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ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2014

الأربعاء، 2014/10/1

من  باالن�سحاب  “اإ�رسائيل”  يطالب  الذي  القرار  م�رسوع  اإن  عبا�س،  حممود  الرئي�س  قال   •

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة 1967، الذي تقدمت به فل�سطني اإىل جمل�س االأمن قد بداأت 

امل�ساورات حوله منذ اأيام قليلة، و�ست�ستمر ملدة ثالثة اأ�سابيع اأو اأكرث قليالً من اأجل اأن نح�سل 

.
1
على قرار

بعقد  قامت  الفل�سطينية  املدنية  ال�سوؤون  وزارة  اأن  الفل�سطيني  احلكومي  االإعالم  مركز  اأكد   •

اجتماع مع اجلانب االإ�رسائيلي يوم الثالثاء 2014/9/30، لو�سع اآلية تنفيذية من اأجل اإدخال 

عبا�س،  حممود  الرئي�س  من  تكليف  على  بناًء  وذلك  غزة؛  قطاع  اإعمار  الإعادة  الالزمة  املواد 

.
2
وبرتتيب مع مبعوث االأمم املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�رسق االأو�سط روبرت �سريي

قال وزير اخلارجية االإ�رسائيلي اأفيجدور ليربمان “اإن توجه ال�سلطة الفل�سطينية اإىل جمل�س   •

االأمن الدويل لن ي�سهم ب�سيء يف حل النزاع”. وقال اإن هذا التحرك خطوة ا�ستفزازية اأخرى 

الفل�سطينية  ال�رساعات  اإطار  يف  م�ساحله  خدمة  اإىل  تهدف  عبا�س  حممود  الرئي�س  قبل  من 

.
3
الداخلية

�سادقت بلدية االحتالل يف مدينة القد�س على اإن�ساء 2,610 وحدات ا�ستيطانية على اأرا�سي   •

.
4
بيت �سفافا املال�سقة للقد�س، التي اأطلق عليها االحتالل ا�سم جفعات همتو�س

�سّعد،  االإ�رسائيلي  االحتالل  اإن  لها،  تقرير  يف  والرتاث،  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  قالت   •

على  وذلك  �سبتمرب،  اأيلول/  خالل  وحميطه  االأق�سى  امل�سجد  ا�ستهداف  من  اأكرب،  وبحّدة 

وبح�سب  اأخرى،  احتاللية  وعنا�رس  اليهودية  واجلماعات  امل�ستوطنني  اقتحامات  م�ستوى 

اأيلول/  خالل  االأق�سى  امل�سجد  اقتحم  فقد  االأق�سى  موؤ�س�سة  اأعدته  توثيقي  اإح�ساء 

.
5ً
1,615 م�ستوطناً وعن�رساً احتالليا �سبتمرب 

منرود  اجلرنال  االإ�رسائيلي  اجلي�س  يف  اال�سرتاتيجي  الت�سغيلي  التخطيط  �سعبة  رئي�س  قال   •

الوزاري  املجل�س  وحتديداً  “اإ�رسائيل”،  يف  ال�سيا�سي  امل�ستوى  اإن   Nimrod Sheffer �سيفر 

االأمني وال�سيا�سي املُ�سّغر )الكابينت( خطط حلرٍب �سّد قطاع غزة، ولكن مل يكن اأحد اأهداف 

.
6
احلرب اإ�سقاط حركة حما�س من ال�سلطة يف القطاع
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اأجمع كل من نائب وزير اخلارجية االإ�رسائيلي ال�سابق داين اأيالون Danny Ayalon، وامللحق   •

نوريئيل  نيت�سان  املتحّدة،  الواليات  يف  ال�سابق  االإ�رسائيلية  ال�سفارة  يف  ال�سابق  الع�سكري 

الرئي�س  اأّن  على   ،Tal Schneider �سنايدر  طال  االإ�رسائيلية  وال�سحفية   ،Nitzan Nuriel

امل�رسي عبد الفتاح ال�سي�سي هو كنزهم اجلديد، وحليفهم االأبرز يف العامل العربي. و�سددوا، 

خالل م�ساركتهم يف برنامج حواري على قناة اآي 24 نيوز I24 News االإ�رسائيلية، على اأن 

احلل يف قطاع غزة يكون بنزع �سالح حما�س من خالل ا�ستنزاف �سواريخها مع ا�ستمرار 

.
7
ح�سار ال�سي�سي لها ملنع دخول �سواريخ جديدة

الوزراء  رئي�س  مع  االأبي�س  البيت  يف  اجتماع  اأثناء  يف  اأوباما،  باراك  االأمريكي  الرئي�س  قال   •

“اإ�رسائيل”  بني  الراهن  الو�سع  لتغيري  جهود  بذل  يلزم  اإنه  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رسائيلي 

اإن الو�سع الراهن بني الطرفني غري قابل لال�ستمرار. واأ�سار  والفل�سطينيني. واأ�ساف قائالً 

اإىل احلاجة الإيجاد �سبل للحفاظ على �سالمة االإ�رسائيليني من ال�سواريخ العابرة للحدود، مع 

.
8
جتنب اخل�سائر الب�رسية الفل�سطينية يف غزة

اخلمي�س، 2014/10/2

ن�رست احلكومة الفل�سطينية معلومات عن خطتها الوطنية لالإنعا�س املبكر لقطاع غزة واإعادة   •

اإعماره، وذلك بعد عر�سها على جمل�س الوزراء. وقدرت اخلطة اأن تكلفة اإعادة االإعمار تبلغ 

.
9
نحو اأربعة مليارات دوالر اأمريكي

العامة:  االأمريكية  االإذاعة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

اإ�رسائيلي طويل االأمد يف ال�سفة الغربية”. ورداً على  اأمني  اإىل وجود  “�ستكون هناك حاجة 

يجب  اإنه  قال  الغربية،  ال�سفة  يف  م�ستقلة  دولة  الفل�سطينيون  يقيم  اأن  احتمال  حول  �سوؤال 

.
10

التمييز بني ا�ستقالل �سيا�سي وترتيبات اأمنية على االأر�س

جاء يف بيان ر�سمي �سادر عن املتحدث الر�سمي با�سم وكالة االأونروا اأن 138 طالباً من مدار�س   •

االأونروا قد قتلوا، واأ�سيب 814 منذ 8 متوز/ يوليو، وهو اليوم الذي بداأ فيه االجتياح الربي 

االإ�رسائيلي لقطاع غزة. كما اأ�سبح 560 تلميذاً من االأيتام نتيجة العدوان االإ�رسائيلي االأخري على 

 .
11

القطاع

الرئي�س  اإن   Orly Azoulay اأزوالي  اأوريل  اأحرنوت  يديعوت  �سحيفة  يف  الكاتبة  قالت   •

اأمام  بب�سا�سة  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  ا�ستقبل  اأوباما  باراك  االأمريكي 

“اإ�رسائيل”  بعالقات  حادة  كاأزمة  االأفق  يف  يلوح  حيث  ذلك،  بعد  وّبخه  ولكنه  الكامريات، 

والواليات املتحدة. وقال اأوباما لنتنياهو اإن “اأفعاالً كهذه ت�سع فقط يف ال�سك رغبة اإ�رسائيل 

.
يف ال�سالم”12
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حّول البنك الدويل 23 مليون دوالر اأمريكي اإىل ال�سلطة الفل�سطينية من ال�سندوق اال�ستئماين   •

�سحفي:  ت�رسيح  يف  البنك،  وقال  الفل�سطينية.  والتنمية  االإ�سالح  خلطة  املانحني  متعدد 

“�ست�ساعد هذه االأموال، التي ت�سهم بها حكومتا فرن�سا والرنويج، يف دعم احلاجات العاجلة 

ملوازنة ال�سلطة الفل�سطينية، ما يوفر الدعم لالإ�سالحات االقت�سادية اجلارية حالياً وامل�ساعدة 

.
لتلبية االحتياجات الطارئة يف قطاع غزة”13

اجلمعة، 2014/10/3

اأكد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل اأن احلكومة الفل�سطينية تو�سلت التفاق مع   •

دولة قطر، وبتن�سيق مع االأمم املتحدة، لتاأمني �رسف دفعة مالية قبل نهاية ت�رسين االأول/ 

.
اأكتوبر لعدد من املوظفني املدنيني يف قطاع غزة الذين مّت تعيينهم بعد �سنة 142007

بدولة  �ستعرتف  بالده  اأن   Stephen Leuven لوفني  �ستيفان  ال�سويدي  الوزراء  رئي�س  اأكد   •

يف  لوفني،  وقال  اخلطوة.  هذه  مثل  على  تقدم  كبرية  اأوروبية  دولة  اأول  لت�سبح  فل�سطني، 

يتم  دولتني  حّل  عرب  اإال  وفل�سطني  اإ�رسائيل  بني  ال�رساع  يحل  “لن  الربملان:  يف  كلماته  اأوىل 

التفاو�س ب�ساأنه وفقاً للقانون الدويل”. واأ�ساف: “يتطلب حّل الدولتني اعرتافاً متبادالً ورغبة 

.
يف التعاي�س ال�سلمي، ولذلك �ستعرتف ال�سويد بدولة فل�سطني”15

رحب وزير ال�سوؤون اخلارجية الفل�سطينية ريا�س املالكي مبا ورد يف البيان احلكومي لرئي�س   •

الوزراء ال�سويدي اجلديد �ستيفان لوفني، الذي قال فيه اإن “ال�سويد �ستعرتف بدولة فل�سطني 

ثنائياً”. وثمن موقف ال�سويد، واأعرب با�سم ال�سعب والقيادة الفل�سطينية عن �سكره وتقديره 

.
16

للموقف ال�سويدي

ال�سويد  اإعالن  االأمريكية تعقيباً على  املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية  قالت جنيفر ب�ساكي،   •

�سابق  اأمر  فل�سطينية  بدولة  الدويل  االعرتاف  اأن  “نعتقد  فل�سطني:  بدولة  االعرتاف  نيتها 

الأوانه”، واأ�سافت: “نحن بالتاأكيد ندعم قيام دولة فل�سطينية، لكن ذلك ميكن اأن ياأتي فقط 

.
نتيجة للتفاو�س، واالعرتاف املتبادل من قبل الطرفني”17

ذكر موقع واال العربي اأن م�سلحني من قطاع غزة اأطلقوا �ساروخاً جتريبياً من القطاع جتاه   •

البحر. ونقل املوقع عن م�سادر ع�سكرية قولها اإن احلديث ال يدور عن �سواريخ جديدة بل 

.
18

يندرج يف اإطار جتربة املدى والدقة

ال�سحافة  لوكالة  ت�رسيح  يف  الفل�سطينية،  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  ردينة،  اأبو  نبيل  قال   •

فل�سطني،  بدولة  باأ�رسه  العامل  ليعرتف  الوقت  “حان   :2014/10/3 اجلمعة  م�ساء  الفرن�سية 

الأنها الطريقة الوحيدة للق�ساء على االإرهاب”، واأردف اأنه “على االإدارة االأمريكية اأن تراجع 

.
�سيا�ساتها، الأنه من دون ذلك ف�سينت�رس االإرهاب يف كل مكان”19
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ال�سبت، 2014/10/4

عيد  �سالة  خطبة  خالل  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب  هنية،  اإ�سماعيل  قال   •

االأ�سحى يف ملعب الريموك مبدينة غزة، اإن “حما�س �ستعمل على تعزيز الن�رس على اإ�رسائيل 

يف املعركة االأخرية، و�ستحمي مكت�سباته، وعلى راأ�سها قوة املقاومة، ف�ست�ستمر يف بناء وتطوير 

اأدوات وو�سائل املقاومة حتى حترر اأر�س فل�سطني”. و�سدد على اأن حركته لن ت�سمح بامل�سا�س 

اإال  اأن القوة التي متتلكها حما�س لن تكون موجهة  اأو امل�ساومة عليه، موؤكداً  ب�سالح املقاومة 

.
20

لالحتالل ال�سهيوين

اأكرث  اأن  �سحفي،  بيان  يف  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف  املغرتبني  �سوؤون  دائرة  ذكرت   •

جامعات  من  معظمهم  االأنرثوبولوجيا،  االإن�سانية  الدرا�سات  جمال  يف  بروفي�سور   400 من 

“اإ�رسائيل” حلقوق االإن�سان، وطالبوا  اأمريكية م�سهورة، وقعوا مذكرة دانوا فيها انتهاكات 

فيها بان�سحاب “اإ�رسائيل” من االأرا�سي الفل�سطينية، واإنهاء االحتالل فوراً، و�سمان عودة 

.
الالجئني الفل�سطينيني لديارهم التي اأبعدوا عنها، واإعطاء حقوق كاملة لفل�سطينيي 211948

الأحد، 2014/10/5

مفاو�سات  اأي  اإجراء  ترف�س  اأبيب  “تل  اإن  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

مبا�رسة مع حركة حما�س”. واأ�ساف: “املفاو�سات مع حما�س مرفو�سة طاملا تدعو اإىل تدمري 

.
اإ�رسائيل. كيف لنا اأن نفاو�سهم ونقتل اأنف�سنا؟”22

قرار  على  رداً  ال�سويدي  ال�سفري  توبيخ  ليربمان  اأفيجدور  االإ�رسائيلي  اخلارجية  وزير  قرر   •

ما  “على  ليربمان  وقال  فل�سطني،  بدولة  االعرتاف  لوفني  �ستيفان  ال�سويدي  الوزراء  رئي�س 

يبدو فقد اتخذ رئي�س الوزراء ال�سويدي اجلديد �ستيفان لوفني القرار قبل حتى الدخول يف عمق 

التفا�سيل، ومن دون اأن يفهم اأن الفل�سطينيني هم الذين و�سعوا العقبة اأمام اإحراز تقدم خالل 

.
الع�رسين �سنة املا�سية”23

القد�س  مدينة  اإىل  متوجهني  غزة  قطاع  من  عاماً  �ستني  �سن  فوق  فل�سطيني   500 نحو  غادر   •

بغر�س ال�سالة يف امل�سجد االأق�سى. وهذه هي املرة االأوىل التي ت�سمح ال�سلطات االإ�رسائيلية 

فيها لفل�سطينيني من �سكان غزة بزيارة مدينة القد�س منذ �سنة 2007، وهي دفعة من ثالث 

.
24

دفعات يومية ت�سم كل منها 500 �سخ�س ممن �سمح لهم االحتالل االإ�رسائيلي بزيارة القد�س

اإ�رسائيليني  قتلى  لعائالت  ق�سائياً  حكماً  القد�س  يف  االإ�رسائيلية  اجلزئية  املحكمة  اأقرت   •

الإجبار ال�سلطة الفل�سطينية على دفع تعوي�سات لها، بعد اأن قتل اأفراد منها يف هجوم وقع 

.
يف 252001/8/25
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الإثنني، 2014/10/6

تلفزيون  قنوات  معه  اأجرتها  مقابالت  يف  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  راأى   •

الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  “حول  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  جواز  اأمريكية، 

والرتتيبات االأمنية معها”، لكنه ا�سرتط “تغيري مفهوم ال�سيادة وموافقة الفل�سطينيني على وجود 

.
اأمني اإ�رسائيلي يف اأرا�سيهم”26

�سارك رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يف حفل تد�سني النفق االأخري، الذي حفر   •

“اإن تد�سني النفق هنا  اأبيب والقد�س. وقال:  اإطار خّط القطار ال�رسيع الذي يربط بني تل  يف 

يف جبال القد�س، يعترب اخرتاقاً بكل معنى الكلمة، وهذا يعرب عن القدرة على االلتزام بروؤية 

طويلة االأمد وحتقيقها بكاملها ب�سرب ومثابرة واإ�رسار. وهذا اخلط للقطار ال�رسيع �سوف 

اإليها، و�سيقرب املدينة من الو�سط، كما �سي�سهم يف  القد�س قدماً، و�سي�سهل الو�سول  يدفع 

.
ت�سهيل ال�سفر والت�سغيل على طول الطريق من القد�س اإىل تل اأبيب”27

خمطط  من   ،2014/10/6 االثنني  لها  بيان  يف  والرتاث،  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  حذرت   •

الغربية،  اجلهة  يف  االأق�سى  امل�سجد  اأبواب  اأحد  القطانني،  باب  الفتتاح  اإ�رسائيلي  احتاليل 

اليهود  القتحامات  االحتالل  يخ�س�سه  الذي  املغاربة،  باب  اإىل  اإ�سافة  اليهود،  القتحامات 

.
28

االأجانب وال�سياح 

الثالثاء، 2014/10/7

مبن�سب   Lior Lotan لوتن  ليئور  بتعيني  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  قام   •

للبيت،  اأ�رساها  باإعادة  ملتزمة  اإ�رسائيل  “دولة  وقال:  واملفقودين،  االأ�رسى  �سوؤون  من�سق 

نوجه جزيل �سكرنا لدافيد ميدن David Meidan على ال�سنوات التي �سغل من�سبها باأمانة 

.
ومهنية تامة، ونبارك لليئور لوتن على تطوعه ل�سغل هذا املن�سب”29

اأعلن متحدث با�سم اجلي�س االإ�رسائيلي اأن ثالثة جنود اأ�سيبوا بجروح، جراء انفجار عبوة   •

ذلك  اإثر  وعلى  لبنان.  مع  احلدودية  العلم  روي�سات  قبالة  اإ�رسائيلية  ع�سكرية  باآلية  نا�سفة 

 .
30

ق�سفت املدفعية االإ�رسائيلية منطقة حدودية لبنانية

تبني من معطيات وزارة الدفاع االإ�رسائيلية اأن مبيعات “اإ�رسائيل” لالأ�سلحة اإىل دول اإفريقية   •

ت�ساعفت يف �سنة 2013، و�سجلت رقماً قيا�سياً مقارنة بال�سنوات االأربع التي �سبقتها، حيث 

يف  االإفريقية  الدول  مع  العقود  حجم  �سعف  وهذا  دوالر،  مليون   223 العقود  قيمة  بلغت 

الذي  بالعام  قيا�ساً  العامل  دول  باقي  اإىل  لالأ�سلحة  مبيعاتها  حجم  تراجع  فيما   .2012 �سنة 
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وقعت  االإ�رسائيلية  الدفاع  وزارة  يف  االأمنية  امل�ساعدات  دائرة  معطيات  اإىل  وا�ستناداً  �سبقه. 

“اإ�رسائيل” يف �سنة 2013 على عقود لبيع اأ�سلحة وعتاد اأمني بقيمة 6.5 مليارات دوالر، وهذا 

2012، عندما  “اإ�رسائيل” يف �سنة  املبلغ اأقل بنحو مليار دوالر عن قيمة العقود التي وقعتها 

بلغ حجم العقود 7.4 مليارات دوالر.

لبيع  اأوروبية  دول  مع  “اإ�رسائيل”  وقعتها  التي  العقود  حجم  انخف�س  اأخرى،  جهة  من   

اأ�سلحة، حيث بلغ حجمها 705 ماليني دوالر يف �سنة 2013، بينما كان حجمها 1.6 مليار دوالر 

يف �سنة 2012.

االإ�رسائيلية، وبلغ حجم  املركزية لالأ�سلحة  امل�ستهلكة  الهادئ،  اآ�سيا واملحيط  وال تزال دول   

ال�سادرات اإليها 3.9 مليارات دوالر. كما وقعت الواليات املتحدة وكندا عقوداً ل�رساء اأ�سلحة 

يف  دول  مع  “اإ�رسائيل”  وقعتها  التي  العقود  حجم  بلغ  بينما  دوالر،  مليار  بنحو  اإ�رسائيلية 

.
31

اأمريكا الالتينية 645 مليون دوالر

ال�سلطة  رئي�س  ممثل  حما�س،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب  هنية،  اإ�سماعيل  التقى   •

وبحث  غزة.  يف  الفل�سطيني  الوطني  الوفاق  حكومة  ووزراء  ال�رسايف،  كمال  الفل�سطينية 

هنية مع ال�رسايف ا�ستكمال بقية ملفات امل�ساحلة من خالل احلكومة، مرحباً يف الوقت ذاته 

.
باجتماعها يف غزة املزمع عقده اخلمي�س 322014/10/9

رئي�س  زيارة  لتاأمني  غزة  قطاع  اإىل  الفل�سطينية،  الرئا�سة  حر�س  قوات  من  عنا�رس  و�سلت   •

حكومة الوفاق الفل�سطينية رامي احلمد اهلل املقررة يوم اخلمي�س 2014/10/9، وهي االأوىل له 

.
33

منذ ت�سكيل حكومة الوفاق الوطني

قال رامي عبده، رئي�س املر�سد االأورومتو�سطي حلقوق االإن�سان، اإن “ال�سلطات الليبية عرثت   •

على ع�رسات اجلثث من املهاجرين غري ال�رسعيني الذين كانوا على منت قارب غرق يف بداية 

القارب هم  باأن معظم ركاب  لدينا تفيد  االأولية  املعلومات  اأكتوبر اجلاري...  االأول/  ت�رسين 

�سوريون وفل�سطينيون من الجئي �سورية، اإ�سافة اإىل اأقل من ع�رسة اأفراد هم فل�سطينيون 

.
من �سكان قطاع غزة، وعدد من االأفارقة”34

قال وزير اخلارجية االأملاين فرانك �ستاينماير Frank Steinmeier: “من راأى ال�سور االأخرية   •

من غزة يعرف جيداً حجم احتياج االأ�سخا�س هناك اإىل امل�ساعدة ب�سورة ُملحة”. واأ�ساف، يف 

بيان وزعته املمثلية االأملانية: “اإال اأن الدعم املادي الذي يقدمه املجتمع الدويل ال يكفي وحده، 

فللقيام باإعادة البناء الناجحة وحتقيق حّل م�ستدام للنزاع نحتاج اإىل �رسيك فل�سطيني نثق به 

.
يف غزة، وهذا ال�رسيك ال ميكن اأن يكون �سوى ال�سلطة الفل�سطينية”35
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الأربعاء، 2014/10/8

قال الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س، يف ت�رسيحات �سحفية: “اإن الت�رسفات االإ�رسائيلية   •

خطورة  العامل،  وكذلك  نعرف،  “نحن  م�سيفاً  دينياً”...  �رساعاً  ال�رساع  جتعل  اأن  حتاول 

نرى  اأن  بد  ال  لذلك  ديني،  �رساع  اإىل  وحتويلها  ال�سيا�سية،  ال�رساعات  يف  الدين  ا�ستعمال 

جميعاً ما يحيط بنا وما يح�سل من حولنا، وعلى اإ�رسائيل اأن تنتبه لهذا، واأن تفهم اأن مثل 

.
هذه اخلطوات حمفوفة باملخاطر عليها وعلى غريها”36

بعد  غزة  قطاع  يف  لها  اجتماع  اأول  الفل�سطينية  الوفاق  حكومة  بعقد  حما�س  حركة  رحبت   •

�سحفي  ت�رسيح  يف  امل�رسي،  م�سري  احلركة  عن  النائب  وقال  ت�سكيلها،  من  اأ�سهر  اأربعة 

دعائم  وتر�سيخ  الوحدة  “ر�سالة  هي  غزة  يف  احلكومة  الجتماع  حما�س  ر�سالة  اإن  مكتوب، 

.
امل�ساحلة، وال�رسورة باأن تتحمل احلكومة م�سوؤولياتها جتاه االتفاقيات املوقعة”37

اجلامع  اقتحمت  خا�سة  قوات  اأن  لها،  بيان  يف  والرتاث،  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  ذكرت   •

القبلي امل�سقوف مل�سافة 15 مرتاً، واألقت وابالً من القنابل احلارقة والغازية وال�سوتية، مما 

.
38

اأدى اإىل حرق اأحد �سجاجيده، كما قامت بتحطيم عدد من �سبابيك امل�سجد الزجاجية

اأكدت حركة حما�س، يف ت�رسيح �سحفي، اأنها لن ت�سمح بتهويد القد�س مهما كلفها ذلك من   •

ثمن، و�ستعمل بكل ما لديها من قوة لتطهريها من االحتالل ال�سهيوين، م�سددة على اأنها لن 

.
39

تعرتف ولن ت�ست�سلم الأي تغيري على خريطتها ال�سيا�سية اأو الدميوغرافية اأو الدينية

جل�سة  بعد  وذلك   ،2015 ل�سنة  املوازنة  م�رسوع  على  االإ�رسائيلية  احلكومة  وافقت   •

�سيكل  مليار   328 “اإ�رسائيل”  ميزانية  وبلغت  الفجر.  �ساعات  بعد  انتهت  طويلة 

88.8 مليار دوالر(، فيما و�سلت ن�سبة العجز امل�ستهدفة اإىل 3.4%. وبلغت  اإ�رسائيلي )نحو 

.
40

ميزانية اجلي�س وحده 57 مليار �سيكل )نحو 15.4 مليار دوالر(

وجهت وزارة ال�سحة الفل�سطينية يف قطاع غزة، يف ت�رسيح �سحفي، “نداء ا�ستغاثة” لتوفري   •

كميات عاجلة من الوقود الالزم لت�سغيل املولدات الكهربائية يف م�ست�سفياتها بعد نفاد الكميات 

.
41

املوجودة يف بع�سها

�سّد  املتوا�سلة  االإ�رسائيلية  واالنتهاكات  باالعتداءات  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  االحتاد  ندد   •

امل�سجد االأق�سى ومدينة القد�س واملقد�سيني؛ وحذر من امل�سا�س بامل�سجد، اأو حماولة اقتحامه، 

له. ودعا االحتاد، يف  اأو تق�سيم زمني ومكاين  لل�سهاينة بامل�سجد،  لفتح باب  اأي دعوات  اأو 

بيان له، العاملني االإ�سالمي واحلر اإىل هبة �سعبية عاملية يوم اجلمعة 17 ت�رسين االأول/ اأكتوبر 

بدورهم  بالقيام  واالإ�سالمية  العربية  الدول  وطالب  وفل�سطني،  والقد�س  االأق�سى  لن�رسة 

.
42

جتاه فل�سطني والقد�س، واأن يكون حلفهم لق�سايا اأمتهم
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قالت املتحدثة با�سم اخلارجية االأمريكية جنيفر ب�ساكي، خالل موؤمتر �سحفي: “اإن الواليات   •

املتحدة تعتقد باأن على اإ�رسائيل لعب دور يف اإعمار قطاع غزة”. واأ�سافت: “�سناأخذ يف احل�سبان 

حاجات اإ�رسائيل االأمنية ولكنهم اأ�سهموا يف ال�سابق يف اإدخال مواد للقطاع وناأمل باأن ي�سهموا 

.
اليوم اأي�ساً”43

اإىل  ي�سعون  الكويتيني  النواب  من  عدداً  اإن  النهار  ل�سحيفة  الكويتي  الربملان  يف  م�سدر  قال   •

للمواطنني  لل�سماح  وموافقتها  الكويتية  احلكومة  م�سورة  اأخذ  بعد  قانونية  �سيغة  اإيجاد 

الكويتيني بالقيام بزيارة امل�سجد االأق�سى، وبعد اإيجاد خمرج قانوين لتلك الزيارات بحيث ال 

.
44

تكون تطبيعاً مع الكيان االإ�رسائيلي

اخلمي�س، 2014/10/9

واأعلن  االأوىل،  للمرة  غزة  يف  اأركانها  بكامل  الفل�سطينية  الوطني  الوفاق  حكومة  اجتمعت   •

رامي احلمد اهلل، رئي�س احلكومة، فور دخوله قطاع غزة من بوابة معرب بيت حانون )اإيرز( 

“خلف  الفل�سطيني  االنق�سام  واأن  �سكانه،  وعزل  القطاع  ف�سل  ميكن  ال  اأنه  االإ�رسائيلي، 

وجندة  العمل  ملبا�رسة  عبا�س،  حممود  الرئي�س  عن  ممثالً  للقطاع  َقِدم  اأنه  واأكد  ظهورنا”، 

.
45

غزة

لقائه  خالل  له  كلمة  يف  اهلل،  احلمد  رامي  الفل�سطينية  الوطني  الوفاق  حكومة  رئي�س  اأكد   •

اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، يف منزله يف خميم ال�ساطئ، غرب 

مدينة غزة، اأن حكومة الوفاق اأمام حتٍد كبري الإعادة اإعمار ما دمرته “اإ�رسائيل”، موؤكداً اأنه مّت 

ت�سكيل جلان ملتابعة اإعادة االإعمار.

مقدمة  تكون  اأن  يجب  غزة  قطاع  اإىل  احلكومة  زيارة  اإن  هنية  اإ�سماعيل  قال  جانبه،  ومن   

التح�سري  مقدمتها  ويف  وحما�س،  فتح  حركتي  بني  امل�ساحلة  ملفات  باقي  ال�ستكمال 

االإطار  اجتماعات  وعقد  الت�رسيعي،  املجل�س  وتفعيل  والرئا�سية،  الربملانية  لالنتخابات 

.
46

القيادي املوؤقت ملنظمة التحرير

رحب �سفري دولة فل�سطني لدى الكويت رامي طهبوب، يف حديث مع �سحيفة النهار مب�سعى   •

مع  ين�سق  حكومي  مكتب  اإن�ساء  خالل  من  قانونية  اآلية  الإيجاد  الكويتيني  النواب  من  عدد 

.
47

ال�سلطة الفل�سطينية لل�سماح للكويتيني بزيارة امل�سجد االأق�سى

�ست�رسف  الفل�سطينية  احلكومة  اإن  ال�سقا  �سليم  امل�ست�سار  الفل�سطيني  العدل  وزير  قال   •

األف دوالر كدفعة مالية ملوظفي قطاع غزة املدنيني املقدر عددهم بـ 27 األف موظف يف االأ�سبوع 

.
48

االأخري من �سهر ت�رسين االأول/ اأكتوبر اجلاري عرب مكاتب الربيد
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اإىل برلني ب�سبب  الهجرة  اإىل  االإ�رسائيليني  التي تدعو  االإ�رسائيلية  القيمون على احلملة  قال   •

اإىل  الهجرة  يطلبون  اإ�رسائيليني  من  طلباً   9,300 تلقوا  اإنهم  “اإ�رسائيل”،  يف  املعي�سة  غالء 

العا�سمة االأملانية للعمل والعي�س هناك، واأنهم توجهوا اإىل امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مريكل 

اإىل هذه احلملة  Angela Merkel، بطلب احل�سول على اآالف تاأ�سريات العمل. وقال املبادر 

تاأ�سرية عمل موؤقت ملدة ثالث �سنوات  األف   25 “طلبت  االإ�رسائيلي:  للتلفزيون  الثانية  للقناة 

.
مبوجب �رسوط احلكومة االأملانية”49

يف  الفل�سطينيني  االأ�رسى  حول  حمّدثة  معطيات  االأ�رسى  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة  ن�رست   •

�سجون االحتالل حتى نهاية اأيلول/ �سبتمرب، حيث بلغ عدد االأ�رسى 6,200 اأ�سري، وبلغ عدد 

املعتقلني االإداريني 500 معتقل )بينهم 19 نائباً فل�سطينياً(، وبلغ عدد االأ�سريات 18 اأ�سرية، 

.
50

فيما يبلغ عدد اأع�ساء املجل�س الت�رسيعي 29 من اإجمايل االأ�رسى واملعتقلني 

خطتها  اأكملت  الوكالة  اأن  االأونروا،  لوكالة  االإعالمي  امل�ست�سار  ح�سنة،  اأبو  عدنان  اأعلن   •

الكاملة وت�سورها لعملية اإعمار قطاع غزة. واأو�سح اأن “خطط االأونروا تعتمد على ت�سور 

العمليات  الفل�سطينيني خالل  التي جرى تدمريها لالجئني  للبيوت  كامل واإح�ساءات دقيقة 

الع�سكرية االإ�رسائيلية”. وقال اإن نحو 80 األف بيت لالجئني اأ�سيبت باأ�رسار خمتلفة خالل 

العدوان على غزة، واأ�ساف اأنه “يف حال توفر التمويل الالزم ودخول مواد البناء ب�سهولة، 

.
فاإن االأونروا قادرة على بناء 14 األف بيت خالل عامني على اأكرث تقدير”51

الوزراء  رئي�س  اأن   Aryeh Deri درعي  اأرييه  االإ�رسائيلي   Shas �سا�س  حزب  زعيم  راأى   •

االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ف�سل يف التعامل مع االأزمات التي واجهت حكومته، وقال درعي، 

يف حوار مع �سحيفة يديعوت اأحرنوت، اإن “اإ�رسائيل تفتقر اإىل زعيم وقيادة، فال يوجد وزير 

باحلكومة على قدر امل�سوؤولية، فكل وزير يفعل ما يحلو له”، م�ستنكراً بدء احلملة االنتخابية 

.
52

خالل عملية اجلرف ال�سامد يف قطاع غزة

اجلمعة، 2014/10/10

اإن جهات   ،1948 قال ال�سيخ رائد �سالح رئي�س احلركة االإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة �سنة   •

االإ�سالمية  العرو�س واالإغراءات للحركة  فل�سطينية وعربية واأمريكية ت�سعى لتقدمي بع�س 

.
53

مقابل تقدمي بع�س التنازالت يف مدينة القد�س وامل�سجد االأق�سى املبارك

وجود  عن  نت،  بالر�سالة  خا�س  ت�رسيح  يف  الفل�سطيني،  العدل  وزير  ال�سقا،  �سليم  اأعلن   •

ات�ساالت مع اجلانب الرتكي الإدخال ع�رسة اآالف منزل م�سبق ال�سنع اإىل قطاع غزة، م�سرياً 

بدء  قبل  للقطاع  منها  وحدة  األف  الإدخال  حالياً  االإ�رسائيليني  مع  جتري  املفاو�سات  اأن  اإىل 

.
54

مو�سم ال�ستاء
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الوطني  الوفاق  اهلل وحكومة  لزيارة رامي احلمد  اأعلنت حركة فتح يف قطاع غزة مقاطعتها   •

هذه  املقاطعة  اإن  منه،  ن�سخة  العربي  القد�س  �سحيفة  تلقت  لها  بيان  يف  فتح،  وقالت  لغزة. 

جاءت “احتجاجاً على جتاهل احلكومة ب�سكل كامل لقيادة احلركة يف القطاع وعلى القرارات 

املدنيني  الوطنية  ال�سلطة  موظفي  �سّد  اهلل  احلمد  حكومة  تتخذها  التي  املتوا�سلة  التع�سفية 

.
والع�سكريني يف القطاع، التي كان اآخرها خ�سم عالوات املوظفني”55

قررت احلكومة االإ�رسائيلية، ويف اإطار م�سادقتها على ميزانية �سنة 2015، اإقامة مطار دويل   •

�سالح  قاعدة  يف  موقعه  يكون  واأن   ،1948 �سنة  منذ  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  �سمال  يف 

.
56

اجلو رمات دافيد القريبة من مدينة النا�رسة

للروم  القد�س  اأ�ساقفة  ورئي�س  �سباح،  مي�سال  القد�س  يف  ال�سابق  الالتني  بطريرك  وجه   •

منيب  االأ�سقف  واالأردن  فل�سطني  يف  اللوثرية  الكني�سة  ورئي�س  حنا،  اهلل  عطا  االأرثوذوك�س 

فل�سطينية  بدولة  لالعرتاف  اأوروبا  اإىل  نداء  العاملي،  اللوثري  االحتاد  يراأ�س  الذي  يونان، 

عا�سمتها �رسقي القد�س. 

“من القد�س، عا�سمتنا املحتلة، نبعث بر�سالة  وجاء يف النداء الذي ورد عرب ر�سالة مفتوحة   

عاجلة اإىل العامل اأجمع واإىل اأوروبا خ�سو�ساً: نتطلع اإىل العدالة وال�سالم. وي�سكل االعرتاف 

.
بفل�سطني وتر�سيم حدود اإ�رسائيل املرحلة االأوىل للتو�سل اإىل هذا الهدف”57

ال�سبت، 2014/10/11

اأهايل  تكرمي  حفل  ِخالل  كلمة  يف  احلية،  خليل  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال   •

حركته  اإن  غزة،  قطاع  على  االأخري  العدوان  خالل  ق�سوا  الذين  حانون،  بيت  بلدة  �سهداء 

“تتجهز النتخابات رئا�سية وت�رسيعية قريبة”، معلناً بذلك للمرة االأوىل نية حما�س امل�ساركة 

.
58

يف انتخابات رئا�سية

االإن�سان  حلقوق  الكرامة  بجائزة  العي�ساوي  �سريين  الفل�سطينية  واملحامية  االأ�سرية  فازت   •

واالعتقال  التعذيب  �سحايا  مل�ساندة  ال�سوي�رسية  الكرامة  منظمة  متنحها  التي   ،2014 ل�سنة 

.
59

التع�سفي، واملهددين باالإعدام خارج نطاق الق�ساء، واالختفاء الق�رسي يف العامل العربي

احل�سار  اإن  بالقاهرة،  ت�رسيحات  يف  كرينبول،  بيري  االأونروا  لوكالة  العام  املفو�س  قال   •

املفرو�س على قطاع غزة غري �رسعي، واإن اإنهاءه مهمة اأ�سا�سية وواجب العمل عليها. وحول 

ما يرتدد عن اأن االأمم املتحدة �ستكون بديالً لـ“اإ�رسائيل” يف ح�سار غزة، قال كرينبول: “نحن 

باأن تعود  ال�سابقة، ولكننا لن ن�سمح  االآلية  اأ�رسع من  اآلية جديدة لرفع احل�سار  اإىل  بحاحة 

.
االأو�ساع اإىل ما كانت عليه قبل العمليات احلربية”60
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الأحد، 2014/10/12

قال وزير خارجية الرنويج بورج براندي Borg Brandi، خالل املوؤمتر ال�سحفي اخلتامي   •

جمع  يف  جنح  املوؤمتر  اإن  القاهرة،  يف  عقد  الذي  غزة  قطاع  اإعمار  باإعادة  اخلا�س  للموؤمتر 

الفل�سطينية  احلكومة  حددته  الذي  املبلغ  عن  دوالر  مليار   1.4 بزيادة  دوالر،  مليار   5.4

اإعمار قطاع غزة. حيث وعدت قطر بتقدمي م�ساعدات قيمتها مليار دوالر، ووعدت  الإعادة 

ال�سعودية بتقدمي 500 مليون دوالر، وتعهدت كل من االإمارات والكويت بتقدمي 200 مليون 

دوالر لكل منهما، بينما تعهد االحتاد االأوروبي بتقدمي 450 مليون دوالر خالل �سنة 2015 

للفل�سطينيني.

فيما قال وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي اإن بالده �ستقدم 212 مليون دوالر م�ساعدات   

.
61

اإ�سافية للفل�سطينيني

قال الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س اإن موؤمتر اإعادة اإعمار قطاع غزة بالقاهرة حقق جناحاً   •

باأربعة مليار  االإ�رسائيلي  “حيث كنا نقدر تكلفة ما دمره االحتالل  لفل�سطني ومل�رس،  كبرياً 

دوالر تقريباً، ولكن و�سلت تعهدات الدول املانحة اإىل 5.4 مليار دوالر وهذا �سيء اإيجابي”. 

واأكد اأن “احلكومة الفل�سطينية �ستكون هي امل�سوؤولة عن اإعادة اإعمار قطاع غزة، ولي�س الأي 

.
ف�سيل، اأو حزب احلق يف ا�ستالم هذه االأموال”62

ال�رسق  ل�سحيفة  خا�سة  ت�رسيحات  يف  اهلل،  احلمد  رامي  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  عرب   •

بالعمل  بامل�سوؤولية جتاه قطاع غزة، كما طالبهم  العامل  ت�سعر دول  اأن  اأمله يف  االأو�سط، عن 

على اإنهاء االحتالل االإ�رسائيلي، ولي�س جمرد حّل م�سكلة غزة، واإمنا تكثيف اجلهد من اأجل 

اإقامة الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها �رسقي القد�س. وقال اإن احلكومة الفل�سطينية �سوف تقوم 

مبهامها لالإ�رساف على اإعادة االإعمار باعتبارها م�سوؤولية وطنية، كما اعتربها م�سوؤولية دولية 

تقع على عاتق كل دول العامل نظراً للخ�سائر الباهظة يف االأرواح واملوؤ�س�سات والبنية التحتية. 

واأ�ساف: “ال نريد اأن تقع كل عامني اأزمة وحرب وتدمري ثم اإعادة اإعمار، واإمنا نريد تطبيق 

.
املعايري الدولية على ال�سعب الفل�سطيني”63

مكتبه  اأ�سدره  بياٍن  يف  حما�س،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب  هنية،  اإ�سماعيل  قال   •

ارتكبته  ما  ثمن  اإ�رسائيل  فيه  تدفع  خمتلف،  ملوؤمتر  يتطلعون  “الفل�سطينيني  اإن  االإعالمي، 

من جرائم خالل حربها” االأخرية على قطاع غزة. واأ�ساف اأن االأموال التي ر�سدت خالل 

اإىل  منها  �سيء  اأي  ي�سل  مل  و2011(   2008 حربي  )بعد  غزة  الإعمار  ال�سابقني  املوؤمترين 

.
64

القطاع
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مقر  يف  امل�رسيني  ال�سحفيني  من  بعدد  لقائه  خالل  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  قال   •

اإقامته بالقاهرة، اإنه ال حديث عن م�ساحلة حقيقية مع حركة حما�س قبل اإجراء االنتخابات 

الرئا�سية والربملانية. م�سرياً اإىل اأن حكومة الوفاق ذهبت اإىل قطاع غزة لتثبت اأنها موجودة، 

.
“لكن حركة حما�س ما زالت هي امل�سيطرة على الو�سع امليداين هناك”65

اأن  للر�سالة نت،  ال�سيا�سي حلركة حما�س، يف ت�رسيح  املكتب  العاروري، ع�سو  اأكّد �سالح   •

 .
66

احلركة لن تك�سف عّما لديها من االأ�رسى االإ�رسائيليني، اإال من خالل املفاو�سات

اقتحمت  االإ�رسائيلي  االحتالل  من  كبرية  قوات  اإن  والرتاث  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  قالت   •

بعد �سالة الفجر امل�سجد االأق�سى املبارك، وبداأت باإطالق وابل كثيف من القنابل ال�سوتية 

.
67

واحلارقة وغاز الفلفل

الإثنني، 2014/10/13

ا�ستنكر �سالح الربدويل، القيادي يف حركة حما�س، ت�رسيحات الرئي�س حممود عبا�س التي   •

وت�ساءل  االنتخابات.  اإجراء  بعد  اإاّل  حما�س  مع  حقيقية  م�ساحلة  حت�سل  لن  اإنه  فيها  قال 

وت�سكيل  وغزة،  القاهرة  يف  اتفاقات  من  مّت  الذي  “ما  نت،  للر�سالة  حديثه  خالل  الربدويل، 

.
حكومة التوافق وزيارتها لغزة قبل اأيام عدة، األي�ست تلك م�ساحلة؟!”68

خميم  يف  فتح  حركة  يف  والقيادي  لبنان  يف  الفل�سطيني  الوطني  االأمن  قوات  قائد  نائب  قال   •

خميمات  حتييد  جاهدين  “حاولنا  العربي:  القد�س  ل�سحيفة  املقدح،  منري  اللواء  احللوة  عني 

الفل�سطينيني يف �سورية ]عن ال�رساع الدائر فيها[ ولكن مل تتوفر لنا االإمكانات التي طلبناها 

.
من القيادة الفل�سطينية، مل حتَظ جهودنا بالدعم الكايف”69

لالأمم  العام  االأمني  مع  لقائه  م�ستهل  يف  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

املتحدة بان كي مون: من الوا�سح، اإن ال�سبب الداعي اإىل “العنف” يف احلرم القد�سي ال�رسيف 

باأي  ذلك  تفعل  ال  اإ�رسائيل  الأن  ذلك  القائم؛  الو�سع  تغيري  على  اإ�رسائيل  اإقدام  اإىل  يعود  “ال 

طريق. اإنني ملتزم —ال بل اإن اإ�رسائيل ملتزمة— باحلفاظ على الو�سع القائم متاماً كما كان 

عليه منذ عقود”. واتهم الفل�سطينيني بالت�سبب “يف هذا العنف من خالل ممار�سة التحري�س، 

للمواقع  اإ�رسائيلي وهمي  لها حول وجود تهديد  اأ�سا�س  التي ال  الكاذبة  االإ�ساعات  وترويج 

.
املقد�سة للم�سلمني. وعليه ال يوجد اأي كالم اأبعد عن احلقيقة مما �سبق”70

قال رئي�س اأركان اجلي�س االإ�رسائيلي، بني جانت�س، خالل لقائه مع �سباط كبار يف اجلي�س، اإن   •

مقاتلي حما�س اأبدوا ب�سالة يف القتال، خالل العمليات الع�سكرية على قطاع غزة. وقال: “ينبغي اأن 

نتحدث باأمانة يف بع�س احلاالت نفذوا عمليات قتالية �سجاعة”. واأ�ساف: “ال ينبغي اأن ن�ستخف 



361

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2014

باأعدائنا. هم اأي�ساً كانوا يجتمعون ويخططون، هم اأي�ساً ي�سعون لتحقيق انت�سار”. واأ�ساف: 

“لقد واجهنا مقاتلني �سجعاناً، يرك�س اأحدهم خلف دبابة ويحاول و�سع عبوة عليها، هذا فعل 

.
اأنا�س �سجعان”71

اأجرت القناة العا�رسة االإ�رسائيلية ا�ستطالعاً حول الهجرة من “اإ�رسائيل” تبني منه اأن ن�سف   •

مليون اإ�رسائيلي �سيهاجرون ب�سبب غالء املعي�سة. وتبني اأن 50% من االإ�رسائيليني فح�سوا 

اإمكانية الهجرة واأن جيل الذين �سيهاجرون بني 25 اإىل 44 عاماً. واأعرب 61% من االإ�رسائيليني 

اأنه ال يوجد مربر لغالء املعي�سة واأن مظاهرات االحتجاج �سنة 2011 قد ف�سلت يف اإحداث تغيري 

.
يف “اإ�رسائيل”72

�سابقون  اأع�ساء  بينهم  الي�ساري،  اجلناح  من  عامة  اإ�رسائيلية  �سخ�سية   363 نحو  وقع   •

دولة  م�سلحة  على  واحلري�سني  القلقني  االإ�رسائيليني  “نحن  تقول  وثيقة  على  بالكني�ست، 

االأمد  طويل  بقاء  على  يعتمد  اإ�رسائيل  اأمن  و�سمان  االأمد  طويل  البقاء  باأن  نوؤمن  اإ�رسائيل 

و�سمان اأمن دولة فل�سطني”. واأ�سافت الوثيقة “لهذا ال�سبب نحن املوقعني على هذه الوثيقة 

احلكومة  يطالب  والذي  االقرتاح،  ل�سالح  الت�سويت  على  الربيطاين  الربملان  اأع�ساء  نحث 

.
الربيطانية باالعرتاف بدولة فل�سطني جنباً اإىل جنب مع االعرتاف بدولة اإ�رسائيل”73

بها  تقدم  التي  ال�سكاوى  من   %96 اأن  االإ�رسائيلية   Yesh Din دين  يي�س  ملنظمة  تقرير  اأكد   •

فل�سطينيون حول اعتداءات امل�ستوطنني على اأ�سجار الزيتون بني اأعوام 2005–2014 مل يتم 

التعامل معها بجدية واأغلقت دون بذل جهود للو�سول اإىل اجلناة. وقالت اإنها تابعت خالل تلك 

الفرتة 246 جرمية اعتداء، وتخريب، وقطع وحرق اأ�سجار زيتون تابعة للفل�سطينيني، اأف�ست 

اأربعة ملفات من بينها اإىل تقدمي لوائح اتهام، يف حني اأغلقت باقي امللفات بادعاء: “عدم وجود اأدلة 

.
كافية” اأو اأن “اجلاين جمهول”74

وافق جمل�س العموم الربيطاين يف اقرتاع رمزي باالعرتاف بدولة فل�سطني باأغلبية 274 �سوتاً   •

مقابل 12، بعد خم�س �ساعات من النقا�س على اقرتاح تقدم به النائب العمايل جراهام موري�س 

Grahame Morris ين�س على: “يرى هذا املجل�س اأن احلكومة يجب اأن تعرتف بدولة فل�سطني 

.
اإىل جانب دولة اإ�رسائيل كاإ�سهام يف تاأمني حل على اأ�سا�س دولتني من خالل التفاو�س”75

روى ن�سطاء يونانيون م�ساهداتهم يف قطاع غزة الذي زاروه حاملني معهم كميات من االأدوية   •

يف  اإن�سانية  اأو�ساعاً  اأثينا  يف  عقدوه  �سحفي  موؤمتر  يف  الن�سطاء  ونقل  الطبية.  وامل�ستلزمات 

غاية ال�سعوبة يعاين منها الغزيون، وطالبوا �سعوب العامل بال�سغط على احلكومات للتحرك 

.
76

لفك احل�سار عن غزة
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الثالثاء، 2014/10/14

الذي  الوقت  “يف  يا�رس عبد ربه:  الفل�سطينية  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  اأمني �رس  قال   •

عن  الطرف  تغ�س  االإرهابي،  داع�س  تنظيم  على  للق�ساء  دولياً  حتالفاً  وا�سنطن  فيه  تقود 

اأيام.  قبيل عدة  القد�سي  ا�ستباحة احلرم  اآخر ممار�ساته  كانت  الذي  االإ�رسائيلي،  االإرهاب 

اأ�سبحوا يواجهون داع�ساً  “اإن الفل�سطينيني  واأ�ساف عبد ربه يف حوار مع �سحيفة عكاظ: 

يهودياً، ال يزال ي�ستهدف االأطفال والن�ساء وال�سيوخ، والعزل من املدنيني، وكل ذلك يحدث 

.
على مقربة من املواجهات بني القوات الدولية واإرهابيي تنظيم داع�س يف العراق وال�سام”77

“بداأت عملية جتريبية الإدخال مواد  اأدرعي:  اأفيخاي  الناطق بل�سان اجلي�س االإ�رسائيلي  قال   •

لالآلية  وفقاً  ياأتي  البناء  مواد  “اإدخال  واأ�ساف:  غزة”.  قطاع  اإعمار  الإعادة  خم�س�سة  بناء 

اإدارة ممثلي االأمم املتحدة وال�سلطة  الدولية لالإ�رساف واملراقبة املتفق عليها، وبالتن�سيق مع 

الفل�سطينية وفقاً ملا مّت االتفاق عليه مع امليجور جرنال يواآف مردخاي، من�سق اأعمال احلكومة 

.
يف املناطق”78

قال وزير اجلي�س االإ�رسائيلي مو�سيه يعلون اإنه “لن تقام دولة فل�سطينية يف ال�سفة الغربية   •

اأمنية  �سيطرة  الإ�رسائيل  “�ستكون  اإنه  قائالً  واأ�ساف  ال�سالح”.  منزوع  ذاتي  حكم  واإمنا 

كاملة جوياً وبرياً على هذا احلكم”.. واإنه “ال ي�سعى اإىل اإيجاد حّل مع الفل�سطينيني واإمنا اإىل 

اإدارة ال�رساع”. واأ�سار اإىل اأن “الفل�سطينيني يريدون تدمري اإ�رسائيل ولن يكتفوا بان�سحاب 

الرئي�س حممود عبا�س �رسيكاً يف  “ال يرى يف  اأنه  67”. واأكد يعلون  اإىل حدود عام  اإ�رسائيلي 

اأبداً اعرتافه بيهودية  “عبا�س مل يعلن  اإن  �سنع ال�سالم، واإمنا طرفاً الإدارة ال�رساع”، وقال 

.
اإ�رسائيل”79

اأعلن رئي�س اللجنة الرئا�سية لدخول الب�سائع يف قطاع غزة، رائد فتوح عن دخول 75 �ساحنة   •

اإ�سمنت وع�رس  “15 �ساحنة  للقطاع اخلا�س يف غزة. واأكد فتوح دخول  البناء  حمملة مبواد 

القطاع اخلا�س يف غزة، عرب معرب كرم  �ساحنات حديد وخم�سني �ساحنة ح�سمة، ل�سالح 

.
اأبو �سامل التجاري الوحيد يف غزة، واأن كل �ساحنة حمملة باأربعني طناً”80

الرئي�س  تدعم  كلها  العربية  الدول  اإن  العربي  نبيل  العربية  الدول  جلامعة  العام  االأمني  قال   •

على  االإ�رسائيلي  االحتالل  الإنهاء  االأمن  جمل�س  اإىل  ذهابه  يف  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 

فل�سطني وفق �سقف زمني. وقال اإنه بالرغم من اأنه من ال�سهل الذهاب اإىل جمل�س االأمن لكن 

من ال�سعب اأن تاأخذ قراراً؛ مبعنى اأنه “لو مل تكن اأمريكا موافقة اأو متفاهمة حول هذا الطلب، 

.
ف�ستخرج فيتو يعرت�س على م�رسوع القرار”81



363

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2014

اأعلن بان كي مون، االأمني العام لالأمم املتحدة، انطالق عملية اإعادة اإعمار القطاع مع دخول   •

اأول �ساحنة حمملة مبواد البناء اإىل غزة، وقال، يف موؤمتر �سحفي عقده يف قطاع غزة، بعد اأن 

تفقد م�ساهد الدمار: “اأنا هنا يف مهمة ثقيلة على قلبي، الدمار الذي راأيته هنا يفوق الو�سف. 

.
هذا الدمار الذي راأيته اأكرث بكثري من الدمار الذي راأيته يف 2009 عندما اأتيت اإىل غزة”82

جاء يف تقرير ل�سحيفة هاآرت�س اأن وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي يعتزم بلورة خطة   •

الفل�سطيني  امل�سعى  الإحباط  منه  حماولة  يف   1967 �سنة  حدود  قاعدة  على  جديدة  �سيا�سية 

عامني.  غ�سون  يف  االحتالل  واإنهاء  االإ�رسائيلي  لالن�سحاب  طلباً  االأمن  جمل�س  اإىل  بالتوجه 

واأ�سافت ال�سحيفة اأن كريي قام بعر�س اخلطوط العري�سة خلطته هذه على رئي�س حكومة 

.
83

االحتالل بنيامني نتنياهو، واأن االأخري مل يرف�س مقرتح كريي لكنه بدا غري متحم�س له

جديدة  �سبالً  يبحثون  االأوروبي  االحتاد  من  م�سوؤولني  اإن  اأوروبيون  دبلوما�سيون  قال   •

الفل�سطينيون  يريد  اأرا�ٍس  على  م�ستعمرات  بناء  وقف  اأجل  من  “اإ�رسائيل”  على  لل�سغط 

اإقامة دولتهم عليها. وقالوا اإن االحتاد االأوروبي رمبا يبحث منع م�ستوطنني اأدينوا بارتكاب 

جرائم من زيارة االحتاد االأوروبي، وقد يدر�س التفا�سيل الدقيقة التفاقية للتجارة احلرة، 

واإن كان ال يوجد حديث عن عقوبات.

فيها  يحذر  حمراء”  “خطوط  وثيقة  بلور  االأوروبي  االحتاد  اأن  هاآرت�س  �سحيفة  وذكرت   

“اإ�رسائيل” من اتخاذ خطوات ت�سكل تهديداً حقيقياً الإمكانية تطبيق حّل الدولتني. واأ�سارت 

اإىل اأن االحتاد االأوروبي اأوكل ل�سفريه يف تل اأبيب الر�س فابورغ اأندر�سون باإي�سال الر�سالة 

لـ“اإ�رسائيل”، واإبالغها باأن االحتاد معني باإجراء حمادثات حول النقاط التي تقلقه. وحتدد 

التي  النقاط  ومن  الغربية،  ال�سفة  يف  “اإ�رسائيل”  ل�سيا�سات  احلمراء”  “اخلطوط  الوثيقة 

ا�ستملت عليها االمتناع عن البناء اال�ستيطاين، واالمتناع عن اإجراء اأي تغيري يف الو�سع القائم 

.
84

يف امل�سجد االأق�سى

قال �سفري االحتاد االأوروبي يف “اإ�رسائيل” الر�س فابورغ اأندر�سون، يف مقال ن�رسته �سحيفة   •

هاآرت�س، اإن االحتاد يتطلع اإىل حتقيق ب�سعة اأهداف مهّمة بينها “وقف التهديد على اإ�رسائيل 

املطاف  نهاية  الت�سلح، ويف  اإعادة  االإرهاب يف غزة، وذلك من خالل منع  من جانب منظمات 

نزع ال�سالح”، اإ�سافة اإىل “التح�سني اجلذري حلياة الفل�سطينيني يف غزة الذي �سيتحقق من 

خالل اإعادة بنائها ورفع احل�سار املفرو�س عليها”. وقال اإن احلل يف غزة ال ميكن اأن يكون اإال 

�سمن دولة فل�سطينية يف ال�سفة والقطاع ينهي النزاع ب�سكل دائم، موؤكداً اأن االحتاد م�ستعد 

قد  الهدوء”  مقابل  “الهدوء  �سيغة  اأن  على  و�سدد  النتيجة.  هذه  اإىل  الو�سول  يف  ي�سهم  الأن 
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تكون ال�سبيل االأ�سهل للمدى الق�سري، ولكن يف املدى البعيد فاإن ذلك كفيل باأن يوؤدي اإىل مزيد 

.
85

من العنف واملعاناة

الأربعاء، 2014/10/15

وقع رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل وممثل االحتاد االأوروبي جون جات-راتر   •

بني  قيمته  ترتاوح  والتي   ،2015–2014 املوحد  الدعم  اإطار  وثيقة   John Gatt-Rutter

644.5 و788 مليون دوالر(، وتركز على ثالثة جماالت  508 و621 مليون يورو )بني نحو 

وتنمية  االقت�سادية  والتنمية  الر�سيد،  احلكم  وهي:  املالية،  امل�ساعدات  تلقيها  ناحية  من 

االأرا�سي واملياه. ويت�سمن هذا االإطار تركيزاً خا�ساً على غزة مبا يتما�سى مع االلتزامات 

.
86

التي مّت االإعالن عنها يف موؤمتر القاهرة اخلا�س باإعادة اإعمار قطاع غزة

قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل، خالل زيارة تفقدية مل�سجد اأبو بكر ال�سديق   •

يف قرية عقربا مبحافظة نابل�س، والذي مّت اإ�رسام النار فيه من قبل امل�ستوطنني: “اإنني اأنا�سد 

الزيتون،  حقول  يف  املزارعني  وت�ساند  املقد�سات،  عن  للدفاع  �سعبية  جلان  ت�سكيل  املوطنني 

.
ليكون دورها تنموياً وتفاعلياً اإىل جانب الرئا�سة واحلكومة”87

قال رئي�س هيئة ال�سوؤون املدنية الفل�سطينية ح�سني ال�سيخ اإن “اإ�رسائيل” اأبدت موافقة مبدئية   •

على ر�سو ال�سفينة الرتكية التي �ستزود غزة بالكهرباء يف اأقرب نقطة من قطاع غزة. وقال 

ال�سيخ يف حديث ملوقع �سحيفة القد�س: “كان مطلبنا االأول ربط �سبكة كهرباء غزة بال�سبكة 

اإ�رسائيل  ولكن  لنا،  االأف�سل  هو  وهذا  االأمر،  لهذا  املاليني  دفعنا  الأننا  االإ�رسائيلية  القطرية 

.
رف�ست االأمر رف�ساً قاطعاً فذهبنا اإىل خيار ال�سفينة وهو تربع تركي ن�سكر تركيا عليه”88

الغربية،  ال�سفة  اأهل  يتفنن  اأن  بّد  “ال  اإنه:  حما�س،  حركة  يف  القيادي  الزهار،  حممود  قال   •

بكل  ومقاومته  باالأمان،  دخوله  يف  امل�ستوطن  هذا  اإ�سعار  عدم  يف  القد�س  اأهل  وخ�سو�ساً 

.
الو�سائل امل�رسوعة”89

طلبت “اإ�رسائيل” من ف�سائل املقاومة الفل�سطينية معلومات عن اجلندي املرموز له برقم )3(   •

املفقود يف قطاع غزة خالل العدوان على االأخري، وذلك يف اعرتاف اأويل منها بفقدان مزيد من 

.
90

اجلنود مل يعلن عن فقدانهم خالل احلرب

اأكدت موؤ�س�سة االأق�سى للوقف والرتاث، يف بيان لها، اأن نفري اأهل الداخل الفل�سطيني والقد�س،   •

اأيام  منذ  االإ�رسائيلي  االحتالل  فر�سه  الذي  احل�سار  ك�رس  اإىل  اأدى  و�سباباً،  ون�ساًء  رجاالً 

واملرابطني،  امل�سلني  جموع  اأمام  االأبواب  فتح  على  االحتالل  واأرغم  االأق�سى،  امل�سجد  على 

كما اأكدت املوؤ�س�سة اأن االحتالل االإ�رسائيلي ف�سل يف ك�رس حالة الرباط الباكر والدائم، وحالة 
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االعتكاف وموا�سلة ال�سالة يف االأق�سى، بالرغم من ا�ستعماله اأب�سع اأنواع القمع الوح�سي 

.
91

بحق امل�سلني واملرابطني على مدار االأيام

ذكر نادي االأ�سري، يف تقرير له، اأن االحتالل يحتجز ما ال يقل عن 600 اأ�سري فل�سطيني مري�س   •

.
92

يف معتقالته، يعاين 160 منهم من اأمرا�س مزمنة وخطرية

االقتداء  اإىل  الدول  جميع  له،  بيان  يف  العربي،  نبيل  العربية  الدول  جلامعة  العام  االأمني  دعا   •

بالدولة  ر�سمياً  االعرتاف  ب�ساأن  الربيطاين  العموم  وجمل�س  ال�سويد  حكومة  مبواقف 

االحتالل  الإنهاء  املبذولة  اجلهود  على  اإيجاباً  ينعك�س  اأن  �ساأنه  من  والذي  الفل�سطينية، 

�رسقي  بعا�سمتها   1967 عام  حدود  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  االإ�رسائيلي، 

.
93

القد�س

اخلمي�س، 2014/10/16

دعا خالد م�سعل، رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، “االأمة ]االإ�سالمية[ اأن تغ�سب من   •

الذين يلتحمون مع  الرجال والن�ساء واملجاهدين  اأجل االأق�سى. واأهنئ هوؤالء املرابطني من 

العدو للدفاع عن االأق�سى... ندعو هوؤالء للدفاع عن القد�س وعن اأق�ساهم وندعو �سعبنا يف 

.
الداخل للذهاب �رسيعاً اإىل االأق�سى للدفاع عنه”94

الفل�سطينيني  االأعمال  اأمام وفد من رجال  كلمته  الفل�سطيني حممود عبا�س، يف  الرئي�س  قال   •

يف رام اهلل: “نحن بحاجة اإىل جهودكم وجهود كل من يريد اأن ياأتي لبلدنا لال�ستثمار”. واأكد 

ن�سمح  “لن  بقوله:  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  العدواين  “اإ�رسائيل”  نهج  ال�ستمرار  رف�سه 

با�ستمرار هذه ال�سيا�سة، و�سوف نتعامل معها بكل الو�سائل امل�رسوعة والعقالنية حتى ن�سل 

.
اإىل حّق ال�سعب الفل�سطيني”95

زهري:  اأبو  �سامي  با�سمها  الر�سمي  للمتحدث  �سحفي  ت�رسيح  يف  حما�س،  حركة  قالت   •

اإدانته للمقاومة، واأنه  “ت�رسيحات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س املتكررة حول 

غري معني باأي م�ساحلة حقيقية مع حما�س، يعك�س �سوء النوايا”. واأ�ساف قائالً: “موقف 

.
عبا�س الراف�س للمقاومة هو موقف �سخ�سي ومعزول، وال يعرب عن �سعبنا الفل�سطيني”96

اأكدت دولة اأذربيجان دعمها الكامل لكافة التحركات الدبلوما�سية وال�سيا�سية الفل�سطينية يف   •

املحافل الدولية. جاء ذلك خالل زيارة وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�س املالكي الأذربيجان، 

.
97

ولقائه مع امل�سوؤولني االأذريني

قالت �سحيفة جلوبال بو�ست GlobalPost االأمريكية اإن دول العامل قد خ�س�ست 5.4 مليار   •

يف  عقد  ]الذي  املوؤمتر  فهذا  خداعة،  الرئي�سية  االأرقام  “لكن  غزة  قطاع  اإعمار  الإعادة  دوالر، 
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القاهرة يف 2014/10/12[، كغريه كان اإىل حّد كبري متثيلية”، واأو�سحت اأن معظم الـ 5.4 مليار 

دوالر مل تخ�س�س يف الواقع الإعادة اإعمار غزة، فالعديد من اأموال البلدان امل�ساهمة، كانت قد 

املعونة  ال�سنة �سمن برامج  املحتلة، منذ بداية  ال�سفة  بالفعل لفل�سطني، مبا فيها  خ�س�ست 

.
98

العادية

عام  منذ  الطبية  االإمدادات  من  �سحنة  اأول  �سلمت  اإنها  االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  قالت   •

االإمدادات  اأن  اللجنة  واأ�سافت  �سورية.  يف  الريموك  خميم  يف  يقيمون  فل�سطينيني  لالجئني 

.
99

ت�سمل اأدوية لعالج االأمرا�س املزمنة تكفي خم�سة اآالف مري�س ملدة ثالثة اأ�سهر

اجلمعة، 2014/10/17

قال الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س، يف كلمة األقاها اأمام موؤمتر الدفاع عن االأق�سى والقد�س   •

اأن نقول  اأن نكون كلنا مرابطني يف االأق�سى، وال يكفي  “مطلوب  الذي عقد يف مدينة البرية: 

جاء امل�ستوطنون، بل يجب منعهم من دخول احلرم باأي طريقة كانت، فهذا حرمنا واأق�سانا 

واحدة من  يداً  “نكون  اأن  لهم دخولها وتدني�سها”. و�سدد على �رسورة  وكني�ستنا ال يحق 

اأجل اأن نحمي القد�س”، موؤكداً اأن الو�سع االآن ال يحتمل اأي كالم وال مطلب �سواء خا�س اأم 

.
عام، وعلى “�رسورة اأن يكون لدينا مطلب واحد فقط وهو اأن نحمي القد�س”100

قالت النائبة ترينيداد خيمينيث غارثيا هرييرا Trinidad Jiménez García-Herrera، الناطق   •

الر�سمي با�سم املجموعة الربملانية اال�سرتاكية يف جمل�س النواب االإ�سباين، يف طلب تقدمت به 

املقبلة:  الربملان  االإ�سباين ملناق�سة االعرتاف بدولة فل�سطني يف جل�سة  النواب  لرئا�سة جمل�س 

“با�سم املجموعة الربملانية اال�سرتاكية فاإنه ي�رسفني اأن اأتقدم من جنابكم، وفقاً ملا ن�ّس عليه 

البند 193 من نظام عمل جمل�س النواب، مبقرتح حول االعرتاف بدولة فل�سطني، من اأجل اأن يتم 

.
عر�سه للنقا�س يف اجلل�سة العامة للمجل�س املوقر”101

الت�رسيعي  املجل�س  اأع�ساء  �رساح  باإطالق  جمدداً  “اإ�رسائيل”  الدويل  الربملاين  االحتاد  طالب   •

الفل�سطيني املعتقلني يف �سجونها و�رسورة التزامها بتطبيق قواعد القانون الدويل يف معاملتها 

.
102

لهم داخل تلك ال�سجون، خا�سة اأولئك النواب الذين يخ�سعون لالعتقال االإداري

وزير  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�س  من  املقربني  الوزراء  من  عدد  هاجم   •

 - االإ�رسائيلي  ال�رساع  حّل  عدم  باأن  ت�رسيحه  ب�سبب  كريي،  جون  االأمريكي  اخلارجية 

البيت  حزب  رئي�س  وقال  داع�س.  تنظيم  �سّد  ومعركته  الدويل  التحالف  مي�س  الفل�سطيني 

اليهودي ووزير االقت�ساد االإ�رسائيلي نفتايل بينت: “عندما يقولون اإن ال�رساع االإ�رسائيلي - 

.
الفل�سطيني يقوي داع�س، فاإن هذه حقنة ت�سجيع لالإرهاب العاملي”103
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وزير  �سّد  اإ�رسائيليون  وزراء  وجهها  انتقادات  على  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  ردت   •

ال�رساع  حّل  عدم  اإن  فيها  جاء  التي  ت�رسيحاته  ب�ساأن  كريي،  جون  االأمريكي  اخلارجية 

ل�سفوف  االأفراد  جتند  على  ي�سجع  فل�سطينية  دولة  قيام  وعدم  الفل�سطيني   – االإ�رسائيلي 

تنظيم داع�س. وقالت نائبة املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية االأمريكية ماري هارف اإن “كريي 

مل يربط يف احلقيقة بني اإ�رسائيل وات�ساع �سفوف داع�س. وما قاله هو اإنه خالل لقاءاته مع 

زعماء يف اأوروبا وال�رسق االأو�سط قالوا له اإنهم معنيون باأن حتاول الواليات املتحدة العمل 

من اأجل ال�سالم يف املنطقة”. واأ�سافت اأنه “لي�س �رساً اأن ال�سالم باإمكانه اأن ي�سهم ب�سكل اأكرب 

يف ا�ستقرار ال�رسق االأو�سط”. وبعد ذلك تطرقت هارف لت�رسيح بينت، وقالت: “اإما اأن هذا 

.
الوزير مل يقراأ ما قاله كريي، اأو اأنه ي�سوه ما قاله كريي”104

ال�سبت، 2014/10/18

االإجراءات  اتخاذ  ب�سدد  الفل�سطينية  القيادة  اإن  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  قال   •

االأق�سى  للم�سجد  امل�ستوطنني  اقتحامات  الدويل بخ�سو�س  ال�سعيد  الالزمة على  القانونية 

14 للمجل�س الثوري حلركة فتح، اأنها لن ت�سمح  املبارك، موؤكداً، يف كلمته بافتتاح الدورة الـ 

.
105

لقطعان امل�ستوطنني بالعبث فيه

عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح اجتماعاً برئا�سة حممود عبا�س مبقر الرئا�سة يف رام اهلل،   •

واأكدت فيه دعم امل�سعى الذي يقوده عبا�س، والهادف الإ�سدار قرار من جمل�س االأمن الدويل 

.
106

ي�سع �سقفاً زمنياً الإنهاء االحتالل

الفل�سطيني  الرئي�س  على  عنيفاً  هجوماً  ليربمان  اأفيجدور  االإ�رسائيلي  اخلارجية  وزير  �سّن   •

حممود عبا�س، واتهمه باأنه “ال �سامي”، ومتماٍه مع داع�س يعلن حرباً دينية. وقال ليربمان 

اإىل منع امل�ستوطنني من اقتحام امل�سجد االأق�سى[  ]التي دعا فيها  اأبو مازن  “ت�رسيحات  اإن 

تك�سف مرة اأخرى وجهه احلقيقي املتنكر للمحرقة ويتحدث عن دولة فل�سطينية خالية من 

.
اليهود”107

قال موقع واال العربي اإن “التعاون االأمني الوثيق بني “اإ�رسائيل” وم�رس الذي و�سل لذروة   •

االإ�رسائيليني،  القادة  ده�سة  اأثار  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  اجلرنال  حكم  فرتة  يف  م�سبوقة  غري 

لفتح �سفحة جديدة  ا�ستعداد  املنطقة على  اآخرين يف  ال�سي�سي وقادة  باأن  يوؤمنون  وجعلهم 

وتاريخية يف العالقات مع اإ�رسائيل وجتاهل الق�سية الفل�سطينية اأو على االأقل الت�سليم بهدوء 

.
باأن امل�سكلة لي�س لها حّل”108
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ك�سفت �سحيفة هاآرت�س العربية اأن اأملانيا وافقت على بيع “اإ�رسائيل” ثالث �سفن �سواريخ من   •

�سنعها، بعد عملية تفاو�س مطولة اأ�سفرت عن تخفي�س 300 مليون يورو )نحو 383.7 مليون 

.
109

دوالر( من �سعر ال�سفقة االأ�سلي الذي حدد بـ 900 مليون يورو )نحو 1.15 مليار دوالر(

الهولندية،  روتردام  مدينة  يف  ُعقد  الذي  غزة،  الإغاثة  االأوروبي  الوفاء  موؤمتر  تعهد   •

باإر�سال م�ساعدات عاجلة لقطاع غزة تتعلق باالإيواء وت�سميد اجلراح، باالإ�سافة اإىل ترميم 

.
110

خم�سة اآالف بيت، وتاأمني اإيجار األفي بيت اآخر، وكفالة 1,500 اأ�رسة، وتاأثيث 1,500 بيت

الأحد، 2014/10/19

حركتي  اأن  الربدويل  �سالح  حما�س  حركة  يف  القيادي  الت�رسيعي،  املجل�س  يف  النائب  ك�سف   •

حما�س وفتح توافقتا على عودة جل�سات املجل�س الت�رسيعي لالنعقاد قبل 2014/11/15 ملنح 

.
111

حكومة الوفاق الوطني الثقة، وت�سكيل هيئة رئا�سية جديدة للمجل�س بالتوافق

 Consolidated Contractors ).ت�سييع موؤ�س�س ورئي�س �رسكة احتاد املقاولني )�سي.�سي.�سي  •

ال�سخ�سيات  من  ح�سد  فيه  �سارك  ر�سمي،  ماأمت  يف  خوري  �سعيد   Company (C.C.C)

والفل�سطينية  �سالم،  متام  اللبنانية  احلكومة  رئي�سا  مقدمهم  ويف  والفل�سطينية،  اللبنانية 

رامي حمد اهلل ممثالً الرئي�س حممود عبا�س، ورئي�س كتلة امل�ستقبل النيابية فوؤاد ال�سنيورة، 

ومب�ساركة ممثلني عن بطريرك اأنطاكية و�سائر امل�رسق للروم االأرثوذك�س، ومطارنة بغداد 

.
112

والكويت والقد�س وفيالدلفيا واالأردن

قام رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل بزيارة ق�سرية اإىل لبنان، للم�ساركة يف ت�سييع   •

احلكومة  ورئي�س  بري،  نبيه  اللبناين  النواب  جمل�س  رئي�س  خاللها  والتقى  اخلوري،  �سعيد 

.
113

اللبنانية متام �سالم

قال مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، يف ت�رسيح ن�رسه على موقع   •

ال�ستاء  اأن  اإعمار غزة كون  العمل الإعادة  الفل�سطينية مطالبة ب�رسعة  “ال�سلطة  اإن  في�سبوك، 

الوطنية،  الكرامة  مت�س  رقابية  باإجراءات  اإعاقتها  وعدم  البناء،  مواد  اإدخال  وت�سهيل  قادم، 

و�سيادتكم الوطنية”. واأكد اأن حما�س �ستبقى يف “موقع املراقب، كاأي ف�سيل وطني حمرتمة 

.
املوؤ�س�سات العاملة، والوزارات امل�سوؤولة، والتعهدات املقدمة”114

االإن�سان،  حقوق  جمل�س  اأمام  عنها  للدفاع  امل�ستوى  رفيع  اإ�رسائيلي  وفد  جنيف  اإىل  و�سل   •

العدوان على قطاع غزة وانتهاج �سيا�سة  ومواجهة االتهامات بارتكاب جرائم حرب خالل 

العربي،  املجتمع  يف  االقت�سادي  التطوير  �سلطة  رئي�س  الوفد  وي�سم  العن�رسي،  التمييز 

.
115

التابعة ملكتب رئي�س احلكومة االإ�رسائيلية، اأمين �سيف
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قالت ع�سو الكني�ست االإ�رسائيلي حنني زعبي، يف لقاء متلفز مع القناة العربية الثانية، اإنه ال   •

فرق بني ما يرتكبه اجلي�س االإ�رسائيلي من جرائم وما يفعله تنظيم داع�س. واأ�سافت، “داع�س 

تقتل يف كّل مرة �سخ�ساً بال�سكني، لكن اجلي�س االإ�رسائيلي بكب�سة زر واحد يقتل الع�رسات 

بت�سوير  يقوم  من  وبني  بال�سكني  يقتل  من  بني  فرق  هناك  لي�س  ولذلك  الفل�سطينيني،  من 

.
الفل�سطينيني وهو يقتلهم �ساحكاً”116

اإثر  بها،  اأ�سيبت  بجراح  متاأثرة  �سنوات،  خم�س  العمر  من  تبلغ  فل�سطينية  طفلة  ا�ست�سهاد   •

.
117

ده�سها من قبل م�ستوطن يهودي قرب بلدة �سنجل �سمال رام اهلل

التي  االإ�رسائيلية  الدبلوما�سية   ،Ruth Wasserman Lande ليندا  في�رسمان  روث  توجهت   •

�سبق لها العمل يف م�رس، وم�ست�سارة الرئي�س االإ�رسائيلي ال�سابق �سمعون برييز، بـ“خطاب 

اإن  وقالت  له.  تاأييدها  عن  فيه  عربت  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�س  اإىل  مفتوح” 

“ال�سعب االإ�رسائيلي ي�ستمع وينظر بعني االأهمية اإىل موقفك”. وتابعت “�سيدي الرئي�س، لقد 

وقفت اإىل جانب اإ�رسائيل عندما كانت حتارب حما�س يف عملية اجلرف ال�سامد، لقد حظيت 

بدعم ال�سعب االإ�رسائيلي”. واأ�سافت: “اأ�رست مراراً وتكراراً للدور الذي على ال�سلطة القيام 

به يف قطاع غزة يف اليوم الذي يعقب احلرب االأخرية، وبهذا نزعت كل درجة من ال�رسعية عن 

.
حما�س”118

رابط الر�سالة باللغة العربية:  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4581368,00.html  

الطبيعي تامار وقعت مذكرة تفاهم مع  الغاز  اأن ال�رسكات امل�سغلة حلقل  “اإ�رسائيل”  اأعلنت   •

و�ستتم  مل�رس.  االإ�رسائيلي  الغاز  ت�سدير  مبوجبها  يتّم  للطاقة،  امل�رسية  دولفينو�س  �رسكة 

دوالر  مليون   700–500 بنحو  ال�سفقة  وُتقّدر  �سيناء،  يف  الغاز  اأنبوب  عرب  الت�سدير  عملية 

.
119ً

�سنويا

الإثنني، 2014/10/20

االأردين  العقوبات  لقانون  معدل  بقانون  قراراً  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  اأ�سدر   •

وعدل  الغربية(.  )ال�سفة  ال�سمالية  املحافظات  يف  النافذة  وتعديالته   1960 ل�سنة   16 رقم 

114 من القانون، حيث فر�س يف التعديل اجلديد عقوبة االأ�سغال  مبوجب القرار ن�س املادة 

اأو اأحد  اأو تاأجري، اأو بيع االأرا�سي لدولة معادية،  ال�ساقة املوؤبدة على كل من قام بت�رسيب، 

رعاياها، فيما كانت العقوبة ال�سابقة هي االأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ملن يقوم بت�رسيب االأرا�سي 

.
120

لدولة معادية
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الفل�سطينية، يف درا�سة جديدة  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  قال �سائب عريقات، ع�سو   •

بعنوان “اليوم التايل - ماذا بعد؟”، اإنه يف حال اإحباط م�رسوع القرار العربي الداعي لتحديد 

من  الدويل  االأمن  جمل�س  اأمام   ،1967 الأرا�سي  االإ�رسائيلي  االحتالل  الإنهاء  زمني  �سقف 

خالل الفيتو االأمريكي فاإنه يجب “اأن ت�ستكمل دولة فل�سطني تقدمي �سكوك االن�سمام لكافة 

املوؤ�س�سات واملواثيق والربوتوكوالت واملعاهدات الدولية وعددها 522، واأن توقف ال�سلطة 

رئي�س  يدعو  واأن  االإ�رسائيلية،  االحتالل  دولة  مع  االأمني  التن�سيق  اأ�سكال  كافة  الفل�سطينية 

.
دولة فل�سطني املحتلة اإ�رسائيل )�سلطة االحتالل( اإىل حتمل م�سوؤولياتها كافة”121

ع�رسة  الرابعة  العادية  للدورة  اخلتامي  بيانه  يف  فتح،  حلركة  الثوري  املجل�س  قال   •

18-2014/9/20، اإن “التوجه لالأمم املتحدة عرب بوابة جمل�س االأمن الدويل هو حّق فل�سطيني 

ال يقبل التاأويل اأو امل�ساومة، وواجبه يف حتقيق ال�سلم واالأمن الدويل، يتعزز باإنهاء االحتالل 

ميكن  قرارات  باأي  فتح[  ]حلركة  املركزية  “اللجنة  املجل�س  وفو�س  فل�سطني”.  دولة  وقيام 

اتخاذها مبا يف ذلك وقف اأي عالقة ر�سمية نتجت عن اتفاق اأو�سلو، وااللتزامات املتبادلة التي 

ترتبت عليه، معترباً اأن االن�سمام اإىل املنظمات الدولية، ويف مقدمتها حمكمة اجلنايات الدولية، 

.
هو قرار �سيادي فل�سطيني يجب ال�رسوع فيه، وا�ستكمال اإجراءاته قبل نهاية العام”122

قال اأ�سامة القوا�سمي، املتحدث با�سم حركة فتح: “اإن من �سولت لهم اأنف�سهم املري�سة ببيع   •

اأر�سهم اأو بيوتهم، اأو �سهلوا عمليات البيع الأعداء ال�سعب الفل�سطيني، هم ثلة خونة الأر�سهم 

اأن  على  م�سدداً  واالآخرة”،  الدنيا  يف  والعار  اخلزي  الأنف�سهم  وارت�سوا  ودينهم،  ووطنهم 

.
“الذين ارت�سوا الأنف�سهم العار واخليانة والذلة م�سريهم املوت املخزي واملذل”123

ملا  2,525 �سهيداً، وفقاً  اإىل  الفل�سطينيني جراء االأحداث يف �سورية  ال�سحايا  ارتفاع ح�سيلة   •

.
124

اأعلنت جمموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية

مع  اآخر  ومنزل  اأر�ٍس  اإىل  باالإ�سافة  �سقق،  عدة  من  �سكنية  بناية  على  م�ستوطنون  ا�ستوىل   •

قطعة اأر�ٍس يف منطقة بطن الهوى ببلدة �سلوان جنوب امل�سجد االأق�سى املبارك، بحماية قوات 

.
125

كبرية من جنود االحتالل

قال �سالح الربدويل، القيادي يف حركة حما�س، يف حديث خا�س بالر�سالة نت: “نحن ل�سنا   •

واحد  قارب  منت  على  عبا�س  حممود[  ]الرئي�س  مع  كان  النهاية  ويف  دحالن،  لنحاكم  ق�ساة 

ملحاربة حما�س، وكما حتدثنا مع عبا�س �سنتحدث مع دحالن، وال يوجد اأحد ميكنه اأن يفر�س 

.
علينا فيتو يف العالقة مع اأي طرف كان”126

املحتلة  القد�س  مدينة  اإن  بيان،  يف  فتح  حلركة  الثوري  املجل�س  ع�سو  دلياين  دميرتي  قال   •

“تعي�س انتفا�سة �سامتة منذ الثاين من متوز/ يوليو املا�سي، يوم ا�ست�سهاد الفتى حممد 
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اأبو خ�سري على اأيدي م�ستوطنني يف جرمية اغتيال ب�سعة عرّبت عن حقد عن�رسي متوغل يف 

.
الذهنية اال�ستيطانية االإ�رسائيلية”127

اإعمار  اإعادة  جهود  �ستوقف  “اإ�رسائيل”  باأن  يعلون  مو�سيه  االإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  هدد   •

.
128

قطاع غزة اإذا قامت حركة حما�س برتميم اأنفاقها الهجومية

فاي�س  هيليل  االإ�رسائيلي  اجلامعي  االأ�ستاذ  الهيكل  اأ�سدقاء  بتجّمع  يعرف  ما  رئي�س  قال   •

العربية  احلركات  واإن  اإلزامية،  و�سية  هي  الفل�سطيني  ال�سعب  “ت�سفية  اإن   Hillel Weiss

يبِد  مل  االإ�رسائيلية،  الثانية  القناة  معه  اأجرتها  مقابلة  ويف  اجلنون”.  ون�رس  للقتل  موجودة 

يف  بالقتلة  بنعتنا  مازن  اأبو  “قيام  حقيقة  اإن  وقال  ن�رسه،  ما  على  بالندم  م�ساعر  اأي  فاي�س 

.
اجلمعية العامة االأمم املتحدة ت�سببت يف اإثارة غ�سبي”129

الثالثاء، 2014/10/21

قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�سعل، يف حوار اأجرته معه جملة فانتي فري   •

 Vanity Fair االأمريكية، اإن القائد العام لكتائب الق�سام حممد ال�سيف، ما زال على قيد احلياة، 

واإن “اإ�رسائيل ف�سلت يف قتله، لكنها جنحت يف قتل زوجته وطفليه”. وحول و�سف االأنفاق يف 

بع�س و�سائل االإعالم باأنها هجومية، قال م�سعل اإن ا�ستخدام املقاومة لالأنفاق جاء بعدما �سنت 

“لو �سميت االأنفاق ظاهرياً بالهجومية،  “اإ�رسائيل” حربها �سّد قطاع غزة، م�سدداً على اأنها 

.
فهي يف واقع االأمر دفاعية”130

االألوية  اأ�سخم  قادة  تغيري  جانت�س  بني  برئا�سة  االإ�رسائيلي  اجلي�س  اأركان  هيئة  قررت   •

الع�سكرية التي �ساركت يف العمليات الربية خالل احلرب على غزة. وقالت م�سادر عربية اإن 

 ،Eliezer Toledano من يرتبع على راأ�س قائمة التغيريات، قائد لواء املظليني اإليعازر طوليدانو

حيث �سيتّم تعيني ال�سابط منرود األوين Nimrod Aloni بدالً منه. وذكرت امل�سادر اأن حملة 

.
131Ofer Winter التنقالت �سملت اأي�ساً بقائد لواء جفعاتي عوفر فينرت

اأكدت وزيرة العدل االإ�رسائيلية، ورئي�سة حزب هتنوعا )احلركة( ت�سيبي ليفني، اأنها �سكلت   •

مع وزير االقت�ساد، ورئي�س حزب ي�س عتيد )هناك م�ستقبل( يائري البيد، كتلة مانعة، تت�سكل 

كتلة  والبيد  هي  �ست�سكل  اإنها  وقالت  هتنوعا(.  و6  عتيد  ي�س   19( كني�ست  ع�سو   25 من 

.
م�سرتكة، تعمل على دعم الت�سوية ال�سيا�سية وتن�سق العمل يف ق�سايا “الدين والدولة”132

االإيجابية  القاهرة  تفاهمات  اإن  ال�سيخ  ح�سني  الفل�سطينية  املدنية  ال�سوؤون  هيئة  رئي�س  قال   •

انعك�ست على قرارات فتح املعابر بقطاع غزة، حيث مّت االتفاق على عودة ال�سلطة ال�ستالم 
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كافة املعابر بني غزة و“اإ�رسائيل”. واأ�ساف ال�سيخ يف حديث اإذاعي، اأنه مّت االتفاق مبدئياً على 

.
عودة عدد من عمال قطاع غزة للعمل داخل “اإ�رسائيل”133

انتقدت وزيرة العدل االإ�رسائيلية ت�سيبي ليفني رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،   •

بالدعوة  اخلا�سة  خططه  ب�سبب  وذلك  ال�سيا�سي،  “باجلبان  �سحفي  ت�رسيح  يف  وو�سفته 

والبيت  املت�سددة  االأحزاب  مع  جديد  ائتالف  وت�سكيل  مبكرة،  عامة  انتخابات  الإجراء 

.
اليهودي”134

حول  )املر�سد(  واالقت�سادية  االجتماعية  ال�سيا�سات  ملر�سد  جديدة  درا�سة  نتائج  اأظهرت   •

املنظمات االأهلية الفل�سطينية اأن عدد تلك املنظمات ت�ساعف ب�سكل كبري خالل ال�سنوات املا�سية؛ 

حيث مّت ت�سجيل 1,527 موؤ�س�سة وجمعية جديدة خالل الفرتة املمتدة ما بني 2006–2014. 

وبذلك يرتفع عدد املنظمات االأهلية لي�سل اإىل اأكرث من 2,770 منظمة، مّت ت�سجيل اأغلبها يف مدينة 

.
135

رام اهلل

اأّكد م�سوؤولون يف حركتي حما�س وفتح خالل لقاء جمع وفدين من احلركتني ب�سمال لبنان،   •

على اأن امل�سا�س باأمن املخيمات الفل�سطينية يف لبنان خّط اأحمر، كما اأجمعوا على العمل لتحييد 

.
136

املخيمات عن اأتون ال�رساعات التي تع�سف باملنطقة

مع  عالقات  لها  لي�س  اجلامعة  اأن  العربي  نبيل  العربية  الدول  جلامعة  العام  االأمني  اأكد   •

“اإ�رسائيل”، وال ت�ستطيع اأن تتحدث مع م�سوؤولني يف �سلطة االحتالل. و�سدد على اأن اجلامعة 

.
137

تدين الدعوات التي تطلقها “اإ�رسائيل” لتق�سيم امل�سجد االأق�سى، اإدانة كاملة

قال االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون اإنه �سيم�سي قدماً يف اإجراء حتقيق يف الهجمات على   •

من�ساآت لالأمم املتحدة يف اأثناء العدوان االإ�رسائيلي االأخري على قطاع غزة، وا�ستخدام مواقع 

املنظمة الدولية لتخزين اأ�سلحة. وقال “اأتطلع اإىل حتقيق �سامل من قوات الدفاع االإ�رسائيلية 

يف ذلك وغريه من احلوادث التي تعر�ست فيها من�ساآت االأمم املتحدة ل�رسبات وقتل كثري من 

.
االأبرياء”138

اأوف  تاميز  ل�سحيفة  عميدرور  يعقوب  ال�سابق  االإ�رسائيلي  القومي  االأمن  م�ست�سار  قال   •

لع�رس  حتى  ال�سمود  وفتح  )عبا�س(  مازن  اأبو  ي�ستطيع  ال  اإ�رسائيل،  دون  “من  اإ�رسائيل: 

دقائق”، وي�سيف: “امل�سكلة هي اأنهم ال ي�ستطيعون قول ذلك. �سلوكهم العلني، الذي تدفعه 

العاطفة اأكرث من املنطق، �سيوؤدي اإىل نهاية حكمهم اإذا ان�سحبت اإ�رسائيل، التي لن تفعل ذلك 

.
ب�سبب م�ساحلها”139
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الأربعاء، 2014/10/22

ا�ست�سهاد عبد الرحمن ال�سلودي متاأثراً بجروح اأ�سيب بها، بعد اإطالق النار عليه من م�سافة   •

�سفر من قبل حرا�س القطار اخلفيف يف القد�س. واأفاد �سهود عيان اأن ال�ساب اأ�سيب بجراح 

اأعقاب عملية ده�س قام بها  خطرية بعد اإطالق النار عليه من قبل احلرا�س االإ�رسائيليني، يف 

.
140

ال�سلودي اأدت اإىل مقتل اإ�رسائيلية واإ�سابة ثمانية اآخرين بجراح خمتلفة

االإح�سائيات  من  واملقد�سات،  القد�س  لن�رسة  امل�سيحية  االإ�سالمية  للهيئة  العام  االأمني  حذر   •

تبني  التي  االإ�رسائيلية  االحتالل  �سلطات  قبل  من  موؤخراً  ال�سادرة  اجلديدة  الر�سمية 

6,060 فل�سطيني يقطنون يف �رسقي القد�س املحتلة مّت اإلغاء اإقامتهم من املدينة املقد�سة بني  اأن 

.
عامي 2007 و1412013

هاجم وزير الدفاع االإ�رسائيلي مو�سيه يعلون تركيا، واتهمها بتقدمي الدعم حلركة حما�س،   •

وقال اإن هذه احلركة متلك حالياً قيادتني “اإرهابيتني” اإحداهما يف غزة واالأخرى يف اإ�سطنبول. 

وقال اإن “اأنقرة تقوم بلعبة تهكمية يف هذا املجال”، واإن ممثل حما�س يف تركيا �سالح العاروري 

ميار�س “االإرهاب” �سّد تل اأبيب، وقد حاول القيام بانقالب يف ال�سفة الغربية �سد ال�سلطة 

.
142

الفل�سطينية برئا�سة حممود عبا�س

اأغلقت الوزارات واملوؤ�س�سات واملدار�س احلكومية بغزة اأبوابها بعد اأن اأعلنت نقابة املوظفني   •

.
143

يف القطاع العام عن اإ�رساب �سامل احتجاجاً على ا�ستمرار عدم دفع رواتب املوظفني

الرئي�س  اإدارة  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  ع�رساوي،  حنان  دعت   •

االأمريكي باراك اأوباما اإىل الكف عن معاملة “اإ�رسائيل” وكاأنها دولة فوق القانون، مما �سكل 

.
144

�سبكة حماية لها لتمار�س االنتهاكات �سّد القانون الدويل، وهي يف ماأمن من امل�ساءلة

اأجرى رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو م�ساورات اأمنية يف اأعقاب عملية الده�س يف   •

مدينة القد�س املحتلة، واأمر بتعزيز قوات ال�رسطة املنت�رسة يف املدينة، وقال: “هكذا يت�رسف 

�رسكاء ]حممود عبا�س[ اأبو مازن يف احلكومة الفل�سطينية”. واتهم نتنياهو عبا�س بالتحري�س 

.
145

لالعتداء على اليهود يف القد�س

اقتحم م�ستوطنون متطرفون باحات امل�سجد االأق�سى بحرا�سة م�سددة من قوات االحتالل.   •

واأفاد حرا�س امل�سجد اأن اأربعني �سابط �رسطة اإ�رسائيلي، و�سبعة اأفراد خمابرات، و67 متطرفاً، 

.
146

بينهم حاخامات معهد الهيكل، اقتحموا امل�سجد االأق�سى وقاموا بجولة يف �ساحاته

ذلك  يف  مبا  فل�سطني،  بدولة  االعرتاف  ل�سالح  باالإجماع  االإيرلندي  ال�سيوخ  جمل�س  �سّوت   •

.
147

ت�سويت احلزب احلاكم
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�سادقت احلكومة االإ�رسائيلية على م�رسوع قرار رفعه وزير الزراعة يائري �سامري لتخ�سي�س   •

عنوان  حتت  اال�ستيطان  دائرة  ت�سمى  ما  اإىل  دوالر(  مليون   34.7 )نحو  �سيكل  مليون   130

.
“تطوير اال�ستيطان الريفي والزراعي”148

اخلمي�س، 2014/10/23

حّذر القيادي يف حركة حما�س خليل احلية من �ساعة االنفجار يف غزة، ب�سبب تاأخر اإعمار ما خلفه   •

العدوان االإ�رسائيلي على القطاع من دمار. وقال، خالل مهرجان نظمته حركة حما�س لتكرمي 

اأهايل �سهداء العدوان االإ�رسائيلي االأخري يف خانيون�س: “ال تختربوا �سرب �سعبنا جمدداً، فال 

.
نقبل امل�ساومة، وال تراهنوا على اإطالة زمن االإعمار، فيجب اأن يعّمر ما دمره االحتالل”149

اتهامات رئي�س  اأبو ردينة تعقيباً على  الفل�سطينية نبيل  الرئا�سة  الر�سمي با�سم  الناطق  قال   •

اإن  التوتر،  عن  مب�سوؤوليته  عبا�س  حممود  للرئي�س  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء 

ال�سبب  هو  الفل�سطينية  لالأرا�سي  االحتالل  وا�ستمرار  االإ�رسائيلي  والتحري�س  “الت�سعيد 

.
احلقيقي لكل ما يجري من عنف �سواء يف فل�سطني اأو يف املنطقة”150

اإذاعة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف   ،Daniel Nevo نيفو  دانييل  عّمان  يف  االإ�رسائيلي  ال�سفري  قال   •

اجلي�س االإ�رسائيلي مبنا�سبة مرور عقدين على توقيع معاهدة وادي عربة، اإنه لن يكون باإمكان 

اال�سرتاتيجية  العالقات  اأن  االأردن”، و�سدد على  اأف�سل من  اأن حتلم بدولة جارة  “اإ�رسائيل 

.
151ً

بينهما ت�سهد تطوراً متالحقا

عدنان  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  لل�سلطة  التابعة  االأمنية  االأجهزة  با�سم  الناطق  قال   •

ال�سمريي، اإن االأجهزة االأمنية �ستالحق م�رسبي العقارات واالأرا�سي لالحتالل االإ�رسائيلي، 

مهما كان موقعهم ووظيفتهم، ولن تقف ق�سية حملهم لبطاقة الهوية الزرقاء عائقاً اأمام ذلك، 

.
مو�سحاً اأن معظمهم عمالء لالحتالل ويعي�سون يف “اإ�رسائيل”152

اأ�سدر جمل�س االإفتاء االأعلى الفل�سطيني بياناً اأكد فيه على فتوى حترمي بيع االأر�س وت�رسيب   •

على  ويجب  ووطنه،  ودينه  ور�سوله  هلل  خائن  بذلك  يقوم  من  اإن  وقال  لالأعداء،  العقارات 

اإليه، وال يح�رسون جنازته،  امل�سلمني مقاطعته، فال يعاملونه وال يزوجونه، وال يتوددون 

 .
153

وال ي�سلون عليه، وال يدفنونه يف مقابر امل�سلمني

الت�رسيعي  املجل�س  يف  النائب  غزة  قطاع  يف  احل�سار  ملواجهة  ال�سعبية  اللجنة  رئي�س  قال   •

اإنه منذ انتهاء العدوان االإ�رسائيلي مل تنَب  جمال اخل�رسي يف موؤمتر �سحفي عقده يف غزة، 

األف وحدة �سكنية  اأكرث من �ستني  غرفة واحدة من البيوت التي مّت تدمريها، والبالغ عددها 

.
154

دمرت ب�سكل كلي اأو جزئي، وقال اإن “اإ�رسائيل” تريد اإعماراً �سكلياً يف غزة
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واأعلن  “�سبق  اإنه  خانيون�س،  يف  مهرجان  خالل  كلمة  يف  الق�سام،  كتائب  با�سم  متحدث  قال   •

الق�سام مطلع معركة الع�سف املاأكول اأنه �سيخو�س حرباً يك�رس فيها رغبة العدو بالقتال”. 

واأ�ساف اإن “ما راأيتموه من بطوالت وانت�سارات يف اأر�س املعركة لكتائبكم وكل ال�رسفاء من 

الف�سائل كان بتوفيق اهلل ثم باالإعداد، الأننا نعلم جيداً اأن العدو الغا�سب ال جتدي معه اإال لغة 

.
القوة”155

زفت حركة حما�س ابنها ال�سهيد عبد الرحمن اإدري�س ال�سلودي، منفذ عملية ده�س امل�ستوطنني   •

اإىل مقتل م�ستوطنة واإ�سابة ثمانية  اأدت  املحتلة، والتي  القد�س  ال�سيخ جراح مبدينة  يف حي 

على  ومتوقع  طبيعي  رّد  هي  العملية  هذه  اإن  لها،  ت�رسيح  يف  حما�س،  وقالت  اآخرين. 

“االنتهاكات والعدوان االإ�رسائيلي املت�ساعد بحق املواطنني واملقد�سات يف خمتلف املحافظات 

.
الفل�سطينية”156

ذكرت تقارير اإخبارية اإ�رسائيلية اأن عنا�رس من كتائب الق�سام قاموا باإجراء جتربة �ساروخية   •

.
157

جتاه البحر، هي ال�ساد�سة منذ انتهاء العدوان االأخرية على قطاع غزة

اأمر رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو بـ“فر�س ال�سيادة االإ�رسائيلية على كل اأنحاء   •

مدينة القد�س من خالل تعزيز قوات االأمن املنت�رسة فيها”. وجاء يف بيان �سادر عن مكتبه: 

“القد�س املوّحدة كانت و�ستبقى عا�سمة اإ�رسائيل اإىل االأبد. اأي حماولة لالعتداء على �سكانها 

.
�سيواجه اأ�سد الردود، �سنعيد الهدوء واالأمان اإىل القد�س”158

بلدية  رئي�س  برفقة  القد�س  يف  جيلو  حي  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  زار   •

عا�سمة  هي  املوحدة  القد�س  اأور�سليم  “اإن  وقال   ،Nir Barkat بركات  نري  فيها  االحتالل 

القد�س ونبني فيها و�سن�ستمر  اأور�سليم  الكامل باإعمارها. بنينا  اإ�رسائيل االأبدية ولنا احلق 

.
بذلك. هذه هي �سيا�ستنا و�ساأوا�سل دعم البناء يف اأور�سليم القد�س”159

 Bloomberg بلومربج  لقناة  ت�رسيحات  يف  يعلون  مو�سيه  االإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

االأمريكية اإن “اإ�رسائيل واجلبهة التي ت�سم م�رس وال�سعودية واالإمارات لديهم نف�س االأعداء 

اأمر  وهذا  الدول  هذه  من  دعم  اأي  تتلق  مل  اجلماعة  وهذه  االإخوان،  وجماعة  القاعدة  مثل 

.
مهم”160

ت�سلم اأ�رسى �سجن نفحة قراراً من م�سلحة �سجون االحتالل باأنه �سيتم ا�ستخدام االأ�سلحة   •

خالل عمليات االقتحامات والتفتي�س، وذلك عقب اعرتا�س االأ�رسى على دخول قوة مت�سادا 

.
161

Masada ل�سجن نفحة مدججة بال�سالح الناري

دوالر  مليون   9.3 )نحو  ياباين  ين  مليار  مقدارها  مالية  منحة  تقدمي  اليابان  حكومة  قّررت   •

املالية  وزارة  يف  املنحة  مذكرات  وتبادل  توقيع  ومّت  الفل�سطينية.  املوازنة  لدعم  اأمريكي(، 
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برام اهلل بني وزير املالية والتخطيط الفل�سطيني �سكري ب�سارة و�سفري ال�سوؤون الفل�سطينية 

.
162  Junya Matsuura وممثل اليابان لدى ال�سلطة الفل�سطينية جونيا مات�سوورا

جريت من قبل �رسكة حملية يف ال�سعودية والكويت 
ُ
ك�سفت نتائج جديدة ال�ستطالعات راأي اأ  •

جماعة  ت�سنيف  عن   ،2014 �سبتمرب  اأيلول/  يف  وا�سنطن  معهد  من  وبتكليف  واالإمارات 

االإخوان امل�سلمني ب�سورة اإيجابية من قبل حوايل الثلث يف كل دولة على النحو التايل: %31 

من ال�سعوديني، و34% من الكويتيني، و29% من االإماراتيني. وح�سلت حركة حما�س، الفرع 

الفل�سطيني لـ“االإخوان”، على تاأييد 52% من ال�سعوديني، و53% من الكويتيني، و44% من 

االإماراتيني. باملقارنة، ح�سلت ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل نحو 40% يف البلدان الثالثة.

وقال اأقل من الن�سف اإنه من املرجح اأن توؤدي التكتيكات الع�سكرية التي ا�ستخدمتها حما�س   

خالل العدوان االإ�رسائيلي االأخري اإىل هزمية “اإ�رسائيل” ب�سكل حا�سم يف امل�ستقبل. وقال نحو 

40–45% اإن ]�سيا�سة[ “حما�س توؤدي اإىل االإ�رسار بالفل�سطينيني اأكرث من جلب املنفعة لهم”. 

للم�سي  “اأف�سل طريقة  اإن  ال�سعودية  االإمارات و61% يف  الكويت و58% يف  53% يف  وقال 

قدماً هي التو�سل اإىل �سالم بني اإ�رسائيل ودولة فل�سطينية”. وقال 60% من الكويتيني و%63 

“يتوجب على  اإنهم ال يتفقون مع الفكرة القائلة باأنه  من االإماراتيني و65% من ال�سعوديني 

اإيالئها اهتمام  اإىل الق�سايا الداخلية اخلا�سة بها من  اإيالء املزيد من االهتمام  الدول العربية 

.
مقابل للفل�سطينيني”163

اجلمعة، 2014/10/24

“لن نحيد عن امل�ساحلة الوطنية، واالآن  اإننا  قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل   •

لدينا حكومة وفاق وطني، مهامها توحيد كافة موؤ�س�سات الوطن �سواء املدنية اأو االأمنية، ولن 

.
يكون هناك توحيد للموؤ�س�سات املدنية دون توحيد املوؤ�س�سة االأمنية”164

توعدت حركة حما�س االحتالل ال�سهيوين بدفع ثمن جرائمه جتاه مدينة القد�س غالياً، وقالت   •

اإن االحتالل لن يتوقع رّد فعل ال�سعب الفل�سطيني، وميكن اأن نرى حتركاً اأكرث قوة ويفاجئ 

اجلميع. واأكّد املتحدث با�سم احلركة ح�سام بدران، يف ت�رسيح له، اأن املدينة �ست�سهد ت�سعيداً 

.
165ً

كبريا

اأحرنوت،  يديعوت  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  ليفني  ت�سيبي  االإ�رسائيلية  العدل  وزيرة  قالت   •

عملية  بدون  املنطقة  دول  مع  عالقات  تطبيع  اإىل  التو�سل  باالإمكان  اأنه  يعتقد  من  “هناك  اإن 

]الرئي�س[  مع  اتفاق  بدون  تطبيع  يكون  لن  اإذ  اأوهام،  وهذه  الفل�سطينيني،  مع  �سيا�سية 

اأبو مازن”، وتابعت تقول، “اأنا اأجري ات�ساالت مع جهات يف العامل العربي منذ �سنوات، وهم 
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معنيون باإقامة عالقات مع اإ�رسائيل، لكن ال ميكنهم القيام بذلك عندما ال تكون هناك عملية 

.
�سيا�سية”166

قال م�سدر اأمني يف قطاع غزة اإن زوارق حربية اإ�رسائيلية واأخرى م�رسية هاجمت مركب   •

.
167

�سيد فل�سطيني خالل عمله قبالة �سواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة

والف�سائل  القوى  وممثلو  �سورية،  يف  الفل�سطينيني  لالجئني  الريموك  خميم  اأهايل  وجه   •

الفل�سطينية بداخله، ر�سائل جندة لعدة �سخ�سيات �سيا�سية ودولية، طالبوا فيها ب�رسورة 

فّك احل�سار عن املخيم، واإعادة احلياة بداخله اإىل طبيعتها. وحذرت من اال�ستمرار يف �سيا�سة 

احلياة  مقومات  اأب�سط  نفاد  ب�سبب  املحقق  املوت  يواجه  وهو  املخيم،  معاناة  عن  اليد  كّف 

.
168

بداخله، من مياه وغذاء وكهرباء واأدوية ومرافق طبية و�سحية

قال الناطق االإعالمي با�سم املفو�سية االأوروبية مايكل مان Michael Mann، يف ت�رسيحات   •

لوكالة وفا، اإن ر�سالة املمثل ال�سامي لالحتاد االأوروبي ل�سوؤون ال�سيا�سة اخلارجية كاثرين 

اآ�ستون اإىل الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما موؤخراً والبيان االأوروبي ال�سادر عن دول االحتاد 

الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  من  الثابت  االحتاد  موقف  ي�سكالن   ،2013 يناير  الثاين/  كانون  يف 

خمالفاً  باعتباره  اال�ستيطان  ورف�س  القد�س،  وعا�سمتها   1967 �سنة  املحتلة  االأرا�سي  على 

.
169

للقانون الدويل، اإ�سافة للدعوة اإىل حّل عادل لق�سية الالجئني الفل�سطينيني

ال�سبت، 2014/10/25

اإىل جانب م�رس قيادة وحكومة و�سعباً،  “اإننا نقف  الفل�سطيني حممود عبا�س:  الرئي�س  قال   •

وندعم كل االإجراءات التي �ستتخذها القيادة امل�رسية من اأجل احلفاظ على االأمن واال�ستقرار 

يف م�رس، ومواجهة االإرهاب يف �سيناء واالأرا�سي امل�رسية كافة، ملا يف ذلك من خدمة للق�سية 

.
الفل�سطينية واالأمن القومي العربي”170

قال القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار اإن حما�س ترف�س اآليات توزيع مواد االإعمار يف   •

قطاع غزة، و�سدد على اأن هذه الطريقة غري مقبولة، واأن طريقة توزيع مواد البناء اإ�رسائيلية 

اأدوات االإ�سمنت،  اأي من  بامتياز، وهدفها املماطلة يف تنفيذ االإعمار، فمنذ �سهرين مل تدخل 

�سوى وقت ح�سور االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون يف غزة، وكانت عبارة عن خطوة 

.
171

رمزية، ولكنها مل توزع حتى هذه اللحظة

متر  و”اإ�رسائيل”  املتحدة  الواليات  بني  العالقات  باأن  البيد  يائري  االإ�رسائيلي  املالية  وزير  اأقر   •

باأزمة، وقال: “يجب بذل كل جهد م�ستطاع الإعادة العالقات بني الواليات املتحدة واإ�رسائيل اإىل 

.
طبيعتها”172
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ال�رسق  ل�سحيفة  حديث  يف  ب�سادي،  �سميح  اللواء  امل�رسي  الداخلية  وزير  م�ساعد  زعم   •

االأو�سط، اأن عنا�رس فل�سطينية �ساركت يف “الهجوم االإرهابي” الذي ا�ستهدف متركزاً لقوات 

جندياً  ثالثني  مقتل  اإىل  واأدى  �سيناء،  �سمال  يف  القوادي�س  كرم  منطقة  يف  امل�رسي  اجلي�س 

2014/10/24، واأ�سار ب�سادي اإىل اأن وجود منطقة عازلة على احلدود بني م�رس  م�رسياً يف 

.
173

وقطاع غزة هو احلل للت�سدي لعمليات ت�سلل العنا�رس الفل�سطينية

 ،Arun Jaitley قرر جمل�س الدفاع الهندي، خالل اجتماعه برئا�سة وزير الدفاع اآرون جايتلي  •

�رساء 8,356 �ساروخاً من طراز �سبايك من “اإ�رسائيل”، و321 من�سة اإطالق، يف �سفقة تقدر 

.
174

بنحو 523 مليون دوالر

قال الربف�سور اإيال زي�رس Eyal Zisser، رئي�س دائرة الدرا�سات ال�رسقية يف جامعة تل اأبيب،   •

يف مقال ن�رسته �سحيفة “اإ�رسائيل هايوم” Israel Hayom، اإن النظام االأردين ميثل “ال�سور 

الواقي الذي يحمي اإ�رسائيل من ناحية ال�رسق”، واإن “ملك االأردن وجي�سه واأجهزته االأمنية 

ازدهار  يف  لهم  الف�سل  ويعود  ال�رسقية،  احلدود  على  الهدوء  ا�ستتباب  عن  امل�سوؤولون  هم 

.
امل�ساريع االقت�سادية الإ�رسائيل على طولها”175

الأحد، 2014/10/26

حما�س  اإن  له،  ت�رسيح  يف  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  مرزوق،  اأبو  مو�سى  قال   •

ات�سلت باجلانب امل�رسي وقدمت التعازي له، وحتدثت ب�ساأن مالب�سات حادث مقتل ثالثني 

جندياً م�رسياً يف �سمال �سيناء يف 2014/10/24، ومل يوجه اأحد منهم اأي اتهام للحركة يف هذا 

الهجوم االإجرامي. وتابع قائالً: “ل�سنا عمياناً اأو اأغبياء لتعكري احلالة االأمنية يف �سيناء؛ فاأهل 

الو�سع االأمني يف �سيناء، خا�سة واأنه يت�سبب يف  اأول من يت�رسر عندما ي�سطرب  غزة هم 

اإغالق املعرب”، و�سدد على اأن “من م�سلحتنا ا�ستقرار االأمن بها، الأنها الرئة التي يتنف�س منها 

.
الفل�سطينيون”176

منها  طالباً  االأمريكية  االإدارة  اإىل  عاجلة  بر�سالة  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  بعث   •

�رسعة التدخل لوقف الت�سعيد االإ�رسائيلي يف مدينة القد�س، وخا�سة اقتحامات امل�ستوطنني 

.
177

واملتطرفني للم�سجد االأق�سى املبارك

بانتهاك  املتحدة  االأمم  العي�سة  �سوقي  الفل�سطيني  االجتماعية  وال�سوؤون  الزراعة  وزير  اتهم   •

القانون الدويل من خالل “اتفاق ]روبرت[ �سريي” الإدخال مواد البناء اإىل قطاع غزة، ودعاها 

املنطقة ج يف  اإىل منطقة ج على غرار  “اتفاق �سريي” حّول قطاع غزة  اإن  اإىل مراجعته. وقال 

موافقة  دون  من  عمل  باأي  فيها  تقوم  اأن  الفل�سطينية  لل�سلطة  ميكن  ال  التي  الغربية  ال�سفة 

.
“اإ�رسائيل”178
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 2014 �سنة  من  االأوىل  الت�سعة  ال�سهور  خالل  املجمعة  الفل�سطينية  امليزانية  بيانات  اأظهرت   •

اأن احلكومة الفل�سطينية دفعت فوائد على ديونها الداخلية واخلارجية قدرها 183.9 مليون 

.
179

�سيكل )نحو 52.5 مليون دوالر(

الدم  وحدة  “فل�سطني...  ال�سعبية  للمقاومة  الرابع  فل�سطني  موؤمتر  يف  امل�ساركون  اأو�سى   •

للمقاومة  موحدة  وطنية  قيادة  بت�سكيل  بقلقيلية،  قدوم  كفر  قرية  يف  عقد  الذي  وامل�سري”، 

املقاومة،  يف  للف�سائل  املنتمية  العنا�رس  كافة  مب�ساركة  الكفيلة  االآليات  واإيجاد  ال�سعبية، 

.
180

واعتبار تلك امل�ساركة اإحدى اأهم ركائز االنتماء لهذا الف�سيل اأو ذاك

نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  اتفاق بني رئي�س  االإ�رسائيلية عن  الثانية  القناة  ك�سفت   •

يف  ا�ستيطانية  وحدة  األفي  بناء  اإىل  يف�سي  بينت  نفتايل  االإ�رسائيلي  االقت�ساد  ووزير 

ال�سفة الغربية والقد�س. وقالت القناة الثانية اإن “هذا االتفاق ياأتي من قبل نتنياهو ل�سمان 

.
دعم اليمني االإ�رسائيلي للحكومة االإ�رسائيلية القائمة”181

اأ�سدر وزير الدفاع االإ�رسائيلي مو�سيه يعلون اأوامره مبنع العمال الفل�سطينيني من ا�ستخدام   •

و�سائل املوا�سالت العامة االإ�رسائيلية يف ال�سفة الغربية خالل عودتهم اإىل بيوتهم من اأماكن 

.
182

عملهم، بناء على طلب من امل�ستوطنني

على  للق�ساء  �سيناء  يف  مو�سعة  عملية  اإطالق  م�رس  يف  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�س  قّرر   •

االأنفاق يف قطاع غزة، بعدما ملح الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي اإىل تورط عنا�رس من قطاع غزة يف 

.
183ً

الهجوم الدامي على مكمن كرم القوادي�س الع�سكري الذي ُقتل فيه ثالثون جندياً م�رسيا

اأم�سية احتفالية مبنا�سبة مرور ع�رسين عاماً على توقيع  اأبيب  ُنظمت يف مركز رابني يف تل   •

الدفاع  ووزير  عبيدات  وليد  االأردين  ال�سفري  مب�ساركة  االأردين،  االإ�رسائيلي  ال�سالم  اتفاق 

اإىل  كلمته  يف  تطرق  عبيدات  اإن  اإ�رسائيلية  اإعالم  و�سائل  وقالت  يعلون.  مو�سيه  االإ�رسائيلي 

القد�س  يف  واحد  جانب  من  “خطوات  عن  لالمتناع  “اإ�رسائيل”  ونا�سد  القد�س  يف  الت�سعيد 

.
ب�سكل عام ويف االأق�سى ب�سكل خا�س”184

اأكد االأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي، خالل احتفالية نظمتها اجلامعة مبنا�سبة   •

اأ�سواأ  “اإ�رسائيل” متار�س  اأن  العربية،  الوثائق  العربية حتت عنوان فل�سطني يف  الوثيقة  يوم 

الفل�سطيني، م�سدداً على �رسورة توثيق جرائم  ال�سعب  اأنواع االإرهاب �سّد  واألعن واأخطر 

.
185

احلرب واجلرائم �سّد االإن�سانية التي ترتكبها �سلطات االحتالل بحّق ال�سعب الفل�سطيني
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الإثنني، 2014/10/27

لدورة  االفتتاحية  اجلل�سة  اأمام  كلمته  يف  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

الكني�ست ال�ستوية، اإن “اإ�رسائيل لن توافق على وجود دولة فل�سطينية بدون ت�سوية �سلمية 

حقيقية، يتّم مبوجبها االعرتاف باإ�رسائيل ب�سفة دولة ال�سعب اليهودي. ويتعني اأن ت�سمل 

خاللها  من  اإ�رسائيل  ت�ستطيع  االأمد  وطويلة  را�سخة  ميدانية  اأمنية  ترتيبات  الت�سوية  هذه 

الدفاع عن نف�سها بقواها الذاتية اإزاء اأي تهديد”. واأكد نتنياهو على “حق اإ�رسائيل” يف البناء 

يف القد�س ويف الكتل اال�ستيطانية، التي �ستبقى “حتت ال�سيادة االإ�رسائيلية اأياً كانت الت�سوية 

.
امل�ستقبلية”186

لوقف  الدويل  االأمن  ملجل�س  طارئة  جل�سة  عقد  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  طلب   •

االأق�سى  بحق  للم�ستوطنني  املتكررة  االنتهاكات  وبحث  القد�س،  يف  االإ�رسائيلية  االنتهاكات 

.
187

املبارك، واملوجة اجلديدة لال�ستيطان يف االأر�س الفل�سطينية

اأ�سدر الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س قراراً بتكليف امل�ست�سار عي�سى اأبو �رسار للتحقيق   •

يف مالب�سات ن�رس وثيقة من�سوبة مل�سوؤول اأمن ومرافقيه موجهة اإىل النائب العام، تطالب باإذن 

قانوين ملراقبة خطوط االت�سال الثابتة واملتنقلة لعدد من امل�سوؤولني الفل�سطينيني وقياديني يف 

.
188

حركة فتح

الدولة  عا�سمة  هي  القد�س  �رسقي  اأن  اهلل  احلمد  رامي  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  اأكد   •

الفل�سطينية االأبدية وال م�رسوعاً وطنياً من دونها. جاء ذلك خالل زيارته للم�سجد االأق�سى 

.
189

وتاأديته �سالة الع�رس يف م�سجد قبة ال�سخرة، وزيارته لكني�سة �سانت اآن بباب االأ�سباط

قال مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، يف كلمة له خالل افتتاح بيت   •

عزاء يف مدينة غزة للجنود امل�رسيني الذين قتلوا يف حمافظة �سمال �سيناء يف 2014/10/24، اإن 

“االأمن امل�رسي مرتبط ب�سكل مبا�رس بنظريه الفل�سطيني، وال ميكن حلما�س اأو اأي فل�سطيني 

.
اأن مي�س به باأي �سكل من االأ�سكال”190

قال م�سوؤول العالقات اخلارجية يف حركة حما�س اأ�سامة حمدان، يف ت�رسيحات للجزيرة يف   •

معر�س تعليقه على تهديد اجلانب امل�رسي بفر�س منطقة عازلة عن قطاع غزة، اإن احلديث 

عن اإقامة منطقة عازلة ي�سي ب�سيء من التحري�س جتاه الفل�سطينيني، ويكر�س احل�سار على 

.
191

القطاع يف وقت يتوجب فيه العمل على اإنهاء هذا احل�سار

على  بال�سجن  حكماً  يفر�س  قانون  م�رسوع  الكني�ست  على  االإ�رسائيلية  احلكومة  طرحت   •

اليهود. وتقرر فر�س  امل�ستوطنني  الذين يدانون بقذف حجارة على  الفل�سطينيني  املواطنني 

.
192

غرامات مالية باهظة وموجعة على اأهايل الفتية القا�رسين الذين يقذفون احلجارة
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جلنة  جل�سة  يف  األقاها  كلمة  يف  اأهرونوفيت�س،  اإ�سحق  االإ�رسائيلي  الداخلي  االأمن  وزير  قال   •

الداخلية يف الكني�ست: “اإن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ورجاله، وحما�س واحلركة االإ�سالمية 

القد�س، وين�رسون مواد حتري�سية  االأجواء يف  1948[ يوؤججون  املحتلة �سنة  االأرا�سي  ]يف 

جبل   - قلبها  ويف  القد�س  يف  بالنظام  لالإخالل  وال�سحف،  االجتماعية  ال�سبكات  يف  ودعاية 

 .
الهيكل”193

قدمه  الذي  التهّود،  قانون  م�رسوع  الت�رسيع  ل�سوؤون  االإ�رسائيلية  الوزارية  اللجنة  اأقرت   •

قب�سة  من  التقليل  اإىل  ويهدف  ليفني،  ت�سيبي  العدل  وزيرة  بقيادة  )احلركة(  هتنوعا  حزب 

 .
194

املوؤ�س�سات الدينية على اإجراءات التهويد

ال�سمايل  اجلناح  الإخراج  قانون  م�رسوع   Alex Miller ميلري  األيك�س  الكني�ست  ع�سو  قدم   •

للحركة االإ�سالمية ]يف االأرا�سي املحتلة �سنة 1948[ عن القانون. وجاء يف م�رسوع القانون، 

الذي جاء باإيعاز من وزير اخلارجية االإ�رسائيلي اأفيجدور ليربمان: “اجلناح ال�سمايل للحركة 

االإ�سالمية يتاأمر عالنية على �سيادة اإ�رسائيل، م�ستغالً موؤ�س�ساتها وقيمها االأ�سا�سية كدولة 

يهودية ودميقراطية”. وتابع قائالً: “لوقت طويل �سهدنا اأن ن�ساط اجلناح ال�سمايل يوؤدي اإىل 

اإقامة عالقات وثيقة مع  اإ�رسائيل، مع  اأو�ساط االأقلية العربية يف  انفجار العنف والتاأجيج يف 

التنظيم االإرهابي حما�س. وهذه الن�ساطات اأكرث تدمرياً لكونها جتري من داخل موؤ�س�سات 

.
الدولة”195

اإن هناك معلومات  الفل�سطيني كمال اخلطيب  الداخل  االإ�سالمية يف  نائب رئي�س احلركة  قال   •

ت�سري اإىل اأن دولة االإمارات لعبت دوراً ما يف بيع منازل املقد�سيني يف حي �سلوان جنوب امل�سجد 

االإ�رسائيلية. وقال اخلطيب، خالل مقابلة مع قناة  اال�ستيطانية  املبارك، للجمعيات  االأق�سى 

القد�س الف�سائية: “لعل قابل االأيام �سيك�سف الكثري، لكن دعني هنا اأن اأذكر اأن االأموال التي 

الفل�سطيني،  البنك  اإىل  االإمارات  دولة  من  و�سلت  �سلوان  يف  �سكنية  �سقة   34 بيع  مّت  ب�سببها 

ومّت منه اأخذ االأموال باحلقائب، و�سلمت الأ�سحاب البيوت”. وطالب اخلطيب اجلهات االأمنية 

وال�سيا�سية املخت�سة بال�سلطة الفل�سطينية بفتح حتقيق مبا�رس باملو�سوع ومتابعته من اأعلى 

.
196

امل�ستويات ب�سكل فوري

�رسورة  “هناك  اإن  عكاظ  �سحيفة  مع  حوار  يف  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�س  قال   •

1967 وعا�سمتها  الإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة قابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 

.
القد�س ال�رسقية، وهناك احتياج اإ�رسائيلي لل�سعور باالأمن وحتقيقه”197

واال  موقع  يف  والفل�سطينية  العربية  ال�سوؤون  معلق   Avi Issacharoff ي�سخاروف  اآيف  قال   •

يتجاهل  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  اإن  املوقع،  ن�رسه  تقرير  يف  العربي 
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ال�سلطة  مع  املفاو�سات  يف  تقدم  باإحداث  له  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�س  دعوات 

حركة  نفوذ  على  الق�ساء  على  ال�سي�سي  �سي�ساعد  التقدم  هذا  اأن  اإدراكه  مع  الفل�سطينية، 

.
198

حما�س يف قطاع غزة

Katsunobu Kato عن  الوزير كات�سونوبو كاتو  الياباين  الوزراء  اأعلن نائب رئي�س جمل�س   •

.
199

تربع بالده بـ 5.8 مليون دوالر ل�سالح املعونة الغذائية لالأونروا

يف  جمتمعيات  ونا�سطات  االأمريكية  اجلامعات  يف  يدر�سن  بروفي�سورة  مئة  من  اأكرث  طالبت   •

باإ�سقاط  اأوباما،  باراك  االأمريكي  الرئي�س  اإىل  وجهنها  مفتوحة  ر�سالة  يف  املتحدة،  الواليات 

عودة،  ر�سمية  املحررة  الفل�سطينية  االأ�سرية  �سّد  الفيدرالية  احلكومة  رفعتها  التي  الق�سية 

قبل  من  اعتقلت  كانت  اأنها  املتحدة  الواليات  اإىل  الهجرة  طلبت  حني  اإف�ساحها  عدم  بتهمة 

.
“اإ�رسائيل”200

قلق  عميق  عن  ب�ساكي  جنيفر  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمية  الناطقة  اأعربت   •

يف  جديدة  ا�ستيطانية  وحدة  األف  من  اأكرث  بناء  على  امل�سادقة  “اإ�رسائيل”  اإعالن  من  بالدها 

القد�س املحتلة، لكنها اأكدت يف الوقت ذاته على عدم اهتزاز عالقات وا�سنطن مع “اإ�رسائيل” 

.
201

وثباتها

الثالثاء، 2014/10/28

من  واحد  فل�س  احلكومة  اإىل  ي�سل  مل  اإنه  اهلل  احلمد  رامي  الفل�سطينية  احلكومة  رئي�س  قال   •

.
202

املبالغ التي وعدت بها الدول املانحة الإعادة اإعمار قطاع غزة

الغربية  ال�سفة  يف  االحتالل  حكومة  اأعمال  من�سق  عن  �سادر  بقرار  االحتالل  �سلطات  األغت   •

يواآف مردخاي، بطاقة ال�سخ�سيات املهمة يف اآي بي VIP اخلا�سة باملفو�س ال�سيا�سي العام 

الناطق الر�سمي با�سم املوؤ�س�سة االأمنية الفل�سطينية اللواء عدنان �سمريي. وجاء يف ن�س القرار 

املتكررة واملتعلقة  لر�سالتي لكم وعدم اال�ستجابة للطلبات والتحذيرات  “الحقاً  االإ�رسائيلي: 

بالت�رسيحات التحري�سية واالفرتاءات من جانب اللواء عدنان �سمريي واإمعانه بذلك، تقرر 

.
اإلغاء بطاقة الـفي اآي بي املمنوحة له”203

اأفيجدور ليربمان، عن م�رسوع  اليمني االإ�رسائيلي، وبينهم وزير اخلارجية  اأعلن وزراء يف   •

االأوىل.  املرحلة  واإلغاء �رسعية حزبني منهما يف  الكني�ست،  العربية يف  االأحزاب  للتخل�س من 

“�سيكون �رسباً من  اإنه  “اإ�رسائيل بيتنا”،  وقال ليربمان، يف م�ستهل جل�سة لكتلته الربملانية 

الت�رسيعي، ي�سعون لتدمريها من  لها يف جمل�سها  اأعداء  اإ�رسائيل بوجود  اأن ت�سمح  اجلنون 

.
الداخل”204
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القد�س  يف  االحتالل  بلدية  رئي�س  اقتحام  ب�سدة  والرتاث  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  دانت   •

�سباط  برفقة   ،2014/10/28 الثالثاء  يوم  �سباح  املبارك  االأق�سى  للم�سجد  بركات  نري 

�ساحبه  مينح  ال  االقتحام  اإن  لها،  بيان  يف  املوؤ�س�سة،  وقالت  القد�س،  لواء  �رسطة  يف  كبار 

يزيل  وال  القد�س،  يف  االحتالل  بلدية  نفوذ  من  جزءاً  االأق�سى  امل�سجد  اعتبار  يف  ال�رسعية 

.
205

االأزلية امل�سجد  اإ�سالمية 

قامت ال�سلطات امل�رسية بحملة اأمنية على البيوت التي تقع يف منطقة ال�رسيط احلدودي مع   •

قطاع غزة يف مدينة رفح امل�رسية، وطالبت ال�سكان ب�رسورة اإخالء م�ساكنهم متهيداً الإقامة 

منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة. وك�سف رئي�س جمل�س مدينة رفح امل�رسية ملوقع العربي 

اجلديد اأن القرار ي�سمل 880 منزالً، و�سيتم �رسف مبلغ 300 جنيه �سهرياً )نحو 45 دوالراً( 

.
206

ملدة ثالثة اأ�سهر لكل اأ�رسة بدل اإيجار �سقة يف اأي مكان بعيداً عن اأماكن الهدم

دمرت عنا�رس حر�س احلدود باجلي�س امل�رسي اأربعة اأنفاق على ال�رسيط احلدودي مبدينة   •

.
207

رفح، لي�سبح اإجمايل ما مّت تدمريه 1,845 فتحة نفق

اأحدهم رئي�س  االأمريكية، وو�سف  االإدارة  اأتالنتيك مقابالت مع م�سوؤولني يف  ن�رست جملة   •

هو  يعنيه  الذي  الوحيد  “االأمر  اأن  واأكد  “جبان”،  باأنه  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء 

حروب،  ب�سن  يتعلق  مبا  جبان  اأنه  نتنياهو  يف  االإيجابي  “ال�سيء  اإن  وقال  �سيا�سياً”.  البقاء 

وال�سيء ال�سيء اأنه ال يقوم ب�سيء من اأجل التو�سل لت�سوية مع الفل�سطينيني اأو مع الدول 

�سارون  ]اأريل[  Yitzhak Rabin وال  رابني  ]اإ�سحاق[  “لي�س  اأنه  واأكد  ال�سنية”،  العربية 

.
وبالتاأكيد لي�س كـ]مناحم[ بيجني Menachem Begin، بب�ساطة لي�س لديه �سجاعة”208

بداأ االحتاد االأوروبي برناجماً تدريبياً لرفع جاهزية كوادر ال�سلطة الفل�سطينية لتويل اإدارة   •

“بعثة االحتاد االأوروبي للم�ساعدة احلدودية على معرب  معرب رفح، وتتوىل تنفيذ الربنامج 

.
رفح”، والتي �سكلت �سمن م�رسوع �سمم يف �سنة 2092013

الأربعاء، 2014/10/29

للتلفزيون  العا�رسة  القناة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  قال   •

اأ�سباب  كل  ن�سحب  اأن  االآن  “احلل  واإن  ثالثة،  انتفا�سة  اندالع  يعار�س  اإنه  االإ�رسائيلي، 

التوتر، واأولها الوجود اال�ستيطاين الكامل يف القد�س ثم منع النا�س من ال�سالة”، ويجب اأن 

“نحمي مقد�ساتنا بالطرق ال�سلمية”. وعن اإطالق ال�سواريخ من قطاع غزة قال “اأ�سمي هذه 

.
ال�سواريخ باأنها �سواريخ عبثية، وال اأخجل من هذا”210
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اأ�سدر رئي�س الوزراء امل�رسي اإبراهيم حملب قراراً بعزل املنطقة ال�رسقية ملدينة رفح امل�رسية   •

املحاذية لقطاع غزة بناًء على مقرتح من وزير الدفاع امل�رسي �سدقي �سبحي. واأو�سح ن�ّس 

من  ترتاوح  املقرتحة  العازلة  املنطقة  حدود  اأن  الر�سمية،  ال�سحيفة  يف  ن�رس  الذي  القرار، 

400 مرت مبنطقة �سمال جوز اأبو رعد اإىل 2 كم مبنطقة �رسق جوز اأبو رعد، و�سمال �رسق اأتلة 

.
211

الطيارة

بداأت ال�سلطات امل�رسية اإخالء ال�رسيط احلدودي مع قطاع غزة من ال�سكان، متهيداً الإقامة   •

منطقة عازلة �ستخ�سع ل�سيطرة اجلي�س، وبداأت عملية االإخالء لل�رسيط احلدودي بطول 13 األفاً 

500 مرت يف نهايتها.  اإىل  اأوىل، يتم تنفيذها حالياً، تزيد  300 مرت كمرحلة  و300 مرت، وعمق 

وت�ستهدف ال�سلطات اإخالء املنطقة بعمق 1,500 مرت قابلة للزيادة اإىل 3,000 مرت اإن اقت�ست 

.
212

ال�رسورة، بح�سب م�سادر ع�سكرية حتدثت اإليها �سحيفة احلياة

تلقى اآالف املوظفني يف احلكومة الفل�سطينية ال�سابقة، التي اأدارتها حركة حما�س يف قطاع غزة   •

خالل الفرتة املمتدة ما بني 2007–2014، جزءاً من رواتبهم املتوقفة منذ عدة اأ�سهر، بعد اأن 

.
213

قامت حكومة الوفاق الفل�سطينية بتحويل االأموال

قال قيادي يف كتائب الق�سام ملوقع االقت�سادية اإن كتائب الق�سام جلاأ ال�ستخدام الطوب االأحمر   •

يف بناء االأنفاق، حيث اأظهرت الدرا�سات الهند�سية مدى فعاليته وقوته وتوفريه للمواد اخلام 

.
214

واملال

التجمع  حزب  عن  النائبة  اإبعاد  الربملانية  االآداب  جلنة  قرار  االإ�رسائيلي  الكني�ست  اأيد   •

جانب  اإىل  و�سوت  اأ�سهر.  �ستة  ملدة  الربملاين  العمل  عن  زعبي  حنني  الدميقراطي  الوطني 

االإبعاد 68 ع�سو كني�ست، وعلى راأ�سهم بنيامني نتنياهو، فيما عار�سه 16 ع�سواً من اأ�سل 

.
215ً

120 ع�سوا

“حت�سني حياة  االأوىل حتت عنوان  الر�سيدية مبراحله  التحتية يف خميم  البنى  انطلق م�رسوع   •

كلفته  وتتجاوز  االأملانية،  احلكومة  من  رئي�سي  ب�سكل  ممول  وهو  الر�سيدية”.  خميم  �سكان 

.
216

ع�رسة ماليني يورو )نحو 2.7 مليون دوالر(

مبلغ  تخ�سي�س  عن  اخلريية،  لقطر  التنفيذي  الرئي�س  الكواري،  اأحمد  يو�سف  ال�سيد  اأعلن   •

ال�سعب  ل�سالح  تنموية  م�ساريع  الإقامة  قطري(،  ريـال  مليون   73( دوالر  مليون  ع�رسين 

.
217

الفل�سطيني

زاي  يو�سف  مالال  لل�سالم  نوبل  بجائزة  الفائزة  الباك�ستانية  ال�سابة  اأعلنت   •

Malala Yousafzai اأنها �ستمنح قيمة جائزة “اأطفال العامل” )خم�سون األف دوالر(، التي 

.
218

ح�سلت عليها الإعادة بناء املدار�س يف قطاع غزة
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قال جيفري فيلتمان Jeffrey Feltman، وكيل االأمني العام لالأمم املتحدة لل�سوؤون ال�سيا�سية،   •

ال�سكوك اخلطرية مرة  ا�ستيطانية جديدة �سيثري  لبناء وحدات  االإ�رسائيلية  تنفيذ اخلطط  اإن 

اأخرى ب�ساأن التزام “اإ�رسائيل” بتحقيق ال�سالم الدائم مع الفل�سطينيني. وذكر فيلتمان، يف جل�سة 

عقدها جمل�س االأمن الدويل حول الو�سع يف ال�رسق االأو�سط، اأن تلك امل�ستعمرات اجلديدة تهدد 

اإمكانية بقاء الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية. وقال فيلتمان اإن �سيا�سة وممار�سات “اإ�رسائيل” 

التي يتم مبقت�ساها توطني بع�س �سكانها واملهاجرين اجلدد يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة، مبا 

.
219

فيها �رسقي القد�س، تنتهك القانون الدويل

فوراً  االأق�سى  امل�سجد  باإغالق  قراراً  اأهرونوفيت�س  اإ�سحق  االإ�رسائيلية  الداخلية  وزير  اتخذ   •

ومنع الدخول اإليه، يف �سابقة هي االأوىل من نوعها منذ االحتالل االإ�رسائيلي يف �سنة 1967؛ 

واإ�سابته   Yehuda Glick جليك  يهودا  اليميني  املتطرف  اغتيال  حماولة  اأعقاب  يف  وذلك 

وتكري�س  القد�س،  يف  الراهن  الو�سع  لتغيري  ال�ساعني  اأبرز  اأحد  يعّد  والذي  بليغة؛  بجروح 

.
220

دخول اليهود اإىل امل�سجد االأق�سى

اخلمي�س، 2014/10/30

النار  اإطالق  بعد  اآخرين،  ثالثة  واإ�سابة  حجازي،  معتز  املحرر  املقد�سي  االأ�سري  ا�ست�سهاد   •

اإذاعة جي�س  املبارك. وقالت  االأق�سى  امل�سجد  االإ�رسائيلي جنوب  عليهم من جنود االحتالل 

.
221

االحتالل اإن حجازي متهم مبحاولة اغتيال احلاخام اليهودي يهودا جليك

حكومة  اأن   Margot Wallström فال�سرتوم  مارغو  ال�سويدية  اخلارجية  وزيرة  اأعلنت   •

“خطوة ال�سويد تهدف اإىل دعم  اإن  بالدها اعرتفت مبر�سوم ر�سمي بدولة فل�سطني. وقالت 

ال�سالم،  اإ�رسائيل يف مفاو�سات  اأكرث م�ساواة مع  املعتدلني، وجعلهم يف و�سع  الفل�سطينيني 

.
وكذلك اإعطاء االأمل لل�سباب يف اجلانبني”222

رحب الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س بقرار ال�سويد االعرتاف بدولة فل�سطني كدولة م�ستقلة.   •

وقال الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة نبيل اأبو ردينة اإن “هذا القرار ين�سجم مع القانون الدويل”، 

احتاللها  وا�ستمرار  ممار�ساتها  على  ورداً  الإ�رسائيل  ر�سالة  يعترب  القرار  “هذا  اأن  واأ�ساف 

.
لالأرا�سي الفل�سطينية”223

اأكدت وزارة الداخلية واالأمن الوطني الفل�سطيني اأن االأ�سماء التي ن�رستها �سحف م�رسية،   •

وقالت اإنها لفل�سطينيني متورطني يف حادث قتل اجلنود امل�رسيني ب�سيناء، ملفقة. وقال الناطق 

با�سم وزارة الداخلية اإياد البزم يف ت�رسيح له، اإنه بعد البحث والتحري عن االأ�سماء من قبل 
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اجلهات املخت�سة بوزارة الداخلية، تبني اأنها اإما اأ�سماء واألقاب لي�س لها اأ�سل يف ال�سجل املدين 

.
224

الفل�سطيني، اأو اأ�سماء ل�سهداء اأو مواطنني من ال�سفة مل يدخلوا غزة قط

اأثنت حركة حما�س على عملية اإطالق النار على احلاخام يهودا جليك يف القد�س. وقال الناطق   •

.
با�سم حما�س يف ت�رسيح له، اإن حماولة اغتيال جليك “�سجاعة وبطولية”225

حيت حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني منفذ عملية اإطالق النار على احلاخام يهودا جليك   •

امل�سجد  عن  الدفاع  يف  املقد�س  للواجب  واأداًء  “ا�ستجابة  جاءت  العملية  اأن  واأكدت  القد�س،  يف 

العملية  اأن  البط�س  خالد  احلركة  يف  القيادي  اأكد  كما  حيا�سه”.  عن  والذود  املبارك  االأق�سى 

.
226

البطولية مبثابة ا�ستهداف لراأ�س امل�رسوع اال�ستيطاين باملدينة املقد�سة

دانت حركة فتح، يف بيان لها، جرمية اغتيال االأ�سري املحرر معتز حجازي يف مدينة القد�س.   •

اإىل حمامات دم مبحاوالتها ب�سط �سيطرتها  وحذر البيان �سلطات االحتالل من جّر املنطقة 

.
227

على امل�سجد االأق�سى يف اإطار �سيا�ساتها التهويدية للمدينة املقد�سة

بداأ اجلي�س امل�رسي اإجالء ال�سكان على طول احلدود بني م�رس وقطاع غزة يف حميط بوابة   •

القنربز، وانت�رست قوات برية  الدين واأبو حالوة واجلندي املجهول والرباهمة واأبو  �سالح 

ومنر،  فهد  ومدرعات  مدفعية،  واآليات  دبابات،  ت�سم  احلدود،  طول  على  اجلي�س  من  كبرية 

.
228

وناقالت جند

عقد مكارمي ويبي�سونو Makarim Wibisono، املقرر اخلا�س حلقوق االإن�سان يف االأرا�سي   •

الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة 1967، موؤمتراً �سحافياً يف االأمم املتحدة قبل تقدمي تقريره االأول 

اأن  البداية  اإنه حاول منذ  االإن�سان. وقال  االإ�رسائيلية حلقوق  االنتهاكات  الثالثة حول  للجنة 

“اإ�رسائيل” للتعاون معه من اأجل القيام مبهماته يف االأرا�سي املحتلة، لكن  يقيم عالقات مع 

“اإ�رسائيل”، كما قال، رف�ست التجاوب معه ومنعته من الدخول يف االأرا�سي املحتلة مثله مثل 

.
229

جميع املقررين ال�سابقني

قال وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي اإنه قلق لت�ساعد التوترات يف اأرجاء القد�س، وحّث   •

الر�سا�س  اإطالق  عملية  كريي  واأدان  امل�سلمني.  للم�سلني  االأق�سى  امل�سجد  فتح  اإعادة  على 

على مواطن اأمريكي ]احلاخام يهودا جليك[، وقال، يف بيان له، “من احليوي للغاية اأن متار�س 

جميع االأطراف �سبط النف�س، واأن متتنع عن االأعمال اال�ستفزازية وال�سجاالت، واأن حتافظ 

.
على الو�سع التاريخي القائم يف احلرم ال�رسيف/ جبل املعبد بالقول والفعل”230

اجلمعة، 2014/10/31

الغربية  ال�سفة  حمافظات  يف  الفل�سطينيني،  اآالف  فيها  �سارك  حا�سدة،  م�سريات  خرجت   •

وجابت  االحتالل.  �سلطات  من  بقرار  اإغالقه  بعد  االأق�سى  للم�سجد  ن�رسة  غزة  وقطاع 
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امل�سريات، التي دعت لها الف�سائل الفل�سطينية، املناطق الرئي�سة باملدن، حيث ندد امل�ساركون 

ب�سيا�سة االحتالل القمعية �سّد اأهل القد�س، واغتيال االأ�سري املحرر معتز حجازي، يف القد�س 

.
231

املحتلة

قال املتحدث با�سم اجلي�س االإ�رسائيلي اأفيخاي اأدرعي، يف ت�رسيح لهيئة االإذاعة الربيطانية   •

الع�سكرية  التحركات  يخ�س  فيما  و“اإ�رسائيل”  م�رس  بني  تن�سيقاً  هناك  اإن  �سي(،  بي  )بي 

امل�رسية مبنطقة احلدود مع قطاع غزة. واأكد اأن “كل ما يخرج عما ن�ست عليه اتفاقية ال�سالم 

.
بني م�رس واإ�رسائيل يتّم التن�سيق ب�ساأنه بني اجلانبني”232

يلويان  تن�سيق موؤمتر هرت�سيليا رايف  الدائم يف جلنة  اال�سرتاتيجي والع�سو  الباحث  ك�سف   •

Ravi Ylwian النقاب عن تفا�سيل خطة كيفونيم Kivunim Plan التي اأعدها جي�س االحتالل 

من  االن�سحاب  �سارون  اأريل  االأ�سبق  الوزراء  رئي�س  قرر  عندما   ،2005 �سنة  يف  ال�سهيوين 

“الهدف اال�سرتاتيجي  اأن  اإذاعة ري�سيت بيت العربية،  غزة. وبني يلويان يف درا�سة ن�رستها 

اإن�ساء منطقة عازلة، ملنع تزايد  من هذه اخلطة يف حينه هو خنق املقاومة يف غزة، من خالل 

.
الت�سليح القادم من م�رس عرب االأنفاق”233

امللتقى  اأعمال  الدوحة  القطرية  العا�سمة  يف  اختتمت  دوالر،  مليون  مئة  بقيمة  بتعهدات   •

مع  بالتعاون  اخلريية  قطر  جمعية  نظمته  الذي  الفل�سطيني،  ال�سعب  لدعم  االأول  االإن�ساين 

.
234

�سبعني منظمة اإن�سانية حول العامل

�سنتني  مدتها  جديدة  ا�سرتاتيجية  الدويل  البنك  ملجموعة  التنفيذيني  املديرين  جمل�س  اأقر   •

مل�ساعدة الفل�سطينيني، تركز على م�ساندة بناء الدولة من خالل تقدمي اخلدمات وخلق فر�س 

.
235

العمل، ووافق على تقدمي حزمة منح مببلغ 62 مليون دوالر الإعادة االإعمار يف قطاع غزة
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