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 أبو مرزوق يدعو لحوار وطني إلنجاح انتفاضة القدس ويحذر من حرف بوصلتها .1
موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، إلى الوحدة والتكاتف  د.دعا : بيروت

 مشددًا على ضرورة دعم انتفاضة القدس وعدم حرف بوصلتها.في مواجهة االحتالل، 
: "يجب علينا 11/10وقال أبو مرزوق، في تصريحات على صفحته على "فيسبوك" مساء األحد 

إشاعة روح األخوة والمحبة والوحدة والتكاتف بيننا، وأن نواجه االحتالل وسياساته، ونرميه عن قوس 
لوطنية في ظل االنتفاضة يجب أن تتجه "فقط حول تطويرها واحدة"، مشددًا على أن الحوارات ا

 وتوفير سبل نجاحها".
 أالودعا إلى عدم حرف بوصلة االنتفاضة المندلعة في القدس والضفة المحتلتين، قائاًل "يجب 

ُتصرف األنظار وال االهتمام وال الصحافة واإلعالم، عن حراك شعبنا في القدس والضفة، وعلى 
 دعم هذا التحرك بما يستطيعون تحريضًا ودعمًا ومؤازرة". الساحات األخرى

وأضاف "ال نريد أن ندفع دماء أبنائنا ونسائنا، ثم ال نحقق ما انتفضنا ألجله"، الفتًا إلى أن هناك 
صفحات من التواصل االجتماعي وبأسماء فلسطينية وأقالم وتغريدات "كلها تدعو إلى إطالق 

 تفاضة إلى ميدان آخر، وصيغة أخرى".الصواريخ لحرف التوجه، واالن
وحذر بأن هذا التوجه سيؤدي إلى أن "تمر االنتفاضة، وال نربح معركة الصواريخ، ويظهرنا 
)الصهاينة( أمام العالم بأننا المعتدون وهم األبرياء، وأن جرائمهم في القدس واألقصى والضفة تمر 

 بل تمضي في سبيلها وتنحرف البوصلة في اتجاه غزة". 
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وقال القيادي البارز في "حماس" "نحن في عمق انتفاضة القدس"، التي أشار إلى أن لها "أهدافها 
 وسياساتها وأدواتها". 

وقلل من قيمة اإلجراءات التي اتخذها رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، والتي تمثلت في منع 
فتًا إلى أنه )نتنياهو( أبقى القوانين الوزراء من دخول األقصى، ومنع المتطرفين من استفزازهم، ال

 والتشريعات التي سمحت لهم بفعل ما يفعلون.
وطالب أبو مرزوق، الكيان الصهيوني، بـ"إلغاء مخططات التهويد، ومنع غير المسلمين من دخول 
المسجد األقصى"، مضيفًا "عليهم أن يرفعوا كل المعوقات التي تحول بين المسلمين وبين مسجدهم 

 ة فيه".والصال
وتابع "على نتنياهو أن يوقف المستوطنين عن العبث بأمن أهلنا في الضفة، وحرق الناس أحياء، أو 

 مصادرة الممتلكات، وشق الطرق، وبناء المستوطنات، عليه أن يوقف كل هذا..".
 وشدد على أن هذه االنتفاضة "مقدمة النتفاضة التحرير؛ فالنفوس الحرة األبية ال ترضى الهوان 

 والضعف واالستعمار، فاالحتالل إلى زوال، وستبقى القدس قدسنا، واألرض أرضنا".
 11/10/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اإلسرائيلية حول السيارة "المفخخة" شرقي القدس الروايةالضميري ينفي  .2

م األحد، نفيا قاطعا نفى الناطق باسم األجهزة األمنية اللواء عدنان الضميري، مساء يو : وفا –رام هللا 
الرواية اإلسرائيلية المزعومة التي ادعت فيها إسرائيل أن سيارة مفخخة كانت تقودها سيدة فلسطينية 

 انفجرت على حاجز عسكري إسرائيلي شرقي القدس صباح اليوم، وذلك تبريرًا إلطالق النار عليها.
قة ما تم هو أن الشرطة اإلسرائيلية وأكدت الرواية الرسمية الفلسطينية أنه بعد التحقق، فإن حقي

اعترضت السيارة وحال توقفها بشكل مفاجئ انفلت البالون الهوائي الموجود في المقود، وهو ما 
صابتها بجروح  اعتبرته مبررا وذريعة إلطالق النار على السيدة عندما حاولت النزول من السيارة وا 

الكاذبة والمضللة كما حدث في مرات سابقة خطيرة، ولذلك فبركت الشرطة اإلسرائيلية روايتها 
 ومتعددة.

 12/10/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 : تصعيد "إسرائيل" يعبر عن هستيريا مسؤوليهاالفلسطينيةالخارجية  .3
أن استمرار "التصعيد الميداني  األحد، الفلسطينية، أمساعتبرت وزارة الخارجية : )وكاالت(

يين يعبر عن هستيريا وفقدان توازن لدى أركان الحكم لديها". ونبهت "اإلسرائيلي" ضد الفلسطين
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الوزارة، إلى أن الحكم في الكيان "تسيطر عليه أحزاب اليمين واليمين المتطرف والتي تتسابق 
 مكوناتها فيما بينها على من يستطيع قمع الفلسطينيين وقتلهم أكثر".

ة" وأجهزتها المختلفة في عمليات القتل الميداني ضد وأدانت الوزارة "استمرار الحكومة "اإلسرائيلي
الفلسطينيين العزل واعتداءات عصابات المستوطنين بحماية ودعم ومشاركة جيش االحتالل". ورأت 
ثارة التوتر والعنف "محاولة فاشلة من "إسرائيل" لمواجهة اإلنجازات  أن التصعيد "اإلسرائيلي" وا 

رهاب ا لشعب الفلسطيني". وشددت على أن "حالة الجنون "اإلسرائيلي" الدبلوماسية الفلسطينية وا 
الرسمي واالستيطاني تؤكد بشكل قاطع غياب شريك سالم حقيقي في "إسرائيل"، ما يفرض على 

 المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووضع جدول إلنهاء االحتالل".
 12/10/2015، الخليج، الشارقة

 
 لزيارة القاهرة لبحث آليات فتح معبر رفح بشكل دائم ستتوجه فلسطينية مختصة لجنة: زكريا اآلغا .4

غزة: كشف الدكتور زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن لجنة فلسطينية مختصة 
ستتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة خالل أيام لوضع آليات من أجل فتح معبر رفح بشكل دائم. 

أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن اللجنة الفلسطينية المختصة ستتوجه إلى العاصمة المصرية و 
القاهرة في األيام القادمة لوضع اآلليات لفتح معبر رفح بشكل دائم تنفيذًا لتفاهمات الرئيس محمود 

لجنة قال األغا وهو عضو في الو  عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل اجتماعهما األخير.
اجتماعا لهيئة العمل الوطني بمدينة غزة، إن اللجنة التنفيذية  ترأسهالمركزية لحركة فتح خالل 

لمنظمة التحرير في اجتماعها األخير كلفت اللجنة السياسية لرفع تصور كامل في فترة أقصاها شهر 
نظر في العالقة لوضع قرارات المجلس المركزي األخيرة موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بإعادة ال

وخالل االجتماع الذي حضرته الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة  مع إسرائيل.
التحرير، أطلع األغا أعضاء الهيئة على الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية على الصعيد 

نجاز ملف المصالح ة وتشكيل السياسي لترجمة خطاب الرئيس عباس في هيئة األمم المتحدة، وا 
 حكومة الوحدة وعقد جلسة عادية للمجلس الوطني.

 12/10/2015، القدس العربي، لندن
 

 بين عباس وكيري يبحث التهدئة في األراضي الفلسطينية هاتفيالسلطة: اتصال  .5
عباس بيانا حول المحادثة  رئيس السلطة الفلسطينية محمود أصدر ديوان: فادي أبو سعدى - رام هللا

جاء فيه أن كيري أبلغ الرئيس عباس أنه يواصل بذل جهوده لتهدئة  ،ارجية جون كيريمع وزير الخ
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األوضاع. فيما قال له عباس إن على السلطات اإلسرائيلية وقف السماح للمستوطنين باالستفزاز 
 برعاية الجيش ألن من شأن ذلك أن يقود إلى وضع يتم فيه فقدان السيطرة على األحداث.

 12/10/2015ندن، القدس العربي، ل
 

 عدم انفجار انتفاضة جديدة داخل الخط األخضرو تهدئة الالسلطة عملت على "القدس العربي":  .6
علمت "القدس العربي" أن السلطة الفلسطينية عملت من وراء الكواليس  :وديع عواودة -الناصرة 

قادة "المشتركة"  على تهدئة األوضاع وعدم انفجار انتفاضة جديدة داخل الخط األخضر. وقال أحد
بالسعي للتهدئة وتحاشي  48إن الرئيس محمود عباس طلب من قادة العمل السياسي داخل أراضي 

التصعيد. وتابع "تحدث مندوب شخصي للرئيس عباس مع أعضاء المشتركة كافتهم قبل أيام 
رة على ونصحهم بضرورة عدم االنجرار خلف التصعيد اإلسرائيلي والدخول في مرحلة فقدان السيط

 الشارع تحاشيا لتهديد بقاء فلسطينيي الداخل في أوطانهم."
ويبدي مصدر فلسطيني مقرب من الرئاسة عدم رضاه من أداء قادة العمل السياسي داخل أراضي 

. وأعرب عن خشيته من أنهم يؤثرون مصالح حزبية وشخصية على مصالح عليا وأنهم يميلون 48
طريق والعمل وفق ما تمليه مصالح مجتمعهم. وأضاف "هذا لتصريحات شعبوية بدال من تبصر ال

 يفسر استنكافهم عن تنظيم مظاهرات وفعاليات وحدوية واالكتفاء بمظاهرات حزبية فئوية".
 12/10/2015القدس العربي، لندن، 

 
 مشعل يعزي أردوغان وأوغلو بضحايا التفجيرين .7

شعل الرئيس التركي رجب طيب هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد م: الدوحة
أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، مقدمًا تعازيه الحارة بضحايا التفجيرين اللذين وقعا السبت 

، عن 11/10وعبر مشعل في اتصاليه، يوم األحد  .مصاباً  246و، قتيالً  95، وأسفرا عن في أنقرة
آماًل أن "يحفظ هللا تركيا وشعبها الكريم من كل تمنياته للضحايا بالرحمة، وللجرحى بالشفاء العاجل، 
 سوء، ويحقق لها المزيد من األمن واألمان واالستقرار".

 11/10/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األقصى المسجد مقدسة في البردويل: االحتالل يشعل حرباً  .8
االحتالل" وانتهاكاته أكدت حركة حماس أنها ستظل في طليعة المتصدين لما أسمته بـ"غطرسة : غزة

للقدس ومحاوالته تقسيم األقصى زمانيا ومكانيا، وحّذرت االحتالل من تبعات إشعاله للنار في 
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صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"،  .وأشار القيادي في حركة حماس د القدس.
أجل حسم معركة  إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لالحتالل باستغالل حالة الضعف العربي من

القدس، وقال: "العدو الصهيوني حاول أن يستثمر اللحظة السياسية في الوطن العربي لجهة الضعف 
العربي وانشغال العرب باالقتتال الداخلي وانهماك النظام العربي الرسمي في السيطرة على الشعوب، 

قيادة الصهيونية الحالية هي الن لحسم المعركة في القدس باعتبارها المعركة الفاصلة، ال سيما وا
 قيادة يمينية وهي تسعى السترضاء المستوطنين بمثل هذه السياسات".

ورأى البردويل أن قيادة االحتالل أخطأت حساباتها، وقال: "لقد تجاهلت حسابات االحتالل قدرة 
دما عاما عن 20الشعب الفلسطيني ولم تستفد من التاريخ، وكيف أن الشعب الفلسطيني غضب قبل 

حاول شارون اقتحام المسجد األقصى، واليوم تجاهل العدو هذه اإلرادة ظنا منه أن سياسة التدجين 
التي مارستها سلطة عباس والتعاون األمني معه، والتهدئة في غزة والدعم األمريكي والغربي، وأقدمت 

فعل الفلسطينيين على تنفيذ خطة تقسيم األقصى وأطلقت يد المستوطنين في القدس، هنا بدأت ردة 
لى كل  التي ستطول هذه المرة النطالق انتفاضة ثالثة وستمتد إلى الشعوب العربية واإلسالمية وا 

 مكان في العالم ألنها أصبحت حربا مقدسة، وهي مرشحة لمزيد من التصعيد".
سها وأكد البردويل أن محاوالت االحتواء التي تسعى لها بعض األطراف لن تفلح إال بشروط على رأ

، وأشار إلى أن ذلك القدستراجع حكومة االحتالل عن الخطوات االستفزازية التي مارستها في 
سيكون له ثمنه السياسي بالنسبة لحكومة نتنياهو التي وصفها بأنها "يمينية ضعيفة" وقال بأنها 

 ستتردد في اإلقدام على أي تراجع.
ين لهذه الغطرسة الصهيونية ولن نبخل وأضاف: "موقفنا في حماس أننا سنظل في طليعة المتصد

ن كنا نتمنى له أن يصحى  بأي شيء دفاعا عن األقصى، ولن نراهن على النظام العربي الرسمي، وا 
 من غفوته ألن النار التي تشتعل في القدس ستصل باب كل واحد من أركانه"، على حد تعبيره.   

 11/10/2015قدس برس، 

 
 دة الردع" بارتكاب الجرائم في غزةالبطش: االحتالل يحاول "استعا .9

قطاع  قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إن التصعيد الصهيوني األخير ضدّ : غزة
صابة آخرين، هو محاولة  غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن استشهاد مواطنة فلسطينية وطفلتها وا 

ورأى البطش، في تصريحات  ة والقدس المحتلتين.صهيونية الستعادة الردع بعدما فقد أمنه في الضف
، أن األحداث في الضفة أفقدت نتنياهو أمنه، وأشعرت المستوطنين 11/10صحفية له يوم األحد 
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بفشل حكومتهم، ولذلك يحاول من خالل تصعيده بغزة استعادة هيبة الردع عبر استهداف اآلمنين 
 على فعل ذلك، وفق قوله.ليثبت لمستوطنيه وشركائه في الحكومة أنه قادر 

وأشار إلى أن التصعيد يأتي في سياق مشروع نتنياهو لتصدير أزمته إلى القطاع، في محاولة منه 
وأّكد البطش أن المقاومة تحتفظ بحق الرد على  لـ"استعادة شيء من هيبته المفقودة"، حسب تعبيره.

الفلسطيني سواء كانوا في الضفة أو  هذه الجرائم، وأنها لن تسمح للعدو باالستفراد بأبناء الشعب
وشّدد على أن المقاومة تعطي األولوية في الوقت الراهن للبعد الشعبي وحركة الجماهير في  القطاع.

الضفة، مضيفا "العدو يدرك أن المقاومة لديها القوة على الرد، وعلى نتنياهو أال يطمئن كثيرا لصبر 
وفيما يتعلق بالمبادرات التي تطرحها جهات  ن موجعًا".المقاومة في هذه المرحلة، ألن ردها سيكو 

أمريكية وأوروبية لتهدئة األوضاع، أكد البطش أن المبادرات السياسية المطروحة هي "محاوالت 
طفاء جذوة االنتفاضة". وقال إن كان ما يطرح  أوروبية لحرف األنظار عما يجري بالقدس والضفة وا 

ع تصاعد الثورة وموجة الغضب، لن يجد العدو مفرًا سوى اآلن يدعو للتهدئة في األقصى، وم
وأّكد أن الثبات على  االنسحاب الكامل من الضفة على غرار ما جرى مع غزة في االنتفاضة الثانية.

الموقف الفلسطيني الراهن، سيجبر األطراف المعنية على التقدم بمبادرات إيجابية لصالح القضية 
 عدم االستعجال تجاه أي مبادرة تطرح اآلن، على حد تعبيره. وليس ضدها، مشيرًا إلى ضرورة

 11/10/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: االحتالل يرغب في التصعيد وخلط األمور .11
جاء ذلك في  حذرت حركة حماس االحتالل من مغبة االستمرار بما أسمتها "الحماقات".: غزة

مها سامي أبو زهري، تعقيبا على سقوط غارة تصريح رسمي للحركة على لسان المتحدث باس
، والتي أسفرت عن استشهاد سيدة 11/10على حي الزيتون بمدينة غزة فجر األحد  إسرائيلية

 فلسطينية حامل تدعى نور حسان، وطفلتها البالغة من العمر أربع سنوات.
 أنبنتها، مؤكدة ونعت الحركة في التصريح الذي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، المواطنة حسان وا

 هذا القصف "يدلل على رغبة االحتالل في التصعيد وخلط األمور".
 11/10/2015، قدس برس

 
 عند مفترق "ألون" قرب الخضيرةينفذ عملية دهس وطعن  48فلسطيني من  .11

أصيبوا جراء عملية دهس  إسرائيليين أربعةذكرت مصادر عبرية، مساء يوم األحد، أن  :القدس
منفذ  أن اإلسرائيليةوذكرت الناطقة باسم الشرطة  مفترق "ألون" قرب الخضيرة.وطعن وقعت عند 
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بجروح طفيفة ثم ترجل من المركبة وطعن  العملية وكما يبدو وصل المكان بسيارة ودهس شخصاً 
امرأة في التاسعة  أن اإلسرائيلي اإلسعافونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جهاز  .آخرين ثالثة

 أصيبمتوسطة في حين  إصابة أصيبتا في حالة خطرة وان فتاة في الرابعة عشرة عشرة من عمره
هذا وتم اعتقال منفذ العملية وهو  طفيفة. إصاباترجالن في العشرين والخامسة والعشرين من العمر 

فان منفذ عملية الطعن يحمل بطاقة هوية  إسرائيليةوحسب مصادر  شاب في العشرين من عمره.
 (.األخضرل الخط زرقاء )من داخ

 11/10/2015القدس، القدس، 
 

 بغزة تعلن عن إضراب شامل تضامنًا مع الضفة الفلسطينيةالفصائل  .12
الخروج في مسيرات وسط المدن،  ،غزةبواصلت الفصائل والفعاليات الجماهيرية : أشرف الهور -غزة 

فضا لعمليات قتل رفضا لما يحدث من عمليات اقتحام للمسجد األقصى ومدينة القدس، وكذلك ر 
 التي تعم المناطق الفلسطينية منذ بداية الشهر الجاري.  االنتفاضةإطار بالفلسطينيين على الحواجز، 

وأقرت الفصائل الفلسطينية التي تداعت الجتماع مع توسع رقعة المواجهة مع إسرائيل سلسلة فعاليات 
لمدينة، وكذلك االعتصام أمام مقر في غزة، شملت الدعوة على مدار أيام األسبوع للتظاهر وسط ا

اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة اليوم، تضامنًا مع األسرى داخل سجون االحتالل 
كما أعلنت عن إضراب  ورفضًا لسياسة االعتقاالت في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

في محافظات الضفة الغربية، على أن تخرج تجاري يوم غد الثالثاء، بالتزامن مع اإلضراب الشامل 
األطر الطالبية في مسيرة في منطقة الجامعات في مدينة غزة تضامنًا مع طالب الجامعات في 
الضفة الفلسطينية، على أن تنظم يوم الخمس المقبل وقفة جماهيرية حاشدة في ميدان فلسطين وسط 

زة للمشاركة الجماهيرية الفاعلة ببرنامج ودعت الفصائل الجماهير الفلسطينية في غ مدينة غزة.
الفعاليات الشعبية "ردًا على جرائم االحتالل وعدوانه المتواصل في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة". 
ولم تشمل أي من الفعاليات الجماهيرية الدعوة للخروج بمسيرات قرب الحدود الفاصلة بين القطاع 

سرائيل، خاصة في ظل عمليات القتل الم  تعمد التي ينفذها جنود االحتالل ضد الشبان المتظاهرين.وا 
 12/10/2015القدس العربي، لندن، 

 

 اإلعالم في تحريك الجماهير بدوريشيد  قيادي في حماس .13
أشاد قيادي في حركة حماس بالدور الذي يلعبه اإلعالم الفلسطيني وبإنتاجاته التي ساهمت : الدوحة

رباك  وأكد حسام بدران في تصريح صحفي  العدو وزعزعة استقراره"."في تعبئة الشارع وحشده، وا 
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، على أن الحراك الحالي حقق مكاسب عديدة، 10|11تلّقت "قدس برس" نسخة عنه، يوم األحد 
مشددا على أن "االنتفاضة ستستمر حتى تلبية كافة حقوق الشعب الفلسطيني، وأن قواعد اللعبة 

 ضبة ومساندة اإلعالم المقاوم لها بكل قوة".تغيرت بتحرك الجماهير الفلسطينية الغا
وأعرب بدران، عن ثقته في اإلعالم إليصال الرسالة بوجهها الحقيقي لكافة األطراف الداخلية 

 والخارجية، داعيا إلى مواصلة الحشد حتى تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني، حسب البيان.
وعة والمكتوبة، وتغطيته المستمرة والمستجدة وأضاف بدران "اإلعالم المحلي بأشكاله المرئية والمسم

لألحداث، يثبت بال شك بأن شعبنا ربح معركة اإلعالم وأبدع في استغاللها بالشكل الصحيح، وأن 
وأضاف "وليس أقل مما يدلل على ذلك اتهام االحتالل  االحتالل انهزم هزيمة نكراء"، كما قال.

على ذلك، وهذه شهادة فخر لكل إعالمي فلسطيني إلعالمنا المقاوم بالحشد والتحريض وبقدرته 
 وعربي وحر يدافع عن كرامة اإلنسان وحريته ومقدساته وحقوقه المشروعة"، وفق تعبيره.
 11/10/2015قدس برس، 

 
 السياسية االعتقاالت يواصلحماس: أمن السلطة  .14

ضفة الغربية، بمواصلة اّتهمت حركة حماس أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في ال: رام هللا
نهج االعتقاالت السياسية ضد المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية، وذلك في الوقت الذي 

 تعيش فيه الضفة أجواء انتفاضة شعبية يرتقي الشهداء جّرائها يوميا وتخّلف جرحى.
ت منذ أمس ، إن أجهزة أمن السلطة اعتقل10|11وقالت "حماس" في بيان صدر عنها يوم األحد 

 من بينهم امرأة. 3مواطنا فلسطينيا واحدا فيما استدعت 
 11/10/2015قدس برس، 

 
 حماس على الموقع قناةإدارة "يوتيوب" تغلق  .15

، القناة الرسمية التابعة لحركة حماس، 10|11أغلقت إدارة موقع "يوتيوب" صباح يوم األحد : رام هللا
المرئية والمسموعة، بعد تعرضها لضغوط من قبل سلطات والتي كانت تنشر عبرها إنتاجاتها الفنية 

 االحتالل.
وجاء إغالق إدارة الموقع لقناة حركة "حماس"، عقب إعالن سلطات االحتالل اإلسرائيلي عزمها 
اتخاذ إجراءات عديدة لمالحقة الحسابات اإلعالمية التابعة لـ "حماس" على مواقع التواصل 

 بقوة في الحراك اإلعالمي المساند والداعم النتفاضة القدس.االجتماعي، والتي تقود وتشارك 
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وكان موقع "يوتيوب" قد حذف قبل عدة أيام، كليب "أخت المرجلة" الذي يتحدث عن المرابطات 
داخل باحات المسجد األقصى المبارك، بعدما حاز على أعلى المشاهدات من بين المنتجات 

 اإلعالمية المعروضة على صفحة الحركة.
ا أوقفت إدارة الموقع لساعات قناة حركة "حماس"، وقت حذفها لكليب "أخت المرجلة"، لتعاود كم

 تفعيلها، ولتعود صباح اليوم وتغلقها بشكل نهائي.
يذكر أن إغالق قناة حركة "حماس" على موقع "يوتيوب"، جاء بعد أيام قليلة من نشرها لمنتجها الفني 

لذي وجهته للشارع اإلسرائيلي، حيث نال صًدى واسًعا وردود فعل "نحن جند هللا" باللغة العبرية، وا
 كبيرة، على ما احتواه من رسائل من المقاومة إلى الجمهور اإلسرائيلي.

 11/10/2015قدس برس، 
 

 حكومة نتنياهو تصادق على تشديد عقوبات راشقي الحجارة  .16
على مشروع القانون الذي قدمه  "األيام": صادقت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، باإلجماع -القدس 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يحدد حدًا أدنى لعقوبة الحبس التي ستفرض على 
 راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة. 

وقال ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي في بيان صحافي: كما يفرض هذا القانون غرامات مالية على 
 ن بهذه االعتداءات وعلى والديهم.القاصرين الضالعي

وقال نتنياهو: إننا نتخذ هذه الخطوة وهي عبارة عن أمر مؤقت وذلك من أجل النظر في مدى 
 تطبيقها وعند الحاجة سنقوم بتشديد أحكام القانون في هذا الصدد.

 عامًا. 20سنوات والحد األعلى  4وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أن الحد األدنى هو 

 12/10/2015، يام، رام هللااأل
 

 إجراءات اعتبار الحركة اإلسالمية خارجة عن القانون بمواصلةنتنياهو يوصي  .17
مواصلة اتخاذ "األناضول: أوصى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ - القدس المحتلة

 ."اإلجراءات الالزمة من أجل اعتبار الحركة اإلسالمية خارجة عن القانون
سبق وأعلن نتنياهو أنه ينوي اعتبار الحركة اإلسالمية في إسرائيل برئاسة الشيخ رائد صالح  وقد

التحريض على العنف في القدس الشرقية والمدن والقرى العربية في "خارجة عن القانون بعد اتهامها بـ
 ."الداخل الفلسطيني
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المصغر  الوزاريش المجلس ناق"وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة )الرسمية( مساء األحد، 
نت(، آلية عمل ضد الحركة اإلسالمية، بوصفها أحد األسباب المهمة إلثارة المواجهات مع بي)الكا

نتنياهو أمر الجهات الحقوقية واألمنية التأسيس، العتبار "وأضافت اإلذاعة أن  ."الشرطة اإلسرائيلية
 ."نوناالحركة اإلسالمية خارج الق

 12/10/2015، القدس العربي، لندن
 

 حنين زعبي وجمال زحالقة بتهمة التحريض على العنف ضد   تحقيقنتنياهو يأمر بفتح  .18
أمر رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أمس األحد خالل الجلسة األسبوعية للحكومة : )بترا(

 بفتح تحقيق جنائي ضد أعضاء الكنيست العرب الذين زعم انهم يحرضون على العنف.
لصحيفة يديعوت أحرونوت، أمر نتنياهو بفتح تحقيق جنائي ضد عضو  اإللكترونيللموقع ووفقا 

على مئات "الكنيست من القائمة العربية المشتركة حنين زعبي بتهمة التحريض على العنف لقولها: 
وحقن دماء  "اإلسرائيلية"آالف المصلين االحتشاد بالمسجد األقصى من أجل التصدي للمؤامرة 

 ."الفلسطينيين في القدسالسكان 
كما اتهم نتنياهو زعبي بالدعوة النتفاضة ثالثة من خالل قولها ان العمليات التي تنفذ اليوم هي فردية 

تأييد شعبي، ولذلك فإن خروج اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني سوف يحول هذه  إلىفقط وتحتاج 
 انتفاضة ثالثة حقيقية. إلىاألحداث 

ًا بفتح تحقيق جنائي ضد عضو الكنيست العربي، جمال زحالقة بتهمة شتم جنود وأمر نتنياهو أيض
 في الحرم القدسي أخيرًا ووصفهم بالفاشيين، والعنصريين. "إسرائيليين"

 12/10/2015، الخليج، الشارقة
 

 حمي نفسها بنفسها دون مساعدة منهأن ت "إسرائيلتستطيع "و  بينيت: انتهى دور عباس .19
قال زعيم حزب البيت اليهودي وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 

إن دور الرئيس الفلسطيني محمود عباس التاريخي بالشرق األوسط انتهى، وأن بإمكان إسرائيل "
رًدا على  أمسوأضاف بينيت في حديث إلذاعة الجيش  ."حماية نفسها بنفسها دون مساعدة منه

 ."أن عباس مصدر التحريض وأن غيابه أفضل من فائدته"ليات األخيرة سلسلة العم
، وأنه لم يعد بإمكانه تقديم شيء، مشيًرا إلى أنه "الكتكوت منتوف الريش"ووصف بينيت عباس بـ

 يختلف في هذا التوجه مع موقف األمن اإلسرائيلي الذي يرى لعباس دوًرا مهًما في تهدئة األمور.



 
 
 
 

 

 14 ص                                              3719 العدد:        12/10/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

ن أكبر من فائدته، على كل حال كان في السابق كتكوتًا واآلن تحول لكتكوت ضرر أبو ماز "وتابع 
بال ريش، أختلف مع وجهة النظر القائلة بأنه شريك ويجب التفاوض معه فتحريضه أساس هذه 

 ، على حد تعبيره."الموجة

 12/10/2015، الرأي، عم ان
 

 سبإجراءات سحب المواطنة من فلسطينيي شرقي القد بدأناشالوم:  .21
إن مكتبه شرع بإجراءات لشطب  ،قال وزير الداخلية اإلسرائيلي سيلفان شالوم "األيام": -القدس 

وأضاف شالوم:  إقامة فلسطينيين من سكان شرقي القدس بداعي تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
لوعهم إن مكتبه باشر إجراءات لسحب المواطنة وحق اإلقامة من سكان من القدس الشرقية يثبت ض

في أعمال اإلرهاب، ما يعني أنهم لن يتمتعوا بامتيازات اقتصادية واجتماعية" في إشارة إلى 
 مستحقات الضمان االجتماعي والتأمين الصحي. 

 وقال: إن إلغاء هذه االمتيازات يشكل عاماًل رادعًا أسوة بعمليات هدم بيوت المخربين".
 12/10/2015، األيام، رام هللا

 
 هو المسؤول عن الدم الذي يسفكو  اإلرهابيةاس لم يدن الهجمات عبشتاينتز:  .21

، المقرب جدا من نتنياهو، ان "رئيس السلطة زيوفال شتاينت اإلسرائيليقال وزير الطاقة : يحيى دبوق
والشعب  إسرائيلتدمير  إلىولم يوقف التحريض الداعي  اإلرهابيةمحمود عباس لم يدن الهجمات 

لدى المؤسسات التربوية الفلسطينية، وهذا كله يعني انه  أوالفلسطيني  الماألعاليهودي، سواء في 
 هو المسؤول عن الدم الذي يسفك، وهذا الدم يسفك بسببه".

 12/10/2015، األخبار، بيروت
 

 لبداية الربيع الفلسطيني عالمات ليفني: أرى .22
 "المعسكر الصهيوني"عن السابقة، عضو الكنيست  اإلسرائيليةوزيرة الخارجية  : قالتيحيى دبوق

تقدر جدا الجهد الذي  إنها ":يديعوت احرونوت"تسيبي ليفني، في مقابلة خاصة مع موقع صحيفة 
على المدى الطويل". وقالت  األمنان القوة فقط ال تعيد  إال، "اإلسرائيلية األمنية األجهزةتبذله 

ان نوقف االستيطان ونلتزم بحل  عالمات لبداية الربيع الفلسطيني، ولهذا علينا أرىاخشى اني "
 الدولتين.. 
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البقاء في الحلبة السياسية،  وأولوياتكما على نتنياهو ان يتخلى عن تفضيل مصالحه الشخصية 
 .اإلسرائيلية"على حساب المصلحة 

 12/10/2015، األخبار، بيروت
 

 إفالسه السياسي واألخالقيتعكس  نتنياهوزعبي: تصريحات  .23
نتنياهو وشبهته رئيس الحكومة بنيامين ودة: أكدت حنين زعبي رفضها ألكاذيب وديع عوا -الناصرة 
اليمين. وقالت إن تصريحاته تعكس إفالسه السياسي واألخالقي. وأكدت لـ "القدس العربي"  ببلطجة

وتابعت "المطلوب اآلن  التهديدات.أنها ماضية في نضالها العادل من أجل الحرية والمساواة رغم كل 
ف نتنياهو عن التحريض وعن دعواته الفاشية لحمل السالح التي تعني المساس بالمواطنين أن يتوق

العرب. نتنياهو حول صراعا قوميا إلى حرب شوارع مواصال سياساته اإلجرامية الخطيرة وعليه هو 
 وصحبه االستقالة لصالح الشعبين".

 12/10/2015، القدس العربي، لندن
 

 برعاية القانون والحكومة "إسرائيل"قتل العرب في  لسهل جداً من انائب عن حزب "ميرتس":  .24
اليساري الصهيوني إن  "ميرتس"وديع عواودة: قال النائب عيساوي فريج من حزب  -الناصرة 

الشرطة تطبق عمليا سياسة االغتياالت التي طرحها أعضاء الكنيست المتطرفون يانون ميغال 
كن للنتيجة ان تكون حبلى بالمخاطر. واضاف "وقف عدد وشموئيل الياهو وافيغدور ليبرمان، ويم

كبير من أفراد الشرطة أمام امرأة واحدة وبدل السيطرة عليها اطلقوا النار بهدف القتل. ليس هكذا 
تصرفت الشرطة في مسيرة المثليين وليس هكذا تصرفت يوم الجمعة في مدينة ديمونة عندما تعرض 

ي". وقال فريج ايضا "إن كل من يشاهد هذه الصور وغيرها عمال عرب للطعن من قبل معتد يهود
يفهم أنه من السهل جدا قتل العرب في الدولة برعاية القانون والحكومة، وهذا هو أكبر تهديد يمكن 

 أن يجرنا جميعا إلى دائرة دموية أخرى".
 12/10/2015، القدس العربي، لندن

 
 عمليات المخط طة قدر اإلمكانالنية بإحباط األمنية الفلسطي ألجهزةا: عباس أمر "الشاباك" .25

يوم األحد، إن مسؤواًل كبيًرا في جهاز األمن قالت مصادر إعالمية إسرائيلية، : رازي نابلسي
اإلسرائيلي العام )الشاباك(، قال خالل جلسة الحكومة اليوم، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

بل ويوعز لألجهزة األمنية الفلسطينية أن تقوم بإحباط عّباس، ال يدفع باتجاه عمليات "إرهابية"، 
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وقالت صحيفة "هآرتس" إن "ممّثل )الشاباك( خالل جلسة الحكومة، قال إن  العمليات قدر اإلمكان.
أبو مازن ال يدفع باتجاه تصعيد العمليات )اإلرهابية(، بل ويوعز لألجهزة األمنية الفلسطينية أن 

 اإلمكان". تحبط العمليات المخّططة قدر
وأضافت الصحيفة أن "ممّثل الشاباك وعلى عكس تصريحه بخصوص أبو مازن، قال إن الشق 
الشمالي للحركة اإلسالمية، وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، تدفعان وتحّرضان على تنفيذ 

 عمليات تستهدف قّوات االحتالل اإلسرائيلية في الضفة والداخل".
 11/10/2015، 48عرب 

 
 من حرس الحدود لردع الفلسطينيين سرية احتياط 13حتالل يستدعي اال .26

قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير األمن الداخلي غلعاد إردان، : بالل ضاهر
سرية احتياط من حرس الحدود، بادعاء أن من شأن نشر هذه القوات في القدس  13استدعاء 

لمختلطة داخل الخط األخضر أن يردع منفذي عمليات الطعن المحتلة وفي المدن العربية وا
 والمتظاهرين ويزيد من الشعور باألمن لدى المواطنين اليهود.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم األحد، أن استدعاء سرايا االحتياط لحرس الحدود يأتي إضافة 
 إلى ثالث سرايا جرى استدعاءها األسبوع الماضي.

في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية إن توجيهات نتنياهو بهذا الخصوص تأتي وقالت مصادر 
 "انطالقا من فرضية أن تواجد مكثف )لهذه القوات( هي أداة إحباط وردع هامة".

واعتبر نتنياهو أنه "أمرت بتجنيد سرايا حرس الحدود من أجل إعادة األمن والنظام إلى القدس وباقي 
 القيام بذلك كلما تطلب الوضع خطوات كهذه".أنحاء البالد، وسنستمر ب

 11/10/2015، 48عرب 

 

 وتراجع في شعبية نتنياهو التصريحات الدموية تزيد من شعبية ليبرماناستطالع:  .27
أظهر استطالع للرأي اإلسرائيلي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" : برهوم جرايسي - الناصرة

سرائيل إوية التي أطلقها العنصري الشرس، زعيم حزب "اإلسرائيلية أمس األحد، أن التصريحات الدم
دور ليبرمان، في األيام األخيرة، قد رفعت من شعبيته بين اإلسرائيليين، كالشخص المالئم ج" أفيابيتن

أكثر من غيره لمعالجة القضايا األمنية، في حين دّل االستطالع ذاته على تراجع حاد في شعبية 
من المستطلعين، إنهم غير راضين عن أدائه في ظل  %73هو، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنيا

 األحداث األخيرة. 
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من المستطلعين،  %22ففي رد على سؤال: من هو األكثر مالءمة لمعالجة القضايا األمنية، قال 
أشهر، كان يحظى  7دور ليبرمان. بينما في استطالعات سبقت وتلت االنتخابات قبل جإنه أفي
، كالشخص المناسب لرئاسة الوزراء، وقد تلقى حزبه في االنتخابات األخيرة %3 لىإ %2بشعبية 

 مقاعد حاليا.  6 إلى، 2013مقعدا في انتخابات  11ضربة قوية، أنزلته من تمثيل 
شن هجوم عسكري واسع على قطاع غزة، وفرض حصار خانق أكثر على الضفة  إلىودعا ليبرمان 

ة المهمة" من قادة منظمة التحرير وحكومة السلطة ومؤسساتها، الغربية، وسحب بطاقات "الشخصي
. كما دعا 48مناطق  إلىالتي تجيز لهم عبورا أسهل نوعا ما، بين مناطق الضفة، ولدى دخولهم 

 .48مقاطعة أسواق فلسطينيي  إلىليبرمان اليهود 
صري نفتالي بينيت وتال ليبرمان في السؤال ذاته، زعيم تحالف المستوطنين، وزير التعليم العن

، %5، وحّل رابعا، رئيس حزب "العمل" يتسحاق هيرتسوغ، %15، ثم نتنياهو %17بحصوله على 
تام على الضفة المحتلة، وفي المرتبة األخيرة، حّل رئيس حزب  إغالقرغم دعواته العنصرية لفرض 

 .%4"يوجد مستقبل" يائير لبيد بحصوله على 
عن أداء نتنياهو في ظل ما أسماه االستطالع "العمليات وفي رد على سؤال حول مدى الرضى 

قالوا إنهم راضون وراضون جدا  %23، وفقط إدائهإنهم ليسوا راضين عن  %73"، فقد قال اإلرهابية
 ، إنهم ليس لديهم تقدير موقف.%4عن أدائه، وقال 

 12/10/2015، الغد، عم ان

 
 بواب القدس القديمةجهاز كاشف للمعادن على أ 250وضع  تقرر "إسرائيل" .28

قررت لجنة  بالتنسيق ما بين الشرطة اإلسرائيلية وبلدية القدس،إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة  
مدينة القدس القديمة  أبوابجهاز كاشف للمعادن على  250القدس اإلسرائيلية وضع اكثر من 

مع تركيز  االستيطانية،المبارك وفي جميع المراكز الحساسة وقرب البؤر  األقصىالمسجد  وأبواب
ووفق لرئيس بلدية القدس نير بركات اليميني المتطرف  على منطقة الواد وساحة البراق )المبكى(.

الشخصي لليهود في  األمنالهجمات الفلسطينية ولتوفير  األساليب لمنعهي تدابير من مجموعة من 
هذا " هجوم إرهابي عند حدوثه فقط لمحاربة"، كما قال. إنها طريقة "إن ذلك وقائي"البلدة القديمة 

اإلجراء قد يتم توسيعه في األيام القادمة إلى مواقع في جميع أنحاء المدينة، وليس في البلدة القديمة 
أعتقد أننا سنشهد توزيعا ألجهزة كشف معادن محمولة وكبيرة، لتعزيز األمن في "وقال بركات،  فقط.

 ."ي لإلمساك )بمنفذي هجمات( في حال مجيئهمالقدس بشكل عام. سيكون هناك تفتيش عشوائ
 12/10/2015، الرأي، عم ان
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 في الجليل "نيوت مردخاي" من مخزن "M-16"من نوع  سالحقطع  6سرقة  .29

في الجليل )شمال فلسطين( للسرقة  "نيوت مردخاي"تعرض مخزن السالح  :الرأي –القدس المحتلة 
وفقا  "M-16"قطع سالح من نوع  6ن، الذين سرقوا بعد اقتحامه من قبل مجهولي األحدليلة السبت 

 لما نشرته المواقع العبرية األحد.
وأشارت هذه المواقع إلى أن السارقين استطاعوا دخول المخزن بعد قص الجدار الشائك حول المخزن 
 ومن ثم دخلوا عبر النافذة بعد تحطيمها، وسرقوا قطاع السالح والذوا بالفرار من المنطقة، وباشرت

 بالتحقيق في عملية السرقة. اإلسرائيليةالشرطة 
 12/10/2015، الرأي، عم ان

 
 التي أهين فيها األخيرة عاماً  عشرينالغاضب بالشوارع هو جيل ال الجيلالطيبي لـ"القدس":  .03

ورئيس لجنة القدس في القائمة  اإلسرائيليل النائب العربي في الكنيست حم   :مهند العدم -القدس 
 األراضيبنيامين نتنياهو مسؤولية التصعيد الذي تشهده  اإلسرائيليمشتركة رئيس الوزراء العربية ال

من  جزء  "فلسطينيي الداخل  أن إلىا ا لمحاولته تغيير الوضع القائم في القدس مشيرً الفلسطينية نظرً 
 الغضب الفلسطيني الحاصل ضد االحتالل".
ما يجري هو نتيجة "غّضب شعبي ورد فعل طبيعي  ن  أوقال الطيبي في حديث لـ"القدس" دوت كوم، ب

"اصبحوا فجأة يتحدثون عن  اإلسرائيليين أن إلىا على خنق واستباحة حياة الفلسطينيين"، مشيرً 
صابةتدهور امني ومواجهات، بعد مقتل  ، لكنهم لم يلتفتوا حين كان القتل من اإلسرائيليينعدد من  وا 

 ".نصيب الفلسطينيين
في الشوارع وعلى  األخيرةيل الغاضب هو الجيل الذي تحمل مهانة العشرين سنة " هذا الج وأضاف

 إسرائيلانه قام بتحذير  إلى"، مشيرا األقصىالحواجز وفي المدارس، وفي المساجد وخاصة المسجد 
 إشعال إلىمن انتهاكات سيقود  األقصى"ما يجري في المسجد  أنفي لجنة الداخلية للكنيست 

 يحصل اليوم".وهو ما  األوضاع
عودتها مرتبط بنتنياهو فـ"اذا ما صعد فان الوضع المنفجر  أو األوضاعتفاقم  أنويرى الطيبي 

"الشعب الفلسطيني لن  أنا وستتسع مساحة المواجهات" مؤكدً  األنسيتفاقم اكثر مما هو عليه 
 يستسلم لقراراته العنصرية".

 11/10/2015القدس، القدس، 
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  األحدمنهم بالرصاص الحي خالل مواجهات  70 ..جريحاً  90 من وأكثراستشهاد طفل  .03
 أنحاءمواطنا برصاص االحتالل خالل مواجهات في  90ما ال يقل عن  وأصيباستشهد طفل 

 بالرصاص الحي. أصيبوامنهم  70 أن  ا لمً الضفة الغربية ع  
جروحه كان أصيب بها عاما(، من مخيم الجلزون، متأثرا ب 13واستشهد الطفل أحمد عبد هللا شراكة )
 خالل مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. األحدجراء رصاصة مطاطية في الرأس يوم 

 11/10/2015القدس، القدس، 
 
 األخضرمواجهات في القدس وداخل الخط  .03

في مدينة القدس وفي عدة بلدات فلسطينية داخل الخط  األحدتجددت المواجهات مساء يوم 
 .األخضر
ديس والطور وسلوان ومناطق عدة من القدس مواجهات متفرقة مساء يوم  وأبومخيم شعفاط وشهد 
 خاللها العديد من المواطنين بحاالت اختناق. وأصيب األحد

وقعت مواجهات مع شرطة االحتالل حيث رشق  األخضرسنان والجديدة داخل الخط  أبووفي بلدتي 
وفقا لما ذكرته الناطقة  70اغلقوا الطريق الساحلي رقم و  اإلطارات وأشعلواالشبان الشرطة بالحجارة 

 في بيان لها. اإلسرائيليةباسم الشرطة 
 11/10/2015القدس، القدس، 

 
 الثالثاء الشامل غداً  اإلضراب" تعلن العليا"المتابعة  .00

د العام والشامل يوم غ اإلضرابلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالدخل الفلسطيني،  أعلنت
ودعت لمظاهرة قطرية وحدوية حاشدة  الثالثاء لكل المؤسسات التعليمية والبلدية والمتاجر والعمال.

 القادم. األربعاءيوم  األقصىفي مدينة سخنين الساعة الرابعة عصًرا في نفس اليوم، وزيارة المسجد 
اع السياسية وجاء ذلك عقب اجتماعها األحد في مجلس كفر قرع المحلي، حيث جرى تقييم األوض

المغامرة والمتطرفة،  اإلسرائيليةالفلسطينّية المشتعلة، نتيجة سياسات وممارسات سلطات االحتالل 
 على رأسها التصعيد الحاصل في القدس واألقصى.

ودعت لجنة المتابعة السلطات المحلية واللجان الشعبية واألطر الشبابية، في القرى والمدن العربية 
تنظيم المظاهرات  إلىاحلية، ألخذ دورهم في إنجاح اإلضراب العام، والمبادرة وكذلك في المدن الس

 والوقفات االحتجاجية في كل بلد قبيل االنطالق للمظاهرة القطرية في سخين.
 12/10/2015القدس، القدس، 
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 الطفلة الفلسطينية الشهيدة رهف لوالدفيديو مؤثر  .03
ثر، للفلسطيني يحيي حسان والد الطفلة رهف البالغة انتشر مقطع فيديو مؤ : بوابة الشرق –القاهرة 

من العمر عامين، والتي استشهدت مع أمها بصاروخ إسرائيلي، دمر منزلهم فجر اليوم األحد، في 
 حي الزيتون شرق غزة، باحتضانها بشدة وسط بكاء شديد لفقدانها.

بابا.. خلوها معاي  ياوظهر حسان، والدموع منهمرة على وجهه وهو يحتضن ابنته قائال "اصحي 
 بابا". خلوها شوي منشان هللا خلوها.. حبيبتي يا

وكانت قد شنت إسرائيل غارة جوية على منزل الطفلة رهف، مما أدى النهياره واستشهادها ومعها 
صابة   من أفراد األسرة. 3والدتها نور رسمي حسان وهي حامل في شهرها الخامس، وا 

 12/10/2015الشرق، الدوحة، 
 
 ئة نصرة القدس تطالب بحماية دولية من بطش االحتالل ومستوطنيههي .03

المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في  -قال األمين العام للهيئة اإلسالمية : وكاالت() -الخليج 
االنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات االحتالل على أرض الدولة  إن   فلسطين حنا عيسى،

تها القمعية للتظاهرات السلمية بالرصاص الحي والقنابل، والتي أسفرت في الفلسطينية المحتلة بهجما
فلسطينيًا وجرح ما يزيد على األلف واعتقال ما يقارب ال  23األيام العشرة المنصرمة عن استشهاد 

 ، هي "جرائم حرب وأعمال ضد اإلنسانية".700
ا زالت حسب القانون الدولي وأضاف عيسى في بيان أمس األحد أن المناطق الفلسطينية كافة م

خاضعة لالحتالل، والجمعية العامة لألمم المتحدة أصدرت قرارات عدة أكدت فيها أن اتفاقية جنيف 
الرابعة تسري على األرض الفلسطينية المحتلة، وأدانت هذه القرارات االنتهاكات "اإلسرائيلية" 

ولية عاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه والخروقات الجسيمة لهذه االتفاقية. وطالب عيسى بحماية د
 ومقدساته من بطش االحتالل ومستوطنيه المتطرفين. 

 12/10/2015الخليج، الشارقة، 
 
 تشرين أول/ أكتوبرشهيدًا فلسطينيًا وأكثر من ألف جريح منذ بداية  23: الفلسطينيةوزارة الصحة  .03

شهيدًا وأكثر من  23لشهر الحالي إلى ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية ا: )وفا( -الخليج 
ألف جريح في المواجهات الجارية مع قوات االحتالل بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أمس األحد، إن  فلسطيني. 700والتي اعتقل فيها أكثر من 
ئيلي" على القطاع ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية أمًا وطفلتها استشهدتا فجر األحد في قصف "إسرا
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وناشدت الوزارة  شهيدًا في جميع األراضي الفلسطينية وأكثر من ألف جريح. 23هذا الشهر إلى 
المواطنين بالتبرع بالدم في جميع المستشفيات نظرًا الرتفاع أعداد الجرحى في مختلف المناطق 

 الفلسطينية. 
 12/10/2015الخليج، الشارقة، 

 
 لحم الخنزير على جثمان شهيد الخليل يضعفيديو: مستوطن  .03

يام إرهابي من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي نشرت مواقع عبرية مقطع فيديو يظهر ق
المواطنين بالخليل، وهو يقوم بوضع لحم خنزير على جسد الشهيد محمد فارس الجعبري الذي 
استشهد على مدخل "كريات أربع" بعد إصابته برصاص أفراد شرطة االحتالل الذين زعموا أنه طعن 

 حارس المستوطنة.
 نة "كريات أربع" إن ما فعله ذلك المستوطن يعتبر خطوة مشروعة"وقال رئيس مجلس مستوط

 11/10/2015، فلسطين أونالين
 

عالمها يشجعان على إعدام العرب في الشوارع "إسرائيل" شرطةفلسطينيو الداخل:  .03  وا 
ووسائل إعالم عبرية فيها  يةسرائيلاإلحكومة ال يتهم فلسطينيو الداخل: وديع عواودة -الناصرة 

نا عمليات اإلعدام الميدانية، وذلك عتداءات على العرب بالشوارع تشبه أحياً االيض وتشجيع بالتحر 
على خلفية تفشي جرائم الكراهية والعنف بموازاة التظاهر واالحتجاج على انتهاكات األقصى. وينتقد 

سميات الكثير من قادة فلسطينيي الداخل وسائل اإلعالم العبرية التي تتبنى رواية ومصطلحات وت
 الجيش والشرطة خالفا للمعايير المهنية وسط تجاهل أو تقزيم لالعتداءات اليهودية على العرب.

ومن أبرز هذه االعتداءات إطالق ست رصاصات على الشابة إسراء زيدان عابد من الناصرة داخل 
ط في مدينة العفولة يوم الجمعة الماضي بادعاء محاولتها طعن جندي. ويفضح شري 48 أراضي

فيديو تناولته منتديات التواصل االجتماعي إطالق النار على الشابة دون مبرر من قبل نحو عشرة 
جنود مدججين بالبنادق. ومع ذلك تتبنى المؤسسة الحاكمة ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية رواية رجال 

 دت بالطعن. الشرطة بأن الفتاة التي كانت تقف متسمرة بمكانها دون حراك ومحاطة بالجنود قد هد
وتحذر لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل من أبعاد الحادث ومن اليد 

 الخفيفة على الزناد ضد المواطنين العرب، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الحادث.
سائل اإلعالم في ويشدد النائب باسل غطاس من القائمة العربية المشتركة على أن "الشرطة وو 

"تصريحات نتنياهو ووزرائه ودعوة المواطنين إلى  أنإسرائيل تشجع إعدام العرب بدم بارد". وأضاف 
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تتستر وراء بيانات  أن ذلك ا انه ال يمكن إلسرائيل بعدحمل السالح تهدر دماء العرب، مؤكدً 
ين العرب ومعالجة الشجب. وتابع القول "إذا لم تعمل الشرطة والحكومة على حماية المواطن

 التحريض فسنضطر إلى عمل ذلك بأنفسنا".
وانضم وزير األمن موشيه يعلون إلى رئيس الحكومة وبقية الجهات الداعية المواطنين إلى حمل 
السالح المرخص واستخدامه في حال مصادفتهم لعملية. وقال يعلون إن "موجة عمليات األفراد" هي 

إلرهاب" المنظم، وجعله ال ينجح بتنفيذ عمليات قاسية، رغم نتاج نجاح قوات األمن بتحييد "ا
 محاوالته".

ضاف "لكن ما ينجحون به هو التحريض والدعاية الكاذبة بأننا نرغب بالمس بالمسجد في جبل أو 
 الحكومة تفحص تقليص خطوات الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح.  أن  الهيكل". وأشار إلى 

يريا واالعتداءات المتفشية في الشارع اإلسرائيلي وربما بسبها تتصاعد احتجاجات ورغم حالة الهست
فلسطينيي الداخل الذين تستمر مواجهاتهم مع الشرطة على مداخل بلداتهم منذ عدة أيام. وحتى اآلن 

من فلسطينيي الداخل وأصيب العشرات بجراح بين خفيفة  100اعتقلت شرطة االحتالل نحو 
الضرب بالهراوات والقنابل الغازية ونتيجة اعتداءات عليهم بالمرافق العامة من قبل  ومتوسطة نتيجة

جماعات يهودية محرضة. ورغم إعالن القائمة العربية المشتركة قبل يومين بأنها تتجه لزيارة الحرم 
 الطامع بالتصعيد والبطش. لنتنياهوالقدسي لكنها عدلت عن رأيها لتحاشي تقديم هدية 

دس العربي" علمت أن السلطة الفلسطينية عملت من وراء الكواليس على تهدئة األوضاع لكن "الق
وعدم انفجار انتفاضة جديدة داخل الخط األخضر. وقال أحد قادة "المشتركة" إن الرئيس محمود 

بالسعي للتهدئة وتحاشي التصعيد. وتابع  48عباس طلب من قادة العمل السياسي داخل أراضي 
شخصي للرئيس عباس مع أعضاء المشتركة كافتهم قبل أيام ونصحهم بضرورة عدم "تحدث مندوب 

االنجرار خلف التصعيد اإلسرائيلي والدخول في مرحلة فقدان السيطرة على الشارع تحاشيا لتهديد بقاء 
 فلسطينيي الداخل في أوطانهم."

 12/10/2015، لندن، القدس العربي
 
 مي بالخليلاإلبراهي المسجداعتقال طفلتين قرب  .03

اإلبراهيمي  المسجد، طفلتين فلسطينيتين بالقرب من 10-11اعتقلت قوات االحتالل، يوم األحد 
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل  الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

 14وزان من العمر اعتقلت الطفلتين سمية محمد أبو تركي وهالة مجاهد أبو داود، وكلتاهما ال تتجا
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وأشارت المصادر  عامًا، بالقرب من الحرم في أقل من ساعة بحجة حيازتهما سكاكين وأدوات حادة.
 إلى أن الطفلتين هما طالبتان مدرسيتان، وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة من قوات االحتالل.

 12/10/2015السبيل، عمَّان، 
 
 تالليقتحمون باحات األقصى بحماية االح مستوطنون .33

(، باحات المسجد األقصى المبارك 10|11اقتحمت مجموعات استيطانية يهودية صباح يوم األحد )
من جهة "باب المغاربة"، وذلك في ظل حالة من التوتر الشديد تسود أجواء مدينة القدس المحتلة 

 السبت. يومعقب استشهاد شابين فلسطينيين من أبنائها 
دس المحتلة، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد وأفادت مراسلة "قدس برس" في الق

األقصى صباح اليوم، وتجولوا في باحاته، تحت حماية عناصر شرطة االحتالل، وسط تكبيرات 
 المرابطين الفلسطينيين الذين تمّكنوا من الدخول للتصدي لهذه االقتحامات.

وم" الصحفية لواء أبو رميلة من دخول وأضافت أن شرطة االحتالل منعت مراسلة قناة "فلسطين الي
ضمن ما تعرف بـ "القائمة السوداء" التي تضم أسماء عدد من النساء  اسمهااألقصى، وأدرجت 

المرابطات الالتي يمنعهن االحتالل من دخول المسجد خالل فترتْي االقتحامات )الصباحية 
 والمسائية(.

 11/10/2015قدس برس، 
 
 بمحاولة جر غزة إلى حرب مع االحتالل يتهم فتح اسمقعبد الستار  .33

حّذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة "النجاح الوطنية" الفلسطينية، الدكتور عبد الستار قاسم، 
حركات المقاومة في قطاع غزة من محاوالت لجرهم لمواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل قال بأن 

 "السلطة وحركة فتح تدفعهم إليها دفعا".
(، حركات المقاومة في قطاع غزة 10|11م في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" يوم األحد )ودعا قاس

وعلى رأسها حركة "حماس" و"الجهاد اإلسالمي"، إلى اليقظة واالنتباه وعدم الدخول في معركة 
عسكرية مع االحتالل إال إذا كانت جاهزة لذلك، وقال: "التآمر على قطاع غزة وعلى المقاومة أمر 

ا على أحد، وحماس تدرك ذلك جيدا، وأعتقد أنها اليوم تراقب ، وليس خفي  2006منذ عام  معروف
بوعي ما يدور في الساحة الفلسطينية، ومن المهم بالنسبة لها أن ال تقدم على أي عمل عسكري إال 
إذا كانت جاهزة لذلك، ذلك أن حماس والجهاد اإلسالمي كالهما ال يستطيع الهجوم اآلن على 

 ائيل، لكنهما يستطيعان أن يحاربا دفاعيا".إسر 



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3719 العدد:        12/10/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

واستبعد قاسم وجود توجه إلشعال حرب إسرائيلية جديدة ضد قطاع غزة، وقال: "ال أعتقد أن الظروف 
مهيأة ال لدى االحتالل وال في غزة إلشعار حرب جديدة على القطاع، فإسرائيل ليست معنية بحرب 

ب داخلي غير مسبوق حتى في المؤسسة ة، وهناك تسي  من هذا النوع وهي مثقلة بمشاكلها الداخلي
العسكرية، كما أن غزة هي األخرى غير جاهزة لحرب اآلن، وال أعتقد أن هناك من يستطيع دفعها 
لذلك، لكن التآمر وارد من أجل تحقيق الهدوء في الضفة، ذلك أن السلطة الفلسطينية التي تأتمر 

اك الشعبي المتصاعد ضد االحتالل في العديد من مدن بأوامر إسرائيل تخشى من تداعيات الحر 
 الضفة".

بأنه انتفاضة ستتواصل،  48ورأى قاسم أنه من المبكر وصف ما يجري في القدس والضفة وأراضي 
ا، ولم تتسع المواجهات لتشمل كافة مناطق وقال: "مازال رد الفعل الفلسطيني حتى اآلن ضعيفً 

رة قد ولى، وأن المفروض على الشعب الفلسطيني أن يبحث الضفة، هذا فضال عن أن زمن الحجا
 عن وسائل أخرى حتى ال يكون هو المقتول الوحيد في أية مواجهة".

وأكد قاسم أن المطلوب من أي انتفاضة مقبلة أن تطوي صفحة السلطة، وقال: "لقد أضعفت السلطة 
ل، ولذلك ال بد من الخروج على ا عن أرضهم وطرد االحتالالناس وخذلتهم عن القيام بواجبهم دفاعً 

السلطة وطردها ألنها أساءت للشعب الفلسطيني على جميع المستويات، حتى نمتلك حرية اتخاذ 
 القرار"، على حد تعبيره.   

 11/10/2015قدس برس، 
 
 : اعتقاالت االحتالل تهدف لـ"وأد االنتفاضة"فلسطينيحقوقي  .33

اإلسرائيلي انتهجت سياسة االعتقاالت الموسعة  أشار حقوقي فلسطيني إلى أن قوات االحتالل
والعشوائية ضد الشبان واألطفال الفلسطينيين لـ "التخفيف من وطأة المواجهات المندلعة مع االحتالل 

 فى مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية".
ورأى مدير مركز "أسرى فلسطين" رياض األشقر، في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، األحد 

(، أن االحتالل يلجأ إلى تكثيف حمالت االعتقال المركزة والعشوائية وفي فترات قصيرة جدًا 10|11)
 حال تدهور األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية. في

كبح المواجهات وبث الخوف واليأس في صدور  فيوقال "االحتالل يعتقد بأن هذه السياسة ناجحة 
 هذه المواجهات مع جنود االحتالل ومستوطنيه". الشبان واألطفال الذين يشكلون وقود
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وأكد األشقر، أن االعتقاالت "لم تفلح في اقتالع جذور الثورة من نفوس الشعب الفلسطيني، ولم تخمد 
انتفاضته وثورته ضد الظلم والعربدة". الفتًا النظر إلى أن االحتالل اعتقل منذ بداية المواجهات في 

 فلسطيني. 1000يقارب الـ سبتمبر الماضي ما /أيلول 13
 11/10/2015قدس برس، 

 
 لكارل صباغ بالعربية "فلسطين تاريخ شخصي" .30

ترجمة عربية لكتاب "فلسطين تاريخ شخصي" تأليف كارل صب اغ، صدرت حديثًا : الحياة –القاهرة 
 عن المركز القومي المصري للترجمة وأنجزها محمد سعد الدين زيدان.

ايات المؤلف إلى إيضاح أن تأسيس دولة إسرائيل ألحق ظلمًا فادحًا يسعى الكتاب من خالل حك
بالفلسطينيين، وما كان له أن يقع إال بنشر سلسلة من األكاذيب الرسمية إلى بقية العالم وهي عملية 
لم تنقطع إلى اآلن. يحكي المؤلف، وهو ابن عيسى خليل صباغ الذي غادر فلسطين للدراسة في 

أشهر المذيعين العرب في اإلذاعة البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية، قصة بريطانيا وأصبح من 
سنة خلت، وهي مدة  400عائلة صباغ ذات التاريخ الطويل في فلسطين. ويركز المؤلف على تاريخ 

فيها من األدلة الموثقة ما يثبت الوجود المتواصل للفلسطينيين، ومنهم أفراد عائلة صباغ، ويؤكد بما 
 يدع مجااًل للشك أنهم الغالبية العظمى على أرض فلسطين منذ الوقت الذي بدأ فيه التعداد ال

 .1948السكاني الموثق في تلك المنطقة حتى عام 
في بريطانيا ألم إنكليزية وعمل في مجال الصحافة واإلنتاج  1942كارل صباغ، ولد في عام 

 التلفزيوني.
 12/10/2015الحياة، لندن، 

 
 تطالب بتجميد وادي عربة مع المحتل مساندة "لـ"انتفاضة سكاكين" القدس نيةأردشخصيات  .44

جرائـي كتجميـد االتفاقيـات االقتصـادية  األردنيـةطالب سياسيون الحكومة  بـأن يكـون لهـا موقـف جـاد وا 
المقــــاوم للمحتــــل  األخيــــروالسياســــية مــــع الكيــــان الغاصــــب؛ لمســــاندة الشــــعب الفلســــطيني فــــي حراكــــه 

كـي يهـب نصـرة ألهلـه فـي الـداخل الفلسـطيني  األردنـيوجه السياسيون نـداءاتهم للشـعب و  الصهيوني.
 اإلعالمي، والتعبير اإلغاثاتمن خالل تنظيم المسيرات، ومشاركتهم فيها، وتنسيق الفعاليات، وتقديم 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي عن مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية.
 األردنيـةالمحـامي محمـد الروسـان طالـب الحكوميـة  األردنيـةلشـعبية عضـو المكتـب السياسـي للحركـة ا

مســألة  أن إلــىبتجميــد كافــة االتفاقيــات االقتصــادية والسياســية مــع العــدو الصــهيوني، مشــيرا لـــ"السبيل" 
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المحتلــة غيــر كـاف، وكــذلك طـرد الســفيرة الصـهيونية مــن الرابيــة  األراضـيمــن  األردنـيسـحب الســفير 
 اتفاقية وادي عربة بات ضرورة. إيقاف أن إلىولفت  غير كاف.
زيد إنه ال بـد مـن تهديـد الكيـان الغاصـب  أبوسطام  .العام لحزب الحرية والعدالة د األمينوقال نائب 

بتـدمير عمليـة السـالم فــي حـال لـم يكــف عـن ممارسـة العنــف اتجـاه الفلسـطينيين العــزل، وفـي حـال لــم 
 عن فكرة تقسيمه الزماني والمكاني.، ويعود األقصىيكف عن اقتحاماته للمسجد 

وفلســطين  األردن أنمــراد العضــايلة علــى  .م اإلســالميباســم جبهــة العمــل  اإلعالمــيوشــدد النــاطق 
قـــل علـــى الحكومـــة أوزاد لــــ"السبيل" أنـــه وال  الجنـــاح الحـــامي للقضـــية الفلســـطينية. األردنن أتوأمـــان، و 
صـاحب  األردنوالسياسـية مـع الكيـان المحتـل؛ كـون من التهديد بوقـف العالقـات الدبلوماسـية  األردنية

 البوصلة العربية لنصرة القضية الفلسطينية. إعادةالمقدسة، لحين  األراضيالسيادة على 
تكثيـف االتصـاالت  ، إلـى"السـبيل"، خالل حـديث مـع غنيمة أبوزياد  الزراعييننقيب المهندسين  دعاو 

فســاحبعــدم تجــريم المقاومــة، السياســية مــع الســلطة الفلســطينية للضــغط عليهــا  المجــال للشــعب كــي  وا 
يتخـذ  أنغنيمـة  أبـووتمنـى  .األقصـىيعبر عن رأيه الرافض لالحتالل وممارساته في تدنيس المسـجد 

 اتجاه اتفاقياته مع العدو الصهيوني. حاسماً  إجراء األردن
أمــس بإلغــاء مــن جهــة أخــرى طالبــت شخصــيات عشــائرية ووطنيــة فــي اجتمــاع فــي أم رمانــة بــالجيزة 

 على المجازر الصهيونية في فلسطين وفي األقصى. معاهدة وادي عربة؛ رداً 
 12/10/2015 ،السبيل، عم ان

 
 يطالب حكومة بالده بنصرة األقصى ياألردن اإلسالميحزب جبهة العمل  .45

ـــ ـــب حـــزب "جبهـــة العمـــل  :انعّم الـــذراع السياســـي لجماعـــة "اإلخـــوان المســـلمين" فـــي  ،"اإلســـالميطال
ن، حكومـــة بـــالده بالعمـــل الجـــاد للـــّرد علـــى الممارســـات اإلســـرائيلية فـــي مدينـــة القـــدس المحتلـــة، األرد

فـــي بيــان صـــحفي  ،ودعـــا الحــزب واســتخدام كافـــة أوراق الضــغط السياســـية لنصــرة المســـجد األقصــى.
، إلى إعـادة النظـر بمعاهـدة "وادي عربـة" ووقـف التنسـيق األمنـي مـع تـل 11/10صدر عنه يوم األحد 

 ، إلى جانب االنسحاب من كافة االتفاقيات االقتصادية والثقافية والزراعية الموقعة بين الجانبين.أبيب
واســتنكر الحــزب فــي بيانــه، مــا وصــفها بــالجهود والمحــاوالت التــي تبــذلها الســلطة الفلســطينية لـــ"إطفاء 

الوحيــد الســترداد وأكــد أن "طريــق المقاومــة هــي الطريــق  جــذوة المقاومــة للشــعب الفلســطيني المجاهــد".
 الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعدما أفلست كل الخيارات والمفاوضات مع العدو الصهيوني".

 11/10/2015، قدس برس
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 يطالب بوقف االنتهاكات اإلسرائيليةاألردني  االتحادحزب  .46
االعتــداء المجتمـع الـدولي فـي بيــان أمـس بوقـف  األردنــيطالـب حــزب االتحـاد الـوطني  :بتـرا –عّمـان 

 استشهاد عدد من األطفال والشيوخ والنساء مستنكراً  إلى أدىعلى الشعب الفلسطيني الذي  اإلسرائيلي
 الصمت الدولي والعربي، غير المبرر، تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من انتهاكات. 

 12/10/2015 ،الرأي، عم ان
  

 مع الفلسطينيينالعمالية المستقلة" تعلن تضامنها  النقابات" :عم ان .47
أعلـــن اتحـــاد النقابـــات العماليـــة المســـتقلة تضـــامنه ووقوفـــه مـــع نضـــال الشـــعب العربـــي : بتـــرا -عّمـــان 

والشــــيوخ والنســــاء  األطفــــال ضــــدّ  يمارســــهالــــبطش والقتــــل الصــــهيوني الــــذي  أســــاليب الفلســــطيني ضــــدّ 
 والمسيحية. اإلسالميةالفلسطينية والمقدسات  األرضالمدافعين عن 

 12/10/2015 ،انالرأي، عم  
 

 "األقصى"و طلبة جامعة اليرموك يتضامنون مع القدسعم ان:  .48
جابت معظم شوارع حرم جامعـة اليرمـوك باتجـاه عمـادة شـؤون الطلبـة،  أمسانطلقت مسيرات طالبية 

 في فلسطين؛ ورفضاً  األهللتنفيذ وقفة تضامنية حاشدة بعد تعليق الدوام لساعة واحدة؛ دعما لصمود 
 الصهيونية على المسجد األقصى والمقدسات. لالنتهاكات

هيئـة تدريسـية وعـدد  وأعضـاءزياد السعد وطلبة الجامعـة  .وشارك في الوقفة رئيس الجامعة بالوكالة د
فـي فلسـطين، وأكـد السـعد فـي كلمـة  األهـلوطالبيـة، وحيـوا صـمود  إداريـةمن عمداء الكليات وهيئات 

جاجيـة، وقـال إن األردن البلـد العربـي الوحيـد الـذي ينـتفض لمـا له دعم إدارة الجامعة لهذه الوقفة االحت
 يجري في فلسطين من اعتداءات على القدس واألقصى الشريف.

 12/10/2015 ،السبيل، عم ان
 

 "إسرائيلـ"يطالب بمنع تصدير الزيتون ل األردنييناتحاد المزارعين  .49
محمود العوران عن "تعاقد  .ماألردنيين كشف مدير عام اتحاد المزارعين : هللا الربيحات عبد – عّمان

مــزارعين أردنيــين فــي المنــاطق الشــرقية والشــمالية مــن المملكــة مــع سماســرة لتصــدير كميــات مــن ثمــر 
مــع مـزارعين مــن  مسـبقاً  أن هــذا النـوع مــن التعاقـد "تــمّ  الزيتـون إلـى دولــة االحـتالل اإلســرائيلي"، مؤكـداً 

زارة الزراعة أن "ال تغيير على سياسة تصدير الزيتون إلى مناطق الزراعات المروية"، فيما أوضحت و 
 أي جهة في الخارج، ضمن السقوف المعتمدة لهذه الغاية".
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وطالــب العــوران، فــي تصــريح لـــ"الغد"، وزارة الزراعــة بمنــع تصــدير ثمــار الزيتــون إلــى دولــة االحــتالل، 
أن  جــات الحــر األخيــرة، مبينــاً لمو  وأن إنتــاج المملكــة هــذا الموســم معــرض لالنخفــاض نظــراً  خصوصــاً 

 ، وسيؤدي إلى استيراده.السماح بتصدير الزيتون للخارج، سيسهم في رفع أسعار زيت الزيتون محلياً 
ـــ"الغد" أن تصــدير ثمــر الزيتــون  ــة  إلــىبــدوره، بــين نقيــب أصــحاب معاصــر الزيتــون عنــاد الفــايز ل دول

األردنـــي، حيـــث تقـــوم إســـرائيل بعصـــره  االحـــتالل اإلســـرائيلي "يشـــكل خطـــرا علـــى ســـمعة زيـــت الزيتـــون
عــادة تصــديره إلــى أوروبــا، باعتبــاره زيتــا قادمــا مــن األراضــي المقدســة، حيــث يقومــون بكتابــة عبــارة:  وا 

ورشــاليم""، خاصــة وأن األوروبيــين يســتخدمون الزيــت القــادم مــن األراضــي أ"منــتج فــي بيــت المقــدس "
 المقدسة لغايات التعميد".

 12/10/2015 ،الغد، عم ان

 
 والسورية تتصدران مشهد زواج األردنيين الفلسطينيةالجنسيتان  .51

والصـادر  2014أظهر التقريـر اإلحصـائي السـنوي لـدائرة قاضـي القضـاة لعـام  :سمر حدادين -عّمان 
ـــة زواج، مـــن  3,493مـــن عربيـــات وصـــل إلـــى  األردنيـــينمطلـــع األســـبوع الحـــالي، أن عـــدد زواج  حال

ن الجنسيتين الفلسطينية والسورية إووفق األرقام ف حاالت. 81,209الغة مجموع زيجات العام نفسه والب
حالــة زواج علــى مســتوى المملكــة مــن الجنســية الفلســطينية، أمــا  1,980حظيتــا بنصــيب األســد بواقــع 

 حالة زواج. 1,389السورية فكان عدد حاالت الزواج منها 
 12/10/2015 ،الرأي، عم ان

 
 ر لميزانية السلطة الفلسطينيةدوال  مليون 60السعودية تسدد  .51

مليون دوالر أمريكي، إلى حساب وزارة المالية  60سدد الصندوق السعودي للتنمية مبلغ  القاهرة:
الفلسطينية، قيمة مساهمات المملكة الشهرية، في دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، ألشهر 

 مليون دوالر شهريًا. 20 ، بواقع2015سبتمبر أيلول/ أغسطس و آب/ يوليو و تموز/ 
 12/10/2015الخليج، الشارقة، 

 

 لبحث العدوان اإلسرائيلي لمجلس الجامعة العربية غداً  طارئاجتماع  .52
يعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدًا : القاهرة

على طلب دولة فلسطين وبتأييد جميع الدول  الثالثاء، في مقر األمانة العامة للجامعة العربية، بناء
وقالت مندوبية فلسطين في الجامعة العربية في بيان أمس األحد، إنها طلبت عقد دورة  األعضاء.
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طارئة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة واتخاذ 
المحتلة من عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد  اإلجراءات حيال ما تشهده كافة أرجاء دولة فلسطين

على أبناء شعبنا، وأرضه ومقدساته، إضافة إلى االنتهاكات بحق األقصى المبارك واقتحامه وتدنيسه 
 من قبل المتطرفين الصهاينة تحت حماية قوات االحتالل.

تماع الذي تقرر ومن جانبه، قال نائب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إن االج
عقده غدًا الثالثاء مخصص لمناقشة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة حيال ما تشهده األراضي الفلسطينية 
كافة في الوقت الراهن من عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني األعزل. 

تقوم به "إسرائيل" من  وأضاف أن االجتماع سيناقش أيضًا الخطوات العربية الواجب اتخاذها تجاه ما
انتهاكات غير مسبوقة بحق المقدسات في القدس والمسجد األقصى وعمليات التدنيس من قبل 

 المتطرفين اإلسرائيليين في المسجد األقصى تحت حماية سلطات االحتالل.
 12/10/2015الخليج، الشارقة، 

 

 قيادي إسالمي مغربي يدعو لتحرك شعبي ورسمي نصرة للقدس .53
دعا نائب األمين العام لجماعة "العدل واإلحسان" في المغرب فتح هللا أرسالن "منظمة  :الرباط

سناد  التعاون اإلسالمي" وجامعة الدول العربية إلى "التحرك كل من موقعه للدفاع عن القدس وا 
انتفاضة أهله، إن لم يكن من أجل األقصى والقدس فمن أجل حفظ ماء وجه تلك المنظمات وتبرير 

، أن "ما يجري من مواجهات 11/10وأكد أرسالن في حديث مع "قدس برس" يوم األحد  ا".وجوده
يومية بين االحتالل والمرابطين الفلسطينيين.. هو مقدمة النتفاضة ثالثة"، ودعا "العالم العربي 

 .واإلسالمي وأحرار العالم إلى دعمها دفاعا عن الحق
 11/10/2015،قدس برس

 
 عنف في األراضي الفلسطينية وفي القدس مثير للقلق وخطيرتصعيد أعمال ال فرنسا .54

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن تصعيد أعمال العنف في األراضي الفلسطينية وفي  :ف ب أ-باريس 
وقالت الرئاسة في بيان: "ال بد من بذل كل الجهود لتهدئة الوضع ووضع  القدس مثير للقلق وخطير.

"هذا التدهور األمني الجديد يؤكد  أنثير من الضحايا"، معتبرة حد لدوامة العنف التي أوقعت الك
 مدى ضرورة إيجاد أفق سياسي تعمل فرنسا من أجله منذ أشهر، ولن تدخر جهدًا لذلك".
 12/10/2015الحياة، لندن، 
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 اليابان تتبرع بقيمة أربعة ماليين دوالر أمريكي لدعم األسر الفلسطينية األكثر فقرًا في قطاع غزة .55
ماليين دوالر  4تبرعت الحكومة اليابانية لبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة بقيمة  :زةغ

 مليون ين ياباني(، وذلك لدعم األسر الفلسطينية األكثر فقرا في قطاع غزة. 440أمريكي )
انون ألف فلسطيني ممن يع 92وسيؤدي هذا الدعم إلى توفير دقيق القمح لمدة ثالثة أشهر لنحو 

انعدام األمن الغذائي، كما سيتيح للبرنامج شراء سمك التونا المعلب عالي الجودة والمنتج في اليابان، 
وهذا النوع من السمك يشكل عنصرا أساسيا في الحصص الغذائية التي يوفرها برنامج األغذية 

 الحديد.العالمي هو مصدر غني بالبروتين والفيتامينات، ال سيما فيتامين 'أ' والزنك و 
 12/10/2015القدس، القدس، 

 
 بريطانية: عباس ونتنياهو فقدا السيطرة على األمور صحيفة .56

رأت صحيفة بريطانية أن االنطباع السائد في األراضي الفلسطينية هو أن نتنياهو وعباس فقدا : لندن
وأوضحت  السيطرة على األمور تماما بسبب تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل.

، أن موجة 11/10صحيفة "األوبزرفر" البريطانية في تقرير نشرته في عددها الصادر يوم األحد 
االشتباكات التي انتشرت في األراضي المحتلة، شهدت مشاركة طبقة متعلمة من الشباب بينهم عدد 

 متزايد من النساء.
" نشره، أن ما يحدث اآلن، على ويرى التقرير، الذي أعادت هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي

الرغم من تدخل إسماعيل هنية، نائب رئيس حركة "حماس" في غزة، ليس عمال منظما مثلما كان 
. وتذكر الصحيفة أن محمود عباس دعا القوات األمنية الفلسطينية والجناح 1987في انتفاضة 

 العسكري لحركة "فتح" بعدم المشاركة في أعمال العنف.
ن الهجمات على اإلسرائيليين في األسابيع األخيرة والعام الماضي مختلفة عن انتفاضة وتشير إلى أ

 ، التي شهدت عمليات انتحارية نفذتها مختلف الفصائل الفلسطينية.1987
ن كانوا ينتمون  وترى أن أغلب المشاركين في االشتباكات غير مرتبطين بالسلطة الفلسطينية، وا 

نما خرجوا من أجل فكرة الوطن. لحركة "فتح"، فهم ال يمثلون  أيديولوجيا معينة، حسب "األوبزرفر"، وا 
ويشير التقرير إلى التحذيرات التي أطلقها محللون إسرائيليون وفلسطينيون من تفاقهم الوضع وانزالقه 
إلى مواجهات مفتوحة، وتذكر دعوة عمدة القدس لجميع المواطنين اإلسرائيليين بحمل السالح 

 يهود على العرب وخروج اليمين المتطرف في مسيرات ترفع شعار "الموت للعرب".واعتداءات ال
 11/10/2015،قدس برس
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 اجعلوها انتفاضة تحرير منتصرة .57
 منير شفيق
لم يعد هنالك من شك في أن االنتفاضة الثالثة قد انطلقت. وهي تحمل في انطالقتها كما ستحمل 

فاضتين األولى والثانية. وهذا أمر طبيعي لما حدث في مسارها خصوصيتها التي تمّيزها عن االنت
من اختالفات كثيرة في الظروف وموازين القوى والمعطيات المتنوعة. ولهذا من الخطأ القياس 

 الشكلي بين هذه االنتفاضة وأّي من االنتفاضتين السابقتين. 
ا حدث من تغيير في حالة إن أهم المعطيات التي تمّيز االنتفاضة الراهنة تتمثل أساسا في، أوال: م

الكيان الصهيوني الذي ُيواَجه مأزقا سياسيا وعسكريا لم يسبق له مثيل من حيث ضعفه وعزلته وسوء 
قيادته ووضعه العام. وثانيا: وجود محمود عباس وأجهزته األمنية وحرصه على التنسيق األمني مع 

ا، وتبنيا لسياسة تصفية كل مقاومة العدو )حفاظا على االحتالل واالستيطان وتهويد القدس، عملي
وأية محاولة لالنتفاض(. وثالثا: ميزان القوى العالمي واإلقليمي والعربي الذي دخل في حالة فوضى 
 تمتاز بتفاقم الصراعات وعدم قدرة أمريكا على لعب الدور األول في التحكم بالمسار العام لألحداث. 

ل بالتصميم الشعبي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أما المشترك بين االنتفاضات الثالث فيتمث
على االنتقال بالوضع إلى حالة االنتفاضة الشاملة والمقاومة بالوسائل البدائية  48ومناطق الـ
 والعفوية.

فضال عن التعاطف الشعبي العربي واإلسالمي. وذلك بالرغم من ما يواجهه الوضع العربي من 
أن ُيالَحظ تعاظم التعاطف من قبل الرأي العام العالمي واألوروبي صراعات داخلية. ولكن يجب 

خصوصا مع الشعب الفلسطيني، كما ضّد سياسات الكيان الصهيوني. وهذا عامل هام جدا في 
تضييق الخناق على نتنياهو وحكومته وجيشهما يسمح بانتصار االنتفاضة إذا ما ثّبتت أقدامها في 

 األرض لبضعة أشهر.
حكومة نتنياهو قد صّممت على فرض التقسيم الزماني للصالة بين المسلمين واليهود في إذا كانت 

المسجد األقصى، قد راحت تستفز الشعب في القدس والضفة الغربية بل كل من يهمه األمر أمر 
المسجد األقصى. مما أطلق االنتفاضة التي أخذت تتعاظم يوما بعد يوم. ولكن هدف االنتفاضة 

تصر على إنزال الهزيمة بهذا المسعى وفرض التراجع على حكومة نتنياهو، كما حدث يجب أاّل يق
من قبل. فهذه النتيجة أصبحت مضمونة منذ اآلن، إذ ال ق َبَل لسلطات االحتالل، ومهما حاول 

 محمود عباس أن يمنع التحركات الشعبية، على إجهاض االنتفاضة.
تتوقف إاّل بتحقيقها جميعا. وهو ما يحّل مشكلة  فاالنتفاضة يجب أن تحمل هذه األهداف، وال

احتالل الضفة واالستيطان واألسرى من جهة ثانية. كما هو الذي يحل مشكلة حصار قطاع غزة. 
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فالمعركة الراهنة يجب أاّل تقتصر على ما يتعرض له األقصى من تهديد فقط. بل أن السبب الذي 
د األقصى حتى هدمه، هو استمرار االحتالل وسياسات إذا لم ُيَزل، سيبقي الخطر داهما على المسج

 االستيطان والتهويد وأسر عشرات اآلالف.
فهذه االنتفاضة المنتصرة منذ اآلن في حماية األقصى يمكنها أن تنتصر، في اآلن نفسه، على 
االحتالل واالستيطان والتهويد وتؤدي إلى إطالق كل األسرى. فميزان القوى العالمي واإلقليمي 
والعربي يسمح بالذهاب بهذه االنتفاضة إلى النصر، وهو ما يجب أن يمّيزها عن االنتفاضة األولى 
التي أْجه َضْت باتفاق أوسلو، وما يجب أن يمّيزها عن االنتفاضة الثانية التي َفَرَضت فك االرتباط 

الضفة الغربية بقطاع غزة وتفكيك المستوطنات من أجل وقفها والتمهيد لعهد التنسيق األمني في 
واالستفراد بالقدس والمسجد األقصى. ولكن ُيَسج ل هنا انتصار جزئي لالنتفاضة الثانية بتحرير 

 القطاع.
من هنا يجب أن تتحّول االنتفاضة الثالثة إلى انتفاضة تحرير للقدس والضفة الغربية ولألسرى وبال 

ينية باتجاه اإلعداد للتحرير الكامل قيد أو شرط. وذلك إلحداث تغيير أساسي في المعادلة الفلسط
 لفلسطين من النهر إلى البحر ومن الناقورة إلى رفح. 

إن التأّكد من أن موازين القوى والظروف السائدة تسمحان بإنزال هزيمة باالحتالل واالستيطان في 
وغضب القدس والضفة الغربية يجب أن تتسّلح به االنتفاضة الثالثة. فهي ليست انتفاضة احتجاج 

نما أيضا انتفاضة انتصار. فالعدو الصهيوني في المأزق وكل تصرفاته تزيد من عزلته  فحسب وا 
ومن الغضب ضّده، كما أن حلفاءه ال يستطيعون أن ينصروه كما فعلوا في السابق، وأما الوضع 

اله العربي الذي سمح بأن تشتعل األوضاع في داخله ولو باتجاهات سلبية في كثير من أوُجه اشتع
فال بد من أن يسمح باشتعال األوضاع ضّد العدو الصهيوني في القدس والضفة وقطاع غزة وعلى 

 مستوى فلسطيني عام.
وهو االشتعال األوجب وهو االشتعال في االتجاه الصحيح. أَوليس من العيب وغير المنطقي، في 

حتى اآلن وال يشتعل  2014هذه الظروف وموازين القوى المؤاتية أن ُيحاَصر قطاع غزة بعد حرب 
لم تضع أوزارها ما دام الحصار )ومنع إعادة اإلعمار(  2014ضّد العدو الصهيوني. ألن حرب 

 مستمرا. ألن الحصار يعني استمرار الحرب فهو حرب مستمرة. 
وكذلك األمر، أَوليس من العيب وغير المنطقي أن تقّسم الصالة في المسجد األقصى وُيهّيأ لبناء 

المزعوم، وال تشتعل االنتفاضة الشاملة بكل من قوى ووسائل تأييد ضّد االحتالل واالستيطان. الهيكل 
بل أَوليس من العيب ومن غير المنطقي أن يستمر التنسيق األمني في الضفة الغربية ويمتد إلى 
 القدس فيما االحتالل يستمر في االستيطان واالعتقال والبطش وحصار قطاع غزة واالعتداء على
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المسجد األقصى والمقدّسات األخرى اإلسالمية والمسيحية، ويعلن مصادرته للقدس وضمها عاصمة 
ب وغير الشرعي، وال تشتعل فلسطين كلها ضّد العدو الصهيوني.   لكيانه المغتص 

بكلمة إن الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هو اأَلْولى في إطالق االنتفاضة 
 وفي كسر حصار غزة ولو بالعودة للحرب ضّد الكيان الصهيوني.  الشاملة.

أما من ال يعجبهم أو يزعجهم هذا التوّجه ليقولوا لنا ماذا يحدث في المسجد األقصى من إجراءات 
لتقسيمه وتهويده وماذا يحدث في القدس؟ وماذا يحدث في الضفة الغربية، وماذا يحدث في قطاع 

سات التهدئة والمرونة، وما شابه. ثم ليقولوا كيف يجب أن يكون الرّد غزة تحت الحصار في ظل سيا
 الناجح. 

والسؤال، قولوا لنا أّية لغة يفهمها العدو الصهيوني؟ وال نريد أن نسأل عن اللغة التي نخاطب بها 
 بعضنا بعضا خارج فلسطين ويحّرمونها في فلسطين؟    

 11/10/2015، "21موقع "عربي 

 

 لسطينية الثالثة بدأتاالنتفاضة الف .58
 محمد عايش
األحداث التي شهدتها مدينة القدس واألراضي الفلسطينية، خالل األيام الماضية، ليست سوى 
انتفاضة، هي انتفاضة كاملة األوصاف ومطابقة للمعايير القياسية، هي ثورة شعبية ضد االحتالل، 

ات عجاف من الشلل السياسي أعادت توحيد األرض واإلنسان والوجدان في فلسطين، بعد سنو 
 والوطني الكامل.. باختصار هذه هي االنتفاضة الفلسطينية الثالثة.

يتدفُق الدُم الفلسطينُي مجددًا بكل كرم وسخاء ليغسل عار هذه األمة، التي تركت نساء فلسطين 
ه إال وحدهن يدافعن عن المسجد األقصى، ويقفن في وجه عدوان االحتالل، في مشهد ال يمكن قراءت

في العالم العربي.. ذلك العالُم العربي الذي تنشغل جيوشه اليوم في قتل « أزمة الرجولة»في إطار 
وقمع شعوبه، وينشغل حكامه في العض على كراسيهم بأيديهم وأرجلهم وأسنانهم وكل ما يمتلكون من 

 قوة وجبروت!
ضة تحمل جملة من الدالالت تقف فلسطين اليوم على مشارف انتفاضة أقصى جديدة، وهذه االنتفا

المهمة، التي يجب أال تغيب عن ذهن أي متابع، فهي هبة شعبية تأتي في ظل ظروف استثنائية، 
نما في المنطقة العربية برمتها، على أن هذه الدالالت تتلخص  ليس فقط في األراضي الفلسطينية، وا 

 في ما يلي:
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تزامنة مع موجة من التشاؤم واليأس والقنوط يشهدها أواًل: تأتي الهبة الشعبية الفلسطينية الجديدة م
العالم العربي بأكمله، بعد أن فشلت أغلب ثورات الربيع العربي، إن لم تكن جميعها، خاصة في 
مصر التي انتهى الحال فيها إلى نظام وريث لحكم مبارك، بل أسوأ منه في الداخل والخارج، حيث 

يه عن قضايا األمة، وشن أسوأ حملة قمع واستبداد أحكم السيسي الحصار على غزة، ورفع يد
 تشهدها مصر منذ فترة الحكم العثماني.

وبهذه األحداث الفلسطينية يتبين أن الفلسطينيين لم يعودوا بانتظار التغيير في العالم العربي، وأنهم 
بي، ال يمكن أن يخوضون معركتهم بأيديهم، وأن اليأس والقنوط والمزاج السلبي السائد في العالم العر 

 عامًا. 67ينسحب على الشعب الفلسطيني الذي يقارع احتالاًل عمره 
ثانيًا: االنتفاضة الفلسطينية الجديدة تمثل تصديًا لمحاولة إسرائيل االستفادة من الوضع العربي 
المتردي، فاإلسرائيليون يصعدون من عمليات االستيطان واالعتداء على المسجد األقصى محاولين 

غالل تحييد مصر وانشغالها بأزمتها الداخلية، وتورط حزب هللا في سوريا، وانهيار الدولة السورية است
بما فيها الجيش، الذي أصبح مفككًا بسبب األحداث الداخلية، إضافة إلى انشغال دول الخليج 

لفرصة بالحرب في اليمن، ما يعني أن اسرائيل كانت تقرأ المشهد في المنطقة العربية على أنه ا
التاريخية األهم واألكبر من أجل االنقضاض على األرض واالنسان في فلسطين، وهو ما تبين بأنه 
 –غير صحيح، حيث أن االنتفاضة أظهرت أن الفلسطينيين قادرون على القول )ال(، وأن العرب 

 فإن فلسطين واألقصى تظُل قضيتهم المركزية األولى وقاسمهم المشترك -على تردي أوضاعهم
 األكبر.

ثالثًا: االنتفاضة الفلسطينية تؤكد اليوم أن األجيال في فلسطين تتعب لكنها ال تموت، فجيل انتفاضة 
الحجارة تعب في منتصف التسعينيات وتنحى جانبًا، لكن سرعان ما صعد الجيل الثاني في انتفاضة 

ديد من الشباب ، وهو الجيل الذي تعب الحقًا لكنه ما مات، ليأتي اليوم جيل ج2000عام 
الفلسطينيين الذين يتصدون لالحتالل، وهو األمر الذي يعني في التحليل األخير أن القمع االسرائيلي 
ال يمكن أن يجلب أمنًا، وال يمكن أن يكون حاًل نهائيًا، ألن الفلسطيني يتعب لكنه ال يستسلم وال 

 يموت.
تستهدف اإلنسان واألرض  إسرائيليةفي فلسطين اليوم ثمة غليان غير مسبوق، وثمة اعتداءات 

تحاول استغالل حالة التردي في العالم العربي، واالنقسام في  إسرائيلوالمقدسات، ويبدو واضحًا أن 
 الشارع الفلسطيني، واالنشغال في الوسط الدبلوماسي، واالنكفاء األمريكي الكبير من هذه المنطقة.

عني أنها أمام جيل فلسطيني جديد، وأمام هبة جديدة، وال فلسطين اليوم أمام انتفاضة ثالثة، وهو ما ي
أحد يمكن أن يتوقع إلى متى يمكن أن تستمر هذه االنتفاضة، وهي االنتفاضة التي تؤكد على أن 
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الرهان االسرائيلي على االستفادة من الوضع العربي سيكون خاسرًا في النهاية، وفي حال أراد العالم 
االنتفاضة الجديدة فهذا يتطلب ردع االسرائيليين أواًل عن العبث في وأراد االسرائيليون تجنب 

جبارهم على التوقف عن اعتداءاتهم، ومن ثم ترك الفلسطينيين يقيمون دولتهم  الجغرافيا الفلسطينية، وا 
المنطقية القابلة للحياة والبقاء، التي يستطيع رئيسها ومواطنوها أن يتنقلوا بين مدنها وقراها من دون 

 ن توقفهم الحواجز االسرائيلية.. ما عدا ذلك فاألرض الفلسطينية على موعد مع نزيف جديد.أ
 كاتب فلسطيني

 12/10/2015القدس العربي، لندن، 
 

 فلنستغل أزمة نتنياهو .59
 د. صالح النعامي
ما عجز عن تحقيقه عقدان من المفاوضات، ولم تفلح ضغوط دولية وحراك دبلوماسي في إقناع قادة 

ن الصهيوني به، نجحت بضع أيام من العمل المقاوم في تحقيقه. لقد كان رئيس الوزراء الكيا
الصهيوني بنيامين نتنياهو هو الذي تصدى لكبار وزرائه وقادة اليمين ورفض ليس فقط استئناف 
البناء في الضفة الغربية، بل أيضًا أمر بتجميد مخطط سابق أقرته حكومته للبناء فيما يعرف بـ 

، خوفًا من أن تسهم مثل هذه الخطوات في تصعيد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد «المبكى حائط»
االحتالل. ولتحقيق نفس الهدف، حظر نتنياهو على وزرائه ونواب الكنيست وقادة اليمين تدنيس 
 المسجد األقصى، مع العلم أنه لم يتردد في التنكر لتعهدات سابقة لحكام عرب بعدم السماح بتدنيس
الحرم، لكنه لم يحترم هذه التعهدات. وال حاجة للتذكير أن بعض الحكام العرب الذين تدخلوا وطلبوا 

 بوقف عمليات التدنيس تربطهم عالقات خاصة بتل أبيب.
صحيح، من المتوقع أن ينقلب نتنياهو مجددًا، عندما تخف حدة عمليات المقاومة، ويمكن أن    

بر، لكن الرسالة باتت واضحة: هذا الكيان ال يعرف إال لغة القوة يكثف عمليات االستيطان بشكل أك
وال يحترم في النهاية إال المقاومة وفعلها. وهذا يفترض أن يدفع جميع الفرقاء في الساحة الفلسطينية 
إلى إعادة تقييم المواقف من جديد. وبالمناسبة، عملية إعادة التقييم تخدم بشكل أساسي المعسكر 

لبًا لخيار التفاوض بوصفه خيارًا أزليًا، ألن سلوك هذا المعسكر الذي يقوده رئيس الذي ظل مست
السلطة الفلسطينية محمود عباس أفضى فقط إلى تآكل مصداقيته الجماهيرية وأزال مسوغات وجوده 
ونسف ركائز شرعيته. وهذا ما يفسر حالة الضياع التي تعيشها السلطة برئاسة عباس والتي تعاني 

 يارات قاتلة، ستسهم فقط في التعجيل بإسدال الستار على هذا المعسكر مرة ولألبد.أزمة خ
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وأن تأمر « إسرائيل»ليس المطلوب من قيادة السلطة في الوقت الحالي أن تعلن الحرب على   
عناصر األجهزة األمنية بفتح النار على جنود االحتالل، فمثل هذه األمور قد ال تصب في صالح 

اًل. لكن المطلوب من قيادة السلطة أن تقطع ولألبد عالقتها بوهم التسوية والرهان على المقاومة أص
المفاوضات، وأن تقوم بدورها في تهيئة الظروف لفتح مسار جديد يفضي في النهاية إلى وضع حد 
 لهذا االحالل الغاشم. صحيح أن الفلسطينيين دفعوا ثمنًا غاليًا خالل المواجهات األخيرة، لكن في
المقابل، وعلى الرغم من اشتعال العديد من بؤر التوتر في العالم، فقد عادت القضية الفلسطينية 
لتكون في قلب االهتمام العالمي وأعادت للشعب ثقته بنفسه، ورفعت )ولو مؤقتًا( من قيمة السلطة 

أمام تواصل  ، حيث تبين أهمية التعاون األمني ودوره في تهيئة الظروف«إسرائيل»الفلسطينية لدى 
 االحتالل في ظل دفع ثمن بخس.

يعي القاصي والداني أن نتنياهو يقطع الليل بالنهار وهو يبحث عن وسائل تقود إلى عدم تحول 
موجة العمليات والهبة الشعبية إلى انتفاضة جماهيرية عارمة، على غرار االنتفاضة األولى وانتفاضة 

اتصاالت مع ممثلي االتحاد األوروبي، على أمل أن  األقصى، فهو يتصل بقادة دول عربية، ويجري
ينجح تدخل ما في تحقيق الهدف. يعي نتنياهو أن انخراط الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والخط األخضر في انتفاضة جماهيرية في هذا الوقت تحديدًا يمثل وصفة قاتلة ليس فقط 

علق االقتصادي الصهيوني نحميا شتراسلر من أن اندالع لألمن، بل أيضًا لالقتصاد. وقد حذر الم
انتفاضة في الوقت الحالي يعني هروب االستثمارات األجنبية وزيادة النفقات األمنية واالنفاق العام 
وتعاظم نسبة البطالة، مما يعني حتمًا تقلص النمو االقتصادي بشكل كبير. ومما يزيد األمور تعقيدًا 

قة أن هذه التطورات تأتي في ظل تحوالت خطيرة تحدث في البيئة اإلقليمية. بالنسبة للصهاينة حقي
تراقب ما يحدث في سوريا ولبنان وسيناء، وغيرها من المناطق وتخشى أن تجد نفسها « إسرائيل«ف

مضطرة لخوض غمار مواجهات غير محسوب لها في زمن ال يخدمها بالضرورة. ويعي الصهاينة 
ع العربي لالهتمام بما يحدث في فلسطيني سيشكل عامل ضغط على أن دفع قطاعات من الشار 

إسرائيلط. باإلضافة »دوائر صنع القرار في العواصم العربية التخاذ موقف مما يجري، مما يضر 
إلى ذلك، فإن نتنياهو معني بأن يحاصر تبعات االتفاق النووي مع إيران من خالل التوصل 

المتحدة، وهو يعي أن تفجر األوضاع األمنية في الضفة الغربية لتفاهمات إستراتيجية مع الواليات 
 لن يسهم في مساعدته على تحقيق هذا الهدف.

خيارات نتنياهو الصعبة تحسن من مكانة الشعب الفلسطيني في الصراع القائم بشكل كبير، وهذا ما 
اد كل الفرقاء في يستدعي انهاء حالة االنقسام الداخلي، والتوافق على برنامج وطني، مع استعد

 الساحة الفلسطينية لتقديم تنازالت من أجل إنجاز هذا الهدف.
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 نتنياهو وكيانه في وضع صعب فال تفوتوا فرصة استغالل اللحظة.  
 12/101/2015السبيل، عم ان، 

 

 لعنة الشبكات االجتماعية الفلسطينية واإلسرائيلية .61
 سيفر بلوتسكر

بقلم اكومغلو وروبنسون( « لماذا تفشل األمم)»متحدة كتاب قبل ثالث سنوات صدر في الواليات ال
يدعي حله للغز سر نجاح وفشل الدول االقتصادي. وضعت الكتاب من يدي حين وصلت إلى شرح 

مليار دوالر، اقتبس الكاتبان عن  70انهيار حكم مبارك في مصر: سرق من صندوق الدولة 
 منشورات في مواقع مختلفة على االنترنت.

 0.07مليار دوالر وحتى  7مليار دوالر وال  70مع االيام ان مبارك وعائلته لم يحوزا ال على تبين 
مليار دوالر في حساباته في البنوك االجنبية. لقصص الفساد االسطورية عن الرئيس المصري 
السابق، التي رفعت في حينه في الشبكات االجتماعية في العالم العربي كان هدف سياسي: اخراج 

يين المصريين إلى الشوارع واسقاط حكمه. الغاية، كما ادعى المحللون الذين تحلوا بروح الحرية مال
الوهمية في ميدان التحرير، تبرر الوسيلة ، بما فيها نشر االكاذيب والتحريض منفلت العقال على 

 االنترنت.
سي يهوشع كتب ال، هي ال. من حرر من القطاع كالب التحريض، لن ينجح في لجمها. زميلي يو 

العامل السائد الذي يحدث »في تحليل ينير العيون فقال: « يديعوت احرونوت»في يوم الجمعة في 
موجة العمليات هذه هو الفيسبوك والشبكات االجتماعية التي غذت العديد من المخربين بمواد 

سرائيلي، تحريضية خطيرة. من أجل مكافحتها مطلوب عمل شامل لوحدات السايبر في الجيش اإل
اضاف يهوشع. صحيح جدا ولكن لحظة فقط، أوليست هذه هي الشبكات االجتماعية العربية غير 
المراقبة التي مجدنا أعمالها في عهد الربيع العربي الراحل؟ و أليس هذا هو ذات سالح السايبر الذي 

ب الخدمة الدائمة شهر به في شبكاتنا االجتماعية على شروط التشغيل المبالغ فيها المزعومة الصحا
 في صفوفه؟

ان لعنة الشبكات االجتماعية لم تولد أمس. من تعاطوا بتفهم وعطف مع حمالت التحريض منفلتة 
العقال في االنترنت ضد ضباط الجيش اإلسرائيلي، شركات الغذاء، موظفي الدولة، موظفي البنوك، 

ار ضدهم ايضا وضد اعزائهم. كان اليساريين او االصوليين، ال يجب أن يتفاجأوا عندما توجه الن
ينبغي لهم ان يعرفوا بان الشبكات االجتماعية ومنصات المعقبين تشكل وسيلة مريحة ومتوفرة دوما 
لنشر االكاذيب، الكراهية، التشهيرات، العنف اللفظي، التزمت الديني والفكري، نظريات المؤامرة، 
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في صيغتها الحالية، فان الدعاية الفظيعة التي افالم الرعب الزائفة والسم العنصري. وطالما وجدت 
 تتدفق فيها ستتعاظم. وحتى سالح السايبر المتميز لدينا سيتمكن من صدها لزمن ما فقط.

عبر الشبكات االجتماعية ـ الفلسطينية واإلسرائيلية ـ تصبح موجة العمليات الحالية موجة هستيريا 
نين اسوياء العقل ضد ذاك الجنون المعربد هو متعاظمة تغذي نفسها. والعالج الناجع للمواط

االنقطاع عن الشبكات االجتماعية بكل معنى الكلمة. إال نكون حاضرين فيها، إال نعقب ببوست 
تهين االخرين قدر »على البوست، وبالتغريدة على التغريدة. إال ندخل إلى ساحة المصارعة في ان 

 راز والدم.، تلك الساحة المضرجة بالطين، الب«استطاعتك
ان مثل هذا االنقطاع الكثيف )والذي توصي به ايضا كتب جديدة صدرت في الواليات المتحدة، 
تدعو للعودة إلى الخطاب االنساني الحقيقي( سيجبر مدراء المواقع، الشبكات االجتماعية والساحات 

استخدامها. أجهزة  في االنترنت الن يضعوا نهاية تامة بالحدود والقيود لحرية التعبير التي يساء
القضاء في إسرائيل وفي العالم باستثناء الواليات المتحدة، اعترفت في أن حرية الراي ال تعني حرية 
التحريض، وان هذا المبدأ ينطبق على االنترنت ايضا ـ ولكنها لم تفعل أي شيء تقريبا كي تفرض 

 القانون. لعل تمرد العقالء سيجبرها على العمل.
فسي: اإلرهاب، اللفظي والعملي لن يتوقف حتى لو منع واوقف التحريض في الشبكة. أنا ال اوهم ن

فمصادره متنوعة للغاية، اسبابه عميقة للغاية. فالنازية لم تكن بحاجة إلى االنترنت كي تسيطر على 
المانيا، وكان االتصال الشفوي يكفي مخربي القاعدة، والشيوعية سقطت في عصر ما قبل الشبكة، 

التي مكانها في « الحقائق»و « االراء»ذلك فان الخفة التي تنشر فيها في ارجاء االنترنت ومع 
قمامة الوعي البشري، تخلق خطرا عالما جديدا ال يحل محل المخاطر القديمة، بل يضيف اليها 

 ويعظمها فقط.
 11/10/2015يديعوت 

 القدس العربي، لندن، 
 

 الفلسطينيينمجتمع اإلسرائيلي ضد اإلعدام بدون محاكمة هو ما يقوم به ال .61
 جدعون ليفي
حملة االعدام بدون محاكمة تمأل البالد، إنها بربرية ـ وتحظى بالتصفيق من الجمهور والتشجيع من 
لى مجموعة العمليات أضيفت اآلن عملية هي االسوأ: المجتمع في إسرائيل يفقد  السلطات. وا 

، لكن لم تكن مثل هذه الفترة حيث أن كل من يطعن احساسه االنساني. لقد كانت هناك فترات سيئة
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أو يهدد بالسكين أو المفك أو المقورة يتم قتله حتى بعد أن يرمي سالحه. أما القاتل فيتحول إلى 
 بطل األمة.

فلسطينيا  14من أراد اعدام المخربين حصل على ما هو أكثر من ذلك: االعدام بدون محاكمة. ُقتل 
وع االخير، اغلبيتهم ال يستحقون الموت في دولة قانون. التعطش الغير بهذه الطريقة في االسب

 مسبوق للدماء يريد المزيد فالمزيد.
في عدد من العمليات تصرف رجال األمن والمواطنين بالشكل السليم وقاموا بالسيطرة على 

حديث عن المخربين. وأحيانا لم يكن مناص من اطالق النار والقتل. لكن في حاالت اخرى كان ال
اعدام، وليس هناك تعريف آخر. أشرطة الفيديو تثبت هذا بشكل قاطع. وتكفي رؤية اطالق النار 
على اسراء عابد في العفولة، التي وقفت بدون حراك وفي يدها سكين، ورجال الشرطة المسلحين 

عليها. هذا  يحيطونها ويقتربون منها، إلى أن يتم اطالق النار عليها من مسافة قريبة بدل السيطرة
مثل القتل. هؤالء الشرطة كانوا جبناء أو يرغبون في االنتقام، لذلك يجب محاكمتهم ال اعطاءهم 

 األوسمة.
األمر االكثر صعوبة كان قتل فادي علون في القدس: بعد أن رمى السكين التي طعن بها الشاب 

نما طلب اليهود من الشرطة اليهودي وأصابه حاول الهرب من اليهود الغاضبين باتجاه الشرطة. وحي
 قتله استجاب رجال الشرطة وقتلوه بدون سبب وبدأوا بدحرجة جثته على الشارع.

إضافة إلى ذلك العملية في تل ابيب: فلسطيني يحمل مفكًا صغيرا طعن به إسرائيليين وكانت 
. حيث تحول اصاباتهم طفيفة جدا، تم اطالق النار عليه وُقتل من قبل ضابط في الجيش اإلسرائيلي

وجثة «. مقاتل في سالح الجو فعل ما هو متوقع منه»دانييل إلى بطل:صفحات كاملة في الصحف 
بطولة على أبواب »الطاعن التي لم تتم تغطيتها والمفك الصغير بجانبها، هي وسام دانييل. 

 مكن اعتقالهم.، قالت العناوين. ها هم ابطالك يا إسرائيل، ابطال على بائسين مع مفك كان ي«الكرياه
هذه الصور يراها شعب إسرائيل متأثرا من الصحافة. هذا هو التحريض الحقيقي. الكبار والصغار 
يرون كيف يطلقون النار على العرب مثل الكالب الضالة ويحفظون الدرس. وهنا يكمن أحد 

تهم مثل قشرة الثوم االسباب االساسية لهذه االحداث: الالانسانية للفلسطينيين الذين تعتبر حياتهم ومو 
بالنسبة لإلسرائيليين. االمر الذي لم يفكر أحد بفعله تجاه يشاي شليسل أو تجاه قاتل الشاب مئور 
المكايس في كريات غات، الذي يحظى بتصفيق الجمهور عندما يتعلق االمر بفلسطيني. ولم نقل 

ة ومنهم ولد. ليس لمحاولة شيئا بعد عن اطالق النار على المتظاهرين في حدود غزة حيث قتل اربع
اللنش في نتانيا وليس بسبب اإلسرائيلي الذي َطعن عربا في ديمونة، والذي لم يفكر أحد باعدامه أو 
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هدم منزله. لقد كان يعاني من ضائقة لذلك تمت مسامحته وكأن من يطعن من الفلسطينيين ال 
 يعاني من ضائقة أشد.

ُيفضل اطالق النار »غليت الذي أعطى التبرير أول أمس: أحد ايديولوجيي هذه البربرية هو دان مر 
هذه االخالق التي ال «. كلما أصيب مخربون أكثر يكون هناك مخربون أقل… على كل مخرب

تصمد على ارض الواقع يمكن أن نضيف اليها: كلما أصيب من يغتصب أو يسرق أو كان يساريا 
 ـ حان الوقت لالنقضاض على الهدف التالي.أو عربيا أكثر ـ كلما تضاءل عددهم. الموت للعرب 
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