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صابة  .1  بجروح في عملية إطالق نار جنوب نابلس أربعةمقتل مستوطنين وا 

نار على سيارتهما،  إطالقن، مساء الخميس، جراء يخر آ أربعةقتل مستوطنان إسرائيليان وأصيب 
 الغربية المحتلة. قرب مستوطنة "ايتمار" جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة

وقالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي إن "مجموعة فلسطينية أطلقت النار على سيارة إسرائيلية 
صابة  من أوالدهم بجروح  أربعةشمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل مستوطن وزوجته، وا 

ة، وقام مسلحون من وأوضحت اإلذاعة أن "سيارة فلسطينية، تجاوزت السيارة اإلسرائيلي طفيفة".
 داخلها بإطالق النار".

عبرية إن القتيل األول هو "ايتام هكنين" ضابط احتياط بوحدة هيئة  إعالموفي السياق، قالت وسائل 
األركان الخاصة وضابط استخبارات وحاخام، أما زوجته القتيلة فهي "نعماه هكنين" ابنة ضابط كبير 

 .1994لتحرير الفاشلة للجندي "نحشون فاكسمان" العام بوحدة هيئة األركان واشترك بمحاولة ا
 ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن العملية.

وتشهد الضفة الغربية والقدس، في الفترة األخيرة، مواجهات عنيفة، على خلفية اقتحامات المستوطنين 
 للمسجد األقصى.

 1/10/2015، فلسطين أون الين
 

 غزة": حّولنا أموااًل لوقود المحطة بما يتجاوز أيام إغالق المعبر "سلطة الطاقة في .2
أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أنها حًولت أموااًل لشراء الوقود لمحطة : صفا –غزة 

 التوليد بما يتجاوز أيام اإلغالق لمعبر كرم أبو سالم.
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كرم أبو سالم الوحيد إلدخال الشاحنات  وقررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الخميس إغالق معبر
 والمحروقات لغزة، بدًءا من غٍد الجمعة وحتى الثالثاء المقبل، وذلك بحجة األعياد اليهودية.

وقالت سلطة الطاقة في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس، إنها تسعى جاهدًة للحفاظ على استقرار 
 ساعات. 8برامج توزيع الكهرباء المعمول به، وهو 

وأشارت إلى أنها في إطار جهودها لتحسين الخدمة وضبط الشبكة فستشرع شركة الكهرباء في حملة 
 واسعة إلزالة التعديات على الشبكة العامة والقاّلبات، واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين.  

 اعات الوصل.وأوضحت أن إزالة هذه التعديات سيؤدي لتحسين الخدمة واستقرار البرامج وزيادة س
ودعت سلطة الطاقة جميع المشتركين من المواطنين والمؤسسات لتسديد فواتير الكهرباء، لما لذلك 

للوقود وتشغيل المحطة  الالزمةمن أثر مباشر في زيادة ساعات الوصل من خالل توفير األموال 
 وتطوير الشبكات.

 1/10/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 "إسرائيلـ"التنسيق األمني هام لنا ول محافظ نابلس: .3
قال محافظ نابلس شمال الضفة الغربية اللواء أكرم الرجوب إن التنسيق األمني هام : القدس المحتلة

وذكر الرجوب في  للسلطة الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي، مؤكدا "بالتالي فإنه ال يزال مستمرا".
يتعين على إسرائيل وقف النظر إلى أجهزة األمن الفلسطينية تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية العامة أنه "

وأشار إلى أن "إسرائيل قامت بإلغاء اتفاقيات أوسلو منذ  وكأنها تعمل لخدمة المصالح اإلسرائيلية".
 شارون". أرئيلوالية رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق 

 1/10/2015(، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا
 

 وطن: السفير منصور يتسلم أول علم لفلسطين رفع في األمم المتحدةبغية إرساله لل .4
، منصور، الليلةتسلم المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض : وفا –نيويورك 

من رئيس إدارة المراسم باألمم المتحدة، بيتر فان الري، علم دولة فلسطين الذي جرى االحتفال برفعه 
  لورود باألمم المتحدة يوم أمس األربعاء.في ساحة ا

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ِبحمل هذا العلم معه عائدًا إلى الوطن من 
الرئيس محمود عباس، والذي  إلىالواليات المتحدة بعد مشاركته في اجتماع المانحين، ليقوم بتسليمه 

يداعهسيصدر توجيهاته باالحتفاظ به   لصالح المتحف الفلسطيني وللتاريخ واألجيال القادمة. وا 

 2/10/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عاجلة لمواجهة ما تتعرض له القدس إسالميةالحمد هللا: نؤكد على دعوة الرئيس لعقد قمة  .5
سنوي لوزراء خارجية قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا أمام االجتماع التنسيقي ال :وفا-نيويورك

عقد اليوم الخميس في مقر األمم المتحدة: 'نؤكد  اإلسالمي الذيالدول األعضاء في منظمة التعاون 
عاجلة لمواجهة ما تتعرض له القدس،  إسالميةعقد قمة  إلىعلى دعوة الرئيس محمود عباس 

هم وثباتهم على ، وتوفير الدعم المالي الالزم لدعم المقدسيين وصموداألقصىخاصة المسجد 
 في تهويد المدينة'. اإلسرائيلية، في مواجهة المخططات أرضهم

 1/10/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ونرواالتشريعي يتلقى ردًا من مجلس العموم البريطاني حول أزمة األ  .6

جموعة البريطانية قال المجلس التشريعي الفلسطيني إنه تلقى رسالة من رئيس المالرأي: -غزة
األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر  البريطاني موجهة للنائبالفلسطينية" بمجلس العموم 
 حول أزمة األونروا األخيرة.

التي وجهها د.  على مثيلتهاوأفاد المكتب اإلعالمي للتشريعي صباح الخميس، أن الرسالة جاءت ردًا 
لحل األزمة التي  األونرواوروبية والدولية بخصو  دعم موازنة بحر مؤخرًا للبرلمانات العربية واأل

 تعاني منها.
وأوضح التشريعي أن الرد جاء من عضو مجلس العموم البريطاني ريتشر بيردن "رئيس المجموعة  

البريطانية الفلسطينية"، أعرب فيها عن اهتمامه البالغ بموضوع الصعوبات المالية التي تعاني منها 
 وانعكاساتها على الالجئين الفلسطينيين. األونروا

 1/10/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 الموازنة الحمد هللا: على المجتمع الدولي االلتزام بتعهداته تجاه إعمار غزة ودعم .7

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا خالل مشاركته في : فادي أبو سعدى - رام هللا
نحين الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، اجتماع الما

مؤسسات المجتمع الدولي ال سيما األممية الوقوف عند مسؤولياتها في إنقاذ حل الدولتين. وحث 
تجاه إعادة إعمار غزة واالستمرار في دعم الموازنة لتمكين  بالتزاماتها اإليفاءالدول المانحة على 

 «.ومة من االضطالع بمسؤولياتها تجاه المواطنين خاصة في القدس الشرقية وغزةالحك
دعم الحكومة المطلق لخطوات الرئيس في حشد الدعم  أؤكد»وأضاف الحمد هللا خالل االجتماع: 

الدولي لصالح قضيتنا العادلة وتحقيق تطلعات شعبنا. وأشدد على أن رفع الرئيس للعلم الفلسطيني 
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متحدة كان بمثابة رفع لهويتنا الوطنية أمام العالم وكخطوة رمزية لها داللة كبيرة على في األمم ال
قامة الدولة الفلسطينية  مساعي القيادة في تدويل القضية الفلسطينية وصوال إلى إنهاء االحتالل وا 

 «.وعاصمتها القدس
ئيل بتمكين الحكومة وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ خطوات دولية فاعلة وفورية إللزام إسرا

والقدس الشرقية وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية « ج»الفلسطينية من العمل في المناطق المسماة 
والممولة بما يعمل على الدفع بعجلة االقتصاد الفلسطيني إلى األمام ويدعم صمود المواطنين وثباتهم 

 على أرضهم.
عمار غزة. وجدد التزام الحكومة في إعمار غزة والعمل كما ناقش الحمد هللا سبل دعم عملية إعادة إ 

بتحقيق المصالحة الوطنية  أيضاعلى حشد الدعم الدولي الالزم لتسريع العملية والتزام الحكومة 
عادة دمج المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وغزة.  وا 

  2/10/2015القدس العربي، لندن، 
 

 فاشلة في ظل الهيمنة األمريكية اعية"ى "الرب: المراهنة علواصل أبو يوسف .8
رفض قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، ما جاء في بيان اللجنة الرباعية : أشرف الهور - غزة

، وذلك «أمرا فاشال»الجديد بشأن عملية السالم مع إسرائيل، وقال إن المراهنة على هذه اللجنة يعد 
إلحياء محادثات السالم، دون أن توافق على ضم  «خطوات ملموسة»بعد أن أعلنت سعيها التخاذ 

دول عربية لعضويتها. وحذر الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في تصريحات لـ 
، ردا على بيان الرباعية في ختام اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة «القدس العربي»

 «.رباعية تعد فاشلةأن المراهنة على اللجنة ال»من  المتحدة،لألمم 
لم تنجز شيئا لصالح »، وقال إنها منذ أن بدأت عملها «المخادعة»واتهم أبو يوسف اللجنة بـ 

على هذه اللجنة، التي قال إنها كانت « الهيمنة األمريكية»وأشار إلى استمرار «. القضية الفلسطينية
 دوما تصب في صالح االحتالل اإلسرائيلي.

  2/10/2015القدس العربي، لندن، 
 

  للتحرك الدوليلن يتحلل من أوسلو فور العودة لرام هللا وسيترك مجااًل  عباس: "القدس العربي" .9
من مسؤول فلسطيني بارز أن الرئيس محمود عباس « القدس العربي»علمت : أشرف الهور - غزة

ت المتحدة إلى رام للسالم، فور عودته من الواليا« اتفاقية أوسلو»لن يبدأ بتطبيق قرارات التحلل من 
هللا، وذلك وفق ما اتفق عليه مع ممثلي عدد من الدول الكبرى. وقال إن اتخاذ خطوات الرد على 
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تهرب إسرائيل من تطبيق اتفاق السالم، سيكون بشكل مدروس، وهو أمر عبر عنه أحد مستشاري 
 الرئيس.

، ولن يقوم «الباب مواربا سيترك»وقال المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الرئيس 
واالقتصادية « أوسلو»فور عودته بإعطاء أوامر بوقف العمل باتفاقيات السالم، ومنها السياسية 

واألمنية، وأن ذلك تم بعد لقاءات عديدة عقدها مع عدد من رؤساء الدول ووزراء « باريس»
لألمم المتحدة بان كي مون،  الخارجية، أبرزهم وزير الخارجية األمريكي جون كيري، واألمين العام
 إضافة إلى اتصاالت أجراها مع الرئيس الفرنسي، ودول غربية أخرى.

أن اللجنة الخاصة التي شكلت من اللجنة التنفيذية، بهدف « القدس العربي»وفي هذا السياق علمت 
ة أجهزة تطبيق قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق األمني، التي اجتمعت في أوقات سابقة مع قاد

 «.التحرر من اتفاق أوسلو وتبعاته«األمن، وضعت تصورا لـ
  2/10/2015القدس العربي، لندن،  

 

 تةوخطابه مبي   عباس : الهجمة اإلسرائيلية ضد"الخارجية" .11
التصريحات التي صدرت عن أكثر من مسؤول  الفلسطينية دانت وزارة الخارجيةمعا: -هللارام 

باس وخطابه في األمم المتحدة، والتي تعبر بشكل ال يقبل التأويل إسرائيلي ضد الرئيس محمود ع
عن جملة أحكام مسبقة، وقوالب جاهزة لدى زعماء اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل ضد القيادة 
قامة دولته المستقلة، عن طريق  الفلسطينية، وبرنامجها السياسي القائم على التمسك بحقوق شعبنا وا 

 السلمي للصراع، على حد تعبيرها.الحل التفاوضي و 
، وشكل دعوة لالحتاللوقالت الوزارة إن خطاب الرئيس كشف اللثام عن الوجه العنصري البغيض 

في تاريخ اإلنسانية، حيث أكد  احتاللواضحة للعالم لتحمل مسؤولياته من أجل إنهاء أبغض وأطول 
 على أن الوضع الحالي ال يمكن له أن يستمر طوياًل. 

 1/10/2015، ة معًا اإلخباريةوكال

 

 عباس أمام تحدي تحويل خطابه إلى خطة عمل .11
أثار إعالن الرئيس محمود عباس عزمه وقف تطبيق االتفاقات الموقعة مع : محمد يونس -رام هللا 
، في خطابه أمام األمم المتحدة، الكثير من األسئلة في الشارع الفلسطيني في شأن نية إسرائيل

 وما يمكنه التوقف عن تطبيقه من االتفاقات، وما ال يمكنه. الرئيس، وخطته،
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ويقول بعض معاوني الرئيس إنه يعتزم تحويل القرار إلى خطة عمل، لكن الكثير من المراقبين 
 قدرته على ذلك ستكون محدودة. أنوالسياسيين يرون 

خطاب الرئيس هو » أن« الحياة»وقال أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ 
القيادة » أنوأضاف «. خطة عمل إلىبرنامج سياسي وستجتمع القيادة الفلسطينية لتحويله 

الفلسطينية شكلت في اآلونة األخيرة لجنتين لمراجعة االتفاقات األمنية واالقتصادية، وتقديم توصيات 
ذه المصالح للتحلل منه، في شأن ما يخدم منها المصالح الفلسطينية لإلبقاء عليه، وما ال يخدم ه

 «.من هذه االتفاقات إسرائيلتحللت  أنبعد 
سرائيل، هي التنسيق »وقال مجدالني  هناك ثالثة مستويات من التنسيق بين السلطة الفلسطينية وا 

 أوقفتهالمدني )بطاقات هوية، جوازات سفر، حركة معابر...(، واالرتباط العسكري، وهو ارتباط 
التنسيق األمني » أن إلىولفت «. اضة، والتنسيق األمني المتعلق بالمعلوماتاالنتف أثناءإسرائيل 

 «.مستوياته أدنييجري اليوم في 
تغيير جوهري في  إحداثالرئيس عباس ال يمكنه  أنلكن الكثير من المراقبين والسياسيين يرون 

السياسية في جامعة  العلوم أستاذمواجهة مفتوحة. وقال جورج جقمان  إلىيقود  إسرائيلالعالقة مع 
 إلىالرئيس محمود عباس لم يعلن ماذا يريد على وجه التحديد، والسؤال: هل يتجه » أنبيرزيت 

في يديها  إسرائيل أنسياسية، بخاصة  إرادةهذا يتطلب »وأضاف: «. ؟إسرائيلمواجهة مفتوحة مع 
الجمارك  أموالجاز الكثير من األدوات لمعاقبة السلطة، واستخدمت بعضها في السابق مثل احت

 «.مناطق السلطة وغيرها إلىوتقنين الوقود المرسل 
يكون تلويحه بوقف  أن، مرجحًا إسرائيلمواجهة مفتوحة مع  إلىيتجه الرئيس  أنواستبعد جقمان 

وقال هاني المصري مدير  «.طريقة للضغط من اجل تحسين شروط التفاوض»تطبيق االتفاقات 
الرئيس الفلسطيني لم يعلن عن خطة لوقف تطبيق االتفاقات،  أنسات مركز مسارات لألبحاث والدرا

وقف تطبيق االتفاقات يتطلب »األمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول نيته الفعلية. وأضاف: 
خطوات، منها وضع خطة عمل، ووفاق وطني بين مختلف المكونات السياسية الفلسطينية، ولم 

قدرة الرئيس محمود عباس على تغيير االتفاقية  أنء االقتصاد ويرى خبرا «.شيء من هذا أييحدث 
إسرائيل »االقتصاد في جامعة بيرزيت إن  أستاذاالقتصادية قريبة من الصفر. وقال نصر عبد الكريم 

«. تسيطر على األرض وعلى المعابر، لذلك فإن أي تغيير في االتفاق االقتصادي يتطلب موافقتها
توقف العمل بالمقاصة، لكن هذا يعني وقف التحويالت المالية الشهرية،  أنيمكن السلطة »وأضاف: 

 «.معابر بديلة إيجاد، لكن هذا يتطلب إسرائيلويمكنها وقف االستيراد عبر 
 2/10/2015الحياة، لندن، 
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 الفصائل الفلسطينية تبارك عملية نابلس وتدعو للمزيد .12
صابة أربعة باركت الفصائل الفلسطينية عملية إطالق النا: نابلس ر التي أدت إلى مقتل مستوطنين وا 

 آخرين، الليلة، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسام بدران، في تصريح صحفي وصل 

راك الجماهيري )صفا(: "إن العملية البطولية هي رد حقيقي على جرائم المحتل، والتي تتكامل مع الح
 المتصاعد في كل مناطق الضفة المحتلة".

وشدد بدران على أن االحتالل سيكون واهًما إذا ظن أن الشعب الفلسطيني لن يستخدم كل قدراته 
 لردعه عن مواصلة اقتحامات المسجد األقصى المبارك.

ار االنتهاكات ودعت حركة حماس إلى مزيد من "العمليات النوعية" ضد االحتالل ردا على استمر 
 اإلسرائيلية المتواصلة.

بدورها، أعربت حركة المقاومة الشعبية وجناحها العسكري كتائب الناصر صالح الدين عن مباركتها 
 لعملية نابلس. وقالت: "إنها تأتي ردا على استمرار العدوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني" .

مفادها أن المقاومة ومشروعها هي الكفيلة وحدها  وقالت الكتائب إن العملية تأتي لتبعث برسالة
 لتحرير األرض وا عادة الحقوق.

 48كما دعت الكتائب جميع فصائل المقاومة إلى العمل العسكري في الضفة الغربية وأراضي الـ 
 وذلك تحقيقا لمطالب الشعب الفلسطيني إلنهاء االحتالل الكامل عن تراب فلسطين.

ة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العملية. كما باركت كتائب المقاوم
وقالت: "إنها تأتي ردًا طبيعيًا على جرائم االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا في الضفة 

 ".األقصىالفلسطينية وقطاع غزة، والتي كان آخرها اقتحامات االحتالل المتواصلة لباحات المسجد 
كتائب على حق شعبنا في المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها لردع عدوان االحتالل وحصاره وشددت ال

 المتواصل على قطاع غزة والضفة الفلسطينية.
تشكيل غرفة عمليات مشتركة ألذرع فصائل المقاومة كطريق  إلىودعت كتائب المقاومة الوطنية 

والعدوان على شعبنا في الضفة الفلسطينية  نحو بناء جبهة مقاومة متحدة للرد على جرائم االحتالل
 وقطاع غزة.

كما باركت حركة "األحرار" العملية ودعت إلى اعتبارها بداية مرحلة جديدة لوحدة شعبنا خلف خيار 
صرار شعبنا عليها باق رغم كل  المقاومة. وأضافت "إن هذه العملية تؤكد أن روح المقاومة وا 

 االحتالل وسلطة التنسيق األمني في الضفة". محاوالت استئصال المقاومة من قبل
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وأكدت أن هذه العملية تأتي ردا طبيعيًا على جرائم االحتالل والرد الفعال من محكمة المقاومة 
 الفلسطينية العليا.

وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية بالعملية، ودعت إلى تكثيف مثل هذه العمليات على كامل 
 .األراضي الفلسطينية

كما باركت حركة الجهاد اإلسالمي العملية، واعتبرتها ردا طبيعيا على انتهاكات االحتالل المتواصلة 
 في مدينة القدس ومختلف المدن الفلسطينية.

وبارك الناطق العسكري أللوية الناصر صالح الدين العملية، واعتبرها "ردا طبيعيا على اعتداءات 
 أمام"، مؤكدا "أن األلوية لن تقف مكتوفة اليد األقصىالصهاينة ضد أبناء شعبنا والمسجد 

ن صبرنا لن يطول".  االعتداءات وا 
 1/10/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 أبو عبيدة مباركًا عملية نابلس: لن تكون األخيرة .13

لية باركت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، عم
 شرق نابلس التي أدت إلى مقتل مغتصبين صهيونيين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: نبارك العملية 
البطولية ضد المغتصبين الصهاينة، وهي رد طبيعي على جرائم االحتالل ومستوطنيه في القدس 

 والضفة.
 بطولية لن تكون األخيرة بإذن هللا.وأضاف أن هذه العملية ال

وقد ُقتل مغتصبان وأصيب أربعة آخرون، الليلة؛ جراء عملية إطالق نار وقعت بالقرب من مغتصبة 
 "ايتمار" المقامة على أراضي قرى شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

 1/10/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 
 لتوقعات وغير جدي: خطاب عباس أقل من افلسطينية فصائل .14

تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المقللة من شأن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العمومية 
 لألمم المتحدة، والتي رأت أنه جاء تحت سقف التوقعات، وأنه ال يتصف بالجدية في الطرح.

"إن رئيس السلطة  في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ فتحي القرعاي:عن حماس وقال النائب 
الفلسطينية محمود عباس كان حريًصا في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة على عدم 
إغضاب أمريكا، ولذلك تجنب الحديث عن الوضع الداخلي الفلسطيني وترتيبه بالمصالحة 
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اسي مع الفلسطينية، ووقف السلطة انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيني، وركز على الموضوع السي
 االحتالل فقط، وهذا أثار استياء الشارع الفلسطيني".

وشدد على أن عباس لن يستطيع بمفرده أن يتوقف عن االلتزام باالتفاقات الموقعة مع االحتالل؛ 
كونها اتفاقات دولية، وهو في السابق هدد بوقف التنسيق األمني مع االحتالل، ولكنه سرعان ما كان 

أضاف: "إن الخطاب كان أقل من طموح الشعب الفلسطيني الذي يمارس و  يتراجع عن تهديداته.
 عليه االحتالل الضغط واالبتزاز، وخاصة في غزة، ولم يقدم أي شيء إلرضاء الشارع الفلسطيني".

إلى ذلك، أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس عباس "لم يأتِّ 
في بيان نشر الخميس أن الخطاب تضمن "تلويًحا تكرر في أكثر من موقف وذكرت الحركة  بجديد".

وتصريح بوقف العمل باالتفاقات الموقعة مع العدو، وهي اتفاقات شكلت غطاًء لسياسات التوسع 
واالستيطان والتهويد والحصار، وأحبطت جهوًدا قدم خاللها الشعب الفلسطيني شالاًل من 

ة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إعالن إنهائها فوًرا، وليس مجرد التضحيات، ما يحتم على السلط
 استخدام التهديد بوقفها ورقة ضغط ال أكثر للعودة مجدًدا إلى المفاوضات". 

ودعت إلى خطوات جادة تبدأ بإعالن وقف التنسيق األمني، واالنحياز إلى نبض الشارع وخيار 
 عب الفلسطيني، بعيًدا عن لغة االستجداء.المواجهة واالنتفاضة الذي ينادي به الش

بدوره انتقد علي إسحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واألمين العام لجبهة 
التحرير الفلسطينية الخطاب الذي ألقاه الرئيس عباس، واصًفا إياه بأنه "تضليلي ومخيب لآلمال وال 

صل "فلسطين أون الين" نسخة عنه: "إن الخطاب كان وقال إسحق في تصريح له و  يحمل جديًدا".
أقل من التوقعات، ومليء بالشكوى واالستجداء، ويفتقر إلى رؤية وخريطة طريق، وكان مليًئا 

 بالتساؤالت دون تقديم اإلجابات".
وتابع: "إن الظروف السياسية واإلقليمية الحالية كانت تقتضي إعالن مواقف واضحة من الناحية 

وغير ملتبسة"، عادًّا إعالن الرئيس الفلسطيني عدم التزامه باالتفاقات الموقعة مع االحتالل  السياسية
مادام لم يلتزم بها موقًفا ملتبًسا، ال يرقى إلى حد إعالن إلغاء اتفاقات )أوسلو(، "وهو ما ذهب إليه 

 بعٌض في قراءته للخطاب"، حسب قوله.
ة لتحرير فلسطين" زاهر الششتري من شأن الخطاب الذي من جهته قّلل القيادي في "الجبهة الشعبي

ألقاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام أعضاء الجمعية العمومية لألمم المتحدة، قائاًل: 
 "إنه دون المستوى المطلوب، ولم ُيلبِّ تطلعات الشارع الفلسطيني".
حوى خطاب عباس لم تخرج عن وذكر الششتري في تصريحات لوكالة "قدس برس" لألنباء أن ف

موقفه المتمسك باستجداء المفاوضات العبثية التي لم تجد شيًئا للفلسطينيين، مبيًنا أن الرهان الحقيقي 
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على وقف التنسيق األمني، وااللتزام بقرارات المجلس المركزي بخصو  العالقة مع االحتالل، 
 والسماح للشعب بالمقاومة.

المي باسم حركة األحرار الفلسطينية ياسر خلف: "تشخي  عباس من ناحيته قال الناطق اإلع
جرام االحتالل ال يتناسب هو ولغة االستجداء والمواقف الهزيلة التي تضيع حقوق  لمعاناة شعبنا وا 

ورأى خلف في بيان له نشر الخميس، أن خطاب عباس "استعراضي للتلميع ولتسويق بعض  شعبنا".
"، قائاًل: "نتحداه أن يوقف تعاونه األمني مع االحتالل". وأشار إلى أن المواقف الوهمية بال أي رصيد

عباس "قدم رؤيته الشخصية ال رؤية اإلجماع الوطني الداعي لنبذ كل االتفاقات والمفاوضات، ووقف 
 التنسيق األمني فوًرا".

 1/10/2015، فلسطين أون الين
 
 ف متطابقة الشكل والمضمون واألهدافمواقعباس  خطابمن  و"إسرائيل" حماسموقف : القواسمي .15

رفض المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي موقف حماس من خطاب : أشرف الهور -غزة 
وقال إن موقف إسرائيل من جهة وموقف  في الجمعية العمومية لألمم المتحدة،عباس محمود الرئيس 

، واصفا موقف «واألهداف هي مواقف متطابقة تماما في الشكل والمضمون»حماس من جهة أخرى 
، واتهمها باستخدام عبارات هي ذات العبارات التي استخدمها أفيغدور ليبرمان «المعيب»حماس بـ 

 ضد الرئيس عباس.
 2/10/2015القدس العربي، لندن، 

 
 قصىللمسجد األتستنفر الضفة لالنتفاض نصرًة  حماس .16

م بدران، على ضرورة المشاركة الجماهيرية أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، حسا
 في يوم الدفاع عن المسجد األقصى يوم غد الجمعة.

وقال بدران في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن يوم غد فرصة لمشاركة كل أبناء شعبنا في 
 الضفة بكافة فصائلهم واتجاهاتهم، خاصة بعدما ثبت للجميع فشل خيار التسوية مع االحتالل.

لفصائل الفلسطينية جميعها إلى استثمار المرحلة والتعالي على كل الجراح، مطالبًا بزيادة حجم ودعا ا
 المواجهة مع االحتالل ومساحتها في كافة أماكن االحتكاك المتاحة.

وأضاف: هذا االحتالل لن يرتدع إال بالمقاومة الشاملة بكل أشكالها، وشعبنا قادر على تغيير الوقائع 
 على األرض.
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أردف: لقد اتضح للجميع أن القوى الدولية غير معنية بقضيتنا، ولن تحرك ساكنًا ضد االحتالل، و 
 ولم يعد أمامنا إال قوتنا وحراكنا الذي أثبت قدرته في كل المراحل الحاسمة.

 1/10/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 
 اس لها من الصحةأبو زهري: تسريبات العثور على أربعة فلسطينيين بسيناء مقتولين ال أس .17

قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، سامي أبو زهري في تصريح صحفي، اليوم 
الخميس، إن التسريبات حول العثور على أربعة فلسطينيين في سيناء مقتولين ال أساس لها من 

 الصحة.
نين من البدو في شبه وكانت وسائل إعالمية فلسطينية قد نقلت عن مصادر مجهولة قولها إن مواط

جزيرة سيناء عثروا منذ سبعة أيام على أربع جثث مجهولة الهوية ُيعتقد أنها تعود إلى مواطنين 
 فلسطينيين.

 1/10/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 
 الحذر بعد خطاب عباس بأخذفتح وكتائب األقصى تؤكد وجود تعليمات لتسريبات القدس العربي:  .18

من مصادر مطلعة أن حركة فتح كانت « القدس العربي»عدى: علمت فادي أبو س -رام هللا 
تتحضر لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في األمم المتحدة أول من أمس، وفق تعليمات 
وصلتها من أعلى الهرم القيادي في الحركة. وطالت التحضيرات أفراد األجهزة األمنية، وكذلك كتائب 

 للحركة. شهداء األقصى الجناح العسكري
ووفق التعليمات فقد ُطلب من أنصار الحركة قبل أسبوع من الخطاب التوقف عن النشر خاصة في 
مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعلق بآرائهم السياسية الداخلية منها أو المتعلقة باالحتالل 

تحذير رسمي اإلسرائيلي والتزام الهدوء واالتزان في كل ما ينشر. كما طالت التعليمات توجيه 
ألعضاء كتائب شهداء األقصى بالتزام أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا من أي رد فعل 
إسرائيلي على خطاب الرئيس عباس الذي أعلن فيه وقف االلتزام الفلسطيني باالتفاقات الموقعة مع 

عضاء الكتائب إسرائيل. وهو ما قد يعني إمكانية قيام االحتالل بمباغتة الفلسطينيين، وتحديدًا أ 
 وأجهزة األمن سواء العتقالهم أو تصفيتهم.

 2/10/2015القدس العربي، لندن، 
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 للتفاوض مع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة مستعدة فوراً  "إسرائيل"نتنياهو:  .19
بنامين نتنيـاهو دعـا  اإلسرائيليرئيس الوزراء ، أن ف ب ، عن أ1/10/2015، رأي اليوم، لندنذكرت 

االستئناف الفوري لمحادثات السالم مع الفلسطينيين،  إلىالمتحدة  لألممالجمعية العامة  امأمالخميس 
 .إيرانكما انتقد االتفاق النووي مع 

مسـتعد فـورا السـتئناف مفاوضـات السـالم المباشـرة  "إننيالجمعية العامة  أمامنتنياهو في كلمته  وأعلن
 ."مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة

لـــيس  األمــر أنالــرئيس عبـــاس، اعــرف "الــرئيس الفلســطيني محمـــود عبــاس  إلـــىكالمــه وقــال موجهــا 
 ."سهال. واعلم انه صعب

جلســـنا  إذامعـــا )..(  ألننـــانحـــاول. وان نواصـــل المحاولـــة.  أنلكـــن مـــن حـــق شـــعبينا علينـــا " وأضـــاف
 ."مذهلة لشعبينا أشياءنفعل  أنبالفعل وحاولنا حل النزاع بيننا )..( نستطيع 

 .إيراناتفاق سالم مع  إلىنتنياهو المجتمع الدولي لتوصله  وانتقد
للجمعيـة العامـة  "للصـمت المـدوي"ثانيـة خـالل كلمتـه بعـد انتقـاده  45وتوقف نتنيـاهو عـن الكـالم لمـدة 

 المتكررة لتدمير الدولة العبرية. إيراندعوات  أمامالمتحدة  لألمم
 ."ق. صمت مدويرد فعل هذه الجمعية هو ال شيء. صمت مطب "إنوقال 

 أســـلحةبتطــوير  إليــرانســتفعل كــل مــا بوســعها للـــدفاع عــن نفســها ولــن تســمح  إســرائيل إنلكنــه قــال 
 "إســرائيلكــد أو  ."تهــدد مســتقبلها أن األرضقــوة علــى وجــه  أليــةلــن تســمح  "إســرائيل وأضــاف نوويــة.

 ."ستفعل كل ما يتوجب عليها للدفاع عن دولتنا والدفاع عن شعبنا

نتنياهو استخدم كلمته التي ، أن سيف الدين حمدان، عن 1/10/2015، رويترز لألنباءوكالة ونشرت 
المتحـــدة يـــوم الخمـــيس لشـــن هجـــوم شـــامل علـــى االتفـــاق النـــووي  لألمـــمألقاهـــا فـــي االجتمـــاع الســـنوي 

التـــاريخي مـــع إيـــران محـــذرا مـــن أن بـــالده لـــن تســـمح أبـــدا بانضـــمام الجمهوريـــة اإلســـالمية إلـــى نـــادي 
 نووية.األسلحة ال

 وقال إنه بمجرد رفع العقوبات الدولية "فسوف تعيث إيران فسادا بعد إطالق العنان لها".
صـــفحة يـــذكر فيهـــا  400آيـــة هللا علـــى خـــامنئي "يقـــع فـــي  اإليرانـــيوأمســـك بنســـخة مـــن كتـــاب للـــزعيم 

 ".إسرائيلبالتفصيل خطته لتدمير دولة 
 .إيرانعلى اتصال مع دول عربية بشأن  يلإسرائ أنيذكر باالسم أي دولة  أنوقال نتنياهو دون 

 إيـرانالمشتركة من  األمنيةتعمل عن كثب مع شركاء سالم عرب للتعامل مع تحدياتنا  إسرائيلوقال "
 وآخرين." اإلسالميةمن جانب تنظيم الدولة  األمنيةوأيضا التحديات 
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ربعــاء والــذي قــال فيــه المتحــدة يــوم األ األمــمرد علــى خطــاب الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي و 
 يشعل حربا دينية. أنبالقدس يمكن  األقصىفي المسجد  اإلسرائيلية األمنية اإلجراءات إنعباس 

 إلسـرائيليكف عن "نشر أكاذيب بشأن نوايـا مزعومـة  أنعباس يجب  إنقال نتنياهو للجمعية العامة 
ســـــالم بـــــين اإلســـــرائيليين تتعلـــــق بجبـــــل الهيكـــــل" والعـــــودة إلـــــى المفاوضـــــات المباشـــــرة للتوصـــــل إلـــــى 

 والفلسطينيين.
ستواصل استخدام القوة العسكرية لصد أي هجمات تشن من سـوريا  إسرائيلوأوضح رئيس الوزراء أن 

والتــي تقاتــل فــي ســوريا فــي صــفوف  إيــرانوســتمنع جماعــة حــزب هللا اللبنانيــة الشــيعية المدعومــة مــن 
 القوات الحكومية من امتالك أي أسلحة رئيسية.

"سـتمنع  إنهـاستواصل الرد بقوة على أي هجمات ضدها من سوريا" مضـيفا  إسرائيل" إننتنياهو  وقال
 السورية". األراضيحزب هللا من وعبر  إلىنقل أسلحة استراتيجية 

نتنيــاهو شـدد علــى أن االتفـاق النــووي ، أن محمــد بـدير، عـن 2/10/2015، األخبــار، بيــروتوأضـافت 
نمـــا علــى الحـــربال يشــجع علـــى الســال»مــع إيـــران  ، واســتدل علـــى ذلــك بأنـــه منــذ اإلعـــالن عـــن «م وا 

نقلـت إيـران المزيـد مـن السـالح لقـوات الحـرس »االتفاق المرحلي في لوزان الذي سبق االتفـاق النهـائي 
الثوري في سوريا وللنظام السوري، وللحـوثيين فـي الـيمن وأسـلحة مضـادة للطـائرات لحـزب هللا وأسـلحة 

ـــ  ذكيــة مــن أجــل أن يــتمكن  22مــن اســتهداف إســرائيل بنجاعــة، فهــو هــّرب إلــى لبنــان صــواريخ ســام ـ
إلســـقاط طائراتنـــا، وصـــواريخ أرض ـــــ بحـــر مـــن أجـــل إغـــراق ســـفننا. إيـــران زودت حـــزب هللا بصـــواريخ 

«. أرض ــ أرض موجهة وطائرات من دون طيار هجومية من أجل إصابة أي هدف في إسرائيل بدقة
ماس في غزة، وهـي سـاعدت حمـاس والجهـاد اإلسـالمي فـي صـناعة إيران تساعد حركة ح»وأضاف: 

رسـال جنـراالت  طائرات بال طيار مسلحة في غزة وتعهدت بتسليح الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة، وا 
 «.إلى هضبة الجوالن

 
 في الضفة  الفلسطينية يعلون: لوال الجيش اإلسرائيلي النهارت السلطة .21

وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون أن  ،األناضول عن، 2/10/2015، القدس العربي، لندنذكرت 
 إن السلطة الفلسطينية تعتمد على إسرائيل، أمنيا واقتصاديا. :قال

وجــاءت تصــريحات يعلــون، ردا علــى إعــالن الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس األربعــاء أن الجانــب 
وقعـة مـع إسـرائيل مـا دامـت مصـرة علـى عـدم الفلسطيني، ال يمكنـه االسـتمرار بـااللتزام باالتفاقيـات الم

 االلتزام بها.
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العامـة اإلسـرائيلية )رسـمية( عـن يعلـون قولـه خـالل حفـل أقـيم الخمـيس، فـي مقــر وزارة  اإلذاعـةونقلـت 
إن السلطة الفلسطينية “الدفاع اإلسرائيلية في تل أبيب )وسط إسرائيل( بمناسبة عيد الُعْرش اليهودي: 

 .”اتفاقيات أوسلو، هي من أخلت بها بعد توقيعها التي تهدد بعدم تنفيذ
السلطة تعتمد على إسرائيل أمنيا واقتصـاديا )..( لـوال النشـاط العسـكري للجـيش اإلسـرائيلي “وأضاف: 

 .”في الضفة الغربية لكانت السلطة قد انهارت كما حصل في قطاع غزة
لجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة خطاب رئيس السلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس فـي ا“وأضاف يعلون: 

 .”إسرائيل إلىأمس، ينطوي على الكذب وينقل المسؤولية عن الفلسطينيين 
يعلــون رد علــى خطــاب أبــو مــازن، ، أن حلمــي موســى، عــن 2/10/2015الســفير، بيــروت، وأضــافت 

ـــــة إســـــرائيل»معتبـــــرًا أنـــــه  تهـــــرب مـــــن »، وأنـــــه «خطـــــاب مرصـــــوف باألكاذيـــــب والتحـــــريض ضـــــد دول
مــرة تلــو مــرة »وقــال إن عبــاس هــو مــن لــم يســتجب لــدعوة تحريــك العمليــة السياســية، إذ «. المســؤولية

عرض على أبو مازن، ومعروض عليه اآلن، الجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة 
 «.للبحث في القضايا الجوهرية للنزاع لصالح اإلسرائيليين والفلسطينيين ومن أجل األجيال المقبلة

مرة تلو مرة يتهرب من المسؤولية، وبداًل مـن ذلـك يختـار خطـوات »دة على أبو مازن، قائال وحمل بش
أحادية الجانـب وحمـالت شـيطنة، تتضـمن بـث أكاذيـب، وتحـريض ومحاولـة زعزعـة مشـروعيتنا وحقنـا 

 «.في وطن قومي يهودي
ي نوايـاه، ألوقـف لـو كـان صـادقًا فـ»وشدد يعلون على أن وجهة أبو مازن ليست تحقيق السـالم، وأنـه 

التحــريض القاســي ضــد دولــة إســرائيل فــي جهــاز التعلــيم الفلســطيني، ولتوقــف عــن خطابــات الشــيطنة 
الصــراع عنــد أبــو مــازن »وأضــاف أن «. التــي يلقيهــا فــي العــالم عمومــًا، وفــي األمــم المتحــدة خصوصــا

نما على ذات وجودنا هنا. وهذا واقع نواجهه، ونحن نفعل ذل ك بحزم، بمسـؤولية ليس على األرض، وا 
 «.وبحكمة من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل

 
 لن تجمد االستيطان في الضفة "إسرائيليعلون: " .21

أن وزير األمن موشيه يعلون زار منطقة جبل الخليل. « والال»نشر موقع  فادي أبو سعدى: -رام هللا 
يوحــاي دمــاري فــي « يــلالمجلــس اإلقليمــي جبــل الخل»وأعلــن خــالل زيارتــه لعريشــة رئــيس مــا يســمى 

هنــاك تــأخير مؤقــت. ال  أحيانــااالســتيطان فــي الضــفة ازداد واتســع ولكــن »أن « عوتنئيــل»مســتوطنة 
يوجد تجميد للبناء ولن يكون ولكن ألنهم انتقلوا لمهاجمة شـرعيتنا فـي تـوطين اليهـود فـي الـبالد، فإننـا 

 «نتصرف بحكمة.



 
 
 
 

 

 18 ص                                              3709 العدد:        2/10/2015 جمعةال التاريخ: 
  

 أوحمراء سنحافظ عليها وكل من يمس بالسيادة هناك خطوطا »وحول الوضع األمني قال يعلون إن 
إننــا نســاعد الجمهــور المجــاور لنــا »مــع ذلــك قــال يعلــون «. يهــدد أمــن المــواطنين ســيجابه بيــد صــارمة

فلســطيني فــي  ألــف 200البضــائع إلــى غــزة وتــوفير العمــل ألكثــر مــن  إدخــالبــالعالج الطبــي وبزيــادة 
 .«دوائر العمل المختلفة. عمليا نحن من نعيلهم

 2/10/2015، القدس العربي، لندن
 
 عباس في خطابه أطلقهاالتعامل بجدية مع التهديدات التي  ضرورةغولد يؤكد  .22

اكد مدير عام وزارة الخارجية دوري غولد الذي يرافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته الحاليـة 
اطلقهــا رئــيس الســلطة الفلســطينية لنيويــورك اكــد ضــرورة التعامــل بمنهــى الجديــة مــع التهديــدات التــي 

 . إسرائيللغاء االتفاقات مع إمحمود عباس من انه بصدد 
 إسـرائيل أن إالالعـدة بسـبب هـذه التهديـدات  أعـدادصباح اليوم انه يجـب  إذاعيوقال غولد في حديث 

 تفضل طريق التفاوض. 
 إسرائيلسطينيين ويتهم بصورة ممنهجة السكان الفل األخيرة األسابيععباس يحرض خالل  أن وأضاف
 الواقع بصلة.  إلىالذي ال يمت  األمرتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف  إلىبالسعي 

مـــازن بالعنصـــرية مؤكـــدا وجـــوب شـــجب اللغـــة التـــي  أبـــوووصـــف مـــدير عـــام وزارة الخارجيـــة تفوهـــات 
 يستخدمها والتحريض الذي ينتهجه بشدة.

 1/10/2015ائيلي، اإلسر والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 
 السلطة الفلسطينية انتهكت منذ زمن اتفاقيات أوسلو بتشجيعها اإلرهابزئيف ألكين:  .23

أبـو مـازن »ردًا على خطاب محمـود عبـاس: قال وزير الهجرة واالستيعاب زئيف ألكين  :حلمي موسى
من يمكنـه أن  يدفع رواتب كبيرة للمخربين القتلة، وال يكف عن التحريض ضد دولة إسرائيل، هو آخر

يطلق تهديدات ضدنا. فالسلطة الفلسطينية انتهكت منذ زمن اتفاقيات أوسلو بتشـجيعها اإلرهـاب، كمـا 
أنهــا توجهـــت بعمـــل مـــن طــرف واحـــد إلـــى المؤسســـات الدوليـــة. أبــو مـــازن وعصـــابته يحـــاولون التمتـــع 

وأضـاف «. السـلطةبمغانم الحكم، وبالتوازي في كل عام يواصلون إطالق تهديدات فارغة ضدنا بحـل 
الرد البسيط والحاد على تهديدات أبو مازن يتلخ  في جملة واحدة: يريد الذهاب؟ مع السالمة! »أن 

 «.فنحن والجمهور الفلسطيني سنربح من ذلك
 2/10/2015السفير، بيروت، 
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نما ما يقود إلى ذلك المفاوضات الم واألعالمالخطابات ليفني:  .24  باشرةلن تقود إلى دولة فلسطينية وا 
، أن رفــع العلــم الفلســطيني أمــام األمــم «المعســكر الصــهيوني»رأت تســيبي ليفنــي مــن : حلمــي موســى

محاولة دفـع األسـرة الدوليـة ألن تفـرض علـى »المتحدة ليس السبيل إلنشاء دولة فلسطينية. وقالت إن 
ولـة فلسـطينية، إسرائيل تقديم تنازالت تضر بمصالحها لن تنجح. والخطابـات واألعـالم لـن تقـود إلـى د

نما ما يقود إلى ذلك المفاوضات المباشرة مع إسرائيل  «. وا 
 2/10/2015السفير، بيروت، 

 
 للشرطة اإلسرائيلية  عاماً  ألشيخ مفتشاً روني على تعيين  تصادق"لجنة تيركل"  .25

ي صادقت اللجنة االستشارية للتعيينات في المناصـب اإلسـرائيلية الرفيـع، برئاسـة القاضـ: بالل ضاهر
المتقاعــد يعقــوب تيركــل، اليــوم الخمــيس، علــى تعيــين نائــب رئــيس الشــاباك رونــي ألشــيخ، فــي منصــب 
المفــتش العــام للشــرطة، رغــم توجيــه انتقــادات لــرئيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو، ووزيــر األمــن الــداخلي 

 –ة لعـاد إردان، علـى هـذا التعيــين، خاصـة وأن ألشـيخ هــو مسـتوطن سـابق وينتمــي إلـى الصـهيونيج

 الدينية اليميني االستيطاني ويعتمر القلنسوة المنسوجة.
ردان بقرارها، ما يعني أن اإلجراءات األخيرة الستكمال التعيين ستنتقل  وأبلغت 'لجنة تيركل' نتنياهو وا 

 إلى الحكومة.
 1/10/2015، 48عرب 

 
 كتائب جديده في الضفة الغربية 4دعم عدد قواته بـ يقررالجيش اإلسرائيلي  .26

قـــرر الجـــيش اإلســـرائيلي، مســـاء الخمـــس، تعزيـــز قواتـــه فـــي األناضـــول:  - عـــالء الريمـــاوي -لقـــدس ا
كتائب عسكرية، على خلفية مقتل مستوطن إسرائيلي وزوجته على يد فلسـطينيين،  4الضفة الغربية، بـ

 بحسب وسائل إعالمية إسرائيلية.
ة فــــي إســــرائيل، أن "الجــــيش وذكــــر مراســــل األناضــــول نقــــال عــــن عــــدد مــــن وســــائل اإلعــــالم المحليــــ

كتائـب علـى خلفيـة مقتـل مسـتوطن  4اإلسرائيلي، قرر مساء أمس، تعزيـز قواتـه فـي الضـفة الغربيـة، بــ
 وزوجته ".

وأضـــاف المصـــدر أن "القـــرار جـــاء، بعـــد جلســـة عقـــدها الجـــيش اإلســـرائيلي، أمـــس، لتقيـــيم األوضـــاع 
 األمنية في الضفة". 

 2/10/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 لتصديه للمستوطنين في "األقصى" تستدعي النائب زحالقة للتحقيق اإلسرائيليةالشرطة  .27
أعلنـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية أمـــس، أنهـــا اســـتدعت عضـــو الكنيســـت عـــن  :برهـــوم جرايســـي - الناصـــرة

ه القائمة المشتركة جمال زحالقة، القيـادي فـي حـزب "التجمـع الـوطني الـديمقراطي"، علـى خلفيـة تصـدي
، خالل اقتحامها للحرم القدسي الشريف، كما اإلرهابيةخالل األسبوع المنتهي، لعصابات المستوطنين 

 لجنة "سلوكيات المهنة" في الكنيست. إلىيواجه زحالقة شكاوى 
كمــا أعلنــت النائبــة عــن حــزب "الليكــود" الحــاكم، شــكوى الــى لجنــة "الســلوكيات" فــي الكنيســت، مطالبــة 

 لقة بزعم أن تصديه لعصابات المستوطنين، ال يتماشى مع عضويته البرلمانية. بمعاقبة النائب زحا

 2/10/2015، الغد، عّمان
 

 بالّرد على خطاب عباس بتوسيع االستيطان  الحكومة اإلسرائيلية يطالبونالمستوطنون  .28
خطـاب  فادي أبو سعدى: دعا مجلس المسـتوطنات اليهوديـة الحكومـة اإلسـرائيلية للـرد علـى -رام هللا 

الـرئيس الفلسـطيني محمــود عبـاس )ابـو مــازن( فـي األمـم المتحــدة أول مـن أمـس مــن خـالل البنـاء فــي 
الشــخ  الــذي أنكــر الكارثــة وقــادت الســلطة الفلســطينية »المســتوطنات. وجــاء فــي بيــان للمجلــس ان 
إلى وجود قياسية غير مسبوقة ويرجع الفضل ببقائه  أرقامبرئاسته التحريض الجامح ضد إسرائيل إلى 

 «الجيش اإلسرائيلي في الضفة، يهددنا مرة أخرى بمسدس من دون ذخيرة.
مازن دولة إسرائيل التي تحميه من صيادي حماس ويطالب بتجميـد  أبوبصفاقة كبيرة يهدد »وأضاف 

ال فإنـــه لـــن يطبـــق التزاماتـــه فـــي اتفـــاق  بصـــوت  اإلعـــالن. علـــى حكومـــة إســـرائيل أوســـلواالســـتيطان وا 
وقـف،  أوارض إسرائيل بـدون تجميـد  أنحاءترتدع من التهديد وستواصل البناء في كل  واضح أنها ال

 «.ولن تفاوض المحرض حتى يغير طريقه بشكل أساسي
 2/10/2015، القدس العربي، لندن

 
 ضد العرب "التمييزتهمة "وشركة طيران بـ "شاباك" تدين إسرائيليةمحكمة  .29

لإلهانــة المــواطنين العــرب فــي  جديــدئيلية عــن نمــوذج كشــفت محكمــة إســرا: أســعد تلحمــي -الناصــرة 
فـي المطـارات فـي كـل رحلـة إلـى الخـارج أو حتـى داخـل  إسرائيل الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية

ضــابط أمــن فــي مطــار « تفتــق ذهــن»وتعــود القضــية إلــى ثــالث ســنوات خلــت حــين . الدولــة العبريــة
حًا ألكثــر مــن أربعــة شــباب عــرب أن يكونــوا علــى جديــدة مفادهــا أنــه لــيس مســمو « بدعــة»إيــالت عــن 

وكان خمسة شـبان عـرب مـن مدينـة الرملـة أخـذوا مقاعـدهم فـي الطـائرة فـي مطـار  متن الرحلة نفسها.
ذا بضـــابط األمـــن يســـتدعيهم ويطلـــب مـــنهم  إيـــالت )جنـــوب إســـرائيل( للســـفر إلـــى مطـــار تـــل أبيـــب، وا 



 
 
 
 

 

 21 ص                                              3709 العدد:        2/10/2015 جمعةال التاريخ: 
  

ظامــًا ال يجيــز ألكثــر مــن أربعــة شــبان عــرب أن اختيــار أحــدهم للنــزول مــن الطــائرة بــداعي أن هنــاك ن
واحـتج الشـبان الخمسـة بشـدة أمـام الضـابط علـى  «.العتبـارات أمنيـة»يكونوا على متن الطائرة ذاتهـا، 

تعاملــه معهــم، ورفضــوا االنصــياع للطلــب وآزرهــم فــي مــوقفهم محــام يهــودي كــان علــى مــتن الطــائرة 
الجـدل أكثــر مــن ســاعة تعـرض فيهــا الشــبان إلــى وأوضـح للضــابط بــأن تصـرفه غيــر قــانوني. واســتمر 

الشتم من مسافرين يهود آخرين بداعي أنـه بسـبب رفضـهم تـم تـأخير إقـالع الطـائرة ألكثـر مـن سـاعة. 
لتمكين مسافر يهودي لم يكن لـه مقعـد فـي الطـائرة « النظام»وتبين الحقًا أن ضابط األمن ابتدع هذا 

ودانـت المحكمـة، التــي نظـرت فـي شــكوى  رب الخمسـة.مـن السـفر علـى حســاب إنـزال أحـد الشـبان العــ
الشبان الخمسة، سلوك ضابط األمن وحكمت على شركة الطيران وسلطة المطارات بتعويضـهم بمبلـغ 

هـــانتهم علــى المــأل»ألـــف دوالر، بســبب  25مــالي محتــرم بــأكثر مــن  ، كمــا كتبـــت «المــس بكــرامتهم وا 
ان تمســكتا بتعليمــات أمنيــة ليســت موجــودة حقــًا وأضــافت أن ســلطة المطــارات وشــركة الطيــر  القاضــية.
وأضـافت «. تصرفتا بشكل فضائحي، فقط لتمكين مسافر يهودي مـن أن يطيـر مكـان العربـي»وأنهما 

ينطـوي علـى تمييـز مرفـوض علـى خلفيـة قوميـة، فـاليهود وغيـر اليهـود هـم مواطنـون »أن هذا السـلوك 
  «.متساوو الحقوق

برئــة ســاحتها مــن المســؤولية ودحرجتهــا إلــى جهــاز األمــن العــام. مــن جهتهــا حاولــت شــركة الطيــران ت
وادعـــت الشـــركة بـــأن أنظمتهـــا ال تـــن  علـــى مـــا ادعـــاه ضـــابط األمـــن لكـــن المحكمـــة دانـــت الطـــرفين 

 )الشركة وسلطة المطارات(.
 2/10/2015الحياة، لندن، 

 
 "داعش"بتشكيل خلية لـ "إسرائيل"من العرب في  4 ضد اتهامتقدم الئحة  اإلسرائيليالنيابة العامة  .31

قـدمت النيابـة اإلسـرائيلية العامـة إلـى محكمـة فـي الناصـرة الئحـة اتهـام ضـد أربعـة : الحياة  –الناصرة 
خليـة لتنظـيم »مواطنين عرب من الناصرة ويافة الناصرة في العشرينات من عمـرهم بـالتخطيط إلقامـة 

 «.مهاداعش في إسرائيل ومحاولة القيام بعمليات تخريبية في تخو 
يعتبــر تنظيمــًا غيــر مســموح بــه بحســب القــانون، وأن االتصــال « داعــش»وجــاء فــي الالئحــة أن تنظــيم 

بعناصره يعتبر اتصااًل مع عميل أجنبي بحسب القـانون الجنـائي. وطبقـًا لالئحـة فـإن المتهمـين أجـروا 
تنفيــذ بهــدف التــدرب و « داعــش»اتصــاالت مــع عربــي إســرائيلي يقاتــل فــي ســورية فــي صــفوف تنظــيم 

عمليـــات داخـــل إســـرائيل، وأنهـــم ألجـــل ذلـــك جمعـــوا معلومـــات عـــن قواعـــد للجـــيش اإلســـرائيلي جنـــوب 
 الناصرة وخططوا إللقاء زجاجة حارقة على دورية للشرطة في مدخل مدينة الناصرة.
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إن األربعة اعترفوا بالتهم المنسوبة لهم. فيما قال محامي المتهمين « شاباك»وقال جهاز االستخبارات 
 ن الئحة االتهام خطيرة بحق موكليه الذين ينفون تفاصيلها.أ

 2/10/2015الحياة، لندن، 

 
 ةتمّهد لعملية برية في شمال سوريالروسية  الجويةتل أبيب: الهجمات  .31

بنيـامين نتنيـاهو، فـي حـديث خـا   اإلسـرائيليةقالت مصادر في مكتب رئـيس الحكومـة : يحيى دبوق
إن أهــداف الهجمــات الجويــة الروســية فــي أرجــاء ســوريا هــي توســيع العبــري أمــس، « والــال»مــع موقــع 

، مضـيفًة أن الهجمـات ركـزت حتـى اآلن األسـدنطاق السـيطرة الجغرافيـة لنظـام الـرئيس السـوري بشـار 
، «الجيش السوري الحر»و« جيش الفتح»، كـ«اإلسالميةالدولية »على تنظيمات عسكرية غير تنظيم 

 واجهة برية معها.بهدف إضعافها تمهيدًا لخوض م
إلـــى أن التقـــدير فـــي تـــل أبيـــب يـــرى أن الجـــيش الروســـي، مـــن خـــالل  اإلســـرائيليةوأشـــارت المصـــادر 

ميدانيًا لعملية برية واسعة في شمال سوريا، وتحديدًا في  األرضيةهجماته الجوية، يمهد الطريق ويعّد 
ن حـزب هللا والحـرس الثـوري جانب عناصر م إلىمنطقة إدلب والالذقية، يشارك فيها الجيش السوري 

 . اإليراني
 2/10/2015، األخبار، بيروت

 
 قذيفة مدفعية ذكية وشديدة االنفجار تسقط على الهدف بالمظلة يطور سرائيليالجيش اإل .32

كشـفت مصـادر عسـكرية صـهيونية النقـاب عـن تطـوير شـركة الصـناعات العسـكرية : وكـاالت -المجد
وتدعى "سوبر انشطارية" وقائمة على تكنولوجيا جديدة حيث يتم  لقذيفة مدفعية ذكية وشديدة االنفجار

 إسقاطها على الهدف بالمظلة.
ونقــل المحلــل العســكري الصــهيوني "عميــر رففــورت" عــن مســئول إدارة أنظمــة المدفعيــة المتقدمــة فــي 

أمله الصناعات العسكرية "ايلي رايتر" قوله إن الحديث يدور عن قذيفة في طور التصنيع، معربًا عن 
 بإدخالها للخدمة بعد عام.

وقال إن القذيفة تعتبر مـن أشـد قـذائف المدفعيـة تـأثيرًا حيـث تطلـق مـن راشـقة قـذائف متعـددة الـرؤوس 
ويــتم إســقاطها علــى الهــدف عبــر مظلــة خاصــة فــي حــين يجــري تطــوير قذيفــة دخانيــة مشــابهة تعمــل 

متقدمـــة ودقيقـــة وأن الصـــناعات  وأشـــار إلـــى اعتمـــاد هـــذه القـــذائف علـــى تكنولوجيـــا بـــذات الطريقـــة.
 العسكرية تعكف على الوصول إلى هكذا قذيفة عالية الدقة لضمان أكبر دمار بالمنطقة المستهدفة.

 1/10/2015األمني، المجد 
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 إلى ثكنة عسكريةتحويلها بو  القدسفي بإغالق شوارع  تتسبب مسيرة تهويدية .33
بلديــة االحــتالل اإلســرائيلي فــي القــدس أن ، 1/10/2015، وكالــة الصــحافة الفلســطينية )صــفا(ذكــرت 

"، بمشـاركة آالف اإلسـرائيليين مـن جميـع 2015المحتلة بدأت صباح الخميس مراسم "مسـيرة يروشـاليم 
 النتفاضة األقصى. 15دولة أجنبية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 35أنحاء البالد، ووفود من 

ي عــدة نــواحي غربــي القــدس، وســيتم تنظــيم عــدة فــ الخمــيسوانطلقــت مراســيم المســيرة األوليــة صــباح 
فعاليات، منها جوالت في شوارع المدينة وأحيائها، ومسارات في أحضان الطبيعة واألحياء، كما سـيتم 

 .1948زيارة قرية عين كارم الفلسطينية المهجرة عام 
ســتمر فــي عــدة وبحســب بلديــة االحــتالل، فــإن الفعاليــة ســتنتهي الســاعة الثالثــة عصــًرا بمســيرة حاشــدة 

شوارع بالقدس، منها شارع الملك داوود، وتنتهي بمهرجان خطابي وفني فـي "حديقـة صـقر"، سيشـارك 
 ألف شخ  والوفود األجنبية، وفي مقدمتهم رئيس البلدية "نير بركات". 60فيه 

قـــوات االحـــتالل الصـــهيوني أغلقـــت العديـــد مـــن الشـــوارع ، أن 2/10/2015الســـبيل، عّمـــان، وأضـــافت 
ما يشبه الثكنة العسكرية اسـتعدادًا  إلىرقات الرئيسية في شطري المدينة المقدسة، وحّولت القدس والط

النطــالق المســيرة التــي يطلــق عليهــا االحــتالل تســمية "مســيرة القــدس" ضــمن احتفــاالت عيــد المظلـــة 
 "الُعرش" التلمودي في يومه الرابع.

 
 ا منذ اندالع االنتفاضة الثانيةفلسطيني   طفاًل  1996حتالل قتل أكثر من منظمة حقوقية: اال .34

طفال  1996قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون أكثر من  – 2015تشرين األول  1رام هللا 
 .2000فلسطينيا منذ اندالع االنتفاضة الثانية )انتفاضة األقصى( في أيلول عام 

ون في الضفة الغربية، بما فيها فلسطيني يعيش 4680000من  %46.2ويمثل األطفال ما نسبته 
القدس الشرقية، وقطاع غزة، وقد أثر العنف وعدم االستقرار على حياة األطفال منذ اندالع 

 .2000االنتفاضة الثانية عام 
 2000على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين في الفترة ما بين أيلول  طفاًل  700تل وقُ 

 عام طفاًل  551تلوا، من بينهم ا على األقل قُ  فلسطينيًّ طفاًل  1296فإن ، ومنذ ذلك الوقت 2005وشباط 
 .وحده، غالبيتهم خالل الهجمات العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة 2014

والعدوان العسكري األكثر دموية الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة وأطلقت عليه عملية "الجرف 
ا على مواطنً  2220وأسفر عن استشهاد  2014آب  26وز وتم 8يوما، ما بين  50الصامد" واستمر 

منهم نتيجة مباشرة  535طفال خالله،  547األقل، تحققت الحركة بشكل مستقل من استشهاد 
 .عاما أو أقل 12منهم يبلغون من العمر  %68للهجمات اإلسرائيلية، وما يقارب 
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ليه إسرائيل عملية "الرصا  وثاني أخطر هجوم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، ما أطلقت ع
مواطن على  1400ا، وأسفر عن مقتل يومً  22، الذي استمر 2008كانون األول  27المصبوب"، في 

 .طفاًل  350األقل، من بينهم أكثر من 
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعرض األطفال إلى مستويات مرتفعة من العنف في 

 .خدم قوات االحتالل القوة المفرطة لقمع المظاهرات واالحتجاجات السلميةالسنوات األخيرة، حيث تست
 14طفال فلسطينيا على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية،  15، ُقتل 2014ومنذ عام 

 .منهم بالذخيرة الحية
وات االحتالل أو ووفقا لتحقيقات الحركة العالمية، لم يشكل أيا من هؤالء األطفال تهديدا مباشرا لق

 .المستوطنين
 آخر في الضفة الغربية طفاًل  1477وحسب مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية )أوتشا(، فإن 

أصيبوا بالرصا  الحي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل 
 .شهرا الماضية 21الصوتية، خالل قمع قوات االحتالل للمسيرات والتظاهرات في الـ

ويتعرض األطفال في الضفة الغربية، مثل الكبار، أيضا، للمالحقة واالعتقال والمحاكمة بموجب 
 .نظام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم األساسية

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم األطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم 
 .ا في هذه المحاكمسنويًّ  افلسطينيًّ  طفاًل  700-500محاكمة ما بين 

، افلسطينيًّ  طفاًل  8500، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 2000وتقدر الحركة العالمية أنه منذ عام 
 .وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة

أطفال من الضفة الغربية جرى اعتقالهم خالل  107لمية من وبينت إفادات جمعتها الحركة العا
، أن ثالثة أرباعهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب بعد اعتقالهم، حيث استخدم 2014

 .المحققون اإلسرائيليون االعتداء والتهديد والحبس االنفرادي النتزاع االعترافات من بعضهم
ات االحتالل اإلسرائيلي األطفال الفلسطينيين المعتقلين من من هذه الحاالت، حرمت سلط %93وفي 

 .استشارة محام، ولم تبلغهم بحقوقهم
 1/10/2015، الحركة العالمية للدفاع عن األطفالموقع 

 
 سبتمبرأيلول/ معتقاًل بالقدس خالل  294: المقدسيينلجنة أهالي األسرى  .35

ب إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت قال رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد أبو عص
 فلسطينًيا في مدينة القدس المحتلة خالل سبتمبر الماضي. 294



 
 
 
 

 

 25 ص                                              3709 العدد:        2/10/2015 جمعةال التاريخ: 
  

جرى اعتقالهن من  12سيدة منهن  16وأوضح أبو عصب لوكالة "صفا" أن من ضمن المعتقلين 
عاًما(، الفتًا إلى 12طفاًل دون سن الـ ) 17قاصًرا بينهم  121شاًبا، و 157المسجد األقصى وأبوابه، و

 من المنازل عقب اقتحامها بالمدينة. 135جرى اعتقالهم ميدانًيا، و 159أن 
وأكد أن الشهر الماضي يعتبر األشرس منذ بداية العام من ناحية االعتقاالت، وزيارة وتيرتها بالقدس، 

حمالت اعتقال حيث يلجأ االحتالل إلى تفريغ المدينة والمسجد األقصى من المقدسيين عير تنفيذ 
 واسعة بحقهم.

 1/10/2015وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، 
 
 الفقر بين عمال غزة نسبة %70اتحاد العمال:  .36

قال رئيس االتحاد العام لنقابات العمال بغزة سامي العمصي، يوم الخميس، إن نسبة الفقر في  
 .%60الت ترتفع ووصلت إلى ، في حين أن نسبة البطالة ال ز %70صفوف عمال القطاع بلغت 

ألف عامل،  213وبين العمصي في تصريح صحفي له، أن أعداد العاطلين عن العمل وصل إلى 
 ا من كارثة ستطال شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني مع ازدياد تلك األعداد.محذرً 

حياتهم وطالب حكومة التوافق الوطني بوضع رؤية واضحة للتخفيف من معاناة العمال وظروف 
 القاسية، مشيرا إلى أن قطاع غزة يشهد أسوأ مرحلة اقتصادية منذ عقود طويلة.

 1/10/2015القدس، القدس، 
 
 لمواطنين فلسطينيين أنهاعتقد جثث في سيناء ي   4العثور على  ":القدس" .37

دو من مصادر محلية في سيناء، اليوم الخميس، أن مواطنين من الب علمت "القدس": سيناء -رام هللا
تعود  أنهاعتقد أيام على جثث ألربعة أشخا  مجهولي الهوية يُ  7في شبه جزيرة سيناء عثروا منذ 

 لمواطنين فلسطينيين.
عثر  األربعةوأوضحت تلك المصادر التي تحدثت بصعوبة بالغة مع "القدس"دوت كوم، أن الجثث 

 عليها في أرض فارغة إلى الشمال الشرقي من سيناء.
 إذنادر إلى أن عدة مستشفيات في المنطقة رفضت استقبال الجثث لعدم وجود تلك المص وأشارت
وأشارت تلك المصادر إلى أنه وفي ذات اليوم الذي عثر فيه على الجثث وبعد رفض  بذلك.

المستشفيات استقبالها، أقدمت مجموعة مسلحة ترتدي زيا عسكريا تقود سيارة رباعية الدفع على نقل 
 على دفن الجثث في مكان مجهول. أقدمتتكون المجموعة  أنع الجثث حيث من المتوق

 1/10/2015القدس، القدس، 
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 المستوطنون يشنون اعتداءات واسعة في نابلس .38
مختلفة من  أنحاءشنت مجموعات من المستوطنين الليلة الماضية سلسلة اعتداءات واسعة في 

 الضفة الغربية تركزت في محافظتي نابلس والخليل.
عتداءات المستوطنين عشرات السيارات الفلسطينية المسافرة على الطرق وحاولوا اقتحام واستهدفت ا 

بعض القرى فضال عن استهداف بعض المنازل في قرى جنوب نابلس والعديد من الممتلكات 
 الفلسطينية.

عشرات  وأقامتمفارق الطرق في مناطق جنوب وشرق وغرب نابلس  أغلقتوكانت قوات االحتالل 
مقتل اثنين من المستوطنين قرب مستوطنة  إثرالعسكرية وباشرت حملة تمشيط واسعة  الحواجز

"ايتمار" المقامة شرق نابلس في حين انتشر عشرات المستوطنين على مفارق الطرق وشنوا سلسلة 
 من الهجمات التي استهدفت كل ما هو فلسطيني.

ط مدينة الخليل وبلدة حلحول، هذا ونشرت قوات االحتالل تعزيزات كبيرة من جنودها في محي
 الرصا  الحي وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين. وأطلقت

 2/10/2015القدس، القدس، 
 
 حال الحركة األسيرة خالل شهر أيلول/ سبتمبر الماضي حولنادي األسير يصدر تقريرًا  .39

ل أبرز األحداث أصدر نادي األسير الفلسطيني تقريرًا توثيقيًا حو : فادي أبو سعدى-رام هللا 
واالنتهاكات المتعلقة بالحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر أيلول/ سبتمبر 
الماضي. وتطّرق النادي في تقريره إلى قضايا االعتقاالت اليومية واالعتقال اإلداري واعتقال 

ق الدولية والظروف التنكيلية القاصرين والنساء، إضافة إلى أبرز االنتهاكات لحقوق اإلنسان والمواثي
 بحّق األسرى التي وثّقها خالل في ذاك الشهر.

 
 االعتقاالت اليومية

ا من الضفة الغربية وقطاع غزة وكانت أعلى فلسطينيًّ  562ورصد نادي األسير اعتقال االحتالل لـ 
اصرين غالبيتهم من الق 294االعتقاالت في مدينة القدس، إذ وصل عدد المعتقلين فيها إلى 

 أيلول واألحداث التي شهدتها ساحة المسجد األقصى. 13اعتقلوا بعد تاريخ  25واألطفال، منهم 
أثناء « ايرز»اعتقلهم عبر حاجز  16صيادًا و 40، منهم 56وبلغ عدد المعتقلين في قطاع غزة 

من جنين  22من بيت لحم، و 32من رام هللا والبيرة و 38من الخليل و 75توجههم للضفة الغربية، و 
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من نابلس وثمانية من طولكرم وستة من أريحا وخمسة من طوباس وأربعة من قلقيلية، واثنان  20و
 من سلفيت.

 
 االعتقال اإلداري واإلضرابات التي خاضها األسرى

أمرًا إداريًا تعسفيًا بحّق أسرى خالل شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.  67وأصدرت سلطات االحتالل 
معتقاًل دون تهمة محّددة أو مسوّغ  370ر إلى أن عدد األسرى اإلداريين وصل إلى وأشار نادي األسي

قانوني وتتذّرع سلطات االحتالل باعتقالهم بوجود ملف سّري ضّدهم وال ُيسمح لألسير أو محاميه 
 باالّطالع عليه.

له بالمغادرة  وأعاد االحتالل اعتقال األسير اإلداري محمد عالن فور تماثله للشفاء وسماح المشفى
إلكمال األمر اإلداري الصادر بحّقه الذي ينتهي في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، علمًا 

آب/أغسطس الماضي بعد خوضه  19أنه كان قد صدر بحّقه قرار بتعليق اعتقاله اإلداري في 
 .إضرابًا عن الطعام استمر ألكثر من شهرين وحدوث تدهور خطير في وضعه الصحي

 
 االنتهاكات في السجون

وتمارس إدارة مصلحة سجون وجيش االحتالل أساليب التنكيل والتعذيب بحّق األسرى خالل عملية 
اعتقالهم وبحّق األسرى القابعين في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف. ومما وثّقه نادي األسير 

جون أحد األقسام في سجن خالل شهر أيلول من اعتداءات اقتحام قوة قمع تابعة لمصلحة الس
مستخدمة الغاز المسيل للدموع وقطع اإلمداد بالماء والكهرباء عنهم ومنع األهالي « نفحة»

المتوجهين إلى السجن من الدخول لزيارة أبنائهم، إضافة إلى عزل عدد من األسرى وفرض عقوبات 
ومنهم « دواعي األمنيةال»أكثر من عشرة أسرى انفراديًا بذريعة « الشاباك»وعزل جهاز  ضدهم.

األسيران موسى صوفان وحسام عمر المعزوالن منذ أكثر من عامين وتقوم إدارة السجون بنقلهم بين 
 أقسام العزل في السجون المختلفة وتحرمهم من زيارة عائالتهم ومن تلّقي العالج.

ى األسرى خالل ويشير نادي األسير إلى أنه وّثق العديد من الحاالت العتداء جيش االحتالل عل
طفاًل وقاصرًا وتحرمهم من أبسط  230وال تزال سلطات االحتالل تعتقل ما يقارب  عملية اعتقالهم.

الحقوق التي ضمنتها المواثيق الدولية وهم يواجهون أساليب التنكيل والتعذيب النفسية والجسدية التي 
صدار  يواجهها غيرهم من الفئات العمرية دون تفرقة، كالعزل االنفرادي وانتزاع االعترافات بالقوة وا 

األحكام والغرامات المالية العالية ومنع زيارة العائالت، إضافة إلى االعتداء على األطفال خالل 
صابتهم بالرصا .  عملية اعتقالهم وا 



 
 
 
 

 

 28 ص                                              3709 العدد:        2/10/2015 جمعةال التاريخ: 
  

 
 األسيرات

أسيرة خالل شهر أيلول  15أسيرة في سجونها وسّجل النادي اعتقال  25وتحتجز سلطات االحتالل 
وأكد أن األسيرات يعشن في ظروفا معيشية وصحية صعبة ومنهّن  ،منهن من مدينة القدس 12

األسيرة الجريحة أمل طقاطقة التي ما زالت تعاني من وضع صحي صعب من آالم حاّدة نتيجة 
إصابة بليغة كانت قد تعّرضت لها خالل عملية اعتقالها واإلهمال الطبي الذي واجهته وترفض إدارة 

 حويلها إلى المشفى لمتابعة عالجها.الّسجن ت
 

 األسرى المرضى
كما تواصل سلطات االحتالل سياسة اإلهمال الطبي والمتابعة العالجية لألسرى المهددين بالموت 

 15أسير منهم  600في الكثير من الحاالت. ويشير النادي إلى أن عدد األسرى المرضى يناهز 
لتي تفتقر ألدنى التجهيزات الطبية الالزمة ألسرى يحتاجون ا« عيادة سجن الرملة»أسيرًا يقبعون في 

 لرعاية صحية فائقة.
 2/10/2015، لندن، القدس العربي

 

 والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم األقصىاالحتالل يواصل حصار  .41
واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس، حصارها العسكري : قنا –القدس المحتلة 

ا، صى المبارك، وا غالقه أمام المواطنين الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عامً للمسجد األق
ال الجنسين، في الوقت الذي وّفرت فيه الحماية والحراسة لعصابات المستوطنين اليهودية ومن كِ 

  خالل اقتحاماتها الجديدة لألقصى المبارك وجوالتها االستفزازية فيه.
مقدسيين أداء صالة فجر اليوم في الشوارع والطرقات وقرب المتاريس واضطر عشرات المصلين ال

الحديدة التي وضعتها قوات االحتالل قرب بوابات األقصى المبارك، فيما تحلق منذ ساعات صباح 
اليوم طائرة مروحية، وعلى علو منخفض، في سماء المسجد األقصى، فضاًل عن تحليق منطاد 

س المحتلة، مع نصب المتاريس والحواجز العسكرية والشرطية القد راداري استخباري في سماء
وتسيير الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة في المدينة، ونشر أعداد كبيرة من عناصر الوحدات 

 الخاصة وما تسمى قوات حرس الحدود في كافة شوارع وطرقات المدينة المقدسة.
 2/10/2015الشرق، الدوحة، 
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 األنفاق الحدودية مع غزة بمياه البحر إغراقواصل السلطات المصرية ت .41
تواصل السلطات المصرية عملية إغراق أنفاق التهريب، المنتشرة : / هاني الشاعرغزة( )قطاع  رفح

 أسفل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بكميات كبيرة من مياه البحر.
غرقت مساء أمس وصباح اليوم الخميس وذكر مراسل وكالة األناضول لألنباء، أن القوات المصرية أ 

عددا من األنفاق، في محيط منطقة بوابة صالح الدين، جنوبي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي 
ولفت مراسلنا إلى أن عددا من أنفاق التهريب تم إغراقها، باإلضافة إلى حدوث انهيارات في  القطاع.
 التربة.

اليوم الخميس "فضل عدم كشف هويته" لمراسل  وقال أحد العاملين في نفق تعرض للغرق صباح
وكالة األناضول:" تفاجئنا بضخ السلطات المصرية، لمياه البحر بكميات كبيرة داخل النفق، ما أدى 

 لغرقه بالكامل".
وأضاف:" هذه األنفاق التي نعمل بها، هي أنفاق لتهريب السلع والبضائع، التي ال تتوفر بالقطاع، 

ئيلي، وهي متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، بسبب العمليات المصرية نتيجة الحصار اإلسرا
نشاء المنطقة العازلة، التي كانت فوهات األنفاق بها".  بسيناء، وتفجير المنازل، وا 

عامال آخر، باتوا متعطلين 25وأشار إلى أن النفق الذي يعمل به، ُيشكل مصدر رزق له، ولحوالي" 
 نفاق.عن العمل، منذ توقف عمل األ

 1/10/2015لألنباء،  األناضولوكالة 
 
  وتدين محاوالت تغيير الوضع للحرم الشريف اإلسرائيليةمصر ترفض الممارسات  .42

المحتلة وأدانت محاوالت  الفلسطينية األراضي فيرفضت مصر الممارسات اإلسرائيلية : آمال رسالن
الجتماع الذى عقدته اللجنة السداسية ا فيللحرم الشريف. جاء ذلك  والتاريخي الهيكليتغيير الوضع 

بنيويورك، والذى ألقى فيه السفير هشام  اإلسالميالوزارية المعنية بفلسطين التابعة لمنظمة التعاون 
قد مد  العربيبدر كلمة مصر بالنيابة عن وزير الخارجية، حيث أشار خالل الكلمة إلى أن العالم 

أجمعت عليها الدول العربية كافة، ولحقت بها الدول  ، متبنيًا مبادرة2002عام  فييده بالسالم 
توّصف الطريق الصحيح لوضع نهاية أبدية  التياإلسالمية لتعضيد هذه المبادرة الشاملة الوافية 

للصراع وتهيئ األوضاع إلقامة عالقات طبيعية بين هذه الدول ودولة إسرائيل بما يعود على المنطقة 
رد من قبل إسرائيل  واإلسالمي العربيالمقابل، لم يرد للعالمين  فينه بالخير والفائدة. وأكدت مصر أ

 الهيكليسوى تحركات من شأنها تغيير األوضاع على األرض، بما يتضمن محاوالت لتغيير الوضع 
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للحرم الشريف، وهو ما يمكن أن يجرنا جميعًا ويجر المنطقة الملتهبة إلى مزيد من أجواء  والتاريخي
 االستقرار. المواجهة وعدم 

 1/10/2015، اليوم السابع، مصر
 

 والمكاني لألقصى الزمانياألردن يـرفـض التقسيـــــم  .43
/ الحرم القدسي األقصىالمتكررة للمسجد  اإلسرائيليةالشديدة لالقتحامات  إدانته األردنأكد : عمان

 ن المتعبدين فيه.ليه واعتقال المسلميإالشريف والحصار المفروض عليه ومنع المصلين من الدخول 
الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن  اإلعالموزير الدولة لشؤون  وأعرب

غير المسبوقة منذ عقود طويلة  األعدادجراء هذه االعتداءات وبهذه  األردنيةغضب الحكومة 
اني والمكاني للمسجد األردن يرفض التقسيم الزم أناليهودية. واكد الوزير المومني  األعيادوبذريعة 
 .األقصى
مسلم، ويعده تهديدا  أيمن مغبة االستمرار بهذا السلوك الذي ال يقبله  إسرائيليحذر  األردن إنوقال 

الدولي  اإلنسانيغير مسبوق ولن يسكت عليه مطلقا وهو يتعارض مع القانون الدولي والقانون 
ل عدم المساس باألوضاع القائمة في المناطق والمعاهدات الدولية التي تلزم القوة القائمة باالحتال

 التي تحتلها.
هذا السلوك اإلسرائيلي التصعيدي يدفع بالمنطقة لصدامات ال تحمد عقباها ويؤجج مشاعر  إنوقال 

مليار وسبعمائة مليون مسلم ويشكل بيئة يوظفها المتطرفون لبث خطاب التعصب والتطرف، منوها 
عن اعتداءاتها  إسرائيللم تتوقف  إذاالقانونية والدبلوماسية  اإلجراءاتيمتلك وسيتخذ كافة  األردن أن

 السافرة.
 2/10/2015، ، عّمانالدستور

 
 جودة: ما يحدث في القدس المحتلة و"األقصى" ينذر بحرب دينية .44

مسببات  أنأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة  :بترا –نيويورك 
لنزاعات في المنطقة، والتي تفاعلت وتفاقمت في إطار ما عرف وسمي بالربيع العربي، وبذور ا

"ناتجة عن الحرمان في العديد من دول المنطقة منذ العقود الماضية واستفحلت حتى مرحلة 
 االنفجار".

وأكد أن ما يحدث اليوم في القدس المحتلة وخاصة في المسجد األقصى المبارك، الحرم القدسي 
ريف، واستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية "يهدد باندالع حرب دينية"، مطالبا "بوقف هذه االنتهاكات الش
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الثاني على المقدسات  عبد هللافورا واحترام قدسية األماكن المقدسة من منطلق وصاية جاللة الملك 
 المسيحية واإلسالمية".

ان الشعب الفلسطيني من حقه في تحقيق للحرمان في المنطقة كانت في حرم األولىالبذرة  إنوقال 
طموحه الوطني والتاريخي بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعلى مدار سبعة عقود، والذي 

 أشكال متعددة من التطرف في المنطقة. إلىترجم 
من  الحل الوحيد لذلك هو حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع أنواكد 

 وعلى التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية. 1967حزيران )يونيو( 
 2/10/2015، ، عّمانالغد

 

 تقولها اليوم "إسرائيل": العرب قالوا ال باألمس و"هآرتس" لصحيفةالفيصل تركي  .45
عرب في مقابلة خاصة مع صحيفة "هآرتس"، قال األمير السعودي تركي الفيصل إن ال: هاشم حمدان

رفضوا السالم في السابق مع إسرائيل، ولكنها هي التي تقول "ال" اليوم، وأنه لو كان رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زعيما بعيد النظر لكان قد أعلن عن جاهزيته إلجراء مفاوضات على 

 أساس المبادرة العربية.
ي "مؤتمر إسرائيل للسالم" في الثاني عشر من وفي المقابلة المشار إليها، والتي يتوقع أن تبث ف

تشرين الثاني/ نوفمبر في تل أبيب، قال إن مثل هذه الخطوة سوف تزيل الشكوك والشبهات لدى 
 الجانب العربي بشأن نوايا إسرائيل.

وعلى خلفية لقائه، في نيويورك، مع رئيس حزب "يش عتيد، يائير لبيد، قال الفيصل إنه ال يمكن 
على نتنياهو بأن يسلك هذا المسلك، مضيفا أنه "لو انتخب الجمهور اإلسرائيلي شخصا االعتماد 

 آخر لرئاسة الحكومة مستعدا للذهاب أبعد منه، لكان ذلك تطورا مرحبا به".
وأضاف أنه "ذات مرة كان العرب هم الذين يقولون ال، بل وحرضوا الرأي العام العربي ليدعم 

 التي تقول ال".موقفهم، واليوم إسرائيل هي 
وتابع أنه من الواضح للجميع أن الواليات المتحدة وحدها تستطيع أن تدفع إسرائيل باتجاه السالم، 

وقال الفيصل إن مبادرة السالم العربية التي عرضت عام  ولكنها ال يوجد لديها النية لتفعل ذلك.
ا. ونفى صحة األنباء عن تضع األسس التي يجب على الطرفين أن يجريا المفاوضات بموجبه 2002

تعاون بين إسرائيل والسعودية، وقال إنه "طالما لم تنضم إسرائيل إلى مبادرة السالم العربية فال أمل 
 بان تتعاون السعودية مع إسرائيل في أية شأن، سواء عالنية أم من وراء الكواليس"، على حد تعبيره.

 2/10/2015، 48عرب 
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 الدولة الفلسطينية قطر: رفع العلم خطوة نحو قيام .46
دولة قطر عن ترحيبها لرفع العلم الفلسطيني للمرة األولى في مقر هيئة األمم  قنا: أعربت –نيويورك 

المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واألمين العام لألمم المتحدة 
الخارجية، في بيان لها اليوم، أن رفع  وأكدت وزارة بان كي مون، وعدد من كبار المسؤولين الدوليين.

العلم الفلسطيني أمام مقر هيئة األمم المتحدة في نيويورك، يشكل خطوة هامة نحو تحقيق هدف قيام 
 دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ة وجدد البيان دعم دولة قطر المستمر لجميع الجهود المبذولة للتسوية العادلة والشاملة للقضي
الفلسطينية، والستعادة الحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات األمم المتحدة ذات 

 الصلة.
 2/10/2015الشرق، الدوحة، 

 
 في القدس "إسرائيل"تجاه ما تقوم به  تطالب مجلس األمن بتحمل مسؤولياتهالعربية  الجامعة .47

لعربية نبيل العربي عن أسفه لعدم تحمل مجلس األمن أعرب األمين العام لجامعة الدول ا: )وكاالت(
في القدس المحتلة من « إسرائيل»مسؤوليته في حفظ السلم واألمن الدولي وخاصة تجاه ما تقوم به 

انتهاكات صارخة لحرمة المسجد األقصى واألماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية وكذلك عدم تحركه 
ب طاحنة خلفت سياًل من الدماء ومن الدمار بحيث أصبحت تجاه المأساة السورية حيث تدور حر 

 أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.
 2/10/2015الخليج، الشارقة، 

 
 تدين االعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى العالمية رابطة األدب اإلسالمي .48

قدس المحتلة، وقالت في بيان لها: دانت رابطة األدب اإلسالمي العالمية االحداث المأساوية في ال
"انطالقا من مسؤوليات وواجبات رابطة األدب اإلسالمي العالمية إزاء التهديدات واألخطار التي 
تتهدد األمة في مقدساتها وعقيدتها، وفي مقدمتها أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، فإن مكتب 

لمية، في الوقت الذي يحيي فيه مواقف المقدسيين األردن اإلقليمي لرابطة األدب اإلسالمي العا
الشرفاء في التصدي لجرائم االحتالل الصهيوني في بيت المقدس، فإنه يستنكر الممارسات اإلجرامية 
والحاقدة التي يقوم بها اولئك المحتلون الغاصبون والتي تستهدف األقصى المبارك، وتمثل تطاوال 

 فافا بعقيدة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم".على ثوابت األمة ومقدساتها، واستخ
 2/10/2015السبيل، عمان، 
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 أوباما يرفض االلتزام باستخدام الفيتو ضد الدولة الفلسطينية :األميركي "بوليتيكو"موقع  .49
 رفض الرئيس األميركي باراك أوباما التعهد لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو: حلمي موسى

باستخدام حق النقض )الفيتو( ضد أي مشروع قرار في مجلس األمن الدولي يقضي بإنشاء دولة 
 فلسطينية.

األميركي بعد يوم واحد من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود « بوليتيكو»ونشر هذا النبأ موقع 
ولة، خالفا عباس، الذي أكد فيه أن الفلسطينيين سيستأنفون جهودهم الدولية لنيل االعتراف بهم كد

للموقف اإلسرائيلي. ومعروف أن هناك مشروع قرار فرنسي ينطلق من هذه الروحية تم تأجيل بحثه 
 في مجلس األمن، العتبارات تتعلق بضرورات تمرير االتفاق النووي مع إيران.

وحسب ما نشر الموقع األميركي، فإن السيناتور هاري ريد، زعيم األقلية الديموقراطية في مجلس 
« الفيتو»شيوخ، حاول في مناسبتين مختلفتين إقناع أوباما بالتعهد بشكل علني بأن تستخدم إدارته ال

ضد أي مشروع قرار دولي يقضي بإقامة دولة فلسطينية، خارج نطاق المفاوضات مع إسرائيل. ورغم 
خالء مستوطنات في الضفة الغربية، إال أنه ي ؤمن بوجوب أن ريد نفسه يؤيد إنشاء دولة فلسطينية وا 

تفرض على إسرائيل ». وهو يرفض أن فلسطينية-فعل ذلك حصرًا في نطاق مفاوضات إسرائيلية 
 ال تريدها. وسعى ريد إلقناع أوباما باتخاذ موقف مشابه.« قرارات دولية

وأوضح الموقع األميركي أنه رغم العالقات الحميمة بين ريد وأوباما، رفض الرئيس األميركي طلب 
ية الديموقراطية، ألن اإلدارة األميركية ترفض عمليًا إعطاء أي التزام صريح باستخدام زعيم األقل

في الشأن الفلسطيني. كما أن إدارة أوباما ترفض، من جهة أخرى، اإلعالن عن أنها « الفيتو»
ستصوت مع أو سوف تمتنع عن التصويت في تصويت كهذا. وقد حاول ريد إقناع رئيس طاقم 

أنه إذا أعلن أوباما موقفًا من هذا النوع، فإن هذا سيخدم الديموقراطيين في حشد البيت األبيض ب
أصوات لمصلحتهم لدعم االتفاق النووي مع إيران. ولكن في نهاية المطاف، نجح أوباما في 
الحصول على األصوات التي يحتاجها لتمرير االتفاق النووي، حتى من دون االضطرار إلعالن 

 ريد باتخاذه. الموقف الذي طالبه
 2/10/2015السفير، بيروت، 

 
 فلسطين المصدر األساسي لتوليد الغضب واإلحباط  قضيةالفروف: ما زالت  .51

 سيرغي الفروف إن بالده “قال وزير الخارجية الروسي  عبد الحميد صيام: -نيويورك )األمم المتحدة(
 مل في مقر األمم المتحدة، في مؤتمر صحافي شا "القدس العربي"وردا على سلسة من األسئلة لـ
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الجمعية العامة.   إفتاحسبتمبر قبل  21بمحمود عباس بتاريخ  التقىقال الفروف إن الرئيس بوتن و 
وموقفنا من دعم القضية الفلسطينية معروف ولسنا بحاجة إلى إثباته ولن نتخلى عن الفلسطينيين 

الل. وقال إننا نعتقد أن القضية وسنبقى ندعم حل الدولتين وندعم حق الفلسطينيين في االستق
تمثل السبب المركزي واألهم في توليد التطرف واإلحباط بسبب مرور كل هذه السنوات  الفلسطينية
 دون حلها.

وأما عن الرباعية والتي تعتمد في عملها على قرارات مجلس األمن ذات الصلة فهي ما زالت قائمة 
نهاء االحتالل ورؤية الدولة الفلسطينية المستقلة  وقد أصدرت بيانا أمس تؤكد على حل الدولتين وا 

عددا من وزراء خارجية الدول العربية باإلضافة إلى الجامعة  اجتماعهاوقد ضمت الرباعية في 
العربية التي تمثل مبادرة السالم العربية.  صحيح أن اللجنة الرباعية تتكلم وليست صامتة أما عن 

إن روسيا لم “وقال  نا مصممون أن نستمر في دعم حل الدولتين.قدرتها على العمل فشيء آخر. لكن
تتوقف ولو للحظة في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة والتي تستجيب 

 ”.لطموحات الفلسطينيين في العيش بأمن وسالم وحرية في بالدهم
االحتالل الذي طال منذ البداية وتدعم  وأضاف أن روسيا تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في إنهاء

الجهود الفلسطينية من أجل انجاز هذا الحق وفق قرارات مجلس األمن والمعايير والقرارات الدولية 
 المعروفة التي تتفق عليها األسرة الدولية.

كما أكد الفروف أن عدم ذكر الرئيس الروسي فالديمير بوتن على ذكر المسألة الفلسطينية في 
سبتمبر الماضي، ال يعني من قريب أو من بعيد، ابتعاد روسيا عن  28ه المهم االثنين خطاب

 االنخراط الكامل والنشط في عملية السالم.
 2/10/2015القدس العربي، لندن، 

 
 ونروا"األ " إلى مليون يورو 30بـ االتحاد األوروبي يتبرع  .51

مليون يورو لدعم الجئي فلسطين، وذلك  30أعلن االتحاد األوروبي عن تبرعه بتمويل إضافي بمبلغ 
وقالت "أونروا" في بيان وصل وكالة "الرأي" الخميس،  عبر وكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا".

 االستجابة لمطالب دعم الالجئين الفلسطينيين. إن هذا الدعم يأتي في سياق الجهود المبذولة في
 ديدة هذه خالل سلسلة الفعاليات التي تقام علىوأضافت أنه تم اإلعالن عن حزمة المساعدات الج

هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، وستعمل الحزمة هذه على رفع إجمالي 
وأشارت "أونروا"  مليون يورو. 125إلى  2015الذي قدمه االتحاد األوروبي لألونروا في عام  الدعم
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ال على دعم برامج "أونروا" الرئيسة بما فيذلك التعليم إلى أنه وكخطوة أولى، ستعمل هذه األمو 
 والرعاية الصحية. 

  2/10/2015، األردن األونروا،
 

 بعد تزايد التهديد واالعتقال فلسطينيو العراق يهاجرون إلى أوروبا من جديد .52
منها  تهديد وخطف وقتل واعتقال وغيرها من أساليب التنكيل، يعاني: بغداد -شبكة العودة اإلخبارية

بعد االجتياح األميركي  2003الالجئون الفلسطينيون في العراق منذ سقوط النظام الرئاسي عام 
للعراق. وقد تفاقم هذا الوضع في اآلونة األخيرة بعد عودة االستهداف الطائفي للفلسطينيين، والهدف 

 ية في العراق.كما يقول مراقبون هو االستيالء على مجمع البلديات؛ أكبر التجمعات الفلسطين
ألف الجئ، انخفض هذا العدد بوتيرة  25 حواليوفي وقٍت كان فيه عدد الفلسطينيين في العراق 

، وخاّصًة بعد أحداث العنف الطائفي عام 2003بعد احتالل العراق عام  6000جنونية ليصل إلى 
 بحق الفلسطينيين. 2006

يرة، بعد أن ضاق الفلسطينيون ذرعًا بتزايد في األشهر األخ 3500ليعود هذا العدد وينخفض إلى نحو 
الظلم والتنكيل بحقهم هناك، ليدفعهم ذلك الوضع المترّدي إلى الهجرة نحو المالذ األوروبي على 

 غرار إخوانهم من فلسطينيي سورية.
فلسطيني غادروا العراق خالل  2500وقالت دائرة اإلقامة في بغداد لـ شبكة العودة اإلخبارية أّن نحو 

منهم خرجوا خالل العشرة أيام األخيرة وأكثرهم من الشباب. لينعكس ذلك سلبًا  1500أقل من شهر، 
 فقط. %30على نسبة الشباب الفلسطينيين المتبقين في العراق حيث بلغت 

 
 تنكيل يضيق الخناق

ت في اآلونة األخيرة اّدعت بعض العشائر العراقية أّن لديها مشاكل مالية مع إحدى الاّلجئا
الفلسطينيات التي تشغل منصب مديرة روضة القدس لألطفال داخل المجمع السكني )البلديات( في 

 بغداد وذلك من دون أّي دليل يثبت كالمهم، حسب أحد شهود العيان.
لينتهي بهم المطاف باللجوء إلى السفارة الفلسطينية في بغداد لحّل الموضوع الذي شملت عواقبه 

 لة فلسطينية من المجمع خوفًا من التهديد الوعيد. عائ 18تهجير أكثر من 
ولم تكتِف تلك العشائر بالتسبب بتهجير بعض العائالت الفلسطينية من المجّمع، فقد لجأ أفرادها إلى 

ال تباع وال ُتستأجر، مطلوب »تهديد الفلسطينيين عبر الكتابة على بعض محاّلهم وشققهم عبارات 
 «.عشائرياً 



 
 
 
 

 

 36 ص                                              3709 العدد:        2/10/2015 جمعةال التاريخ: 
  

، خاّصًة «االبتزاز المالي»يل األخرى التي تمارسها تلك العشائر بحق الالجئين ومن أساليب التنك
من أصحاب المحال التجارية الكبيرة. حيث تعرض أحد الالجئين وهو صاحب مصنع للحلويات إلى 
التهديد بإغالق مصنعه حتى يقوم بدفع مبلٍغ معيٍن من المال ليعود إلى ممارسة عمله. أو عن طريق 

حدث مع نجل أحد الممرضين في المجّمع، حيث يفِرج عنه الخاطفون بعد دفع فدية،  الخطف كما
 لتكتشف عائلته حجم التعذيب الذي تعّرض له نجلها أثناء االعتقال.

 
 واإلرهاب التهمة ...معتقاًل  50

يقاسي الالجئون الفلسطينيون أصعب ظروف الحياة في العراق وسط الظلم المحيط بهم من قبل 
يات الطائفية واألجهزة األمنية العراقية التي ال تتوّرع هي األخرى عن اعتقال الفلسطينّيين من الميليش

 دون أسباب واضحة علمًا أّن مهمتها الرسمية حماية السّكان!
معتقاًل فلسطينيًا لدى األجهزة األمنية العراقية منُذ سنوات، ولم تصدر تلك األجهزة  50إذ يقبع نحو 

م تبّرر أسباب االعتقال حسبما صّرح ثامر مشينيش رئيس رابطة فلسطينيي العراق بحقهم أّية أحكا
حتى باتت صفة تالزم « اإلرهاب»لشبكة العودة اإلخبارية. ودائمًا ما تكون التهمة الموجهة لهم 

 الالجئ الفلسطيني في العراق أينما حّل!
مقيمين في مدينة الموصل شمال ومن الطريف في هذا الموضوع أّن أحد الالجئين الفلسطينيين ال

 «!ال يزال على قيد الحياة»سنة بتهمة قتل شخ   20العراق ُحِكم بالسجن 
فلسطينيًا معتقاًل، اختطفتهم المليشيات الطائفية ولم ُيعرف حتى اآلن  15هذا باإلضافة إلى أّن هناك 

 مصيرهم بعد.
 

 المفوضية وورقة الحماية الزائفة
جئين الفلسطينيين مؤّخرًا، أطلقوا ألصواتهم العنان مطالبين المفوضية السامية عندما اشتد األمر بالال

لشؤون الالجئين في بغداد التدخل لمعرفة مصير أبنائهم المختطفين وتوفير محامين للدفاع عن 
األبرياء في سجون الحكومة العراقية، لكنهم لم يجدوا آذانًا صاغية لهم، مما دفعهم إلى االعتصام 

لمفوضية السامية لشؤون الالجئين فرع بغداد، وكانت المفوضية على علم مسبق بالقرار أمام ا
 فأغلقت أبوابها بوجه الالجئين وبدأت بالوعود الواهية.

، حيث فتحت المفوضية 2003وقد بدأت المفوضية عملها في العراق بعد االحتالل األميركي عام 
عائلة تم طردهم من منازلهم من قبل  250سكن لنحو ملفات لالجئين الفلسطينيين، وقامت بتوفير ال
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بعض العراقيين متذّرعين بأّن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يسّكن الفلسطينيين فيها مجانًا 
 مما دفع المفوضية إلى حّل جزء من الموضوع.

 ، حيث عادت لفتح ملفات2012لكن عمل المفّوضية اختفى على األرض بعد ذلك حتى عام 
صدار ورقة حماية لهم. ويقول مشينيش  إّن هذه الورقة عبارة عن حبر على »الالجئين من جديد وا 

حيث أنها ال تقّدم أي خدمات من الجانب الصّحي أو « ورق أي ال ُتغني وال تسمن من جوع
فمثاًل، التعليمي، ولم تقّدم شيئًا عندما طالب الكثير من أرباب العائالت توفير سكن للعوائل الكبيرة. 

مترًا مربعًا، ما  75عندما يتزوج أحد األبناء يضطر لإلقامة مع أهله بشقة ال تزيد مساحتها عن 
 يدفعه للبناء فوق سطح المنزل.

 
 الجئ يشتكون 3500سفيران و

أما فيما يتعلق بعمل السفارة الفلسطينية، فالكثير من الالجئين ال يمتلكون رسوم إصدار جواز  
هذه األخيرة لم تقم بإعفائهم من الرسوم حسبما أطلعنا أحد الالجئين الفلسطينيين السلطة، كما أّن 

 النازحين من مدينة الموصل إلى مخيم بحركة في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.
ويقول ذلك الالجئ الذي يسكن في مخيم بحركة أنهم عندما راجعوا القنصلية الفلسطينية في أربيل 

لحصول على جوازات السلطة تمت مطالبتهم بدفع الرسوم مما اضُطّر البعض لبيع ما لتقديم طلب ا
 يملكه من مقتنيات لدفع الرسوم، والبعض قد استلف أجور الرسوم.

عائلة فلسطينية نازحة إلى مدينة أربيل تعيش بدون إقامات وبدون أي وثائق، حيث  65ويوجد نحو 
سطينيين في بغداد وفي أربيل مخاطبة اللجنة الدائمة لشؤون طالبوا مرارًا وتكرارًا السفيرين الفل

الالجئين في وزارة الداخلية العراقية بتسهيل عملية تجديد إقاماتهم، خاصًة أّن أسعار التذاكر مرتفعة 
 جدًا للوصول إلى العاصمة بغداد وتجديد اإلقامة هناك.

الجئ فقط يمثلهم هيئتان  3500عني أّن والمفارقة هنا أنه يوجد في العراق سفيران فلسطينيان ما ي
 دبلوماسيتان ال تستطيعان حّل ما تعّسر من أمور هذا العدد البسيط من الالجئين!

 1/10/2015، شبكة العودة اإلخبارية
 

 عباس خطابما غاب في  .53
 جمال زحالقة

أنه  سبق خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في األمم المتحدة، كالم واضح، وكالم مبطن،
ينوي إلقاء قنبلة سياسية، لكن المتابعين عن قرب كانوا على علم بأن القنبلة تكبر وتصغر تبعًا 
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أبو مازن، والذي  -للضغوط الدولية التي استدعاها الحديث عن قنبلة سياسية، وخصوصًا لقاء كيري 
 كان له أن يحسم الحجم النهائي لقنبلة الرئيس.

ك اللقاء، لكننا نعرف ما قاله أبو مازن، ونعرف أهم ما لم يقله. ال نعرف، بالضبط، ما جرى في ذل
هناك خطابات ال تُقّيم بما جاء فيها فحسب، بل تُقّيم أكثر بما غاب عنها. وعوضًا عن سرد ما جاء 
في خطاب فلسطين أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة وتحليله، يجب تسليط األضواء على ما 

 غاب عنه.
رئيس عن حل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحميل إسرائيل مسؤوليات "دولة احتالل"، لم يعلن ال

وتحّمل مسؤولية مواجهة االحتالل والنضال إلنهائه، األمر الذي كان من شأنه أن يقلب األوضاع 
رأسًا على عقب، وأن يعيد قضية فلسطين إلى مكانها الصحيح قضية تحرر وطني، ونضااًل من أجل 

 الوطني.التحرر 
لم يجزم الرئيس بإلغاء اتفاقيات أوسلو، كما أشاع بعضهم، بل ألمح إلى التزامه بها، إذا التزمت 
إسرائيل، ملوحًا بتهديد أنه لن يلتزم بها إذا لم تلتزم إسرائيل. ال ندري كيف تلتزم إسرائيل باتفاقيٍة كان 

نا، وال يمكن إعادة عجلة التاريخ إلى إذا الشرطية هـ بحل دائم. ال مكان ل 1999يجب أن تنتهي عام 
سرائيل لم تلتزم ولن تلتزم باالتفاقية، وهذا يعرفه الجميع. كان ممكنًا عرض كل االنتهاكات  الخلف، وا 
اإلسرائيلية، واإلعالن عن إلغاء االتفاق، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات محلية ودولية، وليس 

 يؤدي ذلك إلى فتح آفاق جديدة مغلقة اليوم.للفلسطيني ما يخسره في هذه الحالة، بل س
لم نسمع من الرئيس قواًل واضحًا بشأن التنسيق األمني الذي أصبح عاماًل مركزيًا في إطالة عمر 

 ردة الفعلاالحتالل، والذي أضحى إلغاؤه شرطًا مسبقًا لتقصير عمر االحتالل. ال يمكن تفسير 
ال تقيم حسابًا للخطابات والتصريحات، ما  إسرائيلال ألن اإلسرائيلية الهادئة نسبيًا على الخطاب، إ

 دام التنسيق األمني قائمًا، وما دام يحمي الهدوء في ظل االحتالل.
لم يدُع أبو مازن إلى فرض عقوبات على إسرائيل وفرض المقاطعة عليها، حتى تنصاع للقرارات 

فع أي ثمن لعدوانها وتجاوزها الدائم كل والقوانين الدولية. كيف يمكن الضغط على إسرائيل إْن لم تد
األعراف والمواثيق الدولية؟ كيف لحركة المقاطعة الدولية أن تتوسع وتقوى، إن لم يرد حتى ذكرها في 

 خطاب فلسطين الرسمي في الجمعية العمومية لألمم المتحدة.
وصف الحال وكأنه لم يهدد أبو مازن باتخاذ خطوات دراماتيكية إلنقاذ المسجد األقصى، واكتفى ب

مراقب، بداًل عن إنذار إسرائيل بأن استمرارها بانتهاك حرمة األقصى سيكلفها ثمنًا غاليًا، مثل وقف 
مكانية زحف مليوني نحو القدس، أو دعوة الدول العربية واإلسالمية لقطع  التنسيق األمني، وا 

 عالقاتها بإسرائيل وغيرها.
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خالء الساحة، كما روَّج كثيرون في وسائل اإلعالم، لم يرد في خطاب الرئيس أنه ينوي االس تقالة وا 
وفي المجتمع السياسي الفلسطيني. هو لم يصرح بذلك، ولم يلمح، على الرغم من كل ما قيل عن 
ذلك، وعن أن ذلك سيسبب أزمة سياسية كبيرة، تستدعي تدخل دول العالم للجم إسرائيل إنقاذًا 

يس، أو عدم استقالته، ليست األمر المهم، بل استقالة السلطة كلها، للوضع. والحقيقة أن استقالة الرئ
 والتحول إلى نضال تحرر وطني، بدل حالة انتقالية فاشلة، طال أمدها وانسدت آفاقها.

ما قاله الرئيس أبو مازن لم يكن خطوة صغيرة إلى األمام، فكالمه عن إمكانية إلغاء االتفاقيات مع 
بوطًا ومطمئنًا بأن األمر سيكون متدرجًا وقانونيًا وسلميًا. حتى هذا الكالم إسرائيل جاء مشروطًا ومض

 لم نسمعه في الماضي، لكنه ال يلبي الحد األدنى من طموح الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
في الظروف السياسية الحالية، وفي األوضاع المحيطة في المنطقة، وفي ظل تهميش القضية 

مواجهة التطرف اإلسرائيلي المتزايد، ال تنفع الخطوات الصغيرة المدروسة الفلسطينية، وفي 
والمحسوبة والمتوجسة، بل هناك حاجة، ليس لخطوات في حدود اإلطار نفسه، بل لتحوٍل في 
االستراتيجية وتغيير جذري في التعامل مع األمور، واالنتقال من خانة سلطٍة فاشلٍة، يساهم كيانها 

افظة على واقع االحتالل والالحل القائم، نحو استراتيجية نضال تحرر وطني، موضوعيًا في المح
وما يلزمها من وحدة وطنية ونضال عنيد ضد االحتالل، ومن أجل تحقيق أهداف التحرر واالستقالل 
والعودة. خاطب أبو مازن العالم كرئيس سلطة في أزمة، وليس كقائد حركة تحرر وطني، بلغة 

 ل مكان.يفهمها الناس في ك
 2/10/2015، العربي الجديد، لندن

 
 قراءة في خطاب عباس: بكائية سياسية ومحاوالت تهديد فاشلة .54

 رأفت مّرة
ذهبت الوعود التي أطلقها مسؤولون فلسطينيون بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيفّجر 

يقوم على البكائية السياسية  قنبلة في األمم المتحدة أدراج الرياح، بعدما تبّين أن كل خطاب عباس
 ومحاوالت استدراج حلول سياسية في هذا الوقت الصعب.

يرّكز محمود عباس في خطابه على العنف اإلسرائيلي ضّد الشعب الفلسطيني وعلى تنامي 
االستيطان، وتنّصل االحتالل من اتفاقيات التسوية، وصمت المجتمع الدولي، وتعّثر إعالن وقيام 

، ويحّمل المسؤولية عن ذلك للحكومات اإلسرائيلية ولرعاة التسوية ومنهم األمم دولة فلسطينية
 المتحدة.
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في –بشكل عام، توصيف أبو مازن للمشكلة صحيح إلى حّد كبير.. ال مشكلة مع محمود عباس 
 حول ذلك. -األغلب

واقع الفلسطيني، المشكلة مع محمود عباس في كيفية التعامل مع هذا العنف اإلسرائيلي، وفي تقييم ال
وفي غياب الرؤية االستراتيجية السليمة التي يجب أن تحكم كامل مسار القضية الفلسطينية. أو 
بعبارة أدق: كيف نرّد على سياسة اإلرهاب الصهيونية، وكيف نتصدى لممارسات االحتالل 

 التزاماته. ومستوطنيه، وكيف نحصل على حقوقنا الثابتة، وكيف نجبر المجتمع الدولي على تنفيذ
–أبو مازن استند في خطابه إلى حّل يقوم على قاعدتين: توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 

جبار االحتالل على الدخول في مفاوضات -وهذا الطلب كّرره عباس خمس مرات في خطابه ، وا 
 ينية.لاللتزام باالتفاقيات الموقعة ولتنفيذ باقي بنودها، وصواًل إلى قيام دولة فلسط

هذا صلب ما جاء في خطاب عباس، وهو يتجاهل هنا الرؤية الفلسطينية، وتغيب عنده عوامل قوة 
المجتمع الفلسطيني، ويتجاهل بالكامل حق الشعب في الدفاع عن نفسه، والحق المشروع في 

يعلن المقاومة، وهاتان القاعدتان هما جزء من ثقافة وأسس األمم المتحدة والقوانين الدولية التي 
 تمّسكه بها.

هنا تغيب الرؤية عند عباس، هو بانتظار ضغط دولي على الحكومة اإلسرائيلية التي يقول هو إنها 
 .1995تنصلت من المفاوضات منذ عام 

نقطة ثانية جاءت في صلب خطاب عباس، وهي إعالنه أنه "ال يمكننا االستمرار في االتفاقيات إذا 
 لتزام بها".بقي االحتالل مصرًا على عدم اال

 في القراءة العامة، هذه هي القنبلة التي هّددوا بها..
عباس يحاول أن يبّلغ العالم من على أهم منبر دولي أنه متنصل من االتفاقيات، كرد فعل على 

 المواقف اإلسرائيلية.
ى هنا نرجع لنفس القاعدة: غياب الرؤية والتعامل بردود فعل، ال نلتزم باالتفاقيات كرد فعل عل

 االحتالل.
 

 الدليل على ذلك مناقشة "قنبلة" أبو مازن السياسية:
أيلول/سبتمبر الحالي )تاريخ إلقاء الخطاب( التزامها باالتفاقيات  30هل أوقفت السلطة منذ   -1

 الموقعة مع االحتالل؟!
هل هناك قرارات ستصدر عن موقعي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لتنفيذ وقف االلتزام   -2
 االتفاقيات؟!ب
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 هل تجميد االلتزام باالتفاقيات يشمل المستقبل فقط، أو هذا القرار له مفعول رجعي؟!  -3
هل هذا القرار يشمل حّل السلطة، ووقف التنسيق األمني، وتجميد عمل لجان االرتباط   -4

 المشتركة واإلدارة المدنية؟!
 قية باريس؟!هل هذا التجميد يشمل االتفاقيات االقتصادية واتفا  -5
 هل جّمد أبو مازن االعتراف باالحتالل طالما أنه جّمد االلتزام باالتفاقيات؟!  -6
كيف سيعود أبو مازن عن هذا التجميد، ومتى سيعيد العمل بهذه االتفاقيات، وما هي شروطه   -7

 لالحتالل ليرفع التجميد؟!
 أبو مازن في دعوته.اإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها ُتظهر مدى جدية أو منطقية 

المشكلة أن الكيان الصهيوني قابل تهديدات عباس باستهزاء، والمجتمع الفلسطيني لم يصّدقه، 
 والمجتمع الدولي لم يكترث.

 المؤسف أن أبو مازن ما زال يتجه للكيان الصهيوني والمجتمع الدولي لحّل القضية الفلسطينية.
لى الحقوق، هناك طريق واحد: العودة للشعب إليجاد حّل للقضية الفلسطينية، وللحصول ع

جراء مصالحة حقيقية، وتبّني مشروع المقاومة، وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة، وسحب  الفلسطيني، وا 
لغاء اتفاقيات التسوية، ووقف التنسيق األمني.  االعتراف باالحتالل، وا 

 1/10/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 لفلسطينية؟ا االنتفاضةلماذا تتأخر  .55

 معين الطاهر
من كان يتخّيل أّن شرارة االنتفاضة الفلسطينية األولى ستندلع نتيجة حادث سير، أدى إلى مقتل 
أربعة شبان فلسطينيين، إثر صدمهم من شاحنة إسرائيلية قرب حاجز إيرز الذي يفصل قطاع غزة 

أعوام قبل أن تخفت  . استمرت االنتفاضة األولى ستة8/12/1987عن الكيان الصهيوني، في 
، فيما عرف بانتفاضة الحجارة، وهي 1993/ 13/9حدتها، وتتوقف بعد توقيع اتفاق أوسلو في 

السالح الرئيسي الذي استخدمه حينها فتيان فلسطين. أما االنتفاضة الثانية، فانطلقت إثر زيارة قام 
وجموع المصلين في  بها إرييل شارون للمسجد األقصى، واندالع مواجهات عنيفة بين حراسه

، لتنفجر معها انتفاضة غلب عليها الطابع المسلح والمواجهات العنيفة، وتميزت 28/9/2000
بالعمليات االستشهادية وتشكيل كتائب وسرايا المقاومة، وباالجتياحات اإلسرائيلية لمدن الضفة 

ت، وانعقاد قمة شرم الشيخ الغربية وقراها. توقفت االنتفاضة الثانية بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفا
شارون، الذي سبق له  أرئيلبين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي،  8/2/2005في 
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أن تسبب في شرارتها األولى. قطعًا، لم تكن تلك األسباب وحدها كافية الندالع انتفاضة تستمر 
ألن تشتعل النار في الهشيم. إذ لم سنوات، حسبها أنها كانت الشرارة التي حرقت سهاًل، كان مهيئًا 

تكن تلك الحوادث منفصلة عن سياقها العام، حين خرجت الثورة الفلسطينية من لبنان، وغادر 
، وتوزعوا في المنافي البعيدة عن حدود فلسطين. بعد الحرب، 1982المقاتلون بيروت نتيجة لحرب 

رغم من تبقوا من مقاتلين في لبنان على دعم النظامان، السوري والليبي، االنشقاق الفلسطيني، وأُ 
مغادرته بعد معركة طرابلس، ومنع عودتهم إليه، والحق النظام السوري من حاولوا العودة والبقاء على 
تماس مع العدو الصهيوني، وذلك بإشعاله حرب المخيمات، وانتهى األمر بمنع أي طرف فلسطيني، 

د االحتالل الصهيوني للجنوب اللبناني، وسط تشكيك بما فيهم حلفاؤه من المشاركة في المقاومة ض
متزايد بشرعية القيادة الفلسطينية، وفي أجواء انقسام عربي تجّسد بغياب مصر عن التطورات في 
الساحة العربية، وعزلتها، بعد معاهدة كامب ديفيد. وفي الداخل الفلسطيني، نشطت محاوالت العدو 

ة منظمة التحرير، عبر تأسيسه ما ُعرف حينها بروابط القرى الصهيوني إليجاد بدائل محلية لقياد
. في ظل تلك 1967التي كانت بمثابة تمهيد لحكم إداري ذاتي ومحدود في فلسطين المحتلة منذ عام 

األجواء، جاء إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، وامتد حادث السير في غزة 
 ملة، عّمت كل المناطق المحتلة.ليصبح انتفاضة شعبية شا

، إذ وصلت عملية السالم إلى طريق مسدود، بعد مباحثات 2000تكرر هذا المثال ثانية في سنة 
كامب ديفيد، وأدرك ياسر عرفات أن عليه أن يعمل على تغيير المعادلة عبر انتفاضة جديدة، كانت 

ن جدار يقف في طريق آمال الشعب المواجهة مع شارون شرارتها األولى فحسب. في الحالتين، كا
الفلسطيني في التحرير، ويهدد مستقبله وكيانه السياسي، وكانت الجماهير وانتفاضتها الحل الوحيد 

 المتاح، بعد أن فشلت كل الحلول، ولم يعد هنالك سوى االختيار بين االستسالم أو المقاومة.
ة، ال يلجأ إليها الشعب الفلسطيني، إال ليست االنتفاضة شعارًا نظريًا، بقدر ما هي ضرورة حيوي

عندما يصبح على مفترق طرق، وأمام مسألة مصيرية، مثل الحياة أو الموت، فيهب ليضحي بكل 
شيء من أجل بقائه. هكذا كانت االنتفاضتان، األولى والثانية، وال يختلف عاقالن على ضرورة 

 لو.االنتفاضة الثالثة، بعد مرور ربع قرن على اتفاقية أوس
في الحرب على غزة في الصيف الماضي، لم يسقط أربعة شهداء فحسب، بل سقط أكثر من ألفي 
شهيد، أما المسجد األقصى فقد التزم المرابطون فيه على التصدي لمحاوالت اقتحامه اليومية، 
وتجاوز العدو الصهيوني ذلك إلى منع المصلين المسلمين من دخوله في أوقات محددة، إلفساح 

ال إلقامة صلوات يهودية فيه، وهو يسعى، هذه األيام، وبعد نجاحه في التقسيم الزماني، إلى المج
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تقسيم المكان، وانتزاع أجزاء كاملة منه من أيدي الفلسطينيين، تمامًا كما فعل سابقًا في الحرم 
 اإلبراهيمي في الخليل.

ذا انتقلنا إلى الظرف السياسي، يمكننا القول، وبالفم المآلن ، إن الشعب الفلسطيني لم يمر عليه وا 
أسوأ من هذه الظروف. فشل مشروع أوسلو تمامًا، وراوحت المفاوضات في مكانها ثم توقفت. ويكاد 
االستيطان يبتلع الضفة الغربية، وحل الدولتين التهمته المستوطنات، ومحاوالت المصالحة الفلسطينية 

، والقضية الفلسطينية، كقضية عربية مركزية، تراجعت باتت حلمًا، فيما تكرس االنقسام كابوسًا ثقيالً 
 عن موقعها، وأضحى العرب مشغولين بحروبهم ومعاركهم وفتنهم الداخلية.

هنا، يثور سؤال كبير: لماذا تأخرت االنتفاضة الفلسطينية، على الرغم من الظرف الصعب الذي تمر 
الشرارات( التي انطلقت، وما تزال تندلع في به القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من عشرات الهّبات )

كل يوم، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية، مثل القدس ومناطق ب وج، 
 إال أنها لم تتحول بعد إلى انتفاضة شاملة. 

 
 أولوية الوطني على المعيشي

موظف يعملون في دوائر  يعتقد بعضهم أن من أسباب تأخر االنتفاضة الثالثة وجود ربع مليون
السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها، ويعيلون نحو مليون مواطن. ونجاح السلطة، ابتداًء من عهد 
رئاسة سالم فياض الحكومة، في فرض نمط حياة استهالكي على المواطنين، بتشجيع البنوك على 

العدو. إضافة إلى منح العدو،  منح القروض االستهالكية، وتحفيز التعاون واالرتباط االقتصادي مع
أخيرًا، تسهيالت للمواطنين على مستوى التنقل والعمل في داخل األراضي الفلسطينية، أي أن القائلين 

 بهذا الرأي يعتقدون أن أسبابًا اقتصادية تحول دون اندالع االنتفاضة. 
تفاضتين األولى غاب عن هؤالء أن الوضع االقتصادي للمواطن الفلسطيني، عشية اندالع االن

والثانية، كان أفضل بكثير من الوضع الحالي، سواء من حيث معدل الدخل، أو فر  العمل 
المتاحة، نتيجة فتح الكيان الصهيوني سوق العمل لديه، أمام مئات اآلالف من أبناء الشعب 

 لهم. الفلسطيني. ومع ذلك، لم يتردد هؤالء في االلتحاق بصفوف شعبهم وخسارة وظائفهم وأعما
"تثبت الشعوب، أن الهم الوطني والتطلع نحو الحرية يفوق ويتجاوز محاوالت التدجين عبر التحكم 
بلقمة العيش" أي أن نظرية السبب االقتصادي متهاوية من أساسها، بدليل التجربة السابقة في 

لعربي االنتفاضتين، حيث حلت وسائل التكافل االجتماعي ودعم الشتات الفلسطيني والجمهور ا
وموارد منظمة التحرير جزءًا من المعاناة في أجواء االنتفاضات. وال يعني هذا األمر إهمال 
دارية لتنظيم الحد  التداعيات التي قد تحدث نتيجة انهيار السلطة، وضرورة الخروج ببدائل اجتماعية وا 
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نظرية األسباب األدنى من الشؤون الحياتية. وهو موضوع لبحث آخر مستقل، ما يعنينا هنا نقد 
االقتصادية التي ستقود، بالنتيجة، إلى إمكانية تدجين الشعوب، في حين تثبت الشعوب، وفي 
طليعتها الفلسطيني، أن الهم الوطني والتطلع نحو الحرية يفوق ويتجاوز محاوالت التدجين عبر 

 التحكم بلقمة العيش.
 

 االنقسام الفلسطيني
هود المصالحة في تأخر اندالع االنتفاضة الثالثة. وينبغي ساهم االنقسام الفلسطيني مع تعثر ج

االنتباه، هنا، إلى أن هذه اإلعاقة تتجاوز موضوعة االنقسام، وعدم االتفاق على برنامج ومشروع 
وطني مّوحد لمواجهة االحتالل إلى حالة االستقطاب الجماهيري الحادة بين طرفي االنقسام، والتي 

على مسألة مواجهة العدو، إذ ارتفعت وتيرة الخصومة إلى درجٍة  جعلت موضوع االنقسام يطغى
نسي أطرافها، في بعض المراحل، وعبر أدوات التعبئة والتحريض الجماهيري، أن ثمة عدوًا رابضًا، 
ينبغي توحيد الجهود لمواجهته. وترافق ذلك مع تآكل في وضع الفصائل الفلسطينية، وانحسار قدرة 

، وذوبان معظمها ضمن أجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، واختفاء القيادات غالبيتها على التأثير
 الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي والجماهيري الفلسطيني.

مكاناته، في دعم  ولم يكن المشهد في الشتات الفلسطيني أفضل حااًل، وهو الذي وقف، بكل قواه وا 
لتبرعات والتكافل األسري، أم من خالل التأييد السياسي االنتفاضات السابقة وتأييدها، سواء عبر ا

والحراك الجماهيري. وتمكن سابقًا من إطالق الثورة الفلسطينية المعاصرة وقيادتها حتى مرحلة 
أوسلو. تم تدمير الشتات في لبنان أواًل، ثم في سورية، وتكفلت حرب الخليج بإنهاء وجود أكبر تجمع 

دن في الكويت، كما ساهم االنقسام الفلسطيني، وتغييب منظمة التحرير فلسطيني خارج فلسطين واألر 
نهاء دورها الفعلي وتحويل مكاتبها إلى سفارات، وتراجع دور االتحادات والهيئات  ومؤسساتها وا 
الشعبية، في إضعاف تأثير الشتات الفلسطيني في مجمل النضال الفلسطيني، بما فيه القدرة على 

 ودعمها. تشجيع انتفاضة جديدة
 

 السلطة الفلسطينية واإلرادة السياسية
ينبغي االنتباه، بدايًة، إلى أن متغيرات كبيرة طرأت على نهج السلطة الفلسطينية وأدائها وأجهزتها 
األمنية، في مرحلتها الجديدة، بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات الذي دفع حياته ثمنًا لدعمه 

ن أفراد األجهزة األمنية التي قصفت واستبيحت معظم مقراتها. أما االنتفاضة التي شارك فيها نخبة م
القيادة الحالية، فقد اعتبرت أن االنتفاضة الثانية كانت كارثة على الشعب الفلسطيني، وجّرت عليه 
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الويالت، وأخذت على نفسها عهدًا بأن ال تسمح بتكرار انتفاضة جديدة في فلسطين. تمّيز النهج 
يار المفاوضات وسيلة وحيدة ال ثاني لها النتزاع ما يمكن من حقوق للشعب الجديد باعتماد خ

الفلسطيني، ومحاربة كل وسائل المقاومة المشروعة األخرى وأساليبها. ومن هنا، غدت الصواريخ 
عبثية، والدعوة إلى المقاومة في الضفة تستهدف إعادة الفوضى، أو التآمر على السلطة واالنقالب 

 يطرة حركة حماس.عليها، لبسط س
تمت إعادة تأهيل أجهزة األمن الفلسطينية، وفق خطة الجنرال األميركي دايتون التي رفعت وتيرة 
التنسيق األمني مع العدو إلى درجات غير مسبوقة. وتولت هذه األجهزة، إضافة إلى دورها في تبادل 

من التوجه باتجاه حواجز المعلومات االستخبارية، مهمة إحباط الحراكات الجماهيرية، ومنعها 
االحتالل، بل واالشتباك معها أحيانًا، واعتقال المشاركين فيها بذرائع واهية، مثل حمايتهم من 
رصا  العدو وبطشه، في وقت تقف فيه مكتوفة األيدي أمام توغل جيش االحتالل أو المستوطنين 

ستمرًا ومتواصاًل هي التي حدثت في مناطقها. ولعله ُيالحظ، هنا، أن الهّبات التي أخذت طابعًا م
وتحدث يوميًا في المناطق التي ال تخضع لسيطرة السلطة األمنية، مثل القدس وضواحيها والريف 
الفلسطيني، في حين يتعّرض أي حراك شعبي في المدن الكبرى لقمع مباشر من أجهزة األمن 

 الفلسطينية.
ر الفلسطيني بأن ثمة حلواًل ومبادرات جديدة من جهة أخرى، لجأت السلطة إلى محاولة إيهام الجمهو 

شغاله دومًا بمتابعة بالونات فارغة، عبر الحديث عن مهل ُتعطى للعدو وللمجتمع  على الطريق، وا 
الدولي قبل اإلعالن عن فشل مسار التسوية والمفاوضات، أو التلويح باللجوء إلى المنظمات الدولية 

الجنايات، من دون أن يتحقق شيء ملموس في كل هذه  ومجلس األمن، وتقديم شكاوى إلى محكمة
الملفات، بحيث بات واضحًا أن الهدف من ذلك كله استمرار تخدير الجمهور، بإيهامه بأن ثمة 
إجراءات وشيكة قادمة، سواء باتجاه فتح باب المفاوضات، أو التلويح بإجراءاٍت، دولية كانت أو 

التنسيق األمني، والتي لم تر النور، أو التلويح بقنبلة  محلية، كما قرارات المجلس المركزي بوقف
سيلقيها الرئيس محمود عباس في خطابه في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وهي قنبلة نزع فتيلها، 
وأفرغت من محتواها قبل أن يبدأ رحلته باتجاه نيويورك، وذلك كله بغية إبقاء الحراك السياسي 

منية ضمن خانة المشروع الوطني الفلسطيني، باعتباره البديل الوحيد للسلطة وتصرفات أجهزتها األ
 المتاح.

يتضح من هذا السياق أن عوامل ساهمت في تأخير انطالق االنتفاضة الفلسطينية، إال أن العامل 
األبرز واألهم هو غياب اإلرادة السياسية لدى قيادة السلطة الوطنية، وتبنيها مفاهيم مختلفة حول 

لحل ومساراته، تتناقض، بالضرورة، مع سماحها أو رغبتها في إطالق انتفاضة في وجه آليات ا
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طفاء أي  المحتل، بل هي تسعى جاهدة، وعبر آليات التنسيق األمني، إلى إجهاض أي حراك وا 
نهائها في  شرارة، قد تؤدي إلى اندالع انتفاضة ثالثة، بقمعها أو باحتوائها مؤقتًا ثم االلتفاف عليها، وا 

 مهدها.
يطرح هذا الموقف تساؤالٍت أخرى، مثل: هل يمكن القيام بانتفاضة في مواجهة االحتالل، في ظل 
بقاء السلطة واستمرار نهجها الحالي؟ وهل تستطيع السلطة وأجهزتها البقاء في مواجهة التعنت 

سلطة نتيجة اإلسرائيلي، وتغول االستيطان، ما ينزع عنها آخر أوراق التوت لديها؟ هل ستنهار ال
اإلجراءات اإلسرائيلية، أم نتيجة الضغط والحراك الشعبي؟ ما هو البديل اإلسرائيلي والفلسطيني في 
مواجهة ذلك؟ كيف ينبغي على الحراك الشعبي أن يتعامل مع السلطة وأجهزتها؟ وأخيرًا، ما هو 

 الشكل المتوقع لالنتفاضة الثالثة ووسائلها وأدواتها وقيادتها؟
ثالثة، بعد أن وصل الطرف  انتفاضةبغي التوقف، عندها، في ظل حتمية اندالع أسئلة ين

 الفلسطيني، مرة أخرى، إلى جدار مسدود، وخيار بين االستسالم والمقاومة.
 2/10/2015، العربي الجديد، لندن

 
 مشروطةقنبلة  .56

 براك ربيد
أمام الجمعية العمومية  كنوع من التغيير، نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعده. في خطابه

 إسرائيلالمتحدة أمس ألقى قنبلة حينما أعلن أن الفلسطينيين لن يلتزموا باالتفاقات الموقعة مع  لألمم
سنة الماضية. لكن السؤال الذي يقي مفتوحا هو هل سيتم تشغيل هذه القنبلة فورا حيث  22خالل الـ 

أي وقت، أم هل سيتضح أنه بدال من أن تكون  تتسبب بانفجار حقيقي، أم ستبقى قابلة لالنفجار في
 قنبلة متفجرات هي قنبلة رائحة كريهة ستتالشى بسرعة.

لم  إسرائيلأبو مازن. في  أقوالفي  األساسيليس صدفة أن مكتب رئيس الحكومة لم يرد على الجزء 
كان التفسير  رائيلإسللخطاب الذي تم في  األولي. في التحليل األقواليفهموا بعد المغزى الفعلي لهذه 

مريح شيئا ما، وهو أنه مجرد تهديد فقط. فأبو مازن لم يحدد موعدا لبدء الفلسطينيين بعدم االلتزام 
ذا، ولم ُيفصل أي اتفاقات يقصد إسرائيلباالتفاقات مع   من ضمنها. األمنيما كان التنسيق  وا 
لم يضغط بعد على الزر. فهو فان أبو مازن ألقى قنبلة لكنه  إسرائيلفي  األوليحسب التحليل 

ذاسينتظر قليال حتى يرى تأثير أقواله.  إلى  وا عادتهاحدث تغيير دراماتيكي فيمكنه تفكيك القنبلة  وا 
ذاالسّدة.   لم يحدث شيء فقد يحدث االنفجار، والوضع الحساس في المناطق سيتدهور أكثر. وا 
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 األوروبيالواليات المتحدة، روسيا، االتحاد اآلن سيبدأ الحراك. اجتمع أمس وزراء خارجية الرباعية ـ 
والفلسطينيين.  إسرائيلبين  األزمةلمناقشة  وأوروبيةالمتحدة ـ مع وزراء خارجية دول عربية  واألمم
 األوروبيوفد رفيع المستوى من الرباعية. وزيرة خارجية االتحاد  إسرائيلسيصل إلى  أسبوعينبعد 

إلى المنطقة، ويمكن أن يأتي األمريكيون  أيضاع نتنياهو ستصل فيدريكا موغريني التي التقت أمس م
 من هذا الموضوع. األخيرة األشهرالذين يتملصون في  أيضا

. يبدو أنه في هذه المرحلة ال توجد لحكومة نتنياهو أي إسرائيلالسؤال الُملح هو ما الذي ستفعله 
على الوضع الراهن بأي ثمن حتى لو  اءاإلبقاستراتيجية حول الموضوع الفلسطيني باستثناء محاولة 

الذين جلسوا في قاعة الجمعية العمومية وسمعوا خطاب  األشخا كان هذا يفلت من أيديها. أحد 
عباس كان منسق العمليات في المناطق، الجنرال يوآف مردخاي. في ظل غياب قرارات وسياسة 

 حكومية واضحة، هو الذي سيضطر إلى تنظيف هذه الفوضى.
، حافظ البرغوثي حيث حاول «الحياة الجديدة»بل وقت قصير مقال محرر صحيفة السلطة نشر ق

تحليل الورثة المحتملين ألبو مازن، وبعد مروره على كل المرشحين وضع الجنرال مردخاي كرئيس 
كقوة محتلة أن تتحمل مسؤولية  إسرائيلفيه أن على  أعلنقادم لفلسطين. خطاب عباس الذي 

 اللحظة التي قد يحدث فيها هذا السيناريو. المناطق، يقرر
بعد نزول الرئيس عباس عن المنصة بدقائق تجمع الصحافيون والدبلوماسيون في ساحة الورود 

 مراسيم رفع العلم الفلسطيني. إلجراء
ووصل في أعقابهم وزراء الخارجية، وكان من بينهم وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، ووزير 

 الروسي، سرجييه الفروف، ووزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف وغيرهم.الخارجية 
ليكونوا موجودين في اللحظة  األولهي التدافع إلى الصف  أمامهمالتي كانت  األسمىالمهمة 

 اإلسرائيليالتاريخية. طالما انهم يتصورون بجانب العلم فانهم قد قاموا بدورهم في حل الصراع 
 الفلسطيني.

العالم بخمس دقائق أنه  أمامالمشهد سرياليا ومضحكا. وبعد أن اعترف الرئيس الفلسطيني  كان
وقف ممثلو عشرات الدول وأدوا التحية لرفع العلم الذي يرمز للسيادة الوهمية « سيغلق البسطة»

 الموجودة فقط في مقر األمم المتحدة في نيويورك.
هذا الحدث الرمزي بالنسبة  بأهميةب االستخفاف رغم المسرح الهزلي حول العلم المرفرف ال يج

للفلسطينيين الذين فرحوا بشكل تلقائي هم وبعض األمريكيين في المكان، في مهرجان اإلعالم الذي 
، وعشرات الشاشات التي وضعت في المدن الكبيرة األخيرة األياميمأل مناطق السلطة الفلسطينية في 

مشابهة من تاريخ دولة  بأحداثة لمشاهدة الحدث ُتذكر عائالت كامل أمامهافي الضفة وجلست 
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اسرائيل. حتى لو لم تنشأ دولة مستقلة في المستقبل القريب، فقد استطاع الفلسطينيون القول ألنفسهم 
 «.نحن موجودون على الخارطة وسنبقى عليها»للحظة 

 1/10/2015هآرتس 
 2/10/2015، القدس العربي، لندن
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