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 : الحرب قد تندلع فجأة ومئات الصواريخ ستسقط على المدنائيل"الجبهة الداخلية في "إسر قائد  .1
: نقلت وسائل إعالم  عبرّيال ع عالن دائالد ال بلال  الدافليال  االي إسالرائيلع دولالر إّن الحالر  وكاالت-القدس 

المقبل  يمكن أْن تبدأ بمفا أةع لذلك ي   على ال يش االستعداد أكثر ألّي  موا ل  دادم ع اربمالا تبالدأ 
وط المئات من الصواريخ اي دل  إسرائيلع وسالقوط تلالك الصالواريخ سيسالتمر حتالى انتلالاء المعرك  بسق

 الحر ع على حّد تعبيره.
وزاد دالالائم : إّنالالر االالي المعركالال  األفيالالرة حصالاللنا علالالى مالالا يشالالبر العدالالال  اال تماعيالال ع الاتالالا  إلالالى أّن كااالال  

سالالرائيليين سيتضالالررون  الالّراء المالالدن ارسالالرائيلي  ملالالددة بالالالتعّرا للقصالالّ الصالالاروفّيع وأّن  ميالال  ار
 ذلك.
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وأشار إلى أّن الكثير مالن ارسالرائيليين سالّو يكونالون متضالررين فالمل الموا لال  القادمال ع مضاليفا  إّنالر 
يتحّت  على صّناع القرار اي تل أبي  االسالتثمار أكثالر االي التعلالي  ومنتومالات ارنالذار وأكثالر تحصالينا  

روس لإلسالرائيليين االي كيفيال  التصالّر فالمل أودالات لل ملور ارسرائيليع كما ي   علاليل  إعطالاء الالد
الطوارئ وكذلك تطوير صفارات ارنذارع بلذا تستطي  الدول  العبرّي  الحفات أكثر على ددرات ال بل  

 الدافلي ع بحس  أدوالر.
علالالى صالالل  بمالالا سالاللّع كشالالّ التقريالالر السالالنوت الصالالادر عالالن مكتالال  وزارة ال بلالال  الدافليالال  ارسالالرائيلي  

عن عد   اهزي  الدول  العبري  أمالا  تلديالدات ريالر تقليديال ع وأوضالق التقريالر الالذت نشالره  ع2015للعا  
علالالالى الشالالالبك ع أّن  اهزيالالال  المكاتالالال  الحكوميالالال  والسالالاللطات ” القنالالالاة السالالالابع “المودالالال  ارفبالالالارت العبالالالرت 

 لموا ل  تلديدات رير تقليدي  متدني   دا  أو متوسط .
توى االستعدادع يالأتي االي تالل أّن احتماليال  اسالتعمال  لالات ولفت التقرير إلى أّن هذا الضعّ اي مس

 معادي  رسرائيل أسلح  كيميائي  رير تقليدي  بات اليو  عاليا   دا .
وبحس  التقرير اإن تّدني مستوى ال اهزي  يتركز اي األساس االي نقالا الكمامالات الواديال ع حيال  إن 

 دي . بالمائ  من ارسرائيليين اقط من يمتلكون كمامات وا 60
عموة على ذلكع  دير بالذكر أّن التقرير الذت أصدره مراد  الدول  العبري ع يوسالّ شالابيراع ذكالر أّن 

ألّ مواطن إسرائيلي ال تتوار لديل  مم ئ فاص ع كما ال تو د اي إسرائيل مم الئ  700أكثر من 
ع 9600العامالالالال  الالالالالال لحمايالالالال  المعالالالالادين وذوت االحتيا الالالالات الفاصالالالال ع ايمالالالالا تعالالالالاني المم الالالالئ ارسالالالالرائيلي 

الفاصالال ع مالالن إهمالالال متواصالالل منالالذ حالالر  لبنالالان الثانيالال ع ايمالالا أعلنالالت بلديالال  تالالل أبيالال  أّنلالالا  20000والالالال
 بصدد تحويل عدد من موادّ السيارات تحت األرا إلى مم ئ عام  اي حال الطوارئ.
 5/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 ي في األمن والقضا دراسة مقارنة بين عهدي مرسي والسيسمركز الزيتونة:  .2

أكدت دراس  صدرت مؤفرا عن مركز الزيتون  للدراسات واالستشاراتع أن  لازت األمن والسلك 
القضائي اي مصر عمم على إضعاّ وتقويا سلط  الرئيس مرسيع اي المقابل داما بدع  

 السلط  التي انقلبت علير بقيادة عبد الفتاح السيسي.
عنوان "إدارة الملّ األمني والقضائي" )هي ارصدار الراب ( ضمن وتأتي هذه الدراس  التي تحمل 

سلسل  دراسات تصدر تباعاع تحمل عنوان "مصر بين علدت مرسي والسيسي.. دراس  مقارن "ع 
وتتناول األوضاع السياسي  والدستوري  واألمني  واالدتصادي  وارعممي  التي شلدتلا مصر فمل 

 علد الرئيسين.
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ول "الحري  رير المسؤول  اي علد مرسي إلى اوضى ت  استغمللا من أ ل تنفيذ وأشارت إلى تح
مفطط االنقم  ودع  الثورة المضادةع اي حين تميز علد السيسي بعودة ممارسات األ لزة األمني  

 إلى سابق علدهاع كما شلد علده حاالت دتل واعتقال طالت آالّ المدنيين".
أن "مرسي"  -س  القاس  وتحت إشراّ وتحرير د. محسن محمد صالقالتي أعدها با-وتبّين الدراس  

سمق لمعارضير بالتتاهر والنزول إلى الشارعع على الرر  من أن العديد من التتاهرات كانت تلدّ 
ضعاّ حكمر.  إلى إحرا ر وا 

وأوضحت أن "التتاهرات الفئوي ع التي يقو  بلا دطاع عمالي معين بلدّ تحقيق مصالحر الفاص ع 
رزت بشكل كبير اي علد مرسيع ودد عملت أركان الدول  العميق ع وكذلك المتضررون من حك  ب

مرسيع على إذكائلا وتأ ي لاع بارضاا  إلى تفاد  أزمتي الودود والكلرباءع اللتين اُتفذتا كأه  
 الذرائ  لقل  الرأت العا  على مرسي واالنقم  علير".

 5/10/2016، 21عربي، موقع 4/10/2016رأي اليوم، 
 

 المجالس كافة"بأربعة أشهر "لضمان إجرائها في يوم واحد  المحليةتؤجل االنتخابات  الحكومة .3
دررت الحكوم ع أمسع وبعد يو  من درار محكم  العدل العلياع تأ يل إ راء  مندوبو "األيا ":

  لتعيين ل ان انتفابات الم الس المحلي  لمدة أربع  أشلرع وكلفت وزير الحك  المحلي بالتنسي
 لتسيير األعمال اي الم الس المحلي .

ودالت ل ن  االنتفابات المركزي  إن درار الحكوم  "يأتي منس ما م  توصياتلا بتأ يل العملي  برمتلا 
مؤدتاع بدال من استكمال إ رائلا اي الضف  الغربي  اقطع ما كان من شأنر تعميق االنقسا  بين 

 العام  للشع  الفلسطيني". شطرت الوطن ما يضر بالمصلح 
ودال بيان صادر عن ا تماع الحكوم  األسبوعي الذت عقد أمس اي مدين  الفليل إن م لس 
الوزراء درر "بالتشاور والتنسيق الكامل م  الرئيس محمود عباسع تأ يل إ راء انتفابات الليئات 

فمل هذه الفترة على تواير المحلي  اي أر اء الوطن كاا  لمدة أربع  أشلرع على أن يت  العمل 
البيئ  القانوني  والقضائي  الممئم  لضمان إ رائلا اي كاا  الم الس المحلي  الفلسطيني  اي يو  

 واحد".
ودرر الم لس تكليّ وزير الحك  المحلي باتفاذ ار راءات المزم  للتنسي  لم لس الوزراء بتعيين 

ترا  الستقال  عدد كبير من رؤساء وأعضاء م الس ل ان لتسيير األعمال اي الم الس المحلي ع ن
 الليئات المحلي  بلدّ الترشق لمنتفابات.



 
 
 
 

 

 6 ص             4068 العدد:        5/10/2016 ربعا األ  التاريخ: 

                                    

ودال البيان إن دراره " اء التزاما من الحكوم  بالمصلح  العليا لشعبنا ووحدترع وحرصا على تماسك 
نا البواسلع بنيان م تمعنا الفلسطيني ومستقبلرع بما يليق بتضحيات شعبنا وشلدائنا األبرار وأسرا

وانطمدا من إيماننا بوحدة الوطن واألرا والشع ع ودولتنا الفلسطيني  الواحدة التي ال تقبل القسم  
 والتقسي  وعاصمتلا القدس الشريّ".

وأضاّ البيان: "نادش م لس الوزراء اي  لستر األسبوعي  اليو  الثمثاءع التي عقدها بمدين  
بفصوا انتفابات هيئات الم الس المحلي . وأكد الم لس أن  الفليلع درار محكم  العدل العليا

درار الحكوم  بإ راء انتفابات الليئات المحلي  اي كاا  أر اء الوطن اي يو  واحد هو حق دستورت 
واستحقاق دانونيع حي  ت رت االنتفابات المحلي  اي  مي  الم الس اي يو  واحدع كل أرب  سنوات 

ذا تعذر إ راء االنتفا  اي يو  واحدع امن حق م لس الوزراء بقرار يصدر من م لس الوزر  اءع وا 
 إصدار درار بإ رائلا على مراحل واق ما تقتضير المصلح  العام ".

 5/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 ًا : انتقاد القرارات القضائية بشكل غير مهني يستوجب العقاب قانونالفلسطيني النائب العام .4
أحمد براك و و  احترا  دول  القانونع والمؤسساتع  الفلسطيني د النائ  العا أك :واا - را  هللا

واستقملي  السلط  القضائي  بشكل فااع منوها إلى أن التعليق على القرارات القضائي ع لر أصولرع 
 وضوابطرع وانتقادهاع والتعليق عليلا بشكل رير ملنيع يشكل اعمع يستو   العقا  عليلا دانونا.

ع يو  أمسع 220/2016ذلك على فلفي  القرار الصادر عن محكم  العدل العليا اي الدعوى رد   اء 
 والمتضمن بإ راء االنتفابات اي كاا  الليئات المحلي  اي أر اء الوطنع ايما عدا دطاع رزة.

وأوضق براك اي تصريق صحفيع اليو  الثمثاءع أن محكم  العدل العليا هي صاحب  االفتصاا 
ل بالنتر اي الطعن المقد  من دبل المستدعينع واقا للقوانين الساري  اي السطينع وواقا األصي

للمبادئ القانوني  المتعاّر عليلا محلياع ودولياع مؤكدا مبدأ استقملي  القضاءع وسيادة القانونع 
درارات  احترا  درار المحكم ع وكاا  إلىوالبعد بر عن كاا  الت اذبات السياسي ع ودعوة ال مي  

 المحاك ع كونلا درارات دضائي ع وليست درارات سياسي .
 4/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 محاور بشأن القضية الفلسطينية في األمم المتحدة أربعةالمالكي: تحرك عربي على  .5

  وصّ رياا المالكيع وزير الفار ي ع اي حدي  لال "األيا " ا تماع الل ن عبد الرؤّو أرناؤوط:
الوزاري  المصغرة بال امع  العربي  رنلاء االحتمل ارسرائيلي لألراضي الفلسطيني  بأنر كان "ملما 
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وحاسما" مشيرا إلى تكليّ الم موع  العربي  باألم  المتحدة بإ راء مشاورات مكثف  حتى نلاي  
 الشلر ال ارت توطئ  لتقدي  مشروع درار ضد االستيطان إلى م لس األمن الدولي.

إلى أن الل ن  الوزاري  المصغرة بال امع  العربي  رنلاء االحتمل ارسرائيلي  النتر ولفت المالكي
لألراضي الفلسطيني  كلفت الم موع  العربي  باألم  المتحدة بأرب  ملمات وهي: ارعداد لتقدي  

ى أن يكون مشروع درار ضد االستيطان وتفعيل طل  العضوي  الكامل  لدول  السطين والعمل عل
 هو عا  إنلاء االحتمل والمتابع . 2017العا  

 5/10/2016األيام، رام هللا، 
  
 السعودية في مواجهة قانون "جاستا" جانبحماس تؤكد وقوفها إلى  .6

أكالالدت حركالال  المقاومالال  ارسالالممي  "حمالالاس" ودوالالالا إلالالى  انالال  المملكالال  العربيالال  السالالعودي  االالي موا لالال  
 دانون " استا" األمريكي.

ّبر الناطق باس  الحرك  سامي أبو زهرت اي تصريق صحفي مساء الثمثاءع إلى أن القالانون يسالعى ون
 إلى النيل من سيادة السعودي .

ودعا أبو زهرت إلى تشكيل تحالّ عربي إسممي واس  اي موا ل  المؤامرة التي تتعرا للا 
 المنطق .

 4/10/2016، غزة ،موقع حركة حماس
 

 من حيث توقفت االنتخابات حماس تطالب باستكمال .7
طالبالالت حركالال  حمالالاسع يالالو  الثمثالالاءع باسالالالتكمال عمليالال  إ الالراء االنتفابالالات المحليالال ع "مالالن حيالالال   رالالزة:

تودفت"ع م ددة راضلا درار محكم  العدل العليا الفلسطيني  القاضي بإ رائلا اي الضف  الغربيال  دون 
ل مالالؤتمر صالالحفيع ُعقالالد االالي مدينالال  فالالم عحركالال الودالالال سالالامي أبالالو زهالالرتع النالالاطق باسالال   دطالالاع رالالزة. 

رزة:" تؤكد الحركال  راضاللا للالذا القالرارع ألن محكمال  العالدل العليالا ريالر مفتصال  بالالطعون االنتفابيال ع 
 كما أن هذا القرار يكّرس االنقسا ". 

مالالن سالالبتمبر/  8وأضالالاّ:" حمالالاس تتمسالالك بفيالالار اسالالتكمال العمليالال  االنتفابيالال  مالالن حيالال  تودفالالت االالي  
 أيلول الماضي". 

ّ أبالالو زهالالرت:" دبالالول محكمالال  العالالدل العليالالاع باسالالتكمال العمليالال  االالي الضالالف  الغربيالال  دون القالالدسع وأضالالا
والتالالالي كانالالالت الح الالال  األساسالالالي  لت ميالالالد االنتفابالالالات االالالي الفتالالالرة السالالالابق ع يؤكالالالد علالالالى أن دالالالرار المحكمالالال  

 ُمسيس". وحّمل حرك  "اتق" المسؤولي  الكامل  عن تعطيل االنتفابات اي دطاع رزة. 
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   االنتفابات المركزي ع إلى التمسك باستكمال العملي  االنتفابي  اي موعدها المحدد. ودعا ل ن
 4/10/2016، فلسطين أون الين

 

 حماس تدعو إلى حراك وطني لمواجهة غطرسة وتفرد فتح .8
 أدانت حرك  حماس دم  أ لزة أمن السلط  للمسيرة ال ماهيري  التي نتمتلا ال بل  الشعبي  برا  هللا.

ر النالالاطق باسالال  الحركالال  سالالامي أبالالو زهالالرت االالي تصالالريق صالالحفي مسالالاء الثمثالالاءع أن عمليالال  القمالال  واعتبالال
والبلط الال  االالي شالالوارع الضالالف  هالالي نتالالاة طبيعالالي لحالالال  التحالالريا التالالي تمارسالاللا حركالال  االالتق وبياناتلالالالا 

 التلديدي  للقوى الوطني  والتي كان آفر أمثلتلا اليو .
يقي اي موا ل  حال  الغطرس  والتفرد التي تمارسلا وأكد أبو زهرت دعوة حماس إلى حراك وطني حق

 حرك  اتق على الساح  الفلسطيني .
 4/10/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 برام هللا معارضة للرئيس عباس فعاليةتدين فّض  "الشعبية" .9

أدانالت ال بلال  الشالعبي  لتحريالر السالطين االّا ودفال  ساللمي  نتمالت مسالاء الثمثالاء االي  :األناضالول-رزة
نالال  را  هللا بالضالالف  الغربيالال ع احت ا الالا  علالالى مشالالارك  الالالرئيس محمالالود عبالالاسع بمراسالال   نالالازة الالالرئيس مدي

 ارسرائيلي السابق شمعون بيريز.
اعتالداء أ لزتالر األمنيال  علالى "حملت ال بل  الشعبي  الالرئيس عبالاس المسالؤولي  الكاملال  عّمالا وصالفتر بالالو 

 ."ياللم "ع ووصفت االعتداء بال"المشاركين اي الفعالي 
نسف  منر: إددا  عناصالر مالن األ لالزة األمنيال  بلبالاس مالدنيع ” األناضول“ودالت اي بيان للاع وصل 

وبعالالالا البلط يالالال  علالالالى االعتالالالداء بالضالالالر  علالالالى م موعالالال  مالالالن الشالالالبان والفتيالالالات تطالالالور فطيالالالر االالالي 
 ممارسات أ لزة أمن السلط  ضد أبناء شعبنا.

 ين بلذا االعتداء ومن أعطوا األوامر الرتكابر.وطالبت ال بل  بإنزال أشد العقوب  بحق كل المتورط
 5/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 عباسواحدة وموحدة تقف خلف  فتح حركةالقواسمي خالل مسيرة دعمًا لعباس في رام هللا:  .11

: فالالرة مئالالات المالالواطنين بالالرا  هللا أمالالسع االالي مسالاليرة دعالال  للالالرئيس محمالالود عبالالاسع  ابالالت واالالا-را  هللا 
وسالالط هتااالالات تؤكالالد وحالالدة حركالال  االالتق االالي موا لالال  المالالؤامرات التالالي تسالالتلدّ المشالالروع شالالوارع المدينالال  

 الوطني.
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ودال الناطق باس  حرك  اتق أسام  القواسمي: إن هذا ال م  الحاشد من المواطنين وأبناء حرك  االتق 
 يؤكد رسالال  واحالدةع أن الحركال  واحالدة وموحالدة تقالّ فلالّ الالرئيس القائالد العالا  للحركال  ورئاليس الشالع 
الفلسطيني اي تل المؤامرات والضغوط التي تتعالرا للالا القضالي  الفلسالطيني ع وأن صالوت أبنالاء االتق 
يحمل رسال  بأنلا عصي  على االنكسار وللا بوصل  واحدة عنوانلا السطين الدول  والقدس العاصالم  

 والوحدة الوطني  أساس العبور لللدّ.
رة مواالالالق سالالالحويلع أن هالالالذه المسالالاليرة دعالالال  للشالالالرعي  وشالالالدد أمالالالين سالالالر إدلالالالي  حركالالال  االالالتق االالالي را  هللا والبيالالال

الفلسالالطيني  وودالالالّو االالالي و الالر كالالالل مالالالن يحالالاول االنقضالالالاا أو تغييالالالر مسالالار بوصالالالل  حركالالال  االالالتقع وأن 
 الحرك  ستبقى صما  األمان للمشروع الوطني وصوال  لمستقمل والحري .
نالاك حملال  مالن المتربصالين ه»بدوره أكد النالاطق ارعممالي االي إدلالي  را  هللا والبيالرة حسالين حماياللع أن 

للرااضين لمحتمل وألميركاع وهذا ما أتلرتر األدوات التالي وصالفلا بالرفيصال  االي اسالتلداّ شالفا 
 «.الرئيس محمود عباسع ولكن الحقيق  أنل  من فمل ذلك يريدون استلداّ المشروع الوطني برمتر

ئيس اي نفس الفندق ونثق ودال مسؤول ملّ الشبيب  والنشاط اي اردلي  وضاح فميس: نحن والر 
ب لده الدبلوماسي والسياسي الذت يندرة اي سياق مراحل تاريخ الحرك  اي المزة بين الدبلوماسي  

 والمقاوم .
 5/10/2016األيام، رام هللا، 

 

 ينفي تحقيق أي تقدم في المفاوضات مع الليكود زوجهرت .11
ع مسالاء يالو  الثمثالاءع زوةهرتال إسالحاق نفالى رئاليس كتلال  المعسالكر الصالليوني ارسالرائيلي: أحمد دراوش 

أن تقّدم ا طرأ على المفاوضات بينالر وبالين رئاليس الحكومال  ارسالرائيلي ع بنيالامين نتنيالاهوع فالمل عطلال  
 رأس السن  العبرّي ع التي تنتلي اليو .

 رااع فمل تصريحاتر للقنالاة الثانيال  االي التلفزيالون ارسالرائيلي ع االلتالزا  بعالد  دفالول االي زوةلكن هرت
حكوم  تحت رئاس  نتنيالاهو حتالى االنتفابالات المقبلال ع دالائم  الأنالا ال أتعامالل مال  االلتزامالاتع أنالا أعالّر 
أن هنالالاك مالالن يريالالد مّنالالي أن ألتالالز  بالالأاّل أدفالالل االالي حكومالال  وحالالدة مالال  نتنيالالاهوع لكننالالي لالالن ألتالالز  ألننالالي 

يلي ع بينمالا أنالا مسؤولع اي الغال  األع ع نتنيالاهو يفّضالل مصاللحتر الشفصالّي  علالى المصاللح  ارسالرائ
راضالالب ا مالالن سالالّر  أنبالالاء االتفالالاق مالال  نتنيالالاهو بالالأنل  يريالالدون أن يفّككالالوا  زوةواتلالال  هرتالال أاضالالل العكالالسال.

 المعسكر الصليوني.
 4/10/2016، 48عرب 
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 "لغة العدو" للكف عن تعليم العربية باعتبارها "إسرائيل" يدعو جبارين يوسفالنائب  .12
يوسالّ  بالارين )المشالترك ( وزارة التعلالي  ارسالرائيلي  لتعلالي  لغال  القدس العربي: دعا النائال   –الناصرة 

 «.لغ  العدو»الضاد من منتار مدني بدال من األمني واعتبارها 
فلفيال  عالن المكانال  القانونيال  للغال   عاالي القالدس« االان ليالر»ودّد   بارين اي بداي  محاضرتر اي معلالد 

ن االنتدابي الذت تبنتر إسرائيل وينا علالى حمايتلالا العربي  اي إسرائيلع مشير ا إلى مكانتلا اي القانو 
ع مؤكد ا انر اعتماد ا على هذين المصالدرين االإن إسالرائيل ي ال  1947ضمن بنود درار التقسي  من عا  

أن ُتعتبر من الناحي  القانوني  والدولي  كدول  ثنائي  اللغ . ودالال إن إسالرائيل تبنالت علالى أرا الوادال ع 
اللغ  العبري  على حسا  العربي ع لغ  البمد األصلي ع وذلك يشمل السلطات سياس  أحادي  اللغ  أت 

وشالالدد علالالى أن أت تعامالالل مالال  اللغالال  العربيالال   التشالالريعي  والتنفيذيالال  والقضالالائي  واالالي م مالالل الحّيالالز العالالا .
العنصالالالرت الالالالذت يالالالرى  األمنالالاليي الالال  أن يكالالالون مالالالن المنتالالالار المالالالدني الالالالديمقراطي ولالالاليس مالالالن المنتالالالار 

ا أن السالعي «العدو لغ »بالعربي   علالى العربيال  االي الم تمال  اليلالودت مالا « للساليطرة اللغويال »ع موضح 
 زال يأتي من با  تكريس السيطرة على العر ع وليس من با  المواطن  المشترك .

 5/10/2016، القدس العربي، لندن
 

 " وحماسوترصد "حزب هللا قوة ميدانية تعمل بسرّيةتمتلك  "8200"الوحدة  ":حرونوتأيديعوت " .13
النقالالا  عالالن أن وحالالدة  مالال  المعلومالالات  ارلكترونالالي« يالالديعوت احرونالالوت»كشالالّ مودالال  : حلمالالي موسالالى

ع االالي شالالعب  االسالالتفبارات العسالالكري  ارسالالرائيلي  «8200»االسالالتفباري  عبالالر الشالالبكاتع المعرواالال  باسالال  
وأشالار المودال   تستفد  وحدات ُمقاتل  للا تعمل  نبا  إلى  نال  ميالدانيا  مال  الوحالدات الحربيال  األفالرى.

إلالالى أن دالالوة ميدانيالال  تابعالال  للالالذه الوحالالدة تعمالالل بسالالرّي  تاّمالال ع ومالالن دون اسالال  وتحالالت رطالالاء كثيالالّ مالالن 
 والمنتمات ال لادي  الُمناوئ  رسرائيل.« حماس»و « حز  هللا»السري ع لرصد 

« 8200» ارلكتروناليع االإن القالوة الُمقاتلال  التابعال  للوحالدة االسالتفباري « يالديعوت»وبحس  تقرير مود  
 تأّسست اقط دبل فمس سنواتع وهي ال تحمل حتى اآلن اسما ع وال تملك إشارة فاص  بلا. 

وتلّقى أاراد هذه القوة تدريبات اي معسكر  م  المعلومالات القتاليال  االي وادت عربالاع وبعالد ذلالك يتلقالون 
ل سالالري  للمالالواد تالالأهيم  فاصالالا  واالالق الميالالول: اسالالتفدا  وسالالائل ارشالالارة االالي منالالاطق القتالالالع  مالال  وتحليالال

االي المقالّرات القياديال  األماميال  للفردال  أو اللالواء. ويعمالل  8200االستفباري  من العدوع وممثلين للوحالدة 
ع تفّصصالوا االالي دالالراءة والال  اللغالال  العربيالال  واالق مفتلالالّ اللل الالات «مسالالتعربون»االي صالالفّو هالذه القالالوة 

رشالالارةع اسالالتفبارات األاالالراد والتالالي تبعالالا  للمنطقالال  التالالي تعمالالل ايلالالا القالالوة. وتعمالالل إلالالى  انالال  اسالالتفبارات ا



 
 
 
 

 

 11 ص             4068 العدد:        5/10/2016 ربعا األ  التاريخ: 

                                    

والذراع الثالال  لمسالتفبارات العسالكري  هالي وحالدة  مال  المعلومالات «. 504الوحدة »ُتسّمى اي إسرائيل 
 التاهري  ركمال الصورة االستفباري .

ويتحالالّد  التقريالالر عالالن حماسالال  أاالالراد القالالّوة والوحالالدة االسالالتفباري  علالالى الالالرر  مالالن أنلالال  ال يحملالالون اسالالما . 
نما دّوة فاّص ع تحوت العديد من الطواد  المتفّصص ع ويبلغ تعدادها ويرى  أارادها أنلا ليست كتيب  وا 

نمالالا هالالي مالالن  بضالال  مئالالات لكّنلالالا ال ُتكّمالالل كتيبالال . وهالالذه القالالوة ال تقبالالل أاالالرادا  ُيريالالدون االنضالالما  للالالاع وا 
هالالالذه القالالالوة  تسالالالعى وراء ضالالالّ  مالالالن تريالالالد. و نودهالالالا االالالي الغالالالال  ممالالالن يمتلكالالالون مزايالالالا الضالالالباط. وتسالالالعى

 ومحارب  إسرائيل ألعدائلا.« 8200الوحدة »االستفباري  ألن ُتعّزز أم اد 
تمتلك العديد من القواعدع لكالن أبرزهالا القاعالدة االسالتفباري  االي « 8200الوحدة »ت در ارشارة إلى أن 

الوحالدة هالو  بل الشيخ والتي ُتوّار رسرائيل معلومات  وهري  عن المنطقال  العربيال . ولكالن مقالّر ديالادة 
االي النقال ع وبمسالاعدة « كيبالوتس أوريال »ع حي  ُيو الد المركالز التقنالي أيضالا . لكالن دالر  « ليلوت»اي 

 أميركي ع أنشئت إحدى أكبر دواعد التنّصت اي العال .
 5/10/2016السفير، بيروت، 

 
 السر الذي أفشاه نتنياهو وحظرته الرقابة تكشف العاشرةقناة ال .14

عبريالال  العاشالالرةع أمالالسع عالالن السالالر الالالذت أاشالالاه رئالاليس الالالوزراء ارسالالرائيلي كشالالّ مودالال  القنالالاة ال :القالالدس
 بنيامين نتنياهو أما  أعضاء حز  الليكود األسبوع الماضي.

االي سالاليناء أطلالالق منالالذ اتالالرة « داعالالش»ونقالل المودالال  عالالن  لالالات االالي الليكالود كانالالت باال تمالالاع أن تنتالالي  
رائيلي ع مشالاليرا إلالالى أن الردابالال  تفالالرا ليسالالت بالطويلالال  صالالاروفا بات الالاه طالالائرات هليكالالوبتر عسالالكري  إسالال

 حترا على الحادث .
 5/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 األراضي المحتلةعاماًل فلسطينيًا في وسط  37اعتقال  .15

عامم السطينياع بح    37اعتقلت دوات ما يسمى "حرس الحدود" اي  يش االحتمل أمس  :القدس
ا لما نشرتر المواد  العبري . وأشارت هذه المواد  إلى عد  حيازتل  تصاريق دفول إلى إسرائيلع واق

أنر  رى اعتقال العمال الفلسطينيين اي مود   رى إعداده من دبلل  دافل منطق  زراعي  وسط 
إسرائيلع وعثر كذلك على أدوات ومواد "ارشات وأرطي  ومواد رذائي " تفيد بأنل  ينامون اي هذا 

 المود .
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ينيين إلى التحقيق لدى الشرط  ارسرائيلي ع مشيرة هذه المواد  إلى أن ما و رى تحويل العمال الفلسط
 عاما. 17إلى  16يقار  من نصّ العمال الفلسطينيين المعتقلين ه  اتي  أعماره  تتراوح بين 

 5/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 تفاقم أزمة الوقود والكهربا  في غزة .16

م  انقطاع التيار الكلربائي لساعات طويل   دا  م  يعاني دطاع رزة من أز : صّباح اتحي-رزة 
حصول إرباكات على فطوط الكلرباء ارسرائيلي  والمصري ع وعد  إدفال ودود لمصلح  محط  

 الكلرباء الوحيدة بسب  إرمق معبر كر  أبو سال ع المعبر الت ارت الوحيد اي القطاع.
ق  ونقصا  كبيرا  اي  مي  أنواع المحروداتع إثر كما يشلد القطاع منذ مساء االثنينع أزم  ودود فان

إرمق رالبي  محطات الودود نتي   عد  تواار الودود لديلاع ايما تشلد  إلىإرمق المعبرع ما أدى 
 المحطات التي لديلا كميات محدودة ازدحاما  شديدا  من السائقين والمواطنين.

 5/10/2016الحياة، لندن، 
 

 وترشيح مروان البرغوثي لجائزة نوبل..معة العربية لمؤتمر دولي لألسرىاالج برعايةقراقع يطالب  .17
أشّر اللور: طال  رئيس هيئ  األسرى والمحررين الفلسطينيين الوزير عيسى دراد ع بدع   –رزة 

عربي ااعل لقضي  األسرى اي س ون االحتملع وعقد مؤتمر دولي ترعاه  امع  الدول العربي ع 
سير مروان البرروثي ل ائرة "نوبل للسم "ع وذلك اي تل الكشّ عن تصعيد وكذلك دع  ترشيق األ

دوات االحتمل من عمليات االعتقال فمل "انتفاض  القدس" الحالي ع واعتقاللا أكثر من ثماني  آالّ 
 اء ذلك فمل لقاء م  األمين العا  لل امع  أحمد أبو الغيط اي مقر ال امع  اي  السطيني.

 ري  القاهرة.العاصم  المص
وحس  بيان لليئ  األسرى تلقت "القدس العربي" نسف  منر أطل  دراد  األمين العا  على واد  
األسرى اي س ون االحتمل ارسرائيليع وسلمر تقريرا مفصم حول االنتلاكات التي تمارس بحقل  

 من دبل سلطات االحتمل. 
ألسرى وحريتل ع وتفعيل دور الم موع  العربي  وطال  فمل اللقاء بال "دور عربي ااعل لدع  دضي  ا

اي تحرير األسرى على المستوى الدوليع اي سبيل تواير الحماي  الدولي لألسرى واق القانون 
 الدولي".
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وطال  بدع  عربي مالي لصندوق دع  األسرى المحررين الذت أدر اي مؤتمر األسرى اي العراق  
يرة وتمكين األسرى من االندماة اي الم تم  والعيش ع وذلك اي م ال المشاري  الصغ2012عا  

 بكرام .
 5/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الخليل تتصدر أحداث انتفاضة القدس في ذكراها األولى .18

يبدو أّنر ل  يكن من دبيل العب  إطمق النشطاء الفلسطينيين : فاا / السطين أون الين -الفليل 
عاصم  المقاوم " على محاات  الفليل  نو  الّضف  الغربي  اس  "مدين  الغض  الفلسطيني" و"

تشرين األول/ من أبنائلا اي انتفاض  القدس ال اري  منذ مطل   77المحتل ع والتي استشلد نحو 
نقط  فمل  100أكتوبر الماضيع ايما كانت األكثر تعداد ا لنقاط التماس التي داربت على 

 االنتفاض .
ا  الشرباتي اي حديثر لصحيف  "السطين"ع أّن مدين  الفليل كانت مدين  ويرى المحلل السياسي هش

محوري  اي انتفاض  القدسع ناهيك عن عشرات النقاط العسكري  ايلاع وشكلت عبر أيا  االنتفاض  
اليومي للمواطنين من فمل  ارذاللاالحتكاك اليومي الميداني م  المواطنع والتي تركت نوعا من 

 تيش.االحت از والتف
 4/10/2016، فلسطين أون الين

 
 واقتحامات لبلدات نابلس القدساالحتالل يعزل  .19

تواصل سلطات االحتمل ارسرائيلي حصارها المشدد لمدين  القدس المحتل  ": بترا" –القدس المحتل  
لى ما مس الثمثاءع عألليو  الثال  على التواليع تزامنا م  عيد رأس السن  العبري  الذت انتلى مساء 

 مركز معلومات وادت حلوة بسلوان. أااد
على محااتات الضف  الغربي  ومدين  القدس المحتل  أول من  شامم   إرمدا  وكان االحتمل ارا 

 أمسع تزامنا م  بدء موس  األعياد اليلودي  الذت يستمر حتى نلاي  الشلر الحالي.
كزت اي دريوت وسبسطي  وحوارةع لتأمين وادتحمت دوات االحتمل عدة بلدات اي محاات  نابلسع تر 

بلدة دريوت  نو   أمسوداهمت دوات االحتمل ا ر  حرك  المستوطنين اي تل األعياد اليلودي .
 نابلسع وتمركزت اي عدة حارات دبل أن تنسح  بات اه مستوطن  شيلو.

ا تلمود ي  استفزازي  اي واي سياق آفرع أااد مواطنون أن عشرات المستوطنين أداموا حفمت وطقوس 
 منطق  نب  "سيلون" المسيطر علير من االحتمل منذ عدة سنوات والوادع  ضمن أراضي دريوت.
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وعلى صعيد متصل ما تزال أعداد كبيرة من دوريات االحتمل تتوا د اي محيط بلدة سبسطي  شمال 
 اليلودي .نابلسع لتأمين زيارات المستوطنين االستفزازي  إلى البلدة اي إطار األعياد 

دوريات لمحتمل تكاد ال تفارق البلدة منذ عدة أيا ع وتتمركز اي بعا  10وأااد مواطنون أن نحو 
 األحيان اي منطق البيادر وساح  األعمدة.

  5/10/2016الرأي، عمَّان، 
 
 طفال في أيلول 75امرأة و 13اعتقال بينهم  450مركز أسرى فلسطين للدراسات:  .21

حتمل ارسرائيلي فمل شلر أيلول/ سبتمبر الماضي عمليات االدتحا  واصل اال: داس  بكرت
للمناطق الفلسطيني  ومداهم  المنازل وتفتيشلاع واستمر اي حممت االعتقال التعسفي  ضد أبناء 

طفم   75حال  اعتقال من بينل   450الشع  الفلسطينيع حي  رصد مركز أسرى السطين للدراسات 
 تاة.امرأة وا 13داصرا ع و

 5/10/2016، 48عرب 
 
حاطته بالكُنس .21  "اإلسالمية المسيحية" تحذر: سباق صهيوني لتهويد األقصى وا 

حذرت الليئ  ارسممي  المسيحي  لنصرة القدس والمقدساتع من شروع سلطات االحتملع بال بناء 
ع اي دل  البلدة القديم  بالقدسع على بعد  تر رربّي م 200كنيس " وهرة إسرائيل" اي حي الشّر

 المس د األدصى المبارك. 
ودالت الليئ  اي بياٍن يو  الثمثاءع إن "إسرائيل" تعمد إلى تطويق المس د المبارك بسلسل  من الكنس 

 والحدائق التوراتي  لتلويده.
ومن  لترع أشار األمين العا  للليئ  الدكتور حنا عيسى أن الكنيس سيقا  على أنقاا ودّ 

 1400ي من العلد العثماني والمملوكيع وتبلغ المساح  البنائي  ار مالي  لر نحو إسممي وبناء تاريف
مؤكدا  سعي سلطات االحتمل لتشوي  المشلد العا  للمدين  متر مرب ع وسيتألّ من ست طبقاتع 

ففاء المس د األدصى المبارك ودب  الصفرة المشرا .  المحتل ع وا 
الكنيس الثاني من حي  الضفام  والعلو اي لمزم  سيكون وأشار إلى أن كنيس " وهرة إسرائيل" ا

 القدس القديم  بعد "كنيس الفرا ".
 5/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اقتحموا المسجد األقصى بـ "الفترة الصباحية" مستوطناً  73 :القدس .22
نين صباح يو  ادتح  عشرات المستوط :تحرير والء عيدع ااطم  أبو سبيتان من-القدس المحتل  

 الثمثاءع المس د األدصى المبارك اي مدين  القدس المحتل ع وسط تشديدات إسرائيلي  على أبوابر.
مستوطن ا ادتحموا المس د األدصى من "با  المغارب " وت ّولوا  73وذكرت مراسل  "ددس برس"ع أن 

 مّد    بالسمح.اي باحاترع وسط انتشار لعناصر الشرط  ارسرائيلي  والقوات الفاص  ال
وأضاات أن شرط  االحتملع شّددت من إ راءاتلا على أبوا  المس د األدصىع وددقت اي هوّيات 

 )البطادات الشفصي ( الشّبان والّنساء أثناء دفولل  للصمة.
وأشارت إلى أن عناصر من الشرط  ارسرائيلي  ادتحموا مصّلى دب  الصفرة المشّرا ع وت ّولوا ايرع 

 وا بالتصوير من الدافل.كما دام
 4/10/2016قدس برس، 

 

 في حصارها لغزة "إسرائيل"عربية تشارك  دولالمنصف المرزوقي:  .23
دال الرئيس التونسي السابقع المنصّ المرزوديع إن "الصلاين  ليسوا وحده  : رنا الشرااي -رزة 

إشارة لدول عربي ع  من يحاصرون دطاع رزة .. بل هناك من يشاركل  من أبناء  لدتنا"ع وذلك اي
مؤكدا اي الودت ذاترع استمرار بمده اي المشارك  اي تسيير دواال مساعدات إنساني  إلى دطاع 

 رزةع حتى را  الحصار التال  وال ائر عنر.
ع اي المؤتمر العلمي 2016-10-4وشدد المرزوديع فمل كلم  لرع عبر الفيديو كونفرانسع الثمثاء 

سممي  تحت عنوان "التحوالت الموضوعي  اي القضي  الفلسطيني  بعد الذت عقدتر ال امع  ار
 أوسلو"ع على حق نحو مليوني السطيني بغزة اي العيش بحياة كريم  كبادي شعو  العال .

وراا المرزودي أت تدفل عربي اي الشأن الفلسطيني الدافليع ودال:" أهل مك  أدرى بشعابلا 
رأبر وهذه مسؤولي  ال مي "ع معتبرا  هذا المؤتمر بأنر  زء من  والصدع المو ود بينل  ي   أن يت 

 المقاوم  الثقااي  لمحتمل.
 4/10/2016، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"قتال ضد الب ينغير معنينحن : "اإلسالم جيش"محمد علوش زعيم  .24

إن ” بلومبرغ“دال محمد علوش زعي   يش ارسم  اي مقابل  أ راها مود   ”:ت اليو أر “بيروت ال 
 منتمتر رير معني  بقتاٍل ضد إسرائيل.
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العربي أدل بما ال ُيقاس من عدد القتلى على يد  –وشدد على أن عدد القتلى اي النزاع ارسرائيلي 
النتا  “واعتبر أنر من ناحي   يش ارسم ع اإن اللدّ الوحيد هو التفلا من  النتا  السورت.

 ”.وأذنابر
ابل  على المساعدات الغذائي  والطبي  التي تمنحلا إسرائيل )المقصود شحنات وأثنى علوش فمل المق

المواد الغذائي  التي نقلتلا إسرائيل لسكان ال نو  السورت( والمشفى الميداني الذت تشّغلر إسرائيل اي 
 أرضلا من أ ل معال   ال رحى السوريين.

 4/10/2016، رأي اليوم، لندن
 
 أهمية التنسيق مع فرنسا لعقد المؤتمر الدولي تؤكد "الرباعية العربية" .25

اادت أبو سعدى: أكدت الل ن  الوزاري  الرباعي  العربي  المعني  بالتحرك رنلاء االحتمل –را  هللا 
ارسرائيلي لألراضي الفلسطيني  أهمي  مواصل  االتصال والتنسيق م  ال ان  الفرنسي بشأن دع  

واق  ارسرائيليدبل نلاي  العا  الحاليع بلدّ إنلاء االحتمل  مبادرتر لعقد مؤتمر دولي للسم 
 إطار زمني محدد.

وطلبت الرباعي  العربي  اي بيان صدر عنلا اي فتا  ا تماع عقدتر برئاس  وزير الفار ي  سامق 
شكرت من الم موع  العربي  اي نيويورك بدء التشاور لتحريك المودّ الدولي لدع  إدام  الدول  

يني  المستقل ع بما اي ذلك التحرك اي إطار م لس األمن والتداول لتحديد عناصر مشروع الفلسط
م لس األمن فاص  حول االستيطان الذت يشكل عقب  أساسي  اي طريق  إلىدرار يمكن تقديمر 

نلاء هذه السياس  االستعماري   لزا  إسرائيل القوة القائم  باالحتمل بودّ وا  السم  وحل الدولتين وا 
 الممنل   والمتصاعدة. 

وأوصى الوزراء المشاركون اي اال تماع بتقدي  تقرير مفصل حول نتائج تلك المشاورات لل ن  اي 
نلاي  أكتوبر/ تشرين الحالي ليتسنى اتفاذ القرار الممئ  اي هذا الصدد. كما طلبت من الم موعات 

 العربي  لدى الدول المؤثرة إ راء مشاورات مماثل .
ل ن  اي بيانلا الفتامي بمتابع  انضما  دول  السطين لألم  المتحدة كعضو كامل وأوصت ال

العضوي . وطالبت األمين العا  لل امع  العربي  أحمد أبو الغيط بمتابع  هذه المواضي  وتقدي  تقرير 
 .بشأنلا إلى الدورة القادم  لم لس ال امع 

 5/10/2016، القدس العربي، لندن
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 اتحاد الموظفين العربو  إدارة األونروا تعمق األزمة بين .26
دارة وكال  "األونروا" بعد أن وصلت  حسن-رزة   بر: تعمقت األزم  بين اتحاد الموتفين العر  وا 

 المباحثات بينلما إلى طريق مسدود. 
ودالت مصادر متعددة لال"األيا "ع أمسع إن ا تماعا  عقدع أول من أمسع بين االتحاد واألونروا اشل 

 اد حلول للقضايا العالق  بين الطراين؛ ما دا  االتحاد إلى ارعمن عن ا تماع موس  اي إي
للعاملين اي "األونروا" يو  رد الفميس لتدارس الفطوات التي يمكن اتفاذها اي حال استمرت 

 األزم .
ايما دال مدير عمليات األونروا اي الضف  الغربي  سكوت أندرسونع اي بيان أمسع إنر منفتق 
للحوار المستمر م  اتحاد العاملين المحليين للعمل من أ ل حل الفمااتع الاتا  إلى أن اردارة دد 

 ددمت ادتراحا التحاد العاملين المحليين لتسوي  الوض .
من  لترع ل  يستبعد أمين سر االتحاد يوسّ حمدون ع اي تصريحات صحااي  أن يل أ العاملون 

 ن اردارت الشامل.اي األونروا إلى إعمن العصيا
وأعلن حمدون  عن إضرا  اليو  األربعاء يشمل ثمث  مقرات إداري  لألونروا اي رزة والشيخ  راح 
بالقدسع الاتا  إلى أن ارضرا  لن يشمل المدراس والعيادات الصحي  مشيرا إلى أن إرمق المقرات 

 وا".ارداري  يأتي تنديدا  بسياسي  التقليصات التي تتبعلا "األونر 
وكانت القوى الوطني  ارسممي  والل ان الشعبي  وم لس أولياء األمور واتحاد الموتفين عقدت 
ا تماعا  تقييما لبح  ار راءات التي اتفذها إدارة وكال  الغو  الدولي  " األونروا" بتقليا فدماتلا 

 والفارة.بحق العاملين والموتفين العاملين لديلا اي األراضي الفلسطيني  
واكد الم تمعون أن التقليصات المستمرة بالفدمات اي م الي التعلي  والصح  تسير بشكل متدرةع 
وواق فط  مدروس  بلدّ تقليا الفدمات وصوال  إلى إنلائلا للقضاء على مستقبل الم ئين 

 العاملين اي الوكال  الدولي  منذ عقود من الزمن.
ن أسفلا "ألن نزاع العمل ال ارت للموتفين يمكن أن من  لتلاع أعربت "األونروا" اي بيان أمس ع

 يكون لر تأثير على تمكنلا من تواير الفدمات األساسي  لم ئي السطين.
( اي الضف  الغربي  أصدر سلسل  ASUوأشار البيان إلى أن اتحاد العاملين المحليين اي الوكال  )

 من البيانات للموتفين حول إ راءات نزاع العمل. 
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اي بيانر األفير بأن يقو  الموتفون اي الوتائّ الميداني  الرئيس  بما اي ذلك أفصائيو وطال  
التعلي  والعاملون اال تماعيون وملندسو المواد  ومرادبو برنامج المال مقابل العملع ومشراو الصح  

 النفسي  والدع  النفسي اال تماعي بتعليق الزيارات الميداني .
 5/10/2016، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"مجلس طلبة جامعة تشيلي يؤيد مقاطعة  .27

أيد م لس طلب   امع  البابوي  الكاثوليكي  اي تشيلي باألرلبي  درار ا ينا على «: األيا »را  هللا ال 
( ومطالب  BDSمنلا وارا العقوبات عليلا ) االستثماراتدع  حرك  مقاطع  إسرائيل وسح  

ال امع  العبري  اي القدس المحتل  ومعلد إسرائيل للتكنولو يا  ال امعات بإلغاء اتفادياتلا م 
 المشاركين اي انتلاكات إسرائيل للقانون الدولي.« التفنيون»

ع أن منتم  التضامن م  السطين اي أمسوأوضحت حرك  المقاطع  اي بيان صحااي صدر عنلا 
صوت نع   37سب  ( ددمت مقترح القرار وصادق علير م لس الطلب  بنOSP UCال امع  )
 .20وامتناع  2ومعارض  

تعد  امع  تشيلي البابوي  الكاثوليكي  واحدة من أدد  ال امعات اي تشيلي وأحد أبرز المؤسسات 
ممثم منتفبا  عن  مي   72التعليمي  المعتّر بلا اي أمريكا المتيني  يتكون م لس الطلب  ايلا من 

 د طلب   امع  تشيلي أيضا.التفصصات والكلياتع كما ويض  ديادة اتحا
 5/10/2016، األيام، رام هللا

 
 بنك إيرلندي يغلق حسابات حملة مناهضة لالحتالل اإلسرائيلي .28

أرلق بنك إيرلندا حسابات بنكي  فاصا بحمل   :تر م  فاص  -"القدس" دوت كو   -را  هللا 
ر حمل  ضد حرك  مقاطع  اريرلندي ع الداعم  للقضي  الفلسطيني ع اي إطا-التضامن الفلسطيني 

يرلندا الشمالي  منذ شلر أيلول الماضيع واقا لما نقل مود  BDSإسرائيل ) ( بدأتلا إيرلندا وا 
 " يروسال  بوست"ع أمس ارثنين.

وراا المتحد  باس  البنك ار اب  عن تساؤالت المود  اي هذه القضي ع علما أن حمل  التضامن 
 عاما. 15ات اي هذا البنك منذ اريرلندي  تملك حساب-الفلسطيني 

 األراضيأن البنك أرلق حسابات دامت بتحويل أموال لحسابات اي  اريرلندت" RTEوأكد مود  "
الذت دد يشكل مفاطر عالي "ع واق دولرع ما دا  الحمل  لفتق حسا   ديد اي  األمرالفلسطيني ع "

 ".Allied Irish Banksبنك "
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للا من هذه الحسابات إلى مصن  اي الضف  الغربي ع يعمل على ويدور الحدي  عن أموال ت  تحوي
 صناع  األوشح ع وتعود عائداتلا لصالق دع  حممت تضامن م  الفلسطينيين.

 4/10/2016، القدس، القدس
 
  مليون دوالر للمتضررين من حرب غزة 3.3األونروا تصرف  .29

مليون دوالر أمريكي لصالق  3.3صّر أعلنت وكال  "األونروا"ع مساء يو  الثمثاءع عن بدء  :رزة
 المتضررين من حر  رزة.

مليون دوالر( على أعمال إعادة ارعمارع  1.6وأوضحت األونروا اي بيان للاع أنر سيت  توزي  مبلغ )
 مليون دوالر( على أعمال إصمح المساكن المدمرة بشكل بالغ. 1.7ومبلغ )

عائل  ال ئ  من مفتلّ أنحاء دطاع رزةع  588وأشارت إلى أن األموال ستصل إلى ما م موعر 
 وستتمكن العائمت من الحصول على المساعدة عبر البنوك المحلي  فمل هذا األسبوع.
 4/10/2016، القدس، القدس

 
 وحدة استيطانية جديدة 98واشنطن تندد بقرار الحكومة اإلسرائيلية بنا   .31

دالت الناطق  باس  وزارة الفار ي  األمريكي  إليزابي  ترودو االثنينع أن  :عريقات سعيد-واشنطن
حكومتلا دلق   دا  من التقارير التي أشارت إلى أن الحكوم  ارسرائيلي  ماضي  اي بنا مستوطن  
"بؤرة" نائي  اي شمال الضف  الغربي  المحتل  وذلك الستيعا  مستوطني المستوطن  رير الشرعي  

 "أمونا".
ودالت ترودو ردا  على سؤال و لتر "القدس" دوت كو ع بفصوا تقارير عن ني  إسرائيل بناء هذه 
المستوطن  ال ديدة "إننا إذ نعبر عن بالغ دلقنا بصدد التقارير المتعلق  بقرار الحكوم  ارسرائيلي  

 للمضي ددما بفطط بناء وحدات سكني  استيطاني ".
ولكننا نريد أن نوضق  الموضوععم  المعلومات عن تفاصيل هذا وأضاات ترودو "ال زلنا اي طور  

بشكل  ليع كما اعلنا دائما ع إننا نعارا بشدة فطوات كلذهع كون أننا مقتنعون بأن هذه الفطوات 
 تأتي بنتائج عكسي  لقضي  السم " اي إشارة إلى حل الدولتين الذت تتبناه الواليات المتحدة.

ودو اي ردها على سؤال القدس بفصوا درار سلطات االحتمل واي دضي  متصل  دالت ترلر 
ارسرائيلي إ بار المواطنين الفلسطينيين اي القدس الشردي  المحتل  هد  منازلل  بح   عد  امتمك 
الرفا المطلوب  للبناء "كما دلنا دائما  اي السابق )بشأن هد  البيوت الفلسطيني ( نطل  من 
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الفطوات التي من شأنلا أن تعزز التوتر وتعردل  لود السم ع واتفاذ  األطراّ االبتعاد عن اتفاذ
 فطوات تعزز بيئ  للتقد  نحو السم ".

 4/10/2016، القدس، القدس
 
مرشحة بلغارية لمنصب أمين عام األمم المتحدة: سأعمل على جمع الطرفين الفلسطيني  .31

 واإلسرائيلي
تحدثت البلغاري  كريستالينا روررييفاع المرشح  لشغل «: القدس العربي»نيويورك )األم  المتحدة( ال 

منص  األمين العا  لألم  المتحدةع االثنينع أما  ال معي  العام ع مستلل  كلمتلا باردرار بتأفرها 
اي اللحاق برك  المرشحين السابقين الذين أعلنوا ترشحل  باكراع وأشارت إلى أنلا كانت تفضل 

 «.سيرتلا الوتيفي  تتس  بالشفااي  واالنفتاح»اي ودت أبكرع فاص  وأن  المثول أما  ال معي  العام 
وروررييفا هي البلغاري  الثاني  التي تدفل السباق للوصول إلى منص  األمين العا  بعد إيرينا بوكواا 
التي تشغل اآلن منص  المدير العا  لمنتم  اليونسكو. إال أن حتوت بوكواا بدأت تتضاءل بسب  

لسلبي رير المعلن للواليات المتحدة حي  أبدت امتعاتا من موادفلا من دع  انضما  المودّ ا
 السطين لمنتم  اليونسكو.

وتشغل رور يفا حاليا منص  المفوا األوروبي لشؤون الميزاني  والموارد البشري . وكانت أيضا 
دارة الحماي  المدني  التابع  للمفوضي   األوروبي  وشغلت عددا المسؤول  عن المساعدات ارنساني  وا 

 من المناص  اي البنك الدولي.
حول كيفي  التعامل م  دول  « القدس العربي»ودد تلقت العديد من األسئل  وكان من بينلا سؤال 

اقد تحد  كل أمين عا  سابق وم لس األمن وال معي  العام  »تنتلك القانون الدولي صباح مساء 
بناء المستوطنات وم  هذا تصر إسرائيل على االستمرار اي  ومحكم  العدل الدولي  عن ال شرعي 

أمينا عاما  انتفبتهذه الممارس  التي تنتلك القانون الدولي اكيّ ستتعامل السيدة رورعييفا ايما لو 
 ؟«للمنتم  الدولي 

هذا الصراع ما زال مستمرا منذ ودت طويل وهو يؤثر على »دالت روررييفا بصوت حذر ومتقط  
لمعني  والمنطق  والعال . ل  يت  حل هذا الصراع رر  أن ثماني  أمناء عامين دعموا الحل الشعو  ا

السياسي دون  دوى. بالنسب  لي لن أترا   أو آفذ مقعدا فلفيا اي بذل مزيد من ال لود للتقد  اي 
حضار الطراين لحل األزم  ابدون الطراين األساسيين لن يكون هناك حل. وهذا  هو هذا الم ال وا 

متساءل  حول رأت روررييفا اي « القدس العربي»وتابعت «. دور األمين العا  ودور الم تم  الدولي
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اقالت إن حل الدولتين هو أحد الفيارات التي ت  التوااق حوللا كحل ممكن  الدولتينالحل القائ  على 
 «.ولكن لألسّ ل  نصل إلى هناك ولكننا سنتاب  بشيء من األمل وارصرار

القدس »قا على إ ابتلا صرح الصحااي المعتمد لدى األم  المتحدة أحمد اتحي ردا على سؤال وتعلي
 وابلا بال بن والتردد والسطحي  ألنلا تعّر أن كل كلم  دد تتفوه بلا  اتس »حول إ ابتلا: « العربي

 «.دد تكلفلا المنص  بعد أن أفذت درسا من بنت بلدها إيرينا بوكواا
 5/10/2016، نالقدس العربي، لند

 
 لضمان السالمة "إسرائيل"واشنطن تدعو السفن المتوجهة إلى غزة لاللتزام بتعليمات  .32

دعت وزارة الفار ي  األمريكي  سفن كسر الحصار المتو ل  إلى دطاع رزة  األناضول:-واشنطن
حذير ركابلاع م ددة الت” من أ ل ضمان سمم “السلطات ارسرائيلي  ” االست اب  لتعليمات“إلى 

سرائيل“لرعاياها من   ”.مفاطر السفر إلى رزة والضف  الغربي  وا 
نتمنى أن “ودال المتحد  باس  الفار ي  األمريكي  مارك تونرع اي المو ز الصحفي الثمثاء: 

يست ي  مشغلو دادة السفن لتعليمات السلطات ارسرائيلي  من أ ل ضمان سمم  وأمن ركابلا 
 ”.بأاضل طريق  ممكن 

على الحا   إلى الدع  الدولي لغزة وتعاايلا )..( لكن هناك طرق “ّ تونر أن بمده تؤكد وأضا
أفرى مرفص  ومقبول  من دبل الحكوم  ارسرائيلي ع يمكن من فمللا إيصال مساعدات إلى 

 ."القطاع
د أن وزارة الفار ي  د“وحذر تونر أت مواطن أمريكي على سطق أت من السفن المبحرة إلى رزة من 

أصدرت تحذيرا  من السفر إلى إسرائيل والضف  الغربي  ورزةع ونصيحتنا القديم  هي أن يبقى 
 ”.المواطنون األمريكيون فارة رزة بشكل كامل بسب  تلك المفاّو

 5/10/2016، القدس العربي، لندن
 
 أحزاب مغربية تتهافت على ضم سلفيين .33

ة أفيرا  من أ ل ض  عشرات السلفيين إلى تلااتت أحزا  مغربي  عد: أ ّ  ع رويترز -الرباط 
صفوالا وترشيق بعضل  إلى االنتفابات البرلماني  المقررة يو  ال مع  المقبلع اي عودة الات  للؤالء 

 إلى اللعب  السياسي  واق مسار سياسي باشره القصر الملكي منذ سنوات.
آالّ مرشق إلى  7 حواليأصل وال يت اوز عدد السلفيين المرشحين إلى االنتفابات العشرات من 

ارسممي الذت يقود التحالّ الحكومي للشيخ « حز  العدال  والتنمي »االنتفابات. وكان ترشيق 
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حماد القباة اي أردى أحياء مراكشع الو ل  السياحي  األولى اي المملك ع وعد  دبول وزارة الدافلي  
  أن القباة ل  يتعرا للتوديّ أو الس ن ع األكثر إثارة لل دل. اعلى رر«التطّر»لترشحر بتلم  

كما هو حال عدد من السلفيين المرشحينع ُراا طلبر الترشق ما داعر إلى الل وء « اررها »بتلم  
اي مدين  مراكشع ودّد  أتباعر الدع  « حز  العدال  والتنمي »للقضاء. وكان حاضرا  بقوة اي حمل  

ن دون أن يحصلوا على مقابل. ومن الو وه السلفي  للحز  ارسممي فمل حملتر االنتفابي  م
 30ع وهو سلفي ُحك  بال«أبو حفا»المعروا  المرشح  إلى االنتفابات عبد الوها  رايقي المعرّو بال

اي مدين  الدار البيضاء التي  2003أيار )مايو(  16سن ع إثر تف يرات  25سن  س نا  ُفِفضت إلى 
 انتحاريا . 12شفصا  من بينل   45أودت بحياة 

شباط  20بمو   عفو ملكي اي فض  الحراك الشعبي الذت دادتر حرك   2012وُأاِرة عنر اي العا  
المحااتع أحد أدد  « حز  االستقمل»)ابراير( االحت ا ي  اي المغر ع وهو اليو  مرشق باس  

 األحزا  الوطني  اي المغر  والمعارا للحكوم .
الذت يقد  ذاتر على أنر ليبرالي ا تماعي معارا رسمميي « األصال  والمعاصرة»كما ل أ حز  

الحز  الحاك  وريره ع إلى ترشيق سلفيينع على رر  أنر يراا اي شكل داط  التحالّ م  
 «.يش عون على التطّر»و« تمميين»إسمميي الحكوم  باعتباره  

والشيخ محمد المغراوت  «حز  األصال  والمعاصرة»وذكر الصحاا  المحلي  أن تقاربا  حصل بين 
وأرلقت السلطات المغربي  «.  واز الزواة ببنت التس  سنوات»الذت ُعّر دبل سنوات إثر اتوى 

وكشّ ارعم  «. شبل  نشر التطّر»شبك  المدارس القرآني  التي كان يشّر عليلا اي المملك  لال
األصال  »نتفابيا  لحز  المحلي أن بعا دور القرآن هذه أُعيد اتحلا على أساس دع  أتباعر ا

 ع األمر الذت نفاه الناطق الرسمي باس  هذا الحز  اي بيان رسمي أمس.«والمعاصرة
وعلى ررار أبي حفاع صدرت اي الماضي أحكا  على سلفيين مرشحين لمنتفابات بمو   دانون 

الفروة من اررها  اي المغر . ول  تقبل السلطات معت  طلبات الترشيقع إما لعد  األهلي  بعد 
ما العتبارات سياسي  وانتفابي  مثل حال  القباة.  الس نع وا 

اي سياق متصلع دال رئيس وزراء المغر  عبد ارلر بن كيران إن حزبر ارسممي الحاك  سيمضي 
ددما  اي ارصمحات االدتصادي  بما اي ذلك مزيد من ترشيد الدع  الذت يطلبر المقرضون الدوليون 

نحن م  االستمراري ع ارصمح األكثر أهمي  الذت ل  أستط  »ابات البرلماني . ودال: إذا ااز باالنتف
تنفيذه فمل اترتي األولى هو إعادة تفصيا  زء من الموازن  اعتدنا تقديمر للدع  المو ر للفئات 

واعتبر إن إصمح دع  راز الطليع وهو إ راء يؤثر اي كثير من األسرع أمر «. األشد اقرا  
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لكن ي   عد  إلغائر بالكامل لحماي  الفقراء. ومن الممكن أيضا  تقدي  مساعدات « حتمي»
 للمواطنين األشد اقرا  اي اواتير الكلرباء والماء.

 5/10/2016، الحياة، لندن
 
 كيةيفبركة_فيديوهات_القاعدة.. صناعة أمر  # .34

أامما ومنشورات دعائي   تودّ المغردون العر  مليا عند التقرير الذت كشّ إنتاة البنتارون سرا
تروة لتنتي  القاعدةع اكيّ للدول  التي أنفقت مئات المميين لمحارب  "اررها " أن تنفق أيضا مئات 

 المميين لتروي ر؟
مليون دوالر لشرك  "بول بوتنيغر" البريطاني  ونشر  450واعتبر مغردون أن هدّ البنتارون من دا  

كي  اي كل من العراق يحاول  تضفي  للقاعدة وتبرير العمليات األمر "ايديوهات إرهابي  مفبرك " هو م
 وأاغانستان واليمن والصومالع وكذلك شفط مئات المليارات من الفزين  لتمويل هذه الحر .

وتود  مغردون أن تكون أ لزة االستفبارات األمريكي  ضالع  اي عمليات تمويل أفرىع ادا  
ة ايديوهات مفبرك  عن تنتي  القاعدة ربما يداعر رنتاة أام  دعائي  البنتارون مئات المميين "رنتا
 عن تنتي  الدول  ارسممي ".

وركز بعا المغردين على ضفام  المبلغ الذت دا  لشرك  ارنتاة البريطاني ع معتبرين أن إنفاق 
 كي .نحو نصّ مليار دوالر يوضق ح   الدعاي  الكاذب  التي كانت تبثلا األ لزة األمري

كما -وتساءل المغردون عن اللدّ من وراء هذه األام ع لي ي  آفرون بأن األمريكيين حاولوا 
تحديد أماكن من يشاهدون هذه الفيديوهاتع وربما تبرير الحر  الدائرة اي العراقع  -تقول االعترااات

 فاص  م  زيادة الضحايا من المدنيينع حس  وصفل .
-تفسيرات المغردينع الذه الفيديوهات المفبرك  دد تكون مساهم  ول  يغ  الموضوع الطائفي عن 

اي زيادة االستقطا  السني الشيعي بالعراقع وتسليل فلق اتن  طائفي  تشغل  -واقا للنشطاء
 المواطنين عن حربل  ضد دوات االحتمل.

عمل ح   واعتبر المغردون أن أمريكا دأبت دائما على تبرير حروبلا من فمل الكذ ع امرة تست
أسلح  الدمار الشاملع وتارة تستغل وا ل  مكااح  اررها ع بارضاا  إلى التح ج بنشر 

 الديمقراطي .
لكن مغردين آفرين نادشوا األمر من زاوي  أفرىع متسائلين: "أين مفابرتنا وا عممنا عما ي رت من 

 ا لكل أااق أثي ؟".حولنا؟ من السلل تحليل األام  المزورة يا مفابرات.. هل أصبحنا مرتع
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ابرك _ايديوهات_القاعدة موضوع فطير يشرح كيّ كان البنتارون  ولفت المغردون إلى أن #
يوتّ اوبيا القاعدة لصالق حشده العسكرت وزيادة دواترع متسائلين: هل داعت أمريكا مبالغ كلذه 

 لفبرك  ايديوهات عن تنتي  الدول ؟
كت  التحقيقات الصحفي  هو من كشّ عن "رع  تنتي  يذكر أن تحقيقا لصحيف  صندات تايمز وم

 .2011و 2007مليون دوالر بين  450القاعدة" الذت أنت ر البنتارون ورعاه البيت األبيا بتمويل بلغ 
 4/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 زعيم "حماس" المقبل... استعداد داخلّي واهتمام خارجيّ  انتخاب .35

 عدنان أبو عامر
ط ارعممّي  الفلسطينّي  والعربّي  اي األّيا  األولى من أيلول/سبتمبر بكثاا  ملفت  أنباء تداولت األوسا
الدافلّي  لال"حماس"ع والتحضير لفما  رئيس مكتبلا السياسّي فالد مشعلع اي  االنتفاباتعن ادترا  

 تّل تكّت  رسمّي من الحرك ع ل ل  التأكيد والنفي.
"حماس" الدافلّي ع تزامنلا م  السفر المفا ئ لنائ   النتفاباتلسطينّي وما زاد من وتيرة التداول الف

أيلول/سبتمبر ألداء اريض  الحّج اي السعودّي ع للمّرة  4رئيس مكتبلا السياسّي إسماعيل هنّي  اي 
ع حين كان رئيسا  للحكوم  الفلسطينّي  العاشرةع مّما دا  بوكال  معا  لألنباء 2006األولى منذ عا  

أيلول/ سبتمبر عن زيارة سياسّي  أكثر منلا أداء مناسك دينّي ع اي  7لسطيني  إلى أن تتحّد  اي الف
 تّل زياراتر التي ديل إّنر سيقو  بلا عق  مغادرتر السعودّي .

سبتمبرع ول  يغادرها إلى أت  17بعد انتلائر من مراس  الحج اي السعودي ع وصل هني  إلى دطر يو  
 17قد ايلا ا تماعات م  ديادة حماس المقيم  اي الدوح ع واي ذات اليو  دول  أفرىع لكنر ع

سبتمبرع أعلنت حماس اي بيان رسمي أن هني  سيعود إلى رزة بعد نلاي  زيارتر اي الدوح  التي 
 يلتقي ايلا إفوانر اي ديادة حماس.

ال ينوت اردام   سبتمبر أن هني  17ايما أكد موسى أبو مرزوق عضو المكت  السياسي لحماس يو  
بالدوح ع وهو ليس اي  ول  فار ي ع وأن مسأل  فرو ر من رزة ليست مطروح  لدى الحرك ع ناايا  
أن تكون زيارتر الحالي  للدوح  مرتبط  بما أشي  اي وسائل ارعم ع حول فما  هني  لمشعل فمل 

 هذه الزيارة.
ب  وتصريحات دادتلاع أنر ال  ول  فار ي  يمكن القول أن القاس  المشترك لبيانات حماس المتعاد

إدليمي  للني ع وأنر سيعود إلى رزة سريعا ع مما يعد مؤشرا  على عد  البت النلائي بمسأل  انتفابر 
 زعيما  ديدا لحماس.
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واي هذا ارطارع دال الناطق باس  "حماس" المقي  اي دطر حسا  بدران لال"المونيتور": "إّن حماس 
الدافلّي ع مّما يؤّكد أهمّي  مكانتلا اي  بانتفاباتلاالمحلّي واردليمّي والدولّي  هتما باالتتفّل  وتسّر 

القضّي  الفلسطينّي ع لكّنلا اي الودت نفسر تراا التدّفل من أّت  ل  للتأثير على م ريات 
ي تنّا على ونتائ لاع ألّنلا شأن دافلّيع تحكمر اللوائق المتّفق عليلا دافل الحرك ع الت االنتفابات

افتيار شفا بديل عن مشعل للدورة المقبل ع والحرك  لديلا العديد من القيادات التي يمكنلا تسّل  
 هذا المود ع بغا النتر عن مدى علنّي  األشفاا أو سرّيتل ".

اي تل أن حماس ما زالت حرك  سري ع ول  تنشر لوائحلا االنتفابي ع اليس هناك من معلومات 
  انتفا  ديادتلا وزعيملاع م  و ود عّر تتبعر الحرك  يقضي بانتفا  م لس دديق  حول كيفي

الشورى العا  للاع وال أحد يعّر عدد أارادهع لكنل  من القيادات التاريفي  والسياسي  والمناطقي  
لحماسع اي الدافل والفارةع وهذا الم لس بدوره ينتف  المكت  السياسي أعلى سلط  تنفيذي  اي 

 حماس.
مرحل  الحق ع يت  انتفا  زعي  الحرك  من بين أعضاء هذا المكت  الذت ال يعلن عن عدد  واي

أاراده أيضا ع ألن رالبيتل  سري  ال يعرالا أحداع باستثناء عدد دليل من القادة المشلورين أبرزه  
 مشعل وهني  وأبو مرزوق.

تلاع حي  تنتلي والي  مشعل ع الفتيار دياد2012وكانت آفر انتفابات دافلي  لحماس حصلت عا  
واق  2017ع ومن المتود  أن ت رت االنتفابات القادم  أوائل العا  القاد  2016أوافر العا  ال ارت 

 تصريحات دادة حماس.
ودد يكون أحمد يوسّع وهو المستشار السياسّي السابق رسماعيل هنّي ع والقيادت اي حماسع أّول 

 15"حماس" اي  انتفاباتعربي الصادرة اي لندنع عن من تحّد  عمني  لصحيف  القدس ال
أيلول/سبتمبرع بإعمنر أّن شفصّي  الزعي  ال ديد للحرك  ل  تعّر بعدع إن كان سيشغللا أحد 
الو وه رير ارعممّي ع أو من الو وه المعروا  مثل هنّي  وموسى أبو مرزوقع وهما نائبا مشعلع مّما 

أيلول/سبتمبرع أعلنت اير أّن تصريحات أحمد يوسّ عن  17ي استدعى من "حماس" إصدار بيان ا
 الدافلّي  توّدعات تفتقر إلى المعلوم  الصحيح . انتفاباتلا

ومن  لترع دال وزير ارعم  السابق اي حكوم  "حماس" يوسّ رزد  لال"المونيتور": "إّن حماس 
لدافلي ع تنتلي دريبا  المّدة الزمنّي  حرك  لديلا مؤّسس  تنتيمّي  راسف . وبحس  لوائحلا االنتفابي  ا

ع والحرك  ال تصعد نائبر مباشرة ليحّل اي مكانرع بل ت رت 2016لرئاس  مشعل أوافر العا  ال ارت 
شامل ع تتّوة بافتيار رئيس الحرك  ونّوابرع وافتيار من يشغل المناص  األفرى الرئيس   انتفابات
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ّن المواديت الزمنّي  للذه العم لّي  ل  تعلن بعدع ول  تّتفذ الحرك  إ راءات محّددة اي هذا ايلا. وا 
 الم ال".

 االنتفاباتأيلول/سبتمبر أنّ بضع  أشلر تفصلنا عن  17واي حين أعلن موسى أبو مرزوق اي 
ع اإّن مسؤوال  اي "حماس"ع أففى هوّيترع دال 2017الدافلّي  لال"حماس"ع التي ست رت اي بداي  عا  

"حماس" ستحصل بين كانون الثاني/يناير ونيسان/إبريل المقبلين  انتفابات": إّن لصحيف  "رأت اليو 
ّن مسأل  عد  ترّشق مشعل لقيادة حماس دد حسمتع ألّنر دادها بين  دافل السطين وفار لاع وا 

 ع وال ي وز توّلير اترة ثالث .2016-1996عامي 
تفابات حماس الدافلي ع بسب  الطبيع  وربما يتلر هذا التضار  اي تحديد تواريخ دديق  ر راء ان

 السري  للذه االنتفاباتع وعد  و ود تاريخ مسبق لدى الحرك .
أّما أستاذ العلو  السياسّي  اي  امع  األزهر بغّزة نا ي شرا  اقال لال"المونيتور": "إّن حماس مطالب  

مكانّي  رئيس  ديد للا فلفا  لمشعلع لك النتفا بااللتزا  بالّلوائق الدافلّي   ّن األوضاع الفلسطينّي  وا 
المصالح  م  اتقع والترّو اردليمّي  رنلاء الحر  اي سورياع ومساعي حماس لترمي  عمدتلا 
المتوّترة م  مصرع دد تستو   منق مشعل عاما  آفر لزعام  الحرك  لترتي  هذه الملّفات. وافتيار 

نر عاما  أو عامين لترتي  أوضاع التنتي  زعي   ديد لحماس اي هذا التوديت الحساس سيتطّل  م
 الدافلّي ع على حسا  الملّفات الفار ّي . وهناع سب  التمديد لمشعل".

المكت   انتفاباتوبدورهع دال المتحّد  الرسمّي باس  "حماس" صمح البردويل لال"المونيتور": "إّن 
ي طّي السرّي ع حي  ال يطرح مرّشق السياسّي المقبل لحماس المقّررة دبل نلاي  العا  ال ارت تبقى ا

بعينر برنام ا  سياسّيا  فاّصا ع ألّن عملّي  افتيار دائد حماس ال تت  بالترّشقع بل بافتيار من م لس 
 الشورى التاب  للحرك ".
"حماس" الدافلّي  على النقاش الحمساوّت الدافلّيع بل تعّداه إلى  بانتفاباتل  يقتصر االنشغال 

طينّي ع حي  دال عضو الم لس الثورّت اي "اتق" ورئيس الدائرة السياسّي  بالم لس األوساط الفلس
التشريعّي الفلسطيني عبد هللا عبد هللا لال"المونيتور": "إّن اتق تتمّنى لحماس أن تبقى حرك  دوّي  ضمن 

ة وادعّي  تأفذ اي النسيج الفلسطينّيع وهي ال تتدّفل بافتيار ديادتلا المقبل ع لكّنلا تأمل أن تكون دياد
االعتبار التطّورات السياسّي  المتمحق ع ورّبما و ود مشعل فارة حدود األراضي الفلسطيني ع وددرتر 
على التنقل بين الدولع وزياراتر للاع يمّكنر من التواصل الدائ  م  دادة ومسؤولين من شّتى أنحاء 

 تلا".العال ع ويمنحر سع  أاق أكثر من بادي مرشحي حماس لزعام
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"حماس" الدافلّي  إلى التداول العربّي واردليمّيع حي  تحّدثت صحيف   انتفاباتكما وصل موضوع 
أيلول/سبتمبر عن أّن حماس تدرس إ راء تعديمت على طريق   15"الشرق األوسط" السعودّي  اي 

 رى.الدافلّي ع وصمحّيات رئيس وأعضاء المكت  السياسّي وم لس الشو  االنتفاباتإ راء 
أيلول/سبتمبر عن أّنر ل  تتأّكد للا بصف  نلائّي  أنباء  14ايما تحّدثت دناة "ال زيرة" القطرّي  اي 

فما  هنّي  أو أبو مرزوق لمشعل الذت داد "حماس" اي تّل ترّو صعب  مّرت بلا الحرك ع لكن 
لحرك  التي ست رت ا النتفاباتأيلول/سبتمبر أّنر ربما لن يترّشق  24مشعل أعلن اي الدوح  يو  

 العا  المقبل!
وكذلكع أشار الباح  السعودّت ومدير مكت  دراسات الشرق ارسممّي اي تركيا ملّنا الحبيل 
لال"المونيتور" إلى أّن "معلوماتر من دافل حماس تفيد بو ود درار لديلا بتحقيق انتقال اي ديادتلاع 

دائد  ديد لحماس يحتاة إلى  انتفا ع لكّن بانتفا  هنّي  أو أبو مرزوق أو ريرهما لفما  مشعل
تأ يل لعامين آفرينع يبقى مشعل فمللما كفترة انتقالّي ع لصعوب  الوادعين العربّي واردليمّيع 

 حماس معلا". اتفاقواألزم  العاصف  التي تمّر بلا اتقع وضرورة 
الدافلّي ع  انتفاباتلالمألع اإّن وأفيرا ع م  أّن "حماس" ما زالت حرك  سرّي  ال تنشر مداوالتلا على ا

دليمّي ودولّيع بسب  انفتاح الحرك  المتزايد اي عمداتلا الدولي ع واللقاءات  تحتى باهتما  محلّي وا 
نائ  وزير الفار ي  الروسي ميفائيل بوردانّو  الدوليينع آفره التي يعقدها مشعل م  المسئولين 

 آ /أرسطس. 17اي الدوح  يو  
فابات حماس محصورة اي إطارات تنتيمّي  ضّيق ع رّبما يعود لررب  ديادة الحرك  اي لكن بقاء انت

عد  إاساح الم ال ألّت تأثيرات فار ّي  بتر يق كّف  مرّشق على حسا  آفر. ولذلكع اإّن هذه 
ا السرّي  دد تداعنا إلى تلّقي أّت نبأ يفيد بفوز هنّي  أو أبو مرزوق أو سواهما لفما  مشعلع ورّبم

 إتّفاق هؤالء الثمث  على التمديد لألفير العتبارات تفّا مصلح  "حماس".
 3/10/2016المونيتور، 

 
 الوجيز، في الحزن على بيريز .36

 أحمد بن راشد بن سعّيد
 حّد  سل  بن كنان ع دال:
للل رة أن هلك زعي  من زعماء يلود اي السطينع بولندت األصلع  1437حصل اي أوافر عا  

ع كان لر دص  السبق اي احتمل األرا المقّدس ع ول  يترك ايلا شبرا  إال دّنسرع وكان اسمر بيريز
من دادة العصابات التي ارتكبت الم ازرع واضطّرت أهل السطين إلى الَملا رع وال ينسى العر  
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مذبح  دير ياسينع التي ارتكبلا م  دومر الممعينع وكان أول من أصدر التصاريق الرتصا  
وبناء مستوطنات عليلا بالطول والعراع اكان بحق من مؤسسي ذلك الكيانع ومن ُحماتر األراع 

اي السّر وارعمنع حتى دال عنر الصليوني أريير إلدادع وهو من أشرس المحاربين والقّوادع إنر 
ا  ع الذت توّلى طرد السّكانع وهو ملندس المشروع النووت لكيانرع الذت أراد بر إره«أبو االستيطان»

 يرانرع ودد بناه بالتعاون م  ارنساع وكتا  التاريخ ال ينسىع وكانت حصيلتر مئتي رأسع شديدة 
م م  الصناعات ال وّي ع ومركز األبحا  العسكرّي ع وكمهما دّوى  منشئالفتك والبأسع كما أنر 

 حواللا.ع ومّكنلا من تصدير السمح الثقيلع وهو ما ضاعّ أمواللاع وأصلق أ«إسرائيل»ددرات 
دال سل  بن كنان : ومن  رائ  بيريز المشلورةع التي ما تزال اي األذهان محفورةع إدناعر ارنسا 
وبريطانيا بشّن عدوان على مصرع وهو العدوان الذت اشل اي تحقيق النصرع ودتُلر آالّ اللبنانيينع 

ان يزع  التفاوا والمساوم ع وتدميُره رّزة و نينع وأْمُره بارتيال كثير من دادة المقاوم ع م  أنر ك
ويتنّكر اي ثيا  عربّي ع ليزور ملوك العر  بطريق  سرّي ع وكان بعا العر  يصفونر بالحمام ع 
ريثاره ايما زعموا الصلق والسمم ع وهو ليس إال أاعى تنفُ  الّس ع وتعشق الّدْ ع ومن ع ائ  ذلك 

بأشلر أزهق اي دانا أرواح العشراتع ليحّب  الزمانع أنر حصل على  ائزة للّسل  واألمانع وبعدها 
ع «عمود الّسحا »الناس إلير اي االنتفاباتع وحصل أنر أثناء الحر  على رزة التي سّماها اليلود 

كان اي داعدة صليوني  يتأّمل شاش  كبيرة بإع ا ع ول  يكن اي تلك الشاش  رير السطينيين 
در أمر صليوني بالقصّع اي هم ّي  ُتع ز يصّلون  ماع ع ال أسلح  لديل  وال بضاع ع اص

 إال أن شكر القتل ع ث  عاد يؤّدت عمَلر.« ر ل السم »الوصّع ااستشلدوا  ميعا ع اما كان من 
دال سل  بن كنان : ولما هلك بيريزع حزن فون  العر  عليرع إذ لن يستطيعوا بعد اليو  النتر إليرع 

ور  نازترع ومواساة أهلر وعصابترع واستأذن عامل اليلود وال تقبيل ما بين عينيرع وا تلدوا اي حض
اي را  هللا أن يحضر اُأذن لرع ا اء صاررا  ذليم ع ولّما رأى بيريز محموال  على األعناقع شعر 
بلوع  المشتاقع اانف ر باكيا  من مرارة الفراقع اتعّ   اليلود من أمرهع ال  يكن بيريز ولّي أمرهع 

ذا الدموُع عيُن الِ دع وشاع فبر عّباسع حتى أصبق حدي  وتّنوه يتباكىع اإذ ا األمُر بالضدع وا 
 الّناسع وتنااس الشعراء اي ه ائرع مستكثرين ما  رى من بكائرع اقال أحده :

 ودالوا أتبكي موَت بيريَز  ازعا  
 وليس سوى لّاٍ من القوِ  ااتكِ 
 اقلُت لل : يبقى فليم  وصاحبا  

ْن سردْت يمناه فيرَ   الممالكِ  وا 
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ع «إّن حزَنِك حزني»وتلر عّباس وهو يض  يده بيد ع وز يلودي  اسملا ليفنيع كأنما يقول للا 
 ال اه شاعر دائم  على لسانر:

 باألمس توّلى يا ليفني
 واليو  ُيوارى اي الّدانِ 
 باس  التوراِة أريثيني

 بحناِنِك من هذا الحزنِ 
 وضعي كّفيِك على كّفي

 ُحْسنِ يا ذات الفتنِ  وال
دال سل  بن كنان : وحضر وزير من مصر مراس  التشيي ع وبكى أما   ثمان بيريز بكاء الرضي ع 
بل إن من تأّمل انكساره بين يديرع أيقن أنر كمن اقد والدْيرع وطارت صورة الوزير اي اآلااقع 

ن القصرع ودالوا وتحّدثت بلا الشا  والعراقع اقد كان ممن انقل  على واٍل لمصرع وافتطفوه عنوة  م
إنر بع  رسال  تلنئ  إلى بيريزع وصفر ايلا بالصديق العزيزع وزعموا أنر أراد بلا التب يل والتعزيزع 

 اأصابل  هللا بما يفترونع وسادل  إلى عزاء بيريز َسْودا  وه  يبكون.;
 5/10/2016، العرب، الدوحة

 
 آخر وصايا بيريز: كل شي  في سبيل الدولة اليهودية .37

 محمد وتد نضال
ل  يتودّ الضرر الذت ألحقتر مشارك  رئيس السلط  الفلسطيني  محمود عباسع اي  نازة الرئيس 
ارسرائيلي شمعون بيريزع على الكرام  الوطني  الفلسطيني  سواء بمفلوملا العميق أ  بمفلوملا 

ن كان أنلى الشعبي العا ع بل ت اوز ذلك إلى منق صك رفران لبيريز وتتو ير ر ل السم ع وا  
حياتر الحزبي  اي الكنيست شريكا  ونائبا  عن حز  كاديما الذت شارك اي تأسيسر م  أريئيل شارون. 
بل ت اوز ذلك إلى منق شرعي ع ملما كانت ضئيل ع للرواي  ارسرائيلي  التي يمثللا على األدل بيريزع 

 والتي تل يعتنقلا حتى أيامر األفيرة.
ك  الفلسطيني  الرسمي  ضررا  مباشرا  ب زء حي من الشع  الفلسطيني اي المقابلع أحدثت المشار 

ممن تل أهلر يعيشون اي السطين الدافلع وعلى م مل نشاطل  السياسي اي الدافلع واتحت 
البا  على مصراعير لعملي  الشيطن  التي يتعرضون للا بفعل عزوال  عن المشارك  اي  نازة 

ئيليينع من كبيره  إلى صغيره ع بمشارك  عباسع مما كان يو   بيريزع وكل ذلك عبر تلويق ارسرا
على ممثلي الفلسطينيين اي الدافل "أن يكونوا تلقائيا " اي ال نازة واق المنطق ارسرائيليع وربما 
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أيضا  واق المنطق السائد لدى ديادة السلط  الفلسطيني  اي مقر العزاء الستقبال الواد الفلسطيني 
 برئاس  عباس.

اسع الذت يقول مودفر المعلن بعد  االعتراّ بإسرائيل دول  يلودي  أو البيت القومي للشع  عب
اليلودتع منق بيريز صف  ر ل السم  "سم  الش عان"ع م  أن مقابل  أ ريت م  بيريز اي مركز 
أبحا  األمن القوميع أتلرت أن الر ل يرى واد  إسرائيل ومكانتلا اليو ع كتحصيل حاصل لما 

 .1948  اي العا  حد
وبّين تس يل ايديو للمقابل  التي أ ريت م  بيريز دبل عامينع م  ااتتاح مؤتمر مركز أبحا  األمن 
القومي الساب ع أن الر لع وفماا  للوه  الذت شارك عباس اي محاول  تكريسرع ال يقي  للسم  

فضاع كاا  االعتبارات لتحقيق األهمي  التي ادعاها من شارك اي  نازترع بقدر ما يرى أنر "ي   إ
هدّ الدول  اليلودي "ع مستنكرا  اي الودت ذاتر محاوالت "تفويّ ارسرائيليين من أن يلودا  سُيقتلون 

 اليو ع ودد أصبحت إسرائيل تملك  يشا  من أكثر  يوش العال  تطورا  وتسلحا ".
بيتشع م  ااتتاح المؤتمر المذكور اي واي المقابل  التي أ راها معر المؤرخ ارسرائيلي إيتمار رابينو 

ع وبعد سرده للحس  الذت أدره بن روريونع بالقبول بقرار التقسي  ردام  2014يناير/ كانون الثاني  18
دول  يلودي  على  زء من السطين التاريفي ع وأاضلي  ذلك على دياملا على كامل السطين )أرا 

دي ع دال بيريز: "المسأل  ليست مسأل  أرلبي  وأدلي  إسرائيل حس  تعبيره طبعا ( بدون أرلبي  يلو 
)دافل الحرك  الصليوني  وبين تياراتلا(. إذا كنا نريد أن نكون شعبا  يلوديا  انحن بحا   لدول  
ذا كان هذا هداناع اي   إفضاع كل االعتبارات األفرى من أ ل تحقيق هدّ إدام   يلودي . وا 

 الدول  اليلودي ". 
فطر الشديد على ما سماه ترهي  ارسرائيليين من فطر دتل اليلودع دائم  بلل   وأبدى بيريز س

مستنكرة وراضب : "ما الداعي للذا الفّو من أن يت  دتل اليلود اليو ع كان هذا الفّو اي محلر 
ألّ يلودت اقط مقابل أربعين مليون عربيع ول  يكن لدينا ولو حتى  600عندما كنا  1948عا  

دةع وال دباب  أو طائرة اي موا ل   يوش سب  دول عربي ع يوملا ل  نفّع ما الداعي مداعي  واح
ع دد تق  عمليات إرهابي  اي  للذا الفّو اآلنع هل صرنا أكثر ضعفا ع من أين يأتي هذا الفّو

 إسرائيلع نع ع ولكنلا تق  أيضا  اي روسيا ونيويورك".
و العكس من ذلكع امنذ ذلك اليو  تغّير كل شيء وأضاّ بيريز اي المقابل  المذكورة: "ما حد  ه

مميين وه  مليونان  6ألّ تضاعّ عددنا عشر مرات. نحن  600لألاضلع ولصالحناع ابدال  من 
من األدلياتع وبدال  من اللاراناة التي كانت تملك سرا  بضع  بنادق عادي  وبعا البنادق الرشاش ع 

أننا عانينا من مشكل  انعدا  العمق ال غرااي والفاصرة  نملك اليو  أحد أاضل  يوش العال . صحيق
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الضيق ع لكن ال يو د اليو  شيء اسمر عمق  غرااي اقد تغلبت علير الصواريخ". ما سر هذا 
الفّو كلرع تساءل بيريز دبل أن ي ي : "يوملا سّمينا أنفسنا دول  يلودي  وكنا دول  يلودي ع لذلك 

 فويّ الناس".ال أرى سببا  للذا التو ر اي ت
وفلا بيريز إلى القول: "زيادة على كل ذلكع ل  يفكر أحد اي ذلك الودتع ول  ي رؤ على أن 
يفكرع بأن تبر  دول عربي  اتفاق سم  معناع واليو  عندنا اتفاديات سم  م  دولتين عربيتينع األولى 

ق أنر ليس سمما  مثاليا  لكن هي األه  بين الدول العربي ع مصرع والثاني  هي األدر   غراايا ع صحي
السم  أاضل من عدمر". وأشار اي هذا السياق إلى أن تصريحات مصر اليو  ضد ما سماه "إرها  

 حماس"ع هي داطع ع وكذلك األمر بالنسب  للسعودي  ودول الفليج.
"ال تو د دول  أما اي ما يتعلق بالحل المستقبلي للنزاعع الو اكتفى بالقول اي المقابل  المذكورةع إنر 

اي العال  ال تؤيد حل الدولتينع ونحن دادرون على ذلك رر  الصعا  والتحديات"ع والتحديات 
 األساسي ع بحسبرع هي بالذات االدتصادي  وليست األمني .

 5/10/2016، العربي الجديد، لندن
 
 فلسطيني "أمني"ما زال هناك شريك  .38

 عاموس هرئيل
رى السنوي  الندالع العنّ الذت  رى الضف  الغربي  وشردي القدس األول من تشرين األولع هو الذك

. اي هذا التاريخ دتل الزو ان األفضرع ولفترة دصيرة امتدت أيضا  دافل الفط األفيرةاي السن  
ونعمر هنكين أما  أبنائلما اي عملي  إطمق نار لمفربين من حماس اي شردي نابلس. واي  أيتا 

 وأحياناتلت عملي  القتل حدثت كل يو  تقريبا محاوالت عمليات طعن ودهس التي  واألشلر األسابي 
نار ضد مواطنين إسرائيلي وضد  نود ال يش ارسرائيلي إلى أن ت  كبق هذه المو   اي  إطمق

 .أسبوعينالربي . وعادت من  ديد اي تحليق آفر دبل 
  للذا الطل  مشكوكا ايلا. حماس طلبت أن يكون يو  رض  اي المناطق والقدسع لكن االست اب

أيضا  على فلفي  االستعدادات الكبيرة من ا ل حراس   نازة شمعون بيريز اي  بل هرتسلع يصع  
القومي  الفلسطيني  اي اليو  الذت دان  األنتارالقول إنر لدى السلط  الفلسطيني  اهتما  اي حّر 

فاديات أوسلوع حتى لو اشلت هذه اير الحاصل على  ائزة نوبل للسم  والشريك الرئيس اي ات
 االتفاديات.

لكن السؤال كيّ سيت دد العنّ وك  من الودت ومدى دوترع يتعلق اآلن أكثر من أت شيء آفر 
بالشبا  الفلسطينيين. وهو يتعلق بالتوتر بين استمرار االحتمل الذت ال يمكن تحملر بالنسب  لل  
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ُتلمس اي السن  األفيرةع حي  إن إسرائيل ل  تنسح   وبين الصراع العنيّ ايرع وريا  الفائدة منر
سنتيمترا واحد بسب  الضغط الفلسطيني. الشبا  اي الضف  الغربي  ال يحتا ون إلى فطابات رئيس 

كثيرا. وم  ذلكع مشكوك  أسوأالحكوم  بنيامين نتنياهو من ا ل معرا  أن وض  العر  اي سوريا 
يو دون اي فط االحتكاك األول م  دوات ال يش ارسرائيلي أو  الذين أولئك سيلدئاير أن هذا النبأ 

 المستوطنات.
بطل  العال  اي »إسرائيلع كما أشار مؤفرا دائد المنطق  الوسطى السابق رادت شمانيع تحولت إلى 

من  األارادحلول تنفيذي  نا ع   دا ضد إرها   إي ادينعكس أيضا  اي  األمروهذا «. االحتمل
ال يو د أت تشابر بين استعدادنا دبل »ة. دائد احدى الكتائ  اي الضف  الغربي  دال إنر السن  األفير 

وهو يصّ  لدا مركزا على طريق حماي  موادّ السيارات على الشوارع «. سن  وبين وضعنا اآلن
السمح ايلاع  إنتاةمرورا بمتابع  النشر الفلسطيني اي الشبكات اال تماعي  وادتحا  مفارط يت  

 سمح الذت استفد  اي العمليات األفيرة واالعتقاالت.ال
ع إضاا  إلى الت رب  ارسرائيلي  اي هذه المرة للتمييز بين الحاق الضرر بالمفربين ار راءاتهذه 

وبين السكان المدنيين اي المناطقع أدت إلى كبق العنّ. ال زء المكمل لل لدع الذت ال تتحد  عنر 
م  األ لزة األمني  الفلسطيني . ومنذ لحت  بدء  األمنيتئناّ التنسيق إسرائيل كثيراع يرتبط باس

األ لزة األمني  الفلسطيني  اي حممت التفسير والتحذير للشبا  من مفاطر المشارك  اي العمليات 
 العنيف  والعودة إلى اعتقال نشطاء حماسع كانت الطريق إلى ترا   اررها  أدصر.

ع والتوتر أسبوعينبعد  اليقين على ضوء مو   العمليات التي اندلعت دبل لكن الفترة القادم  مغطاة 
. عامل مركزت آفر اي الصورة يتعلق بضعّ السلط  األعيادالدائ  على موضوع الحر  اي اترة 

مراسل القناة الثاني  اوهاد  أشاروالمعارك العلني  على وراث  الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكما 
ع اان سيطرة عباس على المنطق  ضعيف . ويت  التعامل م  سلطتر «هآرتس»اي حامو اي مقال 

كمقاول ثانوت أمني رسرائيلع وهو يفقد أت صل  لر بحياة السكان. إن الدمج بين الفوضى 
المتصاعدة اي مفيمات الم ئين وبين مو   عمليات األاراد ال ديدة دد ُيسرع من عملي  انليار 

األمني  ارسرائيلي  السؤال ليس  لأل لزةلق صعوبات اي كبق العنّ. بالنسب  السلط  الفلسطيني  وف
 إذا كانت مو   العنّ ستت دد اي المناطقع بل متى.

 
 جلعاد لم يعرف

الكابينيت اي مناورة هيئ   ألعضاءاي يو  الثمثاء حول التوا د القليل « هآرتس»إن ما نشر اي 
الكابينيت ل  يصم إلى  أعضاءأثار رض  عضوين من التي أ ريت اي منتصّ الشلرع  األركان
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المناورةع الوزير  لعاد أردان الذت حول حسابر اي تويتر إلى منص  لتصفي  حسابات سريع  م  
تسري  كاذ  من »وسائل ارعم  بشكل عا  وهآرتس بشكل فااع زع  أن األنباء استندت إلى 

سأل هرئيل الوزراء إذا كان دد ت  استدعاؤه  كان من المفروا أن ي»وأضاّ «. األ لزة األمني 
 «.هذا صحيق»والوزير نفتالي بينيت ررد دائم «. للمشارك  اي المناورةع ألنر ل  يت  استدعاؤه 

كان منشغم ول  يقرأ النبأ بشكل معمقع حي  ت  الحدي  عن االستعدادي  القليل   أردانيحتمل أن 
يوآّ رالنت( وعن فيب  األمل من ذلك اي ال يش ارسرائيليع لمست اب  )الوزراء اايغدور ليبرمان و 

ع ل  يتلر اي النبأ أردانول  يت  االدعاء بأن الوزراء دد ت  استدعاؤه  من ال يش. وفماا الدعاء 
 «.ل  يت  استدعاؤنا ول  نعّر باألمر»أت رد من أعضاء الكابينيت كي يقول للآرتس: 

ع اهت  باالمر وت  استدعاؤه ئمفا إن عد  معرا  الوزراء هو شيء  . رالنتع كما هو معرّو
لمشاهدة المناورة بناء على طل  منر. ومثلر أيضا  أعضاء ل ن  الفار ي  واألمن التابع  للكنيست. 

ت  اي هذه السن  تدري  من ا ل الدااع عن ال بل  الدافلي ع ودد  األركانوك زء من تدري  هيئ  
موس  دبل بدئر. ودد شارك اير أيضا  ممثل عن الشرط . وزير  تحدثت عنر وسائل ارعم  بشكل

األمن الدافلي والشؤون االستراتي ي  اي الحكوم  السابق  يصارع بأتااره من ا ل السيطرة على 
ال بل  الدافلي . ل  يسم  ول  يلت  بالتدري  الذت تقاس اير  اهزي  موا ل  إطمق آالّ الصواريخ 

ال ّر »عملي   أعقا إسرائيل؟ وبالنسب  لبينيتع دبل سنتين اقط تفافر اي  على ال بل  الدافلي  اي
لحماس. آالّ  األنفاقبأنر أول من اكتشّع بسب  عمدتر م  دادة الكتائ ع فطر « الصامد

. أسبوعينالضباط و نود االحتياط ت  ت نيده  من ا ل هذه المناورة التي بدأت اي يو  الفميس دبل 
 م  بينيت اي نفس الكنيس؟. أال يصلي أحد منل 

وزممؤه عليلا  دا عند تشكيل الحكوم ع ليست احتراما ااررا.  أردانعضوي  الكابينيت التي صم  
من اهت  »واي لحت  الحقيق  الي ترتبط بقرارات تؤثر اي حياة الناس. اي محيط نتنياهو يقولون إن 

ذاع ويذكرون زيارة رالنت. «من الوزراء كان يعّر كن هناك دعوة مرتب  من دبل ال يش ل  ت وا 
ارسرائيلي للوزراءع أوع وهذا أكثر فطورةع ل  يتحمس رئيس الحكوم  ووزير الدااع من ت ول الوزراء 

أن يقو  ال يش  األ درهناكع للذا منعوا الدعوةع كما تعتقد عضوة الكنيست شيلي يحيموايتشع امن 
رادت آيزنكوت ل  يحاول  األركانكن رئيس هيئ  ارسرائيلي بوض  نتا  معين للمرات القادم . ل

تحت أنّ الوزراءع بل على العكسع آيزنكوت وال نراالت يلتمون  دا  األركانسرد  مناورة هيئ  
 م  المستوى السياسي دبل اندالع الحر . ارمكانبالنقاش الواس  بقدر 
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ن السابقع ليس اقط بسب  اللزة الساح  االستراتي ي  التي تعمل ايلا إسرائيل حساس  ومعقدة أكثر م
العربي  أو ملني  حز  هللا العسكري ع بل أيضا  بسب  دفول روسيا إلى سورياع الذت سيؤثر اي 

  مي  الحاالت على طاب  الرد ارسرائيلي اي الموا ل  القادم  اي لبنان.
ع تشير إلى وعأسبإن عد  معرا  الوزراء عن المناورة التي شغلت كل ال لاز العسكري  أكثر من 

 ألرداناالهتما  المحدود وأنماط العمل الفاطئ  اي مكات  أعضاء الكابينيت. باللغ  المعروا  
وبينيت منذ كانا ضابطين شابين اي ال يش ارسرائيليع اي هذه الحال  يبدو أن الضابط ال يعيش 

 وال يعّر ما يحد  اي وحدتر.
 

 التعليم يعود إلى القادة
لغاء منادصات نقل العمل التعليمي والتربوت لضباط إع األسبوعركان اي هذا درار رئيس هيئ  األ

ال يش وال ملور حول دضي   أوساطال يش ارسرائيليع كانت بدايتر اي أيار الماضي. ال دل اي 
آليزنكوتع وعلى فطا  نائبر ال نرال يئير « فطا  المقا»اليئور أزاريا وه و  اليمين على 

السطور. آيزنكوت  إنلاء  الكارث  ال كل ذلك أثار اي ديادة ال يش الررب  اي روالن عشي  ذكرى يو 
ليس متفا ئا من الشكل الذت يقّ اير ال يش مرة تلو االفرى  2005منذ عا   أركانالذت هو عضو 

دال إن ال يش  أشلرعلى  بل  الفماات السياسي . ولكن اي اللقاءات م  الضباط دبل بضع  
علير االنشغال بلذا القدر بفماات الم تم  ارسرائيلي. وأعطى رئيس األركان  ارسرائيلي ال ي  

أيضا  دعمر للقرار الذت اتفذ اي مدرس  الضباط وهو تقليا المحاضرين من فارة ال يش لنفس 
 .األسبا 

اي حينر أن التعلي  ي   أن يعود لقادة األلوي ع وعد  تركر اي أيدت  لات  األمنلقد ادعى رئيس 
ر ي . وهناك اي محيطر من دارن بين هذا األمر وبين تعاطي ال يش م  ال لات الفار ي  اي فا

موضوع الطعا . أيضا  اي هذا الموضوع اعتقدوا اي ال يش على مدى سنوات أن الحل يو د اي 
من  لات فار ي ع إلى أن اكتشّ الضباط أن الطعا  رير  يد وثمنر مرتف . اي الودت  إحضاره

شي  ت ديد العطاءين من دبل وزارة الدااعع الذت ت  التفطيط لر للشلر الحاليع بدأت الحاليع ع
حمل  ات  لمنتمات اليمين من التيار الحريدت القومي للمطالب  بطرد من اازوا بالعطاء اي ال ول  
السابق ع معلد هيرتمان وبينا. ودد اكتشفت هاتان ال لتان أنلما منتمات يساري  متطرا  تقومان 
بغسل أدمغ  الضباط وُتضعفان الروح القتالي  لديل  ضد العدو العربي. كانت الطريق  مكارثي  
كمسيكي : أام  تبع  على الفزع والمبالغ  اي االتلامات. واي حال  معلد هيرتمان ت  الصاق 

ع عمدات محتورة م  صندوق إسرائيل ال ديد )الذت تت  تسميتر من دبل نشطاء األفطرالتلم  



 
 
 
 

 

 35 ص             4068 العدد:        5/10/2016 ربعا األ  التاريخ: 

                                    

آالّ  10ليمين مؤفرا صندوق تدمير إسرائيل(. و د المسدس المدفن اي الدع  السنوت الذت يبلغ ا
مليون دوالر سنويا. وعملياع هذا تبرع من يلودت أمريكي من ا ل  25دوالر من أصل ميزاني  تبلغ 

طريق المبلغ عن  إعطاءمساعدة المحتا ين الذين يركزون طم  هيرتمانع ودد افتار هذا المتبرع 
صندوق إسرائيل ال ديد العتبارات ضريبي ع كما يبدو. ولكن رؤساء هيرتمان راضوا مبدئيا التملا 

 من صندوق إسرائيل ال ديد على فلفي  الل م  المتواصل  علير ال وتعرضوا للضرر الكبير.
 30/9/2016هآرتس 
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