركة ليبن
اعتراض حركته على إطالق مسمى "هبة" لما يحدث في الضفة والقدس؛ مضيفًا: "هذه انتفاضة 

 وحركة جمهور مؤمن لها تطلعات وأهداف وأدوات".
ج وأوضح الزهار أن ظنون االحتالل وعمالئه بأن مخطط تقسيم المسجد األقصى سيمر فشلت، "فخر 

بكل مستوياتهم ليرابطوا وليدافعوا عن  48الناس في انتفاضتهم المباركة من األرض المحتلة عام 
ومضى يقول: "من كان يظن أن الشعب في الضفة الغربية استكان ورضي  األقصى"، كما قال.

هي بالهوان واتفاقيات أوسلو فهو مخطئ"، الفًتا إلى أن المقاومة ليست صاروًخا ومدفًعا، فقط بل 
 وأّكد أن غزة لن تتخلى عن الضفة بحاٍل من األحوال. بدأت مسلحة رغًما عن الجميع.

 13/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 جديدةبوالعكس واستبدالها  "إسرائيلـ"منظمة بللسحب وثيقة االعتراف السابقة  ىعلسنعمل األحمد:  .13

ام هللا ما سيحمله إليها وزير الخارجية األمريكي علي الصالح: تنتظر القيادة الفلسطينية في ر  -لندن 
جون كيري، من مقترحات بعد لقائه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، قبل 
أن تقدم على خطوتها التالية بناء على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة السياسية التي شكلتها 

 الفلسطينية.اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
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ومن التوصيات المقترحة التي يفترض أن تلتزم السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بتنفيذها قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في إطار إعادة النظر في االتفاقات الموقعة بين 

سرائيل بدءا باتفاق أوسلو لعام   ن اتفاقات وتفاهمات.وما تبعه م 1993المنظمة وا 
ة ومسؤول ملف المفاوضات، موتعليقا على ما قاله صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظ

حول التفكير في سحب اعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل، قال عزام األحمد عضو اللجنة 
نما وهو ما كان يقصده  المركزية لحركة فتح لـ "القدس العربي" "إن التوصية ليس بسحب االعتراف، وا 

تعديل هذا االعتراف وفقا للتطورات التي حصلت ومنها االعتراف بدولة فلسطين وحصولها  عريقات
وأضاف األحمد موضحا "إن ما سنعمل عليه هو سحب وثيقة  على مقعد في األمم المتحدة".

عد أن أصبحت فلسطين دولة االعتراف السابقة )المنظمة بإسرائيل والعكس( واستبدالها بوثيقة جديدة ب
ن يكن غير مكتملة تعترف بها  دولة في األمم المتحدة وتحتل مقعدا بين هذه الدول ويرفع  137وا 

علمها إلى جانب إعالم بقية الدول األعضاء أمام مقر األمم المتحدة". واستطرد "بعبارة أخرى 
 استبدالها بوثيقة اعتراف على أساس الدولتين.. دولة بدولة".

كد األحمد أن القيادة الفلسطينية سوف ترفض رفضا قاطعا ما وصفه برشوات قد ينقلها كيري مثل وأ
تخفيف الحواجز أو إقامة مشاريع اقتصادية في مناطق "ج" من الضفة الغربية التي تخضع أمنيا 

داريا لسلطات االحتالل.  وسياسيا وا 
 14/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 قدس: امتنعنا عن قتل األطفال وكبار السن منفذ عملية طعن في ال .14

الء الريماوي: أكد منفذ أحد عمليات الطعن في مدينة القدس، امتناعه عن ، عاألناضول –القدس 
قتل األطفال وكبار السن من المستوطنين، لـ"إيمانه أن المقاومة الفلسطينية تقوم على أسس دينية 

ة، من داخل السجن، إننا "لم نحرص على القتل وقال بالل غانم، في رسالة الجمع وحضارية".
نما جاءت عمليتنا رًدا على  العشوائي في العملية التي قمنا بتنفيذها في القدس ألجل القتل فقط، وا 
اقتحامات المسجد األقصى، واستهداف النساء من قبل الجيش اإلسرائيلي، الذي استهدفناه في 

مجموعة من األطفال، وكبار السن قبل الشروع في تنفيذ وأضاف غانم، "لقد قمنا بإنزال  الحافلة".
العملية"، مشيًرا أن "هذا الفعل من ٍقبلنا، جاء لقناعتنا بعدالة قضيتنا، وعدم سعينا لسفك الدماء، إال 

وأوضح السجين غانم في رسالته أن "األمن اإلسرائيلي رفض  وفق قواعد الشرع والمقاومة الحضارية".
هام هذه الزاوية، كي ال يظهر قتال الفلسطينيين القائم على البعد الحضاري في أن يضمن الئحة االت

 مواجهة االحتالل"، وأنه )األمن( قال: لن نظهركم مالئكة في عملياتكم أمام العالم".
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عاًما( من إصابات بالرصاص الحي في الصدر والقدم، ويتواجد في سجن  22ويعاني بالل غانم )
 الغربية. بئر السبع جنوبي الضفة

الشرطة  هواتهمت. ويعرف بالل من نشطاء الكتلة اإلسالمية الجناح الطالبي لحركة حماس
اإلسرائيلية، الشهر الماضي بتنفيذ عملية إطالق نار وطعن، بالشراكة مع بهاء عليان الذي استشهد 

صابة    آخرين، في مدينة القدس. 9في العملية، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وا 
 14/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 فتح تنعى الشهيد عوض وتدعو لاللتزام باإلضراب التجاري في محافظة رام هللا والبيرة   .15

نعت حركة فتح ابنها الشهيد الفي يوسف عوض ابن قرية بدرس الذي ارتقى يوم الجمعة، : رام هللا
سلمية مناوئة للجدار العنصري في مشاركته في مسيرة  أثناء اإلسرائيليبرصاص جنود االحتالل 

رام هللا والبيرة في بيان "إن قوة من جيش  إقليموقالت فتح  قرية بدرس، ونصرة لألقصى المبارك.
 أحدالنار على قدميه ومن ثم قام  إطالقاالحتالل قامت بعمل كمين للشهيد ورفاقه واعتقلته بعد 
 الشهيد.جنود االحتالل بإطالق النار من مسافة صفر على صدر 

"فتح" اقليم رام هللا والبيرة، ضرورة التالحم والتوحد ونبذ الفرقة من اجل التصدي لهذا العدوان  وأكدت
االلتزام باألضراب التجاري في محافظة رام هللا والبيرة الذي يبدأ من صباح  إلىالهمجي، داعية 

شاركة في جنازة الشهيد السبت، وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، كما دعت جماهير شعبنا للم
 صباحا الى قرية بدرس. 9:30عوض التي ستنطلق من مجمع فلسطين الطبي عند 

 13/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 واسعة في الخليل للقبض على منفذ العملية إسرائيليةحملة عسكرية  .16

إســرائيلية نشــرت مصــادر إعالميــة ، أن رازي نابلســي، نقــاًل عــن 13/11/2015 ،48عــرب نشــر موقــع 
، المؤدي إلى مسـتوطنة 60مساء يوم الجمعة تفاصيل عملية إطالق النار التي وقعت على شارع رقم 

علــى جانــب الطريــق، وانتظــر  عتينيــل جنــوب الخليــل. وقالــت المصــادر إن منفــذ العمليــة نصــب كمينــاً 
مليــة. وأعلــن جـــيش قــدوم ســيارة إســرائيلية، وعنـــد وصــولها أطلــق النـــار عليهــا وانســحب مــن مكـــان الع

االحتالل اإلسرائيلي، أنه سيتم استدعاء المزيـد مـن الجنـود إلـى منطقـة جنـوب الخليـل، حيـث تـم تنفيـذ 
إضــرام النــار فيهــا بمحــيط بلــدة دورا جنــوب  وقــال جــيش االحــتالل إنــه رصــد ســيارة تــمّ  العمليــة اليــوم.

العمليـة. وقالـت القنـاة اإلسـرائيلية الثانيـة الخليل، وتشير التقديرات إلى أنها السيارة التي استعملها منفذ 
 إن أفراد العائلة الذين أصيبوا خرجوا من المستشفى. 
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بــدوره، قــال رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، خــالل محادثــة هاتفيــة مــع عائلــة القتلــى، إن 
 أجهزة األمن اإلسرائيلية ستعمل على القبض على منفذي العملية.

اإلسرائيلي موشيه يعـالون، خـالل اجتماعـه مـع رئـيس جهـاز الشـاباك يـورام كـوهين،  دفاعوقال وزير ال
ورئـــيس هيئـــة أركـــان الجـــيش غـــادي آيزنكـــوت، ورئـــيس وحـــدة االســـتخبارات العســـكرية "أمـــان" هرتســـي 
هلفي، إن "الجيش وبالتعاون مع الشاباك والشرطة، ينفذون حملـة عسـكرية واسـعة فـي منطقـة الخليـل، 

ما أطلق عليه اسم "اإلرهاب" طويلة األمد. واّدعى  أن الحرب ضدّ  منفذ العملية"، مضيفاً  للقبض على
 يعالون أن منفذي العمليات يريدون قتل اليهود لكونهم يهود.

نه أنتنياهو وصف الهجوم ب، نقاًل عن وكاالت األنباء، أن 14/11/2015 ،المستقبل، بيروت وأضافت
القتلـة السـفلة وسنسـتنفد معهـم  إلـىي بيـان صـادر عـن مكتبـه "سنصـل فظيعة"، وقـال فـ إرهابية"عملية 

 في كل مكان". اإلرهابالقانونية مثلما فعلنا سابقًا. وسنواصل محاربة  اإلجراءاتكل 
 
 عملية الخليل بعدإلى تصفية قادة حركتي حماس والجهاد  ودعيليبرمان  .17

دور جـ" أفياسـرائيل بيتنـإحـزب " رئـيس ، أنرازي نابلسـي، نقاًل عن 13/11/2015 ،48عرب نشر موقع 
 ليبرمــان هــاجم رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، قــائاًل إن العمليــة فــي جنــوب الخليــل يــوم

أن "قادة حمـاس  ، هي "نتاج سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي تتهاون مع قادة حماس"، مضيفاً الجمعة
إلحـــاق األذى بهـــم، لـــذلك يرســـلون المـــواطنين فـــي غـــزة يعلمـــون أن نتنيـــاهو ويعـــالون لـــن يقـــدما علـــى 

 لالشتباك مع الجنود علـى الحـدود، ويحّرضـون أهـالي الخليـل علـى تخريـب كـاميرات المراقبـة"، مضـيفاً 
 أنه ليس بهذه الطريقة يتم التعامل مع ما أطلق عيه اسم "اإلرهاب".

ليبرمـان دعـا إلـى اغتيـال ، أن االتوكـ، نقاًل عـن مراسـلها وال14/11/2015 ،الخليج، الشارقةوأضافت 
 وتصفية قادة حركتي "حماس" و"الجهاد" في قطاع غزة إثر عملية الخليل.

 
 الجيش اإلسرائيلي يستعد لتجنيد عشرات اآلالف من جنود االحتياط .18

يتضــــح مــــن التقــــارير اإلســــرائيلية أن جــــيش االحــــتالل يســــتعد لمواجهــــة "انتفاضــــة : تحريــــر هاشــــم حمــــدان
الضــفة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس المحتلــة، وذلــك مــن خــالل اســتعداداته لتجنيــد عشــرات متواصــلة" فــي 

كما يتضـح أن الجـيش أرسـل أوامـر تجنيـد، وصـلت هـذا  .2016 سنةاآلالف من جنود االحتياط في مطلع 
، بهـــدف القيـــام 2016 مـــن مطلـــع كـــانون الثـــاني/ ينـــاير كتائـــب احتيـــاط، بـــدءاً  4األســـبوع، إلـــى الجنـــود فـــي 

بنشاط عمالني في الضفة الغربية، األمر الذي اعتبره المحلل العسـكري لصـحيفة "هـسرتس" عـاموس هرئيـل 



 
 
 
 

 

 14 ص                                              3752 العدد:        14/11/2015السبت  التاريخ: 
  

الرسـمية تـدعي أن الحـديث عـن "تصـعيد متواصـل" أو  "إسـرائيل"أن  من رغمبالعلى أنه مجرد البداية، وأنه 
 ن االحتياط."تفجر محدود" إال أن الجيش يستعد لـ"انتفاضة" ثالثة، وينوي تجنيد المزيد م

فــي  2016 ســنةكتيبــة احتيــاط فــي  70وتشــير تقــديرات إلــى أن الجــيش اإلســرائيلي يســتعد لتفعيــل نحــو 
 مليون شيكل. 300 ، وبتكلفة تقدر بـالضفة الغربية، في نشاط عمالني لم يخطط له مسبقاً 

ـــ"هزيمة ا إلرهــاب"، وبــرأي هرئيــل فــإن إحــدى الصــعوبات فــي مواجهــة االنتفاضــة الحاليــة، ال تتصــل ب
نمــا بمركبيهــا التقليــديين، فــي عقيــدة األمــن اإلســرائيلية، حســبما صــاغها دافيــد بــن غوريــون: اإلنــذار  وا 
والردع، وذلك ألن غالبية منفذي العمليات، بحسب تحليالت االستخبارات العسـكرية والشـاباك ومكتـب 

صـغار يعملـون لوحـدهم  ، هـم شـبان67منسق عمليات الحكومة اإلسرائيلية في األراضي المحتلة عـام 
وغيــر منظمــين فــي صــفوف أي تنظـــيم، ولــيس لــديهم أي مــاض أمنـــي، مــا يعنــي أن أســاليب إحبـــاط 

 العمليات التقليدية ليست ذات صلة.
تواجـه مشـكلة فـي بلـورة موقـف، إذ أنـه بعـد  "إسـرائيل"أما بالنسبة لعامل الردع، بحسب هرئيل، فيبـدو أن 

فذي العمليات، فإن أجهـزة األمـن غيـرت رأيهـا فـي السـنة األخيـرة، سنوات من معارضة هدم منازل من 10
أمـا الخطـوة الثانيـة التـي اتخـذت بنـاء علـى تعليمـات  وتقدم اليـوم توصـياتها بهـدم المنـازل كخطـوة رادعـة.

المجلــس الــوزاري المصــغر فهــي عــدم تســليم جثــث منفــذي العمليــات، رغــم أن الغالبيــة ذات الصــلة بهــذه 
، بمن فيهم وزير األمن موشي يعالون، باعتبـار أن الحـديث عـن إجـراء غيـر مجـد، القضية تعارض ذلك

نما العكس، حيث أن الغضب، وخاصـة فـي الخليـل، ينبـع مـن عـدم تسـليم جثـث الشـهداء. ويتضـح أن  وا 
 نتنياهو يجد صعوبة في التراجع عن القرار، ليتجنب الضغط السياسي من قبل اليمين.

لــى الجانــب الفلســطيني، فــإن إســرائيل قلقــة مــن ظــاهرتين: األولــى أن "وتيــرة ويقــول هرئيــل، إنــه بــالنظر إ
العلميــات الحاليــة وشــدتها مريحــة جــدا للســلطة الفلســطينية لكونهــا تجبــي ثمنــا يوميــا مــن إســرائيل دون أن 
تشكل أي خطر على استمرار نفوذ السلطة في المدن الفلسطينية، وبالتالي فإن السلطة الفلسـطينية لـيس 

أمــا الظــاهرة الثانيــة فهــي أنــه "يبــدو أن  ا مصــلحة حقيقيــة فــي العمــل بشــكل حــازم فــي وقــف العنــف".لــديه
حركة حمـاس تبحـث عـن عمليـة دراميـة، مثـل عمليـة إطـالق نـار علـى نطـاق واسـع، أو عمليـة انتحاريـة 

 يكون مصدرها الضفة الغربية، بحيث تكون قادرة على دهور األوضاع أكثر وبشكل ملموس".
هرئيـــل إلـــى نتيجـــة أن "مـــدة وعـــدد ووتيـــرة العمليــات تزيـــد عـــن الموجـــات الســـابقة فـــي الضـــفة ويخلــص 

والقدس قبـل سـنة وقبـل سـنتين. هـي انتفاضـة منفـذين أفـراد، ينطلـق كثيـرون مـنهم بـدافع اليـأس، وبنـاء 
 على قرار اتخذ خالل فترة زمنية قصيرة، وغير مرتبط بالضرورة بالوضع االقتصادي لعائالتهم".

 13/11/2015 ،48 عرب
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 وزراء الليكود يرفضون إقامة دولة فلسطينية .19
رفض وزيران إسـرائيليان مـن حـزب الليكـود، ووزيـر سـابق مـن الحـزب، أي : برهوم جرايسي - الناصرة

حديث عن إقامة دولة فلسطينية، أو كيان للفلسـطينيين، فـي فلسـطين التاريخيـة، "وشـكك" آخـر بوجـود 
قــال الــرئيس اإلســرائيلي رؤوفــين رفلــين، إنــه ال يمكــن تجاهــل وجــود  شــعب فلســطيني أصــال. فــي حــين

 شعب فلسطيني في البالد.
وقــــال وزيــــر "الهجــــرة واالســــتيعاب" زئيــــف الكــــين إن "المفهــــوم األســــاس فــــي فكــــرة الســــالم فــــي الخطــــاب 

هي مفهوم اإلسرائيلي في السنوات العشرين األخيرة، بما في ذلك فكرة الدولتين التي أؤمن بها بقدر أقل، 
الفصــل. نحــن هنــا وهــم هنــاك، المهــم أال نســمع الواحــد عــن اآلخــر. فهــل هــذا المفهــوم ســيؤدي بنــا إلــى 

غرافيـة اليهوديـة اإلسـرائيلية فـي المسـتقبل، و وألمـح إلكـين، إلـى الطبيعـة الديم ".جـداً  السالم؟ أنـا أشـك جـداً 
ي نسبة المتدينين اليهود، بفعل التكاثر والصهيونية، بقصد ارتفاع حاد ف "إسرائيل"وهذا الملف الذي يقلق 

الحاد بينهم. وقال إلكين إن "المجتمع اإلسرائيلي المستقبلي سيبدو أكثر فأكثر مثل "المجتمع" )اليهودي( 
في القدس وليس مثل المجتمع في تل أبيب اليوم". وعلى حد قولـه، فـإن "الوضـع فـي القـدس هـو المثـال 

لتين. فاألحالم بتقسيم القدس هي جزء مـن الخطـاب اإلسـرائيلي ولكـن الكالسيكي لماذا ال ينجح حل الدو 
 من يعرفها بعمق يعرف أنه متعذر تقسيمها وأنها هي أيضا غير معنية بأن تنقسم".

، وقـــال فـــي خطـــاب لـــه فـــي أمـــا وزيـــر الســـياحة يـــاريف لفـــين فقـــد شـــكك بوجـــود شـــعب فلســـطيني أصـــالً 
ئيل قبــل وقــت طويــل مــن التلفيــق الجديــد عــن أولئــك المــؤتمر، إن "أرض إســرائيل هــي بــالد شــعب إســرا

 الفلسطينيين، المزعومين، الذين يعيشون هنا لسنوات، األمر الذي ال يوجد له بالطبع أساس فـي الواقـع".
وعبر لفين عـن معارضـته لحـل الـدولتين وقـال، "ال أريـد الـدخول فـي جـدال إذا كـان يوجـد شـعبان، ولكـن 

نا عن دولتين، يؤسفني أن أقول إنه ال يوجد لنا اليوم شريك للسـالم فـي المؤكد هو أن أحدا ال يتحدث ه
وعلى حد قول لفين فإن "المشكلة ليسـت  الطرف الفلسطيني. ومحاولة التعلق بأبو مازن ال تقل سخافة".

 هذا الزعيم أو ذاك، بل المفاهيم األساسية للفلسطينيين". 

الصيغة يجب أن تكون السالم مقابل السالم. كل شيء  وقال، "يجب أن نجد حال للنزاع اإلقليمي، ولكن
 آخر هو كذب وخداع".

 اتفـاق مـع حركـة حمـاس يتضـمن اعترافـاً  إلـىوقال الوزير السابق بينامين بيغـين إنـه  "ال يمكـن التوصـل 
بسيادة اليهود علـى أي قسـم مـن فلسـطين، وم.ت.ف ال يمكنهـا أن توقـع علـى اتفـاق يتضـمن تنـازال عـن 

واعترافــا بسـيادة الشــعب اليهـودي. وبانعــدام االتفـاق فإنـه ينبغــي إمـا المغــادرة أو البقـاء. ولكــن حـق العـودة 
 مغادرة غزة لم يجِد نفعا، ولهذا فإن مغادرة يهودا والسامرة )الضفة المحتلة( هو اآلخر لن يجدي نفعا".

 14/11/2015 ،الغد، عم ان
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 مهاجمين خمسةالعليا بهدم منازل  لسماح المحكمة يسرائيلاإلارتياح في أوساط اليمين  .21
ارتياحها لقرار المحكمـة العليـا إعطـاء  "إسرائيل"فيما أبدت أوساط اليمين في  :أسعد تلحمي –الناصرة 

الضوء األخضر لهـدم خمسـة منـازل فلسـطينيين فـي منطقـة نـابلس بـداعي تنفيـذ سـاكنين فيهـا عمليـات 
علـــى هـــدم كنـــيس أقـــيم علـــى أرض فلســـطينية مســـلحة قتلـــت إســـرائيليين، حـــذرت مـــن إقـــدام الحكومـــة 

ة "غفعات زئيف" شمال القدس المحتلة، علمًا أن القرار صدر منذ سنوات ولـم يـتم عمر بخاصة في مست
 ثاء المقبل الموعد األخير لتنفيذ الهدم.تنفيذه، فحددت المحكمة الثال

 14/11/2015 ،الحياة، لندن
 
 تأجيل تنفيذ اعتقال الشيخ رائد صالح .21

أجلت محكمة االحتالل المركزية في القدس، يوم الجمعة، موعد بدء تنفيذ قرار اعتقال الشيخ  :القدس
وجاء  يوما. 15الجناح الشمالي، لمدة  -رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل 

ن القرار في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في طلب محامي صالح استئناف العقوبة المحددة بالسج
بوادي  الماضي، في القضية المعروفة إعالمياً  / أكتوبرتشرين أول 27شهرا، والصادرة بتاريخ  11لـ 

وأجلت المحكمة تنفيذ الحكم إلتاحة الفرصة أمام الرد على طلب االستئناف، علما أن قرار  الجوز.
 السجن كان من المفترض أن يبدأ بعد غد األحد. 

 13/11/2015 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 نتنياهو يأمر بتشديد اإلجراءات على المؤسسات اإلسرائيلية في فرنسا .22

أمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم السبت، بتشديد اإلجراءات األمنية  :تل أبيب
اء وأشارت وسائل إعالم عبرية إلـى أن هـذا القـرار جـ على المؤسسات اإلسرائيلية واليهودية في فرنسا.

وقال نتنياهو فـي بيـان لـه  بعد الهجمات العنيفة التي شهدتها العاصمة الفرنسية في الساعات األخيرة.
"إسرائيل تقف إلى جانب فرنسا في ضوء موجة اإلرهاب التي وقعـت فـي بـاريس.. إسـرائيل تقـف جنبـا 

 إلى جنب مع الرئيس والشعب الفرنسي في الحرب المشتركة على اإلرهاب". 
 14/11/2015 ،القدس، القدسفة موقع صحي
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 "هآرتس": إيران نجحت في التجسس إلكترونيا  على علماء وجنراالت في الجيش اإلسرائيلي .23
ذكرت صحيفة "هسرتس" أن إيـران حاولـت اختـراق حواسـيب جنـراالت : حسن مواسي -القدس المحتلة 

السـنتين المنصـرمتين، مشـيرة إلـى أن وعلماء ذرة وفيزياء وأكـاديميين ورجـال أعمـال إسـرائيليين، خـالل 
 من هذه المحاوالت قد نجحت، وفق ما قالته شركة "تأمين معلومات" اإلسرائيلية. 26%

الشـــركة تمكنـــت مـــن  أنونقلـــت "هـــسرتس" عـــن شـــركة "تشـــيك بوينـــت" اإلســـرائيلية لــــ"تأمين المعلومـــات" 
المحـاوالت، إلـى جانـب تحديـد "البنيـة التعرف إلى مجموعة من "القراصنة" اإليرانيين الـذين قـاموا بهـذه 

التحتيــة" التــي اســتخدمتها المجموعــة فــي اختــراق المنظومــات المحوســبة الخاصــة بــالجنراالت والعلمــاء 
ونوهــت الصــحيفة إلــى أن البحــث الــذي قامــت بــه "تشــيك بوينــت" دّل علــى أن مجموعــة  اإلســرائيليين.

، مـن خـالل اختـراق الحواسـيب والبريـد "رائيلإسـ"هدف داخـل  1600"القراصنة" اإليرانية تجسست على 
 الشخصي، مشيرة إلى أنه قد تم التعرف إلى مهندس تقنيات إيراني ساعد المجموعة في عملها.

وأوضــحت أن هنــاك قناعــة تامــة بــأن مجموعــة "القراصــنة" تعمــل لصــالح الحكومــة اإليرانيــة، وتحديــدًا 
رئـيس قســم األبحـاث فــي "تشـيك بوينــت"،  لصـالح الحــرس الثـوري. ونقلــت الصـحيفة عــن شـاحر طــال،

 .%26قوله إن نسبة نجاح الهجمات التي نفذها القراصنة اإليرانيون بلغت نحو 
اكتشـفت فـي حزيـران الفائـت أن  Clear skyوأكدت الصحيفة أن شركة تأمين المعلومـات اإلسـرائيلية 

ه، نائـــب رئـــيس هيئـــة أركـــان أعضـــاء المجموعـــة اإليرانيـــة حـــاولوا اختـــراق حاســـوب الجنـــرال يـــائير نافيـــ
 الجيش اإلسرائيلي السابق.

 14/11/2015 ،المستقبل، بيروت
 
 الفلسطينيةنتفاضة خسائر اقتصادية إسرائيلية بسبب اال تقرير:  .24

تناولــــت المالحــــق االقتصــــادية اإلســــرائيلية هــــذا األســــبوع التبعــــات االقتصــــادية للعمليــــات الفلســــطينية، 
الحركة التجارية اإلسرائيلية، لألسبوع الثـامن علـى التـوالي، منـذ أن وتواصل االنتفاضة على األسواق و 

 أكتوبر الماضي. /اندلعت أوائل تشرين األول
 فقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت عدة مقاالت وتقارير بشأن هذه األزمة االقتصادية اإلسرائيلية.

فــي عــدد  واضــحاً  ت انخفاضــاً وقــال الكاتــب روعــي ينوفيسكســي إنــه بــالرغم مــن أن األيــام األخيــرة شــهد
، ورغم تواجد قوات العمليات الفلسطينية من الطعن والدهس ضد اإلسرائيليين في مدينة القدس تحديداً 

الجــيش اإلســرائيلي وحــرس الحــدود، لكــن ذلــك لــم يســر علــى قطــاع األعمــال والتجــارة فــي المدينــة، ولــم 
 تها في المرحلة التي سبقت اندالع االنتفاضة.تتمكن الحركة التجارية اإلسرائيلية من العودة إلى طبيع
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وأضاف حتى إن سوق "محنيـه يهـودا" األكثـر شـهرة فـي القـدس مـا زال فـي حالـة جمـود وتوقـف نسـبي 
صــاحب -ونقــل المراســل عــن فينــي تســدكيهو  إلــى حــد كبيــر، خشــية مــن تجــدد العمليــات الفلســطينية.

جــة العمليــات الفلســطينية األخيــرة ومنــي أنــه تضــرر كثيــرا مــن مو  -محــالت خضــار وفواكــه فــي القــدس
 .%50بخسائر كبيرة، وتراجعت أرباحه بنسبة 

لــــم يكــــن متفــــائال إزاء حــــديث الشــــرطة  -صــــاحب محــــالت للحلويــــات والمرطبــــات-منــــاحين مزراحــــي 
اإلسرائيلية عن العودة التدريجية إلـى الحيـاة الطبيعيـة فـي القـدس بعـد تراجـع مسـتوى العمليـات وحـدتها 

عليـه الوضـع بدايـة االنتفاضـة، وقـال: صـحيح أن التهدئـة األمنيـة فـي القـدس بـدأت تعـود  عن ما كان
 أدراجها بصورة تدريجية، لكن التشاؤم ما زال سيد الموقف.

إليشع بن كيمون كتب في يديعوت أحرونوت أن جميع األعمال التجارية اإلسـرائيلية تضـررت خاصـة 
توقف عن حالة الخوف والهستيريا التي تتملكهم، بسبب تواجد المحالت الكبيرة، وناشد اإلسرائيليين بال

وأضاف أن الخسائر اإلسرائيلية الكبيرة وقعت في  قوات األمن والشرطة وحرس الحدود بصورة مكثفة.
 المطاعم، مع تراجع حركة الرواد من الزبائن بمعدالت سيئة ومحبطة.

عودة الوضع األمني تدريجيا لحالته الطبيعية نائب رئيس بادية القدس عوفر باركوفيتس قال إن بداية 
ال يعنــي أن تعــود الحركــة التجاريــة أدراجهــا بصــورة ســريعة ألنهــا بحاجــة لمســاعدة عاجلــة وطارئــة مــن 

فقــد تــأثرت حركــة التســوق بصــورة دراماتيكيــة ســيئة. فهنــاك قطاعــات اقتصــادية  المؤسســات الحكوميــة.
بحالـة انهيـار حقيقـي "ولـذلك نحـن نطالـب الحكومـة تعاني من أزمـة خطيـرة، وهنـاك قطاعـات أصـيبت 

اإلسرائيلية بإقامة صندوق عاجل لمساعدة هؤالء، والقيام بخطوات سريعة من شأنها إعادتها لما كانت 
 عليه قبل اندالع موجة العمليات الفلسطينية".

ة إلـى رئـيس الحكومـ -رئـيس مجلـس مسـتوطنات غـوش عتصـيون-في الوقت نفسه أرسل ديفـد فيريـل 
اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو رســالة عاجلــة، عــن حجــم التضــرر الــذي لحــق بالحركــة التجاريــة لــديهم، 
وتطالبه باالعتراف بأنهم في حالة مواجهة عسكرية، وبأنهم تضرروا في ظل ما يقوم به المسـتوطنون 

نات، وتراجع من أعمال حراسة دائمة وتفتيش مكثف للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المستوط
حركــة الســياح األجانــب. وقــال فيريــل "نحــن نطالــب الحكومــة بمنحنــا تعويضــات عاجلــة تســاعدنا علــى 

 اجتياز هذه المرحلة الصعبة".
وهناك واقع يسهم في تراجع الحركة التجارية بسبب العمليات األخيرة، وهو أن معظم المحال التجارية 

فــي أعقــاب تزايــد العمليــات بــدأ الجــيش بإقامــة حــواجز يعمــل فيهــا عمــال فلســطينيون بجانــب اليهــود. و 
عســكرية وحمــالت تفتــيش دقيقــة علــى كــل مركبــة فلســطينية تــدخل لمنــاطق المســتوطنات. وطالمــا أن 
معظــــم الســــيارات الفلســــطينية ال تمتلــــك تصــــاريح أمنيــــة لــــدخول المســــتوطنات، فإنهــــا تضــــطر للبقــــاء 
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، وهــذا كلــه أضــر بــالمحالت التجاريــة اإلســرائيلية، خارجهــا، ويــدخل العمــال الفلســطينيون علــى أقــدامهم
 حتى إن بعضها ال يدخلها إال زبون واحد في اليوم فقط.

الكاتـــب اإلســـرائيلي موشـــيه ليـــون قـــال فـــي مقـــال نشـــر فـــي يـــديعوت أحرونـــوت: العمليـــات الفلســـطينية 
لية، وخاصــة األخيــرة عملــت علــى تخفيــف حركــة الزبــائن أمــام المحــالت التجاريــة فــي المــدن اإلســرائي

القدس، وبات السياح األجانب والمحليون يخشون من الذهاب إلى المدينـة ألنهـا باتـت تتلقـى ضـربات 
قاســــية مــــن منفــــذي العمليــــات الفلســــطينية، ألن عمليــــة فلســــطينية تســــتخدم ســــكينًا واحــــدًا نجحــــت فــــي 

 اإلضرار بمحالت تجارية ومقاه ومطاعم وفنادق.
 13/11/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيلـ"ذي إيكونومست: وسم منتجات المستوطنات لطمة ل .25

بوضـع  "إسـرائيل"وصفت مجلة بريطانية اإلجراء األخير الذي اتخذه االتحاد األوروبـي بـإلزام  :إيكونوميست
ملصــقات علــى منتجــات المســتوطنات اليهوديــة المصــدرة إلــى أســواق دولهــا، بأنــه يمثــل "لطمــة دبلوماســية" 

وقالــــت مجلـــــة ذي إيكونومســــت فـــــي عــــددها األخيـــــر إن  لحركــــة بـــــي.دي.أس. ونصـــــراً  ،لدولــــة االحــــتالل
علـى األراضـي التـي اسـتولت عليهـا مـن  "إسرائيل"ال يعترفون بسيادة  -شأنهم شأن بقية العالم-األوروبيين 

 ات اإلسرائيلية غير شرعية.عمر ، كما يعتبرون المست1967العرب إبان حرب األيام الستة عام 
 13/11/2015 ،ت، الدوحةالجزيرة ن

 
 وعشرات اإلصابات خالل مواجهات مع قوات االحتالل في الضفة والقطاع فلسطينيينشهداء  أربعة .26

عامًا( برصاص قوات  21استشهد الشاب الفلسطيني الشاب حسن البو ): )وفا، أ ف ب، رويترز(
 أصيبة المحتلة، فيما االحتالل أمس، في مواجهات جرت عند مدخل مدينة الخليل في الضفة الغربي

مباشر، كذلك في هذه المواجهات مسن بالرصاص الحي، جراء إطالق جنود االحتالل النار بشكل 
عامًا( بعدما أصيب بعدد من االعيرة النارية من قبل  21استشهد الشاب حسن جهاد حسن السعدة )

 جيش االحتالل على جسر حلحول شمال الخليل.
عامًا في مواجهات في قرية  26استشهاد الشاب الفي يوسف عوض  وأعلنت مصادر طبية فلسطينية

 بدرس مع جيش االحتالل اإلسرائيلي قرب رام هللا.
عامًا( أمس، متأثرًا بجروح اصيب بها أول من أمس الخميس،  22وتوفي الشاب محمود الشاللدة )

 عندما اطلق عليه جنود االحتالل النار خالل اشتباكات في مدينة الخليل.
 14/11/2015لمستقبل بيروت، ا
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 بلدات جنوب الخليل   مداخلاالحتالل يغلق  .27
أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي مداخل القرى والبلدات الجنوبية في محافظة الخليل،  : وفا -الخليل

، ونصبت الحواجز العسكرية عليها، مساء اليوم الجمعة، ضمن 60المحاذية للشارع االلتفافي رقم 
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل أغلقت  المشددة بحق أهالي محافظة الخليل.اجراءاتها 

مداخل بلدات السموع، والظاهرية، وسعير، وقرى السيميا، ورابود، وأبو العرقان، وأبو العسجا، 
وقالت مصادر متفرقة إن  والصره، ومخيم الفوار، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

تالل، التي عززت من تواجدها في المنطقة الجنوبية للخليل، صادرت أجهزة تسجيل بعد قوات االح
مداهمتها منازل المواطنين ومحالهم التجارية. كما احتجزت مواطنين على مداخل بلداتهم وفتشت 

 مركباتهم.
 13/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 البراجنةحملة تستنكر اتهام الفلسطينيين في تفجيرات برج  .28

استنكرت حملة "ال للتحريض" االتهامات التي وجهتها بعض األصوات اإلعالمية والمحلية في لبنان، 
، عاّدة الخميسإلى الفلسطينيين بزعم التورط في تفجيري برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية مساء 

( تلقى 11-13م الجمعة )وقالت الحملة في بياٍن يو  ذلك "جريمة ال تقل بشاعة عن جريمة التفجير".
"المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، إن االتهامات التي وجهت للفلسطينيين "جاءت قبل أن 
تصل األجهزة األمنية والقضائية اللبنانية إلى مكان وقوع التفجيرات ... وقبل أن تجف الدماء أو 

لمحلية، سارعت إلى اتهام وأشارت إلى أن بعض األصوات اإلعالمية وا تعرف حقيقة ما جرى".
الفلسطينيين بهذه الجريمة، وانصّبت االتهامات على مخيم برج البراجنة، ونقلت مباشرة على الهواء، 
ما يعد "جريمة بشعة ال تقل خطورة أو بشاعة عن جريمة التفجير"، مشددة على أن هذه االتهامات 

 صدرت قبل وجود أي دليل قانوني.
مات الموجهة للفلسطينيين، محذرة من نتائج هذا األسلوب "الذي يؤدي وأكدت الحملة رفض االتها

 للفتنة والتحريض وتعريض سالمة الفلسطينيين للخطر ويضر بالعالقة الفلسطينية اللبنانية".
وشددت على رفض الالجئين الفلسطينيين في لبنان وقواهم السياسية، العنف وأعمال التخريب، وأنه 

 ات اإلقليمية والمحلية.ليس لهم عالقة بالصراع
 13/11/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، فلسطين المحتلة، 
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 اكتظاظ في سجون االحتالل وافتتاح أقسام جديدة  .29
أفادت "هيئة شؤون األسرى والمحررين"، بأن االكتظاظ في صفوف األسرى آخذ باالزدياد في سجون 

اسعة التي تشنها سلطات االحتالل في صفوف ومراكز التوقيف اإلسرائيلية، بسبب االعتقاالت الو 
الفلسطينيين. وقالت الهيئة، في بيان صحفي لها، إن "ما يسمى إدارة مصلحة السجون نقلت عشرات 
األسرى من سجن نفحة إلى عدة سجون، بعد ادعائها بوجود محاولة للهرب في السجن الشهر 

دى الى زيادة الضغط أيضا في سجني جلبوع الماضي، وا عالنها اغالق السجن خالل الفترة الحالية، أ
( 3وشطة". وأوضحت أن "إدارة السجون أعلنت عن افتتاح قسم جديد في سجن شطة وهو قسم )

ونقل اليه عشرات االسرى من سجن نفحة"، في الوقت الذي أشار فيه البيان إلى استحداث قسم جديد 
يرا من سجون الجنوب. ودعت الهيئة في أس 80( ونقلت إليه قرابة 3آخر في سجن جلبوع وهو قسم )

بيانها، المجتمع الدولي التدخل لوقف "جرائم االعتقاالت المستمرة من قبل االحتالل بحق أبناء 
 الشعب الفلسطيني"، التي قالت إنه "ُيزج به في معتقالت وزنازين التعذيب والتوحش". 

 14/11/2015الدستور، عمَّان، 
 
 المنازل بالقدس تهدف إلخماد االنتفاضة لجنة حقوقية: إخطارات هدم  .31

أفادت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، أن سلطات االحتالل "تسعى إلى كسر معنوّيات 
خماد االنتفاضة المقدسية، من خالل إخطار عائالت فلسطينية بهدم منازلها في مدينة  المقدسيين وا 

ضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص". وأفاد ع
شغالهم عن مقاومة االحتالل  فخري أبو دياب، بأن "المؤسسة االحتاللية تسعى لمعاقبة المقدسيين وا 
اإلسرائيلي واالنتفاضة، بتوزيع أوامر هدم ظالمة بحق المنازل والمساجد، حيث صّعدت من ذلك مع 

 بداية الشهر الجاري". 
 14/11/2015الدستور، عمَّان، 

 
 / أكتوبرولاأل أطفال مقدسيين اعتقلوا منذ بداية تشرين  310: عيسى قراقع .31

 االنتفاضةأطفال مقدسيين منذ بداية  310اعتقلت قوات االحتالل : "القدس" دوت كوم -القدس 
منهم قيد االعتقال، وفقا  40يزال  الماضي وحتى اليوم، وما / أكتوبرولاألالشعبية مطلع تشرين 

وأوضح قراقع، أن عدد جميع األطفال المعتقلين  س هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع.لرئي
طفال،  130طفال موزعين على السجون التالية: )عوفر  400في سجون االحتالل ومعسكراته بلغ 
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طفل، فيما يعتقل االحتالل في عصيون وحوارة  136طفال، مجدو  70طفال، جفعون  40الشارون 
 طفال(. 14بية وعسقالن والمسكو 

 13/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 االحتالل يقتحم قرية نزلة زيد ويعتقل شابين .32

اعتقلت قوات االحتالل، مساء يوم الجمعة، شابين من قرية نزلة زيد : "القدس" دوت كوم -جنين 
ت اختناق، وذلك عدد من المواطنين بحاال أصيبالقريبة من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، فيما 

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش االحتالل االحتالل اقتحمت  خالل قيامها باقتحام القرية.
القرية ودهمت منزل المواطن خالد مصطفى زيد، حيث اعتقلت الشاب هادي عبد الرحمن زيد 

حامها قوات االحتالل تعمدت خالل اقت إن وأوضحت عاما( وشابا آخر لم تعرف هويته بعد.18)
عدد من المواطنين  إصابة إلى أدىقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما  إطالقالقرية 

 بحاالت اختناق.
 13/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 نابلس: االحتالل يهدم منازل المتهمين بتنفيذ عملية "ايتمار" .33

في مدينة  ألسرىمنازل  3السبت هدمت قوات االحتالل فجر اليوم : "القدس" دوت كوم -نابلس
نابلس متهمين بتنفيذ عملية "ايتمار" بالقرب من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والتي قتل فيها 

 مستوطنين.
جنود االحتالل هدموا منزل اكرم المصري القريب من كلية  أنمراسل "القدس" دوت كوم  وأفاد

في منطقة الضاحية ومنزل عائلة الحج حمد  الروضة شرق مدينة نابلس، و منزل عائلة كوسا الكائن
 في روجيب

مراسل "القدس" دوت كوم:" ان مواجهات في مناطق متعددة من مدينة نابلس اندلعت بين  وأضاف
 جندي". 100من  بأكثرالشبان وجنود االحتالل عقب اقتحامهم المدينة، بقوة قدرت 

 14/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 طفال   122حالة اعتقال منذ بداية الشهر الجاري بينهم  416: نادي األسير .34

حالة اعتقال نفذتها سلطات  416فادي أبو سعدى: كشف نادي األسير الفلسطيني أن -رام هللا 
طفاًل وقاصرًا. وأوضح النادي في بيان  122االحتالل منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بينهم 



 
 
 
 

 

 23 ص                                              3752 العدد:        14/11/2015السبت  التاريخ: 
  

لت من بقي رهن االعتقال ومن أفرج عنه الحقًا. وكانت محافظتا له أن حاالت االعتقال هذه شم
 القدس والخليل األعلى بين نسبة االعتقاالت وكذلك من حيث عدد اعتقال األطفال والقاصرين.

حالة اعتقال  70طفاًل وقاصرًا ومن الخليل سجلت  42حالة اعتقال بينهم  181ففي القدس سجلت 
بينهم خمسة  30، ومن نابلس 33عتقل االحتالل من محافظة قلقيلية طفاًل وقاصرًا فيما ا  50بينهم 

 30أطفال ومن محافظة رام هللا والبيرة  تسعةشخصا بينهم  30أطفال. أما في بيت لحم فقد اعتقل 
بينهم طفالن، وفي طولكرم بلغ عدد معتقليها 16بينهم عشرة أطفال. وبلغ عدد المعتقلين من جنين 

 ، بينما بلغ مجموع المعتقلين في طوباس وأريحا عشرة.بينهم أربعة أطفال 16
 14/11/2015، لندن، القدس العربي

 
 مثقفون فلسطينيون على طرفي الخط األخضر يدعون لصياغة المشروع الوطني .35

وديع عواودة: يدعو مثقفون فلسطينيون على طرفي الخط األخضر لصياغة المشروع  -الناصرة 
الة من فلسطينيي الداخل في ظل المتغيرات المحلية واإلقليمية وانهيار الوطني الفلسطيني بمشاركة فع

بل هل رغبة أغلبية فلسطينيي  48تسوية الدولتين. وهذه ليست رغبة شرائح المثقفين داخل أراضي 
الداخل المعتقدين بضرورة االضطالع بدور أكبر في المشروع الوطني الفلسطيني. ويرون أن دورهم 

ن مقبول وغير كاف. كما يظهر رغبة فلسطينية عامة بأن يشارك فلسطينيو الداخل الحالي يتراوح بي
 بذلك وعدم االكتفاء بدور مساند فقط.

مقابلة مباشرة في تشرين األول/ أكتوبر  680وفي استطالع رأي واسع شمل عينة نموذجية من 
رهم الحالي كبير فقط من فلسطينيي الداخل إن دو  %11الماضي، أجراه معهد "ستات نت"، يقول 

 ال دور لهم. %19يرونه دورا غير كاف و %36مقبول و %29و
جي "مقابلة مع فلسطينيين في الضفة وغزة أجراه معهد  1200في المقابل يظهر استطالع رأي شمل 

من فلسطينيي األرض المحتلة  %14أنهم يحملون رؤية مشابهة من هذه الناحية. ويقول  "ام سي سي
منهم أنه دور  %35فلسطينيي الداخل بالمشروع الفلسطيني الوطني كبير، ويرى إن دور  1967عام 

 أنه ال دور لهم. %13يرونه غير كاف ويعتقد  %23مقبول و
( بضرورة القيام بدور أكبر وهذه هي رؤية %56وبرؤية مستقبلية ترى أغلبية فلسطينيي الداخل )

 (.%55فلسطينيي الضفة وغزة )
 14/11/2015، لندن، القدس العربي
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 في لبنان توفير التعليم للفلسطينيينل مشروعافتتاح  .36
افتتحت "مؤسسة التعاون" باالشتراك مع "جمعية توحيد شبيبة لبنان" و"مؤسسة إنجاز" لبنان مشروع 

"Skills 4 Life( "الذي مّوله "االتحاد األوروبي "EU لمدة سنتين بهدف توفير فرص التعليم )
 ال والشباب الفلسطينيين وذلك خالل مؤتمر أقيم في فندق البريستول.والتطوير الذاتي لألطف

ولفتت المديرة السابقة لمؤسسة التعاون في لبنان سلمى اليسير أن "األطفال الالجئين الفلسطينيين 
من السكان القادرين على  %37يواجهون تحديات هائلة لتحقيق النجاح في الحياة"، مضيفة: "يعاني 

في المئة من الطالب مدارسهم  50لة، بينما يعيش ثلثا السكان في الفقر فيما ترك العمل من البطا
 بعد الشهادة المتوسطة، لذا فإن توسيع نطاق المشروع سيساعد في تحسين تلك النسب".
 14/11/2015المستقبل بيروت، 

 
 مصابا  270أكثر من تسفر عن  جمعةالمواجهات  .37

تالل اإلسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، يوم الجمعة اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االح
 (، بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.11|13)

عاما(، الذي  22الشاب محمود محمد عيسى الشاللدة ) الجمعة وكانت جماهير الخليل قد شّيعت يوم
ضاء متأثرًا بإصابته برصاص االحتالل خالل مواجهات أمس، في بلدة سعير ق اقضى صباح

الذي قضوا  الفلسطينيينوباستشهاد الشّبان الشاللدة والبو وعوض، فإن عدد الشهداء  المدينة.
 86برصاص واعتداءات قوات االحتالل والمستوطنين منذ اندالع "انتفاضة القدس" يرتفع إلى 

وعلى صعيد اإلصابات، أضافت المصادر الفلسطينية أن  سيدات. 4طفاًل و 18فلسطينيًا، بينهم 
آخرين  45أصيبوا بأعيرة الرصاص الحّية، و 50مصابًا فلسطينيًا، بينهم  273مواجهات اليوم خّلفت 

حالة اختناق جّراء استنشاق الغاز المسيل  166باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، باإلضافة إلى 
 إصابة بالحروق والكسور. 12للدموع، و

 13/11/2015، قدس برس
 

 سيدة منذ بدء انتفاضة القدس 50من  االحتالل يعتقل أكثر .38
اعتقلت قوات االحتالل منذ بداية انتفاضة القدس في األول من تشرين أول / أكتوبر الماضي وحتى 

سيدة وفتاة من مدينة القدس المحتلة، حسبما أعلنت لجنة أهالي األسرى  50، ما يزيد عن الجمعة يوم
 والمعتقلين المقدسيين.

 13/11/2015، قدس برس
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 األقصى بالعقبةلمسجد نصرة ل احتجاجيةقفة و  .39
الجمعة أمس، وقفة  بعد صالةنظمت الفاعليات الشعبية والحزبية في العقبة  :الرواشدة احمد-العقبة

 احتجاجية أمام المسجد الكبير وسط المدينة، تنديدا بوعد بلفور ونصرة لألقصى.
مسجد االقصى المبارك، مطالبين بالغاء وندد المشاركون في الوقفة باالعتداءات الصهيونية على ال
وحيا المشاركون المقاومة الفلسطينية،  معاهدة وادي عربة واغالق السفارة الصهيونية في عمان.

 معتبرين ان وعد بلفور المشؤوم كان سببا بفرقة البالد االسالمية والعربية.
المشرف في الدفاع عن المقدسات وحيا القيادي االسالمي كمال الخلفات المقاومة الفلسطينية ودورها 

وندد  واالقصى، داعيا الى تبني المشروع االسالمي وتحقيق النهضة الشاملة لتحرير فلسطين.
الخلفات بالمؤامرات التي تحاك ضد االمة االسالمية ومنها وعد بلفور المشؤوم والذي قسم المقسم، 

 اثن الصهاينة المعتدين.داعيا الجيل الجديد الى االستعداد لتحرير المقدسات من بر 
وفي نهاية الوقفة أحرق المشاركون العلم الصهيوني متعهدين باستمرار الفعاليات المناصرة للمقاومة 

 والمقدسات.
 14/11/2015الغد، عمان، 

 
 باسم الدول العربية إلى نظام حماية دولية خاص لفلسطين تدعوالسعودية  .41

باسم الدول العربية، األمم المتحدة إلى "إعداد نظام حماية دعت المملكة العربية السعودية، : نيويورك
دولية خاص في دولة فلسطين، بما فيها القدس الشريف"، وفقًا للقرارات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة 

 والقانون الدولي.
ة جاء ذلك في كلمة السفير السعودي عبدهللا المعلمي، باسم المجموعة العربية، أمام اللجنة الخاص

المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من 
وشدد المعلمي على دعم مجموعة الدول العربية الكامل للشعب  السكان العرب في األراضي المحتلة.

كل االتفاقات  الفلسطيني في "صموده ودفاعه عن أرضه ومقدساته"، داعيًا إلى إلزام إسرائيل احترام
التي وقعتها واحترام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة. وأكد ضرورة "وضع جدول زمني إلنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وبقية األراضي اللبنانية المحتلة والجوالن العربي السوري"، 

ة منسق "المجموعة العربية وأعرب المعلمي الذي يتولى مهم .1967واالنسحاب الى حدود عام 
نهاء االستعمار"، عن "القلق البالغ في شأن التصعيد الخطير  ألعمال لجنة السياسات الخاصة وا 
واالستمرار في األعمال االستفزازية والعدوانية من قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين اإلرهابيين 

 وبر( الماضي".ضد الفلسطينيين، خصوصًا منذ بداية تشرين األول )أكت
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وأشار الى قرار الجامعة العربية األخير "بتوفير الحماية في أرض دولة فلسطين، والذي أكد إدانة 
رهاب المستوطنين واالنتهاكات الجسيمة والجرائم  اإلرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل، وا 

نية". وقال إن التقارير بحق الشعب الفلسطيني التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسا
المقدمة إلى اللجنة "أكدت أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الرئيسية وماضية في 
عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتحتجز آالف المعتقلين الفلسطينيين، خصوصًا النساء واألطفال". 

ائيلية المسؤولين القانونية والجنائية الكاملة ودعا الى "إدانة الجرائم اإلسرائيلية وتحميل الحكومة اإلسر 
عنها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة الدولية من دون إبطاء". كما دعا الى اتخاذ "إجراءات 
فورية وحازمة إللزام إسرائيل وقف كل اإلجراءات التي تدّنس المقدسات اإلسالمية وتهدد سالمة 

ية وتسعى الى تهويد القدس الشريف واألماكن اإلسالمية والمسيحية أماكن العبادة اإلسالمية والمسيح
 التاريخية، وتغيير الوضع التاريخي للمسجد األقصى والحرم الشريف".

 14/11/2015الحياة، لندن، 
 

 لـ"إسرائيل": وسم منتجات المستوطنات ليس مقاطعة "األميركيةالخارجية " .41
مارك تونر  األميركيةالناطق بلسان الخارجية  أنعبرية  إعالمذكرت وسائل  :ترجمة خاصة - رام هللا

ال ترى في وسم منتجات المستوطنات من قبل  األميركية اإلدارةقال يوم الخميس في تصريحات بان "
 ".إسرائيلألن المستوطنات ليست جزءا من  إلسرائيلمقاطعة  األوروبياالتحاد 
من هذه العملية، المتمثل بتوضيح  األوروبياالتحاد الواليات المتحدة تتفهم هدف  أن إلىتونر  وأشار

انه ال يقصد من هذه  أعلنبنفسه  األوربياالتحاد  أن، مضيفا "األوروبيمنشأ البضاعة للمستهلك 
 الخطوة المقاطعة".

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم الجمعة "ان وزارة الخارجية في حكومة 
 إلى إشارة) ابيض-لشراء منتجات ازرق  األوروبييننفيذ حملة دولية مضادة لدعوة االحتالل تعتزم ت

 (.اإلسرائيليةالمنتجات 
 13/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 

   على الدعم الشامل والعادل للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين يشددالرئيس القبرصي  .42
الرئيس محمود عباس "إن  مع في مؤتمر صحفي مشتركقال الرئيس القبرصي، : وفا –رام هللا 

ن هذه  قبرص وفلسطين تجمعهما روابط تاريخية، ُيشهد لها على المستويين الرسمي والشعبي، وا 
 الزيارة هدفها االستمرار في التعاون الثنائي والتعاون على المستوى الدولي".
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ائم في مدينة القدس، واتخاذ كافة التدابير وقال إنه "أمر في غاية من األهمية الحفاظ على الواقع الق
وشدد على موقف بالده  للتخفيف من حدة التوتر الحالي، معربا عن رفض بالده لألوضاع القائمة.

سرائيل،  في دعم حل شامل وعادل للقضية بناء على حل الدولتين، تعيش فيه الدولتان، فلسطين وا 
يس اناستاسيادس، عن اعتقاده بضرورة لعب االتحاد وأعرب الرئ جنبا لجنب في امن وسالم واستقرار.

االوروبي دورا أكبر في عملية السالم، وقال: "سأقوم بحث القادة االوروبيين للقاء الرئيس محمود 
عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، كال على حدة، لتقريب وجهات النظر، وضمان 

 العودة إلى المسار السلمي".
 14/11/2015الجديدة، رام هللا،  الحياة

 

 "قلق" من وسم منتجات المستوطنات كندارئيس حكومة  .43
اعرب رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو عن "قلقه" من طلب االتحاد االوروبي وضع  :اوتاوا

وقال ترودو خالل  ملصقات على منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة.
عبرت مرارا اني ضد معاقبة ومقاطعة إسرائيل، وانا قلق من  صحافي امس الخميس" مؤتمر

واضاف "اعتقد انه  المبادرات التي تبدو موجهة ضد إسرائيل اكثر ما هي موجهة ضد دول اخرى".
من المهم ان يعلم المستهلكون مصدر بضائعهم ولكن في اطار شامل وليس في اطار يستهدف 

 ر".بالتحديد بلدا او اخ
 13/11/2015، موقع صحيفة القدس

 

 المحتلة مبادرة جديدة للسالم في الشرق األوسط القدسبلير يطلق من  .44
أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في القدس المحتلة أمس : أ ف ب -لقدس المحتلة ا

 والفلسطينيين. إسرائيلاتفاق سالم بين  إلىمبادرة جديدة للتوصل 
، انه يعمل اآلن كمواطن األوسط، الذي كان مبعوثًا للجنة الرباعية للسالم في الشرق وقال بلير

 تسوية من طريق المفاوضات. إلىبصفته الخاصة للدفع من اجل التوصل 
ما سأفعله هنا وفي المنطقة بكاملها هو العمل من خالل هذه المبادرة لتحفيز الشرق »وأضاف: 

حداث تغيير كبير األوسط لمحاولة الدفع من أجل عم لية سالم في إطار مبادرة السالم العربية، وا 
 أنوأكد  «.على األرض في غزة والضفة الغربية، ومن أجل الوحدة الفلسطينية على أساس السالم

دوره الجديد سيتيح له مزيدًا من الحرية إلجراء مناقشات صريحة مع جميع األطراف. وكانت اللجنة 
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د األوروبي وروسيا واألمم المتحدة والواليات المتحدة، عينت بلير لدعم الرباعية التي تضم االتحا
 االقتصاد والمؤسسات الفلسطينية استعدادًا إلقامة دولة فلسطينية.

بلير رفض  أنبلير التقى قادة حماس، إال  أن إلىفي األسابيع األخيرة  اإلسرائيلي اإلعالموأشار 
وجدت منذ تخليت عن دوري في  إننيلك باستثناء القول لن أعلق على ذ»تأكيد ذلك علنًا، وقال: 

استعداد » أنوأضاف «. من األسهل إجراء محادثات صريحة تمامًا مع الناس أصبحالرباعية انه 
 «.الناس للتحدث بصراحة اآلن بات أكثر من السابق عندما كنت ممثاًل للرباعية

 14/11/2015الحياة، لندن، 
 

 لستم كذلك  وأنتمضحية  أنكم أنفسكم مأقنعت: لإلسرائيليينانديك  .45
في حديث له مع محرر صحيفة "هسرتس" على هامش مؤتمر "إسرائيل للسالم" الذي نظمته  : رام هللا

الصحيفة قال السفير األمريكي االسبق في إسرائيل والمبعوث الخاص للرئيس اوباما في مفاوضات 
يك، مخاطبًا اإلسرائيليين" لقد اقنعتم انفسكم انكم السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، مارتن إند

ضحية، وانكم يجب ان تظلوا شاهرين ِحرابكم، ولكن انتم لم تعودوا ضحية، ولقد تمكنتم من بناء دولة 
 رائعة، وال يجب ان يكون مستقبلكم مبنى على الِحراب".

ودوا الى العملية انكم يجب ان تع وهي-واضاف إنديك "ان هناك رسالة واحدة يجب ايصالها 
السلمية، فالعملية السلمية فشلت الن كل طرف من الطرفين اقنع نفسه انه ال يوجد له شريك في 

تم  إذاالطرف االخر ولكنني اقول لكم، ان ابو مازن على استعداد الن يكون شريكا من صباح الغد، 
 إخالء المستوطنات".

إسرائيل وكان مشاركا فيها قد فشلت، باستثناء  واعترف إنديك ان "جميع المحاوالت التي قامت بها
 نجاحين اثنين هما اوسلو، والسالم مع االردن، وانا فخور انني كنت جزءا منهما".

 13/11/2015، موقع صحيفة القدس
 

 اإلسرائيلي له تاريخ طويل في عمليات القتل غير القانونية االحتالل: "آمنستي" .46
نظمة العفو الدولية الجريمة التي ارتكبها جيش االحتالل أدانت م :فادي أبو سعدى -رام هللا 

عدام الشاب عبد هللا شاللدة بدم بارد  اإلسرائيلي باقتحامه المستشفى األهلي في مدينة الخليل وا 
واعتقال ابن عمه الجريح. وقالت المنظمة أنه بعد التحقيق في الحادث أدانت عملية االقتحام متخفين 

 ق إسالمية وكوفية فلسطينية ترافقهم امرأة حامل على كرسي متحرك.كسلفيين بلحى كثة وطوا
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وبناء على ما قاله الشهود لمنظمة العفو الدولية فإن قوات االحتالل دخلت إلى غرفة في الطابق 
الثالث من المستشفى حيث يرقد الشاب عزام شاللدة فاعتقلته على خلفية االشتباه بتنفيذ عملية طعن 

ن األول/اكتوبر الماضي. وأضاف الشهود أن الجنود أطلقوا النار على عبد هللا تشري 25نهاية في 
شاللدة الذي كان برفقة ابن عمه المصاب في الغرفة ثالث رصاصات في الرأس وفي الجزء العلوي 

 من الجسد.
 وقال مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إن عملية إطالق

وأشار إلى وجود نمط مقلق من حوادث  .النار على الجزء العلوي من الجسد يمثل قتال غير مشروع
مماثلة نفذتها مؤخرا القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية واستدعت تحقيقا عاجل، وانه يجب وقف 

ويل في تنفيذ واعتبر لوثر أن القوات اإلسرائيلية لديها تاريخ ط. استخدام القوة المميتة المتعمدة
عمليات القتل غير القانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك عمليات اإلعدام خارج 
نطاق القضاء وأن ارتفاع عدد الهجمات التي يشنها الفلسطينيون على إسرائيل منذ بداية شهر تشرين 

خدام القوة المميتة حين ال األول/اكتوبر ال يعطي أي مبرر لقوات الجيش والشرطة اإلسرائيلية باست
 يقتضي األمر ذلك.

 14/11/2015القدس العربي، لندن، 
 
 "األورومتوسطي": نتنياهو معرض لالعتقال بمدريد .47

محكمة إسبانية أول من أمس إمكانية توقيف رئيس الحكومة اإلسرائيلي  أقرت :وكاالت-جنيف 
 بنيامين نتنياهو وستة من وزرائه حال وصولهم إلى البالد.

وقال المرصد األورومتوسطي في تصريح صحفي إن المحكمة اإلسبانية أرسلت معلومات حول 
  نتنياهو وستة من وزرائه إلى أمن المنافذ والمطارات اإلسبانية، بحيث تصل إنذارات بوصول هؤالء 

وكانت المحكمة أوقفت تحقيُقا يعود إلى خمس سنوات في الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية 
 رغم أن التحقيق يمكن أن يفتح من جديد إذا قام بزيارة اسبانيا. 2010سر الحصار عن غزة عام لك

وقالت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة إن محكمة مدريد أوقفت النظر في دعوى ضد قادة 
 االحتالل اإلسرائيلي بينهم نتنياهو على خلفية االعتداء على سفينة مرمرة التركية.

 نه يمكن للقاضي استدعاؤهم لإلدالء بأقوالهم أو حتى القبض عليهم.وقالت إ
 14/11/2015الغد، عمان، 
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 تعزيز األمن بمواقع يهودية في ميالنو بعد حادث طعنالشرطة اإليطالية  .48
اعلنت الشرطة إن السلطات االيطالية عززت األمن في المواقع اليهودية في مدينة  :رويترز –ميالنو 

 قب تعرض مواطن إسرائيلي للطعن.ميالنو امس ع
ناثان جراف في الظهر والوجه مساء الخميس  اإلسرائيليوذكرت الشرطة أن شخصا مجهوال طعن 

 وقالت ان الجروح التي أصيب بها ليست خطيرة. قرب مدرسة يهودية في العاصمة المالية اليطاليا.
ا قضائيا قال ان مدعين في جرائم ولم تعتقل الشرطة المهاجم بعد كما لم تعرف دوافعه لكن مصدر 

 االرهاب يحققون فيما اذا كان الهجوم يعد جريمة كراهية.
 14/11/2015الرأي، عمان،   

 
 في تغريدات على موقع تويتر "إسرائيل"تسوي قضية أستاذ انتقد  "ايلينوي"جامعة  .49

ر لتسوية قضية ألف دوال 875اعلنت جامعة ايلينوي مساء الخميس إنها ستدفع  :رويترز –شيكاغو 
 أستاذ لن يتولى التدريس فيها بشكل دائم بعد أن انتقد إسرائيل في تغريدات على موقع تويتر.

عاما( قد أقام دعوى قضائية ضد الجامعة واتهمها  40وكان األستاذ الجامعي ستيفن ساليطة )
لسحب عرضهم  بانتهاك حقه في حرية التعبير قائال إن مانحين ضغطوا على مجلس أمناء الجامعة

 له بسبب انتقاداته للضربات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة.
ألف دوالر لمحاميي ساليطة. وتنص التسوية على أن ساليطة لن يعين  275وتشمل التسوية دفع 

 في الجامعة لكن هذا ال يشير إلى أي خطأ من جانبه.
رغم أن المبلغ كبير فإنه أقل مما كنا سننفقه وقالت الرئيسة المؤقتة للجامعة باربرا ويلسون في بيان "

 إذا استمرت القضية خالل العام المقبل."
وقال ساليطة في القضية االتحادية التي أقامها في كانون الثاني إنه تخلى عن عقد دائم في جامعة 
ن سحب العرض أضر بسمعته وسبب له مصاعب  فرجينيا تيك الستالم الوظيفة في ايلينوي وا 

وقال ساليطة في شكواه إنه ليس معاديا للسامية لكنه "شعر بأنه يجب أن يتحدث" بعد  ة.اقتصادي
 تقارير إخبارية عن عمل عسكري في غزة.

 ويتولى ساليطة حاليا التدريس في الجامعة األمريكية ببيروت لمدة عام.
 14/11/2015الرأي، عمان، 
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 : مشروع االستيطان.. َفِشلوالحقائقباألرقام  .51
 ول اريئيليشاؤ 

الفلســطيني.  - منــذ ســنوات هنــاك جــدل داخــل الجمهــور اإلســرائيلي حــول مســتقبل الصــراع اإلســرائيلي
لألســف فــإن هــذا الجــدل يــدور حــول المســألة الخطــأ؛ مســألة "المنــاطق"؛ هــل يوجــد شــريك أم ال. ولــن 

مـن الســؤال حاســمة. وهـي لـن تسـاعد فــي النقـاش ولـو بخطـوة واحــدة. الشـق الثـاني  إجابـةتكـون هنـاك 
الجوهريـة يجـب العـودة  األسـئلةعلـى هـذه  لإلجابـةشـريك فـي مـاذا؟  –االساسي هو الجزء المهم فعليـا 

 الى االرقام والحقائق.
صــحيح أن االســتيطان اإلســرائيلي فــي الضــفة الغربيــة أنشــأ خــالل الســنوات نوعــًا مــن التوســع، حيــث 

م وضـع االوتـاد فـي التجمعـات الفلسـطينية بوساطة مستوطنات صغيرة وبؤر استيطانية غيـر قانونيـة تـ
القرويــة، لكــن عنــد النظــر الــى االرقــام الجافــة فــان الصــورة تختلــف قلــيال. االســتيطان اإلســرائيلي فــي 
الضفة لن يصل الى مستوى السيطرة، ال من ناحية السكان بالمقارنة مع السكان الفلسطينيين )اليهـود 

في الضفة(، وال من ناحية االراضي التي تسيطر عليها  بالمئة من مجموع السكان 13.5يشكلون فقط 
 بالمئة من أراضي الضفة(. 4المستوطنات فعليا )

االســتيطان اإلســرائيلي ال يعتمــد علــى الزراعــة أو الصــناعة أو البحــث والتطــوير المحلــي. فعليــا توجــد 
ين(. االراضي التي عائلة إسرائيلية تفلح االراضي في الضفة )االعتماد على عمال فلسطيني 400فقط 

بالمئــة مــن اراضــي الضـــفة،  1.5ألــف دونــم، تشـــكل  100هــي اراض زراعيــة لليهــود فــي الضـــفة تبلــغ 
 واغلبيتها توجد في غور االردن.

بالمئـة  95في "يهودا" و"السامرة" هناك منطقتان صناعيتان فقط هما ميشـور أدومـيم وبركـان حيـث إن 
بالمئة من قوة العمل اإلسرائيلية في الضفة تدخل يوميـا الـى  60من العمال فيها هم من الفلسطينيين. 

إســرائيل. لهـــذا فــان مشـــروع االســـتيطان الــذي هـــو مشـــروع شــريحة واحـــدة مـــن الســكان، دينيـــة، قوميـــة 
 ومسيحانية، فشل في هدفه، ولم ينجح في تهيئة الظروف لضم الضفة.
 6.5حينــه وهــو اعطــاء إســرائيل حتــى لــو كــان الــرئيس محمــود عبــاس قبــل اقتــراح ايهــود اولمــرت فــي 

 –بالمئة من اراضي الضفة الغربية، رغم االضرار بالتواصل ونسيج الحياة لعشرات القرى الفلسـطينية 
ال توجــد لــدى إســرائيل امكانيـــة العطــاء فلســطين اراضــي بهـــذا الحجــم. إن فحــص جميــع االقتراحـــات 

بالمئـة، وكـل  4الراضـي بنسـبة تزيـد علـى الرسمية وغير الرسمية إلسرائيل ُيظهر أنـه ال يمكـن تبـادل ا
 اضافة تعني الضرر الكبير لعشرات المناطق اإلسرائيلية داخل الخط االخضر.
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إسرائيليين في منزلهم تحت السـيادة اإلسـرائيلية.  5من بين  4بالمئة يترك  4إن تبادل االراضي بنسبة 
عـدد كهـذا؟ الجـواب هـو نعـم. وقـد  ألف عائلة. هل تستطيع إسرائيل اسـتيعاب 30وهذا مقرون باخالء 

 واجهت إسرائيل بنجاح موضوع استيعاب مليون مهاجر جديد من االتحاد السوفييتي سابقا.
آالف  6ألف مكان عمل جديد كل عام، وهناك حاجة ايضا الى  80في العقد االخير اوجدت إسرائيل 

للســكن المخطــط فــي  وحــدة ســكنية كــل عــام لمــدة خمــس ســنوات. وحســب الوضــع اليــوم فــان الحاجــة
إسرائيل، مع األخذ في الحسبان الطلب السنوي الدائم، ستكون أكبر كثيرا. وستكون الميزانية المطلوبة 

بالمئـة  2لتعويض االخالء في حال عدم حصول إسرائيل على المساعدة الدولية، تستدعي زيادة تبلـغ 
 فقط من ميزانية الدولة.

هنــــا ايضــــا توجــــد أكثــــر مــــن امكانيــــة للتنفيــــذ. معظــــم  ال منــــاص مــــن اقامــــة عاصــــمتين فــــي القــــدس.
، تعتمــد علــى المبــدأ 1967االقتراحــات لتقســيم شــرقي القــدس، المنطقــة التــي ضــمتها إســرائيل فــي العــام 

قريــة وحيــا عربيــا فــي  28حيــا يهوديــا إلســرائيل،  12الــديمغرافي والفصــل القــائم أصــال داخــل المدينــة: 
ران حـــول البلـــدة القديمـــة، إمــا أن تقســـم الســـيادة حســـب الوضـــع القــدس الشـــرقية لفلســـطين. وهنـــاك خيــا

الــديمغرافي االمــر الــذي ســيبقي فــي أيــدي إســرائيل الحــائط الغربــي وحــارة اليهــود والحــي االرمنــي وجبــل 
ما أن ُتدار المنطقة من قبل جهة دولية وبالتعاون مع االطراف.  صهيون؛ وا 

المطلـــوب هـــو االتفـــاق علـــى الـــرقم.  –ممـــا تصـــورنا فيمـــا يتعلـــق بـــالالجئين فـــان المســـألة أقـــل تعقيـــدا 
ألـف الجـئ  100آالف الجـئ كمـا تقتـرح إسـرائيل وبـين  5االقتراحات التي قدمها الطرفان تتحـرك بـين 

كما يقترح الفلسطينيون. االرقام ليست كبيرة من ناحيـة التـأثير علـى الـديمغرافيا فـي إسـرائيل. ويضـاف 
ألـف مـن السـكان الفلسـطينيين فـي القـدس الشـرقية  300مل سـيزول الى ذلك أنه في اطار االتفاق الشا

 من التعداد السكاني إلسرائيل. أي أن التأثير سيكون أقل من تأثير عدد الالجئين الذين سيعودون.
لكن حتى يطبق اتفاق معـين يجـب أن يكـون حـراك سياسـي مـن ناحيـة بـرامج االحـزاب وموقـف رئـيس 

الكنيســت. لكــن الواقــع السياســي الحــالي يــؤدي الــى اســتنتاج واضــح  حكومــة إســرائيل والــوزراء وأعضــاء
هــو أن إســرائيل تــرفض اقامــة الدولــة الفلســطينية، ونتنيــاهو وعــد فــي االنتخابــات االخيــرة بــأن ال تقــوم 

 دولة فلسطينية خالل واليته، وهذا ما يريده الوزراء في حكومته.
يرفضـون التقسـيم )"الليكـود" و"البيـت اليهـودي" عضـوا  44في الكنيسـت الصـورة متوازنـة أكثـر. فمقابـل 

عضـوا يؤيـدون  53عضوا مترددين )"كلنـا" و"ديغـل هتـوراة"(، هنـاك  23و"إسرائيل بيتنا"(، واضافة الى 
)"المعســكر الصــهيوني" و"ميــرتس" و"يوجــد مســتقبل" و"القائمــة العربيــة المشــتركة"(. لكــنهم فــي الوقــت 

ء القــدس موحــدة تحــت الســيادة اإلســرائيلية. الحــراك السياســي ذاتــه يضــعون شــروطا لالتفــاق منهــا بقــا
اإلسرائيلي في هذه االثناء، من اجل تأييد حل الـدولتين، مقيـد بأربعـة شـروط هـي تغييـر موقـف رئـيس 
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الحكومــــة، االنشــــقاق فــــي "الليكــــود"، تغييــــر تركيبــــة الحكومــــة، وتــــوفر الظــــروف للتوافــــق بــــين احــــزاب 
 لية حدوث ذلك ضئيلة.المعارضة. من الواضح أن احتما

في الطرف الفلسطيني الصورة مختلفة ومعقدة. فعباس يناضل على مكانته في م.ت.ف وعلى طريقـه 
السياسي أمام الكثير من معارضيه ممن في معسكره. وفي خارج معسكره توجد "حماس" التي تسـيطر 

تيــة، حيــث تــرفض علــى قطــاع غــزة، والتــي مــا زالــت تــؤمن بطريقهــا رغــم بعــض التصــريحات البراغما
االعتراف بإسرائيل وترفض االتفاق الدائم معها. لذلك فـان قـدرة عبـاس علـى تحقيـق االتفـاق مشـروطة 
بالتأييــد العربــي والــدولي، وبمــا يــتالءم مــع المبــادرة العربيــة وخطــة بيــل كلينتــون، االمــر الــذي يرفضــه 

 نتنياهو وخصوصا في موضوع حدود القدس.
طـــرف الفلســـطيني ال توجـــد انتخابـــات ديمقراطيـــة منـــذ ســـنوات، والمجتمـــع مـــاذا يعتقـــد الجمهـــور؟ فـــي ال

منقســـم بـــين مـــن يؤيـــدون "االرهـــاب" و"حمـــاس" وبـــين مـــن يؤيـــدون طريـــق عبـــاس السياســـية. ويعتقــــد 
الجمهــور الفلســطيني أن طريــق عبــاس لــن تحقــق النتــائج، ولــن تخفــف مــن الظــروف الحياتيــة، لــذلك 

 هناك من يتوجه الى العنف.
بالمئـة يعارضـون حـل  51الع جديد أجري في ايلول في اوساط الجمهور الفلسـطيني فـان حسب استط
بالمئة يؤيدونه. في الطرف اإلسرائيلي ايضا يجب االعتراف بأن الحركة الصهيونية لـن  48الدولتين و

م وقبــول قــرار التقســيم مــن العــا 1937تتلهـف علــى تقســيم الــبالد. الموافقــة علــى فكــرة التقســيم مــن العــام 
كانا نتيجة لقراءة صحيحة للواقع الديمغرافي حيث كانت أقلية يهودية في إسـرائيل، االمـر الـذي  1947

 منع اقامة الدولة اليهودية على كل اراضيها.
كانــت حــرب "االيــام الســتة" فرصــة للســعي الــى كامــل الــبالد. نافــذة الفــرص لالتفــاق مــع الفلســطينيين 

ة مثـل انهيـار االتحـاد الســوفييتي، وتغيـرات اقليميـة مثـل حــرب فتحـت قبـل "اوسـلو" بسـبب تغيــرات دوليـ
الخليج االولى، وتغيرات محلية مثل االنتفاضة االولى. كل ذلك دفع االطراف الى االعتراف المتبـادل 

 والتوقيع على اتفاقات اوسلو.
لــى الوضــع اليــوم يعتبــر اإلســرائيليون أن الواقــع افضــل، حيــث لــيس مطلوبــا تنــازالت، ويمكــن االبقــاء ع

القائم وادارة الصراع، كما تقول الحكومة. الوضع االقتصادي وموقف الواليات المتحدة وضـعف العـالم 
العربي وضعف "حماس"، كل ذلك يضمن التفوق واالستقرار اإلسرائيلي. وتغيير هذا الموقف يتم فقط 

التهديـدات التـي يحملهـا فـي اذا تم استيعاب تأثيرات الوضع القائم في المسـتقبل، فقـط اذا تـم اسـتيعاب 
 ثناياه على إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية.

 عن "هآرتس"
 14/11/2015 ،األيام، رام هللا
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 إلى المنطقة "إسرائيل"القضية الفلسطينية هي المفتاح لدخول  .51
 توني بلير

كـرئيس منـذ أن تركـت منصـبي  147-ستكون زيـارتي إلسـرائيل للمشـاركة فـي مـؤتمر هـسرتس الزيـارة الــ
وزراء بريطانيا. وقد قضيت السنوات الثماني التي تلت ذلك في شغل منصب مبعوث اللجنـة الرباعيـة 

وهي مجموعة اإلدارة الدولية التي تتكّون من الواليات المتحدة، وروسيا، واألمـم  –إلى الشرق األوسط 
ألجـر ركـزت الصـالحيات المتحدة واالتحاد األوروبي. وفي إطار هـذه الوظيفـة الجزئيـة غيـر مدفوعـة ا

 التي فوضت إلي على االقتصاد الفلسطيني، واستثنيت العملية السياسية.
وعلــى الـــرغم مــن أنـــي تركــت هـــذا المنصــب ســـابقًا هــذا العـــام، إال أننــي مـــا زلــت منخرًطـــا وبشــدة فـــي 
 الجهود الراميـة إلـى تجـاوز الطريـق المسـدود، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل مبـادرتي بشـأن الشـرق األوسـط،

 والتي لها طموح سياسي صريح.
وعلى مدى هذه السنوات وما حملته من تحديات، اكتسبت تقـديًرا عميقـًا للقضـايا وربمـا قـدًرا مـن الفهـم 

 بشأنها. وفيما يلي بعض االستنتاجات.
الحــدود، واألمــن،  –إن صــميم المشــكلة ال يتمثــل بعــدم القــدرة علــى حــل مــا يعــرف بالقضــايا الجوهريــة 

لقـــدس. إذ إن حلـــول هـــذه القضـــايا واضـــحة لمعظـــم المـــراقبين والمشـــاركين الجـــديين. فلـــو والالجئـــين وا
تــوفرت الثقــة، وحســـن النيــة والشــعور بوجـــود شــراكة ممكنـــة بــين اإلســرائيليين والفلســـطينيين لكــان مـــن 

 الممكن حل هذه القضايا على الرغم من صعوبتها.
وفر هـذه المقومـات فـي الوقـت الحـالي وطـرق وبناًء على ذلك، فـاألمر يتعلـق بـاألحرى بأسـباب عـدم تـ

أي وضــع األطـراف فـي غرفــة  –إيجادهـا. ويعـود السـبب فــي عـدم إمكانيـة نجــاح عمليـة سـالم تقليديـة 
إلـــى أمـــرين اثنـــين حـــدثا منـــذ اتفـــاق أوســـلو. ففـــي نظـــر الـــرأي العـــام  -وانتظـــار التوصـــل إلـــى اتفـــاق 

االنتكاسات. كسرت االنتفاضة الثانية الثقة بـين اإلسرائيلي، عانى معسكر السالم التقليدي سلسلة من 
نمــا  -فـي نظــر اإلسـرائيليين  –الشـعبين. االنسـحاب مــن غـزة واقـتالع المســتوطنين  لـم يتبعــه السـالم وا 

الصـواريخ واإلرهــاب. ســيطرة حمـاس علــى قطــاع غـزة زاد مــن صــعوبة القيـام بعمليــة انســحاب مشــابهة 
ن كانت القيادة الفلسـطينية الحاليـة راغبـة فـي من الضفة الغربية. من وجهة نظر اإلسرائ يليين، حتى وا 

جلب السـالم، فلـن تكـون قـادرة علـى القيـام بـذلك. ولقـد عـززت األحـداث األخيـرة هـذه النظـرة وأضـعفت 
 من المصداقية التي كان يتمتع بها الرئيس محمود عباس في إسرائيل.

قيــام دولــة فلســطينية هــي الطريــق لألمــن منــي لهــذا فــإن المفهــوم التقليــدي بــأن عمليــة ســالم تــؤدي الــى 
 بضربة كبيرة في إسرائيل.
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أمـا بالنســبة للفلسـطينيين، فقــد شــاهدوا إسـرائيل علــى مـر األعــوام وهــي تنمـو لتغــدو فـي مصــاف الــدول 
المتقدمــة، وتصــبح مثــار إعجــاب دول العــالم، بمــا فــي ذلــك القــوى الصــاعدة فــي الصــين والهنــد، وذلــك 

نولوجية المرموقة. لقد اتسعت الفجوة بين الدخل والمستوى المعيشي بشـكل كبيـر. بفضل إنجازاتها التك
الفلسطينيون في الضفة الغربية يعانون فـي ظـل االحـتالل، بينمـا تواصـل المسـتوطنات النمـو. أمـا فـي 
غزة فهم فـي وضـع إغـالق شـبه دائـم. يشـعر الشـباب الفلسـطينيون باإلحبـاط وبالعزلـة، حتـى عـن جـزء 

 لسياسة الداخلية لديهم، كما أن أملهم آخذ في النفاد.كبير من ا
إنهم على قناعة بأن إسرائيل لم تعد راغبة في السالم وبأنها لم تعد توليـه اهتماًمـا. أهنـاك وجـه مقارنـة 

 70بين مدينة تـل أبيـب الواقعـة علـى البحـر المتوسـط والنابضـة بالحيـاة ومدينـة غـزة الواقعـة علـى بعـد 
 نوب منها على خط الساحل؟كيلومتًرا إلى الج

 
 الثقة والمصداقية

لهذا كله، فـإن عمليـة سـالم تقليديـة علـى شـاكلة "لنضـعهم مًعـا فـي غرفـة واحـدة" لـن تـنجح. وبـداًل مـن 
 ذلك هناك ثالثة شروط مسبقة ال بد من توفرها من أجل بناء الثقة والمصداقية.

ضـــروري وكـــان يجـــب أن يحـــدث منـــذ فتـــرة  أواًل، إن إشـــراك القـــوى العربيـــة فـــي عمليـــة مـــن هـــذا القبيـــل
حــدثًا بــارًزا. وهـــي بطبيعــة الحـــال بحاجــة إلـــى  2002طويلــة. لقــد كانـــت المبــادرة العربيـــة للســالم عـــام 

المراجعـــة فـــي ضـــوء األحـــداث الـــدائرة فـــي المنطقـــة فـــي الســـنوات األخيـــرة، ولكـــن إطارهـــا يقـــدم طريًقـــا 
لـــه مـــن أن المفاوضـــات تحظـــى بـــدعم المنطقـــة للمفاوضـــات تكـــون إســـرائيل والفلســـطينيون واثقـــين خال

 بأسرها.
لقـــد كـــان هـــذا األمـــر بمثابـــة المســـتحيل أو مـــا ال يمكـــن تصـــديقه قبـــل عـــدة ســـنوات. أمـــا اليـــوم والـــدول 

فإن هناك مصلحة  –العربية تواجه اخطار التطرف ذاتها سواء السني أو الشيعي الذي تروج له إيران 
 ة الفلسطينية هي المفتاح لهذا الباب.مشتركة للعرب واإلسرائيليين. والقضي

ولــيس بمجــرد ردود -إن إشــراك العــالم العربــي يجــب أن يكــون فــي احتضــان عمليــة الســالم والــدفع بهــا 
 فعل عما يحدث، كما كان عليه األمر إلى اآلن.

إن مــن شــأن هــذا األمــر، إن تــم علــى النحــو الصــحيح، وبشــكل بّنــاء، أن يمــنح اإلســرائيليين قــدًرا أكبــر 
كثيـــر مـــن الثقـــة مـــن مـــا ســـتكون عليـــه ثقـــتهم فـــي عمليـــة ســـالم تقـــع بمجملهـــا علـــى عـــاتق السياســـة ب

 الفلسطينية الحالية بمفردها.
أما الشرط الثاني فهو أن حيـاة الفلسـطينيين علـى أرض الواقـع يجـب أن تتحسـن بشـكل جـذري، وعلـى 

نـــائي الـــرقم. أمـــا خـــالل ث 2010-2007الفـــور. لقـــد كـــان معـــدل النمـــو فـــي الضـــفة الغربيـــة بـــين عـــامي 
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ألف وظيفة جديدة كل عام خـالل العقـد القـادم فـي  100السنوات األخيرة فهو في تباطؤ. ينبغي توفير 
الضــفة الغربيــة وحــدها، حتــى يتســنى لســكانها الشــباب الــذين يتخرجــون مــن الجامعــات االلتحــاق بــالقوة 

كهربـاء، وصـرف صـحي، وميـاه شـرب  العاملة. أما غزة فتفتقر حتـى إلـى البنـى التحتيـة األساسـية مـن
شـاحنة محملـة بـالمواد يومًيـا، ولكـن  700نظيفة ومساكن. صحيح أن إسرائيل تسمح بدخول أكثر مـن 
، كما أن قدرة غزة على التواصل مـع %40القطاع الخاص يحتضر ومعدالت البطالة المتفاقمة بلغت 

 العالم محدودة للغاية.
ث من أجل تحسين الحياة اليوميـة فـي غـزة والضـفة الغربيـة. هناك إجماع فعلي على ما يجب أن يحد

وهي أمور ال تأثيرات أمنية لها. وفي الواقع فإن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين من شـأنه أن يخـدم 
 أمن إسرائيل. علينا أن نتفق على هذه الخطوات وأن ننفذها.

ون هنـاك أمـل لنجـاح أي عمليـة دون تغييرات جدية وحقيقية فـي ظـروف معيشـية الفلسـطينيين، لـن يكـ
 سياسية.

وثالًثــا، لــن يكــون هنــاك ســالم دائــم دون مصــالحة فلســطينية ووحــدة علــى أســس تــدعم حــل الــدولتين، 
 بحيث تكون إسرائيل آمنة والدولة الفلسطينية قابلة للحياة.

ولة. وفي الوقت على السياسة الفلسطينية طرح قيادة موحدة قادرة على اتخاذ القرارات الالزمة لقيام الد
الحاضر، فإن االنقسام وما ينتج عنه من حالة شلل في السياسة الفلسـطينية يعنـي أن الفلسـطينيين ال 

 يملكون استراتيجية مقنعة للوصول إلى إقامة الدولة.
وال يخلــي ذلــك مســؤولية النظــام السياســي اإلســرائيلي توضــيح األســباب التــي تجعــل مــن الدولــة الثنائيــة 

 ثة وأن بناء دولة فلسطينية مصلحة إستراتيجية لإلسرائيليين.القومية كار 
ولكن ستتاح لدينا فرصة أفضل لتحقيق هذه النتيجة إن كان ما يحدث على األرض يحفز العمليـة وال 

 يقوض مصداقية السالم.
مـا وأخيًرا، وهو ما قد ال يصدقه البعض، أنا ما زلت متفائاًل. فالسالم ما زال فـي مصـلحة الشـعبين، و 

زال يحظى بتأييد الشعبين، وما زال أمنية يتطلع لها الشعبان. ولكننا بحاجـة إلـى نهـج جديـد مـن أجـل 
 ترجمة هذه اآلمال إلى واقع ملموس.

، كمـا 2007-و 1997شغل الكاتـب منصـب رئـيس وزراء بريطانيـا العظمـى وشـمال إيرلنـدا بـين عـامي 
 . 2015يونيو  -ران إلى حزي 2007شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية من 

  14/11/2015 ،القدس، القدس
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 هكذا يخط ط الكيان الصهيوني لضرب انتفاضة القدس! .52
 رأفت مرة
فـــوجئ الكيـــان الصـــهيوني بانتفاضـــة القـــدس، التـــي انطلقـــت فـــي األول مـــن أكتـــوبر الماضـــي، مفاجـــأة 

 وصلت مستوى الصدمة.
ف إرادة وقـرار وشـعبية السـلطة الفلسـطينية، اعتقدت حكومة االحتالل أن الواقع العربي المأزوم، وضع

واألزمــات الفلســطينية المتالحقــة، وعالقــة عــدد مــن الــدول العربيــة المحيطــة المتــوترة مــع الفلســطينيين 
 عوامل كافية للتمادي في االعتداء على القدس وتهويدها، واالعتداء على المسجد األقصى المبارك.

نطلق من القدس، ووصل إلى كامل الضفة الغربية، وبعض فوجئ االحتالل برد فعل فلسطيني قوي، ا
 م.1948المناطق المحتلة عام 

عملية  45فوجئ الكيان الصهيوني بانتفاضة شعبية أدت )وقت كتابة هذا المقال( إلى تنفيذ ما يقارب 
جــريح، وأكثــر مــن  2000شــهيدًا و 80عمليــة إطــالق رصــاص، وقــّدم الشــعب الفلســطيني  37طعــن، و

وقــد انخــرط فــي االنتفاضــة شــباب وشــابات ونســاء، مــنهم مــن نّفــذ عمليــات طعــن جريئــة  ألــف أســير،
 وشجاعة.

 يحاول االحتالل "اإلسرائيلي" إجهاض انتفاضة القدس والقضاء عليها بالكامل من خالل:
عـدام أي شـاب  -1 استخدام العنف بشدة، مركِّزًا على عمليات القتل والتصفية، وقتل أي مشـتبه بـه، وا 

 اة يكون على مقربة من جنوده أو في أماكن عامة، كما حصل مع الفتاة إسراء عابد.أو فت
استخدام سياسة العقاب الجماعي، مـن خـالل عمليـات تطويـق المـدن والقـرى واألحيـاء التـي تشـهد  -2

ــدة القديمــة فــي القــدس، ومراقبــة  تــوترات، وعزلهــا بالمكعبــات األســمنتية واألســالك الشــائكة، وعــزل البل
 الداخلين إلى المسجد األقصى. حركة

اتخذت الحكومة "اإلسرائيلية" ما سّمتها "خطـوات قانونيـة" أو "تعليمـات مـن لجنـة التشـريع" بتعـديل  -3
طــالق  قـانون العقوبـات، وتطبيـق القـانون ضـّد الجــرائم القوميـة، والسـماح للشـرطة باسـتخدام القناصـة وا 

 قوبات ضّد راشقي الحجارة.الرصاص الحي على المتظاهرين، ورفع قوانين الع
عملــت ســلطات االحــتالل علــى تنســيق مواقفهــا مــع كــل مــن مصــر واألردن والســلطة الفلســطينية،  -4

 ووضعت سياسات أمنية جديدة.
مراقبــة هائلــة لمواقــع التواصــل االجتمــاعي، واعتقــال عشــرات الناشــطين، والتجّســس علــى الهواتــف  -5

 والصفحات.
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ي مع السلطة الفلسطينية، والتشدد في اعتقال المطلوبين لالحتالل، وأثنـى رفع وتيرة التنسيق األمن -6
ضباط االحتالل على جهود السلطة في هذه المجاالت، بعدما اتخـذت السـلطة تـدابير لمنـع االحتكـاك 

 باالحتالل ولقمع التظاهرات.
جــة عاليــة ضــد ويالحــظ المراقــب إلجــراءات االحــتالل أن الكيــان الصــهيوني لجــأ الســتخدام العنــف بدر 

انتفاضــة القــدس، وذلــك انســجامًا مــع طبيعتــه اإلرهابيــة، وتأكيــدًا علــى أنــه ال يعتــرف وال يريــد أن ُيقــِدم 
 على أي حلول سياسية.

فاالحتالل "اإلسرائيلي" يريد إجهاض أي مطلب سياسي النتفاضة القدس، ويريد منع الفلسطينيين مـن 
ضعاف التأييد الخارجي لالنتفاضة وأهدافها، ومنع قيام االنتصار في معركة القدس واألقصى، ويريد إ

 أي وحدة فلسطينية حول هذه األهداف.
لكـــن المحصـــلة أن سياســـة العنـــف ســـقطت، وأن الفلســـطينيين أوجـــدوا أســـاليب جديـــدة فـــي المواجهـــة، 

 وصار "إسرائيليون" يعترفون بصعوبة القضاء على االنتفاضة. 
 13/11/2015 ،الين أونفلسطين 

 
 عة االحتالل.. المقاومة العابرة للحدودمقاط .53

 علي بدوان
تترافــق فعاليــات العمــل الشــعبي الكفــاحي المنــاهض لالحــتالل فــي فلســطين مــع تطــور حملــة مقاطعــة 
االحتالل. وهي الحملة التي تعد فـي جوهرهـا شـكال مـن أشـكال المقاومـة، بطابعهـا السـلمي الحضـاري 

ن األصــدقاء علــى امتــداد العــالم بأســره لمــؤازرة القضــية طويــل الــنفس، ويمكــن لهــا أن تحشــد المزيــد مــ
 الفلسطينية.

(، التـــي يقودهـــا متطوعـــون مـــن BDSالحملـــة العالميـــة لمقاطعـــة "إســـرائيل" وفـــرض العقوبـــات عليهـــا )
فلسطين وعمـوم العـالم خاصـة مـن دول الغـرب األوروبـي، حقتـت حتـى اآلن جملـة مـن النتـائج الطيبـة 

م بعــض الجامعــات المرموقــة فــي العــالم علــى مقاطعــة "إســرائيل" أكاديميــا، واإليجابيــة، كــان منهــا إقــدا
وتبني أربع جمعيات أكاديمية في الواليات المتحدة األمريكية مقاطعة أكاديمية شاملة لـ"إسرائيل"، وبين 

 تلك الجمعيات جمعية الدراسات األمريكية.
أكتوبر/تشـرين األول  27انيـة )األربعـاء وكان آخرهـا قبـل أيـام قليلـة مـا نشـرته صـحيفة غارديـان البريط

أكاديميا ومحاضرا بريطانيا يعلنون فيها التـزامهم بحقـوق  343( في شكل إعالن نص رسالة من 2015
ـــــة  ،الشـــــعب الفلســـــطيني ومقـــــاطعتهم إلســـــرائيل، ويتعهـــــدون بعـــــدم التعـــــاون مـــــع مؤسســـــاتها األكاديمي

 والتعليمية.
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ي بريطانيــا، تشــمل جامعــة أوكســفورد وجامعــة كمبريــدج، مؤسســة تعليميــة فــ 72وينتمــي الموقعــون إلــى
حيـــث جـــاءت هـــذه الرســـالة ردا مباشـــرا علـــى رســـالة نشـــرتها الصـــحيفة نفســـها لمجموعـــة مـــن الفنـــانين 

 والروائيين تدين حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل".
حدة أثنـاء أعمالـه بمدينـة كليفالنـد بواليـة أوهـايو كما صوت قبل فترة المؤتمر العام لكنيسة المسيح المت

ــــوم األول مــــن يوليو/تمــــوز  ــــي الي ــــة ف ــــرار بمقاطعــــة الشــــركات  2015األمريكي ــــى ق ــــة عل ــــة مطلق بأغلبي
( أصوات مع 508األمريكية والعالمية التي تتربح من االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بواقع )

 تنعوا عن التصويت.( ام38( ضد و)124قرار المقاطعة و)
مليون عضـو، وتنضـم بهـذا القـرار  1.5ويبلغ عدد أعضاء الكنيسة المذكورة في الواليات المتحدة نحو 

إلـــى كنـــائس أمريكيـــة أخـــرى قاطعـــت "إســـرائيل" منهـــا الكنيســـة المشـــيخية )البروســـبتارية(، حيـــث وافـــق 
 مؤتمرها على قرار مماثل العام الماضي.

مـــن الجهـــات والشـــركات التســـويقية األوروبيـــة للبضـــائع المنتجـــة فـــي  هـــذا فضـــال عـــن مقاطعـــة العديـــد
في الضفة الغربية والقدس والجـوالن  1967المستعمرات "اإلسرائيلية" المقامة فوق األرض المحتلة عام 

الســوري المحتــل، وهــي عمليــة مديــدة وتراكميــة مــا زالــت تتوســع كــل يــوم ولــو بحــدود معينــة فــي ســياق 
 مرار عمل نشطائها.استمرار الحملة واست

( فـي أكثـر مـن محطـة، كـان BDSوقد برز االنزعاج والتوتر والقلـق "اإلسـرائيلي" مـن نشـاط حملـة الــ)
منهــا مــا أورده رئــيس الــوزراء "اإلســرائيلي" بنيــامين نتنيــاهو فــي خطابــه التحريضــي المطــول الــذي ألقــاه 

ئيل" فــي دورتــه األخيــرة، حــين تنــاول فــي أعمــال مــؤتمر هرتســيليا الســنوي لـــ "المناعــة القوميــة فــي إســرا
( فـــي فقـــرة طويلـــة محرضـــا علـــى نشـــطائها ومتزعميهـــا فـــي BDSحملـــة المقاطعـــات التـــي تقودهـــا الــــ)

فلسطين وفي الدول األوروبية، وعمل على تقديم الرواية "اإلسرائيلية"، وتكذيب ما أسماه "مـزاعم" رعـاة 
 حملة المقاطعة.

االنتصار"، وهي كما حددها "القوة والذكاء والثقة، لالنتصـار علـى  وأكد أن "إسرائيل تمتلك أهم عوامل
 أعدائها وإلقناعهم بصنع السالم معها، والذكاء في استثمار الفرص وبناء واستثمار الجسور".

المهم في األمر أن هذا الـنمط السـلمي مـن األعمـال الوطنيـة والكفاحيـة ال بـد أن يعطـي أكلـه ونتائجـه 
ن، فهـو عمـل سـلمي ديمقراطـي وحضـاري بامتيـاز، يتقبلـه الـرأي العـام علـى امتـداد المثمرة ولو بعد حـي

المعمورة، وال يستطيع أحد أن يطعن به أو أن يطعن بمصـداقية ودوافـع أصـحابه وحملـة رايتـه، أو أن 
 يتهم أصحابه بـ"اإلرهاب".

ى درجـة جيـدة مـن كما هو عمل طويل النفس يحتاج لمتابعة ومراكمة، كمـا يحتـاج ألفـراد ونشـطاء علـ
ـــواب أمامـــه، كمـــا يحتـــاج  ـــديهم االســـتعداد للمضـــي بهـــذا المشـــروع وفـــتح األب ـــوعي السياســـي ممـــن ل ال
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لمشاركة منظمات المجتمع المـدني، وبالتـالي إشـراك أوسـع قطاعـات النـاس، وتجـاوز المفـاهيم القديمـة 
فـي الـبالد الواقعـة تحـت  التقليدية التي طالما كانت تقدس العمل المسلح العنفـي فـي مواجهـة االحـتالل

االحــتالل علــى غيــره مــن األنمــاط الكفاحيــة التــي أبــدعت بممارســتها العديــد مــن شــعوب العــالم، ومنهــا 
 شعب جمهورية جنوب أفريقيا إبان كفاحه ضد التمييز العنصري وضد نظام األبارتهايد.

العقوبــات عليهــا  إن حملــة التحــريض اإلســرائيلية علــى عمــل ونشــطاء حملــة مقاطعتهــا والســعي لفــرض
في بعض دول الغرب األوروبي، فشلت حتى اآلن في كبح دور نشطاء الحملة، وتشويه سـمعتهم، أو 
فــي الحــد مــن مشــاركتهم للنشــطاء الفلســطينيين فــي الشــارع األوروبــي، وحتــى فــي القــدوم إلــى فلســطين 

الدائمة ضد جدار الفصل والمشاركة في العديد من الفعاليات التي تجري بشكل دائم، ومنها الفعاليات 
 العنصري وعمليات االستيطان والتهويد في مناطق القدس المختلفة وبلدة بلعين وغيرها.

وال يخفى على أحد أن سلطات االحتالل وضعت أسماء المئات من النشطاء األجانب في مطـار اللـد 
بالد، وصــوال للضــفة بمــن فــيهم نشــطاء مــن الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا، لمــنعهم مــن دخــول الــ

الغربيــة، وذلــك فــي ســياق ســعيها لكــبح دورهــم الملمــوس إلــى جانــب النشــطاء الفلســطينيين فــي الــداخل 
 .1967المحتل عام 

( نجاحا البأس به في مواجهة إسرائيل وتعرية سلوكها وسياساتها BDSلقد حققت حمالت المقاطعة )
لى المستوى الدولي الرسمي، وقد سجلت حملـة ضد الفلسطينيين على مستوى الرأي العام العالمي، وع

المقاطعـــة كمـــا ورد فـــي التقريـــر الـــدوري للمكتـــب الـــوطني للمقاطعـــة فـــي فلســـطين سلســـلة مـــن النتـــائج 
مليـار دوالر نتيجـة حملـة المقاطعـة منـذ انطـالق  15الحسية الملموسة، كان منها خسارة إسـرائيل نحـو 

خرا عــن وزارة الماليــة اإلســرائيلية، فــإن االقتصــاد ، وحســب تقريــر صــدر مــؤ 2005نشــاطها األولــي عــام 
 مليارات دوالر. 10.5اإلسرائيلي سيخسر سنويا، من جراء مقاطعة عالمية شاملة نحو 

إن تلــك المؤشــرات تحمــل دالالتهــا القويـــة بــأن هــذا الميــدان مــن العمـــل الســلمي الــديمقراطي كــرة ثلـــج 
كمــي وتضــامني وتشــاركي، ورافعــة مــن روافــع تتعــاظم ولــو بــبطء مــع كــل إنجــاز جزئــي، فهــي فعــل ترا

المقاومة المتعددة األنماط بيد الشعب الفلسطيني في ظل االختالل الهائل في موازين القـوى العسـكرية 
 على األرض لصالح االحتالل.

كما هو عمل فعال ال يجوز التقليل مـن شـأنه وأهميتـه أو االسـتهتار بـه، فهـو عمـل يسـتطيع أن يرسـم 
ألرض، وأن يترك آثاره القويـة فـي مواجهـة االحـتالل علـى المـديات الطويلـة، ولنـا أكثـر خطواته على ا

مــن مثــال حــي وطــازج فــي ســياق مــا ذهبنــا اليــه، وأقربــه المثــال الجنــوب أفريقــي حــين انتصــرت إرادة 
شعب جنوب أفريقيا على نظام األبارتهايد بالعمل السلمي الديمقراطي الواسع المترافق مع نمو وتطور 

لحـــراك الـــدولي المســـاند علــــى مـــدى زمنـــي طويــــل نســـبيا اســـتمر لنحـــو تســــعين عامـــا، فانهـــار نظــــام ا
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البانتوستنات وتحولت جنوب أفريقيا لدولـة لكـل مواطنيهـا علـى قاعـدة الصـوت الواحـد للمـواطن الواحـد 
 بغض النظر عن لونه أو جنسه، وصعد نيلسون مانـديال كـأول رئـيس أسـود للـبالد بعـد أن قـاد الكفـاح
الســـلمي الـــديمقراطي فـــي بـــالده، وقضـــى مـــن أجـــل ذلـــك نحـــو ربـــع قـــرن مـــن الـــزمن فـــي ســـجون نظـــام 

 األبارتهايد قبل انهياره.
إن خبــرات كثيــرة صــنعتها العديــد مــن شــعوب العــالم فــي مســارات كفاحهــا الســلمي الــديمقراطي المتعــدد 

ــــ ــــك الخب ــــوطني، بمــــا فــــي ذل رات التــــي اكتســــبها األشــــكال واألنمــــاط مــــن أجــــل االســــتقالل والتحــــرر ال
 الفلسطينيون أنفسهم، حيث عليهم االستفادة منها، وأال يبخسوا هذا الشكل وهذا النمط الكفاحي.

ففـــي ظــــروف ومعطيــــات الحالــــة الفلســـطينية يكتســــي هــــذا الــــنمط أهميـــة كبــــرى، برهنــــت عليهــــا نتــــائج 
اتهـــا علـــى العمـــل ، حيـــث اقتصـــرت فعالي1987االنتفاضـــة الكبـــرى األولـــى التـــي انطلقـــت نهايـــة العـــام 

الشــعبي الواســع كالمظــاهرات واإلضــرابات مــع اســتخدام الحجــارة بوجــه االحــتالل، وقــد اســتطاعت أن 
تعيد للقضية الفلسطينية حضورها الكبيـر إلـى طاولـة المجتمـع الـدولي، وأن تسـتقطب اهتمـام وتضـامن 

 شعوب العالم على أوسع مدى.
فلســطينية المعنيــة، وعمــوم القــوى والفصــائل، وجهــدها وفــي هــذا المقــام، يــأتي دور الجهــات الرســمية ال

المطلـوب مـن أجـل ترسـيخ ثقافـة العمـل الشـعبي والسـلمي فـي مقاومـة االحـتالل، ونمـط المقاطعـة، فـي 
، إلـى جانـب كـل أشـكال وأنمـاط الكفـاح الـوطني المعروفـة بمـا فيهـا 1967عموم المناطق المحتلة عـام 

الــوعي لــدى المــواطنين بأهميــة هــذا الشــكل الكفــاحي الراقــي  العمــل الفــدائي الموجــه والمــدروس، ورفــع
والحضــاري فــي مواجهــة االحــتالل وعــدم التقليــل مــن شــأنه ومــن فعاليتــه، والعمــل المســتمر مــن أجــل 
توســيع عمليــة تــدويل المقاطعــة وتوســيع رقعتهــا الجغرافيــة مــن خــالل التنســيق مــع حركــات التضــامن 

 حزاب الصديقة وأعضاء البرلمانات األجنبية.الدولية مع الشعب الفلسطيني، ومع األ
  13/11/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"ثالثة سيناريوات وجودية أمام  .54

 مرزوق الحلبي
العمليــات الفلســطينية األخيــرة ضــد قــوات االحــتالل والمــدنيين داخــل إســرائيل، إنمــا فّجــرت جــداًل داخــل 

ولـى للصـراع فـي فلسـطين التاريخيـة. فلـن يعـود السـؤال اآلن المجتمع اإلسرائيلي ُيعيـده إلـى األسـئلة األ
ما هي التسوية وحدودها وجوهرها، ولم يعد النقاش حول ترتيبات أمنية ممكنة أو غير ذلك من أسئلة 
ن وجــدنا منهــا بعــض ذيــول لــدى مــا ســميناه "يســارًا". بــل  ارتبطــت بعمليــة التفــاوض واتفاقيــات أوســلو وا 

السيناريوات الوجودية أمام المجتمـع اليهـودي فـي فلسـطين التاريخيـة. وهـو صار النقاش اآلن: ما هي 
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ـــة السياســـية  ـــى الثقاف ـــة اإلســـرائيلية وهيمنتهـــا عل ـــه انتصـــار التوجهـــات اليميني ـــر أضـــاف علي ســـؤال كبي
 والخطاب في إسرائيل.

لتســويات فقــد ســّرع هــذا االنتصــار طــرح األســئلة ألن الثقافــة السياســية اإلســرائيلية وخطــاب الحلــول وا
ومـــا يعنيـــه مـــن هيمنـــة فكـــرة تقاســـم  1947الممكنـــة كانـــا تأسســـا علـــى مفاعيـــل قـــرار التقســـيم فـــي العـــام 

 األرض كمفتاح لتسوية الصراع.
ينبغــــي أن يضــــمن  -والصــــهيوني مــــن قبــــل  -نقــــول هــــذا ألن تقاســــم األرض فــــي الفكــــر اإلســــرائيلي 

ريـة. أمـا اضـمحالل فكـرة التقاسـم هـذه حيـال للمجتمع اليهودي غالبية ديموغرافية في حـدود الدولـة العب
التوجهــات اليمينيــة واختفاؤهــا تمامــًا مــن خطــاب أرض إســرائيل الكاملــة ومــن مشــروع االســتيطان الــذي 
صــار نقطــة القيــاس فــي الثقافــة السياســة اإلســرائيلية، فإنهمــا يضــعان المجتمــع اإلســرائيلي برّمتــه أمــام 

 ثالثة سيناريوات رئيسة.
ه ُيمكــن أن نشــتّق ســيناريوات مطــّورة أو توليفيــة أيضــًا مــن تلــك التــي سنعرضــها هنــا. نقــول رئيســة ألنــ

وألن هناك سيناريوات أخرى قد تفرضها التحوالت الجذرية في المنطقـة كـأن يغيـب الصـراع اإلسـرائيلي 
 إسالمي واسع النطاق! -الفلسطيني مثاًل في ثنايا صراع يهودي 

اآلن بقـــوة فـــي أوســـاط صـــحافية وأكاديميـــة وبحثيـــة وسياســـية هـــو  الســـيناريو األول الـــذي تـــتم مناقشـــته
ســيناريو الدولــة الثنائيــة القوميــة. وطــارحوه هــم عــادة مــن خصــوم اليمــين اإلســرائيلي الــذين ُيريــدون أن 
ُيحرجوه بالتلويح بأن توجهاته الُمطلقة إنما ستُفضي إلى دولة ثنائية القومية بين البحر والنهر يتساوى 

والفلســطينيون. وهــذا مــا هــو حاصــل فعليــًا علــى األرض بقــوة فكــرة إدارة الصــراع أو فكــرة  فيهــا اليهــود
السالم االقتصادي اللتين يقول بهمـا اليمـين الحـالي ال سـيما رئـيس الحكومـة نتانيـاهو. بمعنـى أن بـين 

ــن يطرحــه للتلــويح بــأن فكــرة تقاســم األرض هــي الحــّل األمثــل لليهــود إذا مــا  طــارحي هــذا الســيناريو مح
أرادوا الحفــاظ علـــى تفـــّوق ديمـــوغرافي وغالبيـــة ُعظمـــى فـــي الدولـــة اليهوديـــة. لكـــن علـــى يســـار اليســـار 
الصـــهيوني، هنـــاك يســـار فكـــري غيـــر مـــنّظم ال ســـيما فـــي األكاديميـــا يقـــول إن هنـــاك ضـــرورة لتهيئـــة 

ـــى تقاســـم األرض بســـبب مـــن ت ـــة فـــي ظـــل تعـــّذر العـــودة إل ـــة الثنائيـــة القومي غييـــر األجـــواء لحـــّل الدول
ديموغرافي تخطيطي جذري في الحيز المكاني يستحيل معه أي تقسيم معقول لألرض. بل يدعو هـذا 
لـــى  اليســـار إلـــى واقعيـــة سياســـية تجّنـــب الشـــعبين دفـــع أثمـــان باهظـــة أخـــرى مـــن االقـــتالع والتشـــريد وا 

سم فيها االعتراف بالواقع الذي تطّور على األرض على جانبي الخط األخضر وتطويره نحو دولة يتقا
الشــعبان الســيادة، بــدل األرض، عبــر إنشــاء نظــام حكــم متطــّور يفــي بهــذه الحاجــة التاريخيــة. وُيشــير 
مناصرو هذا الحّل إلى ضرورة التفكير بالحياة المشتركة بين الشعبين وعلـى مختلـف المسـتويات، بمـا 

 فيها مستوى مؤسسات الحكم والحاكمية، أيضًا.
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نــاقحش بكثافــة فــي أوســاط المفكــرين والمنّظــرين للصــراع/ للحلــول وللفلســفة أمــا الســيناريو الثــاني الــذي يُ 
السياسية، فهو تطّور نظام أبرتهايد إسرائيلي يكـّرس امتيـازات لليهـود فـي كـل المسـتويات علـى حسـاب 
الفلسطينيين بين البحر والنهر. وهو نظام يتطّور عن الوضع القائم في حال رفض اليمين فكرة الدولة 

القوميــة القائمــة علــى تقاســم الســيادة فــي الحيــز، كمــا يؤّكــد اليمــين المتطــّرف وغيــر المتطــّرف  الثنائيــة
وكذلك قوى الوسط واليسار الصهيوني ورفض من جهة أخرى التعاطي مع المسـألة الفلسـطينية وحّلهـا 

أن  بمـــا ُيقنـــع الفلســـطينيين ويـــوّفر لهـــم حقـــوقهم، بمـــا فيهـــا حـــّق تقريـــر المصـــير. وُيشـــير الـــبعض إلـــى
التصعيد األخير أعطى نموذجًا لما ُيمكن أن يكون عليه هذا النظام من عزل مكاني للفلسـطينيين فـي 
منــاطقهم، بــدعوى الحفــاظ علــى األمــن العــام لليهــود أو اتقــاء "العمليــات اإلرهابيــة" الفرديــة أو المنّظمــة 

 من الجانب الفلسطيني.
اســم األرض مــع الفلســطينيين، مــن خــالل تبــادل بــين هــذا الســيناريو وذاك يــأتي الحــّل الوســط وهــو تق

سكان وأراض في شكل يطـّور قـدرات الكيـان الفلسـطيني العتيـد علـى التطـّور واسـتيعاب هجـرة محتملـة 
)عودة الالجئــين( وامتالك جغرافيا معقولة تقـوم عليهـا الدولـة ومتطلباتهـا. مناصـرو هـذا السـيناريو هـم 

ــة اليهوديــة ومــا تبقــى مــن يســار صــهيوني الحريصــون علــى ضــمان غالبيــة ســكانية يه وديــة فــي الدول
غربي األصول يعتمد توجهات صهيونية براغماتية. لكن قد نجد بينهم أيضـًا مناصـرين حقيقيـين لفكـرة 

 السالم والتعايش ال يزالون مؤمنين بقابلية هذا الحّل للحياة.
مية وفي تلك المؤتمرات التي تتنـاول كل هذه السيناريوات تُناقش دفعة واحدة اآلن في األوساط األكادي

الصـراع وحلولـه. ولكـل واحـد منهــا أثمانـه أو أرباحـه تبعـًا للنــاظر وزاويـة النظـر. ونالحـظ أن مناصــري 
تقاسم األرض، وال يقصدون بالضرورة حـل الـدولتين، يطـــرحون مشـروع الدولـة الثنائيـة القوميـة كفّزاعـة 

ــــراض مشـــروع اليمـــين القـــائم علـــى إدا ــــرح اليمـــين فكـــرة إدارة الصـــراع العتـــراض العتــ رة الصـــراع. ويطــ
ــة الواحــدة الثنائيــة القوميــة. أمــا المحافــل الدوليــة فــال تــزال تكــرر  ـــاسم األرض أو حــل الدول إمكانيــة تقــ
األسطوانة ذاتها فـي شـأن حـّل الـدولتين وكنـا نتوقّـع منهـا أن تكـون أكثـر جـرأة فـي التقـدم بمشـاريع تقـرأ 

 جاهله.الواقع وال تت
رموز اليمين في إسرائيل واضحون فـي مـا ُيعلنونـه ويفعلونـه. فهـم علـى اسـتعداد لقبـول حقـوق مواطنـة 
كاملــة للفلســطينيين فــي إســرائيل داخــل الخــط األخضــر، أمــا الفلســطينيون فــي المنــاطق األخــرى، فــال! 

وفــي هــذا مــا يؤّكــد أن وهــذا مــا يفــتح البــاب لمنــاورات إســرائيلية بــين المجموعــات الفلســطينية المختلفــة. 
السيناريو الذي يذهب فيـه اليمـين هـو فـرض السـيادة اإلسـرائيلية علـى كـل الحيـز بـين بحـر ونهـر، مـع 
بقائهــــا منقوصــــة أو مشــــروطة  منــــع المواطنــــة عــــن الفلســــطينيين فــــي الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة وا 

قــة اإلســرائيلية مرفــق بعــزل للفلســطينيين فــي داخــل إســرائيل. وهــذا مــا يفــتح البــاب ألبرتهايــد علــى الطري
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ذ نحــن نتــابع تحــوالت  مكــاني وتقييــد حريــة التنّقــل لــدواٍع أمنيــة أو اقتصــادية أو ديموغرافيــة سياســية. وا 
السياسة والمجتمع في إسرائيل نرجح أننا بصدد التحول اإلسرائيلي السريع إلى هذا السـيناريو الـذي لـم 

 يعد باإلمكان التسّتر عليه. 
  14/11/2015 ،الحياة، لندن
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