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 رائد صالح: جهة عربية وقفت وراء حظر الحركة .1
برفض -ق ل برئيس الحبركة اإلسالمية داخل الخط األخضبر الشيخ برائد صالح إن جهة عبرعية 

قد اتصلت عمسؤول كعيبر في القنصلية األميبركية عـ لقدس  -اإلفص ح عن اسمه  في الوقت البراهن
وأكدت له أن حظبر نش ط الحبركة سيس هم في كسبر شوكته ، ويدعم التطعيق الاملي للتف هم ت 
األخيبرة لوزيبر الخ برجية األميبركي جون كيبري وبرئيس الحكومة اإلسبرائيلية عني مين نتني هو عشأن 

 المسجد األقصى المع برك.
الح في مؤتمبر صحفي عقده عمدينة أم الفحم برفضه لهذه التف هم ت التي ق ل إنه  وأكد الشيخ ص

وشدد على استمبرابره في قي دة الحبركة اإلسالمية،  تشبرعن اقتح م ت المستوطنين للمسجد األقصى.
الفت  في الوقت نفسه إلى أن الحظبر لن يثني الحبركة عن أداء برس لته  واالنتص بر للثواعت التي ق مت 

وأش بر الشيخ صالح إلى أن  له ، وفي مقدمته  الدف ع عن القدس واألقصى المع بركين.من أج
الح ضنة الشاعية للحبركة اإلسالمية ستواصل المسيبر، مؤكدا أن مالحقة واعتق ل ق دته  لن يفت من 

 عضده .
ة وفي مق علة مع الجزيبرة ق ل الشيخ برائد صالح إن مك لمة جبرت عين مسؤول عبرعي وآخبر ع لقنصلي

األميبركية في القدس أكد فيه  المسؤول األميبركي أن تف هم ت كيبري ونتني هو ستس عد على إخبراج 
ووعد الشيخ صالح ع لكشف عن اسم الجهة التي دفات ع تج ه حظبر  الحبركة اإلسالمية عن الق نون.

 نش ط الحبركة التي يبرأسه  في الوقت المن سب.
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في يوم من األي م دوبر الحبركة اإلسالمية ع مة وفي ولفت إلى أن عاض األطبراف التي لم ياجعه  
المسجد األقصى خ صة، لم تتبرد في الدفع ع تج ه طبرده والساي إليق ف دوبره، واصف  اإلجبراءات التي 

 اتخذته  إسبرائيل لحظبر حبركته ع لتاسفية والظ لمة والمبرفوضة.
ة اإلسالمية، واستدعت عددا وأصدبرت الحكومة اإلسبرائيلية صع ح الثالث ء قبرابرا عحظبر نش ط الحبرك

 من قي داته  للتحقيق، متهمة إي ه  عتأجيج األوض ع في المسجد األقصى المع برك.
مؤسسة ت عاة للحبركة في مدن أم الفحم وبراهط وي ف ، كم   71إثبر ذلك دهمت شبرطة االحتالل 

هزة دهمت مكتب برئيسه  الشيخ برائد صالح ومنزل ن ئعه كم ل الخطيب، وص دبرت وث ئق وأج
 ح سوب.

 17/11/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 األوان للمجتمع الدولي االعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاربة جدية لإلرهاب آنأبو ردينة:  .2
ط لب الن طق ع سم البرئ سة نعيل أعو بردينة، المجتمع الدولي وعواصم القبرابر في الا لم  :وف  –برام هللا 

وأض ف أعو بردينة، في عي ن صحفي  نية ومح برعة جدية لإلبره ب.ع العتبراف الفوبري ع لدولة الفلسطي
برغم أهميته  وضبروبرته  ستعقى  اإلبره ب، أن وبرشة الامل الا لمية التي يشهده  الا لم لمح برعة أمس

م  لم تتصَد لإلبره ب الذي يتابرض له الشاب الفلسطيني، وم  لم  أهدافه ن قصة، وق صبرة عن تحقيق 
، حتى ال تعقى القضية الفلسطينية جبرح  ن زف ، اإلسبرائيلياالحتالل  إنه ءلى يامل المجتمع الدولي ع

 والدولي. اإلقليميواالستقبرابر  األمنوع لت لي مصدبرا برئيسي  لتهديد 
تقتضي اجتث ث أسع عه الحقيقية من جذوبره ، وفي مقدمته  تنكبر حكومة  اإلبره بوت عع أن مح برعة 

ة المشبروعة لشاعن ، وليس االكتف ء عما لج ت تختزل عتسهيالت االحتالل اإلسبرائيلي للحقوق الوطني
 وأفك بر، ط لم  عقيت القضية الفلسطينية ع لقة من دون إيج د حل ع دل وش مل.

، خ صة ضد المقدس ت اإلسالمية والمسيحية في اإلسبرائيليةاالنته ك ت  أنوحذبر أعو بردينة من 
الا لم، وليست  أبرج ءتط يبر شبربره  في مختلف  القدس المحتلة، مهدت إلشا ل حبرب دينية مدمبرة،

ودولية، سوى  إقليميةالجبرائم الوحشية التي ابرتكعت خالل األي م القليلة الم ضية في مدن وعواصم 
 الفلسطينية. األبرضمظ هبر الستمبرابر الصبراع على 

 18/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
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 شرقي القدس تيطانيةقرارات نتنياهو االس ندينالخارجية: وزارة  .3
الحكومة دان وزيبر الخ برجية الفلسطيني بري ض الم لكي مص دقة برئيس : برويتبرز –القدس المحتلة 

وحدة استيط نية جديدة في مستوطنتي "برم ت  454عني مين نتني هو على عن ء م  يزيد على  اإلسبرائيلية
كوى أم م محكمة التحكيم شلومو" و "برموت" في شبرقي القدس، وق ل إن الفلسطينيين سيقدمون ش

وأض ف الم لكي: "نحن ال ندين فقط كل عملية عن ء تاتعبر غيبر ق نونية تقوم عه  سلط ت  الدولية.
نم  أيضً  نبرفع شك وى إلى الجه ت  االحتالل اإلسبرائيلي ضمن عملية االستيط ن الُممنهج، وا 

التي نتا مل ماه  وهي المحكمة المختصة المختلفة. اآلن نحن أضفن  عادًا جديدًا على تلك الجه ت 
 الجن ئية الدولية".

في خطوة لم تلق  1967وتقع المستوطنت ن في الضفة الغبرعية التي ضمته  إسبرائيل للقدس في 
 اعتبرافً  دوليً .

وأض ف الم لكي: "سنت عع مع مكتب المدعي الا م هذا التصايد الجديد في موضوع االستيط ن كم  
بر  س ل م  هو مطلوب في م  يتالق ع لتطوبرات والتصايد األخيبر نامل أيض  على توثيق وا 

 اإلسبرائيلي".
 18/11/2015لندن،  الحياة،

 
 "إسرائيل"أحكام على متعاونين مع : غزة .4

أصدبرت المحكمة الاسكبرية الالي  في قط ع غزة، أحك مً  متف وتة على عدد من الفلسطينيين عاد : غزة
وق لت هيئة القض ء الاسكبري في قط ع غزة أمس، أن  ئيلي.إدانتهم عـ"التخ عبر مع الادو" اإلسبرا

سنة، عتهمة  47ع مً  مع األشغ ل الش قة على مدان يعلغ من الامبر  15المحكمة قضت ع لسجن مدة 
"التخ عبر" مع األجهزة األمنية اإلسبرائيلية. وج ء الحكم مخففً  عاد استئن ف المّتهم حكمً  س عقً  صدبر 

ع مً  على مدان آخبر يعلغ  13د مع األشغ ل الا مة.كم  صدبر حكم ع لسجن في حّقه ع لسجن المؤع
وج ءت األحك م مخّففة نسعيً  على الاميلين،  سنة، عتهمة "الخي نة والتخ عبر مع الادو". 45من الامبر 

 قتل مق ومين. إلىعدم توبّرطهم  في عملي ت تجّسس أفضت  إلىنظبرًا 
 18/11/2015لندن،  الحياة،

 
 عمليات طعن على معبر الجلمة بجنينثالث حبط تأجهزة أمن السلطة  "يديعوت": .5

( أن أجهزة أمن السلطة، 11-17كشفت صحيفة "يدياوت أحبرنوت" الاعبرية، يوم الثالث ء ): الن صبرة
أحعطت ثالث عملي ت طان، على ماعبر الجلمة، شم ل جنين ع لضفة المحتلة، خالل األسعوعين 
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مح فظ جنين اللواء إعبراهيم برمض ن، تأكيده أن األجهزة األمنية،  ونقلت الصحيفة، عن األخيبرين.
 منات ثالث عملي ت طان، في منطقة ح جز الجلمة، ك نت تستهدف جنودًا صه ينة.

وذكبر برمض ن، أن عن صبر األجهزة األمنية الذين انتشبروا عزي مدني في الجهة الفلسطينية من 
ق الصحيفة، وهو م  ياد مؤشبرًا جديدًا على استمبرابر الح جز، هم الذين مناوا تنفيذ الاملي ت، وف

 التنسيق األمني عين السلطة واالحتالل.
وأش برت الصحيفة الاعبرية إلى أن أبرعع مح والت طان تمت على الماعبر قعل نشبر عن صبر األمن 

 الفلسطيني، الفتة إلى أن ذلك االنتش بر أوقف هذه الظ هبرة.
كشف قعل أسعوع نقال عن شهود عي ن، نشبر أجهزة السلطة  يذكبر أن "المبركز الفلسطيني لإلعالم"

األمنية، عن صبره  ع لزي المدني، على ماعبر الجلمة، ع لتنسيق مع جيش االحتالل، وكذلك إق مة 
 حواجز على طبريق الن صبرة، في الطبريق لماعبر الجلمة؛ لمنع المواجه ت.

 17/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نكر موقف هنغاريا من وسم منتجات المستوطناتوزير الخارجية يست .6
وزيبر الخ برجية الدكتوبر بري ض الم لكي، صع ح اليوم الثالث ء خالل لق ئه مع نظيبره وزيبر  أكد :برام هللا

االستيط ن وم  ينتج عنه  أنخ برجية هنغ بري  السيد سي برتو عيتبر والوفد المبرافق له، عمقبر الوزابرة، على 
برعية الدولية والقبرابرات ذات الصلة ع الستيط ن ال تجزء، ويتوجب على الش أنغيبر شبرعي، مشددًا 

الم لكي عن استي ئه من تصبريح  أعبربالدولي مق طاة االستيط ن وم  ينتج عنه. حيث  المجتمع
 المستوطن ت.وزيبر الخ برجية الهنغ بري حول موقف هنغ بري  من عدم وسم منتج ت 

 17/11/2015، القدس، القدس
 

 ات للتحلل من االتفاقيات مع االحتاللمشاور السلطة:  .7
ق ل عضو اللجنة المبركزية لحبركة "فتح" محمد اشتية إن "القي دة الفلسطينية  :ن دية ساد الدين -عم ن

تجبري ح ليً  مش وبرات مع الدول الابرعية، والمجتمع الدولي ككل، حول قبرابر التحلل من االتف قي ت 
ؤتمبر دولي لحل القضية الفلسطينية، وتأمين الحم ية الدولية الموقاة مع االحتالل اإلسبرائيلي، وعقد م

وأض ف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الج نب الفلسطيني يخلق في الوقت  للشاب الفلسطيني".
البراهن حبراكً  وحوابرًا دوليً  ج دًا حول تلك القض ي  المهمة الثالث". وأوضح عأن "المجلس المبركزي 

تخذ قبرابرات عشأن تلك القض ي ، إال أن التطعيق يحت ج إلى مش وبرات مع الفلسطيني سعق وأن ا
 المجتمع الدولي والدول الابرعية، من أجل وضع آلية للتطعيق وجدول زمني محدد له ".
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من ج نعه، ق ل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر تيسيبر خ لد إنه "يجب المع شبرة في وضع 
نه ء التبرتيع ت الاملية لتنفيذ م   قبربرته اللجنة التنفيذية عشأن وقف التنسيق األمني مع االحتالل وا 

ودع ، في تصبريح ت أمس، إلى  االتف قي ت الق ئمة ماه، عم  في ذلك اتف ق ع بريس االقتص دي".
، والذه ب النتخ ع ت ع مة تشبرياية السي سي"إنه ء االنقس م واستا دة الوحدة الوطنية ووحدة النظ م 

 كدًا "ح جة االنتف ضة إلى وحدة الصّف والموقف ووضع عبرن مج موحد لتحقيق أهدافه ".وبرئ سية"، مؤ 
 18/11/2015، الغد، عم ان

 
 تحديث وثيقة السفر أشرف دبور يبحث مع اللواء إبراهيم في لبنان يفلسطينالسفير ال .8

ن الا م اللواء زابر أمس سفيبر دولة فلسطين في لعن ن أشبرف دّعوبر المديبر الا م لألم: م دون  سما ن
للعحث في موضوع تحديث وثيقة السفبر التي يصدبره  األمن الا م لالجئين الفلسطينيين  إعبراهيمعّع س 

 إعبراهيملكتبرونيً . وقد وعد اللواء إفي لعن ن، ال سيم  أن عي ن ته  مكتوعة عخّط اليّد وغيبر مقبروءة 
ى إصدابر وثيقة جديدة ع لنظ م العيومتبري "الامل ج بٍر عل أنعما لجة هذه المشكلة قبريعً  جدًا، وأكد 

 أسوة عجواز السفبر اللعن ني".
وك ن عدد من الن شطين الفلسطينيين قد أصدبر عي نً  موقَّاً  ع سم "الشع ب الفلسطيني في لعن ن"، 

من ثالث سنوات عضبروبرة تنفيذ الق عدة  أكثبرأش بروا فيه إلى أنه "تّم إعالغ السلط ت اللعن نية منذ 
من الملحق الت سع الص دبر عن منظمة الطيبران المدني الدولي التي تلزم  1 - 10 - 3ة برقم القي سي

تشبرين الث ني الج بري. لكّن الدولة  24جميع الدول عضبروبرة إصدابر جوازات سفبر مقبروءة آليً  عحلول 
تمديد المهلة  اللعن نية لم تلتزم عهذا القبرابر". وأض ف العي ن أن "دولة اإلم برات م  زالت تدبرس إمك نية

اّل عن مط براته ، على البرغم من أن هذه الجوازات تشّكل تحديً  إلكّنه  صبّرحت أنه  لن تكون مسؤولة 
 كعيبرًا للا ملين في المط برات إذ يصاب التحقق من عدم تزويبره ".

 18/11/2015، السفير، بيروت
 

 تجاتتحرك تقوده الحكومة لنيل شفرة دولية لحماية المن: وزارة االقتصاد .9
ق لت وزابرة االقتص د الوطني الفلسطينية اليوم إن حبراك  دولي  تقوده الحكومة الفلسطينية من أجل 

( من شأنه الحف ظ Barcodeانضم م فلسطين إلى هيئة التبرقيم الا لمية والحصول على شفبرة دولية )
قاللية لتلك على هوية المنتج ت المحلية والتابريف عه  على نط ق دولي، وا عط ء خصوصية واست

 المنتج ت.
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عشأن  -ومقبره  الا صمة العلجيكية عبروكسل-وتنتظبر وزابرة الخ برجية الفلسطينية بردا من الهيئة الدولية 
طلب فلسطين لالنضم م إلى الهيئة، خ صة عاد حصول العالد على صفة دولة مبراقب ع ألمم 

يئة في الفتبرة الس عقة هو أن المتحدة، إذ ك ن السعب البرئيس لبرفض انضم م فلسطين إلى عضوية اله
 العالد لم تكن دولة قعل الحصول على هذه الصفة.

وأوضحت وزيبرة االقتص د الوطني ععيبر عودة في عي ن للوزابرة أن حصول فلسطين على الشفبرة 
الدولية "ياتعبر خطوة مهمة في تكبريس االستقالل االقتص دي لفلسطين، والتحبربر من التعاية والهيمنة 

اإلسبرائيلية، خصوص  أن جزءا من المص نع الفلسطينية مضطبرة الستخدام التبرميز االقتص دية 
 الدولي اإلسبرائيلي، والجزء اآلخبر يستخدم هيئة التبرقيم األبردنية والمصبرية".

وتشيبر الوزابرة إلى أنه تم تأسيس وتسجيل شبركة غيبر برعحية تحت اسم شبركة هيئة التبرقيم الفلسطينية 
م للصن ع ت الفلسطينية، على أن يتم انضم م عقية االتح دات التخصصية له  وهي ت عاة لالتح د الا 

 الحق ، وتم إعداد نظ م داخلي له  وهيكل تنظيمي ووصف وظيفي ألهم الوظ ئف.
وستقوم الهيئة الفلسطينية عإصدابر التبرقيم على مستوى السوق الداخلي ألي من الشبرك ت التي تحت ج 

في السوق الداخلي فقط، األمبر الذي ياني إصدابر ك فة األبرق م م  عدا تلك للتبرقيم وعملي ته  التج برية 
 التي تبرمز للدولة، وذلك لحين الحصول على عضوية هيئة التبرقيم الا لمية.

 17/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مع االحتالل قرب ترمسعيامسلح  في اشتباكواعتقال شابين آخرين  فلسطينياستشهاد  .11
ع ًم ،  24ستشهد الش ب الفلسطيني محمد منيبر حسن ص لح، الع لغ من الامبر ا: ه شم حمدان

واعتقل اثن ن آخبران، مس ء اليوم الثالث ء، وذلك في أعق ب اشتع ك مع قوات االحتالل قبرب قبرية 
 تبرمساي ، الواقاة عين مدينتي ن علس وبرام هللا.

مبركعة إلى مدخل قبرية تبرمساي ، وتبرجلوا وعحسب التق بريبر اإلسبرائيلية فإن الشع ن الثالثة وصلوا في 
وأض فت أن قوات االحتالل  من المبركعة، وشبرعوا عإطالق الن بر ع تج ه قوات االحتالل في المنطقة.

 بردت عإطالق نيبران كثيفة م  أدى إلى استشه د أحدهم الشع ن الفلسطينيين، واعتق ل اثنين.
الاثوبر على مسدس في داخل مبركعة الشع ن وعحسب موقع "يدياوت أحبرونوت" على الشعكة، فقد تم 

 الفلسطينيين الثالثة.
وق لت مص دبر فلسطينية إن قوات االحتالل منات مبركعة ت عاة للهالل األحمبر من االقتبراب من 

 المك ن، وتقديم اإلسا ف ت األولية للمص ب.
 17/11/2015، 48عرب 
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 يات جديدة لفتح معبر رفح البرياالتفاق على آل نا بشأنمع التشاورم يتم ماس: لقيادي في ح .11
حبركته لم تتسلم أية اتف ق ت ولم تتلق  أنأكد القي دي في حبركة حم س د. غ زي حمد : فلسطين اليوم

وق ل القي دي حمد في  أية نسخ حول اتف ق يقضي عإجبراء تبرتيع ت جديدة على ماعبر برفح العبري.
واصل مع قي دة حبركة حم س عش ن االتف ق الت أوتصبريح ت خ صة لـ"فلسطين اليوم": لم يتم التش وبر 

على آلي ت جديدة لفتح ماعبر برفح العبري ومن الصاب تصوبر نج ح اتف ق دون توافق الكل 
يكون هن ك توافق على آلية فتح ماعبر برفح، وذلك  أنوأوضح حمد أنه من الضبروبري  الفلسطيني.

إلنج ح أية اتف ق ت هدفه  التسهيل  يكون هن ك توافق فلسطيني أنإلنج ح التبرتيع ت، ق ئاًل: األجدى 
وأض ف: حبركة حم س ك نت وال زالت حبريصة على فتح ماعبر برفح  على المواطنين في غزة.

للتسهيل على حي ة الفلسطينيين في غزة، وقدمت الاديد من المع دبرات ون قشت الاديد من االتف ق ت 
 وتن زالت عن الاديد من المزاي  لص لح أه لي غزة.

 أعوحبركة حم س قدمت في الس عق مبرونة كعيبرة في شأن تسليم الما عبر وال سيم  كبرم  أنوأوضح 
س لم وك برني وعم  فيه  برفح للسلطة الفلسطينية. وتمنى حمد أن يكون هن ك ح لة توافقية كعيبرة 
إلنج ح االتف ق ال سيم  أن ملف ت المص لحة والحكومة والمنظمة واالنتخ ع ت ك نت تتم عشكل 

وك ن عضو اللجنة المبركزية  .األطبراف ع قيعن اتف ق عشكل آح دي دون  اإلعالنستغبرعً  توافقي، م
لحبركة فتح عزام األحد أعلن أنه تم التوصل إلى اتف ق مع مصبر على إع دة تشغيل ماعبر برفح قبريعً  

 وفتحه أم م المس فبرين والعض ئع وفق تبرتيع ت جديدة.
 17/11/2015وكالة فلسطين اليوم، غزة، 

 

 جزء أصيل من الشعب وال يمكن حظرها 48األراضي المحتلة عام ب اإلسالميةرشق: الحركة ال .12
أّكد عضو المكتب السي سي لحبركة المق ومة اإلسالمية "حم س"، عّزت البّرشق، أن الحبركة ة: الدوح

ال يمكن حظبره  أو تغييعه ، فهي جزء أصيل من نسيج  48اإلسالمية في األبراضي المحتلة ع م 
وشّدد البّرشق، في تصبريح صحفي، على أنَّ حظبر أنشطة  الفلسطيني البرافض لالحتالل.الشاب 

الحبركة اإلسالمية في الداخل جبريمة جديدة ضمن سي سة صهيونية لتحييد جم هيبر شاعن  في الداخل 
ووصف البّرشق قبرابر حظبر االحتالل الحبركة اإلسالمية في الداخل  عن مشبروع التحبريبر والاودة.

وا غالق مؤسس ت ت عاة له  عـ "مح ولة صهيونية ي ئسة" تستهدف "كسبر إبرادة شاعن  الفلسطيني، 
خم د انتف ضة القدس". خوانه في الحبركة اإلسالمية، لن تبرهعهم  المق وم وا  وت عع: "الشيخ برائد صالح وا 

 قبرابرات االحتالل ع لحظبر، فبُروح الدف ع عن األبرض والمقدس ت تسبري في عبروقهم ودم ئهم".
 17/11/2015، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
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 48في أراضي الـالفصائل تدين قرار حظر الحركة اإلسالمية  .13
أدانت الفص ئل الفلسطينية قبرابر سلط ت االحتالل اإلسبرائيلي، الق ضي عحظبر : أشبرف الهوبر -غزة 

 .ع لانصبريالحبركة اإلسالمية في من طق الداخل التي يتزعمه  الشيخ برائد صالح، ووصفت القبرابر 
ق لت حبركة الجه د اإلسالمي إن الحبركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل تاد "جزءا أصيال و 

من الشاب الفلسطيني ص حب هذه األبرض، وأم  االحتالل فهو الط برئ الذي سيزول حتمً ". وأض ف 
ال تحت ج مصدبر مسؤول في الجه د أن الحبرك ت والتي برات الفلسطينية عم  فيه  الحبركة اإلسالمية "

أعدًا إلى إذن من االحتالل لمم برسة دوبره  وواجعه  تج ه أعن ء شاعه  وأبرضه  ومقدس ته ". ووصف 
قبرابر حكومة إسبرائيل عأنه "قبرابر ع طل يأتي في سي ق مح والت القمع والمالحقة واالستهداف المستمبر 

يلي عحظبر الحبركة اإلسالمية واعتعبرت لج ن المق ومة أن القبرابر اإلسبرائ لجم هيبر شاعن  وقواه الحية".
عمث عة "حلقة من حلق ت الحبرب الصهيونية على المسجد األقصى المع برك". وق لت في عي ن له  "إن 
الحظبر الصهيوني للحبركة اإلسالمية وا غالق مؤسس ته ، يستهدف االنتم ء لفلسطين الذي تاززه 

فلسطيني في الجليل والمثلث الحبركة ععبر مؤسس ته  وعبرامجه ، ومن خالل برعط جم هيبر شاعن  ال
 والنقب عقض ي ه  الوطنية في مواجهة مع شبرة مع مخطط ت األسبرلة والتهويد".

من جهته  أكدت حبركة المق ومة الشاعية أن قبرابر حظبر الحبركة اإلسالمية "قبرابر عنصبري ويظهبر 
ة إلخم د الوجه الحقيقي لالحتالل". وشددت على أن القبرابر ج ء ضمن "مح والت االحتالل الي ئس

صوت الحبرية ومح ولة لكسبر إبرادة الصمود والتحدي لدى أهلن  وشاعن  في فلسطين المحتلة الذين 
 يقفون في مواجهة االحتالل وسي س ته الادوانية والتهويدية ألبرضن  ومقدس تن ".

 18/11/2015القدس العربي، لندن، 
 
 سياساتها ومواقفها وقراراتهامركزية فتح: كل ما يصدر عن الناطقين باسم الحركة يعبر عن  .14

أكدت اللجنة المبركزية لحبركة فتح، أن كل م  يصدبر عن الن طقين ع سم الحبركة ياعبر عن : برام هللا
 سي س ته  ومواقفه  وقبرابراته  وال يمثل اجته دًا شخصيً  ألي منهم.

برى عم  يسمى ، "أن م  يش ع عين فتبرة وأخأمسوأض فت اللجنة، في عي ن وصل إلى "الحي ة الجديدة" 
مص لح ت يبرد فيه  اسم محمد دحالن طبرفً ، ليست أكثبر من مجبرد أوه م الهدف منه  هو العلعلة 
شغ ل الحبركة والبرأي الا م في قض ي  ه مشية حسمت وانتهت، وكذلك لحبرف العوصلة  واإلث برة، وا 

 الوطنية عن غ يته  وهدفه  في هذه المبرحلة الوطنية الحبرجة".
الن ك ن قد تم فصله من حبركة فتح، عشكل نه ئي وعقبرابر من األطبر المخولة وأوضحت أن محمد دح

والمتمثلة في اللجنة المبركزية والمجلس الثوبري وحسب النظ م عسعب تج وزات م دية خ لفت النظم 
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قدامه على تنفيذ اغتي الت لمواطنين أعبري ء  واللوائح، ومست ثواعت الحبركة والمص لح الالي  لشاعن  وا 
ت كل هذه التج وزات للقض ء والمح كم. ولفتت إلى أن مح والت تزويبر القضية ع عتع بره  وقد أحيل

خالفً  شخصيً  هي مح ولة س ذجة وع ئسة ومشعوهة، غ يته  التشويش واإليح ء عأن المذكوبر يمكن 
 أن يكون له دوبر مستقعلي في حبركة فتح والحي ة السي سية الفلسطينية.

 18/11/2015 الحياة الجديدة، رام هللا،
 
 "الشعبية": تصعيد االنتفاضة الحل الوحيد لمواجهة االحتالل .15

ق لت "الجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين" إن سلط ت االحتالل اإلسبرائيلي تتخذ من "السي سة : برام هللا
الادوانية الش ملة" عحق الفلسطينيين "غط ًء" الستمبرابر النش ط االستيط ني في الضفة الغبرعية ومدينة 

(، "االستيط ن 11|17وت عات "الشاعية" في عي ن له  تلقته "قدس عبرس"، الثالث ء ) لقدس المحتلتين.ا
 ياتعبر البركيزة األهم في مشبروع االحتالل اإلسبرائيلي الت بريخي على أبرض فلسطين".

وأوضحت الجعهة أن االحتالل يساى من خالل االستيط ن إلى "تهويد مدينة القدس وتقويض مك نته  
ي سية والدينية، إلى ج نب مح ولة إسبرائيلية لتقطيع أوص ل الضفة الغبرعية". محذبرة من تنفيذ برئيس الس

 حكومة االحتالل إلجبراءات أح دية الج نب.
ودع  العي ن الفلسطينيين للحف ظ على االنتف ضة وتصايده  عوجه االحتالل كـ "حل وحيد" لمواجهة 

لمؤسس ت الدولية لتنفيذ مع دئ الق نون الدولي وقبرابرات مخطط ت االحتالل، مؤكدة أهمية التوجه ل
 الشبرعية الدولية واألمم المتحدة المنصفة للفلسطينيين.

 18/11/2015قدس برس، 
 
 جريمة البرج تعيد الحرارة بين حزب هللا وحماس"السفير":  .16

فتنة عين لتفجيبَري عبرج العبراجنة ك ن إحداث  األس سية األهداف أحد أنمن الواضح : ق سم قصيبر
مخيم العبرج، ولم تكن مس برعة تنظيم "داعش"  أعن ءالض حية الجنوعية والفلسطينيين، ال سيم  مع  أعن ء
نشبر اسَمي فلسطينيين غيبر صحيَحين من ضمن المجموعة االنتح برية التي تولت التفجيبرين،  إلى

 سوى في إط بر هدفه ع لفتنة.
كل خطوط التواصل عين  إلىين أع دا الحبرابرة "داعش"، ف ن هذين التفجيبرَ  أبرادهلكن عاكس م  

مبرت الاالقة عين  أنالقي دات اللعن نية والفلسطينية، ال سيم  عين حبركة "حم س" و "حزب هللا" عاد 
عح لة من الجمود، كم  تؤكد مص دبر مطلاة على ملف الاالقة عين  األخيبرة األشهبرالطبرَفين في 

 إلىهنية،  إسم عيلفي "حم س" خ لد مشال ون ئعه  فقد س برع برئيس المكتب السي سي الطبرَفين.
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الا م لـ "حزب هللا" السيد حسن نصبر هللا لتقديم واجب الازاء عشهداء تفجيبَري العبرج.  ع ألميناالتص ل 
الفلسطينيَّين اللَذين  أسم ءكشف المالوم ت الحقيقية عشأن  إلىكم  عمدت القي دات الفلسطينية 

اللعن نية لكشف  األمنية األجهزةي التفجيبَرين، وأعدت تا ون  ك مال مع ادعت "داعش" أنهم  ش برك  ف
وك نت بردود الفال المستنكبرة للتفجيبرين من قعل كل القي دات  كل المالوم ت حول التفجيبَرين.

 الفتنة. إث برةمح والت من اجل  أيةمخيم العبرج ع مال مهم  في استيا ب  وأعن ءوالحبرك ت الفلسطينية 
نصبر هللا حول  إلىقي دة "كت ئب الشهيد عز الدين القس م"  أبرسلته التازية التي  وشكلت عبرقية

"الحدث األخيبر" ج ء "عمث عة  أنالتفجيبرين برس لة قوية لتأكيد الاالقة عين الطبرفين. واعتعبرت العبرقية 
برت تجديد إعالن الثع ت على دبرب مشبروع الجه د والوالء للمق ومة في عبرس يوم الشهيد". كم  اعتع

 ،انه شكل مجددًا "دعوة للاقالء للنظبر والتدقيق في أسع ب النشوء األولى لهذا الط عون األسود
 خوابرج الاصبر الحديث".

وتوضح المص دبر المواكعة للاالقة عين "حزب هللا" و "حبركة حم س"، ان هذه الاالقة ك نت قد مبرت 
لتصبريح ت التي نسعت لاضو عح لة من الجمود والعبرودة منذ شهبر برمض ن الم ضي عسعب عاض ا

مبرزوق والتي انتقد فيه  سي س ت ايبران و "حزب هللا"  أعوالمكتب السي سي في الحبركة الدكتوبر موسى 
في المنطقة. وقد جبرت مح والت عديدة في الشهبرين الم ضيين  واألوض ععشأن الملف الفلسطيني 

 لجة هذه العبرودة وذلك من خالل تفجيبري العبرج س هم  في ما أنلما لجة ح لة الجف ء، لكن يعدو 
القليلة الم ضية، ومن خالل التا طف  األي محجم االتص الت واللق ءات التي جبرت عين الفبريقين في 

 .أخبرىالض حية الجوعية و "حزب هللا" من جهة  وأعن ءالقوي عين الشاب الفلسطيني من جهة 
 إلىيؤدي   أنحقق  نت ئج عكسية عدل  انه عذلك يكون تفجيبرا عبرج العبراجنة قد إلىوتخلص المص دبر 

الحبرابرة القوية للاالقة عين "حم س" و  أع داانهم   إذالض حية الجنوعية،  وأعن ءالفتنة عين الفلسطينيين 
يبران"حزب هللا"   .وا 

 18/11/2015السفير، بيروت، 
 
 مواقع للمقاومة بغزة دون إصابات ثالثةاالحتالل يقصف  .17

اإلسبرائيلي، فجبر اليوم األبرعا ء، ثالث غ برات على مواقع للمق ومة في شنت ط ئبرات االحتالل  :غزة
مدينة غزة ووسط قط ع غزة دون وقوع إص ع ت. وأف دت مص دبر أمنية أن ط ئبرات االحتالل قصفت 
عص بروخين موقا  أللوية الن صبر صالح الدين شم ل المغ زي وسط القط ع، ومن ثم أغ برت على 

 " الت عاين للقس م قبرب أعبراج "المقوسي" غبرب مدينة غزة.موقاي "الخي لة" و"اليبرموك
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ولم تبرد أي أنع ء عن وقوع إص ع ت عصفوف األه لي في المنطقة، لكن ح لة من البرعب والهلع 
 س دت محيط القصف عسعب أصوات االنفج برات القوية.

 18/11/2015وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 
 في لبنان اإليجابيحافظ على دورها في الحياد ت أنالمخيمات يجب : المقدح .18

الفلسطينية المشتبركة في لعن ن منيبر المقدح أحي ء مخيمي عبرج العبراجنة وش تيال.  األمنيةزابر ق ئد القوة 
الفلسطينية وقي دة فص ئل منظمة التحبريبر  األمنيةواجتمع في مخيم عبرج العبراجنة مع قي دة القوة 

سعل تازيز دوبر القوة األمنية داخل المخيم، والامل لتحصينه "جتماون واللجنة الشاعية. ون قش الم
 .اللعن ني"أمن الجوابر  أوأحداث أمنية تضبرب أمن المخيم  أيمن 

في لعن ن، لم   اإليج عيتح فظ على دوبره  في الحي د  أنالمخيم ت يجب "وشّدد المقدح على أن 
وقطع كل الطبرق نحو الفتن التي تستهدف  األه ليلذلك من دوبر كعيبر في حم يته  وضم ن سالمة 

. واختتم المقدح جولته مع الوفد المبرافق عقبراءة الف تحة في مقعبرة عبرج العبراجنة. "القضية الفلسطينية
 الفلسطيني داخل المخيم. األحمبروتفقد الوفد مستشفى حيف  الت عع للهالل 

الفلسطينية في مبركزه . ون قش  ألمنيةاثم ج ل المقدح في مخيم ش تيال، حيث اجتمع مع قي دة القوة 
 في المخيم. األمنيةالمجتماون كيفية دعم القوة 

 17/11/2015المستقبل، بيروت، 
 
 اإلسالمية تحرض على العنف وتُقيم عالقات مع حماس  الحركةنتنياهو:  .19

 دة أمس عن حظبر الحبركة اإلسالمية الجن ح الشم لي عقيإسبرائيل علنت أ عواودة:  وديع -الن صبرة 
 من جماي ته  منظم ت غيبر ق نونية. 17الشيخ برائد صالح وا عالن 

وح ول برئيس حكومة إسبرائيل عني مين نتني هو تعبريبر قبرابره ع لقول إنه من واجب الدولة الديمقبراطية أن 
تدافع عن نفسه  أم م كل من يساى إلى تقويضه ، زاعم  أن الجن ح الشم لي للحبركة اإلسالمية في 

نه يحبرض على الانف ضد مواطنين أعبري ء ويقيم عالق ت وطيدة مع  إسبرائيل يامل ضد الدولة، وا 
 حبركة حم س "اإلبره عية" ويقوض الدولة من الداخل عهدف إق مة خالفة إسالمية عدال منه .

وت عع نتني هو الذي حظيت خطوته هذه عدعم الما برضة أيض " عصفتي المسؤول عن أمن الدولة لن 
بربر المجلس الوزابري المصغبر عبرئ ستي إخبراج الجن ح الشم لي للحبركة اإلسالمية أسمح عذلك ولذلك "ق

ساي  لالستفبراد ع لحبركة اإلسالمية ادعى نتني هو انه ال يوجد لديهم "أي شيء ضد و  عن الق نون".
اإلسالم وضد المواطنين المسلمين في إسبرائيل الذين يتمتاون عمس واة ك ملة في الحقوق واألغلعية 
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ة منهم يحتبرمون الق نون. وخلص للقول "لكن سنواصل ع لتأكيد الامل ضد المحبرضين وضد الس حق
أولئك الذين يشجاون على اإلبره ب أينم  ك نوا. هدفن  هو منع التحبريض الذي يسهم في المس في 

 األعبري ء".
 18/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 قدسوحدة استيطانية شرقي ال 436على بناء  يصادقنتنياهو  .21

استغّل برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عني مين نتني هو، االنشغ ل الدولي عتفجيبرات ع بريس : حلمي موسى
، ليحّل واحدة من عين 2016-2015وعدء النق ش ت في الكنيست إلقبرابر الميزانية الا مة للا مين 

ه عضغوط دولّية. وأعلن مش كله االئتالفية المتاّددة، ويالن انته ء تجميد فالي لالستيط ن، ك ن قد أقبرّ 
وحدة استيط نية في مستوطنة  436نتني هو أنَّه ص دق على التسويق الفوبري ألبراٍض عهدف عن ء 

وحدة في مستوطنة "براموت"، المج وبرتين للقدس داخل األبراضي المحتلة الا م  18"برم ت شلومو"، و
1967. 

فتح الع ب أم م حملة استيط ن أوسع وعحسب م  نشبر في الصحف اإلسبرائيلية، فإنَّ قبرابر نتني هو ي
عكثيبر. وأش برت "هآبرتس" إلى أّنه قعل أسعوعين، ك ن من المقبّربر أن تجبري مداوالت في اللجنة 

وحدة في "برم ت شلومو"، إالَّ أنَّ  88المحلية للتخطيط والعن ء في علدية القدس لمنح أذون ت عن ء لـ 
التأجيل ج ء عأوامبر من ديوان برئ سة الحكومة عهدف  المداوالت أّجلت. وأوضح مسؤول في العلدية أنَّ 

منع وقوع إحبراج لنتني هو أثن ء زي برته واشنطن األسعوع الم ضي ولق ئه مع البرئيس ع براك أوع م . 
وهكذا ثمَّة مانى إلعالن القبرابر اآلن عاد انته ء زي برة نتني هو لواشنطن وفي ظل الظبرف الدولي 

 البراهن.
وس ط اليمينّية في االئتالف الحكومي عقبرابر نتني هو، واعتعبرته نه ية لتجميد في كل ح ل، برّحعت األ

االستيط ن عمليً . وأعلن برئيس  اللوعي العبرلم ني من أجل "أبرض إسبرائيل"، عضوا الكنيست، عتليئيل 
سموتبريتش ويؤآف كيش، تبرحيعهم  ع لقبرابر. وق لت مص دبر في اللوعي إنَّ نتني هو اتخذ قبرابره عاد 

ع عقده مع زعيم "العيت اليهودي" نفت لي عينت، ووزيبر الزبراعة أوبري أبرييل، اللذين يضغط ن اجتم 
طوال الوقت على نتني هو للمص دقة على هذه الخطوة. ومن المؤكد أنَّ قبرابر نتني هو جزء من 
مح والته تمبريبر الميزانية الا مة للحكومة في الكنيست، خصوصً  وأنَّ تلكؤ أو اعتبراض أّي من 

 ، ياني فقدانه الغ لعية.61عض ء االئتالف الع لغ عددهم فقط أ 
 18/11/2015السفير، بيروت، 
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 اإلرهاب العربي يوجد إرهاب يهودي لكن من حيث الحجم والعدد ليس بنفس مستوىإردان:  .21
إن حظبر الجن ح الشم لي  اإلسبرائيليق ل جلا د إبردان وزيبر األمن الا م : محمد ععد الا ل -القدس 

ليه عاد سنوات من المداوالت علغت ذبروته  في األس عيع إكة اإلسالمية ك ن قبرابرا تم التوصل للحبر 
 مع تجميع أدلة نه ئية. األخيبرة

 إنق ئال  إسبرائيلوفي حديث إبردان مع برويتبرز هون من احتم الت برد فال عنيف من ج نب عبرب 
الخيبرية المبرتعطة ع لجن ح  الحكومة خططت لزي دة االستثم بر في مجتما تهم وان عاض الجماي ت

 .اإلغالقتكون عمنأى عن  أنالشم لي للحبركة اإلسالمية يمكن 
 نبريد تازيز الاالق ت." إنن وماظمهم مواطنون يلتزمون ع لق نون  إسبرائيلُنظهبر لابرب  أنوق ل "نبريد 
الكبراهية فبرض قيود مم ثلة على الجم ع ت اليهودية اليمينية المتطبرفة عسعب خط ب  إلىودع  إبردان 

المن هض للابرب. وق ل "نحن ال نفبرق عين اإلبره ب اليهودي واإلبره ب الابرعي لكن يجب قول 
 الحقيقة: يوجد إبره ب يهودي لكن من حيث الحجم والادد ليس عنفس المستوى."

 17/11/2015، وكالة رويترز لألنباء
 
 باريس إلى القدس هناك حرب واحدة على اإلرهاب منبينيت:  .22

 وزيبر التبرعية والتاليم نفت لي عينيت، الذي يتزعم حزب )العيت اليهودي( اليميني، : ق ل يفبراؤول ووتل

"من ع بريس إلى القدس، هن ك حبرب واحدة على اإلبره ب. دولة إسبرائيل تنتقل من الكلم ت إلى 
لغ ء مك نة اإلق مة الخ صة عهم وهذا الصع ح نقوم  الفال: نحن نقوم عتدميبر من زل اإلبره عيين وا 

 عحظبر ]الفبرع الشم لي[ من الحبركة اإلسالمية".
 17/11/2015تايمز أوف إسرائيل، 

 
 إرهابيةمعلومات استخباراتية تربط بين الحركة اإلسالمية ونشاطات  يناال يوجد لد"الشاباك":  .23

 " قديخشى جه ز الش ع ك من أن قبرابر الحظبر الفبرع الشم لي من "الحبركة اإلسالمية: براؤول ووتليف
المزيد من الانف، عحسب  اندالع احتم لد فال سلعي في الوسط الابرعي في إسبرائيل، مع يثيبر بر 

 موقع "واينت" اإلخع بري.
وك ن لدى برئيس الش ع ك يوبرام كوهن تحفظ ت خالل جلسة مجلس األمن حول قبرابر الحظبر ق ئال انه 

لحبركة اإلسالمية تبرعط عشكل مع شبر عين ا أدلة أوال يوجد لدى الش ع ك مالوم ت استخع براتية 
 ، عحسب تقبريبر صحيفة هآبرتس.إبره عيةونش ط ت 

 17/11/2015تايمز أوف إسرائيل، 
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 عقاب على مواقفنا السياسيةالمشتركة": قرار حظر الحركة اإلسالمية هو  العربية"القائمة  .24
وحكومته نتني هو عني مين حّذبرت "الق ئمة الابرعية المشتبركة" في الداخل الفلسطيني المحتل، : الن صبرة

خبراجه  ومؤسس ته   اإلسالمية"اليمينية المتطبرفة"، من تداعي ت ونت ئج قبرابر حظبر الحبركة  وقي داته  وا 
المختلفة عن الق نون، مؤكدة أن "القبرابر تاسفي وظ لم وغيبر ديمقبراطي". وق لت الق ئمة المشتبركة في 

د السي سي لألقلية الابرعية في هي جزء من المشه اإلسالمية(، "إن الحبركة 11|17عي نه ، الثالث ء )
الداخل ومن نسيجه  االجتم عي والثق في، وأن مالحقته  وحظبره  ياني مالحقة القي دات والجم هيبر 
الابرعية، وتجبريم حقن  ع لنض ل السي سي وتحوله لتحبريض، عينم  تشبرع التحبريض علين  والدعوات 

 وزبراء وبرئيس الحكومة".  للموت وتصبريح ت حمل السالح واالعتداء على شاعن  من قعل
 18/11/2015قدس برس، 

 
  48فلسطينيو من شأنها المس بعودة: حظر الحركة اإلسالمية له أهداف استراتيجية  .25

الفبرع حظبر  ق ل أن قبرابر "الق ئمة الابرعية المشتبركة"عضو الكنيست أيمن عودة : براؤول ووتليف
" من شأنه  المس استبراتيجية ذه ل"أهداف سي سي وتم اتخ" هو قبرابر الشم لي من "الحبركة اإلسالمية

وق ل: "يواصل نتني هو في مح والته لمف قمة الوضع على األبرض والتسعب  عمواطني إسبرائيل الابرب.
عمزيد من التصايد من خالل التحبريض ضد حبركة سي سية تقوم عكل أنشطته  في إط بر الحق في 

لسي سية وغيبر الديمقبراطية عشكل ال جدل فيه التاعيبر عن البرأي". وأض ف، "هذه ح لة من المالحقة ا
 وهي جزء من حملة نزع الشبرعية التي يشنه  نتني هو ضد مواطني إسبرائيل الابرب".

 17/11/2015تايمز أوف إسرائيل، 
 
عن خارج الشعب الفلسطيني  علنخرج الحركة اإلسالمية عن القانون عليه أن يزعبي: من يُ  .26

 القانون
ة حنين زععي خالل خط عه ، يوم الثالث ء، في الكنيست أن نتني هو صبرحت الن ئع: ه شم حمدان

يستغل الضبرعة اإلبره عية التي نفذه  تنظيم داعش في ع بريس، لكي يسدد هو ضبرعته الخ صة للحبركة 
اإلسالمية، وأكدت أن م  يفسبر هذه الخطوة ليس الخطبر الداعشي، عل حقيقة أن هن لك دولة ك ملة 

، عن طبريق القوانين والمخطط ت وتصبريح ت الموت للابرب، ومع ه ة تقوم عمالحقة شاب ك مل
الوزبراء أنفسهم عأنهم يقتلون الابرب، وأن نتني هو سيدخل الت بريخ عصفته من ق م ع لمص لحة عين 

 جوهبر هذه الدولة الانصبري وعين صوبرته  أم م الا لم.
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اعش وم  يصبر على تسميته وأض فت: "نحن نتحدث عن برئيس حكومة ياتقد عأن المق برنة م  عين د
ب "اإلبره ب اإلسالمي" والفلسطينيين، سيكسعه تا طف الا لم، كم  وياتقد عأن البرعط م  عين النض ل 
الفلسطيني المبرتعط عما ن تهم وعقيم إنس نية علي  واإلبره ب الداعشي الدنيء المفتقبر للقيم اإلنس نية 

بريدون فبرض تصوبرهم الخ ص على الا لم، والذي يحول كل إنس ن إلى هدف للقتل، فقط لكونهم ي
سيس هم في إسك ت االنتق دات الدولية الموجهة إلسبرائيل، لكن الا لم يابرف أن من يحبرض ويقتل 

 ويسبرق األبرض والعيت ويمأل المك ن ع لانف والحواجز والمستوطنين هو إسبرائيل.
تاطيه تغطية لكي يخلط وأض فت "الحقيقة أن نتني هو يحت ج لداعش، وهو يك د يشكبره ، كونه  

األوبراق عين اإلبره ب وعين النض ل الفلسطيني الشبرعي، لكي يقوم عمح برعة األخيبر تحت غط ء 
مح برعة اإلبره ب. لكن الا لم يابرف أن م  نحن عصدده هو دولة ك ملة تالحق شاع  ك مال، والحبركة 

 ألقصى".اإلسالمية هي جزء من هذا الشاب، وهي تاعبر عن مواقفن  فيم  يتالق ع 
وأكدت زععي أن القضية ليست قضية تهديد أمني، عل هي قضية انتق م سي سي، فال أحد يستطيع أن 
ذا ك نت القضية قضية أمنية  يشيبر إلى عالقة مع شبرة عين الحبركة اإلسالمية وعين أي عملية، وا 

نه  تاتعبر فهن لك الق نون الجن ئي، لكن القضية هي قضية مالحقة سي سية ال غيبر، وع لت لي فإ
مالحقة لكل التي برات السي سية ولكل الجمهوبر الابرعي، وهي تاتعبر مالحقة للسي سة نفسه ، وتحوله  
ألمبر ف ض عن الح جة، ومن يخبرج الحبركة اإلسالمية عن الق نون نتيجة لمواقفه  السي سية عليه أن 

 يالن عن الشاب الفلسطيني كشاب خ برج عن الق نون.
 17/11/2015، 48عرب 

 
 تحمل العواقب يهاوعل هاأعلنت الحرب على الوسط العربي في "إسرائيللنائب طلب أبو عرار: "ا .27

إن إسبرائيل "أعلنت " الق ئمة الابرعية المشتبركة"ق ل عضو الكنيست طلب أعو عبرابر : براؤول ووتليف
 وق ل أعو عبرابر لإلذاعة الحبرب على الوسط الابرعي في إسبرائيل، وعلى إسبرائيل تحمل الاواقب".

اإلسبرائيلية، أن "الحبركة اإلسالمية" غيبر مسؤولة عن موجة الانف األخيبرة، وحمل سي س ت برئيس 
 "تتوقفوق ل: "لن  "اإلنتف ضة الث لثة".ـالوزبراء عني مين نتني هو عشأن الحبرم القدسي مسؤولية التسعب ع

 هن ك".اإلسالمية" عن الدف ع عن المسجد األقصى ولن تقف ص متة تج ه م  يحدث  الحبركة
 17/11/2015تايمز أوف إسرائيل، 
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 مؤشر على فشل حكومة نتنياهوحظر الحركة اإلسالمية ومؤسساتها هو فريج: عيساوي النائب  .28
(، مداهمة 11|17استنكبر عضو الكنيست عيس وي فبريج، في تصبريح صحفي، الثالث ء ): الن صبرة
لحبركة اإلسالمية"، ماتعبرا أن "توقيت هذا ب "ا توجه ز األمن الا م "ش ع ك"، مك اإلسبرائيليةالشبرطة 

)كيوعبرس( مؤشبر  إعالميةومنه  مؤسسة  اإلسالميةالحظبر على مؤسس ت وجماي ت ت عاة للحبركة 
 األقصىواضح لفشل حكومة نتني هو في جميع المي دين، وخ صة فيم  يتالق عقضية المسجد 

في برعطه م   أبردانالداخلي جلا د وأض ف فبريج، "تصبريح ت وزيبر األمن  وحم يته من المستوطنين".
تكون القدوة  أنيجب  إسبرائيلمع م  حدث في ع بريس مؤخبرا وتشديده عأن  اإلسالميةحظبر الحبركة 

البراديك لي والتطبرف من خالل حظبر الحبركة اإلسالمية، مثيبرة  اإلسالموبرأس الحبرعة في الحبرب ضد 
 لالستنك بر والبرفض الشديدين".

 18/11/2015قدس برس، 
 
 "إسرائيل"في تاريخ  حكومة نتنياهو الحالية هي األسوأئب زهير بهلول: النا .29

عحظبر "الحبركة اإلسالمية"، سيؤدي إلى  اإلسبرائيليبرأى الن ئب زهيبر عهلول، أن القبرابر : الن صبرة
شبرخ غيبر مسعوق في الاالق ت الابرعية اليهودية"، مشددا على أن حكومة نتني هو الح لية هي  إحداث

ت بريخ إسبرائيل، وهي حكومة تدابر على يد وزبراء متهوبرين يتخذون قبرابرات شاعوية  أسوأ حكومة في
 الوخيمة لهذه القبرابرات". واإلفبرازاتع لحسع ن النت ئج الخطيبرة  األخذوعنصبرية دون 

( أن "تخوف ت المجتمع الابرعي على المسجد 11|17وأض ف عهلول، في تصبريح ت صحفية، الثالث ء )
نم  هي نتيجة األقصى، لم تأِت من ف وتصبريح ت اليمين المتطبرف وممثليه في الحكومة  إعم لبراغ وا 

 والذين لم يتوانوا عن التحبريض ضد القي دات الابرعية والمقدس ت اإلسالمية والمسيحية.
 18/11/2015قدس برس، 

 
 "المعسكر الصهيوني": نتنياهو يستغل انشغال القوى العظمى بتفجيرات فرنسا ليجدد االستيطان .31

اعتعبر عضو الكنيست، عومبر ع برليف، من "الماسكبر الصهيوني" أنَّ "نتني هو يتصبّرف : مي موسىحل
كطفل انتظبر أن يذهب والديه إلى النوم من أجل أن يذهب هو لمش هدة التلفزيون. وكا دته، استغّل 

لومو"؟ ألّن الوضع ومبّربر تحت الط ولة قبرابرًا مثيبرًا وماتبرضً . فلم ذا يسمح ع لعن ء اآلن في "برم ت ش
كل القوى الاظمى منشغلة ع لاملية الفت كة في فبرنس  عحيث لن يكون هن ك من يصغي إلدانة 
الخطوة؟ وهن ك استغالل آخبر، وليس األخيبر، وهو إضف ء عنوان القدس على كل األحي ء التي 

الصدفة. وليس  تنتمي علديً  للمدينة المقدسة، لكن ال يجماه  أّي ج مع ع ألم كن المقدسة لليهود سوى
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هذا فقط، إذ يتعّين اليوم أيضً  أنَّ الزي برة األخيبرة للوالي ت المتحدة، ك نت ط فحة عمليً  ع لمف برق ت، 
خصوصً  أنَّه أعلن أم م أوع م  أنَّه ماني عتنفيذ خطوات من طبرف واحد، وه  نحن نابرف م هية 

 الخطوات التي ك ن يقصده ".
 18/11/2015السفير، بيروت، 

 
 "... وقاحة إسرائيليةاألحمر الفلسطينيالطيبي: زوبعة "الهالل د أحم .31

 األحمبرق ل عضو الكنيست احمد الطيعي إن الحديث عن برفض الهالل  :تبرجمة خ صة -برام هللا 
م  عاده  وق حة، وذلك حسعم  نشبر ذلك  إسبرائيليةتقديم المس عدة للمستوطنين هو وق حة وغطبرسة 

الذي  األسعوعالطيعي "ان هذا الهجوم يأتي في نفس  وأض ف ما بريف".لصحيفة " اإللكتبرونيالموقع 
ق م عه المستابرعون ع قتح م مستشفى المق صد في القدس، واعتقلوا جبريح  وقتلوا قبريعه، أي إعدام في 
داخل مستشفى، ثم تحدثتم عن العطولة التي ق موا عه ، فإي عطولة هذه التي تتحدثون عنه ؟ عن 

واختط ف جبريح وقتل مبرافق، واآلن جئتم تتحدثون عن تقديم مس عدة وعدم  سلحةع ألدخول مستشفى 
 األحمبرانه يحتفظ عاشبرات الصوبر لطواقم الهالل  إلىفي حديثه  وأش بر الطيعي تقديم مس عدة؟".

 إلىوصل  إسا ف"م ذا تبريدون من ط قم  وأض ف الطيعي وهي تقدم المس عدة للمستوطنين والجنود.
عتج برب وحشية وعنيفة من  األحمبرالمصوعة نحوه، لقد مبرت طواقم الهالل  ألسلحةاالمك ن وش هد 

 والبرش ع لفلفل". األحمبرقعل الجنود، تخلله  االعتداء والضبرب المعبرح لطواقم الهالل 
 17/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 حظر الحركة اإلسالمية خطوة متطرفة وخطيرة": حقوق المواطن" .32

أصدبرت جماية "حقوق المواطن"، يوم الثالث ء، عي نً  حول قبرابر وزيبر األمن اإلسبرائيلّي : ه شم حمدان
ع إلعالن عن الحبركة اإلسالمية، الشّق الشم لي تنظيمً  محظوبرًا، ج ء فيه أن "هذا اإلعالن هو 

على خطوة متطبّرفة جدًا تمت عموجب أنظمة الدف ع )س عة الطوابرئ( المتشددة والادوانية، ولم تستند 
 حّتى جلسة استم ع لممثلي الحبركة. أومس بر قض ئي ع دل، عل على قبرابر إدابري لم يتخلل مح كمة 

وأض ف العي ن أن القبرابر لم يستند على أية شعه ت عتنفيذ الحبركة أو تخطيطه  لتنفيذ أعم ل قد تندبرج 
ح كّفة كونه قبرابرًا غيبر وق ل العي ن إن هذه الحيثّي ت المقلقة لقبرابر اإلعالن تبرجّ  في إط بر "اإلبره ب".

ق نونّي قد تكون له تعا ت خطيبرة وطويلة األمد على الحق في التنّظم، والحق في حبرّية التاعيبر 
 واالحتج ج، وعلى األقلّية الفلسطينّية في الداخل.

 17/11/2015، 48عرب 
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 حظر الحركة اإلسالمية كان جاهزًا... وأحداث باريس هيأت لهالقناة الثانية:  .33

كشفت القن ة اإلسبرائيلية، عن األسع ب التي أّدت إلى تأجيل اإلعالن عن حظبر الشق ي: ن علس برازي
الشم لي للحبركة اإلسالمية على البرغم من أن القبرابر اتخذ منذ أس عيع. وق لت القن ة إن "قبرابر إخبراج 

وا عالن". الشق الشم لي للحبركة اإلسالمية، اتخذ قعل أس عيع، وم  حصل اليوم ك ن مجبّرد تنفيذ 
 وأض فت أن "تأجيل اإلعالن عن القبرابر وتنفيذه ج ء عدوافع سي سية".

وعن األسع ب التي دفات لإلعالن عن القبرابر، ق لت القن ة إن "السعب األول ك ن أن نتني هو أبراد 
تأجيل القبرابر حتى عودته من واشنطن، خوًف  من أن تا برضه أميبرك ، أو يؤدي إلى سوء تف هم عين 

واإلدابرة األميبركية". أّم  السعب الث ني، عحسب القن ة، فهو اعتداءات ع بريس التي هيأت أجواء إسبرائيل 
وأض فت القن ة أنه وخالل . دولية مالئمة لخطوة مثل هذه الخطوة الخطيبرة ومنحته  "شبرعية"

لا لمية اجتم ع ت الك عينيت، قّدم  اقتبراحين مبركزيين، األول هو إخبراج جم عة "اإلخوان المسلمين" ا
عن الق نون، أو إخبراج الشق الشم لي للحبركة اإلسالمية، وعلى البرغم من دعم جه ز األمن الا م 
 اإلسبرائيلي "الش ع ك"، لالقتبراح األول، إاّل أنه تقبّربر حظبر الحبركة اإلسالمية وليس اإلخوان المسلمين.

ق ع ألنظمة الداعمة لإلخوان وت عات القن ة أن االقتبراح الث ني برفض ألسع ب سي سية خ برجية، تتالّ 
 المسلمين مثل تبركي ، وحكم اإلخوان في المصبري، إذ ال تبريد إسبرائيل قطع الاالق ت مع هذه الدول.

 17/11/2015، 48عرب 
 
 يستنكرون قرار االحتالل حظر "الحركة اإلسالمية" الهيئات واألحزاب السياسية بالداخل الفلسطيني .34

، 1948ب والشخصي ت الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل ع م نددت الهيئ ت واألحزا: الن صبرة
، حظبر "الحبركة اإلسالمية" )جن ح الشم لي(، واعتع بره  "خ برجة عن اإلسبرائيليعقبرابر حكومة االحتالل 

واستنكبر برئيس "لجنة المت عاة الالي  للجم هيبر الابرعية"، محمد عبركة،  الق نون" وا غالق مؤسس ته .
)الجن ح الشم لي( في مدينتي "أم  اإلسالميةعلى مؤسس ت الحبركة  اإلسبرائيليةاألجهزة األمنية هجوم 

الفحم" و"ي ف " في الداخل المحتل، ومه جمة عيوت ق دته ، واإلعالن عن حظبر نش ط الحبركة 
 ومؤسس ت أهلية ت عاة له .

 
 إرهاب سياسي

اليمينية تساى عشكل انته زي  اإلسبرائيليةمة من جهته، أكد الحزب "الديمقبراطي الابرعي"، أن "الحكو 
 اإلسالميةالحبركة  إخبراجك نت تبراوده  وهي  أحالماستغالل الظبروف الدولية واإلقليمية لتحقيق  إلى
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خ برج الق نون، كمقدمة لحظبر نش ط كل حزب أو حبركة ال ينسجم نش طه  مع التوجه ت الا مة لهذه 
 ".الحكومة اليمينية

( "أن القبرابر ف قد للشبرعية الق نونية والدستوبرية، وياكس 11|17 ن له، الثالث ء )وأعتعبر الحزب في عي
فكبري  وسي سي  وحكومي  ضد الحبركة اإلسالمية ع لبرغم من ان كل نش طه  وفق  للق نون وفي  إبره ع 

 ".القي م "عبرد فال واسع وحبراك شاعي ش مل حتى إلغ ء هذا القبرابر الج ئبر إلىإط بر الق نون"، داعي  
 

 القرار مرفوض وجائر  
حظبر "الحبركة  اإلسبرائيليوفي السي ق ذاته، برفضت "الحبركة الابرعية للتغييبر"، قبرابر سلط ت االحتالل 

"، ماتعبرة أنه قبرابر "مبرفوض وج ئبر، وأن خلفيته يمينية عحتة من قعل حكومة هي المسؤولة اإلسالمية
 ".نفي القدس وس ئبر الوط األوض ععن التحبريض وتدهوبر  األولى

( "أن توقيت القبرابر هو استغالل فظ وفظيع النشغ ل 11|17وأض فت الحبركة، في عي ن له ، الثالث ء )
"، مؤكدة أن "كل أحزاعن  وحبرك تن  أبردانالداخلي  األمنالا لم عجبريمة ع بريس العشاة، ع عتبراف وزيبر 

ولن نسمح  ألزمةاوقي دته  في هذه  اإلسالميةج نب الحبركة  إلىفي الداخل موحدة في الوقوف 
 ع الستفبراد عه  جم هيبري  ووطنيً ".

 
 قرار ترهيبي قمعي

وق لت "الجعهة الديمقبراطية للسالم والمس واة" و"الحزب الشيوعي"، في الداخل الفلسطيني المحتل، "إن 
والمؤسس ت الت عاة له ، يؤكد ان أنه "قبرابر ن عع من  اإلسالميةنتني هو عحظبر نش ط الحبركة  قبرابر
ة الانصبرية االستعدادية"، ماتعبرة أنه "عمث عة تصايد جديد وتوسيع نط ق سي سة التبرهيب لبردع الاقلي

نض ل الجم هيبر الابرعية والشاب الفلسطينية ع مة، عن النض ل المشبروع، ضد سي سة الحبرب 
 واالحتالل والتمييز الانصبري ".

)الجن ح الشم لي(  اإلسالميةة ج نب الحبرك إلىوشدد الحزب الشيوعي والجعهة، على " أنهم  يقف ن 
في مواجهة السي سة الانصبرية الصهيونية القماية، مشيبرا إلى أن "هذه الخطوة ستكون ف تحة لم  هو 
أخطبر خ صة ونحن نبراقب اتس ع برقاة االعتق الت عين شع نن  وش ع تن  على خلفية م  ياعبرون عنه 

 من مواقف كف حية في شعك ت التواصل"
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 لعدم وجود أدلة قانون الطوارئ
وفي السي ق ذاته، اعتعبرت المؤسس ت الحقوقية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن الحبركة 

والمؤسس ت التي تم مالحقته  عملت دائم  وأعدًا ضمن اإلط بر الق نوني، وضمن المج ل  اإلسالمية
لى سد الفجوات والثغبرات المحدود واله مش الضيق للمجتمع الابرعي، وأن هذه المؤسس ت عملت ع

الن تجة عن سي سة التمييز والتي ك ن على الدولة أصاًل أن تقوم عه  تج ه المجتمع الابرعي في العالد، 
 من ميزاني ت ومش بريع تخدم قبران  ومدنن  الابرعية.

 هي تكميم لألفواه والحد من حبرية التاعيبر والتنظيم والحق اإلجبراءاتوق لت في عي ن مشتبرك: إن هذه 
التأكيد أن هذا  إلىأس سية، ع إلض فة  إنس نفي الامل من خالل مؤسس ت خدم تية ع عتع بره  حقوق 

يندبرج ضمن المالحقة السي سية لمؤسس ت وقي دات جم هيبرية، والدليل على ذلك لجوء  األجبراء
 اته م.ق نون الطوابرئ لادم وجود أدلة وعّين ت تمكنه  من تقديم لوائح  إلى اإلسبرائيليةالمؤسسة 

وأكدت أنه  كمؤسس ت حقوقية لن نقف مكتوفي األيدي تج ه هذه الخطوة الغبريعة والمستهجنة 
وتاتعبر تصايدا ضد الفلسطينيين في العالد من دولة تتعجح  األس سية اإلنس نع عتع بره  تنتهك حقوق 

ج واستنك بر مثل إلعالن االحتج  –المحلية والدولية  – األعوابليل نه بر عديمقبراطيته ، وستطبرق كل 
 هذه الخطوة ومق برعته  في المح فل الق نونية والحقوقية المحلية والدولية".

 18/11/2015قدس برس، 
 
 الماضي / أكتوبرشهيدًا منذ بداية تشرين األول 89: وزارة الصحة .35

 89أف دت وزابرة الصحة ع برتف ع حصيلة الشهداء منذ عداية األحداث في الث لث من تشبرين األول إلى 
 آالف مص ب. 10سيدات، فيم  تج وزت حصيلة المص عين حوالي  4طفال و 18شهيدا، عينهم 

شهيدا ابرتقوا عبرص ص قوات االحتالل في  70وأض فت الوزابرة في عي ن صحفي، مس ء الثالث ء، أن 
 في قط ع غزة، فيم  استشهد ش ب من النقب. 18الضفة الغبرعية، و

ع م ( من قبرية ع بروبرة شم ل غبرب برام  24يبر حسن ص لح )وقتلت قوات االحتالل الش ب محمد من
 ، ع لقبرب من مفتبرق تبرمساي  شم ل شبرق برام هللا.الثالث ء هللا، مس ء يوم

وأوضحت الوزابرة أنه ومنذ عداية تشبرين األول فإن مادل الضح ي  اليومي جبراء إبره ب قوات االحتالل 
 مص ع . 217هو شهيدان و

 18/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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غالق مؤسساتها حقوقيةمنظمات  .36  تستنكر حظر اإلسالمية وا 
وجهت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنس ن، الن صبرة، مبركز عدالة لحقوق األقلية الابرعية، : ق سم عكبري

المؤسسة الابرعية لحقوق اإلنس ن، صمود لقض ي  األبرض والمسكن، مؤسسة قدسن  لحقوق اإلنس ن 
واطنين الابرب، نقدا شديدا ضد قبرابر الحكومة اإلسبرائيلية حظبر الحبركة ومبركز مس واة لحقوق الم

إنن  كمؤسس ت حقوقية لن  وأصدبرت هذه المنظم ت الحقوقية عي نً  يوم الثالث ء ج ء فيه " اإلسالمية.
نقف مكتوفي األيدي تج ه هذه الخطوة الغبريعة والمستهجنة ع عتع بره  تنتهك حقوق اإلنس ن األس سية 

صايدا ضد الفلسطينيين في العالد من دولة تتعجح ليل نه بر عديمقبراطيته ، وسنطبرق كل وتاتعبر ت
األعواب، المحلية والدولية، إلعالن االحتج ج واستنك بر مثل هذه الخطوة ومق برعته  في المح فل 

 ."الق نونية والحقوقية المحلية والدولية
 17/11/2015، فلسطين المحتلة، 48عرب

 
 اإلسالم وتدعو لدعم االستيطان رض األوروبيين ضد  تح صهيونيةحمالت  .37

أطلقت جه ت دع ئية صهيونية في أوبروع  حمالت ونداءات ذات ط عع تحبريضي ضد : عبروكسل
اإلسالم تدعو األوبروعيين فيه  للبرد على اعتداءات ع بريس عشبراء منتج ت المستوطن ت المق مة في 

مي حس م ش كبر في تصبريح ت إعالمية أّن جه ت وأكد االستش بري اإلعال الضفة الغبرعية المحتلة.
دع ئية صهيونية "ع شبرت عّث مواد تحبريضية في أوبروع  ضد المسلمين وتشتمل على تاعيبرات مسيئة 
للدين اإلسالمي"، في أعق ب االعتداءات الدامية التي شهدته  الا صمة الفبرنسية ع بريس، وأدت إلى 

 سقوط مئ ت الضح ي  عين قتيل وجبريح.
ت هذه المواد المنشوبرة في مطعوع ت ومواقع على برعط االعتداءات عقبرابر االتح د األوبروعي وأقدم

وضع عالم ت مميزة على منتج ت المستوطن ت المق مة في الغبرعية. وج ء في عاض النصوص 
 المنشوبرة نداءات من قعيل: "اشتبروا اآلن منتج ت إسبرائيلية من يهودا والس مبرة )الضفة الغبرعية( واعاثوا

وحّذبر ش كبر تاليقً  على ذلك من "تص عد الخط ب التحبريضي  عبرس لة ضد اإلبره ب من خالل هذا!".
الذي تطلقه من عبر دع ئية إسبرائيلية أو مؤيدة لالحتالل اإلسبرائيلي عمح ولة إلص ق االعتداءات 

 الطبريقة".اإلبره عية ع لِدين اإلسالمي واستغالل فواجع المجتما ت لمم برسة التشويه المعتذل عهذه 
 17/11/2015، فلسطين المحتلة، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 س العامود في القدسأفتية من ر  ثالثةمستعربون يعتقلون  .38
فتية من منطقة برأس الا مود المح ذية  3، الثالث ء اعتقلت قوة من المستابرعين صع ح يوم :القدس

ن المستابرعين دخلت حي المدابرس في براس وق ل مبراسل "القدس" إن قوة م للمسجد األقصى المع برك.
 فتية في المنطقة. 3الا مود، م  أدى إلى حدوث مواجه ت، وعلى إثبره  تم اعتق ل 

 17/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 االحتالل ينفذ حملة تفتيش واسعة وينكل بالمواطنين في الخليل .39

تفتيش واساة ط لت عشبرات المن زل في نفذت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، مس ء الثالث ء، حملة 
واقتحم جنود االحتالل منزل األسيبر ش دي مط وع، إض فة لادة  مدينة الخليل جنوب الضفة الغبرعية.

ع لتزامن مع تحليق مكثف  ،من زل في جعل البرحمة، ووادي الهبرية، وش برع عئبر السعع عمدينة الخليل
أصح ب المن زل، أن جنود االحتالل ع ثوا  وذكبر عدد من لط ئبرات مبروحية في أجواء المدينة.

عمحتوي ت من زلهم خبراع  عقب احتج زهم في غبرف مغلقة، وسبرقوا مع لغ م لية منهم، في حين أف د 
وأض فوا أن جنود االحتالل  آخبرون عأن جنود االحتالل أجعبروهم على الخبروج للابراء عبرفقة أطف لهم.

ألسم ء وأبرق م العط ق ت الشخصية والهواتف الخلوية، مع اعتلوا أسطح من زلهم، واستجوعوهم وسجلوا ا
طالق القن عل الصوتية، األمبر الذي عث البرعب في نفوس األطف ل.  توجيه الشت ئم لهم، وا 

الفلسطينية، أن جنود االحتالل هددوا عددا من الصحفيين الذين تواجدوا في  األنع ءوذكبرت وك لة 
ق ل وتحطيم الك ميبرات الخ صة عهم، عبرف منهم الصحفي المك ن لتغطية عملية المداهمة ع العت

 أمجد ش وبر.
 18/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 فلسطيني منذ مطلع الشهر الماضي 1,800 أكثر من اعتقال .41

 1800وثّقت المؤسس ت التي تانى عشؤون األسبرى، أكثبر من : "الحي ة"، أ ف ب -برام هللا، جنيف 
الشاعية مطلع الشهبر الم ضي، ثلثهم من األطف ل  االنتف ضةلغبرعية منذ عدء ح لة اعتق ل في الضفة ا

والفتية تحت سن الث منة عشبرة، فيم  حذبر خعيبران في حقوق اإلنس ن من استخدام قوات األمن 
 اإلسبرائيلية القوة المفبرطة وتنفيذ عملي ت إعدام تاسفية عحق فلسطينيين.

ي األسيبر الفلسطيني، لـ"الحي ة"، أن السلط ت اإلسبرائيلية وق لت أم ني سبراحنة، الن طقة ع سم ن د
تحت سن الث منة عشبرة، وهو سن الطفولة وفق  500فلسطيني عينهم  1500اعتقلت الشهبر الم ضي، 
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تحت  130أن عدد الماتقلين هذا الشهبر تج وز الخمسمئة، عينهم  إلىمنظمة الصحة الا لمية. ولفتت 
 االعتق ل اإلدابري. إلىطفاًل  11أن السلط ت أح لت  إلىسن الث منة عشبرة، وأش برت 

وعّين تقبريبر صدبر أمس عن هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين، أن ما ن ة األسبرى في السجون ومبراكز 
وق لت الهيئة أن إف دات األسبرى وشه داتهم،  التوقيف تف قمت في صوبرة كعيبرة في اآلونة األخيبرة.

يق تشهد الكثيبر من االنته ك ت الص برخة والمخ لف ت الواضحة تؤكد أن غ لعية السجون ومبراكز التحق
"االعتق الت المساوبرة، وتلفيق االته م ت والما مالت  إلىلألعبراف الدولية ومع دئ األدمية، ولفتت 

وط لعت الهيئة المؤسس ت الحقوقية  المهينة والتحقيق ت الق سية والتاذيب الجسدي والنفسي واللفظي".
عـ "الوقوف الج د أم م هذه الخبروق ت الص برخة، وأن يكون لهم دوبر حقيقي لبردع  والمجتمع الدولي

إسبرائيل وجنوده  عن كل م  يبرتكعونه تج ه األسبرى الفلسطينيين والطفولة الفلسطينية على وجه 
 الخصوص".

 18/11/2015الحياة، لندن، 
 
 األقصىحماية المسجد  لن نعدم الوسيلة ولن نتراجع يومًا عن: كمال الخطيب .41

، كم ل الخطيب، 48أبراضي الـاتهم ن ئب برئيس الحبركة اإلسالمية في : عالء البريم وي -القدس 
وق ل الخطيب لألن ضول،  أطبرافً  عبرعية برسمية )لم ُيسمه (، ع لتوافق مع إسبرائيل، في حظبر الحبركة.

المية في الدف ع عن يوم الثالث ء، إن "هن ك أطبرافً  عبرعية برسمية، ك نت تشابر عأن نش ط الحبركة اإلس
المسجد األقصى، يضبر عاالق ته  مع االحتالل اإلسبرائيلي، فش بركت في صدوبر قبرابر الحظبر"، 

واعتعبر ن ئب برئيس الحبركة، أن السعب وبراء  مضيفً  ع لقول "لقد طبرعت هذه األطبراف لقبرابر الحظبر".
لن  أن نقدم كل م   قبرابر الحظبر هو "موقفهم من المسجد األقصى، ودف عهم عنه"، مستطبردًا "شبرف

وعن تأثيبر هذا القبرابر على نش ط  نملك من نفس وم ل، من أجل حم ية مسجدن  من التهويد".
الحبركة، ق ل الخطيب: "واهم نتني هو وحكومته، إن ظنوا أنن  سنغ دبر س حة الامل، والدف ع عن 

 األقصى، لن نادم الوسيلة، ولن نتبراجع يومً  عن هذا الهدف".
 17/11/2015ل لألنباء، أنقرة، وكالة األناضو

 
ع االعتقاالت لتطال الفلسطينيين إلرسالهم للحربالسورية تالمخابرات : القدس العربي .42  وس 

من حمالت االعتق ل التاسفي ضد الشع ب السوبري السوبرية سالمي محمد: وسات أجهزة المخ عبرات 
هم عجعه ت القت ل التي تشهد لتط ل الالجئين الفلسطينيين في عموم المدن السوبرية، عغية إلح ق

انخف ض  كعيبرا في الخزان العشبري. ووثق ن شطون اعتق ل الاشبرات من الالجئين الفلسطينيين خالل 
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وأكدت مجموعة الامل من أجل فلسطينيي سوبري ، وجود قبرابر برسمي ص دبر  األي م القليلة الم ضية.
إلى الخدمة  1998وحتى  1973عن برئ سة النظ م يقضي ع قتي د أي ش ب فلسطيني من مواليد

الاسكبرية اإللزامية أو االحتي طية عشكل فوبري، مشيبرًة إلى توثيق ح الت اعتق ل ط لت حتى الطالب 
الفلسطينيين الج مايين من وسط دمشق، برغم أن عاضهم "غيبر مكلف" ع لخدمة الاسكبرية أصاًل 

"الشبرطة الاسكبرية" الت عع للنظ م  وأش برت المجموعة إلى قي م فبرع كونهم مصنفين كـ "وحيد لا ئلته".
ع قتي د عدد من الالجئين الفلسطينيين في حي "الق عون" الدمشقي تمهيدًا لسوقهم للخدمة أو التأكد من 
وضاهم الاسكبري، عينم  يس ق اآلخبرون ألعم ل السخبرة وبرفع السواتبر التبراعية على الجعه ت 

 لسوبرية.الاسكبرية" الت عاة لقوات األسد في مختلف المدن ا
 18/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 مركز الميزان: الكيان اإلسرائيلي يستغل معابر غزة العتقال الفلسطينيين .43

ق ل مبركز الميزان لحقوق اإلنس ن إن قوات االحتالل "اإلسبرائيلي" تستغل ما عبره  مع : )وام( -الخليج
أن قوات االحتالل تواصل تصايد قط ع غزة العتق ل الفلسطينيين. وأوضح تقبريبر للمبركز، أمس، 

انته ك ته  لقواعد الق نون الدولي اإلنس ني والق نون الدولي لحقوق اإلنس ن في تا مله  مع المدنيين في 
األبرض الفلسطينية المحتلة وتواصل فبرض حص بره  المشدد على قط ع غزة واستغالل الح ج ت 

 فا ل والمطلق ع لما عبر.اإلنس نية لسك ن القط ع واإليق ع عهم ععبر تحكمه  ال
فلسطينيً  منذ مطلع الا م الج بري، مط لعً   35وأش بر مبركز الميزان إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 

لزامه   المجتمع الدولي ع لوف ء ع لتزام ته عموجب الق نون الدولي من خالل الضغط على "إسبرائيل" وا 
 نب تنفيذ التزام ته  الدولية جع غزة.. عع حتبرام الق نون الدولي وبرفع الحص بر المفبروض على قط 

المتالقة ع لتحقيق وع لمح سعة على انته ك ت الق نون الدولي خ صة المتالقة ع العتق ل التاسفي 
 واالعتزاز ع لامل لص لح القوات المحتلة والتاذيب وسوء الما ملة.

 18/11/2015الخليج، الشارقة، 
 
 تعليم في القدسدراسة تحذر من سياسات االحتالل تجاه ال .44

حذبرت دبراسة أك ديمية فلسطينية من سي س ت االحتالل تج ه التاليم في مدينة القدس المحتلة، وسايه 
إلفبراغ من هج التاليم من مضمونه ، وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، داعية للتصدي لذلك من قعل 

 الفلسطينيين.
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ماهد  إلىتقدمت عه   التيبرة لبرس لة الم جستيبر ج ء ذلك خالل من قشة الع حثة الفلسطينية هن ء شقو 
( عانوان: "تطوبر سي س ت 11|16العحوث والدبراس ت الابرعية في الق هبرة عقسم التبرعية االثنين )

االحتالل اإلسبرائيلي في مج ل المن هج التاليمية في مدابرس القدس المحتلة والمق ومة الفلسطينية 
 س لة الم جستيبر عتقديبر ممت ز.بر  إثبره له "، والتي منحت الع حثة على 

أوضحت الع حثة شقوبرة سي س ت االحتالل وتطوبره  في المن هج التاليمية عمدابرس القدس وكيفية 
فبراغتزويبر المن هج وطمس الهوية الوطنية  إلىومق ومة تلك السي س ت االحتاللية اله دفة  التصدي  وا 

 . ليوالنض والوطني التبرعويالاملية التاليمية من محتواه  
 17/11/2015، قدس برس

 
 االحتالل يخلي عائالت فلسطينية في األغوار إلجراء تدريبات .45

ذكبرت مص دبر محلية فلسطينية، أن قوات االحتالل اإلسبرائيلي واصلت تدبريع ته  الاسكبرية لليوم 
على إخالء مواطنين فلسطينيين من أصول  إقدامه الث ني على التوالي خالل األسعوع الج بري، عاد 

 عدوية، من أبراضيهم في األغوابر الشم لية ع لضفة الغبرعية المحتلة، في ظل أحوال جوية صاعة.
وأوضح برئيس مجلس محلي الم لح والمض برب العدوية في األغوابر، ع برف ضبراغمة، في تصبريح ت 

 (، أن االحتالل ق م عتبرحيل المواطنين عن مس كنهم "برغم الظبروف11|17لـ"قدس عبرس"، يوم الثالث ء )
 الجوية الق سية"، إلجبراء التدبريع ت.

، 23، و19وعّينت المص دبر المحلية أن االحتالل سيقوم عإع دة إخالء السك ن مبرة أخبرى خالل أي م 
 تشبرين الث ني )نوفمعبر( الج بري، من الس عة الس دسة صع حً  حتى الث نية عشبر ظهبرًا. 26و

مبرة منذ عداية  15الء خبرعة حمصة أكثبر من ولفتت المص دبر ذاته  النظبر إلى أن االحتالل ق م عإخ
إلى  االلتف ت، ضمن سي سة يتعاه  الجيش اإلسبرائيلي إلجبراء تدبريع ت عسكبرية، "دون 2015الا م 

 سالمة المواطنين".
 17/11/2015، قدس برس

 
 احتجاجًا على "حظر" الحركة اإلسالمية 48إضراب عام في أراضي الـ  .46

منددة عقبرابر سلط ت االحتالل اإلسبرائيلي حظبر الحبركة اإلسالمية تواصلت بردود الفال الغ ضعة وال
)جن ح الشم ل( في الداخل الفلسطيني المحتل، وأعلنت لجنة "المت عاة الالي  الابرعية" اإلضبراب 

ودعت لجنة  نوفمعبر الج بري، احتج جً  على قبرابر سلط ت االحتالل. 19الش مل يوم الخميس الق دم 
(، فلسطينيي الداخل المحتل 11|17 ن صحفي تلقته "قدس عبرس"، الثالث ء )المت عاة الالي ، في عي
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تشبرين الث ني "نوفمعبر" الج بري، في  28للمش بركة في المظ هبرة القطبرية، التي ستنظم يوم السعت 
 مدينة أم الفحم.

 17/11/2015، قدس برس
 
 ينيبالداخل الفلسط اإلسالمية: سنقف بكل قوة مع الحركة األردنإلخوان في ا .47

تقف  األبردنمحفوظ إن الجم عة في  المسلمين ساود أعو اإلخوانع سم جم عة  اإلعالميق ل الن طق 
في  اإلسالميةعكل قوة مع المسجد األقصى في محنته، وين صبرون الشيخ برائد صالح والحبركة 

 عكل الوس ئل المت حة. األقصىالداخل، والتي أعطت النموذج في الدف ع عن المسجد 
التي يقوده  الشيخ برائد  اإلسالميةتصبريح صحفي، بردًا على حظبر االحتالل للحبركة  وأض ف في

صالح، إن "مابركة عيت المقدس التي أعلت فيه  الحبركة في الداخل الفلسطيني العالء الحسن، ستعقى 
 شالة متقدة حتى يأذن هللا ع لنصبر".

حبركة، ف لحبركة سلمية مدنية وق ل عأن االحتالل أفصح عن نهجه الانصبري حين أقدم على حظبر ال
االحتالل الظ هبرة والمخفية تساى لتحقيق يهودية الدولة والخالص  أجندةتقوم عجهود ثق فية، إال أن 

زالة المشهد المقدسي عأكمله.األقصىمن كل من ين جزهم وصوال لهدم المسجد   ، وا 
 18/11/2015، السبيل، عم ان

 
 ًا النتفاضة الشعب الفلسطينيمهرجان خطابي بمجمع النقابات دعم: عم ان .48

، أمساألحزاب القومية واليس برية عمجمع النق ع ت المهنية في عم ن مس ء  ائتالفأق م  عتبرا:-عم ن
 مهبرج نً  جم هيبريً  دعمَ  النتف ضة الشاب الابرعي الفلسطيني.

لسطيني وأش د المتحدثون في المهبرج ن الذي حضبره حشد من النق عيين والمدعوين عكف ح الشاب الف
من أجل الدف ع عن أبرضه ومقدس ته في مواجهة آلة القمع اإلسبرائيلية التي تستهدفهم في ح ضبرهم 

 ومستقعلهم وتح ول النيل من صمودهم وتشعثهم عأبرضهم عغية استا دة حبريتهم. 
وحذبروا من سي س ت إسبرائيل البرامية إلى تطعيق يهودية الدولة، كونه  تفبرغ األبرض من سك نه  من 

التمسك  نشبر ثق فةوتازز سي سة االستيط ن على األبرض الابرعية. ون دى المش بركون عضبروبرة  جديد
ع ألبرض لدى جيل الشع ب لعن ء قن عة لديهم عضبروبرة التمسك عحق الاودة إلى فلسطين وتازيز 

 الوحدة الوطنية عين الفص ئل الفلسطينية. 
وضع األبرض والشاب والقضية على مفتبرق وأعبرعوا عن برغعتهم عما لجة االنقس م الفلسطيني، كونه 

طبرق، الفتين إلى أن االنقس م وتجزئة األبرض والشاب سيؤدي إلى موقف إقليمي ودولي سلعي تج ه 
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وثيقة  طعياته  عتطعيقالقضية. وأكدوا ضبروبرة وضع حد لالنقس م الفلسطيني وعودة األموبر إلى 
جبراء انتخ ع ت تقوم على عن ء نظ م س قبراطي تاددي. واستذكبر المتحدثون و ي سي ديمالوف ق الوطني وا 

ع لمهبرج ن عطوالت المق ومين الشع ب الذين تصدوا عكل قوة وعزم لانجهية الادو وسطبروا عنض التهم 
 على أبرض فلسطين ملحمة العطولة والفداء دف عً  عن وطنهم وحقهم في الحبرية واالستقالل.

 أو الشه دةلوطنهم لتحقيق النصبر  عأبرواحهم فداءً ا وحيوا الشهداء األعبرابر الذين قدموا الدم ء وضحو 
 مستذكبرين أمه ت الشهداء اللواتي قدمن الشهيد تلو الشهيد في مواجهة االحتالل.

وأكد المتحدثون أن أمتن  أمة حية وأنه  ستنتصبر على التحدي ت التي تواجهه  ط ل الزم ن أم قصبر. 
لادوان الوحشي، حتى يتحقق النصبر عإق مة ودعوا إلى ضبروبرة التصدي لالحتالل عهدف إفش ل ا
 الدولة الفلسطينية المستقلة وع صمته  القدس الشبريف.

 18/11/2015، ، عم انالدستور
 
 لقاًء تضامنيًا مع االنتفاضة الفلسطينيةالنبطية تقيم هلية في الجمعيات األ .49

حي ء لذكبرى البرئيس ي سبر عبرف ت أق مت  الجماي ت االهلية في دعمً  النتف ضة الشاب الفلسطيني وا 
 النعطية لق ًء تض منيً  في مكتعة العلدية الا مة، تخللته إض ءة الشموع في حديقة المكتعة.

دقيقة صمت على أبرواح الشهداء وقصيدة للش عبر حسين زغيب، فكلمة الجماي ت في النعطية الق ه  
مح والت الفتنة المتنقلة مصطفى عدبر الدين شدد فيه  على ان اسبرائيل هي الادو المشتبرك وان كل 

من الض حية الجنوعية نزف الشهداء قبرع ن  لفلسطين. »ستفشل. وق ل عضو المجلس العلدي عع س 
لقد ح ولوا ضبرب المخيم ت في الض حية وزبرع الفتنة لكنهم ابرتدوا خ ئعين ألنن  شاب واحد وقضيتن  

 ».واحدة
 18/11/2015المستقبل، بيروت، 

 
 اإلسالمية لن يخمد جذوة األقصىالقرضاوي: حظر الحركة  .51

يوسف القبرض وي من أهمية قبرابر االحتالل  .قلل برئيس االتح د الا لمي لالم ء المسلمين د: الدوحة
 الصهيوني عحظبر "الحبركة اإلسالمية" في فلسطين، وأكد قن عته الت مة عأن فلسطين ستاود ألهله .

(، نشبره  على صفحته الشخصية في 11-17)وتس ءل الشيخ القبرض وي في تغبريدات له يوم الثالث ء 
موقع التواصل االجتم عي "تويتبر": هل تحسب إسبرائيل أنه  ستخمد جذوة األقصى في قلوب 

 الفلسطينيين، عحظبره  للحبركة اإلسالمية؟".
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وأج ب: "هيه ت هيه ت، ال أقول: سياود الشيخ برائد صالح وتاود الحبركة اإلسالمية. عل وهللا 
ن  لوعده لمصدقون".لياودن المسجد األ  قصى ولتاودن فلسطين إلى أهله ، وعد برعن  وا 

وحول قبرابر االحتالل عحظبر "الحبركة اإلسالمية" عتهمة التحبريض للدف ع عن األقصى، ق ل 
القبرض وي: "الدف ع عن األقصى ال يحت ج لتحبريض؛ عل هو مبركوز في قلب كل فلسطيني وعبرعي 

كبرة ع قية في النفوس، وبرس لته  في حم ية المسجد األقصى، ومسلم. الحبركة اإلسالمية في فلسطين ف
 برس لة كل مسلم وعبرعي وفلسطيني، ولن تزول عقبرابر حظبر أو حّل"، على حد تاعيبره.

 17/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 من بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية ة"قلق" المتحدةالواليات  .51
عن ء  اإلسبرائيليةاشنطن، أمس الثالث ء، عن قلقه  من قبرابر الحكومة أعبرعت و : أثيبر ك ك ن -واشنطن

 ي ه عأنه "غيبر مشبروع وغيبر مثمبر".امستوطنة في القدس الشبرقية، واصفة  1500
وق ل متحدث الخ برجية األمبريكية "م برك تونبر"، أمس، "مواقفن  الطويل األمد من هذه األفا ل في 

ة مابروفة وواضحة، فنحن نبرى هذا النوع من األعم ل، غيبر القدس الشبرقية وكذلك في الضفة الغبرعي
 شبرعي وغيبر مثمبر في تحقيق السالم".

وت عع "سوف نظل قلقين عشدة حي ل سي سة إسبرائيل الح لية المتالقة ع لمستوطن ت عم  في ذلك خطط 
 برجاي". عأثبرالعن ء واإلج زات 

الج نب والتي، عكل صبراحة، إلى  وأكد أن عالده ستظل "تا برض هذا النوع من الخطوات أح دية
 إصدابر حكم مسعق ع لفشل على نت ئج أي مف وض ت".

 17/11/2015وكالة األناضول، أنقرة، 
 

 األمم المتحدة تدعو لوضع حد لهدم منازل الفلسطينيين .52
أعبرب منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنس نية في األبرض الفلسطينية المحتلة بروعبرت عيعبر، : )عتبرا(

ى حي ل تق بريبر الهدم الاق عي الذي ق مت عه قوات االحتالل لخمسة من زل في القدس عن األس
 ون علس وبرام هللا في األي م القليلة الم ضية.

وأش بر إلى أن قوات االحتالل ق مت عاملي ت واساة النط ق شملت هدم من زل أشخ ص زعمت أنهم 
تشبرين الث ني الح لي تضبربرت  14ومنذ  ، معين  أنه2015في ع م « إسبرائيليين»ابرتكعوا هجم ت ضد 

 على األقل تسع شقق مج وبرة إض فية وأصعحت غيبر آمنة للسكن.
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كم  أش بر للاملية األخيبرة التي ق مت عه  قوات االحتالل في مخيم قلندي  لالجئين والتي أسفبرت عن 
ص عة تساة آخبرين في مواجه ت احتج جً  على اله دم، مضيفً  استشه د اثنين من الفلسطينيين، وا 

« فقد أصعح عشبرون شخصً ، من عينهم ثم نية أطف ل، عال مأوى عسعب هدم»حسب التق بريبر الوابردة، 
 «.لمن زلهم الخمسة»إسبرائيل 

 18/11/2015، الخليج، الشارقة

 
 مرمرة"مافي قادة عسكريين إسرائيليين على خلفية هجوم " اعتقال ضد أربعةتصدر أوامر  إفريقياجنوب  .53

ق دة عسكبريين  4ط ت القض ئية في جنوب أفبريقي ، اليوم، مذكبرات اعتق ل عحق أصدبرت السل
 .2010س عقين، على خلفية الهجوم اإلسبرائيلي على سفينة "مبرمبرة الزبرق ء"،  إسبرائيليين

)إحدى الهيئ ت المنظمة  HHووفق عي ن ص دبر عن هيئة اإلغ ثة والمس عدات اإلنس نية التبركية ?
"مذكبرات االعتق ل صدبرت ضد برئيس األبرك ن اإلسبرائيلي الس عق غ عي ألسطول الحبرية(، فإن 

م بروم، وبرئيس االستخع برات الاسكبرية الس عق،  أشكن زي، وق ئد سالح العحبرية الس عق، أليا زبر
ع موس ي دلين، وبرئيس االستخع برات الجوية الس عق، أفيش ي ليفي، ضمن القضية التي عدأته  

 جة ديفيدز، التي ك نت على متن السفينة".الصحفية الجنوب أفبريقية خدي
وأوضح العي ن، أن السلط ت القض ئية في جنوب أفبريقي ، عممت عي ن ت اإلسبرائيليين األبرعاة على 
ما عبره  الحدودية العبرية، والعحبرية، والجوية، ليتم اعتق لهم في ح ل ععوبرهم منه ، وتسليمهم إلى الني عة 

لط ت جنوب أفبريقي  يمكن أن تسلم هؤالء الق دة، في ح ل اعتق لهم، وأش برت الهيئة إلى أن س الا مة.
 إلى تبركي  لمح كمتهم هن ك.

 18/11/2015، هافينغتون بوست عربي
 
 موقفــه بأن القضية الفلسطينية جوهر الصراع بالمنطقة األردن: نشـاطـر صينـيمبعــوث  .54

شنغ تط عق وجه ت النظبر والمواقف المعاوث الصيني الخ ص للشبرق االوسط قونغ شي و  : أكدعم ن
 عين عالده واالبردن حي ل مختلف القض ي  والتطوبرات التي تشهده  منطقة الشبرق االوسط.

عمقبر السف برة الصينية عام ن ان عالده توافق االبردن موقفه عأن  أمسوق ل في مؤتمبر صح في عقده 
ض ف انن  ندعو الى ايج د وا القضية الفلسطينية هي االس س وهي جوهبر الصبراع في المنطقة.

 .موقف موحد من المجتمع الدولي وايج د حل ش مل لجميع قض ي  المنطقة
 18/11/2015الدستور، عمان، 
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 بعد هجمات باريس "إسرائيل"يهود فرنسيون يهاجرون إلى  ":تايمز أوف إسرائيل" .55
بر/تشبرين الث ني نوفمع 13في أعق ب الهجم ت التي استهدفت الا صمة الفبرنسية ع بريس، الجماة 

 قتياًل ومئ ت الجبرحى، عدأت موج ت من اليهود في فبرنس  ته جبر إلى إسبرائيل. 129، وخلفت 2015
فبرنسيً  من اليهود إلى مط بر عن غوبريون في تل  40صحيفة ت يمز أوف إسبرائيل أف دت عوصول نحو 

 آخبرين إلى إسبرائيل.يهود فبرنسيين  6 نوفمعبر، وذلك عاد يوم واحد فقط من وصول 16أعيب اإلثنين 
ونقلت وس ئل إعالم عن آفي م يبر، المتحدث ع سم الوك لة اليهودية، قوله إنه من المتوقع وصول 

 المزيد من المه جبرين من اليهود الفبرنسيين خالل هذا األسعوع عمس عدة الوك لة.
 اية الا م الج بري.مه جبر من فبرنس  إلى إسبرائيل منذ عد 6000ووفقً  لم يبر، استقعلت إسبرائيل أكثبر من 

 17/11/2015، هافينغتون بوست عربي
 

 تخرق القانون ومقاطعة بضائعها خطوة هامة "إسرائيل"حزب الشين فين اإليرلندي:  .56
أكد حزب الشين فين اإليبرلندي، دعمه الك مل للقبرابر اله م الذي اتخذه االتح د األوبروعي  :برام هللا

 ائيلية.اإلسبر عوضع عالم ت على منتج ت المستوطن ت 
وق ل عضو العبرلم ن اإليبرلندي أحد مسؤولي الحزب شين كبرو في عي ن وصلت نسخة منه لـ"الحي ة 
الجديدة"، "إن إسبرائيل دولة تخبرق الق نون الدولي، وندعم عقوة قبرابر االتح د األوبروعي تبرميز وتحديد 

طن ت ككل، وأن يتم مصدبر المنتج ت اإلسبرائيلية، آمال أن تقود هذه الخطوة لحظبر منتج ت المستو 
تجميد أي مميزات جمبركية تتمتع عه  إسبرائيل لخبرقه  الق نون الدولي واإلنس ني، من خالل احتالله  

 لألبرض الفلسطينية".
 18/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "اإلندبندنت" البريطانية تنتقد سياسة االحتالل في هدم بيوت الفلسطينيين .57

دعندنت" العبريط نية، أن "سي سة تدميبر عيوت الفلسطينيين المتوبرطين برأت صحيفة "اإلن: لندن
على مخيم  إسبرائيلع لهجم ت على اسبرائيليين، ياد أمبرًا مثيبرًا للجدل، السيم  عاد الاملية التي شنته  

ص عة   آخبرين. 18لالجئين في القدس، وهو م  أدى إلى مقتل شخصين وا 
( عانوان "الموت عآلة 11|17من القدس نشبرته اليوم الثالث ء )واعتعبرت الصحيفة في مق ل لعن لينفيلد 

، مم  يؤدي إلى الفلسطينيينالتدميبر"، أن م  حصل ع ألمس من ش نه تأجيج الغضب والقهبر لدى 
وق ل ك تب المق ل، الذي نقلته هيئة اإلذاعة  موج ت من الانف ومحفزًا لشن هجم ت جديدة.
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: إن "م  حدث في القدس هو عق ب جم عي يتا برض مع ميث ق العبريط نية "عي عي سي" إلى الابرعية
 جنيف البراعع الموقع من قعل إسبرائيل".
الدف ع االسبرائيلي موشيه يالون متمسك عسي سة تهديم من زل  وأش بر ك تب المق ل إلى ان وزيبر

 المتوبرطين في اعتداءات ضد اسبرائيليين، مؤكدًا أن "قبرابر الهدم لن يوقف تحت أي ظبرف ك ن".
 18/11/2015، قدس برس

 
 ؟48الحركة اإلسالمية في مناطق  حظرماذا بعد  .58

 ي سبر الزع تبرة
صع ح أمس الثالث ء، أعلنت سلط ت االحتالل الصهيوني قبرابره  المنتظبر عإخبراج الحبركة اإلسالمية 

 ، والمابروفة ع لجن ح الشم لي خ برج الق نون، وحظبر أنشطته .48في األبراضي المحتلة ع م 
بر القبرابر، ق مت سلط ت االحتالل ع قتح م مقبرات الحبركة ومؤسس ته  الكثيبرة المنتشبرة في وفوبر صدو 

، فيم  ق مت ع ستدع ء عدد من كع بر ق دته ، عمن فيهم الشيخ برائد صالح 48المن طق المحتلة ع م 
 شهبرا، سيعدأ تنفيذه  نه ية الشهبر. 11الذي صدبر عحقه مؤخبرا حكم ع لسجن لمدة 

ء التي صناته  هجم ت ع بريس صلة ع ختي بر توقيت القبرابر، لكنه ك ن ق دم  على كل برعم  ك ن لألجوا
 ح ل، وهو نت ج سنوات من التحبريض على حظبر الحبركة.

والح ل أن جوهبر الحقد الصهيوني على الحبركة اإلسالمية عقي دة الشيخ برائد صالح ال صلة له 
ات االسم )الجن ح الجنوعي( ال يتوقع أن ع لهوية اإلسالمية وحسب، عدليل وجود حبركة أخبرى تحمل ذ

يمسه  سوء في الوقت البراهن، عل يتصل عطعياة النش ط، ال سيم  ذلك المتالق ع لمسجد األقصى 
الذي ال خالف على أن الحبركة هي ح برسه األهم عكل المق ييس، وهي التي تجّيش الفلسطينيين ومن 

 وبرائهم األمة لتعني قضيته.
هيكل عحسب الصه ينة( تحظى عإجم ع في الوسط الصهيوني، وألنه  ك نت وألن قضية األقصى )ال

السعب المع شبر في االنتف ضة الجم هيبرية األخيبرة التي اندلات مطلع تشبرين أول/ أكتوعبر، وأبرعكت 
الادو وال تزال برغم ضخ مة المؤامبرة عليه  من قعل الادو والشقيق )السلطة أعني(.. ألنه  األمبر 

بر الصهيوني عحق الحبركة اإلسالمية على أمل أن يؤدي إلى وقف نش طه  المتالق كذلك، ج ء القبرا
ع ألقصى من جهة، إلى ج نب ضبرب نش طه  المتالق عتثعيت هوية الشاب الفلسطيني في األبراضي 

 وفي الشت ت. 67، وجاله دائم االلتح م ععقية الشاب في األبراضي المحتلة ع م 48المحتلة ع م 
بر الحبركة اإلسالمية عقي دة الشيخ برائد صالح ك ن ح سم  في عادين؛ األول هو قلن  مبرابرا إن دو 

المتالق ع لدف ع عن المسجد األقصى، والث ني الذي ال يقل أهمية، هو المتالق عتثعيت هوية 
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التي ك نت تؤتي أكله  قعل عقود، لوال تصدي الشيخ ” األسبرلة“في مواجهة سي سة  48فلسطينيي 
 وتالميذه له .

 
 لكن ماذا بعد الحظر؟و 

، أصدبر الشيخ برائد عي ن  ق ل فيه: برصع ح أمس، وعاد الهجوم على مقبرات الحبركة إثبر صدوبر القبرا
 إنني أؤكد م  يلي:

 أوال: كل هذه اإلجبراءات التي ق مت عه  المؤسسة اإلسبرائيلية، هي إجبراءات ظ لمة ومبرفوضة.
لته  تنتصبر لكل الثواعت التي ق مت ألجله ، وفي ث ني : ستعقى الحبركة اإلسالمية ق ئمة ودائمة عبرس 

 مقدمته  القدس واألقصى المع بركين.
ث لث : يشبرفني أن أعقى برئيس  للحبركة اإلسالمية انتصبر السمه ، وانتصبر لكل ثواعته  وفي مقدمته  
لم القدس والمسجد األقصى المع بركين، وأساى عكل الوس ئل المشبروعة المحلية والدولية لبرفع هذا الظ

 انتهى كالم الشيخ.”. الص برخ عنه 
ال يختلف في الجوهبر عن حظبره   48والح ل أن حظبر الحبركة اإلسالمية في األبراضي المحتلة ع م 

في عاض الدول الابرعية، فهي ستعقى ق ئمة، ولكن كتنظيم دون مؤسس ت، لكنه في الح لة التي نحن 
إلى تطوبرات ستاتمد ع لضبروبرة على تحوالت عصدده  سيؤدي إلى اعتق الت أكعبر، وسيؤدي تعا  لذلك 

. ولال ذلك هو السبر خلف م  كشفته الدوائبر اإلسبرائيلية عن تحفظ عاض ق دة 67الوضع في من طق 
 األجهزة األمنية على القبرابر، تعا  إلمك نية دفع الحبركة نحو السبرية.

نش طه  المتالق  في كل األحوال، الحبركة ستعقى ق ئمة دون مؤسس ت مالنة، وهي لن تتوقف عن
ع لدف ع عن المسجد األقصى، فيم  سيكون نش طه  المتالق ع اللتح م عقضية شاعه  أكعبر دون خوف 
من الحل، والنتيجة أن م  أبراده الادو من الخطوة لن يتحقق، عل سيكون أثبره أكعبر في ح ل انخبرط 

ي هو وعع س المستحيل الشاب الفلسطيني كله في انتف ضة ش ملة ضد االحتالل، وهو م  يامل نتن
 من أجل الحيلولة دونه.

 18/11/2015، الدستور، عم ان
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 م جد الشيخ
م  ك ن ممكنً  الخبروج عأي نت ئج إيج عية من لق ء البرئيس األميبركي، ع براك أوع م ، عبرئيس الوزبراء 

الشهبر الج بري، إزاء الوضع الفلسطيني، وبره ن ت  اإلسبرائيلي، عني مين نتني هو، يوم اإلثنين الت سع من
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نخعته السي سية على استئن ف المف وض ت، وغيبره  من مس ئل وقض ي  ش ئكة، تدخل في نط ق 
الاالق ت العينية عين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة اإلسبرائيلية، ففي ظل أوض ع المنطقة، 

ع سيل البره ن ت الفلسطينية على تحبريك الجمود المزمن وتاقيدات الصبراع ت الض برية فيه ، لم ينقط
الذي ط ل أكثبر مم  يجب، عإبرادة الحكومة اإلسبرائيلية وتوجه ته  التي ع تت أكثبر من واضحة، إلدابرة 
الصبراع، وليس إليج د حلول له، وعلى البرغم من استمبرابر الهعة الشاعية وتواصله ، ع لتبرافق مع 

يل البره ن ت النخعوية يواصل اإليغ ل في دبروب الجدب السي سي، أشك ل كف حية أخبرى، م  زال س
 وهو يواصل، اليوم، وبرعم  في الغد؛ سيواصل جبري نه في واد غيبر ذي زبرع. 

كشفت سنوات م  عاد "أوسلو"، خصوصً  في سنوات حكم نتني هو وليكوده، وتح لفه اليميني 
لبره ن ت الفلسطينية المتواصلة، م  ك ن له  إال المتطبرف، أن األك ذيب وعدم المصداقية اإلسبرائيلية، وا

أن تنتج أنواعً  عديدة من الادم، الن تجة من جدب سي سي ماتق، واظب الفلسطينيون على التمسك 
عأهداب البره ن ت المستمبرة عليه، عله ينتج عاض األمني ت غيبر الواقاية، وم  هو في الع ل من أوه م 

من ح ل االستام بر االستيط ني والتاصب والانصبرية واآلع برته يد،  انتق ل اليمين اإلسبرائيلي المتطبرف
إلى نوع مم  يمكن تسميته  "ح اًل ديغولية"، أو إلى نوع من ح ل "الحل االنتق لي" الذي فبرضته 

 نض الت السود في جنوب إفبريقي  وبروديسي ، عدعم ع لمي، ك ن واضح  وفا ال ومجدي . 
ة" واتخ ذ "إجبراءات لتسهيل حي ة الفلسطينيين"، وكم  اتضحت، إن الحديث عن "خطوات لعن ء الثق

وفي أكثبر من مبرة، إنه  ليست أكثبر من لغو ف برغ، ال يمكن التا طي ماه عجدية، كم  هو ح ل "حل 
ال  الدولتين" الذي وبرد في خط ب "ع بر إيالن"، فال اإلسبرائيلي، وال األميبركي، ج د في هذا الشأن، وا 

سية قد أثمبرت جدية في المف وض ت، إال أن هذه األخيبرة م  زالت تبراوح مك نه ، لك نت الاملية السي 
منذ ك ن من المفتبرض أن تعدأ استحق ق ت "أوسلو" ع الشتغ ل على تنفيذ االتف ق، إال أن الشبروط 
اإلسبرائيلية والمبراوغ ت والمم طالت وتغييبر الوق ئع على األبرض، نسفت، وم  تزال تنسف، كل 

 تف ق أو للتقبريب عين الطبرفين. إمك نية لال
وه  هو نتني هو وائتالفه اليميني المتطبرف يواصل تشعثه عـ "الحل العلدي"، أي عنوع من أنواع الحكم 
الذاتي الذي يعقي ك مل المن طق الفلسطينية واالقتص د والسك ن تحت االحتالل، على البرغم من كذعة 

، والخشية من "دولة ثن ئية القومية"، تشعثً  عـ "الدولة "السالم االقتص دي"، ومبراوغ ت "حل الدولتين"
الواحدة" اإلسبرائيلية؛ انحي زًا إلى م  تسمى "دولة الشاب اليهودي"، تلك الدولة التلمودية أو التوبراتية، 
كم  آمن ويؤمن عه  عت ة الصه ينة من برواد االستيط ن، وأتع ع اليمين المتطبرف، أولئك الذين آل 

 لدولة اإلسبرائيلية" عمؤسس ته ، وهم الذين يقودون اليوم سفينة االئتالف الحكومي. إليهم كي ن "ا
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في آف ق الحل السي سي، وماطي ته الغ ئمة، والتوتبر المتزايد، يسود عجز يك د يكون ع مً  لدى ك مل 
دابرته، في ظل احتك بر أميبركي، يك د هو اآلخبر يكون ع جزًا عن إحداث أي اختبرا ق أطبراف الصبراع وا 

في جدابر المف وض ت، ال سيم  وقد جبرى بركنه  ج نعً ، كم  لم تستطع اإلدابرة األميبركية إحداث ح لة 
اختبراق في مس بر الاالق ت التي ع تت ماقدة مع إسبرائيل، خصوصً  في أعق ب توقيع االتف ق النووي 

 فضه. ومص دقة الكونغبرس األميبركي عليه، على الضد من الموقف اإلسبرائيلي الداعي إلى بر 
وعليه، فإن مس بر الوس طة األميبركية، وقد تاثبر عفال جمود الاملية التف وضية، كم  عفال اضطبراب 

اإلسبرائيلية، قد ال يشهد أي تطوبرات إيج عية في الفتبرة المتعقية ألوع م  في العيت  –الاالقة األميبركية 
سبرائيل، أضبرابرًا كعيبرة، سوف األعيض. األمبر الذي يبرتب على عالقة االحتك بر األميبركي ع النحي ز إل

لن تناكس إيج عً ، ال على الوضع الوطني الفلسطيني، وال على عملية المف وض ت المجهضة، 
وع لت لي، ستعقى التسوية السي سية على المس بر الفلسطيني برهينة اإلبرادات واإلدابرات اإلقليمية والدولية 

يجبري في سوبرية، وقد تحولت إلى مبركز الجذب  المتض برعة والمتن قضة في المنطقة، ال سيم  إزاء م 
قليمي  ودولي .   البرئيس للمزيد من أنواع الصبراع ت الض برية والمتداخلة محلي  وا 

لهذا كله، وكنت ج لألسع ب الموجعة، وفي ظل وضع فلسطيني ع ئس، وعسعب االنحي ز األميبركي 
م ية لألمن اإلسبرائيلي الذي ياتعبر الج ئبر، وتمسكه عجوهبر المواقف اإلسبرائيلية والدف ع عنه ، وح

عمث عة "عقبرة مقدسة" الستبراتيجية األمن القومي األميبركي، ينعغي الساي في اتج ه توسيع دائبرة 
الوس ط ت التي قد تجبري، للتأسيس لبرع ية مف وض ت جديدة، ال يقف األميبركيون، وحدهم من دون 

قض ي  عديدة إلى تطلب مجموعة من البرع ة  غيبرهم من دول الا لم، في مقدمة البرع ة، فمثلم  اتجهت
والوسط ء، للدفع عمس بر الحلول الممكنة للتحقق، من قعيل عحث الملف السوبري على ط ولة مؤتمبر 
فيين ، عمش بركة مجموعة من الدول المانية، ومن قعله ك ن قد اتجه الملف النووي اإليبراني إلى برع ية 

 ، إلى إشبراك عدد من الدول المانية عإيج د حلول سلمية مف وض ته، واإلشبراف عليه  والمس همة فيه
 للنزاع ت والصبراع ت الكونية. 

تأسيسً  على هذا، ليس أولى من القضية الفلسطينية عمثل هذا "اإلجم ع" على ضبروبرة إيج د "حل 
سي سي" متفق عليه عين مجموعة أطبراف الوضاين، اإلقليمي والدولي، عدون م  انحي ز إلى الج نب 

سبرائيلي، ومع األخذ ع العتع بر عدالة القضية الوطنية الفلسطينية، واالنحي ز لسبردي ته  األكثبر اإل
 إقن ع  وواقاية، تطلعً  لادل متبرع عمشبروعية الكف ح الوطني. 

من دون ذلك، ستعقى الهعة الشاعية وح ل االنتف ض، والمق ومة الشاعية والاملي ت الفبردية المحدودة، 
مسلحة، العبرن مج األوضح والماتمد شاعيً  في الوقت البراهن، واألسلوب الجم هيبري كم  الاملي ت ال

الوحيد المازول لمق ومة االحتالل، فيم  الحبركة الدعلوم سية البرسمية للسلطة تدوبر في حلقة مفبرغة 
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إقليميً  ودوليً ، وع جزة عن تحقيق أي اختبراق، في مس بر مف وض ت محكومة لمزاج إسبرائيلي ع جز 
عاه، وع ألس س يفضل "الست تيك" التف وضي على الحبراك، عفال برضوخه لتطلع ت قوى اليمين عط

المتطبرف من المستوطنين وعت ة الصه ينة المتاصعين الذين التزموا ويلتزمون، وعتغّول واضح، 
حيثي ت المشبروع الصهيوني، من دون تاديل، في وقت يشهد المشبروع الوطني الفلسطيني تبراجا ٍت 

كتيكية، عالوة على أنه  غيبر مؤطبرة في عبرن مج وطني واضح، وهن  يكمن المأزق القي دي غيبر ت
 الفلسطيني.

 18/11/2015، العربي الجديد، لندن
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  م جد كي لي
ين، م  ع د مجديً ، وال ص ئعً ، تن ول وضع الفلسطينيين عمازل عن وضع إسبرائيل واإلسبرائيلي

ال شبرعيته الت بريخية  إلىوع لاكس، عغض النظبر عن برأين  ع لمشبروع اإلسبرائيلي، أو نظبرتن  
واألخالقية، كم  نظبرتن  وحتى برغع تن  في خصوص مآالته. وفي الواقع، فنحن اليوم إزاء واقع ثن ئي 

لت بريخية، ، لجم عتين عشبرّيتين متم يزتين من نواح كثيبرة، وضمنه من ن حية السبردية ا«القومية»
ونظبرة كل منهم  إلى اآلخبر، ومع ذلك فه ت ن الجم عت ن تتا يش ن ماً ، في اإلط بر السي سي 
واالقتص دي والق نوني والما شي ذاته، ولو أن ذلك يحصل برغمً  عنهم ، وفي صوبرة تن عذية أو 

 عدائية، عخ صة أن ذلك يجبري ضمن تبراتعية المستاِمبر والمستاَمبر.
ن يتحكم ن في هذا الوضع، األول، يتشّكل من الصّد أو النعذ الابرعي ثمة ع مالن أس سي 

أو الضفة وغزة أو الالجئين، م  يتمّثل عادم الق علية لهضمهم، أو  48للفلسطينيين، سواء فلسطينيي 
للتا مل ماهم عوصفهم عبرعً  )أو حتى أج نب(، ال سيم  أنن  إزاء علدان تشكو من تصدع ت داخلية، 

فيه . والث ني، حجم آلي ت االستيا ب واإلزاحة اإلسبرائيليين، التي « المواطن»مك نة  كم  من تغييب
تامل عطبريقة متن قضة ومتك ملة، فمن جهة التا مل مع الفلسطينيين ع عتع برهم مجبرد سك ن وأيٍد 
ع ملة، ومن جهة أخبرى إزاحتهم من المك ن والزم ن، للحلول مك نهم. لكن حتى هذه الاملية تشكل 

نم  شاوبر الغ لعية، وشاوبر أصح ب مأ زقً  إلسبرائيل، إذ إن الفلسطينيين ال يتملكهم شاوبر األقلية، وا 
األبرض األصليين، الذين يبرفضون أن يذوعوا أو أن يخضاوا، م  يضع إسبرائيل أم م مشكلة ت بريخية، 

 .فهي ع جزة عن هضمهم ولفظهم، م  يؤثبر فيه  وفيهم، عغض النظبر عن واقع القوة، وهكذا
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هذا الوضع المتن قض كشفت عنه مجددًا الهعة الفلسطينية، التي ج ءت عاد انتف ضتين طويلتين 
إسبرائيل، في طبرحه  السؤال عن طعياة إسبرائيل عين كونه  دولة عنصبرية،  إلىومكلفتين ع لنسعة 

 ع عتع بره  ذاته  دولة يهودية، وعين كونه  دولة ديموقبراطية لكل مواطنيه .
كن مالحظته في آبراء النخعة اإلسبرائيلية التي تتحدث من دون موابرعة وعمازل عن هذا المأزق يم

االعتع برات التي تحكم الطعقة السي سية. فأوبري س فيبر، األك ديمي وأحد صن ع اتف ق أوسلو، يقول: 
نحن نايش اليوم في ك عوس، ليس عسعب حملة السك كين، عل ألن الانف الذي يجبري تاعيبر عن »

دولة ثن ئية القومية... من دون مسيبرة سي سية جدية نحو حّل الدولتين، فإن الفلسطينيين واقع جديد ل
عكل فص ئلهم سيق تلون في سعيل استقاللهم... التدهوبر األكعبر هو انضم م كثبر من عبرب إسبرائيل 
إلى الصبراع... الحكومة تجلب علين  خليطً  من الكف ح الوطني )الفلسطيني( مع نوع من الحبرب 

(. وهذا آبري شعيط يؤكد الخشية من 2/11، «ما بريف« )»هلية... في واقع دولة ثن ئية القوميةاأل
أبرض إسبرائيل »دولة إسبرائيل السي دية داخل »تحّول االحتالل الى أمبر ال برجاة عنه... واختف ء »

ذلك كله صوبرة ويستنتج من «. الشم لية وجنوب أفبريقي  أو العلق ن إيبرلندا»التي تشعه « الثن ئية القومية
تغلب على دولة إسبرائيل، وشكل واقاً  ثن ئي القومية، لشاب « غوش إيمونيم»مشبروع »ق تمة، إذ إن 

ج نب شاب... عاد أن  إلىيايش داخل شاب آخبر، وشاب يايش فوق شاب عداًل من شاب يايش 
لحبري ت واحتالل. سجن ل إلىاستطان  تأسيس دولة يهودية ديموقبراطية... قمن  عإلغ ئه ... وحّولن ه  

الك برثة التي نايش... ال يجب نسعته  الى أصح ب السك كين... الذي نايشه هو نتيجة مع شبرة وال 
يتسه بر  إلىيمكن مناه  للجنون السي سي الذي يمتد منذ أبرعاين سنة. م ذا اعتقدن  عندم  ذهعن  

وخلقن  واقاً  من الحبرب األهلية وايتم بر؟ م  الذي توقان  حدوثه عندم  مسحن  حدودن  وشوشن  سي دتن  
حم م دم ء. إذا  إلىالمتواصلة؟... في ظل غي ب الحدود الف صلة سيدخل اإلسبرائيليون والفلسطينيون 

لم يتم نعذ إسبرائيل مثل جنوب أفبريقي  فسيحدث مثلم  حدث في كوسوفو... هل سنصحو حيث م  زال 
 (.23/10، «هآبرتس« )»؟يمكن إطف ء الحبريق أم عندم  يلتهم الحبريق كل العيت

المتظ هبرون الفلسطينيون ينتصبرون على »أم  عميبرة ه س فتبرى مأزق الكولوني لية اإلسبرائيلية عقوله : 
الجيش اإلسبرائيلي وحبرس الحدود، وهم مسلحون ع لكوفية وسبرعة الحبركة والحج برة وزج ج ت 

لمصفحة والط ئبرات من دون المولوتوف... على أولئك المسلحين ع لتدبريع ت الاسكبرية واآللي ت ا
طي بر وع لسالح الحي الق تل والغ ز المسيل... أم م شج عة الشع ن الفلسطينيين يتكشف الجنود 
اإلسبرائيليون عخوفهم، وتم تدبريعهم ليشابروا ع لقوة والعطولة من الط ئبرات والدع ع ت، وفي غبرف 

سبرتهم، في الجيع ت المصفحة... هذه التحقيق... ع القتح م ت الليلية للعيوت واعتق ل األطف ل من أ
(. وهذا 2/11، «هآبرتس« )»الجبرأة والشج عة تنتقل من جيل إلى جيل. ط لم  أن األسع ب لم تختف
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إسبرائيل خسبرت مبرة أخبرى: قيمه  آخذة في التالشي عسبرعة »م  يكبربره جدعون ليفي، فع لنسعة إليه 
ضبرعه، من يهّدد ع لتدميبر الجم عي ع لغ ز مخيفة لم يسعق له  مثيل... من يدهس ش عً  وعاد ذلك ي

ومن يه جم الطواقم الطعية والصح فية هم مواطنون ض ئاون. عبراعبرة. ومن يحميهم أو يسكت عنهم 
 (.2/11، «هآبرتس« )»هو مثلهم

ح لته  «المحبرقة»في خضّم هذا النق ش، طلع نت ني هو عقصة التخفيف من مسؤولية هتلبر عن   إلى، وا 
في تزويبر الحق ئق وتزييف الت بريخ، كي تتالءم مع مص لحه السي سية. عمومً ، فقد المفتي، كا دته 

عف ء  جلب ذلك عليه غضب كثبر، من الذين برأوا فيه  تقويضً  للبرواية اإلسبرائيلية عن المحبرقة، وا 
ال يجب االنفا ل أم م سخ فة اعن المؤبرخ ومابرفته... إسبرائيل لم تاد »لهتلبر. تقول أعيبرم  غوالن: 

لة سي دية عل شت ت يهودي ي ئس ومزعزع، تقوده  ميليشي ت انتق مية تنتقم من األعداء األغي بر دو 
(، 23/10، «هآبرتس« )»الذين يتعدلون، مبرة يكونون عولنديين ومبرة عبرعً ... هذه هي طبريقة نت ني هو

نت ني هو...  نحن ملزمون االعتبراف عأن الغع ء ليس الميزة التي تازى الى»عينم  ق لت سيم  كدمون: 
ومع ذلك فسلوكه... في الفتبرة األخيبرة، يشجع على إع دة التفكيبر... هذه القصة الغبريعة عن هتلبر 
والمفتي هي مثل على أن الهستيبري  تتغلب أحي نً  على الهستوبري  )الت بريخ(... م  ق له نت ني هو سقط 

(. عل 23/10، «يدياوت«. )»ن كثمبرة ن ضجة في أيدي ن كبري الك برثة... المشكلة ليست فيه، عل في
الشخص الذي يقول إن هتلبر لم يبرغب في تدميبر »إن تسيفي بريخلفسكي ط لب عإق لة نت ني هو 

الذي أّجج الجموع الغفيبرة على «... ع لدم والن بر سنطبرد براعين»اليهود... الذي حبرض على القول 
الذي «... ب إسبرائيلعبر »الذي يحبرض ضد حق التصويت لـ «... براعين خ ئن»الصبراخ عهلوسة 

األعد...  إلىيقول أن إسبرائيل يجب أن تسيطبر على األبراضي ك فة وأنه  ستايش على السيف 
، «هآبرتس« )»كوكب آخبر إلىاالنتخ ع ت... أوقفوا الس ع ت لقد انتقلن   إلىالجديبر استعداله والذه ب 

29/10.) 
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 دنيبرون لن
المستوطن ت وجدت شجعه  على لس ن  إنت جلوسم العض ئع من  األوبروعية األسبرةدعوة مفوضية 

الن طقين اإلسبرائيليين عصفته  خطوة تحبركه  مش كل الالس مية. فقد غبرد الوزيبر إسبرائيل ك تس على 
عن  يض أالتويتبر ع ن األوبروعيون لم يشفوا من ع دتهم في وسم اليهود، وشيء من هذا القعيل برشح 
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يسيبرا عايدا فيشعه  وسم عض ئع المستوطن ت عدمغ  أنبرئيس الوزبراء. وقد مناهم  ذوقهم  البرفيع من 
 . وينعغي الثن ء عليهم  لذلك.اإلع دةأذبرع المحعوسين في ماسكبرات 

الدليل الق طع على أن الالس مية هي التي تحبرك األوبروعيون، وجده الن طقون اإلسبرائيليون عحصبرية 
موضع خالف، ولكن لم تتخذ ضد أي منه   أبراضسيطبرت على  أخبرىفعزعمهم، توجد دول  الخطوة.

من غيبره  في هذا السي ق هي المغبرب، التي يمكن تشعيه  أكثبرعقوع ت كهذه. والدولة التي تذكبر 
 إسبرائيل. عأفا ل أفا له 
ادعت ع نه  ك نت عن الصحبراء الغبرعية، ف حتلت المملكة المج وبرة ـ التي  إسع ني برحلت  1975في 

الف المغ برعة كي تغيبر آفيه  عشبرات  وأسكنتالصحبراوية  األبراضيـ  األبرضتسيطبر قديم  على هذه 
ث بروا وقماوا عيد من حديد. لم  األصليينالميزان الديمغبرافي وتخلد حكمه . نصف مليون من السك ن 

 إنقوع ت اقتص دية. تاتبرف أي دولة في الا لم عهذا الضم، ولكنه لم تفبرض على المغبرب أي ع
الخلل.  عإصالحنشأت في أوبروع  حبركة تط لب  اآلنيكمن في أنه منذ « الحجة المغبرعية»ضاف 

عبرلم ن ت ومح كم في عدة دول في الق برة تعحث في دع وى لتمييز العض ئع المستوبردة من الصحبراء 
، إسع ني ، وعلى برأسه  تسمه  ع نه  منتج ته . عاض من دول الق برة أنالغبرعية والحظبر على المغبرب 

تدفع للمغبرب مق عل حق الصيد في المي ه االقتص دية للصحبراء الغبرعية، واالن تط لب النبرويج 
تسهيالت الضبريعة التي يتمتع عه  مستوبردو زيت السمك الذي ينتج من السمك الذي  عإلغ ءوسويسبرا 

سم ماجون العندوبرة الذي تنتجه يصط د في هذه المي ه. وفي عبريط ني  يط لب الن س شعك ت الغذاء عو 
 شبرك ت فبرنسية ومغبرعية في المنطق المغبرعية المحتلة.

. آجال أيض نتوقع نه يته   أن اآلنطعياة الخطوة تشعه جدا طعياة تلك التي عوقعن  عه  ويمكن منذ 
أم ع جال سيفبرض على المغبرب واجب وسم المنتج ت المستوبردة من الصحبراء الغبرعية. إذا ك ن هذا 

. األمبر  سيحصل، فستسقط حجة التمييز من سجل الحجج التي تطلقه  إسبرائيل. ولكن صحيح م
فيه ماليين الصينيين  أسكنتجس مة. الصين سيطبرت على التعت،  أكثبرمظ لم  أح قت أخبرىفدول 

الف من سك نه  آعخ زي  من جوبرجي  وشجات تبرحيل عشبرات أوأفنت ثق فته، بروسي  احتلت 
وتحتفظ عق عدة عسكبرية على  ألبراضيه  ت المتحدة نكلت عكوع ، نظمت اجتي ح  الجوبرجيين. الوالي

 ألنهجس مة، عل  أكثبرإسبرائيل فاوقعت ليس الن خط ي ه   أم . الا لم لم يا قب هذه الدول. أبراضيه 
 القوى الاظمى فمحصنة. أم ممكن فبرض الاقوع ت عليه  ـ 

لصغ بر ط لم  ال تفبرض على الزعبران الكع بر، ويمكن يمكن االدع ء ع نه ال ينعغي ما قعة المجبرمين ا
يضمن الظلم الت م،  األولاالدع ء ع نه يجب فبرض الاقوع ت على كل مجبرم يمكن مح سعته. النهج 
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النهج الث ني فيضمن الادل الصغيبر. هذا مثيبر للحفيظة، ولكن سعب التمييز ليس نفوبر  أم 
 األوبروعيون من اليهود.

بر هذا ومنهم دوف ليئوبر، الح خ م المحعوب لمستوطني الخليل. في منتهى هن ك من يجتهدون لتغيي
السعت أّعن الح خ م المتوفيين ياقول لتم ن واعنه نتنئيل اللذين قتلهم  إبره عي فلسطيني قبرب عتنئيل. 

البرب على جبرائم  أوقاهوقد ألمح ع لمذعحة في ع بريس وشبرح ع ن الاملي ت في أوبروع  هي عق ب 
ح خ مه ودع   أقوالالذي ش برك في الجن زة لم يحتج على  أبرئيل أوبريج ه اليهود. الوزيبر األوبروعيون ت

الضغينة لن .  أسع بالخطأ في تشخيص  إصالحستس عد على  أقوالهم إلى زي دة االستيط ن. 
 «.قليال مم  ينعغي أكثبرهي كبراهية اليهود عقدبر »، األغي بر أفضل، كم  سيقول «الالس مية»
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