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 55 :كاريكاتير
*** 

 
 مستوطنين وجنديين أربعةوغزة.. وقتل وجرح  الضفةخمسة شهداء في  .1

خمسة فلسطينيين، ، أن وكءالت ، عنفلسطين المحتلة، من 21/10/2015، الخليج، الشارقةذكبرت 
أمس، عبرصءص جنود االحتالل في الضفة وغزة، اثنءن منهمء ابرتقيء عقب تنفيذهمء عمليتي  وااستشهد

 عن إصءعة جندي ومستوطنين، في حين استشهد ثءلث خالل المواجهءت مع طان ودهس، أسفبرتء
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قوات االحتالل في غزة، في وقت قتل مستوطن دهسًء خالل تاديه على سيءبرات الفلسطينيين في 
 مدينة برام هللا عءلضفة، عينمء جددت مجموعءت من المستوطنين اقتحءمهء المسجد األقصى المعءبرك.

 عءلخليل.« إسبرائيليين»لسطينيءن عبرصءص االحتالل عدعوى طان جنديين وفي وقت الحق، استشهد ف
الجءنب الفلسطيني برسميًء عن قيءمهء عإعدام  أعلغتوقءل مصدبر أمني إن سلطءت االحتالل 

فلسطينيين عءلقبرب من حءجز معنى البرجعي الذي يحتله المستوطنون عءلخليل، وأضءف عأنه تم سمءع 
 ءجز عءلتزامن مع خبروج عشبرات المستوطنين في مسيبرة عءلمكءن.صوت إطالق نءبر كثيف قبرب الح

وزابرة الصحة قءلت في ، أن وفءووكءلة ، "األيءم" مندوعو، عن 21/10/2015، اليام، رام هللاوأضءفت 
 51عيءن صحءفي، إنه عءستشهءد الشعءن الخمسة يبرتفع عدد الشهدا  منذ عداية تشبرين األول إلى 

 بر فءدي الدبرعي، الذي قضى نتيجة اإلهمءل الطعي في سجون االحتالل.شهيدًا، من عينهم األسي
عءمء(، وحسءم  15ففي سءعءت مسء  أمس، أعدمت قوات االحتالل الفتيين عشءبر نضءل الجاعبري )

قبرب  إسبرائيليعءمء(، برميًء عءلبرصءص عدعوى محءولة طان جندي  17إسمءعيل جميل الجاعبري )
ت البرجعي الذي يحتله المستوطنون في حي البراس المتءخم الحءجز الاسكبري المقءم عجوابر عي

 «.أبرععكبريءت »لمستوطنة 
وعحسب مصءدبر محلية، فإن الفتيين يسكنءن المنطقة وتاودا المبروبر من الحءجز عشكل يومي، وقد 

الموت »تزامن وصولهمء للحءجز مع وصول عشبرات المستوطنين إلى المنطقة، وكءنوا يهتفون 
دوا المستوطنين هبرعوا من المكءن، فمء كءن من جنود االحتالل المتمبركزين على وحينمء شءه« للابرب

عدامهمء. إطالق إالسطح عنءية البرجعي،   البرصءص عليهمء عكثءفة وا 
الجءنب الفلسطيني برسميء عن  أعلغتسلطءت االحتالل  إنوقءل مصدبر أمني فلسطيني عءلخليل، 

بري عجوابر معنى البرجعي الذي يحتله المستوطنون قيءمهء عقتل مواطنين عءلقبرب من الحءجز الاسك
 عءلخليل عاد محءولتهمء طان جنديين.

شءهدنء الاشبرات من المستوطنين يهتفون الموت للابرب »وأضءفت المصءدبر المحلية في الخليل: 
وجنود االحتالل، وفجأة سماوا  اإلسبرائيلية، فأوقفتهم الشبرطة اإلعبراهيميوكءنوا في طبريقهم إلى الحبرم 

 «.البرصءص عشكل كثيف خلف معنى البرجعي طالقإ
عجبراح جبرا  عملية الطان دون تحديد طعياة  أصيعء إسبرائيليينجنديين  إنالاعبرية  اإلذاعةوقءلت 
 . اإلصءعة

متضءبرعة حول مصيبر شءب فلسطيني ثءلث، نقلت مصءدبر صحءفية أنه أصيب في  األنعء ومء زالت 
  المكءن.
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عءلبرصءص في عمءبرة البرجعي  إصءعءتانه تلقى عالغء عن وجود أبرعع من جءنعه قءل الهالل األحمبر 
 من الوصول إلى الموقع.  اإلساءففي الخليل فيمء يمنع االحتالل سيءبرات 

عءمء( من علدة عيت أوال، غبرب الخليل، عاد إطالق  25وأمس، استشهد الشءب حمزة موسى الاملة )
جنوب عيت لحم، عزعم دهسه مجموعة من « ونغوش عتصي»قوات االحتالل النءبر عليه قبرب مفتبرق 

 المستوطنين.
وقءل مديبر اإلساءف والطوابرئ في الهالل األحمبر ععيت لحم محمد عوض إن قوات االحتالل منات 

 التءعاة للهالل من االقتبراب من مكءن الحءدث. اإلساءفسيءبرة 
ذهب إلى مدينة عيت لحم  إن شقيقه يامل نجءبرًا وقد»من جءنعه، قءل حءزم الاملة، شقيق الشهيد: 

 «.إلحضءبر طلعية والاودة إلى عيت أوال، ال نالم مءذا حدث مع شقيقي
ودهمت قوات االحتالل في وقت الحق منزل الشهيد الاملة، واعتقلت شقيقه حءزم، واستجوعت والده 

 تزامنًء مع تواجد جمءهيبر غفيبرة من أهءلي العلدة أمءم المنزل.
أمس، شءعًء من علدة عيت عوا، جنوب غبرعي الخليل، وذلك عزعم محءولته  كمء أعدمت قوات االحتالل،

تنفيذ عملية طان، فيمء أصيب عشبرة مواطنين عجبروح عينهم اثنءن عءلبرصءص الحي والاشبرات 
 عحءالت اختنءق متفءوتة، أمس، خالل مواجهءت عين الشعءن وقوات االحتالل في محءفظة الخليل. 

علدة عيت عوا،  عءمء( في 24ن، أمس، أن الشءب عدي هءشم مسءلمة )وأكدت وزابرة الصحة، في عيء
أعدم عبرصءصة أطلقت من مسءفة قبريعة جدًا، اختبرقت مؤخبرة برأسه وخبرجت من مقدمته، إضءفة إلى 
عدد من الطلقءت التي اختبرقت قدميه، مء ينفي برواية االحتالل ومزاعمه من أن الشهيد حءول تنفيذ 

نود االحتالل أطلقوا البرصءص الحي عشكل معءشبر على الشءب وأضءفت: إن ج عملية طان.
 المسءلمة، مء أدى إلى استشهءده على الفوبر.

وفي قطءع غزة، أكدت مصءدبر طعية في وزابرة الصحة عغزة استشهءد الشءب أحمد شبريف السبرحي 
صءعة ثالثة شعءن آخبرين عبرصءص جنود االحتالل في ت 27) جدد عءمء( في الاشبرينيءت من عمبره، وا 

 المواجهءت مع قوات االحتالل شبرق مخيم العبريج في محءفظة وسط القطءع.
مواطنين  10كمء اندلات مواجهءت قبرب ماعبر عيت حءنون شمءل قطءع غزة أسفبرت عن إصءعة 

 عبرصءص االحتالل على األقل، جبرى نقلهم جمياء لمستشفى كمءل عدوان شمءل قطءع غزة.
 13شهدا  المواجهءت مع االحتالل شبرقي القطءع وشمءله إلى وعءستشهءد الشءب السبرحي يبرتفع عدد 

 شهيدًا.
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 إلى حالة اليأس واإلحباط والضغط : تصاعد اعتداءات االحتالل ومستوطنيه أوصل شبابنا  عباس .2
محمود ععءس: إن شاعنء يايش ظبروفء صاعة ال يمكن  برئيس السلطة الفلسطينيةبرام هللا: قءل 

 حتالل اإلسبرائيلي لعالدنء.احتمءلهء، جبرا  استمبرابر اال
وأضءف في مؤتمبر صحءفي مشتبرك، مع داليء غبريعء وسكءيتي برئيسة دولة ليتوانيء، عمقبر البرئءسة في 
مدينة برام هللا، أمس، "إن تصءعد ممءبرسءت االحتالل ومستوطنيه الادوانية، وتانت الحكومة 

 واإلحعءط والضغط". اإلسبرائيلية، وغيءب أي أفق سيءسي، أوصل شعءعنء إلى حءلة اليأس
وأضءف: إن فلسطين دولة نءشئة، ولكنهء غنية عمء تمتلك من تءبريخ وحضءبرة ومكءنة دينية وبروحية 
وعمء لديهء من مقومءت جذب سيءحي هءئلة، ففيهء مهد المسيح عليه السالم في عيت لحم، وكنيسة 

 يخية واألثبرية.القيءمة والمسجد األقصى في القدس الشبرقية، وغيبرهء من المواقع التءبر 
وقءل: إنه يمكن عنء  وتطويبر فبرص التعءدل التجءبري والثقءفي والتاليمي عين العلدين، عمء ياود عءلفءئدة 

ولفت البرئيس إلى أنه أجبرى محءدثءت، مع برئيسة لتوانيء،  على شاعينء ويخدم مصءلحهمء المشتبركة.
نء من أحداث، عمء في ذلك حول مجمل تطوبرات األوضءع في فلسطين، ونءقشء مء تايشه منطقت

وجدد تأكيد الموقف الفلسطيني الثءعت في هذا  تصءعد الانف واإلبرهءب والتطبرف في المنطقة.
اإلطءبر، عضبروبرة إيجءد حلول سيءسية ومن خالل الحوابر لألزمءت القءئمة، وحشد كل الجهود لمواجهة 

برافق لهء، في أبرض فلسطين، وبرحب البرئيس، عءلبرئيسة الليتوانية والوفد الم التطبرف واإلبرهءب.
وقءل: إن زيءبرتكم اليوم لفلسطين، محل تقديبر  واستذكبر زيءبرته األخيبرة للاءصمة الليتوانية فيلنيوس.

واحتبرام كعيبرين منء ومن شاعنء الفلسطيني، وأعبرب عن ثقته عأن تسءهم في إبرسء  وتازيز أسس 
 عل كعيبر وواعد.عالقءت التاءون المتطوبرة عين العلدين، والتي أمءمهء مستق

 20/10/2015، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 انفجار الوضاع إلىأبو ردينة: استمرار القتل اليومي والتحريض الرسمي اإلسرائيلي سيؤدي  .3

قءل النءطق البرسمي عءسم البرئءسة نعيل أعو بردينة إن استمبرابر عمليءت القتل اليومي : وفء –برام هللا 
البرسمي اإلسبرائيلي على أعلى المستويءت ضد البرئيس ععءس سيؤدي إلى انفجءبر الوضع والتحبريض 
الجهود التي يعذلهء  أمءموعين أعو بردينة في تصبريح لـ"وفء" أن إسبرائيل تضع الابراقيل  عشكل كءمل.

المجتمع الدولي خءصة األمين الاءم لألمم المتحدة واإلدابرة األميبركية لتخفيض التوتبر النءتج عن 
 محءولة إسبرائيل الفءشلة لتغييبر األمبر الواقع التءبريخي للمسجد األقصى المعءبرك واألمءكن المقدسة.

 االلتزام عتطعيق االتفءقيءت كنقطة عداية. إلىودعء الحكومة اإلسبرائيلية 
 20/10/2015، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تحقيق في جرائم االحتاللالحمد يطالب االتحاد البرلماني الدولي بال .4
طءلب عزام األحمد، برئيس الوفد الفلسطيني المشءبرك عءجتمءع الجماية الاءمة لالتحءد : وفء –جنيف 

، التي تناقد في جنيف لليوم البراعع، العبرلمءن الدولي إلى لاب دوبر 133العبرلمءني الدولي، الدوبرة 
عحق الشاب الفلسطيني، وحث كل  متميز وعملي في التحقيق في جبرائم االحتالل اإلسبرائيلي

المؤسسءت الدولية على تحمل مسؤوليءتهء للضغط على إسبرائيل لاللتزام عءلشبرعية الدولية ومواثيقهء 
 الاءلم.على طبريق إنهء  آخبر وأطول احتالل في 

وقءل، في كلمة ألقءهء أمءم االجتمءع، إن حكومة نتنيءهو أجهضت كءفة محءوالت إحيء  عملية 
ذ أكثبر من سنتين والتي جبرت عبرعءية الواليءت المتحدة األميبركية عءسم اللجنة البرعءعية السالم من

الدولية، نتيجة لادم التزامهء عءالتفءقيءت والتاهدات مع منظمة التحبريبر الفلسطينية وعقبرابرات الشبرعية 
 الدولية ومبرجاية المفءوضءت وعملية السالم التي تقوم على أسءس حل الدولتين.

ألحمد أن حكومءت اليمين المتطبرف في إسبرائيل عاد أن تنكبرت لكل االتفءقيءت وعاد أن وأوضح ا
أفبرغت المفءوضءت من مضمونهء لتصعح عقيمة إلضءعة الوقت دون نتءئج، شنت عدوانء على 

 شاعنء وهو اآلن متصءعد من قعل االحتالل وعصءعءت المستوطنين اإلبرهءعية.
ن الوقت ليتحبرك المجتمع الدولي من أجل تنفيذ قبرابرات الشبرعية وأكد برئيس الوفد الفلسطيني أنه حء

 الدولية والامل على توفيبر الحمءية الدولية للشاب الفلسطيني.
يقءف نزيف  ودعء األحمد، أعضء  االتحءد العبرلمءني الدولي إلى الامل ماء من أجل إنهء  االحتالل وا 

حالل السالم الاءدل والدائم م ن خالل تطعيق المواثيق واالتفءقءت وقبرابرات الدم وقتل األطفءل وا 
قءمة الدولة الفلسطينية في إطءبر حل الدولتين.  الشبرعية الدولية وا 

 20/10/2015، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الحكومة الفلسطينية تدعو المم المتحدة إلى "وضع حد لجرائم دولة االحتالل" .5
تنهيهء  أنالهّعة الشاعية ال يمكن  أن" الثالثء الحكومة الفلسطينية  "األيءم": أعلنت -برام هللا 

اإلجبرا ات األمنية القماية التي تتخذهء الحكومة اإلسبرائيلية عحق المواطنين"، فيمء دعت القوى 
"إنهء  كل االتفءقءت مع االحتالل، عخءصة األمنية واالقتصءدية  إلىالوطنية واإلسالمية الفلسطينية 

وقءلت الحكومة الفلسطينية عقب جلستهء األسعوعية التي عقدت في برام هللا عبرئءسة برامي  ة".والسيءسي
الحمد هللا "الحل الوحيد يأتي عإقءمة الدولة الفلسطينية المستقلة وعءصمتهء القدس والخالص من 

 االحتالل وجبرائمه الادوانية المتواصلة عحق أعنء  شاعنء وأبرضنء ومقدسءتنء".



 
 
 
 

 

 9 ص                                              3728 العدد:        21/10/2015 ربعاءال  التاريخ: 
  

"وضع حد لجبرائم دولة  إلىة الفلسطينية مجلس األمن والجماية الاءمة لألمم المتحدة ودعت الحكوم
االحتالل وانتهءكءتهء للقءنون الدولي واالتفءقءت الدولية، واالستجءعة لطلب توفيبر الحمءية الدولية 

 لشاعنء الفلسطيني، حتى يتم إنهء  االحتالل".
 21/10/2015اليام، رام هللا، 

 
 تطالب المجتمع الدولي بالحذر من تضليل وادعاءات نتنياهو"الخارجية"  .6

حذبرت وزابرة الخءبرجية من حملة، اليوم الثالثء ، من "التضليل والخداع، التي يبروجهء برئيس : برام هللا
الحكومة اإلسبرائيلية عنيءمين نتنيءهو ويحءول تسويقهء إلى البرأي الاءم الاءلمي وقءدة الدول، عهدف 

 يقة مء يدوبر في القدس، ومء تتابرض له من عدوان".خلق وعي مزيف لحق
كمء حذبرت من محءولة الحكومة اإلسبرائيلية "تكبريسه وفبرضه عءلقوة في المسجد األقصى المعءبرك 
عشكل خءص، من خالل تأكيدات نتنيءهو وتكبرابره لمقولة أن إسبرائيل تحءفظ على الوضع القءئم دون 

الحقيقة هي عكس ذلك تمءمًء، فءلتفسيبر اإلسبرائيلي  تغييبر في المسجد األقصى المعءبرك، غيبر أن
"لإلعقء  على الوضع القءئم في المسجد" ياني ععسءطة تكبريس التغييبرات واإلجبرا ات التي فبرضهء 
االحتالل عءلقوة في الحبرم القدسي، عمء فيهء التقسيم الزمءني، واستمبرابر اقتحءمءت المستوطنين 

ءمج يومي وسءعءت محددة تفتح خاللهء أعواب الحبرم القدسي والمتطبرفين اليهود للمسجد، ضمن عبرن
لليهود فقط، عءإلضءفة إلى اإلجبرا ات والمضءيقءت اليومية للمسلمين وحبراس المسجد وطلعة مدابرس 
الالم، والمبراعطين والمبراعطءت، وحجز هويءت المصلين، وتحديد فئءت عمبرية لمن ُيسمح لهم من 

يبرهء من اإلجبرا ات والقيود التي يتعاهء االحتالل كمبرحلة أولى المسلمين عءلدخول إلى الحبرم، وغ
ولفتت الوزابرة اهتمءم الدول وصنءع  لتكبريس التقسيم الزمءني بريثمء يفبرض عءلقوة التقسيم المكءني".

القبرابر كءفة، والمجتمع الدولي واألمم المتحدة وهيئءتهء إلى هذا التفسيبر اإلسبرائيلي، وتحذبرهء من 
 شوف الذي يحءول نتنيءهو واليمين في إسبرائيل تسويقه"."التضليل المك

وأكدت أن الحفءظ على الوضع القءئم في المسجد األقصى المعءبرك، تقتضي مطءلعة إسبرائيل، القوة 
عءلتبراجع الفوبري عن جميع هذه اإلجبرا ات عمء فيهء التقسيم الزمءني، "القءئمة عءالحتالل في فلسطين، 

والمتطبرفين اليهود، وقوات االحتالل للمسجد األقصى المعءبرك وعءحءته،  ووقف اقتحءمءت المستوطنين
 ."دولي واضح، وضمءنءت دولية ال تقعل التأويل عءلتزاموذلك 

ال يقاوا في فخ التضليل اإلسبرائيلي المنهجي، الذي "وطءلعت الوزابرة المجتمع الدولي وقءدته عأن 
 ."الدولتين وتقويض حل واالستيطءنيهدف إلى تكبريس االحتالل 

 20/10/2015، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 للمسلمين مقدسا   فلسطين تطلب من اليونسكو اعتبار حائط البراق مكانا   .7
تقدمت فلسطين عطلب إلى منظمة اليونسكو العتعءبر  :تبرجمة خءصة -"القدس" دوت كوم  -القدس 

 ، وفقء لصحيفة "ماءبريف" اليوم الثالثء .حءئط العبراق في القدس مكءنء مقدسء للمسلمين
وقءلت الصحيفة، إن الطلب تم تقديمه عدعم من مصبر والكويت والجزائبر واإلمءبرات الابرعية المتحدة، 

الفلسطينية المحتلة،  األبراضيالتي تدوبر في  األخيبرة األحداثعسعب  إسبرائيل إدانة أيضءوقد تضمن 
المقدسة للمسلمين في القدس مثل المسجد  مءكناأل إلىلحبرية الوصول  إسبرائيلوعسعب خبرق 

 ، ومحءولة تغييبرهء للوضع القءئم في المكءن.األقصى
 20/10/2015القدس، القدس، 

 
 محاولة يائسة إلجهاض انتفاضة القدسبان كي مون بحر: زيارة  .8

ألمم عّد الدكتوبر أحمد عحبر، النءئب األول لبرئيس المجلس التشبرياي، زيءبرة األمين الاءم ل: غزة
المتحدة المفءجئة لألبراضي المحتلة، عءن كي مون، عأنهء محءولة لوقف انتفءضة القدس، مشددًا على 

( 10-20وقءل عحبر خالل افتتءح مابرض نظمته وزابرة الثقءفة عغزة يوم الثالثء  ) أنهء ستعو  عءلفشل.
سة لوقف انتفءضة القدس، إن األمم المتحدة، والبرعءعية الدولية يعذلون جهودًا مستمبرة في محءولة يءئ

نقءذ الكيءن الصهيوني من وبرطته، مؤكًدا أن االنتفءضة ستستمبر حتى تحبريبر القدس.  وا 
وندد عءستمبرابر التنسيق األمني الذي تقوم عه أجهزة أمن السلطة في الضفة، داعيء إلى أن تقف هذه 

 األجهزة مع خيءبر شاعهء "وهو خيءبر االنتفءضة والمقءومة والتحبريبر".
 استنكبر قيءم االحتالل عءعتقءل النءئب حسن يوسف، ودعء لإلفبراج الفوبري عنه. كمء

 20/10/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ال نريد اجتماعات دولية إلدارة الزمة بل تحريك مسار سياسي جديدمحمد أشتية:  .9
لة، أن "الحبراك لـ"الغد" من فلسطين المحتإن  عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح محمد اشتيةقءل 

السيءسي للمنظمة األممية والدعلومءسية األميبركية يأتي في إطءبر التأكيد على أهمية القضية 
لحءحيتهء، والحءجة المءّسة لحل مء يجبري اآلن في األبراضي المحتلة".  الفلسطينية وا 

وحق وأكد ضبروبرة "عقد مؤتمبر دولي وفق أسس واضحة ومبرجايءت محددة، تتالق عءلقءنون الدولي 
نهء  االحتالل". وتءعع قءئاًل "ال نبريد اجتمءعءت دولية إلدابرة  تقبريبر المصيبر للشاب الفلسطيني وا 

 األزمة، عل تحبريك مسءبر سيءسي جديد من أجل وضع أسس لحل القضية الفلسطينية".
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ق، واعتعبر أن "الهّعة الشاعية الفلسطينية جالت من الموضوع الفلسطيني أكثبر إلحءحًء مقءبرنة عءلسءع
في ظل االعتقءد عتبراجع فلسطين على أجندة الاءلم، إحءلة إلى غيءب ذكبرهء عن غءلععية الخطب أمءم 
الجماية الامومية لألمم المتحدة، مؤخبرًا، غيبر أن ذلك ال ياني أنهء ليست مهمة، ومء يجبري اآلن 

 يثعت هذا األمبر".
  21/10/2015الغد، عّمان، 

 

 قالته من منصبهوزير الشؤون االجتماعية يقدم است .11
"األيءم": قدم وزيبر الشؤون االجتمءعية شوقي الايسة، أمس، استقءلته من منصعه، دون أن  –برام هللا 

وتسلم الايسة حقيعتي الشؤون االجتمءعية والزبراعة منذ تشكيل حكومة الوفءق  يوضح األسعءب.
االجتمءعية عقب الوطني في الثءني من حزيبران الاءم المءضي، ثم شغل منصب وزيبر الشؤون 

 التاديل الوزابري األخيبر.
مصءدبر طلعت عدم الكشف عن هويتهء، أن تكون االستقءلة عسعب حدوث تغييبرات في وبرجحت 

عضوية وبرئءسة مجلس األمنء  الخءص عمشبروع تمكين األسبر الفقيبرة المابروف اختصءبرا عءسم "ديب"، 
 والممول من قعل العنك اإلسالمي للتنمية.

ذاتهء، أن التغييبرات في عضوية المجلس لم تبرق للايسة، عءعتعءبر أنهء تمت دون وعينت المصءدبر 
 البرجوع إليه، برغم مسؤولية الوزابرة عن تنفيذ المشبروع، عءلتءلي سءبرع إلى تقديم استقءلته من منصعه.

  21/10/2015اليام، رام هللا، 

 

 زة: اتصاالت لضمان نجاح زيارة وفد المنظمة لغ"معا  "جميل شحادة لـ .11
قءل جميل شحءدة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية إن هنءك اتصءالت  -ماء  -غزة

 قطءع غزة. إلىوضمءن نجءح زيءبرة وفد المنظمة  األجوا لتهيئة 
وقءل شحءدة في حديث لمبراسل "ماء" هنءك اتصءالت تجبرى عين عاض الفصءئل وحمءس في غزة 

مسؤول ملف المصءلحة في حبركة فتح مع قيءدة  األحمديجبريهء عزام  تياالتصءالت ال إلىعءإلضءفة 
 االتصءالت التي تاقد عين الفصءئل عءلضفة". إلىحمءس عءإلضءفة 

 19/10/2015، وكالة معا  اإلخبارية
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 تحدد عنوان المرحلة الجديدة وتعيد النظر في االعتراف المتبادل : منظمة التحريرحنا عميرة .12
السلطة  إن الدكتوبر حنء عميبرة عضو تنفيذية المنظمة لوكءلة "ماء": قءل وميعسءم بر  -برام هللا

مبرحلة جديدة عنوانهء  إلى إسبرائيلالفلسطينية حسمت موقفهء لجهة التحلل من الاالقة التاءقدية مع 
 سلطة وان كل مء يتبرتب على ذلك سوف ينفذ . أسءسالتاءمل عين دولة ودولة وليس على 

التاءمل  أسءستقوم على  إسبرائيلخبر مع آجديدة وعالقءت من نوع  أسسوضع تم  وأكد عميبرة أنه
سبرائيلاالعتبراف المتعءدل عين منظمة التحبريبر  إعالنالنظبر في  وا عءدةعين دولة ودولة   .وا 

تقبريبر اللجنة السيءسية المنعثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة  إليههذا مء خلص وأشءبر عميبرة إلى أن 
جديدة من عءب عملية سيءسية جديدة تنشأ عين دولة ودولة وفق  وأسسليءت آضع التحبريبر لجهة و 

دولة وليس على  أسءسعنوان المبرحلة هو التاءمل على  األخيبر. وأضءفقبرابرات المجلس المبركزي 
ووفقء للمسؤول الفلسطيني فءن اليوم سوف  التي تمهد لذلك. اإلجبرا اتسلطة واتخءذ كل  أسءس

والتوجه هو الخبروج من المبرحلة السءعقة والدخول  القءدمة، األيءملم للبرئيس خالل ينتهي التقبريبر وسيس
وليس فقط عمنظمة التحبريبر ومء يتبرتب على  أوالفي مبرحلة جديدة عنوانهء االعتبراف عدولة فلسطين 

وتءعع قءئال": المبرحلة االنتقءلية لم تاد قءئمة والمقءطاة  ذلك ومء ينضوي تحت ذلك سوف ينفذ ".
عءدة اإلسبرائيليةشءملة للعضءئع ال  النظبر في اتفءقية عءبريس االقتصءدية. وا 

 19/10/2015، وكالة معا  اإلخبارية
 
 "التغيير واإلصالح": اختطاف النائب يوسف ُيثبت فشل مواجهة االنتفاضة .13

في المجلس التشبرياي إن حملة االعتقءالت التي نفذهء  واإلصالحقءلت كتلة التغييبر : صفء –غزة 
يش االحتالل عءلضفة الغبرعية وفي مقدمتهم النءئب الشيخ حسن يوسف دليل إفالس وفشل في ج

الذبريع وفشله  إفالسهوأضءف عيءن للكتلة الثالثء  أن االحتالل ياعبر عن  مواجهة انتفءضة القدس.
الاميق في مواجهة جمءهيبر شاعنء وغضب الضفة والقدس التي انطلقت ععبر هذه االنتفءضة وذلك 

 الل حملة االعتقءالت المساوبرة التي يشنهء ضد أعنء  شاعنء.من خ
 20/10/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 باالقتصاد كبيرا   تلحق ضررا   "العنف"رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية: موجة  .14
الثء  إن أحداث قءل مسؤول اقتصءدي فلسطيني عءبرز يوم الث :هعة الايسءوي -عمءن )برويتبرز( 

الانف المستمبرة عين اإلسبرائيليين والفلسطينيين أدت إلى تبراجع حءد في النشءط االقتصءدي في مدن 
 الضفة الغبرعية والقدس الشبرقية وتهدد عتقويض النمو.
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وذكبر خليل برزق برئيس اتحءد الغبرف التجءبرية والصنءعية والزبراعية في الضفة الغبرعية المحتلة وقطءع 
لة مع برويتبرز في عمءن أن اإلجبرا ات اإلسبرائيلية التي اتخذت في أعقءب تصءعد وتيبرة غزة في مقءع

الانف من وضع حواجز حول المدن أعءقت انسيءب العضءئع والسلع للسوق المحلية الفلسطينية 
 والتصديبر واالستيبراد ععبر األبردن.

م تدخل حتى اآلن إلى وأضءف برزق "هنءك عضءئع عءلقة على الماعبر األبردني منذ ثالثة أيءم ول
 الضفة الغبرعية."

وقءل برزق الذي يقوم عجولة في المنطقة الستقطءب استثمءبرات عبرعية خءصة إلى األبراضي 
الفلسطينية إن "األحداث الجءبرية تؤثبر على الحبركة التجءبرية في أسواق الضفة وكل ذلك مايق ومؤثبر 

 لتاءفي."على حبركة االقتصءد الفلسطيني الذي ياءني أصال من عدم ا
وأضءف برزق أن "اإلغالقءت اإلسبرائيلية على الماءعبر نتيجة المواجهءت األخيبرة حدت من حبركة 
األسواق وتنقالت المواطنين عين المحءفظءت وأثبرت سلعء على كل مء هو مستوبرد من منتجءت أو 

 مواد خءم تدخل في الصنءعءت الفلسطينية."
في أبرجء  المنءطق الفلسطينية وقطءع غزة تضم أكثبر  غبرفة منتشبرة 14وقءل برزق الذي يمثل اتحءده 

إن استمبرابر هذا الوضع من شأنه أن يلحق أضبرابرا عءلغة على المدى المتوسط  ،ألف منشأة 62من 
 عءالقتصءد الفلسطيني الذي ياءني أصال من الحصءبر وقيود االحتالل.

تاءني اليوم عشكل  1967ب حبرب احتلتهء إسبرائيل في أعقء التيوأشءبر إلى أن مدينة القدس الشبرقية 
أكعبر من جبرا  تدهوبر األوضءع األمنية عسعب تأخيبر ععوبر الشءحنءت على ماعبر قلنديء المنفذ 

وقءل برزق إن صاوعءت تنقل الامءل  البرئيسي للضفة الغبرعية وتأثبر الحبركة الشبرائية داخل أسواقهء.
الصنءعية خصوصء تلك الموجودة عين المدن والعلدات تسععت في تبراجع عمل الكثيبر من المنشآت 

وياتمد االقتصءد  تتبركز فيهء ماظم الصنءعءت. التيفي شمءل الضفة الغبرعية ومدينة الخليل 
الفلسطيني عشكل أسءسي على االستيبراد من إسبرائيل التي تحكم قعضتهء على سوق الضفة الغبرعية 

 دن.تضاهء من االستيبراد والتصديبر ععبر مصبر واألبر  التيوتحد الابراقيل 
 20/10/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
 داعمين لفلسطين ببريتوريا نشطاءمشعل يلتقي  .15

التقى برئيس المكتب السيءسي لحبركة المقءومة اإلسالمية )حمءس( خءلد مشال نحو ثمءنين نءشطًء من 
على  المنظمءت الداعمة للقضية الفلسطينية في عبريتوبريء عـجنوب أفبريقيء، وأطلاهم على آخبر التطوبرات

 السءحة الفلسطينية.
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نءئب -وأجءب مشال عقب مداخلته عن أسئلة الحءضبرين، فيمء حضبر اللقء  موسى أعو مبرزوق 
 وعضوا المكتب محمد نزال وسءمي خءطبر. -برئيس المكتب السيءسي لحمءس

ووصف أعو مبرزوق اللقء  عأنه كءن مثمبرا، ماتعبرا أن اللقء  مع داعمي القضية الفلسطينية والتواصل 
 المستمبر ماهم أمبر ضبروبري لتضييق الخنءق على الغءصعين لألبرض الفلسطينية في كل الاءلم.

وأضءف في منشوبر له على صفحته عفيسعوك "إن لقضيتنء أنصءبرا كثيبرين، وداعمين حقيقيين، وحلفء  
مخلصين، وهم عحءجة لجهد دؤوب لتوجيههم وتوحيد جهودهم، لدعم أهلنء ومقءومتنء حتى يكتب هللا 

 لنصبر لشاعنء".ا
 20/10/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اإلعالم المقاوم في دعم االنتفاضة بدورهنية يشيد  .16

"حمءس"، إسمءعيل هنية، على دوبر  اإلسالميةأثنى نءئب برئيس المكتب السيءسي لحبركة المقءومة 
العتدا ات اإلعالم الفلسطيني المقءوم في دعم انتفءضة القدس وتازيز صمود الفلسطينيين أمءم ا

 الصهيونية المستمبرة.
جء  ذلك خالل زيءبرة نظمهء هنية، اليوم الثالثء ، لمقبر فضءئية األقصى في مدينة غزة، مشيدًا عأدا  

 طءقمهء اإلعالمي من مذياين ومحبربرين ومنتجين.
براضي وتجول داخل أبروقة القنءة واستديوهءتهء، معديًء إعجءعه عتغطيتهء المتميزة النتفءضة القدس في األ

 الفلسطينية.
 20/10/2015، موقع حركة حماس

 
 تتوعد بالثأر والتصعيد فلسطينيةفصائل  .17

توعدت فصءئل فلسطينية عءلبرد على جبرائم االحتالل اإلسبرائيلي ومستوطنيه، التي كءن آخبرهء إعدام 
فتيين من عءئلة الجاعبري في مدينة الخليل جنوب الضفة الغبرعية، عزعم محءولتهمء طان جندي 

 سبرائيلي.إ
وقد أكدت حبركة الجهءد اإلسالمي في عيءن صحفي على حق الشاب الفلسطيني في البرد على جبرائم 

وقءلت الحبركة إن البرد على  االحتالل اإلسبرائيلي واستخدام كل الوسءئل المتءحة للدفءع عن نفسه.
هءب اإلسبرائيلي جبريمة قتل الفتيين في الخليل قءدم، داعية أعنء  الشاب الفلسطيني للتصدي "لإلبر 

 وتصايد االنتفءضة".
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من جءنعه اعتعبر القيءدي في حبركة المقءومة اإلسالمية )حمءس( عزت البرشق أن جبريمة إعدام الشعءن 
الفلسطينيين في الخليل دليل إضءفي على جبرائم المحتل، وستكون وقودا إضءفيء لنءبر االنتفءضة 

 المستابرة والمتواصلة.
فيسعوك إن "اإلجبرام الصهيوني في فلسطين واإلعدامءت الميدانية وقءل في تصبريحءت عصفحته في 

 للشعءن عزعم طان جنود صهءينة، لن يقءعلهء إال االنتقءم لدمء  الشهدا ".
كمء وصفت الجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين في عيءن صحفي إعدام فتيين من عءئلة الجاعبري في 

جبرام االحتالل اإلسبرائيلي، داعية إلى التصدي لجنود  الخليل عءلجبريمة العشاة التي تظهبر فءشية وا 
 االحتالل ومستوطنيه.

وأكدت الجعهة أن الشاب الفلسطيني سيثأبر لدمء  شهدا  مدينة الخليل، وأن االحتالل سيدفع ثمن 
 جبرائمه عحق الشاب الفلسطيني.

 21/10/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 
 "البردويل يدعو عباس للمشاركة بـ"انتفاضة القدس .18

دعء القيءدي في حبركة "حمءس"، صالح العبردويل، البرئيس الفلسطيني محمود ععءس عءلمشءبركة مع 
 الشاب الفلسطيني، في "االنتفءضة الشاعية"، في الضفة الغبرعية ومدينة القدس ضد إسبرائيل.

وقءل العبردويل، في حديث لوكءلة "األنءضول": "يجب على البرئيس ععءس المشءبركة مع أعنء  شاعه 
 الامل عءتجءه قوة الشاب الفلسطيني".و 

وأضءف أن "انتفءضة القدس انطلقت برفضًء لالعتدا ات اإلسبرائيلية المتواصلة، واقتحءمءت 
 المستوطنين اليهود لعءحءت المسجد األقصى واالعتدا  على الازل واألعبريء ".
دس، هو الذي سيضمن وتءعع "إن ابرتعءط االنتفءضة عءلمسجد األقصى واالعتدا  على المسلمءت عءلق

سالميء".  لهء أن تستمبر فلسطينيء وتمتد عبرعيء وا 
سالمي وال يمكن عأي حءل من  وقءل القيءدي في "حمءس" "إن االنتفءضة متالقة عمقدس عبرعي وا 

 األحوال أن تتوقف".
وفي سيءق آخبر، اعتعبر العبردويل اعتقءل إسبرائيل للقيءدي عـ"حمءس" في الضفة الغبرعية حسن يوسف، 

وقءل  ح اليوم الثالثء ، "أمبر طعياي ومحءولة إسبرائيلية إلخمءد المقءومة واالنتفءضة الفلسطينية".صعء
العبردويل " إن إسبرائيل تاتقد أن يوسف يشكل خطبرا إعالميء عليهء لذلك اعتقلته لمحءولة إعاءده عن 

 المشهد عءلضفة الغبرعية".
 20/10/2015، فلسطين أون الين
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 بالضفة لن تفلح بوقف االنتفاضة حماس: حملة االعتقاالت .19
قءل النءطق عءسم حبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، سءمي أعو زهبري، إن حملة االعتقءالت التي 
 شنتهء قوات االحتالل فجبر اليوم، في مدن الضفة الغبرعية تهدف إلى احتوا  االنتفءضة الفلسطينية.

لن تفلح في تحقيق أهدافهء، مشيبرًا إلى أنهء وأكد أعو زهبري، في تصبريح صحفي، على أن هذه الحملة 
 تمثل دلياًل على كذب ادعء ات نتنيءهو عءلبرغعة في التهدئة.

مواطنًء عينهم  40وشنت قوات االحتالل اإلسبرائيلي حملة اعتقءالت واساة، فجبر الثالثء ، طءلت 
 القيءدي في حبركة حمءس النءئب في المجلس التشبرياي حسن يوسف.

 20/10/2015، موقع حركة حماس
 
 القيادي حسن يوسف باعتقالحماس تندد  .21

قءل المتحدث عءسم حبركة المقءومة اإلسالمية )حمءس( غءزي حمد، لموقع الجزيبرة اإلنجليزي، إن 
اعتقءل االحتالل للقيءدي عءلحبركة الشيخ حسن يوسف في الضفة الغبرعية، فجبر اليوم الثالثء ، يأتي 

 يين والقضء  على مقءومة االحتالل.ضمن سيءسة إسبرائيل لقمع الفلسطين
واعتعبر حمد أن الحكومة اإلسبرائيلية تحءول الضغط على حمءس والشاب الفلسطيني عهدف إنهء  

 االنتفءضة، مشيبرا إلى أن الشيخ حسن أمضى ماظم حيءته في االعتقءل.
، قءل حمد وحين سئل عن ادعء  تل أعيب عأن حمءس قءمت عتفايل خاليء للقيءم عامليءت استشهءدية

 إن سيءسة حمءس عهذا الشأن هي عدم التاقيب أو البرد على أي مزاعم إسبرائيلية معءشبرة ضد حمءس.
من جهة أخبرى، قءل عيتبر ليبرنبر المتحدث عءسم جيش االحتالل للجزيبرة إن الشيخ حسن اعتقل "ألنه 

متحدث وأضءف ال عضو عءبرز في حمءس" وألنه يقوم عـ "التحبريض على الانف ضد إسبرائيل".
 اإلسبرائيلي أن السلطءت تقوم حءليء عءلتحقيق مع ذلك القيءدي عحمءس التخءذ قبرابر عشأنه.

 20/10/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 
 سيزيد االنتفاضة اشتعاال   القياداتبدران: اعتقال  .21

 أكد النءطق عءسم حبركة المقءومة اإلسالمية حمءس حسءم عدبران، أن اعتقءل قوات االحتالل: الدوحة
للقيءدي في الحبركة والنءئب عنهء في التشبرياي الشيخ حسن يوسف، هي محءولة عءئسة لقتل بروح 

 التحدي والصمود لدى الشعءب المنتفض في الضفة الغبرعية المحتلة.
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وشدد عدبران في تصبريح صحفي له، على أن محءوالت االحتالل لوأد انتفءضة القدس ععبر شن 
ء  مآلهء الفشل الذبريع، منوًهء إلى أن تءبريخ نضءل شاعنء يؤكد أن حمالت االعتقءالت للقيءدات والنشط

 االعتقءالت ال تبرهب المقءومين وال تزيد االنتفءضة إال اشتاءاًل.
وقءل عدبران إن االحتالل عدأ يستنفذ أوبراق ضغطه على الجموع الغءضعة البرافضة لوجوده على 

ءئبر ععبر قبرابرات هدم منءزل منفذي الامليءت، أبرضنء، مشيبًرا إلى أنه حءول ععثًء إبرهءب الشعءب الث
وتءعع "كمء حءول االحتالل من قعل  فكءن البرد الفلسطيني عءلمزيد من تلك الامليءت العطولية الجبريئة.

إخءفة براشقي الحجءبرة ععبر برفع األحكءم عءلسجن عليهم عاشبرات السنين، إال أن ذلك لم يوقف 
 المواجهءت عل زادهء عنفواًنء وقوًة".

 20/10/2015، مركز الفلسطيني لإلعالمال
 
سالمية تفتح عالقات قريبا   حماسالمصري: مشير  .22  مع دول غير عربية وا 

عن وجود تبرتيعءت « القدس الابرعي»غزة ـ أشبرف الهوبر: كشف قيءدي عءبرز في حبركة حمءس لـ
اءلمين الابرعي لزيءبرات تقوم عهء وفود برفياة من حبركة حمءس إلى الاديد من الدول، من خءبرج دائبرة ال

أن زيءبرة وفد الحبركة عبرئءسة برئيس « القدس الابرعي»واإلسالمي. وأكد النءئب مشيبر المصبري لـ 
« اختبراقء سيءسيء»المكتب السيءسي خءلد مشال إلى جنوب أفبريقيء ولقء  البرئيس جءكوب زومء، تمثل 

 جديدا لحمءس، من أجل الحصول على الدعم الاءلمي للقضية الفلسطينية.
إن حبركته مانية عتوسيع دائبرة عالقءتهء وانفتءحهء على الاديد من الدول األجنعية، للمسءهمة في  وقءل

تازيز مكءنة القضية الفلسطينية، عند الاديد من األقطءب الدولية. وأشءبر إلى أن حمءس تساى إلى 
نت االحتالل توسيع دائبرة عالقءتهء خءبرج الاءلمين الابرعي واإلسالمي، وعءألخص مع الدول التي عء

 واالضطهءد والانصبرية مثل جنوب أفبريقيء. 
يجءد الدعم الكءفي لهء دوليء  في »وأكد المصبري أن حمءس مانية عتازيز مكءنة القضية الفلسطينية، وا 

وقءل إن تحبرك حبركته على صايد «. ظل الصلف والتانت والجبرائم التي يبرتكعهء الادو الصهيوني
فشل مشبروع التسوية في تحقيق الحد األدنى من »أتي في ظل تازيز الاالقءت مع هذه الدول ي

وأضءف أن االنفتءح على «. المطءلب الفلسطينية، وفي ظل فشله في إيجءد الدعم الدولي الالزم لهء
ألن هذه الدول تدبرك أنه ال يمكن تجءوز حمءس في أي »حبركة حمءس من الاديد من الدول يبرجع 

 «.نية والسيءسية على األبرضعمل كونهء تمثل األغلعية العبرلمء
عن وجود تخطيط لدى قيءدة حمءس، « القدس الابرعي»وكشف المصبري في سيءق تصبريحءته لـ 

لتبرتيب زيءبرات للاديد من الدول من خءبرج الاءملين الابرعي واإلسالمي في المبرحلة المقعلة. وأكد في 
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أشءبر إلى أن حمءس ال ، و «ال تزاحم أي طبرف ضمن توسيع صداقءتهء»السيءق ذاته أن الحبركة 
تساى للتوصل إلى هذه الاالقءت لتازيز عالقءتهء الحزعية، عل تنطلق من عءب المحءفظة على مكءنة 

 القضية الفلسطينية.
عن آفءق الامل السيءسي في المبرحلة المقعلة لدى « القدس الابرعي»وعءد المصبري وقءل حين سألته 

ل في زيءبرة وفد حمءس لجنوب أفبريقيء ستتعاه الذي تمث« االختبراق السيءسي»حمءس، عأن هذا 
 اختبراقءت سيءسية أخبرى في القبريب.

وتبرافقت زيءبرة مشال لجنوب أفبريقيء، مع زيءبرة أخبرى لوفد من حمءس يبرأسه الدكتوبر خءلد القدومي 
قيءدات الحزب الحءكم هنءك. وجء  ذلك خالل المشءبركة في مؤتمبر أقءمه حزب  ىلمءليزيء، حيث التق

 الحءكم هنءك.« أمنو»
وذكبرت تقءبريبر أن وفد حمءس عقد خالل وجوده ومشءبركته في المؤتمبر مجموعة من اللقء ات مع 

دولة إلطالعهم على تطوبرات الوضع الفلسطيني وأحداث  20القيءدة المءليزية والوفود المشءبركة من 
 انتفءضة القدس.

س نءئب برئيس الوزبرا  المقبرب من حمء« البرسءلة نت»وشملت لقء ات وفد حمءس حسب موقع 
الدكتوبر زاهد حميدي، الذي أكد على استمبرابر عالده في دعم صمود الشاب الفلسطيني وانتفءضته 

 ضد االحتالل.
وكءن من ضمن اللقء ات اجتمءع مع األمين الاءم للحزب الحءكم الوزيبر تنكو عدنءن منصوبر، 

ءفة إلى لقء ات مع قيءدات المجتمع وبرئيس الحزب اإلسالمي المءليزي الشيخ ععد الهءدي أوانغ، إض
 المدني المءليزي ومع وفود من أندونيسيء وعنغالدش وكمعوديء وبروسيء وغيبرهء.

 21/10/2015، القدس العربي، لندن
 
 جيش االحتالل يزعم استهداف "خلية قنص" شرق البريج .23

قبرب السيءج زعم الجيش اإلسبرائيلي استهداف "خلية فلسطينية" متخصصة في القنص : البرأي-غزة
 الحدودي "كوسوفيم" شبرق العبريج عءلمحءفظة الوسطى.  

وادعى الجيش نقاًل عن صحيفتي "يدعوت" و"ماءبريف" أن الشءعءك والجيش اإلسبرائيلي نفذا عملية 
 اغتيءل للشءب أحمد السبرحي شبرق العبريج.

ضد الجيش  وأكدت أن اغتيءل الشءب السبرحي يأتي كونه يقود مجموعءت مسلحة ونفذ عمليءت قنص
 على حدود غزة األسعوع المءضي.

 20/10/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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رهاب الدولة المنظم "إسرائيل"بمحاسبة  تطالب واإلسالميةالقوى الوطنية  :غزة .24  على جرائم الحرب وا 
ئم جبرا»على  إسبرائيلالفلسطينية عمحءسعة  واإلسالميةطءلعت القوى الوطنية : صّعءح فتحي-غزة 

برهءب الدولة المنظم تبرتيب الوضع الداخلي » إلىأمءم محكمة الجنءيءت الدولية. ودعت « الحبرب وا 
وتازيز وحدتنء الوطنية الفلسطينية في ظل الوحدة الميدانية على األبرض وتازيز صمود شاعنء الاظيم 

واالقتصءدية  وتنفيذ قبرابرات المجلس المبركزي عإنهء  كل االتفءقءت مع االحتالل، عخءصة األمنية
المفءوضءت مع حكومة  إلىوالسيءسية والخبروج من حءل االنتظءبر والتبريث وبرفض أية دعوات للاودة 

 «.وفي ظل إدابرة أميبركية منحءزة لالحتالل في شكل سءفبر اإلبرهءعيةاالحتالل 
كل إجبرا ات االحتالل اإلجبرامية والفءشية وتصايد عقوعءتهء »واعتعبرت القوى في عيءن أمس أن 

لجمءعية عخءصة في عءصمة دولتنء الفلسطينية مدينة القدس في محءولة لسحب الهويءت والتصفيءت ا
الميدانية وهدم العيوت وقطع الشوابرع وعزلهء وفبرض نظءم عوليسي احتاللي قماي إلبرهءب شاعنء، لن 

 «.تكسبر إبرادته في الصمود والمقءومة حتى الحبرية واالستقالل
ة لالحتالل وعضءئاه وبرفض أية عالقءت تطعياية تختبرق نظءم المقءطاة الشءمل» إلىودعت 
تمضي عنجءح في سعيل »( التي B.D.S، مثمنة حبركة المقءطاة الاءلمية لالحتالل )«المقءطاة

 «.المقءطاة الشءملة وفبرض الاقوعءت وسحب االستثمءبرات مع االحتالل
منءطق التمءس مع االحتالل االستمبرابر في توسيع لجءن الحمءية والحبراسة في كل »وشددت على 

 «.واالستيطءن وأهمية حمءية شاعنء في موسم قطءف الزيتون ومشءبركة الجميع في هذا الموسم
 21/10/2015، الحياة، لندن

 
  على جميع الجبهات "إسرائيل"من حدود غزة: الجيش يناضل من أجل أمن  نتنياهو .25

برائيلي عنيءمين نتنيءهو قءل، مسء  برئيس الوزبرا  اإلس، أن 20/10/2015، القدس، القدسذكبرت 
 الثالثء ، إن إسبرائيل وجهت برسءلة لحبركة حمءس تحملهء فيهء مسؤولية أي حدث من القطءع.

الفلسطينية في قطءع غزة مع حدود مدن الخط  األبراضيوأضءف نتنيءهو خالل زيءبرته للحدود عين 
ؤكدا، "أن الوضع ال زال تحت ، أن جنود االحتالل لن يسمحوا ألحد عءقتحءم الحدود، ماألخضبر

 السيطبرة وأن الجيش ينءضل من أجل أمن إسبرائيل على جميع الجعهءت"، وفق تاعيبره.
محذبًرا  األوضءع،نتنيءهو أكد أن دولته تساى لتهدئة ، أن 20/10/2015، فلسطين أون الينونشبرت 

 من أن اشتاءل أي منطقة سيؤثبر على المنءطق األخبرى.
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فقدية قءم عهء نتنيءهو اليوم الثالثء ، لحدود قطءع غزة عبرفقة وزيبر أمنه موشي جء  ذلك خالل زيءبرة ت
يالون، وبرئيس األبركءن الاءمة لجيشه غءدي ايزنكوت، وقءئد الفبرقة الاسكبرية المابروفة عءسم "فبرقة 

 غزة" المنتشبرة على طول خطوط التمءس مع قطءع غزة.
ى استاداد وجهوزية هذه الفبرقة، واستمع من وعحسب مصءدبر إسبرائيلية فءن نتنيءهو اطلع على مد

 قءدة هذه الفبرقة حول هذه الجءهزية.
 وأشءبر إلى أن أمن االحتالل اإلسبرائيلي "عءت مهددا من عدة جعهءت".

وقءل نتنيءهو: "أنء اعتقد أنه عءت من الواضح لحمءس عأننء ننظبر إليهء كجهة مسئولة عمء يجبري في 
ننء   لن نسمح عءقتحءم حدودنء أو مهءجمة منطقتنء وبرجءلنء".قطءع غزة ومء يخبرج منه، وا 

وأشءبر إلى أنهم يساون لتهدئة  "خبرجت عءنطعءع من هذه الزيءبرة عأن الوضع تحت السيطبرة".وأضءف: 
األوضءع في مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى والضفة الغبرعية ومحيط قطءع غزة، قءئال: "إن 

 هءت من شأنه أن يؤجج الوضع في األخبرى."اشتاءل الوضع في إحدى هذه الجع
نتنيءهو قءل، الذي كءن يبراقب قطءع ، عن حلمي موسى، أن 21/10/2015السفير، بيروت، وأضءفت 

نحن ال نستخدم "، مضيفء "الدفءع عن مواطنيهء إسبرائيلمن حق " إنغزة من خالل منظءبر مغلق، 
ال عالقة لهء عاملية السالم وال  أن، ماتعبرا "ينيالفلسط "اإلبرهءب. وندد عءلدوافع وبرا  "القوة المفبرطة

 ."عكل عسءطة إسبرائيلعءلبرغعة في تدميبر "عءلمستوطنءت عل 
 
 "إسرائيل"تدمير يرغب باإلرهاب الفلسطيني و  "...داعش"إلى حماس و انضمنتنياهو: عباس  .26

وجة اإلبرهءب" قد قءل برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيءمين نتنيءهو، إن مء مء أسمءه "م: هءشم حمدان
نجمت عن انضمءم برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععءس، إلى حمءس وداعش عذبرياة أن إسبرائيل 

وادعى نتنيءهو، في مؤتمبر صحفي عقده مسء  اليوم الثالثء ، مع األمين  تهدد المسجد األقصى.
 األقصى( كذب.الاءم لألمم المتحدة عءن كي مون، الذي يزوبر إسبرائيل، أن ذلك )تهديد المسجد 

كمء ادعى نتنيءهو أن إسبرائيل تحمي المواقع المقدسة، وأنهء تحءفظ على الوضع البراهن. وزعم أن 
 الفلسطينيين هم الذين يخبرقون الوضع البراهن، وأنهم أدخلوا مواد متفجبرة إلى المسجد األقصى.

لوصول إلى الحبرم وأضءف أن "الفلسطينيين حءولوا عن طبريق الانف منع اليهود والمسيحيين من ا
 المقدسي، وأن ذلك ياتعبر خبرقء آخبر للوضع البراهن".

وقءل نتنيءهو إن الفلسطينيين يحءولون أيضء إقنءع األمم المتحدة عقطع عالقة الشاب اليهودي عحءئط 
وقءل أيضء إن  العبراق، مء أسمءه "حءئط المعكى"، زاعمء أن ذلك ياتعبر أيضء خبرقء للوضع البراهن.

نمء، ععسءطة، من البرغعة في "اإلبرهءب الفل سطيني ال ينعع عسعب المستوطنءت أو من اتفءق السالم، وا 
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وتءعع أن "محمود ععءس صبرح، قعل عدة أيءم، عأنه يعءبرك كل قطبرة دم تسفك  تدميبر دولة إسبرائيل".
و إنه وقءل نتنيءه نكبر أية عملية، ويواصل تمجيد اإلبرهءعيين واعتعءبرهم أعطءال".تفي القدس، وأنه لم يس

ياتقد أنه "على المجتمع الدولي أن يايد التأكيد على أن إسبرائيل ال تخبرق الوضع البراهن، والمصءدقة 
 على كيفية دفءعهء عن نفسهء، ودفع محمود ععءس إلى االلتزام عأقواله، وأن يكون مسؤوال عنهء". 

 20/10/2015، 48عرب  
 
 السابق واليتي أقل من  خالل بالمستوطناتنتنياهو: البناء  .27

ادعى برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيءمين نتنيءهو، يوم الثالثء ، أنه خالل واليته لم تجبِر : عالل ضءهبر
أعمءل عنء  واساة في المستوطنءت كتلك التي تم تنفيذهء أثنء  تولي ايهود عءبراك وأبريئيل شءبرون 

 وايهود أولمبرت برئءسة الحكومة.
عأن ال عالقة عين التوسع االستيطءني والهعة الفلسطينية الحءلية،  ويحءول نتنيءهو عأقواله هذه االدعء 

نمء انخفءض".    وقءل إنه "يوجد أشخءص لن يحعوا سمءع هذه الماطيءت، لكن ال يوجد ابرتفءع عءلعنء  وا 
وقءل نتنيءهو، في خطءب أمءم المؤتمبر الصهيوني الاءلمي المناقد في القدس، إنه خالل واليته 

وحدة سكنية عءلمستوطنءت سنويء، وأنه خالل والية عءبراك تم  3000الحكومة تم عنء  األولى عبرئءسة 
وحدة سنويء، وخالل والية أولمبرت  1900وحدة سكنية عءلسنة، وخالل والية شءبرون تم عنء   5000عنء  

 وحدة سكنية سنويء. 1700تم عنء  
عدد الوحدات السكنية التي عنيت وأضءف نتنيءهو أنه "على ضو  الظبروف في واليءتي األخيبرة، علغ 

وحدة عءلمتوسط. وعءإلمكءن الحديث عن األسعءب في منءسعة أخبرى،  1500في المستوطنءت سنوية 
 لكن هذه حقءئق".  

 20/10/2015، 48عرب 
 
 موجة من اإلرهاب الموجه ضدنا خضمنحن في يعلون:  .28

يءبرته جبرحى عملية عئبر السعع، قءل وزيبر جيش االحتالل موشيه يالون لدى ز  :تبرجمة خءصة -القدس
"نحن في خضم موجة من اإلبرهءب الموجه ضدنء، والقدبرة على متءعاة وتحييد اإلبرهءعيين له أهمية 

وأضءف، "هذا اإلبرهءب لن يكسبر عزيمتنء، ويتطلب  كعيبرة جدا جنعء إلى جنب مع السلوك الحكيم".
 منء مواصلة النضءل عقعضة حديدية".

 20/10/2015، القدس، القدس
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الا فإنانا نسير نحو دولة فلسطينية يهودية ينبغي أن ننفصل عن الفلسطينيينهرتزوج:  .29  وا 
، أنَّ تقسيم القدس يغدو أمبرًا واقايًء هبرتزوجاسحق  اإلسبرائيليةزعيم الماءبرضة : قءل حلمي موسى

ة ثنءئية القومّية ، أنَّ القدس هي صوبرة المستقعل لدولهبرتزوجأعلن و  عفال الهعَّة واإلجبرا ات األمنية.
كءلتي نذهب إليهء، ماتعبرًا أنَّ الفصل عين الشاعين أمبٌر يفبرضه الواقع. وأضءف "ينعغي أن ننفصل 
نَّمء  وننقطع عن الفلسطينيين. فءلبرغعة في االنفصءل عن الفلسطينيين، ال تنعع من محعة للابرب، وا 

الَّ فإنَّنء نسيبر نحو دولة فلس طينية يهودية، وسيغدو الصبراع فيهء عين هي الحّل الصهيوني الوحيد، وا 
 الشاعين فظياًء وعنيفًء".

 21/10/2015السفير، بيروت، 
 
 أكثر الدول الوروبية مناهضة لـ"إسرائيل": السويد اإلسرائيليةوزارة الخارجية  .31

 األكثبر األوبروعيةتصف السويد عءلدولة  أصعحت اإلسبرائيليةوزابرة الخءبرجية  :البرأي -القدس المحتلة
للسويد لنشبر عيءنءت استنكءبر لمء تصفه  إسبرائيلقءلت الخءبرجية انه وبرغم حث و  .إلسبرائيلنءهضة م

 إلىعيءن كهذا وتحذبر التقءبريبر التي تصل  أيالفلسطيني" لم تنشبر السويد  اإلبرهءبتل أعيب عـ "موجة 
 .إلسبرائيلفي السويد اليوم منءهض  أجمءع، عأنه يوجد اإلسبرائيليةوزابرة الخءبرجية 

علنًء  إسبرائيلطبرف سويدي عءلدفءع عن  أيكعءبر انه ال يتجبرأ اليوم  إسبرائيليونيزعم مسؤولون و 
من الصاب جدًا  وأصعح إلسبرائيلويقولون: "الجميع في السويد ضدنء، توجد هنء منءهضة فظة 

 ينعذ من يتجبرأ على فتح فمه". إذ إلسبرائيلعتصبريحءت مؤيدة  األدال 
ان السويد كءنت الدولة  إذفي السويد: الحكومة  أوسءطلى ثالثة ع اإلسبرائيليويتبركز الغضب 

 األنالانف الجءبرية  ألعمءلالتي تاتبرف عدولة فلسطين ولم تنشبر استنكءبرًا  األولى اإلسكندنءفية
ونشبرت تغبريدتين  إسبرائيلومبرغوت فلستبروم وزيبرة الخءبرجية التي خءضت مواجهءت في المءضي مع 

فإن التغبريدتين ضعءعيتين وحيءديتين  إسبرائيليةعصوبرة عءمة ووفقًء لمصءدبر تنءولت فيهمء موجة الانف 
 . اإلبرهءعية"الهجمءت "ولم يحدد فيهمء من ينفذ 
برغعة السويد  األولفإن الصمت السويدي المدوي ياود لاءملين،  إسبرائيليةووفقًء لمصءدبر سيءسية 
الاءمل الثءني فيكمن  أمءييد الابرعي ولهذا فإنهء ال تساى لفقدان التأ األمنعءلاضوية في مجلس 

 عءلمنحءزة للفلسطينيين. اإلسبرائيليةالسويدية التي تصفهء المصءدبر  اإلعالميةعءلتغطية 

 21/10/2015، الرأي، عّمان
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 : لن يشعر اليهود بالمن طالما لم نشعر نحن بهأبوعرارالنائب طلب  .31
"، المجتمع الدولي عتوفيبر الحمءية الدولية طءلب نءئب عبرعي في عبرلمءن االحتالل "كنيست: النءصبرة

، في أعقءب حملة االعتدا ات التي يتابرض لهء المواطنون 48للفلسطينيين في األبراضي المحتلة عءم 
 الفلسطينيون من قعل عنصبريين يهود ومن قعل شبرطة االحتالل.

عءمء( من  29سبرا  عءعد )مشيبرا إلى حءدثة قيءم جنود االحتالل عإطالق النءبر على الفتءة الفلسطينية إ
مدينة النءصبرة خالل تواجدهء في مستوطنة "الافولة" شمءل فلسطين المحتلة، حيث تدبرس هندسة 
الجينءت في إحدى جءماءت االحتالل، عحجة أنهء كءنت تحمل سكينء، فيمء أكدت المصءدبر 

أنهء لم تكن تحمل الفلسطينية في الداخل عاد عث شبريط فيديو يوثق عملية إطالق النءبر على عءعد 
 سكينء وأن النءبر أطلقت عليهء عاد أن برفضت خلع حجءعهء.

وحمل النءئب طلب أعو عبرابر المسؤولية لحكومة االحتالل عن جبريمة إطالق النءبر على السيدة عءعد، 
وعن كل الجبرائم التي ابرتكعت والتي تبرتكب ضد فلسطينيي الداخل وضد الشاب الفلسطيني عشكل 

 عءم.
عبرابر في حديث مع "قدس عبرس" أن حكومة االحتالل "تايش حءلة إبرعءك وتخعط وتقوم  واعتعبر أعو

عتصايد غيبر مسعوق ضد الشاب الفلسطيني عشكل عءم وضد فلسطينيي الداخل عشكل خءص، عاد 
 أن سيطبرت الجمءعءت اليهودية المتطبرفة اإلبرهءعية على الحكومة والعبرلمءن" في دولة االحتالل.

ى أن "اليهود لن يشابروا عءألمن مء دام األمن لدى الشاب الفلسطيني مفقودا"، عل أعو عبرابروشدد 
"ستتخذ خطوات بردا على جبريمة إطالق النءبر  48الفتء إلى أن القيءدة الفلسطينية داخل أبراضي الـ 

 على الفتءة عءعد وغيبرهء من الجبرائم واقتحءم القبرى والمدن الفلسطينية في الداخل واعتقءل الشعءب".
 20/10/2015س برس، قد

 

 من ساحة عملية بئر السبع  هيحقق في هروب جنود اإلسرائيلي الجيش .32
يحقق الجيش اإلسبرائيلي في احتمءل هبروب جنود، يوم أمس األول، لحظة وقوع عملية : هءشم حمدان
وقءل المتحدث عءسم الجيش موطي ألموز، إن الجيش يفحص أدا  الجنود في سءحة  عئبر السعع.
 وألمح إلى أنهم لم يساوا إلى االشتعءك مع منفذ الاملية، مثلمء هو متوقع.الاملية، 

 20/10/2015، 48عرب 
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 المقبلة اليامسنعتقل مئات المقدسيين في : القائم بأعمال القائد العام لشرطة .33
 أعلن القءئم عأعمءل القءئد الاءم لشبرطة االحتالل اإلسبرائيلي عنتسي سءو: جبرايسي عبرهوم-النءصبرة 

أمس، عن أن قوات االحتالل تاتزم الشبروع عحملة اعتقءالت واساة ستطءل المئءت في القدس 
المحتلة، عدا المئءت الكثيبرة التي عءتت في الماتقالت، كمء أعلن عن تازيز ماتقالت االحتالل 

 عطواقم تحقيق عديدة.
طواقم عوليسية ومخءعبراتية  وقءل سءو في لقء  مع الصحفيين، حول الهّعة الفلسطينية، إنه تم استدعء 

من جميع المنءطق، للامل في القدس المحتلة، عهدف التحقيق مع مئءت الماتقلين من القدس 
المقعلة، اعتقءل المئءت من الفلسطينيين في القدس المحتلة، على  األيءمالمحتلة، وأنه سيتم خالل 

 خلفية مشءبركتهم في المواجهءت ضد قوات االحتالل.
 أيءم. 10إن حملة االعتقءالت المكثفة ستستمبر لمدة وعحسب سءو، ف

وأعلن أن جز ا من مقءطع الجدابر المتحبركة التي تم نصعهء في أطبراف األحيء  الفلسطينية في القدس 
الاديد من الحواجز  إلى إضءفةالمحتلة، كءنت عهدف مسءعدة حملة االعتقءالت المخطط لهء، 

أن الكثيبر من حءالت االعتقءالت تمت على هذه الحواجز في  الاسكبرية المتنقلة، إذ يؤكد المقدسيون
، تتءعع مء يجبري في شعكءت التواصل إضءفيةوحدة خءصة  إقءمةكمء أعلن سءو عن  األيءم األخيبرة.

 االجتمءعي، عزعم متءعاة مء يسمى "حمالت التحبريض عءللغة الابرعية".
 21/10/2015، الغد، عّمان

 
 "عمال  بطوليا  "اإلريتري بعدما اعتبرته قبل يومين  "إعدام"ندد بـوسائل اإلعالم اإلسرائيلية ت .34

صحت وسءئل اإلعالم اإلسبرائيلية متأخبرًة أمس عءنتقءدهء الدعوات المتالحقة : أساد تلحمي -النءصبرة 
طالق النءبر على  خالل األسعوعين األخيبرين من سدنة الدولة الاعبرية إلى اإلسبرائيليين لحمل السالح وا 

الذي تابرض له الجئ من  "اإلعدام الميداني"، وذلك عاد يومين من "سكءكين عهدف قتلهمحملة ال"
 إبريتبريء في مدينة عئبر السعع.

وكءن الاءمل اإلبريتبري ميال أعتوم عءلصدفة في محطة العءصءت في مدينة عئبر السعع خالل الهجوم 
مسلح فلسطيني، وأطلق ضءعط المسلح الذي نفذه شءب عدوي من النقب، فءشتعه اإلسبرائيليون في أنه 

األمن النءبر عليه وأصءعه وطبرحه أبرضًء ليهجم عليه عشبرات اإلسبرائيليين عءلضبرب المعبرح والبركل 
 على البرأس والتنكيل حتى فءبرق الحيءة.

ولدقءئق طويلة، اعتعبرت محطءت التلفزة قتل اإلبريتبري، قعل أن ُتابرف هويته، عماًل عطوليًء وأجبرت 
)اإلعدام عال محءكمة( لتعين الحقًء أنه الجئ من  "اللينش"ية مع المشءبركين في المقءعالت االحتفءل
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إبريتبريء تسلل إلى إسبرائيل طلعًء للامل وكءن مع الهءبرعين من محطة العءصءت لكنه دفع ثمن لون 
 عشبرته السمبرا .

ن في قتل أعلن القءئم عأعمءل قءئد الشبرطة عنسي سءو، أن الشبرطة ستشبرع في التحقيق مع المشءبركيو 
الالجئ عاد تشبريح جثته للتيقن من سعب وفءته، هل جبرا  البرصءص الذي أطلقه ضءعط األمن أم 
جبرا  البركل والضبرب. وقءل سءو إن الشبرطة لن تمبر على الحءدث مبروبر الكبرام، "وثمة حوادث كثيبرة 

 سجلنءهء يأخذ فيهء يهود القءنون أليديهم وسنالحقهم قضءئيًء".
ي "يدياوت أخبرونوت"، أن قتل اإلبريتبري جء  عفال "التصبريح للقتل الذي تلقءه وكتعت سيمء كدمون ف

اإلسبرائيليون من وزبرا  ونواب عإطالق النءبر من أجل القتل، وتحت وطأة أجوا  الهلع التي تغلغلت 
في الشءبرع فتلقى اإلسبرائيليون تصبريحءت المسؤولين على أنهء تاليمءت إلطالق النءبر". وأضءفت أن 

ن كءن على الحءئط وكءن ال عد من أجوا  الخوف والضغط والكبراهية وحب االنتقءم أن تسّهل "الانوا
الضغط على الزنءد ليقع أعبريء  ضحءيء األجوا  السءئدة. وهذا مء حصل إلنسءن عبري  وقع ضحية 

 الغضب والكبراهية وتم إعدامه عسعب خطأ في التشخيص".
 21/10/2015الحياة، لندن، 

 
 جيش وتدريباتهالوجود الجنود بالقدس يضر بجاهزية ": تأحرونو "يديعوت  .35

قءلت تحليالت إسبرائيلية، اليوم األبرعاء ، إن دخول وحدات مقءتلة من جيش االحتالل : برازي نءعلسي
إلى القدس عهدف توفيبر الحمءية للحءفالت، وعلى مداخل ومخءبرج العلدات واألحيء  الابرعية في 

لجيش في المدى العايد، وتأتي على حسءب التدبريعءت التي عليه المدينة المحتلة، يضبر عجءهزية ا
 القيءم عهء لبرفع جءهزيته ألي عملية عسكبرية أو حبرب مستقعلية.

وكتب المبراسل الاسكبري في صحيفة "يدياوت أحبرونوت"، يوسي يهوشواع، أن "المؤسسة السيءسية 
مءن، وكنتيجة لذلك يخدم اآلن جنود اإلسبرائيلية أبرادت منح المستوطنين في مدينة القدس الشاوبر عءأل

وحدات النخعة في الجيش اإلسبرائيلي، المتمكنون من استامءل المسّدسءت، عتأمين الحءفالت 
والمواصالت الاءّمة في القدس"، مشيبًرا إلى أن "حمءية الحءفالت مهمة وطنية إسبرائيلية، إاّل أنهء 

ال يالم من هم الجنود الذين يؤمنون وتءعع أن "الجمهوبر  ليست مهمة جنود وحدات النخعة".
المواصالت الاءمة"، متءعًاء أن "قيءمهم عتأمين الحءفالت، يضبر عءلتدبريعءت الاسكبرية، التي وضاهء 
 برئيس هيئة أبركءن الجيش اإلسبرائيلي، غءدي أيزنكوت، على برأس سلم أولويءته لبرفع جءهزية الجيش".

 21/10/2015، 48عرب 
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 قال قادة حماس يعكس العجز واإلرباك: اعتإسرائيليونمعلقون  .36
قءل مالق إسبرائيلي عءبرز إن إقدام إسبرائيل على اعتقءل قيءدات سيءسية لحبركة : صءلح الناءمي -غزة 

حمءس في أبرجء  الضفة الغبرعية يبرجع عشكل أسءس إلى شاوبر عءلاجز واإلبرعءك في هيئءت اتخءذ 
 القبرابر السيءسي والمؤسسة األمنية في تل أعيب.

سلسلة تغبريدات في حسءعه على "تويتبر"، قءل مالق الشؤون الابرعية في موقع "ولال" اإلخعءبري، وفي 
آفي يسيخءبروف، إن صنءع القبرابر السيءسي والاسكبري في إسبرائيل يدبركون أن القيءدات السيءسية 
لحبركة حمءس في الضفة الغبرعية ال تلاب دوبرا في األحداث التي انفجبرت عشكل عفوي، منوهء إلى 

 ن هذه األحداث نتءج ظبروف عدة تاّد الحكومة اإلسبرائيلية مسؤولة عن عدد منهء.أ
من جهته، قءل أمنون أعبراموفيتش، كعيبر المالقين في قنءة التلفزة الثءنية، إن الحبرص على توثيق 
عملية اعتقءل حسن يوسف القيءدي في حبركة حمءس عءلتصويبر يهدف عشكل أسءسي إلى برفع 

 سبرائيلي فقط.مانويءت الجمهوبر اإل
وفي تاليق له أثنء  نشبرة أخعءبر المسء  في الليلة المءضية، نوه أعبراموفيتش إلى أن قءدة إسبرائيل 
يدبركون أنه ال يتوجد لديهم أي إنجءزات، مء دفاهم لإلقدام على مثل هذه الخطوة "التي تاكس 

 الاجز".
 21/10/2015، "21موقع "عربي 

 
 منذ بداية الشهر 51يلة بالخليل والحص وشاباستشهاد طفل  .37

أعلنت وزابرة الصحة الفلسطينية استشهءد طفل وشءب في مدينة الخليل عبرصءص قوات االحتالل، 
 في الضفة وقطءع غزة. 5مسء  يوم الثالثء ، ليبرتفع عدد الشهدا  الذين ابرتقوا منذ صعءح يوم إلى 

 عءمء(. 18عءمء(، وشءب ) 15)وأضءفت الوزابرة في عيءن صحفي، مسء  الثالثء ، أن الشهيدين طفل 
أكتوعبر في  تشبرين األول/ وأشءبرت الوزابرة إلى أنه عءبرتقء  شهيدي الخليل يبرتفع عدد الشهدا  منذ عداية

شهيدًا، من عينهم أسيبر قضى نتيجة اإلهمءل الطعي في سجون  51الضفة الغبرعية وقطءع غزة إلى 
 االحتالل.

شهيدًا، من  15شهيدًا، وفي قطءع غزة  35فيهء القدس وعلغ عدد الشهدا  في الضفة الغبرعية وعمء 
 .1948عينهم أم وطفلتهء البرضياة، فيمء استشهد شءب من منطقة حوبرة عءلنقب، داخل أبراضي الـ
 20/10/2015موقع وزارة الصحة الفلسطينية، 
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 القصىالمسجد  يقتحمونمستوطنون  .38
ون صعءح امس المسجد األقصى المعءبرك اقتحم مستوطنون متطبرفإعبراهيم: كءمل  -القدس المحتلة 

 األقصىوقءل حبراس المسجد  من عءب المغءبرعة وسط حبراسة مشددة من شبرطة االحتالل الخءصة.
 ."مستوطًنء اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جولة في أنحء  متفبرقة من عءحءته 29نحو  إنَّ "

والمبراعطين من القدس والداخل وأوضح الحبرس أن هذا االقتحءم قوعل عءلتصدي من قعل المصلين 
الفلسطيني المحتل الذين تواجدوا في عءحءته منذ الصعءح العءكبر، برغم إجبرا ات االحتالل وحصءبره 

وأضءف أن قوات االحتالل المتمبركزة على العواعءت احتجزت الهويءت الشخصية  للمدينة المقدسة.
سء  ضمن "القءئمة الذهعية" من للوافدين إلى المسجد األقصى، في حين تواصل منع عشبرات الن

وأشءبر إلى استمبرابر انتشءبر قوات االحتالل في العلدة  دخول المسجد، حيث يبراعطن عند عءب حطة.
 القديمة، وخءصة عند عءعي الاءمود واألسعءط وطبريق الواد، حيث يجبري عمليءت تفتيش للمواطنين.

 21/10/2015الرأي، عماان، 
 

 يعيق عملنا الطبي واإلنساني": االحتالل القدس"مستشفيات  .39
دعت "شعكة مستشفيءت القدس الشبرقية"، المؤسسءت الحقوقية واإلنسءنية، واللجنة الدولية للصليب 
األحمبر، للتدخل الاءجل، إللزام الحكومة اإلسبرائيلية عإزالة الحواجز اإلسمنتية الموضوعة في محيط 

 مستشفيءت القدس الشبرقية وفي الشوابرع المؤدية إليهء.
وأوضحت الشعكة التي تضم مستشفيءت )المقءصد، والمطلع، والفبرنسي، والهالل األحمبر، واألميبرة 

 اإلجبرا اتقد يوم الثالثء ، في مستشفى المطلع، أن عسمة، والايون(، خالل مؤتمبر صحفي، عُ 
  الجديدة، والحواجز اإلسمنتية، تايق وصول المبرضى ومبرافقيهم، والموظفين من أطعء اإلسبرائيلية

 وممبرضين إلى أمءكن عملهم.
طالق قنءعل الغءز  واستنكبرت الشعكة اقتحءمءت قوات االحتالل، للمستشفيءت في القدس الشبرقية، وا 

واعتعبرت إجبرا ات االحتالل منذ عداية الشهبر الحءلي، عءئقًء  السءم وبرش الميءه الاءدمة في محيطهء.
 ه المستشفيءت.كعيبرًا أمءم الامل الطعي واإلنسءني الذي تقوم عه هذ

ونءشدت الصليب األحمبر الدولي والمؤسسءت الدولية وممثلي الدول الديمقبراطية، وقوى السالم وحقوق 
 اإلسبرائيلية، عءلضغط على الحكومة اإلسبرائيلية لوقف هذه اإلجبرا ات. اإلنسءن

 20/10/2015القدس، القدس، 
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 طعن طفلة فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية تصفيةمحاولة  .41
(، عجبروح عءمءً  14أصيعت فجبر األبرعاء  الطفلة الفلسطينية إستعبرق أحمد نوبر ): أحمد صقبر– غزة 

عاد قيءم قوات االحتالل اإلسبرائيلي عإطالق البرصءص الحي عليهء أثنء  مبروبرهء عءلقبرب من مستوطنة 
 "يتسهءبر" الواقاة جنوعي مدينة نءعلس عءلضفة الغبرعية المحتلة.

م إسبرائيلية أنه وجد عحوزة الطفلة "سكين"، في إشءبرة لمحءولتهء تنفيذ علمية طان وزعمت وسءئل إعال
وأصءب جنود االحتالل الطفلة إستعبرق في يدهء، "وتم نقل الفتءة  ضد جنود ومستوطنين إسبرائيليين.

 إلى المستشفيءت اإلسبرائيلية ولم يابرف عاد وضاهء الصحي".
 21/10/2015، 21عربي

 
 بئر السبع تشكك بالرواية اإلسرائيلية عمليةعائلة منفذ  .41

 تبرى عءئلة الشءب الفلسطيني مهند الاقعي منفذ عملية عئبر السعع أن هنءك أموبراً : وديع عواودة -حيفء
كثيبرة تتالق عهذا األمبر لم تالن عاد، وقءل والده خليل الاقعي إن السلطءت اإلسبرائيلية أعدمت اعنه 

 زا  له.مهند ومنات الاءئلة من إقءمة عيت ع
تحتجز السلطءت اإلسبرائيلية جثمءن الشءب الفلسطيني مهند الاقعي منفذ عملية عئبر السعع وتحظبر 

عءمء( الذي  21. ومهند )48على عءئلته إقءمة عيت عزا  في علدته قبرية الاقعي عءلنقب داخل أبراضي 
م عءطل عن الامل كءن يستاد لاللتحءق عءلجءماة، ينتمي إلى أسبرة فقيبرة من ثمءنية أفبراد والده

 ووالدتهم من عءئلة هجبرت إلى غزة عاد النكعة.
وداهمت قوة كعيبرة من الشبرطة اإلسبرائيلية منزل الاءئلة فجبر االثنين وحطمت عءعه ووجه عنءصبرهء 
عنءدقهم نحو برأس األب خليل الاقعي الذي قءل إن الشبرطة اإلسبرائيلية صءدبرت حءسوب ولده وكءفة 

عءمء( ستة  19ين مددت محكمة عسقالن اعتقءل اعنه الطءلب عمبر الاقعي )الهواتف المحمولة، في ح
 أيءم.

 20/10/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 مواطنا  منذ بدء الحداث 490يعتقل  االحتاللالقدس:  .42
عتحويل ععد السالم  في خطوة غيبر مسعوقة أصدبر وزيبر األمن الداخلي اإلسبرائيلي جلاءد أبردان قبرابراً 

 القدس لالعتقءلالد الشهيد ثءئبر، ومن سكءن حءبرة عءب حطة في العلدة القديمة في أعو غزالة، و 
 اإلدابري.
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إلى  وأدان أمجد أعو عصب، برئيس لجنة أهءلي األسبرى في القدس، عهذا القبرابر ووصفه عءلجءئبر مشيبراً 
عيت القبرابر سءعة من أجل تث 48خالل  اإلسبرائيليةأعو غزالة سيمثل أمءم قءضي المحكمة المبركزية  أنَّ 

 ومدته.
وقءل أعو عصب: "هذا القبرابر ياني حبرمءن البرجل من وداع اعنه الشهيد )لحظة الدفن(" الفتء إلى أن 

 أسبرى مقدسيين قد تم تحويلهم لالعتقءل االدابري خالل اليومين المءضيين". 9"
قءصبرين،  4فلسطينيء في مدينة القدس، عينهم  14إلى ذلك فقد أعلنت الشبرطة اإلسبرائيلية أنهء اعتقلت 

وقءلت المتحدثة عءسم الشبرطة اإلسبرائيلية لوعء السمبري في عيءن انه منذ  خالل سءعءت الليلة المءضية.
وحتى نهءبر أمس الثالثء  وصل مجمل عدد  / سعتمعبرأيلول 13الاعبرية في  السنةليلة عيد برأس 

 حت عءلمزيد من االعتقءالت.ولوَّ ، قءصبراً  212ينهم ع 490المقدسيين الذين تم اعتقءلهم إلى 
 21/10/2015اليام، رام هللا، 

 
 لذرائع أمنية في الراضي المحتلة لعمال عرب قسريةإجازات  .43

ذكبرت تقءبريبر صحفية أن شعكءت تسويق مواد غذائية إسبرائيلية تمنع الامءل الابرب الذين : قءسم عكبري
ملهم في فبروعهء، وفي إحدى الحءالت قبربر مديبر عءم إحدى ياملون فيهء من الوصول إلى أمءكن ع

عمءل عبرب إلى إجءزة قسبرية حتى اتخءذ اإلجبرا ات عحقهم، عذبرياة نشبرهم ععءبرات  6الشعكءت إخبراج 
تحبريضية وتأييدهم لامليءت الطان على صفحءتهم في الفيس عوك، كمء أن عاض الامءل الابرب لم 

التوتبر األمني في العالد وقد جبرى استدعء هم لالستفسءبر يحضبروا إلى أمءكن عملهم على خلفية 
 حول سعب عدم عودتهم للامل.

وأفءدت التقءبريبر أن "ضعءط األمن في شعكءت التسويق يتءعاون مواقع التواصل االجتمءعي ومء ينشبره 
 عءمء". 30الاءملون الابرب على صفحءتهم، كمء ويقومون عفحص كل عءمل عبرعي تحت جيل 

مع أجهزة األمن حيث تحّول أسمء  الامءل الابرب لهء لتقوم  يجبري عءلتاءونن "الفحص وأشءبرت إلى أ
عفحصهء"، عذبرياة "ضبروبرة الحذبر كونهم ياملون في متءجبر وحوانيت ويستخدمون السكءكين خالل 

 الزعءئن".   عملهم ويستقعلون
 20/10/2015، فلسطين المحتلة، 48عرب 

 
 يدان.. شباب غزّة في المالقدسانتفاضة  .44

" يايش شعءب غزة ذكبريءت "مء عاد الحبرب" وسط مءً يو  50عاد مضي عءٍم ونّيف على حبرب الـ "
سبرائيل.  مواجهءت ضخمة في الضفة الغبرعية والقدس والشبريط الحدودي الفءصل عين قطءع غزة وا 
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يتصدبر الجعهة األخيبرة عشبرات الشّعءن الفلسطينيين غيبر المنتمين إلى فصءئل سيءسية من سكءن 
لمنءطق الحدودية شمءل وجنوب وشبرق قطءع غزة. يتوّجه هؤال  الشعءن نحو الخط الفءصل ويقومون ا

عإلقء  الحجءبرة عءتجءه الجنود اإلسبرائيليين، الذين ازداد عددهم مؤخبرًا، والمصطفين على طول الحدود 
 مع قطءع غزة.

ث التي تمبر عهء الضفة الغبرعية يأتي ذلك الحدث الذي استمبر تساة أيءم على التوالي امتدادًا لألحدا
شهيدًا فلسطينيًء وآالف الجبرحى.  40ومدينة القدس منذ ثالثة أسءعيع، والتي سقط على إثبرهء أكثبر من 

يأتي البرد اإلسبرائيلي على أولئك الشعءن عءستخدام القنءصءت والبرصءص المطءطي والمادني والغءز 
كٍل متفبرق على طول الشبريط الحدودي مع قطءع شءعًء عش 14المسيل للدموع. أدى ذلك إلى استشهءد 

صءعة أكثبر من خمسمئة آخبرين منذ التءسع من الشهبر الجءبري، كمء ذكبر المتحدث عءسم وزابرة  غزة وا 
 الصحة في غزة.

 21/10/2015السفير، بيروت، 
 

 "الدعم النفسي"لـ متنّقلةغّزة: عيادة  .45
اة في حي المنءبرة شبرق مدينة خءن يونس، عءلقبرب من إحدى بريءض األطفءل، الواقوكءلة األنءضول: 

 جنوب قطءع غزة، تقف عيءدة متنقلة، لتقديم الدعم النفسي والصحي لسكءن المنءطق "المهّمشة".
وفي اللحظة التي تفتح فيهء الايءدة أعواعهء، يهبرول أطفءل البروضة تجءههء، أماًل في الحصول على 

 عضع سءعءت متواصلة من اللاب والبرسم.
عيءدة "موعءيل كلينك"، التءعاة لجماية "إعمءبر للتنمية والتأهيل" غيبر الحكومية، من أولى وُتاتعبر 

 الايءدات "المتنقلة" التي يتم إطالقهء في القطءع، لتقديم الدعم النفسي للسكءن.
وتقّدم الايءدة المتنقلة دعمهء النفسي للسكءن، عوسءئل عدة، منهء الاالج عءللاب، أو عءلبرسم، أو 

 ت الحديث، كمء تقول المختصة النفسية التي تامل ضمن المشبروع، سلوى أعو عودة.عجلسء
وتضيف أعو عودة أنه "عسعب تهميش المنءطق الحدودية في القطءع من قعل المبراكز التي تقدم 
الخدمءت النفسية، نجد أن المشكالت االجتمءعية والنفسية لدى السكءن متفءقمة، ال سيمء عند فئة 

فتة إلى أن "أعبرز أسعءب المشكالت النفسية هي الحبروب اإلسبرائيلية التي يتابّرض لهء األطفءل"، ال
 القطءع وسو  الوضع االقتصءدي".

وعحسب أعو عودة، فإن "من أعبرز المشكالت النفسية التي ياءني منهء األطفءل التعول الالإبرادي 
 والسلوك الادواني والكواعيس والتأخبر الدبراسي والصدمة النفسية".
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وياءني سكءن المنءطق الحدودية في قطءع غزة، من ضاف الخدمءت المقدَّمة لهم في مختلف 
المجءالت، عءإلضءفة إلى كونهم عبرضة لمواجهة مخءطبر التابرَّض إلطالق النءبر من قعل قوات 

 االحتالل اإلسبرائيلي.
 كمء تفتقد تلك المنءطق إلى وجود مبراكز ُتانى عءلصحة النفسية والجسدية.
 21/10/2015ير، بيروت، السف

 
 تالميذ ببيت لحم 4مستعربون يختطفون  .46

اختطف صعءح يوم الثالثء ، مستابرعون أبرعاة تالميذ كءنوا خءبرجين من مدبرستهم  البرأي: - عيت لحم
 في قبرية دابر صالح شبرق عيت لحم متوجهين في مسيبرة سلمية إلى منطقة الاقعة في القبرية.

تءعاة لجيش االحتالل، اقتحمت بروضة أطفءل "زهوبر المستقعل" وقءل شهود عيءن إن قوة مستابرعة 
وتمبركز عدد من عنءصبرهء في الموقع وتمبركز آخبرون فوق العنءيءت، وعءغتوا عددا من التالميذ 
واختطفوا أبرعاة منهم، لم تابرف هويءتهم عاد، في الوقت الذي اندلات فيه مواجهءت مع جنود 

 االحتالل.
 20/10/2015إلعالم، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية ل

 
 القدس "هّبة"إلى  ينضمونمحامو غزة  .47

 علق المحءمون، أمس، الامل أمءم كءفة المحءكم النظءمية في قطءع غزة، نصبرة "لهّعة القدس".: )وفء(
صعءحًء وحتى  11وأعلن مجلس نقءعة المحءمين الفلسطينيين مبركز غزة عن تاليق الامل من السءعة 

 نهءية سءعءت الامل.
وتضءمن عدد من المحءمين أمءم مجمع المحءكم الفلسطينية في غزة، حيث برددوا شاءبرات تندد 

 عسيءسة االحتالل عحق الفلسطينيين ومقدسءتهم.
وألقى نءئب نقيب المحءمين صءفي الدحدوح كلمة قءل فيهء إن هذه الخطوة جء ت "انطالقًء من دوبر 

ء للهعة الشاعية في القدس، وحبرصء منهء على الوحدة النقءعة في الدفءع عن المواطن والدولة، ودعم
وأكد نقيب المحءمين في  الوطنية والدفءع عن المقدسءت وعن شاعنء من إبرهءب "إسبرائيل" المنظم".

فلسطين حسين شعءنة، أن نقءعة المحءمين ومهنة المحءمءة تقف إلى جءنب المواقف الشاعية التي 
 لمقدسءت وسيءدة شاعنء على أبرض فلسطين. تساى لصد كءفة المؤامبرات التي تمس ا

 21/10/2015الخليج، الشارقة، 
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 منع الشيخ كمال خطيب من السفري اإلسرائيليالكيان  .48
 (، أمبراً 10|19أصدبر وزيبر الداخلية في حكومة االحتالل اإلسبرائيلي، سلفءن شءلوم مسء  االثنين )

، الشيخ كمءل خطيب 1948ة المحتلة عءم عمنع نءئب برئيس الحبركة اإلسالمية في األبراضي الفلسطيني
من السفبر، عزعم أن سفبره سيؤدي إلى "إضبرابر عءألمن القومي اإلسبرائيلي". وعموجب هذا القبرابر، يمنع 

 الشيخ خطيب من السفبر خءبرج فلسطين المحتلة لمدة شهبر قءعل للتجديد لمدة ثالثة شهوبر أخبرى.
سبرائيلي عمنع الشيخ كمءل خطيب من السفبر، من جءنعهء استنكبرت الحبركة اإلسالمية القبرابر اإل

 واعتعبرته "خطوة تاسفية ومبرفوضة كليًء كحلقة في مسلسل المالحقءت السيءسية". 
وكءنت سلطءت االحتالل أصدبرت قعل نحو أسعوع أمبرا ممءثال عحق برئيس الحبركة الشيخ برائد صالح 

 وعدد من قيءديي الحبركة.
ن نتنيءهو، الحبركة عمزيد من اإلجبرا ات الاقءعية ضدهء وتوعد برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمي

وعمالحقة قيءداتهء ومؤسسءتهء وحملهء المسؤولية عن المواجهءت الدائبرة حءليء، كمء طءلب عءتخءذ 
 اإلجبرا ات الالزمة إلخبراج الحبركة عن القءنون اإلسبرائيلي.

 20/10/2015، قدس برس
 

 يناشدون السلطة التصدي للقرارأصحاب منازل مهددة بالهدم في مدينة نابلس  .49
نءشد أصحءب المنءزل المهددة عءلهدم في مدينة نءعلس شمءل الضفة الغبرعية المحتلة، قيءدة السلطة 
الفلسطينية عءلتحبرك الفوبري لوقف القبرابر اإلسبرائيلي عهدم منءزلهم، عذبرياة تنفيذ أعنءئهم عملية "عيت 

كتوعبر( الجءبري. وقءل أيمن المصبري قبريب األسيبر فوبريك" شبرق المدينة، عداية شهبر تشبرين أول )أ
"تايش ظبروفء صاعة منذ  هءكبرم المصبري، في عيءن صءدبر عن أصحءب المنءول المهددة عءلهدم، إن

عالغهم عهدمهءلحظة اقتحءم منءزلهم   ومصءدبرتهء".  وا 
قوقية وعين أن الاءئالت ومنذ اللحظة األولى لوبرود إخطءبرات الهدم، توجهت إلى المؤسسءت الح

ولن مشيبرا إلى أن "قنءعتهم عأن القضء  اإلسبرائيلي لم  ،المانية عهدف إيقءف قبرابر الهدم األحمق
كفلته لنء كءفة المواثيق  وأبرضهم عمءكفلسطينيين، ألنهم أصحءب حق يدافاون عن حقوقهم  ينصفهم

 الدولية". 
وبرئيس الوزبرا  الفلسطيني  ونءشد قبريب األسيبر كبرم المصبري، برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععءس

برامي الحمد هللا، عضبروبرة التحبرك الفوبري للضغط على دولة االحتالل من أجل وقف قبرابر الهدم، 
ذالل ال مثيل له للقيءدة الفلسطينية، وال يجب السكوت عليهء"،  ماتعبرا القبرابر اإلسبرائيلي "إهءنة كعبرى وا 

 قى دائمء الطبرف الضايف؟"، على حد قوله. متسءئال: لمءذا نسكت على حقوقنء؟ ولمءذا يجب أن نع
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وطءلب البرئيس ععءس عءإلياءز لألجهزة األمنية عءلوقوف أمءم اإلجبرا  اإلسبرائيلي، والتصدي له، وأن 
ال ُيسمح لالحتالل عتنفيذ قبرابره عهدم المنءزل، وشدد على ضبروبرة القيءم عدوبر برسمي على الصايد 

 ت المهددة منءزلهء عءلهدم. الدولي، والتضءمن عشكل فالي مع الاءئال
 20/10/2015، قدس برس

 
 منظمات حقوقية: االحتالل يسعى لتفريغ مدينة القدس .51

حذبر مجلس منظمءت حقوق اإلنسءن الفلسطينية من اإلجبرا ات التي تنفذهء سلطءت االحتالل 
  اإلسبرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ضمن مخطط مسعق لتفبريغهء من سكءنهء، وفصل األحيء

الفلسطينية، خءصة تلك األحيء  ذات الكثءفة السكءنية الاءلية، عن المدينة المحتلة، تحت ذبرائع بردة 
 الفال لضمءن حبرية المستوطنين وأمنهم فيهء.

وعّعبر المجلس عن قلقه العءلغ من سيءسة اإلعدام الميداني عحق الشعءن الفلسطينيين، سوا  من قعل 
لمستوطنين، والتي عّعبر عنهء مسؤولون إسبرائيليون خالل الفتبرة قوات االحتالل اإلسبرائيلي، أو ا

المءضية، مشيبرًا إلى أن هذه السيءسة تمثل "قتاًل متامدًا خءبرج نطءق القءنون، وجالت من كل ُمسلح 
إسبرائيلي محكمة متنقلة، تصدبر قبرابر اإلعدام الميداني عحق أي فلسطيني عمجبرد الشك عه، وتنفذ 

 قبرابرهء على الفوبر".
طءلب مجلس منظمءت حقوق اإلنسءن الفلسطينية عتشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة وعشكل عءجل و 

في االنتهءكءت عحق الفلسطينيين والتي منهء مء يبرتقي إلى جبرائم حبرب وجبرائم ضد اإلنسءنية، وهو مء 
 قيق.يستدعي من المحكمة الجنءئية الدولية االنتقءل من مبرحلة الفحص األولي إلى مبرحلة التح

جبرا ات فاءلة إلنهء  احتالل األبرض الفلسطينية عمء فيهء  كمء طءلب المجتمع الدولي عءتخءذ قبرابرات وا 
وكنس االستيطءن، والتي من عينهء فبرض عقوعءت دولية على دولة االحتالل ووقف تزويدهء عءلسالح 

 وسحب االستثمءبرات منهء.
 20/10/2015، قدس برس

 
 بإنشاء هيئة وطنية عليا إلعادة اإلعمار في قطاع غزة يتوص الهلية" المنظمات"شبكة  .51

أوصى متحدثون في وبرشة عمل حول واقع عملية إعءدة اإلعمءبر عاد مبروبر عءم على  حءمد جءد:
ذات  األطبرافهيئة وطنية عليء إلعمءبر غزة تشءبرك فيهء كءفة  إنشء مؤتمبر المءنحين، عءلامل على 

دخول مختلف العضءئع، عمء في ذلك مواد  أمءمبر القطءع الاالقة، وضبروبرة إعءدة فتح كءفة ماءع
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، وخبروج الجهءت المسؤولة في حكومة 2007العنء ، وفقًء لمء كءن عليه األمبر قعل منتصف الاءم 
 التوافق عإحصء ات وعيءنءت دقيقة حول مستوى التزام الجهءت المءنحة عتاهداتهء تجءه إعءدة اإلعمءبر.

ولين نعيل أعو مايلق خالل وبرشة الامل المذكوبرة التي نظمتهء شعكة وأشءبر نءئب برئيس اتحءد المقء
، عءلتاءون مع مؤسسة فبريدبريش أيعبرت االلمءنية، أمس، عمنءسعة مبروبر عءم على األهليةالمنظمءت 

ومء تواجهه مشءبريع اإلعمءبر من  اإلنشء اتمؤتمبر المءنحين إلعمءبر قطءع غزة، إلى واقع قطءع 
 مايقءت.

لق أن تعءطؤ وتيبرة اإلعمءبر وتدني مستوى التزام الدول المءنحة عتاهداتهء ومحدودية واعتعبر أعو ماي
الالزمة إلعءدة اإلعمءبر تاد من أعبرز  اإلنشءئيةالتمويل الذي قدمته في ظل عدم توفبر المواد 

 اإلعمءبر.المايقءت التي مء زالت تواجه عملية 
 2000وحتى عداية االنتفءضة عءم  1994 كءن منذ قدوم السلطة الاءم اإلنشء اتوأوضح أن قطءع 

أن  إلى، الفتًء 2007االنقسءم والحصءبر الاءم  إثبرأكثبر القطءعءت االقتصءدية نموًا وتجمد نشءطه 
النءتج المحلي قعل  إجمءليفي  اإلنشء اتأوضحت أن نسعة مسءهمة قطءع  اإلحصء عيءنءت مبركز 

 الاءملة.من القوى  %22من وكءن هذا القطءع يشغل أكثبر  %33علغت  2000الاءم 
في  اإلنشء اتحيث علغت كلفة مشءبريع  1999كءنت عءم  اإلنشء اتأن ذبروة نمو قطءع  إلىونوه 

شكلت قعل منتصف  اإلنشء اتمليءبر دوالبر وأن المواد الداخلة في صنءعة  10.5 ذلك الاءم نحو
النسعة صفبر خالل الفتبرة الوابردات لادد الشءحنءت، وعلغت هذه  إجمءليمن  %52نحو  2007أحداث 

 .2010-2008الممتدة مء عين عءمي 
عدأ  2010مشيبرا إلى انه منذ الاءم  اإلنشء ات،الماءعبر على قطءع  إغالقوتطبرق أعو مايلق إلى أثبر 

الممتدة على الحدود مع مصبر، وعاد أحداث مصبر منتصف  األنفءقععبر  اإلنشءئيةدخول الموالد 
 .اإلنشءئيةمن احتيءجءت سوق غزة من المواد  %50كءنت تلعي التي  األنفءق أغلقت 2013عءم 

وحتى الحبرب األخيبرة على غزة، كءن عدد الشءحنءت الداخلة ععبر ماعبر  2014وأوضح أنه منذ الاءم 
شءحنة، ومنذ العد  عآلية بروعبرت  300 -250كبرم أعو سءلم جنوب قطءع غزة، يوميء يتبراوح مء عين 

تسليم عيت واحد مدمبر طوال  اآلنولم يتم حتى  اإلسمنتن من ألف ط 200سيبري تم إدخءل نحو 
 األبرعاة عشبر شهبرا المءضية عسعب سو  اآللية الخءصة عإعءدة اإلعمءبر.

مليون دوالبر، وقدم عبرنءمج األمم المتحدة  37 إيجءبرأن وكءلة الغوث دفات للمتضبربرين عدل  وأوضح
 مليون دوالبر. 58 إلىالمعلغ  إجمءليليصل ماليين دوالبر  9مليون دوالبر، وقدمت جهءت مختلفة  12

سنوات من الحصءبر تقدبر  7وقءل "احتيءجءت غزة عاد الحبرب نتيجة الاجز في الوحدات السكنية عاد 
وحدة سكنية، واالحتيءجءت المطلوب تلعيتهء من مواد العنء  المختلفة كي يتم تلعية  ألفعمءئة 
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طن من  1000و إسمنت،آالف طن  10وميًء عـ احتيءجءت إعءدة اإلعمءبر تقتضي تزويد القطءع ي
 طن من العسكوبرس". 13الف طن من الحصمة، و 16الحديد و

المايقءت التي تواجه إعءدة اإلعمءبر، ومنهء تبراجع مستوى أدا  الشبركءت  أعبرزوتطبرق أعو مايلق إلى 
هبروب برأس التي تصل من المءنحين و  األموالس المءل والحصءبر وقلة اوالخسءئبر والتدميبر وضاف بر 

المءل الفلسطيني إلى الخءبرج، مشددًا على ضبروبرة إعءدة فتح الماءعبر كءفة ووصول األموال الالزمة 
 لتنفيذ مشءبريع إعءدة اإلعمءبر.

، عن تعءطؤ وتيبرة اإلعمءبر وعن دوبر العبرنءمج في undpعدوبره، تحدث حكمت الخيبري ممثل عبرنءمج 
زالة األضبرابرتشكيل فبريق مع اتحءد المقءولين لحصبر  ألف طن  600 إزالةالبركءم، منوهًء إلى أنه تم  وا 

 فبرصة عمل مؤقتة. ألف 26مليون طن وان المشءبريع التي نفذهء العبرنءمج وفبرت  2.5من أصل 
المنحة التي تاهدت عدفاهء في  إجمءليوأوضح أن قطبر سءهمت عدفع خمسين مليون دوالبر، من 

أن مء تم دفاه من قعل مختلف  سكنية ، ماتعبراً  مؤتمبر المءنحين "مليءبر دوالبر"، لعنء  ألف وحدة
 الجهءت المءنحة ال يبرتقي لمستوى تلعية إعءدة اإلعمءبر.

 21/10/2015اليام، رام هللا، 
 
 : عدم تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمر ال يمكن استمرارهالمصريوزير الخارجية  .52

مصــبر تــدعم الشــاب  إنالمصــبري ســءمح شــكبري قــءل وزيــبر الخءبرجيــة : حمــدان الحــءج -العحــبر الميــت 
ن تكــون القــدس أو  1967تكــون لــه دولــة مســتقلة علــى حــدود عــءم  أنالفلســطيني فــي مطلعــه الاــءدل 

في تصبريحءت صـحفية علـى هـءمش مشـءبركته عمـؤتمبر التاـءون  ،شكبري وأضءف الشبرقية عءصمة لهء.
قليميـة،ومنظمـءت دوليـة  جءنـبوأالمناقـد فـي العحـبر الميـت عمشـءبركة وزبرا  خءبرجيـة عـبرب  األوبروعي  وا 

نكــون فــي القــبرن الحــءدي والاشــبرين وال يــزال هنــءك شــاب ياــيش تحــت االحــتالل فــي  أننــه ال ياقــل أ
 أنهـءالدوليـة التـي تـدعي  اإلنسـءنونـبرى منظمـءت حقـوق  اإلنسـءنالوقت الـذي نتحـدث فيـه عـن حقـوق 

 حتالل.ويعقى الشاب الابرعي الفلسطيني تحت اال اإلنسءنتدافع عن حقوق 
ســبرائيلنســتمبر فــي قعــول الوضــع القــءئم فــي فلســطين  أنال يمكــن  إننــءوقــءل " تســتعيح كــل شــي  فهنــءك  وا 
تكــون هنــءك نهءيــءت عمليــة لمــء يحفــظ للفلســطينيين حقــوقهم ومفءوضــءت الســالم  أنللســالم وال عــد  إطــءبر

نية مستقلة ذات سـيءدة الدولة الفلسطينية عموجب حل الدولتين فلسطي عإقءمةالوضع المطلوب  إلىانتهت 
سبرائيل تنام عءلسالم   ."جل المفءوضءتأال تستمبر المفءوضءت فقط من  أننه يجب أجوابرهء و  إلىوا 

 21/10/2015 ،الدستور، عّمان
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 القصىالمسجد جودة: الردن لن يسمح بتغيير الوضع التاريخي القائم في  .53
 وزيــبر الخءبرجيــة وشــؤون المغتــبرعين دنــياألبر أكــد نءئــب برئــيس الــوزبرا  : تغبريــد البرشــق - العحــبر الميــت

فـــي عمليـــة التقســـيم الزمـــءني  هنـــءك "متطـــبرفين إســـبرائيليين، يبرغعـــون عءلمضـــي قـــدمءً  أننءصـــبر جـــودة، 
ن أوالمكــــءني للمســــجد األقصــــى". وشــــدد علــــى أن هــــذا األمــــبر "مبرفــــوض عــــءلمطلق عءلنســــعة لــــألبردن، و 

ن "لــن يســمح ألي كــءن عتغييــبر الوضــع أن األبرد مؤكــداً  ،المملكــة ستتصــدى لــه عكءفــة الســعل الممكنــة"
 التءبريخي القءئم في المسجد األقصى".

في مؤتمبر صحفي مشتبرك مع نظيبره األلمءني فبرانك فـءلتبر شـتءينميبر علـى هـءمش مـؤتمبر  ،وقءل جودة
ن كل خيءبرات المملكة مفتوحة للتاءمل مع إ" ،مسأفي العحبر الميت  األوبروعيمنظمة األمن والتاءون 

 لممءبرسة األبردن لعاض هذه الخيءبرات الاءم المءضي. سبرائيلية"، الفتءً االنتهءكءت اإل
 إلـىعدم وجود جهود أمبريكية جديدة عمء يتالق عإحيء  مفءوضءت السـالم، لكنـه لفـت  إلىجودة  وأشءبر

الوزيبر األمبريكي جون كيبري يعذل جهدا لمحءولـة احتـوا  األزمـة الحءليـة، النءجمـة "عـن االنتهءكـءت  أن
 برعءعي في هذا الشأن". أوكمء أكد جودة انه ال يوجد حديث عن "اجتمءع ثالثي  ة".اإلسبرائيلي

علـى أن  عإشاءل األزمـة األخيـبرة جـبرا  انتهءكءتهـء للحـبرم القدسـي الشـبريف، مؤكـداً  "إسبرائيل"واتهم جودة 
 أحمبر". الموقف األبردني ياتعبر ذلك "خطءً 

 21/10/2015 ،الغد، عّمان
 
 القصى وقاحةالمسجد فض االحتالل لسيادة الردن على : ر المسلمانيأمجد النائب  .54

أمجــد المســلمءني علــى الــبرفض المطلــق لمحــءوالت االحــتالل الصــهيوني  األبردنــي شــدد النءئــب :عّمــءن
أن هـذه الجبريمـة الصـهيونية ستشـال فتيـل حـبرب فـي  إلىتقسيم المسجد األقصى زمءنيًء ومكءنيًء مشيبرًا 

وقـءل المسـلمءني إن السـيءدة علـى األقصـى هـي  ادو الصـهيوني ذاتـه.المنطقة عأسبرهء لن يسلم منهء ال
حق أبردني هءشمي خءلص توابرثته األبردن كءعبرًا عن كءعبر.واعتعبر المسلمءني قبرابر الحكومـة الصـهيونية 

عــءدةعـبرفض المقتــبرح األبردنــي عــءلاودة للسـيءدة علــى األقصــى  الوضــع كمـء كــءن عليــه قعــل االنتفءضــة  وا 
ســعل التصــايد مجــددًا وعقــوة  إلــىا الكيــءن، وأن علــى الحكومــة األبردنيــة أن تلجــأ الثءنيــة وقءحــة مــن هــذ

 أكعبر، إذ تجءوز الكيءن الصهيوني حدوده وقـد أسـء  لـيس فقـط لفلسـطين وشـاعهء عـل للسـيءدة األبردنيـة.
ونوه المسلمءني إلى أنه وعءلتنسيق مع النواب سياملون على إعداد مذكبرة نيءعيـة للحكومـة عهـذا الصـدد 

التقــــدم عطلــــب تخصــــيص جلســــة لمنءقشــــة األوضــــءع فــــي القــــدس وسنضــــغط علــــى الحكومــــة التخــــءذ و 
 الدعلومءسية الصءبرمة عاد أن تجبرأ االحتالل عبرفض سيءدة األبردن على األقصى. اإلجبرا ات

 21/10/2015 ،الرأي، عّمان
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 السماح لحملة الوثائق اإلسرائيلية الدخول عن طريق وادي عربة بشروط .55
نـــه تمـــت الموافقـــة علـــى دخـــول أ أبردنـــي كشـــف مصـــدبر ســـيءحي مـــأذون: ن ععـــد الهـــءدينيفـــي -عّمـــءن 

القــءدمين مــن ماعــبر وادي عبرعــة مــن حملــة الوثــءئق اإلســبرائيلية، ضــمن شــبروط حــددتهء وزابرة الســيءحة 
 عءلتنسيق مع سلطة الاقعة االقتصءدية.

ن الوثـءئق اإلسـبرائيلية الموافقـة تمـت لمـن يحملـو  أن إلـىوأشءبر المصدبر في تصبريح خءص لــ"الدستوبر" 
 أيضـءً  نـه تـمّ أوعـين المصـءدبر  .دينـءبراً  90والحءصلين على تذكبرة الدخول من مدينة العتبرا والعـءلغ ثمنهـء 

 .اإلجبرا اتسءعة شبريطة التقيد عادد من  24لمدة  اإلقءمةمن شبروط  استثنءؤهم
 21/10/2015 ،الدستور، عّمان

 
 العلم الصهيوني يتوقفون عن العمل ويحرقون أردنيون محامون .56

عـــن  توقفـــءً  األبردنيـــين ونفـــذت نقءعـــة المحـــءمين، علـــم الكيـــءن الصـــهيوني أبردنيـــون أمـــسحـــبرق محـــءمون 
 مع الشاب الفلسطيني. ؛ تضءمنءً صعءحءً  12-11التبرافع في مختلف محءكم المملكة لمدة سءعة 

في عّمءن،  وشءبرك محءمون في مختلف المحءفظءت في التوقف الذي جبرى في المحءكم وقصبر الادل
 كمء قءموا عتدوين دعوة التوقف في محءضبر جلسءت القضءيء المنظوبرة في المحءكم.
 21/10/2015 ،السبيل، عّمان

 
 جامعة الحسين دعما  النتفاضة القدس فيوقفة احتجاجية  .57

نظــم طلعــة جءماــة الحســين عــن طــالل فــي ماــءن وقفــة احتجءجيــة قــبرب عمــءدة شــؤون الطلعــة، ظهــبر  
لعة عإيقءف االنتهءكءت الممنهجـة مـن قعـل قـوات االحـتالل الصـهيوني والمسـتوطنين فـي االثنين؛ للمطء
 .األقصىالمسجد  اإلسالميةالشاب الفلسطيني، واهم المقدسءت  فلسطين ضدّ 

وشءبرك في الوقفة االحتجءجية، فضال عن الطلعة برئيس جءماة الحسين، وعمءدة شؤون الطلعة، وعدد 
 الشهدا  في فلسطين. أبرواحوعدأت الوقفة عقبرا ة سوبرة الفءتحة على  الهيئة التدبريسية، أعضء من 

 21/10/2015 ،السبيل، عّمان
 
 "إسرائيل"بشأن حائط البراق في القدس يثير غضب  عربيمشروع قرار  .58

 20طبرحت مجموعة من الدول الابرعية في منظمة األمم المتحدة "اليونيسكو" الثالثء  : أ ف ب
، مشبروع قبرابر ياتعبر حءئط العبراق المقدس لدى اليهود في مدينة القدس 2015أكتوعبر/ تشبرين األول 

 جز ًا ال يتجزأ" من الحبرم القدسي، مء أثءبر قلق إدابرة اليونيسكو وغضب إسبرائيل.
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"مشبروع قبرابر" للمجلس التنفيذي لليونيسكو "أن سءحة العبراق جز  ال يتجزأ من الحبرم ـوجء  في مسودة ل
 القدسي".

لذي قدمته الجزائبر ومصبر واإلمءبرات الابرعية المتحدة والكويت والمغبرب وتونس، وسيطبرح النص ا
األعضء  في المجلس عحسب مصءدبر دعلومءسية  58األبرعاء  أو الخميس على تصويت الدول ال

 متطءعقة.
 قلق في اليونيسكو

هء في المجلس وأكدت اليونيسكو في عيءن "إن المديبرة الاءمة تأسف للمقتبرحءت األخيبرة التي يجبري عحث
 التنفيذي )...( وقد تاتعبر عمثءعة تغييبرات على وضع مدينة القدس القديمة وأسوابرهء".

وفي تلميح عءلكءد معطن الى هذه المعءدبرة ععبرت المديبرة الاءمة لليونيسكو إيبرينء عوكوفء عن تحفظهء 
 حيءلهء.

د من التوتبر على األبرض وأضءف العيءن أنهء "تدعو المجلس" إلى "اتخءذ قبرابرات ال تغذي المزي
 وتشجع على احتبرام الطءعع المقدس لألمءكن المقدسة".

 غضب إسرائيلي
وقءلت  وأثءبرت المعءدبرة الابرعية التي نسعتهء إسبرائيل إلى الفلسطينيين بردود فال غءضعة للدولة الاعبرية.

 حءولة الفلسطينية".الوزابرة نفسهء أنهء "التزمت مع دول صديقة ومع مسؤولي اليونيسكو عإفشءل هذه الم
 20/10/2015، هافينغتون بوست عربي

  
 لعلماء عراقيين "إسرائيل"ويكيلكيس تكشف دور نوري المالكي باغتيال  :قناة الجزيرة .59

كشفت قنءة الجزيبرة الفضءئية الثالثء  عن جز  من عبرنءمج "الصندوق األسود" المقبربر إذاعته الخميس 
جمهوبرية المقءل وبرئيس الحكومة السءعق "نوبري المءلكي " المقعل، يتحدث عن ضلوع نءئب برئيس ال

 في عملية اغتيءل المئءت من الالمء  النوويين والطيءبرين الابراقيين.
يبران  وعثت القنءة فيديو لوثيقة سبرية لويكيليكس تكشف كيف زود نوبري المءلكي كال من إسبرائيل وا 

 الطيءبرين الابراقيين.عمالومءت سءهمت في تصفية المئءت من الالمء  النوويين و 
ضءعط طيبران من القوات الجوية الابراقية  80عءلمء نوويء عبراقيء و 350وفي تقبريبرهء ذكبرت القنءة "أن 

 تابرضوا لامليءت اغتيءل عقيت لغزا شغل الشءبرع الابراقي".
 وأشءبرت إلى أن "نوبري المءلكي لاب دوبرا في توفيبر مالومءت خءصة عءلسيبر الذاتية للالمء  الابراقيين
وطبرق الوصول إليهم لغبرض تصفيتهم. سلمت هذه المالومءت لفبرق اغتيءل تءعاة للموسءد اإلسبرائيلي 

يبران"، كمء تظهبر الوثيقة المسبرعة.  وا 
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وكشفت القنءة أيضء عن "أن وثيقة سبرعت من مكتب المءلكي وموقاة عءسمه عصفته برئيس الوزبرا  
الثوبري اإليبراني لتصفية شخصيءت عبراقية  تكشف التنسيق المعءشبر مع الحبرس 2007وتاود إلى عءم 

 خءصة العبرلمءنية منهء".
 20/10/2015، 21عربي

 
 في القدس تتدخل بالتعاون مع مصر والردن لوقف االنتفاضة الواليات المتحدة :"ميكورريشون" .61

كشفت صحيفة "ميكوبربريشون" في عددهء الصءدبر، األبرعاء ، أن الواليءت : الناءمي صءلح-غزة
 برعت عءلتدخل من أجل استاءدة الهدو  ععبر االستاءنة عخدمءت كل من األبردن ومصبر.المتحدة ش

وأشءبرت الصحيفة إلى أن وزيبر الخءبرجية األمبريكي، جون كيبري، أجبرى اتصءالت مع كل من برئيس 
السلطة الفلسطينية محمود ععءس، وبرئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو، عءلتنسيق مع كل من 

 دن، من أجل إقنءعهمء عءستئنءف المفءوضءت.مصبر واألبر 
ونّوهت الصحيفة إلى أن كيبري طلب من األبردنيين والمصبريين ممءبرسة الضغط على ععءس للموافقة 

 على استئنءف المفءوضءت.
 21/10/2015، 21عربي 

 
 ويحذر من االستخدام المفرط للقوة نتنياهوكي مون يلتقي  .61

 مم المتحدة عءن كي مون أمس، من االستخدام المفبرط للقوة.أ ف ب: حذبر األمين الاءم لأل -القدس 
الحكومة االسبرائيلية عنيءمين نتنيءهو في  مع برئيسوقءل عءن كي مون في مؤتمبر صحءفي مشتبرك 

 «.يمكن أن يدفع إلى اإلحعءط والقلق، مء سيزيد من أعمءل الانف»القدس إن االستخدام المفبرط للقوة 
أن يتحول الوضع إلى نزاع ديني مع مء يمكن أن »ضبروبرة الامل لتجنب كمء شدد األمين الاءم على 

 «.يكون لهذا األمبر من تداعيءت على المنطقة
 «.إن االسبرائيليين والفلسطينيين على شفيبر الدخول في كءبرثة جديدة»وتءعع عءن كي مون 

نتءئج  ان الوسيلة الوحيدة النهء  هذا النزاع هي الدخول في مفءوضءت توصل إلى»وأضءف 
 «.ملموسة

تصبريحءت لمجموعءت فلسطينية مثل حمءس والجهءد »كمء ععبر عءن كي مون عن مخءوفه إزا  
في إشءبرة إلى هجمءت قءم عهء فلسطينيون عءلسكءكين « االسالمي التي تبرحب عهذه الهجمءت الحءقدة

 خءصة واستهدفت اسبرائيليين.
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ئيليين والفلسطينيين إلى التحبرك عسبرعة وفي وقت سءعق من أمس، دعء كي مون المسؤولين اإلسبرا
 ، وذلك خالل زيءبرة مفءجئة له إلى إسبرائيل.«دوامة الانف الخطيبرة»لوقف 

في حءل لم نتحبرك »وقءل عءن كي مون للصحءفيين خالل لقء  مع البرئيس اإلسبرائيلي برؤوفين بريفلين: 
 «.عسبرعة فءن الوضع على االبرض سيزداد سو ا

 21/10/2015اليام، رام هللا، 

 

 عباس بالعمل الستعادة الهدوء في القدس تطالب الواليات المتحدة .62
قءل النءطق البرسمي عءسم وزابرة الخءبرجية األميبركية مءبرك تونبر االثنين، ان  :سايد عبريقءت -واشنطن

االدابرة االميبركية تتوقع من برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععءس استخدام صالحيءته كبرئيس 
سبرائيل واستاءدة الهدو  في مدينة للسلطة الفلسطي نية لنزع فتيل التوتبر والانف عين الفلسطينيين وا 

 القدس والضفة الغبرعية المحتلة.
وقءل تونبر في إيجءزه الصحفي في مابرض برده على أسئلة وجهت له عخصوص من يتحمل 

جز ًا من أبراضيهء  عءمًء وتاتعبرهء 47المسؤولية األمنية في القدس التي تحتلهء إسبرائيل منذ أكثبر من 
وعالقة السلطة الفلسطينية التي يبرأسهء محمود ععءس عذلك: "نحن نفهم سيءق الوضع )في القدس 
الشبرقية التي تخضع إلسبرائيل( ولكننء ناتقد أنه )البرئيس ععءس( ال يزال يحتفظ عصوت أمءم 

لتوتبر. إن مء هذا السيءق يجب عليه فال كل شي  ممكن لتخفيف ا وفي-لهمكزعيم -الفلسطينيين
 أعنيه هو ضبروبرة أن تتخذ كل األطبراف التداعيبر المنءسعة" لتخفيف الانف.

قءل تونبر "عءلنسعة للسؤال األوسع )وضع القدس( نام قد ال يستمع الشعءب الفلسطيني لقيءدته، وقد و 
ل في إال أنه في نهءية األمبر وكمء هو الحء االجتمءعي،يتأثبرون ويأخذون الاظة من وسءئل التواصل 

الجميع من -ننظبر إلى قيءدتنء السيءسية ليوجهون برسءئل واضحة إلى عءمة الشاب فإننءعالدنء، 
 كمجتمع نتخذ الاظة من قيءدتنء السيءسية في حءالت عديدة". نحن-مجتمانءالصغءبر والكعءبر في 

-اإلسبرائيليةقءل تونبر "عءلنسعة للتداعيبر اإلسبرائيلية األمنية المحددة عليك توجيه سؤالك للحكومة و 
لهذه القضية فإن إلسبرائيل حق الدفءع عن نفسهء، وعليهء هي )إسبرائيل( أن تفسبر هذه  عءلنسعة

التداعيبر، ولكننء نستوعب أن هنءك حءلة من الخوف عين اإلسبرائيليين في ضو  استمبرابر هذه الهجمءت 
 عءلسكءكين".

 21/10/2015القدس، القدس، 
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 المقاطعة الشعبية للبضائع اإلسرائيلية محليا  ودوليا   " تعززالجماهيريةنشطاء: "الهبة  .63
أكد نشطء  في حمالت مقءطاة إسبرائيل اقتصءديًء وسيءسيًء وأكءديميًء، في قطءع  كتب فءيز أعوعون:

غزة، أن الهعة الجمءهيبرية الواساة في القدس والضفة الغبرعية وقطءع غزة، عززت المقءطاة الشاعية 
 ل كعيبر جدًا، كمء عززت المقءطاة على كءفة المستويءت أوبروعيًء.للعضءئع اإلسبرائيلية عشك

التي تبرتكعهء إسبرائيل خءبرج إطءبر القءنون وعمليءت « اإلعدام»وأوضح النشطء  أن مشءهد القتل الامد 
هدم المنءزل واالعتقءالت، كءن لهء وقع خءص في نفوس الجميع، وخءصة الجءليءت الفلسطينية في 

كمء هي الحءل في نفوس الفلسطينيين في الداخل المحتل الذين عدؤوا ياملون مختلف دول أوبروعء، 
على إنجءح حمالت المقءطاة القءئمة، عهدف زعزعة االقتصءد اإلسبرائيلي وتكعيد حكومة االحتالل 

 خسءئبر فءدحة.
برح فنءن عبريطءني، من عءلم األدب والسينمء والمس 700وأشءدوا عءلخطوة التي سيقدم عليهء أكثبر من 

 «.طءلمء استمبرت إنكءبر الحقوق الفلسطينية األسءسية»والموسيقى، وهي مقءطاة إسبرائيل 
 21/10/2015اليام، رام هللا، 
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ة على سالم عن قلقهمءاالتحءد الدولي للصحفيين ونقءعة الصحفيين الفلسطينيين  أعبرب :عمءن
تشبرين االول من قعل شءب فلسطيني  16الصحفيين المهنية عقب الهجوم ضد جنود إسبرائيليين في 

 مزيفة.« صحءفة»يبرتدي شءبرة 
وكءن الشءب الفلسطيني قد اختلط يوم الجماة المءضي مع الصحفيين الذين كءنوا يغطون االشتعءكءت 

 يل في الضفة الغبرعية. عين مواطنين فلسطينيين والقوات اإلسبرائيلية في مدينة الخل
، واقتبرب الشءب من جندي اسبرائيلي «صحءفة»وكءن الشءب يبرتدي ستبرة مضيئة مكتوب عليهء كلمة 

وطانه قعل أن يستشهد عبرصءص قوات االحتالل االسبرائيلي.  وأكدت نقءعة الصحفيين الفلسطينيين 
عبرعية أو  سطينية أوأن الشءب الذي استشهد لم يكن صحفيًء ولم يامل ألي مؤسسة إعالمية فل

 وهذه ليست المبرة األولى التي يجبري فيهء مثل هذا الحءدث في المنطقة.  أجنعية.
استنكبر االتحءد الدولي للصحفيين ونقءعة الصحفيين الفلسطينيين استخدام مسلحين  2007ففي عءم 

عتعبر الحءدث وا « TV»خالل هجومهم على القوات اإلسبرائيلية في قطءع غزة سيءبرة كتب عليهء إشءبرة 
 «.انتهءكًء فظياًء لحقوق الصحفيين ويابرض الصحفيين في كل مكءن للخطبر»حينهء عأنه 

 21/10/2015الرأي، عمان، 
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 واالستقرار في فلسطين سينعكس على العالم أجمع  السالمالرئيسة الليتوانية:  .65
، سطين محمود ععءسبرئيس دولة فلمع قءلت البرئيسة الليتوانية، في مؤتمبر صحفي مشتبرك : برام هللا

 السالم واالستقبرابر في فلسطين سيناكس على الاءلم أجمع. في برام هللا، إن
وأوضحت أن االضطبراعءت المحيطة عفلسطين، وفي الاءلم اضطبراعءت كعيبرة، لكن هذا ال يجب أن 
 يمنع استمبرابر المحءدثءت عين الجءنعين الفلسطيني واإلسبرائيلي، للوصول إلى تطعيق حل الدولتين،

 الذي ندعمه ونؤكده، إليجءد دولة فلسطينية تايش جنعء إلى جنب مع دولة إسبرائيل عسالم وأمن.
وأعبرعت عن استاداد عالدهء لتطويبر الاالقءت الثنءئية مع دولة فلسطين، ودعم المشءبريع التنموية 

 الفلسطينية، وعنء  مؤسسءت دولة فلسطين، عمء يسءهم في تازيز االستقبرابر والسالم.
ت استادادهء لتقديم المسءعدة فيمء يتالق عءلمفءوضءت عين الجءنعين الفلسطيني واإلسبرائيلي، وأعد

متمنية استمبرابر الجهود حتى تهدئة األوضءع التي تشهدهء فلسطين هذه األيءم، وعمء يضمن األمن 
 للشاعين، ألن هدف أي قءئد أو برئيس دولة تأمين حيءة شاعه وتمكينه من الايش عأمءن وسالم.

قءمة الدولة،  وقءلت: إن ليتوانيء تتفهم تمءمء التطلاءت واألهداف الفلسطينية عءلتحبربر واالستقالل وا 
 ألننء في ليتوانيء كءفحنء ونءضلنء للوصول إلى االستقالل.

 20/10/2015، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 والسعودية بملعبها المقرر سلفا  بمدينة رام هللايقرر إقامة مباراة فلسطين  القدماالتحاد الدولي لكرة  .66

قبربر االتحءد الدولي لكبرة القدم )فيفء( الادول عن قبرابره السءعق عنقل معءبراة منتخعي فلسطين والساودية 
ألبرض  2019وكأس آسيء  2018في التصفيءت اآلسيوية المشتبركة المؤهلة لنهءئيءت كءس الاءلم 

 المقبربر سلفًء عمدينة برام هللا. محءيدة وا عءدة المعءبراة لملاعهء
 .وكءن االتحءد الساودي لكبرة القدم أكد برفضه السفبر إلى األبراضي المحتلة ععبر المنءفذ الصهيونية

وينتظبر أن يصدبر االتحءد الساودي لكبرة القدم عيءنًء للبرد على قبرابر الفيفء سيتضمن على األبرجح قبرابرًا 
 عءالنسحءب من خوض المعءبراة.

  20/10/2015موقع كورة، 
 
 2014بليون دوالر في  84اتسعت إلى  العربيةالفجوة الغذائية  .67

أن التعءدل التجءبري الزبراعي الابرعي في تنءم « صندوق النقد الابرعي»أعلن : شفيق األسدي -أعوظعي 
. وقءل 2014عليون دوالبر عءم  84مضطبرد، ولكنه أكد في المقءعل اتسءع الفجوة الغذائية الابرعية إلى 

عليون  5.2ابرتفات الصءدبرات الزبراعية الابرعية من »الاءم ععدالبرحمن عن ععدهللا الحميدي: مديبره 
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، كمء زادت قيمة الوابردات الزبراعية الابرعية من نحو 2014عليونًء عءم  35إلى نحو  2000دوالبر عءم 
 «.2014عليونًء في  119إلى  2000عليون دوالبر عءم  27.9

ءح دوبرة نظمهء الصندوق عءلتاءون مع منظمة التجءبرة الاءلمية في وأكد الحميدي في كلمة خالل افتت
القطءع الزبراعي من القطءعءت »أن « اتفءقءت الزبراعة»مقبر الصندوق في أعوظعي أمس عانوان 

المهمة في االقتصءدات، خصوصًء النءمية، إذ يلعي الحءجءت االستهالكية الغذائية ويوفبر المواد 
القطءع الزبراعي يوفبر للدول الابرعية فبرص عمل »وأضءف «. التحويلية األولية للكثيبر من الصنءعءت

في المئة من القوى الاءملة عءم  22.6لنسعة مبرتفاة نسعيًء من المجتمع، إذ علغت نسعة الاءملين فيه 
الدول الابرعية أولت القطءع الزبراعي مزيدًا من االهتمءم، إذ عقد عاضهء اتفءقءت شبراكة »وأن «. 2014

ءد األوبروعي، كمء تم إنشء  منطقة التجءبرة الحبرة الابرعية، التي من أهدافهء تازيز التاءون مع االتح
الزبراعي عين الدول الابرعية، إلى جءنب إنشء  الكثيبر من المنظمءت الابرعية المتخصصة عينهء 

 «.المنظمة الابرعية للتنمية الزبراعية
تمءمًء كعيبرًا، حيث انضمت دول عبرعية عدة أولت منظمة التجءبرة الاءلمية موضوع الزبراعة اه»وتءعع: 

الكثيبر من الدول الابرعية وفى عءلتزامءته في االتفءقءت التجءبرية الدولية، عتحبريبر »، الفتًء إلى أن «إليهء
تجءبرتهء الدولية، مزيلة القيود الجمبركية وغيبر الجمبركية ومحبربرة أساءبر اإلنتءج داخل الدولة، 

داخلية المتالقة عءلتجءبرة المحلية والدولية، وحمءية إنتءجهء المحلي من وعإصالح القوانين والتشبرياءت ال
 «.اإلغبراق والمنءفسة الخءبرجية في إطءبر اتفءقءت التجءبرة الدولية

تحبريبر المنتجءت الزبراعية يواجه الكثيبر من الاقعءت التي تقف حءجزًا أمءم تطويبر هذا »ولفت إلى أن 
لمتقدمة ال يزال يستخدم نظءم الحمءية والدعم للمنتجءت القطءع، خصوصًء أن كثيبرًا من الدول ا

 «.المحلية، مء أثبر سلعًء في الصءدبرات الزبراعية من الدول النءمية
الجءبري  22و 20هذا الجز  سيحظى عءهتمءم ال عأس عه خالل الدوبرة، التي ُتاقد عين »وشدد على أن 
ض حيثيءت المفءوضءت التي جبرت ومء دولة عبرعية، إذ سيتم استابرا 15شخصًء من  24ويشءبرك فيهء 

برافق ذلك من تحديءت أدى عاضهء إلى فشل المفءوضءت المتالقة عءلقطءع الزبراعي، خصوصًء عين 
 «.الدول الكعبرى

 21/10/2015الحياة، لندن، 
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شكيل حكومة على برغم صاوعة التوصل إلى اتفءق نهءئي عين األطبراف المتنءزعة لت: سميبر صعح

وحدة وطنية عاد سلسلة االجتمءعءت التي استضءفتهء الصخيبرات في المغبرب، ال يزال مستقعل ليعيء 
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كعلٍد وكءقتصءٍد يحمل في طيءته كثيبرًا من األمل. فءلحديث عن تقسيم العالد عين شبرقهء وغبرعهء 
مية المتاددة )داعش( والفصءئل اإلسال« الدولة اإلسالمية»وشمءلهء وجنوعهء وسيطبرة تنظيم 

االتجءهءت على الاديد من المنءطق، خصوصًء في سبرت وطبراعلس والزاوية ومصبراتة، عايد عن 
 الواقع تمءمًء ومنءقض لبرغعة الليعيين عغءلعيتهم.

الذي يزوبر ليعيء وتسمح له الظبروف عءالطالع على الجوانب السيءسية واالقتصءدية واالجتمءعية 
نءتهء البرئيسة، أي قعءئلهء، يستنتج في نهءية المطءف أن مء يجمع للعالد واالقتبراب أكثبر من مكو 

في « الغبرعء »الليعيين أكثبر ممء يفبرقهم، كمء أن القءسم المشتبرك في نقءشءتهم يتبركز على تدخل 
شأنهم طماًء في وضع اليد على ثبروات عالدهم عاد تدميبر أعمدة االقتصءد، وفي طلياتهء الثبروة 

نالم عأن غءلعية التقءبريبر الصءدبرة عن المؤسسءت النفطية الاءلمية المختصة  النفطية، خصوصًء عندمء
عليون عبرميل، مء يشكل المخزون األكعبر في أفبريقيء ويوازي  48تؤكد أن ليعيء تملك احتيءطًء يسءوي 

 أبرعاة أضاءف مخزون الجزائبر.
الصءدبر عن المصبرف  عاليين دوالبر وفق البرقم األخيبر 109أمء تبراجع االحتيءطءت األجنعية إلى 

عليونًء عشية سقوط النظءم السءعق، فال ياني عتءتًء  169المبركزي الليعي نهءية حزيبران )يونيو( مقءعل 
أن العالد تسيبر نحو شفيبر الهءوية أو اإلفالس كمء تبروج عاض األوسءط السيءسية التي خسبرت 

 3.3عليون دينءبر ) 4.5الذي علغ مواقاهء عاد الثوبرة. فالى برغم الاجز المسجل على صايد الموازنة 
عليون دوالبر( في األشهبر السعاة األولى من الاءم نتيجة الضغط الذي يتابرض له إنتءج النفط وتبراجع 
أساءبر الخءم، وعلى برغم غيءب موازنة منتظمة مع وجود حكومتين وعبرلمءنين يتصءبرعءن على 

إلى أن الصءدبرات اليومية من النفط تصل  السلطة، ال ينتعه المهتمون عءلشأن االقتصءدي الليعي كثيبراً 
ألف عبرميل يوميًء. والمهم في كل ذلك أن الاءئدات من النفط تمبر  350إلى مادل وسطي يقدبر عـ 

كلهء ععبر المصبرف المبركزي الليعي، مء ياني وجود توافق عين الجميع على أن اإلنفءق يجب أن 
برعين لهء األول في طبراعلس والثءني في عنغءزي يحظى عموافقة مؤسسة النقد الليعية على برغم وجود ف

 ووجود حءكمين لهذا المصبرف.
ومن المؤشبرات على عقء  االقتصءد الليعي واعدًا، أن الاقود الموقاة سءعقًء مع شبركءت نفط عءلمية 

بريعسول »األميبركية و?« إكسون موعيل»النمسوية و?« أو أم في»اإليطءلية، و?« إيني»عمالقة مثل 
الفبرنسية وغيبرهء، مع المؤسسة الوطنية الليعية للنفط، ستعقى سءبرية المفاول « توتءل»ة و?اإلسعءني»

ذا كءن مينء   1.6عند عودة اإلنتءج عكءمل طءقته في المبرحلة األولى أي  مليون عبرميل يوميًء. وا 
عبرميل  ألف 100إلى  70ألف عبرميل يوميًء ومبرفأ العبريقة من  300و 250الحبريقة يصدبر حءليًء مء عين 
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يوميًء، إال أن البرهءن الذي عدأت تظهبر عوادبره مع مفءوضءت الصخيبرات، إزالة حءالت الشلل التي 
 تسود مينء  السدبرة وبرأس النوف المهمين.

شبركة من شبركءت النفط  26وممء يؤكد هذه البرؤية التفءؤلية اللقء  الذي ُعِقد قعل أسءعيع في لندن مع 
« موتوبر أويل هيالس»و?« إكسون موعيل»العبريطءنية و?« وليومعبريتيش عتبر »وتجءبرته، من عينهء 

السويسبرية، واالجتمءع الذي ُعِقد في دعي عين « في عي إل»اليونءنيتين و?« هيلينيك عتبروليوم»و?
حكومة طعبرق وعدد من مسؤولي الشبركءت النفطية الاءلمية. هذا األمبر اعتعبره وزيبر نفط ليعي سءعق 

أدوابر عين الحكومتين المانيتين عإدابرة شؤون النفط في العالد، والدليل طلب عدم ذكبر اسمه، تعءدل 
 وجود ممثلين عن المؤسسة الوطنية الليعية للنفط في اجتمءعءت لندن ودعي.

ويجب عدم التقليل من أهمية الدوبر الذي تؤديه المؤسسة الليعية لالستثمءبرات التي ضمت عاد الثوبرة 
ليعية الابرعية لالستثمءبر الخءبرجي والصندوق الليعي لالستثمءبر، مؤسسءت استثمءبرية مثل الشبركة ال

عليون دوالبر، نصفهء على شكل سيولة نقدية غيبر موظفة واألخبرى  64وتالحق اليوم أصواًل عءلغة 
مستثمبرة في محءفظ مءلية خءبرجية. ويدوبر الحديث اليوم في أوسءط الحكومتين عن فتح حسءب 

عامءن كمبرحلة أولى إلى أن تستقبر األموبر نهءئيًء على « ك الابرعيالعن»خءص عءلصءدبرات النفطية في 
 المستوى المصبرفي في ليعيء.

ومن البرهءنءت المستقعلية التي يتجنب الجميع الحديث عنهء هي كميءت الغءز الكعيبرة الموجودة في 
ءفءت في الصحبرا  الليعية وأمءم السواحل الليعية، فهنءلك اكتشءفءت مؤكدة في أحواض غدامس واكتش

اتصءالت من أجل التنقيب في السواحل الليعية على « إيني»خليج سبرت وجنوب العبريقة. وعدأت 
 غبرابر مء قءمت عه في مصبر.

ومن الخطوات التي تجبري عايدًا عن األضوا  تكليف الحكومتين الليعيتين عءلتوافق عينهمء مؤسسءت 
ي شبركءت متاددة في القءبرة اإلفبريقية عد ًا مءلية عءلمية وقءنونية للعد  عمالحقة الحصص الموجودة ف

عءلتنقيب عن النفط والغءز مبروبرًا عءليوبرانيوم وانتهء  عءلفوسفءت في حءل استاءدة هذه الحقوق قعل 
عليون  80المحءوالت الجءبرية لتأميم هذه الشبركءت. ويمكن أن تزيد أصول ليعيء الخءبرجية عندئذ على 

 دوالبر.
يعيء عمليًء علدًا واعدًا من النءحية االقتصءدية، خصوصًء أن القطءعءت غيبر عنءً  على مء تقدم ستكون ل

النفطية مثل الزبراعة والصيد العحبري والمنءجم لم ُتستَغل حتى اآلن عتءتًء. هذا مء يابرفه الغبرب ويامل 
ية على أسءسه منذ اآلن، لكن الليعيين يخفون وبرقتهم األسءسية المتمثلة عءلشبركءت الامالقة األميبرك

 التي سعق وأسست تواجدهء عند برفع الحظبر عن ليعيء أيءم القذافي.
 21/10/2015الحياة، لندن، 
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 الفلسطينية في "انتفاضة القدس" الفصائلفي السؤال عن  .69
 سءبري عبراعي
منذ أن عدأت الحءلة الكفءحية الفلسطينية البراهنة في األول من تشبرين أول الحءلي، والحديث ال يكءد 

ءئل الفلسطينية، في ثالث صوبر برئيسية: نفي أي دوبر للفصءئل، دعوة إلعاءد ينقطع عن الفص
االنتفءضة"، وكأن  -الفصءئل، السؤال عن سعب غيءب الفصءئل، مع تأكيد مثيبر على شعءعية "الهّعة

أي انتفءضة فلسطينية لم تكن، في عمودهء الفقبري وقّوتهء البرامية، شءّعة! وكأن جيل االنتفءضة 
صف عـ "أطفءل الحجءبرة"، أو كأن من سّيبر المظءهبرات األولى في االنتفءضة الثءنية لم األولى لم يو 

يكن طلعة الجءماءت! هذا مع أن األحداث الجءبرية، وعءلفال، لم تتسع عاد الستغبراق عقية الشبرائح 
 الامبرية ألسعءب تحتءج عسًطء مستقاًل.

برة، في دوافاهء لدى العاض، إلى الوعي عصبرف النظبر عن السيءقءت التي تنتج تلك األسئلة، المفتق
الموضوعي والتءبريخي عأعمءبر برأس المءل الفالي ألي فال مقءوم، والمفتقبرة أيًضء إلى الوعي 
الموضوعي والتءبريخي عأوضءع الضفة الغبرعية، فإن أول مء ينعغي الوقوف عليه حين منءقشة هذه 

و التأكيد على غيءعهء، إذ أن الالئحة الموضوعة، هو تحديد الفصءئل المقصودة حين السؤال عن أ
الفلسطينية تضم فصءئل ال وجود لهء في الواقع ال من جهة الحجم وال من جهة التأثيبر، وهي تلك 
الفصءئل التي دأب عاض الفلسطينيين على وصفهء عءلميكبروسكوعية، عءلبرغم من أن هذا الوصف 

ى لو كءنت ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة غيبر دقيق عءلّنظبر إلى أنهء منادمة الحجم والتأثيبر، حت
 التحبريبر، أو كءنت جزً ا من تءبريخ الحبركة الوطنية.

حين األخذ عهذه الحقيقية الموضوعية عاين االعتعءبر، فإنه ال يمكن الحديث في الضفة الغبرعية على 
ية، وحين وجه الخصوص، إال عن أبرعاة فصءئل، هي حمءس وفتح والجهءد اإلسالمي والجعهة الشاع

ماءلجة حضوبر هذه التنظيمءت األبرعاة في الضفة الغبرعية، يتعين الفءبرق الهءئل من حيث الحجم 
التنظيمي والتأييد الشاعي عين حمءس وفتح من جهة، والجهءد اإلسالمي والشاعية من جهة أخبرى، 

ًيء وبراهًنء، عءلبرغم من الدوبر الكعيبر لحبركة الجهءد اإلسالمي في مسيبرة النضءل الفلسطيني تءبريخ
وحضوبره الواضح في قطءع غزة، ثم عدبرجة تءلية وعمسءفة أعاد تأتي الجعهة الشاعية من حيث الدوبر 
البراهن، دون أن نغفل أن الشهيد مهند الحلعي، أحد مفجبري هذه الهّعة الاظيمة، ينتمي لحبركة الجهءد 

 اإلسالمي، حتى لو جء ت عمليته عدافع فبردي.
حمءس وفتح، ال عد من العحث في الواقع التنظيمي في الضفة الغبرعية  قعل العحث في دوبر كل من

والذي يتسم تءبريخًيء عضيق القءعدة التنظيمية عموًمء عءلقيءس إلى قطءع غزة، دون أن ياني هذا أن 
الجمهوبر الفلسطيني في الضفة الغبرعية ال يملك انحيءزات سيءسية تظهبر عءلتأييد الجمءهيبري للفصيلين 



 
 
 
 

 

 47 ص                                              3728 العدد:        21/10/2015 ربعاءال  التاريخ: 
  

و عءالنتخءعءت المختلفة، لكن ذلك ال ياعبر عن األجسءم التنظيمية )عدد الانءصبر المنّظمة الكعيبرين أ
والفءعلة(، األمبر الذي يجال من مهمة أي فصيل فلسطيني مقءوم في الضفة الغبرعية عءلغة الصاوعة 
 في استياءب الضبرعءت ومواجهة عمليءت االستئصءل والحّد من االستنزاف سوا  في سيءق المواجهة

 المعءشبرة مع الادو، أو في سيءقءت االنقسءم وأدوابر السلطة الفلسطينية.
هذا ينطعق على حمءس التي تابّرضت لامليءت استئصءل عميقة وممنهجة في السنوات الثمءن 
األخيبرة، وصلت في عاض مبراحلهء إلى حّد تفكيك عنءهء التنظيمية في كءمل الضفة الغبرعية، 

ط الاءم والخءص، وقد اناكس ذلك على مجمل الحءلة الوطنية في ومحءصبرتهء في كل أشكءل النشء
الضفة الغبرعية، فإذا كءنت حبركة فتح قد تمءهت مع مشبروع السلطة الفلسطينية، في وقت تبراجات فيه 
عقية فصءئل منظمة التحبريبر إلى مستوى الادم، فإن استهداف أكعبر حبركة مقءومة فلسطينية، 

برادة المقءومة لدى وحبرمءنهء من كل مسءحءت النشءط  الاءم، سوف يمّس عءلضبروبرة الوعي الوطني وا 
المجتمع الفلسطيني المستهدف عدوبره عامليءت اإلغبراق االستهالكي وخلط األجندات وهندسة الوعي 
نتءج الفلسطيني الجديد، فضاًل عن شّل قدبرة الحبركة على التنظيم والتأطيبر والتاعئة لتاتمد عشكل  وا 

طالعية الجءماية كمء كءن عليه الحءل عقب تأسيس السلطة الفلسطينية وقعل أسءسي على حبركتهء ال
االنتفءضة الثءنية، فقد أخذت الحبركة وقًتء كي تستايد عءفيتهء مستفيدة من الظبروف التي أوجدتهء 

 انتفءضة األقصى وامتدت في غزة وانقطات عاد ذلك في الضفة الغبرعية.
المنهكة الدفع نحو استنهءض الضفة الغبرعية طوال السنوات عءلبرغم من ذلك، حءولت حمءس عاءفيتهء 

المءضية التي تلت االنقسءم، سوا  عءلفاءليءت التنظيمية الجمءهيبرية، وعءلفاءليءت المتالقة عءلقضءيء 
الوطنية الاءمة، كءلقدس والمسجد األقصى واألسبرى والحبرب على غزة، أو عامليءت المقءومة التي 

برى إحعءطهء، عحسب مصءدبر الادو التي تالن وعشكل متواصل عن اعتقءل تمكنت من تنفيذهء أو ج
 الاديد من المجموعءت لحبركة حمءس.

من تلك الامليءت التي تمّكنت حمءس من تنفيذهء، ويمكن اعتعءبرهء من جملة الاوامل التي سءهمت 
الخليل في  في مبراكمة الفال النضءلي خالل السنة األخيبرة، عملية أسبر المستوطنين الثالثة في

حزيبران من الاءم المءضي والتي دفات األحداث حتى وصلت ذبروتهء عءلهّعة التي تلت حبرق الطفل 
محمد أعو خضيبر وعءلحبرب على غزة وعتصءعد األعمءل المقءومة في القدس والضفة الغبرعية في 

عاد ذلك شهبر تموز من ذلك الاءم، وكذلك الاملية التي نفدت في حزيبران من هذا الاءم، واعتقل 
منفذوهء لدى السلطة واالحتالل، وأخيبًرا عملية عيت فوبريك "إيتمءبر" التي شكلت الشبرابرة األولى لهذه 

 األحداث الجءبرية.



 
 
 
 

 

 48 ص                                              3728 العدد:        21/10/2015 ربعاءال  التاريخ: 
  

تدبرك حمءس أن دوبرهء الطعياي كحبركة مقءومة هو االلتحءم عأي حءلة كفءحية، مهمء كءنت سيءقءتهء 
ن تنسجم مع نفسهء، وقد أثعتت التجبرعة التءبريخية واحتمءالت مآالتهء، إذ ال يمكن لحبركة المقءومة إال أ

للشاب الفلسطيني أن الثوبرة واالنتفءضة والكفءح المسلح هي اإليديولوجيء الضمنية للشاب 
الفلسطيني، والبرافاة ألي فصيل فلسطيني، كمء أن هذه التجبرعة ذاتهء أثعتت، وخءصة فيمء تالق 

ى أبرض المابركة وحده الذي يذّوب التنءقضءت عءلنضءالت داخل األبرض المحتلة، أن اللقء  عل
الداخلية في إطءبر التنءقض البرئيسي مع الادو الصهيوني، وعمء يخلق ألي فصيل مقءوم الفبرصة 
للتاءفي ولملمة الصفوف، على األقل عءلتخلص من أسعءب المالحقة الداخلية، كمء حصل نسعًيء 

 ومؤقًتء في االنتفءضة الثءنية.
ت حمءس البرسمية والالنية في محءفظءت الضفة للخبروج عءلمظءهبرات من ومن هنء تتعين دعوا

المسءجد، والدوبر الذي يقوم عه الذبراع الطالعي الجءماي لحمءس، وفي إطءبر الحبركة الطالعية عموًمء، 
في محءولة خلق منءخ انتفءضي دائم في الضفة الغبرعية، عمء يذّكبر عدوبر ذات الذبراع في هّعة النفق أو 

ءضة الثءنية حينمء نّظم ومع عقية األطبر الطالعية أولى المسيبرات التي توسات عنهء الحًقء في االنتف
األحداث، وعمء يذّكبر وعمء هو أعاد عءلمسءهمة التءبريخية للحبركة الطالعية في تفجيبر االنتفءضة 

هة األولى، وفي كون تلك الظبروف شّكلت اإلبرهءصءت الجدية النخبراط الحبركة اإلسالمية في المواج
المعءشبرة والانيفة مع االحتالل، دون أن ياني ذلك أن الدوبر الطالعي يقتصبر على األطبر التي تتولى 
عشكل أسءسي التحشيد والتاعئة و"تاليق الدوام" وتبرتيب الزحف لتشتبرك كل الشبرائح الطالعية عاد ذلك 

 في المواجهءت.
الفلسطينية، وعنء  شعكة مصءلح عءلنسعة لحبركة فتح، أصءعهء االبرتعءط الاضوي عمشبروع السلطة 

متالقة عهذا المشبروع، وعمء يقتضيه ذلك من اجتبراح خطءب وممءبرسة تنسجم مع أجندات السلطة 
وأدوابرهء ومفبرداتهء، وعءلتحديد من عاد برحيل يءسبر عبرفءت ثم االنقسءم؛ عحءلة من التبرّهل التنظيمي 

عنية الاءمة، ويحول دون القدبرة على والكسءح النضءلي على المستوى البرسمي وعمء يناكس على ال
اتخءذ القبرابر الصحيح في الوقت الصحيح في مثل هذا الموقف، وعمء يخءلف الطعياة الفتحءوية 
التءبريخية، التي تمثلت في السعق إلى الكفءح المسلح واالنخبراط في أي انتفءضة فلسطينية، عل واتخءذ 

 قبرابر المواجهة المالنة كمء حصل في هّعة النفق.
وعءلبرغم من ذلك فإن قواعد الحبركة الشءّعة ال تستنكف عن المشءبركة في المواجهءت، سوا  ععبر حبركة 
الشعيعة الطالعية أو تنظيمءت الحبركة في األقءليم، أو عدوافع ذاتية صبرفة، وحتى عتنفيذ الامليءت 

تصءعده وتاءظمه  الفبردية كعقية أعنء  الشاب الفلسطيني، وهذا الدوبر في هذه الحدود تعقى احتمءالت
قءئمة، وتجءوز فتح ألوضءعهء البراهنة نحو التحءم أكثبر جدية وجذبرية عءلحءلة الكفءحية القءئمة من 



 
 
 
 

 

 49 ص                                              3728 العدد:        21/10/2015 ربعاءال  التاريخ: 
  

شأنه أن يدفع عهء إلى األمءم، أًيء كءنت المخءوف من طبريقة االستثمءبر الفتحءوي المجبّرعة لنضءالت 
 شاعنء.

ة أكعبر من التنظيمءت، ولكن استمبرابرهء كءن لقد كءنت كل االنتفءضءت والهّعءت والثوبرات الفلسطيني
ن امتلكت ظبروف استمبرابر  دائًمء عفال التنظيم الذي يمنحهء القدبرة على االستمبرابر، وهذه الهّعة وا 
خءصة وعفوية في القدس على وجه الخصوص، فإن خلق المنءخءت االنتفءضية في الضفة قءئم 

ء ال تزال أضاف من أن تنقل األحداث نقلة ععاض الجهود المنّظمة عشكل أسءسي، والتي يعدو أنه
أكعبر إلى اإلمءم، عتحويل المنءخ االنتفءضي من مداخل المدن إلى االنتشءبر األوسع في كل األبريءف 

برهءقه وتشتيت قواه.  وعمء يزيد في استنزاف الادو وا 
 20/10/2015، "21موقع "عربي 

 
 والمقاومة المسلحة االنتفاضةبين عسكرة  .71

 ماين الطءهبر
ّمة فءبرق كعيبر عين عسكبرة االنتفءضة الفلسطينية وحق الشاب الفلسطيني في ممءبرسة المقءومة ث

المسلحة، كشكٍل من أشكءل نضءله المشبروع للتحبربر من االحتالل. إذ هنءلك خلط واضح عين هذا 
الحق ومصطلح عسكبرة االنتفءضة الذي أطلق في أثنء  االنتفءضة الثءنية وعادهء. وأصعح أي نقد 

وجه إلى عسكبرة االنتفءضة كأنه اتهءم للكفءح الفلسطيني المسلح، وهجوم عليه يهدف إلى االنتقءص يُ 
من قيمته النضءلية، عل واعتعءبره عءئقًء أمءم الشاب الفلسطيني في نيل حقوقه، وتهديدًا ألي هّعٍة، أو 

االنتفءضة، وكأنه  انتفءضة جمءهيبريٍة، يقوم عهء. ويصعح أي تحذيبر من التأثيبرات السلعية لاسكبرة
تحذيبر من مزاولة أي شكل من الامل المسلح، عغض النظبر عن طعياته ومكءنه وزمءنه، عل قد يمتد 
هذا التحذيبر، ليصل إلى كل أشكءل الانف، عمء فيهء وسءئل المقءومة الشاعية التقليدية، من حجبر 

 .اإلرهابية، ووصفهء بإسرائيلوسكين وزجءجة حءبرقة، والتي تقف أمءم النيبران ال
االنتفءضة شكل متقدم من أشكءل النضءل الفلسطيني، تقوم عهء الجمءهيبر الابريضة، وليس نخعهء 
المسلحة، ويقتضي نجءحهء مشءبركة أوسع قطءع من النسء  والبرجءل والشعءب والشيوخ، من الشبرائح 

ة على هدف دحبر االجتمءعية المختلفة، ومجمل القوى السيءسية والوطنية واالتجءهءت الفكبرية المتفق
االحتالل. وتتضمن فاءليءتهء كل نشءط جمءهيبري ماءد لالحتالل، وبرافض وجوده، ومنءهض 
لممءبرسءته، من تظءهبرات شاعية واعتصءمءت ومسيبرات ومهبرجءنءت وتشييع للشهدا  وبرعءية أسبرهم، 

ونقءط واالهتمءم عءألسبرى، وزيءبرة الجبرحى، كمء تشمل اشتعءك الشعءن مع الحواجز الصهيونية، 
التمءس مع مستوطنيه، وتنظيم لجءن الحبراسة لحمءية القبرى الفلسطينية من هجمءت المستوطنين، 
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عءقة الحبركة عليهء، إضءفة إلى مقءطاة عضءئاه ومنتجءته مقءطاة كءملة، وتبرك  وقطع الطبرق وا 
الادو، الامل في أسواقه، واالمتنءع عن دفع الضبرائب والمخءلفءت والبرسوم، وفضح المتاءونين مع 

جعءبرهم على إعالن توعتهم علنًء، كمء تم في أثنء  االنتفءضة األولى،  وعزلهم في عيئتهم االجتمءعية، وا 
ويستلزم ذلك كله تشكيل قيءدات محلية، لهء صفة تمثيلية لمجتماءتهء، وعلى مستوى الوطن، تهتم 

تية اليومية، ضمن اقتصءد عفاءليءت االنتفءضة اليومية، إضءفة إلى اهتمءمهء عتسييبر الشؤون الحيء
مقءوم وتكءفل اجتمءعي وتضءمن المجتمع المحلي. ياززهء ويشد من أزبرهء تضءمن المجتمع 

على مستوى  إسرائيلالفلسطيني في الشتءت، وتأييد الجمهوبر الابرعي، والساي إلى تحقيق عزلة 
 الاءلم. 

 ي خءضهء الشاب الفلسطيني، مء سعق ياني، عوضوح، أن االنتفءضة، شأن كل الهّعءت الشاعية الت
، ال يمكن أن تنجح وتتقدم، وتحقق أهدافهء، إال عمشءبركة جموع 1936منذ إضبراعه الشهيبر سنة 

الشاب فيهء. إنهء تاني أن الشاب أخذ مصيبره عيديه، وشءبرك كل فبرد فيه، طلياته وقيءدته، أو 
مسءك زمءم مستقعله ونضءله عيده، عايداً  ن عمق  سعقهء، في تقبريبر مصيبره وا  عن األبروقة والدهءليز، وا 

االنتفءضة،  المشءبركة الشاعية، وانخبراط كل الشاب في مختلف فاءليءتهء همء مء ستحددان مصيبر
وعذلك فقط يتمكن الجمهوبر الابريض من تغييبر الواقع المبريبر الذي دفاه إلى الخبروج والثوبرة، ويبرسم 

 لعاض نخعه. مالمح انتصءبره، فهي انتفءضة شاب عأسبره، وليست حبراكءً 
في هذا السيءق، عءنت االنتفءضة الفلسطينية الثءنية من مظءهبر سلعية أضافت الحبراك الجمءهيبري، 
وابرتدت عسلعيءتهء عليه، فجالت جمهوبرًا عبريضًء ينسحب من الشءبرع إلى المنءزل، مكتفيًء عءلدعء  

السلعية في مء أطلق عليهء  عدياًل من المشءبركة الفالية في زخم االنتفءضة. وقد تجلت هذه الممءبرسءت
عسكبرة االنتفءضة، والتي تمثلت عاض مظءهبرهء في مبراحلهء األولى، في االستابراض عءلسالح، وسط 
طالق البرصءص في أثنء  مبراسم تشييع الشهدا ، أو خالل فاءليءت شاعية  الحشود الجمءهيبرية، وا 

على حءجز للادو، في أثنء  مشتعكة مع جنود االحتالل عءلحجءبرة، كأن يتم إطالق عضع برصءصءت 
تقدم حشود جمءهيبرية عءتجءهه. الحقًء، تطوبر ذلك في عاض المنءطق إلى تحكم النخب المسلحة في 
تسييبر مجبريءت الحيءة اليومية، وتدخلهء في الشأن االجتمءعي للمجتماءت المحلية، مء أضاف 

الحبراك، أو تكتفي عمتءعاته الحبراكءت الجمءهيبرية الواساة، وجال قطءعءت واساة تنأى عنفسهء عن 
من منءزلهء. وهو مء سهل القضء  على هذه المجموعءت، عل يمكن القول، إن انتشءبر قوات األمن 
الفلسطينية، عاد إعءدة تشكيلهء، وعءلتنسيق مع قوات االحتالل في مبراحل االنتفءضة، وعداية الاهد 

اض االنفالت الذي شهدته تلك الجديد، حظي عبرضء قطءعءت واساة في حينه، برأت فيه حدًا لع
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الفتبرة، وهو األمبر الذي سهل على قوى األمن، الحقًء، القضء  على المجموعءت المسلحة، عمء فيهء 
 المقءومة منهء.

وقد لجأ عاضهم، حين نقده ظءهبرة عسكبرة االنتفءضة، إلى إلحءق أي عمل نضءلي مسلح ضد 
أي إضفء  مظهبر عسكبري على فاءليءتهء االحتالل فيهء، فغدا نقد ظءهبرة عسكبرة االنتفءضة، 

سقءطًء لهء من كونهء إحدى وسءئل النضءل البرئيسية  ونشءطءتهء، نقدًا لمفهوم المقءومة عأسبرهء، وا 
المتءحة والمشبروعة للتحبربر من االحتالل. إن استخدام السالح إذا دعت الضبروبرة له يجب أن يكون 

نمء مسءعد  عايدًا عن أمءكن فاءليءت االنتفءضة الجمءهيبرية، وهو، في كل األحوال، ليس عدياًل لهء، وا 
لهء، ومشال شبرابراتهء المتاءقعة، ووسيلة لماءقعة الادو في عمق مبراكزه، كلمء ابرتكب مجزبرة جديدة 
عحق المدنيين. وهي، في مجمل عملهء، تستهدف قواته الاسكبرية ومستوطنيه الذين يجب بردع 

لهء، كمء يمكن أن تستخدم القوة في حءلة الدفءع عن اعتدا اتهم المسلحة على القبرى والتصدي 
النفس، وضد حمالت اعتقءل الخاليء السبرية، عاد إعطء  األولوية لتجنب االشتعءك هنء، ععبر إعءقة 
تقدم قوات الادو، من خالل حبراك جمءهيبري، يتيح للمجموعة المسلحة االنسحءب أو االختعء . وغني 

ائية يجب أن تكون سبّرية، وأن ال تظهبر عسالحهء للالن، وأن عن القول، إن هذه المجموعءت الفد
تكون عايدة عن فاءليءت االنتفءضة اليومية، وال تتدخل فيهء، فهم جنود مجهولون، ياملون في الخفء  

 وعنكبران للذات، عايدين كل العاد عن أي مظءهبر استابراضية. 
فءضة الحءلية يكمن في إحالل النخب من نءفلة القول، إن أحد المخءطبر الكعبرى التي تتهدد االنت

المسلحة مكءن الامل الجمءهيبري الواسع، المشءبرك والمحبرك لمختلف نشءطءتهء، إذ يسهل حينهء عزل 
هذه النخب ومطءبردتهء، والقضء  عليهء، في حين أن الادو لن يتمكن، مهمء علغت قوته، من عزل 

 ضته.جمهوبر شاب كءمل، مستاد للتضحية، أو القضء  على انتفء
 21/10/2015، العربي الجديد، لندن

 
 "مسيحي"والرد  "السكاكين نتفاضةا"سلفيون ضد  .71

 عسءم العدابرين
مجددا حول  األسئلة إنتءج أبردنييايد برد الكنسية المقءومة في قطءع غزة على خطيب سلفي 

عموقف تفصيالت الاالقة المشتعكة والحدود الفءصلة ليس مء عين الموقف المسيحي الوطني قيءسء 
 عاض المتأسلمين المتخءذل في عاض المفءصل فقط.

عءلتمييز مء عين المتشدد والمتطبرف ومء عين  األمبرولكن عين خفءيء الخطءب المزدوج عندمء يتالق 
 ية تحديدا.األردنالماتدل في الحءلة 
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مالحق تيءبرا سلفيء ماتدال عشدة يقءعل التيءبر السلفي الجهءدي ال األردنفي  أنال يابرف كثيبرون 
 والمطءبرد عشدة اليوم.

عالقءت ماه  وأحيءنءويابرف كثيبرون عءن التيءبر السلفي الماتدل قبريب من السلطة ولديه حوابرات 
التاعيبرات اعتداال  أكثبرويحظى ععاض البرعءية والانءية ومالمسءت الحنءن والدالل التي تم حبرمءن 

 المسلمين طوال السنوات الاشبر المءضية. اإلخوانمثل 
الجماة ينطوي على مفءبرقة ال  أيءمية خالل احد األردنث في منطقة طعبرعوبر وسط الاءصمة مء حد

المسءجد فصيح ومتحدث ومحسوب على التيءبر السلفي  أحدعد من التوقف عندهء.. خطيب في 
يتحدث عن انتفءضة السكءكين في فلسطين فيصدبر  األوقءفالماتدل المتاءون مع السلطة ووزابرة 

ظهءبرلتي يمكن اختصءبرهء عءلتنديد عءلطءعنين الشهدا  فتواه الشءذة ا التاءطف مع المحتلين الذي  وا 
ععثية استخدام السكين واالبرتداد السلعي على اإلسالم  أسءسيقتلون الشهدا  الفلسطينيين على 

 والمسلمين من النضءل ععبر السكءكين.
تايين في طواقم وزابرة األوقءف ال أوطعاء في مثل هذه الحءلة يستحضبر المبراقعون نظءم المكءفآت 

حيث يستغل عاض الطءمحين عبرتعة وبراتب منءعبر األوقءف في وصالت غنءئية من النفءق والتسحيج 
ومشءعبر المزاج  وأشواقفي مخءلفة كل تطلاءت  الجبرأةالقوم، األمبر الذي ياكس  إليهميلتفت  أنعلى 

 .األردنالوطني الاءم في 
د وسط اللانءت ومحءوالت ضبرعه وفي الجماة التءلية تغيب عن قءل البرجل مء قءله فغءدبر المسج

 المنعبر ألن المصلين الاءديين المنءصبرين للشاب الفلسطيني والمتاءطفين مع ضحءيءه قبربروا مناه.
عءلعالد من الجهءديين للسلفيين للصوفيين  أصنءفهمفقد تجنب المشءيخ عكل  أكثبرالمحطة التءلية الفتة 
 برد على الخطيب المسحج.لإلخوان المسلمين ال

ممثل الكنيسة الوحيد في قطءع غزة البرد « مءنويل مسلم»كمء يفال عءلاءدة قبربر المطبران المقءوم األب 
 ي.األردنعلى ذلك الخطيب السلفي 

البرد جء  إسالميء عءمتيءز ومقءومء عءمتيءز وعايدا عن نصوصه وحيثيءته المتءحة على االنتبرنت والتي 
 األردنء اثعت هذا البرد مجددا عءن برجءل الدين المسيحي الشبرفء  وهم كثبر في ال ابريد الخوض فيه

وفلسطين قد يقدمون لإلسالم ولنء نحن المسلمين وللقضءيء الوطنية األسءسية مواقف وخدمءت ال 
يمكنهء الوالدة عند عاض العؤبر المتكلسة التي يمكن ان تمثل تيءبرات ظالمية سوا  كءنت جهءدية او 

 األجهزةكءنت ماتدلة تغءزل السلطة وتصدبر المؤلفءت والكتب والدبراسءت والفتءوى لصءلح  وأإبرهءعية 
 .األمنية

 كالهمء عبرأيي الشخصي ضءبر وكالهمء ال يخدم قضءيء المسلمين واإلسالم.
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الحقيقية التي تدفع السلطة والحكومة في  األسعءبهو الاودة مجددا لمبرعع العحث في  األهملكن 
النتيجة في  أنعءستنسءخ ظواهبر التسحيج الديني للبرد على ظواهبر التطبرف الديني مع  للسمءح األردن

الدولة ال تستفيد من برعءية هذا الفصءم ألن حجم المشكالت التي ينتجهء  أنالمجتمع واحدة ومع 
في الواقع عن تلك التي  أهميةسلفي ماتدل ضد المقءومة في وجدان المجتمع وانحيءزاته ال تقل 

 سلفي متطبرف ال ياتبرف عءلقءنون والمؤسسءت ويقتل اآلخبرين ويستهدفهم حتى يدخل الجنة. ينتجهء
تحديدا في  يةاألردنكالهمء غيبر نءفع ألن التيءبر اإلسالمي الماتدل المتمبرس والمجبرب في الحءلة 

المسلمين تحديدا حيث انتهت عملية تزويبر االنتخءعءت  اإلخواندائبرة االستهداف ونتحدث هنء عن 
دوبر  أيضدهم عءإلعال  من شأن خصوم لهم يحملون صفة اإلسالميين لم يكن لهم حتى اللحظة 

جءلعين للمشكالت  أصعحوافي مسءعدة ومسءندة السلطة وخيءبراتهء عل  أومنتج في عملية التشبريع 
ويتنءفبرون مع المسؤولين والوزبرا  ويبرهقون الدولة عءلعحث عن مكءسب تؤدي إلى تسمين مصءلهم في 

 لمجتمع.ا
عءلمقءعل محءوالت االستاءنة عخطعء  سلفيين من النوع المغبرق في االعتدال انتهت ليس فقط عغيءب 

عتمكين عاض هؤال  من تازيز الحجة على  أيضء إنمءالدوبر البراشد للمنعبر والمسجد في المجتمع 
في السذاجة  مقءيضة غبريعة وسلعية تستعدل التشدد عءعتدال مغبرق أسءسالدولة وعلى السلطة على 

والسطحية ومنفبر للمجتمع ويشغل النءس عقضءيء هءمشية من طبراز ووزن حبرمة مصءفحة المسيحيين 
من طبراز مخءطبر نءنسي عجبرم في إنتءج الزالزل في صدع  أوالتهنئة لهم عءألعيءد  إبرسءلوتحبريم 

 العحبر األحمبر.
يتنطح  أنللشهدا  قعل  واإلسء ةوكذلك من طبراز صءحعنء إيءه الذي قبربر التنديد عءلشاب الفلسطيني 

 له برجل وازن ومقءوم يمثل المسيحية.
فيخففون من جبرعءت الدعوة  األوقءفعاض المسءجد مليئة عءلعدال  العسطء  الذين تستاين عهم وزابرة 

لإلصالح ويمناون الحديث عن الفسءد لكنهم عءلمقءعل يزبرعون الفتنة ويسيئون للوحدة الوطنية 
غبريعة مثل منع تلميذات مسيحيءت من زيءبرة  أولويءتولديهم  ياألردنلشاب ولتطلاءت ومواقف ا

عمبر الزائبرات ال يتجءوز سعع سنوات  أنمسجد يحمل اسم الملك شخصيء عدون ابرتدا  حجءب برغم 
عطءقة ماءيدة ألبردني مسيحي حبرام شبرعء وفقء لسلفي الزال متمكنء من  إبرسءلعءن  اإلفتء ومن طبراز 

 البرئيسية في المملكة. األمجءماة كل المنءعبر في ال
 واإلخوانعمومء مء يحصل كءلتءلي: تحصل الدوائبر البرسمية التي تبرعى الخطءب العديل عن التطبرف 

الطءعع لكن برموز هذا الخطءب العديل ينتجون في  أمنيةعلى خدمءت صغيبرة  األردنالمسلمين في 
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جون ثقءفة الكبراهية لكن هذه المبرة عبرعءية من السذاجءت والمشكالت والتاقيدات ويبرو  أطنءنءالمجتمع 
 وزابرة التبرعية. األحيءنوفي عاض  األوقءفبرسمية تقودهء وزابرة 

 21/10/2015، القدس العربي، لندن
 
 إسرائيلفيهـــــا  وقــعـــتأخطــــاء أمنــيـــة  .72

 موشيه آبرنس
زا  الدولة، قد فءجأت عءقي أج إلىالتي عدأت في القدس وامتدت عسبرعة « اإلرهاب»يعدو أن موجة 

طوابرئ وعسبرعة واليقظة من  إجبرا اتحيث لم تكن مستادة لهء. كءن يفتبرض اتخءذ  األمنيةالمؤسسة 
عءلشكل المطلوب. إن عدم الجءهزية لالزمة التي ظهبرت فجأة  األحداثلمواجهة  إسرائيلمواطني 

 ياكس خلال استخعءبريء.
د صالح وكمءل الخطيب يامل منذ سنوات كثيبرة. عبرئءسة برائ اإلسالميةالجنءح الشمءلي للحبركة 

ومابروف للجميع أن هذه الحبركة تقوم عءلتحبريض. االحتفءالت السنوية التي تنظمهء في أم الفحم 
االستخعءبرات لم  أجهزة. لكن اإلعالم، تمت تغطيتهء في وسءئل «في خطبر األقصى»تحت شاءبر 

تنوي تدميبر المسجد  إسرائيلالتي تقول إن  ذيباألكءتحذبر الحكومة من أن التبرديد الالنهءئي لهذه 
، سيؤجج في نهءية المطءف السكءن المسلمين المتدينين واألقل تدينء. التحبريض ليس موجهء األقصى

 لتغييبر الوضع البراهن في الحبرم عل هو يبركز على اتهءم الحكومة عأنهء تنوي هدم المسجد.
عءلبروح عءلدم نفديك »المظءهبرات التي هتفوا فيهء مشءبركة السيءسيين الابرب، شيوعيين ومسلمين، في 

الابرب  أوسءطللتأجيج في  أخبرىكثيبرة  أسعءعء، ال يجب أن تفءجئ أحدا. فال شك أن هنءك «يء أقصى
لتدميبر  إسرائيل. لكن ال خالف على أن الكذب حول خطط إسرائيلعند عبرب  واإلحعءطفي القدس 
 .األحداثع الندال األسءسيكءن الدافع  األقصىالمسجد 

ذاكءن الكذب كعيبرا عمء يكفي،  إذا»جوزيف غعلس قءل:  تم تبرديده أكثبر من مبرة، فءن النءس  وا 
 «.سيصدقونه في نهءية المطءف

السكءن الابرب، كءن عليهء  أوسءطالتي تقع عليهء مسؤولية متءعاة الجهءت الماءدية في  األجهزة
خبراجالتحذيبر من الخطبر مسعقء،   خءبرج القءنون منذ زمن. اإلسالميةللحبركة الجنءح الشمءلي  وا 

الذي ال يقل أهمية هو أن الكنيست السءعق وافق على قءنون برفع نسعة الحسم انطالقء من  األمبر
أن التغييبر سيسءهم في استقبرابر االئتالفءت في المستقعل. ولم يكن أسءس لهذه الفبرضية. كءن  اإلدبراك
أن هذا القءنون سيؤثبر سلعء على الاالقة عين اليهود االستخعءبرات تحذيبر الحكومة من  أجهزةعلى 

 أحضءن السيءسيين المتطبرفين. إلىاعتداال  األكثبروالابرب ألنه سيدفع السيءسيين الابرب 
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االستخعءبرية، لكن حينمء يكون تأثيبره سلعيء على التاءيش عين اليهود والابرب،  األجهزةالتشبريع ال يهم 
 ذلك. ىإلفءن من واجعهء لفت نظبر الحكومة 

االستخعءبرية لتقوله حول مء يحدث في النقب؟ هل قءلوا للحكومة إن الجنءح  األجهزةومءذا لدى 
العدو من قعل  إهمءلقد مأل خالل عشبرين سنة الفبراغ الذي نشأ عسعب  اإلسالميةالشمءلي للحبركة 

 والادا  للدولة؟. واألصوليةمن خالل التحبريض  –الحكومة 
ا  الواحد تلو اآلخبر مهمة عالج مشءكل العدو. وقد اعتقد الثالثة أن المشكلة لقد ألقيت على ثالثة وزبر 

في الوقت الذي كءنت فيه جذوبر المشكلة  األبراضيالبرئيسية في المنطقة هي الصبراعءت على ملكية 
الحيءة في مجتمع صنءعي. في هذه الفتبرة الصاعة  إلىهي الصاوعة في االنتقءل من الحيءة المتنقلة 

ذا. إسرائيلفي الشمءل في توجيه العدو نحو الدين والتحبريض ضد دولة  اإلسالميةبركة نجحت الح  وا 
 مواجهة مشكلة حقيقية في النقب. إلىستضطبر  إسرائيلفءن  األمبراستمبر هذا 

قد  إسرائيلفي الاالقة عين اليهود والابرب في  األخيبرةيمكن القول إن التقدم الذي حدث في السنوات 
 أجهزة أخطء . وأصدقءئه. وهذا هو هدف برائد صالح وجمءل زحءلقة وأيمن عودة الوبرا  إلىتبراجع 

 .األمبرهذا  إصالحاالستخعءبرات سءهمت في ذلك. ونأمل أنه مء زال يمكن 
 «هآرتس»
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