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صابة جنديومقتل استشهاد شاب وفتاة  .1  فة والقدسودهس في الض طعنتي بعملي ثالثة مستوطنين وا 

فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم فتاة، برصاص جيش  ثالثةاستشهد : رام هللا
، فيما قتل مستوطن إسرائيلي 2015-11-23االحتالل اإلسرائيلي، في حوادث منفصلة االثنين 

 وأصيبت اثنين أخرين في عملية طعن ودهس.
يلي، وأصيب آخر بجروح طفيفة، بعد طعنهما من قبل وفي أحدث التطورات، ُقتل مستوطن إسرائ

شاب فلسطيني، في محطة للوقود على طريق يربط القدس مع "تل أبيب"، بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية 
" 443وذكرت اإلذاعة أن عملية الطعن وقعت بالقرب من محطة وقود على طريق "رقم  العامة.

 الواصل بين رام هللا والقدس المحتلة.

بالمكان فقتل أحدهم وأصاب مجندة بجروح اإلذاعة أن الفلسطيني هاجم مجموعة من الجنود  وادعت 
 بالمكان. متوسطة قبل أن يتم إطالق النار عليه واستشهاده

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو الشاب أحمد جمال احمد طه من بلدة  
 قطنه شمال غرب القدس المحتلة.
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بجروح وصفت بالطفيفة دهسًا قرب مستوطنة "شافي  االثنينتوطن إسرائيلي أصيب ظهر وكان مس
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"  شومرون" إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

أن فلسطينيًا دهس مستوطنًا بالمكان ومن ثم الذ بالفرار، وتقوم قوات من الجيش والشرطة بتعقب 
وأشار موقع "واال" العبري إلى أن العملية وقعت داخل ما كان  والتحقيق بظروف الحادث. المركبة

والمستهدف طالب في  2005يعرف بمستوطنة "حومش" والتي أخليت في إطار خطة االنفصال عام 
 إحدى المدارس الدينية للمستوطنين.

راح خطيرة صباح اليوم وفي مدينة القدس المحتلة، استشهدت فتاة فلسطينية وأصيبت أخرى بج
 برصاص شرطة االحتالل اإلسرائيلي في شارع يافا، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية.

عاًما( من مخيم قلنديا شمالي القدس  16وأفادت مصادر محلية أن الشهيدة هي هديل وجيه عواد )
لى وذكرت مصادر عبرية أن عناصر الشرطة أطلقت النار ع وهي شقيقة الشهيد محمود عواد.

عاما( بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن في سوق "محانيه يهودا" بالقدس المحتلة  16و 15فتاتين )
صابة األخرى.  مما أدى إلى استشهاد إحداهن وا 

كما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أنه أصيب في الحادث أيضا مسن فلسطيني سبعيني من سكان بيت 
 برصاص الشرطة عن طريق الخطأ. لحم بجروح طفيفة، كما أصيب شاب إسرائيلي

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها اإلعالم العبري الفتاتين ملقاتين على األرض في حين يصوب 
 عناصر الشرطة أسلحتهم باتجاههما ويمنعون أحدا من إسعافهما.

 23/11/2015فلسطين أون الين، 
 

 القانون الدوليعلى االلتزام ب "إسرائيل"المجتمع الدولي إلرغام  ندعو: عباس .2
محمود عباس إن الوضع القائم في ظل االحتالل رئيس السلطة الفلسطينية قال «: وفا» -نيويورك 

والقبضة الحديدية اإلسرائيلية غير قابل لالستمرار فهو وصفة حقيقية لبقاء منطقتنا بشكل مستمر في 
 كل ال يتجزأ. دوامة العنف والدم والصراع، مؤكدا أن تطبيق العدالة هو المخرج وهو

وأضاف الرئيس في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة 
، أمسفي نيويورك السفير رياض منصور، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 

لته الفلسطينية وعاصمتها القدس إن شعبنا من حقه أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقالله في دو 
 الشرقية، وهذا أمر حتمي من أجل أن تنعم منطقتنا باألمن واألمان واالستقرار.
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، إن السالم هو غايتنا وهدفنا األسمى، وهو مصلحة فلسطينية وعربية وعالمية، وهو في عباسوتابع 
أجل مستقبل أفضل لكافة شعوبنا  المتناول إذا ما توفرت اإلرادة السياسية والنوايا الصادقة لصنعه من

 وألطفالنا جميعًا.
ننا ندعو اليوم وأكثر من أي وقت  نسانية، وا  وقال، إن رفع الظلم عن شعبنا هو مسؤولية أخالقية وا 
مضى، المجتمع الدولي، والقوى المؤثرة فيه، إلرغام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على االلتزام 

ي ذلك القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وقرارات األمم بالقانون الدولي، بما ف
 المتحدة، ذات الصلة، لوضع حد النتهاكاتها وسياساتها وممارساتها غير القانونية والعدوانية والمدمرة.

أننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا، ونعمل لرفع الحصار اإلسرائيلي الجائر  عباسوأكد 
إنساني عن أهلنا في قطاع غزة، وا عادة إعماره، ونؤكد بأننا لن نسم  بحلول مؤقتة أو جزئية والال

ونسعى جاهدين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وصواًل 
 إلى الذهاب النتخابات رئاسية وتشريعية.

 24/11/2015األيام، رام هلل، 
 

 ديني إلىحتى ال يتحول الصراع من سياسي  "إسرائيل""لجم"  إلىدارة األمريكية اإل يدعوالمالكي  .3
وزير الخارجية رياض المالكي مساء امس، خالل مؤتمر صحفي عقب قال  –وكاالت  -الرباط 

أن تتوقف عن دعم  أميركااجتماع مع نظيره المغربي صالح الدين مزوار في العاصمة الرباط "على 
أن تلجم  األميركية اإلدارةذه الطريقة في المحافل الدولية". وأضاف "يجب على به إسرائيلوحماية 
للمجتمع الدولي من خالل الخروقات التي تقوم بها ضد الشعب  إساءاتوكل ما تقوم به من  إسرائيل

وحكومة نتنياهو على احترام الوضع القائم في  إسرائيل. يجب عليها أن تجبر األعزلالفلسطيني 
حتى ال يتحول الصراع الدائر من صراع سياسي الى صراع  األهميةوهذا في غاية  قصىاألالمسجد 

لتوفير الحماية الدولية للشعب  األمميفي مشروع القرار  األشغالوعن تقدم  ديني ال مخرج له".
الفلسطيني، والمقترح خالل االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الرياض بداية تشرين 

المالكي لفرانس برس أن هناك لجنة مكلفة بالعمل عليه، مكونة من المغرب واألردن  أوض الثاني، 
 ومصر واألمانة العامة لجامعة الدول العربية وفلسطين.

بل "هناك استحقاقات  إسرائيلمائدة المفاوضات مع  إلىفلسطين ال تضع شروطا للعودة  إنوقال 
طالق سراح تلتزم بها" على رأسها وقف  أن إسرائيلعلى   .األسرىاالستيطان وا 

 24/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 كية واإلسرائيلية على مطالبناي: ننتظر أن يقدم كيري إلينا اليوم الردود األمر ردينةأبو  .4
، إن الرئيس «األيام«عبد الرؤوف أرناؤوط: قال نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة، لـ -القدس 

نتظر أن يستمع من وزير الخارجية األميركي جون كيري، اليوم )الثالثاء(، الرد محمود عباس ي
 اإلسرائيلي على أسئلة فلسطينية والموقف األميركي من هذا الرد.

األسئلة الفلسطينية هي: هل رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو مستعد لحل الدولتين؟ هل »وأضاف، 
 «عة؟استعداد لتنفيذ االتفاقيات الموقهو مستعد لترسيم الحدود؟ هل هو على 

ولفت أبو ردينة إلى أن الرئيس عباس اجتمع مع الوزير األميركي على هامش أعمال الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في شهر أيلول الماضي وأبلغه بهذه األسئلة حيث وعد كيري بنقل اإلجابات اإلسرائيلية 

ين نتنياهو والرئيس األميركي أوباما في البيت األبيض بعد االجتماعات التي عقدت قبل أسبوعين ب
ننتظر من وزير الخارجية األميركي اإلجابات »وقال أبو ردينة،   وكيري مع نتنياهو في واشنطن.

من المبكر إصدار األحكام »، مشيرا إلى أن «اإلسرائيلية على هذه األسئلة والموقف األميركي منها
 «ة األميركي غدا )اليوم(قبل االستماع من وزير الخارجي

 24/11/2015األيام، رام هلل، 
 

 النائب جمال الخضري: الشعب الفلسطيني وشباب االنتفاضة ينادون بإنهاء االنقسام .5
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن كل الشعب الفلسطيني : غزة

ة ينادي ويوجه رسالة عاجلة ومهمة لجميع القوى ومحبيه في كل مكان والشباب في ميدان االنتفاض
نهاء االنقسام. -11-23وشدد الخضري في تصري  صحفي صدر عنه االثنين  بضرورة التوحد وا 

على أن توحد الشباب في الميدان لم ينعكس على األطر الرسمية بل ما يزال االنقسام مستمرًا  ،2015
وحد من شأنه تعزيز الصمود الفلسطيني والشراكة وأكد الخضري أن الت ويشكل خطرًا على كل شيء.

الكاملة في كل الملفات الوطنية والعمل الجماعي وصواًل إلنجاز الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني 
 بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

 23/11/2015، فلسطين أون الين
 

  تقديرات عبرية: لو جرت انتخابات بالضفة ستفوز حماس .6
قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، إن معظم الشارع الفلسطيني منقطع عن السلطة : دس المحتلةالق

نه "لو أجريت انتخابات في الضفة الغربية اليوم ستفوز حماس بقوة أكبر، والسلطة  الفلسطينية، وا 
 تعرف هذا أيًضا"، بحسب تقديراتهم.
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ت" العبرية أليكس فيشمان، عن هؤالء ونقل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونو 
المسؤولين قولهم حول اقتراح حكومة االحتالل اإلسرائيلي بزيادة المناطق التي تخضع للسلطة في 

 الضفة المحتلة، إنه "في جهاز األمن يسود منذ بضعة أشهر اإلحساس بأنه فات القطار".
ظة مع نفسيهما، فالشارع الفلسطيني بات وأضافوا "الطرفان: )إسرائيل( والسلطة، يلعبان في هذه اللح

منذ اآلن في ساحة أخرى، إذ إنه ال يثق بالسلطة ويمقت )إسرائيل(، والهياج ينقل غيار الحركة إلى 
 المرحلة الثالثة: مرحلة السالح الناري"، حسب قولهم.

لثانية الطعن وتابعوا أنه إذا كانت المرحلة األولى هي رشق الحجارة يقوم بها الشباب، والمرحلة ا
والدهس، فاالنتقال إلى العمليات بالسالح الناري يعبر عن مستوى أعلى من االستعداد للمواجهة 
المسلحة، ومن هنا تؤدي الطريق إلى العمليات المؤطرة التي تتضمن أيًضا استشهاديين يفجرون 

 أنفسهم في الحافالت العامة.
لتي ستقدمها )إسرائيل( للسلطة سُتعيد الحمرة إلى خدي ولفت المسؤولون إلى أنه "لعل البادرة الطيبة ا

السلطة، وتفت  باًبا ما الستئناف المفاوضات السياسية"، مشيرة إلى أنه من ناحية السلطة ستكون هذه 
 محاولة إحياء، أما )إسرائيل( فستكسب لنفسها بعض الهدوء من الضغوط الدولية.

يامين نتنياهو بخطوة تُبعد عن حكومته البيت اليهودي ورأوا احتمال خروج رئيس حكومة االحتالل بن
وتُقرب المعسكر الصهيوني، على أساس استمرار نقل المناطق للفلسطينيين، ولعّله ال يخرج من هذا 

 شيء.
وخُلص المسؤولون اإلسرائيليون إلى القول إّن "جهاز األمن استوعب منذ زمن بعيد أن صندوق 

على األوالد قد فرغ، وأن المرحلة الثالثة من العمليات باتت هنا،  القوافي الذي توزعه )إسرائيل(
والرابعة على الطريق، وبالتالي أمام )إسرائيل( خياران اثنان: خطوة سياسية حقيقية أو أمر للجميع 

 باالستعداد الحتالل الضفة الغربية".
 23/11/2015، فلسطين أون الين

 

 كل من األشكال ستبوء بالفشلأي محاولة إلجهاض االنتفاضة بأي شبحر:  .7
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د.أحمد بحر، أن الشعب الفلسطيني : جمال غيث -غزة

ماٍض في انتفاضة القدس رغم الجراحات والحصار، وقال بحر، في كلمة له خالل مهرجان تضامني 
الدين القسام والقائد أحمد  مع األسرى، دعت له حركة حماس في ذكرى استشهاد الشيخ المجاهد عز

: "إن أي محاولة إلجهاض االنتفاضة 2015-11-23الجعبري، أمام مقر الصليب األحمر االثنين 
 بأي شكل من األشكال ستبوء بالفشل، وال يمكن أبًدا أن تتم".
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وشارك في المهرجان التضامني، عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وممثلون عن القوى 
 ائل الفلسطينية، ولفيف من األسرى المحررين وذويهم.والفص

 .ودعا بحر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فت " للوقوف صًفا واحًدا لمجابهة االحتالل

 23/11/2015، فلسطين أون الين
 

 نطالب بتدخل عاجل من المجتمع الدولي واألمم المتحدة لوقف االستيطان محافظ الخليل:  .8
مؤتمر صحافي عقده مع المنسق ، خالل قال محافظ الخليل كامل حميد أمس: معا –الخليل 

هذا االجتماع » ، أمس في الخليل، إننيكوالي مالدينوف»الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط 
هو األول من نوعه مع جميع طواقم ومؤسسات األمم المتحدة العاملة في فلسطين، لالطالع على 

ل وقدمنا شرحًا حول االحتياجات والمعاناة والهجمة العسكرية على الخليل بإدارة األوضاع في الخلي
نتانياهو، ونؤكد أن الخليل ليست في حاجة لجيوش وال الحتالل ألن االحتالل قائم بالفعل والخليل 
في حاجة لتخفيف المعاناة واستئصال أسبابها وهي االستيطان، ونطالب بتدخل عاجل من المجتمع 

 «.واألمم المتحدة لوقف االستيطان واالعتداءات في المحافظة الدولي

  24/11/2015الحياة، لندن، 

 
 المقاومة الفلسطينية لن تهدأ حتى يتنسم األسرى عبير الحرية: الحية .9

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، أن انتفاضة القدس دليل على أن الشعب 
 حتى تحرير أرضه، وأسراه من سجون االحتالل اإلسرائيلي. الفلسطيني لن يكل ولن يمل

وطالب الحية خالل مهرجان نظمته الحركة في ذكرى استشهاد القسام والجعبري يوم االثنين، الجميع 
باالنخراط في انتفاضة القدس حتى تحقق أهدافها، مبينًا أن من يراهن على انشغال الشعب في غزة 

 والقدس بالتهويد واهم. بالحصار، والضفة باالستيطان
عادة ترتيب البيت الفلسطيني وا عادة  ودعا الفصائل الفلسطينية للوحدة من أجل دعم االنتفاضة وا 

 االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني على أساس الثوابت الفلسطينية.
وحرائر  ونوه الحية إلى أنه ال صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة، وهي ثورة تَوقع باسم أبناء وأطفال

فلسطين بانتفاضة جديدة تؤكد للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يلين أو يستكين في 
وتابع: طلبنا واحد، أن يرحل االحتالل، وفي سبيل هذا الطلب ال يضيرنا أن نقدم  مواجهة المحتل.

لعظيم قادر على أن الشهداء واألبناء واألموال، وهدم البيوت وقلع األشجار، واالعتقال، فشعبنا ا
 يحقق كل يوم ملحمة بطولية للتحرير، ويعرف معركته ووجهته جيدًا، وال مجال للمراهنة عليه.
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وفي رسالة لألسرى، شدد الحية على أن المقاومة الفلسطينية لن تهدأ حتى يتنسم األسرى عبير 
 الحرية، قائاًل: لن نكل ولن نمل حتى نحرركم من سجون االحتالل.

حن اليوم نقول ألسرانا البواسل لقد جربتمونا ووعدناكم وصدقنا الوعد، واليوم نحن في وأضاف: ن
 كنف أسرانا األبطال نقول لكم يا إخواننا أصبحتم رمزًا وعنوانًا يجتمع عليه الشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر، نوه إلى أن قرار االحتالل القاضي بحظر الحركة اإلسالمية يكشف عن زيف 
 وحقيقته بأنه ال يحترم وال يقيم لإلنسان أي قيمة، ويؤكد على تخبط قادته.المحتل 

 23/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 
 قطناني نبراس لتحرير فلسطين أشرقتهنية: دماء  .11

هاتف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم 
 قطناني، مقدمًا له التعازي باستشهاد ابنته. االثنين، والد الشهيدة أشرقت

وعبر هنية خالل االتصال عن اعتزازه بصمود العائلة ورباطة جأشها وما يضفيه ذلك إلى شعبنا 
وانتفاضته المباركة التي ترسخ إقدامها يومًا بعد يوم في واقعنا الفلسطيني والمنطقة ككل، مؤكدًا أن 

 لتحرير فلسطين ولن تذهب سدى. دماء أشرقت الزكية نبراس في الطريق
من جانبه شكر والد الشهيدة االتصال، معتبرا ابنته شهيدة فلسطين، بينما أشار إلى حبها وتعلقها 

وكانت الشهيدة أشرقت قطناني ارتقت أمس، بعد أن دهسها أحد قادة المستوطنين بسيارته  بغزة.
 وأطلق النار عليها بنابلس.

 23/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 
طالق سراح األسرى .11  شعـث: ال اسـتئـنـاف للمفـاوضـات دون وقف االستيطان وا 

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فت ، مفوض العالقات الخارجية للحركة نبيل شعث أن ال  :قلقيلية
طالق سراح األسرى والتزام إسرائيل بكافة  استئناف للمفاوضات دون وقف كامل لالستيطان وا 

 ت واالتفاقيات التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.االلتزاما
 جاء ذلك خالل ندوة سياسية عقدت في بلدة كفر قدوم نظمتها محافظة قلقيلية وحركة فت .

وبين شعث أن القيادة الفلسطينية ماضية في فك كافة أشكال العالقة مع دولة االحتالل عبر تفعيل 
تصادية المتمثلة بمقاطعة منتجات االحتالل وتشجيع المقاطعة بكافة أشكالها خاصة المقاطعة االق

 المنتج الوطني وصوال إلى مقاطعة العملة اإلسرائيلية حتى االستقالل االقتصادي الفلسطيني التام.
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وأوض  شعث أن القيادة الفلسطينية ماضية في خطواتها الدبلوماسية لفض  ممارسات االحتالل 
جراءاته اإلجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وفرض القضية الفلسطينية في كل  وا 

 المحافل بوساطة دولية.
 24/11/2015األيام، رام هللا، 

 

 ممثل حماس في إيران يلتقي بمساعد الرئيس اإليراني .12
قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وممثلها في إيران د. خالد القدومي: إن حركة 

تها الخارجية من منطلق عدالة القضية الفلسطينية لتبيان ذلك للعالم أجمع حماس تنطلق في عالقا
 وكسب دعمهم لدحر المحتل الصهيوني.

وأكد القدومي خالل لقائه مع مساعد الرئيس اإليراني ورئيس منظمة الطاقة النووية اإليرانية على 
القاتها اإلقليمية األحد، في إيران على أن حركة حماس تسعى إلى تعزيز عيوم أكبر صالحي 

 والدولية مع الجميع، خدمة للقضية الفلسطينية.
ووصف القدومي اللقاء باإليجابي والصري ، مشيرًا إلى أنه تناول التطورات على الساحة الفلسطينية 
وتطورات انتفاضة القدس والعالقة الثنائية بين الطرفين، واالتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية 

وأكد القدومي على عالقة األخوة بين الشعبين الفلسطيني واإليراني، مشددًا على أهمية  ية.السداس
وحدة المسلمين لمواجهة مخططات األعداء ومحاوالت بث الفرقة بينهم، والوقوف صفًا واحدًا في وجه 

 االحتالل الصهيوني.
ى إيران، وأن يكون في صال  وأعرب القدومي عن أمله أن يكون لالتفاق النووي تداعيات إيجابية عل

 الشعب الفلسطيني واألمة اإلسالمية.
 23/11/2015موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : حصار الخليل سيقّوي االنتفاضةحماسقيادي في  .13

أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" نادر صوافطة، أن قرار االحتالل : طوباس
صار العسكري على مدينة الخليل وقراها المجاورة، يمّثل اإلسرائيلي القاضي بتضييق الخناق والح

وم ي"قمة في العنصرية والعنجهية"، على حد تعبيره. وقال في بيان تلقت "قدس برس" نسخة عنه، 
صرارًا على ضرورة 11|23اإلثنين ) (، "إن هذه اإلجراءات لن تزيد شعبنا ومقاوميه إال صمودًا وثباتًا وا 

حتى نيل شعبنا كافة حقوقه المشروعة"، مشّددًا على أن سياسة القمع مواصلة طريق المقاومة، 
 اإلسرائيلية "لن تفل  في قمع انتفاضة شعبنا ومقاومته الباسلة، ولن تزيدها إال قوة واشتعااًل".
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جيش اإلسرائيلي قد أصدر جملة قرارات بفرض المزيد من اإلجراءات العسكرية المشّددة في الوكان 
حتلة، وخصوصًا مدينة الخليل وضواحيها، وتتمثل اإلجراءات بنشر حواجز عسكرية جنوب الضفة الم

 إضافية وتكثيف اعتقاالت المواطنين الفلسطينيين واقتحامات قراهم وبلداتهم، والتضييق عليهم.
 24/11/2015، قدس برس

 

 عباس زكي يزور برج البراجنة والحريري: هناك استهداف للفلسطينيين بعد االنفجارين .14
عبــــاس زكي الذي يزور لبنان للمشاركة في « فت »تفقد عضو اللجنة المركزية لحركة : بيروت
العربي العام لدعم االنتفاضة المنعـــقد في بيروت، موقع التفجير اإلرهابي المزدوج في منطقة  المؤتمر

منظمة »ائل وفص« فت »برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، يرافقه وفد ضم أمين سر حركة 
في بيروت سمير أبو « فت »في لبنان فتحي أبو العردات، أمين سر حركة « التحرير الفلسطينية

 عفش وعدد من ممثلي األحزاب العربية والفصائل المشاركة في المؤتمر.
احمد الحريري. « تيار المستقبل»العام لـ  األمينوزار زكي أمس، النائب بهية الحريري في حضور 

 أنهناك استهداف للفلسطينيين في لبنان عبر التفجير األخير في برج البراجنة ويجب » وقال زكي:
نطوي هذا الملف وأن يحظى الفلسطيني بالثقة. واألخت بهية الحريري كان لها دور كبير في إرساء 

نيين تبقى هذه العالقة راسخة مع كل األطراف اللبنا أنقواعد الثقة والمحبة والتآخي وتمنينا بالفعل 
 «.وتأكيد االستقرار للبنان وتجاوز كل الخالفات الداخلية

 24/11/2015الحياة، لندن، 
 
 ترفض قرار حماس توزيع األراضي الحكومية: إنه يكرس االنقسامبغزة القوى الوطنية واإلسالمية  .15

في  "األيام": أكدت القوى الوطنية واإلسالمية، رفضها للقرار الصادر عن حركة حماس -رام هللا 
و مسؤولية قطاع غزة، بتوزيع أراضي دولة على موظفي حكومتها السابقة "خارج إطار أي قوانين أ

وشددت القوى في بيان عقب اجتماع لها "على ضرورة الوقف الفوري لهذا  لها على هذه األراضي".
يتطلبه  القرار غير القانوني وغير المبرر والذي ال يستند سوى لمنطق تكريس االنقسام في ظل ما

 من تجسيد وحدة شعبنا في إطار الحراك الشعبي لشعبنا".
وأشارت إلى "أهمية تضافر كل الجهود الستمرار الحراك الشعبي لشعبنا، ضد االحتالل ومستوطنيه، 
األمر الذي يتطلب سرعة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل رص الصفوف، ووضع 

 .تعزز صمود شعبنا وتواجه االحتاللاستراتيجية وطنية موحدة، 
 24/11/2015األيام، رام هللا، 
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 عند حاجز قلنديا ثكنةيستهدف كثيف  نار إطالق .16
نار كثيف استهدفت مساء اليوم  إطالقعملية  أنذكرت الناطقة باسم شرطة االحتالل : رام هللا

 مدخل مدينة القدس.االثنين ثكنة يتمركز فيها جنود االحتالل عند حاجز قلنديا المقام على 
نار كثيف استمرت عدة دقائق استهدفت الثكنة العسكرية التي  إطالقعملية  أنفي بيان  وأوضحت

 النار. بإطالقفي صفوف الجنود الذين ردوا  إصابات أيتسفر عن  أنكانت مأهولة بالجنود دون 
ركة العبور من حاجز قلنديا ومنعت ح أغلقتقوات االحتالل  أن إلىمصادر فلسطينية  وأشارت
 الحاجز.

 23/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 غزةقطاع وسط  للقسام عسكريا   موقعا   تقصفطائرات إسرائيلية  .17
مصطفى حبوش: شّنت مقاتالت إسرائيلية، مساء يوم االثنين، غارة على موقع األناضول،  –غزة 

غزة، دون أن يتم اإلعالن عن تدريب عسكري تابع لحركة المقاومة اإلسالمية حماس وسط قطاع 
وأفاد شهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت، مساء االثنين، موقع تدريب  وقوع إصابات.

وسط ” المغازي“عسكري يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسل  لحركة حماس في منطقة مخيم 
 لسطينيين جراء القصف.ولم يتم اإلعالن عن وقوع أي إصابات في صفوف الف قطاع غزة.

وكانت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، قد قالت، صباح اإلثنين، إن صاروخا أطلق من قطاع 
غزة سقط في منطقة مفتوحة في مجمع عسقالن االستيطاني الواقع في منطقة غالف غزة، دون أن 

 يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار.
 24/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 الطعن حوادث لمواجهة الغربية الضفة في جديدة أمنية ءاتاإجر  يعلننتنياهو  .18

األيام: أعلن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو عـن سلسـلة إجـراءات قـال إن الجـيش  -القدس 
 اإلسرائيلي سينفذها في الضفة الغربية في محاولة لوقف األحداث الجارية.

رســالها إلــى القــرى وقــال فــي بيــان تصــريحات  صــحافية: إضــافة لتعزيــز قــوام القــوات المنتشــرة ميــدانيا وا 
ــدات الفلســطينية، نقــوم بعمليــات أخــرى يمكننــي إعطــاء بعــض التفاصــيل عنهــا: أوال، يــتم فحــص  والبل
جميــع المركبــات الفلســطينية التــي تمــر فــي الطرقــات الرئيســية، وثانيــا، يجــب تطبيــق حلــول فــي أمــاكن 

)غــوش عتصـيون( حيـث يــتم تحويـل المركبـات إلـى طريــق التفـافي وفقـا لتوصــيات  محـددة مثـل مفتـرق
 األجهزة األمنية ونحن نعمل أيضا على شق طرقات التفافية أخرى وهذا قد يأخذ وقتا أطول.
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وأضـاف: ثالثـا، يجـب سـحب تصـاري  العمـل بشـكل واسـع النطـاق مـن ذوي المهـاجمين، الفتـا إلــى أن 
مـع مـا بـين حـاملي السـكاكين والعمليـات الفرديـة والتحـريض علـى اإلنترنـت المشكلة التي نواجههـا تج»

 «.ولذلك إننا نستعد للتعامل مع شبكات التواصل االجتماعي بوسائل مختلفة
من الناحية الهجوميـة، نـدخل جميـع القـرى والبلـدات الفلسـطينية ونـدخل البيـوت ونقـوم »وأشار إلى انه 

 «.أي قيود على أنشطة جيش الدفاع واألجهزة األمنيةباعتقاالت واسعة النطاق. ال تفرض 
، جنــوب الضــفة «غــوش عتصــيون»وكــان نتنيــاهو قــام، أمــس، بجولــة فــي منطقــة الكتلــة االســتيطانية 

 الغربية، برفقة وزير الدفاع موشيه يعالون وعدد من المسؤولين العسكريين اإلسرائيليين.
ة عسـكرية واسـعة فـي الضـفة الغربيـة قـال نتنيـاهو، وفي رد مباشـر علـى دعـوات إسـرائيلية لتنفيـذ عمليـ

يجــب اإلدراك بــأن خالفــا لعمليــة الســور الــواقي )العمليــة العســكرية فــي الضــفة الغربيــة التــي أجريــت »
( حيث كانت آنذاك مقـرات قيـادة ومعاقـل لإلرهـابيين وآالف المسـلحين، مـاذا نواجـه اليـوم؟ 2002العام 

متـــع بحريـــة العمـــل ونحـــن نعمـــل بـــال أي قيـــود لـــيال ونهـــارا ضـــد عمليـــة الســـور الـــواقي أجريـــت لكـــي نت
اإلرهــابيين ومــن أجــل إحبــاط العمليــات اإلرهابيــة والنتيجــة هــي أن مئــات القتلــى الــذين ســقطوا آنــذاك 

 «.ال نرى ذلك اليوم -سنويا جراء العمليات اإلرهابية المسلحة أو األحزمة الناسفة 
تكرار هذه المشاهد ولكـن يتوجـب علينـا أن نقـوم بأعمـال ونحن نبذل قصارى جهودنا لمنع »وأضاف، 

 «.أخرى في وجه الواقع الحالي
 24/11/2015هللا،  رام األيام،

 
 بالكتل االستيطانية مقابل "تسهيالت" للفلسطينيين كيا  ريأم نتنياهو يطالب اعترافا   .19

األميركـي  لخارجيةكشف مصدر إسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالب وزير ا: 48عرب 
رزمــة “فــي الضـفة الغربيـة، فــي المقابـل تقــدم إسـرائيل  االسـتيطانيةجـون كيـري، اعترافــا أميركيـا بالكتــل 

الصادرة صباح اليـوم  ”هآرتس“وقال المصدر لصحيفة  في الضفة تجاه السلطة الفلسطينية. ”خطوات
عين في واشنطن، ومن المفتـرض الثالثاء إن نتنياهو عرض هذا المطلب خالل لقائه بكيري قبل أسبو 

 أن يكرر مطلبه في لقائه الثاني اليوم في القدس.
ونقلـــت الصـــحيفة عـــن المصـــدر الـــذي وصـــفته بـــالموظف اإلســـرائيلي رفيـــع المســـتوى قولـــه إن اإلدارة 

، وجـاء رد نتنيـاهو سـريعا ”خطـوات جديـة فـي الضـفة الغربيـة“األميركية ترغب بأن تقوم إسـرائيل بعـدة 
 اعترافا أميركيا بالكتل االستيطانية في الضفة الغربية والحق في البناء فيها.بأنه يريد 

 24/11/2015، 48 عرب
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 قرارات في محاولة لوأد االنتفاضة أربعةيعلون يصدر  .21
أصــدر وزيــر جــيش االحــتالل "موشــي يعلــون"، الليلــة، أربعــة قــرارات : ترجمــة صــفا -القــدس المحتلــة 

االحـتالل للتـأقلم مــع سلسـلة العمليــات ولمنـع المزيـد منهــا مـع قــرب  وصـفت بــ"المهمة" فــي محاولـة مــن
 انتهاء الشهر الثاني من االنتفاضة الحالية.

وذكر المحلل العسكري بالقناة العبرية الثانية "روني دانييل" انه يتربع على رأس القرارات القيـام بموجـة 
محاولــة إلحبــاط جهــود الحركــة اعتقــاالت واســعة بصــفوف حركــة حمــاس بالضــفة الغربيــة، وذلــك فــي 

 الهادفة للدخول للموجة الحالية بقوة ممنهجة.
كمــا قــرر حظــر دخــول الفلســطينيين علــى الكثيــر مــن المنــاطق القريبــة مــن تجمــع مســتوطنات "غــوش 

 عتصيون" بين مدينتي بيت لحم والخليل، والذي شهد وقوع غالبية العمليات األخيرة.
رباء منفذي العمليـات حتـى لـو كـانوا مـن الدرجـة الثانيـة وذلـك فـي وتقرر أيضًا سحب التصاري  من أق

 خطوة من العقاب الجماعي.
في حين يدرس الجيش اإلقدام على إبعاد من وصفهم بالمحرضـين عـن الضـفة لقطـاع غـزة باإلضـافة 

 لمن يثبت علمه بنية أقربائه القيام بعملية أو مساندتهم على تنفيذ العمليات.
مـا بـين  60اإلسرائيلي خضوع جميع المركبات الفلسطينية التي تمـر علـى الشـارع  وقرر رئيس الوزراء

 بيت لحم والخليل لتفتيش دقيق مع إمكانية نقل هذا النموذج لباقي شوارع الضفة.
 24/11/2015، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 "2السور الواقي "سوى تنفيذ عملية  "إسرائيلـ"ال مفر لبينت:  .21

البيـــت »وزيـــر التعلـــيم رئـــيس حـــزب  ، أنحلمـــي موســـى، عـــن 24/11/2015بيـــروت،  فير،الســـذكـــرت 
علـى « 2السـور الـواقي »نفتالي بينت، أعلـن أمـس، أن ال مفـر إلسـرائيل سـوى تنفيـذ عمليـة « اليهودي

 إثر نشوب انتفاضة األقصى.  2002شاكلة ما فعل الجيش اإلسرائيلي في العام 
ينبغي الدخول بقوات كبيرة جـدًا إلـى داخـل »عة الجيش اإلسرائيلي، أنه وأعلن بينت، في مقابلة مع إذا 

لــى المــدن األخــرى المحيطــة. ال مفــّر مــن فعــل شــيء كالســور الــواقي فــي هــذه المنطقــة، وأنــا  الخليــل وا 
لـى  2002شاركت في السور الواقي األصلية في العام  ولم تكن لطيفة. ولكننا فعال دخلنا إلى المـدن وا 

في المئة خالل شـهر. ونحـن سنواصـل فـي المجلـس  80وطهرناها، وهبط اإلرهاب بنسبة داخل القرى 
 «.الوزاري المصّغر الحث من أجل هذا
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ومـن  العـرب فـي « غـوش عتصـيون»ودعا بينت إلى فرض السيادة اإلسرائيلية في تجّمع مسـتوطنات 
س لنــا فمــاذا نفعــل نحــن إذا كــان غــوش عتصــيون لــي»تلــك المنطقــة حقــوق اإلقامــة أو المواطنــة، قــائال 

ذا كان غوش عتصيون لنا ينبغي أوال ضمه إلى إسرائيل  «.فيه. وا 
بينت طالب، باتخاذ خطوات للحد من ، أن وكاالت عن، 24/11/2015الشارقة،  الخليج،ونشرت 

الهجمات الفلسطينية، على حد وصفه، تتمثل في منع تنقل الفلسطينيين على المحاور والطرق 
 «.غوش عتصيون»على مستوطنة « اإلسرائيلي»يق القانون الرئيسية، وتطب

للــدفع بهــذا االتجــاه، مطالبــًا بــذات الوقــت إغــالق أي مســجد « اإلســرائيلية»وأكــد ســعيه داخــل الحكومــة 
 يحرض الخطيب فيه على القيام بأعمال عنف، وفقا لزعمه.

 
 النتفاضة الحاليةلمواجهة ا في الضفة يدعو إلى "عملية واسعة" البناء اإلسرائيلي وزير .22

، اليـــوم اإلثنـــين، إلـــى "عمليـــة واســـعة لقـــوات األمـــن" تدعـــا وزيـــر البنـــاء يـــوآف غاالنـــ: هاشـــم حمـــدان
 لمواجهة الهبة الشعبية الحالية.

وفي مقابلة مع موقع صـحيفة "يـديعوت أحرونـوت"، وردا علـى سـؤال حـول مـاذا سـيفعل إذا كـان وزيـرا 
 األمن، وأنا أعتقد أننا سنصل إلى ذلك". لقواتأخرى واسعة  "يجب القيام بعملية تلألمن، قال غاالن

 وقال أيضا إن "الحرب على اإلرهاب يتطلب معركة استخبارية قوية، ودفاعا وهجوما".
األعلى الذي يحدد  االستراتيجيإنه "يعتقد أن هناك صعيدين، الصعيد  توتابع جنرال االحتياط غاالن

 السياسة، وصعيد العمل الميداني.
ذا نفعل، وأية قوات، وأيـة نوعيـة عمليـات، فـإن األمـور اشار في هذا السياق إلى أنه على مستوى "موأ

 تدار على أحسن وجه".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تواجه االنتفاضة بأفضل طريقة، قال إنه سيفعل ذلـك فـي 

 المجلس الوزاري المصغر.
ا أحمـر للقيـام بخطـوات بعيـدة المـدى، قـال إن ذلـك منـوط وردا على سؤال حول ما إذا كان هنـاك خطـ

بتقديرات الوضع الجاري. وأضاف أن "واقع إسرائيل يجعلها قريبة جـدا مـن مراكـز األحـداث، مـا يعنـي 
أنــه، إلــى جانــب النــواقص الكثيــرة، فــإن إســرائيل فــي نهايــة المطــاف فــي المواقــع المتقدمــة للغــرب فــي 

"يوجـــد أفضـــليات لـــذلك، مـــن بينهـــا معرفـــة أعـــدائنا، ومتـــابعتهم،  داخـــل منطقـــة معاديـــة"، مضـــيفا أنـــه
 ودراستهم وعرقلتهم في غالبية الحاالت".

أيضا أن هناك ما يمكن فعله وهنـاك عمليـات مطلوبـة، مضـيفا "لـيس الحـديث عـن خـط  توقال غاالن
نما عن تقييم وضع جار".  أحمر، وا 
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وطنات جديـدة فــي النقـب، بـدل االســتثمار إلـى ذلـك، وردا علــى سـؤال وجـه لــه بشـأن إقامـة خمــس مسـت
فــي المســتوطنات القائمــة، قــال إن إقامــة المســتوطنات لــيس بــديال، حيــث ســبق وأن وقــع علــى اتفاقيــة 

 4وحــدة سـكنية فــي عســقالن، وأنـه ســيتم إقامــة  ألــف 30وألــف وحــدة سـكنية فــي بئــر السـبع،  20لبنـاء 
 تفاقيات مماثلة في ديمونا.آالف وحدة سكنية في "يروحام"، وسيتم التوقيع على ا

بغـرب قطـاع غـزة نحـو  بعوقال أيضا: "يعيش في المسـاحة الواقعـة جنـوب الخـط الـذي يـربط بئـر السـ 
ألــف يهــودي، علمــا أن المســاحة تســاوي نصــف مســاحة إســرائيل. ويجــب إقامــة مســتوطنات فــي  100

 المنطقة عمال بروح الصهيونية".
 23/11/2015، 48 عرب

 
 "الساميةال"العالم بـ  باتهامومة يسهل األمور على نفسه ليفني: رئيس الحك .23

نتنيـــاهو »وديــع عـــواودة: قالــت عضــو الكنيســـت تســيبي ليفنــي )المعســـكر الصــهيوني( إن  -الناصــرة 
جــاء تصـريحها هـذا فــي إطـار حـديث أجــراه «. يسـهل األمـور علــى نفسـه باتهـام العــالم بمعـاداة السـامية

الــدولي المنعقــد فــي ابليكــاس  األمنــيي مــؤتمر منتــدى اإلرهــاب خــالل وجودهــا فــ« والــال»معهــا موقــع 
 الكندية.
قــرار المركــز التجــاري األلمــاني إزالــة المنتجــات اإلســرائيلية عــن الرفــوف هــو نتــاج ســلوكيات  إنوقالــت 

حــــين كنــــت وزيــــرة للقضــــاء كــــان يمكننــــي الحــــديث مــــع »حكومـــة بنيــــامين نتنيــــاهو. وأضــــافت ليفنــــي: 
تدخلوا مع المقاطعة ووسم المنتجات. لكن  أندعونا ندير المفاوضات من دون  األوروبيين والقول لهم

 «.الحكومة الحالية اتخذت قرارا باتهام العالم بمعاداة السامية. هذه ليست سياسة صحيحة
وتساءلت: إذا كانوا كلهم يعادون السامية، فهل يمكن لنتنياهو معالجة الموضوع؟ معتبـرة أن الحكومـة 

 نها معالجة المقاطعة. وتشير إلى أن المعركة ليست خاسرة بعد.المسؤولة يمك
وتضيف ليفنـي المنتميـة لمدرسـة دبلوماسـية القفـازات الحريريـة بتعامـل إسـرائيل مـع العـالم: هـذا التوجـه 

 «.قائم ويجب محاربته وليس التظاهر بالضحية
انقـل  أنـال ضـد اإلرهـاب. يوجد هنا فهم واضـ  لضـرورة العمـ»وحول المؤتمر الذي تشارك فيه قالت: 

 أورسـالة واضـحة. ال يمكـن احتـواء هـذا األمـر وال تسـوية معـه. المجـانين، داعـش، حمـاس وحـزب هللا 
 «.القاعدة، على استعداد لدفع ثمن باهظ. لكن هل يستعد العالم لدفع الثمن والحرب دفاعا عن قيمه؟

قـاء علــى بشـار األسـد فــي منصـبه مـن أجــل قيــام التحـالف بقيـادة الواليــات المتحـدة باإلب إمكانيـةوحـول 
االعتقــاد »، قالــت ليفــي التــي تعتبــر خصــما سياســيا لنتنيــاهو: «داعــش»مواصـلة محاربــة تنظــيم الدولــة 
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بــأن بقــاء األســد ســيجعل داعــش تختفــي هــو اعتقــاد خــاط . األســد ينــوي تنفيــذ هدفــه اإلرهــابي ويجــب 
 «.التعامل مع ذلك بجدية

 24/11/2015لندن،  العربي، القدس
 
 على اإلرهاب تحرضالتي مساجد الإلغالق  مشروع قانونيقدم  اليهودي البيت حزب .24

تقّدم عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي" يتسلئيل سموتريتش بمشروع  :ترجمة خاصة-هللارام 
عضو كنيست "إلغالق المساجد التي تقوم بعملية التحريض على  12الكنيست وبدعم  إمامقانون 
 العبري. اإلخباريحسبما جاء في موقع "والال"  وذلك-تعبيره  حسب-" اإلرهاب

 يجب ان تتوقف". اإلرهابوزعم سموتريتش "ان ماكينة التحريض العربية التي يتغذى عليها 
وجاء في مشروع القرار المقّدم: "يتوجب إصدار امر إغالق بحق المباني التي يتم فيها بث شعارات 

 ".إسرائيلنتفاضة الشعبية والتي تلهب المشاعر ضد دولة تدعو لال أوتنادي بالتحريض 
بيتنا  إسرائيلكنيست من البيت اليهودي والليكود وحزب كوالنو وحزب  أعضاءان  إلىالموقع  وأشار

 وقعوا مع سموتريتش على مشروع القانون.
ا، يجب والوسائل المتاحة لن األدواتوصرح سموتريتش لموقع "والال" بالقول: "سنستخدم جميع 

الدين، والقتل  باسم لإلرهابخصبة  أرضامعالجة اإلرهاب من جذوره، ولن نسم  بأن تكون المساجد 
 ".إسرائيلدولة  إلىلكي نعيد عامل الردع  األوانالدين، لقد آن  باسم

 24/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 مشروع قانون بالكنيست لحظر صور العمليات الفلسطينيةمعاريف:  .25

الت صحيفة معاريف إن البرلمانية اإلسرائيلية شولي موعالم قدمت مشروع قانون للكنيست )البرلمان ق
اإلسرائيلي( لحظر بث صور منفذي العمليات الفلسطينية الذين يتم قتلهم أو المصابين اإلسرائيليين 

 في هذه العمليات.
داخل العائلة اإلسرائيلية، وتلحق وعللت ذلك بأن الصور تتسبب بانتشار العنف بين اإلسرائيليين و 

"أضرارا نفسية هائلة بالمشاهد اإلسرائيلي، ال سيما األطفال والفتيان الذين يتداولون هذه الصور عبر 
 شبكات التواصل االجتماعي".

ونقلت الصحيفة عن موعالم قولها إن "بث ونشر صور منفذي العمليات الفلسطينيين ال يفيد 
وال يساعد في توفير األمن لإلسرائيليين وال يساهم في استعادة المناعة  اإلسرائيليين بل يضرهم،

 القومية في الدولة، بل إنه يلحق أضرارا نفسية هائلة بحق اإلسرائيليين".
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وطالبت النائبة اإلسرائيلية بانتهاج ما قامت به وسائل اإلعالم الفرنسية الرسمية التي لم تبث صور 
 وال صور الضحايا الفرنسيين.منفذي هجمات باريس األخيرة 

 23/11/2015الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 معتقل فلسطيني طفلجنود اعتدوا على  3الئحة اتهام ضد : "إسرائيل هيوم" .26

يوم الثالثاء، أن النيابة العسكرية الذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، فجر  :خاصة ترجمة-هللارام 
ائيليين تتعلق بمعاملتهم السيئة والسلوك غير الالئق مع لوائ  اتهام ضد جنود إسر  3اإلسرائيلية قدمت 

 طفل فلسطيني معتقل.
وحسب الصحيفة، فإن الواقعة حصلت في قرية حوسان الواقعة في بيت لحم بالتاسع من تشرين أول 
الماضي بعد أن اعتقل الطفل ونقل ألحد المواقع العسكرية التي تعرض في أحد غرفها لضرب مبرح 

 ، بركل رأسه وضربه باستمرار من الخلف واألمام وشتمه باللغة العربية بألفاظ نابية.جنود 3من قبل 
وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود الثالثة لم يتوقفوا عن مهاجمة الفلسطيني على الرغم من أن 

 الضابط المسؤول أمرهم أكثر من مرة بالتوقف.
ب أعمال غير مشروعة وتنفيذ أعمال ولفتت الصحيفة إلى أن الئحة االتهام ضدهم تضمنت ارتكا

 عنصرية على الرغم من أن المعتقل قاصر ومكبل اليدين ومعصوب األعين.
 24/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 قطناني أشرقتالفتاة من قاتل  فلسطينيا   تخشى انتقاما   "إسرائيل" ":إسرائيل اليوم" .27

الرد الفلسطيني على قتل الفتاة أشرقت قطناني  أبرزت صحيفة إسرائيل اليوم مخاوف إسرائيلية من
عاما(، التي دعسها وأطلق عليها الرصاص المستوطن غرشون مسيكا رئيس مجلس مستوطنة  16)

وتحدثت الصحيفة عن حملة فلسطينية عبر شبكات  بنيامين شمال الضفة الغربية أمس األحد.
وكتبت الصحيفة أن صورة مسيكا  منه. اإلنترنت ضد مسيكا "قاتل األطفال"، ومطالبات باالنتقام

ظهرت في أحد مواقع اإلنترنت الفلسطينية "داخل دائرة االستهداف، والدماء تتقاطر حوله، وكتب 
 تحت صورته باللغتين العربية واإلنجليزية: الهدف قتل قاتل األطفال".

وأن حركة المقاومة وذكرت الصحيفة أن الفلسطينيين تعهدوا بأن يدفع هذا المستوطن ثمن جريمته، 
اإلسالمية )حماس( طالبت بالرد على عملية الدعس، وناشدت عناصرها في الضفة الغربية بالنيل 

 منه لتلقين باقي المستوطنين درسا لن ينسوه أبدا.
 23/11/2015الدوحة،  نت، الجزيرة
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 يصعد الهجمات بلالعمليات ال يخلق ردعا   منفذي: هدم بيوت للديموقراطية" إسرائيل لـ"معهددراسة  .28
هدم بيوت منفذي  أنللديموقراطية"،  إسرائيلأوضحت دراسة أعدها "معهد  :ترجمة خاصة -رام هللا 

العمليات ال يخلق ردعا بل يشجع في حاالت معينة على تنفيذ العمليات كنوع من االنتقام، حسبما 
 صحيفة "معاريف" في عددها صباح االثنين. أوردت

 إيجادوالديموقراطية"، فإن الباحثين لم يفلحوا في  األمنفي إطار برنامج " جريتأووفقا للدراسة التي 
تدعم الموقف القائل بان هدم البيوت يدفع باتجاه تحقيق المزيد من عامل  أنمعطيات من شأنها  أي

 الردع، بل كشفت المعطيات عكس ذلك.
والقضائية  األمنية األوساط خيرةاأل اآلونةفي  أشغلتأن مسألة هدم البيوت  إلىالصحيفة،  وأشارت

 األمروالتشريعية، فبينما اعتبر الداعمون لفكرة الهدم أنها تشكل عامل ردع، يرى المعارضون أن 
 .باألبرياءيعتبر عقابا جماعيا يمس 

العليا ضد  اإلسرائيليةالمحكمة  إمامانه تم مؤخرا تقديم العديد من االلتماسات  إلىولفتت الصحيفة 
المحكمة ال يمكنها التدخل بمسألة  أن، بدعوى األخرىت اال قضاة العليا رفضوها مرة تلو هدم البيو 

 ردع من يفكرون بتنفيذ هجمات مماثلة. إلىمدى جدوى استخدام مثل هذه الوسائل، والتي تهدف 
واقعي لتبرير هذه الوسيلة المشددة، فيما يمكن  أساس أيوادعاء الباحثين الرئيسي، هو عدم وجود 

ن استخدام هذه الوسائل هو ُمضر أ"ومعكوس تماما،  األمر أن ألثباتواقعي  أساسلبناء على ا
لموقف الدولة  األخالقي اإلساسمدى جدوى سياسة هدم البيوت فإن  إثباتجدا، فإذا لم نتمكن من 
 والمحاكم سوف يتبدد".

 23/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 إبعاد عائالت منفذي العمليات إلى غزة ب تقدم توصيات اإلسرائيلية يةمناألجهزة األ .29

قال مصدر أمني إسرائيلي، مساء اإلثنين، إنه قدمت توصيات خالل جلسة تقييم : هاشم حمدان
للوضع عقدتها األجهزة األمنية اإلسرائيلية تتضمن الفحص القضائي إلمكانية إبعاد عائالت منفذي 

 العمليات إلى قطاع غزة.
األمني نفسه لموقع 'والال' اإللكتروني إن والدة منفذ عملية 'غوش عتسيون' الخميس وقال المصدر 

 الماضي كانت تعلم بنيته تنفيذ العملية، ولكنها لم تبلغ بذلك أجهزة األمن المختلفة. على حد قوله.
ى وأضاف أنه في هذه الحالة يجب دراسة خطوات عقابية قاسية، مثل الطرد إلى قطاع غزة، مشيرا إل

 أنه جرى تحويل المسألة إلى المستشارين القضائيين في وزارة األمن لدراستها.
 23/11/2015، 48 عرب
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 "إسرائيلي "إنتاج فلسطيني عليها بالكتابةمنتجات الوسم على  لاللتفافخطة استيطانية  .31
ة كشـف رئـيس المجلـس اإلقليمـي االسـتيطاني يوسـي دغـان، النقـاب عـن مبـادرة جديـد :وفا –تل أبيب 

 لاللتفاف على وسم منتجات المستوطنات بالكتابة عليها "إنتاج فلسطيني إسرائيلي".
ـــة اإلســـرائيلية صـــباح  ، إن التعـــاون مـــع تجـــار وعمـــال أمـــسوقـــال دغـــان فـــي حـــديث مـــع القنـــاة الثاني

 لـــن-ادعائـــهحســـب -فلســـطينيين ســـيمنع مقاطعـــة منتجـــات المســـتوطنات أو وســـمها، ألن األوروبيـــين 
 من إنتاج فلسطيني إسرائيلي مشترك. يقاطعوا منتجات

واّدعـــى دغـــان أن "العمـــال مـــن الفلســـطينيين الـــذين يعملـــون فـــي المصـــانع فـــي المســـتوطنات، والـــذين 
 يحصلون على كافة حقوقهم، سيقفون مع هذه المبادرة".

 24/11/2015هللا،  رام الجديدة، الحياة
 
 ع قبرصتعلن اكتشاف حقل غاز في المتوسط ستتقاسمه م "إسرائيل" .31

أن شركات التنقيب العاملة في إسرائيل، اكتشفت حقاًل جديدًا للغاز  اإلسرائيليةأفادت اإلذاعة 
 الطبيعي قبالة سواحل البحر األبيض المتوسط.

وأوضحت اإلذاعة أن الحقل يقع في المياه اإلقليمية اإلسرائيلية والقبرصية المشتركة، وسيتم تسميته 
 مه الجانبان مناصفة.، على أن يتقاس«يشاي»بحقل 

أن اإلعالن عن الحقل الجديد )لم يتم تحديد كمية الغاز في داخله بعد(، يحمل  إلىوأشارت اإلذاعة، 
 أبعادًا اقتصادية واستراتيجية، وسيدر دخاًل على الشركة المكتشفة والخزينة اإلسرائيلية.

 24/11/2015بيروت،  المستقبل،

 على الفيسبوك "إسرائيل" في لندن يهاجم يةسرائيلاإلسفارة الموظف عربي في  .32
يعمـل  48خالدي فلسطيني من قرية عـرب الخوالـد داخـل أراضـي  إسماعيلالقدس العربي:  -الناصرة 

بالنهار في سفارة إسرائيل فـي لنـدن، ووظيفتـه مواجهـة حملـة المقاطعـة الدوليـة، لكنـه بالليـل يكتـب فـي 
 الفيسبوك ضد القيادة اإلسرائيلية.

خالدي الذي عين في  إسماعيل، هذا بعض ما يكتبه "م للعرب أكبر من الالسامية ضد اليهودكراهيتك"
 «.نزع الشرعية عن إسرائيل»وهو مسؤول عن مكافحة  2005السفارة اإلسرائيلية في بريطانيا عام 

 24/11/2015لندن،  العربي، القدس
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 اضة" منذ انطالق االنتفقتيال "إسرائيليا   21: أحرونوت يديعوت .33
أكدت مصادر إعالمية عبرية، أن العدد الحقيقي للقتلى "اإلسرائيليين" جراء عمليـات انتفاضـة  :السبيل

 (، داحضة األرقام التي يروج لها االحتالل الصهيوني.21القدس، ال يقل عن )
(، أن العــدد 11-23ولفتــت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" العبريــة فــي عــددها الصــادر اليــوم االثنــين )

ـــري قتـــل خطـــأ مـــن قبـــل حـــراس 21يقـــي للقتلـــى "اإلســـرائيليين" يبلـــغ )الحق ـــنهم مســـتوطن أرتي (، مـــن بي
"إسرائيليين" في هجوم استهدف محطة القطارات فـي بئـر السـبع، باإلضـافة لمقتـل مسـتوطن آخـر بعـد 

 االعتقاد أنه حاول تنفيذ هجوم في القدس المحتلة.
ث عشــر مــن أيلــول )ســبتمبر( الماضــي، جــراء وكشــفت الصــحيفة عــن مقتــل مســتوطن ثالــث، فــي الثالــ

 إلقاء الحجارة تجاه سيارته وارتطامها بجدار إسمنتي قرب القدس المحتلة.
(، في تلك الهجمات، وأن عدد اإلصـابات 21ووفقا إلحصائية الصحيفة فإن عدد القتلى اإلسرائيليين )

 وصفت جراحهم بالخطيرة. 20من بينهم  192بلغ 
 24/11/2015عّمان،  السبيل،

 
 شهيدا   97وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء منذ اندالع االنتفاضة إلى  .34

، فلسطينية وفتاة فلسطينيين استشهاد فتيينأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه ب وكاالت: -األيام
طفاًل  21شهيدًا، بينهم  97الماضي إلى  األول / أكتوبر، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية تشرين أمس

 .سيدات 4و
 24/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 خطة جديدة القتحام المستوطنين لألقصى .35

قالت ما تسمى بـ" منظمات الهيكل المزعوم" إن قوات االحتالل اإلسرائيلي : صفا –القدس المحتلة 
ليوم مستوطًنا فقط باقتحام المسجد األقصى يومًيا، وذلك اعتباًرا من ا 60أبلغتهم بأنه سيتم السماح لـ

 وصاعًدا.
في  15مستوطًنا سيدخلون األقصى في الفترة الصباحية و 45وحسب الخطة اإلسرائيلية الجديدة، فإن 

 فترة ما بعد الظهر بشكل يومي، وسيعطي األفضلية لمن سجل اسمه مسبًقا. 
وتشترط شرطة االحتالل أن" يعد اليهود قائمة بشكل مسبق لمن ينوي دخول األقصى، وأن الشرطة 

 ترافق اليهود الواردة أسمائهم في هذه القوائم إلى المسجد".س
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واعتبرت "منظمات الهيكل" هذه الخطة بأنها تشكل "إجحاًفا بحق اليهود، كونها تسم  لمن هم من 
غير اليهود بالدخول إلى المسجد األقصى بحرية تامة ودون قيود، كما أنها تمثل تغييًرا للواقع القائم 

 مصلحة المسلمين"، وذلك وفًقا للقناة الثانية االسرائيلية.في المسجد، ولكن ل
بدوره، ووصف اإلعالمي المختص في شؤون القدس واألقصى محمود أبو العطا الخطة اإلسرائيلية 
هذه بأنها خطوة خطيرة، مؤكًدا أن كل اقتحام للمسجد األقصى ولو كان من قبل مستوطن واحد 

 مرفوض.
ا" أن هذه الخطوة كغيرها من خطوات االحتالل هي خديعة وتضليل واعتبر في حديثه لوكالة "صف

حقيقة تكريس االقتحامات بشكل آخر وتكثيفها، مشدًدا على أنها تتطلب مزيًدا من مواصلة  يراد منها
 شد الرحال إلى األقصى.

وأشار إلى أنه جرى البدء في اإلعالن عن هذه الخطة، حيث أخبرت شرطة االحتالل المستوطنين 
البدء في تنفيذها، كما تم باألمس تعليق إعالن خاص عند باب المغاربة يتطلب أيًضا التنسيق ب

 مسبًقا.
وأوض  أن المستوطنين يعترضون على الخطة الجديدة، معتبرين أنها تهدف للتضييق عليهم، في 

 حين أن شرطة االحتالل تقول إن" هدفها تحسين الخدمة لليهود المقتحمين".
طا إلى خطورة ومخاطر هذه الخطة على المسجد األقصى، وقال "يبدو أنها جزًء من ونبه أبو الع

تنفيذ تفاهمات وزير الخارجية األمريكي جون كيري األخيرة، وخاصة أنها تتزامن مع زيارته إلى 
 المنطقة اليوم".

طة، وقد اتصل عدد من نشطاء "منظمات الهيكل" بشرطة االحتالل اليوم للتأكد من صحة هذه الخ
وأصابتهم الصدمة لما تلقوه من جواب يؤكد البدء بتطبيق الخطة كونها تهدف "للحفاظ على أمن 

 وسالمة اليهود الذين يدخلون المسجد األقصى".
 23/11/2015وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، 

 
 قاصر بالنعال الحديديةأسير عّذب ياالحتالل  :هيئة شؤون األسرى .36

والمحررين الفلسطينيين هبة  األسرىكشفت محامية هيئة شؤون إبراهيم: كامل -القدس المحتلة 
عاما(،  17مصالحة عن شهادة قاسية أدلى بها األسير القاصر أحمد يوسف عبد الشكور العكل )

 سكان بلدة بيت أوال في الخليل، والموقوف في سجن مجدو.
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م شعفاط في ساعات الظهر عندما من مخي 18/9/2015إنه اعتقل يوم »وجاء في شهادة األسير 
بأرجلهم وبالبنادق التي معهم بشكل  نهمستعربين أوقعوه على األرض وأخذوا يضربو  6هجم عليه 

 «.ليهم عدد آخر من الجنود وشاركوهم بالضربإتعسفي وحشي، وانضم 
ظهره،  أخذوا يدعسون على ظهره بأحذيتهم ذات النعل الحديدي، مسببين له أوجاًعا هائلة في»وقال 

وضربوه بأسلحتهم على وجهه ورأسه فنزفت الدماء من أنفه وفمه وامتأل وجهه بالدم، استمروا بضربه 
 «.غير آبهين بدمائه التي مألت وجهه وجسمه

كسروه ولم يستطع ان يقف على قدميه وجروه حتى حاجز شعفاط وهناك أدخلوه »وأكد األسير أنه 
يكية وقيدوا قدميه كذلك، وجلس على األرض، وهناك استمر لغرفه صغيرة، قيدوا يديه بقيود بالست

 «.الجنود بضربه
 24/11/2015الرأي، عم ان، 

 
 "إسرائيل"لمعاقبة  الجنائية الدوليةالمحكمة منظمات حقوقية تسلم مذكرة إلى  .37

قدمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية مذكرة قانونية إلى المدعية العامة : فتحي صّباح -غزة 
في حق الفلسطينيين « جرائم حرب»بارتكاب  إسرائيلة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تتهم فيها للمحكم

 .2014على قطاع غزة صيف « عملية الجرف الصامد»خالل العدوان اإلسرائيلي 
شعوان جبارين نيابة عن المؤسسات  اإلنسانوتحتوي المذكرة، التي قدمها مدير مؤسسة الحق لحقوق 

بنسودا في مقر المحكمة في مدينة الهاي في هولندا أمس، معلومات  إلىلضحايا وعن ا ةاألربع
 وثقتها من خالل عمل مشترك حول تلك الجرائم.

قدمنا ما يكفي من معلومات إلى مكتب المدعي العام لتحديد وجود أساس منطقي »وقال جبارين 
اإلنسانية وجرائم حرب خالل  يؤكد ارتكاب مسؤولين إسرائيليين عسكريين كبار ومدنيين جرائم ضد

 «.العدوان األخير على قطاع غزة
 24/11/2015الحياة، لندن، 

 
 اتساع مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية دوليا   :المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان .38

 دائرة المشاركة في مقاطعة أنكشف المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان أمس 
 البضائع اإلسرائيلية تتسع، وتحقق نجاحات ملحوظة وبشكل متواصل على المستوى الدولي.
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وأضاف المكتب في تقريره األسبوعي حول "مقاطعة منتجات االحتالل"، والذي أصدره أمس، أن 
دائرة المقاطعة تتسع في ظل الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي من إعدامات 

 دانية وجرائم الهدم والتطهير العرقي ومواصلة االستيطان.مي
البريطاني قرر فرض المقاطعة على شركة  األحراروأشار التقرير إلى أن المؤتمر الوطني لحزب 

G4S  ."البريطانية الكبيرة بسبب عالقاتها مع "إسرائيل 
دول في  110اشطة في ووفق التقرير، فإن هذه الشركة تقدم خدمات الحراسة المتقدمة لشركات ن

العالم. ويتم تنفيذ جزء من خدماتها في السجون اإلسرائيلية التي يحتجز فيها األسرى  أنحاء
 الفلسطينيون. 

كما قررت جمعية علماء األنثروبولوجيا "علم اإلنسان" في الواليات المتحدة األميركية، مقاطعة 
 المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية، احتجاجا على ممارساتها ضد الفلسطينيين.

 24/11/2015الغد، عم ان، 
 
 مواطنا  في الضفة والقدس 37االحتالل يعتقل  .39

مواطنًا في محافظات الضفة  37 وأمسالليلة قبل الماضية  لياإلسرائياعتقلت قوات االحتالل 
 والقدس.

 .ففي القدس اعتقلت شرطة االحتالل ثالثة مواطنين على األقل بينهم سيدة أفرج عنها الحقاً 
وفي الخليل اعتقلت قوات االحتالل، خالل عمليات دهم شملت مواقع مختلفة في المحافظة، بينها 

ذنا، فجر أمسمخيم العروب وبلدات بني   مواطنًا.  15 نعيم ويطا وبيت أمر وا 
 .بيت لحمو  رام هللاة و قلقيليو  نابلسكما شملت االعتقاالت مواطنين من مدينة 

 24/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 فعاليات بيت لحم تدعو وفدا  من الكونغرس األميركي للتوقف عن االنحياز لدولة االحتالل .41

ت وفعاليات وطنية وسياسية ودينية ومؤسساتية، في مخيم الدهيشة دعت شخصيا حسن عبد الجواد:
اإلدارة األميركية إلى التوقف عن انحيازها لدولة االحتالل، والوقوف إلى جانب عدالة حقوق الشعب 
الفلسطيني في الحرية واالستقالل، والخالص من االحتالل بالكامل، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني 

فة حب الحياة، وليس ثقافة الموت، إال أن االحتالل يواصل فرض ثقافة الموت يربي أطفاله على ثقا
 على أطفالنا.
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جاء ذلك خالل زيارة وفد أميركي من موظفي ومستشاري الكونغرس األميركي لمؤسسة إبداع في 
 مخيم الدهيشة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مفتاح. 

 24/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 فلسطينيينشهداء ل جثمانا   33تحتجز  االحتاللسلطات : لحقوق اإلنسانالمنظمة العربية  .41

وجهت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا رسائل إلى السيد بان كيمون أمين عام األمم 
السيدة فيديريكا موغريني طالبت فيها  األوروبي االتحادالمتحدة ومفوضة العالقات الخارجية في 

جثمان لمواطنين فلسطينيين قتلوا على يد قوات  33لإلفراج عن  االحتالل بالضغط على سلطات
 منذ األول من أكتوبر الماضي. االحتالل

منذ زمن بعيد في انتهاك  االحتاللوبينت المنظمة أن احتجاز الجثامين أمر منهجي تمارسه سلطات 
دفنها وفق التعاليم الدينية جسيم التفاقيات جنيف التي تلزم في مثل هذه الظروف تسليم الجثامين ل

 المتبعة.
 23/11/2015، لندن، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا

 
 قضوا بسبب الحرب في سورية فلسطينيا   3064: ""مجموعة العمل .42

الجئًا فلسطينيًا قضوا  3064أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن ما ال يقل عن 
 .  2011السورية في آذار/ مارس  منذ اندالع األزمة

(، أن قصف الجيش النظامي السوري تسّبب 11|23وأوض  تقرير صادر عن المجموعة يوم االثنين )
آخرين إثر االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي  678الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى  1053بوفاة 

الجئًا بفعل التعذيب في سجون  423ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين قضى 
 ومعتقالت النظام.

 23/11/2015، قدس برس
 
 أكتوبر/األولتشرين خالل  %10ارتفاع الدين العام الفلسطيني أكثر من  .43

كشفت تقارير وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، يوم اإلثنين، 
/ الماضي، مقارنًة مع أيلول  برأكتو / األول، خالل تشرين ٪10.6عن ارتفاع في الدين العام بنسبة 

 الذي سبقه. سبتمبر
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وجاء في األرقام، التي حصلت "قدس برس" على نسخة منها، أن إجمالي الدين العام على حكومة 
مليون دوالر(،  264مليار دوالر أمريكي، )بارتفاع بلغت قيمته نحو 2.5 التوافق الفلسطينية بلغ نحو 

 الذي سبقه. سبتمبر/ ًة مع أيلول مقارن
مليار دوالر أمريكي، 1.432 ويتوزع الدين العام، بين دين عام محلي، تبلغ قيمته اإلجمالية نحو 

 مليار دوالر أمريكي. 1.067إضافًة إلى دين عام خارجي بلغت قيمته نحو 
من  31ام، وتنتهي في يناير من كل ع/ وتبدأ السنة المالية للحكومة الفلسطينية مطلع كانون ثاني

ديسمبر، مما يعني أن حكومة التوافق، أمامها شهرين لسداد بقية فوائد الديون، أو / ولاألكانون 
 ترحيلها للسنة المالية القادمة.

 23/11/2015، قدس برس
 
 "إسرائيل"قتل خمسة مهاجرين سودانيين أثناء تسللهم إلى : مالجيش المصري .44

المصري إن خمسة مهاجرين سودانيين قتلوا وأصيب ستة آخرون  قال الجيش: وكاالت –القاهرة 
برصاص حرس الحدود في محافظة شمال سيناء أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى  أمس

 إسرائيل.
وقال في بيان إن العناصر المكلفة بتأمين الحدود "رصدت فجر اليوم )االثنين( قيام مجموعة من 

لتسلل من الغرب إلى الشرق عبر خط الحدود الدولية بالتعاون )مع( وتحت األفراد األفارقة بمحاولة ا
إشراف عناصر إجرامية تقوم بتسهيل أعمال الهجرة غير الشرعية." وأضاف "قامت القوات بإطالق 
عدد من الطلقات التحذيرية والتحرك للقبض على المتسللين الذين بادروا بإطالق النيران على قوة 

لقوات بالتعامل مع مصادر إنتاج النيران إلسكاتها وضبط هذه العناصر اإلجرامية التأمين. وقامت ا
صابة ستة من المتسللين. وتبين أنهم جميعًا يحملون الجنسية السودانية".  ما أسفر عن مقتل خمسة وا 

وذكر البيان أن مجندا أصيب خالل تبادل إطالق النار. كما ألقي القبض على خمسة سودانيين 
 آخرين.

 24/11/2015لحياة الجديدة، رام هللا، ا
 

 "إسرائيل"مفردة باألردن: حكومة النسور منزعجة والمزاج الشعبي يطيح  .45
بسام البدارين: مرة أخرى يجبر الرأي العام والمزاج الشعبي الحكومة األردنية على إقرار عدم –عمان

الحكومة بسلسلة طويلة من اعتراف من أي نوع بإسرائيل على المستوى الشعبي العام. فقد بوغتت 
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حمالت مقاطعة اإلحصاء السكاني ورفض التعاون مع اإلحصائيين، على أساس استعمال مفردة 
 في الحديث عن فلسطين التاريخية.« إسرائيل»

السلطات اإلدارية سارعت التهام حمالت المقاطعة هذه بإعاقة عمل علمي وممنهج. وعندما أخفقت 
نازلها في صمت واضطرت إلجراء تعديالت سريعة على نصوص االتهامات، قدمت الحكومة ت

اإلحصاء االستفسارية تتناغم مع المزاج الشعبي العام الذي يرفض تداول مفردة إسرائيل ويعتبر 
 أرض ما يسمى إسرائيل هي فلسطين، كما قال بيان صادر عن نقابة المعلمين.

لى عقوبة قد تصل لستة أشهر لكل من أخفق أيضا التهديد بالسجن بموجب القانون، الذي ينص ع
المواطن يونس الدوايمة « فيسبوك»يعيق اإلحصاء وال يتعاون معه. فقد قلد كثيرون شعارا رفعه على 

مقترحا على موظف اإلحصاء إحضار الشرطة معه العتقاله واعتقال عائلته فورا ألن العائلة، كما 
 ترف بالكيان اإلسرائيلي.قال، لن تتعاون بأي حال مع أي استفسار إحصائي يع

على أي محاوالت لتسييس فعالياته واتجاهاته.  لالنقضاضالمزاج الشعبي في األردن عموما متوثب 
ورغم الرواج الكبير التفاقية وادي عربة ولقصة العالقة مع إسرائيل، ال زالت الكلمة األخيرة ثقيلة 

بهت بأسئلة اإلحصاء وأثارت النقاش حول الحملة األولى التي اشت أنعلى وجدان األردنيين، بدليل 
 ورود كلمة إسرائيل فيه انطلقت في مدينة الكرك، جنوب البالد، ثم توسعت في عمان.
 24/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 ةعلى الحدود مع سوري : غارات إسرائيلية على موقع لحزب هللاأحرونوتيديعوت  .46

يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء االثنين، أن سالح الجو ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة " :رام هللا
 اإلسرائيلي أغار على مواقع لحزب هللا اللبناني على الحدود مع سوريا.

ونقل الموقع عن مصادر سورية لم يسمها، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ تجاه مواقع 
 دون مزيد من التفاصيل.اللبنانية  -للحزب في منطقة القلمون على الحدود السورية

وهذه ليست المرة األولى التي تشن فيها إسرائيل غارات على مواقع لحزب هللا اللبناني في سوريا أو 
 على الحدود اللبنانية مع سوريا، استهدفت خاللها قوافل أسلحة وصواريخ متطورة.

 24/11/2015، القدس، صحيفة القدس عموق
 

 إلنشاء لجنة مشتركة بين المملكة المغربية ودولة فلسطين : اتفاقالمغربوزير خارجية  .47
صالح الدين مزوار عقب اجتماع مع نظيره المغرب قال وزير خارجية عبد النبي:  زكية-الرباط

وقعا "على اتفاق إلنشاء لجنة مشتركة بين المملكة  المالكيإنه وزميله ، الفلسطيني رياض المالكي
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ث له داللة كبيرة يندرج في إطار تنامي االعتراف الدولي بدولة المغربية ودولة فلسطين وهذا حد
 فلسطين ودعم القضية الفلسطينية."

اللقاء كان مناسبة للتطرق "إلى ضرورة تامين وحماية الشعب الفلسطيني واحترام  أن وأضاف
يجادالمقدسات الدينية  ضحة األرضية المالئمة لتحريك العملية السياسية استنادا إلى أسس وا وا 

دولة فلسطين المستقلة على حدود  إقامةواضحة في مقدمتها  أهدافوبرنامج زمني مسطر وفق 
 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السالم العربية ومبادرات وقرارات الشرعية الدولية." 1967

 23/11/2015، وكالة رويترز لألنباء
 
 في غزة مصنعا   252ة إعمار برنامج مجلس التعاون الخليجي يمول متطلبات إعاد" .48

يعتزم برنامج دول مجلس التعاون الخليجي وعبر البنك اإلسالمي للتنمية دعم وتمويل  حامد جاد:
مصنعًا من القطاعات الصناعية  252مشروع يستهدف تلبية متطلبات إعادة إعمار وتشغيل 

المعدنية والورقية وذلك بقيمة المتضررة جراء الحرب األخيرة على غزة ومن بينها الصناعات الغذائية و 
 مليون دوالر يتم تنفيذها من خالل مؤسسة قطر الخيرية. 6.5

وأشار محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في غزة في كلمة ألقاها خالل لقاء عقد أمس في 
فندق الكومودور في مدينة غزة إلى أن هذا المشروع يتضمن تقديم الدعم المالي ألربعة قطاعات 

ناعية تشمل الصناعات الغذائية والمعدنية والورقية إضافة إلى قطاع األلمنيوم، مبينا أن المشروع ص
فرصة عمل للعمال المتعطلين عن العمل والتمهيد لعملية إعادة اإلعمار عبر  1200يهدف لتوفير 

 تأهيل وتشغيل القطاعات الصناعية المذكورة.
 24/11/2015، األيام، رام هللا

 

 بوقف اإلجراءات المشددة ضد سكان الخليل "إسرائيل" يطالب مالدينوف .49
بوقف "نيكوالي مالدينوف "طالب المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط : معا –الخليل 

مساعدة "، داعيًا إلى "كافة اإلجراءات المشددة على حركة السكان في البلدة القديمة من مدينة الخليل
 ."وصول في شكل آمن إلى مدارسهم وأعمالهمالسكان واألطفال في ال

وقال مالدينوف خالل مؤتمر صحافي عقده مع محافظ الخليل كامل حميد أمس في مقر محافظة 
طالب وطالبة عليهم اجتياز حاجز عسكري إسرائيلي  5000من المحزن أن نرى نحو "الخليل: 

قة والبلدة القديمة تشبه مدينة للوصول إلى مدارسهم، ومن المحزن أن ترى المحال التجارية مغل
لقد عدت إلى الخليل لرؤية »وتابع «. األشباح، وهذا ما شاهدته خالل زيارتي األولى لمدينة الخليل
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ما يمكن تقديمه، من خالل األمم المتحدة ومؤسساتها لمساعدة الخليل واالقتصاد والخدمات وحماية 
ًا في المدارس، ويجب فت  البلدة القديمة من حقوق اإلنسان ووقف معاناة األطفال وحمايتهم خصوص

 «.الناحية االقتصادية واستعادة الجثامين المحتجزة، فمن حق عائالتهم أن تدفنهم
تم االتفاق مع مكتب محافظ الخليل على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وتنفيذ »واستطرد قائاًل: 

على المؤسسات غير الحكومية مساعدة  مشاريع استراتيجية لمساعدة الخليل، باإلضافة إلى أنه يجب
السكان واألطفال في الوصول في شكل آمن إلى مدارسهم وأعمالهم، إضافة إلى تنفيذ برامج تخفف 

تقارير »وأضاف أن مكتب المحافظ ومكتب رئيس بلدية الخليل قدما له «. من حدة العنف ومشاكله
 «.ادة الهدوء إليها، وحماية المواطنينمفصلة عن الوضع في شكل عام في الخليل واحتياجاتها إلع

 24/11/2015الحياة، لندن، 
 
 مليون دوالر ألصحاب المنازل المدمرة في غزة 1.5توزع  "أونروا" .51

، أمس، «أونروا»أعلنت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  غزة رائد الفي:
عائلة الجئة  391مريكي من التمويل المتاح، على أنها ستشرع بتوزيع مليون ونصف المليون دوالر أ

صالح منازلهم التي تعرضت ألضرار خالل  في أنحاء متعددة من قطاع غزة، إلعادة إعمار وا 
 صيف العام الماضي، على قطاع غزة.« اإلسرائيلي»العدوان 
دوالرات  627.409أمريكية( إلعادة اإلعمار و) دوالرات 872.606إن المبلغ يتضمن )« أونروا»وقالت 

 أمريكية( ألعمال اإلصالحات للبيوت المتضررة بشكل بالغ.
وأشارت إلى أنه ستتمكن العائالت من استالم تلك المساعدات النقدية عبر البنوك المحلية في بداية 

 األسبوع المقبل.
 24/11/2015الخليج، الشارقة، 

 
 قرار أممي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .51

اعتمدت اللجنة الثالثة باألمم المتحدة )المعنية بالشؤون االجتماعية واإلنسانية األناضول: -كنيويور 
، قراًرا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك 2015-11-23والثقافية(، اإلثنين 

 الحق في أن تكون له دولته المستقلة.
ا الالتينية إضافة إلى مصر، وفلسطين، جميع وحث القرار، الذي تقدمت به عدة دول في أمريك

الدول، والوكاالت المتخصصة، ومؤسسات منظومة األمم المتحدة على "مواصلة دعم الشعب 
 الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".
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بشأن  2004 تموز/ يوليو 9وأشار القرار، إلى التوصية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في األرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد 
المحكمة على أن "تشييد )إسرائيل(، السلطة القائمة باالحتالل، للجدار في األرض الفلسطينية 

ق بشدة حق الشعب المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابًقا، يعو 
 الفلسطيني في تقرير المصير".

وشّدد قرار اللجنة على "الضرورة الملحة، إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتحقيق تسوية سلمية عادلة 
دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، استناًدا إلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة 

بدأ األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية، وخريطة الطريق ومرجعيات مدريد، بما في ذلك م
 التي وضعتها المجموعة الرباعية".

 23/11/2015فلسطين أون الين، 
 

 رئيس المجلس اليهودي في ألمانيا يؤيد الحد من تدفق الالجئين .52
تأييده الحد  ،أمسرئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزف شوستر  الوكاالت: أعلن –برلين

في شكل واسع « كراهية اليهود»من تدفق الالجئين بحجة ان العديد منهم يأتون من بلدان تنشر 
 النطاق.

اعتقد بأننا في حاجة الى التحكم بالوصول إلى »األلمانية: « دي فيلت»وقال شوستر لصحيفة 
 ين.ألعداد الالجئ« ألمانيا. عاجاًل أو آجاًل، ال يمكننا تجنب وضع حد اقصى

العديد من »وأوض  ان «. لتدفق الالجئين وجهين ويجب النظر الى كليهما»وأضاف شوستر ان 
انهم »لكنه تابع محذرًا: «. الالجئين فروا من ارهاب تنظيم داعش ويريدون ان يعيشوا في سالم وحرية

 «.في الوقت ذاته يأتون من ثقافات تنشر بشدة كراهية اليهود والتعصب في شكل راسخ
المساواة بين الرجل والمرأة والعالقات مع المثليين »دعا الى النظر في القضايا المتعلقة بـ  كما

 «.جنسياً 
 24/11/2015الحياة، لندن، 

 
 البحر المتوسطبأبلغت موسكو بمناورات إسرائيلية فألغت روسيا تدريباتها  المتحدةالواليات  ":الحياة" .53

مصادر دولية مطلعة أن السبب الذي دفع روسيا الى  من "الحياة"علمت : تقي الدين رندة-باريس
إبالغ سلطات الطيران المدني اللبناني إلغاء المناورات التي كانت تنوي القيام بها والتي كانت طلبت 
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بسببها إغالق األجواء اللبنانية لمدة ثالثة أيام يعود الى إبالغ واشنطن موسكو أن إسرائيل ستقوم 
 بمناورات قرب حدودها.

ان على قبرص التي كانت فتحت ممرًا للطائرات اآلتية من لبنان بعد االتفاق مع السلطات فيه، وك
ان تبلغ السلطات االسرائيلية ألنها كانت تحتاج الى موافقتها، ذلك ان الطائرات تمر في اجواء 

عزمها مجاورة للحدود اإلسرائيلية، إال أن السلطات األميركية نقلت وفي شكل مفاج  عن إسرائيل 
على القيام بمناورات عسكرية قرب الثلث المتبقى من األجواء المفتوحة لحركة الطيران من والى 

. وفضلت اسرائيلي-لبنان. وفي هذه الحال كانت األجواء اللبنانية ستقع تحت حصار مزدوج روسي 
 روسيا أال يكون هناك تماس بين قواتها والقوات اإلسرائيلية فألغت مناوراتها.

 24/11/2015اة، لندن، الحي
 
 افتتاح فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في األمم المتحدة  .54

افتتحت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اليوم  :نيويورك
لس الوصاية بمقر اإلثنين، فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك في قاعة مج

 األمم المتحدة في نيويورك.
وبدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية من فوديه سيك، سفير السنغال، رئيس اللجنة المعنية بممارسة 

تشرين ثان من  29يوم  اختيارالشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عّرر بعدها سبب 
ي وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة كل عام كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطين

، والقاضي بتقسيم فلسطين لدولة يهودية ودولة عربية على أن تبقى القدس 1947عام  181القرار 
 ذات وضع دولي خاص.

وأشار سيك إلى أنه وبينما قامت دولة إسرائيل فإن دولة فلسطين لم تقم بعد وما زالت محتلة، مشددًا 
البشري والبطالة والفقر  لالستخدامنساني في غزة ال يطاق فالمياه غير صالحة على أن الوضع اإل

في أعلى مستوياته حول العالم والحياة برمتها في قطاع غزة أصبحت موضع تساؤل مستذكرًا الحكمة 
القديمة 'عندما ال يكون جارك راضي فإنك لن تشعر باألمن' وأن األمم المتحدة ما زال عليها أن 

 وباقي القرارات المتعلقة بقضية فلسطين. 181ئولية تطبيق القرار تتحمل مس
كذلك ألقى نائب األمين العام لألمم المتحدة، يان إلياسون، كلمة استهلها بالقول، بأنه بعد أكثر من 

الحرب على غزة، فإن األمل ما زال بعيد المنال، وأعمال العنف ما زالت مستمرة،  انتهاءعام على 
لم يتوقف وتدمير المساكن وهو ما يتنافى مع ما أعلنته الحكومة اإلسرائيلية بشأن  طاناالستيوكذلك 
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التزامها بحل الدولتين مشيرا إلى الزيارة األخيرة التي قام بها األمين العام والتي شدد فيها على ضرورة 
 الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف.

من لشهر نوفمبر، من جانبه، أكد أن الوضع في الشرق السفير ماتيو رايكروفت، رئيس مجلس األ
األوسط مصدر قلق دائم لمجلس األمن الذي ال يزال ملتزمًا بتحقيق السالم الدائم والشامل على 
أساس مبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية وخطة خارطة الطريق وللتأكيد على أهمية 

اقش بشكل شهري وتحت بند ثابت الحالة في الشرق األوسط المسألة الفلسطينية فإن المجلس ين
، ويؤكد على الدور الهام للمملكة استفزازيةعن اتخاذ أية إجراءات  واالمتناعويدعو إلى ضبط النفس 

لى  االستيطاناألردنية الهاشمية في الحرم الشريف، وذكر المجلس عبر عن رفضه الستمرار  وا 
المالية إلعادة  بالتزاماتهمالدولي، داعيا كافة المانحين إلى االيفاء الكامل للقانون  االحترامضرورة 

اإلعمار في غزة وزيادة الدعم المالي لوكالة األونروا حتى تتمكن من القيام بواجباتها اإلنسانية تجاه 
مؤاتية للسالم  بيئةالفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدا على أن المجلس سيستمر في بناء 

 من في المنطقة.واأل
كما تحدث السفير أمريت روهان )سريالنكا( بصفته رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة وقال في 

المفرطة وأحوال المعتقلين  واللجوء للقوة االستيطانيةكلمته أن الشهادات التي تم جمعها عن األنشطة 
والتوترات  االستيطانيةالفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وتورط بعض الشركات في األعمال 

وتثير  االنزعاجالحاصلة حول المسجد األقصى واإلفالت المستمر من العقاب تبعث جميعها على 
 مخاوف كبيرة بشأن المستقبل.

( والمراقب الدائم لمنظمة التعاون االنحيازيابة عن حركة عدم سفير إيران )ن االجتماعكما تحدث في 
اإلسالمي )نيابة عن األمين العام للمنظمة( والمراقب الدائم لجامعة الدول العربية )نيابة عن األمين 

األفريقي وكذلك المحامي، بار باركر، ممثل اللجنة  لالتحادالعام للجامعة العربية( والمراقب الدائم 
 .االجتماعلدفاع عن حقوق األطفال ممثاًل للمنظمات غير الحكومية في الدولية ل

يصادف عطلة نهاية األسبوع في نيويورك فقد تقرر عقد  29الجدير بالذكر أنه نظرًا ألن يوم 
 في هذا اليوم. االجتماع

 24/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
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 األردن "إخوان"تعاظم التحديات على طريق شرعية  .55
في األردن نفسها أمام استحقاق فقدان الشرعية معنويًا، بعد  "اإلخوان المسلمين"تجد جماعة مان: ع

المشكلة من قيادات إخوانية « مبادرة الشراكة واإلنقاذ»أن فقدتها قانونيًا، في حال تمسكت مجموعة 
العمل جبهة »تاريخية بمشروعها الباحث عن كيان سياسي جديد، وانسحابها ضمنيًا من حزب 

 الذراع السياسية للجماعة.« اإلسالمي
، «اإلخوان»التي تشكلت على خلفية أزمات تنظيمية داخل جماعة « مبادرة الشراكة واإلنقاذ«و

استعصاء الحل في فض االشتباك التنظيمي الحاصل بين الجماعة »خلصت في نهاية المطاف إلى 
ب العام السابق للجماعة سالم الفالحات وفق المراق« كتنظيم دعوي، وجبهة العمل كتنظيم سياسي
 القيادي البارز المحسوب على تيار الحمائم.

وأمام حالة االستعصاء تلك، فإن مشهد خروج القيادات من الجماعة والحزب يزيد من التحديات التي 
األردنية، التي تعاني اليوم من موقف قانوني صعب، بعد أن « اإلخوان المسلمين»تواجهها قيادة 

جهت قيادات سابقة لتأسيس جسم مرخص وِرث شرعيًا ممتلكات الجماعة، وأطلق على نفسه تو 
، بقيادة المراقب العام األسبق والقريب من مراكز القرار الرسمية عبد «جمعية اإلخوان المسلمين»

 المجيد الذنيبات.
جمعية »بعد تأسيس وتجد الحركة اإلسالمية نفسها اليوم موزعة على اتجاهات مرشحة للتعدد أكثر؛ ف

التي تسعى « مبادرة زمزم»ألعضاء « اإلخوان»الوريث القانوني للجماعة، وفصل قيادة « اإلخوان
تشكيل كيان »إلى اإلعالن عن « المبادرة»لإلعالن عن نفسها كحزب سياسي، لجأت قيادات 

 «.سياسي جديد
تدخل في تغيير قيادة الحزب، رفضها ال«بـ« اإلخوان»اتهموا صراحة قيادة « المبادرة»قيادات من 

، وهو ما لم تنفه الجماعة وفق «بذريعة استقاللية مؤسسات األخير في اتخاذ القرارات الداخلية
مراد العضايلة القيادي المحسوب « جبهة العمل اإلسالمي»تصريحات سابقة للناطق اإلعالمي باسم 

أعضاء المبادرة في تدخل قيادة  إصرار«على تيار الصقور المسيطر، والذي أكد رفض الجماعة لـ
الحزب له مؤسساته وهيئاته المستقلة، ما »، حيث أشار إلى أن «الجماعة وتغيير قيادة الحزب

 «.يتطلب حوارًا معه إذا ما أصرت المبادرة على توصياتها في تغيير قيادته
اعة الحالية تصل  اإلخوانية اعتبرت أن المبررات التي ساقتها قيادة الجم« المبادرة»لكن قيادات 
دعمهم في اإلعالن عن حزب سياسي جديد، ينتمي لإلخوان، لكنه يمارس قناعته »لتكون سببًا لـ 

السياسية وفق قيادته المنتخبة، وأنه من حق الجماعة أن تملك أذرعًا سياسية تتناسب مع اجتهادات 
 «.القيادات لديها
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مراقب العام للجماعة واستقال على خلفية قرار ويقول سالم الفالحات الذي سبق له أن تولى موقع ال
، التي شهدت عمليات تزوير وتجاوزات واسعة 2007مشاركة الجماعة في االنتخابات النيابية العام 

إذا كان »وفق ما تضمنه تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان )جهة رسمية مستقلة( في ذلك الوقت 
تياء من الذين يبحثون اليوم عن تشكيل كيان سياسي جديد، الحزب مستقاًل عن الجماعة، فلماذا االس

 «.نلتقي خالله مع الجماعة على العمل الدعوي، ونمارس من خالله قناعاتنا في العمل السياسي
فشل جهود عشرين عامًا من محاوالت الفصل بين العمل الدعوي لجماعة  "الحياة"الفالحات يكشف لـ

، ويؤكد أن فكرة «جبهة العمل اإلسالمي»لعمل السياسي لذراعها األردنية، وا« اإلخوان المسلمين»
جاءت على أساس أن يكون حزبًا سياسيًا وليس دينيًا، ومستقاًل عن قيادة  1992تشكيل الحزب العام 

 الجماعة.
العمل مع قيادات حزب الجبهة الحالية مغلق تمامًا، وال يمكن لقيادات »ويضيف الفالحات أن 

تاريخية صاغت المبادرة اإلصالحية الداخلية أن تجلس في بيوتها وتعتزل العمل سياسية إخوانية 
العام، وأنه إذا لم نلتق مع الحزب القائم بشكل تنظيمي، فلنلتق على شكل العمل الوطني في حال 

 «.الوصول لشكل الكيان السياسي الجديد مستقبالً 
ا على بعض ما وصفه المتحدث الرسمي تحفظه "اإلخوان المسلمين"بالمقابل، أبدت قيادة جماعة 

التي تداولها اإلعالم، فيما رأى أن « اإلنقاذ»باسمها بادي الرفايعة ببعض الحقائق المتعلقة ببيان 
 بالحوار الذي اعتبر أنه لم ينتِه بعد. "متمسكة"الجماعة 

وصفهم قيادات ب "بتقدير بالغ"على أن الجماعة تنظر لهم  "الحياة"وشدد الرفايعة في تصريحاته لـ
األزمة ال تزال ضمن ما يمكن التعامل معه من الجماعة »سابقة وتاريخية في الجماعة، وأضاف أن 

 ."ولدينا القدرة على تجاوز اإلشكال
، من دون التفصيل «المبادرة»وترك الرفايعة في حديث الباب مواربًا أمام التفاهم مع القائمين على 

 لة.في طبيعة الحلول المقترحة المقب
من جهة ثانية أغلقت السلطات الرسمية أمس الساحة المجاورة لفندق الريجنسي في العاصمة عمان، 
وهي الساحة التي عادة ما تنفذ الحركة اإلسالمية فيها مهرجانات شعبية خطابية في مناسبات 

أسباب أن إغالق الساحة جاء ألسباب أمنية، و  "الحياة"وأكد مصدر أمني أردني مسؤول لـ مختلفة.
تتعلق بالراحة العامة، بعد أن تقدم عدد من السكان المجاورين بشكاوى من اإلزعاجات المتكررة 
الستخدام الساحة سواء لنشاطات سياسية، أو حتى رياضية في ساعات متأخرة من الليل، مشيرًا إلى 

 أن النية تتجه لتحديد أماكن النشاطات الجماهيرية مستقباًل.
 24/11/2015الحياة، لندن، 
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 بعد الدخول الروسي التعددية "الخلطة" .56
 بهاء أبو كروم
مآل الحل السياسي في سورية قبل التدخل العسكري الروسي ليس ذاته بعد التدخل. ذلك أن لروسيا 
مقاربتها الخاصة التي توازي بين المصلحة االستراتيجية والخلفية المتعلقة باألديان والجماعات 

ألقليات في منطقة الشرق األوسط أن النظام الدولي قادر على رعايتها اإلثنية. ففيما افترضت ا
وصيانة وجودها، بحسب جملة االدعاءات التي قّدمها الغرب خالل الحقبة العثمانية، والحقًا خالل 
مرحلة االنتداب، أتت النتائج مغايرة بخاصة أن الغرب العلماني لم يحسن وراثة سلفه االستعماري في 

 يازات التي خص بها الفئات المتعددة في المنطقة.حماية االمت
وفي أيام نفوذه القوي، بخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، تعرضت هذه الجماعات للتراجع والتهميش 
لى التهجير واإلبادة كما جرى مع المسيحيين واألزيديين  السياسي كما حصل مع مسيحيي لبنان، وا 

يرية التي تواجهها األقليات حاليًا في سورية. هذا الفراغ في في العراق إضافة إلى التحديات المص
الرعاية يتي  لروسيا مأله، دعائيًا على األقل، وهي التي تحرص على توظيف الكنيسة الشرقية في 
لعبة التوازن مع الغرب وا عادة تكريس دورها المشرقي والتعامل مع القضية السورية من زاوية الحرص 

 المجتمعي.على التعدد والتنوع 
بالمعنى السياسي، أو حتى العسكري، الذي يأتي بعد « الرعاية»الجديد هو االستدعاء الشيعي لهذه 

يطمس مسألة األقليات « االستدعاء»اتفاق إيران مع الغرب وانكفائها عن الصراع مع إسرائيل. وهذا 
 فيه بحسب ما تعلن.ويرج  عليها قضية الصراع اإلسالمي الداخلي، الذي تتحاشى روسيا التورط 

طبعًا هذه اإلشكالية ربما تختلط على القيادة الروسية، حيث تعكس وقائع المحادثات في فيينا األولى 
والثانية ضبابية في الموقف الدبلوماسي الروسي، إذ تأخذه الرغبة في الظهور كحاٍم للتعددية الطائفية 

تعادة هذه الظاهرة التي يعتمدها الغرب في الدستور واس« االمتيازات»في سورية نحو تكريس بعض 
تقليديًا، فيما يشكل الحديث عن الهوية العلمانية للدولة السورية مخرجًا للَحَرج الناتج من الصراع 

 اإلسالمي الداخلي والتمّلص من محاولة إيران توظيف التدخل الروسي في هذا السياق.
كليًا بحيث يصعب على المعارضة السورية والقوى المشكلة أن واقع األقليات في المنطقة ُمطَبق عليه 

الداعمة لها تأمين رأس جسر في تلك الطوائف لكي يتسنى إضفاء طابع تشاركي في مواجهة نظام 
األسد، إذ يقتصر األمر على المستوى النخبوي في الغالب. هذه اإلمكانية كانت ُمتاحة في األيام 

لعنف المفرط. إيران ورثت نظام االستبداد العربي في األولى للثورة قبل أن يقودها األسد نحو ا
االشتغال على ملف األقليات، وهذا يعكس سياسة هادفة تمت ممارستها منذ زمن وامتلكت الخلفية 

 العقائدية التي خّولتها العمل بالمفهوم االستباقي تحضيرًا للمخاض الذي تعيشه المنطقة اليوم.
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يالحظ المساحة اإليديولوجية التي مألتها إيران  1990منطقة منذ وَمن يتتبع الحركة السياسية في ال
 وحدها من دون أن ينافسها أحد، ما خّلف فراغات في كل الشرائ  والمكونات.

نموذج الطائفة الشيعية في لبنان أثبت قدرته على احتواء أي اختراق للموقف الُموّحد الذي يعمل 
تفوق المجاالت المحلية. وفي سورية، نموذج الطائفة العلوية باتجاه واحد، وهذا ما أّهله للعب أدوار 

مشابه تمامًا، في ما إذا استمر على حاله بعد تصفية األسد لكل االحتماالت البديلة. وفي الطائفة 
الدرزية يعمل األسد وجماعة إيران على تثبيت األحادية والتمسك بالتموضع الدرزي إلى جانب 

القيادات السياسية التي حاولت الظهور مع بدايات الثورة وتبوؤ النظام، بخاصة في ظل غياب 
المشهد من قبل المرجعيات التي تدور في فلك النظام، حيث في هذا السياق أتى اغتيال الشيخ وحيد 
البلعوس. أما المسيحيون في سورية فُيدخلهم النظام في حلقة التمثيل المشرقي المطّوب لحساب 

لبنانيين الذين اختُبر والؤهم طيلة الفترة السابقة، وبالتالي فإنهم يفتقدون حلفائه من المسيحيين ال
 الصالت الممكنة مع المعارضة، ما أخذ المعارضة إلى اللون الواحد، ال العكس.

إذ ذاك يصب  من الصعب على المعارضة الداخلية تقديم ضمانة فعلية أو تشكيل قوى حليفة لها في 
ة بعض القوى اإلقليمية الداعمة للثورة كقطر وتركيا ليست مشجعة تلك الطوائف، أضف أن تجرب

بحكم النتائج التي ظهرت في ليبيا ومصر، بحيث يصب  مبررًا لروسيا التحدث عن ضمان األقليات 
 وحماية النظام التعددي في سورية!

ها فئات الشعب ، فاالستناد إلى هذا المقترب كُمسّلمة للدخول في تسوية َتطمِئن لااللتباسهنا يقع 
السوري فيه جزء من الصحة، إذا ما افترضنا أن ما كان قائمًا هو اضطهاد األكثرية لألقلية. لكن 
ذا ما تحدثنا عن حسن نية لدى القوى الدولية في تقديم تلك الضمانات،  األمر ليس كذلك بالطبع. وا 

 ألسد، كرمز للعنف والفتنة.فمفتاحها يكون عبر طمأنة األكثرية وليس عبر كسر إرادتها من خالل ا
 24/11/2015، الحياة، لندن

 
 "حماس" ومصر... إلى الخلف دّر! .57

 عدنان أبو عامر
لم تستقّر عالقة "حماس" في غّزة مع مصر على وتيرة واحدة منذ أن تّمت اإلطاحة بالرئيس 

، بل 2013ام تموز/يوليو ع 3المصرّي السابق محّمد مرسي وتوّلي الجيش المصرّي زمام األمور يوم 
 شهدت مراحل من المّد والجزر.
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 غضب غير مسبوق
تشرين الثاني/نوفمبر اعتبر قفزة حاّدة في عالقة الجانبين، حين أقدم الجيش  5ما حصل في 

المصرّي على قتل الصّياد الفلسطينّي فراس مقداد في عرض بحر مدينة رف ، وفي حين أكدت وزارة 
/نوفمبر، أن الجيش المصري قتل الصياد بشكل متعمد وغير مبرر تشرين ثاني 5الداخلية بغزة يوم 

أثناء قيامه بمهمة الصيد داخل المياه الفلسطينية، ولم يتجاوز حدودها، لكن صحيفة اليوم السابع 
تشرين ثاني/نوفمبر، أن الصياد الفلسطيني توفى برصاص مجهولين، ولم  6المصرية ذكرت يوم 

 ذي التزم الصمت إزاء الحادث حتى هذه اللحظة.تأت على ذكر الجيش المصري ال
تشرين الثاني/نوفمبر، ذهب لتحميل  7نائب رئيس المكتب السياسّي لـ"حماس" إسماعيل هنّية في 

مصر المسؤولّية عن قتل الصّياد، ألّن الحادث يعّد استخفافًا بالدّم الفلسطينّي داخل المياه الفلسطينّية 
 اعتداء على ضوابط األخّوة بين الشعبين الفلسطينّي والمصرّي.خالل بحثهم عن لقمة عيشهم، و 

ورّبما تكون المّرة األولى اّلتي يخرج فيها إسماعيل هنّية بهذه الحّدة من التصريحات تجاه سياسة 
مصر نحو غّزة، وهو المعروف بهدوئه ورغبته في تحسين العالقة معها، ومحاولته الدائمة القفز على 

هنا وهناك، وآخرها ما أعلنه في يوليو/تموز الماضي عن البوادر اإليجابية في بعض اإلشكالّيات 
 عالقة حماس ومصر.

وفي هذا اإلطار، قال أحمد يوسف، وهو المستشار السياسّي السابق لهنّية لـ"المونيتور": "إغالق معبر 
مياه المالحة، وقتل رف  من قبل مصر، المتنّفس الوحيد لغّزة، وا غراق األنفاق بين غّزة وسيناء بال

الجنود المصرّيين للصّياد الفلسطينّي، أمور مستفّزة للفلسطينّيين في غّزة، وتصريحات هنّية تعبير عن 
 غضبهم من هذه السياسة".

صحي  أّن قتل الجنود المصرّيين للصّياد الفلسطينّي شّكل آخر تطّورات التوّتر بين "حماس" ومصر، 
لقة بينهما، وتساهم بين حين وآخر في إثارة أجواء مخاوف حماس من لكّن هناك ملّفات ما زالت عا

وصول عالقتها مع مصر إلى خّط الاّلرجعة، واالقتراب من سيناريو القطيعة اّلذي ال يرغب فيه 
 أحد، ألضراره المتوّقعة عليهما معًا.

ّن أهّم الملّفات وأكثرها توتيرًا للعالقة بين "حماس" ومصر، استمرار األخي رة بإغالق معبر رف ، وا 
تشرين األّول/أكتوبر، أّن عدد الفلسطينيين المحتاجين للسفر  16حيث أعلنت وزارة الداخلّية في غّزة بـ

يومًا متتالية، ليصب   88ألفًا منذ بداية العام الجاري، إذ تغلقه مصر لمدة  25عبر المعبر زاد عن 
يومًا  19يومًا، ولم تفتحه أكثر من  300عام الجاري عدد األيام التي أغلق فيها معبر رف  منذ بداية ال

 ، مّما فاقم معاناة الفلسطينّيين.2015متقطعًا فقط منذ بداية 
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ووّجه وكيل وزارة الداخلّية في غّزة كامل أبو ماضي عبر "المونيتور" نداء إلى "مصر بضرورة فت  
تجاه غّزة، والسماح للبضائع  معبر رف  بشكل دائم، ورفع الحصار عن غّزة، وتحّمل مسؤولّيتها

 واألفراد بدخول غّزة".
 8لقد احتّل معبر رف  حّيزًا من مباحثات الرئيس الفلسطينّي محمود عّباس لدى زيارته مصر في 

تشرين الثاني/نوفمبر، حيث اتّفق مع الرئيس المصرّي عبد الفتّاح السيسي على آلّية جديدة لفت  
مة الوفاق وحرس الرئاسة، وربط فتحه يومّيًا بالوضع األمنّي في المعبر ترتكز على تسّلمه من حكو 

 سيناء.
ومن جهته، أّكد المتحّدث باسم "حماس" إسماعيل رضوان لـ"المونيتور" أّن حركته "لم تتلّق اّتصاالت 
تخّص معبر رف ، ولم يتواصل معنا أحد من السلطة الفلسطينّية أو مصر لمناقشة قضّية المعبر 

 ه".وآلّيات فتح
نوفمبر، أن أي اتفاق بين فت   18فيما أشار صالح البردويل، المتحدث الرسمي باسم حماس، يوم 

ومصر حول معبر رف ، تكريس لالنقسام في الشارع الفلسطيني، وتجاهل للقوى الفلسطينية، خاصة 
س حماس التي ال يمكن تجاهلها، ومن الصعب تمرير أي اتفاق بشأن معبر رف  دون أن تكون حما

نوفمبر عن توصل  17طرفا فيه، وهو يرد على إعالن عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لفت  يوم 
 السلطة الفلسطينية التفاق مع مصر إلعادة تشغيل معبر رف  قريبًا.

وبعيدًا عن السجاالت السياسية بين حماس وفت ، فإن حماس تبدو معنّية بالّتخفيف عن الفلسطينّيين 
بصورة متالحقة يومًا بعد يوم من إغالق معبر رف ، ألّن االستمرار في حرمان اّلذين يعانون 

بينهم، وال تعلم "حماس" أين سيكون تفريغ غضب  االحتقانالفلسطينّيين من السفر قد يزيد من حّدة 
 كهذا.

تشرين الثاني/نوفمبر، صّبت  8ومن المهّم اإلشارة إلى أّن زيارة محمود عّباس األخيرة لمصر في 
مزيدًا من الزيت على نار التوّتر بين مصر و"حماس"، حين اّتهم "حماس" باتّفاقها مع الرئيس 

، 2بتوسيع حدود غّزة نحو سيناء جنوبًا بمساحة ألف كم 2012المصرّي السابق محّمد مرسي عام 
 بحيث يتم ضم أجزاء من سيناء إلى قطاع غزة.
زي حمد لـ"المونيتور" إلى أّنه "يتحّدى عّباس أن يثبت وبدوره، أشار وكيل وزارة الخارجّية في غّزة غا

المزعوم بين حماس ومرسي. وعليه أن يكّف عن ترويج القصص  االتفاقحرفًا واحدًا مّما يقوله عن 
اّلتي ال يقبلها ساذج. قيادة حماس قابلت مرسي عّدة مّرات، ولم تسمع منه حرفًا مما قاله عّباس، 

 افع عن سيناء".اّلذي يسّوق نفسه بطاًل يد
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 ملّفات عالقة
المصرّية، حيث  -تشرين الثاني/نوفمبر للحدود الفلسطينّية  3لقد قام "المونيتور" بزيارة ميدانّية في 

حصل انهيار مساحة كبيرة من التربة على الشريط الحدودّي بين غّزة وسيناء من جّراء تواصل مصر 
قامة منطقة عازلة تمتّد من شاط  البحر المتوّسط ضّخ المياه منذ أيلول/سبتمبر داخل األنفاق إل

 غربًا حّتى معبر رف  شرقًا، ويؤّثر على التربة والخّزان الجوفّي في رف .
تشرين الثاني/نوفمبر أّن  8وأعلن المتحّدث باسم الرئاسة المصرّية السفير عالء يوسف في 

ل مع السلطة الفلسطينّية، في إشارة إلى اإلجراءات المصرّية لتأمين حدودها الشرقّية تتّم بتنسيق كام
 إغراق المنطقة بمياه البحر.

وفي زحمة التوّتر السائد بين "حماس" ومصر، يتجّدد الحديث داخل "حماس" عن مصير أبنائها 
آب/أغسطس، حيث جّدد القيادّي في "حماس" وأحد  19األربعة المختطفين داخل مصر منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر مطالبته مصر بالكشف عن مصير  9نعيم في المتابعين لهذا الملف توفيق أبو 
 المختطفين.

ورّبما لم تكن "حماس" في حاجة إلى مزيد من التوّتر مع مصر، حّتى جاء حادث تفجير الطائرة 
تشرين  9تشرين األّول/أكتوبر، حيث كشفت مصادر أمنّية مصرّية في  31الروسّية في سيناء بـ
ّية مدّبر الهجوم اإلرهابي أبو أسامة األزهرّي زعيم" داعش" في سيناء، وسبق له الثاني/نوفمبر عن هو 

 أن تلّقى تدريبات عسكرية وقتالية عالية في غّزة وترّدد عليها عبر األنفاق الحدودّية.
وفي هذا السياق، قال أحمد يوسف: "إّن تنظيم الدولة أصب  عابرًا للقاّرات، وينّفذ هجماته بين بيروت 

اء وباريس في فترة زمنّية قصيرة، ومن المعيب على أّي طرف أن يّتهم غّزة بالتوّرط بهذه وسين
 األحداث، وحماس تعارض ما يقوم به تنظيم الدولة من عملّيات دامية".

وأخيرًا، ال يبدو أّن طّي صفحة التوّتر بين "حماس" ومصر يقترب منهما، على العكس من ذلك، ألّن 
دة آنفًا من دون حّل، سيعمل على إذكاء الخالف بين غّزة والقاهرة، مع بقاء النظرة بقاء الملّفات الوار 

المصرّية الرسمّية لـ"حماس "بأّنها ذراع متقّدمة لإلخوان المسلمين اّلتي تخوض معها القاهرة صراعًا 
ة قائمة بين داميًا، إضافة إلى ما يبدو أّنه دور سلبّي تساهم فيه السلطة الفلسطينّية إلبقاء الخصوم

 الفلسطينّيين في غّزة والمصرّيين.
 20/11/2015المونيتور، 
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 كيري .. ترويج جديد للسالم االقتصادي .58
 هاني المصري
يهدف جون كيري في جولته الثانية إلى المنطقة، أثناء الموجة االنتفاضية الحالية، إلى إقناع 

فاظ على االستقرار ومنع انهيار السلطة، الفلسطينيين واإلسرائيليين باتخاذ خطوات من شأنها الح
الفلسطينية، وال يفكر في العمل على استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل « العنف»ووقف أعمال 

ليس هناك ما يمكن أن يتفق عليه الطرفان »الدولتين.  فوفًقا لما صرح به مسؤول أميركي كبير 
. فما ستحاول إدارة أوباما عمله حتى نهاية «اآلن، وليس هناك ما نحاول حثهم على االتفاق عليه

تشجيع الطرفين على عمل أشياء مفيدة وتصب في مصلحتهما  -بعد حوالي عام  -فترة رئاسته 
 ومصلحة أميركا، وتمنع التدهور، وتحّد من التوتر والعنف إذا لم تستطع وقفه كليًّا.

والتوسع االستيطاني واالنتهاكات  جاء كيري الذي لم يأت بالرغم من كل عمليات القتل واإلجرام
اإلسرائيلية ضد القدس واألقصى؛ إلنقاذ إسرائيل بناء على طلبها، حتى يقنع السلطة بأن تفعل كل ما 

الذي تمارسه، متجاهال أن االحتالل ذروة « التحريض«تستطيعه لوقف الموجة االنتفاضية و
( الذي وافقت سلطات 3Gصادية مثل )التحريض واإلرهاب، وذلك مقابل إقامة برامج ومشاريع اقت

قامة  االحتالل على تنفيذه في الضفة الغربية فقط، وتنفيذ إقامة المنطقة السياحية في البحر الميت، وا 
صدار تصاري  للعمال والتجار وما شابه ذلك.   منطقة صناعية وغيرها، وا 
إقامة مشاريع في مناطق  هناك معلومات عن إمكانية أن تشمل الزيارة البحث في تمكين السلطة من

قدام  )ج( كما طالب رئيس الحكومة الفلسطينية )بدال من المطالبة باالنسحاب اإلسرائيلي منها(، وا 
ولم  1999العام « واي ريفر»التي نّص عليها اتفاق « النبضة الثالثة»سلطات االحتالل على تنفيذ 

احة الضفة الغربية. وهذا يتقاطع من مس %13قوات االحتالل من « انسحاب«تنفذ، والتي تقضي بـ
مع ما أعلنته حكومة نتنياهو عن عزمها على تنفيذ خطوات أحادية الجانب، وتهديدها بسحب الهوية 

 ألف مواطن فلسطيني.  200-80المقدسية من حوالي 
الذي بشر به نتنياهو، ويقدم « السالم االقتصادي»المهزلة أن البحث هبط إلى مستوى سقفه األعلى 

 لسطينيين باعتباره أقصى ما يمكن أن يحدث.  للف
وعن إقامة « النبضة الثالثة»أسوأ ما يمكن أن يحدث أن يتم التناسي، في خضم الحديث عن 

مشاريع في مناطق )ج(، بأّن السلطة تحولت إلى سلطة بال سلطة، وأن قوات االحتالل منذ العام 
، بحيث تعتقل من تشاء وتفعل ما تشاء، إذ استباحت مناطق السلطة المصنفة )أ( بشكل كامل 2002

أكثر « عملية السالم»لم يعد هناك أي معنى للسلطة التي باتت بعد إعالن الموت السريري لما سمي 
من السابق عبًئا على الشعب الفلسطيني وبرنامجه الوطني، األمر الذي يوجب وبشكل أكثر إلحاًحا 
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، واالنتقال «اتفاق أوسلو»ت الفلسطينية المترتبة على الكف عن التهديدات اللفظية بوقف االلتزاما
إلى وضع خطة عملية والشروع في تنفيذها، تهدف إلى إعادة النظر في طبيعة السلطة وشكلها 
ووظائفها والتزاماتها، في إطار وضع وتنفيذ رؤية شاملة وخارطة طريق كاملة، تبدأ بإعادة القضية 

صفها قضية تحرر وطني، تستوجب إعادة بناء وتوحيد الحركة الفلسطينية إلى طبيعتها األصيلة بو 
الوطنية والتمثيل الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير على أسس جديدة قادرة على حشد مختلف 

 ألوان الطيف السياسي في مجرى الكفاح لتحقيق األهداف الوطنية.
عن فت  الطريق لوضع أخطر ما يمكن أن يحدث أن تتعاطى السلطة مع ما يطرحه كيري كبديل 

جديدة ومختلفة، قادرة على فرض عملية سياسية تهدف إلى إنهاء االحتالل واالستعمار  استراتيجية
، أو على خلفية أن لدى السلطة خطة سياسية «إنقاذ ما يمكن إنقاذه»االستيطاني على أساس 

االستمرار بانعدام الخيارات  متكاملة بعد إقرار اللجنة التنفيذية توصيات اللجنة السياسية التي تعكس
لم  4/11/2015وتفضيل االنتظار على أي شيء آخر، بدليل أن قرارات اللجنة التنفيذية المتخذة منذ 

يتم الشروع في تنفيذها حتى اآلن، وهي نفسها القرارات المتخذة في اجتماع المجلس المركزي في 
 . 2014آذار 

نفيذ هذه القرارات من دون توفير بدائل، خصوًصا في السبب في ذلك يرجع إلى الخشية من عواقب ت
ظل الضعف واالنقسام والشرذمة والتيه الفلسطيني، وهذه الخشية تظهر من خالل تخويل الرئيس 

 باختيار الوقت المناسب لتنفيذها.
في هذا السياق، تم تأجيل تطبيق القرارات إلى حين حدوث لقاء أوباما ونتنياهو، وسيتم التأجيل إلى 
ما بعد تلقي جواب على الرسائل التي سترسل إلى األمين العام لألمم المتحدة ورؤساء أميركا وروسيا 
والصين وأوروبا والمفوضة السامية لالتحاد األوروبي، وسيبقى التأجيل مفتوًحا حتى إشعار آخر ما 

سائر إلى أدنى حد لم يتم بناء بدائل تضمن في الحد األدنى بقاء القضية حية، وتقليل األضرار والخ
ممكن، وتوظيف الفرص المتاحة لالنتقال بعد ذلك إلى مرحلة يمكن فيها تحقيق اإلنجازات الوطنية. 
)للمزيد حول قرارات اللجنة التنفيذية: راجع ورقة تقدير موقف التي أصدرها مركز مسارات يوم 

 «(.توصيات اللجنة السياسيةالسياسة الفلسطينية بعد إقرار اللجنة التنفيذية »بعنوان  9/11/2015
جاء كيري، وكانت هناك حاضنة سياسية وتنظيمية واقتصادية « لو كلمة تفت  عمل الشيطان«لو و

وفكرية لالنتفاضة، على أساس تحديد أهداف ممكنة التحقيق، وتشكيل قيادة موحدة من فوق لتحت 
 رت أو يمكن أن تظهر.ومن تحت لفوق، بحيث تتسع للعناصر الشابة ولكل المجموعات التي ظه

في ظل اعتماد برنامج سياسي جديد، وانتخاب « فت »ولو جاء كيري بعد حسم أمر انعقاد مؤتمر 
بدورها بعد نفض الدرن « فت »أطر حركية جديدة تعكس إرادة الفتحاويين، وتضمن استمرار قيام 
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للمنظمة، أو ما يسميه الذي علق بها بعد ذوبانها في السلطة، وبعد عقد اإلطار القيادي المؤقت 
، بما يضمن إحياءها وتفعيلها بمختلف دوائرها، بالتوازي مع تشكيل «لجنة تفعيل المنظمة»البعض 

لجنة تحضيرية للمجلس الوطني الذي يمكن أن يشكل من جديد فوًرا، أو أن يعقد جلسة بتركيبته 
جاوز عاما واحدا، وتشكيل حكومة القائمة، على أن يعقد جلسة له الحًقا بتشكيلة جديدة في مدة ال تت

وحدة وطنية، والشروع في إعادة توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وقطاع غزة، خصوًصا الشرطة 
موحدة تستخدم جميع أشكال العمل السياسي والكفاحي، خصوًصا  استراتيجيةوأجهزة األمن، واعتماد 

ة، خصوًصا محكمة العدل الدولية المقاومة واالنتفاضة والمقاطعة، واستخدام المؤسسات الدولي
ومحكمة الجنايات، والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، ال سّيما الفتوى القانونية لمحكمة الهاي، 

األميركي الذي « الفيتو»واللجوء إلى الجمعية العامة، وليس إلى مجلس األمن المعّطل بحكم شب  
الفلسطينية، من أجل إصدار قرار باعتماد دولة  يخيم عليه إزاء أي قرار يكون في صال  القضية

 فلسطين كدولة كاملة العضوية.
لو حدث كل ذلك، وهو شيء من الخيال في وضعنا الراهن، ولكنه أمر يمكن أن يصب  حقيقة واقعة 
لو توفرت القناعة واإلرادة السياسية، لكان كيري وغيره من المؤثرين والمتحكمين بالقرار الدولي 

مع القيادة الفلسطينية بشكل آخر محترم، وليس باستخفاف واستهتار كما نالحظ من  سيتعاملون
خالل تقديم إبر تخدير، وعبر الحرص على إعطاء األولوية لتوفير أمن االحتالل، والحفاظ على 

 الوضع الراهن بدال من العمل الجاد إلنهاء االحتالل.
نتفاضية الفلسطينية التي تقترب من نهاية ما سبق يدلل مرة أخرى على أن ما تجسده الموجة اال

المعتمدة سابًقا،  االستراتيجياتشهرها الثاني، هي نموذج أو إشارة عن البديل المفترض اعتماده عن 
على أساس القناعة بأنه من دون االعتماد على الذات وتجسيد وحدة وطنية راسخة تعمل من أجل 

 ق أي حد من األهداف والحقوق الوطنية.تغيير موازين القوى بشكل جدي ال يمكن تحقي
ما يجري على أرض فلسطين هو الذي سيترك صداه على ما سيحدث في أروقة الجامعة العربية 
واألمم المتحدة، ومختلف المؤسسات اإلقليمية والدولية، وليس العكس، ألن الوضع العربي في أسوأ 

 األميركي.حال، والمؤسسات الدولية رهينة النفاق الدولي والفيتو 
 24/11/2015، األيام، رام هللا
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 .. وفلسطين"داعش" .59
 د. فايز رشيد
ن اّدعت شن الحرب عليهم، وادعت إحداها مراقبة حدودها  قليمية، حتى وا  مدعومون من قوى دولية وا 
لمنع تسللهم إلى الدول العربية المجاورة، فإن اإلرهابيين التكفيريين يريدون فرض جدول أعمالهم على 

لمنطقة والعالم، سواء في التوقيت الذي يختارونه، أو في األهداف التي يريدون مهاجمتها. كانت ا
هجمات باريس اإلرهابية الدموية، حلقة تالية لتفجير الضاحية الجنوبية في بيروت، المزدحمة بالفقراء 

ين من البشر، من كل واألبنية المتالصقة. تمامًا كما تفجيرات العاصمة الفرنسية، التي تعّج بالعادي
 األجناس.

إنهم يتقصدون دومًا، إزهاق أرواح المزيد من األبرياء، وسفك المزيد من الدماء، هذا ما تقول به 
 ثقافتهم التكفيرية وضيق آفاقهم ورفضهم اآلخر!

الدخول « مواصفات»لطالما زعموا ويزعمون بأنهم المسلمون الحقيقيون! ويحددون معايير اإليمان و
يغالهم بعيدًا « جهادهم»جنة، واالستمتاع بالحور العين؛ اللواتي ُهّن مكافأة لهم على إلى ال الدنيوي، وا 

 في سفك دماء أكبر عدد من األبرياء.
إلى القيام « داعش»عند كل منعطف في الصراع الفلسطيني العربي ضد العدو الصهيوني، يلجأ 

الفلسطيني األهم، لصال  التوجه إلرهابه!  بتفجيرات إرهابية، ليتم حرف األنظار عن بؤرة الحدث
 باعتباره األبرز بين كل األحداث! 

للعلم: منذ اللحظة األولى للعدوان الصهيوني على المسجد األقصى وبدء االنتفاضة الحالية، كان من 
؛ أن تترك معاركها التي تشنها «الجهادية»المفترض في التنظيمات التي تطلق على أسمائها وصف 

 وعدوانًا على دول عربية كثيرة، أن توجه كل أسلحتها إلى العدو الصهيوني.ظلمًا 
هو األهم واألولى، فالعدو الصهيوني هو « إسرائيل»فوفقًا للدين اإلسالمي الحنيف فإن الجهاد ضد 

المغتصب لألرض العربية اإلسالمية، وهو القاتل للبشر والمدنيين واألطفال الفلسطينيين، وهادم 
هو العدو الرئيسي لإلسالم! لكن هذه التنظيمات؛ وبداًل من الجهاد األكبر المفترض أن البيوت، و 

تخوضه ضد عدو الدنيا والدين، فإنها تواصل مخططاتها التخريبية في الدول العربية والعالم، باعتبار 
 .األقصىذلك أهم وأولى من تحرير بيت المقدس والمسجد 

صنع الغرب )بريطانيا أنشأت الكيان، والواليات المتحدة من « داعش»و« إسرائيل»الظاهرتان.. 
 تولت رعايته فيما بعد، وهي َمْن أنشأت القاعدة وفروعها(. 

وظيفة الكيان تخريب النسيج االجتماعي لشعوب األمة الواحدة، ومنع لقائها الجمعي، وتفتيت دولها 
ثنية لتحقيق الدولة اليهودية.  إلى دويالت مذهبية وطائفية وا 
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، والطرفان يسعيان إلى ذات األهداف، «داعش»ألهداف نفسها أنشئت القاعدة وفروعها؛ ومنها ل
تتلمذ عل يدي أستاذه الصهيوني في إثارة « داعش»ويمارسان اإلرهاب، كاّلً على طريقته، لتحقيقها.. 

 التهجير. النزاعات الطائفية والمذهبية واإلثنية في العالم العربي وفي اقتراف المذاب ، وعمليات
إعالن هذا التنظيم األصولي اإلرهابي حول الخالفة ينبع من افتئات واض  على اإلسالم، الذي هو 

؛ من ذب  لكل من يعارضه أو حتى يخالف أوامره، وبطريقة «داعش»بعيد كل البعد عما يمارسه 
د عن اإلسالم، وحشية بعيدة عن اإلسالم وتعاليمه الحنيفة، فالتمثيل بالجثث وبشكل مهين، هو بعي

 باعتباره دينًا إنسانيًا.
، لذا حاولت استثمار هذه الهجمات «داعش»هي المستفيدة أواًل وأخيرًا من إرهاب « إسرائيل»إن 

اإلرهابية لتشويه حقيقة اإلسالم من أجل إقناع العالم بالربط بين كل العرب والمسلمين واإلرهاب. 
شعبنا الفلسطيني.. ولربط مقاومة الفلسطينيين لتحويل األنظار عن جرائمها العنصرية بحق 

أيضًا مستفيدة، ألجل االستمرار في مصادرتها لألرض «. اإلرهاب»المشروعة ضد االحتالل ب 
الفلسطينية، وإلزاحة االهتمام عن التناقض الرئيسي، بينها وبين الشعب الفلسطيني واألمة العربية، 

ليست سبب الصراعات في المنطقة، وهي المليئة وللمزيد من تزييف الوقائع باالدعاء أنها 
 خدماته للكيان الصهيوني.« داعش»بالصراعات العربية العربية. هكذا يؤدي تنظيم 
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 حلمي موسى
هي حكومة ضّيقة ال يتواجد فيها سوى اليمين يتبعه الغاوون و  -برغم أنَّ الحكومة اإلسرائيلية الحالية 

هي األكثر تجانسًا في تاريخ إسرائيل، إالَّ أنَّها تكاد تنفجر من داخلها ألسباب موضوعية وذاتية.  -
ووصل األمر بزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، يوم أمس، لإلعالن أنَّ طمأنة رئيس الحكومة، 

له وتعّهده بأّنه لن يقدم على أّي خطوات من طرف واحد في الضفة الغربية، لم بنيامين نتنياهو، 
يأِت إالَّ بعدما "وضعت له رصاصة بين عينيه". وطبيعي أن يقود مثل هذا التصري  إلى حملة 

 واسعة من "الليكود" ضّد بينت، فضاًل عن توبيخ نتنياهو له.
أزمًة فعلّية منذ تشكيله، وذلك العتبارات عديدة، أقّلها  والواقع أنَّ االئتالف اإلسرائيلي الحاكم يعيش

نائبًا، أي النصف زائدًا واحدًا. وهذا يعني أنَّ االئتالف ال يملك ترف  61أنَّه ائتالف يتكون من 
ذا اضطر لذلك، فإنَّه يخسر أمام معارضة جاّدة مكونة من  عضو  59االختالف على أّي مسألة؛ وا 

أنَّ االئتالف يمينّي بامتياز بين من يعّرفون أنفسهم على أّنهم وسط كنيست. ومع ذلك، وبرغم 
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اليمين، إالَّ أنَّ هذا لم يخلق انسجامًا ال سياسيًا وال فكريًا واألهم شخصيًا أيضًا. فالخالفات الشخصّية 
 كانت معروفة وعلنّية، بين نتنياهو وزعيمي كل من "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، الذي سبق وخدم
كأحد أفراد طاقم نتنياهو قبل أن تعلن زوجة نتنياهو، سارة، الحرب عليه، وموشي كحلون الذي يرأس 

 حزب "كلنا" ترك "الليكود"، وكان نجمًا صاعدًا فيه، بسبب خالفاته مع نتنياهو.
واضطّرت الظروف نتنياهو للتحالف مع خصومه الشخصيين لتجنب الخضوع البتزاز خصومه 

ذلك، لم تكن الخالفات بين نتنياهو و "البيت اليهودي" مجّرد خالفات شخصية، بل السياسيين. ومع 
كان لها أيضًا أبعاد زعامية وأيديولوجية وسياسية. فبينت يتطلع لتزعم اليمين اإلسرائيلي، وهذا يبقيه 

 يبقي في صدام دائم مع زعيم اليمين الحالي، أي نتنياهو. وهو أيضًا يحمل فكرًا يمينيًا متطرفًا ال
هامشًا للتسوية مع الفلسطينيين، وينطلق من أنَّ لليهود فقط الحق في هذه األرض. ونتنياهو، الذي 
قد ال يختلف مع بينت جوهريًا في هذه المسألة، يأخذ في الحسبان أنَّه من مدرسة جابوتينسكي 

ود إلى المستوى الفكرية التي ال تتجاهل وجود الفلسطينيين ولو من الناحية الظاهرية. وهذا يق
السياسي حيث يريد نتنياهو أن يبقي لنفسه هامشًا للمناورة السياسية في ظّل وضع دولي ضاغط 
على إسرائيل، اضطره إلى أن يعلن التزامه بحّل الدولتين وثرثر بكالم عن "خطوات من طرف واحد" 

مّس عندما سمع  في زيارته األخيرة إلى واشنطن. وطبعًا حاول بينت الظهور بمظهر من أصابه
 نتنياهو يكّرر كالمًا كان قد أطلقه أرييل شارون، وقاد إلى خطة الفصل عن غزة.

وهكذا، وبعدما أعلن نتنياهو أنَّه ال يقصد شيئًا بالخطوات من طرف واحد في الضفة الغربية المحتلة، 
خراج الجناح الشمالي في "الحركة اإل سالمية" داخل وقّرر توسيع االستيطان في محيط القدس، وا 

الخط األخضر عن القانون، قال بينت في حديث مغلق مع أعضاء حزبه: "لقد تراجع نتنياهو عن 
الخطوات من طرف واحد فقط بعدما أطلقت له رصاصة بين عينيه". ونشرت إذاعة الجيش 
اإلسرائيلي نص كالم بينت هذا الذي وصلها طبعًا من خصوم له كانوا حاضرين في االجتماع. 

سب إذاعة الجيش اإلسرائيلي، فإنَّ وزير الزراعة من حزبه، أوري أرييل، توّجه لبينت منبهًا: "انتبه وبح
 -وهو ليس األول ضّد رئيس حكومة هو وزير فيها  -لما تقول". حينها حاول بينت تفسير كالمه 

 ت كهذه مستقباًل".فقال: "ال تفهموا كالمي خطأ. هذه استعارة، إذا سّربتم هذا الكالم فلن تعقد لقاءا
وعندما سألته اإلذاعة عن هذا الكالم، رفض بينت التعليق واكتفى بالقول: "أنا مسؤول عن أمن 
إسرائيل ولن أرّد على أحاديث شخصّية". وأضاف أّنه طالما ال يزال موجودًا في الحكومة، "لن يكون 

رهاب" الحالية ينبغي أن يكون هناك انسحاب من طرف واحد". وقال إنَّ الحّل لما أسماه "موجة اإل
لى المدن حولنا، وال 2"السور الواقي  "، وبحسب رأيه، "ينبغي الدخول بقوات كبيرة جدًا إلى الخليل، وا 

 مفر من فعل ذلك".
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وكان بينت قد أعلن أثناء زيارة نتنياهو إلى واشنطن، أنَّ "أّي تسليم لألرض من طرف واحد للعرب 
يث عن هذا في ذروة موجة إرهاب يبعث برسالة تناقض المطلوب. هو خطأ جسيم، دائمًا. والحد

ينبغي معاقبة العدو على إرهابه وليس منحه جائزة لقتل اليهود. وال ريب أننا بحاجة لخطوات من 
 طرف واحد: فرض السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة".

اهو وبينت، يكمن في إدراك األخير أنَّه بعد إقرار وكان جانب من توتر العالقة، مؤخرًا، بين نتني
الميزانية ينوي نتنياهو تكثيف مساعيه لضّم "المعسكر الصهيوني" إلى الحكومة، وهو ما سيقود فعليًا 
إلى انسحاب "البيت اليهودي" من االئتالف. ولهذا، يحاول بينت رفع الصوت عاليًا من اآلن، 

شعار نتنياهو أنَّه جاهز لمناك فته. وهذا ما دفع نتنياهو، قبل يومين إلى محاولة طمأنة بينت و وا 
"البيت اليهودي" بإعالن أنَّه "ليست هناك نّية ألّي تغيير في االئتالف الحالي"، وأنَّ أّي توسيع 

 لالئتالف، لن يكون على حساب أّي من الشركاء الحاليين.
نب نتنياهو و "الليكود". ووّبخ نتنياهو بينت وكان واضحًا أنَّ كالم بينت لن يمّر من دون رّد من جا

علنًا، قائاًل له: "إنَّ األقوال المنسوبة إليك ليست مناسبة، وهي تناقض الواقع بشكل مطلق". وهزأت 
جهات في "الليكود" من بينت قائلة: "بينت هذا صاحب خيال واسع جدًا ـ لكّنه ألسفنا يعاني من حالة 

ل والواقع. وما بدأ بتسجيل نقاط لصالحه على خطوات قادها رئيس متقدمة من التشويش بين الخيا
الحكومة، تطّور إلى نوع من انعدام اإلدراك التام بمكان، ومكانة وزير التعليم في عملية صنع 

 القرارات"
وقال مسؤول آخر في "الليكود" إنَّ "بينت، فهم وبحق، أنَّ نتنياهو ال ينوي إبعاد البيت اليهودي عن 

ف وال يسم  لنفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان بااللتفاف عليه من جهة اليمين في المعارضة. االئتال
لذلك يسم  بينت لنفسه بالتصرف بالمباالة مطلقة وهو متأكد أنَّ كرسيه مضمون. نحن نسمع عن 
انتقادات غير مناسبة يوجهها لنتنياهو في دوائر مختلفة. ينبغي وضع حد لهذا. إن كنت داخل 

 كومة، تصرف برسمية. ال تهن نتنياهو. المسألة على حافة الغليان".الح
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