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1  /11  /2015 

 فلسطينياً:

  واصلت قوات العدو "اإلسرائيلي" حملة اعتقاالتها التي كانت قد بدأتها منذ

الشهر الماضي، بوتيرة مرتفعة عن الشهور السابقة، حيث داهمت منازل 

عدداً كبيرا ً المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلة  واعتقلت 

 من المواطنين.

  ًوالذ بالفرار، شرق مدينة قلقيلية شمالي دهس مستوطن يهودي شاباً فلسطينيا

الضفة المحتلة، ونقل الشاب إلى المستشفى الحكومي في قلقيلية، وهو يعاني 

 من رضوض وجروح.

  شهدت مدارس وجامعات ومديريات في عدة مدن بالداخل الفلسطيني المحتل

إضراباً عن العمل في جميع المؤسسات التعليمية، في نهاريا وعكا ومعالوت 

شيحا وكفار فراديم بالجليل الغربي ما عدا التعليم الخاص، احتجاًجا على نية تر

 حكومة بنيامين نتنياهو تقليص الميزانية الخاصة بالسلطات المحلية العربية.

  اندلعت مواجهات بين شبان من حركة "فتح" واألجهزة األمنية في مدينة

لها لكوادرها من البلدة نابلس شمال الضفة المحتلة، على خلفية استمرار اعتقا

 .القديمة

  المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة مستوطناً باحات  40اقتحم

وسط حراسة مشددة من قوات العدو الخاصة، وحاولوا أداء صلوات تلمودية 

عند منطقة باب الرحمة، ولكن حراس األقصى تصدوا لهم ومنعوهم، في حين 

 د الحراس عند باب السلسلة.وجه مستوطًنا كلمات بذيئة ألح

  قوات العدو "اإلسرائيلي" تعتقل ثمانية مقدسيين خالل اقتحامها قرية صور

 .باهر جنوب شرق القدس المحتلة
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  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب، في منطقة بيت عينون

ومنع ، شمال الخليل، بعد إطالق قوات العدو وابالً من الرصاص تجاهه

 اإلسعاف من تقديم العالج له. سيارات

  دعت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة إلى المشاركة في مسيرة

حاشدة، تأكيداً على رفض "وعد بلفور" المشؤوم، وكل المؤامرات التي 

تستهدف إحباط انتفاضة القدس في مواجهة كيان العدو الصهيوني، معلنة عن 

 .مام الصليب األحمرانطالق مسيرة "الغضب والتحدي"، من أ

  طلبت عائلة الشهيد رائد جرادات بشكل مفاجئ يد الشهيدة دانيا أرشيد من

والدها للزواج، خالل مهرجان عقب تشييع الشهيد جرادات في بلدة سعير، 

حينها عانق والد الشهيدة دانيا والد الشهيد جرادات بحرارة، في إشارة منه 

 للموافقة على الطلب.

 يرات الفلسطينيات في معتقل "الشارون"، لينا الجربوني، أن أكدت ممثلة األس

أوضاعاً حياتيًة صعبة تعاني منها األقسام، جراء االكتظاظ الشديد، بسبب 

حملة االعتقاالت الواسعة التي تشنها قوات العدو في الضفة والقدس 

المحتلتين، حيث غرقت األقسام بمياه األمطار، وتسببت بانقطاع التيار 

 ".ائي وحدوث أضرار كبيرة في "الكانتيناالكهرب

  حذرت بلدية الخليل من سعي سلطات العدو الستكمال تهويد البلدة القديمة من

الخليل، خاصة شارع الشهداء وحي تل الرميدة ومحيط المسجد اإلبراهيمي 

سلطات العدو جاهدًة تفريغ المنطقتين من الوجود حيث حاولت الشريف، 

جير سكان تلك المناطق من المدينة، سعياً للسيطرة العربي الفلسطيني وته

الكلية على المسجد وكافة أحياء البلدة القديمة، بحيث يصبح قلب المدينة مهوداً 

 .بالكامل

  أغلقت قوات العدو "اإلسرائيلي"، مداخل بلدة سعير شرق الخليل، وشددت من

ن، وكثفت إجراءاتها في محيطها، كما منعت حركة نقل المركبات والمواطني

من تواجدها على الطرق الرابطة بين البلدة ومحيطها، ونفذت عمليات دهم 

 .وتفتيش، كما داهمت المركز الطبي في البلدة وحطمت بعض محتوياته
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  قدمت النيابة الصهيونية العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، الئحة

تضمنت الالئحة عاماً(، و 22اتهام بحق الشاب الفحماوي عالء زيود )

"محاولة القتل وحيازة سكين بطريقة غير قانونية على خلفية قومية"، زاعمة 

أن الشاب زيود قرر تنفيذ العملية على خلفية األحداث التي شهدتها األراضي 

 الفلسطينية.

 

  إسرائيلياً:

  مني "إسرائيلي" بوزارة الجيش أفي اعتراف هو األول من نوعه ، قال مصدر

د أي هدف استراتيجي الحتجاز جثث الشهداء، مشيراً إلى أن الكيان إنه ال يوج

 .وصل إلى مرحلة ال يعرف هوية أصحاب تلك الجثث

 

  قال رئيس شعبة  استخبارات العدو العسكرية "اإلسرائيلية" )أمان( هرتسي

هليفي، منتقداً  نشر مشاهد عمليات الطعن األخيرة لـ "اإلسرائيليين" بسبب 

ذي تدخله في قلوبهم: "لو تعرض اإلسرائيليون لهذه المشاهد عامل الرعب ال

، فهناك شك بانتصار "إسرائيل" فيها، وذلك 48من الطعن قبيل حرب الـ 

 بالنظر إلى عامل الخوف والرعب المرافق لهكذا مشاهد".

 يمنح قانون اقتراح على التشريع" لشؤون اإلسرائيلية الوزارية "اللجنة صادقت 

 مشتبهين اعتقال إمكانية )الشاباك( العام األمن وجهاز ئيلية""اإلسرا الشرطة

ويأتي اقتراح القانون  المحكمة، على عرضهم قبل ساعة 96 لمدة عمليات بتنفيذ

ساعة، فيما يمنح  48كبديل عن القانون المستعمل حاليًا وهو االعتقال مدة 

عدم مثوله االقتراح الصالحية للمحكمة تمديد اعتقال المشتبه حتى في حال 

 .أمامها

. 

  أيد نحو نصف "اإلسرائيليين" إخالء المستوطنات الجاثمة على الضفة والقدس

المحتلتين، وذلك في إطار حل سلمي، وذلك بحسب ما أظهره أحدث استطالع 

للرأي العام "اإلسرائيلي" بعد مرور شهر على انتفاضة القدس، حيث أظهر 
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المستوطنات، في إطار اتفاق بعيد  % من المستطلعة آراؤهم إلخالء45تأييد 

% بأنهم ال 4%، وأجاب 51األمد مع الفلسطينيين، في حين عارضه 

 يعرفون.

  كشف ضابط كبير بقيادة جيش العدو "اإلسرائيلي" النقاب عن تسبب انفجار

قنبلة يدوية عن طريق الخطأ بإحباط عملية ضخمة لـ "الجهاد اإلسالمي" في 

 .لةالخليل جنوبي الضفة المحت

 

  ،"طالبت شقيقة الضابط "اإلسرائيلي" المفقود في قطاع غزة "هدار جولدن

حكومة الكيان الصهيوني بالتمسك بقرارها عدم تسليم جثامين شهداء انتفاضة 

 القدس إلى ذويهم، ما دام هدار جولدن وشاؤول آرون في األسر بغزة.

  رئيس الوزراء قدم وزير االقتصاد "اإلسرائيلي" أريه درعي استقالته إلى

"اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو بسبب خالفات بينهما، في أعقاب رفضه تولي 

صالحيات المسؤول عن منع االحتكارات والتوقيع على الخطة الرامية لتنظيم 

 تزود الكيان "اإلسرائيلي" بالغاز الطبيعي.

 

  سمحت رقابة العدو الصهيوني بنشر مشاهد عملية طعن قام بها أحد

فين اليهود، بأحد أفرع شبكة محالت "شوفرسال" بمدينة "كريات اتا" المتطر

قرب حيفا بداية الشهر الماضي، حيث قام بطعن يهودي آخر معتقداً بأنه 

 فلسطيني بناًء على مالمحه الشرقية، قبل أن يتبين أنه يهودي شرقي.

  قدما دعا الرئيس األمريكي األسبق "بيل كلينتون" "اإلسرائيليين" إلى المضي

نحو السالم مع الفلسطينيين، فيما اعتبر الرئيس الحالي "باراك أوباما" أن 

 السالم ما بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين" "ضروري ومحق وممكن".
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2 /11  /2015 

  فلسطينياً:

  ،"حذرت "حركة الجهاد اإلسالمي"، من إنتاج وعد جديد على غرار "بلفور

التي تدخل شهرها الثاني دفاعاً عن المقدسات لوقف لهيب انتفاضة القدس، 

اإلسالمية، ورداً على االنتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين، قائلة: "إن 

 تمر اليوم، ذكرى وعد بلفور المشؤوم

والذي منح غطاًء دولياً لجرائم العصابات الصهيونية ضد أرض وشعب 

ه لمسلسٍل طويل فلسطين، فكان سبباً في طرده وتشريده من وطنه، وتعرض

 من المعاناة واآلالم".

  شنت قوات العدو الصهيوني، حملة مداهمات واعتقاالت في أنحاء مختلفة من

 الضفة المحتلة، كما اعتقلت خمسة شبان بعد مداهمة منازلهم في مدينة نابلس.

  أحمد عوض نصري أبو الرب برصاص الجيش "اإلسرائيلي" استشهاد الشاب

ل الضفة المحتلة، بعد محاولته طعن جندي "إسرائيلي"، عند حاجز الجلمة شما

 الذي كان شريكاً في العملية. محمود كميل فيما اعتقل العدو الشاب

  ،هدمت قوات العدو منزلين في جبل المكبر وبلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة

 بحجة البناء دون ترخيص.

 ( "في عملية طعن بمدي 70أصيب مستوطن "إسرائيلي ،)ًنة نتانيا في عاما

الداخل المحتل، فيما تمكنت قوات العدو من إصابة المنفذ بجروح خطيرة بعد 

 إطالقها عدة رصاصات على جسده.

  داهمْت قواُت العدو الصهيوني، منزل الشهيدة بيان أعسيلة، وهّددت بهدمه في

 منطقة "واد الغروس" بمدينة الخليل في الضفة المحّتلة.

  باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة مستوطناً  15اقتحم

بحراسة مشددة من شرطة العدو، كما أجبرت الشرطة الوافدين من المقدسيين 

تسليم هوياتهم عند بواباته، فيما أعلنت منظمة ما تسمى بـ"عائدون لجبل 

الهيكل" االستيطانية، عن حملة ألنصارها تمنح فيها جائزة مالية لكل مستوطن 

 ول اقتحام المسجد األقصى.يحا
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  أكد مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، أن مشروع وضع كاميرات

في أرجاء المسجد تم إيقافه، بقرار من األوقاف اإلسالمية، حيث كان الهدف 

منه رصد وتوثيق تجاوزات وانتهاكات المستوطنين واألجهزة األمنية في 

 ر لمحاولة قوات العدو الهيمنة عليه.األقصى، وقد تم إيقافه حتى إشعار أخ

 عاًما( في منطقة باب  22يبلغ من العمر ) اعتقلت قوات العدو الصهيوني، شاًبا

الخليل بالقدس المحتلة، بزعم اعتدائه بالضرب على مرشدة سياحية يهودية 

 أحد أبواب القدس القديمة. -كانت برفقة مجموعة من السياح في باب الخليل

 ينة بعملية طعن بطولية على يد شاب فلسطيني بمحطة أصيب ثالثة صها

الحافالت المركزية في مستوطنة "ريشون لتسيون" بمدينة أسدود المحتلة 

جنوب تل أبيب، قبل أن تتمكن شرطة العدو من اعتقال المنفذ الذي يبلغ بلغ 

 .عاماً( 19من العمر )

 دينة نابلس أحرق مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب م

شمال الضفة المحتلة، حيث أضرموا النار بأشجار الزيتون في منطقة الميادين 

 الواقعة شرقي البلدة، بعد أن سكبوا مواد سريعة االشتعال عليها.

  اعتقلت شرطة العدو الصهيوني أربعة مقدسيين بينهم تاجر من البلدة القديمة

 وبلدة الطور في القدس المحتلة.

  بالرصاص الحي وعشرات آخرين باالختناق، في مواجهات مع أصيب شاب

 قوات العدو الصهيوني في المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

  في سجن النقب  "3"اقتحمت قوات العدو الصهيوني الخاصة، قسم رقم

"  من أجل 10الصحراوي، وقامت بإخراج جميع األسرى ونقلهم إلى قسم "

 التفتيش، 

  منظمة العفو الدولية" "السلطات اإلسرائيلية باتخاذ خطواٍت فورية من طالبت"

شأنها، أن توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين 

اإلسرائيليين في الضفة المحتلة، وتكفل إجراء تحقيق في جميع الهجمات، ال 

على يِد إسرائيلي  سيما االعتداء الذي أسفر عن مقتل يافع فلسطيني في الخليل

 تشرين األول". 17بتاريخ 
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  "في ظل مخطط التهويد واستجابة لعروض ما تسمى شركة "تطوير عكا

و"دائرة أراضي إسرائيل" قام عدد من المستثمرين الصهاينة بجولة ميدانية في 

أزقة وأحياء عكا القديمة، الواقعة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

دد من المنازل والبنايات العربية التي أعلنتها شركة ، لمعاينة ع1948

 "عميدار" و"دائرة أراضي إسرائيل" للبيع.

  إسرائيلياً:

  عدد أعضاء  17صوتاً، ومعارضة  51صادق الكنيست "اإلسرائيلي" بأغلبية(

(، على مشروع قانون يقضي بوضع حّد أدنى لعقوبة "ملقي 120الكنيست 

 أعوام. 3الحجارة" بالسجن 

 

3  /11  /2015 

 فلسطينياً:

  "أكد الشيخ خالد البطش في مسيرة جماهيرية نظمتها حركتا "الجهاد اإلسالمي

و"حماس" في غزة، على استمرار انتفاضة القدس في وجه العدو ومشاريع 

تصفية القضية، ومحاوالت تقسيم القدس واألقصى، مشدداً على أن محاوالت 

ى أن مؤامرات التسوية و التقسيم لن تمر إجهاض االنتفاضة ستفشل، مشيراً إل

طالما في شعبنا مهند حلبي وبهاء عليان وهنادي الهشلمون.. وغيرهم من 

 الذين رفضوا الذل والهوان، و هبوا لالنتقام رداً على كل محاوالت االستسالم.

  "فلسطينياً في في مدن جنين ونابلس،  13اعتقل جيش العدو "اإلسرائيلي

 المحتلة.والخليل بالضفة 

  اندالع مواجهات عنيفة في محيط مقام "قبر يوسف"، في المنطقة الشرقية من

مدينة نابلس، بين الشبان وجنود العدو الصهيوني، بعد اقتحام العدو المنطقة 

 لحماية قطعان المستوطنين الذي اقتحموا المقام بأعداد كبيرة جداً.
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  ات اليهودية بقيادة عدد من مستوطًنا متطرًفا وأفراًدا من الجماع 120اقتحم

الحاخامات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة 

من شرطة العدو الخاصة، وسط إجراءات مشددة بحق المصلين، وخاصة 

 النساء.

 عاماً( من منطقة أم الفحم،  16 - 17) اعتقلت قوات العدو الصهيوني، شابين

" قرب بلدة مي  65عابرة عند شارع "  بعد رشقهما حجارة تجاه مركبات

 عامي في المنطقة، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

  في سجن النقب  3اقتحمت قوات العدو الصهيوني الخاصة، قسم رقم

من أجل  10الصحراوي، وقامت بإخراج جميع األسرى ونقلهم إلى قسم 

 التفتيش.

  حاجز الجلمة شمال مدينة اعتقلت قوات العدو الصهيوني، شاباً فلسطينياً عند

جنين، بعد االشتباه به بمحاولة تنفيذ عملية طعن، وفقاً لما نشره موقع "القناة 

 العاشرة" للتلفزيون الصهيوني.

  قرر قاضي محكمة الصلح الصهيونية في القدس المحتلة، اإلفراج عن الطفلة

لمنزلي جبل المكبر، بشرط الحبس ا عاماً( من بلدة 13ريم محمد جميل قنبر )

حتى يوم األحد المقبل، وبكفالة مالية مقدارها ثالثة آالف شيقل، بعد اعتقالها 

أثناء تواجدها في مركز صحي بالبلدة، واقتيادها ألحد مراكزها في القدس 

 للتحقيق، وعرضها الحًقا على قاضي محكمة الصلح.

 ء أفاد محامي "هيئة شؤون األسرى والمحررين"، كريم عجوة، أنه تم إجرا

عملية جراحية في القدم اليسرى لألسير الجريح ماهر غانم الفروخ، من بلدة 

سعير في الخليل، الذي تعرض لعملية دهس متعمد من قبل قوات عصابات 

العدو، خالل المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ، 

 حيث يعاني من عدة كسور.

 ،النطق بالحكم في قضية الناشط في  أجلت محكمة الصلح في بئر السبع

كانون  17الحراك الشبابي ضد مخطط "برافر"، رأفت عوايشة، إلى يوم 
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األول القادم، بناء على طلب النيابة، حيث اعتقلته بدعوى المشاركة بتظاهرات 

 "برافر"، وتحديًدا في مظاهرة الغضب في منتصف تموز الماضي.

 وامر هدم إدارية على مسجد بلدة القعقاع علقت طواقم بلدية العدو الصهيوني، أ

 ومنشأة تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.

  أكدت "جبهة العمل اإلسالمي"، أنه "من حق الشعب الفلسطيني المكافح

والمناضل والمقاوم االستمرار في هبته الشعبية، أو ما يسمى بانتفاضته الثالثة 

 في وجه العدو الصهيوني".

 فت رئيس "حركة التوحيد اإلسالمي"، عضو "جبهة العمل اإلسالمي" ل

و"اتحاد علماء بالد الشام"، الشيخ هاشم منقارة، إلى أن "تخاذل العرب 

والمسلمين عن إسناد االنتفاضة الفلسطينية الحالية في وجه العدو الصهيوني 

 ".وتطويرها عربياً وإسالمياً، يعد جريمة تاريخية موصوفة بحق األمة

  ،شارك المئات من أبناء الشعب الفنلندي بوقفة وسط العاصمة هلسنكي

بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني الفنلندي، دعماً لصمود الشعب 

الفلسطيني. وعّبر المشاركون في الوقفة، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني 

ر، والعيش في في مطالبه العادلة، وحقوقه المشروعة بالحرية وتقرير المصي

 أمان في دولة فلسطين المستقلة.

 

 إسرائيلياً:

 لجنة االقتصاد" في الكنيست، طلب وزير األمن الداخلي، غلعاد  تبحث"

، بسبب استعمال 2إردان، الذي يقضي بمنع استيراد األلعاب النارية من الفئة 

 المقدسيين لها كسالح في وجه قوات العدو الصهيوني خالل المواجهات.

 

 فت مصادر سياسية "إسرائيلية"، توجهات االتحاد األوروبي، وضع وص

عالمات تميز بضائع المستوطنات بـ"العقوبة السياسية"، وبحسب مسؤولين، 

فإن "خطوة االتحاد األوروبي، وضع إشارات تدل على البضائع المنتجة في 
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بة المستوطنات اإلسرائيلية، مكافأة لمنفذي الهجمات من الفلسطينيين، وعقو

 سياسية على إسرائيل".

  ًنفى االتحاد األوروبي ما تناقلته وسائل إعالم "إسرائيلية"، عن الكشف قريبا

عن قوانين الستيراد السلع المنتجة في المستوطنات "اإلسرائيلية" في الضفة 

 ".والقدس المحتلتين، وما إذا ستصنف بصفتها "منتجات إسرائيلية

 

  بالغات بهدم عشرة منازل في بلدة جالود سلمت سلطات العدو الصهيوني

جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بحجة قربها من إحدى البؤر 

 االستيطانية.

  هاجم شاب سوداني مستوطناً "إسرائيلياً" كان على متن طائرة تابعة للخطوط

الجوية األثيوبية، حيث سدد له بداية ضربة على الرأس، ثم صرخ "هللا أكبر"، 

 أن مسافراً لبنانياً أنقذه.إال 

 

4  /11  /2015 

 فلسطينياً:

  أكد نائب األمين العام لـ"حركة الجهاد اإلسالمي"، زياد النخالة، أن "حالة

االستيطان ومشروع تقسيم المسجد األقصى دفعتا الشعب إلى االنتفاضة ضد 

بشكل العدو الصهيوني"، مشيراً إلى أن "إفشال مخطط تقسيم المسجد األقصى 

 كامل يتطلب جهداً وانتفاضة على نحو كبير".

  قدمت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" التهنئة والمباركة  لألسير

المجاهد محمد عالن، بمناسبة حريته وانتصاره الذي كان ثمرة معركة 

يوماً، وأرغمت العدو الصهيوني على الرضوخ لمطالبه، مؤكدة  65استمرت 

ن كانت حاسمة بتفاصيلها التي تابعها الجميع، من أن معركة األسير عال

رفضه لكل أشكال المساومة على حريته، إلى اإلصرار على رفض اإلبعاد 

 إلى غزة، إلى إعالن "سرايا القدس" الحاسم.
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  دعت "حركة الجهاد االسالمي في فلسطين"، وسائل اإلعالم لتغطية اللقاء

جب إسنادها ومواجهة محاوالت الوطني المميز بعنوان، "انتفاضة القدس ووا

إجهاضها"، وذلك بمناسبة دخول انتفاضة القدس شهرها الثاني، بهدف توحيد 

 جهود دعم واستمرار االنتفاضة.

  نظم اإلطار النقابي لـ"حركة الجهاد اإلسالمي" في فلسطين، ندوة ثقافية

ة بعنوان "إسهامات الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي في فكر الحركة اإلسالمي

المعاصرة"، بحضور لفيف من العلماء، والنقابين والنقابيات، وأعضاء 

 وكوادر "اإلتحاد اإلسالمي" في محافظة خانيونس.

  شنت قوات العدو "اإلسرائيلي" حملة مداهمات واعتقاالت واسعة في مختلف

 مواطناً. 32مناطق الضفة  والقدس المحتلتين، طالت أكثر من 

 خباري" الناطق بالعبرية، بأن "شبان فلسطينيون األ 7ذكر موقع "المستوطنين

قاموا بالقاء قنبلة يدوية نحو قوة عسكرية من جيش العدو قرب "قبر راحيل" 

 في بيت لحم"، دون أن يسجل وقوع أي إصابات في صفوف جنود العدو.

  اعتقلت قواُت العدو الصهيوني، المرابطة في المسجد األقصى المبارك هبة

بالقدس المحتلة، كما داهمت قوات العدو منزل سرحان  سرحان من منزلها

 وعبثت في محتوياته.

  ،أغلقت قوات العدو الصهيوني، حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين

 .1948عامل وتاجر، الدخول ألراضي عام  200ومنعت أكثر من 

  اعتبرت "لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب" في الداخل الفلسطيني

رئيس وزراء العدو مع  أن تفاهمات وزير الخارجية األمريكي جون كيري

"اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو بموجبها "يتكرم" العدو على المسلمين بالصالة 

 ، هي تفاهمات باطلة.في المسجد األقصى المبارك، فيما يسمح لليهود بزيارته

 جراء إطالق أصيب المواطن عبد المجيد سالم أبو برعيم بجراح متوسطة ،

قوات االحتالل نيرانها بكثافة وبشكل عشوائي شرق دير البلح وسط قطاع 

 غزة.
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  أُطلقت مؤسسات فلسطينية حكومية وخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، في

مدينة رام هللا وسط الضفة المحتلة، حملة "أطردهم" لمقاطعة البضائع 

ة في األراضي الفلسطينية، "اإلسرائيلية"، تزامًنا مع تردي األوضاع األمني

داعية إلى الوقف الكامل عن اإلتجار وشراء المنتجات والبضائع 

 "اإلسرائيلية"، وليس فقط منتجات المستوطنات.

  تنسم األسير محمد عالن في ساعة متأخرة من مساء األربعاء، الحرية من

ُ احتجا 65سجون العدو الصهيوني، بعدما أضرب عن الطعام  جاً يوماً متتاليا

 .على اعتقاله اإلداري

  نظم أهالي عدد من الشهداء الفلسطينيين في مدينة الخليل، جنوب الضفة

 المحتلة، مسيرة جماهيرية حاشدة  للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم.

  أصيب أحد عناصر شرطة العدو بجراح خطرة، بعملية دهس على مفرق بلدة

فيما استشهد منفذ العملية، وفق  حلحول شمالي الخليل جنوب الضفة المحتلة،

 مصادر عبرية.

  أصيب عدد من المواطنين باالختناق الشديد، جراء مواجهات عنيفة بين

المواطنين وقوات العدو الصهيوني، في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم 

 بالضفة المحتلة.

  رداً على مقوالت قادة العدو "اإلسرائيلي" بضرورة المحافظة على الوضع

قائم في القدس واألقصى، دعت هيئة "العلماء والدعاة"، في مدينة القدس، ال

بعودة الوضع في المسجد األقصى، إلى ما كان عليه قبل احتالل "إسرائيل" 

 .1967للمدينة عام 

  أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، بعالقة حركته

العالقة التي تربطنا بأشقائنا في  بـ"حركة الجهاد اإلسالمي"، قائالً: "الشك أن

حركة الجهاد وثيقة ومتينة، وقد ثبت ذلك عملياً خالل الحربين األخيرتين على 

 غزة".

  ح السفير الفلسطيني لدى مصر جمال الشوبكي أن رئيس السلطة صرَّ

الفلسطينية محمود عباس سيصل إلى القاهرة السبت المقبل للقاء الرئيس 
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األحد، لبحث آخر التطورات الراهنة في األراضي عبدالفتاح السيسي يوم 

الفلسطينية، مؤكداً أن عباس والسيسي سيناقشان عدًدا من الملفات الهامة، 

وعلى رأسها قضية معبر رفح البري )بين قطاع غزة ومصر(، وآليات فتحه 

بشكل دائم، باالتفاق بين الجانبين والتنسيق المستقبلي بين السلطة الفلسطينية 

طات المصرية حول ذلك، إضافة إلى بحث الجهود الرامية لدفع عملية والسل

السالم في ظل العدوان "اإلسرائيلي" المستمر على الشعب الفلسطيني منذ 

 بداية الشهر الماضي.

  قال أمين العام لألمم المتحدة بان كي مون: إن األمل في إيجاد حل للنزاع بين

معلالً هذا البعد بالتأخير في تطبيق الفلسطينيين و"اسرائيل" أصبح بعيًدا، 

 .االتفاقيات الموقعة بين الجانبين

 

 إسرائيلياً:

  زعم قائد المنطقة الجنوبية السابق في جيش العدو الصهيوني الجنرال "يوم

تّوف ساميا" أن المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة تحفر عشرات األنفاق من 

 .48غزة إلى داخل األراضي المحتلة عام 

 

 على اقتراح قانون يمنع من يدعو لمقاطعة "اإلسرائيلي"  دق الكنيستصا

 منتجات الكيان الصهيوني من دخول فلسطين المحتلة.

  أقّر القائد العسكري "اإلسرائيلي" لمنطقة الخليل يسرائيل تال، أن حجم ونوع

العمليات الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين فاجأ السلطات "اإلسرائيلية"، 

ؤكداً أنه ال يوجد في األفق المنظور نهاية لموجة العمليات المستمرة، ما م

 يعني بقاء التوتر األمني في األراضي الفلسطينية.

  أكد وزير حرب العدو الصهيوني، موشيه يعالون، أنه "ال توجد اتصاالت

حول تسليم جثامين الشهداء المحتجزين مقابل عودة جثث الجنود المفقودين في 

 زة".قطاع غ
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  قالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن والد الجندي األسير لدى المقاومة في

غزة شاؤول آرون "طالب القيادة اإلسرائيلية بمنح المقاومة ما تريده من أجل 

 اإلفراج عن الجنود اإلسرائيليين المعتقلين في قطاع غزة".

 م سلمت قوات العدو الصهيوني، جثمان الشهيد إبراهيم سمير إبراهي

عاماً(، والذي استشهد برصاص العدو على مدخل حلحول  22السكافي)

 الشمالي )الحواور(".

  رفض سفير "إسرائيل" لدى األمم المتحدة داني دانون اتهامات سفير فلسطين

باألمم المتحدة رياض منصور لـ "إسرائيل"، باستئصال أعضاء من فلسطينيين 

تشهدها األراضي الفلسطينية، واصفاً قتلتهم قواتها في "انتفاضة القدس"، التي 

 تلك التهم "بالمعادية للسامية".

 

 

5  /11  /2015 

 فلسطينياً:

  ،"اقتحمت قوات العدو الصهيوني، منزل القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي

الشيخ بسام السعدي، في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، ومنازل أشقائه 

 اثه بالكامل وعثت فيه خراباً.وأقاربه بحثاً عنه، حيث دمرت أث

  اتهم القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" الشيخ خضر عدنان، العدو

الصهيوني بإطالق النار تجاه الشبان الفلسطينيين في المواجهات المستمرة في 

قرى ومدن الضفة المحتلة، في مناطق حساسة من جسد اإلنسان، بهدف 

 ة لإلنسان الفلسطيني".التسبب بإعاقات دائمة ومعاناة مستمر

  عبر األسير المحرر المحامي محمد عالن، عن فرحته الكبيرة لإلفراج عنه

من سجون العدو الصهيوني بعد انتصاره في معركة األمعاء الخاوية، التي 

يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله اإلداري، مشدداً على أن  56استمرت نحو 
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معركة جديدة مع العدو إذا حدث مكروه له  تهديدات سرايا القدس بالدخول في

 ولكافة األسرى أدخلت الرعب والخوف في قلوب الصهاينة.

  اعتقلت قوات العدو الصهيوني، خمسة شبان لدى اقتحامها لعدة مناطق

 بمحافظة رام هللا وسط الضفة المحتلة، رافقها تدمير لمحتويات المنازل.

  "بنشر خبر اعتقال نسرين « اباكالش»سمح جهاز المخابرات "اإلسرائيلية

، في الشهر 48عاما( من حيفا داخل أراضي  40حسن عبدهللا حسن )

الماضي، بتهمة التجسس لصالح "كتائب المجاهدين"، حيث تم تجنيدها لتنفيذ 

عمليات داخل "إسرائيل"، وذلك ألنها تحمل جنسية "إسرائيلية" وتتمتع بحرية 

 الحركة داخلها.

  شاًبا، وقفة تضامنية أمام مقر نقابة الصحفيين، لدعم  15نظم ما يقرب من

 انتفاضة القدس.

  ( من مدينة الخليل، بعد إطالق  24استشهد الشاب مالك طالل الشريف )ًعاما

الرصاص عليه من قبل قوات العدو "اإلسرائيلي" بجوار مفرق مجمع 

مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم المحتلة، بدعوى محاولته طعن 

 مستوطن "إسرائيلي.

 أحد  -اعتقلت قوات العدو شاًبا مقدسًيا عقب االعتداء عليه عند باب المجلس

أبواب المسجد األقصى المبارك، فيما واصل المستوطنون المتطرفون 

اقتحاماتهم لباحات األقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من 

 شرطة العدو الخاصة.

 ـ"منظمة التحرير الفلسطينية" تبنيها لتوصيات "اللجنة أعلنت اللجنة التنفيذية ل

السياسية" الداعية الى وقف العالقة التعاقدية مع كيان العدو "اإلسرائيلي" على 

 كافة الصعد السياسية واألمنية واإلقتصادية.

  أعلنت سلطات العدو الصهيوني، عن إعادة فتح ممر مشاة حاجز الجلمة شمال

بصورة كاملة، مّدعية أن السبب وراء إغالق الحاجز، جنين، بعد أن أغلقته 

 هو "العمليات" التي حصلت في األيام األخيرة عند الحاجز.
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  أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي، وحاالت اختناق في منطقة

باب الزاوية وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة، بعد تشييع جثمان 

ي، منفذ عملية الدهس في بلدة حلحول شمال الشهيد إبراهيم سمير السكاف

 الخليل.

  أسيراً في سجون العدو، بذريعة  62مّددت محاكم العدو الصهيوني، اعتقال

 استكمال التحقيق واإلجراءات القضائية.

  داهمت ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" قرية إقرث المهجرة في الجليل

، وصادرت ممتلكات وأغراض 48األعلى، بالداخل الفلسطيني المحتل العام 

 وكميات من األخشاب تعود للمرابطين بالقرية منذ سنوات.

 ( برصاص قوات البحرية  18استشهاد الصياد الفلسطيني فراس مقداد )عاًما

 المصرية في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

  أفرجت محكمة العدو الصهيوني في الناصرة، عن الشابة النصراوية إسراء

( التي تعرضت إلطالق نار في محطة الحافالت المركزية في عاماً  29عابد )

بزعم أنها كانت تحاول تنفيذ عملية طعن، وقضت بتحويلها إلى  مدينة العفولة

 الحبس المنزلي حتى االنتهاء من اإلجراءات القانونية بحقها، بكفالة أقاربها.

 يارات قالت مصادر عبرية، إن "فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة باتجاه س

للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس المحتلة، دون أن تقع أي أضرار 

 إصابات.أو 

  شاباً بجراح، والعشرات بحاالت اختناق في مواجهات متفرقة في  53أصيب

 الضفة المحتلة.

  ،دعت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، جماهير الشعب الفلسطيني

والمساندة النتفاضة شعبنا في الضفة والقدس للمشاركة في مسيرة الدعم 

 المحتلتين، وذلك يوم غٍد، بعد صالة الجمعة مباشرة.

  ،أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل أبو ردينه، إثر اجتماعاً لها

برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا بالضفة 

اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العالقة المحتلة، أن الحركة "تدعم توصيات 
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األمنية والسياسية واالقتصادية مع سلطة االحتالل "اإلسرائيلي"ظن واعتمادها 

من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات المجلس 

 المركزي".

 ام أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، أن وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى زار ر

هللا خالل اليومين الماضيين حامالً رسائل عاجلة وهامة من القيادة المصرية 

إلى الرئيس محمود عباس، مضيفة أن مصر تنظر بقلق شديد إلى التطورات 

الحادثة في األراضي الفلسطينية المحتلة والمسجد األقصى والعملية السياسة 

 ة.بصفة عام

 إسرائيلياً:

 واليات المتحدة زيادة حجم المساعدات األمنية طلب الكيان الصهيوني من ال

 مليارات دوالر سنوياً. 5إلى  مليارات دوالر 3من ، السنوية له

 

  وفقاً لتقديرات األجهزة األمنية "االسرائيلية" فإن األحداث الحالية أو ما

تصفها بـ"العنف" في الضفة والقدس والداخل وقطاع غزة سوف تخبو، 

ل مجدداً بعد أشهر عدة بسبب ضعف موقف أبو "ولكن النيران سوف تشتع

مازن، ومعركة الخالفة في السلطة والشعور بعدم جدوى الطرق 

 الدبلوماسية".

  أطلقت الحكومة "اإلسرائيلية" حملة دبلوماسية وسياسية واسعة ضد نية

االتحاد األوروبي وسم منتجات المستوطنات "اإلسرائيلية"، كونها مستوطنات 

 .على األراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية تقوم

  أزالت الشرطة "اإلسرائيلية" الحواجز التي وضعتها في القدس المحتلة

لمواجهة عمليات الطعن التي استهدفت "إسرائيليين" في المدينة، حيث أزيلت 

الحواجز حول بلدة جبل المكبر على نحو خاص، والتي ينتمي إليها عدد من 

 .لشرطة منطقة مضطربةمنفذي الهجمات وتعتبرها ا
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  أصدرت بلدية العدو في القدس المحتلة قراراً بهدم مسجد القعقاع في سلوان

جنوب المسجد األقصى المبارك، بذريعة بنائه بدون ترخيص، كما وزعت 

 .إخطارات بهدم منشآت تجارية في البلدة نفسها

 ى تبرع أحد أثرياء المستوطنين، من مستوطنة "كريات أربع" الجاثمة عل

( ألف شيقل، كمكافأة لمن 40.000أراضي مدينة الخليل، بمبلٍغ مالّي قدره )

يقوم بتسليم شاب فلسطيني للشرطة "اإلسرائيلية"، نفذ عملية دهس بالمدينة، 

 ."وقتل فيها مستوطن "إسرائيلي

  استنكر المجتمع المدني العربي داخل "إسرائيل" مخطط القانون المقترح من

اإلسرائيلية" أييليت شاكيد، القاضي بإلزام الجمعّيات التي قبل وزيرة القضاء "

تحظى بدعم خارجي ارتداء إشارة خاصة تدلل عليها أثناء النقاشات في لجان 

الجمعّية التي ال تلتزم بنص القانون سوف يتم تغريمها مبالغ ، و"الكنيست"

 باهظة.

 

6  /11  /2015 

 فلسطينياً:

 55القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" محمد جرادات ) اعتقلت قوات العدو 

عاماً(، وأيضاً أسير محرر، واقتادوهما إلى جهة مجهولة، بعد مداهمتها بلدة 

سيلة الظهر جنوب جنين، وسط اندالع مواجهات وإطالق نار كثيف باتجاه 

 منازل المواطنين.

 شيخ نافذ عزام، أن اعتبر القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، ال

"أكبر التحديات التي تواجه االنتفاضة هي ضعف التعامل والتفاعل العربي 

الرسمي، إلى حٍد كبير، مع هذه االنتفاضة المباركة"، مشدداً على أن "العودة 

إلى المفاوضات ستكون ضربة موجعة لهؤالء األبطال، الذين سطروا بدمهم 

 أروع االنتصارات".
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 ماية جنود العدو الصهيوني، منازل المواطنين المحاذية هاجم مستوطنون بح

 لمستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.

  أصيب صهيونيان، أحدهما جندي والثاني مستوطن، بجروح خطيرة، في

عمليتي إطالق نار بالخليل جنوب الضفة المحتلة، بعد قليل من إطالق مماثل، 

سها، بينما أصيب مستوطن في عملية أدى إلى إصابة مستوطنين في المدينة نف

طعن صباحية، وفي جميع العمليات تمكن المنفذون من االنسحاب ، كما 

اعترفت مصادر إعالمية عبرية، بإصابة جندي صهيوني بصورة خطيرة في 

 رأسه برصاص قناص فلسطين في  منطقة "بيت عنون" قرب الخليل.

 تها لمداخل محافظة الخليل شّددت قّوات العدو الصهيوني من حصارها وإغالقا

 جنوب الضفة المحتلة.

  باركت "لجان المقاومة في فلسطين" عمليات القنص البطولية في مدينتي

الخليل ورام هللا المحتلتين، والتي أسفرتا عن إصابة عدد من الجنود الصهاينة، 

بحسب إعالم العدو، وأكدت أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم 

الميداني للفلسطينيين، والتي كان آخرها إعدام السيدة الشهيد ثروت اإلعدام 

عاماً في مدينة الخليل المحتلة، وهي زوجة  70الشعراوي البالغة من العمر 

 الشهيد فؤاد الشعراوي، الذي ارتقى في انتفاضة الحجارة األولى.

 ييد أظهرت نتائج أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني، ارتفاعاً في التأ

% في 63إلى  2015% في استطالع تموز 26الندالع انتفاضة جديدة من 

% بأنهم يؤيدون الغاء اتفاقية "أوسلو" 64االستطالع الحالي. كما صرح 

ويرى المستطلعون أن أهم أولويات القيادة الفلسطينية هو إنهاء التنسيق االمني 

 مع "اسرائيل".

 جة، عن عدد من األسرى في سجن نقلت محامية "نادي األسير"، جاكلين فرار

"عتصيون" تعرضهم للضرب والتعذيب على يد قوات العدو أثناء عملية 

 اعتقالهم.

 ( ١٤اعتقلت قوات العدو الصهيوني، الفتاة المقدسية تمارا معمر أبو لبن 

عاماً(، بعد مداهمة منزل ذويها في قرية الطور بالقدس المحتلة، على خلفية 
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لتواصل االجتماعي )فيسبوك(، حيث نشرت على منشوراتها على موقع ا

 حسابها في "فيسبوك" كلمة "سامحوني".

  أصيب مستوطن صهيوني بجراح طفيفة، جراء إلقاء الشبان زجاجات حارقة

 على سيارته قرب حاجز حزما شرق القدس المحتلة.

  أصيبت مواطنة بجراح خطرة، جراء إطالق جنود العدو النار صوب سيارتها

رأس الجورة عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، حيث أصيبت في منطقة 

بأكثر من رصاصة، وأن اصطدمت سيارتها بأحد الجدران القريبة من محطة 

 زيد للمحروقات.

  ،اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وعصابات العدو الصهيوني

انتفاضة عند عدة نقاط تماس بالضفة المحتلة، في سادس "جمعة غضب" ب

 القدس المستمرة منذ األول من تشرين أول الماضي.

  "أطلق شبان فلسطينيون النار، نحو جنود العدو بالقرب من حاجز "بيت إيل

 شمال مدينة البيرة.

  أصيب مستوطنين صهيونيين أحدهما بجراح خطرة، في عملية إطالق نار

 نحو حاجز عسكري قرب الحرب االبراهيمي في الخليل، 

  وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، المجتمع الدولي والدول طالب

األعضاء بتحّمل مسؤلياتهم تجاه ما تقوم به سلطات العدو الصهيوني من 

 انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

 ( بجراح بالغة الخطورة جراء 13أصيبت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر )ًعاما

في بلدة دير األسد، الواقعة بمدينة الشاغور بالداخل حادث دهس، تعرضت له 

 ، مع فرار المركبة الضالعة بالحادث من المكان.48الفلسطيني المحتل عام 

  أصيب مستوطن صهيوني بجراح خطرة، جراء عملية طعن بطولية بالقرب

 .من بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس

  هللا، إلى مساندة حقيقية دعا األمين العام لـ"حزب هللا" السيد حسن نصر

لالنتفاضة الفلسطينية، بعيداً عن كل االجتهادات والحساسيات، والصراعات 

المستجدة، والخالفات، والنزاعات"، مضيفاً أن "أمام هذه التضحيات العظيمة 
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لشباب وشابات فلسطين، ندعو لمساندة حقيقية لهذه االنتفاضة الجديدة، التي 

نها مؤهلة جداً في الحد األدنى للدفاع عن األقصى يجب أن ننظر اليها بحق، أ

 والمقدسات".

 إسرائيلياً:

  ذكرت القناة "العبرية الثانية"، أن "جنديين إسرائيليين فقدت آثارهما، بعد أن

 ذهبا في رحلة بحرية في عرض البحر المتوسط على متن يخت".

 ي بنيامين عشية الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء كيان العدو الصهيون

نتنياهو إلى الواليات المتحدة األمريكية حيث سيستقبله الرئيس باراك أوباما، 

تعهدت هيالري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي النتخابات الرئاسة 

األمريكية، بعدم السماح إليران بالحصول على سالح نووي في حال 

ات بين الواليات أصبحت رئيسة للواليات المتحدة. كما وعدت بتعزيز العالق

 المتحدة و"إسرائيل".

  نقلت "اإلذاعة العبرية" عن مصادر مسؤولة في واشنطن، قولها إن "الرئيس

األمريكي باراك أوباما ال يرى أن هناك فرصة حقيقية إلحراز تقدم نحو حل 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي خالل العام المقبل"، مضيفة أن "أوباما 

ء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل اجتماعهما سيبحث مع رئيس الوزرا

المرتقب يوم االثنين القادم، إمكانية اتخاذ خطوات إلعادة بناء الثقة بين 

 الطرفين".

 

 

7  /11  /2015 

 فلسطينياً:

  باركت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" العمليات البطولية في مدينة

وأكد مصدر مسؤول في الحركة الخليل، وأشادت ببطولة منفذيها األبطال، 
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بمدينة الخليل، أن العمليات تطور طبيعي لالنتفاضة المباركة في مواجهة 

اإلرهاب الصهيوني الذي يقتل شبابنا وفتياتنا وأطفالنا عند الحواجز، وينكل 

 بالشهداء ويسرق أعضاءهم.

  ذكرت مصادر عبرية، أن قوات العدو الصهيوني، استولت على عدة منازل

 فلسطينية  تقع قرب الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

 ثار فيديو انتشر لمسن خليلي يرد على جندي "إسرائيلي" ويوبخه، جدالً على أ

شبكات التواصل االجتماعي، حيث قال المسن زياد أبو هليل للجندي، عندما 

ليهم يضربوا"، قال له إن "الشبان يلقون الحجارة على الجنود": "بهمش خ

حيث تم إطالق هاشتاغ #بهمش بعد ذلك، وتفاعل عليه رواد موقع "فيسبوك" 

بشكل كبير، حيث يهدف الهاشتاغ إلى التعبير عن عدم اهتمام أهالي الخليل 

 بإجراءات العدو التعسفية بحقهم.

  أطلق جندي "إسرائيلي"، الرصاص على جندي "إسرائيلي" آخر قرب عمارة

لرأس في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، مشتبهاً بأنه الرجبي،  بحي ا

 مقاوم فلسطيني، قبل أن يتبين الحقا أّنه زميله بالجيش.

  استشهد المواطن جمال النشاش من بيت لحم بالضفة المحتلة، بعد إصابته قبل

 أيام، جراء المواجهات الدائرة بين قوات العدو والشبان الفلسطينيين.

 لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "كبير المفاوضين" أعلن أمين سر ال

الفلسطينيين، صائب عريقات، إن أبناء جيله من القادة الفلسطينيين قد فشلوا 

في تحقيق ما يصبو إليه الجيل التالي من الفلسطينيين والذين يعيشون اآلن 

 .حالة من اليأس

  بين رئيس السلطة الفلسطينية ذكر مسؤول فلسطيني أن اجتماًعا سيعقد األحد

محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، والحقاً 

سيعقد اجتماع بين الرئيس عباس والعاهل السعودي على هامش القمة العربية 

الالتينية في الرياض، ومن ثم سيعقد لقاء آخر بين الرئيس عباس والعاهل 

 .في األردناألردني الملك عبد هللا الثاني 

  شّنت مجموعات من المستوطنين هجوما واسعاً على السّكان الفلسطينيين في

 حّي تل الرميدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
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  أصيب شاب بالرصاص الحي وعشرات آخرين باالختناق، في مواجهات مع

 قوات العدو "اإلسرائيلي" على شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

  انطلقت في وقت واحد في عدة مدن فلسطينية وعربية وعالمية فعالية جماعية

لغناء نشيد "موطني" تحت عنوان "لنغني موطني معاً" وذلك عقب إطالق 

 الحملة على فيسبوك يقول منظموها إنها أسلوب إيجابي لمقاومة العدو.

  داخل قضت ما تسمى محكمة الصلح "اإلسرائيلية" في مدينة حيفا المحتلة

، بإطالق سراح فتى قاصر من مدينة أم الفحم المعتقل منذ 48أراضي عام 

خمسة أيام، على خلفية المواجهات التي كانت مدخل أم الفحم، ومنشورات 

 على "فيسبوك".

  وزعت بلدية العدو "اإلسرائيلي" أوامر هدم إدارية على منازل في حي

ارك، بحجة البناء دون البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المب

 ترخيص.

  فتحة نفق على الشريط الحدودي مع  31أعلن الجيش المصري، أنه دمر

قطاع غزة خالل شهر تشرين األول الماضي، بحسب بيان للمتحدث 

 العسكري.

  أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير"النائب هاني قبيسي, أن إنتفاضة القدس

الفلسطيني, ولمواجهة تقسيم القدس شكلت منعطفاً تاريخياً لحماية الشعب 

ن "العدو الصهيوني الغاشم، يقوم بشكل موضحاً أ والمسجد االقصى المبارك"،

دائم بإرهاب الشعب الفلسطيني وبترهيب االمة العربية جمعاء، على كافة 

 ".مساحات الشرق األوسط

 

 إسرائيلياً:

 ت آثارهما في ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن "اإلسرائيليين اللذين اختف

عرض البحر المتوسط، وهما على يخت خاص في طريقهما من قبرص 

 لميناء حيفا، عثر عليهما وهما على قيد الحياة".
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 عن عدم ، عبَّرت الغالبية العظمى من الصهاينة داخل فلسطين المحتلة

فقط،  10من  2رضاها من تعامل نتنياهو مع "الوضع األمني" ومنحوه 

التعامل مع العمليات المستمرة التي ينفذها الشبان  معتبرين أنه فشل في

 الفلسطينيون، رغم مرور شهر ونصف الشهر على اندالعها.

  نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مشاهد لعملية إعدام المسنة الفلسطينية

عاماً(، بمنطقة حلحول شمال  72ثروت الشعراوي البالغة من العمر) 

 عرض الجنود ألي خطر.الخليل، حيث تظهر المشاهد عدم ت

  كشف جهاز المخابرات "اإلسرائيلي" "الشاباك"عن اعتقاله وبالتعاون مع

الجيش، لمنفذ عملية إطالق النار قرب قرية بيت عانون شمالي الخليل، 

والتي أصيب فيها جندي بجراح بالغة.  والمنفذ هو فتى في السادسة عشرة 

يث استخدم بندقية صيد من عمره ومن بلدة بني نعيم بقضاء الخليل، ح

 "خرطوش" بالعملية.

  من الجمهور 75أظهر استطالع بثته القناة "اإلسرائيلية" الثانية، أن %

"اإلسرائيلي" يعتقدون بضرورة قتل الفلسطينيين منفذي العمليات في مكان 

% وواحد بالمائة فقط لم يعطوا رأيهم 24تنفيذ العملية، بينما عارض ذلك 

 بالموضوع.

  د من األكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي في إيرلندا عبر عد

بشقيها الجنوبي والشمالي، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واالستجابة 

لمطلب مقاطعة كيان العدو "اإلسرائيلي" أكاديمياً، عبر رسالة وصلت منهم 

االحتالل إلى وزارة الخارجية الفلسطينية قائلين: "إننا منزعجون بشدة من 

اإلسرائيلي الجائر لألراضي الفلسطينية ومن انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

ال تحتمل وتطال جميع قطاعات الشعب الفلسطيني وعزمها الواضح على 

 مقاومة أي تسوية ممكنة".

 

8  /11  /2015 
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 فلسطينياً:

  لعدة اعتقلت قوات العدو "اإلسرائيلي" طالبين جامعيين وشاب خالل اقتحامها

 مناطق بمحافظة رام هللا وسط الضفة المحتلة، كما استدعت آخرين.

 ( "في مداهمات نفذتها بأنحاء  27اعتقلت قّوات العدو "اإلسرائيلي )مواطًنا

 متفرقة من الضفة المحتلة، من بينهم طلبة بجامعة بوليتكنك فلسطين.

 خل سجون دخل أربعة أسرى من الضفة المحتلة وقطاع غزة أعواًما جديدة دا

 العدو.

  أصيبت شابة فلسطينية بجراح بالغة، بعد تعرضها إلطالق النار على مدخل

مستوطنة "بيتار عيليت" قرب القدس المحتلة، وذلك بعد عملية طعن نفذتها 

 بالمكان.

  اعتبر الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أننا أمام

 اره على كل المنطقة.مفترق طرق خطير ستنعكس آث

  أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن االكتظاظ في صفوف األسرى

أخذ باالزدياد في العديد من السجون ومراكز التوقيف "اإلسرائيلية"، بسبب 

االعتقاالت الواسعة التي تشنها سلطات العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني في 

 مختلف محافظات الوطن بشكل يومي.

 اعتداًء "إسرائيلياً" بحق  90"اتحاد اإلذاعات والتليفزيونات الفلسطينية"  رصد

الصحفيين والطواقم اإلعالمية الفلسطينية منذ اندالع انتفاضة القدس، والهبة 

 الشعبية الفلسطينية مطلع تشرين األول الماضي وحتى نهايته.

 جهة باب  اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد األقصى المبارك من

 المغاربة وسط حراسة مشددة من عصابات جنود العدو الخاصة.

  تعرض مستوطن "إسرائيلي" لعملية طعن قرب قرية النبي الياس إلى الشرق

من قلقيلية شمال الضفة المحتلة، بينما كان في مركبته، في حين فر المهاجم 

 من المكان، حسب المصادر اإلعالمية "اإلسرائيلية".
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  األسير الفلسطيني بأن األسيرات في سجن "هشارون" يعانين من أفاد نادي

الظروف المعيشية الصعبة واالكتظاظ الشديد، بسبب ازدياد عددهن والنقص 

 الشديد في الحاجيات األساسية.

 خالل استقباله اليوم رئيس السلطة  أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

اإلجراءات التي تتخذها مصر من الفلسطينية الفلسطينية محمود عباس، أن 

أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية،" 

وال يمكن أن تهدف إلى اإلضرار باألشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة"، 

موضحاً أن "عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وتوليها اإلشراف على 

لية سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر المعابر وفقاً للمقررات الدو

مع القطاع، ما سيسهل معيشة األشقاء الفلسطينيين في غزة، ويساهم في توفير 

 .احتياجاتهم اليومية

  أصيب ثالثة مواطنين بالرصاص الحي وعشرات آخرين باالختناق خالل

ضوري مواجهات واسعة مع قوات العدو "اإلسرائيلي" في محيط جامعة خ

 غرب طولكرم في الضفة المحتلة.

 

 إسرائيلياً:

 في زيارة ، توجه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى الواليات المتحدة

يستقبله خاللها الرئيس األمريكي باراك أوباما في البيت األبيض، في أول لقاء 

 يعقد بينهما منذ توقيع االتفاق النووي بين إيران والدول العظمى الست.

  نفى مصدر بجهاز المخابرات "اإلسرائيلية" "الشاباك"، ما نشرته بعض

صحفات فيسبوك التابعة للمستوطنين حول اعتقال  القناص الذي نفذ هجوم 

 "بيت عنون" في الخليل.

  قال ضابط صهيوني: إن توجيهات المستوى السياسي والعسكري في

الحالية بالضفة  "إسرائيل" تقضي بإبقاء قطاع غزة خارج دائرة المواجهة

 الغربية، معتبًرا أن الكيان نجح في ذلك.
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  طرحت ما تسمى وزارة التعاون اإلقليمي "اإلسرائيلية" عطاءات إلقامة جسر

جديد بين "إسرائيل" واألردن في منطقة غور بيت شيئان الواقع إلى الجنوب 

 من بحيرة طبريا.

  مستوطنات سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمجلس

 ."شاعر هنيغف" بالنقب المحتل
  دعا مستوطنون إلى مسيرة ستخرج من مفرق طولكرم وصوالً إلى حاجز

 زعترة جنوب نابلس .
  ،أعلن جيش العدو "اإلسرائيلي" عن وفاة الجندي الذي أصيب بجراح بالغة

 بعملية الدهس التي وقعت قرب بلدة حلحول شمالي الخليل .

 لألمن العام من إلقاء القبض على شبكة تجسس تعمل  تمكنت المديرية العامة

لصالح العدو اإلسرائيلي في منطقة الجنوب، حيث تم توقيف كل من: السوري 

 )ر.أ( وزوجته اللبنانية )س.ش(، واللبناني )ه . م.(".

 

9  /11  /2015 

 :فلسطينياً 

  شنت طائرات العدو "اإلسرائيلي" غارة استهدفت موقع "شهداء رفح" في

طقة المحررات بين رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن من

 وقوع إصابات.

  توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة، لزيارة أبنائهم في سجن

 "نفحة" عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

  ،شبان خالل مداهمات في أرجاء متفرقة من  4اعتقلت قوات العدو الصهيوني

 حتلة.الضفة الم

  146حذرت وزارة االقتصاد الفلسطينية االتحاد األوروبي من وجود أكثر من 

عالمة تجارية تنتجها المستوطنات "اإلسرائيلية" المقامة على أراضي الضفة 

 المحتلة. 
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  أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، أن "االحتالل لن يفلح

لخليل"، مشيًدا "بالبطوالت التي في تمرير مخططاته العدوانية بالقدس وا

 يسطرها الشباب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني".

  أطلقت قوات العدو "اإلسرائيلي" نيرانها على شابة فلسطينية جنوب مدينة

قلقيلية شمال الضفة المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح، فيما ذكرت مصادر 

 عبرية أنها استشهدت.

  التنفيذي "التحاد علماء المقاومة"، الشيخ حسين غبريس "اَن هناك رأى المدير

تقصيراً فاضحاً وخطيراً لدى علماء االمة بحق انتفاضة القدس والقضية 

الفلسطنية، حيث أن منابرهم كادت تخلو من أي ذكر لفلسطين ولشهداء 

فلسطين"، مستغرباً من "هذا التقاعس والضعف والتباعد بين علماء األَمة 

لذين تناسوا القضية األساس، قضية فلسطين، وانشغلوا في قضايا أخرى، ا

يراد منها تفتيت األمة واشعال الفتنة المذهبية، والتي تصب في مصلحة العدو 

 الصهيوني المجرم".

  نظمت "حركة النهضة" التونسية، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في

انتفاضة القدس منذ مطلع الشهر مواجهة االعتداءات الصهيونية التي فجرت 

الماضي. ورفع المتظاهرون في المسيرة، التي خرجت بشارع الحبيب 

بورقيبة وسط العاصمة تونس، أعالم تونس وفلسطين وشعارات تندد بالجرائم 

 الصهيونية، وأخرى تطالب الشعوب العربية واإلسالمية بمساندة الفلسطينيين.

 

 إسرائيلياً:

 للتخطيط، التابع لما تسمى "اإلدارة المدنية" لجيش  صادق المجلس األعلى

العدو الصهيوني، على دفع مخطط كبير يشمل خارطة هيكلية للمنطقة 

االستيطانية "معاليه مخماش" المقامة شرق مدينة رام هللا، ومن شأنها أن 

تشرعن بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين، وبناء آالف الوحدات السكنية في 

 المنطقة.مستوطنات هذه 
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 من منطقة ، صهاينة جراء انقالب جيب عسكري تابع لقوات العدو 4 أصيب

 مرتفعة في قرية الشيوخ بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

  بدأت صحيفة "هآرتس اإلسرائيلية" افتتاحيتها في مقالة للكاتب والمحلل

بضاعة باردة مخزنة في غرف التبريد للشرطة "السياسي "تسفي برئيل": 

ائيلية وتنتظر أمر البيع، المشترون بالذات موجودون، ولكن البائعين اإلسر

مفزعون، فهم لن يسلموا البضاعة اال من تحت الطاولة، وفقط شرط أال 

 ."تحدث البضاعة احتفاالت

  أظهر شريط فيديو بشاعة العدو الصهيوني خالل تحقيق ضباطه مع الطفل

تنفيذ عملية طعن مع ابن  عاما(، بتهمة محاولة 13األسير أحمد مناصرة )

عمه الشهيد حسن. وظل ضباط العدو في الشريط يضغطون على الطفل 

مناصرة ويوجهون له االتهامات بالصراخ والشتام دون أي اعتبار لصغر سنه 

 .وبراءته

  ،أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أنه ال يزال يؤمن بحل الدولتين

 الح وتعترف بإسرائيل دولة يهودية".إحداهما "فلسطينية منزوعة الس

  قبل وصول رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الواليات

المتحدة األمريكية اليوم  للقاء المسؤولين في اإلدارة األمريكية وعلى رأسهم 

ساكن البيت األبيض، سبقته تصريحات مستشاره اإلعالمي الجديد "دان 

عضها الرئيس األمريكي باراك أوباما بمعاداة السامية، باراتز"، التي اتهم في ب

ووصف في بعضها اآلخر وزير خارجيته جون كيري بأن "عمره العقلي ال 

عاماً"، اعتبرها كيري في حينه "مزعجة ومهينة"، بخاصة حين  12يزيد عن 

تأتي من "أقرب حلفاء" واشنطن. وقد ردت اإلدارة األمريكية عبر مستشار 

ما لشؤون الشرق األوسط "روف مالي" بإعالنه أن واقعاً جديداً الرئيس أوبا

قد نتج في المنطقة، بات معه "ليس فقط من غير الممكن التوصل الى اتفاق 

"اسرائيلي"، بل مجرد فرصة استئناف المفاوضات باتت  -سالم فلسطيني 

 ضعيفة جداً وواهية.
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 فلسطينياً:

  الجهاد اإلسالمي" خالد البطش "الفصائل الفلسطينية طالب القيادي في "حركة

بضرورة التوحد لمقاومة العدو "اإلسرائيلي" باستخدام األسلحة والمولوتوف 

والسكاكين، وكل األدوات المتاحة حتى تنتشر االنتفاضة في كل ربوع 

 األراضي الفلسطينية المحتلة".

 لل، "أن الواليات المتحدة أكد القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي"، أحمد المد

بكل إداراتها المتعاقبة هي شريكة لـ "إسرائيل" في جرائمها وعدوانها ضد 

أبناء شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن "اإلدارة األمريكية لم تكن يوماً اال 

داعمة لكيان العدو في إجرامها ضد شعبنا، وتؤكد على دعمها الالمتناهي لها 

 بشكل مستمر".

  فلسطينياً في مداهمات شنتها في مدينة قلقيلية. 25قوات العدو اعتقلت 

  اعتدى حارس أمن صهيوني، ومجموعة من "اإلسرائيليين" على الشاب

 .48سلمان أبو مديغم من مدينة رهط في النقب، داخل األراضي المحتلة عام 

  رئيس "نادي األسير الفلسطيني" قدورة فارس بضرورة تقديم المحققين طالب

ين نكلون بالطفل أحمد مناصرة بغرض انتزاع اعترافات منه للمحاكمة، الذ

 واإلفراج الفوري عنه خضوعه للعالج الفوري.

  وصل النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" محمد دحالن إلى

العاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن مع تواجد رئيس السلطة الفلسطينية 

صرية لنزع فتيل األزمة والخالف في إطار محمود عباس فيها، وسط مساع م

 ".الجهود المصرية الحثيثة للمصالحة الفلسطينية الداخلية بين قيادات "فتح

 ( من قرية العيسوية في القدس المحتلة،  ٣٧استشهد الشاب محمد نمر )ًعاما

متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص العدو، في باب العامود 

 لة.وسط القدس المحت
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  أفرجت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة الناصرة، عن الشاب محمود

عاماً( من قرية المشهد، عقب اعتقاله بعد إصابته على خلفية  30مرعي )

المواجهات التي حصلت في كفركنا بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات العدو 

 الصهيوني، مطلع شهر تشرين أول الماضي.

 جيش العدو "اإلسرائيلي" أطلق الرصاص على  أعلنت مصادر عبرية أن

عاًما( على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم  16الشاب صادق زياد غربية )

 بالضفة المحتلة وأرداه شهيداً.

  حذرت "هيئة مقاومة الجدار واالستيطان" من مخطط "إسرائيلي" لمصادرة

رع الحاصل آالف الدونمات شرق رام هللا وسط الضفة المحتلة، في ظل التسا

 لتنفيذ المخططات االستيطانية.

  ،أفادت تحقيقات أمنية مع أحد العمالء الذين تم اعتقالهم مؤخراً في قطاع غزة

أن "المخابرات الصهيونية كلفته بالذهاب إلى عدة أماكن تشهد فيها نشاطاً 

للمقاومة الفلسطينية، كاألنفاق، وأماكن تخزين األسلحة، ومرابض الصواريخ، 

 الرباط، وغيرها من األماكن. ونقاط

  شاركت جماهير حاشدة وسط مدينة الخليل المحتلة في مظاهرة، للمطالبة

 باسترداد جثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات العدو الصهيوني.

  تسلم وفد من مجلس أمناء "مؤسسة الشهيد ياسر عرفات" منزل الرئيس

"حماس"، والواقع في غرب الراحل ياسر عرفات بكامل محتوياته من حركة 

 مدينة غزة.

  أصيب ثالثة شّبان بالرصاص الحّي والمطاطي خالل مواجهات مع قوات

العدو الصهيوني، في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل جنوب الضفة 

 المحتلة.

  اعتقلت قوات العدو الصهيوني، طفلين خالل سيرهما في منطقة جبل الطويل

 القرب من مكان المواجهات التي تدور يومياً في المنطقة.شرق مدينة البيرة، ب

 ( 13مددت محكمة العدو الصهيوني توقيف الطفل أحمد مناصرة  )ًعاما

 تشرين الثاني. 26أسبوعين، لغاية 
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 إسرائيلياً:

  جيش العدو الصهيوني نصب منظومة مراقبة كاملة، تشمل كاميرات قرر

في الضفة الغربية، بهدف مراقبتها مراقبة على الشوارع والمفارق الرئيسية 

 .ساعة يومًيا 24على مدار 

  كشف في "الكيان اإلسرائيلي" عن ترحيل آخر عائلة يهودية من حلب

السورية إلى "تل أبيب" بواسطة ثري أمريكي من أصل يهودي، غير أن 

سلطات العدو رفضت استقبال بعض أفرادها، بدعوى أنهم اعتنقوا اإلسالم، 

 يستحقون "الهجرة".وبالتالي ال 

  نشرت ما تسمى "دائرة اإلحصاء المركزية" في الكيان الصهيوني معطيات

على أن نسبة السّياح في فلسطين المحتلة خالل شهر تشرين األول تدل 

. وقد 2013% مقارنة بشهر تشرين األول من عام 14الماضي قد انخفضت 

الشهر األول لالنتفاضة،  بّينت األرقام أنه لم يصل إلى فلسطين المحتلة، خالل

 ألف سائح فقط. 290سوى 

  أفادت صحيفة )هآرتس( العبرّية، نقالً عن مصادر "إسرائيلّية"، أّن مراقب

الدولة العبرّية القاضي يوسف شابيرا قّدم إلى الجهات المختصة تقريًرا سرًيا، 

ّي شّدّد فيه على وجود عيوب خطرة تّم اكتشافها في عمل مفاعل ديمونا النوو

 للصناعات التابعة لهذا المفاعل.” روتم“"اإلسرائيلّي"، وفي شركة 

  إسرائيل وجيشها ال صّرح وزير جيش العدو "اإلسرائيلي" موشيه يعلون أن"

 تريد محاكمة قتلة عائلة دوابشة وأنها تكتفي باحتجازهم إداريا"!.

  بينيت أن أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة العدو "اإلسرائيلي" نفتالي

"عصر الدولة الفلسطينية يقترب من نهايته"، مضيفاً "أعتقد أنه من السخيف 

إنشاء دولة عربية أخرى من المحتم لها أن تصبح بؤرة إسالمية أخرى"، 

مضيفاً "أن المسألة الفلسطينية آخذة في التناقص، وحان الوقت للتحضير لليوم 

 ة القومية اإلسرائيلية".الذي يلي ذلك وأن نرسم ألنفسنا ما هي المصلح

  تجمع مسلمون والكثير من اليهود المعارضين للصهيونية وسياسة الكيان

"اإلسرائيلي"، أمام البيت األبيض احتجاجاً على زيارة رئيس وزراء حكومة 
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العدو بنيامبن نتنياهو إلى واشنطن واستقباله من قبل الرئيس األميركي باراك 

تصف نتنياهو بالسفاح ومجرم حرب وتطالب  أوباما، ورفع المحتجون الفتات

بقطع المساعدات األميركية عن الكيان "اإلسرائيلي" وخروج الصهاينة من 

 األراضي الفلسطينية المحتلة وتحرير فلسطين من دنس الصهيونية.

  وصف موقع "تايمز أوف إسرائيل" اللقاء الذي جمع رئيس حكومة العدو

لرئيس األمريكي باراك أوباما بأنه إقرار من "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو با

الضيف بهزيمته أمام مضيفه، وإعالن استعداده لـ"السير قدماً"، وأظهرت لغة 

الجسد أن "الرجلين ليسا أفضل األصدقاء"، فقد تجاوز بنيامين نتنياهو أزمة 

اإلتفاق النووي اإليراني الذي سبق ووصفه بـ"السيء للغاية" و"خطأ 

ا تجاهل أوباما المواقف التي أطلقها، والضغط الذي مارسه تاريخي"، فيم

نتنياهو عبر "الكونغرس" األمريكي لوضع العراقيل أمام إقرار اإلتفاق 

 النووي.
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 فلسطينياً:

  قال عضو المكتب السياسي لـ "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" محمد

رفض التفريط بالقدس خالل مؤتمر الهندي: إن الرئيس الراحل ياسر عرفات 

"كامب ديفيد"، وبين في الذكرى الحادية عشرة الستشهاد الرئيس الراحل، أن 

"أبو عمار عاد إلى مقره في رام هللا وهو يعرف أنه سيحاصر داخله، ولكنه 

قرر أن يقلب الطاولة على رأس المؤامرة والمتآمرين على القضية 

 ".الفلسطينية

 الصهيوني ثالثة شبان خالل اقتحام منازلهم في حي رأس  اعتقلت قوات العدو

العامود ببلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، فيما داهمت إحدى 

 المدارس بالحي.
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  شاباً، بالرصاص الحي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة،  11أصيب

 عقب وقوع اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين.

 التحقيق الفلسطينية بظروف وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر  قال رئيس لجنة

عرفات اللواء توفيق الطيراوي: إن لجنة التحقيق "توصلت إلى الشخص الذي 

 نفذ اغتيال الرئيس الراحل"، محمالً "إسرائيل" المسؤولية عن ذلك.

  بدأت"مؤسسة النقب لألرض واإلنسان" بالعمل على تنفيذ أكبر حملة إلغاثة

قب، وخاصة في القرى غير المعترف بها، والتي يقطن غالب سكانها أهل الن

في بيوت من الصفيح والخيام التي تعرض أصحابها ألضرار كبيرة، حيث 

تعمل المؤسسة على تامين اللوازم واألغطية والمواد العينية الالزمة للبيوت 

 التي تعرضت للهدم وتطاير األسقف والغرق.

  منع التجول على بلدة حوارة جنوب مدينة فرضت قوات العدو الصهيوني

نابلس شمال الضفة المحتلة، بحجة إلقاء زجاجات حارقة على سيارات 

 للمستوطنين.

  أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن "اللجنة الوطنية المكلفة

بالتحقيق في ظروف استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات أبو عمار، قد قطعت 

، وأنها ستستمر في عملها حتى الوصول إلى كشف الحقيقة شوطاً طويالً 

 كاملة".

  أطلقت قوات العدو الصهيوني النار الحي والقنابل الضوئية على أراضي

 المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

  اعتقلت قوات العدو الصهيوني، شباناً فلسطينيين زعمت أنهم "مشتبهين"، بعد

 ة الناصرة، والعثور على كمية من األسلحة المخبأة.مداهمة مسلخ في مدين

  أكد الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أن "إسرائيل كيان لقيط، وأنه يتعين

بين الالجئين الفلسطينيين"،  1948تنظيم تصويت حول إعادة أراضي ما قبل 

موضحاً أن "إسرائيل الحالية ليست شرعية، ومن هنا فنحن ال نقيم عالقات 

مشيراً الى "أننا نعتقد أن جميع األشخاص من أصل فلسطيني معها"، 

المشردين على وجوههم في الخارج يجب أن يتمكنوا من العودة الى 
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أراضيهم، ويجب أن تنظم انتخابات عامة تحت إشراف األمم المتحدة"، 

 وأضاف: "وأياً كانت النتائج فنحن سنقبل بها".

  السيد حسن نصرهللا، أن "الروح أكد األمين العام لـ"حزب هللا"، سماحة

الجهادية تبعث من جديد المقاومة واالنتفاضة وتفرض من جديد قضية 

األقصى والمقدسات"، مشدداً على أن "دماء الشهداء قدمت ضمانة االستقرار 

في طريق المقاومة والجهاد لتحرير األرض والمقدسات"، موضحاً أن "الروح 

األقوى في وجه العدو والدعم األميركي الجهادية االستشهادية هي سالحنا 

 الهائل لترسانة إسرائيل" .

  إسرائيلياً:

  وحدة  891صادقت بلدية العدو في مدينة القدس المحتلة، على بناء حوالي

استيطانية إضافية، في مستوطنة "جيلو"، جنوب غرب القدس المحتلة، المبنية 

 لحم.على أراضي مدينة بيت جاال الفلسطينية، قضاء بيت 

  ذكرت مصادر إعالمية "إسرائيلية"، أن وزارة القضاء، تقوم بتحضير مذكرة

عاًما(، بمبادرة وزيرة  12قانون جديدة تسمح بمحاكمة األطفال تحت سن الـ)

القضاء من "حزب البيت اليهودي"، أييلت شاكيد، وأن المذكرة وصلت إلى 

 مراحل نهائية.

 "موشيه يعلون: "ال أعرف كم من قال وزير أمن كيان العدو "اإلسرائيلي ،

الوقت يمكن لموجة اإلرهاب أن تستمر. يحتمل أن يسود الهدوء، ولكن يحتمل 

أيضا التصعيد". وأضاف "نحن نعرف ما نعرفه، وال نعرف ما ال نعرفه. 

ونفعل ما نستطيع كي نمنع العمليات العدائية. مفهوم أن نتائج االحداث تؤثر 

 ك".أيضا على ما سيأتي بعد ذل

  كشفت دراسة اقتصادية نشرت من قبل مبادرة متابعة الدعم الدولي

% من أموال الدعم الدولي إلى فلسطين 72الفلسطينية، أن ما يقدر بنحو 

تصب في نهاية المطاف في االقتصاد الصهيوني، كما أشارت نتائج التحليل 

اد من % على األقل من أموال الدعم الدولي تستخدم لإلستير78إلى أن نسبة 

% من تكاليف االحتالل 34 -% 23إسرائيل، وبالتالي يتم تغطية ما بين 
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لصالح إسرائيل، حيث تسهم أموال المساعدات التي يقصد بها إنقاذ الشعب 

 الفلسطيني وإغاثته، في تعزيز اقتصاد العدو.

  اعتبر رئيس حكومة العدو "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أن "مسألة القدس

يكل" ال يمكن أن تحل، وهذا األمر يجب أن يبقى مثلما هو تحت و"جبل اله

السيادة اإلسرائيلية وإال سيصبح متفجرا"، في إشارة إلى مطالبة "السلطة 

الفلسطينية" بجعل القسم الشرقي من القدس الذي احتلته "إسرائيل" في العام 

 ، عاصمة للدولة الفلسطينية.67

 ني أن "حصيلة العمليات التي نفذها ذكر تقرير لجهاز "الشاباك" الصهيو

عملية، أسفرت على إثرها  609الفلسطينيين خالل شهر تشرين األول بلغت 

 جريحاً بإصابات مختلفة". 80إسرائيلياً و  12عن مقتل 

  أصيب ثمانية جنود صهاينة بحادث تصادم على حاجز عسكري شمال مدينة

متوسطة، فيما وصفت القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح 

 جراح ستة آخرين بالطفيفة.

  ،صدح جون كيري بملء حنجرته دفاعاً عن الصهيونية أمام األمم المتحدة

بحسب تعبير جريدة الجيروزاليم بوست العبرية، قائلة: "إنه في الذكرى 

األربعين لتوبيخ حاييم هيرتسوغ، سفير "الكيان اإلسرائيلي" حينها لدى األمم 

جمعية العامة على جهودها للمساواة بين الصهيونية والعنصرية، المتحدة، ال

( anti-  Zionismبذل كيري جهوداً للمساواة بين "معاداة الصهيونية"  )

والعنصرية، واصفاً إياها بـ "اآلفة البغيضة التي ال تزال تنتشر في عام 

 "، كما قال.1975كما كانت عليه في عام  2015

 ضع ملصق المنشأ على المنتجات الواردة من أقر االتحاد األوروبي و

وهضبة  1967المغتصبات الصهيونية فى األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 الجوالن السورية، وذلك لتمييزها عن تلك اآلتية من "الكيان اإلسرائيلي".

 

12  /11  /2015 
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 فلسطينياً:

 كة الحاشدة دعت حركتا ""الجهاد اإلسالمي" و"حماس" جماهير شعبنا للمشار

في المسيرات التي ستنطلق غداً الجمعة في قطاع غزة، دعماً وإسناداً 

 النتفاضة القدس.

  أعلن مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود الهباش، أنه "سيتم االنتهاء

من تحقيقات استشهاد الرئيس ياسر عرفات خالل أيام، وستعلن النتائج على 

جرامية التى شاركت وساهمت في هذا، وال بد العامة، ليعرف الجميع اليد اإل

 وأن ُيحاسب أمام العالم".

  أكدت مصادر فلسطينية أن السعودية واإلمارات واألردن ودوالً أخرى أيدت

جهود الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلنهاء الخالف بين رئيس 

 السلطة، محمود عباس، والنائب في المجلس التشريعي، محمد دحالن.

 ( من بلدة سعير شمال الخليل،  25استشهد الشاب عبد هللا عزام الشاللدة )عاًما

أثناء تصديه لمحاولة قوة من المستعربين اختطاف ابن عمه الجريح عزام 

 .عزات شاللدة من المستشفى األهلي بمدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة

 لى اآلالف من بدأت "مؤسسة الشهيد" فرع فلسطين بتوزيع مساعدات نقدية ع

أسر الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، بدعٍم من الجمهورية 

 اإلسالمية اإليرانية.

  تلقت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس، الئحة اتهام ضد إسراء

جعابيس )ثالثينية( من سكان حي جبل المكبر شرقي القدس، حيث تتهمها 

از بالقرب من حاجز الزعيم، قبل سلطات العدو بأنها فجرت أسطوانة غ

 .حوالي الشهر، ما أدى الى جرح شرطي

  قتل العقيد في جهاز االستخبارات التابع للسلطة الفلسطينية عبد الكريم أبو

 40عاماً( من سكان حي النصر، وأصيبت السيدة "ع.ع" ) 59مراحيل )

يتون عاماً( جراء تعرضهما لعملية إطالق نار من سيارة مسرعة في حي الز

 جنوب مدينة غزة.
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  تصدى حراس المسجد األقصى والمصلون، لمرشد سياحي يهودي، بعد أن

قّدم شروحات ليهود أجانب ادعى خاللها أن مسجد قبة الصخرة يقع مكان 

 الهيكل المزعوم، ويجب أن يهدم لبناء الهيكل مكانه.

 يلي عند أفادت المواقع العبرية، أن "شاباً فلسطينياً حاول طعن جندي إسرائ

دون أن يسفر عن  حاجز "راحيل" العسكري قرب بيت لحم بالضفة المحتلة"،

 وقوع إصابات في صفوف الجنود.

  أصيب شاب بجروح خطيرة خالل مواجهات بين عشرات الشبان وقوات

 العدو الصهيوني، عند مدخل بلدة "سعير" شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة.

  28رات معدنية مغلفة بالمطاط، إضافة إلى مواطنين فلسطينيين بعيا 7أصيب 

بحاالت اختناق متفاوتة، خالل مواجهات مع قوة عسكرية صهيونية اقتحمت 

 حي النقار غرب مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

  قال "نادي األسير": إن "األسير عزام عزات الشاللدة والذي اُختطف من

ام ابن عمه عبد هللا الشاللدة، مستشفى األهلي في محافظة الخليل، بعد إعد

محتجز في مستشفى شعاري تسيدك، وهو في وضع صحي مستقر، إال أنه ال 

 يعلم بنبأ إعدام إبن عمه عبد هللا الذي كان برفقته".

  أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق، نجيب ميقاتي، أن "العرب قد ضاعوا

:  "أنا ال زلت أعتبر عندما أضاعوا البوصلة وحرفوها عن فلسطين"، مضيفاً 

فلسطين هي القضية المركزية، وانتفاضة شبابها تشعرني بالفرح حيناً ألنني 

أرى فيها العنفوان والشهامة، وبأن هناك من ال زال يقارع الصهاينة، وأشعر 

 مرة أخرى بالحزن خوفاً عليها من أن تخمد ويضيع األمل األخير."

  جبران باسيل، في االجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول العربية قال

وخارجية دول أمريكا الجنوبية للتحضير للقمة العربية األمريكية الجنوبية، 

التي تعقد دورتها الرابعة في الرياض: إن "مناصرتنا للقضية الفلسطينية لن 

الحّل النهائي تستكين "حتى تحقيق قيام الدولة الفلسطينية، على أن يضمن 

عودة جميع الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم األصلية، ومنع توطينهم في 

أماكن لجوئهم المؤقتة"، داعياً إلى "وحدة عربية تواجه إرهاب "إسرائيل"، 

 ووحدة عربية تقف سّداً منيعاً بوجه آّفة اإلرهاب. 
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  إسرائيلياً:

 رق الهندسة التابعة لعصابات أعلن وزير الحرب الصهيوني، موشيه يعالون، أن ف

الجيش ستشرع في بناء جدار فاصل في باطن األرض على طول الحدود مع 

 قطاع غزة.

  ،وصفت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة العدو الصهيوني، ميري ريغيف

المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، بأنه "زبالـة" وأن الموظفين في 

ت األوصاف النابية لريغيف في أعقاب منع فاينشتاين لها مكتبه "قذرين". وجاء

من خصم ميزانيات مخصصة لمسرح الميدان العربي في حيفا، بصفتها وزيرة 

 الرياضة، حسب اإلعالم العبري.

  قال رئيس حكومة العدو "اإلسرائيلي" : "لن يكون هناك سالم أو انسحاب

 رين المقبلة"."إلسرائيل" من الضفة الغربية خالل السنوات العش

  دعا عدد من كبار الحاخامات في "إسرائيل"، عناصر الشرطة والجيش

الصهيوني، إلى رفض األوامر العسكرية وأوامر المحكمة "اإلسرائيلية" العليا، 

بإزالة مبنى "كنيس" أقامه المستوطنون على أراٍض فلسطينية خاصة، تم سلبها 

 لة.من أصحابها الشرعيين شمال غرب القدس المحت

  :أصدر وزير الحرب الصهيوني موشيه )بوغي( يعالون كتاًبا جاء تحت ُعنوان

، بعد أْن اجتاحت 1982"طريق طويلة قصيرة"، يقول فيه إّنه في العام 

"إسرائيل" لبنان، واحتلّت العاصمة اللبنانّية بيروت، تمّكنت الُمخابرات 

احل، الشهيد ياسر الصهيونية من تحديد مكان تواجد الرئيس الفلسطينّي الر

عرفات، الفًتا إلى أّنه صوّب البندقّية باتجاه عرفات لقتله، وعندما أراد الضغط 

على الزناد لقتله، زاد يعلون، الذي كان ضابًطا رفيع الُمستوى في جيش العدو 

 الصهيوني، وصلت األوامر من القيادة العليا بعدم اغتياله، على حّد زعمه.

 ني عمليات بحث وتمشيط واسعة بالقرب من حاجز أجرت قوات العدو الصهيو

"زعترة" العسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، عقب ورود بالغ 

 عن محاولة طعن أحد المستوطنين.
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  أبعدت سلطات العدو الصهيوني، ثالثة شبان عن المسجد االقصى والبلدة القديمة

رى الحادية عشرة الستشهاد فترات مختلفة على خلفية مشاركتهم في إحياء الذك

 الرمز ياسر عرفات في القدس.

  قالت وسائل إعالم "إسرائيلية" :إن اإلدارة األمريكية رفضت طلب رئيس حكومة

العدو "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو، باإلعتراف بضم الجوالن السوري المحتلة 

ما يقارب  لكيانه العدواني، تحت غطاء الحرب األهلية الدائرة في سورية منذ

خمس سنوات. وصرح مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، بأن الموقف 

األمريكي لم يتغير من الجوالن، ما يعني رفض قرار الضم لهذه األرض 

 السورية.

  التقى رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية األمريكية

وقف اإلنتفاضة، ودفع العملية جون كيري، وجرى خالل اللقاء البحث في سبل 

الدبلوماسية بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، واصفاً المتحدث باسم الخارجية 

األمريكية جون كيربي، المباحثات بأنها كانت "بنَّاءة"، قائال "إن كيري ونتنياهو 

ناقشا بعض األفكار الملموسة لوقف العنف وتحسين األوضاع على األرض في 

 طاع غزة".الضفة الغربية وق

  أصدرت المحكمة العليا الصهيونية، نهاية شهر تشرين أول الماضي، قراًرا

باقتالع قرية رمية، مسلوبة االعتراف في الجليل، وأهاليها من أرضهم خالل 

ثالثين يوًما، دون توفير مأوى لهم، رغم امتالكهم األرض بأوراق رسمية مسجلة 

 في دائرة أراضي "إسرائيل" )الطابو(.

 

13  /11  /2015 

  فلسطينياً:

  باركت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، العملية البطولية التي قام بها

مسلحون فلسطينيون جنوب مدينة الخليل، والتي أدت إلى مقتل مستوطنْين اثنين 

 إصابات بالهلع. 4وإصابة ثالث بجراح متوسطة، إضافًة لـ 
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  غزة عبر معبر بيت حانون  مواطن فلسطيني من مغادرة قطاع 200تمكن

 "إيرز" شمال القطاع، ألداء صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك.

  ( من  17استشهد الطالب في "الثانوية العامة" محمود محمد عيسى شاللدة )ًعاما

بلدة سعير شمال محافظة الخليل في الضفة المحتلة، متأثراً بإصابته بعّدة 

ع جنود العدو الصهيوني في منطقة بيت رصاصات في مواجهات اندلعت م

 عينون إلى الشمال من المحافظة.

  اعتقلت قّوات العدو الصهيوني ثالثة مواطنين خالل حملة مداهمات شنتها في

 أنحاء الضفة المحتلة.

  ،اعتقلت المخابرات الصهيونية شاباً فلسطينياً من سكان بلدة سعير قرب الخليل

من خالل اتصاالته العديدة عن نيته تنفيذ  على خلفية إرباك سلطات العدو،

 عمليات ضد جنود العدو.

  أصيب عدد من الشبان خالل المواجهات المندلعة مع قوات العدو في مدن متفرقة

 من الضفة  المحتلة.

  مستوطن وبحراسة مشددة من عشرات جنود العدو، جوالت  100نظم أكثر من

 استفزازية في محيط بلدة سلواد.

 عبرية، مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة ثالث بجراح متوسطة  أكدت مصادر

في عملية إطالق نارعلى سيارتين بالقرب من مفرق "عتنائيل" جنوب مدينة 

 الخليل.

 ( 22أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب حسن جهاد البو  )ًعاما

لمندلعة اآلن بين برصاص قوات العدو الصهيوني شمال الخليل، إثر المواجهات ا

 الشبان الفلسطينيين وقوات العدو في الخليل.

  شاباً فلسطينياً بالرصاص الحي، في مواجهات بمناطق متفرقة على  17أصيب

 الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

  مواطناً برصاص قوات العدو الحي، خالل المواجهات المندلعة على  20أصيب

 المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
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 عاماً (،  برصاص قوات  22هد الشاب الفلسطيني الفي يوسف عوض ) استش

 العدو الصهيوني في قرية بدرس غرب رام هللا.

  نشرت مصادر إعالمية "إسرائيلية"، تفاصيل عملية إطالق النار التي وقعت على

، المؤدي إلى مستوطنة عتينيل جنوب الخليل، حيث نصب "منفذ 60شارع رقم 

جانب الطريق، وانتظر قدوم سيارة إسرائيلية، وعند وصولها  العملية كميناً على

أطلق النار عليها وانسحب من مكان العملية". وأعلن جيش العدو الصهيوني، 

 استدعاء المزيد من الجنود إلى منطقة جنوب الخليل، حيث تم تنفيذ العملية.

 ط مدينة أطلقت الزوارق الحربية الصهيونية، عدداً من قذائفها تجاه شواطئ وس

 غزة.

  عقد اجتماع شعبي حاشد، وأقيمت صالة الجمعة على أرض قرية رمية، منزوعة

االعتراف في الجليل، احتجاجاً على قرار "المحكمة العليا" الصهيونية بهدم 

 وإخالء القرية المقامة قبل إنشاء مدينة "كرميئيل" .

 ناصرة، داخل ألقى شبان حجراً تجاه مركبة للشرطة الصهيونية، في مدينة ال

 .48األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  فتح "، عملية   -باركت األجنحة العسكرية لـ"حركة التحرير الوطني الفلسطيني

آخرين، واعتبرتها "رداً طبيعياً  5الخليل، وأدت لمقتل صهيونيين اثنين وإصابة 

ية على جرائم العدو الصهيوني المتواصلة، بحق الشعب في الضفة الفلسطين

 وقطاع غزة".

  "نظمت لجنة "الحريات والشهداء والجرحى" المنبثقة عن لجنة "المتابعة العليا

بالتعاون مع "مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان"، أمسية عرض خاللها الفيلم 

الوثائقي "اإلعدام الميداني" الذي يحاكي قصة الشهيد خير الدين رؤوف حمدان 

لرياضية جانب مدرسة البخاري في قرية ابن قرية كفركنا، وذلك في القاعة ا

 عرابة.

  إسرائيلياً:



 

43 
 

  دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إلى "اغتيال وتصفية قادة

"الجهاد اإلسالمي" و"حماس" في قطاع غزة، لمباركتهم عملية الخليل التي 

 أسفرت عن قتل مستوطنين وإصابة آخر بجراح".

 

14/11/2015 

  فلسطينياً:

  ،"زفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

من خيرة مجاهدينا  11خالل معركة السماء الزرقاء، إلى علياء المجد والخلود 

وقادتها الميامين ارتقوا في عمليات استهداف صهيونية منفصلة في قطاع غزة، 

 عالم الحربي في لواء غزة.وأبرزهم الشهيد القائد رامز نجيب حرب مسؤول اإل

  ،أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ "حركة الجهاد اإلسالمي" في فلسطين

صاروخ  620عن دك حصون المحتل خالل معركة السماء الزرقاء الجهادية بـ

وصاروخ كورنيت وصواريخ مضادة  3،5وقذيفة من بينها صاروخي فجر 

وقدس  107افة إلى صواريخ جراد و، باإلضC8Kللبوارج الحربية وصواريخ 

آخرين  19جنود وضباط صهاينة وإصابة  3وهاون، واعترف العدو بمقتل 

بأشكول، والعشرات من المستوطنين بجراح، وتدمير شبكة االتصاالت السلكية 

 والالسلكية بتل الربيع "تل أبيب" والعديد من المباني والممتلكات الصهيونية.

 "لـ "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ "حركة الجهاد  أبدت "الوحدة الصاروخية

اإلسالمي"، أداًء مميزاً ونوعياً خالل معركة السماء الزرقاء الجهادية، ما أذهل 

العدو وقّض مضاجعه وجعله يعيش أياماً مريرة تجرع خاللها العلقم، وتلقن درساً 

ي انتخاباته أصبح قاسياً لينقلب السحر على الساحر وبدالً من أن يحصد أصواًت ف

 يحصد قتاله وجرحاه ودماراً ورعباً من أقصى شماله إلى جنوبه.

  ،"تحّول مهرجان تأبين الشهيد مهند الحلبي، الذي نظمته "حركة الجهاد اإلسالمي

بقاعة سليم أفندي في مدينة البيرة إلى عرٍس وطني أجمع خالله الجميع على 

رًدا طبيعًيا على عدوان العدو واستيطانه أهمية استمرار انتفاضة القدس باعتبارها 
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وحمالته التهويدية. كما أجمع المشاركون في عرس الشهادة على أن عملية 

الشهيد مهند البطولية كانت صاعق تفجير االنتفاضة، مشددين على ضرورة إنهاء 

 .االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل وعصابات المستوطنين

  مدينة بيت لحم، فعاليات مهرجان قطف الزيتون السنوي، والذي اختتمت في

ينظمه مركز"التعليم البيئي"، ومركز "السالم"، بالتعاون مع "بلدية بيت لحم"، 

 ومديرية الزراعة في المحافظة.

 ( في 22طالب آالف المشاركين في مسيرة تشييع الشهيد حسن جهاد البو )عاًما

شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة، بضرورة  مسقط رأس الشهيد في بلدة حلحول

 تصعيد انتفاضة القدس والرد على جرائم العدو "اإلسرائيلي" المتواصلة.

  أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" بأن محاكم العدو جددت االعتقال اإلداري

 4عام( من يطا جنوب الخليل، لمدة )  28لألسير "زيد إسماعيل سالم أبو فنار) 

يدة للمرة السابعة على التوالي، حيث يعتبر من أقدم األسرى اإلداريين أشهر( جد

 في سجون العدو.

  أصدر "المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة اإلستيطان"، تقريره

األسبوعي قال فيه: "تمضي حكومة االحتالل اإلسرائيلي قدماً في المشروع 

ورة منهجية وواسعة، تعكس االستيطاني االستعماري، والذي ال زال يتسارع بص

بوضوح سياسة الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة وأطماعها في تكريس االحتالل 

 وضم وتهويد الضفة المحتلة".

  مواطناً بالرصاص الحّي في مواجهات اندلعت مع جنود العدو  12أصيب

"اإلسرائيلي" بجسر حلحول شمال مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، فيما 

 شرات بحاالت االختناق.أصيب الع

  هدمت قوات العدو منازل كالً من األسير كرم المصري، األسير سمير الكوسا

واألسير يحيى الحج حمد، الذين يتهمهم العدو بتنفيذ عملية "ايتمار" في مدينة 

نابلس، التي وقعت في األول من شهر أكتوبر الماضي، وأدت في حينه إلى 

 .ي" وزوجتهمصرع ضابط استخبارات "إسرائيل
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 ( في قرية 22ُشيع مئات المواطنين جثمان الشهيد الفي يوسف عوض )عاًما

بدرس غرب رام هللا وسط الضفة المحتلة، وسط دعوات للتصعيد ضد العدو 

 "اإلسرائيلي".

  ،ناشدت عائلة األسير المعزول بسجن "إيشل" مرعي حسين قبها من سكان جنين

باء الفلسطينيين و"اإلسرائيليين"، التدخل كافة المؤسسات الحقوقية ورابطة األط

والعمل على إنقاذ حياته. وذكرت عائلة األسير قبها، أن رسالة تسربت من 

المعتقل أنه يعاني من التنقالت التعسفية منذ أكثر من ثالثة أشهر، ما سبب له 

ضغوطات نفسية بعد عزله بسجن "إيشل"،  والذي دفعه لخوض إضراب مفتوح 

 أسيراً سينضمون إلضراب تضامني. 30أن عن الطعام، و

 

  إسرائيلياً:

  بعد كتابته مقاالً لصحيفة "هآرتس" العام الماضي، جّدد فيه عرض "مبادرة

السالم العربية" على الصهاينة، أجرى األمير السعودي تركي الفيصل مقابلة 

 مع الصحيفة "اإلسرائيلية"، أكد فيها طلب السالم مع كيان العدو، والتطبيع

 معه.

  سمحت سلطات العدو "اإلسرائيلي" بنشر أسماء المستوطنين اللذين قتال في

عملية اطالق النار التي نفذها فلسطينيون قرب مستوطنة عتنائيل قرب 

عاماً(، وابنه 40الخليل بالضفة المحتلة، والقتلى هم الحاخام يعكوف ليتمان )

ربع" المقاومة على عاماً(، وهما من سكان مستوطنة "كريات أ 18نتنائيل)

 أراضي الخليل المحتلة.

  تراجعت شرطة العدو "اإلسرائيلية" عن روايتها حول الحادث الذي وقع

على مدخل مستوطنة "بساغوت" قرب رام هللا بالضفة المحتلة للمرة الثانية، 

وقالت إن الحديث يدور عن عملية وليس حادث سير، ما تسبب باستشهاد 

نين بجراح احدهم بجراح متوسطة وثالثة بشكل مستوط 4فلسطيني وإصابة 
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طفيف كان مدبراً من قبل سائق السيارة الفلسطيني حيث عثر داخل مركبته 

 على سكين كبيرة.

  تعرض أحد جنود العدو "اإلسرائيليين" لهجوم من مجموعة من المستوطنين

بمدينة "كريات اتا" القريبة من حيفا شمال فلسطين المحتلة وذلك بعد 

 ادهم بأنه فلسطيني.اعتق

 

15  /11  /2015 

 :فلسطينياً 

  ذكرى عملية وادي النصارى، "زقاق الموت" التي  15/11يصادف يوم األحد

نفذها أبطال "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي" في مدينة 

"اإلسرائيلي" ، والتي قتل فيها القائد العسكري 2002الخليل بالضفة المحتلة عام 

 آخرين من الجنود والمستوطنين. 12في منطقة الخليل وهو برتبة عميد   و

  أفاد "مكتب إعالم األسرى" بأن محكمة "عوفر" العسكرية رفضت االستئناف

الذي تقدم به محامي األسير المريض ثائر عزيز محمود حالحلة، من بلدة 

اإلداري بشكل تعسفي  خاراس قضاء الخليل جنوب الضفة، ضد تجديد اعتقاله

 لمدة ستة أشهر للمرة الثالثة.

  تجددت المواجهات المستمرة في حي النقار في مدينة قلقيلية شمال الضفة

المحتلة، والذي يشهد حالة اشتباك مع قوات العدو "اإلسرائيلي" منذ اندالع 

 انتفاضة القدس.

 من عصابات  اقتحم مستوطنون  باحات المسجد األقصى المبارك بحماية مشددة

 .العدو

 .دخل ستة أسرى من الضفة المحتلة أعواًما جديدة في سجون العدو 

 ( نفسه للعدو "اإلسرائيلي" ليقضي  24سلّم الشاب المقدسي أحمد هديب ،)عاما

يوما( جراء رفضه تنفيذ ما تسمى "خدمة الجمهور  60حكما بالسجن الفعلي )

 اإلسرائيلي" المجانية في مؤسسات كيان العدو.
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  أصيب ثمانية مواطنين، بأعيرة معدنية خالل مواجهات مع قوات العدو

 "اإلسرائيلي"، في حي النقار غربي مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة.

  مددت "محكمة الصلح" الصهيونية في مدينة طبريا، اعتقال فتاة قاصر من قرية

مقبل، لالشتباه نجيدات، الواقعة في الجليل، وذلك حتى يوم الثالثاء ال -البعينة 

بأنها "تفوهت في عدة مناسبات، وفي أماكن مختلفة، أنها تنوي تنفيذ عملية 

 معادية"، حسبما ادعت الشرطة الصهيونية.

  أقدم جنود "إسرائيليون"، على دهس الطفل الفلسطيني الرضيع ادل خضر عادل

عن شاهين )عامان(، في محيط منزله شمال غرب مدينة القدس المحتلة، ما خلف 

 .إصابته بجروح في رأسه

  مددت "محكمة الصلح" الصهيونية في مدينة طبريا، اعتقال فتاة قاصر من قرية

نجيدات، الواقعة في الجليل، وذلك حتى يوم الثالثاء المقبل، لالشتباه  -البعينة 

بأنها "تفوهت في عدة مناسبات، وفي أماكن مختلفة، أنها تنوي تنفيذ عملية 

 دعت الشرطة الصهيونية.معادية"، حسبما ا

  داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة الصهيونية، في بيارة "أبو

، وذلك بحجة 48سيف" بمدينة يافا الواقعة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 

 البحث عن ممنوعات.

  نفى المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف ما تداولته وسائل اإلعالم من أخباٍر

)المصالحة مع محمد دحالن(، مؤكداً أن الهدف من بث هذه اإلشاعات هو حوَل 

تضليِل الرأي العام الفلسطيني واإليحاء بأن دحالن ما زال قادراً على لعب دور 

 في الحاضر والمستقبل.

  عبر رئيس لجنة الشؤون األوروبية في البرلمان السلوفاكي النَّائب "لوبوش

الكبيرة من الضحايا الفلسطينيين، وعن تضامنه  بالها" عن ألمه لسقوط األعداد

مع أسرهم والشعب الفلسطيني في نضاله الهادف إلى استعادة حقوقه المشروعة، 

مشيراً إلى أنَّ "أوروبا لم تعد تحتمل الغطرسة اإلسرائيلية واالنتهاكات المستمرة 

ولي والقانون ال ة وفق القانون الدَّ ولي اإلنساني، لحقوق الشعب الفلسطيني الُمقرَّ دَّ

ولية، وشرعية حقوق اإلنسان  ".والشَّرعية الدَّ
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  نظمت الجالية الفلسطينية والجاليات العربية في برلين والنمسا، اعتصامان

تضامنيان دعماً النتفاضة القدس واستنكاراً لجرائم العدو "اإلسرائيلي" بحق 

إلى متضامنين الشعب الفلسطيني، بمشاركة مئات العرب والفلسطينيين إضافة 

رفعوا جميعهم األعالم الفلسطينية والفتات تطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاكات 

 .العدو ضد المقدسات اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك

  إسرائيلياً:

  قالت إذاعة جيش العدو "اإلسرائيلي": "إن منفذ عملية الخليل التي نفذت يوم

عنها مقتل مستوطنين إثنين وإصابة مستوطن أخر الجمعة الماضي، ونتج 

بجراح مختلفة، ينتمي إلى سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد 

 اإلسالمي".

  أظهرت شهادة قدمها صهر"أبراهام أنتيبي" الحاخام المقتول في عملية

الخليل، لإلذاعة "العبرية" تفاصيل جديدة حول تلك العملية التي قتل فيها 

إن ، حيث قال: وابنه فيما نجا بقية أفراد العائلة من أطفال ونساء مستوطن

"المهاجم فتح الباب الخلفي من المركبة والحظ وجود أطفال صغار حيث 

صاحت إحداهن بكلمة "الاا" عندما رأت المهاجم ينظر إليها فتركها وغادر 

 المكان".

  إطالق النار سمحت الرقابة "اإلسرائيلية" بنشر نبأ اعتقال منفذ عملية

األخيرة في الخليل جنوب الضفة المحتلة التي قتل فيها وأصيب ثالثة 

 بجروح.

  أظهرت نتائج استطالع أجراها ما يسمى "مؤشر السالم" من المعهد

% من  38الصهيوني للديمقراطية وجامعة )تل أبيب( أن ما يقارب من 

فة والقدس. الصهاينة تغّير نمط حياتهم نتيجة أحداث االنتفاضة في الض

يرون أن  1948% من سكان األراضي المحتلة عام 74وبّينت الدراسة أن 

التدهور األمني في الضفة جاء نتيجة مباشرة لليأس الفلسطيني؛ لعدم إحراز 

تقدم في الساحة السياسية. ويعتقد غالبية الصهاينة أن سياسة رئيس حكومة 

األقصى سيئة جدا، فيما االحتالل بنيامين نتنياهو بشأن صالة اليهود في 
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يرى معظم الجمهور اليهودي أن الواقع الحالي ال يسمح بأداء الصالة في 

 الحرم القدسي الشريف.

  "ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس وزراء "اإلسرائيلي

مليار شيقل ما  59وبلغت  2016بنيامين نتنياهو اعتمد ميزانية الجيش لعام 

مليار دوالر، مضيفة أن الحكومة قررت الموافقة على زيادة  15.5يعادل 

 ملياراً. 56مليارات شيقل عن العام الماضي، حيث كانت  3ميزانية الجيش 

  في أعقاب نشر مقطع فيديو قبل أيام، والذي أظهر محقًقا "إسرائيليا" يحقق

عاًما(، ذكر موقع "روتر" اإلخباري العبري  13مع الطفل أحمد مناصرة )

أن رسائل تهديد بالقتل وصلت للمحقق "اإلسرائيلي"، ولم يعرف إلى اآلن ب

 من صور مقطع الفيديو ومن قام بنشره.

  قال رئيس الوزراء كيان العدو "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو "إن

المستوطنات أو احتالل األراضي ليس إرهاب"، معتبراً أن "اإلرهابيين 

، في إشارة إلى منفذي العمليات وحدهم هم المسئولون عن اإلرهاب"

الفدائية"، مشيراً إلى "أن اإلرهاب في اسرائيل شأنه شان اإلرهاب في 

فرنسا، وزعم أن االسالم والجهات المتطرفة التي ترغب في القتل هي التي 

 تقف وراء اإلرهاب".

  قررت سلطات العدو "اإلسرائيلي" بناء كنيساً يهودياً في مستوطنة "بسغات

مالي القدس المحتلة. ونقلت القناة العبرية العاشرة عن وزير ما زئيف" ش

تسمى المعارف "اإلسرائيلية" نفتالي بينت بعد اجتماع الحكومة 

"اإلسرائيلية"، أنه تم وضع ترتيبات من شانها بناء كنيس جديد خالل ثالثة 

أشهر، بدالً من كنيس "إيليت شاحر" الذي قررت النيابة هدمه خالل األيام 

 لمقبلة.ا

  طالبت مؤسسة "ميزان لحقوق اإلنسان"، بالتحقيق مع نيرا يدين، الناطقة

باسم وزير اإلسكان "اإلسرائيلي"، وإقالتها من منصبها، بعد تصريحاتها 

العنصرية المعادية للمسلمين واالفتراء على القرآن الكريم واتهام آياته 

 بالتحريض على العنف والقتل.
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16  /11  /2015 

 :نياً فلسطي

  استشهد مقاومان وأصيب عشرات المواطنين خالل اندالع اشتباكات مسلحة

 اندلعت مع قوات العدو، بمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

  معتقالً في سجن  36من أهالي األسرى في قطاع غزة لزيارة  57توجه

 "رامون".

 ( ًفي الناصرة 18اعتقلت قوات العدو الصهيوني، شابا )ًبالداخل الفلسطيني عاما ،

، بزعم ترقبه وهو يلقي حجراً تجاه باص عابر، مسفراً عن بعض 48المحتل عام 

 األضرار المادية دون وقوع إصابات بشرية.

  أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن

وأنها لم ولن  المنظمة لم تناقش مؤخرا أي مبادرات جديدة لدفع عملية السالم،

تقبل بأن يكون توني بلير، المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية "عنوانا جديداً" 

 ألي وساطة، متهماً إياه باإلنجياز لـ "إسرائيل".

  "نشر موقع "القناة السابعة" الصهيونية، تقريراً أعدته مؤسسة "رجافيم

اجد في الجليل والنقب االستيطانية، يظهر خالله تحريضاً واضحاً ضد بعض المس

وفي القدس والضفة المحتلتين. وتزعم "رجافيم" أن هناك المئات من المساجد 

التي بناها المسلمون بطرق غير قانونية، أو على ما أسمتها "أراضي الدولة"، أو 

على أراضي خاصة بيهود، بحيث تطالب المؤسسة االستيطانية، الحكومة 

 المساجد تصل إلى الهدم.الصهيونية بإجراءات قانونية ضد 

  اعتقلت الشرطة الصهيونية، مسؤول "الحركة االسالمية" في منطقة المثلث

، الشيخ محمد عايش، 14الجنوبي، وعضو إدارة "الهيئة اإلسالمية" في دورتها الـ

ورئيس "الهيئة اإلسالمية" المنتخبة بيافا، الحاج محمد أشقر "أبو غازي"،  وذلك 

 سي وسط مدينة يافا.وسط شارع ييفت الرئي
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  أقيمت أمسية "بازار خيري" في مقر جمعية التوجيه الدراسي في حيفا، لجمع

سنوات(، من غزة، والتي تنتظر عملية زرع كبد  8تبرعات للطفلة نور الحاج )

 وكلى في مستشفى "رمبام" بالمدينة.

  أصيب عشرات الشبان خالل المواجهات العنيفة مع قوات العدو الصهيوني في

حي البالوع شمال مدينة البيرة، وعلى حاجز قلنديا جنوب مدينة رام هللا وسط 

 الضفة المحتلة.

  أكدت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام هللا والبيرة، على الفعاليات

المركزية يومي الثالثاء والجمعة في كل مناطق التماس واالستيطان والحواجز 

 شعبي ضد العدو ومستوطنيه االستعماريين.العسكرية والجدار، كأيام غضب 

  أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية انتفاضة القدس، مطلع

سيدات، فيما بلغت  4طفالً و 18شهيداً، بينهم  88تشرين أول الماضي، إلى 

 آالف. 10أعداد المصابين حوالي 

  نابلس شمال الضفة اقتحمت قوات العدو الصهيوني قرية قريوت، جنوب مدينة

 المحتلة، وشرعت بحملة تفتيش لمنازل المواطنين.

  أطلق مواطنون "نداءات عبر مكبرات الصوت في صوريف لإليعاز بتوجه

 األهالي نحو منزلي الشهيدين الحيح وغنيمات بعد أنباء عن نية العدو هدمهما".

  الشمالي( اقتحمت عصابات الشرطة الصهيوني مكاتب الحركة اإلسالمية )الفرع

مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها. وصادرت  17في مدينة أم الفحم و

عصابات الشرطة حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات، واستدعت 

للّتحقيق كاًلّ من رئيس الحركة، رائد صالح، ونائبه، كمال خطيب، ومسؤول 

لت مسؤول العالقات الخارجّية ملّف القدس واألقصى، د. سليمان أحمد، كما اعتق

 فيها، د. يوسف عواودة.

  طاردت الشرطة الصهيونية، شاباً من مدينة طمرة، في الجليل بالداخل الفلسطيني

، بزعم أنه مطلوب للشرطة، ما تسبب بوقوع سلسلة حوادث 48المحتل عام 

 طرق، ولم تتردد الشرطة في إطالق النار باتجاه مركبته.
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  المكر، الواقعة في  –مواطنين في قرية الجديدة  4الصهيونية، اعتقلت الشرطة

، بعد زعمها ضبط أسلحة 48مدينة عكا، بالداخل الفلسطيني المحتل عام 

وذخيرة، وذلك في حملة دهم واسعة شنتها قوات العدو لعدد من المنازل في 

 القرية.

 

 إسرائيلياً: 

 شة مشروع ميزانية بدأت الكنيست "اإلسرائيلي" بكامل هيئتها في مناق

وسيعقب مناقشة مشروع . 2016"إسرائيل" للعامين الحالي والمقبل 

 الميزانية المصادقة على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة.

  454صادق رئيس حكومة العدو "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو على بناء 

وحدة  1500وحدة استيطانية بالقدس المحتلة، وذلك كجزء من خطة لبناء 

 بالمكان.

  حذر خبيران في حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، من أن تكون عصابات

الشرطة والجيش الصهيونية قد لجأت الى استخدام مفرط للقوة، ونفذت 

"عمليات إعدام تعسفية" بحق فلسطينيين، على خلفية االنتفاضة المشتعلة 

 حالياً.

 

17  /11  /2015 

  فلسطينياً:

 لجهاد اإلسالمي في فلسطين"، أن "الحركة اإلسالمية" في الداخل أكدت "حركة ا

، جزء أصيل من الشعب الفلسطيني صاحب هذه 48الفلسطيني المحتل عام 

األرض، أما االحتالل فهو الطارئ الذي سيزول حتماً، وبالتالي فإن الحركات 

لى إذن من والتيارات الفلسطينية بما فيها "الحركة اإلسالمية" ال تحتاج أبداً إ

 االحتالل لممارسة دورها وواجبها تجاه أبناء شعبها وأرضها ومقدساتها.
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  أكد عضو المكتب السياسي لـ "حركة الجهاد اإلسالمي" الشيخ نافد عزام في

الندوة السياسية التي نظمتها الحركة، بعنوان "مستجدات الوضع الفلسطيني في 

ظة الوسطى، على  أن "القدس ضوء انتفاضة القدس" في مقر اإلقليم بالمحاف

تستحق أن تكون في مركز  العمل والجهد العربي واإلسالمي"، مشيراً أن "القدس 

 لم تستحوذ على الواجب المطلوب من قبل المسلمين والعرب".

  قال القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" الشيخ خضرعدنان، إن "من يريد

تصار وجب عليه فعل كل شيء، والقيام لمقاومة و إنتفاضة شعبنا الديمومة واإلن

الدائم بواجب ذوي الشهداء واألسرى"، مؤكداً أن "إعادة بناء المنازل التي هدمها 

العدو الصهيوني بأسرع وقت وعلى أفضل صورة، سيفشل سياسة الهدم لمنازل 

 أبناء شعبنا كأداة ردع إحتاللية".

  الدراسة في مدينة غزة قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة تعطيل

 بسبب استمرار تساقط األمطار بشكل مكثف.

  في أعقاب تهديدات ودعوة رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، لفرض

العقوبات على "الهالل األحمر الفلسطيني"، مصدراً تعليماته لوزارة الخارجية 

ر في جنيف، الصهيونية تقديم شكوى ضد الهالل إلى اللجنة الدولية للصليب األحم

مطالباً بتقديم توضيحات حول عدم تقديم الهالل األحمر العالج للمستوطنين 

المصابين الذين تعرضوا إلطالق نار في الخليل، حسب ادعائه، اتهم وزير 

الصحة الفلسطيني، جواد عواد، حكومة العدو بمحاولة التهرب من جرائمها تجاه 

 لطواقم الطبية.الفلسطينيين، وذلك بمحاولة ضرب مصداقية ا

  أقرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني

، إضراًبا اليوم إذا لم تستجب الحكومة الصهيونية لمطالبها، بشأن 48المحتل عام 

 زيادة الميزانيات الالزمة لها.

  في حراثة األرض 48بدأ سكان النقب في الداخل الفلسطيني المحتل عام ،

وزراعة القمح والشعير والعدس مع بداية موسم األمطار، كما اعتادوا منذ مئات 

السنين. والزال الكثير منهم يعتمد الطرق البدائية في البذار، حيث يمأل المزارع 

وعاءه بالبذور ثم ينثرها على يمينه ويساره، داعياً هللا أن تكون األمطار غزيرة 

 هذا العام كي يحصل على حصاد جيد.
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  إلى 48دعت "لجنة المتابعة العليا" الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل عام ،

اإلضراب العام والمفتوح بدءاً من يوم الخميس المقبل، رداً على قرار حكومة 

العدو الصهيوني، بحظر نشاط "الحركة اإلسالمية" )الجناح الشمالي(، واقتحام 

 مؤسساتها ومقراتها.

 ئمة العربية المشتركة"، من حزب "ميرتس" عيساوي طالب العضو في "القا

فريج، "محكمة العدل العليا" بالتزام األجهزة األمنية "اإلسرائيلية"، بتقديم قتلة 

 عائلة دوابشة من قرية دوما الفلسطينية للمحاكمة.

  أعلن نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فهمي الزعارير، تأجيل انعقاد

السابع للحركة مع االستمرار بتحضيرات الملفات كافة والوصول المؤتمر العام 

 إلى الجهوزية التامة.

  قال النائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي شامي الشامي: إن

"تصريحات الناطق باسم الحركة أحمد عساف ال تمثل موقف الحركة، ولكنها 

 داخل حركة فتح". تعبر عن موقفه الشخصي بعض المنتفعين من تأجيج الخالفات

  اعتقلت قوات العدو الصهيوني مواطنْين من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة

خالل توجههما لمدينة رام هللا، بعد إيقاف المركبة التي كانا يستقالنها على حاجز 

 زعترة.

  والنواب 48دانت "لجنة المتاابعة العليا للجماهير الفلسطينية" في الداخل المحتل ،

"القائمة العربية المشتركة" والبلديات، مداهمة األجهزة األمنية الصهيونية، في 

مؤسسة وجمعية تابعة "للحركة  17وجهاز األمن العام "الشاباك"، مكاتب 

اإلسالمية" الشق الشمالي في أم الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا، وطرعان وبئر 

 السبع ورهط، استناداً لقرار حظر نشاط الحركة".

 ظمت المدرسة األرثوذكسية االبتدائية في الرملة، بالداخل الفلسطيني المحتل عام ن

، يوماً حافالً بالفعاليات والمحطات المختلفة إلحياء تراثنا العربي العريق، 48

وذلك من خالل فعاليات وورشات عمل، هدفت إلى تثبيت وترسيخ أصالتنا 

 وِعرقنا األخالقي في نفوس أجيالنا الناشئة .
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  قالت اللجنة المركزية لحركة فتح، "إن كل ما يصدر عن الناطقين باسم الحركة

يعبر عن سياساتها ومواقفها وقراراتها وال يمثل اجتهاداً شخصياً ألي منهم"، في 

إشارة إلى الرد على مبادرات المصالحة التي أطلقها النائب المفصول محمد 

ما يسمى بمصالحات يرد فيها وأضافت "أن ما يشاع بين فترة وأخرى ع دحالن.

اسم محمد دحالن طرًفا، ليست أكثر من مجرد أوهام الهدف منها هو البلبلة 

 .واإلثارة، وإشغال الحركة والرأي العام في قضايا هامشية حسمت وانتهت"

  قال محامي نادي األسير الفلسطيني مفيد الحاج: إن االعتقاالت العشوائية التي

سرائيلي" في مدينة القدس المحتلة منذ تشرين األول نفذتها سلطات العدو "اإل

المنصرم، أخذت منحى آخر يختلف عن الحمالت التي ُنفذت خالل السنوات 

 األخيرة، وذلك عبر إجراءات قمعية جديدة.

  أعدمت قوات العدو "اإلسرائيلي" شاباً فلسطينياً وأصابت آخر بجروح خطيرة

" بالقرب  60"إسرائيلي" على شارع " بزعم إطالقهما النار تجاه جيب عسكري 

 من ترمسعيا شمال مدينة رام هللا بالضفة المحتلة.

  أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي وآخرين باالختناق في مواجهات

مع قوات العدو "اإلسرائيلي" اندلعت في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب 

 الضفة المحتلة.

 لمسلمين قرار حكومة العدو "اإلسرائيلي" بحظر دان االتحاد العالمي لعلماء ا

واستدعاء عدد من  1948الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 

قيادات الحركة للتحقيق وإغالق مؤسساتها، معتبراً أن "الحركة اإلسالمية فكرة 

باقية في نفوس أصحابها ورسالتها في حماية المسجد األقصى رسالة كل مسلم 

 ".بي وفلسطيني، ولن تزول بقرار حظر أو حلوعر

  فتحت الزوارق الحربية "اإلسرائيلية" نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين

 قبالة بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.

  احتجزت قوات العدو الصهيوني مركبات مواطنين واستجوبت عدداً منهم على

السير، فيما رصد نصب حاجز شافي شمرون بين جنين ونابلس وشوشت حركة 

 حواجز مفاجئة على الطريق بين جنين ونابلس.
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    أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية انتفاضة

سيدات،  4طفالً و 18شهيداً، بينهم  89القدس في الثالث من تشرين الثاني إلى 

 آالف مصاب. 10فيما بلغت حصيلة المصابين حوالي 

 ن فلسطينيون حافلة صهيونية بثالث زجاجات حارقة في قرية حزمة رشق شبا

 قرب القدس المحتلة، دون وقوع إصابات.

  صرحت النائب في "القائمة العربية المشتركة"، حنين زعبي، خالل خطابها، في

الكنيست، أن "نتانياهو يستغل الضربة اإلرهابية التي نفذها تنظيم داعش في 

ته الخاصة للحركة اإلسالمية"، مؤكدة أن "ما يفسر باريس، لكي يسدد هو ضرب

هذه الخطوة ليس الخطر الداعشي، بل حقيقة أن هنالك دولة كاملة تقوم بمالحقة 

شعب كامل، عن طريق القوانين والمخططات وتصريحات الموت للعرب، 

ومباهاة الوزراء أنفسهم بأنهم يقتلون العرب، وأن نتانياهو سيدخل التاريخ بصفته 

 .قام بالمصالحة بين جوهر هذه الدولة العنصري وبين صورتها أمام العالم" من

 

  إسرائيلياً:

  قررت حكومة العدو الصهيوني السماح آلالف اإلثيوبيين من يهود

رئيس حيث قال  بالهجرة إليها خالل السنوات الخمس المقبلة،« الفالشا»

هماً يتمثل فى استقدام آخر الوزراء بنيامين نيتانياهو فى بيان "اتخذنا قراراً م

 أحفاد المجموعات التى لها روابط مع إسرائيل".

  "قال الحاخام دوف ليئور: إن الهجمات التي نفذها "تنظيم الدولة اإلسالمية

في العاصمة الفرنسية باريس، هي "ثمُن الدم اليهودي الذي أُريَق في محرقة 

لألشرار في أوروبا الهولوكوست"، على حّد قوله، معتبراً أن "ما حصل 

 عاما". 70يستحقونه بسبب ما فعلوه ضد شعبنا قبل 

  ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية، أن "إسرائيل ستستأنف

البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بعد رحيل الرئيس 

 األمريكي باراك أوباما من البيت األبيض".
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 شيه يعلون في رده على قرار حظر قال وزير الحرب "اإلسرائيلي" مو

"الحركة اإلسالمية الشمالية" إن "القرار موجه ضد جهات تشجع اإلرهاب 

والحركة اإلسالمية الشمالية تشكل خطراً على أمن إسرائيل"، مضيفاً أن 

"الحركة اإلسالمية الشمالية تتعاون مع الفصائل الفلسطينية بهدف إشعال 

 المنطقة". على حد زعمه.

 رئيس وزراء كيان العدو "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو خطر االعتقال  يواجه

مع مسؤولين آخرين في كيان العدو، إذا ما وطئ أرض إسبانيا، بعد إصدار 

قاض إسباني مذكرة توقيف بحقهم على خلفية االعتداء على "أسطول 

 ، حيث ذكرت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية، نقالً عن2010الحرية" عام 

صحيفة إسبانية، أن "قاضياً إسبانياً أصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وسبعة 

مسؤولين حكوميين إسرائيليين حاليين وسابقين، وذلك على خلفية الهجوم 

اإلسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التركية، التي كانت في طريقها إلى 

 ".2010قطاع غزة عام 

 طنين البقاء في منازلهم في مستوطنة طلب جيش العدو الصهيوني من المستو

"الحمرا" في األغوار الشمالية في الضفة المحتلة، بحيث تقوم قوات كبيرة 

 من قوات العدو بعمليات تمشيط، وسط تخوفات عملية تسلل في المستوطنة.

  أطلقت منظومة "القبة الحديدية" للعدو "اإلسرائيلي" صاروخاً، بعد "بالغ

 روخية من قطاع غزة.كاذب" بإطالق قذيفة صا

  وجهت وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستروم، ضربة موجعة إلى

الجهود التي تحاول حكومة العدو الصهيوني بذلها الستغالل "الحرب على 

اإلرهاب" وتوظيفها في خدمة األجندة األمنية والسياسية الصهيونية، عبر 

لمين إلزالته، أو االدعاء أن الكيان يتعرض منذ قيامه لهجوم من المس

المزاعم التي يرددها نتنياهو حول أن محاربة اإلرهاب تبدأ بمحاربة 

الفصائل الفلسطينية المقاومة. وقالت الوزيرة رداً على سؤال حول مدى 

شعورها بالقلق من تطرف الشبان السويديين الذين يحاربون في صفوف 

اب القلق، ليس فقط في "تنظيم الدولة اإلسالمية": طبعاً هناك الكثير من أسب

السويد بل في أرجاء العالم، وذلك بسبب ميل الكثيرين نحو التطرف.  ومرة 
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أخرى يعيدنا هذا األمر الى القضايا الرئيسية، مثل الشرق األوسط حيث ال 

يرى الفلسطينيون أي آفاق مستقبلية، وال يرون وجود أي مستقبل لهم، 

 نتجه نحو العنف" .وعلينا أن نتقبل الوضع اليائس، أو أن 

 

18  /11  /2015 

  فلسطينياً:

  أكدت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، تضامنها مع أبناء شعبنا وأهلنا في

 ، و"الحركة اإلسالمية" وقائدها الشيخ رائد صالح.1948األراضي المحتلة عام 

  شدد القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" خالد البطش، على أن "إجراءات

االحتالل بحق "الحركة اإلسالمية" مرفوضة، وتأتي كعقاب جماعي ضد الشعب 

الفلسطيني بأكمله"، مشيراً إلى أن "الحركة اإلسالمية" تحافظ على الهوية 

 الفلسطينية وتحارب مخططات االحتالل".

  أكد محامي "نادي األسير" الفلسطيني، أن "تحسناً طفيفاً طرأ على الوضع

عاماً( من بلدة حوسان من محافظة  25ريحة حلوة حمامرة )الصحي لألسيرة الج

 بيت لحم، بعد إصابتها بالرصاص الحي على يد قوات العدو.

  أكدت "إذاعة صوت األسرى" أن ثالثة أسرى من مدن الضفة المحتلة دخلوا

األسير  أعواًما جديدة داخل سجون العدو، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم :

عاًما( من مدينة طولكرم، األسير سائد محمد  33كريم قشوع )محمد لطفي عبد ال

 عاًما(. 36ألسير عالم مطر محمد ملحم )، وعلي صالح من مدينة جنين

  يوافق اليوم، الذكرى السنوية األولى الستشهاد أبناء جبل المكبر عدي عبد أبو

يهودي عاًما( منفذا عملية الكنيس ال 27عاًما( وغسان محمد أبو جمل ) 22جمل )

غربي القدس المحتلة، حيث اقتحما المعهد اليهودي بالقدس متنكرين ومسلحين 

بمعاول وسكاكين ومسدسات وإرادة المقاومة، واستشهدا برصاص قوات شرطة 

العدو الصهيوني بعد االشتباك معهم، ما أسفرعن  وقوع خمسة قتلى وثمانية 

 في صفوف العدو. جرحى
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 ة أم الفحم، الواقعة بالداخل الفلسطيني المحتل عام عقدت "اللجنة الشعبية" في بلد

، اجتماعاً طارئاً إثر إخراج "الحركة اإلسالمية" )الشمالية( عن القانون، 48

ودعت "لإلضراب العام والشامل، التزاًما بقرار المتابعة، وكذلك المشاركة في 

 .التظاهرات المحلية يوم السبت القادم، إضافة إلى المظاهرة القطرية"

  قال مصدر دبلوماسي: "إن المستويين السياسي واألمني في الواليات المتحدة أبلغا

القيادة الفلسطينية، في اتصال قد يكون األخير في والية أوباما األخيرة، بأن ال 

حل للصراع الفلسطيني "اإلسرائيلي"، اال بالتوصل إلى انتقالي طويل األمد 

 الدارة الصراع.

 جدالوي: بأن "ما أعلنه عزام األحمد بشأن معبر رفح، يحتاج قال النائب جميل الم

إلى مزيد من التوضيح من قبله، ألنه يجرد المسألة عن العالقات الفلسطينية 

 الداخلية".

  رائد 1948كشف رئيس "الحركة اإلسالمية" في الداخل الفلسطيني المحتل عام ،

، تحدث مع "مسؤول صالح، أن مسؤوالً عربياً "نعرف اسمه" )دون أن يذكره(

كبير في القنصلية األمريكية" في القدس المحتلة، حول حظر "الحركة اإلسالمية" 

 بالداخل الفلسطيني.

  ضمن إطار اجتماعاتها الدورية السنوية، أعادت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية

العامة لألمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار، 

تأكيدها على ثمانية قرارات تتعلق ببند وكالة )األونروا(، وبند 'اللجنة الخاصة 

المعنية بالتحقيق في الممارسات "اإلسرائيلية" التي تمس حقوق اإلنسان للشعب 

 الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة

 لداخل المحتل عام اعتبر رئيس "لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية" في ا

، محمد بركة، في صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، أن 48

"قرار الحكومة "اإلسرائيلية" بإعالن "الحركة اإلسالمية" خارج القانون خطير 

جداً, بل من أخطر ما واجهته جماهيرنا في هذا المجال منذ قرار حظر مؤتمر 

 ".1980الجماهير العربية في العام 
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 دعى جهاز المخابرات "اإلسرائيلية" )الشاباك( أنه اعتقل خلية مكونة سبعة شبان ا

، موالية لـ"تنظيم 48من بلدة جلجولية، الواقعة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 

"الشاباك" أن "الخلية كانت تخطط للهجرة إلى سوريا، بهدف حيث زعم  الدولة".

اية اتخذت قرار بالتدرب على السالح القتال إلى جانب التنظيم، ولكن في النه

 وتنفيذ هجمات داخل إسرائيل".

  ،طالب النائب في "القائمة العربية المشتركة"، أحمد الطيبي، وزير التعليم

بالضغط على الشرطة الصهيونية "لمعاقبة من أطلق النار على مدرسة ابن سينا، 

 ".48المحتل عام األسبوع الماضي، في بلدة أم الفحم، بالداخل الفلسطيني 

  أقرت محكمة العدو الصهيوني في مدينة الناصرة المحتلة، أمر اعتقال إداري

يوماً ضد الشاب أحمد جواميس من بلدة يفيع في الداخل المحتل، المتهم  30لمدة 

بنشر أخبار تحريضية على صفحته علي "فيسبوك"،  كما كتب بأنه ينوي تنفيذ 

 عملية في الناصرة العليا".

 عدد من المواطنين بالرصاص المعدني والمطاطي وآخرون باالختناق  أصيب

بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت في حي النقار في المدخل الغربي 

 لمدينة قلقيلية وسط الضفة المحتلة.

  أخطرت قوات العدو الصهيوني بهدم مساكن ومنشآت لسبع عائالت خالل

 لوسطى.أسبوع، في قرية فصايل باألغوار ا

  16فلسطين"، أن قوات العدو قتلت  -أكدت "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 

طفالً فلسطينياً منذ بداية انتفاضة القدس، ليرتفع عدد األطفال الذين قتلهم الجنود 

 طفالً. 21الصهاينة والمستوطنون منذ بداية العام الجاري إلى 

  الرشاشة على المواطنين شرق مخيم فتحت قوات العدو الصهيوني نيران أسلحتها

 المغازي وسط قطاع غزة.

  ،اندلعت مواجهات عنيفة عند المدخل الرئيسي لبلدة سنجل شمال مدينة رام هللا

بين عشرات الشبان من سنجل وعارورة وقوات العدو الصهيوني، إثر إنطالق 

لبين مسيرة من قرية عارورة وتوجهت نحو المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا، مطا

 بتسليم جثمان الشهيد محمد منير حسن صالح لدفنه.
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  اقتحمت قوات العدو الصهيوني، قرية حوسان غرب بيت لحم، وصادرت

 كاميرات المحالت التجارية.

 

  إسرائيلياً:

  أصدر رئيس حكومة العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، تعليماته لوزارة

قرار شرطة جنوب أفريقيا، الخارجية بحكومته، للتعامل بحزم ومواجهة 

مسؤولين عسكريين "إسرائيليين"  4القاضي بإصدار أوامر اعتقال ضد 

 سابقين كبار.

  لّوح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، باتخاذ خطوات آحادية الجانب في

الفترة القصيرة المقبلة، وقال: "هناك عدة خطوات آحادية وعدة توجهات، 

أنها "لن تكون جميعها باالتجاهات التي يتوقعها انتظروا لتروا"  موضحاً 

 الناس".

  ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تصريح وزيرة خارجية السويد

بالربط بين األعمال اإلرهابية التي وقعت في فرنسا واالحباط في أوساط 

الشباب الفلسطيني لم يكن تصريحاً منفرداً، بعد أن ُسمعت أصوات مشابهة 

ففي هولندا قال رئيس الحزب االشتراكي، يان  دا وآيسلندا.في كل من هولن

يارنسون، "ان العمليات االرهابية التي وقعت في فرنسا تمت بسبب االحباط 

 االسرائيلي". -من الصراع الفلسطيني 

 

 

 

19  /11  /2015 

 

  فلسطينياً:
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  ٍدعت حركتا "الجهاد اإلسالمي" و"حماس" جماهير شعبنا، إلى اعتبار يوم غد 

الجمعة، يوم غضب تحت عنوان "جمعة أصحاب األرض"، التي تتزامن مع 

الستشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام، ورفضاً لمخطط رئيس  80الذكرى الـ 

وحدة استيطانية جديدة في القدس  454حكومة اإلرهاب، بنيامين نتنياهو بناء 

 المحتلة.

 بطولية التي وقعت بمدينة "تل باركت "حركة الجهاد اإلسالمي" عملية الطعن ال

أبيب" داخل األراضي المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 

آخر بجروح خطرة، وشددت على أن "العملية البطولية تؤكد استمرار انتفاضة 

 .القدس رغم إرهاب العدو الصهيوني ومحاوالت وأدها"

 رابطين في المسجد األقصى في خطوٍة اسنادية النتفاضة القدس، ونصرة للم

مسجد بمختلف محافظات قطاع  100المبارك، أُقيمت صلوات وأدعية مساًء في 

غزة، بدعوة من "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، موضحاً القيادي في 

"حركة الجهاد اإلسالمي" أحمد المدلل أن "حركته دأبت منذ بداية االنتفاضة على 

ات جماهيرية ودعوية عدة، بهدف دعم االنتفاضة بكل إقامة وتنظيم أنشطة وفعالي

 السبل الجماهيرية والدعوية واإلعالمية والتعبوية".

  أفرجت سلطات العدو الصهيوني عن األسير المجاهد نسيم رضوان محمود

عاماً( من معبر بيت حانون )ايرز( شمال قطاع غزة؛ وذلك بعد  45خطاب )

بذريعة االنتماء والعضوية في "سرايا القدس"  ( عاماً 12انتهاء محكوميته البالغة )

الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد اإلسالمي" والمشاركة في عمليات للمقاومة 

 ضد قوات العدو الصهيوني.

  ،"من المقرر وصول المبعوث األمريكي الخاص الجديد بما يسمى "عملية السالم

ات مع السلطة الفلسطينية فرانك ليفينستاين إلى فلسطين المحتلة، إلجراء مباحث

لبناء الثقة بين الطرفين ولترتيب زيارة وزير الخارجية األمريكي جون كيري، 

إلى فلسطين المحتلة، األسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصلها يوم اإلثنين 

 القادم.
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  إضراباً 48تشهد المجالس المحلية العربية في أراضي الداخل المحتل عام ،

اً على قرار وزير األمن الصهيوني، موشيه يعالون، إخراج شامالً، احتجاج

 الحركة اإلسالمية )الشمالية( عن القانون.

  أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، زياد الظاظا، أن الحركة "لم تتلق

 بشكل رسمي أي معلومات حول االتفاق الذي أعلن عنه السيد عزام األحمد".

 حركة فتح، أمين مقبول، استحالة عودة دحالن أكد أمين سر المجلس الثوري ل

 للحركة، واصفاً اإلشاعات حول مصالحة معه باألخبار "الكاذبة والملفقة".

  "عقب النائب عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في "القائمة العربية المشتركة

والعضو في "لجنة المالية" في الكنيست د. باسل غطاس، على إقرار ميزانية 

، وقال إن "هذه الميزانية ستعمق الفجوات االجتماعية، وستزيد 2016 – 2015

من تهميش المجتمع العربي، حيث أنها ال تعنى البتة باحتياجات المجتمع العربي 

الُملحة، عالوة على عدم تقديمها أية أرضية إلمكانية تطوير االقتصاد العربي 

 للنهوض به".

 ة"، باسل غطاس، إلى مقاطعة الصهيونية دعا النائب في "القائمة العربية المشترك

و"إسرائيل" دولياً، وقال في  في صفحته على موقع التواصل االجتماعي 

"فيسبوك"،  "حول قرار الحكومة اإلسرائيلية إخراج الحركة اإلسالمية عن 

القانون، واستهداف الفلسطينيين في الداخل، سندعو لمقاطعة الصهيونية وإسرائيل 

 دولياً".

 اب قرار الحكومة الصهيونية بحظر "الحركة اإلسالمية" الجناح الشمالي، في أعق

والتزاماً بقرارات "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" الداعية إلضراب عام 

وشامل في كافة مرافق المدن والقرى العربية، التزمت معظم المدن بالقرار 

 وأقفلت المحالت التجارية والمؤسسات التربوية.

 ال النائب في "القائمة العربية المشتركة"، يوسف جبارين، إن "وزارة المعارف ق

في هذه األيام، تنوي تعيين لجنة مهنية جديدة لموضوع المدنيات، وذلك بهدف 

تبني برنامج تعليمي موحد للمدارس الرسمية اليهودية والرسمية الدينية اليهودية 

 والمدارس العربية".
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  حرس الحدود" في الجيش الصهيوني، إحباطه ما زعم أنه أعلن ما ُيسمى بـ"

محاولة طعن ضد أحد الجنود في شارع الشهداء بالخليل، جنوب الضفة المحتلة. 

وقالت القناة "السابعة" العبرية: إن "أحد الجنود الحظ اقتراب شاب فلسطيني من 

ة في أكمام جنديٍ آخر، وطالبه بالتوقف"، موضحاً أنه تم العثور على سكين مخبأ

فاعتقله ونقله إلى أحد المراكز العسكرية التابعة لعصابات الجيش ه، قميص

 الصهيوني الستجوابه.

  أصيب فتى مقدسي، بجروح خطرة بالرصاص الحي خالل مواجهات مع قوات

 العدو الصهيوني في قرية أبو ديس بالقدس المحتلة.

 ين بالغة وخطيرة، قتل مستوطنان صهيونيان وأصيب آخرون بجراح وصفت ما ب

، في 48بعملية طعن بطولية بمدينة يافا الواقعة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 

حين أصيب المنفذ بجراح خطيرة، وتجري مطاردة آخر دارت حوله الشكوك 

 باشتراكه بالعملية.

  أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، بأن سلطات العدو صعدت منذ بداية

سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل كبير، حيث  انتفاضة القدس، من

(  حالة اعتقال منذ بداية شهر تشرين أول الماضي، من بينهن 54رصد المركز )

 جريحات وطفالت.

  قتل مستوطنان صهيونيان وأصيب ثمانية آخرون بعمليتي إطالق نار ودهس على

لخليل جنوب الضفة مفترق تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" شمال محافظة ا

المحتلة، فيما تحدث اإلعالم العبري عن اعتقال منفذ العملية رائد مسالمة بعد 

 إصابته.

  اقتحمت قوات كبيرة من جيش العدو الصهيوني منزل منفذ عملية تل أبيب

 البطولية رائد مسالمة ببلدة دورا في مدينة الخليل المحتلة.

 حة شهادات عدداً من األسرى نقلت محامية هيئة شؤون األسرى هبة مصال

األشبال حول تعرضهم للتعذيب والتنكيل بهم بطريقة وحشية خالل اعتقالهم 

 ".واستجوابهم في سجن "مجدو
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  أغلقت قوات العدو الصهيوني حاجز "حوارة" العسكري جنوب مدينة نابلس

شمال الضفة المحتلة، فيما هاجم المستوطنون المركبات الفلسطينية، وتظاهروا 

د مفترق مستوطنة "يتسهار" على شارع حوارة الرئيس، ورشقوا المركبات عن

 بالحجارة، ملحقين أضراراً ببعضها".

 

  إسرائيلياً:

  وصف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، بعد هجومه الحاد منذ عّدة أيام

على الدين اإلسالمي، المسلمين بـ "الحيوانات"، وذلك في كلمة قصيرة له 

 ر دولي بالقدس الغربّية.خالل مؤتم

  رداً على قرار وسم منتجات المستوطنات "اإلسرائيلية" في شبكات التسويق

األوروبية،  تدرس حكومة العدو إمكانية تقديم دعوى قضائية إلى منظمة 

التجارة العالمية ضد اإلتحاد األوروبي. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن 

باتجاه قرار في هذا الشأن هما مسؤول "إسرائيلي" رفيع أن من يدفعون 

وزير الشؤون اإلستراتيجية واألمن الداخلي غلعاد أردان، ووزيرة القضاء 

إييلت شكيد. وتقف أمامهما في معارضة خطوة كهذه وزارة الخارجية 

 ووزارة اإلقتصاد.

  "أعلنت المصادر العبرية أن من بين القتلى الصهاينة في عملية "تل أبيب

 هودي كبير. موضحًة أن الحاخام يدعى أهارون لسبيد.البطولية حاخام ي

  تحاول "إسرائيل" أن تقحم نفسها في كل مرة ينفذ تنظيم "داعش" هجمات

ضد أهداف غربية وتعرض نفسها كمن يتعرض ألخطار أمنية مماثلة في 

حين تشير كل المعطيات إلى أن التنظيم لم ينفذ أية عمليات ضد "إسرائيل" 

ز نشاطه في بعض الدول المحيطة بفلسطين خاصة حتى اآلن. ويتمرك

العراق وسوريا، إال أن الهدف من إبراز هذا الموضوع واضح في التوظيف 

السياسي لتلك الهجمات كي تصنف "إسرائيل" نفسها بأنها في صف واحد 

مع الغرب ضد ما تسميه "اإلرهاب" محاولة ألن تربط بين مقاومة الشعب 

مات تنظيم الدولة، وبالتالي شطب التعاطف والتأييد الفلسطيني الحتاللها وهج

 اآلخذ في االتساع في الغرب للقضية الفلسطينية.
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  عقد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، جلسة مشاورات

خاصة مع قادة أمن العدو للتباحث حول سبل الرد على مقتل أربعة صهيونياً 

جرى دراسة سبل التعامل مع بعمليتي "تل أبيب" و"غوش عتصيون"، و

محافظة الخليل، بعد خروج منفذي عمليتي اليوم منها، باإلضافة للعمليات 

 األخيرة التي كان مصدرها المحافظة.

  أعلنت مصادر العدو "اإلسرائيلي"، أن عدد القتلى "اإلسرائيليين الذين

ين صهيونياً، منذ مطلع شهر تشر 16سقطوا جراء الهجمات الفلسطينية، بلغ 

 األول الماضي.

 

20  /11  /2015 

  :فلسطينياً 

  ،أكد نائب األمين العام لـ "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" زياد النخالة

خالل كلمة له في "المؤتمر العربي العام لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني" في 

بيروت، على "ضرورة استمرار انتفاضة القدس وتطويرها، واعتماد مصطلح 

تفاضة وليس "الهبة"، ألنها تهدف إلى التقليل مما يجري، مفضالً استخدام االن

مصطلح "انتفاضة القدس"، مشدداً على "الطابع الشعبي لالنتفاضة وفسح المجال 

 للشباب، واالبتعاد عن المزاحمة الفصائلية لها".

  طالب القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" خالد البطش، بتوفير كل

أشكال الدعم النتفاضة القدس، ودعا "السلطة الفلسطينية" للخروج من اتفاق 

أوسلو، "ووقف االتصاالت مع العدو الصهيوني"، كما طالب "الجامعة العربية 

ومنظمة المؤتمر االسالمي بدعم هذه االنتفاضة، ودعم أهلنا في القدس والضفة 

 وغزة" .

 األسرى في مداهمات واقتحامات شنتها اعتقلت قّوات العدو عدداً من المواطنين و

 بأنحاء متفرقة من مدينة دورا وبلدة بيت عوا بالخليل جنوب الضفة المحتلة.
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 ( الذي قضى  26شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد شادي زهدي عرفة )ًعاما

برصاص قوات العدو "اإلسرائيلي" في منطقة تجمع مستوطنات "غوش 

 مثواه األخير في مقبرة الشهداء بمدينة الخليل.عتصيون" شمال الخليل، إلى 

  أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، بأن عدد حاالت االعتقال خالل انتفاضة

( سيدة 60( حالة اعتقال، من بينهم )2000القدس الحالية وصل الى أكثر من )

( طفل ما دون الثامنة عشر، والعشرات من المرضى والمئات من 800وفتاة، و)

 ى المحررين.األسر

  أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خالل مسيرة موحدة انطلقت بعد صالة

الجمعة في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، تحت إسم "جمعة أصحاب 

األرض"، على أن االنتفاضة مستمرة، ولن تنجح كل محاوالت إجهاضها 

 وااللتفاف عليها".

 قدمه، في عملية دهس قرب بلدة أبو  أصيب جندي صهيوني بجراح طفيفة في

وذكرت القناة "العبرية الثانية"، أن "مركبة  ديس إلى الشرق من القدس المحتلة.

فلسطينية اقتحمت حاجزاً لقوات ما يسمى "حرس الحدود"، وأصابت جندياً 

بجراح طفيفة بقدمه، وفرت المركبة من المكان، في حين أطلق الجنود النار 

 عليها.

 اجهات واسعة بين قوات العدو الصهيوني والمواطنين في حي النقار، اندلعت مو

 غربي مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

  اعتقلت قوات العدو الصهيوني فتى من الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

 قرب المسجد اإلبراهيمي.

 تفتيش  قالت إذاعة "صوت األسرى" من قطاع غزة: إن "قوات العدو قامت بحملة

وإغالق لألقسام وقمع لألسرى في سجن إيشل"، مشيرًة إلى أن "أسيراً فلسطينياً 

قام بضرب أحد السجانين الصهيونيين في السجن، الذي يشهد انتهاكات متكررة 

 بحق األسرى الفلسطينيين".
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 ( بالغ  11سلّمت قّوات العدو الصهيوني، الطفل عبادة سمبر محمد العالمي )ًعاما

مخابراتها، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة مقابلة ل

 المحتلة.

  أغلقت جرافات العدو الصهيوني، عدداً من الداخل الفرعية لمدينة دورا جنوب

 الخليل، المطلة على الشوارع االلتفافية.

  ،انتشر عشرات المستوطنين الصهاينة، في منطقة جبلية جنوب مدينة جنين

وا بترديد الهتافات المناهضة للعرب، كما أغلقت قوات العدو المنطقة التي وشرع

 يتواجدون فيها في أراضي بلدة كفر راعي بجنين.

  أقيم في الـ"مركز الثقافي العربي" في مدينة حيفا، بالداخل الفلسطيني المحتل عام

 ، مهرجان "أنا أحب حيفا"، بحضور المئات من أهالي المدينة، الذي جاء48

بلدنا"، وجمعية  –تتويًجا لمشروع سنوي مشترك بين جمعية "الشباب العرب 

 "التطوير االجتماعي"، بالتعاون مع لجان األحياء في المدينة.

  48انطلقت مسيرة حاشدة في مدينة أم الفحم، بالداخل الفلسطيني المحتل عام ،

سالمية"، عقب صالة الجمعة، احتجاًجا على حظر الشق الشمالي لـ"الحركة اإل

 بمشاركة المئات وقيادات المجتمع العربي.

  أكد أمين عام "جامعة الدول العربية" نبيل العربي أن "ما تقترفه إسرائيل من

جرائم بحق الشعب الفلسطيني، يقع في دائرة جرائم الحرب، والجرائم ضد 

ورية اإلنسانية، التي ال تسقط بالتقادم"، موضحاً أن "قضية العرب المركزية المح

 ".هي قضية فلسطين، التي ترزح تحت احتالل إسرائيلي غاشم

  ،انطلقت مسيرات عدة، ونظمت وقفات احتجاجية، في عدد من البلدات العربية

، تنديداً بقرار سلطات العدو الصهيوني، إخراج 48باألراضي المحتلة عام 

 قصى."الحركة اإلسالمية"، الشق الشمالي، عن القانون، ودعماً للمسجد األ

  قرر قاضي محكمة الصلح "اإلسرائيلية" في القدس المحتلة، اإلفراج عن الطفل

عاماً(، وتحويله للحبس المنزلي لمدة 12المقدسي نور جميل عبد الرحمن غيث )

 شيكل. 2500أيام، ودفع كفالة مالية بقيمة  10



 

69 
 

 د جددت سلطات العدو الصهيوني، االعتقال اإلداري لألسير عماد أحمد عامر جا

عاًما( من بلدة دورا قضاء الخليل بالضفة المحتلة للمرة الخامسة على  32هللا )

 التوالي.

 

 إسرائيلياً: 

  أظهرت معطيات إحصائية خاصة بعملية التجنيد، نشرها جيش العدو

% من الذكور 50، "أن 2015"اإلسرائيلي"، وتغطي الفترة الماضية من عام 

للجيش فقط، فيما سجل تجنيد الفتيات  عاماً يتجندون 18ممن تبلغ أعمارهم 

بالمئة، بينما انخفضت  250للخدمة في الوحدات القتالية ارتفاعا كبيراً بنسبة 

 نسبة تجنيد الشبان البدو".

  سمحت الرقابة العسكرية "اإلسرائيلية"، بنشر نبأ اعتقال مواطن من مخيم

وبيعها  شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، "بزعم انتاج متفجرات

لنشطاء في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية"، موضحة أن  "المواطن في 

الستينات من العمر، ويحمل الهوية اإلسرائيلية"، مشيرة إلى "أن اعتقاله جاء 

 لالشتباه به بانتاج متفجرات وبيعها في الخليل".

 د في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة العدو الصهيوني ض

تصريح عمل  1200الشعب الفلسطيني، اتخذت حكومة نتنياهو قراراً بـ"إلغاء 

ودخول إلسرائيل الممنوحة للمواطنين الفلسطينيين، وذلك في عقاب جماعي 

بذريعة أن منفذ عملية الطعن التي وقعت أمس في تل أبيب، كان يحمل 

 تصريحاً كهذا".

 يش العدو غيدي ايزنكوف، قام ما يسمى بـ "قائد األركان العسكرية" في ج

بإعطاء تعليماته لتعزيز قوات العدو بشكل أكبر في مدينة الخليل. مشيراً إلى 

"وجود تعليمات لهم بإغالق الطرق المؤدية للقرى التي تحدث فيها مواجهات 

 مع قوات العدو، إضافة إلى تفتيش السيارات".
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 ب" شكلت أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن عملية"تل أبي

"كابوساً حقيقياً" لمسؤولي وزارة الجيش، وخاصة اإلدارة المدنية المسؤولة 

عن إصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين في "إسرائيل"، بعد نجاح أحد هؤالء 

العمال في تنفيذ عملية مباغتة تحت جناح التصريح الممنوح له بعد تدقيق 

 أمني كبير.

 من قطاع غزة باتجاه األراضي  زعمت مصادر عبرية إطالق صاروخين

 المحتلة، دون وقوع إصابات.

  أفرجت الواليات المتحدة األمريكية، عن الجاسوس "اإلسرائيلي" جوناثان

عاماً في  30بوالرد، الضابط في استخبارات البحرية األمريكية، الذي قضى 

السجون األمريكية وتحول إلى "بطل" في "إسرائيل"، حيث أطلق إسمه على 

 كنيس في حي سلوان في القدس المحتلة.

 

21  /11  /2015 

  فلسطينياً:

  طالبت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، بحماية المؤسسات اإلعالمية، من

 بطش كيان العدو الصهيوني.

  طالب القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" خالد البطش بضرورة تفعيل اتفاق

الفلسطينية، وضرورة فتح جميع المعابر دفعة واحدة القاهرة لتجسيد المصالحة 

 عن طريق عن طريق الجهات المختصة في المعابر والحدود.

  بث اإلعالم الحربي التابع "لسرايا القدس" الذراع العسكري لـ "حركة الجهاد

اإلسالمي" مشاهد تتحدث عن محاولة أسر أحد جنود العدو "اإلسرائيلي" خالل 

بعد معركة بطولية قادها الشهيد إياد أبو  2014صوص عام معركة البنيان المر

 ريدة شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من محافظة خانيونس جنوب القطاع.

  أكد القيادي نافذ عزام في المهرجان التأبيني للشهيد المجاهد إياد راضي أبو ريدة

أحد أبرز أبطال معركة "البنيان المرصوص"، في بلدة خزاعة شرق محافظة 
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ان يونس: "أن الشهيد إياد أبو ريدة سجل اسمه في قافلة الشهداء التي بدأت ولن خ

تنتهي إال باسترداد الحقوق المسلوبة، وزوال العدو عن كل أراضينا ومقدساتنا، 

موضحاً أن اليكان الصهيوني الذي جاء من شتى بقاع األرض الحتالل أرضنا 

نا وتشريدنا وينغص علينا حياتنا ليل وتدنيس مقدساتنا ونهب خيارتنا وقتلنا وتدمير

 ".نهار، هو بذلك من فرض علينا القتال وجهادنا المشروع في وجهه

  شّنت قّوات العدو الصهيوني عمليات اقتحام موّسعة لمنازل المواطنين، في بلدة

ديرسامت وعدد من القرى والبلدات المجاورة بمحافظة الخليل جنوب الضفة 

 المحتلة.

  في "القائمة العربية المشتركة"، حنين زعبي، قرار النيابة العامة باركت النائب

في جنوب أفريقيا بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة األركان السابق في 

الكيان، غابي اشكنازي، ومجموعة جنراالت أخرى. وقالت في صفحتها على 

وإجرام هذه  موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، إن "العالم بدأ يفهم مدى فاشية

 الدولة وعلينا أن نبارك مثل هذه القرارات العادلة".

  اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقّوات العدو الصهيوني في بلدة دير

 سامت جنوب غرب الخليل جنوب الضفة المحتلة، بعد حصاره للبلدة.

  بداية شهر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ

 سيدات. 4طفالً و 18شهيداً، بينهم  91تشرين األول، إلى 

  قدمت النيابة العامة الصهيونية إلى محكمة "الصلح" في مدينة الرملة، الواقعة

، الئحتي اتهام ضد قاصرين من سكان المدينة، 48داخل األراضي المحتلة عام 

 بزعم رشق حجارة على سيارات لمليشيات المستوطنين.

 كرت حركة "فتح" موقف تركيا، تجاه عضو اللجنة المركزية لحركة استن

"فتح"اللواء توفيق الطيراوي، ومنعه دخول األراضي التركية بحجة "أنه يشكل 

خطراً امنياً"، للمشاركة في تأبين وتخليد ذكرى الشهيد ياسر عرفات، وأكدت 

 سطيني برمته"."أنها تعتبر القرار موقفاً من حركة فتح والنظام السياسي الفل

  قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع: إن عدد األسيرات

 3أسيرة، بعد اعتقال  40الفلسطينيات في سجون العدو "اإلسرائيلي" ارتفع إلى 
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قاصرات )هبة جبران، وهديل مازن، ونور سالمة( من بيت ساحور في بيت 

 لحم.

  ّان بعد اقتحام منطقة صافا ببلدة بيت اعتقلت قّوة راجلة من جيش العدو خمسة شب

 أمر شمال محافظة الخليل بالضفة.

  أصيب شابان برصاص العدو في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة

 المحتلة.

  اقتحمت قطعان المستوطنين تلة جبلية في بلدة كفر راعي جنوبي جنين لليوم

 تلمودية.الثاني على التوالي ونفذوا ممارسات عنصرية وطقوس 

  ،توغلت قوات العدو الصهيوني، مسافة محدودة شرق رفح، جنوب قطاع غزة

واحتجزت شابا من ذوي االحتياجات الخاصة لمدة ساعتين بعد أن أطلقت النار 

 محيطه.

  رأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري، الدكتور أسامة سعد، أن "االنتفاضة تعبر

جهة االحتالل الصهيوني،وقال: " عن إرادة األمة والشعب العربي، في موا

الشعب الفلسطيني بشبابه وشاباته، ال زال قادراً على مواجهة العدو الصهيوني، 

بالرغم من كل القهر والقمع واالعتقال والقتل ومصادرة االراضي واالستيطان 

والتهويد"، موضحاً أن الشعب الفلسطيني واحد، من غزة والضفة الغربية والقدس 

،  إلى الالجئين المنتشرين في بقاع االرض، بالرغم من كل 48لإلى أراضي ا

 االنقسامات السياسية، وقد   استطاع  أن يوحد طاقته في مواجهة االحتالل ".  

  إسرائيلياً:

  أصيب أحد جنود عصابات العدو "اإلسرائيلي"، بحروٍق، بعدما ألقى شاب

ي بلدة "بيت عوا" فلسطيني، زجاجة حارقة، أصابت الجندي بشكٍل مباشٍر ف

 غرب الخليل.

  اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فتاة بالقرب من الحرم االبراهيمي الشريف

 بمدينة الخليل، بدعوى حيازتها سكيناً.
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  إسرائيليين" بجراح ما بين متوسطة وخطيرة بمدينة "كريات غات"  5أصيب"

من الشرطة إلى الشمال الشرقي من أسدود في عملية طعن، بينما قامت قوات 

 بتعقب المهاجم.

  قررت بلدية "كريات غات" إلى الشرق من مدينة أسدود، في سابقة هي

األولى من نوعها، تعطيل الدراسة األحد في جميع مدارس المدينة، إلى حين 

 "إسرائيليين". 4العثور على منفذ العملية الذي أصاب 

  قائد أركان جيش العدو أظهر استطالع نشرت نتائجه القناة العبرية الثانية، أن

السابق، بيني غانتس، هو الوحيد الذي يستطيع التفوق على نتنياهو واإلطاحة 

به من منصب رئيس الحكومة. وكان سؤال االستطالع "من تفضل في منصب 

رئيس الحكومة؟"، مع إمكانية االختيار بين نتنياهو ومرشح آخر، تفوق 

% 44، إذ حصل األخير على نتنياهو على جميع منافسيه باستثناء غانتس

 % لنتنياهو، وهو فارق ليس بسيًطاً.32مقابل 

  قالت الشرطة "اإلسرائيلية": إنها اعتقلت منفذ عملية الطعن، في كريات جات

واثنين آخرين قدما المساعدة له بعد خمس ساعات أمضتها الشرطة من 

كان يحاول البحث، موضحة أن أفراد الشرطة تمكنوا من اعتقال المنفذ عندما 

االختباء داخل مدينة "كريات جات" وكانت مالبسه ملطخة بالدماء والسكين 

 التي نفذ بها العملية ما تزال بحوزته.

  يصل وزير الخارجية األمريكي جون كيري في جولة له في المنطقة يستهلها

بزيارة أبو ظبي، ويبحث مع نظرائه العرب األزمة السورية، ثم يتوجه إلى 

إلسرائيلي" والضفة المحتلة. وسيصل كيري الثالثاء إلى األراضي الكيان "ا

الفلسطينية المحتلة، وسيجتمع برئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو، في 

إطار مساعيه لبحث عودة مسيرة التسوية، وإعادة الثقة بين الجانبين 

السلطة  المتفاوضين. وسينتقل إلى رام هللا عقب لقائه بنتنياهو، للقاء رئيس

الفلسطينية محمود عباس، لذات الهدف، إضافة لبحث إعادة الهدوء، عقب 

 اندالع انتفاضة القدس منذ مطلع أكتوبر المنصرم.
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  ذكرت وسائل إعالم إيرانية، أن عشرات آالف المقاتلين من الحرس الثوري

اإليراني نفذوا مناورة ضخمة لتحرير القدس والمسجد األقصى، شاركت فيها 

مختلفة من الجيش والحرس الثوري وقوات النخبة اإليرانية. حيث تم  وحدات

بناء بناء مدينة مشابه للقدس والمسجد االقصى لتنفيذ مناورة احتاللها 

 والسيطرة على مواقع عسكرية في المدينة وفي محيط االقصى.

 

22  /11  /2015 

  فلسطينياً:

 ام موسعة لمنازل نفذت قّوة عسكرية كبيرة من جيش العدو عملية اقتح

المواطنين في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بالضفة المحتلة، وتخللها 

 إغالق عدد من مداخل البلدة بالسواتر الترابية.

  ،أقدم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة األسبق غرشون مسيكا

على دهس فتاة فلسطينية وإصابتها بجراح خطرة قرب معسكر حوارة جنوب 

ي مدينة نابلس، بزعم أنها هدفت لطعن المستوطنين قبل قيام مركبة شرق

 .بدهسها في المكان

  أصدر ما يسمى وزير التعليم نفتالي بينيت تعليماته للجامعات والمعاهد العبرية

بحظر أي نشاط للحركة اإلسالمية داخلها، بعد أقل من أسبوع على حظر 

 .نشاطات الحركة في الداخل الفلسطيني المحتل

  استشهد الشاب الفلسطيني شادي محمد محمود خصيب في الثالثينات من

العمر من سكان مدينة البيرة، بعد إطالق النار عليه من قبل جنود العدو قرب 

مستوطنة "معاليه ادوميم" إلى الشرق من القدس المحتلة، وذلك بدعوى 

 محاولته طعن مستوطن بالمكان.

 في متطرف باحات المسجد األقصى اقتحم عشرات المستوطنين بينهم صح

 المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الخاصة.
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  اعتدى أفراد من القوات "اإلسرائيلية" الخاصة ووحدات المستعربين على

عاًما( بالضرب المبرح 90المسن المقدسي محمد داود عبد الرحمن العباسي )

 بلدة سلوان.أثناء تواجده في حي رأس العامود ب

  انطلقت في قرية عرعرة مسيرة حاشدة احتجاجاً على حظر الحركة اإلسالمية

 الشمالية وإخراجها عن القانون، ودعماً للمسجد األقصى المبارك.

  وصفت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قرار حركة "حماس" في قطاع

ا السابقة، غزة الشروع قريباً في توزيع أراض حكومية على موظفي حكومته

غير قانوني وتجاوز واضح لعمل “بدالً من صرف مستحقاتهم المالية، بأنه 

 الحكومة.

  قلل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير

فلسطين تيسير خالد من أهمية جولة وزير الخارجية األمريكي جون كيري 

دداً "أمر عبثي"، معتبراً أن جولة إلى المنطقة، مؤكداً أن الرهان عليه مج

كيري "خبيثة األهداف تركز على خفض ما تسميه الخارجية األمريكية 

مستوى العنف والعودة إلى التهدئة، واتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة بين 

 الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي".

 مية" في تشهد خيمة مناهضة لقرار العدو "اإلسرائيلي" حظر "الحركة اإلسال

المقامة في مدينة أم الفحم المحتلة  1948الداخل الفلسطيني المحتل عام 

حضوراً واسعاً من كافة المركبات السياسية في الداخل المحتل، حيث أن 

عشرات الوفود الرسمية والشعبية الرافضة لقرار حظر الحركة اإلسالمية 

 زارت الخيمة تأكيداً على رفض إجراءات العدو.

 رى سجن "مجدو" من ارتفاع عدد األسرى داخل السجن، بسبب اشتكى أس

حملة االعتقاالت األخيرة الواسعة، التي نفذتها قوات العدو بحق الفلسطينيين، 

والزّج بهم مباشرة في سجن مجدو، ما ضاعف حاجتهم للمالبس واألغطية 

 والمواد الغذائية.

 سنة " من  22ة "مددت محكمة العدو في عوفر اعتقال األسيرة حلوة حمامر

سكان قرية حوسان غرب من بيت لحم، المصابة برصاصات العدو  بدعوى 
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أيام بدعوى عدم  8محاولتها طعن أحد حراس مستوطنة "بيتار عليت"، لمدة 

            استكمال التحقيق بحسب طلب ممثل النيابة العسكرية.

 ة، على االستئناف وافقت "المحكمة المركزية" الصهيونية في مدينة يافا المحتل

الذي تقدم به كل من المحامي رمزي كتيالت، والمحامي محمد دريعي، على 

قرار محكمة "الصلح" بوضع شروط على إطالق سراح كل من: رئيس 

"الهيئة اإلسالمية" المنتخبة، محمد أشقر )أبو غازي(، وعضو "الهيئة 

الحبس المنزلي اإلسالمية" في يافا، محمد عايش. وقد قررت المحكمة إلغاء 

واإلبعاد عن أبو غازي وعايش، باإلضافة إلى إلغاء الكفاالت التي طالبت بها 

المحكمة سابقاً، ضمن شروط إطالق سراحهما، وأوعزت المحكمة إلطالق 

  سراحهما فوراً دون قيد أو شرط.

  شنت قوات العدو الصهيوني، حملة مداهمة وتفتيش لعدد من البيوت في حيي

والعجمي في مدينة يافا المحتلة، بزعم البحث عن ممنوعات، وتم النزهة 

"مشتبهاً" كانوا  38خالل الحملة بحسب ما أعلنت الشرطة الصهيونية اعتقال 

قد شاركوا في المظاهرات التي نظمت نصرة للقدس واألقصى، الشهر 

   الماضي.

 ،بالداخل  نظمت "اللجنة الشعبية" في قريتي الجديدة والمكر، في منطقة عكا

، وقفة احتجاجية ضد قرار الحكومة الصهيونية 48الفلسطيني المحتل عام 

إخراج "الحركة اإلسالمية" )الشق الشمالي( عن القانون استناداً إلى قانون 

 ( بذريعة أنها تشكل خطراً على أمنها.1945الطوارئ االنتدابي )من العام 

 

 

  إسرائيلياً:

 رائيلي" لتهويد النقب المحتل، قررت في إطار خطة سلطات العدو "اإلس

حكومة العدو إقامة خمس قرى تعاونية جديدة في النقب، وفقاً لمشروع قرار 

تقدم به وزير البناء واالسكان الصهيوني، يواف غلنت، معتبراً أن "بناء 
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الخمس قرى الجديدة هو أمر ضروري لتقوية التمسك باألراضي قليلة السكان 

 ية"، حسب تعبيره.والقرار ذو أهمية قوم

  ناقشت "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" مشروع قانون يسمح بموجبه فرض

 14عقوبة السجن الفعلي على قاصر بشبهة تنفيذ عملية قبل بلوغه سن الـ 

 عاماً.

  قال المحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني أكرم عطا هللا : "إن حكومة

ف إلى تكثيف بناء الوحدات السكنية في االحتالل منذ زمن بعيد وهي تهد

مستوطنات الضفة المحتلة، مستغلة األوضاع الملتهبة منذ بداية شهر تشرين 

األول داخل األراضي الفلسطينية، وتعثر مسار المفاوضات بين حكومة 

 االحتالل والسلطة الفلسطينية".

 ليل أعلنت مدارس مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخ

 اإلضراب جراء تصاعد عمليات المقاومة ضد المستوطنين في محيط الخليل.

  ًقال رئيس حكومة العدو الصهيوني، بنيامين نتانياهو: "إنه من الصعب جدا

 منع وصول منفذي العمليات إلى األماكن التي يريدونها".

  دعا وزير الخارجية كيان العدو "اإلسرائيلي" السابق المتطرف "أفيغدور

يبرمان" إلى فرض حظر تجّول في مدينة الخليل وفي القرى المحيطة بها في ل

 ظل استمرار عمليات الطعن التي ينفذها أهل الخليل.

  قررت إدارة شبكة المتاجر الكبيرة األلمانية )كي دي في( في برلين وقف بيع

 منتجات المستوطنات "اإلسرائيلية".ويأتي هذا القرار استجابة لقرار المفوضية

العامة لالتحاد األوروبي األسبوع الماضي بوسم منتجات المستوطنات، والذي 

 يسري تنفيذه على كافة دول االتحاد.

  القى قرار شبكة المتاجر األلمانية )كي دي في( ببرلين وقف بيع منتجات

المستوطنات "اإلسرائيلية"، ردود فعل غاضبة في األوساط السياسية 

زيران سيلفان شالوم و"يسرائيل كاتس" لإلذاعة "اإلسرائيلية"، واعتبر الو

وقف بيع منتجات  -كي دي في-"اإلسرائيلية" العامة، أن قرار إدارة شبكة 

المستوطنات خطير للغاية"، كما طلب الوزير كاتس من رئيس الوزراء 
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بنيامين نتانياهو مخاطبة الحكومة األلمانية، الستنكار القرار والعمل مع إدارة 

 راجع عنه.الشبكة للت

  لقيت مستوطنة مصرعها متأثرة بجراح بالغة أصيب بها إثر تعرضها لعملية

طعن على مفرق مستوطنات "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم جنوب 

 الضفة المحتلة، في حين استشهد المهاجم بعد إطالق العدو النار عليه.

 دعا ما يسمى بـ "رئيس مجلس غوش عتصيون" االستيطاني، دافيدي بيرل ،

" في كل الضفة المحتلة.، 2الجيش "اإلسرائيلي" للقيام بعملية "سور واقية 

 وهي عملية اجتياح شامل للضفة المحتلة.

  نقلت صحيفة معاريف العبرية عن عضو بالكنيست، أن "اإلسرائيليين يعيشون

كالبط في المصيدة بسبب عمليات الطعن والدعس الفلسطينية في إسرائيل"، 

 ا الشعور باألمن خاصة بعد العملية األخيرة في كريات غات. وأكدت أنهم فقدو

  أصيب جندي "إسرائيلي" في مواجهات اندلعت مع جنود العدو في بلدة بيت

أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة، فيما اندلعت مواجهات مماثلة في مخيم 

 الفوار جنوب المدينة.

 يذ الفلسطينيين للعمليات زعم وزير الحرب "اإلسرائيلي" موشيه يعلون، أن تنف

بواسطة السكاكين فهذا دليل على وجود صعوبة للتحضير لتنفيذ عمليات كبيرة 

ومنظمة منها عمليات استشهادية ترغب بها كٌل من "الجهاد اإلسالمي" 

 و"حماس".

  ،ذكرت اإلذاعة "اإلسرائيلية" العامة أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو

بتكثيف نشاطاتها في الخليل جنوب الضفة المحتلة،  أوعز إلى قوات األمن

وتتضمن تفتيش المنازل وتطويق بعض المناطق "لمنع انطالق المزيد من 

 الهجمات من تلك المنطقة".

  كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن فحوى قرار أصدره الجيش

 "اإلسرائيلي" وبدأ بتطبيقه، ويقضي بتفتيش المركبات الفلسطينية التي تمر

على الشوارع المختطة بين محافظتي بيت لحم والخليل، وتكثيف الحواجز 

بالضفة المحتلة، والقيام بعمليات تفتيش "استفزازية" على طرقات الضفة، 

 باإلضافة إلغالق بعض الطرقات والتي ال يمكن وضع نقاط مراقبة عليها.
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23  /11  /2015 

  فلسطينياً:

  "القيادي في "الجهاد اإلسالمي" األسير اعتقلت قوات العدو "اإلسرائيلي ،

عاماً(، وأربعة آخرون من بلدة بيت أمر قضاء  47المحرر وحيد أبو ماريا )

 محافظة الخليل بالضفة المحتلة.

  أكد الشيخ القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" خضر عدنان، أن "اعتقال

الكبير الذي  العدو الصهيوني للشيخ وحيد أبو ماريا يدلل على مدى الهوس

 يعيشه في ظل استمرار انتفاضة القدس وتصاعد العمليات البطولية ضده".

  شنت قوات العدو الصهيوني، حمالت دهم وتفتيتش تخللها اعتقاالت في

  مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

  أصدر وزير التعليم الصهيوني نفتالي بينيت، تعليماته للجامعات والمعاهد

نشاط لـ"الحركة اإلسالمية" داخلها، بعد أقل من أسبوع  العبرية، بحظر أي

 على حظر نشاطات الحركة في الداخل الفلسطيني المحتل.

   أطلقت قوات العدو "اإلسرائيلي" النار على فتاتين من سكان شمالي القدس

عاماً( يحملن الهوية "اإلسرائيلية" الزرقاء، بزعم محاولتهن تنفيذ  16و 14)

ق "محانيه يهودا" بالقدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد عملية طعن في سو

 إحداهن وإصابة األخرى.

  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث: "إنه ال يعتبر أحداث

العنف األخيرة التي اندلعت في الضفة المحتلة، "هبة" وإنما هي انتفاضة ثالثة 

لتي تشبهها في تطور أحداثها"، حقيقية على غرار االنتفاضة األولى والثانية وا

معتبراً أن "ما دمر عملية السالم هو الطرف المحتل، فهو الطرف القوي 

بالمعادلة وهو المسيطر، إصرار إسرائيل على االستمرار باالحتالل وتعميقه 

باالستيطان وتوسيعه وسرقة المياه، هو ما دمر المحاوالت لتطبيق عملية 

 السالم".
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 ة المقاومة اإلسالمية "حماس"، صالح البردويل، أن نفى القيادي في حرك

يكون هناك أي "مبادرة حقيقة" قدمت إلى حركة "حماس"، ال من محمد 

دحالن وال من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، موضحاً أن "كل ما 

يتم الحديث عنه هو أحاديث في وسائل اإلعالم، ال تستند إلى رؤية متكاملة أو 

ية"، الفتا أن القيادي السابق في "فتح" محمد دحالن، "ال يستطيع أن قدرة تنفيذ

 ".يحسم أمر "فتح" وال أن يحل المشاكل القائمة بين حركتي "فتح" و"حماس

  تحدثت المواقع العبرية، عن إصابة أحد المستوطنين بجروح وصفت بالبسيطة

ومش" جراء عملية دهس بطولية، نفذها فلسطيني، بالقرب من مستوطنة "ح

 المخالة شمال غرب نابلس، والذ بالفرار.

  أكدت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" أن حمالت االعتقال لألطفال

الفلسطينيين مستمرة وبشكل منهجي حيث ارتفع عدد األطفال المعتقلين إلى 

 طفالً. 420

  أصيب شاب برصاص العدو الصهيوني، في مواجهات بين الشبان

و في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم بالضفة الفلسطينيين وقوات العد

 المحتلة.

  قال النائب في "القائمة العربية المشتركة"، طلب أبو عرار، إن هناك "تعديل

قانون يطرحه البيت اليهودي حول "حرية حق العبادة" هدفة السماح لليهود 

بالصالة في المسجد األقصى"، مؤكداً أن "البيت اليهودي يستغل األوضاع 

طمس معالم اإلسالم والمسيحية، وفرض الطابع اليهودي على بعض ل

 المقدسات، والثقافات".

  استشهد ثالثة مواطنين بينهم فتاة بإطالق نار صهيوني في كل من القدس

والضفة المحتلتين في حوادث منفصلة، فيما قتل مستوطن وأصيب اثنين 

 آخرين بجروح في عمليتي طعن ودهس.

 إلنسان في قطاع غزة تقريرها المشترك حول سلمت مؤسسات حقوق ا

العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف العام الماضي للمدعي العام 

 بمحكمة الجنايات الدولية في الهاي بهولندا.



 

81 
 

  اعتدى قطعان المستوطنين على المواطنين في البلدة القديمة بالخليل جنوب

 الضفة المحتلة.

 زل الشهيد أحمد جمال محمد طه في خرجت مسيرة شعبية غاضبة باتجاه من

بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة. وردد المشاركون هتافات أكدوا فيها 

وقوفهم إلى جانب عائلة الشهيد، مطالبين بالثأر لدماء الشهداء، ومعاهدين على 

 مواصلة طريق المقاومة ضد المحتل.

 ل مرة لعملية عرضت وسائل إعالم عبرية مشاهد مصورة قالت، إنها تبث ألو

الطعن التي نفذها الشهيد مهند الحلبي في مدينة القدس المحتلة مطلع الشهر 

الماضي. وأظهر التسجيل الشهيد مهند الحلبي قبل تنفيذه العملية في القدس 

 .المحتلة، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين

  ،وقع اشتباك مسلح، بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين المقاومين

ات العدو الصهيوني المتمركزة عند حاجز قلنديا شمالي القدس وعصاب

المحتلة، أعقبها تعزيزات عسكرية إلى المكان، حيث أن "مسلحين ملثمين 

أطلقوا زخات من الرصاص على الجنود المتواجدين عند الحاجز، كما جرى 

تبادالً إلطالق النار استمر قرابة نصف ساعة، قبل أن تدفع قوات االحتالل 

 عزيزات عسكرية إلى المحيط".بت

  عقد في مبنى قسم الهندسة في مدينة أم الفحم، الواقعة في الداخل الفلسطيني

، اجتماعاً تشاورياً جمع في بلدية أم الفحم، وبحث المجتمعون 48المحتل عام 

في عدة نقاط تخص موضوع حظر "الحركة اإلسالمية" عن القانون، وكيفية 

م نقاط التباحث كانت المظاهرة المزمع تنظيمها نصرة هذه القضية، ومن أه

 يوم السبت القادم في مدينة أم الفحم.

  ناقشت "لجنة التربية والتعليم" الصهيونية في الداخل الفلسطيني المحتل عام

، موضوع النقص في المباني التعليمية في المجتمع العربي، والذي يعاني 48

على مر السنوات. واعترفت وزارة األمرين نتيجة شح الموارد والميزانيات 

التربية والتعليم اعترفت بالنقص الحاد في الصفوف والمباني، حيث أن هنالك 

غرفة دراسية في المدارس العربية، في حين شملت الميزانية  1773حاجة لـ
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% من 36.9غرفة دراسية، أي ما يعادل  654المخصصة لهذا الغرض فقط 

. ومن جهة أخرى شملت الميزانية المعدة الحاجة الحقيقية والضرورية فقط

 %.41.4للمدارس اليهودية ما يعادل 

  قدم النائب "في القائمة العربية المشتركة"،عيساوي فريج، استجواباً لوزير

"األمن الداخلي" الصهيوني، جلعاد أردان، حول اعتقال الشاب الفلسطيني 

نفيذ عملية المحطة عاماً( من مخيم شعفاط، بشبهة ت 20المقدسي سام أعرج )

المركزية في بئر السبع، والتي اتضح الحقاً أن ال عالقة له إطالقاً بها، إال أن 

شرطة العدو استمرت باعتقاله، وال يزال رهن االعتقال حتى اليوم، ونسبت له 

 تهمة إلقاء الحجارة.

  إسرائيلياً:

 خل أعلن جيش العدو "اإلسرائيلي" عن سقوط صاروخ، بمنطقة مفتوحة دا

، دون أن نطاق مجلس مستوطنات "أشكول" إلى الشرق من جنوبي القطاع

 يتسبب بأي أضرار أو إصابات.

  ،بدأ سالح الجو "اإلسرائيلي" تمريًنا جوًيا اإلثنين بسماء فلسطين المحتلة

ويستمر حتى األربعاء المقبل، في حين ستشهد سماء المنطقة حركة نشطة 

أصوات صفارات اإلنذار من قواعد سالح للطائرات، وسيسمع خالل التمرين 

 الجو، باإلضافة ألصوات انفجارات الختراق حاجز الصوت.

  ذكرت صحيفة "معاريف" في مقال تحليلي حول استعداد جيش اإلحتالل

"اإلسرائيلي" للمواجهة المقبلة مع "حزب هللا" أو أي قتال آخر على جبهتين، 

لى االنتصار في مواجهات قتال حقيقية إن الجيش لم يعد قادراً وفقاً لتركيبته ع

 على الجبهة، النه ينغمس في المواجهات في المناطق الفلسطينية المحتلة.

  يصل وزير الخارجية األمريكي جون كيري إلى الكيان "اإلسرائيلي" مساء

اليوم اإلثنين، في جولة تهدف إلى إعادة الثقة بين الجانبين المتفاوضين 

ي"، ومحاولة إجهاض انتفاضة القدس بالدرجة األولى. الفلسطيني و"اإلسرائيل

وسيجتمع كيري غًدا الثالثاء برئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو، ثم 

 سينتقل كيري للقاء إلى رام هللا للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
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 ن اقترح منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، ممثل األمي

العام لألمم المتحدة نيكوالي مالدينوف، سبع خطوات سياسية وإجرائية من 

شأنها تغيير األوضاع في فلسطين، والتي تجعل من العودة الى المفاوضات 

 مع إسرائيل "احتماالً صعباً".

  بدأت سلطات العدو الصهيوني، بتنفيذ خطة لدخول الصهاينة إلى منطقة

 45ة وعلى فترتين خالل اليوم، حيث يدخلالمسجد األقصى، وفق قوائم محدد

ما بعد الظهر. وأبلغت سلطات العدو  15يهودياً في الفترة الصباحية و

ميليشيات المستوطنين بإعداد قائمة بشكل مسبق، لمن ينوي دخول منطقة 

المسجد األقصى، وستقوم الشرطة الصهيونية بمرافقة الصهاينة الواردة 

 أسماءهم في هذه القوائم.

 تشرين الثاني الجاري يقوم وزير الخارجية األمريكية جون  24و 22 بين

كيري بجولة في المنطقة يزور خاللها كيان العدو الصهيوني والضفة الغربية 

المحتلة واإلمارات العربية المتحدة، وقالت وزارة الخارجية األمريكية في بيان 

هللا محادثات لها ان كيري سيجري خالل وجوده في تل أبيب والقدس ورام 

بشأن "وقف العنف" بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين"، والقضايا الثنائية 

واألمن اإلقليمي بما في ذلك سوريا وتنظيم "الدولة اإلسالمية". في حين قال 

مسؤول أمريكي كبير لـ"رويترز"، إن الوزير كيري لن يسعى إلى استئناف 

ل سيركز في محادثاته على "سبل المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين، ب

 تهدئة األوضاع ووقف العنف".

  قرر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، سحب تصاريح العمل داخل

األراضي الفلسطينية المحتلة من عائالت منفذي العمليات الفدائية، معتبراً أن 

هذه  "عائلة المنفذ تعي تماماً أن أحد أبنائها يوشك على تنفيذ عملية، ولذلك

 العائلة ال تتمتع بحق العمل في إسرائيل، سنسحب هذا الحق وهذا مهم".

  " 15و  14أظهر مقطع فيديو عملية إطالق النار على فتاتين فلسطينيتين 

عاما" في شارع يافا بالقدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد هديل وجيه عواد 
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أخرى بجراح خطيرة، شقيقة الشهيد محمود عواد من مخيم قلنديا وإصابة فتاة 

 دون أن تشكال أي خطر يذكر على أي من المارة أو عناصر األمن.

  توّصل ما يسّمى "المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية" في بحث أجراه حديًثا إلى

أّن هدم منازل الفلسطينيين الذين ينّفذون عمليات فدائية ضّد الصهاينة "ال 

 لى العمليات".يخلق ردًعا بل وفي حاالت معّينة يشّجع ع

 

 

24  /11  /2015 

  فلسطينياً:

  باركت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، عملية الدهس البطولية التي

وقعت صباحاً عند حاجز زعترة قرب نابلس بالضفة المحتلة، مؤكدًة أنها 

جاءت لترد باسم الشعب الفلسطيني كله على وزير الخارجية األمريكي 

لعدو الصهيوني في محاولة إلجهاض االنتفاضة، المتواطئ مع عصابات ا

 وتمرير مخطط االستيالء على أرضنا ومقدساتنا.

  شنت قوات العدو الصهيوني، حملة مداهمات في مدن وبلدات ومخيمات

مواطناً. ورافقت  13الضفة المحتلة، حيث داهمت عشرات المنازل واعتقلت 

المواطنين وترويع لألطفال  عملية الدهم والتفتيش حملة تخريب وتدمير لمنازل

 وتحقيق ميداني لسكان المنازل.

  أصيب ضابط كبير بالجيش الصهيوني، بجراح متوسطة فيما أصيب ثالثة

جنود آخرون بجراح طفيفة، بعملية دهس بطولية وقعت عند حاجز زعترة 

جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، فيما أصيب منفذ العملية عزمي 

 عاًما( من مدينة جنين بجراح طفيفة. 21سهل النفاع )

  شنت قوات العدو حملة دهم وتفتيش واعتقال في مخيمي الفوار والعروب

جنوب وشمال الخليل، كما داهمت مدينة دورا ومنطقة سنجر وبعض األحياء 

من مدينة الخليل. ووفقاً لمصادر أمنية ومحلية، فقد دفعت قوات العدو بقوة 



 

85 
 

جنوب الخليل، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش للعديد  كبيرة إلى مخيم الفوار

عاماً(،  20من منازل المخيم، واعتقلت كال من: بالل طالل المعيوي )

 عاماً(. 22عاماً(، ومحمد يوسف الدرباشي ) 20وابراهيم ماجد الطيطي )

  "أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن األسرى في سجن "النقب

وتفاقم شعورهم بالبرد بازدياد برودة الطقس، يشتكون من نقص األغطية، 

حيث ال تسمح إدارة السجون لذويهم بإدخال المالبس الشتوية الدافئة، وتعمد 

 120لبيعهم أغطية خفيفة بجودة رديئة وأسعار مرتفعة يصل سعرها إلى 

 شيقاًل.

  سخر النائب في "القائمة العربية المشتركة"، أسامة سعدي، عبر صفحته على

التواصل االجتماعي "فيسبوك"، من اإلجراءات األمنية التي يتخذها موقع 

رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قائالً: "ما الجدوى من تمديد 

حالة الطوارئ في ظل القانون الجديد "لمكافحة اإلرهاب"؟ من باب "زيادة 

 الخير..خيرين"، مثالً؟".

  اكسال، بالداخل الفلسطيني المحتل عام نظمت مدرسة الرازي اإلعدادية في

، برنامجاً احتفالياً حول شجرة الزيتون، وما تحمله من معاني وقيم سامية 48

موروثة عن األجداد ومنقولة من السلف إلى الخلف، كونها هوية شاهدة على 

 الحضارة والوجود.

 مة" اعتقلت الشرطة الصهيونية، شاباً فلسطينياً قرب ما يعرف بـ"مباني األ

بالقدس المحتلة، وذلك بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، زاعمة بوجود سكين 

 بحوزة الشاب.

  يستدل من التعليمات الجديدة التي تلقتها قوات العدو "اإلسرائيلي" في منطقة

الخليل جنوب الضفة المحتلة، خاصة وفي الضفة عامة قرار العدو ممارسة 

مواطنين، في أعقاب ازدياد موجة العقاب الجماعي في أوسع صوره ضد ال

العمليات البطولية في األسبوع األخير. وأصدر جيش العدو تعليمات إلى قواته 

في الضفة خاصة في منطقتي بيت لحم والخليل بفحص كل سيارة فلسطينية 

تسافر على الشوارع التي يستخدمها المستوطنين. كما يجب على الجنود وقف 
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م الفلسطينية لدى سفرها على شوارع مشتركة لـ السيارات ذات لوحات األرقا

 "اإلسرائيليين" والفلسطينيين وفحص ركابها.

  طالب رئيس مجلس مستوطنة "بيت ارييه" آبي نعيم، طالب بتحطيم النصب

التذكاري الذي أقامته السلطة الفلسطينية في قرية سردا برام هللا، تخليداً 

عدداً من المستوطنين في القدس لذكرى الشهيد مهند حلبي، الذي قتل وجرح 

 المحتلة في الثالث من شهر تشرين األول الماضي.

  ،أيد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي المفصول من حركة فتح

محمد دحالن، ترشح مروان البرغوثي، أمين سر اللجنة الحركية العليا في فتح 

النتخابات الرئاسة.  بالضفة المحتلة، للرئاسة الفلسطينية، في حال ترشحه

 منوهاً أن الباب مفتوح أمامه للترشح للرئاسة.

  انطلقت مسيرة جماهيرية، في مدينة جنين المحتلة للمطالبة باسترداد جثماني

الشهيدين أحمد عوض أبو الرب من بلدة قباطية، وصادق زياد غربية من بلدة 

لصهيوني. صانور، وكافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات العدو ا

ورفع المشاركون في المسيرة اليافطات والشعارات المطالبة المجتمع الدولي 

بالتحرك لوقف الجرائم المستمرة بحق أبناء شعبنا، وكذلك المساعدة باسترداد 

 جثماني الشهيدين أبو الرب وغربية.

  تجددت المواجهات في حرم جامعة فلسطين التقنية "خضوري" بمدينة

لمحتلة، بين الطلبة والمواطنين وقوات العدو الصهيوني التي طولكرم بالضفة ا

تحتل جزءاً من أراضي الجامعة منذ سنوات، ما أوقع عشرات اإلصابات 

 باالختناق وإصابات بالرصاص الحي.

  اعتقلت وحدة من "المستعربين" الصهيونية الطفل خطاب وحيد أبو مارية

بيت أمر شمال مدينة الخليل عاماً( بعد إطالق النار عليه، في بلدية  12)

 المحتلة.

  أكد الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية أن المشروع المقدم

للكنيست "اإلسرائيلي" والداعي إلغالق المساجد تحت مبررات واهية هو 

تدخل سافر في السياسة الفلسطينية الداخلية وهو مرفوض ومدان، معتبراً أن 
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ر "هومحاولة إلقحام الشعب الفلسطيني في ملفات ال مشروع القانون المذكو

 ".تعنيه، وتحريض على االنتهاكات ضد المساجد وأماكن العبادة في فلسطين

  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام هللا حصيلة الشهداء منذ بداية انتفاضة

سيدات، إضافة إلى أكثر  4طفالً و 21شهيداً، بينهم  97القدس، والتي بلغت 

 ألف مصاب. 12من 

  أعلنت "ألوية الناصر صالح الدين" الجناح العسكري لـ "الجان المقاومة في

( للخدمة في الوحدة الصاروخية تيمناً K Hفلسطين"، عن دخول صاروخ )

بالشهيد المجاهد خالد شعث  "أبو جميل " رحمه هللا قائد وحدة التصنيع ونائب 

ن، مؤكدة أن تطوير الصواريخ يأتي في القائد العام أللوية الناصر صالح الدي

 .إطار االستعداد ألي مواجهة مع العدو الصهيوني

  نظمت حركة "فتح" وشخصيات فصائلية وقفة وسط مدينة رام هللا بالضفة

المحتلة المحتلة، احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية األمريكي جون كيري 

تدعو إلى طرد كيري من لألراضي الفلسطينية. وهتفوا المشاركون بشعارات 

رام هللا وعدم استقباله، أو التعاطي مع مقترحاته بشأن تهدئة انتفاضة القدس 

 المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي.

  أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام األحمد، أنه سيتم االتفاق على

ة، صيغة عمل مؤقتة لمعبر رفح البري مع قطاع غزة خالل األيام المقبل

ووضع الخطط الالزمة لتشغيله في المرحلة المقبلة، مضيفاً أنه "سيتم إعطاء 

األولوية لسفر الطالب والمرضى والعاملين في الخارج الذين يحملون 

تأشيرات سفر من دول أخرى أو إقامات في تلك الدول، فيما سيجري سفر 

 المواطنين وفق االعتبارات المصرية".

 ى الدولي للحقوق والحريات )فيينا(، الدكتور حسن دعا األمين العام للمنتد

موسى الفصائل الفلسطينية، إلى وضع خطة ميدانية لدعم االنتفاضة وتصعيد 

عملياتها ضد العدو الصهيوني، معتبراً أن "إنتفاضة القدس استطاعت أن توحد 

الشعب  الفلسطيني، وهي موجة من موجات نضال الشعب الفلسطيني في 

الصهيوني منذ عشرينيات وثالثنيات القرن الماضي، والتي من مواجهة العدو 
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شأنها أيضاً أن تدفع  بجميع الفصائل الفلسطينيية  إلى تبني رؤية واحدة 

 مشتركة لدعمها."

  طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، السلطات المصرية "بضرورة

خاص، السيما وضع جدول زمني منتظم، لفتح معبر رفح أمام حركة األش

 الحاالت اإلنسانية، حسبما يسمح به الوضع األمني".

  عرض النائب في "القائمة العربية المشتركة"، طلب أبو عرار، أمام الهيئة

العامة الصهيونية، بمناسبة "يوم الطفل العالمي"، معطيات كثيرة حول األطفال 

طفال العرب ، موضحاً أن "األ48العرب، في الداخل الفلسطيني المحتل عام 

في النقب من أكثر األطفال عرضة لإلصابات، واحتمال إصابة الطفل العربي 

وفق مؤسسة "بطيرم لسالمة األطفال" أكثر بسبعة أضعاف من األطفال من 

 نفس اللواء.

  سلمت سلطات العدو الصهيوني، الشيخ كمال الخطيب وسليمان إغبارية

، 1948لفلسطيني المحتل عام القياديان في الحركة اإلسالمية في الداخل ا

 أشهر. 6أوامر عسكرية بمنعهما من دخول مدينة القدس المحتلة 

  زار وفد رفيع من السلطة الفلسطينية وقيادة حركة "فتح"، خيمة االعتصام

ضد حظر "الحركة اإلسالمية"، والتي تشرف عليها "لجنة الحريات" المنبثقة 

بية" في الداخل الفلسطيني المحتل عام عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العر

. وعبر الوفد عن تضامنه الكامل لرئيس "الحركة اإلسالمية" في الداخل 48

مؤسسة أهلية تابعة  17الفلسطيني، الشيخ رائد صالح، بعد حظر حركته و

لها. مثمناً دور الحركة اإلسالمية ومشاريعها في الداخل الفلسطيني والقدس 

 واألقصى.

 ئمة العربية المشتركة" في "الكنيست"، اجتماًعا احتجاجًيا على عقدت "القا

قرار حظر "الحركة اإلسالمية"، رغم محاولة اعتراض رئاسة "الكنيست"، 

التي حاولت إلغائه برفض منح "القائمة المشتركة" موافقة إلقامته في قاعة 

 النقب بالكنيست، مثلما كان مقرًرا.
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 أن أهم 48اخل الفلسطيني المحتل عام أكدت "الحركة اإلسالمية" في الد ،

أهداف الحكومة الصهيونية وأجهزتها االستخبارية من وراء قرار حظرها، 

وهو محاولة غبية لتكريس فكرة تصنيف المجتمع الفلسطيني في الداخل 

 لجهات متطرفة وأخرى معتدلة.

 

  إسرائيلياً:

اليات المتحدة قررت جمعية علماء األنثروبولوجيا "علم اإلنسان" في الو

األميركية، مقاطعة المؤسسات األكاديمية "اإلسرائيلية"، احتجاجاً على 

ممارساتها ضد الفلسطينيين. وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري، 

أن أعضاء مجلس الجمعية قد صوتوا على اقتراح مقاطعة المؤسسات 

، فيما عارضه 1040األكاديمية "اإلسرائيلية"، وصوت إلى جانب االقتراح 

 .136فقط 

  ،أعلنت إدارة المجمع التجاري"كا.دي.في." في العاصمة األلمانية برلين

والذي يعتبر أكبر مجمع تجاري في أوروبا، قرارها مقاطعة البضائع 

 .المصنوعة في مستوطنات الضفة وهضبة الجوالن المحتلتين

  حكومة العدو عشية لقائه وزير الخارجية األمريكية جون كيري، دعا رئيس

"اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو اإلدارة األمريكية لإلعتراف بالكتل اإلستيطانية، 

وبحقيقة اإلستمرار في البناء فيها، مستبقاً بذلك ما يمكن أن يطلبه كيري من 

إجراءات وخطوات "إسرائيلية" لتهدئة األوضاع في الضفة الغربية المحتلة 

ع سلطة رام هللا، ووضع حد نهائي "النتفاضة على طريق "إعادة بناء الثقة" م

 ."القدس

  ًتبّنى وزير الخارجية األميركي، جون كيري، الموقف "اإلسرائيلي" ُكلياً، قائال

"ال يوجد أي شعب في العالم يتعين عليه أن يعيش يومياً مع العنف اليومي 

وهجمات في الشوارع بالمقصات والسكاكين وعمليات الدهس، ومن الواضح 

نكار والشجب"، معرباً لنا أن هذه العمليات اإلرهابية التي تقع تستحق االست
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عن استنكاره الكامل لكل العمليات الفلسطينية، معتبراً أّن "إلسرائيل كل الحق 

في الدفاع عن نفسها، وهذا واجبها. إن قلوبنا مع األبرياء الذين أصيبوا في 

 هذه العمليات".

  كشف مصدر "إسرائيلي" أن رئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو، طالب

ية األمريكي، جون كيري، اعترافاً أمريكياً بالكتل االستطانية في وزير الخارج

الضفة المحتلة، في المقابل تقدم "إسرائيل" "رزمة خطوات" في الضفة تجاه 

 السلطة الفلسطينية.

  نقل ُمحلل الشؤون العسكرّية في صحيفة )يديعوت أحرونوت(، أليكس

لهم حول االقتراح فيشمان، عن مسؤولين عسكريين "إسرائيليين" كبار قو

"اإلسرائيلّي" بزيادة المناطق التي تخضع للسلطة الفلسطينّية، "إّنه في جهاز 

األمن يسود منذ بضعة أشهر اإلحساس بأّنه فاته القطار"، مشيرين إلى أن 

الطرفين، "إسرائيل والسلطة، يلعبان في هذه اللحظة مع نفسيهما". "فالشارع 

في ساحة أخرى، إْذ أّنه ال يثق بالسلطة، يمقت الفلسطينّي بات منذ اآلن يوجد 

إسرائيل والهياج ينقل غيار الحركة إلى المرحلة الثالثة، مرحلة السالح 

 الناري".

  تقّدم عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي" يتسلئيل سموتريتش، بمشروع

عضو كنيست "إلغالق المساجد التي تقوم  12قانون أمام الكنيست وبدعم 

وذلك حسبما جاء في  -على حد زعمهم  –التحريض على اإلرهاب"  بعملية

موقع "والال" العبري ، بزعم أن ماكينة التحريض العربية التي يتغذى عليها 

 اإلرهاب يجب أن تتوقف".

  ،"قال نائب وزير جيش العدو "اإلسرائيلي" الحاخام المتطرف "ايلي دهان

الضفة المحتلة، أن "الهدوء غائب تعليقا على العمليات التي وقعت في القدس و

عن البالد"، موضحاً أنه يجب علينا أن نردع إرادتهم حتى نمنع المخرب 

 القادم من مجرد التفكير بالخروج من منزله لقتل اإلسرائيليين والجنود".

  أصدر وزير جيش العدو "اإلسرائيلي" موشي يعلون"، أربعة قرارات وصفت

العدو للتأقلم مع سلسلة العمليات، ولمنع المزيد  بـ"المهمة" في محاولة من كيان

منها مع قرب انتهاء الشهر الثاني من االنتفاضة الحالية، وهي القيام بموجة 
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اعتقاالت واسعة بالضفة المحتلة، وحظر دخول الفلسطينيين على الكثير من 

المناطق القريبة من تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بين مدينتي بيت لحم 

ل، وسحب التصاريح من أقرباء منفذي العمليات حتى لو كانوا من والخلي

إبعاد من وصفهم ، والدرجة الثانية وذلك في خطوة من العقاب الجماعي

بالمحرضين عن الضفة المحتلة، لقطاع غزة، باإلضافة لمن يثبت علمه بنية 

 أقربائه القيام بعملية أو مساندتهم على تنفيذ العمليات.

 طني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، إن دائرة قال المكتب الو

المشاركة في مقاطعة البضائع "اإلسرائيلية" تتسع على المستوى الوطني، 

 وتحقق نجاحات ملحوظة وبشكل متواصل على المستوى الدولي.

  قال رئيس سلطة الطوارئ القومية في وزارة الحرب "اإلسرائيلية" ) بتسليل

ب سُتخلى سديروت وقرى تعاونية أخرى في شمالي تريبر(: إن وزارة الحر

 "اسرائيل"  في حالة حدوث سيناريو في أطر معركة عسكرية مع حزب هللا.

  تعرضت مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة "بيت ايل" شمال رام هللا في

الضفة المحتلة، إلى أضرار طفيفة نتيجة إطالق النار عليها دون وقوع 

 بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذين. إصابات، فيما شرع الجيش

  سلطت القناة "العبرية العاشرة" الضوء على عملية الدهس البطولية التي نفذها

جنود  4عاماً( من جنين وأصيب فيها  21المواطن الفلسطيني رمزي نفاع )

من جيش العدو. ووفقاً للقناة، فإن "من تعرضوا للدهس هم خبراء أرسلهم 

لجنود على تجنب عمليات الدهس التي ينفذها جيش العدو لتدريب ا

فلسطينيون، اال أنهم دهسوا لدى تواجدهم على الحاجز في الوقت الذي حدثت 

 فيه عملية )حاجز زعترة(".

  أصيب مستوطن صهيوني بجراح، بعد أن تعرضت سيارته للرشق بالحجارة

 " غرب مدينة رام هللا.443على الطريق االستيطاني "
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25  /11  /2015 

  فلسطينياً:

  اعتقلت قوات العدو الصهيوني عشرات المواطنين خالل حملة دهم وتفتيش

 في أرجاء متفرقة من الضفة المحتلة.

  ذكر تقرير إعالمي عبري، أن الشاب سام األعرج، من مخّيم شعفاط، الذي

انتشر اسمه على أنه منفذ عملية إطالق النار في المحطة المركزية ببئر السبع 

بكات التواصل االجتماعي وبعض المواقع اإلخبارية، توجه إلى على ش

الشرطة لنفي الخبر الذي تم تناقله، وإلثبات أن ال عالقة له بالعملية، فاعتقلته 

يوًما، ووجهت له تهمة إلقاء حجارة ومضايقة  20الشرطة الصهيونية لمدة 

 رجال الشرطة.

 لداخل الفلسطيني المحتل عقدت محكمة "الصلح" الصهيونية في مدينة عكا، با

، الساعة العاشرة والنصف صباًحا، جلسة للنظر في تمديد اعتقال 48عام 

الناشط السياسي أنس خطيب من مدينة شفاعمرو، وذلك بعد أن قّدمت النيابة 

العامة الصهيونية الئحة اتهام ضّده على خلفّية منشوراته السياسّية على موقع 

 التواصل االجتماعي "فيسبوك".

  قّررت محكمة "الصلح" الصهيونية في مدينة عّكا بالداخل الفلسطيني المحتل

عاًما( من مدينة شفاعمرو،  19، إطالق سراح الشاب أنس خطيب )48عام 

وإحالته للحبس المنزلي ومنع استخدامه لإلنترنت حّتى انتهاء اإلجراءات 

 القضائّية ضّده.

 ام السيد علي خامنئي: إن انتفاضة قال قائد الثورة اإلسالمية في إيران، اإلم

شعب فلسطين في الضفة المحتلة انطلقت والشعب يحارب اليوم، موضحاً أن 

"إيران تدعم نضال الشعب الفلسطيني بكل ما لديها من قوة وتدافع عن 

 حقوقه".

 ( 16أعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل إبراهيم عبد الحليم داوود  )ًعاما

أسبوعين خالل مواجهات مع العدو الصهيوني بمدينة رام متأثراً بإصابته قبل 

هللا بالضفة المحتلة، موضحة أن "الطفل داوود أصيب برصاصة مباشرة في 
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القلب، حيث أجريت له عدة عمليات إلنقاذ حياته داخل مجمع "فلسطين 

 .الطبي" برام هللا، إال أنه ارتقى متأثراً بإصابته"

  صوب جنود العدو الصهيوني المتمركزين أطلق مقاومون نيران رشاشاتهم

 على معبر قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

  كشف رئيس "وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين

في فلسطين"، عبد الناصر فروانة، عن استخدام سلطات العدو "اإلسرائيلي" 

سطينيين في قطاع غزة، ألساليب قمعية جديدة تبتز من خاللها المواطنين الفل

الراغبين بالحصول على تصريح يمكنهم بالمرور من معبر بيت حانون/إيرز 

للوصول إلى مدن ومحافظات الضفة، أو السفر منه إلى دولة متعددة عبر 

معبر الكرامة مروراً باألردن، وذلك من خالل اشتراطها عليهم التخفيف من 

 .بر موقع "فيسبوكحدة انتقاد االحتالل أو إغالق صفحاتهم ع

  تمكن أهالي بلدة سالم شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، ، من صد هجوم شنه

المستوطنون على المنطقة الشرقية من البلدة، حيث توجه عشرات األهالي إلى 

المنطقة بعد إطالق نداءات عبر مآذن المساجد، وتصدوا لهجوم المستوطنين 

 وأجبروهم على الفرار.

 متفرقة بين المواطنين وقوات العدو بمخيم العروب شمال  اندلعت مواجهات

محافظة الخليل بالضفة المحتلة، في وقت أغلقت فيه قّوات العدو طلعة أبو 

 حديد بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.

  قال "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان": إن قوات العدو "اإلسرائيلي"، تحرم

ن في العيش بكرامة، حيث أن قوات العدو قتلت النسوة الفلسطينيات من حقوقه

( 10( شخصاً بينهم )89منذ بداية تشرين األول الماضي وحتى اآلن )

( طفالت، فضالً عن إصابة أكثر من ألف مواطن 5مواطنات، من بينهن )

 ( امرأة.14بينهم )

  وقعت انهيارات "أرضية جديدة"، في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة

المياه التي يضخها الجيش المصري بشكل متقطع منذ نحو ومصر، جراء 

 شهرين في محاولة إلغراق األنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي.
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  ،دعت اللجنة "التحضيرية النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني"، في اجتماعها

الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "الجهاد اإلسالمي" وحماس، للمشاركة 

عاتها، معتبرة أن "مشاركة كافة الفصائل يأتي حرصاً على تحقيق في اجتما

الوحدة الوطنية، وإزالة أسباب استمرار االنقسام، وحماية المشروع الوطني 

 الفلسطيني وإقامة الدولة".

  .شدد النائب في "القائمة العربية المشتركة"، بالداخل الفلسطيني المحتل، د

القدس دولياً، ومحاصرة حكومة نتنياهو  باسل غطاس على أهمية دعم انتفاضة

عبر تكثيف الضغط الدولي على "إسرائيل"، وبدء اتخاذ إجراءات عملية 

لفرض العقوبات والمقاطعة، معتبراً قرار االتحاد األوروبي ببدء فصل ووسم 

منتوجات المستوطنات "اإلسرائيلية" خطوة هامة وتاريخية في االتجاه 

 الصحيح.

 خيمة المناهضة لحظر "الحركة اإلسالمية" في مدينة أم زار وفد مقدسي ال

، وقد ترأسه رئيس "الهيئة اإلسالمية 48الفحم، بالداخل الفلسطيني المحتل عام 

العليا" في القدس، الشيخ عكرمة صبري، ووزير القدس السابق، حاتم عبد 

 القادر، وعبد اللطيف غيث، وشخصيات مقدسية أخرى.

 ة التعاون اإلسالمي، إياد مدني، إلى زيارة مدينة دعا األمين العام لمنظم

القدس، زاعماً أن "تشجيع السياحة إلى القدس من شأنه أن يدعم المدينة 

 المقدسة"، ومقترحاً أن تتم هذه الزيارات عبر األردن.

  أعلنت "القناة العبرية العاشرة" عن استشهاد منفذ عملية طعن الجندي بالخليل

 .عاماً( 20الشاب محمد إسماعيل الفوار )جنوب الضفة المحتلة، 

  إسرائيلياً:

  بدا وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية، جون كيري، حريصاً على

إغضاب السلطة الفلسطينية، قبل أن تطأ قدماه المقاطعة في رام هللا.  فعقب 

 لقائه رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، صرح قائالً: "ال ينبغي ألحد أن

يعيش يومياً مع أعمال عنف وهجمات إرهابية في الشارع، يتم تنفيذها 

باستخدام السكاكين والمقصات أو السيارات. هذه األعمال اإلرهابية تستحق 
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اإلدانة، وأود أن أعبر هنا عن اإلدانة الكاملة لجميع أعمال اإلرهاب التي 

راب"، حيث تحصد أرواح أبرياء، وتابع: إنه يصل في فترة "شديدة االضط

"تشهد القدس المحتلة وإسرائيل واألراضي الفلسطينية أعمال عنف أوقعت 

قتلى منذ األول من تشرين االول، بمن فيهم أميركي، وبعثت  110أكثر من 

 مخاوف من قيام انتفاضة جديدة".

  حذر منسق "وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان"، سمير

ر العدو تحديد سن مرافق المريض الذي يتوجه من زقوت، من خطورة قرا

عاماً، معتبراً أن  55قطاع غزة لمستشفيات الداخل المحتل للعالج بأكثر من 

العدو بهذا القرار يواصل ابتزاز المريض الفلسطيني الذي يحتاج للسفر من 

قطاع غزة عبر المعابر، إما بالتخابر أو الموت داخل القطاع"، على حد 

 وصفه.

 وزير حرب العدو "االٕسرائيلي" موشيه يعلون أن القضية الفلسطينية لم  كشف

تعد على قمة أجندة نقاشات قادة االحتالل مع جيرانهم العرب، موضحاً أن 

"قادة االحتالل عندما يتحدثون مع جيرانهم وخاصة مع قياداتهم، فإن القضية 

ت، وإن مواضيع الفلسطينية والصراع مع االحتالل لم تكن على قمة األجندا

كإيران والشيعة واإلخوان المسلمين وحماس والمنظمات الجهادية تكون على 

 رأس أجندتهم بدل القضية الفلسطينية".

  كشفت صحيفة "هآرتس" أن أجهزة األمن الصهيونية بلورت سلسلة من

التسهيالت للسلطة الفلسطينية وتقوية أجهزة أمنها، تتضمن تزويد أجهزة أمن 

مزيد من األسلحة، وتسهيالت في منح تصاريح العمل داخل الخط السلطة بال

 األخضر.

  "اتهم مدير عام منظمة "بتسيلم"، حجاي العاد، رئيس الحكومة "اإلسرائيلية

بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن تنفيذ الجيش والشرطة إعدامات ميدانية 

والجيش وحتى للفلسطينيين الذين تتم السيطرة عليهم من قبل أفراد الشرطة 

 من قبل المدنيين "اإلسرائيليين".
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  أعلن وزير األمن في الكيان الصهيوني، موشيه يعالون، في "الكنيست"، أن

جهاز األمن "اإلسرائيلي" ينوي بناء "سياج ذكي" يفصل بين مدينة الخليل 

 و"كريات غات" جنوب فلسطين المحتلة.

 

26  /11  /2015 

 فلسطينياً: 

 نان مفجر ثورة األمعاء الخاوية، أن تهديد العدو لألسرى أكد الشيخ خضر عد

وذويهم خالل المداهمات التي جرت في مدينة جنين، لن تنال من الشباب 

الفلسطيني المنتفض في وجه االحتالل، مشيراً إلى أن االحتالل يالحق 

األسرى المحررين بعد إفالسه في مالحقة شبان االنتفاضة, وفي ظل مواصلة 

 ة.التي يقوم بها الشبان الثارين في األراضي الفلسطيني العمليات

  دعت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" جماهير الشعب الفلسطيني إلى

تصعيد المقاومة والمواجهات في جميع نقاط التماس مع العدو الصهيوني 

 المجرم يوم الجمعة في )#جمعة_استرداد_جثامين_الشهداء(.

  لها، اليوم الخميس، على استمرار الحمالت اإلعالمية وأكدت الحركة في بيان

والشعبية لفضح جرائم االحتالل، وتفعيل كل أدوات الضغط ألجل استرداد 

جثامين الشهداء األبطال. ودعت المؤسسات القانونية والحقوقية إلى المشاركة 

 في هذه الحملة الوطنية.

 ب محمد الشوبكي أظهر مقطع فيديو كيف ترك جنود العدو الصهيوني الشا

جريحاً وملقاً على األرض دون تقديم العالج له، رغم أن الطواقم الطبية 

الصهيونية كانت موجودة في المكان وقدمت العالج لجندي جريح بالقرب منه. 

وقام ضباط العدو بتحقيق ميداني مع الشهيد رغم إصابته البليغة، في مشهد 

مد المناصرة الذي ترك ينزف على يعيد إلى األذهان فيديو الطفل األسير أح

األرض حيث تم التنكيل به و وجهت له الشتائم النابية بينما كان يستجدي 

 المساعدة.
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 ( بعد أن أطلقت قوات العدو الصهيوني  21استشهد الشاب يحيى طه ،)ًعاما

النار عليه خالل اقتحامهم بلدة قطنة، شمال غرب القدس المحتلة، ومحاصرتها 

مستمرة لتفتيش ومداهمة المنازل هناك، وسط اندالع مواجهات  والقيام بحملة

 عنيفة.

  هدمت الجرافات الصهيونية، قرية العراقيب مسلوبة االعتراف في منطقة

على التوالي، وتركت  91، للمرة 48النقب، بالداخل الفلسطيني المحتل عام 

 األهالي تحت العراء قرب مقبرة القرية.

 لعربية المشتركة"، طلب أبو عرار: إن قرار حكومة قال النائب في "القائمة ا

الكيان الصهيوني بإقامة خمس مستوطنات يهودية في النقب، بالداخل 

، قرار مرفوض جملة وتفصيالً، مؤكداً أنهم 48الفلسطيني المحتل عام 

يتجاهلون وجود عرب على األرض، معتبراً أن "الحكومة "اإلسرائيلية" تعمل 

 تهويد النقب، وجعل العرب على أقل مساحة أرض".بشكل عنصري من أجل 

  ،يزور البابا "تواضروس الثاني" بابا الكنيسة المصرية ، القدس، السبت المقبل

 عاماً. 35علي رأس وفد كنسي ، في زيارة هي األولى من نوعها منذ 

القبطية األرثوذكسية، سبب الزيارة رغم موقفها الثابت من  وأرجعت الكنيسة

ب للقدس دون حل للقضية الفلسطينية، إلي أن مطران القدس عدم الذها

المتوفى يأتى فى المركز الثانى بعد البابا فى ترتيب أساقفة المجمع 

 المقدس)هيئة مسيحية عليا(.

  انتقد منظر التيار السلفي الجهادي، أبو محمد المقدسي، في تغريدة له عبر

يات فلسطين على طعن صفحته الخاصة بموقع " تويتر"، إقدام أطفال وفت

 اليهود، معتبراً هذه العمليات "مواجهة خاسرة مع شعب مدجج بالسالح".

  من المقرر، أن يصل وفد الرباعية الدولية إلى المنطقة قريًبا، لمحاولة تهدئة

األوضاع األمنية، بحسب "نيكوالي مالدينوف" منسق األمم المتحدة لعملية 

 السالم في الشرق األوسط.

 وات العدو الصهيوني شاباً في "تل أبيب" بدعوى حيازته سكين اعتقلت ق

 وتنفيذ عملية طعن.
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  شارك اآلالف من المواطنين غرب مدينة رام هللا، في تشييع جثمان الشهيد

 عاماً( ليوارى الثرى في قريته دير غسانة. 16الفتى إبراهيم عبد هللا داوود )

  حكومة االحتالل برئاسة أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن"

بنيامين نتنياهو أفشلت كل فرص تحقيق السالم، ودمرت األسس التي بنيت 

عليها االتفاقات السياسية واالقتصادية واألمنية"، مشدداً على أن "القيادة 

 الفلسطينية غير قادرة وحدها على تطبيق االتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

 ( جراء إصابته برصاص العدو  19استشهد الشاب خالد جوابرة )ًعاما

 الصهيوني عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل في جنوب الضفة المحتلة.

  أصيب العشرات من المواطنين برصاص العدو الصهيوني عقب اقتحام قوات

كبيرة من جنود العدو، لمخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وسط إطالق 

 از والصوت تجاه المنازل والمواطنين.الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغ

  دهس جيب عسكري صهيوني سيارة فلسطينية كان يستقلها أربعة شبان في

 بلدة دير جرير شرق مدينه رام هللا.

  أطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب مستوطنة "هار ادار" المالصقة لقرية

 قطنة في القدس المحتلة، دون وقوع إصابات.

 لموارد الطبيعية، أن قرار إعفاء وقود محطة كهرباء أكدت سلطة الطاقة وا

غزة من ضريبة "البلو" ينتهي بنهاية تشرن الثاني الحالي، مشيرة إلى أن 

انتهاء اإلعفاء سيكون خالل األسبوع القادم، ومجلس الوزراء لم يتخذ حتى 

اللحظة قراراً بتجديد اإلعفاء، ما يضع القطاع أمام تداعيات أزمة كهرباء 

 مع دخول فصل الشتاء". خاصة

  ذكرت تقارير إعالمية عبرية، أن صاروخاً أُطلق من قطاع غزة سقط عند

الشريط الحدودي، دون أية أضراٍر ُتذكر. فيما لم تورد المصادر الفلسطينية 

 معلومات حول مزاعم العدو.

  ،أطلقت شبكة "الماجدات اإلعالمية"، حملة "وينك _ عنها" اإللكترونية

وء على المرابطات في األقصى، ألنهن صنعن الخبر بأفعالهن لتسليط الض

وفرضن صورة الفلسطينية على إعالم العالم، مشددة على أهمية الحمالت 
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اإللكترونية الداعمة لصمود المرأة الفلسطينية، وأن انطالق حملة "وينك عنها" 

 مهمة جداً وعلى الجميع أن يشارك بها.

  الحساينة، أنه سيتم اإلعالن خالل األسابيع أكد وزير االشغال العامة مفيد

 وحدة سكنية جديدة في قطاع غزة. 2110المقبلة عن البدء ببناء 

  أقيم مهرجان احتجاجي، ضد قرار حظر "الحركة اإلسالمية" وإخراجها عن

القانون، وذلك في قاعة "المركز الثقافي" بمدينة سخنين، بالداخل الفلسطيني 

ن "اللجنة الشعبية" في المدينة بناًء على قرار "لجنة ، بدعوة م48المحتل عام 

 المتابعة العليا للجماهير العربية".

  َّاستقبل مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى وفداً ضم

والَدْي الفتى الشهيد محمد أبو خضير شهيد فجر رمضان الذي أحرقه 

سطين المحتلة، يرافقهم الزميل هيثم المستوطنون اليهود الصهاينة حياً في فل

 زعيتر.

  إسرائيلياً:

  أعلنت مصادر طبية صهيونية، عن مصرع "إسرائيلية" وإصابة العشرات

 .بحادث سير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام هللا، بعضهم في حال الخطر

  بدأت قيادة جيش العدو النظر النتفاضة القدس على أنها "انتفاضة محدودة" قد

تستمر لعدة أشهر قادمة، بعد أن كانت تعتبرها "موجة إرهاب"، حيث قالت: 

% من العمليات التي وقعت كانت أعماالً فردية، ال عالقة لها 95إن "

بالتنظيمات الفلسطينية"، مدعية، أن "منفذيها شبان يائسون ومحبطون، 

 وغالبيتهم من العاطلين عن العمل".

 ن كيري، مما أسماه تدهور النزاع بين حذر وزير الخارجية األميركي جو

، داعياً «يخرج عن السيطرة»"إسرائيل" والفلسطينيين، بحيث أنه يمكن أن 

الطرفين إلى التوصل سريعاً إلى حل، قائالً: "إننا قلقون للغاية حيال العنف 

 وإمكانية خروج الوضع عن السيطرة".

27  /11  /2015 
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  فلسطينياً:

 ـ"حركة الجهاد اإلسالمي" في فلسطين ماراثوناً نظمت اللجنة الرياضية ل

رياضياً بعنوان )مش متذكر( تضامناً مع الطفل األسير أحمد مناصرة، حيث 

انطلق عشرات الفتية في قطاع غزة ممن شاركوا في المارثون من منطقة 

النصر وصوالً إلى منطقة الميناء وسط مدينة غزة، حيث كانوا يرتدون 

حمد مناصرة على صدورهم التي كتب أسفلها ) مش صورة الشبل األسير أ

 متذكر(.

  استشهد فلسطيني، بعد إطالق عصابات العدو الصهيوني النار عليه قرب

مستوطنة "كفار أدوميم" إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة، بدعوى أنه نفذ 

 عملية دهس وأصاب جنديين "إسرائيليين".

 ة األمريكي، جون كيري، لم يحمل قالت مصادر فلسطينية إن وزير الخارجي

معه في لقائه مع الرئيس الفلسطيني اإلجابات المرجوة، حيث كان عباس 

ينتظر من كيري إجابات من نتنياهو، عن أسئلة قدمها لكيري خالل لقائهما في 

عمان الشهر الماضي، وتتمحور حول موقف نتنياهو من حل الدولتين وترسيم 

 الحدود.

 دن الضفة المحتلة وقطاع غزة أعواًما جديدة داخل دخل خمسة أسرى من م

 سجون العدو، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

  أصيب ستة جنود صهاينة بجروح مختلفة بعد تعرضهم لعملية دهس قرب

مفرق بلدة بيت أمر شمال الخليل، في حين استشهد المنفذ عمر عرفات 

 اً بجروحه.عاماً( من سكان بلدة بيت أمر، متأثر 18الزعاقيق )

  أصدرت اللجنة الشعبية في أم الفحم بياًنا إعالمًيا تشير من خالله أنها "أنهت

جميع االستعدادات إلحتضان مظاهرة الجماهير العربية يوم السبت القادم 

استنكاًرا لحظر نشاط الحركة اإلسالمية وبناًء على قرار لجنة المتابعة 

 اركة شعبية في المظاهرة.للجماهير العربية"، كما دعت إلى أوسع مش

  مواطناً بجروح متفاوتة خالل مواجهات اندلعت مع قوات العدو  11أصيب

 الصهيوني، في نقاط التماس والمناطق الحدودية على امتداد قطاع غزة.
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 :ان  قال رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس، المطران عطاهلل حنا

يالد المجيد في بلدنا، وهنالك االحتالل البغيض يريد ان يقتل فرحة عيد الم

تقييدات غير مسبوقة للدخول الى بيت لحم في هذا العيد، إنها اجراءات هادفة 

 لعرقلة احتفاالتنا والتعبير عن ابتهاجنا بعيد ميالد ملك السالم والمحبة".

  دعا مركز "أسرى فلسطين للدراسـات" المؤسسات اإلنسانية والحقوقية

لصليب األحمر" للضغط على العدو لتوفير مستلزمات الدولية، وفى مقدمتها "ا

األسرى في النقب من مالبس وأغطية مع دخول فصل الشتاء والتي يحتاجها 

( 10، 9األسرى بشكل كبير نظراً الفتقار السجن لها، وخاصة قسمي )

 الجديدين في السجن وهما من الخيام.

 لية طعن وقعت قرب قالت المتحدثة باسم شرطة العدو، لوبا السمري: إن "عم

محطة الباصات المركزية بمدينة نهاريا"، مشيرًة إلى أن مجهوالً أقدم على 

طعن شرطي بحرس الحدود، وأصابه بجروح بين متوسطة وطفيفة بالقسم 

 العلوي من جسده قبل أن يفر من المكان".

  أعلنت رئيسة "بعثة البرلمان األوروبي للعالقات مع فلسطين"، مارتينا

، عن تضامنها مع فلسطين، لمناسبة االحتفال باليوم العالمي للتضامن أندرسون

مع الشعب الفلسطيني، الذي تم استحداثه من قبل "الجمعية العامة لألمم 

، مكررة دعوتها لوضع فلسطين وشعبها تحت الحماية 1977المتحدة" عام 

 الدولية، حيث ال يمكن للمحتل حماية الشعوب المحتلة.

 " األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة"، بمناسبة عشية اليوم وجهت الحملة

تشرين الثاني، رسائل إلى  29العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 

المرجعيات الدينية، ووزارتي التربية والثقافة، والفعاليات السياسية 

واالجتماعية والنقابية، والمؤسسات اإلعالمية لكي تشارك كل من موقعها في 

لة التضامن مع شعب فلسطين، ال سّيما وهو يخوض اليوم انتفاضة نوعية حم

 باسلة قاربت على الشهرين.
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  تقدمت "لجنة التضامن مع الفلسطينيين" في بريطانيا، بدعوى قضائية ضد

أوبرويتف"، واتهمته بالتمييز ضدها، على خلفية إغالق البنك  -بنك "كو

 نيين.لحسابات اللجنة، التي تدافع عن الفلسطي

  اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي أخيراً بعد إعالن السعودية الحكم على

الشاعر والفنان التشكيلي الفلسطيني أشرف فياض باإلعدام بذريعة أّن ديوانه 

( يتضّمن أفكاراً "تدعو إلى 2008"التعليمات... بالداخل" )دار الفارابي ــ 

 اإللحاد والتحّرش بالذات اإللهية".

  ياً:إسرائيل

  من المقرر أن تفتتح "إسرائيل" في األسابيع القريبة، للمرة األولى، ممثلية

"، حيث دبلوماسية رسمية وجلية في اإلمارات، على ذمة صحيفة "هآرتس

وصل المدير العام لوزارة الخارجية، دوري غولد، سراً إلى العاصمة 

الدولية للطاقة اإلماراتية، أبو ظبي، للمشاركة في اجتماع لمجلس الوكالة 

" التابعة لألمم المتحدة، في حين أن الهدف األساسي للزيارة IRENAالمتجددة "

 كان االتفاق النهائي على فتح ممثلية "إسرائيلية".

  "ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "هارتس" أن وزراء الحكومة "االسرائيلية

ساعات طويلة  برئاسة بنيامين نتنياهو أجروا مشاورات ماراثونية استمرت

لمناقشة "سيناريوهات" ما بعد انهيار "السلطة الفلسطينية" خالل األسابيع أو 

األشهر القادمة، حيث اقترحت أجهزة االستخبارات "االسرائيلية"  على القيادة 

السياسية "اإلسرائيلية" تسهيل حركة "السلطة الفلسطينية" وتزويد أجهزتها 

من تصاريح العمل للسكان، وإطالق سراح بالسالح والذخيرة، ومنح المزيد 

أسرى احتراماً للسلطة، والسماح للفلسطينيين البناء في مناطق "ج" التي 

 تخضع للسيطرة األمنية "اإلسرائيلية" وفق تقسيمات اتفاقية "أوسلو".

  قرر "المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر الكابنيت خالل جلسته المطولة

افة الصالحيات لفرض الحصار على بلدات وقرى "منح الجيش اإلسرائيلي ك

فلسطينية، يخرج منها منفذو الهجمات ضد "اإلسرائيليين"، وتنفيذ عمليات 

 عسكرية للبحث عن إرهابيين محتملين".
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  أقر وزير جيش العدو الصهيوني موشي يعالون، أن "وقف انتفاضة القدس

ق"، مضيفاً أن "هذه المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي أمر ال يلوح في األف

 الموجة من التوتر ستستمر خالل األسابيع القادمة على أقل تقدير".

  أنه موقف وزير الخارجية األميركية جون كيري « قوات الفجر»اعتبرت

الذي أعلنه أمام رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من عمليات الطعن 

مدان من قبل اإلدارة  والدهس الذي يقوم بها فلسطينيون بأنها إرهاب

األميركية"، اعتبرتها تجسيداً حياً لعدوان سياسي جديد ينفذه كيري بكل توحش 

وافتراس حيواني غاشم على أمتنا العربية واإلسالمية وعلى الشعب الفلسطيني 

 الذي لم يعد يحتمل ظلم االحتالل.

  خطة، قال تقرير صحفي، إن "اإلدارة المدنية" لالحتالل الصهيوني بلورة

بإيعاز من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تقضي بتسليم السلطة الفلسطينية 

% من مساحة هذه 1.6في الضفة الغربية، تعادل  Cألف دونم في المنطقة  40

المنطقة الخاضعة لسيطرة "إسرائيلية" كاملة، وذلك مقابل تهدئة الوضع األمني 

بحق" إسرائيل في البناء في الكتل وإنهاء الهبة الفلسطينية، واعتراف أميركي "

 االستيطانية.

 

28  /11  /2015 

  فلسطينياً:

  قال زياد نخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي: "إن انتفاضة القدس

لها دور كبير في تحديد بوصلة الصراع وتأكيد أهميته ضد المشروع  

يف من حدة االنقسام داخل "اإلسرائيلي"، مضيفاً أنها "ساهمت فعلياً في التخف

الصف الفلسطيني. معرباً عن أمله بإمكانية الوصول إلى موقف فلسطيني 

 ".موحد وصلب في مواجهة العدو

  ،انتقد المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة في قطاع غزة، أحمد يوسف

قرار توزيع أراض حكومية لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة، عوضاً 
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اتهم المالية المتأخرة، قائالً: "ال يختلف اثنان أن الطريقة التي يتم عن مستحق

بها معالجة مستحقات الموظفين لم تتم بالشكل الوطني األفضل، وأنها فتحت 

الباب للكثير من اللغط والتشكيك، وأفسحت المجال لمزيد من االصطفاف 

 والخالف".

 ن الطبي برام هللا أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، عن منح مجمع فلسطي

اإلعتماد بتحقيقه المرحلة الثانية من معايير الجودة وسالمة المريض كأول 

مستشفى فلسطيني وإقليمي يحقق متطلبات معايير المبادرة الدولية للمنظمة 

 معيار. 140والتي تضم 

  (أفاد "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، بأن األسير محمد فوزي سالمة فلنة

قرية صفا غرب مدينة رام هللا أنهى عامه الثالث والعشرين،  عاماً(، من 52

ودخل عامه الرابع العشرين بشكل متواصل في سجون العدو، فيما دخل 

عاًما ( من مدينة القدس المحتلة عامه  37األسير علي هشام علي مشاهرة ) 

 .في السجون 14

 عاًما( 15) هدد مستوطنون متطرفون عائلة الطفلة األسيرة استبرق أحمد نور

من بلدة مادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بأن تكون عائلة 

 ".2دوابشة "

  شارك المئات من سكان الداخل الفلسطيني المحتل في مسيرات حاشدة بمدينة

أم الفحم رفضاً لحظر سلطات العدو "اإلسرائيلي" الحركة اإلسالمية. ورفع 

كومة "اإلسرائيلية" حظر الحركة المشاركون شعارات منددة بقرار الح

مؤسسة من مؤسساته، داعيين إلى إلغاء القرار ورفع  17اإلسالمية وإغالق 

 .الحظر عن الحركة اإلسالمية

  أصيب عدد من المواطنين بجروح بين خطرة ومتوسطة جراء قمع قوات

العدو "اإلسرائيلي" لهم، في أكثر من نقطة مواجهة في مدينتي نابلس وقلقيلية، 

 شمالي الضفة المحتلة.



 

105 
 

  أوضحت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الصهيوني

والفلسطيني، أن عدد شهداء انتفاضة القدس بلغ منذ انطالقها في األول من 

 شهيداً. 104قد ارتفع ليصل الى  2015شهر تشرين األول لعام 

 مخيم العروب شمال  اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقّوات العدو في

محافظة الخليل بالضفة المحتلة، بعد إلقاء عدة زجاجات حارقة على البرج 

 العسكري المقام على مدخل المخيم.

 إسرائيلياً:

  ،رأى فريدريك وليام دي كالرك، الرئيس األبيض األخير في جنوب أفريقيا

الهاوية التي سبق أن استمرار حكومة العدو في سياساتها الحالية ستقودها إلى 

 أن وقع فيها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

  ذكرت القناة العبرية العاشرة، أن خالفات حادة ظهرت مؤخرا بين رئيس

الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الحرب موشيه يعلون، بسبب 

 هوية المرشحين لرئاسة جهاز "الموساد".

 يتنا" المتطرف أفيغدور ليبرمان، سلوك رئيس وصف زعيم حزب "إسرائيل ب

حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو تجاه موجة التصعيد الفلسطينية بـ "الكارثي"، 

داعياً إلى اغتيال قادة المقاومة الذين يمدون العمليات الفدائية في االنتفاضة 

 بالمال ويحرضون عليها.

 اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو  ذكرت القناة العبرية العاشرة، أن رئيس الوزراء"

يؤيد طرد عائالت منفذي الهجمات التي تستهدف إسرائيليين. كما أّيد وزير 

الحرب "اإلسرائيلي" موشيه يعلون ذلك الطرح كرد على األفعال التي يتم 

ارتكابها من قبل أفراد تلك العائالت، مشيرًة إلى أن يعلون قدم دعمه الحذر 

 لتلك الخطوة.

  شهراً  18العدو الصهيوني، إعادة لواء "جوالني" لحدود غزة، بعد قرر جيش

من التدريب على تفادي األخطاء السابقة في حرب غزة، بحسب ما زعم موقع 

 جيش العدو.
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  هدد وزير المواصالت الصهيوني، وعضو المجلس األمني المصغر

"الكابنت"، يسرائيل كاتس بمنع عمال الضفة المحتلة، من العمل داخل 

 لمستوطنات إن استمرت "انتفاضة األفراد"، )انتفاضة القدس(.ا

 

29  /11  /2015 

  فلسطينياً:

  أكدت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" أن انتفاضة القدس، التي تقترب

من شهرها الثالث تؤكد على حق شعبنا في فلسطين من بحرها إلى نهرها، 

في ذكرى قرار التقسيم،  وتضع الباطل الصهيوني في مأزق حقيقي، مشددة

على أن أرض فلسطين وحدة واحدة ال تقبل القسمة وال التجزئة، وأن كل 

القرارات التي أسهمت في احتالل أرضها من قبل الصهاينة هي قرارات 

 .باطلة

  أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن األسير المجاهد "محمد فوزي سالمة

اإلسالمي" بقرية صفا غرب مدينة رام هللا عام من "حركة الجهاد  52فلنة " 

أنهى عامه الثالث والعشرين، ودخل عامه الرابع العشرين بشكل متواصل في 

 سجون العدو.

  "ًاستشهد فلسطيني برصاص قوات العدو، بزعم أنه طعن شرطيا "إسرائيليا

 وأصابه بجراح متوسطة قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

 لعدو اإلسرائيلي"، منزل الشهيد "شادي الخصيب، في "عين داهمت قواُت ا

مصباح" في رام هللا، وفتشت المنزل، وعبثت بمحتوياته، ودمرت أبوابه، 

 وشرعت بقياسه، تمهيداً لهدمه.

  اغلقت قوات العدو "اإلسرائيلي" إذاعة"دريم" وهي اإلذاعة الثالثة التي يتم

 اغالقها بعد منبر الحرية والخليل.

 مواطناً خالل مداهمات نفذتها في أنحاء  15قّوات العدو "اإلسرائيلي"  اعتقلت

 متفرقة من محافظات الضفة المحتلة.
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  مستوطناً، باحات المسجد األقصى المبارك، فيما أغلقت شرطة  15اقتحم

 من أبوابه، وفرضت إجراءات أمنية مشددة. 6العدو 

  بالنقب الفلسطيني المحتل أضرب المئات من أبناء عائلة العقبي في بلدة حورة

عن التوجه لمدارسهم، احتجاًجا على عدم تسليم سلطات العدو "اإلسرائيلي" 

من أكتوبر  18العائلة جثمان ابنها مهند العقبي، منفذ عملية بئر السبع في الـ

 المنصرم.

  أصيب العشرات باالختناق وأخرى بالرصاص الحي خالل مواجهات واسعة

ن التقنية في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية مستمرة في جامعة فلسطي

 المحتلة.

 ( أسيرة، بعد اعتقال السّيدة 39وصل عدد األسيرات في سجون العدو إلى )

عاماً(، من بيت لحم، أثناء توجهها لزيارة نجليها  52ندى أحمد شوشه )

عاماً(، من  21المعتقلين في سجن "النقب"، واعتقال الفتاة مريم صوافطة )

 اس، من على حاجز الحمراء.طوب

  قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد شهداء انتفاضة القدس ارتفاع إلى

 بعد ارتقاء شاب برصاص العدو بالقدس المحتلة. 105

  ًأكد المحلل السياسي حسن شاهين "إن انتفاضة القدس تتطور وتزداد توهجا

الجنود والمستوطنين ببركة دماء أبطالها وحرائرها الذين يتدافعون إليالم 

 الصهاينة في كل مكان يتواجدون فيه".

  أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن حالة من التوتر واإلرباك تسود

(، 1سجن ريمون حاليا، وذلك بعد إقدام إدارة السجن على إقتحام قسم رقم )

وفرض حظر الحركة بين األقسام، ومنع ممثليها من القيام بدورهم الطبيعي 

 .التواصل بينها في

  أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين ونادي األسير الفلسطيني ووزارة

التربية والتعليم بالتعاون مع إقليم "فتح" في يطا والمسافر في جنوب الضفة 

المحتلة عن إطالق حملة دولية تضامنا مع الطفل األسير أحمد مناصرة، 
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فولة، امنحوهم فضاء للتعلم وتحمل الحملة عنوان "اعتقال األطفال قتل للط

 ".واللعب

 ( برصاص قوات العدو ١٧استشهد الفتى أيمن سميح العباسي )عاما

"اإلسرائيلي"، خالل مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة من بلدة سلوان 

 جنوبي األقصى المبارك.

  اعتقلت قّوات العدو شابين على مدخل بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل

تلة، في الوقت الذي تعرضت فيه قّوة عسكرية تابعة لجيش بالضفة المح

 االحتالل إللقاء عبوات متفجرة في مدخل مخيم العروب القريب.

 ( الذي  17شيع مئات المقدسيين جثمان الشهيد أيمن سميح العباسي )عاما

استشهد خالل مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي 

 األقصى المبارك.

  ئيلياً:إسرا

  خلصت حركة "السالم اآلن" "اإلسرائيلية" إلى أن تعداد المستوطنين في

الضفة المحتلة مقارنة بالفلسطينيين أصحاب األرض الحقيقيين قليل، وبالتالي 

فمن السهل إخالؤهم من األراضي التي يحتلونها وإعادتها ألصحابها 

 الفلسطينيين.

 أعضاء المجلس الوزاري المصغر  دعا وزير المواصالت "اإلسرائيلي"، وأحد

)كابينيت(، يسرائيل كاتس، الحكومة "اإلسرائيلية" إلى تغيير سياستها في 

الضفة المحتلة، وتضييق الخناق على الفلسطينيين بشتى الوسائل لمنع تنفيذ 

 عمليات دهس وطعن، ومن هذا الوسائل، الحصار وعدم منح تراخيص العمل.

 ي" موشيه يعلون، أنه يرفض الدعوات إلدخال أعلن وزير الحرب "اإلسرائيل

كتيبة كاملة إلى الضفة المحتلة، للبدء بحملة اغتياالت ضد الفلسطينيين، قائالً: 

 "أنا مقتنع بأننا سننجح في وقف موجة العمليات الحالية ضد إسرائيل".

  نشرت وزارة الحرب "اإلسرائيلية" معطيات رسمية حول عدد الجرحى من

و "اإلسرائيلي" الذين يعالجون في قسم التأهيل بالوزارة. صفوف جيش العد
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مجندة  يتلقون التأهيل الجسدي كما يوجد  5,572جندياً و    47,843فهناك  

 جرحى آخرين في إطار اإلجراءات لالعتراف بهم بأنهم معاقي حرب.

  أصيبت "إسرائيلية" بجراح متوسطة إثر عملية طعن قرب حافلة بمدينة القدس

 ة، فيما فر المهاجم من المكان.المحتل

  قررت وزارة خارجية العدو "اإلسرائيلي" تشكيل لجنة خاصة لمكافحة ما

 أسمته "التحريض على االنترنت" لتنفيذ هجمات ضد "اإلسرائيليين".

  نفى رئيس وزراء العدو "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو نيته تسليم أراضي جديدة

ى أنه لن يسلم متراً واحداً لهم، قائالً: "لن يتم للسلطة الفلسطينية، مشدًدا عل

آالف متر وال حتى متر  10ألف متر وال  40تسليم الفلسطينيين أي مناطق، ال 

 واحد".

  أكد صحفي "إسرائيلي" أن ال أحد في دولة االحتالل قادر على وقف عمليات

اضي الطعن بالسكاكين والدعس بالسيارات التي ينفذها فلسطينيون داخل األر

 المحتلة.

  كشف وزير جيش العدو "اإلسرائيلي" موشيه يعالون  عن قيام طائرة حربية

 روسية بخرق المجال الجوي للكيان "اإلسرائيلي" مؤخًرا عن طريق "الخطأ".

  وافقت الحكومة "اإلسرائيلية" على خطتها لتعزيز القوة االقتصادية في مدينة

العمليات الفدائية خالل االنتفاضة  القدس المحتلة، بعد تراجعها الكبير جراء

مليون دوالر، بعد اقتراح قدم من  100الحالية، حيث تقدر كلفتها تكلفتها بـ 

 وزراء المالية والقدس والتراث والسياحة.

  أشاد رئيس حكومة العدو "اإلسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، بدور وزارة

في افتتاح ممثلية  الخارجية "اإلسرائيلية" ومديرها العام، دوري غولد،

دبلوماسية في أبو ظبي، واعتبره انجاًزا هاًما لــ "إسرائيل"، معتبراً أن "افتتاح 

ممثلية دبلوماسية في أبو ظبي يعكس التقدير الذي تحظى به إسرائيل في كثير 

 من المجاالت، بما في ذلك التكنولوجيا وغيرها، في الشرق األوسط وخارجه".

 دو "اإلسرائيلي" بياناً قالت فيه: " إنها علقت أصدرت وزارة خارجة الع

االتصاالت مع مؤسسات االتحاد األوروبي المشاركة في مساعي السالم مع 
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الفلسطينيين، بعد أن بدأ االتحاد األوروبي يطلب وضع عالمات المنشأ على 

 الصادرات القادمة من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية".

 

 ألحداث انتفاضة القدسالرصد الشهري 

 

30  /11/2015  

 فلسطينياً:

 داوود" فلسةطين فةي اإلسةالمي الجهةاد حركةة"لـ اإلعالمي المكتب مسؤول أكد 

 بحةةرق الرئيسةةي المةةتهم  الصةةهيوني العةةدو محكمةةة تبرئةةة علةةى تعقيبةةاً , شةةهاب

 محاكمةةات وأن, وترعةةاه اإلرهةةاب تحمةةي" إسةةرائيل" أن، خضةةير أبةةو الطفةةل

 .العدوان في المجرمين الجناة دور تكمل  االحتالل

 فةي الرئيسةي المةتهم المحتلةة، القةدس مدينةة فةي المركزيةة العةدو محكمةة برأت 

 دافيةد بةن حةاييم وهةو الماضةي، العةام خضةير، أبةو محمد الطفل إحراق جريمة

 .اثنين دانت فيما نفسي، مرض من يعاني أنه بزعم ،(عاماً  31)

 لحركةةةة التابعةةة واإلصةةةالح التغييةةر كتلةةةة) غةةزة فةةةي التشةةريعي المجلةةةس أقةةر 

 عينةةتهم الةةذين المةةوظفين علةةى حكوميةةة أراض بتوزيةةع يقضةةي قةةراراً  ،(حمةةاس

 مسةةتحقاِتهم مةةن بةةدالً  ،2007حزيةةران منتصةةف االنقسةةام أحةةداث بعةةد" حمةةاس"

 بةةين الغةةزي الشةةارع فةةي المةةواطنين بةةين انقسةةام إلةةى القةةرار هةةذا وأدى .الماليةةة

 بةين بتوافةق يةأت لةم كونةه عليةه، المترتبةة التبعات من ومحذر ومعارٍض  مؤيد

 .هللا رام في والرئاسة الوطني الوفاق حكومة قبل من أو الفصائل

 الجماهيريةةة المظةةاهرة فةةي مةةخ، أبةةو مرسةةي الغربيةةة، باقةةة بلديةةة رئةةيس قةةال 

 بالةداخل الفحةم، أم فةي ،"اإلسةالمية الحركةة" حظةر ضةد انطلقت التي العربية،

 فةي هةام جةزء هةي وقيادتها اإلسالمية الحركة" إن ،48 عام المحتل الفلسطيني
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 جانةب إلةى وقيادتهةا، الحركةة مةع نقةف ونحةن وبالدنةا، لشةعبنا الةوطني النسيج

 ".المرحلة هذه في بها تمر التي األزمة في كله، شعبنا

 مةةاكنأ كافةةة فةةي الفلسةةطيني الشةةعب المحتلةةة، القةةدس فةةي الوطنيةةة القةةوى دعةةت 

 والقةرى التماس مناطق بكافة المحتل مواجهة في الميداني التصعيد إلى تواجده

 الفتةى المحةرر األسير عدامبإ" اإلسرائيلي" العدو قوات أقدمت، بعدما واألحياء

 .القدس مدينة جنوبي سلوان بلدة من ،(عاما 17) العباسي سميح أيمن

  وشةقيقه( عاًمةا 48) حمارشة ياسين عدنان المحرر األسيراعتقلت قوات العدو 

 .المحتلة  بالضفة جنين مدينة قضاء يعبد بلدة من عالء

 بالةةداخل حيفةا، مدينةة مةةن عربيةاً  مواطنةاً  12 الصةةهيوني، العةدو قةوات اعتقلةت 

 ،"واألسةةلحة الجريمةةة" مكافحةةة حملةةة إطةةار فةةي ،48 عةةام المحتةةل الفلسةةطيني

 .الصهيونية الشرطة أعلنت حسبما

 48 عةةام المحتةةل الفلسةةطيني الةةداخل فةةي" الةةديموقراطي الةةوطني التجمةةع" رد، 

ةل والةذي الصةهيونية،" العاشةرة القنةاة" بثتةه الةذي التقرير على  التجمةع فيةه حمَّ

 ضةمن يةأتي" التقريةر، مؤكداً علةى أن "والتطرف التصعيد" أسماه ما مسؤولية

 قيةةاداتهم وعلةةى المحتلةةة فلسةةطين فةةي العربيةةة الجمةةاهير ضةةد محمومةةة حملةةة

 تهةدف التةي والفاشةية، العنصرية القوانين مسلسل إطار في ويندرج وأحزابهم،

 ".وانتمائنا وهويتنا وحقوقنا وأرضنا وجودنا عن دفاًعا صوتنا إسكات إلى

 الشةهيد روح على وحداداً  تجارياً  إضراباً  ، المحتلة، بالقدس سلوان بلدة شهدت 

 مواجهةات خالل الصهيوني برصاص استشهد الذي ،(عاماً  17) العباسي أيمن

 .العامود رأس حي في

 ومةةدن قةةرى عةةدة فةةي المةةواطنين مةةن عةةدداً الصةةهيوني  العةةدو قةةوات اعتقلةةت 

 .المحتلة بالضفة

 الطريةةق علةةى بالحجةةارة صةةهيوني مسةةتوطن سةةيارة فلسةةطينيون شةةبان رشةةق 

 .المحتلة بالضفة لحم بيت غرب حوسان قرية قرب االلتفافي،
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 جنةوب يعبةد سهل في جنودها من كبيرة أعداداً  الصهيوني، العدو قوات نشرت 

 عسةكري بحاجز للبلدة الشرقي المدخل وأغلقوا المحتلة، الضفة في جنين مدينة

 .السير حركة وعرقلوا

 زامعة المصةالحة ملةف ومسةؤول "فةتح" لحركةة المركزيةة اللجنة ع عضو قال 

 تفاهمةات لتنفيةذ المصةري، الجانب مع قريباً  ستبذل مساعي هناك" إن  :األحمد

 مةع إليةه التوصل تم ما، موضحاً أنه غزة قطاع جنوبي رفح، معبر بفتح تتعلق

 حاليةاً، القةائم الواقةع" مع للتعامل ،"اتفاق" وليس ،"تفاهمات" المصري الجانب

 والمرضةى، الطلبةة، لسفر األولوية إعطاء مع رفح، معبر في العمل واستئناف

 ".قيود دون" بالخارج، اإلقامات وحاملي

 الفرصةة وصةفه مةا اسةتثمار إلةى عبةاس محمةود الفلسةطينية السلطة رئيس دعا 

 واقعاً " اإلسرائيلي" الكيان مع" السالم" وجعل الدولتين لتحقيق المتبقية األخيرة

 العةادل السةالم جيراننةا، مةع للسةالم ممةدودة زالةت ال أيدينا إن"، قائالً: ملموساً 

 ".الدولي للقانون وطبقا الحق، على والقائم

 يعبةةد سةةهل فةةي جنودهةةا مةةن كبيةةرة أعةةداداً " اإلسةةرائيلي" العةةدو قةةوات نشةةرت 

 بحةاجز للبلةدة الشةرقي المةدخل وأغلقةوا الغربيةة الضةفة فةي جنين مدينة جنوب

 .السير حركة وعرقلوا عسكري

 ألقةةوا فلسةةطينيين شةةبان" بةةأن العبةةري، األخبةةاري 7"المسةةتوطنين" موقةةع ذكةةر 

 دون القةدس، شةرقي المقةام االستيطاني" اوروت بيت" حي نحو حارقة زجاجة

 .إصابات وقوع عن يبلغ أن

 مدينةةة فةةي الشةةهداء شةةارع مةةدخل إغةةالق الصةةهيوني، العةةدو سةةلطات قةةررت 

 الةةذي الحةةاجز، تةةرميم بةةدعوى أسةةبوعين، لمةةدة المحتلةةة الضةةفة جنةةوب الخليةةل

 .مؤخراً  تضرر

  إن لةه قةالو قطنةاني، أشةرقت الفلسةطينية الشةهيدة بوالةد هللا نصةر السةيداتصل 

 المقبةل خطابةه سةيفتتح بأنه عدهوو ،"هادي إبني مثل مثلها لي بالنسبة أشرقت"

 أحبتةه، مةن منطةوق سةتكون أنهةا تعلةم تكةن لم التي أشرقت، ابنته عن بالحديث

 .االنتفاضة ثغر على زهرة تكون كيف عرفت لكنها
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 سةةعودية أن الحسةةاينة، مفيةةد غةةزة فةةي واإلسةةكان العامةةة األشةةغال وزيةةر أعلةةن 

 األخير الصهيوني العدوان من المتضررين للسكان جديدة، منحة بتقديم تعهدت

 وشملت  ،2014 صيف في غزة، قطاع على

 فةةي السةةعودي المشةةروع تنفيةةذ سةةيتم كمةةا لهةةم، كاملةةة سةةكنية وحةةدة 800 بنةةاء 

 الالجئةةين وتشةةغيل الغةةوث وكالةةة مةةع بالتعةةاون المقبلةةة، الفتةةرة خةةالل القطةةاع،

 ".األونروا - الفلسطينيين

 

 إسرائيلياً:

 طاقم بتشكيل ريغيف، ميري العدو، حكومة في والرياضة الثقافة وزيرة أمرت 

 تةل" سةينماتيك فةي سةيقام الةذي الةدولي" والعةودة النكبة أفالم مهرجان" لفحص

 تمويةل يمنةع الةذي الميزانية أساس من الثالث البند مع تتفق كانت إذا ما ،"أبيب

 ضةةد المسةةلح الكفةةاح ودعةةم ،"والعنصةةرية التحةةريض" علةةى تشةةجع أفةةالم انتةةاج

 ".هيوم يسرائيل" صحيفة ذكرته ما وفق، "إسرائيل"

 رئةةيس أن العبريةةة،" أحرونةةوت يةةديعوت" لصةةحيفة االلكترونةةي الموقةةع ذكةةر 

 مشةروع طةرح فةي مجةدداً  المضةي قةرر نتنياهو بنيامين" إلسرائيليا" الوزراء

 الكثير حولها أثير التي الموازنة أزمة من االنتهاء بعد ،"القومي الوطن" قانون

 .الجدل من

 القةةةدس منطقةةةة فةةةي" اإلسةةةرائيلية" والبنةةاء للتخطةةةيط" اللوائيةةةة اللجنةةةة" تعقةةد  

 مشةةروع لبحةةث اجتماعةةاً  العةةدو، حكومةةة فةةي الداخليةةة لةةوزارة التابعةةة المحتلةةة،

 ومكاتةب، سةياحياً، مركزاً  ويشمل ،'هليبا بيت' اسم عليه يطلق ضخم استيطاني

 .المحتلة القدس في القديمة البلدة في البراق حائط قبالة لبنائه التخطيط ويجري

 

 

 


