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*** 
 

دهس طفلة بزعم تنفيذها ... و مقتل مستوطنة واستشهاد المنفذ بعملية طعن جنوب بيت لحم .1
 عملية طعن

مساء قتلت مستوطنة إسرائيلية،  ، أنبيت لحممن  ،22/11/2015، فلسطين أون الينموقع ذكر 
طعنًا على مفرق مجمع "غوش عتصيون" االستيطاني جنوب مدينة بيت لحم ، 2015-11-22األحد 

جنوب الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن عن استشهد المنفذ بعد إطالق جيش االحتالل النار 
 عليه.

عبرية أن المستوطنة توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها عقب  إعالموقالت وسائل 
 يد شاب فلسطيني.  تعرضها للطعن على
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وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ذكرت أن المستوطنة أصيبت بعدة طعنات في الرأس، 
أنها جرى نقلها للعالج بمستشفى "شعاريه  إلىوجراحها خطيرة للغاية وحالتها غير مستقرة، مشيرة 

 تصيدق" بالقدس المحتلة.
ن صحفي، أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيا

 على شاب عند مفترق مستوطنة "عوش عتصيون"، ما أدى الستشهاده.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه باستشهاد الشاب، فإن عدد الشهداء منذ صباح اليوم، يرتفع 

 إلى ثالثة بينهم طفلة.
عاما "  31هو الشهيد عصام ثوابته "  منفذ عملية الطعن أنوفي وقت الحق، قال مصادر فلسطينية 
 من بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم.

استشهد لدى إطالق جنود االحتالل ًا فلسطيني اً شاب، أن 22/11/2015نت،  موقع الجزيرة.وأضاف 
 النار عليه بدعوى طعنه مستوطنة، وارتفع بذلك عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم األحد إلى ثالثة.

الجزيرة أن شابا فلسطينيا استشهد بنيران االحتالل بدعوى طعنه مستوطنة في محطة  وذكر مراسل
 النتظار الحافالت قبالة تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بين الخليل وبيت لحم.

عاما( توفيت في وقت الحق متأثرة بالجراح  20وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن المستوطنة )
 الخطيرة التي تعرضت إليها.

وفي وقت سابق استشهد فلسطيني إثر إطالق مستوطن النار عليه بذريعة محاولته دعس وطعن 
 إسرائيليين عند مدخل مستوطنة "كفار أدوميم" شرق مدينة القدس.

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام هللا وليد العمري إن الشهيد سائق سيارة عمومي اصطدمت سيارته، 
 يارة مستوطن نزل من سيارته وأطلق النار على السائق الفلسطيني.التي تحمل لوحة فلسطينية، بس

عاما( من سكان نابلس بعد أن دعسها أحد  16كما استشهدت الفتاة أشرقت طه قطناني )
 المستوطنين، وأطلق النار عليها قرب أحد معسكرات قوات االحتالل جنوب مدينة نابلس.

مجموعة من المستوطنين وهي تحمل سكينا، ولم وزعمت المصادر اإلسرائيلية أن الفتاة هاجمت 
 يصب أي من المستوطنين أو الجنود بجروح.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس السابق لما يعرف بمجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية هو من 
 دعس الفتاة.

وضع  وفند مدير االرتباط الفلسطيني في نابلس أسامة منصور رواية االحتالل، ونقل عن شهود
جيش االحتالل سكينا بجانب أشرقت عقب استشهادها، وقال "إن هذه االدعاءات هي فبركات 

 إسرائيلية تالزم ادعاءات االحتالل دوما، ال سيما في مثل هذه الحاالت".



 
 
 
 

 

 6 ص                                              3761 العدد:        23/11/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

من جانب آخر، أعلنت الشرطة اإلسرائيلية إلقاء القبض على شاب تشتبه في تنفيذه عملية طعن 
مما أسفر عن إصابة أربعة إسرائيليين، أحدهم ، ات غات جنوب تل أبيببمدينة كري أمس السبت
 حالته خطيرة.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه فلسطيني دخل إسرائيل دون تصريح عمل، كما اعتقلت فلسطينيين 
 آخرين لالشتباه في مساعدتهما منفذ العملية.

طلع الشهر الماضي مواجهات بين شبان وتشهد األراضي الفلسطينية وبلدات عربية في إسرائيل منذ م
فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات 

 المسجد األقصى تحت حراسة قوات الجيش والشرطة اإلسرائيلية.
 

 غتربين إلى االستثمار في فلسطينالحمد هللا يدعو رجال األعمال الم .2
فلسطين المغتربين إلى  أبناء: دعا د. رامي الحمد هللا رئيس الوزراء «وفا»، «األيام»-نابلس 

قامة المشاريع على أرض وطنهم، دعما لمسيرة التنمية والبناء، وتثبيتا لصمود   أبناءاالستثمار وا 
ز الترابط المجتمعي والتواصل المستمر بين ، مشددًا على ضرورة تعزيأرضهمالشعب الفلسطيني على 

 الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. أبناء
نابلس  أعمالجاء ذلك حالل مشاركة الحمد هللا في تظاهرة وطنية اقتصادية نظمها ملتقى رجال 

محافظة نابلس من جمعية عيبال في  أبناءعلى شرف وفد رجال وسيدات األعمال المغتربين من 
 في قاعة حياة نابلس في المدينة. أمسذلك أول من ، و األردن

الوطن يرحب  أنوعبر الحمد هللا عن سعادته بهذا اللقاء وشكره للملتقى على هذه الدعوة، مؤكدا 
 المغتربين على ثرى وطنهم. أبنائهبكافة 

اعيا الى وأشاد الحمد هللا بالعالقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين في األردن وفلسطين، د
 المزيد من العمل على تطوير تلك العالقات، وبشكل خاص في المجال االقتصادي.

المزيد من تفعيل روابطهم مع الوطن وزيادة استثماراتهم  إلى األعمالودعا الحمد هللا رجال وسيدات 
طكم في انخرا›فيه، في غزة، وفي األغوار وسائر المناطق المسماة )ج(، وفي القدس الشرقية، قائال: 

مسيرة البناء والمأسسة، هو استثمار في صنع األمل والتنمية واالستقرار، ودعم لنضال شعبنا ولحقه 
 ‹.في البناء على أرضه والعيش بحرية وكرامة فيها

  23/11/2015، األيام، رام هللا
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 "إسرائيلـ"بدراسة إمكانية إعادة النظر باعـتراف منظمة التحرير ب السلطة اللجنة السياسية توصي .3
أوصت اللجنة السياسية الفلسطينية أن يوجه الرئيس محمود عباس رسالًة إلى  :عبد الرؤوف أرناؤوط

عدد من قادة العالم، بما فيها إسرائيل، يطلب فيها من الحكومة اإلسرائيلية االعتراف بدولة فلسطينية 
ئيلية واإلفراج عن الدفعة ووقف النشاطات االستيطانية اإلسرا 1967على حدود الرابع من حزيران 

الرابعة من األسرى، وفي حال رفضت فإن ذلك يعني انتهاء المرحلة االنتقالية ووقف العمل 
 باالتفاقات مع إسرائيل.

وأوصت اللجنة السياسية، التي تبنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توصياتها، ضمن 
الفلسطيني في جلسته القادمة دراسة إمكانية إعادة النظر  يطرح على المجلس الوطني"اإلجراءات أن 

باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، والمطالبة بأن يكون االعتراف متبادال بين دولة 
وكذلك دراسة إمكانية تعليق "و  "1967فلسطين ودولة إسرائيل وضمن حدود الرابع من حزيران 

المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى أن تلتزم  لألمم عضوية إسرائيل في الجمعية العامة
 ."بقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة بما يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

نهاء االنقسام واالتفاق على الشراكة السياسية " كما تتضمن التوصيات تحقيق المصالحة الوطنية وا 
جراء انتخابات عامة ودعوة لجنة تفعيل  من خالل االتفاقات السابقة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وا 

 ."وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لالنعقاد ومتابعة التنفيذ
  22/11/2015، األيام، رام هللا 

 
 وهو يراعي القوانين على موظفي الحكومة اختياريا   : توزيع األراضيبغزة رئيس سلطة األراضي .4

ل رئيس سلطة األراضي بغزة، إبراهيم رضوان، إن توزيع األراضي قا: خضرة حمدان -الرأي  –غزة 
 على موظفي غزة كتسديد لمستحقاتهم المتراكمة لن يكون إجبارًيا.  

وذكر رضوان في حوار مع "الرأي" أن المشروع هو إسكاني يستهدف المواطنين والموظفين ذوي 
ع اختياري وكل موظف بإمكانه إما أن الدخل المحدود واألزواج الشابة وموظفي الحكومة، وهو مشرو 

 يشترك بهذا المشروع أو ال.  
موظف في  40-20وأضاف: "الحديث ليس عن توزيع أراض بل هو اشتراك عدد من الموظفين 

 متر أي دونم واحد وهؤالء إما يقومون ببيعها أو البناء عليها". 1000و 800قطعة أرض بين 
اللجنة العليا إلدارة األراضي والتي تم تشكيلها بموجب القرار وبشأن مشروعية القرار، أكد رضوان أن 

الصادر عن المجلس التشريعي وتتكون من سلطة األراضي، ووزارة اإلسكان،  2015لعام  2رقم 
 ، وليس بدعة.%100ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، وهو قانوني 
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وهو يأتي  القانونية،لكافة المرجعيات وأوضح أنه تم دراسة المشروع من كافة الجوانب وتم العودة 
على شاكلة عدة مشاريع سابقة نفذت في قطاع غزة منذ عهد اإلدارة المصرية مرورًا بعهد السلطة 
الفلسطينية وحتى تاريخه، وهو يأتي على غرار مشاريع اإلسكان في قطاع غزة المنفذة سابقًا مثل 

 ي مدينة غزة".مشروع الشيخ زايد السكني ومشروع حي الزهرة جنوب
وشدد رضوان على أن المستحقات قد تكون ثمن دفعة واحدة وبعد ذلك يجب على الموظف تسديد 

 باقي الدفع كأقساط وذلك كباقي المشاريع اإلسكانية التي نفذتها الحكومات السابقة.
ما ال وأفاد بأن سلطته اتفقت مع وزارة المالية على مشروع إسكاني يعتمد على تقديم طلب من قبل 

موظف للحصول على قطعة أرض وبناء عمارة سكنية عليها بحيث تتسلم سلطة  20يقل عن 
 األراضي ثمن األرض على شكل أقساط من رواتب الموظفين.

 31/12/2015وبين أنه تم االتفاق داخل اللجنة المكلفة على الخصم من مستحقات الموظفين حتى 
 توقف الخصم عند أي راتب.وقد يستمر التمديد في رد على سؤال أين سي

ولفت رضوان إلى أن اللغط التي أثير حول تصفية مستحقات الموظفين يسيء لمشروع هو باألساس 
مشروع سكني للمواطنين المحتاجين وللموظفين ذوي الدخل المحدود للفئات التي تم الحديث عنها 

 سابقًا.
 22/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ضحية لإلرهاب اإلسرائيليطفلة الشهيدة التي دهسها المستوطنون ال: السلطة .5

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، جريمة دهس وقتل الطفلة أشرقت طه قطناني، بأنها : بترا –عمان 
جريمة حرب وحشية ضد اإلنسانية والطفولة، تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي ترتكبها 

 وطنين بحق أبناء شعبنا وأطفالنا.قوات االحتالل وعصابات المست
إن إسرائيل تتجاوز  «وفا»الفلسطينية  األنباءاألحد، ونشرته وكالة  أمسوقالت الحكومة في بيان لها 

، وتتنكر لكافة أحكام القانون الدولي واإلنساني، كل االتفاقيات الدولية التي تحمي الطفولة واألطفال
وقد امتهنت قلب الحقائق لصرف األنظار عن تماديها في ارتكاب الجرائم، وذلك باتهام أي ضحية 

 لجرائمها بأنه كان يحمل سكينا أو تلقي إلى جانبه سكينا بعد استشهاده.
  23/11/2015، الرأي، عّمان
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 «ئيةالجنا»فلسطين تشارك في اجتماع  .6
قال مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أمس، إن الجمعية العامة للدول األطراف : )وكاالت(

في المحكمة الجنائية الدولية، ستعقد اجتماعا في مدينة الهاي بهولندا، تكمن أهميته، في كونه أول 
لنظام اجتماع للدول األطراف تشارك فيه فلسطين بصفة رسمية كدولة طرف، بعد انضمامها 

 المحكمة.
وأشار جبارين إلى أن هذا اجتماع سنوي للدول األطراف في الجمعية العامة بالمحكمة، وأن بعض 

 المؤسسات غير الحكومية الدولية والوطنية، تشارك فيه.
  23/11/2015، الخليج، الشارقة

 
 غزة: المطالبة بالضغط على صناع القرار لوضع آليات لتوحيد القضاء الفلسطيني .7

طالب حقوقيون وقادة فصائل وأكاديميون وممثلو منظمات حقوقية بضرورة اعتماد  يز أبو عون:فا
القانون األساسي وقانون السلطة القضائية كمرجعية ألية تفاهمات يتم التوصل إليها لتوحيد مرفق 

 القضاء وعدم الخضوع للمصالح الفئوية الضيقة.
ز القضائي بشفافية وحيادية وبما يضمن تعزيز مبدأ وشددوا على أهمية إعادة هيكلة وتوحيد الجها

استقالل السلطة القضائية، وعلى أهمية توفر اإلرادة السياسية والشروع فورًا في إجراء مصالحة وطنية 
 شاملة.

ودعوا إلى عقد لقاء بين مجلسي القضاء في قطاع غزة والضفة وطرح اإلشكاليات والمعيقات والعمل 
 توحيد السلطة القضائية، وذلك بمبادرة تتبناها نقابة المحامين الفلسطينيين.على تذليلها وصواًل ل

جاء ذلك خالل مؤتمر نظمه مركز الميزان لحقوق اإلنسان، أمس، بعنوان: )آليات توحيد القضاء 
الفلسطيني(، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الكمودور بمدينة غزة، حضره نخبة من أساتذة القانون، 

 ومحامون، ونواب في المجلس التشريعي، وقادة فصائل العمل الوطني واإلسالمي. وحقوقيون
وتحدث الدكتور طارق الديراوي، مدير عام المجلس التشريعي سابقًا، موجهًا أسئلة تؤكد على الحال 
القائمة من تكريس االنقسام القضائي والقانوني، ومشككًا في إمكانية تجاوز أزمة القضاء في ظل 

 المنظومة التشريعية.  انقسام
وأشار الديراوي إلى جملة القرارات بقوانين صادرة عن الرئاسة الفلسطينية وكذلك عن قوانين صدرت 

 عن المجلس التشريعي في غزة، والتي مست بشكل مباشر بالمنظومة التشريعية.
  23/11/2015، األيام، رام هللا
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 التعاون اإلسالمي عضوية كاملة لفلسطين بمجلس وزراء الصحة بمنظمة .8
حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس وزراء الصحة بدول منظمة التعاون : قنا –رام هللا 

 اإلسالمي، وفق ما أعلن وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، اليوم األحد.
وقال عواد في تصريح نقلته وكالة األنباء الفلسطينية، إن هذه العضوية ستمنح فلسطين كامل 
الحقوق فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي كدولة مستقلة، كما ستمنحها حق التصويت أسوة بباقي 

 الدول األعضاء.
وكان المؤتمر الخامس لوزراء الصحة بدول منظمة التعاون اإلسالمي قد اختتم أعماله مؤخرا في 

 دولة. 55شخصية من  350بتركيا، بمشاركة أكثر من  إسطنبول
توصياته النهائية االعتداءات التي يقوم بها جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق وأدان المؤتمر في 

 الفلسطينيين، واعتداءاته المستمرة على المراكز الصحية والطواقم الطبية الفلسطينية.

 23/11/2015، الشرق، الدوحة

 

 حتاللاالشبكات  إنشاء شبكات خليوية منفصلة عن يمنح السلطة حق "االتحاد الدولي لالتصاالت" .9
على قرار دولي سيمكن المشغلين من إنشاء شبكات السلطة الفلسطينية حصلت «: األيام»رام هللا ـ 

، وذلك بإجماع كامل من اإلسرائيليةخليوية عريضة النطاق مستقلة ومنفصلة تماما عن الشبكات 
 في االتحاد الدولي لالتصاالت بدون تحفظ من أي دولة. األعضاءكافة الدول 

لوزارة أنها استطاعت انتزاع هذا القرار بفعل عمل متواصل وجهود استمرت على مدار عشر وأكدت ا
سنوات سابقة، مضيفة أن هذه الخطوة سيتبعها قرارات أخرى لتمكين فلسطين من استخدام كافة 

 الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في باقي دول العالم.
-WRC) 12معلومات بقرار االتحاد الدولي لالتصاالت رقم ورحبت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ال

( خالل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية المنعقد حاليا في جنيف، والذي من شأنه تقديم 15
دارته بغية تشغيل شبكات  المساعدة والدعم لفلسطين لتمكينها من الحصول على الطيف المطلوب وا 

 إلىشددة على أهمية دعوة القرار لالتحاد الدولي لالتصاالت االتصاالت والخدمات الالسلكية، م
اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز وتطوير البنى التحتية لالتصاالت الالسلكية وكذلك تكنولوجيا وخدمات 
جديدة وتقديم المساعدة والدعم المتخصصين، السيما في ميدان إدارة الطيف وتخصيص الترددات، 

جب خطة اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية والرقمية في المؤتمر اإلقليمي وقبول متطلبات فلسطين بمو 
( في 30B(، والتأكيد على حق فلسطين )طبقا لخطة التذييل 2006لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

التقدم بطلب من أجل الحصول على تخصيصات/ تعيين الستعمال فلسطين حصريا، وفقا لالتفاق 
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(، دون المساس مسبقا باالتفاقات المستقبلية بين 2014في بوسان  )المراجع 99المؤقت والقرار 
 األطراف المعنية.

  23/11/2015، األيام، رام هللا
 

 يثبت قدرة شعبنا على تحدي المعاناة منتخب فلسطينالحمد هللا: اإلنجاز الرياضي الذي حققه  .11
ة القدم الذي يطلق على نفسه بعد تحقيق المنتخب الوطني الفلسطيني لكر : فادي أبو سعدى -رام هللا
وكأس أمم آسيا، التقى  2018نتائج إيجابية خالل التصفيات المؤهلة لكأس العالم « الفدائي»لقب 

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا مع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بحضور رئيس 
 رئاسة الوزراء في مدينة رام هللا. االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب في مقر

رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني أن اإلنجاز 
الرياضي المهم الذي حققته فلسطين إنما يثبت قدرة شعب فلسطين على تحدي الظروف القاسية 

ة اإلمكانيات والعراقيل التي يضعها االحتالل والمعاناة اإلنسانية بل وتجاوزها وكسرها أيضا، رغم قل
اإلسرائيلي أمام تطور الرياضة الفلسطينية وحركة الرياضيين والطواقم التدريبية وتعطيل تنفيذ 
المشاريع الرياضية الحيوية ووصول المعدات واألجهزة. حققت الرياضة في فلسطين انطالقتها القوية 

فكانت وال تزال في حالة تنافس وتطور دائم  إلنجازاتافتطورت وتأهلت وحازت على الكثير من 
 ومستمر.

  23/11/2015، القدس العربي، لندن
 

 الطيراوي خطأ غير مقصود ومرحب به في تركيااللواء : ما حدث مع سفير السلطة لدى تركيا .11
ضو لدى تركيا فائد مصطفى، إن الجانب التركي أكد أن منع ع السلطة الفلسطينيةقال سفير انقره: 

اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء توفيق الطيراوي، من دخول األراضي التركية، ليس أكثر من خطأ 
نه شخصية لها احترامها ومرحب بها في تركيا.  غير مقصود، وا 

، أن سفارة فلسطين بذلت جهودا مكثفة مع وزارة أمسوأوضح السفير مصطفى، في بيان صحفي 
لمعالجة هذا الحادث. وقال: إن "المكانة االعتبارية العالية، التي يتمتع  الخارجية والرئاسة التركية،

بها اللواء توفيق الطيراوي، كان يجب أن تحول دون ما حصل". وشدد على أن السفارة ستستمر في 
التواصل مع الجانب التركي عبر القنوات الرسمية لمعالجة تبعات هذا الحادث، مؤكدا عمق ومتانة 

 لسطينية التركية، وحرصنا على تعزيزها وتطويرها.العالقات الف
 23/11/2015، رام هللا، الحياة الجديدة
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 نانالفلسطينيين بلب يشيد بصمود الالجئين قادة الفصائل في مخيم عين الحلوةأبو مرزوق يلتقي  .12

زار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، د. موسى أبو مرزوق مخيم عين الحلوة بلبنان، 
 والتقى بالقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية وممثلي اللجان الشعبية في المخيم.

وأثنى أبو مرزوق، خالل زيارته اليوم األحد، على صمود الالجئين في المخيم، معتبرًا أن القوانين 
 للبنانية التي تحرم الفلسطيني من الحياة الكريمة والتملك والعمل والتوريث "ظلم اجتماعي".ا

وشدد على وحدة الموقف الفلسطيني وعلى التمسك باألمن واالستقرار، منبهًا إلى أن تفجيرات 
 الضاحية الجنوبية ما هي إال مؤامرة الستهداف الفلسطينيين واللبنانيين.

كتب السياسي لحماس، إن انتفاضة القدس جاءت لتكمل مسيرة الشعب وقال نائب رئيس الم
الفلسطيني نحو التحرير والعودة، داعيًا إلى تطويرها وتشكيل قيادة موحدة وتوفير الحماية السياسية 

 لها.
راء، وأكد حرص الحركة على الوحدة الوطنية بكل ألوانها مهما تباعدت البرامج السياسية واختلفت اآل

 نه ال حل لقضايانا إال بالمصالحة الحقيقية.موضحا أ
 22/11/2015موقع حركة حماس، 

 
 حرب غزة خاللتعلن أسر جندي  "سرايا القدس" .13

الجهاد »، الذراع العسكرية لحركة «سرايا القدس»بث اإلعالم الحربي التابع لـ : وكالة سما -غزة 
ل الحرب اإلسرائيلية على غزة مساء أول من أمس مشاهد عن أسر جندي إسرائيلي خال« اإلسالمي

، وذلك بعد معركة «البنيان المرصوص»، والتي تسميها المقاومة الفلسطينية معركة 2014عام 
بطولية قادها الشهيد إياد أبو ريدة شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من محافظة خان يونس جنوب 

 القطاع.
لية البطولية التي نفذها الشهيد أبو ريدة تفاصيل العم« سرايا القدس»وفي الفيديو، يروي أحد عناصر 

بعد توغل قوة راجلة في بلدة خزاعة، قام شهيدنا بنصب مكمن محكم، وتمكن بمساعدة »قائاًل: 
بعد تنفيذه »وأضاف: «. مجموعة من المجاهدين من قتل أو جرح جميع أفراد القوة الراجلة اإلسرائيلية

راب من الجنود وطعن أحدهم بسكين وسحبه إلى المكمن في شكل متقن، تمكن شهيدنا من االقت
 «.داخل أحد المنازل

 23/11/2015الحياة، لندن، 
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 طالب بتحقيق الوحدةيعلى غزة و  من حرب إسرائيلية خالد البطش يحذر .14
قال قيادي بارز في حركة الجهاد في فلسطين، أمس األحد، إنه ال يستبعد شن  «:الخليج» - غزة
 «.أن نكون مستعدين للمواجهة»لى قطاع غزة، ما يستدعي ضرورة حربًا جديدة ع« إسرائيل»

مقاومة شعبية »وأكد القيادي في الحركة خالد البطش، أن ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة 
واالنتفاضة هي من حددت الشكل الكفاحي ولكن إذا ما قررت االنتفاضة تغيير شكلها الحالي فإن 

 «.الحركة ستكون حاضرة
أن الداخلي، طالب البطش بضرورة تفعيل اتفاق القاهرة لتجسيد المصالحة الفلسطينية، وفي الش

 وضرورة فتح جميع المعابر دفعة واحدة عن طريق الجهات المختصة في المعابر والحدود.
كل ما يمر به القطاع من أزمات متتالية )..( من تداعيات االنقسام ولن تحل إال بالوحدة »واعتبر أن 

 «.الوطنية
 23/11/2015، الخليج، الشارقة

 
  للموافقة على دعوة دحالن وتحقيق مصالحة حقيقية الزهار يبدي استعداد حماس .15

محمود الزهار استعداد الحركة « حماس»أبدى عضو المكتب السياسي لحركة  «:الخليج» - غزة
لمصالحة الذي للموافقة على دعوة محمد دحالن وتحقيق مصالحة حقيقية على أساس تطبيق اتفاق ا

 .2011أبرم في القاهرة في العام 
لم تعبث بأمن مصر وأن األخيرة تعلم ذلك جيدًا، مشيرًا إلى أن « حماس»وجدد الزهار تأكيده أن 

لن تنجر إلى أي طرف يلعب بأمن مصر سواًء كان مع النظام أو ضده. وأكد أن مصلحة « حماس»
 قطاع غزة وليس مع أي دولة أخرى. مصر في هدوء غزة، وأن مصلحتها االقتصادية مع

 23/11/2015، الخليج، الشارقة
 

 برج البراجنة بضحايا يعزي حزب هللابرئاسة أبو مرزوق  وفد من حماس .16
استقبل نائب األمين العام لـ"حزب هللا" نعيم قاسم وفدًا قياديًا من حركة "حماس" ضم نائب رئيس 

قات الخارجية أسامة حمدان وممثل حركة المكتب السياسي موسى أبو مرزوق ومسؤول العال
"حماس" في لبنان علي بركة، بحضور مسؤول الملف الفلسطيني في "حزب هللا" حسن حب هللا، 

 في آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية. جرى البحثحيث 
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أهمية مواجهة الفتنة د "وأك  وشكر قاسم الوفد على التعزية بشهداء العدوان التكفيري في برج البراجنة، 
وصن اعها، وهذا ما يتحقق بنجاحه عندما نعمل على الوحدة الوطنية واإلسالمية، وتبقى بوصلتنا 

 وأولويتنا مواجهة العدو اإلسرائيلي"، بحسب بيان صادر عن الحزب في بيروت اليوم األحد.
اتها ويعطل الحياة فيها وأضاف: "تعبث أميركا والدول التابعة لها في منطقتنا ما يدمر خير 

لمصالحها، ولكن التصدي للمشروع المعادي للمقاومة بالجهوزية والجهاد والتعاون قد كسر اندفاعة 
هذا المشروع، وعلينا االستمرار والصبر لقطف ثمار الصمود والتضحيات لما فيه خيٌر وقضيتنا 

 المركزية فلسطين وبناء دولة الشراكة في لبنان".
الوفد التفجير اإلرهابي الذي استهدف المدنيين واألبرياء في منطقة برج  باسموق أدان بدوره أبو مرز 

البراجنة ناقاًل لألمين العام ولقيادة "حزب هللا" واسر الشهداء تعازي رئيس المكتب السياسي خالد 
 مشعل وقيادة "حماس".

ساس فلسطين، وتصب في ورأى الطرفان أن "هذه األعمال اإلرهابية تحرف البوصلة عن القضية األ
خدمة العدو الصهيوني الذي يمارس كل صنوف القتل ضد أهلنا العز ل في القدس والضفة والقطاع 

بهدف تمرير مسلسل االستيطان والتهويد الذي يطاول األحياء والمدن الفلسطينية ومصادرة ما  48والـ 
بي فاضح بعيدًا عن كل تبقى من أمالك وأراضي ومؤسسات فلسطينية بدعم أميركي وصمت عر 

 القيم اإلنسانية واألخالقية".
ودعا المجتمعون إلى "دعم االنتفاضة الباسلة وحمايتها وتحصينها ضد المشروع الصهيوني، وبذل 

نهاء  لى مزيد من التنسيق لتحصين المخيمات من بعض  االنقسامكل الجهود لتوحيد الصف وا  وا 
هي من أولى أولويات المقاومة التي هي السبيل الوحيد  العابثين"، مؤكدين أن القضية الفلسطينية

 لتحرير األرض والمقدسات.
 22/11/2015صحيفة السفير، موقع 

 
 .. مون يصمت ويستتر على هذه الجرائمحماس: جرائم االحتالل ستدفع شعبنا لمواصلة االنتفاضة .17

على دهس فتاة فلسطينية قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن إقدام أحد قادة المستوطنين 
طالق جنود االحتالل النار عليها قرب حاجز حوارة جنوب شرق نابلس تمثل جريمة حرب خطيرة.  وا 

وشدد الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي، صباح اليوم األحد، على أن الجرائم اإلسرائيلية لن 
نفسه وتطويرها بكل الوسائل تدفع الشعب الفلسطيني إال إلى االستمرار في انتفاضته للدفاع عن 

 الممكنة.
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واتهم أبو زهري األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بالصمت والتستر على جرائم الحرب 
اإلسرائيلية وعدم القيام بأي خطوات لوقف إرهاب الدولة اإلسرائيلي، داعيًا إياه إلى تحمل مسؤولياته 

 واحترام القانون الدولي.
عامًا من نابلس قرب حاجز حوارة  16م األحد الفتاة أشرقت طه أحمد قطناني واستشهدت صباح اليو 

بعد أن دهسها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة األسبق "غرشون مسيكا"، ثم أطلق جنود 
 االحتالل النار عليها.

 22/11/2015موقع حركة حماس، 

 

 

 حماس: دحالن لم يقدم مبادرة والمصالحة مجمدة بقرار عباس .18
نفى القيادي في حركة حماس، صالح البردويل، أن يكون هناك أي : أحمد صقر –21عربي –غزة

 "مبادرة حقيقة" قدمت إلى حركة "حماس"؛ ال من محمد دحالن وال من محمود عباس "أبو مازن".
"، أن "كل ما يتم الحديث عنه هو أحاديث في وسائل 21وأكد البردويل في تصريح خاص لـ"عربي

ال تستند إلى رؤية متكاملة أو قدرة تنفيذية"، الفتا أن القيادي السابق في "فتح" محمد دحالن اإلعالم، 
، وتم تحويل ملفه إلى النائب 2011يار/مايو أاللجنة المركزية لحركة "فتح" في والذي فصل بقرار من 

القائمة بين العام الفلسطيني بتهم عديدة، "ال يستطيع أن يحسم أمر "فتح" وال أن يحل المشاكل 
 حركتي فتح وحماس".

وتابع "وال يستطيع دحالن أن يحل مشكلة معبر رفح البري بمعزل عن الجانب الرسمي الذي يمثله 
أبو مازن"، مبينا أن "أي مبادرة إعالمية يقولها دحالن ال تتجاوز كونها مبادرة إعالمية إذا لم يكن 

 فلسطينية محمود عباس".هناك إرادة لدى رئيس حركة فتح ومنظمة التحرير ال
وقال البردويل "العالقة السلبية بين دحالن وعباس؛ تجعل أبو مازن ال يتقبل أي مبادرة من دحالن 
حتى لو كانت المبادرة اإلعالمية جيدة؛ وبالتالي ستبقى األمور في إطار األفكار والتفكير بصوت 

 عال عبر وسائل اإلعالم".
ث الرسمي باسمها؛ أن "أي مبادرة حقيقية تحتاج إلى كثير من وأوضح القيادي في "حماس" والمتحد

العناصر وهي؛ أن يكون مصدر المبادرة له سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ بنود المبادرة"، مضيفا 
"وأن يكون الطرف المقدم للمبادرة مسيطر على كل حركة فتح وليس على مجموعة منها؛ هذه كلها 

 عناصر غير موجودة".
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حن نتمنى أن يتم تطبيق المصالحة نفسها؛ نحن لسنا بحاجة لمبادرة جديدة بل نحتاج إلى وقال "ن
تطبيق اتفاق المصالحة التي وقعت بين حركتي فتح وحماس"، مؤكدا أن اتفاق المصالحة الذي وقع 

إضافة الضغط اإلسرائيلي واإلقليمي عليه حتى  -كما قال  –"مجمد بقرار من عباس ألنه ال يريد 
 مر في عناده هذا".يست

وحول موقف حركة "حماس" في حال طلب القيادي السابق في "فتح" محمد دحالن الرجوع إلى قطاع 
غزة قال البردويل "الرجوع إلى غزة لم يناقش؛ وهذا الموضوع يناقش في سياق المصالحة المجتمعية؛ 

ا أن عودة دحالن لغزة "، مؤكد2007ألن دحالن جزء من الخصومة والصراع الذي دار في غزة عام 
 "مرتبطة بتلك المصالحة المجتمعية".

 22/11/2015، "21موقع "عربي 

 

 

 عباسل: ال صحة لطلب مصر تعيين دحالن نائبا مسؤول في حركة فتح .19
، أن الرئيس المصري عبد «القدس العربي»أكد مسؤول رفيع في حركة فتح لـ  :أشرف الهور - غزة

الرئيس محمود عباس، تعيين النائب محمد دحالن نائبا له في  الفتاح السيسي، لم يطلب قط من
رئاسة السلطة الفلسطينية. وقال جمال محيسن إنه لم يتم خالل زيارة الرئيس عباس األخيرة إلى 
مصر، الطلب منه من قبل نظيره المصري، أن يعين دحالن نائبا للرئيس. وأضاف أن كل ما ذكر 

ة فتح سبق وأن أصدرت موقفا رسميا في ظل ما يشاع عن ، وأن حرك«ال أساس له من الصحة»
 «.المصالحة المزعومة»

، وأن األمر يحتاج إلى عقد اجتماع للمجلس «نائب الرئيس»وأوضح أنه باألصل ال يوجد منصب 
 التشريعي، ليقوم بتعديل القانون واستحداث هذا المنصب، قبل أن يعين شخص في هذا المنصب.

 23/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 : قرار توزيع األراضي غير منحصر بموظفي غزةحماس .21

شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن قرار توزيع األراضي غير منحصرة : الرأي-غزة
نما يشمل "كل مواطن فلسطيني من أصحاب الدخل المحدود".  بموظفي حكومة غزة السابقة وا 

"الرأي"، أن إنهاء مستحقات موظفي غزة سيتم  إذاعة وأكد الظاظا خالل برنامج "بصراحة" عبر أثير
 .إسكانيةمن خالل توزيع أراضي على جمعيات 
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وأشار إلى أنه في عهد السلطة الفلسطينية زمن الراحل ياسر عرفات وزعت آالف الدونمات بالضفة 
 وغزة على أفراد األجهزة األمنية دون مقابل.
وزارات بغزة وبإيعاز من المجلس  7 إعدادهوشاركت على  ولفت إلى أن قرار توزيع األراضي "قانوني"

 التشريعي بعد تنكر حكومة الوفاق الوطني من مسؤولياتها تجاه الموظفين. 
ودعا الظاظا، الفصائل الفلسطينية التي رفضت قرار توزيع األراضي، لعدم االستعجال والتريث 

 والتعامل بموضوعية مع القرار.
صرف رواتب الموظفين خالل الفترة القادمة مرتبط بالوضع المالي للحكومة ونوه الظاظا أن استمرار 

 في غزة.
من ضرائب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تحول لخزينة السلطة الفلسطينية  %90ولفت إلى أن 

 مقابل التنسيق األمني، وهذا "سرقة علنية لمقدرات غزة ولموظفي غزة".
 22/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 

 : الفلسطينيون يريدون من كيري وقف جرائم االحتاللفتححركة  .21
قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، أحمد عساف، أمس األحد، إن الشعب الفلسطيني : )وكاالت(

بوقف كل انتهاكاتها للقانون « إسرائيل»ينتظر موقفًا محددًا من الواليات المتحدة األمريكية إللزام 
 لالتفاقيات الموقعة، التي رعتها الواليات المتحدة نفسها.الدولي 

تصريحات عساف جاءت تعليقًا على الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية األمريكي جون كيري يوم 
 الثالثاء إلى فلسطين.

بوقف جرائمها بحق « إسرائيل»وأكد عساف أنه إذا لم يأت كيري بنقاط محددة لها عالقة بإلزام 
سطيني بوقف جرائمها بحق المقدسات الفلسطينية وانتهاكاتها وفي المقدمة منها المسجد الشعب الفل

 األقصى المبارك، ووقف االستيطان فإنه لن يكتب لهذه الزيارة النجاح.
وشدد عساف على أن الواليات المتحدة إن كانت حريصة على صورتها في العالم، حريصة على 

 بوقف كل هذه الجرائم.« إسرائيل»ن حجر الزاوية هو بإلزام االستقرار والهدوء في المنطقة، فإ
  23/11/2015، الخليج، الشارقة

 

 فصائل فلسطينية ترفض زيارة كيري المرتقبة إلى المنطقة .22
، ”جون كيري“: قالت فصائل فلسطينية، إنها ترفض زيارة وزير الخارجية األمريكي، األناضول –غزة 

سرائيل.المرتقبة للمنطقة، والتي تشمل ف  لسطين وا 
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، في بيان أصدرته، مساء ”القوى الوطنية واإلسالمية“وقالت الفصائل المنضوية في إطار تجمع 
نسخًة منه، إنها ترفض الزيارة لوزير الخارجية األمريكي، إلى ” األناضول“اليوم السبت، وصلت 

 األراضي الفلسطينية، االثنين المقبل.
حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، “ت فلسطينية أساسية، وهي ويضم هذا التجمع الفصائلي، تنظيما

 ”.والجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
، مؤكدة أن ”إسكاتها“، والعمل على ”محاوالت احتواء االنتفاضة”وحذرت الفصائل مما وصفته بـ

 ، ويتنكر لحقوق الفلسطينيين.”يلمنحاز إلسرائ“الموقف األمريكي، 
 21/11/2015، رأي اليوم، لندن

 
 أمناء سر أقاليم "فتح" في الوطن والشتات: موحدون خلف القائد العام لحركتنا .23

أكد أمناء سر حركة فتح في الوطن والشتات، على أن حركة فتح واحدة موحدة، وقوية، تقف : رام هللا
 .خلف قائدها العام الرئيس محمود عباس

وقال أمناء السر إن بعض أصوات النشاز التي تأتي من خارج الحركة، والتي تحاول اإليحاء بأن 
هناك مشكلة داخلية، هي أصوات مأجورة ليس لها ال من قريب أو بعيد عالقة بفتح، وأن ليس لها ال 

 اليوم وال في المستقبل أي دور في العمل الوطني.
منفصلة إلذاعة موطني، أمس، أن تاريخ حركة فتح علمنا  وقال أمناء سر حركة فتح في تصريحات

أن هذه الحركة عصية على القسمة، وأنها رغم كل المؤامرات بقيت موحدة قوية، تقود المشروع 
 الوطني حتى تحقيق آمال وأهداف شعبنا في الحرية واالستقالل.

  23/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أطلق من قطاع غزة روخ في مدينة عسقالن الجيش اإلسرائيلي: سقوط صا .24
سقط صاروخ تم إطالقه من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في المجلس اإلقليمي : بالل ضاهر

 "أشكول" في جنوب البالد، صباح اليوم االثنين، بحسب بيان للجيش اإلسرائيلي.
م يوقع إصابات وأن وقال بيان الناطق العسكري اإلسرائيلي إن سقوط الصاروخ لم يسبب أضرار ول

وبحسب البيان فإن صفارات اإلنذار لم تنطلق ألنه تم رصد سير  قوات الجيش تمشط المنطقة.
 الصاروخ وتوقع سقوطه في منطقة مفتوحة.

 23/11/2015، 48عرب 
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 عز الدين القسام ملهم بحياته واستشهادهتقرير: الشهيد  .25
يين على أن الشهيد عز الدين القسام واحد من يتفق عدد من المؤرخين الفلسطين: حيفا-وديع عواودة

أبرز الرموز الوطنية في فلسطين، مؤكدين أن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( منحته حقه في 
نما على الصعيدين العربي واإلسالمي.  الذاكرة الجماعية ليس فقط بين الفلسطينيين، وا 

 -ذي مرت ذكرى استشهاده الثمانون قبل أيامال-ورأى هؤالء في حديث للجزيرة نت أن الشهيد القسام 
كان حاضرا في الذاكرة الوطنية، لكن حماس عززت حضوره بعدما استلهمت نهجه وأسمت كتائبها 

 وصواريخها المسلحة باسمه.
نوفمبر/تشرين  19وبحسب المؤرخ عادل مناع فإن حماس أنعشت ذكرى القسام الذي استشهد يوم 

ستعمار البريطاني، ألنه ينسجم مع توجهاتها األيدولوجية لكونه مجاهدا على يد قوات اال 1935الثاني 
ماما لمسجد االستقالل في حيفا.  وا 

وبرؤية تاريخية يشير مناع إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات عمل على طرح ذاته كاستمرار 
 ه مع القسام.للقيادة الفلسطينية، مثل المفتي أمين الحسيني الذي اختلف المؤرخون بشأن عالقت

وجدت بطال أو رمزا بديال بالقسام  -وهي مبادرة بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية-ويقول إن "حماس 
وحركته، ال سيما أنه سوري األصل، مما ينسجم مع توجهاتها اإلسالمية األوسع من التوجهات 

 الوطنية المحلية".
طنية الفلسطينية بقيادة المفتي الحسيني بشقه ويشير مناع إلى أن القسام طرح تحديا أمام الحركة الو 

طريق النضال والجهاد بدال من المفاوضات، قبل أن يحسم المفتي أمره وينضم إلى الثورة الفلسطينية 
 ، مضيفا أنه من الالفت أن هذه الحالة تتكرر اليوم في الساحة الفلسطينية.1936الكبرى نهاية العام 
 جماعة القساميين
محمود يزبك على أن القسام كان ملهما في مماته ربما أكثر مما كان بحياته، بدليل ويتفق المؤرخ 

استمرار جماعة من المقاومين في منطقة الجليل بالنضال حتى النكبة عرفوا بالقساميين وهم من 
 أتباعه.

لبداية وأوضح أن الفعاليات السياسية الفلسطينية في فترة االنتداب لم تمنح الشهيد القسام حقه في ا
 وخبت ذكراه مع األيام حتى ظهرت حركة حماس.
على زيارة مقبرته في بلد الشيخ  -ومنهم الشيوعيون-ووفق يزبك فقد دأب بعض فلسطينيي الداخل 

وتنظيفها واالهتمام بضريحه، لكن حماس كانت من أعادته إلى قلب الذاكرة الجماعية للفلسطينيين 
 على األقل.



 
 
 
 

 

 20 ص                                              3761 العدد:        23/11/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

اب القسام عن الذاكرة مرده سبب موضوعي يرتبط بفشل الثورة التي كان لكن يزبك يشير إلى أن غي
 .1948استشهاده شرارتها، وهزيمة الفلسطينيين في نكبة 

كما يشير إلى أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( اهتمت بذكرى ورمزية القسام الشيخ 
 د معين لكونها حركة غير دينية.المجاهد المؤمن بالتحرير على أساس القرآن الكريم، لكن إلى ح

خاصة عند -ويستدل على ذلك بالقول إن الرئيس الراحل عرفات كان يشير إلى القسام أحيانا 
 لشحذ الهمم والمعنويات، لكن ذلك ظل "محلي الطابع". -الحديث عن جنين وشمال الضفة الغربية

 القسام الفكرة
أي يزبك ومناع بأن حماس أعادت القسام إلى ويتطابق رأي المؤرخ البروفيسور مصطفى كبها مع ر 

 صلب الوعي الفلسطيني، وتعاملت معه كفكرة أيضا تتمثل في الكفاح المسلح الجهادي.
لكن كبها ال يقلل من مركزية القسام في الذاكرة الجماعية لدى الفلسطينيين قبل ظهور حماس لعدم 

 التيارات.انتمائه إلى أي حزب، ولكونه مقبوال في كل المعسكرات و 
ويشدد على أن رمزية وحضور القسام في ذاكرة الفلسطينيين تنبع من استقامته وانحيازه إلى مبدأ 

 المقاومة بدال من المساومة عليه، رغم أنه لم يكن سلفيا بل يميل إلى الصوفية.
 شهادة عدو

لقسام ويشبهه ويضيف كبها "حتى رئيس حكومة إسرائيل األول ديفد بن غوريون في مذكراته يشيد با
 بناشط صهيوني دعا إلى التضحية والمواجهة يدعى يوسف تريمبيلدور".

ويرى أن القسام هو عمر المختار الفلسطيني باستقامته وتواضعه وكونه رمزا للفداء والتضحية بالروح 
 من أجل حرية الوطن وكرامته، مشيرا إلى أن هذا ما دفع حماس الستلهامه واعتماده رمزا لعملها.

 23/11/2015لجزيرة.نت، ا

 
 الضفة جنوبي الخليل منطقة في عملياتها بتكثيف األمنية األجهزةنتنياهو يأمر  .26

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمـر األجهـزة األمنيـة بتكثيـف عملياتهـا فـي : وكاالت
منطقــة الخليــل جنــوبي الضــفة الغربيــة، مشــيرا إلــى أن الخليــل باتــت تشــكل نقطــة انطــالق لمعظــم مــا 

 اإلرهابية.وصفها بالعمليات 
وقـد  اإلرهـاب،وتوجه نتنياهو ألعضاء حكومته في جلستها اليوم األحد بـالقول "نحـن نواصـل مكافحـة 

ــداخلي ورئــيس هيئــة  ــدفاع واألمــن ال  األركــان،أجريــت نهايــة األســبوع مشــاورات مــع كــل مــن وزيــري ال
 وأوعزت لألجهزة األمنية بتركيز جهودها في منطقة الخليل".
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وبرر هذا التصعيد بقوله إن الخليل "تخرج منها غالبية العمليات التخريبية أو جميعها" مؤكدا أن قواته 
 تقوم هناك باعتقاالت وفرض طوق أمني والدفع بقوات إضافية.

وأردف رئــيس وزراء االحــتالل قــائال "كنــا قمنــا بفعــل ذلــك فــي القــدس أيضــا حيــث انطلقــت منهــا معظــم 
 السابق".العمليات في 

وكانـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي قـــد شـــنت ليـــل الجمعـــة حملـــة اعتقـــاالت واســـعة فـــي مدينـــة الخليـــل 
وبلــدات دورا وديــر ســامت وبيــت عــوا إلــى الغــرب منهــا، وذلــك عقــب عمليتــين فــدائيتين الخمــيس قتــل 

 فيهما أربعة إسرائيليين، اثنان منهم في تل أبيب.
 22/11/2015الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 تجاريال "كيه. دي. في."قرار مجمع لوقف التدخل  األلمانيةالحكومة نتنياهو: على  .27

التجاري الكبير في برلين « كيه. دي. في.»نددت إسرائيل بشدة بقرار إدارة مجمع : الحياة –الناصرة 
مستوطنات في الضفة الغربية والجوالن  إنتاجمن  إنها إلىفي ما يتعلق بسحب بضائع ال تشير 

ع. ودعا رئيس المحتلين، وذلك تنفيذًا لقرار مفوضية االتحاد األوروبي قبل أسبوع تأشير هذه البضائ
لغاء « هذه المسألة الخطيرة»نياهو الحكومة األلمانية إلى التدخل السريع في الحكومة بنيامين نت وا 

 التي اتخذتها إدارة المتجر. «الخطوة المرفوضة أخالقيًا وتاريخياً »
كان بملكية »وقال في تصريحاته التي تسبق االجتماع األسبوعي لحكومته أمس إن هذا المتجر 

(، ومن المفارقة أن يقوم 1933( ثم أخذه النازيون )عام 1926يهودية )اشتراه يهود في المانيا عام 
يهودا والسامرة والجوالن. واآلن هذا المتجر بالذات بوضع إشارات على بضائع المستوطنات من 

نتلقى خبر إخالء الرفوف من هذه البضائع... نحتج بشدة على هذه الخطوة، هذه مقاطعة بكل معنى 
 «.التدخل إلىالكلمة، وندعو الحكومة األلمانية 

نياهو إلى استمرار الهجمات المسلحة في أنحاء إسرائيل، وقال إنه يتوقع استمرارها. كما تطرق نت
األذرع األمنية لتركيز جهودها في منطقة الخليل التي يخرج منها  إلىف أنه أعطى تعليماته وأرد

نقوم باعتقاالت ووضع حواجز وفرض أطواق أمنية ونعزز قواتنا، مثلما فعلنا مع »معظم المنفذين، 
تواجه إرهاب أفراد مع سكاكين »وأضاف أن إسرائيل «. القدس عندما خرج معظم المنفذين منها

طبخ محر ضين من شبكات التواصل االجتماعي، وعليه من الصعب منع العمليات في شكل تام، م
ودعا اإلسرائيليين إلى إبداء المزيد من اليقظة والتأهب والجرأة لمواجهة «. لكننا سنتغلب على اإلرهاب

 «.منفذي عمليات الطعن
 23/11/2015لندن،  الحياة،
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 الحريدية األحزاب أو" اليهودي البيت" حزب حساب على ةالحكوم وسعأ لن: نتنياهو .28

بنيامين نتنياهو، خالل اجتماعه مع قادة أحزاب  مح رئيس الحكومة اإلسرائيليةأل: بالل ضاهر
االئتالف الحكومي، أمس األحد، أنه لن يوسع حكومته على حساب حزب "البيت اليهودي" أو 
األحزاب الحريدية، ما يعني أنه سيمتنع عن ضم قائمة "المعسكر اليهودي" أو حزب "ييش عتيد"، 

 زب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان فقط.األمر الذي قد يبقي الباب مفتوحا أمام انضمام ح
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، بأنه "لن أوسع 
الحكومة على حسابك"، وذلك بعد تردد أنباء حول احتمال انضمام "المعسكر الصهيوني" برئاسة 

 يتسحاق هرتسوغ، إلى الحكومة.
لك أوضح نتنياهو لقادة حزبي شاس و"يهدوت هتوراة" أنه لن يوسع الحكومة على حسابهما من كذ

 خالل ضم حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد.
وتعني تعهدات نتنياهو هذه أنه في حال أراد توسيع الحكومة فإنه لن يبقى أمامه سوى ضم حزب 

 ا في حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو."يسرائيل بيتينو" اليميني والذي يشكل حليفا طبيعي
 23/11/2015، 48 عرب

 
 اإلسالمية"الدولة "بتنظيم  يلتحقكل عربي حب الجنسية من نسسنتنياهو:  .29

سحب  إلىانه يسعى  األحدبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليرئيس الوزراء  أعلن –القدس ـ )أ ف ب( 
 الجهادي في سوريا. اإلسالميةالجنسية من العرب الذين يلتحقون بتنظيم الدولة 
اطلب من المستشار القانوني للحكومة التقدم “ األحدوقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة صباح 

 .”لسحب الجنسية من كل من يلتحق بصفوف داعش بإجراءات
ذا خرج من حدود الدولة فإنه لن يعود.  سرائيلياإمن ينضم إلى داعش لن يكون مواطنا “ وأضاف وا 

 .”أيضاأعتقد أن هذا الدرس واضح للعالم وسنقود هذا الحراك 
 22/11/2015لندن،  اليوم، رأي

 
 لحبس أطفال الحجارة قانونتصادق على  "إسرائيل" .31

أمس األحد، على مشروع قانون يسمح بفرض « اإلسرائيلية»صادقت سلطات االحتالل : )وكاالت(
االحتالل  إذاعةعامًا. ووفق  14عن  أعمارهمالسجن الفعلي على األطفال الفلسطينيين الذين تقل 

العامة، فإنه بموجب مشروع القانون الذي أحيل إلى الكنيست للمصادقة عليه بشكل نهائي، سيحال 
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 إلىى معتقل خاص بالقاصرين حتى بلوغه سن الرابعة عشرة ثم يكون من الممكن نقله القاصر إل
 السجون األخرى. 

 23/11/2015الشارقة،  الخليج،
 

 تعارض مشروع قانون يمنع بيع أسلحة تنتهك حقوق اإلنسان "إسرائيل" .31
وديع عواودة: تعارض وزارة خارجية إسرائيل تعديل قانون مراقبة الصادرات األمنية  -الناصرة 

والهادف لتقييد بيع أسلحتها لقوى ضالعة في خروقات خطيرة لحقوق اإلنسان. وبادرت إلى هذا 
التعديل القانوني النائبتان تمار زاندبرغ وزهافا غلؤون من حزب ميرتس وطرح للنقاش أمس في اللجنة 

 ارية لشؤون القانون. الوز 
، وعززت بذلك موقف وزارة 2007وكان الكنيست قد سن قانون مراقبة الصادرات األمنية في عام 

الخارجية في كل ما يتعلق بالصادرات األمنية. وحسب القانون فإنه في كل حالة تقوم فيها إسرائيل 
، يجب على وزارة األمن التشاور مع وزارة الخارجية كي يتم أخذ العالقات أجنبيةببيع األسلحة لدولة 

الخارجية إلسرائيل والمعايير السياسية في االعتبار. ويمنح القانون حق الفيتو المطلق لوزارة الخارجية 
في كل الصفقات األمنية تقريبا، ويخول المجلس الوزاري المصغر فقط رفض تحفظ الوزارة ودفع 

 . الصفقات
ويحدد التعديل القانوني الذي تطرحه زاندبرغ وغلؤون ان وزارة األمن ال تصدر تصريحا بتصدير 

من سيستخدمون األسلحة في الدول  أنتسلمت من وزارة الخارجية معلومات تؤكد  إذاأسلحة إال 
األجنبية لم يشاركوا في خرق حقوق اإلنسان، وال يوقع التصريح طالما لم تحدد وزارة الخارجية أن 
سلطات تلك الدولة تتخذ اإلجراءات الناجعة لمحاكمة المسؤولين عن خرق حقوق اإلنسان بشكل 

بمطالبة وزارة األمن بتسليمها كافة المعلومات خطير. كما يحدد التعديل القانوني حقا لوزارة الخارجية 
عن الدول التي ستبيعها إسرائيل األسلحة، وتجمع معلومات من األفراد والتنظيمات غير الفاعلة من 

 قبل الحكومة اإلسرائيلية حول الخرق الخطير لحقوق اإلنسان في تلك الدول. 
سماء الدول التي يمنع بيعها األسلحة، على وتقترح زاندبرغ وغالؤون أيضا أن تنشر وزارة الخارجية أ

 . اإللكترونيموقعها 
 23/11/2015القدس العربي، لندن، 
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 ليبرمان يدعو لفرض حظر تجول على الخليل وحولها .32
أفيغــدور ليبرمــان،  ســابق وزعــيم حــزب ييســرائيل بيتينــويقــال وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلية ال: رامــي حيــدر

صباح األحد، إن على إسرائيل فرض منع تجول في مدينـة الخليـل وحولهـا، واالنتقـال مـن بيـت آلخـر 
 إذا لزم األمر.

وجاءت تصريحات ليبرمـان صـباح األحـد، بعـد فشـل األجهـزة األمنيـة اإلسـرائيلية باعتقـال منفـذ عمليـة 
ات، وقــال إن معظـم منفــذي العمليــات يــأتون الطعـن فــي كريــات غـات فــوًرا، بــل اعتقلتــه بعـد عــدة ســاع

 من الخليل، لذلك يجب فرض منع التجول فيها وفي القرى المحيطة بها.
ودعــا ليبرمــان الحكومــة اإلســرائيلية إلصــدار األوامــر بمنــع التجــول فــوًرا ومداهمــة كــل بيــوت المدينــة، 

ييجـــب اتخـــاذ القـــرارات، لكـــن  واحـــًدا تلـــو اآلخـــر، إذا لـــزم األمـــر، وقـــال مهاجًمـــا نتنيـــاهو وحكومتـــه إن
 لألسف القرارات ال تتخذي.  

 22/11/2015، 48 عرب
 

 أردوغانليبرمان: االعتداء على المنتخب اإلسرائيلي بسبب التحريض القاسي الذي يقوده  .33
عضو الكنيست افيغدور ليبرمان، وزارة  «يسرائيل بيتنا»: طالب رئيس حزب القدس العربي -الناصرة 

الخارجية اإلسرائيلية بتقديم احتجاج شديد إلى تركيا، فيما دعا وزارة الثقافة والرياضة لتقديم شكوى 
ضد المنتخب التركي لكرة السلة عقب قيام الجمهور التركي برشق  ”فيبا“لالتحاد الدولي لكرة السلة 

لي لكرة السلة خالل مباراته مع منتخب تركي. وحسب ليبرمان بالنفايات على منتخب النساء اإلسرائي
 . ”ضد إسرائيل أردوغانهو نتيجة مباشرة للتحريض القاسي الذي تقوده سلطة »فان هذا الحادث 

لم  إذا»، وقال: انقرهودعا السلطات الدولية إلى التدخل والتطرق لما حدث في القاعة الرياضية في 
مباريات رياضية بروح رياضية حقيقية  إجراءمن  أردوغانتتمكن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب 

وتسمح بالمنافسة العادلة فعلى تنظيمات الرياضة الدولية منعها من المشاركة في المنافسات 
 «. الدولية

 23/11/2015القدس العربي، لندن، 
 

 بناء خمس مستوطنات جديدة في النقبتصادق على اإلسرائيلية الحكومة  .34
 5صادقت الحكومة اإلسرائيلية، في جلستها األسبوعية صباح اليوم األحد، على بناء : رازي نابلسي

مستوطنات جديدة في النقب. وبعد المصادقة على بناء المستوطنات الجديدة، تم االتفاق على تشكيل 
 تخطيط لتطوير البناء الذي صادقت عليه الحكومة.لجنة مكّونة من ممّثلين عن وزارة المالية وال
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موشيه كحلون، إقامة المستوطنات الخمسة بدوافع اقتصادية متعّلقة  وبعد معارضة وزير المالية
بالميزانيات، تم المصادقة على تشكيل لجنة مكّونة من ممّثلين عن الوزارة ووزارة التخطيط والمجلس 
القطري للتخطيط والبناء، بهدف بحث قضية الميزانيات المخّصصة للبناء، ومن ثم تمت المصادقة 

 على البناء.
 22/11/2015، 48 عرب

 
 االستيطـاني يدعو الجتياح الضفة "غـوش عـتصيـون"رئيـس مـجلـس  .35

ــــدس  ــــرل، الجــــيش  -الق ــــدي دبي ــــس غــــوش عتصــــيون االســــتيطاني، دافي ــــيس مجل "وكــــاالت": دعــــا رئ
 " في كل الضفة الغربية.2اإلسرائيلي للقيام بعملية "سور واقية 

 االحتالل لعملية اجتياح شامل للضفة الغربية.ويقصد من عملية "السور الواقي" شن جيش 
جاء ذلك في أعقاب عملية الطعن التي قام بها شاب فلسطيني، بالقرب من مجمـع "غـوش عتصـيون" 

 االستيطاني، مساء أمس، ما أدى إلى استشهاده ومقتل مستوطنة إسرائيلية.
باالزديـــاد"، مشـــيرًا إلـــى أن "الوضـــع وقـــال دبيـــرل: "إن الوضـــع غيـــر هـــادل إطالقـــًا، والعمليـــات آخـــذة 

 األمني لن يتغير، ويجب أن تتعامل إسرائيل على أساس وجود حرب ضدها".
 23/11/2015هللا،  رام األيام،

 
 مناصرة أحمد جماعات "تدفيع الثمن" تحّرض ضد الطفل .36

المتطرفة  اإلسرائيليحرضت جماعات "تدفيع الثمن" االستيطانية  :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
مستوطنة  أماماالحتالل بجروح  إصابةعامًا الذي  13بحق الطفل احمد مناصرة  اإلسرائيليالقضاء 

ودفع غرامة  أياموحكم القضاء على الطفل مناصرة بالسجن عشرة  بسجات زئيف في القدس المحتلة.
قاب عليه، شيكل، وعملت الجماعات المتطرفة على التحريض ضد الطفل من أجل تشديد الع 1500

 حيث وصفت الحكم والعقوبة بالمجنونة. 
 23/11/2015هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 يكلف عمالءه في الضفة بتحديد جميع الكاميرات الفلسطينية "الشاباك" :"األمني المجد .37

كشفت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية أن العدو الصهيوني كلف مؤخرًا عددًا من : خاص -المجد
في عدد من مدن الضفة المحتلة بمليء خريطة تفصيلية لتوزيع الكاميرات الخاصة في مدن عمالئه 

 الضفة المحتلة.
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وبحسب معطيات أمنية حصل عليها موقع "المجد األمني" فقد طلب العدو الصهيوني خالل الفترة 
ها كاميرات الماضية من عمالئه في الضفة المحتلة بتحديد المنازل والمحال التجارية التي يوجد ب

مراقبة لمداهمتها ومصادرة ما تسجله هذه الكاميرات في حال وقعت عمليات للمقاومة في المناطق 
 القريبة.

ولفت المصدر إلى أن العدو الصهيوني تمكن من معرفة منفذ عملية السموع بالخليل األخيرة التي 
يالت الكاميرات في دورا آخرين بعدما تمكن بالتسلسل من أخذ تسج 5قتل فيها مستوطنين وأصيب 

وبيت عوا ودير سامت وخرسا وميدان التحرير والحاووز وشارع جبل الرحمة حيث تمكن من التعرف 
 على مركبة المنفذ التي سلكت تلك المناطق.

وتعد الكاميرات سالحا خطيرا يستخدمه االحتالل تكميال لمجريات نشاطاته األمنية الهادفة لوأد 
حباطها، و  هذا ما لم يكن عليه الحال في انتفاضة األقصى، األمر الذي صدرت بموجبه المقاومة وا 

دعوات عبر شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم بتحييد تلك الوسيلة؛ حتى ال تكن وسيلة 
هدم جديدة لالنتفاضة، وأن يكون استخدامها بطريقة تحفظ أمن المواطن وممتلكاته في الوقت الذي 

 ة للمقاومة.ال تكون فيه مضر 
 23/11/2015األمني،  المجد

 
 المستوطنون يطالبون الحكومة بمنع الفلسطينيين من استخدام الطرقات التي يستخدموها .38

شمال مدينة « غوش عتصيون، كريات أربع»تجمع المئات من مستوطني  :الرأي –القدس المحتلة 
في احتجاج على األوضاع  أمسفي مدينة القدس المحتلة  اإلسرائيليةأمام اجتماع الحكومة  الخليل،

 األمنية المتدهورة، وفقا لما يصفوه مطالبين بتشديد قمع الفلسطينيين.
بمنع الفلسطينيين من استخدام الطرقات التي يستخدمها  اإلسرائيليةالمستوطنون طالبوا الحكومة 

احتجاجا  إضرابا« كريات أربع»وطنة المستوطنين في الضفة الغربية، كذلك نفذ طالب مدارس مست
 على ما وصفوه بالوضع األمني المتدهور.

 23/11/2015عّمان،  الرأي،
 

 يافا: عميل سري يوقع بعشرات الشبان العرب .39
أوقع عميل سري للشرطة بعشرات الشبان العـرب مـن مدينـة يافـا لالشـتباه بمشـاركتهم فـي : قاسم بكري

 االقتحامات اإلسرائيلية في القدس والمسجد األقصى المبارك.التظاهرات االحتجاجية في أعقاب 
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مـن يافـا لالشـتباه بسـرقة مركبـات  شـابا عربيـا 38كما وأوقع العميل، وهـو عربـي لـم تكشـف هويتـه، بــ 
 وتجارة المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته صباح اليوم األحد، إن "قادة كبار في الشرطة كرموا العميل السـري، 
شـاب عربــي مـن ســكان الشـمال الــذي كـان قــد أنهـى متطوعــا خدمتـه العســكرية بـالجيش، وانخــرط وهـو 

 مباشرة بالعمل كعميل شرطي سري".
 22/11/2015، 48 عرب

 
 قاصرات 9جريحات و 6أسيرة بينهن  40قراقع:  .41

الفلسطينيات قد  األسيراتوالمحررين عيسى قراقع، إن عدد  األسرىقال رئيس هيئة شؤون : رام هللا
قاصرات من بيت ساحور قضاء بيت لحم وهن هبة جبران وهديل  3، بعد اعتقال أسيرة 40 إلىارتفع 

 مازن ونور سالمة.
حالة اكتظاظ يشهدها سجن الشارون للنساء بسبب االعتقاالت ما دفع مصلحة  إنوقال قراقع 

ستبرقفي سجن عسقالن وهن جيهان عريقات ومرح باكير  أسيرات 3ج ز  إلىالسجون   نور. وا 
شهور وهن  3ولمدة  أسيرتينبحق  إدارياعتقال  أوامر أصدرتسلطات االحتالل  أنقراقع  وأوضح

 حمدان من الناصرة. وأسماءجورين قدح من رام هللا 
ستبرقن: مرح باكير، وه أسيرات 9 إلىوقال إن عدد القاصرات القابعات في السجون وصل  نور،  وا 

وهبة جبران وهديل مازن كلبية ونور سالمة، ودينا صبيح، لين الحيح، شروق دويات، جيهان 
 عريقات.

برصاص جنود االحتالل وهن: شروق  إصابتهنجريحات الزلن قيد االعتقال بعد  أسيرات 6وان 
 ل طقاطقة.جعابيص، مرح باكير، استبرق نور، ام إسراءدويات، حلوة حمامرة، 

 23/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 جواد بولس: االحتالل يستمر في عزل أسيرين وارتفاع في أعداد األطفال المعتقلين .41
فادي أبو سعدى: قال نادي األسير الفلسطيني إن سلطات االحتالل اعتقلت الشاب محمد  رام هللا ـ

ب الضفة الغربية وهو من ذوي االحتياجات عاما( من مدينة الخليل جنو  35سليمان أبو ذريع )
 الخاصة، إذ يعاني من إعاقة حركية منذ والدته. 

وفي السياق قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس الذي زار عددا من 
األسرى في السجن إن سلطات االحتالل تستمر في عزل األسيرين حسام عمر ومحمد نايفة من 
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وأضاف إن األسيرين عمر ونايفة ينتظران ردًا من إدارة سجون «. مجدو»في سجن  طولكرم
 االحتالل إلنهاء عزلهما المستمر دون أي مبرر أمني.
طفاًل وقاصرًا، بعد  128ارتفع إلى « مجدو»وأشار إلى أن عدد األطفال والقاصرين المعتقلين في 

تبر بولس أن ظاهرة تحويل األسرى األطفال واع. نقل عدد منهم إلى السجن خالل األيام الماضية
ُيحتجز ثالثة قاصرين « مجدو»والقاصرين إلى االعتقال اإلداري في ازدياد ملحوظ، ففي سجن 

 معتقلون إداريًا وهم كاظم صبيح، ومحمد غيث، وفادي العباسي.
ة أن وذكر أن معاناة األسرى تتفاقم في ظل ازدياد أعدادهم خاصة مع حلول فصل الشتاء خاص

بعض طالبات األسرى المتعقلة بأمورهم الحياتية ما زالت عالقة كتوفير أغطية كافية لهم مع إصرار 
إدارة السجن على أن يشتريها األسرى من أموالهم الخاصة ورفضها بالسماح بإدخالها، علمًا أن 

 رقيقة وثمنها مرتفع.« الكنتينه»األغطية المتوفرة في 
 23/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 مستوطنون يقتحمون باحات األقصى .42

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية المتطرفة اليوم األحد باحات : بترا –السبيل 
المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات 

 الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل.
مجموعات المستوطنين قامت  إنللوقف والتراث في القدس في بيان لها  قصىاألوقالت مؤسسة 

بجوالت استفزازية ومشبوهة في باحات المسجد األقصى، وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة 
 المسجد، واحتجاجات المصلين بهتافات التكبير والتهليل.

سيجال اليهود القتحام األقصى  وفي ذات الوقت، دعا المتطرف والقيادي في جماعات الهيكل أرنون
 وضرورة المواظبة على االقتحامات يوميا، لتحقيق أكبر وجود يهودي يضاهي الوجود اإلسالمي فيه.

من جانبها، واصلت شرطة االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رّواد األقصى من الشبان والنساء 
د المبارك، في حين تواصل قوات والفتيات واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى المسج

أدرجت أسماؤهن في قائمة تم تعميمها على بوابات  -سيدة وفتاة وطالبة  60االحتالل منع نحو 
طيلة فترة اقتحامات المستوطنين له؛ األمر الذي دفع بعضهن  األقصى إلىمن الدخول  -األقصى

 من الصالة . لتنظيم اعتصام أمام بوابات المسجد المبارك احتجاجا على منعهن
 22/11/2015، السبيل، عّمان

 



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3761 العدد:        23/11/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

 مواطنا  في الضفة والقدس بينهم مرضى وأطفال وأسرى محررون 29االحتالل يعتقل  .43
مواطنًا في عدة  29 وأمساعتقلت قوات االحتالل الليلة قبل الماضية «: األيام»محافظات ـ 

 محافظات، وكانت محافظة الخليل األعلى في نسبة االعتقاالت.
الخليل اعتقلت قوات االحتالل، خالل عمليات دهم بالمدينة وبلدات دورا وبيت عوا وصوريف ففي 

مواطنا، كما طالت عمليات الدهم بحجة التفتيش عن مواد  20 –وتفوح ومخيم العروب، أمس 
ممنوعة عشرات المنازل في بلدة بيت عوا ومتاجر في بلدة إذنا ومنزال بالمدينة، إضافة إلى مداهمة 

( ومصادرة أسبوعينالجمعية الخيرية اإلسالمية في بلدة الشيوخ )للمرة الثانية خالل أقل من  مقر
 محتوياتها.

إلى ذلك، أشارت العمليات المشتركة ومصادر محلية إلى أن انتهاكات االحتالل في المحافظة 
الشيوخ شمال شملت، أمس والليلة قبل الماضية، مداهمة مقر الجمعية الخيرية اإلسالمية في بلدة 

إذنا غرب المدينة بحجة شرقي المدينة ومصادرة محتوياته، كما تم دهم عدد من المتاجر في بلدة 
لقاء القنابل المسيلة للدموع باتجاه العديد «التفتيش» .. كما تم دهم مخيم العروب شمال المحافظة وا 

بعضها تدخل طواقم إلى إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق استدعت  أدىالمنازل، ما 
 التابعة لجمعية الهالل األحمر. اإلسعاف

( حالة 77يذكر أن حصيلة حاالت االعتقال في الضفة خالل اليومين الماضيين وصلت إلى )
 اعتقال.

 23/11/2015، األيام، رام هللا
 

 "الهبة"طفل منذ اندالع  800: اعتقال "مركز األسرى" .44
إن قوات االحتالل جعلت من استهداف « ن للدراساتمركز أسرى فلسطي»قال  رائد الفي:-غزة

األطفال الفلسطينيين باالعتقال الخيار األول بعد أن كثفت من عمليات االعتقال بحقهم خالل 
 ، وزجهم في السجون في ظروف قاسية.«انتفاضة القدس»

 12000الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر أن قوات االحتالل اعتقلت ما يزيد على  وأوضح
طفل اعتقلهم منذ اندالع انتفاضة القدس  800، من بينهم 2000طفل منذ انتفاضة األقصى عام 

 مطلع أكتوبر الماضي. وذكر أن قوات االحتالل اضطرت إلى افتتاح سجن جديد لألطفال.
القصر حيث  األطفالوفى سابقة خطيرة، أكد األشقر أن االحتالل بدأ بفرض االعتقال اإلداري على 

 آخرين من الضفة. 9من القدس، و أطفال 3ت إداريًا على حكم
 23/11/2015، الخليج، الشارقة
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 شهيدا   31يواصل احتجاز جثامين  االحتالل .45

شهيدًا فلسطينيا منذ اندالع الهبة الشعبية  31يواصل جيش االحتالل احتجاز جثامين : بترا –السبيل 
منسق الحملة الوطنية الفلسطينية السترداد  فادأالماضي، على ما  األولفي الثالث من شهر تشرين 
 جثامين الشهداء سالم خلة.

فقط من الجثامين األخرى التي تم  9أعاد  االحتاللجيش  إن األحدوقال خلة في بيان صباح اليوم 
الذي يحتاُج  األمراحتجازها خالل الهبة، في ظل شكوك حول وقوع سرقات ألعضاء الشهداء، وهو 

 في المحافل الدولية. االحتاللتوثيق ومتابعة لمحاسبة إلى بحث معمق و 
جثمان شهيد، فيما اعترف  286وحتى اآلن  1967منذ حرب حزيران عام  االحتاللوتحتجز سلطات 
مفقودا، وهو مؤشر على  65جثمانًا لشهداء فيما ُتسمى مقابر األرقام، منهم  119االحتالل بوجود 

ضياع جثامين إثر عمليات الدفن التي تتم من قبل شركات أمن صهيونية خاصة دون توثيق 
رسالهاالشهداء  أعضاءللمعلومات والتزام بالمعايير، عالوة على سرقة  كليات الطب ومراكز  إلى وا 

 الصهيونية. األبحاث
 23/11/2015، السبيل، عّمان

 
 طينيين من دخول مستوطنات "عتصيون"منع جميع العمال الفلس .46

قررت سلطات االحتالل، مساء أمس األحد، منع العمال الفلسطينيين من دخول مستوطنات : الخليل
 "غوش عتصيون" االثنين.

وحسب "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القرار صدر عن ما يسمى "قائد لواء عتصيون" بالتنسيق 
 أن القرار يشمل جميع العمال بدون استثناء.مع مجلس المستوطنات. مشيرًة إلى 

 23/11/2015، القدس، القدس
 

 قوات االحتالل تبدأ بتفتيش جميع سيارات الفلسطينيين بجنوب الضفة .47
أصدر جيش االحتالل اإلسرائيلي تعليمات لقواته تقضي بتفتيش جميع سيارات : بالل ضاهر

منطقة بيت لحم وحتى منطقة الخليل، بادعاء المواطنين الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية، من 
 أن من شأن ذلك أن يمنع تنفيذ عمليات ضد قوات االحتالل والمستوطنين.
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وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم االثنين، أن جيش االحتالل اتخذ قرارا بتوقيف وتفتيش كافة السيارات 
ينيين والمستوطنين، خالل التي تحمل لوحة ترخيص فلسطينية وتسير في "شوارع مختلطة" للفلسط

 مداوالت أمنية عقدت يوم الجمعة الماضي وتم البدء بتطبيقها أمس.
 23/11/2015، 48عرب 

 
 االحتالل يستهدف الصيادين بغزة .48

فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، فجر االثنين، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب : غزة
 الشمالية الغربية للقطاع. الصيادين قبالة سواحل المناطق

وأفاد مراسل "القدس" دوت كوم، بأن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقة 
 السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

 23/11/2015، القدس، القدس
 

 االحتالل يخطر بهدم مساكن في األغوار .49
مواطنين في القرى والتجمعات  أمس، مساء اإلسرائيليلطات االحتالل أخطرت س :بترا –رام هللا 

مسؤول ملف البدوية باألغوار الشمالية الفلسطينية، بالرحيل عن مساكنهم، وهددتهم بهدمها. وأكد 
خطارات إعدد من سكان فصايل تلقوا  أناالستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان 

هناك تهديد من قبل االحتالل للعديد من العائالت والساكنين في بلدة فصايل شفوية بالهدم والترحيل و 
بالترحيل في خطوة تدل على عزم سلطات االحتالل تفريغ المنطقة وتهجير السكان ألغراض 

 واستيطانية.احتاللية 
 23/11/2015، الرأي، عّمان

 
 القطع الذهبية القديمة في غزةمن العثور على كنز  .51

دية غزة، مساء اليوم األحد، عن العثور على كمية من القطع الذهبية القديمة أثناء أعلنت بل: غزة
 تأهيل شارع حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

على قطع ذهبية يقدر حجم الواحدة  يحتويوذكرت البلدية أن عمالها عثروا على كنز من الذهب 
ية، وذلك في شارع بغداد، بحي منها بحجم قطعة النقد من فئة النصف شيكل، إضافة إلى قطع أثر 

 الشجاعية أثناء تأهيل الشارع من قبل البلدية.
 22/11/2015، القدس، القدس
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 حملة ضد ُحكم سعودي بإعدام شاعر فلسطيني .51

أثار الحكم الصادر عن محكمة سعودية بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة : رام هللا
 كتاب والمثقفين.تتعلق بكتابته ردود فعل واسعة بين ال

وأطلقت مجموعة من المثقفين عريضة بعنوان "بيان للمثقفين العرب ضد محاكمة الشاعر أشرف 
 التوقيع عليها حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري. إلىفياض" دعت الكتاب والمثقفين العرب 

( وصل 2015-11-22 األحدوقال قائمون على العريضة أن عدد الموقعين عليها حتى مساء اليوم )
 ما يقارب األلفين بينهم عدد من الكتاب واألدباء والشعراء والفنانين العرب. إلى

وقال الكاتب والروائي الفلسطيني محمود شقير أحد الموقعين على العريضة ضد الحكم على فياض 
 "هذا موقف غير معقول في القرن الواحد والعشرين".

األمين العام التحاد الكتاب واألدباء العرب محمد  إلىني رسالة الفلسطي واألدباءوبعث اتحاد الكتاب 
سلماوي، طالبه فيها بالتدخل لدى الجهات ذات العالقة في السعودية "لمنع تنفيذ الحكم والبحث عن 

 طرق بديلة لمعالجة هذا األمر بما يؤدي إلى إطالق سراح الشاعر".
 يين حول هذه القضية.ولم يتسن الحصول على تعقيب من المسؤولين السعود

 22/11/2015، القدس، القدس
 

 تطبيقات الهواتف بفلسطين.. إعالم االنتفاضة الجديد .52
أكتوبر/تشرين األول  1مع اتساع المواجهات ضد االحتالل التي بدأت يوم : رام هللا-عوض الرجوب

اتف الذكية في الماضي، تزايد اعتماد الفلسطينيين على وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات الهو 
نما من ناشطين وهواة.  رصد ونقل األحداث، ليس من الصحفيين فحسب، وا 

واستفاد كثيرون من تطبيقات الهواتف الذكية بشكل خاص في متابعة األخبار من مختلف أنحاء 
الضفة الغربية وقطاع غزة ومن داخل الخط األخضر، واالطالع على صورة متكاملة وفق مختلف 

 الروايات.
 عن الناشطين، وجدت منظمات فلسطينية في التطبيقات وسيلة تواكب فيها احتياجات وفضال

 متابعيها عبر الهواتف الذكية، بعد أن تراجعت أعداد متابعي المواقع اإللكترونية والمدونات.
وللتغلب على اقتصار خدمات شبكات المحمول الفلسطينية على الجيل الثاني، فإن الفلسطينيين 

ى شبكات الواي فاي المنزلية أو المكتبية، والبعض يلجأ إلى شراء شرائح الهواتف النقالة يعتمدون عل
 اإلسرائيلية التي توفر خدمات من الجيل الرابع.



 
 
 
 

 

 33 ص                                              3761 العدد:        23/11/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

 تتبع الحدث
وهو أشبه بنظام االتصال -يقول نضال الوحيدي مؤسس قناة "بال برس" على تطبيق "زيلو" 

وطنين الطفل محمد أبو خضير وحرقه في القدس العام إن الفكرة بدأت منذ خطف المست -الالسلكي
 الماضي وما تبعته من تطورات في الخليل والضفة، ثم العدوان اإلسرائيلي على غزة.

وكمثال، يوضح أنه خالل العدوان األخير على غزة قبل أكثر من عام، كان متابعو القناة يرسلون 
 ون من الضفة يحددون أماكن سقوطها.رسائل صوتية بإطالق صواريخ من غزة، ومتابعون آخر 

وأشار الوحيدي إلى أن القيود المفروضة على باقي وسائل التواصل والتطبيقات مثل فيسبوك، دفعت 
يخرج  يشترط فيمنإلى اختيار زيّلو، مشيرا إلى االستفادة من المتابعين في مواقع األحداث، لكن 

 مشرفي القناة.باإلشارة أن يكون في مكان الحدث ومعتمدا من قبل 
وهنا يشير إلى تفاعل المواطن العادي في نقل األحداث بصوته، فضال عن وجود مختصين 

 ومهتمين يتابعون اإلعالم العبري.
 

 مواكبة اإلعالم الجديد
من جهته يوضح مدير مركز "أحرار" لدراسة األسرى فؤاد الخفش أن أي جهة لديها رسالة تسعى 

يها أن تطور ذاتها، وهذا ما دفع المركز لمواكبة التكنولوجيا واإلعالم إليصالها بما يحقق هدفها، عل
 الجديد بعد سنوات من االعتماد على الموقع اإللكتروني الذي تراجع دوره أسوة بمواقع أخرى.

ضافة إلى آالف المتابعين لصفحة المركز على فيسبوك، يوضح الخفش في حديثه للجزيرة نت أن  وا 
تطبيق واتساب شكلت نافذة جديدة وهامة للمركز لما تتميز به من سرعة ودقة مجموعة "أحرار" على 

 في النقل.
وأوضح أن تأسيس المجموعة شكل إضافة نوعية للمركز حيث أصبح له حضور في فضائيات 
كبرى، فضال عن طلبات العضوية المتزايدة في المجموعة من مهتمين وصحفيين ومختصين 

 وشخصيات رفيعة.
 

 نقل سريع
ن جهته يقول ناشط في اإلعالم الجديد فضل استخدام كنية "أبو يزن" إن الهواتف الذكية ساعدت م

كثيرا في نقل الصورة والحقيقة من الميدان وخالل ثوان معدودة في بعض األحيان، عبر تطبيقات 
 متاحة بينها سنابشات وواتساب وتلغرام وزيلو.
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ألف مشترك، وهو ما يساعد كثيرا في  26مثال بها  وذكر الناشط اإلعالمي أن قناة "فلسطين برس"
نقل الحقيقة في ثوان من قبل أناس ال يشترط أن يكونوا صحفيين، مشيرا إلى نشر خبر استشهاد فتاة 
دهسا على حاجز حوارة صباح األحد فورا نظرا لوجود أحد مشتركي القناة في المكان، ومن ثم تمت 

 ئيلية للحدث من قبل مختصين في القناة.متابعة الرواية الفلسطينية واإلسرا
نما للتعرف  وأكد أن توظيف الفلسطينيين لتطبيقات الهواتف الذكية لم يقتصر على نقل األخبار، وا 
على حركة الطرق والحواجز واإلغالقات اإلسرائيلية والطرق البديلة وغيرها، بشكل سبق كثيرا وسائل 

 اإلعالم التقليدية.
 23/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالنيران الجيش المصري يستهدف صيادي رفح .53

أشرف الهور: ذكرت تقارير إخبارية أن الجيش المصري، استهدف مجددا أحد مراكب الصيد  غزة ـ
 الفلسطينية، خالل عملها داخل المياه اإلقليمية الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
لنار بشكل وأطلق جنود البحرية المصريون، الموجودون فوق أحد األبراج المطلة على ساحل البحر ا

مباشر، على مركب صيد فلسطيني على متنه عدد من الصيادين، كانوا يعملون على مقربة من 
 الساحل، دون أن يجتازوا الخط الفاصل عن المياه المصرية. 

المحلية التي أوردت النبأ أن ذلك أجبر الصيادين على االنسحاب بمركبهم إلى « صفا»وذكرت وكالة 
لفلسطينية، خشية على حياتهم. وكان الصيادون الفلسطينيون وقتها يبحرون عمق أكبر داخل المياه ا

 في منطقة الصيد المسوح بها إسرائيليا والمقدرة بأربعة أميال بحرية.
وفي الفترة الماضية اشتكى صيادو غزة من عمليات إطالق نار متكررة يقوم بها الجيش المصري 

 عند اقترابهم من الحدود.
ى فتى فلسطيني اسمه فراس مقداد، يعمل صيادا بنيران القوات المصرية، خالل وقبل عدة أيام قض

وجوده في منطقة المياه الفلسطينية القريبة من الحدود، في حادثة تكررت كثيرا منذ أن بدأت 
 السلطات المصرية فرض القيود على حدود غزة.

اإلسرائيلية المشددة، التي ال  ويشتكي العاملون في قطاع الصيد في غزة من فقر كبير جراء القيود
 تسمح لهم بموجب الحصار العمل بحرية.

 23/11/2015، القدس العربي، لندن
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 بجامعة القاهرة: يتعين أن نتعلم من مصر ونهدم المساجد مسجد مإسرائيليون بعد هد .54
بهدم  بهدم المساجد داخل إسرائيل أسوة” فيس بوك“طالب إسرائيليون على موقع التواصل االجتماعي 

مسجد الحرم القديم بجامعة القاهرة، وهو القرار الذي اتخذ بعد إغالق جميع الزوايا والمساجد الصغيرة 
 بالجامعة.

” اإلرهاب باسم اإلسالم“وتداولت مواقع إسرائيلية، بينها مواقع وصفحات معادية لإلسالم مثل 
(Terror in the Name of Islam) قديم القريب من كلية صورا وفيديوهات لهدم المسجد ال

التجارة، الذي كان إحدى العالمات البارزة في الحرم الجامعي، وصورت األمر كما لو كان حملة يتم 
 شنها على المساجد داخل الجامعات المصرية كافة.

رحب معلقون إسرائيليون بالخطوة، وطالبوا القيادة اإلسرائيلية  "الفيس بوك"على صفحة الموقع على و 
بناء المساجد داخل إسرائيل بل وهدمها أسوة بقرار نصار، على اعتبار أنها مصدر بالكف عن 

 والتطرف.” الشر“
 21/11/2015، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 

 : القضية الفلسطينية تحتل األولوية في األجندة السياسية األردنية"رئيس النواب" .55
النائب العربي  أمسعاطف الطراونة بدار المجلس  المهندسالنواب التقى رئيس مجلس  :بترا-عمان

 عضو القائمة العربية المشتركة الدكتور احمد الطيبي. اإلسرائيليفي الكنيست 
حل  إلىللشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصوال  األردنواكد الطراونة دعم 

الثاني لخدمة ورعاية المقدسات خاصة في القدس  جهود الملك عبدهللا إلىعادل وشامل ودائم، مشيرا 
 وشرح عدالة القضية للراي العام العالمي. اإلسالميةوالحفاظ على هويتها العربية 

، وهي امتداد لمواقف األردنيةالسياسية  األجندةومكانة القضية الفلسطينية في  أولوية إلى وأشار
، مجددا الحرص الدائم واإلسالميةامته العربية جانب قضايا  إلىالداعمة والمنحازة دائما  األردن

لمجلس النواب على تسخير الدبلوماسية البرلمانية والتعاون مع البرلمانات العربية والدولية لخدمة 
 القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة شعبها.

 23/11/2015، الدستور، عّمان
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 "المهندسين" تنظم ورشة حول القدس وجيل التحرير: عّمان .56
أقامت لجنة "مهندسون من أجل فلسطين والقدس" في نقابة المهندسين ورشة عمل شبابية  :مانع

بعنوان "القدس وجيل التحرير القادم"، أكد فيها عضو مجلس النقابة المهندس شكيب عودة هللا أن 
ن تخلى عنه الكثيرون.  النقابة لها دور وطني يتعلق بالقضية الفلسطينية لن تتخلى عنه وا 

ف عودة هللا أن النشاطات والفعاليات التي تقيمها لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس وأضا
 .األقصىمثال حي على دور النقابة الوطني تجاه المسجد 

بدوره قدم الدكتور عمر الجيوسي محاضرات متخصصة في هذا المجال على مدار ست ساعات 
 بيت المقدس واحتالله على مر العصور.متواصلة، وسط حضور شبابي الفت، تعرض فيها لتاريخ 

وعرج الجيوسي على الجهود العالمية لتحريرها، وتحدث حول استراتيجيات التحرير والتفكير وحقوق 
 القدس، واإلعالم وصياغة جيل التحرير.

 23/11/2015، ، عّمانالغد
 

 ي مأزق كبيرالقدس وضعت العدو الصهيوني ف انتفاضة :هيئة علماء المسلمين في لبنان .57
/  11/ 21أقامت اللجان الدعوية في صيدا محاضرة في مسجد الحسين، مساء السبت صيدا: 

 ، ألقاها الشيخ خالد عارفي بحضور عدد من العلماء ورواد المساجد..2015
بعد ترحيب وتقديم من الشيخ حسين قاسم بالحضور.. أكد مسؤول المكتب التنفيذي لهيئة علماء  

نان الشيخ خالد عارفي على فشل كل محاوالت التسوية مع اندالع انتفاضة القدس المسلمين في لب
ثم تطرق للعوامل التي دفعت أهل القدس  التي كشفت زيف العدو الصهيوني وضعفه وجبنه وخوفه..

 للثورة واالنتفاض..
فلسطين، وتوقف الشيخ العارفي عند مبشرات االنتصار، معتبرا بأن انتفاضة الحجارة أعادتنا إلى 

وانتفاضة األقصى أعقبها انسحاب العدو الصهيوني من غزة بدون قيد أو شرط، وانتفاضة القدس 
 مستنرة حتى التحرير الكامل ودحر االحتالل بعون هللا تعالى.

واختتم الشيخ خالد عارفي بدعوة الحضور للعمل لمناصرة انتفاضة القدس ألنها قضية كل عربي 
 ومسلم.

 22/11/2015اإللكتروني،  بوابة صيداموقع 
 
 
 



 
 
 
 

 

 37 ص                                              3761 العدد:        23/11/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

 مسؤولة عن تنامي اإلرهاب "إسرائيل"الجنرال نزار:  األسبق الجزائريوزير الدفاع  .58
حّمل اللواء خالد نزار وزير الدفاع األسبق، إسرائيل ومن يدعمها من الدول الغربية : نوارة باشوش

 لحرب الحضارات.جزءا من المسؤولية في تفشي ظاهرة اإلرهاب "اإلسالمي"، بخلقها 
وفي تصريح يعد حسب متابعين، األول من نوعه لمسؤول عسكري جزائري سابق، يقدم اللواء خالد 
نزار مقاربة تحليلية لتنامي اإلرهاب في المنطقة العربية، على خلفية الوضع الذي تعيشه القضية 

وري "شيوعي" في النصف ، ثم ث18الفلسطينية. وبرأي نزار فإن اإلرهاب بدأ بطابع الئكي في القرن 
الثاني من القرن العشرين، ثم إرهابي "إسالمي"، متجاهال اإلرهاب الذي يصدر عن أتباع الديانات 

 والمسيحية.األخرى مثل اليهودية 
وقال نزار "اإلرهاب الجديد عرف تطورا قياسيا إلى درجة هجومه على عدد من الدول الغربية، ألنه 
في الحقيقة تعود جذوره، إلى العهد االستعماري"، وحمل اللواء المتقاعد مسؤولية تنامي ظاهرة 

ة أيضا، وهي اإلرهاب للدولة الصهيونية وحلفائها من الدول الغربية قائال: "هناك القضية الفلسطيني
القضية النبيلة التي تخص جميع المسلمين، فإسرائيل عندما منعت المسلمين، من زيارة المكان 

في محاصرتهم ودعمتها دول  "القدس" ثالث أقدس مكان بالنسبة للمسلمين، ساهمت بقسط كبير
 ". غربية

لقضية الفلسطينية وألول مرة يربط، مسؤول عسكري جزائري بطريقة مباشرة بين ظاهرة اإلرهاب وا
ويتهم فيها، الكيان الصهيوني بتورطه في تنامي ظاهرة اإلرهاب التي ضربت العديد من الدول 

 العربية قبل أن تنتقل إلى الدول الغربية.
وقال نزار "الغرب قلبا وقالبا مع إسرائيل، في طريقة تعاملهم مع العرب وكرهم الشديد لهم، وهو ما 

جهة، والسلوك اإلجرامي عند البعض اآلخر، وبالتالي نكون أول من  يفسر تطرف البعض منهم من
يدفع الثمن في كل هذا، والمسلمون دائما يدفعون الثمن، من خالل حصد اآلالف من األرواح، 

 والتدمير الكلي لعدد من البلدان".
 21/11/2015، الين، الجزائر أونالشروق 

 
 ار المنشآت الصناعية في غزةانطالق مشروع إعادة إعم: جمعية قطر الخيرية .59

نظمت جمعية قطر الخيرية عبر مكتبها في قطاع غزة، : مصعب اإلفرنجي ومحمد جمال-غزة 
االجتماع التعريفي بآليات تنفيذ مشروع )إعادة إعمار الوحدات والمنشآت الصناعية المدمرة خالل 

تعاون الخليجي إلعادة إعمار العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة(، بتمويل من دول مجلس ال
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غزة وبالتعاون مع النبك اإلسالمي للتنمية، وبتنفيذ مكتب قطر الخيرية بالتنسيق مع وزارة االقتصاد 
 الفلسطيني واالتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

ويهدف المشروع إلى إعادة إعمار وتأهيل المنشآت الصناعية الهامة التي تضررت خالل الحرب 
يلية على قطاع غزة العام الماضي، والتي أدت إلى دمار وخراب كبيرين في الوحدات اإلسرائ

 والمنشآت الصناعة وانهيار في القطاع الخاص.
 23/11/2015، الشرق، الدوحة

 
 مسؤول أمريكي: نحاول منع انهيار السلطة الفلسطينية .61

ري اليوم بزيارة إلسرائيل وفلسطين جون كي األمريكيواشنطن ـ تمام البرازي: يبدأ وزير الخارجية 
 لالجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس. 

كبير للصحافيين في مكالمة جماعية كان مراسل القدس مشاركا بها: لن يحاول  أمريكيوقال مسؤول 
 ووقف وضاعاألوالفلسطينيين بل سيجري مناقشة سبل تهدئة  إسرائيلكيري إعادة المفاوضات بين 

 فلسطينيا. 90وأكثر من  إسرائيليا 18لمقتل  أدىالعنف الذي 
إننا نحاول منع انهيار السلطة الفلسطينية. وانه قد تراجع العنف لفترة ثم عاد »وأضاف المسؤول: 

 .أمريكيبمن فيهم  إسرائيليين 5وقتل  أخرىليتصاعد مرة 
 ستوطنة أمس.فلسطينيين ومقتل م 3 استشهادوجرى هذا الحديث قبل 

ما حدث في باريس يشبه ما يحدث في  أنمن  نتنياهونعلق على ما صرح به  أالنحاول » وأضاف
التي تثير المشاعر. ونطالب الطرفين  األمورألن هدفنا محاولة تخفيف التوتر والتقليل من  إسرائيل

 عيدهما للمفاوضات. والن أنباتخاذ خطوات ملموسة حقيقية إلثبات التزامهم بحل الدولتين. وال نحاول 
اتفاق نحاول ترتيبه بل نحاول تشجيع الطرفين للحفاظ على االستقرار وهذا لمصلحتهم  أييوجد 

 «.ولمصلحتنا
ومسؤولي الوقف  اإلسرائيليينهناك مباحثات تقنية بين  أنالكبير إلى  األمريكيالمسؤول  وأشار

التفاق عمان بين كيري و)العاهل األردني(  الفلسطينيين لوضع كاميرات لمراقبة الحرم الشريف وفقا
سيبحث كيري مع نتنياهو ما يجري في سورية وتنظيم الدولة : »وأضافالملك عبد هللا الثاني. 

 «.في العراق والشام اإلسالمية
 23/11/2015، القدس العربي، لندن
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 "إسرائيليقرر مقاطعة " "العمال البريطاني" .61
اني مقاطعة شركة حراسات أمنية وبضائع المستوطنات، في إطار قرر حزب العمال البريط: الناصرة

 حملة المقاطعة العالمية لعزل "إسرائيل".
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس، إن حزب العمالي البريطاني قرر فرض مقاطعة على شركة 

(G4S.للحراسات األمنية بسبب مساعدتها "إلسرائيل" وعملها داخل دولة االحتالل ) 
( شركة بريطانية كبرى تعمل في مجال الحراسات األمنية في جميع أنحاء العالم، G4Sعتبر )وت

 عاما في حرس مؤتمراته. 12وعملت لدى حزب العمالي البريطاني لمدة 
عضوًا  12وأضافت الصحيفة: "بعد عرض القرار على التصويت في هيئة إدارة الحزب؛ صوت 

 (.BDSوجاء قرار المقاطعة بعد ضغط من حركة ) أعضاء فقط". 4لجانب القرار، وعارضه 
 23/11/2015، السبيل، عّمان

 
 للرفوف هايـعـتـذر عن وسم منتجات المستوطنات ويعيدو بـرليـن: متجر ألماني شهير يتراجع  .62

"وكاالت": أعاد مجّمع يكا.دي.فيي في العاصمة األلمانية برلين، بعد ظهر أمس،  -برلين، القدس 
 ات إلى رفوفه. منتجات المستوطن

وذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية، أن المجّمع اعتذر على مقاطعة منتوجات المستوطنات، وقال: إن 
 ياتخاذ قرار المقاطعة يسريعًاي.

ونقلت صحيفة يهآرتسي عن إدارة المتجر قولها: إننا ينتأسف أن هذا التصّرف غير الصحيح أّدى 
كي، مضيفة: إن المجّمع بّرر الخطوة التي اتخذها بالقول إلى سوء تفاهم، ونطلب االعتذار على ذل

 يقرار االتحاد األوروبيي.
وعلى ما يبدو، فإن تراجع المتجر جاء بعد توّجه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

 للحكومة األلمانية للتدّخل ومنع مقاطعة منتوجات المستوطنات. 
 23/11/2015، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"كبر جمعية أنثروبولوجية أمريكية تقاطع أ .63

رام هللا ـ فادي أبو سعدى: صوت أعضاء المؤتمر السنوي لجمعية العلوم اإلنسانية األمريكية في 
نهاية األسبوع على فرض المقاطعة األكاديمية على إسرائيل. وحظي القرار بتأييد الغالبية المطلقة 

ألف عضو في الجمعية من كافة أنحاء العالم كي  12 حواليل وسيتم تحويله إلى التصويت من قب
 يرفضوه. أويصادقوا عليه 
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التي اجتمعت في دنفر في والية « االنثروبولوجيا»الجمعية األمريكية للعلوم اإلنسانية  أنيشار إلى 
كولورادو هي أكبر جمعية مهنية لعلوم اإلنسان. ووصف المؤيدون والمعارضون القرار بأنه 

وقالوا إن من شأنه قيادة المزيد من التنظيمات األكاديمية لمقاطعة إسرائيل. ويدعو القرار « يخيتار »
جمعية االنثروبولوجيا إلى االمتناع عن التعاون الرسمي مع المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية ولكن 

ت الجمعية ليس مع الباحثين اإلسرائيليين كأفراد الذين يمكنهم مواصلة المشاركة في مؤتمرا
 . 136عضوا مقابل  1040ومنشوراتها. ودعم القرار 

واتخذ القرار بعد ثالث سنوات من النقاش داخل الجمعية التي نشرت قبل شهر ونصف تقريرًا شاماًل 
يتضمن انتقادات شديدة إلى سياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية والتمييز ضد العرب في جامعات 

 طرح التقرير عدة طرق ممكنة لفرض المقاطعة على إسرائيل.األبحاث اإلسرائيلية. و 
وقبل التصويت على هذا القرار رفض األعضاء مشروع قرار ينتقد السياسة اإلسرائيلية لكنه يرفض 

. كما رفض اقتراحا آخر حاول إجراء 196عضوا مقابل 1173المقاطعة. وصوت ضد مشروع القرار 
 تعديل في مشروع القرار.

يصادق على »ن نشرته مجموعة الباحثين المؤيدة للقرار على موقعها الرسمي أن القرار وجاء في بيا
أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود نظام المستوطنين الكولونيالي االستعماري القائم على السيادة 

 «. اليهودية وسلب ممتلكات الفلسطينيين
 23/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 هل أحالت السلطة حقا جرائم إسرائيل للجنائية الدولية؟ .64

 عبد الرحمن محمد علي
حكمة الجنائية الدولية بعد أن أصبحت فلسطين عضوا في نظام روما كثر الحديث مؤخرا عن الم

 المؤسس لها.
كما كثرت التصريحات الرسمية وغير الرسمية من قبل السلطة الفلسطينية، فضال عن بعض 

أن المدعية العامة ستحقق في جرائم االحتالل، وأن  المنظمات الحكومية وغير الحكومية، زاعمة
الكثير من الشكاوى أرسلت إلى هذه المحكمة، وأن بعض الملفات الخاصة بمتهمين من دولة 

 االحتالل وصلت إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
 قتها.والسؤال الذي يطرح نفسه يتعلق في األساس بمدى صحة هذه التصريحات ود

( من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية فإن فلسطين بوصفها دولة 14فحسب المادة )
عضوا في المحكمة تستطيع أن تحيل للمحكمة الجنائية كليا أو جزئيا الجرائم المرتكبة في أرض 
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لى فلسطين إلى المدعية العامة من أجل فتح تحقيق رسمي في ذلك. وهذا إلى اآلن لم يحدث ع
 اإلطالق.

ولفتح تحقيق جنائي فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في فلسطين ليس هناك إال ثالث طرق تنص عليها 
 ( من نظام روما، وهي:13المادة )

أن يحيل مجلس األمن القضية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية مثل ما حدث في ليبيا  - 1
 والسودان، وهذا لن يحدث ألسباب معروفة.

أن تحيل فلسطين القضية بوصفها دولة عضوا في المحكمة إلى المدعية العامة وتطلب منها  - 2
 رسميا فتح تحقيق. وهو ما لم يحدث إلى اآلن.

 أن تفتح المدعية العامة من تلقاء نفسها تحقيقا كامال في قضية فلسطين. - 3
أرسلوا ملفات الجرائم اإلسرائيلية  "لماذا يستغفل قادة فلسطين شعبهم عندما يعلنون صباح مساء أنهم

 إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن المحكمة ستحقق قريبا في هذه الجرائم؟"
 دائرة تمهيدية

ودولة فلسطين إلى اآلن لم تحل الجرائم المرتكبة في فلسطين لسبب قانوني بسيط وواضح، وهو أنه 
( التي تذكر أنه "يخطر Regulation of the Court( من قواعد الئحة المحكمة )45حسب البند )

المدعي العام رئاسة المحكمة كتابيا بمجرد أن تحيل إليه دولة طرف حالة ما بمقتضى المادة 
(14."..) 

( من قواعد الئحة المحكمة على "رئاسة المحكمة أن تحيل القضية المحالة إلى 46كما يشترط البند )
( 45المدعي العام لرئاسة المحكمة بذلك وفقا للبند )المدعي العام من قبل دولة طرف فور إخطار 

 إلى دائرة تمهيدية مكونة من قضاة المحكمة".
لى مدعيتها العامة، فإن على  وهذا يعني أن فلسطين لو أحالت قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

ة فلسطين، مكونة رئاسة المحكمة المكونة من قضاة المحكمة أن تنشئ فورا دائرة تمهيدية باسم حال
من ثالثة قضاة، لكن هذا ما لم يحدث ببساطة ألن دولة فلسطين لم تحل أية قضية إلى المدعية 

 العامة.
من الممكن أن تقول فلسطين إنها ال تريد أن تحيل القضية رسميا، ولكنها تريد من المدعية العامة 

عامة للمحكمة الجنائية الدولية هي أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها حتى يظهر للعالم أن المدعية ال
التي فتحت تحقيقا ألن المدعية لها الحق حسب نظام روما، لكن ذلك يتضمن الكثير من المخاطر، 
وأولها أن المدعية العامة قد تستغرق سنوات عديدة قبل أن تقرر فتح تحقيق من تلقاء نفسها عندما 
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لى  2002فمثال منذ إنشاء المحكمة عام  تكون الجرائم واقعة على أرض دولة عضو مثل فلسطين. وا 
 اليوم ما زال مكتب المدعي العام يبحث فتح تحقيق في أفغانستان.

أي بعد سبع سنوات من ارتكاب الجرائم في دولة جورجيا  2015إلى  2008وهناك مثال آخر: فمنذ 
 51ائم ما بين قررت المدعية فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في جورجيا وبلغ عدد ضحايا هذه الجر 

ضحية. ونستطيع أن نتخيل كم من الوقت ستستغرق المدعية العامة لدراسة اآلالف من  113و
 الجرائم والوثائق المتعلقة بفلسطين، وهذا يعني أنها قد تستغرق عشر سنوات أو ما يزيد عن ذلك.

رسلوا ملفات ويبقى السؤال لماذا يستغفل قادة فلسطين شعبهم عندما يعلنون صباح مساء أنهم أ
الجرائم اإلسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن المحكمة ستحقق قريبا في هذه الجرائم؟ ومن 

أكتوبر/تشرين األول الماضي  30هنا فإن الزيارة األخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 
شيئا بسبب أن عباس يرغب في للمحكمة الجنائية الدولية ولقاءه بالمدعية العامة للمحكمة لن يغيرا 

تسجيل مواقف سياسية فقط، ولم يحل أي قضية إلى المحكمة الدولية، وهو ما أكده مكتب المدعية 
 العامة في البيان الصادر عقب الزيارة.

 22/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 والحركة اإلسالمية إسرائيلآفاق المواجهة بين  .65
 عدنان أبو عامر

الحركة اإلسالمية  نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، بإعالن حظر 16يفتح القرار اإلسرائيلي، المعلن في 
داخل إسرائيل، بزعامة الشيخ رائد صالح، بابًا جديدًا من المواجهة بينهما، ويسلط الضوء مجددًا 
على واقع عالقتها المتأزمة طوال السنوات الماضية، عقب ارتفاع أصوات التحريض ضدها من 

عالقة، واستشراف السلوك أوساط حكومية وبرلمانية وأمنية. وتكشف السطور التالية عن طبيعة هذه ال
 اإلسرائيلي المتوقع ضد الحركة ورموزها. 

 
 الئحة االتهامات 

، ضمن 48يمكن قراءة التحوالت اإلسرائيلية المتسارعة والجديدة إزاء الحركة اإلسالمية في أراضي الـ
رائيلية أسباب غاية في األهمية، أبرزها الدور الذي اضطلعت به الحركة في التحذير من الجهود اإلس

لتقسيم المسجد األقصى، وقيادة حركة المرابطين والمرابطات في ساحاته، والتصدي للمستوطنين 
 الذين دأبوا على اقتحامه بين حين وآخر.
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وهناك البنية الصلبة للحركة اإلسالمية التي توجد في منطقتي المثلث والجليل. وهنا يكون التخوف 
لسطيني ثقافي، أو تكون هذه المنطقة مثيرة للقالقل األمنية، أو اإلسرائيلي كبيرًا من نوازع انفصال ف

 تشكل بنية مساعدة لمقاومة الفلسطينيين في الضفة وغزة. 
كما ال تستهين إسرائيل بالجهد الخيري واالجتماعي الذي مارسته الحركة اإلسالمية في دعم وكفالة 

ة وقطاع غزة، معتمدة في ذلك على التبرعات األيتام وأبناء الشهداء واألسر الفقيرة في الضفة الغربي
، وعلى الرغم من أنه عمل تمارسه الحركة، بشكل علني 48التي حصلت عليها من فلسطينيي 

وقانوني، فإنه كان مصدر اتهام لها، وسببًا في إغالق جمعياتها، واعتقال أبنائها تحت بند أن هذه 
 األموال تذهب إلى المقاومين، بشكل أو بآخر. 

دو أن ما ال تقوله إسرائيل هو خوفها من استمرار تعزز مشاعر الوطنية، واالرتباط بالقضية ويب
. 48الفلسطينية لدى فلسطينيي الداخل، عبر ربط أبناء الشهداء، مثاًل، بكفالء ميسورين من عرب الـ

سالمية ولذلك، نشب الخالف الواضح بين األجهزة األمنية اإلسرائيلية، بين مؤيد لحظر الحركة اإل
ومعارض، مع وجود مخاوف مشتركة لدى الجانبين من محاولة قيادة الحركة اإلسالمية مواصلة 
العمل في إطار القانون، حتى بعد إخراجها عن إطاره؛ ألنها ال ترغب في التنازل عن مراكز القوة 

 التي راكمتها خالل السنين، وستواصل المشاركة في اللعبة، تحت أسماء وأقنعة أخرى. 
وقد جاء قرار إسرائيل اليوم بحظر الحركة اإلسالمية ليضعها أمام معضلة واجهتها أنظمة عربية في 
السابق، تتعلق بالتعامل مع الحركة اإلسالمية؛ إذ إن إخراجها عن القانون هو بمثابة السير في 

مل السري، الطريق األسهل الذي ستكون إحدى نتائجه إمكانية توجه قسم من أفراد الحركة إلى الع
كما حدث مع تجربة الدول العربية؛ ما سُيدخل إسرائيل في دوامة أخرى، وجحيم ال يطاق، وهي 

 حاليًا لم تتخلص بعد من "كابوس االنتفاضة المزعج"، وال تريد فتح أبواب أخرى عليها. 
تجاه "أسلمة وربما ما ساهم في ارتفاع حدة العداء اإلسرائيلي للحركة اإلسالمية، جهودها القاضية با

فشال مخطط "األسرلة"، مع وجود نسب متزايدة من عرب فلسطين المحتلة عام   1948الداخل وا 
 يعودون إلى حظيرة االلتزام الديني، بسبب تعاظم قوة الحركة اإلسالمية. 

بجانب ما ذكرته شعبة القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي من اتهام مباشر للحركة اإلسالمية بأنها 
وراء حمالت التحريض في التجمعات السكانية البدوية، لحث الشباب على عدم التطوع للخدمة  تقف

في الجيش، ألن الحركة تمارس ضغوطًا على عائالت الشباب البدو لمنعهم من الخدمة. وبعد أن 
شابًا سنويًا مطلع الثمانينات من القرن الماضي،  3600كان معدل المجندين للخدمة العسكرية 

 . 2006شابًا عام  390ض ليصل إلى انخف
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 قيادة الجماهير 
ال تخفي المؤسسة اإلسرائيلية أن لها ثأرًا شخصيًا مع زعيم الحركة اإلسالمية، الشيخ رائد صالح، 
فقد تمتع الرجل بصفات قيادية كثيرة، كاإلرادة والصبر والتصميم على تحقيق الهدف، جرأة الكلمة 

رته على تحويل القيم اإلسالمية الخلقية إلى جزء من ممارسته والموقف. لكن أهم ما ميزه قد
السياسية، فلم تتهمش خطوطه الحمراء، ولم تتزحزح ثوابته، ولم تتغير مواقفه، واستطاع أن يجعل من 
عبارة "األقصى في خطر" شعارًا عالميًا يحرج المؤسسة اإلسرائيلية، وبقي ثابتًا على موقفه، حتى في 

 بعد إعالن حظر حركته. قاعة المحكمة، و 
ولذلك، دخل رائد صالح السجون اإلسرائيلية، في وقت مبكر من حياته السياسية، بتهمة االرتباط 

، وبعد خروجه، وضع تحت اإلقامة الجبرية، وكان في أثنائها ممنوعًا 1981بمنظمة محظورة سنة 
جوده، مرة أو مرتين، كل يوم في من مغادرة المدينة، ومن مغادرة منزله في الليل، وملزمًا بإثبات و 

 مركز الشرطة. 
، التي كان الشيخ صالح أول 1996وشكلت أحداث الكشف عن النفق تحت المسجد األقصى عام 

من كشف النقاب عنها نقطة محورية في حياته، عّززت لديه المخاوف من المساس بالمسجد، 
حياء قضية األقصى والدفاع عنه. وضرورة تكثيف الجهود لحمايته، ما دفع به إلطالق مشاريع إل

ما عرفت بـ"أحداث الروحة" التي اقتحمت فيها الشرطة اإلسرائيلية مدينة أم  1998وعاد ليقود سنة 
الفحم، وأصابت ستمائة مواطن، ليعلن، في العام نفسه، ما سّماه مشروع "المجتمع العصامي" الذي 

 يهدف إلى بناء الذات لفلسطينيي الداخل. 
، حيث اعتقل الشيخ، وأفرج عنه بعد سجنه عامين، 2003حملة التحريض تشتد، حتى سنة واستمرت 

ووجهت إليه تهم تعتبر خطيرة بنظر القانون اإلسرائيلي، مثل "توصيل أموال" لحساب حركة المقاومة 
 اإلسالمية حماس، واالتصال بجهات معادية، ودعم "اإلرهاب". 

قناعته بأن اعتقاله للمرة الثالثة يعتبر وصمة عاٍر في جبين  وعبر الشيخ رائد من داخل المعتقل عن
إسرائيل، وشاهٌد ساطع على أنها تّتجه نحو تسييس المحاكم وقراراتها، بهدف التحّكم بنوعية القرار 

 في القضايا األمنية خاصة. 
ز كما عمدت السلطات اإلسرائيلية للتضييق على الشيخ رائد منذ فترة طويلة، حيث أعلن جها

المخابرات "الشاباك" أنه يمكن محاكمته بتهمة إقامته عالقات مع تنظيمات معادية إلسرائيل داخل 
 البالد وخارجها، ألنه يعتبر أن حركة حماس شقيقة للحركة اإلسالمية في إسرائيل. 
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وقد تعرض لمحاولة اغتيال على يد قوات االحتالل في أثناء مواجهات انتفاضة األقصى، وأصيب 
أمرًا بمنعه من السفر خارج البالد، بناء  2002ة في وجهه، وأصدرت وزارة الداخلية سنة برصاص

 على ما اعتبرتها معلومات استخباراتية، ورفضت المحكمة العليا طلب االلتماس الذي تقدم به. 
 

 تبعات الحظر 
وزاد التحريض على الحركة اإلسالمية عمومًا، والشيخ رائد خصوصًا، بعد انتفاضة األقصى، 
وحاولت األجهزة األمنية، دائمًا، أن تغّيبه وتعيق عمله في مشاريعه الخيرية، بقطع التواصل مع 

خطرًا  العالمين، العربي واإلسالمي، وقال وزير الحرب السابق، بنيامين بن اليعازر، بأن الشيخ يعد
 على أمن الدولة. 

وقبل منعه من إسرائيل، كانت األردن قد منعته من دخول أراضيها ست مرات، وآخرها منعته من 
التوجه إلى أداء العمرة والمرور عبر أراضيها، كما صّعدت المؤسسة الرسمية وأذرعها األمنية من 

كصالة الفجر وأركان اإلسالم ممارساتها ضد الشيخ، فحققت مرات معه حول قضايا دينية أساسية، 
 وقضايا أخرى تتعلق بطبيعة اإليمان والعقيدة. 

وربما أكثر ما ساهم في استهداف الشيخ رائد إسرائيليًا، مقاطعته انتخابات الكنيست، والدعوة إلى 
عدم المشاركة فيها، حيث حدد موقفه هذا، منذ بداية تشكله الفكري والسياسي، ومثلت سلسلة 

تي نشرها تحت عنوان: "نحن واالنتخابات" دلياًل على موقفه الحاسم منها، وكانت دراسة المقاالت ال
متأنية ورؤية سياسية للحركة اإلسالمية حول العمل البرلماني اإلسرائيلي. وقد اعتبر الرجل أن 
انتخابات الكنيست تهدف إلى "استنزاف قوتنا، وضياع أعمارنا، وغرق طموحاتنا، ونحن نصرف كل 

ن تجربة أكثر من خمسين عامًا في طاق اتنا في معركة وهمية ال تسمن وال تغني من جوع! وا 
الكنيست أثبتت أن النتيجة تكاد تصل إلى الصفر، إن الكنيست ذو وضعية ثابتة أحبطت كل جهود 

 أعضائه العرب. 
ب ومن جديد المضايقات بحقه منعه من إلقاء محاضرات في بعض الجامعات اإلسرائيلية للطال

العرب، حول قضايا دينية بحتة، ال عالقة لها بالسياسة، لكن إدارات الجامعات المرتبطة بالمؤسسة 
الرسمية رأت في وجوده، مجرد وجوده، داخل الحرم الجامعي، ما يعكر صفو العالقة بين الطالب 

 العرب واليهود. 
 

 خيارات محدودة 
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منية المتواصلة للشيخ رائد من الجهات األمنية مما سبق، يتبدى أن الناظر إلى سلسلة المالحقات األ
يخرج بقناعة مفادها بأن ما يحصل فعاًل هو سعي إسرائيلي حثيث لترتيب ملفات وتلفيقها، بغرض 
مطاردته وحصر فعاليته، ومحاولة ثنيه عن مسيرته ومساره وموقفه ضد ممارسات االحتالل في 

لحكم عليه بالسجن الفعلي، قبيل إعالن حظر القدس واألقصى، وهو ما تمثل، فعاًل، بإصدار ا
 الحركة اإلسالمية قبل يومين. 

أمام كل ما تقدم، لم يتبق إلسرائيل إال خياران، إما أن تقوم بتركيع الحركة اإلسالمية، وتعمل على 
خراجها من دائرة الشرعية، وا غالق  الحد من نشاطها، أو أن "تستسهل" األمر، كما قامت بحظرها وا 

ها، وكالهما يضر إسرائيل من عدة زوايا: داخليًا وخارجيًا، ويصّعد دور الحركة اإلسالمية، مؤسسات
 ، بل داخل البيت اإلسرائيلي نفسه. 67ليس فقط في أراضي الـ

التقدير السائد داخل إسرائيل أن الخطوات المتوقعة، عقب قرار حظر الحركة اإلسالمية، تتلخص 
لرجال الحركة اإلسالمية، ومنع قادتها من  48لسطين المحتلة في: منع خطب الجمعة في مساجد ف

دخول قطاع غزة والضفة الغربية، ومنعه من مغادرة إسرائيل، وفحص المصادر المالية التي تمول 
الحركة، ومراقبة األموال التي تدخل المناطق الفلسطينية، ومنع المهرجانات والتجمعات الكبيرة، فضاًل 

 لتربوية التعليمية التابعة لها. عن إغالق المؤسسات ا
باتت الحركة اإلسالمية تواجه مشكالت ومعوقات كبيرة وكثيرة مع السلطات اإلسرائيلية، بسبب حظر 

مؤسسة خدمية، وقد تبقى تتحرك بما توفر من هوامش متوفرة  22نشاط مؤسساتها التي تزيد عن 
كت إسرائيل ضمن موازناتها الداخلية ورؤاها لتعزيز قناعاتها اإلسالمية والوطنية. وفي المقابل، تحر 

االستراتيجية، واستغلت كل مساحة للقانون لمالحقة الحركة، وجمعت استخباريًا كل ما يؤيد دعواها، 
ما يؤكد أن إسرائيل انتقلت، فعاًل، من مرحلة "القبضة اللينة إلى القبضة الحديدية"، ومن 

 حركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل. "التصريحات إلى األفعال" في تعاملها مع ال
سرائيل وسياساتها  أخيرًا.. يبدو أن الصدام بين الحركة اإلسالمية ومشروعها "العصامي" من جهة، وا 
"االستئصالية" من جهة ثانية، أمر حتمي، لكن ما يرجح في ضوء تباين وجهات النظر األمنية 

الحديدية في حدودها، مع إمكانية استمرارها في ضوء  اإلسرائيلية تجاه الحركة هو بقاء القبضة
صعود اليمين اإلسرائيلي، ما يعني أن العالقة ستبقى في هذا اإلطار، مع فرضية أن تكون مرشحة 
للتطور، نحو سيناريو أسوأ، بفعل عدة عوامل خارجية وداخلية، وقد يكون قرار الحظر قمة جبل 

 الجليد ليس أكثر.
 23/11/2015، نالعربي الجديد، لند
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 الشباب أدُّوا ما عليهم .66
 فهمي هويدي
االنتفاضة الفلسطينية اليتيمة تفاجئ إسرائيل كل حين بما يصدمها ويحير خبراءها. أحدث رسالة من 

بأنه اليوم « هآرتس»( الذي وصفته صحيفة 19/11ذلك القبيل تلقتها إسرائيل يوم الخميس الماضي )
ذ اعتبرت أن ما وقع فيه يعد  ، «كابوسا»األكثر قتال منذ بدء العمليات )في أول أكتوبر الماضي(، وا 

ساعات في تل أبيب وتجمع مستوطنات غوش  3فإنها أبدت دهشة لسقوط خمسة قتلى خالل 
شخصا، إضافة إلى  17يليين إلى عتصيون. وبهذه الضربة الموجعة وصل عدد القتلى اإلسرائ

عشرات الجرحى. لم يتوقع اإلسرائيليون أن ينفجر الغضب الفلسطيني في عقر دارهم، رغم معارضة 
السلطة في رام هللا. ودون توجيه من فصائل المقاومة، بل ودون أي سند عربي أو إقليمي أو دولي. 

ليهم من حيث ال يحتسبون. رغم السور وهو ما جعلها انتفاضة عابرة للهياكل والفصائل وقادمة ع
ورغم التنسيق األمني مع سلطة رام هللا ورغم اتفاقات التهدئة ودعوات ضبط النفس. إن شئت فقل 
إنها انتفاضة بال صاحب وبال قيادة وبال رعاية من أي نوع، هي انتفاضة جموع الشعب الفلسطيني 

ا غزيرا منذ أربعينيات القرن الماضي. ما الذي لم ينس أرضه المغتصبة وال تزال جراحه تنزف دم
نما أقلقهم إلى جانب ذلك أمران  أثار انتباه القادة اإلسرائيليين ليس فقط حصيلة القتلى يومذاك، وا 
أساسيان. األول أن الفلسطيني الذي قام بعملية الطعن في تل أبيب )اسمه رائد مساعد( يحمل 

ألف فلسطيني أعطوا مثل ذلك التصريح بعد  60تصريحا بالعمل داخل إسرائيل. وهو واحد من 
التدقيق األمني في سجالتهم، الذي أكد لهم أنهم أبعد ما يكونون عن االرتباط بالفصائل. وزاد من 

عاما وأنه متزوج ولديه خمسة أطفال  36دهشتهم أن الرجل الذي يعيش في الخليل يبلغ من العمر 
ث، وألنه ليس شابا يافعا، لكنه رب أسرة ليست صغيرة منهم اثنان )توأم( ولدا قبل شهر من الحاد

ويحمل تصريحا رسميا بالعمل داخل إسرائيل. فقد كان الظن أنه سيكون أحرص على االستمرار في 
وظيفته وأشد حرصا على رعاية أسرته. على األقل فذلك ما صرح به مسؤول أمني كبير إلذاعة 

يحدث أن فلسطينيا ممن يحملون تصاريح العمل قام  جيش االحتالل حين قال إنه منذ زمن بعيد لم
بأي عملية مقاومة. إنما ظل هؤالء طوال السنوات السابقة يأتون في الصباح ويغادرون في المساء 
دون أن يشارك أي منهم في العنف. وفي ذات الوقت تبين أن كل الذين نفذوا عمليات دخلوا إسرائيل 

إلسرائيلية اعتبرت ما أقدم عليه رائد مساعد بمثابة بال تصاريح. وبسبب ذلك فإن الصحف ا
وبعد العملية التي قام بها وأدت إلى مقتل حاخام كبير اسمه أهارون «. تحول دراماتيكي»و« صدمة»

لسبيد فإن أجهزة األمن اإلسرائيلية ما عادت مطمئنة إلى عزوف العمال الذين يحملون تصاريح عمل 
مليات المقاومة، خصوصا بعدما تبين أن المشاركة في االنتفاضة داخل إسرائيل في المشاركة في ع
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وتصفية الحساب مع المستوطنين والجنود اإلسرائيليين بات قرارا فرديا ال عالقة له بأي من الجهات 
الفلسطينية أو غير الفلسطينية. ما تجاهله مسؤولو سلطة االحتالل أن حملة التصاريح وأقرانهم من 

يسمى بالخط األخضر إذا كانت سجالتهم األمنية خالية من أي شبهة. وأن أغلبهم المقيمين وراء ما 
ال ينتمون إلى فصائل المقاومة، وأنهم إذا كانوا أرباب أسر وبحاجة للعمل في داخل إسرائيل، إال 
ذاللهم وقتل إخوانهم مما  أنهم لم ينسوا أنهم فلسطينيون قبل أي شيء آخر. وأن اغتصاب أرضهم وا 

ى أو يسقط بالتقادم. األمر الثاني الذي لفت انتباه اإلسرائيليين أن االنتفاضة لم تعد مقصورة ال ينس
على حملة السكاكين، وهو ما أثار الرعب في أوساط الرأي العام. ولكن السالح ظهر بين أيدي 
الفلسطينيين يومذاك، فحادث تل أبيب استخدم فيه رائد مساعد السكين، أما ما جرى في غوش 

تصيون فقد كانت له سمة مغايرة. ذلك أن الشاب الفلسطيني الذي قام بالعملية )اسمه محمد عبد ع
الباسط الحروب( كان قد اشترى بندقية عوزي قبل أربعة أيام من الحادث. ثم قرر أن يقود سيارة 

صابة سبعة منهم، حين أطلق  عليهم ليحاول دهس المستوطنين، وقد استخدم البندقية في قتل اثنين وا 
الرصاص قرب تجمع غوش عتصيون االستيطاني، إال أنه ألقي القبض عليه قبل أن يشرع في 

فإنه ذكر في  20/11عملية الدهس. وطبقا لما ذكرته القناة العاشرة لتلفزيون إسرائيل يوم الجمعة 
طينيين. التحقيق الذي أجري معه أنه ال ينتمي إلى أي فصيل ولكنه فعل ما فعله ردا على قتل الفلس

سنوات، أي  9جهاز المخابرات اإلسرائيلي )الشاباك( وصف موجة العمليات األخيرة باألعنف منذ 
منذ نهاية انتفاضة األقصى واستكمال بناء الجدار الفاصل. واعتبر أن العمليات التي تمت خالل 

كس فيشمان بكامله. وفي تعليق ألي 2013شهر أكتوبر توازي ضعفي العمليات التي تمت خالل عام 
محرر الشؤون األمنية اإلستراتيجية بصحيفة يديعوت أحرونوت على ما يجري، فإنه نقل عن مصادر 

« باإلرهاب»رفيعة جدا في تل أبيب قولها إنه ال توجد دولة في العالم قادرة على مكافحة ما وصفه 
أنه بات من الصعب  الذي تواجهه إسرائيل في الفترة األخيرة. وذكر مسؤول أمني إلذاعة االحتالل

للغاية التعرف على منفذي العمليات والتنبؤ بتصرفاتهم، بعدما أصبح األمر قرارا فرديا لكل واحد 
منهم، ليس خاضعا ألي قيادة أو توجيه من خارجه. إنهم ال يريدون االعتراف بأن االحتالل هو 

، 1948سطينيين منذ النكبة في عام المشكلة وأن زواله هو الحل، وهي العقيدة التي توارثتها أجيال الفل
صحيح أن ما يفعله المناضلون الفلسطينيون لن يزيل االحتالل، إال أنهم إذا اكتفوا بتذكير الجميع 

 بهذه الحقيقة فقد أدوا ما عليهم بالحجارة وبالسكاكين وبغير ذلك، وليس مطلوبا منهم أكثر من ذلك.
 23/11/2015، الشرق، الدوحة
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 "خاليلةال"عن الخليل و .67
 عريب الرنتاوي
لم تتأخر الخليل، كدأبها دومًا، عن االلتحاق بهّبة القدس الشعبية، كانت في طليعة المدن الفلسطينية 
التي أعلنت النفير العام، ونزل رجاالتها ونسائها إلى الشوارع والميادين، نصرة للقدس واألقصى 

تفاهمات جون “الفلسطينية المحتلة إثر  خطوط التماس في العاصمة” بردت“والمقدسات ... وعندما 
في عمان، أبت الخليل إال أن تواصل مشوار المقاومة الشعبية لالحتالل، لتصبح بؤرة ” كيري

 االشتباك األكثر سخونة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
ذات يوم سمعت الرئيس الراحل ياسر عرفات يتحدث في عمان أمام عدد حشٍد من الشخصيات 

أنهم حموا القدس وحفظوها من الزحف ” الخاليلة”طينية، يومها قال: أن التاريخ سيحفظ للخليل والفلس
، إذ لوال الوجود الخليلي الكثيف في المدينة، لعانت فراغًا ما كان ”التهويد”و” األسرلة”االستيطاني و

 ألحٍد غير المستوطنين أن يمأله.
ني، وردت على لسان الدكتور جواد العناني في نقول ذلك، وفي الذهن بعض األرقام التي فاجأت

 40محاضرة له بمركز القدس للدراسات السياسية قبل أيام، ومنها أن الخليل تنتج وحدها حوالي 
ذا أضفنا إلى ذلك انتاج  في بقية المدن ” الخاليلة“بالمائة من الناتج اإلجمالي للضفة الغربية، وا 

بالمائة ... وهذا وجه آخر من وجوه حيوية المدينة  60قرابة الـ  الفلسطينية، فإن النسبة قد ترتفع إلى
 وقدرة أهلها على اإلبداع واالبتكار في شتى الظروف وأكثرها صعوبة.

الخليل أكبر مدن الضفة الغربية وأكثرها كثافة من الناحية السكانية، فيها أزيد من مائتي ألف نسمة، 
هم بكل المقاييس والمعايير، سبب صداعها المزمن، ويستوطنها أقل من خمسمائة متطرف يهودي، 

، كانوا كذلك من قبل، وهم كذلك اآلن، إلى أن يتمكن ”داعش اليهودية“فهؤالء هم النواة الصلبة لـ 
نما في عموم األراضي  شعب فلسطين من اقتالع االستيطان من جذوره، ليس في الخليل وحدها، وا 

 الفلسطينية.
ت لمخطط تقسيم حرمها اإلبراهيمي الشريف، بعد المجزرة األبشع التي والخليل قبل القدس، تعرض

وأودت بحياة عشرات المصلين ركعًا سجودًا ... ومنذ ذلك  1994اقترفها باروخ جولدشتاين، في العام 
الدرس جيدًا، وقرروا جماعيًا على ما يبدو، عدم السماح بتكرار تجربة تقسيم ” الخاليلة“التاريخ، تعلم 

اإلبراهيمي إلى الحرم الشريف في القدس ... ولهذا رأيناهم، مثل،بل أكثر من غيرهم من الحرم 
الفلسطينين، في المواقع األمامية للدفاع عن مدينتهم الثانية، وعن أولى القبلتين وثالث الحرمين 

 الشريفين.
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ضلين والقادة تاريخيًا، منحت الخليل تأييدها لحركة فتح، ومنها تخرجت أجيال متعاقبة من المنا
، سئمت هزال الحركة ”المقاومة“الفلسطينية، في الحركة وغيرها من الفصائل الفلسطينية، لكن المدينة 

وترهلها وفسادها، فنقلت تأييدها في آخر انتخابات تشريعية إلى حركة حماس، ومنها أيضًا تخرجت 
 ة.عشرات الكوادر والقيادات والشهداء من الحركة اإلسالمية الفلسطيني

أمس األول، قرر غادي آيزنكوت إعادة نشر لواء كامل من المشاة في جيش االحتالل في مدينة 
هو األكبر في جيش االحتالل، سيكون مسؤواًل بكتائبه الخمسة، عن ” كفير“الخليل وحدها، اللواء 

حكام الحصار على المدينة، وتقطيع أوصالها مع القرى والبلدات المحي طة بها، ترويع أهل الخليل وا 
فضاًل عن توفير أعلى درجات الحماية للقطيع االستيطاني الداعشي األكثر تطرفًا، الذي اعتاد 

 استهداف المدينة في أمنها ومعاشها وحياة أهلها اليومية.
الفلسطينية في األول من أكتوبر الفائت، والخليل تتعرض أكثر من ” الهّبة الشعبية“منذ اندالع 

ت نير االحتالل، إلى عمليات دعم واستباحة واعتقاالت وعقوبات جماعية ... شقيقاتها الرازحات تح
، النساء واألطفال الفتيان فحسب، بل سعى إلى تكميم أفواه أهل ”الجيش الذي ال يقهر“ولم يستهدف 

الخليل، وخالل أسبوعين فقط، أغلقت السلطات اإلسرائيلية إذاعتين محليتين في المدينة، ودائمًا بحجة 
حريض والحض على العنف والكراهية، وهي التهمة الجاهزة لالستخدام، التي تشهرها إسرائيل في الت

وجه كل صوت فلسطيني مقاوم، حتى أنها لم تتردد عن اتهام المناهج الفلسطينية ذات يوم، بالحث 
حتالل على الكراهية والعنف، مع أنها سبق وأن دمغتها بخاتم الموافقة واإلقرار، بوصفها سلطة اال

 المسؤولة، كما سمعت للبروفيسور مصطفى أبو صوي يقول في محاضرة له في مدريد.
الخليل تميزت بتفوقها في ميدان االقتصاد واألعمال، وفي المقاومة والسياسة، ولكنها مع ذلك ظلت 
الوجهة المفضلة لكل مطلقي النكات والمداعبات الذين اعتادوا وصف أهلها بخالف ما هم فيه 

 ”.الخاليلة”... فتحية للخليل ووعليه
 23/11/2015، الدستور، عّمان

 
 يـاسـيـة حـقـيـقـيـة .. أو احــتــالل الضـفـــةخطــوة سـ .68

 اليكس فيشمان
الفهم الذي تبلور لدى مسؤولين كبار في وزارة الخارجية األميركية، قبيل زيارة جون كيري إلى 

مثل هذا «. ج»من مناطق  أخرى إجزاءالسلطة الفلسطينية  إلىستنقل  إسرائيل، هو أن إسرائيل
مازن وكأن المساعي  أبوتوسيع السيطرة الفلسطينية والسيما الربت على كتف النقل، اذا ما تم، معناه 

 لم تكن عبثا. األخيرةالسياسية التي أجراها في السنة 
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ان توسيع السيطرة، حسب هذه الصيغة، ستجد تعبيرها في توسيع تواجد الشرطة الفلسطينية في 
جانب بادرات طيبة اقتصادية  إلى، «ج»وتوسيع البناء الفلسطيني في مناطق « ج«و« ب»مناطق 

ستسمح للفلسطينيين بتوسيع شبكتها الخلوية إلى  إسرائيلظهرت، الخميس الماضي.  األوليةمؤشراتها 
مناطق صناعية جديدة، توسيع القائمة،  إقامةالجيل الثالث. ولباب البادرات الطيبة االقتصادية هو 

 والحديث منذ اآلن عن بيع الغاز للفلسطينيين، إقامة ميناء بحري في غزة، وما شابه.
بان القطار فات. إذ انه من أجل  اإلحساس أشهرولكن حتى في جهاز األمن يسود منذ بضعة 

انتخابات في  أجريت. ولو العطاء ينبغي معرفة متى، ومعظم الشارع الفلسطيني منقطع عن السلطة
 تعرف هذا. أيضا. والسلطة أكبربقوة « حماس»الضفة اليوم لفازت 

مازن اجتماعا نادرا من ناحية تركيبة مشاركيه. كان هناك قادة أجهزة  أبوالماضي عقد  األربعاءيوم 
ار مازن من الحاضرين الحفاظ على اط أبووالتنظيم. وطلب « فتح»، كل المحافظين وقادة األمن

والتنظيم يبتعدون « فتح»على نار هادئة، دون عناصر مسلحة. ومع ان رجال « االنتفاضة الشعبية»
، إال أنهم يفهمون إسرائيلعن السلطة كي ال يكونوا متماثلين مع ما يعتبر في الشارع كتنسيق مع 

ة وقت ، هو مسأل2007فاالنقالب في غزة، في «. حماس» إمامبانهم هم والسلطة في وعاء واحد 
 فقط في الضفة.

يلعبان في هذه اللحظة مع نفسيهما. فالشارع الفلسطيني بات منذ  -والسلطة  إسرائيل -الطرفان 
، والهياج ينقل غيار الحركة إلى إسرائيل. فهو ال يثق بالسلطة، يمقت أخرىاآلن يوجد في ساحة 

شغب  وا عمالهي رشق الحجارة  األولىالمرحلة الثالثة: مرحلة السالح الناري. فاذا كانت المرحلة 
يقوم بها الشباب، والمرحلة الثانية الطعن والدهس، فاالنتقال إلى الخروج إلى العمليات بالسالح 
الناري يعبر عن مستوى أعلى من االستعداد للمواجهة المسلحة. ومن هنا تؤدي الطريق إلى 

 نفسهم في الباصات.انتحاريين يرسلون لتفجير أ أيضاالمؤطر الذي يتضمن « اإلرهاب»
النار من الذئاب المنفردين الذين يخرجون إلى المحاور  إطالق، إلى جانب عمليات اإلثناءفي هذه 

ويقتلون، ثمة من يريد منهم فقط ان يموتوا. يتطور نموذج جديد  اإلسرائيليينمع السالح كي يقتلوا 
د الحواجز وقف فلسطيني أمام الجنود كي يطلقوا النار عليه. في اح إماممن الشهيد الذي يقف 

 أرادهمجندي يفصل بينهما حاجز زجاجي ال تخترقه النار. سحب الفلسطيني سكينا وطعن الزجاج. 
في  اإلسرائيليحاولت ثالث نساء الدخول إلى موقع للجيش  األسبوعان يطلقوا النار عليه. في نهاية 

رجن على قيد الحياة. أحد ما لن يخ أنهنمع سكاكين ومفك. كان واضحا لهن « غوش عتصيون»
 القى عليهن قنبلة صوت، فالقي القبض عليهن.
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للفلسطينيين ستعيد الحمرة إلى خدي السلطة وتفتح بابا ما  إسرائيللعل البادرات الطيبة التي ستقدمها 
فستكسب  إسرائيلالستئناف المفاوضات السياسية. من ناحية السلطة ستكون هذه محاولة احياء؛ أما 

البيت »ا بعض الهدوء من الضغوط الدولية. يحتمل أن يخرج نتنياهو بخطوة تبعد عن الحكومة لنفسه
للفلسطينيين، ولعله « المناطق»استمرار نقل  أساس، على «المعسكر الصهيوني»وتقرب « اليهودي

منذ زمن بعيد بان صندوق القوافي الذي توزعه  األمنال يخرج من هذا شيء. فقد استوعب جهاز 
باتت هنا، والرابعة على الطريق. بقينا مع  اإلرهابقد فرغ. المرحلة الثالثة من  األوالدعلى  ئيلإسرا

 وضعين: خطوة سياسية حقيقية أو أمر للجميع باالستعداد الحتالل الضفة.
 «يديعوت»

 23/11/2015، األيام، رام هللا
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