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  :أخبار الزيتونة
 6  يتوقع اختفاء عباس من المشهد الفلسطيني لمركز الزيتونة تقدير استراتيجي  2.

 
  السلطة:

 8 أي عنف واستخدام للسالح وضد   ..النضال الشعبي غير العنيف أؤيدلـ"هآرتس":  عباس  3.

 9 الحمد هللا: جرائم المستوطنين العامل األساسي في إشعال األوضاع بالضفة  4.

 10 القدس العربي": عباس ماٍض في طريق عقد اجتماع "الوطني" على أن تشارك فيه حماس"  5.

 11 األردن إلى ائرة السياسية في تونس واالنتقال نهائياً الد إغالقالقدومي قرر "رأي اليوم":   6.

 12 أيام أربعةمواطنًا خالل  150أكثر من  "إسرائيل" تعتقلقراقع:   7.

 12 "إنقاذ الوضع الكارثي"مصر لفتح المعبر لـ "الداخلية في غزة" تدعو  8.

 13 "على التحريض لقتل الفلسطينيين"إسرائيل" تسابق أركان التطرف والعنصرية في " تدين "الخارجية"  9.
 14 مواطن متضرر بغزة 1,500صرف منحة قطرية بقيمة ألف دوالر لـ اإلسكان: وزير   10.
 14  "إسرائيل" ال يحرض ضد  و  يمنع المواجهات في الضفة : عباسةرائيلياالستخبارات العسكرية اإلس  11.

 
  المقاومة:

 15 نها تنسق مع االحتاللأالبردويل: ال تنسيق مع السلطة طالما   12.
 16 ت بالتعذيبوتؤكد: اعترافات الجالودي انتزع ةحماس تنفي عالقتها بأحداث سوري  13.
 16 غازي حمد يرفض موقف عباس الرافض لسبل النضال األخرى غير السياسية  14.
 17 استشهاد فلسطيني بعد قيامه بعملية طعن قرب تل أبيب  15.
 18 تالليحجب أغنية لحماس تدعو لطرد االح "يوتيوب"  16.
 19 حماس تت هم أمن السلطة بمواصلة االعتقاالت السياسية  17.

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 19 األقصىباحة  إلىنتنياهو يمنع وزراءه من الذهاب : هآرتس  18.

 19 ا في "أقصى درجات التأهب"نتنياهو: على اإلسرائيليين أن يكونو   19.

 20 منسق الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة: لسنا معنيين بتصعيد الوضع  20.

 21 المخابرات اإلسرائيلية تعترف بارتكاب التعذيب الوحشي بمعتقالت االحتالل  21.

 22 لبحث ديون السلطة القناة العاشرة: لقاء بين كحلون وبشارة عقد مؤخراً   22.

 22 مستعربون ينفذون عملية اختطاف متظاهرين بمساندة ومراقبة قناصة االحتالل شمال البيرة  23.

 23 بينيت يستقيل من الكنيست  24.

 23 تقودها للدمار إال إذا وقعت معجزة إلهية "إسرائيل"طريق : شلومو غزيت  25.

 24 اكتشاف كمية كبيرة من الخام في الجوالنإسرائيلي:  جيولوجي  26.

 24 الجيش الصهيوني يحيط "غالف غزة " بالجدران الذكيةاألمني": المجد "  27.

 25 وروسيا تمهدان للتنسيق بين الجيشين "إسرائيل": "السفير"  28.
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  :األرض، الشعب

 26 "بيت أمر"المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحماية قوات االحتالل ويحاولون خطف طفل قرب   29.

 26 ا بالضفة والقدسفلسطيني   47ل االحتالل يعتق  30.

 27 معركة القدس واألقصى تتفاعل بالداخل الفلسطيني  31.

 28 إلجهاض انتفاضة الفلسطينيين "إسرائيل"القمع سالح   32.

 29 تلوح بحظر الحركة اإلسالمية بالداخل "إسرائيل"  33.

 30  ايومً  25ا خالل مقدسي   270اعتقال   34.

 30 منازل المتهمين بعملية إيتمار االحتالل يقتحم مجدداً   35.

 30 الزير: فلسطينيو أوروبا لن يخذلوا انتفاضة الضفة واألقصى  36.

 31 "الحركة اإلسالمية": تهديدات االحتالل لن تردعنا  37.

 31 اعتقال طفل باد عاء محاولته طعن جندي إسرائيلي في القدس  38.

 32 مصاًبا منذ بدء األحداث بالضفة والقدس 1,289: الفلسطيني الهالل األحمر  39.

 32  منذ األمس الحي بالرصاص 9إصابة في الضفة بينها  272 :الهالل األحمر الفلسطيني  40.
 

  : اقتصاد
 CCC House" 33"اتحاد المقاولين العالمية" تفتتح اليوم مشروعها في فلسطين "  41.

 
  : مصر
 34 القضية الفلسطينية إعالم مصر يعيد رسم مالمح  42.
 35 مصريون يسخرون من "أفيخاي خارج الخدمة" يوم نصر أكتوبر  43.

 
  األردن: 

 36 في األقصى "إسرائيل"انتهاكات  : خيارات دبلوماسية وقانونية ضد  األردني الملك  44.

 36 طلبة جامعيين بتهمة توزيع ملصقات لألقصىخمسة األردن: اعتقال   45.

 36 تأسيس وقفية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم :األردنيةالجامعة   46.
 

  عربي، إسالمي:
 37 األمن القوميالبرلمان العربي يبحث اليوم القضية الفلسطينية و   47.
 37 يبحث اليوم انتهاكات األقصى واضطهاد المسلمين في بورما "حكماء المسلمين"  48.

 
  دولي:

 38 تستنكر أعمال العنف في القدس والضفة الواليات المتحدة  49.

 38 إنذار الى الحكومة اإلسرائيلية ضد االستيطانواشنطن تنفي توجيه   50.
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  حوارات ومقاالت:

 38 أ.د. يوسف رزقة ...لماذا زيارة غزة اآلن؟!  51.

 40 عدنان أبو عامر... الجيش اإلسرائيلي.. أعداء وحروب ومخاطر استراتيجية  52.

 44 جيمس زغبي. "..اتفاقية أوسلو"دفن   53.

 45 حاييم لفنسون ...معتقلو "حماس" يساومون "الشاباك"!  54.

 48 عميره هاس... األمن "عدم"أجهزة   55.
 

 50 :صورة
*** 

 
 بع المقاومة الشعبية وعدم االنزالق إلى المربع اإلسرائيليمحافظة على طاللفتح تدعو مركزية  .1

: حيت اللجنة المركزية لحركة فتح "جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم التي هبت للدفاع "وفا" –رام هللا 
عن مسجدها األقصى المبارك ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية في القدس، خصوصا المرابطين 

 هناك".
عبنا التي تصدت للمستوطنين اإلرهابيين القتلة في كل مدن وقرى ومخيمات كما حيت "جماهير ش

الضفة الفلسطينية الباسلة، مؤكدة أن حركة فتح كما كانت على الدوام تقود المشروع الوطني فإنها 
 اليوم تلتحم مع جماهير شعبنا في الدفاع عن مقدساتهم وأرضهم وبيوتهم وأنفسهم ومزارعهم".

المحافظة على طابع المقاومة الشعبية  إلىبيان صدر عقب اجتماع لها، أمس، "ودعت اللجنة في 
 المربع اإلسرائيلي". إلىضمن استراتيجية وطنية شاملة وعدم االنزالق 

، واستهلت اجتماعها أمسوكانت اللجنة المركزية عقدت اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس، 
 ألبرار.بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ا

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة: إن الرئيس 
محمود عباس اطلع أعضاء اللجنة المركزية على آخر االتصاالت التي أجراها مع جميع الجهات 

يتعرض لعدوان العربية واإلقليمية والدولية، من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي 
إسرائيلي غاشم، والطلب من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لالطالع بمسؤولياته بهذا 
الشأن، وكذلك فإننا سنطلب من مجلس األمن العمل على وقف االستيطان، وتوفير الحماية الدولية 

 1967ن حزيران لعام لشعبنا األعزل، واالعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية على حدود الرابع م
 وعاصمتها القدس.
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وأضاف: إن الرئيس قدم شرحا عن مشاركة دولة فلسطين في الدورة السبعين لألمم المتحدة ورفع 
العلم الفلسطيني في مقر األمم المتحدة ألول مرة في تاريخها، عقب تصويت غالبية دول العالم 

 دول فقط منها إسرائيل. 8لصالحنا، ومعارضة 
 ردينة، إن اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد ما يلي:وقال أبو 

حيت اللجنة المركزية جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم التي هبت للدفاع عن مسجدها األقصى  - 1
 المبارك ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية في القدس، خصوصا المرابطين هناك.

بيين القتلة في كل مدن وقرى ومخيمات وكذلك حيت جماهير شعبنا التي تصدت للمستوطنين اإلرها
الضفة الفلسطينية الباسلة، مؤكدة أن حركة فتح كما كانت على الدوام تقود المشروع الوطني فإنها 
اليوم تلتحم مع جماهير شعبنا في الدفاع عن مقدساتهم وأرضهم وبيوتهم وأنفسهم ومزارعهم، ودعت 

استراتيجية وطنية شاملة وعدم االنزالق الى المربع الى المحافظة على طابع المقاومة الشعبية ضمن 
 اإلسرائيلي.

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح التفافها الكامل حول مواقف الرئيس محمود عباس التي عبر  - 2
الماضي، ويوم عودته إلى أراض  9/30عنها في خطابه المهم والمفصلي في األمم المتحدة يوم 

 ناء شعبنا في مقر الرئاسة.الوطن واستقباله من قبل أب
فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية مواقفها السابقة والداعية حركة حماس  - 3

إلى إعالن موافقتها الفورية على تشكيل حكومة وحدة وطنية على برنامج "م.ت.ف"، والذهاب مباشرة 
د منظمة التحرير الفلسطينية الذي إلى انتخابات عامة مؤكدة ضرورة تجاوب حركة حماس مع وف

 تقرر ان يتوجه الى غزة من اجل تحقيق هذه األهداف.
وفي هذا السياق، جددت مركزية "فتح" موقفها الرافض للحلول الجزئية، سواء دولة ذات حدود مؤقتة، 

 او إمارة في غزة تحت مبررات هدنة طويلة األمد.
عادية للمجلس الوطني بمشاركة جميع الفصائل  ضرورة مواصلة العمل على إنجاح عقد جلسة - 4

 والقوى الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي.
استمعت اللجنة المركزية لتقرير مفصل حول اإلعداد لعقد مؤتمر حركة فتح السابع وضرورة  - 5

 عقده في الموعد المتفق عليه.
ى انتصارات حرب أكتوبر حيت حركة فتح، الجيش المصري الباسل، وشعب مصر العظيم بذكر  - 6

جانب مصر في حربها ضد اإلرهاب، وعلى  إلىالمجيدة، كما تؤكد اللجنة المركزية وقوفها 
 اإلجراءات الضرورية للحفاظ على امنها القومي وامن األمة العربية.

 8/10/2015األيام، رام هللا، 
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 لسطيني يتوقع اختفاء عباس من المشهد الفلمركز الزيتونة تقدير استراتيجي   .2
توقع تقدير استراتيجي صادر عن "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات" في العاصمة  :بيروت

اللبنانية بيروت، اختفاء الرئيس محمود عباس من المشهد الفلسطيني خالل فترة قصيرة )سواء بحكم 
خصومه داخل "فتح"  عامًا(، أم بحكم استقالة هدد بتقديمها مرارًا، أم بحكم حادث يدبره 81الشيخوخة 

أو خارجها أو جهة إسرائيلية، مشيرا إلى أن عدم تعيين نائب لعباس حتى اآلن سيطرح بداية موضوع 
"الخالفة" بشكل معقد. وكشف التقدير الذي ُنشر اليوم األربعاء، النقاب عن أن أبرز الشخصيات 

ي كل من: صائب عريقات، المرشحة سواء بدعم من داخل "فتح" أم بدعم إقليمي أم دولي تتمثل ف
ومروان البرغوثي، ومحمد دحالن، ومحمد اشتية، وسالم فياض وماجد فرج. وأشار إلى أنه ونظرًا 

حالته للقضاء، واتهام  2011لوجود مروان البرغوثي في السجن، وفصل دحالن من حركة "فتح" منذ  وا 
(، ومحدودية الدور لمحمد 2013ـ  2007فياض بفساد مالي بالرغم من طول مدة عمله كرئيس وزراء )

( وعضوية المجلس 2009اشتية بحكم عضويته الحديثة في اللجنة المركزية لحركة "فتح" )سنة 
(، وارتباط ماجد فرج بالمؤسسات األمنية بما يتناقض مع التوجه الغربي 2014المركزي الفلسطيني )

الدور األمني للسلطة  نحو عدم عسكرة السلطة، ونفور قطاعات واسعة من الفلسطينيين من
الفلسطينية؛ فإن صائب عريقات يحظى بقدر من القبول الدولي واإلقليمي". واستبعد التقدير أن يتم 
االحتكام إلى اإلطار الدستوري لمعالجة مسألة الخالفة السياسية، المتمثل في تطبيق النص الدستوري 

حال شغور منصب الرئيس لمدة ستين  (، بأن يتولى رئيس المجلس التشريعي السلطة في37)المادة 
يومًا يتم خاللها إجراء انتخابات رئاسية، ال سيما أن رئيس المجلس الحالي عزيز دويك ينتمي لحركة 
"حماس"، ناهيك عن أن المجلس شبه مشلول بينما المجلس المركزي لمنظمة التحرير ال تشارك فيه 

ر حدوث ثورة داخل حركة "فتح" بالنظر إلى حركتا حماس والجهاد اإلسالمي. ولم يستبعد التقدي
موقف عريقات و"فتح" مع تبني المقاومة والتمسك بالثوابت، وقال: "ن مشكلة فتح وعريقات تحديدًا 
تكمن في أنهما ليسا على توافق مع االتجاه التاريخي )تبني المقاومة المسلحة وثوابت المشروع 

رة داخل حركة فتح تستيقظ فيها كوادر شبابية من الفلسطيني(، وهو ما قد يعني احتمال وقوع ثو 
كتائب األقصى أو غيرها وتزاحم القيادة الحالية ونهج التسوية، وقد تجد مثل هذه الحركة تأييدًا من 
قيادات تاريخية في فتح مثل فاروق القدومي، والتنظيمات الفلسطينية األخرى ومن ضمنها حماس 

ناهيك عن بعض المساندة اإلقليمية من بعض القوى". وأضاف:  والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية،
"احتمال النزاع الداخلي في حركة فتح )بعد عباس( هو أمر ال يجوز استبعاده، ال سيما أن هذه 
الحركة تضم تيارات كشف الصراع األخير بين قياداتها عن توتر داخل الحركة قد يقود لمواجهات 

ى االحتالل والقوى الدولية واإلقليمية لصالحه". ولفت التقدير عنيفة، بل قد يستقوي بعضها بقو 
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االستراتيجي الصادر عن مركز "الزيتونة" االنتباه إلى أن هذه العوامل قد تعيد القيادة الفلسطينية إلى 
المنفى، وقال: "بناء على ما سبق، يبرز دور "االتجاه التاريخي" )المقاومة المسلحة والثوابت(، ليفتح 

ل للقوى األخرى المتشبثة بهذين البعدين، خصوصًا حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي، المجا
وهما حركتان لن يسمح االحتالل والقوى اإلقليمية، بخاصة العربية والقوى الدولية لهما بهذا الدور، ما 

اخلية لم تجدا قاعدة ارتكاز لهما خارج نطاق األرض المحتلة. مما يعني ضمور دور القيادات الد
لصالح قيادات الخارج وعودة السلطة الفلسطينية "للمنفى" ثانية أو االنتقال كاماًل إلى قطاع غزة، مما 
يشي بتغير المشهد السلطوي الفلسطيني كامال". وذكر التقدير أن معالم خالفة عباس ستحدد بدورها 

ة مجتمع يميل أغلبه لتبني معالم الدولة الفلسطينية وحدودها، وعلى مشهد المجتمع الفلسطيني، لجه
نموذج غزة الحالي، أو مجتمع يميل أغلبه لتبني نموذج الضفة الغربية الباقية على وضعها الحالي، 
أو بقاء االنقسام الجغرافي الحالي خالل الفترة المقبلة )خمسة أعوام(، أو إعادة القوات اإلسرائيلية 

لتقدير إلى تشكيل فريق بحثي يقوم بدراسة المتغيرات احتالل كل من المنطقتين احتالاًل كاماًل. ودعا ا
اإلقليمية والدولية خالل السنوات الخمس المقبلة المحبطة بالقضية الفلسطينية، سواء تلك التي ترجح 
تنامي تيار المقاومة والثوابت أم تلك التي ترجح تنامي تيار التخلي عن المقاومة والثوابت، والعمل 

ضعاف المتغيرات الثانية، وأشار إلى أنه من المرجح أن على بحث كيفية تعزيز ا لمتغيرات األولى وا 
تستثمر الحركة الصهيونية موجة العداء الدولي الحالي لـ"اإلرهاب"، خصوصًا الديني لدمج حركتي 
"حماس" والجهاد اإلسالمي في هذا اإلطار، وهو ما قد يضع قطاع غزة في موضع معقد للغاية، 

فاء الراهنة بين القطاع والبيئة العربية المجاورة. وطالب، بترتيب البيت الفلسطيني خاصة مع حالة الج
وفق بنى تشريعية وتنفيذية راسخة، تحترم العمل المؤسسي، وتمارسه بشكل فعَّال؛ وال ترتبط باستقالة 

قوى األشخاص أو بوفاتهم. وحّث قوى المقاومة والقوى المحافظة على الثوابت التواصل مع كافة ال
الوطنية لتعزيز هذا النهج، بما في ذلك التيار الذي يركز على المقاومة في حركة فتح. ورّجح التقدير 
أن تتنامى نزعة العداء للصهيونية في الرأي العام الدولي استمرارًا لتطور بدأ منذ االنتفاضة األولى 

يستحق أن توليه قوى المقاومة وتزايد في االنتفاضة الثانية وما زال متواصاًل، وأكدت أن هذا أمر 
اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تطويره. ورأى التقدير أن نهج االنكفاء األمريكي عن المنطقة العربية 
سيتواصل ولو ببطء وبشكل متذبذب، مع تنامي الدور الصيني والروسي وبعض القوى األوروبية، 

لثوابت في التعاطي مع سياسات هذه وهو ما يعني ضرورة الحرص الشديد من قبل تيار المقاومة وا
الدول الكبرى الصاعدة بقدر من الواقعية السياسية. وشدد على عدم انغماس القوى الفلسطينية في 

 القضايا العربية الداخلية واتخاذ مواقف محايدة وواضحة الحياد في هذه القضايا الداخلية.
 7/10/2015يوم؛ والرأي اليوم، وكالة قدس برس؛ والرسالة؛ ومفكرة اإلسالم؛ واإلسالم ال
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 أي عنف واستخدام للسالح  وضد   ..النضال الشعبي غير العنيف أؤيد": هآرتسلـ" عباس .3
محمود عباس هاجم  السلطة الفلسطينية رئيس ، أنرام هللا، من 7/10/2010القدس، القدس، ذكرت 

رين وقال "الفلسطينيون يرشقون السماح باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاه اإلسرائيليةقرار الحكومة 
معه مراسل  أجراهالحجارة والجيش يرد بالذخيرة الحية وفقا لقرار الحكومة بذلك" جاء ذلك في لقاء 

 مس.أ اإلسرائيليةرتس" آصحيفة" ه
وجهة الفلسطينيين هي نحو تهدئة المنطقة ومنع تصاعد العنف، وان هذه هي  أنعباس  وأوضح

مؤخرا مؤكدا دعمه للمقاومة الشعبية وليس المسلحة،  األمنية األجهزةدة التعليمات التي وجهها لقا
 دائرة العنف من جديد". إلى"فنحن ال نريد العودة 

الفلسطينيين لم يكونوا البادئين بتصعيد الموقف، ولكن االعتداءات على الحرم  أنمازن  أبوواكد 
 لموقف".تصعيد ا إلى أدتالقدسي وصالة اليهود في المكان هي التي 

" كيف يمكن  وأضافيروا تهدئة  أن أرادواهم  إننفس الموقف  بانتهاج اإلسرائيليينمازن  أبووطالب 
خضير، وحرق عائلة  أبوحرق الفتى  أعقابيتصرف في  أنتتوقع من الشارع الفلسطيني  أنلك 

 الجنود وحراستهم؟". أعيندوابشة واعتداءات المستوطنين تحت 
هدم البيوت والدفع  أن"إلى  سلطات االحتالل بتسريع هدم البيوت مشيراكما وهاجم عباس قرار 

تصعيدا، فبدون احتكاك لن تكون هناك  األموربالمزيد من الجنود لن يهدئ الوضع، بل سيزيد 
كان برأسه مخططات  إذا إالالتهدئة عليه االمتناع عن االحتكاك،  إلىمواجهات ومن يرغب بالتوجه 

 ".أخرى
 إذابشن عملية عسكرية واسعة في الضفة وقال " إسرائيلن عدم تخوفه من قيام عباس ع وأعرب
 على استمرار االحتالل فليأتوا ويتسلموا المفاتيح". اإلسرائيليون أصر

ملتزمون بهذه االتفاقيات  إنناقائال " إسرائيلمازن في حديثه لمسألة إلغاء االتفاقيات مع  أبووتطرق 
رسائل عبر سلفان شالوم وعبر مئير  أرسلتها طوال الوقت، لقد هي التي خرقت إسرائيلولكن 

ذاالرد عليها،  أتلقولغاية اآلن لم  األمريكانشطريت وعبر  عليه فسوف  ما هواستمر الحال على  وا 
الوضع الحالي بدون تسوية ومنع استمرار البناء في المستوطنات ال يمكن  إننعمل ما نراه صحيحا 

 ".لألبديستمر  أنله 
 أنمازن "سوف نستمر في النضال السياسي والدبلوماسي من اجل نيل حقوقنا، ونأمل  أبوتابع و 

مع التسوية ومع السالم، ولن نعمل وفق  أننااستنتاج  إلىويجعلها تصل  إسرائيليردع هذا حكومة 
 آخر. فليس لنا سوى هللا لنشكوه". أسلوب
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بعدم استخدام حق  األميركيينوعدا من  تلقى إذاالرئيس عباس بالسلب على سؤال فيما  وأجاب
الموضوع عاد  أن أوضحانه  إال، 1967دولة فلسطينية على حدود  إقامةالنقض "الفيتو" ضد قرار 

 بين الطرفين. األعمالجدول  إلى
نعمل على  إننامازن بابتسامة عريضة "  أبو أجابعن استقالته  واإلشاعاتوحول مستقبله السياسي 

 أنالوطني الفلسطيني وهو الجسم الذي يمثل كامل الشعب الفلسطيني ومن حقي عقد جلسة للمجلس 
 أركانفي  أساسيهذا ركن  إنيطلبوا مني االستقالة،  أناالستقالة ومن حقهم  أريد إنني أخبرهم

 الديموقراطية الفلسطينية ونحن نعمل وفق هذا".
 رفض عباسن رام هللا، أن م فادي أبو سعدى، عن 8/10/2015القدس العربي، لندن، وأضافت 

أنه يعمل من أجل  وأوضحبشدة االدعاءات أنه يشجع العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية. 
تهدئة األوضاع. وقال إن هذه هي التوجيهات التي طرحها أمام قادة أجهزة األمن والنداء الذي وجهه 

ضد أي عنف واستخدام للسالح وقد النضال الشعبي غير العنيف و  أؤيد: "أنا وأضافإلى الجمهور. 
 ذلك عدة مرات. نحن ال نريد العودة إلى دائرة العنف". أوضحت

السماح للجيش بالعمل بدون  أوولم يعرب عباس عن تخوفه من الدعوة لشن حملة عسكرية جديدة 
اجون إسرائيل على مواصلة االحتالل فأنا أقول لهم أهال وسهال. انهم ال يحت أصرت إذاقيود وقال: "

 إلى قوة عسكرية فليحضروا الستالم المفاتيح".
ليه نتنياهو إوشكك عباس خالل لقاء أجرته معه "هآرتس" في مقره في المقاطعة بالدعوة التي وجهها 

من على منبر األمم المتحدة الستئناف المفاوضات وقال: إنه "يطلب مفاوضات بدون شروط مسبقة 
راف بإسرائيل كدولة يهودية. منظمة التحرير اعترفت بإسرائيل ولكنه على الفور يصرح أن علي االعت

 وتعريف إسرائيل هو مسألة داخلية تخص الحكومة اإلسرائيلية واإلسرائيليين". 1993في 
تجميد  إسرائيلويضيف أنه ال يزال على استعداد للتفاوض على أساس المبادئ التي التزمت بها 

طالق سراح المجموعة الرابعة من األسرى القدامى.  البناء في المستوطنات خالل المفاوضات   وا 
  

 الحمد هللا: جرائم المستوطنين العامل األساسي في إشعال األوضاع بالضفة .4
رام هللا: قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا إن جرائم المستوطنين هي العامل األساسي في إشعال 

وطن، صباح أمس، في القدس من االعتداء على األوضاع في الضفة، ال سيما ما أقدم عليه مست
طالق النار عليها.  فتاة مقدسية وا 

وأضاف الحمد هللا: إن على إسرائيل ردع المستوطنين ووقف االعتداءات بحق المواطنين وبشكل 
 خاص في القدس، محماًل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية تصعيد المستوطنين وقوات االحتالل.
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تقى رئيس الوزراء في مكتبه برام هللا، أمس، السفير المصري لدى فلسطين على صعيد ذي صلة ال
وائل نصر الدين عطية، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية، وجرائم جيش االحتالل 
ومستوطنيه بحق المواطنين خاصة في القدس، واستمرار االعتداءات على المقدسات المسيحية 

 قصى المبارك.  واإلسالمية وبشكل خاص المسجد األ
  8/10/2015األيام، رام هلل، 

 
 "القدس العربي": عباس ماٍض في طريق عقد اجتماع "الوطني" على أن تشارك فيه حماس .5

 السلطة الفلسطينية غزة: علمت "القدس العربي" من مصادر سياسية فلسطينية متعددة أن رئيس
التحرير الفلسطينية أول من أمس، على أنه محمود عباس أكد خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة 

ماض في طريق عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في الفترة المقبلة بحدود منتصف شهر 
كانون األول/ ديسمبر المقبل، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تشارك فيهما حركة 

و السبب في قرار إرسال وفد رفيع حماس، بسبب ما يدور من أحداث في هذا التوقيت. وكان هذا ه
 من المنظمة إلى غزة وذلك لبحث األمر مع قيادة الحركة، التي ردت مبدئيا بعدم الترحيب.

وحسب ما أكد أحد المسؤولين الفلسطينيين فإن عباس، أكد مضيه في ترتيبات عقد اجتماع للمجلس 
، حسب الموعد المؤجل لهذا االجتماع، الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، قبل نهاية العام الجاري

وأنه أبلغ رغبته للمجتمعين في أن تكون حركتا حماس والجهاد اإلسالمي حاضرتين لالجتماع. وعبر 
كذلك عن أمله في أن يسبقه التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدال من حكومة التوافق التي 

 تضم المستقلين.
المجلس الوطني النتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير،  ويجرى العمل على أن يعقد اجتماع

في منتصف شهر ديسمبر/كانون األول المقبل، وحتى الوصول إلى ذلك التاريخ، يريد الرئيس عباس 
حسب ما أكد المسؤول الفلسطيني لـ "القدس العربي" االتفاق مع حركة حماس على كيفية مشاركتها 

 ا في مؤسسات المنظمة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية.في االجتماع، وشكل مشاركته
وخالل مداوالت اللجنة التنفيذية التي قررت البقاء في حالة انعقاد دائم، بسبب ما تشهده مناطق 
الضفة الغربية من أحداث، تقرر العودة للخيار السابق بإجراء مفاوضات مع حماس حول األمر، وأن 

، برئاسة عزام األحمد، مسؤول ملف الحوار مع حماس، وعضوية يتم إرسال وفد رفيع من المنظمة
 أعضاء المنظمة الذين شاركوا في اتفاق الشاطئ، وممثلين عن التنظيمات.

أن يبدأ األحمد فورا ترتيبات الزيارة إلى غزة، من خالل االتصال مع قيادة حركة  عباسوطالب 
س التي يزورها اآلن في إجراء اتصاالت حماس. ومن المنتظر أن يشرع األحمد فور وصوله من تون
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مع نظيره في حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، لترتيب 
األمر، وهناك توقعات بأن يجتمع الرجالن في العاصمة اللبنانية بيروت، إذا ما أتيحت الظروف قبل 

 توجه وفد المنظمة إلى غزة.
للقاءات بين وفد المنظمة حال تمت زيارته إلى غزة، وبين وفدي وسيخصص االجتماع كذلك وا

حماس والجهاد اإلسالمي، لبحث تطبيق قرارات المجلس المركزي الخاصة بوقف التنسيق األمني مع 
 إسرائيل، ووقف التعامل باالتفاقية االقتصادية، في ظل تنكر إسرائيل التفاقيات السالم الموقعة.

للجنة التنفيذية وعضو وفد المنظمة لـ "القدس العربي" أن ملفات "الهم ويؤكد جميل شحادة عضو ا
 الفلسطيني" ستكون حاضرة في االجتماع مع حماس، إذا ما رحبت بالزيارة.

وأشار إلى أن االحتالل واالستيطان وما يجري في الضفة والمناطق الفلسطينية سيناقش خالل اللقاء، 
جراء االنتخابات الفلسطينية، وعقد دورة جديدة للمجلس  إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وا 

 الوطني بمشاركة حماس.
إلى ذلك قال النائب عن حماس إسماعيل األشقر، في رده على الزيارة، والعمل على إنهاء االنقسام 
إنها تعد "سيمفونية مشروخة وغير مقبولة". وأشار إلى أن "غزة ليست بحاجة إلى زيارات"، ورأى أن 

  هدف من الزيارة هو "صرف األنظار عما يجري في القدس".ال
  8/10/2015القدس العربي، لندن، 

 
 األردن إلىالدائرة السياسية في تونس واالنتقال نهائيا  إغالقالقدومي قرر "رأي اليوم":  .6

السيد فاروق  أنمن مصادر وثيقة في تونس ” ي اليومأر “علمت  ـ مها بربار:” ي اليومأر “لندن ـ 
مقر الدائرة السياسية التي يرأسها بشكل نهائي في  إغالقلقدومي، وزير خارجية دولة فلسطين، قرر ا

 عمان. األردنيةالعاصمة  إلىتونس واالنتقال بصفة دائمة 
جميع العاملين في الدائرة )يقدر عددهم بعشرين  إلىاللطف( مذكرة  أبوووجه السيد القدومي )

حتى نهاية شهر  أقصاهالقانونية والوظيفية في موعد  أوضاعهم شخصا( تبلغهم بأن عليهم ترتيب
 بنهاية العام. أي)ديسمبر( المقبل،  األولكانون 

، أشهرله عملية جراحية في القلب قبل بضعة  أجريتالسيد القدومي الذي  أنوتعتقد المصادر نفسها 
يتا جاهزا ينتظره حاليا اتفاق بهذا الخصوص مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وان ب إلىتوصل 

 ، زوجته وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.”اللطف أم“فيه مع السيدة  لإلقامةفي عمان 
 اإلشراففي تونس بمثابة وزارة خارجية منظمة التحرير الفلسطينية وتتولى ” الدائرة السياسية“وكانت 

سفارة ومكتب في العالم، ولكن  80من  أكثرفي  أعمالهمومتابعة  والدبلوماسيينعلى تعيين السفراء 
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غزة ورام هللا اختلف الوضع، وباتت وزارة الخارجية الفلسطينية تنتزع  إلىبعد انتقال السلطة 
 جمدها الرئيس محمود عباس كليا. أن إلىصالحيات الدائرة السياسية تدريجيا 

وظل ومجموعة من رام هللا،  إلىبشراسة االنتقال  أوسلوورفض السيد قدومي الذي عارض اتفاقات 
 في تونس. أيضاالسفراء المعارضين في معظمهم لالتفاق 

، وان أطولاللطف فترة  أبوينتظر السيد  أن” غير فاعلين“ى هؤالء السفراء، وخاصة عشرة منهم منوت
ما بعد عقد االجتماع المقبل للمجلس الوطني الفلسطيني المخول بالبث في مصير  إلىيؤجل قراره 

 بهذه الفكرة في الوقت الراهن. إلقناعهاتصاالت معه  الدائرة، وتجري
 7/10/2015، رأي اليوم، لندن

 
 أيام أربعةمواطنًا خالل  150أكثر من  "إسرائيل" تعتقلقراقع:  .7

رام هللا ـ "األيـام": قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، أمس، إن قوات االحتالل 
منذ الرابع من الشهر الجاري، أغلبهم من الشبان واألطفال، في حملتها  مواطناً  150اعتقلت أكثر من 

 التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس.
، هو شن اإلسرائيليةوأشار قراقع إلى أن العدوان على الشعب الفلسطيني، حسب قرارات الحكومة 

أن من بين المعتقلين جرحى  ، مبيناً اإلداريحمالت اعتقال جماعية وواسعة وتصعيد االعتقال 
 أصيبوا برصاص وقنابل االحتالل خالل المواجهات التي اندلعت في سائر البلدات الفلسطينية.

  8/10/2015األيام، رام هللا، 
 

  "إنقاذ الوضع الكارثي"مصر لفتح المعبر لـ "الداخلية في غزة" تدعو .8
اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أشرف الهور: أعلنت اللجنة الحكومية لكسر الحصار  -غزة 

أن الربع الثالث من العام الحالي لم يشهد دخول أي من الوفود المتضامنة إلى القطاع، وذلك للمرة 
األولى منذ فرض الحصار قبل أكثر من ثماني سنوات، وذلك بسبب إغالق معبر رفح الفاصل عن 

 ط.مصر، الذي أعيد أمس فتحه استثنائيا، لعودة الحجاج فق
وأكدت اللجنة في تقرير الربع الثالث من العام الجاري، أنه منذ بداية هذا العام "لم ُيسجل دخول أي 

 وفد أو متضامن إلى القطاع وهذا ما يحدث ألول مرة". 
ومن المقرر أن تستمر عملية فتح المعبر فقط لعودة هؤالء الحجاج حتى مساء اليوم، دون السماح 

 قطاع، لتقترب بذلك فترة إغالق المعبر في وجه الغزيين من الشهرين. لغيرهم بالمغادرة من ال
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ويوم أمس دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم السلطات المصرية، لفتح المعبر بشكل عاجل 
لـ "إنقاذ الوضع اإلنساني الكارثي" في غزة، وتمكين آالف الحاالت اإلنسانية من السفر وعودة 

البزم في تصريح صحافي إن السلطات المصرية تواصل إغالق معبر رفح لليوم الـ  العالقين. وقال
خالل العام الجاري. وأوضح أن إغالق المعبر "خلف كارثة إنسانية  259على التوالي، ولليوم  47

ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر من الطلبة والمرضى  25كبيرة في قطاع غزة في ظل وجود 
 ت والجوازات األجنبية."وحملة اإلقاما

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن آالف العالقين في الجانب المصري والدول األخرى تقطعت بهم 
السبل في العودة للقطاع وهم بحاجة ماسة للعودة. وكانت الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أن 

 ت اإلنسانية.ألف مواطن من غزة مسجلون للسفر، وجميعهم من الحاال 30هناك نحو 
 8/10/2015القدس العربي، لندن، 

 
  "على التحريض لقتل الفلسطينيين"إسرائيل" تسابق أركان التطرف والعنصرية في " تدين "الخارجية" .9

رام هللا: أدانت وزارة الخارجية، أمس، بشدة حملة التحريض اإلسرائيلية الرسمية المتواصلة ضد 
اعد وتيرتها وتتسع دائرتها على الرغم من الدعوات التي الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي تتص

أطلقتها القيادة الفلسطينية إلى ضرورة العمل من أجل نرع فتيل التوتر المتصاعد الذي ينذر بانفجار 
 شامل، وهو ما تسعى وتخطط حكومة نتنياهو من أجله. 

لى التحريض الخطير لقتل ، عإسرائيلوأدانت الوزارة بشدة "تسابق أركان التطرف والعنصرية في 
الفلسطينيين واستباحة أراضيهم، كالتصريحات التي أطلقها نتنياهو، خالل اقتحامه مع وزير دفاعه 
شمال الضفة الغربية، بتشديد القبضة الحديدية وتوعده للفلسطينيين بمزيد من القمع والمالحقة، 

لضفة الغربية، في انتهاك جديد وموافقته على نشر كاميرات ومناطيد مراقبة في شوارع وسماء ا
للسيادة الفلسطينية، ومهاجمة الوزير المتطرف، نفتالي بينت، زعيم حزب )البيت اليهودي(، الرئيس 
محمود عباس، وتأكيده رفض الحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل 

 ة القديمة بالقدس المحتلة". أوسلو، وعقده اجتماعًا لكتلة حزبه البرلمانية في البلد
وكذلك، العقاب الجماعي بحق أصحاب المحالت التجارية في البلدة القديمة بالقدس، من إغالق 
لمحالتهم والتهديد بمحاكمتهم، لعدم تمكنهم من منع عملية الطعن، وكأن العشرين ألف شرطي الذين 

 منع ذلك".  نشرهم االحتالل على مداخل وأزقة البلدة القديمة، نجحوا في
 8/10/2015األيام، رام هللا، 
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 مواطن متضرر بغزة 1,500صرف منحة قطرية بقيمة ألف دوالر لـ اإلسكان: وزير  .11
أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد محمد الحساينة صرف منحة إغاثة إيواء بتمويل : غزة

وأعرب  دمة بشكل كلي بغزة.مواطن من أصحاب البيوت المه 1,500قطري بقيمة ألف دوالر لعدد 
الحساينة في تصريح وصل "الرأي" عن شكره العميق لدولة قطر الشقيقة واألمير تميم بن حمد 
والحكومة القطرية والشعب القطرية والسفير محمد العمادي على دعمهم الكبير ألبناء شعبنا 

غزة ورفع المعاناة واآلالم  مارإعوجدد دعوته لكافة الدول العربية والصديقة لدعم مشاريع  الفلسطيني.
 عن أبناء شعبنا الفلسطيني. 

 8/10/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل" ال يحرض ضد  و  يمنع المواجهات في الضفة : عباسةاالستخبارات العسكرية اإلسرائيلي .11

كرية إن رئيس السلطة قال الجيش اإلسرائيلي بعد اجتماع عقدته شعبة االستخبارات العس: رامي حيدر
الفلسطينية، محمود عباس، ال يحرض على إيذاء اإلسرائيليين، بل على العكس، يصدر األوامر 

 ألجهزة األمن الفلسطينية لردع المتظاهرين في الضفة الغربية.
وصرح العديد من ضباط الجيش اإلسرائيلي في األسابيع األخيرة إن أبو مازن، باإلضافة إلى 

في السلطة، يعتبر عاماًل أساسًيا لردع المتظاهرين في الضفة الغربية ومنعهم من  مسؤولين كبار
 المواجهة مع المستوطنين والجنود، ويواصلون التنسيق األمني مع إسرائيل لتهدئة األوضاع.

وبحسب تقديرات شعبة االستخبارات العسكرية فإن سياسة أبو مازن وتوجهات العديدة لألمم المتحدة 
جة ملموسة أدت إلى تقليص شعبيته وضعفه في األوساط الفلسطينية، األمر الذي يجب أن بدون نتي

 يثير قلق إسرائيل ومخاوفها بسبب ضعف السلطة كونها العامل الذي يمنع اندالع انتفاضة ثالثة.
وأضافت شعبة االستخبارات إن عباس وأجهزته األمنية شنوا عدة حمالت لردع عمليات ضد إسرائيل 

لجسم الوحيد المانع الندالع انتفاضة ثالثة، وقاموا باعتقال العديد من المخططين للعمليات أو وهم ا
من ينوون تنفيذها وسلموهم إلسرائيل، وأكبر عملياته كانت يوم حرق عائلة الدوابشة في دوما حين 

 استطاعت األجهزة األمنية الفلسطينية صد المتظاهرين ومنعهم من التقدم.
اجتماع شعبة االستخبارات، فإن عباس بات يعلم جيًدا أنه ال يجب الدخول بمواجهة وبحسب نتائج 

عسكرية مع إسرائيل، ويعلم كذلك أن ال حل سياسًيا يلوح في األفق مع وجود االئتالف الحكومي 
 الحالي وقيادة منطقة القدس السياسية والعسكرية.

 7/10/2015، 48عرب 
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 نها تنسق مع االحتاللأالما السلطة ط معالبردويل: ال تنسيق  .11
أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الدكتور صالح البردويل على أن ما يجري : غزة

في الضفة الغربية واألقصى من مواجهات مع االحتالل، هو تعبير عن حالة احتقان تراكمت على 
 ألمني بين أمن السلطة واالحتالل.مدى السنوات الماضية من جراء العدوان على األقصى والتعاون ا

(، أن "هذا االحتقان تجلى 10|7) األربعاءوأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" يوم 
في األشهر األخيرة عندما كشرت قيادة االحتالل عن أنيابها وأعلنت سيطرتها على المسجد األقصى، 

 مما ولد حاالت غضب شديدة".وتعالت أصوات مستوطنين عن أن األقصى ليس للمسلمين 
واعتبر أن السلطة الفلسطينية "ال تزال حتى هذه اللحظة مترددة بين أن تنضم لصفوف الشعب 
الفلسطيني أو أن تبقى في صف االحتالل تتلقى المساعدات المالية، والواضح أن أصحاب المصالح 

في حركة فتح لم تظهر حتى فيها مازالوا مرتبطين باالحتالل، وأن األصوات الغاضبة الموجودة 
اآلن، أما نحن في المقاومة فنمد يدنا لكل من شعور تجاه ما يجري من عدوان على شعبنا وأرضنا 

 ومقدساتنا في سبيل الوحدة حول مشروع المقاومة وتحرير األرض".
ثة وقّلل البردويل من حديث البعض عن أن الوضع اإلقليمي والعربي غير مؤهل الندالع انتفاضة ثال

ضد االحتالل، مشددا على أن "الوضع العربي لم يكن مهيأ في السابق كما هو اآلن أيضا، ومن 
، لم 2014و 2012و 2008وصوال إلى ما يجري من عدوان على األقصى مرورا بحرب  2006عام 

تكن األمة العربية مهيأة الحتضان المقاومة، لكن حالة الصمود لدى المقاومة لم يكن مصدرها 
مة العربية بل الشعوب، وهذه الشعوب لم تتغير على الرغم من أن أنظمتها تقمعها وتتعاون مع األنظ

 االحتالل لقمعها".

وأضاف يقول "اليوم ال توجد نية لدى األنظمة العربية للوقوف في وجه العدو الصهيوني، وكثير من 
كن كل ذلك مصيره هذه األنظمة يعمل على استغالل هذه الظروف لالنقضاض على المقاومة، ل

 الفشل بحول هللا" بحسب ما يرى.
وأكد البردويل على أنه "الزالت القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة برمتها، على الرغم 
من حدة الصراعات اإلقليمية، ولذلك ستظل القضية الفلسطينية هي روح األمة التي سيجتمع حولها 

الكرامة والعزة والتحرير. ونحن لدينا ثقة بأن هذا التكالب سواء الفرقاء، وستقود األمة إلى طريق 
 أو بالعدوان المباشر هو بداية التحرير". بالخذالناألمني أو بالتواطؤ أو  بالتنسيق

ونفى البردويل وجود أي قناة اتصال بين "حماس" والسلطة الفلسطينية لمواجهة تحديات االحتالل، 
سلطة أي شكل من أشكال التواصل، وهي )السلطة( ماضية في طريق وقال: "ال يوجد بيننا وبين ال

التنسيق األمني، وكل ما قيل عن تنصلها من التزاماتها السابقة هو حبر على ورق، وال مصداقية له، 
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فالتنسيق األمني لم يتوقف، والخلية التي ضبطت )بالضفة الغربية( حتى اآلن المعلومات الموجودة 
بتحقيق من رجال مخابرات السلطة قبل أن يقتحم المحتلون المستشفى ويعتقل  هي أن بداياتها كانت

 آخرين". 5أحد المرضى ثم يعلنوا اعتقال 
وأضاف: "ال شك أننا في المقاومة نتحسب للتنسيق األمني كما نتحسب لالحتالل، على اعتبار أنه 

يته قريبة بحول هللا"، على حد تنسيق موجه ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته، لكننا واثقون من أن نها
 تعبيره.

 7/10/2015، قدس برس
 

 وتؤكد: اعترافات الجالودي انتزعت بالتعذيب ةحماس تنفي عالقتها بأحداث سوري .13
أشرف الهور: نفت حركة حماس أن يكون لها أي تدخل في الشأن السوري الداخلي، وذلك  -غزة 

فات قالت إنها ألحد نشطاء الحركة، أقر فيها مشاركة ردا على ما ورد في مقابلة تلفزيونية نقلت اعترا
حماس في األحداث الدائرة هناك. وقالت الحركة في بيان لها إنها تنفي ما ورد في حقها من اتهامات 
بالتدخل في الشأن السوري الداخلي، وأكدت أن معركتها الوحيدة مع االحتالل. وأشارت إلى موقفها 

 الداخلي ألي دولة بما فيها سوريا. الثابت بعدم التدخل في الشأن
وجددت حماس التأكيد كذلك على أنه ال عالقة لها بمجموعات "أكناف بيت المقدس"، الموجودة في 

 سوريا. وقالت إنه سبق أن أكدت وأعلمت مختلف األطراف ذات الشأن بذلك.
ن معركتها ضد  ن هدفها وقالت في بيانها "ال معركة لها في سوريا، أو أي بلد آخر، وا  االحتالل، وا 

قامة دولته المستقلة  كان وال يزال تحرير أرض فلسطين وتحقيق الحرية والعودة للشعب الفلسطيني، وا 
 على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

ورأت أن االعترافات التي أدلى بها مأمون الجالودي، عن دور حماس في األحداث "جرى انتزاعها 
، الذي ال تخفى طبيعته على أحد." ودعت حماس جميع األطراف المعنية تحت التهديد والتعذيب

داخل سوريا إلى تحييد المخيمات الفلسطينية وفي مقدمتها مخيم اليرموك من األحداث الجارية، 
 وتمنت لسـوريا وشعبها العربي األصيـل األمن والهدوء واالستقرار.

 8/10/2015القدس العربي، لندن، 
 

 موقف عباس الرافض لسبل النضال األخرى غير السياسيةغازي حمد يرفض  .14
غازي حمد، أحد ساسة حركة حماس المعتدلين والمسؤول عن وزارة  د.أشرف الهور: انتقد  -غزة 

محمود عباس، بعد كلمته مساء الثالثاء أمام  السلطة الفلسطينية الخارجية في قطاع غزة، رئيس
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ر، التي أكد خاللها أنه يريد "حال سياسيا بالطرق السلمية" دون اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري
 غيرها.

طالق عباسوكتب على صفحته على موقع "فيسبوك" منتقدا كلمة  ، التي حملت دعوة للتفاوض وا 
 22عملية سياسية جديدة. وقال "ألم يئن األوان للتخلص من هذا الوهم الذي أرهق الشعب ألكثر من 

دي في حماس عن مسيرة السالم التي تحولت إلى "مسيرة استيطان وجدار عاما." وتساءل القيا
 ومصادرة أراض وتهويد للقدس وتقسيم للضفة"، وقال إنها أصبحت "مسيرة خداع".

قد قال في كلمته خالل االجتماع الذي ناقش التطورات الميدانية على األرض في  عباسوكان 
لطرق السلمية وليس بغيرها إطالقا، حتى نجنب هذه مناطق الضفة "نريد الوصول إلى حل سياسي با

 البالد المخاطر، التي ستعود على كل األطراف بالويل والثبور وعظائم األمور".
ورد حمد بالقول إن كلمة "إطالقا" تعني أن الرئيس عباس "يصر على أن يحبس نفسه في نفق 

شعب "يمتلك الكثير من الخيارات ويضيق على نفسه وشعبه الخيارات األخرى". وأكد أن ال أحادي،
"ال ينصت للشعب وال  عباسواألوراق التي يمكن أن تغير المعادلة برمتها"، وعبر عن أسفه كون أن 

 يسمع له وال يتسلح بخياراته وال بقوته الجبارة."
وأشار إلى أن "من أسس وقواعد العمل السياسي الناجح أن يكون لديك دوما بدائل أو خيارات تمنحك 

رص النجاح وتجنبك مخاطر الفشل". وأضاف "لألسف فإن تجربة فشل المسيرة السياسية لم تدفع ف
قراره بأن إسرائيل ال تريد  الرئيس ألن يتراجع أو يجري تقييما أو يتعلم من خطئه رغم شكواه وتذمره وا 

جرد إضاعة السالم بل االحتالل واالستيطان". ورأى حمد أن السياسة بدون قوة وبدون دعم وطني "م
هدار للجهد"، وختم تعقيبه على كملة الرئيس بالتساؤل "أين سيصل الرئيس بشعبه بعد تيه  للوقت، وا 

 السالم الموهوم هذا".
 8/10/2015القدس العربي، لندن، 

 
 بعد قيامه بعملية طعن قرب تل أبيب فلسطينياستشهاد  .15

إعدامه من قبل قوات االحتالل ، بعد أمساستشهد شاب من بلدة يطا،  :"وفا"أليام، امندوبو 
 .1948اإلسرائيلي داخل أراضي 

فقد ادعت شرطة االحتالل أن شابا فلسطينيا حاول طعن جندي وخطف سالحه في "كريات جات" 
 بناية سكنية، وبعد العثور عليه تمت تصفيته بالرصاص في المكان. إلىبالجنوب وتمكن من الهرب 

عاما( من بلدة يطا في محافظة  17مجد حاتم الجندي )وفي وقت الحق، أعلن أن الشهيد هو أ
 للبحث عن عمل. 1948الخليل، ودخل إلى أراضي 
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جهة كانت سواء من  أيبدورها، قالت عائلة الشهيد الجندي، إنه لم يصلها أي بالغ رسمي من 
 الفلسطيني حول مصير ابنها. أوالجانب اإلسرائيلي 

خالل الصور التي نشرت على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وقال عم الشهيد، انهم تعرفوا عليه من 
 جهة رسمية. أيوالفلسطينية، لكنه لم يصلها أي تأكيد من 

 واتضح وفقا للمصادر اإلسرائيلية وبعد التحقيقات أن العملية قد تمت على خلفية قومية.
ة وخطف سالح وفي التفاصيل وفقا لموقع "يديعوت احرونوت" ترجل الشاب الفلسطيني من الحافل

 الجنود فنشب صراع بين الجندي والشاب انتهى بإصابة الجندي بطعنة في رأسه. أحد
ونجح الشاب الفلسطيني في خطف السالح والهرب باتجاه بناية سكنية قريبة وهو يطلق النار باتجاه 

ف تسجل إصابات في صفو  أنووفقا للمصادر قتل الشاب أثناء تبادل إطالق النار دون  الشرطة.
 الشرطة اإلسرائيلية.

وذكرت مصادر عبرية أن الشرطة اعتقلت شابا فلسطينيا يشتبه بعالقته بعملية طعن الجندي، حيث 
 تقوم بالتحقيق معه.

 8/10/2015األيام، رام هللا، 
 

 لحماس تدعو لطرد االحتالل أغنيةيحجب  "يوتيوب" .16
ية عنوانها "نحن جند هللا"، تحرض أصدرت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أغنية جديدة بالعبر 

فيها على المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وحجبها موقع يوتيوب بعد ساعات من إطالقها بحجة 
 أنها تدعو للعنف والقتل.

-وهذه ليست األغنية األولى التي تطلقها حماس بالعبرية موجهة لإلسرائيليين، ولكنها في هذه المرة 
ت اللعبة أكثر، واستطاعت أن تستخدم بشكل أفضل لحن أغنية مشهورة أتقن -وبحسب المتابعين

 للمطرب اإلسرائيلي "إيال جوالن" لتؤكد من خالله أن انتفاضة جديدة بدأت.
ويبدو من الصور المنشورة في فيديو األغنية أنها أنتجت حديثا، فهي تضمنت صورا للشهداء الذين 

 قضوا مؤخرا في مواجهات بالضفة الغربية.
الجناح -وتظهر في الصور المصاحبة لألغنية مشاهد لتدريبات كتائب الشهيد عز الدين القسام 

ومشاهد لعمليات دهس وطعن لمستوطنين، ومشاهد لمواجهات مع جنود  -العسكري لحماس
 االحتالل، ولقطات إلطالق صواريخ، وأخرى لمدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى.

 7/10/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
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 بمواصلة االعتقاالت السياسية السلطةحماس تت هم أمن  .17
أفادت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، بأن األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة : رام هللا

 الغربية المحتلة، اعتقلت مواطنا على خلفية انتمائه السياسي، فيما استدعت آخر.
(، أن جهاز "المخابرات العامة" 10|7عنها يوم األربعاء ) وأوضحت الحركة، في بيان صحفي صدر

عاما( من بلدة بيت أمر، وذلك بعد  25في الخليل اعتقل الشاب محمد عز الدين أبو مارية )
في حين استدعى جهاز "األمن الوقائي" محمد عبد المجيد اطميزة من بلدة إذنا  استدعائه للمقابلة.

 ته يوم الخميس المقبل.قضاء الخليل، للمقابلة في مقّرا
وفي طولكرم، مّددت المحكمة العسكرية اعتقال الشيخ إياد ناصر لمدة أسبوع، علما بأنه معتقل منذ 

أيام لدى جهاز "المخابرات العامة"، رغم أنه حاصل على قرار باإلفراج منذ ما يزيد  110ما يزيد عن 
مّدد جهاز "األمن الوقائي" اعتقال األسير أما في قلقيلية، فقد  عن شهرين من محكمة بداية طولكرم.

( 5|11أيام، فيما تواصل األجهزة اعتقال الشاب كفاح غانم منذ تاريخ ) 5المحرر حسام أبو لبدة لمدة 
 من العام الحالي.

 7/10/2015، قدس برس
 

 األقصىباحة  إلىنتنياهو يمنع وزراءه من الذهاب : هآرتس .11
بنيامين نتنياهو  اإلسرائيليرئيس الوزراء  إن، األربعاءأمس قالت صحيفة هآرتس العبرية، : القدس

 المبارك. األقصىالمسجد  إلىوزير في حكومته من التوجه  أيطلب من شرطة االحتالل منع 
من حزب البيت اليهودي، اقتحم مرارا باحة المسجد  أرييل أوري اإلسرائيليوكان وزير الزراعة 

نواب من حزب الليكود اليميني المتطرف  إلى إضافةب حزبه، ، كما اقتحمها العديد من نوااألقصى
 الذي يتزعمه نتنياهو نفسه.

 8/10/2015، القدس، القدس
 

 أن يكونوا في "أقصى درجات التأهب" اإلسرائيلييننتنياهو: على  .11
يكونوا  أن، من اإلسرائيليين أمسالقدس ـ أ.ف.ب: طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

في حالة تأهب قصوى" والتحلي بضبط النفس حيال أعمال العنف التي تهز القدس والضفة الغربية "
 إسرائيل. إلىوامتدت 

"المواطنين اإلسرائيليين في الخط األول للحرب على  إنوقال بعد زيارة لمقر عام الشرطة في القدس، 
ن صادر عن مكتبه، "هدف وأضاف وفقا لبيا يظلوا في حالة تأهب قصوى". أناإلرهاب وعليهم 
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اإلرهاب هو نشر الرعب وأول طريقة لالنتصار عليه هي التحلي بضبط النفس والصمود على 
وأوضح "شهدنا فترات أصعب وهذه الموجة الجديدة من اإلرهاب  المستويين الوطني والشخصي".

 سنتخطاها بتصميمنا ومسؤوليتنا ووحدتنا".
، من التحريض الديني في األماكن المقدسة أمسين ريفلين، من جهته، حذر الرئيس اإلسرائيلي روف

 إسرائيل والفلسطينيين "على فوهة بركان". أن إلىفي القدس، مشيرا 
حرب  إلى"أولئك الذين يريدون تحويل النزاع بيننا )إسرائيل والفلسطينيين(  إنوصرح للصحافيين 

 ملطخة بالدماء". أيديهمطائفية 
 8/10/2015، األيام، رام هللا

 
 في الضفة الغربية وقطاع غزة: لسنا معنيين بتصعيد الوضع اإلسرائيليةمنسق الحكومة  .22

: قال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن إسرائيل غير معنية بتصعيد الوضع األمني في وكاالت-القدس 
 الضفة الغربية، ولكنها ستعمل بقوة ضد كل من يحاول أن يوصل المنطقة إلى العنف، حسب قوله.

، أصدرهوقطاع غزة في بيان  الضفة الغربيةضاف يؤاف مردخاي منسق الحكومة اإلسرائيلية في وأ
، بشأن األوضاع في الضفة الغربية، إن إسرائيل لن تمس بالحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين أمس

 وستواصل السماح للعمال بالوصول إلى عملهم وكذلك حركة التجار.
إسرائيل ال تنوي تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى وأنها ستحافظ  وجدد مردخاي التأكيد أن

ما كان  إلىعلى "االستاتيكو" القائم، قائال، إنه منذ انتهاء األعياد أعادت الشرطة اإلسرائيلية الوضع 
 عليه في السابق.

في السلطة و  48وانتقد في بيانه من وصفها بالجهات التحريضية في أوساط المواطنين داخل أراضي 
 الفلسطينية.

وبشأن األوضاع في قطاع غزة، حذر مردخاي حركة حماس من أنها ستكون المسؤولة عن أي 
 تصعيد في القطاع باعتبار أنها من يحكم غزة.

مليون طن  2من  أكثروأضاف، إن إسرائيل تواصل تمكين إعادة اإلعمار في غزة، مشيرا إلى إدخال 
مشروع ضخم والعمل أيضا  200شراء مواد البناء، والبدء بـ  بدأواألف مواطن غزي  97مواد بناء و

 برجا سكنيا. 50في 
سالم ازداد بشكل واضح  أبوقطاع غزة عبر كرم  إلىوقال مردخاي، إن عدد الشاحنات التي تدخل 

شاحنة أما اليوم فيصل العدد  300- 200بعد الحرب األخيرة على غزة، فقد كان يدخل القطاع بين 
 شاحنة. 900إلى 
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سرائيل والتهديدات بوقف هذا التنسيق، قال مردخاي، إن  وبشأن التنسيق األمني بين السلطة وا 
السلطة تعمل لمصلحتها وال يمكن وقف هذا التنسيق ألهميته في عدم اصطدام الجيش اإلسرائيلي 

مكانيA, B, Cمع أجهزة األمن الفلسطينية، السيما في ظل التقسيمات المختلفة )  ة تضارب ( وا 
 العمل في حال عدم وجود التنسيق األمني.

وحول اعتداءات المستوطنين المتطرفين قال، إن القيادة األمنية والعسكرية في إسرائيل تجري تقييما 
لما حدث في األيام الماضية، مشددا على أن الحكومة اإلسرائيلية لن تقبل باالعتداءات من أي 

 طرف كان.
 8/10/2015، األيام، رام هللا

 
 بارتكاب التعذيب الوحشي بمعتقالت االحتالل تعترفالمخابرات اإلسرائيلية  .21

اعترف جهاز المخابرات اإلسرائيلية ضمنا، أنه يمارس التعذيب الوحشي ضد المعتقلين  :الناصرة
صفقات مع المعتقلين تتضمن "أحكاما  بإبرامالفلسطينيين، وحتى أنه بات يطالب نيابة االحتالل 

مداوالت في المحاكم العسكرية، يضطر فيها ضباط المخابرات للحديث  إجراءليهم، لمن مخففة" ع
عن أشكال التعذيب التي يمارسونها، وحسب صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، فإن تخوف ضباط 

مستندات تقدم  إلىالمعتقلين وشهادات ضباط المخابرات  إفادات، هو أن تتحول األساسالمخابرات 
وقالت "هآرتس"، إن جهاز  ة الجنايات الدولية في العاصمة الهولندية الهاي.محكم إلىضدهم 

صفقات مع بعض  إبرام إلىالمخابرات العامة "الشاباك" طلب مرارا من النيابة اإلسرائيلية أن تبادر 
مخففة" نسبيا. وبشكل خاص ضد خلية كبيرة من حركة  أحكاماالمعتقلين الفلسطينيين، تتضمن "

الضفة، وجرى اعتقال عناصرها في  إلىها االحتالل أنها تدريب في تركيا، وعادت حماس، نسب ل
. وكان الشاباك يعتقد أن الخلية مسؤولة عن اختطاف 2014شهر حزيران )يونيو( من العام 

في كشف معلومات تقود الى  اإلسراعالمستوطنين الثالثة، ومارس ضدهم التعذيب المكثف، بزعم 
 أنه في نهاية المطاف لم تكن لعناصر الخلية عالقة بعملية أسر المستوطنين مكان المستوطنين. إال

ويقول الشاباك، إنه مارس التعذيب المكثف، ضمن بند في قانون االحتالل اإلسرائيلي، يجيز  الثالثة.
استخدام "تعذيب محدود" بهدف الحصول على معلومات حساسة، "من شأنها أن تنقذ حياة ناس، أو 

را". وما تزال محاكمات عناصر هذه الخلية دائرة، وحتى اآلن يمتنع ضباط المخابرات من تمنع أخطا
المعتقل األسير شكري الخواجا، أحد عناصر  إفادةالمثول أمام بعض الجلسات. وعرضت الصحيفة 

 عشرة محققين برتب ضباط عالية". إلىالخلية، إذ قال للمحكمة، أنه "حقق معه ثالثة 
 8/10/2015، الغد، عم ان
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  لبحث ديون السلطة القناة العاشرة: لقاء بين كحلون وبشارة عقد مؤخراً  .22
ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء يوم األربعاء، أن وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون : القدس

 ونظيره الفلسطيني شكري بشارة "التقوا سرا نهاية الشهر الماضي لبحث العديد من القضايا".
 األراضي، أن االجتماع عقد قبل موجة المواجهات التي تشهدها اإلسرائيليةضحت القناة وأو 

الفلسطينية منذ أيام، مشيرًة إلى أن "اللقاء عقد في أحد الفنادق بمدينة القدس وانه كان جيدا للغاية" 
 وفقا لما وصفته مصادر "شاركت في اللقاء" كما قالت.

داد العمال العاملين في البناء، وا عادة هيكلة ديون السلطة لشركة وبينت أنه تم بحث قضية "زيادة أع
الكهرباء اإلسرائيلية، كما تم فيه االتفاق على ضرورة االلتزام بنقل أموال الضرائب وكذلك األموال 
التي تجمعها إسرائيل عن الحواجز المنتشرة بالضفة وتعزيز التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالجانب 

 ي".االقتصاد
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو "تلقى معلومات كاملة حول االجتماع الذي 

 شارك فيه يؤاف مردخاي".
 7/10/2015، القدس، القدس

 
 اختطاف متظاهرين بمساندة ومراقبة قناصة االحتالل شمال البيرة عمليةمستعربون ينفذون  .22

سبعة من الملثمين في المدخل الشمالي للبيرة، وهم يرتدون زيا تقدم المتظاهرين  حسام عز الدين:
عاديا، مثلهم مثل باقي الشباب اآلخرين، حتى انهم حملوا على ظهورهم حقائب بدت كأنها حقائب 
طلبة، وكان الملثمون منهمكين بالفعل بإلقاء الحجارة باتجاه قوات االحتالل التي كانت تبعد حوالي 

 متر عن الموقع. 200
رتفعت وتيرة إلقاء الحجارة بعدما انضم عدد آخر من الشبان، وما هي إال لحظات، حتى امسك ا

ملثم من مسدسه  وأطلقثالثة من الملثمين بأحد الشبان، في حين امسك اثنان آخران بشاب ثان، 
 الصغير الذي أخرجه من جيبه، النار باتجاه شاب ثالث فأصابه في الجهة اليسرى من رأسه.

الموقع المحدد لحماية الملثمين )المستعربين  إلىجنود االحتالل الذين تدفقوا  إلىإلشارة أعطيت ا
لقي القبض عليه أالشبان الذي  أحدالسبعة( وانهال الجنود والمستعربون بالضرب المبرح على 

 وأطلقت رصاصه على فخذه األيسر من مسافة قريبة جدا لم يقو بعدها على الوقوف.
السبعة باتجاه دوريات قوات االحتالل وهم يشهرون مسدساتهم، ومن ثم اختفوا في تراجع الملثمون 

 مركبة عسكرية، على ما يبدو كانت مخصصة لهم.
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الملثمين من المستعربين وهو يضع راية حركة حماس في جيبه، وثالثة آخرين تلثموا في  أحدوشوهد 
 الكوفية الفلسطينية )السمراء(.
الشبان، وهو طالب  أحدت االحتالل والمستعربين وهم يضربون جميعهم والتقط مصورون صورا لقوا

هندسة من جامعة بيرزيت، في حين سحل آخرون الشاب الثاني، والشاب الثالث لم يكن قادرا على 
 الحركة كون اإلصابة كانت في الرأس.

كان من  إنين، المتظاهر  إلىالنقطة التي انضم فيها هؤالء الملثمون )المستعربون(  أحدولم يعلم 
انهم قدموا من مكان آخر بعيدا عن المكان الذي يرابط  أممكان قريب من نقطة تجمع المتظاهرين، 

 عنده جنود االحتالل بكثافة بالقرب من معسكر "بيت ايل".
وتسود تقديرات بأن قوات االحتالل نصبت هذا الفخ الصطياد شبان بهذه الطريقة، وخططت له أول 

أمتار في مدينة البيرة من تلك الجهة، وأجرت  إلىقتحمت المنطقة ليال ودخلت ، حينما اأمسمن 
 تدريبات على عملية الصيد هذه.

 8/10/2015، األيام، رام هللا
 

 بينيت يستقيل من الكنيست .22
قدم رئيس حزب 'البيت اليهودي' اليميني االستيطاني المتطرف، نفتالي بينيت، استقالته : بالل ضاهر

 اليوم األربعاء، لكي يسمح بعودة عضو الكنيست السابقة شولي معلم إلى الكنيست.من الكنيست، 
وتأتي استقالة بينيت في إطار ما يعرف ب'القانون النرويجي' الذي يسمح باستقالة وزير من عضوية 

 الكنيست وأن يبقى وزيرا، وبذلك يبقى بينيت وزيرا للتربية والتعليم.
ة إنه في حال انسحابه من الحكومة ولم يعد يتولى منصب وزاري فإنه وقال بينيت في رسالة االستقال
 سيعود إلى عضوية الكنيست.

 7/10/2015، 48عرب 
   

 تقودها للدمار إال إذا وقعت معجزة إلهية "إسرائيل"طريق : شلومو غزيت .22
تحذير الناصرة ـ وديع عواودة: انضم مسؤول عسكري سابق في إسرائيل إلى عدة مسؤولين سابقين بال

من أنها تتجه نحو خرابها بسبب سياسات حكوماتها. وفي مقال بعنوان "بين خراب الهيكل الثالث 
وبين سياسات واقعية "يوجه رئيس االستخبارات العسكرية األسبق البروفسور شلومو غزيت انتقادات 

تسوية منذ  لكل من يكتفي بتحميل الفلسطينيين مسؤولية استمرار الصراع. ويقول إنهم يرفضون أي
عهد االنتداب. ويضيف أنه ال أحد يعرف إذا كانت إسرائيل تستطيع البقاء في الظروف الراهنة في 
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الشرق األوسط وبالواقع اإلقليمي المتغير. ويشير إلى أنه غير مؤمن ويقرأ الواقع بشكل منطقي. 
 قيقها.ويشدد على مسؤولية إسرائيل بتحديد أهدافها االستراتيجية وطريق عملية لتح

ويعتبر غزيت أن مفتاح الحل المنشود طرح تسوية تاريخية كهدف قومي من منطلق اإليمان بأن 
الطرف اآلخر سيبدي استعدادا لهذه التسوية بحال أبدت إسرائيل استعدادا للتنازل والتسوية. ويتابع 

دف ذاته: تقاسم البالد القول "تستند طريق التسوية التاريخية هذه على المعتقد بأن الطرفين يريدان اله
 بشكل عادل ما أمكن، دولتان قوميتان للشعبين وهذا هو الحل الذي يرفضه الفلسطينيون اليوم".

 8/10/2015، القدس العربي، لندن
 

 اكتشاف كمية كبيرة من الخام في الجوالنإسرائيلي:  جيولوجي .22
فك للنفط والغاز" اإلسرائيلية، أن أعلن يوفال بارطوف، أبرز الجيولوجيين في شركة "آ: القدس المحتلة

مترًا في الجوالن المحتل، مؤكدًا أن "هذه  350فريقه اكتشف طبقة نفطية سميكة يصل عمقها حتى 
أضعاف متوسط الطبقات المماثلة التي يعثر عليها في أنحاء العالم، وهذا هو السبب  10الطبقة هي 

 أن هناك نفطًا في الصخور وهذا ما نعرفه". في أننا نتحدث عن كميات كبيرة. المهم هو أن نعرف 
ووفق موقع "غلوبز" اإللكتروني االقتصادي اإلسرائيلي الناطق باإلنكليزية، قال ياطوف أن ثالثة 
مواقع للتنقيب عن النفط في الجوالن اكتشفت، وهي تكفي لتلبية احتياجات السوق اإلسرائيلية بمقدار 

جدًا. وبدأت الحفريات الكتشاف النفط في كانون األول )ديسمبر( ألف برميل يوميًا، لفترة طويلة  270
آبار إضافية. وفي حين أن الشركة أكدت  10، وفي األسابيع األخيرة طلبت "آفيك" اإلذن لحفر 2014

وجود النفط المكتشف، لن تكون جودته والكمية ومقدار التكلفة معروفة حتى البدء باالستخراج 
 الفعلي.

 8/10/2015، الحياة، لندن
 

 الصهيوني يحيط "غالف غزة " بالجدران الذكية الجيشاألمني": المجد " .22
سياجًا  12أعلنت وزارة الجيش الصهيوني صباح الثالثاء عن انتهائها من تشييد : المجد/ وكاالت

 ذكيًا حول المستوطنات القريبة من الحدود مع قطاع غزة وذلك كجزء من عبر العدوان األخير.
حولوت، نير  صوفا،"يديعوت احرونوت" العبرية أنه جرى تحصين مستوطنات:  وذكرت صحيفة

 يتسحاق، نيريم، نير عوز، العين الثالثة، كيسوفيم، علوميم، سعد، كفار عزة، مفالسيم، نير عام.
وشملت على عشرات الكيلومترات من  شيكلمليون  30وقالت الصحيفة إن تكلفة المشروع بلغت نحو 

 سنوات. 3وسائل تكنولوجية متقدمة، وكذلك صيانتها على مدار السياج الذكي، و 
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وسيتم االنتهاء خالل األشهر القادمة من تشييد سياج حول مستوطنات " كرمياه، ياد مردخاي في 
 خطة جاءت كجزء من العبر المستخلصة من العدوان األخير على القطاع.

 7/10/2015األمني، المجد 
 

 تمهدان للتنسيق بين الجيشين وروسيا "إسرائيل": "السفير" .21
لم توِل الصحافة اإلسرائيلية أي انتباه تقريبًا للقاء التنسيقي األول بين  محرر الشؤون اإلسرائيلية:

قيادتي الجيشين اإلسرائيلي والروسي، والذي تقرر خالل زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
مير بوتين، على خلفية تعزيز التواجد العسكري الروسي نتنياهو لموسكو ولقائه بالرئيس الروسي فالدي

 في سوريا.
وجاء اللقاء بين قيادات عليا في جيشي الدولتين في حمى الهجوم الروسي بالطائرات والصواريخ 

 البحرية، وفي ظل تطور هذا الهجوم وتوسعه.
التي تطرقت للزيارة، ونشرت وكان موقع "واال" اإلخباري هو وسيلة اإلعالم اإلسرائيلية المهمة الكبيرة 

 تقريرًا عنها بقلم مراسلها العسكري أمير بوحبوط.
يع المستوى برئاسة جنرال وصل إلى إسرائيل، وعقد لقاء أول مع وجاء في التقرير أن وفدًا روسيًا رف

طاقم إسرائيلي برئاسة نائب رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال يائير غوالن. وكان الفتًا أن الموقع، 
وخالفا لما ذكر في السابق، لم يقل إن الوفد الروسي كان برئاسة نائب رئيس األركان الروسي 

راال ترأسه. وبالعموم جرت اإلشارة إلى أن اللقاء كان تعارفيًا، واهتم بجوانب واكتفى بالقول إن جن
 إدارية تمهيدًا لالتفاق على آليات تنسيق أمني.

ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "الحديث يدور عن اللقاء األول، ولكن ستعقبه 
غة مشتركة تحول دون وقوع لقاءات أخرى، وكما يحدث مع جهات في الشرطة من أجل خلق ل

احتكاكات بين الجيشين". وحسب كالمه فإن "من السابق ألوانه تحديد كيف ستبدو آلية التنسيق 
 وكيف سيجري التنسيق، فهذا أمر يتصل باستعداد الطرفين".

ويأتي هذا اللقاء بعد حوالي أسبوعين من مرافقة رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت 
ياهو في رحلته لموسكو. وقد اجتمع حينها آيزنكوت بنظيره الروسي الجنرال فاليري غارسيموف، لنتن

لمناقشة أمر التدخل الروسي في سوريا. وكان آيزنكوت قد اجتمع برئيس األركان الروسي أيضا قبل 
في شهر من اآلن. وفي اللقاء األخير اتفقا على إنشاء آلية عمل برئاسة نائبي رئيسي األركان 

 الجيشين.
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في كل حال وفي ظل الهجمات الروسية الجوية والبحرية ثمة تقديرات في إسرائيل وأيضًا في أوساط 
أميركية بأن موسكو تستعد لعمل بري في الشمال السوري، وهي تمتنع عن ضرب مواقع "داعش". 

يحل مشاكل  وتقول الجهات اإلسرائيلية إن التنسيق األمني بين إسرائيل وروسيا يمكن فعال أن
االحتكاك بين الجيشين، لكن هناك من يشيع مخاوف مفادها أن الجيش الروسي قد يشوش رادارات 
الجيش اإلسرائيلي في الشمال، ويمنع بذلك إسرائيل من امتالك القدرة على جمع المعلومات 

 االستخباراتية.
 8/10/2015، السفير، بيروت

 
 "بيت أمر"وات االحتالل ويحاولون خطف طفل قرب المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحماية ق .21

"األيام": واصل المستوطنون، أمس، اعتداءاتهم بحق المواطنين بحماية قوات االحتالل  –محافظات 
 في عدة محافظات؛ ما أدى إلى إصابة شابين بجروح ووقوع أضرار بعدد من المركبات. 

جموا لمنازل المواطنين في شارع الشهداء ونفذ عشرات المستوطنين، مساء أمس، أعمال عربدة وها
 وحي تل ارميدة وسط الخليل، على مرأى جنود االحتالل.

الخليل المحاذي  -وفي سياق متصل، قال الناشط محمد عوض إن مستوطنين على طريق القدس
عاما( وشقيقتيه  12لبلدة بيت أمر، أقدموا على محاولة خطف الطفل نضال يوسف حمدان العالمي )

ء وجودهم بمحاذاة الطريق متوجهين إلى بقالة، حيث ترجل مستوطنان من مركبة محاولين أثنا
 اختطاف الطفل إال أنه وشقيقتيه تمكنوا من الهرب.

 8/10/2015األيام، رام هللا، 
 

 ا بالضفة والقدسفلسطيني   47االحتالل يعتقل  .22
الغربية ومدينة القدس، واعتقلت  شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلية حملة اعتقاالت واسعة في الضفة

 مواطنا بينهم قاصرون، وذلك وفق بيان لنادي األسير الفلسطيني. 47
وأشار النادي إلى أن االحتالل اعتقل تسعة مواطنين من بلدة بيت أّمر، وثمانية من مدينة الخليل، 

 وسبعة مواطنين من مدينة حلحول، واثنين من مدينة دورا.
قال ستة مواطنين من محافظة نابلس، وخمسة شّبان من محافظة جنين، وخمسة كما أفاد النادي باعت
لى ذلك، أفاد محامي نادي األسير في القدس مفيد الحاج بأن االحتالل اعتقل  آخرين في أريحا. وا 

 خمسة شّبان من مدينة القدس.
 7/10/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
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 تتفاعل بالداخل الفلسطيني واألقصىمعركة القدس  .21
ا على ممارسات االحتالل ا احتجاجً ا واسعً يشهد الداخل الفلسطيني حراكً : محمد محسن وتد-أم الفحم 

ساءاته للمسجد األقصى. وحّول  داخل الخط األخضر  الفلسطينيوناإلسرائيلي في القدس المحتلة وا 
 لمجتمع.مخططات إسرائيل لعرقلة وصولهم للقدس إلى ميدان نضال جديد تشارك فيه كافة شرائح ا

قوبل التصعيد اإلسرائيلي بالقدس المحتلة والمسجد األقصى مؤخرا بتصعيد شعبي واسع بالداخل 
 الفلسطيني الذي يعتبر صمام األمان الوحيد للدفاع عن المدينة المقدسة.

وتتواصل منذ أيام عدة ببلدات الداخل الفلسطيني المظاهرات واالحتجاجات على ممارسات إسرائيل 
محتلة وتدنيس الجماعات اليهودية المسجد األقصى باقتحاماتها لساحات الحرم، وذلك بالقدس ال

 بدعوة من القوى السياسية والقوى اإلسالمية والوطنية والحركات الشبابية.
وعملت السلطات اإلسرائيلية على دعم وتشجيع االقتحامات التي يتعرض لها األقصى عبر جهات 

عت إلى تفريغه من المصلين عبر إغالقه تارة، وتحديد جيل رسمية وأخرى دينية متطرفة، وس
المسموح بدخوله تارة أخرى، ضمن مخطط بات يعرف بـ"التقسيم الزماني والمكاني" الذي حمل 

 القيادات الفلسطينية بالداخل على دّق نواقيس الخطر.
مع األقصى" في أراضي وتسعى الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لتجفيف "منابع التواصل 

من خالل سياسة اإلبعاد التي شملت نشطاء وا عالميين، وقطع الطرق على الحافالت  48الـ
والمركبات، والدفع بعناصر الشرطة للمفارق والشوارع العامة، بيد أن األحزاب العربية والحركات 

النضال السلمي للوقوف  والقوى الوطنية واإلسالمية دعت إلى أيام نفير متتالية إلى القدس وتصعيد
 بوجه ممارسات االحتالل.

 
مخططات إسرائيل لعرقلة وصولهم للقدس إلى ميدان نضال جديد، حيث أدت  48وأحال فلسطينيو 

سياسة إيقاف الحافالت إلى نزول ركابها وتظاهرهم في نقاط مختلفة، مما تسبب في خلق حراك عام 
ستنفر المواطنين لتشهد كافة مدن الداخل وقراه وقفات اتسعت حلقاته ليشمل كافة شرائح المجتمع، وي

 احتجاجية ومظاهرات.
 

 مشهد متصاعد
عن  48إسرائيل تهدف لسلخ فلسطينيي  ويعتقد رئيس اللجنة الشعبية في المثلث سميح أبو مخ أنَّ 

 القدس للتفرد باألقصى وتنفيذ مخطط "التقسيم الزماني والمكاني".
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ب تتطلع لعزل الفلسطينيين بالداخل عن األقصى الذي يعتبر أهم وأوضح للجزيرة نت أن تل أبي
امتداد لهم بالقدس، خاصة وأنه سبق لها أن عزلته عن بيئته العربية واإلسالمية من خالل استمرار 
سياسة التهديد باالعتقال، والتلويح بإخراج أحزاب عن القانون، وتحويل المرابطين إلى منظمة غير 

بعاد قي ادات بأوامر عسكرية عن المدينة، لكن كل هذه الوسائل واإلجراءات لن تخّفف من قانونية، وا 
 شدة االحتدام.

ويبدو المشهد المتصاعد بالقدس والداخل مشابها لسابقه قبيل اندالع انتفاضة القدس واألقصى في 
تحاول  ، بيد أن المؤسسة اإلسرائيلية وعبر تصريحات قياداتها ما زالت2000أكتوبر/تشرين األول 
والسيطرة عليه، ومحاولة تفكيكه ببطء عبر االستفراد بقيادات ونشطاء  48لجم حراك فلسطينيي 

 وأحزاب وحركات دون االصطدام المباشر مع الجماهير الغاضبة.
 

 حالة إرباك
ويرى النائب بالكنيست عن القائمة المشتركة مسعود غنايم أن التصريحات والتهديدات التي أطلقتها 

بالحكومة اإلسرائيلية ضد المجتمع الفلسطيني بالداخل عامة، والحركة اإلسالمية خاصة،  قيادات
 لدورهم في نصرة القدس واألقصى تعكس حالة اإلرباك التي تعيشها المؤسسة اإلسرائيلية.

وحمل غنايم في حديثه للجزيرة نت نتنياهو كامل المسؤولية عن تطور وتداعيات األحداث 
اعدة بالقدس والضفة الغربية وما يرافقها من تحريض أرعن وتنام لمظاهر والمواجهات المتص

ا من أن تصعيد الوضع وهذا النهج من شأنه أن يزيد من ، محذرً 48العنصرية ضد فلسطينيي 
 االحتقان وقد يوّلد االنفجار.

 7/10/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 انتفاضة الفلسطينيين إلجهاض "إسرائيل"القمع سالح  .22
ا من أجل القضاء على أي بذور النتفاضة فلسطينية هدً ال تدخر إسرائيل جُ : عوض الرجوب-م هللارا

ثالثة، فهي تقتل الفلسطينيين وتشرعن قتلهم بسلسلة من القوانين الجديدة، في ظل صمت عربي 
 ودولي على تلك الجرائم.

ئيلي بسبب االعتداءات مع تصاعد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرا
اإلسرائيلية على المسجد األقصى المبارك، يسعى االحتالل للقضاء على المواجهات في الضفة 

 الغربية والقدس، قبل أن تتحول إلى انتفاضة ثالثة.
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ا مختلفة من األسلحة، كالرصاص الحي ورصاص "التوتو" ويستخدم االحتالل خالل المواجهات أنواعً 
ا سلسلة من التشريعات والقوانين والعقوبات التي تستهدف ما استصدر مؤخرً والرصاص الحارق، ك

 راشقي الحجارة والمرابطين المدافعين عن األقصى.
كما برز في المواجهة األخيرة بشكل الفت دور وحدات المستعربين في جيش االحتالل، وهم عناصر 

رون بين رماة الحجارة ويطلقون عليهم من الجيش والمخابرات اإلسرائيلية يرتدون مالبس مدنية وينتش
النار أو يعتقلونهم، كما جرى في حاجز بيت إيل شمال رام هللا، حيث اعتقل المستعربون ثالثة 

 فلسطينيين بينهم جريحان.
 7/10/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 تلوح بحظر الحركة اإلسالمية بالداخل "إسرائيل" .22

الحركة اإلسالمية الشمالية نجحت في  ت اإلسرائيلي إنَّ قال وزير المواصال: وديع عواودة- حيفا
ظهارها كمن يسعى لهدم األقصى وبناء الهيكل الثالث، كما اعتبر وزير الخارجية  شيطنة إسرائيل وا 

إلسرائيل، وذلك ضمن حملة يرى البعض أنها تمهيد  استراتيجيًّاا أن نشاط الحركة يمثل تهديدً 
 الستئصال الحركة.

ل تهديداتها بحظر الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح التهامها بالتحريض جددت إسرائي
 وتأجيج المواجهات في القدس وخارجها، في ظل اتساع أعمال االحتجاج لدى فلسطينيي الداخل.

ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن أحد الوزراء قوله إن المجلس الوزاري المصغر قرر أمس اتخاذ 
الشق -ت لمواجهة الهّبة الفلسطينية الحالية، ومنها "الحرب" على الحركة اإلسالميةعدة إجراءا
وقبل ذلك أوضح ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلية أن الحكومة ستتداول أمر الحركة  الشمالي.
 الشق الشمالي في اجتماعها القريب، وتفحص إمكانية إعالنها تنظيما إرهابيا محظورا.-اإلسالمية
رض تبرير دعوته لحظرها، قال وزير المواصالت إسرائيل كاتس المقرب من رئيس الحكومة وفي مع

بنيامين نتنياهو إن الحركة اإلسالمية الشمالية نجحت بـ"األكاذيب المنهجية" في شيطنة إسرائيل 
ظهارها كمن يسعى لهدم األقصى وبناء الهيكل الثالث.   وا 

إلى "قطع رأس األفعى" من أجل وضع حد للظاهرة  -في صفحته على موقع فيسبوك-ودعا كاتس 
 ا أن يتم حظر الحركة اإلسالمية بسبب "حساسية المرحلة".الخطيرة، مرجحً 

الشق الشمالي -واعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن نشاط الحركة اإلسالمية
 انتقد ما أسماه ضعف قدرتها على الردع.إلسرائيل، و  استراتيجيًّاا وأعضاء الكنيست العرب يمثل تهديدً 

 7/10/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
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 ايومً  25خالل  امقدسي   270اعتقال  .22
مقدسيين الليلة الماضية، ليرتفع عدد من تم  7، عن اعتقال األربعاءأعلنت شرطة االحتالل، يوم 

 .طفاًل  145من بينهم ، امقدسيًّ  270اعتقالهم من المدينة منذ أواسط الشهر الماضي حتى اليوم إلى 
وقالت الشرطة في بيان لها، إن قواتها وبالتعاون مع حرس الحدود اعتقلوا أربعة قاصرين وثالثة 
شبان من مختلف أحياء القدس، الليلة الماضية، بزعم مشاركتهم في االحتجاجات والمواجهات التي 

 وقعت في المدينة خالل األيام الماضية.
الماضي وحتى اليوم إلى  / سبتمبرأيلول13قاالت رفعت عدد المعتقلين منذ وأضافت، أن هذه االعت

 ا.قاصرً  125مقدسيا بينهم  270
 7/10/2015القدس، القدس، 

 
 منازل المتهمين بعملية إيتمار مجدداً االحتالل يقتحم  .22

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ولليوم الخامس على التوالي منازل : عاطف دغلس-نابلس 
فلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ عملية إيتمار التي وقعت قرب بلدة بيت فوريك ومستوطنة إيتمار ال

 شرق نابلس مساء الخميس الماضي وقتل فيها مستوطنان.
وقال شهود عيان وأهالي المعتقلين إن قوات االحتالل اإلسرائيلي دهمت أكثر من منزل صباح يوم 

 هم المنفذون للعملية، وقامت بتدمير وتخريب محتوياتها.األربعاء لعائالت الذين تصفهم بأن
ونفت العائالت المستهدفة أن تكون سلطات االحتالل قد أخطرتها بهدم منازلها، وقالت إن جنود 

 االحتالل عاينوا المنازل وأكدوا للعائالت أن أبناءها لم تتم إدانتهم بعد حتى يتم هدم منازلهم.
 7/10/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 أوروبا لن يخذلوا انتفاضة الضفة واألقصى فلسطينيوالزير:  .22

أكد رئيس "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" ماجد الزير، أن فلسطينيي أوروبا "لن يخذلوا أشقاءهم 
المنتفضين في الضفة والقدس ضد انتهاكات االحتالل والمستوطنين وعدوانهم على مقدسات 

وروبية من تحركات قانونية، من شأنها إسناد الفلسطينيين في المسلمين، ضمن ما تمنحه القوانين األ
 الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم".

، أن "مسألة االنفجار في وجه االحتالل مجرد وقت األربعاءورأى الزير في تصريحات صحفية يوم 
ت ، فالوضع في الداخل الفلسطيني وخصوصا في الضفة والقدس ال يطاق من شدة االنتهاكاليس إالَّ 

التي يمارسها المستوطنون والمحتلون اإلسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني .. ودون أي وقفة جادة 
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من السلطة الفلسطينية أو من منظمة التحرير، وهذا الضغط كان متوقعا له أن يولد االنفجار، وهو 
عم : "مطلوب من فلسطينيي أوروبا، في ظل ضعف الدقال الزيرو  ما يحصل اآلن" وفق ما يرى.

العربي واإلسالمي للفلسطينيين، أن يقوموا بأنشطة ثقافية وفعاليات ميدانية تواكب تطورات األحداث 
رسال رسائل دعم واضحة ألهلنا في  في الداخل الفلسطيني بشكل يومي، والقيام بأنشطة وحدوية وا 

 حد تعبيره. الداخل، واألهم هو عدم التوقف وصوال لتحقيق أهدافنا الفلسطينية المشروعة"، على
 7/10/2015، فلسطين أونالين

 
 ": تهديدات االحتالل لن تردعنااإلسالمية"الحركة  .22

، من شأن التهديدات اإلسرائيلية 1948قّللت "الحركة اإلسالمية" في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
خراجها عن القانون وفرض االعتقال اإلداري على قادتها، بسبب دفاع ها عن باستهداف الحركة وا 

 المسجد األقصى وتصدي نشطائها القتحامات المتطرفين اليهود للمسجد األقصى.
وقال الناطق باسم الحركة المحامي زاهي نجيدات، "إن هذه ليست المرة األولى التي تطلق بها 

في السابق  أطلقتالتهديدات ضد الحركة اإلسالمية من قبل المستوى الرسمي اإلسرائيلي، حيث 
خراج الحركة عن القانون اإلسرائيلي"، مشيرا إلى أن تهديدات مما ثلة بمالحقة قادتها واعتقالهم وا 

سلطات االحتالل قامت مؤخرا بإغالق عدد من المؤسسات التي تعمل في نصرة المسجد األقصى 
 بحجة أن لها عالقة بـ "الحركة اإلسالمية".

التهديدات ألننا نعلم أن نصرة وأضاف نجيدات في حديث لـ "قدس برس"، "نحن لم نفاجأ بهذه 
األقصى سيكون له ثمن قد ندفعه، ولكن هذا لن يردعنا ولن تردعنا التهديدات عن االستمرار بنهجنا 

 في الدفاع عن القدس والمسجد األقصى".
ورأى أن االحتالل قد يقدم على حظر الحركة واعتقال قادتها، مضيفا "نحن نعلم أن االحتالل يختار 

خططاته، ونحن نأخذ كل كلمة وكل تهديد على محمل الجد، ولكن كما قلت لن نخاف كالمه وفق م
ولن تردعنا هذه التهديدات )...(، ولن نغير نهجنا بل يشرفنا أننا نتهم بأننا أنصار األقصى"، وفق 

 تعبيره.
 7/10/2015قدس برس،  

 
 اعتقال طفل باد عاء محاولته طعن جندي إسرائيلي في القدس .21

ا، من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى عامً  15ات االحتالل فتى مقدسيا يبلغ من العمر اعتقلت قو 
 (.10|7المبارك، بحجة محاولته طعن أحد الجنود اإلسرائيليين مساء يوم األربعاء )
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واّدعت مصادر عبرية بأن قوات االحتالل تمّكنت من اعتقال فتى من حي الثوري في بلدة سلوان، 
 عن أحد الجنود.بزعم محاولته ط

وأظهر شريط فيديو تم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي، أن قوات االحتالل الحقت الفتى فايز 
برقان داخل إحدى المحال التجارية واعتقلته، كما اعتدت على صاحب المحل محمود شويكي، 

 واقتادته إلى جهة غير معلومة.
عاما(، بحجة رشق الحجارة خالل  13ينيا )وفي حي الطور اعتقلت قوات االحتالل طفال فلسط

المواجهات التي اندلعت مساء اليوم، كما اعتقلت شابين من البلدة القديمة في القدس بّادعاء رشق 
 شرطي إسرائيلي بالحجارة.

 7/10/2015 قدس برس،
 

 مصاًبا منذ بدء األحداث بالضفة والقدس 1,289: الفلسطيني الهالل األحمر .21
رة عن الهالل األحمر الفلسطيني بأن حصيلة اإلصابات منذ بدء األحداث في أفادت إحصائية صاد

 إصابة. 1289الضفة الغربية والقدس المحتلتين بلغت 
 849بالرصاص المطاطي، و 344بالرصاص الحي، و 76وذكرت اإلحصائية أن من بين المصابين 

 ه.اعتداء بالضرب من قبل قوات االحتالل ومستوطني 20بقنابل الغاز، و
وتشهد مدن الضفة والقدس مواجهات عنيفة منذ عدة أيام جراء تواصل اعتداءات االحتالل 

 ومستوطنيه على المواطنين وانتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك. 
 8/10/2015، غزة، لإلعالم وكالة الرأي الفلسطينية

 
 منذ األمس بالرصاص الحي 9إصابة في الضفة بينها  272 :الهالل األحمر الفلسطيني .22

قالت المتحدثة باسم الهالل األحمر الفلسطيني عراب الفقهاء، مساء األربعاء، إن عدد المصابين في 
أرجاء الضفة الغربية التي تعامل معها الهالل األحمر الفلسطيني، منذ صباح أمس حتى السادسة 

 مصابًا. 272مساء بلغ 
 84في الرصاص الحي، و 9بين المصابين، وأوضحت في تصريح لوكالة األنباء الرسمية )وفا( أن 

 أصيبوا باالختناق جراء الغاز السام الذي يستهدف المتظاهرين. 179بالرصاص المغلف بالمطاط، و
وأشارت الفقهاء إلى أن أكثر المناطق التي سجلت إصابات في الضفة كانت في محافظتي أريحا 

 155إصابة بالمطاط، و 55الحي، و ورام هللا، حيث سجل في محافظة أريحا إصابتان بالرصاص
إصابات  6بالمطاط، و 28إصابة باالختناق، فيما سجل في رام هللا إصابة واحدة بالرصاص الحي، و
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بالغاز السام، منوهة إلى أنه لم يتم إحصاء من اعتقلتهم قوات االحتالل من المصابين قرب حاجز 
 "بيت إيل" شمال رام هللا.

 8/10/2015 الحياة الجديدة، رام هللا،
 

 "CCC House"اتحاد المقاولين العالمية" تفتتح اليوم مشروعها في فلسطين " .21
" CCC House، الفتتاح مقرها الجديد في فلسطين "CCCتستعد شركة اتحاد المقاولين العالمية 

اليوم، برعاية وحضور الرئيس محمود عباس، وحضور حشد من الشخصيات العامة والسياسية، 
 اد والمال واألعمال، ومسؤولين من القطاعين العام والخاص.ورجال االقتص

ويقع المبنى في قلب مركز المال واألعمال لمدينتي رام هللا والبيرة الواعد، وعلى المدخل الغربي 
لمشروع اإلرسال سنتر، والذي سيشكل عالمة معمارية وعمرانية مميزة، حيث تم تنفيذه على مساحة 

الف متر مربع، في حين تبلغ مساحة البناء اإلجمالية أكثر من عشرين إجمالية تصل إلى ثالثة آ
 ألف متر مربع.

طابقًا، مقرًا رئيسيًا ألنشطتها وأعمالها في فلسطين،  13وستتخذ الشركة من المبنى، الذي يتكون من 
"، في حين سيتم تخصيص BIM" و"Morgantiإضافة إلى مكاتب ومقار لشركاتها التابعة، مثل"

أخرى لالستخدام التجاري والمكتبي، تستهدف فيها الشركات والمؤسسات الرائدة محليًا  مساحات
ودوليًا، حيث شرعت فعليًا بعض الشركات والمؤسسات الكبرى في حجز واستئجار وتجهيز مساحات 

 لها داخل المبنى.
ان، عن في فلسطين واإلمارات، وليد سلم CCCوعبر المدير اإلقليمي لشركة اتحاد المقاولين 

سعادته بهذا االفتتاح، والذي يأتي ترجمة عملية لعزم الشركة تأكيد استثمارها في فلسطين، مبينًا أن 
المبنى، الذي يتميز بمواصفاته الراقية، سيكون حافزًا الستمرار الجهود في مواصلة العمل للنهوض 

 باالقتصاد. 
ألعمال والمستثمرين الفلسطينيين داخل وقال: إن للقطاع الخاص والشركات الريادية، وكذلك رجال ا

 الوطن وخارجه دورًا محوريًا ومهمًا في تنمية االقتصاد وتطوير دور القطاعات االقتصادية.
واستثمرت شركة اتحاد المقاولين في فلسطين إمكانياتها وخبراتها الدولية في إنشاء المبنى باالستفادة 

تجهيز المبنى بأكثر نظم األمان تطورًا، من أنظمة من أحدث المعايير والنظم التكنولوجية، فتم 
اإلنذار والمراقبة والحماية، وأنظمة المناداة واإلخالء ومقاومة السرقات والحرائق والزالزل، والتحكم 
اإللكتروني، وأنظمة التحكم باإلنارة والنظام المتميز لالتصال الداخلي المرئي، عدا األنظمة الحديثة 

 .BMSرة المبنى وعالية الجودة إلدا
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من كبريات شركات الهندسة والمقاوالت في الشرق األوسط، ومن أولى شركات  CCCوُتعد مجموعة 
المقاوالت العربية الرائدة في تنفيذ المشاريع الهندسية والمقاوالت والنشاطات االستثمارية والتطوير 

 على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
 8/10/2015األيام، رام هللا، 

 
 الم مصر يعيد رسم مالمح القضية الفلسطينيةإع .41

ن لم تقل ذلك فأنـت خـائن لوطنـك، أمـا األقصـى : دعاء عبد اللطيف -القاهرة  "الفلسطينيون خونة، وا 
منها"، هذا هو ملخص ما تلوكه  والدم الفلسطيني وحصار غزة، فتلك كلمات كالسيكية ال طائل مادياً 

 .2013يوليو  /االنقالب العسكري في تموز ألسنة غالبية اإلعالميين المصريين منذ
لكــن التطــور الخطيــر تمثــل فــي وصــف قنــاة "ســي بــي ســي إكســترا" لمســتوطنين قــتال فــي عمليــة طعــن 

صابة  في القدس  آخرين طعناً  2بالقدس بالشهداء، فكتبت على شريط األخبار "استشهاد مستوطنين وا 
 واستشهاد منفذ العملية".

يكـون فـي األمـر خطـأ غيـر مقصـود إال أن تـأخر القنـاة فـي االعتـذار عمـا  أن المتوقع أن من رغمبالو 
حـدث دفـع إلـى شـكوك كثيـرة، قبـل أن يـأتي االعتــذار بعـد موجـة مـن االسـتنكار والسـخرية علـى مواقــع 

 التواصل االجتماعي.
ن بــدا مســتقطعاً  مــع تصــريحات  مــن فــيلم خيــالي، لكنــه جــاء متســقاً  تصــرف القنــاة المؤيــدة للســلطة وا 

عالميـــين ســـبق أن اتهمـــوا الفلســـطينيين بالخيانـــة، بـــل ذهـــب مقـــدم البـــرامج عمـــرو أديـــب إلـــى توجيـــه إل
: "الفلسـطينيون يسـتحقون مـا هـم فيـه، التحية لإلسرائيليين على مـا يفعلونـه بالفلسـطينيين، وأردف قـائالً 

 يستحقون أن ينتهوا".
ب المقولـة الشـهيرة خـالل الحـرب أما اإلعالمي توفيق عكاشة فله تصـريحات أكثـر دمويـة، فهـو صـاح

، لكن الرئيس عبـد الفتـاح "إسرائيل"من  األخيرة على غزة بأن مصر كانت األحق بضرب القطاع بدالً 
 السيسي أضاع الفرصة.

وتمـــادت الكاتبـــة المصـــرية لمـــيس جـــابر لتطالـــب بطـــرد الفلســـطينيين المقيمـــين فـــي مصـــر، ومصـــادرة 
-ودعـت لمـيس  القضـية الفلسـطينية، واصـفة إيـاهم بالخونـة.أموالهم، بـل اعتقـال كـل المتعـاطفين مـع 

إلى غلق المعابر وعدم تناول القضية الفلسطينية فـي المنـاهج  -عبر حسابها الشخصي على فيسبوك
 الدراسية واإلعالم.

للثوابــت  معاديــاً  مــن جهتــه، قــال الكاتــب الصــحفي عــامر عبــد المــنعم "إن لــدى الســلطة الحاليــة توجهــاً 
تـأثر المصـريين  -حديث للجزيرة نت-واستبعد في  سالمية، وخاصة القضية الفلسطينية".الوطنية واإل
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إلــــى أن القضــــية الفلســــطينية محوريــــة ويصــــعب  فــــي الحمــــالت اإلعالميــــة المشــــوهة لفلســــطين، الفتــــاً 
 تشويهها بسهولة.

الم بــدوره، قــال رئــيس المركــز المصــري لدراســات اإلعــالم والــرأي العــام مصــطفى خضــري، إن "اإلعـــ
فــي -وأوضــح  المصــري أحــد أدوات األجهــزة األمنيــة منــذ عهــد الــرئيس الراحــل جمــال عبــد الناصــر".

أن توجهات نظام الحكم الحالي المعادية للقضية الفلسطينية ظهـرت منـذ وصـوله  -حديث للجزيرة نت
جهـل وشـدد علـى أن  للحكم، وبالتـالي تبعتـه كـل وسـائل اإلعـالم الـدائرة فـي فلكـه، وفـق قـول خضـري.

القائمين على العمل اإلعالمي وصل لدرجة استدعائهم حالة العداء مع جماعة اإلخوان المسلمين في 
 تغطية أخبار القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال الكاتب الصـحفي أحمـد القـاعود إن "اإلعـالم المصـري يخضـع للسـلطة العسـكرية التـي 
أن  -فـــي حديثــه للجزيــرة نـــت-يســتعبد القــاعود  ولـــم تخضــع بــدورها لألوامـــر األميركيــة والصــهيونية".

يكون الخطاب اإلعالمي والطريقة التي تّم بها ضخ أموال ضخمة لتكوين وسائل إعالم مؤيـد للسـلطة 
ينـــاير، كانـــا بتخطـــيط إســـرائيلي؛ للعمـــل علـــى اســـتيعاب ســـقوط الـــرئيس المخلـــوع حســـني  25منـــذ ثـــورة 

ســقاط أي رئــيس ثــوري. ملــة الكراهيــة ضــد الفلســطينيين، بســبب وقــوف وتوقــع عــدم توقــف ح مبــارك وا 
 النظام المصري إلى جانب إسرائيل باعتبارها أكثر الدول المدافعة عن شرعية وجوده.

 8/10/2015 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 أكتوبرفيخاي خارج الخدمة" يوم نصر أمن " يسخرونمصريون  .43
حـــتالل اإلســـرائيلي لإلعـــالم ســـخر مغـــردون مصـــريون مـــن اختفـــاء تغريـــدات المتحـــدث باســـم جـــيش اال

العربـــي أفيخـــاي أدرعـــي، الـــذي ينشـــط بصـــورة واضـــحة علـــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، فـــي ذكـــرى 
وعبــور قنــاة  1973أكتــوبر  /انتصــار الجــيش المصــري علــى الجــيش اإلســرائيلي فــي حــرب تشــرين أول

 السويس، إال أن أدرعي رد عليهم نافيا أنه "خارج الخدمة" كما قالوا.
أنـه يظهـر فـي  مـن رغمبـال" أكتـوبرمغردون مصريون من عدم ظهور أدرعي في ذكـرى نصـر " وسخر

صورة المقاومة الفلسطينية  هكل مناسبة ويوجه التهاني للمصريين والعرب، أو ينتقدهم أو يحاول تشوي
فى، أنهم كانوا يكيلون له الشتائم، وهو ما أثار شغف مصريين لمعرفة أين اخت من رغمبالفي أعينهم، 

وتساءلوا في تعليقاتهم على مواقع التواصل االجتماعي "لماذا هو خارج الخدمة فـي هـذا اليـوم؟"، فيمـا 
ـــبعض بمناســـبة نصـــر  ـــوبرســـخر منـــه ال ـــم يحيـــي اإلســـرائيليين، ونشـــروا صـــورا لألســـرى أكت ، ولمـــاذا ل

 المصريين في يوم النصر.
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علـي حسـابه فـي موقـع "تـويتر" "أطمـئن  اختفـاؤه قـائالً  أخبـار ىورد المتحدث باسم جـيش االحـتالل علـ
ننــي لســت خــارج نطــاق الخدمــة.. كتبنــا الكثيــر فــي العــام المنصــرم عــن حــرب يــوم الغفــران أالمهتمــين 

اليهودي لحرب أكتوبر( وتداعياتها وعن االنتصار العسكري الذي حققه جنود جيش الدفاع في  االسم)
 القاسية من تاريخ دولتنا". األيامهذه 

 7/10/2015، قدس برس

 
 في األقصى "إسرائيل"انتهاكات  : خيارات دبلوماسية وقانونية ضد  األردني الملك .44

الثاني أن لدى األردن خيـارات دبلوماسـية وقانونيـة للتصـدي  األردني عبد هللاأكد الملك  :بترا –عّمان 
فــد مجلـــس وشـــدد، خــالل لقائـــه و  لالنتهاكــات اإلســرائيلية فـــي المســجد األقصـــى، فــي حـــال اســتمرارها.

حكمــاء المســلمين، "أننــا نقــوم بواجبنــا تجــاه القــدس بكــل الوســائل المتاحــة، ولــن تثنينــا مشــاكل المنطقــة 
 وأزماتها عن القيام بذلك".

 8/10/2015 ،الدستور، عم ان
 

 طلبة جامعيين بتهمة توزيع ملصقات لألقصى خمسةاألردن: اعتقال  .45
، خمســـة مـــن طلبـــة "كليـــة عمـــان 7/10يـــوم األربعـــاء اعتقلـــت األجهـــزة األمنيـــة األردنيـــة مســـاء  :انعّمـــ

 بوليتكنيك"، على خلفية قيامهم بنشر ملصقات وصور للمسجد األقصى. -للهندسة التكنولوجية 
اإلســـالمي"  االتجـــاهوأوضـــحت مصـــادر أردنيـــة، أن الحـــديث يـــدور حـــول خمســـة طـــالب مـــن نشـــطاء "

وليتيكنـــك"، مشـــيرة إلـــى أن األجهـــزة األمنيـــة الـــذراع الطالبـــي لــــ"جماعة اإلخـــوان المســـلمين" فـــي كليـــة "ب
 شرعت بالتحقيق مع هؤالء بتوزيع ملصقات للمسجد األقصى داخل الحرم الجامعي.

 7/10/2015، قدس برس
 

 تأسيس وقفية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم :األردنيةالجامعة  .46
قـدس للبحـث العلمـي وجـودة أعلنت مؤسسة منيب رشيد المصـري للتنميـة عـن تأسـيس "وقفيـة ال :عّمان

 التعليم" في الجامعة األردنية بالشراكة ما بين الجامعة وجامعة القدس. 
وجاءت فكرة تأسيس الوقفية بمبلغ عشرة ماليين دينار، أسهمت مؤسسة المصري للتنمية بمبلغ مليون 

ات المهتمة بدعم يتم العمل على جمع بقية المبلغ من األفراد والشركات والمؤسس أندينار منها، على 
 البحث العلمي.
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أعلـــن منيـــب  وبهـــدف ضـــمان اســـتدامة وقفيـــة القـــدس للبحـــث العلمـــي وتوســـيع قاعـــدة االســـتفادة منهـــا،
وعلى مدار عشر سنوات لصـالح  المصري عن تبرع شركة العائلة "ادجو" بمبلغ مئة ألف دينار سنوياً 

 مؤسسة وشركة ادجو مليوني دينار.وقفية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم، ليصبح التزام ال
 8/10/2015 ،الرأي، عم ان

 
 البرلمان العربي يبحث اليوم القضية الفلسطينية واألمن القومي .47

يعقد البرلمان العربي اليوم الخميس، في تونس جلسته األولى بدور االنعقاد الرابع من الفصل : )وام(
 تية.التشريعي األول بمشاركة الشعبة البرلمانية اإلمارا

ويتضمن جدول أعمال الجلسة األولى على وجه الخصوص مناقشة تقارير اللجان األربع التي كانت 
 وشارك فيها أعضاء الشعبة البرلمانية اإلماراتية. األربعاء،قد بدأت أعمالها أول أمس وأنهتها أمس 

وضاع على وبحثت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية واألمن القومي في اجتماعها مستجدات األ
 الساحة العربية خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية واألمن القومي العربي.

 8/10/2015الخليج، الشارقة، 
 

 يبحث اليوم انتهاكات األقصى واضطهاد المسلمين في بورما "حكماء المسلمين" .48
، ملف يناقش مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، برئاسة شيخ األزهر أحمد الطيب القاهرة:

االنتهاكات الصهيونية المتكررة للمسجد األقصى المبارك، وتصعيد قوات االحتالل ضد الفلسطينيين 
 في األراضي المحتلة، وذلك في اجتماعه بالعاصمة األردنية.

ويبحث المجلس آخر المستجدات على الساحة العربية واإلسالمية، واقتراح حلول عملية لنزع فتيل 
لمتفجرة التي تسيء إلى العرب والمسلمين، خاصة في مناطق الصراع المشتعلة العديد من األزمات ا

في سوريا وليبيا واليمن والعراق، وكذلك ما يتعرض له المسلمون الروهينغيا من اضطهاد وحمالت 
 إبادة في بورما، وغيرها من الدول التي تمارس تضييقا على المسلمين فيها. 

وليو من العام الماضي، بهدف تعزيز السلم في المجتمعات وتأسس مجلس حكماء المسلمين في ي
المسلمة، وكسر حدة االضطراب والصراعات، التي تهدد بحروب أهلية في العديد من الدول العربية 

 واإلسالمية.
 8/10/2015الخليج، الشارقة، 
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 تستنكر أعمال العنف في القدس والضفة المتحدةالواليات  .49
، عن القلق الشديد من تصاعد العنف في القدس أمست األبيض مساء : عبر البيرويترز-واشنطن 

 والضفة الغربية وحث اإلسرائيليين والفلسطينيين على استعادة الهدوء بعد سلسلة من الهجمات.
تدين الواليات المتحدة بأشد »وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت األبيض في بيان صحافي، 

 «.المدنيين اإلسرائيليين والفلسطينيينالعبارات الممكنة العنف ضد 
ندعو كل األطراف إلى اتخاذ خطوات إيجابية الستعادة الهدوء واالمتناع عن األفعال »وأضاف، 

 «.واألحاديث التي قد تؤجج التوتر في تلك المنطقة من العالم
 8/10/2015األيام، رام هللا، 

 

 ضد االستيطانإنذار الى الحكومة اإلسرائيلية  توجيهواشنطن تنفي  .51
نفت واشنطن توجيه إنذار يؤكد أنه في حال مواصلة البناء االستيطاني، : ف ب أ-المحتلةالقدس 

ستمتنع عن استخدام حق النقض )الفيتو( في مجلس األمن ضد مشروع فرنسي يعتبر  هافإن
 «. الكاذبة»ووصفت هذه األنباء بـ مشروع. االستيطان غير 

أنفي هذه القصة من أساسها. لم نصدر »ارجية األميركية مارك تونر: قال الناطق باسم وزارة الخو 
 ، مؤكدًا أنه ال يوجد مشروع قرار من هذا القبيل في مجلس األمن.«تحذيرًا كهذا للحكومة اإلسرائيلية

 8/10/2015الحياة، لندن، 

 
 لماذا زيارة غزة اآلن؟! .21

 أ.د. يوسف رزقة
ضاء خلية نابلس، مستفيدة من المعلومات االستخبارية التي بعيد اعتقال أجهزة األمن الصهيونية ألع

قدمتها لها أجهزة سلطة رام هللا، قررت قيادة السلطة تزويد وسائل اإلعالم بقرار المنظمة والسلطة 
 إرسال وفد إلى غزة لبحث موضوع المصالحة وحكومة الوحدة، واالنتخابات.

ا يقول: لماذا اآلن؟! أي لماذا لم تكن الزيارة قبل السؤال الذي يدور بخلد المواطنين في غزة وغيره
خطاب عباس في األمم المتحدة مثال والجميع في حاجة إلى توحيد الصف الفلسطيني ؟! لماذا بعد 
رهاصات االنتفاضة الثالثة قرروا إعالميا إرسال وفد لغزة ؟! أو قل لماذا قرروا هذا بعد  هبة القدس وا 

خلية نابلس؟! لماذا اإلعالن عن الزيارة بعد أن امتألت وسائل اإلعالم المشاركة في تسليم واعتقال 
باتهامات أجهزة السلطة بالخيانة، وبعد أن شكرت )إسرائيل( السلطة على المعلومات وعلى تواصل 

 التنسيق األمني؟! 
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وال  قول ال يحتاج نقاشا الوسائل )هذاعباس وسلطته ال يريدون انتفاضة ثالثة، ويعملون ضدها بكل 
و)إسرائيل( ال تريد انتفاضة ثالثة، وتعمل كل ما في وسعها لمنع تفجرها، واحتواء مقدماتها  (.دليال؟!

رهاصاتها. إن تماهي السلطة والعدو في هدف منع تفجر انتفاضة ثالثة، أناط بكل منهما عمال  وا 
 يناسب قدراته ودوره. )أليس كذلك؟!(

تقال والقتل والتصعيد العام، لمنع تواصل أعمال االنتفاضة. )إسرائيل( تستخدم القوة والسالح واالع
والسلطة تعمل على احتواء االنتفاضة، بمنع المتظاهرين من االقتراب من نقاط التماس مع العدو، 

الغاضب، وتعمل على احتواء المنتفضين باللغة المناورة حول الوطنية، والمصالحة.  وتعتقل الشباب
ظمة وصائب عريقات عن إرسال وفد من المنظمة برئاسة عزام األحمد ومن هنا يأتي تصريح المن

 إلى غزة للبحث في المصالحة والحكومة واالنتخابات.) صحوة الوطنية جاءت اآلن؟!(. 
جل تعليقات الفيس بوك تحذر قادة حماس في غزة من أهداف الزيارة، وتنبهها إلى النظر جيدا في 

بال مناسبة أو تمهيد. قادة السلطة والمنظمة في نظر المتداولين  أسباب اإلعالن المفاجئ عنها اآلن،
على )الفيس بوك( يناورون على حماس وغزة. وهم ال يهدفون للموضوعات المذكورة آنفا في كالم 
نما يهدفون إلى إلهاء حماس، من ناحية، لتخفيف انتقاداتها لجريمة تسليم خلية  عريقات والمنظمة. وا 

تغيير المشهد اإلعالمي من الشاشة التلفزيونية، التي اتخذت من خبر  نابلس. ويهدفون إلى
 االنتفاضة الثالثة خبرا أوال، وأدارت نقاشات حوارية حول التنسيق األمني.

غزة ال تريد زيارة األحمد في هذا التوقيت، ألن الزيارة ملغومة بأهداف غير وطنية، وهي زيارة تعمل 
اضة التي تعيش إرهاصاتها الضفة والقدس يتطلب اإلعالن عن ضد االنتفاضة. إن إجهاض االنتف

زيارة غزة. االنتفاضة تمثل مطلب غالبية سكان القدس والضفة وغزة. وال يقف ضد االنتفاضة غير 
عباس وبطانته المستفيدة من التنسيق األمني فوائد شخصية بحتة. زيارة وفد المنظمة لغزة إعالن 

 مغشوش. 
الغالبة ال تريد زيارة تهدف إلى احتواء االنتفاضة الثالثة، مع مواصلة خدمة  غزة في نظر األغلبية

العدو من خالل التنسيق األمني ومالحقة رجال المقاومة. غزة تريد من السلطة أن ترفع يدها 
العدوانية عن شباب االنتفاضة، وتريد وقف التنسيق األمني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لتوجيه 

 نسيق أعمالها في غزة والضفة والقدس. االنتفاضة وت
غزة التي بح صوتها في المطالبة باالنتخابات، وحكومة الوحدة الوطنية، ووقف التنسيق األمني 
نما تريد قرارات وطنية تحمي  المعيب، ال تريد زيارة األحمد وال غيره، في هذه األوقات المغشوشة، وا 

 حق الشعب في االنتفاضة والمقاومة.
 7/10/2015، ون الينفلسطين أ
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 الجيش اإلسرائيلي.. أعداء وحروب ومخاطر استراتيجية .22
 عدنان أبو عامر

العسكرية،  استراتيجيتهللمرة األولى في تاريخه، أصدر الجيش اإلسرائيلي في أغسطس/آب الماضي، 
ي التي حملت توقيع قائد هيئة أركانه "غادي آيزنكوت"، واستعرضت كيفية رد الجيش اإلسرائيلي ف

 حال نشوب أي مواجهة.
وهي الوثيقة التي تضمنت أيضا العديد من النقاط منها عالقة الجيش بالمستوى السياسي، وتحديد 

 الجيش في الفترة المقبلة. استراتيجيةالعدو الرئيسي لـإسرائيل حاليا، وغيرها من النقاط التي تحدد 
 

 االستراتيجيةمحاور 
ئيل، بالحفاظ على وجودها، وسالمة حدودها، وأمنها، وطابعها حددت الوثيقة األهداف العليا إلسرا

اليهودي، وحصانة اقتصادها، واالرتقاء بها على المستوى اإلقليمي والدولي من خالل السعي للسالم 
 مع الجيران العرب.

 وشملت الوثيقة اإلسرائيلية خارطة التهديدات على إسرائيل، من دول بعيدة كـإيران، وقريبة كـلبنان،
ومن دول وصفت بالفاشلة وتسير نحو التفكك كـسوريا، ومنظمات سياسية عسكرية كحركة حماس 
 وحزب هللا، وأخرى غير مرتبطة بدول بعينها أو غير معروفة المعالم كتنظيم الدولة والجهاد العالمي.

لدفاع عن النفس اشتملت الوثيقة على أسس النظرية األمنية اإلسرائيلية المتمثلة بـ: الحسم واإلنذار وا
دفاعية تضمن استمرار قيام إسرائيل، وتحقيق قوة ردع  استراتيجيةوالردع، والوصول لهذه النتائج عبر 

بعاد جوالت المواجهة، والحفاظ على قوة ردع عسكرية تضمن عدم  كافية، والتخلص من التهديدات وا 
ت الضرورة، على أن تستخدم االعتماد على الدفاع عن النفس فقط، بل المبادرة للهجوم إذا اقتض

 القوة بصورة حازمة لضمان نصر واضح وساحق بناء على أسس الحروب في القانون الدولي.
اإلسرائيلية عن ضرورة تطوير العالقات مع الواليات المتحدة ودول محورية  االستراتيجيةكما تحدثت 

م، والحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة والعالم، وخلق بؤر مساندة والحفاظ على اتفاقيات السال
القائم على جودة العامل البشري والوسائل التكنولوجية المتطورة، وما يرافقها من استخبارات متنوعة، 
مع ضرورة وجود فترات هدوء طويلة للحفاظ على الحصانة االجتماعية، وترميم الجبهة الداخلية، 

الردع أمام األخطار المحدقة بـ"إسرائيل" عبر واالستعداد من جديد أمام األخطار، وخلق حالة من 
 استخدام كامل القوة العسكرية، إذا اقتضت الحاجة.

العسكرية اإلسرائيلية طبيعة السلوك األمني والعسكري في حاالت الهدوء، من  االستراتيجيةتناولت 
بعاد خطر  ها، وتقوية خالل مواصلة أذرع األمن لعملها الموحد بهدف المس بالمنظمات المسلحة، وا 
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الردع عبر خلق حالة من التهديد المتواصل والموثوق، وفي حالة الحرب والطوارئ على الجيش 
العمل السريع على إبعاد ودفع األخطار، من خالل تقليل الضرر الالحق بإسرائيل، وتقوية الردع 

 على المستوى اإلقليمي.
لمستويين السياسي والعسكري في السلم اإلسرائيلية ترتيب العالقة بين ا االستراتيجيةكما شملت 

والحرب، حيث يتوجب على المستوى السياسي أن يوضح أهداف العمليات العسكرية من البداية 
للمواجهة، إضافة لدور الجيش في تحقيق هذه األهداف، وتحديد خطوط  االستراتيجيةوشكل النهاية 

المرافقة للعمل العسكري، كالوسائل  الضرورة العسكرية في المواجهة، وتصنيف الوسائل السياسية
 االقتصادية واالجتماعية وغيرها.

 
 التغذية الراجعة
الجيش اإلسرائيلي الجديدة نوعا من التغذية الراجعة للجيش اإلسرائيلي في  استراتيجيةيمكن اعتبار 

م قوة مواجهاته العسكرية األخيرة، حيث بات يرى تضاؤل خطر المواجهة مع دول معادية، أمام تعاظ
منظمات إسالمية تعمل في بيئة صعبة التعقيد وداخل التجمعات السكنية، في حين تطمح هذه 
المنظمات إلقامة سلطات مستقلة في ظل تضاؤل مخاطر الغزو البري إلسرائيل، إال من بعض 

 يش.الج استراتيجيةالعمليات المحدودة والهادفة لتنفيذ العمليات والحرب اإلعالمية، وفق ما ورد في 
ولذلك فقد شملت التحديات التي أوردتها الوثيقة المترجمة ارتفاع نسبة التهديد للعمق اإلسرائيلي عبر 

عبر تشويش الحياة  استراتيجيصواريخ قصيرة وبعيدة المدى بدقة وبدون دقة، في محاولة لخلق تحد 
رية في التجمعات العامة واالقتصاد، من خالل الحفاظ على مصادر إطالق النار بالتمويه والتو 

السكنية للحد من قدرة الجيش على المناورة، ومحاوالت سلب الجيش بعضا من تفوقه العسكري البري 
والجوي والبحري عبر معدات وأسلحة تحد من قدرته على المناورة، وتنتقص من تفوقه في الميدان، 

 ئيل".على "إسرا االستراتيجيومضاعفة خسائر المدنيين والجيش، وزيادة الضغط 
العسكرية اإلسرائيلية الجديدة على السعي لحسم المعارك مع المنظمات  االستراتيجيةكما نصت 

مالء شروط إنهاء القتال، والتقليل من الضرر الذي يلحق بالجبهة  اإلسالمية، وتتويجها بانتصار وا 
ية، وركزت الداخلية، وخلق واقع أمني أفضل بعد المواجهة يصعب على الخصم ترميم قوته العسكر 

على ضرورة إخضاع الجيش للعدو في أي لقاء خالل المواجهة، واستخدام كامل التفوق العسكري 
 خالل المواجهة لمنع شل الجبهة الداخلية واالقتصاد لفترات متواصلة.
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أن من أهداف المواجهات العسكرية، تأخير المواجهات العسكرية عبر  االستراتيجيةوقد بينت 
لفترة طويلة أو تحسينه على  االستراتيجيل فترات الهدوء والحفاظ على الوضع استخدام القوة خال

 األقل بعد قيام "العدو" ببدء المواجهة بعمليات مختلفة في أسلوب عملها.
هنا يمكن تقدير أن يضطر الجيش اإلسرائيلي بين حين وآخر للقيام بعمليات عسكرية محدودة بهدف 

، في حين استراتيجي، عبر عمليات محدودة وخاطفة، وذات بعد إعادة قوة الردع وا عادة الهدوء
يتوجب السعي إلخضاع الخصم حال تدحرجت العملية لمواجهة شاملة، ومن أهداف عمليات كهذه 

، وضرب مؤسسات استراتيجيإضعاف قوة الخصم، ولو بشكل محدود، والمس بأهداف ذات بعد 
مق "إسرائيل"، ودوام التهديد برد عسكري لثني الحكم الداعمة للعدو، وتقليل قدرته على ضرب ع

 الخصم عن المواجهة الجديدة وتداعياتها.
هناك العديد من الخطوط الرئيسية التي احتوتها الوثيقة كجزء من استخالص إسرائيل لدروس 
الحروب األخيرة، ومن بينها تراجع التهديد على إسرائيل من قبل دول المنطقة، مقابل زيادة تهديد 

نظمات اإلسالمية، واعتبار أن انتصار الجيش اإلسرائيلي يكمن في تحقيق األهداف المحددة، الم
 وليس تقويض سلطة العدو، أو احتالل أراضيه.

وبشأن عالقة الجيش مع المستوى السياسي، أوضحت أنها تتركز بشخص رئيس أركان الجيش، 
أن تؤخذ من خالل الحوار بين  كونه المسؤول عن تنفيذ قرارات المستوى السياسي، التي يجب

 الطرفين.
، حيث برزت 2014، وغزة 2006تكمن أهمية الوثيقة في أنها استخلصت نتائج حربي لبنان الثانية 

فيهما أخطاء نبعت من عدم فهم األوامر بتحديد أهداف الحرب، وتعريف الحسم واالنتصار، ولماذا 
ستويين السياسي والعسكري؟ وتأتي هذه يجب أن نطمح، وما هي حدود تقسيم الوظائف بين الم

 الوثيقة لتعطي ردا لهذه األسئلة.
 

 الرد الفلسطيني
وثيقة الجيش اإلسرائيلي المنشورة،  -وال سيما صناع القرار السياسي والعسكري-تلقف الفلسطينيون 

، التي اعتمدت عليها 2014ال سيما وقد صدرت خالل أقل من عام من انتهاء حرب غزة األخيرة 
 الوثيقة كثيرا في تحديد معالم الرد اإلسرائيلي القادم خالل أي مواجهة عسكرية.

تعتقد قوى المقاومة الفلسطينية أن ما ورد في وثيقة الجيش اإلسرائيلي العسكرية، قد يدفعها للعمل 
مون على بناء خطط تنفيذية، والتفكير بكيفية شكل ومعالم المواجهة العسكرية القادمة، فمقاتلوها يقي

أنفاقا، ويبنون تحصينات، ويعملون على خطط من مدرسة رجال حروب العصابات، والبنية التحتية 
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للتربة في قطاع غزة تسمح لهم بالقنص، واستمرار النار، وزرع عبوات وغيرها، وبعد فترة زمنية 
تعظيم قصيرة سيكون التهديد كبيرا أكثر مما هو عليه اليوم، إذ إن حماس تستغل زمن التهدئة ل

 قوتها.
الفلسطينيون على أنها جزء من تبعات حرب غزة، رغم النشوة التي  يقرأهاالوثيقة العسكرية اإلسرائيلية 

أصيب بها اإلسرائيليون بسبب مزاعمهم حول تدمير قدرات المقاومة، ولذلك فربما بعد حقبة من 
ن قبل في غزة، وال سّيما الزمن قد يضطر الجيش اإلسرائيلي للتصدي لقدرات عسكرية لم يشهدها م

بعد أن اجتاز رجال المقاومة تدريبات وتأهيالت في طيف واسع من المجاالت: كالقنص، والتفجير، 
ومضادات الدبابات، والتحصين، واالستحكامات، ونشوء منظومة قتالية حقيقية، وتبلور مفهوم شامل 

 مع قدرات شبه عسكرية.
هم للوثيقة اإلسرائيلية من قناعات تتعلق بتعاظم بنية المقاومة ينطلق العسكريون الفلسطينيون في تقييم

في غزة، إلى حد دفعت من صاغ تلك الوثيقة العتبار أن ما تمثله المقاومة الفلسطينية قد يصل في 
 إلسرائيل، بغض النظر عن دقة هذا الوصف أو تضخيمه. استراتيجيابعض األحيان العتباره تهديدا 

ئيليين الذين أعادوا صياغة هذه الوثيقة مرة واثنتين وعشر مرات، يرقبون عن لكن العسكريين اإلسرا
كثب تنامي قوة حماس العسكرية، التي باتت تمتلك شبكة اتصال مستقلة، ومعسكرات تدريب 

 ومدربين خبراء، وتتباهى بأن "جيشها" ُيبنى بناء على المعايير المتعارف عليها دوليا.
أن الرد الناجع على مثل هذه الوثيقة العسكرية اإلسرائيلية يتمثل بمزيد من  المقاومة الفلسطينية تعتقد

االستعدادات التي تزايدت بعد الحرب األخيرة بصورة ال تخطئها العين، حيث يمكن رؤية بوادر 
الجيش القادم، فالمقاومة تعزز معسكرات تدريب في كل مدينة في قطاع غزة، تصل مساحة بعضها 

المنضمون لكتائب القسام، يتوجهون عدة أيام  -كما المخضرمون-لنشطاء الجدد عشرين دونما، وا
عداد العبوات  لمعسكرات التدريب العملي على عمليات إطالق النار، والقذائف الصاروخية، وا 
الناسفة، حيث تستمر فترة تدريب "المبتدئين" شهرا، وفترة المتقدم ثالثة أشهر، والمدرِّبون نشطاء كبار 

 نظيم، مروا بدورات عسكرية في الخارج.في الت
أخيرا.. فإن النتيجة النهائية ألي مواجهة عسكرية قادمة هي المقررة، وليس مثل هذه الوثيقة، على 
أهميتها، ألن النتيجة المباشرة لحرب غزة األخيرة أكدت وجود ردع متبادل بين إسرائيل وحماس، 

ا فشل ذريع، ُيعّد في نظر كثير من اإلسرائيليين األولى علقت في تعادل عسكري مع الثانية، وهذ
 أخطر من الهزيمة المعلنة، ورفع الراية البيضاء.

، حدث مع األميركيين في فيتنام والصومال 2014فما حدث مع الجيش اإلسرائيلي في حرب غزة 
ما سيحدث والعراق، والفرنسيين في الجزائر، واإلسرائيليين في لبنان، والروس في أفغانستان، وهذا 
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معهم مرة أخرى، صحيح أن لدى اإلسرائيليين قوة فتاكة، لكنهم ال يمكن أن يستخدموا معظمها، 
 وحتى لو استعملوها فثمة شك في نجاحها.

 7/10/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "اتفاقية أوسلو"دفن  .22
 جيمس زغبي

على وقع أحداث سياسية  وعملية السالم التي كانت منتظرة كنتيجة لها،« أوسلو»جاءت اتفاقيات 
عامًا. وشهد األسبوع الماضي الكثير من التطورات المحزنة. وفيما  22خطيرة كان يشهدها العالم قبل 

الفلسطيني شبه  -كانت هذه القضية تمثل ذات مرة الشغل الشاغل للعالم، كان الصراع اإلسرائيلي 
م المتحدة لهذا العام. فال الرئيس غائب عن الجلسة االفتتاحية ألشغال الجمعية العمومية لألم

 األميركي باراك أوباما وال رئيس االتحاد الروسي فالديمير بوتين ذكرا هذه القضية في خطابيهما.
وكعادته، كان حديث نتنياهو استعراضيًا دعائيًا، ولم يتعّرض للنزاع إال بشكل مختصر. وخصص 

متحدة بسبب دعمها للصفقة النووية اإليرانية. ثم في المئة من مالحظاته النتقاد األمم ال 80أكثر من 
كل شيء تقريبًا ببراعة « ابتكار»التي تمكنت من « دولة اإلبداع»راح يتبّجح بقوله إن إسرائيل هي 

فائقة، من الهواتف الذكية حتى الطماطم الكرزّية. ولم يتطرق رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى القضية 
بات جاهزًا للمشاركة في »خير من كلمته عندما أعلن بمكٍر بأنه الفلسطينية إال في الجزء األ

وبعدما أتبع «. مفاوضات سالم مباشرة مع السلطة الفلسطينية من دون شروط مسبقة كائنًا ما كانت
هذا االلتزام بجملتين قصيرتين للتمويه، تقّدم بشـــرطيه المسبقين عندما قال بأن التــزامه بحل الدولتين 

 «.دولة فلسطينية منزوعة السالح تعترف بالدولة اليهودية»ة يعني إقام
في المقابل، كانت إشارات عباس عبارة عن عرض لسلسلة طويلة من المشاكل التي انتهت بتهديدات 
فارغة. وقد كرر مطالبة الفلسطينيين بحقوقهم وراح يعّدد الخروقات التي ترتكبها إسرائيل في إطار 

لكّن إعالنه هذا صيغ بلغة غريبة «. القنبلة»د عباس بإطالق إعالن له وقع التنكر لتلك الحقوق. ووع
نعلن أنه ما دامت إسرائيل ترفض »دفعت بالمتابعين لخطابه لالستغراب مما ينطق به عندما قال: 

االلتزام ببنود االتفاقيات التي وقعتها معنا، فإننا لن نبقى الوحيدين الملتزمين بتطبيق تلك االتفاقيات 
 «.لتي تنقضها إسرائيلا

نهاء التعاون األمني مع إسرائيل؟ وهل كان يعلن  فهل كان يقصد بذلك حّل السلطة الفلسطينية وا 
على المأل إطالق حركة مقاومة سلمية للمطالبة بإنهاء عقود من االحتالل؟ أم أنه كان يطلق مجرد 

عندما دعت الواليات المتحدة  تهديد أجوف جديد؟ وقد جاءت رّدة الفعل األميركية متوقعة أيضاً 
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، وكأن اإلدارة األميركية «حل الدولتين»الطرفين لعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض مبدأ 
غافلة عن رؤية الحقائق الماثلة على أرض الواقع والتي يستحيل معها تحقيق أي تقّدم، ومنها أن 

ن الخط األخضر وفوق أرض من ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون اآلن في الطرف اآلخر م 570
في المئة من األراضي الفلسطينية. كما أن المزيد من المشاريع  10الضفة الغربية تزيد مساحتها عن 

السكنية الخاصة باليهود دون غيرهم ما زالت تُبنى بطريقة استفزازية شرق القدس والخليل في محاولة 
 ولة خطيرة لتغيير معالم الحرم القدسي الشريف.ال تتوقف لتغيير معالم المدينتين. واآلن هناك محا

ويمكن القول إن الممارسات التسلطية من الجانب اإلسرائيلي، والضعف وانعدام الرؤية من الجانب 
الفلسطيني، والترّدد واإلهمال من جانب الواليات المتحدة، تمثل كلها العناوين التي كانت تعالج 

في األمم المتحدة هذا العام. وهي توضح الطــريقة التي  فلســــطينيال-بموجبها قضية النزاع اإلسرائيلي 
 دفنت بموجبها عملية السالم بشكل غير رسمي.

 8/10/2015روت، السفير، بي
 

 معتقلو "حماس" يساومون "الشاباك": صفقات مخف فة.. أو تقديم المحققين للمحاكمة! .22
 حاييم لفنسون

توقيع على صفقات مخففة مع فلسطينيين متهمين بإقامة من النيابة العسكرية ال« الشاباك»طلب 
في الضفة الغربية؛ ألنهم غير معنيين بأن يشهد هؤالء في المحكمة على طرق « حماس»خلية لـ 

 التعذيب التي تم استخدامها ضد المحقق معهم في هذه القضية.
في « الجرف الصامد»وفي الصيف الماضي وبالتزامن مع خطف الفتيان الثالثة في الضفة وعملية 

من المعتقلين  46التحقيق ) إطارشخصا في  93عن الخاليا وقام باعتقال « الشاباك»غزة، كشف 
معهم(، وتم تقديم لوائح اتهام ضد العشرات منهم في المحكمة العسكرية عوفر.  وتم « الشاباك»حقق 

 هذه البنية مهمة جدا. «الشاباك»ألف شيكل. وقد اعتبر  600مسدسات و 6بندقية و 24العثور على 
األخيرة وصلت ملفات عدد من المتورطين إلى المحكمة العسكرية في عوفر، وتبين  األشهرفي 

القانونية بسرعة وبأي ثمن تقريبا في سبيل عدم  اإلجراءات إنهاءرغب في « الشاباك»حينها أن 
 على منصة الشهود.« الشاباك»صعود رجال 

في حينه أن بنية « الشاباك»ن العام الماضي حيث اعتقد يكمن القرار في أحداث حزيران م
ايال  –عن خطف الفتيان الثالثة  أيضا، التي تم التحقيق فيها قبل ذلك بشهر، مسؤولة «حماس»

أنه يستطيع تعذيب المشتبه فيهم، وفي « الشاباك»يفراح، جلعاد شاعر، ونفتالي فرنكل، ولهذا اعتقد 
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في القانون الجنائي « الدفاع عن الحاجة»سيزعم أن مبدأ « كالشابا»حال تدخلت المحكمة فان 
 «.من اجل منع الضرر على حياة الجمهور»يسمح لهم باستخدام هذه الوسائل 

تلك وبين الخلية المسؤولة عن الخطف « حماس»وقد تبين فيما بعد أنه لم تكن أية صلة بين بنية 
 وقتل الفتيان. 

ومن شأنه أن يؤدي إلى فرض العقوبات « الشاباك»لنسبة لـ إن استخدام التعذيب أصبح مشكلة با
 «.حماس»المخففة على نشطاء خاليا 

في هذا الموضوع فانهم « الشاباك»ونظرًا لمعرفة محامي المتهمين بطبيعة الضغط الذي يتعرض له 
ذا ما يطلبون صفقات مخففة جدا، تعني االعتراف مقابل إطالق سراح المتهمين في السنة القريبة.  ه

 حدث مع هاني عاصي، العضو العادي في إحدى الخاليا. 
 سنوات سجن وغرامة تبلغ مليون شيكل.  5ففي البدء اقترحت عليه النيابة العسكرية صفقة تشمل 

شهرا فقط، وبدأت المحاكمة، وحينما جاء دور  20وافق المحامي فادي القواسمي على السجن مدة 
، لكن قبل موعدها، أخرىلم يحضروا، وحددت المحكمة جلسة  لتقديم شهاداتهم« الشاباك»رجال 

، وافقت النيابة على الصفقة المقترحة من فادي القواسمي: سنة وثمانية «الشاباك»وبناًء على طلب 
 وراء القضبان. أشهر

تحول بعد أن قرر موريس هيرش، مسؤول النيابة العسكرية في  األخيرة األسابيعلكن حدث في 
عمل صفقات ونقل الموضوع للمدعية العسكرية « الشاباك»، رفض طلب «سامرةال«و« يهودا»

 الرئيسة لحسم األمر. 
هيرش المعروف بأنه مدٍع صلب يقول إن الموافقة على هذه الصفقات ستتسبب بعقوبات مخففة، ما 

 يعني خطرا أمنيا على المنطقة. لذلك تم تأجيل جميع النقاشات حتى ُيحسم الموضوع. 
واقترحت عليهم صيغة للصفقات المخففة، « الشاباك»الرئيسة زغاغي التقت مع رؤساء  المدعية

 لم يرد بعد.« الشاباك»حيث يوافق عليها الفلسطينيون وتكون العقوبة بضع سنوات، 
، سواء بسبب ما يترتب على ذلك في المحكمة الجنائية «الشاباك»موضوع التعذيب حساس جدا في 

محاكمة المحققين الذين يستخدمون التعذيب في الخارج أو في المحكمة ، أو بسبب اإلسرائيلية
التحقيق يكون من  أثناءالجنائية في الهاي، يضاف إلى ذلك أنه عندما يتم الحديث عن التعذيب 

بشهاداتهم حول ظروف أخذ  واإلدالءالمحاكم العسكرية  إلى« الشاباك»المفترض حضور محققي 
 تم استخدامه كي يقرر القاضي إذا كان االعتراف صحيحا وما هو وزنه. االعترافات والتعذيب الذي 
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الذين ُأدينوا في التحقيقات.  أولئكمع  وأيضامحاكمة المحقق معهم  أثناءهناك حاجة لهذه الشهادة 
بتقديم وثيقة للمحكمة تفصل ما هي وسائل التعذيب التي استخدمت « الشاباك»ذلك يقوم  إلىإضافة 

 بسبب تأثير هذه الوسائل على صالحية أو عدم صالحية هذه االعترافات.ومدتها، وذلك 
يتم حفظ هذه الوثيقة بسرية تامة في خزنة المحكمة لعدم تسريبها، وعندما يطلب المحامون رؤيتها 

 إلى الغرفة. األقالم إدخالهواتفهم في الخارج وُيمنعوا من  إبقاءيتم طلب 
، شكري الخواجا، وهو أجلهالحضور إلى المحكمة من « لشاباكا»من ضمن المعتقلين الذين ال يريد 

 عضو عادي في الخلية ويمثله المحامي لبيب حبيب. 
وتجارة السالح، وهو بانتظار « حماس»ليه، التي تشمل عضويته في إوهو يرفض التهم الموجهة 

 محاكمته.  أثناءسماع األدلة 
إن رئيس طاقم المحققين قدم « هآرتس» مصادر في المحكمة العسكرية في عوفر قالت لصحيفة

« الشاباك»تموز اسُتخدمت الوسائل الخاصة في  9حزيران و 28وثيقة للمحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 
والتي اشتملت على وضع كيس على الرأس؛ اللطم على الوجه بالُركبة؛ إمالة الظهر إلى الوراء وشد 

ظهر حيث يكون ظهر المتهم ملتصقا عضالت البطن؛ االلتصاق بالحائط على كرسي دون 
 واستخدام ريش الحمام لدغدغة المحقق معه. األصفادبالحائط؛ رفع األيدي إلى األعلى؛ شد 

في الشهادة التي قدمها الخواجا في أحد الملفات تم استعراض الوسائل الخاصة بشكل مختلف.  
كان الكولونيل. ونوريت أيضا سولي »، قال. «محققين منهم الميجر والكولونيل 10 – 3حقق معه »

 «. كانت هناك
 لألرضوحسب أقواله كبل المحققون يديه ورجليه وأجلسوه على كرسي دون ظهر وأسندوا ظهره 

وكانت قدماه مكبلتين بالكرسي من األمام، وكان المحقق من أمامه يوجه له الصفعات على وجهه 
 «.مراروصدره، والمحقق الذي من خلفه كان يرفعه وُيجلسه باست

لصاقه بالحائط وضربه. وأضاف إنهم لطموه إتم « التعذيب على الكرسي»وحسب أقواله، في نهاية 
ووضعوها على اليدين وضغطوا كي يتوقف تدفق الدم، وبعد ذلك أجلسوه  األرجلمن  األصفادوأخذوا 

 كان محقق يجلس أمامه وآخر خلفه وهو يضع الكرسي على –على ركبتيه وهو منحني الرأس 
 ركبتيه ويضغط، أما المحقق الذي أمامه فكان يلطمه.

وفي سياق حديثه زعم أنهم أخذوه إلى طاولة وتم تقييد يديه من الخلف، حيث قام أحد المحققين 
 بسحبه للوراء، بينما المحقق الذي وقف أمامه ضربه. 
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ذا لم يجب باإليجاب كانوا جميعا يقفزون عليه،  حققين، ويضربونه م 10كان سولي يسأله سؤااًل وا 
برجلي  اإلحساس. قال لي سولي أنا سأتسبب بموتك، وفي وقت معين فقدت األرضويلقونه على 

 «.كان المحققون هم الذين يجروني إلى المرحاض»ولم أنجح في المشي. 
قالوا لي إنه »على تعذيبه. « الشاباك»التحقيق أبلغوه بموافقة رئيس  أثناءإنه  أيضاوقد قال الخواجا 

 «. صدر عن بيبي نتنياهو األمرإن هذا  أيضا، إما أن أموت أو أبدأ بالحديث. وقالوا األمرعطى أ 
وعندما تم سؤال الخواجا عن وضع عصبة على العيون قال إن هناك قطعة قماش توضع على 

 العيون، وكانوا يضربونني في حين أنني ال أعرف من الذي يضربني. 
وهو يذكر الدغدغة حيث قاموا بوضع الريشة في أذنه أو أنفه وعندما وقال إنه تقيأ دمًا بعد الضرب، 

 كان يتحرك قاموا بصفعه.
يتم فحص الملف من الجهات المعنية حيث يدور نقاش جوهري »قال المتحدث بلسان الجيش: 
 «.ومهني، ولم يتم اتخاذ القرار بعد

التي تشمل  األطرافم بين الشاباك ال يعقب علنا على النقاش الذي يت«: »الشاباك»وجاء عن 
 «.المحكمة العسكرية

 «هآرتس»
 8/10/2015، األيام، رام هللا

 
 األمن "عدم"أجهزة  .22

 عميره هاس
الجمهور الفلسطيني.  أوساطتعمل أجهزة األمن الفلسطينية مؤخرا على تحسين صورتها وسمعتها في 

 اإلسرائيليينللجنود « الوطني مناأل»تم الحديث عن كيفية منع أجهزة  اإلخباريةفي عدد من المواقع 
فلسطينيين رشقوا الحجارة على موقع عسكري في شرق البيرة؛ كل وسائل اإلعالم  أطفالمن اعتقال 

تنشر أرقام الهواتف لفروع مكاتب االرتباط من اجل توجه المواطنين وطلب المساعدة في حال 
ة الماضية. وقد توقف رجال األمن الثالث األيامالتعرض للهجوم من المستوطنين الذي ازداد في 

، وانسحبوا بذريعة غير اإلسرائيليالفلسطيني عن العمل كقوة فصل بين الشباب وبين نقاط الجيش 
 منطقية هي سالمة وحياة المتظاهرين.

تم توثيق رجال األمن وهم يضربون الشباب الذين حاولوا االقتراب من جدار الفصل،  أسبوعينقبل 
سمحوا بالمظاهرات التي انتهت واحدة منها بقتل طفل فلسطيني أمس. وفي البيرة  ةاألخير  األياموفي 

منذ خطاب محمود عباس في األمم المتحدة يسمحون للشباب الفلسطينيين بصب جام غضبهم على 
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الذي هو معبر للشخصيات الهامة، حيث يتجمع الشباب على الدوار القريب  إيلحاجز بيت 
النار  بإطالقويرشقون الحجارة، والجيش بدوره يرد  اإلطارات بإشعالمون ويقتربون من الحاجز ويقو 

 والغاز المسيل للدموع.
الضباط الفلسطينيون يوجدون في الجوار ويشاهدون ما يحدث وكأنهم يقولون: هل ترون، نحن ال 

 نتعاون مع االحتالل.
ر في رام هللا والخليل ملثمون في اليوم الذي ألقى فيه عباس خطابه وعودته من الواليات المتحدة ظه

النار في الهواء. وقالت نشيطة من فتح إن  بإطالقوقاموا  األقصىقالوا إنهم من كتائب شهداء 
لم تعد موجودة. وبين صوت  األقصىهؤالء هم رجال أجهزة األمن الفلسطينية ألن كتائب شهداء 

ا على خطابه وهللوا له. وقد الرصاص كان يمكن سماعهم وهم يعربون عن تأييد عباس، حيث أثنو 
 طلب أحد متحدثي حركة فتح أول أمس من جميع الفصائل الفلسطينية التوحد حول الرئيس.

من ضمن جميع المؤسسات الفلسطينية، فان أجهزة األمن الفلسطينية هي التي ما زالت موالية لعباس 
ه يحاولون منع التصعيد وسياسته، هذه السياسة التي تعارض العمل العسكري والشعبي. وهم مثل

ليس من اجل التصعيد بل  اإلسرائيليالعسكري. إنهم يسمحون للشباب من االقتراب من نقاط الجيش 
بالعكس، من اجل منحهم المجال للتنفيس عن غضبهم، على أمل أن تنتهي هذه الجولة من العنف. 

 اضة الجديدة.لجان وقيادة االنتف إنشاءإن الوضع السيء لحركة فتح ال ُيمكنها من 
الجمهور الفلسطيني يسعى إلى إحداث هزة تحطم الوضع القائم، القمعي، وهذا ما يحدث مؤخرا: كل 

، والناس ال يكثرون من الخروج من بيوتهم، ليس فقط في القدس بل في مدن الضفة هادئشيء 
بب الحواجز التي ، الشوارع أقل اكتظاظا وحركة السيارات على الشوارع ضئيلة، سواء بسأيضاالغربية 

 أو بسبب الخوف من المستوطنين. اإلسرائيليوضعها الجيش 
هناك مؤشرات تدل على عدم رغبة الجمهور في االنتقال إلى انتفاضة ثالثة، فهو يشعر أن الوقت لم 

 يحن بعد.
أمس كان إضراب للطواقم التعليمية في جامعات الضفة حيث طالبت باحترام اتفاقات األجور، 

القادم. وللمقارنة فانه عند اندالع  األسبوعويتصاعد في  أيضااليوم  اإلضرابن يستمر هذا ويفترض أ
 االنتفاضة الثانية قامت نقابة المعلمين بتجميد نضالها من اجل األجور بسبب االنتفاضة.

. ولكن أيضااألمن الفلسطينية السماح للشباب بالتنفيس عن غضبهم، وتستطيع منعهم  أجهزةتستطيع 
 اإلسرائيلياألمن في السبب الرئيس من وراء التصعيد وهو الجيش  ألجهزةس هناك تأثير لي
 .اإلسرائيليةوالشرطة « الشاباك«و
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ـ تصاعدت  أيضاـ ليس في القدس فقط بل في الضفة الغربية  األخيرينالمظاهرات في اليومين 
ي علون من العيسوية، الذي بسبب منع دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وفي أعقاب قتل فاد

ُنسبت له عملية طعن في حي المصرارة أول أمس. وقد أظهر شريط الفيديو أنه كان يحاول الهرب 
النار عليه بعد سقوطه أرضا وقتله. توجد  إطالقمن الشباب المستوطنين. حيث استمر الشرطي في 

 هنا رسالة واحدة فقط للفلسطينيين وهي أن دمهم مهدور.
المظاهرات واالحتجاجات بوسائل  اإلسرائيليلالنتفاضة الثانية حينما قمع الجيش  األولى األيامفي 

األمن  أجهزةعنيفة وقتل عدد من المواطنين، ساهم في تأجيج الوضع. وقد طلب الشباب من 
الفلسطينية استخدام السالح ضد الجنود وليس ضد أبناء شعبهم. ودخلت فتح في منافسة مع حماس 

األمنية تعرف  األجهزةاالنتقام أكثر، وقد خسرت بالطبع. حتى لو افترضنا أن جميع  من تستطيع
بالتصعيد والعقاب الجماعي الذي  إسرائيلجيدا النتائج المدمرة لالنتفاضة الثانية. ففي حال استمرت 

 في مفارقة شخصية ومهنية وبشكل أكبر، وهذا هو أخرىاألمنية ستكون مرة  األجهزةبدأت به، فان 
 سبب دعائهم وصالتهم هم وعباس أن ال يحدث تصعيد.
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