
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
  

    

    
  
  

  استشهاد فلسطینیان واعتقال آخر بعملیتي طعن في القدس ونابلس 

  مذكرة فلسطینیة لـ"الجنائیة الدولیة" حول جرائم االحتالل

  مستعمرات في الضفة أربعفي یة سكنوحدة  800تشرعن  "إسرائیل"

  التسویةعملیة "إسرائیل" ترفض مشروع قرار نیوزیلندیًا الستئناف 

  تتصدر عدد الشهداء ساعة والخلیل 30كل  امرأةساعة وطفل أو  42ن كل اشهید: مركز القدس

أبو مرزوق: االنتفاضة لن تهدأ 
حتى تحقق أهدافها ومشروع 

  ىالتسویة انته
  

 4... ص 

  3738  31/10/2015السبت 



  
  
 
 

 

 2 ص                         3738 العدد:          31/10/2015 السبت التاریخ: 

    السلطة:
 6  مذكرة فلسطینیة لـ"الجنائیة الدولیة" حول جرائم االحتالل  2.
 6  ملیون یورو في منتدى فلسطیني هولندي  80اتفاقیتا تعاون بـ  3.
 7  يحول التصعید اإلسرائیل أممیةیبعث برسائل  مراقب فلسطین لدى األمم المتحدة  4.
 8 2014من مخلفات عدوان غزة  الصنع أمریكیةهندسة المتفجرات تتلف قنبلة : غزة  5.

  
    المقاومة:

 8   استشهاد فلسطینیان واعتقال آخر بعملیتي طعن في القدس ونابلس   6.

 9  للعالقات الدولیة في حماس واسعاً  هناك نشاطاً لمنظمة التحریر.. اإلطار القیادي بركة: فتح ترفض عقد   7.

 11  : جرائم االحتالل المتواصلة بحق شعبنا لن ترهبهحماس  8.

 11  الزهار یدعو لوحدة الصف دعمًا النتفاضة القدس  9.

 12  جزء من المشروع األمریكي االستعماري في منطقتنا شعث: "إسرائیل"10.

 13  الهندي یؤكد ضرورة إنهاء االنقسام لدعم انتفاضة القدس11.

 14 الضفة والقدس نتفاضةال  في غزة دعماً  مسیرة لـ"الجهاد" وحماس12.
  

    :سرائیلياإلالكیان 
 14  مستعمرات في الضفة أربعفي سكنیة وحدة  800تشرعن  "إسرائیل"13.
 15  اإلسرائیلي یعزل الفلسطینیین جنوب بیت لحم الكیان14.
 15  ة الفلسطینیةنتفاضلال  خشى أضراراً تمحافظة البنك المركزي اإلسرائیلي 15.
 15  نتنیاهو یتراجع عن اتهامه للمفتي بالمسؤولیة عن المحرقة16.
 16  التسویةعملیة "إسرائیل" ترفض مشروع قرار نیوزیلندیًا الستئناف 17.
 16  العملیات الفلسطینیة تظهر أزمة القیادة اإلسرائیلیة :ةالصحف اإلسرائیلی18.
 18  قائد أركان الجیش السابق یهاجم الحكومة اإلسرائیلیة19.
 19  مهرجان في قلب تل أبیب إحیاء لذكرى رابین20.
 19  ل: ال قیود أو تحدید أعمار للوصول إلى األقصىشرطة االحتال 21.
 20  وزارة التعلیم اإلسرائیلیة تمّول تعلیم كیفیة بناء الهیكل على أنقاض األقصى22.
 21  "إسرائیل"االجتماعات الفلسطینیة في بیروت لدعم "انتفاضة القدس" تقلق 23.
 21  عیوب وثغرات خطیرة بإدارة الوزارات والمؤسسات الحكومیة ي:سرائیلاإل مراقب الدولةتقریر 24.

  
    :األرض، الشعب

 22  في الضفة الغربیة وغزة شهداء بینهم رضیع وعشرات الجرحى في مواجهات مع االحتالل ثالثة25.

 24  تشیع جثماني الشهیدین كمیل وسباعنة في قباطیة26.

 24  شهداء في الخلیل خمسةواالحتالل یسلم جثامین 27.

 24  مواطنًا بالرصاص خالل مواجهات في محافظة رام هللا والبیرة 30إصابة أكثر من 28.



  
  
 
 

 

 3 ص                         3738 العدد:          31/10/2015 السبت التاریخ: 

 25  والدة الشهید معتز تستقبله بأغصان الزیتون والورود29.

 26  ألًفا أدوا صالة الجمعة في األقصى 25أكثر من 30.

 26  االحتالل یتهم الطفل (مناصرة) بمحاولة القتل مرتین31.

 27  دات ناجین من اإلعدام برصاص االحتالل في الخلیلشها32.

 28  تتصدر عدد الشهداء ساعة والخلیل 30كل  امرأةساعة وطفل أو  42ن كل اشهید: مركز القدس33.

 29  تقریر أممي یرصد تصاعد االنتهاكات اإلسرائیلیة بحق الفلسطینیین34.

 30  التحریض اإللكتروني.. تحول نوعي بمحاكمة االحتالل للمقدسیینتقریر: 35.

 31   "حافالت األبرتهاید تعود من جدید "الصعود فقط ألصحاب الهویة الزرقاءالتمییز العنصري: 36.

 32  لطعام منذ أربعة أیام وآخر مصاب بالسرطان معتقلأسیر مقدسي مضرب عن ا37.

 33  االحتالل یقتحم منزل شهید في الخلیل38.
 

   : مصر
 33  بمیاه البحر المصریة وتزاید مخاطر انهیار المنازل الفلسطینیة القریبة حدود غزة تطفح مجدداً 39.

 
   األردن: 

 34  مسیرات تندد باالعتداءات اإلسرائیلیة على الشعب الفلسطیني40.
 

   لبنان: 
 35 القدسالجماعة اإلسالمیة وحماس: لتقدیم كل أشكال الدعم النتفاضة 41.

 
   عربي، إسالمي:

 35  "إلسرائیل"ل ینفي تأییده الولید بن طال مكتب 42.

 35  القدساالنتفاضة في تضامن بمدارس تونس مع 43.
 

   دولي:
 36  نیوزالندا تقدم مشروع قرار لمجلس األمن لتحریك عملیة السالم44.
 36  في إطار اختصاصها "إسرائیل"نظر العنف بفلسطین و الجنائیة الدولیة تدرس إمكانیة45.
 37  فلسطینبتؤثر على النظم البیئیة والتنوع البیولوجي  "إسرائیل": إجراءات "الدولي لحمایة الطبیعة"46.

 
   : تقاریر

 37 ال تختلف كثیرًا عن إیران ترصد قدرات مصر العسكریة: أفعالها "إسرائیل"47.
  

    حوارات ومقاالت:
 40  نقوال ناصر... فلسطیني –بوادر افتراق أردني 48.



  
  
 
 

 

 4 ص                         3738 العدد:          31/10/2015 السبت التاریخ: 

 42   سمیح حّمودة... أمریكا... والروایة الصهیونیة!49.

 45  د. محمد السعید إدریس... صدمة كیري في شباب فلسطین50.

 48  ناحوم برنیاع... تأثیر "انتفاضة السكاكین" في نفوس اإلسرائیلیین51.

 49 یعقوب عمیدرورة... الحذر من نظام جدید في سوری52.
  

  52  :صورة
***  

  
  ومشروع التسویة انتهى  ة لن تهدأ حتى تحقق أهدافهاأبو مرزوق: االنتفاض .1

 مساء مرزوق أبو موسى حماس لحركة السیاسي المكتب رئیس نائب قال: متابعة صفا - بیروت 
 االتفاق على تعقیًبا وذلك عربي، طرف أي مع سجاالت في الدخول ترید ال حركته إن الجمعة
خالل حوار مع قناة القدس  ،وأكد أبو مرزوق .لةالمحت بالقدس األوضاع لتهدئة األمریكي األردني
أن االنتفاضة الفلسطینیة لن تهدأ حتى تحقق أهدافها، "وٕاذا استطاعت هذه الدول تحقیق  ،الفضائیة

  تلك األهداف بنفسها فلتحققها، ولماذا بقیت صامتة كل تلك الفترة".
للدماء والقتل، وأعتقد أن اتصاالت وأضاف "هناك الكثیر ممن أرادوا الهدوء، وكان یناشدنا بأن كفى 

خارجیة من أمریكا جاءت لكثیر من هذه الدول من أجل مساهمتها في إخماد االنتفاضة"، مضیًفا 
  "هي لم تنجح واالنتفاضة مستمرة".

ووجه أبو مرزوق حدیثه للدول التي تسعى إلخماد االنتفاضة قائًال: "دعوا الشعب الفلسطیني 
قدس تحقق أهدافها، دعوا هؤالء الشباب أن یصلوا لمبتغاهم في استرداد ینتصر، دعوا انتفاضة ال

  كرامتهم ووصولهم ألهدافهم".
وفیما یتعلق بتأثیر االنتفاضة على المفاوضات بین السلطة والكیان اإلسرائیلي، قال أبو مرزوق إن 

ا ولیس عن "الحل السیاسي انتهى، وال حلول وسط مع االحتالل، ونحن سُنحّصل حقوقنا بأنفسن
  طریق التفاوض الذي انتهى إلى مكانك سر، ولم ینجز شيء".

وكشف عن جهود لترتیب "مؤتمر فلسطیني عام" من أجل دعم انتفاضة القدس، مشیًرا إلى "أننا 
  مستبشرون باستمرارها وقوتها"

ني وبخصوص مدینة القدس المحتلة، قال أبو مرزوق إن االنتفاضة جعلت التقسیم الزماني والمكا
وأضاف "لكن أن یقال الصالة للمسلمین والسیاحة للیهود فهذا أمر  للمسجد األقصى "في خبر كان".

مرفوض كلًیا، كما أن الكامیرات مرفوضة كلیا ألنها مطالب نتنیاهو، حتى یعرف من الذي یدافع عن 
  المسجد لیتم مالحقته واعتقاله".
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س أنها "لم تخرج من عنق الزجاجة، وهي في وفیما یتعلق بمسار االنتفاضة، ذكر القیادي بحما
الوقت الحاضر في معظمها بالمناطق التي تحت االحتالل، ونحتاج أن تمتد إلى كل المناطق 

وقال:  المحتلة وٕالى كل أماكن تواجد الشعب الفلسطیني في الداخل والخارج بأشكال ومهام مختلفة".
دارس أو الموظفین عن الحراك أن ُتزال، وال بد أن "البد للقیود التي تفرض سواء بإخراج فعالیات الم

تتغیر هذه السیاسیة، ویحدث توافق داخلي بین الفصائل على أنها انتفاضة الخالص والحریة وطرد 
وأضاف "إذا شاركت كل المناطق في الضفة الغربیة سنتجاوز عنق الزجاجة، ولكن إذا  االحتالل".

وأشار إلى أن التحدي  ین الفصائل، فلن نتجاوزها".استمر الجدال داخل بعض الفصائل، أبو ب
  األساسي لالنتفاضة هو وحدة الصف الفلسطیني، والتوافق على أهداف االنتفاضة.

عن  واإلفراجوأوضح أن الثمن السیاسي لهذه االنتفاضة هو زوال االحتالل، وٕانهاء المستوطنات، 
أن یكون هناك إجماع فلسطیني األسرى، وكسر الحصار عن قطاع غزة، مشدًدا على ضرورة 

وتابع "نحن نتحرك مع كل الفصائل لتوحید الجهود نحو هذه األهداف.. وسنقدم أقصى ما  لتحقیقها.
  عندنا من تضحیات وأموال ودماء من أجل أن تنتصر االنتفاضة".

الحكمة وعن دعوات بعض األطراف إلشراك المقاومة المسلحة في غزة باالنتفاضة، قال أبو مرزوق: "إن 
تقتضي أن نواجه العدو في مناطق ضعفه أما مناطق قوته فهذا میدان آخر، وصیغة أخرى، وطریقة 

وأكمل "نقاط ضعفه الیوم بتحییدنا كل أنواع أسلحته حینما نواجهه بالطریقة التي نواجهه بها في  أخرى".
  ر عن ثورة شعبنا".الوقت الراهن، وهي الجماهیر، أما المعركة المسلحة في غزة فستصرف األنظا

وتطرق أبو مرزوق لألوضاع الداخلیة الفلسطینیة، مؤكًدا أن الرئیس محمود عباس "سیجد كل العون 
من حركة حماس لتحقیق الوحدة الوطنیة، ولكن یجب أن یكون هناك مشاركة حقیقیة وعدالة وعدم 

لخوض االنتخابات في  وبین أن حركته على استعداد تفریق بین مكان ومكان لتكون الوحدة جدیة".
 هذه اللحظة أو بعد ستة أشهر، لكنه قال إن ذلك مقترن بدعوة من الرئیس محمود عباس لها.

وأضاف "حكومة الوحدة هي المبتغى حتى وٕان فاز أحد الفصائل، ونحن مستعدون لحكومة وحدة 
  وطنیة الیوم وبعد االنتخابات".

ة خالل كلمته في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم وفیما یتعلق بطلب الرئیس عباس الحمایة الدولی
وقال: "إن الوالیات المتحدة تفرض حمایة لـ"إسرائیل" في  المتحدة، استبعد أبو مرزوق االستجابة لذلك.

  مجلس األمن واألمم المتحدة، وال أتوقع أن ُیستجاب لطلب الرئیس بسبب هیمنة السیاسة األمریكیة".
 30/10/2015ة، صفا، وكالة الصحافة الفلسطینی
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  مذكرة فلسطینیة لـ"الجنائیة الدولیة" حول جرائم االحتالل .2
ریاض المالكي، المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة  الفلسطیني سلم وزیر الخارجیة :وكاالتال -الهاي 

وقال  الدولیة فاتو بنسودا، في مقر المحكمة في الهاي، مذكرة حول جرائم االحتالل في فلسطین.
في وطني فلسطین تزداد تدهورا بفعل الممارسات  واألوضاعالیكم الیوم  أعود" الل اجتماع التسلیم:خ

غیر الشرعیة والجرائم التي ترتكبها سلطة االحتالل بمسؤولیها ومستوطنیها، وما تؤمنه القوانین 
 واإلعداماتمن العقاب لمرتكبي الجرائم، بما فیها جرائم القتل،  وٕافالتمن حمایة  اإلسرائیلیة

  ."االضطهاد والعقاب الجماعي أشكالالمیدانیة، هدم المنازل، االعتقال التعسفي، وغیرها من 
قد قدمنا لكم  أننا: "یشرفني أن أقدم، إلى مكتبكم، مذكرة تكمیلیة من دولة فلسطین، علما وأضاف

، تاله ذلك رىواألسسابقا بالغا حول الحالة في فلسطین، خاصة االستیطان، العدوان على غزة 
  المستوطنین". وٕارهابمذكرة حول جریمة حرق عائلة الدوابشة 

وقال: "نأمل من خالل هذه المذكرة أن نساهم في تمكین ودعم جهودكم لتحدید أن جرائم حرب 
الفلسطینیة  األرضوجرائم ضد اإلنسانیة، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في 

الشرقیة، على طریق مكافحة اإلفالت من العقاب، وٕاعالء العدالة، وتعزیز المحتلة، بما فیها القدس 
  المساءلة لردع مجرمي سلطة االحتالل من ارتكاب وتكرار جرائمهم.

  31/10/2015الغد، عّمان، 
  

  ملیون یورو في منتدى فلسطیني هولندي 80 اتفاقیتا تعاون بـ .3
یوم الجمعة، عن أن وزیرها ریاض المالكي وقع  ،الفلسطینیة أعلنت وزارة الخارجیة :وفا –رام هللا 

  ملیون یورو. 80خالل منتدى التعاون الفلسطیني الهولندي الذي انعقد أمس، اتفاقیتي تعاون بقیمة 
ووفق بیان للوزارة، فإن االتفاقیة األولى في مجال دعم األمومة والطفولة، واألخرى في مجال 

صحفیا مع نظیره الهولندي، أجابا فیه عن استفسارات  وذكرت أن الوزیر عقد مؤتمرا المواصالت.
الصحافة الهولندیة حول عدد من القضایا ذات االهتمام المشترك بحضور السفیر نبیل أبو زنید 

صفیة، وسكرتیر  أبووالسفیر أمل جادو مساعد وزیر الخارجیة للشؤون األوروبیة، وسكرتیر ثان رامز 
  ثالث رزان اللفتاوي.

بأن جرى أمس افتتاح المنتدى التعاون الفلسطیني الهولندي الثاني في مدینة الهاي،  وذّكر البیان
برئاسة رئیس الوزراء وحضور كل من وزیر الخارجیة، وزیر الحكم المحلي، وزیر الزراعة، ووزیر 

  .األعمالتمثل قطاعات الحكم المحلي والجامعات ورجال  400االقتصاد الوطني وكذلك أكثر من 
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الفرص االستثماریة والتجاریة وتعزیز  وٕایجادعتبر المنتدى منبرًا للتشبیك وبناء العالقات وقال: وی
العالقات السیاسة والثقافیة واالقتصادیة بین البلدین، حیث عقدت العدید من الجلسات وورشات العمل 

  واجتماعات الطاولة المستدیرة حول عدد من القضایا ذات االهتمام المشترك.
 30/10/2015الحیاة الجدیدة، رام هللا،  موقع صحیفة

  
  حول التصعید اإلسرائیلي أممیةیبعث برسائل  مراقب فلسطین لدى األمم المتحدة .4

بعث ریاض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطین لدى األمم المتحدة  :فادي أبو سعدى -رام هللا
نیا) ورئیس الجمعیة العامة لألمم (إسبا رسائل إلى األمین العام لألمم المتحدة ورئیس مجلس األمن

المتحدة، للفت انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الوضع الخطیر في دولة فلسطین المحتلة بما 
فیها القدس الشرقیة، وذلك بسبب العدوان اإلسرائیلي المتواصل على الشعب الفلسطیني الذي یزید 

لى ذلك بات واضحا أن هذا العدوان من دائرة العنف وتدهور الوضع على األرض. وعالوة ع
  یستهدف على وجه الخصوص األطفال والشبان الفلسطینیین.

واعتبر منصور في رسائله أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسیة األخیرة فإنه ال یزال انعدام األمن 
یین البشري هو سمة الوضع الراهن، حیث تتعرض حیاة وسالمة ورفاه السكان المدنیین الفلسطین

 عن الجرائم العدیدةلتهدید خطیر من قبل السلطة القائمة باالحتالل والمستوطنین المتطرفین. وتحدث 
التي ترتكبها إسرائیل السلطة القائمة باالحتالل ضد السكان المدنیین الفلسطینیین العزل الرازحین 

اني الدولي والقانون الدولي تحت احتاللها في انتهاك مباشر للقانون الدولي بما في ذلك القانون اإلنس
  لحقوق اإلنساني.

وأكد السفیر الفلسطیني أنه منذ رسالته األخیرة وجلسة النقاش المفتوح التي عقدها مجلس األمن في 
الشهداء والجرحى في صفوف المدنیین الفلسطینیین  ارتفع عددتشرین األول/ أكتوبر الحالي  22

 68وقال في هذا الشهر وحده استشهد  والمستوطنین.بسبب االعتداءات من قبل قوات االحتالل 
جریح من بینهم مئات األطفال، كما یعاني  7200طفال وأكثر من  14فلسطینیا على األقل بینهم 

اآلالف من الفلسطینیین من آثار استنشاق الغاز المسیل للدموع، مشیرا في هذا الصدد إلى استشهاد 
  ء استنشاقه لهذا الغاز.عاما في الخلیل من جرا 54هاشم العزة 

وذكر السفیر بوجود اآلالف من األسرى الفلسطینیین في سجون االحتالل الذین یعانون من سوء 
المعاملة الجسدیة والعقلیة بما في ذلك التعذیب. وطالب المجتمع الدولي بأن یدین هذه االنتهاكات 

  لتزام بالقانون الدولي. وأن یطالب إسرائیل السلطة القائمة باالحتالل بالكف عنها واال
  31/10/2015القدس العربي، لندن، 
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  2014من مخلفات عدوان غزة  الصنع أمریكیةهندسة المتفجرات تتلف قنبلة : غزة .5
قنبلة من  أتلفت أنهاأعلنت اإلدارة العامة لهندسة المتفجرات التابعة للشرطة بمحافظة خانیونس : غزة

  كیلوجرام. 500الصنع تزن  أمریكیة mk82مخلفات االحتالل من نوع 
وتلقت الهندسة إشارة من أحد المواطنین تفید وجود جسم مشبوه في منطقة خزاعة، وذلك خالل عملیة 

  إزالة أحد المباني المدمرة على ید االحتالل في العدوان األخیر العام الماضي.
ص والمعاینة للقنبلة تبّین وفور تلقي اإلشارة توجه فریق من هندسة المتفجرات إلى المنطقة وبعد الفح

أن الصاعق في وضع التسلیح، حیث طلب فریق الهندسة من السكان االبتعاد عن المكان لمسافة 
  كیلومتر لیتسنى لهم إخراج القنبلة إلى مكان أكثر أمنًا.

یذكر أن القنبلة المذكورة لها عدة استخدامات في نسف وتدمیر المباني، واستخدمت بشكل واسع من 
  یش االحتالل خالل العدوان الماضي.قبل ج

 30/10/2015، وكالة معًا اإلخباریة

  
  استشهاد فلسطینیان واعتقال آخر بعملیتي طعن في القدس ونابلس .6

 وأصیب، شابان أمساستشهد ، نقًال عن مندوبیها ووكالة وفا، أنه 31/10/2015األیام، رام هللا، قالت 
ن في القدس، ومواجهات مع االحتالل في الضفة العشرات أحدهم حالته حرجة، إثر عملیة طع

  .وقطاع غزة
عاما) من سكان حي كفر عقب في شمالي القدس، برصاص  23فقد استشهد الشاب احمد قنیبي (
في أرض السمار في حي الشیخ جراح في شرقي القدس  إسرائیليحارس أمن وشرطي حرس حدود 

وقالت الشرطة اإلسرائیلیة في بیان: إن  .ئیلیاإسرابعد زعم سلطات االحتالل اإلسرائیلي انه طعن 
الشاب قنیبي وصل إلى محطة القطار اإلسرائیلي الخفیف في أرض السمار وانه طعن إسرائیلیا 

وأشارت إلى أن حارس أمن إسرائیلیا وشرطي حرس حدود تواجدا في المكان  فأصابه بجروح طفیفة.
أیضا إسرائیلیا  أصابخطیرة غیر أن رصاصهم أطلقا النار على قنیبي فأصاباه بجروح وصفت بال

تواجد في المكان ووصفت جروحه بالمتوسطة كما أصابت رصاصة القطار اإلسرائیلي الخفیف دون 
  بجروحه. متأثراالشرطة اإلسرائیلیة الحقا استشهاد قنیبي  وأعلنت وقوع إصابات بشریة.

ة، ما أدى إلى استشهاد الشاب قاسم كما أطلقت قوات االحتالل النار على شابین عند حاجز زعتر 
عامًا) من قریة  17عاما)، وٕاصابة الشاب باسم فارس إبراهیم النعسان ( 20محمود قاسم سباعنة (

  المغیر شمال رام هللا بجروح خطیرة، ونقل لمستشفى رفیدیا لتلقي العالج.
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طعن ، أنه و سعدىفادي أبعن مراسلها من رام هللا 2015 /31/10القدس العربي، لندن، وأضافت 
فلسطیني جندیا إسرائیلیا وأصیب جندي آخر بنیران صدیقة أمام مركز شرطة القدس في التلة 

  الفرنسیة في المدینة المحتلة، واستشهد على الفور برصاص جنود االحتالل.
واستشهد شاب آخر وأصیب صدیقه جنوب مدینة نابلس بزعم أنهما حاوال طعن جنود إسرائیلیین عند 

زعترة العسكري. وحسب المصادر الفلسطینیة فإن الشهید الثاني هو قاسم محمود سباعنة من  حاجز
  مدینة جنین شمال الضفة والمصاب بجروح خطرة هو باسم نعسان. 

وأعلنت الشرطة اإلسرائیلیة أن الشابین "وصال على متن دراجة ناریة إلى المنطقة، وكانا یحمالن 
  قتل بینما أصیب اآلخر وتم اعتقاله وهو في حالة خطرة. سكاكین"، مشیرة إلى أن أحدهما

  
  للعالقات الدولیة في حماس واسعاً  هناك نشاطاً لمنظمة التحریر.. بركة: فتح ترفض عقد اإلطار القیادي  .7

أكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمیة في لبنان، علي بركة، أن حركة فتح  نبیل سنونو: ،غزة - بیروت
إلطار القیادي لمنظمة التحریر الفلسطینیة في أي مكان"، مشیًرا في نفس "مازالت ترفض عقد ا

  الوقت، إلى أن فتح "تقول: إن تشكیل مجلس وطني فلسطیني جدید بحاجة على األقل إلى سنتین".
وفي تصریحات لصحیفة فلسطین، أمس، قال بركة: "إن حركة حماس أعلنت وأبلغت قیادة فتح، أن 

وطني فلسطیني جدید باالنتخاب حیث أمكن، وبالتوافق حیث ال یمكن حماس ترید تشكیل مجلس 
إجراء االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطیني، وبعد ذلك انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة لمنظمة التحریر 

  ووضع استراتیجیة فلسطینیة موحدة لمواجهة االحتالل الصهیوني".
احة الفلسطینیة، خالل لقاء عقد في وكانت حماس، بحثت مع حركة فتح التطورات على الس

  العاصمة اللبنانیة بیروت.
لكن بركة، أكد أن "فتح" تقول: إن تشكیل مجلس وطني جدید بحاجة إلى سنتین على األقل وهذا أمر 
بعید المنال في هذه المرحلة، فهم (فتح) یریدون دعوة المجلس الوطني القدیم لالنعقاد إلعادة تجدید 

وتابع بركة: "قلنا لهم إننا (حماس) وحركة الجهاد  لمنظمة التحریر الفلسطینیة".اللجنة التنفیذیة 
اإلسالمي خارج المجلس الوطني القدیم، ونرید أن نطبق اتفاق القاهرة، ونستطیع في شهرین أو ثالثة 
أن نشكل مجلسا وطنیا جدیدا ونجري انتخابات حیث أمكن ونتوافق حیث ال یمكن، ویصبح لدینا 

ني جدید، تشارك فیه كافة الفصائل الفلسطینیة، وتنتخب لجنة تنفیذیة جدیدة"، لكنه أوضح مجلس وط
وأردف، بأن  أن حركة فتح قالت "إن هذه المسألة (تشكیل مجلس وطني جدید) صعبة جدا اآلن".

  حركة فتح "مع تشكیل مجلس وطني جدید ولكن قالت بعد سنتین ولیس اآلن".
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إلطار القیادي المؤقت في لبنان؛ إذا تعذر ذلك في القاهرة، قال بركة: وبشأن دعوة لبنانیة لعقد ا
"مازالت حركة فتح ترفض عقد اإلطار القیادي المؤقت لمنظمة التحریر في أي مكان لیس فقط في 

وأضاف: "في أي مكان هي (فتح) ترفض عقد اإلطار القیادي والبعض منهم یقول: إنه  بیروت".
التحریر، بل لجنة لتفعیل منظمة التحریر، فنحن (حماس) قلنا لهم: عودوا  لیس إطارا قیادیا لمنظمة

  لما وقعنا علیه سابًقا في القاهرة، والبد أن نلتزم بهذا االتفاق".
وتابع: "نحن حتى نخرج من هذه المشكلة (رفض فتح عقد اإلطار القیادي المؤقت)، اقترحنا علیهم 

، وهذه الفصائل 2011قعت على اتفاق القاهرة في مایو/أیار أن تتم دعوة الفصائل الفلسطینیة التي و 
تجتمع وتبحث كل الملفات الفلسطینیة، إذا كان هناك تعذر النعقاد اإلطار القیادي الموسع، فلتجتمع 
الفصائل التي وقعت على اتفاق القاهرة وتبحث كل الملفات الفلسطینیة من تطور االنتفاضة، إلى 

، إلى معالجة كافة مشاكل شعبنا الفلسطیني، وترتیب البیت الداخلي تنفیذ المصالحة وتحقیقها
  الفلسطیني، بما فیها إعادة تشكیل مؤسسات منظمة التحریر".

وعن رد حركة فتح، حول اقتراح عقد لقاء للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة، قال بركة: إن مسؤول 
وقال: "في ملف المصالحة  جعة قیادة حركته".ملف المصالحة في فتح عزام األحمد "طلب التریث لمرا

 2014، وفي الشاطئ عام 2011أكدنا (لفتح) على ضرورة تنفیذ ما وقعنا علیه سابقا في القاهرة عام 
وضرورة عقد اإلطار القیادي لمنظمة التحریر الفلسطینیة، وتشكیل حكومة وحدة وطنیة فلسطینیة تتولى 

السلطة الفلسطینیة، أما في ملف المجلس الوطني الفلسطیني  إنهاء االنقسام المیداني في مؤسسات
  بقیت نقطة خالفیة (قول فتح: إن تشكیل مجلس وطني جدید بحاجة على األقل لسنتین)".

وبشأن العالقات الخارجیة لحماس، قال بركة: "إن حماس تعمل لتوصیل موقفها من مجمل األوضاع 
دد ممكن من الدول العربیة واإلسالمیة واألجنبیة، وتأتي زیارة الفلسطینیة والعربیة والدولیة إلى أكبر ع

وفد قیادي من الحركة برئاسة (رئیس المكتب السیاسي لحماس) األخ خالد مشعل، لدولة جنوب 
أفریقیا (مؤخًرا)، في سیاق توسیع عالقات حماس وحشد طاقات المجتمع الدولي لدعم القضیة 

ي تحریر أرضه، والعودة إلیها وتقریر مصیره على أرضه الفلسطینیة، وحق الشعب الفلسطیني ف
  وترابه الوطني".

ولفت إلى أن "هناك نشاطا واسعا للعالقات الدولیة في حركة حماس، على المستوى األوروبي وعلى 
  مستوى أفریقیا وآسیا وأمریكا الجنوبیة، وستكون هناك طبعا زیارات أخرى ُیعَلن عنها في حینه".

الفلسطینیین في لبنان، قال بركة: "إن الالجئین الفلسطینیین یعانون من سبب اللجوء  وبشأن الالجئین
أوال، ومن حرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانیة والمدنیة وكذلك من تراجع خدمات وكالة األونروا"، 
مشیًرا إلى أن منظمة التحریر كذلك تراجعت مؤسساتها وخدماتها في لبنان منذ الخروج من بیروت 
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وأوضح أن، "هذه العوامل مجتمعة أدت إلى أوضاع صعبة لالجئین الفلسطینیین، أضف  .1982عام 
ألف فلسطیني من سوریا إلى مخیمات لبنان فزادت المعاناة فوق المعاناة  50لذلك نزوح أكثر من 

في مخیمات لبنان، وعملیات هجرة  %65السابقة واألوضاع اآلن صعبة جًدا، وهناك بطالة بنسبة 
منظمة تجري اآلن لتهجیر أكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطیني في مخیمات لبنان، بعیدا عن 
فلسطین"، محذرا من أن قضیة الالجئین مستهدفة من قبل اإلدارة األمریكیة واالحتالل اإلسرائیلي؛ إذ 

  یعمل األخیران على تهجیر الالجئین بعیًدا عن فلسطین.
  31/10/2015فلسطین أون الین، 

  
  : جرائم االحتالل المتواصلة بحق شعبنا لن ترهبهحماس .8

قال الناطق اإلعالمي باسم حركة المقاومة اإلسالمیة "حماس"، حسام بدران، إن الجرائم اإلسرائیلیة 
وأكد بدران، في  المتواصلة بحق الشعب الفلسطیني لن ترهبه ولن تغیر من إصراره على المقاومة.

أن دماء الشهداء هي وقود المعركة وهي الرافعة لالنتفاضة  تصریح صحفي، یوم الجمعة، على
المباركة، مشیرًا إلى أن االحتالل واهم إذا ظن بأنه قادر عبر آلته العسكریة على إخماد جذوة 

وأوضح أن ما یجري على األرض یشكل دافعًا إضافیًا لتصاعد المواجهة ودخول أشكال  االنتفاضة.
االحتالل ومن یدعمه تبعات االستمرار في التنكر لحق شعبنا في ووسائل جدیدة علیها، محمًال 

وعد بدران أن اعتداء قوات االحتالل اإلسرائیلي على الصحفیین بشكل متكرر یأتي ضمن  التحرر.
الدور الممیز  بدرانوثمن  سیاسة مقصودة إلخفاء حجم الجرائم التي یرتكبها المحتل في كل یوم.

  لذین یتحركون في المیدان رغم المخاطر الحقیقیة التي تواجههم.للصحفیین ووسائل اإلعالم ا
  30/10/2015موقع حركة حماس، 

  
  الزهار یدعو لوحدة الصف دعمًا النتفاضة القدس .9

دعا القیادي في حركة "حماس"، محمود الزهار لتوحید الصف الوطني لدعم انتفاضة القدس، : غزة
وقال الزهار، خالل خطبة الجمعة،  بر من فلسطین. مشددًا على التمسك بخیار المقاومة في كل ش

في المسجد العمري الكبیر بغزة، إن "االنتفاضة أعادت للقضیة الفلسطینیة اعتبارها بعد أن ضیعتها 
وشدد على أن "انتفاضة القدس أنهت كل  مفاوضات التسویة التي لم تجلب لها إال الویالت".

كاني في المسجد األقصى المبارك"، منتقدًا ما أسماه "التحایل محاوالت االحتالل للتقسیم الزماني والم
في التصریحات من خالل الموافقة على السماح للمسلمین بالصالة في األقصى مقابل السماح 

  لغیرهم بالزیارة"، في إشارة إلى تفاهمات وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري.
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بكل معاییرها، الفتًا إلى أن التحلیالت الصهیونیة  وأكد الزهار أن انتفاضة القدس متأّصلة في شعبنا
من المستوطنین ال یخرجون من منازلهم نتیجة الخوف والرعب الذي بثته  % 80ُتشیر إلى أن 

االنتفاضة في نفوسهم. وأضاف "هذه االنتفاضة بدأت وال نعلم متى ستنتهي، ونحن كلنا یقین أنا 
  من هللا تعالى".سننتصر على المحتل الغاصب؛ ألن ذلك وعد 

وخاطب القیادي في حماس، المنتفضین في القدس والضفة المحتلتین، بقوله: "ال تسمحوا 
للمستوطنین أن یدخلوا المسجد األقصى بعد الیوم، فالصالة للمسلمین في األقصى لیست منحة من 

ي كل فلسطین، وقال إن ساحة المقاومة ممتدة ف كیري وال غیره، ولن نسمح بزیارة الیهود لألقصى".
مضیفًا "من یظن أن مقاومة المحتل هي في غزة فقط فهو واهم، بل المقاومة في كل شبر من 

ولفت إلى أن "فلسطین یوجد بها برنامجان أحدهما یرى أن التفاوض خیار یحقق طرد  فلسطین".
  االحتالل عبر التسویة، وبرنامج آخر یعتمد على القرآن في مقاومة المحتل".

  30/10/2015، فلسطیني لإلعالمالمركز ال
  

  جزء من المشروع األمریكي االستعماري في منطقتنا شعث: "إسرائیل" .10
" الذي االجتماعيالمؤتمر الخامس لـ"المنتدى العربي الدیموقراطي  : خصصأمندا برادعي - بیروت

الدولیة العربیة أمس، جلسة لقضیة فلسطین تحّدث فیها مفوض العالقات  االشتراكیةیضم األحزاب 
في حركة "فتح" نبیل شعث الذي قال: "لم یقف شعب في التاریخ مع الشعب الفلسطیني والدولة 

المرحلة التي صمدت فیها بیروت  1982الفلسطینیة كما وقف الشعب اللبناني، خصوصًا في معركة 
  بكامله". اإلسرائیليیومًا أمام الجیش  88ولبنانییها  بفلسطینییها

متحدة بأنها أوجدت "القاعدة" في أفغانستان ودمرت العراق متسببة بما نراه فیه الیوم، واتهم الوالیات ال
أهم ما أنتجته أمریكا "داعش" التي لم تضرب العراق فقط إنما ضربت سوریة وبشكل غیر  أنمعتبرًا 

هل مباشر لبنان واألردن وكل المنطقة". وزاد: "حدثونا عن "داعش"، هل هناك "أدعش" من نتنیاهو؟ 
هناك "أدعش" من الدولة الیهودیة التي تستولي على كل فلسطین بخرافات ال عالقة لها بالتاریخ 
وتتبّناها الوالیات المتحدة وتتبنى مقولة أن المسجد األقصى هو جبل الهیكل، ونتحدث الیوم عن 

  اقتحام المسجد األقصى ومحاولة تحویله إلى كنیست صهیوني".
ي األمریكي المشترك هو الذي قرر الهجوم على العراق، لذلك أتصور أن وقال إن "اللوبي الصهیون

الحدیث عن فلسطین لیس حدیثًا إقلیمیًا یتعلق ببقعة أرض عربیة تعاني انما هو لب القضیة التي 
وقال: "ال أؤمن بموضوع اللوبي الیهودي في أمریكا الذي یحكم العالم،  من أجلها قام هذا المنتدى".
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من المشروع األمریكي االستعماري في منطقتنا وأمریكا هي التي تقرر له، عندما كانوا جزء  إسرائیل
  یضربون غزة في الصیف الماضي كانت تزودهم أمریكا بالفوسفور الحي وهم یقصفون غزة".

سنة من محاولة المفاوضات وٕاعطاء السیاسة فرصتها، عدنا مرة أخرى إلى  20وقال: "بعد تجربة 
على األرض وٕالى الحراك الدولي  الفلسطینیةعلى األرض وتفجیر كل القوى المناضلة النضال الشعبي 

  التي حاصرها العالم". أفریقیاتمامًا كما كانت حكومة جنوب  إسرائیلمرة أخرى بتصعیده لتعود 
 31/10/2015الحیاة، لندن، 

  
  الهندي یؤكد ضرورة إنهاء االنقسام لدعم انتفاضة القدس .11

- 10-29كتب السیاسي لحركة الجهاد اإلسالمي د. محمد الهندي، الخمیس أكد عضو الم: غزة
، على ضرورة أن تكون المسؤولیة األساسیة للفصائل الفلسطینیة تجاه انتفاضة القدس، بتجاوز 2015

وشدد الهندي في تصریح له عبر صفحته  االنقسام وبناء مشروع وطني یحمي المقاومة بكل أشكالها.
على ضرورة بناء مشروع وطني یؤطر شباب االنتفاضة في مواجهة الحقد  في موقع "فیسبوك"،

وقال: "إن هناك روحا جدیدة یبعثها  والتغول اإلسرائیلي والتواطؤ الدولي واالقلیمي الذي ال حدود له.
، في جسد األمة المنهك من الحروب والصراعات 48أبطال القدس والضفة وفلسطین المحتلة عام 

وتابع: "إن هذه روح ال یمتلكها إال من تجاوزت روحه كل جواذب الطین  حقاد".واالنقسامات واأل
  وتعالت على كل مغریات الحیاة، لتحّلق في علیین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین".

وأكد على أن المسؤولیة األهم تقع على السلطة الفلسطینیة "أن ال تساوم على االنتفاضة، وأّال 
سوق النخاسة (سوق المفاوضات) لقاء ثمٍن بخس "تسهیالت معدودات"، لیعودوا بعدها  تعرضها في

ویضعوا حبل المشنقة حول االنتفاضة والمنتفضین، لیعود بعدها تهوید القدس ومصادرة األرض 
السلطة أن تعود  أصرتوأضاف: "وٕاذا  وتدنیس األقصى والتنكیل باألهل أضعاف ما كان".

  فلتلتزم بشعار (ال لقاءات قبل تفكیك كل المستوطنات)".لمفاوضاتها العبثیة 
وذكر الهندي أن الفصائل تحتاج إلى انتفاضة من نوع آخر، بأن تراجع أفكارها وسیاساتها القائم 
بعضها على االنتهازیة السیاسیة وتسجیل المواقف، "وأن المسؤولیة األساسیة للفصائل الیوم أن 

عًا وطنیًا یحمي المقاومة بكل أشكالها، ویؤطر شباب االنتفاضة في تتجاوز االنقسام وأن تبني مشرو 
  مواجهة الحقد والتغول الصهیوني والتواطؤ الدولي واإلقلیمي الذي ال حدود له".

  29/10/2015، فلسطین أون الین
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  الضفة والقدس نتفاضةال  في غزة دعماً  مسیرة لـ"الجهاد" وحماس .12
ینیین یوم الجمعة، في مسیرة غاضبة، جنوبي قطاع غزة، شارك مئات الفلسطاألناضول:  – غزة

وردد المشاركون في المسیرة المشتركة،  "نصرة ودعمًا للهبة الفلسطینیة في الضفة الغربیة والقدس".
التي دعت إلیها حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس، هتافات غاضبة تجاه "االعتداءات اإلسرائیلیة بحق 

  الب باستمرار "الهّبة الشعبیة في الضفة والقدس".المسجد األقصى"، وأخرى تط
وقال القیادي في حركة الجهاد اإلسالمي، نافذ عزام، في مؤتمر عقد على هامش المسیرة، التي 
ُنّظمت في مدینة خانیونس، جنوبي القطاع "رغم قتامة اللحظة، وقلة اإلمكانات المتاحة، إال أن جهاد 

وتابع "الشعب الفلسطیني انتفض من أجل أن  سات مستمر".الشعب الفلسطیني ودفاعه عن المقد
ودعا عزام الرئیس الفلسطیني محمود عباس، إلى  یقول ال لتهوید األقصى وال للجرائم اإلسرائیلیة".

ضرورة النظر في كل االتفاقات الموّقعة مع الجانب اإلسرائیلي، مطالبًا إیاه بـ"ضرورة التخّلي عنها، 
  الشعبي العام". واالنسجام مع المزاج

ومن جانبه قال القیادي في حركة حماس صالح البردویل "هذه االنتفاضة لن تتوقف ولن تفلح 
وتابع قائال "الهّبة  محاوالت االلتواء وااللتفاف التي تقودها أطراف دولیة، بإفشالها أو إسكاتها".

  حدة الكلمة والموقف".الشعبیة في الضفة الغربیة والقدس تحتاج إلى وحدة الصف الفلسطیني وو 
  وطالب البردویل الدول العربیة واإلسالمیة بتوفیر "كافة وسائل الدعم واإلسناد لحمایة الهّبة الشعبیة".

  30/10/2015، فلسطین أون الین
  

  مستعمرات في الضفة أربعفي سكنیة وحدة  800تشرعن  "إسرائیل" .13
وحدة سكنیة استیطانیة فـي  800تشریع نحو  اإلسرائیلیةقررت الحكومة .): ب.ف.أ( –القدس المحتلة 

  مستعمرات في الضفة الغربیة المحتلة بأثر رجعي. أربع
 187وحدة في مسـتعمرة یـاكیر، و 337االعتراف قانونیًا بـ  نه تمّ أوأعلن موقع وزارة الداخلیة اإلسرائیلیة 

وحــــدة  97یع فــــي مســــتعمرة شــــیلو شــــمال الضــــفة، بینمــــا تــــم تشــــر  94وحــــدة فــــي مســــتعمرة ایتامــــار، و
  استیطانیة في سانسانا جنوب الضفة.

  مس.أاإلسرائیلیة تحدثت عنه  اإلعالموسائل  أن إالأسبوعین،  إلىویعود القرار 
مــن جهتهــا، أكــدت حاغیــت اوفــران مــن حركــة "ســالم اآلن" اإلســرائیلیة المناهضــة لالســتیطان لوكالــة 

المســتوطنات ل وحــدات ســكنیة مبنیــة فــي هــذه الوحــدات "لیســت مشــاریع بنــاء جدیــدة بــ أن"فــرانس بــرس" 
 أنالتــي تعتــرف بهــا إســرائیل فــي منــاطق لــم تســتفد حتــى اآلن مــن التخطــیط المــدني". وأضــافت: "مــع 
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ــادرة مــن دون شــك مــن قبــل أ إالاإلعــالن لــیس لــه التــأثیر نفســه كــاإلعالن عــن وحــدات جدیــدة،  نــه ب
  نتنیاهو تجاه المستوطنین".

  31/10/2015 ،الحیاة، لندن
  

  اإلسرائیلي یعزل الفلسطینیین جنوب بیت لحم لكیانا .14
ــــة  ــــاوكال ــــین الفلســــطینیین  :قن ذكــــرت مصــــادر أمــــس، أن جــــیش االحــــتالل ســــیفرض فصــــًال كــــامًال ب

وأعلـن رئـیس مـا یسـمى المجلـس  واإلسرائیلیین في منطقة مسـتعمرة غـوش عتصـیون جنـوب بیـت لحـم.
ســتوطنین، أن جنــود االحــتالل المتمركــزین فــي اإلقلیمــي اإلســرائیلي دفیــدي بیریــل، فــي رســالة إلــى الم

  المنطقة "سیعملون على إبعاد الفلسطینیین قدر اإلمكان عن الیهود في المنطقة".
وأوضحت المصادر، أن هذا القرار یأتي "بعد إجـراء تقـدیر للوضـع األمنـي" مـن قبـل جـیش االحـتالل، 

  بمشاركة بیریل، وقائد كتیبة غوش عتصیون رومان غوفمان.
  31/10/2015 ،لیج، الشارقةالخ

  
  ة الفلسطینیةنتفاضلال  خشى أضراراً تمحافظة البنك المركزي اإلسرائیلي  .15

ال اإلخبـــاري اإلســـرائیلي عـــن محافظـــة البنـــك المركـــزي اإلســـرائیلي انقـــل موقـــع و  :الصـــحافة اإلســـرائیلیة
سـرائیلیین تســببت اإل كارنیـت بلـوغ قولهـا إن موجـة هجمـات السـكاكین التـي یقـوم بهـا الفلسـطینیون ضـدّ 

وأضافت محافظة المركـزي اإلسـرائیلي أن ثمـة مخـاوف مـن تراجـع  في أضرار اقتصادیة مؤلمة للبالد.
 ملحوظ في الحركة التجاریة في األسواق رغم أن العملة اإلسرائیلیة (الشیكل) ما تزال قویة حتـى اآلن.

رائیلي تمثلـت فـي تراجـع ملمـوس وأضافت كارنیـت أن تـأثیر الهجمـات الفلسـطینیة علـى االقتصـاد اإلسـ
للســیاح األجانــب، محــذرة مــن أنــه فــي حــال طــال أمــد الهجمــات فــإن "تأثیرهــا الســلبي ســیزداد بصــورة 

  مخیفة، ویحمل معه مخاطر جدیة على اقتصاد إسرائیل".
  30/10/2015 ،الجزیرة نت، الدوحة

  
  نتنیاهو یتراجع عن اتهامه للمفتي بالمسؤولیة عن المحرقة .16

بعــد عاصــفة ردود الفعــل الغاضــبة مــن جهــة، والســاخرة مــن جهــة أخــرى، تراجــع : مــي حیــدرتحریــر را
ـــاهو، عـــن اتهامـــه للمفتـــي أمـــین الحســـیني بالمســـؤولیة عـــن  ـــامین نتنی رئـــیس الحكومـــة اإلســـرائیلیة، بنی
والمحرقــة والتحــریض علــى الیهــود لــدى النــازیین، وصــرح الیــوم إن "قــرار المحرقــة أخــذه النــازیون ولــم 

باللغـــة العبریـــة  ونشـــر نتنیـــاهو علـــى صـــفحته فــي "فیســـبوك" منشـــوراً  بـــأي شـــخص مـــن الخــارج".یتــأثر 
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واإلنكلیزیة، یبرر فیهـا تصـریحاته السـابقة، جـاء فیـه: "لـم أقصـد فـي أي حـال مـن األحـوال تبرئـة هتلـر 
  من المحرقة، هتلر والقیادة النازیة هم المسؤولون عن قتل مالیین الیهود.

 یاهو في منشوره إن "النازیین لم یروا بالمفتي سوى متعاون، لكنهم لم یحتاجوه أبـداً وعن المفتي قال نتن
، لكــن الحــاج أمــین الحســیني كــان 1941التخــاذ قــرار القتــل الممــنهج للیهــود األوروبیــین الــذي بــدأ عــام 

لـب ، وطS.Sفي برلین في زمن الحرب، وجند الكثیر من المسـلمین لجهـاز  للنازیة وكان ناشطاً  داعماً 
الیهودیـة عنـد وصـولهم إلـى الشـرق األوسـط، ورفـض كـذلك خـروج المسـتوطنات من النازیین أن یبیـدوا 

  الیهود األوروبیین من الدولة النازیة، رغم علمه بمصیرهم في حال البقاء".
وقــال نتنیــاهو فــي محاولــة تبریــر تصــریحاته الســابقة، إن قصــد "إظهــار توجهــات المفتــي اإلجرامیــة اتجــاه 

األوروبیین ومحاولة نشرها من خالل عالقاتـه بالقیـادة النازیـة، وعلـى عكـس مـا فسـرت أقـوالي، لـم  الیهود
 أقنعـه بقتـل الیهـود، هـذا كـان قـرار النـازیین وحـدهم". 1941أن المفتي في لقائه مـع هتلـر عـام  أقصد أبداً 

مـــن أطلـــق  أولوهـــو واختـــتم نتنیـــاهو منشـــوره قـــائًال إن "المفتـــي كـــان مجـــرم حـــرب تعـــاون مـــع النـــازیین، 
مدحــه أبــو  2013الشــائعة التــي تقــول إن الیهــود یریــدون هــدم األقصــى ورفــض إقامــة دولــة یهودیــة، وعــام 

  مازن، وهذا المدح دلیل على أن السلطة الفلسطینیة ال زالت تتبنى نهج المفتي اتجاه إسرائیل". 
  30/10/2015 ،48عرب 

  
  التسویةعملیة ئناف "إسرائیل" ترفض مشروع قرار نیوزیلندیًا الست .17

رفضت "إسرائیل"، مشروع قرار قدمته نیوزیلندا ألعضـاء مجلـس األمـن الـدولي، یهـدف إلـى : وكاالتال
وزعـم منـدوب "إسـرائیل" لـدى األمـم  إعادة تنشیط عملیة التسـویة بـین الجـانبین الفلسـطیني واإلسـرائیلي.

نــه ال یمكــن تحقیــق الســالم بــدون إال "مشــروع القــرار "هــدام وغیــر بنــاء"، وقــ أنالمتحــدة دانــي دانــون، 
ـــدعوة رئـــیس إ محادثـــات مباشـــرة بـــین الجـــانبین، و  ن تلبیـــة رئـــیس الســـلطة الفلســـطینیة محمـــود عبـــاس ل

  فضل طریق للحد من التوتر".أالوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو للقاء معه تشكل 
  31/10/2015 ،الخلیج، الشارقة

  
  سطینیة تظهر أزمة القیادة اإلسرائیلیةالعملیات الفل :الصحف اإلسرائیلیة .18

اهتمامها بعملیات الطعن التي تواجه اإلسرائیلیین، واعتبـرت  30/10 واصلت الصحف اإلسرائیلیة یوم الجمعة
أن الحكومة عاجزة عن مواجهتها ولكنها اختلفت في أسباب ذلك وما یترتب علیه. فقد رأى بعضها أن الحـل 

  حین رأت أخرى أنه في استهداف الجهات التي تقف وراءها. في إقامة دولتین منفصلتین، في
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یحــن فیـه إلـى أیـام رئیسـي الـوزراء اإلسـرائیلیین الــراحلین  ففـي صـحیفة معـاریف، كتـب دیفـد بـرزیالي مقـاالً 
ویقــول  بحاجــة إلــى سیاســة تشــبه مــا كانــا یمارســانه. "إســرائیل"أرییــل شــارون وٕاســحاق رابــین، واعتبــر أن 

یــام یفتقــد اإلســرائیلیون إســحاق رابــین" الــذي فــتح المفاوضــات مــع الفلســطینیین وحــاول الكاتــب "فــي هــذه األ
... فربما قـرر تعزیـز خطـوات االنفصـال "تخیلوا معي لو كان شارون حیاً  إقامة دولتین منفصلتین، مضیفاً 

ویضـــیف أن شـــارون ورابـــین اتفقـــا علـــى ضـــرورة  عـــن الفلســـطینیین مـــن منـــاطق أخـــرى بعـــد قطـــاع غـــزة".
خلص من التحكم في حیاة الفلسطینیین مرة واحدة وٕالى األبد، لیس بالضرورة حبا فیهم، ولكن رغبة فـي الت

ــاتهم. وخلــص إلــى أنهمــا محقــان فــي ذلــك لضــرورة الفصــل بــین الشــعبین،  الحفــاظ علــى اإلســرائیلیین وحی
  قدر اإلمكان.وٕاقامة حدود جغرافیة مادیة واضحة، في محاولة إلبعاد الخطر المحدق باإلسرائیلیین 

أمـا فـي صــحیفة یـدیعوت أحرونــوت، فقـد رأى تشــیلو روزنبـرغ أن وصـف مــا یقـوم بــه الفلسـطینیون مــن 
عملیــات طعــن بأنــه "عملیــات فردیــة" غیــر دقیــق، ودعــا إلــى التعامــل مــع التنظیمــات التــي تقــف وراءهــا 

وحـرض الكاتـب علـى  ."یلإسـرائ"في شوارع  كما یتم التعامل مع من یحمل سكیناً  عسكریاً  أمنیاً  تعامالً 
، والنواب العـرب 1948داخل فلسطینیي أطراف ثالثة هي: إدارة الوقف اإلسالمي، والحركة اإلسالمیة 

فــي الكنیســت؛ وحملهــا مســؤولیة مــا ســماه "التحــریض الــذي یتعــرض لــه الشــبان الفلســطینیون، ویــدفعهم 
أن هـــذه  ترتـــب أولویاتهـــا، مؤكـــداً  وطالـــب أجهـــزة األمـــن اإلســـرائیلیة بـــأن لتنفیـــذ عملیـــات قتـــل دامیـــة".

  األطراف تسهم في بث أجواء العنف والتحریض على القتل عبر شبكات التواصل االجتماعي".
وفي صحیفة یدیعوت أحرنـوت، قـال توفـا تسـیموكي إن جهـاز الشـاباك األمنـي تقـدم بمطالـب للحكومـة 

إلــى أن  ة منفــذي العملیــات، مشــیراً اإلســرائیلیة تتعلــق بمنحــه تســهیالت أمنیــة وٕاداریــة تمكنــه مــن مالحقــ
اإلســــرائیلیة إیلیــــت شــــاكید قالــــت إن اللجنــــة الوزاریــــة لشــــؤون التشــــریع "ســــتمنح الشــــاباك  عــــدلوزیــــرة ال

  تسهیالت قانونیة بغرض وقف العملیات الفلسطینیة الدامیة".
دریبات لمواجهـة وفي السیاق نفسه، قالت القناة اإلسرائیلیة الثانیة إن حرس الحدود اإلسـرائیلي یجـري تـ

عملیـــات الطعـــن بالســـكاكین، وذلـــك فـــي القاعـــدة العســـكریة الخاصـــة بحـــرس الحـــدود فـــي منطقـــة بیـــت 
وأضــــافت القنــــاة أن الضــــباط یقومــــون بتــــدریب جنــــودهم علــــى كیفیــــة الســــیطرة علــــى مســــلح  حــــورون.

  .عسكریاً  فلسطیني، سواء عند الطلب منه إبراز بطاقة هویته، أو عند مهاجمته حاجزاً 
أن  -مـن مؤسسـي منظمـة "كسـر الصـمت"-ال اإلخبـاري عـن یهـودا شـاؤول االمقابل، نقل موقع و  وفي

في الضفة الغربیة، وأضاف أن استمرار السـیطرة العسـكریة  "إسرائیل"مدینة الخلیل تظهر فشل سیاسة 
ـــــین الفلســـــطینیین  ـــــف ب ـــــة مـــــن العن ـــــة متالحق ـــــب إال موجـــــات دامی ـــــن یجل ـــــل ل ـــــى الخلی اإلســـــرائیلیة عل

الوجــود العســكري اإلســرائیلي  مــن رغمبــال–وتســاءل شــاؤول كیــف تحولــت مدینــة الخلیــل  ائیلیین.واإلســر 
أن الجــیش اإلســرائیلي ال یقــوم بحفــظ  فــي الضــفة الغربیــة؟ مؤكــداً  إلــى المنطقــة األكثــر تــوتراً  -المكثــف
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 ، موضـحاً ورأى أن هـذا التـوتر هـو الـثمن األمن هناك، وٕانما یعزز سیطرته األمنیة على الفلسـطینیین.
أن تعزیز سیطرة الجیش اإلسرائیلي علـى الفلسـطینیین نجحـت فـي تـدمیر حیـاتهم وتخریبهـا، ولكنهـا لـم 

  تنجح في جلب األمن لإلسرائیلیین.
  30/10/2015 ،الجزیرة نت، الدوحة

  
  قائد أركان الجیش السابق یهاجم الحكومة اإلسرائیلیة .19

ائیلي الســابق بنــي جــانتس الحكومــة اإلســرائیلیة هــاجم قائــد أركــان الجــیش اإلســر : تحریــر رامــي حیــدر
الحالیة، خالل مؤتمر في بلدة "غابیم" في غـالف غـزة، بسـبب تـدخلها فـي قـرارات یتعـّین علـى الجـیش 

وقــال جــانتس للحضــور إنــه علــى الحكومــة اإلســرائیلیة عــدم التــدخل فــي جمیــع أمــور  وحــده اتخاذهــا.
ى أن "سیاســة إطــالق النــار علــى (المخــربین) لیســت الجــیش، ال ســیما سیاســة إطــالق النــار، وشــدد علــ

مــن شــأن الحكومــة، هنالــك أجســام مهنیــة ومختصــة بهــذه األمــور لــیس لهــا دخــل بــالیمین والیســار، ال 
  داعي لنقاش هذا األمر في الحكومة أو الكابینیت".  

اتهـــا بشـــكل ، وقــال إن الحكومـــة الحالیـــة ال ترتـــب أولوی"إســـرائیل"وتطــرق جـــانتس لســـلم األولویـــات فـــي 
  صحیح، إذ یتوجب علیها االهتمام بالتعلیم والثقافة والقانون والبنى التحتیة، وبعدها تأتي أهمیة األمن.

وعن تهدئة طویلة األمد في قطاع غزة وغالفها قال جانتس إنه ممكن، لكن ال یمكن احتالل غـزة مـرة 
كري، "الحــرب األخیــرة كانــت أخــرى، لّمــح إلــى أن علــى الحكومــة البــدء بإیجــاد حــل سیاســي ولــیس عســ

ناجحة وحققت أهداًفا كثیرة، لكن ال یمكن احتالل القطاع، علینا الحفاظ على قوة الردع لكن مـع إبقـاء 
  بصیص أمل، ال یمكن حل كل شيء بالقوة".

ولم یعفي جانتس رئیس السلطة الفلسطینیة، محمود عباس، من المسؤولیة، وقال إنه وحكومة إسرائیل 
ا آلــت إللیــه األمــور، وذكــر إن "الفلســطینیین یتهربــون مــن المســؤولیة وأبــو مــازن خــائف شــریكین فــي مــ

من اتخاذ قرار استراتیجي وتاریخي، الفلسطینیون خائفون، ونحـن كـذلك، وفـي الوقـت الحـالي سیسـتمر 
  الوضع على ما هو علیه".

ین نتنیـاهو، وقـال إن وعن االتفاق مـع إیـران، عـارض جـانتس موقـف رئـیس الحكومـة اإلسـرائیلیة بنیـام
  ، واعترض على شن هجوم عسكري على إیران. إسرائیلیاً  االتفاق مع إیران ال یجب أن یكون شأناً 

  30/10/2015 ،48عرب 
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  في قلب تل أبیب إحیاء لذكرى رابین مهرجان .20
ین تحیي إسـرائیل الیـوم الـذكرى السـنویة العشـرین الغتیـال رئـیس حكومتهـا السـابق اسـحق رابـ :الناصرة

مــع الفلســطینیین، وذلــك  أوســلوعلــى یــد الیهــودي المتطــرف یغــآل عمیــر علــى خلفیــة توقیعــه اتفاقــات 
یشـــارك فیـــه عشـــرات آالف اإلســـرائیلیین وســـدنة الدولـــة  أنبمهرجـــان كبیـــر فـــي قلـــب تـــل أبیـــب یتوقـــع 

  العبریة والرئیس األمریكي السابق بیل كلینتون.
ات مشــددة لحمایــة التظــاهرة والمشــاركین فیهــا فــي أعقــاب وأعلنــت المؤسســة األمنیــة أنهــا اتخــذت إجــراء

التهدیدات بالقتل التي تلقاها في األیام األخیرة "رئیس الدولة" رؤوفین ریبلین على خلفیة قَسمه بأنه لـن 
یوقع ذات یوم على عفـو للقاتـل. وبـدأ حملـة التحـریض شـقیق القاتـل الـذي كتـب أن مصـیر ریبلـین لـن 

  فاعتقلته الشرطة لیومین وأفرجت عنه بقیود.یختلف عن مصیر رابین، 
وأبرزت وسائل اإلعالم أمس الكم الهائل من التحریض والشتم فـي شـبكات التواصـل االجتمـاعي بحـق 

  ه تذّكر باألجواء التي سبقت اغتیال رابین.ریبلین، وأشارت إلى أن أجواء التحریض ضدّ 
ن جهاز شـاباك یحرسـني، وعناصـره تعنـى بـي"، وعقب ربلین على التهدیدات بالقول إنه ال یخشاها "أل

ـــم سیضـــیع  ـــة وفـــي غیـــاب حل ـــه "مـــن دون رؤی ـــه الیـــوم فـــي المهرجـــان أن ـــه ســـیؤكد فـــي كلمت مضـــیفًا أن
یصــغي الواحــد لآلخــر... إننــا  أنســنة مــرت ونحــن منشــغلون فــي الجــدل بیننــا بــدًال مــن  20الشــعب... 

  .منشغلون أكثر من اللزوم بالخوف، وقلیًال جدًا باألمل"
  31/10/2015 ،الحیاة، لندن

  
  شرطة االحتالل: ال قیود أو تحدید أعمار للوصول إلى األقصى .21

فادي أبو سعدى: أعلنت شرطة االحتالل اإلسـرائیلي أنهـا قـررت عـدم تقییـد حركـة المصـلین  -رام هللا 
 مـن رغملبـاالمسلمین إلى المسجد األقصى. كمـا لـم تحـدد أعمـارًا للـدخول وأداء الصـالة فـي المسـجد. و 

هـــذا اإلعـــالن تفـــرض قـــوات االحـــتالل حصـــارًا شـــدیدًا علـــى القـــدس المحتلـــة عامـــة واألحیـــاء العربیـــة، 
  وداخل أسوار البلدة القدیمة وعلى بوابات المسجد األقصى الخارجیة.

بوصول عشـرات المصـلین مـن قطـاع غـزة إلـى مدینـة القـدس للصـالة فـي األقصـى  "إسرائیل"وسمحت 
"ایـــرز". وبحســـب مصـــدر فـــي االرتبـــاط الفلســـطیني فـــإن مئتـــي مصـــٍل غـــزي  عبـــر معبـــر بیـــت حـــانون

وصلوا إلى القدس المحتلة صباح أمس وأدوا صالة الجمعـة قبـل أن یعـودوا  أعمارهم فوق الستین عاماً 
  أدراجهم إلى قطاع غزة مباشرة.

  31/10/2015 ،القدس العربي، لندن
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  ناء الهیكل على أنقاض األقصىاإلسرائیلیة تمّول تعلیم كیفیة ب التعلیموزارة  .22
 مسـتعجالً  المشـتركة) اسـتجواباً عن القائمة العربیـة ودیع عواودة: قّدم النائب مسعود غنایم ( -الناصرة 

لـوزیر التربیــة والتعلـیم اإلســرائیلي نفتـالي بینیــت حـول قیــام وزارتـه بتمویــل برنـامج تعلیمــي فـي المــدارس 
البرنـــامج التعلیمـــي بأهمیـــة إعـــادة بنـــاء الهیكـــل ویحـــث علـــى  التابعـــة للتیـــار الـــدیني الصـــهیوني. ویشـــید

  االبتهال إلعادة بنائه حتى یتسنى تقدیم القرابین فیه، وباعتبار بناء الهیكل هو منتهى أماني الیهود.
ویقضــي المشــروع بتــدریس أفكــار حــول إعــادة بنــاء الهیكــل، عبــر توزیــع كــراس یومیــات للتالمیــذ، فــي 

هیوني، ضمن ما یسمى بمشـاریع االلتـزام االجتمـاعي و"شـهادتي االجتماعیـة". مدار التیار الدیني الص
 ســنةوحصــلت "مدرســة معرفــة الهیكــل" التــي تعــد مــواد هــذا البرنــامج وكراســات یومیــات األطفــال، فــي 

ألــف دوالر. وبلــغ مجمــل التمویــل الحكــومي لهــذه المدرســة فــي الســنوات  80وحــده، علــى مبلــغ  2014
لف دوالر، فیما دعمت وزارة الثقافـة جمعیـات أخـرى، تنشـط فـي نفـس المجـال بــ أ 400الخمس األخیرة 

ألف دوالر. ویخصص جهاز التعلیم الـدیني الصـهیوني، فصـًال خاصـًا تحـت عنـوان "حـب الـبالد  280
والهیكـــل"، وهـــو برنـــامج أطلقتـــه الـــوزارة منـــذ ســـبع ســـنوات. ویتوجـــه الفصـــل، بشـــكل أساســـي لتالمیـــذ 

لترســیخ فكــر الهیكــل وواجــب إعــادة بنائــه فــي نفــوس التالمیــذ، مــن الصــف األول الصــفوف االبتدائیــة، 
وحتــى الصــف الثالــث. ووفقــا لكراســة التوجیــه المــذكورة یجــري "وصــف إعــادة بنــاء الهیكــل باعتبــاره قمــة 

  التطلعات واألماني للیهود واإلنسانیة جمعاء".
ضحیة المستقبلیة المتوقعة والمرافقـة لهـذا الحلـم وال یغفل البرنامج التعلیمي الموجه لألطفال زرع "بذور الت

مــن خــالل االعتمــاد علــى مــا ورد فــي العهــد القــدیم مــن مقــوالت تؤكــد أن "إنقــاذ أرض إســرائیل" ال یــتم إال 
بالعــذاب واآلالم". كمــا یوجــه كتــاب اإلرشــاد المخصــص للمعلمــین، أنظــار هــؤالء إلــى كتابــات حاخامــات 

جبل الهیكل"، أي مكان المسجد األقصى المبـارك. ویحصـل التالمیـذ فـي بشأن الحلم ببناء الهیكل على "
نهایة العام، على رسم للهیكل الجدید، مع طرح سؤال علیهم ما الـذي یمكـن أن یفعلـوه أو یقـدموه لتعجیـل 

  وال یشیر الكراس أو الرسم إلى حقیقة وجود المسجد األقصى بأي شكل من األشكال. بناء الهیكل.
"القدس العربي" یقول غنایم إنه طالب في استجوابه بمعرفة الجهة التي صادقت علـى  وردا على سؤال

البرنـــامج فـــي الـــوزارة، ومتـــى تمـــت المصـــادقة علیـــه، وعـــن عـــدد الطـــالب والمـــدارس التـــي تتلقـــى هـــذا 
البرنامج، ثم سؤال حول التناقض في مواقف الحكومة اإلسرائیلیة ممثلة برئیسها بنیـامین نتنیـاهو الـذي 

  ح أن حكومته ال تنوي تغییر الوضع القائم في المسجد األقصى المبارك.صر 
  31/10/2015 ،القدس العربي، لندن
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  "إسرائیل"ماعات الفلسطینیة في بیروت لدعم "انتفاضة القدس" تقلق تاالج .23
ـــم تصـــمت  -غـــزة  علـــى اللقـــاءات السیاســـیة التـــي عقـــدت بـــین قـــادة  كثیـــراً  "إســـرائیل"أشـــرف الهـــور: ل

الفلسطینیة خالل السـاعات الماضـیة فـي العاصـمة اللبنانیـة بیـروت، وأهمهـا اللقـاء الـذي عقـد  الفصائل
بین قادة كبار في حركتي فتح وحماس، بعـد غیـاب طویـل، وتركیـز االجتماعـات علـى دعـم اسـتمراریة 

هـــذه االجتماعـــات بقـــوة وقالـــت إنهـــا خصصـــت لمناقشـــة  "إســـرائیل"المواجهـــة مـــع االحـــتالل. وهاجمـــت 
ووفق تقریر للقناة التلفزیونیة اإلسرائیلیة العاشرة فقد أبدت مصادر كبیرة في حكومـة  یع اإلرهاب"."توس

تــل أبیــب تخوفهــا مــن اجتمــاِع حركتــي فــتح وحمــاس فــي بیــروت، التــي خرجــت بقــرار دعــم االنتفاضــة، 
یني وضــمان اســتمرارها. وعلــق التقریــر الــذي حــرض علــى االجتمــاع بــالقول إن ممثــل الــرئیس الفلســط

  محمود عباس "ناقش توسیع اإلرهاب ضد إسرائیل".
وتقــول المصــادر إن الطــرفین اتفقــا علــى "إحبــاط المخطــط اإلســرائیلي، القاضــي بالســماح للیهــود بــأداء 
العبـــادات الدینیـــة فـــي المســـجد األقصـــى المبـــارك"، وأنهمـــا كـــذلك اتفقـــا علـــى إنهـــاء االحـــتالل وتفكیـــك 

األماكن المقدسة، وال سیما مدینة القدس المحتلة، باإلضافة إلـى ذلـك المستعمرات اإلسرائیلیة، وحمایة 
  ، والسیر قدمًا في اتفاق المصالحة الوطنیة."إسرائیل" جرى االتفاق على تنسیق النشاطات ضدّ 

  31/10/2015 ،القدس العربي، لندن
  

  الحكومیة عیوب وثغرات خطیرة بإدارة الوزارات والمؤسسات ي:سرائیلاإل مراقب الدولةتقریر  .24
أشــارت القنــاة اإلســرائیلیة الثانیــة إلــى عیــوب وثغــرات خطیــرة كشــف عنهــا تقریــر  :الصــحافة اإلســرائیلیة

ومـن أبـرز  یوسـیف شـابیرا، ویتعلـق بـإدارة الـوزارات والمؤسسـات الحكومیـة. "إسـرائیل"مراقب الدولة في 
لدولــة، ویتعلــق األمــر بمشــافي مــا خلــص إلیــه التقریــر غیــاب الرقابــة الحكومیــة علــى المشــافي التابعــة ل

شیفا وٕایخیلوف ورمبام، مما یفسح المجال لحدوث حاالت من التسیب في المال العام، وٕادارة موازنـات 
وأشـــار المراســـل االقتصـــادي شـــلومي دیـــاز مـــن  هـــذه المؤسســـات بعیـــدا عـــن وزارتـــي المالیـــة والصـــحة.

ـــى مـــا رصـــده تقریـــر مراقـــب الدولـــة مـــن  مخالفـــات إداریـــة فـــي وســـائل صـــحیفة یـــدیعوت أحرونـــوت إل
المواصـــالت التابعـــة للحكومـــة اإلســـرائیلیة، وســـط غیـــاب شـــبه كامـــل لرقابـــة وزارة المواصـــالت، ســـواء 
بالنسبة إلى توقیع العقود مع الشركات الخاصة، أو كیفیة توظیف السـائقین فیهـا، أو اختیـار الشـركات 

  .التي یقع االختیار علیها لتقدیم خدمات للوزارات المختلفة
أن مراقــب الدولــة تحــدث عــن اتبــاع هیئــة الصــناعات الجویــة وســائل  "إســرائیل الیــوم"وذكــرت صــحیفة 

 42توظیــــف  2013و 2010بــــین  غیــــر قانونیــــة فــــي تعیــــین عــــدد مــــن المستشــــارین العســــكریین، إذ تــــمّ 
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دون أن  (نحـو أربعـة مالیـین دوالر)، ملیون شـیكل سـنویاً  14بكلفة قدرها  ستراتیجیاً او  عسكریاً  مستشاراً 
  یتم اتباع اإلجراءات اإلداریة المتعارف علیها في المقابالت والترشیحات.

  30/10/2015 ،الجزیرة نت، الدوحة
  

  في الضفة الغربیة وغزة شهداء بینهم رضیع وعشرات الجرحى في مواجهات مع االحتالل ثالثة .25
ن ورضیع یشاب ، أنوفا""وعن وكالة كتب مندوبو"االیام"، ، 31/10/2015األیام، رام هلل، ذكرت 

العشرات أحدهم حالته حرجة، إثر عملیة طعن في القدس، ومواجهات مع  استشهدوا أمس، وأصیب
  االحتالل في الضفة وقطاع غزة.

عاما) من سكان حي كفر عقب في شمالي القدس، برصاص  23فقد استشهد الشاب احمد قنیبي ( 
ار في حي الشیخ جراح في شرقي القدس في أرض السم إسرائیليحارس أمن وشرطي حرس حدود 

  .إسرائیلیاً بعد زعم سلطات االحتالل اإلسرائیلي انه طعن 
االحتالل النار على شابین عند حاجز زعترة، ما أدى إلى استشهاد الشاب قاسم  أطلقت قواتكما 

قریة عامًا) من  17عاما)، وٕاصابة الشاب باسم فارس إبراهیم النعسان ( 20محمود قاسم سباعنة (
  المغیر شمال رام هللا بجروح خطیرة، ونقل لمستشفى رفیدیا لتلقي العالج.

أشهر)، من بلدة بیت فجار، جنوب  8كما استشهد، أمس، الرضیع رمضان محمد فیصل ثوابتة ( 
بیت لحم، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسیل للدموع، باتجاه منازل المواطنین، والشبان 

ن، خالل اقتحام البلدة، واندالع مواجهات فیها، تلبیة لدعوات القوى الوطنیة واإلسالمیة في المتظاهری
  محافظة بیت لحم، للخروج بتظاهرات ضد االحتالل ووفاء لشهداء الخلیل وفلسطین.

 أنوأعلن نائب مدیر اإلسعاف والطوارئ بجمعیة الهالل األحمر في بیت لحم، محمد ابو ریان، 
ستة شبان  أصیبیبوا بالرصاص الحي، اعتقلت قوات االحتالل اثنین منهم، فیما ثالثة شبان أص

آخرون بحاالت اختناق وٕاغماء، في وقت  15بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصیب 
، بالرصاص الحي، وذلك خالل مواجهات بین الشبان، وقوات االحتالل في أمسسابق من مساء 

شابا بحاالت  20بان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وش أربعةبیت فجار. كما أصیب 
اختناق، وذلك خالل مواجهات عنیفة اندلعت في محیط مسجد بالل بن رباح، شمال بیت لحم، قبالة 

  جدار الفصل العنصري.  
وفي بلدة الخضر، جنوب بیت لحم، أصیب شاب بالرصاص الحي في منطقة الفخد، فیما أصیب 

ستة مواطنین بحاالت اختناق، وذلك خالل مواجهات مع  أصیباطي، بینما شابان بالرصاص المط
  قوات االحتالل في البلدة.
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قنابل  وٕاطالقباقتحام المخیم،  األهاليوفي مخیم عایدة، شمال بیت لحم، هددت قوات االحتالل  
  الغاز باتجاه منازل المواطنین دون استثناء، واستهدافهم بالرصاص والقتل.  

وشارك في  قریة النبي صالح، شمال غربي رام هللا، مواجهات مع جنود االحتالل.كما شهدت 
المسیرة عدد من المتضامنین األجانب واإلسرائیلیین، الذین أصیب عدد منهم باالختناق خالل 

  المواجهات، دون أن تسجل إصابات أو اعتقاالت خاللها.
وأشارت مصادر  ، عقب صالة الجمعة.كما اندلعت مواجهات في بلدة سلواد، شمال شرقي رام هللا

محلیة إلى أنه أصیب ثالثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة العشرات باالختناق 
  خالل مواجهات مع االحتالل على المدخل الشرقي للبلدة.

وفي قریة بلعین أصیب مواطنان بصورة مباشرة من سالح جدید یسمى "اإلسفنج"، والعشرات 
 األسبوعیةناق خالل مواجهات اندلعت أمس، بین المواطنین وقوات االحتالل في مسیرة القریة باالخت

  السلمیة المناهضة لالستیطان وجدار الفصل العنصري.
مواطنًا باألعیرة المعدنیة إلى جانب إصابة  25مواطنین بالرصاص الحي و 10 الخلیل، أصیبوفي 

ات في مدینة الخلیل وبلدة بیت أمر ومخیم العروب فیما العشرات بحاالت اختناق إثر تجدد المواجه
شددت قیودها المفروضة على الوصول إلى الحرم اإلبراهیمي، وأعلنت حي تل الرمیدة وسط المدینة 

  "منطقة عسكریة مغلقة".
وفي قلقیلیة، أصیب فتى برصاصتین معدنیتین مغلفتین بالمطاط، والعشرات بحاالت اختناق، خالل 

وفي قریة كفر  المدینة.قوات االحتالل التي اقتحمت مساء أمس، حي النقار غرب  مواجهات مع
قدوم، شرق قلقیلیة، أصیب عدد من المواطنین بحاالت اختناق جراء قمع قوات االحتالل مسیرة 

  عامًا.  13القریة األسبوعیة السلمیة المناهضة لالستیطان والمطالبة بفتح مدخل الرئیسي المغلق منذ 
مواطنًا بجروح مختلفة بعد إطالق قوات االحتالل نیران أسلحتها الرشاشة  22طاع غزة، أصیب وفي ق

  بمدینة غزة ومخیم البریج شرق المحافظة الوسطى. الشجاعیة الحدوديباتجاه متظاهرین شرق حي 
مواجهات بین الشبان  ، أنغزة من أشرف الهور، عن 31/10/2015القدس العربي، لندن، وأضافت 

سطینیین وجنود االحتالل اإلسرائیلي اندلعت عند أكثر من نقطة حدودیة شرق مدینة غزة، ضمن الفل
فعالیات جمعة الغضب، التي سمیت "جمعة شهداء الخلیل" التي دعت إلیها الفصائل الفلسطینیة، في 
وقت أكدت فیه حركتا حماس والجهاد اإلسالمي خالل مسیرة مشتركة جنوب القطاع على دعم 

  فاضة، ورفض كل المحاوالت الدولیة إلنهائها.االنت
كما أطلقت الزوارق الحربیة اإلسرائیلیة صباح أمس عددًا من قذائفها تجاه أراضي محررة "نتساریم" 

وفي السیاق ذاته استهدفت قوات االحتالل المزارعین شرق  .2005وسط قطاع غزة، وهي أخلیت عام 
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من الرصاص الحي، خالل عملهم الیومي. وأدت مخیم جبالیا شمال القطاع، بإطالق زخات 
   االعتداءات إلى إجبار كل من الصیادین والمزارعین على ترك عملهم خشیة على حیاتهم.

  
  تشیع جثماني الشهیدین كمیل وسباعنة في قباطیة .26

كتب مندوبو"االیام"، "وفا": شارك آالف المواطنین من محافظة جنین، مساء أمس، في تشییع 
 20عامًا)، والشاب قاسم محمود قاسم سباعنة ( 17هیدین الفتیین أحمد محمد كمیل (جثماني الش

وانطلق موكب التشییع من قریة مثلث الشهداء صوب بلدة قباطیة، مسقط رأس الشهیدین،  عامًا).
بموكب رسمي عسكري، بمشاركة نائب قائد منطقة جنین العقید محمد سالمة، ونائب محافظ جنین 

، إضافة لممثلین عن االرتباط العسكري الفلسطیني، وفعالیات المحافظة، فیما أطلقت كمال أبو الرب
  طلقة تحیة للشهیدین وشهداء فلسطین. 21قوات األمن الوطني 

  31/10/2015األیام، رام هلل، 
  

  شهداء في الخلیل خمسةاالحتالل یسلم جثامین  .27
خمسة مساء أمس جثامین  الخلیل،ئیل في سلمت قوات االحتالل اإلسرا "االیام"، "وفا": كتب مندوبو

شهداء الخلیل ممن تم إعدامهم بزعم محاوالتهم تنفیذ عملیات طعن جنود االحتالل، وذلك بعد  من
  جهود حثیثة من قبل الجهات المختصة في السلطة الوطنیة وجهات دولیة.

لعسیلي ودانیا ارشید وقال محافظ الخلیل كامل حمید عقب تسلیم االحتالل جثامین الشهداء (بیان ا
وحسام الجعبري وبشار الجعبري وطارق النتشة لـ"االرتباط الفلسطیني"، على "حاجز ترقومیا" غرب 

أن السلطة الوطنیة الفلسطینیة ستواصل مساعیها لتأمین إفراج االحتالل عن جثامین بقیة  –المدینة 
الخمسة تم بعد تدخل الرئیس محمود الشهداء المحتجزة، مشیرا إلى أن اإلفراج عن جثامین الشهداء 

  عباس وجهات دولیة.
وقالت مصادر من عائالت الشهداء، إن تشییع الشهداء سینطلق الیوم السبت بمشاركة رسمیة  

  وشعبیة من مسجد الحسین في شارع عین ساره، وصوال إلى مقبرة الشهداء لمواراتهم الثرى.
  31/10/2015األیام، رام هلل، 

 

  مواطنًا بالرصاص خالل مواجهات في محافظة رام هللا والبیرة 30إصابة أكثر من  .28
مواطنًا بالرصاص الحي، واألعیرة المعدنیة  30سائد أبو فرحة: أصیب، أمس، ما یزید على  –البیرة 

المغلفة بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحاالت اختناق، جراء استنشاق الغاز المسیل للدموع، خالل 
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وات االحتالل، اندلعت عند مدخل البیرة الشمالي قرب مستوطنة "بیت إیل"، مواجهات عنیفة من ق
وذكرت وزارة الصحة، في بیان صحافي، أن المواجهات في البیرة، شهدت  عقب أداء صالة الجمعة.

مواطنا بالرصاص الحي في أجزاء متفرقة من أجسادهم، إضافة إلى اصابتین بالرصاص  15إصابة 
مسعفین من "الهالل األحمر" بالحروق في الوجه،  4اط في األذن، وٕاصابة المعدني المغلف بالمط

  نتیجة رشهم بغاز الفلفل بشكل مباشر.
إصابة من ساحة  18من جهتها، أوضحت مصادر في مجمع فلسطین الطبي برام هللا، أنها استقبلت 

یة المصابین بالرصاص الحي، الفتة إلى أن غالب إصاباتالمواجهات في البیرة، من ضمنها ست 
  غادروا المجمع بعد تلقي العالج.

على صعید آخر، ذكرت الناطقة باسم "الهالل األحمر" عراب فقها، أن طواقمها تعاملت مع اصابتین 
إصابة باالختناق جراء  16إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 17بالرصاص الحي، و

إصابة  315ن طواقمها تعاملت مع ما ال یقل عن ولفتت إلى أ استنشاق الغاز في مواجهات البیرة.
إصابة بالرصاص  76إصابة بالرصاص الحي، و 44خالل المواجهات في الضفة وغزة، من ضمنها 

إصابة  226إصابة باالختناق، وتسع إصابات جراء التعرض بالضرب، موضحة أن  186المعدني، و
  إصابة في غزة. 49سجلت في الضفة، مقابل 

   31/10/2015، األیام، رام هلل
 

  والدة الشهید معتز تستقبله بأغصان الزیتون والورود .29
عاما من بلدة العیزریة 22استقبلت والدة الشهید معتز عطاهلل قاسم  :دیاال جویحان -القدس المحتلة 

على سریره، والذي كان یستلقي علیه  والشكوالتةشرق القدس المحتلة بأغصان الزیتون ورش الورود 
 األخیراق من العمل  ویضع رأسه على وسادته لیتمازح مع والدته وأشقائه لیكون اللقاء بعد یوٍم ش

قرب حاجز  أعدمتهبعد احتجاز االحتالل لجثمانه الطاهر مدة تسعة أیام، حیث  الذي یجمع بینهما.
وم قرر االحتالل تسلیم جثمانه بصورة مفاجئة عند الساعة الثامنة والربع من مساء ی االحتالليجبع 
 أن إالرغم الصمود الداخلي  أیامقالت والدته لـ"الحیاة الجدیدة": ما أصعب االنتظار تسعة  .الجمعة

المنزل لفقداني معتز عندما علمت بحضوره واستالم جثمانه فضلت بان  أرجاءالحزن یخیم على كافة 
  لدیه. المفضلة والشكوالتةاستقبله على سریره وارشه بأغصان الزیتون والورود 

ولم تتمالك والدة الشهید لحظة عناقها لمعتز والدموع تنهمر على وجنتیها لتقول: "الحمد هللا.. هللا 
  یرضى علیك..".

 30/10/20158موقع صحیفة الحیاة الجدیدة، رام هللا، 
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  ألًفا أدوا صالة الجمعة في األقصى 25أكثر من  .30
األوقاف اإلسالمیة في القدس، إن "أكثر  قال الشیخ عزام الخطیب، مدیر إدارة: األناضول –رام هللا 

  ألف شخص أدوا صالة الجمعة في المسجد األقصى الیوم". 25من 
وهذه هي الجمعة الثانیة على التوالي التي تسمح فیها الشرطة اإلسرائیلیة للفلسطینیین من سكان 

  القدس والداخل الفلسطیني بالصالة في المسجد األقصى دون قیود.
ة تمنع الفلسطینیین من سكان الضفة الغربیة وقطاع غزة من الوصول إلى القدس وما زالت الشرط

ومنها إلى المسجد األقصى، رغم أنها تسمح كل جمعة لعدة مئات من سكان غزة بالصالة في 
  المسجد ولكن بعد الحصول على تصاریح خاصة.

د بوابات المسجد األقصى وقد انتشرت قوات من الشرطة على مداخل البلدة القدیمة وفي أزقتها وعن
  حیث أوقفت الشبان بشكل عشوائي للتدقیق في هویاتهم.

ودعا الشیخ یوسف أبو سنینة، في خطبة الجمعة بالمسجد األقصى، إلى إنهاء االحتالل اإلسرائیلي 
  لألراضي الفلسطینیة ووقف العقوبات اإلسرائیلیة ضد الفلسطینیین.

الفلسطینیین الذین قتلوا برصاص القوات اإلسرائیلیة، وأدى المصلون صالة الغائب على أرواح 
  وترفض السلطات اإلسرائیلیة تسلیم جثامینهم لذویهم حتى اآلن.

 31/10/2015، الرأي، عّمان

 

  االحتالل یتهم الطفل (مناصرة) بمحاولة القتل مرتین .31
نة القدس امس الئحة في مدی اإلسرائیلیةوجهت "المحكمة المركزیة" إبراهیم:ـ كامل  - القدس المحتلة 

وقال موقع صحیفة "یدیعوت  عاما) بمحاولة القتل. 13اتهام بحق الطفل الفلسطیني أحمد مناصرة (
احرونوت" إن الطفل مناصرة سیتم احتجازه في "منشأة مغلقة" بناء على طلب النیابة العامة 

لقتل مرتین؛حیث التقى وقال الموقع إن المحكمة وجهت للطفل مناصرة تهمة محاولة ا اإلسرائیلیة.
عاما)، بعد انتهاء الدوام  15من هذا الشهر مع ابن عمه حسین مناصرة ( 12أحمد مناصرة یوم 

  المدرسي، وتحدثا عن الوضع في المسجد األقصى وقطاع غزة وما یقوم به جیش االحتالل.
  ضد الیهود.وادعى الموقع أن الطفلین قررا االستشهاد من أجل المسجد األقصى بتنفیذ عملیة 

عاما)  21وأضاف الموقع إن الطفلین توجها إلى مستوطنة "بزغات زئیف" وقاما بطعن إسرائیلي (
عاما)، وقامت قوات الشرطة باطالق النار على حسین مناصرة، ما أدى إلى استشهاده،  13وطفل (

  ج.في حین أصیب أحمد مناصرة بجروح خطیرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العال
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وطالب محامي الدفاع عن الطفل مناصرة وعائلته باإلفراج عنه وبقائه في االعتقال البیتي، ولكن 
المحكمة رفضت هذا الطلب، وسیبقى محتجزا بناء على طلب النیابة العامة في "منشأة مغلقة"، كون 

ولكن النیابة  عاما وتقدیمهم للمحكمة، 14القانون اإلسرائیلي یمنع اعتقال األطفال من هم أقل من 
بتواطؤ من المحكمة، حتى  2016العامة اإلسرائیلیة ستتعمد المماطلة والتسویف حتى شهر ینایر عام 

  عاما، ما یسمح بتحویله إلى السجن وتقدیمه للمحكمة. 14یصبح الطفل مناصرة 
یشار إلى أن الطفل أحمد مناصرة ظهر في شریط مصور وهو مصاب بجروح خطیرة، وملقى على 

  رض، ویتعرض للضرب والشتائم النابیة على ید عدد من اإلسرائیلیین وشرطة االحتالل.األ
 31/10/2015، الرأي، عّمان

 

  شهادات ناجین من اإلعدام برصاص االحتالل في الخلیل .32
ین من القتل، وحقوقي في مدینة الخلیل جنوب أظهرت شهادات ناج: عوض الرجوب -الخلیل 

الضفة الغربیة كیف ینفذ جنود االحتالل عملیات اإلعدام بحق شبان وشابات دون أن تكون في 
  حوزتهم سكاكین أو یشكلوا خطرا على حیاة جنود االحتالل.

خرى واحدة من الشهادات لصحفي فلسطیني یقول إنه نطق الشهادتین واستعد لتلقي الرصاص، واأل
لمواطن وضع نفسه أمام فوهات البنادق لتلقي الرصاص الذي كان مصوبا نحو إحدى فتاتین أوقفهما 

  جیش أمس األول في مدینة الخلیل.
في شهادته یقول الطالب واإلعالمي المتدرب شفیع الحافظ إنه كان متوجها إلى كلیة العروب شمال 

یة بمستوطن ینادي على الجنود ویطلب منهم الخلیل حیث یدرس اإلعالم، وفوجئ على بوابة الكل
ویضیف أن الجیب العسكري توقف على الفور ونزل منه الجنود الذین استجابوا  مالحقته دون سبب.

لرغبة المستوطن وأحاطوا به وأمروه بعدم الحركة ورفع یدیه إلى األعلى وٕادارة وجهه نحو السیاج 
كتشاف علبة السجائر بحوزته أثار رعب الجنود ویوضح الشاب الفلسطیني أن ا المحیط بالكلیة.

 الذین أخذوا مواقعهم وتهیؤوا إلطالق النار، مضیفا أنه شعر بدنو األجل وبدأ یردد الشهادتین.
ویتابع: أبلغت الضابط بأن ما أحمله علبة سجائر، فأمرني بإخراجها بأصبع یدي الصغیر، وهددني 

خرجتها وأنا أنتظر سماع الرصاص لكن ذلك لم یحدث، بإطالق النار إذا استخدمت أصبعا ثانیا فأ
  ورغم تأكدهم من عدم حیازته سكینا كما زعم المستوطن واصلوا تفتیشه بشكل مهین ثم أخلوا سبیله.

ویقول الصحفي الفلسطیني إنه بات بعد التجربة التي عایشها أكثر تیقنا بصحة ما كان ینقله لإلعالم 
إلعدامات لم یكونوا یشكلون أي خطر على الجنود والمستوطنین، عن شهود عیان، وهو أن ضحایا ا

  وٕانما یقتلون لغیاب الشهود ثم تلفق لهم التهم.
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إن جنود االحتالل  -أحد موظفي المسجد اإلبراهیمي- في شهادة ثانیة، یقول الحاج صالح الجعبري 
هن سكینا فقاموا بإلقائها أرضا أوقفوا فتاتین عند بوابة تؤدي للمسجد وادعوا أنهم وجدوا في حقیبة إحدا 

وتابع "رغم سیطرتهم علیها صوبوا بنادقهم نحوها، وتحركت مجندة في  ثم انهالوا علیها ضربا وركال.
المكان وتهیأت إلطالق النار على رأس الفتاة، فسارعت أنا ووقفت أمامها وقلت اقتلیني أنا، لكن ذلك 

  تقالي".لم یرق للمجندة التي أخذت تصرخ وتسببت في اع
ویضیف أنه یعرف المجندة من قبل ویصفها بأنها واحدة من ثالثة جنود متهمین بالقتل في محیط 
المسجد اإلبراهیمي، موضحا أن ضابطا كبیرا في المكان شاهد ما جرى، وأمر بنقل الفتاة وشقیقتها 

ى توقیفه لعدة وأشار موظف المسجد إل التي اعتقلت في ما بعد إلى مركز للشرطة قریب من المسجد.
ساعات بعد اعتقال الفتاة في محاولة من المجندة التهامه بإعاقة عملها، لكن أفرج عنه وعن إحدى 

ویجزم الجعبري بأن الشهداء في عملیات  الفتاتین في المساء، مع منعه من العودة إلى وظیفته.
وا یشكلون خطرا على الجنود، اإلعدام األخیرة بالخلیل قتلوا لغیاب الشهود، ویؤكد أن أكثرهم لم یكون

  لكن غیاب الرقابة وشهود العیان شكل دافعا للجنود لمواصلة القتل.
من جهته، یؤكد الباحث المیداني في منظمة الحق الفلسطینیة هشام الشرباتي توثیق شهادات تؤكد 

وأضاف في  تنفیذ إعدامات بدم بارد بعد السیطرة على المنفذین في حاالت الطعن المزعومة بالخلیل.
حدیثه للجزیرة نت أنه یصعب الوصول للشهود في بعض الحاالت التي یسیطر فیها االحتالل على 

مع افتراض صحة ادعاء محاولة -المكان، لكن في معظم الحاالت التي تم توثیقها خاصة للفتیات 
ائق لم یكن یشكلن أي خطر على الجنود، وأحیانا كانت تفصل بینهن وبین الجنود عو  -الطعن

  حدیدیة.
 30/10/2015الجزیرة.نت، 

 

  تتصدر عدد الشهداء  ساعة والخلیل 30كل  امرأةساعة وطفل أو  42ن كل اشهید: مركز القدس .33
مركز القدس للدراسات اإلسرائیلیة والفلسطینیة الذي یرأسه عالء  أعدها إحصائیةأوضحت دراسة 

ي األول من الشهر الحالي أكتوبر لعام الریماوي، أن عدد شهداء "انتفاضة القدس" التي انطلقت ف
وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخلیل تصدرت قائمة   شهیدًا. 71 إلىقد ارتفع لیصل  2015

   یومًا. 30شهیدًا خالل  24المحافظات في عدد الشهداء حیث ارتقى منها 
تقى خمس شهیدات كما ار ، %19شهیدًا بنسبة  14بلغ  األطفالوبینت الدراسة أن عدد الشهداء من 

  الشهداء.من  %34شهیدًا دون العشرین بنسبة  24فیما ارتقى  %7بنسبة 
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 25تحتجزها، إال أنه بقي  إسرائیلوقالت الدراسة أنه بالرغم من تسلیم جثامین سبعة شهداء كانت  
  القدس.جثمانًا لشهداء من انتفاضة 

صدرت المحافظات في عدد الشهداء وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز إلى أن مدینة الخلیل ت
شهیدًا فیما  18شهیدًا وحّلت مدینة القدس ثانیًا حیث استشهد منها  24حیث استشهد من المحافظة 

  .الوطنباقي الشهداء على محافظات  شهیدًا وتوزع 17استشهد من محافظات القطاع 
  31/10/2015، الشأن اإلسرائیلي لدارساتمركز القدس 

 

  تصاعد االنتهاكات اإلسرائیلیة بحق الفلسطینیین تقریر أممي یرصد .34
رصد التقریر األسبوعي لحمایة المدنیین الصادر عن  مكتب تنسیق الشؤون : وكاالتال -رام هللا 

مس، استمرار عملیات اغتیال قوات االحتالل أ"اوتشا"، الصادر  المتحدة األمماإلنسانیة  في 
ذلك استمرار هدم منازل الفلسطینیین في القدس والضفة للمواطنین الفلسطینیین رمیا بالرصاص، وك

أكتوبر موجة  /تشرین األول 26-20وقال التقریر: "استمرت خالل الفترة التي شملها التقریر  الغربیة.
 1,261فلسطینیا وٕاصابة  15العنف في أنحاء األرض الفلسطینیة المحتلة وأسفرت عن مقتل 

  فلسطینیا".
 58كتوبر إلى / أتشرین األول 26و  1ر البشریة في الفترة ما بین وأضاف: ووصل عدد الخسائ

  إسرائیلیا. 80و فلسطینیاً  6,445فلسطینیا وسبعة إسرائیلیین، في حین أن عدد المصابین وصل إلى 
وتابع التقریر: وُقتل خالل الفترة التي شملها التقریر عشرة فلسطینیین من بینهم ثالثة أطفال في 

إسرائیلیا من بینهم سبعة من أفراد القوات  11وأصیب أربعة فلسطینیین و "إسرائیل"الضفة الغربیة و
عملیة طعن او عملیات طعن مزعومة، وغیرها، وما زالت ظروف العدید  12اإلسرائیلیة في سیاق 

  من هذه الحوادث محل جدل كبیر.
انیة في محافظة الخلیل، من بین هذه الحوادث في الضفة الغربیة من بینها ثم 13وذكر أنه قد وقعت 

واثنین في محافظة سلفیت، وواحد في كل من القدس وجنین ونابلس، كما أبلغ عن وقوع حادث واحد 
  في مدینة "بیت شیمش" في إسرائیل.

وقال التقریر: لقد قتل أو توفي (استشهد) أربعة فلسطینیین متأثرین بجروح أصیبوا بها على ید  
احتجاجات واشتباكات وقعت في الضفة الغربیة وعلى طول السیاج القوات اإلسرائیلیة في سیاق 

  الفاصل في غزة.
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طفال في األرض الفلسطینیة  256فلسطینیا من بینهم  1,253وأضاف: وخالل هذا األسبوع أصیب 
بالمائة) من  13إصابة ( 157المحتلة خالل مظاهرات ومواجهات مع القوات اإلسرائیلیة. ووقعت 

  ظفي جمعیة الهالل األحمر الفلسطینیة أثناء تأدیتهم لعملهم في غزة.بینهم تسعة من مو 
في  االحتاللورصد التقریر التواجد الكثیف للشرطة اإلسرائیلیة والتفتیش الجسدي الذي تنفذه قوات  

إلى ذلك، منعت القوات اإلسرائیلیة، خالل ستة أیام  مضیفا: باإلضافةأنحاء المدینة المقدسة، 
من النساء والرجال الفلسطینیین من دخول المسجد األقصى، وسهلت دخول منفصلة، عددا 

المستوطنین اإلسرائیلیین وغیرهم من المجموعات اإلسرائیلیة إلى داخل حرم المسجد خالل خمسة 
  أیام.

أّن "اإلجراءات العقابیة الجماعیة كهدم  اإلنسان شجبوأضاف التقریران المفوض السامي لحقوق  
هجمات على األقل  7كما رصد التقریر وقوع  رها غیر قانونیة ولها نتائج عكسیة".المنازل واعتب

خالل األسبوع نفذها مستوطنون إسرائیلیون ضد فلسطینیین وممتلكاتهم، أدت إلى وقوع أربع إصابات 
  على األقل في صفوف الفلسطینیین، من بینهم طفل. 

 31/10/2015، الغد، عّمان

 

  وني.. تحول نوعي بمحاكمة االحتالل للمقدسیینالتحریض اإللكتر تقریر:  .35
برز مؤخرا نوع جدید من الملفات التي یعالجها المحامون بشأن تهم : أسیل جندي - القدس المحتلة

التحریض بمحاكم االحتالل، حیث اتهم االحتالل الشاب المقدسي لؤي غوشة بالتحریض عبر مواقع 
عه من استخدام تلك المواقع، وذلك بعد ضغط نفسي التواصل االجتماعي، فحكم بحبسه بمنزله ومن

  لدفعه لالعتراف.
كما هي حال مئات الشبان والقاصرین المقدسیین الذي تعرضوا لالعتقال منذ بدایة الهّبة الشعبیة، 
وجهت محاكم االحتالل اإلسرائیلي العدید من التهم للشاب لؤي غوشة، لكنها أضافت حكما نوعیا 

  دة خمسة أیام، ومنعه من استخدام الهاتف واإلنترنت مدة شهر.یقضي بحبسه منزلیا م
عاما) إنه تعرض للضرب مرتین خالل التحقیق الذي استمر  23ویقول الشاب المقدسي لؤي غوشة (

ساعة، قبل أن توجه له تهم التحریض عبر موقع فیسبوك واالنتماء للحركة اإلسالمیة وتحریك  36
یف غوشة "هذه تجربة االعتقال األولى، ولو لم أكن واعیا ویض الشبان للخروج في مظاهرات.

من أجل االعتراف،  علىألسالیب التحقیق لوقعت في فخ االعتراف بأشیاء لم أفعلها، وقد ضغطوا 
ویصف  فوضعوني في زنزانة بظروف قاسیة وأدخلوني غرفة ملیئة بعمالء االحتالل الستدراجي".

سكوبیة بأنها مكتظة جدا، حیث رأى فیها أطفاال وفتیات غوشة غرف مركز التحقیق في منطقة الم
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یبكون من الخوف. أما أصعب اللحظات التي مر بها فكانت عند اقتحام قوات القمع الغرف مساء 
ویؤكد أن كل من  بعد قطع الكهرباء عنها، واالعتداء على الجمیع بشكل وحشي دون أي ذنب.

حریض، فهناك من اعتقل على خلفیة نشر صور على موقع قابلهم خالل أیام اعتقاله تم اتهامهم بالت
  إنستغرام، وآخر بسبب إرساله صورة سكین بالستیكیة لصدیقه عبر تطبیق "واتس آب".

للتحقیق أربع ساعات، ویقول والدهما نضال  -شقیقة لؤي-وكان االحتالل قد استدعى صباح غوشة 
بأیدي ابني الوحید واقتیاد ابنتي للتحقیق كانت غوشة إن "اقتحام المنزل بطریقة وحشیة ووضع القیود 

ویضیف أنه قد یتمكن من تقبل فكرة الحبس المنزلي أو اإلبعاد، لكن أن ُیمنع  مشاهد قاسیة جدا".
ابنه من استخدام الهاتف وشبكة اإلنترنت یعتبر قرارا تعجیزیا، فابنه طالب جامعي ویحتاج للتواصل 

ستمر التضییق بعد مرور مدة الحكم (شهر) وأن یظل لؤي مراقبا الیومي مع زمالئه، كما توقع أن ی
ویقول الوالد إن العائلة تلقت تهدیدا بتحویل لؤي لالعتقال اإلداري بمجرد خرقه  ومستهدفا دائما.

  شروط اإلفراج عنه، مضیفا "ابني أسیر داخل المنزل ونحن سجانوه، وهذا ظلم مضاعف".
ني مفید الحاج بأن حمالت االعتقال التي تنفذها سلطات ویفید محامي نادي األسیر الفلسطی

  االحتالل في القدس شهدت تحوال في نوعیة األشخاص المستهدفین، وكذلك في التهم الموجهة لهم.
ویضیف للجزیرة نت أن أبرز هذه التحوالت تتعلق بالتهم المقدمة بحق المعتقلین، والتي تحولت 

واالشتراك في مواجهات إلى عملیات التحریض، حتى وصل خالل فترة وجیزة من إلقاء الحجارة 
األمر لتحلیل األحادیث التي تدور بین المواطنین، إذ أصبحت مواقع التواصل االجتماعي المصدر 

ویتابع "من أبرز الملفات التي واجهتنا ملف الشاب لؤي غوشة، وعمار  األول ألسباب االعتقال.
ت وتحیا فلسطین"، حیث یتعامل القضاة مع المعتقل المقدسي الباسطي الذي شمل كتابته عبارة: نمو 
ویؤكد أن األحكام الصادرة بحق المقدسیین هي تقیید للحریات  على أنه "مدان حتى إثبات براءته".

الشخصیة، خالفا للقوانین التي تّدعي إسرائیل "الدیمقراطیة" أنها توفرها للمواطنین، وأن العقاب یشمل 
  التجاهل التام للتحریض اإلسرائیلي الممنهج ضد الفلسطینیین سیاسیا وشعبیا.العرب فقط بمقابل 

 30/10/2015الجزیرة.نت، 

 

   "حافالت األبرتهاید تعود من جدید "الصعود فقط ألصحاب الهویة الزرقاءالتمییز العنصري:  .36
صالت العامة، أظهر تحقیق أجرته القناة العاشرة اإلسرائیلیة، أن سائقي حافالت الموا: رامي حیدر

التابعة لشركة "أوفاكیم"، التي تنطلق من المحطة المركزیة في تل أبیب باتجاه مستوطنة أریئیل، 
  یرفضون ركوب الفلسطینیین فیها.
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وفي شهر أیار الماضي، رفضت الحكومة طلب المستوطنین بإنشاء "حافالت منفصلة"، أي حافالت 
ي، لكنها عادت هذه المرة من الباب الخلفي عن للیهود فقط یمنع فیها ركوب أي شخص غیر یهود

  طریق سائقي الحافالت الذي قرروا تطبیق هذا األمر دون اكتراث ألي جهة أخرى.
ووفق التحقیق الذي أجرته القناة، یسأل السائق كل راكب "یشتبه" بأنه عربي عن بطاقة هویته، فإذا 

في حالم لم یحمل یجبره على النزول فوًرا كان یحمل هویة زرقاء "إسرائیلیة" یسمح له بالصعود، و 
وأظهر التحقیق أحد السائقین یجبر  والتوجه نحو حافلة أخرى تتجه إلى مفرق مستوطنة "تبواح".

عامًال فلسطینًیا على النزول من الحافلة بعد أن أخبره األخیر أن هویته لیست زرقاء، "لدیك هویة 
، ال یهمني، معك هویة زرقاء اصعد، 386ي رقم زرقاء؟ ال؟ ال تصعد، اذهب إلى الخط العموم

هویتك لیست زرقاء انزل واتجه لحافلة أخرى، أنا ال أتفاوض مع أحد، انزل واذهب إلى الحافلة 
فیما روى سائق آخر أنه خاف عندما رأى شرطًیا وظن أنه سیجبره على الموافقة على  األخرى".

ون التوقف عند المحطات التي یركب منها العمل ركوب الفلسطینیین معه في الحافلة. وآخرون یرفض
  الفلسطینیون في الضفة الغربیة.

 30/10/20158، 48عرب 

 

  أسیر مقدسي مضرب عن الطعام منذ أربعة أیام وآخر مصاب بالسرطان معتقل .37
أفاد محامي نادي األسیر مفید الحاج أن األسیر المقدسي عادل شتیة : فادي أبو سعدى - رام هللا

) مضرب عن الطعام منذ عدة أیام احتجاجا على وجود تهدیدات بتحویل ملفه إلى عاما 41(
االعتقال اإلداري، إضافة إلى عملیات التحقیق القاسیة التي یتعرض لها. وأضاف أن األسیر نقل 
من مركز تحقیق المسكوبیة إلى محكمة صلح االحتالل وهو في وضع صحي صعب. وقال إنه تقدم 

إلى المستشفى بسبب وضعه الصحي إال أن المحكمة اكتفت بنقله إلجراء بطلب لنقل األسیر 
فحوصات طبیة أولیة وأصدرت قرارًا بتمدید اعتقاله حتى تاریخ الثاني من تشرین الثاني/ نوفمبر 

  المقبل.
وأوضح نادي األسیر في بیان له أن سلطات االحتالل ومنذ بدایة تشرین األول/ أكتوبر الحالي تمنع 

ن من زیارة المعتقلین الموقوفین في المعتقل العسكري في حوارة، وأن هذا المنع لم یكن بقرار المحامی
وٕانما من خالل عدم الرد على هواتف المحامین وقطع أي عملیة تواصل لالطمئنان على المحتجزین 

ا قد وأضاف النادي في بیانه أن هناك تخوفات كبیرة حول مصیر من یتم توقیفهم "علما بأنن هناك.
  توجهنا لالرتباط الفلسطیني للتدخل من أجل إیجاد حل لهذه القضیة وما زلنا ننتظر".
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وفي السیاق قال نادي األسیر إن سلطات االحتالل تستمر في اعتقال أسیر مریض بالسرطان من 
عاما). وأوضح أن األسیر الجنیدي یعاني من سرطان في  43الخلیل وهو أیمن شاكر الجنیدي (

  جریت له عملیات جراحیة قبل اعتقاله.الغدد وأ
في غضون ذلك أفاد نادي األسیر أن إدارة سجون االحتالل أعادت األسیر الجریح جالل الشراونة 

عاما) من الخلیل إلى عیادة سجن الرملة بعد أن مكث مدة في مستشفى "أساف هاروفیه"  17(
  ى العالج.ویعاني األسیر الشراونة من إصابة في قدمه، وال یزال یتلق

  31/10/2015القدس العربي، لندن، 

 

  االحتالل یقتحم منزل شهید في الخلیل .38
اقتحمت قّوة عسكریة من جیش االحتالل اإلسرائیلي فجر الجمعة منزل عائلة ا: صف –جنین ، الخلیل

وذكرت مصادر محلیة لوكالة "صفا" أن  الشهید فاروق سدر في مدینة الخلیل جنوب الضفة الغربیة.
ات الجنود اقتحموا منزل العائلة في حي قیزون بالمدینة، وأجرى ضباط من مخابرات االحتالل عشر 

  عملیات استجواب میداني ألفراد العائلة وتفتیشا داخل المنزل استمر ألكثر من ساعة من الزمان.
ات وأقام جنود االحتالل حاجزا عسكریا على الشارع الرئیس المار بجوار المنزل، واحتجزوا مركب

  المارة ودققوا في بطاقاتهم الشخصیة دون أن یبلغ عن اعتقاالت.
  30/10/2015، وكالة الصحافة الفلسطینیة (صفا)

  
  بمیاه البحر المصریة وتزاید مخاطر انهیار المنازل الفلسطینیة القریبة حدود غزة تطفح مجدداً  .39

لبحر المالحة من جدید، أشرف الهور: طفحت الحدود الفلسطینیة المتاخمة لمصر بمیاه ا - غزة 
بعدما ضخت السلطات المصریة كمیات كبیرة من المیاه في أحواض كبیرة حفرتها في وقت سابق 

  إلغراق وتدمیر أنفاق التهریب التي توقفت عن العمل نهائیا منذ أكثر من عام.
  وعاودت السلطات المصریة مجددا عملیات ضخ میاه البحر في منطقة الشریط الحدودي.

شهود عیان یقطنون المنطقة إن الجیش المصري ضخ المیاه في مناطق الحدود، ما أدى إلى وقال 
إغراق العدید من األنفاق المتوقفة باألصل عن العمل، بعد أن تسربت المیاه إلیها. وأعلنت وزارة 
الداخلیة في غزة أن األنفاق التي یضخ بها الجیش المصري میاه البحر تقع في منطقة حي السالم 

  وشرق معبر رفح.
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وجاءت عملیة الضخ هذه المرة في المنطقة الحدودیة المحیطة ببوابة صالح الدین وهي منطقة 
كیلومترا. وترافق ذلك مع  12تتوسط الحدود البریة بین مدینتي رفح الفلسطینیة والمصریة، والممتدة لـ 

  ة.تفجیر السلطات المصریة نفقي تهریب في منطقة أخرى من الحدود الفاصل
  31/10/2015القدس العربي، لندن، 

  
  مسیرات تندد باالعتداءات اإلسرائیلیة على الشعب الفلسطیني .40

 انطلقت في عّمان وعدد من المحافظات: حمدان الحاج ونادیة الخضیرات - عّمان، محافظات 
كما نظمت وقفات  الفلسطیني،مسیرات تضامنیة مع الشعب  أمسبعد صالة الجمعة  األردنیة
  الحرم القدسي الشریف. یة على االنتهاكات اإلسرائیلیة في المسجد األقصى المبارك/احتجاج

الجمعة، فعالیة تضامنیة  أمسائتالف األحزاب القومیة والیساریة عقب انتهاء صالة  عّمان، اقامفي 
تقدیم كل الدعم النتفاضة الشعب الفلسطیني  إلىفي فلسطین تمثلت بمسیرة شعبیة هدفت  األهلمع 
  نطلقت من ساحة المسجد الحسیني وصوال إلى ساحة النخیل.ا

السفارة اإلسرائیلیة في عّمان وطرد السفیر  بإغالقوجدد المشاركون في المسیرة مطالبة الحكومة 
  اإلسرائیلي من عّمان وٕالغاء معاهدة وادي عربة ردا على االنتهاكات اإلسرائیلیة.

في ساحة  باس بها اعتصاماً  وبأعداد الت أردنیات وفي سابقة هي األولى من نوعها نفذت ناشطا
الجمعة للتضامن مع الشعب الفلسطیني وما  أمسصالة  عّمان بعدالنخیل في وسط العاصمة 

وأقیم االعتصام تحت شعار نساء ألجل  ."إسرائیل"یواجهه من إجراءات وممارسات همجیة من 
مود الشعب الفلسطیني في مختلف منه وبشكل مباشر كان من أجل دعم ص فیما الهدففلسطین 

  بمواجهة االحتالل اإلسرائیلي. 1948 وأراضيمناطق الضفة الغربیة 
 الجمعة،الفعالیات الشعبیة مسیرة انطلقت من أمام المسجد الكبیر بعد صالة  العقبة، نظمتوفي 

الب وط وجالت بشوارع المدینة تندیدا باالعتداءات الصهیونیة على المسجد األقصى المبارك.
  المملكة.المشاركون في المسیرة بإسقاط اتفاقیة وادي عربة وطرد السفیر الصهیوني من 

أمام مسجد الطفیلة الكبیر وسط المحافظة بعد صالة  احتجاجیةونظم حراك أحرار الطفیلة وقفة 
  األقصى).بعنوان (المؤامرات تحاك ضد  المحافظة، وجاءتبمشاركة الحركة اإلسالمیة في  الجمعة،

مسجد عمر بن الخطاب في الزرقاء مسیرة شعبیة نصرة  أمامما انطلقت بعد صالة الجمعة من ك
  الفلسطینیة المحتلة. األراضيفي  واألهلللقدس 

  31/10/2015الدستور، عّمان، 
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  القدسالجماعة اإلسالمیة وحماس: لتقدیم كل أشكال الدعم النتفاضة  .41
 المكتب السیاسي لحركة مع عضوالمصري  لبنانیة إبراهیمالبحث األمین العام لـ"الجماعة اإلسالمیة" 

موسى أبو مرزوق في "شؤون المنطقة واألحداث التي تعصف بها، ال سیما انتفاضة الشعب 
وبحسب بیان، دعا المجتمعون الى " توحید  الفلسطیني في وجه المحتل دفاعا عن األقصى المبارك".

والمساندة للشعب الفلسطیني، والضغط على الحكومات  جهود كل القوى الحیة في سبیل تقدیم الدعم
العربیة واإلسالمیة لتقوم بدورها في دعم القرار الفلسطیني الحر ومنع الكیان الصهیوني من التمادي 

واستنكروا كل "أشكال الضغط التي تمارس على الشعب الفلسطیني من أجل إیقاف  في جرائمه".
  فلتها القوانین والمواثیق الدولیة".انتفاضته، والتخلي عن حقوقه التي ك

  30/10/2015النهار، بیروت، 
  

  "إلسرائیل"الولید بن طالل ینفي تأییده مكتب  .42
نفى فیه صحة ما نسبه إلیه  أصدر المكتب الخاص لألمیر السعودي الولید بن طالل بیاناً : غزة

إلى أن الموقع دأب  ین، مشیراً موقع إخباري زعم أنه ینقل عنه تأییده لإلسرائیلیین بمواجهة الفلسطینی
وجاء في البیان، إن المقال الذي نشره أحد المواقع "مزیف  على نشر مواد مماثلة تحمل مزاعم مزیفة.

بالكامل وغیر صحیح" مؤكدا أن األمیر الولید لم یتحدث إلى وسائل اإلعالم الكویتیة التي ذكرها 
  سوبة إلیه.الموقع، كما لم یدل على اإلطالق بالتصریحات المن

  30/10/2015فلسطین أون الین، 
  

  القدساالنتفاضة في تضامن بمدارس تونس مع  .43
حظي تضامن المؤسسات التعلیمیة بتونس مع الهبة الفلسطینیة بوجه االحتالل ورفعها أعالم فلسطین 
في كل المدارس بتأیید ودعم كبیر من جانب رواد مواقع التواصل االجتماعي، حیث نشر النشطاء 

  ر وفیدیوهات الحملة مع مئات التغریدات والبوستات.صو 
دعوة التضامن تلك دعت إلیها النقابة العامة للتعلیم الثانوي برفع العلم الفلسطیني جنبا إلى جنب مع 

من  26العلم الوطني أثناء موكب تحیة العلم في كل المؤسسات التربویة اإلعدادیة والثانویة، لیكون الـ
یوما للتضامن مع االنتفاضة الفلسطینیة الثالثة واحتفاء برفع علم دولة فلسطین  أكتوبر/تشرین األول

  على مبنى منظمة األمم المتحدة.
  31/10/2015نت، الدوحة،  الجزیرة
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  تقدم مشروع قرار لمجلس األمن لتحریك عملیة السالم نیوزالندا .44
عملیة السالم  الدولي، لتحریك نیوزالندا، مشروع قرار إلى مجلس األمن األناضول: قدمت –نیویورك 

وطالبت نیوزالندا  في الشرق األوسط، والحد من التوتر، عقب تصاعد التوتر بین إسرائیل وفلسطین.
العضو غیر الدائم في المجلس، في مشروعها من األطراف، بمنع العنف ودعوة شعوبهم إلى 

عیة إلى االمتناع عن أي عمل من التهدئة، مشددة على أن المفاوضات هي السبیل الوحید للسالم، دا 
  شأنه أن یهدد الوضع الراهن في القدس.

ودعا المشروع األطراف، إلى العودة للمفاوضات بأسرع وقت، واعتماد "الثقة المتبادلة"، واالبتعاد عن 
بوقف أنشطتها المتعلقة بإقامة مستوطنات في األراضي  "إسرائیل"االستفزازیة، مطالبا  األعمال

إلى الفلسطینیین، باإلضافة إلى تخلي فلسطین عن نقل القضیة  هدم منازلووقف عملیات المحتلة، 
وأعرب المشروع، عن الحزن لتعلیق عملیة الحوار الالزمة لضمان لحل  الجنائیة الدولیة. المحكمة

  شهرا، والقلق من استئناف حلقة العنف. 17الدولتین منذ 
  31/10/2015الرأي، عّمان، 

  
  في إطار اختصاصها "إسرائیل"ولیة تدرس إمكانیة نظر العنف بفلسطین والجنائیة الد .45

من أن تفاقم الدولیة، "المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة  ،حّذرت فاتو بنسودا :األناضول –بروكسل 
الوضع على األراضي الفلسطینیة بشكل یرتقي إلى جرائم على نطاق واسع، یمكن أن یكون من 

في بیان صحفي صدر عقب لقاءها الجمعة الرئیس الفلسطیني  ،بنسوداالت وق اختصاص المحكمة".
مملكة هولندا، إن مكتبها سینظر في ما إذا كانت األحداث  إلىمحمود عباس الذي یقوم بزیارة 

وأفادت  ."المشار إلیها مؤخرًا، تشكل جرائم خاضعة الختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أم ال
  ي تسجیل أیة حالة عنف أو تحریض علیه في المستقبل".بنسودا أنها "ستستمر ف

وشددت على أن "كل شخص، أیًا یكن انتماؤه، یمكن أن یخضع للمالحقة على المستوى الوطني أو 
أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إذا ما ارتكب أو أمر بارتكاب جرائم خاضعة الختصاص المحكمة أو 

  ة أخرى في ارتكابها".حرض أو شجع علیها أو ساهم بأیة طریق
شددت المدعیة العامة على أهمیة الهدوء وضبط النفس من جانب جمیع األطراف وضرورة وقف و 

  العنف، كما شددت أیضا على أن أشخاصًا أبریاء قد أصیبوا أو قتلوا من الجانبین.
  31/10/2015القدس العربي، لندن، 

  
  



  
  
 
 

 

 37 ص                         3738 العدد:          31/10/2015 السبت التاریخ: 

  فلسطینبر على النظم البیئیة والتنوع البیولوجي تؤث "إسرائیل": إجراءات "الدولي لحمایة الطبیعة" .46
التي یقوم بها االحتالل في فلسطین تؤثر  اإلجراءاتقال االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة، إن : عّمان

  بشكل مباشر على النظم البیئیة والتنوع البیولوجي وتعمل على تدهورها.
الخاص بفلسطین،  األولالتقریر الوطني  إلعدادجاء ذلك خالل ورشة عمل خبراء التنوع البیولوجي 

یتخذ من  الذي-آسیاغرب  مكتب-التي عقدت في عّمان، بتنظیم من االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 
  المتحدة للبیئة وسلطة جودة البیئة بدولة فلسطین. األممعّمان مقرا له بالتعاون مع برنامج 
الخاص بالتنوع البیولوجي، برغم أن  األوللتقریر ا إعدادعلى  اآلنوقال الخبراء، إن فلسطین تعمل 

  التقریر. وٕانجازالكثیر من الممارسات التي تتبعها سلطات االحتالل تعیق العمل 
  31/10/2015الدستور، عّمان، 

  
  ترصد قدرات مصر العسكریة: أفعالها ال تختلف كثیرًا عن إیران "إسرائیل" .47

یدفع الكثیرین إلى التفكیر بـأنه ال مخرج من الدرك رغم الواقع العربي السیئ الذي : حلمي موسى
الذي بلغناه، ورغم كثرة كالم رئیس الحكومة اإلسرائیلیة بنیامین نتنیاهو عن سعیه للتحالف مع دول 
عربیة معتدلة في مواجهة إیران والتطرف اإلسالمي، فإن إلسرائیل مخاوف من میل أي دولة عربیة 

السیاق، إن كانت هذه الدولة حلیفًة للوالیات المتحدة أم عدوًة لها، أو  لتعزیز قوتها. وال یهم في هذا
إن كانت تقیم سالمًا مع إسرائیل أو ال تقیم. والدالئل على ذلك كثیرة، بینها استغالل إسرائیل 
لصفقات السالح الغربیة لدول الخلیج، من أجل المطالبة بتعویضات من واشنطن، وٕابداء القلق، حتى 

مصر واألردن إنشاء مفاعالت نوویة لألغراض السلمیة. ومؤخرًا، أعادت إسرائیل نبش تجاه نیة 
  مساعي مصر لتطویر أسلحة صاروخیة.

قبل أیام تحقیقًا، اعتبر فیه أنه "بالرغم من أن أنظار  Israel defenceونشر موقع "إسرائیل دیفانس" 
لي أن یرى أن أفعال مصر ال تختلف إسرائیل تتجه نحو إیران، لكن بنظرة معمقة، یمكن لإلسرائی

كثیرًا". واستذكر التحقیق تاریخ مصر في محاوالت تطویر الصواریخ، ابتداء من مساعي الملك 
، وصوًال إلى تزوید روسیا لمصر في عهد الزعیم الراحل جمال عبد 1948فاروق بعید حرب العام 

وبعدها مشروع الصواریخ الذي شارك "، 5" و "فروغ 4الناصر في مطلع الخمسینیات بصواریخ "فروغ 
  فیه علماء ألمان في الستینیات.

وتابعت إسرائیل بقلق شدید مساعي مصر لتطویر صناعة عسكریة متطورة، والتي شكلت صناعة 
المصریة التي كانت ضمن  - الصواریخ العنصر األبرز فیها. بدأ ذلك بعد صفقة السالح التشیكیة 

. وكانت قد بدأت في مصر قبل ذلك 1956عدوان الثالثي في العام دوافع إسرائیل للمشاركة في ال
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محاوالت إلنشاء صناعات حربیة بعیدًا عن إدارة الدولة، وهو ما دفع حكومة عبد الناصر إلى 
تأمیمها. وكان ألمان وتشیك وفرنسیون لعبوا أدوارًا في محاوالت إنشاء هذه الصناعات في البدایة، 

ر بعد تأمیم الشركات األجنبیة. والحقًا، أنشأت مصر في عهد عبد لكنهم سرعان ما تركوا مص
  .1953الناصر مصانع "صقر" في العام 

خمسة مصانع تعمل في مجال  1960وبحسب التحقیق اإلسرائیلي، فإن مصر امتلكت في العام 
المصریین  خبیرًا، فیما زاد عدد العمال 250تطویر الصواریخ، وبلغ عدد الخبراء األلمان فیها حوالي 

، 1961عن أربعة آالف. وأنشأت مصر في العام ذاته حقل تجارب شمال غربي القاهرة. وفي العام 
"، ما دفع مصر إلى تسریع مشروعها الصاروخي. وبعد 2قامت إسرائیل باختبار صاروخ "شافیت 

 600ة كیلومتر و"القاهر" لمساف 300عام، أجرت مصر أول اختبار على صاروخي "الظافر" لمسافة 
  كیلومتر. وفي العام ذاته، عرضت مصر عشرة صواریخ من هذین الطرازین في عرض عسكري.

، بدأت إسرائیل مرحلة اغتیال العلماء األلمان، فاختطفت بعضهم واغتالت آخرین. 1963وفي العام 
ان ولكن مصر عرضت في العام ذاته صاروخ "الرائد" من مرحلتین، الذي یبلغ مداه ألف كیلومتر، وك

تحت إشراف مشروع الفضاء. وبعدها، عملت مصر على صاروخ من ثالث مراحل باسم "النجمة"، 
، وبعد اعتراف مصر بألمانیا الشرقیة، عمدت ألمانیا الغربیة إلى سحب 1965لكنه لم ینفذ. في العام 

ر خبرائها من هناك. وحینها، طلبت إسرائیل من حكومة ألمانیا الغربیة سن قانون یحظر تطوی
صواریخ خارج بالدهم، لكن عمل الخبراء األلمان في الصناعات الحربیة األمیركیة حال دون سن 

  هذا القانون.
وبعدها، صارت مصر تطلب صواریخ من روسیا التي زودتها في أواخر الستینیات بصواریخ "فروع 

یلیة تتحدث عن ". وكانت التقدیرات اإلسرائ7صاروخ "فروغ  36بـ 1970" الثقیلة، ثم في العام 5
، نقل 1973امتالك مصر لحوالي مئة صاروخ من طرازي "الظافر" و"القاهر" التي تنتجها. وفي العام 

العراق لمصر صواریخ "سكود"، كما زودت روسیا مصر أیضًا بهذا النوع من الصواریخ. واستخدمت 
اإلسرائیلیة في لضرب القواعد العسكریة  1973" و"سكود" في حرب تشرین 7مصر صواریخ "فروغ 

  سیناء.
، توجهت نحو امتالك سالح نووي 1973وبحسب وثائق موقع "ویكیلیكس"، فإن مصر بعد حرب 

وصواریخ بعیدة المدى. وطلبت مصر من الهند مساعدتها في امتالك تكنولوجیا وخبرات لتطویر 
ة مصر والسعودیة ، أنشئت "الهیئة العربیة للتصنیع الحربي" بمشارك1975قنبلة نوویة. وفي العام 

وقطر واإلمارات. وطلبت مصر من فرنسا خبرات في تطویر الطائرات والصواریخ، كما سعت 
جو الفرنسي من طراز "كروتال"، وأیضًا طائرة "میراج"،  -المتالك امتیاز صناعة صاروخ أرض 
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إسرائیل لكن األمر لم ینجح. في ذلك العام أیضًا، توجه شمعون بیریز بطلب إلى مصر مفاده أن 
مستعدة للتخلي عن طلبها استالم صواریخ "بیرشنغ" من الوالیات المتحدة، مقابل تخلي مصر عن 

  صواریخ "سكود".
 600، تعاقدت مصر مع كوریا الشمالیة على تطویر صاروخ "سكود سي" لمدى 1976ولكن في العام 

یًال بین البلدین. وال تزال كیلومتر، وبعدها لـ "سكود دي" لمدى ألف كیلومتر. واستمر التعاون طو 
"، كما تطور "صقر 7كیلومترًا بدیال لـ "فروغ  80" لمدى 80مصر تنتج حتى اآلن صاروخ "صقر 

365."  
، وقعت مصر والعراق واألرجنتین اتفاقًا لتطویر صاروخ على مرحلتین باسم "بدر 1984وفي العام 

بسبب تأخیر المواعید وفضیحة  1989 كیلومترًا، ولكن المشروع ألغي في العام 750" لمدى 2000
عبد القادر حلمي عالم الصواریخ األمیركي ـ المصري. وفي مطلع التسعینیات، وقعت مصر مع 

  الصواریخ، واستمر التعاون بینهما حتى الیوم. إلنتاجالصین اتفاقیة لتحدیث مصنع "صقر" 
یر صواریخ إلى مصر بعدما خب 300وفي مطلع األلفیة الجدیدة، أرسلت كوریا الشمالیة حوالي 

كیلومتر. ونشرت تقاریر عن بیع  1300صاروخ "نودونغ" الذي یبلغ مداه  24اشترت األخیرة منها 
محرك صواریخ، لكن الوالیات المتحدة عرقلت الصفقة. مع ذلك، وسعت مصر من  50كوریا لمصر 

  حقل تجاربها لیسمح بإطالق صواریخ أكبر.
مصر أیضًا المتالك قدرة نوویة، إلى جانب قدرة صاروخیة وأقمار  من وجهة نظر إسرائیل، تتطلع

تطویر قدرة نوویة، ولكن لیست هناك  1954صناعیة ألغراض استخباریة. وتحاول مصر منذ العام 
دالئل على نجاحها حتى الیوم في ذلك، من دون أن یعني ذلك تخلیها عن هذا الطموح. فمصر 

شبهات في أن االتفاق  2005ق تعاون أمني، وأثیرت في العام اتفا 2002والصین وقعتا في العام 
یحوي مساعدة صینیة في انتاج الیورانیوم من سیناء، وتخصیبه لصالح انتاج قنبلة نوویة. وحققت 

في شبهات بوجود إشارات لیورانیوم مخصب  2008و 2004"الوكالة الدولیة للطاقة الذریة" في العامین 
 Rosatomوتجري مصر حالیًا مفاوضات متقدمة مع شركة "روزاتوم"  ك.في مصر، من دون تأكید ذل

میغاوات في منطقة الضبعة. وفي  1200إلبرام اتفاق لبناء مفاعل نووي بأربع وحدات، كل منها تنتج 
" الذي 2ـ  Egyptsatالمجال الفضائي، فإن لمصر قمرا صناعیا اشترته من روسیا ویحمل اسم "

  ، سرت إشاعات عن فقدان مصر االتصال بهذا القمر.2015وفي العام یعتبر قمر تجسس متطور. 
ویوضح التحقیق أن امتالك إسرائیل لسالح نووي، واالتفاق الغربي النووي مع إیران، یضغطان على 

  مصر لتطویر صواریخ وأقمار صناعیة، وكذلك سالح نووي.
  31/10/2015السفیر، بیروت، 
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  فلسطیني -بوادر افتراق أردني  .48
  ال ناصرنقو 

لقد أبدى الجانبان األردني والفلسطیني حرًصا كبیًرا على سرعة احتواء ما بدا أنه اختالفات بین 
عّمان ورام هللا حول اتفاق "كامیرات األقصى" األخیر بین األردن ودولة االحتالل اإلسرائیلي برعایة 

  وزیر الخارجیة األمیركي جون كیري.
دنیة الفلسطینیة لیست في أحسن حاالتها" كما كتب المحلل األردني لكن "لیس سرًّا أن العالقات األر 

مضیًفا أن "قنوات التنسیق والتشاور بین الجانبین لم تكن سالكة  الماضي،عریب الرنتاوي األربعاء 
تماًما خالل العام األخیر"، ما قاد إلى خروج "تفاهمات كیري" حول كامیرات األقصى "إلى فضاء 

  اإلعالم".
بـ"خالف صامت" و"تباعد في المواقف" بین الجانبین  الماضي،ته "القدس العربي" اإلثنین وما وصف

یشیر إلى بوادر افتراق تكتیكي من المتوقع أن یتحول إلى افتراق استراتیجي حول "عملیة السالم" 
  ومفاوضاتها.

كیة أحادیة أو وألن استئناف مفاوضات منظمة التحریر الفلسطینیة مع دولة االحتالل برعایة أمیر 
برعایة أممیة متعددة األطراف لیس متوقًعا في المدى المنظور فإن االفتراق بین الجانبین مرشح 

  لالتساع.
لقد أبدى الجانبان حرًصا متبادًال على احتواء ردود الفعل الفلسطینیة السلبیة على "اتفاق كامیرات 

الرد على تصریحات نظیره الفلسطیني األقصى"، فوزیر الخارجیة األردني ناصر جودة استنكف عن 
ریاض المالكي بأن االتفاق كان "فًخا إضافیًّا سیستخدم العتقال الفلسطینیین بحجج التحریض"، 

  بالرغم من استفزازات صحفیة لجودة تحثه على سرعة الرد.
 ثم أدلى المالكي بتصریحات الحقة قال فیها: إن "األردن تعمل باسمنا جمیًعا" وٕان "الحكومة

الفلسطینیة تعول كثیًرا على الدعم الذي تحصل علیه من الدول الشقیقة وتحدیًدا المملكة األردنیة 
  الهاشمیة" وأشاد بـ"الدور األردني الممیز في حمایة المقدسات وتحدیًدا المسجد األقصى".

لفخ" وأصدرت الخارجیة الفلسطینیة بعدها بیاًنا عن "الفهم المغلوط" لتصریحات المالكي عن "ا
لیؤكد البیان أن المالكي "یثق كل الثقة باألشقاء في األردن" وعلى  ،و"حرفها عن مقاصدها الحقیقیة"

أن "تكون الجهة المسؤولة" عن "إدارة الكامیرات واإلشراف على مخرجاتها محصورة بالجانب 
  األردني".

تتسع شقتها، وسط شبه غیر أن التحفظات الفلسطینیة المستمرة على االتفاق تشیر إلى اختالفات 
  إجماع فلسطیني یتجاوز االنقسام الداخلي على رفض االتفاق أو التحفظ علیه.
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فاتفاق الكامیرات أوًال، من وجهة نظر فلسطینیة، یبدو كاتفاق یحول دون الفلسطینیین واستثمار 
األقصى  انتهاكات دولة االحتالل في األقصى رافعة لتصعید مقاومة االحتالل، بالفصل بین قضیة

، ویبدو اتفاًقا یستهدف نزع فتیل صاعق األقصى 1967وقضیة األراضي الفلسطینیة المحتلة عام 
الذي فجر موجة المقاومة الشعبیة الحالیة ووحدها في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطیني تحت 

ذه الموجة االحتالل، ولم تخِف دولة االحتالل وال الوسیط األمیركي أن االتفاق یستهدف احتواء ه
  حتى "تهدئتها".

واالتفاق ثانًیا، كـ"ترتیب خاص من أجل ضمان وحمایة الوضع التاریخي للمسجد األقصى"، كما 
قالت الخارجیة الفلسطینیة في بیان لها األحد الماضي، "یجب أن یكون الشعب الفلسطیني وقیادته 

الفاعل والرئیس والمباشر یضعف جزًءا أساسیًّا منه"، محذرة من "أن أي تجاهل للدور الفلسطیني 
  إمكانیة نجاح أي اتفاق مهما كانت إیجابیاته".

  ومن الواضح أنه لم یكن هناك أي دور فلسطیني في التوصل إلى اتفاق "الكامیرات". 
وٕاذا كانت األسباب األمیركیة الستبعاد هذا الدور غنیة عن البیان فإن الموافقة األردنیة على ذلك 

, التي 2013فلسطیني في ضوء "اتفاقیة الدفاع عن القدس" بین الجانبین عام تبدو مصدر تحفظ 
أكدت "الوصایة الهاشمیة" على األماكن المقدسة في القدس من دون االنتقاص من "ممارسة السیادة 

  الفلسطینیة على جمیع أجزاء إقلیمها بما في ذلك القدس".

 –ویالحظ المراقبون أن االختالف األردني  ولوحظ أن كیري اجتمع مع الملك وعباس كل على حدة.
الفلسطیني في الرؤیة كان هو السبب في عدم اجتماع كیري بهما مًعا، كما یالحظون عدم لقاء 
الملك وعباس ال قبل االتفاق وال بعده، وكان وزیر الخارجیة األردني ولیس الملك هو من أطلع 

  عباس على االتفاق بعد التوصل إلیه.
ثًا یتعارض بل یصطدم مباشرة بالمسعى الفلسطیني المعلن الذي یكرر المطالبة بـ"حمایة واالتفاق ثال

دولیة" للشعب الفلسطیني تحت االحتالل انطالًقا من القدس بخاصة ومن األقصى على األخص، 
النتزاع القدس واألقصى من براثن االحتالل بوضعهما تحت حمایة أو مراقبة دولیة كمرحلة انتقالیة 

  للسیادة الفلسطینیة علیهما. تمهد
وفي هذا السیاق تأتي "المبادرة الفرنسیة" التي تتبناها الرئاسة الفلسطینیة ویعارضها األردن ودولة 

  االحتالل والوالیات المتحدة.
في مقال له نشرته صحیفة "إسرائیل الیوم" المحسوبة على نتنیاهو قال الباحث عومري دوستري: إن 

ا أمنیًّا وسیاسیًّا من الطراز األول" ألنه "أفشل المبادرة الفرنسیة" التي قال إنها تمثل االتفاق یعد "إنجازً 
ا خطیًرا بالسیادة اإلسرائیلیة على البلدة القدیمة في القدس" ألنها تدعو إلى وضع "مراقبین  "مسًّ
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"یشرك" االحتالل  دولیین" في الحرم القدسي، ما یسوغ لمنتقدین فلسطینیین انتقادهم لالتفاق بحجة أنه
  ودولته في "أمن" األقصى و"یجهض" المسعى الفلسطیني.

واالتفاق رابًعا یؤكد استمرار التزام المملكة بمعاهدة "السالم" الموقعة مع دولة االحتالل، بینما یعلن 
الرئیس الفلسطیني أنه "ال یمكننا االستمرار بااللتزامات الموقعة مع (إسرائیل) وحدنا في ظل عدم 

لقد حذرت مسؤولة السیاسة الخارجیة في االتحاد األوروبي فدریكا موغریني  لتزام (إسرائیل) بها".ا
مؤخًرا من أنه "من دون أفق سیاسي" سوف تتكرر "دورة العنف". ولم یعد أحد یشك في أن نتنیاهو 

ي المستقبل قد أغلق كل اآلفاق السیاسیة عندما أعلن في الكنیست عزمه "السیطرة على كل المنطقة ف
المنظور.. بحد السیف" متهًما من یضغطون علیه للتفاوض على حل الدولتین بأنهم أصحاب "وهٍم 

ویتوقع الفلسطینیون أن یعید األردن النظر في التزامه بـ"معاهدة السالم" على أساس  غیر واقعي".
تجعل خروج المملكة على الفلسطینیة في هذه الحالة  –تبادلي مثلهم، فالجغرافیا السیاسیة األردنیة 

وعدم نشر نص االتفاق فسح المجال، خامًسا،  سیاسة "األردن أوًال" حالة استثنائیة ال مهرب منها.
لذوي النوایا الحسنة والصیادین في المیاه العكرة على حد سواء إلثارة الشبهات حوله، ما یزید في 

ني هایل عبد الحفیظ: إن "على سلطات المخاوف الفلسطینیة منه، فبینما قال وزیر األوقاف األرد
االحتالل عدم التدخل في تركیب الكامیرات أو مراقبتها", قال مكتب نتنیاهو اإلثنین الماضي: إن 

  تركیبها یجب أن یتم "بالتنسیق" مع دولة االحتالل.
مین ال بل إن بعض منتقدي االتفاق یذكرون، سادًسا، بأن فتح أبواب الحرم أمام الزوار غیر المسل

واستئثار دولة االحتالل باإلشراف على دخولهم عبر باب المغاربة واستمرار حفریات االحتالل تحت 
  الحرم وحوله وغیر ذلك من االنتهاكات للدور األردني لم تقابل بما تستحقه من رد أردني.

لدستور" وألن الفلسطینیین یدركون، سابًعا، ما أدركه الكاتب األردني ماهر أبو طیر في جریدة "ا
بأن "نتنیاهو یرید توظیف العالقة مع األردن" من أجل "إطفاء شرارة االنتفاضة"  الماضي،األربعاء 

الفلسطینیة الحالیة وبأن "تل أبیب ترید تحمیل األردن مسؤولیة إطفاء االنتفاضة أوًال"، فإنه ال یسعهم 
  الدور الفلسطیني. إال العتب على المملكة النسیاقها مع التفاف إسرائیلي مقصود على

  30/10/2015، الین أونفلسطین 
  

  أمریكا... والروایة الصهیونیة! .49
  سمیح حّمودةد. 

الجاري) قرار الیونسكو اعتبار  18استنكرت وزارة الخارجیة األمریكیة بشدة یوم الثالثاء الماضي (
لقرار ال غبار علیه حائط البراق، وهو الحائط الغربي للمسجد األقصى المبارك، جزءًا من المسجد. وا
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ألّنه ینسجم مع الحقائق التاریخیة واآلثاریة التي یعرفها كلُّ المتخصصین والدارسین لتاریخ وآثار 
فلسطین، فلیس هناك أیة عالقة بین هذا الحائط وبین هیكل سلیمان الذي یسعى الصهاینة إلعادة 

م لجنًة من خبراء 1930-1929بنائه مكان المسجد األقصى. وقد أرسلت عصبة األمم في العام 
قانونیین دولیین للبت في مسألة ملكیة الحائط بعد األحداث الدمویة التي نشبت في فلسطین بین 
العرب والیهود بسبب محاولة الیهود الصهاینة االستیالء على منطقة الحائط وتغییر الوضع القائم 

حتالل البریطاني للبالد، وأصدرت فیه، وهو وضٌع لم یتغیر منذ عقوٍد طویلٍة من السنین قبل اال
اللجنة تقریرها الرسمي بعد فترة طویلٍة من التحقیق واالستماع إلى أدلة وروایة كلِّ طرف، وبعد أن 
قّدم الطرف العربي عشرات الوثائق واألدلة التي تثبت أّن الحائط جزٌء من وقف أبو مدین الغوث، في 

م الطرف الیهودي أیة وثیقة ت ثبت ادعاءهم بملكیة الحائط، وقالت اللجنة أنَّ الحائط ملٌك حین لم یقدِّ
للوقف اإلسالمي وال یوجد للیهود أيُّ حٍق فیه، سوى حق الزیارة، والذي منحه المسلمون لهم في 
ه العربي كامًال تحت  العهد العثماني، وقد نشرت مؤسسة الدراسات الفلسطینیة التقریر كامًال بنصِّ

حائط المبكى في القدس تقریر اللجنة الدولیة المقدم إلى عصبة األمم عام  عنوان الحق العربي في
1930.  

 1967ال یقف األمر عند هذا الحدِّ بل إنَّ الحفریات اإلسرائیلیة التي بدأت بعد احتالل المدینة سنة 
آثاٍر ولم تتوقف حتى یومنا هذا، وشملت كلَّ المنطقة المحیطة بالمسجد األقصى، لم تعثر على أیَّة 

لهذا الهیكل أو بقایا تعود لزمنه، وهذا أمٌر یقرُّ به علماء اآلثار الیهود أنفسهم. والمعروف أنَّ عالقة 
الیهود بالحائط لم تبدأ قبل القرن التاسع عشر، حین سمح المسلمون للیهود بالبكاء عنده حزنًا على 

عند أبواب المدینة، فاالدعاء بأنَّ  خراب الهیكل الثاني، بعد أن كانوا یبكون على جبل الزیتون، أو
الحائط جزٌء من بقایا الهیكل ال أساس تاریخیا له، ولم یكن الیهود یّدعون هذا األمر إّال في القرن 
المذكور، واستند هذا االدعاء لقول أحد الزائرین الغربیین الذي رأى حجارة الحائط الضخمة فاعتقد 

  ل الیهودي، ونشر اعتقاده هذا دون أيِّ سنٍد تاریخي.أنها ال بدَّ وأن تكون من بقایا الهیك
هناك وقاحٌة بالغٌة في موقف وزارة الخارجیة األمریكیة، وهي نفس الوقاحة األمریكیة التي نراها دائمًا 
في التعامل مع الحقوق الفلسطینیة، ومع سائر القضایا العربیة، فأمریكا تتخذ موقفًا ثابتًا في االنحیاز 

ي تبني الروایة الصهیونیة، دون أن تلتفت للحقائق التاریخیة أو لحقوق العرب إلسرائیل وف
والفلسطینیین، فلیس باألمر الجدید أن تضرب أمریكا بعرض الحائط بكلِّ ما یقوله الخبراء 
والمختصون ورجال القانون في أيِّ أمِر یتعلق بالصراع العربي اإلسرائیلي، ولیس بالمستغرب أن یقفز 

یكا فورًا في كلِّ خالٍف بیننا وبین إسرائیل لدعم أكاذیبها وتبّني أساطیرها. ثمَّ لنا أن نتساءل ساسة أمر 
ما دخل وزارة الخارجیة األمریكیة بهذا الموضوع وما هو تأثیره على المصالح األمریكیة في المنطقة؟ 
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أمریكیة في العالم العربي.  فهذا موضوٌع دینيٌّ تاریخيٌّ ال یرتبط من قریٍب وال من بعید بأیَّة مصلحةٍ 
والجواب طبعًا نجده في جرأة ساسة أمریكا على التنكر للحقیقة، بل ومعاداتها والسعي لطمسها، ألنَّ 
الحقیقة تضع العالقات الدولیة واإلنسانیة على أسس سلیمة، وال تشرعن العدوان واغتصاب الحقوق 

فأمریكا تنكر الحقائق حول تاریخها نفسه،  واالعتماد على األساطیر وعلى قوة اإلرهاب والقهر،
فتطمس في روایتها لتاریخها وجود الشعوب األصالنیة، التي یطلق علیها خطًأ لقب الهندیة، وتنكر 
م سیرًة مزیَّفًة لقادتها ورؤسائها مظهرًة لهم بصورة مشبعة  أيَّ تاریٍخ لها على أرضها، وهي تقدِّ

إلنسانیة، وتخفي في المقابل جرائمهم البشعة ضد هذه الشعوب، بالبطولة واألخالق العالیة والقیم ا
ومنها منحهم الجوائز المالیة لمن یأتي بجلدة رأس هنديٍّ أحمر، سواًء أكان رجًال أم امرأًة أم طفًال، 
وتنكر ارتكابها جرائم اإلبادة الجماعیة بحقِّهم حین قتلت عشرات المالیین منهم بطرٍق كثیرٍة جدًا، 

یدهم باألغطیة المشبعة بأنواع عدیدة من فیروسات األمراض القاتلة، عدا عن الذبح والقتل منها تزو 
الجماعي؛ وأمریكا مارست جریمة تعقیم نساء هذه الشعوب، حّتى تقطع نسلهم وتنهي وجودهم على 

  أرضهم التاریخیة.
بأن أشیر هنا إلى  سجلُّ أمریكا اإلجرامي معروف وال تسعه مجلدات، وقد كتب فیه كثیرون، وأكتفي

كتب الباحث العربي السوري منیر العكش، ومنها كتاب أمریكا واإلبادة الجماعیة: حق التضحیة 
باآلخر، وكتاب أمیركا اإلبادات الثقافیة: لعنة كنعان اإلنكلیزیة والتي فّصل فیها استنادًا للمصادر 

شعوب األصالنیة فیها، وبحق ثقافاتهم الموثوقة جرائم اإلبادة والتعقیم التي مارستها أمریكا بحق ال
وآثارهم، وكتابات نعوم تشومسكي الذي كشف في العدید منها جرائم أمریكا في أمریكا الالتینیة 
وحربها ضد الدیمقراطیة، وسعیها الحثیث لمنع الشعوب المقهورة من الوصول لحقها في حكم نفسها 

عمها للنظم التسلطیة والقمعیة واإلرهابیة، مثل بنفسها، وفي استقاللها في استخدام ثرواتها، وفي د
كتابه ردع الدیمقراطیة وكتابه الغزو مستمر. واألدلة باألطنان أنَّ أمریكا في قضایا حقوق الشعوب 
وفي القیم اإلنسانیة مجرمة وتستحق اللعنة والعقاب، فكیف تسمح لنفسها استنكار قراٍر صحیٍح صدر 

ع كل الحقائق التاریخیة، ثمَّ تّدعي أنها حریصٌة على السالم في عن هیئٍة ذات اختصاص ویتوافق م
هذه المنطقة من العالم، ولماذا لم تستنكر ولم تضع حدًا لالستفزازات اإلسرائیلیة المتكررة لمشاعر 
المسلمین والمسیحیین من خالل االعتداء على مساجدهم وكنائسهم وعلى حقهم في الوصول إلیها 

االستفزازات هي التي تشعل حربًا دینیًة في المنطقة وهي التي تشعل العنف  والصالة فیها، وهذه
وتؤدي إلى عدم االستقرار، والغریب أّن أمریكا التي تدَّعي أّنها دولٌة تدین بالمسیحیة تسكت عن 
جرائم االعتداء المستمرة على كنائس المسیحیین وال تطالب إسرائیل بفتح الطریق أمام مسیحیي غزة 

  ة الغربیة للوصول لكنائس القدس والجلیل للصالة فیها.والضف
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من المؤكد أنَّ القارئ لن یستغرب موقف أمریكا هذا، ولعّل من القّراء من یعرف تفاصیل كثیرة جدًا 
حول سیاسة أمریكا الوقحة والمتناقضة والمعادیة لحقوق الشعوب في العالم العربي وفي كل العالم، 

وّجه لهم اللوم في هذا السیاق، وهؤالء هم حلفاء أمریكا وأصدقاؤها ولكن هناك من ینبغي أن ی
والواثقون فیها، المتحالفون معها في سوریا والیمن ولبنان والعراق والسعودیة وسائر دول الخلیج، ولهم 

كفى  ألمریكانقول اتقوا هللا في مقدساتكم في فلسطین وفي دماء إخوانكم العرب والمسلمین، وقولوا 
  وٕارهابًا واستكبارًا. وقاحةً 

  22/10/2015القدس، القدس، 
  

  صدمة كیري في شباب فلسطین .50
  د. محمد السعید إدریس

وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري تعلم الدرس جیدًا منذ فشل مبادرته الشهیرة لتفعیل حل الدولتین 
سع االستیطاني أمام تشدد رئیس الحكومة الصهیونیة بنیامین نتنیاهو في التمسك بسیاسة التو 

والتهویدي في القدس والضفة الغربیة المحتلتین. فمنذ ذلك الحین، هو وٕادارته، یتجنبان ما ُیعرف، 
الفلسطیني". وكم كانت اإلدارة األمریكیة سعیدة وهي  - وفقًا لمفرداتهم، ب"مستنقع الصراع "اإلسرائیلي"

ق وهو "الحرب اإلرهابیة" التي جعلت ترى إقلیم الشرق األوسط آخذًا في االنحدار إلى مستنقع أعم
"إسرائیل" عند معظم الدول العربیة، ومنافسًا حتى ل"العدو ـمن "اإلرهاب التكفیري" عدوًا بدیًال ل

اإلیراني" الذي یسعى نتنیاهو إلى فرضه كعدو بدیل منذ إطالق وزیرة الخارجیة األمریكیة السابقة 
د" في أوج الحرب "اإلسرائیلیة" على لبنان صیف كوندولیزا رایس مصطلح "الشرق األوسط الجدی

2006.  
ظهور العداوات البدیلة واألعداء الجدد أعفى كیري، كما أعفى اإلدارة األمریكیة ورئیسها باراك أوباما، 

الفلسطیني الذي یسبب إرباكات لعالقات واشنطن مع  -من عبء التورط في الصراع "اإلسرائیلي" 
رات في عالقات اإلدارة األمریكیة مع الكونغرس واللوبي الصهیوني داخل الدول العربیة، ویسبب توت

الوالیات المتحدة. فقد استنفد الملف النووي اإلیراني قدرًا من الوقت كان یمكن أن یكون ضاغطًا على 
اإلدارة األمریكیة بسبب فشلها في تفعیل خیار حل الدولتین، كما استنزفت الحرب ضد "داعش" 

كفیري الكثیر من الجهود والموارد، وشغلت الرأي العام بعیدًا عن ضغوط السیاسات واإلرهاب الت
العدوانیة "اإلسرائیلیة" في األراضي العربیة المحتلة في فلسطین، وتصور كیري أن األعباء أخذت 
تتراجع في ظل تراجع أولویة القضیة الفلسطینیة بالنسبة إلى الدول العربیة أمام الخطرین العاجلین 
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اَألولى باالهتمام: خطر اإلرهاب والخطر اإلیراني، لكن شباب فلسطین أفسدوا على كیري وٕادارة 
  أوباما، كل التوقعات ونجحوا في أن یعیدوا فرض أولویة القضیة الفلسطینیة على الجمیع.

بهذا المعنى نستطیع أن ندرك "صدمة كیري" في توقعاته الخاطئة بأن الملف الفلسطیني قد دخل 
جة التاریخ" أمام المخاطر الجدیدة التي تواجه دول المنطقة. فقد اضطر كیري أمام إدراكه الجدید "ثال

للمأزق "اإلسرائیلي" ألن یعود إلى المنطقة من أجل التهدئة، وبالتحدید من أجل إعادة إدخال القضیة 
  الفلسطینیة مجددًا إلى "ثالجة التاریخ".
زیارة اضطراریة تمامًا وخارج كل حسابات أجندة األولویات  فزیارته األخیرة األسبوع الفائت هي

  األمریكیة، خاصة ما تواجهه من تعقیدات األزمة السوریة.
جاء كیري لیزور الكیان الصهیوني واألردن ورام هللا كي ینزع فتیل اندالع انتفاضة فلسطینیة ثالثة 

مجیئه على تأكید وقوفه إلى جانب تلوح مؤشراتها في أفق الصراع األساسي بالمنطقة، وحرص قبیل 
"إسرائیل" محمًال الفلسطینیین مسؤولیة التصعید األمني في األراضي المحتلة. فقد كشفت تصریحات 

) حقیقة التوجهات األمریكیة الحتواء 2015-10-18كیري التي نقلتها القناة العاشرة "اإلسرائیلیة" (
مسؤولیة التصعید، حیث خاطب نتنیاهو بقوله "إن االحتجاجات الفلسطینیة عبر تحمیل الفلسطینیین 

"لإلسرائیلیین" الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد العنف في البلدة القدیمة، وفي القدس وفي كل مكان، 
ویجب على الفلسطینیین وقف التحریض، وعلى رئیس السلطة الفلسطینیة (محمود عباس) إدانة 

  العنف بصوت عاٍل وواضح".
ن دائمًا متهمون، وهكذا "إسرائیل" دائمًا ضحیة العنف إن لم یكن "اإلرهاب" هكذا، الفلسطینیو 

الفلسطیني، وأن ل"إسرائیل" الحق في الدفاع عن النفس في كل مكان، أما أن یعترف ولو لمرة 
واحدة، بأن "إسرائیل" دولة احتالل ومغتصبة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني، أو أن یعترف 

طیني في تقریر مصیره والحصول على استقالله الوطني، وأنه في سبیل الحصول بحق الشعب الفلس
على حقوقه المشروعة له أن یدافع عن نفسه بكل الوسائل، وأن یخوض حرب تحریر مشروعة، فهذه 
كلها أمور خارج القاموس األمریكي، وخارج العقل األمریكي، بل والضمیر األمریكي الذي لم ینشأ 

  الشعوب المضطهدة ودعم حركات التحرر الوطنیة. على احترام حقوق
لذلك فإن لقاءات كیري مع كل من نتنیاهو والملك األردني ورئیس السلطة الفلسطینیة، تركزت على 
مسألة واحدة محددة هي وضع آلیة للتهدئة بخصوص المسجد األقصى، انطالقًا من إدراك خاطئ 

جات على االنتهاكات "اإلسرائیلیة" في المسجد بأن االحتجاجات الفلسطینیة الحالیة هي احتجا
األقصى فقط، ولیست لها عالقة البتة بسقوط مشروع أوسلو وسالمه الكاذب عند جیل جدید من 
الشباب الفلسطیني بات واعیًا بأن كل حدیث عن سالم مع الكیان الصهیوني هو حدیث كاذب، وأن 
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سالم عادل للشعب الفلسطیني، بقدر ما  ما ُسمیت ب"عملیة السالم" لم تستهدف أبدًا تحقیق
استهدفت نزع روح الصمود والمقاومة عند الشعب الفلسطیني وغرس االستسالم بدیًال عنهما، وتمكین 
الكیان الصهیوني من فرض "سالم األمر الواقع" الذي یحقق كل متطلبات األمن "اإلسرائیلي"، وكل 

ارج فلسطین في الجوار العربي، لیلتقي مع ما یحقق النصر للمشروع الصهیوني وتمدده إلى خ
المشروع األمریكي إلعادة ترسیم الخرائط السیاسیة، وٕاعادة تقسیم وتجزئة الدول العربیة وتدمیر 
الكیانات والقوى العربیة الكبرى، كي یتسنى للكیان الصهیوني أن یسیطر ویتسّید ویفرض نفسه كقوة 

ل دیفید بن غوریون الرئیس األسبق للحكومة "اإلسرائیلیة"، إقلیمیة كبرى مهیمنة على نحو ما كان یأم
الذي سبق أن أكد أن بقاء "إسرائیل" لن یتحقق بما تمتلكه من قنابل ذریة وما لدیها من قدرات 
عسكریة متفوقة فقط، ولكنه یتحقق باألساس بتفكیك وتدمیر ثالث دول عربیة هي بالتحدید: مصر 

  والعراق وسوریا.
یًا أن تتوافق رؤیة كیري مع سقف المطالب "اإلسرائیلیة" المصرة على بسط السیطرة لذلك كان منطق

"اإلسرائیلیة" الكاملة والوحیدة على المسجد األقصى وٕابعاد الفلسطینیین عنه، وعدم التطرق من قریب 
أو من بعید إلى مشروع حل الدولتین ووقف االستیطان "اإلسرائیلي"، فهو، أي كیري، یرى حسب 

یرات لصحیفة "هآرتس" أن حل التهدئة الذي جاء من أجله یكمن في "توضیح التفاهمات حول تفس
األقصى بین نتنیاهو وملك األردن كما اتفق علیها الجانبان في أكتوبر/تشرین الثاني من عام 

"، أي العودة إلى ما بات ُیعرف ب"اتفاق الوضع القائم"، بشرط أن تتم ترقیة التفاهمات 2014
ائیلیة" واألردنیة تلك إلى "تفاهمات مكتوبة" مع جهاز متفق علیه بین الجانبین یوكل إلیه حل "اإلسر 

القضایا الخالفیة والشكاوى والحؤول دون تطورها إلى تصعید في األقصى. هذه التفاهمات یراها 
یلیة" نتنیاهو محكومة بموقف "إسرائیلي" محدد یرى أنه "لیست هناك أي نیة لدى الحكومة "اإلسرائ

لتغییر الوضع القائم في القدس" بمعنى أن "إسرائیل" هي "الجهة الوحیدة" التي "تحمي المسجد 
  األقصى وغیره من المقدسات اإلسالمیة ولیس األردن".

ولمزید من التوضیح قال نتنیاهو أنه "إذا أرادت األسرة الدولیة حقًا وقف العنف وسفك الدماء، فإنني 
ن أن "إسرائیل" "تحافظ على الوضع القائم في الحرم القدسي، وأن على األسرة أؤمن بأن علیها أن تعل

الدولیة أن تدعم حق" "إسرائیل" في الدفاع عن النفس، وأن تحمل محمود عباس مسؤولیة "كلماته 
  الخطرة". 

م، وفي لقاء له مع المستشارة األلمانیة إنجیال میركل في برلین قال أیضًا "إذا أردنا أن یحل السال
علینا أن نوقف اإلرهاب، ولوقف اإلرهاب علینا أن نوقف التحریض". والمعنى بالتحریض هنا هو 
الرئیس الفلسطیني، ولذلك حرص كیري عقب لقائه مع "أبو مازن" على أن یردد اتهامات نتنیاهو 
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 للرئیس الفلسطیني حیث طالب كیري "أبو مازن" بوقف ما أسماه "التحریض" بشكل فوري، "ومنع
  وصول الشبان الفلسطینیین إلى نقاط التماس مع الجیش" "اإلسرائیلي"".

كیري شاهد كغیره مشاهد الخزي والعار لجنود االحتالل "اإلسرائیلي" أمام الشباب الفلسطیني الثائر 
بعد أن امتألت صفحات التواصل االجتماعي بالسخریة من الصور التي انتشرت لجنود االحتالل 

ورعبًا أمام منفذ عملیة إطالق النار في بئر السبع، لذلك هو حریص على منع أي  وهم یفرون ذعراً 
اقتراب بین الشباب الثائر وجنود االحتالل ألن النتیجة واضحة، بل وفاضحة للجیش الذي ال یقهر، 
وهي نتیجة دامغة تؤكد الواقع، كما هو ولیس كما یریده األمریكیون و"اإلسرائیلیون"، واقع أن الشعب 
الفلسطیني هو صاحب األرض وأنه یدافع عنها، أما جنود االحتالل فهم جنود الباطل الذي ال یعرف 
حقًا، وهي الحقیقة التي یرید كیري أن یطمسها بزیارته االضطراریة لفلسطین المحتلة، زیارة اإلنقاذ 

  للسمعة "اإلسرائیلیة" المتهاویة.
  31/10/2015الخلیج، الشارقة، 

  
  السكاكین" في نفوس اإلسرائیلیین تأثیر "انتفاضة .51

  ناحوم برنیاع
مشكلتنا تهم في هذه اللحظة القلیلین في العالم فقط، ولكنها مشكلة حقیقیة. عندما خبت االنتفاضة 

، كان اإلحساس هو أننا انتصرنا. فقد تعلم الفلسطینیون درسًا: 2000الثانیة، انتفاضة العام 
إسرائیل" درسا: ممثلوهم السیاسیون سیلجمون، واالنخراط في  بـ"اإلرهاب" لن یهزمونا، وتعلم "عرب

  االقتصاد اإلسرائیلي، وفي الثقافة اإلسرائیلیة، سیتعاظم.
لم نَر ما فعلته االنتفاضة في الطرف الیهودي. فبعد سلسلة طویلة من العملیات "االنتحاریة"، بعد 

التفاق. وأغلقت الدائرة التي فتحت في أكثر من ألف جنازة في إسرائیل، فقد معظم الیهود الثقة با
أوسلو. نتنیاهو، الذي قال إنه یؤید حل دولتین فعل العكس عملیا، حیث عبر بإخالص عن 

  اإلحساس الداخلي لمعظم اإلسرائیلیین.
یمكنني فقط أن اخمن ما ستحدثه انتفاضة السكاكین في نفوس اإلسرائیلیین. تخمیني هو أنها ستعمق 

والعرب داخل إسرائیل. خطاب الباصات لنتنیاهو یوم االنتخابات تنبأ أیضا  الهوة بین الیهود
بالمستقبل، وساهم فیه في الوقت نفسه. فالجهد الهائل الذي بذله الرئیس روبي ریفلین في تقریب 

  الیهود والعرب داخل إسرائیل ضاع هباء.
لى أفالم فیدیو من العملیات التي هذا ال یمكن أن یكون مغایرا عندما یتربى األوالد الیهود والعرب ع

تأتیهم في الشبكات االجتماعیة؛ هناك معلمون یشجعون هذا؛ هناك أهاٍل یشجعون هذا. هذا ال یمكن 
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یكون مغایرا عندما یوصي وزراء في الحكومة المواطنین بأن یمتشقوا المسدس، وان یطلقوا النار  أن
تراعات للعقاب الجماعي. هذا ال یمكن أن على كل عربي مشبوه، ویبحثوا من تحت األرض عن اخ

الشعلة (باسل غطاس، نائب  إلىیكون مغایرا عندما یصر السیاسیون العرب على أن یضیفوا الزیت 
من القائمة المشتركة، رجل التجمع الدیمقراطي، أصر على أن تلتقط له الصور، هذا األسبوع، في 

رئیسة. أما ثمن هذه المسرحیات فیدفعها ناخبو الحرم في محاولة "صبیانیة" اللتقاط العناوین ال
  غطاس في المجمع التجاري، في الشارع، وفي البقالة).

دولة الیهود تصبح دولة خوف الیهود. لیس فقط لشرق القدس، لمخیم شعفاط لالجئین وصور باهر 
في القدس حدیقة الجرس  إلىیخاف الیهود الذهاب، للطیبة والطیرة وقلنسوة أیضا. بعد قلیل سنذهب 

  مع مسدس في الحزام ومرش غاز في الحقیبة.
األبد سنعیش على حرابنا، بشرنا نتنیاهو، هذا األسبوع. وكما تبدو األمور في هذه اللحظة،  إلى

یحتمل أن یكون هذا ما ینتظرنا في السنوات القریبة القادمة. السؤال هو ماذا یفعل رئیس وزراء 
جانب الحراب. إسرائیل دولة خاصة: ال یمكنها أن تعیش بال  إلىإسرائیل كي یطور الحیاة أیضا 

  رؤیا. إلىتعیش على الحراب وحدها. فهي بحاجة ماسة  أنحراب، ولكن من الصعب علیها جدا 
 إنالتقیت، هذا األسبوع، في واشنطن مع أحد األشخاص البارزین في الحوار بین الدولتین. قال لي 

  تشتعل، وهو یعزف على القیثارة"."نتنیاهو مثل القیصر نیرون. روما 
  "یدیعوت"

  31/10/2015األیام، رام هللا، 
  

  ةالحذر من نظام جدید في سوری .52
  یعقوب عمیدرور

عن المستقبل المرتقب للمنطقة بشكل عام  األفكارفي سوریا تطرح بعض  األحداثنظرة أعمق إلى 
هو انتشار القوات الروسیة في  األولالحدث  أنوإلسرائیل بشكل خاص بسبب ما یجري هناك، فیما 

. ولیس إیرانمرة منذ السبعینیات من القرن الماضي وبالتنسیق المسبق مع  ألولسوریا. هذا یحصل 
 إیران أعطى، والذي وٕایراناتخذ القرار في ذلك بعد توقیع االتفاق بین الوالیات المتحدة  أنصدفة 

وروسیا في المنطقة، حتى وان  إیرانلي بین الشرعیة الدولیة التي بحثت عنها. ونشأ عملیا حلف عم
  لم یذكر كذلك.

في  إیرانتثار عقب الوضع الجدید. أوال، ما معنى مثل هذا الحلف بالنسبة لتعزیز  األسئلةجملة من 
مدى ستستغل  أيالمنطقة وقدرة إسرائیل على منع تعزیز ایران وحزب هللا تحت المظلة الروسیة؟ إلى 
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جدید وتدحر إسرائیل إلى الزاویة؟ إلى اي مدى ستعاني إسرائیل من سلوك شاذ الحلف العملي ال إیران
ما ردت إسرائیل  وٕاذاوحزب هللا، حیال الوضع المعقد، في ضوء تواجد الروس في المحیط؟  إلیران

بشدة، فماذا ستفعل روسیا؟ هل ستبقى بالفعل المبالیة تجاه نشاط إسرائیلي عنیف في المنطقة التي 
، وتوجد لها ظاهرا مساحة من المسؤولیة عما یجري فیها؟ كل هذه المسائل ستفحص في توجد فیها

  الواقع بشكل عملي.
من شأن العمل الروسي ان یؤدي إلى تغییر في عالقات القوى في المنطقة نفسها. فالروس یهاجمون 

یات المتحدة الثوار السنة من كل االنواع، دون أي صلة بمدى انتمائهم لداعش، لحقیقة أن الوال
  تواصل هجومها علیه في العراق اساسا.

المعنى هو ان السنة في سوریا وفي العراق، من شأنهم ان یشعروا انفسهم مضغوطین بین حلف 
الروس مع العلویین وحلف الوالیات المتحدة مع ایران (في المجال النووي)، فیعززوا داعش بالذات. 

المنطقة سیتدهور حتى إذا ما كانت نجاحات تكتیكیة  إذا كانت هذه هي النتیجة، فان الوضع في
  للروس او للوالیات المتحدة في استخدام القوة الجویة.

الحدث الثاني هو زیادة تواجد االیرانیین وحزب هللا في سوریا، تحت المظلة الروسیة. ونتیجة لمثل 
  اله في المستقبل.هذه الخطوة عدة وجوه: الوجه االول یرتبط بحریة عمل حزب هللا وجودة قت

من جهة، تنشغل المنظمة الیوم جدا في قتال شدید في سوریا، لیست لها القدرة على فتح جبهة اخرى 
امام إسرائیل، وهي محدودة في ردود فعلها حتى عندما تنفذ عملیة عنیفة ضد رجالها او ضد 

  أسلحتها في سوریا.
لقتال في سوریا ـ نحو الفي قتیل وبضعة فضال عن ذلك فقد تكبدت المنظمة خسائر فادحة جدا في ا

االف من الجرحى. وبالنسبة لمنظمة عدد مقاتلیها، في افضل االحوال مع رجال "االحتیاط"، ال 
  الفا ـ فان هذه اعدادا كبیرة جدا. 50یصل إلى 

من جهة اخرى فان القتال المكثف في سوریا یمنح حزب هللا تجربة تنقصها؛ فقد ترى هناك جیال من 
  قادة شهدوا قتاال شدیدا، والمنظمة تشتري ما ینبغي كي تصبح ذات قدرة افضل.ال

لم تلتق إسرائیل ابدا في میدان المعركة منظمة مجربة بهذا القدر في القتال مثل حزب هللا بعد 
التدخل في سوریا. وهذا صحیح بالنسبة للقسم النظامي من حزب هللا مثلما هو صحیح ایضا بالنسبة 

حتیاط الذین یخرجون من العمل في الحقول إلى الخدمة في سوریا ویعودون إلى دیارهم بعد لرجال اال
بضعة اشهر من القتال. ماذا سیكون معنى هذا التغییر في میدان المعركة البري ضد الجیش 
اإلسرائیلي في یوم االمر؟ صحیح هو التقدیر بان حزب هللا سیعبر في حینه عن تجربته ولن یكون 
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. حزب هللا بعد القتال في سوریا سیكون 2006نظمة التي قاتل الجیش اإلسرائیلي ضدها في ذات الم
  جوزة اعند على الكسر.

الوجه الثاني من التغییر في مستوى تدخل ایران وحزب هللا وجد تعبیره في تعزیز الموقع المتمثل بهذا 
خطر االكبر هو انه تحت االرتباط الخطیر، في سوریا بشكل عام وفي الجوالن بشكل خاص. وال

المظلة الروسیة، حتى دون طلب موافقة روسیا، سیبني حزب هللا وایران قاعدة هجومیة ضد إسرائیل، 
مثابة نسخ للجبهة اللبنانیة إلى جنوب سوریا. هذا خطر حقیقي الن الجیش اإلسرائیلي سیكون ملزما 

لة تنتشر فیها قوات روسیة، بمضاعفة جهوده والعمل ضد جبهتین، وسیكون اصعب العمل في دو 
  .واإلیرانیینتقاتل إلى جانب حزب هللا 

  دولة عالم رابع
الحدث الثالث هو حدث متواصل ال یتوقف، انحالل سوریا والحركة الهائلة للمواطنین السوریین في 
داخل سوریا وخارجها كنتیجة لذلك. ویدور الحدث عن مالیین السوریین، على ما یبدو اكثر من كل 

 4طني إسرائیل معا. وفضال عن الكمیة الكبیرة من الالجئین في داخل سوریا نفسها، فان نحو موا
  ، تركیا ولبنان.األردنیتواجدون في معسكرات بائسة في الدول المجاورة،  الجئملیون 

الالجئون هم عبء ثقیل على دول فقیرة وصغیرة مثل لبنان واالردن. لدى االخیرة هم مصیبة 
ي لبنان من شأنهم ان یغیروا التركیبة الدیمغرافیة، بزیادتهم كمیة الُسنة بشكل لالقتصاد، وف

  دراماتیكي.
وبالمقابل، في سوریا من شأن حركة الجماهیر هذه ان تغیر كل المیزان بین الطوائف. عند اندالع 

ن یكون في المئة من اجمالي سكان سوریا ـ ماذا ستكون مكانتهم بعد أ 12الحرب كان العلویون نحو 
مالیین السنة قد انتقلوا إلى دول مجاورة وٕالى اوروبا؟ ماذا سیحصل عندما تتغیر النسبة دراماتیكیا، 
لدرجة أن یصبح العلویون ربع السكان المتبقین في سوریا؟ واستمرار العملیة سیجعل سوریا دولة 

ا. والمعنى؟ جیل فارغة من معظم سكانها، والقلة الذین سیبقون سیعیشون في مكان مختلف تمام
  كامل من السوریین الشبان یضیعون من كل ناحیة، ممكنة.

ما معنى مجتمع لیس فیه قانون ونظام منذ بضع سنوات ولیس فیه منظومات قانون حقیقیة؟ إسرائیل 
ستضطر للعیش، في نهایة مسیرة طویلة، بجوار دولة حتى في العالم الثالث ستعتبر متخلفة، مجتمع 

  درة على معالجة نفسه.مفكك وعدیم الق
 أناوقف القتال فیها ( األطالقهذا على ما یبدو هو المصیر المرتقب لسوریا، إذا ما كان ممكنا على 

  في شك).
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وانتشار قوة روسیة هامة في  وٕایراناستمرار القتال في سوریا المفككة، تعزیز موقع حزب هللا  إن
یلیة في نتیجة الصراع الوحشي في الدولة حول المصلحة اإلسرائ إضافیاسوریا یستدعي تفكیرا 

وعدم المبادرة إلى قتال ضد  أنفسهمالمجاورة. فالقرار بعدم االنجرار إلى القتال بین السوریین وبین 
  حزب هللا وایران، رغم الخطر الكامن في موقفهما الجدید في سوریا، كانا صحیحین في وقته.

  التوازن إلى حزب هللا یجب أن یستمر.ولذلك فان التصمیم لمنع نقل السالح المخل ب
ضررا إلسرائیل.  األقلفي مسألة التسویة بعیدة المدى  أكبرولكن لعله من المجدي التفكیر بعمق 

قریبا سنرى محادثات على مستقبل سوریا بمشاركة كل الدول  أنإذ یحتمل  أخرى أموروذلك ضمن 
  والوالیات المتحدة. إیرانذات الصلة، بما فیها 

وقت ممكن ما هو موقفها من الموضوع، حتى لو لمن  أقربتوضح إسرائیل في  أنلمجدي من ا
 اإلیرانیینتشارك في المفاوضات نفسها، وحتى لو كان احتمال تحقیق تسویة بین السنة والعلویین، 

  واألمریكیین، صفري للغایة. األتراكوالسعودیین، 
 30/10/2015إسرائیل الیوم 

 31/10/2015القدس العربي، لندن، 
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