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 لو كانت المصالحة بملعب حماس النتهى االنقسام منذ فترة أبو مرزوق:  .1

موسىى ببىو مىرزو :  د.قىا  عوىو المبتىب السياسىي لحربىة حمىا  : حيىى اليعوىوبيي -غزة  ،الدوحة
إنىىىو لىىىو بانىىىخ ال ىىىرة بةصىىىوب المصىىىالحة بمتعىىىب حربىىىة حمىىىا  ةنت ىىىخ م ىىىبتة اةنوسىىىا  منىىى   تىىىرة 

وبوىا  ببىو مىرزو   ىي حىوار ةىاب مى  صىحيفة : تسىطين:: :نحىن  طويتة، ل ن الحويوة غيىر  لىك.
المتفىاخ التىي وقعنىا عتي ىا بصىبحخ  ىي ع ىدة رلىي  السىتطة محمىود و تح ل  يبى  مىا نتحىاور عتيىو، و 

وب ىار إلىى بن عبىا  يوى   ىرطاض لتموىي  ىي  عبا  ويستطي  بن يوا   عتي ا دون تىردد إن  ىا.:.
المصالحة بعد  انعواد المجت  الت ريعي، :رغ  بنو المؤسسة الوانونية الوحيدة التي ل  تنتِو صالحيت ا 

وبين ببو مرزو  بن عبا  ة يريد دعوة لجنة منظمة  ياخ الوطنية الجامعة:.بعد وتحتل إحدى ال رع
التحرير باعتبارها اإلطار الويادي المؤقخ ال ي يعالج ال ىنن السياسىي الىراهن ويعمىل عتىى إعىادة بنىا. 
منظمىىة التحريىىر ومجتسىى ا الىىوطني لالنعوىىاد لمتابعىىة بعمال ىىا والويىىا  بم ام ىىا، وبقصىىى مىىا  هىىب إليىىو 

 ع ا  ي را  هللا؛ وه ا مستحيل.اجتما
 

 اقتراحات الوحدة
و ىىىي مووىىىول ت ىىىبيل حبومىىىة وحىىىدة وطنيىىىة، بووىىىح ببىىىو مىىىرزو  بن عبىىىا  يصىىىر عتىىىى بن برنىىىامج 
الحبومىىىة هىىىو برنىىىامج منظمىىىة التحريىىىر وبن تتتىىىز  الحبومىىىة بالتزامىىىاخ المنظمىىىة، ة تىىىا إلىىىى بن جميىىى  

 ا  توقف عند البرنامج السياسي لتحبومة.الفصالل وا وخ عتى ت بيل حبومة وحدة وطنية ل ن عب
 يان اةحتال  وتصر عتى الوب د بن ه ا األمر تر وو حما  والعديد من الفصالل ألن ا ة تعتر  ب

 مواومتو وة تتتز  بما التزمخ بو المنظمة ةاصة :نب  العنف: والتنسي  األمني واةعترا  باةحتال .
نىاك ةيىاراخ بةىرى ببرنىامج لتحبومىة وهىي وثيوىة الو ىا  ،  ىنن حربتىو تىرى بن هببىو مىرزو  وبحسب 

 ، بو برنامج الحبومة العا رة والتي ت بتخ بعد اتفا  مبة.2006الوطني الفتسطيني 
من ج ة بةرى، بين ببو مرزو  بن حما  وا وخ عتىى اقتىراو و ىد حربىة  ىتح بةصىوب المصىالحة 

صىىىىالحة لفىىىىتح يىىىىنب عتىىىىى :بن تؤبىىىىد يونيىىىىوي حزيىىىىران الماوىىىىي، مووىىىىحا بن اقتىىىىراو و ىىىىد الم 15 ىىىىي 
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الحبومىىة عتىىى التزام ىىا بحمايىىة المصىىالح الوطنيىىة العتيىىا لت ىىعب الفتسىىطيني، وصىىون حووقىىو الوطنيىىة 
 والحفاظ عتى مبتسباتو عتى با ة الصعد المحتية واإلقتيمية والدولية:.

تيىىة ويىىنب بيوىىا، حسىىب ببىىو مىىرزو ، عتىىى :الحفىىاظ عتىىى مبتسىىباخ ال ىىعب عتىىى با ىىة الصىىعد المح
واإلقتيميىىة والدوليىىة، وتطويرهىىا  ىىي سىىيا  تحويىى  بهدا ىىو الوطنيىىة بمىىا بقرت ىىا قىىراراخ المجىىال  الوطنيىىة 
المتعاقبة، ومواد الوانون األساسي الفتسطيني، ووثيوة الو ا  الوطني، وقراراخ الوم  العربية بما يؤدي 

لمحتتىىة وعاصىىمت ا الوىىد  عتىىى إلىىى قيىىا  دولتىىو المسىىتوتة بامتىىة السىىيادة عتىىى األراوىىي الفتسىىطينية ا
وعتى بسىا   لىك، تبعىا لوىو  ببىو مىرزو : :تحتىر  الحبومىة قىراراخ ال ىرعية  :.1967حزيران  4حدود 

إة بن ببىىو مىىرزو   بىىر بن التجنىىة المربزيىىة لفىىتح  الدوليىىة واةتفاقيىىاخ التىىي وقعت ىىا منظمىىة التحريىىر:.
وبرنامج ىا، مووىحا بن متفىي الحريىاخ  ر وخ اقتراو و ىدها وبصىرخ عتىى التزامىاخ منظمىة التحريىر

 العامة ومعالجة آثار اةنوسا  ة ةال  حول ما وهما من م ا  الحبومة الوادمة.
 

 قضية الموظفين واالنتخابات
وب ىىد بن حمىىا  وا وىىخ عتىىى تطبيىى  مىىا تىى  اةتفىىا  عتيىىو  ىىي مووىىول المىىوظفين  ىىي غىىزة، مبينىىا بن 

 مازن استيعاب الموظفين األمنيين جمتة وتفصيال. الم بتة المتبوية  ي ه ا الجانب ر ض ببو
وب ىىنن اةنتةابىىاخ الفتسىىطينية العامىىة، ب ىىد بن حمىىا  سىىتوا   عتىىى اةنتةابىىاخ حىىين يصىىدر عبىىا  
مرسوما سوا. لالنتةاباخ الرلاسية بو الت ريعية بو المجت  الوطني، مستدربا: :ول ن يجب بن يسب  

الةاصىىة باةنتةابىىاخ وةاصىىة اةتفاقيىىاخ التىىي تىى  التوقيىى   لىىك العمىىل عتىىى تحويىى  بامىىل اةلتزامىىاخ 
 عتي ا بالتزا  وبن ت مل جمي  المناط :.

وعن ما ا سيود  الحوار الوطني ال امل ال ي دعا إليو ببو مرزو  مؤةرا، قا : :إن الحوار الثنالي ل  
ب بىنن ت ىون حاوىرة يصل بنىا إلىى إن ىا. اةنوسىا  والفصىالل الفتسىطينية تىت   الطىر ين بالف ىل وتطالى

وتىىاب : :مصىىيبة اةنوسىىا  وقعىىخ عتىىى الجميىى  ويجىىب عتىىى بىىل  و ىىاهدة  ىىي هىى ي الووىىية الوطنيىىة:.
 مبوناخ  عبنا بن تساه   ي تجاوز األزمة:، مؤبدا بن تجاوز األزمة يت  بتحوي  المصالحة الوطنية.

ى طاولىىة الحىىوار:، مؤبىىدا بن وبرد  قىىالالض: :لىى  يعىىد هنىىاك مىىا نتنىىاقا حولىىو ثناليىىاض،  تىىيبن الجميىى  عتىى
 حربتو ل  تر ض بي دعوة لتحوار الثنالي طمعاض ورجا.ض بن نتجاوز ه ي الحالة المنساوية.

بىان ةطىنض، مبينىا بن الةطىن توىاعف عنىدما تى   تنجيت اوب نن تنجيل اةنتةاباخ المحتية، بووح بن 
 بواسطة الووا.، :ألنو ت  تسييسو:. التنجيل

 د عتى ر ض حربتو إجىرا. انتةابىاخ محتيىة  ىي الوىفة دون غىزة، معتبىرا  لىك وعتى الصعيد  اتو، ب
 تعزيزا لالنوسا  الفتسطيني، ويبر  المناطوية.
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 مبادرات كسر الحصار
وعىىن محىىاوةخ بسىىر الحصىىار، ب ىىار ببىىو مىىرزو  إلىىى بن الحصىىار عتىىى المسىىتوى ال ىىعبي مر ىىوض 

عدة مراخ إلن الىو وسىار المتوىامنون وىدي بىراض وبحىراض  عالمياض وبممياض واألمين العا  لألم  المتحدة دعا
وبةصوب مبادراخ ر   الحصار، بين بن اةحتال  ر ض المبىادراخ األةيىرة  ع راخ المراخ ل سري.

وهىىىي التحىىىرك التربىىىي ل سىىىر الحصىىىار عىىىن غىىىزة، ور ىىىض محىىىاوةخ ومطالبىىىاخ قطىىىال غىىىزة باسىىىتلنا  
 ل ي ت  قصفو بثنا. انتفاوة األقصى.العمل  ي المينا. البحري واستعما  مطار ر ح ا

 

 الوضع اإلقليمي
وب د ببو مرزو   ي ه ا الجانب بن حما  تب   بقصى ج دها وتتحىرك عتىى با ىة الصىعد مىن بجىل 
بسر الحصار عن غزة، م ددا عتى بن حربتو ة توبل بن يعيا ببنا. ال عب الفتسطيني  ي الوطال 

  تتواصىىل مىى  المصىىريين مىىن بجىىل  ىىتح معبىىر ر ىىح و ىىي هىى ا السىىيا ، بووىىح بن حمىىا بسىىجن ببيىىر.
 بصورة تسمح لسبان الوطال بالتنول والتواصل م  العال  ةسيما عمو   العربي.

ا  بيوىا: : نحىن مى  عالقىاخ مفتوحىة مى  جميى  األطىرا  عىدا اةحىتال  اإلسىراليتي:، وزاد: :نىرا   وق
 قاخ م  بي طر  من األطرا  :.اإليجابياخ  ي العالقة ونحاو  تجنب بل ما يسي. إلى العال

بمىىا ب ىىد ببىىو مىىرزو  :نحىىن مىى  ال ىىعوب وننحىىاز لووىىاياها ومصىىالح ا وة نسىىاو   ىىي حووق ىىا ون ىىعر 
 .بنف  األمة وآمال ا وطموحات ا والمستوبل واحد

 

 االنحياز الغربي لالحتالل
عامىىة، حيىى  إن وتطىىر  إلىىى اةنحيىىاز األمريبىىي لالحىىتال ، بننىىو :جىىز. مىىن اةنحيىىاز ال ربىىي بصىىورة 

ال رب هو من وعد بنن ا. اةحىتال  عنىد توسىي  المنطوىة لتحيتولىة دون ن وىة األمىة وبنىا. مسىتوبت ا، 
 و لك لتحفاظ عتى حالة التمز  التي بوجدها بل ومحاولة توسي  الموس  بيواض:.

عتىىى ببىىو مىىرزو ، ربى بن ال ىىرب هىىو الىى ي :يحىىا و عتىىى هىى ا الوجىىود ويمىىدي بنسىىباب الحيىىاة ويحميىىو 
 المستوى اإلقتيمي بالووة وعتى المستوى الدولي بالسياسة والدبتوماسية:.

وبرد  الويادي  ي حما  قالالض: إن :ال رب جعل المسنلة الي ودية وبمن ال يان الص يوني جز.ا من 
 بمنو يةوض من بجتو الصراعاخ والحروب و ي سبيتو يد   بالمساعداخ وال باخ:.

 3/10/2016ن، فلسطين أون الي  
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 دائرة شؤون القدس: اإلعدامات الميدانية إرهاب إسـرائيلي منظم .2
:اإلعداماخ الميدانية التي تمارس ا ستطاخ  قالخ دالرة : ؤون الود :  ي منظمة التحرير إن

منظ ، وبن تصريحاخ المتطر  ي ودا غتيك تحريوية  إسراليتيهي إرهاب  اإلسراليتياةحتال  
والعنصرية بح  مدينة  اإلجراميةة من ةطورة مواصتة اةحتال  انت ا اتو وح رخ الدالر  وجبانة:.

الود  والمسجد األقصى المبارك، وارت اب المزيد من جرالم ا من ةال  تنفي  اإلعداماخ الميدانية 
المتواصتة، والتي تمثتخ بنطال  النار قبل يومين عتى  اب مودسي  ي منطوة باب الساهرة، ما 

  ابة بال ة.بدى إلصابتو إص
وبووحخ بن ستطاخ اةحتال  عمدخ مؤةرضا إلى ت ديد الةنا  عتى المودسيين، ومنع   من حرية 

 الحربة والتنول واحتجازه  وحرمان   من دةو  األقصى لتصالة.
 3/10/2016الدستور، عمَّان، 

 
 آخرين ثالثةويستدعي  معلما   13أمن السلطة يعتقل  .3

معتما ومودما  ي اةرتباط الفتسطيني،  13عة لتستطة  ي الوفة ال ربية اعتوتخ األج زة األمنية التاب
ب ةاب لتموابتة  ي مورات ا،  ي وقخ تواصل  يو اعتوا  الع راخ عتى ةتفية  ثالثةبما استدعخ 

 سياسية.
 2/10/2016، عمَّان، السبيل

 
 كلشيمليار  1.18متأخرة بقيمة  إيرادات "إسرائيل"المالية: تسلمنا من وزارة  .4

است ربخ وزارة المالية األنبا. الصادرة، يو  األحد، ب نن قيا  الستطة  :ي   ابوغواب - را  هللا
، مؤبدة بن ه ا التحويل ت  قبل اإلسراليتيةلصالح  ربة ال  ربا.   يبلمتيون  590الوطنية بتحويل 

سراليبعد توقي  اتفاقية لسداد ديون ال  ربا. بين الستطة الوطنية  بسابي   .لوا 
مر يثير بوقا  لؤي حنا مدير عا  الجمارك بوزارة المالية لى:الحياة الجديدة: إن ن ر ه ا الةبر اليو  

عيد التوقي  عتى اتفاقية ب   بسبوعيناةست راب، م يرا إلى بن عمتية التحويل قد تمخ بالفعل قبل نحو 
 . يبلمتيار  1.18تستمخ الستطة الوطنية مبت اض قيمتو  بنتسديد ديون ال  ربا. وبعد 

 بمواةوليسخ  ،2006من  عا   إسراليلالتي تتوت ا الستطة هي بموا  احتجزت ا  األموا وب د حنا بن 
تةب مستحواخ عمالية بما روجخ بعض األنبا.، مويفاض :الرلي  محمود عبا  صاد   وط قبل 

مستحواخ  بيتر ض تحويل  إسراليليومين عتى قانون الومان اةجتماعي، ومن المعرو  بن 
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المحولة  األموا ت ون  بنلتعما  إة بنن ا. صندو  ةاب لتومان اةجتماعي ما ينفي نفيا قاطعا 
 مةصصة لمستحواخ العما :.

 2/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 تراقب "معركة" وراثة عباس "إسرائيل" .5
إسراليل ي ير إلى بن الفتسطينيين  قا  الةبير العسبري اإلسراليتي يوآ  ليمور إن التودير األمني  ي

واإلسراليتيين بمام   بسابي  ساةنة  ي الوريب العاجل،  ي ظل المداوةخ التي يجري ا الجانبان حو  
 ما باخ يعر  بمسنلة وراثة رلي  الستطة الفتسطينية محمود عبا .

نياهو بن :الفترة الوريبة وبتب ليمور  ي صحيفة :إسراليل اليو : الموربة من رلي  الوزرا. بنيامين نت
الوادمة تزداد سةونة بالتزامن م  موجة العمتياخ ال جومية التي ينف ها الفتسطينيون ود 

 اإلسراليتيين، والتي ترتف  وتنةفض حسب وتيرة الوو  الميداني  ي الوفة ال ربية:.
ا  ي الوري  الواد  يبوى متربز  -يويف ال اتب-ل ن ال  ل ال اغل لتجانبين الفتسطيني واإلسراليتي 

 لعبا ، ةاصة بن هناك تطوراخ تجري عتى األرض  ي المناط  الفتسطينية، من بين ا قرار حربة
جرا. اةنتةاباخ التنظيمية الداةتية  ي  حما  الم اربة  ي اةنتةاباخ المحتية التي ت  تنجيت ا، وا 

 عز الدين الوسا . الحربة قريبا، وما قد ينج  عن ا من تووية جناح ا العسبري بتالب
وب ار ال اتب إلى بن الظر  الحالي ي  د بيوا حالة اةنسداد  ي األ   السياسي بين الفتسطينيين 
واإلسراليتيين، و ودان اةستورار  ي المنطوة، مما قد يؤدي إلى انت ار حالة من الفووى األمنية 

عمونا، وبعض مناز  الفتسطينيين عتى ةتفية إمبانية هد  عدد من بيوخ اإلسراليتيين  ي مستوطنة 
  ي بتدة سوسيا.
بن مسنلة وراثة عبا  تتصدر  ،وهو وثي  الصتة بالمؤسسة العسبرية اإلسراليتية ،واعتبر ليمور

بجندة صناعة الورار لدى الفتسطينيين واإلسراليتيين،  ي ظل بروز عدد من المر حين لةال تو بين   
رل الفتسطيني، ومحمد دحالن ال ي يحظى بدع  من دو  مروان البرغوثي المدعو  من قبل ال ا

وب ار إلى بن جبريل الرجوب ال ي يسعى ة تساب  عبية من ةال  ترؤسو التجنة  ةتيجية.
األولمبية واتحاد ال رة الفتسطيني، وعوو التجنة المربزية لحربة التحرير الفتسطيني ) تح( ومحمود 

 وا.العالو ، من  بين المر حين األقويا. بي
وبوا  ليمور بن من بين المر حين الجدد لوراثة عبا  برز اس  ناصر الودوة ابن بةخ الرلي  
 الفتسطيني الراحل ياسر عر اخ، ال ي قد يبون ةيارا محددا  ي لحظة تسوية بين ببار المر حين.
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مي الحمد رلي  الحبومة الفتسطينية الساب  سال   ياض والحالي را -و وا لتيمور-بما تو  الوالمة 
 هللا الت ين يفتوران إلى دع   عبي  ي ال ارل الفتسطيني، ل ن ما يحظيان بدع  غربي واوح.

وبووح بن بل  لك يؤبد بن معربة وراثة عبا  ست ون عاصفة، ألن الواس  الم ترك بين جمي  
سيزداد حج  المر حين هو العدا. إلسراليل، مما يؤبد بنو  ي التحظة التي ينطت   ي ا سبا  الرلاسة 

 معاداة إسراليل، وقد يجد ترجمتو  ي تصعيد ميداني  ي الوفة ال ربية.
 3/10/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 تعبث بالمصالحة الوطنية وتلهث وراء االحتالل فتححماس: حركة  .6

اسىىت جنخ حربىىة حمىىا  وصىىف المجتىى  الثىىوري لحربىىة  ىىتح ةىىال  بيانىىو األةيىىر :المصىىالحة: : غىىزة
( عتىىى لسىىان النىىاط  10-2عبثىىي:. وعىىدلخ الحربىىة  ىىي بيىىان صىىحفي صىىباو يىىو  األحىىد )بنن ىىا :جىىد  

باسىىىم ا سىىىامي ببىىىو زهىىىري، هىىى ا الموقىىىف مىىىن حربىىىة  ىىىتح، :دلىىىيالض عتىىىى بطىىىالن ادعىىىا.اخ  ىىىتح ب ىىىنن 
المصىىالحة:، وبن :بىىل تصىىريحات ا ب ىى ا ال ىىنن هىىي نىىول مىىن التوىىتيل السياسىىي لتت طيىىة عتىىى مواقف ىىا 

ل ث ا ورا. المصالحة م  اةحتال  والتي عبست ا تعزية محمود عبىا  بىالمجرمين السياسية ال ابطة و 
وربخ حما   ي بيان ا ال ي تتوى :المربز الفتسطيني لإلعال : نسةة منىو،  الوتتة من قادة اةحتال :.

حاولىة بن دعوة  تح لمراجعة قانون اةنتةاباخ المحتية تمثل :ت ربضىا مىن العمتيىة اةنتةابيىة الوالمىة، وم
لتعطيت ىىا:، وبن  لىىك :يعبىى  سىىتوك حربىىة  ىىتح العبثىىي الىى ي يعمىىل عتىىى الىىتحب  بالعمتيىىة اةنتةابيىىة 

وب ىىدخ الحربىة ر وى ا هى ا التفىرد والعبى  اةنتةىابي، وبنىىو  وقوانين ىا بمىا يحوى  مصىالح  ىتح الفلويىة:.
 سيبون ل ا قرارات ا التي تحو  دون استمرار  لك، حسب ما قالخ.

 2/10/2016، طيني لإلعالمالمركز الفلس
 

 الشعبية الفلسطينية اإلرادةعباس يصر على السير بعكس تيار حماس:  .7
تصىىريحاخ رلىىي  السىىتطة محمىىود عبىىا ، حىىو  اسىىتعدادي  حربىىة حمىىا انتوىىدخ : حىىاز  الحتىىو -غىىزة 

 اإلرادةلتعىىودة  ىىورا لتمفاووىىاخ مىى  دولىىة اةحىىتال ، معتبىىرة بن عبىىا  يصىىر عتىىى السىىير بعبىى  تيىىار 
بن تصريحاخ عبا  تعب  حالة السووط السياسي وال رولة التي  حربةالب دخ و   عبية الفتسطينية.ال

 الماوية. األعوا توو  ب ا قيادة الستطة نحو العمتية السياسية التي بثبتخ   ت ا عتى مدار 
  سىامي ببىو زهىري: إن :عبىا  بعتىن سىابوا بنىو لىن يعىود لتتفىاوض مى وقا  المتحىد  باسى  الحربىة د.
طىىىىال بوقىىىىف اةسىىىىتيطان  األةيىىىىرةدولىىىىة اةحىىىىتال  مىىىىا لىىىى  تتتىىىىز    األسىىىىرى د عىىىىة متفىىىى  عتي ىىىىا مىىىىن  وا 

وبووىىىح ببىىىو زهىىىري لصىىىحيفة : تسىىىطين:، بن هىىى ي التصىىىريحاخ تعبىىى  رغبىىىة السىىىتطة  الفتسىىىطينيين:.
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الجار ة بمد يىدي ا نحىو اةحىتال ، مىن ةىال  التن يىد عتىى اسىتعدادها لتعىودة لتمفاووىاخ وقيىا  رلىي  
  معون بيريز. األسب ستطة محمود عبا  بالتعزية برلي  دولة اةحتال  ال

مراجعة حسابات ا الوطنية واةنةراط  ي المزاج ال عبي  إلىودعا المتحد  باس  حما  قيادة الستطة 
الفتسطيني ال ي وا   رعا بممارساخ اةحتال   نقبل عتى تفجير انتفاوة الود  قبل نحو عا  من 

 نتفاوة التي بظ رخ وعف وه ا ة اةحتال  بما  ال عب الفتسطيني.، وهي اةاآلن
زهري بن العودة لتمفاوواخ سيؤثر ستبا عتى مسار المصالحة الفتسطينية، معتبرا بن قيادة  ببووبَين 

 الستطة تمار  ال روب الس ل من المصالحة من ةال  العودة لمسار التفاوض م  اةحتال .
 3/10/2016ن، فلسطين أون الي

 
 : مشاركة عباس بجنازة بيريز تستلزم االعتذار لشعبنا"الجهاد" .8

قالىىخ حربىىة الج ىىاد اإلسىىالمي إنىىو يتوجىىب عتىىى الىىرلي  محمىىود عبىىا  بن يوىىد  اعتىى ارضا لت ىىعب : غىىزة
 الفتسطيني؛ جرا. م اربتو بت يي  جنازة الرلي  اإلسراليتي األسب   معون بيريز.

بحمد المدلل ةال  م رجان حا د نظمتو ب زة األحد؛ إحيا.ض وبووح عوو المبتب السياسي بالحربة 
لت برى السنوية األولى ةنتفاوة الود ، بنو يتوجب عتى عبا  بن يعت ر لت ىعب الفتسىطيني، الى ي 

وبوىىا  : بىىان واجبىىاض عتىىى  ب ىىد ببىىل  لاتىىو و ىىرالحو و صىىالتو ر وىىو لتم ىىاربة بت ىىيي  جنىىازة بيريىىز.
  الواتىىل بيريىىز بن يىى هب إلىىى والىىدة األسىىير ال ىى يد ياسىىر حمىىدوني؛ عبىىا  بىىدةض مىىن بن يعىىزي المجىىر 

وب ىد المىدلل عتىى بهميىة دعى   ليؤبد بن دما. ابن ا لن يوي  هدراض، واألن بسرانا ة يمبن بن ننساه :.
واسناد انتفاوة الود ؛ ألن ا الةيار الوحيد لت عب الفتسطيني  ي ظل   ل طري  المفاوواخ الى ي 

 عودين. استمر أل ثر من
ونوي المدلل بن ةيىار المفاووىاخ الى ي انت جتىو السىتطة الفتسىطينية مىا هىو إةل مسىاراض عبثيىاض، ولى  يىزد 

 من برونا بالوفة المحتتة:. %60 عبنا إة وياعاض وت جيراض، قالالض : اليو  ت  ت ويد ب ثر من 
ا. منظمة التحرير الفتسىطيني، ودعا المدلل عبا  لورورة اإلسرال لترتيب البيخ الفتسطيني وا عادة بن

ال ي ةرجخ عن بساس ا بة وهو تحرير  تسطين، مطالباض بوقف سياسة التنسي  األمني ال ي بورخ 
 بالمواومة، و   قولو.

 3/10/2016، غزة ،وكالة الصحافة الفلسطينية
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 الطريق األقصر لتحرير المقدسات المقاومةالجهاد": قيادي بـ" .9
بسىىا  السىىعدي، بن اةنتفاوىىة هىىي الطريىى  األصىىوب  حربىىة الج ىىاد اإلسىىالمي،ب ىىد الويىىادي  ىىي : غىىزة

 واألقصر لتحرير المودساخ، مطالبا الستطة  ي الوفة ال ربية بوقف التنسي  األمني م  اةحتال .
جا.  لك ةال  مسيرة جماهيرية حا دة، يو  األحد بمدينىة غىزة، نظمت ىا حربىة الج ىاد اإلسىالمي  ىي 

:ع ىىىىد  تسىىىىطين والمواومىىىىة:  ىىىىي الىىىى برى السىىىىنوية األولىىىىى ةنتفاوىىىىة الوىىىىد ؛ وو ىىىىا.  تسىىىىطين بعنىىىىوان 
سنادا ألهتنا  ي الوفة والود .  لت  دا.، ودعما لألسرى، وا 

وقا  السعدي  ي بتمتو عبر ال اتف، بن اية المسيرة: إن بوستو وآثارها التدميريىة  ى تخ الفتسىطينيين 
ودعا السعدي لى :تصويب البوصتة، ووقف مالحوة  ساخ.عن مواومة اةحتال  وتحرير األرض والمود

 المواومين، والتوا   عتى برنامج وطني  تسطيني لتةالب من اةحتال :.
وب ىىار إلىىى بن ال ىىعب الفتسىىطيني ينتوىىل مىىن انتفاوىىة إلىىى بةىىرى ومىىن ثىىورة إلىىى بةىىرى، وهىىو مصىىم  

اتىىل اةحىىتال   ىىو  األرض وبوىىا  السىىعدي: :لوىىد بصىىبح لتمواومىىة جىىيا يو. عتىىى مواومىىة اةحىىتال 
وتحت ا، وينسىر مىن جنىودي بمىا  ناظريىو:، م ىيرضا إلىى بن اةنتفاوىة :بفيتىة بنعىادة الووىية الفتسىطينية 

ا عن التنازل الداةتي:.  لت ارل العربي واإلسالمي بعيدض
ور ض السعدي م اربة العرب  ي رثا. وجنازة رلي  اةحىتال  السىاب   ىمعون بيىري ، م ىددا عتىى 

 ن  عل  لك يسير  ي الطري  الةاطئ وود إرادة ال عب الفتسطيني.بن م
 3/10/2016ن، فلسطين أون الي

 
   نتهاااتاال تفاوض في ظل استمرار للأن يتحدث عن العودة  لعباسال يحق اإلسالمي": الجهاد " .11

تصىريحاخ رلىي  السىتطة محمىود عبىا ، حىو   اإلسىالميانتوىدخ حربىة الج ىاد : حىاز  الحتىو -غزة 
ب ىىدخ بنىو ة يحىى  لىرلي  السىىتطة بن يتحىىد  . و سىتعدادي لتعىىودة  ىورا لتمفاووىىاخ مى  دولىىة اةحىتال ا

عن العودة لمسار التفاوض  ي ظل استمرار انت ا ىاخ اةحىتال  بحى  ال ىعب الفتسىطيني  ىي الوىفة 
تمرار وب د الويادي  ي الحربة ةور حبيب، بنو لي  مىن الموبىو  وطنيىا اسى ال ربية والود  المحتتة.

قيىىادة السىىتطة  ىىي التفىىرد بىىالورار السياسىىي الفتسىىطيني، معتبىىرا بن ال ىىعب الفتسىىطيني لىىن يبىىون رهينىىة 
 لتةياراخ السياسية التي اثبتخ   ت ا  ي استةالب الح  الفتسطيني من بنياب المحتل.

يين، وبووح لصحيفة : تسطين:، بن استمرار التفاوض ة يعدو بونو مويعة لتوقىخ والج ىد الفتسىطين
نحو ت  ية انتفاوة الود  وتصعيدها باتجاي العمل الموىاو   -بحسب حبيب  -وال ي يجب بن يوجو 

رلىىي  السىىتطة عتىىى اسىىت ما   إصىىراروببىىدى حبيىىب اسىىت رابو مىىن  الىى ي يىىؤل  اةحىىتال  ومسىىتوطنيو.
ة اةحتال  قبل يومين عن البد.  ي م ىرول اسىتيطاني جديىد  ىما  الوىف إعالنالمفاوواخ  ي ظل 
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ال ربيىة المحتتىىة، متسىالال باسىىتنبار: :بهبىى ا ت ىا ئ دولىىة اةحىتال  رلىىي  السىىتطة محمىود عبىىا  عتىىى 
  معون بيريز:. األسب م اربتو  ي جنازة رلي  دولة اةحتال  

عتىى عنج يىة وصىتف  األ وىلوب د بن است ما  برنىامج المصىالحة الفتسىطينية الداةتيىة سىيبون الىرد 
 ون المصالحة قالمة عتىى قاعىدة التمسىك بىالحوو  الثابتىة لت ىعب الفتسىطيني اةحتال ، مطالبا بنن ت

 وبعيدا عن بي تنازةخ سياسية تور بالووية الفتسطينية.
 3/10/2016ن، فلسطين أون الي

 
 الفلسطيني اإلجماععن  حديث عباس عن العودة للتفاوض يمثل خروجا  ": الشعبية" .11

رلىىىي  السىىىتطة الفتسىىىطينية ة لتحريىىىر  تسىىىطين: إن حىىىدي  قالىىىخ الجب ىىىة ال ىىىعبي: حىىىاز  الحتىىىو -غىىىزة 
الفتسىىىطيني الىىىرا ض ل ىىى ا الىىىن ج  اإلجمىىىالعبىىىا  عىىىن العىىىودة لتتفىىىاوض يمثىىىل ةروجىىىا عىىىن محمىىىود 

السياسي، مؤبدة بن ال عب الفتسطيني باخ يعر  طريوو جىديا  ىي انتىزال حووقىو مىن ةىال  المواومىة 
 األ ثىر نىا، بن الطىرو الرسىمي الفتسىطيني هىو الطىرو و بر الويادي  ىي الجب ىة ربىاو م ببل ب بال ا.

 اإلسىىىراليتيهبوطىىىا  ىىىي تىىىاريا الووىىىية الفتسىىىطينية، معبىىىرا عىىىن اسىىىفو ةعتمىىىاد السىىىتطة عتىىىى المىىىوقفين 
و ىىدد  ىىي حديثىىو لصىىحيفة  تسىىطين، عتىىى بن   ىىي ت ييىىر المىىوازين السياسىىية  ىىي المنطوىىة. واألمريبىىي

ن يعطىي الفتسىطينيين بيىة مباسىب سياسىية بو غيرهىا، ة تىا رلي  حبومة اةحتال  بنيىامين نتنيىاهو لى
 بن بعوا  التفاوض السابوة ل  ت  د وةدة دولة  تسطينية حويوية بما يريد الفتسطينيون. إلى

 إلىالمتعنخ تجاي الحوو  الفتسطينية، م يرا  اإلسراليتيواعتبر بن رلي  الستطة يدرك تماما الموقف 
  ي متاهاخ التسوية العويمة عتى مدار سنواخ الصرال م  اةحتال . بن الحوو  الفتسطينية واعخ

 ست ون ةطوة لتورا. عتى صعيد العالقاخ  –لو حصتخ  –و دد عتى بن العودة لتمفاوواخ 
بن العالقة بين المصالحة والمفاوواخ هي عالقة عبسية وتعني  إلىالفتسطينية الداةتية، منوها 

 ر.تراج  بحدهما  ي حا  تود  اآلة
 3/10/2016، فلسطين أون الين

 
 انتفاضة ثالثةبللجرائم دفع للذهاب  االحتالل ارتاابو انسداد األفق السياسي قيادي في "الشعبية":  .12

قىىا  الويىىادي  ىىي :الجب ىىة ال ىىعبية: لتحريىىر  تسىىطين، بىىدران جىىابر، إن انسىىداد األ ىى  : ةتىىدون مظتىىو 
ا  ىي السياسي ومسىا  اةحىتال  بالمودسىاخ، وارت ابىو لت جىرال  :د ى  بال ىباب الفتسىطيني لتى هاب بعيىدض
 انتفاوة ثالثة لمحاولة التةتب من الواق  المرير:.
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وبووح جابر بن الطاب  الفردي ةنتفاوىة الوىد  وعمتيىاخ المواومىة :بىان الةيىار الوحيىد لت ىبان  ىي 
 اةحتال :. ظل غياب حاونة  صالتية لتمواومين، ال ين ل  يمت وا سوى السبين وسيتة لمواج ة

وتاب   ي حدي  لى :قد  بر :، بن بعض من تمبن من الحصو  عتىى السىالو نفى  عمتيىاخ بطوليىة 
 : بو منظمة بوجدخ حالة ردل غابخ لسنواخ  ي الوفة ال ربية والود  المحتتتْين:.

عيىة وب د جابر بن ت ييب اةحتال  والستطة لفصىالل المواومىة ودورهىا  ىي إطىار التعبلىة والتح ىيد وتو 
 المواومين بثلر ب بل بدى لعد  تحوي  نتالج ب ول وب ثر قسوة وتنثيرضا.

مويفضا: :الستطة الفتسطينية تر ض  بر العمل المواو  وتحاربو سوا. بان بالسبين بو السالو، 
وانتوادات ا لتوجو ال بان صوب الحواجز ة تن  عن حرب عتى حيات   بل تنتي  ي إطار مالحوة 

 سي  األمني الوال   ي الوفة ال ربية:.المواومة والتن
 2/110/2016قدس برس، 

 
 بجنازة بيريزحماس تنظم مسيرة في جباليا احتجاجا  على مشاركة عباس  .13

رلىىي  السىىتطة الفتسىىطينية محمىىود عبىىا   واصىىتخ حربىىة حمىىا   ىىي غىىزة اعتراوىىات ا عتىىى م ىىاربة
ة ليىىىل السىىبخ،  ىىىي منطوىىىة ال ىىىما ، ، ونظمىىخ مسىىىير بجنىىازة الىىىرلي  اإلسىىىراليتي السىىاب   ىىىيمون بيريىىىز

طالبىخ ةالل ىىا بىى:محا مة: الىىرلي . وقىىا  الويىادي  ىىي حمىا  محمىىد ببىىو عسىبر،  ىىي بتمىة بلواهىىا  ىىي 
المسيرة التي جابخ  وارل مةىي  جباليىا، إن م ىاربة رلىي  السىتطة هىي :ةيانىة عظمىى لىدما.  ى دا. 

اسىىتةفا  بىىدما. ال ىى دا. ووصىىمة عىىار:.  ىىعبنا ولمسىىيرتو التحرريىىة:. وربى بن م ىىاربتو  ىىي الجنىىازة :
وب ار إلى بن الم اربة تو ر غطىا.ض لألطىرا  وت ىجيعاض نحىو التطبيى  مى  اةحىتال ، إوىا ة بمىا قىا  

 إلى آثارها ال ارثية عتى صعيد العمل الوطني والمواو .
ى عتى ودعا إلى دع  المواومة  ي الوفة ال ربية لى:ورب اةحتال  والرد عتى اعتدا.اتو:. وبثن

نا طي وبنصار حربة  تح ال ين قا  إن   ر ووا الم اربة  ي الجنازة. وبوا  : عبنا ي عر 
 باةرتياو لرحيل المجر  بيريز مرت ب مجزرة قانا وغيرها من المجازر والجرال :.

 3/110/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مركبته فتحاويا  من نابلس بعد إطالق النار على أمن السلطة يعتقل كادرا   .14

طىال  النىار باتجىاي : نابت  اعتوتخ بج زة بمن الستطة، التيتة الماوىية، بىادرا  تحاويىاض بعىد مطاردتىو وا 
وبووىىىح  ىىى ود عيىىىان لمراسىىىتنا بنىىىو مىىى  منتصىىىف التيتىىىة الماوىىىية، ةحوىىىخ دوريىىىاخ ألج ىىىزة  سىىىيارتو.
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اعتوىىىل :ب ىىىار  السىىىتطة سىىىيارة  ىىىي بحىىىد  ىىىوارل نىىىابت  وبطتوىىىخ النىىىار باتجاه ىىىا،  يمىىىا بعىىىد عىىىر  بنىىىو
 طوقان:، بحد بوادر  تح التي توو  إنو مطتوب ل ا.

بن المالحوىة تمىىخ  ىي محىيط مدرسىة ال نىدي الوريبىىة مىن وسىط مدينىة نىىابت ، وبن  وب ىاد  ى ود العيىان
 طتواخ نارية سمعخ دون معر ة إن بوقعخ إصاباخ ب  ة.

 2/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تحضيرا  ألي مواجهة مقبلة مع حماس أنفاقجنوده في درب يالجيش اإلسرائيلي  .15
ا تتح قالد لىوا. الجنىوب  ىي الجىيا اإلسىراليتي، بيىا  زميىر، من ىنة تىدريب جديىدة : تحرير رامي حيدر

 ىىي النوىىب قىىرب مدينىىة عىىراد، ت تىىف إن ىىاؤها نحىىو متيىىون  ىىيبل، بنيىىخ  ي ىىا بنفىىا  لتىىدريب ومىىا ي ىىبو 
 ي مواج ة موبتة م  حما   ي قطال غزة.من نة عسبرية :لتعدو:، تحويراض أل

وبحسب المحتل العسبري لصحيفة :هآرت :، عامو  هرليل، ال ي زار من نة التدريب، سيةو  بل 
جنىىدي يىىؤدي ةدمتىىو العسىىبرية  ىىي إحىىدى ال تيبىىاخ البريىىة لتىىدريب هنىىاك، وب ىىد بن الجىىيا اإلسىىراليتي 

ل ىىىن عتىىىى الجنىىىود التىىىدرب عتىىىى هىىى ي يفوىىىل عىىىد  الىىىزج بجنىىىودي لمواج ىىىة ب ىىى ي عتىىىى برض الواقىىى ، 
 الظرو .

وتحىىىوي المن ىىىنة نفوىىىاض  ىىىبو مظتىىى  وقتيىىىل األوبسىىىجين، ويىىىدةل إليىىىو دةىىىان وغبىىىار بىىىين  ينىىىة وبةىىىرى،  
لمحا ىىاة ظىىرو  الحىىرب مىى  غىىزة بدقىىة، وسىىيتدرب  يىىو الجنىىود الموىىاتتون باإلوىىا ة لوحىىداخ ال ندسىىة 

 ف م ابو  ي الحرب الوادمة.والت نولوجيا  ي الجيا اإلسراليتي، تحسباض ألي موق
وبنىىىى الجىىىيا  ىىىي من ىىىنتو التدريبيىىىة الجديىىىدة، بحسىىىب هرليىىىل، مىىىا يحىىىا ي قريىىىة صىىى يرة بيوت ىىىا  ىىىبو 
متالصوة، م  بنفا  تحت ا، وتحتوي عتى بستحة تناسىب مثىل هى ي الحىروب، مثىل راجمىاخ الصىواريا 

قطىىال غىىزة بو جنىىوب لبنىىان، وقى الف موىىادة لتىىدباباخ، واعتبىىر هرليىىل بن هىى ي المبىىان ي ىبو قريىىة  ىىي 
وتحتىىوي المن ىىىنة عتىىى غر ىىىة سىىرية ي ىىىر  عتي ىىا وىىىابط ومعىىىو  بي حىىرب مىىى  حمىىا  بو حىىىزب هللا.

بعىىىض الجنىىىود الىىى ي يرتىىىدون مالبىىى  منمىىىرة ويوىىىعون  ىىىريطاض بصىىىفر عتىىىى ةىىىو ات  ،  ىىىي إ ىىىارة إلىىىى 
ةريىىب المن ىىنة. موىىاتتي حىىزب هللا، وتوىىا  التىىدريباخ برصىىاب بىىال موىى و اخ، لعىىد  إصىىابة الجنىىود بو ت

ويوىىو  هرليىىل إن هىى ي المن ىىنة تابعىىة لوحىىدة الوتىىا   ىىي المنىىاط  المنهولىىة، والتىىي بدارخ عىىدة من ىىآخ 
ن  برت ا جا.خ بترجمة لتعبر التي استةتصىت ا  بعىد العىدوان األةيىر  :إسىراليل:تدريبية  ي الساب ، وا 

يىة  ىي الحىرب، إ  ووىىعخ ، وحاولىخ هى ي الوحىدة محا ىاة الظىرو  الحويو2014عتىى قطىال غىزة عىا  
بىىين المبىىاني مرببىىاخ نوىىل تحمىىل ر ا ىىاخ وقا  ىىاخ صىىواريا، بتتىىك التىىي يمت  ىىا حىىزب هللا وحمىىا ، 
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وقالخ الصحيفة إن الجيا حصل عتي ىا مىن عصىاباخ ت ريىب المةىدراخ  ىي الجنىوب بعىد بن طتب ىا 
 من ال رطة.

 2/10/2016 ،48عرب 
 

 قطاع غزةطيار لمراقبة  بدون  وطائراتوحدة خاصة  ":يديعوت أحرونوت" .16
سىىتط توريىىر إسىىراليتي ن ىىر يىىو  األحىىد الوىىو. عتىىى عمىىل مجنىىىداخ : ترجمىىة صىىفا -الوىىد  المحتتىىة 

ولة عن عمل طالراخ اةستطالل الصى يرة  ىو  قطىال غىزة، حيى  ؤ الجيا من وحدة :الزناناخ: والمس
 يجري التحب  ب ا من غر ة عمتياخ بمور قيادة  رقة غزة.

الىىىى ي ن ىىىىرتو صىىىىحيفة :يىىىىديعوخ بحرونىىىىوخ: العبريىىىىة بن الجىىىىيا بمةتتىىىىف ب رعىىىىو  وجىىىىا.  ىىىىي التوريىىىىر
 باإلوا ة لج از ال اباك يستعدون ةحتمالية اندةل مواج ة جديدة م  المواومة  ي الوطال.

ونبو إلى بنو يجري التربيز  ي ه ا المجا  عتى جم  ب بر قدر مىن المعتومىاخ لزيىادة عىدد األهىدا  
 األنفا  العابرة لتحدود عتى رب  بولياخ الجيا  ي المتابعة. ي حين بويخ مسنلة 

ويةىىتب طىىاق  المجنىىداخ بت ىى يل طىىالراخ اةسىىتطالل الصىى يرة مىىن طىىراز :ربىىاب السىىما.: والتىىي يىىت  
 ،وهي قالىدة  صىيل مةىتب بجمى  المعتومىاخ بفرقىة غىزة ،وقالخ النويب تو ا  تسدوك .إطالق ا يدوياض 

وبوىا خ :تابعنىا مرببىاخ م ىبوهة  ماض لنوىاط بيانيىة جديىدة بوطىال غىزة:.إن :األسبول الماوي   د ترا 
وصتخ لبيوخ ن طا.  ي حما ، بما راقبنا مواق  المراقبىة الةاصىة بحمىا  وغىر  الىتحب  الةاصىة 

 بالعدو، حي  يت  إرسا  مجمل المعتوماخ لوالد  رقة غزة ي ودا  وب :.
ةسىىىىتةباري قىىىىالالخ :نحصىىىىل عتىىىىى المزيىىىىد مىىىىن وتتحىىىىد  المجنىىىىداخ لتصىىىىحيفة عىىىىن دورهىىىىن  ىىىىي الج ىىىىد ا

التفاصىيل اةسىىتةبارية إل مىا  الصىىورة العامىىة، و ىي ال ثيىىر مىن المىىراخ يسىىب  إطالقنىا لتطىىالراخ ت ىىةيب 
ويوىىفن :عنىىدها يىىت  إطىىال  طىىالراخ  المراقبىىة وصىىو  مرببىىة قالىىد ببيىىر بحمىىا  إلىىى موربىىة مىىن الحىىدود:.

ح بامىىل المنطوىىة حتىىى السىىاحل، وهنالىىك بيوىىاض حربىىاخ اةسىىتطالل وبعىىدها وعتىىى مىىدار سىىاعاخ يىىت  مسىى
 نعر  ستفاض عن طريو ا بن  يلاض ما سيحصل عتى الجانب اآلةر من الحدود:، عتى حد زعم ا.

 يما قتل وابط ببير  ي الوحدة من بهمية وصو  هب ا طالراخ عتى بيدي :العدو: و لك بعد سووط ا 
 ا طالراخ إ ا ما وقعخ عتى الجانب اآلةر من الحدود عدا إنو ة توجد بي قيمة ل ب بوطال غزة قالالض 

 الويمة اإلعالمية، وبحسبو   البية الحاةخ التي تحطمخ  ي ا الطالراخ بانخ ألسباب  نية.
بما توو  الطالراخ بمتابعة بما ن تدريب حمىا  وبمىا ن مفتروىة لعوىد التوىا.اخ ويجىري تحتيىل بامىل 

 لتمعتوماخ م  الصور المتتوطة.
 2/10/2016 ،الة الصحافة الفلسطينية )صفا(وك
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 ثبت فشلهأ: وقف الهجمات الفلسطينية "إسرائيل اليوم" .17
يىىوآ  ليمىىور إن مىىرور عىىا  بامىىل عتىىى  :إسىىراليل اليىىو :قىىا  الةبيىىر العسىىبري اإلسىىراليتي  ىىي صىىحيفة 

تيين بالمستسىىل موجىىة العمتيىىاخ الفتسىىطينية التىىي انىىدلعخ بمثىىل هىى ي األيىىا  العىىا  الماوىىي يىى بر اإلسىىرالي
وجىود توىدير موقىف بمنىي  ىي إسىراليل : مىن رغ بالوبوا  بنو  اليومي من ال جماخ الفتسطينية الدامية.

يفيد بنننا بعيدون عن تسمية ما يحد  بننو انتفاوة، ل ن بمامنا بيا  قد ت ى د المزيىد مىن محىاوةخ قتىل 
و بىر بن تجىدد موجىة العمتيىاخ    ي الموجة:.سحرية ل اإلسراليتيين، مما يعني بن إسراليل ة تمتك حتوةض 
بالووىا. عتىى موجىة ال جمىاخ مبىالا  ي ىا، ألن  :إسىراليل: ي األسبوعين األةيىرين ي ىير إلىى بن مىزاع  

بسىىباب انىىدةع ا قبىىل عىىا  مىىا زالىىخ قالمىىة دون إجىىرا. ت ييىىر جىىوهري  ىىي الووىى ، ممىىا يعنىىي بن الواقىى  
 د   نحو تنفي  عمتياخ جديدة  ي المستوبل الوريب.ال ي تحياي األراوي الفتسطينية مر ح لت

 2/10/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

 زوزيرة إسرائيلية تنتقد نتنياهو لمصافحته عباس خالل جنازة بيري .18
: قالخ وزيرة العد  اإلسراليتية لإل اعة المحتية، بم ، إن رلىي  الىوزرا. اإلسىراليتي بنيىامين .(د.ب.ب)

 .زلىىو بن يصىىا ح الىىرلي  الفتسىىطيني محمىىود عبىىا   ىىي جنىىازة  ىىمعون بيريىىنتنيىىاهو لىى  يبىىن ينب ىىي 
و بىىرخ بيتيىىخ  ىىا يد، مىىن حىىزب البيىىخ الي ىىودي، لإل اعىىة  ىىي موابتىىة، بن ىىا ة تعىىر  مىىا هىىو اإلجىىرا. 

 اآلةر ال ي بان عتى نتنياهو  عتو، ل ن ا تةتتف م  ه ي التفتة.
 3/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 "أمل وزيتونة" ها اعتراض السفينتينتعلن نيت "إسرائيل" .19

باةسىتعداد لمنى  السىفينتين النسىاليتين المتج تىين إلىى  :إسىراليل:غزة: ب فخ توارير إسراليتية عن قيا  
عىىن  و بىرخ صىىحيفة :معىاريف: اإلسىىراليتية نوىالض  .الوطىىالغىىزة :بمىل وزيتونىىة: مىن الوصىىو  إلىى قطىال 

بوامىر بمنى  السىفينتين بىالووة واعتوىا  مىن عتي ىا،  ىي حىا  مصادر ل  تسم ا بن الوىواخ البحريىة لىدي ا 
السفينة إلى مينا. بسدود، ومن هناك  اقتربخ من الحدود اإلقتيمية لتمياي البحرية. وقالخ إنو سيت  جرل 

 سيت  نول المتوامناخ إلى بالدهن، بعد توقيع   عتى تع داخ بعد  العودة مرة بةرى. 
 3/10/2016 ،القدس العربي، لندن
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 مخاوف إسرائيلية من تقارب الصين مع العرب ":معاريف" .21
قا  ت ون  اوغيون ال اتب  ي صحيفة معاريف إن تعمي  عالقاخ الصين مى  العىال  العربىي ينب ىي 

،  ىىي ظىىل مىىا تصىىدري بعىىض الىىدو  العربيىىة واإلسىىالمية مىىن مواقىىف معاديىىة :إسىىراليل:بن يثيىىر مةىىاو  
و مىدير مربىز ببحىا  ودراسىىاخ ال ىر  لألوسىط وب ريويىا، وزميىىل وهىى ،وبوىا  ال اتىب .:إسىراليل:تجىاي 

ة تةفىي  :إسىراليل:بن  ، ي جامعة رانمين  ي الصىين اةستراتيجيباح  باأل اديمية الوومية لتتطوير 
مساعي ا الحثيثة لتووية عالقات ا م  الصين ومنطوة الباسيفيك بسبب مصالح ما الم تربة، مما بدى 

 صف العود األةير.لتوثي  بواصرهما منت
لتوويىة عالقات ىا مى  الىدو  العربيىة ب ثىر مىىن   لىك  ىنن الويىادة الصىينية تبىدو ب ثىر تحمسىاض  مىن رغ بىالو 
، ممىىىا يطىىىرو السىىؤا  عىىىن إجىىىرا. ت ييىىىر  ىىي موقىىىف ببىىىين مىىىن تىىل ببيىىىب، وطبيعىىىة المصىىىالح :إسىىراليل:

اباخ عن ه ي التسىاؤةخ الصينية  ي ال ر  األوسط، وم  بي  ربا. بالوبط. و ي حا  ل  توجد إج
وب ىار ال اتىب إلىى بن الىدو  العربيىة والمسىتمة المنت ىرة  ىي با ىة  .:إسىراليل: سيبوى األمر مثيرا لوتى  

سىىيما  ىىي مرا ىى  البنىىى  لتىىرويج وبيىى  الصىىناعاخ الصىىينية ة م مىىاض  بنحىىا. ال ىىرة األروىىية تعتبىىر سىىوقاض 
ة تبىىىدو دولىىة واسىىعة المسىىاحة وبثيىىىرة  :اليلإسىىر :التحتيىىة ممىىا يجعىىل الصىىين تتوىىىرب إلىىي   ب ثىىر، ألن 

 عن امتال  ا عالقاخ متوترة م  الدو  المجاورة ل ا. السبان  والض 
بوال ىىا  ىىي  :إسىىراليل:بىىل  لىىك يىىد   الصىىين لتمحا ظىىة عتىىى عالقات ىىا مىى   بمسىىتوى سياسىىي مىىنةفض وا 

 مية.حتى ة تثور معاروة من جانب الدو  العربية واإلسال ،المستوى الوال  حالياض 
 اةسىىىىىتراتيجيةالىىىىى ي بىىىىىان وىىىىىمن محاوىىىىىرة قبىىىىىل بيىىىىىا   ىىىىىي مىىىىىؤتمر لمع ىىىىىد السياسىىىىىاخ  ،وب ىىىىىد الموىىىىىا 

ترى نفس ا  ريبة لتصين  ي مجىاةخ  :إسراليل:بن  ،تجاي الصين :إسراليل:المتةصب  ي سياساخ 
،  ىىىي وىىىو. مىىىا تمتت ىىىو مىىىن صىىىناعاخ ال ايتىىىك، ممىىىا يجعىىىل الىىىدولتين معنيتىىىين واةقتصىىىادالت نولوجيىىىا 

 الستفادة من ج ودهما لتسوي  إنجازات ما.ل
، م  بن 2014 سنةوالصين زاد عتى متيار دوةر  :إسراليل:وب د ال اتب بن حج  التباد  التجاري بين 

بن اةقتصىاد والسياسىة ة ينفصىالن، مىن رغ  بىالالصادراخ اإلسراليتية إلى الصين ما زالخ وعيفة. و 
ا التجاريىىة وزيىىادة عالقات ىىا السياسىىية مىى  الصىىين، ممىىا يىىد   تنمىىل مىىن تطىىوير عالقات ىى :إسىىراليل: ىىنن 

 األةيرة إلبدا.  اخ الحرب، م  عد  التفريط بعالقات ا م  الدو  العربية وب ريويا.
قنصىىتية رابعىىة  ىىي الصىىين بمدينىىة ت ىىين ادوا، توىىا  إلىىى  مىىؤةراض  :إسىىراليل:وب ىىف النوىىاب عىىن إقامىىة 

 ا، إوا ة إلى السفارة اإلسراليتية  ي ببين.قنصتياخ  ن  اي وهونا بونا وغوانا دون
 2/10/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
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 البيد يتفوق باالستطالعات واحتماالت تشكيل حكومة بال متدينين .21
اسىىتطالعاض لتىىربي يب ىىف مواصىىتة تصىىدر  ،يىىو  األحىىد ،ن ىىرخ صىىحيفة :معىىاريف:: تحريىىر رامىىي حيىىدر

اعىىد عىىن حىىزب التيبىىود،  يمىىا تحىىا و الوالمىىة العربيىىة يىىالير ةبيىىد وحزبىىو :يىىيا عتيىىد: بفىىار  ةمسىىة مو
 موعد. 13 الم تربة عتى قوت ا المتمثتة بى

المتىىىدينين   ىىىي هىىى ا اةسىىىتطالل هىىىو إمبانيىىىة ت ىىىبيل حبومىىىة برلاسىىىة ةبيىىىد دون وىىى ل  لتنظىىىر والال ىىىخ
و وهد عدة  لاللتال ، وهو ما بنى عتيو ةبيد حمالتو اةنتةابية السابوة، م  بنو حاو  تمتو   مؤةراض 

 مراخ يرتدي المالب  الدينية الي ودية ويؤدي صتواخ معينة.
رغ  تفو  حزبىو  ىي اةسىتطالعاخ، ب ىار اةسىتطالل الى ي ن ىرتو الصىحيفة إلىى بن ةبيىد يتىنةر بالو 

إن ى  يفوىتون نتنيىاهو رليسىاض  %44 ي حا  تةيير المنتةبين بينىو وبىين نتنيىاهو، إ  قىا   %10بواق  
 إن   ة يعتمون. %21ةبيد، وقا   %34 ول  لتحبومة،  يما

وب ىىىف اةسىىىتطالل بىىى لك سىىىةط اإلسىىىراليتيين وعىىىد  روىىىاه  عىىىن الحبومىىىة الحاليىىىة وقادت ىىىا، إ  قىىىا  
إن ىىى  ة  %8راوىىىون،  يمىىىا اعتبىىىر  %33إن ىىى  غيىىىر راوىىىين عىىىن بدا. رلىىىي  الحبومىىىة موابىىىل  59%

مىن المسىتطتعين عىن  %48ليبرمىان، بعىرب دور جىب ي الد الوعن بدا. وزير  يستطيعون توييمو حالياض.
 إن   ة يستطيعون توييمو بعد. %18،  يما قا  %34عد  رواه  موابل 

عىن دعم ى   %46وعزز اةستطالل اةدعا. الوالىل إن المجتمى  اإلسىراليتي آةى  بىالتطر ، إ  بعىرب 
يىل بمىا  عدسىة ال ىاميرا، لتجندي الواتل، إليلور بزاريا، ال ي بعىد  ال ى يد عبىد الفتىاو ال ىريف  ىي الةت

من المستطتعين إن الربي العىا   %71عتى  عتتو. وقا   %41قالتين إنو  عل الصواب،  يما اعترض 
 يؤثر عتى سير المحبمة.

موعداض،  14موعداض، البيخ الي ودي  22موعداض، التيبود  27وجا.خ نتالج اةستطالل بالتالي: ييا عتيد 
موعىداض، ي ىدوخ هتىوراي  9مواعىد، يسىراليل بيتينىو  10لمعسىبر الصى يوني موعداض، ا 13الوالمة الم تربة 

 مواعد.   5مواعد وميريت   6مواعد، بوةنو  7مواعد،  ا   7
 2/10/2016 ،48عرب 

 
 تراجع أعداد السياح اإلسرائيليين %14األردن:  .22

ةال  األ ى ر  األردنوا ال ين دةت اإلسراليتيينعدد السياو  إجماليانةفض : رداد ثتجي الورالة - انعمل 
وزارة  ألرقىىا  ، و وىىاض %14.3بنسىىبة  2015سىىنة موارنىىة بىىالفترة  ات ىىا مىىن  2016سىىنة مىىن  األولىىى الثمانيىىة
بلىىف سىىالح حتىىى  91,333 األردن إلىىىالىى ين قىىدموا  اإلسىىراليتيينالسىىياو  إجمىىاليوبتىىا  .األردنيىىة السىىياحة
 .2015 سنة ةال  الفترة نفس ا منبلف سالح  106,538 موارنة بى 2016غسط  ب  ين اية آب
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 %13.8بنسىىبة  2016سىىنة وتراجىى  عىىدد السىىياو المبيىىخ مىىن اإلسىىراليتيين ةىىال  األ ىى ر الثمانيىىة مىىن 
 إلىىىىوبتىىىا عىىىدد السىىىياو المبيىىىخ مىىىن اإلسىىىراليتيين والىىى ين قىىىدموا  .2015سىىىنة موارنىىىة بىىىالفترة  ات ىىىا مىىىن 

سىىالح إسىىراليتي  85,370موارنىىة بىىى  2016 غسىىط ب  يسىىالح إسىىراليتي حتىىى ن ايىىة آب 73,565الممت ىىة 
 .2015سنة ةال  الفترة نفس ا من 

ةىىال  األ ىى ر  األردنو ىى د عىىدد سىىياو اليىىو  الواحىىد مىىن حمتىىة ال ويىىة اإلسىىراليتية والىى ين قىىدموا إلىىى 
وبتىا عىدد سىياو  .%16وبنسىبة  2016سىنة موارنىة بى اخ الفتىرة مىن  انةفاوىاض  2016سىنة الثمانية مىن 
سىىىنة سىىىالح ةىىىال  األ ىىى ر الثمانيىىىة مىىىن  17,768 ردنمىىىن اإلسىىىراليتيين والىىى ين دةتىىىوا األ اليىىىو  الواحىىىد

 .2016سنة سالح ةال  الفترة  ات ا من  21,168موارنة بى  2016
 2/10/2016 ،موقع صحيفة الغد، عّمان

 
 هكذا بنى "حمامة السالم" بيريز مفاعل ديمونا النووي تقرير:  .23

حيىىل آةىىر مؤسسىىي إسىىراليل  ىىمعون بيريىىز يب ىىف بالتفصىىيل باتىىب وديىى  عىىواودة: غىىداة ر  –الناصىىرة 
سىىيرتو المىىؤرب البرو يسىىىور ميةاليىىل بىىار زوهىىىر ميةاليىىل بيىىىف بنىىى بيريىىز المفاعىىىل النىىووي لصىىىناعة 

. ويسىت بر بىار 48األستحة  ي ديمونا ب ية تعزيز قوة إسراليل عوب تنسيسى ا بعىد نببىة  تسىطين عىا  
ابعة والع رين من العمر عندما تجند لتعمىل  ىي موىر :ال اغانىاي: عىا  زوهر بن بيريز بان  ابا  ي الر 

بن األم  المتحدة ستورر قريبا إن ا. دولة ي ودية، و معون بيريز تجنىد تحىخ إمىرة  إلى. وب ار 1947
 ىىبو .  ىىي البدايىىة تىى  تعيىىين بيريىىز مسىىؤوة عىىن الم ىىترياخ  ىىي موىىر بدا يىىد بىىن غوريىىون ونالبىىو ليفىىي 

تعر  تدريجيا عتى مبعوثي :ال اغاناي: ال ين انت روا  ي العىال  مىن بجىل  ىرا. األسىتحة :ال اغاناي:، و 
تم يىىدا ةجتيىىاو الجيىىوا العربيىىة المتوقىى .  ىىي تتىىك األيىىا  جىىرخ بىىل عمتيىىاخ  إسىىراليل إلىىىوت ريب ىىا 

، ال را. ب بل سري، وبطر  غيىر توتيديىة، وغيىر قانونيىة. وقىا  بيريىز ور اقىو ب ىرا. وت ريىب األسىتحة
 وبمريبىىىار ا ىىىاخ، مىىىدا  ، مصىىىفحاخ، بىىىل حتىىىى طىىىالراخ وسىىىفن حربيىىىة مىىىن الوةيىىىاخ المتحىىىدة وبنىىىدا 

. ويوىىو  المىىؤرب اإلسىىراليتي إن المجىىا  األمنىىي اسىىت وى بيريىىز ال ىىاب  نموىىى بوروبيىىةالالتينيىىة ودو  
يىو  ىي ليالي طويتة وهو يىدر  الوثىال  والتوىارير حىو  البحى  عىن بسىتحة، ويرسىل البرقيىاخ الىى ممثت

بىىان يبوىىى  ىىي الموىىر حتىىى بىىزوأ الفجىىر و ىىي بحىىد األيىىا  عثىىر عتىىى بطاقىىة د ع ىىا بىىن  وبحيانىىاض العىىال . 
 غوريون تحخ زجاج طاولتو: : معون، ة تن  إطفا. النور:.

 

 طائرات من أوروبا
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تى  تعيىين بيريىز مىديرا عامىا  29وبعد قيامو باستحوار سالو متنول من الوةياخ المتحدة، و ىي عمىر 
زارة األمىىن. وبانىىخ إسىىراليل  ىىي السىىنة الرابعىىة مىىن عمرهىىا  وىىط، ودولىىة  ويىىرة مىى  ب ثىىر مىىن متيىىون لىىو 

مواطن؛ وهددت ا الدو  العربية بجولة بةرى من الحرب. لود امتت ىخ تتىك الىدو  ال ثيىر مىن األسىتحة، 
تىة وامتازخ بى لك مصىر ب ىبل ةىاب، بعىد تورب ىا مىن اةتحىاد السىو ييتي وحصىول ا عتىى بميىاخ هال

طالرة من نول سيتون والطالراخ الحربية والونابىل، وملىاخ  130 –من السالو بمصطتحاخ تتك األيا  
إسىراليل  بويىخ معزولىة تمتىك بميىة قتيتىة مىن  بمىاالمدرعاخ والدباباخ والمدا  ، وآلياخ حرب مروعىة. 

 رنسىىا وطتىىب  إلىىىالتوجىىو  –ر اقىىو والمسىىؤولين عنىىو  بىىرة غريبىىة  بمىىا السىالو. و ىىي حينىىو طىىرو بيريىىز 
 رنسىا وبىدب بتوىا.  إلىىمساعدت ا وواجو اقتراحو اةنتواد، بل السةرية ل ن بيريز تمسك بموقفو. وسا ر 

وىباط الجىيا وبعوىا. البرلمىان والصىحا يين والىوزرا. والويىاداخ السياسىية، وبنىى تىدريجيا بتتىة ببيىرة 
وجىىو الفرنسىىيون ب ىىبل سىىا ج نوعىىا مىىا، مؤيىىدة إلسىىراليل.  ىىي تتىىك األيىىا  انىىدل  التمىىرد  ىىي الجزالىىر، و 

الىىىىرلي  المصىىىىري جمىىىىا  عبىىىىد الناصىىىىر، الىىىى ي اعتبىىىىروي يىىىىدرب ويمىىىىو  ويسىىىىتح  إلىىىىىبصىىىىاب  اةت ىىىىا  
المتمردين. وحسب موولة :عدو عدوي هو صديوي: ارتبط الفرنسىيون بتحىالف صىداقة، ول ىن مصىتحة 

 بيوا، م  إسراليل وبان بيريز هناك.
 

 سخاء فرنسي
ويىىد إسىىراليل بىىال ثير مىىن األسىىتحة، وبعىىد قيىىا  عبىىد الناصىىر بتىىنمي  قنىىاة السىىوي   ىىي وقامىىخ  رنسىىا بتز 
، طتبىىىخ  رنسىىىا التحىىىالف العسىىىبري مىىى  إسىىىراليل. و ىىىي بعوىىىاب محادثىىىاخ مطولىىىة 1956يوليىىىوي تمىىىوز 

مؤتمر سري  ي بطرا   إلىو امتة م  بيريز دعا قادة  رنسا ديفيد بن غوريون ومو يو ديان وبيريز 
توىىو  إسىىراليل  بنهنىىاك وزيىىر الةارجيىىة البريطىىاني وتىى  اةتفىىا   ىىي المىىؤتمر عتىىى  إلىىىبىىاري . وصىىل 

بننزا  بتيبىة مظتيىين بىالورب مىن الونىاة، لي ىبل  لىك  ريعىة لتفرنسىيين والبريطىانيين لتنىزو   ىي مصىر 
:من بجل الفصل بين الةصو : واست ال  الفرصة  ات ا إلسواط عبد الناصر. بحسب بار زوهر نجح 

ز بانتزال وعد من الفرنسيين ببنا. مفاعل نووي  ي إسراليل قبل ساعة من توقي  اةتفىا  الثالثىي. بيري
ب ىىىبل سىىىري، ووقىىى  اتفىىىا  رسىىىمي ب ىىىنن بنىىىا.  1957ي ت ىىىرين األو  ب تىىىوبروتىىى  تطىىىوير الةطىىىة  ىىىي 

المفاعل. عارض بل ر ا  بن غوريون  ي الحبومة، والوادة العسبريون ورلىي  الموسىاد، وبىل رجىا  
الصىى يرة لىىن  إسىىراليلالعتىىو  توريبىىا، وحتىىى ال ةصىىياخ الم مىىة، تتىىك الةطىىة واعتبروهىىا جنونيىىة، وبن 

مو ىىىيو ديىىىان، رلىىىي   بمىىىابىىىن غوريىىىون وبيريىىىز  إةتىىىتمبن ببىىىدا مىىىن إقامىىىة المفاعىىىل. ولىىى  يىىىدع  الفبىىىرة 
ماد عتي:. األربان وصدي  بيريز الجيد  وا  بصراحة : معون بنا ةتفك، ل ن بعت  بنو ة يمبن اةعت

وتىى  ا ت ىىا  إن ىىا. المفاعىىل مىىىن قبىىل طىىالرة تجسىى  بمريبيىىة،  ثىىىارخ زوبعىىة  ىىي العىىال  بتىىو، ورغىىى  
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اةعتراواخ واةنتواداخ والو ط ال بير من قبل الوةياخ المتحدة عتى إسىراليل لوقىف البنىا.، إة ان 
ب جنوبىا. وقىا  سىوية بيريز واصل تنفي  الم رول باعتبىاري :مصىن  نسىيج:  ىي ديمونىا  ىي صىحرا. النوى

مىى  بىىن غوريىىون ومسىىاعديو المةتصىىين بتجنيىىد بمىىوا  بثيىىرة مىىن بصىىحاب رؤو  األمىىوا  الي ىىود  ىىي 
سراليل. وبدة من العتما. الرا وين جند بيريز مجموعة من الم ندسين ال بان ال ين  بوروبا وبمريبا وا 

ا ة قصيرة من ديمونا. واحتجىخ تةرجوا لتوه  من مع د :التةنيون:، وبسبن    ي بلر السب ، عتى مس
نسا. الم ندسين  ي البداية عتى عد  وجود ولو مع د تجميىل واحىد  ىي بلىر السىب  بت ىا، واألسىوب مىن 
 لك عد  وجود مؤسساخ صحية مناسبة. وقىا  بيريىز بحىل الووىية مىن ةىال  وعىد السىيداخ، بىل نفى  

وبيىىة. وبالنسىىبة لتعىىالج الصىىحي وعىىدي، بفىىتح مع ىىد تجميىىل وتصىىفيف  ىىعر لتسىىيداخ  ىىي المدينىىة الجن
مست فى سوروبا.  ي حينىو قىا  الىرلي  األمريبىي  بقي تورر بنا. مست فى عصري  ي المدينة وهب ا 

جون بيندي، ال ي قرر من  انت ار السالو النووي  ي العىال ، بممارسىة الوى ط الثويىل عتىى إسىراليل 
دعاي بيندي لمحادثة وطرو المووول  1963وا نطن  ي  إلىلوقف بنا. المفاعل. وةال  زيارة بيريز 

النىىىووي. وعتىىىى الفىىىور رد بيريىىىز عتىىىى طريوتىىىو المةادعىىىة قىىىالال: :إسىىىراليل لىىىن ت ىىىون بو  دولىىىة تىىىدةل 
:صىىي ة تعتىي : إسىراليتية ة تىزا  سىىارية  إلىىال ىر  األوسىىط:. هى ي العبىارة تحولىخ  إلىىالسىالو النىووي 

 فاعل نووي  ي ديمونا.حتى اليو   نسراليل ة تنفي وة تؤبد وجود م
بىىاري  التوىىى بيريىىز مىى  جىىان مونيىىو، صىىاحب : ىىببة الفحىى  والفىىوة :  ىىي  إلىىىوةىىال  إحىىدى زياراتىىو 

يطاليىىا. وقىىا  مونيىىو لبيريىىز: :ة يمبىىنب  اة تفىىا.  وىىط  بوروبىىا وبانىىخ ال ىىببة توىى   رنسىىا، وبلمانيىىا وا 
بلمانيا:. واصى ى لىو بيريىز ونفى  و ىي تويموا عالقاخ جيدة بيوا م  إيطاليا و  بنبصداقة  رنسا. يجب 

جنىوب بلمانيىا،  إلىىال تا. الباردة، ووسط عاصفة ثتجية، وصل م  صديوة ارثىور بىن ناتىان  بيا بحد 
 و ي قرية ساحرة  ي با اريا التوى بوزير األمن األلماني  رانت  جوزيف  تراو .

، وطىىىرو المووىىىول ةىىىال  وبعىىىد محادثىىىة اسىىىت رقخ ةمىىى  سىىىاعاخ، اقتنىىى   ىىىتراو  بمسىىىاعدة إسىىىراليل
محادثة ةاصة م  رلي  الحبومة اديناور،  وررا تزويد إسراليل ببمياخ ببيرة من السالو بت تفة تزيىد 

إسىراليل طىالرة ال ىحن :نىورد: ومروحيىاخ ودبابىاخ  إلىىمتيون دوةر، ومجانا. وهب ا وصتخ  100عن 
ريىىىز نالبىىىا لىىىوزير األمىىىن بىىىن تىىى  تعيىىىين بي 1959ومصىىىفحاخ، ومعىىىداخ حربيىىىة بةىىىرى. بعىىىد انتةابىىىاخ 

غوريون، وبعد عدة سنواخ تى  تعيينىو وزيىرا  ىي حبومىة غولىدا مىالير، ومىن ثى ، وبعىد صىرال قىا  مى  
يتسحا  رابىين، تى  تعيينىو وزيىرا لألمىن  ىي حبومتىو. و ىي إطىار منصىبو عىالج قوىية اةتطىا  طىالرة 

قخ ال ي استعد  يو رلي  الحبومة . و ي الو 1976عنتيبو  ي بواةر حزيران ي يونيو  إلى:اير  ران : 
رابين، بدع  من رلي  المعاروة مناحي  بي ن، والوزرا.، لمفاووىة الفىداليين الفتسىطينيين حىدد بيريىز 
بننو ة يمبن إلسراليل اةستسال  ألعىدال ا، وقىا  سىوية مى  عىدد مىن الوىباط ال بىار بتةطىيط عمتيىة 
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حظي بدع  من رلي  األربان، رلىي  الموسىاد ورلىي  بوماندوز إلنوا  الرهالن. و ي التحظة األةيرة 
الحبومة. وت  تنفيى  العمتيىة  ىي الرابى  مىن يوليىوي تمىوز ونجحىخ. وةىال  تبىاد  النيىران قتىل عىدد مىن 
الرهالن ويوني نتنياهو قالد دورية الويادة العامىة وهىو  ىوي  رلىي  حبومىة اةحىتال  بنيىامين نتنيىاهو. 

بى عندما عت  باألمر، والوى ةطابىا مىؤثرا رثىى  يىو يىوني بثنىا. ت ىيي  ويست بر بار زوهر بن بيريز ب
 جثمانو.

 

 في خطر "إسرائيل"
 ىاز التيبىود  ىي اةنتةابىاخ، وتى  قطى  الىدور األمنىي لبيريىز، ل ىن  ىعوري بىنن إسىراليل  1977 ي عىا  
ي  السال  مى  ت ون سةية والسماو لنفس ا بتحو بنقوية وآمنة، جعتو يستنتج بننو يمبن ل ا  بصبحخ

جارات ا، ةاصة الفتسطينيين. ل ىن بىاني الوىوة ال بيىرة النوويىة لى  يحوى  السىال  حتىى عنىدما بتيحىخ لىو 
وتسىىىتمو رلاسىىىة الحبومىىىة ل ىىى ور طويتىىىة قبىىىل بن يةسىىىر  1995الفرصىىىة  لىىىك غىىىداة اغتيىىىا  رابىىىين عىىىا  

انت ا ىىىاخ حبومىىىة  . بمىىىا صىىىمخ بيريىىز  ىىىي سىىىنواتو األةيىىرة عتىىىى1996اةنتةابىىاخ بمىىىا  نتنيىىىاهو  ىىي 
نتنياهو وت رب ا من تسوية الصرال والرهىان عتىى إدارتىو  وىط، وتنسىب لىو تسىريباخ صىحا ية بننىو قتى  
جىىدا مىىن سياسىىاخ وتوج ىىاخ نتنيىىاهو، واعتبرهىىا ت ديىىدا ةطيىىرا عتىىى مسىىتوبل إسىىراليل ل ىىن  لىىك لىى  يىىرد 

 عتى لسانو عالنية. 
 3/10/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 بتشييع بيريز تتصاعد  عباس تداعيات مشاركة .24

 ادي ببو سعدى: تواصتخ بم  تداعياخ الحرب ال المية بين المدا عين عن م اربة  -را  هللا 
مون بيريز والمعاروين يالرلي  الفتسطيني محمود عبا   ي ت يي  الرلي  اإلسراليتي الساب   

خ عتى بنصار الفصالل األةرى بل ل ا. واحتدخ الت ة المستةدمة بين الطر ين. ول  توتصر اةنتوادا
 متخ جماعاخ حربة  تح وحتى رجا  األمن  ي الستطة. ووق  وحية ه ي اةنتواداخ بسامة 
منصور ببو عرب مدير العالقاخ العامة  ي اةرتباط العسبري الفتسطيني المسؤو  عن التنسي  م  

ون الةدمة  ي قوى األمن الطر  اإلسراليتي،  نقصي من منصبو قبل اعتوالو بموجب بحبا  قان
 .90المادة 

وردا عتى ه ي اإلجرا. قررخ مجموعة من ال باب  ي مدينة نابت  اقتطال جز. من رواتب   لتو ير 
راتب المود  بسامة ببو عرب. وجا.  ي بيان لتمجموعة ال بابية :بن الفبرة هي تو ير الراتب لي  من 
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وة ألننا م  بو ود  هاب السيد الرلي  لبيخ باب المنا فة ألحد وة لتوقو  م  بحد ود بحد 
 العزا.، وربما ة يبون ببو عرب بحاجة ل  ا المبتا، ل ن المسنلة معنوية بالدرجة األولى:.

وبانخ حربة ال بيبة الطالبية  ي جامعة بيرزيخ قد بصدرخ بعد ظ ر بو  من بم  بيانا بدانخ  يو 
وا دما. ال  دا. والجرحى وع اباخ األسرى،  ت  نراه   ي قرار الم اربة  ي الجنازة قالتة: :لود تناس

موا ب ال  دا. ة م اربين وة معزيين:، مؤبدة بن ا وجل خ رسالة عتنية واوحة إلى با ة الج اخ 
 الرسمية بالتراج  عن :الورار الم  : قبل الم اربة.

 3/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"ق الاهرباء بين فلسطين و"ائتالف أمان" يطالب بنشر بنود اتفا .25

بمان، رلي  الوزرا. د. رامي الحمد هللا بن ر بنود  -طالب اةلتال  من بجل النزاهة والمسا.لة
بيتو ي التي وقعخ  ي الثال  ع ر من   ر  اإلسراليتياتفاقية ال  ربا. بين  تسطين والجانب 

 الماوي. سبتمبر
رلي  الوزرا.، وإليواو مدى انعبا  اةتفا  اإليجابي  إلى، :بمانجا.خ المطالبة  ي رسالة بعث ا :

والترتيباخ المتعتوة بالتزويد وبالتالي الحد من هدر  اإلسراليتيعتى وبط  اتورة ال  ربا. م  الجانب 
 الما  العا  من ةال  ما سمي بى :صا ي اإلقراض:.

م ، عددا من التساؤةخ التي ت مل نطا  بوطرو اةلتال ، بحسب بيان صحا ي صدر عنو، 
ت طية  ربة النول الوطنية، ودور اإلدارة المدنية المستوبتي  ي إدارة ه ا الوطال،  وال عن بيفية 

 التي سيعتمد عتي ا. واألس احتساب سعر التيار ال  ربالي من المورد اإلسراليتي 
اةتفا  والتن د من بنو يحو  التحرر و دد :اةلتال : عتى ح  المواطن  ي الحصو  عتى تفاصيل 

والسيادة الفتسطينية عتى قطال الطاقة ال  ربالية ويوبط  اتورة ال  ربا. ويةفف من هدر الما  
 العا   ي ه ا الجانب.

 3/10/2016األيام، رام هللا، 
 

/ ولإسرائيليا  اقتحموا المسجد األقصى خالل أيل 1,171المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى  .26
 سبتمبر

مستوطناض وعنصراض احتاللياض اقتحموا المسجد األقصى،  1,171الود : بظ ر توثي   تسطيني بن نحو 
الماوي، وسط محاوةخ مت ررة إلقامة صتواخ ي ودية  ي بنحا. متفرقة  ي سبتمبرةال    ر بيتو 

 ار المربز اإلعالمي وب  يو، وبال اخ  ي المنطوة ال رقية، عند باب الرحمة، وعند سبيل قايتباي.
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مستوطناض من ب راد وجماعاخ ال يبل المزعو  اقتحموا األقصى  826ل ؤون الود  واألقصى إلى بن 
من عناصر قواخ اةحتال  بتبا  مدني بو عسبري، من  110ةال  ال  ر الماوي، باإلوا ة إلى 

طالباض ومر داض  235حو من عناصر مةابراخ اةحتال  اإلسراليتي،  يما اقتح  األقصى ن 51بين   
 ي ودياض ومن برنامج اإلر اد السياحي الي ودي.

 3/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 األقصـى العـام الماضـي انتفاضةمقدسيا  ومقدسية منـذ انطـالق  2,355االحتالل اعتقل  .27
 وةانتفاالود : قالخ لجنة بهالي األسرى المودسيين، إن ستطاخ اةحتال  نف خ، من  بداية 

 2,355الماوي وحتى يو  بو  من بم ، بي ةال  عا  بامل،  ي ب توبراألقصى مطت  ت رين األو 
 حالة اعتوا   ي صفو  الفتسطينيين من با ة بحيا. وقرى مدينة الود .

  ةصاض اعتوتوا بعد اقتحا  منازل  . 1,146من   ت  اعتوال   ميدانياض، بينما هناك  1,209ولفتخ إلى بن 
طفالض  763عاماض،  12طفالض دون سن  79اعتوا   جنة بهالي األسرى المودسيين إلى بنو ت ل وب ارخ ل
من ببار  43سيداخ، و 104عاماض، و 18 تاة دون سن  24عاماض، و 18عاماض وبقل من  12ب بر من 
  اباض. 1,342السن، و

والطور، وجبل المببر  وقالخ التجنة: تربزخ اةعتواةخ  ي العيساوية، والبتدة الوديمة، وستوان،
 ومةي   عفاط، إوا ة إلى مجموعة من بهتنا  ي الداةل الفتسطيني.

مودسياض لالعتوا  اإلداري بورار صادر عن وزير الد ال اإلسراليتي،  42 يما حولخ ستطاخ اةحتال  
وخ ب  ر، واعتوتخ الع راخ بت مة التحريض عتى : يسبوك:، و ر  6ب  ر و 3لفتراخ تتراوو ما بين 

الحب  المنزلي بح  مجموعة ببيرة من المواطنين لفتراخ غير محددة، ما بثر ب بل ببير عتى 
 التحصيل العتمي لألطفا ، وعتى نفسيات  ، ودمر نسيج   اةجتماعي.

 3/10/2016األيام، رام هللا، 
 

طانية وحدة استي 1,000وجديدة قرب رام هللا  مستعمرةتصادق على إقامة  يةسرائيلاإلحكومة ال .28
 جديدة

قالخ الوناة الثانية  ي التتفزيون اإلسراليتي إن حبومة اةحتال  ستبني قرابة ملة وحدة استيطانية 
جديدة بالورب من مستوطنة  فوخ راحيل  ي الوفة ال ربية، لتو ير رد لمستوطني بؤرة عمونة ال ين 

 عتى براض  تسطينية ةاصة. يتوق  إةالؤه  و وا لورار المحبمة العتيا اإلسراليتية بون ا بنيخ
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وحسب ما ن رتو حربة :سال  اآلن: اإلسراليتية الحووقية  ود صادقخ إسراليل عتى بنا. الوحداخ 
 اإلسبانية  ي الوفة ال ربية و ي المنطوة الصناعية قرب را  هللا. 

المةتتفة المسؤولة عن البنا.  ي  ب رع اوبعتنخ ستطاخ اةحتال  اإلسراليتي ومن ةال  
وحدة استيطانية  ي  1,000لمستوطناخ عن التةطيط والمصادقة ون ر عطا.اخ لبنا. نحو ا

لجنة تابعة لإلدارة المدنية المسماة :مجت   بقرخمستوطناخ الوفة ال ربية والود  المحتتة.  ود 
وحدة استيطانية  ي  ما  الود  والوفة  500التةطيط األعتى:  ي الوفة ال ربية عتى بنا. نحو 

 بية والبوية طرحخ ةطتو لتمصادقة الن الية.ال ر 
 3/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الماضي سبتمبر/ أيلولخالل شهيدا   13: هللا الحوراني للدراسات والتوثيق مركز عبد .29

هللا الحوراني لتدراساخ والتوثي  توريري ال  ري حو  اةنت ا اخ اإلسراليتية بح   بصدر مربز عبد
 تسطينياض ةال   13الماوي. وب د التورير است  اد بيتو ي سبتمبر ةال    ر  ال عب الفتسطيني

ي ت رين ب توبره ا ال  ر. ليرتف  عدد ال  دا. بعد مرور عا  عتى اندةل ال بة ال عبية  ي مطت  
   يداض. 18، وة تزا  ستطاخ اةحتال  تحتجز جثامين طفالض  57  يداض بين    249إلى 2015األو  

 3/10/2016العربي، لندن، القدس 
 

 القاضي لـ"المركز": كسرنا إرادة السجان وفرحتي تاتمل بحرية األسرى مالك المحرر األسير  .31
(، األسير المحرر مالك الواوي، ال ي ةاض إورابضا 10-2استوبل بهالي محا ظة بيخ لح ، األحد )

  فى اةست اري برا  هللا.أل ثر من   رين عن الطعا   ي سجون اةحتال ، بعد ةروجو من المست
وب اد مراستنا، بن استوباة حا دا جرى لتمحرر الواوي،  ور وصولو مدينة بيخ ساحور،  ر  بيخ 
لح ، حي  جاب بو المواطنون والفصالل الوطنية واإلسالمية وجمعياخ ومؤسساخ األسرى، مدينة 

 زة.بيخ لح   ي موبب مربباخ ببير، حتى وصل إلى منزلو  ي منطوة هندا
وقا  الواوي  ور وصولو لمراستنا، :بنا  رو جداض بتحرري من سجون اةحتال ، وانتصاري عتى 
السجان، إة بن  رحتي تبوى منووصة ألن هناك آة  األسرى تربت   ةتفي، بين   ر يواي  ي 

 معربة األمعا. الةاوية محمد ومحمود البتبو :.
 2/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بمخيم بالطة شهيد ُقتل برصاص أمن السلطةلبات بإسقاط عباس خالل تشييع مطا .31
 ي  آة  المواطنين الفتسطينيين  ي مةي  بالطة، بنابت   ما  الوفة المحتتة، عصر يو  األحد، 
جثمان ال اب ويا. مر ود ال ي قتل برصاب بمن الستطة  جر األربعا. الماوي، وسط مطالباخ 

 حمود عبا .بتنحي رلي  الستطة م
وانطت  موبب الت يي  من م فى ر يديا بنابت ، ومن ث  إلى مسجد عباد الرحمن، حي  بقيمخ 

 الصالة عتيو.
وعوب الصالة انطتوخ مسيرة غاوبة تودم ا مستحون،  يما بطتوخ هتا اخ منددة بالستطة، وهتف 

بما طالبوا بنسواط قالد آة  ال بان مطالبين بتنحي عبا ، ورددوا :بالطة تريد إسواط الرلي :، 
 األمن الوطني نوا  دةان. 

 2/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فرض طوق أمني عليهو  اإلبراهيميالمسجد االحتالل تخّفض أعداد المصلين في  إجراءات .32
 ددخ ستطاخ اةحتال  الص يوني طوق ا األمني عتى المسجد اإلبراهيمي  ي الةتيل، جنوب 

تحخ حجة دةو  األعياد الي ودية واةستعداد إلقامة احتفاةخ وطوو  تتمودية  ي  الوفة المحتتة؛
 ساحتو، وب لك تحو  المسجد ومحيطو إلى ث نة عسبرية.
من  الفتسطينيون ال ين تتراوو بعماره  ما بين وبموجب اإلجرا.اخ األمنية الم ددة الوديمة الجديدة؛ ي  

 منعون من اةقتراب من ساحاتو. يو، بما ي  عامضا، من دةو  المسجد والصالة  15-30
لى:المربز الفتسطيني لإلعال : بن ه ي  وب د ال يا حفظي ببو اسنينة، مدير المسجد اإلبراهيمي،

اإلجرا.اخ األمنية الم ددة واةعتدا. عتى األطفا  وال بان واعتوال   واحتجازه  ب رأ المسجد من 
الووح وتدني نسبة اإلقبا  عتى الصالة داةل المسجد  وح ر ال يا ببو اسنينة من ةطورة مصتيو.

مصتين  وط يحورون  5اإلبراهيمي، مؤبدا انةفاض بعداد المصتين ب بل ببير، م يرا إلى بن 
عند الظ ر، باإلوا ة إلى  50 ةصا  ي صالة العصر، و 25صالة الم رب يومياض،  يما يبتا العدد 

والبتداخ والمدن الفتسطينية ال ين بصبحخ زيارات   ةجولة تدني نسبة الزالرين من الورى والمةيماخ 
جدا بسبب تعويداخ إجرا.اخ الدةو  عبر البواباخ اإلل ترونية والت ديداخ ون ر الرعب والت ديد 

 بالوتل.
رخ ستطاخ اةحتال  الص يوني، اليو  األحد، إغال  الحر  اإلبراهيمي ال ريف  ي  إلى  لك، قرل

 وفة ال ربية بما  المصتين، عتى مدار ستة بيا ، ةال  ال  ر الجاري.مدينة الةتيل جنوب ال
 2/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في األعياد التلمودية   للمسجد األقصى"منظمات الهيكل" تدعو ألوسع مشاركة في حملة اقتحامات  .33
 ي بوس  حمتة  نصاريبم اربة  إلىما يسمى التال  منظماخ ال يبل المزعو ،  ادع: الود  المحتل

ةال  موس  األعياد الي ودية التي تبدب يو  األحد، وتستمر طيتة   ر  األقصىاقتحاماخ لتمسجد 
 .ي ب توبرت رين بو 

و برخ  رطة اةحتال  بن ا ووعخ نفس ا  ي حالة تنهب قصوى لتنمين اةحتفاةخ الي ودية وما 
اقتحاماخ المسجد األقصى،  يما بوعز رلي  يصاحب ا من  عالياخ ببرزها الم اربة الواسعة  ي 

حبومة اةحتال  بنيامين نتنياهو إلى مؤسساخ اةحتال  قم  بي محاولة لتتصدي لمثل ه ي 
 اةقتحاماخ، تحخ مسمى :قم  اإلةال  بالنظا  العا :.

من جانب ا، بثفخ منظماخ ال يبل المزعو  ولجان ا ون طال ا  ي توحيو الدعواخ ألنصارها عبر 
واقع ا ووسالل التواصل اةجتماعي التابعة ل ا لتم اربة  ي اقتحاماخ األقصى، عتى  بل ب راد م

 وجماعاخ وعالالخ.
وب دخ الدعواخ بن منظماخ ال يبل ستو ر لتموتحمين مر دا مرا وا عتى مدار ال  ر الواد ، م يرة 

عياد الي ودية، وبن ا ستورب إلى بن ا تتوخ وعودا من  رطة اةحتال  بتنمين اةقتحاماخ ةال  األ
 بيد من حديد لمن يتصدى ل  ي اةقتحاماخ.

ال يا عبرمة صبري، بن  األقصىالعتيا ةطيب المسجد  اإلسالميةمن جانبو، اعتبر رلي  ال يلة 
خ تنتي  ي سيا  السياساخ اةستفزازية التي تنت ج ا ستطاخ اةحتال  ومنظمات ا امثل ه ي الدعو 

 حرمة المودساخ وت ويد المدينة.المتطر ة ةنت اك 
مدينة الود  المحتتة إلى المرابطة  ي  إلىودعا صبري ببنا.  عبنا ال ين يتمبنون من الوصو  

ه ي  بعوابالمسجد األقصى، محمال حبومة اةحتال  المسؤولية ال امتة عن بي تداعياخ  ي 
 .الدعواخ

 2/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 لة االحتالل تسعى إلى تأبيد احتاللها لألراضي الفلسطينية  الميزان": دو " .34
قا  مربز الميزان لحوو  اإلنسان يو  األحد: إن دولة اةحتال  اإلسراليتي تسعى إلى  ::و ا: -غزة

تنبيد احتالل ا لألراوي الفتسطينية واستةدا  الوم  والو ر لومان استمراري وحرمان  عبنا من حوو 
 لمصير.األصيل  ي تورير ا

وارت بخ قواخ اةحتال  و   تورير لتمربز، ول  تز  انت ا اخ جسيمة ومنظمة لوواعد الوانون الدولي 
اإلنساني والوانون الدولي لحوو  اإلنسان وعمتخ عتى تروي  المدنيين من ةال  تنفي  جرال  اإلعدا  
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يد اةعتوا  التعسفي الميداني بح  الفتية واألطفا  وهد  المناز  بوسيتة لعواب األسر وتصع
 واستةدا  قانون اةعتوا  اإلداري بح  المدنيين عموماض واألطفا  عتى وجو الةصوب.

وب د المربز بن ما توو  بو قواخ اةحتال  ي بل انت ا اخ جسيمة ومنظمة لوواعد الوانون الدولي  
اإلسراليتية الةطيرة  اإلنساني والوانون الدولي لحوو  اإلنسان، م ددا عتى بن تصاعد اةنت ا اخ

واستمرار سياسة الحصار واإلغال ، واةستيال. عتى األراوي ومحاوةخ ت ويد مدينة الود  وعز  
الفتسطينيين وحصاره   ي معاز ، واستمرار بنا. الجدار الفاصل، واةعتواةخ التعسفية والمحا ماخ 

، وت ييب المحاسبة والمسا.لة، بت ا تمثل العسبرية التي ة تتوا ر  ي ا ببسط معايير المحا مة العادلة
انت ا اخ ةطيرة لحوو  اإلنسان، و ي الوقخ  اتو دليل واوح عتى بن دولة اةحتال  تسعى إلى 
تنبيد احتالل ا لألراوي الفتسطينية واستةدا  الوم  والو ر لومان استمراري وحرمان ال عب 

 الفتسطيني من حوو األصيل  ي تورير المصير.
مربز عتى بن ستوك المجتم  الدولي  ج  ول  يز  قواخ اةحتال  عتى الموي قدماض  ي و دد ال

انت ا ات ا وتصعيد ه ي اةنت ا اخ، دون بن تة ى من بية مالحوة بو مسا.لة،  ي ت ري  غير 
 مسبو  لتحصانة لمرت بي اةنت ا اخ الجسيمة والمنظمة.

لدولي بالو ا. بالتزاماتو الوانونية والعمل عتى حماية وجدد مربز الميزان مطالبتو المت ررة لتمجتم  ا
ن ا. احتال  إسراليل غير الم رول  المدنيين وتمبين   من حو    ي تورير مصيره  بننفس  ، وا 

 لألراوي الفتسطينية.
 2/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 االثنين يومإلغاء زيارات ذوي أسرى قطاع غزة  .35

متحدثة باس  التجنة الدولية لتصتيب األحمر  ي غزة س ير زقوخ، يو  األحد، قالخ ال ::و ا: -غزة
اةثنين بسبب األعياد الي ودية  يو إنو ت  إل ا. زياراخ  وي األسرى من قطال غزة ألبناه  المعتوتين 

  ي إسراليل.
 2/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 تهديدات االحتاللمن م رغبالاألربعاء  "زيتونة" غزة تستعد الستقبال .36

:زيتونة:  غزة زاهر بيراوي بن سفينة حصار بعتن رلي  التجنة الدولية ل سر: ب ر  مطر –غزة 
بمن  وصول ا لتوطال، واعتوا   اإلسراليتيتواصل إبحارها إلى غزة رغ  ت ديداخ ستطاخ اةحتال  

 الن طا. األجانب.
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ر السفينة إلى غزة، وم يراض إلى انو من المتوق   ي عتى سي لن تؤثر اإلسراليتيةوقا  إن التصريحاخ 
 غوون األيا  الثالثة الموبتة بن تصل السفينة إلى المياي اإلقتيمية.

ل بيراوي اةحتال  المسؤولية ال امتة عن سالمة السفينة والمتوامناخ عتى متن ا، م يراض إلى وحم  
وبعرب  عتى األقل وهي دو  تتك النا طاخ.بنو سيت  متابعة  لك بما  الووا.  ي ثالثة ع ر دولة 

عن بمتو بن تثمر الج ود السياسية واإلعالمية التي يوو  ب ا تحالف بسطو  الحرية والمنظماخ 
المنووية تحتو  ي الو ط عتى اةحتال  لعد  التصر  بعوتية العصابة، وبن تبتعد عن ستوك 

 الورصنة  ي البحر.
بده  ببو ستمية، بن سفينة :زيتونة: قطعخ  الحصار طني ل سروب ف الناط  باس  هيلة الحراك الو 

 ميال بحريا، بي نصف المسا ة بين مينا. ميسينا اإليطالي ومينا. غزة. 550ما يزيد عن 
وتوق  بن تصل السفينة إلى غزة يو  األربعا. الموبل، مجددا الدعوة لورورة تو ير الحماية الالزمة 

 را اةحتال  من م بة عرقتت ا بو اةعتدا. عتي ا  ي عرض البحر.ل ا  ي م مت ا اإلنسانية، ومح 
 3/10/2016الشرق، الدوحة، 

 
 حملة إبعادات واسعة عن المسجد األقصى .37

عددا من ال ةصياخ  اإلسراليتيةببعدخ قواخ اةحتال  ومحبمة الصتح  :منى الوواسمي -الود 
 يوما وبربعة   ور. 15بين النا طة وال بان عن المسجد األقصى، لفتراخ تتراوو ما 

قرارا  األحدوستمخ ستطاخ اةحتال  رلي  هيلة المرابطين  ي الود  ال ريف يوسف مةيمر يو  
    ور. بربعةباإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة 

مربز  رطة  إلىت  استدعاؤي  بنوبووح مةيمر بنو تتوى بمر اإلبعاد عن المسجد األقصى بعد 
 البتدة الوديمة، بثنا. مروري بحاجز مةي   عفاط العسبري. اةحتال  )الو تة(  ي

لمدة  األقصىعن المسجد  إبعادقراراخ  آةرين ابا  20ستمخ قواخ اةحتال  نحو  آةرمن جانب 
بانخ اعتوتت   من منازل    ي بحيا. مةتتفة  بنسبيتي   بعد  األحديو   بةتخ بنيوما و لك بعد  15

 امود وحي واد الجوز.من البتدة الوديمة ورب  الع
 2/10/2016القدس، القدس، 
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 مشاركون: مسيرة هبة القدس واألقصى لم ترتق لمستوى الذكرى  .38
بحيا العرب  ي الداةل الفتسطيني، بم  السبخ، ال برى السادسة ع ر ل بة الود  : ربي  سواعد

  واألقصى األبرار واألقصى، بمسيرة جماهيرية قطرية  ي مدينة سةنين تةتيدا ل  دا. هبة الود
 .2000ال ين ق تتوا برصاب ال رطة  ي العا  

 ارك  ي المسيرة لجنة المتابعة العتيا ونواب الوالمة الم تربة وقادة األحزاب والحرباخ الوطنية 
 ورؤسا. ستطاخ محتية، باإلوا ة إلى ح د غفير من  تسطينيي الداةل.

اربين حو  توييم   لمسيرة هبة الود  واألقصى عددا من الم  :48عرب :و ي ةتا  المسيرة، حاور 
 والرسالة المرجوة من ةالل ا. 16الى

هبة الود  :، إن :48عرب :وقا  والد ال  يد بسيل عاصتة من مدينة عرابة، حسن عاصتة، لى
 .:واألقصى جرو مفتوو ة يزا  ينز  حتى يومنا ه ا

لمسيرة بعتود بن ا ة تتي  ب  دالنا م  ال بر من ةال  ما ربيتو  ي ا"نتود مسيرة األم ، وقا  إنو او 
 ."ل ل من ساه  بنقامت ا وم  اإلجال  واةحترا  ل ل من  ارك

ب ارك ب بل دال  بمسيراخ :، إنني :48عرب :وقالخ ال ابة رغد طربيو من مدينة سةنين، لى
اهيري ب بر ومظاهراخ مةتتفة، إة بن ه ي المسيرة بال اخ حسب اعتوادي يجب بن ت ون بعدد جم

مما بانخ عتيو، بما يجب بن ت ون ال عاراخ متناسوة م  معنى المسيرة وبن ة تتناو  بمورا بةرى 
 .:ةارج م زى ومعنى هبة الود  واألقصى

الم اربة  ي إحيا.  برى هبة الود  :، إن :48عرب:وقا  النا ط ثالر تيتي من قرية البعنة، لى
نا األبرار، ومساندة ل وي   وعالالت   التي  ودخ  ت اخ واألقصى هي واجب وطني تةتيدا ل  دال

عتى الرغ  من بن المسيرة ل  ترت  لتمستوى المطتوب من حي  الم اربة، إة :وبوا  بنو  .:ب بادها
 .:بن الرسالة بانخ واوحة لتمؤسسة اإلسراليتية بنننا هنا ولدنا وهنا نموخ  ي برض وطننا ال الي

 2/10/2016، 48عرب 
 

 فلسطينيين باالنتماء إلى "داعش" تتهم ستةطات اإلسرائيلية السل .39
وج خ الستطاخ اإلسراليتية إلى ستة  تسطينيين ت مة اةنتما. إلى تنظي  : ب. .ب –الود  المحتتة 

وقالخ ال رطة اإلسراليتية  ي بيان بم  إن :التحويواخ بدبخ قبل  :داعا: والتةطيط لتنفي  هجماخ.
وبدخ إلى تفبيك ةتية تابعة لتنظي  داعا  ي مةي   عفاط  ي الود  نحو   ر ونصف ال  ر، 

 ال رقية المحتتة، بانخ تةطط لتنفي  عمتياخ إرهابية مةتتفة  ي إسراليل:.
 3/10/2016الحياة، لندن، 
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 الفلسطينية الطفولة لتدمير تسعى "إسرائيل": قراقع .41
رين: ب : تحرير ةتدون مظتو ، من  اطمة ببو سبيتان - را  هللا  ادخ هيلة : ؤون األسرى والمحرل

( ب ثر من 2016الحووقية )حبومية(، بن قواخ اةحتال  اإلسراليتية اعتوتخ من  بداية العا  الجاري )
 بلف طفل  تسطيني.

وقا  رلي  ال يلة الحووقية، عيسى قراق ، إن ستطاخ اةحتال  صعدخ من اعتواةت ا لألطفا ،  ي 
 تست د  تدميره  وت ويو مستوبت  . إطار سياسة ممن جة وواوحة

وب ار إلى بن اةعتواةخ التي تنف ها قواخ اةحتال  تحظى بحماية الج اخ السياسية والووالية 
 والت ريعية اإلسراليتية، والتي بقرخ ال ثير من الووانين التي تست د  األطفا .

لتباحثة الفتسطينية  لدبتوراياتصريحاخ قراق  جا.خ ةال  مداةتة لو بثنا. حووري مناق ة رسالة 
  ردو  العيسى  ي بتية التربية بجامعة عين  م  بالواهرة، بم  السبخ.

وب اد قراق  بالج ود التي ب لت ا الباحثة الفتسطينية العيسى، وحسن اةتيارها لعنوان رسالت ا 
دراسة  -ة:الةصالب النفسية واةجتماعية ل ةصية المراه  الفتسطيني وعالقت ا بصحتو النفسي

وبووح بن سياسة اعتوا   موارنة لعينة من المراهوين ممن سب  اعتوال   ومن ل  يسب  اعتوال  :.
ا بن ل ا :ةطورة عتى واقع   وتنثيراخ الستبية عتى مستوبل الطفولة  األطفا  :اتسعخ:، مؤبدض

ا: :هناك ةطر حويوي عتى واق  ومستوبل األطفا  جرا. ما يتعر  الفتسطيني:. وون لو من متابعض
 و ط نفسي وتع يب بن بالو المتعددة:.

 2/10/2016، قدس برس

 
 صندوق االستثمار الفلسطيني يبدأ بإنشاء أول مصنع لإلسمنت في فلسطين .41

ن صندو  اةستثمار الفتسطيني بدب المرحتة إقا  مسؤولون  تسطينيون يو  السبخ : بحمد حسن
طوة بيخ لح   ي الوفة ال ربية باستثماراخ األولى من بنا. بو  مصن  إسمنخ  تسطيني  ي من

 ماليين دوةر. 310تصل إلى 
وقا  الرلي  الفتسطيني محمود عبا   ي بتمة بلواها  ي حفل اإلعالن عن المرحتة األولى :ه ا 

 الحت  راودنا من  ع رين عاما.. ه ا الحت  بدب يتحو .:
بان موررا بن يوا   ي منطوة بةرى وبوا  بنو لن يوبل بي احتجاجاخ جديدة ود الم رول ال ي 

 الموق  الجديد بعد احتجاجاخ السبان هناك. إلىمن الوفة ال ربية قبل بن يت  نوتو 
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وقا  محمد مصطفى رلي  مجت  إدارة صندو  اةستثمار الفتسطيني ال رال اةستثماري لتستطة 
يادي وطني من الدرجة الفتسطينية إن ه ي الةطوة طا  انتظارها ووصف الم رول بننو :م رول س

 األولى .. وهو بو  مصن  إسمنخ  تسطين.:
 18وبوا  بنو :سيت  البد.  ي العمل  ي المرحتة األولى منو  وراض عتى بن يت  إنجازي ةال  حوالي 

   راض.:
 1/10/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 ةأحد خيارات المملاة االستراتيجي" إسرائيل"المومني: اتفاقية الغاز مع  .42

اتفاقية  بنمحمد المومني  .دردنية ب د وزير الدولة ل ؤون اإلعال  الناط  الرسمي باس  الحبومة األ
ةياراخ الممت ة  ي اةستراتيجية المبنية عتى تنول مصادر الطاقة، وة  بحدهي  :إسراليل:ال از م  
 اقية ال از.، بما يدعي البعض،  ي حا  الموي بتوقي  اتفإلسراليلمرت ناض  األردنتجعل 

، األحد، يو  األردنيه ا المسا.: ال ي عروو التتفزيون  األردنوقا  المومني  ي تصريح لبرنامج :
قبل سنتين عن اتفاقية استيراد ال از ببل  فا ية، حي  ووعنا بل المسوغاخ  بعتنخالحبومة  إن

حيح، ألن هنالك بمبان ا الص األمورتوو   بن:يجب  وبوا  .األمرقمنا ب  ا  بجت االتي من 
وهناك تجارة قالمة، وه ا ة ينتوب من موقفنا الرا ض  إسراليلوبين  األردنمعاهدة سال  بين 

ر المومني بحادثة ال از المصري، ال ي  لالحتال :. ت بد الةزينة العامة ما  إلى انوطاعو بدىو بل
متيون دوةر  600ة ما موداري مجمتو ستة متياراخ دوةر، مبيناض بن ه ي اةتفاقية ستو ر عتى الممت 

 سنوياض.
 2/10/2016الغد، عمَّان، 

 
 صفقة الغازل .. والتحضير لمسيرة رفضا  "مقاومة التطبيع" تدعو العتصام أمام النقابات غدا   .43

بطفن مواطنون  ي مناط  مةتتفة من المحا ظاخ مصابيح منازل   عند : محمد ال يالي -ان عم  
  األحد، استجابة لدعواخ  اعتياخ ونا طين عتى مواق  التواصل التاسعة ولمدة ساعة مسا. بم

 اةجتماعي، تعبيرا عن احتجاج   عتى توقي  اتفاقية استيراد ال از من إسراليل.
، إسراليلم  تعبيرا عن ر ض اتفاقية ال از م  بمصابيح البيوخ لمدة ساعة  إطفا.وجا.خ ةطوة 

عبية بنن ا :مةالفة دستورية وترهن مستوبل األردن التي اعتبرت ا مؤسساخ مجتم  مدني وج اخ  
 :.إلسراليل
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وتحخ  عار :# طفي_الوو و# غاز_ العدو_ احتال :، وجخ مواق  التواصل اةجتماعي ومن 
:اتةا  موقف حاس  تجاي ه ي اةتفاقية، التي  إلىببرزها : يسبوك: و:تويتر:، بمطالباخ تدعو الحبومة 

بية اةثنين الماوي، والتي تسري  ي يية م   ربة نوبل إنيرجي األمر وقعت ا  ربة ال  ربا. الوطن
 10من حاجة ال ربة من ال از الطبيعي المسا  من إسراليل بويمة  %40لى :استيراد  2019العا  

 متياراخ دوةر ل اياخ توليد ال  ربا.:.
اباخ الم نية واألحزاب وجدد رلي  لجنة مواومة التطبي  النوابية د. منا  مجتي، دعوة التجنة لتنو

والفاعتياخ ال عبية والمواطنين، لتم اربة  ي :اةعتصا  الرا ض ةتفاقية استيراد ال از من ال يان 
التجنة مستمرة  ي العمل :حتى  بنوب ار مجتي إلى  الص يوني غدا الثالثا. عند الواحدة ظ را:.

، م  العمل إلسواط معاهدة وادي عربة إسواط اةتفاقية التي اعتبرها ترهن األردن لصالح إسراليل
 . حماية لتوطن:

 3/10/2016الغد، عمَّان، 
 

 تقديم مشروع حول االستيطان لبحثالقاهرة: اجتماع عربي وزاري  .44
،  ي اإلثنين :د.ب.ب:: يعود وزرا. ةارجية مصر و تسطين والم رب واألردن اجتماعاض، اليو  -الواهرة 

لبحىى  التحربىىاخ الدوليىىة ب ىىنن الووىىية الفتسىىطينية واتةىىا  الةطىىواخ موىىر الجامعىىة العربيىىة بالوىىاهرة؛ 
 الورورية لتودي  م رول قرار إلى مجت  األمن ود اةستيطان اإلسراليتي.

وقىىىا  مصىىىدر  تسىىىطيني بالوىىىاهرة: إن التجنىىىة المصىىى رة سىىىتبح  الج ىىىود المب ولىىىة لعوىىىد مىىىؤتمر دولىىىي 
 لتسال  ن اية العا  الجاري، تحخ رعاية  رنسية. 

وبان وزير الةارجية رياض المال ي، بعتن، قبىل بيىا ، بن هى ي التجنىة الرباعيىة ستت ىاور ب ىنن اتةىا  
 الةطواخ الورورية لتودي  م رول قرار ود اةستيطان اإلسراليتي  ي مجت  األمن الدولي قريباض.

 3/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 فنانة مغربية توجه رسالة ألطفال غزة .45
مواقىىىى  التواصىىىىل  بحىىىىدالفنانىىىىة الم ربيىىىىة سىىىىميرة سىىىىعيد عبىىىىر صىىىىفحت ا الةاصىىىىة عتىىىىى  ن ىىىىرخ :الربىىىىاط

وعتلوىخ سىعيد  .:هىوا هىوا:، موط   يديو لطفتىة مىن  تسىطين وهىي تىرقب عتىى بن ىا  بغنيىة اةجتماعي
 .:طفتة من غزة بسعدتني.. بتمنى الفرحة، الب جة والسعادة ل ل بطفا  غزة:عتى الفيديو، قالتة 

 3/10/2016لندن،  القدس العربي،
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 غزة نحومنظمو رحلة كسر الحصار يؤكدون اإلبحار  .46
استمرار إبحارهما إلى  :بمل وزيتونة:بعتن منظمو رحتة السفينتين النساليتين المتج تين إلى غزة : غزة

وقا  زاهر بيراوي رلي   سواحل قطال غزة، و لك بعد إصالو الةتل ال ي بصاب السفينة الثانية.
ستواصل إبحارها إلى غزة رغ  ت ديداخ  :زيتونة:ية ل سر حصار غزة، إن السفينة التجنة الدول

 اةحتال  اإلسراليتي بمن  وصول ا لتوطال وجرها الى مينا. إسراليتي، واعتوا  من  ي ا.
دعخ التجنة، وبميا  من اةبتساماخ، لتم اربة الفاعتة من با ة ن طا. مواق  التواصل بما 

رسالة السفينتين لتعال  والتن يد عتى ورورة حمايت ما، وبن مواج ت ما هو اةجتماعي، إليصا  
. ودعا الوالمون عتى الحمتة، ال ةصياخ اةعتبارية والسياسية واإلعالمية :اإلرهاب الحويوي:

لتم اربة الفاعتة واستمرار الت ريد لصالح إن ا. الحصار اإلسراليتي الم دد عتى غزة و تح المعابر 
 ال حوو  ي مينا. بحري يربطو بالعال .ومنح الوط
وبا ة  :السفينة اليونانية ل زة: برخ التجنة الدولية الدبتور  نجالي  باسيا  رلي  حمتة إلى  لك 

المتوامنين اليونانيين، بعد بن نظ  الدبتور  نجالي  الترتيباخ الالزمة إلصالو الةتل ال ي بصاب 
يستحوون منا ب ثر ونحن سنظل نعمل :قولو إن غزة وبهت ا ونوتخ التجنة عن باسيا   .سفينة زيتونة

 .:من بجل توحيد وتفعيل با ة الج ود ل سر الحصار الظال 
  3/10/2016، القدس العربي، لندن

 
   "إسرائيل"عنصرية  حملة إسبانية ضدّ  .47

حمتة العنصرية  ي  تسطين المحتتة ودعماض ل :إسراليل:بطت  ن طا.  ي إسبانيا حمتة ود ممارساخ 
 بالتعاون م  التجنة الوطنية الفتسطينية لتمواطعة. و لك. :إسراليل:المواطعة الفتسطينية ود 

الماوي، بصبحخ قاد  عاصمة إقتي  األندل  بحد  مدينة إسبانية  سبتمبربيتو ي في منتصف  
نخ نفس ا ، وبعت:إسراليل:تتبنى قراراض بدع  حربة المواطعة وسحب اةستثماراخ و رض العووباخ عتى 

بلف نسمة،  120منطوة ةالية من الفصل العنصري اإلسراليتي. وب لك انومخ قاد ، التي تعدل :
مدينة وبتدة عبر إسبانيا نظمخ هيلات ا البتدية تصويتاض من بجل إعالن نفس ا ةالية  50إلى ب ثر من 

 :صري اإلسراليتيالحمتة من بجل مناط  ةالية من الفصل العنو:من الفصل العنصري اإلسراليتي. 
وقط  العالقاخ بين مناط  محتية  ي إسبانيا ونظا   :مناط  الوعي السياسي:تسعى إلى إقامة 

 ي  :إسراليل:اةحتال  اإلسراليتي، وب لك العالقاخ م  ال رباخ والمؤسساخ الدولية المتواطلة م  
 انت ا ات ا لتوانون الدولي.
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واتحاداخ برباب عمل، ومدار ، ووسالل إعال  وتحظى ه ي الحمتة بدع  حرباخ اجتماعية، 
ومؤسساخ عامة عبر إسبانيا. وتوزل الحمتة ةريطة تبين انحسار الفوا.اخ الةالية من الفصل 

 العنصري اإلسراليتي  ي  تسطين من  بربعيناخ الورن الماوي وحتى اليو . 
ة لحربة المواطعة. بدبخ تر   حمتة مواد :ب و :باس   :إسراليل:، توود مجموعة بن نت ا الموابلو ي 

. :ةالية من الفصل العنصري اإلسراليتي:دعاوى قوالية ود مجال  بتدية إسبانية بعتنخ مناطو ا 
المرصد :غير بن حمتة الترهيب ه ي ل  تحو  نجاحاض. و ي بريطانيا بيواض، قامخ منظمة تسمى 

محتية. ول ن المحبمة العتيا بحمتة مماثتة ود ثالثة مجال  بتدية : الي ودي لحوو  اإلنسان
 البريطانية ر وخ ه ي الدعاوى وقوخ لصالح المجال  البتدية الثالثة.

 3/10/2016، الخليج، الشارقة
 

 كية؟يكيف يؤثر الصوت اليهودي على االنتخابات األمر تقرير:  .48
، ب بل بيلة الةمسينيبظ ر بح  جديد بجري  ي با ة الوةياخ المتحدة األمر : بحمد دراو ة تحرير

ل، ألو  مرلة، ون رخ نتالجو األسبول الماوي، تنثير الناةب الي ودي  عتى مجرياخ  :الحاس :مفصل
عامضا، بتا  18  ود ةتب البح  إلى بن نسبة الناةبين الي ود، مملن تجاوزا الى بيلة.ياةنتةاباخ األمر 

وألن النتالج بين بوعا  نسبة الي ود  ي الوةياخ المتحدة،  3من مجمل الناةبين، بي  6%
ا  ي  :متالصوة:المر حين ت اد بن ت ون   ي بل مرلة، يبدو الصوخ الي ودي حاسمضا، ةصوصض

 ، وهناك ينتي الفر .%15وةياخ ساحل  توريدا، حي  تصل نسبة المصوتين الي ود إلى 
خ ي ودي،  از بوباما بتتك الوةية بفار   209,400وةياخ، حي  يوطن ال  في ه   74,309مصول

ح عتى آةر،  ي  صوٍخ  وط، ما ي ير إلى بهميلة بل صوخ ي ودي، وقدرتو عتى ترجيح بفلة مر ل
 بين المر حين. :المتنرجحة:ه ي الوةياخ 

 %54ومن بين الي ود المحزلبين، بظ ر البح  ال ي بجراي مربز  تاين ارد لألبحا  اةجتماعيلة، بن 
 %43بنفس   عتى بن   جم وريين، ويعرل   %14عرل  من   يعرل ون بنفس   ديموراطيين،  ي حين ي

 نفس   عتى بن   محا ظين. %21 ي حين يعرل   :ليبراليينى:بيين بنفس   بيمن الي ود األمر 
ا، بن  بيين يعرل ون بنفس   بنن   ليسوا ليبراليين بو يمن الي ود األمر  %36وتبرز نتالج البح ، بيوض

 س   بنن   ليسوا ديموراطيين بو جم وريين.من   يعتبرون بنف %32محا ظين، وبن 
من الي ود يعي ون  ي الوةياخ المتنرجحة، التي يواتل المر حين من بجل  %50وبظ ر البح  بن 

 الحصو  عتى بصواخ ناةبي ا، حي  بن ا هي التي تحس  مجرياخ السبا  نحو األبيض.
 2/10/2016، 48عرب 
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 ن وصف نفسه بهتلر  لليهود.. رئيس الفلبين يتراجع ع معتذرا   .49
اعت ر رلي  الفتبين رودري و دوتيرتي، إلى الي ود، بسبب موارنتو نفسو بالزعي  النازي  :السبيل

 . ي بالدي رغبتو  ي قتل ماليين مدمني المةدراخ و لك  ي سيا بدولف هتتر، 
 2/10/2016، السبيل، عّمان

 
 األيديولوجيا وتطويرالمقاومة  .51

 محمد غازي الجمل
المواومىىىىة الفتسىىىىطينية اإلسىىىىالمية  ىىىىي السىىىىنواخ الثالثىىىىين األةيىىىىرة إلىىىىى بيىىىىديولوجيا اإلةىىىىوان اسىىىىتندخ 

المسىىتمين، واأليىىديولوجيا هىىي :  ىى  لت ىىون والحيىىاة مىى  برنىىامج عمتىىي لتطبيو ىىا:، و ىىي حىىا  عىىد  وجىىود 
ة برنىىامج عمتىىي يبىىون هىى ا الف ىى  مىى هبا بو دينىىا، وبىى لك  ىىنن  بىىر بىىل مىىن اإلةىىوان والسىىتفية الج اديىى

 وحزب التحرير ي بل بيديولوجياخ مةتتفة رغ  استنادها إلى دين واحد وهو اإلسال .
وهنا يتز  التمييز بين الوحي وبين الج ىود الب ىرية السىاعية لف مىو ولتطبيوىو عتىى برض الواقى ؛ إ  إن 
الىىوحي حىى  مطتىى  ب ىىض النظىىر عىىن الزمىىان والمبىىان، وهىىو متصىىف بصىىفاخ مصىىدري وهىىو هللا عىىز 

 ه ي الصفاخ بما  العت  والحبمة.وجل، ومن 
بما اةجت اداخ الب رية الساعية لف   وتطبي  الوحي،   ىي مبنيىة عتىى ظىرو  الزمىان والمبىان الى ي 
يعيا  يو بصحاب ا،     يحاولون تطبي  الوحي عتى ظرو  معينة تت ير مبانا وزمانا، ولعل ب  ر 

 عن  تواي  ي العرا . مثا  ب  ا ال نن اةتال   توى اإلما  ال ا عي  ي مصر
بما بن ه ي اةجت اداخ تتصف بصفاخ الب ر وعتى ربس ا محدوديىة العتى  وال اتيىة ومةتتىف صىفاخ 
النوب التي تتميز ب ا النف  الب رية، والتي تظ ر جتيلة  ي موا  موارنت ا ببما  حبمة وعت  هللا عز 

 وجل.
 عز وجل إلي  ، مستعينين بما حفظىو هللا ل ى  وب لك  نن الب ر مطالبون دوماض بالسعي لف   رسالة هللا

ن   من     ظرو    وبحوال   ومعر ة هدي هللا عز  من الوحي وبما بعطاه  من نعمة العول ال ي يمبل
 وجل ب نن ا.

قامتىىو ألسىى   بىىر اإلةىىوان المسىىتمين،  واليىىو ؛ بعىىد مىىرور قرابىىة قىىرن عتىىى اجت ىىاد اإلمىىا  حسىىن البنىىا وا 
اجت ىىاداخ جديىىدة تجيىىب عتىىى بسىىلتة العصىىر عمومىىا، وتتبلىىي احتياجىىاخ العمىىل ت ىىتد الحاجىىة إلىىى قيىىا  

الموىىاو  ةصوصىىاض، بمىىا يىىو ر األسىى  الفبريىىة الصىىحيحة لتعمىىل السياسىىي والعسىىبري، ويتجنىىب مىىن ج 
 التبرير بو التتفي  بو ازدواجية الةطاب.
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ىة لتطىوير الفبىر؛ مالحظىة الحىا  الى ي آلىخ  إليىو تنظيمىاخ اإلةىوان ومما ي ير إلىى هى ي الحالىة المتحل
 المستمين وةصوصا  ي البتد األ : مصر، إوا ة إلى األردن والجزالر والسودان وغيرها.

،  ىىي بعىىض  -ومىىا ينبنىىي عتيىىو مىىن آليىىاخ وبنىىىض ووسىىالل-وبالموابىىل ن ىى د اجت ىىاداخ لتطىىوير الفبىىر 
والعبور بسال  إلىى تنظيماخ اإلةوان ةصوصاض  ي بالد الم رب العربي، وهو ما يعين ا عتى الت يف 

 ه ا العصر.
وتجىدر اإل ىىارة إلىىى بن بعىض هىى ي اةجت ىىاداخ تةىرج هىى ي الجماعىىاخ مىن بون ىىا جماعىىة إةوانيىىة، بو 
تن ي :طبعت ا اإلةوانية:، وتبدب جماعة إسالمية بةرى، وه ا يظ ر جتيىاض  ىي حالىة حىزب الن وىة  ىي 

 تون .
العديىىىد مىىىن الجوانىىىب التىىىي يتزم ىىىا التطىىىوير وبىىىدورها بظ ىىىرخ تجربىىىة المواومىىىة والحبىىى  لحربىىىة حمىىىا  

والت يير  ىي  بىر اإلةىوان المسىتمين؛ سىوا. بانىخ هى ي األ بىار بصىيتة بو طارلىة عتىى الجماعىة بفعىل 
 الظرو  التي مرخ ب ا، ومن ببرز ه ي الجوانب:

مىىدى ةطىىورة الحبىى  بجاهتيىىة المجتمعىىاخ المسىىتمة، ومىىا ترتىىب عتىىى  لىىك مىىن :العزلىىة ال ىىعورية:  -1
ا، وبالتىىالي بىىروز حالىىة مىن اةسىىتعال. عتىىى المجتمىى ، و ىىي حىا  تتىىب  ب ىىراد الحربىىاخ اإلسىىالمية عن ى

ب  ي الحالة  نن ا تظ ر  ي ستوب   السياسي والعسبري واةجتماعي، وهو ما يور بالعيا الم ترك 
 عموما وبم رول المواومة ةصوصا.

لتتطىر ، بالتوسى   ىي ت فيىر النىا ؛ بهمية استدراك بعض ما  ي الترا  مما ي بل تربىة ةصىبة  -2
بو اسىىتحال  دمىىال   بو بمىىوال  ، وتىىزداد بهميىىة مواج ىىة التطىىر  ألنىىو سىىرعان مىىا يتحىىو  إلىىى ب ىىبا  
متعددة من الت ديد: ت ديد بمني بما حصل  ي:إعالن إمارة عبد التطيف موسى:، و ي محاولة اغتيا  

مىا حصىل  ىي :اسىتدعا. العىدوان اإلسىراليتي: رلي  الىوزرا. السىاب  إسىماعيل هنيىة، وت ديىد عسىبري ب
بنطال  بعض الو الف والصواريا  ي بوقىاخ غيىر مناسىبة، وت ديىد سياسىي بت ىويو صىورة الحبى   ىي 

ظ اري مرتعاض لتجماعاخ المتطر ة.  غزة وا 
بظ رخ تجربة حصار غزة ومواج ة جىدار الفصىل العنصىري بهميىة التربيىز عتىى البعىد اإلنسىاني  -3

الفبىىر اإلسىىالمي، حيىى  بىىان لىى لك بثىىر  اعىىل  ىىي تةفيىىف الحصىىار عتىىى مىىدى ع ىىر  ىىي الةطىىاب و 
سىىنواخ، بىىل إن بعىىض النا ىىطين ال ىىربيين قىىدموا ارواح ىى   ىىي مواج ىىة الىىبطا والعىىدوان اإلسىىراليتي، 

 وبان ل لك بثر نوعي  ي  وح اةحتال  ونزل  رعيتو الدولية.
بتاب هللا المسطور؛ وهو الوىرآن ال ىري ، يتوا ى   وج ور ه ا البعد اإلنساني بصيتة  ي اإلسال ؛ إ  إن

م  بتاب هللا المنظور؛ وهىو ةتى  هللا و طرتىو التىي  طىر النىا  عتي ىا، وبالتىالي  ىنن بصىو  اإلسىال  
مربوزة  ىي  طىرة الب ىر، وينب ىي لفىخ بنظىار النىا  إلىى هى ا التوىارب، والبنىا. عتىى الوواسى  اإلنسىانية 
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حوو  اإلنسان، اقتدا.ض بوو  رسىو  هللا صىتى هللا عتيىو وسىت  :إنمىا بعثىخ الم تربة، بالعدالة والحرية و 
 ألتم  مبار  األةال :.

ومىىىن الال ىىىخ لالنتبىىىىاي بن مواصىىىد ال ىىىىريعة الةمسىىىة تتوا ىىىى  مىىى  العديىىىىد مىىىن مبىىىىاد  حوىىىو  اإلنسىىىىان 
ريىىة المتعىار  عتي ىا عالميىا ومىى  توج ىاخ إنسىانية عالميىة؛ إ  إن حفىىو الىدين يتفى  إلىى حىىد مىا مى  ح

اةعتواد :ة إ راي  ىي الىدين:، وحفىو الىنف  يتفى  مى  حى  الحيىاة، وحفىو المىا  يتفى  مى  حى  المت يىة 
يتفىى  مىى  محاربىىة  -ماديىىا مىىن ال يىىاب والتتىىف ومعنويىىا مىىن الج ىىل والتج يىىل-الةاصىىة، وحفىىو العوىىل 

سىل يتفى  المةدراخ والمسبراخ وم  ح  الحصو  عتى المعتوماخ ومحاربىة األميىة، بمىا بن حفىو الن
مىىىى  تيىىىىار العفىىىىة، وهىىىىو تيىىىىار إنسىىىىاني عىىىىريض يىىىىر ض اةنحىىىىال  األةالقىىىىي الىىىى ي ي ىىىىين العديىىىىد مىىىىن 

 الحواراخ.
إن تطوير األيديولوجيا بما يتومنو من توسي  باب اةجت ىاد وعىد  الت ىاون مى  بعىض مىا  ىي التىرا  

م ىىرول المواومىىة  مىىن مزالىى  وتعميىى  البعىىد اإلنسىىاني  ىىي الةطىىاب والفبىىر يعىىد متطتبىىا جوهريىىا لنجىىاو
 والدعوة والحب . 

 2/10/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 صفـقــة الغــاز مـن زاويـة أخــرى  .51
 عريب الرنتاوي 
سىىىىيجاد  بنصىىىىار صىىىىفوة اسىىىىتجرار :ال ىىىىاز اإلسىىىىراليتي: إلىىىىى األردن، بنن ىىىىا صىىىىفوة اقتصىىىىادية مربحىىىىة 

إلىى بي حىد(، ومىن مصىادر قريبىة  ومريحة،  األردن سيحصل عتى ال از بنسعار تفويتية )ة نعىر 
بيتومتر(، وعبر بنابيب ة نعر  من سين ل ا وب  ست تف ومىن سىيد   ال تفىة، لت ىون  100)بقل من 

الةالصىىة بن قطىىال الطاقىىة  ىىي األردن، سي ىى د اسىىتوراراض نسىىبياض بعىىد بن عىىانى مىىن ال جمىىاخ المت ىىررة 
ب بسىىعار الطاقىىة وارتفاع ىىا، قبىىل بن عتىىى بنبىىوب ال ىىاز المصىىري  ىىي سىىينا.، وبعىىد  تىىرة مىىن اوىىطرا

 ت  د هبوطاض استثنالياض  ي العامين األةيرين.
اما ةصو  الصفوة،  يتناولون المسنلة من منظور سياسىي منىاهض لتتطبيى  وموىاو  لىو، والحويوىة بنىو 
بعىىد انسىىداد ب ىى  مةتتىىف ب ىىبا  المواومىىة، باتىىخ المواطعىىة ومحاربىىة التطبيىى ، السىىالو األموىىى  ىىي 

لفتسطينيين ومن تبوى من العرب ال ين ما زالوا يؤمنون بىى :مربزيىة الووىية:، هنىا تبىدو المواربىة بيدي ا
سياسىىية بامتيىىاز، وهنىىاك تبىىدو اقتصىىادية بامتيىىاز، وبتتىىا الوىىرا.تين بحاجىىة لوىىرا.ة تىىدمج البعىىد السياسىىي 

 ح الم  د.باةقتصادي، والت تيبي اآلني، باةستراتيجي المستوبتي، ل ي ت تمل الصورة ويتو
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عتى الحبومىة بن تصىدر وثيوىة حوىال ، بو بتابىا ببىيض:، ت ىرو  يىو لمىا ا اةتىارخ المىزود اإلسىراليتي 
لتحصو  عتى ال از، وما هي األثمان التي بان سيتعين عتينا د ع ا لو استجررنا ال از مىن مصىادر 

غداض من :نواب األمة: وروري بةرى ... ال فا ية هنا، بال ة األهمية، والحوار م  الربي العا  اليو ، و 
لةتىى  توا ىى  يىىدع  موقىىف الحبومىىة ويعىىزز اةسىىتورار ... بمىىا التجىىو. لتتعتىىي  والتوريىىة والتمويىىو،  مىىن 
 ننو بن يزيد األمر تعويداض، وبن يجعل م مة الحبومة  ىي إقنىال  ىعب ا بصىوابية ةيارهىا، عمىالض  ىديد 

 الصعوبة.
اتخ بحاجة لتطوير بدوات ا ... ة ينب ي اة تفىا. بال ىعار المعاروون لتصفوة، والمعاروة عموماض، ب

السياسىىىي، ويتعىىىين عتىىىى الن ىىىطا. حمتىىىة مواومىىىة التطبيىىى  و:نفىىىط العىىىدو احىىىتال :، بن يىىىدعموا مىىىوقف   
ن اقتوىىى األمىىر، اةسىىتعانة بةبىىرا. مةتصىىين لمةتتىىف الةيىىاراخ والبىىدالل،  بوىىرا.اخ مسىىتوتة، حتىىى وا 

ة. ومواقف    ي الجد  الوطني العا ، وبن يؤس  لتجربة  ي العمل  من  نن  لك بن يعزز مواق  هؤ 
السياسىىىي والحزبىىىي األردنىىىي، توىىىو  عتىىىى الحوىىىال  والمعطيىىىاخ الصىىىتبة، ة عتىىىى ال ىىىعاراخ والعواطىىىف 

 وتسجيل المواقف، عتى بهميت ا.
العالقىاخ  به  ما يثير الوتى   ىي امىر صىفوة ال ىاز، بننىا بمىراقبين ومحتتىين سياسىيين، نتوقى  بن تسىتك

اإلسىىراليتية  ىىي السىىنواخ الوادمىىة، طريوىىىاض صىىعباض ومعوىىداض ... إسىىراليل ماوىىية  ىىي التىىىدمير  –األردنيىىة 
المن جىىىي والمىىىنظ  لىىىى :حىىىل الىىىدولتين:، و:العاصىىىمة األبديىىىة الموحىىىدة: تةوىىى  ألوسىىى  حمىىىالخ الت ويىىىد 

واةعتىىىىدا.اخ اليوميىىىىة واألسىىىىرلة، والمودسىىىىاخ اإلسىىىىالمية والمسىىىىيحية  ي ىىىىا، تبىىىىدو عروىىىىة لالنت ا ىىىىاخ 
المنظمة، والرعاية ال ا مية لألقصى والمودساخ، تتعرض ألصىعب اةتبارات ىا، وقادمىاخ األيىا  حبتىى 

 بنسوب السيناريوهاخ ة بحسن ا.
هنىىا مىىن حىى  النةبىىة والىىربي العىىا  بن يتسىىا.ة: إ ا بانىىخ الحىىا  ستسىىير عتىىى هىى ا المنىىوا ،  مىىا الىى ي 

  :اةعتماديىىىىة: األردنيىىىىة عتىىىىى اةحىىىىتال   ىىىىي م ىىىىاري   اخ طبيعىىىىة يىىىىد   حبوماتنىىىىا العديىىىىدة، لت ىىىىري
اسىتراتيجية بالطاقىة والميىاي )قنىاة البحىرين(، وبيىىف سىت ون قىدرتنا عتىى مواج ىة التحىدياخ والت ديىىداخ 
اإلسراليتية، إن بنا عتى ه ي الدرجة من الت ابك والتداةل  ي المصالح ... وما الرسالة التي سنبع  

تال  واةسىىتيطان والت ويىىد، ونحىىن نموىىي هىى ي اةتفاقىىاخ ونموىىي  ىىي طريىى  تطبيعىىي ب ىىا لدولىىة اةحىى
 استراتيجي مع ا؟

مسىىىار العالقىىىة مىىى  إسىىىراليل  ىىىي بعىىىدي السياسىىىي ينبىىىئ ب ىىىتى اةحتمىىىاةخ وبةطرهىىىا عتىىىى اإلطىىىال ، 
ةصوصىىاض عتىىى ةطىىوط التمىىا  حىىو  األقصىىى والمودسىىاخ والرعايىىة ...  يمىىا مسىىار العالقىىة  ىىي بعىىدي 

تصادي، ينمو ويتعزز باسىتمرار،   ىل ثمىة عاقىل يمبىن بن يوبىل نظريىة : صىل المسىارين: وتفىادي اةق
تالزم ما .... وهل من مصتحة األردن، دل عنك  تسىطين وقوىية  ىعب ا المربزيىة، بن نى هب بعيىداض 
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 ي ت ري  ارتباط اقتصادي اسىتراتيجي،  يمىا نحىن موبتىون عتىى مواج ىاخ سياسىية ودبتوماسىية حىادة 
   سياساخ األسرة والت ويد والتوس  والو  واةستيطان؟م

مثىىل هىى ي اإل ىىاراخ المتناقوىىة، تبوينىىا بمىىا  واحىىد مىىن اسىىتنتاجين: إمىىا بننىىا نمىىار  العمىىل السياسىىي، 
مىا بننىا بىدبنا  واستتباعاض اةقتصادي، بنظا  :المياومة:، وبحثاض عن حتو  آنية لم ا ل اسىتراتيجية ... وا 

ل م  األمر الواق  ال ي تفروو إسراليل عتى األرض: ... إسىراليل   مىخ الرسىالة نجنح لةيار :التعام
 ي ظني، وهي مطملنة ةستمرار عالقاتنا الطبيعية بو  و  الطبيعية مع ا،  ي مةتتف الظرو  وبياض 

 بانخ التطوراخ الميدانية عتى األرض،  تما ا توت  ولما ا تحسب حسابنا. 
 3/10/2016 ،الدستور، عّمان

 
 المفقودة في قلنديا والعدالةبيريز  .52

 د. مصطفى البرغوثي
 ىاربنا يىو  الجمعىة الماوىي  ىىي بدا. صىالة الجمعىة عتىى براوىي البيىىوخ الم دومىة  ىي قتنىديا البتىىد، 

 م  بصحاب البيوخ والمتوامنين مع  .
. بنايىىة تىى  هىىدم ا  ىىي ليتىىة واحىىدة عتىىى يىىد جىىيا اةحىىتال  بحجىىة عىىد  الحصىىو  عتىىى التىىراةيب 11

 ىوة، بيوت ىىا و وىد بطفال ىا السىوف الىى ي ي طىي   والمىنوى الىى ي  36عالتىة بانىخ توطىىن  ىي  36 فوىدخ 
 بان يحمي  .

قتنىىديا  وىىدخ مىىن قبىىل ال ثيىىر مىىن براوىىي ا عتىىى يىىد المسىىتوطناخ والمصىىان  العسىىبرية الموامىىة عتىىى 
وت ا، سوا. بانخ  ىي برو ا، ث   ودخ مزيد من األراوي لتجدار ال ي ر    ي وج  ا، واآلن ت د  بي

 ما يسمى مناط  ج بو الود  دون رحمة بو احترا  لتووانين اإلنسانية.
و لىىك هىىىو التط يىىىر العرقىىي بتحمىىىو ودمىىىو، والىى ي حىىىاو  بنيىىىامين نتنيىىاهو الت طيىىىة عتيىىىو باةدعىىىا. بن 
المسىىتوطنين سيتعروىىون لىىو إن بةتيىىخ المسىىتوطناخ غيىىر ال ىىرعية، التىىي بقاموهىىا بىىالووة عتىىى برض 

 روقة من الفتسطينيين.مس
ولتمفارقة،  في الوقخ نفسو ال ي بنا نستم  ةاللو إلى معاناة العالالخ الفتسطينية التي  ودخ بل ما 
تمتك، ووال  وا. عمرها ومدةرات ا، وما زالخ تلن تحخ عب. ديون بنىا. بيىوخ لى  تفىرو ب ىا، بىان 

سراليل، التىي سىاه   ىي بنىا. العديد من زعما. :العال  الحر: يتسابوون عتى اةحتفا. ب م عون بيريز وا 
سالح ا النووي دون بن يوولوا بتمة واحدة عما تتحوو من احتال  بو ظت  بو ت ىريد متواصىل بال ىعب 

 الفتسطيني.
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وا  ا بان اةحتفا. ببيريز يعود ل ونو حامل جالزة نوبىل لتسىال ،  نننىا لى  نىر بيىا مىن هىؤة. ي ىارك  ىي 
ل ياسىىر عر ىىاخ، رغىى  بنىىو حمىىل بيوىىا  اخ جىىالزة نوبىىل لتسىىال  ولتسىىبب ت ىىيي  جثمىىان ال ىى يد الراحىى

 نفسو.
ىىا، وبىىان المسىىؤو  عىىن تسىىتيح الجىىيا  69بيريىىز  ىىارك  ىىي نببىىة ترحيىىل ال ىىعب الفتسىىطيني قبىىل  عامض

ببىىىل بنىىىوال األسىىىتحة، بمىىىا  ي ىىىا الونابىىىل النوويىىىة التىىىي يحىىىاولوا ببىىىال  متتىىىو إةفىىىا. وجودهىىىا،  اإلسىىىراليتي
عتىىى مصىىىر، و ىىي التحوىىىير لحىىرب حزيىىىران عىىىا   1956يط لتعىىىدوان الثالثىىي عىىىا  وسىىاه   ىىىي التةطىى

ومىىا بسىىفر عن ىىا مىىن احىىتال  اقتىىرب عمىىري مىىن ةمسىىين عامىىا . ويعتبىىري بعىىض اإلسىىراليتيين ببىىو  1967
 ي الوىفة ال ربيىة عتىى براوىي سبسىطية، ومىن ثى   إسراليتيةاةستيطان وهو من رعى بو  مستوطنة 

ر و ىىي األغىىوار ومحىىيط الوىىد  ليبمىىل التيبىىود ن ىىرها عتىىى رؤو  الجبىىا  عتىىى امتىىداد الةىىط األةوىى
 و ي بل بنحا. الود  والوفة.

وة يستطي  الفتسطينيون بن ينسىوا بن بيريىز هىو مىن بمىر بوصىف متجىن األمى  المتحىدة  ىي قانىا ةىال  
 ت تفر.عتى لبنان،  نودى بحياة ملة طفل وامربة ومدني  يما اعتبر جريمة حرب ة  1996عدوان 

وا  ا بىىان اسىىمو قىىد ارتىىبط باتفىىا  بوسىىتو، بم نىىد  لىىو،  تىىي   ىىي  لىىك مىىا يىىدعو لتفةىىر. إ  إنىىو بوقىى  
بدهالو الجانب الفتسطيني  ي اتفا  ببعد السال  الحويوي ول  يوربو، وبىر  اسىتمرار اةسىتيطان الى ي 

ا  األبرت ايىىىد والتمييىىىز يوىىىر العىىىال  بنسىىىري بنىىىو العىىىال  األو  لتسىىىال ، وببوىىىى اةحىىىتال  ليتحىىىو  إلىىىى نظىىى
 العنصري األسوب  ي تاريا الب رية.

نتنيىىاهو اسىىتةد  دهالىىو لينسىىف  رصىىة بتاحت ىىا اةنتفاوىىة ال ىىعبية األولىىى بت ييىىر ميىىزان الوىىوى إلن ىىا. 
اةحىىىتال  واةسىىىتيطان وليفىىىرض اتفاقىىىا ظالمىىىا قسىىى  األراوىىىي المحتتىىىة إلىىىى )ب( و)ب( و)جىىىى(، وببوىىىى 

سىى  صىىفو  الفتسىىطينيين واسىىتبد  الحىىل الحويوىىي باتفىىا  جزلىىي انتوىىالي دون السىىيطرة اإلسىىراليتية، وق
 وقف اةستيطان، ودون الوبو  بويا  دولة مستوتة  تسطينية  اخ حدود وسيادة وسيطرة عتى مواردها.

ىىىا، اسىىىت رب  لىىىك بعىىىض بصىىىحاب النوايىىىا الحسىىىنة  23عنىىىدما انتوىىىدنا ور وىىىنا  لىىىك اةتفىىىا  قبىىىل  عامض
 ن.وبثيرون من الواهمي

اليىىىو  ة يمبىىىن إنبىىىار بنىىىو بىىىان اتفاقىىىا اسىىىت تو حبىىىا  إسىىىراليل لت ىىىري  اسىىىتمرار اةحىىىتال  ور ىىى  عىىىدد 
بلىف مسىتوطن اليىو ، ولالسىتمرار  ىي هىد   700 إلىى 1993بلىف مسىتوطن عىا   111المستوطنين مىن 

 المناز  وت ريد الفتسطينيين بما يجري  ي قتنديا.
 2/10/2016 ،48عرب 
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 ة الفصائل الفلسطينيةتهافت عباس وسلبي .53
 د. صالح النعامي

ة: اإلةباري الص يوني عتىى صىورة اب  بان األمر محزنا لتمر. بن يطال  تعتيواخ متصفحي موق  :و 
رلىىي  سىىتطة را  هللا محمىىود عبىىا  وهىىو يببىىي  ىىي جنىىازة المجىىر   ىىمعون بيريىىز. لوىىد ردخ األغتبيىىة 

اراخ التحويىىىر واإلهانىىىة، حيىىى  اعتبىىىروا بن السىىىاحوة مىىىن المعتوىىىين عتىىىى هىىى ي الصىىىورة بوابىىىل مىىىن عبىىى
 م اربتو :بسا.خ: إلسراليل ومثتخ إهانة لبيريز.

لىىى  يبىىىن ألحىىىد بن يتوقىىى  بن يحصىىىل عبىىىا  عتىىىى غيىىىر هىىى ا الىىىرد بعىىىد بن تجىىىرد مىىىن بىىىل رادل قيمىىىي 
نسىىىىاني بت ىىىىري  قاتىىىىل األطفىىىىا  والنسىىىىا. ومفجىىىىر البيىىىىوخ وببىىىىو الم ىىىىىرول  وبةالقىىىىي ووطنىىىىي ودينىىىىي وا 

 مؤس  البرنامج النووي.اةستيطاني و 
لوىىد جىىا.خ م ىىاربة عبىىا   ىىي الجنىىازة اتسىىاقا مىى  من جىىو الوىىال  عتىىى محاولىىة التوىىرب واةنفتىىاو عتىىى 
الىىربي العىىا  الصىى يوني،  مىىا بىىان مىىن الصىى اينة إة بن عىىامتوي بالمعامتىىة التىىي يسىىتحو ا. لوىىد حىىرب 

ا. األجانىب، ل نىو ر ىض  بىر اسى  نتنياهو عتى  بر بسما. جمي  ال ين  اربوا  ي الجنازة مىن الزعمى
 عبا .

لىىي  هىى ا  حسىىب، بىىل إن مصىىا حة عبىىا  لنتنيىىاهو تحولىىخ إلىىى مناسىىبة بةىىرى لتحويىىري إسىىراليتيا.  وىىد 
وبىىىا عىىىدد مىىىن الىىىوزرا. الصىىى اينة نتنيىىىاهو عتىىىى موا وتىىىو عتىىىى مصىىىا حة عبىىىا ، عتىىىى اعتبىىىار بنىىىو ة 

 يستح  ه ا :الت ري :.
ن يتوقىى  سىىتوبا آةىىرا مىىن عبىىا ، الىى ي سىىب  لىىو بن  ىىبر مجرمىىا و ىىي الحويوىىة بن بحىىدا لىى  يبىىن لىىو ب

التىي قتىل  ي ىا ع ىراخ اآلة  مىن التبنىانيين  1982ص يونيا آةر وهو برليل  ارون ألنو  ىن حىرب 
والفتسطينيين بدعوى بن ه ي الحرب حررخ منظمة التحرير من تنثير الدو  العربية ب بل ب وى إلى 

 لسياسية داةل المنظمة ب بل قوي.بروز المعسبر الداعي لتتسوية ا
إن عبا  ال ي تمت  الص اينة بالوو  إنو ة يرغب بالعودة إلى مسىوط ربسىو مدينىة صىفد، وبنىو يىدرك 
بن المطالبة بعودة الالجلين إلى المناط  التي  ىردوا من ىا بمىر غيىر واقعىي، لىي  مىن المسىت جن بن 

 يود  عتى ه ا الفعل.
  مجت  حوو  اإلنسان  ىي بعوىاب صىدور توريىر :غولدسىتون:  ىي وعبا  ال ي ر ض ر   دعوى بما

، التي قتل  ي ا وجرو اآلة  من ببنا.  عبو ال ين يفترض بنو يمثت  ، لىن ي ىعر 2008بعواب حرب 
 بوةز ومير عندما ي ارك  ي جنازة الواتل بيريز.

اإلسىىىراليتية تعىىىاظ  لوىىىد تزامنىىىخ م ىىىاربة عبىىىا   ىىىي ت ىىىيي  جنىىىازة بيريىىىز مىىى  تن يىىىد المؤسسىىىة األمنيىىىة 
 مظاهر التعاون األمني بين جيا اةحتال  وبج زة عبا  األمنية.
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: الجمعىىىة الماوىىىي هىىىآرت وي ىىىمل التوريىىىر الىىى ي بعىىىدي الصىىىحا ي عىىىامو  هارليىىىل ون ىىىرتو صىىىحيفة :
مت امتة توو  عتى تباد  األدوار بىين بمىن عبىا  ومةىابراخ اةحىتال   استراتيجيةتفاصيل بثيرة حو  

 تفاوة الود .إلج اض ان
العال  بالو ط عتى ال يىان الصى يوني لت ييىر  إقنالإن السؤا  ال ي يطرو نفسو هنا: بيف باإلمبان 

 موقفو من الصرال  ي حا  من بن يدعي بنو يمثل ال عب الفتسطيني يود  عتى ه ي الةطوة.
لتحريىىىر بيىىف يمبىىىن ألحىىىد  ىىىي العىىىال  بن يتعامىىىل بجديىىىة مىىى  مسىىىؤو  متىىىف المفاووىىىاخ  ىىىي منظمىىىة ا

صالب عريواخ وهو يسب الم رول اةستيطان الص يوني ويدعو العال  لتو ط عتى تل ببيىب لوقفىو 
وهىىو ي ىىارك، إلىىى جانىىب عبىىا ،  ىىي ت ىىيي  جنىىازة بيريىىز الىى ي يعتبىىر ببىىو الم ىىرول اةسىىتيطاني  ىىي 

 الوفة ال ربية، باعترا  المستوطنين بنفس  .
ليا يبمن  ي حويوىة بن م ىاربة عبىا   ىي ت ىيي  جنىازة إن التحدي ال ي يواجو ال عب الفتسطيني حا

بيريىىز ت  ىىف  ىىي الواقىى  عىىن   ىىل الفصىىالل وقىىوى ال ىىعب الفتسىىطيني  ىىي التصىىدي لعبىىا  وتفريطىىو 
 بحوو  ال عب الفتسطيني.

 نصىىدار بيانىىاخ التنديىىد وال ىىجب لم ىىاربة عبىىا   ىىي الت ىىيي  لىىن تجىىدي نفعىىا، ولىىن يوقىىف اةن يىىار 
 عاخ الفتسطينية ويترك الووية  ي م ب الريح.ال بير  ي سوف التوق

إن عبا  يست ل الستبية التي يتس  ب ا ستوك الفصالل والووى المجتمعية الفتسطينية ويواصل سىتوبو 
 الم ين لت عب الفتسطيني وقويتو.

 عتىىى سىىبيل المثىىا ، ة يمبىىن لفصىىيل بن يجمىى  بىىين انتوىىاد عبىىا  وسىىتوبو و ىىي الوقىىخ  اتىىو السىىعي 
عىىو وحىىل معوىىتة اةنوسىىا ، ألن عبىىا  لىىن يوبىىل بنن ىىا. حالىىة اةنوسىىا  إة و ىى  منطتواتىىو لتتواصىىل م
 ومواقفو.

بدة من السعي إلن ا. اةنوسا  م  عبا ، يتوجب السعي والعمل من بجل إيجاد بيلة وطنية سياسية 
 وجماهيريىىة مجتمعيىىة توتىىب مىىن  ىىرب بوىىا. عبىىا  وبرنامجىىو، مىى  العتىى  بنىىو بةىىال  مىىا يحىىاو  بن

 يعبسو عبا ،  نن بووال ستطتو بال ة السو. وقدرتو عتى السيطرة تتراج  يوما بعد يو . 
 2/10/2016 ،السبيل، عّمان

 
 الحقيقة الغائبة في التاريخ .54

 باراك ربيد
قبىىل بوىى  دقىىال  مىىن بدايىىة مراسىىي  جنىىازة رلىىي  الدولىىة السىىاب   ىىمعون بيريىىز، حيىى  تجمىى  المتىىوك، 

ن برجا. العال   ي ساحة جبىل هيرتسىل، التوىى بنيىامين نتنيىاهو مى  ببىو الرؤسا. ورؤسا. الحبوماخ م
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ثانيىة  وىط. تصىا ح باأليىدي وتبىاد  المجىامالخ وايوىا اةحىراج  50مازن. وقد بان  لك لوا.ض ةاطفىا. 
ال بير لدى الوالدين الت ين وجدا صعوبة  ي النظىر  ىي عيىون بعوى ما الىبعض، اةمىر الى ي ةحظىو 

 لم  د السريالي.بل من  اهد ه ا ا
جمي  السياسيين اإلسراليتيين ال ين بلووا الةطاباخ  ي الجنازة تجاهتوا عبا  تماما، وبان األبرز من 
بين   تجاهل نتنياهو. بانخ ه ي وقاحىة.  فىي بدايىة ةطابىو الى ي بىان بالت ىة اةنجتيزيىة  ىدد نتنيىاهو 

حىدة جيىدة عىن الىرلي  الفتسىطيني الى ي عتى  بر وو. لوبسمبورأ، ل نو ل  يجد مبانىا لوىو  بتمىة وا
بظ ىىر اةنسىىانية والجىىربة وحوىىر الجنىىازة رغىى  اةنتوىىاداخ ال ىىديدة التىىي وج ىىخ اليىىو مىىن جميىى  اطيىىا  
الساحة السياسية الفتسطينية. جميى  المتحىدثين اإلسىراليتيين تجىاهتوا توريبىا اةر  المربىزي لبيريىز  ىي 

 وبان الوحيد ال ي  بر  لك هو عامو  عوز. اتفاقاخ اوستو. -األةيرة  25السنواخ الى 
بو  من تحد   ي المراسي  بان رلي  الدولة رؤو ين ر تين.  ود تحد  عن بيريىز واليىو. وبىان ببىرز 
مىىا  ىىي بالمىىو هىىو اةعتىى ار مىىن بيريىىز بسىىبب التحىىريض الةطيىىر وىىدي مىىن قبىىل اليمىىين حىىين بانىىخ 

و ي بتمتو تحد  ر تين عن بنو رغ  حب بيريز العمتية الستمية  ي  روت ا  ي منتصف التسعينياخ. 
لتتاريا، إة بنو :ل  ي ر   ي الماوي ول  يت ب  ب عور الصد  الى اتي:، بىل هىو ربىز عتىى الفىرب 
التىىي يحمت ىىا المسىىتوبل. وبعىىد  لىىك بفتىىرة قصىىيرة عنىىدما صىىعد بنيىىامين نتنيىىاهو الىىى المنصىىة لتتحىىد ، 

 بلوى ةطابا متيلا بالتمسك بالصد  ال اتي.
ةال ىىا لىىر تين، نتنيىىاهو لىى  يعتىى ر عىىن بي  ىىي.. ة عىىن المنصىىة  ىىي ميىىدان رابىىين، وة عىىن اةهانىىاخ 

وة عىن التحر ىاخ واةهانىة الصى يرة التىي تعىرض ل ىا بيريىز  1996وال جو  ال ةصي قبىل انتةابىاخ 
 عتى مدى سنواخ اةةيرة برلي  لتدولة. وبد   لك حصىتنا عتىى بتابىة لتتىاريا وقصىب با بىة حىو 

 التوارب، الصداقة والحب الالن الي بين ما. 
رلي  الوةياخ المتحدة الساب  بيل بتينتون ال ي استم  لى  يبىن  ىي اسىتطاعتو اةمتنىال عىن التطىر  
الى نتنيىاهو  ىي ةطابىو وتى بيري بىنن تتىك الصىداقة، ا ا بانىخ موجىودة بصىال، جىا.خ بعىد حمتىة  ظىة 

بيريىز لى  تت ىوا الةال ىاخ بين مىا، ل ىن بىل ةطابىو بىان وصعبة ود بيريز. وقا  نتنيىاهو إنىو هىو و 
محاولة لتت ويا عتى الةال  الرلي  بين ما حو  السال  م  الفتسىطينيين، هى ا الةىال  الى ي ازداد 
 ي السنواخ اةةيرة. ومثتما  عل  ي الماوي  ىي ةطاباتىو عىن رابىين تحىد  عىن المزيىد والمزيىد مىن 

موقفىىو هىىو.  وىىد زعىى  بنىىو  ىىي بحىىد التوىىا.اخ بين مىىا حىىد  جىىد  مىى  اةقتباسىىاخ لبيريىىز مىىن اجىىل تن يىىد 
بيريز حو  ما هو ب ثر بهمية إلسراليل، السال  ب  األمن. وقا  نتنياهو إنو  ي  لك الجد  زع  بيريز 
بن السال  سيو ر األمن، بما هو  ود صم  عتى بن األمن هو الى ي سىيؤدي الىى السىال . :بىان بالنىا 

 هو.عتى ح :، لةب نتنيا
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رغىىىى  اقىىىىوا  نتنيىىىىاهو اةورويتيىىىىة )نسىىىىبة الىىىىى اورويىىىىل( عىىىىن الةىىىىال  اةساسىىىىي الىىىى ي قسىىىى  المجتمىىىى  
،  انىىو ة يمبىىن بن يبىىون هىىو وبيريىىز عتىىى حىى .  ىىي 1967اإلسىىراليتي منىى  ةمسىىين سىىنة، منىى  العىىا  

تىىو السىىنواخ الثمىىاني اةةيىىرة تحىىد  نتنيىىاهو بثيىىرا عىىن السىىال  ل نىىو لىى  يفعىىل بي  ىىي.. بيريىىز  ىىي حيا
العامة ل  يتحد  بثيرا عن األمن، ل نو  عل  ي هى ا المووىول ب ثىر مىن بي إسىراليتي آةىر منى  قيىا  

 الدولة.
ال اتب عامو  عوز ال ي تحد  بعد  لك ببو  دقال ، ر   الونال ال ي حاو  نتنياهو ووعو عتى 

سىىىال  مىىى  وج ىىىو ومىىىز  ور  السىىىتو ان الىىى ي غطىىىى الةطابىىىاخ التىىىي سىىىبوتو.  وىىىد تحىىىد  عىىىوز عىىىن ال
الفتسىىىطينيين بمووىىىول اساسىىىي  ىىىي ار  بيريىىىز دون بن يت ىىىوا بو يحىىىاو  احىىىدا  البتبتىىىة. السىىىال ، 
ولي  تطور ال اي تيىك بو النظىاراخ ثالثيىة اةبعىاد، زعى  عىوز بن السىال  ممبىن، وىروري وة يمبىن 

عر ون  لك  ي اةست نا. عنو: وبنو ة مناب من توسي  البالد. وبوا  وهو يرمز لنتنياهو :الجمي  ي
 بعما  قتوب  :، قا  عوز، :بين الوادة ال جعان ال ين يمبن   مواصتة طري  بيريز؟:.

وبان آةر المتحدثين  ي الجنازة هو رلي  الوةياخ المتحدة براك بوباما. ومثل عامو  عىوز، بوبامىا 
فتسىطيني هنىا ايوا  بر رلي  حبومة إسىراليل بىنن عبىا  والفتسىطينيين موجىودون. :وجىود الىرلي  ال

 هو ت بير بنن هناك عمال ل  نست متو بعد بةصوب السال :، قا  بوباما  ي بداية ةطابو.
بوباما من ج تو حسى  النوىاا بىين نتنيىاهو وبيريىز.   ىو لى  يفبىر بن مىا عتىى حى . و ىي ةطابىو مىدو 

ارن تتميحىا الىى بيريز ال ي     بنن إسراليل ست ون آمنة  وط نتيجة اتفاقاخ سال  م  جيران ىا. وقىد قى
ان ا. احتال  الفتسطينيين ال ي سعى اليو بيريز وبين ان ا. عبودية السود  ي الوةيىاخ المتحىدة. مثىل 
بتينتون من قبل، بوباما ايوا ر ض بل ال ين مىن اليمىين الى ين اعتبىروا بيريىز غريبىا بو منوطعىا عىن 

يبىىىن سىىىا جا ببىىىدا:، قىىىا  الىىىرلي  الواقىىى . :مىىىن محادثىىىاتي مىىى  بيريىىىز عر ىىىخ بن سىىىعيو الىىىى السىىىال  لىىى  
 األمريبي، :إن مسؤولية تحوي  السال  متواة عتى ورثتو:.

وقىىد وصىىىف بوبامىىا بيريىىىز بن لىىو مبانىىىة  ىىي المجتمىىى  الىىدولي وقىىىارن بينىىو وبىىىين رلىىي  جنىىىوب ا ريويىىىا 
السىىاب  الىى ي ناوىىل وىىد نظىىا  الفصىىل العنصىىري، نتسىىون مانىىديال. وب ىىد بيىىف بن بيريىىز صىىم  عتىىى 

بل عميى ، ولى  يتىنثر مىن اسىتطالعاخ الىربي، بىل بىان عتىى قناعىة بصىد  طريوىو وسىعى الحدي  ب ى
الىىى تحويىى  اهدا ىىو. تتمىىيح بوبامىىا لنتنيىىاهو بىىان واوىىحا،   ىىو عتىىى قناعىىة مىىن بعمىىا  قتبىىو منىى  بوىى  

 سنواخ بن اةمر الوحيد ال ي يمن  نتنياهو من اتةا  الوراراخ هو بواؤي السياسي.
بيريىىز بىىان بمعنىىى معىىين اسىىتمرارا لترسىىالة التىىي حىىاو  ايصىىال ا  ىىي ةطابىىو ةطىىاب بوبامىىا  ىىي جنىىازة 

اةةير  ي اةم  المتحدة قبل اسبول.  ود وصف بوباما نفسو هو وبيريز بتوب  بالنسبة لمواقف ما. وقد 
ربى بيريز العال  مثتو بما يفترض بن يبون وحاو  ت يير الواق  بنا. عتى  لك. ومثتىو  ىان بيريىز  ىي 
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د اةةيىىرة عتىى األقىىل، بىىان  ةصىا توىىدميا وليبراليىا وامتنىى  عىىن بى  الةىىو  وربىز عتىىى اةيمىىان العوىو 
 بنن ال د سيبون ب ول.

بوبامىىىا صىىىور بيريىىىز  ىىىي ةطابىىىو بجىىىز. مىىىن إسىىىراليل التىىىي تربىىىى عتي ىىىا. بجىىىز. مىىىن إسىىىراليل بمجتمىىى  
نية  ىىىي قتب ىىىا نمىىىو جي تعىىىر  عتيىىىو مىىىن اصىىىدقالو الي ىىىود التيبىىىراليين  ىىىي  ىىىيباغو. بجىىىز. مىىىن صىىى يو 

العدالىىة واألمىىل والسىىال . بوبامىىا وبثيىىرون غيىىري  ىىي المعسىىبر ال بيىىر الىى ي يمثتىىو  ىىي الوةيىىاخ المتحىىدة 
 عروا من  وقخ طويل بن إسراليل ه ي آة ة  ي التال ي. و هاب بيريىز بىان هىو ايوىا حىد  رمىزي 

  وط، اةمر ال ي قد يزيد من ه ا ال عور لدي  . 
 2/10/2016، هآرتس
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