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وإصابة  التي أدت لمقتل مستوطنة وجنديا   حماس تزف شهيدها أبو صبيح منفذ عملية القدس .1
 ثمانية آخرين

فاي الفا   البرةيا   فان ابنلاا ال اليد  حركا  حماا ، أن 9/10/2016موقع حركة حماس، غـزة، قاا  
ليا  فاي حاي ال ايا  اراح المجاهد مصباح أبو صبيح "أبو عز الدين"، من ذ عملي  إطالق النار البطو 

عاًماا   39وأكدت في بيان صح ي أن شليدها أبو مصباح ) بمدين  القد  المحتل  صباح يوم األحد.
من سكان بلدة سلوان، كان أحد أعالم مدين  القد ، وأنه ضحى بماله وعمره فداًء لألقصى وللقاد ، 

 وات عدة لدى االحتال .ودفاًعا عن حرائره، ورةاًطا في ساحاته، حيث اعتقل بسبب ذلك سن
وأوضاااحن الحركااا  أن قاااوات االحاااتال  شاااددت مااان مالحقتلاااا لل اااليد أباااو صااابيح  اااال  األسااابوعين 

ماارات متتالياا ، حيااث أفاارخ عنااه مااإل رًا ب اارق اإلبعاااد عاان شاارقي   ماا الماضاايين، باعتقالااه وتوقي ااه 
ري، وكاذلك بمنعاه مان د او  القد  لمدة شلر، وقبللاا تسال ق قاراًرا باالمن  مان السا ر لنلااا  العاام الجاا

أن اساال ق ن سااه ه وأشااارت الحركاا  إلااى أن قااوات االحااتال  كاناان تنت اار مناا أشاالر. ساات األقصااى لماادة 
أشالر إدارةا ، فيماا ا تاار هاو الطرةال األموال لاه وللمجاهادين، بتن ياذ عمليا   أرةعا للا، العتقاله لمدة 

صاالاين  بعفاالق  ساات اصاا ، فيمااا أصااا  بطولياا  قتاال فيلااا مةسااتوطن  و نااداا ماان وحاادة "اليسااام" ال 
  بجراح  طيرة.

عملياا  تا تي فاي الااذكرى السادسا  والع ارةن لمجازرة األقصااى التاي مارت يااوم الونوهان حماا  إلاى أن 
 ته.اأم ، وفي ذلك دالل  على أن شعبنا ال امكن أن ينسى أي  رةم  بحل مقدس

علاى مفاي حماا  ومان  ل لاا  حماا ،  الاد م اعل، أكد رئي  المكتب السياسي لحركا من  لته، 
  ماهير ال عب ال لسطيني وقواه في طرةل الجلاد والمقاوم  حتى تحرةر فلسطين.

 اء ذلك  ال  اتصا  هات ي، بعائل  ال ليد أبو صبيح "أبو عز الادين"، وعب ار م اعل لعائلا  ال اليد 
عن وطنه وشاعبه وعان عن تعا ةه باست لاد ابنلق البطل، وتقداق روحه ر يص  في سبيل هللا، دفاعا 

 القد  والمسجد األقصى المبارك.
هاات  نائااب رئاي  المكتااب السياسااي لحركا  حمااا ، إساماعيل هنياا  مسااء يااوم األحااد، وفاي السااياق، 

عائل  ال ليد أبو صبيح "أبو عز الدين"، من ذ العملي  البطولي  م ددا أن ال ليد أحد أبطا  األقصى 
ال اليد الحااخ أباو مصاباح، ملنباًا باست الاد نجلاه الاذي  اهاد وقااوم وقدم هني  تعا ةه لوالاد  المبارك.

 حتى ارتقى إلى العال شليدا.
قتااال إسااارائيليان بعاااد ، عااان مراساااليلا والوكااااالت، أناااه 9/10/2016الجزيـــرة نـــت، الدوحـــة، و ااااء فاااي 

أن إصابتلما صباح يوم األحد فاي هجاوم بالرصااف ن  اذه فلساطيني فاي القاد  ال ارقي  المحتلا  قبال 
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ونقلاان عاان القناااة العاشاارة اإلساارائيلي  قوللااا إن القتيلااين همااا شاارطي إساارائيلي . تقتلااه شاارط  االحااتال 
  وامرأة تبلغ من العمر ستين عاما، م يرة إلى أن عدد الجرحى بلغ ثماني .

وفي وقن سابل قالن مراسل  الجزةرة في القد  نجوان سمري إن ست  إسرائيليين، بيانلق ر اال شارط  
وذكرت المراسل  أن من ذ العملي   دتان، أصيبوا في إطالق نار بحي ال يا  راح بالقد  المحتل .وسي

بدأ بإطالق النار أوال اتجاه محط  القطار ال  ي ، مما أدى إلى إصاب  سيدتين إسارائيليتين إصاابات 
تر اال  طياارة، ثااق تو ااه نحااو نقطاا  أ اارى فااي ال ااارص ذاتااه وأطلاال رصاصاااته ماان  ديااد، وعقااب ذلااك 

من اااذ العمليااا  مااان سااايارته وأطلااال الناااار علاااى مجموعااا  مااان عناصااار ال ااارط  اإلسااارائيلي  )الوحااادات 
وةحساااب سااامري نقاااال عااان مصاااادر  القاااد .بال اصااا   قااار  مقااار القياااادة العامااا  ل ااارط  االحاااتال  

، الفتاا  إلااى أن ال اارط   عامااا 39)إساارائيلي ، فااإن من ااذ العملياا  ماان حااي ساالوان فااي القااد  المحتلاا  
مان  عادت فتح ال ارص أمام حرك  المركبات بعد أن أغلقتاه بالاامال وأوق ان حركا  القطاارات ال  ي ا .أ 

 انبه قا  مراسل الجزةرة نن إن قوات االحتال  اقتحمن حي سلوان بالقد ، وداهمن مناز  مصاباح 
 .أبو صبيح من ذ العملي 

النااار أساا رت عاان إصاااب   مساا   ماان  لتااه ذكاار بيااان شاارط  االحااتال  اإلساارائيلي  أن عملياا  إطااالق
إساارائيليين، وصاا ن  ااراح اثنااين ماانلق بااال طيرة، ونقلااوا  ماايعلق للعااالخ فااي مست اا ى "هداسااا" علااى 

وةحسااب البيااان، فااإن ال ااا  ال لسااطيني وصاال بمركبتااه ال اصاا  إلااى محطاا  القطااار   باال الم ااار .
ارات نارةاا  اتجاااه المو ااودين عنااد ال  ياا  القرةباا  ماان مقاار القيااادة القةطرةاا  لل اارط ، وةاادأ بااإطالق عياا

المحط  مصيبا سيدة إسارائيلي  وتاركاا المكاان وفاارا باتجااه حاي ال ايا  اراح، حياث أطلال الناار علاى 
 سيدة إسرائيلي  ثاني  كانن تستقل مركبتلا.

كما أفاد بيان ال رط  ب ن أفرادا من الوحادات ال اصا  )اليساام  طااردوا ال اا  بالادرا ات النارةا  فاي 
قاا  القااد  المحتلاا ، م ااتبكين ماا  ال ااا  ممااا أدى إلااى إصاااب  اثنااين ماانلق وصاا ن  ااراح أحااادهق أ  

 بال طيرة، وذلك قبل أن اطلقوا النار على المن ذ ليرتقي شليدا.
التحقيقات األولي  التي أ رتلا أ لزة االحاتال  ، من القد ، أن 10/10/2016األيام، رام هللا، ون رت 

ال ايا  اراح فاي القاد  صاباح أما ، أنلارت أن المن اذ مإلهال عساكرةًا ولاق االست بارة ، بعد هجاوم 
اساااتبعد ضااااب  رفيااا  بجلاااا  الم اااابرات اإلسااارائيلي   فاااوعه لتااادرةب علاااى يااادي شااا   محتااار ، 
بحساب  عملاق. وةحساب إذاعا   ايت االحاتال ، فاإن ال اليد "أباو صابيح"، أنلار براعا  فاي اسات دام 

لسااايارته وبصااااب   نااادي مااان "وحااادة اليساااام ال اصااا  بمكافحااا  المساااد  باااإطالق الناااار أثنااااء قيادتاااه 
 اإلرها " في رأسه، ومواصل  مطاردة الجندي اآل ر الذي الذ بال رار.
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، لااق اساا عه 16فيمااا ك اا ن اإلذاعاا  عاان أنااه تااق العوااور بحااو ة الملااا ق علااى بندقياا   لياا  ماان طاارا  إم 
ل المعطياات األولاى يإلكاد اماتالك ال اليد وأشار ضاب  "ال ااباك" إلاى أن تحليا الوقن في است داملا.

"أبو صبيح" ملارات عسكرة ، ورةاط    ش، مكنته من التنقل في ثالث ساحات  ال  تن يذ اللجوم، 
 رغق أن مكان اللجوم ا لد حال  استن ار دائم  من قبل ر ا  ال رط  وحر  الحدود.

 
 "بكدار" إلعمار دول عربية تجربةاشتية: البنك الدولي يطلب  .2

ناقت البنك الدولي، يوم األحد، م  رئي  المجل  االقتصادي ال لسطيني للتنمي  واإلعمار  :واشنطن
، تجرة  المجل  في اإلعمار، لبحث إمكاني  االست ادة من  لي  عمله في إعادة اشتي )بكدار  محمد 

 إعمار اليمن، وليبيا، والعراق، وسورةا.
ال رةف السنوة  للبنك الدولي في العاصم  األميركي   ، في ا تماعاتأشتي  اء ذلك  ال  م ارك  

 واشنطن التي بدأت أعماللا قبل يومين.
البنك الدولي التعامل م  فلسطين على أسا  أنلا دول  وليسن  أشتي و ال  اال تماعات، طالب 

سلط  وطني ، كما طالبه بزةادة حجق مساعداته ل لسطين،  اص  في نل عجز الموا ن  وتلاإل 
 نحين في اإلا اء بالتزاماتلق تجاه إعادة إعمار غزة.الما

كما  رى مناق   م روص تحلي  مياه البحر في القطاص وانعكاساته اإلاجابي  على أهلنا في غزة، م  
 البنك الدولي وعدد من ذوي العالق  الملتمين بالم روص.

 9/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 رير بالخليل وييتدو" على نجلهمسلحو" يهاجمو" النائب الزعا .3
ها ق مسلحون مجلولون مساء أم ، سيارة النائب في المجل  الت رةعي عن حرك  حما  باسق 

عاًما  بالفر ، عقب ا تطافه والسيارة ال اص   20الزعارةر، وقاموا باالعتداء على نجله بال  )
 بالنائب.

استدر وا نجله من منزله في بلدة السموص،  وأفادت مصادر مقرة  من النائب الزعارةر ب ن المسلحين
وانلالوا عليه بالفر  المبرح وهددوه بالسالح، قبل أن يتركوه في أحد ال وارص االلت افي  مبمى عليه 

 وةلوذوا بال رار من المكان.  
من  انبه أوضح النائب الزعارةر تعقيبا على ما حدث إن ال رط  واأل لزة األمني  لق تحرك ساكنًا 

حق  المجرمين الذي ا تط وا سيارته، م يًرا إلى أنه كان بإمكانلق العوور عليلا  ال  ساعات لو لمال
 توفرت لديلق الني  بذلك.  
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الزعارةر أن االستلدا  كان ل    النائب في الت رةعي، وةندرخ في إطار المالحق  التي  ورأى
   السرة  عن المجرمين.يتعرض للا النوا  في الف   البرةي ، مطالبًا السلط  بالا 

 9/10/2016س، موقع حركة حما
 

 مشيل: ماضو" في طريق المقاومة حتى تحرير فلسطين .4
أكااد رئااي  المكتااب السياسااي لحركاا  حمااا ،  الااد م ااعل، علااى مفااي حمااا  وماان  ل لااا  ماااهير 

 ال عب ال لسطيني وقواه في طرةل الجلاد والمقاوم  حتى تحرةر فلسطين.
هات ي، بعائل  ال ليد البطل مصباح أبو صبيح "أبو عاز الادين"، من اذ عمليا   اء ذلك  ال  اتصا  

، وفاي مقاادمتلق األحاد إطاالق الناار البطوليا  فاي حاي ال ايا  اراح بمديناا  القاد  المحتلا  صاباح ياوم
 والد ال ليد الحاخ أبو مصباح.

يصاا  فاي ساابيل هللا، وعب ار م اعل لعائلاا  ال اليد عاان تعا ةاه باست االاد ابانلق البطال، وتقااداق روحاه ر 
 دفاعا عن وطنه وشعبه وعن القد  والمسجد األقصى المبارك.

 وقا  إن شعبنا وأمتنا ف ورون ببطول  ال ليد أبو صبيح وشجاعته وةالنموذخ الذي قدمه ألبناء  يله.
وشاادد علااى اسااتمرار المقاوماا  والجلاااد حتااى تطلياار القااد  واألقصااى ماان دناا  االحااتال ، وتحرةاار 

 تقلينا من سجونه، وعودة أبناء شعبنا وال بيه ونا حيه إلى أرض الوطن.أسرانا ومع
 9/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الفلسطينية في غزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد على جرائم االحتالل الفصائل .5

مدينا   قطااص غازة العمليا  المسالح  التاي ن اذها شاا  فلساطيني فايبغزة: باركان ال صاائل ال لساطيني  
 .  رةن 6القد ، وأدت إلى است لاده ومقتل إسرائيليين اثنين وبصاب  

رد فعال طبيعياا علاى  ارائق االحاتال  "وأكد فو ي برهوم الناطل باسق حركا  حماا  أن العمليا  تعتبار 
نسا   منااه أن  "القاد  العرةاي". واعتبار فاي تصارةح صاحافي تلقان "وانتلاكاتاه بحال شاعبنا ومقدسااته

ت كيدا على استمرارة  االنت اض  وأن كل محاوالت االحتال  لاسرها وتص يتلا لن اكتب "تي العملي  ت 
 ."للا النجاح

إقادام شابا  االنت اضا  وبصارارهق "وةاركان حركا  الجلااد اإلساالمي العمليا ، وأشاادت فاي بياان للاا باا 
علااى  اارائق االحااتال  ردا طبيعيااا ". وأكاادت أن مااا قااام بااه من ااذ العملياا  اعتباار "علااى تحاادي االحااتال 

المتصااااااعدة ضااااااد شااااااعبنا، واالقتحاماااااات اليومياااااا  للمسااااااجد األقصااااااى المباااااارك ماااااان قباااااال عصااااااابات 
 . "ال تنا   عن المقاوم ". وأكد القيادي في حرك  الجلاد  الد البطت، أنه "المستوطنين
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تإلكد على  "ي البطول"كذلك اعتبرت الجبل  ال عبي  لتحرةر فلسطين، أن عملي  القد  التي وص تلا با 
. وأشاااد كايااد البااو  عفااو المكتااب السياسااي للجبلاا  بعملياا  "أن الصااراص ماا  العاادو الصااليوني م تااوح

االنت اضااا  الوالوااا  "إطاااالق الناااار التاااي وصااا لا بالبطوليااا  فاااي القاااد ، مإلكاااًدا أنلاااا تااا تي فاااي ساااياق 
لقااد  ال لسااطيني  المتجااددة، وكاارد طبيعااي علااى ممارسااات االحااتال  ومسااتوطنيه، وت كيااد علااى هوةاا  ا

 ."ومكانتلا السياسي  والديني  النقيف  لم ططات العدو الرامي  إلى تلوةدها
عملياا  نوعياا  بالمكااان "وأشاااد  الااد األ ةاا  الناااطل باسااق حركاا  المقاوماا  ال ااعبي  بالعملياا ، وقااا  إنلااا 

 وأدت،قاد  قاد دالالتلا قوة  لال المر  ين ولال مان ياراهن علاى أن انت اضا  ال"وأضا  ”. والتوقين
ألن العملياا  التااي ن ااذت فااي قلااب مديناا  القااد  المحتلاا  تااد  علااى شاارعي  الاادفاص عنلااا وأنلااا أرض 

توقيااان العمليااا  يااادلل علاااى قااااوة شاااعبنا ومقاومتاااه ال تاااراق كااال الحاااوا ز وبف ااااا  ". وأضاااا  "محتلااا 
رائيل األ ياار عاان ، م اايرا إلااى أن العملياا  تاا تي بعااد إعااالن إساا"اإل ااراءات األمنياا  الصااليوني  وغيرهااا

اليااوم "ضااب  ع اارات األساالح  فااي الفاا   البرةياا ، والتااي  عماان أنلااا معاادة لتن يااذ العمليااات. وتاااب  
 ."كانن الرسال  ب ن ما املاه شعبنا أكبر مما ا ن العدو ب نه سيطر عليه

 10/10/2016، لند"، القدس اليربي
 

 ماز"  أبوعجماع فتحاوي على ععادة انتخاب  مستشار عباس: .6
أكااد ماا مون سااوةدان مست ااار الاارئي ، يااوم األحااد، و ااود إ ماااص فتحاااوي علااى إعااادة انت ااا   :زةغاا

 الرئي  محمود عبا  رئيسا للحرك ، ومرشحلا ألي انت ابات رئاسي  مقبل .
وقااا  سااوةدان فااي حااديث لمراساال معااا:" إن ال ااعب ال لسااطيني وحااده اقاارر مصاايره، وسيتصاادى ألي 

 وصاا  من أحد".تد ل  ار ي، وال احتاخ إلى 
وأضا " كل ما ا اص حو  تعياين  لي ا  للارئي  عباا  هاي إشااعات مصادرها م ابوه، تلاد  إلثاارة 
البلبلاا  فااي الساااح  ال لسااطيني ، وإلرةاااك الم االد السياسااي ال لسااطيني ماان أ اال الت ااوةت علااى القيااادة 

ا لحركاا  فااتح فااي وتاااب :" هناااك إ ماااص فتحاااوي علااى إعااادة انت ااا  الاارئي  عبااا  رئيساا والاارئي ".
 المإلتمر الساب ، وبعادة ترشيحه في أي انت ابات رئاسي  قادم ".

وحاااو  الماااإلتمر السااااب  للحركااا ، أوضاااح أن اللجاااان المكل ااا  بإعاااداد برناااام  البنااااء الاااوطني والبرناااام  
 أكتوةر الحالي للجنا  التحفايرة  التاي ساتجتم  15السياسي والن ام الدا لي ستقدم أوراقلا كامل  يوم 

وشدد مست ار الرئي  على و ود توافال فاي اللجنا   من ال لر الحالي لتحديد موعد المإلتمر. 29يوم 
 المركزة  اقوده رئي  الحرك  على عقد المإلتمر قبل نلاا  العام الحالي.
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وقا :" إن المإلتمر سيسلق فاي دمااء  ديادة للحركا ، مان  اال  انت اا  لجنا  مركزةا   ديادة ومجلا  
وة صااوف األعفاااء الم اااركين فااي  الحركاا  الاات ل  ماان األ مااات المتراكماا ". ثااوري  ديااد ساايمكن

المإلتمر، أضا  "سيتق ا تيارهق ضمن ضواب  ومعايير تحتاق كليا للن ام الدا لي للحرك  ولن اكون 
 األمر كما حدث بالمإلتمر الساد ".

 10/10/2016، وكالة ميا  اإلخبارية
 

 المقبل / نوفمبرثانيالتشرين  هرالمؤتمر السابع رسييقد نهاية ش: مقبول .7
سااار المجلااا  الواااوري لحركااا  فاااتح أماااين مقباااو  فاااي حاااديث  ااااف لاااا "القاااد " أن  أماااينأكاااد  :رام هللا

االسااتعدادات  ارةاا  لعقااد المااإلتمر الساااب  لحركاا  فااتح بحفااور  مياا  األعفاااء، وذلااك نلاااا  شاالر 
ص  أكادت لاا "القاد " دوت كاوم أن وكانن مصادر  ا المقبل في مدين  رام هللا. / نوفمبرت رةن ثاني

 .29/11التارةا المحدد لعقد المإلتمر سيكون يوم 
عفو، من أ ل  1300وقا  مقبو  إن المإلتمر سيعقد بحفور  مي  األعفاء الذين اقدر عددهق با 
وقاااا  مقباااو  "األعفااااء  انت ااا  قياااادة  ديااادة لحركااا  فااتح ت اااكل المجلااا  الواااوري واللجناا  المركزةااا .

أعفااااااء المركزةااااا ، والواااااوري، واالست ااااااري، ولجاااااان األقااااااليق، ونساااااب  مااااان العساااااكر،  المااااادعوون هاااااق
 والا اءات، وأعفاء الم وضيات وغيرهق".

 9/10/2016القدس، القدس، 
 

 واألخيرة تنفي من فتح باالعتداء على خضر عدنا" عناصر"الجهاد" تتهم  .8
اصاااار ماااان حركاااا  "فااااتح" ، عناإلسااااالمياتلماااان مصااااادر فااااي حركاااا  الجلاااااد  سااااعادة: عماااااد- نااااابل 

باالعتااداء علااى القيااادي فيلااا ال اايا  فاار عاادنان وذلااك  ااال  و ااوده فااي قرةاا  صاار ة،  نااو  غاار  
 أباونابل ، على رأ  وفد من حرك  الجلاد حفر للم ارك  في ح ل استقبا  األسير المحارر عبيادة 

 جون االحتال .عاما ونص  العام في س 14بعد قفائه  األحدحسين الذي أةفرخ عنه مساء اليوم 
 أباااوالمحااارر ) لألسااايرأناااه عنااادما هاااق  ال ااايا عااادنان بتساااليق درص  إلاااىوأشاااارت مصاااادر مااان "الجلااااد" 

حسين  قام "عناصر من فتح" كانوا احملون العصي والسكاكين بمحاصرته واالعتداء عليه، فانساحب 
 م  الوفد واحتمى بمحل مجاور.

ا عااادنان تعااارض للفااار  مااان قبااال ن اااطاء مااان  انبلاااا قالااان مصاااادر فاااي حركااا  "فاااتح" بااا ن ال اااي
ومااواطنين فااي القرةاا ، ألنلااق مسااتابون منااه بساابب تصاارةحات كااان قااد أدلااى بلااا  ااال  م اااركته فااي 
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قرةاا  صاارة وللساالط   ألهااالي إساااءةشاالداء القرةاا  قباال نحااو ثااالث ساانوات، واعتبااروا فيلااا  أحاادت اايي  
 ما ن. أبوال لسطيني  وللرئي  

ال ايا عادنان  باإ راخالاوطني ال لساطيني، تاد لن وقامان  األمانمان  قاوة أنوذكرت مصادر محلي ، 
 من القرة .

 9/10/2016القدس، القدس، 
 

 بيت لحم: اشتيال النيرا" في رسيارة للمستوطنين عقب علقاء زجاجة حارقة .9
اشااتعلن النيااران فااي ساايارة للمسااتوطنين عقااب إلقاااء   ا اا  حارقاا  عليلااا، بااين مسااتوطن   :بياان لحااق
 لدة تقوص  نو  بين لحق."أفرات" وة

وأشارت مصادر إسرائيلي  إلى أن المستوطن  التي كانن تقاود السايارة أصايبن بالصادم  "الللا "  اراء 
 إلقاء الز ا   الحارق  أثناء قيادتلا السيارة.

وقااد وصاالن قااوات االحااتال  الموقاا  وةاشاارت بعمليااات تم ااي  بحوااًا عاان ملقااي الز ا اا  الحارقاا ، فااي 
 واقق اإلط اء اإلسرائيلي السيطرة على النيران. حين استطاعن ط

 10/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 "عرسرائيل"الصحف اإلرسرائيلية تستبيد مواجهة قريبة بين حماس و .01
الفااوء علااى السااينارةوهات المتوقعاا  بااين  9/10/2016 ألقاان الصااح  اإلساارائيلي  الصااادرة يااوم األحااد
م تل اا  ب اا ن المساا ل  اسااتبعدت فااي مجمللااا حاادوث  إساارائيل وحركاا  حمااا ، ورصاادت و لااات ن اار

وقااا  المراساال العسااكري لصااحي   "يااداعوت أحرونااوت" يااو    ةتااون إن و ةاار الاادفاص  موا لاا  قرةباا .
ليسن بصدد المبادرة لتن يذ عملي  عسكرة  ضاد حركا   "إسرائيل"دور ليبرمان أعلن أن جاإلسرائيلي أفي

 ى توالي سقوق القذائ  الصارو ي .حما  في غزة، لانلا لن تصبر طوةال عل
ماااان  لتااااه، ذكاااار ال بياااار العسااااكري فااااي الصااااحي   ذاتلااااا رون باااان ا اااااي أن المجموعااااات "الساااال ي  

أن تقفااي علااى ساالط  حمااا  ماان  ااال  اسااتمرارها بااإطالق  "إساارائيل"المساالح " فااي غاازة ترةااد ماان 
على قصا  أهادا  عساكرة   "إسرائيل"الصوارةا على التجمعات االستيطاني  على حدود غزة إل بار 

ومااان و لااا  ن ااار بااان ا ااااي فاااإن أ لااازة االسااات بارات  لحماااا  تعاااود إلاااى بنيتلاااا التحتيااا  التساااليحي .
أن حمااا  غياار معنياا  بالااد و  فااي موا لاا  عسااكرة  م توحاا  إضااافي ، ألن  اإلساارائيلي  تاادرك  يااداً 

وأوضاااح أن  لموا لااا .القياااادة العساااكرة  للحركااا  ليسااان مساااتعدة بماااا فياااه الا ااااا  ل اااوض موااال هاااذه ا
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فااي دوامااا  قاسااي ، فحكومتلاااا وأ لزتلااا األمنيااا  ال امكااان أن  "إسااارائيل"الوضاا  القاااائق ماا  غااازة يااد ل 
 تسمح بين حين و  ر بسقوق مول هذه القذائ  الصارو ي  دا ل أراضيلا.

كا  ال اإل بااري  فاي اسا ارو  إن حر امن  لته، قا  ال بير اإلسرائيلي في ال اإلون العرةيا  بموقا  و 
تحتااخ إلاى أن تااون الحركا  قوةا  ومساتقرة ل ارض  "إسارائيل"حما  تحتاخ إلاى اللادوء، فاي حاين أن 

وأبااار  اسااا ارو  أن هاااذا اعناااي أن لااادى الجاااانبين  هااذا اللااادوء فاااي غااازة، والمحاف ااا  علاااى اسااتمراره.
مصاالح  م ااترك  بالح اااا علااى اللاادوء عنااد حاادود غاازة، لااان هااذا ال ين ااي و ااود مجموعااات صاابيرة 

ماان أيديولو يااا  " لاداااا  ساال ي " تحااااو  باااين حااين و  ااار العمااال علااى تااادهور الوضااا   عماال انطالقااااً ت
 األمني هناك، ألنلا تعتقد أن اللدوء ا دم حما ، وهو ما ال ترةده.

 9/10/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 وزير األمن الداخلي اإلرسرائيلي: لم تصلنا تحذيرات بشأ" عملية عطال  النار بالقدس .00
نااه لااق تصاال إلااى أ لاازة األماان أااا  ألعاااد إردان  أكااد و ةاار األماان الاادا لي اإلساارائيلي : ال  ضاااهرباا

. وقاا  9/10/2016 معلومات تحذر من عملي  إطالق النار التي وقعان فاي القاد  صاباح ياوم األحاد
نا عرفنا إردان إنه "لق تةطرح تحذيرات لحدث معين كلذا في  مي  المداوالت لتقييق الوض "، و عق "لان

رفاا  مسااتوى الت هااب فااي  وأضااا  إردان أنااه تااق   أنااه رةمااا تقاا  عمليااات فااي أعقااا  تزايااد التحاارة ".
تعزةاز قاوات  ص و  قوات األمن اإلسرائيلي  فاي القاد  المحتلا  ع اي  األعيااد اليلوداا ، وأناه قاد ياتق  

 االحتال . 
 اطن إسرائيلي".وقا  إردان أن من ذ العملي ، وهو مقدسي من سكان سلوان، هو "مو 

وتطاارق رئااي  الحكوماا  اإلساارائيلي ، بنيااامين نتنياااهو، إلااى عملياا  إطااالق النااار، واعتباار نتنياااهو أن 
 ال رط  عملن ب كل سرة  وحا م بعد بدء عملي  إطالق النار.

ماان  انبااه، دعااا الم ااتت العااام لل اارط  اإلساارائيلي ، رونااي أل اايا، اإلساارائيليين فااي القااد  إلااى عاادم 
وقااا  أل اايا "إنناا منت اارون ب اكل مكواا  فاي القااد ، لااان ال  جاارى حيااتلق بساابب العمليا .ت اوةت م

. الجملاور قاوي، والجملاور فاي القاد  متادر  وةعار  كيا  اعاود يو د تبيير في تقييق الوض  حاليااً 
 ".إلى الحياة االعتيادا  و مل أن الجملور اعتمد على ال رط  أافاً 

 9/10/2016 ،48عرب 
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 القدسفي بيد مقتل عرسرائيليين  اعة اإلرسرائيلي يدعو لمزيد من التهويد في الضفةوزير الزر  .01
غاازة: قااا  و ةاار الزراعاا  اإلساارائيلي أوري  رئياال إن الاارد علااى عملياا  إطااالق النااار فااي ال اايا  ،رام هللا

ن اجب أن اكون بمزةد م ،والتي أدت إلى مقتل إسرائيليين وبصاب  ست    رةن ، راح بالقد  المحتل 
 البناء االستيطاني في مدين  القد .

 10/10/2016 ،الخليج، الشارقة
 

 من عمليات جديدة تأهب في األجهزة األمنية اإلرسرائيلية خوفا   .01
ذكرت اإلذاع  اإلسرائيلي  صباح اليوم، أن األ لزة األمني  اإلسرائيلي ، أبقن اليوم على حال  الت هب، 

 قيام فلسطينيين بمحاول  لتقليدها وتن يذ عمليات إضافي . من أن تإلدي عملي  القد  أم ، عن  وفاً 
فاااي القاااد  المحتلااا   وأشاااارت اإلذاعااا  إلاااى أن نوعيااا  عمليااا  األمااا ، ال سااايما كاااون من اااذها، معروفااااً 

للسااالطات  بن ااااطه فاااي حركااا  المااارابطين، التاااي ح رتلاااا سااالطات االحاااتال  العاااام الماضاااي، ومعرفااااً 
أن يبااادأ بتن ياااذ محكوميااا  لعااادة أشااالر، ساااتوير بطبيعااا  الحاااا  اإلسااارائيلي ، حياااث كاااان مااان الم اااروض 

 ال اباك في توق  العملي . تسابالت كويرة  اص  لجل  "إ  اق" أ لزة األمن اإلسرائيلي  وتحديداً 
ونقلاان اإلذاعاا  عاان مصااادر أمنياا  إساارائيلي  قلقلااا ماان أن تإلةااد العملياا  إلااى عااودة ال لسااطينيين إلااى 

مان أن تتحاو  العمليا  إلاى   وفااً  "إسارائيل"فاي تن ياذ عملياات قادما . وتبادي است دام األسلح  النارة  
 نقط  تحو ، وبلى محاوالت لتقليدها. 

 10/10/2016 ،48عرب 
 

 محللو" عرسرائيليو": هناك خلل كبير في عمل المخابرات بالقدس .01
ال يا  راح، ألمح  : في إطار ردود ال عل األمني  والسياسي  اإلسرائيلي  على عملي الوكاالت-القد  

إلى و ود  لل كبيار بعمال الم اابرات اإلسارائيلي   "إسرائيل"محللون سياسيون وعسكرةون وأمنيون في 
 ، والاذين يادعون إلاى عملياات ضاد  "إسارائيل" في القد ، سببه و ود ع ارات  ال  "المحرضاين" ضاد  

اإلساااارائيلي  الت رةاااال بااااين  ، بحيااااث لااااق اعااااد بإمكااااان الطااااواقق الب اااارة  فااااي  لااااا  الم ااااابرات"إساااارائيل"
 المحر ض وةين المن ذ المحتمل للعملي  القادم .

ومان بااين المحللااين قااا  روناي دانيياال المحلاال األمنااي للقنااة الوانياا : هناااك ع اارات  ال  ال لسااطينيين 
، وةالتااالي لااق اعااد بإمكااان الم ااابرات التمييااز أو معرفاا  "إساارائيل" ا ااجعون االنت اضاا  والعمليااات ضااد  

ماان و لاا  ن اار المحلاال  الااذي اكت ااي بت ييااد االنت اضاا  والعمليااات وةااين ماان ينااوي تن يااذ عملياا .ماان 
دانييل، أن األهق في العملي  هو قطع  السالح، من أحفرها؟ ومن أين أحفرها؟ وهال سااعده أحاد؟ 
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وهاااال هااااي  ليااااا ؟ هاااال السااااالح مصااااان  فااااي م رطاااا  محليااااا  أم أنااااه مسااااروق مااااان م ااااا ن الجااااايت 
  دانيياال: إن من ااذ العملياا  فااي ال اايا  ااراح لااي  ذئبااًا من ااردًا بالااماال، وبنمااا تلقااى وقااا اإلساارائيلي؟.

 مساعدات وت جي  من  لات أ رى، وبنه لي  عفوًا في حما  ولانه مإلةد لحما .
أماااا المحلااال السياسااااي للقنااااة الوانياااا  أيلاااود اعاااااري، فقاااا : هاااذه العملياااا  م تل ااا  عاااان بااااقي عمليااااات 

ماضي ، وهذا المن ذ م تل  عن باقي المن ذين، فلو لي  ط ااًل مان عاًل لماا ر ه االنت اض  في السن  ال
وأضاا   على شاش  التل زةون، وال شابًا غاضبًا لق يتحكق بان عاالته، وبنما هو ر ل ناض  ومعرو .

 ال  دوالر ، وةالتاالي  8أل  شيكل فاي الفا   البرةيا  ) 30يبلغ نحو  16اعاري: "إن ثمن بندقي  إم 
ر ح أنه حصل عليلا من  لا  ماا، وقاا : إن إسارائيل تن ار للعمليا  باعتبارهاا شااذة وم تل ا  عان األ

وسل   اعاري الفوء على عائل  المن اذ وكيا  ا اجعونه وةإلةادون العمليا ، قاائاًل: إن  باقي العمليات".
قااد  هااذا المن ااذ هااو ماان حركاا  حمااا  وماان  ماعاا  "المرابطااون" فااي المسااجد األقصااى، وكااان أهاال ال

وفااي النلاااا ، لاق يتااردد اعاااري فاي االعتاارا  باا ن الم اابرات اإلساارائيلي  لااديلا  يلقبوناه "أسااد األقصاى".
 ط  ب ري وأنلا كانن عا زة عن متابع  المن ذ ومعرف  أنه سين ذ عملي ، وأن الم اابرات اإلسارائيلي  

 قامن بتصني ه على أنه محرض ولق تصن ه على أنه من ذ محتمل لعملي .
 لته، اعتبر المحلل العسكري في صحي   "هآرت "، عامو  هرةبيل، أن نوعي  العملي  ونتائجلا  من

والمكان  التي اح ى بلا المن ذ، الذي ترعرص في سلوان وةملاك أقاار  فاي بلادة الارام، ست اكل نموذ اًا 
  لااادى وقاااا  هرةبيااال: إن عملياااات إطاااالق الناااار ستصااابح الم فااال لمن اااذي عملياااات قاااادمين لتقليااادها.

ال لسطينيين بسبب عدد القتلى والجرحى التي تساتطي  حصاده، مقارنا  بعملياات الاده  والطعان التاي 
وأكد هرةبيال أن الاداف   تنتلي باست لاد المن ذ وبصاب  عدد قليل، ومع ق اإلصابات ال تاون  طيرة.

وطارد المسالمين  الديني واضح في هذه العملي ، والسبب المباشر هاو محاولا  تقسايق المساجد األقصاى
 منه، ال سيما في فترة األعياد اليلودا ، التي ترت   فيلا وتيرة اقتحامات المستوطنين.

وحقيقاا  أن العملياا  ن ااذت فااي مكااان مركاازي والتقطتلااا عدسااات الااااميرات وأوقعاان عااددًا ماان القتلااى، 
للعدياد مان ومن ذها، بحسب هرةبيل، ش   معرو  وناش  فاي الادفاص عان األقصاى، ساتاون دافعاًا 

 ال لسطينيين لتن يذ عمليات م ابل ، ال سيما في القد  ال رقي  ومنطق  ال ليل.
وقااا  المحلاال العسااكري فااي القناااة العاشاارة اإلساارائيلي ، ألااون باان دافيااد: إن مااا اميااز هااذه العملياا  هااو 

أن المن اذ  سرعتلا وعدم ورود أي معلوم  لجلا  األمن العام )ال اباك  أو ال رط  حو  تن ياذها، ما 
واعتباار باان دافيااد أن سااالح العملياا  هااو  اساات دم سااالحًا نارةااًا، وةالت كيااد حصاال عليااه ماان مكااان مااا.

، لان ال أحد اعلق بعد إذا كانن من النوص M16عامل أسا  فيلا، ألن المن ذ است دم بندقي  من نوص 
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وص من األسلح  اساتعمل فاي البدائي أم المتطور، وال كي  حصل المن ذ عليلا. وة ار إلى أن هذا الن
 أوساق الجيت اإلسرائيلي. 

 10/10/2016 ،األيام، رام هللا
 

 وتورّسع صالحياتها الحكومة اإلرسرائيلية تصاد  على ععادة تفييل "دائرة االرستيطا"" .01
، علااى 9/10/2016 يااوم األحااد صااادقن الحكوماا  اإلساارائيلي  فااي ا تماعلااا األساابوعي: بااال  ضاااهر

ان صاااالحيات الحكومااا  بكااال ماااا يتعلااال باالساااتيطان. وةعناااي هاااذا القااارار توساااي  مااانح دائااارة االساااتيط
 صالحيات هذه الدائرة ون اطلا االستيطاني،  اص  في الف   البرةي .

وكاناان صااالحيات هااذه الاادائرة قااد تقلصاان قباال عااامين، فااي أعقااا  و لاا  ن اار قانونياا  أعاادتلا نائباا  
حاو  فسااد دائارة االساتيطان وتحوةال ميزانياات  بن تقرةراً المست ار القفائي للحكوم ، دينا  ةلبر، أعق

 حكومي  إليلا بصورة غير قانوني . وتوق  ضا الميزانيات إلى هذه الدائرة في أعقا  ذلك.   
وةحسااب قاارار الحكوماا  اإلساارائيلي  فااإن دائاارة االسااتيطان سااتاون مسااإلول  عاان "دفاا  الت طااي  لباارض 

ضاف  إلى "تن يذ أن اط  مان أ ال إقاما  تجمعاات ساكني   ديادة إقام  تجمعات سكني  قروة   ديدة"، إ
في القطاص القروي بمو ب قرارات الحكوم ، وةينلا شل طرق، إقام  بنى تحتي ، إقام  معسكر مإلقن 

 لمجموع  مستوطنين، تن يذ أعما  ت طي  وتطوةر وترميق بنى تحتي  في تجمعات قروة ".
العمال فاي الفا   البرةيا  المحتلا . وةساري االت ااق باين  ومنحن الحكوم  صالحيات للدائرة مان أ ال

 سن . 15الحكوم  ودائرة االستيطان لمدة  م  سنوات وةاإلمكان تمديده لمدة أقصاها 
ون  أحد بنود االت اق على أنه بسبب  فوص دائرة االستيطان لو ةر الزراع ، فإن الم ططات التي 

وسترصااد و ارة الزراعاا  ماان  لااا و ةاار اإلسااكان والبناااء.تبااادر إليلااا هااذه الااو ارة اجااب أن اصااادق علي
ل من أ ل تموةل رواتاب ومصاارةف إدارةا . وسايتق مانح يكمليون ش 36ميزانيتلا للدائرة ميزاني  بمبلغ 

 ، من أ ل تطبيل  ط  عمل.   2016سن  ل، قبل نلاا  يكمليون ش 200هذه الدائرة مبلغ 
 9/10/2016 ،48عرب 

 
 لنووي ا مفاعل "ديمونا" عطال  ارسم بيريز على .01

رئاي  الاو راء ، أن برهاوم  رااساي ،الناصارة، نقاًل عن مراسللا فاي 10/10/2016 ،الغد، عّما"ن رت 
اساق الارئي   إطاالقاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في  لسا  حكومتاه األسابوعي  أما ، إناه اعتازم 

تنيااهو "إنناي أعتازم إطاالق اساق المرحاوم وقا  ن اإلسرائيلي شمعون بيرةز على م اعل دامون  النووي.
شاامعون بيرةااز علااى مديناا  األبحاااث النووةاا  فااي دامونااا )م اعاال داموناا  النااووي . لقااد عماال شاامعون 
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من أ ل إقام  هذه المإلسس  الملم  ألمن إسرائيل لأل يا  القادم  وأعتقد أناه مان الجادير  بيرةز كويراً 
 إطالق اسمه على م اعل دامونا النووي".

ــام، رام هللاضااافن وأ مكتااب نتنياااهو أصاادر بيانااًا   ، أنأ. . ، نقاااًل عاان وكالاا  )10/10/2016 ،األي
علااااى الم اعاااال النااااووي فااااي  زأماااا ،  اااااء فيااااه أن الساااالطات اإلساااارائيلي  أطلقاااان اسااااق شاااامعون بيرةاااا

، الااذي عماال زوقااا  البيااان: "إن مركااز دامونااا النااووي ساايتبير اساامه ليصاابح شاامعون بيرةاا ."إساارائيل"
 يرًا إلقام  هذا المركز الملق  دًا ألمن إسرائيل".كو
 

 أحزاب ائتالف الحكومة اإلرسرائيلية تقاطع القائمة اليربية المشتركة .01
، أن رئاي  الاو راء اإلسارائيلي بنياامين 9/10/2016 ذكارت القنااة العبرةا  الوانيا ، ياوم األحاد :تل أبياب

ليبرماااان بمقاطعااا  القائمااا  العرةيااا  الم اااترك  فاااي  دورجاااأفيدفاص تقااادم باااه و ةااار الااا نتنيااااهو أقااار اقتراحااااً 
وأقر نتنياهو  اال   الانيسن عقب عدم م اركتلا في  نا ة الرئي  اإلسرائيلي السابل شمعون بيرةز.

ا تمااااص لقاااادة أحااازا  ائاااتال  الحكومااا  اإلسااارائيلي  و مااايعلق مااان أحااازا  اليماااين واليماااين المتطااار  
 العر  من أعفاء القائم  العرةي  الم ترك .بفرورة مقاطع   طابات أعفاء الانيسن 

وكااان ليبرمااان الااذي يتاازعق حااز  "البياان اليلااودي" طلااب ماان دافيااد بيتااان رئااي  االئااتال  الحكااومي 
اإلسااارائيلي بتمرةااار قااارار ملااازم لألحااازا  الم اااارك  فاااي الحكومااا  بمقاطعااا  القائمااا  العرةيااا  الم اااترك  

 م اركتلا في  نا ة بيرةز.  باعتبارها "تعدت  مي  ال طوق الحمراء" بعدم
 9/10/2016 ،القدس، القدس

 
 من اليرب فقط وليبرما" يريد الترانسفير "المشتركة"غطاس: شرعية  .01

قراطي فااي القائماا  الم ااترك  د. باساال و عقااب النائااب عاان التجماا  الااوطني الاادام: تحرةاار قاسااق بكااري 
"شارعي  القائما  الم اترك  مان األقليا  غطا  على دعوة ليبرمان لمقاطع  القائم  الم اترك ، قاائاًل إن 

العرةي  ال لساطيني  فاي إسارائيل ولاي  مان ليبرماان أو مان العنصارةين الاذين ا اكلون قياادة الحكاق فاي 
وقااا  النائااب غطااا  إن "هااذا التصاارةح هااو  طااوة إضااافي  فااي مسلساال المالحقاا  السياسااي   إساارائيل".

لحقيقيااا  هاااي م طااا  الترانسااا ير للعااار  الاااذي للعااار  ومحاصااارة عمللاااق السياساااي، وبن نيااا  ليبرماااان ا
 احملاااه ليبرماااان مناااذ  مااان، والاااذي تبنااااه نتنيااااهو، حياااث تحاااو  إلاااى رأ  المحرضاااين ضاااد العااار ".
وأضااااا  أن "القائماااا  الم ااااترك  هااااي الممواااال ال اااارعي للعاااار  فااااي الانيساااان والتااااي تعباااار عاااان  مااااا  

 ووحدة القائم  الم ترك  لن تنجح".وتطلعات األقلي  العرةي ، وبن محاوالت اليمين في تقوة  قوة 
 9/10/2016 ،48عرب 
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 بشبهة خر  "التجمع" قانو" التمويل االنتخابي عرسرائيليةالزعبي وزحالقة أمام لجنة تحقيق  .01
استدعن "الوحدة القطرة  لمحارة  ال ساد والجرةم  المن م " في ال ارط  اإلسارائيلي  الناائبين  :الناصرة

 ما   حالق  وحنين الزعبي صباح  .  "التجم  الوطني الداموقراطي" دالعرةيين في الانيسن من حز 
في إطار حمل  التحقيل التي قامن بلا في األسابي  األ يرة م  الع رات  ،10/10/2016اإلثنين  اليوم

ماان قياااديي الحااز  وناشااطيه ب اابل   اارق قااانون التموةاال االنت ااابي وارتاااا  م ال ااات  نائياا ، منلااا 
زوةر مستندات رسمي  و"االحتيا " وغيرها. ولق اعر  ما إذا كان النائبان سي فعان تبيي  أموا  وت

 لتحقيل تحن طائل  التحذير القفائي أم اطاَلبان بتقداق إفادات فق .
اسااتدعاء نائبيااه للتحقيال "تصااعيدًا  طياارًا فااي المالحقا  السياسااي  للحااز "، واتلماان إن "التجماا " قاا  و 

 الحز  من  ال  الترهيب واست دام أساليب تليل بالحكق العسكري.  ال رط  بالتعامل م  ناشطي
 10/10/2016 ،الحياة، لند"

 
 تحذر كلينتو" من االنشغال "فقط بالقضية الفلسطينية" "عرسرائيل: ""تسريبات ويكيليكس" .11

 "إسارائيل"ك   النقا  في إطار ما اةعر  با"تسرةبات وةكيلايك " عان أن : برهوم  رااسي -الناصرة 
الحملا  االنت ابيا  للمرشاح  هايالري كلينتاون، مان أن  إلاى، وغير مباشار مبطناً  كانن قد نقلن تحذيراً 

حاو   مطاوالً  "تن بل فق " في القفي  ال لسطيني . ون ارت صاحي   "هاآرت " اإلسارائيلي  أما ، تقرةاراً 
ينتاون، وكاان قاد تباوأ مان عائلا  كل التسرةبات تلك، وتبين فيلا أن ستيوارت  يزن تات، الذي اعد مقرةااً 

الطااقق االنت اابي  إلاىبيال كلينتاون، عادة مناصاب دبلوماساي  رفيعا ، قاد نقال  األسابلفي فترة الارئي  
لليالري كلينتون، رسائل، تتوق  الصحي   أنه سمعلا من الس ير اإلسرائيلي في واشنطن رون ديرمر، 

محااااوالت ساااابق  للتاااد ل فاااي ال اااإلون الاااذي تةعاااد عالقتاااه شاااائا  مااا  اإلدارة األمرةكيااا ، إذ نسااابن لاااه 
 الحزةي  األمرةكي ، م  ميل واضح للحز  الجملوري، المعارض للرئي  باراك أوةاما.
 10/10/2016 ،الغد، عّما"

 
 ت من المقاطية الدوليةيمراخطتا" عرسرائيليتا" لحماية منتجات المست .10

لبياااا  وتصاااارةف منتجااااات  أعاااادت و ارتااااا االقتصاااااد والزراعاااا  اإلساااارائيليتين  طتااااين :تر ماااا   اصاااا 
وحساب صاحي   "معاارةف"  .BDSالمستعمرات المتفررة من حمل  المقاطعا  الدوليا  المعروفا  باساق 

ا العبرة ، فإن الو ارتين ات قتا على دعق المستعمرات لموا ل  المقاطع  الدولي  من  ال  تاوفير دعاق لا
 فاااي  ميااا  دو  العاااالق. نترناااناإلشااارك  تعمااال دا ااال المساااتوطنات بالفااا   لبيااا  منتجاتلاااا عبااار  50

وت اامل ال طاا  تااروة  البفاااع  لليلااود فااي دو  العااالق، و اصااً  أمرةكااا وحااولق علااى شاارائلا لموا لاا  
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أما ال ط  الواني  فتعتمد علاى بيا  المنتجاات الزراعيا  مان مساتعمرات الفا   لادو   المقاطع  الدولي .
 ةي التي تعمل على تعزةز المقاطع . شرق أوروةا وبسكندفانيا، بداًل من دو  االتحاد األورو 

 9/10/2016 ،القدس، القدس
 

 فتح تحقيق لميرفة اليوامل التي حالت دو" عمل "القبة الحديدية" .11
فااتح الجاايت اإلساارائيلي تحقيقااًا لمعرفاا  العواماال التااي حالاان دون أن تعماال من وماا  "القباا  الحديدااا " 

مان غازة وساق  دا ال منطقا  م هولا  فاي  المعترض  للصوارةا عن العمال ضاد الصاارول الاذي أطلال
ساااديروت. وةجااااري التحقياااال حاااو  ساااابب عاااادم اعتاااراض هااااذه المن وماااا  المنصاااوة  ب ااااكل دائااااق فااااي 
سديروت للذا الصارول. وأشار معلقاون إلاى أن عادم عمال هاذه المن وما  اة لار العياو  التاي تتموال 

  رئي  بلدا  سديروت إن الارد في عدم قدرتلا على التعامل م  إطالقات من مدى قصير نسبيًا. وقا
 اإلسرائيلي اجب أن اكون شديدًا ألن الصارول كان استلد  إاقاص ضحااا.

  5/10/2016موقع "واال" 
 10/10/2016 ،السفير، بيروت

  
 تراقب التمدد الرورسي في رسورية.. بصمت "عرسرائيل" .11

ساورة ،  صوصاًا بعاد  مان الادور الروساي فاي "إسارائيل"ا داد اإلفصاح عن القلال فاي : حلمي موسى
"، وةعااد مااا أشااي  عاان ت ااجي  روساايا لسااورة  علااى التصاادي للطااائرات 300قاارار ن اار صااوارةا "إ  

الطاائرات فاي  اإلسرائيلي . وهناك قناع  متزايدة فاي الدولا  العبرةا  با ن و اود الصاوارةا المتطاورة ضاد  
أناه  "إسارائيل"اقال عان ذلاك، ت  اى  سورة  اةقي د حرة  عمل الطائرات الحرةي  اإلسرائيلي . ولان ما ال

 تحن م ل  الدفاص الجوي الروسي، امكن لا"حز  هللا" أن ينقل إلى لبنان أسلحً  كاسرة للتوا ن.
وكان الجنرا  أليعيزر ت يني الذي  دم في الماضي القرةب قائدًا لسالح البحرة  اإلسرائيلي، قد كتاب 

إسرائيل بالعمل وتايي  ن سلا م  الوض  الجدياد".  أم  في "معارةف"، أن األحداث في سورة  "تةلزم
والحااان أن التوا اااد الروساااي المةاوااا  الاااذي تزاياااد فاااي العاااام الماضاااي فاااي ساااورة ، ووصااال حاااد  ن ااار  

اادة عمااَل التبيياار وال طاار علااى 300صااوارةا "إ   " التااي تةلاادد عمااوم الطيااران الماادني والعسااكري، اةجس 
الصااوارةا المفااادة للطااائرات نحااو طااائرات سااالح الجااو  قإطااالالمنطقاا  ب ساارها. واعتباار ت اايني أن "

التي ها من أهدافًا في سورة  في بداا  أيلو ، كاان إشاارًة واضاح  إلسارائيل با ن الوضا  لاق اعاد كماا 
الروساي لاق اعاد كماا  -الروسي، يبدو أن التنسيل اإلسرائيلي  -كان. ومولما انلار التنسيل األمرةكي 

البقاااء بعياادة عاان  رةطاا  التحال ااات الناشااب  فااي المنطقاا ،  "إساارائيل"وساا  كااان". والحاان أنااه لااق اعااد ب
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" تقيااد عماال الجاايت اإلساارائيلي فااي الحلباا  ال اامالي . وقااا  إن "التحال ااات 300حيااث أن من وماا  "إ  
مناااذ انااادالص األ مااا ، بات ااااذ موقااا ،  األولاااىالجديااادة التاااي تن ااا  مااان شااا نلا أن تلااازم إسااارائيل، للمااارة 

نتمااي إلااى التحااال  البرةااي السااني. مواال هااذه ال طااوة ستحساان العالقااات ماا  الوالاااات وتوضااح ب نلااا ت
 المتحدة، ولانلا ست اقق العالقات م  روسيا. وللذا األمر ينببي االستعداد".

 10/10/2016 ،السفير، بيروت
 

 دهميستثني الفلسطينيين من تاريخ بال ا  رساخر  ا  دعائي ا  فيلمتبث وزارة الخارجية اإلرسرائيلية  .11
فيلماااًا دعائيااا   ديااادًا بوتاااه و ارة ال ار يااا   أنذكااارت صاااحي   "ياااداعوت احرونااوت"  :تاال أبياااب ،رام هللا

 اإلسرائيلي  شاهده ما يزةد عن نص  مليون ش   يوير عاص  .
بصورة فااهي ، ا عل من الناحي  العملي  عك  ذلاك وة اوه  "إسرائيل"ال يلق الذي احاو  عرض تارةا 

 س  وة  ي ماضي العر  في البالد وةست   بكوير من ال عو .تارةا ال رق األو 
واالتصاالت في و ارة ال ار ي  قص  عائل  "راحيال وةعقاو  فاي  اإلعالمقسق  أنتجهيروي ال يلق الذي 

أرض إساارائيل"، ينتلااك اللاادوء فااي دارهمااا ماارارًا وتااارارًا ممولااون أ انااب يزعمااون ملايتلااا وةطردونلمااا 
  األشااورةين )الااذين امااوللق مل يااان  وةلاايلق مبعوااون نبااو  ذنصاار، اليونااانيون اصاال فااي البداااا منلااا.

والرومان والصليبيون والعومانيون، وةصل في ذروة ال يلق مبعوث برةطاني وةعلن و ال  تناوله ال اي 
ى وقعوا هنا وهناك، وذلك على  ل ي  موسيق إذااليلود "بالدهق"  بإعطاءعن ات اذ األمق المتحدة قرارًا 

"هبااه تعاايال" وةساام  طاارق علااى البااا  وةصاال  و ااان فلسااطينيان افاا  الر اال كوفياا  وتفاا  الماارأة 
 حجابًا.

وقا  عفو الانيسن أحمد الطيباي: "ت قاد السياسا  ال ار يا  اإلسارائيلي  صالتلا باالواق ، أن المحاولا  
هنا ال بس ين  وال  إلىالس ي   لسلب ال لسطينيين ارتباطلق بوطنلق  ديرة باالفتقار والرحم ، لق نصل 

 بحافل ، نحن ملح البالد".
وقا  مسإلو  في و ارة ال ار يا : "كناا نعار  با ن ال ايلق تحرشاي وسايوير  الفاات، هاذا فايلق اساتلد  
عرض الحقيق  التي ين يلا اليوم كويرون، نحن لسنا من األمق المتحدة وتاروي قصاتنا وعالقتناا با رض 

 إسرائيل عبر األ يا "!؟. 
 10/10/2016 ،القدس القدس،
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 مسرحيو" عرسرائيليو" قد يقاطيو" مهرجا" عكا بسبب قرار ريغف .11
أعرةااان مصاااادر ت ااار  علاااى ملر اااان المسااارح اآل ااار السااانوي فاااي عكاااا عااان : تحرةااار باااال  ضااااهر

  يتلق من أن مع اق الم ااركين فاي ملر اان هاذا العاام، الاذي سايجري األسابوص المقبال، سايقاطعون 
رت و ةاارة الوقافاا  والرةاضاا  اإلساارائيلي ، ميااري رةباا ، مناا  م ااارك  مساارحي  الملر ااان فااي حااا  قاار 

 .9/10/2016 "فلسطين سن  الص ر" في الملر ان، حسبما أفادت صحي   "هآرت " يوم األحد
ووفقاااا للصاااحي  ، فاااإن رةبااا  لاااق تقااارر بعاااد ماااا إذا كاااان مماااوال عااان و ارتلاااا سي ااااهد المسااارحي  قبااال 

 و ارة سيقرأون ن  المسرحي .عرضلا أم أن مسإلولين في ال
 9/10/2016 ،48عرب 

 
 يهدم منشآت زراعية باألغوار الشماليةاإلرسرائيلي االحتالل  .11

هدمن قوات االحتال  اإلسرائيلي نحو  مسين من  ة مو ع  بين "بركسات" : عاط  دغل  -نابل  
الرأ  األحمر  من الص يح المعدني وح ائر للمواشي، كما هدمن  يما لسكن المواطنين في  رة 

 بمنطق  األغوار ال مالي  شما  الف   البرةي .
وقام  نود االحتال  بطرد المواطنين من أرضلق فجر يوم األحد، ثق اقتحمن  رافات و ليات تابع  

 لالحتال  المنطق  وةدأت بتن يذ عمليات اللدم واإل ال .
ثالثمب  من  ة فلسطيني  بمنطق  هدمن ما ال اقل عن  اإلسرائيلي ا ار إلى أن سلطات االحتال  

حال  مصادرة  26األغوار ال مالي  وحدها منذ بداا  العام الجاري، إضاف  إلى تن يذها أكور من 
لممتلاات المواطنين ووسائل عي لق كالمواشي والجرارات الزراعي  والصلارة  الم صص  لنقل 

 المياه.
 9/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 حملة اعتقاالت في القدس تشمل ابنة الشهيد أبو صبيح االحتالل يشن   .11

شنن قوات االحتال  اإلسرائيلي، الليل  الماضي  وحتى فجر اليوم االثنين، حمل  اعتقاالت واسع ، 
شملن  مس  ع ر مواطنا، بينلق ابن  ال ليد المقدسي مصباح أبو صبيح، واقتادتلق إلى مراكز 

 تحقيل وتوقي  في المدين  المقدس .
و عق بيان ل رط  االحتال ، صباح اليوم، أن االعتقاالت شملن ما أسمته "م تبلين بالفلوص في 

 رشل حجارة و  ا ات حارق  اتجاه "مواطنين" وقوات من األمن". أعما 
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النار صباح  إطالقوكانن قوات االحتال  اقتحمن منز  ال ليد مصباح أبو صبيح، من ذ عملي  
  القد  المحتل ، وعبون بمحتوةات المنز  في بلدة الرام شما  أم  قر  حي ال يا  راح وس
صور ال ليد والرااات واألعالم  إ ال ابن  ال ليد، ففاًل عن  إامانالقد  المحتل ، قبل أن تعتقل 

 ال لسطيني  عن منز .
 10/10/2016، وكالة األنباء والميلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ابلسمستوطنو" يقتحمو" مقام يورسف شر  ن .11

اقتحق ع رات المستوطنين، فجر اليوم االثنين، مقام يوس  شرق مدين  نابل ، وس  حماا   يت 
المقام، واقتحموا المكان وس   إلىوا بحافالت تقللق ب المستوطنين  ا إنوقا  شلود عيان  االحتال .

طق ، دون واندلعن موا لات في المن حماا   يت االحتال ، بلد  أداء طقو  تلمودا  بالمنطق .
 التبليغ عن إصابات.

 10/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 ألف شيكل الشهر الماضي 47" عوفرتغريم القاصرين في رسجن " .11
أفادت هيب  شإلون األسرى والمحررةن، أم ، ب ن محاكق االحتال  تتعمد تابيد األسرى القاصرةن 

 30مجموص البرامات التي فرضن بحل في سجون االحتال  غرامات مالي  عالي   دًا، حيث وصل 
 شيكل. 47,000الماضي نحو  / سبتمبرقاصرًا في سجن "عوفر" ل لر أيلو 

ط اًل،  152وقالن الليب  في بيان صحافي: إن عدد األسرى القاصرةن في سجن "عوفر" وصل إلى 
  ال لر منلق تق إد اللق للمعتقل،  ال 30عامًا، مبين  أن  18 ميعلق تقل أعمارهق عن الا 

 الماضي.
 10/10/2016األيام، رام هللا، 

 
ا تسويق  "عرسرائيل" .11  ألبا" فلسطينية في القدس منتجاتتمنع مجدد 

، قراًرا تمن  فيه تسوةل منتجات ال ركات ال لسطيني  يوم األحدأصدرت السلطات اإلسرائيلي  صباح 
 وم السبن.)الرةان، حمودة، البينار ، في أسواق مدين  القد ، اعتباًرا من ي

وأصدرت إسرائيل قراًرا مماثاًل في العام الماضي، إال أن الحكوم  ال لسطيني  تعاملن م  هذا القرار 
 بالمول، ما أ بر إسرائيل على الترا   عن من  تسوةل منتجات هذه ال ركات.

 9/10/2016القدس، القدس، 



 
 
 
 

 

 21 ص             4073 اليدد:        10/10/2016 ناإلثني التاريخ: 

                                    

 على "ورسائل التواصل" التحريض بدعوى فلسطينيا   250اعتقال  .10
أصدرت محكم  إسرائيلي  أم  األحد حكمًا بالسجن سبع  شلور ودف  غرام  : رائد الفي - غزة

مالي  على ال يزةائي ال لسطيني عماد البرغوثي، بتلم  "التحرة " عبر وسائل االتصا  اال تماعي، 
 عدد ال لسطينيين المعتقلين بدعوى التحرة  اإللاتروني  ال  عام. 250في وقن ارت   إلى 

 10/10/2016ج، الشارقة، الخلي
 

 انتهاك ا بحق الصحافيين الفلسطينيين 233: نقابة الصحافيين .11
بي ن تقرةر صادر عن لجن  الحرةات التابع  لنقاب  الصحافيين ال لسطينيين أن عدد : رامي حيدر

االنتلاكات للحرةات الصحافي  من قبل االحتال ، وفل رصد اللجن  والمإلسسات العامل  في المجا ، 
 .2016انتلاًكا،  ال  النص  األو  من عام  233وصل إلى 

وحذر التقرةر، من تصاعد االستلدا  للحال  الصحافي  ال لسطيني  من قبل  يت وحكوم  االحتال  
 اإلسرائيلي.

صحافًيا أصيبوا ب كل مباشر بالرصاف الحي والمعدني  21وعلى صعيد اإلصابات، بي ن التقرةر أن 
ااا قنابل الصوت، في حين أصيب الع رات منلق باال تناق  راء قنابل البا  المبل  بالمطاق وش 

 المسيل للدموص.
وعلى صعيد االنتلاكات الدا لي ، أشار التقرةر إلى ترا   نسبي ط ي  في هذا الجانب، إذ سجلن 

 في الف   البرةي . 21في قطاص غزة، و 20حال ، من بينلا  41
 9/10/2016، 48عرب 

 
 شر  القدس منازل في الخا" األحمر ثمانيةهدم االحتالل ي .11

أقدمن ما اسمى بوحدة الت تيت، التابع  للذراص المدني لقوات االحتال  في الف   البرةي  "اإلدارة 
المدني "، أم ، على هدم ثماني  منا   فلسطيني  في ال ان األحمر، بالقر  من مستوطن  "معاليه 

  ين شرق القد  المحتل .أدوميق" المقام  على أراضي المواطن
وقالن المصادر اإلسرائيلي : إن عملي  اللدم  اءت بعد سماح المحكم  العليا اإلسرائيلي  بلدم هذه 

وادعى االحتال   2012وةدور الحديث عن منا   أقيمن العام  المنا   بحج  البناء غير المر  .
لا التمسوا للمحكم  العليا التي رففن أنلا دون تر ي ، وأصدر في حينه أمرًا بإ التلا، لان أصحاب
 هذا االلتما  قبل شلرةن وسمحن لقوات االحتال  بلدملا.

 10/10/2016األيام، رام هللا، 
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 الغربية في الضفة مواطنا  فلسطينيا   29ييتقل  اإلرسرائيليجيش  .11
 فلسطينيًا في أنحاء مت رق  من الف   بزعق أنلق مطلوةون. 29 اإلسرائيلياعتقل  يت 

فلسطينيًا من مناطل م تل   في  19 ل  أ رى اعتقلن قوات االحتال  صباح أم  األحد  من
قوات االحتال  اقتحمن مدن رام هللا  إنالف   البرةي . وقا  نادي األسير ال لسطيني في بيان، 

ونابل  وسل ين و نين وال ليل وطولارم وس  إطالق كوي  للنيران، واعتقلن التسع  ع ر بزعق 
 طلوةون.انلق م

وكانن وسائل إعالم في الايان أفادت أم  األحد ب ن قوات من  يت الحر  اعتقلن الليل  قبل 
 الماضي  ع رة فلسطينيين في مناطل م تل   من الف   البرةي . 

 10/10/2016الخليج، الشارقة، 
 

 بسيادة وفرح.. ابنة الشهيد أبو صبيح تروي رساعاته األخيرة  .11
سم  وال رح  تعلو ش اه أبناء ال لداء الذين ضحى  بائلق ب ن سلق من أ ل لي  غرةبًا أن ترى الب

القد  والوطن، فمن  ال  أبناء ال لداء استمد شعبنا القوة لموا ل  االحتال  اإلسرائيلي في 
 انت اض  القد  المتواصل .

تام ملإله الوق  تجل  "إامان" ابن  ال ليد مصباح أبو صبيح أمام الملنبين باست لاد والدها، بلدوء 
 باهلل عز و ل ب ن ينا  والدها شر  ال لادة ووسام ال  اع  للق يوم القيام .

والدها مصباح ن ذ صباح األحد عملي  إطالق نار بطولي  في حي ال يا  راح ما أدى لمقتل 
 بجراح م تل  .  مس "إسرائيليين" إثنين وبصاب  نحو 

قائل : كانن األمور كالعادة تسير ب كل  است لادهقبل تستذكر "إامان" الساعات األ يرة لوالدها 
طبيعي، ال نعر  أن والدي سيةقدم على عملي  بطولي ، ف ي فجر األحد استيق ن ووالدي ألداء 
فرةف  الصالة ".." كان اما حني وةوصيني بالصالة والدراس ، قبل أن ابادر لتسليق ن سه لقوات 

 االحتال ".
والدي اةصلي ال جر على سجادة الصالة، حيث  ذبلا من على كت ي  وتفي  وهي تبتسق: أو  مرة

 وأدينا الصالة  ماع ".
عتقل المعتقل اإلسرائيلي"،  اص  وأن والدها سية  إلىتي لزةارتك  وأمفن تقو : س لن والدي هل 

وصى أشلر، وكان رده أن أوصاني بالصالة واستاما  الدراس ، كما أ أرةع وفقًا لقرار االحتال  لمدة 
 ه  ميعًا بالتمسك بالصالة واالهتمام بالدراس .ءأبنا
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وغادر والدها الملقب ب سد األقصى المنز  وعاد إليه سرةعًا مدر ًا بدمائه الزكي  التي روت مدين  
 القد  المحتل  بعد أن ن ذ عملي  بطولي  ضد  نود االحتال .

 9/10/2016السبيل، عمَّا"، 
 

 في عطار عمل كفاحي منّظم يقود إلحداث التغيير في القضيةأرسير فلسطيني يدعو لالنخراط  .11
دعا األسير ثائر كايد حماد لالن راق في إطار عمل ك احي من  ق اقود إلحداث التبيير ولوض  
 ليات و ط  تن يذا  منلجي   ديدة فيما ا   مسار القفي  ال لسطيني ، وإلعادة تقييق المراحل 

 حو  عل قفي  األسرى أساسًا للعملي  السياسي .التي مرت بلا عالوة على السعي ن
 اء ذلك في إطار رسال  أطلقلا األسير حماد من سجنه في رةمون بمناسب  د وله عامه الوالث 

 ع ر في األسر، ووصلن لنادي األسير ال لسطيني.
وأوضح أن االنقسام ال صائلي ألقى ب الله على الحرك  األسيرة وأضع  من وحدتلا ومن وحدة 

رارها ومن صالب  موق لا أمام السجان الذي استبل هذه الحال  ليعز  بدوره االنقسام فيصن  ق
األسرى على أسا  االنتماء ال صائلي وة رض العقوةات على بعفلق وة    من شدتلا على 

 البع  اآل ر. 
 10/10/2016، لند"، القدس اليربي

 
 للسلطة %10لفتح و %18وحماس ل المسؤولية و" يحمل %24.. تأجيل االنتخابات: ارستطالع .11

أ رى مركز القد  لإلعالم واالتصا  بالتعاون م  مإلسس  فرةدرةتت  "القد  العرةي": –رام هللا 
ش   تتراوح أعمارهق بين  1000إيبرت استطالعا في ص و  ال با  ال لسطيني شمل عين  من 

  واألو  من أكتوةر/ ت رةن سبتمبر/ أيلو  28سن  في الف   البرةي  وقطاص غزة، ما بين  15-29
ي. و اءت نتائ  االستطالص مويرة حيث أبدى ال با  رغبتلق ببقاء السلط  رغق ضالما /أكتوةراألو 

و ود سلبي  تجاه أدائلا كما حملوا حما  مسإلولي  ف ل االنت ابات المحلي  وحملوها م  حرك  فتح 
ق في االنت ابات والتن يمات التي مسإلولي  ف ل رأ  االنقسام وأنلروا كي  سي تارون مرشحيل

 يوقون بلا أكور.
تحمل حرك  حما  مسإلولي   %24.1أنلر االستطالص أن النسب  األكبر من المستطلعين والبالب  

للسلط . وفي  %10.3المسإلولي  لحرك  فتح و %18.8ت  يل انت ابات المجال  المحلي ، فيما حمل 
با  سيعتمدونلا النت ا  المرشحين في االنت ابات سإلا  حو  األس  التي كان المستطلعون ال 

إنلق كانوا سي تارون مرشحيلق بناء على الا اءة  %34.7المحلي  قالن النسب  األكبر والبالب  
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على أسا  االنتماء السياسي  %16بناء على المصداقي  والسمع  الجيدة و %33.3الملني  و
 على أسا  االنتماء الع ائري. %10.2و

قالن إن ت  يل االنت ابات المحلي  ال  %47.2اق ذاته فإن النسب  األكبر من المستطلعين وفي السي
كانوا  %9.3عن عدم ارتياحلق لت  يل االنت ابات مقابل  %39.8ا كل فرقا بالنسب  للا. وعب ر 

 مرتاحين للت  يل.
 9/10/2016، ، رام هللامركز القدس لإلعالم واالتصال

 
 أرسرى فلسطينيين بينهم نائب بحقاعتقال عداري  أمر 31االحتالل ُيصدر  .11

أفادت مصادر حقوقي  فلسطيني ، أن سلطات االحتال  : تحرةر إيلا  العيسى، منى محمد-رام هللا 
أمر اعتقا  إداري بحل أسرى فلسطينيين في سجونلا، بينلق نائب في  31اإلسرائيلي، أصدرت مإل را 

 شلور. 6 -3ح بين المجل  الت رةعي ال لسطيني، لمدد تتراو 
 9/10/2016، قدس برس

 
 لفلسطينيين في قرية "بئر هداج" بالنقب منازل عشرةيهدم  اإلرسرائيلياالحتالل  .11

، يوم األحد، على اإلسرائيليأقدمن سلطات االحتال  : تحرةر إيلا  العيسىه، سليق تاا –النقب 
منطق  النقب  نو  فلسطين هدم ع رة منا   تعود لمواطنين فلسطينيين في قرة  "ببر هداخ" ب

 .1948المحتل  عام 
وقا  رئي  لجن  التو يه العليا لعر  النقب، سعيد ال رومي في تصرةحات لا "قد  بر ": إن 
"سلطان االحتال  هدمن منا   عائل  أبو مرةحيل غرةي قرة  ببر هداخ، وتركن أصحا  البيوت 

 في العراء".
 إنجا قبل سلطات االحتال  إال أن األ يرة تماطل في  وأوضح ال رومي أن القرة  معتر  بلا من

  ال  مواطن فلسطيني. سبع م ط  هيكلي للقرة ، وفي تر ي  منا   القرة  التي اعيت فيلا نحو 
عتبر أن هدم تلك المنا   ا تي ضمن م ططات االقتالص والترحيل التي تن ذها المإلسس  اإلسرائيلي  ا و 

وبقام   أراضيلقين في النقب، بلد  ترحيل السكان واالستيالء على ضد المواطنين العر  ال لسطيني
 القائم . المستعمراتعليلا وتوسي   مستعمرات

 9/10/2016، قدس برس
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بقاء السيسي على رأس السلطة في القاهرة يكتسب أهمية قصوى لألمن القومي هآرتس:  .44
 اإلرسرائيلي

اء  عيق االنقال  في مصر عبد ال تاح السيسي قا   نرا  إسرائيلي بار  إن بق: النعامي صالح-غزة
 على رأ  السلط  في القاهرة اكتسب أهمي  قصوى بالنسب  لألمن القومي اإلسرائيلي.

وأوضح الجنرا   ادي شماني، القائد السابل لقيادة المنطق  الوسطى في  يت االحتال  أن صعود 
  مما أسلق في إضعافلا، بحسب السيسي للحكق حسن من قدرة إسرائيل على موا ل  حرك  حما

 تعبيره.
" ون ره موقعلا االثنين، شدد شماني على أن إسرائيل هآرت وفي مقابل  مطول  أ رتلا معه صحي   "

لصالح  إنجا ات"تست يد من كراهي  السيسي لحما "، منوها إلى أن هذه "الاراهي " تر من إلى 
 إسرائيل.

"، مواال ليدلل على موق ه، م يرا إلى أن ما حا  21"عرةيوضر  شماني، في المقابل  التي تر متلا 
لحما  كان السيسي "الذي رف  أن تقدم  2014دون اضطرار إسرائيل لتقداق تنا الت  ال  حر  

إسرائيل أا  تنا الت للحرك ، م  العلق أن الحكوم  اإلسرائيلي  كانن قد هرولن ووافقن على هذه 
 دون ذلك في النلاا "، على حد تعبير شماني.التنا الت، والسيسي هو الذي حا  

وأضا : "علينا أن نعتر  أنه لوال ت دد المصرةين النتلن الحر  ب كل م تل "، معتبرا أن 
بدون  إنجا اتإسرائيل تست يد حاليا " من نافذة فرف تارة ي  وغير مسبوق  مكنتنا من تحقيل 

 الت رة  بموارد.
مكن من القفاء على تلديد األن اق التي تست دملا حما  في وأشار شماني إلى أن إسرائيل لق تت

تلرةب السالح إلى قطاص غزة ونلن إسرائيل تعاني من و ود هذه األن اق " حتى  اء السيسي وقرر 
وتمنى شماني بقاء حكق السيسي قائال: " أتمنى أن استمر السيسي في حكق مصر لسنوات  تدميرها".
 طوةل ".

 10/10/2016، "21موقع "عربي 
 

 ورسيارسيا   أمنيا   "عرسرائيلـ": مصر واألرد" يستيينا" ب"عرسرائيل اليوم" .41
قا  البروفيسور اإلسرائيلي أفرااق هرارة إن تطورات الرةي  العرةي الذي بات داميا في العديد من دو  
الجوار تحتق على إسرائيل انتلاخ أففل السياسات ال ار ي  تجاه هذه الدو ، في ضوء است الصلا 

 أهق الدرو  والعبر من الحرو  األهلي  التي تعي لا الدو  العرةي   ال  السنوات ال م  األ يرة.
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وأضا  المست رق اإلسرائيلي في مقا  له بصحي   إسرائيل اليوم، أن الوورات العرةي  التي بدأت من 
ن األحمر تون  غرةا إلى العراق شرقا، طبى عليلا اللون األ فر اإلسالمي، رغق انت ار اللو 

الدامي في العديد منلا بسبب نزةف الدماء الذي وق  في سورةا، وحصد أرواح مبات اآلال  من 
السورةين، وتلجير أكور من ع رة ماليين منلق دون أمل للق بالعودة إلى منا للق، ودمار كامل لمدن 

 واسع .
ن عددا من الدو  العرةي  وأوضح هرارة أن طابعا   ر يزداد نلورا في اآلون  األ يرة يتمول في أ

 باتن تعلن حا تلا للمساعدة من إسرائيل، وعلى رأسلا مصر واألردن.
فقد طلبن مصر من إسرائيل المساعدة األمني  واالست بارة  ل وض حرةلا ضد تن يق الدول  
اإلسالمي  في سيناء، وحصلن على ما ترةد منلا، كما طلبن من إسرائيل دعما سياسيا في 

 م  الدو  األفرةقي ، وعلى رأسلا إثيوةيا، حو  مياه نلر النيل.م اوضاتلا 
وأشار أن الملك األردني عبد هللا الواني لداه تلديدات من الدا ل من قبل  ماع  اإل وان المسلمين، 
ومن ال ارخ من قبل تن يق الدول  في سورةا، أو على يد إيران التي تطمح إلقام  هالللا ال يعي في 

 المنطق .
 9/10/2016، زيرة نت، الدوحةالج

 
 رسوداء لرجال أعمال عرسرائيليين يستثمرو" في المستوطنات قائمةباألمم تيّد المجموعة اليربية  .42

أعلنن اإلذاع  العبرة  أن مجل  حقوق اإلنسان في األمق المتحدة اعد  أبو سعدى: فادي-هللارام 
مستوطنات إسرائيلي  مقام  على أراض  قائم  سوداء لر ا  أعما  إسرائيليين لديلق استومارات في

فلسطيني  في الف   من أ ل ن رها ون ر سماء استوماراتلق وشركاتلق في إطار  ط  ل فحلق 
 ووق  التعامالت االقتصادا  معلق كونلق استومرون في أراض محتل .

ا مل أي وتقدمن المجموع  العرةي  بلذا الم روص وقام ممول األردن بطرح مسودة الم روص، الذي 
 أوبنك إسرائيلي لداه فروص على سبيل الموا  في أي مستوطن  دا ل حدود الف   البرةي   أوشرك  

تاون مإلسسات األمق  أنأي شرك  للا فرص في هفب  الجوالن. كما ين  الم روص على ضرورة 
ل ركات المتحدة ملتزم  بلذا القرار وتمن  كاف  المإلسسات الدولي  من التعامل ب ي طرةق  م  ا

 اإلسرائيلي  التي ستعلن أسمابها.
 إلىورف  الس ير اإلسرائيلي في األمق المتحدة فارة هذه القائم ، وادعى أن إعداد هذه القائم  يلد  

 ن ر قوائق لإلضرار باليلود وهو ما يذكرنا بقوائق عانى منلا اليلود في التارةا.
 10/10/2016، القدس اليربي، لند"
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 ةو" يطالبو" نتنياهو بوقف التياو" مع رورسيا في رسوريجنراالت عرسرائيلي .43
تو ه عدد من الجنراالت السابقين في الجيت اإلسرائيلي إلى رئي  الو راء : مجلي ن ير-أبيبتل 

واالنفمام إلى  بنيامين نتنياهو مطالبين بتبيير سياسته في سورةا التي تستند إلى التنسيل م  روسيا
 الموق  األميركي.

را  احتياق إليعيزر )ت يني  ماروم القائد السابل لسالح البحرة  اإلسرائيلي والعفو السابل وقا  الجن
األوضاص م  سورةا لق اعد  في هيب  رئاس  األركان العام  إن الموق  التقليدي اإلسرائيلي تجاه

 مجدًاا. 
إلسرائيلي التي وأضا  شاًرحا طلبه: "إطالق الصارول المفاد للطيران تجاه مقاتالت سالح الجو ا

شلر سبتمبر )أيلو   كانن رسال  واضح  إلسرائيل ت يد ب ن  ها من أهداًفا في سورةا في بداا 
الوض  لق اعد كما كان سابًقا وكحا  التنسيل األميركي الروسي الذي انلار يبدو أًافا أن التنسيل 

م الوالاات المتحدة من دون الروسي لق يبل على حاله. أن الوض  الجديد في سورةا سيلز  اإلسرائيلي
ب طواتلا وانتلاخ موق   شك بالرد ومالءم  ن اطاتلا وستفطر إسرائيل هي األ رى إلى االقتصاد

 حكيق على المدى االستراتيجي".
وفي السياق ن سه نقل المحلل العسكري لصحي   "هآرت " عامو  هرئيل على لسان  نراالت   رةن 

قليل  في سورةا ن سلا تحتق على  التي تترافل بتطورات ليسنأن "وتيرة التصرةحات المتسارع  
 إسرائيل التعقب اليقن لما احدث. والا  عن النل  الحالي".

وأضا : "من الواضح أن سينارةو الموا ل  بين الطائرات األميركي  ومن وم  الدفاص الجوي الروسي  
 له  ثار ملموس  على إسرائيل أًافا. ون والسورة  في أ واء سورةا والذي اعتبر غير واقعي حالًيا ستا

 10/10/2016، الشر  األورسط، لند"

 
 بدء تنفيذ مشروع متحف غزة البحري بتمويل قطري  .44

أعلن مدير عام سلط  الموانئ البحرة  في قطاص غزة بلاء : اإلفرنجي ومحمد  ما  مصعب-غزة 
ء المائي  "متح  غزة البحري". األغا عن البدء في تن يذ المرحل  األولى من م روص مدين  األحيا

بالتعاون م  و ارة الزراع  ال لسطيني . وةتموةل من قطري عبر المكتب التمويلي لمإلسس  قطر 
 ال يرة  ببزة.

وأوضح  ال  لقاء م  مسإلو  والذي ن مته و ارة اإلعالم ببزة أم . أن مساح  األرض الم صص  
إلى أن المتح  سيحتوي على أحواض   ا ي   دونق، م يًرا 2,000إلقام  الم روص تبلغ حوالي 

 لجمي  الاائنات البحرة  المو ودة في بحر القطاص بكاف  أشكاللا وأنواعلا.
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وقا  إن المتح  البحري عبارة عن بيب  بحرة  صبيرة لألسماك والاائنات البحرة  المو ودة في بحر 
ل فنيين وم تصين. وتعرة لا غزة. حيث سيتق  لبلا ووضعلا في أحواض عمالق  ورعايتلا من قب

للطلب  الجامعيين واألكاداميين والملتمين. ول ن الن ر إلى أهمي  البيب  البحرة  وكي ي  التعامل 
 معلا. والعمل على  ةادة الوروة السمكي  في القطاص.

أل  دوالر أمرةكي. ت مل المرافل األ رى المجاورة وهي  400وةين أن تال   الم روص بلبن نحو 
متر من الجل  البرةي  للمتح . إضاف  إلى موق  للسيارات.  500أمتار وامتداد  8ةل بعرض "طر 

 وبن اء نقاب  للصيادين. والطرةل المحاذا  للمتح  من الطرةل البرةي .
 10/10/2016، الشر ، الدوحة

 
 مؤرسسة عيد الخيرية: أهل قطر يواصلو" تقديم مشارييهم ألهل غزة .45

عطاءهق ألهل غزة لت  ي  الحصار عنلق من  ال  م ارة  نوعي ،  واصل أهل ال ير: الدوح 
حيث أثون المإلسس  بيوت ع رة من العائالت ال قيرة، كما قامن بتسليق مكتبات مدرسي  باإلضاف  

 لمواصلتلا تجليز م روص اإلنارة اآلمن .
، حيث است اد منلا ع ر أسر تفق نحو مب  ش   في محاف ات غزة والوسطى و ان يون  ورفح

وال يزا  م روص اإلنارة اآلمن  قائما حيث انتلن المإلسس  من  تق تجليز منا للق باألثاث الفروري.
 توصيل اإلنارة اآلمن  لنحو مبتين وثالثين بيتا في دير البلح والمبا ي والبرة  والزوايدة والنصيرات.

ص الذي انتلن المإلسس  من وت تي هذه التوصيالت الجديدة ضمن مرحل   ديدة في تن يذ هذا الم رو 
 900أسرة وةتال   تقار   3000تن يذ مرحلتين فيه ليصبح عدد المست يدين من مراحل الم روص قراب  

 أل  رةا .
 10/10/2016، الشر ، الدوحة

 
 كي من الخطط االرستيطانيةينتنياهو يهاتف كيري في مسيى على تهدئة الغضب األمر  .46

  إسرائيلي أم  أن رئي  الو راء بنيامين نتانياهو هات  أعلن مسإلو : أ     -القد  المحتل  
كي  ون كيري في مسعى إلى تلدئ  غفب واشنطن بسبب الوحدات ةو ةر ال ار ي  األمر 
 االستيطاني  الجديدة.

وكان البين األبي  اتلق إسرائيل األرةعاء بعدم الوفاء بوعودها، في انتقاد شديد الللج  للدول  
 تلا على بناء وحدات سكين   ديدة في مستوطن  في الف   البرةي  المحتل .العبرة  بسبب موافق
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وأكد المسإلو  اإلسرائيلي أن نتنياهو أبلغ كيري أن ال ط  االستيطاني  الجديدة هدفلا أن تاون بدياًل 
فق  "في حا  عدم العوور على أي حل" إلسكان مستوطنين في بإلرة استيطاني  قرةب  من المقرر 

 ب أمر قفائي. وأضا  أن الر لين تحدثا أافًا عن قفااا إقليمي . وةحسب وسائل هدملا بمو 
 اإلعالم اإلسرائيلي ، فإن المكالم  اللات ي   رت السبن.

 وحدة سكني  على أرض "أقر  إلى األردن من إسرائيل". 300وانتقد البين األبي  بناء 
هذا القرار اعرض إلى ال طر االحتما  وحذر الناطل باسق الرئاس  األميركي   وش أرنسن من أن 

المتعور أصاًل بالتوصل إلى سالم في ال رق األوس ، ففاًل عن  طره على أمن إسرائيل ن سلا، 
 معتبرًا أن كالم نتانياهو بات موض  تساب .

 10/10/2016، الحياة، لند"
 

 مـاليين دوالر من اليابا" لدعم برنامج الميونة الغذائية في غزة أربية .47
"األاام": وق  الس ير الياباني لل إلون ال لسطيني ، وممول اليابان لدى فلسطين، تاكي ي  - قد ال

أوكوةو، والم وض العام لوكال  البوث الدولي  "األونروا"، بيير كرةنبو ، أم ، ات اقي  تتبرص اليابان 
برنام  الوكال   مليون ين ااباني )حوالي أرةع  ماليين دوالر أميركي  لدعق 420بمو بلا بمبلغ 

 للمعون  البذائي  في غزة، للسن  ال امس  على التوالي.
وقالن وكال  البوث، في بيان صحافي، أم ، إنه ون را للحصار القائق في غزة، والمستمر منذ 
ع ر سنوات، ولل رو  اال تماعي  االقتصادا  البائس  التي اعي لا هذا الجيب الساحلي، فإن 

ال يزا  اعد مس ل   طيرة في غزة، في الوقن الذي توا ه فيه العديد من  انعدام األمن البذائي
 عائالت ال بي فلسطين صعوةات في تلبي  الحد األدنى من احتيا اتلا البذائي .

أل  ال ئ من فلسطين  100وأشار البيان إلى أنه سيست يد من هذا التبرص األ ير ما اقار  من 
وعام  2017ن القيام بعملي  تو ة  المعون  البذائي  في عام اعي ون في غزة، وذلك من  ال  تمكي

، ما من ش نه أن اقدم للعائالت االحتيا ات األساسي  كدقيل القمح والبقوليات و ةن عباد 2018
 ال م .

من  لته، أكد الس ير أوكوةو، التزام اليابان بدعق "األونروا" وقا : "نحن ف ورون للباا  بعالقتنا م  
ولدى العمل سوةا، فإننا نستطي  تقداق دعق هام لال بي فلسطين، و صوصا في غزة التي األونروا. 

 اعاني الاويرون فيلا من انعدام األمن البذائي في نل تحداات كبيرة وصعوةات متزايدة".
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كانن اليابان من بين  2015وأضا  البيان: ال تزا  اليابان داعما مستمرا وموثوقا لألونروا؛ ف ي عام 
ر  مس  مانحين لبرام  و دمات األونروا الرئيس ، وهذا التبرص األ ير يرف  من إ مالي التبرعات أكب

 مليون دوالر. 43إلى ما اقار  من  2016الياباني  لوكال  البوث في عام 
 10/10/2016، األيام، رام هللا

 
 تراجع أصوات السالم في عرسرائيل .48

  علي بدوان
في إسرائيل أ راه موق  "واال" اإل باري العبري، لمناسب  اقترا  استطالص  اف أ ير للرأي العام 

العام اليلودي الجديد، تحن إشرا  البروفيسور كميل فوك ، ونة رت نتائجه قبل أاام على ص حات 
 المطبوعات العبرة  الصادرة في القد  وتل أبيب.

لن تتوصل إلى ات اق سالم م  نتائ  االستطالص تقو  إن مةع ق اإلسرائيليين اعتقدون ب ن إسرائيل 
 ال لسطينيين ولو بعد وقن طوةل. وأن عملي  التسوة  لن اةاتب للا النجاح على المدى المن ور.

 64ش صًا من السكان اليلود في فلسطين المحتل ، َتَبي َن أن  646ووفقًا للمسح الذي أ ري بم ارك  
في المب  من أفراد العين   24ت اق سالم. وقا  في المب  منلق اعتقدون ب ن الطرفين لن يتوصلوا إلى ا

إن إسرائيل ستتوصل م  ال لسطينيين إلى ات اق سالم، لان بعد أكور من  م  سنوات، في حين 
 في المب  منلق فق  توقي  ات اق سالم  ال  السنوات ال م  المقبل . 4يتوق  

طالعات الرأي العام في إسرائيل، ت ير إن تحليل وت ايك المعنى في األرقام الواردة أعاله لنتائ  است
في شكل ال لب  فيه إلى الحال  العام  المو ودة في الدول  العبرة  من  اوة  تصاعد روح البطرس  
والعنجلي  وس  الجملور اليلودي على أرض فلسطين التارة ي ، وترا   أصوات السالم أو تلك 

ما اعتقد كويرون أنلا تتوس  وتتزايد في حفورها القرةب  من ت ييد سالم ال رعي  الدولي ، التي طال
 دا ل المجتم  اإلسرائيلي.

وةالطب ، فإن مرد ذلك اعود إلى  مل  من األسبا ، أوللا أن الجملور اإلسرائيلي ينطلل في 
عنجليته من مالح ته الدقيق  لحا  الفع  والترهل العرةي وال لسطيني الرسمي، وغيا  األدوات 

ئيل مقابل الفب  المتواصل من أميركا وغيرها على الطر  ال لسطيني. الفاغط  على إسرا
وةالتالي فإن الجملور اإلسرائيلي اجد ن سه أمام مةعادل   ديدة تدفعه إلى الت دد إ اء العملي  

 السياسي  وبمكان التوصل إلى تسوة  م  ال لسطينيين، وحتى م  العر  الرسميين.
طر  في إسرائيل باتن راس  ، وأن الحا  العام  اإلقليمي  ثاني هذه األسبا  أن منا ات الت

والدولي ، وترا   حفور القفي  ال لسطيني ، دفعا باتجاه ذلك وةاتجاه م اقم  التطر ، و عال أحزا  
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امين الوس  في إسرائيل تميل إلى االقترا  من قوى وأحزا  اليمين المةتطر  ب قيه التوراتي والقومي 
ضع  وترا   حفور أحزا  اليسار الصليوني التي ت وض اآلن م اوضات العقائدي، عدا عن 

من تحن الطاول  م  رئي  الو راء بنيامين نتانياهو للد و  في االئتال  الحكومي، وتماهيلا م  
 طا  اليمين السياسي، وتقاطعلا الواس  م  شعاراته المةتعلق  بالربة  االستراتيجي  للحل م  

سلا ثوابن اإل ماص اإلسرائيلي: ال عودة ألي ال ئ فلسطيني، والقد  الموحدة ال لسطينيين، وعلى رأ
 عاصم  إلسرائيل، وحدود  من  مةت ل عليلا... الا.

أما ثالث أسبا  ترا   أصوات السالم في إسرائيل فلي الحمل  الت رةعي  المحموم  التي اقودها 
رة  المعادا  للداموقراطي  ولحقوق اإلنسان وةن ذها اليمين الحاكق لسن  مجموع  من القوانين العنص

ال لسطيني تحديدًا، وةالتالي إطالق يد القوى ال اشي  التي تسعى إلى تو يه ضرة  قاصم  للو ود 
ولعموم قواهق السياسي   1948والن اق السياسي الملمو  ل لسطينيي الدا ل المحتل في العام 

 والقد . ومإلسساتلق الوطني ، ول لسطيني الف   البرةي 
سبب   ر يتمول بو ود حكوم  اميني  تفق عتاة المتطرفين، وتمتلك قاعدة استقرار متين  لقوى 
اليمين واليمين المتطر ، تبعدها من االهتزا  والت ر ح ومن م او  فقدان الوق  البرلماني  وتلديد 

الطاول  النفمام  الاتل البرلماني  المعارض  في الانيسن، في حا  ف ل الم اوضات الجارة  تحن
 المعارض  برئاس  اسحل هرتزوغ إلى الحكوم .

  ر هذه األسبا  هو عودة النبم  اإلسرائيلي  عن فقدان ال رةك ال لسطيني، واستومارها في ال ارص 
لتحرة   ملور اليمين وتوسي  ص وفه، على رغق كل رسائل السالم التي قدملا الرئي  محمود 

 ت يي  شمعون بيرةز. عبا ، بما فيلا م اركته في
وعليه فنحن أمام حا  إسرائيلي  دا لي  مةت م  بالبطرس ، ال امكن كسرها من دون تحوالت إاجابي  
فلسطيني  وعرةي ، تةعيد إلى القفي  ال لسطيني  حفورها المن ود، وتقدم الدعق الملمو  إلى ال عب 

 ال لسطيني.
 10/10/2016، الحياة، لند"

 
 ر على خالفة عباس؟هل ناصر القدوة قاد .49

 د. صالح النعامي
يبدي المعسكر الذي افق أن م  الحكق العرةي  التي تمول الوورات المفادة وتلك الداعم  للا 
تصميما الفتا على ترتيب أمر  الف  رئي  السلط  ال لسطيني  محمود عبا  قبل وفاته ورحيله عن 

ي ال ا دم مصالح هذه األن م  وةقل  من هذه الدنيا،   ي  أن يتبلور واق  سياسي فلسطيني دا ل
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قدرتلا على المناورة في الساح  اإلقليمي  وةم  ب رف تطوةر عالقاتلا م  الوالاات المتحدة 
 وبسرائيل.

فبعد أن رف  عبا  محاول  تلك األن م  إمالء محمد دحالن ك لي   له، وةعدما اقتن  بع  هذه 
 ل "فتح" سيما في الف   البرةي  كبير  دا، وأن األن م  ب ن مستوى االعتراض على دحالن دا

األمر لي  متعلل فق  بالموق  ال  صي لعبا  منه، عمدت هذه األن م  إلى البحث عن أسماء 
أ رى تحقل البرض؛ وعلى ما يبدو أنه قد وق  اال تيار على ممول فلسطين السابل في األمق 

 المتحدة ناصر القدوة.
وق  عبا  من هذه ال طوة، سيما أن هناك تسرةبات قد تحدثن عن حتى اآلن من غير المعلوم، م

قيام أن م  الحكق المذكورة بطم ن  عبا  على مصير أوالده بعد تركه منصبه. وهناك حا   لمعرف  
موق  المعسكرات الم تل   دا ل حرك  "فتح"، حيث إنه من المعرو  أن القدوة على عالق  وثيق  

 بدحالن.
تو ب طرحه: كي  سيتق ضمان تعيين القدوة، حيث إن الن ام السياسي للسلط  لان السإلا  الذي ي

ال لسطيني  ين  ب كل واضح على ا تيار "الرئي " عبر انت ابات تجرى في الف   البرةي  وقطاص 
غزة؟ وهل امكن أن ا و  القدوة، وهو ش صي  غير معروف  لاوير من ال لسطينيين، وةح ى بوق  

أن دوال عرةي  معني  ب الفته ل وفلا من تداعيات غيا  عبا  وبمكاني  است ادة ال لسطينيين لمجرد 
  لاتلا تناصبلا العداء من الواق  الجديد، سيما حرك  "حما ".

فحتى لو افترضنا أنه قد حدث توافل بين عبا  واألن م  العرةي  ذاتلا على ناصر القدوة، فإن هذا 
لتناف  أمامه على رئاس  السلط ، م  العلق أنه في حا  أ رةن التوافل ال يلزم غيره بعدم الترشح وا

انت ابات نزةل ، فإنه ال يو د ما افمن نجاح القدوة، وبن كانن األن م  العرةي  ستحرف على أن 
 يتق تصميق االنت ابات بحيث اصل القدوة للرئاس .

عرةي عليه لن افمن نجاحه ولو افترضنا أن القدوة قد أصبح "رئيسا" للسلط ، فإن مجرد التوافل ال
في أداء عمله، حيث إنه سيكون مطالبا بالتعامل م   نون التطر  الذي تتسق به حكوم  اليمين 

 الصليوني  بقيادة بنيامين نتنياهو التي ستفمن سياساتلا إحراخ القدوة والم  بمصداقيته.
بيب  تساعد إسرائيل على  فالقدوة سيكون مطالبا ب عل بكل ما ا عله حاليا محمود عبا  من توفير

مواصل  م روعلا االستيطاني عبر تواصل التعاون األمني م  االحتال  في الوقن الذي يواصل فيه 
 الصلاين  االستيطان والتلوةد.

لان لو قبل القدوة هذا السق  من السلوك، فإنه سيكون من الصعب عليه ممارس  ما اقدر عبا  
ة السلط  األمني  بقم  أبناء شعبه وبطالق يدها لتعتقل لمجرد على فعله حاليا من منح م ل  أل لز 
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أن هذا ا دم المصلح  الصليوني . ف رو  تولي القدوة مقاليد األمور في السلط ، في حا  تق 
األمر له، ت تل  تماما عن ال رو  والتحوالت التي وقعن في علد عبا  والتي مكنته من تسوةغ 

نقسام الدا لي الذي أو د سياقات وطني  فلسطيني  غير صحي  القم . ف ال  علد عبا  حدث اال
 تماما مكنن من توفير رواا  تسوغ القم ، وفل منطقه.

 وةبقى السإلا : ما هو موق  إسرائيل من إمكاني  تولي القدوة مقاليد األمور؟
در ما إن اإل اب  عن هذا السإلا  ال ت كل تحداا كبيرا، حيث إن إسرائيل ال اعنيلا األش اف بق

 اعنيلا مدى تحقل ال روق الوا ب توفرها في  لي   عبا ، وهما شرطان رئيسان:
 تواصل التعاون األمني وقم  المقاوم . -1
عدم الت وةت على م ططات إسرائيل من ناحي  تواصل االستيطان والتلوةد، وذلك عبر عدم  -2

ل الدولي  ضد إسرائيل، مول رف  إقدام السلط  تحن القيادة الجديدة على أي تحدي  دي في المحاف
قفااا أمام محكم  الجنااات الدولي ، تماما كما ت عل السلط  حاال تحن حكق عبا ، التي تحدث 

  لب  كبيرة دون أن تقدم على تحرك عملي  اد.
لان لو التزم القدوة بلذين ال رطين، فإن هذا لن افمن أال تحر ه حكوم  نتنياهو ب ائ   نونلا 

ا ولو من با  ما تتطلبه المزايدة الدا لي ، تماما كما ا علون م  عبا  الذين يتلمونه وتر  تطرفل
 ب نه امار  "إرهابا سياسيا" رغق كل ما فعله وة عله.

 9/10/2016، السبيل، عّما"
 

 تيقيدات الموقف اإلرسرائيلي من التطورات في قطاع غزة .54
   حلمي موسى

ص غزة ومقاوم  أهله م كل  اصعب التعامل معلا. وفي كانن إسرائيل وال تزا  ترى في و ود قطا
البداا  حاولن ضق القطاص وتد ين سكانه بترحيل قسق منلق إلى  ارخ فلسطين أو إلى مناطل أ رى 
في أرضلا فلق ت لح. وحاولن مرارا قم  مقاومته ب شكاللا الم تل   ال دائي  وال عبي  ولق تنجح. 

ن طر  واحد منه واألهق اللجوء إلى أسلو  ت ايك مستوطنات واضطرت إلى قبو  فارة االنسحا  م
 ألو  مرة. وم  ذلك بقين الم كل  إلسرائيل كبيرة في القطاص.

ورغق تبد  األوضاص في القطاص،  صوصًا بعد ات اقيات أوسلو، إال أن الم كل  بقين على حاللا. 
لم كل  التي ال تجد للا حاًل. فالقطاص، تحن حكق حما  أو فتح، أو حتى إسرائيل قبل ذلك، نل ا

ومن المنطقي االفتراض أن هذه الم كل  نل ن بال حل ألن كل المساعي لق تتجه نحو حل السبب 
األسا  لم كل  غزة وهو أنلا  زان الوورة العتبارات كويرة بينلا أنلا  زان اللجوء األكبر على ما 
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قطاص تقب ل أهله كل محاوالت التد ين تبقى من األرض ال لسطيني . وةمن  الوض  المعق د في ال
وفرض الوقائ . وهكذا غدا أهل القطاص، رةما بين األشد قدرة في العالق على احتما  المصاعب. 
وةرى كويرون أن قدرة القطاص على البقاء رغق كل عوامل التقييد والحصار واإلغالق ت كل حال  

ت اا في العالق ومن أعلى نسب البطال  تستدعي الدراس . ف ي القطاص واحدة من أعلى نسب االك
رغق ارت اص مستوى التعليق. ورةما أن هذا أكور من سواه ما اجعل  يار المقاوم  والصمود شعبيًا رغق 

 نلور عوامل التذمر بين وقن و  ر.
وأاا اكن الحا ، من الواضح أن م كل  القطاص تت اقق في ن ر إسرائيل كلما كانن القيادة اإلسرائيلي  

ا زة عن التقدم في أي اتجاه معه، كما حاللا اليوم. وال أد   على ذلك من أن و ةر الدفاص الحالي، ع
أفيبدور ليبرمان، صاحب ن رة  "القام  القومي  المنتصب " لق اكن يت يل أن اقو  أحد عنه أنه 

ب نه ال حل  يتعامل با "ق  ا ات حرةرة " م  حما . فلو صاحب األفاار التي ال يتردد عن إعالنلا
سوى استمرار تو يه الفرةات للعدو إلى أن استسلق. وةين هذا وذاك يدعو إلى است دام كل القدرات 
العسكرة  المتوفرة إلحداث الحسق. وهذا موق  نادى به وهو و ةر لل ار ي  في حكوم  نتنياهو التي 

 شن ن الحر  على غزة قبل حوالي عامين، وما  ا  ينادي به حتى اآلن.
عد أن تولى ليبرمان و ارة الدفاص أوحى لوسائل اإلعالم اإلسرائيلي  أنه بصدد تبيير ن رة  القتا  وة

الحالي  القائم  على فارة  باا  أثمان باه   من العدو وطالب بالعودة إلى أسلو  انتلاء الحر  
ق لدى قيادة ب كل حاسق عبر تحقيل نصر واضح. وةوحي ليبرمان ب نه اعمل حاليا لترسيا هذا ال ل

الجيت اإلسرائيلي. لان هذا الم لوم الذي ساد في الجيت اإلسرائيلي طوا  العقود األولى اصطدم 
بتبير ال رو  وانتقا  الصراص الرئيسي من الموا ل  م   يوش ن امي  إلى الصدام م  من مات 

قيل أي نصر تمتلك قدرات دو  ولان ال ت وض حروةا ن امي . وتقرةبا لق ت لح إسرائيل في تح
وفي حرةي  1973حاسق ونلائي وواضح بعد حر  حزةران. وةدا هذا واضحًا في حر  ت رةن عام 

 لبنان األولى والواني  وفي الحرو  الوالث  التي شنتلا ضد قطاص غزة في العقد األ ير.
واق  وةعتقد معل قون أن ما يوا له ليبرمان من مصاعب في ات اذ القرار ب  ن قطاص غزة هو في ال

ما توا له إسرئيل. فالر ل الذي كويرًا ما نادى باللجوم والمبادرة الميداني  و د ن سه كمن احاو  
ال لور بم لر "العاقل المت زن" حيث أعلن مإل رًا أن إسرائيل ال تنوي شن  عملي  في قطاص غزة وأنلا 

ور عن أن ليبرمان تطلب من حما  تعزةز  لودها لمن  اإلطالقات. وةتحدث معل قون عسكرةون ك
اسير على حبل م دود يرة  بين رغبته في ال لور ب كل م تل  عن أسالفه من ناحي  وةين 
الت و  من تصعيد يدف  الوض  إلى االن الت. ومن المإلكد أنه يرى حاليا ممولي المحكم  الجنائي  

ي حقائل.  الدولي  الذين وصلوا إلى فلسطين المحتل  في أو  ملم  تقص 
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السياق يذكر المعلل العسكري في "هآرت " عامو  هارئيل أن ليبرمان لق ابي ر  وهرةًا  وفي هذا
موق ه تجاه ما احدث في قطاص غزة وهو كرر مإل رًا هذه المواق  أمام مراسلين. وةقو  إن ليبرمان 
يإلمن أن الصدام م  حما  محتوم سواء ألن اعتبارات دا لي  في حما  امكن أن تدف  نحو ذلك 

قن ما أو بسبب  لود يبذللا الجيت اإلسرائيلي لمن  األن اق. وقد أعلن أن على الجيت في و 
اإلسرائيلي سحل وبسقاق حكق حما  في أي موا ل  مقبل . ولانه كان في الماضي قد أعلن أنه إذا 

هني ، لن يبقى على  إسماعيلتولى و ارة الدفاص فإن رئي  الحكوم  ال لسطيني  السابل في حما ، 
 د الحياة لساعات. ومعرو  أن تلديد ليبرمان لق يتحقل.قي

وأاا اكن الحا  فإن ليبرمان الذي احاو  حتى اآلن اإلاحاء ب نه ا تل  م  القيادة العسكرة  ب  ن ما 
ينببي فعله م  المقاوم  في غزة اجد ن سه في موق  األقلي . فالجيت اإلسرائيلي الذي  بر تجار  

حدود ما امتلك من قوة وةعر  أافا حجق الفرر السياسي والعسكري  الحرةين األ يرتين اعر 
الذي يلحل بإسرائيل  راء أي حر . وللذا السبب واضح أن إسرائيل ال تميل في الوقن الراهن إلى 
التصعيد م  حما  سواء كان ذلك العتبارات تتعلل ببااات سياسي  أو  راء و ود نوص من الردص 

 المتباد .
 10/10/2016، السفير، بيروت

 

 محطمو الجدرا" .51
  أمير أورن 

القدامى، "اللواء"، فانلق اقصدون الاتيب  اليلودا  المحارة ، التي  اإلسرائيليعندما اقو   نود الجيت 
 إرسا تق  اإلسرائيليالجيت  إقام كانن سالح في الجيت البرةطاني في الحر  العالمي  الواني . وم  

كتيب . ولان قرةبا ستةبعث من  ديد في تناس لا الجديد، وستسمى  لىإغنزال، وتحولن  إلى"اللواء" 
 بلذا االسق من ا ل تمييزها عن الاتائب الحالي  مول غوالني في سالح الم اة أو سالح المدرعات.

في الحرو  المحدودة في لبنان وغزة يتق ت بيل طواقق حرةي  من الاتائب، التي تتاون من سالح 
كانوا احارةون هكذا، أي ا اكون ما  إذا. أ رى للندس  والدبابات ووحدات ملني  الم اة والمدرعات وا

بناء الطواقق الحرةي  منذ  األففلهو دائق، وةفمون  لات ت تل  عن بعفلا البع ، فمن 
 اسق عبري للواء، امكن تسميتلا "اللواء". إاجادلق يتق  إذاالبداا . 

المسلق  األمورالمجم  عليه هو  يزناوت، يتميز بوض   ، الجيت الذي قائده2016ع ي  يوم الب ران 
المتحجرة. طرةق   يزناوت )منذ كان قائدا في يلودا والسامرة واقتحق ال واصل بين  أنماطلابلا وتبيير 
وال باك  "التنا   عن األنا ال  صي  والتن يمي "، هي  ط    ذة في التحقل.  اإلسرائيليالجيت 
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وحين اقود قسق  –تعلل أو است ادة  –لسايبر وال بكات اال تماعي  هكذا يتق بسرع  في عصر ا
التنصن موق ا  ديدا في الحر  التي تعتمد على ال بك ، يتق استبال  الت وق التانولو ي للجيت 

 .اإلسرائيلي
باألمن في  مي  مركباته )الحماا ، الحدود والمجا   اإلسرائيليعلى المستوى العلني، يلتق الجيت 

باألمن  أافاالنار من غزة وسورةا ولبنان . وةلتق  إطالقوالبحري، القص  كرد على الجوي 
شيء من األمن  أافااطل  وأ رى القفائي )محاكم  اليبور أ ارةا، أوفيك بة ر  . بين فترة 

، إلسرائيلسرة ، معارك، است بارة  أو تلك التي تست دم فيلا القوة والتي تنسب  أعما  –الصامن 
 سالح المن مات المعادا . ضد ا دااد

في عملي  "السور الواقي" في نابل  فا   قائد كتيب  الم ليين، افي  كو افي، حين حطق الجدران 
ن بذلك القدرة على اقتحام الجدران. في  أبوابلامن ا ل اقتحام البيوت التي تق ت  يا  ونوافذها. وحس 

 أهدا لمات حساس ، في منصب ضاب  ال ما  تق تعيين عقيد من سالح الجو، الذي شارك في م
 .أبيبللمنطق  ال مالي     انتاخ فعا  بين ص د وتل  األهدا  اص . وقد كانن ساح  

، لانه لي  الوحيد، شرةكه في اإلنجا اتعن بع   اإلعالن األففليبر  كو افي في فلمه أنه من 
ي  المركزي والتن يذي في ال ارة هو قائد سالح الجو، الجنرا  أمير اا ل، الذي سرص من الت ط

سالح الجو والعمليات. من تلك اال زاء، وةاستبال  أففل، تق الحصو  على شيء كامل مةحسن، 
وحدات  اص  في  أرة وهذا هو قصد  يزناوت من الدم  بين قسق اللو ستاا م  ذراص البر وصلر 

 كتيب  كوماندو. الح اا على الجدران ال ار ي  وتحطيق الدا لي .
ك ملق، لانه م يب لآلما  ألن الجدار العالي مو ود بين الجيت الذي يرةد منح الحكوم  كل ذل

 إلىحرة  العمل لتحقيل األمن والسالم وةين رئي  الحكوم  وو ةر الدفاص اللذان اعرفان كي ي  السير 
 األمام نحو اللاوة .

 10/10/2016، هآرتس
 10/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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