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*** 
 
طالق نار في القدس ورعناناثالثة إسرائيليين واستمقتل  .1  شهاد فلسطينيين في أربع عمليات طعن ودهس وا 

ععد البرؤوف أبرناؤوط، وكاالت: استشهد شاعان فلسطينيان وجبرح واعتقل أبرع ة آخبرون ع د أن نفذوا 
طالق نابر في القدس ومدينة برعنانا ما أدى إلى مقتل ثالثة إسبرائيليين.  أبرعع عمليات ط ن ودهس وا 

أصيعوا، عينهم أبرع ة إصاعاتهم خطيبرة، في  18قتلوا و إسبرائيلييناإلسبرائيلية إن ثالثة  وقالت الشبرطة
عمليتي إطالق نابر وط ن في حافلة إسبرائيلية في مستوطنة "ابرمون هنتسيف" المقامة على أبراضي 

 جعل المكعبر وعملية دهس وط ن في غبرعي القدس.
سطينيان من سكان القدس المحتلة في مدينة خالل عمليتي ط ن نفذها فل إسبرائيليينوأصيب أبرع ة 

 .اإلسبرائيليةبرعنانا وتم اعتقالهما من قعل عناصبر الشبرطة 
وعحسب الشبرطة فإنه في عملية إطالق النابر والط ن في الحافلة استشهد فلسطيني واحد وأصيب 

عملية فلسطيني آخبر ونقل لتلقي ال الج وهو قيد االعتقال في حين استشهد فلسطيني ع د أن نفذ 
 دهس وط ن في غبرعي القدس.

وأكدت الشبرطة اإلسبرائيلية أن الفلسطينيين الثالثة الذين نفذوا ال مليات في مدينة القدس هم من 
ومساء أمس كشف عن هوية الشهيد الذي ابرتقى ع د تنفيذه عملية مزدوجة  سكان حي جعل المكعبر.

طالق"ط ن   كعبر جنوب القدس.نابر" في حافلة إسبرائيلية، في قبرية جعل الم وا 
عاما( وهو يبرقد  23عامًا(، عينما اآلخبر وهو عالل عمبر غانم ) 22والشهيد هو عهاء محمد عليان )

 في المستشفى ع د إصاعته عجبروح خطيبرة، وهو قيد االعتقال.
ويظهبر شبريط فيديو وزعته الشبرطة اإلسبرائيلية لحادث الدهس والط ن في غبرعي القدس فلسطينيا وهو 

ما أدى إلى مقتله ومن ثم يخبرج حامال أداة عيده  إسبرائيلياا نحو موقف للحافالت فيدهس يتقدم مسبرع
 أن سقط علىمسلح ويطلق النابر عليه، ولكنه ع د  إسبرائيليواحدا قعل أن يتقدم  إسبرائيلياويهاجم عها 
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من على مطلق النابر ويحاول أن يقف مجددا ولكن يهاجمه عدد  األداةيقف من جديد ويلقي  األبرض
 حتى وصول عناصبر الشبرطة. األبرضاإلسبرائيليين ليعقى جبريحا على 

وعالتزامن كان فلسطينيان من سكان جعل المكعبر أيضا استقال حافلة إسبرائيلية في مستوطنة )أبرمون 
صاعة  إسبرائيليينما أدى إلى مقتل  إسبرائيليين فيها النيبران وط ناً  وأطلقاهنتسيف(  عجبروح،  16إثنين وا 
 إصاعاتهم خطيبرة، فيما استشهد أحد المنفذين وجبرح آخبر. 4من عينهم 

 وقال إسبرائيليون في الحافلة إن الفلسطينيين أبرادا اختطاف الحافلة دون أن يتأكد ذلك من أي طبرف.
إن مقدسيين عبرعيين مسلحين عسكين ومسدس كانا يستقالن  اإلسبرائيليةوقالت المتحدثة عاسم الشبرطة 

افبرين ومع وصولها إلى ابرمون هنتسيف شبرعا عإطالق عيابرات نابرية وط ن حافلة "ايجد" محملة عالمس
 أحدولفتت إلى أن سائق الحافلة فتح العاب إلفساح المجال أمام هبرب اإلسبرائيليين غيبر أن  مسافبرين.

 المهاجمين أغلق العاب حيث تواصلت عملية اطالق النابر والط ن.
شخصا عينما كان اآلخبر  15اخل الحافلة التي كان فيها المهاجمين فتح النابر د أحد أنوقال بروزنفيلد 
 ثالثة بركاب آخبرين عجبروح. إصاعة إلى اإلس اف أجهزة وأشابرت يحمل سكينين.

وكانت ال مليات عدأت أمس في مدينة برعنانا حيث قام فلسطيني من حي عيت حنينا في القدس 
 إصاعتهالحافالت ما أدى إلى  تواجد في محطة لوقوف إسبرائيليعاما عمهاجمة  22الشبرقية عمبره 

تواجدوا في  إسبرائيليينوأشابرت الشبرطة إلى أن  عجبروح متوسطة، عحسب زعم الشبرطة اإلسبرائيلية.
 المنطقة سيطبروا على الشاب الفلسطيني قعل أن تصل الشبرطة التي اعتقلته.

 14/10/2015اليام، رام هللا، 
 

 على جرائم القتل واإلعدامات الميدانية "رائيلإس"المجتمع الدولي لمحاسبة  ودعحكومة التوافق ت .2
"األيام": اعتعبر مجلس الوزبراء خالل جلسته األسعوعية التي عقدها في برام هللا أمس عبرئاسة  –برام هللا 

الدكتوبر برامي الحمد هللا الهعة الش عية ت عيبرا عن برفض الش ب الفلسطيني لالحتالل واالستيطان 
سات وخاصة المسجد األقصى المعابرك، وأن الحل الوحيد للوضع وال دوان اإلسبرائيلي على المقد

وأكد المجلس في عيان صحافي صدبر عنه  القائم هو الحل السياسي الذي يؤدي إلى السالم ال ادل.
عقب جلسته أمس أن حكومة إسبرائيل مستمبرة في محاوالتها الواهمة لقمع نضال الش ب الفلسطيني 

ة، وما زال نتنياهو حتى اليوم مستغبرقا في تصبريحاته ال عثية عأن على عالقوة واإلبرهاب والجبرائم العش 
 الش ب الفلسطيني أن ي تبرف عالدولة اليهودية ويتنازل عن حقه في ال ودة.

وأضاف المجلس إن جيش االحتالل يم ن في ابرتكاب الجبرائم العش ة عحق الش ب الفلسطيني 
هداء، واستخدام المست برعين والمستوطنين لقتل ويواصل ال قاب الجماعي، وهدم منازل عائالت الش
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ذالل المواطنين على الحواجز اإلسبرائيلية، ما  أطفالنا ونسائنا وشعاعنا والتنكيل عهم، وقطع الطبرق، وا 
يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجبرائم خطيبرة تستدعي من المجتمع الدولي اإلسبراع في 

وأشابر إلى أن إسبرائيل تبرتكب جبرائم حبرب وجبرائم عدوان  طيني.توفيبر الحماية الدولية للش ب الفلس
وجبرائم ضد اإلنسانية عحق أعناء الش ب الفلسطيني وأطفاله، داعيا المجتمع الدولي إلى محاسعة 
إسبرائيل على جبرائم القتل الوحشية العش ة واإلعدامات الميدانية التي تبرتكعها مع سعق اإلصبرابر عحق 

 وعحق أطفال فلسطين. أعناء الش ب الفلسطيني
واستنكبر مجلس الوزبراء تجدد اقتحامات المسجد األقصى من قعل قوات االحتالل والمستوطنين، ومنع 
المصلين والنساء والطالعات من الدخول إلى األقصى. وأوضح المجلس أن التصبريحات التحبريضية 

قصى تدل على أن إسبرائيل التي يطلقها المسؤولون اإلسبرائيليون واستمبرابر االقتحامات للمسجد األ
عزعامة اليمين المتطبرف ماضية في عدوانها على المقدسات، وما زالت تم ن في قمع وقتل أعناء 
الش ب الفلسطيني وتنفيذ مخطط تهجيبر المقدسيين وتفبريغ مدينة القدس وتقسيم المسجد األقصى 

 المعابرك.
 14/10/2015اليام، رام هللا، 

 
 حالة ثالثة ملفات حول اإلعدامات الميدانية إلى "الجنائية الدولية"عريقات: نجمع المعلومات إل .3

سائد أعو فبرحة: قال د. صائب عبريقات أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر، أمس، إن اللجنة 
الوطنية لمتاع ة ملف المحكمة الجنائية الدولية، قبربرت عناء على ت ليمات من البرئيس محمود ععاس، 

حالة ثالثة ملفات حول  الشبروع فوبرا في تجميع الم لومات حول الجبرائم اإلسبرائيلية األخيبرة، لتقديم وا 
اإلعدامات الميدانية لدى المحكمة ضد برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي ووزيبر دفاعه، وقادة أجهزة األمن 

 اإلسبرائيلية، داعيا عالمقاعل األمم المتحدة إلى توفيبر حماية دولية للش ب الفلسطيني.
شابر عبريقات خالل مؤتمبر صحافي عقده في مقبر دائبرة شؤون المفاوضات التاع ة للمنظمة في وأ

العيبرة، إلى ضبروبرة قيام المقبربر الخاص لحقوق اإلنسان في عمليات القتل خابرج نطاق القانون، 
عالقدوم إلى فلسطين وفتح تحقيق في الجبرائم التي ابرتكعتها قوات االحتالل عحق أعناء الش ب 

جوانعه هو التخوف من  أحدوعين أن قبرابر إحالة الملفات الجديدة لدى المحكمة، مبرده في  يني.الفلسط
تنامي م دالت الجبرائم اإلسبرائيلية، الفتا عالمقاعل إلى أن القيادة عصدد اتخاذ سلسلة من الخطوات 

 خالل الفتبرة المقعلة، عيد انه برفض الكشف عن طعي تها.
ة أفبراد وليست محكمة دول، عالتالي سنحمل المسؤولية في الملفات وأضاف: المحكمة الجنائية محكم

 األمنية. أجهزتهووزيبر دفاعه وقادة  اإلسبرائيليلبرئيس الوزبراء 
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المجلس القضائي، ونأمل منه  إلىالقانونية  لإلجبراءاتالطلعات المقدمة للمحكمة تحال وفقا  معينًا أن
 ابرسات اإلسبرائيلية.ان يصدبر قبرابرا عفتح تحقيق قضائي في كافة المم

الملفات، أو مطالعة المقبربر  إحالةوقال: إننا سنتخذ كافة الخطوات الالزمة، سواء على ص يد 
ن  اإلنسانالخاص لحقوق  في عمليات القتل خابرج نطاق القانون عالقدوم إلى هنا فوبرا للتحقيق، وا 

 ولية من القدوم إلى هنا.كانت الحكومة اإلسبرائيلية ال تخشى التحقيق، فلماذا تمنع أية لجنة د
نشاء نظام دولي خاص عها.  وتاعع: الش ب الفلسطيني عحاجة إلى حماية دولية فوبرية، وا 

قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشبرقية، وحل كافة قضايا الحل  أنواعتعبر  إنهاء االحتالل وا 
 النهائي، هو مفتاح السالم واألمن واالستقبرابر في المنطقة.

برابر اللجنة البرعاعية عإلغاء الزيابرة التي كانت مقبربرة لممثليها اليوم إلى هنا، م تعبرا ذلك خطأ وأدان ق
إنه آن األوان إلنهاء االحتالل،  لإلسبرائيليينتأتي اللجنة وتقول  أنواستدبرك: كان يجب  جسيما. 

االحتالل، ولوضع آليات لتحقيق ذلك، واتخاذ قبرابر من مجلس األمن عتحديد جداول زمنية إلنهاء 
 فهذا هو المطلوب من المجتمع الدولي.

 14/10/2015اليام، رام هللا، 
 
 االعتداءات اإلسرائيليةحول وزراء الخارجية العرب ل عقد جلسة ترحيب فلسطيني بدعوة اإلمارات .4

برحعت دولة فلسطين عدعوة دولة اإلمابرات ال برعية المتحدة إلى عقد جلسة طابرئة على : وام -القاهبرة 
وى وزبراء الخابرجية ال برب في أسبرع وقت لعحث تصاعد االعتداءات اإلسبرائيلية على دولة مست

 فلسطين.
وطالب مندوب فلسطين لدى الجام ة ال برعية جمال الشوعكي عإجبراءات عملية لحماية المسجد 

ها األقصى المعابرك والمقدسات اإلسالمية والمسيحية من االنتهاكات والتهويد والتقسيم التي تقوم ع
وقال الشوعكي إن العد من النظبر في إيجاد آليات عملية وقانونية لتوفيبر نظام حماية دولية  إسبرائيل.

للش ب الفلسطيني وذلك استجاعة للحاجة الملحة للمدنيين الفلسطينيين ال زل في مواجهة المست مبرين 
برئيس الفلسطيني المسلحين المحميين من جيش االحتالل، وذلك عناء على النداء الذي أطلقه ال

 محمود ععاس في األمم المتحدة نهاية الشهبر الماضي.
 14/10/2015االتحاد أبو ظبي، 
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 أبو مازن يطرد أبو العينين من فلسطين"الخبار اللبنانية":  .5
ليل أمس، عاد سلطان أعو ال ينين إلى لعنان، مودعًا فلسطين المحتلة للمبرة األخيبرة، ع د : آمال خليل

لسلطة الفلسطينية محمود ععاس عطبرده من برام هللا أول من أمس، عحسب مصادبر في قبرابر برئيس ا
 حبركة فتح. حزم أعو ال ينين حقائعه مغادبرًا إلى لعنان ععبر م عبر جسبر الملك حسين في األبردن.

سلطات االحتالل اإلسبرائيلي سحعت من أعو ال ينين، مستشابر ععاس لشؤون المنظمات األهلية 
ي السلطة الفلسطينية، العطاقة التي تمنحه امتياز الدخول إلى األبراضي المحتلة، ويحمل صفة وزيبر ف

وأعلغته عمنع دخوله نهائيًا. التدعيبر المشتبرك عين سلطة أعو مازن وال دو، شمل قياديين آخبرين في 
 السلطة وفتح ممن أطلقوا مواقف داعمة لالنتفاضة الحالية ولتسليح الفلسطينيين.

إلدابرة األميبركية من السلطة الفلسطينية في برسالة احتجاج برسمية، تبرحيل عضو ، طلعت ا2013عام 
 اللجنة المبركزية خابرج األبراضي المحتلة ألنه يحبرض على قتل المستوطنين.

لكن السلطة برفضت حينها الطلب، ألن عالقة أعو مازن عأعو ال ينين لم تكن على القدبر الحالي من 
الم ابرض له. علمًا عأن أعو مازن نفسه هو من أقاله من أمانة السوء حيث عات يحسب على الجناح 

، علمًا عأنه 2009سبر فتح في لعنان واستدعاه إلى برام هللا في مؤتمبر المجلس الثوبري األخيبر عام 
منذ ذلك الحين، لم ينقطع عن تفقد منزله في صيدا وعبرينه الساعق في مخيم البرشيدية. استقبرابره 

تظبر أن يشكل براف ة لجعهة الم ابرضة ضد سياسة ععاس والسفابرة الفلسطينية مجددًا في لعنان من المن
 وقيادة فتح الحالية.

 14/10/2015الخبار، بيروت، 
 
 ارتكبت ثالث جرائم حرب ويجب محاكمتها "إسرائيل"مصطفى البرغوثي:  .6

« إسبرائيل»مصطفى العبرغوثي، أن  .أكد األمين ال ام لحبركة المعادبرة الوطنية الفلسطينية د: غزة
 ابرتكعت ثالث جبرائم حبرب جديدة عحق الفلسطينيين خالل األيام ال شبرة األخيبرة.

وأوضح العبرغوثي في تصبريح صحفي، أمس، أن الجبريمة األولى تمثلت في إعدام الفلسطينيين خابرج 
سبراء عاعد ومصطفى عادل الخطيب،  إطابر القانون ومن دون سعب، كما جبرى مع فادي علون وا 

فلسطيني م برض للقتل وال حماية له من جبرائم االحتالل وجنوده الذين أعطوا الضوء  حيث أصعح كل
 األخضبر من المجبرم عنيامين نتنياهو وحكومته ال نصبرية عالقتل لمجبرد الشعهة.

وقال العبرغوثي إن الجبريمة الثانية تتمثل في االعتداء على الطواقم الطعية والمس فين وسيابرات 
عامًا( والذي فقد عينه  25ة مس فين من عينهم الطعيب عمبر عقل )اإلس اف، حيث أصيب عشبر 

 عإصاعة معاشبرة.
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وأضاف أن الجبريمة الثالثة هي االعتداء على الطواقم الصحفية عالضبرب والبرصاص وقناعل الغاز 
 الجابري. صحفيًا منذ اندالع الهعة الش عية مطلع الشهبر  40حيث أصيب ، واالعتداء المعاشبر

 14/10/2015قة، الخليج، الشار 
 
 الدولة تقطع كل مشترك مع االحتالل وستمهد إلقامةالشراكة و أبو مرزوق: انتفاضة القدس تكرس  .7

 .عضو المكتب السياسي لحبركة حماس دإن  غزة، من 13/10/2015موقع حركة حماس، غزة، قال 
داء تحت أكد أن انتفاضة القدس ستحتضن المقاومة وتنهي التحالف مع األع موسى أعو مبرزوق،

وقال أعو مبرزوق، في تصبريح صحفي، إن االنتفاضة ستنهي االنقسام برغم  مسمى التنسيق األمني.
برفض الع ض، ونزيف الواقع، وستنهي التفبرد برغم التكالب، وستكبرس الشبراكة الحقيقية، لكل مكونات 

 ش عنا في مؤسساته الوطنية.
ستشبرائه كالسبرطان وستنهي التقسيم الزماني وشدد على أنها ستكنس االحتالل برغم قسوة االستيطان وا

والمكاني لألقصى، وتحمي المقدسات، كما أنها ستوقف االستيطان، عوضًا عن التهويد، وتقطع 
وأشابر أعو مبرزوق إلى أن القضية الفلسطينية غاعت  األيادي التي ت تدي على أعناء ش عنا وحبرائبره.

قطبر، وهب الشعاب من مواليد المبرحلة )مبرحلة  في األمم المتحدة، ولم تذكبر على لسان أحد سوى
 أوسلو( من الفلسطينيين الجدد فسكعوا دماءهم حتى يكتعوا فصواًل جديدة.

 واعتعبر انتفاضة القدس لمن ال يسمع أو ال يحب أن يبرى الحقيقة، انتفاضة الكبرامة وال زة.
دافنا في حماية مسجدنا، وأوضح أعو مبرزوق أن لالنتفاضة من ال مبر سنة، وعقي الكثيبر لتحقيق أه

 وتطهيبر أبرضنا، ونيل حبريتنا، واستبرداد كبرامتنا، وجمع شملنا ع ودة أهلنا.
وأضاف أنها انتفاضة القدس، انتفاضة الش ب الفلسطيني، انتفاضة المبراعطات، وهن يتقدمن البرجال 

ابركة الكل دفاعًا عن المسجد األقصى والمسبرى، ولكن شبروط نجاحها وحدة الش ب عكل مكوناته، مش
 عكل ألوانه، أفكابر، أعمابر، أجيال.

وتاعع: وحدة الجغبرافيا مهما تعاعد المكان والمقام ألعناء ش عنا، مهما كانت دعاوى عسكبريتها 
 فسنحافظ على ش عيتها، ومهما علغت دعاوى سلميتها فسنحافظ على ثوبريتها.

زوق، قال إن انتفاضة القدس موسى أعو مبر  .د ، أن13/10/2015موقع الجزيرة نت، الدوحة، وذكبر 
ستقطع كل مشتبرك مع االحتالل وستمهد إلقامة الدولة، مشيبرا إلى أن االنتفاضة األولى عبرفت ال الم 
عفلسطين، والثانية أبرععت إسبرائيل وأقامت الجدابر ال ازل، أما االنتفاضة الحالية فستقطع كل صلة مع 

كته في النافذة المسائية على شاشة "الجزيبرة وأكد أعو مبرزوق خالل مشابر  االحتالل اإلسبرائيلي. 
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معاشبر" اليوم الثالثاء، أن االنـتـفـاضـة الـحـالـيـة سـتـكـون األقوى مـن ساعقتيهـا، وأن الش ب الفلسطيني 
 قادبر على طبرد كل المستوطنين. 

مجال وشدد على أن الوحدة الوطنيـة للش ـب الفلسطينـي هي شبرط أساسي لطبرد المحتلين، وأنه ال 
 اآلن للتناعز عين الفصائـل الفلسطينيـة، مؤكدا أنهم يدعمون المصالحة والوحدة الفلسطينية.  

وأضاف أن حبركة حـمـاس فـي قـلـب انـتـفـاضـة الـقدس المعابركـة، موضحا أن الش ـب الفلسطينـي كلـه 
 كثيبر من األحيان.  فـي خـط المواجهـة، مثنيا على دوبر المبرأة الفلسطينية التي تسعق البرجال في

وطالب ال برب كسـبر الحصابر المفبروض على قطاع غزة، مشددا على أن الفلسطينيين في مـنـ ـطـف 
 ال يـمـكـن الـتـبراجـع عـنــه.

 
 حماس: اإلدارة المريكية شريكة بالعدوان على شعبنا .8

برائم تهويد نددت حبركة حماس عإدانة العيت األعيض لمقتل ثالثة مستوطنين في ظل صمتها على ج
وقال الناطق عاسم الحبركة، سامي أعو زهبري، في تصبريح صحفي،  المقدسات واإلعدامات الميدانية.

وأضاف أن  اليوم الثالثاء، إن إدانة العيت األعيض لمقتل ثالثة مستوطنين موقف مخٍز وغيبر إنساني.
 سطيني.هذا الموقف يؤكد أن اإلدابرة األمبريكية شبريكة في ال دوان على ش عنا الفل

 13/10/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 
 "إسرائيل" لفتح كل الجبهات ضد  يدعو  أبو عماد الرفاعي .9

"االنتفاضة ستستمبر، والنعض الش عي سيتصاعد عوجه ال نصبرية اإلسبرائيلية". عهذه : عّمابر ن مة
ل اليوم في الكلمات يلخص مسؤول "حبركة الجهاد اإلسالمي" في لعنان أعو عماد البرفاعي، واقع الحا

 األبراضي المحتلة.
ال يقيس البرفاعي طعي ة االنتفاضة الحالية عما حصل في "هذه األيام األولى؛ إذ إنها مستمبرة، ولن 

". ويؤكد "أن 2000و 1987تسيبر على وتيبرة واحدة، كما حصل في االنتفاضتين الساعقتين عامي 
برادة ال تنكسبر، وسيتصدى لسيا  سة اإلعدامات والقمع اإلسبرائيلية".ش عنا يمتلك نفسًا طوياًل وا 

ميزتين اتخذتهما الحبركة الش عية الفلسطينية اليوم، أوالهما، شمولها األبراضي  إلىيشيبر البرفاعي 
، وعدم اقتصابرها على الضفة الغبرعية والقدس 1948المحتلة كافة، عما فيها تلك التي احتلت ال ام 

لى طعي ة الصبراع". ثانيهما، امتيازها عـ "حبرب وقطاع غزة، "ما ُيضفي دالالت عالغة األهمية ع
 السكاكين" التي أصاعت اإلسبرائيلي عالمفاجأة واإلبرعاك.
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الشعاب الفلسطيني، إذ إن هناك  إلىالبرفاعي، في أن اليأس لم يتسّلل  إلىثمة داللة كعيبرة، عالنسعة 
االنتفاضة األولى، وعالبرغم أجيااًل جديدة، ال تذكبر االنتفاضتين األوليين، ال عل إن ع ضها لم ي ش 

 من ذلك، فإنها آلت على نفسها االنتفاض على ال دو الذي لم يتمّكن من مسح الذاكبرة الفلسطينية.
 إلىولكن ما هي أهداف االنتفاضة الحالية؟ هل هي مقتصبرة على حماية المقدسات؟ أم أنها تذهب 

 أع د من ذلك؟
ني الحالي: حماية المقدسات، وفي مقدمها منع التقسيم تحدد "الجهاد" هدفين أساسيين للحبراك الفلسطي

الزماني والمكاني في المسجد األقصى، ومواجهة السياسة اإلسبرائيلية الواضحة لتهويد القدس. وكذلك 
 تحبريبر الضفة وبرفع الحصابر عن غزة.

ني ويؤكد البرفاعي أن من شأن ما يحدث اليوم فتح المجال أمام إعادة برعط أبرجاء الوطن الفلسطي
المحتل كافة، من أقصى شماله إلى أقصى جنوعه، "وهو ما ي ني عمليًا إسقاط نهج أوسلو وتداعياته 

انه "ال يمكننا أن نغفل عما يحدث في المناطق  إلىالخطيبرة على الوضع الفلسطيني". ويلفت النظبر 
 .، والنضال الذي يخوضه ش عنا هناك، وما سينتج عنه من تغيبرات"1948المحتلة ال ام 

 حبرب مسلحة مع اإلسبرائيلي؟ إلىماذا عن تص يد النزاع 
"هذا األمبر يتوقف على ما سُيقدم عليه ال دو". يجيب البرفاعي. "الم بركة تتخذ أشكااًل مت ددة. الشكل 

أن تطّوبر ال مل المسلح يأتي  إلىالذي تأخذه اليوم هو االنتفاضة الش عية وحبرب السكاكين". ويشيبر 
سبرائيلي سواء تجاه المقدسات، أو في سياسة القمع والقتل. "الم بركة مفتوحة مع في سياق التص يد اإل

 ال دو ولدينا تكتيكات عديدة"، يقول البرفاعي.
ويلفت النظبر إلى أن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيامين نتنياهو ي يش أزمة حقيقية، فهو لم يحقق أي 

أنه لم يتمكن من استغالل الواقع ال برعي  إنجاز في حبروعه الساعقة على الش ب الفلسطيني، كما
 الحالي.
لم ي د له أي دوبر،  إذذلك، "فقد تم تحييد اإلسبرائيلي من قعل الواليات المتحدة وبروسيا،  إلىإضافة 

ذلك أن الكيان اإلسبرائيلي الذي قّدم نفسه في الماضي على انه المنقذ للمشابريع الغبرعية، عات دوبره 
سبرائيل عاتت  َمن يحميها". ويتوقع البرفاعي أن ينحو برئيس الحكومة  إلىفي حاجة غيبر موجود وا 

التص يد في المبرحلة المقعلة، ذلك أنه سيتأثبر عالمجتمع اإلسبرائيلي الداخلي المتطبرف،  إلىاإلسبرائيلية 
 وسيحاول المزايدة عليه.

 ولكن ماذا عن الظبروف ال برعية المحيطة التي ي دها كثيبرون غيبر مؤاتية لالنتفاضة؟
"قاتل ش عنا وحيدًا في الكثيبر من الم ابرك، إن لم يكن في جمي ها"، يقول البرفاعي الذي ال ينفي أن 
الوضع ال برعي المأزوم سيؤثبر على قدبرة الفلسطينيين. من هنا، فإن الش ب الفلسطيني، حسب 
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ى برأس القضية الفلسطينية، وسيوحد ال برب خلفها، وسي يد فبرضها عل إلىالبرفاعي، سي يد االعتعابر 
نهائها".  األولويات ال برعية والدولية "ع د فشل كل محاوالت شطعها وا 

تبرى "الجهاد" أنه من الواجب أن تنتفض األمة لحماية مقدساتها، علمًا أن تلك المقدسات ليست 
إسالمية فقط، عل هي مسيحية أيضًا. وتطالب عقطع ال القات "ال لنية" مع ال دو، أو تلك التي 

 اولة" مع اإلسبرائيلي، كحد أدنى في هذه المبرحلة.أقيمت "تحت الط
أما عن الجعهات، فإن "الجهاد" تتمايز على حبركة "حماس"، على سعيل المثال، التي ال تطالب عفتح 
الم بركة مع اإلسبرائيلي ععبر تلك الجعهات. تبرى "الجهاد" أن "فتح الجعهات كافة مع ال دو واجب 

 للخطبر الداهم الذي يتهددها، وال سيما المسجد األقصى.على األمة" لحماية مقدساتها، نظبرًا 
 14/10/2015السفير، بيروت، 

 
 ماس في جنينحقادة  أحدج عن االحتالل يفر  .11

(، عن القيادي في حبركة حماس ععد 10|13أفبرجت سلطات االحتالل مساء يوم الثالثاء ): جنين
ضفة الغبرعية، وذلك ع د اعتقال العاسط ععد اللطيف الحاج، من قبرية جلقموس قضاء جنين شمال ال

 دام ثالثين شهبرا.
 13/10/2015، قدس برس

 
 من السلطة يواصل االعتقاالت رغم أجواء االنتفاضةأحماس:  .11

اتهمت حبركة حماس، أجهزة األمن التاع ة للسلطة الفلسطينية عمواصلة االعتقاالت : برام هللا
 تفاضة التي تشهدها األبراضي المحتلة.واالستدعاءات السياسية عحق المواطنين، برغم أجواء االن

( تلقت "قدس عبرس" نسخة منه أن أجهزة امن الضفة 10|13وأفادت الحبركة في عيان لها يوم الثالثاء )
 اعتقلت ثالثة مواطنين فيما استدعت اثنين آخبرين للتحقيق.

 13/10/2015، قدس برس
 
 الضفة وعلى الحدود مع غزة االحتالل يقرر محاصرة أحياء القدس المحتلة وتكثيف قواته في .12

وكاالت: أقبر المجلس الوزابري األمني المصغبر في حكومة االحتالل اإلسبرائيلي )الكاعينت(،  –القدس 
الليلة الماضية، عدة قبرابرات تت لق عالمواطنين الفلسطينيين في القدس الشبرقية، أهمها فبرض إغالق 

خضاع المواطنين المقدسيين لل تفتيش عند دخولهم إلى أحيائهم وخبروجهم على األحياء ال برعية، وا 
خبراج الحبركة اإلسالمية عن  "الكاعينت"كما أقبر  منها. هدم عيوت منفذي عمليات الط ن فوبرا، وا 
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دخال جنود، ألول مبرة، إلى مبراكز المدن اإلسبرائيلية لمساندة الشبرطة "في الحفاظ على  القانون، وا 
 األمن".

أقبر ايضا االست انة عجنود نظاميين لحبراسة المواصالت  وذكبرت مصادبر إسبرائيلية ان )الكاعينت(
 ال امة اإلسبرائيلية.

كما تتضمن القبرابرات، سحب اإلقامة من منفذي ال مليات وعائالتهم من القدس المحتلة، وسحب 
 المواطنة من منفذي ال مليات من الفلسطينيين في الداخل.
صمم على الدفع عهذه الخطوات حتى لو ونقل عن نتنياهو قوله في جلسة المجلس الوزابري إنه م

وجاء أن نتنياهو طلب أيضا تسبريع عملية هدم منازل منفذي  كانت هناك ص وعات قضائية.
ال مليات، والتي تستغبرق اليوم عض ة شهوبر، عحيث تصعح يومين أو ثالثة أيام فقط منذ تنفيذ 

دقة عليها، خاصة في ظل ال ملية. ومن المتوقع أن تواجه هذه أيضا مصاعب قضائية في المصا
 تحفظ عدد من ال ناصبر األمنية عشأن مدى نجاعة سياسة هدم منازل منفذي ال مليات.

وتقبربر أيضا استخدام وحدات الجيش لت زيز اإلجبراءات األمنية في مبراكز المدن، وذلك عهدف 
 مساعدة الشبرطة وحبرس الحدود.

لتي ست زز قوات الشبرطة في مبراكز وقالت مصادبر أمنية إنه لم يقبربر ع د حجم قوات الجيش ا
نما عن جنود من وحدات  المدن، وأنه من الواضح أن الحديث ليس عن جنود الوحدات القتالية، وا 

 الجعهة الداخلية، والجنود المتدبرعين الذين سيتجولون مسلحين في الشوابرع.
لغبرعية وحدود قطاع كما قبربر الجيش اإلسبرائيلي دفع المزيد من قواته إلى خطوط التماس في الضفة ا

وقال الناطق علسان الجيش اإلسبرائيلي افيخاي ادبرعي في عيان: "الجيش اإلسبرائيلي ي زز قواته  غزة.
عكتيعتْين اضافيتْين في يهودا والسامبرة )الضفة الغبرعية( وثالث سبرايا إضافية في خط التماس وكتيعتْين 

 اضافيتْين امام قطاع غزة ألحداث الجدابر".
برة إلى أن جلسة المجلس الوزابري قد عقدت ظهبر أمس، وتم وقف الجلسة ع د توجه وتجدبر اإلشا

لمقتل الوزيبر برحع ام زئيفي، ليتاعع ع دها جلسة  14نتيناهو إلى الكنيست إللقاء كلمة في الذكبرى الـ 
 المجلس الوزابري، وهو ما اعتعبر وكأن المجلس الوزابري في حالة ان قاد دائم.

وطلب  هاجم نتنياهو مبرة أخبرى أداء البرئيس الفلسطيني محمود ععاس.وفي كلمته في الكنيست 
نتنياهو، موجها حديثه ل عاس، التوقف عن التحبريض، وأنه على القائد الحقيقي أن يعدي المسؤولية، 

كما طالب نتنياهو البرئيس  وأن "يوقف عملية التحبريض التي تخبرج من مناطق السلطة الفلسطينية".
كما طلب  طبرفين الذين يضطبرون األعبرياء إلى دفع ثمن غال" على حد ت عيبره.ععاس "عمحابرعة المت
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نتنياهو من ععاس "عدم تحويل القتلة إلى أعطال"، وأن عليه أن يتحمل المسؤولية إذا "حصل تدهوبر 
 في األوضاع نتيجة تحبريض حبركة حماس والحبركة اإلسالمية والسلطة الفلسطينية".

لفلسطيني، ادعى نتنياهو أنه يؤمن عالت ايش، كما دعا ال برب إلى وفي كلمة موجهة إلى الداخل ا
كما ادعى نتنياهو أن "إسبرائيل دولة قانون، ويجب  "عدم اإلنجبرابر وبراء المحبرضين"، على حد قوله.

 عدم المس عاألعبرياء، وأن من يف ل ذلك سيدفع الثمن".
 14/10/2015اليام، رام هللا، 

 
 إلعادة احتالل الضفة "إسرائيل" خطة :الثانية "إسرائيل"قناة  .13

قال محللون في قناة إسبرائيل الثانية إن السلطة الفلسطينية برفضت  :)وكاالت( -القدس المحتلة
عبروضات للتهدئة في االيام الماضية ألنها ال تش بر عأن األموبر تستحق التنازل وأن ما يحدث في 

 يمكن السيطبرة عليها. على حد قولهم.الضفة لم يصل ع د الى مبرحلة الخطبر أو النيبران التي ال 
وعالمقاعل نشبرت ع ض المواقع ال عبرية ما أطلقت عليها خطة اعادة احتالل الضفة الغبرعية ومواجهة 

على برسم  2011)االنتفاضة الثالثة(، وقالت هذه المواقع إن الجيش اإلسبرائيلي ي كف منذ ال ام 
لفلسطينية منذ أن اوقف أعو مازن المفاوضات الخطط الالزمة لمواجهة انتفاضة جديدة في االبرض ا

 مع نتنياهو.
وعحسب قيادة الجيش اإلسبرائيلي في الضفة الغبرعية الجنبرال تميبر يادعي ونيتسان ألون، فان الخطة 

 حاسمة.عاعتعابرها سنة  2015ال سكبرية تم االنتهاء منها في ال ام 
أكثبر من قعل وخصوصا عالتزامن مع ويقول التقبريبر إن الشابرع في الضفة الغبرعية يغلي كل سنة 

 هجوم إسبرائيل على غزة في عمليات البرصاص المصعوب وعامود السماء.
ويكشف التقبريبر إن كتائب عدة في الجيش اإلسبرائيلي وحتى فبرق عسكبرية وألوية أنهت تدبريعات كاملة 

انخبراط فوبري  ل شبرات المبرات على محاكاة اندالع انتفاضة جديدة في الضفة الغبرعية. وتشمل الخطة
 ساعة فقط. 24آلالف الجنود من الجيش النظامي إلى قواعدهم ال سكبرية في الضفة في غضون 

وهناك مبراحل في الخطة أولها عدم استخدام أدوات قاتلة قدبر االمكان، وعالعدء عالبرصاص المطاطي 
ن خاليا ال مليات وقناعل الغاز ل دم قتل أعداد كعيبرة من المتظاهبرين، ول زل السكان المتظاهبرين ع

 "اإلبرهاعية".
كما تشمل الخطة، طبريقة "شعكة الصياد" ال سكبرية وهي ععابرة عن نشبر سبريع لحواجز عسكبرية لمنع 

 هبروب أي منفذ عملية، وفصل المدن والمناطق عن ع ضها.
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والذي يقضي  8وفي حال تصاعدت األموبر يجبري استدعاء االحتياط عموجب األمبر ال سكبري برقم 
االحتياطي الفوبري لساحات الم بركة. والسيطبرة على نشطاء اليمين اليهودي في حال أبرادوا عالتجنيد 

أن يتدخلوا ويأخذوا القانون عايديهم الى حين وصول الشبرطة لهم. وعموجب التدبريعات التي كانت 
تجبري مبرة وبراء مبرة في كل عام، وتشمل اندالع مواجهات عنيفة وقتالية، وقد جبرت التدبريعات في 

عدة عتسيون وقاعدة عميت يمين، كيفية الت امل مع سيابرات مفخخة عند مفتبرق عتسيون جنوب قا
عيت لحم وكيفية حماية األوالد اليهود، وكيفية م الجة وجود حافلة سياح اجانب من اوبروعا، وشملت 
الخطة كيفية البرد على أعمال عنف ستصدبر من منطقة عيت لحم عالذات، مثل خبروج مئات 

 ن مبرة واحدة ضد الجيش.المتظاهبري
اما في كيفية الت امل مع اجهزة االمن الفلسطينية، فقد اشتملت التدبريعات فشل اجهزة االمن 
الفلسطينية في انقاذ حافلة صغيبرة "ميني عاص سياح"، وقد قبربر اصحاب القبرابر ال سكبري في إسبرائيل 

نابر او برشق  إلطالقوة التدخل لمنع قتل سياح اجانب في مناطق السلطة وفي حال ت برضت الق
 حجابرة او ععوات ناسفة على السيابرات اإلسبرائيلية.

اما التدبريعات التي خاضها لواء يهودا عخصوص الخليل وهي أكعبر مدينة فلسطينية في الضفة، فقد 
انتهى الجيش اإلسبرائيلي االسعوع الماضي فقط من تدبريعات تخص محاولة التسلل لمستوطنة في 

 ت مثال.الخليل ليلة يوم سع
متظاهبر فلسطيني حاولوا اقتحام مستوطنة يهودية من ساحة المدينة  400وقد حاكى التدبريب وجود 

او منفذ عملية يطلق النابر على قوة حبرس الحدود التي تقدمت الى المتظاهبرين، وعلى الفوبر 
سيحاصبر الجيش مدينة الخليل خالل ساعة ومنع المنفذ من الخبروج من المدينة. كما وشملت 

 التدبريعات وجود خلية فلسطينية من ابرع ة مقاتلين اخذوا برهائن في تجمع استيطاني يهودي هناك. 
 14/10/2015الغد، عمان، 

 
 منظمات حقوقية تحذر من خطورة اإلعدامات الميدانية وقمع الحريات .14

 إطالقحذبرت منظمة حقوق المواطن اإلسبرائيلية من خطوبرة ت ليمات  :جبرايسي عبرهوم -الناصبرة 
النابر عيد عناصبر "األمن" اإلسبرائيلي، وطالعت عالتحقيق عجبرائم قتل الفلسطينيين في االيام األخيبرة 
لمزاعم إسبرائيلية لم يكن لها ما يدعمها. كما حذبرت المنظمة ذاتها، وم ها مبركز "عدالة" الحقوقي 

ي تقل مصلين من الفلسطيني ومبركزه في مدينة حيفا، من مالحقة الشبرطة اإلسبرائيلية للحافالت الت
، وتمن ها من الوصول الى القدس، وفي أحيان عديدة، تمنع حتى انطالقها من 48علدات فلسطينيي 

 من الوصول الى مظاهبرات ونشاطات احتجاجية. 48العلدات، وأيضا منع حافالت تقل فلسطينيي 
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في محاولة  وطالعت منظمة حقوق المواطن عفتح تحقيق في حوادث إطالق النابر على المشتعه عهم
القيام ع مليات ط ن، من ضمنها إصاعة الشاعة إسبراء عاعد من مدينة الناصبرة، حينما كانت في 
محطة مبركزية للحافالت في مدينة ال فولة، وأيضا جبريمة قتل الشهيد فادي علون من القدس، الذي 

نما كان أثعتت شبرائط مصوبرة، أن عصاعة كعيبرة من المستوطنين كانت تالحقه عهدف ضبرعه، حي
 متوجها الى ال مل، فجبرا.

وقالت المحامية بروني عيلي، عاسم جم ية حقوق المواطن، في برسالة الى المستشابر القضائي 
للحكومة اإلسبرائيلية، "إننا نشهد في اآلونة األخيبرة تنامي ظاهبرة خطيبرة لتصبريحات قياديين في 

نيين يشتعه عهم عمحاولة تنفيذ او الجهاز األمني اإلسبرائيلي ومنتخعي جمهوبر تطالب عقتل فلسطي
عالتنفيذ الف لي ل مليات ط ن، وانه الى جانب هذه التصبريحات، هنالك تخوف حقيقي من قيام أفبراد 
الشبرطة والجيش اإلسبرائيلي عمخالفة أوامبر اطالق النابر، ومن استخدام السالح الحّي دون سعب او 

ائل أقل ضبربرًا ضد المشتعه عهم، مؤكدّة على حتى عدافع القتل، في حين كان عاالمكان استخدام وس
ان التوجه السائد والمطالعة عالقتل خطيبرة جدًا، خاصة على ضوء مناشدة المواطنين حمل السالح".  
وأكدت البرسالة على انه "ال يمكن االستخفاف عتصبريحات تطالب عشكل واضح وصبريح عاالنتقام 

عمحاولة تنفيذها، خاصة عندما يقوم عذلك قائد وحتى قتل منفذي عمليات الط ن او المشتعه عهم 
شبرطة لواء القدس، موشي ادبري، مؤكدة على ان بروح القائد وبراء هذا التصبريح هي بروح سيئة تستعيح 
سفك الدماء، ويمكن القول انها عمثاعة أمبر قيادي غيبر منصوص للقوات الميدانية". وطالعت المحامية 

امبره للقائم عأعمال مفتش الشبرطة عفتح تحقيق حول عيلي من المستشابر القضائي عإصدابر او 
 تصبريحاته، وعاتخاذ الخطوات الالزمة عحقه، وفقا لنتائج التحقيق.

من الوصول الى  48كما اعتبرضت الجم ية ذاتها، ومبركز "عدالة"، على منع حافالت فلسطينيي 
تستند الى أي قانون  القدس، وحافالت أخبرى تنطلق الى المظاهبرات، وهذه ظاهبرة غيبر مسعوقة، وال

إسبرائيلي قائم. وقالت الجم ية، "إن نهج الشبرطة في توقيف واحتجاز الحافالت تمت عدون صالحية 
وتمس عشكل كعيبر وصابرخ عالحّق في حبرية االحتجاج وحبرية التنقل للمتظاهبرين، وتمنع مستقّلي 

قطع الطبريق على حقهم في التظاهبر. وقال مبركز "عدالة"، إن  من ممابرسةالحافالت وآخبرين 
الحافالت هو "خطوة متطبّرفة تم اتخاذها دون أي صالحّية قانونّية، وهي مّس صابرخ عحبرّية الت عيبر، 

 االحتجاج وحبرّية الحبركة".
 14/10/2015الغد، عمان، 
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 يائير لبيد يدعو لحمل السالح لتنفيذ اإلعدامات الميدانية .15
الم ابرض يائيبر لعيد الى تنفيذ االعدامات  دعا برئيس حزب "يوجد مستقعل" اإلسبرائيلي :لناصبرة

الميدانية ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي ال يمبر فيه يوم إال ويستشهد فيه فلسطيني، أو يصاب 
عإصاعات خطبرة جدا، في الشابرع، ثم تختلق له المؤسسة اإلسبرائيلية ذبرائع مثل "محاولته الط ن 

 التي تنشبر كشف زيف هذه المزاعم. عالسكين"، وتنجح في كثيبر من األحيان الشبرائط
طالقودعا ال نصبري لعيد اإلسبرائيليين الى حمل السالح  النابر على كل من "يحاول تنفيذ عملية"،  وا 

وقال، "إن كل من يسحب سكينا أو مفكا، يجب اطالق النابر عليه عهدف قتله، وعلى الدولة أن تمنح 
 الفاعل غطاء قضائيا كامال".

اإلسبرائيلية من حزعي "ال مل" و"يوجد مستقعل" في االيام األخيبرة الى جوقة  وانضم قادة الم ابرضة
التحبريض اليمينية الدموية، التي يقودها نتنياهو، إذ طالب برئيس حزب "ال مل" يتسحاق هيبرتسوغ، 

 عفبرض اغالق كامل على الضفة، "الى حين تهدأ األوضاع".
 14/10/2015الغد، عمان، 

 
صابة إسرائيليين  7القناة السابعة: مقتل  .16  منذ اندالع انتفاضة القدس آخرين 99وا 

في  آخبرين 99 وأصيب نحو"إسبرائيليين" قتلوا،  7كشفت القناة ال عبرية الساع ة عأن  :القدس المحتلة
طالق نابرعمليات ط ن   .، منذ اندالع انتفاضة القدسوالضفة الغبرعيةنفذها فلسطينيون في القدس  وا 

 14/10/2015وكالة سما اإلخبارية، 
 
 يهودي أراد االنتقام من العرب فطعن يهوديًا آخر .17

 القدس: أبراد يهودي االنتقام من ال برب في مدينة كبريات آتا فط ن يهوديا آخبر قعل اعتقاله.
عاما أقدم على ط ن  23وقالت الشبرطة اإلسبرائيلية في عيان صحافي إن يهوديا يعلغ من ال مبر 

جابري ظهبر أمس في كبريات آتا، ما أدى إلى إصاعته عجبروح عاما، في محل ت 36يهودي آخبر عمبره 
وأضافت إن المهاجم شبرع عالفبرابر عاتجاه مبركعته المتوقفة هناك فأطلق حابرس أمن عيابرات  متوسطة.

وتاع ت إن حابرس األمن مع  نابرية عاتجاهه لم تصعه إنما أصاعت عخدوش طفيفة شخصا آخبر.
تمكنوا من السيطبرة على الطاعن قعل وصول قوات الشبرطة ع ض اإلسبرائيليين المتواجدين في المكان 

ولفتت إلى أنه في التحقيق قال المشتعه المهاجم إنه قصد تنفيذ عملية ط ن ل برعي  التي اعتقلته.
 على خلفيه قوميه وأخطأ في تشخيص هوية الضحية فط ن مواطنا يهوديا.

 14/10/2015اليام، رام هللا، 
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 لشارع اإلسرائيلي خوف وهستيريا في اتقرير:  .18
طالق برصاص متالحقة في : أس د تلحمي –الناصبرة  تحت وطأة خمس عمليات ط ن ودهس وا 

جبريحًا  23القدس و"برعنانا" شبرق تل أعيب وق ت صعاح أمس وأسفبرت عن ثالثة قتلى إسبرائيليين و
قبرابر منهم خمسة عحالة حبرجة، عقدت الحكومة األمنية المصغبرة اجتماعًا طابرئًا مساء أمس "إل

خطوات إضافية لوقف موجة اإلبرهاب المتواصلة"، كما جاء في عيان مكتب برئيس الحكومة، وسط 
تسبريعات عأن المقصود خطوات تص يد في مقدمها دبرس اقتبراح إغالق األبراضي الفلسطينية المحتلة 

 و"تطويق" األحياء والقبرى الفلسطينية في القدس الشبرقية، واستدعاء قوات احتياط في الجيش.
وأوقفت محطات التلفزة واإلذاعة عبرامجها ال ادية أمس وفتحت عثًا معاشبرًا من المواقع المختلفة التي 
طالق البرصاص، واعتمدت أساسًا بروايات الشبرطة والشهود. وتجمع مئات  شهدت عمليات الط ن وا 

 اإلسبرائيليين للهتاف "الموت لل برب" ومطالعة الحكومة عمزيد من الخطوات القم ية.
 

 ودي يطعن يهودياً يه
وتسود أجواء خوف وابرتعاك الشابرع ال ام. ففي علدة "كبريات آتا" في منطقة حيفا، ط ن يهودي متدين 
يهوديًا آخبر ع د أن ظن عحسب سحنته أنه عبرعي فأصاعه إصاعة خفيفة. وأفادت اإلذاعة ال عبرية أن 

برعي؟"، حتى صادف من المتدين دخل عجنون إلى مجمع تجابري، وسأل كل من صادفه: "هل أنت ع
 عدا له أنه عبرعي، ومن دون أن يسأله، ط نه وفبر من المكان، لكن الشبرطة اعتقلته الحقًا.

وافتتحت مقدمة العبرنامج اإلخعابري البرئيسي في اإلذاعة ال امة عبرنامجها ظهبر أمس عالقول: "انتفاضة 
.. هجوم مسلح يتلوه آخبر، أو ال... ال يهم ماذا نسميها... هذه حبرب سكاكين في شوابرع إسبرائيل.

 عملية ط ن عالسكين تتع ها عملية إطالق نابر... هذا ما يحصل... لقد سئمنا حقًا".
وتوق ت اإلذاعة أن تكون الحكومة األمنية عحثت في احتمال إعالن حصابر تام على الضفة الغبرعية 

ن يشمل الحصابر قبرى دعا إليه وزبراء، فيما طالب برئيس العلدية اإلسبرائيلية للقدس نيبر عبركات عأ
القدس الشبرقية واحياءها، ومنع سكانها من الخبروج. وأضاف: "علينا تحسين الخطوات للجم الهجوم 
اإلبرهاعي، يجب إغالق القبرى... أعبرف أن ذلك سيثقل على حياتهم، لكن حياة سكان القدس )اليهود( 

 أهم من أي شيء آخبر".
وزيبر نفتالي عينيت إنه سيطالب الحكومة المصغبرة وقال زعيم حزب المستوطنين "العيت اليهودي" ال

عفبرض طوق أمني على علدات فلسطينية في الضفة واألحياء والقبرى الفلسطينية في القدس، وهدم 



 
 

 
 

 

 19 ص                                              3721 العدد:        14/10/2015 اءربعال  التاريخ: 
  

"عيت كل مخبرب" حتى إن لم يسفبر هجومه عن قتل، وتنفيذ اعتقاالت إدابرية )عال محاكمة( لقادة 
 الشمالية" في الداخل."حماس" في الضفة والقدس و"الحبركة اإلسالمية 

وأيد زعيم "الم سكبر الصهيوني" الم ابرض اسحق هبرتسوغ "فبرض طوق أمني على أحياء القدس 
الشبرقية وفي مواقع االحتكاك... وفي المبرحلة الثانية نشبر قوات أكعبر من الجيش والشبرطة وتجنيد 

أمام الجميع"، مضيفًا على  احتياط واسع عقدبر ما يلزم، وا غالقًا موقتا لجعل الهيكل )المسجد أألقصى(
صفحته في "فايسعوك" أن "على الحكومة التوقف عن التل ثم وعدء ال مل". وتاعع أن "المبرحلة التالية 

 يجب أن تكون عالتفكيبر في اتخاذ خطوات إقليمية وسياسية تهّدئ المنطقة".
ة واضحة مناسعة، كما وقال القائم عأعمال القائد ال ام للشبرطة عنسي ساو إن لدى الشبرطة خطة عملي

سائبر أذبرع األمن، للبرد على ما يحصل ستطبرحها على الحكومة األمنية "لوقف موجة اإلبرهاب". 
وكانت قوات االحتالل حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكبرية ع د سلسلة ال مليات، كما أغلقت العلدة 

 القديمة وجميع مداخلها.
 وعات حقيقية في مواجهة التدهوبر األمني "ألنه ال وقالت المبراسلة ال سكبرية إن الجيش يواجه ص

ه ال مليات، وال عنى تحتية... هي مشكلة حقيقية في  عنوان لديه لقواعد إبرهاب... وال توجد يد توجِّّ
برصد هجمات فبردية". ولفتت إلى أن غالعية مبرتكعي ال مليات من المقدسيين الشعان والفتيان الذين 

 ح لهم الحبركة في أنحاء إسبرائيل.يحملون عطاقات هوية زبرقاء تتي
وأضافت أن الجيش يبرى أن الحل هو نشبر مزيد من القوات في أنحاء إسبرائيل، ما يحتم إصدابر 

كتيعة من "حبرس  16أوامبر الستدعاء قوات احتياط في الجيش، إضافة إلى القبرابر الساعق عاستدعاء 
د ال قوعات على براشقي الحجابرة الحدود". وأشابرت إلى أن إجبراءات التص يد الساعقة، مثل تشدي

والزجاجات الحابرقة وفبرض غبرامات مالية عاهظة على ذويهم، وحتى التهديد عسحب عطاقات الهوية 
 من ذوي منفذي ال مليات، ليست برادعة.

في الوقت نفسه، قالت وسائل إعالم ععبرية صعاح امس أن أسعاب سلسلة ال مليات التي وق ت امس 
عامًا( في القدس المحتلة اول  13وصادم الستشهاد الطفل أحمد مناصبرة ) نتيجة انتشابر مقطع مؤثبر

من أمس، اذ يظهبر الطفل في الفيديو مصاعًا عبرصاص إسبرائيلي يستصبرخ ال الج وال يحصل إال 
 على الشتائم من الشبرطة والمستوطنين المحيطين عه.

 

 تعاون السلطة؟
ية تبرفض في الوقت الحالي الت اون مع إسبرائيل وذكبرت مصادبر امنية إسبرائيلية ان السلطة الفلسطين

في اي خطوة تهدف الى تهدئة الخواطبر وكعح جماح موجة ال نف. ونقل الموقع االلكتبروني لصوت 
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االذاعة اإلسبرائيلية عاللغة ال برعية، عن هذه المصادبر قولها ان هناك محاوالت من وبراء الكواليس 
يلية وللسلطة يدعو الى ال ودة الى الهدوء، غيبر ان تس ى الى نشبر عيان مشتبرك للحكومة اإلسبرائ
 الفلسطينيين ال يزالون يبرفضون هذه المعادبرة.

وقال مبراسل الشؤون الفلسطينية في اإلذاعة ال عبرية إن البرئيس محمود ععاس "أعو مازن" يعدو أنه 
أوامبره وأوامبر "ليس ذا شأن" في نظبر الفلسطينيين في كل ما يدوبر اآلن، و"الجيل الشاب ال يأتمبر ع

 أجهزته... عالنسعة اليهم هو ليس ذا شأن".
وكشفت وسائل اإلعالم اإلسبرائيلية ان دواًل عبرعية استجاعت لدعوات تل أعيب ومابرست ضغوطًا على 
ععاس وطلعت منه عدم السماح عتفجيبر انتفاضة ثالثة. وذكبر موقع "والال" اإلخعابري أن دواًل عبرعية، 

اس وحذبرته من تداعيات "فقدان السيطبرة" في الضفة، مشيبرًا الى ان من عينها مصبر، توجهت ل ع
ممثلي الدول ال برعية سيستغلون ان قاد اجتماع الجام ة ال برعية في القاهبرة للطلب من ععاس ال مل 
على وقف "تدهوبر األوضاع". وأضاف الموقع أن هناك قناة اتصال دائمة ومفتوحة عين ديوان 

سعل وضع حد لالنتفاضة، مشيبرًا الى ان ععاس يقوم عجهود كعيبرة لتهدئة  نانياهو وععاس للتعاحث في
األوضاع، وانه اجتمع أخيبرًا مع عدد من قادة حبركة "فتح" وطالعهم ع دم اإلقدام على أي سلوك عنفي 
ضد إسبرائيل. وكشفت صحيفة "يدي وت أحبرنوت" أن اجتماعًا عقد نهاية األسعوع الماضي في مكتب 

لوسطى حضبره ممثلون عن قادة األجهزة األمنية التاع ة للسلطة، للعحث في سعل قائد المنطقة ا
 السيطبرة على األوضاع.

ولفت المبراسل في الشؤون الحزعية في "هآبرتس" إلى أن برئيس الحكومة عنيامين نتانياهو "فاقد لحلول 
العات البرأي أو م ادالت إلنهاء عمليات الط ن". وأضاف أنه في ضيق أمنيًا وحزعيًا ع د استط

األخيبرة التي أظهبرت أن غالعية اإلسبرائيليين تبراه عاجزًا في إدابرة األموبر األمنية. ووصف الم لق 
خطاب نتانياهو في الكنيست أول من أمس عأنه يع ث على اليأس واإلحعاط، وقد خال من أي كلمة 

الفلسطينية التي يبرى  تهدئة أو فقبرة ذات صعغة سياسية أو نصف برسالة عن نيات طيعة تجاه القيادة
قادة جهاز "شاعاك" والجيش أنها تعذل جهدًا كعيبرًا لتهدئة الوضع، مضيفًا: "لقد أثعت أن حكومته هي 

 حكومة الالمخبرج والالبرؤية".
 14/10/2015الحياة، لندن، 
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 السكين تخيف اإلسرائيليين   .19
ن المطعخ الى الخنجبر في هجماتهم يستخدم الفلسطينيون كل انواع السكاكين المتوافبرة لديهم من سكي

المتصاعدة على اإلسبرائيليين، ما يج ل هذا "السالح االعيض" ذا تأثيبر نفسي قوي جدا حيث لم 
 تخلف هذه ال مليات سوى ثالثة قتلى إسبرائيلين خالل اسعوعين.

وتنتشبر صوبر االدوات التي استخدمها فلسطينيون في الهجمات من سكين مطعخ ومفك ومقشبرة 
 ععبر وسائل التواصل االجتماعي لدى الفلسطينيين واإلسبرائيليين.خضبر 

ويسابرع برجال الشبرطة والشهود الموجودون في موقع الهجمات الى التقاط صوبر عهواتفهم النقالة ثم 
 ينشبرون صوبرة "االداة" المست ملة في الهجوم.

"اداة تست مل كل يوم يقول العبروفسوبر اإلسبرائيلي، استاذ علم النفس، شاؤول كيمحي، ان السكين 
ومتوفبرة لدى الجميع، وال تتطلب تدبريعًا، ويمكن اخفاؤها عسهولة". واضاف ان "الهجوم عالسكين ال 
يهدف معدئيًا الى القتل، عل للتخويف وتم تحقيق الهدف. اإلسبرائيليون يش برون عالخطبر حتى ولو لم 

 يكن متناسعا مع مستوى التهديد".
وسائل لصد الهجمات مثل منظومة القعة الحديدية العتبراض الصوابريخ، وعينما يطوبر اإلسبرائيليون 

كانت عمليات الط ن مفاجئة لهم. وعلى البرغم من ان هذه الهجمات ليست عجديدة، اال ان وتيبرتها 
 متسابرعة.

ععبر إسبرائيليون عن صدمتهم االسعوع الماضي في تل اعيب عندما برأوا اعالنا في وسط المدينة و 
طولها ثالثة امتابر تقطع حعة طماطم ضخمة على متن شاحنة، في إطابر حملة  تظهبر فيه سكين

 اعالنية يقوم عها موزع محلي لسكاكين الطعخ.
 إلعالنهموع د عدة شكاوى، ازيلت السكين وحعة الطماطم واعتذبر الموزعون عن التوقيت السيئ 

 مؤكدين انه لم يكن مقصودا.
 14/10/2015المستقبل، بيروت، 

 
 باحات المسجد القصى يقتحمون مستوطنون .21

 دنســـت الجماعـــات اليهوديـــة المتطبرفــة عاحـــات المســـجد األقصـــى مــن جهـــة عـــاب المغابرعـــة،: وكــاالتال
وســــط تشــــديدات أمنيــــة كعيــــبرة، فــــي حــــين شــــهدت فلســــطين إضــــبراعًا عامــــًا احتجاجــــًا علــــى اإلجــــبراءات 

فـــًا اقتحمـــوا عاحـــات المســـجد متطبر  15وقـــال شـــهود عيـــان إن  "اإلســـبرائيلية" الظالمـــة ضـــد الفلســـطينيين.
األقصى من جهة عاب المغابرعة، في حين تواصل قوات االحتالل فبرض مزيد من القيـود علـى الشـعان 
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ـــات قعـــل دخـــولهن لعاحـــات المســـجد  30مـــن هـــم أقـــل مـــن  ـــى مصـــادبرة عطاقـــات الفتي عامـــًا، إضـــافة إل
 األقصى.

  14/10/2015 ،الخليج، الشارقة
 
صابة  .21  آخرين برصاص الجيش اإلسرائيلي بالضفة 50من أكثر استشهاد فلسطيني وا 

م تــز زواهــبرة  ، أنمحمــد هــواش ،برام هللا، نقــاًل عــن مبراســها فــي 14/10/2015 ،النهــار، بيــروتنشــبرت 
وأصـيب عشـبرة فـي المواجهـات استشـهد،  ،عالقبرب من عيـت لحـم سنة( من مخيم الدهيشة لالجئين 27)

والطـوابرئ فــي الهـالل األحمــبر ععيـت لحــم  اإلســ افيبر وقــال مـد الـدائبرة علــى المـدخل الشــمالي للمدينـة.
زواهــبرة أدخــل مستشــفى عيــت جــاال الحكــومي ع ــد إصــاعته عبرصاصــة اختبرقــت برئتــه فــي المواجهــات  إن"

حياتـه إال أنـه فـابرق  إنقاذمع قوات االحتالل في محيط مسجد عالل عن برعاح. وحاولت الطواقم الطعية 
 الحياة تحت ال ملية".
نيفــة عــين الشــعان الفلســطينيين فــي عــدد مــن مــداخل المــدن الفلســطينية فــي الضــفة ودابرت مواجهــات ع

عشــبرات الفلســطينيين عالبرصــاص  إصــاعة إلــى أدىوفــي نقــاط االحتكــاك مــع الجــيش اإلســبرائيلي، ممــا 
 الحي والمطاط وقناعل الغاز المسيل للدموع والقناعل الصوتية.

أكثــبر مــن خمســين  ، أنوكــاالتعــن مبراســلها، وال، نقــاًل 14/10/2015 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةوأضــافت 
فــي مواجهــات عالضــفة الغبرعيــة مــع قــوات االحــتالل اإلســبرائيلي التــي قم ــت مســيبرات  واأصــيع فلســطينياً 

 وف اليات احتجاجية نصبرة للقدس واألقصى.
 
 فلسطينيًا في مواجهات مع االحتالل في غزة 60إصابة  .22

عجــــبروح متفاوتــــة، أمــــس، عبرصــــاص قــــوات االحــــتالل  شــــاعًا فلســــطينياً  60أصــــيب  برائــــد الفــــي: -غــــزة 
ووصـف  اإلسبرائيلي، خالل مواجهات اندل ت فـي محـيط م عـبر عيـت حـانون "إيـبرز" شـمال قطـاع غـزة.

النـــاطق عاســـم وزابرة الصـــحة فـــي غـــزة الطعيـــب أشـــبرف القـــدبرة، الحالـــة الصـــحية للجبرحـــى عأنهـــا مـــا عـــين 
 "متوسطة" إلى "خطيبرة".

دم شعان شابركوا في مسيبرة جماهيبرية إسنادًا للهعة الجماهيبرية فـي القـدس واندل ت المواجهات عندما تق
وبردت  والضفة الغبرعية، نحـو السـياج األمنـي، وبرشـقوا دوبريـات االحـتالل عالحجـابرة والزجاجـات الفابرغـة.

 قوات االحتالل عإطالق النابر عاتجاه الشعان، فيما اعتقلت أحدهم إثبر توغلها في األبراضي الفلسطينية.
  14/10/2015 ،يج، الشارقةالخل
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 مع القدس والضفة إضراب تجاري تضامناً  :غزة .23
اإلضبراب التجابري يوم أمس مناطق قطاع غزة، كما مناطق الضفة الغبرعية،  أشبرف الهوبر: عمّ  -غزة 

االحـتالل. ونفـذ اإلضـبراب عـدعوة مـن القـوي الوطنيـة واإلسـالمية فـي قطـاع  ضمن ف اليـات الهعـة ضـدّ 
، وذلــك حتــى الثانيــة عشــبرة ظهــبراً  حــال التجابريــة أعواعهــا مــن الســاعة الثامنــة صــعاحاً غــزة. وأغلقــت الم
 لـــــ"انتفاضة القــــدس"، وأكــــدت علــــى وحــــدة الشــــ ب الفلســــطيني ووحــــدة مقاومتــــه ضــــدّ  إســــنادنا ودعمــــاً 

 ."إسبرائيل"
  14/10/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 ال االنتفاضةمنذ اشتع حجري 1,500شهيدًا و 30 :وزارة الصحة الفلسطينية .24

 400آخبرين، في مواجهات مع جيش االحتالل اإلسـبرائيلي، منهـا  1500وأصيب  فلسطينياً  30استشهد 
عالبرصــاص المطــاطي، فيمــا أصــيب اآلالف عاالختنــاق، فــي الضــفة الغبرعيــة  700عالبرصــاص الحــي و

 لجابري.ا أكتوعبرتشبرين األول/ والقدس المحتلة وقطاع غزة، منذ اندالع انتفاضة القدس مطلع 
شـهيدًا فلسـطينيًا، مـنهم  30وقالت وزابرة الصحة الفلسطينية في عيان صحفي إن الحصيلة ابرتف ت إلى 

 أطفال منذ عداية الشهبر الجابري. 7
 4استشهدوا في الضفة الغبرعية والقدس، فيما ابرتقى فـي غـزة أحـد عشـبر شـاعًا عيـنهم  19وأوضحت، إن 

عالبرصـاص  55عالبرصاص الحي و 90مواجهات منهم طفل أصيب في ال 200وأشابرت إلى أن  أطفال.
 20اعتداء عالضبرب، و 13عالمطاط و 4عالبرصاص الحي و 3امبرأة، منهن  40المطاطي، فيما أصيعت 

 اختناقا عالغاز السام.
  14/10/2015 ،الين أونفلسطين 

 
 صرخة الغضب نصرة للقدس والمقدسات ونيطلق 1948فلسطينيو  .25

المشابركة الجعـابرة فـي مظـاهبرة سـخنين، ، أن قاسم عكبري، نقاًل عن 13/10/2015 ،48عرب نشبر موقع 
، وااللتــزام عاإلضــبراب ال ــام والشــامل فــي العلــدات ال برعيــة ع ثــت عبرســالة مفادهــا أن الوحــدة الثالثــاء يــوم

الوطنيــة عــين جميــع الفصــائل والحبركــات السياســية كفيلــة عــالبرد علــى الجــبرائم اإلســبرائيلية وتوحيــد نضــال 
سطيني والتصدي للمخططـات اإلسـبرائيلية، فع ـد االلتـزام الشـامل عاإلضـبراب شـابرك عشـبرات الش ب الفل

 عن القدس والمقدسات.  اآلالف من الشعاب والنساء والبرجال في المظاهبرة الوحدوية في سخنين دفاعاً 
ات عاالنتهاكات واالعتداء وشهدت مدينة سخنين مظاهبرة قطبرية وحدوية في الداخل الفلسطيني، تنديداً 

المــواطنين  اإلســبرائيلية فــي القــدس واألقصــى والضــفة الغبرعيــة وقطــاع غــزة والممابرســات ال دوانيــة ضــدّ 
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لحمالت االعتقاالت واالعتداءات الدموية التبرهيعية، وفي مواجهة حمالت  ال برب في العالد، واستنكابراً 
 اداتهم.التحبريض اليمينية الفاشية واإلجبرامية ضد المواطنين ال برب الفلسطينيين وقي

وتميــزت المظــاهبرة الجعــابرة عضــخامتها ومشــابركة أعــداد كعيــبرة مــن الشــعاب والفتيــات وهتافــاتهم المجلجلــة 
"عــالبروح عالــدم نفــديك يــا أقصــى" إلــى جانــب النظــام واالنضــعاط وتوجيــه برســالة وحدويــة أننــا "جــزء مــن 

"المســجد األقصــى  "، وأضــافوا أن48الشــ ب الفلســطيني ال ظــيم"، كمــا أكــد عــدد مــن الشــعاب لـــ"عبرب 
 المعابرك والمقدسات اإلسالمية والمسيحية خط أحمبر لن نسمح ألي كان أن يتجاوزه".

وبرفــع المتظــاهبرون األعــالم الفلســطينية وبردد المتظــاهبرون الهتافــات الوطنيــة وبرف ــوا الشــ ابرات المنــددة 
 عاالعتداءات اإلسبرائيلية.

ت لجنــة المتاع ــة واللجنــة القطبريــة لبرؤســاء وجاعــت المســيبرة شــوابرع ســخنين وســابرت فــي مقــدمتها قيــادا
الســـلطات المحليـــة واألحـــزاب السياســـية والنـــواب ال ـــبرب مـــن القائمـــة المشـــتبركة وبرجـــال الـــدين ع ـــد أن 
انطلقــت مــن مســجد النــوبر مــبروبرا عشــابرع الشــهداء إلــى النصــب التــذكابري للشــهداء ومــن ثــم إلــى ســاحة 

 دقيقة حداد على أبرواح شهداء فلسطين. العلدية حيث نظم مهبرجان خطاعي مهيب. ووقف الحضوبر
وتجمـــع المتظـــاهبرون فـــي ســـاحة المهبرجـــان واألعـــالم الفلســـطينية تبرفـــبرف فـــي ســـماء ســـخنين، وألقيـــت 

 الكلمات من ممثلي لجنتي المتاع ة والقطبرية واألحزاب ال برعية.
ي وأعبرب ع ض المشـابركين عـن برضـاهم عمـا شـاهدوا مـن مظـاهبر وحـدة الصـف وعـدم االنجـبرابر وبراء أ

أعمال سلعية، مطالعين الجميع عـ"تحمل المسؤولية التابريخية عالدفاع عن األقصى، والوقوف إلى جانب 
 أعناء ش عنا الفلسطيني ال زل في مواجهة ال دوان اإلسبرائيلي، ومناصبرة األسبرى والالجئين".

والـذي شـمل جميـع اإلضبراب ال ام والشامل العلدات ال برعية في الجليل والمثلث والنقـب والسـاحل،  وعمّ 
القطاعـــات، عمـــا فيهـــا الســـلطات المحليـــة وكافـــة المؤسســـات ال امـــة كـــالعنوك وغيبرهـــا وجميـــع المـــدابرس 

 والمؤسسات الت ليمية.
أن عــــدد  ،أســــ د تلحمــــي ،الناصــــبرة، نقــــاًل عــــن مبراســــلها فــــي 14/10/2015 ،الحيــــاة، لنــــدنوأضــــافت 

على نحو خاص صعايا وشعاب وفِّتية  ألف فلسطيني، عبرز عينهم 20 علغ نحو في سخنينالمتظاهبرين 
وعشبرات اليسابريين اليهـود. وألقـى ممثلـو األحـزاب المختلفـة وممثـل عـن "القـوى اليهوديـة الديموقبراطيـة" 
كلمــات اتهمــوا فيهــا نتنيــاهو ووزبراءه عانتهــاج سياســة عنصــبرية ومتشــددة وت ّمــد التصــ يد مــع ال ــبرب، 

كومتــه ال نصــبرية، ومــن مواصــلة اعتــداءاتها علــى وحــذبروه مــن ال واقــب الوخيمــة إلســبرائيل لسياســة ح
المسجد والمقدسات في القدس. وجاء الفتًا أن الشبرطة اإلسبرائيلية تجنعت الظهوبر في مواقع قبريعة مـن 

 التظاهبرة، مستجيعة لطلب "لجنة المتاع ة" لمنع وقوع مواجهات.
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ـــن أونفلســـطين وأشـــابرت  ـــى أن 13/10/2015 ،الي ـــة ســـخنين مـــازن، إل ـــيس علدي ـــايم قـــدبر عـــدد  برئ غن
 ألف متظاهبر. 40ألفًا و 35المشابركين في التظاهبرة عين 

 
 الشيخ صالح لالحتالل: لو أبعدتمونا إلى النجوم سنعود إلى القصى .26

برئـيس  ، أنوديـع عـواودة، الناصـبرة، نقاًل عـن مبراسـلها فـي 14/10/2015 ،القدس العربي، لندننشبرت 
إن الخابرج عن القانون  ل مشابركته في تظاهبرة سخنين،خالقال  الحبركة اإلسالمية الشيخ برائد صالح،

هــو االحــتالل. وكــبربر مقولتــه "عــالبروح عالــدم نفــديك يــا أقصــى". وفــي تصــبريحات لـــ"القدس ال برعــي" قــال 
الشــيخ صــالح إن المطلــوب هــو إخــبراج االحــتالل مــن القــدس والمســجد األقصــى. وأوضــح أنــه عحــال 

: اللهــم احينــي إبرهاعيــا واحشــبرني مــع اإلبرهــاعيين." وتــاعع اعتعــبرت إســبرائيل حمايــة األقصــى إبرهاعــا أقــول
الشيخ صالح "نقول لهم عندما يتوعـدوننا عإخبراجنـا علـى القـانون، إن شـبرعيتنا األعديـة تعـدأ مـن إيماننـا 
عــاث ثــم صــمودنا فــي أبرضــنا والتحامنــا مــع شــ عنا وثواعتــه، لــذلك ال توجــد أي قــوة فــي الــدنيا تســتطيع 

لقـد كنـا مـع القـدس واألقصـى وسـنعقى مـع القـدس واألقصـى حتـى نمـوت ونلقـى  إخبراجنا على القانون،
 هللا على ذلك."

ندفع الثمن ولن تخيفنا التهديدات وال  أنوبرغم مخاطبر تنفيذ إسبرائيل تهديداتها قال صالح: "مست دون 
حبر فينا، السجون وال الطبرد واإلع اد وال الجبراح، عل إن الشهادة في المسجد األقصى شبرف يتمناه كل 

لــذلك ســنعقى علــى جاهزيــة لتلعيــة نفيــبر األقصــى والوقــوف فــي وجــه صــ اليك االحــتالل علــى اخــتالف 
أسمائهم ومناصعهم." وكبربر تحذيبره من أن أي تص يد ضد الحبركـة اإلسـالمية سـيواجه عـالبرد المناسـب 

هللا  إالنخـــاف  مكتفيـــا عـــالقول "لـــدينا حزمـــة عـــبرامج فـــي حقعـــة الحاضـــبر للتنفيـــذ عـــإذن هللا، فـــنحن قـــوم ال
 ت الى".

الشــيخ برائــد صــالح أكــد علــى  ، أنســخنين، مــن 13/10/2015 ،المركــز الفلســطيني ل عــالموأضــاف 
مواصلة الفلسطينيين مشوابر الـدفاع عـن القـدس والمسـجد األقصـى. وحـول سياسـة اإلع ـاد عـن القـدس 

مية وشـعان مـن الـداخل واألقصى التي ينتهجها االحتالل الصهيوني، عحـق قيـادات فـي الحبركـة اإلسـال
 الفلسطيني؛ قال: "لو أع دتمونا إلى النجوم، فسن ود إلى المسجد األقصى المعابرك".

 
 القصى والقدس خط أحمر لن نفرط بهما :واصل طه .27

"نقـول  خالل مشـابركته فـي تظـاهبرة سـخنين، ،الديموقبراطيقال واصل طه برئيس حزب التجمع الوطني 
ى والقدس خط أحمبر لن نفبرط عهما، األقصى أمانة في أعناقنـا ولـن لنتنياهو، هذا هو الجواب، األقص

وأشـــابر إلـــى أن "األمـــن  نعخـــل عليـــه عهـــا، التحـــبريض الـــذي يقـــوده قـــادة هـــذه الدولـــة خطيـــبر وهســـتيبري".
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الفـبردي للفلســطيني فـي الــداخل أصـعح فــي خطـبر، وأصــعح طالعنـا فــي خطـبر، ونحــن نتحـدى المؤسســة 
مـن  أنـتمنهم يـدعون لل نـف. ألنواعنـا عـ أوتوا عتصـبريح واحـد للبرؤسـاء اإلسبرائيلية ونتحدى قادتهـا عـان يـأ

 نتم من تحبرضون على قتل الفلسطيني".أال نف، و  إلىتجبرون الناس 
  13/10/2015 ،الين أونفلسطين 

 
 رائد صالح يمثل أمام محكمة إسرائيلية اليومالشيخ  .28

يمثل برئيس الحبركة اإلسالمية داخل الخط األخضبر الشـيخ برائـد صـالح أمـام محكمـة إسـبرائيلية صـعاح 
شـهبرا،  40و 18وقال الشـيخ صـالح للجزيـبرة إن النياعـة ال امـة تطالـب عاعتقالـه مـا عـين  اليوم األبرع اء.

يض فــي خطعــة وتوقــع أن ينقــل إلــى الســجن معاشــبرة ع ــد الحكــم، إذ تتهمــه الســلطات اإلســبرائيلية عــالتحبر 
 عوادي الجوز في القدس المحتلة. 2007ألقاها عام 

وذكـــبر أن هـــذا المســـلك فـــي مواجهتـــه ال يعـــدو غبريعـــا ع ـــد أن عاشـــبر االحـــتالل عاســـتعاحة حكـــم اإلعـــدام 
الميداني للش ب الفلسطيني، مشـيبرا إلـى أنـه "حتـى لـو حـدث ذلـك نقولهـا عـال تـبردد السـجن هـو أبرخـص 

وبرأى أن توقيت محاكمته ي ـد مهمـا لحسـاعات  جد األقصى المعابركين".ثمن نقدمه لنصبرة القدس والمس
المؤسسة اإلسبرائيلية، وحمل برئيس الوزبراء عنيامين نتنياهو خاصة مسؤولية التـوتبر الـذي تشـهده مدينـة 
القــدس ومــا حولهــا فــي الضــفة الغبرعيــة وقطــاع غــزة والــداخل الفلســطيني والتســعب عإبراقــة دمــاء شــ عنا، 

 هو يحاول من وبراء محاكمته التنفيس عن االحتقان عالشابرع اإلسبرائيلي.م تعبرا أن نتنيا
وشدد الشيخ صالح على أن الحكم لو صدبر فلن يغيـبر مـن مواقفـه ولـن يتبراجـع قيـد أنملـة إلـى الـوبراء، 
"فــنحن نــدبرك أن قضــية القــدس والمســجد األقصــى المعــابركين هــي قضــيتنا لســنا مــن عــاب المتضــامنين 

الحكــم اإلســبرائيلي األجــواء أكثــبر ممــا هــي عليــه اآلن، والــدليل علــى ذلــك كمــا  وتوقــع أن يشــ ل م هــا".
قال المظاهبرة التي شهدتها سـخنين الثالثـاء التـي أشـابر إلـى أنهـا أظهـبرت تالحـم الجمـاهيبر فـي الـداخل 

 الفلسطيني مع الحبركة اإلسالمية.
  14/10/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 فلسطينية جنوب الخليلاالحتالل ومستوطنوه يهاجمون منازل  .29

 ضــدّ  ، هجومــاً 13/10شــّن جــيش االحــتالل اإلســبرائيلي ومســتوطنون يهــود مســاء يــوم الثالثــاء  :الخليــل
وذكبرت مصادبر محلية لـ"قدس عبرس"،  عدد من المنازل الفلسطينية في الشطبر الجنوعي لمدينة الخليل.

يين فـــي منطقـــة "الكســـابرة" إن مســـتوطنين أطلقـــوا البرصـــاص الحـــي صـــوب منـــازل المـــواطنين الفلســـطين
و"جعــل جــالس" جنـــوب الخليــل، عــالتزامن مـــع إطــالق قـــوات جــيش االحــتالل اإلســـبرائيلي لقناعــل الغـــاز 
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وأصـــيب عـــدد مـــن  المســـيلة للـــدموع صـــوب منـــازل المـــواطنين فـــي المنطقـــة، وبرّشـــها عالميـــاه ال ادمـــة.
ث مـــن قناعــل االحــتالل، فيمـــا المــواطنين الفلســطينيين عحـــاالت اختنــاق جــبّراء استنشـــاقهم الغــاز المنع ــ

أطلــق جــيش االحــتالل قناعــل اإلنــابرة فــي أجــواء المنطقــة التــي تســودها حالــة مــن التــوتبر الشــديد، وســط 
 تجّمع حشود كثيفة من أهالي "الكسابرة" و"جعل جالس" لّصد اعتداءات المستوطنين المتواصلة.

 13/10/2015، قدس برس
 
 عفولة في جنيناالحتالل يداهم منزل ذوي منفذ عملية ال .31

، شـاعين مـن قبريـة "عبرط ـة الواق ـة خلـف 13/10اعتقلت قوات االحتالل اإلسبرائيلي يوم الثالثـاء  :جنين
 الجدابر األمني لالحتالل قضاء جنين، ودهمت منزل ذوي شاب نفذ عملية ط ن في ال فولة قعل أيام.

ـــ"قدس عــبرس" أن قــوات كعيــبرة مــن جــيش االحــتالل اق تحمــت القبريــة، ودهمــت وأفــادت مصــادبر برســمية ل
عامـا(، وفتشـتهما وخبرعـت  22عامـا(، ومصـطفى يحـي قعهـا ) 23منزلي ذوو الم تقلين عكبر نافع قعها )

 في محتوياتهما قعل اعتقالهما.
 13/10/2015، قدس برس

 
 سالحًا لمقاومة "إسرائيل" االجتماعيةالمواقع  .31

" تختلـــف كثيــبرًا عـــن ســـاعقَتْيها لناحيـــة ال شـــّك فـــي أّن "االنتفاضــة الثالثـــة: نـــادين كن ــان ،هــاني ععـــاس
االهتمــام والمواكعــة اإلعالميــة. هــذا مــا يؤكــده مبراقعــون فــي مجــال الميــديا، مشــّددين علــى أهميــة الــدوبر 
الذي تؤديه مواقع التواصـل االجتمـاعي فـي تسـليط الضـوء علـى الجـبرائم واالنتهاكـات اإلسـبرائيلية عحـق 

لقــاء الحجـابرة التــي تســتهدف الفلسـطينيين فــي األبراضـي المحتلــة، إضـافة  إلــى توثيـق عمليــات الط ـن وا 
مســـتوطنين وجنـــود صـــهاينة. ول ـــّل أهـــم مـــا ُتســـاهم فيـــه السوشـــال ميـــديا فـــي هـــذا المجـــال هـــو ت زيـــز 
الحماســة فــي نفــوس المقــاومين فــي مختلــف أبرجــاء فلســطين، فضــاًل عــن تــأمين طبريقــة تواصــل ســبري ة 

 وفّ الة في آٍن م ًا.
ألبرض انطالقًا من القدس المحتلة، شهد ال الم االفتبراضـي خـالل األّيـام الماضـية قعل التطّوبرات على ا

عداية "انتفاضة" عكـل مـا للكلمـة مـن م نـى. سـيل هائـل مـن الفيـديوات والصـوبر واألخعـابر ال اجلـة التـي 
نســتغبرام ويوتيـــوب، وكّلهـــا  تعــّين حقيقـــة األحــداث. وجـــدت هـــذه المــواد طبريقهـــا إلــى فايســـعوك وتـــويتبر وا 

ونة عمجموعة واس ة من الهاشتاغات عاللغتين ال برعية واإلنكليزية. الئحة الهاشاغات طويلة طع ًا، مقبر 
، وعال برعيــــــــــــــة:  االنتفاضةاالفســــــــــــــطينيةاالثالثة، ThirdIntifadaلكــــــــــــــن أعبرزهــــــــــــــا عاإلنكليزيــــــــــــــة  

و إعداماطفلافلسطيني، و القـدساتنتفض، و االنتفاضـةاانطلقت. ومـع تسـابرع األحـداث، صـابرت 
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التواصـــل اإلجتمـــاعي علـــى خـــط المواجهـــة مـــع المحتـــل، والتـــأثيبر فـــي مجبريـــات األمـــوبر علـــى  وســـائل
األبرض. علـى سـعيل المثـال، تحـّول فايسـعوك إلـى دليـل للمتظـاهبرين الفلسـطينيين يبرصـدون مـن خاللــه 

 خبريطة االشتعاكات، ويحصلون ععبره على م لومات حول طبرق الوقاية واألمان خالل المواجهات.
تــأثيبر النشــاط الفلســطيني الملحــوظ علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي عــدت واضــحة فــي المخــاوف مــن 

تصــبريحات السياســيين والمــبراقعين اإلســبرائيليين. يــوم الخمــيس الماضــي، شــن برئــيس الــوزبراء اإلســبرائيلي 
عنيامين نتنياهو هجومًا عنيفًا على وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي الفلسطينية، وقال في 

تمبر صــحافي إّن "م بركتنــا األساســية يجــب أن تتبركــز ضــد مواقــع التواصــل االجتمــاعي التحبريضــية مــؤ 
واإلعــالم الفلســطيني". ووصــف نتنيــاهو ووزيــبرا حبرعــه وأمنــه الــداخلي موشــيه ي لــون ويغــآل أبردان، هــذه 
 المواقــع خصوصــًا فايســعوك عـــ "أهــم مصــادبر التحــبريض التــي تــدفع الفلســطينيين لالنخــبراط فــي عمليــات
الط ن عالسكاكين". في هذا السياق، كشفت إذاعة الجـيش اإلسـبرائيلي السـعت أّن ت اونـًا سيحصـل عـين 
"الشاعاك" و"أمان" والشبرطة لبرصد ما ينشبره الفلسطينيون علـى السوشـال ميـديا، عهـدف "اتخـاذ خطـوات 

سـات األمـن عملية ضّدهم". على خٍط مواٍز، حـّذبرت محللـة مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي "م هـد دبرا
القـــومي اإلســـبرائيلي" أوبريـــت عيبرلـــوف فـــي حـــديث إلـــى موقـــع "المونيتـــوبر" مـــن مخـــاطبر السوشـــال ميـــديا 
عالنسعة إلى اإلسبرائيليين. وأوضحت أّن الحمـالت االفتبراضـية "تشـّجع وتكثّـف الغضـب الفلسـطيني فـي 

 الشابرع، ولن يتمّكن أي حزب من التحّكم عاألمبر إاّل إذا فّكبرنا عشكل مختلف".
  14/10/2015 ،الخبار، بيروت

 
 "المية ومية": توج س بعد عملية اغتيال .32

مـــا زال مخـــّيم المّيـــة ومّيـــة ي ـــيش تحـــت وطـــأة عمليـــة اغتيـــال  :محمـــد صـــالح - / جنـــوب لعنـــانصـــيدا
الفلسطيني محمد ناصبر مش ل داخل المخـيم، حيـث أقـدم مسـّلح علـى إطـالق النـابر عليـه داخـل محلـه 

 عبراد مستشفى صيدا الحكومي. إلىه قتياًل ونقلت جثته وأبردا  اإللكتبرونياتلعيع 
 وعلى االثبر استنفبرت كل الفصائل وسادت أجواء من التبرقب والحذبر مخيم المية ومية.
  14/10/2015، السفير، بيروت

 
 مباحثات أردنية فلسطينية تركية لتنشيط السياحة للقدس .33

ايز، النقـاب عــن معاحثـات تجبريهــا عــالده كشــف وزيـبر الســياحة األبردنــي فهـد الفــ: حــابرث عـواد -ان عّمـ
مـع الســلطة الفلســطينية وأنقــبرة لتسـييبر قوافــل الســياح األتــبراك إلــى القـدس المحتلــة عــن طبريــق األبراضــي 

 األبردنية، وليس ععبر المطابرات اإلسبرائيلية.
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وقــال الفــايز فــي تصــبريحات خاصــة لـــ"قدس عــبرس" علــى هــامش مشــابركته إلــى جانــب وزيــبر األوقــاف 
يل داوود والفلسـطيني يوسـف ادعـيس، "سـنجبري معاحاثـات فـي عّمـان مـع األتـبراك عمشـابركة األبردني ها

وزابرة األوقــاف الفلســطينية لم الجــة قضــية تــدفق الســياح األتــبراك إلــى القــدس ععــبر األبردن ولــيس مــن 
 خالل إسبرائيل".

. سنتعاحث وأضاف "نأسف لكون األتبراك ال زالوا ينظمون زيابرات إلى األقصى ععبر مطابرات إسبرائيل.
 م هم ونحن والفلسطينيون ليحجوا إلى األقصى ععبر عمان"، وفق الفايز.

مـــن جانعـــه، قـــال وزيـــبر األوقـــاف الفلســـطيني لــــ"قدس عـــبرس"، "ســـنطلب مـــن األتـــبراك زيـــابرة القـــدس ععـــبر 
ســالمية"، كمــا قـــال. وأضــاف "اإلســبرائيليون يـــزوبرون  األبراضــي األبردن لمــا فيـــه مــن مصــلحة عبرعيـــة وا 

الســياح، وهــو مــا يســتوجب ال مــل علــى ععــوبر الســياح المســلمين للقــدس واألقصــى ععــبر الحقــائق أمــام 
األبردن"، مثّمنــا "دوبر عّمــان فــي الوقــوف إلــى جانــب الشــ ب الفلســطيني فــي وجــه مــا يت ــبرض لــه مــن 

 انتهاكات"، حسب ادعيس.
 13/10/2015، قدس برس

 
 لمطبخ لن تحرر فلسطين""سكاكين ااإلعالمي إبراهيم عيسى يسخر من الهب ة الفلسطينية:  .34

يحدث في مصبر "أم الدنيا" أن تتكبربر دعوات عدم الدفاع عن األقصى والتقليل من : أحمد السعاعي
هعة الشعاب الفلسطيني الذي يدافع عن أبرضه وعبرضه، وأن يسخبر إعالمي مقبرب من السيسي من 

 "ثوبرة السكاكين" وي تعبرها أنها لن تحبربر فلسطين ويأسف لقتل المستوطنين.
لم ت د الدعوة للتخلي عن قضية فلسطين وعدم الدفاع عن القدس والمسجد األقصى كالما م زوال في 
مصبر فع د دعوة أطلقها األكاديمي المقبرب من النظام س د الهاللي ع دم الدفاع عن األقصى، ها هو 

طينية، اإلعالمي إعبراهيم عيسى، المقبرب من البرئيس ععد الفتاح السيسي يسخبر من الهّعة الفلس
 وي تعبر أن "سكاكين المطعخ لن تحبربر فلسطين".

وقلل عيسى في مقال له عجبريدة "المقال" التي يبرأس تحبريبرها من شأن الهعة الش عية دفاعا عن القدس 
واألقصى، ودعا لوقفها واالمتناع عن ط ن من اعتعبرهم "مدنيين عاعبرين من اإلسبرائيليين". واألنكى 

ط نهم". وتاعع "المؤسف أن الفلسطينيين حين يقبربرون الغضب )إن من كل ذلك أنه "أعدى أسفه ل
وسط -كان الغضب ينتظبر قبرابرا أصال( إنما يط نون اإلسبرائيليين عالسكاكين". واستدبرك "اسمحوا لي 

أن أختلف على هذه الف لة، وأكاد أش بر م ها أنكم تخذلون قضيتنا النعيلة حين  -حمى الغضب
 سعيل أو أفبراد يمبرون هنا أو هناك". تستخدمون سكاكين لط ن عاعبري
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ولفت الكاتب إلى "أن يندفع أحدهم لط ن شاب إسبرائيلي يمبر في طبريق أو مستوطن ي عبر إشابرة 
مبروبر، فهذا ال هو مقاومة، وال هي نعالة، وال هي تخدم قضية التحبربر، وال ت عبر إال عن سيل غضب 

يي ال دو يتحبربر الوطن، وعالتأكيد فإن غطى على ال قل، فأعماه، وأغبرقه". وخلص "ليس عقتل مدن
 سكاكين المطعخ لن تحبربر فلسطين".

ولم يكتف عيسى عل كبربر السخبرية والسطحية التي ت امل عها مع القضية الفلسطينية وتضحيات 
المذاع على  الشعاب الذين يقدمون أنفسهم دفاعا عن مقدساتهم وأعبراضهم، في عبرنامجه )مع..(

واستدعى هذا التطاول من اإلعالمي المصبري المثيبر للجدل بردود ف ل  فضائية "القاهبرة والناس"
 قاسية وصفته عـ "عوق السيسي الذي ينفذ أوامبره عالتقابرب مع االحتالل".

وععبر عشبرات النشطاء على موق ي تويتبر وفيسعوك عن أسفهم لما قاله هذا "الموتوبر وععد الطغاة" 
 مهم لنضال الشعاب الفلسطيني.وأكدوا وقوفهم إلى جانب الهعة الش عية ودع

 14/10/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 : ما يجري في القدس وفلسطين خطير على المنطقةالردني وزير الوقاف .35

هايل الداود، موقف  بردني د.األ اإلسالميةوالمقدسات  األوقافجدد وزيبر  :سيبرين السيد -عمان 
ينية أمبر خطيبر على المنطقة وحالة االستقبرابر عأن ما يجبري في القدس وفي األبراضي الفلسط األبردن

أن  أمسوقال في تصبريحات على هامش الملتقى الدولي للسياحة ال برعية والدينية  في المنطقة.
 السلطات اإلسبرائيلية ال تبراعي هذه المسألة وال تدبرك خطوبرة ما تقدم عليه.

الفلسطينية  واألبراضيالقدس  داود، إن عمليات الط ن التي يقوم عهما شعان فلسطينيين في وأضاف
ن كان  أنوعين داود،  هي برد على حالة التص يد واالستفزاز اإلسبرائيلي. األبردن لديه خيابرات كثيبرة وا 

يتحدث في الساعق عن خيابرات دعلوماسية وقانونية واليوم يتحدث عن خيابرات سياسية، لمواجهة 
ذ على التصبرفات اإلسبرائيلية، ولم نف األبردنصعبر  أن وأضاف، األقصىاالعتداءات على المسجد 

يلجأ إليها لكنها ت ود إلى تقديبر الواقع والى  أني لن األبردن حتى اآلن ما هي الخطوات التي يمكن 
 المطلوب الذي نبريده. األثبرتحدث  أو اإلجبراءاتأي دبرجة يمكن أن نجد هذه 

 14/10/2015الرأي، عمان، 
 
 طنية وأصبحوا شعبًا معترفًا بحقوقه دولياً فراعنة: الفلسطينيون استعادوا هويتهم الو  .36

قال النائب الساعق والكاتب حمادة فبراعنة إننا جمي ا في خندق واحد، سواء كنا : محمد حسن التل
كأبردنيين لنا مصلحة في أمن واستقبرابر وتقدم األبردن، أو كفلسطينيين لنا مصلحة في دحبر االحتالل 
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إن الفلسطينيين است ادوا  ،بر في منتداها للفكبر والحوابرفي حوابر مع أسبرة الدستو  وأضاف ومقاومته.
ش عا م تبرفا عحقوقه على المستوى الدولي ومؤسسات االمم المتحدة، مشيبرا  وأصعحوا الوطنيةهويتهم 

انتزعت اتفاق اوسلو، معينا أن إسبرائيل خسبرت عسياساتها المتطبرفة  1987الى ان انتفاضة ال ام 
ية أعدية وصاحعة ى البرأي ال ام الغبرعي وبروايتها عن نفسها كضحوعنصبريتها صوبرتها المشبرقة لد

 .مظلومية تابريخية
وتناول في حوابره مبراحل النضال الفلسطيني وتضحياته في سعيل دحبر االحتالل، وال القة األبردنية 
الفلسطينية، مسلطا الضوء على الخالفات واالنقسامات الداخلية وأسعاعها، إضافة إلى تفاعل 

 مع ما يحدث في الضفة وغزة والمشهد الفلسطيني عشكل عام.  48لـ فلسطيني ا
 14/10/2015الدستور، عمان، 

 
 المحافظة على أمن الردن ركيزة أساسية في دعم الصمود الفلسطيني الحركة اإلسالمية: .37

ممثلة عحزب جعهة ال مل اإلسالمي وجماعة  اإلسالميةحيت الحبركة : نسيم عنيزات -عمان  
مسلمين المقاومة العاسلة في فلسطين ودفاعها عن المسجد األقصى وجهاد المبراعطات اإلخوان ال

 أمسواكدت في مؤتمبر صحفي  والمبراعطين الذي يواصلون الليل عالنهابر دفاعًا عن مقدساتهم.
الثالثاء ان المحافظة على أمن االبردن قويًا عزيزًا هو بركيزة أساسية في دعم صمود االهل في 

وعينت أن اطماع الصهاينة ال تتوقف على  وز التهاون عه او المزاودة على أحد فيه.فلسطين وال يج
 تقسيم المسجد األقصى وأن النصبرة اليوم للمسجد األقصى تبردع التطاول على مقدسات األمة.
 وطالعت علماء األمة عوقفة جادة ومسؤولة الستنهاض األمة للوقوف عوجه المشابريع االحتاللية.

لحكومة لفتح المجال ل الج جبرحى انتفاضة القدس في المستشفيات الحكومية االبردنية ووجهت دعوة ل
 ودعوة للش وب ال برعية للقيام عف اليات وهعات ش عية هادفة على امتداد الوطن ال برعي الكعيبر.

كما حيا المبراقب ال ام لجماعة االخوان المسلمين في االبردن الدكتوبر همام س يد االنتفاضة 
 ن والمبراعطين داعيًا لهم عالثعات والصمود.والمنتفضي

وأكد أن الواجب تجاه الش ب الفلسطيني الذي يدافع عن كل األمة هو الوقوف م ه من جميع 
 الش وب والحكام عكل ما أوتيت الجميع من قوة.

وقال أمين عام حزب جعهة ال مل االسالمي محمد الزيود، إن انشغال ال برب عمشاكلهم الداخلية 
وقال عأن الش ب األبردني  ط ان االحتالل لالعتداء على االهل في فلسطين وعلى المقدسات.يطلق ق

يتطلع الى مواقف عزة لنصبرة الش ب الفلسطيني الذي يحتاج مواقف ت زز من صموده وتؤيد 
 انتفاضته المعابركة.
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ضة من جانعه قال برئيس مجلس شوبرى حزب جعهة ال مل االسالمي علي اعو السكبر، إن االنتفا
وقال، إن االحتالل لو استطاع ان  قبربرها الش ب وعما أنها قبرابر ش ب فلن يستطيع أحد ايقافها.

 يوقف االنتفاضة لف ل دون االست انة عأحد.
وأعلنت الحبركة االسالمية عن قيامها خالل األيام القادمة ع دد من الف اليات اعبرزها عقد مؤتمبر 

طالق حملة اغاثة عاسم حزب جعهة ال مل ل لماء االبردن لعيان الخطبر المحدق عالمس جد األقصى وا 
 االسالمي للش ب الفلسطيني في كافة الفبروع وستعدأ قبريعا عاستقعال المساعدات االغاثية.
 14/10/2015الدستور، عمان، 

 
 قصـى والمقــدسـاتجودة يؤكد أهمية الوقف الفوري لالعتداءات اإلسرائيلـية علـى ال .38

نائب برئيس الوزبراء وزيبر الخابرجية وشؤون المغتبرعين ناصبر جوده، امس التقى  :)عتبرا( -عمان
مع وث االمم المتحدة الخاص ل ملية السالم في الشبرق االوسط نيكوالي مالدينوف، وعحث م ه اخبر 

واكد جوده اهمية الوقف الفوبري لالعتداءات  التطوبرات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.
 نتهاكا صابرخا للقوانين واالتفاقيات واالعبراف الدولية.اإلسبرائيلية التي تشكل ا

واست برض جوده خالل اللقاء، االعتداءات اإلسبرائيلية عحق المسجد األقصى المعابرك والمقدسات، 
مؤكدا أن األبردن عقيادة جاللة الملك ععدهللا الثاني، الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

 المقدسات.م كما كان على الدوام، لكل ما من شأنه أن يمس هذه القدس الشبرقية، سيتصدى عحز 
 14/10/2015الدستور، عمان، 

 
 العربي يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينينبيل  .39

نعيل ال برعي مجددا المجتمع الدولي  .حمل األمين ال ام للجام ة ال برعية د: مبراد فتحي –القاهبرة 
طالع عدوبره تجاه القضية الفلسطينية وتوفيبر الحماية الدولية للش ب ومجلس األمن مسؤولية االض

الفلسطيني الذي يواجه إبرهاب الدولة المنظم على أيدي قوات االحتالل اإلسبرائيلية، منددا عالتص يد 
 الذي تمابرسه تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية.

م ة ال برعية على مستوى المندوعين واعتعبر ال برعي في كلمته أمام االجتماع الطابرئ لمجلس الجا
الدائمين عبرئاسة اإلمابرات أن االنتهاكات التي تقوم عها إسبرائيل ليست موجهة فقط للش ب الفلسطيني 
أو الدول ال برعية إنما تجاه النظام الدولي الم اصبر عبرمته والذي عدوبره يجب أن يتخذ إجبراءات 

لقدس وتغييبر الواقع على األبراضي الفلسطينية في وتداعيبر لبردع تلك المخططات البرامية إلى تهويد ا
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برادة المجتمع الدولي عأسبره، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي القيام  تحد صابرخ للقوانين الدولية وا 
نفاذ القبرابرات ذات الصلة إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها شبرقي القدس.  عدوبره سبري ا وا 

حبرك الستصدابر قبرابر من مجلس األمن لتوفيبر الحماية الدولية للش ب وشدد ال برعي على ضبروبرة الت
الفلسطيني، أو عقد دوبرة طابرئة للجم ية ال امة لألمم المتحدة حال ت ذبر عبرض هذا الموضوع أمام 
مجلس األمن، من أجل توفيبر قوات طوابرئ دولية مؤقتة في القدس وال مل على اتخاذ تداعيبر تضمن 

ينيين في جميع األبراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على غبرابر تجابرب ساعقة سالمة المدنيين الفلسط
حيث عقيت قوات الطوابرئ الدولية منذ هذا  1956حدثت خالل ال دوان الثالثي على مصبر عام 

وأكد ال برعي على مسؤولية مجلس األمن في إلزام إسبرائيل عتنفيذ قبرابرات  .1967التابريخ حتى عام 
ل  .1967يونيو  4زامها عاالنسحاب من األبراضي المحتلة في الشبرعية الدولية وا 

 14/10/2015الشرق، الدوحة، 
 
 "إسرائيل"اإلمارات تحذر من خطورة جرائم وانتهاكات  .41

دعت دولة اإلمابرات ال برعية المتحدة، أمس، إلى عقد اجتماع طابرئ لوزبراء  وكاالت: - القاهبرة
التي يقوم عها االحتالل اإلسبرائيلي في فلسطين، في الخابرجية ال برب لعحث االنتهاكات واالعتداءات 

حين وافقت الجام ة ال برعية على المقتبرح، وحّملت االحتالل المسؤولية عن تدهوبر األوضاع في 
األبراضي الفلسطينية، عينما دعا مجلس الجام ة إلى استصدابر قبرابر دولي يحمي الش ب األعزل، 

 مام الهجمة الصهيونية.وأكد حق الفلسطينيين عالدفاع عن أنفسهم أ
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها محمد عن نخيبرة الظاهبري سفيبر الدولة لدى مصبر ومندوب الدولة 
الدائم لدى الجام ة ال برعية خالل تبرؤسه أعمال الدوبرة غيبر ال ادية المستأنفة لمجلس جام ة الدول 

 المندوعين،ل ال برعية على مستوى ال برعية التي عقدت، أمس، عمقبر األمانة ال امة لجام ة الدو 
لمناقشة اإلجبراءات الكفيلة حيال ما تشهده أبرجاء فلسطين كافة في الوقت البراهن من عدوان 

 "إسبرائيلي" متواصل.
كما  الفلسطيني،وحذبر اعن نخيبرة من خطوبرة ما تبرتكعه "إسبرائيل" يوميًا من أعشع الجبرائم عحق الش ب 

األقصى المعابرك والمقدسات المسيحية واإلسالمية من دون وازع أو أنها تنتهك يوميًا حبرمات المسجد 
وقال إن دولة اإلمابرات تدين عأشد ال عابرات الجبرائم اإلبرهاعية العش ة التي تبرتكعها قوات  برادع.

االحتالل والمستوطنون يوميًا في القدس والتي ن تعبرها تص يدًا خطبرًا ضد الش ب الفلسطيني وأبرضه 
ن مشاعبر الظلم واإلحعاط التي تولدت من جبراء استمبرابر االحتالل وانتهاكاته ومقدساته، وحذبر م
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لحقوق اإلنسان التي من شأنها أن تتيح المجال للجماعات المتطبرفة الستغالل األوضاع اإلنسانية 
 الخطبرة وعث األفكابر المتطبرفة عين الشعاب المحعط.

 14/10/2015الخليج، الشارقة، 
 
 ية مواقع للجيش السوري تقصف بالمدفع "إسرائيل" .41

أ ف ب: أعلن الجيش اإلسبرائيلي أنه قصف عالمدف ية موق ين للجيش السوبري في هضعة  –القدس 
صعاح الثالثاء في الجزء المحتل من هضعة  ةالجوالن، بردا على سقوط صوابريخ أطلقت من سوبري

يش اإلسبرائيلي يحمل وقال الجيش اإلسبرائيلي في عيان "الج الجوالن دون وقوع أضبرابر او إصاعات.
 الجيش السوبري مسؤولية هذا الخبرق الواضح للسيادة اإلسبرائيلية".

في الجزء المحتل من هضعة الجوالن دون إيقاع أضبرابر  ةوقعلها، سقطت صوابريخ أطلقت من سوبري
 او إصاعات، حسعما أعلن عيان صادبر عن الجيش اإلسبرائيلي.

 ".ةال الداخلي الجابري في سوبريوقال الجيش إن هذا "برصاص طائش نتيجة االقتت
 14/10/2015القدس العربي، لندن، 

 
 من اشتعال كل فلسطين "إسرائيل"يحذر  "التعاون الخليجي" .42

دان األمين ال ام لمجلس الت اون لدول الخليج ال برعية ععداللطيف الزياني، عشدة، : البرياض )وام(
والمستوطنون اليهود ضد أعناء الش ب  الجبرائم العش ة التي يبرتكعها جنود االحتالل اإلسبرائيلي

الفلسطيني، محذبرًا من أن ممابرسات جنود الجيش اإلسبرائيلي المتسمة عال نف والهمجية ضد 
الفلسطينيين ال زل، سوف تؤدي إلى اشت ال األبراضي الفلسطينية كافة، ولن تحقق لإلسبرائيليين 

 األمن والسالم.
اإلسبرائيلية المستمبرة على المسجد األقصى في القدس واستنكبر األمين ال ام للمجلس االعتداءات 

المحتلة، وقال إن على إسبرائيل أن تدبرك أن المسجد األقصى من أقدس األماكن لدى ش وب األمة 
اإلسالمية الذين يبرفضون برفضًا قاط ًا المساس عحبرمة األقصى وغيبره من األماكن المقدسة. وقال 

لحقوق الش ب الفلسطيني واستمبرابرها في مصادبرة أبراضي الــزياني إن االنتهاكات اإلسبرائيلية 
 الفلسطينيين، وعناء مستوطنات جديدة تت ابرض مع القوانين الدولية.

 14/10/2015االتحاد، أبو ظبي، 
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 اإلنسانية الجروان: ما ترتكبه إسرائيل جرائم ضد   .43
قوات االحتالل اإلسبرائيلي  دان أحمد عن محمد الجبروان برئيس العبرلمان ال برعي، قتل: )وام( -القاهبرة 

الفلسطينيين في الشوابرع عدم عابرد دون أي وجه حق أو تهمة أو تحقيق، األمبر الذي ي تعبر جبريمة 
ضد اإلنسانية في جميع القوانين والتشبري ات الدولية. وحمل الكيان الصهيوني مسؤولية تأزم 

بر عن تفجبر األوضاع في فلسطين األوضاع في فلسطين قائاًل إن إسبرائيل هي المسؤول األول واألخي
من خالل استمبرابرها في سياساتها االستيطانية واإلبرهاعية، وت ديها المستمبر على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس وفلسطين، والسماح للمستوطنين الصهاينة عتدنيس المسجد األقصى 

المسلمين، وتش ل فتيل األزمة ومخططات تقسيمه الخعيثة التي تهدف إلى استفزاز مشاعبر ال برب و 
 عما ينافي عملية السالم، ويغذي أمد الصبراع في المنطقة ككل".

وأضاف الجبروان "أن جبرائم قوات االحتالل اإلسبرائيلي ضد الفلسطينيين والقتل عدم عابرد هذه المبرة 
طالعًا موثق عالصوت والصوبرة، ويبراه الجميع ععبر شاشات التلفاز ومواقع التواصل االجتماعي"، م

مجلس األمن والمجتمع الدولي عتحمل مسؤولياتهما التي يحتمها عليهما القانون الدولي واألعبراف 
 اإلنسانية والتدخل الفوبري من أجل وقف هذه الجبرائم اإلسبرائيلية ضد اإلنسانية.

 14/10/2015االتحاد، أبو ظبي، 
 
 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين "العنف"كيري: نسعى لتهدئة  .44

جون كيبري اليوم الثالثاء في مبركز علفبر لل لوم  األمبريكيقال وزيبر الخابرجية  -)برويتبرز(  -وسطن ع
والشؤون الدولية عم هد هابرفابرد كنيدي انه ي مل على ما وصفه عـ "تهدئة ال نف عين الفلسطينيين 

يك الوضع وأضاف كيبري أنه سيسافبر الى الشبرق االوسط قبريعا جدا لمحاولة تحبر  واإلسبرائيليين".  
 "لالعت اد عن هذا المنحدبر."

 14/10/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بتجدد التوتر في الراضي المحتلة "لم يفاجأ"فابيوس  .45
أعلن وزيبر الخابرجية الفبرنسي لوبران فاعيوس، أمس، أنه "لم يفاجأ" عالتجدد البراهن للتوتبر : )أ.ف.ب(

وقال فاعيوس في  داعيًا إلى القيام ب"معادبرات" لتهدئة الوضع."الكعيبر" عين الفلسطينيين واإلسبرائيليين، 
البرياض حيث انضم إلى برئيس الوزبراء مانويل فالس الذي يجول في المنطقة: إن "التوتبر كعيبر عين 

وأضاف إن "فبرنسا هي عين الدول النادبرة جدًا التي تقول، شهبرًا اثبر شهبر،  "إسبرائيل" والفلسطينيين".
نه ال يمكن إشاعة ش وبر لدى الجانعين عأن القضية إنه ينعغي القيام ع كل ما يلزم لخفض التوتبر وا 
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وتاعع فاعيوس "ويا لألسف، لم نفاجأ عتصاعد التوتبر سواء في القدس  ستتم تسويتها من تلقاء نفسها".
 أو في األبراضي المحتلة، وقد تدخلنا لدى الجانعين لطلب اتخاذ معادبرات عهدف احتواء التوتبر".

 14/10/2015، الشارقة، الخليج
 

 : أفالم وثائقية ُتسائل الضمير العالمي وتستفزه من أجل القضية الفلسطينية"موندو بات"مؤسسة  .46
خالد الكطاعي: في إطابر أنشطتها اإلش اعية نظمت مؤسسة "موندو عات"، أي  - سان سعاستيان

، حيث تم عبرض ستة أفالم عالم واحد، دوبرة خاصة للفيلم الوثائقي حول حقوق اإلنسان في فلسطين
وثائقية لمخبرجين إسعانيين، تخللتها مناقشات وعبروض للمخبرجين ولمسؤولي منظمات ت مل على 

 موضوع حقوق اإلنسان في األبراضي المحتلة.
وما يميز هذه األفالم الم بروضة، عفضاء مكتعة كامينو في مدينة سان سعاستيان، كونها أخبرجت من 

من إقليم العاسك، تأثبروا منذ صغبرهم عما يدوبر هناك، وعندما سنحت لهم لدن شعاب أغلعهم ينحدبرون 
الفبرصة حملوا كاميبراتهم ليصوبروا الواقع كما هو، وليكونوا شهودا هذه المبرة على ما يجبري هناك، 

 ليتبركوا لنا مشاهد ولقطات ستعقى في مخيلة المشاهد.
 14/10/2015القدس العربي، لندن، 

 
 بمقر المم المتحدة بجنيفمراسم رفع علم فلسطين  .47

، في المقبر األوبروعي لألمم المتحدة عجنيف 13/01 بُرفع ال لم الفلسطيني، يوم الثالثاء: قنا –جنيف 
إلى جانب أعالم عاقي الدول األعضاء في األمم المتحدة، عحضوبر وزيبر الخابرجية الفلسطيني الدكتوبر 

ب األمم المتحدة في جنيف، وعدد من كعابر برياض المالكي، والسيد مايكل مولبر المديبر ال ام لمكت
 المسؤولين الدوليين.

 14/10/2015الشرق، الدوحة، 
 
 "إسرائيل"منها تمني الملك فيصل زوال  عشرينردود بالقرن ال 5أقوى  .48

برصدت قناة "ناشيونال جيوغبرافيك" في تقبريبر لها، أقوى خمس إجاعات ل ظماء : وكاالت -واشنطن 
، مؤكدة أن هؤالء برحلوا عأجسادهم وعقيت ذكبراهم خالدة وا أحبرابرا وماتوا كبراماً القبرن ال شبرين الذين عاش

 تتبردد في ذاكبرة التابريخ إلى األعد.
 عمر المختار
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وأشابر التقبريبر إلى عمبر المختابر، االسم الذي ت برفه إيطاليا جيدا. إنه م لم القبرآن المسن الذي لقن 
ا أضحوكة لل الم، دابر عينه وعين القاضي اإليطالي القوات الغازية لعالده دبروسا قاسية، وج ل منه

 هذا الحوابر: 
 القاضي: هل قاتلت ضد إيطاليا؟

 المختابر: ن م.
 القاضي: وهل قمت عالقتال للتحبريض ضد إيطاليا؟

 عمبر المختابر: ن م.
 القاضي: هل تدبري ما عقوعة ذلك؟

 عمبر المختابر: ن م أعلم.
 القاضي: إنها نهاية حزينة لبرجل مثلك.

 د المختابر ع زة: "عل إنها أفضل طبريقة ألختم عها حياتي".فبر 
ع د ذلك عبرض عليه القاضي أن تتم تعبرئته مقاعل نفيه خابرج العالد، وأن يكتب عيانا يدعو فيه الثوابر 
نهاء الجهاد، فبرد عليه المختابر بردا مازال صداه يتبردد في أبرجاء التابريخ، حيث  إلى إلقاء السالح، وا 

 قال:
ياكم أن تظنوا أن عقتلي ستنتهي الحبرب، عل سيكون عليكم … سلم"نحن ال نست ننتصبر أو نموت، وا 

 أن تقاتلوا الجيل القادم، واألجيال التي تليه، وأما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شانقي".
 

 الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة ال برعية الس ودية ، مقاعلة مع 1967وأجبرت محطة "عي عي سي" العبريطانية ع د حبرب 

آنذاك، فيصل عن ععد ال زيز، ع د حبرب أكتوعبر، وأثناء المقاعلة وجه المذيع سؤاله: "أود أن أسأل 
 جاللة الملك. ما هو الحدث الذي تبرغب في أن تبراه يحدث اآلن في الشبرق األوسط؟".

 فأجاب الملك عكل ثعات وعزة: "أول كل شيء زوال إسبرائيل".
د الوجيز كان كافيا لقادة االست مابر ال المي أن يدبركوا أن األمة ال برعية واإلسالمية ما زال وذلك البر 

فيها عبرق ينعض عال زة والكبرامة، وأن مثل ذلك القائد ال برعي الحبر ال يمكن أعدا أن يفبرط في مثقال 
وعة حتى آخبر ذبرة من حقه ال برعي، وهويته اإلسالمية، وأنه سيناضل من أجل است ادة فلسطين المسل

 برمق في حياته.
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 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني
عقد اليهود مؤتمبرهم الصهيوني األول في مدينة "عال" السويسبرية عبرئاسة اليهودي  1897في ال ام 

النمساوي ثيودوبر هيبرتزل، واتخذوا عدة قبرابرات، أهمها قبرابر تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين.. 
الحميد الثاني يبراقب المؤتمبر، واطلع على قبرابراته، فاتخذ قبرابرا جديدا يمنع اليهود  كان السلطان ععد

 من السكن في فلسطين ويمنع اليهود األجانب من دخول مدينة القدس.
قاعل السلطان وطلب منه إصدابر  1901ع د ذلك، عدأ هيبرتزل في محاوالته للقاء السلطان.. وفي عام 

خول فلسطين، ومنحهم حكما ذاتيا مقاعل دف هم ثالثة ماليين جنيه، قانون يجيز لليهود األجانب د
فبرفض السلطان ذلك ال برض على البرغم من أن خزينة الدولة كانت خاوية ع د خبروج الدولة ال ثمانية 

 من الحبرب ال ثمانية مع اليونان قعل أعوام قليلة.
المال يدفع لحساعه الخاص  ع د ذلك أبرسل هيبرتزل إلى السلطان من ي برض عليه معلغا كعيبرا من

مقاعل حصول اليهود على فلسطين، وعندها قال السلطان ععد الحميد الثاني كلمته المشهوبرة: "إني ال 
أستطيع أن أتخلى عن شعبر واحد من األبرض، فهي ليست ملك يميني، عل ملك األمة اإلسالمية التي 

ذا مزقت دولة الخالفة يوما، فإنهم جاهدت في سعيلها وبروتها عدمائها، فليحتفظ اليهود عماليين هم، وا 
يستطي ون آنذاك أن يأخذوا فلسطين عأي ثمن، أما وأنا حي، فإن عمل المعضع في عدني ألهون 

 علي من أبرى فلسطين قد عتبرت من الدولة اإلسالمية، وهذا أمبر ال يكون ونحن على قيد الحياة".
 

 أحمد ديدات
الذي كبرس حياته في سعيل تعليغ برسالة هللا من خالل  ووصف التقبريبر أحمد ديدات، فابرس الدعوة

 عشبرات المناظبرات مع قساوسة الدين النصبراني.
وفي مناظبرة له مع جيمس ويغبرت، ويدعى جنيس والعبرت، زعم القس أن "دين محمد" ال يمكن أن 

 وب يحدث الم جزات، فبرد أحمد ديدات عأن "الم جزة الحقيقة هي أن تتحول المجتم ات وتتغيبر الش
 دون أي م جزات"، وختم حديثه قائال: "إن مليابر إنسان ال يت اطون الخمبر عسعب ت اليم دين محمد".

وفي برده على شعهة انتشابر اإلسالم عالسيف، وجه أحمد ديدات كلمته إلى الحضوبر قائال: "هل 
سيف في ت لمون كم مبرة ذكبر السيف في القبرآن الكبريم؟ ثم قال، إنه وعبرغم الكثيبر من مسميات ال

 اللغة ال برعية، فإن السيف لم يذكبر في القبرآن الكبريم وال مبرة".
 وسأل أحد الملحدين الشيخ أحمد ديدات: "كيف سيكون ش وبرك إذا مت واكتشفت أن اآلخبرة كذب؟". 

 فبرد عليه ديدات: "لن يكون أسوأ من ش وبرك أنت إن مت واكتشفت أنها حقيقة".
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 محمد على كالي
، زابر محمد علي المملكة المتحدة، 1977، م بروفا عفطنته ال الية.. في عام كان محمد علي كالي

وفي مدينة نيو كاسل جبرى لقاء متلفز حضبره مئات األشخاص، الذين سمح لهم عتوجيه األسئلة إليه، 
وفي تلك األثناء توجه صعي إلى المنصة وقال: "محمد، أود أن أعبرف ما الذي تنوي القيام عه ع د 

 االعتزال؟".
 فبرد كالي: "حسنا. سأجيعك على السؤال.. ع د االعتزال سأست د للقاء هللا".

ثم استطبرد قائال: "إن جني األموال وامتالك ال قابرات، والشهبرة ال المية، كل ذلك لن يدخلني الجنة، 
نني أؤمن أنه سيأتي يوم للحساب وأن هللا ينظبر إلى أف النا،  ألن ذلك ليس ما يبريده هللا مني، وا 

يحاسعنا على كل شيء، لذا فسأستغل اسمي وشهبرتي في ف ل الخيبرات، ومساعدة الناس، ألني وس
 أبريد أن أكون ممن يبرضى هللا عنهم، ويدخلهم الجنة".

 14/10/2015وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ضد جيل نجا من التدجين "حرب استباقية" .49

 م ز كبراجة
مختلفة، ولكان يجب أن نبركز على استشبراف  لو كتعت هذه السطوبر قعل أيام قليلة لكانت مقدمتها

مستقعل هذه االنتفاضة في فلسطين، ومستقعل المواقف المختلفة منها. لكن موجة اإلعدامات العطيئة 
عحق األطفال في القدس، والبرقصة السادية حول الطفل أحمد مناصبرة وهو يصابرع الموت، وتصويبر 

االنتفاضة والمواقف منها واق ًا، وأعاد تبركيب  ذلك وتسهيل نشبره، قد أوضح الصوبرة وج ل مستقعل
المشهد، كما فبرض جملة اعتعابرات جديدة، وفبرض كلمة خاصة عحق هذا الجسم الهالمي المسمى 

 ، وعحق عقية التبركيعة الفلسطينية الحزعية التي أصاعها عفن أوسلو عال استثناء."السلطة الفلسطينية"
تحديدًا، ال ت ّعبر عن مجبرد حقد ومحاولة قمع النتفاضة هذه اإلعدامات عحق األطفال، والفتيان 

سالحها الحجبر وما تيسبر في المنزل من أدوات، عل هي سياسة مدبروسة ومت مدة اتخذت ع د أن 
تاع ت الحكومة اإلسبرائيلية األحداث في األيام ال شبرة األخيبرة وخبرجت عاستنتاجاتها. هذه الحكومة 

نتفاضة ثالثة شاملة تبرعط الضفة المحتلة عقطاع غزة وعالداخل حتى األمس القبريب ظنت أن انطالق ا
الفلسطيني احتمال ص ب وع يد. عل إن عنيامين نتنياهو عدأ يقدم نفسه إلى جمهوبره وهو مطمئن إلى 

لم  "استقبرابرًا أمنياً "، على اعتعابر أن هناك "السالم االقتصادي"أنه الذي استطاع أخيبرًا تطعيق فكبرة 
 ."عملية السالم"غم استمبرابر االستيطان وت طيل ما يسمى يسعق له مثيل، بر 
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هي الطمأنينة التي عّعبر عنها تصاعد عمليات المستوطنين عالقتل والحبرق واإلهانة للفلسطينيين دون 
خشية من برد ف ل مقاعل، وعّعبرت عنها المحاولة الجدية لتقسيم المسجد األقصى زمنيًا ومكانيًا. وقيادة 

لن "تشابرك ال دو هذا االعتقاد. فمحمود ععاس عندما كبربر أكثبر من مبرة أنه السلطة نفسها كانت 
، لم يكن ي ّعبر عن مجبرد موقف سياسي أو أمنية "تكون هنالك انتفاضة ثالثة وأنا على برأس السلطة

حتى اليوم، على  2005شخصية، عل كان ي طي تقديبرًا عمليًا مستندًا إلى نتائج سياساته منذ عام 
 "إسبرائيل"تماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية. عم نى آخبر: عدت كل من السلطة واألص دة االج

المدجن  "الفلسطيني الجديد"في السنوات األخيبرة على يقين عأنهما استطاعتا أخيبرًا إنتاج ما يسمى 
على قطاع غزة كما يجب،  2014الذي ي يش من أجل نفسه كفبرد، وهو الذي لم يحبركه عدوان عام 

 ما شاهده من فظائع، لذلك لن يحبركه اصطدام محدود هنا أو هناك.برغم 
أيضًا، ساد تقديبر أمني اسبرائيلي في السنتين الماضيتين عّعبر عنه التقبريبر االستبراتيجي لما يسمى 

الذئاب "، يصف منفذي ال مليات الفبردية عـ2015ــ2014ل امي  "م هد أعحاث األمن القومي"
ا لها داللة سياسية وأمنية، أي إن هذه ال مليات تنفذ عدافع فبردي غيبر ، وكلمة منفبردة هن"المنفبردة

منظم. وبرغم ص وعة الت امل االستخعابري م ها، فإنها تعقى غيبر شاملة، وكذلك تعقى تداعياتها 
عسيطة. هنا تحديدًا تمثلت المفاجأة عالنسعة إلى نتنياهو، فهذا الف ل الفبردي استطاع في النهاية 

ينتقل من الفبردية إلى ال مل الجماعي، وليشمل عقية الضفة ويمتد إلى غزة وحيفا تحبريك الشابرع ل
والناصبرة. عنصبر المفاجأة األقوى عالنسعة إلى ال دو، والذي دف ه إلى ممابرسة اإلعدام الميداني 
وتصويبره وعثه، تمثل في طعي ة الفئة ال مبرية الفلسطينية التي كانت خلف مبراكمة هذا الف ل الذي 

 عامًا. 20 - 15إلى انفجابر شامل، وهي عين  تحول
هذه الفئة عالمفهوم السوسيولجي ال تزال خابرج إطابر الهموم الم يشية واالقتصادية، أي إنها على 
هامش النظام االجتماعي واالقتصادي الذي تم عناؤه في السنوات ال شبر األخيبرة، والتغييبر عالمفهوم 

الهوامش، ألنهم يتع ون فطبرتهم وعفويتهم النقية، ع يدًا عن السياسي غالعًا يأتي ممن يسكنون هذه 
الجنون "حساعات البرعح والخسابرة ودبراسة الظبروف ومدى مالءمتها، أي إن تحبركهم يمكن وصفه عـ

 ، الذي عغيبره ال يمكن صنع الم جزات والتفّوق على الذات وواق ها العائس."الجميل
واقع ش عه وقياداته العائسة، فبركل عبرجله أسوابر تلك  هو جيل في سن الوبرد، وتفّوق على نفسه وعلى

المزبرعة الس يدة عما فيها من ذل، وقد اعتقد القادة أنهم أدخلوا الش ب عأكمله إليها، لتنحصبر حياته 
عين الخبروج صعاحًا س يًا وبراء برزقه، ثم ي ود في المساء يثبرثبر وينام محتضنًا هزيمته ومنسجمًا مع 

الثقوب التي أحدثوها في وعي الناس وأسقط الثقافة الالوطنية التي عدأت تتغلغل ذّله. هذا الجيل برقع 
في إعالمنا ومقاالت جزء كعيبر من مثقفينا، وهو الجيل الذي ع شبرة أيام فقط أخبرجنا من فقاعة الوهم 
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ووضع حدًا لغسل األدمغة. خبرج هؤالء الفتية والشعاب ليقولوا إن قضيتنا األساسية وطن محتل نبريد 
استبرداده، وليس عحثًا عن دولة في الفبراغ. وبرعما هي سخبرية القدبر أن تتبرافق اإلعدامات عحق أعناء 
هذا الجيل مع صوبر محمود ععاس وهو يفتتح شبركات اقتصادية ويوّقع اتفاقات تجابرية. ليس هناك 

ال دو أن أكثبر من هذا المشهد وضوحًا وتلخيصًا للحالة السياسية الفلسطينية البراهنة التي يخشى 
تتغيبر على أيدي هؤالء الشعاب، فالقيادة استعدلت الوطن عدولة من وهم وعقود تجابرية، وثمة جيل 

 صغيبر ي اند ويحاول ال ودة عالقضية إلى جذوبرها.
، "انتفاضة الوعي"ليس في األمبر معالغة لو قلنا إن هذه االنتفاضة تستحق أن تسمى عن جدابرة 

من الموت. لذلك فإن نتنياهو هاجم واحتج عند السلطة على إعادة  الوعي الذي يخيف االحتالل أكثبر
عث أغاني االنتفاضة األولى، وعلى ما يقال في مواقع التواصل االجتماعي، قعل أن يوج ه الحجبر 
والسكين، ألنه ال يبريد لهذا الوعي أن ي ود. برعما الساسة اإلسبرائيليون اليوم يفكبرون في أنه كيف 

االنتفاضة الثانية أن يستلهم عكل هذه العساطة بروح االنتفاضة األولى ويتخذ لجيل لم ي اصبر حتى 
من وسائلها وسائل له، وهو االستلهام الذي يمكن أن نالحظ آثابره في حديث الفلسطينيين اليوم 

 وانف االتهم وبروح التضامن عينهم.
قية قعل أن ينجح في إدابرة لهذا كله، يستهدف ال دو هذه الفئة وهذا الجيل، ويمابرس ضده حبرعًا استعا

العوصلة الوطنية إلى مسابرها الصحيح، لذلك يأتي تصويبر الفيديوات ل مليات اإلعدام ونشبرها ك مل 
غيبر عفوي، عل هي سياسة موجهة في األساس إلى األمهات واآلعاء حتى يجعبرهم الخوف والبرعب 

حبرب استعاقية ضد هذا الجيل،  على سجن أعنائهم في العيوت، وهذا ما يفسبر عمليات اإلعدام. إنها
 وضد عودة الوعي.

لكن، وع د أن أخذت األحداث مسابرها ودخلت هذا التطوبر، يجب على الشعاب أن يأخذوا نفسًا عميقًا 
ليفكبروا كيف عليهم أن يديبروا دفة هذه االنتفاضة من دون أن ي يدوا أخطاء الماضي. وكلمة السبر 

ء الغضب األعمى والدخول في سعاق الف ل وبرد الف ل، أو هنا تكمن في التمّنع عن االنجبرابر وبرا
القتل مقاعل القتل، ألن هذا سيحبرف االنتفاضة عن مسابرها الصحيح، وسينقلها فجأة من نموذج 
االنتفاضة األولى إلى ضياع االنتفاضة الثانية. المطلوب هو التمسك عش عية األحداث ووسائلها 

ضالية جديدة ال تقتصبر على المواجهة المعاشبرة، عل تتيح المجال السائدة حتى اآلن، واعتداع أساليب ن
لكل الفئات ال مبرية واالجتماعية، من برجال ونساء ومحامين وأطعاء وعمال، للمشابركة كل من موق ه 
وقدبرته. كذلك يجب الحذبر من الوقوع في دائبرة برد الف ل حتى ال يفبرض ال دو أسلوب المواجهة 

 وشكلها.
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لي، يجب الحذبر من الوقوع تحت وصاية األحزاب السياسية أو عبرامجها الكالحة، على الص يد الداخ
عل إن استمبرابر االنتفاضة وتنّوع أساليعها واتساع الفئات المشابركة فيها هو الكفيل عإفبراز واقع سياسي 
ي جديد، وقيادة محلية جديدة. هنا على األحزاب وقيادتها التقليدية السيبر خلف هؤالء الشعاب وتعنّ 

عبرنامجهم ع يدًا عن منطق الوصاية، فهي االنتفاضة التي عليها أن تسقط أوسلو ثقافيًا، عالتخلص 
من ثقافة االستهالك والفبردية الضيقة والفهلوة والنفاق االجتماعي، ثم إعادة االعتعابر لألولويات 

 الوطنية ولثقافة التضامن واالنسجام عين الفلسطينيين.
قط أوسلو سياسيًا عمنع قيادات السلطة من االستمبرابر في التعّجح عالت اون على هذه االنتفاضة أن تس

، وعلى هذه االنتفاضة إسقاط أوسلو "لتنسيق األمني"االستخعابري واألمني مع ال دو تحت مسمى 
جغبرافيًا، عتنسيق أنشطة جماهيبرية مشتبركة عين الضفة والقطاع والداخل والشتات، لتأكيد وحدة الش ب 

عما علينا أن نتساءل: لماذا لم يتحبرك فلسطينيو اللجوء؟ اإلجاعة تكمن في المصيبر الذي واألبرض. وبر 
 وصلت إليه منظمة التحبريبر وفي إدابرة ظهبرها لهم.

، قعل أن تنفجبر األحداث عهذا الشكل، إنه تعقى المبراهنة "األخعابر"قلنا في مقالة ساعقة في صفحات 
وعي والف ل. اآلن ها هي دائبرة الف ل والوعي تتوسع على ما عدأ في القدس، وعلى معدأ تبراكم ال

وتتجاوز أسوابر القدس، لذا يجب المحافظة على هذه االستمبرابرية. االنتفاضة الحالية لن تحبربر 
فلسطين وليس المطلوب منها ذلك، ولكن عليها أن ت يد الفلسطيني إلى نفسه وت يد إليه وعيه الذي 

 وذّلها. "المزبرعة الس يدة"ه. عليها أن تهدم سياج عملوا على تشويهه، ثم تبرتيب أولويات
 14/10/2015، الخبار، بيروت

 
 لتبق شعبية داخل المناطق المحتلة .51

 أشبرف ال جبرمي
من الساعق ألوانه تقييم ما يجبري في المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة هعة الشعان الياف ين 

جياًل لم يخعبر المقاومة واالنتفاضات، ونحن هنا وأخذهم زمام المعادبرة ع د أن نظبروا لهم عاعتعابرهم 
نتحدث عن الجيل الذي لم يشهد االنتفاضة الثانية أو قسم منه كانوا صغابرًا ال ي ون األحداث. ول ل 
االستفزازات اإلسبرائيلية في الحبرم القدسي والمسجد األقصى هي التي قصمت ظهبر الع يبر عالنسعة 

ل أخبرى منها حالة اإلحعاط التي وصل إليها الش ب لهؤالء. ولكن من دون شك هناك عوام
الفلسطيني في ظل فشل ال ملية السياسية واستمبرابر السياسة االحتاللية االستيطانية التي تمابرسها 
عصوبرة مكثفة سلطات االحتالل، وأيضًا اليأس من حالة االنقسام وتبراجع دوبر الفصائل وصبراعها 

لثقة في القيادات وقدبرتها على م الجة هموم ومشكالت وتنافسها على مكاسب هامشية، وفقدان ا
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لهام، وفي النهاية نحن أمام  الوطن والمواطن. وقد يكون ما يحصل في ال الم ال برعي مصدبر تأثيبر وا 
حدث نوعي قد يتحول إلى ظاهبرة تستحق الدبراسة، وما يهمنا هنا محاولة تلمس الطبريق في هذه 

 تمبرة عالبرغم من الجهود التي تعذل للتهدئة.المواجهة اآلخذة في االتساع أو المس
يجب اإلشابرة عدءًا إلى برد الف ل اإلسبرائيلي على األحداث الصادمة للمجتمع والمؤسسة الحاكمة على 
السواء، فمنذ عملية الط ن األولى اتخذت الحكومة اإلسبرائيلية سلسلة قبرابرات في جوهبرها عدم البرد 

، ولكنها في المقاعل "إسبرائيل"امل ومنع ال مال من ال مل في ع قوعات جماعية من قعيل اإلغالق الش
تبركز على الم اقعة الفبردية التي سبرعان ما تتحول إلى جماعية تطال عائالت منفذي ال مليات، 
وأكثبر القبرابرات تطبرفًا هي إعدام كل من يط ن أو يحاول ف ل ذلك عل ومن يشتعه عه عأنه سيف ل 

احي. وفي إطابر ذلك ُدعي المواطنون اإلسبرائيليون لحمل السالح شيئًا من نوع هذا النشاط الكف
"اإلحعاط"، وُعدلت أوامبر إطالق النابر للشبرطة وقوات الجيش واألمن  والمشابركة في ما سمي عمليات

األخبرى عحيث أصعح قتل الفلسطيني يتم على أهون األسعاب وتكفي الشعهة لكي تجبري تصفية أي 
 كل خطبرًا على أحد.شخص حتى لو كان طفاًل ال يش

تشديد إجبراءات البرد واليد الخفيفة على الزناد كان ُيبراد منها بردع الفلسطينيين، وقد تشدق عذلك قادة 
إسبرائيليون قالوا إن القتل يهدف للبردع، وفي هذه الدائبرة ابرتكب اإلسبرائيليون جبرائم يندى لها جعين 

ها وعالذات قتل المدنيين واألطفال عدم عابرد العشبرية وتستحق عل يجب أن تكون مدعاة لمحاكمة مبرتكعي
ع د التأكد من عدم وجود أي تهديد منهم كما حصل مع ال ديد من الحاالت الموثقة عالصوت 

عل أدى إلى نتائج عكسية تمامًا من تلك التي تتوق ها حكومة  "إسبرائيل"والصوبرة. ولكن هذا لم ينفع 
وازدادت عمليات الط ن والمواجهات، وانتقلت إلى عنيامين نتنياهو، وأخذت األموبر في التصاعد 

الداخل، وخلقت حالة من الهلع والبرعب ج لت مقاسم التليفون في مبراكز الشبرطة تستقعل مكالمات 
في مدابر الساعة، مئات اآلالف منها خالل ساعات وأيام قليلة للتعليغ عن عمليات فلسطينية 

وهي ت عبر عن هذه الحالة من الخوف الشديد التي ألمت وغالعيتها الساحقة كانت زائفة وغيبر حقيقية، 
عالجمهوبر اإلسبرائيلي والتي زبرعها التحبريض السياسي واإلعالمي. وت تبرف الحكومة عأنه ال يوجد 
لديها حل سحبري لما يجبري، وهي ت يش حالة من التخعط في ظل االتصاالت والدعوات الدولية 

برة كعيبرة عاعتعابره سيد األمن، وقد أظهبر استطالع للبرأي للتهدئة، وفي ظل تبراجع ش عية نتنياهو عصو 
 اإلسبرائيليين ي تعبرونه فاشاًل وغيبر قادبر على م الجة مسألة األمن. من %73أن 

إال أن النقاش هناك يجبري حول القضاء على  "إسبرائيل"وعالبرغم من الحالة المزبرية التي ت يشها 
ني" وكأن الوصول إلى هدوء سيحل المشكلة. المقاومة أو ما يسمونه "موجهة اإلبرهاب الفلسطي

ولألسف ال يوجد حتى مجبرد نقاش حول م الجة الصبراع من جذوبره والتوصل إلى تسوية على أساس 
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. ويجبري التبركيز على الخطوات التي من شأنها وقف 1967إقامة دولة فلسطينية في حدود ال ام 
 قم ية لم الجة هعة الشعاب. المواجهات. حتى الكتلة الم ابرضة البرئيسية تطبرح خطوات

تطوبرات األحداث حتى اللحظة تخدم القضية الفلسطينية من جانعين: األول هي وض ت حدًا لسياسة 
تغييبر األمبر الواقع في الحبرم القدسي وما يمكن أن تكون نوايا لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، والثاني أعادت 

ب تحت االحتالل وقد كان نسينا في غمبرة االعتعابر لمسألة الصبراع وذّكبرت ال الم عوجود ش 
الصبراعات واألزمات التي تشهدها المنطقة، وأحيا التفكيبر عضبروبرة وضع حد لهذا الصبراع الذي يمكن 
أن يفجبر حبرعًا واس ة النطاق، حيث يمكن لموضوع االنتهاكات اإلسبرائيلية في القدس أن تش ل فتيل 

الكفاح إذا ما تبرافق مع حملة سياسية ودعلوماسية  حبرب دينية. ويمكن تحقيق نتائج إيجاعية لهذا
مكثفة تبركز على سياسة االحتالل االستيطانية وقم ه للش ب الفلسطيني، وس ي أكيد الستغالل 

 المناعبر القانونية لمحاكمة جبرائم االحتالل.
ولكن هناك مسألة غاية في األهمية ينعغي أال تغيب عن عال أحد وهي ضبروبرة عقاء مواجهة 

حتالل ش عية وسلمية ومقتصبرة على المناطق المحتلة في الضفة الغبرعية وفي القدس. حتى أن اال
يجب أن تكون في إطابر التحبركات الش عية السلمية المؤازبرة. وهذا يؤذي  "إسبرائيل"مساندة ش عنا في 

تش بر  . ولنشاهد جمي ًا كيف"إسبرائيل"أكثبر عما ال يقاس من عمل مسلح ضد المدنيين في  "إسبرائيل"
 "إسبرائيل"عاألزمة. ويجب أال نساعدها على التحبربر منها عحبرف عوصلة الكفاح ومساعدة  "إسبرائيل"

 دوليًا وتوفيبر معبربرات لقم ها لش عنا.
 14/10/2015، اليام، رام هللا

  
 كيون والقيادة والشعب في االنتفاضةيالمر  .51

 د.احمد جميل عزم
ة، أعتقد عأهميتها لتشخيص اللحظة الفلسطينية البراهنة، أتناول في هذا المقال مجموعة أفكابر أساسي

 وتحديدا تناول مثلث "الموقف الدولي، والموقف "القيادي" الفلسطيني، والع د الش عي".
 
 العامل الدولي والعربي في تفجير االنتفاضة - 1

ام ال برعي ، كان من ضمن ما قيل كثيبرًا أن تبراجع االهتم1987عندما تم التأبريخ النتفاضة ال ام 
والدولي عالقضية الفلسطينية، كان من عوامل تفجيبر االنتفاضة. حينها، تكبرس االنتعاه إلى الحبرب 

اإليبرانية، واستأثبرت هذه الحبرب، مثال، عأجندة أعمال القمة ال برعية التي عقدت في عّمان، -ال براقية
ينتفض وينهي هذا اإلهمال، قعل تفجبر االنتفاضة عأيام، فكانت سععًا في تحبريض الش ب الفلسطيني ل
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وينهي السنوات ال جاف في ال مل السياسي والنضالي التي خّيمت ع د خبروج الثوبرة من لعنان ال ام 
كي واألوبروعي، للقضية يبر م، كان اإلهمال الدولي، وخصوصًا األ2015. وفي هذا ال ام، 1982

كيون، ي. فاألمبر 1987قمة ال برعية ال ام الفلسطينية في الجم ية ال امة لألمم المتحدة، شعيهًا عإهمال ال
وتحديدًا البرئيس عابراك أوعاما ووزيبر خابرجيته جون كيبري، برضيا عغنيمة االتفاق النووي مع إيبران، 

 وقبربرا إهمال الشأن الفلسطيني، واالستسالم لبرئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو.
ومن مظاهبره، عدم تقديم أي شعكة أمان مالي وفضال عن اإلهمال ال المي، هناك اإلهمال ال برعي. 

 للفلسطينيين لمواجهة ال قوعات الصهيونية.
عل ويمكن المقابرنة عين ما يحدث في حصابر قطاع غزة، ومخيم اليبرموك في سوبرية، وقعله نهبر العابرد 
في لعنان، من نكعة متجددة، مع حبرب المخيمات في لعنان منتصف الثمانينيات من قعل النظام 

 بري وحلفائه، لتكون أسعاعًا إلنضاج ظبروف التحبرك الش عي.السو 
 
 دور القيادة والشعب - 2

، عأّن أكثبر ما يخشاه عشأن "الهّعة" الفلسطينية 1987يتحدث أحد الكوادبر القيادية النتفاضة ال ام 
 ني، البراهنة، هو أن ال يكون هناك تصوبر إلدماج الجميع في الحبركة الش عية. ويقول إّن نتائج هذا ت

أوال، أن ينظبر قلة أّنهم فقط من يناضل ومن يقبربر. وثانيا، أن َينظبر األغلعية ألنفسهم على أنهم 
متفبرجون وضحايا ومساندون عن ع د، ما ي ني ش وبرهم عال جز وعدم فهم ما يحدث، وأنهم ليسوا 

 شبركاء، فال تكتسب الهّعة زخمها، أو تفقد عوصلتها.
وجود جهة تحدد وجهة الحبراك الش عي: أوال، منع االنجبراف وبراء  في الواقع، إّن من مظاهبر أهمية

مظاهبر عمل غيبر منسقة، وقد تكون مضبرة، من مثل عسكبرة ال مل الش عي على نحو غيبر مدبروس. 
ولكن األهم، ثانيا، إحداث ت عئة ش عية لف ل جماعي ذي أهداف واضحة. وثالثا، تبرجمة الطاقة 

 الش عية سياسيًا.
يقاف مظاهبر م ينة من ليست وظيفة أي  قيادة فلسطينية هي الموافقة أو دعم أو مساندة أو برفض وا 

النضال، من مثل تأييد ومساندة المقاومة الش عية والف ل النضالي الش عي، أو منع االحتكاك مع 
 االحتالل، عل مهمة القيادة أن تقود هذه المظاهبر، وتدعو لها وتتقدم الصفوف والنطق عاسمها.

 
 تعداد االنتفاضة توقف - 3

من دون القيادة التي ال تؤيد االنتفاضة الثالثة وحسب، عل وتحدد مسابراتها وشكلها، وتدفع ثمن ذلك، 
سيص ب استمبرابر االنتفاضة، وسيص ب أن تحقق هذه الحبراكات الش عية األهداف الوطنية 
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نما سيصعح الحديث عدال الفلسطينية. ولكن ما سيحدث أّن ال الم قد ال يتحدث عن انتفاضة ثالثة، وا  
، وبرعما يصعح في ال ام الواحد أكثبر من هّعة 2016، ثم انتفاضة ال ام 2015من ذلك عن انتفاضة 

الثانية، وهكذا. فالظبرف الموضوعي المتمثل  2016األولى، وهّعة  2016أو انتفاضة، كأن يقال هّعة 
نسداد في وضع كثيبر من القطاعات في االحتالل واالستيطان وال نجهية واالستفزازات، مع حالة اال

الخدماتية الت ليمية الفلسطينية، واستمبرابر ت ثبر الحل السياسي، وعدم نجاح كل "الخطط" الدعلوماسية 
الفلسطينية في إحداث أثبر حقيقي في حياة الفلسطينيين اليومية، وتحقيقها أهدافهم الوطنية ووصولهم 

الستمبرابر الهعات وعمليات مقاومة. ويقوم االحتالل إلى حبريتهم وكبرامتهم، كلها ستُنضج الظبروف 
 عدوبره عالمعالغة فيها، ومحاولة استخدامها معبربرا للمزيد من ابرتكاب الجبرائم والتطهيبر ال برقي.

السياسات ال المية واإلسبرائيلية تُنضج الظبروف للمقاومة والمواجهة. وعدم وجود قيادة تحدد إيقاع 
ج ل الحبركة الش عية المنتفضة متقط ة، وعما ي ني المزيد من  ال مل الش عي المقاوم، يؤدي إلى

 الم اناة وعدم االستقبرابر، عقدبر ما ي ني استمبرابر النضال.
 14/10/2015، الغد، عم ان
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 شلومو أفينبري
والفلسطينيين عدأت ُتسمع من جديد في  "إسبرائيل"على ضوء الجمود في المفاوضات السياسية عين 

وفي الخابرج اصوات تطلب من واشنطن أخذ زمام االموبر في هذا الموضوع، والضغط على  "سبرائيلإ"
الطبرفين الستئناف المفاوضات. حسب هذا البرأي فان مفتاح الحل يوجد لدى الواليات المتحدة، 

 وخصوصا في يد البرئيس عابراك اوعاما، وعليه استخدام ذلك. لكن هذا خطأ كعيبر.
ـ لم تنجح الواليات ةلقومية في السنوات االخيبرة ـ قعبرص، كوسوفو، العوسنفي جميع الصبراعات ا

المتحدة، برغم الجهود الكعيبرة، في التوصل إلى اتفاقات سالم مقعولة على االطبراف. ويتعين أنه برغم 
 قوتها الكعيبرة، إال أنها ليست كعيبرة عما يكفي كي تدفع االطبراف للتوصل إلى اتفاق.

الصبراع اإلسبرائيلي ال برعي منذ عشبرات السنين. الواليات المتحدة قادبرة على هذا ينطعق ايضا على 
ل ب دوبر حيوي فقط في حالتين ـ عند حدوث حبرب حقيقية أو ال كس، أي عندما يكون الطبرفان 
يجبريان حوابرات ناجحة لكنهما يجدا ص وعة في التوصل إلى النقطة النهائية. حينها يكون التدخل 

تغلب على ال قعات النهائية. وفي ظل عدم وجود أحد هذه الشبروط، تفشل جميع األمبريكي من اجل ال
 المحاوالت األمبريكية.

 لنختعبر السينابريوهان. في العداية كيف تنجح الواليات المتحدة في وقف الحبروب أو منع التدهوبر:
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زة، ومنع من سيناء ومن قطاع غ "إسبرائيل"دفع الموقف األمبريكي المتشدد إلى انسحاب  1956في  *
التدخل ال سكبري السوفييتي، وساهم في تحقيق اتفاق نزع السالح من سيناء، االمبر الذي صمد حتى 

1967. 
كعحت الواليات المتحدة في نهاية حبرب يوم الغفبران محاصبرة الجيش المصبري  1973في عام  *

فاق فصل القوات الثالث من قعل الجيش اإلسبرائيلي لمنع انتصابر إسبرائيلي ساحق، وهذا ادى إلى ات
 مع مصبر وسوبريا.

ع د قتل البرئيس عشيبر الجميل من قعل السوبريين من ت الواليات المتحدة دخول القوات  1982في  *
 اإلسبرائيلية إلى غبرب عيبروت ألن كان من شأن ذلك توسيع دائبرة الحبرب.

ية الصوابريخ من مهاجمة عن "إسبرائيل"في حبرب الخليج االولى من ت الواليات المتحدة  1991في  *
ال براقية الن ذلك سيض ضع التحالف األمبريكي ال برعي ضد صدام حسين. في كل حالة من هذه 
الحاالت استطاعت الواليات المتحدة وقف القتال عشكل فوبري حيث كان يكفي طلب أمبريكي قاطع 

مبريكيين لوقف القتال او االمتناع عن خطوة عسكبرية ع يدة المدى. وكان عاستطاعة األ "إسبرائيل"من 
فوبرا من تحقق مطلعهم. لم يكن الحديث عن عملية طويلة المدى او تحقيق اتفاق شامل عل  التأكد

 وقف فوبري يمكن تطعيقه عسهولة.
سأناقش االن السينابريو االخبر ـ حيث تجبري االطبراف مفاوضات ناجحة لكنها عالقة في مبراحلها 

 االخيبرة.
. لم تعادبر الواليات المتحدة لهذه 1977القدس في  هذا ما حدث في اعقاب زيابرة السادات إلى *

الزيابرة التابريخية، عل ال كس. فالبرئيس جيمي كابرتبر ومستشابره جوجنسكي كانا متفاجئين من زيابرة 
السادات وخشيا من انهيابر التوازن الهش الذي انعثق ع د حبرب يوم الغفبران وخطتهم التفاق شامل 

من عام جبرت  أكثبرما ع د ايدت الواليات المتحدة الخطوة وخالل عالت اون مع االتحاد السوفييتي. وفي
ومصبر حيث توصلت االطبراف إلى اتفاق على اغلعية المواضيع لكن عقي  "إسبرائيل"مفاوضات عين 

عدد منها لم يتغلعا عليها. عندها، عندها فقط، استدعى البرئيس كابرتبر السادات وعيغن إلى كامب 
 كيم لل صا والجزبرة نجح في حل المواضيع ال القة.ديفيد ومن خالل االستخدام الح

. هنا ايضا لم 1993وم.ت.ف في  "إسبرائيل"مساهمة أمبريكية مشاعهة كانت في المفاوضات عين  *
حيث لم  "إسبرائيل"تكن المعادبرة للمفاوضات أمبريكية، وفي مبرحلة م ينة غضعت الواليات المتحدة من 

تفاق عليها في اوسلو عين حكومة اسحق براعين وقيادة تطل ها على السبر. م ظم المواضيع تم اال
م.ت.ف عبرئاسة ياسبر عبرفات. وهنا ايضا عقيت عدة مواضيع مفتوحة وعندها استدعى البرئيس 

 كلينتون براعين وعيبرس وعبرفات إلى واشنطن وهناك استكمل االتفاق ووقع في العيت األعيض.
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ل جاءت من الزعماء المحليين، وفي الحالتين دفع في الحالتين لم تكن المعادبرة للمفاوضات أمبريكية ع
زعماء الطبرفين ثمنا سياسيا عاهظا عسعب المفاوضات ومع ذلك فقد احتاجوا إلى الدف ة األمبريكية 

 النهائية للتوصل إلى االتفاق.
ل عت الواليات المتحدة دوبرا حيويا ومهما:  .الحبرب أو المفاوضات .فقط في ظل هذين السينابريوهين

وبري للحبرب أو سد فجوات في المفاوضات الثنائية التي علقت قعل نهايتها. وعند غياب هذين وقف ف
الشبرطين فان جميع المحاوالت األمبريكية للتوصل إلى اتفاق فشلت: عدء من معادبرات بروجبرز وخطته 
م ومبروبرا عمؤتمبر مدبريد وانتهاء عكامب ديفيد، أناعوليس ومحاوالت اوعاما وكيبري الفاشلة. عند عد

حدوث الحبرب أو عدم وجود البرغعة عند الطبرفين أو أحدهما أو القوة السياسية للتوصل إلى اتفاق، 
 فان محاوالت الواليات المتحدة تفشل.

(: 27/9)هآبرتس،  "عين حبركتين وطنيتين"هذه الدبروس تبرتعط عاالستنتاجات التي طبرحتها في مقالي 
حل للنزاع هو وهم، وعالتالي فان المسؤولية عن الحل  التفكيبر عان الواليات المتحدة قادبرة على ايجاد

ال وائق الستي اب هذا الوعي يبرتعط في أن قسما من الجمهوبر الم تدل في  أحدملقاة علينا. 
: ماذا كنا "يخيل لي" عأل ابـ القادبر على أن يكون عديال لحكومة اليمين الحالية ـ يتسلى "إسبرائيل"

فان  وألسفييقف عنيامين نتنياهو  "إسبرائيل"على برأس حكومة  سنف ل لو كنا نحن الحكومة. ولكن
االفتبراض عان حكومته ستسقط لتوها هو وهم. وهم مشاعه ينطوي على اقوال الم ابرضة وقادتها في 
أن كل ما ينعغي عمله هو ال ودة إلى طاولة المفاوضات، وعندها، عدعم أمبريكي، سيتحقق اتفاق. 

هل يتصوبر احد ما أن يقتبرح نتنياهو على الفلسطينيين أكثبر مما حتى لو استؤنفت المفاوضات ـ ف
 االقتبراحات التي برفضوها؟. أولمبرت.اقتبرحه عليهم ايهود عابراك وايهود 

على الم ابرضة أن تنطلق إلى صبراع ضد سياسة الحكومة في الموضوع االهم: المطالعة عالوقف 
اف المزيد من المصاعب على التام، عال أي شبروط، لكل عناء في المستوطنات كي ال تض

المفاوضات، إذا ما وعندما تعدأ. الحقيقة الوحشية هي ان ليس للم سكبر الصهيوني الشجاعة 
السياسية ليقول مثل هذا االمبر خشية ان يضبره انتخاعيا. في المدى القصيبر، يعدو أن هذا صحيح، 

للم ابرضة أن تقتبرح سياسة  غيبر أنه ليس من المتوقع أن تكون انتخاعات في الزمن القبريب. ينعغي
 إلى دولة ثنائية القومية. "إسبرائيل"عديلة تمنع تحول 

الت ويض عاإلخالء. إلى خطة سخية تت لق  .برعما عدعم يهود الشتات .يمكن حتى المعادبرة
في حدود الخط االخضبر.  "إسبرائيل"للمستوطنين في الضفة الغبرعية ممن يعدون االست داد لل ودة إلى 

مين اإلسبرائيلي في تجنيد متعبرعين يهود من أبرجاء ال الم لتوسيع المستوطنات وشبراء لقد نجح الي
 المعاني واالبراضي في شبرقي القدس.
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فلماذا ال يسيبر اليسابر في هذا الطبريق ويجند الم تدلين من أوساط يهود الشتات كي يف ل شيئا 
ة على اساس ذي صلة؟ برعما للدفع إلى االمام عسياسة عديل اإلعالنات.وليس فقط يطلق  .ملموسا

حتى جي ستبريت يمكنها أن تساعد في ذلك في شيء ايجاعي وال ت مل فقط على انتقاد سياسة 
 ."إسبرائيل"

كبرئيس وزبراء سأوقف كل عناء "ت الوا نتصوبر ماذا سيحصل لو قال اسحق هبرتسوغ االموبر التالية: 
القانونية، كما ت هدت ع مل ذلك في المستوطنات؛ كبرئيس وزبراء سأخلي العؤبر االستيطانية غيبر 

ت ويض  - الحكومات الساعقة؛ كبرئيس وزبراء سأعمل، عمشابركة يهود الشتات على تنفيذ خطة اخالء
. هذه االقوال، حتى وان كانت ستخلق م ابرضة في اليمين، سيكون عوس ها أن تشكل اساسا "سخية

قعل إلى م سكبر عبرئاسة عل وبرعما تنقل جموع مؤيدي يوجد مست .لخلق م سكبر صهيوني واسع
 االنتصابر في االنتخاعات القادمة. إلمكانيةهبرتسوغ، الخطوة التي هي حبرجة 

مثل كثيبرين آخبرين، كنت أود أن ابرى مفاوضات تسوية عيننا وعين الفلسطينيين منذ الغد. ولكن ع د 
ان  عأوهامعشبرين سنة، ومع حكومة يمين يص ب أن نبرى كيف يمكن اسقاطها، محظوبر أن نصاب 

واشنطن ستجلب الخالص، واننا إذا عدنا إلى طاولة المفاوضات ستكون النتيجة مختلفة عما كانت 
عليه في ال شبرين سنة االخيبرة. يجدبر عالذكبر أنه في الحكومات التي فشلت في المفاوضات مع 

عن الفلسطينيين على التسوية الدائمة كان قادة المحادثات عابراك، اولمبرت وتسيعي لفني )ناهيك 
يوسي عيلين، الذي سابر مسافة أع د عكثيبر منهم(. من السهل اتهام نتنياهو، ولكن هذه كانت 
حكومات م تدلة، برغم نواياها الطيعة، فشلت حين أدابرت المفاوضات عالوهم عانه يمكن الوصول إلى 

 (."عندما ندخل إلى الغبرفة"اتفاق )او عكلمات لفني: كل شيء سيحل 
تحقق اقل من السالم،  .جب التفكيبر من خابرج ال لعة واقتبراح خطوات حقيقيةهذا لن يحصل، ولهذا في

ولكنها تض ضع الوضع البراهن: الم سكبر الصهيوني يخطيء عندما يبركز فقط على مطلب استئناف 
 المفاوضات. هذه ليست خطة سياسية.

ظية فقط، يمكن يتوق ون معادبرة كهذه ويبرون في اقوال الم ابرضة ضبريعة لف "إسبرائيل"الكثيبرين في 
ال تلزم عمليا عشيء. ع د عشبرين سنة من اتفاق اوسلو يجدبر التفكيبر  ألنهاتكبرابرها المبرة تلو االخبرى 

 من خابرج ال لعة.
الخالص، وحده الضغط الداخلي. ومثلما لم تنجح  "إسبرائيلـ"ضغط خابرجي أن يجلب ل أليال يمكن 

لن تنجح في حل النزاع  فإنهاشكلة قعبرص، الواليات المتحدة في حل مشكلة أقل ت قيدا عكثيبر كم
 الفلسطيني. - اإلسبرائيلي
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إلى دولة ثنائية القومية ومنع التدهوبر إلى عنف ال نهاية له، على  "إسبرائيل"والخطوة لمنع تحول 
 الم ابرضة عبرئاسة هبرتسوغ ان تقودها عحزم واستقامة.

 13/10/2015هآرتس 
 14/10/2015، القدس العربي، لندن
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