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• ُقتل م�ستوطنان �إ�رسائيليان و�أ�صيب �أربعة �آخرين جراء �إطالق نار على �سيارتهما قرب
م�ستعمرة �إيتمار ،جنوبي مدينة نابل�س .وقالت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية �إن �أحد القتيلني
هو �إيتام هينكني � ،Eitam Henkinضابط احتياط بوحدة هيئة الأركان اخلا�صة وحاخام.
وقال املحلل الع�سكري يف القناة الثانية الإ�رسائيلية روين دانييل � Ronnie Danielإن منفذي
العملية رف�ضوا قتل الأطفال وتركوهم ب�سالم.
وتبنت جماعة تطلق على نف�سها “قوات العا�صفة  -كتائب ال�شهيد عبد القادر احل�سيني”
التابعة حلركة فتح امل�س�ؤولية عن العلمية .غري �أن جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �أعلن يف
� 2015/10/5أنه اعتقل خم�سة فل�سطينيني من �سكان نابل�س ,ن�شطاء يف حركة حما�س ،يتهمهم
بامل�س�ؤولية عن تنفيذ عملية �إيتمار.
وقال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن خلية نابل�س
لي�ست الأوىل ولن تكون الأخرية ،م�شددا ً على �أن م�سرية املقاومة ما�ضية ب�إذن اهلل.1
• قال حمافظ نابل�س �أكرم الرجوب �إن التن�سيق الأمني مهم لل�سلطة الفل�سطينية وللكيان
الإ�رسائيلي ،و“بالتايل ف�إنه ال يزال م�ستمرا ً” .وذكر الرجوب ،يف ت�رصيح للإذاعة الإ�رسائيلية
العامة� ،أنه “يتعني على �إ�رسائيل وقف النظر �إىل �أجهزة الأمن الفل�سطينية وك�أنها تعمل خلدمة
امل�صالح الإ�رسائيلية”.2
• قال املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �إنه تلقى ر�سالة من رئي�س املجموعة الربيطانية الفل�سطينية
مبجل�س العموم الربيطاين ،موجهة للنائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر ،حول
�أزمة وكالة الأونروا .و�أفاد املكتب الإعالمي للمجل�س الت�رشيعي �أن الر�سالة جاءت ردا ً على
مثيلتها التي وجهها بحر للربملانات العربية والأوروبية والدولية بخ�صو�ص دعم موازنة
الأونروا حلل الأزمة التي تعاين منها.3
•	�أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يف كلمة له �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
�أنه “م�ستعد لأن �أقوم فوراً ،فوراً ،با�ستئناف املفاو�ضات ال�سلمية املبا�رشة مع ال�سلطة
الفل�سطينية دون �أي �رشوط م�سبقة كانت” .ووجه نتنياهو خطابه �إىل الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س قائالً �إن الأمر لي�س �سهالً ،وهي م�س�ألة �صعبة ولكن عليه هو كما على عبا�س
بذل هذا اجلهد لأن هذا حقّ واجب على �شعبيهما ،لإجناز ما هو هائل لهما.4
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• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن خطاب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  2015/9/30ينطوي على الكذب وينقل امل�س�ؤولية من
الفل�سطينيني �إىل “�إ�رسائيل” ،و�أ�ضاف �أن ال�سلطة الفل�سطينية التي تهدد بعدم تنفيذ اتفاقيات
�أو�سلو هي من �أخلت بها بعد توقيعها .و�أ�شار يعلون �إىل �أن ال�سلطة تعتمد على “�إ�رسائيل”

�أمنيا ً واقت�صادياً ،م�ؤكدا ً �أنه لوال الن�شاط الع�سكري للجي�ش الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية

لكانت ال�سلطة قد انهارت كما ح�صل يف قطاع غزة.5
• ذكرت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال �أن قوات االحتالل الإ�رسائيلي وامل�ستوطنني
قتلوا �أكرث من  1,996طفالً فل�سطينيا ً منذ اندالع االنتفا�ضة الثانية يف �أيلول� /سبتمرب ،2000
و�أ�شارت �إىل مقتل  700طفالً خالل فرتة �أيلول� /سبتمرب � – 2000شباط /فرباير  ،2005ومقتل
ً 1,296
طفل فل�سطينيا ً منذ �آذار /مار�س  ،2005من بينهم  551طفالً يف �سنة  2014وحدها،

غالبيتهم خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة.6
• قال رئي�س االحتاد العام لنقابات العمال بغزة �سامي العم�صي� ،إن ن�سبة الفقر يف �صفوف
عمال القطاع بلغت  ،%70يف حني �أن ن�سبة البطالة ما زالت ترتفع وو�صلت �إىل  .%60وبني

العم�صي �أن �أعداد العاطلني عن العمل و�صل �إىل � 213ألف عامل.7
• رف�ض الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما االلتزام با�ستخدام الفيتو يف جمل�س الأمن الدويل من �أجل
�إحباط م�رشوع قرار ب�إقامة دولة فل�سطينية؛ حيث حاول ال�سيناتور هاري ريد ،Harry Reid
رئي�س احلزب الدميوقراطي يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ،يف منا�سبتني� ،إقناع �أوباما بالتعهد
علنا ً با�ستخدام �إدارته للفيتو �ض ّد �أي م�رشوع قرار دويل ب�ش�أن قيام دولة فل�سطينية من دون
مفاو�ضات فل�سطينية – �إ�رسائيلية.8
•	�أعلن االحتاد الأوروبي عن تقدميه امل�ساعدة لالجئني الفل�سطينيني عن طريق وكالة الأونروا،
من خالل التربع بتمويل جديد مبقدار  30مليون يورو (نحو  33.65مليون دوالر) .و�ستعمل
احلزمة هذه على رفع �إجمايل الدعم الذي قدمه االحتاد الأوروبي للأونروا يف �سنة � 2015إىل
 125مليون يورو (نحو  140.2مليون دوالر).9
• قال املذيع يف قناة �سي �أن �أن الإخبارية وولف بلتزر � Wolf Blitzerإن الرئي�س امل�رصي
عبد الفتاح ال�سي�سي �أو�ضح خالل حوار �أجراه معه�“ ،أنه بحال رحيل الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد ،و�سقوط نظامه ،ف�إن اجلي�ش ال�سوري �سينهار ،وقد يقع عتاده الع�سكري برمته يف يد
الإرهابيني ،ور�أى �أن ذلك قد ال يهدد �سورية فح�سب ،بل الأردن ولبنان وحتى �إ�رسائيل”.10
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اجلمعة2015/10/2 ،

• و�صف الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان النظام امل�رصي ب�أنه غري عادل ب�سبب موقفه من
ال�شعب الفل�سطيني وقطاع غزة .كما انتقد جامعة الدول العربية قائالً �إنها ال تقوم بواجبها
جتاه الفل�سطينيني .وقال �أردوغان �إن “�إ�رسائيل” تق�صف غزة من حني �إىل �آخر ،لكن الأخطر
من ذلك وامل�ؤ�سف �أن م�رص ت�ضخ املاء املالح يف �أنفاق غزة وتقطع �سبل احلياة على الغزيني.
وقال �أردوغان �إن حماوالت “�إ�رسائيل” يف امل�سجد الأق�صى هذه املرة �أكرث خباثة وغدرا ً.11

•	�أظهر تقرير حقوقي �أن  37فل�سطينيا ً ا�ست�شهدوا منذ بداية �سنة  ،2015بفعل اعتداءات قوات
االحتالل الإ�رسائيلي وامل�ستوطنني .وبيّنت معطيات تقرير مركز “�أحرار” احلقوقي �أن
االحتالل اعتقل قرابة  3,700فل�سطينيا ً خالل هذه الفرتة ،من بينهم  260طفالً.12
• منح جمل�س الوزراء الإ�سباين اجلن�سية �إىل  4,302من �أحفاد اليهود ال�رشقيني الذين طردوا
من �شبه اجلزيرة الأيبريية يف �سنة  ،1492وذلك مبوجب “مر�سوم ملكي” للتجني�س خارج
�إطار الإجراءات التقليدية .وذكر وزير العدل رافائيل كاتاال بولو  Rafael Catalá Poloب�أن
قانونا ً جديدا ً ي�سهل جتني�س �أحفاد اليهود ال�سفاردمي �أُقر يف حزيران /يونيو دخل حيِّز
التنفيذ يف .132015/10/1

ال�سبت2015/10/3 ،

•	�أطلقت ال�رشطة الإ�رسائيلية النار على ال�شاب مهند �شفيق حلبي (من �سكان مدينة البرية)
و�أردته قتيالً ،بعد جناحه باال�ستيالء على �سالح �أحد الإ�رسائيليني وقتل �إ�رسائيلي وجرح
ثالثة �آخرين ،يف حي الواد يف البلدة القدمية يف القد�س.14
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س حممود الزهار �إن فر�صة حدوث انتفا�ضة ثالثة
متوفرة وب�صورة �أ�شد من انتفا�ضة الأق�صى ،م�شددا ً على �أن احلل الوحيد للدفاع عن
الأق�صى هو �أن يحمل �أهل ال�ضفة والقد�س ال�سالح.15
• قال رئي�س املع�سكر ال�صهيوين �إ�سحق هرت�سوغ �إن “نتنياهو فقد ال�سيطرة على �أمن مواطني
�إ�رسائيل والقد�س…” ،و�أن حكومته ف�شلت يف “معاجلة الأمن ،ويف املهمة الوطنية باحلفاظ
على �أمن و�سالمة القد�س .ال ميكن حتقيق الأمن لإ�رسائيل من خالل اخلطابات والكالم”.
وخل�ص �إىل القول ب�أن “لي�س لدى احلكومة خطة ملحاربة الإرهاب“ و�أن “�إ�رسائيل” �أمام
انتفا�ضة ثالثة.16
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•	�أكد �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني� ،أن عملية الطعن البطولية
التي نفذها ال�شهيد مهند احللبي يف القد�س املحتلة ،ما هي �إال مقدمة الندالع انتفا�ضة جديدة
يف القد�س وال�ضفة الغربية املحتلتني.17
• قال منر ح ّماد ،م�ست�شار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س� ،إن قيادة ال�سلطة ال تريد
�إ�شعال انتفا�ضة ثالثة ،متهما ً حركة حما�س بال�سعي لت�صعيد الأو�ضاع يف ال�ضفة الغربية
املحتلة .وقال ح ّماد �إن االحتالل الإ�رسائيلي ي�ص ّعد يف القد�س وال�ضفة بهدف ج ّر الفل�سطينيني
�إىل ما و�صفه بـ“دائرة العنف”.18

•	�أكد حممود الهبا�ش ،م�ست�شار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س لل�ش�ؤون الدينية،
�أن “اجلانب الفل�سطيني ال يتحدث عن �إلغاء االتفاقيات املوقعة مع اجلانب الإ�رسائيلي
وفق �أو�سلو ،و�إمنا يطالب بتنفيذ متبادل لها” .وقال الهبا�ش �إن القيادة الفل�سطينية �ستقوم
“مبراجعة تنفيذ �أكرث من  20اتفاقا ً موقعا ً منذ اتفاق �أو�سلو ،والتي مل تلتزم �سلطات االحتالل
بتنفيذها” ،و�أكد �رضورة “تنفيذ تلك االتفاقيات ،التي يلتزم اجلانب الفل�سطيني بها ،ب�شكل
تباديل ،و�إال لن يكون با�ستطاعة القيادة الفل�سطينية االلتزام بها”.19
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن ما يجري يف القد�س لي�س �إال
البداية ،ور�سالة لالحتالل �أن القد�س خط �أحمر ال ميكن جتاوزه ومن دونه كل الأثمان.20
•	�أكد ع�ضو املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينيت)
ي�رسائيل كات�س �أن من يدفع ثمن التحري�ض والإرهاب هم الفل�سطينيون �أنف�سهم ،وهدد بوقف
عمل � 100ألف فل�سطيني يف “�إ�رسائيل” ،وبوقف ال�سفر امل�شرتك للإ�رسائيليني والفل�سطينيني
على الطرقات ،وب�إعادة ن�صب احلواجز.21
• قال اجلرنال يف االحتياط �آيف مزراحي  ،Avi Mizrahiالقائد ال�سابق للمنطقة الو�سطى يف
اجلي�ش الإ�رسائيلي ،للقناة الثانيّة يف التلفزيون الإ�رسائيلي� ،إنه “ال ُيكن لنا �أن جند اليوم
لدى الفل�سطينيني �رشيكا ً �أف�ضل من عبا�س”ُ ،م�شددا ً على �أنّ التن�سيق الأمني و�صل يف الأيام

الأخرية �إىل ذروته ،الفتا ً �إىل �أنّ حديثه يعتمد على حقائق ومعلومات م�ؤكدة.22
• خالفا ً الدعاءات ال�رشطة الإ�رسائيلية ب�أن �إطالق النار على ال�شاب فادي علون ،من �سكان
حي العي�سوية يف منطقة باب العامود يف القد�س ،جاء بعد طعنه م�ستوطنا ً �إ�رسائيلياً ،ف�إن

�رشيطا ً م�صورا ً التقطه م�ستوطنون �إ�رسائيليون يثبت �أن �رشطة االحتالل �أعدمته بدم بارد.23
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الإثنني2015/10/5 ،

• طالب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س خالل اجتماعه مع �أع�ضاء املجل�س الع�سكري
الفل�سطيني وقادة الأجهزة الأمنية بح�ضور رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل ،و�أع�ضاء
املجل�س الع�سكري ،وقادة الأجهزة الأمنية ،باليقظة واحلذر وتفويت الفر�صة على املخططات
الإ�رسائيلية الهادفة �إىل ت�صعيد الو�ضع وجره �إىل مربع “العنف”.24
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إنه �سي�ستخدم “القب�ضة احلديدية” �ض ّد هجمات
الفل�سطينيني ،وقال“ :لقد عززنا قوام قوات اجلي�ش يف يهودا وال�سامرة (ال�ضفة الغربية)
ب�أربع كتائب وعززنا قوات ال�رشطة يف القد�س بـ � 4,000رشطي” ،م�شريا ً �إىل �أن “ال�رشطة
تدخل الآن �إىل عمق الأحياء العربية كما مل يتم القيام به �سابقا ً” .و�أ�ضاف قائالً�“ :سنهدم
بيوت الإرهابيني ون�سمح لقوات الأمن بالعمل احلازم �ض ّد را�شقي احلجارة وملقي
الزجاجات احلارقة” .وتابع نتنياهو “�سنعمل �ض ّد احلركة الإ�سالمية التي ت�شكل امل�صدر
الرئي�س للتحري�ض مع حما�س وال�سلطة الفل�سطينية”.25
• �أ�صيب  170فل�سطينيا ً خالل املواجهات التي اندلعت مع جنود االحتالل يف �أنحاء ال�ضفة
الغربية والقد�س.26
• قال جمال زحالقة ،النائب يف الكن�سيت الإ�رسائيلي عن حزب التجمع الوطني الدميقراطي،
�إن هناك مقاومة وت�صعيدا ً يف املواجهات ،وعلى الفل�سطينيني ا�ستثمار هذا الو�ضع .و�أ�ضاف
زحالقة ،يف ت�رصيحات للجزيرة� ،أن �أكرب عدو لل�شعب الفل�سطيني هو الهدوء يف ظ ّل االحتالل،
وقال �إن “�إ�رسائيل” تريد �أن تقمع بوادر انتفا�ضة جديدة بالقوة ،كما تريد �أن حت�صل يف
الوقت نف�سه على هدوء يف القد�س املحتلة.27
الثالثاء2015/10/6 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية يف رام اهلل“ ،نحن ال نريد ت�صعيدا ً ع�سكريا ً و�أمنيا ً بيننا وبينها [�إ�رسائيل] ،ال نريد
هذا ،وكل تعليماتنا �إىل �أجهزتنا وتنظيمنا و�شبابنا وجماهرينا �أننا ال نريد الت�صعيد لكن نريد
�أن نحمي �أنف�سنا ،نحن ل�سنا الذين نبد�أ ول�سنا الذين نبادر ،وعلى �إ�رسائيل �أن تتوقف وتقبل
اليد املمدودة لها ،نريد الو�صول �إىل ح ّل �سيا�سي بالطرق ال�سلمية ولي�س بغريها �إطالقا ً”.28
• ح ّمل الناطق با�سم حركة حما�س ح�سام بدران �أجهزة �أمن ال�سلطة م�س�ؤولية مت ّكن االحتالل
من الو�صول �إىل اخللية الع�سكرية التي نفذت عملية قتل امل�ستوطنني قرب م�ستعمرة �إيتمار،
جنوبي مدينة نابل�س .وقال بدران ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن املعلومات تفيد ب�أن جهازي الأمن
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الوقائي واملخابرات العامة التاب َعني لل�سلطة حققا مع كرم امل�رصي ،وهو �أحد الذين يتهمهم
االحتالل بتنفيذ العملية ،داخل امل�ست�شفى العربي التخ�ص�صي بنابل�س ،وذلك قبل اقتحام
قوات االحتالل اخلا�صة للم�ست�شفى واختطافه من داخلها.29
• هدم اجلي�ش الإ�رسائيلي منزيل غ�سان �أبو جمل وحممد جعابي�ص ،يف بلدة جبل املكرب،
جنوب القد�س املحتلة ،و�أغلق بالإ�سمنت امل�سلح منزل معتز حجازي ،يف حي الثوري ،جنوب
امل�سجد الأق�صى ،بحجة تنفيذ هجمات �ض ّد �إ�رسائيليني يف القد�س املحتلة خالل �سنة .302014
•	�أعلنت “�إ�رسائيل” ا�ستكمال بناء “ال�سياج الذكي” املحيط بالتجمعات ال�سكانية القريبة من
حدود قطاع غزة ،وذلك بهدف حماية هذه التجمعات من �أي هجمات قد تقع يف حال اندالع
مواجهة جديدة .و ُتقدر تكلفة �إقامة ال�سياج بـ  30مليون �شيكل (نحو � 770ألف دوالر
�أمريكي) ،وهو �سياج يعتمد على التكنولوجيا والإنذار املبكر واملراقبة عن بعد ،من خالل
وزارة اجلي�ش.31
•	�أ�صيب نحو  140فل�سطينيا ً يف مواجهات مع قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية.32
•	�أعلنت رئي�سة اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ُعال عو�ض نتائج م�سح �أثر العدوان
الإ�رسائيلي �سنة  2014على واقع الظروف االجتماعية واالقت�صادية يف قطاع غزة .وبينت
عو�ض �أن عدوان � 2014أجرب  %9من الأ�رس يف غزة على تغيري مكان �سكنها ،و�أن ن�سبة
الأفراد الذين ّ
مت تهجريهم يف القطاع خالل العدوان بلغت .33%59
الأربعاء2015/10/7 ،

• دعت اللجنة املركزية حلركة فتح ،يف بيان �صدر عقب اجتماع لها�“ ،إىل املحافظة على طابع
املقاومة ال�شعبية �ضمن ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة ،وعدم االنزالق �إىل املربع الإ�رسائيلي”،
كما �أكدت على �أنها “كما كانت على الدوام تقود امل�رشوع الوطني ،ف�إنها اليوم تلتحم مع
جماهري �شعبنا يف الدفاع عن مقد�ساتهم و�أر�ضهم وبيوتهم و�أنف�سهم ومزارعهم”.34
• رف�ض رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ب�شدة االدعاءات �أنه ي�شجع العنف يف
�رشقي القد�س وال�ضفة الغربية ،و�أو�ضح �أنه يعمل من �أجل تهدئة الأو�ضاع ،وقال�“ :أنا
�أ�ؤيد الن�ضال ال�شعبي غري العنيف ،و�ض ّد �أي عنف وا�ستخدام لل�سالح ،وقد �أو�ضحت ذلك عدة
مرات .نحن ال نريد العودة �إىل دائرة العنف” .وقال عبا�س�“ :إذا �أ�رصت �إ�رسائيل على موا�صلة
االحتالل ف�أنا �أقول لهم �أهالً و�سهالً� .إنهم ال يحتاجون �إىل قوة ع�سكرية فليح�رضوا
ال�ستالم املفاتيح”.35
• دعا املتحدث با�سم وزارة الداخلية الفل�سطينية �إياد البزم ال�سلطات امل�رصية لفتح املعرب ب�شكل
عاجل لـ“�إنقاذ الو�ضع الإن�ساين الكارثي” يف غزة ،ومتكني �آالف احلاالت الإن�سانية من ال�سفر
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وعودة العالقني .وقال البزم ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن ال�سلطات امل�رصية توا�صل �إغالق معرب
رفح لليوم الـ  47على التوايل ،ولليوم الـ  259خالل �سنة  ،2015و�أو�ضح �أن �إغالق املعرب
“خلّف كارثة �إن�سانية كبرية يف قطاع غزة يف ظل وجود � 25ألف حالة �إن�سانية بحاجة ما�سة
لل�سفر”.36
• �أعلن وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني مفيد حممد احل�ساينة �رصف منحة �إغاثة
�إيواء بتمويل قطري بقيمة �ألف دوالر لـ  1,500فل�سطيني من �أ�صحاب البيوت املهدمة ب�شكل
كلي بغزة.37
• قالت �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلي �إن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
ال يحر�ض على �إيذاء الإ�رسائيليني ،بل على العك�س ،ي�صدر الأوامر لأجهزة الأمن الفل�سطينية
لردع املتظاهرين يف ال�ضفة الغربية .و�أ�ضافت �شعبة اال�ستخبارات �أن عبا�س و�أجهزته الأمنية
�شنوا عدة حمالت لردع عمليات �ض ّد “�إ�رسائيل” ،وهم اجل�سم الوحيد املانع الندالع انتفا�ضة
ثالثة ،و�أنهم قاموا باعتقال العديد من املخططني للعمليات� ،أو من ينوون تنفيذها ،و�سلموهم
لـ“�إ�رسائيل” .وقالت �شعبة اال�ستخبارات �إن �أكرب عمليات الأجهزة الفل�سطينية كانت عقب
حرق عائلة الدواب�شة يف قرية دوما ق�ضاء نابل�س �أواخر متوز /يوليو  ،2015حني ا�ستطاعت
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية �ص ّد املتظاهرين ومنعهم من التقدم.38
• �أفادت �إح�صائية �صادرة عن الهالل الأحمر الفل�سطيني ب�أن ح�صيلة الإ�صابات منذ بدء
الأحداث يف ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلتني ،بداية ت�رشين الأول� /أكتوبر ،بلغت � 1,289إ�صابة.
وذكرت الإح�صائية �أن  76منهم �أ�صيبوا بالر�صا�ص احلي ،و 344بالر�صا�ص املطاطي،
و 849بقنابل الغاز ،و 20بال�رضب من قبل قوات االحتالل وم�ستوطنيه.39
اخلمي�س2015/10/8 ،

• توا�صلت االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية وتعمقت لت�شمل خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية؛
حيث متت ثالث عمليات طعن يف القد�س واخلليل وتل �أبيب� ،أدت �إىل ا�ست�شهاد �شاب فل�سطيني
بعد �أن طعن جمندة �إ�رسائيلية وثالثة م�ستوطنني يف تل �أبيب.40
• دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل افتتاحه برج �رشكة احتاد املقاولني يف
رام اهلل ،امل�ستثمرين �إىل اال�ستثمار يف ال�سلطة الفل�سطينية ،ودعاهم �إىل عدم االهتمام ملا يجري
من قطعان امل�ستوطنني .و�أ�ضاف عبا�س قائالً“ :نحن لن ننجر �إىل مربعهم ،ولن ن�ستعمل
العنف وال القوة ،نحن م�ؤمنون بال�سالم وباملقاومة ال�شعبية ال�سلمية ،فهي حقنا ويجب �أن
ن�ستمر فيها ما دام هناك عدوان”.41
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• قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطينية يف قطاع غزة �إن “امل�رشوع امل�رصي ب�إغراق
حدود قطاع غزة ،م�رشوع تدمريي ال مربر له على الإطالق” ،مو�ضحة �أن الأنفاق بني جانبي
احلدود متوقفة عن العمل منذ �أكرث من عامني ،بعد �أن قام اجلي�ش امل�رصي بردم و�إغالق
جميع الأنفاق ،و�إقامة منطقة عازلة على اجلانب امل�رصي من احلدود ،ت�أكيدا ً على االنتهاء
من �إغالقها .وطالب املتحدث با�سم الوزارة �إياد البزم القيادة امل�رصية بالوقف العاجل لهذا
امل�رشوع الكارثي ،الذي من �ش�أنه �أن يفاقم الأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة يف قطاع غزة ،ويجلب
املزيد من املعاناة ل�سكان القطاع.
جاء ذلك بعد �أن �أغرقت ال�سلطات امل�رصية املنطقة احلدودية مع قطاع غزة جمددا ً باملياه.42
• قالت حركة حما�س �إن �أعمال املقاومة املت�صاعدة يف الأرا�ضي املحتلة ت�ؤكد على مت�سك
ال�شعب الفل�سطيني باملقاومة كحل وحيد للخال�ص من االحتالل .وعرب الناطق با�سم احلركة
ح�سام بدران ،يف ت�رصيح �صحفي ،عن مباركة حما�س ودعمها لكل �أ�شكال املقاومة ،والتي
ي�ستخدم فيها ال�شعب الفل�سطيني ما يتوفر له من �سالح يف ظل تعقيدات الو�ضع الأمني.43
• دعت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �إىل ت�شكيل “قيادة وطنية موحدة” ،ب�شكل عاجل يف
كافة املناطق الفل�سطينية ،لتنظيم و�إدارة املعركة مع االحتالل الإ�رسائيلي ،و�إ�سنادها بعمليات
نوعية توجع “�إ�رسائيل” وامل�ستوطنني .وقالت اجلبهة ال�شعبية ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن
“ت�صاعد وترية العمليات الفردية التي ينفذها ال�شباب الفل�سطينيني �ضد امل�ستوطنني
الإ�رسائيليني م�رشوعة ويجب �أن ت�ستمر وتت�صاعد وتتطور”.44
• قالت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطينية �إن �شهر �أيلول� /سبتمرب � 2015شهد �أعنف
االنتهاكات واالعتداءات على امل�سجد الأق�صى ،جتاوزت ال�سبعني اقتحاماً ،دخل خاللها �أكرث
من  1,300م�ستوطن برفقة �ضباط وخمابرات االحتالل ،وعنا�رص �أمنية �أخرى امل�سجد.
�إ�ضافة �إىل ذلك �أ�شارت الوزارة �إن االحتالل منع رفع الأذان  70مرة يف امل�سجد الإبراهيمي،
و�أغلقه ع�رشة �أيام خالل تلك الفرتة.45
• قامت النائبة يف الكني�ست ك�سينيا �سفتلوفا  ،Ksenia Svetlovaعن املع�سكر ال�صهيوين،
بزيارة ملدينة رام اهلل ،واجتمعت مع �أحد كبار قادة الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ،وقالت �إن
امل�س�ؤول الأمني الفل�سطيني �أبلغها ب�أن التن�سيق م�ستمر مع “�إ�رسائيل” على �أعلى امل�ستويات،
و�إن الأجهزة الأمنية الفل�سطينية تعمل جاهدة �ض ّد كل من يحاول امل�سا�س ب�أمن “�إ�رسائيل”.
ونقلت �سفتلوفا عن امل�س�ؤول الفل�سطيني قوله �إن “املتطرفني” من كال اجلانبني يعملون على
ت�صعيد الأو�ضاع.46
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اجلمعة2015/10/9 ،

• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،خالل خطبة اجلمعة يف
غزة� ،إن “غزة ورغم كل م�ؤامرات اخلنق والإغراق التي تتعر�ض لها لن تتخلى عن دورها
اال�سرتاتيجي ،وهي على �أهبة اال�ستعداد لهذه املعركة واالنتفا�ضة املباركة ،ولن ترتك ال�ضفة
املباركة” .و�أ�شار هنية �إىل �أن ال�ضفة والقد�س املحتلتني الآن يف حالة انتفا�ضة حقيقية ،لأن
“هذا العدو اعتقد �أن البيئة مواتية لتنفيذ خمططاته يف تهويد القد�س وهدم الأق�صى وبناء
الهيكل املزعوم” ،و�شدد على �أن “�صوت غزة خلف معركة القد�س وحترير الأق�صى ,فهذه
معركة ال�شعب الفل�سطيني”.47
• ا�ست�شهد �سبعة فل�سطينيني (�ستة من قطاع غزة ،وواحد من اخلليل) و�أ�صيب  153على
الأقل بالر�صا�ص احلي واملطاطي ،و�سبعة �آخرين بالر�ضو�ض ،والع�رشات بحاالت االختناق
بالغاز ،نتيجة املواجهات مع قوات االحتالل بال�ضفة الغربية و�رشق غزة و�رشق خانيون�س.48
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،عبا�س زكي� ،إن حركته مع انتفا�ضة �شعبية منظمة
تربك “�إ�رسائيل” .و�أ�ضاف زكي ،يف حديثه لوكالة الأنا�ضول للأنباء ،قائالً “نحن نحتفظ
بحقنا بالكفاح امل�سلح ،ويبقى خيار ال ي�سقط ،ولكن ا�ستخدامه ،متى وكيف ،وهل مناخات
اال�ستخدام ل�صاحلنا ،نحن الآن مع انتفا�ضة �شعبية تربك العدو وت�شل �أمنه واقت�صاده،
مع انتفا�ضة �شعبية ت�ضع ت�سا�ؤالً �أمام العامل ،كيف ننهي �آخر احتالل يف العامل؟” .و�شدد
زكي على �أن الكفاح امل�سلح يف مواجهة االحتالل “يحتاج وحدة فل�سطينية بني كل الف�صائل،
وت�شكيل غرفة عمليات مركزية ،وو�ضع خطط بحيث يكون الكفاح امل�سلح ذو كلفة عالية على
العدو وذو جدوى لل�شعب الفل�سطيني”.49
• قال م�شري امل�رصي ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني عن حركة حما�س ،يف ختام م�سرية
حا�شدة �شارك فيها الآالف من الفل�سطينيني بخانيون�س جنوب قطاع غزة ،خماطبا ً االحتالل:
“لقد �أغلقتم �أيها ال�صهاينة كل الأبواب ،فال تلوموا �إال �أنف�سكم� ،..إنها معركة القد�س و�إنها
معركة دينية ،ور�سالتنا� :ست�سقون من نف�س الك�أ�س الذي �سقيتمونا منه” .و�أ�ضاف امل�رصي:
“�إن انتفا�ضة القد�س انطلقت ،و�ستم�ضي يف طريقها” ،م�شددا ً على �أن خيار االنتفا�ضة هو
الكفيل بتحرير الأر�ض الفل�سطينية وجلم امل�ستوطنني ،وطرد االحتالل ،وفر�ض معادالت
جديدة بعد �أن ف�شلت عملية الت�سوية.50
• اتهم وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون حركة حما�س بال�سماح بو�صول املتظاهرين
�إىل حدود قطاع غزة .ونقلت القناة الثانية العربية عن يعلون تهديده حلما�س قائالً “�آمل ب�أال
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ت�سري نحو الت�صعيد ،و�آمل ب�أنها ال زالت تذكر اجلرف ال�صامد” .وقال يعلون� ،إن حما�س
تعلم ب�أن منطقة التظاهرات قرب احلدود منطقة ع�سكرية مغلقة.51
• رف�ض رئي�س حزب العمل الإ�رسائيلي ،ورئي�س “املع�سكر ال�صهيوين”� ،إ�سحق هرت�سوغ
دعوة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو له للدخول يف حكومة “وحدة وطنية” ،وقال
�إن نتنياهو ف�شل يف توفري الأمن للإ�رسائيليني ،و“عليه �إعادة املفاتيح والتنحي”.
ور�أت �شيلي يحيموفيت�ش  Shelly Yachimovichدعوة نتنياهو فارغة امل�ضمون “يريد منها
الن�أي بنف�سه عن حتمل امل�س�ؤولية ،ور�سم ت�صور كاذب ،وك�أن للمعار�ضة دورا ً يف التدهور
احلا�صل”.52
• قال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سدي�س� ،إمام وخطيب امل�سجد احلرام� ،إن الأحداث التي متر بها
املنطقة العربية والإ�سالمية ال يجب �أن تن�سينا ق�ضيتنا الكربى؛ ق�ضية فل�سطني وامل�سجد
الأق�صى ،وما يلفها يف هذه الآونة من م�آ�س ،وتعديات ،وانتهاكات ،وح�صار واقتحامات.
ونا�شد ال�سدي�س� ،إبراء للذمة و�إعذارا ً للأمة ،قادة الأمة الإ�سالمية و�أ�صحاب القرار يف العامل
الت�صدي بكل قوة وحزم لوقف التهديدات ال�صهيونية واالعتداءات الال �إن�سانية �ض ّد “�إخواننا
يف فل�سطني”.53
• تربعت الواليات املتحدة مببلغ  21.1مليون دوالر �إ�ضافية لدعم جهود الأونروا يف اال�ستجابة
لالحتياجات الإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني من �سورية .وبهذا التربع ي�صل جمموع
م�ساعدات الواليات املتحدة ملنا�شدة الأونروا الطارئة من �أجل فل�سطينيي �سورية ل�سنة 2015
نحو  97.5مليون دوالر.54
ال�سبت2015/10/10 ،

•	�أ�صيب خم�سة �صهاينة ،بينهم ثالثة جنود� ،أحدهم بحال اخلطر ال�شديد ،يف عمليتي طعن
مبدينة القد�س املحتلة ،وا�ست�شهد املنفذان.55
• قال املتحدث با�سم الأجهزة الأمنية الفل�سطينية اللواء عدنان ال�ضمريي لوكالة فران�س بر�س
“هناك قرار من امل�ستوى ال�سيا�سي الفل�سطيني� ،سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة ،بعدم
ا�ستخدام ال�سالح يف املواجهات بني النا�س وقوات االحتالل” ،و�أ�ضاف“ :هذا يعني �أن هناك
ا�سرتاتيجية فل�سطينية وا�ضحة باال�ستناد على املقاومة ال�شعبية �ض ّد وجود االحتالل و�ض ّد
ما يتعر�ض له الأق�صى ،وامل�ؤ�س�سة الأمنية تنفذ قرار امل�ستوى ال�سيا�سي باحلفاظ على �شعبية
املقاومة الفل�سطينية”.56
• هاجم رئي�س حزب العمل الإ�رسائيلي �إ�سحق هرت�سوغ ب�شدة النخب اليمينية الإ�رسائيلية
التي تتهم رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س بالتحري�ض على “العنف” ،معتربا ً �أنه
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“حري�ص جدا ً” على الهدوء .ونقل ،يف مقابلة �أجرتها معه القناة الثانية ،عن جرنال �إ�رسائيلي
يعمل يف قيادة املنطقة الو�سطى قوله �إنه بف�ضل تعليمات عبا�س ،ف�إن التعاون الأمني لي�س فقط
يتوا�صل بوتريته املعتادة “بل �إنه ينجح يف حماية الكثري من الإ�رسائيليني”.57
• ذكر املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية امل�رصية �أحمد �أبو زيد �أن وزير اخلارجية
امل�رصي �سامح �شكري“ ،كلف ال�سفارة امل�رصية يف تل �أبيب بالقيام بات�صاالت عاجلة مع
اجلانب الإ�رسائيلي للت�أكيد على �أهمية وقف الت�صعيد وتوفري احلماية لل�شعب الفل�سطيني،
كما ّ
مت تكليف مكتب التمثيل امل�رصي يف رام اهلل بالتوا�صل مع القيادة الفل�سطينية للعمل على
احتواء الأزمة”.58
الأحد2015/10/11 ،

• دعا مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حركة حما�س� ،إىل الوحدة والتكاتف يف
مواجهة االحتالل ،م�شددا ً على �رضورة دعم انتفا�ضة القد�س وعدم حرف بو�صلتها .و�شدد
على �أنه “يجب �أال ُت�رصف الأنظار وال االهتمام وال ال�صحافة والإعالم ،عن حراك �شعبنا يف
القد�س وال�ضفة ،وعلى ال�ساحات الأخرى دعم هذا التحرك مبا ي�ستطيعون حتري�ضا ً ودعما ً
وم�ؤازرة” .و�شدد �أبو مرزوق على �أن الفل�سطينيني هم “يف عمق انتفا�ضة القد�س” ،التي لها
“�أهدافها و�سيا�ساتها و�أدواتها”.59
•	�إ�صابة �أربعة �إ�رسائيليني جراء عملية ده�س وطعن وقعت عند مفرتق �ألون قرب اخل�ضرية.
و ّ
مت اعتقال منفذ العملية وهو �شاب من فل�سطينيي .601948
•	�أغلقت �إدارة موقع اليوتيوب  Utubeالقناة الر�سمية التابعة حلركة حما�س ،والتي كانت تن�رش
احلركة عربها �إنتاجاتها الفنية املرئية وامل�سموعة ،بعد تعر�ضها ل�ضغوط من قبل �سلطات
االحتالل .وجاء الإغالق بعد �إعالن ال�سلطات الإ�رسائيلية عزمها اتخاذ �إجراءات عديدة
ملالحقة احل�سابات الإعالمية التابعة حلما�س على مواقع التوا�صل االجتماعي.61
• �صادقت احلكومة الإ�رسائيلية بالإجماع على م�رشوع القانون الذي قدمه رئي�س الوزراء
بنيامني نتنياهو ،والذي يحدد حدا ً �أدنى لعقوبة احلب�س التي �ستفر�ض على ملقي احلجارة
والزجاجات احلارقة ،كما يفر�ض هذا القانون غرامات مالية على القا�رصين ال�ضالعني بهذه
االعتداءات وعلى والديهم .وقال نتنياهو�“ :إننا نتخذ هذه اخلطوة ،وهي عبارة عن �أمر
م�ؤقت ،وذلك من �أجل النظر يف مدى تطبيقها ،وعند احلاجة �سنقوم بت�شديد �أحكام القانون يف
هذا ال�صدد”.62
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• �أمر رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،بفتح حتقيق جنائي �ض ّد ع�ضو الكني�ست
من القائمة العربية امل�شرتكة حنني زعبي بتهمة التحري�ض على العنف لقولها“ :على مئات
الآالف من امل�صلني الدخول �إىل امل�سجد الأق�صى من �أجل الت�صدي مل�ؤامرة �إ�رسائيلية
ال�ستباحة دماء املقد�سيني .ما يجري حاليا ً هو عمليات فردية فقط وهناك حاجة �إىل مزيد من
االحت�ضان ال�شعبي .ويف حال ا�ستمرت العمليات الفردية دون �إ�سناد �شعبي ف�إن الأو�ضاع
تخبو خالل �أيام قليلة ،ولذلك خروج مئات الآالف من �أبناء ال�شعب �سيحول الأحداث �إىل
انتفا�ضة حقيقية” .واتهم نتنياهو زعبي بالدعوة النتفا�ضة ثالثة ،و�أمر �أي�ضا ً بفتح حتقيق
جنائي �ض ّد ع�ضو الكني�ست جمال زحالقة بتهمة �شتم جنود �إ�رسائيليني وو�صفهم بالفا�شيني
والعن�رصيني ،يف احلرم القد�سي.63
• قال رئي�س حزب البيت اليهودي وزير التعليم الإ�رسائيلي نفتايل بينت “�إن دور الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س التاريخي بال�رشق الأو�سط انتهى ،و�إن ب�إمكان �إ�رسائيل حماية
نف�سها بنف�سها دون م�ساعدة منه” .و�أ�ضاف بينت يف حديث لإذاعة اجلي�ش�“ :أن عبا�س
م�صدر التحري�ض و�أن غيابه �أف�ضل من فائدته” ،وتابع “�رضر �أبو مازن �أكرب من فائدته،
على كل حال ،كان يف ال�سابق كتكوتا ً والآن حتول لكتكوت بال ري�ش� ،أختلف مع وجهة النظر
القائلة ب�أنه �رشيك ويجب التفاو�ض معه ،فتحري�ضه �أ�سا�س هذه املوجة”.64
• �أكد النائب العربي يف الكني�ست ،ورئي�س جلنة القد�س يف القائمة العربية امل�شرتكة� ،أحمد
الطيبي �أن ما يجري هو نتيجة “غ�ضب �شعبي ور ّد فعل طبيعي على خنق وا�ستباحة حياة
الفل�سطينيني” ،م�شريا ً �إىل �أن الإ�رسائيليني “�أ�صبحوا فج�أة يتحدثون عن تدهور �أمني
ومواجهات ،بعد مقتل و�إ�صابة عدد من الإ�رسائيليني ،لكنهم مل يلتفتوا حني كان القتل من
ن�صيب الفل�سطينيني” .و�أ�ضاف الطيبي �أن “هذا اجليل الغا�ضب هو اجليل الذي حتمل مهانة
الع�رشين �سنة الأخرية يف ال�شوارع ،وعلى احلواجز ،ويف املدار�س ،ويف امل�ساجد وخا�صة
امل�سجد الأق�صى”.65
• �سدد ال�صندوق ال�سعودي للتنمية مبلغ  60مليون دوالر �أمريكي �إىل ح�ساب وزارة املالية
الفل�سطينية ،قيمة �إ�سهامات ال�سعودية ال�شهرية يف دعم ميزانية ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
لأ�شهر متوز /يوليو ،و�آب� /أغ�سط�س ،و�أيلول� /سبتمرب  ،2015بواقع  20مليون دوالر �شهريا ً.66
الإثنني2015/10/12 ،

• قتلت �رشطة االحتالل الإ�رسائيلي بدم بارد ثالثة فل�سطينيني و�أ�صابت �آخرين ،بعد �أن زعمت
تنفيذهم �أربع عمليات طعن يف باب الأ�سباط وحي ال�شيخ جراح وم�ستعمرة ب�سغات زئيف،
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وحماولة خطف �سالح جندي يف القد�س املحتلة� ،أدت بح�سب رواية ال�رشطة �إىل �إ�صابة
�إ�رسائيليني اثنني بجروح بالغة وثالث بجروح ب�سيطة.67
• اتهم وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
مبحاولة “الت�سبب“ بانتفا�ضة ثالثة ،وقال �إن “نتنياهو يريد حتويل الأنظار بعيدا ً من امل�شاكل
التي يواجهها يف ال�ساحتني ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،حيث ف�شل ف�شالً ذريعا ً” .و�أ�ضاف
املالكي �أن نتنياهو ارتكب “خط�أ فادحا ً” عرب اخرتاق الو�ضع القائم يف احلرم القد�سي.68

• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،خالل �أدائه واجب العزاء يف
�شهداء �سقطوا يف قطاع غزة� ،إن “انتفا�ضة القد�س ما زالت يف بداياتها الأوىل” ،و�شدد على �أنها
“منطلقة بقوة ،و�أنها “تقربنا نحو الأق�صى ،والدولة ،واحلرية الكاملة”.69
• قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح له� ،إن الأمني العام للأمم املتحدة
بان كي مون “يت�سرت على جرائم الإعدام امليدانية التي يرتكبها االحتالل الإ�رسائيلي ،والتي
كان �آخر �أمثلتها �إطالق النار على الطفل �أحمد �صالح منا�رصة وتركه ينزف بطريقة ال ميكن
�أن ت�صدر عن ب�رش”.70
• �رشعت وزارة العدل الإ�رسائيلية يف اتخاذ اخلطوات الالزمة للإعالن عن احلركة الإ�سالمية -
اجلناح ال�شمايل ،تنظيما ً غري �رشعي .وقالت وزيرة العدل الإ�رسائيلية �إيليت �شاكيد ،خالل
حديثها مع الإذاعة الإ�رسائيلية العامة�“ :إن موجة الإرهاب التي ن�شهدها حالياً ،مردها
مبادرة رئي�س هذا اجلناح رائد �صالح� ،إىل ترويج �أكذوبة �سعي �إ�رسائيل �إىل �إقامة الهيكل يف
احلرم القد�سي (امل�سجد الأق�صى)”.71
الثالثاء2015/10/13 ،

• ا�ست�شهد �شابان فل�سطينيان وجرح واعتقل �أربعة �آخرون بعد �أن نفذوا �أربع عمليات طعن
وده�س و�إطالق نار يف القد�س ومدينة رعنانا ،ما �أدى �إىل مقتل ثالثة �إ�رسائيليني ،و�إ�صابة
� 18آخرين.72
• قال �صائب عريقات� ،أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير� ،إن اللجنة الوطنية ملتابعة
ملف املحكمة اجلنائية الدولية ،قررت ،بناء على تعليمات من الرئي�س حممود عبا�س ،ال�رشوع
فورا ً يف جتميع املعلومات حول اجلرائم الإ�رسائيلية الأخرية ،لتقدمي و�إحالة ثالثة ملفات
حول الإعدامات امليدانية لدى املحكمة �ض ّد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ووزير دفاعه ،وقادة
�أجهزة الأمن الإ�رسائيلية.73
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• نددت حركة حما�س ب�إدانة البيت الأبي�ض ملقتل ثالثة م�ستوطنني يف ظ ّل �صمتها على جرائم
تهويد املقد�سات والإعدامات امليدانية .وقال الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح
�صحفي� ،إن �إدانة البيت الأبي�ض ملقتل ثالثة م�ستوطنني موقف خم ٍز وغري �إن�ساين .و�أ�ضاف
�أن هذا املوقف ي�ؤكد �أن الإدارة الأمريكية �رشيكة يف العدوان على �شعبنا الفل�سطيني.74
• قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �إنه يعمل على ما و�صفه بـ“تهدئة العنف بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني” .و�أ�ضاف كريي �أنه �سي�سافر �إىل ال�رشق الأو�سط ملحاولة
حتريك الو�ضع و“االبتعاد عن هذا املنحدر”.75
• ُرفع العلم الفل�سطيني ،يف املقر الأوروبي للأمم املتحدة بجنيف �إىل جانب �أعالم باقي الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،بح�ضور وزير اخلارجية الفل�سطيني الدكتور ريا�ض املالكي،
ومايكل مولر  Michael Mullerاملدير العام ملكتب الأمم املتحدة يف جنيف ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني الدوليني.76
الأربعاء2015/10/14 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س�“ :إننا �سنوا�صل مع �شعبنا ن�ضالنا ال�سيا�سي
والوطني والقانوين ،ولن نبقى رهينة التفاقيات ال حترتمها �إ�رسائيل” .و�أ�ضاف عبا�س �أن
“الهجمة العدوانية الإ�رسائيلية التي تت�صاعد على �شعبنا و�أر�ضه ومقد�ساته ،ب�شكل يهدد
ال�سالم واال�ستقرار ،ينذر ب�إ�شعال فتيل �رصاع ديني يحرق الأخ�رض والياب�س ،لي�س يف
املنطقة فح�سب ،بل رمبا يف العامل �أجمع”.77
• و�صف رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو خطاب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س بـ“التحري�ضي” وا�شتماله على “الأكاذيب“؛ حيث قال يف بيان �صدر عن مكتبه:
“ت�رصيحات عبا�س مليئة باالفرتاءات والأكاذيب“ ،و�أ�ضاف قائالً “بينما ت�رص �إ�رسائيل على
الو�ضع القائم يف احلرم القد�سي ،ي�ستغل عبا�س الدين كعامل للتحري�ض �ضدنا”.78
• دعا املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،خالل جل�سة عقدها مبدينة غزة� ،إىل ت�شكيل جبهة وطنية
عري�ضة لقيادة انتفا�ضة القد�س ،يكون عنوانها الوطن واملقاومة ،ومرادها احلرية ،وقبلتها
الأق�صى والقد�س .وطالب املجل�س ال�شعب الفل�سطيني بكافة �رشائحه وقواه ،و�أماكن تواجده،
بتوفري كافة �أ�شكال الدعم وامل�ؤازرة للمنتف�ضني بالقد�س وال�ضفة الغربية املحتلة.79
• دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �إىل �إجراء �أكرب حوار وطني حلماية
انتفا�ضة القد�س ودعمها .وطالب احلية ،يف ت�رصيحات �إعالمية ،كل الف�صائل الفل�سطينية
باالنخراط يف االنتفا�ضة باعتبارها رافعة للكل ،ولي�ست مطية �ض ّد �أحد؛ وقال“ :ال يدعي �أحد
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�أنه هو من يحرك االنتفا�ضة فهي انتفا�ضة �شعب“ .وقال احلية �إن على حركة فتح �أال تخ�شى
من االنتفا�ضة ،و�أن تنخرط فيها ،داعيا ً �أهل ال�ضفة املحتلة �إىل ت�شكيل �إطار تن�سيقي من الكل
الفل�سطيني ،خ�صو�صا ً من �شباب االنتفا�ضة ،لتنظيم العمل الثوري.80
• قتلت ال�رشطة الإ�رسائيلية فل�سطينيني اثنني� ،أحدهما يف منطقة باب العمود يف القد�س املحتلة،
والثاين يف املحطة املركزية يف غربي القد�س ،بزعم حماولة طعن �إ�رسائيليني.81
• �أ�صدرت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي قرارا ً مينع �سفر رئي�س احلركة الإ�سالمية داخل
فل�سطني  48ال�شيخ رائد �صالح ،ورئي�س العالقات اخلارجية يف احلركة يو�سف عواودة عرب
مطار بن جوريون  ،Ben Gurion Airportحيث كانا �سيتوجهان �إىل تركيا حل�ضور م�ؤمتر
حول القد�س .وذلك ،بعد �أن �أجلت حمكمة �إ�رسائيلية احلكم على ال�شيخ �صالح يف ق�ضية
اتهامه بالتحري�ض يف خطبة �ألقاها �سنة  2007يف القد�س.82
ال�سا�سة
• قالت ت�سع منظمات �إ�رسائيلية وعربية ودولية ،يف بيان م�شرتك� ،إن “دعوة ّ
الإ�رسائيليني لعنا�رص ّ
ال�شطة واجلنود الإ�رسائيليني للقتل بدالً من االعتقال هي ا�ستباحة
دماء”.83
• قال وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س �إنه من ال�رضوري �أن يدفع املجتمع الدويل
“�إ�رسائيل” والفل�سطينيني �إىل �إر�ساء ال�سالم ،لأن الو�ضع متوتر للغاية ،ويف طريقه �إىل
اخلروج عن ال�سيطرة.84
• قالت الإذاعة الإ�رسائيلية العامة“ :قرر اجلي�ش الإ�رسائيلي اعتماد خطة لبناء جدار �أمني،
على احلدود مع قطاع غزة بطول  65كيلومرت ،ملنع ت�سلل الفل�سطينيني �إىل امل�ستوطنات
الإ�رسائيلية” .و�أ�ضافت الإذاعة�“ :إن اجلدار �سيُزود ،مبنظومات تكنلوجية ،لك�شف عمليات
الت�سلل” ،مو�ضحة �أن “خلفيات البناء تعود �إىل تكرار قيام الفل�سطينيني باخرتاق ال�سياج
الأمني على احلدود مع غزة”.85
• �أعلن عي�سى قراقع ،رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ،عن ا�ست�شهاد الأ�سري يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي فادي الدربي ( 30عاماً) من جنني ،يف م�ست�شفى �سوروكا الإ�رسائيلي،
بعد �أن �أ�صيب بنزيف دماغي .و�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ب�أن الدربي هو
ال�ضحية الـ  55ل�سيا�سة الإهمال الطبي املمنهج واملتعمد يف �سجون االحتالل.86
اخلمي�س2015/10/15 ،

• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن غزة “لن تتخلى عن
دورها ،يف حماية القد�س وامل�سجد الأق�صى” .و�أكد هنية �أن “غزة ت�ساند معركة ال�ضفة
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والقد�س؛ رغم الأمل واحل�صار ،و ُبعد امل�سافة ،وال�ضيق وامل�ؤامرات” ،و�أ�ضاف“ :انتفا�ضة
القد�س والأق�صى �أو�صلت ر�سالتها ممهورة بالدم ،واحلجر واملقالع ،وال�سكني” .وطالب
هنية ،العرب وامل�سلمني ،بدعم “االنتفا�ضة ،و�إ�سناد الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية والقد�س،
واالنخراط يف الدفاع عن امل�سجد الأق�صى”.87
وجه �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات ر�سائل �إىل
• ّ
�أع�ضاء اللجنة الرباعية الدولية ،خل�ص فيها الأ�سباب الرئي�سية لنتائج ما يحدث يف الأرا�ضي
الفل�سطينية يف ظ ّل الت�صعيد الإ�رسائيلي ،وطالب بو�ضع ح ّد للخروقات املنظمة للقانون
الدويل وحقوق الإن�سان ،وتوفري احلماية الدولية العاجلة لل�شعب الفل�سطيني.88
اجلمعة2015/10/16 ،

• ا�ست�شهد خم�سة فل�سطينيني و�أ�صيب �أكرث من � 150آخرين ،يف مواجهات مع االحتالل
الإ�رسائيلي يف مناطق متفرقة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.89
• �أ�صدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س قرارا ً “بت�شكيل جلنة حتقيق فورية فيما
جرى يف مقام يو�سف ،من جمموعة قامت بت�رصفات غري م�س�ؤولة ،والبدء يف �إ�صالح الأ�رضار
التي جنمت عن العمل املدان واملرفو�ض” .و�أكد عبا�س ،يف بيان له“ ،رف�ضه املطلق ملثل هذه
الأعمال و�أية �أعمال خارجة عن النظام والقانون والتي ت�سيء �إىل ثقافتنا وديننا و�أخالقنا”.90
• �شدد �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،على �رضورة ا�ستمرار
“انتفا�ضة القد�س” ،ودعا لـ“تعميق املقاومة” .و�أكد هنية ،يف كلمة م�سجلة له يف افتتاح م�ؤمتر
عقد يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية ،على �رضورة الوقوف �أمام كل حماوالت و�أد االنتفا�ضة
و�إخمادها.91
• قال مندوب “�إ�رسائيل” اجلديد يف الأمم املتحدة داين دانون �إن “�إ�رسائيل” لن توافق على �أي
وجود دويل يف جبل الهيكل ،و�أ�ضاف �أن “�أي تدخل من هذا القبيل �سيكون انتهاكا ً للو�ضع
القائم منذ عقود” .كما رفع دانون ر�سما ً يحمل عنوان “كيف تطعن يهوديا ً” ،مدعيا ً �أنه “من
الأ�شياء التي تدر�س للأطفال الفل�سطينيني” .وكان املندوب الفل�سطيني يف الأمم املتحدة ريا�ض
من�صور قد دعا �إىل تدخل دويل يف امل�سجد الأق�صى حلماية امل�صلني الفل�سطينيني.92
• �شهدت �إ�سطنبول انعقاد امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لرابطة “برملانيون لأجل القد�س” ،حيث طالب
املجتمعون ب�أن يبذل النواب يف برملاناتهم جهودا ً �أكرب مل�ساندة الق�ضية الفل�سطينية .و�شارك
 130برملانيا ً من  30دولة عربية و�إ�سالمية يف امل�ؤمتر ،ل�صياغة ر�ؤية برملانية عاملية ت�ستح�رض
الق�ضية الفل�سطينية يف ن�شاطها النيابي.93
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ال�سبت2015/10/17 ،

• ا�ست�شهد خم�سة فل�سطينيني ،بينهم فتاة ،يف خم�س عمليات �إعدام ميداين ن ّفذتها قوات
االحتالل ،يف �أرجاء متفرقة من القد�س املحتلة واخلليل جنوب ال�ضفة املحتلة ،بدعوى حماولة
تنفيذ عمليات طعن.94
• قال �صائب عريقات� ،أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية�“ ،إن الذهاب �إىل
املفاو�ضات مع �إ�رسائيل على النمط ال�سابق انتهى لأنه �أمر عبثي” ،معتربا ً �أنه “من امل�ستحيل
العودة �إىل النمط ال�سابق” للتفاو�ض ،داعيا ً جمل�س الأمن �إىل حتديد “معايري ومبادئ احلل
الدائم للنزاع”.95
• قالت اخلبرية االقت�صادية الإ�رسائيلية �آيليت نري � Ayelet Nirإن فقدان الإ�رسائيليني للأمن
انعك�س على خروجهم من املنزل ،و�أحلق �رضرا ً باملتاجر والأ�سواق .و�أ�ضافت� ،أنه بالرغم من
�أن �صيف � 2014شهد حربا ً حقيقية ولي�س انتفا�ضة �شعبية ،ف�إن ال�رضر الذي حلق بال�سوق
الإ�رسائيلي منذ �أ�سبوعني ونيّف� ،أكرب بكثري مما �أحلقته حرب غزة ،على ح ّد تعبريها.96
•	�أطلق رجل �رشطة �إ�رسائيلي النار من م�سافة ق�صرية على �شاب يهودي من مدينة بات يام جنوب
تل �أبيب ،خالل �شجار بينه وبني �أ�شخا�ص �آخرين ،ظنا ً منه �أنه عربي يريد تنفيذ عملية طعن.97
•	�أعلن املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان فحوى ونتائج تقرير �شامل �أعده فريق
الأورومتو�سطي حتت عنوان “ما التقطته الكامريات ،القتل التع�سفي الإ�رسائيلي ونظام
العنف البنيوي” .وعر�ض املر�صد خمرجات حتقيقاته حول ا�ستخدام ال�سلطات الإ�رسائيلية
املفرط للقوة يف التعامل مع الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة وقطاع غزة� ،إ�ضافة
�إىل انتهاج القتل التع�سفي با�ستخدامها الأعرية النارية جتاه مدنيني �أو فل�سطينيني ُي َّدعى �أنهم
قاموا مبهاجمة �إ�رسائيليني .وقال املر�صد �إن �أولئك الفل�سطينيني مل يكونوا ي�شكلون خطرا ً
حقيقيا ً على اجلنود ي�ستدعي قتلهم والتنكيل بهم.98
• طالبت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،ال�سلطات الإ�رسائيلية ،التوقف فورا ً عن تنفيذ
قرارها بهدم �ستة منازل لفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ك�إجراء عقابي بحقهم ،بعدما اتهم
�أحد �أفرادها بارتكاب جرائم جنائية .وقالت اللجنة ،يف بيان ر�سمي�“ ،إن هدم هذه املنازل
قد يرتقي �إىل عقوبة جماعية ،..ال يجوز مطلقا ً معاقبة عائالت وجمتمعات حملية �أو حتميلها
م�س�ؤولية �أفعال مل يقوموا بارتكابها �شخ�صيا ً”.99

الأحد2015/10/18 ،

• ُقتل �إ�رسائيليان� ،أحدهما جندي والآخر مهاجر من �أ�صل �إريرتي ،و�أ�صيب ت�سعة �آخرون،
خم�سة منهم من ال�رشطة واجلي�ش ،يف هجوم م�سلح يف حمطة احلافالت املركزية مبدينة
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بئر ال�سبع .وك�شفت ال�رشطة الإ�رسائيلية �أن منفذ العملية هو مهند العقبي من قرية حورة
البدوية يف النقب ،كما اعتقلت ال�رشطة �شقيقه بتهمة تقدمي امل�ساعدة للمنفذ .وقالت مرا�سلة
اجلزيرة جنوان �سمري �إن منفذ العملية كان م�سلحا ً مب�سد�س ،و�أطلق النار على جندي
�إ�رسائيلي داخل املحطة ،ث ّم خطف �سالحه و�أطلق النار على مزيد من اجلنود الإ�رسائيليني،
قبل ا�ست�شهاده.100
• و�صول وفد من حركة حما�س برئا�سة خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة� ،إىل
جنوب �إفريقيا ،يف زيارة ر�سمية هي الأوىل ت�ستغرق ثالثة �أيام ،بدعوة من رئي�س جنوب
�إفريقيا جاكوب زوما  .Jacob Zumaوالتقى م�شعل الرئي�س زوما يف بريتوريا ،عا�صمة
جنوب �إفريقيا ،مب�شاركة مو�سى �أبو مرزوق ،وحممد نزال ،و�سامي خاطر.
وعربت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية يف  ،2015/10/19عن “غ�ضبها و�صدمتها” من دعوة
حزب امل�ؤمتر الوطني الإفريقي ) ،African National Congress (ANCالذي ير�أ�سه زوما،
وفد حركة حما�س لزيارة بريتوريا .وقالت الوزارة ،يف بيان لها� ،إنها ا�ستدعت �سفري
جنوب �إفريقيا بتل �أبيب �إىل مقر الوزارة لتعرب له عن غ�ضبها من الزيارة.101
• قالت حركة حما�س �إنها تعمل على حترير جميع الأ�رسى يف �صفقة “وفاء الأحرار  ”2كنتيجة
من نتائج معركة الع�صف امل�أكول (العدوان الإ�رسائيلي على غزة �صيف  .)2014وذكرت
احلركة ،يف بيان �صحفي ،مبنا�سبة الذكرى الرابعة ل�صفقة وفاء الأحرار (“ ،)1لن نغفل ولن
تنام عيوننا عن العمل من �أجل الإفراج عنهم ،ولن يهد�أ لنا بال حتى يتم حتريرهم جميعا ً”.102
• قال القيادي يف حركة حما�س �أ�سامة حمدان �إن ب�إمكان ال�شعب الفل�سطيني �أن يخرج االحتالل
الإ�رسائيلي من ال�ضفة الغربية �إذا ما تطورت االنتفا�ضة الفل�سطينية ،وهذا يحتاج �إىل جهد
وطني عام .و�أو�ضح حمدان ،يف لقاء تلفزيوين مع قناة مكملني الف�ضائية� ،أن التطوير ي�أتي
من خالل الأدوات التي ت�ستخدم يف مواجهة قوات االحتالل ومن خالل م�شاركة قطاعات
جديدة من ال�شعب الفل�سطيني ،وذروة هذا التطوير �أن ن�صل �إىل نقطة التقاء وطني نبلور من
خاللها برنامج وطني لإدارة ال�رصاع مع االحتالل.103
• �أعلن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،خالل اجلل�سة الأ�سبوعية للحكومة،
رف�ضه مل�رشوع فرن�سا ،التي تنوي طرحه على جمل�س الأمن الدويل ،ويق�ضي بن�رش مراقبني
يف امل�سجد الأق�صى والقد�س.104
• ذكر موقع ذا ماركر  ،The Markerامللحق االقت�صادي ل�صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية� ،أن
ارتفاعا ً بن�سبة �أكرث من  %5,000طر�أ على عدد املتق ّدمني للح�صول على رخ�صة �سالح،
بالإ�ضافة �إىل ارتفاع بن�سبة  %50يف الذين يتوجهون �إىل مراكز التد ّرب على ال�سالح .ونقل
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املوقع عن م�س�ؤول يف وزارة الأمن الداخلي قوله �إنه ،وخالل �أ�سبوعني ،ارتفع عدد الطلبات
حليازة ال�سالح ،من  150طلبا ً يف اليوم� ،إىل  8,000طلب يوميا ً.105
• �رشعت ال�رشطة الإ�رسائيلية ب�إقامة جدار يف بلدة جبل املكرب ،جنوب �رشقي القد�س ،يف�صل
البلدة عن م�ستعمرة �أرمون هنت�سيف املقامة على �أرا�ضي البلدة .و�أجربت �سلطات االحتالل
الفل�سطينيني من �سكان البلدة على اال�صطفاف يف طوابري لإخ�ضاعهم للفح�ص قبل خروجهم
من البلدة .وينطبق احلال ذاته على بلدات الزعيم ،و�صور باهر ،وال�شيخ �سعد ،والطور،
وال�صوانة ،ووادي اجلوز وال�شيخ جراح.106
• �شهد عدد من العوا�صم واملدن الأوروبية مظاهرات حا�شدة لن�رصة ال�شعب الفل�سطيني �إزاء
االعتداءات الإ�رسائيلية املتوا�صلة التي خلفت ع�رشات ال�شهداء ومئات املعتقلني واجلرحى
يف القد�س وال�ضفة الغربية وقطاع غزة .حيث تظاهر الفرن�سيون والربيطانيون والأملان
للتنديد باالنتهاكات الإ�رسائيلية وللمطالبة مبوقف دويل وا�ضح من جرائم االحتالل بحق
الفل�سطينيني.107
• دعت �أحزاب ومنظمات وجمعيات حقوقية املت�ضامنني مع ال�شعب الفل�سطيني �إىل التحرك
احتجاجا ً على “القمع الإجرامي الذي متار�سه �إ�رسائيل داخل الأرا�ضي املحتلة” .ودعت
املنظمات واجلمعيات يف بيان وقعته بهذا ال�ش�أن ،احلكومة ال�سوي�رسية �إىل وقف كافة �أ�شكال
التعاون مع الدولة العربية على الفور ،وخا�صة يف املجال الع�سكري.108
•	�أكد رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الأمريكي جوزيف دانفورد  ،Joseph Dunfordخالل لقائه مع
وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون� ،أن العالقات الع�سكرية الإ�رسائيلية  -الأمريكية غري
متعلقة بالعالقات الديبلوما�سية بني البلدين ،و�أن العالقات الع�سكرية �ستبقى متينة.109
الإثنني2015/10/19 ،

• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إنه جرى التوقيع على ر�سالة نوايا
م�شرتكة مع حزب امل�ؤمتر الوطني احلاكم يف جنوب �إفريقيا .و�أ�شار م�شعل ،يف م�ؤمتر
�صحفي ،يف مقر حزب امل�ؤمتر الوطني بجوهان�سربغ� ،إىل �أن ر�سالة النوايا ت�ضمنت التعاون
بني حركة حما�س واحلزب ،لال�ستفادة من جتربة احلزب ودولة جنوب �إفريقيا يف التحرر
ومواجهة النظام االحتاليل العن�رصي.110
• دعا النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أحمد بحر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س �إىل فتح �أبواب املجل�س الت�رشيعي يف رام اهلل �أمام رئي�س املجل�س عزيز دويك
ونواب كتلة التغيري والإ�صالح الربملانية ،وعدم احتكار مقر املجل�س يف رام اهلل ل�صالح كتلة
برملانية دون �أخرى .كما دعا الكتل والقوائم الربملانية لعقد جل�سة طارئة حتت قبة الت�رشيعي
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بهدف و�ضع الآليات والرتتيبات الكفيلة بدعم انتفا�ضة القد�س ،وحتقيق الوحدة الوطنية
والتوافق الوطني.111
• قال وا�صل �أبو يو�سف ،ع�ضو اللجنتني التنفيذية وال�سيا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،إن
اللجنة ال�سيا�سية عقدت منذ اندالع الأحداث اجلارية �سل�سلة اجتماعات يف ال�ضفة الغربية،
وك�شف �أنه ّ
مت االتفاق على “و�ضع �آليات للتخل�ص من االتفاق ال�سيا�سي والأمني” مع
“�إ�رسائيل” .وقال �أبو يو�سف �إن هذه الآليات �سرتفع �إىل اللجنة التنفيذية والرئي�س عبا�س من
�أجل اعتمادها.112
•	�أعلن رئي�س �سلطة املياه الفل�سطينية مازن غنيم �أنه �سيتم �إقرار م�رشوع حمطة التحلية
املركزية لقطاع غزة يف االجتماع املزمع عقده للمانحني ،والذي �سيتم قبل نهاية �سنة .2015
وح ّذر غنيم من التباط�ؤ �أو عدم �إن�شاء م�رشوع حتلية املياه يف قطاع غزة ،ملا له من �آثار كارثية
على �أبناء القطاع.113
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س فتحي حماد �إن احلركة ت�سعى �إىل زوال �سجون
االحتالل بعد حترير جميع الأ�رسى ،ولي�س فقط تبيي�ض ال�سجون كما ينادي البع�ض .و�أكد
حماد يف كلمة له خالل مهرجان الذكرى الرابعة ل�صفقة وفاء الأحرار� ،أن االحتالل �إىل زوال،
متوقعا ً ا�ستمرار انتفا�ضة القد�س حتى حترير الأق�صى والقد�س وفل�سطني ،كما دعا �إىل ابتكار
طرق جديدة ملواجهة االحتالل وانتهاكاته بحق الفل�سطينيني يف القد�س وال�ضفة.114
• �صادقت اللجنة الوزارية الإ�رسائيلية للت�رشيع على اقرتاح تقدمي قانون ،قدمه ينون ماجال
 Yinon Magalع�ضو الكني�ست عن حزب البيت اليهودي ،ويق�ضي مبنع ن�شطاء حركة
مقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات على “�إ�رسائيل” (بي دي �أ�س) من دخول
البالد ،من خالل عدم منحهم ت�أ�شريات دخول �أو ت�صاريح مكوث.115
• طالب وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي بوقف “�أعمال العنف” بني “�إ�رسائيل”
وعب كريي عن �أهمية احلفاظ على الو�ضع
والفل�سطينيني ،داعيا ً الطرفني �إىل “�ضبط النف�س”ّ .
القائم بالن�سبة للم�سجد الأق�صى ،وقال“ :نحن ال ن�سعى �إىل �أي تعديل جديد ،وال نريد �أن
ت�أتي �أطراف خارجية �أو �أخرى” �إىل املوقع .و�أ�ضاف كريي“ :ال �أعتقد �أن �إ�رسائيل تريد ذلك،
وال �أعتقد �أن امللك عبد اهلل الثاين والأردن يريدان ذلك”.116
الثالثاء2015/10/20 ،

• ا�ست�شهد خم�سة فل�سطينيني بر�صا�ص جنود االحتالل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
اثنان منهما بعد تنفيذهما عمليتي طعن وده�س� ،أ�سفرتا عن مقتل م�ستوطن و�إ�صابة جندي
وم�ستوطنَني �إ�رسائيليَني.117
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• ع ّد �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي ،زيارة الأمني العام للأمم املتحدة
بان كي مون املفاجئة للأرا�ضي املحتلة ب�أنها حماولة لوقف انتفا�ضة القد�س ،م�شددا ً على �أنها
�ستبوء بالف�شل .وقال بحر �إن الأمم املتحدة واللجنة الرباعية الدولية يبذلون جهودا ً م�ستمرة
يف حماولة يائ�سة لوقف انتفا�ضة القد�س و�إنقاذ الكيان ال�صهيوين من ورطته ،م�ؤكدا ً �أن
االنتفا�ضة �ست�ستمر حتى حترير القد�س.118
• دعا القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إىل
امل�شاركة يف “االنتفا�ضة ال�شعبية” ،يف ال�ضفة الغربية ومدينة القد�س �ض ّد “�إ�رسائيل” .وقال
الربدويل ،يف حديث مع وكالة الأنا�ضول� ،إن “االنتفا�ضة متعلقة مبقد�س عربي و�إ�سالمي وال
ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن تتوقف”.119
• �شنّت قوات االحتالل الإ�رسائيلي حملة اعتقاالت وا�سعة يف ال�ضفة الغربية ،طالت �أربعني
فل�سطينياً ،بينهم القيادي يف حركة حما�س ،النائب يف املجل�س الت�رشيعي ،ح�سن يو�سف.120
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رسائيل” ت�سعى �إىل تهدئة الأو�ضاع يف
احلرم القد�سي ال�رشيف ويف “يهودا وال�سامرة” (ال�ضفة الغربية) وحميط قطاع غزة؛ وقال،
خالل جولة تفقدية قام بها للم�ستعمرات املحيطة بقطاع غزة� ،إن ا�شتعال الو�ضع يف �إحدى
هذه اجلبهات من �ش�أنه �أن ي�ؤجج الو�ضع يف الأخرى .وقال نتنياهو �إن “موجة الإرهاب“
قد جنمت عن ان�ضمام رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إىل حركة حما�س وتنظيم
داع�ش ،بذريعة �أن “�إ�رسائيل” تهدد امل�سجد الأق�صى .و�أردف نتنياهو قائالً �إن هذا كذب ،و�إن
الفل�سطينيني هم الذين يخرقون الو�ضع الراهن ،و�إنهم يدخلون مواد متفجرة �إىل امل�سجد
الأق�صى .و�أ�ضاف �أن “الفل�سطينيني حاولوا عن طريق العنف منع اليهود وامل�سيحيني من
الو�صول �إىل احلرم املقد�سي ،و�أن ذلك يعترب خرقا ً �آخر للو�ضع الراهن”.121
• طرحت جمموعة من الدول العربية يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
م�رشوع قرار يع ّد حائط الرباق املقد�س لدى اليهود يف مدينة القد�س جزءا ً ال يتجز�أ من احلرم
القد�سي ،ما �أثار قلق �إدارة اليون�سكو وغ�ضب “�إ�رسائيل” .وقالت اليون�سكو ،يف بيان لها�“ ،إن
املديرة العامة ت�أ�سف للمقرتحات الأخرية التي يجري بحثها يف املجل�س التنفيذي ...وقد تعترب
مبثابة تغيريات على و�ضع مدينة القد�س القدمية و�أ�سوارها”.122
• ك�شفت قناة اجلزيرة الف�ضائية يف برنامج يحمل ا�سم “ال�صندوق الأ�سود” عن �ضلوع
رئي�س احلكومة العراقية ال�سابق نوري املالكي يف عملية اغتيال املئات من العلماء النوويني
والطيارين العراقيني .وبثت القناة فيديو لوثيقة �رسية لويكيليك�س  WikiLeaksتك�شف كيف
زود املالكي كالً من “�إ�رسائيل” و�إيران مبعلومات �أ�سهمت يف ت�صفيتهم .وذكرت القناة
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“�أن  350عاملا ً نوويا ً عراقيا ً و� 80ضابط طريان من القوات اجلوية العراقية تعر�ضوا لعمليات
اغتيال ،بقيت لغزا ً �شغل ال�شارع العراقي” ،و�أ�شارت �إىل �أن “املالكي لعب دورا ً يف توفري
معلومات خا�صة بال�سري الذاتية للعلماء العراقيني وطرق الو�صول �إليهم لغر�ض ت�صفيتهم.
�سلمت هذه املعلومات لفرق اغتيال تابعة للمو�ساد الإ�رسائيلي و�إيران”.123
• اتهم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف خطاب �أمام امل�ؤمتر ال�صهيوين الـ 37

يف القد�س ،مفتي القد�س الأ�سبق احلاج �أمني احل�سيني ب�أنه �أوحى بفكرة �إبادة يهود �أوروبا
للم�ست�شار الأملاين �أدولف هتلر  Adolf Hitlerيف م�ؤمتر عقد بينهما يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
 1941يف �أملانيا .وقال نتنياهو �إن “هتلر مل يكن يريد حينذاك ت�صفية اليهود بل طردهم،
فذهب احلاج �أمني احل�سيني �إىل هتلر وقال “يف حال قمت بطردهم ف�سي�أتون جميعا ً �إىل هنا”،
�إىل فل�سطني .و�س�أله هتلر “ماذا �أفعل بهم؟” ،و�أجابه احل�سيني “�أحرقهم””.124
• قال الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية مارك تونر � Mark C. Tonerإن الإدارة
الأمريكية تتوقع من رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ا�ستخدام �صالحياته كرئي�س
لل�سلطة الفل�سطينية لنزع فتيل التوتر والعنف بني الفل�سطينيني و“�إ�رسائيل” ،وا�ستعادة
الهدوء يف مدينة القد�س وال�ضفة الغربية املحتلة.125
الأربعاء2015/10/21 ،

• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل ،يف كلمة �ألقاها يف �أحد م�ساجد
بريتوريا� ،إن هدف املمار�سات ال�صهيونية هو تغيري هوية وتاريخ مدينة القد�س وتهويدها،
م�ؤكدا ً �أن اجلميع “�أمام م�س�ؤولية فردية وجماعية من �أجل حترير امل�سجد الأق�صى
وفل�سطني” .كما �أكد م�شعل ،خالل جتمع جماهريي نظمه احلزب احلاكم يف جنوب �إفريقيا يف
جوهان�سربغ� ،أن االنتفا�ضات الفل�سطينية �ست�ستمر حتى تتحقق احلرية “وت�صبح الأر�ض
لفل�سطني و�شعبها” .وقال م�شعل“ :ال تتوقعوا �أن يوقفوا انتفا�ضتهم ،وال تتوقعوا �أن يوقفوا
املقاومة”.126
• قال رئي�س مركز �إفريقيا وال�رشق الأو�سط ) Afro-Middle East Centre (AMECيف
جنوب �إفريقيا نعيم جينا � Na‘eem Jeenahإن زيارة رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
خالد م�شعل تهدف لتعزيز العالقات بني حما�س وحزب امل�ؤمتر الوطني اجلنوب �إفريقي.
و�أ�شار جينا �إىل وجود عالقات تاريخية بني امل�ؤمتر الوطني ومنظمة التحرير الفل�سطينية،
الفتا ً النظر �إىل اتخاذ حزب امل�ؤمتر قرارا ً بدعم جميع الأحزاب الفل�سطينية .وذكر جينا �أنه من
املمكن حلركة حما�س �أن تفتح ،يف هذا الإطار ،مكتب متثيل لها يف جنوب �إفريقيا.127
402

ت�شرين الأول� /أكتوبر 2015

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع الأمني العام
للأمم املتحدة بان كي مون� :إن “حماية �شعبنا هي م�س�ؤوليتنا ،ويجب �أن نعمل بكل الو�سائل
من �أجل توفري احلماية ل�شعبنا ،لكن ال ن�ستطيع �أمام هذه الأعمال الهمجية من قبل امل�ستوطنني
واجلي�ش �ض ّد املواطنني العزل ،و�إطالق الر�صا�ص احلي جتاههم ،والعقاب اجلماعي الذي
يتم فر�ضه ،لذلك طلبنا من الأمم املتحدة توفري احلماية الدولية ل�شعبنا ،وهذا حق م�رشوع
لنا” .و�شدد عبا�س على �أن “�شعبنا و�شبابنا ،ال يريدون العنف و�أ�ؤكد على هذا ،وال الت�صعيد
امليداين ،وال �أحد يدعو للتحري�ض والكراهية ،ولكن من حقنا �أن نطالب احلكومة الإ�رسائيلية:
�أين �أولئك الذين حرقوا وقتلوا عائلة الدواب�شة؟”.128
• ا�ست�شهد ثالثة فل�سطينيني بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي وبالغاز امل�سيل للدموع،
قرب بيت �أمر و�شمال �رشقي القد�س واخلليل ،فيما �أ�صيب الع�رشات خالل مواجهات مع
االحتالل يف عدة مناطق من ال�ضفة الغربية.129
• عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح اجتماعا ً لها برئا�سة الرئي�س حممود عبا�س ،يف رام اهلل،
وناق�شت الأو�ضاع امليدانية املت�صاعدة جراء جرائم االحتالل الإ�رسائيلي بحق ال�شعب
الفل�سطيني ،والإعدامات امليدانية التي يقوم بها جي�ش االحتالل وع�صابات م�ستوطنيه،
وانتهاك حرمة املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية ،ويف املقدمة منها امل�سجد الأق�صى املبارك
الذي �أكدت اللجنة املركزية حلركة فتح �أنها لن ت�سمح بتغيري على و�ضعه القائم تاريخيا ً.130
• �أكدت امل�ؤرخة دينا بورات  Dina Poratيف مركز ياد فا�شيم � Yad Vashemأن ت�رصيحات
رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو مل تكن دقيقة تاريخياً ،وقالت“ :على الرغم من مواقفه
املتطرفة املعادية لليهود ،ف�إن املفتي �أمني احل�سيني مل يكن من �أعطى هتلر فكرة �إبادة اليهود”.
و�أ�ضافت بورات �أن هذه الفكرة كانت موجودة قبل لقائهما ،م�شرية �إىل خطاب �ألقاه هتلر �أمام
الربملان الأملاين يف �سنة  ،1939حتدث فيه بالفعل عن �إبادة العرق اليهودي.131
• تبنَّت منظمة اليون�سكو قرارا ً ي�ستنكر �أ�سلوب تعامل “�إ�رسائيل” مع امل�سجد الأق�صى ،و ّ
مت
�شطب البند الذي ي�شري �إىل �أن حائط الرباق جزء ال يتجز�أ من حرم امل�سجد الأق�صى ،بعد �أن
نددت به احلكومة الإ�رسائيلية واليهود يف �أنحاء العامل ،وو�صفته املديرة العامة لليون�سكو
�إيرينا بوكوفا  Irina Bokovaب�أنه م�ؤذ.132
• بلور طاقما املفاو�ضات الإ�رسائيلي والأمريكي ،ب�ش�أن اتفاقية الدعم الع�سكري الأمريكي
امل�ستقبلي لـ“�إ�رسائيل”� ،صيغة اتفاق ترفع مبوجبه وا�شنطن الدعم الع�سكري ال�سنوي
الثابت مبليار دوالر —من  3.1مليار �إىل  4.1مليار دوالر �سنويا ً— وهذا ال ي�شمل اتفاقيات
جانبية مل�شاريع الت�سلح مبئات ماليني الدوالرات �سنويا ً.133
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اخلمي�س2015/10/22 ،

• طالب ريا�ض املالكي ،وزير اخلارجية الفل�سطيني ،بتوفري حماية دولية لل�شعب الفل�سطيني
خالل جل�سة خا�صة ملجل�س الأمن عقدت بنا ًء على اقرتاح من الرئا�سة الإ�سبانية
للمجل�س ملناق�شة و�ضع عملية ال�سالم على �ضوء الأحداث املت�صاعدة بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني.134
• حذرت حركة حما�س من التحركات الدولية والإقليمية لإجها�ض االنتفا�ضة الفل�سطينية،
م�ؤكدة �أن ال�شعب الفل�سطيني “�سيكون باملر�صاد ملثل هذه التحركات ،و�سيف�شلها” .و�شدد
فوزي برهوم ،املتحدث با�سم احلركة يف ت�رصيح لوكالة قد�س بر�س ،على �أن كل هذه
التحركات “لن تفلح هذه املرة �أبدا ً يف �إنقاذ حليفهم ال�صهيوين املجرم” .و�أ�ضاف برهوم

خماطبا ً الذين يحركون هذه الو�ساطات “لي�س �أمامكم �إال �إقناع االحتالل بالرحيل” ،و�أكد �أن
ال�شعب الفل�سطيني “قال كلمته ،و�أ�شعل ثورته ،وفدى مقد�ساته بالدم ،وقرر اخلال�ص من
االحتالل”.135
• ذكر كيث كوزا  ،Keith Khozaاملتحدث الر�سمي با�سم حزب امل�ؤمتر الوطني اجلنوب

�إفريقي� ،أن زيارة وفد حركة حما�س جلنوب �إفريقيا متت بدعوة ر�سمية من احلزب ،م�شريا ً
�إىل �أن قادة احلزب وقعوا اتفاق نوايا مع حما�س لدعم ن�ضالهم من �أجل حترر فل�سطني بكل
ال�سبل الإعالمية واملعنوية ،وكذلك اال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة جلنوب �إفريقيا يف مواجهة

النظام العن�رصي .وك�شف كوزا عن دعوة بالده حما�س لفتح مكتب لها يف جنوب �إفريقيا
لت�سهيل التعاون بني الطرفني .وردا ً على تقدم اخلارجية الإ�رسائيلية باحتجاج ر�سمي ب�ش�أن
الزيارة� ،أو�ضح كوزا �أن “�إ�رسائيل”� ،أو �أي دولة �أخرى“ ،لن ت�ضع لنا قائمة مبن ن�صادق
ومن نعادي” ،وجنوب �إفريقيا تعلم جيدا ً من هم �أ�صدقا�ؤها ،و�ست�ستمر يف دعم ن�ضال
ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته العادلة.136
• دعا يو�آف مردخاي ،من�سق العمليات يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،ال�شارع الفل�سطيني �إىل التهدئة،
طالبا ً منه عدم ت�صديق ما زعم �أنه �أكاذيب حول تغري الأو�ضاع يف امل�سجد الأق�صى؛ وقال
يف م�ؤمتر �صحفي�“ ،إن احلرم القد�سي ال�رشيف معبد هلل ،ولن يكون فيه تغيري ،ولن يتم
تق�سيمه مكانيا ً �أو زمانيا ً” ،و�أ�ضاف “�إن الطرف الوحيد الذي ي�سمح له بال�صالة يف احلرم هم
امل�سلمون ،ولي�س اليهود” .كما �أ�شار مردخاي �إىل �أنه منذ بداية � 2015أدى نحو  3.5مليون
م�سلم ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى مقارن ًة بـ � 12ألف زائر يهودي مل ي�سمح لهم بال�صالة
داخله.137
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• �أ�صدر قا�ضي املحكمة العليا الإ�رسائيلية عوزي فوجيلمان � Uzi Fogelmanأمرا ً احرتازيا ً
مينع �سلطات االحتالل من هدم بيوت فل�سطينية بادعاء �أن �أحد �أفراد العائالت التي ت�سكنها
نفذ عملية� ،إىل حني النظر يف التما�س قدمه مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) با�سم العائالت
املهددة بيوتها بالهدم يف نابل�س .و�شدد امللتم�سون �أن هدم البيوت �ستلحق �رضرا ً بالعائالت
التي ال عالقة لها بالعمليات ،كما �أن الهدم �سيم�س بحقوق �أبرياء.138
• اتهمت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني ،قوات االحتالل الإ�رسائيلي بتنفيذ
�سيا�سة “�إطالق النار بق�صد القتل” خارج نطاق القانون .وذكرت احلركة ،يف بيان لها� ،أن
قوات االحتالل قتلت ع�رشة �أطفال يف حوادث منف�صلة بال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س،
وقطاع غزة ،خالل ثالثة �أ�سابيع ،بحجج وادعاءات خمتلفة.139
اجلمعة2015/10/23 ،

• ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني يف قطاع غزة ،و�أ�صيب � 529آخرين بجراح خمتلفة وحاالت اختناق،
خالل مواجهات يف العديد من مدن ال�ضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة مع قوات االحتالل
الإ�رسائيلي يف “جمعة الغ�ضب“ التي دعت �إليها الف�صائل الفل�سطينية.140
•	�أكد �صائب عريقات� ،أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،أن �أي حديث عن
التهدئة مبعزل عن معاجلة الأ�سباب الرئي�سية واملتمثلة با�ستمرار االحتالل منذ �سنة ،1967
واال�ستيطان ،والعقوبات اجلماعية ،وهدم البيوت ،والإعدامات امليدانية ،وحماوالت التق�سيم
الزماين واملكاين للم�سجد الأق�صى �سيكون جمرد حديث للعالقات العامة والإعالم.141
•	�أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن انتفا�ضة القد�س والأق�صى
هي انتفا�ضة الكرامة املهدورة ،وانتفا�ضة احلرية والأر�ض امل�سلوبة ،ودعا �أبو مرزوق
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س وزعماء املنطقة �أن يرتكوا ال�شعب الفل�سطيني يكمل
م�شوار انتفا�ضته .وا�ستغرب �أبو مرزوق ،يف ت�رصيحات ن�رشها على �صفحته ال�شخ�صية
على موقع الفي�س بوك ،حجم التحركات الدولية التي انطلقت لوقف االنتفا�ضة ،والتي قال
ب�أنها مل حتدث �أيام معركة الع�صف امل�أكول.142
•	�أكدت حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي �أن كل املبادرات الدولية والإقليمية لتهدئة الو�ضع يف
ال�ضفة الغربية والقد�س �ستبوء بالف�شل ،ولن ت�ستطيع وقف انتفا�ضة القد�س �ض ّد االحتالل
الإ�رسائيلي.
وقال القيادي يف حما�س �إ�سماعيل ر�ضوان خالل م�سرية جماهريية م�شرتكة دعت لها
احلركتان يف قطاع غزة� ،إن انتفا�ضة القد�س وحدت ال�شعب الفل�سطيني حول خيار املقاومة
للدفاع عن املقد�سات .و�أكد القيادي يف اجلهاد الإ�سالمي �أحمد املدلل �أن جميع اخليارات �أمام
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املقاومة مفتوحة �إذا ا�ستمر االحتالل يف ظلمه وعدوانه بحق ال�شعب الفل�سطيني يف كافة �أماكن
تواجده.143
• قال الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،بعد عودته من زيارته الطارئة لل�سلطة
الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” والأردن� ،إنه “ال يزال هناك وقت للرتاجع عن حافة الهاوية” ،على
الرغم من حالة الغ�ضب واال�ستقطاب يف املنطقة .ودان بان ب�شدة ،يف ت�رصيح �صحفي يف مقر
وعب عن تعازيه لأ�رس �أولئك
الأمم املتحدة يف نيويورك“ ،جميع �أعمال العنف والإرهاب“ّ ،
الذين قتلوا �أو �أ�صيبوا بجروح .و�أ�شار بان �إىل �أن التوترات حول احلرم ال�رشيف /جبل الهيكل
من �ش�أنها �أن ت�ضيف بعدا ً دينيا ً لل�رصاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني الذي ميكن ا�ستغالله من
قبل املتطرفني يف كال اجلانبني ،قد ينطوي على �آثار �إقليمية خطرية.144

ال�سبت2015/10/24 ،

• �أعلن وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،يف ختام لقاءاته يف ع ّمان مع كل من امللك الأردين
عبد اهلل الثاين والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،عن اتفاق �أردين � -إ�رسائيلي على اتخاذ
تدابري جديدة يف خ�صو�ص امل�سجد الأق�صى املبارك؛ وقال ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع
نظريه الأردين نا�رص جودة� ،إن “�إ�رسائيل �ستوا�صل العمل ب�سيا�ساتها القائمة منذ وقت
طويل يف �ش�أن العبادة ...يف جبل الهيكل /احلرم ال�رشيف مبا يف ذلك احلقيقة الأ�سا�سية ،وهي
�أن امل�سلمني هم الذين ي�صلون يف جبل الهيكل /احلرم ال�رشيف ،بينما يقوم غري امل�سلمني
بالزيارة”.145
• قال الناطق با�سم حركة حما�س فوزي برهوم �إن ت�رصيحات وزير اخلارجية الأمريكي جون
كريي حول امل�سجد الأق�صى ت�رصيحات هزلية وفارغة امل�ضمون .و�أكد برهوم �أن ت�رصيحات
كريي تهدف �إىل �إعادة جتميل امل�رشوع ال�صهيوين التهويدي ،وحماولة لإخراج نتنياهو من
�أزمته ،التي �سببتها �سيا�ساته العن�رصية املتطرفة ،كما �شدد على �أن ال�شعب الفل�سطيني لي�س
بحاجة �إىل �إذن من نتنياهو لل�صالة يف امل�سجد الأق�صى؛ “لأن هذا حقنا املقد�س و�سندافع عنه
مهما كلفنا الثمن”.146
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح جمال حمي�سن �إن الإدارة الأمريكية ت�ساوم ال�سلطة
مت�سك الأخرية بـ“مواقفها الثابتة” فيما
الفل�سطينية على مواقفها ال�سيا�سية ،م�ش ّددا ً على ّ
يتعلّق مب�سار ت�سوية ال�رصاع .و�أ�ضاف حمي�سن خالل ت�رصيحات لوكالة قد�س بر�س� ،أن
“ال�سلطة الفل�سطينية لن تخ�ضع لأي م�ساومة مالية �أمريكية �أو غريها للرتاجع عن مواقفها
تتم�سك بها”.147
ال�سيا�سية املعلنة والتي
ّ
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• اعتدى جمهوالن على النائب يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني م�صطفى الربغوثي� ،أمني عام
املبادرة الوطنية� ،أمام منزله يف حي الطرية برام اهلل ،ما �أدى �إىل �إ�صابته بجروح .وقال
الربغوثي �إن �شخ�صني و�صفهما بـ“العمالء” اعتديا عليه بوا�سطة �آلة حادة و�أ�صاباه بجراح
يف وجهه ،و�أو�ضح �أن �أحد املعتدين قال له “خلي االنتفا�ضة تنفعك”.148
• �أكد رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف بيان ن�رشه مكتبه ،على تفاهمات ب�ش�أن
احلرم القد�سي وامل�سجد الأق�صى ،قال فيها“ :اعرتافا ً ب�أهمية جبل الهيكل مل�ؤمني ثالث
الأديان ال�سماوية من يهود وم�سلمني وم�سيحيني ،ت�ؤكد �إ�رسائيل مرة �أخرى على التزامها
باحرتام الو�ضع القائم غري املتغري يف جبل الهيكل -بالقول وبالفعل .مثلما قلنا مرات عديدة،
�إ�رسائيل ال تنوي تق�سيم جبل الهيكل ونرف�ض رف�ضا ً قاطعا ً �أي حماولة الدعاء عك�س ذلك”.
و�شدد نتنياهو على �أن “�إ�رسائيل” �ستوا�صل “فر�ض �سيا�ستها القائمة :امل�سلمون ي�صلون يف
جبل الهيكل وغري امل�سلمني يزورونه”.149
• ج ّمد جمل�س النواب الأمريكي طلب وزارة اخلارجية الأمريكية حتويل  370مليون دوالر
لل�سلطة الفل�سطينية .وطلب املجل�س من وزارة اخلارجية احل�صول على معلومات ب�ش�أن ما
ُ�سمي “حتري�ض ال�سلطة الفل�سطينية �ض ّد �إ�رسائيل”� ،إ�ضافة �إىل مدى جاهزية رئي�س ال�سلطة
حممود عبا�س البدء مبفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” .و�أ�شارت رئي�سة جلنة امليزانيات اخلارجية
يف جمل�س النواب كي جراجنر � Kay Grangerإىل �أن امل�ساعدات الأمريكية م�رشوطة مبدى
مت�سك الفل�سطينيني باتفاق �أو�سلو ،وبـ“حماربة الإرهاب والتحري�ض على العنف”.150
الأحد2015/10/25 ،

• دعا نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،خالل كلمة له يف مهرجان
للحركة يف مدينة �صيدا اللبنانية� ،إىل التوافق على ا�سرتاتيجية وطنية حلماية انتفا�ضة القد�س
والعمل على ا�ستمرارها وت�صاعدها لتحقيق هدفها يف التحرير واال�ستقالل والعودة �إىل
�أر�ض فل�سطني ،م�ؤكدا ً على جاهزية حما�س لالنخراط يف �أي م�رشوع يتبنى خيار الثوابت
واملقاومة.151
• قال وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي ،تعليقا ً على االتفاق الأردين  -الإ�رسائيلي
لن�رش كامريات مراقبة يف امل�سجد الأق�صى� ،إن و�ضع كامريات مراقبة يف امل�سجد الأق�صى ما
هو �إال “فخ �إ�ضايف �سي�ستخدم العتقال الفل�سطينيني بحجج التحري�ض”.152
• ع ّد الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �أي دعوات للتهدئة مع االحتالل يف ظ ّل هذه
اجلرائم �أنها تواط�ؤ مع االحتالل وجرمية بحق ال�شعب الفل�سطيني.153
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•

•

•

حذرت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني بقوة من اال�ستجابة ب�أي �شكل من الأ�شكال ل�ضغوط
وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،معتربة �أن الهدف احلقيقي للإدارة الأمريكية هو
�إجها�ض االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية .وطالبت اجلبهة ،يف ت�رصيح �صحفي� ،أبناء ال�شعب
الفل�سطيني يف كل الوطن الت�صدي لـ“امل�ؤامرة الأمريكية ال�صهيونية” عرب اال�ستمرار يف
تطوير وت�صعيد االنتفا�ضة.154
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف م�ستهل جل�سة احلكومة�“ ،إ�رسائيل معنية
بن�صب كامريات يف جميع �أنحاء جبل الهيكل� ،أوالً من �أجل دح�ض االدعاءات ك�أن �إ�رسائيل
تغري الو�ضع القائم .ثانياً ،لكي نظهر من �أين ت�أتي اال�ستفزازات بالفعل و�أي�ضا ً من �أجل
�إحباطها م�سبقا ً”.155
قالت املحطة الثانية يف التلفاز الإ�رسائيلي �إن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو طرح
يف اجتماع املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية �شطب �إقامات
الفل�سطينيني املقد�سيني املقيمني يف �أحياء مقد�سية خلف اجلدار الفا�صل.156
قدرت �صحيفة ماكور ري�شون الإ�رسائيلية كلفة �شهر واحد من االنتفا�ضة بنحو خم�سة مليارات
�شيكل (نحو  1.27مليار دوالر) من الدخل القومي الإ�رسائيلي العام ،م�شرية �إىل انخفا�ض
احلجوزات الفندقية بن�سبة  %50منذ بداية �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر احلايل .ووفق
ال�صحيفة ،فقد ّ
مت حتويل �أربعة مليارات �شيكل (نحو  1.02مليار دوالر) لنفقات اجلي�ش
وال�رشطة ،يف وقت انخف�ض دخل احلكومة من ال�رضائب بنحو  1.5مليار دوالر.157

الإثنني2015/10/26 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف ت�رصيح �صحفي يف العا�صمة البلجيكية
بروك�سل“ ،نريد �أن ن�صل �إىل ح ّل �سيا�سي بالطرق ال�سلمية ،لإقامة دولة فل�سطينية تعي�ش
جنبا ً �إىل جنب مع دولة �إ�رسائيل ،و�أمتنى من العامل ب�أ�رسه �أن يدفع ب�شعار الدولتني نحو
حتقيقه على �أر�ض الواقع”.158
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو�“ :أنا �ض ّد دولة ثنائية القومية ،لكن يجب
علينا �أن ن�سيطر على كامل الأرا�ضي ،و�أن ن�ستمر بهذه ال�سيطرة على املدى املنظور”.
وتوجه نتنياهو �إىل املعار�ضة الإ�رسائيلية قائالً “�أنتم تعتقدون بوجود ع�صا �سحرية ،الأمر
الذي ال �أعتقده ،وت�س�ألونني �إذا ما كنا �سنعي�ش على ح ّد ال�سيف �إىل الأبد ،و�أنا �أقول لكم نعم”.
و�أ�ضاف نتنياهو ،خالل جل�سة م�ساءلة �أمام جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست� ،أن ن�صف
الفل�سطينيني “يحكمهم �إ�سالم متطرف يريد تدمري �إ�رسائيل ،ويف حال �أجريت انتخابات غدا ً
ف�ستفوز حما�س”.159
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ك�شف رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو النقاب عن �أن التفاهمات التي ّ
مت التو�صل
�إليها يف ع ّمان حول احلرم القد�سي ال�رشيف حالت دون ن�شوب �أزمة حادة يف العالقات
الإ�رسائيلية  -الأردنية .وقال نتنياهو �إن التوتر حول احلرم القد�سي �أحلق �أ�رضارا ً يف
عالقات “�إ�رسائيل” ببع�ض الدول العربية املعتدلة وحال دون تنفيذ م�شاريع التعاون معها،
و�إن رف�ض الفل�سطينيني اخلو�ض يف مفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” يعرقل توطيد العالقات
الإ�رسائيلية بالدول العربية املعتدلة.160
حذر عدنان احل�سيني ،وزير �ش�ؤون القد�س وحمافظ املدينة ،من �أن �إقدام رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو على تنفيذ خمططه ،ب�شطب �إقامات الفل�سطينيني املقد�سيني
املقيمني يف الأحياء خلف جدار الف�صل العن�رصي �سيكون “تطهريا ً عرقيا ً” .وقال احل�سيني:
“ال يجوز لإ�رسائيل ،وهي ال�سلطة القائمة باالحتالل� ،أن تقدم على طرد ال�سكان من �أر�ضهم
�أو منعهم من الإقامة يف مدينتهم”.161
عربت حركة حما�س عن رف�ضها ن�رش كامريات مراقبة يف �ساحات امل�سجد الأق�صى املبارك
من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي .وقال الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح
�صحفي� ،إن الت�رسيبات حول موافقة بع�ض الأطراف على و�ضع االحتالل كامريات مراقبة يف
�ساحات امل�سجد الأق�صى خطرية.162
اتفقت حركتا فتح واجلهاد الإ�سالمي ،خالل اجتماع لهما يف قطاع غزة ،على دعم ما يجري يف
ال�ضفة الغربية والقد�س من مواجهة مع االحتالل الإ�رسائيلي ،مع �رضورة احلفاظ على �شكلها
احلايل ،باعتبار ما يحدث هو �أحد �أ�شكال املقاومة امل�رشوعة ،مع الت�أكيد على �أهمية ت�شكيل
حكومة وحدة وطنية وبذل املزيد من اجلهد نحو �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة الوطنية.163
تعهد نحو � 343أكادمييا ً بريطانيا ً مبقاطعة اجلامعات الإ�رسائيلية لإ�سهامها مع ال�سلطات
الإ�رسائيلية بخرق القانون الدويل .وقالت الربوفي�سورة جني هاردي � ،Jane Hardyإحدى
املوقعات على العري�ضة� ،إن هذه فر�صة حقيقية للأكادمييني ل�ض ّم �صوتهم �إىل �صوت حركة
مقاطعة “�إ�رسائيل” التي يزداد ت�أييدها يف املجتمع الدويل ،والتي ترى �أن “�إ�رسائيل” ال تنفك
تخرق القانون الدويل وتنتهك حقوق الإن�سان .و�أ�شارت هاردي �إىل �أن “�إ�رسائيل” متنع
الأكادمييني الفل�سطينيني من اال�شرتاك يف الفعاليات الأكادميية العاملية.164

الثالثاء2015/10/27 ،

• ا�ست�شهد ثالثة فل�سطينيني من مدينة اخلليل ،جراء �إطالق قوات االحتالل الر�صا�ص عليهم
بحجة حماولة طعن �إ�رسائيليني ،فيما �أ�صيب الع�رشات بالر�صا�ص احلي واملعدين وباالختناق
خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف عدة مناطق من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.165
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عقد جمل�س الأوقاف يف القد�س جل�سة طارئة يف امل�سجد الأق�صى املبارك لبحث الهجمة ال�رش�سة
التي يتعر�ض لها امل�سجد الأق�صى من قبل االحتالل وع�صابات امل�ستوطنني .و�أكد املجل�س
على �أن مفهوم الو�ضع الراهن للم�سجد الأق�صى هو ما كان عليه قبل احتالل  ،1967و�أن ما
يتبجح به االحتالل من �أن الو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى مل يتغري هو ادعاء باطل.166
ر�أت حركة حما�س اقتحام جنود االحتالل وم�ستوطنيه للم�سجد الأق�صى املبارك دليالً على
�إ�رصار االحتالل على تدني�س امل�سجد الأق�صى وتغيري الو�ضع القائم فيه .وقال الناطق با�سم
احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن ا�ستمرار اقتحام الأق�صى يجزم ب�أن
نتنياهو ميار�س املراوغة والت�ضليل جتاه زعماء العامل واملنطقة.167
حكمت املحكمة املركزية الإ�رسائيلية يف �رشقي القد�س املحتلة على ال�شيخ رائد �صالح ،رئي�س
احلركة الإ�سالمية لفل�سطيني  ،1948بال�سجن ملدة � 11شهرا ً بال�سجن الفعلي و� 8أ�شهر مع
وقف التنفيذ ،يف ق�ضية وادي اجلوز ،التي اتهمت فيها ال�شيخ رائد بالتحري�ض على العنف
والت�سبب يف اندالعه بعد اخلطبة ،على �أن ي�سلم نف�سه لتنفيذ احلكم يف  .2015/11/15و�أكد
ال�شيخ رائد على رف�ضه لهذا احلكم ،ورف�ض التنازل عن الثوابت واحلقوق الفل�سطينية
والدفاع عن القد�س وامل�سجد الأق�صى املبارك.168
قالت وزيرة خارجية االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني �أمام الربملان الأوروبي:
“طلبت من نتنياهو وعبا�س ا�ستقبال مبعوثي اللجنة الرباعية يف الأيام املقبلة ،ولي�س يف
الأ�سابيع املقبلة” .و�أ�ضافت موغرييني�“ :إن مل يتعاونا لوقف العنف ...ف�إن و�ضع ال�شعبني
(الفل�سطيني والإ�رسائيلي) ال ميكن �إال �أن يزداد �سوءا ً”.169
طرحت نيوزلندا م�سودة مل�رشوع قرار جديد �أمام جمل�س الأمن ي�ستند على وقف “�إ�رسائيل”
البناء يف امل�ستعمرات ،مقابل امتناع الفل�سطينيني عن التوجه �إىل املحكمة الدولية يف الهاي،
وذلك كجزء من خطوات بناء الثقة بني الأطراف ا�ستعدادا ً لتجديد املفاو�ضات بينهما.170

الأربعاء2015/10/28 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف خطاب �أمام اجتماع خا�ص يف جنيف ملجل�س
حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة�“ :أتوجه �إىل جمل�س الأمن الدويل املدعو �أكرث من �أي وقت
م�ضى لو�ضع نظام حماية دولية لل�شعب الفل�سطيني على الفور وب�صورة عاجلة” .وقال
عبا�س“ :مل يعد من املفيد ت�ضييع الوقت يف مفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات ،بل املطلوب �إنهاء
هذا االحتالل ،وفق قرارات ال�رشعية الدولية”.171
• عينت ال�سلطة الفل�سطينية فريقا ً قانونيا ً دوليا ً للرتافع �أمام املحكمة اجلنائية الدولية يف ق�ضايا
قدمتها للمحكمة �ض ّد م�س�ؤولني �إ�رسائيليني.172
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• التقى ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق رئي�س احلكومة اللبنانية
متام �سالم يف بريوت .وطالب �أبو مرزوق احلكومة اللبنانية بدعم انتفا�ضة القد�س .كما جدد
�أبو مرزوق دعم حما�س لوحدة لبنان و�أمنه وا�ستقراره ،م�ؤكدا ً حر�ص احلركة على تعزيز
العالقات الأخوية بني ال�شعبني اللبناين والفل�سطيني .و�شدد �أبو مرزوق على �رضورة �إقرار
احلقوق املدنية والإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،وا�ستكمال �إعمار خميم
نهر البارد.173
• قال القيادي يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني وممثلها يف اخلارج ،ماهر الطاهر�“ ،إن
ال�شعب الفل�سطيني م�ستمر يف انتفا�ضته� ،أما الواليات املتحدة الأمريكية فهي تعمل على
�إخماد االنتفا�ضة واحتوائها خدمة للم�صالح الإ�رسائيلية ،وقد برهنت �أنها لي�ست و�سيطا ً
نزيها ً بل تبذل كل �أ�شكال الدعم لالحتالل ومل متار�س �أية �ضغوطات عليه ،و�إمنا على
الفل�سطينيني”.174
• قتلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي فل�سطينيا ً يف تل الرميدة ،و�سط اخلليل ،وذلك ب�إطالقها النار
عليه من م�سافة قريبة زاعمة حماولته طعن �أحد اجلنود ،كما �أ�صيبت م�ستوطنة �إ�رسائيلية
بجروح بعد تعر�ضها للطعن مبجمع م�ستعمرات غو�ش عت�صيون جنوب بيت حلم.175
• �صادق الكني�ست الإ�رسائيلي بالقراءة التمهيدية على م�رشوع قانون “يلزم تعليم اللغة
العربية يف املدار�س العربية ،واللغة العربية لليهود”.176
• دخل ع�ضو الكني�ست العربي با�سل غطا�س �إىل امل�سجد الأق�صى ،على الرغم من احلظر
املفرو�ض على �أع�ضاء الكني�ست من الزيارة .وقال غطا�س �إن “الهدف من الزيارة كان ك�رس
قرار نتنياهو مبنع �أع�ضاء الكني�ست العرب ،والقول �إنه لي�ست له �سلطة على امل�سجد الأق�صى
ومدينة القد�س املحتلة”.177
• �أكد وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم الناطق الر�سمي با�سم احلكومة الأردنية حممد املومني على
�أن الكامريات يف امل�سجد الأق�صى املبارك �ستكون ب�إ�رشاف و�إدارة وم�س�ؤولية الأوقاف يف
القد�س و�ستكون ت�سجيالتها متاحة للجميع.178
• دعا رئي�س امل�ؤمتر اليهودي العاملي  World Jewish Congressرونالد لودر Ronald Lauder

لتطبيق ح ّل الدولتني بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،وذلك يف ت�رصيحات �أدىل بها يف جمعية
ال�صحفيني الأجانب بالعا�صمة الإيطالية روما .وتابع لودر قائالً“ :ال ميكن �إنهاء الأزمة
الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية ،دون التو�صل حلل قائم على �أ�سا�س دولتني”.179

• قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �إن وا�شنطن لديها �رشكاء يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ،وهم دول اخلليج و“�إ�رسائيل” ،و�أكد على تعاون بالده مع �أجهزة ا�ستخباراتها،
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و�أن وا�شنطن �ستفر�ض عقوبات على حركة حما�س وغريها لتورطها يف عمليات �إرهابية ،و�أن
لـ“�إ�رسائيل” حق الدفاع عن نف�سها.180
اخلمي�س2015/10/29 ،

• ا�ست�شهد ثالثة فل�سطينيني؛ اثنان منهم بر�صا�ص اجلي�ش الإ�رسائيلي يف مدينة اخلليل بعد
حماولتهما طعن جنود االحتالل ،والثالث قتل على �أحد احلواجز الإ�رسائيلية يف مدينة القد�س
املحتلة ،فيما �أ�صيبت م�ستوطنة �إ�رسائيلية بجراح و�صفت بالطفيفة بعد تعر�ضها للطعن يف
مدينة �إيالت.181
• قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينيني� ،إن �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
حتتجز يف معتقالتها خم�سة من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني املنتخب ،وهم :مروان
الربغوثي ،و�أحمد �سعدات ،وحممد جمال النت�شة ،وخالدة جرار وح�سن يو�سف.182
• قالت حركة حما�س �إن ت�رصيحات وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي من �أن بالده
�ستفر�ض عقوبات �ض ّد احلركة ،دليل على �أن الإدارة الأمريكية �أ�صبحت �رشيكا ً يف العدوان
على ال�شعب الفل�سطيني .و�أكد الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي،
على �أن ت�رصيحات كريي معادية للإن�سانية ،م�شريا ً �إىل �أن الإدارة الأمريكية وفرت ال�ضوء
الأخ�رض ال�ستمرار جرائم احلرب الإ�رسائيلية وخ�صو�صا ً الإعدامات امليدانية.183
•	�أعلن جمال حمي�سن ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،جمدداً ،دعم حركة فتح لـ“الهبة
اجلماهريية ال�شعبية” التي ت�شهدها املناطق الفل�سطينية ،وقال�“ :سندعمها لأي م�ستوى لكن
بدون ا�ستخدام ال�سالح” ،لأن ا�ستخدام ال�سالح من �ش�أنه �أن “يحجم امل�شاركة اجلماهريية”،
غري �أنه قال �إن حركته “ال ت�ضمن �أي ردات فعل قد حتدث خارج نطاق مناطق ال�سلطة
الفل�سطينية ب�سبب اجلرائم الإ�رسائيلية املتالحقة”.184
• بحث وفدان من حركتي حما�س وفتح ،خالل اجتماع يف العا�صمة اللبنانية بريوت� ،سبل دعم
وتطوير االنتفا�ضة الفل�سطينية .وح�رض اللقاء عن حركة حما�س ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
مو�سى �أبو مرزوق وممثل احلركة يف لبنان علي بركة ،وعن حركة فتح ع�ضو اللجنة املركزية
للحركة عزام الأحمد ،وع�ضوا املجل�س الثوري للحركة فتحي �أبو العردات و�أ�رشف دبور.
و�أكد الطرفان على �رضورة �إنهاء االحتالل و�إزالة اال�ستيطان وحماية املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية ،وب�شكل خا�ص حماية امل�سجد الأق�صى املبارك من خطر التق�سيم الزماين
واملكاين.185
• قال غاي غولد�شتاين  ،Guy Goldsteinنائب من�سق عمليات احلكومة يف ال�ضفة الغربية يف
اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،إن تقدير املوقف الذي يعر�ضه اجلي�ش على احلكومة يف الغرف املغلقة،
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هو �رضورة املبادرة حلل �سيا�سي ينهي املوجة احلالية ويعيد تهدئة الأو�ضاع ،وقال �إنه
“بدون ح ّل �سيا�سي لن تهد�أ املوجة احلالية ،رمبا تخف وط�أتها ،لكنها لن تتوقف” .وقال
غولد�شتاين �إن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س “ال ينتهج �سيا�سة حتر�ض على
العنف والإرهاب ،بل على العك�س ،هو يحاول التهدئة �أي�ضا ً”.186
• قرر الكني�ست ا لإ�رسائيلي رفع موازنته الأمنية بقيمة ع�رشة ماليني �شيكل �إ�ضايف
(نحو  2.58مليون دوالر) ،يف �ضوء تعزيز �إجراءاته الأمنية املكثفة داخل املبنى اخلا�ص
ب�أع�ضائه وخارج املبنى ،تخوفا ً من ا�ستهدافه من الفل�سطينيني.187
• نا�شد اليهود املتدينون “احلريدمي” منفذي العمليات الفل�سطينية �إىل التوقف عن قتلهم،
وجاء يف كتاب منا�شدة باللغة العربية ن�رشته �صحيفة “العائلة” التابعة للحريدمي �إن تعليمات
الت�رشيع لديهم حتظر دخولهم لباحات الأق�صى ،وبالتايل ال يوجد �سبب ال�ستهدافهم بالقتل،
تبي �أن �أحدا ً يرغب
وبينوا �أنه ال توجد �أي م�صلحة لهم بالو�صول للأق�صى ،و�أنه “يف حال ّ
بتغيري الأمر الواقع بالأق�صى فعليكم العلم �أن ذلك لي�س من جانب احلريدمي ولذلك فعليكم
التوقف عن قتلنا”.188
• ذكر وزير ال�صحة الفل�سطيني جواد عواد �أن الطواقم واملراكز الطبية و�سيارات الإ�سعاف
تع ّر�ضت لأكرث من مئتي اعتداء من قوات جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي وم�ستوطنيه منذ بداية

�شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر اجلاري.189

• قالت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا �إن االحتالل الإ�رسائيلي ي�ستخدم ذخائر
حمرمة دوليا ً يف �ص ّده االحتجاجات الفل�سطينية امل�ستمرة يف ال�ضفة الغربية والقد�س منذ بداية
ت�رشين الأول� /أكتوبر احلايل .و�أو�ضحت املنظمة ،يف تقرير لها� ،أن هذه الذخائر التي ُتعرف
با�سم التوتو  Tutuتنفجر على �شكل �شظايا حادة داخل اجل�سم ،ووثقت عددا ً من الوفيات

التي ت�سببت بها ،ويف حال عدم الوفاة ف�إنها ُتدث عاهات م�ستدمية.190
• طالبت منظمات التنمية والت�ضامن البلجيكية بفر�ض حظر بيع الأ�سلحة لـ“�إ�رسائيل” ،وتعليق
اتفاقية ال�رشاكة بني االحتاد الأوروبي وتل �أبيب ،وفقا ً للمادة الثانية يف االتفاقية ،والتي
تق�ضي بتعليقها يف حال حدوث انتهاكات حلقوق الإن�سان .ون�رشت نقابة العمال البلجيكية،
على موقعها الإلكرتوين بيانا ً موقعا ً من العديد من منظمات التنمية والت�ضامن البلجيكية،
تعرب فيه عن قلقها لت�صاعد موجة العنف يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وخ�صو�صا ً يف
القد�س.191
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• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن حركته ال تريد الدخول يف
�سجاالت مع �أي طرف عربي ،وذلك تعقيبا ً على االتفاق الأردين الأمريكي لتهدئة الأو�ضاع
بالقد�س .و�أكد �أبو مرزوق ،خالل حوار مع قناة القد�س الف�ضائية� ،أن االنتفا�ضة الفل�سطينية
لن تهد�أ حتى حتقق �أهدافها“ ،و�إذا ا�ستطاعت هذه الدول حتقيق تلك الأهداف بنف�سها
فلتحققها ،وملاذا بقيت �صامتة كل تلك الفرتة” .و�شدد �أبو مرزوق على �أن االنتفا�ضة جعلت
التق�سيم الزماين واملكاين للم�سجد الأق�صى “يف خرب كان”.192
• �سلّم وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية
فاتو بن�سودا ،يف مقر املحكمة يف الهاي ،مذكرة حول جرائم االحتالل يف فل�سطني.193
• ا�ست�شهد فل�سطينيني و�أ�صيب �آخر �إ�صابة حرجة ،بعد زعم �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
�أنهم حاولوا طعن �إ�رسائيليني يف حي ال�شيخ جراح يف �رشقي القد�س ،وعند حاجز زعرتة
جنوب نابل�س.194
• �أكد ممثل حركة حما�س يف لبنان علي بركة �أن حركة فتح “ما زالت ترف�ض عقد الإطار
القيادي ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف �أي مكان” ،ويف ت�رصيحات ل�صحيفة فل�سطني قال
بركة �إن “حما�س �أعلنت و�أبلغت قيادة فتح� ،أن حما�س تريد ت�شكيل جمل�س وطني فل�سطيني
جديد باالنتخاب حيث �أمكن ،وبالتوافق حيث ال ميكن �إجراء االنتخابات للمجل�س الوطني
الفل�سطيني ،وبعد ذلك انتخاب جلنة تنفيذية جديدة ملنظمة التحرير ،وو�ضع ا�سرتاتيجية
فل�سطينية موحدة ملواجهة االحتالل ال�صهيوين”.195
• قال القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار �إن “االنتفا�ضة �أعادت للق�ضية الفل�سطينية
اعتبارها بعد �أن �ضيعتها مفاو�ضات الت�سوية التي مل جتلب لها �إال الويالت”.196
• قررت احلكومة الإ�رسائيلية ت�رشيع نحو  800وحدة �سكنية ا�ستيطانية يف �أربع م�ستعمرات
يف ال�ضفة الغربية ب�أثر رجعي .و�أعلن موقع وزارة الداخلية الإ�رسائيلية �أنه ّ
مت االعرتاف
قانونيا ً بـ  337وحدة يف م�ستعمرة ياكري ،و 187وحدة يف م�ستعمرة ايتامار ،و 94يف م�ستعمرة
�شيلو �شمال ال�ضفة ،بينما ّ
مت ت�رشيع  97وحدة ا�ستيطانية يف �سان�سانا جنوب ال�ضفة،
و�أ�شارت �إىل �أن القرار يعود �إىل �أ�سبوعني.197
• تراجع رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو عن اتهامه للمفتي �أمني احل�سيني
بامل�س�ؤولية عن املحرقة والتحري�ض على اليهود لدى النازيني ،وقال �إن “قرار املحرقة �أخذه
النازيون ومل يت�أثر [يت�أثروا] ب�أي �شخ�ص من اخلارج” .وقال نتنياهو على �صفحته يف
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الفي�س بوك“ :مل �أق�صد يف �أي حال من الأحوال تربئة هتلر من املحرقة ،هتلر والقيادة النازية
هم امل�س�ؤولون عن قتل ماليني اليهود”.198
• قال رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي ال�سابق بيني غانت�س خالل م�ؤمتر يف بلدة غابيم يف
غالف غزة� ،إن تهدئة طويلة الأمد يف قطاع غزة وغالفها ممكن ،وقال �إن “احلرب الأخرية
كانت ناجحة وحققت �أهدافا ً كثرية ،لكن ال ميكن احتالل القطاع ،علينا احلفاظ على قوة الردع
لكن مع �إبقاء ب�صي�ص �أمل ،ال ميكن ح ّل كل �شيء بالقوة”.199
• ح ّذرت فاتو بن�سودا ،املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية“ ،من �أن تفاقم الو�ضع على
الأرا�ضي الفل�سطينية ب�شكل يرتقي �إىل جرائم على نطاق وا�سع ،ميكن �أن يكون من اخت�صا�ص
املحكمة” .وقالت بن�سودا ،يف بيان �صحفي بعد لقائها الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف
هولندا� ،إن مكتبها �سينظر فيما �إذا كانت الأحداث امل�شار �إليها م�ؤخراً ،ت�شكل جرائم خا�ضعة
الخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية �أم ال.200
• قام ال�سفري الياباين لل�ش�ؤون الفل�سطينية وممثل اليابان لدى ال�سلطة الفل�سطينية
تاكي�شي �أوكوبو  Takeshi Okuboواملفو�ض العام للأونروا بيري كرينبول بتوقيع اتفاقية
تتربع مبوجبها اليابان مببلغ  630مليون ين ( 5.73مليون دوالر) لدعم برنامج الأونروا
للمعونة الغذائية.201
ال�سبت2015/10/31 ،
• قال رئي�س �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية (�أمان) هرتزل هليفي Herzl Halevi

�إنه “لو تعر�ض الإ�رسائيليون لهذا امل�شاهد من الطعن قبيل حرب الـ  ،48فهناك �ش ّك بانت�صار
�إ�رسائيل فيها ،وذلك بالنظر �إىل عامل اخلوف والرعب املرافق لهكذا م�شاهد” .و�أ�ضاف:
“جنري خالل ال�شهر الأخري عملية م�سح لأدمغتنا عرب التعر�ض مل�شاهد عمليات الطعن مرارا ً
وتكراراً ،ما يخلق �شعورا ً بالرعب ،ولو تعر�ض كل منا لهكذا م�شاهد خالل حرب التحرير ملا
جنحنا يف التقدم يف احلرب“.202

• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير وا�صل �أبو يو�سف �إن “الهبّة اجلماهريية العارمة
�ست�ستمر حتى �إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي” ،و�شدد على �أهمية “التوجه �إىل جمل�س الأمن،
ال�ست�صدار م�رشوع قرار لإنهاء االحتالل �ضمن �سقف زمني حمدد ،و�أي�ضا ً �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية ،وترتيب البيت الداخلي ،مبا يعزز الوحدة الوطنية يف مواجهة االحتالل”.203
• ح ّذرت وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف قطاع غزة من �أن النق�ص املتزايد يف ر�صيد الأدوية
وامل�ستلزمات الطبية مب�ست�شفيات القطاع ُينذر بحالة من اخلطر .وطالبت الوزارة ،يف بيان
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لها ،من حكومة ال�سلطة يف رام اهلل بالعمل على تعزيز الأر�صدة الدوائية يف م�ست�شفيات
القطاع التي تعاين “عجزا ً خطريا ً” ب�أ�صناف دوائية �أ�سا�سية ،يف ظل ا�ستمرار الت�صعيد
الإ�رسائيلي.204
• ا�ستهجن ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق عدم التزام حركة فتح
على �أر�ض الواقع يف ال�ضفة املحتلة مبا قالته خالل االجتماعات الأخرية يف بريوت .وك�شف
الطالب من امل�شاركة يف
�أبو مرزوق عن منع �أجهزة ال�سلطة التي ت�سيطر عليها حركة فتح
َ
انتفا�ضة القد�س ،والإ�سهام يف �رشف حترير الأر�ض ،وطرد امل�ستوطنني ،وحماية املقد�سات،
وحترير الأ�رسى الأبطال ،وختم قوله“ :يا ه�ؤالء� ..أرجـوكم كفاية بيع الوهم ،وادعاءات
عك�س احلقائق ،فلم يبقَ حتت االحتالل �أح ٌد غرينا”.205

• ا�ست�شهد فل�سطيني على حاجز اجللمة الع�سكري� ،شمال �رشق جنني ،بعد �أن �أطلق عليه
رجال الأمن الإ�رسائيليني  21ر�صا�صة يف �آن واحد ،مدعني �أنه حاول طعن �أحد احلرا�س
الإ�رسائيليني على املعرب.206
• �أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ،ب�أنه مع نهاية �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر ،بلغت
حاالت االعتقال التي ميار�سها جي�ش االحتالل ب�شكل مكثف  1,520حالة اعتقال ،و�أن
 %60منهم من الأطفال ،والأغلبية من حمافظة القد�س .وقالت الهيئة ،يف تقرير لها� ،إن عدد
املعتقلني الإداريني بلغ  500معتقل ،و�أن عدد الأ�رسى بلغ نحو � 6,700أ�سري ،بينهم � 40أ�سرية،
و 350طفالً ،وخم�سة نواب.207
لل�شعبي
الدولتي
• قال وزير العلوم الإ�رسائيلي �أوفري �أكوني�س �“ Ofir Akunisإن فكرة ح ّل
ْ
ْ
قد ماتت” ،وا�ستبعد قيام دولة فل�سطينية على الإطالق ،وقال �إن “البديل يتمثل بالبحث عن
ح ّل انتقايل طويل املدى”.208
�ص َّوتت م�رص ،لأول مرة ،ل�صالح “�إ�رسائيل” ملنحها ع�ضوية جلنة اال�ستخدامات ال�سلمية
• َ
للف�ضاء اخلارجي باجلمعية العامة للأمم املتحدة .و�أكد �أحمد �أبو زيد ،املتحدث الر�سمي با�سم
�ص َّوتت ل�صالح ان�ضمام “�إ�رسائيل” لع�ضوية اللجنة لأن
وزارة اخلارجية امل�رصية� ،أن م�رص َ
القرار ي�شمل �ست دول دفعة واحدة ،من بينها ثالث دول عربية ،دون منح الدول الأع�ضاء
حق االختيار فيما بينها .وذكرت و�سائل �إعالم عربية �أن “�إ�رسائيل” ح�صلت على الع�ضوية
الكاملة يف اللجنة ،بعدما �أيدت  117دولة منحها هذا املقعد ،ومن بينها م�رص ،على الرغم من
امتناع  21دولة �أخرى ،ومن بينها قطر ،املر�شحة �ضمن القائمة نف�سها عن الت�صويت.209
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