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 الكشف عن عملية اقتحام لقاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة أسلحةالعبرية:  الثانية القناة

 االحتالل يطلق النار على طائرة صغيرة على حدود غزة

حماس: استثناء غزة من جدول 
زيارات وفد "الجنائية" ُيعدُّ استسالمًا 
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 7  "الحكم المحلي" تنفي ما تردد بشأن عودة رؤساء البلديات المستقيلين  6.
 

  المقاومة:
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 إلمالءات االحتالل اإلسرائيلي استسالماً  " ُيعدُّ الجنائيةوفد "ماس: استثناء غزة من جدول زيارات ح .1
انتقدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، استثناء غزة من جدول زيارات وفد المحكمة الجنائية : غزة

 الدولية للمنطقة، وعّدت ذلك استسالما إلمالءات االحتالل "اإلسرائيلي".
وقالتتت حركتتة "حمتتاس" فتتي بيتتانس اليتتوم الستتبت، تلقتتي "المركتتز الةلستتطيني لاعتتالم" نستتخة  منتت ،  ن تتا 

ستستتالم وفتتد المحكمتتة الجنائيتتة إلمتتالءات االحتتتالل اإلستترائيلي وتحكمتت  بجتتدول زيتتارة وفتتد "تأستتف ال
المحكمتتتة التتتذي استتتتثني زيتتتارة الوفتتتد  لتتتي قطتتتا  غتتتزة التتتذي يإلتتتد المستتتر  الرئيستتتي للجتتترائم اإلستتترائيلية 

2014." 
ؤكتدة أن تا ورأت أن  بناء علي ذلك فإن "زيارة وفد المحكمة فارغة المضمون ولتن يكتون ل تا جتدوم"، م

تسببت في المزيد من األلم لشإلبنا وأهالي الضحايا الذين كانوا ينتظرون دورا فاعال لمحكمة الجنايتات 
 الدولية يضمن  نصاف م ويقدم "اإلسرائيليين" القتلة  لي المحاكم الدولية.

مر خمستتة كتان وفتد متن المحكمتة الجنائيتتة الدوليتة بتدأ األراإلتاء الماضتي زيتتارة لةراضتي المحتلتة، تستت
أيام، وذلك بإلد موافقة االحتالل علي دخول الوفد، "شرط أن ال يقوم بجمع أدلة عن انت اكات"، جرت 

 .2014خالل الإلدوان الص يوني األخير علي قطا  غزة في صيف 
 8/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 

 لتعميق االنقسام الفلسطيني  مدخالً البلدية مركز الزيتونة: غياب التوافق الوطني يجعل االنتخابات  .2
قال تقرير استراتيجي  ن "غياب التوافق الوطني الةلسطيني علي متطلبات وأسّس  ن اء االنقسام، قد 
 يجإلل من االنتخابات المحلية، كما الإلامة، مدخال لتإلميق االنقسام، أو  دارت  في أحسن األحوال".

نة للدراسات واالستشارات، ومقّره بيّروت،  ن وأضاف التقرير، الذي صدر مؤخرا  عن مركز الزيتو 
"قرار الحكومة الةلسطينية بتأجيل موعد  جراء االنتخابات المحلية لمدة أراإلة أش ر أدم  لي تحويل ا 

 من فرصة  لي ت ديد".
واعتبر أن "ضإلف الحالة الةلسطينية يإلزز قدرة االحتالل علي تحويل الت ديد  لي فرصة تخدم 

 لي أن "االنتخابات كانت ستشكل فرصة لتحدي سياسة االحتالل في تجزئة  سياست "، الفتا  
الةلسطينيين، ولكن ا تحولت، عبر التأجيل،  لي ت ديد بتحول االنقسام  لي انةصال بين الضةة 

 الغراية وقطا  غزة".
إلد وأوضح التقرير، الذي يتحدث عن "االنتخابات المحلية الةلسطينية: السياق وسيناريوهات ما ب

التأجيل"، بأن ذلك "فتح المجال أمام ت ديدات جديدة تمّس النسيج المجتمإلي والسلم األهلي، بإلد قرار 
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محكمة الإلدل الإلليا بإلدم قانونية القضاء والمحاكم في القطا ، وما قد يترتب علي  من تشكيك في 
 آالف األحكام الصادرة عن ا خالل السنوات التسع الماضية".

رار التأجيل شكل عودة  لي نقطة الصةر لبدء مش د جديد ينطوي علي تحديات ال وأشار  لي أن "ق
تقل خطورة عن المش د السابق ل ، والذي كشف عن تأثير االنقسام السياسي والمؤسساتي علي 

 الج از القضائي في الضةة والقطا ، والمخاطر الكارثية لتوظيف أحكام  ألغراض سياسية".
 لي خيار تإليين المجالس البلدية والمحلية بالتوافق الوطني، في ظل غياب وقدم مقترحا  "باللجوء 

 القدرة علي  جراء انتخابات حرة ونزي ة".
واعتبر أن  ليس بالضرورة أن "تشكل االنتخابات المحلية أو الإلامة مدخال  إلن اء االنقسام، بل قد 

ية وطنية شاملة إلعادة بناء الوحدة تؤدي  لي تإلميق  أو  دارت ، ما لم يتم التوافق أوال  علي رؤ 
 الوطنية، مع توافق علي آليات ومراحل تحقيق ذلك".

 9/10/2016الغد، عمَّان، 
 

 عريقات: مشاورات في األمم المتحدة بشأن تقديم مشروع قرار حول االستيطان  .3
ت، ان أعلن أمين سر اللجنة التنةيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، يوم السب :رام هللا

مشاورات تجري حاليا في األمم المتحدة بشأن تقديم مشرو  قرار إلدانة االستيطان اإلسرائيلي في 
 األراضي الةلسطينية.

النطالقة الجب ة الإلراية الةلسطينية نظم في رام  48وقال عريقات في كلمة خالل احتةال بالذكرم 
ل المجموعة الإلراية بقيادة مصر بشأن هللا: "نحن اآلن نجري مشاورات في األمم المتحدة من خال
وأكد عريقات أن تقديم مشرو  القرار  لي  مشرو  في مجلس األمن الدانة االستيطان اإلسرائيلي".

مجلس األمن الدولي يأتي "لتكريس الحق الةلسطيني"، مشيرا  لي "أن الإليب لن يكون فيمن يقدم 
نما الإليب فيمن ي  ةكر باستخدام حق النقض لقتل الشرعية الدولية".الطلب لتأكيد الشرعية الدولية وا 

واضاف عريقات أن "ما نش ده اآلن هو صرا  كبير بين من يريد عودة فلسطين  لي الخارطة الدولية 
واين من يقول فلننتظر قليال"، الفتا  لي "أن  ال مجال لالنتظار فكلما تأخرت عودة فلسطين  لي 

راقة الدماء في هذه المنطقة". خارطة الجغرافيا الدولية، كلما زادت  حدة الةوضي والتطرف وا 
وتابع "أن عودة فلسطين مصلحة للجميع ومصلحة لةمن والسالم واالستقرار في هذه المنطقة ولن 

 يكون هناك سالم أو استقرار أو أمن  ال بإلودة فلسطين  لي خارطة الجغرافيا".
 8/10/2016القدس، القدس، 
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 أضخم مشروع لحل أزمة مياه غزة أبو سمهدانة: حماس تعيق .4
كشف محافظ المنطقة الوسطي بقطا  غزة عبد هللا أبو سم دانة أن الرئيس : أكرم اللو  -غزة 

لصالح  نشاء محطة طاقة شمسية ” المحررات“محمود عباس قرر تخصيص مائة دونم في منطقة 
 لتشغيل محطة التحلية المنوي  قامت ا جنوب غرب مدينة دير البلح.

ولكن لةسف حركة حماس التي تسيطر علي قطا  غزة ”: الحياة الجديدة“ال أبو سم دانة لمراسل وق
 ”.رفضت قرار الرئيس وما تزال تإلرقل المشرو  بالرغم من التوافق السابق

وأشار أبو سم دانة  لي أن رفض حماس للمشرو  الذي يإلتبر  ستراتيجي واألضخم علي مستوم 
مليون  2أزمة المياه في القطا  والتي من المقرر أن تخةف من مإلاناة  قطا  غزة سيإليق حل مشكلة

 ”.فلسطيني يإلانون منذ سنوات دون وجود حلول لمشاكل م
وناشد أبو سم دانة المستوم القيادي في حركة حماس ممثل بخالد مشإلل وموسي أبو مرزوق 

 لي مستوم قطا  غزة.واسماعيل هنية للتدخل من أجل استكمال  قامة هذا المشرو  األضخم ع
 8/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 قراقع يدعو وفد محكمة الهاي إلى التحقيق في جرائم حرب في حق األسرى  .5

دعا رئيس هيئة شؤون األسرم والمحررين في فلسطين عيسي قراقع وفد المحكمة الجنائية الدولية، 
اإلسرا  في فتح تحقيقات »كمة فاتو بنسودا، الي الذي يزور فلسطين حاليا  برئاسة المدعي الإلام للمح

ترتكب ا سلطات االحتالل اإلسرائيلي في حق األسرم « في شأن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
حكومة االحتالل تخالف وتنت ك »وقال قراقع في بيان  ن  الةلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.

قات جنيف والقانون اإلنساني الدولي في تإلامل ا مع ميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية واتةا
 «.األسرم في سجون ا

ترقي الي مستوم جرائم الحرب، وتتوافق مع حال التحريض المتطرفة من »واعتبر أن هذه الجرائم 
الحكومة اإلسرائيلية علي األسرم، وهيمنة الخطاب الإلنصري والإلدائي علي السياسة اإلسرائيلية، 

 اإلسرائيلي.« ارسات التإلسةية في حق األسرم في اطار التشريع والقانون وفي ظل وضع المم
القيادة الةلسطينية ومؤسسات حقوق اإلنسان سلمت وفد المحكمة الكثير من »وأشار الي أن 

المإللومات والتقارير عن جرائم اسرائيل في حق الشإلب الةلسطيني، وعلي وفد المحكمة والمدعي 
حقيقات في قضايا ارتكبت في ا جرائم ومخالةات واضحة ومحددة ألن هذه الإلام ان يشرعوا في فتح ت

 «.الجرائم ال تزال مستمرة
 9/10/2016الحياة، لندن، 
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 "الحكم المحلي" تنفي ما تردد بشأن عودة رؤساء البلديات المستقيلين  .6

اتخاذ الوزارة نةي وكيل وزارة الحكم المحلي، محمد حسن جبارين، اإلشاعات المتداولة حول  :البيرة
قرارا  يقضي بإلودة رؤساء وأعضاء ال يئات المحلية الذين تقدموا باستقاالت م من أجل استحقاق 

 االنتخابات البلدية التي تم تأجيل ا  لي مزاولة عمل م بشكل رسمي.
يوم السبت، " ن الوزارة لم تتخذ قرارا  حول هذا الموضو  لغاية  وقال جبارين في بيان صحافي، مساء

ن كل ما يتإللق باالستقاالت التي حصلت من أجل استحقاق االنتخابات المحلية قيد الدراسة  اليوم، وا 
 لدم الوزارة".

 8/10/2016القدس، القدس، 
 

 حماس تجدد رفضها ألي محاولة تالعب بقوانين االنتخابات .7
ولتة للتالعتب دعت حركة حماس السبت،  لي احترام قانون االنتخابات، مؤكتدة رفضت ا ألي محا: غزة

ورفضتتت الحركتتة فتتي تصتتريح مقتضتتب محاولتتة تإلتتديل قتتانون االنتخابتتات حستتب مقاستتات  بتتالقوانين.
 حركة فتح، أو استبدال عملية االنتخابات البلدية بتإليينات تخدم "فتح".

(  لغتتتاء  جتتتراء االنتخابتتتات البلديتتتة بشتتتكل كامتتتل، واعتبتتتار 10-5وقتتتررت اللجنتتتة الإلليتتتا لالنتخابتتتات  
 المتإللقة ب ا الغية. التحضيرات

جتتتتاء ذلتتتتك بنتتتتاء علتتتتي قتتتترار مجلتتتتس التتتتوزراء بتأجيتتتتل االنتخابتتتتات البلديتتتتة ألراإلتتتتة أشتتتت ر فتتتتي جميتتتتع 
 المحافظات.

 8/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس تلتقي مفتي لبنان وتؤكد على تحييد المخيمات عن التجاذبات .8
بد اللطيتف دريتان، فتي دار الةتتوم، وفتدا متن حركتة استقبل مةتي الجم ورية اللبنانية الشيخ عت: بيرو 

حماس برئاسة وزير األوقاف الةلسطيني السابق القيادي في حماس الدكتور  ستماعيل رضتوان، وضتم 
 الوفد ممثل الحركة في لبنان علي بركة ومسؤول الإلالقات السياسية زياد حسن.

بنان، حيث تم التأكيد علي ضرورة محاراتة وقال رضوان بإلد اللقاء "تشرفنا اليوم بزيارة سماحة مةتي ل
كل المحتاوالت لت ويتد المستجد األقصتي، ودعتم أولتي القبلتتين، وثتاني المستجدين، مسترم النبتي صتلي 
هللا علي  وسلم، وضرورة أن تبقي ثقافة القدس واألقصي في أجيتال األمتة اإلستالمية، وكتذلك تإلرضتنا 

 صر الذي يتإلرض لحصار ظالم".ألحوال شإلبنا في الضةة والقدس والقطا  المحا
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وتتتتابع: "أكتتتدنا ضتتترورة أن يرفتتتع هتتتذا الحصتتتار، والتتتدعم المستتتتمر للقضتتتية الةلستتتطينية. وقتتتدمنا الشتتتكر 
لستماحة المةتتتي علتتي دعمتت  للقضتية الةلستتطينية متتن ختتالل صتتندوق الخيتر، ومتتن ختتالل اللقتتاءات فتتي 

 ينية".المحافل الدولية واإلقليمية والمحلية التي تدعم القضية الةلسط
واين: "نقلنا لسماحة المةتتي تحيتات قيتادة حركتة حمتاس األ  أبتو الوليتد، واأل  أبتو الإلبتد، وكتل قيتادة 
حمتتتتاس والشتتتتإلب الةلستتتتطيني، وأكتتتتدنا ضتتتترورة وحتتتتدة الشتتتتإلب الةلستتتتطيني ووحتتتتدة األمتتتتة، وأن الستتتتاحة 

الشتتتإلب  الحقيقيتتتة للحتتترب متتتع هتتتذا االحتتتتالل  نمتتتا هتتتي ستتتاحة فلستتتطين، وبالتتتتالي المطلتتتوب هتتتو دعتتتم
كمتتا أكتتدت حمتتاس علتتي ضتترورة تحييتتد المخيمتتات الةلستتطينية عتتن التجاذبتتات، والحةتتا   الةلستتطيني".

علي أمن واستقرار المخيمات، وحل المشاكل اإلنسانية واالجتماعية والصحية والتإلليمية ألبنتاء شتإلبنا 
نقبتل  ال بتالإلودة  في المخيمات علي طريق الإلودة، "ألن ا محطة مؤقتتة علتي طريتق الإلتودة، ألننتا لتن

  لي فلسطين، ال للتإلويض، ال للتوطين، نإلم للإلودة  لي فلسطين، كل فلسطين".
 وقدم الوفد لدريان در  األقصي عراون شكر وتقدير لدعم  القضية الةلسطينية.

 8/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يطلق النار على طائرة صغيرة على حدود غزة .9
أطلق جيش االحتالل نيران ، ظ ر السبت، باتجاه طائرة تصوير صغيرة بإلد اجتيازها : تلةالقدس المح

 للحدود الشرقية لمدينة غزة.
وذكرت القنتاة الإلبريتة الثانيتة أن قتوة صت يونية أطلقتت النتار علتي "طتائرة ورقيتة" تحمتل "كتاميرا" ختالل 

 محاولت ا تخطي الحدود مع قطا  غزة.
صدت حدثا مريبا في الجو بتالقرب متن الستياأل األمنتي لكيبتوتس نيتر عتام وأضافت أن قوات الجيش ر 

 في النقب الغراي، ما دفع الجنود إلطالق النار تجاه  لكن  اختةي.
وتبين أن الجسم طائرة ورقية تحمل كاميرا صغيرة، وأطلقت من داخل قطا  غزة من مجموعة مسلحة 

 مترا من الحدود داخل القطا . 250كانت علي متن سيارة  بيك آب(، من علي مسافة 
وأشتارت  لتي أنت  أطلقتت النتتار ستحب المستلحون الطتائرة الورقيتة، وعتتادوا ب تا  لتي داختل بيتت حتتانون، 

 مرجحة  أن يكون استخدام ا لتصوير المنطقة.
 8/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 جنوب تل أبيب إسرائيلي طعناً  مستوطن إصابة .11
ر عبريتتة، صتتبا  يتتوم الستتبت، أن  ستترائيليا أصتتيب بجتترو  متوستتطة، جتتراء ذكتترت مصتتاد :تتتل أبيتتب

 تإلرض  للطإلن من قبل شخص مج ول في منطقة "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب.
عامتتتا، وقتتتد نقتتتل  لتتتي مستشتتتةي "أستتتاف  21وبحستتتب ذات المصتتتادر، فتتتإن المصتتتاب يبلتتت  متتتن الإلمتتتر 

 دثة لمإلرفة الخلةية التي طإلن علي  ثرها.هاروفي "، مشيرة   لي أن الشرطة فتحت تحقيق ا بالحا
 8/10/2016القدس، القدس، 

 
 مساس بالشرعية الوطنيةعباس : حرق صور فتح .11

 غتتتزة،نتتددت حركتتة التحريتتتر التتوطني الةلستتطيني فتتتتح بحتترق صتتور التترئيس محمتتتود عبتتاس فتتي  :غتتزة
 واصةة من قاموا ب ذه الةإللة بالةئة الضالة.

يس الدائرة التنظيمية للحركة في المحافظات الجنواية فتي تصتريح عبد هللا أبو سم دانة رئ د.ووصف 
صتتتحةي لتتت ، هتتتذه الةإللتتتة بأن تتتا جريمتتتة بحتتتق رمتتتز الشتتترعية الةلستتتطينية، وختتتروأل عتتتن الستتتياق الثتتتوري 
والتاريخي لحركة فتح، وأضاف أن من أقدموا علتي هتذه الةإللتة قتد فقتدوا البوصتلة وبتاتوا فتي حالتة متن 

 المج ول. التي  التي ستودي ب م  لي
 ن حرق صور الرئيس جاء تحتت ستمع وبصتر ستلطة األمتر الواقتع وهتو متا يؤكتد ”وقال أبو سم دانة 

أن تا ت تدف للنيتتل متن رمتتز الشترعية الةلستطينية ومتتن وحتدة حركتتة فتتح"، مشتيرا   لتتي أن "الجميتع يتتدرك 
تبقي فتتح عصتية جيدا  أن أي محاولة للنيل من هتذه الرمزيتة أو متن هتذه الحركتة الإلمالقتة ستةشتل وست
 علي الكسر رغم كل المؤامرات التي تحدق ب ا وت دف  لي شق صةوف الحركة".

 8/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 ي عمونا وراحيل شفوتعمرتَ نتنياهو يحادث كيري بشأن مست .12
ين قال بيان صادر عن ديوان نتنياهو، نستب لمصتادر سياستية،  ن رئتيس الحكومتة اإلسترائيلية، بنيتام

نتنيتتتاهو، أجتتترم أمتتتس اتصتتتاال هاتةيتتتا متتتع وزيتتتر الخارجيتتتة األمريكتتتي، جتتتون كيتتتري، حتتتول مخططتتتات 
 سرائيل لنقل مستإلمرَتي البؤرة االستيطانية عمونا  لي تلة قريبة، يدعي االحتالل أن ا "أمالك غائبتة"، 

ي، أن البنتتاء وبشتتأن توستتيع مستتتوطنة شتتةوت راحيتتل. ووفقتتا للبيتتان اإلستترائيلي فتتإن نتنيتتاهو أبلتت  كيتتر 
ي عمونتا فتي حتال لتم يتتم التوصتل  لتي إلمرتَ االستتيطاني فتي شتةوت راحيتل هتو بمثابتة حتل بتديل لمستت

 حل آخر للمستوطنين.
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وأشتتار البيتتان أيضتتا  لتتي أن نتنيتتاهو أجتترم متتؤخرا سلستتلة متتداوالت متتع كتتل متتن وزيتتر األمتتن، أفيغتتدور 
للحكومتتة أفيحتتاي منتتدلبليت ستتإليا إليجتتاد  ليبرمتتان، ووزيتترة الإلتتدل أيليتتت شتتاكيد، والمستشتتار القضتتائي

 تسوية للبؤرة االستيطانية في عمونا.
عضتو كنيستت ووزيتر علتي  25في المقابل أعلتن المستشتار القضتائي للحكومتة أن القتانون التذي وقتع 

مسودة لتشريإل ، وي دف  لي شرعنة البؤرة االستيطانية عمونتاه، لتيس دستتوريا، وأن متن شتأن محكمتة 
  لغائ . الإلدل الإلليا

 9/10/2016، 48عرب 

 
 بينت يدعو للعفو عن قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف .13

قال زعيم حزب البيت الي ودي، التوزير نةتتالي بينتت، أمتس الستبت فتي منشتور لت  علتي الةستيبوك  نت  
يجتتب متتنح الإلةتتو الإلتتام للجنتتدي أليئتتور أزاريتتا ، دون أن يقبتتع يومتتا واحتتدا فتتي الستتجن ، فتتي حتتال تمتتت 

ت '. وأضاف بينت الذي أكد أن يتابع محاكمة الجندي القاتل أليئور الذي أعدم الشت يد عبتد الةتتا   دان
الشتتريف ، أن عمليتتة التحقيتتق التتتي جتترت تإلرضتتت لتشتتوي ات كبيتترة عنتتدما قتتام وزيتتر األمتتن الستتابق 
 بتتوغي يإلتتالون( ورئتتيس الحكومتتة، بإصتتدار حكتتم مستتبق علتتي الجنتتدي قبتتل بتتدء المحاكمتتة، كمتتا نشتتر 
 الجيش تةاصيل تحقيق عسكري ميداني خالفا للقانون، وهو ما ساهم في تلويث عملية التحقيقات'.

وزعتتم التتوزير نةتتالي بينتتت أن الجنيتتد القاتتتل وعائلتتت  دفإلتتا ثمنتتا ال يحتمتتل، وأن محكمتتة الجنتتدي تحمتتل 
ة :'متنح رسالة للجنتود مةادهتا أنت   يمنتع  طتالق النتار علتي 'مخترب تتم تحييتده'. وطالتب بينتت بضترور 
 الدعم للمقاتلين الموجودين في الميدان، ويإلرضون حيات م للخر في مواج ة اإلرهاب الةتاك'.

وتنضتتم تصتتريحات نةتتتالي بينتتت لسلستتلة متتن التصتتريحات لمستتؤولين  ستترائيليين رفيإلتتي المستتتوم، فتتي 
ابقا، الجنترال مقدمت م وزير األمن الحالي، أفيغدور ليبرمان، ونائب رئيس أركان الجتيش اإلسترائيلي ست

 عوزي ديان، الذي قدم ش ادة دفا  عن الجندي القاتل.
 8/10/2016، 48عرب 

 
 للمشاركة في مؤتمر دولي للطاقةيتوجه إلى إسطنبول  وزير الطاقة اإلسرائيلي .14

نبول، للمشتاركة فتي متؤتمر دولتي طيتوج  وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شطاينتس، الخميس  لتي است
قرر أن يإلقد شطاينتس، في استانبول أول لقاء رسمي علي مستوم الوزراء مع نظيره للطاقة. ومن الم

 التركي، بيرات البيرق، بحسب ما أوردت صحيةة هآرتس، اليوم.
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وقالتتت الصتتحيةة  ن اتصتتاالت حثيثتتة جتترت بتتين ديتتوان شتتطاينتس، واتتين ديتتوان التتوزير التركتتي عبتتر 
ي هتتامش أعمتتال متتؤتمر الطاقتتة التتدولي التتذي يبتتدأ أعمالتت  الستتةارة اإلستترائيلية فتتي أنقتترة لإلقتتد اللقتتاء علتت

 نبول.طالخميس في اس
ويإلتبر هذا اللقاء هو األول من نوع ، علي هذا المستوم بين مسؤولين أتراك ومسؤولين من  سرائيل، 

متتن  9وقتلتتت  2010منتتذ أن اعترضتتت قتتوات البحريتتة اإلستترائيلية، ستتبيل أستتطول الحريتتة، فتتي أيتتار 
 راك علي متن السةينة مافي مرمرة.الناشطين األت

وأشار الموقع  لي أن وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شطاينتس، سيتوج  الخميس  لتي استتانبول للةتاء 
نظيره  التركي بيترات البيترق، فتي أول لقتاء علنتي بتين مستؤولين  سترائيليين منتذ أزمتة متافي مرمترة فتي 

س الخمتيس فتي المتؤتمر التدولي للطاقتة التذي ستيإلقد . وسيشتارك شتطاينت2010أيار / مايو من الإلام 
 في استانبول.  

 8/10/2016، 48عرب 
 

 الكشف عن عملية اقتحام لقاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة أسلحةالعبرية:  الثانية القناة .15
وكتتتاالت: كشتتتةت عمليتتتة تةتتتتيش مةاجئتتتة جتتترت، الجمإلتتتة، فتتتي قاعتتتدة عستتتكرية تابإلتتتة للوحتتتدة  -القتتتدس

عن نجا  اراإلتة « بيت ليد»التابإلة للجيش االسرائيلي الكائنة في مدينة « 35ة المشاة دوري»المختارة 
 اشخاص في التسلل الي داخل القاعدة وسرقة كميات من االسلحة.

وفتتي تةاصتتيل عمليتتة الستترقة التتتي دبرهتتا فريتتق التةتتتيش المةتتاجة لدراستتة متتدم جاهزيتتة القاعتتدة، قالتتت 
علتتي  أختترعتتدة ركضتتا متتن بوابت تتا الرئيستتية فيمتتا دخل تتا لتتص المصتتادر  ن احتتد اللصتتوص اقتتتحم القا

 أنالستتال  متتن قلتتب القاعتتدة دون   ختتراألفتتي  األراإلتتةفتتي ستتيارة، ونجتتح  آختتراندراجتتة هوائيتتة، واثنتتان 
 يثيروا انتباه احد من الجنود.

جئتة عمليتات تةتتيش مةا أنقول ا،  اإلسرائيليونقل موقع القناة الثانية الإلبرية عن مصادر في الجيش 
فتتي القواعتتد الإلستتكرية وهتتذا متتا حتتدث متتع قاعتتدة  األمنيتتةلةحتتص الترتيبتتات  واآلختترتجتتري بتتين الحتتين 

الحادثتتة الخطيتترة تستتتوجب التحقيتتق فتتي كيةيتتة تصتترف  أن، اإلستترائيليةوقالتتت المصتتادر  «.بيتتت ليتتد»
ت اليتتوم جتتر « اإلسترائيليوجتتاء فتتي رد النتاطق بلستتان الجتتيش  ضتباط وقتتادة القاعتدة والمستتؤولين في تتا.

عمليتتة تةتتتيش مةاجئتتة فتتي مإلستتكر بيتتت ليتتد، ت تتدف لدراستتة االجتتراءات االمنيتتة المتبإلتتة فتتي القاعتتدة 
، وسيتم التحقيق في نتائج هذا التةتتيش بدراستت ا األخرم والذخيرة والتج يزات القتالية  األسلحةوحراسة 

 ب دف تحسين مستوم الحماية واستخالص الإلبر.
 9/10/2016األيام، رام هللا، 
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 التحريض لن يثنينا عن التزامنا نحو شعبنا واألخير يرد:  إردان يحرض على النائب أيمن عودة .16

حتتّرض وزيتتر األمتتن التتداخلي اإلستترائيلي، غلإلتتاد  ردان، علتتي رئتتيس القائمتتة المشتتتركة، : أحمتتد دراوشتتة
ي 'الخطتتتوط النائتتتب أيمتتتن عتتتودة، بستتتبب زيارتتتت  لةستتتير متتتروان البرغتتتوثي، مإلتبتتتر ا الخطتتتوة تإلتتتدي ا علتتت

 الحمراء'.
وقال  ردان: أريد أن أحدثكم عن عضو الكنيست أيمن عودة، قائد سياسي لقائمة كبيرة في الكنيستت. 
لقتتد زار عتتودة القاتتتل متتروان البرغتتوثي فتتي الستتجن، وهتتذه ليستتت المتترة األولتتي، فقتتد ستتبق وصتتّر  أنتت  

 سيمشي  لي جانب البرغوثي في شوار  القدس.
: فتتي أ ي عتتالم نحيتتا عنتتدما يلتقتتي رئتتيس قائمتتة فتتي الكنيستتت متتع  رهتتابي مثتتل متتروان وتتتابع متستتائال 

 البرغوثي؟!
: يوجد حد، وأنا شخصي ا لن أسكت علي ذلك.  واختتم كالم  قائال 

وفتتي تإلقيبتت  علتتي تصتتريحات  ردان، قتتال النائتتب أيمتتن عتتودة  ن 'التحتتريض لتتم يتتنجح بالماضتتي ولتتن 
شتتإلبنا وقضتتيتنا. التقتتي متتع متتروان البرغتتوثي بشتتكل دائتتم وأنتتا  يتتنجح اليتتوم بتتأن يثنينتتا عتتن التزامنتتا نحتتو

فخور بذلك، ألن مروان قامة فلسطينية ومناضل أصيل. وفتي كتل مترة يتتم التنستيق متن ختالل مكتتب 
التوزير  ردان، كمتتا يتنص القتتانون. ولكتتن، علتي متتا يبتدو، هتتذه المتتّرة صتّر  التتوزير بالزيتارة وفتتي الوقتتت 

 ليء باألكاذيب'.ذات  كان يخطط لتحريض  الم
ا علي أن التحريض والت ديدات من  ردان وغيره لن توقف مسيرة المشتركة ونضال ا  وتابع عودة مؤكد 

 من أجل السالم وان اء االحتالل.
 8/10/2016، 48عرب 

 
 هجمة التحريض التي يشنها إردان على عودةتدين  القائمة المشتركة .17

ستترائيلي، غلإلتتاد  ردان، علتتي رئتتيس القائمتتة المشتتتركة، حتتّرض وزيتتر األمتتن التتداخلي اإل: أحمتتد دراوشتتة
النائتتتب أيمتتتن عتتتودة، بستتتبب زيارتتتت  لةستتتير متتتروان البرغتتتوثي، مإلتبتتتر ا الخطتتتوة تإلتتتدي ا علتتتي 'الخطتتتوط 

 الحمراء'.
دانت القائمة المشتركة هجمة التحريض الرعناء التي يشتن ا  ردان علتي عتودة، مؤّكتدة  أن من ج ت ا، 

ي يقوده  ردان، اليوم، استمرار لتحريض دموي سبقت   لي  أوساط  عالمية يمينية التحريض الةاشي الذ
ومنظمات ي ودية متطرفة أمثال ' م ترتسو'، وتكترار لتحتريض وزراء يجلستون مإلت  فتي الحكومتة علتي 
النواب الإلترب، مشتيرة  لتي أنت  جتزء متن سياستة الحكومتة اليمينيتة المتطرفتة التتي ينةلتت أعضتاؤها بتي 
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واألخرم ضد الجم ور الإلراتي عامتة وقياداتت  خاصتة، مغتذين الإلنصترية والكراهيتة التتي تستتإلر الةينة 
 علي الشار  اإلسرائيلي.

تا،  وورد في البيان أن 'هجمة  ردان ضد النائب أيمن عودة ليستت تحريضتية فحستب، بتل دمويتة، أيض 
يتتتان خطتتتاب التتتتدجين كونتتت  يستتتاوي زيتتتارة األستتتير البرغتتتوثي بالإلمتتتل اإلرهتتتابي، وهتتتي دليتتتل علتتتي طغ

وال يمنة والإلداء للإلرب، وأن أي تغريد أو تصرف خارأل هتذه ال يمنتة، يإلتبتر تطرفتا،  ذ يتنتافس وزراء 
الحكومة علي أشتكال وشراستة التحتريض الةاشتي، ويتستابقون لتبنتي خطتاب منظمتات متطرفتة،  مإلان تا 

 في التحريض ولكسب نقاط سياسية وشإلبية لدم جم ورهم'.
متة المشتتركة علتي موقتف وحتق النتواب وقيتادات الجم تور الإلراتي فتي زيتارة األسترم، ' ن وشّددت القائ

زياراتنا لةسرم في السجون اإلسرائيلية، حق يندرأل ضمن الإلمل السياسي واإلنساني وواجتب نقتوم بت  
 تجاه من يناضل من أجل  ن اء االحتالل وفك الحصار عن أبناء شإلب .'

 8/10/2016، 48عرب 
 

 عقب موافقة األخيرة على هجرتهم إليها "إسرائيل"يصلون إلى  ًا إثيوبياً يهودي 64 .18
ي وديتتا   ثيوايتتا ،  64، النقتتاب عتتن أن «الةالشتتا»كشتتةت جمإليتتة ي تتود  ثيوايتتا : رام هللا تتتتتتت أحمتتد رمضتتان

 سيصلون  لي  سرائيل اليوم األحد، عقب موافقة األخيرة علي هجرت م  لي ا.
،  ن  ستترائيل ستتمحت للدفإلتتة األولتتي متتن  جمتتالي «تستتةاهون أمتتدوآلم»ديتتة وقتتال رئتتيس الجمإليتتة الي و 

 آالف من الي ود اإلثيوايين، بال جرة  لي  سرائيل.  9الإلدد الكّلي المقدر بت 
ي وديا   ثيوايا  وصلوا الإلاصمة أديس أبابا امس مع أفتراد أسترهم، فتي  64وأوضح رئيس الجمإلية، أن 

لتتك كبدايتتة النطتتالق عمليتتة ترحيتتل البقيتتة تباعتتا ، علتتي متتدار الستتنوات انتظتتار نقل تتم  لتتي  ستترائيل، وذ
منتذ ستنوات فتي مخيمتات « فالشتا متورا»ويإليش ي ود  ثيوايا التذين يطلتق علتي م استم  الخمس المقبلة.

 مؤقتة في  ثيوايا، بانتظار الحصول علي موافقة  سرائيل باالنتقال  لي ا بإلد أن تقدموا بطلبات بذلك.
آالف شخصتا ، يإليشتون فتي  9تتت  7 لي أن أعتداد الي تود فتي  ثيوايتا يصتل  لتي نحتو « آلمأمدو »وأشار 
 شمال البالد.« غندر»مدينة 

 9/10/2016المستقبل، بيروت، 
 

 عن تأسيس شبكة المحققين االستقصائيين في فلسطين   رسمياً  اإلعالن .19
لمحققين االستقصائيين في أعلن يوم السبت، رسميا في مدينتي رام هللا وغزة، عن تأسيس شبكة ا

، في وقت أعلن في  نقيب فلسطينهيئة تنسيقية واحدة للشبكة علي مستوم  فلسطين وتشكيل
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بكر، عن دعم نقابة الصحافيين لتأسيس الشبكة التي ستباشر  أبوالصحافيين الةلسطينيين، ناصر 
 عمل ا تحت مظلة النقابة.

في رام  أمانالستقصائيين في مقر مؤسسة ائتالف وجرم عقد االجتما  التأسيسي لشبكة المحققين ا
صحافيا وصحافية من الإلاملين في مجال التحقيقات االستقصائية، وسط  35هللا وغزة بمشاركة 

تتحمل نقابة الصحافيين مسؤوليت ا في رعاية عمل الشبكة وتوفير  أن أهميةالمشاركين علي   جما 
  نية لقيادة الشبكة.الحماية للصحافيين مع ضمان االستقاللية الم

من نوع ا في مجال التحقيقات االستقصائية التي يتم تأسيس ا في  األوليوتإلتبر هذه الشبكة هي 
فلسطين، ب دف تإلظيم دور الصحافة االستقصائية في خدمة المجتمع الةلسطيني وتإلزيز الدور 

الخاص للمؤسسات الإلام و  األداءالم ني لم نة الصحافة في ممارسة المساءلة والرقابة علي 
 في عمل ا بما يإلود بالةائدة علي تحسين ظروف حياة المواطنين. واألخطاءوتصويب السياسات 

 8/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 تحليق مكثف لطائرات االستطالع في أجواء غزة   .21
مناطق  تحّلق طائرات استطال   سرائيلية، منذ ساعات الصبا ، في مختلف أجواء ":وفا" –غزة 

 قطا  غزة بشكل مكثف، وعلي ارتةاعات منخةضة.
الرسمية،  ن أجواء القطا  تش د منذ الليلة الماضية حركة غير اعتيادية لطائرات  األنباءوقالت وكالة 

االستطال  اإلسرائيلية، التي تحلق وبشكل مكثف وعلي ارتةاعات منخةضة فوق مختلف مناطق 
 القطا .

 9/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 حول حياة المناضلة برناوي  "خلل في المعلومة" يحدث ارتباكاً  :يتراجع األسيرنادي  .21
ينإلي في  النادي  األسيرفي نادي  اإلعالميةخبر من قبل الدائرة   رسالبإلد نحو نصف ساعة من 

في  وفاة المناضلة  ينةي خبرا   وأرسلاألسيرة المحررة والمناضلة الةلسطينية فاطمة برناوي، عاد النادي 
 بسحب الخبر من التداول. اإلعالمبرناوي ويطالب وسائل 

وجاء في رسالة النةي ما يلي: " تنوي  ..  لي الزمالء الصحةيين ووسائل اإلعالم المختلةة .. الرجاء 
سحب وعدم تداول الخبر الذي جرم  رسال  من قبل نادي األسير حول وفاة المناضلة برناوي، حيث 

 ل في المإللومة".حدث خل
 8/10/2016القدس، القدس، 
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 أمن السلطة يقمع مسيرة طالبت باإلفراج عن معتقلين .22

، مسيرة سلمية 2016-10-8فّضت أج زة أمن السلطة الةلسطينية في مدينة نابلس، مساء السبت 
منذ حوالي لمواطنين من عائلة "حالوة" يطالبون باإلفراأل عن أبنائ م المإلتقلين لدم األمن الةلسطيني 

 الثالثة أش ر.
وقالت مصادر محلية فلسطينية وش ود عيان،  ن أمن السلطة أطلق قنابل الغاز المسيل للدمو  

 والقنابل الصوتية باتجاه مسيرة للإلشرات من عائلة "حالوة" بميدان الش داء، قبل أن ٌيةرق ا.
المواطنون باإلفراأل عن أبناء ل م وأفادت المصادر أن المسيرة ُتنظم لليوم الثاني، وُيطالب خالل ا 

 اعتقلت م أج زة أمن السلطة خالل مواج ات وأحداث ش دت ا مدينة نابلس في أغسطس الماضي.
ا من المشاركين في المسيرة والمواطنين الذين كانوا متواجدين لحظة قمع المسيرة،  وأوضحت أن عدد 

 أصيبوا بت "االختناق".
 8/9/2016، فلسطين أون الين

 
 ضري يقترح ممًرا بحرًيا برقابة أوروبية لكسر حصار غزةالخ .23

اقتر  النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة : تحرير  ي اب الإليسي، الغني الشامي عبد -غزة 
سريع وممكن إلن اء الحصار  الشإلبية لمواج ة الحصار،  قامة ممر بحري مرتبط بميناء وسيط كحلّس 

 البحري عن قطا  غزة.
ي حديث  لت "قدس برس" بوجود رقابة ومراقبة أورواية علي هذا الممر البحري وطالب الخضري ف

 لسحب الذرائع اإلسرائيلية التي تسوق ا علي األوروايين لتشديد الحصار علي قطا  غزة.
نما باعتباره حال  سريإلا  لكسر  واعتبر أن هذا الممر ال يإلد بديال  عن فكرة الميناء البحري، وا 

 الحصار.
تةإليل اتةاقية الممر اآلمن لراط غزة بالضةة الغراية تنةيذا  التةاقيات موقإلة   ليالخضري كما دعا 

 سابقا، لما ل  من دور كبير في تحقيق الةائدة للجميع في حال تنةيذ الةكرة.
كما أكد الخضري علي ضرورة استمرار الضغط علي االحتالل اإلسرائيلي إلن اء الحصار بشكل 

بحري وا عادة بناء المطار وفتح المإلابر التجارية واألفراد دون استثناء والسما  كامل وتدشين ميناء 
 بدخول المستلزمات كافة دون قوائم ممنوعات.

 8/10/2016قدس برس، 
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 فةضحملة اعتقاالت واستدعاءات صهيونية بال .24
ي اعتقلت قوات االحتالل الص يوني، فجر األحد، عدد من المواطنين في حمالت دهم وتةتيش ف

مناطق متةرقة بالضةة الغراية المحتلة، كما تخلل ا استدعاءات لشبان وأسرم محررين في طولكرم 
 والخليل.

فقد اعتقلت قوات االحتالل، شابا من مدينة نابلس، بإلد دهم منزل  في حي خالة الإلامود بالمنطقة 
 الشرقية من المدينة.

ي، وحاصرت منزل الشاب  ياد النابلسي، وأفاد ش ود عيان بأن عدة دوريات ص يونية اقتحمت الح
 واعتقلت  ونقلت   لي ج ة غير مإللومة.

كما اعتقلت قوات االحتالل، المواطنين محمد مرعي، وعلي عاصي، في اقتحام بلدة قراوة بني حسان 
 .فيما اعتقلت ثالثة مواطنين في بلدة نحالين في بيت لحم في سلةيت.

 ابا في مدينة جنين، وآخر في بلدة عارورة قضاء رام هللا.وفي السياق، اعتقلت قوات ص يونية ش
كما أفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اقتحمت منازل ألسرم محررين في الخليل، وسلمت م 

شبان من بلدة عتيل بطولكرم بالغات مماثلة  خمسةبالغات للتحقيق لدم مخابرات ا، فيما سلمت 
 للتحقيق.

 9/10/2016، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 في اقتحام االحتالل جامعة القدس في أبو ديس مواطناً  55إصابة  .25
مواطنا وطالبا، في مواج ات مع قوات االحتالل الص يوني، التي اقتحمت مساء يوم  55أصيب 

 السبت، جامإلة القدس في أبو ديس بالقدس المحتلة.
 صابة ما بين غاز ومطاط،  55مع  وأفادت جمإلية ال الل األحمر الةلسطيني، أن طواقم ا تإلاملت

 عولجت ميدانيا ؛  ثر اقتحام قوات االحتالل لجامإلة القدس في بلدة أبو ديس.
وأكد مركز  عالم القدس أن قوات االحتالل اقتحمت حرم الجامإلة وسط  طالق قنابل الغاز تجاه 

 الطلبة؛ مما أدم  لي  صابة الإلديد من م بحاالت اختناق.
قوات االحتالل وحرس الحدود الص يوني، بشكل كبير في شوار  البلدة القديمة  لي ذلك، انتشرت 
 بالقدس المحتلة.

 8/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 هجمة استيطانية واسعة واالحتالل يصادر مئات الدونمات الزراعية في نابلس .26
واجدها االستيطاني في عززت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، ت: نادية سإلد الدين -انعم  

الةلسطينية المحتلة، وقررت  قامة مستإلمرة جديدة في نابلس، وذلك بإلد يوم واحد فقط من  األراضي
اإلعالن عن مخطط استيطاني واسع في رام هللا، علي الرغم من االنتقادات الدولية التي ُوّج ت 

  لي ا.
الزراعية القائمة في جنوب مدينة نابلس، وبموجب ذلك؛ تصادر الحكومة اإلسرائيلية مئات الدونمات 

تم يدا إلقامة مستإلمرة جديدة بالمنطقة، تزامنا مع مخطط استيطاني لتوسيع مستإلمرة "بيت  يل"، 
 الجاثمة فوق األراضي الةلسطينية الواقإلة شمال شرق رام هللا.

ل قّررت من جانب ، قال رئيس مجلس قروي جالود، عبد هللا الحج محمد،  ن "سلطات االحتال
 مصادرة مساحات شاسإلة من األراضي الةلسطينية في القرية، إلقامة مستإلمرة  سرائيلية في المنطقة".
وأضاف، في تصريح أصدره أمس، أن "األراضي التي تم اإلعالن عن مصادرت ا تبل  مساحت ا 

 دونما، وتإلود ملكيت ا للمواطنين الةلسطينيين من القرية". 682
 9/10/2016الغد، عمَّان، 

 
 االحتالل يقّر مخططًا استيطانيًا في القدس .27

مس، عن مخطط استيطاني أكشةت مجلة "كول هإلير" االسرائيلية الصادرة : رام هللا تتتتت أحمد رمضان
 وحدة استيطانية في مستإلمرة جبل أبو غنيم  هار حوماه( في القدس المحتلة. 142جديد إلقامة 

وحدة سكنية  142دونمات يتضمن  5.4لمجلة، علي مساحة ويمتد المشرو  االستيطاني، بحسب ا
في ثالثة مباني، يتكون كل من ا من تسإلة طوابق، ومن المتوقع بدء  سكان المبني األول في أيار 

، والثالث في حزيران 2018، أما المبني الثاني فيبدأ  سكان  في كانون األول 2018من الإلام 
2019. 

يسمي بت"اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" في بلدية االحتالل مئير ومن ناحية أخرم، قال رئيس ما 
تورجمان: "سنستمر بالبناء في القدس، خصوصا في األماكن التي يمكن  قامة مباني عالية في ا، 

 طابقا ". 30وسنصادق علي  قامة مباني بارتةا  
محتلة، الذي من المتوقع وكشف تورجمان في مقابلة مع "كول هإلير"، عن "مشرو  مدخل المدينة ال

أن يشكل المنطقة التجارية األكبر في  سرائيل، والذي سيضم مكاتب حكومية والمحكمة الإلليا ومباني 
 األمة وغيرها".

 9/10/2016المستقبل، بيروت، 
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 منزاًل فلسطينيًا خالل أسبوعين 46مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة وهدم  .28

ثر ذلك  الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، واندلإلت علي  مس، مخيمأاقتحمت قوات االحتالل، 
 مواج ات مع الشبان في المكان.

حاجزا عسكريا بالقرب من مةترق الدوحة تت الدهيشة ومنإلوا  أقامواوقال ش ود عيان  ن جنود االحتالل 
مرور مركبات المواطنين. وأضافوا أن قوات االحتالل اقتحمت الحي الغراي من المخيم، ووقإلت 

الحجارة علي  بإلقاءقنابل الغاز والصوت نحو الشبان الذين ردوا   طالقواج ات شديدة تخلل ا م
 الجنود.
. األحذيةقوة من حرس الحدود عثرت علي قطإلة سال  في محل لبيع   ن، اإلسرائيلية اإلذاعةوقالت 

الستخدام  في وتم اعتقال شاب عشريني من بيت لحم ُيشتب  بأن  أخةي السال  في المكان تم يدا 
 . وأحيل المإلتقل  لي التحقيق. رهابيارتكاب اعتداء 

في األراضي الةلسطينية المحتلة  اإلنسانية، ذكر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون أخرم من ج ة 
الضةة الغراية خالل ما  فيمبني فلسطينيا  46"أوتشا"، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية هدمت 

مبني تبرعت ب ا  16جة عدم حصول ا علي تراخيص  سرائيلية للبناء، بين ا يقرب من أسبوعين بح
 ج ات مانحة تإلويضا  عن عمليات هدم سابقة.

 3الماضي  لي  أيلول/ سبتمبر 20، ويغطي الةترة من أمسوأضاف المكتب في تقرير أصدره 
آخرين  185تضرر طةال، و  25فلسطينيا، بين م  56، أن  تم ت جير الجاري  األول/ أكتوارتشرين 

 نتيجة لإلمليات ال دم.
 9/10/2016المستقبل، بيروت، 

 
 تواصل هجومها االستيطاني لتدمير حل الدولتين "إسرائيل"تقرير فلسطيني:  .29

أكد تقرير فلسطيني رسمي متخصص بشؤون االستيطان : تحرير  ي اب الإليسي ، سليم تاي -رام هللا 
تلة، أن قرار حكومة االحتالل  دخال مستإلمرة "بيت ايل" اإلسرائيلي في األراضي الةلسطينية المح

شمالي رام هللا ومحيط ا ضمن التجمإلات االستيطانية التي ستبقي تحت السيادة اإلسرائيلية في أي 
يجدد التأكيد علي أن ا شريكة للمستوطنين في االستيالء علي أراضي الةلسطينيين  ،تسوية قادمة
 الخاصة.

ومقاومة االستيطان في تقرير نشره اليوم السبت، من  األرضلدفا  عن وحذر المكتب الوطني ل
النشاطات االستيطانية األخيرة والتي است دفت اكثر من منطقة في الضةة الغراية، حيث وافقت 
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بالضةة  الشرق من مستإلمرة "شيلو"  ليوحدة سكنية جديدة  98السلطات اإلسرائيلية علي بناء 
 وحدة ُأخرم في المستقبل. 200يتم بناء  أنالغراية المحتلة، علي 

وأضاف التقرير، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي سلمت أهالي قرية "جالود"  جنواي نابلس(،  خطارا 
 دونم، ب دف استخدام ا إلقامة مستإلمرة جديدة علي أراضي القرية. 400بمصادرة 

 8/10/2016قدس برس، 
 

 بسبب تراجع الخدمات  األونرواتنحي مفوض ل تدعو كبةالهيئة التنسيقية إلحياء ذكرى النغزة:  .31
خالل مؤتمر صحافي عقدت  ال يئة في مدينة غزة  ،دعت ال يئة التنسيقية إلحياء ذكرم النكبة

الي تنحي المةوض الإلام لت  ،بحضور ممثلين عن الةصائل الةلسطينية واللجان الشإلبية لالجئين
 اونروا( بيير كرهينبول، ونائب  ساندرا  "ئين الةلسطينيينوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالج"

ميتشل عن منصبي ما، أو  قالت ما واستبدال ما بقيادات قادرة علي تحقيق األهداف التي من أجل ا تم 
وقال رئيس المكتب التنسيقي لل يئة مإلين  .1948تأسيس المنظمة الدولية غداة نكبة فلسطين عام 

تقدم ا اونروا في تراجع متسار  علي كل المستويات، وفي كل من برنامج الخدمات التي "عوكل  ن 
الةجوة ". وأضاف أن "التشغيل والصحة والتإلليم والتموين منذ تولي كرهينبول منصب المةوض الإلام

 2014مليون دوالر عام  150التمويلية للوكالة، أي الإلجز في الموازنة الإلادية الونروا ارتةإلت من 
 ."2016ن دوالر عام مليو  180 لي 

 9/10/2016، الحياة، لندن
 

 ميس شديد.. فلسطينية تحقق إنجازا في مجال اإلبداع العلمي .31
، من الحصول تمكنت فلسطينية من مدينة طولكرم: تحرير خلدون مظلوم، محمد مني  -نابلس  

علي المرتبة األولي في مسابقة في مجال اإلبدا  الإللمي أقيمت في المملكة األردنية، بإلد قيام ا 
 بتحقيق  نجاز علمي في مجال الطاقة المتجددة.

عام ا(، من بلدة عالر شمالي طولكرم، والمحاضرة في جامإلة النجا  الوطنية  28ميس شديد  
دراست ا الجامإلية المراتب األولي، تخرجت من جامإلة النجا  عام بنابلس، والتي كانت تحصد خالل 

 ، بإلد حصول ا علي المركز األول علي قسم ال ندسة الكيماوية مع مرتبة الشرف.2011
التةوق األكاديمي للطالبة شديد، ساعد في قبول ا كمدرسة في قسم ا الذي تخرجت من ، قبل أن 

اجستير في جامإلة الإللوم والتكنولوجيا األردنية، حيث تحصل علي منحة علمية إلكمال دراسة الم
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، 2014أكملت تحصيل ا الإللمي وأن ت دراسة الماجستير في ال ندسة الكيماوية المتقدمة عام 
 واتقدير امتياز كذلك.

واّينت شديد خالل حديث مع "قدس برس"، أن رسالة الماجستير التي قدمت ا استكماال  لتخرج ا كانت 
ج از ُيستخدم في تجةيف الحمأة  مخرجات ورواسب عملية تنقية المياه الإلادمة(،  تتإللق بتصميم

 وذلك باستخدام الطاقة الشمسية.
وأضافت أن ا شاركت وعبر مدرسين مشرفين علي رسالت ا الجامإلية في مسابقة الملك عبد هللا الثاني 

 لي أن ا حصلت علي المرتبة  دولة عراية، مشيرة 13بن الحسين لابدا  الإللمي، والتي شارك في ا 
 بحث ا واختراع ا عملي ا. 83األولي في حقل أج زة تطوير الطاقة، والذي شارك في ا 

 8/10/2016قدس برس، 
 

 مصدر أمني مصري: تتم دراسة فتح معبر رفح خالل األسبوع الحالي .32
تح مإلبتر رفتح توقإلت مصادر مختلةة أن تقدم السلطات المصرية خالل األستبو  الجتاري علتي فت: غزة

 البري أمام حركة المسافرين في كال االتجاهين.
واينمتتا نةتتت ال يئتتة الإلامتتة للمإلتتابر والحتتدود بغتتزة أن يكتتون تتتم  بالغ تتا بنيتتة الستتلطات المصتترية فتتتح 
المإلبتتر، نقلتتت صتتحيةة "الشتتروق الإلراتتي" المصتترية عتتن مصتتادر أمنيتتة مصتترية قول تتا أنتت  يتتتم دراستتة 

 يام من األسبو  الجاري. مكانية فتح المإلبر أراإلة أ
وبحستتتب ذات المصتتتادر التتتتي تحتتتدثت للصتتتحيةة فإنتتت  يتتتتم دراستتتة فتتتتح المإلبتتتر أيتتتام االثنتتتين والثالثتتتاء 
واألراإلاء والخميس في كال االتجاهين، للسما  للمواطنين الإلتالقين بالجانتب المصتري متن الإلتودة  لتي 

بتة والحتاالت اإلنستانية متن قطتا  قطا  غزة،  لي جانتب الستما  بستةر المتواطنين متن المرضتي والطل
 غزة  لي جم ورية مصر.

وأشارت المصادر  لي أن تس يالت سيتم  دخال ا علي آلية الإلمل علي مإلبر رفح، وخاصة مع بداية 
الإلتتتتام الدراستتتتي الجديتتتتد حتتتتتي يستتتتمح للطلبتتتتة والدارستتتتين فتتتتي الجامإلتتتتات المصتتتترية متتتتن االلتحتتتتاق فتتتتي 

نتتتتب المصتتتتري ستتتتيقوم بةتتتتتح المإلبتتتتر متتتترتين ختتتتالل شتتتت ر وأكتتتتد المصتتتتدر األمنتتتتي أن الجا جامإلتتتتات م.
 ، ومن ثم سيتم فتح  مرتين ش ريا للتخةيف علي المواطنين من سكان قطا  غزة.10/2016

ونةتتتتتي المصتتتتتدر أن تكتتتتتتون الستتتتتلطات المصتتتتتترية تغلتتتتتق المإلبتتتتتتر ب تتتتتدف التضتتتتتتييق علتتتتتي المتتتتتتواطنين 
تحول دون  مكانية فتح المإلبر  الةلسطينيين، موضحا أن الظروف األمنية في سينا ورفح المصريتين،
 باستمرار حةاظا علي أروا  الجنود المصريين والمسافرين الةلسطينيين.

 8/10/2016القدس، القدس، 
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 على العرب لشراء الغاز "إسرائيل": األردن فضلت "هآرتس" .33
يشتتري  أنكان من الممكن  األردن أن هآرتسفي مقال نشره في صحيةة   سرائيليال محلل سياسي ق

 . سرائيلان  اختار   الالسإلودية  أوالإلرب مثل قطر  أشقائ الغاز من 
ستترائيل األردنوكتتتب نحميتتا شترستتلر انتت  قةتتز متتن الةتتر  عنتتدما ستتمع باتةاقيتتة الغتتاز بتتين  الن هتتذه  وا 

ستتنة ستتتجلب  15مليتتار دوالر ولمتتدة  10علتتي اكثتتر متتن   ستترائيلاالتةاقيتتة والتتتي بموجب تتا ستحصتتل 
كان قادرا علي شراء الغاز من اكثتر متن دولتة عرايتة  األردن أن، مضيةا  سرائيل خزينة  ليالمليارات 
يتظتتاهرون   ستترائيل أعتتداءفيمتتا   ستترائيلتشتتتري متتن  أنعمتتان اختتتارت  أن  الالستتإلودية  أومثتتل قطتتر 

 يشإلر بالةر .  سرائيليضد االتةاقية وهو ما يجإلل كل  األردنفي 
يراد كميتتات كبيتترة متتن الغتتاز اإلستترائيلي بقيمتتة عشتترة مليتتارات وأثتتارت الصتتةقة التتتي وقإل تتا األردن الستتت

”. غاز فلسطيني من وب“، غضبا في أوساط أردنية مناهضة للتطبيع قالت  ن  2019دوالر بدءا من 
 واعتبر البإلض أن  كانت لدم الحكومة األردنية خيارات غير الغاز اإلسرائيلي.

 8/10/2016السبيل، عمان، 
 

 في الداخل الفلسطينياصيل خلية حزب هللا يكشف تف "الشاباك" .34
ان المشتتب  ب تتم  شتةت محافتتل عستكرية واستتتخبارية  سترائيلية النقتتاب مستاء الجمإلتتة:: كالقتدس المحتلتتة

الستتتتة متتتن ستتتكان قريتتتة الغجتتتر علتتتي الحتتتدود اللبنانيتتتة الةلستتتطينية حصتتتلوا علتتتي الإلبتتتوات الناستتتةة متتتن 
 ث عثر علي ا أحد المزارعين واخةاها.منظمة حزب هللا وقاموا بإخةائ ا في بستان حي

أراإلة من المشتب  ب م الستة من حملة ال ويتة اإلسترائيلية الإلترب التذين  وحسب التسريبات اإلسرائيلية:
ُيشتب  بتخطيط م لتنةيذ هجمتات بإستم حتزب هللا وايتع المختدرات، حيتث تتم توجيت  لتوائح ات تام ضتدهم 

 .2016اول،  تشرين 6في المحكمة المركزية في الناصرة، 
 عتقلتتت قتتوات األمتتن ستتتة متتواطنين عتترب "الإلبتتري المقتترب متتن الحكومتتة   ستترائيل"او تتتي "وقتتال موقتتع 

ُيشتب  بأن م قاموا بتالتخطيط لتنةيتذ هجمتات ضتد متواطنين بإستتخدام عبتوات ناستةة حصتلوا علي تا متن 
 ."اك(قبل أن يةقدوها الحقا، بحسب ما أعلن  ج از األمن الإلام  الشاب” حزب هللا“

التخطيط لتنةيذ هجمات  رهابية في شمال  سترائيل وايتع  –بدرجات متةاوتة  –وُوج ت  لي الستة ت م 
 المخدرات، وفقا للشاباك.

تتتتاجر  –وحستتتب الشتتتاباك، ُيتتتدعي زعتتتيم الخليتتتة ذيتتتاب ق متتتوز، متتتن ستتتكان الغجتتتر، التتتذي كتتتان والتتتده 
األنشتطة المتذكورة أعتاله وُيإلتقتد بأنت  بإلتد ات امت  ب 2006قد فر  لي لبنان في عتام  –مخدرات مزعوم 

 هو من قام بإجراء اإلتصال بين ابن  وحزب هللا، بحسب الئحة اإلت ام.
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وتم اعتقال شقيقي ذياب، يوسف وجميل، أيضا لضلوع ما فتي التخطتيط لتنةيتذ ال جمتات،  لتي جانتب 
 أبناء أعمام م، محسن ق موز وممدو  ق موز، وصديق م عادل عوينات.

فتتي وقتتت الحتترب والتخطتتيط  -حتتزب هللا-للإلتتدو - متتوز ت متتة التجستتس وتقتتديم المستتاعدة وُوج تتت لق
ستتتيراد وتصتتدير أستتلحة والتخطتتيط إلستتتيراد أستتلحة واإلتصتتال متتع  لمستتاعدة الإلتتدو فتتي وقتتت الحتترب وا 

فيما اُت م أعضاء الخلية اآلخرين بت م مماثلة، باإلستتناد علتي درجتة  عميل أجنبي للتجارة بالمخدرات.
  م في األنشطة المذكورة أعاله.ضلوع

وخططت الخلية لتنةيذ هجوم مستخدمة عبوات ناسةة تم ت ريب ا عبر الحدود في ش ر ايار، لكن ا لتم 
تنجح في تحديد موقع الحقيبة التي احتوت هتذه القنابتل بإلتد أن قتام ذيتاب بإخةائ تا فتي بستتان بتالقرب 

 من المطلة شمال قرب الحدود اللبنانية.
 9/10/2016ان، الرأي، عم

 
 "زيتونة"على ناشطات  رهيباً  نفسياً  "إسرائيل مارست ضغطاً  ":زيتونةفي "جزائرية شاركت  برلمانية .35

قالتتتت البرلمانيتتتة الجزائريتتتة، ستتتميرة ضتتتوايةية، التتتتي شتتتاركت فتتتي ستتتةينة : أحمتتتد دراوشتتتة -ل األناضتتتو 
لتتي المشتتاركات 'ضتتغط ا 'زيتونتتة' لكستتر الحصتتار عتتن قطتتا  غتتزة،  ن الستتلطات اإلستترائيلية مارستتت ع

 نةسي ا رهيب ا'، لدم توقية ن وخالل التحقيق مإل ن.
يتتوم الستتبت، فتتي  جتتاء هتتذا ختتالل متتؤتمر صتتحافي عقدتتت  ضتتوايةية بمقتتر حزا تتا حركتتة مجتمتتع الستتلم،

جنديا لالحتالل 'اقتحموا السةينة زيتونة بإلد محاصرت ا  14وأوضحت ضوايةية أن  الجزائر الإلاصمة.
 إلد االقتحام بدأوا بجر السةينة  لي ميناء أسدود'.بقوارب صغيرة، وب

واعتبرت النائب فتي البرلمتان الجزائتري متا حتدث بأنت  'اختطتاف قستري فتي الميتاه الدوليتة، حيتث تمتت 
علي  ثر ذلك مصادرة األج زة الخاصة بطاقم قناة الجزيترة، وتتم أختذ جميتع الحقائتب وآالت التصتوير 

 بشكل مكثف لقد كنا تحت حصار من الترهيب لإلدة ساعات'.ووثائق المشاركات، وجرم تصويرنا 
وذكرت ضوايةية أن 'اإلسرائيليين مارسوا علي المشاركات ضغطا نةستيا وذهنيتا وعصتبيا رهيبتا، حيتث 

 ساعات من قرصنة السةينة حتي الوصول  لي ميناء أسدود'. 8مكثن جالسات 
يمكتتن أن أتحتتدث عتتن مإلاملتتة وأنتتا اختطةتتت  وعتتن مإلاملتتة اإلستترائيليين للمشتتاركات قالتتت المتحدثتتة 'ال

 بشكل غير أخالقي، وهذا أسوأ أنوا  المإلاملة'.
ونقلتتت المتحدثتتة أنتت  'بوصتتول زيتونتتة  لتتي مينتتاء أستتدود كانتتت ترستتانة متتن الجتتيش والشتترطة واألج تتزة 
ل األمنية، طلبوا منا أن تحمل كل واحدة حقيبت ا، وتم تحويلنتا لمستتود  كبيتر حيتث تتم تصتويرنا بشتك
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مكثف كأننا مجرمات، وتم عرض الحقائب علي أج زة المسح  اإلشإلاعي( وحملت كل مشاركة سوار ا 
 في يدها علي  رقم رااعي، وتم عرضنا الحقا علي فحص طبي'.

وطلتتتب المحققتتتون اإلستتترائيليون، وفتتتق المتحدثتتتة 'مإللومتتتات شخصتتتية لكتتتل مشتتتاركة، وقتتتال أحتتتدهم:  ن 
 كم للسلطة المدنية... لقد اخترقتم المياه اإلقليمية اإلسرائيلية'.السلطة الإلسكرية اإلسرائيلية سلمت

وشرحت ضوايةية 'بإلد جمع المإللومات الشخصية منا، ُسلمت لنا ورقة باللغة اإلنجليزيتة في تا اعتتراف 
ستنوات'،  10بأن الموقع علي ا دخل  سرائيل بطريقة غير قانونية، ويمنع بذلك من دخول التبالد لمتدة 

ضتتت التوقيتتع علتتي الورقتتة واشتتترطت حضتتور المحتتامي الختتاص بتتي'، دون توضتتيح متتا  ذا و قالتتت 'رف
وتابإلت 'بإلدها تمت  حالتنا  لي الزنازين في سجن  لم تذكر اسم ( كئيب ودورات  كانت وقإلت أم ال.

 مياه متسخة وحشرات من كل نو '.
لتتتتي جتتترت علتتتي وتحتتتدثت ضتتتوايةية عتتتن 'محاكمتتتة' جتتترت ل تتتن فتتتي ب تتتو الستتتجن، وختتتالل المحاكمتتتة ا

مرحلتين، علي حد قول ا، كانت األسئلة 'عن سبب قدومنا  لي هنا، وبأننا دخلنا  سرائيل بطريقة غيتر 
قانونية والقاضي أخبرني بأن فترة اعتقالي سيتم تمديدها، وكانت المةاجأة أنني في الطريق  لي مطتار 

ةتتورت بألمانيتتا لتنقتتل، أمتتس وتتتم ترحيتتل ضتتوايةية، نحتتو مطتتار فرانك أشتتخاص'. 3بتتن غوريتتون برفقتتة 
 الجمإلة، في أول طائرة نحو الجزائر الإلاصمة.

 8/10/2016، 48عرب 
  

 ننا نرى أمورًا على األرض ال تتناسق مع حل الدولتينإكي لـ"األيام": يالقنصل األمر  .36
كي الإلام في القدس دونالد بلوم في حديث خاص يقال القنصل األمر  عبد الرؤوف أرناؤوط : -القدس

اننا نرم أمورا  علي األرض ال تتناسق مع حل الدولتين وهي مصدر قلق كبير وتضع " "األيام"لت
أعتقد اننا كنا واضحين للغاية بأن هدف حل "وقال  "المزيد من الإلقبات أمام تحقيق حل الدولتين

ون الدولتين يتطلب  جراءات حقيقية علي األرض ال نشاهدها تحدث اآلن، وقد قال وزير الخارجية ج
كيري في نيويورك  ننا علي مةترق طرق، فنحن نرم  جراءات علي األرض تبإلدنا أكثر عن حل 

 ."الدولتين
استمرار االتجاهات الحالية فإن ا ستؤدي  لي واقع الدولة الواحدة الذي هو ليس "كما حذر من أن 

 ." حال، واعتقد أن وزير الخارجية  كيري( قد اشار  لي أن ا وصةة الستمرار الصرا 
كي باراك اوباما بطر  محددات يكي عن تأكيد او نةي  مكانية قيام الرئيس األمر يوامتنع القنصل األمر 

ال يمكنني أن أتوقع أي خطوات  ضافية من الممكن "حل الصرا  قبل مغادرت  البيت األبيض، وقال 
الواليات المتحدة ما القيام ب ا في الةترة من اآلن وحتي االنتخابات، ولكن ما يمكنني قول  هو أن 
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زالت مركزة علي هذا الموضو  تماما كما كانت بثبات طوال عمل هذه االدارة والتي بذلت ج ودا 
 ."كبيرة في محاولة التوصل  لي اتةاق. ولذا فأتوقع أن هذا االهتمام سيتواصل

الةلسطينية في  اننا نريد تغييرا جذريا في الديناميكية من خالل استئناف تمكين السلطة" بقول وشدد 
المنطقة  أل( كما نصت علي ذلك االتةاقيات السابقة،  ن هذا هو مبدأ واضح وهو ما تم التأكيد علي  

محذرا من أن تصاعد عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية  ".في التقرير األخير للجنة الرااعية
زاء األزمة االنسانية المتةاقمة في القلق الإلميق  "ومشيرا  لي  .والمناطق  أل( تطور خطير مثير للقلق

 ."غزة
الةلسطينيون والإلرب نيت م تقديم مشرو  قرار  لي مجلس األمن حول االستيطان،   أعلن وحول ما
علي أي اقترا  مإلين يتم تقديم  الواليات المتحدة رد  يةالتوقع اآلن كية  ال يمكن  لي أن  بلومأشار 

ل  ننا سندرس عن كثب لغة أي مشرو  قرار يقدم  لي يمكنني القو " موضحا   لي مجلس األمن، 
مجلس األمن، كما نةإلل مع أي قضية، حيث نجري تحليال مإلمقا قبل أن نحدد ما  ذا كان يمكننا 

 ."دعم  ام ال
 9/10/2016، األيام، رام هللا

 
  الشرعية الفلسطينية المأزومة أمام االنتخابات .37

 عبد الستار قاسم
الةلسطينية أن هناك شرعية يجب أن تحرص األمم والدول والشإلوب علي تذكرت المحكمة الإلليا 

 قامت ا واإلصرار علي وجودها، وتجلي هذا التذكر في قرارها الخاص بتأجيل االنتخابات المحلية 
 في الضةة الغراية وقطا  غزة. 2016أكتوار/تشرين أول  8التي كان من المقرر  جراؤها بتاريخ 

لي عدم توفر وقالت المحكمة في قرا رها  ن التأجيل يستند  لي استثناء القدس من االنتخابات، وا 
شرعية  جرائية في قطا  غزة علي اعتبار أن المشرفين علي االنتخابات في غزة غير شرعيين وال 

 يستندون  لي شرعية منبإل ا سلطة رام هللا. وقررت المحكمة متابإلة القضية في القادم من األيام.
 

 ةمشكلة الشرعي
لمست المحكمة الةلسطينية مشكلة كبيرة بقيت مواكبة للإلمل الةلسطيني علي مدار السنوات، وقد 
شكل الميثاق القومي الةلسطيني بداية مصدر شرعية وثم الميثاق الوطني بإلد  لغاء الميثاق القومي. 

شرعية وقد كان المجلس الوطني الةلسطيني حارسا علي الميثاق ألن الميثاق بات يشكل أسس ال
الةلسطينية، لكن المجلس الوطني الةلسطيني لم يكن علي قدر أمانة الحراسة فانت ك الميثاق عام 
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عندما صاغ النقاط الإلشرة والتي من ضمن ا  قامة سلطة فلسطينية علي أي مساحة من  1974
 فلسطين يتم تحريرها.

 قامة سلطة فلسطينية. وقد قام  انتقل المجلس من مرحلة التحرير لكامل التراب الةلسطيني  لي مرحلة
رئيس اللجنة التنةيذية لمنظمة التحرير الةلسطينية بانت اك قرارات المجالس الوطنية الةلسطينية 

، وفتح الباب أمام مصر التي وقإلت 1983المتإلاقبة عندما زار الرئيس المصري في اإلسماعيلية عام 
لم يحاسب المجلس الوطني الةلسطيني رئيس اتةاقية كامب ديةيد للإلودة  لي الجامإلة الإلراية. 

 المنظمة.
انت ك المجلس الوطني الةلسطيني الميثاق الوطني بصورة فاضحة في جلست  المنإلقدة في الجزائر 

عندما قرر االعتراف بالكيان الص يوني وا عالن االستقالل وفق قرار األمم المتحدة رقم  1988عام 
قانون الثوري الةلسطيني، عقوات  اإلعدام رميا بالرصاص، . االعتراف بالكيان، وفق نصوص ال181

 والميثاق ينص برفض كل مقررات األمم المتحدة الخاصة باالعتداء علي الحقوق الةلسطينية.
لم يطالب أحد بمحاكمة المجلس الوطني الةلسطيني أو التخلص من ، وارتكب رئيس منظمة التحرير 

وقع اتةاق أوسلو مع الص اينة في واشنطن. اتةاق أوسلو  عندما 1993مخالةة عظيمة للميثاق عام 
مخالف لبنود الميثاق الوطني الةلسطيني، وكان علي منظمة التحرير أن تإلدل الميثاق أوال، لكن ا 

ليلغي  1996فضلت الدوس علي . وادل أن يحاسب المجلس الوطني رئيس المنظمة، اجتمع عام 
لشرعية الةلسطينية لتقوم أسس جديدة مستندة  لي اتةاق الميثاق الوطني، وقضي بذلك علي أسس ا

 أوسلو.
اتةاق أوسلو غير شرعي ألن  يخالف الميثاق الذي كان مإلموال ب  في حين ، وكان يتوجب علي 
المنظمة أن تلغي الميثاق أو تإلدل  قبل أن يوقع أحد علي اتةاق مع الص اينة. وما بني علي باطل 

ات التي تم اتخاذها عقب اتةاق أوسلو علي الساحة الةلسطينية غير ف و باطل. أي أن كل اإلجراء
شرعية. وأيضا يجب تةإليل القانون الثوري لمنظمة التحرير الةلسطينية الذي ما زال مإلموال ب  في 

 المحاكم الإلسكرية الةلسطينية حتي اآلن.
ن غزة أمام حماس، لقد تمت محاكمة بإلض الضباط الةلسطينيين وفق هذا القانون بت مة ال روب م

وتمت محاكمة شاب من قوصين بت مة سرقة سال  وحكم علي  مدة خمسة وعشرين عاما سجنا. أما 
أباطرة أوسلو الذين ألحقوا أضرارا هائلة بالشإلب الةلسطيني فلم يسأل م أحد غيري حتي اآلن عن 

 مسؤوليات م في انت اك القوانين الةلسطينية.
سسات القانونية الةلسطينية منذ زمن بإليد بتصويب المسار كان من المةروض أن تقوم المؤ 

الةلسطيني، لكن لةسف حكمت األبإلاد السياسية سلوكيات الإلديد من المثقةين واألكاديميين والكتاب 
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الةلسطينيين والمحامين والقانونيين علي حساب األبإلاد القانونية واألخالقية. كانت تتم جرائم بحق 
 تبإل ا جرائم صمت أهل القبور.الشرعية الةلسطينية ت

 
 شرعية االحتالل

بإجراء انتخابات محلية. تمّنع الةلسطينيون بداية عن  1972قبل الةلسطينيون قرار االحتالل عام 
المشاركة لكن ضغوط االحتالل بخاصة علي أصحاب رؤوس األموال أثمرت ووافقوا علي  جراء 

تضةي  االنتخابات من شرعية علي االحتالل. ال  االنتخابات. جاء الرفض بداية بسبب ما يمكن أن
يجوز لمحتل أن ينظم انتخابات ديمقراطية وهو نقيض الديمقراطية. فضال عن أن القبول بإجراءات  

شراف  علي ا وحمايت  ل ا يشكل اعترافا قويا بشرعية هذا االحتالل.  لتنظيم الحياة الإلامة وا 
وفاز عدد من م  1976ينية االنتخابات المحلية عام لقد خاض المؤيدون لمنظمة التحرير الةلسط

برئاسة المجالس البلدية مثل نابلس وقلقيلية وطولكرم والخليل وحلحول. وقبل الةلسطينيون بإجراء 
تحت  شراف االحتالل الص يوني. ونظرا لذلك جرت الإلادة  1992انتخابات للغرف التجارية عام 

ت ا السياسية واألخالقية والوطنية والقانونية. لقد تورط علي  جراء انتخابات دون تةحص انإلكاسا
 الشإلب بأعمال تل ي  بصورة كبيرة عن التركيز علي ال م الوطني.

األمر الإلظيم أن المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الةلسطينية تقبل بشرعية  شراف االحتالل علي 
النتخابات في قطا  غزة. هذا سلوك االنتخابات لكن ا ال تقبل بشرعية  شراف حركة حماس علي ا

 مشين ويؤكد رؤيتي بأن الإلرب أشد خصاما فيما بين م من م ضد عدو خارجي.
 

 غزة والقدس
لماذا تتذكر المحكمة الإلليا الةلسطينية اآلن االنتخابات في القدس؟ لقد جرت عدة عمليات انتخابية 

النتخابات، ولم يثر أحد مسألة الشرعية. في الضةة الغراية وقطا  غزة، ولم تكن القدس مشمولة في ا
لقد جرت االنتخابات وفق  رادة االحتالل الص يوني، وبإلد موافقت  علي توفير األمن يوم االنتخابات 

 في الضةة والقطا .
أما بالنسبة لغزة، فقرار المحكمة سليم بأن  ال يوجد شرعية في القطا . لكن هذا صحيح أيضا في 

 تةتقد الشرعية، وال أحد شرعي في الضةة والقطا . 1967المحتلة عام  الضةة الغراية. األرض
، والمجلس التشريإلي الممنو  من االنإلقاد غير 2009عباس ال شرعية ل  ألن مأموريت  انت ت عام 
، ورئيس وزراء السلطة غير شرعي.. الخ. ال يوجد 2010شرعي أيضا ألن مدة صالحيت  انت ت عام 

ذ القرار في الضةة الغراية بما في ذلك قرار ترتيب مواعيد انتخابية، وكان من بيده صالحيات اتخا
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من المةروض أن تقوم محكمة الإلدل الإلليا بطرد كل المسؤولين من مناصب م ومحاكمت م علي 
 انت اك م للقوانين الةلسطينية، والبحث عن طريقة إلقامة شرعية فلسطينية.

ن قضات ا يتم تإليين م من قبل رئيس السلطة الةلسطينية محكمة الإلدل الإلليا نةس ا غير شرعية أل
الذي ال شرعية ل  وهو مغتصب للسلطة ويمسك عنوة بزمام ا رغم أنف الشإلب الةلسطيني. رئيس 
السلطة الةلسطينية ال يملك حق التشريع أو حق تإليين قضاة ألن  من المإلروف ووفق األعراف 

ين م من قبل المجالس التشريإلية. ورئيس السلطة غير الدولية أن قضاة المحكمة الإلليا يتم تإلي
الشرعي يمنع المجلس التشريإلي الةلسطيني الذي لم يإلد شرعيا من االنإلقاد، وينصب نةس  مشرعا، 
ويجإلل من قرارات  اإلدارية قوانين يلزم المحاكم ب ا. وألن أغلب القضاة مسيرين سياسيا فإن م ال 

 إلدارية علي أن ا قوانين.يترددون في االعتراف بقرارات  ا
أما لجنة االنتخابات المركزية فغير شرعية أيضا، ومن المةروض أن يتم تإليين ا من قبل المجلس 
التشريإلي وذلك وفق توافق مختلف القوم علي الساحة الةلسطينية. رئيس السلطة هو الذي يإلين 

 أعضاء هذه اللجنة، وهي ذات صبغة فتحاوية منذ أن تم تإليين ا.
ثما نظرت في الساحة الةلسطينية تصطدم بغياب الشرعية، وال يحاول المتنةذون سد هذه الثغرة حي

الخطيرة التي من شأن ا تأجيج المشاعر وتوليد الكراهية والبغضاء بين الناس، والتسبب في االقتتال 
الشرعية  الداخلي. والمجتمع الةلسطيني بالضةة وغزة يإلاني من ثالث أزمات خطيرة جدا وهي: أزمة

وأزمة ال وية وأزمة التوزيع. هذه أزمات كةيلة بتدمير أي مجتمع  ذا تواجدت.  ن ا تنخر عظام 
المجتمع ونسيج  االجتماعي ومقومات  األخالقية. ول ذا ال غرابة في تدهور المجتمع الةلسطيني 

تدمير البنية  وتدمير منظومت  القيمية الوطنية. شإلب فلسطين في كرب عظيم. لم يستطع االحتالل
 الةلسطينية علي مدم السنوات، لكن السلطة الةلسطينية استطاعت ذلك بم ارة فائقة.

أصدرت محكمة الإلدل الإلليا مؤخرا قرارا بإلدم شرعية االنتخابات في غزة ألن محاكم غزة غير 
ال شرعية، ولم تأت علي ذكر القدس، وأقرت  جراءها في الضةة الغراية. هذا قرار سياسي ألن  

يتطرق  لي عدم شرعية رئيس السلطة وما ينبثق عن  من تإليينات وقرارات  دارية. هناك عدم شرعية 
في غزة، لكن المؤسسة السياسية في الضةة غير شرعية أيضا. واضح أن قضاة محكمة الإلدل الإلليا 

والساحة  ال يبحثون عن الإلدل، ويجب مساءلت م بمجرد تغير األحوال السياسية في الضةة الغراية.
 الةلسطينية  جماال تإلاني من عدم استقالل القضاء وتسييره سياسيا.
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 قرارات القضاء
بسبب مقال كتبت  انتقدت في  رئيس جامإلة النجا  الوطنية  2011اعتقلتني السلطة الةلسطينية عام 

ت المحكمة الذي أصبح رئيس وزراء السلطة فيما بإلد ألن  لم يلتزم بقرار محكمة الإلدل الإلليا. قض
عندئذ بإلودة طالب كانوا قد فصلوا من الجامإلة  لي مقاعد الدراسة لحين البت الن ائي بالقضية. لم 

 يلتزم الدكتور رامي ورفض  عادة الطالب  لي دراست م. 
اعتقلتني السلطة ووج ت لي ت متين، هما  هانة القضاء الةلسطيني وعمل فتنة اجتماعية. طبإلا هذه 

اضلة عند السلطة، وكيف لمن يدافع عن قرار المحكمة أن ي ين القضاء، وكيف قمة األخالق الة
ل ذا الدفا  أن يثير فتنة؟ وقد أوقةني قاضي محكمة الصلح بنابلس وهو عماد ثابت من قرية رامين 

يوما الستكمال ما سمي بالتحقيق. لقد تم اإلفراأل عني بإلد ثالثة أيام بقرار سياسي، والقاضي  15
ا باإلفراأل عني حضوريا وأنا خارأل السجن. اتصلت بي سكرتارية المحكمة يوم ا ألحضر أصدر قرار 

الجلسة ورفضت الذهاب. وفق السلطة، المطالبة بتنةيذ قرار محكمة الإلدل الإلليا يثير فتنة، ول ذا 
من  يجب أن نتوقع عدم التزام السلطة الةلسطينية بقرار محكمة الإلدل الإلليا بتأجيل االنتخابات. كان

 المةروض أن تإلتقل السلطة من ال يلتزم بقرار المحكمة لكن ا اعتقلت من انتقد عدم االلتزام.
السلطة ستلتزم بقرار محكمة الإلدل الإلليا ألن  يثير فتنة ويإليد الةوضي في تشكيل القوائم االنتخابية 

ذي جرم  لي سابق ع دها. وهذا تصرف ال يقل خطورة علي الشإلب الةلسطيني من التصرف ال
عندما قرر أحد القضاة شرعية انإلقاد المجلس التشريإلي المنصرف بذلك التاريخ،  13/2/2006بتاريخ 

 أي بإلد انتخاب مجلس تشريإلي جديد.
لقد جر ذلك القرار الويالت علي الشإلب الةلسطيني، وهذا قرار جديد ال يراعي هشاشة الوضع 

درك السلطة الةلسطينية وال مؤسسات ا القضائية االجتماعي في الساحة الةلسطينية. حتي اآلن ال ت
والتشريإلية أهمية بناء الشرعية في المجتمإلات ولدم الشإلوب والدول. ويخيل لي في كثير من 
األحيان أن هناك صبية يتالعبون بج الة أحيانا وبصورة متإلمدة أحيانا أخرم بمصير ومستقبل 

 ل لم يكن يكةينا غما وكراا.الشإلب الةلسطيني. نحن في كرب عظيم، وكأن االحتال
 8/10/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 وليد خدوري 
 "نوال أنرجي"وقإلت شركة الك رااء األردنية  شركة مساهمة عامة(، عقدا  مع كونسورتيوم تقوده 

 "ليةايثان"ليون متر مكإلب من الغاز من حقل ب 45اإلسرائيلية، لشراء  "ديليك"األميركية وشريكت ا 
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،  ضافة 2019سنة. وسيتم التصدير بإلد االنت اء من تطوير الحقل وادء اإلنتاأل عام  15علي مدم 
سرائيل. وتقدر قيمة الغاز المستورد علي مدم   10سنة بنحو  15الي تشييد خط أنابيب بين األردن وا 

 ، مع سإلر أدني وسإلر متوسط."برنت"ط باليين دوالر. وسإلر الغاز مرتبط بسإلر نة
الستيراد الغاز. لكن ُغض  2014وكانت الشركة األردنية وقإلت مذكرة تةاهم مع الكونسورتيوم عام 

النظر عن هذا التةاهم في حين  علي أثر الخالفات الداخلية اإلسرائيلية حول دور الشركات 
لية، وأثر ذلك علي المست لك االحتكاري من خالل التحكم في سإلر الغاز في السوق المح

اإلسرائيلي، ودور الوقود في التأثير في كلف  نتاأل الصناعة اإلسرائيلية. وكانت مذكرة التةاهم هذه 
أثارت مإلارضة في البرلمان والرأي الإلام األردني،  ضافة الي مإلارضة شديدة في الكنيست، ما أدم 

برت الحكومتان اإلسرائيلية واألميركية علي الي تأجيل التةاهم. لكن علي رغم هذه الخالفات، ثا
المضي قدما  بالمشرو ، الذي ال يزال في حاجة الي موافقة الحكومة األردنية للحصول علي 

 الموافقات القانونية ل .
ضغطت الواليات المتحدة بوسائل مختلةة علي األردن الستيراد غاز  سرائيلي، كما هناك محاوالت 

الي مصر. ويكمن ال دف األساس للتصدير الي الدول  "ليةايثان"غاز   سرائيلية دؤوبة لتصدير
الإلراية المجاورة التي وقإلت مإلاهدات سالم مع  سرائيل، في تغيير موازين الإلوامل الجيوسياسية 
لمصلحة تل أبيب من خالل الدور اإلسرائيلي الم م في تصدير الطاقة ل ذه الدول راما لإلقود. 

ن الغاز اإلسرائيلي سيجإلل الدول المستوردة مإلتمدة علي  سرائيل في تقرير فاستيراد كميات ضخمة م
سإلر الغاز المحلي، ومن ثم سإلر الك رااء للمست لك المحلي والصناعة الوطنية. هذا يإلني تغلغل 
 سرائيل في قطا  الطاقة الإلراي وتأثيرها في تكاليف اإلنتاأل الصناعي، ما قد يجإلل  غير قادر علي 

 ع البضائع اإلسرائيلية.التنافس م
للدول المجاورة.  "ليةايثان"هناك سبب آخر إلعطاء  سرائيل والواليات المتحدة، أولوية لتصدير غاز 

باليين دوالر للمرحلة األولي. وتشير مإللومات الي أن أعضاء الكونسورتيوم  6فتطوير الحقل يكلف 
لي الحصول علي عقود بيع وشراء في حاجة الي االقتراض من المصارف الدولية، ما يضطرهم ا

سريإلة الستإلمال ا كضمان للقروض، ويحتاجون أيضا  الي تقليص المصاريف، مثل تشييد األنابيب 
القصيرة للدول المجاورة، بدال  من الطويلة ذات الكلف الإلالية لةسواق األورواية، ناهيك برسوم 

بوب يمتد الي تركيا ومن ثم الي األسواق الترانزيت. ويذكر أن  سرائيل تحاول تصدير الغاز عبر أن
 التركية ش دت سلسلة من االضطرابات تإلرقل المةاوضات. -األورواية. لكن الإلالقات اإلسرائيلية 

من ج ة أخرم، تحاول  سرائيل التصدير عبر خط أنابيب يمر بقبرص ثم اليونان ليلتقي هناك مع 
هذا المشرو  عقبات، من ا طول الخط الذي يمتد  منظومة خطوط أنابيب الغاز األورواية. لكن تواج 
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كيلومتر تحت سطح المياه، ويبل  عمق المياه ما بين قبرص واليونان في بإلض المناطق نحو  1300
 متر تحت سطح المياه. وال يوجد خط أنابيب غاز مشاب  علي هذا الإلمق بحرا . 2500

اعة األردني جواد الإلناني الي جريدة وصر  نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الصن
، بأن الحكومة األردنية طالبت السلطات اإلسرائيلية بتنازالت تجارية ومالية قبل "فايننشال تايمز"

االتةاق الن ائي. وأن  طالب بخاصة السما  لةردن بتصدير سلع للضةة الغراية ببليون دوالر سنويا ، 
ادرات اإلسرائيلية السنوية ل ا. وأضاف: علي رغم اتةاقية أو نحو ما مقداره راع أو خمس قيمة الص

سنة، لم تسمح  سرائيل بزيادة الصادرات  22ما بين البلدين التي مضي علي ا  1994السالم لإلام 
األردنية للضةة. ولم ترد  سرائيل علنا  علي هذا المطلب األردني حتي اآلن. وتابع الإلناني أن هدف  

علي ميزات اقتصادية،  ضافة الي محاولة استيإلاب النقمة الشإلبية هو محاولة حصول األردن 
المتوقإلة ضد االتةاق. وطالب الإلناني أيضا  بأن تتحمل  سرائيل تكاليف تشييد خط األنابيب الي 

لماذا علي األردن دفع تكاليف األنبوب، "مليون دوالر. وسأل:  70كيلومترا  وكلةت   26األردن، وطول  
وكان األردن اتةق في  "ت  سرائيل مستقبال  أن تستإلمل  للتصدير الي ج ات أخرم؟خصوصا   ذا قرر 
علي استيراد كميات محدودة من الغاز اإلسرائيلي عبر خط أنابيب قصير يمتد  2015نيسان  أبريل(

 جنوب البحر الميت، الستإلمال  في توليد الك رااء في المإلامل في جنوب البلد.
في المئة من  40ردن النةط الخام ومنتجات بترولية مختلةة، بلغت نحو يذكر أن كلةة استيراد األ

. وسياسة األردن الطاقوية تإلتمد االستإلمال المتزايد للغاز وادائل الطاقة 2014موازنة الدولة لإلام 
المستدامة من شمس وريا ،  ضافة الي درس  مكان استإلمال الطاقة النووية والنةط الصخري 

لمنتجات النةطية المستوردة. لكن يبقي استإلمال هذه البدائل باستثناء الغاز( برامج المحلي بدال  من ا
، حين 2011مبكرة. وكان األردن يستورد الغاز الطبيإلي المصري بأسإلار منخةضة نسبيا  حتي ثورة 

نسةت المنشآت األرضية لتصديره في الإلريش مرات عدة، ما أدم الي انقطاع  فترات طويلة وألحق 
ا  باالقتصاد األردني. وينتج األردن كميات محدودة من الغاز الطبيإلي من حقل الريشة. واتةق أضرار 
علي أثر انقطاعات الغاز المصري، علي استيراد الغاز المسال القطري من خالل شركة  2012عام 

ة . ويتم ايصال الغاز المسال الي باخرة مستأجرة يحول علي ا الغاز المسال للحالة الغازي"شل"
مليون دوالر. وتم تمويل  من  65.5ويوصل بشبكة األنابيب الغازية األردنية. والغت تكاليف المشرو  

 قبل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية الإلراية.
وكما هو متوقع، اندلإلت التظاهرات المإلارضة لالتةاق مباشرة بإلد اإلعالن عن . ونددت جمإليات 

ةاق، مطالبة بإلغائ . وانتشرت تظاهرات االتحادات النقابية والجمإليات مدنية أردنية وفلسطينية باالت
راد والمةرق والسلط تإلبر عن است جان ا االتةاق. وطالب بإلض المنظمات  الم نية في عمان وا 
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بمقاطإلة شركة الك رااء من خالل  غالق رمزي للك رااء في المنازل لليلة واحدة للتإلبير عن 
 الموقف الذي سيتبناه مجلس النواب األردني الذي انتخب أخيرا . سخط م. وينتظر المراقبون 

 9/10/2016الحياة، لندن، 
 

 إدارة أوباما: أقوال قوية وأفعال ضعيفة! .39
 جيمس زغبي
ال شك أن رد فإلل  دارة أوباما علي  عالن  سرائيل بناء مستوطنات جديدة في األراضي الةلسطينية 

. فقبل بضإلة أسابيع فحسب وقع البيت األبيض اتةاقا  جديدا  المحتلة مة وم ومحير في الوقت نةس 
سنوات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تتإل د في  الواليات المتحدة بتقديم ما  10مدت  

مليار دوالر في صورة مساعدات عسكرية  لي الدولة الإلبرية. وأشار الرئيس أوباما حين  38 جمالي  
ي أن هذه هي أهم صةقة دعم إلسرائيل مإللنا  التزاما  ال مثيل ل  بحماية أمن ا. وبإلد  عالن االتةاق  ل

ال "ذلك بةترة قصيرة تحدث أوباما نةس  أمام الجمإلية الإلامة لةمم المتحدة محذرا   سرائيل من أن ا 
 ."يمكن أن تحتل وتستوطن األراضي الةلسطينية بشكل دائم

 عالن نتنياهو عزم  علي بناء مستوطنات جديدة في عمق الضةة وادا تصريح أوباما كرد قوي علي 
الغراية باإلضافة  لي الخطط القائمة بالةإلل لتوسيع مستوطنات في مناطق أخرم حساسة من 
األراضي المحتلة في المناطق الإلراية من القدس وفي قلب الخليل وحول بيت لحم. وا عالن نتنياهو 

ل علي  بقاء سيطرت ا علي كل الضةة الغراية مما يجإلل  قامة هذا في  استةزاز يكشف عزم  سرائي
دولة فلسطينية ل ا مقومات الحياة أمرا  مستحيال . وفي استةزاز للرئيس األميركي جاء  عالن نتنياهو 

 قبل يومين من الموعد المقرر لسةر أوباما  لي  سرائيل ليلقي كلمة في مراسم تأبين شمإلون بيريز.
دة ردود فإلل البيت األبيض ووزارة الخارجية األميركية. فقد أشار المتحدث باسم ولذا لم تدهشني ش

، عارضت االستيطان في األراضي 1976البيت األبيض  لي أن كل اإلدارات األميركية، منذ عام 
المحتلة. وأكد المتحدث أن توسع المستوطنات في الضةة الغراية والقدس لم يؤد  ال  لي المزيد من 

الدولتين للصرا  الإلراي اإلسرائيلي. ومضي البيت األبيض خطوة أبإلد وات م نتنياهو   حباط حل
 بانت اك تإل ده للواليات المتحدة باالمتنا  عن أي توسيع للمستوطنات.

مستوطنة "وادوره أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية بشدة خطة  سرائيل الرامية  لي  قامة 
خطوة أخرم نحو تإلزيز واقع ". وأشار  لي التوسع باعتباره "الضةة الغرايةكبيرة جديدة في عمق 

الدولة الواحدة دائمة االحتالل... ومثل هذه التحركات لن تؤدي  ال  لي اإلدانة من المجتمع الدولي 
. ومضي أكثر ليقول "والمزيد من التشكيك في التزام  سرائيل بالتوصل  لي سالم عن طريق التةاوض
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ألن  سرائيل اتخذت هذا اإلجراء بإلد فترة قصيرة من التوقيع علي اتةاق  "منزعجة للغاية"ارة  ن اإلد
 مساعدات عسكرية كبيرة.

واينما أف م تماما  انزعاأل اإلدارة األميركية  ال أنني أقر بحيرتي أيضا . فنتنياهو يتالعب باإلدارة 
را  دون أن ينال  أذم. وفي ثالث مناسبات األميركية منذ ما يقرب من ثمانية أعوام وقد تحداها مرا

استغل نتنياهو دعوات إللقاء كلمة في الكونجرس األميركي في مسإلي لإلرقلة أهداف الرئيس أوباما. 
ونجح رئيس الوزراء اإلسرائيلي في مسإلاه مرتين. وفي المرة التي خسر في ا مإلركة صةقة  يران 

 مليار دوالر. 38ية بقيمة النووية، حصل علي مكافأة تمثلت في صةقة عسكر 
ولذا، وبإلد ثمانية أعوام تقريبا  من  حباط ج ود اإلدارة في صنع السالم، ومن التوسع االستيطاني 
المستمر، واالنت اكات المن جية للحقوق الةلسطينية، وحلقات الإلنف الغاشم المتكرر دون قيود تقريبا ، 

يار دوالر ويتبجح بتجاهل التزامات  مل 38فلماذا يندهش أي شخص من حصول نتنياهو علي 
للرئيس؟  ن نتنياهو يتصرف متمتإلا  بحصانة وال ُيسأل عن تصرفات ! والبيت األبيض ووزارة 
الخارجية قد يحتجان بشدة ويصدران البيانات شديدة الل جة، ولكن نتنياهو يإللم أن  لن يلقي عقابا  

 جراء سوء عمل .
بأن أيدي ا مقيدة وأن الكونجرس يضإلف قرارات ا أو يلغي ا. لكن  وهذه اإلدارة مثل سابقات ا ستإلترض

في الش ور الثالثة األخيرة من ع د هذه اإلدارة أمام الرئيس أوباما فرصة لتصحيح األوضا . 
ويستطيع علي سبيل المثال أن يإللن من جديد ما توصلت  لي  اإلدارة األميركية في سبإلينيات القرن 

الستيطاني غير مشرو . ويستطيع أن يسمح لمجلس األمن الدولي بأن الماضي من أن النشاط ا
يجيز قرارا  يإللن عدم مشروعية المستوطنات ويةرض عقوبات دولية ضد  سرائيل النت اك ا القانون 
 الدولي. ويستطيع أيضا  أن يرفض عرقلة مسإلي عراي إلحالة القضية  لي المحكمة الجنائية الدولية.

في نوبة غضب كشأن الطةل المدلل. وال شك أن اللواي اإلسرائيلي سيتحرك وقد تنخرط  سرائيل 
لمطالبة الكونجرس برفض مسإلي اإلدارة. ولكن الموضو  لن يكون في يد الكونجرس بل في يد 
المجتمع الدولي. وهذا يبإلث برسالة قوية  لي  سرائيل مةادها أن  ال يمكن ا مواصلة قمإل ا 

لي علي األراضي الةلسطينية. وهذا يإلزز ج ود السالم. وأخيرا ، فمثل هذا للةلسطينيين وزحة ا االحتال
الموقف الحاسم يساعد في خدمة رصيد تركة الرئيس أوباما في الشرق األوسط، ليتذكره سكان 
المنطقة باعتباره الرئيس الذي قدم مساعدة أمنية غير مسبوقة  لي  سرائيل بينما جإلل أيضا  القيادة 

 لة الإلبرية تواج  الإلواقب الدولية لسلوك ا االحتاللي الغاشم.الناشزة للدو 
 9/10/2016، االتحاد، أبو ظبي
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 تغيير الخرائط.. هل هو الحل؟ .41
 د. يوسف الحسن
ال أحد من عرانا، يبشرنا، بأن متاهتنا قابلة للحل والتجاوز، وأننا ننوي استإلادة زمام أزماتنا ونزاعاتنا، 

 إلراي، وقبل الطوفانقبل المزيد من االهتراء ال
هناك من يةكر نيابة عنا كإلرب، تماما  كما حدث قبل مئة عام، عندما رسم غيرنا، تضاريسنا 

 السياسية.
غرف عمليات استشراقية، موجودة في أكثر من مكان، ل ا سماسرت ا ومحترفوها، تجري في ا حوارات 

 ومناقشات. وترسم سيناريوهات، ال تقع في فضاء توقإلاتنا.
يست ثرثرة  عالمية، أو دردشة في مق ي، كما أن ا ليست لترداد الصوت، وال أحد يقول في ا، هي ل

  ن وقت المتحدث قد انت ي،  ذا لم يردد الصدم، أو  ذا سمع ما ال يروق للمجتمإلين. 
 "فدرلة"قرأت أن األمين الإلام لجامإلة الدول الإلراية أحمد أبو الغيط، أعلن قبل أيام، تأييده لةكرة 

 سوريا!!، ولإلل ذلك، هو أول الغيث.
ورشة تةكر، نظمت ا ج ة  "خلوة"وقال لي صديق، يرأس مركزا  خليجيا  لةبحاث،  ن  شارك في 

يران وأمريكا وتركيا، وكان  سويسرية، وشارك في ا باحثون استراتيجيون من فرنسا واريطانيا وا 
ناقشنا "والمذهب والإلرق، وقال لي:  موضوع ا يدور حول تإلديل الخرائط الإلراية، وفقا  للطائةة

فوجئت أن "والكونةدرالية، علي مدم يومين في منتجع سويسري، وأضاف،  "الةدرلة"سيناريوهات 
 ."حساسة في دول م -خةية  -المشاركين ل م مواقع 

، وهم يتةاوضون سرا  في أوسلو علي مدم " سرائيل"تذكرت أدوارا  ألكاديميين وباحثين من النرويج و
نتين، في مطلع التسإلينات، مع ممثلين لمنظمة التحرير الةلسطينية، وبمإلرفة أمريكية ومصرية.. س

 ."اتةاقيات أوسلو"للوصول  لي 
تذكرت في هذا المجال، مؤسسة األبحاث النرويجية  فافو( التابإلة لحزب الإلمال النرويجي، التي 

. من "تل أبيب"اديميين من جامإلة رعت هذه اللقاءات السرية، ومإل ا قنوات سرية أخرم ضمت أك
 أمثال  رون بونداك( و يائير هيرشةيلد(.

تتصاعد الدعوات لمإلالجة الحدود الداخلية المتناز  علي ا داخل الدولة "قال صديقي هامسا ، 
.وتساءلت مستنكرا ، هل ستس م الخرائط الجديدة، في استقرار "الوطنية، من خالل تغيير الخرائط

 ستكرس الإلنف واالقتتال األهلي والكراهية؟ السالم، أم أن ا
رون لزمن التسويات الكبرم، زمن تإلديل الخرائط، والتي تحتاأل  لي حاضنات دولية   ذن، هم ُيحضِّّ
قليمية، وأكالف سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، ويطلبون منا كإلرب، التكّيف مع هذه األفكار!!  وا 
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مذهبية عن غيرها من الجماعات المغايرة، وضم أراضس التي تتمحور حول فصل جماعات  ثنية أو 
الإلالم الإلراي،  لي دويالت وأقاليم..  قسيمسمنتية بين ا.. وفي المحصلة. ت وعزل أخرم، واناء ُجدر 

  قليم. - "قطإلة"قد يصل عددها  لي أكثر من ستين 
 دول أخرم.أحداث كثيرة وقإلت، خارأل نطاق ما يمكن التنبؤ ب ، في عالمنا الإلراي، وفي 

 نتذكر االتحاد السوفييتي، ويوغسالفيا، والخروأل البريطاني من االتحاد األورواي.. وغيرها.
 ن رفيف جنا  فراشة، في بروكسل، قد يؤدي  لي زلزال عنيف في اليابان، "ونتذكر المقولة الش يرة: 
سدة في  حراق  ن هذه الخةقة لجنا  الةراشة في عالمنا الإلراي كانت مج "في غضون بضع سنين

.. "الرايع الإلراي"البوعزيزي نةس ، وأدت لحدوث زالزل سياسية في تونس، وما بإلد تونس.. سموها 
 والذي ما زالت أمتنا تدفع أثمان  وآثام .

أين نحن اآلن، من تحديات هذا االضطراب الكبير، والةوضي الصاخبة في كافة الميادين السياسية 
أدت  لي زعزعة أسس المجتمإلات الإلراية. وهددت وجودها ذات .. واألمنية واالجتماعية، والتي 

 وان ارت أو فشلت دول ومراكز حضارية؟
هل صارت الجغرافيا، مصدرا  جديدا  لةزمات، بإلد أن كانت م دا  لحضارات  نسانية وأديان سماوية. 

خرم، وهضمت ولملل وأقوام. أنتجت حضارة  سالمية عراية. تةاعلت بندية وانةتا  مع حضارات أ
 واستوعبت وأضافت وجددت؟

، "التقسيم"في مجتمإلاتنا، وانةلتت ال ويات الةرعية، وصار بإلضنا يسإلي  لي  "ماتت السياسة"كيف 
رون ويإليدون رسم الخرائط، علي أسس كونةدرالية أو فيدرالية، بأبإلاد عرقية  وآخرون يةكرون وينظِّّ

 ومذهبية وج وية..  لخ؟
منطقة الإلراية، وهناك سيوف اضطرابية علي تخوم الجغرافيا الإلراية، وفي هناك من ُيمسك بإلنق ال

قلب ا أيضا ، وهناك من يكتةي بإدارة أزمات المنطقة. وهناك في عالمنا الإلراي، محنة تاريخية 
ووجودية، ومتاهة مذاهب وأشتات أقوام يتمزق في ا النسيج الوطني الداخلي، وُتلغي ال وية الوطنية 

 إلاد من أجل ا رسم الخرائط والتضاريس في القادم من السنين.الجامإلة، وي
لكن ال أحد من عرانا، يبشرنا، بأن متاهتنا قابلة للحل والتجاوز، وأننا ننوي استإلادة زمام أزماتنا 

 ونزاعاتنا، قبل المزيد من االهتراء الإلراي، وقبل الطوفان.
لمخاوف كاسحة وحقيقية، واخاصة حينما ننظر ال أحد من ُنخبنا في النظام الإلراي، ُيذكِّرنا بأن ا

للتحوالت الجارية في الإلالم، وها هو أمامنا المشرو  األورواي االندماجي، بإلد أن كان نموذجا  للبناء 
والتقدم واالزدهار، صار اليوم يقف أمام  مكانية التةكك، بإلد ستين عاما  من عمر االتحاد األورواي، 

ات، عناوين ا كثيرة، وعلي رأس ا صإلود تيارات وأحزاب قومية ويواج  تحديات خطيرة، وتصدع
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متطرفة، وهجرات سكانية غير شرعية، وتمرد شإلبي ضد الإلولمة، وموجات اإلرهاب الإلابر للحدود، 
 وجمود النظم وضإلف قدرات ا وديناميت ا علي مإلالجة األزمات.. 

تنا القراءة االستراتيجية لمقت ضيات الواقع الإلالمي المإلاصر ومتغيرات ، ومن المؤكد، أننا كإلرب، فو 
 وما يةرض  هذا الواقع من توازنات وحسابات ومإلادالت.

أخشي أن تطول وتتإلمق المتاهة الإلراية،  ذا لم نجد بابا  نةتح  علي الةرأل واإلنقاذ، بابا  عرايا ، 
لي األسئلة التأس يسية األولي، وُيغلق يستشإلر الخطر، ويإليد االعتبار  لي مسألة ال وية الإلراية، وا 

قليمية، ال تقود  ال  لي صندوق  "أبوابا  " يجري تصنيإل ا في مختبرات ومراكز أبحاث دولية وا 
  باندورا(، المةتو  علي مصراعي ..

 وناَم عن ا، تول ي رْعَي ا األَسُد. تذكرت قوال ، من التاريخ: وَمْن رعي غنما  في أرضِّ مسبإلةس/
 9/10/2016، الخليج، الشارقة
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