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 حماسلمواجهة أنفاق  مليون دوالر 660نفذ خطة بتكلفة ي يسرائيلالجيش اإل .1
ركات مدنيةة  بيناةا وسةوليو بونيةخو  تتةة تتكةون وضع الجيش اإلسرائيلي بالشراكة مع ش: رامي حيدر

مةةن ثةثةةة مراحةةو لمحاولةةة درف تتةةر أنفةةام حمةةاي الاجوميةةة التةةي تمتةةد مةةن داتةةو  تةةا   ةة ة  لةةى 
 .مليون دوالرو 660حوالي و مليار شيكو 2.5مستوتنات  ةف   ة  وتبلغ تكلفتخ 

فةةر اضرق  ةةرم السةةيا  وبحسةةم مةةا أوردق مو ةةع "ةةحيفة ويةةديتوت أحرونةةوتو  تةةن  التتةةة علةةى ح
الحةةدودو ووضةةع ألةةواح سةةميكة مةةن اإلسةةمنت رنةةاأل  لمنةةع مةةرور اضنفةةام  ورةة ق المرحلةةة اضولةةى التةةي 

 شرعت الشركات بتنفي را رفقة الجيش.
والمرحلة الثانية ري بناف جدار  سمنتي فا"و فوم اضرق  يشبخ جدار الف"و التن"ةرو الة و بنتةخ 

فة الغربية  وبتدرا تبدأ المرحلةة الثالثةة ورةي ت ويةد الجةدار وأجاة ة  سرائيو على توو الحدود مع الض
مليةةةون شةةةيكو فقةةةت  600ور ةةةم التكلفةةةة البار ةةةة  تةةةم تت"ةةةي  مبلةةةغ  مرا بةةةة واستشةةةتار  لكترونيةةةة.

 .2017-2016للمشرو  تةو التامين 
 7/10/2016، 48عرب 

 
 ن واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين هدفها تدمير خيار الدولتي" إسرائيل"استراتيجية حكومة  :عريقات .2

أكد أمين سر اللجنة التنفي ية لمن مة التحرير الفلستينية "ائم عريقات  أن  رار الحكومة : أريحا
اإلسرائيلية بترح الم يد من التتافات االستيتانية  يؤكد أن استراتيجية ر ق الحكومة ردفاا تدمير 

  امين )اضبرتاايد(.تيار الدولتين واستبدالخ بمبدأ الدولة بن
جاف  لأل أثناف لقاف الدكتور عريقات يوم الجمتة  مع القن"و البريتاني التام  والقن"و اضميركي 
التام  والقن"و السويدو التام  والسفير الروسي  ومبتوث اضمم المتحدة لتملية السةم نيكوالو 

 كو على حدة. ميةدنوف  والقن"و اإليتالي التام  والقن"و اليوناني التام 
لى مقاتتة شاملة  ودعا عريقات  المجتمع الدولي  لى مسافلة ومحاسبة الحكومة اإلسرائيلية  وا 

 للمستوتنات االستتمارية اإلسرائيلية.
 7/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 األمنإلى مجلس  االستيطان منصور: بدء المشاورات لتقديم مشروع قرار ضد  رياض  .3
القدي: أعلن رياق من"ور  مندوم فلستين الدائم لدى اضمم المتحدة  في ت"ريح لةواضيامو بدف 

في اضراضي الفلستينية  االستيتانالمشاورات لتقديم مشرو   رار  لى مجلي اضمن الدولي ضد 
 المحتلة.
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ار وري روسيا ونتم لقد بدأت المشاورات مع رئيي مجلي اضمن الدولي لا ا الش و او من"ور
 وستتم مشاورات مع بقية اضعضاف في المجلي تباعاو.

من جاة ثانية فقد رجح من"ور أن تمنى  سرائيو بتسارة كبيرة في تنافساا على مقتد في مجلي 
 .2019اضمن الدولي للتام 

 8/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 فقط بل تتطلب تطبيقه بعثة فلسطين باألمم المتحدة: العدالة ال تتحقق بذكر القانون .4

 الت المستشارة القانونية بالبتثة المرا بة الدائمة لدولة فلستين لدى اضمم المتحدة ريم جوليا : نيويورأل
من"ور   ن التدالة ال تتحقم ب كر القانون فقت بو تتتلم تتبيقخ  ودون المسافلة ال يمكن أن 

 تكون رناأل سيادة للقانون.
ام اللجنة القانونية )السادسة( التابتة للجمتية التامة لألمم المتحدة جاف  لأل في كلمة من"ور أم

 والمتنية بالمسائو القانونية  اليوم الجمتة  حوو بند سيادة القانون على ال"تيدين الوتني والدولي.
 7/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نا باتباع منظمة التحرير وعباس : الرسول أمر خالل خطبة الجمعة محمود الهباش .5

 او مستشار الرئيي الفلستيني للشؤون الدينية  الدكتور محمود الاباش   ن الجماعة التي امر النبي 
 باتباعاا ري من مة التحرير  و يادتاا  ورو يشير  لى محمود عباي.

الجماعة التي أمر و او في تتبة الجمتة أمي من مسجد التشريفات في مقر الرئاسة برام هللا   ن 
 النبي باتباعاا ري نحن  و يادة ر ق الجماعة الممثو الشرعي والوحيد للشتم الفلستيني.

يلحم بالجماعة فليفتو  ومن اشترت نب ناق وشروتخ  وال حاجة لنا بخ وال  أنوأضاف  من أراد 
 ليخ. بشروتخ  ومن ش  سقت  ومن سقت لن نلتفت 

الفتة  و ف التالم أماماا مع القيادة مع  ائدرا   نجا ات اضتيرةت وأكد أن المن مة حققت في السنوا
 .اضمووشدد الاباش  ائًة: نحن مع القيادة ونفتر ب لأل وسن و متاا وسيتحقم  محمود عباي.

 8/10/2016الرأي، عم ان، 
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 .. خليفة عباس المحتملالصاعد في السياسة الفلسطينية النجمناصر القدوة "الحياة":  .6
عاد اسم الدكتور نا"ر القدوة لل اور مجددًا كتليفة محتمو للرئيي محمود : محمد يوني -م هللا را

سنة  82عباي في حاو مغادرتخ المشاد ضو سبم كان  و لأل بتد تترق الرئيي البالغ من التمر 
 أوو من أمي   لى وعكة "حية نقو اثررا  لى المستشفى.

اي سةمة وضتخ ال"حي   ال أن ر ق الحادثة أثارت  لم وبّينت الفحو  التي أجريت للرئيي عب
الجماور وجاات   ليمية ودولية عدة على مستقبو السلتة الفلستينية في  و عدم استقرار الن ام 

  لى كرسي الرئاسة في مرحلة ما بتد الرئيي عباي.« فتح»السياسي وتتلع التديدين من  ادة حركة 
ية  فإنخ ال يوجد أو فر"ة أمام المجلي التشريتي للتودة  لى وأمام تتتو مسيرة الم"الحة الوتن

  ومن  ير المرجح 2010التمو من دون  نااف االنقسام. كما أن فترة والية المجلي انتات عام 
 جراف انتتابات في الضفة فقت التتيار رئيي للسلتة الفلستينية. ويقوو مسؤولون في السلتة  ن 

ري مرجتية السلتة الفلستينية  وتاليًا فإناا ري التي ستتّين « فتح»من مة التحرير التي تقودرا 
رئيسًا لاا في حاو شغور من"م الرئيي. لكن الكثير من المرا بين يتو ع تفجر "را  على الرئاسة 

 في حاو شغور من"م الرئيي من دون تحديد ترتيبات انتقاو السلتة في حياتخ.« فتح»بين  ادة 
المشكلة الكبرى في تحديد تليفة الرئيي عباي ليست »ر اسمخ: و او مسؤوو فضو عدم  ك

نما عدم وجود نائم للرئيي  وعدم وجود رجو ثان في السلتة والمن مة وفتح  «.االنقسام  وا 
ستواجخ لح ات "تبة  بو اتتيار تليفة لتباي  في حاو  يابخ « فتح»وتشير التقديرات  لى أن 

أن دواًل عربية عدة ن"حت الرئيي بتتيين نائم لخ. وال  المفاجئ. وتشير متلومات متتابقة  لى
يتفي بتق الدوو التربية ات"االتخ مع شت"يات فلستينية لضمان انتقاو رادئ وسلي للسلتة 

 في حاو حدوث مكروق للرئيي في ر ق السن المتقدمة.
 لى دعم وي ار اسم الدكتور نا"ر القدوة في "دارة اضسماف المرشحة لتةفة عباي  مستندًا 

شتبي وعربي الفت. ففلستينيًا  يح ى القدوة باحترام واسع في الشار  الفلستيني ن رًا ضن اسمخ 
ن بنسم أ و كثيرًا  وبأشكاو   و بتيدًا عن الفساد ال و رافم تأسيي السلتة  وما  او  ائمًا وا 

ة للحركة. متتلفة في مؤسساتاا. كما يح ى بدعم عدد من أعضاف  مةئخ في اللجنة المرك ي
وأمضى القدوة مت م حياتخ تار  البةد  وعمو بتد تأسيي السلتة مفوضًا لفلستين في المن مة 
الدولية. ويح ى القدوة أيضًا بدعم كبير من دوو عربية مؤثرة في شكو مباشر أو  ير مباشر في 

 المتادلة الفلستينية  مثو م"ر واضردن واإلمارات التربية المتحدة.
ورو و ير تارجية سابم  وممثو سابم لمن مة التحرير في اضمم المتحدة  يواجخ  لكن القدوة 

لتوليخ الرئاسة ضسبام متتلفة  « فتح»"توبات  ير  ليلة  مناا متارضة بتق  مةئخ في  يادة 
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مثو أنخ ليي اضكبر سنًا  وفم تقاليد المن مة  وليي من جيو المؤسسين   ضافة  لى عة تخ الجيدة 
محمد دحةن ال و أبتدق الرئيي عباي عن الحركة. ويتشى التديد من « الفتحاوو»ائد مع الق

أن يمثو اتتيار القدوة جسرًا لتودة دحةن للتم دور مرك و يقودق « فتح»أعضاف اللجنة المرك ية لة 
 بتد سنوات  ليلة  لى من"م الرئاسة.

و يادة من مة التحرير  بتد محاولة عدد « فتح»وبدأ الرئيي عباي أتيرًا اإلعداد النتتابات  يادة 
 ن « فتح»من الدوو التربية الضغت عليخ إلعادة دحةن  لى  يادة الحركة. و او مسؤولون في 

ن المجلي الوتني سينتقد  بو نااية التام.  المؤتمر التام للحركة سينتقد  بو نااية الشار المقبو  وا 
ولمن مة التحرير. لكن ليي من مؤشرات « فتح»ركة وسيجرى في المؤتمرين انتتام  يادة جديدة لح

على اتتيار نائم للرئيي عباي في ر ق االنتتابات  اضمر ال و يبقي سؤاو التةفة متلقًا ومفتوحًا 
 على االحتماالت المقلقة.

  8/10/2016الحياة، لندن، 

 
 ن المسلمين".. على حماس أن تنفصل عن "اإلخواعباس زكي: ال حل لمشكلة فتح سوى المؤتمر .7

أعلن عضو اللجنة المرك ية في حركة فتح عباي  كي أنخ على وحركة حماي أن تنف"و : رام هللا
عن حركة اإلتوان المسلمين وأن تو ف رراناا على تركيا وعلى جماعة اإلتوان المسلمين في 

 م"رو.
يراجع حساباتخ   ولفت  لى أّن رئيي المكتم السياسي لحركة حماي تالد مشتو لم يتد الوحيد ال و

و او ورناأل  يادات في حماي تريد االنتقاو من دائرة الت لة واضورام  لى االعتراف بالوا عو  مضيفًا 
 والبتق  ّن أّنخ بح"ار الترم يمكنخ  نااف حركة فتح  لكن فتح ال يمكن القضاف عليااو.

الرئيي محمود عباي  فأكد  كي عّلم على المتلومات المسّربة حوو انتتام نا"ر القدوة بداًل من 
أن اضمر  ير وارد ولم يترح  وأن ردفخ اإلسافة للرئيي. وأوضح تةو مقابلة عبر برنامج آتر 
تبتة على شاشة  ناة والميادينو الفضائية أن بديو الرئيي محمود عباي في حاو شغور الرئاسة 

 سيكون رئيي المجلي التشريتي.
انتتام رئيي ونائبا لخ  متتبرا أن مشكلة فتح ال تحّو  ال عبر ورأى أن مؤتمر فتح المقبو منوت بخ 

المؤتمر التام للحركة وانتتام  يادة جديدة. وُيفترق انتقاد المؤتمر بدورتخ السابتة في شار تشرين 
 الثاني المقبو.
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تقييم وأشار  كي  لى أّن للمؤتمر التام لوائح داتلية ومراتم تن يمية  و او ونحن ندعو  ليخ من أجو 
 مرحلة انقضت.   ا أ رينا برنامًجا واستراتيجية جديدين سيتقدم اضكثر جرأة على مواجاة المحتوو.

 8/10/2016القدس، القدس، 
 
 : تحالف دحالن وحماس إثبات على ضلوع الطرفين في مؤامرة االنقالبتزعم فتححركة  .8

حرام "ور حركة فتح تحالف وشلة دحةنو مع وجماعة حمايو و  : عّدترام هللا رئيي السلتة ا 
ثباتا ماديا على  الفلستينية محمود عباي في ميدان الجندو المجاوو  بينة واضحة ال لبي فياا وا 

جريمة تتاون الترفين في االنقةم والسيترة على   ة  وأت  مةيين المواتنين في القتا  كررائن 
 وتني.لتحقيم أجندات فئوية وشت"ية مضادة لمبادئ وأرداف المشرو  ال

و او عضو المجلي الثورو للحركة موفم متر  في بيان "حفي  مساف اليوم الجمتة   ن  وة وفتحو 
تكمن في استكماو تتاير "فوفاا من عنا"ر التيانة واإلجرام  وأ"حام الوالفات الشت"ية 

 واالنتمافات الفئوية والجاوية.
التريم مع المتترفين اإلسرائيليين  على واإلتونجيةووأضاف أن واتفام وشلة دحةن وجماعة حماي 

برا  عدائيتام المتلقة لقائد حركة التحرر الوتنية   في حكومة نتنيارو لمواجاة الرئيي القائد التام  وا 
رئيي الشتم الفلستيني  يكشف حقيقة مؤامرة تسليم  تا    ة لةنقةبيين  ويؤكد أن دحةن يدعي 

لفلستينيين بتملية تضتيم لل ات سرعان ما يثبت أناا اإل"ةح ومحاربة ال ةميين ويورم بتق ا
ليست أكثر من فقاعات  وموا ف شكلية فار ة المضمون للتغتية على تحالفخ الحقيقي مع 
االنقةبيين المتآمرين على حركة التحرر الوتني  إلبقاف  تا    ة تار   تار المشرو  الوتني 

 وتتتيو  يام دولة فلستينية مستقلةو.
 7/10/2016، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا

 
 مسؤول فتح في غزة: الحركة ال تقبل القسمة ودول فشلت بقوة السالح في شق صفوفها  .9

أشرف الاور: شكأل  براريم أبو النجا  أمين سر الايئة القيادية لحركة فتح في  تا    ة  في  –  ة 
ال ين أ دموا على حرم "ورة الرئيي محمود  بانتماف اضشتا   ”القدي التربيوت"ريحات لة 

عباي  تةو فتالية ن ماا أن"ار النائم المف"وو من الحركة محمد دحةن  مساف التميي في 
مدينة   ة  وردا على تاديدات ت"تيد الفتاليات ضد الرئيي وحركة فتح بالتأكيد على أن الحركة 

فشلت في  لأل  و او  ن الرد على من  اموا وأن محاوالت سابقة لتدة دوو و ع"ية على االنشقامو
 بالفتلة سيحدد الحقا.
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ر ق “أبو النجا  عن رد الحركة على من ترجوا في تلأل الفتالية فقاو « القدي التربي»وسألت 
 «. رارات سيأتي الحديث عناا الحقا

 8/10/2016القدس العربي، لندن، 
 

 عناصره سراح ساعة إلطالق48 يمهل حماس  "داعشغزة: " .11
أكناف بيت »  تتلم على نفساا «داعش»أمالت جماعة تابتة لتن يم : فاري عبدالقادر-  ة

حماي و ادتاا لإلفرا  عن عنا"ررا وعنا"ر جماعات  ررابية تتتقلاا الحركة في   ة  « المقدي
أمالنا »أمي « فيسبوأل»و او  عيم الجماعة المدعو أبو بكر المقدسي في بيان نشرق على مو ع 

ساعة أترى  48ساعة فلم ترضخ للتلم فضربنا بلدة سديروت الياودية.. ونماو حماي  48حماي 
أبو بكر « داعش»وكان التن يم اإلررابي ال و أعلن تأييدق ل عيم «. إلترا  المتتقلين من سجوناا

 البغدادو تبنى عملية  تةم   يفتين "اروتيتين على جنوم  سرائيو تةو اليومين الماضيين. 

 7/10/2016، دةعكاظ، ج

 

 األحمد يعقد لقاءات مع قيادات فتح في لبنان لبحث عقد المؤتمر العام للحركة .11
ع ام « من مة التحرير الفلستينية»و« فتح»بحث المشرف على ساحة لبنان في حركة : محمد "الح

 اضحمد  تةو  يارتخ بيروت  مع القيادات الفلستينية المؤتمر التام المقبو للحركة.
المؤتمر التام للحركة سينتقد في موعدق المقرر الشار   ن« الفتحاوية»في االجتماعات  ضحمداواكد 

 المقبو في رام هللا النتتام لجنة مرك ية ومجلي ثورو جديدين للحركة.
موعد انتقاد المؤتمر التام للحركة لن يكون  أن أكدت اضحمدم"ادر فلستينية واكبت  يارة  أن  ال

 الموعد الحالي..  لىبم أن تقرر عقدق  بو سنتين ثم تأجو أنخ س   ناائيا  
 اضمنيةمع المراجع  اضحمدالتي عقدرا « اللقافات التادية والتبيتية» أن  لىوأشارت الم"ادر 

 اضمنيةالرسمية اللبنانية جافت لمناسبة وجودق في لبنان  واستكماال للبحث في عدد من القضايا 
 مستجدة فياا.ال أوالتالقة في المتيمات 

عددا من المسؤولين الفلستينيين ال ين  أن»  لىالم"ادر  أشارتعلى ال"تيد الفلستيني الداتلي  
كو شيف يح"و في ساحة لبنان يقع على عاتم  أن د ترجوا باستنتا  مفادق  اضحمدالتقوا 

لكو  ضية عالقة الحلوو والمتار    يجادالمسؤولين عن ساحة فتح في لبنان  وان على  يادة الساحة 
 «.اضحمدوليست ر ق مسؤولية 
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 ائدرا منير المقدح من تتليم  أعلنخ)على ضوف ما كان  اضمنيةحتى موضو  القوة »انخ  وأعلنت
« الف"ائو»و يادة « فتح»ضن البت باضمر منوت بة  اضحمد  لياممشاركتخ فياا  بو مدة(  لم يتترم 

ي لبنان  وليي من اتت"ا  المشرف على الساحة الوتني الفلستيني ف اضمنو يادة  وات 
 «!)اضحمد(

بادف تقديم واجم الت اف باسم الرئيي الفلستيني  اضحمدالتابع االجتماعي ل يارة »وشددت على 
في السفارة  أ يمبوفاة مستشارق نمر حماد ال و وافتخ المنية في بيروت وشارأل في حفو التأبين ال و 

 «.الفلستينية للمناسبة
  8/10/2016سفير، بيروت، ال

 

 حماس تتهم أمن السلطة باعتقال أنصارها في الضفة .12
أن اضجا ة اضمنية التابتة للسلتة « القدي التربي»رام هللا: أعلنت حركة حماي في بيان و"و 

الفلستينية اعتقلت فلستينيين اثنين واستدعت آتر في و ت توا"و فيخ اعتقاو التشرات على تلفية 
جاا  اضمن الو ائي في التليو اعتقو وائو  فيشة   نان يلبان أو سند  انوني. ويقوو سياسية ودو 

 بتد مدارمة من لخ ع"ر أمي ورو شقيم الشايد تارر  فيشة.
وأما في جنين فقد استدعى جاا  اضمن الو ائي الشيخ علي عتيم رئيي بلدية بر ين سابقا وعضو 

تشاادو أحمد عتيم حيث ردم بيتخ من  بو االحتةو. لجنة اإل"ةح في المدينة  ورو والد االس
واعتقو الجاا   اتخ ابن شقيقتخ التالم في الجامتة اضمريكية ي يد عتيم ويوا"و من  أيام اعتقاو 

 محمود عبد الاادو عتيم.
  8/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 التضحية بالنفس ألجل ضم  الضف ة إلىالدعوة  أقصدبينيت يتراجع: لم  .13

نفتةالي بينيةت  أمةي   نةخ لةم يق"ةد « البيت الياودو» او  عيم ح م المستوتنين : الحياة –النا"رة 
مةن أجةو ضةّم الضةفة الغربيةة المحتلّةة  لةى حةدود  سةرائيو  « التضحية بةالروح»في كةمخ عن وجوم 

ية محاولةةة بةة و الجاةةود لةة لأل ولةةيي مغةة ى آتةةر  مثةةو التضةةح»المتنةةى الحرفةةي للكلمةةات   نمةةا عنةةى 
 «. بالنفي...  "دُت االجتااد جدًا من أجو الادف

ةةةخ كانتقةةةاد لةةة عيم « ليكةةةود»وكةةةان ت"ةةةريح بينيةةةت أثةةةار ردود فتةةةو واسةةةتة     فامتةةةخ أوسةةةات  أنةةةخ موجك
« عمونةخ»الح م  رئيي الحكومة بنيامين نتنيارو على  ةرارق  تةةف البةؤرة االسةتيتانية  يةر الشةرعية 
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فيمةةةةا رةةةةا  أ تةةةةام الوسةةةةت ويسةةةةارق الةةةة ين اعتبةةةةروا ضةةةةم اضراضةةةةي  اسةةةةتجابًة لقةةةةرار المحكمةةةةة التليةةةةا 
 الفلستينية على سكاناا  لى  سرائيو نااية الحلم ال"ايوني لدولة ياودية. 

التضةحية بةالنفي وو« أرق  سةرائيو»وكان بينيت اعتبر مساف أوو من أمةي  أنةخ يجةم حسةم مسةألة 
لضةةفة( جةة فًا مةةن أرق  سةةرائيو السةةيادية... مةةن أجةةو تحقيةةم الحلةةم  حلةةم أن تكةةون ياةةودا والسةةامرة )ا

 . ويجم أن نتمو من أجو  لأل اليوم  علينا أن نضحي بالروح
 8/10/2016الحياة، لندن، 

 
 ستقود إلى حرب أهلية بينيتهرتزوج: تصريحات  .14

  لةىبينيةت ودعوتةخ نفتةالي   مةن أن ت"ةريح  و حةّ ر  عةيم المتارضةة اسةحم ررتة: الحيةاة –النا"ةرة 
  وتسةةةةارة الكتةةةةو 1967سةةةةيقودان  لةةةةى حةةةةرم أرليةةةةة  والتةةةةودة  لةةةةى حةةةةدود عةةةةام »لنفي التضةةةةحية بةةةةا

 «. االستيتانية الكبرى  وتقسيم القدي  وع لة دولية
 8/10/2016الحياة، لندن، 

 
 ضم الضفة إلى السيادة اإلسرائيلية سيكون في مثابة القضاء على الصهيونية: تشفشيلي يحيمو  .15

تش   ن ضةةةةم الضةةةةفة  لةةةةى السةةةةيادة فسةةةةابقًا شةةةةيلي يحيمةةةةو « التمةةةةو» الةةةةت  عيمةةةةة : الحيةةةةاة –النا"ةةةةرة 
القضةةاف علةةى ال"ةةايونية وناايةةة الدولةةة الياوديةةة الديمو راتيةةة وتةةوافر »اإلسةةرائيلية سةةيكون فةةي مثابةةة 

بينيت وشركائخ في نفتالي وأضافت أن الت"ريحات ال"ادرة عن «.  البية فلستينية في دولة  سرائيو
كةو مةن ي حةف نحةو حكومةة   لةى شارة تحة ير واضةحة »أن تكون في مثابة   يجم «البيت الياودو»

المتام بأنخ يريد االنضمام   و   في  م  من  ناة ررت«نتنيارو في مقابو حفنة من المنا"م الو ارية
  لى االئتةف الحكومي بكو ثمن.

 8/10/2016الحياة، لندن، 
 
 ةربيٍة تؤك د أن ها ليست بصدد ُمواجهمن حماس عبر دولٍة ع رسالةً : تل قينا تزعم تل أبيب .16

 عمت م"ادر سياسّية وأمنّية في تو أبيم  ُو"فت بأّناا رفيتة الُمستوى    رير أندراوي: –النا"رة 
أّن  سرائيو تلّقت رسالة من حركة حماي  عبر دولٍة عربيٍة  لم تُف"ح عن اسماا  وجاف في الرسالة  

مةةةة اإلسةةةةمّية )حمةةةاي( ليسةةةت متنيةةةة فةةةي الو ةةةت الةةةرارن بحسةةةم الم"ةةةادر عيناةةةا  أّن حركةةةة الُمقاو 
بالةةةدتوو فةةةي مواجاةةةٍة عسةةةكرّيٍة جديةةةدٍة ضةةةّد الدولةةةة التبرّيةةةة  كمةةةا أّكةةةدت الم"ةةةادر للقنةةةاة الثانيةةةة فةةةي 
التلف يةةةةون اإلسةةةةرائيلّي. فةةةةي السةةةةيام عينةةةةخ  بةةةةدأت تتتةةةةالى اض"ةةةةوات فةةةةي تةةةةو أبيةةةةم حةةةةوو  ةةةةّوة الةةةةرد  
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  فةةي "ةةيف التةةام ”الجةةرف ال"ةةامد“كةةان دولةةة االحةةتةو  أّن عمليةةة اإلسةةرائيلّية  حيةةث يةة عم  ةةادة وأر 
 أّدت  لى رد  حركة حماي. 2014

ُمحلو الشؤون التسكرّية في "حيفة )يسرائيو رايوم(  يوآف ليمور  رأى أّن  ّوة الرد  اإلسرائيلّية فةي 
بو  سةقتت  ة يفتين ُمواجاة حماي تآكلت بتد مرور سنتين  الفًتا فةي الو ةت عينةخ  لةى أّنةخ رة ا اضسة

 من  تا   ّ ة على ُمستوتنتين  سرائيليتين.
ولكةّن الجنةراو فةي االحتيةةات   يةورا آيةنةد  الةةرئيي اضسةبم لمجلةي اضمةةن القةومّي اإلسةرائيلّي  رفةةق 
فكةةرة الُمحلةةو التسةةكرّو  و ةةاو فةةي برنةةامج ال"ةةباح فةةي القنةةاة الثانيةةة بةةالتلف يون اإلسةةرائيلّي  ّن حركةةة 

ت مردوعةًة مةن الجةيش اإلسةرائيلّي  وأضةاف  ةائًة  ّنةخ   ا  ةررت الدولةة التبرّيةة اليةوم أو  حماي ما  الة
 ًدا  أو  بتد  لأل  شن رجوٍم على  تا   ّ ة  فإّناا ستفتو  لأل  ضّن الجيش اإلسرائيلّي بات حاضًرا 

 ى حّد تتبيرق.وجارً ا لتنفي  الُماّمة  وأّنخ  ادر على  نجا  الن"ر والحسم في و ٍت  "يٍر  عل
 7/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
سنوات  خمسالحول أعداد األسلحة التي سرقت خالل  إحصائية الثانية تنشرالعبرية القناة  .17

 ماضيةال
كشفت القناة التبرية الثانية  يوم الجمتة  عن سر ة أسلحة جديةدة مةن  اعةدة  :تا"ة ترجمة-رام هللا 

 اإلسرائيلي. التابتة للجيش 35كتيبة االستتة  
وأ اةةرت كةةاميرات مرا بةةة أن شت"ةةين دتةةة علةةى دراجةةة ناريةةة وآتةةرين بسةةيارة  وجمتةةا اضسةةلحة  بةةو 

 تروجام من القاعدة دون أن ينتبخ  ليام الجنود.
 تتةة سةةح مةن  12وأشارت القناة  لى  اعدة عسكرية أترى تترضت للسر ة منة  أيةام  وسةرم مناةا 

 .M16ترا  
ية حوو أعةداد اضسةلحة التةي سةر ت تةةو تمسةة سةنوات ماضةية.    أكةدت أنةخ ونشرت القناة  ح"ائ

 55ُسةر ت  2011  وفةي 116ُسر ت  2010 تتة سةح  وفي عام  122ُسر ت  2009تةو عام 
 تتةة سةةح أتةرى ُسةر ت فةي  60  و2012 تتةة سةةح ُسةر ت فةي عةام  89 تتة  باإلضافة  لةى 

  وأن تكلفةة الواحةدة مناةا ت"ةو M16سةلحة كانةت مةن تةرا  وأشارت  لى أن  البية اض .2013عام 
 ألف شيكو. 100 لى 

 7/10/2016القدس، القدس، 
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 انفجار ضخم قرب خزانات األمونيا بحيفا يثير الرعب .18

ر  انفجار ضتم  الجمتة  م"فاة بتروو بالقرم من ت انات اضمونيا في مدينةة : أحمد "قر -   ة
 م عبرية دون أن ت كر سبم االنفجار.حيفا  حسم ما  كرت وسائو  عة

وتسةةبم االنفجةةار فةةي شةةتلة لاةةم كبيةةرة وحريةةم ضةةتم  ةةرم منتقةةة م"ةةافي الةةنفت بالمدينةةة. وتلبةةت 
 السلتات اإلسرائيلية من السكان في المناتم القريبة ارتداف أ نتة الغا  الوا ية والتوجخ  لى المةجئ.

: ويحاوو رجاو اإلتفاف  تماد النيران  في ر ا الحدث و او المتحدث باسم رجاو اإلتفاف اإلسرائيليين
 االستثنائيو.

 7/10/2016، 21موقع عربي
 
 لمواجهة اإلسالميين بحراً  سالح البحرية اإلسرائيليستعد ي: هكذا "واال" موقع .19

الو اإلسةرائيلي النقةام عةن أن سةةح البحريةة اإلسةرائيلي تةدرم اكشةف مو ةع وو : النتةامي "ةالح-   ة
ى  حبةةةات عمليةةةات بحريةةةة يمكةةةن أن يشةةةناا مقةةةاتلون  سةةةةميون  سةةةواف تةةةابتون لحمةةةاي أو مةةةؤترا علةةة

 لتن يمات جاادية ضد اضرداف اإلسرائيلية في عمم البحر.
و   لةةةةى أن وحةةةةدة ال"ةةةةفوة التةةةةابع لسةةةةةح البحريةةةةة 21ونةةةةوق المو ةةةةع فةةةةي التقريةةةةر الةةةة و ترجمتةةةةخ وعربةةةةي

وو  ةةد تةةدربت ضوو مةةرة علةةى كيفيةةة  حبةةات رجةةوم يشةةنخ و أو والكومانةةدو  البحةةر 13والمتروفةةة بةةة والقةةوة 
 تن يم  سةمي ضد سفينة  سرائيلية في عمم البحر  بادف اتتتافاا.

وأشار المو ع  لى أن التدريبات تتلقةت بكيفيةة تتلةي  سةفينة  سةرائيلية تتواجةد فةي منةاتم بتيةدة عةن 
 اإلسةميين.شواتئ فلستين تمت السيترة علياا من  بو مجموعة من المقاتلين 

و  ولةةخ  نةةخ عنا"ةةر القةةوة تةةدربوا علةةى  مكانيةةة مواجاةةة اتتتةةاف 13ونقةةو المو ةةع عةةن  ائةةد فةةي والقةةوة 
 سفينة  سرائيلية في عرق البحر اضحمر وفي مناتم بتيدة أترى.

ونةةوق القائةةد  لةةى أن التةةدريبات تأتةة  بتةةين االعتبةةار أن يكةةون رةةدف عمليةةة االتتتةةاف تايئةةة ال ةةروف 
لتبادو اضسةرى  مشةيرا  لةى أن الوحةدة  عنةدما تتجةخ لمواجاةة التةاتفين  سةترافقاا وحةدات أمام "فقة 

 أترى ومن ضمناا فريم تفاوق من ريئة اضركان بادف التضليو.
وأشةةار  لةةى أن القةةوة تةةدربت أيضةةا علةةى مواجاةةة محاولةةة مقةةاتلين  سةةةميين السةةيترة علةةى أحةةد حقةةوو 

يو الرعم الة و تتشةاق اضجاة ة اضمنيةة والمسةتوى السياسةي وأوضح أن سينار  الغا  في عرق البحر.
فةةي تةةو أبيةةم يتمثةةو أن يقةةدم والمقةةاتلون اإلسةةةميونو علةةى تفجيةةر حقةةو  ةةا  تمةةت السةةيترة عليةةخ  مةةا 

 يتني  تو التاملين فيخ  لى جانم  ردار أحد الموارد اإلستراتيجية اضرم للدولة.
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 8/10/2016، 21موقع عربي
 
 عنتيبي كاذب ومحتال ولم يقدم أي شيء إلنجاح عمليةيز ر : بيجنرال متقاعد .21

رةةاجم الجنةةراو المتقاعةةد فةةي الجةةيش اإلسةةرائيلي وأحةةد  ادتةةخ البةةار ين فةةي تسةةتينيات : محمةةود مجادلةةة
  وو"ةةفخ ية القةرن الماضةي  عميةةرام ليفةين  الةرئيي التاسةةع إلسةرائيو  الةة و تةوفي مةؤتًرا  شةةمتون بير 

     شةغو 1976نخ نسةم لنفسةخ الفضةو فةي حنجةاحح عمليةة عنتيبةي عةام بالكا م والمحتاو الكبير  كو 
 حيناا من"م و ير اضمن. ي بير 

أن و  محتةةةاو ولةةةم يقةةةدم أو شةةةيف إلنجةةةاح التمليةةةة  ولةةةم يكةةةون لةةةخ عة ةةةة باةةةا. يةةة بير أن و ةةةاو ليفةةةين  
سةةةح   سةةحام رابةةين و ائةةد حالفضةةو فةةي اتتةةا   ةةرار التةةرو  لتنتيبةةي رةةو لةةرئيي الحكومةةة اإلسةةرائيلية

 الجو تةو التملية  بيلد.
 7/10/2016، 48عرب 

 
 نابلس: االحتالل يقرر مصادرة مئات الدونمات من أراضي جالود .21

سلمت سلتات االحتةو أرالي  رية جالود  جنوم شرم نابلي   تتارا بم"ادرة مساحات  :نابلي
 واستة من أراضي القرية.

مد  في حديث لوكالة اضنباف الرسمية  أن سلتات وبين رئيي مجلي  روو جالود عبد هللا الحا  مح
دونم على أ و تقدير  من أراضي  400االحتةو سلمتام  تتارا بم"ادرة مئات الدونمات  نحو 

 القرية  على بتد مئات اضمتار فقت من مدرسة القرية الثانوية.
اضراضي لتضاف  لى واعتبر أن ر ا القرار يأتي بادف تنفي  متتت لبناف مستوتنة جديدة في ر ق 

 مستوتنات أترى مقامة على أراضي القرية والقرى المجاورة. 10
ألف دونم  "ادرت مناا سلتات االحتةو  20وأوضح الحا  محمد أن مساحة  رية جالود الكلية 

ألف دونم. واستدرأل أن أرالي القرية نجحوا تةو اضشار القليلة الماضية في  16  1967من  التام 
 دونم "ادررا االحتةو في سبتينيات القرن الماضي. 1,700استتادة 

وبحسم اإلتتار ال"ادر عما يسمى ومجلي التن يم اضعلى/اللجنة الفرعية لةستيتانو يحم 
 ضرالي القرية االعتراق تةو شارين من تاريخ اإلتتار.

 7/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 قرب رام هللا "بيت إيل". مخطط لتوسيع مستوطنة ."حلم يعقوبموقع "واال": حديقة " .22

نشرت والشركة الوتنية للسياحة اإلسرائيليةو  أمي الجمتة  عتاًف لبناف حديقة وحلم يتقومو على 
دتالاا ضمن  أراضي بلدة دورا القر  شماو شرم رام هللا؛ فيما يتد توسيتا لمستوتنة وبيت  يوو وا 

 التجمتات االستيتانية.
واالو التبرو  أمي   ن التتاف المتروح للتنفي   يتتلم بتايئة المو ع لبناف الحديقة بتد و او مو ع و

استكماو المتتتات الاندسية كافة  ويجرى تسريع بناف ر ق الحديقة دون مترفة واإلدارة المدنية 
جاة  اإلسرائيليةو  ولكناا تتلقى الدعم المباشر من الحكومة؛ كون والشركة الوتنية للسياحةو ري

 رسمية وحكومية.
 8/10/2016، السبيل، عم ان

 
صابات خاللقوات االحتالل تقمع مسير  .23  مواجهات مع االحتالل شرق غزة ات الضفة وا 

 وات االحتةو   متت أمي  مسيرة  رية بلتين   رم رام   أن 8/10/2016األيام، رام هللا،  كرت 
ن"رو واالستيتان  واحتج ت مركبة عضو هللا  اضسبوعية السلمية  المنارضة لجدار الف"و الت

 اللجنة الشتبية لمقاومة الجدار واالستيتان  محمد التتيم.
و الت اللجنة الشتبية لمقاومة الجدار في بلتين   ن  وات االحتةو ن"بت الكمائن من تةو نشر 

 مجموعة من الجنود المشاة بالقرم من منتقة ال ار  رم الجدار القديم.
المسيرة انتلقت من مرك   رية بلتين بتد "ةة الجمتة  بمشاركة أرالي القرية  وأشارت  لى أن

ومجموعة من النشتاف الدوليين واإلسرائيليين  الفتة  لى أن المشاركين في المسيرة توجاوا  لى 
اضراضي الم"ادرة لقتف ثمار ال يتون  لكن جنود االحتةو منتورم من دتوو أراضيام واعتدوا 

 عليام.
  أحدرم بر"ا  واثةثة شّبان فلستينيين ُأ"يب  أن 7/10/2016، فلسطين أون الينافت وأض

  نا   سرائيلي  تةو مواجاات مع جنود االحتةو   رم مو ع وناحو عو و شرم مدينة   ة.
وأتلقت  وات االحتةو وابًة من القنابو الغا ية والر"ا  الحي باتجاق الشبان المت اررين مقابو 

 ناحو عو و شرم مدينة   ة   ضافة  لى مواجاات شرم متيم البريج  وست  تا    ة.مو ع و
وأ"يم شابين باالتتنام جراف استنشام الغا  السام  في حين ُأ"يم شام آتر بر"ا  االحتةو 

 الحي  حيث تم نقلام للتة  في  حدى مستشفيات القتا .
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يين في بلدة سلوان شر ي المدينة راجموا وفي القدي   كرت م"ادر عبرية أن الشّبان الفلستين
مجموعة من المستوتنين  حيث أ"ابوا بتضام بجروح تفيفة  مشيرة  لى اعتقاو المشتبخ بام في 

 الحادثة.
وفي رام هللا  ألقى الشّبان الفلستينيون  جاجات حار ة باتجاق جنود االحتةو المتمرك ين  رم 

حريم في المكان  دون و و   "ابات في "فوف  مستوتنة وبيت  يوو  ما أّدى  لى اندال 
 االحتةو.

و كرت م"ادر عبرية أن شبانًا فلستينيين رشقوا مركبات المستوتنين بالحجارة أثناف مروررم ما بين 
 مستوتنتي  وشيلوو ووعوفراو المقامتان على أراضي شمالي شرم رام هللا.

متالبة بفتح شار  القرية المغلم من  حوالي و متت  وات االحتةو مسيرة كفر  دوم اضسبوعية  ال
عاًما ل"الح مستوتنة و دوميمو المقامة على أراٍق فلستينية شر ي  لقيلية  و ام الشّبان  14الة

 بإحرام  تارات المركبات  ورشم الحجارة باتجاق الجنود اإلسرائيليين.
ف منا و الفلستينيين في بلدة أّما ببيت لحم  فقد ُأ"يم عشرات المواتنين باالتتنام عقم استادا

 شر ي المدينة بقنابو الغا  بشكو مباشر من  بو جنود االحتةو. ” تقو “
و وات االحتةو على المدتو الشمالي لمدينة بيت لحم   الفلستينيينواندلتت مواجاات بين الشّبان 

 ى جاة مجاولة.كما  امت وحدة تا"ة  سرائيلية باعتقاو أحد الشّبان المت اررين وا تادتخ  ل
وُأ"يم مستوتن بجراح تفيفة  عقم  لقاف الشبان الفلستينيين الحجارة باتجاق مجموعة من 

 المستوتنين  رم مستوتنة ورحاليمو المقامة على أراضي جنوبي نابلي.
وفي التليو  اندلتت مواجاات مع االحتةو والشبان الفلستينيين في متيم التّروم  كما انتشرت 

 رائيلية في منتقة ترسا بمدينة دورا  ضاف محاف ة التليو.القوات اإلس
و كرت م"ادر عبرية أن أحد الشبان ألقى  جاجة حار ة باتجاق حاج   سرائيلي في التليو  دون أن 

 يبّلغ عن و و   "ابات أو أضرار.
 
صابةوتشا": استشهاد ثالثة فلسطينيين أ" .24  الماضيين األسبوعينخالل  75 وا 

ير لمكتم اضمم المتحدة لتنسيم الشؤون اإلنسانية في اضرق الفلستينية المحتلة أ ار تقر  :القدي
"ابةوفتى  أسيرحأوتشاح  ال"ادر يوم الجمتة  استشااد ثةثة مواتنين بينام  تةو الفترة ما  75 وا 

 تشرين اضوو الجارو. من 3والةمن أيلوو الماضي  20بين 
فلستينيا  مت مام  75فترة اضسبوعين ال ين شملاما   وات االحتةو تةو أ"ابتوبحسم التقرير 

 في سيام مواجاات مع االحتةو.
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فيما أبلغ عن  "ابة جنديين  سرائيليين ب جاجات حار ة تةو اشتباكات في متيم الدريشة لةجئين 
 )بيت لحم(. 

ينة التليو وفي حادث و ع بالقرم من مدرسة التليو في المنتقة التي تسيتر علياا  سرائيو في مد
 تلمي ًا بسبم استنشام الغا  المسيو للدمو  ال و تتلم الح"وو على التة  التبي. 40أ"يم 

وفي  تا    ة أتلقت  وات االحتةو النار وأ"ابت عشرة مدنيين فلستينيين بأعيرة حية تةو 
الفا"و اشتباكات اندلتت تةو أربتة م اررات تضمنت حوادث رشم بالحجارة بالقرم من السيا  

سرائيو.  بين   ة وا 
 7/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حالة اعتقال ألطفال خالل انتفاضة القدس 2,155الباحث رياض األشقر:  .25

أكد الباحث في شؤون اضسرى  رياق اضشقر  أن االحتةو "ّتد بشكو كبير من استاداف :   ة
من الجنسين  من  اندال  انتفاضة القدي في تشرين اضوو )أكتوبر( اضتفاو والقا"رين الفلستينيين 

حالة اعتقاو لقا"رين أو بنسبة ت يد عن الربع  2,155من التام الماضي؛ حيث ر"د الباحث 
 حالة. 8,000بلغت  والتيلمجمو حاالت االعتقاو تةو  لأل التام 

 7/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 م الصيادين وتعتقل اثنين منهم قبالة سواحل قطاع غزةقوات االحتالل تهاج .26

القدي التربي: راجمت ال وارم الحربية اإلسرائيلية مراكم لل"يادين تةو عملاا  بالة  –  ة 
و او "يادون  ن  وات من  سواحو  تا    ة  واعتقلت عددا من ال"يادين و"ادرت مراكبام.

ن اثنين و"ادرت مركباما  بالة بحر مدينة   ة. البحرية اإلسرائيلية راجمت "باح أمي "يادي
اعتقلت كًة من محمد ال"تيدو  ومحمود ال"تيدو  و"ادرت  اإلسرائيليةوأكدوا أن القوة البحرية 

  ارباما.
وكان ال"يادون الفلستينيون لح ة االعتداف عليام  يبحرون ضمن مسافة ال"يد المحددة بأربتة 

 االحتةو التي تفرق ح"ارا على  تا    ة من  عشر سنوات. أمياو بحرية  وفم  جرافات سلتات
 لى  لأل استادفت  وات االحتةو اإلسرائيلي المتمرك ة على التت الفا"و شرم  تا    ة  بنيران 
أسلحتاا الرشاشة  الم ارعين شرم حي الشجاعية وست القتا   وك لأل شرم مدينة تان يوني 

 ابات.قتا  دون أن يبلغ عن و و   "لجنوم ا
 8/10/2016القدس العربي، لندن، 



 
 

 
 

 

 18 ص             4071 العدد:        8/10/2016 سبتال ريخ:التا 

                                    

 
 ضريبة "االرنونا" عبء ثقيل يزيد من معاناة المقدسيين .27

يقوو  ياد الحمورو مدير مرك  القدي للحقوم االجتماعية واال ت"ادية  :الحةوة أبو كي  -القدي 
فياا علياا بما  اإلسرائيلية  تبقت كو القوانين 67و والقديو انخ عندما تم ضم القدي عام 

 ضريبة االرنونا تشكو راجسا للمقدسيين. أنالضرائم  مؤكدا 
لةعتراق على ر ق  اإلسرائيليةالمرك  أجرى دراسة مقارنة لتقديماا للمحكمة التليا  أن  لىويشير 

موضحا  و في ضريبة واالرنونا اإلسرائيليةالقدي تدفع اعلى نسبة من المدن  أنالضريبة  حيث تبين 
 و دوالر عن المتر الواحد ورو مبلغ كبير جدا.100رية تدفع تقريبا حوالي والمحاو التجا أن

بلدية القدي تجبي ر ق الضريبة بشكو متساٍو بغق الن ر عن المو ع  حيث أن  أنويؤكد الحمورو 
تترفة ر ق الضريبة المفروضة على أحياف را ية في القدي الغربية مثو حي ورحافياو  ري نفي 

على اضحياف التربية الفقيرة في القدي القديمة  والقرى التربية المحيتة باا  وري التترفة المفروضة 
نفي التترفة المفروضة على محو تجارو في شار  يافا الشاير  و الحركة التجارية النشتة وعلى 
محو تجارو في التيسوية أو أم توبا أو جبو المكبر ال و ال يكاد دتلخ يسد نفقاتخ  واضتر مالكخ 

 ة خ لتدم  درتخ على دفع الضرائم.إل 
الضا تة على المقدسيين بما فياا ضريبة  اضدواتتتتبر من  اإلسرائيليةواعتبر ان ر ق السياسة 

من المقدسيين رم مديونون لا ق الضريبة  %85-80انخ حسم التقديرات فإن   لىمشيرا  و واالرنونا
 من الدوالرات.بنسم متفاوتة بحيث يدور الحديث عن مئات المةيين 

ج فا من المحاو التجارية المغلقة علياا  أن التجارو ما يقلم المقدسيين وتا"ة القتا    نويقوو 
المحاو التجارية في بام تان  أحد أنمضيفا  الضرائم تراكمات مالية كبيرة بسبم عدم تسديدرم 

"ف المليون شيكو. متربا عن ال يت داتو البلدة القديمة مثة مدين لضريبة االرنونا بمبلغ مليون ون
 ووضع  يم على التجار المدنيين تمايدا للسيترة على محالام.  سرائيلية  جرافاتمتاوفخ من فرق 

الضرائم التي تجبى من المواتنين يقابلاا تقديم تدمات على كو المستويات سواف على  أنويبين 
 متدومة في القدي الشر ية.  ناا  الالتتليم والحدائم التامة   أوالتن يف  أو"تيد الشوار  

وانتدام  أر"فةو او: من يسير في شوار  القدي يشارد بأم عينيخ تراكم القمامة والشوار  بدون 
و تقدم كو ر ق اضنوانالكبير ويفترق انخ بموجم ضريبة و اإلرماوالحدائم والمتن رات و لأل نتيجة 

من مي انيتاا في حين  %36المقدسيين حوالي انخ وفم البلدية فإناا تجبي من   لىويشير  التدمات.
 من المي انية فقت. % 6-5تنفم على القدي الشر ية بنسبة 

 8/10/2016القدس، القدس، 
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 طالب مدارس "األونروا" في مخيم جنين ينقلون مقاعدهم إلى الشارع .28

التي  التقلي"ات"ّتد تلبة من متيم جنين احتجاجاتام على سياسة  :علي سمودو -جنين 
تمارساا وكالة الغوث الدولية واضونرواو  ونقلوا مقاعدرم من داتو "فوف مدارسام التي تتبع للوكالة 

 في المتيم  لى مدتلخ الرئيسي.
ضراباتالتي جوبات باعت"امات  التقلي"اتولم تستثِن واضونرواو مدارساا من سياسة  على مدار  وا 

تبنى تةم المتيم مبادرة جديدة  فترجوا للشوار  الماضية  لكن بتد فشو االحتجاجات  اضيام
حاملين حقائبام وشكلوا مجموعخ من ال"فوف أمام ميدان التودة  تتبيرًا عن رفضام لقرار وكالة 
تم  مما يؤدو الرتفا  عدد التلبة في ال"ف الواحد  ويؤثر سلبًا  الغوث الدولية تقلي  عدد الشُّ

 رمام من حقو ام التي كفلاا لام القانون داتو  رف ال"ف.على دراستام ومستوارم التتليمي  ويح
وبادر مجلي اآلباف واللجنة الشتبية في المتيم لدعم التلبة والتنديد بممارسات الوكالة التي تستمر 

 بحم الشتم الفلستيني. التقلي"اتفي سياسة 
 7/10/2016القدس، القدس، 

 
 الماضي سبوعاألل خال  "األقصى"اقتحموا  إسرائيلياً  312 "قدس برس": .29

 312انترناشيوناو لألنباف ا تحام ”  دي بري“ر"دت وكالة :  ينة اضتري -القدي المحتلة 
  سرائيليًا للمسجد اض "ى  تةو اضسبو  الماضي.

مستوتنًا  262من تشرين أوو/ أكتوبر الجارو  ا تحام  6 - 2وشادت فترة الّر"د الوا تة ما بين 
  وتجّولام في باحاتخ  بو تروجام ”بام المغاربة“ي للمسجد اض "ى من جاة ياوديًا بلباسام الدين

 ”.بام السلسلة“من 
تالبًا ياوديًا  وتمسة عنا"ر من متابرات وشرتة االحتةو  باحات المسجد تةو  45كما ا تحم 

 فترتي  اال تحامات ال"باحية والمسائية  اضسبو  الماضي.
 7/10/2016قدس برس، 

 
 األنفاقهي المسئولة عن مراقبة مترو  إسرائيلية.. شركة "كارثة سودة"ري: إعالمي مص .31

في م"ر ” اضنفاممترو “الم"رو عمرو الليثي عن أسبام  يادة أعتاو  اإلعةميتسافو و: وتنو
مستغربا عدم المباالة ريئة المترو والن ام الم"رو من المشاكو التي ت"يم  الماضية تةو الفترة 

 ة المترو في م"ر.بشكو يومي حرك
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كاميرات المرا بة في المترو تلتت جاية من شركة  أن مةبالمناسبة المترو ” الليثى  ائًة  وأضاف
  إلسرائيوكو ن ام المرا بة في المترو ممكن يكون متو"و   ن  ودا متناق   سرائيليةاتباعت لشركة 

  حنات رد  ريم جدا  الت ما رو الغريبة لما الجرايد نشرت الحكاية التتيرة دو ريئة المترو رد
ياناار اسود ري دو الحلوو لمشكلة تتيرة بالشكو دا.. …. مش بنو"و الكاميرات دو لةنترنت 

 “.كدا اتمنت!!  أناالحقيقة 
 7/10/2016، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن

 
 امسيرته إكماليمنع مسيرة مناهضة للغاز الصهيوني من  األردني ألمنا :عم ان .31

  بتد "ةة الجمتة  من أمام مجمع اإلسرائيليانتلقت مسيرة منارضة التفا ية الغا   :السبيو
 النقابات المانية باتجاق رئاسة الو راف.

مسيررا باتجاق الدوار   كماوومنتت اضجا ة اضمنية المسيرة  التي ن متاا أح ام يسارية و ومية  من 
ات ترفق االتفا ية المو تة بين شركة الكارباف الوتنية وحمو المشاركون بالمسيرة يافت الرابع.

اضردنية واالحتةو ال"ايوني  الستيراد الغا  منخ  وحملوا يافتات كتم علياا و ا  التدو احتةوو  
 وال للتتبيع مع التدو ال"ايونيو.

مسيرتاا في  ربد لغاف   اتفا ية الغا  مع الكيان ال"ايونيو  الت بتد إلسقاتوكانت والحملة اضردنية 
 اضسبو حتى  لتأجيلاا ن وضغوتات أمنية  وية وتاديدات بقمع مسيرتاا الم مع   امتاا الجمتة أدت 

 المقبو وبمشاركة ح بية واستة من متتلف اضتيافو.
 7/10/2016، السبيل، عم ان

 
 فض احتجاج على اتفاقية الغاز في مخيم البقعة تخلله أعمال شغبأردني: مصدر أمني  .32

تدتلت  وات الدرأل لفق أعماو شغم في متيم البقتة شمالي عمان  مساف  : نيمات تةو-عمان
الجمتة  تتللاا   ةم تريم عمان  ربد الرئيسي بالحجارة واإلتارات المشتتلة  بحسم م"در 

وأشار الم"در  لى و و   "ابات في "فوف عنا"ر الدرأل أثناف عملية فق الشغم  وتم  أمني.
 لمدينة التبية لتلقي التة .نقلام  لى ا

و او  ن أعماو الشغم جافت بتد مسيرة لةحتجا  على اتفا ية الغا  مع  سرائيو  مشيرا  لى أن 
 وات الدرأل استتدمت الغا  المسيو للدمو  لتفريم المحتجين  كما تم تحويو حركة السير  لى تريم 

 بديو.
 8/10/2016، ، عم انالغد
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 يحارب إلى جانب جيش النظام شمال حلب فلسطينياً  اً يدعمون لواءالروس ": القدس العربي" .33

لفلستينيين اندفاعًا احلم ة كامو "قر: في متركة متيم حندرات شماو شرم حلم أ ار مئات 
حركة »و« لفتحاجيش »الفتًا في مساندة الجيش السورو تةو االشتباكات التي تاضاا ضد مقاتلي 

  بدا واضحًا أن لدى رؤالف ماارة  ير  ليلة «كستاني اإلسةميالح م التر وو« نور الدين ال نكي
 تراكمت لديام تةو اضشار الماضية في توق حرم الشوار .

انترتوا في  ولواف القديو سورو ضمن ما يترف بة -أكثر من ألف وتمسمئة مقاتو فلستيني 
ي النيرم وحندرات  الحرم الدائرة في سوريا  لى جانم الجيش السورو مت مام من سكان متّيم  

 بتضام جاف من متيم اليرموأل وليي بينام من ينتمي لحركة حماي.
عن أنفسام بأنام فدائيو الجيش السورو  يربتون على سواعدرم شارات « لواف القدي»يتّرف مقاتلو 

 «.الترام»حمراف  يقودرم  ائد ميداني فلستيني يلقم بة 
ساعدتام على تقديم أداٍف ميداني جيد. تلقى مقاتلو مترفتام بجغرافيا المتركة شماو شر ي حلم 

تةو اضسابيع الماضية دعمًا لوجستيًا كبيرًا من الروي  ح"لوا على "واريخ « لواف القدي»
حديثة ورشاشات دوشكا وشيلكا و تيرة وسيارات دفع رباعي  كةشينكوفمضادة للدرو  وبنادم 

 لجيش السورو.و يررا من متتلبات المتركة جرى  لأل بإشراف ا
و د اشتركوا في متركة السيترة على متيم « لواف القدي»لم يتم  ن القيادة السورية بمقاتلي 

بريف  أثرياحندرات ومشفى الكندو ومقتع البكارة ومقتع الشارر و بلاا في متارأل تنا"ر ومتارأل 
 الر ة.

 8/10/2016، القدس العربي، لندن

 

  اشط سياسي فك ر في نصرة فلسطين"وطن": السعودية ترفض إطالق سراح ن .34
نددت المن مة اضوروبية الستودية لحقوم اإلنسان باستمرار حبي السلتات الستودية : تا  ووتنو

 .2016أكتوبر  5للناشت السياسي تالد سليمان التمير ر م انتااف حكم سجنخ يوم اضربتاف 
سبتمبر  1لفلستينية  في يوم التميي واعتقو التمير على تلفية ر بتخ في الت ارر منا"رة للقضية ا

سنوات  وبناف على أن الستودية تتتمد التقويم الاجرو  8  و"در بحقخ حكما يقضي بسجنخ 2009
أكتوبر  واحتجاجا على عدم  تةم  5وليي الميةدو  فإن التمير يناي مدة حكمخ في يوم اضربتاف 

 سراحخ بدأ  ضرابا مفتوحا عن التتام وال يارة.
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على م"ير تالد التمير  بسبم ” وتن“المن مة الحقو ية في بياناا ال و اتلتت عليخ  وتشيت
ال"ةحيات الواستة وشبخ المتلقة التي يتمتع باا و ير الداتلية وال و رو في  ات الو ت يشغو 
من"م نائم الملأل  حيث يوضح )ن ام مكافحة اإلررام وتمويلخ( الجائر والمتيم  ال"ةحيات 

لو ير والتي تفوم القضاف بمراحو  حيث يمكنخ  "دار  رارات رامة وم"يرية دون المن"و"ة ل
 الحاجة ضو  جراف  ضائي.

وتالبت المن مة اضوروبية الستودية لحقوم اإلنسان باإلتةم الفورو لسراح الناشت السياسي تالد 
مشيرة  لى أن  التمير دون  يد أو شرت  والكف عن استاداف النشات المدني والسياسي السلمي 

 استمرار اعتقالخ يفقد موا ف الستودية في منا"رة القضية الفلستينية م"دا يتاا.
 7/10/2016، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن

 
 "زيتونة" سفينة"التعاون اإلسالمي" تدين االعتداء على  .35

رائيلي  افلة و يتونةو أدانت من مة التتاون اإلسةمي بشدة اعتراق  وارم االحتةو اإلس وفا:-جدة
التي تحمو مساعدات  نسانية  لى  تا    ة المحا"ر  واحتجا  المتتوعين المشاركين علياا 

 للتضامن مع الشتم الفلستيني.
وحمو اضمين التام للمن مة  ياد أمين مدني  دولة االحتةو اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "حة 

 اإلنسانية. ودعا إلتةم سراحام والمواد المحتج ة.وسةمة المشاركين في ر ق القافلة 
وجدد مدني التأكيد على مو ف المن مة بضرورة رفع الح"ار اإلسرائيلي عن الشتم الفلستيني  
لى القتا . وتالم أتراف المجتمع الدولي  والسماح بحركة اضشتا  والمواد والبضائع من وا 

 ة القانون الدولي.الفاعلة  لى تحمو مسؤولياتاا في تتبيم وحماي
 6/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الفلسطينية مليون جنيه من مساعداتها للسلطة 25صحيفة بريطانية: بريطانيا تعلق تحويل  .36

القدي ة واضيامو:  الت "حيفة بريتانية  ن الحكومة البريتانية  ررت تتليم تحويو مةيين الدوالرات 
 عم بتقديم السلتة مساعدات لتائةت منف و رجمات.للسلتة الفلستينية بسبم م ا 

القرار  اتت تو الت "حيفة ال"ن البريتانية:  ن و يرة التنمية الدولية البريتانية بريتي باتو 
 نتائج تحقيم في ر ق الم اعم. بانت ار

 ولم يتسن التأكد من القن"لية البريتانية التامة في القدي عن مدى "حة ر ا اضمر.
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 سترليني مليون جنيخ  25"حيفة  لى أن القرار ال و اتت تخ و ارة التنمية الدولية يتني أن ولفتت ال
ما يتادو ثلث  جمالي المساعدات المرسلة  لى فلستين. وأشارت  لى أن  التام وروحجباا ر ا  سيتم

يتانية تدفع القرار جاف بتد أن تقدم عدد من النوام البريتانيين بتلم تحقيم في م اعم بأن أمواال بر 
( أ رت بأن DFIDو كرت أن من مة المساعدات التارجية البريتانية ) لتائةت منف و رجمات.

ل وو متتقلين في السجون اإلسرائيلية  ال أن  اجتماعيةمن مة التحرير الفلستينية تقدم مساعدات 
 اضمواو البريتانية ال تستتدم في ر ق المساعدات.

على أن اضمواو ستقدم  لى السلتة الفلستينية متلع التام المقبو  وأشارت  لى أن متلتين أ"روا
التحقيم  و او أحد الم"ادر البريتانيةو نحن ال نو ف الدعم للسلتة الفلستينية بشكو  انتاافبتد 

نما يؤجو فقتو.  كامو  وا 
 8/10/2016، األيام، رام هللا

 
 "في الوقت المناسب"يني وفد المحكمة الجنائية: ستتخذ قرارًا بشأن الملف الفلسط .37

المحكمة ستأت  الو ت الة م لتقرر   نالقسد ة أ ف م:  او ممثو للمحكمة الجنائية الدولية الجمتة 
الفلستينيون  و لأل في شكو  أو اإلسرائيليونبشأن فتح تحقيم حوو جرائم حرم محتملة ارتكباا 

 اليا.الفلستينية ح واضراضي  سرائيومستقو عن المامة الجارية في 
و او فاكيسو موتشوتشوكو عضو مكتم النيابة التامة للمحكمة الجنائية لفراني بري في القدي 
وليست رناأل مالة. نحن نتمو بجد على ر ا الملف وفي الو ت المناسم  عندما تتوافر كو الشروت  

 كو التقييمات  عندرا سيتم اتتا  القرارو. أنايناونكون  د 
التابع والفريدو للملف ن را لوفرة   لىر سنوات  بو اتتا  القرار مشيرا ولم يتلم على احتماو مرو 

المتلومات ولحجم التمو لتحليلاا. وتحدث ك لأل بدون توضيح عن الجوانم القانونية والجديدةو 
 بالنسبة للمحكمة الجنائية.

 عدد من المتتاونينو. أكبرالملفات التي يتمو علياا  أحدو او وانخ 
ال نفتو سوى شرح عمو المحكمة ور ا ال  أدلة فين لقاف شاود  لسنا مكلفين جمع و او ولسنا مكل

 و.أدلةعة ة لخ بتاتا بالبحث عن 
احتماو فتح تحقيقات حوو التجاو ات  2015وتدري المحكمة الجنائية الدولية من  كانون الثاني 

الدائمة المكلفة  اضولىالدولية الفلستينية في الن ا  الدائر من  عقود. وري المحكمة  أو اإلسرائيلية
 .واإلبادة اإلنسانيةمحاكمة جرائم الحرم والجرائم ضد 

 8/10/2016، األيام، رام هللا
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 تخالف توصيات الرباعية ببناء المستوطنات "إسرائيل"االتحاد األوروبي:  .38

اف   عبر سماحاا ببن سرائيواعتبر االتحاد اضوروبي في بيان أمي أن : أ ف م -بروكسيو 
الدولية « تتالف مباشرة تو"يات )اللجنة( الرباعية»مستوتنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة  

للشرم اضوست التي تضم اضمم المتحدة والواليات المتحدة وروسيا واالتحاد اضوروبي. وتشير 
نة وحدة سكنية تشكو مستوتنة جديدة  رم مستوت 98بروكسيو  لى الموافقة أتيرًا على بناف 

 شماو الضفة الغربية. «  يلو»
 رار موا"لة بناف المستوتنات »و او مكتم و يرة تارجية االتحاد فيديريكا مو يريني في بيان  ن 

يضتف أكثر مما »وأضاف أن ر ا اضمر «. وتوسيتاا يتالف في شكو مباشر تو"يات الرباعية
 مكان ) يام( دولة  أكبرفي شكو  حو الدولتين في عملية السةم  ويق"ي  لىيت   أفم )التو"و( 
 «.القانون الدولي  لى ير  انونية استنادًا »  م كرًا بأن المستوتنات «فلستينية  ابلة للحياة

 8/10/2016الحياة، لندن، 
 
 خسارة ربع االستثمارات العربية مع تراجع سعر صرف اإلسترليني .39

يخ اإلسترليني أمي تحت وتأة تجا بات ترنح الجن: م  رويتر   أ ف م أ-  باريي والحياةو –لندن 
تمحورت حوو  رار لندن بدف مفاوضات الترو  من االتحاد اضوروبي في آ ار  بريتانية-أوروبية 

)ماري( المقبو. وفيما انتفضت التملة لليوم الثاني على التوالي  و"لت التداعيات  لى اضسام 
 االستثماراتمنتفق جديدًا  يادد بتكبيد  البريتانية وسندات الت ينة. وسجو اإلسترليني مستوى

في المئة )ربع  يمة االستثمار( من رأي  25و 20باإلسترليني  وفي تليتتاا التربية نسبة تراوح بين 
 (.11الماو ال و جرى تحويلخ من الدوالر. )راجع   

م"لحة و"تد اضوروبيون في شكو واضح لاجتام تجاق الحكومة البريتانية الحري"ة على مراعاة 
  اف « حا مين تماماً »المملكة تةو عملية الترو  من االتحاد اضوروبي  مح رين من أنام سيكونون 

وأدى ر ا الت"تيد الكةمي من الجانبين في شأن شروت ترو  بريتانيا المتلن من «. مناوراتاا»
 االتحاد اضوروبي   لى تراجع تاتف لقيمة التملة البريتانية "باح الجمتة.

دوالر ورو  1.1841دوالر بتدما تراجع  لى  1.238الجنيخ اإلسترليني عاد وحسن وضتخ ليبلغ  لكن
بني. وانتقلت عدوى الريبة  لى الدين  89.3. وبلغت  يمة اليورو 1985أدنى مستوى لخ من  

   البريتاني  فبا  مستثمرون سنداتام متسببين ب يادة نسبة اال تراق. لكن يبدو أن البور"ة تقاوم  
 ارتفع مؤشر بور"ة لندن  ليًة في حين لم تسجو بور"تا باريي وفرانكفورت سوى بتق التراجع.
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ال يمكن أن نضع رجًة في »و او رئيي المفوضية اضوروبية جان كلود يونكر في ملتقى بباريي: 
لى و او مدعومًا برئيي الو راف الفرنسي مانويو فالي ال و كان  «. التار  وأترى في الداتو

  ا »وأضاف يونكر: «. في شأن ر ق النقتة علينا أن نكون مت"لبين  أنا أتابع المناورات»جانبخ: 
بدأنا تفكيأل السوم المشتركة من تةو االستجابة لن وة كو دولة تقرر الترو  فنحن ندشن ب لأل 

 «.نااية أوروبا
حات المتشنجة اضتيرة وجاف ر ا التح ير اضوروبي  ثر امتتاق أبر  دوو االتحاد من الت"ري

لرئيسة الحكومة البريتانية تيري ا ماو التي  الت في اتتتام مؤتمر ح م المحاف ين في برمنغاام 
«. لن نتر  من االتحاد اضوروبي... كي نتتلى مجددًا عن التحكم بالاجرة»وست  نكلترا اضربتاف: 

دوالر أو ا و حتى  1.10  لىي يتراجع اإلسترلين أنيمكن « اتش اي بي سي»ووفم تقديرات بنأل 
 نااية السنة كما سيتساوى ستر "رفخ مع التملة اضوروبية الموحدة )يورو(.

يبدو تو"و المسؤولين في »والقتع اضجنبي في الم"رف  اضبحاثو او دايفيد بلوم رئيي وحدة 
  بتيدة و د تتم تسوية بيناا لمسألة ترو  بريتانيا من االتحاد  لى اضوروبيةبريتانيا واض تار 

 «.مواجاة بين الترفين ستنتكي حكمًا على التماو وسيكون اإلسترليني اضكثر تضررا
عندما يبدأ اإلسترليني انحدارق من »انخ « سيتي اندكي»في  اضبحاثوتقوو كاتلين بروكي مديرة 

ال"تم تو ع تو فخ عند حد متين  ت"و"ًا في  يام المتلومات الد يقة عن المفاوضات 
  لىتبدأ وتتوا"و في التفاف ما يدفع المتتاملين » أنالتي فضلت ماو  اضوروبية -لبريتانية ا

 «.المضاربة على اإلسترليني الضتيف
سنتًا من سترق  بيو  ليو من  40دوالر يكون  د تسر نحو  1.10مستوى   لى اإلسترلينيتراجع  وا  ا

ل ين ضتوا مبالغ ضتمة من استثماراتام المستثمرين  ت"و"ًا الترم ا أناالستفتاف  ما يتني 
 25- 20  لى(   د يتحملون تسائر ت"و  سترلينيبليون  130نحو   لىبالدوالر )حجم استثماراتام 

ح يران  23في المئة من  يمتاا اض"لية من دون احتسام تسائر التقار ال و يتراجع تدريجًا من  
أكبر مستثمر عربي في السوم  أنااأساي تضررًا على  اضكثر)يونيو( الماضي. وستكون  تر 

 شبخ رسمية( ت"و"ًا في مجاو التقار.  ح"افاتوفم   سترلينيبليون  30البريتانية )
 8/10/2016الحياة، لندن، 
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  كان اض "ى وحماتخ من 2000ولاتافات التكبير. ففي التاسع والتشرين من سبتمبر التام 
ماة . كان ح300المقدسيين على موعد مع مج رة ارتقى تةلاا سبتة شاداف وأ"يم أكثر من 

اض "ى ي"رتون ويحتجون ضد تدنيي المسجد اض "ى  عبر ا تحام رئيي الو راف اإلسرائيلي 
 السابم  أرييو شارون لباحاتخ محاتًا بمئات الجنود  وكان آن األ و يرًا لو ارة الحرم اإلسرائيلية.

في  كان مج رة ثانية  أعقبت مج رة أولى في  ات المكان و تت 2000ما حدث في اض "ى عام 
فلستينيًا وجرح أكثر من ألف  22  وو"فت حيناا بالدموية  حيث  تو 1990الثامن من أكتوبر التام 

م"و  تت دماؤرم باحات المسجد  وكانت سببًا في اندال  موجة عارمة من الغضم امتد لايباا 
داف في التي  دمت شا 1948 لى سائر اضراضي الفلستينية  بما فياا مناتم فلستين المحتلة عام 

 لأل اليوم المشاود. وكان من مقدمات المج رة محاوالت جماعة وأمناف جبو الايكوو   دتاو ما 
يسمى وحجر اضساي للايكو الم عومو  حيث حمو أتبا  ر ق الجماعة حجررم وأ اموا لخ تقوي 
 سو تا"ة في عين ماف سلوان جنوم المسجد اض "ى  بتد أن سيتروا على عين الماف وحولورا 
 لى منتقة ج م سياحي  ومن رناأل حملوق نحو اض "ى ال و كان ي دحم بآالف الم"لين  لتنفجر 
موجة  ضم عارمة أعقبت "ةة الجمتة في حينخ  فيما ا تحم مئات الجنود ساحات اض "ى 
ودارت مواجاات عنيفة وست  تةم كثيف للر"ا  الحي والمتاتي و نابو الغا  وال"وت التي 

لمسجد ومنشآتخ  بما في  لأل مسجد ال"ترة المشرفة ال و تضررت  تارفخ من تاولت أرو ة ا
 الر"ا   فيما كان الشاداف يرتقون تباعًا.

كان يوما مشاودًا وع يمًا وداميًا كما يقوو أحد حراي المسجد اض "ى في حينخ  ويدعى حسن أبو 
من الحراي عبثًا منع الجنود من   نيد  وال و لم يسلم من اعتداف جنود االحتةو ورو يحاوو و مةفق

ا تحام مسجد ال"ترة المشرفة واالعتداف على النساف فيخ. ويقوو أبو  نيد وب لنا كو جادنا حتى ال 
يقتحموا اض "ى  اعتدوا علينا بالاراوات  ولم يرحموا أحدًا. أ"بت أنا وتالد السيورو ونا"ر  وي 

نينو. وكان حاري اض "ى أبو  نيد أحبت في والكثير من الشبام  سواف من الحراي أو الموات
مستاو ثمانينيات القرن الماضي  محاولة لتفجير المسجد اض "ى تتت لتنفي را التن يم اإلررابي 
الياودو ب عامة ياودا عت"يوني  ورو  ات التن يم المسؤوو عن سلسلة محاوالت ال تياو رؤساف 

ربية  لكن ال و تتت لتنفي  عملية النسف والتفجير رو بلديات نابلي ورام هللا والبيرة في الضفة الغ
يويئو ليرنر  أحد ناشتي حركة وكاخو ال و جرى اعتقالخ الحقًا. ويقوو أبو  نيد وكنت في دورية 
حراسة ومناوبة  حين الح ت حركة  ريبة  رم الجدار الشر ي لسور المسجد اض "ى من ناحية 

على السور  فإ  بتدد من اإلررابيين الياود يحاولون بام الرحمة  فتوجات  لى المكان و"تدت 
التسلم وبحو تام حقائم تبين أناا تحتوو على متفجراتو. وأبلغ أبو  نيد على الفور مسؤولي 
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اضو اف ال ين حضروا  لى المنتقة  ثم ما لبثت أن حضرت  وات كبيرة من شرتة االحتةو 
م  ليتبين أن الحديث كان يشير  لى مؤامرة كبرى واعتقلت المتورتين في المحاولة و"ادرت الحقائ

 لتفجير مسجدو اض "ى وال"ترة و د جرى  حباتاا بفضو يق ة المسؤولين عن المسجد.
 حواليبيد أن مج رة اض "ى اضولى التي توافم  كرارا السادسة والتشرين اليوم  سبقاا على مدى 

اض "ى وحراسخ  كان أشاررا استشااد  عشرة أعوام  ائمة تويلة من االعتدافات الدموية ضد
حارسين بر"ا  متترف ياودو كان  د ا تحم الباحات وأتلم الر"ا  علياما  بو أن يتم 

متترفًا ياوديًا  40  1983اعتقالخ  فيما اعتقلت شرتة االحتةو في التاشر من ماري/آ ار التام 
لة أربتة من المتترفين المسلحين بتامة التتتيت لدتوو المسجد بالقوة. وكشف في حينخ عن محاو 

ا تحام الممر اضرضي المتروف بإستبةت الملأل سليمان. وفي التاريخ  اتخ ألقي القبق على 
مجموعة ياودية متترفة من مستوتني وكريات أربعو وتةم مدرستاا الدينية  ورم أعضاف في حركة 

ترفخ الجنوبي واالستيتان فيخ  وكان  وكاخو ب عامة مئير كاانا  حاولت في الليو ا تحام المسجد من
بتق أفراد المجموعة مدججين بالسةح ويرتدون ال و التسكرو اإلسرائيلي  ويحملون متاوو وأكياسا 
مملوفة. وكانوا م ودين بأسلحة رشاشة يستتدماا الجيش اإلسرائيلي من ترا  وعو وو وبنادم من 

 و ومسدسات.16ترا  و م 
تحو  حاتم عبد القادر  وال و كان في حينخ يتمو مدير تحرير في "حيفة ويقوو القيادو في حركة وف

   ن التح يرات من ارتكام مج رة دموية 1993والفجرو المقدسية التي أ لقت في يوليو/تمو  التام 
. ويضيف وكان مراسلونا يتابتون عن كثم 1990في اض "ى سبقت المج رة الشايرة في التام 

حامات فردية واعتدافات على اض "ى والم"لين فيخ  تا"ة من  بو أمناف تتورات ما يجرو من ا ت
جبو الايكو التي كان يرأساا آن األ الحاتام المتترف  رشون سلمون  ورو  اتخ ال و تسبم في 

بمج رة اض "ى  بتد أن أعلن اعت امخ  دتاو حجر  1990الثامن من أكتوبر/تشرين اضوو التام 
ف الايكوو. وفي اليوم ال و و تت فيخ المج رةو  يقوو عبد القادر  وكنا اضساي  لى اض "ى لبنا

نماري عملنا في ال"حيفة  وكان المراسلون في القدي  ومنام ال ميةن تالد أبو عكر ومحمد عبد 
ربخ  يستتدون لةنتةم لتغتية ميدانية لمسيرات وأمناف جبو الايكوو  حين بدأ "وت الر"ا  

  وكان  لأل مؤشرًا على أن شيئًا ما يحدث في اض "ى  تا"ة مع ارتفا  يتلو في سماف القدي
ندافات االستغاثة من مكبراتخ  فاندفع الجميع  لى رناأل  وكنا نرى كيف تركت الناي أعمالاا  وحتى 

 المقاري فر ت من روادرا  لتتجخ نحو اض "ى وتدافع عنخو.
واتنين الفلستينيين بينما أ لم التجار محالام  في وكانت شوار  البلدة القديمة من القدي ت دحم بالم

حين كانت أبوام المسجد تشاد حضورًا كبيرًا للمواتنين  ال ين تترضوا  تا"ة عند بام الغوانمة  
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إلتةم ر"ا  متاتي و نابو الغا  من رليكوبتر  ور م  لأل دتو عشرات المواتنين  لى 
يمكنأل رؤية الدماف والشاداف والجرحى في أماكن  الساحات التي كانت تشاد مواجاات عنيفة  وكان

عدة  بينام شبان يافتون ونساف وكبار في السن  من كو أنحاف الوتن. ويقوو الشيخ عكرمة 
"برو  رئيي الايئة اإلسةمية التليا حاليًا وكان في حينخ مديرًا للمسجد اض "ى  وكنا نحاوو عبثًا 

ر"ا  الحي. وبينما نحن منشغلون بنقو الشاداف منع جنود االحتةو من موا"لة  تةم ال
ستاف الجرحى وا"لوا القتو  حتى ارتقى في  لأل اليوم  شايدًا  وجرح المئات. ولم يسلم من  22وا 

تواجد في الساحات  حتى الشيوخ ومسؤولو اضو اف  من اعتداف جنود االحتةو  سواف بالغا  المسيو 
اليوم باضمي  بو  ن اضتتار على اض "ى ت داد يوميًا   للدمو  أو بالاراواتو. ويضيف وما أشبخ

  بينما نوشأل في 2000سبتمبر التام  29ولم يكن مستغربًا أن تقترف  وات االحتةو مج رة ثانية في 
 ر ق اضيام على ما رو أتتر من المج رتين اضولى والثانيةو.
لتي تسببت لخ بضرر كبير في  حدى بالنسبة لوائو ال  ير  أحد جرحى مج رة اض "ى اضولى  وا

يديخ  ال ت او أحداث  لأل اليوم حاضرة في  اكرتخ  حيث أ"ام ر"ا  جنود االحتةو يدق 
اليمنى  وكاد أن يفقد حياتخ. يقوو وكنت مع من شارأل من الم"لين في نقو الجرحى  لى توا م 

ادو  اردة  من سكان حي وسيارات اإلستاف  في تلأل اضثناف  وبينما كنا نحاوو رفع الشايد ج
ال عيم  عن اضرق أ"بت بيدو بتيار نارو  بينما تترق مواتن متي لش ية  نبلة "وتية م  ت 

 كتفخ  وبالكاد نجونا ونحن نتلقى الضرم بالاراوات من  بو الجنود ال ين ت"رفوا بتنف ووحشيةو.
رة الثانية بتد عشر سنوات  عامًا تشبخ ما حدث في المج   26الروايات عما جرى في  لأل اليوم  بو 

ن اتتلفت ال روف والمةبسات. والشتور السائد لدى المقدسيين أن اض "ى مقبو على ما رو  وا 
 أتتر وأسوأ   د يحدث ر ا  دًا أو بتد  د  وربما في عشرية ثالثة  أو بتد نحو ثةث سنوات 

 8/10/2016، العربي الجديد، لندن
 
 مستقبل انتفاضة القدس .41

 رأفت مرة
في الدفا  عن  2015نجحت انتفاضة القدي التي انتلقت في اضوو من شار أكتوبر/تشرين أوو 

القدي والمسجد اض "ى المبارأل  ضد اال تحامات ال"ايونية المتةحقة  وفي تثبيت مشرو  مقاومة 
النار والتتن   تةم  حيث نجح الفلستينيون في تنفي  عشرات عمليات اإلسرائيلياالحتةو 

 جريح. 400سرائيليًا  وأكثر من   تيًة  40دري  فأو توا وال
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وسارمت انتفاضة القدي في رفع الروح المتنوية لدى الفلستينيين  وفي  عادة الفاعلية للمواجاات 
مع االحتةو  وفي تسليت الضوف على  ضية اال تحامات ال"ايونية المتوا"لة للمسجد اض "ى 

 المبارأل  
من االنتفاضة  من تةو اعتراف سياسيين ومحللين  اإلسرائيليةر المتاوف وسارمت في  عادة   اا

"ااينة بضتف  درة االحتةو على كسر  رادة الفلستينيين أو على و ف االنتفاضة. وجاف ر ا 
االعتراف "حيحًا     وعلى الر م من تراجع فاعلية االنتفاضة في اضشار الماضية   ال أناا عادت 

 فاعلية في اضسابيع اضتيرة.لمستوى جيد من ال
تةو التام الماضي  عانت االنتفاضة من: عدم توافر  يادة سياسية مشتركة تدعم أردافاا  استمرار 
مةحقة اضجا ة اضمنية الفلستينية لشبام االنتفاضة  ممارسة ضغوت أمنية وسياسية واجتماعية 

ال"ايوني  اإلررامواتسا  دائرة  اإلسرائيليةعلى المشاركين في االنتفاضة  ارتفا  مستوى التاديدات 
 ضد الفلستينيين  مثو عمليات ردم المنا و واالعتقاو وترد التائةت.

ل لأل فإن االنتفاضة بحاجة  لى توفير مناتات سياسية وشتبية واجتماعية داعمة تضمن استمراررا 
 وتساعدرا في تحقيم أردافاا.

 
 تفاضة هي:وأهم الخطوات التي يمكن أن تدعم االن

توفير  تاف سياسي فلستيني مشترأل  يدعم اضرداف التي انتلقت من أجلاا  ويوفر لاا مناتًا  -1
 وتنيًا  يجابيًا يوا و حجم التضحيات.

و ف كو أعماو التنسيم اضمني للسلتة مع الكيان ال"ايوني  والتي أدت  لى مةحقة المقاومين  -2
 واعتقالام وا تيالام.

او الضغت والتاديد التي تماري بحم شبام االنتفاضة وأرلام ومجتمتام  مثو و ف كو أشك -3
 .اإلعةمالتاديدات التي تتاو الجامتات ووسائو 

  يجاد دعم  عةمي  وو لةنتفاضة  في وسائو اإلعةم الفلستينية المتتلفة. -4
دعم اضسرى والجرحى توفير المستل مات المالية الة مة لدعم "مود الفلستينيين في القدي  و  -5

 والمرابتين  ال ين سجلوا  نجا ات ميدانية مامة في الدفا  عن القدي والمسجد اض "ى المبارأل.
تحمو انتفاضة القدي في عمقاا عوامو نجاحاا واستمراررا  فاي تتبر عن  رادة فلستينية جامتة  

دية للمقاومة  تتتمد على وري تتمي  بإتة اا ب"ورة فردية عامة  تستتدم أدوات وأساليم تقلي
عن"ر المفاجأة  وترتبت بفكرة المقاومة الشتبية التي ال يمكن  متاا  وتتو   على المدن والشرائح 

 االجتماعية والشبام والشابات والنساف  وبالتالي فاي  اررة سياسية واجتماعية مقاومة.
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تضحيات المامة التي  دماا من الناحية الوتنية  على القوى السياسية الفلستينية استثمار ال
فلستينيًا وجرح واعتقاو المئات  تا"ة وأن  250الفلستينيون في التام الماضي  وأدت  لى استشااد 

 نقتة. 70عمليات المواجاة مع االحتةو شملت في اضسابيع اضولى لةنتفاضة أكثر من 
ة مامة من مراحو الكفاح ر م كو نقات القوة والضتف في انتفاضة القدي  تبقى االنتفاضة مرحل

الفلستيني ضد الكيان  وري استمرار لكو الثورات واالنتفاضات السابقة  و د نجحت في   امة حاج  
  وو أمام اإلسرائيليين يحّد من االعتدافات واال تحامات المتوا"لة على المسجد اض "ى.
 7/10/2016، فلسطين أون الين

 
 إسرائيل في أفريقيا .42

 منى عبد الفتاح
نسبة لما تمثلخ أفريقيا من عمم استراتيجي للشرم اضوست   ّلت القارة في دائرة االرتمام 
لةستراتيجية اإلسرائيلية ودبلوماسيتاا الم دوجة. وما فتئت  سرائيو تجتاد في كسر الح"ار التربي 

تتباراتية تارة علياا تارة  وتلتف حولخ  مستتدمًة كو الوسائو السياسية والتسكرية واال ت"ادية واالس
أترى  حتى و"لت  بمساعدة الترم أنفسام   لى  يجاد فراغ عربي في أفريقيا. ومما ساعد  سرائيو 
في تنفي  استراتيجيتاا في أفريقيا ح"ولاا على عملية التسوية السياسية السلمية في مؤتمر مدريد 

تتبيقًا عمليًا لن رية موف   والتي أّدت  لى تأمين وجودرا بما يمكن أن ُيسمى 1991للسةم عام 
 الفراغ  ال و تّلفخ الترم بتد وفاة الرئيي جماو عبد النا"ر. 

أّسست  يران  في المقابو  حديقتاا التلفية في أفريقيا  انتة ًا من السودان  بو  رارق  تع التة ات  
ن مضيم بام المندم وا  ة خ المراك  الثقافية  وكانت عين  يران على البحر اضحمر الممتد جنوبًا م

ال و ُيتتبر من أرم الممرات المائية التالمية  ضّنخ ي"و البحر اضحمر بتليج عدن وبحر الترم  
و"واًل شمااًل  لى  ناة السويي  حيث تتّو من رناأل عيون التدو اللدود. ولكي تتلم  يران ممرات 

ثم تتدم أتماعاا التوستية  بتد بحرية تمّكناا من وضع يدرا على مناتم حيوية واستراتيجية  ومن 
السيترة على المضيم و تع التريم البحرو على  سرائيو  أرسلت  عبر ميناف ع"م اإلريترو 
ومضيم بام المندم  المساعدات واضسلحة لت ويد الحوثيين في اليمن   بو الثورة رناأل. كما 

ةميين المتشّددين في ال"وماو استتدمت  يران تليج عدن  بالقرم من القرن اضفريقي  لت ويد اإلس
بالسةح والتتاد التسكرو. ومن البدياي االعتقاد بأّن اتترام  يران اليمن بدعم متمّردياا ومحا اتاا 
للسواحو ال"ومالية لم تكن لتتم من دون مساعدة دولية ما  من دوو في المنتقة  فكثيٌر من دوو 
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ن لم يكن ر ا الحليف القرن اضفريقي تستى  بتد جني ثمار ر ق التة ة    لى أن يكون لاا حليف  وا 
  سرائيو فتدوتاا  يران. 

ر ق السياسة التي تنتاجاا  يران  رائتية  فحين تتمح  لى  يجاد منف  استراتيجي للنفت والغا  
اإليرانيين  فإّن ر بتاا اض"يلة في مّد نفو را بمنتقة القرن اضفريقي رو في الحقيقة محاولة جادة 

"لة مشروعاا التوستي في المنتقة  وال و يادف أساسًا  لى السيترة على منتقة البحر لموا
 اضحمر. 

دتلت  سرائيو  لى أفريقيا من بوابة المساعدات  وتتتبر  يارة و ير التارجية اإلسرائيلي  أفيغدور 
قية  من بيناا    لى عدة دوو أفري2014ليبرمان   عيم ح م و سرائيو بيتناو اليميني المتتّرف عام 

بتق دوو حوق النيو التي بيناا وبين م"ر تةف حوو ح"  مياق النيو  ا"تيادًا في الماف 
التكر. ففي كينيا  أعلن الم كور جملة مساعدات في مجاو الرو وال راعة  ولم تني بالتبع أفضاو 

في متار   سرائيو في مساعدتاا في محاربة اإلررام  كما في  ضية تحرير التائرة المتتوفة
عينتيبي في أو ندا  وتسليم مواتنين ألمان عملوا في تدمة ما أسمتخ اإلررام الفلستيني  وفي 
نيجيريا  وري  حدى أكبر الدوو اضفريقية وأ نارا وأرماا  وتوجد فياا مجموعة كبيرة نسبيًا من رجاو 

ضافة  لى اعتبار نيجيريا ردفًا اضعماو اإلسرائيليين الناشتين في مجاو ال راعة والبنية التحتية  باإل
ل"ادرات اضسلحة اإلسرائيلية. وعلى الر م من ُبتد نيجيريا نسبيًا عن م"ادر المياق اضفريقية   اّل أّن 
التركي  التسكرو واالستتباراتي جاف إلحاتة دوو حوق النيو وتتويقاا. وأتتر ما رّوجخ ليبرمان 

لمشتركةو  أو وت"ت"ة المياقو على اضمم المتحدة  في  يارتخ تلأل عرق فكرة وتدويو اضناار ا
 بتو"ية  لى البنأل الدولي لدراستاا  بدعوى منع  يام حروم مياق. 

من عقود المياق وال"رف ال"حي التا"ة  %34المضحأل المبكي أّن البنأل الدولي  ال و تتاني 
يرًا اعتماد التو"ية   من "توباٍت شديدٍة  رو من أعلن أت2010و 2000بمشروعاتخ بين التامين 

وتبنياا. ووجُخ السترية في أّن البنأل الدولي ال و تقوم على عاتقخ حّو مشكةت التنمية في البلدان 
النامية  عن تريم تقديم القروق والموارد والمشاريع  رو من يو"ي بت"ت"ة  دارة المياق. يبدو 

الستجابة تتتبر تجارًة للتحّدو أّن ر ق التو"ية أتربت دواًل نامية فاستجابت  بيد أن ر ق ا
اضساسي  المتمثو في متالجة ندرة المياق وتلوثاا  وفي  روف أسوأ ال"راعات على الح"  مناا  

 كما يحدث اآلن في نار النيو. 
وجافت جولة رئيي الو راف اإلسرائيلي  بنيامين نتنيارو  في يوليو/ تمو  الماضي  في أو ندا وكينيا 

ثيوبيا ؛ شاردًة على ما تّم في التقد الماضي من ستي  لى تحقيم أ راق متلنة  كتلم ورواندا وا 
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الدعم اضمني اإلسرائيلي المت ايد  وحاجة  سرائيو إل امة تحالفات جديدة  و رق متفي رو مياق 
 النيو. 

كان عة  أ مات المياق في ما  بو يتم في  تاٍر يضمن التتايش السلمي لضمان سريان ر ا 
الحيوو بترم آمنة  بالستي نحو  يجاد سبو التتاون  بداًل من ال"را  واال تتاو   اّل أّن الشريان 

دتوو المياق في مربع السياسة حّولاا من م"در حياٍة  لى دافٍع للموت  فالتتامو مع أ مة المياق 
يران ونفا رما  لى  دوو أفريقيا أ"بح تحّديًا آتر من التحديات السياسية التديدة. وتدّتو  سرائيو وا 

 ومحاولة السيترة على منابع النيو والممّرات على البحر اضحمر يحّولاا  لى أ مة عسكرية. 
ما يمكن  دراكخ بوضوح أّن مشكةت المياق في أفريقيا ليست بسبم الندرة وحدرا  ضّن الندرة تنشأ 

.  اّل أّن اإلدراأل ال و على نحو م"تنع  بسبم التمليات السياسية  لكناا تشكو  ضية أمنية بامتيا 
ّنما ب"ورة تتكي المنافسة الجيوسياسية الدولية  جاف متأترًا أّن أمن المياق ال ي ار بشكو متلم  وا 
المحتدمة حولاا. ولم يحوو ر ا الوضع المياق في أفريقيا  لى محركات لل"را  بين الحدود الدولية 

ّنما حّولاا  لى "را  عابر للقارات.  فحسم  وا 
 8/10/2016، الجديد، لندن العربي

 
 طهران والقضية الفلسطينية .43

 باسم الجسر
من  اليوم ال و جلي فيخ التميني على عرش الجماورية اإليرانية واستقبو ياسر عرفات متلًنا تأييدق 

إليران ووالية الفقيخ في  المتلن الوالف« ح م هللا»للقضية الفلستينية.. حتى يومنا ال و يقاتو فيخ 
شتم السورو الثائر على ن ام حكمخ ال و لم يسبم في التاريخ شبيخ بخ جًورا و مًتا و ًلما.. سوريا ال

والتاديد بإ التاا من الوجود ومد حلفائاا فيما سمي  لم تككف تاران عن رفع راية مقاومة  سرائيو
ي لبنان ف« ح م هللا»جباة الممانتة والمقاومة التي تضم اضن مة الحاكمة في الترام وسوريا و

   ة.. بالسةح والماو والمقاتلين. وحماي في  تا 
من التار  تبدو  يران الحامو الجديد لراية مقاومة  سرائيو بتد أن كانت الدوو التربية ري التي 

كما ت"وررا  يران. بو  تقاتع وتقاتو  سرائيو تحتاا. ولكن الحقيقة ليست كما تبدو من التار  أو
 اضرداف والغايات.  ناا تتة سياسية متتددة

الغاية اضولى ري كسم الرأو التام التربي والمسلم كون القضية الفلستينية تشكو جًرحا لم يككف 
فلستين والقدي وتشريد  عن الن ف في التالمين التربي واإلسةمي. من   يام  سرائيو واحتةو

 الشتم الفلستيني.
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« مق"رة»المت"دية الستراتيجية ريمنتاا بت"ويررا أما الغاية الثانية فاي  حرا  اضن مة التربية 
الغاية الثالثة فاي وضع شرخ  أمام شتوباا في مقاومة  سرائيو أو الدفا  عن القضية الفلستينية. أما

بين المقاومة الفلستينية والتربية وتأليباا على بتضاا بًتضا كما فتلت بين فتح وحماي. وأما الغاية 
)وال رو( إلسرائيو فاي الضغت  ير المباشر على الواليات  اي وال"اروتيالرابتة من تاديدرا الشف

 المتحدة والرأو التام في الغرم المتتاتف مع  سرائيو للح"وو على مكاسم ا ت"ادية وسياسية.
ن ما  دمتخ تاران من مساعدات لحماي ولة « ح م هللا»رم  ائو  ن اضفتاو أ"دم من النيات وا 

ن « انت"ًارا» ما يسميخ« ح م هللا» سرائيو وحقم لةع   دوررما في مقاومة  عسكرًيا على  سرائيو وا 
في لبنان موجاة  لى  سرائيو رو نو  من « ح م هللا»وجود آالف ال"واريخ  يرانية ال"نع بين يدو 

لاا. لكن ما ا فتو كو  لأل لقد ّدكت  سرائيو كو شيف في لبنان وما ا  االنت"ار أو الرد  التسكرو
 بنان   ا ما نشبت حرم جديدة.  ن  يران بتيدة آالف الكيلومترات عن  سرائيو بينما لبنانسيحو بل

 مناا.« مرمى حجر»على 
لو لم تكن الجماورية اإلسةمية اإليرانية الثورية الشيتية تنف  مع ومن وراف تبنياا للقضية الفلستينية 

للايمنة على المشرم التربي  ر ية م ربيةودعماا للمقاومة وعدائاا اإلعةمي إلسرائيو استراتيجية ع
 لكانت نتائج ر ا التبني  يجابية ورافًدا مًاما لدعم الحم الفلستيني والضغت على  سرائيو.

لقد أودت سياسة الايمنة التي تتبتاا تاران في الترام وسوريا ولبنان واليمن وفلستين  لى ما أودت 
منا لام وسقوت مئات اضلوف من  اجير المةيين من ليخ من تفسخ دوو وتقاتو أبناف شتم واحد وت

الضحايا وتدمير مدن عرا ية وسوريا بكاملاا.. فكو  لأل ال يغتيخ لسوف الح  بيانات تااجم  سرائيو 
 وتتابات تادد بإ التاا من الوجود.

 ن أفضو تدمة يمكن إليران أن تقدماا للقضية الفلستينية وللترم والمسلمين ري أن تتتلى عن 
على  تفاف الحرائم التي  شروعاا اإلمبريالي التن"رو الم ربي للايمنة على المنتقة وأن تساعدم

 أشتلتاا مباشرة أو أججت نيراناا في الدوو التربية. وأن تساعد على توحيد ال"ف الفلستيني.
خ نتم  ني أضمخ  لى "درو بشدة.. ال حًبا ب»تتًاما ثمة بيت من الشتر الفرنسي يحضرني يقوو: 

 «.بو ضفتسخ
 8/10/2016، الشرق األوسط، لندن
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 السالم الوهمي .44
 ران أدلست
ت كير لمن لم يفام المتنى الحقيقي لمسرحية القرن في جبو ريرتسو: لم تجف دمو  التماسيح بتد  

تتويق  –  تةفولجنة الو راف  ررت مناورة  –وأ"وات التائرات المرافقة ال ت او ت"دح في الاواف 
عمونة. كو ما ح"و في جبو ريرتسو  فضة عن الت اف التائلي  كان مسرحية سياسية:  لسكان

التالم ضد سياسة الحرم لحكومة نتنيارو. ولبيري الشت  وعملخ  الحقيقي والوري  لم تكن أو 
  نتنيارو رو اآلتر استتدم التةمة التجارية بيري سياسيا  وكان أترى"لة بتجند التالم. من جاة 

بأن حتى السياسيين  أؤمن. ناريأل عن أني اضتة يةإلجماو ت اررة رائتة من اال دواجية ر ا با
 وة  أنالةمتين ي"د ون أنفسام حتى في المقابر حين يكون سياسي ميت مسجى أمامام. كما 

 التي  ياراوالجماريرو كانت مثيرة لةنتبا   وكانت بقوة المتالبة بالوحدة الغائبة  اإلعةميالتجند 
 يمكن الشوم الياا.

أن الشت  بيري وعملخ محكومان  أ درتةفا لرابين  ال و حكم عليخ  اتلخ بالحياة التالدة  
بالنسيان التام ر م الجاود الت يمة التي ب لاا في حياتخ كي يتلد ويت م اسمخ. ليي في  سرائيو 

دمون بيري في مسألة عمونة سيستت اض "ىاليمينية مكانا لمن يرتبت اسمخ بكلمة السةم. في الحد 
 اعة أفراح.   لىتا"ة. ومرك  بيري للسةم سيتحوو على ما يبدو  أراقكمن أ ام عوفرا على 

ر ق ليست ن عة شر  بو وا تية: عندما لم يتد مجند الماو الكبير متنا  فستفترق الحاجة أعماال 
 التجارية بالحداد. واضعماما تلتت شؤون    اتجارية تستجيم لتا اتخ الكامنة  وعفوا 

الحقيقة المرة ري انخ في شؤون حلم السةم  بيري رو ما وم بالفتو. فاو لم يفشو فقت بو سارم 
يكون  أنفي موا"لة االحتةو. وعلى فرق أنخ بتد موت القديسين يمكن القوو ان ضتفخ في  أيضا

يقوو دولتين  فإنخ يناي  محبوبا  تو أحاسيسخ السياسية. فلو كان "دم حقا أن نتنيارو يق"د حين
يكون الحديث من جاة بيري عن  أاللونا من الس اجة. وعلى أمو  70سنة من التمو السياسي بة 70

 التاكم ال و يجمد ن ا  الدم. 
الوست ال و  –سبع سنوات من الرئاسة مرت وبيري ي وم في فقاعة دالو اليمين الساتر واليسار 

الرت"ة للتم بالسةم )وماامو مع  عماف التالم( وبيري  لت"ديقخ. ووفر نتنيارو لبيري أ رو
و"د خو. في الو ت ال و استقبو للحديث مع ع ماف التالم باعام أ واال وليي أفتاال. و د كانت 

 كبيرة لدرجة انخ جندرم وجند الكثيرين  يررم. اإل نا  درتخ على 
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ات لدى بيري  وكةرما متا في رك ا وجد نفسخ عاموي عو   رجو الكلمات  يقع في  اوية الكلم
كو يوم جمتة في التامسة بتد ال ار  يجامةن الواحد اآلتر بينما يت   بيري سياسة يتسحام 

 شمير. 
عندما كان بيري يتجرأ على الترو  علنا ضد عناد نتنيارو  كان مكتم رئيي الو راف يضتخ على 

يري لم يني  للح ة ما رو من"م الفور في مكانخ: وبيري نسي ما رو من"م الرئييو. تتأ. ب
الرئيي: توحيد الشتم تحت حكومة  سرائيو. وأنا مقتنع بأنخ حتى لو كانت حكومة يسار سلمية ري 

 "احبة المئة والرأو  لكان بيري يدعماا أيضا.
 7/10/2016معاريف، 
 8/10/2016الغد، عم ان، 

 
 :ةر صو  .45

 

 

 
 في متيم جنين ينقلون مقاعدرم  لى الشار تةم مداري واضونرواو 

 7/10/2016القدس، القدس،  موقع صحيفة


