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لجنة االنتخابات توصي .. و محكمة العدل العليا تقرر إجراء االنتخابات المحلية باستثناء غزة .1
 أشهر ستة هايلبتأج

 محكمة العدل العليا، من البيرة، أن 3/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 
يوم االثنين، إجراء االنتخابات المحلية في كافة محافظات الوطن باستثناء قطاع  الفلسطينية قررت

من قانون أصول  291المادة  وكان القرار استند إلى غزة، على أن يتم تحديد موعدها خالل شهر.
 المحاكمات المدنية في الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الحتو.

 الفلسطينية لجنة االنتخابات المركزية، أن 3/10/2016، موقع لجنة االنتخابات المركزيةونشر 
لربط عقدت يوم االثنين اجتماعًا طارئا بحضور جميع أعضائها في المقر العام بالبيرة وعبر نظام ا

التلفزيوني مع المكتب اإلقليمي في غزة، وذلك في أعقاب تلقيها قرار محكمة العدل العليا القاضي 
 بإجراء االنتخابات المحلية في كافة الهيئات المحلية ما عدا قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان عقب االجتماع أنها إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها ترى أن ذلك 
د من حدة االنقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في سيزي

فلسطين. وبناء عليه، فقد أوصت لجنة االنتخابات المركزية في رسالة بعثتها إلى سيادة الرئيس 
محمود عباس بتأجيل إجراء االنتخابات المحلية لمدة ستة أشهر، بحيث يتم خاللها ترتيب البيت 

خلي الفلسطيني، ومعالجة األنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الدا
 الفلسطيني.

 
 في المدارس وتهّدد بالفصل اإلضرابتحذر من تبعات  الفلسطينية وزارة التربية .2

دي أمام قالت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثالثاء، "إنها لن تقف مكتوفة األي :وفا–رام هللا 
صرار البعض على المساهمة صراحة في تدمير التعليم  محاولة التخريب الممنهجة، والمكشوفة، وا 

 في فلسطين، من خالل إثارة موضوع اإلضراب في مدارسنا".
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، "إنها تسترشد بتعليمات وزارة العمل، باعتبار أي تعطيل للدوام 

دمة، األمر الذي قد يترتب عليه الخصم المباشر عن أي يوم تعطيل للدوام، توقفا ذاتيا عن أداء الخ
وصوال إلى دراسة معمقة الحتمالية الفصل من الخدمة، واالستعاضة الفورية عن المعلمين المصرين 
على اإلضراب خارج القانون بمعلمين آخرين، عبر قوائم االحتياط التي تضم آالف المرشحين الذين 

 م في التعيين.ينتظرون دوره
 4/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قانون الحصول على المعلومات قبل نهاية العام بإقراردياك: رئيس الوزراء وعد  أبو .3
رئيس الوزراء الفلسطيني وعد بان يتم إقرار مشروع قانون  أنأكد وزير العدل علي أبو دياك،  :رام هللا

في حال تم استكمال النقاش  2016لى المعلومات حتى نهاية العام الجاري الحق في الحصول ع
 بشأن مجموعة من النقاط الخالفية.

 3/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

لمالكي: اجتماع الرباعية العربية تكثيف للتحركات لتقديم مشروع قرار لمجلس األمن حول ا .4
 االستيطان

ائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي أن اجتماع اللجنة رام هللا: صرح مندوب فلسطين الد
جاء بناء على طلب  ،الرباعية العربية المعنية بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

فلسطين من أجل العمل على استصدار قرار من مجلس األمن الدولي لوقف االستيطان اإلسرائيلي 
ل وفق جدول زمني، فضال عن دراسة الخيارات المختلفة لمواجهة التجاوزات والتحرك إلنهاء االحتال

اإلسرائيلية. وأشار في تصريحات للصحافيين إلى أن االجتماع تم الترتيب له على هامش اجتماعات 
 الجمعية العامة لألمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي في نيويورك.

الفلسطينية إنه وفي الدورة األخيرة الجتماعات المجلس الوزاري في غضون ذلك قالت الخارجية 
العربي التي عقدت في شهر أيلول الماضي تم االتفاق على وجوب التحرك الفلسطيني والعربي في 
مجلس األمن بشأن االستيطان اإلسرائيلي في أرض دولة فلسطين على أن تقوم الرباعية العربية 

باالجتماع من أجل تحديد تفاصيل وآليات هذا التحرك وفي أعقاب إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
 التصعيد اإلسرائيلي األخير.

   4/10/2016القدس العربي، لندن، 

 

 المسجد األقصى في خطر كبير نتيجة االقتحامات المبرمجة رئيس مجلس األوقاف الفلسطينية:  .5

ظيم سلهب، أن المسجد األقصى أكد رئيس مجلس األوقاف الشيخ عبد الع: مجلي نظير- تل أبيب
للمتطرفين  في خطر كبير؛ نتيجة االقتحامات المبرمجة التي تنفذها سلطات االحتالل، وحمايتها

خالل اقتحامهم المسجد، ومنعها الحراس ودائرة األوقاف من ممارسة دورها في إدارة المسجد األقصى 
  والقيام بترميمه.
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هذه الوعود والضمانات التي توفرها سلطات االحتالل  نحن لن ترهبنا كل"وقال بهذا الخصوص: 
األمناء الذين ضحوا في سبيل  للمستوطنين، فأهل المسجد األقصى أثبتوا دًوما أنهم الحراس األوفياء

 ."حماية ونصرة المسجد بكل غٍال ونفيس
 4/10/2016الشرق األوسط، لندن،  

 
 ه غزةحماس: قرار المحكمة العليا يعكس حالة التمييز تجا .6

شدددددت حركدددة المقاومدددة اإلسدددالمية "حمددداس" علدددى رفضدددها لقدددرار المحكمدددة العليدددا بدددإجراء االنتخابدددات 
 المحلية بالضفة دون غزة، مبينًة أنه يمارس التجزئة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالددت الحركددة فددي تصددريل صددحفي اليددوم االثنددين، إنهددا صدددمت والشددعب الفلسددطيني بددالقرار المفدداج  
كمددة العليددا بددإجراء االنتخابددات فددي الضددفة فقددط بدددون غددزة، معتبددرًة أندده قددرار مسدديس يكددرس حالددة للمح

 االنقسام ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة.
ودعت حماس لجنة االنتخابات المركزية إلى عدم تطبيق هذا القرار حفاظًا على وحدة الشعب 

 سطيني في الضفة والقطاع.الفل
 3/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الضفة دون غزة تسييس للقضاء وتعميق لالنقسامببإجراء االنتخابات  محكمةالقرار أبو مرزوق:  .7

 موسى أبو مرزوق في تغريدة له عبر حسابه على موقدع "تدويتر": في حركة حماس القياديقال : غزة
راء االنتخابدددات فدددي الضدددفة دون غدددزة، هدددو تسدددي يس للقضددداء وتعميدددق "قدددرار محكمدددة العددددل العليدددا بدددإج

وطالدب الجميددع  لالنقسدام". وأوضدل أبدو مدرزوق أن قدرار المحكمدة هدو بمثابدة تقسديم مرفدوض للدوطن.
 "رفضه مطلوب من الجميع". برفض القرار قائاًل:

ة فدايز وردة، إن قدرار بدوره قال ممثل حركة المقاومة اإلسدالمية "حمداس" بلجندة االنتخابدات فدي الضدف
 تأجيل االنتخابات البلدية "مسيس ومغلف تحت إطار المحكمة العليا".

وأضاف "وردة" خالل تصريحات صدحفية: "صداحبة االختصداص والنظدر فدي تأجيدل االنتخابدات مدن  
 عدمها هي محكمة البداية، وليست المحكمة العليا، ما يؤكد أنه قرار سياسي بامتياز".

 3/10/2016، يني لإلعالمالمركز الفلسط
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 يكّرس االنقسام الداخليو : قرار المحكمة العليا سياسي بامتياز الفلسطينية فصائلال .8
فصائل المقاومة، وصفت عقب ، من غزة، أن 3/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالمنشر 

انتخابات البلديات اجتماع لها في غزة، مساء يوم االثنين، قرار محكمة العدل العليا بالضفة، إجراء 
لغاءها في قطاع غزة بأنه قرار سياسي بامتياز، مشددة على أنه يكر س االنقسام  في الضفة الغربية وا 

 الداخلي.
وقدددال األمدددين العدددام لحركدددة األحدددرار خالدددد أبدددو هدددالل فدددي كلمدددة ممثلدددة عدددن فصدددائل المقاومدددة عقدددب 

ي ترسدديخًا لالنقسددام السياسددي، ودعدددوة االجتمدداع: إن اسددتثناء قطدداع غدددزة مددن انتخابددات البلددديات "يدددأت
مباشرة الستمراره وتعزيزه على األرض"، متهما السلطة باستغالل منبر القضاء لتنفيذ قدرار خطيدر يعدد 

 انتكاسة لمسيرة المصالحة وقفزًا على كل اتفاقياتها.
فصدددائل وقدددوى فلسدددطينية رفضدددت قدددرار ، مدددن غدددزة، أن 3/10/2016، فلســـطين أون اليـــنوجدداء فدددي 

، القاضدددي بدددإجراء االنتخابدددات المحليدددة فدددي 2016-10-3مدددة العددددل العليدددا الفلسدددطينية، اإلثندددين محك
 الضفة الغربية دون قطاع غزة.

دددق األزمدددات  وقدددال داود شدددهاب، القيدددادي فدددي حركدددة الجهددداد اإلسدددالمي: "إن قدددرار محكمدددة العددددل يعم 
ووصدددف شدددهاب فدددي حدددديث  .الداخليدددة الفلسدددطينية، واالنقسدددام، ويشدددغل الفلسدددطينيين عدددن قضددداياهم"

لددد"األناضول" قددرار المحكمددة بأندده "مسددي س"، مسددتدركا بددالقول: "لألسددف اسددتثناء قطدداع غددزة، يبددرهن أن 
 القضاء مسيس، وأن السلطة تسعى إلى إرباك الساحة الداخلية بدال من معالجة األزمات المتراكمة". 

لسددطينية إلددى معالجددة قددرار محكمددة الحكومددة الف، مددن جهتهددا، دعددت الجبهددة الشددعبية لتحريددر فلسددطين
العدل العليا عبر إجراء االتصاالت الالزمة مع القوى السياسية لتهيئة المناخات الالزمة إلعادة إجدراء 
 االنتخابات بعيدا عن التسييس". ووصفت، في بيان صحفي، قرار المحكمة بأنه "تعميق لالنقسام". 

ين فددددي عدددددم إجددددراء االنتخابددددات بالقطدددداع "تكريسددددا بدددددورها، رأت الجبهددددة الديمقراطيددددة لتحريددددر فلسددددط
لالنقسددام". وشددد دت، فددي تصددريل مكتددوب، علددى أهميددة المسددارعة لبحددٍث وطنددي مسددؤول بددين مختلددف 
القددوى السياسددية والمجتمعيددة لمحاصددرة التددداعيات التددي ستنشددأ عددن قددرار حصددر إجددراء االنتخابددات فددي 

 سكان القطاع من ممارسة حقهم الديمقراطي.الضفة، والتي من أبرزها تكريس االنقسام وحرمان 
 

 اشتية: أردنا لالنتخابات أن تكون فاتحة للمصالحة ال أداة لترسيخ االنقسام كما أرادت حماس .9
قددال عضددو اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتل محمددد اشددتية إن قددرار محكمددة العدددل العليددا بحرمددان  :رام هللا

 نتخاب والمشاركة في العملية الديمقراطية أمر محزن.أهلنا في قطاع غزة من حقهم الدستوري في اال
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دددل د. اشدددتية حركدددة حمددداس كامدددل المسدددؤولية عدددن تعطيدددل المسدددار الدددديمقراطي عبدددر تددددخلها فدددي  وحم 
 محاكم غير شرعية. إلىاالنتخابات والطعونات غير القانونية التي أقدمت عليها، ولجوئها 

 كاملة ومكتملة، بما يشمل جميع األراضي الفلسطينية".وقال اشتية "نريد للعملية االنتخابية أن تكون 
وأعرب اشدتية عدن أملده بدأن تسدتقي حركدة حمداس العبدر والددروس ممدا يحددث، فهددف االنتخابدات أن 
تكون فاتحة للمصالحة، وال يجب أن تتحول ألداة لترسيخ االنقسام ومحاولة إضفاء شرعية عليهدا كمدا 

 أردات حركة حماس.
مل أن يتم خلق مناخ مناسب لتمكين إجدراء االنتخابدات المحليدة مدع أهلندا، مؤكددا علدى وتابع قائاًل: نأ

أهميددة إبقدداء الددزخم الشددعبي والجمدداهيري الندداهض فددي قطدداع غددزة رغددم إدراكنددا أن مثددل هددذا األمددر قددد 
بددأن يقددوم بتعيددين بلددديات فددي  األعددرجوطالددب اشددتية وزيددر الحكددم المحلددي حسددين  يددؤدي إلددى اإلحبدداط.

 زة بصفته وزيرًا في حكومة التوافق الوطني، فهو صاحب الشأن في هذا األمر.قطاع غ
 3/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 مسّيسةليست  قراراتهاو عضو بمركزية فتح: المحكمة العليا تتمتع باستقاللية ومهنية عالية  .11

اهته واستقالليته ولم يكن قالت حركة "فتل" إن القضاء الفلسطيني "معروف بنز : خلدون مظلوم -غزة 
 المحلية الفلسطينية. االنتخاباتمسي ًسا في يوم من األيام "، داعية إلى احترام قراراته بما يخص 

وشددت عضو اللجنة المركزية لحركة فتل، آمال حمد، على ضرورة احترام قرار "المحكمة العليا" 
 المحلية.التابعة للسلطة الفلسطينية في رام هللا حول االنتخابات 

وأضافت حمد في حديث لد "قدس برس"، بأن المحكمة العليا "تتمتع باستقاللية ومهنية عالية وال يمكن 
 أن تكون قراراتها مسي سة". متابعة: "القرار صدر حديثًا، ومن غير المعروف ما هي آليات تطبيقه".

ر موضوع االنتخابات مستدركة: "نحن في اللجنة المركزية لحركة فتل ناقشنا قبل صدور القرا
المحلية، وكانت وجهتنا األساسية أننا متمسكون بإجرائها في غزة والضفة مًعا واستكمال العرس 

 الديمقراطي، وسوف نناقش الحًقا حيثيات هذا القرار بعد صدوره".
 3/10/2016قدس برس، 

 
 عملية منذ بدء االنتفاضة 485و جريحاا  751و قتيالا إسرائيلياا  38تقرير:  .11
عد عام على انطالق انتفاضة القدس، ورغم الرهانات الكثيرة على انحسدارها وتالشديها عقدب الشدهور ب

األولددى مددن اندددالعها، إال أنهددا عددادت مددن جديددد قبيددل انتهدداء عامهددا األول لتؤكددد علددى اسددتمرارها رغددم 
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ي هددف واحدد، الكم الهائل من القمع األمني واالعتقاالت واإلعدامات الميدانية، والتي كاندت تصدب فد
 وهو وأد االنتفاضة وعدم تناميها بأي شكل كان.

 161فلسدطينًيا  250آخرون، فيما استشهد  751إسرائيليًا وُجرح  38وخالل عام من االنتفاضة ُقتل  
 منهم ارتقوا خالل تنفيذ عمليات.

ل، أن وتبددين اإلحصدداءات حددول أعمددال االنتفاضددة التددي انتهجهددا الفلسددطينيون فددي مقدداومتهم لالحددتال
عمليددة طعددن، تكلددل غالبيتهددا بالنجدداح فيمددا تددم إفشددال  269شددبان االنتفاضددة نفددذوا خددالل عددام كامددل 

بعضدددها، علمدددًا أن عمليدددات الطعدددن كاندددت األسدددلوب األكثدددر الدددذي اسدددتخدمه شدددبان االنتفاضدددة، حيدددث 
 حافظت على وتيرتها حتى شهر االنتفاضة األخير.

عملية منذ انطالق  183لثانية للفلسطينيين، حيث تم تنفيذ وكانت عمليات إطالق النار هي الوسيلة ا
عملية تركزت في شهور االنتفاضة  33االنتفاضة، فيما كانت عمليات الدعس هي األقل تنفيًذا بدواقع 

 األولى.
زجاجددة  1162، تخللهددا إلقدداء 6273وفددي ذات السددياق بلددن عدددد نقدداط المواجهددة مددع جنددود االحددتالل 

خفددات صدددوتها؛ اعتقدددل االحدددتالل  .حارقددة وكوعدددًا ناسدددفاً  وضدددمن المحدداوالت الحثيثدددة لدددوأد االنتفاضدددة وا 
فلسدطينيا بددواٍع أمنيدة، فيمدا بلدن عددد المعتقلدين لددى السدلطة لددواٍع أمنيدة  7150خالل العام الماضي 

 معتقاًل بعضهم ال يزال يقبع في سجونها منذ أشهر. 1182وسياسية بعضها يتعلق باالنتفاضة 
 3/10/2016ماس، غزة، موقع حركة ح

 
 فتح: الزهار بذرة فتنة زرعه االحتالل بين أبناء شعبنا .12

قال المتحدث باسم حركة فتل أسامة القواسمي "إن محمود الزهار هو بذرة فتنة زرعتها سلطة  :رام هللا
االحددددتالل اإلسددددرائيلي فددددي الجسددددد الفلسددددطيني، مددددذكرا بتدددداريخ ومسلسددددل تصددددريحات الزهددددار، وأفعالدددده 

لة عدددن شدددق السددداحة الفلسدددطينية، وفدددي طليعتهدددا االنقدددالب األسدددود الدددذي قامدددت بددده مليشددديات المسدددؤو 
 ".2007"حماس" في قطاع غزة عام 

وأوضل القواسمي في تصريل صحفي، "أن فكر التكفير والتخدوين هدو غريدب عدن شدعبنا الدذي يواجده 
ء هدذا الفكدر الظالمدي الددذي االحدتالل اإلسدرائيلي موحددا"، مؤكدددا أن شدعبنا لطالمدا رفدض االنجددرار ورا

 يمثل الزهار وأمثاله أدوت فتنة له.
وأكد "أن التطاول على الرئيس محمود عباس، ال يمكن إال أن يصب في مصلحة غالة التطرف 

 .اإلسرائيلي، والذي يمتلك الزهار الوجه اآلخر من عملتهم"، مشددا وقوف فتل وشعبنا خلف الرئيس
 3/10/2016، وفا ،لسطينيةوكالة األنباء والمعلومات الف
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 فتح بين فصل عناصرها وهواجس دحالنحركة  .13
قبددل أيددام قليلددة تلقددى أربعددة مددن قددادة حركددة فددتل هددم نجدداة أبددو بكددر ونعيمددة : عدداطف دغلددس - نددابلس

الشيخ وعدلي صادق وتوفيق أبو خوصة قرار فصلهم من حدركتهم ومجلسدها الثدوري، بسدبب مدا قالدت 
، أي أن يتخدددذ العضدددو موقفدددا مخالفدددا للحركدددة دون االنشدددقاق عنهدددا، ووقدددع الحركدددة إنددده "تجدددن ل" عليهدددا

وبينمدا يقدول الدبعض إن لقدرارات الفصدل هدذه  الرئيس محمود عباس باعتباره رئديس حركدة فدتل القدرار.
أبعددادا خطيددرة تضددر بفددتل، تؤكددد الحركددة عكددس ذلددك وتقددول إنهددا "ليسددت بحاجددة لهددم" وفددق أمددين سددر 

 مين مقبول.المجلس الثوري للحركة أ
فدي إشدارة -وأكد مقبول في حديث للجزيدرة ندت أن هدؤالء األشدخاص ارتبطدوا بجهدات ال تخددم الحركدة 

بعد التأكد فعال ووفقا للجان تحقيق مختصة ارتباطهم به، وبي ن أن قرار الفصل يعد  -منه إلى دحالن
 "قرارا حركيا داخليا".

رار ثأري وهو تغليب للمصالل الشخصية على لكن القيادي في الحركة حسام خضر يرى أن الفصل ق
المصدددلحة الوطنيدددة والتنظيميدددة وهدددو مدددا سدددتترتب عليددده "أخطددداء وخطايدددا" كبيدددرة، خاصدددة وأن "الوضدددع 

 الصحي في فتل معتل" أصال وأن إرثها النضالي والوطني مستباح.
، ولقداءات وشدد خضر أن مسلسل الفصل من الحركة تفاقم نتيجة لألزمة بين الرئيس عباس ودحالن

الفتحاويين مع الثاني خارج الوطن، وأن بعضهم التف حول دحالن بعد أن "دمدرت القيدادة حركدة فدتل 
وأوصدددلتها إلدددى وضدددع مدددزر وحدددزين باسدددتجابتها لشدددروط المرحلدددة بقتدددل الدددروح الوطنيدددة فيهدددا وشدددطب 

 المقاومة والثورة من قاموس الشعب الفلسطيني".
ن سياسات القيادة الفلسطينية هي مدن صدنعت دحدالن وأن وأضاف أن هاجس دحالن ال مبرر له، أل

عداءهم لده يعطيده "حجمدا أكبدر"، وأوضدل أن دحدالن أصدبل ظداهرة ولده امتدداده فدي غدزة وفدي القددس 
وأردف بددالقول إن هددذه القيددادة "العاريددة" بددررت وعلقددت عجزهددا وتقصدديرها وفشددلها تاريخيددا علددى  أيضددا.

الن، رغم أن "الخالف شخصي" مع األخير وليس سياسديا ثالث شماعات هي االحتالل وحماس ودح
 أو وطنيا أو حتى تنظيميا.

 3/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 األقصى مقبل على تطورات خطيرة مع اقتراب األعياد اليهودية :مسؤول ملف القدس في فتح .14

علدددى  حدددذر حددداتم عبدددد القدددادر مسدددؤول ملدددف القددددس فدددي حركدددة فدددتل مدددن أن المسدددجد األقصدددى مقبدددل
 تطورات خطيرة تزامًنا مع اقتراب ما يسمى بموسم األعياد اليهودية.
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أعتقددد أن هددذا العددام أخطددر مددن العددام الماضددي؛ بسددبب تسددارع وتيددرة الهجمددة "وقددال فددي هددذا السددياق: 
خدددالل األسدددابيع  اإلسدددرائيلية علدددى المسدددجد األقصدددى وتصددداعد عمليدددات االقتحدددام التدددي كاندددت تجدددري

عددد المقتحمدين أو ندوعيتهم التدي تشدمل جميدع مكوندات المجتمدع اإلسدرائيلية الماضية سواء من حيدث 
الزيدارة بقددر أنهدا أخدذت طدابع القيدام بطقدوس  أو من حيث شكل هذه االقتحامدات التدي لدم تأخدذ طدابع

توراتيددة ومراسدديم عقددود زواج واحتفدداالت ألطفددال داخددل السدداحاتت وهددذا يؤكددد التمددادي بحددق المسددجد 
اتم عبددددد القددددادر الحكومددددة اإلسددددرائيلية مسددددؤولية السددددماح للمسددددتوطنين بالتمددددادي وحمددددل حدددد ."األقصددددى

 ومواصدددددلة االقتحامدددددات داخدددددل المسدددددجد وكدددددل التدددددداعيات التدددددي قدددددد تدددددنجم إذا أطلقدددددت العندددددان لهدددددؤالء
 المستوطنين للعبث والتمادي داخل المسجد األقصى المبارك.

 4/10/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 لمقاومة في غزة أكثر ما ُيقلق "إسرائيل"خبير عسكري: أنفاق ا .15

رأى الخبيددر الفلسددطيني فددي الشددؤون العسددكرية، واصددف عريقددات، أن قسددًما : خلدددون مظلددوم -رام هللا 
كبيًرا من الجهدد العسدكري اإلسدرائيلي يدذهب فدي االسدتعداد لمواجهدة أنفداق غدزة، مؤكدًدا أنهدا  األنفداق  

 أكثر ما يقلق تل أبيب.
يجابًيدددا وقدددال اللدددواء عر  يقدددات فدددي حدددديث خددداص لدددد "قددددس بدددرس"، إن األنفددداق باتدددت سدددالًحا دفاعًيدددا وا 

 للمقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكًدا أنها "أثرت وتؤثر بشكل كبير في جيش االحتالل".
وأضدداف: "إسددرائيل تبددذل الجهددود دائًمددا وأبددًدا فددي مواجهددة المقاومددة، وخاصددة المقاومددة الفلسددطينية فددي 

تدرك أنده مدن الصدعب مواجهدة سدالح األنفداق لدذلك تسدخر حربهدا النفسدية والدعائيدة  قطاع غزة، وهي
 في مواجهة المقاومة".

وشددد الخبيددر الفلسددطيني علددى أن كافددة اإلجددراءات اإلسدرائيلية فددي مواجهددة األنفدداق؛ ال سدديما الوسددائل 
 التكنولوجية وغيرها، لن تستطيع القضاء على هذه الظاهرة بشكل مطلق.

ا: "اإلجراءات اإلسرائيلية من الممكدن أن تدؤثر علدى األنفداق، لكنهدا لدن تسدتطيع تعطيلهدا، فدال مستدركً 
بالمائة"، مشيًرا إلى أنده بدات لددى المقاومدة عقدول  100يوجد سالح في العالم يمكن أن يعطي نتيجة 

مكانيات، تستطيع من خاللها تجاوز إجراءات االحتالل.  وخبرات وا 
 3/10/2016قدس برس، 
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 يتعاون معنا لمحاربة التحريض الفلسطيني "بوك فيسموقع " :اإلسرائيليوزير األمن  .16
قدددال وزيدددر األمدددن العدددام اإلسدددرائيلي جلعددداد أردان، إن هنددداك تعاوندددا إبدددراهيم: كامدددل  -القددددس المحتلدددة 

ل إيجابيددا مددع إدارة فيسدددبوك التددي تلبدددي احتياجددات إسددرائيل، إال انددده اعتبددر تعددداون إدارة شددبكة التواصددد
 االجتماعي غير كاف لمواجهة ما وصفه بد "التحريض من قبل الفلسطينيين".

أن هناك ارتفاعا في حددة "التحدريض" عبدر شدبكات التواصدل االجتمداعي، وخاصدًة فيسدبوك،  وأضاف
 ما يزيد من احتمالية ومخاوف تجدد الهجمات مع بدء األعياد اليهودية.

بدددددري، أن األمدددددور وصدددددلت إلدددددى مرحلدددددة "تجددددداوز عتبدددددة ويدددددرى أردان فدددددي مقابلدددددة مدددددع موقدددددع "واال" الع
 التحريض".

وأضدداف "نحددن اآلن نمددارس أنشددطة واسددعة النطدداق لمراقبددة الشددبكات االجتماعيددة، الشددرطة والشدداباك 
ووزارة القضدددداء يبددددذلون جهددددوًدا للتعامددددل مددددع قضددددايا التحددددريض قانونيددددا مددددع مددددن يددددتم اعتقددددالهم بتهمددددة 

 التحريض".
ة حملة عالمية لحث الحكومات على سن مزيد من القوانين ليتم تطبيقهدا خدالل مشيرا إلى أنه بدأ بإدار 

 العام الجديد بشأن الشبكات االجتماعية.
 3/10/2016، الرأي، عّمان

 
 وزير االستخبارات السابق: العالم تغّير سريعاا والقّوة وحدها ال تكفي لُمواجهة حزب هللا وحماس .17

االسددددتخبارات اإلسددددرائيلي  السددددابق، دان مريدددددور، أن  طبيعددددة  رأى وزيددددر زهيددددر أندددددراوس: -الناصددددرة  
وخصائص الحروب تتغير سريًعا أمام أعيننا، الفًتا إلى أن  الحرب التدي تجهدز لهدا الجديش اإلسدرائيلي 
على مدار سنوات طويلة قامدت علدى أسداس سديناريوهات الجيدوش الكبيدرة لدولدة واحددة أو أكثدر والتدي 

فددي تقددديرنا أن  “تددنجل، فددي االقتحددام واحددتالل مندداطق، مؤك ددًدا علددى أن دده  تحدداول، وفددي بعددض األحيددان
 ."سيناريو مثل هذه الحرب ال يبدو معقواًل على المدى القريب

أن  نقطة انطالق العمليات اإلرهابية ضد  إسرائيل قد تكون في قلدب أرض إسدرائيل فدي ، وتابع مريدور
إطددالق النددار مددن قطدداع غددزة ومددن سددوري ة ومددن لبنددان،  الضددفة الغربيددة، ومددن وراء الحدددود بالتسددلل أو  

 وحتى من سيناء.
، فددي دراسددٍة جديدددٍة نشددرها مركددز أبحدداث األمددن القددومي  التددابع مريدددور إضددافة إلددى هددذا كلدده، أوضددل

 لجامعة تل أبيب، أن ه قد يعمل اإلرهابيون ضد  أهداف إسرائيلية ويهودية في جميع أنحاء العالم.
بق أيًضدا إلدى أن  العددالم يتغيدر سدريًعا، والتقنيددة تتحدول لتكدون أداة مركزيددة فدي أيدددينا ولفدت الدوزير السددا

وفي أيدي األعداء، في مجال اإلرهاب أيًضا هناك أهمية قصوى لالستخبارات لكي نكشف في الوقت 



 
 
 
 

 

 13 ص             4067 العدد:        4/10/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

المحدد مخططات عمل اإلرهابيين، ولكي نسمل بمهاجمتهم موضعًيا، في هذا المجال أيًضا يجب أن  
 قدم نظرية القتال سريًعا بما يتناسب وتغيرات قوة التحدي، على حد  تعبيره.تت

وأشار مريدور في سياق دراسته إلى أن  تهديد الجيوش النظامية العربية إلسرائيل انخفض بالتالي إلى 
حد كبيدر، لكدن فدي المقابدل اشدتد تهديدد التنظيمدات اإلرهابيدة والميليشديات مثدل حمداس وحدزب هللا إلدى 

وتابع قائاًل إن ه في بداية انطالقهم كانت هدذه التنظيمدات غيدر رسدمية، لكدن وبمدرور الوقدت  كبير. حد
 تحول ت إلى تنظيمات شبه رسمية، بحسب تعبيره.

وزاد أن  حماس وحزب هللا يسيطران اليوم على مناطق جغرافية ويديرانها فيما يشبه الطريقة التي تددير 
لتددي تحكمهددا، هددذه التنظيمددات تمتلددك أيًضددا أذرع عسددكرية تشددبه فددي بهددا الحكومددات السدديادية الدددول ا

 مبناها مبنى الجيوش الرسمية النظامية.
على سبيل المثال، أوضل الدوزير اإلسدرائيلي  السدابق، تقسديمها إلدى كتائدب ووحددات، لكدن ورغدم نقداط 

لتي يقاتلون بها أيًضا التشابه هذه يدور الحديث عن هيئات تختلف جًدا عن الدول العادية، والطريقة ا
تختلدددف عدددن مواصدددفات قتدددال الجيدددوش الرسدددمية، وهدددذا هدددو سدددبب اضدددطرار الجددديش اإلسدددرائيلي فدددي 

لددى تغييددر نمدداذج مجدداالت بندداء القددوة وتغييددر   اسددتراتيجيتهالمواجهددة معهددا إلددى ردود وقدددرات أخددرى وا 
 الشاملة.

 3/10/2016، رأي اليوم، لندن
 
 اإلسرائيلي يجري تدريبات واسعةالكوماندوز البحري موقع "واال":  .18

، تقريرا مطدوال عدن تددريبات واسدعة أجرتهدا وحددة الكومانددوز أمسالعبري،  "واال"نشر موقع تل أبيب: 
، للتعامل مع سيناريوهات مختلفة قد تشهدها المناطق "13شيطيت "البحري اإلسرائيلي المعروفة باسم 

 رائيلية.البحرية التي تسيطر عليها القوات البحرية اإلس
وقددددال ضددددابط مدددددن البحريددددة اإلسدددددرائيلية بددددأن التددددددريبات التددددي جدددددرت ألول مددددرة هددددددفها التعامددددل مدددددع 
سدديناريوهات إمكانيددة خطددف سددفينة علددى متنهددا إسددرائيليين والدددخول فددي مفاوضددات مددع الخدداطفين مددن 

لى أن تنظيم داعش في عرض البحر األحمر أو المتوسط قبالة شبه جزيرة سيناء المصرية، والعمل ع
 تكون تلك المفاوضات كمناورة لتنفيذ عملية إنقاذ الرهائن قبل قتلهم واستغالل الوقت.

وبحسب الضابط، فقد شملت التدريبات اقتحام السدفن فدي وضدع تكدون فيده األمدواج عاليدة فدي البحدر، 
مكانيددة إقدددام حمدداس أو داعددش علددى تنفيددذ هجمددات السددتغالل الوضددع البحددري وانعدددام الرؤيددة لدددى  وا 

 البوارج البحرية.
 3/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 ةتنسيق مع روسيا في سوريال جبيعميدرور:  .19

وف عميدددرور إن التنددامي المتزايددد كددقددال رئدديس مجلددس األمددن القددومي اإلسددرائيلي السددابق الجنددرال يع
المحافظة علدى للنفوذ الروسي في منطقة الشرق األوسط، يتطلب من إسرائيل التنبه جيدا إلى ضرورة 

مدع موسدكو، ألنهدا باتدت توصدف بدالقوة العظمدى  االسدتراتيجيمصالحها اإلقليمية مقابدل إبقداء الحدوار 
 في العالم، على األقل فيما يتعلق بالملف السوري.

وأوضددل عميدددرور فددي مقددال مطددول لدده بصددحيفة "إسددرائيل اليددوم" أندده رغددم الحددوار السددائد بددين روسدديا 
سددرائيل فددإن هندداك جملددة مددن الخالفددات الصددعبة بينهمددا، خاصددة عقددب بيددع موسددكو أسددلحة جديدددة  وا 

 إليران وسوريا، ونقل كميات من هذه األسلحة إلى حزب هللا.
وخدددتم مقالددده التحليلدددي بدددالقول إن إسدددرائيل باتدددت ملزمدددة بالتعدددايش مدددع القدددوات الروسدددية المتواجددددة فدددي 

ألحيددان إلددى اسددتخدام القددوة للمحافظددة سددوريا، انطالقددا مددن تفهددم مصددالحها، وربمددا اللجددوء فددي بعددض ا
عليهدا، دون الدددخول فددي اشدتباك ميددداني مسددلل مددع الدروس، وفددي الوقددت ذاتده المحافظددة علددى الحددوار 

 معهم، على كل األصعدة. االستراتيجي
 4/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من اإلسرائيليين يفكرون بالهجرة %25استطالع:  .21

مددن اإلسددرائيليين، فكددروا فددي إمكانيددة  %25أي العددام اإلسددرائيلي أن أظهددر اسددتطالع جديددد للددر  :القدددس
 إنهم لم يفكروا في الهجرة. %77الهجرة من إسرائيل، خالل السنوات الخمس األخيرة، فيما قال 

شخصدددًا بمدددن فددديهم مدددن المجتمدددع  646العبدددري بمشددداركة  "واال"وبدددين االسدددتطالع الدددذي أجدددراه موقدددع 
ليين يفكدددرون بدددالهجرة مدددن إسدددرائيل، بسدددبب سدددوء األوضددداع األمنيدددة مدددن اإلسدددرائي %25العربدددي، أن 
 السائدة فيها.

 4/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 أيلولسبتمبر/  خالل شهر "األقصى واإلبراهيمي"بحق  إسرائيلياا  انتهاكاا  90ادعيس: يوسف  .21

فذتها قوات االحتالل وثقت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، نحو تسعين اعتداء وانتهاكا ن :رام هللا
اإلسرائيلي والمستوطنين، بحق المسجدين األقصى في القدس، واإلبراهيمي في الخليل، خالل شهر 

 أيلول المنصرم.
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وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، في بيان صحفي يوم اإلثنين، إن سلطات 
ة المقدسة، خاصة المسجد األقصى االحتالل اإلسرائيلي مستمرة في إحكام سيطرتها على المدين

 ومحيطه.
وأوضل أن االنتهاكات بحق المسجد األقصى تنوعت ما بين إقامة المهرجانات التهويدة، وحفالت 
الخطوبة داخل ساحاته، واستمرار منع أعمال الترميم داخل قبة الصخرة المشرفة، واستمرار 

بالقدس  اإلسالميةبالصالة في األحياء االقتحامات ونشر صور للهيكل المزعوم، والسماح لليهود 
القديمة، وتنظيم أيام وحلقات دراسية ومسيرات ونشاطات مختلفة كجزء من نشاطها لدفع وتكثيف 

 اقتحامات.
وبخصوص المسجد اإلبراهيمي، قال ادعيس إن قوات االحتالل تواصل حصار المسجد وعرقلة 

 وقتا خالل الشهر المنصرم . 54ان أكثر من  وصول المصلين إليه، مشيرا إلى أنها منعت رفع األذ
إلفراغ المسجد  إضافيةتعٍد صارخ على أماكن العبادة، وخطوة  اإلجراءاتوقال وزير األوقاف إن تلك 

 من أصحابه الحقيقيين.
 3/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األول من انتفاضة القدس آالف فلسطيني في العام 8اعتقال نحو : مؤسسات حقوقية .22

 أمسأعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون األسرى داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
مواطنًا فلسطينيًا على األقل خضعوا لالعتقال على أيدي قوات االحتالل خالل  7,955االثنين، أن 

ألول من العام الماضي، بعضهم العام األول من انتفاضة القدس، التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين ا
 تم اإلفراج عنه.

امرأة وفتاة، عالوة على اعتقال خمسة نو اب في  229طفاًل، و 1,963ومن بين أولئك المعتقلين 
 صحافيًا. 41المجلس التشريعي الفلسطيني، و

وأوضحت المؤسسات الحقوقية  هيئة شؤون األسرى والمحررين، نادي األسير الفلسطيني، مركز 
زان لحقوق اإلنسان ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ، في تقرير مشترك لها، أن المي

أعلى نسبة لالعتقاالت كانت في مدينة القدس، إذ اعتقل االحتالل منذ أكتوبر/تشرين األول من العام 
 فتاة. 24امرأة بينهن   128طفاًل، و 842مقدسيًا، بينهم  2,355الماضي 

، إذ أصدرت 2008د األوامر اإلدارية خالل هذا العام، وذلك للمر ة األولى منذ العام كما تزايدت عد
أمرًا جديدًا، تصدرها دون تهمة أو مسو غ قانوني،  546أمرًا إداريًا، منها  1,436سلطات االحتالل 
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ب باب وطال   وتحت ما يسمى "بالملف السري"، وكانت غالبية االعتقاالت اإلدارية بحق  فئة الش 
 الجامعات ومم ن ال ينتمون إلى الفصائل.

 4/10/2016، السبيل، عّمان
 
مسؤولية قضم  "األونروا"واللجان الشعبية يحملون المفوض العام لـ واإلسالميةالقوى الوطنية  .23

 حقوق الالجئين
أشرف الهور: حذر ممثلو القوى الوطنية واإلسالمية، باإلضافة إلى اللجان الشعبية لالجئين  –غزة 

التالميذ واتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين  مجلس أولياء أمورو 
، وذلك في "سياسة قضم حقوق الالجئين"هذه المنظمة من االستمرار في  "األونروا"الفلسطينيين 

ة األربعاء في الضفة الغربي غداالوقت الذي يستعد فيه موظفو هذه المنظمة إلغالق مقارها الرئيسية 
 وقطاع غزة، احتجاجا على سياسة التقليصات.

وجاء التحذير الجديد خالل اجتماع عقده ممثلون عن تلك التنظيمات والهيئات في مدينة غزة، رفضا 
بتقليص خدماتها بحق العاملين والموظفين لديها في األراضي الفلسطينية  "األونروا"لقرارات إدارة 

قليصات المستمرة في الخدمات في مجالي التعليم والصحة والخارج. وأكد المجتمعون على أن الت
تسير بشكل متدرج، وفق خطة مدروسة من قيادة األونروا والمفوض العام ونائبه وبعض كبار "

الموظفين لديها بهدف تقليص الخدمات وصواًل إلى إنهائها للقضاء على مستقبل الالجئين العاملين 
 ."منفي الوكالة الدولية منذ عقود من الز 

بنتائج  "األونروا"وشدد هؤالء على رفضهم إلجراءات التجميد في عملية التوظيف وعدم اعتراف 
المسل للموظفين والمماطلة في تثبيت المعلمين الجدد، وتقليص الحصص لالستغناء عن مزيد من 

ها المعلمين. وعبرت الجهات المجتمعة عن استهجانها من هذه اإلجراءات، خاصة بعد تأكيدها أن
من قبل نائبة المفوض العام ساندرا ميتشل ومستشار المفوض العام حكم  "وتيرة سياسية"تسير بد 
 شهوان.

سياسة قضم حقوق الالجئين "بسبب استمرارها في  "األونروا"ووجه المجتمعون رسالة تحذير إلدارة 
حيد على نكبة الشعب واستهداف قضيتهم بين الفينة واألخرى على اعتبار أن األونروا هي الشاهد الو 

برنامج فعاليات ". وأعرب المجتمعون في ختام اجتماعهم عن استعدادهم لوضع "الفلسطيني
 ، لوضع حد لهذه الممارسات والتصدي لها."متصاعد

 4/10/2016القدس العربي، لندن، 
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 إضراب شامل بمخيمات لبنان إثر وفاة طفلة فلسطينية .24
الجئين الفلسطينيين بلبنان، يوم اإلثنين، حدادا على روح عم  إضراب شامل في مخيمات ال بيروت:

الطفلة إسراء إسماعيل وجد تها من مخيم "نهر البارد"  شمال البالد ، واللتان توفيتا الليلة الماضية إثر 
 حادث أثار غضبا شعبيا واسعا.

األحد، لحادث  يوم وتعر ضت الطفلة "إسراء" التي كانت تبلن من العمر خمسة أعوام، وجد تها المسن ة،
دهس أثناء توجههما إلى منزلهما في منطقة "المحمرة" قرب مخيم "نهر البارد"، فيما الذ سائق السيارة 

 بالفرار.
 3/10/2016، فلسطين أون الين

 
 "األقصى"الحلبي: مهند فّجر الهّبة ومنع تقسيم الشهيد  عائلة .25

األولى الستشهاد مهند الحلبي تختلط مشاعر مع حلول الذكرى السنوية : محمد أبو الفيالت -القدس 
العائلة المكونة من أب وأم وأربعة أشقاء بين الحزن والفخر، وفق أم مهند التي تضيف أنها تفتقد 
مهند كثيرا "فهو كان أكثر إخوته حنانا وحركة، لكني رغم ذلك أتغلب على مشاعر الحزن وأضع 

 دافع فيه عن مقدسات المسلمين ونسائهم".  مكانها مشاعر الفخر كون نجلي قام بعمل بطولي
نما يرى فيه واحدا من جيل يحلم بتحرير فلسطين. وقال  ال يرى الوالد في ابنه مهند حالة فريدة، وا 
للجزيرة نت "عندما قام مهند بعمليته كان كالذي فتل الباب للشباب وأرشدهم على طريق التحرير 

مفاوضات وجيل اتفاقية أوسلو التي زادت نكبات كون جيل هبة القدس األخيرة هم من جيل ال
الفلسطينيين وقضت على حلم الدولة الفلسطينية، فتشكل وعي عند الشباب الفلسطيني أن طريق 

 التحرير لن تأتي بالمفاوضات".
ويقول في حديثه للجزيرة نت إن تفجير مهند للهبة "منع مخططات االحتالل الرامية إلى تقسيم 

 11ى أن االحتالل منع النساء والرجال من الصالة في المسجد األقصى قبل الداألقصى" مشيرا إل
 صباحا، وهي الساعة التي يكون فيها المستوطنون قد أنهوا اقتحامهم له. 

 3/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 على منازل المواطنين بالقدس للسيطرةمستوطنون يدعون  .26

احتالل المزيد من منازل  إلىطنون في القدس المحتلة دعا مستو  :دياال جويحان - القدس المحتلة
المواطنين، خالل مسيرة انطلقت من باحة حائظ البراق المحتل، وصواًل لوادي حلوة وحي البستان، 



 
 
 
 

 

 18 ص             4067 العدد:        4/10/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

المبارك، وذلك  األقصىي في بلدة سلوان جنوب خحيث ترك ز تواجد المستوطنين في عين اللوزة التاري
 نة العبري.ما يسمى رأس الس أحياءفي نطاق 

، وأدوا اإلسرائيليعسكرية مشددة، رفع المستوطنون خاللها العلم  إجراءاتوجاءت المسيرة ضمن 
السيطرة على ما تبقي من منازل  أعمالرقصات تلمودية ورددوا هتافات دعت لممارسة المزيد من 

 األقصىلمسجد في بلدة سلوان وبناء الهيكل المزعوم على حساب ا وأراضيهمالمواطنين المقدسيين 
 المبارك.

 3/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
  الضفة الغربية وقطاع غزة مليون نسمة عدد سكان 4.82: الفلسطينياإلحصاء " .27

استعرض الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في بيان أصدره اليوم االثنين، لمناسبة يوم  :رام هللا
وظروف السكن، ذات العالقة بمؤشرات التخطيط العمراني العربي، أهم مؤشرات المساكن  اإلسكان

 الذي يعتبر األساس في ضمان التنمية المستدامة للمناطق الحضرية في فلسطين.
وقال "اإلحصاء" بما أن الهدف الرئيسي من التخطيط بشكل عام تحقيق التطور واالزدهار والحياة 

يتجاوز ذلك كونه يعني إثبات الهوية واالستقالل الكريمة للسكان، فإن التخطيط بالنسبة للفلسطينيين 
 والحق في الحياة على األرض.

ونوه إلى أن مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب قرر في اجتماعات دورته الثمانين بمقر األمانة 
"تحت عنوان التخطيط العمراني  2016العامة لجامعة الدول العربية، اختيار موضوع جائزة العام 

تنمية المستدامة للمناطق الحضرية"، وخصصت ألفضل بحث علمي في مجال اإلسكان ضمان لل
 والتنمية الحضرية.

، إذ تشير 2016نسبة سكان الحضر في فلسطين في العام  %74وورد في البيان أن حوالي 
مليون نسمة،  4,82إسقاطات السكان أن عدد السكان المقدر منتصف هذا العام في فلسطين حوالي 

، ونسبة السكان %73.9بناء على هذه التقديرات  2016نسبة السكان الحضر منتصف عام  وبلغت
، وبلغت الكثافة %9.55، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات %16.6المقيمين في الريف 

 في فلسطين. 2فردًا/كم 800نحو  2016السكانية المقدرة منتصف العام 
 

 لديها مخطط هيكلي معتمد ومصادق عليه من الهيئات المحلية الفلسطينية يوجد 55%
هيئات  407أن عدد الهيئات المحلية في فلسطين بلن  2015وتشير نتائج مسل التجمعات السكانية 

هيئة محلية في قطاع غزة، كما تشير  33هيئة محلية في الضفة الغربية، و 374محلية، منها 
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مجالس  10مجلس قروي، و 242بلدي، ومجلس  128النتائج إلى أن الهيئات المحلية موزعة بواقع 
 مخيم. 27محلية، و

هيئة محلية يوجد لديها مخطط هيكلي معتمد ومصادق  225إلى أن  2015وتشير بيانات عام  
 هيئة محلية المخطط الهيكلي لها قيد اإلعداد. 160عليه، و

 
 2015  متوسط مساحة المسكن في فلسطين للعام 2م126

، 2م126,2، إلى أن متوسط مساحة المسكن في فلسطين 2015 نوتفيد نتائج مسل ظروف السك
، كما وتشير البيانات 2م 80من أسر فلسطين تسكن في مساكن مساحتها أقل من  %19.3وأن 

، %8.9فأكثر في فلسطين قد بلغت  2م 200إلى أن نسبة األسر التي تعيش في مساكن مساحتها 
في  2م127في حضر فلسطين، و 2م129كن وعلى مستوى نوع التجمع بلن متوسط مساحة المس

متوسط مساحة المسكن في المخيمات.  كما بلن مجموع عدد  2م103الريف الفلسطيني مقابل 
وحدة سكنية منها  16,417في فلسطين حوالي  2015الوحدات السكنية المرخصة في العام 

 وحدة سكنية قائمة. 2,664وحدة سكنية جديدة، و 13,753
 

 فلسطين تسكن مساكن ملك ألحد أفراد األسرة المقيم فيها من األسر في 81%
من األسر حيازة مسكنها ملك ألحد أفراد  %80.9أن  2015تشير بيانات مسل ظروف السكن 

في  %83.0في الحضر و %81.4األسرة، وعلى مستوى نوع التجمع تتوزع هذه النسبة بواقع 
 من اسر المخيمات. %73.0الريف، و

 %3.8في الحضر، مقابل  %9.0،  %7.8ألسر التي تسكن مساكن مستأجرة كما بلغت نسبة ا 
من األسر في المخيمات ، ونسبة األسر الفلسطينية التي تسكن مساكن دون  %6.4 و في الريف

 في المخيمات . %20.6في الريف و  %13.1في الحضر مقابل  %9.5،  %11.2مقابل 
 

 ت سكنية على شكل شقةأكثر من نصف األسر في فلسطين تعيش في وحدا
إلى أن نسبة األسر في فلسطين التي تعيش في مساكن على شكل شقة تشكل  2015وتشير بيانات 

في  %54.2في الريف و  %29.4في الحضر و %59.5من إجمالي األسر   53.7%
في  %38.7من األسر تسكن في مساكن على شكل دار،   %44.6المخيمات ، في حين أن 

من األسر تسكن في فيال بواقع  %1.1في المخيمات  و %45.3الريف وفي  %68.7الحضر و
 في المخيمات . %0.3في الريف مقابل  1.1في الحضر و 1.2% 
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 فرد للغرفة الواحدة في مساكن فلسطين 1.7

، 2015فردًا للغرفة في العام  1.7بلن متوسط كثافة السكن  عدد األفراد في الغرفة  في فلسطين 
فرد/ غرفة في  1.9فرد/غرفة في الريف و 1.6/غرفة في الحضر، مقابل فرد 1.7 بواقع 

من األسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات  %13.2المخيمات ، وتشير البيانات إلى أن  
من  %10.9من أسر الحضر و %12.8أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، بواقع  3كثافة سكنية تبلن 

 3.4في المخيمات، وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد الغرف  %21.1أسر الريف وترتفع إلى 
في الحضر والريف الفلسطيني مقابل  3.5في فلسطين وبلن المتوسط  2015غرفة في المسكن عام 

 في المخيمات. 3.1
 

 من األسر يمكنها الحصول على مصدر محسن للماء 95%
ي مساكن تحصل على المياه من من أسر فلسطين تسكن ف %94.9أن  2015وتفيد بيانات العام 

مصادر آمنه حسب تعريف مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية وتشمل مياه الشبكات العامة ومياه 
 %94.4وفي الريف الفلسطيني  %94.9البئر المنزلي، حيث بلغت هذه النسبة في حضر فلسطين 

سر تقريبًا في فلسطين أن جميع األ 2015في المخيمات، وأظهرت البيانات للعام  %99.6مقابل 
وذلك على مستوى الحضر  %99.9تسكن في مساكن متصلة بالشبكة العامة للكهرباء بنسبة 

 في الريف. %99.8والمخيمات و
 

 2015من األسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي في العام  54%
الفلسطينية تقيم في مساكن  من األسر %31.8أن حوالي  2015وتشير البيانات المتوفرة لعام 
من األسر تعتمد الحفر الصماء للتخلص من المياه العادمة،  %13.5موصولة بحفر امتصاصية و

من  %0.8من األسر الفلسطينية، و %53.9وفي حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 
ت في المخيما %93.2األسر تستخدم طرق أخرى للصرف الصحي، وعلى مستوى نوع التجمع 

 في الريف موصولة مساكنها بشبكة الصرف الصحي. %8.0في الحضر و %60.0و
 3/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 مليون دوالر سنوياا  600استيراد الغاز اإلسرائيلي ستوفر  اتفاقيةالحكومة األردنية:  .28
اتفاقية استيراد  نأ، محمد المومني، اإلعالمأ ف ب: اعلن وزير الدولة األردني لشؤون  -عمان 

، مؤكدا "ال تجعل األردن مرتهنا إلسرائيل"الغاز الطبيعي الموقعة يوم اإلثنين الماضي مع إسرائيل 
 مليون دوالر سنويا. 600 حوالىستوفر على المملكة  أنها

اتفاقية الغاز مع إسرائيل " إنفي تصريل للتلفزيون الرسمي األردني مساء أمس األول  وقال المومني
خيارات المملكة في االستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، وال تجعل األردن مرتهنًا  أحدهي 

هذه االتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره ". وحسب المومني فان "إلسرائيل، كما يدعي البعض
 ."مليون دوالر سنويا 600

، "حينما نوقع اتفاقية الغاز اإلسرائيلياالحتالل  إننا ندعمفي منتهى السطحية أن نقول "انه  وأوضل
 ."على مجابهته األقدرموقفنا واضل من االحتالل ونحن الدولة "مضيفا 

وبين  األردنبمكانها الصحيل، ألن هنالك معاهدة سالم بين  األمورتوضع  إنيجب "وقال أيضا 
 أنالمومني إلى  أشارو . "إسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا ال ينتقص من موقفنا الرافض لالحتالل

 ."إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دوالر أدى"انقطاع الغاز المصري 
 4/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 يقاطعون الغاز اإلسرائيلي األردنيونبالشموع..  .29

عن أطفأ محتجون في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى األنوار لمدة ساعة مساء األحد للتعبير 
 رفضهم لالتفاقية التي وقعتها الحكومة أخيرا الستيراد الغاز اإلسرائيلي.

وتجاوبت قوى شعبية ومؤسسات تجارية عديدة في األردن مع دعوة احتجاج ضمن حملة "األردن 
 وتوقع نشطاء تزايد التأييد الشعبي لهذه الدعوة في األيام المقبلة. شبابية،تقاطع" وجهتها قوى 

ون بخيارات أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة عبر اللجوء إلى طاقتي الرياح ويطالب المحتج
والشمس أو استيراد الغاز من دول أخرى، ال أن يكون الحل األردني مستندا إلى إسرائيل التي أثبتت 

 العالقة معها اقتصاديا وسياسيا انعداما في الثقة، وفقا لما تراه المعارضة.
 3/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 باإلرهابيينلنعتهــا الفلسطينييــن  "أكسفورد"تعتزم مقاضاة  "الشويفات": مدارس عّمان .31

مدارس الشويفات العالمية عزمها مقاضاة شركة  إدارة : أعلنتعمان د الدستور د كوثر صوالحة
شتمل كتاب وا المناهج.بعد تعديل على عدد من  باإلرهابيينالبريطانية لنعتها الفلسطينيين  أكسفورد
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متفجرات تعلق بجسد المهاجم وتنفجر : االثرائي على جملة تقول  تفجير انتحاري اإلنجليزيةاللغة 
  .الفلسطينيون يعرفونها جيدا اإلرهابيونعند االقتراب من هدفه، 

لن تسمل بأن تمر المسألة دون  أنهاورفضت ادارة مدارس الشويفات هذا الخطأ البريطاني، مؤكدة 
  المحورية.حق المسيء، كون حجم الخطأ كبير ومجحف ومؤلم بحق العروبة والقضية إجراءات ب
 إلىمشيرا  للمدرسة،يكون إساءة  أنما ورد في الكتاب يعتبر إساءة شخصية قبل  أن اإلدارةواعتبرت 

 المسيئة،لتقوم بحذف العبارة  الكتاب،صاحبة حقوق طباعة  أكسفوردالمدرسة ستخاطب شركة  أن
 يسها في جميع أنحاء العالم.وعدم تدر 

هذا الكالم يمسنا بشكل شخصي كأردنيين وكعرب  إنلؤي الشوملي  األستاذوقال مدير عام المدرسة  
يساء إلى تاريخ نضال الشعب  أنكانت وما زالت القضية الفلسطينية قضيتنا األولى، فأننا ال نرضى 

ن نقدمهم ألبنائنا   القادمة على أنهم إرهابيون. الناوأجيالفلسطيني وشهدائنا األبرار وا 
 4/10/2016، ، عّمانالدستور

 
 القدس في فلسطين وليست في حلب: األمين العام السابق لحزب هللا .31

انفجر األمين العام السابق لحزب هللا، الشيخ صبحي الطفيلي، غضبا على : مؤيد باجس - 21عربي
 مدنيين في حلب.إيران وحزب هللا؛ بسبب المجازر المرتكبة مؤخرا بحق ال

الشيخ الطفيلي، وفي خطبة الجمعة قبل أيام، ألمل إلى أن النظامين اإليراني والسوري وغيرهما من 
 مدرسة عبد هللا بن أبي بن سلول، رأس المنافقين في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم.
ر عالقات دول وتابع: "عبد الناصر أرهقنا بحكاية سعيه لتحرير فلسطين، فتل حروب وجبهات، ووت  

أنهم  1967ببعضها، كنا نظن حينها أن ذاك العمل كان من أجل تحرير فلسطين. لكن، تفاجأنا عام 
كانوا نائمين هو وجيشه وضباطه، واجتاح العدو مصر قبل أن يستيقظ، وتبين أن كل الضجيج الذي 

 أحدثه كان كذبا".
نظن أن القدس في فلسطين، تبي ن أن القدس وعاد لمهاجمة النظام اإليراني وحزب هللا، قائال: "كنا 

 في حلب".
وواصل الطفيلي حديثه بغضب، قائال: "كيف لشخص أن تغمض عينه وأطفالنا ونساؤنا وأعراضنا 

وتابع في رسالة إلى حزب هللا:  تحت األنقاض، يضربها الصليبي الروسي الذي احتل لفترة إيران".
 يوم من األيام إلى ضربك". "هذا الذي يضرب حلب قد تتحول طائراته في
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وشد د الشيخ صبحي الطفيلي على أن "ما يجري جريمة كبرى"، متابعا: "القدس في فلسطين، وليست 
وزاد: "من أراد تحرير القدس فليذهب إلى فلسطين، ومن يقاتل هنا  في حلب أو صنعاء أو بغداد".

 وهناك فهو يخدم إسرائيل أكثر من أولئك الذين ذهبوا لتعزية شمعون بيريز".
وألمل الطفيلي إلى أنه اقتنع منذ بداية تسعينات القرن الماضي بكذب إيران في شعارها "الموت 

، عندما قرر األمريكان مهاجمة العراق، خرجنا 1991 وتابع: "في ألمريكا"، و"الموت إلسرائيل".
 بمظاهرة نرفض الغزو األمريكي، وتفاجأنا أن أول الغاضبين كانت إيران".

وأضاف: "إذا أردتم الصدق بشعارات  الموت ألمريكا ،  الموت إلسرائيل ، فهناك مسلمون سن ة 
ان منذ تسعينات القرن الماضي، مستعدون، وهذه فرصتهم؛ حيث أصبل لديهم توجه عام ضد األمريك

وتحو ل إلى صراع ُعرف بين القاعدة والغرب، ولكن في حقيقته كان صراعا بين المجتمع اإلسالمي 
 والغرب".

وختم خطبته برسالة غاضبة إلى حزب هللا، قائال: "ماذا تفعلون في سوريا، انسحبوا، أي عار 
 د أني بلغت".ترتكبون، أي خزي، اللهم اشهد أني بلغت، اللهم اشه

 4/10/2016، "21موقع "عربي 
 
 مجلس الوزراء السعودي يقرر استمرار إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الجمارك .32

أصدر مجلس الوزراء السعودي في جلسته، اليوم االثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين : الرياض
 سلع والمنتجات الفلسطينية من الجمارك.الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا باستمرار إعفاء ال

وأعرب سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام اآلغا، في اتصال هاتفي مع "وفا"، 
"عن الشكر واالمتنان للمملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، مشيدا بما تقدمه للفلسطينيين 

سناد على جميع الصعد.  من دعم وا 
 3/10/2016، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ا وكالة

 
 دفعة جديدة من المنازل لسكان غزة تسلم القطرية مؤسسة "راف" .33

سلمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات اإلنسانية : مصعب اإلفرنجي ومحمد جمال-غزة 
وحدة سكنية  20عة "راف" دفعة جديدة من المنازل التي تكفلت بإعادة تعميرها في غزة؛ تضم الدف

ضمن مشروع إعادة إعمار وحدات سكنية لصالل أصحاب المنازل التي دمرها الجيش اإلسرائيلي 
على غزة، وذلك في إطار سعيها المتواصل في دعم ومساندة الشعب  خالل العدوان األخير

 الفلسطيني.
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وبإشراف جمعية  تركية،الونفذت "راف" مشروعها بالتعاون والتنسيق مع شريكها جمعية طريق الحياة 
 300من أصل  سكنية،وحدة  45النصرة الخيرية التي كان نصيبها من المشروع إعادة إعمار وترميم 

 مليون دوالر. 2بتمويل وصل إلى  القطاع،وحدة سكنية على مستوى محافظات 
ق متفرقة   وحدة سكنية في مناط20وبدأت النصرة الخيرية أعمال تنفيذ المشروع قبل شهرين إلعمار  

 ألف دوالر. 100بتكلفة وصلت إلى  غزة،من مدينة 
 4/10/2016، ، الدوحةالشرق

 
 "فلسطين خلف الكواليس".. مؤتمر في كوااللمبور .34

أعلنت الجالية األردنية الفلسطينية ومنظمة السالم الماليزية ومنظمة الثقافة : سارة سويلم -السبيل 
من الشهر  8واليس" بالعاصمة الماليزية كوااللمبور يوم الماليزية عن عقد مؤتمر "فلسطين خلف الك

 الجاري.
ودعم  األرض،وسيستعرض المؤتمر دور اإلعالم في القضية الفلسطينية وأثره بقلب الموازين على 

تعريف الحضور والمتابعين  إلىويهدف المؤتمر  اإلعالم المقاوم، بحسب القائمين على المؤتمر.
 عرض للفيلم الفلسطيني "معطف كبير الحجم". عريف وسيتخللهوالتبالقضية الفلسطينية. 

 3/10/2016، السبيل، عّمان
 
 الجامعة العربية تؤكد مساندتها الكاملة لقضية األسرى الفلسطينيين .35

أكد األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مساندته الكاملة لقضية األسرى ": الخليج"-القاهرة
طينيين، خالل لقائه أمس عيسى قراقع، وزير األسرى والُمحررين الفلسطينيين، الذي والُمعتقلين الفلس

، مشيرًا إلى أن الفترة "اإلسرائيلية"استعرض في اللقاء أوضاع األسرى وما يعانونه في السجون 
األخيرة شهدت تصاعدًا غير مسبوق في االنتهاكات لحقوق الُسجناء، وتزايدًا استثنائيًا في أعداد 

 آالف. 7ُمعتقلين، وصل إلى نحو ال
وصر ح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام للجامعة، بأن الوزير الفلسطيني شرح 
خطورة التشريعات التي أقرها االحتالل مؤخرًا، والتي تسمل باعتقال األطفال، مطالبًا بتكثيف العمل 

إلى الجهود الجارية من أجل ترشيل  على الصعيد الدولي للدفاع عن قضية األسرى، ومشيراً 
الُمناضل األسير مروان البرغوثي لجائزة نوبل، كتعبير عن الُمساندة العالمية لقضية األسرى 

 الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الترشيل يمثل اعترافًا بمعاناة األسرى وبعدالة قضيتهم. 
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الُمساهمة في صندوق دعم األسرى، كما طالب قراقع الجامعة العربية بحث ِّ الدول األعضاء على 
مقترحًا عقد مؤتمر دولي ترعاه الجامعة من أجل التعريف بقضية األسرى، على غرار المؤتمر الذي 

 .2012ُعقد في بغداد في عام 
 4/10/2016، ، الشارقةالخليج

 
قامة الدولة الفلسطينية تسعىشكري: الرباعية العربية  .36  إلنهاء االحتالل وا 

وزير الخارجية المصري سامل شكري، َأن اللجنة العربية الوزارية الرباعية المعنية بإنهاء أكد  :القاهرة
الحقوق واستعادة  لتعزيز إقامة الدولة الفلسطينية، االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين تسعى دائما 
 االحتالل اإلسرائيلي.المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء 

ي تصريل صحفي، مساء اليوم االثنين، عقب اختتام اجتماع اللجنة الوزارية العربية وقال شكري ف
بمقر الجامعة العربية برئاسته، إن االجتماع كان للتشاور وصدر عنه تكليف للمجموعة العربية في 

 .نيويورك لتحقيق هذه األهداف
التصاالت بين المجموعة العربية وتابع: ستقوم اللجنة بإعداد تقرير في اجتماعها بشأن المشاورات وا

 والمجموعات األخرى في األمم المتحدة.
 3/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 يطالبون عباس باالعتذار عن مشاركته في جنازة بيريز والعربالمثقفون الفلسطينيون  .37

محمود عباس في استنكر عدد من المثقفين العرب والفلسطينيين مشاركة الرئيس  :"راي اليوم“لندن د 
جنازة الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز، وذلك من خالل عريضة وقعها أكثر من مائة 

 وخمسين مثقفًا ما بين كتاب وأدباء وا عالميين وصحفيين وناشطين.
وأكد الموقعون على أن مشاركة عباس تمت بقرار فردي، ودونما استشارة أية مؤسسة ناظمة للعمل 

يني؛ وجاءت صادمة لمشاعر الشعب العربي عامة، والفلسطينيين على وجه السياسي الفلسط
 الخصوص، في فترة من أسوأ فترات معاناتهم من انتهاكات العدو وتعدياته وتوسعه االستيطاني.

وأشارت العريضة إلى أن بيريز هو أحد رموز الحركة الصهيونية، التي أوقعت كل النكبات ضد 
ى حياته يخادع ويطرح نفسه كمؤيد للسالم، فيما هو في طليعة الساسة الشعب الفلسطيني، وقد أمض

 الصهاينة الذين أوغلوا في دم الفلسطينيين وعملوا على إدامة االحتالل.
وطالب المثقفون الرئيس محمود عباس باالعتذار للشعب الفلسطيني، واالعتراف الواضل بأن ما أقدم 

 المشروع الوطني وال حتى مشروع التسوية المعطلة.عليه، هو خطأ تاريخي وسياسي، وال يخدم 
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لكترونية، مفتوحة أمام مشاركة مزيد من المثقفين العرب إوقد دشن المثقفون الموقعون عريضة 
 والفلسطينيين للتوقيع عليها من خالل العنوان التالي:

https://goo.gl/8LeWfx 

 3/10/2016، اليوم، لندن رأي
 
 االعتراف بالدولة الفلسطينية" مشياا على األقدام نحو كانبرا" مسيرةأستراليا: انطالق  .38

: أوضل شامخ بدرة القيادي في حزب الشعب الفلسطيني بأن ناشطا أستراليا يدعى وكاالت-سيدني 
السير مشيا على األقدام، حيث انطلقوا من  بدأواجون ساليسبري وبمشاركة واسعة من المتضامنين 

كيلومتر  300عاصمة األسترالية كانبرا، سيقطعون خالل مسيرتهم مسافة مدينة سيدني متوجهين إلى ال
أيام للوصول إلى مقر البرلمان األسترالي لتسليم عريضة موقعة من آالف  10وستستمر لمدة 

البرلمان األسترالي تطالب أستراليا االعتراف  األستراليين من ناشطين وأكاديميين وسياسيين إلى
سيرافقه في المسيرة الطويلة عدد من الناشطين والمتضامنين مع القضية بالدولة الفلسطينية، و 

 الفلسطينية.
 4/10/2016، ، رام هللااأليام

 
تعد العتراضها واعتقال وترحيل  "إسرائيل""زيتونة" إلى شواطئ غزة غداا و سفينةتوقع وصول  .39

 الناشطات
 "زيتونة"من المتوقع أن تصل سفينة قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إنه  فايز أبوعون:

 النسائية إلى قطاع غزة، غدا األربعاء، بعد أن جرى إصالح الخلل الذي أصاب أشرعتها. 
اإلسرائيلية، أن السلطات اإلسرائيلية تستعد العتراض  "معاريف"وفي الوقت نفسه ذكرت صحيفة 

السفينة إلى ميناء أسدود، ومنها نقلهن بالقوة، واعتقال الناشطات على متنها واقتياد  "زيتونة"سفينة 
نفسها،  "معاريف"وأضافت صحيفة  بلدانهن بعد التوقيع على تعهدات بعدم العودة مرًة ثانية. إلى
القوات البحرية لديها أوامر بمنع السفينة بالقوة واعتقال النشطاء على متنها في حال اقتربت من "

 ."الحدود اإلقليمية
انطلقت فيما بعد لمواصلة طريقها  "زيتونة"لية لكسر الحصار زاهر بيراوي، إن وقال رئيس اللجنة الدو 

تثمر الجهود السياسية واإلعالمية التي يقوم بها "وصواًل إلى شواط  غزة، معربًا عن أمله في أن 
التصرف تحالف أسطول الحرية والمنظمات المنضوية تحته في الضغط على دولة االحتالل لعدم 

 ."بة، وأن تبتعد عن سلوك القرصنة في البحر، ألن ذلك مخالف للقانون الدوليالعصا بعقلية
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إن التهديدات اإلسرائيلية المتكررة لن تؤثر على سير السفينة "وأضاف بيراوي في تصريل صحافي، 
وال على معنويات المشاركات على متنها، فهؤالء النسوة يعرفن تاريخ االحتالل الحافل بمخالفة 

 دولي ضد الفلسطينيين بالدرجة األولى وضد المتضامنين معهم.القانون ال
لكنهن يؤمن بالرسالة التي ركبن البحر من أجلها، وهي كسر الحصار غير القانوني وغير "وتابع، 

 األخالقي عن غزة، وكذلك كسر صمت العالم تجاه هذه الجريمة التي مضى عليها عشرة أعوام.
عادة اإلعمار عن غزة أن سفينة من جهتها، أكدت هيئة الحراك الوط  "زيتونة"ني لكسر الحصار وا 

مياًل بحريًا أي  550الساعية لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، قطعت ما يزيد على 
 نصف المسافة بين ميناء ميسينا اإليطالي وميناء غزة، متوقعًة أن تصل السفينة لغزة، غدًا األربعاء.

لحماية الالزمة لها في مهمتها اإلنسانية نحو غزة، محذرا االحتالل ودعا أبو سلمية إلى توفير ا
 اإلسرائيلي من مغبة عرقلتها أو االعتداء عليها في عرض البحر.

من جهته، دعا رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة النائب جمال الخضري، إلى ضرورة 
ئية وتمكينهم من بلوغ هدفهم السامي دون تحمل الجميع مسؤولياته وتوفير حماية دولية للسفن النسا

 إعاقة باعتبار أنهم تحركوا انسجاما مع المبادئ واألخالق واستشعارا بالواجب تجاه المحاصرين.
ال توجد أي مقارنة بين متضامنات شرعيات رسالتهن إنسانية سامية وبين قوة عسكرية تفرض "وقال: 

 ."الواقع بالقوة والعنف
العبري، كان نشر، أمس، تقريرا مطوال عن تدريبات واسعة أجرتها وحدة  "والال"ُيذكر أن موقع 

، للتعامل مع سيناريوهات مختلفة قد "13شايطيت "الكوماندوز البحري اإلسرائيلي المعروفة باسم 
 تشهدها المناطق البحرية التي تسيطر عليها القوات البحرية اإلسرائيلية.

 4/10/2016، األيام، رام هللا
 
 : الحكم بإجراء االنتخابات بالضفة فقط "مشوب باالنعدام"بريطانياحقوقية في  ةمنظم .41

قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، االثنين، إن حكم : وكاالت –القدس المحتلة 
محكمة العدل العليا في رام هللا بإجراء االنتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة "مشوب 

لعدم االختصاص"، وسيكون له آثار كارثية على الشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية  باالنعدام
 الدولية ضد إسرائيل.

" على نسخة منه، أن الحكم القضائي يعد مثيرا 21وذكرت المنظمة، في بيان لها اطلعت "عربي
 للخصومة، وصدر بموجب ضغط من السلطة السياسية؛ العتبارات عديده.
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دم اختصاص المحكمة والئيا بمراجعة قرار إجراء االنتخابات  علما بأن مدة الطعن وأشارت إلى ع
في قرار إجراء االنتخابات انقضت، حيث ينص القانون على تقديم الطعن على القرار اإلداري خالل 

 ستين يوما، والطعن قدم بعد انقضاء الستين يوما، ما يعني أن القرار أصبل محصنا .
لحكم له تداعيات خطيرة على األوضاع القانونية التي نشأت بموجب أحكام وأضافت أن "هذا ا

 أصدرتها محاكم قطاع غزة في الشقين المدني والجزائي".
وأكدت أن حكم المحكمة مس بحق دستوري أصيل للمواطنين، وهو المشاركة في االنتخابات ترشيحا 

 وانتخابا.
والحصار الوحشي المفروض عليه من الجانب ولفتت إلى أن المحكمة لم تراع ظروف قطاع غزة  

 اإلسرائيلي والمصري، بل غل بت مصالل فصيل سياسي على مصالل مليوني مواطن.
وتابعت: "لم تدرك المحكمة أن إجراء االنتخابات في جناحي الوطن يرسل بارقة أمل بإنهاء االنقسام 

 احتالل وحصار".  وترتيب البيت الداخلي خدمة للمواطنين، في ظل ما يعايشونه من
وقالت إن "اعتبار محاكم قطاع غزة "غير شرعية" مؤشر خطير، وسيكون له آثار كارثية على 
الشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ويجدد مشروعا للسلطة الفلسطينية في 

 رام هللا طرح سابقا العتبار قطاع غزة بأنه "إقليم متمرد".
 4/10/2010، "21موقع "عربي 

 
 بتجاهل السالم "إسرائيل"" تتهم زيتونةناشطة أيرلندية في " .41

قالت ناشطة السالم األيرلندية مايريد ماغواير على متن سفينة "زيتونة" المتجهة لكسر الحصار 
اإلسرائيلي على غزة، إن على إسرائيل أن تختار السالم بدال من األرض، متهمة االحتالل اإلسرائيلي 

 ل السالم.بتجاه
وأكدت ماغواير للجزيرة أن مشاركتها في سفينة "زيتونة" نابعة من قناعتها بأن حصار غزة غير 

 قانوني.
وفي حديثها للجزيرة أعربت الناشطة الحاصلة على جائزة نوبل للسالم عن إعجابها بالشعب 

نهاء الفلسطيني، ألنه يعاني كثيرا بسبب الحصار، ودعت المجتمع الدولي إلى رفع هذ ا الحصار وا 
 االحتالل لألراضي الفلسطينية.

وسبق لماغواير أن شاركت في سفينة مساعدات إلى غزة قبل أن تقدم سلطات االحتالل على 
 ترحيلها.

 3/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 من إيطاليا لالجئين في قطاع غزة طارئ ماسهإمليون يورو  .42

ليوم االثنين، تقديم دعم مالي لوكالة األمم المتحدة لغوث أعلنت وزارة الخارجية اإليطالية، ا: روما
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" بقيمة مليون يورو؛ مساهمة طارئة لالجئين الفلسطينيين في 

وقال بيان صادر عن الخارجية إن المبادرة تهدف لضمان استمرار تقديم الخدمات  قطاع غزة.
 2014، حيث تدخل المساهمة في دعم برنامج بدأ بعد عدوان عام األساسية لالجئين الفلسطينيين

لمساعدة الالجئين الذين دمرت منازلهم أو تضررت، حيث توز ع إعانات لدعم تكاليف استئجار 
وأضافت الخارجية أنها ستدعم مدرسة البنات في مخيم المغازي في المنطقة الوسطى  مساكن مؤقتة.

 طالبة. 1500ثر من من قطاع غزة لضمان حق تعليم أك
 3/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وشيك لالقتصاد الفلسطيني "انهيار"مسؤولية  "إسرائيل"يحّمل  لألونرواتقرير  .43

إن تقريرًا أعد ته أمانة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،  "أونروا "قالت وكالة األناضول:-غزة
على حافة “، محم اًل إسرائيل المسؤولية عن وضع االقتصاد االقتصاد الفلسطيني "تشويه“كشف عن 

 ."االنهيار
نسخًة منه، إن  التقرير  "األناضول“وقالت الوكالة األممية، في تقرير نشر مساء اليوم االثنين، تلق ت 

 التفصيلي سُيعرض في الجمعية العمومية لألمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
أن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية تسب ب بتكلفة اقتصادية باهظة على  "أونروا“وأكدت 

 الشعب الفلسطيني.
االقتصاد الفلسطيني من اقتصاد مزدهر لدولة ذات دخل متوسط، إلى بنية اقتصادية  تحو ل ":وتابعت

لوصول إلى مشوهة على حافة االنهيار االقتصادي واإلنساني، حيث ُيحرم الشعب الفلسطيني من ا
 ."أرضه والمياه وموارده الطبيعية، في حين أن ممتلكاتهم وأصولهم إما ُتصادر أو ُتدمر

ات هم تقرير األمم المتحدة السياسات اإلسرائيلية بفرض القيود المشددة على حركة  "أونروا“وبحسب 
ان األرض والمياه ، إلى جانب فقداإلنتاجيةاألفراد والبضائع، والقضاء والتدمير الممنهج للمنشآت 

 والموارد الطبيعية.
ولفتت إلى تشرذم السوق المحلية واالنفصال عن األسواق المجاورة والدولية، مشيرة إلى الحصار 

اإلسرائيلية، وبناء الجدار الفاصل  وتوسيع المستوطنات، 2007المشدد على قطاع غزة منذ العام 



 
 
 
 

 

 30 ص             4067 العدد:        4/10/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

الشرقية عن بقية األرض الفلسطينية  وفرض سياسة اإلغالق في الضفة الغربية وعزل القدس
 المحتلة.

وسجلت نسب البطالة في السوق الفلسطينية للعام الماضي، بحسب الجهاز المركزي اإلحصائي 
بالمئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب  30الفلسطيني  حكومي ، مستويات جديدة فوق 

بسبب األحداث األمنية والحروب المتتالية على عدم توفر فرص العمل، وتراجع االقتصاد الفلسطيني 
 قطاع غزة.

مليار دوالر أمريكي 3.34وتقول دراسات فلسطينية إن خسائر قطاع البنى التحتية الفلسطيني يقدر بد 
قامة  سنويًا، خاصة فيما يتعلق بقيود حركة األفراد والتجارة، وعمليات الهدم والطرق االلتفافية وا 

 الحواجز العسكرية.
 في المئة من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المعونات. 80قول األمم المتحدة إن وت

 4/10/2016، ، لندنالعربي القدس
 
 ات جديدةعمر توسعة مستو  بناءفرنسا تدين  .44

بتوسعة وبناء مستوطنات جديدة في األراضي  "إسرائيل"جددت فرنسا أمس االثنين إدانتها لقرار : كونا
 القدس والضفة الغربية المحتلتين.الفلسطينية في 

على خطط  األخيرة "اإلسرائيلية"باريس أدانت الموافقة  أنوذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، 
تلك  أنوحدة سكنية استيطانية بالقرب من مستوطنة شيلو شمالي الضفة الغربية، موضحة  98بناء 

تضعف حل الدولتين الذي يعد الحل  أنهاما المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي، ك
 الفلسطيني. "اإلسرائيلي"الصراع  إلنهاءالوحيد 

منطقة صناعية بالقرب من مدينة رام هللا مركز القيادة  بإنشاءيضًا قرارًا آخر للكيان أوانتقد البيان 
 الفلسطينية في الضفة الغربية.

 4/10/2016، الشارقةالخليج، 

 
 قضاة المحكمة العليا؟ يا القدسوماذا بشأن  .45

 د. فايز أبو شمالة
 سبتمبر لسببين: 23أوقفت المحكمة العليا العمل باالنتخابات في 

 األول: عدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها.
 الثاني: االعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.
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إجراءات االنتخابات في الضفة الغربية دون  أكتوبر، أصدر قاضي المحكمة قراًرا باستكمال 3وفي 
 تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".

فأين ذهبت القدس؟ وماذا حل بها؟ وهل سقطت سهوًا من القرار أم بشكل متعمد؟ وهل ستجرى 
تم تجاهلها، والقفز عن عروبتها، االنتخابات في مدينة المسلمين أسوة ببقية مدن الضفة الغربية أم سي

 ، والتي جرت في مدن الضفة الغربية فقط؟2012كما حدث في انتخابات سنة 
هذا القفز عن أسوار مدينة القدس دون الصالة في محرابها ركعتي وطنية، يؤكد أن قرار محكمة 

ع أهدافه القائمة العدل العليا هو قرار سياسي بامتياز، يتكيف وفق هوى السلطان، ويأتي منسجمًا م
 على تحقيق شرعية زائفة، بهدف الوصول إلى طاولة المفاوضات.

إن قرار محكمة العدل العليا ال يطعن بوثيقة الشرف التي تم التوقيع عليها من قبل جميع الفصائل، 
بما فيها حركة فتل، التي قضت بشرعية محاكم غزة في الفصل في الطعون، قرار المحكمة يطعن 

لشعب الفلسطيني كله، ويعد خطوة استباقية تستثني قطاع غزة من أي انتخابات ستجرى بمستقبل ا
الحقًا، سواء أكانت هذه االنتخابات تشريعية أم رئاسية، وعليه فإن قرار المحكمة قد طعن المصالحة 
الفلسطينية في الخاصرة، والسيما أن إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية هي من أهم مقومات 

 المصالحة.
إن اإلدانة الشعبية والتنظيمية والفصائلية لقرار محكمة العدل العليا ال تكفي؛ ألن المطلوب هو إدانة 
النهج السياسي الذي يقوده محمود عباس، والذي يتعمد التفرد بالقرار وحيدًا دون االلتفات للمعارضة، 

ي حر شريف أن يحدد موقفًا، وعليه فإن مواجهة هذا النهج هي واجب وطني وديني يحث كل وطن
وأخص بالذكر هنا؛ تلك التنظيمات المشاركة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والممثلة باللجنة 
التنفيذية، إذ ال يصل أن تدين قرار المحكمة، في الوقت الذي تقوم فيه بالتغطية على القرار 

كسابه الشرعية من خالل حضورها جلسات اللجنة   التنفيذية..السياسي، وا 
في غزة المطعونة بكبريائها، ينتظر الناس أن تكلف حركة حماس مجالس بلدية جديدة، تقوم بدورها 
في إعادة ترتيب األوضاع الداخلية، لتغدو قادرة على مواجهة حصار العدو اإلسرائيلي، ومن يأتمر 

 بأمره من المنسقين معه أمنيًا وروحيًا، والتابعين إلرادته سياسيًا.
دف تقزيم مخطط تصفية القضية الفلسطينية، أقترح على حركة حماس والتنظيمات والقوى به

السياسية الرافضة لمهزلة القضاء المسي س، أقترح عليهم المشاركة في االنتخابات المحلية التي 
سالمية مشتركة قادرة على هزيمة  ستجرى في الضفة الغربية، وذلك من خالل تشكيل قوائم وطنية وا 

 م التنسيق األمني "المقدس".قوائ
 3/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بيريز: ما ال ُيمكن تبريره جنازةمشاركة عباس في  .46

  هاني المصري
من جملة المبررات التي ُقد مت دفاعًا عن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة الرئيس 

دًا، مقابل االنتقاد الواسع الصائب لها، هناك رأي اإلسرائيلي السابق شيمون بيريز، وهي قليلة ج
يستحق التوقف عنده. يقول أصحاب هذا الرأي إن مشاركة عباس في الجنازة باتت واجبة بعدما 
لت الجنازة إلى حدث سياسي ضخم بإعالن عدد كبير من الرؤساء والمسؤولين على امتداد العالم  تحو 

 خسر، برغم أن أي مكاسب لن تترتب على حضوره.عزمهم حضورها، ألن غياب عباس سيجعله ي
نقطة الضعف في هذا الرأي، أنه ال يريد االعتراف بأن نهج المفاوضات الثنائية، والمراهنة على 
الواليات المتحدة والمجتمع الدولي من دون إمساك أوراق القوة والقدرة على مواجهة السياسة 

تيطان وعدوان وعنصرية؛ أديا إلى خسارة الفلسطينيين اإلسرائيلية، وما ترتب عليها من احتالل واس
ثبات  كل شيء تقريبًا، حتى لم يعد هناك ما يخشون خسارته. كما أن سياسة إبداء حسن النيات، وا 
الجدارة، والتعامل مع إسرائيل كجار وشريك سالم؛ لم تؤد إلى شيء سوى إلى فتل شهية إسرائيل 

 للحصول على المزيد من التنازالت.
عكس هذا النهج المستمر الذي أدى إلى المشاركة في الجنازة استمرار السياسة المتبعة فلسطينيًا وي

وعربيًا، التي تظهر من خالل اهتمام الحكام بالدرجة األساس بردود األفعال الدولية حيال قراراتهم، 
 في مقابل إهمالهم ردة الفعل التي تبديها شعوبهم.

رسالة قوية مفادها أن القيادة الفلسطينية جادة في التخلي عن النهج إن عدم المشاركة كان سيبعث ب
، وصواًل إلى سياسة االنتظار الحالية. علمًا أن "أوسلو"، مرورًا بد "مؤتمر مدريد"الذي سارت عليه منذ 

المعارضة الواسعة للمشاركة شكلت بحد ذاتها رسالة مدوية، مفادها أن الشعب الفلسطيني برغم واقعه 
  متمسك بكرامته وبحقوقه، وأنه مصمم على الدفاع عنها، وهذا مصدر قلق إلسرائيل برغم السي

 نجاحاتها الباهرة.
ال حاجة لترداد ما قيل خالل األيام الماضية إلثبات أن بيريز لم يكن رجل سالم، برغم حصوله على 

ه ملتطختان بالدماء، وأنه في هذا الصدد. فهذا مثبت بعشرات الدالئل التي تؤكد أن يدي "نوبل"جائزة 
ويفعل  "يعطيك من طرف اللسان حالوة"رجل حرب، وأن ما يميزه عن اليمين واليمين المتطرف أنه 

ما يعلن عنه المتطرفون في بياناتهم أو أسوأ، أي أنه يدس  السم في الدسم، وهو لذلك أخطر. فهو 
يحلم بالعودة واالستقالل، لكنه يفعل وأن  "النكبة"القائل مرة إن من حق الفلسطيني أن يحيي ذكرى 
 في المقابل ما يستطيعه لعدم تمكينه من تحقيق ذلك.
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بته الصحافة اإلسرائيلية بعد وفاة بيريز يثبت ما ذهبنا إليه حول براعته في تمرير سياسات  ما سر 
ع الرئيس إسرائيل بعد تغليفها بشعارات جذابة. إذ إن التقارير أفادت بعرضه أو توصله إلى اتفاق م

عباس  أفشله نتنياهو  على إقامة دولة فلسطينية مؤقتة، تحتفظ فيها إسرائيل بالكتل االستيطانية 
الكبيرة، فيما تبقى بقية المستوطنات ضمن نطاق الدولة الفلسطينية مع بقاء األخيرة تحت السيادة 

 اإلسرائيلية. "اضياألر "اإلسرائيلية، على أن تحتفظ إسرائيل بحق الدخول إليها أسوة ببقية 
إن مثل هذه األفكار التي تخدم مصلحة إسرائيل في مقابل ظهور بيريز بمظهر الباحث عن سالم، 
تعكس شخصيته التي تولي أهمية كبرى للحفاظ على صورة جيدة إلسرائيل أمام العالم. فهو ُيعطي أو 

ني، القائم على فكرة يعرض الفتات، في مقابل حفاظه على جوهر المشروع اإلسرائيلي االستيطا
اإلبقاء على تفو ق الدولة العبرية ويهوديتها الخالية قدر اإلمكان من األغيار. وهذا األمر طبيعي. 

برأس المال واليد العاملة  "العبقرية اليهودية"، يجمع "شرق أوسط جديد"فبيريز صاحب نظرية إقامة 
. وهو أيضًا صاحب "الخيار األردني"ُيسم ى بد  اإلقليمية، وعما "التسوية"العربية. وهو دافع دومًا عن 

، وما يجري حاليًا تجسيد لها بشكل أو بآخر. وما يتم  تداوله خالل الفترة "التقاسم الوظيفي"خطة 
األخيرة من حلول إقليمية تجمع إسرائيل بالدول العربية على حساب الفلسطينيين وقضيتهم، يعود 

 اختراعها.أساسًا إلى جهود بيريز، صاحب براءة 
ال يمكن تبرير المشاركة في جنازة بيريز من خالل تشبيهها بمشاركة وفد فلسطيني رفيع المستوى في 
جنازة إسحق رابين، برغم رفض تلك المشاركة حينها من جانب قطاع فلسطيني عريض، علمًا أن 

ألن رابين اغتيل  الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يحضر آنذاك. إذ إن المشاركة األخيرة أسوأ بكثير،
في  "التسوية"على يدي يهودي متطرف بعد اتهامه بالتفريط بأرض إسرائيل. وفي ذلك الحين كانت 

ذروة مسارها، وكان وهم الوصول إلى اتفاق نهائي بانقضاء الفترة االنتقالية ال يزال مسيطرًا على 
حب خيار المفاوضات، أصبل النخبة الفلسطينية الحاكمة. أما اآلن، فحتى الرئيس الفلسطيني، صا

مدركًا عدم إمكانية بقاء الوضع على ما هو عليه. وقد هد د مرارًا بالخروج على هذا الواقع، مع أنه لم 
 ينف ذ تهديده برغم أن الوقت يكل ف دمًا وضياع حقوق.

ا أسوأ ردود األفعال على المشاركة في جنازة بيريز تمثل بتوظيف الدين لخدمة أغراض سياسية، كم
ظهر من خالل تصريل محمود الهباش بأن النبي محمدًا لو كان حيًا لشارك في الجنازة، في مقابل 
تصريل محمود الزهار الذي كف ر فيه الرئيس. إن توظيف المشاركة في الجنازة في سياق المزايدات 

، ال يساعد والصراع على القيادة وتمثيل الشعب الفلسطيني، في ظل تعم ق االنقسام عموديًا وأفقياً 
 على حماية القدس والقضية وخيار المقاومة كما يد عي البعض، بل هو أقصر طريق لوقوع الفتنة.
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المشاركة في الجنازة خطأ فادح، واألهم فيه هو دالالته، وما يعكسه من استمرار الرهان على 
كرام الميت دفنه  -التي ماتت منذ زمن  "عملية السالم"استئناف ما ُيسم ى  وهذا رهان يمنع  ،-وا 

 الفلسطينيين والعرب من اعتماد خيارات بديلة لتلك التي أثبتت عجزها عن تحقيق نتائج.
ختامًا، ومع التسليم بأهمية التعبير عن الغضب من المشاركة في جنازة بيريز، التي لم يشارك فيها 

سالم مع إسرائيل، إال أن ال الرئيس المصري وال العاهل األردني برغم أن بلديهما يرتبطان بمعاهدتي 
اأَلولى باالهتمام أن ينصب  على مخطط يجري اإلعداد له ويرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية في 
الحد األقصى، أو تجميدها في الحد األدنى، بما يؤدي إلى اإلجهاز عليها في النهاية، كما يظهر في 

ئيل. إن إحباط هذا المخطط يكون بترتيب مالمل عودة الوصاية العربية واإلقليمية التي تشمل إسرا
البيت الفلسطيني على أسس وطنية واقعية، تحفظ الحقوق، وتمنل القدرة على الحركة، وتجسد قدرًا 

 من الديموقراطية التوافقية والمشاركة السياسية الحقيقية أللوان الطيف السياسي كافة.
 4/10/2016، السفير، بيروت

 
 الشعب الفلسطيني توّحداالنتفاضة يمكن أن  .47

 منير شفيق
أن يختلف الفلسطينيون أمر طبيعي، وهو شيء مشترك بين الشعوب. وأن يختلفوا اختالفا عميقا أمر 
طبيعي أيضا، وهو سمة مشتركة بين الشعوب كذلك. ولكن أن ينقسموا انقساما عموديا بين إقليمين، 

سو غونه وَيعتبرونه ضروريًا وحتميًا من وهما تحت االحتالل، فأمٌر ُيحدث انقسامًا أيضًا بين من ي
 جهة وبين من ال يستطيعون قبوله، أو هضمه، أو تسويغه، من جهة أخرى.

هذا االختالف بين الرأيين حول االنقسام الفلسطيني بين سلطتين ووضعين واستراتيجيتين وحركتين 
طه البعض بأنه بين سلطتين. واألسوأ إذا اعتُ   بَِّر صراعًا على سلطة.كبيرتين، وليس كما ُيبس ِّ

الشعب الفلسطيني ال تجمعه أرض موحد ة، وال يظل ه سقف واحد، وال يسوده وضع واحد. فمنذ نكبة 
فلسطين أي منذ قيام دولة الكيان الصهيوني وطرد ثلثي الشعب الفلسطيني خارج خطوط الهدنة 

لصهيوني، أو ما سم ي تمزق الشعب الفلسطيني أو انقسم بين جزء بقي تحت الكيان ا 1948/1949
بد"دولة إسرائيل". وقسم ُعرَِّف بالضفة الغربية والقدس، وقسم في قطاع غزة وثم في مخيمات الشتات 
خارج فلسطين، وحتى داخل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فضاًل عن الشتات الدولي إن صل  

اسية واجتماعية واقتصادية التعبير. وقد قام بين كل جزء أو قسم حدود فاصلة ونشأت أوضاع سي
مختلفة. وجاء اتفاق أوسلو ليقيم حكمًا ذاتيًا تحت االحتالل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 ويفصل بين الضفة الغربية والقدس أيضًا.
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. هذا 2007إلى هنا لم يحدث االنقسام الذي حدث بين الضفة الغربية وقطاع غزة إال في عام 
كل انقسام بين جبهتين ووضعين واستراتيجيتين وعلى رأسه كل من حركة فتل االنقسام الذي أخذ ش

 وحركة حماس.
أي في ظل الميثاق الوطني  1968قبل ذلك عرفت الساحة الفلسطينية في المرحلة التي تشكلت بعد 

الفلسطيني ألوانًا من االختالفات والصراعات الحاد ة وحتى الجبهات الداخلية، ووصلت أحيانًا إلى 
تجميد العضوية في م.ت.ف وتشكيل "جبهة الرفض" مقابل جبهة برنامج النقاط العشر. وال تسأل 

. وقد اتخذ شكل انقسام بين فصائل دمشق 1983عن عمق االنقسام داخل فتل كما بين الفصائل عام 
 وفصائل تونس.

هناك  وكانت 1993 -1968هذا على مستوى ما ُيمكن أن ُيطَلق عليه مرحلة م.ت.ف ما بين 
، مثلها دخول 1993-1987إرهاصات الختالفات وصراعات حاد ة جديدة في أثناء االنتفاضة األولى 

حماس وحركة الجهاد اإلسالمي باستراتيجية مخالِّفة لنهج برنامج النقاط العشر فإعالن الدولة 
طرف المقابل فالمشاركة في مؤتمر مدريد فاتفاق أوسلو وما بعده. وهو الذي أصبل ال 1988المستقلة 

أي منذ أمسكت حماس بالسلطة  2007لطرف م.ت.ف  فتل أساسًا  في االنقسام الذي يؤرَّخ له منذ 
ل الوضع في قطاع غزة إلى قاعدة مقاومة عسكرية جبارة على يد  في قطاع غزة ثم سرعان ما تحو 

ام الجناح العسكري لحماس، وسرايا القدس الجناح العسكري  لحركة الجهاد كتائب عز الدين القس 
 اإلسالمي ومعهما عدد من الفصائل المقاتلة األخرى.

قد كسبت على فتل في االنتخابات التشريعية فيما حافظت فتل على  2006كانت حركة حماس عام 
موقعها في انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية. وهذه المر ة برئاسة محمود عباس الذي خلف الرئيس 

مسمومًا، من الحكومة الصهيونية بعد أن تم  التخلي عن حمايته عربيًا ياسر عرفات الذي ُقتِّل 
 سعوديًا  ودوليًا وفي ظل انقسام داخل قيادة فتل تزعم ه محمود عباس.- مصرياً 

هنا نشأت شرعيتان انتخابيتان تتعارضان في األهداف واالستراتيجية والسياسة وهذا ما ظهر منذ 
ج انتخابات المجلس التشريعي وتسل م إسماعيل هنية رئاسة الوزراء. اليوم األول الذي أعلنت فيه نتائ

وقد أعلن المسؤول األمني الفتحاوي محمد دحالن رفضه لهذه النتائج وتصميمه على إسقاط حكومة 
 إسماعيل هنية ونتائج انتخابات المجلس التشريعي.

َم بالسيطرة شاءت الظروف أن تكون نقطة الصدام الرئيسة مركزها قطاع غزة وليس ا لضفة. وقد ُحسِّ
العسكرية لحماس على األجهزة األمنية التي كان يقودها محمد دحالن، فيما بقيت األجهزة األمنية في 
رام هللا تحت سلطة محمود عباس. ولم ينتقل الصدام العسكري إلى الضفة الغربية امتدادًا لصدام 

رى في قطاع غزة تمر دًا، وشك ل  حكومة قطاع غزة. فما كان من محمود عباس إال  أن ُيعلن ما ج
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ها  برئاسة سالم فياض ضاربًا عرض الحائط بالمجلس التشريعي، وبشرعية الحكومة التي يترأس 
 إسماعيل هنية.

وبالمناسبة لو لم يكن قطاع غزة بيد حماس لكان االنقسام اليوم بين غزة محمد دحالن ورام هللا 
 بسمات أخرى داخل فتل في الوقت نفسه.محمود عباس. وهذا ما هو حادٌث اآلن 

ٌد إلى ما حدث من انقسام بين فتل وحماس فقد كان انقسامًا بين سلطتين وشرعيتين انتخابيتين  َوَعو 
 وفي منطقتين مفصولتين جغرافيًا. واألهم بين استراتيجيتين وسياستين وهدفين.

نما أوجد وضعين ماد يين وسياسيين وعسكريين ال يلتقيان ولكن االنقسام لم يقتصر على ما تقد م، وا 
إال  بإلغاء أحدهما اآلخر، أو يتعايشان في ظل استمرار انقسامهما، أو طرح مشروع استراتيجي ثالث 
كما تفعل انتفاضة القدس إذا ما اتفقا على االنخراط فيها وتحويلها إلى انتفاضة شعبية شاملة تعلن 

يك المستوطنات من القدس والضفة الغربية، بال قيد أو العصيان المدني السلمي لدحر االحتالل وتفك
 شرط، مع إطالق كل األسرى وفك الحصار عن قطاع غزة.

 الصالحية،هذا المشروع االستراتيجي الثالث يستطيع أن يتعايش مع االنقسام ويجعله، عمليًا، منتهي 
ازين القوى الجديدة الراهنة بل إذا ما نجحت االنتفاضة الشعبية الشاملة، وهو أمٌر ترج حه بقو ة مو 

سالميًا وعالميًا، في تحرير القدس والضفة الغربية من االحتالل واالستيطان، وبال  فلسطينيًا وعربيًا وا 
قيد أو شرط، سوف ينشأ وضع فلسطيني جديد يحمل في طي اته ما يمكن أن ينشأ في ظله من 

فه وشروطه وموازين قواه الجديدة. انقسامات أو توافقات عند الدخول في بحث مع العمل في ظرو 
رتين، ويكون األسرى قد أطلقوا وقطاع  ولكن تحت أسوأ االنقسامات تكون القدس والضفة الغربية محر 

 غزة قد فك  الحصار عنه. 
أما اشتراط إنهاء االنقسام قبل التوافق والتعاون والتنسيق لتصعيد االنتفاضة لتصبل انتفاضة شعبية 

ر الفشل فيه  شاملة، فهو عبث أو خض  للماء إلخراج زبده منه، أو هو تجريب للمجر ب الذي تكر 
 حتى اليوم. 2007منذ 

ل إلى المصالحة، والسيما بعد أن خاض قطاع غزة حرب  فاالنقسام لم يكن ممكن التجاوز، أو التحو 
ية فقد وانتصر فيها، وتثب ت واقع موضوعي جديد مختلف نوعيًا عن واقع الضفة الغرب 2008/2009

رة وممتنعة على عودة احتالل العد و لها.  أصبل عندنا في قطاع غزة قاعدة مقاومة عسكرية محر 
فهي خارج االحتالل ولو تحت الحصار، فيما أصبل عندنا في الضفة الغربية أجهزة أمنية بناها 

تصفية الجنرال األمريكي كيث دايتون بإشراف صهيوني. وراحت تعمل بموجب اتفاق أمني تعه د ب
خاليا المقاومة والحيلولة دون تكرار االنتفاضة، مع تبني استراتيجية المفاوضات. وما زال محمود 
عباس مصر ًا على ذلك، بالرغم من فشله الذريع، وبالرغم من تفاقم تهويد القدس واستيطان الضفة 
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عه يومًا بعد يوم. وقد أصبل دعاة الدولة الفلسطينية في ظل حل   الدولتين التصفوي  الغربية وتوس 
يائسين كل اليأس أن يبقى لهم شيء بعد أن استشرى االستيطان في الضفة الغربية وتمادى التهويد 

 للقدس. 
ومن هنا أصبحت المصالحة مستحيلة إال  بإلغاء أحد الوضعين. فمن جهة لم يكن مطروحًا أن 

ما من ناحية استراتيجية التسوية يتخلى محمود عباس وفتل عن الوضع القائم في الضفة الغربية والسي
والمفاوضات، أو من ناحية شروط محمود عباس للمصالحة: أي "سالح واحد وقرار واحد للسلم 
والحرب، وسلطة أمنية وسياسية واحدة"، فيما من الجهة األخرى، ال يمكن تسليم سالح المقاومة 

 جريمة والخيانة. وأنفاقها لسلطة رام هللا وأجهزتها األمنية ألن ذلك بمثابة ال
ولهذا، فإن كل من يضع المصالحة شرطًا له األولوية على كل ما عداه، أو يعتبر االنقسام الحالي 
شرًا مطلقًا وال يعطي األهمية االستثنائية لما وصله قطاع غزة من قو ة مقاومة عسكرية ذات ُبع د 

ما قام من انقسام موضوعي في استراتيجي على األرض الفلسطينية، عليه أن يقول لنا كيف سيحل  
ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟ بكلمة، ليس أمامه غير الخيار الثالث: االنخراط في االنتفاضة 

 واستراتيجيتها.
 3/10/2016، "21موقع "عربي 

 
 للحرب: ضربة قوية أو استنزاف بدالا من الحسم "السرية"العقيدة اإلسرائيلية  .48

 رون تيرا
العسكرية/األمنية وثائق عديدة محفوظة تعر ف "مفهوم األمن ]القومي[" لدى  على رفوف المؤسسة

 إسرائيل، وغالبيتها "مصنفة" ]سرية[. 
غوريون التأسيسية في خمسينيات القرن  -وفي القسم غير المصنف يمكن تعداد كتابات بن 

ف ري صياغة الماضي، وكتاب الجنرال  احتياط  يسرائيل طال، ومحاولة الجنرال  احتياط  دا فيد عِّ
مفهوم لألمن في أواخر تسعينيات القرن الماضي، ومقتطفات سمل بنشرها من "تقرير لجنة مريدور"، 
وكتاب الجنرال  احتياط  بروفسور يتسحاق بن يسرائيل، ومنشورات تصف المسودة المعمقة، لكن 

ستراتيجيا الجيش "المصنفة"، التي أصدرها "مجلس األمن القومي.   ومؤخرًا، نشرت وثيقة "ا
 . وعلى 2015اإلسرائيلي" بتوقيع رئيس هيئة األركان العامة ]غادي أيزنكوت[  الحقًا استراتيجيا 

نما أيضًا باألمن الجاري،  الرغم من أن مفهوم األمن الخاص بإسرائيل ال يعنى فقط بالحرب وا 
مور، فإن معظم هذه وبالحمالت العسكرية بين الحروب. وبالعالقات مع حلفاء وغير ذلك من األ

[ subjectiveالمنشورات تعنى بمسألة كيف تحارب إسرائيل، مع تركيز أكبر على عقيدتها الذاتية ]
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لالنتصار في الحرب. والوثائق المذكورة أعاله تعرض صورة واضحة ومتماسكة نسبيًا الستراتيجيا 
، 2015لقومي واستراتيجيا وعقيدة الجيش اإلسرائيلي  على األقل حتى ظهور مسودة مجلس األمن ا

 اللتين يالحظ فيهما تغيير في التوجه .
لكن بالنسبة للحمالت العسكرية الست الكبيرة األخيرة التي شن ها الجيش اإلسرائيلي ما وراء الحدود، 
فقد خاضها بموجب أنماط متكررة، مغايرة لالستراتيجيا والعقيدة الرسميتين. وبالفعل، ثمة قاسم 

 ، وحرب لبنان الثانية 1996 ، و"عناقيد الغضب"  1993ن حمالت "محاسبة "  مشترك واسع بي
 ، و"الجرف الصامد" 2012 ، و"عامود سحاب"  2009- 2008 ، و"الرصاص المصبوب"  2006 
 2014 .  

وسيشار إلى هذه الحمالت الست مجتمعة في هذا المقال بتعبير "حمالت يحكمها منطق المحاسبة". 
دف إلى صياغة قواعد اللعبة لسلوك األطراف في األوقات االعتيادية التي تعقب وهذا المنطق يه

المواجهة التي خيضت بوساطة ضربة عسكرية أو استنزاف بالقوة النارية، وبممارسة ضغط غير 
 مباشر، وكل ذلك من خالل تخصيص موارد محدودة والحد من المخاطر.  

قول إن األمر يتعلق بتقدير موضعي أو أنه انحراف عن ولو كان األمر يتعلق بحالة مفردة ألمكن ال
  . 2006العقيدة يستدعي تفحصه  مثلما حدث بالفعل في 

ولكن، بما أن إسرائيل والجيش اإلسرائيلي تقيدا بأنماط سلوك نموذجي خالل ست حمالت عسكرية 
نما بتطب يق عقيدة حرب على مر عقدين ونصف العقد من الزمن، يبدو أن األمر ال يتعلق بخطأ وا 

ثانية جلي ة  ال سيما وأن الجميع يعلم ماذا حدث في حمالت "منطق المحاسبة" الست ، لكن هذه 
العقيدة لم ُتصن بشكل رسمي ما ول د توترات متكررة بحكم تعارضها مع الوثائق الرسمية والتوقعات 

 السائدة بشأنها في أوساط الجيش اإلسرائيلي والجمهور.
 بد من توضيل أن العقيدة الكالسيكية صيغت أواًل وقبل كل شيء لمواجهة غزو وبطبيعة الحال، ال

خصوم دولتيين ]جيوش نظامية[، بينما شن ت حمالت منطق المحاسبة الست ضد خصوم غير 
ضعفاء نسبيًا، عملوا وفق منطق إلحاق أذى عام بدولة إسرائيل بوساطة إطالق قذائف  دولتين

مق أراضيهم، وليس بهدف تحقيق انتصار حاسم ضد الجيش وصواريخ منحنية المسار من ع
 اإلسرائيلي أو احتالل أراض. 

استراتيجي مهم  -وعالوة على ذلك، يمكن االدعاء أنه في جبهة لبنان ال يوجد مكسب سياسي
االستراتيجية في لبنان كانت "سلبية"  -بمستطاع إسرائيل تحقيقه بشكل واقعي، ولذا غايتها السياسية 

هرها: تقليص الحاجة إلى االنشغال بهذه الجبهة إلى الحد األدنى. ويمكن االدعاء أنه في في جو 
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القائم، وليس  االستراتيجي-جبهة قطاع غزة كانت غاية إسرائيل الحفاظ على الوضع السياسي 
 إحداث تغيير فيه. 

ذن، باإلضافة إلى محاولتنا في هذا المقال أن نربط بين عمليات إسرائيل العس كرية توصاًل إلى وا 
عقيدة متماسكة، ينبغي تحديد القرارات التي اتخذت في كل حالة على حدة، آخذين بعين االعتبار 

 ظروفها وسياقاتها الفريدة.
وال بد أيضًا من توضيل أن ادعاء الخروج عن العقيدة اإلسرائيلية الكالسيكية مبني على وقائع ونابع 

 ميز وليس بالضرورة من قبيل النقد. من محاولة تعقب أنماط سلوك متكرر وم
وأساسًا، إن قرار شن هجوم بري واسع  لم ينفذ في أية حملة من حمالت "منطق المحاسبة"  يجب 
أن يكون نابعًا من تقييم أن هجوما كهذا سيسهم بشكل ملحوظ في تحقيق النتائج المرجوة في ظروف 

 دة قتالية.  وسياق كل مواجهة محددة، وليس من التزام تلقائي بعقي
في كل واحدة من الحمالت العسكرية الست الكبيرة التي خاضتها إسرائيل ضد لبنان وغزة في ]العقد 
األخير[، والتي "حكمها منطق المحاسبة"، لم يسع الجيش اإلسرائيلي لتحقيق انتصار حاسم ضد 

نما لتوجيه ضربة قوية للعدو أو استنزافه وتفعيل رافعات ضغط غير  مباشرة، ومن خالل الخصم، وا 
نجاز أهدافها. وفي الحقيقة لم يعمل الجيش  ذلك تحريك آليات دبلوماسية تسمل بإنهاء الحرب وا 
اإلسرائيلي وفق فكرة معركة يحكمها منطق حرمان الخصم من القدرة على القتال، أو حرمانه من 

ذلك في الحاالت التي  القدرة على مواصلة نشاطه الرامي إلى إلحاق األذى بدولة إسرائيل، بما في
طلبت فيها األوامر الرسمية "استئصال التهديد" وما شابه. وكذلك، عندما ُحددت في الظاهر أهداف 
بعيدة المدى مثل: "تحطيم حزب هللا كتنظيم مسلل"، و"فرض سيادة حكومة لبنان على الجنوب"، لم 

ألهداف، ولذا، ثمة شك في ما يمكن يسَع الجيش اإلسرائيلي لتنفيذ فكرة حملة من شأنها تحقيق هذه ا
اعتباره أهدافًا حقيقية. وعلى نحو مشابه، لم تفض ثالث حمالت عسكرية في قطاع غزة في غضون 

 ستة أعوام إلى استئصال التهديد ذاته الذي عاود الظهور مجددًا.
ن لم يعمل كانت أوامر الجيش اإلسرائيلي الرسمية تلحظ حقًا ضرورة إدارة حمالت قصيرة األمد، لك

الجيش اإلسرائيلي على تطبيق فكرة معركة كفيلة بجعل الحمالت قصيرة، ولذا يجوز التساؤل إذا ما 
كان الجيش اإلسرائيلي قد سعى حقًا لتقصير أمد الحمالت المذكورة. وهذا الكالم ينطبق بصفة 

رك صناع القرار خاصة على حرب لبنان الثانية  التي لم ُيدرك ُبعدها الزمني بشكل جيد، ولم يد
تأثير إطالة أمدها على الجبهة الداخلية المدنية ، وينطبق ذلك أكثر على "عملية الجرف الصامد"، 
حيث يمكن ادعاء أن إطالة أمد الحملة واستنزاف حركة "حماس" بمرور الوقت كان جزءًا من الفكرة 

ثانية، وحملة "الرصاص "الحقيقية" لحملة إسرائيل. وعالوة على ذلك، في كل من حرب لبنان ال
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المصبوب"، وحملة "الجرف الصامد"، كانت هناك مراحل تريث ليست بالقصيرة بين استنفاد الضربة 
النارية ]الضربة الجوية[  ضرب األهداف المدرجة مسبقًا ضمن بنك األهداف قبل بدء الحملة  وبين 

ها كانت محدودة النطاق، ونفذت وفق بداية العمليات البرية. والمناورات البرية الهجومية التي أعقبت
منطق توغالت صغيرة نسبيًا وعمليات خاصة، وضغط عام  على مشارف مدينة غزة في عملية 
"الرصاص المصبوب" ، أو كانت لضرورة محددة مثل تحييد خطر األنفاق الهجومية في حملة 

 "الجرف الصامد". 
ر طموحًا، ولم تنفذ أية عملية برية جريئة ولم تنفذ مناورات برية هجومية وفق منطق أوسع أو أكث

 واسعة.
الفكرة المركزية "الحقيقية" للجيش اإلسرائيلي كانت تقضي بأن يلحق الجيش بالخصم ضررًا أكبر 
 كم ًا ونوعًا  من الضرر الذي يلحقه الخصم بإسرائيل في الفترة الزمنية نفسها، توصال إلى إقناع 

قناعه، على األقل، بقبول جزء من شروط إسرائيل في الخصم بعدم جدوى مواصلة القتال،  وا 
الترتيبات التي تعقب القتال، فضاًل عن تأسيس ردع كفيل بإبعاد موعد جولة القتال القادمة. وفي 
جزء من الحمالت ُبذلت أيضًا جهود أنتجت َعَرضًا رافعات ضغط غير مباشرة، مثل: إخالء سكان 

وجوي، ضرب بنى تحتية ثنائية االستخدام يمكن استخدامها العدو من مناطق مهددة، إغالق بحري 
ألغراض عسكرية ومدنية، وما إلى ذلك. و"تقب ل" الجيش اإلسرائيلي ضمنيًا الضرر الالحق بإسرائيل 
في مقابل إلحاق األذى بالخصم  باستثناء ركيزة الدفاع ]منظومات مضادة للصواريخ[ في حملة 

"حماس" من جزء كبير من قدراتها الهجومية . وبتعبير آخر، "الجرف الصامد" التي حرمت حركة 
الفكرة المركزية الحقيقية كانت تقضي بإدارة "حملة عسكرية متوازية": تمكين الخصم من تحقيق 

 مخططه العمالني للمواجهة، وفي الوقت نفسه تنفيذ خطة مواجهة تلحق به أذى أكبر بكثير.
ية التي يحكمها "منطق المحاسبة" شملت أربع مراحل: عمومًا يمكن القول إن الحمالت العسكر 

األولى، مرحلة ضربة نارية ]ضربة جوية مكثفة[ ضد بنك األهداف المدرجة قبل بدء الحملة؛ الثانية، 
مرحلة تريث بعد استنفاد األهداف المدرجة مسبقًا، وقبل صدور قرار بشأن مناورة برية هجومية؛ 

 بشكل عام محدودة النطاق ؛ والرابعة، مرحلة إبقاء الضغط حتى  الثالثة، مرحلة العمليات البرية
 ينضج الطرفان بشكل كاف لوقف إطالق النار.

لماذا اختارت إسرائيل أن تعمل ست مرات وفق هذا النمط؟ من الصعب تقديم إجابة مدعمة بأدلة، 
لحمالت التي يحكمها لكن قد تكون اإلجابة، بكل بساطة، ألنه كان بمستطاعها القيام بذلك. وتعكس ا

 منطق المحاسبة تفضياًل إلدارة الموارد والمخاطر بداًل من أخذ مجازفات واحتمال دفع أثمان باهظة. 
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إن المقاربة المعاصرة للمخاطر واألثمان يمكن فهمها من خالل ]المقارنة التاريخية التالية[: اعتبرت 
 -لسورية[ في بداية حرب األيام الستة ضرب المطارات ]المصرية واألردنية وا –عملية "موكيد" 

منها، بينما  %10نجاحًا باهرًا للقوة المهاجمة ]سالح الجو اإلسرائيلي[ على الرغم من إصابة نحو 
الحملة الجوية التي ختمت حرب لبنان الثانية اعتبرت أقل نجاحًا، وتوقفت عمليًا عقب سقوط مروحية 

  . CH-53]نقل عسكرية[ واحدة من طراز "يسعور"  
اعتبارات إضافية قد تفسر لماذا آثرت إسرائيل اتباع النهج المذكور، ومن بينها تغي ر  وهناك أيضاً 

روح الشعب ومزاجه القومي من مجتمع معبأ إلى مجتمع وفرة، فضاًل عن اعتبارات دبلوماسية إقليمية 
 ودولية.

سمحت إسرائيل لنفسها بتطوير لكن قد يمكن تعليل األمور فيما يتعلق بهذه النقطة هكذا: ربما 
حساسية أكبر حيال تكبد خسائر بشرية، وبإعطاء وزن أكبر لالعتبارات الدبلوماسية ألنها تواجه 

 تهديدات منخفضة نسبيًا، ولو كانت تواجه تهديدًا للوجود لما استطاعت أن تسمل لنفسها بذلك. 
ور تكنولوجي أثمر زيادة في المكسب كما يمكن ادعاء أن إسرائيل اختارت النهج المذكور نتيجة تط

هة عن بعد آمن ] [. ومع ذلك، قد يكون standoff firepowerالممكن تحقيقه من خالل قوة نيران موج 
هذا االدعاء مستخلص من النقطة المذكورة إياها، أي أن إسرائيل تستطيع إنجاز ما هو أكثر بقوة 

كن إسرائيل سمحت لنفسها باتباع نهج ضربة/ النيران بحكم أنها تواجه أعداء أضعف. وربما لم ت
استنزاف بقوة نارية، لو أنها كانت تواجه خصمًا ذا قدرات عالية، قادرًا على الدفاع عن مجاله الجوي 
بهذا القدر أو ذاك من النجاح، وقادرًا على تشويش الرصد االستخباراتي اإلسرائيلي أو قدرة سالح 

له، أو قادرًا على تشكيل تهديد مضاد أكثر خطورة ال تستطيع الجو على االستمرار في القيام بعم
 إسرائيل السماح لنفسها االكتفاء باحتوائه. 

إذًا، يعكس "منطق حمالت المحاسبة" تفضياًل التخاذ قرارات مهمة في مرحلة متأخرة نسبيًا، انطالقًا 
أن يتضل أن األمر ال مفر من عدم الرغبة في االلتزام بخط سلوك معي ن  أكثر تكلفة وخطورة  قبل 

 منه تقريبًا.
وعمليًا، يستشف من "منطق المحاسبة" أن صانع القرار اإلسرائيلي مقتنع بأن نتيجة عمالنية 
لة على إمكانية تحقيق نتيجة عمالنية ممتازة منجزة  متوسطة منجزة بكلفة ومخاطر متوسطة مفض 

ره أمرًا مسل مًا به أنه ال إمكانية في جبهة بكلفة ومخاطر مرتفعة  وذلك، كما سبق ذكره، ألنه يعتب
 استراتيجي.  –لبنان، على ما يبدو، لتحقيق مكسب سياسي 

أي أنه كان من المشكوك فيه  -وفي جبهة قطاع غزة كان طموح إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم 
 استراتيجي ممتاز في أي من الحملتين . -إمكان تحقيق تغيير سياسي
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ممكنة عندما تواجه إسرائيل خصمًا غير دولتي ضعيفًا نسبيًا، ولديها قدرة على  هذه التفضيالت
اختيار نتيجة متوسطة منجزة بثمن متوسط، بينما في الماضي، وتجاه تهديد مصدره تحالف جيوش 
عربية غازية حجم قواتها يفوق حجم قوات الجيش اإلسرائيلي بأضعاف مضاعفة، لم يكن لدى 

 ى المجازفة والقيام بعملية استباقية قبل خصومها. إسرائيل من خيار سو 
أما في الحمالت العسكرية الست التي "يحكمها منطق المحاسبة" فقد كان مستوى التهديد منخفضًا، 
والسيناريو األسوأ لم يكن خطيرًا للغاية. وهكذا، بينما عاقب الواقع إسرائيل بقسوة على كل خطأ 

[، وبينما ال يزال أثر تلك األخطاء مؤثرًا حتى اليوم، فإن 1973مرتكب في حرب يوم الغفران ]
عقوبات األخطاء المرتكبة في حرب لبنان الثانية وحملتي "الرصاص المصبوب" و"الجرف الصامد"، 

 كانت ضئيلة وسرعان ما طواها النسيان، على األقل جزئيًا.
طق المحاسبة" لم يكن أمرًا من إن ما كان على المحك في الحمالت العسكرية الست التي "يحكمها من

العيار الثقيل: عمومًا، مفاوضات عنيفة بشأن الحدود الدقيقة لحرية السلوك العنيف لألطراف في 
"األوقات االعتيادية"، أو حادثة خرجت عن السيطرة  "خطأ في التقدير" ، ما جعل صانع القرار 

بأن األمر ال يستدعي وسائل وأساليب من  اإلسرائيلي يعتقد، على ما يبدو، عن معرفة أو عدم دراية،
 العيار الثقيل.

ويعكس "منطق المحاسبة" أيضًا تغييرًا في المقاربة ألرض الخصم: لم يعد ُينظر إلى المناورة البرية 
الهجومية على أنها فرصة ناجحة إلفقاد الخصم توازنه أو االستيالء على أرض كورقة مساومة، بل 

ض العدو يعتبر عبئًا وليس رصيدًا. وهكذا، خوفًا من تكبد خسائر بشرية صار التوغل المؤقت في أر 
وفي غياب مركز ثقل عمالني  -ومن خسارة تأييد الجمهور في إسرائيل، وصبر المجتمع الدولي

امتنع صانع القرار اإلسرائيلي عن تنفيذ مناورة برية هجومية  -مادي للعدو في بقعة جغرافية محددة 
وة نارية، باإلضافة إلى توغالت صغيرة نسبيًا، وعمليات خاصة وعمليات برية واسعة، واكتفى بق

 محدودة بأقل قدر من االحتكاك مع الخصم.
 عن "عدكان استراتيجي"

 4/10/2016األيام، رام هللا، 
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