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 في موعدها المقربإجراء االنتخابات  : حماس متمسكةمشعل يستقبل رئيس لجنة االنتخابات .1

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، يوم أمس الجمعة، إلى جانب عدد من 
أعضاء المكتب السياسي للحركة، رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر والمدير التنفيذي للجنة 

 هشام كحيل، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
ي، أن لجنة االنتخابات أطلعت قيادة الحركة على حيثيات القرار وذكرت الحركة في تصريح صحف

الصادر عن محكمة العدل العليا بشأن وقف قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء انتخابات مجالس 
 الهيئات المحلية في الثامن من تشرين أول المقبل.

لتزام بقرار المحكمة وأملها في وبّين التصريح تأكيد لجنة االنتخابات للحركة على موقفها السابق باال
 أال يؤثر هذا القرار على استئناف إجراء العملية في أقرب وقت ممكن.

 وأضاف: جرى تدارس االحتماالت المختلفة لقرار المحكمة وتأثير ذلك على العملية االنتخابية.
فق مصالح وأكدت الحركة على تمسكها بإجراء االنتخابات في كل المحافظات في موعدها المقرر و 

جراء  الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية، وبما يهيئ األجواء لخطوات الحقة في تنفيذ المصالحة وا 
وجددت الحركة تأكيدها على موقفها السابق من  ريعية والرئاسية والمجلس الوطني.االنتخابات التش

 ضوء القرار النهائي للمحكمة.في  قرار محكمة العدل العليا في رام هللا، مشيرًة إلى أنها ستتخذ موقفها
 وعبرت عن تقديرها لكل الجهود التي بذلتها لجنة االنتخابات المركزية إلنجاح العملية االنتخابية.

 17/9/2016، موقع حركة حماس
 

 لدعم المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسالم "عدم االنحياز"عباس يدعو دول  .2
محمود  رئيس السلطة الفلسطينيةحث : األناضول، ناؤوطعبد الرؤوف أر  -مارغاريتا) فنزويال(

عباس، أمس السبت، الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز، على دعم المبادرة الفرنسية لعقد 
 مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية العام الجاري.
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عشر،  السابعة "عدم االنحياز"جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الفلسطيني، أمام قمة دول حركة 
 20الفنزويلية، بمشاركة قادة وممثلين من  "مارغريتا"التي انطلقت في وقت سابق أمس في جزيرة 

 دولة مختلفة حول العالم.
نتطلع لدعمكم للمبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسالم، وبما ينهي "وقال عباس خالل كلمته 

 ."إلرهاب، فنحن نريد السالم للجميع دون استثناءالصراع جذريا، وينزع الذرائع من المتطرفين ودعاة ا
بعد مضي قرابة سبعة عقود على نكبة شعبنا، فما زال هناك أكثر "وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه 

من ستة ماليين الجئ فلسطيني، ينتظرون إنصافهم وتمكينهم من العودة لديارهم، وممتلكاتهم في 
نهاء االحتالل اإلسرائيلي الجاثم على صدور أبناء شعبنا ، و 194وطنهم فلسطين وفقا للقرار األممي  ا 

 ."بعاصمتها القدس الشرقية 1967عاما، على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام  49منذ 
نهيب بكم جميعا، لبذل المزيد من الجهود والدعم لها في المحافل الدولية، وأن تقوم الدول "وتابع 

تقوم بذلك، ألن مثل هذه االعترافات ستسهم في تعزيز األمن  التي لم تعترف بدولة فلسطين، أن
 ."والسلم العالميين، وتبعث األمل في نفوس أبناء شعبنا

في وطني فلسطين، فإن االحتالل يحرمنا من كل شيء، ويحبط كل جهد دولي من "وأشار إلى أنه 
 ."أجل تحقيق السالم

مدودة للسالم، ونحن نسعى لتحقيقه مع جيراننا أيدينا م"وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن 
بالطرق السلمية والقانونية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ األرض مقابل السالم، وتطبيق مبادرة 

، وتحقيق رؤية حل الدولتين فلسطين 2002السالم العربية كما جاءت وكما وردت في قمة بيروت 
سرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في أم  ."ن وسالم وحسن جواروا 

غير أن هذا لن يصبح واقعا ملموسا إال بزوال االحتالل اإلسرائيلي عن أرضنا "ولكنه استدرك قائال 
 ."، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية1967المحتلة منذ عام 

 18/9/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 االحتالل توّسع العنف وتهّرب من السالم: جرائم "الفلسطينية الخارجية" .3
قالت وزارة الخارجية، إن جرائم االحتالل اإلسرائيلي األخيرة تهدف إلى توسيع دائرة العنف : رام هللا

 والهروب من استحقاقات السالم.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، مساء يوم السبت، بأشد العبارات، التصعيد اإلسرائيلي األخير ضد 

اطنين الفلسطينيين، خاصًة في محافظتي القدس والخليل، حيث أقدمت قوات االحتالل خالل المو 
اليومين الماضيين وبدم بارد على إعدام ثالثة مواطنين فلسطينيين والمواطن األردني سعيد العمرو، 
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لية في محاولة مقصودة وممنهجة لتوسيع دائرة العنف بهدف الهروب من أية استحقاقات إقليمية ودو "
 ."خاصة بإحياء عملية السالم والمفاوضات بين الجانبين

وطالبت الوزارة، المنظمات والهيئات الحقوقية المختصة إقليميا ودوليا بتوثيق تلك الجرائم توطئة 
لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، من أجل مالحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم 

 لتعليمات لهم بإعدام الفلسطينيين.ومسؤوليهم الذين يصدرون ا
كما طالبت، في الوقت ذاته، مجلس األمن الدولي بضرورة اإلسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية 

 للشعب الفلسطيني كمقدمة على طريق إنهاء االحتالل وجرائمه.
 17/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بالقطاعية للرعايا األجانب تؤكد توفير األمن والحما "الداخلية في غزة" .4

أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، التزامها بتوفير األمن والحماية لجميع الرعايا : غزة
 األجانب في القطاع، وذلك بعد تحذيرات وجهها أحد قادة الفصائل لألمريكيين بعدم دخول المدينة.

تؤكد وزارة الداخلية ": 2016-9-17في، السبت وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في بيان صح
 . "التزامها بتوفير األمن والحماية لجميع الرعايا األجانب في قطاع غزة، سواء كانوا زّوارا أو مقيمين

ما صدر من تهديدات منسوبة ألحد األشخاص التابع ألحد فصائل المقاومة "وأضاف البزم: 
 . "ألوية الناصر صالح الدين"ل ، في إشارة إلى فصي"مرفوضة وغير قانونية

 لن تسمح ألي شخص بالمساس بحالة األمن واالستقرار في القطاع، أو"وشدد البزم، على أن وزارته 
 . "تهديد أي من المواطنين أو الرعايا األجانب أيًّا كانت جنسياتهم 

 17/9/2016، فلسطين أون الين
 

 حياز لالحتاللجريمة وان "اإلرهاب"بحر: إدراج حماد على قائمة  .5
قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، مساء السبت، إن قرار الخارجية : غزة

سيزيدنا إصراًرا وقوة على "األمريكية وضع النائب في المجلس فتحي حماد على قائمة اإلرهاب 
 ."االستمرار في الدفاع عن حقنا ومقدساتنا حتى الحرية واالستقالل

ل مؤتمر صحفي عقده أمام منزل النائب حّماد بشمال قطاع غزة، القرار األمريكي وعّد بحر، خال
سابقة خطيرة ضد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على جه الخصوص، وأعضاء برلمانات 

 العالم بوجه عام.
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يا يندرج ضمن السياسة األمريكية المنحازة لإلجرام الصهيوني، ويشكل انتهاكا حقوق"ولفت إلى أنه 
 ."للقانون الدولي

 17/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يدعو لمواجهة إرهاب االحتالل وعدوانه على شعبنا "الفلسطيني المجلس الوطني" .6
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، شعبنا للدفاع عن نفسه في مواجهة اإلرهاب  :وفا –عمان 

جرائم حكومة االحتالل واالستيطان واإلعدام اإلسرائيلي المترافق مع الصمت الدولي المخجل على 
 الميداني، وكان آخرها ما جرى صبيحة هذا اليوم في الخليل من إعدام للشاب حاتم الشلودي.

ودعا المجلس في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون اليوم السبت، الفصائل والقوى الفلسطينية 
االحتالل وعدوانه وجرائمه كحق طبيعي كفله  والنقابات واالتحادات إلى تصعيد النضال الشعبي ضد

، 1907و 1899ميثاق األمم المتحدة وقرارات جمعيتها العامة، وما ورد في اتفاقية مؤتمر الهاي 
وغيرها من المواثيق والشرائع، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وشرعية كفاح الشعوب في 

 سبيل االستقالل والتحرر من سيطرة االستعمار.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي، وشعوب العالم الحر ومؤسسات حقوق اإلنسان باحترام مواثيقها 
ومبادئها، وا عالء صوتها والخروج عن صمتها الذي يشجع االحتالل على جرائمه، وتخليص الشعب 

بسالم الفلسطيني من االحتالل والقهر، وتوفير الحماية الالزمة له، ومحاكمة مجرميه، ليعيش شعبنا 
 وأمن وكرامة كباقي شعوب األرض في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما ناشد المجلس االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية وعلى رأسها االتحاد البرلماني الدولي 
دانة والبرلمان األوروبي والجمعيات البرلمانية المتوسطية واأل ورومتوسطية لتحمل مسؤولياتها وا 

جرام منظم بحق شعبنا األعزل، وتعرية وفضح زيف واستنك ار ما يمارسه االحتالل من عدوان وا 
الديمقراطية اإلسرائيلية وبرلمانها العنصري )الكنيست( وشراكته الكاملة مع االحتالل في جرائمه 

 وعدوانه.
 17/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 "اإلرهاب األمريكية"حماد على الئحة  تدين وضع البرلمانية "كتلة التغيير واإلصالح" .7
األمريكي وضع القيادي في حماس  البرلمانية )حماس( القرار« كتلة التغيير واإلصالح»دانت : غزة

تعديًا صارخًا على الحصانة البرلمانية، وتجاوزًا » عدته، و فتحي حماد على الئحة اإلرهاب األمريكي
ورأت في بيان «. نواب المنتخبين من الشعب الفلسطينيلكل معايير الديبلوماسية في التعامل مع ال
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يأتي ليرسخ الوجه القبيح لإلدارة األميركية في انحيازها السافر للعدو الصهيوني »أن القرار 
حماد « تصنيف»ووصفت «. واصطفافها إلى جانب االحتالل ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة

فتحي حماد الذي انحاز مع كل األحرار لحقوق شعبه لوحة شرف تسجل للنائب »بأنه « كإرهابي»
التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يشكل »ودعت اإلدارة األميركية إلى «. وثوابت قضيته العادلة

طعنة للديموقراطية التي تتغنى بها، والكف عن سياسية الكيل بمكيالين، وضرورة تجنب تدخلها 
هذا القرار امتداد للحملة الصهيونية ضد الديموقراطية »إن  وقالت«. السافر في القضية الفلسطينية

 «.الفلسطينية التي طاولت نواب الشعب الفلسطيني باالغتيال واالعتقال واإلبعاد
شرعية النائب فتحي حماد ال تستمد إال من إرادة الشعب الذي اختارهم عبر صناديق »واعتبرت أن 

صرارًا على مواصلة »ة على أن االقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة، مشدد القرار لن يزيدنا إال قوًة وا 
 «.طريق النضال ألجل تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتل

 18/9/2016الحياة، لندن، 
 

 بعملية طعن جنوب بيت لحم إسرائيليإصابة ضابط .. المنفذ بجراح بالغة إصابة .8
( بعد أن أصاب 9-18يوم األحد )بجراح بالغة، صباح ال فلسطيني: أصيب شاب بيت لحممن 

جنوب بيت لحم جنوب الضفة  "افرات"ضابطا صهيونيا بجراح في عملية طعن في مستوطنة 
 المحتلة، وفق ما نقل اإلعالم العبري.

وقالت القناة الصهيونية الثانية إن شابا فلسطينا طعن صباح اليوم ضابطا صهيونيا على مدخل 
بالقدس  "هداسا"وأصابه بجراح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى جنوب بيت لحم،  "افرات"مستوطنة 

 المحتلة لتلقي العالج.
أمطروا  "افرات"وأضافت القناة أن الجنود المتواجدين قرب مكان العملية على مدخل مستوطنة 

 الشاب بالرصاص ما أدى إلصابته بجراح بالغة. 
ية هو ضابط كبير في جيش االحتالل، كما أفادت مصادر إعالمية صهيونية، أن المصاب في العمل

صابته في منطقة تحت   ووضعه الصحي غير مستقر. "اإلبط"وا 
 18/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وفد لجنة االنتخابات المركزية موقفنا من كل إجراءات االنتخابات المحلية شرحنا لأبو مرزوق:  .9
ى أبو مرزوق إن قيادة حماس ناقشت مع وفد قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موس

لجنة االنتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر في الدوحة كل إجراءات االنتخابات المحلية في لقاء تم 
 اليوم بناء على طلب من األخير.

وأوضح أبو مرزوق أن الحديث تضمن شرح موقف الحركة من القضايا المختلفة سواء اإلجراءات 
 لف اللوائح والنظم وقانون االنتخابات نفسه أو ميثاق الشرف وكذلك قضايا المحاكم.التي كانت تخا

ونفى أبو مرزوق كل ما أشيع عن أن لجنة االنتخابات تبحث عن مخرجات للمسائل المرفوعة أمام 
 محكمة العدل العليا ألن لجنة االنتخابات هي جهة محايدة وليس لها عالقة بأي تنازع أمام المحكمة.

كد أبو مرزوق على موقف الحركة من قرار محكمة العدل العليا بإيقاف االنتخابات المحلية بأنه وأ
 قرار سياسي.

وشدد على أن المحاكم في قطاع غزة مستقلة وال عالقة لها بأي تنظيم أو أي قائمة من القوائم وأن 
تداًل على ذلك برفض القاضي سيد نفسه في أن يرى بأن هذا مخالف لقانون االنتخابات أو ال، مس

 محكمة بداية غزة قضية قدمتها حركة حماس فيما قبلت نفس القضية أمام محكمة بداية خانيونس.
وحول زيارة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للدوحة بعد أدائه فريضة 

ي جولة خارجية إنما الحج قال أبو مرزوق إن هنية ما زال قائدًا للحركة في قطاع غزة وهو ليس ف
 في زيارة قصيرة يلتقي خاللها بإخوانه في المكتب السياسي ثم يعود لقطاع غزة.

ونوه أبو مرزوق أن هنية لم يخرج من بيته الكائن في مخيم الشاطئ طيلة المدة الماضية حتى يخرج 
ه الحالية من قطاع غزة، مؤكدا أن مسألة خروجه من غزة ليست مطروحة، ونافيًا أن تكون زيارت

 للدوحة ألي غرض أشيع في وسائل اإلعالم.
وفي ملف االنتخابات الداخلية لحركة حماس قال أبو مرزوق إنه من المبكر جدا الحديث عنها 

 خاصة أن بضعة شهور تفصل عن هذا االستحقاق الذي سيجري بداية العام المقبل.
حماس فتحي حماد على قائمة وفي موضوع آخر، أدان أبو مرزوق وضع اسم القيادي في حركة 

 اإلرهاب األمريكية معتبرا أن القرار استمرار في االنحياز األمريكي لالحتالل سياسيا وعسكريا وأمنيًا.
 17/9/2016، موقع حركة حماس

 
 سيعود لغزة بعد انتهاء الزيارة.. هنية يصل إلى الدوحة بعد أدائه فريضة الحجحماس:  .11

لحركة حماس إسماعيل هنية إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر  وصل نائب رئيس المكتب السياسي
 اليوم السبت، بعد أدائه فريضة الحج.
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وقالت الحركة، في تصريح صحفي، السبت، إن الزيارة تهدف إلى عقد لقاءات مع قيادة الحركة في 
 إلى أنه سيعود إلى غزة بعد االنتهاء من الزيارة. الحركة النظر ولفتت الدوحة.

 17/9/2016، حركة حماسموقع 
 

  "اإلرهاب األمريكية" إدراج حماد على الئحة غزة بعداألميركيين من دخول تحذر  "ألوية الناصر" .11
، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة «ألوية الناصر صالح الدين»حذرت : غزة
رة الخارجية األميركية قرارًا بإدراج من دخول قطاع غزة على خلفية اتخاذ وزا« الرعايا األميركيين»

، األمر الذي استنكرته «قائمة اإلرهاب األجنبي»فتحي حماد على « حماس»القيادي في حركة 
 الحركة بشدة.

في شريط فيديو قصير ُبث على مواقع التواصل « ألوية الناصر صالح الدين»وقال قيادي في 
في القطاع، وحذرهم من مغبة دخوله بعد إدراج « مالرعايا األميركيين غير مرحب به»االجتماعي إن 

اإلدارة األميركية حماد على الئحة اإلرهاب األجنبي أول من أمس. ووصف حماد الذي شغل في 
 «. زعيم حركات التحرر في فلسطين»، بأنه «حماس»السابق منصب وزير الداخلية في حكومة 

 18/9/2016الحياة، لندن، 
 

 "اإلرهاب األمريكية"اد على الئحة حركة الجهاد تدين وضع حم .12
الموقف األميركي المنحاز والمتواطئ مع االحتالل »أمس « الجهاد اإلسالمي»دانت حركة : غزة

وقال مسؤول المكتب اإلعالمي في الحركة داود شهاب «. الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة
 38عدات أميركية لالحتالل )بقيمة بعد أيام من اإلعالن األميركي عن أكبر مسا»في بيان مقتضب: 

بليون دوالر(، جاء إعالن وضع حماد على ما يسمى الئحة اإلرهاب، في رسالة سافرة تشكل تحديًا 
 «.لمشاعر شعبنا

  18/9/2016الحياة، لندن، 
 

 على الحواجز اإلسرائيلية بفتح تحقيق دولي بشأن اإلعدامات الميدانيةالفصائل تطالب  .13
اعتبرت قوى وأحزاب ومؤسسات وشخصيات وطنية عمليات إعدام «: وكاالت»، «ماأليا» -رام هللا 

مواطنين على حواجز االحتالل اإلسرائيلي العسكرية، في القدس والخليل، أمس وأول من أمس، 
تعبيرًا حقيقيًا عن منهج القتل العنصري المستحكم في عقلية قادة حكومة وجيش االحتالل، داعية 
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وفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني وفتح تحقيق بشأن اإلعدامات الميدانية المجتمع الدولي، لت
 التي تتم في األرض الفلسطينية المحتلة.

أن تصعيد وتيرة »فتح، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة للحركة، أمس، حركة واعتبرت 
قادة االحتالل ال يملكون إال منهج  إعدام المواطنين في القدس والخليل ال يعني بالنسبة لنا سوى أن

القتل العنصري والتطهير العرقي، وأن أحاديثهم عن السالم مجرد غطاء ينفذون من ورائه جرائمهم 
 «.ضد الشعب الفلسطيني التي تندرج حسب القانون الدولي تحت بند الجرائم ضد اإلنسانية

صراره على محاس« فتح»وشددت  بة المجرمين في دولة االحتالل على صمود الشعب الفلسطيني، وا 
 على جرائمهم العنصرية، مؤكدة استمرار النضال الوطني المشروع حتى نيل الحرية واالستقالل.

واعتبر حزب الشعب الفلسطيني، في بيان صدر عنه، أمس، أن جرائم االحتالل التي أدت إلى قتل 
ًا لممارسات االحتالل اإلسرائيلي أربعة مدنيين بدم بارد في الخليل والقدس، تمثل تصعيدًا خطير 

الفاشية وامتدادًا للجرائم المتواصلة منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني، وهو األمر الذي يستدعي من 
كل قوى وفعاليات الشعب الفلسطيني، التوحد على كل األصعدة وتركيز كل الجهود الوطنية للرد بكل 

صرار على جرائم االحتالل اليومية، واست هتاره بدم الشعب الفلسطيني وبكافة القوانين عزيمة وا 
 الدولية.

ودعا الحزب كافة المؤسسات الدولية واإلنسانية وأحرار العالم كافة إلى المساهمة في فضح جرائم 
االحتالل ومقاطعته على مختلف الصعد، وتحمل األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي لمسؤولياتهما 

 توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.بالتدخل العاجل لوقف جرائمه، و 
« أبو ليلى»وطالب نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم 

المجتمع الدولي بتوفير الحماية ألبناء الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد العدوان ضد المدنيين 
ا جيش االحتالل اإلسرائيلي في مختلف المناطق العزل، ومواصلة عمليات اإلعدام التي يقوم به

 بذرائع واهية.
إن عمليات اإلعدام التي نفذها جيش االحتالل في »وقال أبو ليلى في تصريح صحافي، أمس: 

القدس والخليل، هي استمرار للعدوان والحرب الشرسة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار 
 فيذ عمليات إعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل.لمحاوالت خلق الذرائع من أجل تن

يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته األخالقية والقانونية، والوقوف في وجه »وأضاف: 
حكومة االحتالل ووضع حد النتهاكاتها المتكررة لحقوق اإلنسان وضربها عرض الحائط لكافة 

 تارها بما يصدر عن المجتمع الدولي من قوانين.القوانين واألعراف الدولية، ومواصلة استه
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ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إقدام قوات االحتالل على إعدام أربعة 
 مواطنين، بالتصعيد اإلسرائيلي الخطير في عمليات القتل والقمع.

نياهو تهدف من وراء وشدد رأفت، في حديث صحافي، أمس، على أن حكومة المستوطنين بقيادة نت
 هذا التصعيد إلى إخافة الشعب الفلسطيني الذي أكد أنه لن يستسلم.

وأشار إلى استمرار العمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة قادة االحتالل والمسؤولين 
 عن عمليات اإلعدام التي تتم يوميًا في األرض الفلسطينية المحتلة.

  18/9/2016األيام، رام هللا، 

 

 القوى الوطنية تدعو لتوسيع الحراك الشعبي المساند لألسرى المضربينرام هللا:  .14
دعت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام هللا والبيرة إلى توسيع الحراك الشعبي  :وفا -رام هللا

المساعي  المساند لألسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة االعتقال اإلداري الظالمة، وتكثيف
السياسية في الوقت نفسه إلنقاذ حياتهم من خطر الموت المحدق في ظل استمرار دولة االحتالل 

 اإلسرائيلي في التنكر ألبسط حقوقهم المتمثلة بإطالق سراحهم فورا.
وحذرت القوى، في بيان صحفي عقب اجتماعها، اليوم السبت، من تدهور الوضع الصحي لألسير  

مكانية حدوث موت مفاجئ في كل لحظة، مالك القاضي، وكذل ك الشقيقين محمد ومحمود البلبول، وا 
 مؤكدة تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات في حال استشهاد أي منهم.

وأقرت القوى والهيئة العليا لألسرى، سلسلة من الفعاليات المساندة لمعركة األمعاء الخاوية التي 
فعات الجديدة، حيث بدأت أفواج من الحركة األسيرة في عدة سجون يخوضها األسرى، والد

 باالنضمام عبر تصعيد خطواتها النضالية والشروع في إضرابات متدحرجة عن الطعام، حتى تتم 
 االستجابة لمطالب الشقيقين البلبول والقاضي.

 17/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 جسر أوضاع مخيمي البارد والبداوي فتح تبحث مع النائب الحركة لبنان:  .15
في شمال لبنان أبو جهاد فياض، اليوم السبت، مع النائب في  "فتح"بحث أمين سر حركة : بيروت

البرلمان اللبناني سمير الجسر، أوضاع مخيمي نهر البارد والبداوي، بحضور أعضاء من قيادة 
 المنطقة.
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ضرورة من أجل حماية المشروع الوطني  واكد المجتمعون أن إنهاء االنقسام الفلسطيني بات
الفلسطيني، وتمكين الوضع الداخلي لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي الساعي لتهويد القدس وتغيير 

 معالمها التاريخية.
وتطرق فياض إلى الوضع في مخيم البداوي والتنسيق الدائم مع أجهزة الدولة اللبنانية لحفظ أمن 

 لمخيم لن يكون مالذا ألي خارج عن القانون.المخيم والجوار، معتبرا أن ا
 "األونروا"ووضع فياض، النائب الجسر في صورة معاناة مخيم نهر البارد وضرورة أن تتحمل 

 مسؤولياتها في تأمين احتياجات أهالي المخيم، واالنتهاء من عملية إعادة اإلعمار.
 17/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 رشد الروحي للحزب اإلسالمي الماليزي حماس تعزي بوفاة الم .16
لى الشعب  غزة: تقدمت حركة حماس بالتعزية إلى قيادة وأعضاء الحزب اإلسالمي الماليزي وا 

الماليزي وجماهير األمة اإلسالمية بوفاة الشيخ الدكتور هارون دين، المرشد العام للحزب اإلسالمي 
 في ماليزيا.

، ودعت "واننا في الحزب اإلسالمي الماليزي وأحسن عزاءهمأعظم هللا أجر إخ"وقالت في التعزية: 
 هللا أن يغفر له وأن يجزيه عن األمة وعن اإلسالم خيرًا.

عاما في مستشفى ستينفورد بالوالية  76وتوفي الشيخ هارون الدين، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 
ة والمؤسسات المالية وهو عضو في الهيئة االستشارية الشرعية في البنوك اإلسالمي المتحدة.

 اإلسالمية بماليزيا.
 17/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 السورية األراضيقذيفة من لتتصدى  "القبة الحديدية" .17

العامة بأن منظومة القبة الحديدية تصدت مساء اليوم قذيفة  اإلسرائيلياالحتالل  إذاعةقالت : رام هللا
 .أضرار أو إصاباتوقوع  من الجانب السوري دون  أطلقتصاروخية 

 إطاربطريق الخطأ في  أطلقتتتوقع بأن القذيفة  اإلسرائيليقيادة جيش االحتالل  أن إلى وأشارت
 السورية. األراضيالمتنازعة داخل  األطرافالتبادل الناري بين 

 147/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ةماعات مسلحة في سوريبمساندة ج الجيش اإلسرائيليالطائفة الدرزية تتهم  .18
المتمردة "اتهم قادة الطائفة الدرزية الحكومة اإلسرائيلية بمساعدة الجماعات المسلحة  : تل أبيب
 في سوريا وخاصًة جبهة النصرة، وسط نفي إسرائيلي رسمي لتلك االتهامات. "المتطرفة

بوا عن قلقهم من تجدد ، فإن قادة الطائفة الدرزية خاصًة في الجوالن؛ أعر "هآرتس"وبحسب صحيفة 
 القتال قرب الحدود وداخل قرية الخضر الدرزية التي تقع داخل الحدود السورية.

وهاجم عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون سياسات وزير الجيش أفغيدور ليبرمان، متهما الجيش 
 اإلسرائيلي بمساعدة هجمات جبهة النصرة على قرية الخضر.

زنكوت أمس الجمعة مع زعماء الطائفة الدرزية، ونفى أمامهم وجود والتقى رئيس األركان غادي آي
أي اتصاالت مع تلك الجماعات المسلحة التي تسعى إلسقاط نظام األسد. مشددا على أنه ال يوجد 

 أي تغيير في السياسة اإلسرائيلية بهذا الشأن.
حة بعدم اقتحام قرية وأكد آيزنكوت أن إسرائيل قدمت مؤخرا رسائل تحذير لتلك الجماعات المسل

الخضر، مشددا على أن إسرائيل ال تساعد أي جماعات ضد الدروز في سوريا، ولكن في حال 
 أطلقت النيران من داخل القرية ذاتها فإنها مضطرة للرد على ذلك.

 17/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 بين ليبرمان وآيزنكوت "حرب باردة" .19

كشفت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس الجمعة، عن  :ترجمة خاصة -دوت كوم "القدس" -رام هللا
بدأت تظهر بين وزير الجيش أفغيدور ليبرمان ورئيس األركان  "حرب باردة"خالفات وصفتها بأنها 

 غادي آيزنكوت.
وبحسب القناة، فإن البداية في الخالفات كانت حول محاكمة الجندي ألئيور ازريه الذي تعمد إعدام 

يد عبد الفتاح الشريف في الخليل منذ أشهر، ومن ثم مسألة التعيينات والصناعات العسكرية الشه
 والموقف من االتفاق النووي اإليراني.

وقالت القناة، أنه من الصعب إخفاء التوتر الحاصل بينهما، والذي تضاعفت على إثر العالقات مع 
ة داخل الجيش اإلسرائيلي. مشيرًة إلى أن صلب واشنطن والقضايا الداخلية المتعلقة بقيم الديمقراطي

الخالفات تقع في عدم وجود خبرة عسكرية لدى ليبرمان وتوجهه العدواني من خالل الترهيب 
 ومحاولة إظهار نفسه أمام الجمهور بأنه هو الشخص األول.

 17/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 يوهات الحربتتحضر ألسوأ سينار  "إسرائيل"يديعوت أحرونوت:  .21
تناولت صحيفة يديعوت أحرونوت استعدادات إسرائيل إلجراء أكبر تدريباتها األسبوع القادم لمواجهة 

ألف  230ما وصفته بالسيناريو األسوأ للحرب القادمة المتوقعة التي ستخوضها، بحيث يتوقع سقوط 
 قذيفة صاروخية تودي بحياة أربعمائة إسرائيلي.

من هذه القذائف ستكون قصيرة  %95إلسرائيلي يوآف زيتون للصحيفة إن وقال الخبير العسكري ا
 المدى، وستستهدف مناطق سكنية في قلب إسرائيل.

يتمثل في إمكانية سقوط العشرات من القذائف  -وفق زيتون -ولكن السيناريو األكثر خطورة 
معرفة أعداد  الصاروخية على منطقة غوش دان وسط إسرائيل، مما يتطلب من الجهات المعنية

 اإلسرائيليين الواجب إجالؤهم.
 عدة جبهات

قدمها جيش االحتالل أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية -وكشفت معطيات إحصائية 
أن القذائف الصاروخية التي ستسقط على إسرائيل سيكون  -والسياسية بشأن طبيعة الحرب القادمة

يران.مصدرها عدة جبهات قتالية في الوقت نف  سه، وهي قطاع غزة ولبنان والجوالن وا 
كيلومترا، وستحمل  45وأكد الخبير العسكري أن معظم تلك القذائف الصاروخية لن يتجاوز مداها 

مواد متفجرة بما ال يزيد على عشرة كيلوغرامات، وستكون معظم هذه الصواريخ من طراز غراد 
مال إلى المناطق الجنوبية، وتسقط نسبة ال وقذائف الهاون، وستطول مناطق واسعة من حيفا بالش

 بأس منها في الوسط.
، فإن معظم القذائف الصاروخية ستسقط بمناطق 2014وكما حصل في حرب غزة األخيرة صيف 

مفتوحة نتيجة الوسائل الدفاعية التي تمتلكها إسرائيل، السيما القبة الحديدية، رغم امتالك الجهات 
ة مثل الطائرات المسيرة ومعظمها هجومية، وستكون مهمة التصدي لها المعادية وسائل قتالية حديث

 من مهام سالح الجو اإلسرائيلي.
 

 وسائل اإلنذار
وكشفت الصحيفة اإلسرائيلية أن الجبهة الداخلية أنفقت مبالغ ضخمة لتحسين قدرات وسائل إنذار 

دم ثالثة آالف منطقة إنذارات، مما اإلسرائيليين تحضيرا للحرب القادمة، إذ ستوفر إسرائيل العام القا
 يوفر لإلسرائيليين إمكانية االختباء بسرعة بعيدا عن خطر القذائف.
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وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن أحد السيناريوهات التي يستعد لها الجيش 
لبنان،  قذيفة صاروخية في يوم واحد من جبهتي الشمال مع 1500في التدريب القادم هو سقوط 

 والجنوب مع غزة.
كما سيحاكي التدريب احتمال قيام ما وصفتها الصحيفة بالمنظمات المعادية بتنفيذ عمليات تسلل إلى 
داخل األراضي اإلسرائيلية عبر الجو والبحر، مع إمكانية انهيار شبكة الكهرباء وشبكات االتصال 

ألف  750يام بعمليات إجالء ما يقارب وتسرب مواد سامة، مما قد يتطلب من الجبهة الداخلية الق
 شخص من بيوتهم.

 17/9/2016الجزيرة.نت، 

 

  "جبهة النصرة"الجيش اإلسرائيلّي ُيجري مناورة ُتحاكي توغاًل في األراضي السورّية لمحاربة  .21
امس عن مناورة للتدخل العسكري  إسرائيلكشفت  من زهير أندراوس: – "رأي اليوم" –الناصرة 

الدولة "ورية، والسيطرة على أراٍض سورية، بذريعة الرد على اعتداءات مفترضة لتنظيم المباشر في س
 ("النصرة") "جبهة فتح الشام"، وكذلك لـ"اإلسالمية

تقرير مراسل الشؤون العسكرية للقناة العاشرة العبرية، ألون بن دافيد، الذي اعتمد على  وتحدث
حوار بين إسرائيل والجماعات المسلحة، وتحديًدا ال عن مصادر أمنّية رفيعة في تل أبيب، أمس،

المنتشرة على الحدود السورية في الجوالن، حيث أّكد الُمراسل على ضرورة عدم  "جبهة النصرة"
خداع النفس، ألّن الحوار قائم وموجود بين الجيش اإلسرائيلي وجبهة النصرة، بغض النظر إن كانوا 

وكتقدير للقادم: سيأتي اليوم الذي نقرر فيه محاربتهم، على حّد سيئين وأشراًرا، مع ذلك لفت المراسل 
 تعبيره.

 "يديعوت احرونوت"وحول سيناريو مناورة التدخل المباشر في األراضي السورية، ذكر موقع صحيفة 
، وهما من أهم ألوية النخبة في "ينيالمظل"و "غوالني"(، أن لواءي YNETالعبرّي على اإلنترنت )

لواء شهداء "و "جبهة النصرة"يلي، حاكا مهمة هجومية في سورّية، ضّد أهداف تابعة لـالجيش اإلسرائ
(، بعد تنفيذهما عملية تسلل إلى األراضي اإلسرائيلية، وقتل عدد من اإلسالمية)الدولة  "اليرموك

دربت اإلسرائيليين، وتابع الموقع قائاًل، نقاًل عن مصادر عسكرّية رفيعة في تل أبيب، إّن القوات ت
على تنفيذ مهمات هجومية وتدمير وسائل قتالية والسيطرة السريعة على مناطق تجمع المسلحين في 

 القرى السورية في الجوالن، بحسب تعبيره.
وفي السياق عينه، أشار رئيس مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي، اللواء احتياط عاموس يدلين، 

ستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، إلى أّن تنظيم الذي شغل في السابق رئاسة شعبة اال
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، ومن منظور إسرائيل، ال يشكل تهديًدا استراتيجًيا على مدى السنوات القريبة "اإلسالميةالدولة "
يران. لكنه أشار  المقبلة، أكثر شدة وقسوة من التهديد االستراتيجي الذي يشكله كل من حزب هللا وا 

هذه التراتبية قد تتغير على المدى البعيد، بعد حوالي عشر سنوات، مع إلى أّن هذه المسألة و 
 اإلمكانات الكامنة في تغيير ظروف المنطقة.

، حتى اآلن، ال ينتشر على الحدود اإلسرائيلية، بل من غير المقدر "اإلسالميةالدولة "وأكد يدلين أّن 
ن يتمدد باتجاه الحدود في الجوالن، في المدى المنظور، حتى مع فرضية سقوط النظام في سورّية، أ

 ما زال بعيًدا. "اإلسالميةالدولة "األمر الذي يعني أن تهديد 
ولالئتالف الدولي في مواجهة  "اإلسالميةالدولة "ولفت يدلين، خالل توصيفه للحرب القائمة ضد 

نظر مغايرة لما  هذا التنظيم، لفت إلى أّن كل الدول الغربية التي تعمل ضد التنظيم، تعمل من وجهة
باعتباره خطًرا أساًسا ورئيسًيا  "اإلسالميةالدولة "تبدو عليه، إذ إن أًيا من هذه الدول ال تنظر إلى 

 عليها، األمر الذي ينعكس على المواجهة نفسها وعلى جدواها ونتائجها، على حّد تعبير اللواء يدلين.
 17/9/2016، رأي اليوم، لندن

 

 رسمّية إسرائيلّية تعترف بمخالفة قوانين البناء في الضّفة الُمحتّلةللمّرة األولى: شخصيات  .22
صفقة " أبلغت النيابة العامة محكمة العليا اإلسرائيلّية بأنها توصلت إلى زهير أندراوس: –الناصرة 

مع رئيس مجلس يهودا والسامرة وغزة )ييشع( ورئيس المجلس اإلقليمي بنيامين،  "ادعاء مشروطة
ع الرئيس السابق للمجلس، بنحاس فلرشتاين، لضلوعهما في ترخيص بناء جهاز تطهير آفيروئيه، وم

بشكل مخالف للقانون، وذلك على أراضي سكان  "عوفرا"مياه الصرف الصحي في مستوطنة 
القريتين الفلسطينيتين عين يبرود وسلواد. وتقضي الصفقة بأن يعترف المسؤوالن بارتكاب مخالفة 

 شيكل. 2500خالٍف للقانون، وأن يدفع كل منهما غرامًة مالية بقيمة ترخيص بناٍء بشكل م
للحيلولة دون تكرار حاالت مشابهة في "كما التزم روئيه بوضع تعليمات جديدة خالل نصف سنة 

م لوائح اتهام ضد االثنين ولن "المستقبل . وبما أن الصفقة عبارة عن صفقة ادعاء مشروطة، فلن ُتقدَّ
رتكاب مخالفات جنائية. وستكون هذه القضية األولى التي يعترف فيها مسؤول رسمي تتّم إدانتهما با

 بارتكاب مخالفة جنائية على خلفية ترخيص بناء غير قانوني.
بدأت عملية إعداد األرض لبناء جهاز تطهير مياه الصرف الصحي لخدمة مستوطنة عوفرا عام 

ت لنفس الغرض، وُبنيت هي األخرى على ، وذلك كبديل عن ِبَرك األكسدة التي اسُتخدم2007
أراضي سكان عين يبرود وسلواد. وفي خضّم البناء غير القانوني في المستوطنة، أُغلقت البرك بعد 
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وصول شكاوى من الروائح الكريهة واألضرار الصحية الناجمة عنها. نتيجة ذلك، تّم تحويل مياه 
 ن يبرود.المجاري إلى واٍد مجاور وكذلك إلى أراضي سكان عي

وقد اتُّخذ قرار ببناء الجهاز على أراض فلسطينية خاصة، رغم علم كافة األطراف المعنية بمكانة 
تّم التحقيق مع فلرشتاين  2012األرض القانونية، ودون استصدار رخص البناء الالزمة. في عام 

تكاب مخالفات وروئيه في مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم النصب واالحتيال بشبهة ار 
صدار شهادة مزّيفة )روئيه(.  تجاوز حدود أرض الغير، والبناء دون رخص وا 

اعترف بأن كان على علم بأن  روئيه الذي شغل في بداية أعمال البناء منصب نائب رئيس المجلس،
البناء سيتّم على أرض خاصة، كما اعترف بالتوقيع على رخصة بناء مزيفة أتاحت البناء غير 

ي. واعترف فلرشتاين بأنه أمر بالشروع بالبناء رغم أن المجلس لم يمتلك األرض. في حزيران القانون
أعلن المستشار القضائي للحكومة حينذاك، يهودا فينشتاين، عن قراره عدم تقديم الئحتي اتهام  2014
 وفلرشتاين. روئيه ضدّ 

وعلى أثر هذا القرار  اتهام مماثلة. ومن جملة األسباب التي ذكرها،أنه لم يتم في السابق تقديم لوائح
لمحكمة العدل العليا، بادعاء أن القرار غير معقول  "ييش دين" التمس أصحاب األراضي بمساعدة

وطالبوا بمحاكمة المسؤوَلين.  في جلسة محكمة العدل العليا التي انعقدت مطلع هذا العام، انتقد 
نحن قلقون حيال هذه "ير حيوت خالل الجلسة: القضاة أداء النيابة العامة، وقالت القاضية إست

… استولوا على أراضي الغير وتصّرفوا بها كما شاؤوا". وأضاف القاضي تسفي زلبرطل: "القضية
على … ماذا عن الصالح العام؟ هل يكون بمقدور أية سلطة تتمتع بالقوة أن تستولي على ممتلكاتي؟

 ."وممتلكاتهم الدولة حماية من هي مسؤولة عن سالمتهم وأمنهم
وطلب القضاة من الدولة النظر في إمكانية اتخاذ خطوات تأديبية ضد روئيه وفلرشتاين، أو 
تغريمهما. على أثر انتقادات القضاة توّصلت النيابة العامة إلى صفقة مع االثنين، تقضي بأن يعترفا 

على صفقة ادعاء عادية، بل  بمخالفة قوانين التنظيم والبناء ودفع غرامة. غير أن االثنين لم يوّقعا
، يتيح للنيابة إغالق ملفات "صفقة ادعاء مشروطة"يأتي اعترافهما ضمن إجراء جديد نسبيًّا يسمى 

على أساس اعتراف المشبوهين دون تقديم لوائح اتهام ضدهم. وجاء في رّد الدولة لمحكمة العدل 
قضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن العليا أنه بعد إعادة النظر في القضية، ارتأى المستشار ال

 "تعكس الخلل في أداء"، وعليه تعّين اتخاذ خطوات "اتخاذ إجراءات تأديبية أمر غير ممكنة إطالقا"
يذكر أن المحكمة لم تقّر  روئيه وفلرشتاين، ولكن تأخذ في عين االعتبار الظروف الخاصة للقضية.

 بعد الصفقة المقترحة. 
 17/9/2016، رأي اليوم، لندن
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األسرى الثالثة المضربون في وضع صحي خطير ودعوات لتوسيع الحراك الشعبي المساند  .23

 للمضربين
أفاد محاميا هيئة شؤون األسرى، إياد مسك مدير الوحدة القانونية، «: وفا»، و األيامكتب مندوب

بون عن والمحامي طارق برغوث، بأن حالة انهيار صحي تام أصيب بها األسرى الثالثة المضر 
الطعام؛ مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وبأن األجهزة الداخلية ألجسامهم في تآكل 

 وضمور، ما يهدد حياتهم.
وناشد المحاميان ضرورة التحرك والتدخل على أعلى المستويات لوقف سياسة الموت البطيء التي 

ات قلبية وضيق في التنفس وتشنجات في تجري بحق األسرى المضربين، الذين بدؤوا يعانون من نوب
 فقدان السمع والنطق وآالم مبرحة يعانون منها في كافة أنحاء الجسم.  إلىأطراف الجسم، إضافة 

من جهتها، دعت القوى الوطنية واإلسالمية لمحافظة رام هللا والبيرة لتوسيع الحراك الشعبي المساند 
عتقال اإلداري الظالمة وتكثيف المساعي السياسية لألسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة اال

في نفس الوقت إلنقاذ حياتهم من خطر الموت المحدق في ظل استمرار دولة االحتالل في التنكر 
 ألبسط حقوقهم المتمثلة بإطالق سراحهم فورا.

وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن سلطات االحتالل، صّعدت في اآلونة األخيرة من 
 إصدار أوامر االعتقال اإلداري بحق المواطنين، دون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.

وفي بيت لحم، شارك عشرات المواطنين وأهالي أسرى، مساء أول من أمس، في وقفة تضامنية مع 
ومالك القاضي، في األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل؛ محمد ومحمود البلبول، 

وبهذا الصدد، قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، إبراهيم  لحم. مدينة بيت
المفوض السامي لحقوق اإلنسان قدم خالل دورة المجلس الثالثة والثالثين، التي بدأت  إنخريشة، 

التعنت اإلسرائيلي  إلىأعمالها الثالثاء الماضي، تقريرا حول حقوق اإلنسان في العالم، أشار فيه 
دم تعاطي القيادة اإلسرائيلية مع آليات حقوق اإلنسان، واحترامها ورفض السماح للجان تقصي وع

 الحقائق بدخول فلسطين.
 18/9/2016، األيام، رام هللا
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  شهيد برصاص االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية العام 100محصلة..  .24
نتفاضة القدس منذ بداية العام إلى ارتفع عدد شهداء ا: تحرير محمود قديح، من يوسف فقيه -الخليل

شهيد بينهم أردني وسوداني، بعد قتل جيش االحتالل الشاب حاتم الشلودي صباح اليوم السبت  100
(17/9.) 

وكانت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم استشهاد 
مدينة الخليل بعد إطالق جنود االحتالل النار عليه عامًا( من  25الشاب حاتم عبد الحفيظ الشلودي )

 بدعوى تنفيذه عملية طعن ضد جنود االحتالل. "تل الرميدة"في منطقة 
أن قوة من جيش االحتالل اقتحمت منزل عائلة الشهيد  "قدس برس"وذكرت مصادر محلية لـ 

 للتعرف على جثمانه.واستدعت والد الشهيد  "تل ارميدة"بحي  "جبل الرحمة"الشلودي في منطقة 
قتل شاب فلسطيني بعد قيامه بطعن جندي إسرائيلي، "وقال جيش االحتالل، في بيان له اليوم، إنه 

 ، مشيرًا إلى أن الجندي أصيب بجروح طفيفة."جراء إطالق النار عليه في حي تل الرميدة
تشرين أول/ أكتوبر ساعة الماضية يرتفع عدد الشهداء منذ  24وباستشهاد أربعة شهداء خالل الـ 

بينهما الشهيدين السوداني كامل  2016شهيد سقطوا خالل العام  100شهيدا بينهم  245إلى  2015
 حسن واألردني سعيد العمرو.

شهيدًا منذ بداية انتفاضة القدس ثالثة منهم استشهدوا أمس وأول  74وارتفع عدد شهداء الخليل إلى 
 فرقة لتنفيذ عمليات طعن ودهس.أمس برصاص االحتالل بدعوى محاوالت مت

جثمانا كلهم من الضفة ما عدا جثمان الشهيد األردني سعيد  15ويرتفع عدد الجثامين المحتجزة إلى 
شهيدا ارتقوا في أنفاق المقاومة في غزة أثناء عمليات  19العمرو، ويضاف إلى شهداء االنتفاضة 

 التجهيز واإلعداد.
 17/9/2016قدس برس، 

 
 عن العام الماضي %50: االعتقال اإلداري تزايد بنسبة هيئة األسرى  .25

، صعدت في اآلونة اإلسرائيليوالمحررين بأن سلطات االحتالل  األسرى هيئة شؤون  : أفادترام هللا
بحق المواطنين الفلسطينيين، ودون تمييز بين كبير  اإلداري االعتقال  أوامر إصدارمن  األخيرة

 وصغير ورجل وامرأة.
امر  ألف 26، 2000منذ عام  أصدرتسلطات االحتالل  إنئة في تقرير لها اليوم السبت، وقالت الهي
، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وان هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون إداري اعتقال 

، ونسبة تصل 2015عن عام  %50تزايدت بنسبة  2016خالل عام  اإلداريةالدولي، وان االعتقاالت 
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ما يقارب  إلىفي سجون االحتالل  اإلداريين، ما رفع عدد المعتقلين 2014عن العام  %100 إلى
االعتقال  إنمنهم قد جدد لهم االعتقال ألكثر من مرة واحدة.وقالت الهيئة  %60معتقال، وان  750

 . إجراءات، وبديال عن األسرى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق  إلىتحول  اإلداري 
 17/9/2016، ، رام هللاالجديدةالحياة 

 
 "زيتونة"و "أمل": االحتالل ُيعرقل وصول "رصد"هيئة كسر الحصار عن غزة لع .26

أكد أدهم أبو سلمية المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة : خالد عمر-القاهرة
إلى  "أمل" ةنوا عادة اإلعمار، أّن االحتالل الصهيوني متواطئ بشكل جدي وواضح في إرجاع السفي

وصولها إلى  "زيتونة"سواحل مدينة برشلونة اإلسبانية، كما ُيعرقل من خالل مطاردته للسفينة 
 سواحل مدينة غزة المحاصرة.

السفينة )أمل( عادت إلى ميناء برشلونة نتيجة ": "رصد"وقال أبو سلمية، في تصريحات خاصة لـ
لغزة، ونحن  اإلقليميةالسواحل خارج المياه  خلل فني غير معروف، والسفينة )زيتونة( هاجمتها خفر

غزة من خارج  إلىنؤكد أن االحتالل له يد في كل ذلك، خاصة أنه ُيحاول عرقلة وصول السفن 
 ."لكي ال ُيصبح في وضع حرج حال وصولها اإلقليمية المياه

ستمرة لحين االجتماعات داخل مدينة غزة م"وعن ترتيبات الهيئة داخل قطاع غزة، قال أبو سلمية: 
ما فعله  إبرازوصول السفن، وسنقوم بتنفيذ فعاليات شعبية واستقبال وطني، ونعمل اآلن على 

ة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وسنطلعهم على حجم الدمار الذي لحق ز الحصار بمدينة غ
 ."بالقطاع

الحصار عن وثّمن أبو سلمية موقف البرلمان التونسي الذي صّوت باإلجماع على دعم سفن كسر 
يكون للبرلمان األوروبي موقف أيًضا وأاّل يصمت  أننرغب "غزة، وأكد أنها خطوة مهمة، وأضاف: 

، كما ثّمن موقف رئيسة بلدية مدينة برشلونة، التي أرسلت خطاب إلى سفارة االحتالل "أكثر من ذلك
 زة.الصهيوني ُتحّذره من االقتراب أو المساس بسفن دعم كسر الحصار عن مدينة غ

ستبحران من ميناء  "زيتونة"و "أمل"، أعلنت أن سفينتي "اللجنة الدولية لكسر الحصار"وكانت 
برشلونة في إسبانيا، منتصف سبتمبر الجاري، وستتوقفان في ميناءين أوروبيين قبل التوجه جنوب 

ولة حول د 20شخصية نسوية مؤثرة من  30شرق المتوسط باتجاه غزة، الفتة إلى أنهما تقالن قرابة 
العالم. وتضم قائمة المشاركات في السفينتين عدًدا من النساء الناشطات في العمل السياسي 

 والحقوقي واإلعالمي.
 17/9/2016، ، القاهرةرصدموقع 
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 "ريمون "أسيرا بنقلهم من سجن  50االحتالل يعاقب  .27

تالل اإلسرائيلي قررت أفاد نادي األسير، مساء اليوم السبت، بأن إدارة سجون االح: محمود مجادلة
بتنفيذها،  بدأواأسيرا من سجن 'ريمون'، كإجراء عقابي وردا على الخطوات التصعيدية التي  50نقل 

تضامنا مع األسرى المضربين عن الطعام منذ تموز الماضي، وهم الشقيقان محمد ومحمود البلبول، 
عة سجون هي: 'عوفر'، 'نفحة'، وكان أسرى حركة 'فتح' والجهاد اإلسالمي في أرب ومالك القاضي.

'ريمون' و'النقب'، قد أعلنوا عن برنامج نضالي يتضمن خطوات تصعيدية، أبرزها شروع العشرات 
 منهم بإضراب تضامني يكون على هيئة دفعات.

 17/9/2016، 48عرب 
 

 االحتاللأسستها عائالت الشهداء لمحاكمة جنود  "ُمساءلة"مبادرة  .28
اإلسرائيلي في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني،  االحتاللتمعن سلطات : يالرنتيس محمـد-رام هللا 

وقتل أطفالهم بدم بارد، ودون حسيب أو رقيب، األمر الذي دفع ببعض عائالت الشهداء، للمبادرة 
لمناهضة العنف ضد األطفال الفلسطينيين، فكانت هذه الجمعية، « مساءلة»إلى تأسيس جمعية 

إنها )مجازًا( أخرجت الحي من الميت، والميت من الحي.. فالحقت قتلة أبنائها في  بأكمله، بلجيشًا 
كل مكان، فلم يستكن أهالي الشهداء للحزن والرثاء والقدر، ووداع أبنائهم بزغرودة.. فدخلوا إلى عين 

د ، التي يؤك«مساءلة»الكاميرا، ورأوا من أطلق الرصاصات القاتلة على أبنائهم.. ومن هنا جاءت 
القائمون عليها، أنها ستضع جنود االحتالل في موضع االتهام والمحاسبة على جرائمهم، وباتت اليوم 
تنتصر للضحايا، الذين أعدموا تعسفيًا وميدانيًا، وال زالوا يسقطون أمام أعين العالم في جرائم حرب، 

 وعمليات قتل متعمد، ودون رادع.
ون مساءلة، هو الرادع الذي سيسهم في حماية أبناءنا في إصرارنا على أن جرائم المحلين لن تمر د»

، مفاخرًا بأن ما حققته الجمعية، منذ «مساءلة»، قال صيام نوارة، المدير العام لجمعية «المستقبل
تأسيسها قبل أقل من عام، بجهود مقّلين من أهالي الشهداء، جعلها موضع ثقة، ومحط اهتمام العديد 

ايا اإلعدامات الميدانية األخيرة، التي نفذتها قوات االحتالل ضد األطفال من المسؤولين، وأهالي ضح
الفلسطينيين بدم بارد، ويقين هؤالء، بأنه لن يعمل أحد بجد واجتهاد، ودون كلل أو ملل، أكثر ممن 

 «.ما حك جلدك مثل ظفرك»اكتوى بنار تلك الجرائم واإلعدامات، وعلى قاعدة 
 18/9/2016، ، عّمانالدستور
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 االحتالل يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية ومواصلة حصار بني نعيم في الخليل .29
جيش االحتالل، مساء اليوم السبت، الدفع بكتيبة عسكرية إضافية لقواته  خاصة: قرر ترجمة-هللارام 

 العاملة في الضفة الغربية.
ني وعسكري لقيادة المنطقة وسائل إعالم عبرية، إن هذا القرار اتخذ في أعقاب تقييم أم وأوضحت

وأشارت إلى أن قائد فرقة ما يسمى  الوسطى في الجيش اإلسرائيلي عقب سلسلة الهجمات األخيرة.
)يهودا والسامرة( لئيور كرملي تجول في المناطق التي شهدت محاوالت تنفيذ عمليات يوم أمس، 

 وقرر مواصلة حصار بلدة بني نعيم في الخليل.
 17/9/2016، ، القدسالقدس

 
 مستوطنون يهاجمون قرية التواني جنوب الخليل .31

 هاجم مستوطنون مدججون بالسالح، الليلة، قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل.: الخليل
الرسمية، إن مجموعة من مستوطني ما تسمى  األنباء لوكالةوأفادت مصادر محلية وشهود عيان 

ين جنوب الخليل، هاجموا القرية مدججين بالسالح، المقامة على أراضي المواطن "ماعون "مستوطنة 
عبر أحراش محيطة بها، وحاولوا االعتداء على المواطنين العزل، إال أن األهالي تصدوا لهم حتى 

 أرغموهم على مغادرة القرية.
 18/9/2016، القدسالقدس، 

 
 فلسطينيون ولبنانيون يحيون ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال .31

 34أحيا مئات الناشطين اللبنانيين والفلسطينيين في بيروت الذكرى الـيرة: األناضول، الجز وكالة 
 من القرن الماضي. 1982لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيال لالجئين الفلسطينيين التي وقعت عام 

وجابت شوارع مخيم شاتيال مسيرة تقدمها مسؤولون في أحزاب لبنانية وفلسطينية، وشارك فيها 
 من عائالت الضحايا.ناشطون أجانب وأفراد 

وأقامت بلدية الغبيري احتفاال مركزيا بالمناسبة، رفع خالله الالجئون المشاركون صور أبنائهم من 
 ضحايا المجزرة.

ن العين ما "وقالت شهيرة أبو ردينة، التي ألقت كلمة أسر ضحايا المجزرة، إن  الجرح ما زال نازفا، وا 
 ."ما حصل ومهما طال الزمنزالت على فلسطين التي لن نتخلى عنها مه

ودعت أبو ردينة الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية إلى نبذ الفرقة والعصبية، والعمل من أجل 
 الوحدة والتضامن حتى ال تضيع حقوق الفلسطينيين.
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يوم عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه آت ال "بدوره قال رئيس بلدية الغبيري معن منير خليل 
 ."إن انتزعتمونا من فلسطين فإنكم لم تنتزعوا فلسطين منا"فا ، مضي"محالة

 16/9/2016، ، الدوحةنتالجزيرة 
 

 بحرية االحتالل تفتح نيرانها تجاه الصيادين والمواطنين .32
 نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين مساء اليوم السبت. اإلسرائيليفتحت بحرية االحتالل : غزة

لنيران طالت مراكب الصيادين وعدد من المواطنين على شواطئ شمال بان ا إعالميةوقالت مصادر 
 .إصاباتقطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع 

 17/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 احتجاجا على التقليصات "أونروا"إضراب جزئي لموظفي الع .33
، عن قراره "أونروا"لـ أعلن اتحاد الموظفين في وكالة ا: تحرير زينة األخرس، من سليم تايه-رام هللا

 الشروع في إضراب جزئي عن العمل، يوم االثنين المقبل، في كافة مناطق عمل الوكالة.
وأوضح االتحاد في بيان صحفي اليوم السبت، أن خطوة اإلضراب تأتي احتجاجا على سياسة 

 التقليصات التي تنتهجها وكالة الغوث بحق الالجئين الفلسطينيين.
واألردن قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان "راب سيشمل مناطق الوكالة الخمسة وأكد على أن اإلض

 ."وسوريا
وكان االتحاد قد نظم خالل السنوات الماضية عدة إضرابات، احتجاجا على سياسة تقليص 

 المساعدات التي تقدمها األونروا لالجئين الفلسطينيين، كان آخرها في آب/ أغسطس الماضي.
أن التقليصات التي طالت مشاريعها وخدماتها المقّدمة لالجئين، مردها تراجع  "نرواأو "وتدعي إدارة 

المساعدات التي تقدمها الدول المانحة، في ظل زيادة أعداد الالجئين وتردي األوضاع األمنية في 
 عدد من المناطق التي يتواجد فيها، ما يؤدي إلى زيادة األعباء على الوكالة.

 17/9/2016، قدس برس

 
 حاخام يهودي يصلي ألجل بقاء السيسي ويحذره .34

وسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء  :النعامي صالح-غزة
 زعيم االنقالب في مصر عبد الفتاح السيسي ونظامه.
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آرتسي، الحاخام نير بن  "صلى"وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، 
 الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء السيسي.

ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسي. وأنا أقول له من هنا: "وقال: 
حافظ على نفسك، وال تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضا داعش في سيناء 

 ."وحماس في غزة
بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتالحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائال إن  "بتهلا"و

ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك  ."بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي"خطر داعش 
ن ندعو أبونا في السماء أ"وأضاف:  ."الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها"بالعرب 

يسلط زعماء هؤالء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي 
 ."يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها

، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز "للموعظة"وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون 
 ."تقود إسرائيل العالم"، مكررا الدعاء بأن "مكانة إسرائيل

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن 
انقالب السيسي بأنه  9/3في عددها الصادر في  "ميكور ريشون "اعتبر في مقال نشرته صحيفة 

 ."أهم معجزة حدثت إلسرائيل"
 17/9/2016، "21عربي "موقع 

 
 قتل أحد مواطنيها في القدس وتشكك برواية تل أبيب الخارجية األردنية تدينوزارة  .35

 تعالت اإلدانات الفلسطينية واألردنية لسياسة: عمان: محمد الدعمة رام هللا: كفاح زبون 
اإلسرائيلية بعد أن أصدرت الخارجية األردنية بيانا قالت فيه إنها تشكك برواية الشرطة « اإلعدامات»

زيارة للقدس أول من أمس  ردني سعيد هايل العمرو الذي كان فياإلسرائيلية حول قتل المواطن األ
 )الجمعة(.

وشككت صباح الرافعي الناطقة باسم الوزارة برواية الشرطة اإلسرائيلية بأن العمرو هاجم جنودا 
أو شرطي إسرائيلي في  إسرائيليين وال سيما أن البيان ذاته ذكر صراحة أنه لم يصب أي جندي

 كرته وكالة األنباء األردنية )بترا(.الحادثة وفق ما ذ
وقالت الرافعي إن الحكومة األردنية تتابع القضية للوقوف على التفاصيل كافة وكذلك لتسليم جثمان 

 بمثل هذه الحاالت. الشهيد لذويه ليتسنى اتخاذ اإلجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة دوليا
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غتربين األردنية بالفعل الهمجي لجيش االحتالل وفي عمان نددت وزارة الخارجية وشؤون الم
 في القدس المحتلة؛  اإلسرائيلي بإطالقه النار بشكل متعمد على سعيد العمرو في منطقة باب العامود

 ما أدى إلى وفاته على الفور.
 18/9/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 إدانات نقابية لجريمة االحتالل بحق الشهيد العمرواألردن:  .36

الطراونة جريمة قوات االحتالل  إبراهيمالدكتور  األسنان أطباءدان رئيس مجلس النقباء نقيب  :عمان
 سعيد العمرو. األردنيالصهيوني والتي أفضت الستشهاد المواطن 

السياسية المناسبة ردا على الجريمة النكراء، والتي تأتي  اإلجراءاتودعا الطراونة الحكومة التخاذ 
 تي ارتكبها ويرتكبها االحتالل الصهيوني بحق العرب والمسلمين.في سياق الجرائم ال

والفلسطيني والذي روى ارض فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات في  األردنيواكد على وحدة الدم 
وطالب الطراونة بالعمل على استعادة جثمان الشهيد العمرو الذي ذهب ضحية  بيت المقدس.

 الصهيوني المستمر. اإلرهاب
ها، استنكرت نقابة المهندسين جريمة االحتالل الدموية بحق المواطن األردني العمرو، مطالبة بدور 

 دون مبرر. األردنيينالحكومة بالتحرك العاجل والرد الفوري على سفك دماء 
عدم االنجرار وراء ادعاءات االحتالل ومبرراته الواهية  إلىودعت النقابة في بيان لها أمس الحكومة 

عتماد على الرواية الكاذبة التي يسّوق لها االحتالل، والذي اعتاد أن يقتل دون مبرر، ثم وعدم اال
 يرمي سكينا بجانب القتيل ليتهمه بمحاولة قتل الجنود الصهاينة.

وطالبت الحكومة بعدم التسويف والتأجيل بحجة تشكيل لجان التحقيق، مذكرة إياها بأن الشعب 
ء الشهيد األردني القاضي رائد زعيتر والتي أضاعتها الحكومة هدرا األردني لم ينَس ولن ينسى دما

 دون أي رد أو تحرك.
وأكدت النقابة أن أقل رد على هذه الجريمة هو طرد سفير الكيان الصهيوني من عمان، ومنع السياح 
 الصهاينة من دخول األردن، ووقف التطبيع مع االحتالل في كافة المجاالت، فدماء أبناء األردن

 ."االنسان أغلى ما نملك"ليست رخيصة، و
 18/9/2016، الغد، عّمان
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 العمرو: مجندة إسرائيلية أعدمت ابننا بدم بارد األردني سعيد عائلة الشهيد .37
سعيد العمرو، الذي  األردنيقال فادي الشواهين العمرو قريب الشهيد  :العضايلة هشال-الكرك

هناك "أول من أمس في مدينة القدس المحتلة، إن  ائيلياإلسر استشهد على يد قوات جيش االحتالل 
 .أسباب أيةمن دون  إسرائيليةعلى يد مجندة  وأعدمعلى أن ابن عمه قتل بدم بارد،  "مثبتةأدلة 

 أكدت إذ، 1948هذه الرواية قدمتها محامية فلسطينية من فلسطين المحتلة العام " أنوأضاف فادي 
شاهدت عملية قتل العمرو على يد تلك المجندة ذات  أنهافي اتصال هاتفي مع ذوي الشهيد، 

النار  فأطلقت، وقد طلبت منه فتح حقيبته، لكنه لم يفهم اللغة التي تتحدث بها، األفريقية األصول
المحامية كانت موجودة في موقع الجريمة،  أن وأضاف."الستشهاده في حينه أدىعليه فورا، ما 

هناك محامين  أنالضيوف، موضحا  أحدى المبارك، برفقة وذلك خالل زيارتها للمسجد األقص
وقال  قانونية، تدين قاتلة الشهيد، وجيش االحتالل. بإجراءاتوآخرين، بدأوا  وأردنيينفلسطينيين 

هناك  إلى، فذهب في زيارة األقصىكان يحلم بالصالة في المسجد "عبدهللا شقيق الشهيد إن أخاه 
بالرصاص بدم بارد ومن دون أي  اإلسرائيليون اعدمه  أنيدا، بعد ليحقق حلمه، لكنه عاد إلينا شه

 ."كان يحمل سكينا"شقيقة  أن، نافيا ما رواه جيش االحتالل من "سبب يدعو للقتل
 18/9/2016، الغد، عّمان

 
 ةقد تغير سياستها العسكرية تجاه سوري "إسرائيل"ويلال:  .38

اإلخباري آفي يسسخاروف إن الجيش  "ويلال"ع قال الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية في موق
اإلسرائيلي قد يغير سياسته المعهودة تجاه الوضع السائد في سوريا عقب إطالق مجموعات من 

 المعارضة السورية المسلحة بعض قذائف الهاون باتجاه هضبة الجوالن في األيام األخيرة.
سوريا قد يأتي رغم الحذر الذي أبداه الجيش  وأضاف أن التغير المتوقع في السياسة اإلسرائيلية تجاه

اإلسرائيلي في الفترة األخيرة بعدم استهداف مواقع للمعارضة السورية المسلحة، مما يشير إلى إمكانية 
 حدوث تغيير في الواقع الميداني على الحدود بين إسرائيل وسوريا.
يس متأكدا من أن قذائف الهاون تم وقال إن تقدير الموقف الخاص بالقيادة العسكرية اإلسرائيلية ل

إطالقها باتجاه إسرائيل عن قصد مسبق، بل نتيجة المواجهات الميدانية الدائرة بين النظام السوري 
 والمعارضة المسلحة.

ومع ذلك، فقد أصدر الناطق العسكري اإلسرائيلي قبل أيام تصريحا نادرا من نوعه يحّمل النظام 
ه القذائف، حتى لو كانت المعارضة المسلحة هي التي أطلقتها، مما السوري المسؤولية عن سقوط هذ

 قد يدفع الجيش اإلسرائيلي إلى عدم إبداء أي تهاون في الرد على الجهات السورية المعارضة.
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يوآف ليمور إلى أن تبادل إطالق  "إسرائيل اليوم"بينما أشار الخبير العسكري اإلسرائيلي في صحيفة 
سرائيل وجهات سورية مختلفة يشكل تغييرا في الواقع القائم خالل الحرب التي النار األخير بين إ

 تشهدها الجارة الشمالية إلسرائيل طوال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن إسرائيل تمتعت في السنوات األخيرة بحرية عمل شبه كاملة لقواتها الجوية في أجواء 

ية رسمية علنية، مع توفر رغبة لدى إسرائيل وسوريا سوريا، دون أن تتحمل في أي منها أي مسؤول
معا في عدم تسخين الجبهة بينهما، لكن ال أحد يضمن أال تتصاعد األمور في ظل تواصل سقوط 

 بعض قذائف الهاون على الجوالن.
وأوضح أن سقوط بعض قذائف الهاون من األراضي السورية إلى اإلسرائيلية تكرر خالل السنوات 

قذيفة، ومنذ  12سقطت  2015حالة مشابهة، وفي عام  69سقوط  2014د شهد عام الماضية، فق
 صاروخا. 15سقط  2016بداية العام الجاري 

رغم أن السياسة اإلسرائيلية بعدم التساهل إزاء أي انتهاك سوري لسيادتها جراء تكرار "وختم بالقول 
إلى مناطق ال يريدانها من التصعيد  مثل هذه الحوادث، فإن الوقائع على األرض قد تأخذ الجانبين

 ."الميداني، مما يتطلب من إسرائيل إعادة تقييم سياستها العسكرية على حدودها الشمالية مع سوريا
 17/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 غارات إسرائيلية على القنيطرة .39

فوج "أفراد مليشيا  ذكرت مواقع موالية للنظام السوري أن ثالثة على األقل من: وكاالت -الجزيرة 
الموالية قتلوا، وجرح عشرات في غارة شنتها طائرة إسرائيلية على مواقع في ريف القنيطرة  "الجوالن

 مساء أمس السبت.
ونقلت وكالة أنباء األناضول عن مصادر محلية قولها إن القصف جاء بعد إطالق النظام لصاروخ 

قرب الجزء المحتل من الجوالن، فيما اعترضته باتجاه المنطقة المحاذية لخط وقف إطالق النار 
 الدفاعات اإلسرائيلية بواسطة منظومة القبة الحديدية.
، وأدى "البعث"في مدينة  "سرية الدفاع الوطني"وأكدت المصادر أن القصف اإلسرائيلي استهدف 
أن من جانبه قال جيش االحتالل اإلسرائيلي  إلى سقوط قتيل على األقل، وعدد من الجرحى.

اعترضت للمرة األولى قذيفتين  "القبة الحديدية"منظومته الدفاعية العتراض الصواريخ المعروفَة باسم 
 ُأطلقتا من ريف القنيطرة باتجاه الجزء المحتل من الجوالن السوري.

 17/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 اج: مساعداتنا القادمة لغزة تخدم التنمية واإلنت"المركز"مسؤول تركي لع .41
قال ممثل الحكومة التركية للمساعدات اإلنسانية في غزة، فخر الدين جوكار، : طالل النبيه –غزة 

 إن المساعدات التركية القادمة لغزة تستخدم مجال التنمية واإلنتاج.
على هامش حملة توزيع  "المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد جوكار، في تصريٍح خاٍص لمراسل 

ركية الثانية، أن تركيا ستبقى بجانب الشعب الفلسطيني، معربا عن فرحه بإنجاز مساعدات السفينة الت
 توزيع المساعدات وفقا آللية نزيهة وناجحة.

وتكونت سفينة المساعدات الثانية من مواد غذائية ودراجات هوائية ومستلزمات مدرسية، أشرفت وزارة 
 كي صباح اليوم.الشؤون االجتماعية بغزة على توزيعها بحضور الوفد التر 

من جانبه، شكر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية، يوسف إبراهيم، الشعب التركي وقيادته، على ما 
وأكد إبراهيم أن توزيع المساعدات التركية القادمة لغزة  يقدموه من دعم سخي إلى سكان قطاع غزة.

توزيع هذه المساعدات  بدأ فور وصولها لمخازن الشؤون االجتماعية مبينا أن وزارته تعمل على
 جمعية خيرية بغزة. 120لمستحقيها بالتعاون مع أكثر من 

 17/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 البرلمان التونسي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية .41
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، السبت، على الئحة لدعم نضاالت : هيثم سليماني–تونس 

اومة االحتالل اإلسرائيلي، خالل الجلسة العامة التي عقدها المجلس ضمن الشعب الفلسطيني في ُمق
أصوات مع  109دورة استثنائية للنظر في بعض القوانين الُمعّطلة، بمبادرة من حركة النهضة، بـ 

 تحفظ أربعة أصوات.
قافلة وتزامنت الُمصادقة على الالئحة مع مشاركة النائبة لطيفة الحباشي عن حركة النهضة في ال 

حياء ذكرى مذبحة صبرا "النسائي 4أسطول الحرية "البحرية النسوية لكسر الحصار على غزة  ، وا 
 وشتيال.

على نسخة منها، أنه إعماال لاللتزام بالدستور  "21عربي"وجاء في نص الالئحة، التي حصل 
العادلة وباالنتصار للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر 

وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، واستحضارا لمعاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة االستيطان 
من أجل التحرر "وخاصة حصار غزة، يؤكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله 

قامة دولته الُمستقّلة وعاصمتها القدس الشريف  ."واالنعتاق وا 
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نص الالئحة، رفضه لالستيطان واالعتقال والحصار الغاشم الُمسّلط على أبناء  وجّدد المجلس، عبر 
الشعب الفلسطيني وخاّصة غزة، معبرا عن مساندته للمحاوالت المتكررة لكسر الحصار الظالم 
 المضروب على غزة، ومنددا بتواصل أسر نواب فلسطينيين أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. 

الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة الستثمار عالقاتهما الدولية للتذكير بمعاناة  ودعا المجلس رئاسة
الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل حقوقه المشروعة، مطالبا برلمانات العالم بدعم القضية 

 الفلسطينية.
ق، إن وفي مداخلته خالل الجلسة العامة، قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية المعارضة، أحمد الصدي

ن هذا التجريم يعد أرقى  المساندة الحقيقية للقضية الفلسطينية تكون من خالل تجريم التطبيع، وا 
 ممارسة نضالية يمكن تقديمها.

وفي السياق ذاته، قال النائب عماد الدائمي، إنه تم التوافق خالل الفترة التأسيسية، على عدم تضمين 
مطالبا بضرورة اإلسراع بإنجازه ألنه من صميم المساندة تجريم التطبيع في الدستور، وخصه بقانون، 

 للقضية الفلسطينية وأوكد الواجبات، وفق تعبيره.
 17/9/2016، "21عربي "موقع 

 
 الجامعة تدعو مجلس األمن لوقف اإلعدامات الميدانية .42

، والتي «ائيلياإلسر »نددت الجامعة العربية بالجرائم التي ترتكبها حكومة االحتالل : "الخليج"-القاهرة
 كان آخرها إعدام ثالثة فلسطينيين بدم بارد في مدينتي القدس والخليل.

وطالب األمين العام المساعد بالجامعة لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، 
أمس، بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية في مقدمتها مجلس األمن مسؤولياته 

الميدانية، والممارسات واالنتهاكات الجسيمة المخالفة  اإلعداماتوضع حد عاجل ونهائي لهذه  في
للشرعية والقوانين الدولية، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني التي ترتبها خطورة 

فلسطيني من األوضاع والمسؤولية الدولية على طريق وضع حد ونهاية لالحتالل وتمكين الشعب ال
 حريته واستقالله لتحقيق السالم.

 18/9/2016، الخليج، الشارقة
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 "األضحى"تركيا تهدي أطفال غزة دراجات هوائية بمناسبة  .43
بدأت وزارة الشؤون االجتماعية في قطاع غزة، بالتعاون مع دائرة الطوارئ والكوارث : األناضول
السبت، بتوزيع دراجات هوائية، أرسلها  أمسي(، )التابعة لمجلس الوزراء الترك« آفاد»الطبيعية 

 الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هدية ألطفال غزة بمناسبة عيد األضحى.
 18/9/2016، الرأي، عّمان

 
إقامة دولته بفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تؤكد دعمها الثابت للقضية ال "عدم االنحياز" .44

 المستقلة
مصر في أعمال لجنة دعم القضية الفلسطينية التابعة لحركة عدم )د ب أ(: شاركت  -القاهرة

االنحياز التي انعقدت الجمعة على هامش اجتماعات قمة الحركة السابعة عشرة في فنزويال، حيث 
 دولة عضو بالحركة. 120دولة من أصل  11تتمتع مصر بعضوية اللجنة ضمن 

باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللجنة وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي 
اعتمدت إعالن فلسطين الصادر عن قمة عدم االنحياز، الذي يؤكد على دعم الحركة الكامل والثابت 

 1967للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 
ة الدولية ذات الصلة، حسبما أفاد مكتب المتحدث وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعي

 باسم وزارة الخارجية المصرية.
وأعربت اللجنة عن بالغ أسفها للجمود الذي تشهده عملية السالم، مؤكدة حرصها على تقديم كافة 
ي أشكال المساندة لدعم الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطين

 واإلسرائيلي، السيما المبادرة الفرنسية ومبادرة السالم العربية.
وأدانت حركة عدم االنحياز في اإلعالن الصادر االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة بحق الشعب 
الفلسطيني والممارسات غير القانونية واالستفزازية باألراضي المحتلة، السيما بحرم المسجد األقصى، 

التوسع االستيطاني غير المشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، فضال عن سياسة 
على األرض، وتقويض حل الدولتين، مؤكدة على أهمية تحمل  الديموغرافيوالرامية إلى تغير الواقع 

 إسرائيل لمسؤولياتها كقوة احتالل وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.
والجمعية العامة لألمم المتحدة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لدفع كما طالبت الحركة مجلس األمن 

إسرائيل نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية، السيما المتعلقة بقانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
 اإلنساني.
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وأضاف أبو زيد أن اإلعالن أشاد بالدور الذي تلعبه دول الحركة في مساندة القضية الفلسطينية، 
في هذا السياق اجتماع مجلس األمن الذي عقد تحت رئاسة مصر في أيار/ مايو الماضي  وتناول

 لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة.
 17/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 دعوات في تشيلي لمقاطعة أعضاء بالكنيست .45

ن هذه األيام بزيارة طالب أعضاء في برلمان تشيلي بمقاطعة عدد من أعضاء الكنيست الذين يقومو 
 الدولة الكائنة في أميركا الالتينية.

من أعضاء البرلمان التشيلي المعروفين بتضامنهم مع الجالية  16إن  "إسرائيل اليوم"وقالت صحيفة 
ووجهوا مطالب إلى البرلمان والحكومة إللغاء  "معاديا للسامية"الفلسطينية نشروا أمس الجمعة بيانا 

لكنيست )برلمان إسرائيل( أبرزهم شارون هاشكيل من حزب الليكود الحاكم، لقاءات مع أعضاء ا
 ويوسي يونا من حزب المعسكر الصهيوني المعارض.

وجاء في بيان البرلمانيين التشيليين أنهم يعربون عن اعتراضهم على الزيارة اإلسرائيلية، وطالبوا 
نتهاكاتها لحقوق اإلنسان وترفض االلتزام دولتهم بوقف إجراء أي اتصاالت مع إسرائيل ألنها تواصل ا

بقرارات األمم المتحدة، والبرلمانيون التشيليون ال يرغبون بإعطاء تل أبيب أي شرعية من خالل هذه 
 الزيارة.

بيانا ينتقد تلك الزيارة،  -وهي منظمة ناشطة في تشيلي- "الفدرالية الفلسطينية"من جانبها، أصدرت 
وأشارت عضوة الكنيست هاشكيل أن تشيلي  ء الكنيست اإلسرائيليين.ويدعو لتأييد مقاطعة أعضا

دولة فيها وجود مكثف للمعادين إلسرائيل، وهناك نشاط ملحوظ لحركة المقاطعة العالمية إلسرائيل، "
وقد وصلنا إلى تشيلي بهدف إعطاء وزن ضد اللوبي الساعي لتشويه صورة إسرائيل وتخريب 

اللوبي الفلسطيني في تشيلي لم يتوقف عن محاوالت "هاشكيل  وأضافت ."عالقاتها مع تشيلي
 ."للتشويش على زيارتنا هذه، لكننا لن نخلي الساحتين اإلعالمية والسياسية ألعداء إسرائيل
 17/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 فرنسا: استعراض أثر الجدار والمستوطنات على الحل السياسي .46
الجدار واالستيطان أثر جدار الضم والتوسع العنصري،  استعرضت هيئة مقاومة: وفا–باريس 

والمستوطنات اإلسرائيلية، على واقع الحل السياسي بفلسطين، في ظل تصاعد عمليات الهدم التي 
تنفذها قوات االحتالل بحق منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين وكذلك تصاعد عمليات اإلعدام 

 الميداني.
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عقدته الهيئة في مدينة نوتيير الفرنسية، أدارته كريستين بوتلر من  جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي
 مؤسسة التضامن الفلسطيني الفرنسي.

وقال مدير عام النشر وتوثيق االنتهاكات في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان قاسم عواد، في بداية 
ه بإمكانه إحالل األمن المؤتمر، إن نضال الشعوب ضد الظلم واالحتالل وانتصارا لإلنسانية هو وحد

 والسالم في العالم بأسره.
وتخلل المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن عمليات الهدم التي تنفذها قوات االحتالل في األرض 

على وجه الخصوص، تاله شرح مفصل حول  "ج"الفلسطينية عموما، وفي المناطق المصنفة 
طنات اإلسرائيلية، والقوانين العنصرية التي المشروع االحتاللي المتمثل بجدار الضم والتوسع والمستو 

 تم سنها لتسهيل السيطرة على األرض الفلسطينية وسرقة مواردها الطبيعية.
كما تم عرض فيلم من إعداد الهيئة حول اإلعدامات الميدانية التي نفذها االحتالل، إضافة لإلجابة 

نتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق على عشرات األسئلة التي طرحها المشاركون في المؤتمر حول ا
 المواطنين الفلسطينيين.

بدورها، أعربت بوتلر عن شكرها للهيئة على هذه الزيارة وأهمية المعلومات التي كانت غائبة عن 
 المواطنين الفرنسيين، مؤكدة ضرورة تعزيز العالقات وعقد لقاءات مماثلة.

ة سورين الفرنسية، مارلين باكوريت، إن المؤسسة من جانبها، قالت رئيسة مؤسسة التضامن في مدين
 ستنظم زيارات دورية لفلسطين وتحديدا في موسم قطف الزيتون، في تشرين األول المقبل.

من ناحيته، قال رئيس مؤسسة التضامن الفلسطيني الفرنسي، في فرنسا، توفيق تهاني، إن العمل 
طان يضاعف فرص نجاح مشاريع الصمود على قاعدة الشراكة مع هيئة مقاومة الجدار واالستي

الفلسطيني بوجه جرائم االحتالل، وأن زيارة الهيئة لفرنسا وعقدها عشرات اللقاءات كانت هامة للغاية 
 في نقل الوعي للعديد من المواطنين الفرنسيين تجاه التضامن لصالح الشعب الفلسطيني.
 17/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 

 ؟"إسرائيل" لعربي من المساعدات األمريكية لعأين الموقف ا .47
 فايز أبو شمالة د.

صمت رهيب يلف الموقف العربي من المساعدات األمنية األمريكية المخصصة لدولة إسرائيل، 
وغياب عربي مهين عن أقذر صفقة أمنية ال هدف لها إال أعناق العرب، وال مخطط لها إال تدمير 

دة العرب على صفقة المساعدات األمنية األمريكية إلسرائيل، والتي بالدهم، فلماذا لم يعترض القا
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ستنال من حريتهم ومن أمنهم ومن استقرار شعوبهم؟ لماذا يغمض العرب عيونهم عن تعاظم قوة 
 إسرائيل، وكأن قوة إسرائيل شأن يخص جنوب أفريقيا ويؤثر على استقرار النرويج؟!!

ائيل ال تعد من الناحية االستراتيجية شأنًا داخليًا يخص دولتين إن المساعدات األمنية األمريكية إلسر 
حليفتين كما يتوهم البعض، إن المساعدات األمريكية إلسرائيل مرتبطة بشكل مباشر بسكان المنطقة 
العربية التي ستؤثر الصفقة على وجودهم واستقرارهم وتطورهم وازدهارهم، ألن المساعدات األمنية 

ن قدرات إسرائيل الهجومية، وسترتد رعبًا وموتًا وخرابًا وجراحًا وعذابات على األمريكية ستعزز م
سكان المنطقة العربية بشكل عام، وعلى الفلسطينيين بشكل خاص، فاالتفاق األمني األمريكي 
اإلسرائيلي يعزز روح الشر واالنتقام لدى الصهاينة، واالتفاق يضمن التفوق العسكري اإلسرائيلي 

مليار دوالر، أي ما  38قادمة، ستدفع فيها أمريكا إلسرائيل مبالغ مالية تصل إلى  لعشر سنوات
مليون دوالر لتطوير منظومة الدفاع  500مليار دوالر سنويا، يخصص منها مبلغ  3,8يعادل 

 الصاروخي.
فهل ستتطور منظومة الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي لتضرب كوريا الشمالية أو لتقصف البرازيل، أو 

 حتى لتهدد دولة مثل إيران وباكستان كما يتوهم البعض؟
ال أظن ذلك، ألن منظومة الصواريخ اإلسرائيلية المتطورة معدة كي تتفجر وسط المدنيين العرب في 
القاهرة وعمان والرياض ودمشق وبيروت، وال هدف لها إال إرهاب العرب، وقطع رأس كل من يفكر 

 رهاب الصهيوني المنظم.في التمرد على منظومة الخنوع لإل
سرائيل قوة اللوبي اليهودي، وتبعية الكونجرس  لقد فضحت صيغة االتفاق الموقعة بين أمريكا وا 

الكونغرس لطلب  إلىاألمريكي إلسرائيل، حيث طالب أحد البنود من إسرائيل بااللتزام بعدم التوجه 
 لشراء منظومات دفاع صاروخي. إضافيةميزانيات 

ي اليهودي هذا البند بفقرة تقول: ال يمنع االتفاق إسرائيل من طلب زيادة في لقد تجاوز اللوب
 المساعدات من الكونغرس ألمور أمنية كمحاربة األنفاق وغيرها.

 إسرائيلفأين العرب من هذا االتفاق الذي قال نتانياهو بأنه سيساعدنا في مواصالت تعزيز قوة 
، ويلف الواليات المتحدة طوال وعرضا، وصار األحزابز خالل العقد القريب، إن دعم إسرائيل يتجاو 

 األوسطيعزز االستقرار في الشرق  إسرائيليفهمون بأن االستثمار في أمن  األمريكيينالكثير من 
نما األمنيةغير المستقر، ويخدم ليس فقط مصالحنا   ."األمريكية األمنيةالمصالح  وا 

ذا كانوا قد عجزوا عن مواجهة إسرائيل، وحماية أوطانهم، فلماذا ال  فأين العرب من كل ذلك؟ وا 
 يعاتبون أمريكا بأدب جم، ويحذرونها مع عدم قدرتهم على حماية مصالحها األمنية طالما لم تغير
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 سياستها، وتنحرف عن طريق اإلرهاب الدولي الذي تموله من االستثمارات العربية؟ 
 17/9/2016، فلسطين أون الين

  
 نتقالية.. مشعل أم هنية؟حماس ومرحلتها اال  .48

 مهنا الحبيل
لم تتأكد بصفة نهائية أنباء تولي إسماعيل هنية القائد السياسي والمناضل المميز في فلسطين عموما 
وفي قطاع غزة خصوصا، رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خلفا لخالد مشعل الذي سبق أن 

اومة الفلسطينية وأعقد تحديات، تولى خاللها مشعل طرح استقالته مرارا، بعد أنجح قيادة مرت بها المق
 العبور الصعب والقاسي للمقاومة الفلسطينية بنجاح كبير، رغم المضيق الصعب الذي ُخنقت فيه.

لكن حديثنا اليوم ينطلق من وجود قرار مؤكد بتحقيق انتقال ديمقراطي في موقع القيادة بحركة 
ل المقاومة الفلسطينية، كجزء من تجربتها المميزة في حماس، والتي تتولى اليوم عمليا قيادة ك

 النجاح، سواء تم انتخاب إسماعيل هنية أو موسى أبو مرزوق أو غيرهما لخالفة مشعل.
ومن الواضح ـ ألسباب رئيسيةـ أن توجه االستخالف القيادي نحو إسماعيل هنية بحسب توقع 

يزما هنية، ال توجد لدى شخصية أخرى في المراقبين، هو توجه صحيح لعدة أسباب، أولها أن كار 
حماس غالبا، وهناك ضرورة لهذه الكاريزمية في توجهات الرأي الشعبي العام سواء كان ذلك على 

 المستوى العربي أم األجنبي، أم حتى على مستوى قواعد الحركة النضالية والسياسية.
مهمة وتاريخية، لمحطات  فضال عن ظروف الشعب الفلسطيني، الذي شكل فيها الرمز أيقونة

نضاله، ويجب هنا االعتراف بأبي عّمار كرمز حقق نقلة تاريخية، واختتم حياته برفض تطوير أوسلو 
 إلى خارطة تصفية للقضية الفلسطينية، أو المس بالقدس وسدد فاتورة النضال األخيرة بحياته.

ماس ومنذ فترة في موقع القيادة هنا اليوم وبعد انهيار الموقف والشخصية النضالية لفتح، أضحت ح
العامة للمقاومة الفلسطينية، وهي مركزية صعبة جدا وتتعرض لضغوط شرسة، وهنا مفصل 

 الخطاب.
فما يطرحه هذا المقال، أن قرار انتخاب قائد جديد للمقاومة، ورئاسة مكتبها السياسي، يحتاج اليوم 

 تحديدا للتأجيل لعامين آخرين، لماذا؟
دوافع، لكننا نؤكد أن تمّيز هنية أيضا في خطابه وجسارته وعقالنيته، رغم أنه كان سوف نستعرض ال

في قلب غزة وقلب المقاومة، يأتي في االتجاه الصحيح لالستخالف السياسي، ولكن وجوده في دفة 
العمل السياسي داخل غزة ضرورة للمرحلة االنتقالية المهمة لحماس وغزة والقضية الفلسطينية، وأن 
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نجاز هذه الخطة، قد ُيحقق نقلة نوعية ويتجاوز بعض بقا ء خالد مشعل خالل هذين العامين وا 
 التحديات الصعبة، والتي ستقفز للواجهة دون إعداد سياسي كاف لتجاوزها.

 
 وهنا ندرج أهم هذه العناصر:

عربي ليس مراحل العصف بالواقع العربي واإلقليمي وتبدل المواقع للقوى الدولية، في المشرق ال -1
جديدا، لكنه اليوم في إطار تشّكل مختلف، هل سيفشل أم سينجح وخاصة في سوريا والعراق ولبنان، 
والخارطة الجديدة لهم وللخليج العربي، تلك قصة أخرى، لكنه خالل هذين العامين قد ُيسفر عن 

موقعه القيادي مشهده الختامي للمرحلة، ومن الضرورة بمكان أن تحتفظ الحركة بأبي الوليد، في 
 لهذين العامين مع قرب إسماعيل هنية.

الطرف اإلقليمي الراغب في مواجهة أبو مازن، والمّصر على دعم محمد دحالن مستمر، وهنا  -2
مأزق متصاعد لحركة فتح، خاصة في ظل الدعم المالي الهائل، ولذلك فالتهدئة مع فتح، والوصول 

، ألن المعركة اإلقليمية الُكبرى لها تأثيراتها على الداخل إلى قواسم تعايش مشتركة هو المهم اليوم
 الفلسطيني.

قليميا، يخلق لصالح إسرائيل أجواء جديدة، ما بين  -3 التوجه الشامل والمتدفق نحو تل أبيب عربيا وا 
الحصار السياسي والحدودي، والحرب الثأرية، لفشلها في إخضاع غزة، وقتل مشروع دحرجة 

 قدم بنية اإلعداد والجاهزية( على مدى زمني طويل مع الكيان الصهيوني.المقاومة )أي الت
وتضحياتهم السابقة في انتفاضة الخناجر، تؤكد على ضرورة إعادة ضخ  1948حراك فلسطينيي  -4

مفاهيم المقاومة السياسية واإلعالمية، والبعد االجتماعي المدني بهم، ومع المهجر الفلسطيني الكبير، 
 مشروع يحتاج إلى بنية تحتية، تمارسها حماس بانفتاح وتجديد.فمثل هذا ال

ال ُتغفل قضية الروح العدائية لفلسطين، التي صنعها نظام الرئيس السيسي في مصر، وتضييقها  -5
سنادها السياسي واألمني للعمليات اإلسرائيلية، وكيف أصبح إعالنها، جزء من خطاب  الخانق وا 

ر ذلك مهم جدا، إضافة إلى أن الوعي بهذه الحقيقة ال ُيلغي تعقد هذه الدبلوماسية المصرية، وتقدي
المعادلة بين الشريكين، وغياب القدرة اللوجستية حاليا، على الحرب المقترحة ضد غزة من المحورين 

 اإلسرائيلي والمصري.
 ب القذرة.ومع ضرورات جهوزية المقاومة، إال أنه ليس من الصالح أبدا دفع الشريكين لهذه الحر  -6
إن المرحلة السياسية لقيادة حماس، تحتاج للتركيز على تصعيد االستثمار لالتفاق التركي مع تل  -7

أبيب، ودعم فكرة الممر المائي الدولي لإلغاثة والتنمية واالنتقال اإلنساني لغزة، والذي يتزامن مع 
 مواصلة دعم قدرات المقاومة السياسية والعسكرية.
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ى طرح ملف حساس جدا ال يجوز تأخيره، وهو أين تقف ثقافة الفكر السياسي كل ذلك يحتاج إل
والنضال المدني، والبنية التحتية، بين الشعب وأطيافه وحماس، ومساحة حقوق اإلنسان الداخلية 
للشعب الفلسطيني، وقدرات رفع الوعي الفكري والمدني لمناضلي حماس، وعالقتهم بكل طيف 

 تيار.فلسطيني مستقل أو صاحب 
هذه القضية يجب أن ُتشّكل هاجسا لدى حماس إلنجاز مشروع تثقيف نوعي، يفكر بعمق في 
دالالت إسقاط الفكر اإلسالمي الوسطي، ومبادئ الوعي فيه، قبل أن يتأثر من مدارس غلو من 
بعض جهات الخليج العربي، أو من تجارب السلفية الجهادية، والتفكر في وسائط إسقاط الميدان 

 ري وتشظيه، والتي خدمت كل المحاور المعادية.السو 
كما يفكر أيضا في أين تقف حماس من تأثيرات فكر الصحوة الخليجي في أفرادها بعد تنحية الفكر 
اإلسالمي الوسطي في الوطن العربي، وما هي تأثيرات ذلك على أفرادها ووعيهم وانضباطهم 

 ضروراتها.السياسي، وعمق تفهمهم لقرارات المكتب السياسي و 
لقد نجحت حماس بالفعل في تقديم توازنات صعبة، وانضباطية عالية في أفرادها خاصة في التعامل 
مع الدعم الخليجي الشعبي، المتضامن والمحب والوفي، وسيطرت على ضبط التمويل، لكن ال بد 

في األمة، قبل من إعادة تقييم وتثقيف الحراك الشبابي بمسارات الوعي السياسي وفهم مدارس الفكر 
أن يتضح أن ضغط المرحلة قد يفتح مواقع هشة في وعي فقه الشريعة، أو السلوك الفكري اإلنساني 
المنضبط بأخالقيات اإلسالم، وفهم تعدد أمزجة وتيارات الشعب الفلسطيني، المتحدة رغم ذلك على 

 التحرير.
لحركة للتصويت على مشروعه ، ودعوته ل1987إن قرار الشيخ أحمد ياسين قبل انتفاضة ديسمبر 

واالنفصال عن جسم اإلخوان المسلمين مع بقاء هوية الفكرة والتضامن األممي والحركي، دون تدخل 
في البناء التنظيمي وتوجيهه، حققت مدخال كبيرا لنجاح حماس، لكّنها اليوم بحاجة إلى مراجعات 

تها للرأي العام، واالستفادة من وصناعة فكرية، للوعي النضالي الفردي والجماعي، ودفع مسارا
 تجارب الفشل والنجاح، في المسارات الفكرية والسياسية للحركة اإلسالمية المعاصرة.

وهي فترة انتقالية مهمة جدا، بقاء أبو الوليد فيها في قيادة الحركة، يساعد على تحقيقها على األرض 
 لسنتين ال يمثل شيئا أمام ما يتولد منالسياسية ووعي القوة البشرية لحركة حماس، خاصة أن عمر ا



 
 
 
 

 

 38 ص             4051 العدد:        18/9/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 
 مدافعة أو تقدم في مشروع الشرق األوسط الكبير المجدد، والتوقيع الروسي األميركي المشترك. 

 14/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فرصة أوباما للسالم في الشرق األوسط .49
 دكارل بيل

بريطاني الذي مهد الطريق لتأسيس دولة يصادف العام المقبل الذكرى المئوية لوعد بلفور، الوعد ال
، وخلق الصراع المستمر إلى اليوم بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك العالم 1948إسرائيل سنة 
 العربي الكبير. 

إن زعماء العالم الذين سيجتمعون في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة على 
اقشة هذا التحدي السياسي الدائم. ولكن على الرغم من كل القضايا األرجح لن يكون لديهم الوقت لمن

الكبرى األخرى في الشرق األوسط، يبدو أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو المشكل المركزي التي 
 سيحدد هل سيكون مستقبل المنطقة مستقبل سالم وازدهار أم ال.

في تحديد إرث السياسة الخارجية األميركية  وسواء تم حل الصراع أو لم يتم حله، فسوف يساعد ذلك
للرئيس باراك أوباما. مع اقتراب نهاية الفترة الثانية لحكم أوباما، تجدر اإلشارة إلى أنه عندما تولى 

، سعى إلى التقارب مع العالم اإلسالمي على نطاق أوسع. في خطابه 2009منصبه في عام 
ووعد  "ال يطاق"العام، وصف وضع الفلسطينيين بأنه  التاريخي بالقاهرة في يونيو/حزيران من ذلك

حل الدولتين حتى يستطيع اإلسرائيليون والفلسطينيون العيش في سالم "بمواصلة الجهود من أجل 
 .. مع كل الصبر والتفاني الذي تقتضيه هذه المهمة."وأمن 

لعدم قيامه بأية  وقد حقق أوباما تقدما ضئيال جدا في هذه القضية منذ ذلك الحين، ولكن ليس
محاولة. خالل فترة حكم أوباما األولى، تضامن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والجمهوريون في الكونغرس األميركي ضده إلفشال أي جهود سالم ذات مغزى. وخالل واليته 

ا يقارب انطوت على م-الثانية، قاد وزير خارجيته جون كيري، جهودا بطولية خالل تسعة أشهر 
 لكنها تالشت ببساطة. -مائة اجتماع ثنائي مع القادة اإلسرائيليين والفلسطينيين

واليوم، أعرب نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعدادهما للقاء في موسكو أو في 
 موقع آخر لم يتم تحديده بعد. ولكن ال أحد يتوقع بجدية أن الطرفين سيحققان أي تقدم حقيقي نحو

 حل الدولتين في هذه المرحلة.
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أحد األسباب هو أن نتنياهو ينتظر مغادرة أوباما لمنصبه. أولوياته الحالية هي التوصل إلى اتفاق 
من أجل المساعدات العسكرية الضخمة مع الواليات المتحدة في الشهور المقبلة )وقد تم توقيع ذلك 

سياسة حكومته الحالية فيما يتعلق بالمستوطنات في االتفاق(، والقيام بحملة دبلوماسية جديدة لتبرير 
األراضي المحتلة، والتي أدانها المجتمع الدولي بصفتها غير قانونية. وعالوة على ذلك، تنحدر 
سلطة عباس نحو االنزالق، وليست هناك مبايعة لزعيم فلسطيني لمواصلة جهود السالم الحرجة في 

 المناخ السياسي الحالي.
ذا لم يحرز  أي تقدم في قضية وعد خصيصا بحلها قبل ترك منصبه، سيكون أوباما قد فشل فشال وا 

ذريعا. لحسن الحظ، ال يزال لديه الوقت، وقد أخذ العديد من رؤساء الواليات المتحدة السابقين قرارات 
 دبلوماسية جريئة خالل األشهر األخيرة في البيت األبيض. 

ان بمنظمة التحرير الفلسطينية وسمح لوزارة الخارجية ببدء ، اعترف رونالد ريغ1988في أواخر عام 
، نشر بيل كلينتون 2000مع قادة منظمة التحرير الفلسطينية. في أواخر عام  "حوار موضوعي"

، أتاح جورج دبليو بوش 2007معالمه كإطار لسالم مستقبلي. وبدءا بمؤتمر أنابوليس في أواخر عام 
 إيهود أولمرت. اإلسرائيليرئيس الوزراء سلسلة من المفاوضات بين عباس و 

اآلن جاء دور أوباما، حيث يجب عليه أن يدافع عن قرار لمجلس األمن الدولي يضع معايير جديدة 
، الذي يعود تاريخه 242للتوصل إلى اتفاق سالم في المستقبل، ويحل محل قرار مجلس األمن رقم 

صر واألردن وسوريا. ويتفق المجتمع الدولي على بين إسرائيل وم 1967إلى حرب األيام الستة لعام 
أن إنهاء الصراع هو في مصلحة الجميع، وقد جادلت فرنسا منذ فترة طويلة الستصدار قرار جديد، 
وال تعارض روسيا هذه الخطوة. فيجب على أوباما مناقشة روسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة 

 القرار.حول الكيفية التي ينبغي أن يصاغ بها 
وسوف يحتاج إلى دعم دولي، ألن نتنياهو سيعترض بالتأكيد على أي معايير جديدة من شأنها 
تقويض رؤيته الواضحة من أجل إسرائيل الكبرى من البحر المتوسط إلى نهر األردن. ولدى نتنياهو 

ترامب فال حلفاء في الواليات المتحدة سيتدخلون لصالحه. أما المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد 
يذكر حل الدولتين في برنامجه االنتخابي. وأكدت المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون للمنظمات 
األميركية المؤيدة إلسرائيل أنها تعارض أي قرار جديد لمجلس األمن لوضع األساس للتوصل إلى 

 اتفاق في المستقبل.
رين الثاني الجاري، بعد االنتخابات ومع ذلك، فإن القرار الجديد سيكون محتمال في نوفمبر/تش

األميركية، وسيوفر على الرئيس المقبل التكاليف السياسية. ومن شأن إدارة كلينتون االستفادة من 
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وجود ورقة عمل، وسوف تستفيد إدارة ترامب من انخفاض التوقعات، في حين يجري ضبط النفس 
 من القيام بالمزيد من الضرر أكثر مما كان متوقعا.

بغي على القرار نفسه أن يكون أكثر شموال من الجهود السابقة لمجلس األمن. في الحقيقة، ال وين
حتى الفلسطينيين أو قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وهناك نموذج أفضل بكثير  242يذكر القرار 

أوسع بكثير. و  ، التي تجسد منظورا إقليميا2002أال وهو مبادرة السالم العربية للجامعة العربية لعام 
السالم مع العالم "قد قال أوباما في وقت سابق إن هذه المبادرة من شأنها أن تمنح إسرائيل 

 ."اإلسالمي من إندونيسيا إلى المغرب
وعالوة على ذلك، يجب على القرار الجديد تأكيد أن المجتمع الدولي لن َيقبل أي تغييرات على حدود 

 يتعلق بالقدس. ، بما في ذلك ما1967ما قبل سنة 
وباعتراف الجميع، فإن مثل هذا القرار لن يؤدي إلى السالم فورا، أو حتى لمحادثات السالم. في 
الواقع، قد ُيقسم الفلسطينيين واإلسرائيليين على المدى القريب. ولكن إذا كان العالم يريد تجنب 

لمدعومة من قبل تحالف كبير مواجهة كارثية في المستقبل بين إسرائيل الكبرى القادمة وفلسطين ا
 من الدول العربية، فإن الظروف إلجراء محادثات تقود إلى حل الدولتين يجب أن ُتنشأ اآلن.

ذا فعل ذلك، فإنه  يوجد أوباما في موقف مريح ُيَمكنه من وضع إطار للتوصل إلى تسوية نهائية. وا 
وبل للسالم التي تلقاها في بداية رئاسته، َسُيثبت أن خطابه في القاهرة لم يكن عبثا، وقد يبرر جائزة ن

 عندما تعهد بأن السالم بين إسرائيل وفلسطين سيكون جزءا من إرثه.
 بروجيكت سينديكيت

 17/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ليبرمان يتحدى أساسات المنظومة العسكرية وصالحيات القادة .51
 ألون بن دافيد 

وزير الدفاع افيغدور ليبرمان في أرئيل غابت في غضون  بوعاألساألقوال القاسية التي أطلقها هذا 
 اإلعالميوم من األخبار األخرى التي وقعت علينا. ولكن في الوقت الذي انتقلت فيه وسائل 

نقل  اإلسرائيلي، واصل الجيش 11لالنشغال بنبض الرئيس التاسع ونبضات القمر الصناعي اوفيك 
المنظومة العسكرية وصالحيات القادة. وال  ألساساتناك كتحٍد ليبرمان، التي اعتبرت ه أقوالأصداء 

 بد أنه سيتعين عليه أن يوضحها.
أمام جمهور بيتي في جامعة أرئيل، لعله أنساه مكانته الجديدة كرئيس المنظومة، قال ليبرمان انه ال 

. إذن هذا "جانب الجندي، حتى لو أخطأ إلىفنحن في كل األحوال سنقف "يهم ما ستقرره المحكمة 
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خطأ جسيما،  أخطأواجانب من  إلىهو، لم يخطئ. لحظنا أن المنظومة العسكرية ال تقف تلقائيا 
 كان هذا الخطأ تم عن عمد. إذاوبالتأكيد 

تعيين العميد اوفيك بوخرس  إللغاءجادي آيزنكوت  األركانال شك عندي أنه عندما اضطر رئيس 
ب عليه من االحتالل. فآيزنكوت يقدر بل ويحب في منصب رئيس قسم العمليات، كان هذا أصع

بوخرس، مرؤوسه السابق وأحد المقاتلين والقادة األفضل الذين نشأوا عندنا. فقد كان وال يزال بمثابة 
. ولكن منذئذ كان واضحا لرئيس األركان بان الشبهات أخطأكان  إذابريء، والمحكمة وحدها ستقرر 

 جانبه. إلىهلها والوقوف ضده هي من النوع الذي ال يمكن تجا
في المدرعات، في أعقاب  75ضابطا متميزا آخر، هو قائد كتيبة  األركانفي بداية السنة نحى رئيس 

نتائج التحقيق العسكري،  األركانحادثة تدريب قاتلة وقعت في تدريبات الكتيبة. ولم ينتظر رئيس 
القاتلة، قرر آيزنكوت بان الخطأ الذي ارتكب ومع أن قائد الكتيبة لم يكن مرتبطا مباشرا بنار القذيفة 

يدع الضابط مواصلة مهامه. لم يعتقد أنه ارتكب عن عمد، ولكنه لم يعتقد أيضا  أنخطورة من  أكثر
 جانب من وقع في خطأ كهذا. إلىهو أن يقف  لألركانبان مهمته كرئيس 

مسؤول  أيضاوده، بل هو هذا هو جوهر القيادة في الجيش. فالقائد ليس فقط هو الذي يتصدر جن
عن غرس معايير قيمية ومهنية فيهم، وبالطبع مسؤول عن تطبيقها على نفسه أيضا. هذا ما يميز 

النار  إطالقبين الجيش والميليشيات. أما حادثة أليئور أزاريا فكانت مختلفة وشاذة عن كل أحداث 
ردت  اإلسرائيليلقيادية في الجيش ، والمنظومة ااألخيرةالتي شهدناها في السنوات  "المخربين"على 

 .اإلعالمعليها بسرعة، قبل كثير من نشرها في وسائل 
المستلقي كان  "المخرب"النار الشاذ على  بإطالق "يهودا"من اطلع قائد لواء  أولوبالمناسبة، فان 

 واحدا من رجال أمن الحاضرة اليهودية. فحتى في نظره بدا هذا كحدث خطير. وهذا ما دفع وزير
الدفاع في حينه بوغي يعلون وكذا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألن ينشرا على الفور بياني تنديد 

 بفعلة ازاريا واسناد للمنظومة العسكرية.
، كان واضحا بأن إياهالنائب العسكري الرئيس، في يوم الحدث  إلىوحتى حين وصول الملف 

وجدت تعبيرا واضحا في أقواله  "المخرب"ريا قتل الحديث يدور هنا عن حالة من نوع آخر. فنية أزا
 أنالحدث. بعد ساعتين من ذلك، أمام قائد الكتيبة، ادعى ازاريا بأنه خاف من  أثناءالعفوية في 

ساعات من ذلك غير روايته وادعى بأنه خاف  أربعالسكين ويواصل الطعن. بعد  "المخرب"يأخذ 
 من أن تكون هناك عبوة ناسفة على المخرب. 

 
 خطأ يحاكم عليه العالم
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لم يكن للنيابة العسكرية العامة الكثير من البدائل. فليس في كتاب القوانين جريمة أقل من القتل غير 
العمد لحالة ينزع فيها شخص ما حياة شخص آخر بنية واضحة. عندما يبدأ التحقيق مع المشبوه، 

خطر التي قد يحاكم عليها، وكان هذا يلزم القانون محققي الشرطة بتحذير المشبوه بالجريمة األ
مصدر خطأ المحققين الذين قالوا ألزاريا انه مشبوه بالقتل العمد. خطأ لم يكن له داٍع، ولم يكرروه 

 منذئذ أيضا.
 إلىالمحكمة. فالنظام في الشرطة العسكرية هو تقييد كل من يقتاد  إلىخطأ آخر كان اقتياده مقيدا 

محكمة عسكرية، قبل بضع  إلىمعتقل. أنا أيضا اقتادوني بالقيود المحكمة مباشرة من حجرة ال
عشرات السنين، بعد اعتقال على مخالفة سير )!(. هذا نظام زائد تقرر في الماضي الغاؤه، وحان 

 القيود فقط لمن يشكل خطرا حقيقيا. إلبقاءالوقت 
حة من القتل غير العمد كانت التي التقى فيها الجيش بحالة واض األخيرةوالى جانب ذلك، فان المرة 

. فمقاتل من 2003النار على ناشط اليسار البريطاني توم هورندل في غزة في  إطالقفي حدث 
موقعه العسكري في رفح على مدى ساعات،  أمامكتيبة الدورية الصحراوية، كان هورندل يتجول 

 أدينالنتفاضة الثانية الذين النار عليه من بندقية قناصة فقتله. كان هو المقاتل األول في ا أطلق
سراحه بعد  وأطلقبالقتل غير العمد وحكم بالسجن لثماني سنوات. وقصرت لجنة عسكرية محكوميته 

 خمس سنوات ونصف السنة.
 –لم ترفع الئحة اتهام على القتل غير العمد ضد ازاريا إذاكان واضحا للنيابة العسكرية العامة بانها 

كدولة غير قادرة على  إسرائيلعن  الهاي لإلعالنمة الدولية في المحك إلىفستكون هذه دعوة 
العدل، جاءت لحماية رفاقه  إحقاقمحكمة نفسها. وأقل مما كانت الئحة االتهام ضد ازاريا تستهدف 
وسيواصلون االصطدام  "اإلرهاب"المقاتلين، الذين يواصلون العمل في محيط مدني مفعم بتهديدات 

 آخرين. "مخربين"بـ 
عن أطوارهم في محاولة الن يشرحوا للمقاتلين  اإلسرائيلييخرج قادة الجيش  األخيرةنصف السنة  في

يتحمل النتائج، وبين من يرتكب خطأ ببراءة  أن إلىالفرق بين من يعمل بنية مبيتة وسيضطر 
ل التقيت عددا غير قلي أن األخيرة األسابيعمن جانبهم. لقد حصل لي في  اإلسنادوسيحظى بأقصى 

من المقاتلين الذين يخدمون في المناطق. وأخذت االنطباع بان معظمهم يشعرون بعدم الراحة من 
معالجة قضية أزاريا، والى جانب ذلك يفهمون الفرق بين موقف المنظومة من عمل بنية مبيتة سيجر 

سا على . وبهراء لسانه، قلب وزير الدفاع هذه الجرة رأباإلسنادسيحظى  "خطأ بريء"عقابا وبين 
 فان المنظومة ستساند من ارتكبها. –عقب وقرر بانه بغير صلة بخطورة الفعل

 هذا ليس قوال األركانالجيش ال يعرف كيف يعيش ويتصرف مع مثل هذا القول. من ناحية رئيس 
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ذايمكن أن يبقى معلقا هكذا في الفضاء.   لم يكن سمع، فان وزير الدفاع ال بد سيسمع من  وا 
 رأيه في أقواله. آيزنكوت ما هو

 معاريف
 17/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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