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*** 

 
 ني وغزةمن الشعب الفلسطي موقفه في عادل غير المصري النظا : أردوغان .1

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام المصري بأنه غير عادل بسبب موقفه من الشعب 
وقال  .الفلسطيني وغزة، كما انتقد الجامعة العربية قائال إنها ال تقوم بواجبها تجاه الفلسطينيين

قصف غزة من من برنامج "لقاء خاص"، إن إسرائيل ت 2/10/2015 في لجزيرة في حلقةلأردوغان في 
حين إلى آخر، لكن األخطر من ذلك والمؤسف أن مصر تضخ الماء المالح في أنفاق غزة وتقطع 

وأشار إلى أن الجامعة العربية ال تقوم بواجبها تجاه الفلسطينيين هي  .سبل الحياة على الغزيين
 .األخرى، قائال إنها تتخذ الموقف الذي تتخذه مصر

رائيلية في ظل االنتهاكات التي ترتكبها األخيرة في المسجد األقصى، وبشأن العالقات التركية اإلس
 قال الرئيس التركي: محاوالت إسرائيل في المسجد األقصى هذه المرة أكثر خباثة وغدرا.

واعتبر أردوغان أن الكفاح الدائر حول األقصى ال يخص المسلمين فقط، ولكن أيضا المسيحيين، 
أن ما تقوم به هو جريمة في حقوق اإلنسان تضاف لمئات الجرائم  وقال إن على إسرائيل أن تدرك

 التي قامت بها ضد الشعب الفلسطيني.
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وأضاف أن ما يحدث في األقصى جريمة بحق كل العالم اإلسالمي، وليس قضية فلسطينية فقط، 
من ما ولهذا فإن على إسرائيل أن تقيَّم الموضوع بشكل مختلف تماما "فهي تلعب بالنار وستدفع ث
 تقوم به في أماكن أخرى وبشكل أخر، ألن الناس سيصبرون لحد معين وبعدها لن يصبروا".

وبشأن اتصاالت أنقرة في هذا الشأن، قال "اتصلت بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
القيام به ورأيت أنه مهتم بالموضوع، وكذلك ملك األردن وأمير قطر، واتفقنا على القيام بكل ما يمكن 

 في هذا الموضوع".
وفي شأن العالقات مع مصر، أكد أردوغان أنه "طالما بقيت في منصبي فإني ال أفكر في الدخول 
في مسيرة تطبيع مع النظام االنقالبي في مصر"، ما لم يرفع الظلم الممارس على الرئيس المعزول 

 محمد مرسي وأصدقائه.
 3/10/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ملتزمون بتنفي  ما أعلناه في األم  المتحدة ونهدي رفع عل  فلسطين ألرواح الشهداء :عباس .2

، على "أنه عندما نرفع علمنا، فإن مجدنا أمسوفا: شدد الرئيس محمود عباس مساء  -رام هللا 
وقال الرئيس في كلمة وجهها إلى آالف المواطنين  وكرامتنا ستكون مرتفعة باألمم المتحدة وفلسطين".

في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا لالحتفال برفع العلم الفلسطيني في مقر  أمسالذين استقبلوه مساء 
العلم ليس كما  المتحدة: إناألمم المتحدة، ولشكره على خطابه التاريخي في الجمعية العامة لألمم 

 قال السفهاء بأنه قطعة قماش، إنهم ال يفهمون معنى الوطن والكرامة الوطنية.
أردف: ما قلناه هناك نقوله هنا ونلتزم به هنا، الكلمة لن تكون كلمتين، واللسان لن يكون لسانين، و 

ونحن " وتابع: وبالتالي نحن ملتزمون بكل كلمة قلناها هناك لنعمل عليها هنا ونطبقها هنا بإذن هللا.
ا وهم يرفعون العلم في نرفع العلم في حديقة األمم المتحدة تذكرت األطفال الشهداء، الذين استشهدو 

أماكن مختلفة في الوطن، ولذلك نهدي هذا العلم ألرواح جميع هؤالء الشهداء، ولن ننسى أسرانا في 
آالف أسير في السجون، وأولهم األسرى الثالثون، لن ننساهم وقد ذكرتهم في كالمي،  6السجون، 

 على رأس االتفاقيات". هم على رأس القائمة التي إن شاؤوا أن يطبقوا االتفاقيات، فهي
 3/10/2015األيا ، را  هللا، 

 
ل على حركة عد  االنحياز في الضغط على  .3  لوقف انتهاكاتها "إسرائيل"الحمد هللا: ُنعو ِّ

رام هللا: قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، "نعول على جهود حركة عدم االنحياز في الضغط على 
ينيين والقدس وفك الحصار عن غزة، فهذه الجهود أكثر أهمية اسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسط
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في ظل تدهور األوضاع بسبب السياسات والممارسات غير القانونية إلسرائيل، السلطة القائمة 
رادة المجتمع الدولي، وتواصل عدوانها على شعبنا وتواصل  باالحتالل، فهي تتحدى القانون الدولي وا 

 ا على مقدساتنا".استيطانها في أرضنا وتحريضه
 3/10/2015األيا ، را  هللا، 

 
 إلى الوطن لنقلهأول عل  لفلسطين رفع في األم  المتحدة يتسل  رياض منصور  .4

: تسلم المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، الليلة "وفا" -نيويورك
بيتر فان الري، علم دولة فلسطين الذي جرى الماضية، من رئيس إدارة المراسم باألمم المتحدة، 

 االحتفال برفعه في ساحة الورود باألمم المتحدة يوم األربعاء.
وخاطب السفير منصور من حضروا لحظات استالم العلم: أيلول الذي له طعم مر وذاكرة دامية في 

ى وألول مرة تاريخ الشعب الفلسطيني والذي يتعوذ الفلسطينيون منه عند حلوله كل عام، انته
 .بانتصار سياسي في أهم ساحات العمل السياسي الدولي

 3/10/2015األيا ، را  هللا، 
 

 تطبيق جميع االلتزامات واالتفاقات الموقعة "إسرائيل"عريقات يطالب بإلزا   .5
إن عدم  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات :وكاالتال - نيويورك

في خطاب بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ال يحتاج إلى تحليل قانوني  الدقة
العدواني التي تعمل بعنف على فرض نظام  االحتاللمعمق، "فعلى أرض الواقع، إسرائيل هي دولة 

الفصل العنصري على شعبنا األعزل في تحد صارخ للنداءات المتكررة من قبل المجتمع الدولي 
 "الخطيرة.قف العدوان والخروقات لو 

، بشن االحتاللفي تصريح صحفي، "لقد قام بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء سلطة ، عريقات وأضاف
، مشيرا إلى أن أمسهجوم شرس على األمم المتحدة خالل خطابه أمام الجمعية العامة اول من 

ن عقدة الذم بإسرائيل". لكن "األمم المتحدة لن تساعد في تحقيق السالم" ويجب "أن تتخلص م
 نتنياهو تجاهل حقيقة هامة مفادها أن إسرائيل قد وجدت كدولة بفضل تلك المنظمة الدولية".

كافة جهود السالم الحقيقية."  بإفشالنتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة  وبهذا يستمروتابع "
فاوض، بل يطالبون إسرائيل دائما يسبق أن فرضوا شروطا للت طالماموضحا بان الفلسطينيين 

 بموجب القانون الدولي واالتفاقات الموقعة". التزاماتهابتطبيق 
 3/10/2015، انالغد، عم  
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 البردويل يدعو عباس لترجمة خطابه كسلوك سياسي على األرض .6

رأى القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن "ال بديل أمام الفلسطينيين عن المصالحة : غزة
قائمة على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية والمقاومة نهجا"، معتبرا أن التلويح بعقد المجلس ال

 الوطني بدون تبّني خيار المقاومة "ليس له أي قيمة وال معنى"، وفق تقديره.
(، رئيس السلطة الفلسطينية 10|2ودعا البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" يوم الجمعة )

وقيادات حركة فتح، إلى البحث عن أوراق القوة الحقيقية للدفاع عن الحقوق والثوابت محمود عباس 
 الفلسطينية واإلقالع عن سياسة االستجداء، على حد تعبيره.

وقال "من يريد بالفعل أن ينجح مشروعه السياسي ال بد أن يكون برنامجه مرتبطا بالشعب الفلسطيني 
ني يريد تحقيق أهداف في التحرر من االحتالل والحفاظ على وبأهدافه وطموحاته، والشعب الفلسطي

المقدسات وتحقيق عودة الالجئين، من يعمل من أجل تحقيق هذه األهداف هو الذي يقود الشعب 
 الفلسطيني، وما دون ذلك هو دعاية ال قيمة لها".

ح كانت خطابات وأضاف "ما قاله عباس في األمم المتحدة وما تبعه من تصريحات للناطقين باسم فت
استعطافية استجدائية وتم توجيهه للدول الغربية التي فقدت كل إحساس باالنسانية تجاه قضيتنا وال 
يهمها غير مصالحها، ولألسف الشديد فإن عباس لم يستخدم أوراق القوة التي لدينا وهي كثيرة، 

 وفضل االعتماد على البكاء واالستعطاف أمام قوى متحجرة".
يل أن التهديدات التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس في األمم المتحدة ستبقى "قوال وأكد البردو 

عابرا ما لم تتحول إلى سلوك سياسي على األرض"، مضيفا "لو أخذنا تهديدات عباس بمبادلة تنصل 
االحتالل من اتفاقيات السالم بتنصل فلسطيني مماثل، فإن علينا أن نرى التزاما عمليا بذلك في 

قف لالعتقال السياسي واألفراج عن المعتقلين منهم في سجونه ووقف التنسيق األمني، وأن نسمع و 
 رأيا معلنا عن ذلك، أما إطالق الخطابات التي ال فعل لها أمام األمم المتحدة فليس له أي معنى".
الحة واتهم البردويل عباس وحركة فتح بالعمل على التنّصل من كل ما له صلة باتفاقيات المص

لصالح إخضاع حركة حماس لشروط اتفاقية "أوسلو"، وقال "إذا كان عباس وقيادات فتح يتحدثون 
نهاء االنقسام، فإن السؤال المطروح هو؛ أين اإلطار القيادي المرجعية السياسية  عن المصالحة وا 

عادة إعمارها؟  لمنظمة التحرير؟ وأين هي حكومة الوحدة الوطنية؟ وأين هو رفع الحصار عن غزة وا 
 كل هذه الملفات تم تجاوزها لصالح إخضاع حماس لشروط أوسلو التي غادرها عباس نفسه".

ودعا البردويل عباس إلى االستقواء بشعبه بدل الرهان على االحتالل أو أي قوى أجنبية، قائال "على 
ئيل وغيرها من عباس أن يمد يده لباقي قيادات الشعب الفلسطيني دون استعالء ودون استقواء بإسرا
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القوى الدولية، ألن حماس ركيزة أساسية في أية معادلة داخلية، واستطالعات الرأي العامة في رام 
نما مع  هللا، تشير لتراجع شعبية عباس وحركة فتح، وأن الشعب الفلسطيني ليس مع عباس وا 

بعض لمواجهة المقاومة، وهذا يفرض على عباس أن ينصت للشعب الفلسطيني وأن نضع يدنا بيد ب
 تحديات االحتالل".

وحول تهديد حركة فتح والسلطة بالدعوة لعقد دورة عادية للمجلس الوطني المقبل، قال البردويل "أي 
مجلس وطني بدون حماس والمقاومة مجلس عاجز وتدمير للقضية الفلسطينية، وهو حديث العاجزين 

 والمهزومين"، على حد تعبيره.
 2/10/2015، قدس برس

 
 التدخل الروسي في سورية غير مقبول :ي خاطرسام .7

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس سامي خاطر، أن التدخل الروسي في سورية : الدوحة
 عمل غير مقبول، ودعا إلى أن يكون أي دور لروسيا في سورية محل إجماع وقبول شعبي.

روسيا كقوة دولية أن تكون وأعرب خاطر في حديث مع "قدس برس"، عن اعتقاده أنه "كان على 
جماعا لدى الشعب  حريصة على أي دور لها في الموضوع السوري، وأن يلقى هذا الموقف قبوال وا 
السوري.. وال شك أن هذا التدخل سيكون له تأثير سلبي على القضية الفلسطينية، ألنه سيوجه 

الفلسطينيين ومقدساتهم اإلسالمية، االنتباه إليه بينما االحتالل الصهيوني يمارس أبشع انتهاكاته بحق 
 ال بل تجاوزها حتى المقدسات المسيحية".

وأشار خاطر إلى أن االتصاالت بين حماس وروسيا لم تنقطع "ونحن )في حماس( ال نألوا جهدا في 
االتصال بأي جهة لعرض وجهة نظرنا ونصرة قضيتنا العادلة، وخصوصا االعتداء على المسجد 

 عالم أن هذا العدو الغاشم يستهدف حتى المقدسات المسيحية".األقصى حتى يعرف ال
على صعيد آخر جدد القيادي في حماس على تمسك حركته بالمصالحة خيارا وطنيا، وقال: "نحن 

المصالحة باعتبارها ضرورة وطنية، حتى  إلنجازموقفنا الوطني هو موقف الساعي بشكل حثيث 
س محمود عباس لم يكن إيجابيا، لكن بعد خطابه األخير هذه اللحظة سلوك السلطة وتحديدا الرئي

في األمم المتحدة كانت هناك إشارات لجهد ما يعتزم بذله في هذا االتجاه، ونحن في انتظار ما 
يمكن أن يقدم عليه، وسنتعامل بايجابية مع أي مسعى لتحقيق المصالحة الوطنية، فالحرص على 

 ألي مسؤول فلسطيني أن يقف في وجه وحدته".الوحدة ضرورة وطنية، ولذلك ال ينبغي 
وعما إذا كان لدى حماس أي خيارات أخرى في حال استمرار عقبات المصالحة، قال: "بالتأكيد نحن 

، ونحن نعمل بكل جهدنا 2006ال نقبل باستمرار الظلم المسلط على قطاع غزة بحصارها منذ عام 
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فرضها علينا االحتالل، وهذا ال يتعرض مع  التي اإلشكاالتوطاقتنا من أجل التوصل لحل هذه 
 جهودنا إليجاد نظام سياسي فلسطيني واستراتيجية فلسطينية لمواجهة االحتالل"، على حد تعبيره.

 2/10/2015، قدس برس
 

 ترجيح انتزاعها تحت التع يبة اعترافات عن دع  حماس للثورة السورية.. و شكوك حول صح .8
لتابع للنظام السوري "اعترافات" لشاب قال إن اسمه مأمون بشر بث تلفزيون "سما" ا: مؤيد باجس

الجالودي، وأنه كان المرافق الشخصي لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل، تحدث 
 فيها عن تفاصيل دور مزعوم لحماس في دعم وتدريب فصائل سورية معارضة لنظام األسد.

كا، وظهرت عليه عالمات التعب واإلرهاق بسبب ما يمكن وبدا الشاب الذي يدلي باالعترافات منه 
أن يكون قد تعرض له أثناء االعتقال من تعذيب أو ظروف قاسية. ولم يعرف وقت تسجيل الفيديو 
الذي استغرق ساعة كاملة، كما لم تشر أقوال الشاب الذي يظهر فيه إلى تاريخ وكيفية اعتقاله من 

شهور، بينما كان  4" إنه اعتقل منذ 21قالت لصحيفة "عربي قبل األمن السوري، لكن مصادر خاصة
 يحاول مغادرة مخيم اليرموك بعد سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء منه.

شرافها على  43وأقر الجالودي ) عاما( في التسجيل المصور بدعم حركة حماس للثورة السورية، وا 
 المي ألجناد الشام"، و"فيلق الشام".تدريب عدة فصائل أبرزها "أحرار الشام"، و"االتحاد اإلس

وقال الجالودي، أو "أبو جودت" كما يلقب، إنه يحمل الجوازين األردني، والفلسطيني، مضيفا: "ولدت 
ونشأت في الكويت وفيها تنظمت ضمن جماعة اإلخوان المسلمين، وسافرت إلى الباكستان عام 

 .1996، ودرست وعملت فيها بالمجال اإلغاثي حتى عام 1989
، قبل أن 2001وبين الجالودي أنه بدأ بالعمل في سورية مع المكتب السياسي لـحماس منذ العام 

 .2004يتحول للعمل بالحراسات األمنية لقيادات الحركة في العام 
وقال الشاب الذي يظهر في فيديو االعترافات، إن قيادات جماعات اإلخوان المسلمين في عدة دول 

 ون علم الحكومة السورية بمزرعة في منطقة صحنايا بريف دمشق.عقدت اجتماعا سريا د
وأضاف الجالودي أن "الحضور كان من المغرب، فلسطين، األردن، لبنان، السودان، اليمن، ماليزيا، 
أندونيسيا، وغيرها من الدول.. وقد صدر عن االجتماع قرار بدعم الثورة السورية، وفتح قنوات 

خراج قيادات حماس من سورية". لكن مصدرا رفيعا في اتصال مع علماء ومشايخ دا  عمين للثورة، وا 
"، نفى بشدة هذه المعلومة، مضيفا أنها محاولة من النظام "لتثبيت تورط 21حماس اتصلت به "عربي

 اإلخوان في كل مكان في األحداث الجارية في سورية منذ بدئها".
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ه بدأ شخصيا بتدريب مقاتلين فلسطينيين من وحول دعم حماس للثورة السورية، قال "الجالودي" إن
مخيمات اللجوء في سورية، وآخرين سوريين من الجيش الحر على استخدام السالح في منطقة 

 دروشا بريف دمشق.
، حيث قمنا بتدريب كتائب 2011وتابع: "بداية تدريب الحركة لفصائل سورية منظمة كانت نهاية عام 

ا مدربين إلى مدينة سرمدا بريف إدلب، ودارة عزة في ريف حلب الصحابة في داريا، ومن ثم أرسلن
 ".2012لإلشراف على تدريب كتائب أحرار الشام بداية 

وأضاف: "من الفصائل التي دربناها أيضا، لواء التوحيد بقيادة عبد القادر صالح، صقور إدلب بقيادة 
الشيخ(، فيلق الشام بقيادة أبو  أبو عيسى )يبدو أنه يقصد صقور الشام في إدلب بقيادة أبو عيسى

وأكد "الجالودي" عقد عدة دورات تدريبية مكثفة للفصائل المذكورة سابقا، مضيفا:  عبادة الحمصي".
"بعد ذلك، تم عقد دورات لكتائب لواء الحبيب المصطفى، وشباب الهدى )االتحاد اإلسالمي ألجناد 

 الشام( بقيادة أبو محمد الفاتح في ريف دمشق".
ار إلى أن حماس قامت بتدريب مجموعات صغيرة في درعا جنوبي سورية، مثل كتائب "ابن وأش

كما كشف "الجالودي"، بحسب ما يظهر في المقابلة  تيمية"، و"مشروع أمة"، و "األجناد"، وغيرها.
التي نشرتها قناة سما، أن الحركة دّربت كتائب "األنصار" في مدينة حمص، ومن ثم قامت الكتائب 

 سال مجموعة من عناصرها إلى محافظة عكار اللبنانية.بإر 
ووفقا "للجالودي"، فإنه تولى منصب "المسؤول األمني" في كتائب "أكناف بيت المقدس" العاملة داخل 

 مخيم اليرموك، التي ذاع سيطها قبل شهور بعد اقتتالها مع تنظيم الدولة.
آالف دوالر من قبل قيادي في  10شهريا  وبين "الجالودي" أن "أكناف بيت المقدس" كانت تتلقى

حركة حماس، مشيرا إلى أن "األكناف" قامت بعدد من العمليات ضد جيش النظام بالتعاون مع 
 فصائل أخرى، كما قامت باالشتباك مع الفصائل الفلسطينية الموالية لنظام األسد عدة مرات.

ة للنظام السوري اعترافات لمعتقلين بهذا وال تعتبر هذه المرة األولى التي تبث فيها فضائيات تابع
الشكل، وهي اعترافات تعتبر مثارا للجدل والشكوك، حيث يتم بثها بالتنسيق مع قوى األمن السورية، 
التي تتهمها منظمات حقوقية محلية ودولية بنزع اعترافات من المعتقلين تحت أشد صنوف التعذيب، 

هاك على الجالودي الذي يبدو واضحا أنه تعرض مما يشكك في صحتها. وقد بدا التعب واإلن
 للتعذيب وسوء المعاملة، بحسب مراقبين.

ومن الجدير بالذكر، أن حركة حماس أكدت مرارا موقفها الرسمي تجاه األزمة في سورية، الذي يقوم 
على الحياد في الصراع الحاصل بين النظام والمعارضة، والتعاطف مع تطلعات الشعب السوري، 
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علنت الحركة في أكثر من مناسبة عدم وجود روابط تنظيمية بينها وبين "أكناف بيت المقدس" كما أ 
 وغيرها من الفصائل المقاتلة على الساحة السورية.

"، وفّضل عدم ذكر اسمه إن الجالودي كان 21وقال القيادي في حماس الذي تواصلت معه "عربي
ل معه بعد خروج الحركة من سورية، وأنه وآخرين فعال من عناصر الحركة في الشام، وانقطع التواص

"كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم"، وأن كل ما ورد على لسانه من ربط بين قيادات الحركة والعمل 
المسلح في سورية ال يمكن أخذه على محمل الجد، ألنه جزء من "اعترافات أراد أن يخلص بها نفسه 

ي قصص اآلخرين"، وهو يشبه "القصة الهوليوودية التي من تعذيب يعلم الجميع بشاعته كما ترو 
 رواها عن االجتماع الدولي"، كما عّبر القيادي الحمساوي.

 3/10/2015، 21موقع عربي 
 

 طبيعي على جرائ  االحتلل ومستوطنيه عملية نابلس رد   فتح: .9
طالق النار التي اعتبرت حركة فتح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عملية إ: نابلس

نفّذها مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية وأسفرت عن مصرع مستوطنْين، بمثابة "رد طبيعي على 
وحّملت الحركة في بيان صحفي تلّقت "قدس برس" نسخة  جرائم االحتالل وعربدة قطعان مستوطنيه".

جماعات المستوطنين عنه، حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد تقوم به قواتها و 
 المتطرفة "التي تقوم بجرائمها بضوء أخضر من حكومة نتنياهو"، بحسب البيان.

وأكدت فتح على أن "الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم وبيوتهم ومساجدهم التي نالها إرهاب 
 المستوطنين وكان آخرها حرق عائلة دوابشة في قرية دوما".

 2/10/2015، قدس برس
 

 نابلسعلى نفسها كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني تتبنى عملية  تطلق مجموعة .01
تبنت جماعة فلسطينية مسلحة تنتمي لحركة فتح المسؤولية عن مقتل اثنين من المستوطنين : رام هللا

 الخميس. أمسفي هجوم على سيارتهم بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية مساء 
كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني"  -نفسها "قوات العاصفة وقالت الجماعة، التي تطلق على 

مجموعة من عناصرها قامت بإطالق  أنالتابعة لحركة فتح في بيان نشر على موقعها اإللكتروني 
، كانت تغادر مستوطنة "ايتمار" جنوب مدينة نابلس إسرائيلييننار مباشر على سيارة لمستوطنين 

من أي  اإلسرائيليالبيان الذي لم يتسنى التأكد من صحته، الجيش وحذر  مما أدى إلى مقتل اثنين.
 أن عناصرها سيردون على ذلك بالمثل. إلىإجراءات ضد الفلسطينيين في أعقاب الهجوم، مشيرا 
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وكان أعلن عن مقتل إسرائيليين مساء الخميس بعد إطالق النار عليهما من سيارة قريبة بالقرب من 
 قرية بيت فوريك وقرى جنوب شرقي نابلس. أراضية على مستوطنة "ايتمار" المقام

 2/10/2015القدس، القدس، 
 

 بحركة فتح كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني: ال يوجد أي علقة تنظيمية لمسؤول بارز في فتح .00
كتائب الشهيد عبد القادر  -تبنت جماعة فلسطينية تطلق على نفسها "قوات العاصفة : رام هللا

لتابعة لحركة فتح في بيان نشر على موقعها اإللكتروني المسؤولية عن مقتل اثنين من الحسيني" ا
 المستوطنين في هجوم على سيارتهم بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية مساء الخميس.

وأضاف المسؤول في  ونفي مسؤول بارز في حركة فتح أي عالقة للجماعة المسلحة بالحركة.
الصينية "شينخوا" أن هذه الجماعة ليس لها أي عالقة تنظيمية  األنباءكالة اتصال هاتفي مع و 

 بحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية.
 2/10/2015القدس، القدس، 

 
 "نداء جنيف"و "الدولية للصليب األحمر"أبو العردات يلتقي لبنان:  .01

لبنان فتحي أبو العردات في  استقبل أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
مكتبه في بيروت، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي في لبنان فابريزيو كاربوني، 
يرافقه نائب رئيس البعثة في لبنان ماركو سوتشي وممثل البعثة في الجنوب رياض دبوق وممثل 

"عرض للنشاطات والجهود التي  وحسب بيان فقد تم خالل اللقاء البعثة في بيروت وائل ياسين.
يبذلها الصليب األحمر الدولي، وأعمال اإلغاثة التي يقوم بها تجاه الالجئين الفلسطينيين في 

 إلىاإلغاثية للنازحين الفلسطينيين من سورية  وأعمالهانشاطات اللجنة  إلىمخيمات لبنان، إضافة 
الخدمات الصحية المقدمة لالجئين كما جرى البحث "في سبل التعاون من أجل تحسين  لبنان".

الفلسطينيين المقيمين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سورية، وتم االتفاق على تنسيق الجهود 
 للنهوض بالقطاع الصحي الفلسطيني في لبنان".

العردات وفدا من منظمة "نداء جنيف" ضم مسؤول المنظمة آرمن كولي ومسؤولة الدعم  أبوواستقبل 
وتم البحث في "أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصا  وني في لبنان أمال الشهابي.القان

حفظ األمن داخل المخيمات الفلسطينية وضرورة تعزيز عمل القوة األمنية المشتركة وتأهيلها من 
 أجل تحييد المدنيين وحمايتهم".
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نداء جنيف" والفصائل الفلسطينية في كما تم "االتفاق على تفعيل التنسيق والتعاون بين منظمة "
 مخيمات لبنان في مجال حماية المدنيين وتحييدهم عن الصراعات المسلحة".

 3/10/2015المستقبل، بيروت، 
 

 فلسطينيين بالضفة ثلثةحماس: أمن السلطة يعتقل ويستدعي  .01
ية المحتلة، اعتقلت قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغرب: رام هللا

وأوضحت الحركة في  مواطنين اثنين على خلفية انتمائهما السياسي، فيما استدعت آخر للتحقيق.
(، أن جهاز "األمن الوقائي" اعتقل المواطن 10|2بيان تلقت "قدس برس" نسخة عنه، يوم الجمعة )

ه أسير محرر أمضى في عاما( عقب دهم منزله في مدينة الخليل، علما بأن 33طارق أنور إدعيس )
سنوات ونصف، وهو معتقل سياسي لعدة أشهر، كما خاض اإلضراب المفتوح  8سجون االحتالل 

 عن الطعام لفترات طويلة في سجون االحتالل والسلطة.
واستدعى الجهاز ذاته، الطالب في جامعة "بوليتكنك فلسطين" عالء حميدات، وهو من بلدة صوريف 

اعتقل جهاز "المخابرات العامة" األسير المحرر محمد عبد الرؤوف  وفي جنين، قضاء الخليل.
 عاما( من بلدة عرابة، بعد استدعائه للمقابلة، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات. 31حمدان )

 2/10/2015، قدس برس
 

 ومقتل مستوطنين في الضفة الغربية أوريغوننتنياهو وكيري يقارنان بين مجزرة  .01
رئــيس الـــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيـــاهو ، أن نيويــورك، مــن 2/10/2015 ،القــدس، القـــدسنشــرت 

بــين مجــزرة  ،خــالل لقائهمــا فــي نيويــورك يــوم الجمعــة ا،جــون كيــري قارنــ األمريكــيووزيــر الخارجيــة 
 في شمال غرب الواليات المتحدة ومقتل مستوطنين اثنين في الضفة الغربية المحتلة. أوريغون

 لألمـمحد فنـادق نيويـورك علـى هـامش اجتماعـات الجمعيـة العامـة أانب كيري في ج إلىوقال نتنياهو 
ــمالمتحــدة "اليــوم، إســرائيل وأمريكــا تتوحــدان فــي  ــا   أمــا   بــاألمسفلســطينيون  إرهــابيون. لقــد قتــل األل  وأب

 ".أبرياءصغار. وقتل مسلح بوحشية تسعة أمريكيين  أيتام أربعةشابين تاركين 
مـع  أيضـا  بقوة مـع عـائالت الضـحيتين اإلسـرائيليين، ولكننـا نتعـاطف بقـوة  وعلق كيري "نحن نتعاطف

مـا  نتنيـاهو "العنـف هـو فعـال   ضـاف كيـري مخاطبـا  أو  سكان اوريغون، حيث شهدنا العنف في بالدنـا".
 لقائك". إلىدفعني 
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ن بنيـــامي، أن محمـــد هـــواش ،رام هللا، نقـــال  عـــن مراســـلها فـــي 3/10/2015 ،النهـــار، بيـــروتوأضـــافت 
نه سينسق الرد على عملية قتل المستوطن اإلسرائيلي وزوجته لدى عودته من نيويورك أنتنياهو أعلن 

 مع المسؤولين اإلسرائيليين.
 

 المستوطنين يقفون في صدارة جبهة المعركة مع اإلرهاب: ريفلين .01
]المسـتوطنان اللـذان  الذي أّبن القتيلـْين ،قال الرئيس اإلسرائيلي رئوفين ريفلين: محمد هواش -رام هللا 

 اإلرهـــابالمســـتوطنين يقفـــون فـــي صـــدارة جبهـــة المعركـــة مـــع  إنخـــالل تشـــييعهما: "قـــتال فـــي نـــابس  
 اإلسرائيلية". األعمارلن يؤثر أبدا  على مشاريع  اإلرهابن أ: "وأضاف". ويدفعون الثمن غاليا  

 3/10/2015 ،النهار، بيروت
 

 نابلسئيسها بالمسؤولية عن عملية سلطة الفلسطينية ور لل إسرائيلية اتهامات .06
وزير الزراعة ، أن محمد هواش ،رام هللا، نقال  عن مراسلها في 3/10/2015 ،النهار، بيروتنشرت 
: "يجب على رئيس الوزراء المستوطنين الذين قتال قرب نابلس في مراسم جنازة ،قال أريئيل أوري

 باإلضافةموقع الهجوم  إلىال من موقع الدفاع عملها واالنتق أنماطبتغيير  األمنإلى قوات  اإليعاز
 إلى تكثيف مشاريع البناء في كل مناطق ارض إسرائيل".

وأعلـــن رئـــيس مجلـــس مســـتوطنات شـــمال الضـــفة يوســـي داغـــان "انـــه ســـيبدأ فـــور انتهـــاء مراســـم تشـــييع 
قـدس. وقـال "انـه جثمانْي الزوجْين القتيلين اعتصاما  قبالة المنزل الرسمي لرئيس الوزراء نتنيـاهو فـي ال

فـي  واإلسـراعلن ينهي اعتصامه إال بعد تلبيـة مطالبـه المتمثلـة بإنشـاء مسـتوطنة جديـدة مكـان العمليـة 
زالة القيود المفروضة في رأيه على جيش الدفاع لدى تصديه  مشاريع البناء في المستوطنات القائمة وا 

 لإلرهاب الفلسطيني".
غــادي ايزنكــوت ورئــيس جهــاز  األركــانعمليــة يرافقــه رئــيس وتفقــد وزيــر الــدفاع موشــي يعــالون مكــان ال

العام يورام كوهين. وحمل يعالون السـلطة الفلسـطينية ورئيسـها "مسـؤولية التحـريض الـذي يـؤدي  األمن
 "التصرف المسؤول وتجنب تأجيج الخواطر". إلىسفك الدماء". كما دعا المستوطنين  إلى

 ، أنفــادي أبــو ســعدى، رام هللانقــال  عــن مراســلها فــي ، 3/10/2015 ،القــدس العربــي، لنــدنوأضــافت 
قــال إن الــرئيس الفلســطيني المعــروف بمواقفــه  ،نائــب رئــيس الكنيســت اإلســرائيلي ،بتســئيليل ســمورتيج

هو من يتحمـل مسـؤولية  المحرقة اليهودية في كتبه الموزعة دوليا   إنكارهمن خالل  "إسرائيلـ"المعادية ل
ســتوطنة ايتمــار وبالتــالي يجــب معاقبتــه. إن أبــو مــازن هــو العــدو الحقيقــي قتــل العائلــة هنيكــين قــرب م
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وشعبها. والمشكلة تتمثل بـ"نحن نحن في الحكومـة اإلسـرائيلية الـذين يجـب أن ننهـي مسـألة  "إسرائيلـ"ل
 المفاوضات مع الفلسطينيين اإلرهابيين الذين يقودهم أبو مازن.

 
ز انتشاره يالجيش اإلسرائيلي  .07  علن نابلس منطقة عسكريةوي ةالضف فيعز 

وزوجتــه بالرصــاص شــرق  إســرائيليفــي رد أولــي علــى عمليــة قتــل مســتوطن : محمــد هــواش -رام هللا 
مدينـــة نـــابلس المحتلـــة مســـاء الخمـــيس، عـــزز الجـــيش اإلســـرائيلي انتشـــاره فـــي محـــيط المدينـــة وأعلنهـــا 

لــردود متبادلــة  منطقــة تحسـبا  نشــر الجـيش اإلســرائيلي أربــع كتائـب فــي الحيــث  منطقـة عســكرية مغلقـة.
كمــــا أقامــــت القــــوات  مــــع الفلســــطينيين، وأقفــــل مــــداخل القــــرى الفلســــطينية فــــي محــــيط مدينــــة نــــابلس.

اإلسرائيلية عسكرية ثابتة لها على الطريـق الرئيسـي بـين مـدن الضـفة الغربيـة فـي بلـدتي حـوارة وزعتـرة 
للتنقـل  اإلجبـاريلدة حوارة وهو الطريـق جنوب مدينة نابلس، واقفل المستوطنون الطريق الرئيسي في ب

 بين شمال الضفة ووسطها.
 3/10/2015 ،النهار، بيروت

  
 القناة العبرية العاشرة: السلطة أبلغت "إسرائيل" تكثيف التنسيق األمني عقب عملية نابلس .08

تكثيــف كشـفت قنـاة تلفـزة عبريــة أن السـلطة فـي رام هللا أبلغـت "إســرائيل" عقـب عمليـة نـابلس  :الناصـرة
ونقلـت القنـاة العبريـة العاشـرة، عـن مراسـلها الـون بـن دافيـد،  التنسيق األمني؛ بهدف مالحقة المنفذين.

تبليغـــه مـــن مســـؤول فلســـطيني أن أجهـــزة الســـلطة أبلغـــت األجهـــزة األمنيـــة اإلســـرائيلية، باحتمـــال وقـــوع 
 اإلسرائيلي نفى ذلك. عملية في نابلس، لكنها لم تأخذ ذلك على محمل الجد، الفتا  إلى أن األمن

وقالــت اإلذاعــة العبريــة، إن األجهــزة الصــهيونية لــم تتلــق أي تحــذير مــن احتمــال وقــوع عمليــة فــي هــذا 
 المكان؛ مما قد يؤدي إلى مراجعة القيادة المشتركة للتنسيق األمني اإلسرائيلي الفلسطيني.

ســيق األمنــي، وأنهــا تقــوم بجهــود وذكــرت القنــاة العبريــة، أن الســلطة أبلغــت عقــب العمليــة بتكثيــف التن
لمالحقة المنفذين والكشف عنهم؛ يعزز ذلك معلومات رشحت بأن غرف عمليات األجهزة األمنية فـي 
الضـــفة، وجهـــت تعميمـــات عبـــر أجهـــزة الالســـلكي، بالعمـــل الجـــدي للكشـــف عـــن منفـــذي العمليـــة؛ مـــا 

لموقعــة مــع االحــتالل، التــي ينــاقض إعــالن رئــيس الســلطة محمــود عبــاس، وقــف االلتــزام باالتفاقــات ا
 تشتمل ضمن بنود عدة على التنسيق األمني.

 2/10/2015 ،المركز الفلسطيني لإلعل 
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 تحقيقات أولية: مجموعة منظمة تقف خلف عملية نابلس .09
ذكــر موقــع يــديعوت أحرونــوت العبريــة، مســاء يــوم الجمعــة، أن التحقيقــات  :ترجمــة خاصــة -القــدس 

األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية تشــير إلــى أن مجموعــة منظمــة تقــف خلــف تنفيــذ األوليــة لجهــاز الشــاباك و 
وحســـب الموقـــع، فـــإن الهجـــوم نفذتـــه بنيـــة تحتيـــة  الهجـــوم قـــرب مســـتوطنة "إيتمـــار" فـــي نـــابلس أمـــس.

منظمة، وأنه لم ينفذ على يد مسلح أو مسلحين بل إن هناك أشخاصا عاونوا المنفذين الذين لم يعرف 
ار إلى أن الجيش اإلسرائيلي ينفذ عملية واسعة لتحديد هوية المنفذين، وأن ضباطا وأش عددهم تماما.

ــابلس، مبينــا، أنــه يــتم  كبــار مــن الشــاباك واألجهــزة األمنيــة يقــودون العمليــة المســتمرة منــذ أمــس فــي ن
وأضـــاف الموقـــع، فإنـــه تـــم جمـــع أدلـــة وقـــرائن  اســـتثمار كـــل جهـــد اســـتخباري مـــن كافـــة األجهـــزة لـــذلك.

 ات من القرى الفلسطينية المجاورة لمكان تنفيذ الهجوم.ومعلوم
 2/10/2015 ،القدس، القدس

 
 جدل إسرائيلي: هل تجنب منف و عملية نابلس قتل األطفال؟ .11

أثــارت روايــة الجــيش اإلســرائيلي غيــر المقنعــة حــول نجــاة أطفــال المســتوطنين األربعــة مــن  :وكــاالتال
اضية شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، والتـي قتـل عملية إطالق النار التي وقعت الليلة الم

 فيها مستوطن وزوجته سخرية كبيرة على وسائل التواصل االجتماعي العبرية.
وذكر مغردون على مواقع التواصل أنه من الصعب االقتناع برواية الجيش التـي تقـول إن المهـاجمين 

كـانوا نـائمين، فـي الوقـت الـذي أعلـن فيـه الجـيش  لم يالحظوا وجود األطفال في المقعـد الخلفـي كـونهم
 طلقة باتجاه المركبة المستهدفة. 50عن إطالق نحو 

كما بينت رواية الجيش تناقضا  كبيـرا  حـول حيثيـات العمليـة، حيـث تسـاءل بعـض المغـردين عـن مـدى 
لقة مـن ط 50منطقية رواية الجيش التي تحدثت عن بقاء األطفال نائمين على وقع أصوات أكثر من 

 مسافة قريبة.
ولفــت المغــردون إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي عــزا فيــه الجــيش نجــاة األطفــال إلــى عجلــة المنفــذين وعــدم 
طالق  انتباههم لوجود األطفال النائمين في المقعد الخلفي، أكد في بيانه نزول المنفذين من مركبتهم وا 

خــراج المســتوطن ســائق  المركبــة مــن مركبتــه ورميــه علــى النــار علــى المســتوطنين مــن مســافة صــفر وا 
 قارعة الطريق.

فــي حــين تعارضــت الروايــة مــع الشــهادات التــي أدلــى بهــا مســعفون إســرائيليون والــذين أفــادوا بــرؤيتهم 
لجثة المستوطن ملقاة خارج المركبة وعلى قارعة الطريق بينما شاهد أطفـالهم مـا حـدث لحظـة بلحظـة 

 وبدأوا بالصراخ.
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ضية األقوى والتي تشير إلى استثناء المهاجمين لألطفال في ذلـك الهجـوم، ودار جدل واسع حول الفر 
وهـــو مـــا يؤكـــده عـــدم وجـــود أي آثـــار إلطـــالق النـــار علـــى المقعـــد الخلفـــي فـــي الســـيارة، مـــا يعنـــي أن 

 المنفذين كانوا على علم بوجود األطفال في الخلف فتجنبوا قتلهم.
لمهــاجمين الفلســطينيين لألطفــال فــي هكــذا عمليــات ورأى بعــض المغــردين أن التــاريخ يشــهد باســتثناء ا

حيث قال أحدهم ويلقب بـ"همغيف" إنه من الصعب عليه تخيل مقتل الوالدين من مسافة صفر ووجود 
 األطفال هادئين في المقعد الخلفي دون صراخ.

ا سائق وعقب الملقب "بينغي" قائال  إنه ولربما جاء االستهداف عن سبق إصرار وترصد وأنهم استهدفو 
المركبــة، وكــان هــو الهــدف فقــط ولــم يكونــوا األطفــال، فيمــا قــال آخــر إنــه مــا كــان يتوجــب علــى رجــل 
مفصلي في مشروع االستيطان بالضفة السير على هكذا شارع وفي تلك الساعة، ولـم يسـتبعد فرضـية 

 استهدافه شخصيا . 
 3/10/2015 ،الغد، عم ان

 
 خان يونسمناطيد للتجسس قرب  عشرة االحتلل يطلق .10

أطلــق جــيش االحــتالل اإلســـرائيلي أمــس، عشــرة مناطيــد تجســس فـــي حالــة غيــر مســبوقة علـــى  :غــزة
أطراف خان يونس في جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع توغل في المنطقة الحدودية وعمليات تجريف. 

، ة شـرقاّ من موقع كيسـوفيم شـماال حتـى بلـدة خزاعـ وأفاد شهود عيان بأن إطالق االحتالل للمناطيد تمّ 
 وتركزت في سماء كيبوتسات "العين الثالثة" وناريم ونير عام ونير عوز. 

 3/10/2015 ،االتحاد، أبو ظبي
  

 تحركات غير اعتيادية آلليات االحتلل شرق غزة .11
تشهد منطقة الشـريط الحـدودي شـرق قطـاع غـزة، منـذ سـاعات فجـر اليـوم السـبت، تحركـات غيـر  :وفا

 األجواء.ل اإلسرائيلي، وسط تحليق لطائرات حربية في اعتيادية آلليات االحتال
وأفــادت وكالــة األنبــاء الرســمية بــأن حركــة غيــر اعتياديــة آلليــات االحــتالل اإلســرائيلي شــوهدت قــرب 
الســياج الفاصــل شــرق القطــاع وشــماله، وســط تحليــق لطــائرات اســتطالع بشــكل مكثــف، إضــافة  إلــى 

وب األجـواء بـين الفينـة واألخـرى منـذ سـاعات ليلـة الجمعـة تج 16طائرات حربية إسرائيلية من نوع إف
 السبت، وهي تطلق قنابل مضيئة في سماء غزة وعلى ارتفاعات منخفضة.
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وتأتي تحركات االحتالل هذه بعد أن زعم جيش االحتالل فقدانه منطادا  للتجسـس بـالقرب مـن الحـدود 
 مع قطاع غزة.

 3/10/2015 ،الحياة الجديدة، را  هللا
 

 برمان يدعو إلقالة مدراء مدارس عربية في سخنينلي .11
دور ليبرمـان وزيــر التربيـة التعلـيم نفتـالي بنيــت إلـى إقالـة مــديري جـدعـا رئـيس حـزب "إســرائيل بيتنـا" أفي

ممارسـات االحــتالل  المـدارس العربيـة فــي مدينـة ســخنين، بسـبب مشــاركة مدارسـهم فــي تظـاهرات ضــدّ 
ي منشـــور علـــى صـــفحته فـــي موقـــع التواصـــل االجتمـــاعي وأوضـــح ليبرمـــان فـــ فـــي القـــدس واألقصـــى.

"فيســبوك"، أن دعوتــه تــأتي علــى خلفيــة خــروج طلبــة تلــك المــدارس فــي مظــاهرات رافضــة لالعتــداءات 
اإلســـرائيلية المتواصـــلة ضــــد المســـجد األقصــــى، رافعـــين األعــــالم الفلســـطينية ومــــرّددين هتافـــات ضــــد 

 اضة وانتصار".االحتالل، من قبيل "من سخنين خرج القرار انتف
مــا ينــدرج ضــمن التربيــة علــى  ومنظمــا   : "مــن الواضــح أن هــذا االحتجــاج كــان مــدبرا  ليبرمــانوأضــاف 

التحريض ضد دولة إسرائيل والتي تمارسـها هـذه المـدارس مـن خـالل طالبهـا، ولـذلك أنـا أطالـب وزيـر 
عين فــي األمــر وذلــك مــديري المــدارس فــي ســخنين الضــال التربيــة والتعلــيم اتخــاذ إجــراءات قاســية ضــدّ 

 ليعلموا أن دولة إسرائيل لن تبقي تحت رعايتها كل من يربي على التحريض ضدها"، وفق قوله. 
 3/10/2015 ،الدستور، عم ان

 
 استطلع: تزايد العنصرية والكراهية بين اإلسرائيليين .11

مرار عــن اســـت ،أمــسكشــف اســتطالع رأي صــدر عشــية عيــد "الغفــران" اليهــودي أول مــن  :وكــاالتال
تفشــي العنصــرية والكراهيــة بــين اإلســرائيليين تجــاه كــل مــا هــو مختلــف، بمــا يشــكل خطــر ا كبيــر ا علــى 

لالستطالع الذي أعده معهد "مدغاميم" بالتعاون مع معهد القدس  وطبقا   "إسرائيل"، وفق محللين يهود.
 %33عنصـريون، ومن اإلسـرائيليين المشـاركين باالسـتطالع  %75، فإن شخصا   590للعدالة، وشمل 

مــنهم يكرهــون اليهــود المتــدينين المتــزمتين )الحريــديم( واليســاريين والعــرب. أمــا اليهــود الحريــديم )وهــم 
مــنهم إنهــم يكرهــون  %54مــنهم اليهــود المتــدينين الليبــراليين، ويقــول  %78خمــس اإلســرائيليين( فيكــره 

 منهم العالج عند طبيب عربي. %48العرب، ويرفض 
باللغـــة العبريـــة، باتـــت موبـــوءة باألفكـــار والمواقـــف العنصـــرية والعدوانيـــة، حيـــث رصـــد شـــبكة اإلنترنـــت 

االستطالع، في آب )أغسطس( فقط، ربع مليون تعقيب عنصري وشتيمة وتحريض، مـن بينهـا سـبعة 
 آالف دعوة مباشرة للعنف الجسدي )قتل واغتصاب أو حرق(.
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التعقيبات العدوانية على اإلنترنت، وتصريحات ورأى القائمون على االستطالع عالقة سببية بين هذه 
السياســيين اإلســرائيليين، مــدللين علــى ذلــك بتصــريحات يــارون مــزوز نائــب وزيــر الداخليــة الــذي قــال 

 لنواب العرب بالكنيست "قولوا شكرا ألنكم تحملون بطاقات هوية إسرائيلية".
ن "النتائج تدلل علـى غيـاب التسـامح المعلق البارز لصحيفة "يديعوت أحرونوت" سيفر بلوتسكر قال إ

وأشار  بإسرائيل بشكل واسع ينبغي أن يقلق كافة اإلسرائيليين بدءا من رئيس حكومتهم ووزير التعليم".
إلى أن نتائج االستطالع تقول "إن اإلسرائيليين علـى حافـة الهاويـة ألن إسـرائيل تتحـول يومـا بعـد يـوم 

  .األجواء المسمومة والمشحونة بالكراهية وفقدان التسامحلدولة موبوءة يصعب فيها التنفس، بسبب 
 3/10/2015 ،الغد، عم ان

 
 االحتلل يمنع المصلين من أداء صلة الفجر في األقصى .25

منعت قوات االحتالل صباح اليوم السبت المصلين المقدسيين من دخول المسجد األقصى ألداء 
 صالة الفجر.

ئيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، من اعتداءات متكررة جاء ذلك في ظل تصاعد الهجمة اإلسرا
 وعربدة للمستوطنين والجيش اإلسرائيلي.

 3/10/2015القدس، القدس، 
 

صابات واعتقاالت   .22  االحتلل ينسحب من نابلس بعد مواجهات وا 
انسحبت قوات االحتالل من نابلس بعد أن شهدت المدينة منذ ساعات ليل السبت مواجهات بين 

 لقوات والمواطنين في مناطق عدة، تخللتها إصابات واعتقاالت في صفوف المواطنين.ا
وأفادت مصادر صحفية أن عشرة مواطنين  .فقد اعتقلت قوات االحتالل الليلة وصباح اليوم عددا من

على األقل أصيبوا في مواجهات مع قوات االحتالل، وتركزت المواجهات في منطقتي الضاحية 
وأفادت المصادر أن قوات االحتالل أغلقت حاجز حوارة )جنوبا( أمام  رق المدينة.وشارع عمان ش

 المغادرين من مدينة نابلس، وال يزال الحاجز مغلقا حتى كتابة الخبر. 
 3/10/2015، را  هللا ،الحياة الجديدة

 
 من  بدء العا  معتقل   3,700ا وفلسطيني   شهيدا   37: تقرير .22

الجاري، بفعل اعتداءات  2015ا استشهدوا منذ بداية عام ا فلسطيني  مواطن   37أظهر تقرير حقوقي، أن 
وبّينت معطيات تقرير مركز "أحرار" الحقوقي، أن  قوات االحتالل اإلسرائيلي وقطعان المستوطنين.
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ا إلى أن الربع الثالث من ا خالل األشهر التسعة الماضية، مشير  فلسطيني   3,700االحتالل اعتقل قرابة 
ا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، مواطن   1,213اعتقال ما ال يقل عن  العام شهد

يا  فلسطين  طفال   260وأظهر التقرير، أن االحتالل اعتقل  مواطنا فلسطينيا. 15فضال عن استشهاد 
 ا منذ بداية العام، تّمت معظمها في مدينتي القدس والخليل.وقاصر  

السابقة التي نشرها المركز ورصدتها "قدس برس"، فإن االحتالل اعتقل منذ مطلع العام ووفقا للتقارير 
 714الثالثة األخيرة، تلتها مدينة الخليل بواقع  األشهرا، نصفهم جرى اعتقاله خالل مقدسي   1,270
بقية ا من أبناءها، في حين توّزعت مواطن   480ومن عقبها رام هللا التي اعتقل االحتالل  معتقال  

 االعتقاالت على نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وأريحا وطوباس )على التوالي(.
في قطاع  الفلسطينيينوأشار التقرير الحقوقي، إلى ارتفاع نسبة االعتقاالت في صفوف المواطنين 

ذين ا من المواطنين الحالة اعتقال شملت عدد   152غزة، إذ بلغت عددها منذ مطلع العام الجاري 
، وكذلك صيادي األسماك مّمن يجري اعتقالهم 1948حاولوا التسّلل إلى داخل األراضي المحتلة عام 

 المواطنين والتجار الذين يتم اعتقالهم على المعابر الحدودية. باإلضافة إلىمن عرض البحر، 
 2/10/2015قدس برس، 

 
 آخر   قلقيلية: مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن ويحاولون اختطاف .22

عاما(، من  20اعتدى عدد من المستوطنين، مساء يوم الجمعة، على المواطن جودت نظام بشير )
إلى  إثرهاقرية جينصافوط شرق قلقيلية، بالضرب المبرح ما تسبب بإصابته بحالة إغماء نقل على 

ادثين عاما(، من القرية ذاتها في ح 16المستشفى، كما حاولوا اختطاف الشاب عارف رضا بشير )
 منفصلين.

وأفادت وكالة األنباء الرسمية بأن قوات االحتالل أغلقت المدخل الشرقي للمدينة في أعقاب مواجهات 
 للدموع.اندلعت في تلك المنطقة، أسفرت عن إصابة شابين بحالة اختناق بالغاز المسيل 
 2/10/2015، را  هللا ،الحياة الجديدة

 
 ه  من الوصول لألقصى القدس: االعتداء على مصلين بعد منع .22

بعد صالة الجمعة، إثر  مواجهات،اعتدت قوات االحتالل بشكل عنيف على شبان مقدسيين خالل 
وأدى  ا( من دخول المسجد األقصى والصالة فيه.عام   40منع قوات االحتالل للرجال تحت سن )

أقامت قوات  ، بعد أناألقصىعشرات المواطنين صالة الجمعة في الشوارع بالقرب من المسجد 
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االحتالل متاريس حديدية ومنعتهم من الوصول إلى المسجد، قبل أن تندلع مواجهات عقب انتهاء 
 الصالة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات االحتالل اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الشبان الذين 
خر، ما أدى آوه عدد ، كما رشت غاز الفلفل الحارق في وجباأليدياشتبكوا مع الجنود بشكل مباشر 

 لحاالت اختناق شديد بين المصلين.
 2/10/2015القدس، القدس، 

 
 األطفال األسرى تطارده  الكلب والحشرات تمأل طعامه  .33

وجع صعب أصاب الكثير من األطفال األسرى، الذين رغم صغر سنوات عمرهم قطفت زهراتهم 
لطفولة سلبت منها أبسط مقومات الحياة في بدون رحمة، لكل طفل أسير حكاية تحمل األلم والمعاناة 

العيش بحرية والذهاب للمدرسة؛ لتكون حكايتهم جزء من حروف حكاية األلم لطفولة معذبة. حرم 
الطفل من خاللها الجلوس على مقعد الدراسة، يحرم من أحضان والديه، وأشقائه، وأصدقائه، حتى 

 من لعبه، وطعامه وشرابه.
م الكبيرة التي يعيشها األطفال األسرى دون النظر لطفولتهم وسنوات عمرهم هذا جزء من حكايات األل

"، لتنقل حجم معاناة األشبال األسرى الذي يعانون من مطاردة 48الصغيرة سجلتها مراسلة "فلسطينيو
 الكالب لهم واقتحام غرفهم ويقدم لهم طعام مليء بالحشرات.

المحرر رياض األشقر، أن حياة األشبال األسرى  من جهته؛ ذكر الباحث في شؤون األسرى واألسير
سيئة للغاية وخاصة سجن "هشارون"، وتفتقر إلى أبسط مقومات  اإلسرائيليفي سجون االحتالل 

الحياة وتحرمهم اإلدارة من كافة حقوقهم اإلنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية، وتمنعهم من 
 إكمال الدراسة، والتزاور بين الغرف.

"، أن األطفال األسرى يعانون من نقص حاد في كميات األكل التي 48وضح لـمراسلة "فلسطينيووأ
تقدم لهم ونوعيته، وبعضها يصل مليء بالحشرات، حيث أن الجنائيين اليهود هم من يشرفون على 

 إعداده.
ويهم، وعدم عالج المرضى منهم، إضافة إلى حرمان عدد كبير منهم من زيارة ذ إهمالن، أنه يتم وبيَّ 

إيصال الرسائل لهم، واستمرار علميات اقتحام غرفهم والعبث بأغراضهم الشخصية برفقة الكالب 
البوليسية المتوحشة، وعزل بعضهم في الزنازين االنفرادية، ويشتكى األطفال األسرى كذلك من ضيق 

 ساحة الفورة وقدم جدرانها المليئة بالرطوبة.
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دارة السجون تستفرد باألسرى األشبال في سجن على أن سلط األشقر،رياض  وأكد ات االحتالل وا 
"هشارون" وتمارس بحقهم كل أشكال االنتهاك والتضييق بعيدا  عن وسائل اإلعالم، التي قلما تتطرق 

وأوضح األشقر، أن عدد كبير من األشبال المختطفين في سجون  إلى معاناة هؤالء األشبال.
رون" سيء السمعة والذي ال يصلح لحياة البشر، ويتعرضون االحتالل يتواجدون في سجن "هشا

لحملة تنكيل منظمة من قبل اإلدارة، التي تخصص لهم شرطة من المتدينين اليهود والمعروفين 
 بعدائهم الشديد وكراهيتهم لألسرى الفلسطينيين.

على أن هذا األمر  وفيما يتعلق باألحكام العالية على األطفال، أكد مدير مركز أسرى فلسطين األشقر،
 يعد بالجريمة حيث أن الحكم على الطفل ينم على عقلية إجرامية وانتقامية ضد األطفال الفلسطينيين.

بحق األطفال األسرى أبشع أنواع التعذيب، تحت سمع وبصر العالم بمؤسساته  وأضاف: "ويمارس
بحق األطفال، والتي تشكل  إلسرائيلياالحقوقية واإلنسانية، التي ال تحرك ساكنا ، تجاه جرائم االحتالل 

ولفت، إلى أن هذا االنتهاك الواضح للقانون الدولي الذي شدد على  ."انتهاكا  لحقوق األطفال األسرى
ضرورة توفير الحماية لألطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو، وقّيدت هذه المواثيق سلب األطفال 

 حريتهم.
 3/10/2015الدستور، عمَّان، 

 
 تض  أرض دير في بيت لح  استولى عليها المستوطنون باالحتيال "يلإسرائ" .31

وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون أراضي دير مهجور تابع  ضمّ : برهوم جرايسي -الناصرة 
التكتل االستيطاني  إلىلكنيسة سويدية، استولت عليها عصابات المستوطنين اإلرهابية باالحتيال، 

ا بذلك االحتجاجات الكنسية والسويدية، على بيت لحم المحتلة، رافض   "غوش عتسيون" غربي مدينة
عملية االحتيال، ما يعني تحويل البؤرة استيطانية إلى مستوطنة ثابتة من شأنها أن تعرقل حركة 

 الفلسطينيين بين بيت لحم والخليل. 
المكان عن وكشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أن عصابات المستوطنين استولت على 

 طريق الغش والخداع.
عائلة، لتدخل إلى المباني بعد االنتهاء من ترميمها  20ويسعى المستوطنون إلى استيطان 

ومالءمتها، ولكن حسب تقديرات المستوطنين، فإنه سيكون بإمكانهم توسيع مستوطنتهم في المرحلة 
تقلون إلى مراحل توسيع دونم إضافي، تسيطر عليها سلطات االحتالل، ومن ثم سين 500بنحو 

 أخرى، ومن شأنها أن تكون مستوطنة استراتيجية.
 3/10/2015الغد، عمَّان، 
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 االحتلل يخطر بهد  منزل أسير من نابلس  .32

وأفادت  أخطرت قوات االحتالل، اليوم السبت، عائلة أسير من مدينة نابلس بهدم منزلها خالل أيام.
 األسيرت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وسلمت والد مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اقتحم

العائلة حتى الثالثاء المقبل إلخالئه من أجل  وأمهلتا بهدم المنزل، الدين خالد أبو حاشية قرار   نور
 تنفيذ القرار.

ثاني الماضي، بعد طعنه جنديا في تل أبيب، حيث يحاكمه الواعتقل االحتالل أبو حاشية في تشرين 
 .اآلنذه التهمة لكنه لم يصدر بحقه أي حكم حتى االحتالل به

 3/10/2015القدس، القدس، 
 

 سلفيت: مستوطنون يقطعون أشجار زيتون بحماية الجيش .33
قطع مستوطنون، الليلة الماضية، أشجار زيتون مثمرة تعود ملكيتها ألهالي قرية كفر الديك في 

ن المستوطنين حضروا إلى أراض واقعة وأفادت مصادر محلية، أن أعداد ا كبيرة م محافظة سلفيت.
غرب كفر الديك بحماية جيش االحتالل، وقطعوا باستخدام مناشير الخشب عشرات األشجار 

وأضافت المصادر، أن األهالي حاولوا الوصول للمنطقة إلى أن جنود االحتالل منعوهم من  المثمرة.
 داء المستوطنين.ذلك، حيث لم يعرف حتى اآلن حجم الخسائر التي تسبب بها اعت

 3/10/2015القدس، القدس، 
 

 البارد تتواصل رفضا  لسياسة األونروامخي  نهر تحركات  .34
، ولليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع أمسواصل فلسطينيو مخيم نهر البارد اعتصامهم المفتوح 

في  األونروامكتب  أماممستفيدة، وذلك ال تعائالال للعديد من اإليجارمواعيد تسليم مساعدة بدل 
 (.اإليجارطرابلس تحت شعار )أعيدوا لنا الدار وخذوا بدل 

بتجاوب العائالت مع الدعوة  أركانلؤي  أبوونوه عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
دانة الشعب  لعدم تسلم المساعدات بسبب تخفيض قيمتها ووقفها بشكل نهائي، مجددا  استنكار وا 

ا. ودعا المفوض ا ومخيم نهر البارد خصوص  تجاه الالجئين عموم   األونروا إدارةياسة الفلسطيني لس
المخيم بتوفير األموال المطلوبة الستكمال  أبناءاالستجابة لمطالب  إلى لألونرواالعام والمدير العام 

غاثة ،بدل إيجار )طبابة،واستمرار خطة الطوارئ اإلغاثية الشاملة  األعمارعملية  ة( وذلك كامل وا 
ن ألؤي ب أبووأكد  الشعبي العارم وردود األفعال التي قد تنفلت من عقالها. لالنفجارا استدراك  
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، ُمطالبا منظمة التحرير ولجنة المتابعة األهدافالتحركات ستتواصل بشكل تصاعدي وصوال لتحقيق 
دعا الحكومة اللبنانية البارد. كما  أبناءلملف البارد والسفارة الفلسطينية والفصائل بدعم تحركات 

 القديم والجديد.  بجزأيهالمخيم  إعمارولجنة الحوار بترجمة الوعود الرسمية اللبنانية بإعادة 
 3/10/2015المستقبل، بيروت، 

 
 حالة تأييد على الفيسبوك الستهداف المستوطنين   .35

ماعي فيسبوك وتويتر تداول النشطاء الفلسطينيون عبر مواقع التواصل االجت :أمل دويكات -رام هللا
الصور الخاصة بموقع عملية مستوطنة إيتمار جنوب نابلس، وأهمها صورة المستوطنة القتيلة 

 وزوجها معبرين عن فرحتهم بالعملية التي وصفوها بِـ"البطولية".
وعبر مواطنون عن "فخرهم" بهذا الحدث، وكتب البعض أن إطالق النار على المستوطنة وزوجها 

 طفال من القتل يعبر عن أخالق منفذي العملية.واستبعاد األ
 2/10/2015، را  هللا ،الحياة الجديدة

 
 االحتلل يفتح الطريق لعصابات المستوطنين لعدوان واسع على بلدات الضفة .32

صّعدت قوات االحتالل، عدوانها على الشعب الفلسطيني، وأطلقت عشرات : برهوم جرايسي -القدس 
رهابية لترتكب سلسلة اعتداءات دموية، وحرق البيوت والممتلكات في عدة العصابات االستيطانية اإل

بلدات فلسطينية في الضفة المحتلة، وا غالق الطرقات المركزية، في وجه حركة السير الفلسطينية، 
ا على المسجد األقصى المبارك، ومنعت آالف ا مجدد  بعد مقتل مستوطنين اثنين، فيما فرضت حصار  

 ء صالة الجمعة.المصلين من أدا
وأكدت سلسلة من التقارير الفلسطينية، أن عشرات العصابات اإلرهابية، تضم كل واحدة العشرات، 
انتشرت في عدة مناطق في الضفة المحتلة، وبشكل خاص في مناطق نابلس ورام هللا والخليل، 

في محيط بيوت في قرى  10تعتدي على البيوت، وحسب آخر إحصائيات فقد جرى حرق ما يقارب 
سيارة، فيما أكد فلسطينيون، حرق أشجار زيتون في كروم عامرة،  200نابلس، وحرق ما يزيد على 
 في منطقتي الخليل ونابلس.

وما يجمع كل هذه التقارير، أن االعتداءات كان تتم تحت إشراف جنود جيش االحتالل، الذين قدموا 
ر من الشبان، من طرد المستوطنين اإلرهابيين الحماية المباشرة لعصابات اإلرهاب، فيما نجح الكثي

 من بلداتهم وحمايتها. 
 3/10/2015الغد، عمَّان، 
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 اقتصاديون: التحلل من االتفاقات االقتصادية مستبعد .32

سرائيل، فهي تشكل حوالي    %70المقاصة هي كلمة السر في العالقة االقتصادية بين فلسطين وا 
هذه األموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين  السلطة الوطنية وُتستخدم إيراداتمن 

ا أن ا يخشى منه الفلسطينيون خصوص  العموميين. وتعتبر سيطرة إسرائيل على أموال المقاصة سالح  
 إسرائيل استخدمته منعطفات عديدة للضغط عليهم.

حال تحلل  "العالقات االقتصادية مع إسرائيل على المستوى الرسمي تنحصر في المقاصة وفي
عة بأن السلطة ال تريد الفلسطينيون من االتفاقات، وقتها قد تمتنع إسرائيل عن تحويل األموال متذرِّ 

ا أن تُقدم السلطة على تنفيذ التهديد د  عالقات مشتركة" يقول الخبير االقتصادي د. عبد الكريم ومستبعِ 
وأضاف بأن  وتبعاته على المواطنين.بقرار أحادي الجانب، كونها غير قادرة على تحمل عبء القرار 

ا من القيادة الفلسطينية إذا وقف االتفاقات ليس فيه مصلحة للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، متوقع  
كانت جادة بالتهديد بان تتخذ قرارات غير جوهرية كأن تدعو لمقاطعة شعبية للبضائع اإلسرائيلية 

 وتشجعها.
من العمق والتداخل والتعقيد إلى درجة ال يمكن فكفكتها بسهولة،  ويتابع: العالقة مع إسرائيل وصلت

 فعلى المستوى الشعبي من تجارة وعّمال فإن العالقة لن تتوقف ألن الواقع من يحكمها ال االتفاقات.
االقتصاد في جامعة بير زيت د. نائل موسى فيرى أنه من غير الممكن التحلل من  أستاذأما 

مع إسرائيل والتي هي مرتبطة بطبيعة الحال باالتفاقات السياسية "نحن  االتفاقيات االقتصادية
محكومون بالواقع الجغرافي والمكاني والزماني للمارسات اإلسرائيلية وما لم نوجد واقع سياسي جديد 

 لن يكون ممكنا التحلل من االتفاقيات". اإلسرائيليةمنعزل عن السيطرة 
في جامعة النجاح د. طارق الحج: "التوقف عن االلتزام  يوافقه في ذلك عميد كلية االقتصاد

الرئيس  أنا إلى على أرض الواقع". مشير   تطبيقهباالتفاقيات من ناحية نظرية وارد لكن من الصعب 
أراد أن يوصل رسالة بشكل دبلوماسي إلى العالم بان االحتالل هو من ال يطبق االتفاقات، في ظل 

 طينية.التجاهل الدولي للقضية الفلس
من جانبه قال المستشار االقتصادي للرئيس د. محمد اشتية لبوابة اقتصاد فلسطين إنه من المنتظر 
بعد عودة الرئيس عقد اجتماع قيادي يبحث ما جاء في الخطاب ووضع خطة لتنفذه وكذلك إطار 

 زمني، معتبرا أن ما جاء في كلمة الرئيس ليس بالتهديد بل هو جدي وممكن التطبيق.
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ضاف أن هناك لجنة تم تكليفها إلعادة صياغة العالقات االقتصادية والسياسية مع إسرائيل ستقوم وأ
بتقديم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لألنفكاك مع العالقة الكولونيالية االحتاللية 

 اإلسرائيلية.
 2/10/2015القدس، القدس، 

 
 2015-2014وري اللبناني لموس  محمد قاس  أفضل العب فلسطيني في الد .32

أقامت المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة المهرجان السنوي الثاني الختيار أفضل العب كرة قدم 
تشرين  2)جائزة الحذاء الذهبي( يوم الجمعة  2015-2014فلسطيني في الدوري اللبناني لموسم 

 في قاعة بلدية صيدا بحضور حشد كبير. 2015األول/ أكتوبر 
تقدمهم مدير المؤسسة الفلسطينية  واإلعالميةوحضر المهرجان عدد كبير من الشخصيات الرياضية 

للشباب والرياضة األستاذ خليل العلي، مدير الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية األستاذ 
لرياضي ، وحشد من الشخصيات اياسر قدورة، مدير منظمة ثابت لحق العودة األستاذ سامي حمود

والثانية باإلضافة وقد تم تكريم عدد كبير من الالعبين الفلسطينيين في الدرجة األولى  واإلعالمية.
 إلى عدد من المدربين.

 2/10/2015، المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة
 

 صحف مصرية: السيسي أقنع عباس بالبقاء في السلطة .32
أقنعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  قالت صحف مصرية خاصة إن أطرافا عربية ودولية

" التي أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم أوسلوبعدم تحديد موعد لالنسحاب من اتفاقات "
 بها. إسرائيلالمتحدة عدم قدرة السلطة على االلتزام بها، لعدم التزام 

ية عربية عن أن الرئيس عبد ونقلت صحيفتي "الوطن" و"البوابة" المصريتين، عن مصادر دبلوماس
الفتاح السيسي "نجح في إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبقاء على رأس السلطة 
الفلسطينية، والتراجع عن قراره بالتخلي عن موقعه كرئيس لها" مشيرة إلى أن عباس، كان قد اتخذ 

 التعنت اإلسرائيلي".هذا القرار "بعدما أصيب بحالة إحباط لفشله في تحقيق السالم بسبب 
وقالت المصادر للصحف المصرية إن رئيس السلطة الفلسطينية، أطلع عددا  من الرؤساء والقادة 

 العرب على قراره باالستقالة، إال أن السيسي تولى مهمة إقناعه بأهمية بقائه، وأن مغادرته اآلن 



 
 
 
 

 

 27 ص                                              3710 العدد:        3/10/2015 السبت التاريخ: 
  

ينها لخالفته، ربما يكون ستؤدى لفراغ كبير في السلطة وستسمح لقوى مختلفة بطرح أسماء بع
 وجودها في غير صالح القضية الفلسطينية، وهو ما اقتنع به عباس.

 3/10/2015قدس برس، 
 

 السيسي لـ سي أن أن: نخشى أن يؤدي سقوط الجيش السوري إلى وقوع عتاده في يد اإلرهابيين .43
صري، عبدالفتاح ا على الحوار الذي أجراه مع الرئيس الم، وولف بليتزر، معلق  CNNقال مذيع 

، "داعش"السيسي، إن القيادة المصرية كانت تتحدث بوضوح عن رؤيتها لخطر التطرف وتهديدات 
وقال  مضيفا أن رد السيسي على السؤال حول الصفقة النووية مع إيران كان "دبلوماسيا للغاية."

الرئيس المصري اإلعالمية كريستيان أمانبور حول المقابلة مع  CNNبليتزر في حديث مع مذيعة 
وما حوته من مواقف، إن السيسي قال في المقابلة إن التطرف في بالده "هو الخطر األكبر حاليا" 

يتعاظم وقد "حان الوقت من أجل أن يجتمع الشرق األوسط برمته لمواجهة  "داعش"وأن خطر تنظيم 
 ذلك الخطر."

د كان الرئيس السيسي دبلوماسيا للغاية في رده وعن موضوع الصفقة النووية مع إيران قال بليتزر: "لق
على موضوع الصفقة النووية مع إيران، معربا عن أمله في نجاحها، ولكنه قد ال يكون شديد الحماس 

 لها بسبب العالقات المتوترة حاليا بين إيران ومصر."
"لقد أوضح  ونظام الرئيس بشار األسد قال بليتزر: ةوعن الموقف المصري حيال الوضع في سوري

السيسي أنه بحال رحيل الرئيس السوري، بشار األسد، وسقوط نظامه، فإن الجيش السوري سينهار، 
فحسب، بل األردن  ةوقد يقع عتاده العسكري برمته في يد اإلرهابيين، ورأى أن ذلك قد ال يهدد سوري

 ولبنان وحتى إسرائيل."
 1/10/2015سي ان ان، 

 
 فلسطينيين بسيناءأربعة على جثث المصري ينفي العثور  األمن .41

التي تحدثت عن العثور على  األنباءمصرية كبيرة لـ معا  أمنيةنفت قيادات  -مراسل معا -العريش 
عارية عن الصحة ولم  األنباءهذه  إنوقالت المصادر  جثث يعتقد انها الربعة فلسطينيين في سيناء.

 األيامعناصر فلسطينية خالل  أية أومدنيين عناصر سواء كانت متشددين او  أيتشهد سيناء مقتل 
ما زالوا  األربعةالمخطوفين الفلسطينيين  أنالتحريات ال تزال تؤكد  أنالقليلة الماضية، مؤكدة 

رهن مقايضات وضغط على  أحياءنهم أتنظيم "بيت المقدس" في الشيخ زويد، و  أفرادمحتجزين لدى 
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المصادر انه  وأضافت لسلفية الجهادية في القطاع.التخفيف عن ا أو لإلفراجحركة حماس في غزة 
 الفلسطينيين والتصعيد مع حركة حماس. األربعةيصعب على تنظيم بيت المقدس قتل العناصر 

تهم قبل نحو شهر من قلَّ أمسلحين من داخل الحافلة التي  أيديمسافرين اختطفوا على  أربعةوكان 
 جهاز "الموساد" وراء اختطافهم. يكون أنحماس عن خشيتها  أعربتمعبر رفح حيث 

 1/10/2015وكالة معا، فلسطين المحتلة، 
 

 مصر تدعو لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية ودور جديد للرباعية .42
طار زمني لعمل الرباعية : أحمد ربيع -القاهرة  أكدت مصر علي ضرورة وضع خطة عمل وا 

 يستهدف التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خالل مشاركتها في اجتماع لجنة الرباعية الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق إلى 

، اليوم الخميس، حيث ترأس السيد 1515السالم وتنفيذ حل الدولتين وفقا  لقرار مجلس األمن رقم 
 سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر في االجتماع.

ة وجهتها الرباعية الدولية إلى ثالث دول عربية هي مصر وتأتى مشاركة مصر بناء على دعو 
واألردن والسعودية، باإلضافة إلى الجامعة العربية والدول دائمة العضوية بمجلس األمن وعدد من 
الدول األخرى، للتشاور حول سبل تفعيل عملية السالم والتعامل مع التحديات التي تواجه جهود 

 واإلسرائيلي. السالم بين الجانبين الفلسطيني
 2/10/2015الشرق، الدوحة، 

 
 مليار مسل  1.5لـ  ءيسي لألقصىبأح يته   اإلسرائيليينالجنود  جودة: دخول .43

الخميس بين نائب رئيس الوزراء  األول أمسمشادة كالمية وقعت مساء  أنمصادر مطلعة  أكدت
 هوتفلي. رائيلي تسيبياإلسوزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ونائب وزير الخارجية 

ا جاء على شكل مواجهة بين ا دبلوماسي  حادث   أنالمصادر في تصريح خاص لـ"الدستور"   وأشارت
جودة وهوتفلي حدث خالل اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية 

ّجهت هوتفلي انتقادات المواجهة انطلقت عندما و  أنوبينت المصادر . العامة لألمم المتحدة
العبوات  إعدادا حتى يتمكن من الطفل الفلسطيني يحلم بأن يكون مهندس   أنللفلسطينيين حيث 

وانتقدت الخطاب الذي أدلى به رئيس السلطة  اإلسرائيليالناسفة وارتكاب هجمات ضد الكيان 
تحدث عن تدنيس  الفلسطينية محمود عباس، متهمة إياه بالتحريض على قضية جبل الهيكل عندما

هوتفلي من كالمها جاء  أن انتهتوقالت المصادر انه بعد  للمسجد األقصى بأحذيتهم. اإلسرائيليين



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3710 العدد:        3/10/2015 السبت التاريخ: 
  

خطاب مكتوب  لديَّ اإلسرائيلية "ا وقال موجها كالمه للمندوبة جانب   أوراقهوضع  جودة الذيرد ناصر 
 ".ئيليةالرد على ما سمعنا من الممثلة اإلسرا أريدلكني لن اقرأ منه بل 

ا: األردن ال يمكن أن يأخذ مصالح إسرائيل األمنية بجدية أكثر من إسرائيل نفسها وقال جودة ساخر  
مليار مسلم في 1.5نه عندما يدخل الجنود اإلسرائيليون األقصى بأحذيتهم فأنه يسيء حقا لمشاعر أو 

بحضور وزراء  إلسرائيليةاوتابع جودة للمندوبة  جميع أنحاء العالم، وهي عرضة لتفجير حرب دينية.
 ."الحرم القدسي الشريف مكان مخصص لعبادة المسلمين فقط وتدنيسه مرفوض إن"أوروبيين 

 3/10/2015الدستور، عمَّان، 
 

 جودة يؤكد أهمية الحل التفاوضي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .44
في  ةربين ناصر جودشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغت (:بترا) –نيويورك 

الدورة السبعين للجمعية العامة ألمم المتحدة  أعمالاجتماع الرباعية الموسع الذي عقد على هامش 
 .األمنفي نيويورك والذي ضم دول المنطقة والدول دائمة العضوية في مجلس 

ن تكون هذه أو  واإلسرائيليالحل التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني  أهميةخالل االجتماع  ةكد جودأو 
قامةتجسيد حل الدولتين  إلىطار زمني تفضي بالنهاية إالمفاوضات جادة وفاعلة ومحددة ب الدولة  وا 

 إلىا استناد   1967على خطوط الرابع من حزيران عام القدس الفلسطينية المستقلة وعاصمتها شرقي 
 المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السالم العربية بكافة عناصرها.

الدولة الفلسطينية وان جميع قضايا الحل النهائي ترتبط  بإقامة محصلةصاحب  األردن أناكد و 
 اإلسرائيليةاالنتهاكات واالستفزازات  إلى ةجود وأشار عليا. أردنيةا بمصالح حيوية ا مباشر  ارتباط  

 االنتهاكات.الوقف الفوري لهذه  أهميةا ض عملية السالم مؤكد  تقوِّ  أننها أالمستمرة والتي من ش
 3/10/2015الرأي، عمَّان، 

 
 اإلعلن عن تقارير حول االنتهاكات اإلسرائيلية بالقدس الثلثاء .45

في محيط  اإلسرائيليةن من عّمان يوم الثالثاء المقبل عن أبرز االنتهاكات عل  يُ  :عبد الهادي نيفين -عّمان 
ء يمثلون أربع دول عربية ونشرها على المسجد األقصى وخططها لتهويد القدس، وتوثيقها من خالل خبرا

لحمايتها  واإلسالميةوالعربية  األردنية اإلجراءاتعن  اإلعالنوالعالمي، كما سيتم  اإلسالميالصعيدين 
 يسيسكو".إللتربية والثقافة والعلوم " اإلسالميةمن خالل مظلة عربية دولية تقودها المنظمة 

ن االجتماع الذي يشارك به إف "الدستور"خاص لـ ووفق مصدر مطلع في دائرة اآلثار في تصريح
في محيط  اإلسرائيليةوفلسطين والمغرب ومصر سيعمل على توثيق االعتداءات  األردنخبراء من 
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والمسيحية في  اإلسالميةعن خطة للمحافظة على المقدسات  اإلعالنالمسجد األقصى، كما سيتم 
 في مدينة القدس الشريف. اإلسرائيليةعتداءات القدس، والتأكيد على موقف االيسيسكو من رفض اال

ا باآلثار خمسة منهم أردنيون ا ومختص  خبير   11انه يشارك في االجتماع  إلىولفت ذات المصدر 
بالقدس الشريف، وأربعة فلسطينيون مختصون  اإلسالميوالتراث  اإلسالميةمختصون في المقدسات 

 .     اإلسالميةمصريان مختصان في مجال اآلثار والعمارة في مجال اآلثار والتراث المقدسي، وخبيران 
 3/10/2015الدستور، عمَّان، 

 
 تدنيس األقصى احتجاج أردني ضد   .42

احتجت الحكومة األردنية أمس الخميس على استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في انتهاك حرمة 
في وقت يسود التوتر شمال الضفة  المسجد األقصى المبارك واعتداءات المستوطنين المتكررة عليه،

 والقدس المحتلة حيث تدور اشتباكات بين الفلسطينيين واليهود المتطرفين.
وسلمت وزارة الخارجية األردنية مذكرة شديدة اللهجة للسفارة اإلسرائيلية في عّمان إزاء األوضاع 

مقتضيات معاهدة السالم بين وطالبت المذكرة إسرائيل باحترام القانون الدولي و  المتوترة في القدس.
 الجانبين واحترام الدور األردني في رعاية المقدسات اإلسالمية في القدس.

 2/10/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 القدسشرقي عبدهللا بن زايد يبحث مع ملدينوف التطورات في  .42
نسق الخاص لألمم مع الم اإلماراتي التقى الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية: )وام(

 المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف وذلك بمقر األمم المتحدة بنيويورك.
بحث التطورات المعنية  -للجمعية العامة  70تناول اللقاء الذي انعقد على هامش أعمال الدورة ال 

لقدس الشرقية وأيضا  المتصلة بجوانب القضية الفلسطينية بما فيها التطورات األخيرة في مدينة ا
بمستجدات الجهود اإلقليمية والدولية المبذولة لمحاولة إعادة استئناف العملية السياسية في إطار حل 

وتطرق الجانبان خالل اللقاء للوضع اإلنساني الصعب في غزة وما توصلت إليه اآللية  الدولتين.
 المؤقتة إلعادة إعمار القطاع في ظل نقص التمويل.

كما أطلع مالدينوف الشيخ عبدهللا على الجهود واالتصاالت التي يبذلها واألمم المتحدة بشكل عام 
لتحسين الوضع في األراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة واستعرض لسموه المعوقات التي 

 تؤخر تنفيذ هذه الجهود.
 3/10/2015الخليج، الشارقة، 
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 رجان سينمائي إسرائيليجدل بسبب مشاركة فيل  جزائري في مه .42

الجزائر: أثار إعالن مشاركة فيلم "مدام كوراج" لمخرجه الجزائري مرزاق علواش في مهرجان حيفا 
اإلسرائيلي جدال واسعا، إذ سارعت وزارة الثقافة للتنديد بهذه الخطوة، داعية المخرج في وقت أول إلى 

حق المخرج بإعادة المساعدات المالية سحبه من المشاركة في المهرجان، قبل أن تطالب في وقت ال
التي حصل عليها من أجل إنجاز هذا الفيلم، في حين يصر مرزاق علواش على موقفه وعلى 

 .المشاركة في المهرجان
 3/1/2015القدس العربي، لندن، 

 
 األقصى المسجد  لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ضد  يدعو الجبير  .42

صميمها على اجتثاث اإلرهاب من جذوره وتجفيف مصادر تمويله، أكدت المملكة العربية السعودية ت
ونددت باالنتهاكات "اإلسرائيلية" للمسجد األقصى المبارك، ودعت إلى قرارات حاسمة بشأن األزمة 
السورية إلنقاذ الشعب من آلة القمع والقتل والتهجير، فيما أكدت أن العمليات العسكرية في اليمن 

وفي كلمته أمام الجمعية العامة لألمم  شيات وحماية الحدود السعودية.تهدف لوقف خطر الميلي
المتحدة جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تصميم المملكة على اجتثاث ظاهرة اإلرهاب من 
جذورها ومكافحته من جوانبه األمنية والفكرية وتجفيف موارده المالية، مستنكرا بشدة محاولة 

 جرائمهم باإلسالم، بينما يدعو اإلسالم إلى المحبة والسالم والتسامح واالعتدال.اإلرهابيين إلصاق 
وأوضح الجبير أن القضية الفلسطينية تشكل بندا  دائما  في جدول أعمال الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، رغم كل األفكار والمبادرات التي جرى طرحها حتى اآلن، مما ترتب عليه استمرار معاناة 

ب الفلسطيني، الذي ما زال محروما  من حقه في العيش بكرامة، في تحٍد سافر لمبادئ القانون الشع
وقال "إننا اليوم في أمس الحاجة إليجاد حل للنزاع العربي  الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

قبل أكثر اإلسرائيلي، يستند إلى قرارات مجلس األمن ومبادرة السالم العربية التي تقدمت بها بالدي 
من ثالثة عشر عاما ، وتبناها العالمان العربي واإلسالمي، وحظيت بتأييد واسع من المجتمع الدولي، 

"ال  أضاف قائال:و  وذلك للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ستمرة لحرمة األقصى الشريف، اإلسرائيلية الممن تجديد استنكارنا لالنتهاكات  بد لنا في هذا المجال

 في سياسات تهدف إلى تقسيمه زمانيا  ومكانيا ، األمر الذي يشكل تصعيدا  خطيرا  في النزاع".
 3/10/2015الخليج، الشارقة، 
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 اإلمارات: تأخير حل قضية فلسطين المهدد الرئيسي الستقرار المنطقة .53
القضية الفلسطينية وفقا  لقرارات الشرعية أكدت دولة اإلمارات أن التأخير في حل : نيويورك )وام(

الدولية ومبادرة السالم العربية هو المتسبب الرئيسي في التهديدات التي تمر بها منطقة الشرق 
األوسط. جاء ذلك خالل البيان الذي أدلى به معالي عبدهللا بن محمد سعيد غباش وزير دولة أمام 

اإلسالمي الذي عقد أمس بمقر األمم المتحدة بنيويورك  االجتماع الوزاري التنسيقي لمنظمة التعاون
 للجمعية العامة. 70على هامش انعقاد الدورة الـ 

واعتبر معالي عبدهللا غباش خالل البيان أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وعدم 
فلسطينية المستقلة ذات سيادة إيجاد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية التي تفضي إلقامة الدولة ال

وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية  1967على خطوط الرابع من يونيو عام 
ومبادرة السالم العربية من األسباب الجوهرية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتتيح المجال 

لتأثير على الشباب المحبط وجره لتنفيذ للجماعات المتطرفة الستغالل األوضاع اإلنسانية الخطيرة وا
 أجنداتها التدميرية.

 3/10/2015االتحاد، أبو طبي، 
 

 "أنق وا القدس" صرخة ماليزية لنصرة األقصى .51
تحت شعار "أنقذوا القدس" تظاهر آالف الماليزيين اليوم أمام السفارة : عالوي سامر -كوااللمبور 

مدن ماليزية في يوم غضب من أجل القدس احتجاجا  األميركية في العاصمة كوااللمبور وفي عدة
 على تواصل االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة بحق المسجد األقصى المبارك.

وحالت الشرطة الماليزية دون وصول المتظاهرين إلى مبنى السفارة األميركية، لكنها سمحت لممثلين 
 ا للرئيس األميركي باراك أوباما.عنهم بتسليم مذكرة احتجاج لممثل عن السفارة تعهد برفعه

الرئيس األميركي مسؤولية التصعيد  -التي وقع عليها أربعون حزبا ومنظمة أهلية-وحّملت المذكرة 
اإلسرائيلي في المسجد األقصى كما طالبت الواليات المتحدة بالتوقف عن دعم المخططات 

 اإلسرائيلية لتهويد القدس.
يزية غير الحكومية عزمي عبد الحميد "إن الدعم األميركي وقال رئيس تحالف المنظمات المال

 المتواصل إلسرائيل يشكل غطاء أميركيا رسميا للجرائم اإلسرائيلية المستمرة في القدس".
وأضاف للجزيرة نت أن الرسالة التي تحملها مذكرة االحتجاج هي أننا نريد وقف العدوان وعدم 

 تها غير الشرعية في المسجد األقصى والقدس الشريف.السماح إلسرائيل في االستمرار في أنشط
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من جانبه أكد رئيس الحركة الطالبية اإلسالمية في ماليزيا محمد رايمي، أن فعاليات يوم الغضب 
 شملت معظم المدن الماليزية الرئيسية وال تقتصر على العاصمة.

مسلمين من البوذيين إلى أن الفعاليات شهدت مشاركة غير ال -في حديث للجزيرة نت-وأشار 
والمسيحيين، بهدف تشكيل ضغط سياسي على حكومات الدول اإلسالمية كي تقوم بدورها في حماية 

 القدس والمسجد األقصى.
سرائيل  وأضاف نرسل رسالة تأييد للمرابطين والمرابطات في المسجد األقصى وللواليات المتحدة وا 

مشارق األرض ومغاربها لن يسمحوا بتهويد بأن المسجد األقصى خط أحمر، وأن المسلمين في 
 القدس وتغيير هويتها الدينية والثقافية.

بدوره انتقد عضو البرلمان الماليزي خالد صمد الدول اإلسالمية جمعاء لعدم اتخاذها إستراتيجية 
 مشتركة إلنقاذ القدس وتحريرها.

فعله هو التأثير على أكبر  أن أقل ما يجب على الدول اإلسالمية، في حديث للجزيرة نت-وأضاف 
جبارها على ضمان العدالة للفلسطينيين،  الداعمين إلسرائيل وهي الواليات المتحدة والقوى األخرى وا 

 واستثمار األصوات المؤيدة إلنصاف الفلسطينيين مثل دول أميركا الجنوبية.
كومة بالعمل على ودعا صمد إلى تحريك القضية في البرلمان الماليزي واستصدار قرار يلزم الح

تفعيل القضية بما يتناسب والدور المنوط بها على المستويين اإلقليمي والدولي، باعتبارها حاليا رئيسا 
 لمنظمة آسيان وعضوا غير دائم في مجلس األمن الدولي.

واتهم الحكومة الماليزية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، ووصف تحركها في هذا 
 انب بأنه أقل بكثير من إمكاناتها، لكنه عزا ذلك إلى انشغال الحكومة بمشاكلها الداخلية.الج

 2/10/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 

  1492من أحفاد اليهود ال ين طردوا في  4,302 سبانيا تمنح جنسيتها لـإ .52
اليهود من أحفاد  4,302أ ف ب: منح مجلس الوزراء اإلسباني الجمعة الجنسية إلى -مدريد 

، وذلك بموجب "مرسوم ملكي" للتجنيس 1492الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة اإليبرية في 
وذكر وزير العدل رافايل كاتاال بأن قانونا جديدا يسهل تجنيس أحفاد  خارج إطار االجراءات التقليدية.

ان الحكومة قررت اليهود السفارديم أقر في حزيران/يونيو ودخل حيز التنفيذ الخميس. وأوضح 
وتابع ان هذا القرار للحكومة يأخذ في  ملف قدمت قبل مدة طويلة. 4,302 "تسريع االجراءات" لـ

 االعتبار وجود "ظروف استثنائية" مرتبطة "بالصالت التاريخية مع إسبانيا".
 3/10/2015القدس العربي، لندن، 
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  "إسرائيل"ميركل: علقات من القلب إلى القلب تربط بين ألمانيا و .53

الناصرة: جددت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل تعهد ألمانيا بدعم إسرائيل رغم خالفات في الرأي 
مع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو. وقالت إن المقارنة بين معاملة إسرائيل للفلسطينيين وبين النازيين 

أمس أوضحت ميركل لماذا  "يديعوت أحرونوت"وفي حديث مطول لملحق صحيفة  الغية ومرفوضة.
على ألمانيا استيعاب الالجئين السوريين وتبدي فرحها باستقبال آالف اإلسرائيليين المتدفقين لبرلين 
وبعودة المستوطنة اليهودية فيها. الصحيفة التي تصفها بـ "الصديقة الصدوقة" تشير إلى تدني 

 ة استيعابها الكريم لالجئين السوريين.شعبيتها في ألمانيا والحتدام الجدل داخل حزبها على خلفي
وتقول ميركل المعجبة بالعلوم اإلسرائيلية منذ عملت في مجال الفيزياء إن إسرائيل تتمتع بموقع 
ريادي في العالم بعدة مجاالت منها المشاريع التكنولوجية الدقيقة. وأشارت ألهمية صيانة العالقات 

أن حكومتي الدولتين ستلتقيان األسبوع المقبل للمرة الثالثة الجيدة بين بالدها وبين إسرائيل، مؤكدة 
 ضمن برنامج للتواصل والتعاون.

تقول ميركل إنها تكتشف كل مرة من جديد أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط. و 
الستيطان، وتتابع "هذه هي النقطة الحاسمة رغم أننا مختلفون حيال بعض األسئلة المتعلقة بسياسة ا

 كما أننا كنا نريد مفاوضات تتجه لحل الدولتين".
وردا على سؤال حول ما يجمع ألمانيا بإسرائيل تشير المستشارة األلمانية إلى "القيم المشتركة: 
الحرية، والديمقراطية وكرامة اإلنسان، وهناك مشاريع مشتركة كثيرة عالوة على التعاون القائم في 

 ن حرية الفرد هي األهم".مجال سياسة الدفاع لك
من األلمان يفاضلون  % 60- % 40وردا على سؤال آخر حول استطالعات رأي ألمانية تظهر أن 

المحرقة كخطة منهجية إلبادة  قالت:بين معاملة إسرائيل مع الفلسطينيين وبين معاملة النازيين لليهود 
الجتياز  منطقية." وتشيرغية وغير اليهود هي جريمة استثنائية، أما المقارنة المذكورة فهي ال

الخطوط الحمر باستغالل االنتقادات لنزع شرعية شعب كامل وتقول إن هناك بشرا أخياار وبشرا 
شريرين في كل مكان. وتؤكد رفضها لمقاطعة إسرائيل وتنفي وجود صلة بين هذه وبين تمييز 

 منتجات المستوطنات نتيجة قرار لالتحاد األوروبي. 
ا أن أمن إسرائيل كان وما زال موضوعا مهما بالنسبة لكل مستشار ألماني اآلن وغدا. وتوضح مجدد

وتقول إن بالدها ملتزمة بأمن إسرائيل مبدئيا وليس بالمعنى العسكري الضيق. وتتابع "لسنا محايدين 
ل غير وأعمل على نقل هذه الرؤية لألجيال القادمة". وتقول إن ألمانيا تعتبر موقف إيران من إسرائي

مقبول لديها، موضحة أن اتفاق فيينا أفضل من عدمه، مشيرة الزدياد قوة طهران النووية بشكل كبير 
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. وتضيف أنا مصغية لحساسية إسرائيل في هذا المضمار ولفقدان ثقتها بإيران وبنهاية 2005منذ 
لم تلتزم طهران  المطاف كل العالم مهدد ال إسرائيل فحسب بحال امتلكت إيران قنبلة نووية. وبحال

 بتعهداتها يمكننا فرض عقوبات عليها مجددا."
ورد على سؤال حول رأيها في كونها أكثر القيادات األوروبية شعبية في إسرائيل، قالت إنها سعيدة 
سرائيل "وأنا أعمل لصالح شعبي  بوجود عالقات حميمة.. عالقات من القلب للقلب بين ألمانيا وا 

ملي مثلما أعمل لصالح كل األوروبيين. الخالفات بالرأي مع حكومة ووفقا لقسمي مع بداية ع
إسرائيل حول بعض النقاط ال تفسد هذه العالقة المتينة". وحول مطالبة إسرائيليين لها بالسنة 
الماضية بفتح أبواب برلين أمامهم قالت إنها سعيدة بعودة الحياة اليهودية الغنية في بالدها، مشيرة 

أمرا مفروغا منه في ظل األحداث التاريخية "وبنفس الوقت أنا معنية بأن يبدي  إلى أن هذا ليس
 شباب ألمان اهتماما بإسرائيل".

 3/10/2015القدس العربي، لندن، 
 

 لما ا انقرضت الديناصورات؟ .54
مليون  66تسببت كارثتان طبيعيتان بانقراض الديناصورات وكائنات أخرى قبل : رويترز -واشنطن 

 صطدام كويكب ضخم باألرض أعقبته ثورات بركانية.سنة، هما ا
وهي النتيجة الحاسمة التي توصل إليها العلماء قائلين إنهم وجدوا، وبدرجة عالية من الدقة، أن 
هاتين الجائحتين وقعتا بفاصل زمني بسيط، األولى عبارة عن سقوط جرم قطره عشرة كيلومترات في 

 رات بركانية هائلة في الهند.منطقة يوكاتان المكسيكية والثانية ثو 
وساهم الحادثان في تعكير صفو كوكب األرض نتيجة سحابات هائلة من الغبار واألتربة والرماد 
واألدخنة الضارة مثل انبعاثات غاز ي ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت في الجو، ما أدى 

بادة  ، في واحدة من أسوأ حوادث االندثار في المئة من األنواع 70إلى تغيير النمط المناخي وا 
 الجماعي على الكوكب.

ن الثورات البركانية  66.04وقال الباحثون إن الجرم الكوني سقط على األرض قبل  مليون سنة وا 
كانت قائمة في منطقة تسمى "فيوض ديكان" لكن بدرجة ضعيفة، ثم تسارعت في صورة فجائية 

دام سبب هذا الثوران. وتوصل أسلوب تحديد الزمن عقب سقوط الكويكب كما لو أن هول االصط
ألف سنة. واستمرت  50الذي استخدمه العلماء إلى أن الثورة البركانية حدثت بعد االصطدام بـ 

ألف سنة عقب اصطدام الكويكب باألرض وانبثقت منها كميات من الحمم  420الثورات البركانية 
 مترا . 180بقة سماكتها البركانية تكفي لتغطية الواليات المتحدة بط
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وقال مارك ريتشاردز عالم الجيوفيزيقا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "لو لم تنقرض الديناصورات 
لما تسنى للبشر العيش على كوكب األرض"، مضيفا  أن االنقراض الذي حدث في نهاية العصر 

 الحيوانية على اليابسة. الكريتاسي )الطباشيري( مّهد السبيل للثدييات كي تتسيد الكائنات
 3/10/2015الحياة، لندن، 

 
 عوامل تراجع سعر ال هب ه ا العا  متوافرة .55

 زياد الدباس
تباينت توقعات المؤسسات المالية واالستثمارية العالمية حول أداء سعر الذهب خالل هذا العام بعد 

في المئة بعد  28بتها بخسارة نس 2013تعرضه إلى خسائر خالل العامين الماضيين إذ أنهى عام 
سنة من المضاربات واالرتفاعات المتتالية في سعره. وخالل العام الماضي تراجع سعره  12نحو 

بنسبه اثنين في المئة، بينما تجمع التوقعات على تراجع سعره خالل هذا العام وللعام الثالث على 
كثر تأثيرا  في تداوالت السلع، التوالي إذ توقع تقرير لـ "غولدمان ساكس"، وهو أحد المصارف األ

صدر خالل تموز )يوليو( الماضي، انخفاض الذهب إلى ما دون ألف دوالر لألونصة، بينما توقع 
فريدريك بانيروتي، المصنف من قبل جمعية سوق الذهب في لندن بأنه المحلل األكثر دقة، أن 

تيجية في سوق السلع لدى "بنك دوالرا  لألونصة. وأشارت خبيرة إسترا 950ينخفض سعر الذهب إلى 
ميريل لينش" إلى أن الذهب سيعاني ضربات قوية في المدى القصير بتأثير من رفع  -أوف أميركا

 سعر الفائدة وارتفاع سعر الدوالر وانخفاض أسعار السلع في شكل عام.
ري وقيمته وتوافر العديد من العوامل األساسية والمؤشرات تساهم في خسارة الذهب بريقه االستثما

كمالذ آمن، وفي مقدمها عامل التضخم الذي له عالقة عكسية مع أسعار الذهب، فأي ارتفاع في 
مؤشرات التضخم عادة ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب نتيجة تراجع القيمة الشرائية للعمالت وفي 

موال المستثمرين والتحوط مقدمها الدوالر، وبالتالي يصبح الذهب مالذا  آمنا  لحماية القيمة الشرائية أل
ضد أخطار التضخم، والدراسات أظهرت تناغم مؤشرات الذهب والتضخم خالل السنين الخمسين 

 الماضية.
والعامل اآلخر والمهم والذي يؤدي دورا  مهما  في حجم الطلب والعرض الخاصين بالذهب وبالتالي 

الصفر حاليا  مع توقعات بأن يقوض  تحركات سعره، هو تحركات سعر الفائدة األميركية التي تقارب
رفعها المتوقع قريبا  الطلب على الذهب. ورفع سعر الفائدة الحقيقية في الواليات المتحدة خلل هذا 

. 2002العام إن حصل سيكون الحدث األول في السياسة المالية األميركية نحو التشدد المالي منذ 
تحركات سعر الذهب فاألدوات المالية التي تدر فائدة  ويؤدي سعر الفائدة األميركية دورا  سلبيا  في



 
 
 
 

 

 37 ص                                              3710 العدد:        3/10/2015 السبت التاريخ: 
  

مثل السندات األميركية تصبح أكثر جاذبية من الذهب باعتبار أن الذهب معدن عقيم ال يولد أرباحا  
ذاتية ألنه ال ينمو من الناحية المادية بمرور الوقت بعكس األصول المالية البديلة، وبالتالي فإن 

سعر الفائدة عالقة معاكسة، باستثناء بعض الفترات الزمنية المحدودة العالقة بين سعر الذهب و 
 وألسباب وقتية، فسعر الذهب وسعر الفائدة ارتفعا وانخفضا في الوقت نفسه.

والعامل المهم اآلخر هو سعر صرف الدوالر باعتبار أن الذهب هو كغيره من بقية المعادن مسعر 
ر والذهب تعود إلى أن الذهب هو من أدوات التحوط المهمة بالدوالر، والعالقة العكسية بين الدوال

ضد أخطار تغير معدل صرف العمالت. واالرتفاع القوي لسعر صرف الدوالر خالل العام الماضي 
، وبالتالي ساهم هذا االرتفاع 2005وهذا العام أدى إلى تسجيل مؤشر الدوالر أكبر مكاسب منذ 

ذهب مع تدفق رؤوس األموال من الدول التي ترتفع فيها القياسي بالتحول عن االستثمار في ال
مستويات األخطار إلى األصول المقومة بالدوالر. وساهم في ارتفاع الدوالر تحسن النظرة المستقبلية 

والذي  1999لالقتصاد األميركي وتراجع مستوى البطالة بعد تحقيق أكبر مكاسب في التوظيف منذ 
 دي ساهمت في تعزيز النمو واستقرار االقتصاد العالمي.يعكس مرحلة من التوسع االقتصا

وللتوترات السياسية واألمنية دور مؤثر في حجم الطلب على الذهب، فأول ارتفاع كبير لسعر الذهب 
دوالرا  لألونصة،  850عندما اجتاح االتحاد السوفياتي أفغانستان فارتفع سعره إلى  1980حدث عام 

مع الغرب على موضوع السالح النووي قبل أشهر إلى تراجع الخيار  بينما أدى االتفاق اإليراني
العسكري فنزل سعر الذهب. وهنالك العديد من المؤشرات التي تؤكد الترابط بين التوترات العالمية 
وسعر الذهب، كما تؤكد العديد من الدراسات الترابط ما بين سعر النفط وسعر الذهب، إذ تذبذب 

 الماضي وهذا العام تزامنا  مع تذبذب سعر النفط وتراجعه. سعر الذهب خالل العام
والطلب اآلسيوي على الذهب خصوصا  في السوقين الصينية والهندية يؤثر تأثيرا  كبيرا  في حركة 
ثر تراجع شهية الصينيين لشراء المجوهرات سلبا  في حجم الطلب في ظل الخسائر  أسعار الذهب. وا 

مستثمرون في الذهب وخسائرهم الجسيمة في األسواق المالية الصينية الجسيمة التي تعرض إليها ال
وتأثير هذه الخسائر في ثروة المستثمرين. وأخبار دعم الصين ألصولها من الذهب بأقل من 
التوقعات خيبت آمال المستثمرين في الذهب بعدما أصبحت قيمة الذهب التي يقتنيها االقتصاد 

حدودة جدا  من احتياطاتها األجنبية. وهذه األخبار أدت إلى المتباطئ في الصين تشكل نسبة م
دوالر، بعدما  1087عند  2010انخفاض سعر الذهب خالل تموز الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 

أطنان من الذهب خالل السنوات الستة الماضية  604أعلن المصرف المركزي الصيني أنه اشترى 
ل عن ثالثة أضعاف هذا الحجم. وتتأثر أسعار الذهب أيضا  وهي أقل من توقعات بشراء كمية ال تق

بارتفاعات األسواق المالية العالمية وانخفاضاتها، خصوصا  األسواق األميركية والتي استرجعت 
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، بينما خسر سعر الذهب منذ 2008خسائرها التي تعرضت إليها نتيجة األزمة المالية العالمية عام 
ذه الخسائر التي تعرض إليها المستثمرون في الذهب أثرت سلبا  في دوالر. وه 700ما يقارب  2011

 سمعة الذهب كمالذ آمن.
 3/10/2015الحياة، لندن، 

 
 قنبلة ل  تنفجر .16

 نقوال ناصر
ردود الفعـــل الفلســـطينية و"اإلســـرائيلية" علـــى خطـــاب الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس فـــي الجمعيـــة 

م معيـار هـام للحكـم علـى مـا إذا كـان عبـاس قـد فجـر أو لـم العامة لألمم المتحدة آخـر الشـهر المنصـر 
 يفجر "قنبلة" كان قد هدد بتفجيرها في خطابه.

فالفلسطينيون يجمعون على نجاح عباس في توصيف الوضع الراهن للقضية الفلسطينية والحال القائم 
ــة عــام  ة علــى جــدول ، ويؤيــدون جهــوده إلبقــاء قضــيتهم العادلــ1967فــي األراضــي الفلســطينية المحتل

قليميــة أخــرى طغــت عليهــا حتــى أســقطتها مــن  األعمــال األممــي وســط انشــغال دولــي بقضــايا دوليــة وا 
جــــداول أعمــــالهم أو فــــي أحســــن األحــــوال وضــــعتها فــــي آخــــر القائمــــة، لكــــنهم يأخــــذون عليــــه اكتفــــاءه 

ـــ"التهديد" بأفعــال غيــر محــددة يــرفض تحديــد مواعيــد ملزمــة لتنفيــذها وفشــله فــي إعــالن أيــة إجــراءات  ب
 ملموسة تبني على وصفه الناجح للوضع الفلسطيني القائم.

وقــد لخــص مستشــاره وقاضــي القضــاة الشــرعيين محمــود الهبــاش خطــاب عبــاس عنــدما صــرح لوكالــة 
: إن "الرئيس لم يعلن إلغاء االتفاقيات" مع دولة االحتالل اإلسرائيلي وأوضح بأن مـا هـدد  "معا"، قائال 

 ال يعني أنه سينفذ غد ا".الرئيس به في خطابه "
أي أن االتفاقيات الموقعة ما زالت سارية المفعول، والتنسيق األمني معمول به، وسلطة الحكم الـذاتي 
الفلســطينية باقيــة علــى حالهــا مــن دون ســلطة، والســعي إلــى اســتئناف مفاوضــات متعــددة األطــراف مــا 

دوليــــة واألوروبيــــة بمــــا فيهــــا المبــــادرة زال جاري ــــا وقــــد "رحــــب" الــــرئيس عبــــاس فــــي خطابــــه "بــــالجهود ال
الفرنسية" فـي هـذا الشـأن، ولهـذا الغـرض اجتمـع وزراء خارجيـة الرباعيـة الدوليـة مـع عـدد مـن نظـرائهم 
العــرب واألوروبيــين فــي نيويــورك األربعــاء الماضــي وخــالل أســبوعين ســوف يصــل وفــد مــن الرباعيــة 

ــة الشــؤون ال خارجيــة لالتحــاد األوروبــي فيــديركا مــوغريني الدوليــة إلــى فلســطين المحتلــة وتخطــط ممثل
لزيــارة مماثلــة قريبــا لــذات الغــرض، وبينمــا يســتمر عبــاس فــي تكــرار "الرجــاء" للمجتمــع األممــي لتــوفير 
"حمايـة دوليــة" لشــعبه يســتمر كــذلك فــي ارتهــان تـأليف "حكومــة وحــدة وطنيــة" للقبــول بـــ"برنامج منظمــة 
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، فــي حــين لــم يحــدد بعــد موعــد النعقــاد المجلــس الــوطني التحريــر الفلســطينية"، كمــا قــال فــي خطابــه
 للمنظمة.

وخالصة كل ذلك أن "الوضع الحالي" الفلسطيني مستمر على حاله وليس "غير قابل لالستمرار" كما 
 قال عباس.

لذلك كان متوقع ا أن تكون ردود فعل دولة االحتالل على خطابه لفظية وتهديدية بالمثل، وربما يكـون 
تس" العبريــة بــاراك رافيــد قــد أحســن تلخيصــها عنــدما كتــب األربعــاء الماضــي بــأن عبــاس مراســل "هــآر 

"ألقــى قنبلــة حقــا ... لكــن الســؤال الــذي يظــل مــن دون جــواب هــو مــا إذا كانــت هــذه القنبلــة ســوف يــتم 
تفجيرها على الفور لتخلـق موجـات صـدمة خطيـرة، أم سـتظل ملقـاة هنـاك كقنبلـة لـم تنفجـر ويمكـن أن 

أية لحظة، أو يتبين أنها ليست قنبلـة علـى اإلطـالق"، لـيخلص رافيـد إلـى القـول إن خطـاب  تنفجر في
 عباس كان "مجرد تهديد".

لقــد كــرر عبــاس فــي خطابــه تهديــدات ســابقة لّوحــت بتســليم "مفــاتيح" ســلطة الحكــم الــذاتي لالحــتالل، 
هـا، وهـذه جميعهـا وغيرهـا وبإعالن اتفاقيـات أوسـلو الموقعـة معهـا منتهيـة، وبوقـف التنسـيق األمنـي مع

قنابل حقيقية يمكنها إن تحققت أن تفجر األرض تحت أقدام قوات االحتالل ومستعمراته ومستوطنيه، 
لكــن خطــاب عبــاس، علــى ســبيل المثــال، خــال مــن أي ذكــر "للتنســيق األمنــي"، ربمــا ألنــه ســبق لــه أن 

 وصفه بـ"المقدس".
تالل" وا عالنه عـدم االلتـزام باالتفاقيـات الموقعـة إن إعالن فلسطين في خطاب عباس "دولة تحت االح

يفترض منطقيا أن يكون دعـوة للمقاومـة، مـا يقتضـي وجـود أي حكومـة فلسـطينية تحـت االحـتالل إمـا 
ال ســـتكون حكومـــة ظـــل لالحـــتالل، لكـــن  فـــي ســـجون االحـــتالل، أو تحـــت األرض، أو فـــي المنفـــى، وا 

 قاومة.خطاب الرئيس لم يتطرق إلى أي شكل من أشكال الم
لقد كان رفـع علـم فلسـطين أمـام مقـر األمـم المتحـدة فتحـا فـي العالقـات العامـة الفلسـطينية، لكنـه يظـل 

 اختراقا رمزيا يحتاج إلى استراتيجية فلسطينية جديدة لتحويله إلى إنجاز ملموس على األرض.
قــد ُغيبــت  وهــذا االنجــاز اإلعالمــي لــيس كافيــا كــي يحجــب عــن الشــعب الفلســطيني حقيقــة أن قضــيته

تمامــا فــي الــدورة الســبعين لألمــم المتحــدة، بحيــث كــان خطــاب الــرئيس عبــاس مجــرد صــوت فلســطيني 
 صارخ في برّية سياسية ال حدود لها.

ــــه ال "فلســــطين" وال "إســــرائيل" وال "القــــدس" وال  فــــالرئيس األميركــــي بــــاراك أوبامــــا لــــم يــــذكر فــــي خطاب
وســــط" وال "حــــل الــــدولتين"، بمــــا يرقــــى إلــــى مــــنح دولــــة "االحــــتالل" وال "عمليــــة الســــالم فــــي الشــــرق األ

 االحتالل ضوءا أخضر لالستمرار في فعل ما تريد فعله في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 ومثل أوباما فعل الرئيس الروسي فالديمير بوتين في خطابه.
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، ويبـدو أن أصـله ومثلهمـا فعـل البابـا فرنسـيس األرجنتينـي المولـد الـذي يـرأس أكبـر الكنـائس المسـيحية
االيطالي قد دفعه إلى إسقاط القدس، العاصمة الروحية للمسيحيين جميعا، من خطابه ربما كـي تظـل 

 ايطاليا حاضنة للفاتيكان كعاصمة روحية وسياسية لهم بدال من القدس.
 ولم يكن الحال أفضل كثيرا مع الدول العربية الثالث األكثر تماسا مع فلسطين وقضيتها.

ة الوحيدة في خطاب العاهل األردني عبد هللا الثـاني كانـت إلـى "مدينـة القـدس، حيـث الوصـاية فاإلشار 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية واجب مقدس" قبل أن يرفض "التهديدات التي تتعـرض 

 لها األماكن المقدسة والهوية العربية لهذه المدينة". ولم ترد كلمة "االحتالل" في خطابه.
وكـــان الـــرئيس المصـــري عبـــد الفتـــاح السيســـي أكثـــر إســـهابا قلـــيال، فتحـــدث فـــي خطابـــه عـــن "القضـــية 
قامــة دولتــه  الفلســطينية العادلــة" داعيــا إلــى "تســويتها" و"تمكــين الشــعب الفلســطيني مــن تقريــر مصــيره وا 

دس وعاصــمتها القــدس"، مضــيفا أن "مــا يشــهده القــ 1967المســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن يونيــو عــام 
والحــرم القدســي الشــريف لــدليل علــى أن التوصــل إلــى الســالم مــا زال يواجــه صــعوبات وتحــديات". ولــم 

 ترد كلمة "االحتالل" في خطاب السيسي أيضا.
أمــا المغــرب التــي تــرأس لجنــة القــدس ممثلــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي فإنهــا لــم تجــد فــي "مــا يشــهده 

كي ترفع مستوى تمثيلها إلى الدورة السـبعين لألمـم المتحـدة  القدس والحرم القدسي الشريف" سببا كافيا
 ليرأس الملك محمد السادس وفدها بدال من موالي رشيد.

، عنـدما 1948ومثل هذا التهميش والتغييـب للقضـية الفلسـطينية كانـت لـه سـابقة فـي أعقـاب نكبـة عـام 
ياسـية الدوليـة واإلقليميـة، فكـان أزيلت فلسطين من الخرائط الجغرافية وأخرج عربهـا مـن المعـادالت الس

 "العمل الفدائي" و"الكفاح المسلح" هو السبيل الوحيد إلعادة فلسطين إلى خريطة العالم.
وبغض النظر عن االتفاق أو االختالف معه، ال يجادل أحد فـي أن الـرئيس عبـاس صـادق مـع نفسـه 

ذروة مرحلــة "الكفــاح المســلح" ووفــّي لتاريخــه. فهــو لــم يطلــق رصاصــة فــي حياتــه ويتبــاهى بــذلك، وفــي 
كان يدعو إلى التفاوض، وعندما وصل إلى قيادة "فتح" والمنظمـة معـا أسـقط البندقيـة التـي كـان سـلفه 

 ياسر عرفات يحملها بيد وحمل بكلتا يديه "غصن الزيتون" الذي كان عرفات يحمله باليد األخرى.
انهـا فتحولـت إلـى مجـرد مجـاز لغـوي اسـتعاره وتهديدات عباس المكررة هـي بالتأكيـد "قنبلـة" لـم ينـزع أم

 من لغة المقاومة للتعمية على استراتيجية تعتمد محاربة المقاومة والتفاوض ركنين أساسيين لها.
 2/10/2015 ،الين أونفلسطين 
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نة" عالميا   "إسرائيل"االحتلل يجعل  .17  "غير محص 
 يوسي ملمان 

ينية، أبـو مـازن، علـى سـطح العـالم. كـان فـي مركـز قبل ثالث سنوات فقط كان رئـيس السـلطة الفلسـط
االهتمـام فــي الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة. وطلـب مــن دول العــالم االعتــراف بالدولــة الفلســطينية. 
الجمعية العمومية، رغـم معارضـة إسـرائيل واحتجـاج وغضـب رئـيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو، وافقـت 

 لقدس وغزة مكانة دولة مراقب.على منح فلسطين في الضفة الغربية وا
عنــدما ألقــى أبــو مــازن خطابــه، األربعــاء الماضــي، أمــام الجمعيــة العموميــة حظــي بالتصــفيق المــؤدب 
والكثيــر مــن التأييــد، وشــارك أيضــا فــي مراســيم رفــع العلــم الفلســطيني الــى جانــب أعــالم الــدول األخــرى 

جتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربيـة، على مدخل مقر األمم المتحدة في نيويورك. لكن اهتمام الم
موجــه الزمــات أخــرى فــي العــالم: ظــاهرة "داعــش"، هجــرة الالجئــين الــى أوروبــا، الحــرب فــي ســورية، 
االحــتالل المفــاجئ لمدينــة كونــدوز فــي شــمال أفغانســتان، الــذي لــه تــأثيرات إقليميــة بعيــدة المــدى. لــم 

 الفلسطينية. يذكر رئيس الواليات المتحدة في خطابه المشكلة
لقــد تراجعـــت المشـــكلة الفلســـطينية فـــي برنـــامج العــالم اليـــومي. الفلســـطينيون، قيـــادة وشـــعبا، علـــى شـــفا 

عبر المفاوضات المباشرة  1967اليأس. أمل أبو مازن في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 
يعتقدون، حسـب اسـتطالع الـرأي مع إسرائيل وبدعم العالم، تأخر. ليس صدفة أن اغلبية الفلسطينيين 

العــام االخيــر، أن أبــو مــازن فشــل وأن عليــه االســتقالة مــن منصــبه وحــل الســلطة. اليــأس عميــق لــدى 
 الفلسطينيين الى درجة أن الكثيرين منهم لم يعودوا يؤمنوا بحل الدولتين للشعبين.

االلتـزام باتفاقـات اوسـلو،  لم يبق ألبو مازن سوى التهديد بأن السلطة الفلسطينية تفحص امكانيـة عـدم
أو وقــف التنســيق االمنــي مــع إســرائيل المتواصــل رغــم أحــداث الحــرم وتصــاعد اعمــال "االرهــاب" فــي 

 الضفة.
مــن يــؤمن بــأن الصــراع يمكــن أن يــتمخض عــن نصــر أو هزيمــة، فــان الفشــل الفلســطيني ســيكون فــي 

وزيـر الـدفاع موشـيه يعلـون الـذي ال نظره انتصارا لرئيس الحكومة نتنياهو وحكومة اليمـين. نتنيـاهو )و 
يؤمن ايضا بفرص المفاوضات مع القيادة الفلسطينية( يستطيع المشي باعتزاز والقول: هل ترون؟ إن 
سياستي تحقق النتائج. هذه سياسة تدمج بين االستمرار في دفع الضريبة الكالمية لفكرة الدولتين دون 

ن االســتمرار فــي الحــديث عــن االســتعداد الســتئناف وجــود نيــة حقيقيــة لتطبيقهــا. نظرتــه هــي أنــه يمكــ
المفاوضات بل السفر الى رام هللا للقـاء أبـو مـازن. لكـن رئـيس الحكومـة يقـول ذلـك وهـو يـدرك أن أبـو 
مازن لن يلتقي معه ولن يوافق على استئناف المفاوضات دون الحصول على ضمانات مـن المجتمـع 

لضمانات يجب أن تشمل تعهدا بأن الهدف النهائي هو اقامة الدولي وال سيما الواليات المتحدة. هذه ا
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وعاصـــمتها القـــدس الشـــرقية واخـــالء أغلبيـــة المســـتوطنات، مقابـــل  1967الدولـــة الفلســـطينية فـــي حـــدود 
 اتفاق سالم يكون مقرونا بترتيبات امنية. إن فرص تحقيق االتفاق حسب هذه الصيغة، ضعيفة جدا.

ب تنـــبح والقافلـــة تســـير. الفلســـطينيون يصـــرخون. العـــالم يســـتنكر يســـتطيع نتنيـــاهو الهمـــس بـــأن الكـــال
االحتالل لكنه يتعايش معه، في الوقت الذي يستمر فيه بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات 
قائمـــة. صـــحيح أن حركـــة "بـــي.دي.اس" تســـتمر فـــي إزعاجنـــا واعاقـــة التصـــدير مـــن "المنـــاطق" ومـــن 

 ك على إسرائيل، لكن في نهاية المطاف وضعنا ليس سيئا.إسرائيل، ويفرضون مقاطعة هنا وهنا
الخارجيــــة ال تتضــــرر. العالقـــات االســــتخبارية لـــــ"الموساد" واالســــتخبارات العســــكرية  إســــرائيلعالقـــات 

 و"الشاباك" مع نظرائهم في العالم الغربي جيدة جدا والتصدير األمني يتسع.
االول هو أن هناك تـدفقا عميقـا وهادئـا، لكنـه سـيثير لكن هذه النظرة ضيقة لثالثة اعتبارات: االعتبار 

العاصفة في نهاية المطاف. فالعالم لن يسكت علـى االحـتالل وسياسـة إسـرائيل نحـو الفلسـطينيين فـي 
"المناطق". إن االشارة الى منتوجات المستوطنات تحظى باالتسـاع فـي دول االتحـاد االوروبـي، سـواء 

 شركات ومنظمات واشخاص. بمبادرة من ممثلية االتحاد أو من
الــدول االكثــر صــداقة مــع إســرائيل بــدأت ُتظهــر عــدم الرضــا. بولنــدا مــثال، التــي هــي الصــديقة الثانيــة 
إلسرائيل بعد التشيك في االتحاد االوروبي، حـدثت فيهـا مـؤخرا أحـداث فـي وارسـو )أحـدها كـان خـالل 

سـنة علــى اسـتئناف العالقــات  25ر مـاراثون وارســو حيـث شــارك عشـرات اإلســرائيليين( لالحتفـال بمــرو 
الدبلوماسية بين الدولتين. "بولندا تؤيد دائما قرارات االتحـاد االوروبـي، وداخـل االتحـاد االوروبـي نحـن 
االكثر تأييدا إلسرائيل"، قالت د. باتريتسيا سسنل، مـديرة مشـروع الشـرق االوسـط فـي المعهـد البولنـدي 

سـنة، فـي  123قات جيدة مع الفلسطينيين. وكدولة احُتلت مـدة للدراسات الدولية. "لكن لدينا ايضا عال
 القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن العشرين، نحن حساسون تجاه األمم التي تطالب باالستقالل".

وأضافت سسنل في لقاء مـع صـحافيين إسـرائيليين فـي وارسـو: "الحقيقـة هـي أن الحكومـات فـي بولنـدا 
نا المطلــق لكــم، دون حصــولنا علــى مقابــل. أنــتم فــي إســرائيل تتعــاملون والجمهــور مســتاؤون مــن تأييــد

 معنا كشيء مفروغ منه، وهذا قد يتغير في يوم من االيام".
وماذا عن مصر؟ هنا ايضا تعاني القيادة اإلسرائيلية من تصور خاطئ؛ أن لها حصـانة. صـحيح أن 

الح المشـتركة للـدولتين: الصـراع التعاون بين الدولتين أفضل من أي وقت مضى، ومصدر ذلك المصـ
المشــترك ضــد االرهــاب فــي ســيناء وعــداء مصــر لـــ"حماس". لكــن يجــب علينــا عــدم الخطــأ فيمــا يتعلــق 

 بالصديق الجديد، رئيس مصر الجنرال عبد الفتاح السيسي.
ـــنعش  إن ثقتـــه بنفســـه تـــزداد. وقـــد عـــزز ســـلطته فـــي القـــاهرة حيـــث هـــزم "االخـــوان المســـلمين". وهـــو ي

المصــري حيــث اكتشــفت آبــار ضــخمة للغــاز. وخــالل ســنة قــام بتوســيع قنــاة الســويس. هــذه  االقتصــاد
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الثقة بالنفس ستترجم الى خطوات ومبادرات جديدة في السياسة الخارجية. إنه يقف الى جانب روسيا، 
ويؤيــد الــرئيس الســوري بشــار االســد. صــحيح أن السيســي دعــا دوال عربيــة اخــرى القامــة عالقــات مــع 

لكنــه ذكـر فــي خطابـه فــي االمـم المتحــدة أن علـى إســرائيل  –وحظــي فـورا بمباركــة نتنيـاهو  –إسـرائيل 
اسـتئناف المفاوضــات مــن اجــل حــل الصــراع مــع الفلســطينيين، وحــذر مــن أن غيابهــا ســيجعل "داعــش" 

 يستغل هذا الصراع ايضا.
، فـان بعـض الــدول بكلمـات اخـرى، حتـى لـو تجاهلنـا تـأثير أحـداث الحـرم، وأنهـا سـتتوقف بعـد االعيـاد

 العربية، مصر والسعودية، ال ُتسلم علنا باستمرار السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
االعتبــار الثــاني هــو أن سياســة نتنيــاهو قــد تظهـــر كرؤيــة ضــيقة. بقيــادة أبــو مــازن أو مــن ســـيخلفه، 

طينية والغـاء اتفاقـات يستطيع الفلسطينيون تطبيق السيناريو االصعب كما يهددون، حل السـلطة الفلسـ
"اوسلو". وسواء فعلوا ذلـك أم ال فـانهم لـن ُيسـلموا باسـتمرار الوضـع الـراهن الـى األبـد. وعنـدها سـتندلع 

 انتفاضة جديدة.
وهناك اعتبار ثالث، في ظل غياب اتفاق يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية، تسير إسرائيل ببطء باتجاه 

البحر واالردن. إن تقدم المفاوضات والمحاولة الصادقة للتوصل الى الدولة الواحدة ثنائية القومية بين 
ليسـت كماليـات تسـتطيع إسـرائيل العـيش بـدونها.  –مؤقت، مرحلي، بعيـد المـدى ودائـم  –اتفاق معين 

 هذه مصلحة قومية وحيوية ووجودية.
 

 مخاوف "الشاباك"
للشــرطة قــد يعمــل علــى تعقيــد  تعيــين رونــي ألشــيخ، نائــب رئــيس "الشــباك"، فــي منصــب المفــتش العــام

الوضع في قيادة "الشاباك". لكن في البداية اليكم تعديال بسيطا: قبل بضعة ايام كتبت بأن ألشيخ بـدأ 
وُمشـغل عمـالء(. هـذا  –طريقه في الجهاز في الوظيفة االقل مستوى وهي ُمركز )ضابط اسـتخبارات 

انضــم الــى  –لمشــترك لدراسـة اللغــة العربيـة المعهـد ا –لـيس صــحيحا. فبعـد أن أنهــى الـدورة االساســية 
 "الشاباك" في وظيفة محقق، وهناك ترفع في سلم الجهاز الوظيفي.

عند عودته من االمم المتحدة، سيرسل رئـيس الحكومـة كتابـا رسـميا يعـين فيـه "ن" لمهمـة نائـب رئـيس 
 تعيين ألشيخ مكانه."الشاباك" يورام كوهين. "ن" شغل هذا المنصب الى ما قبل العام. وعندها تم 

منذ عقدين، منذ فترة عامي ايلون، وضع نظام في "الشاباك" يقول إن رئيس الجهاز ُيهيئ نـائبين كـي 
سرائيل حسون، ويوفال  يستطيع رئيس الحكومة اختيار أحدهما ليرثه. هذا ما حصل مع آفي ديختر وا 

 شيخ و"ن".ديسكن وعوفر ديكل، ويورام كوهين وايالن اسحق، وهكذا ايضا مع أل
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لكن اآلن، بسبب الظروف، سيكون ليورام كوهين نائب واحد فقط. هذا على فـرض أن واليتـه سـتنتهي 
بعد نصف عام ولن تمدد لسنة اخرى كما يسمح قانون "الشاباك". حتى اآلن ليست هناك بوادر علـى 

ف فــي اوســاط ذلــك، وأوضــح كــوهين لمقربيــه أنــه ال ينــوي االســتمرار. علــى هــذه الخلفيــة يتســرب الخــو 
رفيعي المستوى في "الشـاباك" مـن أن هـذا الوضـع قـد يـؤدي الـى الضـغط لتعيـين رئـيس "الشـاباك" مـن 
الخارج. مثال جنرال في الجيش. لكن خالفا للوضع الذي ساد في "الشاباك" بعد قتل رابـين، أو السـائد 

 في شرطة إسرائيل اليوم، فان الجهاز ال يحتاج الى شخص من الخارج.
ثالثـــة اشـــخاص علـــى االقـــل داخـــل الجهـــاز يعتبـــرون أنفســـهم جـــاهزين الســـتبدال يـــورام كـــوهين. هنـــاك 

الجديد "ن". الذي كان في الماضي البعيد في وحـدة هيئـة االركـان  –المرشح االبرز هو النائب القديم 
الـذي هـو الوسـط الفلسـطيني،  –الخاصة. وما ينقصه أنه لـم يـأت مـن قسـم تتركـز فيـه اعمـال الجهـاز 

 الذي نشأ منه جميع رؤساء "الشاباك" منذ أيلون )ديختر، ديسكن وكوهين(.
من جهة، حصل فـي "الشـاباك" فـي العقـد االخيـر تغييـر بنيـوي بعيـد المـدى. مـا زال جهـازا مبنيـا علـى 
المعلومـــات الشخصـــية وعلـــى المالحظـــة وتجنيـــد العمـــالء، لكنـــه ايضـــا ملـــيء بالتكنولوجيـــا فـــي مجـــال 

الســتخبارات التــي تــتم عــن طريــق التنصــت علــى الهواتــف والفاكســات والحواســيب(، محاربــة الســايبر )ا
هـذه الوســائل التــي يسـتخدمها قســم العمليــات، تخـدم جميــع عمليــات جمـع المعلومــات وتشــغيل العمــالء 

 والتحقيق، حيث يحصل "الشاباك" بواسطتها على المعلومات.
از، وكـان قبـل ذلـك رئـيس المنطقـة الجنوبيـة مرشحان آخـران هنـا "ر" الـذي هـو اليـوم رئـيس قسـم الجهـ

في عملية الجرف الصامد. و "أ" الذي كان رئيس منطقـة القـدس والضـفة، واليـوم يعمـل فـي "الموسـاد" 
 في وظيفة مستشار ومسؤول عن المشاريع المتعلقة بمكافحة "االرهاب".

 
 الكاهن األكبر لألسرار الكبيرة

التـردد حـول تعيـين مسـؤول عـن االمـن فـي جهـاز االمـن بـدال يستمر وزير الدفاع، موشيه يعلـون، فـي 
 سنوات. 8من امير كين الذي ينهي خدمته بعد 

لـــوزير الـــدفاع، قـــال ردا علـــى ســـؤال "معـــاريف": "القـــرار ســـيتخذ  اإلعالمـــيعـــوفر هريئيـــل، المستشـــار 
 قريبا".

ســرار الكبيــرة فــي يــدور الحــديث هنــا عــن وظيفــة مهمــة وحساســة وهــي تشــبه الكــاهن الكبيــر لمملكــة اال
إســـرائيل. هـــو المســـؤول عـــن امـــن المعلومـــات واالمـــن الفيزيـــائي للمواقـــع والمؤسســـات التابعـــة لالجهـــزة 
االمنيـة بمـا فـي ذلــك المفاعـل النـووي فـي ديمونــة، ولجنـة الطاقـة النوويـة، والمعهــد البيولـوجي فـي نــس 

 تسيونا وجميع الصناعات العسكرية.
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ة؛ فقد تنافس اربعـة اشـخاص علـى المنصـب: شـلومي معيـان وهـو كما نشر في هذه الصفحة الول مر 
ــدفاع؛ شــالوم شــرعابي الــذي كــان فــي الســابق رئــيس قســم التحقيــق فــي "الشــاباك"  ضــابط أمــن وزارة ال
وبفضله تم الكشف عن تحقيقات معقـدة منهـا احـدى القضـايا االكثـر اهميـة والتـي لـم تنشـر بعـد؛ ونيـر 

 مدير عام وزارة الدفاع.بن موشيه الذي هو اليوم مستشار 
قبــل ثالثـــة اشـــهر انشـــئت لجنــة برئاســـة مـــدير عـــام وزارة الــدفاع دان هرئيـــل وبمشـــاركة نائـــب ســـكرتيرة 
خدمات الدولة اييال اوشري غونين؛ ومساعدة المستشار القانوني للحكومة، دينـا زلبـر؛ رئـيس "رفائيـل" 

نــد قتــل رابــين رئــيس قســم منــع التــدخل ايــالن ديــران ومــدير عــام بنــك إســرائيل حيــزي كــالو الــذي كــان ع
 الخارجي والتجسس المعاكس.

اوصت اللجنة على اثنين من المرشحين: ايالن اسحق ونير بن موشيه. الـوزير مـا زال متـرددا. توجـد 
مشـكلة فـي الخلفيـة. بـن موشـيه هــو مسـاعد هرئيـل الـذي هـو رئــيس اللجنـة. ال يوجـد هنـا تعـارض فــي 

رئيل حصل على موافقة شخصية من سـكرتيرة خـدمات الدولـة بـأن يكـون المصالح ألن المدير العام ه
القانونيــة وبمرافقــة  اإلجــراءاتجــزءا مــن اللجنــة. عمليــة التعيــين هــي أمــر مرتــب ومشــدد وتــتم حســب 

 قضائية متواصلة.
 2/10/2015معاريف 
 3/10/2015 ،األيا ، را  هللا

 
 ملحقة الحجر والعبادة: أطفال القدس ومصليها .18

 عبيحنين ز 
ال تحــارب إســرائيل انتفاضــة، وال تمــردا شــعبيا كاســحا، وال مقاومــة واســعة، لكنهــا مــع ذلــك ال تســتكين، 
وال تكتفــــي بأقــــل مــــن "حالــــة هــــدوء كامــــل"، فمــــن يســــتطيع أن يملــــك الســــيطرة الكاملــــة، لمــــاذا يكتفــــي 

ســعة، إلــى بنصــفها؟. وتتحــول اســتراتيجية إســرائيل بعــد التأكــد مــن خلــو مشــهد الصــراع مــن مقاومــة وا
تشــخيص "حــاالت االســتثناء"، والقضــاء عليهــا قضــاء محكمــا، فهــي تخــاف مــن توســع تلــك الحــاالت 
فتفســد الهــدوء الــذي يحــيط بهــا. وعلــى مــدار الســنتين أو الــثالث األخيــرة، شخصــت إســرائيل بــدرجات 
متفاوتــــة بعـــــض الحـــــاالت واســـــتهدفتها، واضـــــعة خطـــــة مـــــن قـــــوانين وتوجيهـــــات لمواجهتهـــــا: الشـــــباب 

تظاهرين في الداخل، فبدأت حملة غير مسبوقة من التحقيقات بالجملة، ومـن االعتقـاالت الوقائيـة، الم
ومن الشهادات الكاذبة. ثم بعض نشطاء التنظيمات، فارتفعت وتيـرة االعتقـاالت اإلداريـة بدرجـة غيـر 

 مسبوقة. 
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خــل العــب غيــر أمــا فــي الســنة األخيــرة، )بشــكل أكثــر وضــوحا منــذ مقتــل الطفــل أبــو خضــير( فقــد د
متوقــع، دخلــت القــدس بأطفالهــا ومصــليها، مشــهد "الشــغب"، وكســرت حالــة شــبه هادئــة مــن قبــل أبعــد 
بقعة عن المخاوف اإلسرائيلية: القدس. ولم يتمركز "التمرد" في حي ما، بـل شـمل كافـة أحيـاء القـدس 

 ومركزها األهم " األقصى". 
سـارعت إسـرائيل إلخمادهـا بـأعنف الوسـائل وأكثرهـا ولكي ال تشـكل األحـداث واقعـا اسـتراتيجيا جديـدا، 

همجيــة: أوامــر قــنص األطفــال، وأوامــر إبعــاد المصــلين. إصــرارها علــى عــدم المخــاطرة بالوضــع فــي 
طمئنانها إلى ردة الفعل، جعلها ال تبخل في الرد.  القدس، وا 

ثـــر قتـــل وقــد أتـــاح عــدم محاكمـــة أي قنــاص مـــن الشـــرطة، أو وزيــر شـــرطة أو رئــيس حكومـــة، علــى أ
شهداء االنتفاضة الثانيـة قنصـا، أو قتـل أربعـين فلسـطينيا بـدم بـادر بعـدها، وعـدم إحالـة أي جنـدي أو 
ـــل  جنـــرال أو رئـــيس حكومـــة إســـرائيلي، للمحاكمـــة اإلســـرائيلية أو لمحكمـــة الجنايـــات الدوليـــة، بعـــد مقت

الفلسـطيني، مـن أداة  عشرات اآلالف من الفلسطينيين، أتاح كل ذلك، القرار اإلسرائيلي بتحويـل قـنص
احتالل، تفعل في الضفة الغربية، إلى أداة سياسية رسمية شرعية، تفعل على جانبي الخط األخضـر. 
وقررت حكومة إسرائيل تغيير أوامر إطالق النار، والسـماح بـإطالق النـار علـى أطفـال القـدس والنقـب 

هـــا لكـــل أطفـــال فلســـطين، فـــال والجليـــل، حســـب تصـــريح نتانيـــاهو قبـــل أســـبوعين، "مســـاوية" بـــين جرائم
 اختالف بين أطفال راهط أو الخليل أو الدهيشة أو كفر كنا. 

طالبـــت شـــرطة إســـرائيل إعطاءهـــا حريـــة القتـــل، طالبـــت بمســـاواتها مـــع الجـــيش، طالبـــت حريـــة نصـــب 
"مصــائد قناصــة"، وحريــة اســتعمال بــارودة بقطــر معــين، منعــت الشــرطة مــن اســتخدامها حتــى اليــوم. 

ال تحصى من السياسيين و"بكاء" بأن "أيديهم مكبلة" أمام أطفال الحجارة في القدس،  وبعد تصريحات
معـدل قتـل طفـل  -وبعد حملة إعالمية من صـحفيين غاضـبين مـن "قلـة حيلـة" السـالح مقابـل الحجـر 

 -يــوم هــو قلــة حيلــة علــى األغلــب بالنســبة ألي مجتمــع تعــود القتــل دون محاســبة  3.7فلســطيني كــل 
علـى  -من يتكلم عن فصل سلطات عنـدما نتحـدث عـن عـدو؟ -ار القانوني للحكومة صادق المستش

توجيهـــات جديـــدة تعطـــي ضـــباط الشـــرطة حريـــة القـــرار فـــي الميـــدان، وأمـــام ضـــباط كهـــؤالء، تتحــــول 
التوجيهــات مــن إطــالق نــار علــى األرجــل، كمــا هــي رســميا، إلــى إطــالق نــار علــى الجــزء األعلــى مــن 

 هر األخيرة. الجسد، كما رأينا في األش
مـن يســمح لنفســه بــأن يحـول األطفــال إلــى مشــروع مـوت، يســمح لنفســه أيضــا بـأن يحــول الصــالة إلــى 

 جريمة، والمصلين إلى مشبوهين. 
لقد قامت نفس الشرطة، التي وصفها تقرير "أور" بالمعادية للعـرب، بتوسـيع دائـرة المالحقـة والمعـاداة، 

، إلـى مـن هـم غيـر متهمـين بـالحجر أو بالمقاومـة، بـل فقـط فمن الشباب والمتظاهرين وأطفال الحجارة
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ب" نيـة العبــادة". قامــت إســرائيل بمالحقــة المصــلين ومـنعهم مــن الصــالة لــيس علــى مــداخل األقصــى، 
باصـات مـنهم  3بل على مداخل بيـوتهم. قامـت بتوقيـف سـائقي الباصـات والتحقيـق معهـم، وتـم تغـريم 

"مساعدة العبادة". لقد تم سن قـانون يزيـد عقـاب "المسـاعدين فـي بغرامات مالية كبيرة، عقابا لهم على 
عمليــات" استشــهادية، لكــن إيقــاف "مســاعدي العبــادة" ال يحتــاج إلــى قــانون، فشــرعي اســتهداف كــل مــا 
يمت لألقصى بصلة، ليس فقط المصلين، بل شبابيكه التاريخية، منبره، ثرياته، وسائقي حافالته. وقد 

ليــل والمثلــث، مــن التوجــه للقــدس، دون أوامــر واضــحة، ودون تهــم، ودون باصــات مــن الج 7تــم منــع 
وثــائق، احتــاج األمــر لجنــدي فقــط "لديــه أوامــر عليــا". والحقــت شــرطة كفــر قاســم كــل حافلــة وحققــت 
معها، خوف أن تكون متوجة إلى القدس. وأصبحت الشرطة تطالـب شـركات الحـافالت بأخـذ تصـريح 

 سم التهمة الجديد، إلى جانب العبادة والحجر. خاص قبل "التوجه للقدس"، وهو ا
أما مالحقة المصـلين والتنكيـل بهـم، فـال تـتم فقـط عبـر إبعـادهم، بـل عبـر جمـع هويـاتهم وسـحبهم إلـى 
محطــات تحقيــق الشــرطة ثــم إجبــارهم علــى العــودة بعــد الصــالة ألخــذ هويــاتهم. ويأخــذ اإلبعــاد، أبعــادا 

ادا، فقد أصدرت شرطة إسرائيل في األسبوع األخيـر فقـط غير مسبوقة، ضمن سياسة تفريغ وليس إبع
مقدســيا، بيــنهم أطفــال ونســاء، لجلســة اســتماع فــي  30مصــليا، فيمــا تــم اســتدعاء  15أوامــر إبعــاد ل 

 أشهر! 6الشرطة، وتم تسليمهم أوامر إبعاد إدارية تتراوح بين أسبوعين و
طفـال،  28رجـال، بيـنهم  144إمـراة، و 100تحت هذه السياسة المدروسة، تم فـي السـنة األخيـرة اعتقـال 

صـدار  8) أوامـر إبعـاد لنســاء وعـدد مماثـل للرجـال، معظمهــم تـم تحريـره بكفالـة ماليــة،  70طفـالت(، وا 
منهم. كما تملك شرطة القدس "قائمـة سـوداء" بأسـماء رجـال ونسـاء يـتم  12وتم االعتداء العنيف على 

 جود أمر إبعاد. منعهم من الصالة في أوقات معينة، حتى دون و 
أمــام سياســات تجــريم نضــالنا الشــرعي، لــيس أمامنــا ســوى الوحــدة، وتعزيــز النضــال، وتعزيــز صــمودنا 
ووعينــــا السياســــي الــــوطني، وأمــــام الجــــرائم اإلســــرائيلية، لــــيس أمامنــــا ســــوى فضــــح ومالحقــــة القــــوانين 

 ال ومالحقي العبادة. والمخططات اإلسرائيلية، والمطالبة بمقاطعة إسرائيل، ومحاكمة قاتلي األطف
 2/10/2015 ،48عرب 
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 حمزة إسماعيل أبو شنب
ظلت روسيا من أكبر الداعمين للنظام السـوري منـذ عشـرات السـنين، ولـم تغيـر أحـداث الثـورة السـورية 

آخــر تواجــد اســـتراتيجي  هــذا الموقــف، بــل زادت مــن الـــدعم السياســي والمــالي والعســكري، دفاعـــا عــن
 روسي في الشرق األوسط.
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وتقـــدمت روســـيا مـــؤخرا بخطـــوة كبيـــرة وجديـــدة فـــي مســـيرة دعمهـــا للنظـــام الســـوري، حيـــث بـــدأت زيـــادة 
الحضــور العســكري فــي المنــاطق التــي يســيطر عليهــا النظــام خاصــة فــي الســاحل، وشــملت التعزيــزات 

 وسيا بنية تحتية لقاعدة جوية.معدات وأسلحة ومقاتلين من الجيش الروسي، كما تعد ر 
ومــع تصــاعد التــدخل الروســي فــي ســوريا، بــدأت إســرائيل التحــرك الجــاد لضــمان أال يــؤثر ذلــك علــى 
طبيعة عملها األمني واالستخباري على الحـدود مـع سـوريا، وقـد بـادر رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بزيـارة 

زيــارات الســنوية، رفقــة رئــيس األركــان عاجلــة لموســكو غيــر معــد لهــا مســبقا وال مدرجــة علــى جــدول ال
اإلسرائيلي ورئيس االستخبارات، وهي حالة نادرة أن يرافق جنـراالت الجـيش رئـيس الـوزراء فـي زياراتـه 
الخارجيــة، دون اصــطحاب صــحفيين فــي الوفــد المرافــق لــه، وذلــك لتبديــد المخــاوف اإلســرائيلية حــول 

 تداعيات زيادة التواجد العسكري الروسي.
 

 إسرائيليةمخاوف 
ال تبـــدي إســـرائيل قلقـــا حقيقيـــا مـــن الوجـــود العســـكري الروســـي، إذ ال توجـــد نوايـــا عدائيـــة لروســـيا تجـــاه 
إســرائيل، لكنهــا ترغــب فــي تبديــد مخاوفهــا وضــمان مصــالحها األمنيــة، مــع خشــيتها مــن تــأثير انتشــار 

ذ إن إســرائيل تتواجــد القــوات الروســية علــى حريــة العمــل العســكري اإلســرائيلي فــي األجــواء الســورية، إ
باســـتمرار فـــي األجـــواء الســـورية ألهـــداف عملياتيـــة واســـتخبارية، وتريـــد ترتيـــب هـــذا التواجـــد بحيـــث ال 

 يتصادم مع النشاط الروسي بعد قيام األخيرة بنصب منظومات رادار وأنظمة دفاعية.
ل الـــبعض ومـــع تكثيـــف نشـــاط إيـــران وحـــزب هللا فـــي جبهـــة الجـــوالن ينتـــاب إســـرائيل قلـــق مـــن اســـتغال

للحضـــور الروســـي فـــي تـــوفير غطـــاء لشـــن هجمـــات ضـــدها، اســـتمرارا للمحـــاوالت الســـابقة، حيـــث قـــام 
الطيــران الحربــي اإلســـرائيلي بشــن العديـــد مــن الغـــارات واســتهداف نشـــطاء مــوالين إليـــران ســعوا لتنفيـــذ 

جمــات، بــل هجمــات مــن الجــوالن. وال يتوقــف القلــق اإلســرائيلي تجــاه إيــران وحــزب هللا عنــد حــدود اله
 يتعداه لنقل سالح استراتيجي ومنظومات متطورة تغير قواعد االشتباك لحزب هللا عبر سوريا.

 
 خطوط حمراء

ال توجد مصلحة إسرائيلية في انتصار طرف على حساب طـرف بالصـراع الـدائر فـي سـوريا طالمـا لـم 
لرغبة اإلسرائيلية في ظهور ينعكس ميدانيا على أمنها، ومع إدراكها لتعقيدات المشهد السوري، تكمن ا

 سوريا مجزأة وال مركزية، وعاجزة عن أداء وظائفها.
يــدفعها ذلــك لرســـم خطــوط حمــراء لنفســـها ذات بعــد اســتراتيجي وال تســـمح بتجاوزهــا، كنقــل الصـــواريخ 
طويلـة المـدى أو مضـادات الطيــران المتطـورة الكاسـرة للتـوازن، أو التحضــير ألنشـطة وأعمـال مـن قبــل 
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أو إيران قد تغير الوضع القائم في الجوالن، ومنع سيطرة مجموعات إسالمية معارضة على حزب هللا 
 مخزون النظام من السالح غير التقليدي.

تدرك إسرائيل أن روسيا دولـة نفعيـة انتهازيـة توجههـا مصـالحها الذاتيـة، ولـن تقـود أي خطـوات تراعـي 
وقوفها إلى جانب نظام األسد كفيـل بـأن  مصالح أجنبية عندما تتعارض مع مصالحها، ومع ذلك فإن

يـــؤدي إلـــى االســـتقرار، وهـــو الســـيناريو األفضـــل مـــن ناحيـــة إســـرائيل، لـــذا اصـــطحب رئـــيس الحكومـــة 
 اإلسرائيلية مدير االستخبارات العسكرية في الجيش في زيارته المذكورة.

لهــا كالــدفتر المفتــوح،  تمتلــك إســرائيل كمــا وافــرا مــن المعلومــات االســتخبارية عــن ســوريا، وهــي بالنســبة
فسوريا نقطة خوف استراتيجي لهم، لذلك جندت كل اإلمكانيات التكنولوجيـة مـن أجهـزة تنصـت عاليـة 
الجــودة وأنظمــة مراقبــة باإلضــافة إلــى الجهــد االســتخباري علــى مــدار الســنوات، ومــع تصــاعد األزمــة 

ي يســاهم فــي نجــاح المهمــات الســورية كثفــت مــن نشــاطها األمنــي، ممــا يمكنهــا مــن تقــديم كــم معلومــات
الميدانيــة للقــوات الروســية، كتحركــات المعارضــة، ونقــاط الضــعف والقــوة، فــي المقابــل تحصــل إســرائيل 

 على حرية المالحة العسكرية واالستطالع في األجواء السورية.
وجههـــا وتـــدرك روســـيا القـــدرة المعلوماتيـــة والعملياتيـــة اإلســـرائيلية فـــي ســـوريا، فالضـــربات الدقيقـــة التـــي 

وعشــــرات  2007ســــالح الطيــــران اإلســــرائيلي لســــوريا، كقصــــف المفاعــــل النــــووي فــــي ديــــر الــــزور فــــي 
العمليـــات الدقيقـــة فـــي القلمـــون ودمشـــق والجـــوالن، تبـــرهن علـــى قـــدراتها االســـتخبارية، وقـــد ال يتوقـــف 

رة مــن مســتوى التعــاون بينهمــا علــى التعــاون فــي ســوريا، فقــد تقــدم إســرائيل علــى بيــع تكنولوجيــا متطــو 
طائرات االستطالع من دون طيار لروسيا، وغيرها من المنظومات العسـكرية التـي تسـاهم فـي تطـوير 
القـــدرات العســـكرية لروســـيا مقابـــل الحفـــاظ علـــى الخطـــوط الحمـــراء علـــى الجبهـــة الســـورية، وقـــد وصـــل 

 سبل التعاون. الجانبان أثناء زيارة نتنياهو إلى تفاهمات ُيبنى عليها وسُتعقد لقاءات تفصيلية لبحث
 

 إسرائيل وروسيا
ال تبــدو العالقــات الروســية اإلســرائيلية مميــزة وال ســيئة، فكالهمــا يتعامــل بمنطــق االنتهازيــة والمصــالح 
المشتركة، فعالقتهما جافة ينتابها أحيانا بعض التوتر والتباين في العديد من الملفات، كالملف النووي 

، لكـن عالقتهمـا تبقـى عمومـا S300ن إيـران وسـوريا بصـواريخ اإليراني، والتوجه الروسي لتزويد كل م
 جيدة.

فإسرائيل تعد روسيا دولة مؤثرة جدا على الصعيد الدولي وتتمتع بعالقات مميزة مع أعداء إسرائيل في 
المشــرق العربـــي وتـــزودهم بالســالح، إضـــافة إلـــى مصــالحها فـــي المنطقـــة المحيطــة بهـــا، كمـــا تتقـــاطع 
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نظيم الدولـة اإلسـالمية والحركـات اإلسـالمية السـنية فـي سـوريا كونهـا األقـرب مصالحهما في محاربة ت
 لسدة الحكم في حال سقط نظام األسد.

لقد شكلت التجربة المصرية في تـولي اإلخـوان الحكـم مصـدر تهديـد حقيقـي إلسـرائيل، وقـدمت كـل مـا 
غبــان فــي تكــرار ذات بوســعها هــي ورســيا مــن أجــل نجــاح االنقــالب العســكري ودعمــه وتســويقه، وال ير 

التجربة في سوريا، صحيح أنه يوجد تفاوت كبيـر فـي النظـرة الروسـية واإلسـرائيلية حيـال نظـام األسـد، 
فروسيا تعده آخر ما تبقى لها مـن مصـالح اسـتراتيجية فـي حـوض البحـر المتوسـط، ورغـم أن إسـرائيل 

وريا مجـزأة وال مركزيـة وعـاجزة ترى أيضا أن انهيار نظـام األسـد هـو سـيناريو مـؤلم لهـا، فـإن ظهـور سـ
 عن أداء وظائفها بعد األسد هو النموذج المفضل لها.

الواليات المتحدة األميركية ال تغيب عن مشهد العالقـات الروسـية اإلسـرائيلية، فنتنيـاهو أبلغهـا بالزيـارة 
ســـرائيل مـــا زالـــت تعـــدها حليفتهـــا التـــي تحـــافظ علـــى مصـــالحها، لكـــن إســـرائيل  تـــدير قبـــل أســـبوعين، وا 

عالقاتها الخارجية وفق معطيات قد ال تنسجم مع الواليات المتحدة بما ال يؤثر على صالبة العالقـة، 
إال أنها ال تضيع الفرص من أجل بناء سياسة خارجية مع القوى الصاعدة كالصين والهند وتركيا بمـا 

 يخدم أجندتها.
 

 تقاطعات مؤقتة
ائيلية فـي المرحلـة الحاليـة لكنهـا لـن تسـتمر طـويال، فالـدول قد تلتقـي المصـالح الروسـية اإليرانيـة اإلسـر 

الثالث تحمل رؤى مختلفة، فسعي روسيا لزيادة حضورها العسـكري واألمنـي فـي سـوريا قـد يهـدف فـي 
جــزء منــه لموازنــة الحضــور اإليرانــي المتعــاظم ضــمن مشــروعها التوســعي، فــي حــين تريــد روســيا أن 

تستطيع فرض حلـول مـا قـد تتوصـل إليهـا مـع اإلدارة األميركيـة  تكون لها اليد الطولى في سوريا حتى
 لتقاسم النفوذ أو مبادلته في موضوع أوكرانيا.

كما أن إيران لن تتخلى عن دورها فـي دعـم حـزب هللا فـي لبنـان وتسـليحه ونقـل أسـلحة متطـورة كاسـرة 
بقـــاء بنـــاء القـــدرات العســـكرية  للتـــوازن إليـــه، مـــع إمكانيـــة انســـحابها التـــدريجي مـــن القتـــال فـــي ســـوريا وا 

والنشاط العملياتي في منطقة الجوالن، حيث نشطت خاليا مواليـة إليـران وتعرضـت ألكثـر مـن عمليـة 
 استهداف إسرائيلية.

قــد تلجــأ إيــران إلــى وقــف محــاوالت االســتهداف مــن الجــوالن، إال أن ذلــك لــن يمنعهــا مــن رفــع القــدرات 
صـداما مـع الـروس، لكنـه لـن يفجـر الوضـع بقـدر مـا سـيهز  القتالية للمجموعـات العاملـة، ممـا قـد يولـد

الثقة المتبادلة، فإسرائيل بالنسبة إليران عدو وتبني خطابها الرسـمي فـي المنطقـة العربيـة علـى الـدعوة 
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إلى زوالها، كما أنها تخوض حرب سوريا تحت ذريعة حماية محور المقاومة، مما يبقـى حالـة الحـرب 
 ة.غير المباشرة بينهما مفتوح

ستســـعى إســـرائيل لتـــرجيح إمكانيـــة تقســـيم ســـوريا إلـــى دويـــالت تكـــون الدولـــة العلويـــة أوالهـــا، فـــي ظـــل 
االهتمــام الروســي واإليرانــي بمنــاطق الســاحل، ممــا ســيخرج ســوريا مــن مــوازين القــوى اإلقليميــة، إال أن 

المسـتقبل  المشهد الحالي والتحرك الروسي األخيـر يكشـف أن الحـرب فـي سـوريا لـن تضـع أوزارهـا فـي
 المنظور.

ورغــم كــل مــا تملكــه إســرائيل مــن قــدرات اســتخبارية فــإن ســرعة الرمــال المتحركــة فــي المنطقــة تبقيهــا 
تعــيش هــواجس المفاجــآت غيــر المحســوبة، وأي تغيــر فــي مــوازين القــوى فــي ســوريا، أو تغيــرات فــي 

فــي ظــل مــا تســعى النظــام الحــاكم فــي مصــر سيشــكل مصــدر قلــق، مــع تزايــد العــداء الجمــاهيري لهــا، 
 لفرضه من واقع جديد في المسجد األقصى.

 2/10/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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