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طالق سراح جميع  .1 أبو مرزوق: االنتفاضة ستجبر االحتالل على االنسحاب من الضفة والقدس وا 

 أسرانا وستكسر الحصار عن قطاع غزة
كة حماس، إن انتفاضة القدس أثبتت أننا شعب حي، قال عضو المكتب السياسي لحر : بيروت

 وأشارت إلى أن هناك عدوًّا يجب أن يقاَتل وليس أحد آخر.
وأضاف أبو مرزوق في كلمة له خالل فعاليات المؤتمر العام العربي العام، لدعم انتفاضة الشعب 

خاللها شعبنا شهداء ( إن االنتفاضة األولى قدم 11-20الفلسطيني في بيروت، صباح اليوم الجمعة )
 وأسرى ما زالوا في سجون االحتالل، وأنتجت اتفاق أوسلو والسلطة.

فيما االنتفاضة الثانية، حسب أبو مرزوق، أنتجت االنسحاب "اإلسرائيلي" من قطاع غزة، والجدار 
 على سوئه، لكنها كانت عنواًنا إلنهاء المشروع الصهيوني.

تفاضة الثالثة، جاءت لتقول أنها انتفاضة التحرير التي ستجبر وأضاف القيادي الفلسطيني، "أما االن
االحتالل على االنسحاب من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وعلى إطالق سراح جميع أسرانا من 

 سجونه، وستكسر الحصار عن قطاع غزة، إضافة إلى أنها حافظت سلفا على القدس واألقصى".
ة القدس، والتي نسعى لتوحيد الكل الفلسطيني حولها، ونريدها وأوضح أن ما ذكره هي أهداف انتفاض

 انتفاضة دائمة، كما قال.
وأشار إلى أن هذه االنتفاضة قدمت للعرب والمسلمين واألمة هدية بأن يعرفوا العدو جيدا ويوحدوا 

 البوصلة، مشددًا على ضرورة أن تقدم هذه األمة شيئًا لهذه االنتفاضة.
ن وحدة األمة سواء كانت شعوًبا متوافقة، أو شعوًبا اآلن تختلف فيما بينها أن وأعرب عن اعتقاده بأ

نقاذ شعوبهم. وقال: "إن  يخرجوا من نزاعاتهم للوحدة والحوار والصفاء، ويقفوا جميعا لخدمة وطنهم وا 
 هذه االنتفاضة الفلسطينية تحتاج إلى دعم هذه األمة وجهودها".

 هي قرار وخيار تسعى حركة حماس من أجله خدمة لالنتفاضة.وأكد على أن الوحدة الفلسطينية 
وأشار إلى أن حركة حماس قدمت الكثير، مستدركًا أن المصالحة ال تكون إال بإجماع كل األطراف 

 عليها، وأنه إذا تخلى أي من األطراف عنها ستتبخر هذه المصالحة رغم االتفاقات التي وقعت.
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ة فلسطين أن ينفرد بإدارتها، مؤكدًا أن الوحدة انتصار لنا، أما وأوضح أنه ال يستطيع أحد في ساح
 .استمرار االنقسام فيعني أن النصر بعيد، الفتًا إلى أن هذه االنتفاضة تشير إلى وحدتنا
 20/11/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 يةتحت رقابة دول "القدس القديمة"دمها أولمرت تضمن وضع ق تسويةعباس يعترف برفضه  .2

أقر الرئيس محمود عباس بأنه رفض عرضًا لتسوية قدمه له رئيس الحكومة : أ ب -رام هللا 
في القدس الشرقية « البلدة القديمة»، ويقضي بوضع 2008اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت عام 

 تحت رقابة دولية، وذلك ألن أولمرت لم يسمح بدرس خريطة تبادل األراضي في الضفة الغربية.
ي مقابلة منفصلة أجرتها القناة اإلسرائيلية العاشرة مع كل من عباس وأولمرت، وصف المسؤوالن وف

تلك المفاوضات بالجادة، وأشارا إلى أن اتفاق سالم كان يمكن تحقيقه في حينه، علمًا أن هذه 
 المفاوضات كانت جرت في وقت مضطرب نسبيًا، إذ انشغل بعدها أولمرت بفضيحة فساد دفعته إلى

 التنحي.
وفي المقابلة، قال عباس إنه دعم فكرة تبادل األراضي، لكن أولمرت ضغط عليه للموافقة من دون 

«. عرض أمامي الخريطة، لكنه لم يعطني إياها»السماح له بأن يدرس الخريطة المقترحة. وأضاف: 
، لكن كيف أولمرت قال لي: هذه هي الخريطة، ثم أخذها بعيدًا. أنا أحترم وجهة نظره»وقال: 

 «.يمكنني أن أوقع على أمر لم أتلقَّه
وصف الرئيس الفلسطيني المفاوضات بأنها األكثر جدية منذ اتفاق أوسلو الذي توصل إليه عام و 

في ظل حكم رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إسحق رابين، والذي اغتيل من متطرف يهودي  1993
شعر أنه )أولمرت( اغتيل سياسيًا كما اغتيل رابين أ»يعارض تحركاته نحو السالم. وقال عباس: 

 «.أشهر أخرى كان سيبرم اتفاق فعلي 5أو  4فعليًا، وأنه ما إذا كانت هذه المفاوضات استمرت 
 21/11/2015الحياة، لندن، 

 

 : استقرار المنطقة مرهون بإنهاء االحتالل اإلسرائيليالسويد خارجيةيرحب تصريحات  عريقات .3
رّحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، : (أريحا )فلسطين

بتصريحات وزيرة خارجية السويد مارغو وولسترم التي ربطت خاللها "التطّرف واإلرهاب" في العالم 
 باالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، واصفًا هذه التصريحات بـ "الشجاعة".

(، "هذه 11|20ن صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الجمعة )وقال عريقات في بيا
التصريحات مباشرة في توصيف الوضع الفلسطيني واألسباب الحقيقية الكامنة وراء تصاعد العنف 
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والتطرف في الشرق األوسط"، معتبرًا أن هذه التصريحات "تصب في خدمة السالم، وتعيد الثقة 
طيني الذي خاب أمله من صمت المجتمع الدولي عقودًا متتالية من واألمل إلى أبناء الشعب الفلس

 الزمن على إرهاب دولة االحتالل المنظم وممارساته المنافية للشرعية الدولية"، حسب تعبيره. 
السياسي الذي أماله عليها التزامها بالقانون الدولي تجاه دعم حق  تقم بدورهاوأضاف "السويد لم 

، بل كانت أول دول االتحاد األوروبي التي ترجمت مصيره فحسبقرير الشعب الفلسطيني في ت
العالمية بشكل قانوني وأخالقي وعملي عندما اتخذت قرارًا يتماشى مع  اإلنسانالتزامها بمبادئ حقوق 

قيمها ومعاييرها باالعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وتعاملت مع هذه المنظومة بشكل متكامل ال 
 يتجزأ".

يقات على أن قلق السويد من انضمام الشبان إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية" والتحذير من وأكد عر 
تبعاته، هو "قلق مشروع ومصيب"، مضيفًا " نرفض أي استغالل أو تجيير للقضية الفلسطينية لخدمة 

تريد  ديني كمامصالح أي أطراف إرهابية، ونحذر من محاوالت تحويل الصراع السياسي إلى صراع 
سياسة نشر الكراهية والتحريض والعنصرية ودعم إرهاب  خالل تكريسرائيل ترويجه وتغذيته من إس

 المستوطنين المنظم".  
جتثاث أسباب اليأس وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة والعالم برمته يكمن بإنهاء اوأضاف "

قامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود   وعاصمتها القدس". 1967االحتالل اإلسرائيلي وا 
ودعا عريقات في دول العالم إلى "االقتداء بمواقف السويد المشرفة، ووقف التعامل بازدواجية 
يجاد الحلول العملية من أجل إنهاء االحتالل العسكري عن فلسطين إلى  المعايير، ومواجهة الحقيقة وا 

 األبد".
 20/11/2015قدس برس، 

 

 هامات عّباس لحركة "حماس" في القاهرة؟!وراء اتّ  السرّ ما ": المونيتور" .4
نوفمبر  خالل لقائه بإعالمّيين مصرّيين مساء الثامن من تشرين الثاني/ :رشا أبو جالل -مدينة غّزة 

الحالّي في القاهرة، فّجر الرئيس الفلسطينّي محمود عّباس اّتهامًا ضّد حركة حماس، بإجراء 
ء من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غّزة، وهو األمر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل ضّم جز 

اّلذي استقبلته "حماس" بنفي قاطع واّتهام محمود عّباس بالسعي إلى تحقيق أهداف شخصّية من 
 خالل هذه الّتصريحات.
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من ناحيته، انتقد عضو المكتب السياسّي لحركة حماس موسى أبو مرزوق تصريحات عّباس في 
تشرين الثاني/نوفمبر الحالّي: "ال تفكير لدينا  9على موقع "فيسبوك" في القاهرة، وقال عبر صفحته 

 باستبدال شبر من أرض فلسطين بأمتار من غيرها، مهما اّدعى المّدعون أو افترى المفترون".
أضاف: "نحن ال نفاوض الكيان )إسرائيل(، ولن نعترف به، وسنقاومه حّتى زواله، رضي من رضي، 

 ورفض من رفض".
 : "حمالت التضليل واالفتراء والكذب وتزييف الوقائع والقراءات الخاطئة لن تغّير الحقيقة".وتابع

وفي هذا السياق، اعتبر القيادّي في حركة "حماس يوسف رزقة، اّلذي شغل منصب مستشار 
ات إسماعيل هنّية رئيس حكومة غّزة السابقة، هذه االّتهامات بأّنها "ال أساس لها من الصّحة، وافتراء
 ال شهود عليها"، مشّددًا على أّن حماس "لم تجر أّي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل منذ نشأتها".

وقال يوسف رزقة لـ"المونيتور": "عّباس شخصيًا يدرك أّن هذه الّتصريحات خاطئة ومختلقة، والهدف 
ة بالمياه منها هو زيادة عزلة حماس وتشديد الحصار المفروض عليها، واستمرار إغراق حدود غزّ 

 لهدم األنفاق، واستمرار إغالق معبر رفح مع غّزة".
وأوضح أّن عّباس "يتحّدث بما يرضي النظام واإلعالم المصريّين، من أجل كسب موقف متحالف 
ضّد حماس. كما يسعى من خالل هذه اللقاءات مع اإلعالمّيين المصرّيين إلزاحة اهتمامهم بانتفاضة 

 يتحّدث عنها مطلقًا ولو بكلمة واحدة".القدس الراهنة، اّلتي لم 
كما أّكد أّن المسؤولين المصرّيين لم يعّقبوا على تصريحات عّباس حول هذه القضّية بالمطلق، الفتًا 

 إلى أّن عّباس لم يقّدم أّي معلومات محّددة وواقعّية حول ما اّتهم به "حماس".
هر بغّزة مخيمر أبو سعدة لـ"المونيتور": "إّن ومن جهته، قال أستاذ العلوم السياسّية في جامعة األز 

جزءًا مّما تحّدث به الرئيس عّباس، وخاّصة في ما يتعّلق بمقترح ضّم جزء من سيناء إلى غّزة، 
ينتمي إلى حقائق تاريخّية، ولكن في الوقت ذاته، ال أعلم مدى مصداقّية المعلومات حول ما إذا 

 بهذا الشأن أم ال". كانت حماس قد أجرت مفاوضات مع إسرائيل
، طرح مستشار األمن القومّي 2005اإلسرائيلّي من قطاع غّزة عام  االنسحابأضاف: "بعد 

، فكرة توسيع قطاع غّزة إلى منطقة العريش المصرّية، فيما 2007اإلسرائيلّي السابق غيورا أيالند عام 
ى األردن، ومقابل كّل ذلك ستحصل مصر في المقابل على ممّر برّي من األراضي اإلسرائيلّية إل

 ستضّم إسرائيل التجّمعات االستيطانّية الكبرى في الضّفة الغربّية إلى حدودها".
اإلسرائيلي، وهو  -وأوضح مخيمر أبو سعدة أّن هذا المقترح كان يرمي إلى حّل الصراع الفلسطينّي 

هذا المقترح قديم، ولم  كيلومتر من سيناء إلى غّزة، مشيرًا إلى أنّ  1000-600يدور عن ضّم نحو 
 تجر إثارته أخيرًا على المستوى السياسّي.
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ورأى أّن توقيت تصريح عّباس في هذا الشأن "لم يكن في محّله" بسبب تزامنه مع اندالع االنتفاضة 
الفلسطينية الراهنة، وقال: "هذه ليست أّول مرة يتحّدث فيها عّباس عن هذا المقترح واّتهام حركة 

الفلسطينّي، ونحن كفلسطينيين في أمّس الحاجة لتوحيد  االنقسامفي إطار تعزيز  حماس بقبوله
واالستيطان، والتوّحد من  االحتاللالصفوف والتغاضي عن الخالفات الداخلّية، من أجل مواجهة 

 الفلسطينّية الراهنة". االنتفاضةأجل دعم 
ين" المحلّية في غّزة إياد القرا، أّن من جهته، رأى المحّلل السياسّي والمدير العام لصحيفة "فلسط

الموقف المصرّي تجاه هذا المشروع كان رافضًا طيلة الوقت، وأّن إعادة عّباس للحديث عنه في 
اإلسرائيلّي"، وقال  االحتاللالوقت الراهن "ال يخدم القضّية الفلسطينّية، ويصب في مصلحة 

ي سياق المناكفات الدائمة مع حركة حماس، لـ"المونيتور": "اّتهامات عّباس لحركة حماس تأتي ف
والهدف منها هو زيادة العزلة عليها، وتغذية الحال العدائّية بين النظام المصرّي من جهة، وحماس 

 واإلخوان المسلمين من جهة أخرى".
ضّد "حماس" بزخم كبير، بسبب  االتهاماتورأى أّن اإلعالم المصرّي لم يتعامل هذه المّرة مع هذه 

 في أكثر من مناسبة. االتهاماتر عّباس لهذه تكرا
ومن جهته، رأى المحّلل السياسّي طالل عوكل أّن الهدف اّلذي أراد عّباس تحقيقه من خالل توجيه 

ضّد حركة "حماس"، هو تحسين عالقته بالنظام المصرّي بشكل يتفّوق فيه على عالقة  االتهامات
 "فتح" محّمد دحالن. النظام المصرّي بالقيادّي المفصول من حركة

وقال عوكل لـ"المونيتور": "إّن مصر تحافظ على عالقة ممتازة مع دحالن، ألّنها تنظر إليه أّنه 
شخصّية مناسبة لخالفة عّباس، نظرًا لعدائّيته لحركة حماس ولجماعة اإلخوان المسلمين في مصر، 

الممتازة جّدًا مع دولة اإلمارات اّلتي تحظى  ولخلفّيته السياسّية واألمنّية الكبيرة، وفوق كّل هذا لعالقته
 بدورها بعالقة قوّية للغاية مع مصر".

وكان موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرّية، ذكر في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، أّن دحالن 
ّباس وصل إلى القاهرة قادمًا من أبو ظبي )مقّر إقامته( على متن طائرة خاّصة، تزامنًا مع زيارة ع

 للقاهرة.
وأوضحت الصحيفة أّن زيارة الرجلين للقاهرة "تأتي وسط مساع مصرّية لنزع فتيل األزمة والخالف 

 في إطار الجهود المصرّية الحثيثة للمصالحة الداخلّية بين قيادات حركة فتح".
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عج بشّدة، وبالّنسبة إلى القرا، فإّن طرح مصر لملف المصالحة بين دحالن وعّباس، جعل األخير ينز 
ضّد "حماس" من أجل تصدير األزمة إليها، رغم عدم طرح  االتهاماتاألمر اّلذي دفعه إلى كيل 

 قضّية ضّم جزء من سيناء إلى غّزة على المستوى الرسمّي خالل زيارته للقاهرة.
 19/11/2015المونيتور، 

 
 إسطنبولمطار بساعات  6زه ااحتجبعد  من دخولها وترّحله إلى األردن الطيراويتركيا تمنع اللواء  .5

علي الصالح: منع األمن التركي في مطار إسطنبول، أمس، اللواء توفيق الطيراوي عضو  -لندن 
 اللجنة المركزية لحركة فتح من دخول األراضي التركية ورحله على أول طائرة في طريقها األردن.

من التركي أعتبره شخصا غير إن األ« القدس العربي»وقال اللواء الطيراوي في اتصال هاتفي لـ 
ساعات قبل أن يضعه على أول طائرة متجهة إلى  6مرغوب به، واحتجزه في المطار ألكثر من 

 األردن، وهو خيار اللواء الطيراوي.
اللواء الطيراوي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة « القدس العربي»وسألت 

ال أعتقد أن األسباب أمنية »عه من دخول األراضي التركية فقال الغربية، عن رأيه في سبب من
أفكر به هو موقفي من اإلخوان المسلمين ومهاجمتي الدائمة لهم على  أنوالشيء الوحيد الذي يمكن 

 «.شاشات التلفزيون
إن محاوالت »وهو في الطائرة قبل إقالعها « القدس العربي»وأضاف الطيراوي الذي كان يتحدث لـ 

فير الفلسطيني إلقناع السلطات التركية بتغيير رأيها باءت بالفشل، رغم أنني حضرت إلى تركيا الس
لرحيل  11بدعوة خاصة من السفارة الفلسطينية وحركة فتح للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ 

 الزعيم ياسر عرفات )أبو عمار(.
 فاة الرئيس عرفات.اللواء الطيراوي هو رئيس لجنة التحقيق في و  أنيذكر  

 21/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 هنية: حظر الحركة اإلسالمية سابقة خطيرة .6

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل هنية، على أن القرار 
 اإلسرائيلي بحظر الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني المحتل سابقة خطيرة.

نية في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة، إن القرار اإلسرائيلي يأتي في سياق المخطط وقال ه
الصهيوني إلزاحة كل ما يمت إلى العروبة واإلسالم من المشهد السياسي واالجتماعي حتى تخلو 

 الساحة أمامه ليستفرد باألرض والمقدسات واإلنسان.
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ادلة شيئًا ولن يمحو القناعات والثوابت من وأكد على أن هذا التصرف األرعن لن يغير من المع
صدور أبناء شعبنا األصيل، مشددًا على أن حظر الحركة اإلسالمية عدوان على حرية معتقداتنا 

 وهو ما يستلزم من شعبنا وأمتنا وقفة جادة إلحباط أهدافه الخبيثة.
يب، مضيفًا أن الحركة وأشار هنية إلى أن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل تجاوز مربع التذو 

 اإلسالمية وشعبنا لم يفقدوا الهوية وحافظوا على أصالتهم وانتمائهم للهوية العربية واإلسالمية.
صرارهم على  وقدم هنية التحية ألهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل على تضامنهم ووحدة كلمتهم وا 

 انتزاع حقهم من بين أنياب الكيان "اإلسرائيلي".
 20/11/2015حماس،  موقع حركة

 

 

 أبو عون: شعبنا يسعى النتزاع حريته واالنتفاضة قابلة للتطور  .7
أكد القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، نزيه أبو عون، أن شعبنا يسعى : رام هللا

النتزاع حريته واستقالله، مشددًا على أن انتفاضة القدس حرقت مراحل عديدة لم تكن بحسبان 
 ين، وأنها فاجأت الجميع بتمددها وقدرتها على االستمرارية.الكثير 

( تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة 11-20وشدد أبو عون في تصريح صحفي اليوم الجمعة )
منه، على عدم مقدرة أحد التكهن بتطور االنتفاضة وامتدادها، وذلك "ردًّا على بعض األصوات 

 قها نحو الهدوء".المثبطة التي تقول إنها في طري
وأشار القيادي في حماس، إلى أن "غباء االحتالل الذي لم يتعلم من تجارب الماضي سيظل شرياًنا 
إليصال الوقود الالزم لالنعتاق منه والتمكن من نيل الحرية"، منوًها إلى أن االحتالل لم يقتنع إلى 

 البطش والتنكيل بحقه.اآلن بأن شعبنا لن ينسى حقوقه ومقدساته، ولن يرضى باستمرار 
وحول عمليتي المقاومة أمس في "تل أبيب" ومفرق "غوش عتصيون"؛ قال أبو عون إنها تأتي للرد 

 على استمرار العدوان واالستفزاز من حكومة اليمين المتطرف.
، عادًّا ذلك "واحدة من خطوات غطرسة نتنياهو 48وتطرق إلى حظر الحركة اإلسالمية في أراضي 

 غبائه من جهة أخرى".من جهة، و 
ونوه أبو عون إلى خيبة المراهنين على انحسار انتفاضة القدس، مؤكًدا أنها ليست كسابقاتها من 
االنتفاضات والهبات التي ُتحرق فيها اإلطارات وُتكتب فيها الشعارات لتصل بعد وقت ليس بالقصير 

 إلى المواجهة المباشرة.
 20/11/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 إسرائيلي شرقي القدس المحتلة دعس جندي  .8

أصيب جندي إسرائيلي بعد دعسه بسيارة كان يقودها فلسطيني شرقي القدس : وكاالت –الجزيرة 
المحتلة ولم يعرف مصير منفذ العملية، حسب ما أفادت به مراسلة الجزيرة. في غضون ذلك، 

الرصاص الحي والمطاطي أو اختناقا أصيب عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ب
 بعد احتجاجات ضد ممارسات االحتالل جرت بعد صالة الجمعة في عدة مناطق.

 20/11/2015الجزيرة. نت، 
 

 ُسُبل مهمة لمخاطبة العالم بشأن انتفاضة القدس ثالثةنعيم لـ"فلسطين":  .9
الثة سبل لتقديم الحقائق حدَّد رئيس مجلس العالقات الدولية د. باسم نعيم، ث: نبيل سنونو-غزة

للعالم، بشأن انتفاضة القدس، في مواجهة رواية االحتالل اإلسرائيلي، مطالًبا في نفس الوقت السلطة 
الفلسطينية في رام هللا، بإنهاء التزامها باتفاق أوسلو، الذي يعمل على "تجميل" صورة االحتالل، في 

 اإلسرائيليين. حين طالب القضاء في دول العالم، بمالحقة القادة
وفي تصريحات خاصة بصحيفة فلسطين، أمس، قال نعيم بشأن سبل مخاطبة العالم: "نحن بحاجة 
إلى حراك دولي"، موضًحا أنه يمكن القيام بذلك من خالل الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع 

 عي والشخصي.المدني، التي لها امتدادات إقليمية ودولية، إضافة إلى وسائل التواصل االجتما
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نعيد ترتيب بيتنا الفلسطيني حتى نتمكن من تصدير رواية فلسطينية 

 موحدة"، مشيًرا إلى أن تقديم رواية فلسطينية مشتتة يؤدي إلى عزوف الكثيرين في الخارج عنها.
ايتنا الفلسطينية وتابع: "نحن بحاجة إلى إعالم منظم وقوي ويفهم لغة اآلخر ويستطيع تسويق رو 

 70كشعب تحت االحتالل، وأن هذه المقاومة المسلحة هي رد فعل على جرائم استمرت ألكثر من 
عاما ضد أبناء شعبنا، وأن العالم يجب أن يستمع لرواية المظلوم وهو شعبنا الذي يعاني من القهر 

 عاًما". 70والظلم والعدوان واإلرهاب ألكثر من 
شباب الفلسطيني الذي يقاوم االحتالل، "لم يتحرك ليطعن أحدا بالسكين إال ونّوه نعيم، إلى أن ال

عندما رأى والده معتقال أو بيته مهدوما أو أطفاال محروقين أو شجرة زيتون مقطوعة، بالتالي هو رد 
 فعل على هذا الظلم والعدوان )الذي يقترفه االحتالل اإلسرائيلي(".

ئيلي، أوضح أنه "تاريخيا الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وفيما يخص مقاطعة االحتالل اإلسرا
واإلسالمية لعبت دورا كبيرا في مقاطعة االحتالل"، لكنه أشار إلى أن "الذي قصم ظهر المقاطعة هو 

 توقيع اتفاقيات السالم وخاصة اتفاق أوسلو".
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ا بالضغط على السلطة وأكد نعيم، ضرورة استمرار مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي وتعزيزها، مطالب
الفلسطينية إلنهاء التزامها باتفاق أوسلو، الذي يعمل على "تجميل" صورة االحتالل وا عطائه مزيدا من 

 المساحة للتحرك تحت حجة أن هناك عالقات وتعايشا مع الشعب الفلسطيني. 
مع حالة  وقال نعيم، إن السلطة الفلسطينية في رام هللا، "في طبيعتها هي في تناقض موضوعي

االنتفاضة والتمرد على االحتالل"، مشيًرا إلى أن الرئيس محمود عباس صرح في أكثر من مناسبة 
 بأنه لن يسمح باندالع انتفاضة.

ولفت نعيم، إلى أن االحتالل قد يتمكن "من االلتفاف بشكل أو بآخر )على مذكرات االعتقال( كما 
النهاية أجبر الحكومة البريطانية على تغيير بعض حصل في بريطانيا، إذ إن اللوبي الصهيوني في 

 القوانين إلعطاء الفرصة للصهاينة بأن يفلتوا من العقاب".
لكنه شدد على أن مذكرات االعتقال هذه، مهمة أوال لكشف وفضح )إسرائيل( "التي تسوق نفسها في 

ائية تكشف طبيعة هذا العالم على أنها دولة حرية وعدالة وحقوق إنسان، فمثل هذه القرارات القض
 النظام العنصري )اإلسرائيلي( وتعريه وتنزع من شرعيته".

وأشار إلى أن مذكرات االعتقال لقادة االحتالل تشكل "إزعاجا للقادة المجرمين )اإلسرائيليين(؛ ألنهم 
سبانيا وجنوب أفريقيا وغيرها، مما يصعب مهمتهم في  في النهاية يصيرون مالحقين في بريطانيا وا 

 التحرك".
ودعا نعيم، إلى "المزيد من هذه القرارات )القضائية(، ومقاطعة االحتالل وممارسة كل أساليب 

 الضغط عليه إلنهائه".
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وصف رئيس مجلس العالقات الدولية توجه السلطة 

تجاه الصحيح في مالحقة مجرمي الفلسطينية للمحكمة لمقاضاة قادة االحتالل، بأنه "خطوة في اال
 الحرب".

 21/11/2015، فلسطين أون الين
 

 الطيراوي من دخول األراضي التركية توفيق فتح تستغرب منعحركة  .11
"وفا": أبدى ناطق رسمي باسم حركة فتح استغرابه من منع عضو اللجنة المركزية للحركة  -رام هللا 

ة، أمس، لحضور مهرجان إحياء ذكرى استشهاد ياسر اللواء توفيق الطيراوي دخول األراضي التركي
عرفات، واحتجازه لساعات طويلة في المطار وترحيله، بالرغم من تدخل سفارة فلسطين في تركيا 

 لدى السلطات التركية المختصة لتسهيل دخوله.
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، وقال: إن هذا اإلجراء مستغرب ومستهجن بالنظر إلى العالقات التي تربط تركيا بدولة فلسطين
مضيفًا: إنه ال تفسير لهذا اإلجراء في الوقت الذي تسمح فيه تركيا آلخرين في الساحة الفلسطينية 

 بالعبور واإلقامة فيها.
ساعات، قبل أن يرحله إلى  5وكان األمن التركي احتجز اللواء الطيراوي بمطار إسطنبول لمدة 

لم يسمح له بالعبور بحجة ما  وقالت مصادر مطلعة: إن األمن التركي مطار عمان في األردن.
 أسماه "أنه يشكل خطرًا أمنيًا".

  21/11/2015األيام، رام هللا، 

 

 اعش"د"مخيم اليرموك سيطوي ملف االغتياالت بعد اعترافات أمير منشق معتقل لدى  .11
داخل مخيم اليرموك المحاصر جنوب « الدولة»هبة محمد: أكد مصدر مقرب من تنظيم  –دمشق 

، «جبهة النصرة»، أن األمير السابق المنشق عن «القدس العربي»جب هويته لـ سوريا، فضل ح
علي الصعيدي، اعترف بعد القبض عليه من قبل التنظيم، بتنفيذه  محمد الصعيدي المعروف بأبو

جماعة »الخضر، قائد  سلسلة اغتياالت بحق شخصيات بارزة في المخيم، بالتعاون مع أبو
عن جبهة النصرة، والتي تضم عددا من الشخصيات القيادية السابقة لدى ، المنشقة مؤخرا «األنصار

علي الصعيدي  عبدهللا السلفي. ووفقا للمصدر المطلع فإن أبو النصرة منها أبوبكر األمني، وأبو
الخضر،  اعترف لتنظيم الدولة، خالل التحقيقات، بأنه كان مسؤول ملف االغتياالت بالتعاون مع أبو

لوبا للتحقيق. ومن أبرز الشخصيات التي تم اغتيالها، محمد يوسف عريشة الذي ما زال مط
من كانون  20العبد عريشة، مسؤول المعونات واإلغاثة في مخيم اليرموك بتاريخ  المعروف أبو

الهيئة الوطنية »أحمد هواري، أمين سر  للجهاد اإلسالمي، وأبوتابع  األول/ديسمبر الماضي
، وذلك في نهاية «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»السياسي في  المكتب وعضو« الفلسطينية

صهيب حوراني، الذي  ، أبو«حماس»لمكتب السياسي لحركة  تشرين األول/ أكتوبر الفائت، وعضوا
 كان يعمل في مجال اإلغاثة وذلك في نهاية آذار/مارس من العام الحالي.

علي الصعيدي، يعتبر  العترافات التي أدلى بها أبوبعد ا»وقال المتحدث، عن نتائج التحقيقات، إنه 
 ملف االغتياالت داخل مخيم اليرموك، شارف على الطي، على اعتبار كل من الصعيدي وأبو

 «. الخضر المسؤولين األساسيين عنه
وأضاف المصدر أن القضية ما زالت تتوسع وملف اغتياالت المخيم بات يكشف يوما بعد يوم، بينما 

 علي الصعيدي أضحى أكبر من قضية قتل ابن زوجته، ليث الشهابي. لف أبواعتبر أن م
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، كان لديه طموح في السيطرة على «مجموعة األنصار»الخضر، قائد  وذهب المتحدث إلى أن أبو
مخيم اليرموك، وجعله كمخيم عين الحلوة. فكان البد له من التخلص من عدة شخصيات قيادية 

، ليتمكن من الوصول إلى غايته. فبدأ بأهم شخصية في مخيم ومعروفة ومؤثرة داخل المخيم
 العبد عريشة الذي كان يعتبر بمثابة األب الروحي للمخيم، بحسب المصدر.  أبو اليرموك، وهو

الخضر في ملف االغتياالت وقتل الشخصيات  بعد التخلص من محمد عريشة تابع أبو»وأضاف: 
 «.خر، بالتنسيق مع محمد الصعيدياآل الهامة في مخيم اليرموك الواحد تلو

  21/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 

 "إسرائيل"عمليات الخميس الفدائية أخذت شكاًل جديدًا وصعقت تقرير:  .12
فادي أبو سعدى: كان للعمليتين الفدائيتين أول أمس الخميس في تل أبيب وجنوب بيت  - رام هللا

صل عدد القتلى في صفوف اإلسرائيليين فيهما إلى االستيطاني التي و « عتصيون»لحم على مفترق 
وقعًا مختلفًا على دولة االحتالل اإلسرائيلي وذراعها العسكري. كما هو الحال بالنسبة ’ خمسة

لمحلليها وا عالمها الذين تناولوا العمليات بتفاصيل دقيقة، واعتبروها األكثر دموية في اليوم الخمسين 
 ي انطلقت في األول من تشرين األول/ أكتوبر الماضي.للهبة الشعبية الفلسطينية الت

القدس  النتفاضةالعبرية على سبيل المثال ال الحصر إن اليوم الخمسين « هآرتس»وقالت صحيفة 
اليوم األكثر دموية في موجة العمليات »أو الهبة الشعبية كان األكثر دموية بالنسبة إلسرائيل وقالت 

 «.كن اعتباره نقطة تحولاألخيرة اثبت أن الهدوء ال يم
كما أن األهم بالنسبة للفلسطينيين هو تغيير شكل الصفحات في الصحف اإلسرائيلية التي أخذت 
تحرض على الفلسطينيين وتحاول الربط بين اإلرهاب الذي ضرب العاصمة الفرنسية باريس في 

يدي الفلسطينيين. الذي تزعم إسرائيل أنها تتعرض له على أ« اإلرهاب»األسبوع الماضي وبين 
وغابت أخبار العمليات اإلرهابية في باريس عن عناوين اإلعالم اإلسرائيلي لتحتلها أخبار المقاومة 

 الفلسطينية.
وبعد العملية الفدائية على مفترق عتصيون االستيطاني جنوب بيت لحم التي استخدم فيها السالح 

ة من اإلجراءات لحفظ أمن المستوطنين. الناري والدهس، قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي مجموع
 «. غوش عتصيون»أولها الحد بشكل مؤقت من حركة الفلسطينيين على مفترق مستوطنات 

طالق النار إكما تقرر استدعاء قوات إضافية من الجيش لمنع عمليات  لقاء الحجارة والدهس وا 
إللقاء الحجارة على  والطعن. وتقرر إقامة جدار مرتفع على طول مقطع الطريق الذي يستدم
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من يحمل السالح من « غوش عتصيون»المركبات المارة فيه. فيما دعا مجلس مستوطنات 
 المستوطنين للمساعدة في حماية عمليات نقل الطلبة المستوطنين إلى المدارس.

 التصاريح لسكان محافظة الخليل ويشمل من يحملون تصاريح بإلغاءفي المقابل اتخذت إسرائيل قرارًا 
ألف تصريح. وهو ما اعتبر العودة إلى  15شخصية فقط والحديث يدور عن حوالي  الحتياجات

 ضد الفلسطينيين الذي تمارسه إسرائيل.« العقاب الجماعي»سياسة قديمة جديدة وهي 
هو يهودي أمريكي كان في « غوش عتصيون»العبري أجإن أحد قتلى عملية « والاله»وقال موقع 

يع طعام على الجنود. وحاول اإلعالم اإلسرائيلي العزف على وتر مساواة طريق العودة من توز 
عزرا »الضحية بالجالد في تغطية عمليات المقاومة الفلسطينية فعنونت صحيفة يديعوت أحرنوت: 

قتلوا في العمليات. « في إشارة لفلسطيني استشهد خالل العملية»ويعقوب وأهرون وروبن وشادي 
 «.محاولة وضع المجرم والضحية في سلة واحدة»ًا وهو ما اعتبر فلسطيني

ولكون منفذو العمليتين الفدائيتين في تل أبيب وعتصيون من الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، 
منفذي العمليات يخرجون من الخليل مع »نشر على لسان مسؤولين عسكريين إسرائيليين القول إن 

 .«العلم بعدم وجود أي مطلوب من المدينة
وتستعد المؤسسة األمنية اإلسرائيلية لتطور ظاهرة السكاكين لظاهرة إطالق نار. فيما اعتبر 
التحريض في شبكات التواصل االجتماعي أحد أسباب تنفيذ عمليات إطالق نار. كما قالت القناة 

 الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي.
المكبر والبندقية التي استخدمت في أما عن المسدس الذي استخدم في عملية الحافلة قرب جبل 

فقد اشتراها المنفذون من أموالهم الخاصة. ومنفذ العملية « غوش عتصيون»عملية تجمع مستوطنات 
ال عالقة له مع أي من التنظيمات الفلسطينية حسب التحقيق األولى معه من قبل عناصر 

 «.الشاباك»المخابرات 
 أطلقالذي  M16ظهر فنية عالية في التعامل مع بندقية وعلى الرغم من أنه منفذ فردي إال أنه أ

 منها النار واعترف إنه اشتراها بشكل شخصي من أحد تجار األسلحة.
  21/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 أعوام 9وجرح عشرات بأعنف عمليات منذ  إسرائيلياً  قتيالً  17منذ تشرين األول/ أكتوبر الماضي:  .13

ارتفع عدد القتلى اإلسرائيليين من )المستوطنين والجيش( الخميس : فاترجمة ص -القدس المحتلة 
منذ األول من أكتوبر الماضي يوم اندالع "انتفاضة القدس" بعمليتي "تل أبيب" و"غوش  17إلى 

 عتصيون".
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في حين أصيب عشرات اإلسرائيليين بجراح مختلفة بعضهم في حال الخطر ما زالوا يرقدوا في 
 لي.المشافي اإلسرائي

وبدأت موجة العمليات بمقتل مستوطنين بعملية إطالق نار إلى الشرق من نابلس شمال الضفة 
الغربية في األول من تشرين أول/أكتوبر، والمستوطن القتيل خريج شعبة االستخبارات بالجيش 

 وحاخام معروف.
واشترك  في حين قتلت زوجته معه حيث شغل والدها منصب كبير بوحدة هيئة األركان الخاصة

بعملية لتحرير الجندي المختطف نحشون فاكسمان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 
 .1994عام 

وبعدها بيومين وقعت عملية طعن بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث استخدم منفذها الشهيد مهند 
 بجراح. 3قتل اثنين ويصب حلبي من البيرة سكيًنا قبل أن يستولي على سالح أحد المستوطنين لي

طالق النار حيث أصيب نحو  إسرائيليا بجراح بعضها  20وتوالت بعد ذلك عمليات الطعن والدهس وا 
 بحال الخطر الشديد.

طالق نار مزدوجة بحافلة للمستوطنين  10وبعد أقل من  أيام على تلك العملية، وقعت عملية طعن وا 
صابة العشرات بجراح.مستوطنين أحدهم حاخ 3بالقدس تسببت بمقتل   ام وا 

في حين وقعت عملية دهس وطعن في نفس اليوم بالجزء الغربي من القدس تسبب بمقتل مستوطن 
صابة آخرين بجراح.  وا 

طالق النار خالل الشهر الماضي  4في حين قتل  إسرائيليين بسلسلة من عمليات الطعن والدهس وا 
 جريح. 160و 11ما رفع عدد القتلى إلى 

إسرائيليين منذ بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر الحالي اثنان الجمعة الماضية بعملية  6كما قتل 
 قتلوا نهار اليوم بتل أبيب و"غوش عتصيون". 4إطالق نار بالخليل و

وتوزعت العمليات على شتى أرجاء األرض المحتلة من العفولة شمااًل وحتى ايالت جنوًبا مروًرا 
سد من العمليات في البداية قبل انتقال ثقل العمليات لمناطق جنوب بالقدس التي كان لها نصيب األ

 الضفة وبخاصة الخليل.
سنوات، أي  9ووصف جهاز المخابرات اإلسرائيلي )الشاباك( موجة العمليات األخيرة باألعنف منذ 

 منذ نهاية انتفاضة األقصى واستكمال بناء الجدار الفاصل وأن معطيات شهر أكتوبر من العمليات
 بالعام كاماًل. 2013توازي ضعفي العمليات التي وقعت العام 
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كما شهدت الموجة الحالية استئناف الحكومة اإلسرائيلية لسياسة هدم منازل منفذي العمليات حيث 
 منازل تعود لمنفذي عملية نابلس ورام هللا. 5هدم مؤخرًا 

 19/11/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 على استشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام ماً عا 80تقرير:  .14
في مثل هذا اليوم قبل ثمانين عاما شيع آالف الفلسطينيين في حيفا جثمان  :وديع عواودة - الناصرة

الشيخ المجاهد عز الدين القسام الذي خرج للجهاد ضد االنتداب البريطاني واستشهد خالل اشتباك 
جنين شمال الضفة، مع مجموعة من رفاقه الثوار. وكان  مع قواته في أحراش بلدة يعبد قرب

 ( التي حملت اسمه.1936-1939استشهاده محفزا لنشوب الثورة الفلسطينية الكبرى )
وعز الدين القسام شيخ أزهري من مواليد جبلة قضاء الالذقية في سوريا. شارك في ثورة ابراهيم هنانو 

كم عليه باإلعدام فقدم إلى حيفا في فلسطين عام وطورد من قبل الفرنسيين وح 1920هناك عام 
وعمل معلما في مدرسة البرج اإلسالمية ومأذونًا شرعيا لقضاء حيفا وخطيبا في جامع  1921

عمل على إنشاء خاليا جهادية سرية عملت  1929االستقالل القائم حتى اليوم. وبعد هبة البراق في 
سنوات من التهيئة السرية في حيفا ومنطقتها خرج القسام  أساسًا في منطقة حيفا والجليل األسفل. بعد

كانوا ينتمون إلى النواة الضيقة للمجموعة »الكف األسود »عضوًا من أعضاء تنظيم جماعة  15ومعه 
 مقاتل(. 200المقربة جدًا من قائدها )في حين كان عدد المجموعة األوسع قرابة 

 
 أسئلة محيرة

لفلسطيني البروفيسور مصطفى كبها أن هناك بعض األسئلة ويوضح المؤرخ المختص بالشأن ا
المحيرة منها حول ماذا كان القّسام ينوي أن يعمل بالفعل من هذا الخروج المبكر قبل أن يتكامل 

شعبية ومع هذا العدد القليل من رجاله؟.. وهل كان بالفعل ينوي إعالن الثورة  تنظيمه الثوري،
يعني التنازل عن آليات العمل السري التي سار عليها سنوات  المسلحة على المأل، الشيء الذي

قبالهعدة؟. وهل استشار القّسام أحدًا من زعماء الحركة الوطنية قبل خروجه  على هذه الخطوة  وا 
 المصيرية كالحاج أمين الحسيني مثاًل.

وي يكون من ويرى كبها أن القسام كان ينوي القيام بثورة مسلحة أو على األقل بعمل عسكري له د
بريطانيا بالعدول عن تأييد مشروع الوطن القومي اليهودي ومنح الفلسطينيين بعض  إقناعشأنه 

مظاهر االستقالل والسيادة. ويشير إلى بعض الدالئل منها استقدام ضابط تركي كبير، سبق وخدم 
المنطقي  في الجيش العثماني، وذلك إلعطاء أعضاء المجموعة تدريبات عسكرية. وأوضح أنه من
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االفتراض أن القسام صاحب التجربة العسكرية كان واعيًا حتمًا لمحدودية خطة من هذا القبيل وعليه 
 فإنه من الصعب القبول بما يقوله المؤرخ صبحي ياسين الذي سار على أثره باحثون كثيرون.

ر من الدعاة ويفترض كبها أن الخروج كان بقصد استمرار الحض على الثورة بدليل اصطحابه الكثي
والمدرسين في المجموعة وليسوا من المقاتلين. وعليه، يمكن القول إن الكشف المبكر عن المجموعة 
كان انحرافًا عن الخطة األصلية وأدى إلى وأدها رغم محاوالت القسام تغيير خطته واالختفاء بمنطقة 

 جبلية حرشية شمال الضفة الغربية.
 

 القسام والمفتي
مفتي الحج أمين الحسيني يقول المؤرخ صبحي ياسين إن األخير أبلغ القسام وحول عالقته بال

بضرورة التريث بالثورة. ويذهب زميله إميل الغوري إلى أن المفتي هو الذي عمل على تنظيم وتسليح 
 .1935 1931المجموعات المسلحة التي عملت في الشمال في الفترة الواقعة بين السنوات 

 –ه المسألة، إلى شهادات معاصرين منها مقابلة أجرتها المؤرخة بيان نويهض ويلجأ كبها للبت بهذ
الحوت مع محمد عزت دروزة )مدير األوقاف اإلسالمية، عضو حزب االستقالل، عضو اللجنة 

أنا »العربية العليا وأحد البارزين في ديوان الثورة الذي كان مقره في دمشق( ويقول دروزة في المقابلة 
ينًا عن العالقة بينهما، إنما القّسام كان واعظًا في حيفا والوعاظ كانوا مرتبطين بالمجلس ال أعرف يق
األعلى الذي يرأسه الحاج أمين فيجوز أن تكون له صلة من هذه الناحية، وقد أرسل  اإلسالمي

وال  القّسام لي في موضوع الخلية الجهادية التي يرعاها وقال إنه يريد أن يواجه الحاج أمين أيضاً 
 «أدري هل واجهه أم ال.

 
 وصية القسام

وربطت عالقات خاصة القّسام بالزعيم االستقاللي الحيفاوي رشيد الحاج إبراهيم الذي كان آخر من 
إني واثق من نفسي وأن صوتي سيجد صداه في كل »رآه في حيفا واستمع إلى وصيته التي جاء فيها 
 «.المولى تعالى أن يوفقنا بأعمالنا في سبيل الوطن مكان عند أول صيحة ونستودعك هللا راجين من

أما اتباع القّسام الذين كتبوا فيما بعد، فقد نفوا أية عالقة لزعيمهم بأي حزب من األحزاب وأكدوا أنه 
 عمل بمعزل عن الخالفات الحزبية وحسب ما أملته علية نفسه الثائرة التواقة للتغيير.

 21/11/2015القدس، العربي، 
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 بوالردجوناثان عن  باإلفراجياهو يرحب نتن .15
أفرجت الواليات المتحدة أمس عن األميركي اليهودي األصل جوناثان : أ ف ب -القدس المحتلة 

، وفق رئيس «بعد ثالثة عقود طويلة وصعبة»بوالرد الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، وذلك 
 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

شعب إسرائيل يرحب باإلفراج عن بوالرد. بعد ثالثة عقود طويلة وصعبة، »بيان:  قال نتنياهو فيو 
كنت أنتظر هذا اليوم بنفاد صبر بعد أن بحثت الموضوع »وأضاف: «. اجتمع جوناثان أخيرًا بعائلته

 «.مرارًا مع الرؤساء األميركيين على مدى سنوات عدة
 21/11/2015لندن،  الحياة،

 
 يقترب من الحدود اإلسرائيلية "داعش" يمتنظ: إسرائيليمسؤول  .16

"وكاالت": قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( يقترب  -القدس 
ن إسرائيل تتعاون مع أجهزة االستخبارات الغربية وتسلمها معلومات حول  من الحدود اإلسرائيلية، وا 

 انضمام أجانب إلى التنظيم.
ة "ماكور ريشون"، أمس، عن المسؤول اإلسرائيلي قوله: إن "نشاط داعش يقترب من ونقلت صحيف

إسرائيل، فقد نشر التنظيم شريطًا مصورًا بالعبرية، وبعد ذلك في غضون أسبوعين أسقط طائرة في 
 سيناء، وفجر في بيروت وشن هجمات في باريس، وهذا يدل على قدراته وتطلعاته".

ي: إن "الكشف المتزايد عن خاليا لداعش في الوسط العربي )في الداخل( وأضاف المسؤول اإلسرائيل
 تدل على اتجاه الخالفة اإلسالمية نحو المس بإسرائيل. الوضع خطير جدًا".

وتابع: إن إسرائيل تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة استخبارات في أوروبا من أجل المساعدة في العثور 
حملون جوازات سفر أوروبية وشاركوا في القتال في سورية أو بشكل مبكر على "مقاتلين أجانب"، ي

 العراق وعادوا إلى دولهم من أجل تشكيل خاليا إرهابية.
وأشار المسؤول اإلسرائيلي إلى أن موجات الالجئين التي وصلت إلى أوروبا والحدود المفتوحة هناك 

 وضعت صعوبات هائلة أمام أجهزة االستخبارات. 
كان "المقاتلون األجانب" يدخلون ويخرجون عبر معابر حدودية واضحة، كان وأوضح أنه عندما 

باإلمكان مراقبة تحركاتهم ونشاطهم، بينما "إغراق القارة )األوروبية( بمئات آالف الالجئين القادمين 
 عبر طرق غير مراقبة، أحدث فراغًا تواجه أجهزة االستخبارات مصاعب في ملئه".
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من المصاعب، وهو موجود حتى عندما تكون هناك معلومات استخبارية،  وأضاف: إن النوع الثاني
يتعلق بحرية التنقل بين دول االتحاد األوروبي والمسافات الهائلة والتي تضع صعوبات أمام إحباط 

 هجمات خرجت إلى حيز التنفيذ.
من أجل إحباط  واعتبر المسؤول اإلسرائيلي أنه "تعلمنا على جلودنا خالل االنتفاضة الثانية، أنه

هجوم، يتعين على اإلنذار االستخباري أن يصل إلى الجندي الموجود في الحاجز، ألنه إذا تجاوزه 
منفذ الهجوم يصبح من الصعب الوصول إليه، وال توجد حواجز لدى األوربيين وبالتأكيد ال يوجد 

ال تكون كافية لمنع جنود هناك، ولذلك فإنه حتى عندما تتوفر معلومات استخبارية دقيقة فإنها 
 الهجوم قبل حدوثه".

 21/11/2015هللا،  رام األيام،
 
 الطيبي: تجديد المفاوضات مع حكومة نتنياهو مضيعة للوقتأحمد  .17

« األقصى»قال النائب في الكنيست اإلسرائيلي عن القائمة العربية أحمد الطيبي أن  :بترا -عمان
محاولة  األخيرةر ذلك ، وان ما جرى في االقتحامات مكان للصالة للمسلمين والمرابطين وال شيء غي

واقتحام المصلى  األقصىبوابات المسجد  إغالقالواقع لترسيخ السيطرة بالقوة من خالل  األمرلتغيير 
خراجالقبلي  وحيدا  األقصى إبقاءالمصلين والمرابطين والمرابطات اعتقادا من المحتل انه يستطيع  وا 

رادةم يتيما وهذا مستحيل بعز  أو  المرابطين هناك. وا 
المستجدات على الساحة الفلسطينية في جامعة العلوم التطبيقية من  أخروأضاف خالل لقاء حول 

الحكومة اإلسرائيلية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو هي من أكثر  أنالخميس  أمسمن  أول
اسية تكفل إعادة األراضي وال يمكن أن تكون شريكة في أية عملية سي وعنصرية،الحكومات تطرًفا 

انه ال يرى جدوى من إمكانية تجديد المفاوضات مع  إلى، مشيرًا 1967الفلسطينية التي احتلت عام 
أن نتنياهو يحاول دائمًا خلق األعداء ليجمع  وأضافحكومة نتنياهو ألنها ستكون مضيعة للوقت. 

سطينية وتارة بالحركة اإلسالمية في أراضي وتارة السلطة ألفل بإيران،اإلسرائيليين حوله، فمرة يخيفهم 
، وهو بذلك يؤلب مشاعر اإلسرائيليين ليكون لديه عدو خارجي من خالله يجمع اإلسرائيليين 48

 حوله.
 21/11/2015عّمان،  الرأي،
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 تناقش اقتراح قانون يسهل منع ترشح نواب التجمع  للتشريعالوزارية  اللجنة .18
اقش اللجنــة الوزاريــة للتشــريع اإلســرائيلية، يــوم األحــد القــادم، مــا إذا مــن المقــرر أن تنــ: هاشــم حمــدان

كانـت سـتدعم اقتــراح قـانون يهـدف إلــى تسـهيل شـطب مرشــحين للكنيسـت، علـى رأســهم النائبـان حنــين 
 زعبي وباسل غطاس من التجمع الوطني الديمقراطي.

ن، الــذي بــادر إليــه عضــو وبحســب صــحيفة تهــآرتست الصــادرة صــباح يــوم الجمعــة، فــإن اقتــراح القــانو 
فــي قــرارات لجنــة االنتخابــات المركزيــة  التــدخلالكنيســت أفيغــدور ليبرمــان، يمنــع المحكمــة العليــا مــن 

 لشطب مرشحين للكنيست.
وأضافت الصحيفة أن ليبرمان بلـور اقتـراح القـانون بهـدف عرقلـة ترشـح أعضـاء كتلـة التجمـع الـوطني 

ـــين ـــان حن ـــى رأســـهم النائب ـــديمقراطي، وعل ـــات القادمـــة، بذريعـــة  ال زعبـــي وباســـل غطـــاس، فـــي االنتخاب
 تصريحاتهم ونشاطاتهم أثناء إشغالهم عضوية الكنيست.

 21/11/2015، 48 عرب
 
 "الال شريك الفلسطيني"تنسف مقولة  العاشرةالقناة اإلسرائيلية  .19

تسـوية مـع قـال رئـيس حكومـة إسـرائيل السـابق إيهـود أولمـرت إنـه كـاد ينجـز  :وديع عـواودة -الناصرة 
 . 2009الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوال تقديم لوائح اتهام بالفساد ضده في 

وتقـــوم التســـوية علـــى فكـــرة الـــدولتين وتبـــادل األرض وعـــودة رمزيـــة جـــدا لالجئـــين، ولـــوال تـــردد الـــرئيس 
 محمود عباس. 

دروكــر يكشــف لرفيــف « المصــدر»وفــي تحقيــق واســع بثتــه القنــاة اإلســرائيلية العاشــرة ضــمن برنــامج 
أولمـرت أيضــا أن لـوائح االتهــام ضـده قــدمت مــن قبـل جهــات إسـرائيلية تــآمرت عليـه إلحبــاط مخططــه 

 بما فيها القدس الشرقية بأكملها.  67بالتنازل عن األرض المحتلة عام 
ويوضــح أولمــرت أنــه دعــا الــرئيس عبــاس للتوقيــع علــى اتفــاق وعلــى خريطــة عرضــها عليــه وهــو يقــول 

ال ســيمر وقــع االتفــاق » عامــا حتــى يــأتي رئــيس حكومــة فــي إســرائيل يكــون مســتعدا للتنــازل عــن  50وا 
 «. القدس الشرقية

في البرنامج يكرر أولمـرت مـا نشـر مـن قبـل بأنـه عـرض علـى الـرئيس عبـاس االنسـحاب مـن األرض 
أردنيـة  مـع وضـع القـدس الشـرقية تحـت سـيادة سـعودية، %4مع تعديل حدود بنسبة  67المحتلة عام 

 مريكية. وأ
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وهذا ما تشكك به القناة اإلسرائيلية العاشرة وتشير لعدم وجود أي دليل معقول، مرجحة أن العكس هو 
الصحيح، وأن أولمرت رد على القـرار بمحاكمتـه بـالزعم أنـه كـاد يحـرز سـالما مهمـا إلسـرائيل كمنـاورة 

 للبقاء في الحكم والنجاة من نهاية مأساوية. 
ق التلفزيوني الذي تضمن لقاءات موسعة مع أولمرت وسابقه إيهود باراك ومع في المقابل يؤكد التحقي

هـرب ولـم »الرئيس عباس، أن مزاعم إسرائيل بعدم وجـود شـريك فلسـطيني للسـالم ألن الـرئيس عبـاس 
 «. يرد على مقترحه المذكور للتسوية

ــــم يكــــن« الالشــــريك الفلســــطيني»وفــــي نســــفها لمــــزاعم  ــــرئيس  توضــــح القنــــاة العاشــــرة أنــــه ل بمقــــدور ال
الفلســطيني التعامــل بجديــة مــع مقترحــات أولمــرت الــذي لــم يتبــق لــه بــالحكم ســوى شــهور قليلــة جــدا، 
عــالوة علــى الســؤال هــل اإلســرائيليون شــركاء لمــا عرضــه أولمــرت مــن إنهــاء االحــتالل والتنــازل عــن 

 حائط المبكى )حائط البراق(؟. »القدس وعن 
إن مأســـاة « هـــآرتس»مخـــتص بـــالبرامج التلفزيونيـــة فـــي صـــحيفة ويقـــول روغـــل ألفـــر، معلـــق إســـرائيلي 

أولمرت الشخصية بعد تورطه بفضائح فساد أطاحت برئيس حكومة ممتاز تتقزم مقابل مأساة إسرائيل 
 التي تدهورت منذ اإلطاحة به لحضيض األبرتهايد ولجهنم ثنائية القومية. 

ة عـن الروايـة الرسـمية فـي إسـرائيل بـأن الـرئيس وفي التحقيق التلفزيوني ذاته يتهم بعرض رواية مختلف
 . 2000الراحل ياسر عرفات هو من أفشل المفاوضات في كامب ديفيد عام 

وتــرى « الالشـريك فلســطيني»مــزاعم  إزاءكمـا هــو الحـال مــع أولمــرت وعبـاس تــتحفظ القنـاة اإلســرائيلية 
لــة تبقــت حتــى ســقوط حكومــة أنـه لــيس مــن المعقــول جســر الهـوة بــين الجــانبين فــي غضــون أسـابيع قلي

 باراك بعد تفككها نتيجة عدة أسباب منها المفاوضات على مبدأ الدولتين مع عرفات وقتها. 
وتورد القناة في هذا السياق قـول أولمـرت إن إسـرائيل تعاملـت مـع الجانـب الفلسـطيني بتعـال وعنجهيـة 

 . 2000خالل مفاوضات كامب ديفيد عام 
ــــاة العاشــــرة بــــارا ــــتهم القن ــــدم بالمفاوضــــات مــــع الفلســــطينيين بعــــدما قــــرأ وت ــــالتهرب وقتهــــا مــــن التق ك ب

 استطالعات رأي تدلل على تدني شعبيته. 
في التحقيق يدعي باراك أنه تظاهر بـالتعرض لحالـة إحبـاط لتبريـر اعتكافـه فـي غرفتـه بمنتجـع كامـب 

لـم »لفلسـطينية ديفيد وعن ذلك يقول بسخرية صـائب عريقـات مسـؤول ملـف المفاوضـات فـي السـلطة ا
 «. يكن معنا أخصائي نفسي لمعالجة باراك

مــن جهتــه نفــى عبــاس أنــه وافــق علــى عــودة خمســة آالف الجــث فقــط، وقــال إن أحاديــث غيــر رســمية 
 كثيرة دارت مع أولمرت وغيره. 
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لكنه لم ينف قول أولمرت إن الرئيس عباس أبلغه في سياق الحـديث عـن عـودة الالجئـين بعـدم رغبتـه 
وهــو أمــر اعتبــره أولمــرت إشــارة لموافقــة الجانــب الفلســطيني علــى عــودة غيــر « بع إســرائيلتغييــر طــا

 واسعة لالجئين. 
يســرائيل روزنبــيلط أن التحقيــق « يســرائيل هيــوم»مــن جهــة أخــرى يــدعي المعلــق اليمينــي فــي صــحيفة 

بفشـل محادثـات  التلفزيوني جاء لينسف المزاعم التـي يروجهـا اليسـار اإلسـرائيلي بـأن بـاراك هـو المـتهم
الفلســطيني الــذي تســبب فــي تغييــر عميــق فــي « الالشــريك»وبتــرويج ادعــاء  2000كامــب ديفيــد عــام 
 الشارع اإلسرائيلي. 

، ويــتهم «الالشــريك الفلســطيني»وأشــار إلــى أن القنــاة العاشــرة جــاءت لتقــديم مــتهم جديــد بشــيوع ادعــاء 
عدم التنازل عن حق العودة. ويتهم روزنبيلط عرفات بعدم التفاعل مع مقترحات الرئيس بيل كلينتون و 

القنـــاة العاشـــرة بالســـعي لتطهيـــر اســـم بـــاراك واتهـــام كلينتـــون ومـــنح الحصـــانة للفلســـطينيين، زاعمـــا أن 
 100بـل وافـق علـى  48أولمرت لم يوافق على عودة خمسة آالف الجث فقـط لـديارهم داخـل أراضـي 

 ابق حاييم رامون.ألف الجث من خالل مقترح نقله مقربه الوزير الس
 21/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 نووياً  رأساً  115تمتلك  "إسرائيل": أميركية دراسة .21

 رأسـا نوويـا. 115قالت دراسة أميركية حديثـة، أعـدت مـن قبـل معهـد فـي واشـنطن، إن بحـوزة إسـرائيل 
ديـدة أعـدها ديفيـد ورغم محافظة إسرائيل على الضبابية بكل ما يتصل بنشـاطها النـووي، فـإن دراسـة ج

أولبرايت من تالمعهد األميركي للعلوم واألمن الدوليت قالت إنه بموجـب حسـابات إحصـائية ومعلومـات 
 رأسا نوويا. 115جرى الكشف عنها في الماضي، فإن بحوزة إسرائيل نحو 
نـا ، حيث بدأ المفاعل النـووي فـي ديمو 1963ويتضح من الدراسة أنه منذ كانون األول/ ديسمبر عام 

كيلوغرامـا مـن المـواد المتفجـرة فـي إسـرائيل، مـع إمكانيـة  915 – 400بإنتـاج البلوتونيـوم، تـم تخـزين 
 كيلوغراما. 85خطأ تصل إلى حد 

كما يتضح من الدراسـة أنـه بحسـب الطاقـة اإلنتاجيـة للبلوتونيـوم فـي إسـرائيل، فمـن الممكـن اسـتغاللها 
قـــديرات أولبرايـــت تشـــير إلـــى أن إســـرائيل اكتفـــت قطعـــة ســـالح نـــووي، بيـــد أن ت 290إلـــى  90إلنتـــاج 
مما يمكنها إنتاجه من كميات البلوتونيـوم الموجـودة  %30رأسا نوويا فقط، أي ما نسبته  115بإنتاج 
 لديها.

وبحسب معد الدراسة فمن الممكن أن إسرائيل وصلت إلى وضع لم تكن معنيـة فيـه بإنتـاج المزيـد مـن 
 دموا تقديرات أعلى بكثير بشأن قدرات إسرائيل في إنتاج أسلحة نووية.البلوتونيوم. وقال إن كثيرين ق
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وتقـــول الدراســـة، اســـتنادا إلـــى دراســـات ســـابقة، إن إســـرائيل طـــورت صـــواريخ قـــادرة علـــى حمـــل رؤوس 
 نووية، وطائرات قادرة على حمل أسلحة نووية.

نوويـــة مـــن  صـــواريخويضـــيف أولبرايـــت أنـــه مـــن الممكـــن أنـــه بـــات لـــدى إســـرائيل القـــدرة علـــى إطـــالق 
الغواصات الموجودة بحوزتها. وبحسب تقديراته فإن األسلحة النووية المتـوفرة لـدى إسـرائيل قـادرة علـى 

 كيلوغرامات من البلوتونيوم. 5 – 3حمل 
وتبين أن من بين مصادر أولبرايت المعلوماتية، كانت المعلومات التي كشف عنها مردخـاي فعنونـو، 

 ديمونا. الذي عمل كفني في مفاعل
وفي دراسته، يصف أولبرايت المفاعل، بناء علـى المعلومـات التـي كشـف عنهـا فعنونـو، فيتحـدث عـن 

طبقـات وهـي مخصصـة لتحويـل البلوتونيـوم إلـى معـدن ثـم تحويـل  6منشأة تحت األرض، تتـألف مـن 
المعــدن إلــى مركــب يســتخدم كســالح. كمــا يجــري تحويــل معــادن أخــرى فــي المكــان إلــى مركبــات يــتم 

 استخدامها في إنتاج سالح نووي.
ويضــيف أولبرايــت أن هــذه المعلومــات تشــير إلــى ان إســرائيل صــممت ســالحا نوويــا متطــورا، يحمـــل 

 رؤوسا متفجرة صغيرة وقنابل هيدروجينية.
تجدر اإلشارة إلى أن فعنونو لم يقل أنه رأى سالحا نوويا في المراحل االخيرة، أو كـان يعـرف أهـداف 

شــاهد عمليــة إنتاجهــا، إال أنــه قــال إن هــذه المركبــات جــرى نقلهــا تحــت حراســة مشــددة المركبــات التــي 
 إلى منشأة في حيفا قيد الحراسة المشددة أيضا.

 21/11/2015، 48 عرب
 
 وسنواصل المسيرة نتراجعرائد صالح: لن  .21

صل قال رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح إن الحركة ستوا :السبيل
 مسيرتها ولن تتراجع أمام ممارسات االحتالل اإلسرائيلي الذي قام بحظرها مؤخرا.

وفي خطبة الجمعة التي شهدت حشدا كبيرا تلبية لدعوة لجنة المتابعة الفلسطينية في مدينة أم الفحم 
م.. لن للتنديد بقرار الحكومة اإلسرائيلية بحظر نشاط الحركة اإلسالمية، قال الشيخ صالح "لن نستسل

نيأس.. لن ننكسر.. لن نتراجع.. سنبقى على العهد مع هذه المسيرة"، داعيا للمشاركة في مسيرة 
 حاشدة بعد الصالة تجوب شوارع المدينة.
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وكانت لجنة الحريات، المنبثقة من لجنة المتابعة الفلسطينية، وهي أعلى مرجعية للفلسطينيين داخل 
ات مماثلة في البلدات والقرى العربية في الجليل والنقب الخط األخضر، قد دعت أيضا إلى مسير 

 ومدن الساحل.
 21/11/2015، ، عّمانالسبيل

 
 مواجهات عنيفة مع االحتالل في مختلف مدن الضفة وغزة خاللعشرات اإلصابات  .22

جمعة »اندلعت في ، فادي أبو سعدى ، عنرام هللا، من 21/11/2015، القدس العربي، لندنذكرت 
ثامنة أمس بعد صالة الجمعة، المواجهات بين الفلسطينيين وجنود االحتالل اإلسرائيلي ال« الغضب

في مختلف محاور ونقاط التماس والحواجز العسكرية والمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، عقب 
انتهاء صالة. ويأتي تجدد المواجهات بقوة، خاصة بعد عمليتي تل أبيب وشمال الخليل اللتين قتل 

آخرون، بعد عدة أيام من الهدوء الحذر الذي دفع البعض إلى  10هما خمسة إسرائيليين وجرح في
 االعتقاد بأن الهبة/ االنتفاضة إلى زوال.

ًا مواطن 133، أنالقدس المحتلة، من 20/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأضافت 
لمنتفضين وقوات االحتالل في مدن الضفة في المواجهات التي اندلعت اليوم بين الشبان ا واأصيب

 غزة. المحتلة وقطاع
بالرصاص  آخرون 29وبالرصاص الحي  69مواطنا منهم  98وأفادت وزارة الصحة برام هللا بإصابة 

إلى  المحتلة إضافةالمعدني المغلف بالمطاط، خالل المواجهات التي عمت مدن الضفة الغربية 
 ات االحتالل، وعشرات حاالت االختناق.إصابة بالكسور نتيجة اعتداءات قو 

مواطن بالرصاص الحي بينهم شاب وصفت  33وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة " أصيب 
 بالرصاص المطاطي، وآخر أصيب بقنبلة غاز في يده. وآخر أصيبإصابته بالخطيرة 

 القدس.ويذكر أن حدة المواجهات اشتدت اليوم في الجمعة الثامنة النتفاضة 
 
 عقاب جماعي إسرائيلي ألهالي الخليل .23

رام هللا ـ الناصرة ـ من فادي أبو سعدى ووديع عواودة: يعاقب جيش االحتالل اإلسرائيلي أهالي 
محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بشكل خاص، بسبب تصاعد عمليات أبنائها ضــد مستوطنيه 

طالق النار عند التكتل النارية. وكان آخرها عمليتا الط باألسلحةوجنوده خاصة  عن في تل أبيب وا 
شمال الخليل أول من أمس، الذي صادف اليوم الخمسين النطالقة « عتصيون»االستيطاني 
 االنتفاضة. 
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، وهو األكبر في سالح «كفير»وقرر رئيس أركان جيش االحتالل غادي آيزنكوت، أمس، نقل لواء 
إلسرائيلي، ويضم خمس كتائب، إلى الخليل. وتقرر أيضا زيادة الحواجز العسكرية الطيارة المشاة ا

« عتصيون»في المنطقة الواقعة بين شمال الخليل وجنوب بيت لحم التي يقام فيها تكتل مستوطنات 
التي شهدت أكثر العمليات. وأمر آيزنكوت بتكثيف التفتيش األمني لسيارات الفلسطينيين في جنوب 

 الضفة.
ولمزيد من إجراءات العقاب الجماعي ضد الخليل وأهاليها تعيد إسرائيل النظر في طريقة منح 

، على خلفية عملية الطعن في تل أبيب بعدما «إسرائيل»فلسطيني في  1200تصاريح عمل شهرية لـ 
 تبين أن منفذ العملية كان يحمل مثل هذه التصاريح. 

من مدينة  لمواطنينعظم التصاريح التي سيعاد النظر فيها تعود وحسب اإلذاعة اإلسرائيلية فإن م
 الخليل.

ورغم تشــديد اإلجراءات زعم الجيش اإلسرائيلي أن فلسطينيا تمكن من دهس جندي في منطقة الخليل 
 والذ بالفرار.

 21/11/2015، القدس العربي، لندن
 
 الخليل: اعتقال فتى بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن .24

اعتقلت قوات االحتالل فتى من الخليل اليوم الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب : القدس
 المسجد اإلبراهيمي.

وقالت شرطة االحتالل، إن جنود االحتالل المتمركزين عند إحدى بوابات المسجد اإلبراهيمي في 
لبوه بالتوقف، لكنه الخليل الحظوا تقدم فتى نحوهم "بطريقة مشبوهة"، فأشهروا سالحهم نحوه وطا

 تجاهل ذلك وتابع السير نحوهم.
وأضافت، أن جنود االحتالل سيطروا على الفتى وقيدوه ثم فتشوه ليجدوا بحوزته سكين مطبخ كان 

عاما( وهو من بلدة دورا جنوب  15ينوي استخدامها في العملية، حسب زعم البيان، مبينة أن الفتى )
 الخليل، وقد نقل للتحقيق معه.

 21/11/2015، دس، القدسالق
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 "عتصيون"االحتالل يهدم منزل منفذ عملية  .25
اعتقلت قّوات االحتالل اإلسرائيلي عدًدا من أفراد عائلة منفذ عملية  إبراهيم: كامل-القدس المحتلة 

التي وقعت الخميس رائد محمود جبارة المسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة « تل أبيب»
 حتلة.الغربية الم

وأفادت مصادر عائلية أّن قّوات االحتالل اعتقلت الشاب أحمد محمود جبارة المسالمة شقيق منفذ 
عملية تل أبيب من مكان عمله في أحد المطاعم بتل أبيب، فيما أفرجت عن شقيقه شادي بعد 

سم اعيل استدعائه للمقابلة في معسكر )عتصيون(. كما اعتقلت الشابين زياد أبو هليل مسالمة وا 
 نايف عواد المسالمة من مكان عملهما في تل أبيب.

الشاب محمد « غوش عتصيون»وهدمت قّوة عسكرية إسرائيلية فجر أمس منزل عائلة منفذ عملية 
عبد الباسط الحروب، بعد اقتحامه في بلدة ديرسامت جنوب غرب مدينة الخليل جنوب الضفة 

 الغربية المحتلة.
 21/11/2015، الرأي، عّمان

 
 مـواطـنـًا بـيـنـهـم صـحـافـي خـالل مـواجـهـات شـرق غـزة والـبـريـج 25إصـابـة  .26

أصيب خالل مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات االحتالل اندلعت قرب حاجز بيت  حسن جبر:
الوقت الذي استهدفت  البريج فيحانون شمال القطاع، وشمال شرقي حي الشجاعية، وشرق مخيم 

 عاف خالل المواجهات التي دارت أمس. فيه سيارات اإلس
وأكد المتظاهرون أن قوات االحتالل زادت من أعمال إطالق النار الحي تجاه المواطنين، ما ساهم 

خالل في إيقاع عدد من اإلصابات إحداها نجمت عن رصاص متفجر أدى إلى تهتك قدم شاب 
 شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة. المواجهات

الحتالل سيارات إسعاف ومنعتها من االقتراب من المواجهات الدائرة، ما زاد من واستهدفت قوات ا
 صعوبة نقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وبدأت المواجهات مع قوات االحتالل في منطقة الشجاعية، شرق مدينة غزة، بعد صالة الجمعة، 
لفارغة إال أن جنود االحتالل ردوا بعنف شديد وبدأوا في قذف جنود االحتالل بالحجارة والزجاجات ا

واستهدفوهم بالرصاص الحي في تطور جديد بعد أن كانوا في السابق يستخدمون قنابل الغاز المسيل 
 للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

إصابة من بين الشبان المتظاهرين الذين لم يمنعهم قمع  13وأصيب خالل إطالق النار ما يزيد على 
 حتالل من مواصلة التجمع وقذف الحجارة.اال
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وتكرر األمر نفسه في منطقة مخيم البريج، حيث قال المتظاهرون إن قوات االحتالل أوقعت ما يزيد 
 إصابة من بينها طفل وصحافي كان يغطي المواجهات الدائرة في المكان. 12على 

 21/11/2015، األيام، رام هللا
 
 عرفة وعليان في الخليل وعناتا اآلالف يشيعون جثماني الشهيدين .27

شيعت جماهير غفيرة، أمس، جثمان الشهيد شادي زهدي عرفة «: وفا»، «األيام» -الخليل، القدس 
 عامًا(، إلى مثواه األخير في مقبرة الشهداء بمدينة الخليل. 26)

وكان عرفة استشهد، مساء أول من أمس، برصاص قوات االحتالل في منطقة تجمع مستوطنات 
 ، شمال الخليل.«وش عتصيونغ»

وانطلق موكب التشييع من المستشفى األهلي، وصواًل إلى منزل الشهيد الواقع في ضاحية سنجر، 
وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع األخيرة عليه، أدى المشيعون صالة الجنازة على الجثمان في مسجد 

 بو غنام بمدينة الخليل.الحسين بن علي، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء في شارع أ
ورفع المشاركون في موكب التشييع، الذي طاف عدة أحياء بمدينة الخليل، األعالم الفلسطينية، 
ورددوا هتافات منددة بالجرائم اإلسرائيلية بحق األطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزل، داعين 

 ض لعدوان إسرائيلي مستمر.دول العالم للتدخل والوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي يتعر 
وشارك في تشييع جثمان الشهيد، شخصيات رسمية وأهلية من المحافظة، أكدت جميعها وحدة 
الشعب الفلسطيني خلف قيادته، وأنه لن يرضخ وسيواصل دفاعه عن مقدساته وممتلكاته ومقدراته 

 الوطنية في ظل العجز والصمت الدولي على جرائم االحتالل ومستوطنيه.
شهيد عرفة من مدينة الخليل، مهندس اتصاالت يعمل في بيت لحم، وهو عريس لم يمض على وال

 إتمام زفافه إال بضعة أشهر، له من األشقاء أربعة وأخت واحدة.
في قرية عناتا شمال القدس المحتلة، أصيب، أمس، عشرات الشبان بحاالت اختناق، خالل 

 عامًا(. 22ان الشهيد محمود سعيد عليان )مواجهات مع قوات االحتالل، أعقبت تشييع جثم
وقال شهود عيان: إن المواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لقرية عناتا، عقب تشييع جثمان 

 الشهيد عليان في مسقط رأسه.
وكان آالف المواطنين، وعدد من المسؤولين، شيعوا جثمان الشهيد محمود عليان إلى مثواه األخير، 

سكرية من مجمع فلسطين الطبي في رام هللا، باتجاه قرية عناتا، حيث ألقى ذوو إذ انطلقت جنازة ع
الشهيد نظرة الوداع األخيرة عليه في منزله في ضاحية السالم، قبل أن يصلى عليه في مسجد عناتا 

 الكبير.
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ب ورفع المشيعون العلم الفلسطيني ورايات مختلف الفصائل الوطنية، ورددوا هتافات للشهيد في موك
 جنائزي مهيب.

 21/11/2015، األيام، رام هللا
 
 طفل في سجونه 400االحتالل يواصل اعتقال : نادي األسير .28

طفل وقاصر، معتقلون في سجون االحتالل،  400رام هللا ـ "األيـام": قال نادي األسير، أمس، إن 
، وآخرون ما زالوا عامًا، بينهم أطفال وقاصرون ُأصدرت بحقهم أحكام 17و 11تتراوح أعمارهم بين 

 موقفين.
أسيرًا قاصرًا  11وبّين النادي في بيان صحافي، لمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف، أمس، أن 

ُأصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، وأن بين األسرى األطفال ست فتيات قاصرات وهن: مرح باكير، 
 جبران. استبرق نور، جيهان عريقات، هديل كلبية، نور سالمة، هبة

وأشار النادي إلى أن عددًا من القاصرين واألطفال أصيبوا بالرصاص الحي أثناء اعتقالهم، ونقلوا 
إلى المستشفيات اإلسرائيلية، منهم األسير جالل الشراونة الذي بترت قدمه، وقيس شجاعية الذي 

 أفرج عنه الحقًا، وعلي الجعبة، والفتاتان مرح باكير، واستبرق نور، وآخرون.
وأوضح النادي أن العام الجاري شهد مئات حاالت االعتقال التي نفذها االحتالل بين صفوف 
األطفال والقاصرين، كان أعالها في تشرين األول الماضي، وفي تشرين الثاني الجاري، حيث بلغ 

طفل وقاصر أعالها في  700أعداد األطفال الذين تعرضوا لالعتقال منذ بداية تشرين األول 
تي الخليل والقدس، غالبيتهم أفرج عنهم بشروط إما بكفالة مالية، أو حبس منزلي، كما يجري محافظ

 بحق أطفال وفتية القدس.
ووثق النادي من خالل زيارته العديد من األطفال والقاصرين في سجون االحتالل، أبرز األساليب 

لى األطفال بشكل التي استخدمت بحقهم والتي تصنف كجرائم، منها إطالق الرصاص الحي ع
بقائهم دون طعام أو شراب،  مباشر ومتعمد، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف لمدة يوم أو يومين وا 
إضافة إلى استخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم واأللفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، 

ون ال تصلح للعيش اآلدمي كسجن وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، واحتجازهم في سج
 "جفعون".

واستذكر قضية الطفل المقدسي أحمد مناصرة الذي وثقت قضيته عبر مقاطع فيديو شهدها العالم 
تضمنت لحظة اعتقاله، وما رافق ذلك من إهانات وتعذيب تعرض لها، وكذلك الفيديو المصور له 

 داخل غرفة التحقيق.
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تقالت التي شهدت اعتقال أطفال تعرضوا للضرب والتعذيب وقال: كان "عتصيون" من أبرز المع
أثناء االعتقال، وهناك العديد من الشهادات التي وثقت عبر المحامين، علمًا أن هناك أربعة سجون 

 مركزية يعتقل االحتالل فيهم األطفال وهي "الشاورن، وعوفر، ومجدو، وجفعون".
بته للمؤسسات الدولية ومنها المختصة في حماية وجدد النادي لمناسبة يوم الطفل العالمي، مطال

الطفولة بأن تتخذ موقفًا حيال جرائم االحتالل، وتسعى للضغط من أجل اإلفراج عن األطفال والفتية 
 الفلسطينيين.

 21/11/2015، األيام، رام هللا
 
 48آالف بمسيرات رافضة لحظر الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة عام  .29

ف من الفلسطينيين داخل الخط األخضر في مسيرات للتنديد بقرار إسرائيل حظر الحركة شارك اآلال
اإلسالمية، وأكد الشيخ رائد صالح استمراره على رأس الحركة، واعتبر قرار الحظر إعالن حرب على 

 الفلسطينيين.
صالة الجمعة  ألداء -التي تعد الحاضنة الشعبية للحركة اإلسالمية-واحتشد المصلون في أم الفحم 

التي أمها الشيخ رائد صالح، وخرجوا بعد ذلك في مسيرة جابت شوارع المدينة، كما خرجت مسيرات 
 أخرى في الجليل والمثلث والنقب.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن المسيرات تعد بداية لحراك شعبي سيستمر خالل األسبوع المقبل، 
وحدة وشارك فيها الفلسطينيون من مختلف األطياف، وأوضح أن المسيرات شهدت رفع مطالب م

 واعتبر أن ذلك دليل على قناعة الجميع بأن القرار اإلسرائيلي يستهدف كافة الفلسطينيين.
وفي خطبة الجمعة، أكد الشيخ رائد صالح أن الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر ستواصل 

ائيلي، وقال إنه سيستمر في منصبه رئيسا مسيرتها ولن تتراجع أمام ممارسات االحتالل اإلسر 
 للحركة، واعتبر أن القرار اإلسرائيلي بمثابة إعالن حرب على الفلسطينيين.

وخرجت مسيرات اليوم بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة من لجنة المتابعة الفلسطينية، وهي أعلى 
 مرجعية للفلسطينيين داخل الخط األخضر.

ي، تحدث مراسل الجزيرة عن سعي عدد من المحامين لنقض قرار حظر وموازاة مع الحراك الشعب
الحركة اإلسالمية الذي يعني أن أي طرف أو شخص ينتمي للحركة اإلسالمية وأي شخص يقدم لها 
الخدمات أو يعمل في صفوفها سُيعّد مرتكبا مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة الحبس، ويمكن للسلطات 

 ممتلكات الحركة. بموجب القرار مصادرة جميع
 20/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 األقصى في غزّة جامعة االنقسام يهّدد طالب .31

قلٌق ينتاب طالب جامعة األقصى في غّزة وخريجيها، وقد بات مستقبلهم مهددًا : غزة ــ يامن سلمان
السياسية واالنقسام في ظّل عدم اعتراف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالجامعة، بسبب التدخالت 

في الجامعة والسيطرة عليها من قبل حركة "حماس" التي تمسك زمام األمور في قطاع غزة، األمر 
 الذي ترفضه السلطة الفلسطينية في رام هللا. 

منذ أكثر من عام، تعاني جامعة األقصى من مشاكل عدة، منها تغّير المناصب اإلدارية. وقد الحظ 
منح المخّصصة لهم والتي باتت ضئيلة جدًا، إلى جانب تغّير سياسة الجامعة الطالب تقليصًا في ال

حيال الطالب، باإلضافة إلى األداء األكاديمي في عدد من الكليات، من قبيل كلية اإلعالم التي 
 كانت ُتعّد األفضل على مستوى جامعات غزة لتليها كلّية التربية. 

ئاسة الجامعة بين حركَتي "فتح" و"حماس"، وهو ما في الوقت الحالي، ثّمة خالف حول منصب ر 
 ألف طالب وطالبة في الجامعة مجهواًل.  28أدى إلى جعل مصير 

وما يمّيز جامعة "األقصى" عن غيرها ويجذب الطالب إليها، أنها ُتعد واحدة من الجامعات ذات 
عفاء ات آلالف الطالب بحسب التكلفة األدنى في القطاع، وكثيرًا ما كانت تقّدم منحًا دراسية وا 

ظروفهم االجتماعية، باإلضافة إلى اعتماد القروض لتسهيل عملية الدفع للطالب، وقد باتت هذه 
 االمتيازات مهّددة بالزوال بشكل كامل. 

إلى ذلك، وقبل شهر، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في رام هللا بيانًا حّذرت فيه حركة "حماس" 
ؤول الفعلي عن الجامعة"، من مغبة مواصلة تجاهلها لقرارات الوزارة. وفي حال عدم باعتبارها "المس

االلتزام بقرار الوزارة، سيسحب الترخيص منها وتتحول إلى مؤسسة تعليمية غير معترف بها. لكن 
 اليوم، لم تستطع إدارة الجامعة التخّلي عن المنصب إذ إن الخالفات سياسية وليست تربوية.

 20/11/2015، جديد، لندنالعربي ال
 
 مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني: انعمّ  .31

ندد المشاركون في مسيرة جماهيرية انطلقت من باحة الجامع الحسيني  عبد الرحمن:منير -عمان
على  اإلسرائيليةوسط العاصمة عمان بعد صالة الجمعة أمس باتجاه ساحة النخيل باالعتداءات 

مقدسات اإلسالمية في األراضي المحتلة، وجددوا دعمهم لالنتفاضة الفلسطينية الشعب الفلسطيني وال
 سيدات. 4طفاًل و 18شهيدًا، بينهم  91المتصاعدة ضد االحتالل التي قدمت 
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ساحة النخيل الموقع  إلىالمسيرة من خالل محاولة منعها من الوصول  األردني األمنوعرقلت قوات 
 .المقرر لنهايتها
بحظرها  إسرائيلواعتبروا قرار  48في فلسطين  اإلسالميةون عن تضامنهم مع الحركة وعبر المشارك

صوت قوي مدافع عن المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني  إسكاتعنصريا ومبيتا ويستهدف 
 بالحرية واالستقالل

شعارات تندد بالصمت  باألردن اإلسالميةليها الحركة إوردد المشاركون في المسيرة التي دعت 
 اإلسالميةعلى الشعب الفلسطيني والمقدسات  اإلسرائيليةتجاه االعتداءات  واإلسالميالرسمي العربي 
معاهدة وادي  وبإلغاء إسرائيلبوقف التطبيع مع  األردنيةوطالبوا الحكومة  األقصىوفي مقدمتها 

 1994عربية الموقعة عام 
 اإلسرائيليةالممثليات  وا غالقبوقف التطبيع  لإسرائيالمطبعة مع  واإلسالميةكما طالبوا الدول العربية 

 بها
تقديم الدعم المادي والسياسي للصمود الفلسطيني المدافع عن عروبة فلسطيني وعن  إلىودعوا 

 اإلسالميةالمقدسات 
سالمية أفضت مواقفها بنهاية المطاف إلى  كما استهجن المشاركون ما وصفوه بتخاذل دول عربية وا 

 األقصى.بحظر الحركة اإلسالمية والتي تعتبر مدافعا قويا عن  ئيلإسراقرار االحتالل 
 21/11/2015، القدس، القدس

 
 عبد الحميد القضاة: القضية الفلسطينية ليست محل خالف داخل "اإلخوان" .32

القيادي البارز في جماعة اإلخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاة،  غبون: أكد هديل-عمان
الفلسطينية لم يكن يوما محط خالف بين أي من تيارات الجماعة، وأنها تعتبر أن ملف "القضية 

 ال يختلف عليها اثنان". أولوية
وأوضح القضاة في تصريحات لـ"الغد" أمس، "أن فلسطين تمثل قضية ال يختلف عليها اثنان وعقيدتنا 

ف ال مع قيادة ليست محل خال إطالقافي ذلك راسخة، والعمل لها بكل ما نستطيع عبادة وهي 
 الجماعة وال مع غيرها، ونعارض بشدة كل من يقول غير ذلك".

 21/11/2015، الغد، عّمان
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 : العدو اإلسرائيلي ال يزال عدونا األول ويجب التصدي لمخططاتهإبراهيماللواء عباس  .33
لعام لمناسبة ، في اجتماع مع كبار ضباط األمن اإبراهيمأكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس 

العدو اإلسرائيلي ال يزال عدونا األول ويجب التصدي لمخططاته، أما »لالستقالل، أن  72العيد الـ
العدو الثاني، أي التكفيري، فهو نتاج العدو اإلسرائيلي بامتياز واأليام ستكشف ذلك، واالنتحاريون هم 

 «.ء لدى الصهاينةعمال أعداءإخوتنا وأبناؤنا ولكن مغرر بهم من مخابرات وأشخاص 
، مشددا «وللعدو التكفيري إلسرائيلإنجازاتنا األمنية جعلت منا هدفا » أن إلىاالنتباه  إبراهيمولفت 
 «.األمن المعلوماتي وعدم التسريب ألي معلومة لصديق ولغير صديق» أهميةعلى 

 21/11/2015، السفير، بيروت
 
 بهية الحريري ألبناء األسرى: القدس قضيتنا .34

استقبلت النائب بهية الحريري في ثانوية رفيق الحريري في صيدا وفدًا أهليًا وطالبيًا قادمًا من : صيدا
فلسطين المحتلة يضم أبناء أسرى من أنحاء فلسطين وتربويين من مدارس الضفة يرافقهم مشرفون 

تنمية واستضافتهم مؤسسة الحريري لل«. هيئة شؤون األسرى والمحررين»ومن « تواصل»من جمعية 
أسبوع »الفلسطينية للحوار والتنمية في صيدا ضمن فعاليات -البشرية المستدامة واللجنة اللبنانية

 «.اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إحياء
وتناولت الحريري المراحل والمحطات التي مرت بها العالقات اللبنانية الفلسطينية وما علق بها من 

مد وتمتين جسور الثقة. وقالت: القضية الفلسطينية تبقى القضية  إعادةشوائب، ودور صيدا في 
بالنسبة لنا، والقدس قضيتنا جميعًا، لبنانيين وفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين ويجب  األولىالمركزية 

إلغاء هوية المدينة المقدسة وتزوير  اإلسرائيلينكون يدًا واحدة في مواجهة محاوالت الكيان  أن
 تاريخها.

وتوجهت النائب الحريري بالتحية لروح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمناسبة الذكرى 
 الحادية عشرة لرحيله. 
تقدم  أنريما ملحم تناولت فيها قضايا تربوية وثقافية واجتماعية، قبل « تواصل»وكانت كلمة لرئيسة 

ات عّبروا فيها عن انطباعاتهم لزيارة عددًا من أعضاء الوفد ومن أبناء األسرى الذين كانت لهم شهاد
 لبنان.

 «.تواصل»وفي الختام قلدت ملحم النائب الحريري درعًا تكريمية باسم 
 21/11/2015، المستقبل، بيروت

 



 
 
 
 

 

 34 ص                                              3759 العدد:        21/11/2015السبت  التاريخ: 
  

 تقديم الدعم اإلنساني للفلسطينيين علىاإلمارات تؤكد حرصها  .35
ت الصلة بتقديم الدعم أكدت دولة اإلمارات حرصها على دعم قدرات المنظمات الدولية ذا: وام

اإلنساني في مختلف دول العالم انطالقًا من التوجيهات الحثيثة والرؤى الثاقبة لقيادتها الرشيدة، بدعم 
المحتاجين والمتأثرين والالجئين من الصراعات واألزمات اإلنسانية، فيما يأتي دعم األشقاء 

اجاتهم األساسية في صدارة أولويات الدولة الفلسطينيين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وتأمين احتي
نتاجًا لاللتزام الراسخ لدولة اإلمارات قيادة وشعبًا بدعم القضية الفلسطينية وتأمين سبل الحياة لالجئين 

 منهم.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقتها هالة لوتاه من وزارة التنمية والتعاون الدولي خالل تمثيلها دولة 

اع اللجنة االستشارية لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اإلمارات في اجتم
 والذي عقد في عمان نهاية األسبوع الماضي.« األونروا»

يساهم في الوقوف « األونروا»وقالت لوتاه إن انضمام دولة اإلمارات لعضوية اللجنة االستشارية ل
وسبل تقديم الدعم لهم، مشيرة إلى تقديم دولة عن كثب على احتياجات الالجئين الفلسطينيين 

مليون دوالر في شهر أغسطس/ آب الماضي تلبية لجهود  15اإلمارات دعما ماليا للوكالة قدر بنحو 
لتأمين االحتياجات ذات الصلة بخدمات التعليم ألبناء الالجئين الفلسطينيين نظرًا لألهمية « األونروا»

 ن مستقبل الطالب الفلسطينيين.المحورية للتعليم في دعم وتأمي
 21/11/2015، الخليج، الشارقة

 
 "اإللحاد"بإعدام شاعر فلسطيني بتهمة  حكماً محكمة سعودية تصدر  .36

"أ.ف.ب": قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، إن محكمة سعودية أصدرت حكمًا  -الرياض 
 ابل لالستئناف.بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة اإللحاد، وهو حكم ق

وأصدرت محكمة ابتدائية الثالثاء حكمًا باإلعدام على فياض، بحسب ما أفاد أدام كوغل الباحث في 
 شؤون الشرق األوسط في المنظمة التي مقرها نيويورك.

كان السجن أربع سنوات والجلد  2014وقال كوغل: إن الحكم األول الذي صدر في حق فياض في 
 ئناف الحكم أصدرت المحكمة عليه حكما باإلعدام.جلدة، لكن بعد است 800

وفي المحاكمة األولى قال شهود في المحكمة: إن الرجل الذي اشتكى على فياض "يريد أن ينتقم 
 منه".

أما بالنسبة لالتهام الثاني فقد نفى فياض أن تكون مجموعته الشعرية تحتوي على إلحاد، إال أنه 
 األسباب "لم تحكم عليه المحكمة باإلعدام"، بحسب كوغل.اعتذر إن كانت فسرت كذلك، ولهذه 
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إال أن المحاكمة الثانية الثالثاء لم تأخذ في االعتبار شهادة الشهود في المحكمة األولى، وقال: إن 
 "التوبة هي إلى هللا"، وحكمت عليه باإلعدام، بحسب كوغل.

 الملك السعودي.ويمكن استئناف الحكم، كما يتطلب تنفيذ حكم اإلعدام موافقة 
 21/11/2015، األيام، رام هللا

 
 قد يكون لها تأثير إيجابي على أوضاع الفلسطينيين خطوات 7مبعوث األمم المتحدة:  .37

قال نيكوالي مالدينوف، منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق  عبد الرؤوف أرناؤوط:
األوضاع ينبغي على األطراف القيام  خطوات قد يكون لها تأثير إيجابي على 7األوسط: إن ثمة 

 بها.
وقال: "أواًل، جهود فورية من قبل جميع القادة السياسيين والدينيين والمجتمع المدني لوقف التحريض 

 الذي تغذيه الكراهية، والذي يمجد قتل اليهود أو يصنف جميع الفلسطينيين بأنهم إرهابيون. 
  .على الوضع القائم في الحرم الشريف يجب تطبيقهاوثانيًا، التفاهمات األخيرة بشأن الحفاظ 

 .وثالثًا، من الضروري معالجة اإلفالت من العقاب لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
ورابعًا، االعتراف بقدسية شعائر دفن الموتى ويجب السماح للفلسطينيين بدفن موتاهم دون تأخير  

 غير مبرر".
ود وا عادة فتح شارع الشهداء وهو الشريان التجاري لمدينة وأضاف: "خامسًا، ضرورة تخفيف القي
 .1994الخليل طبقًا لبروتوكوالت الخليل للعام 

وسادسًا، اتخاذ خطوات لتعزيز التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع تدهور الوضع  
 .بشكل أكبر

لحة إال إذا كانت السبل األخرى غير وسابعًا، ضرورة عدم استخدام قوات األمن اإلسرائيلية لألس 
 كافية للتصدي لتهديد وشيك بالموت أو اإلصابة الخطرة".

وشدد مالدينوف، في إيجاز أمام مجلس األمن قدمه عبر دائرة تليفزيونية من القدس ووصلت نسخة 
وغيرهما  منه لـ"األيام"، على أن "إنهاء العنف ونزع فتيل التوتر في الوضع العام في القدس والخليل

من المناطق يجب أن يظل أولويتنا الفورية، ولكن كما قال األمين العام لألمم مرارًا: إنه ال يمكن 
 تحقيق ذلك عبر التدابير األمنية وحدها".

 واعتبر مالدينوف أنه "ال يمكننا فصل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي عن هذا التهديد الدولي". 
ية، مع معالجة مخاوف إسرائيل األمنية، سيؤدي إلى مكاسب كبيرة ليس وقال: "إقامة الدولة الفلسطين

 فقط لإلسرائيليين والفلسطينيين ولكن للمنطقة بأسرها".
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وبالحديث عن الخليل قال مبعوث األمم المتحدة: إنه "منذ إحاطتنا األخيرة، انتقلت بؤرة العنف إلى 
ين واليهود، وكانت سببًا في حدوث الخالفات الخليل، التي مثل القدس، فيها مقدسات لكل من المسلم

 على مدى عقود.
الخليل هي قلب االقتصاد الفلسطيني، وحيويتها واضحة ويتم االعتراف على نطاق واسع بإمكانات 

ألفًا، بل هي أيضًا المحرك  170هائلة للنمو، وهي أكبر مدينة في الضفة الغربية ويبلغ عدد سكانها 
 الصناعي والتجاري. 

مليون دوالر، والتطوير المستمر في المدينة  240درات السنوية إلى إسرائيل تصل إلى أكثر من الصا
 هو، بالتالي، جزء ال يتجزأ من الجدوى االقتصادية لدولة فلسطينية في المستقبل".

وأضاف: "ومع ذلك فإن السير في المدينة القديمة يستحضر صورة مختلفة تمامًا: شوارع بحواجز 
غير طبيعي، منازل أفرغت من الحياة والنشاط، حياة محبوسة خلف شبكات معدنية  قطعت بشكل

وبوابات، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية فصل السكان الفلسطينيين واليهود في المدينة 
جسديًا، وكان للعنف المشتعل في الخليل وما حولها تأثيره الشديد على االقتصاد للمنطقة بأكملها، 

يومًا أسواقًا مزدهرة أصبحت مخيفة، وقد تم خالل العقد الماضي إغالق مئات المحال فما كانت 
" إما بأمر عسكري أو بسبب عدم H2التجارية الواقعة في المنطقة الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية "

 وجود أعمال".
المحافظ ورئيس وتابع: "أخطط للعودة قريبًا إلى الخليل مع فريق األمم المتحدة القطري للتباحث مع 

 البلدية في البرامج التي يمكن الشروع بها لدعم االنتعاش في المنطقة ودعم الحوار المجتمعي".
وشدد ميالدنوف على أن "التعامل مع التهديدات التي تقتل فرص حل الدولتين هو أمر بالغ األهمية 

ن الواقع الذي تظهر فيه دولة االستيطان في الضفة الغربية ال محتلة يجب التراجع عنه إذا ما اآلن، وا 
 أريد لألمل أن يتجدد".

وأدان القرارات االستيطانية األخيرة في القدس والضفة الغربية وعمليات هدم المنازل العقابية "المخالفة 
للقانون الدولي"، وقال: "إنها تعمق انعدام الثقة بين الطرفين وتزيد من تفاقم البيئة المتوترة بالفعل إلى 

 ر"، مدينًا أيضًا اقتحامات الجيش اإلسرائيلي للمستشفيات الفلسطينية".حد كبي
وأشار المبعوث األممي إلى أن" التطورات على األرض، والظروف الحالية تجعل العودة إلى 

 المفاوضات احتمااًل صعبًا".
أجل  وقال: "يجب إعادة بناء الثقة، ولهذا، يجب اتخاذ خطوات جريئة ومهمة على أرض الواقع من

قامة الدولة  تحسين ملموس في حياة الناس والتحرك بشكل ال رجعة فيه نحو إنهاء االحتالل وا 
 الفلسطينية"
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وأضاف: "في فترة ما قبل عودة تدريجية للمفاوضات، يجب على األطراف وشركائهم الدوليين اتخاذ 
ت جوهرية في السياسات تدابير تعزز المؤسسات، واآلفاق االقتصادية واألمنية، وهذا يتطلب تغييرا

 على أرض الواقع من قبل إسرائيل".
ولفت إلى أن مبعوثي اللجنة الرباعية الدولية يخططون للقدوم إلى المنطقة في الفترة المقبلة لالنخراط 

 مباشرة مع الطرفين. 
 وقال: "وفي الوقت نفسه، فإننا ال نزال نتطلع إلى مجلس األمن ألية إرشادات إضافية على تطوير

 بنية سالم جديدة لحل النزاع".
وبشأن غزة قال مالدينوف: "أدعو جميع الفصائل على األرض في غزة إلى عدم االنخراط في 

 األنشطة التي تخاطر بزعزعة استقرار الوضع وتقويض عملية إعادة اإلعمار".
 21/11/2015، األيام، رام هللا

 
 عمار غزةحظر االحتالل إدخال مواد البناء يعيق إ األونروا: .38

قالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  :بترا –غزة 
، إن حظر سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إدخال مواد البناء والخشب إلى قطاع غزة، أعاق "األونروا"

 عملية إعادة اإلعمار.
فان مكتب تنسيق  "األونروا"، لـ"118قم اإلصدار ر  –الوضع الطارئ في قطاع غزة "ووفق تقرير 

الحكومة اإلسرائيلية في األراضي المحتلة ما زال يبقي الحظر المشدد على إدخال مواد البناء  إعمال
الماضي بإزالة مادة الحصمة من قائمة المواد ثنائية  األولتشرين  11إلى غزة، فقد قامت في 

 االستخدام.
بالتنسيق إلدخال مادة الحصمة للمقاولين المتعاقدين معها،  ‹روااألون›وقال: إنه في السابق قامت 

عن التنسيق إلدخال الحصمة منذ مطلع الشهر الحالي.  ‹األونروا›ولكن مع القرار الجديد توقفت 
حيث يستطيع اآلن الموردين إدخال الحصمة إلى غزة من دون الحاجة إلى تنسيق خاص، ويستطيع 

 ية من األسواق في غزة.أيضًا المقاولون شرائها بحر 
وأضاف: بينما يعتبر التخفيف من المواد ثنائية االستخدام تطورا إيجابيا، فإن سوق غزة تحتاج إلى 
الوقت من أجل ضبط وتحديد سعرها، خصوصًا أن المقاولين سيحتاجون إلى التكيف مع السعر 

نذ رفع الحظر عن العالي للحصمة في سوق القطاع الخاص وكذلك آليات الدفع الجديدة، وم
دوالرات للطن، ويتطلب الدفع مقدمًا من دون إمكانية وجود تأجيل  10الحصمة ارتفع سعرها بمعدل 

 في عملية الدفع.
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ويحظر االحتالل إدخال مواد البناء إلى غزة، وذلك بناًء على قائمة المواد ثنائية االستخدام التي 
مة ثنائية االستخدام يمكن أن تستخدم ألغراض وضعتها إسرائيل، حيث يقول أن المواد على القائ

 2015عسكرية وعليه منعت إدخالها مثل الحديد واإلسمنت والمواد الكهربائية واألنابيب. ومنذ أب 
 سنتيمتر على القائمة دخولها إلى قطاع غزة. 1أضيفت األخشاب ذات سمك أكثر من 

إعادة اإلعمار خصوصًا بعد الدمار الذي  وقال التقرير: إن حظر تلك المواد أعاق إعمار غزة وجهود
. وقد أثر منع 2014لم يسبق له مثيل في البيوت والبنى التحتية من ِقبل إسرائيل خالل صراع صيف 

سنتيمتر بشكل مباشر على األعمال في منشآت األونروا  1إدخال األخشاب التي تزيد سمكها عن 
 نع األبواب والشبابيك واألثاث لمدارس األونروا.التعليمية، حيث لم يتمكن المقاولون في غزة من ص

 21/11/2015، الرأي، عّمان

 
 بوالرد جوناثان السلطات األمريكية تفرج عن الجاسوس اإلسرائيلي .39

أفرجت الواليات المتحدة، أمس الجمعة، عن الجاسوس األمريكي السابق جوناثان بوالرد الذي : )قنا(
الثين عامًا قضاها في السجن في والية كارولينا الشمالية، بعد ث« إسرائيل»أدين بالتجسس لصالح 

 حيث إنه ممنوع من مغادرة األراضي األمريكية لمدة خمس سنوات بعد اإلفراج عنه.
عامًا( المحلل السابق في البحرية األمريكية، بتهمة التجسس  61يذكر أنه تم محاكمة جوناثان بوالرد )

عامًا في السجن رغم محاوالت  30، وقضى 1985ي عام ف« اإلسرائيلية»لحساب االستخبارات 
متكررة من رؤساء وزراء الكيان المتعاقبين إقناع الرؤساء األمريكيين بالموافقة على اإلفراج عنه، 

 والواليات المتحدة.« إسرائيل»حيث أثارت قضية بوالرد جداًل كبيرًا وأفسدت العالقات بين 
 21/11/2015، الخليج، الشارقة

 

 اتفاق يمنح الفلسطينيين شبكات خليوية مستقلة :حاد الدولي لالتصاالتاالت .41
أكد االتحاد الدولي لالتصاالت، نجاح الجهود التي بذلت في إطار أعمال المؤتمر : وام –جنيف 

الدولي لالتصاالت الراديوية والمنعقد في جنيف حاليًا، للتوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي يسمح 
لحصول على ترددات حصرية تستخدمها شركات خليوية فلسطينية خالصة، إضافة للفلسطينيين با

 إلى ترددات أخرى على أساس مشترك ستعمل من قبل المشغلين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وقال هولين غاو رئيس االتحاد، إن االتفاق بين الجانبين لتسهيل عمليات الهاتف الخليوي، والذي تم 

سيشكل معلمًا رئيسيًا في تحسين العالقات بين الطرفين، وبخاصة بعد روح األول  أمستوقيعه 
 التعاون والتوافق التي بدت خالل العمل إلنجاز االتفاق في جنيف.
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من جانبه، قال فرانسوا رانسى مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد في بيان، إنه سيستمر في 
ة وخدمات الهاتف الخليوي في فلسطين وأماكن أخرى في تطوير شبكة االتصاالت السلكية والالسلكي

المنطقة، الفتًا إلى أن المشغلين الفلسطينيين سيكونون بهذا االتفاق قادرين على بناء الشبكات 
 الخليوية واسعة النطاق، والمستقلة تمامًا والمنفصلة عن الشبكات اإلسرائيلية. 

 21/11/2015، االتحاد، أبو ظبي

 
 عن خيبة أملها في القضاء اإلسرائيلير واشنطن تعبّ  .41

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية جون كيربي، إن  :سعيد عريقات -واشنطن 
حكومة بالده تشعر بخيبة األمل، بسبب الحكم الذي أصدره القضاء اإلسرائيلي ضد الشرطي 

أبو خضير العام الماضي حتى اإلسرائيلي الذي ضرب الفتى األمريكي من أصول فلسطينية طارق 
 كاد يودي بحياته.

يومًا من "الخدمة المجتمعية"، والسجن ألربعة أشهر مع  45وحكمت محكمة إسرائيلية على الجندي بـ 
وقف التنفيذ، وذلك رغم التقاط مصورين مقطع فيديو يظهر الضرب المبرح الذي تعرض له الطفل 

 خالل مواجهات في تموز من العام الماضي.
 21/11/2015، القدس، القدسوقع صحيفة م

 

 جهود السالم ُيحبطاليابان: االستيطان  .42
وحدة استيطانية في  454انتقدت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، قرار حكومة االحتالل بناء  :القدس

وحدة استيطانية وفقا لما كشفت عنه وسائل إعالم  1500القدس الشرقية، في إطار خطة لبناء 
 لية األسبوع الماضي.إسرائي

وأعربت الحكومة اليابانية عن بالغ أسفها لهذا القرار، مؤكدة أن األنشطة االستيطانية تعتبر انتهاكا 
حباطا للجهود الجارية من قبل المجتمع الدولي الستئناف محادثات السالم.  للقانون الدولي وا 

مل، وللكف عن أي عمل أحادي وجددت اليابان دعوتها إسرائيل إلى تجميد االستيطان بشكل كا
 الذي تعتبر هذه الوحدات جزءا منه. االستيطانيالجانب واالمتناع عن تنفيذ مخطط البناء 

وحثت اليابان الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي للعمل من أجل "تعزيز الثقة المتبادلة واالستمرار في 
 بذل الجهود الثابتة من أجل السالم".

 21/11/2015، لقدسالقدس، اموقع صحيفة 

 



 
 
 
 

 

 40 ص                                              3759 العدد:        21/11/2015السبت  التاريخ: 
  

 المكانبوصل لبناء نصب لمستوطنين ُقتلوا  "غوش عتصيون"في عملية  القتيليديعوت: األميركي  .43
"وكاالت": ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، أن الشاب األميركي عزرا شوارتس  -القدس 

بيت لحم اعتاد  الذي قتل في العملية التي وقعت عند مفترق مجمع "غوش عتصيون" االستيطاني في
وأشارت الصحيفة إلى أن شوارتس تواجد،  المساهمة في أعمال تطوعية لخدمة الجيش والمستوطنين.

أول من أمس، )لحظة وقوع العملية التي قتل فيها مع مستوطن آخر وأصيب عدد آخر من 
ناء نصب اإلسرائيليين( في المكان برفقة خمسة من طالب المعهد الديني اليهودي، للمشاركة في ب

تذكاري للمستوطنين الثالثة الذين ُخطفوا من ذلك المكان )مفرق عتصيون( العام الماضي وتم قتلهم 
الحقا، وهي عملية اعقبها إطالق االحتالل اإلسرائيلي عملية عدوانية واسعة ضد الفلسطينيين أطلق 

 عليها اسم "عودة األخوة".
 21/11/2015، األيام، رام هللا

 
 دوالر مليار 125ت غير مشروعة بـ الصين: تحويال .44

أوردت صحيفة صينية رسمية أمس، أن بكين بدأت حملة على المصارف  :رويترز –شانغهاي 
حالة تبييض أموال وتحويالت مخالفة  170السرية في نيسان )أبريل(، واكتشفت إلى اآلن أكثر من 

 بليون دوالر(. 125.34بليون يوان ) 800للقانون بقيمة تتجاوز 
اليومية التي تعد لسان حال الحزب الشيوعي، في مقال نشر على موقعها « الشعب»فتت صحيفة ول

هذا، لم تؤثر فقط في « رأس المال الرمادي»اإللكتروني، إلى أن التدفقات غير الشرعية على غرار 
 نظام إدارة الصرف األجنبي في البالد، بل أضّرت أيضًا بنظام األسواق المالية.

الحملة التي شاركت فيها الشرطة الصينية والهيئة المعنية بتنظيم ســـوق الصرف  وعلى رغم أن
والمصرف المركزي الصيني، حققت بعض التقدم، ال تزال النشاطات غير المشروعة للمصارف 

 الصينية السرية تنتشر ويبقى الموقف خطيرًا وفق الصحيفة.
شكل غير شرعي، وهي األكبر التي جرى وأشار المقال إلى أن إحدى حاالت تحويل األموال في 
باليين يوان من األموال الصينية إلى  410اكتشافها إلى اآلن في الصين، تضمنت تحويل نحو 

 الخارج باستخدام حسابات لغير مقيمين، في استغالل لثغرات في النظام المصرفي.
التي يمكن تحويل  ويتحرك المصرف المركزي الصيني وهيئة سوق الصرف لوضع قيود على القنوات

األموال من خاللها بطريق غير مشروع إلى خارج البالد، من أجل الحفاظ على استقرار التدفقات 
 المالية وحماية أسعار الصرف المنخفضة من ضمن مساعي السلطات إلى دفع النمو في البالد.

 21/11/2015الحياة، لندن، 
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 282قتيال إسرائيليا و 14مصابًا مقابل  10900شهيدا و 89االنتفاضة: حول  إحصائيةدراسة  .45

 إصابة
أظهرت اإلحصائيات الشاملة التي أجراها مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي : عالء الريماوي
يوما من انتفاضة القدس، حضورا في العمليات  48حتى اليوم « لحصاد المقاومة»والفلسطيني 

لشاملة كافة ساحات المواجهة، في فلسطين التاريخية حصائيته اإالنوعية المتقنة. وبين المركز في 
حضورا مقاوما معتبرا على الجانب « مرورا بالقدس والضفة وغزة 1948من األراضي المحتلة عام »

شهيدا منهم واحد في المعتقل،  89الشعبي، حيث بلغت حصيلة العامة من االعتداءات اإلسرائيلية 
 ي بما فيهم اإلصابات بالغاز.فلسطين 10900باإلضافة إلى إصابة نحو 

قتيال  14وعلى صعيد حصيلة أعمال المقاومة على األرض، فبلغت بحسب إحصائيات مركز القدس 
صابة   71نار، و إطالقحادث  48لقاء حجارة، وإحادث  1612إسرائيلي، باإلضافة  282إسرائيليا، وا 

 في األراضي الفلسطينية. 1690زجاجة حارقة وعبوة ناسفة، واعتقال  565عملية طعن ومحاولة، و
 

 «انتفاضة القدس»الحصاد المقاوم منذ بداية الموجة الثورية 
 االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني

 أوال: عدد الشهداء
التي انطلقت في األول « انتفاضة القدس»أعدها المركز أن عدد شهداء  إحصائيةأوضحت دراسة 

شهيدًا، في مختلف مناطق الضفة  89إلى قد ارتفع ليصل  2015من الشهر الماضي أكتوبر لعام 
 الغربية يضاف لهم الشاب شادي مطريه من مدينة البيرة.

أن آخر اإلعدامات التي مورست كانت في مخيم قلنديا حيث « وأوضح المركز»وأضافت الدراسة 
 ارتقى شهيدان في اشتباكات واسعة في المخيم.

 طينيإصابات في صفوف الشعب الفلس
بلغ عدد اإلصابات العام منذ اندالع انتفاضة القدس، في األراضي الفلسطينية )الداخل، الضفة، 

 بالرصاص الحي. 1420فلسطيني، منهم  10900القدس، غزة( 
 

 اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني
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، اعتداء 256بينت إحصائيات مركز القدس حول اعتداءات المستوطنين في فلسطين التاريخية 
اعتداء بالضرب أو بالتهجم، حالة قتل  47سيارة فلسطينية،  150توزعت على النحو اآلتي: مهاجمة 

مباشرة في مدينة الخليل، حالة طعن في منطقة ديمونا، والباقي مهاجمة منازل وعقارات، وكان آخرها 
 من.ضرب شاب فلسطيني من مدينة النقب على يد مجموعة من المستوطنين وحراس األ

 
 االعتقاالت اإلسرائيلية في فلسطين التاريخية

، أظهرت إحصائيات مركز 1948وعن االعتقاالت في الضفة والغربية والقدس والمناطق المحتلة عام 
القدس من خالل متابعة بالغات الشرطة اإلسرائيلية، ورصد مركز القدس أن عدد المعتقلين في 

عامال من  530فلسطينيا، باإلضافة إلى اعتقال  1690، األراضي الفلسطينية خالل انتفاضة القدس
 .1948داخل األراضي المحتلة عام 

 
 «انتفاضة القدس»الخسائر اإلسرائيلية في 

، لحصاد المقاومة، على «مركز القدس الطوعية»بينت اإلحصائيات، على مدار الساعة لطواقم 
 صعيد الخسائر اإلسرائيلية.
عمليات، ثالث في  6من اإلسرائيليين، في  14قتل «: انتفاضة القدس»أوال: قتلى إسرائيليون منذ 

الضفة وثالث في مدينة القدس، اثنتين نفذتا على يد مقاتلين من حماس في القدس وشمال الضفة 
الغربية، اثنتين على يد مقاتلين من الجهاد اإلسالمي، وآخر مستقل، باإلضافة إلى عملية بئر السبع 

 إسرائيلي وأرتري على يد شاب من فلسطينيي من مدينة النقب. التي قتل فيها جندي
في األراضي  اإلسرائيليثانيا: اإلصابات بلغ عدد اإلصابات في صفوف المستوطنين والجيش 

 إسرائيليا. 282اإلسرائيلية  اإلحصاءاتالفلسطينية بحسب 
: بلغت 48ناطق المحتلة عام ثالثا: عدد أحداث إلقاء الحجارة في األراضي الفلسطينية يشمل غزة والم

حادثا،  1612، ما يقارب 1948أحداث الحجارة في الضفة الغربية والقدس والمناطق المحتلة عام 
 نقطة مواجهة. 22حيث بلغت 

رابعا: إلقاء الزجاجات الحارقة والعبوات محلية الصنع: بلغ عدد الزجاجات الحارقة والعبوات نحو 
 منطقة الخليل. لقاء، كان أهمها فيإعملية  574

حادثا كان أهمها في رام هللا، مخيم شعفاط، الخليل، شمال الضفة  48خامسا: إطالق نار: وقع 
 الغربية، وغزة.
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صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية، على  9سادسا: إطالق الصواريخ: تم إطالق 
 السورية.قذائف هاون من الحدود  5جماعات غير رئيسة في قطاع غزة، 

 سابعا عمليات الطعن:
عملية أخرى،  26عملية طعن )شبه مثبتة( وزعم بإحباط  47نفذ الفلسطينيون وشرعوا في تنفيذ نحو 

 عمليات دهس. 7إلى باإلضافة
إذا  14إسرائيليين و 9وأظهرت دراسة مركز القدس أن الخسائر اإلسرائيلية بلغت في هذه العمليات 

 نار.ال إطالقأضيف لها عمليات 
 مدينة الخليل مدينة القدس في عدد عمليات الطعن التي نفذت خالل األيام الماضية. تجاوزتكما 

أن حكومة نتنياهو شرعت في ضرب المؤسسة »نلحظ  48وفي تحليل لمجريات األحداث حتى يوم 
، من خالل حظر الحركة اإلسالمية برغم 1948الحزبية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

حيث إن إسرائيل ترى «. ارضة األمن اإلسرائيلي لخشيته من تدهور األوضاع األمنية في الداخلمع
أثرا كبيرا، أحدثته الحركة اإلسالمية في انطالق األحداث على األرض، كما ترى إسرائيل أن الحركة 

 .«اإلسالمية هي العائق الرئيس أمام تقسيم األقصى، لذلك عمدت للتقليل من حيوية الحركة
من مؤسساتها، لكنها ستستطيع تجاوز قرارات  17ويرجح المراقبون أن تتأثر حيوية الحركة إلغالق 

وان إسرائيل ستستغل الواقع نحو اعتقال قيادات )صقورية(، في الحركة، األمر الذي «. االحتالل
 .1948سيزيد من حالة التوتر في المناطق المحتلة عام 

من الواضح أن األحداث ماضية، على ذات الوتيرة « نتفاضةوعلى صعيد المواجهات وأحداث اال
 «.القائمة من عمليات فردية، ومواجهات شعبية

 21/11/2015، السبيل، عّمان
 
 انتفاضة محاصرة ولكنها تتواصل .46

 ياسر الزعاترة
نكتب ظهر الجمعة، فبعد يومين بدا خاللهما أن جهود السلطة وبطش االحتالل ينجح إلى حد ما في 

جماح االنتفاضة، يأتي الرد يوم الخميس قويا وعاصفا، فتكون عمليات إطالق رصاص وطعن كبح 
مستوطنين، فيما ُيستشهد شابان فلسطينيان، ثم يأتي غضب الجمعة ليؤكد أن  4تؤدي إلى مقتل 

 المسار الثوري ال يزال قائما.
ة أيضًا، تمثلت في انب آخر؛ كان الخميس يشهد فعالية فلسطينية كبيرة وبالغة األهميج من

احتجاجا على حظر الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ  48اإلضراب الشامل في األراضي المحتلة عام 
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رائد صالح، والتي يعلم الجميع أنها تدفع ثمن انحيازها لقضية شعبها بشكل عام، وللقدس والمسجد 
قضية القدس والمقدسات أن  48األقصى والمقدسات بشكل خاص، ولتؤكد تلك الجماهير في مناطق 

 حاضرة بقوة في وعيها، وال يحول جواز السفر اإلسرائيلي بينها وبين ذلك.
، والعمليات البطولية في الضفة الغربية، كان المشهد 48ما بين إضراب األراضي المحتلة عام 

الفلسطيني يؤكد تمرده على بطش االحتالل من جهة، وعلى السلطة التابعة له من جهة أخرى، 
ن بدا أنها أقل زخما من انتفاضة األقصى، لكنها  وليمضي في تجاه مسار تكريس االنتفاضة، وا 

 البداية على كل حال.
من المؤكد أن هذا الذي يجري يطرح تحديات على الفصائل الفلسطينية من أجل استكمال مسار 

تأكد الجميع أنه ال  االنتفاضة، كخيار وحيد إلخراج القضية من حالة التيه الراهنة، وذلك بعد أن
خيار لالحتالل وداعميه غير تكريس هذا التيه من خالل مسار الحل االنتقالي بعيد المدى الذي يؤّبد 

 النزاع، مستغال األجواء الراهنة في المنطقة.
ال حل مع هذا االحتالل، وهو لن يغير سلوكه، وحين يعود نتنياهو إلى نهمه االستيطاني، فيما يعود 

لهوايتهم التقليدية في اقتحام األقصى رغم ما قيل إنه اتفاق يمنعهم من ذلك، فهذا يؤكد  المستوطنون
أن المسار الوحيد الناجع هو استمرار االنتفاضة، ولن يحدث ذلك دون انخراط أكبر من قبل 
الفصائل في العمل الثوري، مع تأكيد من قبلها بأن من يستشهد من الشباب المستقلين يكونون بمثابة 

 شهداء للفصائل، وذلك ردا على إجراءات المحتل، وفي مقدمتها هدم البيوت.
هي انتفاضة تعاني من حصار شامل، وفي مقدمته حصار السلطة، وهنا على وجه التحديد تنهض 
مسؤولية حركة فتح بوصفها المرجعية لهذه السلطة، والتي ينبغي أن يكون لها دور في لجم جنونها 

 ل، ورفض خيار المقاومة.في التعاون مع المحت
في فلسطين شوق للمقاومة والبطولة والعطاء يترجمه هؤالء الشبان باستخدام أبسط األدوات في 
مواجهة عدوهم، وما يحتاجه هذا الشعب هو قيادة على قدر بطولته وعطائه، وبما أنها ال تتوفر مع 

 حركة فتح كذلك. األسف، فإن مسؤولية الفصائل األخرى تبدو أكبر، ومسؤولية شرفاء
إنه تاريخ يكتب في فلسطين، والعار لمن يخذلون شعبهم، وقضيتهم، ويرضون بما يطرحه عليهم 

 الغزاة من حلول بائسة، ليس أقلها سوءا استمرار وضع المراوحة الراهن.
 21/11/2015، الدستور، عّمان
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 االنتفاضة رسالة وهدف .47
 د. ناجي صادق شراب

حد ذاتها، وال يوجد شعب في العالم يخرج في حراك شعبي كل يوم ليعطل  االنتفاضة ليست غاية في
الحياة. انتفاضة الشعوب لها أهداف وسمات مشتركة، كل االنتفاضات التي شهدتها شعوب العالم، 
فريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، هدفها واحد هو رفض هذه الشعوب  بما فيها الواليات المتحدة وأوروبا وا 

ل االحتالل واالستعمار، وهدفها التحرر الوطني والكرامة الوطنية، والتخلص من كل أشكال لكل أشكا
اإلذالل واإلهانة اإلنسانية. ولعل أقصى درجات اإلذالل البشري واإلهانة اإلنسانية هو االحتالل، 

شري وهو أبغض أشكال القهر. وكما نقول إن الديمقراطية هي أسمى وأرقى ما توصل إليه العقل الب
نسانية، فإن نقيض الديمقراطية هو االحتالل، ألنه إجهاض لكل الممارسات  كنظام حكم، بكرامة وا 

 الفطرية لحقوق اإلنسان.
االحتالل إلغاء آلدمية اإلنسان وتحويله إلى مخلوق آخر غير بشري وأقرب إلى السالالت الحيوانية 

الل تكمن في أنه يتعلق بهوية الشعب األخرى التي تأكل وتسخر لخدمة اإلنسان. فإشكالية االحت
الذي يخضع له ألنه يعتمد على القوة وبطشها، والتعصب األيديولوجي األعمى الذي ال يرى إال 
نفسه، وال يرى في الشعب الذي يعاني االحتالل إال مجرد رقم بشري، أو كمية من األفراد يتحركون 

 من أجل الغذاء والملبس.
يحدث على األرض التي يعيش فيها هذا الشعب منذ بداية وجوده، التي واإلشكالية الكبرى أن هذا 

منها استمد هويته وكينونته، وبالتالي العالقة هنا عالقة وجود وبقاء واستمرارية وديمومة، ففقدان هذه 
 األرض يعني فقدان الهوية واالنتماء واالرتباط.

االحتالل، وهو األكثر إدراكًا لمعنى الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي يعاني 
ألرضه، وهو األكثر معاناة من ذل االحتالل بكل أشكاله، من اعتقال، وقتل، « اإلسرائيلي»االحتالل 

 وطرد، وتدمير للمنازل ومصادرة لألرض وحصار.
الشعب الفلسطيني يعاني يوميًا هذا االحتالل بكل أشكاله منذ أن يصحوا حتى نومه، بل في أثناء 

 النوم ذاته.
االحتالل لصيق بحياة المواطن الفلسطيني، فكيف له أن يقبل بفقدان هويته، وشخصيته الوطنية؟ 
وكيف له أن يصبر على أشكال اإلهانة اليومية، التي لو لحقت بأي مخلوق آخر لصرخ بأعلى 

الفلسطينيين بتعصبها األيديولوجي، ال ترى في « إسرائيل»صوته وقال كفى. واإلشكالية األخرى أن 
شعبًا له حقوق إنسانية آدمية، ولو اعترفت بذلك منذ وقت طويل وتعاملت مع الفلسطينيين من 
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منظور الحقوق اإلنسانية، ثم االعتراف بحقوقهم السياسية وحقهم في قيام دولة ديمقراطية مدنية، 
 لوفرت على نفسها، وعلى غيرها الكثير من الدماء.

ينتهي، وهذا هو قانون التحرر الذي كرسته كل الشعوب، وما على إن هذا االحتالل ال بد أن 
ما بالطرق السلمية. « إسرائيل» إال أن تقرأ تاريخ الشعوب. فاالحتالل مصيره الزوال، إما بالقوة وا 

الشعب الفلسطيني ال يقبل أن يخضع لغيره، ولن يقبل أن يذل أو أن تهان كرامته. لقد نجح الشعب 
 ظ على هويته وهذا سر قوته واستمرار نضاله السترجاع حقوقه.الفلسطيني في الحفا

على مدى الصراع الممتد في شطب الشعب الفلسطيني ومحو هويته، وهي لن « إسرائيل»لقد فشلت 
 تستطيع تطويعه وفرض األمر الواقع عليه، ال اآلن وال غدًا.

 21/11/2015، الخليج، الشارقة
 
 يليهّبة فلسطين وفقاعة األمن اإلسرائ .48

 حلمي موسى
صدمت العمليات الفدائية التي وقعت أمس األول في إطار الهّبة الفلسطينية الجارية، السلطات 

 اإلسرائيلية التي كانت تمني النفس بأن الهّبة تضمحل وتتآكل وفي طريقها إلى االنتهاء.
ولة حكومة وتزامن ارتفاع عدد القتلى في صفوف اإلسرائيليين جراء عمليات فلسطينية، مع محا

«. مكافحة اإلرهاب»بنيامين نتنياهو تقديم النصح لألسرة الدولية عمومًا ولفرنسا خصوصًا حول سبل 
ولكن فيما ترى فرنسا وكل الدول األوروبية، تقريبًا، ما وراء العمليات التفجيرية، وتحاول البحث عن 

يب على أن دوافع المقاومة أسبابها الحقيقية بما فيها وجود االحتالل اإلسرائيلي، تصر تل أب
 الفلسطينية هي الكراهية والتحريض.

وطوال حوالي شهري الهّبة الشعبية، بدا الخميس بوصفه األشد وقعًا على اإلسرائيليين، جراء الطعن 
والدهس، ما فاقم مخاوفهم من اتجاه الوضع نحو تصعيد أكبر. وزاد الطين بلة إكثار الصحافة 

، «داعش»، لتنظيم 48ن انضمام فلسطينيين، خصوصًا من مناطق اإلسرائيلية من الحديث ع
نما لتنفيذ عمليات ضد  وتشديدها على أن هذا طريق في اتجاهين: ليس فقط للقتال في سوريا وا 
إسرائيل. وكان واضحًا في األسبوعين األخيرين، خصوصًا في الضفة الغربية، أن تراجع عمليات 

س، ترافق مع تزايد عمليات إطالق النار على الجيش الطعن والدهس، جراء سوء حالة الطق
 والمستوطنين.

ومن المؤكد أن عمليات أمس األول أعادت إلى الصدارة النقاش الذي كان بدأ مع بداية الهّبة 
الشعبية حول نوعية الحلول الواجب انتهاجها. وظهر جليًا أن األوساط األمنية، خصوصًا الجيش و 
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وقت تشدد على أن القوة العسكرية والضغط األمني كفيالن بتقليص حدة ، كانت طوال ال«الشاباك»
المواجهة ورفع تكلفتها على الفلسطينيين، لكنها ال توفر الحل. وكانت هذه الجهات تصر على 
وجوب السعي لتلطيف األجواء مع السلطة الفلسطينية وفتح أفق سياسي. لكن اليمين الحاكم في 

اير، وربما أن قرارات الحكومة اإلسرائيلية، بشأن توسيع االستيطان إسرائيل كان لديه تفكير مغ
خراج الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية عن القانون، عبرت أكثر من أي شيء آخر عن الوجهة.  وا 

بعد بضعة أيام من الهدوء »يوآف ليمور أنه « إسرائيل اليوم»وكتب المعلق العسكري لصحيفة 
وهم الهدوء المتوتر بصخب كبير: عمليتان، خمسة قتلى وتخوف من  النسبي، تحطم أمس )األول(

وبعد أن حلل ظروف العمليتين، «. أننا نقف على شفا انعطافة خطيرة في موجة اإلرهاب الحالية
أشار إلى أنهما أيضًا خرجتا من منطقة الخليل التي برغم جهود الجيش فإن نجاحاته جزئية فقط. 

العمليات ستستمر، ما يستدعي اإلبقاء على حجم كبير من »ر إلى أن وخلص إلى أن التقديرات تشي
وألمح إلى أن إسرائيل غير «. القوات في الضفة عامة، وفي الخليل خاصة، في األشهر القريبة أيضاً 

معنية بالتصعيد قريبًا، ليس فقط بسبب زيارة وزير الخارجية األميركي جون كيري، وال حتى من 
نما أيضًا من الرغبة في عدم توجه التخوف من انضمام قو  ات السلطة الفلسطينية إلى دائرة العنف، وا 

 «.داعش»األنظار نحو الضفة فيما يركز العالم على الحرب ضد 
بن كسبيت أن إسرائيل في ما يتعلق بالفلسطينيين كانت « معاريف»واعتبر المعلق السياسي لصحيفة 

بيين، برغم عدم وجود عملية سياسية أو شريك، وال ما تعيش في فقاعة وتدير حياتها بهدوء وأمن نس
 «.كان جليًا أن هذه الفقاعة ستنفجر في وقت ما، وها هي تنفجر»نتحدث فيه معهم، و 

ليس واضحًا ما الذي نعيش فيه. عندما بدا لنا أنها انتفاضة »وفي تشخيص الفت، كتب بن كسبيت 
عادت بعدها إلى الخليل، التي غدت المركز الروحي في القدس الشرقية، انزلقت إلى داخل إسرائيل. و 

والمادي للعنف، ومن هناك تهب حيثما تشاء. عندما أسميناها انتفاضة الشبان، جاءت متقاعدة في 
السبعين من عمرها ونفذت عملية دهس. وعندما ظننا أنها انتفاضة سكاكين، وصلت خاليا إطالق 

ا على أن أي عامل فلسطيني يحمل تصريح عمل لم يشارك النار في األسابيع األخيرة. وعندما شّددن
 «.في العمليات، جاء مخرب األمس في تل أبيب
سوى أمر واحد: ما كان، لن يبقى بعد اليوم. ومن ظن »وخلص بن كسبيت إلى أن ال شيء مؤكد 

قع أن بالوسع صيانة فقاعة الهدوء واألمن، داخل الفوضى الشرق أوسطية، عبر التجاهل التام لوا
وجود ماليين الناس هنا، التي ضجرت من وضعها، كان مخطئًا. ودومًا على األخطاء تُدفع 

 «.األثمان
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عاموس هارئيل أن المواجهة اإلسرائيلية مع « هآرتس»من جانبه يرى المعلق العسكري لصحيفة 
خدامًا واسعًا ، لكن ديمومة الهّبة تفرض على إسرائيل است«بمد وجزر»الهّبة الشعبية الفلسطينية تمر 

لكتائب قوات احتياطية. وابتداًء من كانون الثاني المقبل سيزيد الجيش من استدعاء قوات احتياطية 
بحوالي أربع كتائب، وذلك للسماح للقوات النظامية بمواصلة تدريباتها. وأشار إلى أن الهّبة في 

، لكن «حماس»ب األخيرة على الضفة الغربية استمرت تقريبًا المدة نفسها التي استمرت فيها الحر 
 الهّبة قد تستمر زمنًا أطول.

وكتب هارئيل أن المؤسسة العسكرية ال تزال توصي باالبتعاد عن العقوبات الجماعية، وترفض 
ألف عامل فلسطيني يعملون  120فرض الحصار على مدن الضفة، األمر الذي يمس تقريبًا بحوالي 

رص على رفاهية الفلسطينيين بقدر ما ينبع من تقدير في إسرائيل. وال ينبع هذا الرفض من ح
 للمصلحة اإلسرائيلية ال يريد الزج بهؤالء في دائرة العمل المناهض إلسرائيل ومستوطنيها.

وفي حّمى الحديث عن الهّبة والتفجيرات في باريس تزداد المخاوف الشعبية واألمنية في إسرائيل من 
إلسرائيليين، وبينهم قادة أمنيون سابقون، يرون أن قرار إخراج قادم األيام. وهناك بين المعلقين ا

عن القانون ليس حكيمًا، وأنه سيدفع بشرائح أكبر من اإلسالميين نحو « الحركة اإلسالمية»
وبديهي أن هذا الكالم ليس مرساًل، خصوصًا أن إسرائيل أعلنت قبل أيام «. داعش»االنضمام إلى 

في قرية جلجولية داخل الخط األخضر. وفي هذا « داعش»نظيم عن ضبط ما اّدعت أنه خلية لت
في النقطة األقرب لهضبة « داعش»أليكس فيشمان أن « يديعوت»السياق كتب المعلق العسكري لـ 
لم تكن »، تلّقى مؤخرًا ضربة شديدة. وأضاف «شهداء اليرموك»الجوالن المحتلة، ممثال بجماعة 

لجوالن، حيث لم تطلق أي رصاصة باتجاه إسرائيل أثناء إلسرائيل مشكلة مع وجود داعش في ا
الحرب األهلية من قبل مقاتلي الخالفة اإلسالمية. إن مجرد وجودهم هناك خلق توترًا دائمًا وتحذيرًا 

 «.دائمًا إلسرائيل
نضال صالح، من سكان جلجولية، الذي عبر الحدود إلى سوريا بطائرة شراعية »وانتقل للحديث عن 

وبعد أن فصل أهداف تنظيم «. رين األول، ووصل إلى هذه المجموعة، شهداء اليرموكتش 24في 
في المئة من شباب الضفة ُيظهرون  15الفلسطينيين ال يهمونهم، برغم أن »كتب أن « داعش»

التعاطف مع داعش في االستطالعات. بالنسبة لداعش فإن السلطة الفلسطينية التي تتحدث عن دولة 
 جانب إسرائيل، تبعث على االشمئزاز.  ديموقراطية إلى
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وقد أصدر داعش قبل بضعة أسابيع تسجياًل بالعبرية يهدد إسرائيل فقط بعد أن قام )أيمن( 
وخلص «. الظواهري، زعيم التنظيم المنافس، بمهاجمة البغدادي واتهمه بإهمال القضية الفلسطينية

 «.ل في المراحل األخيرة إلقامة الخالفةأنهم سيصلون إلينا ولكن ليس في هذه المرحلة، ب»إلى 
 21/11/2015، السفير، بيروت

 
مما قد يستوجب  األخيرةعمليتا تل أبيب وغوش عصيون قد تكون بداية انعطافة في االضطرابات  .49

 اآلنالتي اتبعت حتى  األمنيةتغييرا في السياسة 
 يوآف ليمور

ء المتوتر بصخب كبير: عمليتان، خمسة من الهدوء النسبي، تحطم أمس وهم الهدو  أيامبعد بضعة 
 الحالية. اإلرهابقتلى وتخوف من أن نكون نقف على شفا انعطافة خطيرة في موجة 

بالعملية التي نفذت بالضبط قبلها بسنة ويوم في حي هار نوف  أبيبفي تل  األولىذّكرت العملية  
فظيع من الدم وأدوات الصالة. الخليط ال أخرىمصلون، مرة  أخرىكنيس، مرة  أخرىفي القدس. مرة 

منع العمل السريع الذي قام به  أيضاً ، هذه المرة األخيرة األسابيعالسابقة في  األحداثمثلما في 
سابقة لم يكن المخرب ماكثا غير قانوني، بل  ألحداث. وخالفا أكبر إصاباتبعض المواطنين وقوع 

 .ألطفال وأبعامل يعمل في إسرائيل بتصريح، متزوج 
بعد فترة طويلة يقوم فيها فلسطيني يحمل تصريح عمل بتنفيذ عملية. وامتنعت  أولىهذه حالة  تعد

على المناطق وعقاب جماعي للفلسطينيين بدعوى ان من يعمل  إغالقعن فرض  اآلنإسرائيل حتى 
 هو لالمتناع في هذه المرحلة األمنيوجد خارج دائرة العنف الن لديه ما يخسره. والميل في جهاز 

بتشديد  األقلعن تغيير السياسة، ولكن مزيدا من العمليات من جانب أصحاب التصاريح ستلزم على 
 الفحوصات للخارجين والداخلين ويحتمل أيضًا سحب التصاريح من بعضهم.
االنتقال من  – أسبوعينالعملية الثانية، في غوش عصيون، كانت استمرار للميل الذي يلوح منذ نحو 

مرتبة  انتظامياتالنار. في هذه اللحظة ال تشخص إسرائيل  إطالقعمليات  لىإعمليات الطعن 
تقف خلف العمليات المختلفة، ولكنها جملة مصادقة من الفلسطينيين الذين نجحوا في أن يحصلوا 

 .إسرائيليينعلى أسلحة ويخرجوا لقتل 
ون كل العمليات تمت في ومع ذلك فان استمرار الميل سيلزم بتغيير السياسة هنا أيضًا: فتكاد تك

الحركة، في المحاور المشتركة التي تتحرك فيها سيارات إسرائيلية وفلسطينية بالتوازي، ويحتمل  أثناء
إسرائيل من العودة لتنفيذ فصل في الطرقات. المؤيدون الرئيسون لمثل هذه  أماميكون مفر  إال

أثارت في  ألنهاارضونها ليس فقط فيع األمنفي جهاز  أماالخطوة هم المستوطنون في المناطق؛ 
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الماضي انتقادا دوليا شديدا بل وأيضًا خشية أن يسهل بذلك على المخربين تشخيص السيارات 
 كان فلسطينيا، كنتيجة خطأ في التشخيص(. أمسالقتلى  أحداإلسرائيلية والمس بها )

، خرجت أسابيعة قبل سبعة دموية منذ بدء موجة العنف الحالي األكثرعمليتا أمس، في ما كان اليوم 
معظم العمليات والمصابين. ويحشد  األخيرهي أيضًا من منطقة الخليل، التي تصدر في الشهر 

العمليات  أنالجيش والمخابرات معظم الجهود في هذه المنطقة، بنجاح جزئي فقط؛ التقديرات هي 
م وفي الخليل بشكل على حجم كبير من القوات في الضفة بشكل عا اإلبقاءستستمر وستستوجب 

 القريبة القادمة أيضًا. األشهرخاص في 
تحاول إسرائيل االمتناع عن خطوات كاسحة في المنطقة،  أنورغم الثمن الدموي الباهظ، معقول 

 إلعادةجون كيري )في مسعى معد للفشل  األمريكيوالسبب ليس فقط الزيارة القريبة لوزير الخارجية 
دائرة العنف من الطرف  إلىمازن( والتخوف من أن تنضم  وأبوو تحريك االتصاالت بين نتنياه

 إلى األضواءالفلسطيني القوات المدربة والمسلحة للتنظيم، بل وأيضًا الرغبة في االمتناع عن توجيه 
 الضفة بينما يركز العالم على الحرب ضد داعش.

 20/11/2015اليوم  إسرائيل
 20/11/2015، رأي اليوم، لندن
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