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 46 :كاريكاتير

*** 
 

 د التطبيع مع الدول العربية دون إنهاء احتاللها واعترافنا بها ليس مجانياً "إسرائيل" تريعباس:  .1
السلطة  أنالمتحدة  األمممحمود عباس من على منصة  أعلن رئيس السلطة الفلسطينية :رام هللا

 أنالدولي موضحا  األمنمجلس  أمامالوطنية الفلسطينية سوف تطرح مشروعا ضد االستيطان 
 ليس مجانيا. إسرائيلد ينهي حل الدولتين، وان اعتراف منظمة التحرير بدولة التمدد االستيطاني ق

 أصدرتهوطالب عباس في خطاب له مساء اليوم الخميس بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور الذي 
 وطني لليهود في فلسطين بسبب ما ترتب على "وعد بلفور" من عواقب. إقامةوايد  1917عام 

لبحث توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وقال  األمنصة لمجلس عقد جلسة خا إلىودعا 
رهاب المستوطنين على مجلس   أالالدولي ونأمل  األمن"سوف نقوم بطرح مشروع حول االستيطان وا 

 الفيتو ضد هذا المشروع". أحديستخدم 
عب بالنار وان والمسيحية هو ل اإلسالميةعلى المقدسات  اإلسرائيليةاستمرار االعتداءات  إنوقال 

 عاما. 13الجهود الدولية على مدى  إفشالهذه السياسات والممارسات كانت سببا في 
المتحدة على تخصيص جلسة  لألممالعام  األمينودعا عباس لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وشكر 

 المتحدة للبحث في توفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني لألمم
اعترافنا  أن" وأضاف ليه فرنسا.إالتهرب من المؤتمر الدولي الذي دعت تحاول  إسرائيل إنوقال 

لن يكون اعترافا مجانيا  اآلنوال زال قائما حتى  1993الذي صدر عام  إسرائيلالسياسي بوجود دولة 
 دولتنا". األرضاالحتالل  وبإنهاءتقابله باعتراف بدولة فلسطين  أن إسرائيلوعلى 

مبادرة السالم العربية تقدم  أن إلىولي للسالم نهاية العام الجاري" مشيرا وقال "نتطلع لعقد مؤتمر د
 الياء وليس العكس". إلى األلفالمبادرة العربية من  تأخذ أن إسرائيلحال خالقا" وانه " على 

 إلىضحاياه"، ودعا للتوصل  أكبر"أيا كان مصدره فمنطقتنا اإلرهاب ودان الرئيس عباس في خطابه 
 لجميع الصراعات. حلول سلمية

الجهود التي تقودها السعودية في اليمن الشقيق، ودعا الجميع للوقوف صفا واحدا ضد  إلىودعا 
 الذي "ال دين له" اإلرهاب
جراءمستمرون في جهودنا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة  إنناوقال " انتخابات  وا 

 رئاسية وتشريعية ورفع الحصار عن غزة".
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، القوة القائمة على إسرائيلولكن هل يوجد في  للسالم،"أيدينا ما زالت ممدودة  أنباس واكد ع
 االحتالل من يذهب لالعتراف بحقوق شعبنا".

الذي أيد إقامة وطن لليهود  1917وقال عباس إنه يجب على بريطانيا أن تعتذر عن وعد بلفور في 
 .في فلسطين ويجب عليها االعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال عباس "ندعو بريطانيا وفي الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم أن تستخلص العبر والدروس 
وأن تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد بما في ذلك 

لكارثة التاريخية االعتذار من الشعب الفلسطيني لما حل به من نكبات ومآس وظلم وتصحيح هذه ا
 ومعالجة نتائجها باالعتراف بالدولة الفلسطينية."

سيكون عاما إلنهاء  2017عباس في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إن عام  وفي السياق، قال
االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، األمر الذي يتطلب من الجميع العمل من أجل تحقيق هذا 

 الهدف.
إن هذه المبادرة جاءت بناء على طلبنا، عندما "أطلقت المبادرة  الفرنسية، قال وفيما يتعلق بالمبادرة

وقلت إن على دول العالم أن تجتمع من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، من خالل مؤتمر دولي، 
 28كما فعلت بموضوع إيران، وطالبت الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أن يدعوا دوال للمشاركة، ودعا 

 وحضرت جميعها، دليل على اهتمام فرنسا بعقد المؤتمر". دولة
وفي رده على سؤال حول االعتراف الفرنسي بدولة فلسطين في حال فشلها في عقد المؤتمر الدولي، 
قال سيادته، إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين إذا لم تتمكن من عقد المؤتمر الدولي، "لكن إلى اآلن 

ل وننتظر أن يحققوا النجاح في عقد المؤتمر، ولكن لنفترض جدال هم ناجحون في مساعيهم، ونأم
 أنها لم تنجح فال زالت فرنسا عند كلمتها أنها ستساعدنا أو تعترف بدولة فلسطين".

وحول الموقف األمريكي، قال الرئيس إن أمريكا لم تظهر ممانعتها أو اعتراضها على المبادرة 
 الفرنسية.

لمفترض عقده في موسكو مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحول اللقاء الذي كان من ا
إن نتنياهو "دائما كان يقول إنه يريد لقاء الرئيس الفلسطيني ولكنه كان يتراجع، ودائما عباس قال 

يقول إنه ال يوجد شريك فلسطيني، وفي أي لقاء يقول إن الفلسطينيين يرفضون اللقاء معي، وعندما 
و قال إنه يريد لقائي لكنني أرفض، عندها بعث لي بوتين رسالة مع مبعوثه الخاص ذهب لموسك

حامال دعوة للقاء في موسكو، ووافقت خاصة وأن بوتين كرر موقف روسيا المريح لنا، وهو وقف 
طالق سراح األسرى، وخالل هذه الفترة بعث نتنياهو مبعوثين لموسكو ليبلغوهم أنهم  االستيطان وا 

 يعقد اللقاء النشغال أبو مازن في االنتخابات البلدية".يخشون أال 
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وأضاف سيادته، "استغربت القيادة الروسية من ذلك، ألنهم لم يسمعوا مني عدم قدرتي على حضور 
اللقاء، وأرسلوا بغدانوف مبعوثا ليتأكد من المعلومات، وعندما التقى نتنياهو أبدى األخير رغبة في 

نتنياهو يؤجل ويرفض اللقاء، حينها اتصلوا بي وقالوا لألسف إن اللقاء لن تأجيل اللقاء، وفهموا أن 
نما بسبب الطرف اإلسرائيلي".  يتم ليس بسببكم وا 

وفيما يتعلق بوضع دولة فلسطين في األمم المتحدة، وانضمامها للمنظمات الدولية، قال سيادته إن 
منظمة  522اقبا يتيح لنا االنضمام ل القرار الذي حصلنا عليه في األمم المتحدة لنكون عضوا مر 

دولية، حيث حصلنا على عضوية أربعين منظمة بما فيها اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية، 
 ومستمرون في هذا الموضوع لنحصل على العضوية في جميع هذه المنظمات.

بالعضوية في األمم وقال "إننا مؤمنون تماما أن إقامة الدولة الفلسطينية يتم خطوة خطوة، بدأنا 
 إنالمتحدة ثم رفع العلم الفلسطيني في األمم المتحدة، ثم االنضمام للمنظمات الدولية، ثم سيكون، 

 عام إنهاء االحتالل". 2017شاء هللا، عام 
أن فكرة الذهاب لمجلس األمن الستصدار قرار إلدانة االستيطان ولوقف  الرئيس عباس وأضاف

وحة بشكل دائم، وسنذهب للمجلس في أقرب فرصة ألنه ال يمكن أن النشاطات االستيطانية مطر 
 نصبر على االستيطان".

 22/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بقرار محكمة العدل العليا ةاالنتخابات مرتبط عباس: .2
 2017ين، إن عام في مقابلة مع تلفزيون فلسط، محمود عباس السلطة الفلسطينيةقال رئيس  :رام هللا

سيكون عاما إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، األمر الذي يتطلب من الجميع العمل من 
 أجل تحقيق هذا الهدف.

وحول المصالحة والوحدة الوطنية، قال الرئيس إننا "أجرينا عدة حوارات قديمة وحديثة مع حركة 
التي ما لبثت ووضعت عراقيل أمامها مع بدء حماس، حيث تم االتفاق على تشكيل حكومة الوفاق 

، ثم أعدنا الحوار، وجرت لقاءات في الدوحة وقلنا إننا مستعدون 2014العدوان على القطاع عام 
للمصالحة على أساسين؛ تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم بعد شهرين أو ثالثة ندعو النتخابات 

مو أمير قطر، لكن قيادات حماس ادعوا أنهم تشريعية ورئاسية، وهذا الكالم وضعته مكتوبا أمام س
 مشغولين".

وفيما يتعلق باالنتخابات البلدية، قال سيادته إن موضوع االنتخابات مرتبط اآلن بقرار من محكمة 
العدل العليا بعد أن تقدمت جهات باعتراضات حول عدم دستورية إجراء االنتخابات في القطاع ألن 
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عية وال يحق لها أن تكون مرجعية لالنتخابات. وأضاف: "نحن نلتزم القضاء والسلطة في غزة غير شر 
 بقرار العليا، والتي ستصدر قرارها في الثالث من تشرين أول/أكتوبر المقبل، ونحن نلتزم بكل ما تقرره".

 22/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القدس والمناطق "ج"ببها على الوجود الفلسطيني حكومة نتنياهو تصعد حر  :الفلسطينية" الخارجية" .3
قالت وزارة الخارجية، إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، وفي إطار تنفيذ سياستها  :رام هللا

ومخططاتها االحتاللية التهويدية، تواصل حربها على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة 
 ا فيها األغوار.والمناطق المصنفة "ج" بم

وأضافت الوزارة في بيان يوم الخميس، أن سلطات االحتالل، وعلى مرأى ومسمع من العالم، تتمادى 
في هدم منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم وطردهم منها بالقوة، من أجل إحالل المستوطنين اليهود 

 لح المستوطنين اليهود.مكانهم، في سعي منها لتغيير الطبيعة الديموغرافية في تلك المناطق لصا
عمارات سكنية في بلدة العيسوية بالقدس  8وأدانت الوزارة بأشد العبارات، مخططات االحتالل لهدم 

شقة، يقطنها نحو  26مستوطنة "معاليه أدوميم"، تضم  إلىالمحتلة، محاذية للشارع االلتفافي المؤدي 
ائلة في األغوار، بترك مساكنهم وأخالء ع 14مواطنًا، كما أدانت إقدام االحتالل على إخطار  250

 أرضهم، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.
 22/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 ة في األمم المتحدة يلتقي وزير خارجية سوري عباس .4
التقى الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم  :نيويورك

 الفلسطينية الرسمية "وفا". األنباءمتحدة، وزير الخارجية السوري وليد المعلم وفقا لما نقلته وكالة ال
الرئيس عباس اطلع وزير الخارجية السوري، على آخر المستجدات في األراضي  أن إلىوأشارت 

 مية.الفلسطينية، واستمرار االعتداءات اإلسرائيلية بحق شعبنا ومقدساته المسيحية واإلسال
وحضر االجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ونائب 

 رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور.
 22/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 لمنهاج الفلسطيني الجديد على ا تشن هجوماً  "إسرائيل": وزير التربية الفلسطيني .5
قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، "إن إسرائيل تشن هجوما على المنهاج : وفا –رام هللا 

 الفلسطيني الجديد، ونتوقع مزيدا من التصعيد يتزامن مع إنجازات الوزارة".
ن تطورات العملية جاء هذا خالل لقائه الصحفيين، في مقر الوزارة، اليوم الخميس، للحديث ع

وأضاف، "إن  التعليمية في فلسطين، وما تتعرض له من هجمة إسرائيلية ضد المنهاج الجديد.
إسرائيل تشن هجوما غير مسبوق، تسعى من خالله لضرب المناهج، التي تهدف إلبراز الهوية 

ن، وكان آخره الفلسطينية، واالستهداف يعتبر عملية مركزة ضد التعليم، ولتجفيف مساعدات المانحي
ما نشره المنسق ألعمال االحتالل يوداف موردخاي على صفحته على وسائل التواصل باتهامي 

شعال الوضع الميداني". وعن أزمة جامعة األقصى في قطاع غزة، أوضح أن الوزارة  بالتحريض، وا 
توافقنا تواصلت مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وما زلنا في أوج الحوار، و 

من الصيغة الخاصة باالتفاق، وتوصلنا لصيغة تسمح لرئيس الجامعة كمال الشرافي من  %90على 
وتابع، "ال تزال مسألة من وظفتهم  اعترافنا بالمنتسبين الجدد لها. وأوقفناالخروج من قطاع غزة، 

 إلى حلول". حماس، أو نقلتهم وأزمة رئيس الجامعة ومرجعية الجامعة اإلدارية عالقة، وتحتاج
 22/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 مليون دوالر إضافية للصمود 30 تحتاج مدارس القدسالفلسطيني: وزير التربية  .6
المدارس الفلسطينية في  أنأعلن وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم : أيهم أبوغوش - رام هللا

مليون دوالر دعما إضافيا للصمود في  30طيني تحتاج إلى قرابة القدس والتي تطبق المنهاج الفلس
 .اإلغالقوكي تصمد وتتجنب  اإلسرائيليالمقدمة لتبني المنهاج  اإلسرائيليةوجه اإلغراءات 

مدرسة( من مجموع  46فقط ) %14وأشار صيدم إلى أن وزارة التربية والتعليم تشرف فقط على 
حين أن بقية المدارس تتوزع بين مدارس خاصة وأخرى تابعة المدارس الفلسطينية في القدس، في 
 .اإلسرائيليةلبلدية االحتالل وتتبع لوزارة المعارف 

 22/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 يؤكد التزامه بقرار محكمة العدل العليا بخصوص االنتخابات الفلسطيني مجلس الوزراء .7
هللا، أعضاء مجلس الوزراء خالل جلسة المجلس األسبوعية  أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد: رام هللا

التي عقدها في مدينة رام هللا يوم الخميس، على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى نيويورك ومشاركته 
 في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.
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اإلقليمية بعدم التزامها  وحّذر رئيس الوزراء من أنه في حال استمرار بعض الدول المانحة والدول
مليون دوالر رغم  650تجاه دعم الموازنة، فإن الفجوة التمويلية في نهاية العام سترتفع إلى أكثر من 

جراء  اإلنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تنمية اإليرادات وتخفيض العجز المالي وا 
ليم والصحة والضمان االجتماعي اإلصالحات وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجاالت منها التع

 والطاقة واالتصاالت، رغم المعيقات اإلسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية.
كما حذر خالل االجتماع، من إمعان الحكومة اإلسرائيلية في ترسيخ احتاللها ومواصلة مخططاتها 

ستكمال تهويد وضم مدينة الهادفة إلى إحكام مشروعها االستيطاني االستعماري في الضفة الغربية، وا
 القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا.

وتدارس المجلس قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، مؤكدًا التزام 
الحكومة بما يصدر عن المحكمة، ومشيرًا إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي. 

ومة بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين وأكد المجلس التزام الحك
 صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.

 22/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نظرها إرهابيبفهو  فكل من لم ينفذ سياساتهاتصنيفنا إرهابيين  حّماد: ظلم أمريكا ال يقتصر على .8
أكزززد عضزززو المكتزززب السياسزززي لحركزززة حمزززاس فتحزززي حمزززاد أن أمريكزززا تزززدعم : اليعقزززوبييحيزززى  -غززززة 

اإلرهاب، وتنفي عن نفسها وعن االحزتالل اإلسزرائيلي صزفة اإلرهزاب، وتلصزقها بالضزحية، عزاد ا ذلزك 
 قلًبا للموازين والحقائق.

فسزها سزيدة وقال حماد في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين" أمس: "إن أمريكا دولة ظالمزة نصزبت ن
للعزالم، تضزع مزن تشزاء فزي أي قائمزة، وهزذا لزيس مزن حقهزا"، مضزيًفا: "إن طبقزت أمريكزا علزى نفسززها 

 الديمقراطية في العالم فسيرفضها كل سكان األرض، لظلمها الفاحش في كل مكان".
وتزززابع: "فزززي نظزززر أمريكزززا أن تكزززون فلسزززطيني ا وعربي زززا تزززدافع عزززن أرضزززك وتقزززف فزززي وجزززه االحزززتالل 

سرائيلي؛ يعني أنك إرهابي"، عاد ا مقاييس أمريكا هذه غير إنسانية وال حزرة، وال تمزت للمبزادي بزأي اإل
 صلة، وعقب: "أمريكا تنهب مقدرات الشعوب، وهي ظالمة في تعاملها مع البشر".

واسترسل حماد: "ظلم أمريكا ال يقتصر على وضعنا في قوائم اإلرهاب، فكل من لزم يسزر فزي طريقهزا 
ذ سياساتها فهو في نظرها إرهابي"، وزاد: "يبدو أن حجم التراكمات لدي فزي نظرهزا زاد عزن حزده، وينف

إلززى درجززة أن ذلززك رشززحني عنززدهم لوضززعي علززى قائمززة اإلرهززاب، حسززب مقاييسززهم تلززك، وهززذا شززرف 
 عظيم لنا أن نواجه الظلم األمريكي واإلسرائيلي".
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اسب تكيززل بمكيززالين، فعنززدها مززن أعطاهززا الززوالء وأمريكززا بتبًعززا لوصززف عضززو المكتززب السياسززي لحمزز
تدعمززه وتنفززي عنززه تهمززة اإلرهززاب، وهززذا مززا يتعلززق ويتجسززد بالكيززان العبززري، ويلفززت إلززى أن قيززادات 
االحتالل هم الذين يقتلزون ويغتزالون، ويهزودون األقصزى، وينشزئون المسزتوطنات، ويهجزرون الماليزين 

 ن وخارجها.من أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطي
وأشار إلى أنه صدر بحق االحتالل قرارات عديدة من األمم المتحدة، وكانت أمريكزا تواجزه ذلزك بحزق 

 النقض )الفيتو(، وقال: "أمريكا تحيط بسياج قانوني وأمني كل ما يقوم به االحتالل".
ر مزززززن مليززززار دوال 38ولفززززت حمززززاد إلززززى أن أمريكززززا هززززي التززززي أعلنزززززت دعززززم االحززززتالل أخيززززًرا بمبلزززز  

 المساعدات العسكرية، على مدار عشر سنوات، إلى جانب الدعم االقتصادي غير المحدود.
وعلزى الصزعيد نفسزه واصززل قزائاًل: "أمريكزا تززرى أي دفزاع عزن القزدس، والمطالبززة بحزق العزودة وخززروج 

الشزعب االحتالل من أرضنا؛ كل ذلك تراه إرهاًبا، خاصة أن هنزاك اعترافًزا بزاالحتالل، وعزدم اعتزراف ب
 الفلسطيني، وحقه في بناء دولته، وتحرير أرضه".

وعزززن عزززودة العمليزززات بالضزززفة الغربيزززة، رأى أن هزززذا يزززدلل علزززى أن الملهيزززات التزززي يسزززتعملها رئزززيس 
السززلطة محمززود عبززاس كالحززديث عززن المصززالحة واالنتخابززات التززي تززم تأجيلهززا أفقززد النززاس الثقززة بززه، 

قززد الثقززة بعبززاس ومشززاريعه وعززاد لفطرتززه السززليمة فززي الززدفاع وأضززاف أن الشززعب الفلسززطيني بالضززفة ف
عن القدس؛ واستأنف مشروعه المقاوم في سبيل تحرير أرضزه وعزدم التعامزل مزع العبزث الزذي ينطلزق 

 من السلطة.
وواصزززل فيمزززا يتعلزززق بجهوزيزززة حمزززاس لالنتخابزززات العامزززة، بزززالقول: "نحزززن جزززاهزون لكزززل االنتخابزززات 

ولفززت حمززاد إلززى أن الززذي دعززا إلززى االنتخابززات المحليززة هززي السززلطة، فيمززا  ".ونعتقززد أننززا سززنفوز فيهززا
حمزاس اسززتجابت، مشززيرا إلززى أن السززلطة تراجعززت عنززدما رأت قزوائم فززتح تسززقط فززي قطززاع غزززة بشززكل 
مباشززر؛ فقززاموا بززالتراجع عززن االعتززراف بززأجهزة الشززرطة والقضززاء فززي غزززة وتأجيززل االنتخابززات بسززبب 

وأكززد عضززو المكتززب السياسززي لحمززاس أن فززتح ال تعتززرف بحمززاس كشززريك  الخززوف مززن سززقوط فززتح.
فلسطيني وتتعامل بنظام الفوقية مع حماس ومع أبناء الشعب الفلسطيني، منوها إلى ضرب فتح كافة 

 اتفاقات المصالحة التي وقعت بعرض الحائط.
 22/9/2016فلسطين أون الين، 

 
 لحركةابشؤون  رافضًا التدخل فتحلعودة دحالن بها نتقد الدول العربية التي عبرت عن رغبتيشعث  .9

نبيل  ، أن د.نجيب فراجعن مراسله بيت لحم ، من 22/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، نشر 
دحالن القيادي السابق في الحركة فصزل منهزا  إن محمدشعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال 
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خزالل اللقزاء الزدوري مزع قناصزل وسزفراء  أقوالزهاءت وجز والمالبسزات والظزروف. األسزبابنظرا لبعض 
بعزد سزؤال الحزد ممثلزي هزذه الزدول ، مدينزة بيزت لحزمبوالعربية لدى السلطة الذي انعقد  األجنبيةالدول 
 مهامه. ومزوالهصفوف فتح  إلىعودة الدحالن  إمكانيةعن 

وسززبب بعززض  االنقسززام بززين حركتززي فززتح وحمززاس عكززس نفسززه داخززل حركززة فززتح أنشززعث:"  وأضززاف
واضزحة مزن بينهزا التقزدم  إجزراءات إلزىفزتح تحتزاج  إلىعودة دحالن  أناالنقسامات فيها مشددا على 

مززن قبلزززه بطلزززب العزززودة وحينهزززا سزززوف تنظزززر اطزززر الحركززة فزززي هزززذا الطلزززب ودراسزززته وهزززي حزززرة فيمزززا 
حززالن وانتقززد شززعث بعززض الززدول العربيززة التززي عبززرت عززن رغبتهززا فززي عززودة د سززتتخذه مززن قززرارات".

 لحركة فتح موقفا من التدخل بشؤونها. أن إلىمشيرا 
وقززال" يجززب التعامززل معنززا علززى نفززس مززا نتعامززل مززع الززدول الشززقيقة والصززديقة فززي عززدم التززدخل فززي 

دائمزا نفضزل ونرحزب بزدعمنا مزن قبزل هزذه  أننزامنظمزة التحريزر الفلسزطينية، رغزم  تأسزيسشؤونها منزذ 
الحزززتالل وفزززي مجابهزززة االسزززتيطان وتهويزززد القزززدس وقضزززية الزززدول فزززي مسزززاعدتنا مزززن الزززتخلص مزززن ا

 وبقية القضايا والثوابت الوطنية". األسرى
شزعث التقززى المفززوض العززام للعالقززات ، مززن رام هللا، أن 23/9/2016، لنــدن، القــدس العربــيوأضزافت 

ني الدوليززة، ومعززه عيسززى قراقززع رئززيس هيئززة شززؤون األسززرى والمحززررين ورئززيس نززادي األسززير الفلسززطي
قززدورة فززارس ووالززدة األسززيرين محمززد ومحمززود بلبززول، أكثززر مززن سززبعين سززفيرًا وقنصززاًل وممززثاًل لززدول 
أجنبية لدى فلسطين، وأطلعوهم على قضية األسرى على وجه الخصوص واألوضزاع السياسزية عامزة 

 ورغززم أن شززعث بززدأ القززول إن فززي األراضززي المحتلززة. وذلززك فززي مركززز السززالم وسززط مدينززة بيززت لحززم.
الحضززور الكبيززر للسززفراء والقناصززل دليززل واضززح علززى االهتمززام الززدولي بقضززية األسززرى إال أنززه شززن 

تسزتطيعوا أن تقومزوا  أنأن نستطيع إقامة دولتنا المستقلة والى  إلى"هجومًا من البداية عندما قال لهم 
سززرائيل أقززل بزواجبكم وأنززتم المسززؤولون عززن الكارثززة علززى األقززل سزاهموا أن تكززون حياتنززا أقززل ضززغط ا وا 

 ."إجراما وتخفيف االعتقال بحق الشعب الفلسطيني
 

 حماس تهنئ األسرى البلبول والقاضي بانتصارهم .11
هنزززأت حركزززة حمزززاس جمزززاهير شزززعبنا الفلسزززطيني بانتصزززار األسزززرى األبطزززال محمزززد ومحمزززود البلبزززول 

النزاطق باسزم الحركزة وأكد  ومالك القاضي في إضرابهم عن الطعام وتحقيق مطالبهم باإلفراج القريب.
سامي أبو زهري أن صمود األسرى محمزد ومحمزود البلبزول ومالزك القاضزي فزي إضزرابهم عزن الطعزام 

ودعززا أبزو زهززري فزي تصززريح صزحفي األطززراف  هزو انتصزار لقضززية األسزرى ودليززل علزى قززوة إرادتهزم.
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ؤكززدًا علززى تمسززك الدوليززة إلززى تحمززل مسززؤولياتها تجززاه إنهززاء معانززاة األسززرى فززي سززجون االحززتالل، م
نهاء معاناتهم.  الحركة بالتزامها بتحرير األسرى وا 

 22/9/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه األسرى الفلسطينية فصائلال .11
دعززت عززدد مززن الفصززائل والقززوى الوطنيززة واإلسززالمية فززي غزززة، المجتمززع الززدولي : جمززال غيززث -غزززة 

لياته تجززاه مززا يتعززرض لززه األسززرى القززابعين خلززف سززجون االحززتالل اإلسززرائيلية، والعمززل لتحمززل مسززؤو 
 على إنهاء ملف االعتقال اإلداري بشكل ال رجعه عنه، واستمرار انتفاضة القدس.

ووزع شبان فلسطينيون، خالل المهرجزان الزذي أقزيم أمزام مقزر اللجنزة الدوليزة للصزليب األحمزر بمدينزة 
، الحلوى على المشاركين، احتفااًل بانتصار األسرى المضزربين عزن 2016-9-22س غزة، اليوم الخمي

 الطعام "محمود ومحمد البلبول ومالك القاضي" على السجان.
ودعا المتحزدث الرسزمي باسزم حركزة "حمزاس" سزامي أبزو زهزري، المجتمزع الزدولي للتوقزف عزن سياسزة 

آالف أسززززير وأسززززيرة  7املززززة تجزززاه معانززززاة نحزززو االنحيزززاز لالحززززتالل اإلسزززرائيلي وتحمززززل المسزززئولية الك
 فلسطيني يقبعون داخل السجون وتبنى قضيتهم بشكل كامل.

بززدوره، قززال القيززادي فززي حركززة الجهززاد اإلسززالمي أحمززد المززدلل، لززن يغمززد سززالح الجهززاد والمقاومززة فززي 
ا هنزاك أسزرى فزي ظل استمرار الجرائم والممارسات اإلسرائيلية المرتكبة بحق شزعبنا الفلسزطيني وطالمز

تحريزر األسزرى والمسزرى"،  حتزىوأضاف في كلمة له: "لزن يهزدأ لنزا بزال  سجون االحتالل اإلسرائيلية.
داعًيا أبناء الشزعب الفلسزطيني فزي القزدس والضزفة الغربيزة لالشزتباك مزع االحزتالل فزي مختلزف أمزاكن 

 ألسرى والمسرى.تواجده، مشدًدا على ضرورة استمرار المواجهة مع المحتل حتى تحرير ا
من جانبها، قالت عضو اللجنة المركزيزة لحركزة فزتح آمزال حمزد، إن انتصزار األسزرى المضزربين عزن 
الطعزززام داخزززل سزززجون االحزززتالل اإلسزززرائيلية بأمعزززائهم الخاويزززة، جزززاء بفعزززل وحزززدتهم والتفزززاف الشزززعب 

 الفلسطيني حول قضيتهم.
يززة لتحريززر فلسززطين طززالل أبززو ظريفززة، آن مززن جهتززه، قززال عضززو المكتززب السياسززي للجبهززة الديمقراط

 األوان ألن تتحول الخطوات الفردية داخل السجون لخطوات جماعية إلنهاء معاناة األسرى.
 22/9/2016فلسطين أون الين، 

 

 تؤكد على حماية الوجود الفلسطيني الفلسطينية لبنان: الفصائل .12
وجززود الفلسززطيني والمحافظززة علززى امززن الفصززائل الفلسززطينية فززي لبنززان، علززى حمايززة ال أكززدت :بيززروت

وشددت الفصائل في بيان صدر عقب بعد اجتماعها يزوم الخمزيس،  المخيمات الفلسطينية واستقرارها.
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، علززى واإلسززالميةدبززور وممثلززي الفصززائل الوطنيززة  أشززرففززي سززفارة دولززة فلسززطين بحضززور السززفير 
ومالحقزة العزابثين  األمنزيي ضزبط الوضزع المشتركة في مخزيم عزين الحلزوة فز األمنيةتفعيل دور القوة 

 .بأمن المخيم وتوقيفهم ومحاسبتهم
اللبنانيزة الفلسزطينية،  األخويزةفي لبنزان وتعزيزز العالقزات  األهليالفصائل حرصها على السلم  وأكدت

 .األهليوان امن المخيمات هو جزء من امن لبنان والفلسطينيون عامل من عوامل االستقرار والسلم 
 واإلنسزززانيةالحكومزززة اللبنانيزززة بمقاربزززة الوضزززع الفلسزززطيني فزززي لبنزززان بكزززل جوانبزززه السياسزززية  وطالبزززت،

قززرار، واألمنيززةواالجتماعيززة والقانونيززة  الحقززوق المدنيززة وخصوصززا حقززي العمززل والتملززك بمززا يحفززظ  وا 
 سيادة لبنان وحق العودة.

 األمجنسزية اللبنانيزة ألبنززاء وفيمزا يتعلزق بالتصززريحات المسزتهجنة التزي صززدرت حزول معارضزة مززنح ال
وطننزا فلسزطين وتمسزكنا  إلزىالفصزائل علزى حقنزا فزي العزودة  أكزدتاللبنانيزة المتزوجزة مزن فلسزطيني، 

بهويتنا الوطنيزة الفلسزطينية ورفضزنا للتزوطين، وأملزت التعامزل بهزذا الموضزوع مزن مبزدأ المسزاواة لكافزة 
 تمييز. أودون استثناء  األمهات

مخيم نهزر البزارد مصزلحة قوميزة وطنيزة  إعماريدها للمطلب الرسمي الذي يعتبر وجددت الفصائل تأك
 .لبنانية، كما هي فلسطينية اخويه

ألخوتنا النازحين من مخيمات سزوريا إلزى  واإليواء واإلغاثة" استمرار تقديم الدعم األونرواكما طالبت "
 نة إلى مخيماتهم.لبنان، إلى أن تنتهي األزمة في سوريا وتتوفر لهم العودة اآلم

 22/9/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 تعاوننا مع اللبنانيينعلى ونحن نصر  الحلوة واجه التحديات وخرج منها سالماً  عينأبو العردات:  .13
الفلسزطينية فززي  "منظمزة التحريزر"وفصززائل  "حركزة فزتح"تحزدث فتحزي أبزو العززردات أمزين سزر  بيزروت:

الحلززوة واجززه الكثيززر مززن  مخززيم عززين"الحريززري علززى رأس وفززد فلسززطيني وقززال: بهيززة قائززه لبنززان بعززد ل
التحديات وخرج منها سالما ونحن نصر اليوم من خالل تعاوننا مع إخوتنا اللبنانيين علزى المسزتويات 

 ."عين الحلوة آمنا مستقرا هو والجوار السياسية والعسكرية واألمنية كافة أن يبقى مخيم
أكزدنا علزى أهميزة مالحقزة هزؤالء المجزرمين وهنزاك لقزاء سزيعقد فزي سزفارة فلسزطين سيحضزره "وأضاف 

المناسززبة لعززودة االسززتقرار  كززل الفصززائل الفلسززطينية والقززوة األمنيززة المشززتركة ألخززذ اإلجززراءات األمنيززة
 ."على قاعدة تقديم القتلة للعدالة وهذه قضية متفق عليها وشكلت إجماعا فلسطينيا لبنانيا

 23/9/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 بينهم نشطاء من حماس الجيش والمستوطنيناالعتداء على  بتهمة فلسطينياً  12الضفة: اعتقال  .14
مززن  فلسزطينًيا 12ذكززر تقريزر صززادر عزن جزيش االحززتالل، أن قواتزه اعتقلززت : خلزدون مظلزوم -رام هللا
 ة نشاطات ضد الجيش والمستوطنين.ممن وصفهم بز "المطلوبين"؛ أربعة منهم بدعوى ممارس الضفة

وأشار التقرير إلى أن االعتقاالت طالت ثالثة شبان من بلدتي عرابة وصانور قرب جنين، وآخزر مزن 
مخيم نور شمس شرقي طولكرم، باإلضافة إلى ناشطْين من حركة "حماس" من بلدة قراوة بني حسزان 

ينيين مزززن بلززدات بيرزيزززت، كفززر عزززين، وبزززّين أن االعتقززاالت طالزززت أيًضززا أربعزززة فلسززط قززرب سززلفيت.
نعلين، قضاء رام هللا؛ بينهم ناشطْين في حركة "حماس"، باإلضزافة العتقزال آخزرْين مزن بلزدة أبزوديس 

وزعزم التقريزر مصزادرة االحزتالل ألمزوال مزن بلزدة العبيديزة  شرقي القدس، ومخيم بالطة شزرقي نزابلس.
 إلرهابية"، بحسب التقرير.قرب بيت لحم، قال إنها تستخدم لدعم "األعمال ا

 22/9/2016، قدس برس
 

 "عربية ال ترى إسرائيل عدواً  دوالً ويؤكد أن " نتنياهو يدعو عباس إللقاء خطاب في الكنيست .15
قزال رئزيس الحكومزة اإلسزرائيلية، بنيزامين نتنيزاهو، مسزاء يزوم الخمزيس فزي كلمتززه : تحريزر رامزي حيزدر

كدولزة عزدو،  "إسزرائيل"نيويورك، إن الدول العربية لم تعزد تزرى أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 بدورها تطمح لتطبيع العالقات معها. "إسرائيل"وأن 

هي من يريد السالم،  "إسرائيل" أنوكعادته، لم يتوانى نتنياهو عن التحريض على الفلسطينيين، زاعمًا 
ترتكبهززا أجهزتززه المختلفززة، واتهززم السززلطة متجززاهاًل جززرائم اإلعززدام الميززداني والبنززاء االسززتيطاني الززذي 

 الفلسطينية بدعم "اإلرهاب" وتشجيعه، عن طريق التعويضات التي تمنحها ألسر الشهداء.
نززه مسززتعد أودعززا نتنيززاهو الززرئيس الفلسززطيني محمززود عبززاس إلززى إلقززاء خطززاب أمززام الكنيسززت، زاعمززًا 

لقاء خطاب في رام هللا، وزعم أنه   ن بحل الدولتين.ا يزال يؤممللقدوم وا 
ماضية في تحسين عالقاتها الدولة، وأنها لم تعد دولة عدو بالنسبة للدول  "إسرائيل"ن أوادعى نتنياهو 

، "إسرائيل"العربية في الشرق األوسط، قائاًل إنه ألول مرة في حياته يرى هذا الكم من الدول ال يعادي 
عدو المشترك هو إيران وداعزش، وعلينزا محاربتهزا وأن هذه الدول "باتت ترى إسرائيل حليفة لها، وأن ال

 سوية، وبعد سنين قليلة سنبدأ التعاون والعمل معًا بشكل جلي وواضح من أجل تحقيق السالم".
واالنتقادات التي توجهها لها،  "إسرائيل" وهاجم نتنياهو األمم المتحدة بسبب القرارات التي تتخذها ضدّ 

الدبلوماسززية سززتغير هززذا  "إسززرائيل"بشززكل آلززي، مززدعيًا أن جهززود  "رائيلإسزز"قززائاًل إن هنززاك دواًل تنتقززد 
 األمر قريبًا، وأن هناك دواًل ستدعمها في مواجهة أي قرار يستهدفها.
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والسزززلطة الفلسزززطينية، وأن هزززذه  "إسزززرائيل"هر الخزززالف بزززين و ات ليسزززت جزززعمر وزعزززم نتنيزززاهو أن المسزززت
ووصزف  .طيني إلى طاولزة المفاوضزات دون شزروط مسزبقةالنقطة قابلة للتفاوض، داعيًا الرئيس الفلس

قائاًل إن "الفلسزطينيين يزروم حيفزا  "إسرائيلز"بأنه عالق في الماضي ويرفض االعتراف ب نتنياهو عباس
 وتل أبيب مستوطنات أيضًا".

 22/9/2016 ،48عرب 
 

 وحاسمة ليبرمان: الحرب القادمة مع حماس فاصلة .16
دور ليبرمان قوله إن المواجهة المستقبلية مع جير الدفاع اإلسرائيلي أفيال اإلخباري عن وز انقل موقع و 

عزن أي نتزائج ضزبابية،  ، بعيزداً "إسزرائيل"حركة حماس في غزة يجب أن تنتهزي بحسزم واضزح لصزالح 
 ، شززهدتا أحززداثاً 2014، والجززرف الصززامد فززي غزززة 2006فززي ظززل أن الحززربين السززابقتين: لبنززان الثانيززة 

وزعم ليبرمان أن نظريته للحرب القادمة مع حماس واضحة، ويجزب أن يكزون  أحد. عسكرية لم يردها
على أي أحد في العالم أن يسزأل: لصزالح مزن انتهزت الحزربا مزع العلزم أن الحسزم العسزكري  محظوراً 

 لديه معان كثيرة وتفسيرات عديدة.
فزي العزالم، لكزن  ر أمنزاً مزن األمزاكن األكثز "إسزرائيل"وحين سئل عن تهديدات حماس، قال ليبرمزان إن 

، علمزًا بزأن ةمزع مصزر وسزوري 1973يجب على اإلسرائيليين عدم نسيان ما حصل قبزل انزدالع حزرب 
 الجزززيش اإلسزززرائيلي اسزززتدرج فزززي الحزززربين األخيزززرتين فزززي لبنزززان وغززززة إلزززى مواضزززع لزززم يرغبهزززا، رافضزززاً 

 إعطاء مزيد من التوضيحات.
ه إن الجيش اإلسرائيلي يبدو اليوم في كامل جاهزيته ألي كما نقل موقع "أن.آر.جي" عن ليبرمان قول
علززى درايززة واضززحة بززأن الشززرق األوسززط يشززهد  "إسززرائيل"سززيناريو حربززي قززادم، لكززن يجززب أن تكززون 

 متغيرة على مدار الساعة. أحداثاً 
ورفض ليبرمان الحديث عن تطورات المفاوضات حول استعادة األسزرى اإلسزرائيليين المحتجززين لزدى 

اس في قطاع غزة، لكنه زعم أنه الموضوع األول الذي يتصدر جدول أعمال المؤسسة األمنية في حم
 إلى أنه "كلما تكلمنا أقل عن هذا الموضوع حققنا نجاحات أكثر". ، مشيراً "إسرائيل"

وأشار ليبرمان إلزى أن حمزاس تلقزت ضزربات قاسزية خزالل الحزرب األخيزرة، وباتزت تشزعر أنهزا مقيزدة، 
الوقت ذاته تستغل الفترة الحالية لبناء قدراتها العسكرية واالستعداد للمواجهة القادمزة، واصزفًا  لكنها في

وأوضزح  فزي الوجزود. "إسزرائيل"ذو أيدولوجية إسالمية متطرفة تحرم حزق  "إسرائيلز"حماس بأنها عدو ل
 ،لززى رأسززها حمززاسوع ،أن "الجززيش وقيززادة المنطقززة الجنوبيززة لززن يمّكنززا المنظمززات الفلسززطينية فززي غزززة
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لتقززدير الموقززف  مززن المززس بإسززرائيل ومواطنيهززا، وسززنرد علززى أي اسززتهداف لنززا بززالقوة المطلوبززة وفقززاً 
 على حدود غزة". الميداني، وليس لدينا توجه ألخذ زمام حرب قادمة طالما أن الهدوء بقي سائداً 

التهديززدات األمنيززة الموجهززة وخززتم بززالقول إن "الجززيش اإلسززرائيلي يواصززل تززوفير الززردود الالزمززة علززى 
 ضدنا فوق األرض وتحتها، من أجل توفير األمن لإلسرائيليين المقيمين في محيط قطاع غزة".

 22/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

 تتهم تركيا بخرق اتفاق المصالحة "إسرائيل" .17
طالق حم: نظير مجلي - تل أبيب اس طائرة مزن دون على أثر مهاجمة السفارة اإلسرائيلية في أنقرة، وا 

التركيزة،  طيار في سماء قطاع غزة، وجهت مصزادر عسزكرية وسياسزية فزي تزل أبيزب اتهامزات للحكومزة
عنزدما التزمزت فزي اتفزاق المصزالحة بمنزع النشزاط العسزكري لحركزة حمزاس  "إسزرائيل"فقالت إنها خزدعت 

ن الحقيقة هي أن أراضي تركيا تحولت إلى  سي لرجال حماس.مركز تدريب أسا على أراضيها، وا 
وذكرت هذه المصزادر، أن اتفزاق المصزالحة يزنص بوضزوح علزى أال يبقزى فزي تركيزا أي نشزاط عسزكري 

لهزذه  بواسطة الهاتف. ولكن: "خالفزاً  لحماس، ال في التدريب وال في التوجيه من بعد، حتى لو كان ذلك
وحمايزززة أذرع األمزززن التفاهمزززات، يواصزززل الجنزززاح العسزززكري فزززي حمزززاس، العمزززل مزززن إسزززطنبول بمعرفزززة 

وأضزززافت: "خزززالل المفاوضزززات بززين البلزززدين علزززى اتفزززاق المصززالحة، طالبزززت إسزززرائيل بزززإغالق  التركيززة".
سزززيعمل فزززي القضزززايا  مكتزززب حمزززاس فزززي إسزززطنبول، إال أن األتزززراك رفضزززوا، وأوضزززحوا أن هزززذا المكتزززب

لجنزاح العسزكري، صزالح السياسية فقط. وبالفعل، فقد انتقل ممثزل حمزاس الكبيزر فزي إسزطنبول، ورجزل ا
ممزززن يواصززززلون تفعيززززل مكتزززب حمززززاس فززززي  العزززاروري، إلززززى العمززززل مزززن قطززززر. وقززززد بقزززي قززززادة آخززززرون

ليط، ينتمون إلى الجناح العسكري. ويواصزل مكتزب حمزاس اإسطنبول، وهم محررون في إطار صفقة ش
لتمويززززل  لحمززززاس فززززي منززززاطق الضززززفة، وجمززززع المززززال إلرسززززاله إلززززى هنززززاك هنززززاك، محاولززززة إقامززززة قواعززززد

القسززم األكبززر مززنهم طززالب جامعززات فلسززطينيون  النشززاطات اإلرهابيززة، كمززا يواصززل تجنيززد المتطززوعين 
إلقامززة )خاليززا إرهابيززة( فززي الضززفة. التصززنيف األول للمتطززوعين، فحززص والئهززم  فززي أوروبززا  يتعلمززون

 تابعة لحماس". األمني والتدريب األساسي الذي يمرون به يجري على األراضي التركية في مبان
ولم تستبعد تلك األوساط اإلسرائيلية، أن تكون محاولة الهجوم خارج السفارة اإلسرائيلية في أنقرة، أول 

تعمززل علززى األراضززي التركيززة ، حسززب قولهززا ،لوجززود حمززاس فززي المنطقززة. فحمززاس مززن أمززس، تعبيززراً 
ا رئزززيس الززززوزراء بحزززذر وبشزززكل سززززري. وانتقزززدت هزززذه المصززززادر سياسزززة "غززززض الطزززرف" التزززي يتبعهزززز

عزن التجزاوزات التركيزة. وقالزت: "لزيس فقزط حمزاس،  اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يغض الطرف
الززذي وقززف وراء أسززطول ، IHHبززل توجززد لألتززراك أنفسززهم فززي القززدس بعثززات لتنظيمززات تشززبه التنظززيم 
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ت الدينيزة والخيريزة فزي وممثلو التنظيمات التركية يعملون ليس فقط بزدعم المؤسسزا .2010مرمرة سنة 
نمزززا، أيضزززا، فزززي المجزززال السياسزززي فزززي  القزززدس وتنظزززيم السزززياحة اإلسزززالمية التزززي تصزززل مزززن تركيزززا، وا 
صزفوف الحركززات اإلسززالمية، بهزدف زيززادة تززأثير تركيززا فزي المدينززة. هززذا يقلززق لزيس فقززط قززوات األمززن 

نمززا أيضززا دوال أخززرى فززي المنطقززة تملززك مصززالح واضززحة فززي ال القدسززي. هززذه الززدول  حززرمالمحليززة، وا 
توجهت وطلبت من الحكومة اإلسزرائيلية وقزف هزذا النشزاط، لكزن إسزرائيل تغزض النظزر، كزي ال تمزس 

 باالتفاق مع تركيا".
 23/9/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيلـ"هآرتس: خطاب أوباما في األمم المتحدة معاد ل .18

" حززامي شززليف إن الخطززاب الززذي ألقززاه الززرئيس قززال كبيززر المحللززين اإلسززرائيليين فززي صززحيفة "هززآرتس
 "إسرائيلز"لز على منصزة األمزم المتحزدة، يعتبزر معاديزاً  20/9/2016الثالثاء  يوكاألميركي باراك أوباما 

ات عمر وبزّين شزليف أن أوبامزا بزارك االتفزاق النزووي مزع إيزران، وهزاجم المسزت بصورة ال تخطئها العين.
 اإلسرائيلية.

 22/9/2016 ،ةالجزيرة.نت، الدوح
 

 رون بن يشاي: العمليات الفلسطينية مرشحة لالستمرار .19
قززززال الخبيززززر العسززززكري اإلسزززززرائيلي رون بززززن يشززززاي فززززي صزززززحيفة يززززديعوت أحرونززززوت إن العمليزززززات 
الفلسززززطينية مرشززززحة لالسززززتمرار خززززالل الفتززززرة الزمنيززززة القادمززززة، طالمززززا أن التيززززارات اإلسززززالمية تتزايززززد 

مسلمين الفلسطينيين فزي القزدس والمنزاطق الفلسزطينية متواصزل، ممزا يتطلزب واالحتكاك بين اليهود وال
وأضززاف أنززه بززالرغم مززن أن  مززن اإلسززرائيليين التززأقلم مززع فرضززية اسززتمرار هززذه الموجززة مززن الهجمززات.

من أن تصبح هذه الموجة عابرة  الجيش اإلسرائيلي يحاول الحد من العمليات الفردية، فإن لديه تخوفاً 
 ظل انتشار شبكات التواصل االجتماعي التي تنشر أخبار العمليات على مدار الساعة. للحدود، في

وأشار إلى أن موجة العمليات التي يعانيها اإلسرائيليون في هذه اآلونزة لزن تكزون األخيزرة، لكزن الميززة 
ضزية، الواضحة في هذه الموجة هي بروز البعد الزديني وتزأثير أئمزة المسزاجد الزذين يلقزون خطبزا تحري

 وال سيما في أيام المناسبات الدينية كعيد األضحى وموسم الحج.
وأشززار إلززى أن الخبززرة التززي اكتسززبها الجززيش والشززاباك مززن موجززة العمليززات التززي انززدلعت فززي تشززرين 

يشزززير إلزززى أنهمزززا استخلصزززا الكثيزززر مزززن الزززدروس والعبزززر مزززن معالجتهزززا، عبزززر  2015أكتزززوبر  /األول
ألمنيززة مززن شززبكات التواصززل، والعثززور علززى أكثززر مززن نصززف المنفززذين قبيزززل االسززتفادة المعلوماتيززة ا
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أن حركة حماس  اإلسرائيليين، ويبدو واضحاً  تنفيذها، من خالل إبدائهم الرغبة في تنفيذ الهجمات ضدّ 
 تقف خلف العديد من الخاليا التي تنوي تنفيذ الهجمات، كما كان في سنوات االنتفاضة الثانية.

 22/9/2016 ،لدوحةالجزيرة.نت، ا
 

 زل حالة اليأس في صفوف الفلسطينيينتلم  "إسرائيل"االتفاقيات الفلسطينية  :أمير بوخبوط .21
الشاباك نشرا جهاز و  اإلسرائيلي ال اإلخباري أمير بوخبوط، أن الجيشاأشار المحلل العسكري لموقع و 

، وأن الفلسززززطينية العمليززززاتالمزيززززد مززززن كززززاميرات المراقبززززة والطززززواقم األمنيززززة السززززتيعاب تجززززدد موجززززة 
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية أنفقت الكثير من المقدرات المالية من أجزل منزع عزودة موجزة الهجمزات 

، في حين يأمل المستوى السياسي في تل أبيب أن يعود الهدوء للمناطق، وال سيما في منطقتي مجدداً 
وأضزززززاف أن توقيزززززع السزززززلطة الفلسزززززطينية  .بزززززين المزززززدن الفلسزززززطينية القزززززدس والخليزززززل األكثزززززر اشزززززتعاالً 

لززم يزززل حالززة اليززأس فززي صززفوف الفلسززطينيين، ممززا يجعززل هززذه  "إسززرائيل"االتفاقيززات االقتصززادية مززع 
الحالة بمثابة الوقود المنذر باالشتعال وال سيما عند االقتراب من الحرم القدسي، رغم اسزتمرار حزاالت 

 لة.اعتقال الفلسطينيين على مدار اليوم واللي
 22/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 من المعتقلين 11تتحطم والمحكمة تحرر اإلسرائيلية : افتراءات الشرطة "التجمع" .21

معتقاًل من ناشطي التجمع الوطني الديمقراطي خالل حملة  11في أعقاب تحرير : تحرير رامي حيدر
، قزال التجمزع الزوطني الزديمقراطي فزي هالمالحقة السياسية األخيرة التي شنتها الشرطة اإلسرائيلية ضدّ 

وأضزاف البيزان أن حقزة سياسزية مزن الدرجزة األولزى. بيان له إن افتراءات الشرطة بزدأت تزتحطم والمال
"هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلة لبيوت الناشزطين وفزروع الحززب، واسزتمرت فزي 

ائي للتجمززع، بينمززا هززي ملفززات حززول نشززاطات مسززرحيات قضززائية فززي أروقززة المحززاكم لتلفيززق ملززف جنزز
سياسزية بحتزة، بزدأت تزتحطم أمززام عزيمزة نشزطاء الحززب، وأمزام االلتفززاف الجمزاهيري الواسزع مزن قبززل 
الحركززات واألحزززاب والجمعيززات والنشززطاء السياسززيين فززي الززداخل الفلسززطيني، مززا يؤكززد أن المالحقززة 

 الية للتجمع، بل مع طرحة ومواقفه ونشاطه السياسي".سياسية، وأن مشكلة الدولة ليست مع اإلدارة الم
قزائاًل  22/9/2016الخمزيس  وعقب األمين العام للحزب د. امطانس شحادة على تحرير المعتقلزين يزوم

"مستمرون في الدفاع عن حزبنا ورفاقنا أمام هذه الهجمة والمالحقة السياسية، هذا أول الغيث، ونأمل 
 افة المعتقلين، ليعودوا إلى بيوتهم وأهلهم وحزبهم سالمين".أن يتم اإلفراج قريبًا عن ك

 22/9/2016 ،48عرب 
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 تضييق شاكيد على العمال الفلسطينيين واألجانب التماس ضدّ  .22

التمسززت الجمعيززات الحقوقيززة "جمعيززة حقززوق المززواطن"، "مركززز عدالززة" و"عنززوان : تحريززر رامززي حيززدر
أقرتززه وزيززرة القضززاء، بموجبززه يجبززر العمززال الفلسززطينيين التعززديل الززذي  العامززل" للمحكمززة العليززا ضززدّ 

 واألجانب على وضع ضمانات لتغطية مصاريف الطرف الثاني، في حال تقديم شكوى من قبلهم ضدّ 
واعتبرت الجمعيات هذا التغيير يشكل مسًا خطيرًا بحقوق العمال الفلسزطينيين مزن المنزاطق  مشغليهم.

، والززززذين يعتبززززرون الحلقززززة "إسززززرائيل"لعمززززل الززززذين يعملززززون فززززي المحتلززززة وطززززالبي اللجززززوء ومهززززاجري ا
 األضعف بين طبقة العمال في البالد وفي المناطق المحتلة.

وقززدم االلتمززاس المحاميززة سوسززن زهززر مززن مركززز عدالززة، ميخززال تغززار مززن عنززوان العامززل والمحاميززان 
 عوديد فيلر وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن.

جززوهر القززرار الززذي اتخذتززه وزيززرة القضززاء، أييلززت شززاكيد، هززو سياسززي، وبحسززب وقززال الملتمسززون إن 
االدعزاءات التززي صززدرت مززن حزبهززا "البيززت اليهززودي" فززإن الهززدف مززن تعززديل هززذا البنززد القززانوني، هززو 

 المّس بالعمال الفلسطينيين الذين يتوّجهون لمحكمة العمل من أجل إحقاق حقوقهم.
 22/9/2016 ،48عرب 

 
 زير الزراعة حّول ميزانيات إلى مقربين منه في هيئات توراتيةو  :هآرتس .23

بزززين تقريزززر نشزززرته صززحيفة "هزززآرتس"، اليزززوم الجمعزززة، أن وزيزززر الزراعزززة، أوري : هاشزززم حمزززدان رتحريزز
ماليززين شززيكل كانززت مخصصززة إلقامززة أنويززة اسززتيطانية فززي مواقززع  110أرئيززل، حززّول ميزانيززات بقيمززة 

ف، إلززززى مقززززربين منززززه فززززي هيئززززات توراتيززززة مرتبطززززة بنشززززاط "البيززززت ضززززعيفة اقتصززززادية أو فززززي األطززززرا
للزوزير أرئيزل، الزذي  2013 سزنةوبين التقرير أن متابعزة األمزوال التزي سزلمتها الحكومزة فزي  اليهودي".

أشغل في حينه منصزب وزيزر اإلسزكان، تشزير إلزى أنزه حزول هزذه األمزوال، عزن طريزق الزوزارة أو عزن 
 لهستدروت الصهيونية" غير الملزمة بالشفافية.طريق "شعبة االستيطان في ا

وتبززين أن أعضززاء مركززز حزززب "تكومززا"، وهززو أحززد مركبززات "البيززت اليهززودي"، إضززافة إلززى مرشززحين 
 للكنيست من "البيت اليهودي" تمتعوا بهذه الميزانيات عن شعبة االستيطان.

أسزها أرئيزل بزن دافيزد وعزو عضزو وضمن المستفيدين من هذه الميزانيات جمعية توراتية في الرملة، يتر 
، وحصزلت "نيتسزاريم بأرئيزل" علزى 2015 سزنةألزف شزيكل فزي  35مركز "تكومزا"، حيزث حصزلت علزى 

 .أن الجمعية األخيرة يترأسها أريك يافيت، وهو عضو مركز في "تكوما" أيضاً  مبل  مماثل، علماً 
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تلفتين، حصزل علزى ميزانيزات وتبين أن عضو مركز "تكوما" أرئيل دورفمان، الذي أسس جمعيتين مخ
 ألف شيكل. 15ألف شيكل، وحصلت "أوفيك" على  35للجمعيتين، حيث حصلت "حفروتا" على 

ل كيشار إلى أن تقرير مراقب الدولة يفحص، من جملة ما يقزوم بفحصزه، كيزف وصزلت ماليزين الشزوا
وشزززارك فزززي إلزززى جمعيزززات يزززديرها دورفمزززان، وكيزززف عزززرض األخيزززر نفسزززه علزززى أنزززه مستشزززار للزززوزير 

 جلسات مهنية بحكم هذا المنصب رغم أنه لم يشغل أي وظيفة في وزارة اإلسكان.
إلى ذلك، يظهر التقرير أن تحويل الميزانيات لم يتوقف عن الدائرة القريبة من أعضاء مركز "تكومزا"، 

ألزززف شززيكل إلزززى جمعيززة "أوروت" فزززي عسززقالن، والتزززي يترأسززها الزززراف أوفيزززر  35حيززث جزززرى تحويززل 
 .2009هين، والذي نافس في انتخابات الكنيست من قبل "البيت اليهودي" في العام كو 

أن مزززديري ومؤسسزززي الجمعيزززات التزززي تقلزززت الزززدعم مزززن الزززوزارة كزززانوا داعمزززين لزززز"البيت  وتبزززين أيضزززاً 
 اليهودي" أو مرشحين لمواقع في قائمة الحزب للكنيست.

يززة أيززام، حززث الززوزير أرئيززل، فززي رسززالة إلززى رؤسززاء وأظهززر التقريززر أنززه قبززل االنتخابززات األخيززرة بثمان
األنوية التوراتية على التصويت لز"البيت اليهودي"، كما وجه لهم الدعوة في مساء اليوم نفسه لحضزور 
اجتماع طاري في القدس. وبحسب تقرير للقناة السابعة فإن مئات الحاخامزات عبزروا عزن دعمهزم فزي 

 االجتماع لز"البيت اليهودي".
 23/9/2016 ،48عرب 

 
 وسط" -"هآرتس": شخصيات إسرائيلية تسعى لتشكيل كتلة "يسار  .24

التقزى رئزيس الحكومزة اإلسزرائيلية األسزبق إيهزود بزاراك بزوزيرة الخارجيزة السزابقة، : تحرير أحمد دراوشة
عضززو الكنيسزززت عزززن "المعسزززكر الصزززهيوني"، تسزززيبي ليفنززي، علزززى هزززامش مزززؤتمر مؤسسزززة كلينتزززون، 

صززززحيفة "هززززآرتس" إنهمززززا التقيتززززا فززززي غرفززززة مغلقززززة بفنززززدق شززززيراتون بمدينززززة نيويززززورك  وقالززززت مززززؤخرًا.
ولفتززت "هززآرتس" إلززى أن ليفنززي تقززود مززؤخرًا مبززادرة مززن أجززل  األميركّيززة، لبحززث "سززيناريوهات سياسززية".

جزراء انتخابزات داخليزة حزّرة الختيزا ر توحيد كافة أحزاب المركز واليسزار اإلسزرائيلية فزي كتلزة واحزدة، وا 
وقالززت مصزززادر  قيادتززه، علزززى أن يترّشززح للمنصزززب كززل مزززن هززو معنزززّي بززذلك، ويشزززعر نفسززه مالئمزززًا.

للصحيفة إن رئيس حزب "يش عاتيد"، يائير البيد، أعلن أنه لن ينضم لكتلة كهذه، ما يشزّكل صزعوبة 
 في رفع مكانة الكتلة، لكن ليفني مستمرة في الترويج لها ودفعها.

 22/9/2016 ،48عرب 
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 مستوطن يقتحمون "قبر يوسف" بنابلس 700ضفة الغربية: ال .25
مستوطن إسرائيلي، قبل فجر يوم الخميس، قبر يوسف في مدينة  700أحمد دراوشة: اقتحم نحو 

نابلس، بحراسة قوات االحتالل. وألقيت زجاجات حارقة وحجارة باتجاه قوات االحتالل دون وقوع 
 إصابات.

سطيني عن مدينة نابلس، منى منصور، في وقت سابق، من وحذرت عضو المجلس التشريعي الفل
أن هذا النمط من االقتحامات "يهدف إلى تجسيد االستيطان في الضفة الغربية ببعد ديني". وأضافت 
منصور "سيدنا يوسف عليه السالم هو نبي نتعبد إلى هللا بحبنا له، االحتالل يتخذه مكاًنا للتهويد 

 في نابلس". على الرغم من عدم وجود قبره
 22/9/2016، 48عرب 

 
 بولس: الحركة األسيرة الفلسطينية أمام منزلق خطير و"إسرائيل" تزداد فاشية .26

نادية سعد الدين: قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني، المحامي جواد  -عمان 
لقيادة الفلسطينية، وغياب بولس، إن "الحركة الوطنية الفلسطينية أمام منزلق خطير، في ظل أزمة ا

 الرؤية االستراتيجية الواضحة، واستمرار االنقسام، مقابل نظام إسرائيلي يزداد فاشية".
وأضاف المحامي بولس، الذي يدافع عن المناضل القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، خالل 

طيني، حيث باتت أكثر محاضرة ألقاها في عمان أمس، إن "الحركة األسيرة تعكس أزمة الواقع الفلس
ضعفًا وترهاًل حينما دخل االنقسام إلى سجون االحتالل أيضًا ليقسمها إلى حركتين". ونوه إلى أن 
"الحركة األسيرة عانت من التفتت والتشظي عقب اتفاق "أوسلو"، بعدما كانت بمثابة البوصلة والمنبر 

أن "القضاء اإلسرائيلي أقيم بنيويًا الذي يدق النواقيس في كثير من المحطات الفاصلة". وأوضح ب
لخدمة السياسة اإلسرائيلية، بينما يعد القضاء العسكري ذراعًا ضابطًا للقهر والعدوان ضد الشعب 
الفلسطيني". وأكد بأنه "ال يمكن التماس العدل من المحكمة اإلسرائيلية"، مبينًا أن "محكمة العدل 

". وقال إنه "ينمو في الداخل 1967تقال اإلداري منذ العام العليا اإلسرائيلية لم تلِ  أي قرار لالع
اإلسرائيلي نظام فاشي آخذ بالتنامي سريعًا"، مفيدًا أن "سياسة "طرد" الفلسطينيين من وطنهم ما تزال 
واردة في النظرية اإلسرائيلية وممكنة للتنفيذ، بهدف تغليب العنصر الديمغرافي اليهودي على الحساب 

 ون وجود ضمانة للمراهنة على الضمير اإلنساني العالمي".الفلسطيني، بد
وقلل من نتائج محاوالت تحقيق المصالحة الفلسطينية، التي "لن تفضي إلى شيء، قريبًا على األقل"، 
بحسبه، معتبرًا أن "حركتي "فتح" و"حماس" غير معنيتين بصيغة المصالحة، بينما من المستبعد أن 



 
 
 
 

 

 22 ص             4056 العدد:        23/9/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

يث ال تملك حرية ذلك، كونها جزءًا من الحركة اإلسالمية بالمنطقة"، تفرط "حماس" بقطاع غزة، ح
 وفق رأيه.

 23/9/2016الغد، عّمان، 
 

 شرطة االحتالل تعتدي على مقدسية لدى خروجها من األقصى .27
القدس: أكد شهود عيان أن أحد عناصر القوات الخاصة في شرطة االحتالل اإلسرائيلي اعتدى 

لمقدسية هنادي الحلواني، لدى خروجها من باب حطة أحد أبواب مساء أمس األربعاء، على ا
المسجد األقصى، بعد صالة المغرب. وقالت الحلواني إن أحد عناصر االحتالل ضربها أثناء 
خروجها من األقصى تزامنًا مع خروج زفة عريس مقدسي بعد صالة المغرب، وأكدت أن هذا 

ا إلى المسجد، لكنها أشهرت له قرار اإلبعاد العنصر عّمم على كل عناصر الشرطة منع دخوله
أمامه الذي يثبت انتهاء المدة، لكن ذلك لم يشفع لها، حيث تجمع حولها سبعة عناصر من الشرطة 

 وأجبروها على مغادرة المكان.
 وكانت الحلواني تمكنت أمس من دخول األقصى بعد انتهاء إبعادها الذي استمر لمدة عام كامل.

 22/9/2016والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء 
 

 تقرير حقوقي يحذر من استهداف االحتالل اإلسرائيلي للقطاع التجاري في قطاع غزة .28
غزة: حذر مركز الميزان لحقوق اإلنسان من استهداف سلطات االحتالل اإلسرائيلي للقطاع التجاري 

ن اآلونة األخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في قطاع غزة. وبين المركز في تقرير له، اليوم الخميس، أ
في اعتقال التجار على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، التي كان 

 آخرها اعتقال تاجر أثناء عودته من خالل معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.
يث "ينظر المركز بخطورة بالغة وجدد مركز الميزان استنكاره لالعتقاالت التعسفية بحق المواطنين، ح

 إزاء استهداف التجار على وجه التحديد، والقطاع التجاري بصورة عامة".
ولغاية اليوم  2015وحسب غرفة تجارة وصناعة غزة، فإن القطاع التجاري يشهد منذ مطلع العام 
ر، وسحبت تاج 100هجمة شرسة تجاه التجار والتجارة، حيث اعتقلت قوات االحتالل ما يزيد على 

تصريحا لكبار رجال األعمال، كما  160من التجار، منها  %40( تاجرا يمثلون نسبة 1660تصاريح )
شركة من التعامل بالتجارة الخارجية، في حين تمنع دخول العديد من المواد الخام والسلع  200منعت 

 ث.الضرورية للصناعة مثل مواد الصناعة المعدنية، والكيميائية، وصناعة األثا
 22/9/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 فلسطينيًا بالضفة واستهداف الصيادين والتجار في غزة 35اعتقال  .29
الوكاالت: اقتحم مئات المستوطنين شرق مدينة نابلس ما أدى إلى اندالع مواجهات حيث أصيب 

غربية والقدس المحتلة، واستهدفت فلسطينيًا في الضفة ال 35فلسطينيان، واعتقلت قوات االحتالل 
بحرية االحتالل زوارق الصيادين في ساحل شمال القطاع باألسلحة الرشاشة، واعتقل تاجر فلسطيني 

 عند معبر بيت حانون.
فلسطينيًا قبيل ما يسمى األعياد اليهودية القادمة، وفق ما أعلنه  35واعتقلت قوات االحتالل 

وقالت شرطة االحتالل إن وحدات منها داهمت حي العيسوية  يس.مسؤولون "إسرائيليون"، أمس الخم
 شخصًا. 23ومخيم شعفاط في القدس، واعتقلت 

وفي قطاع غزة أطلقت الزوارق الحربية "اإلسرائيلية"، أمس الخميس، النار على مراكب الصيادين 
يادين قبالة شمال قطاع غزة. وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية هاجمت عددًا من مراكب الص

 سواحل السودانية شمال قطاع غزة، وحاولت إغراق مراكبهم. 
 23/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 والمنظمون: ال ضمانات دولية لحمايتها… أطفال غزة يرحبون بالسفن النسائية لكسر الحصار .31

ر أشرف الهور: في إطار االستعدادات الجارية في قطاع غزة الستقبال سفن كسر الحصا –غزة 
النسائية، أقام أطفال غزيين فعالية في ميناء الصيادين المخصص لرسو تلك القوارب حال عدم 
اعتراضها إسرائيليا، ووصولها إلى غزة. في الوقت ذاته أعلن أحد منظمي تلك الرحلة عن شراء قارب 

د اليوم جديد، بديال للسفينة "أمل" التي أصابها عطل فني، لتلحق بالسفينة "زيتونة" التي تستع
 للوصول لميناء صقلية اإليطالي.

وشارك عشرات األطفال في فعالية ترحيب بالسفن النسائية، ورفعوا الفتات الترحيب. وارتدى األطفال 
اللباس الفلسطيني التقليدي، تزينه الكوفية، ورفعوا أيضا صورا للمشاركات في تلك الرحلة، والفتات 

 .بأسمائهن كتب أسفلهن "نحن بانتظاركن"
وجرى التأكيد خالل الوقفة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية لهذه السفن 
النسائية، وسط توقعات أن تعترضها سفن البحرية اإلسرائيلية على غرار ما حدث مع سفن أخرى في 

 السنوات األخيرة، عند اقترابها من سواحل مدينة غزة.
ه اللجنة الدولية لكسر حصار غزة "هشتاغات" للتضامن مع سفن جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت في

 "أمل وزيتونة"، حمل عنوان #أنابأساندباألسطولبالنسويبلغزة و #أملبوزيتونة
 23/9/2016القدس العربي، لندن، 
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 براءة.. طفلة أمطرها االحتالل بالرصاص .31

الح تجاه الطفلة براءة رمضان كامل إبراهيم: أظهرت صور أن "الحراس" أشهروا الس-القدس المحتلة 
عاما(، وهي تجلس على األرض، ثم أطلقوا الرصاص عليها وأصابوها وهي تحاول  13عويصي )

 جمع كتبها التي سقط منها من الخوف عند توجيه السالح في وجهها.
والحقًا بعد ساعتين، أعلنت سلطات االحتالل أنها لم تعثر على متفجرات أو سكاكين بحوزة الطفلة، 

 ثم سلمتها بأمر قضائي لطواقم الهالل األحمر التي نقلتها لمستشفى درويش نزال في قلقيلية.
 والد الطفلة براءة قال للصحفيين إن ابنته مصابة بخمس رصاصات في قدميها، ووضعها حاليا

 مستقر.
واستنكر عويصي استسهال "الحراس" إطالق الرصاص على طفلته لمجرد أنها لم تفهم حديثهم معها 
باللغة العبرية، مضيفا، أن صراخهم أربكها ودفعها للجلوس على األرض قبل أن تتلقى الرصاصات 

 الخمس.
، 2015/أيلول/11بتاريخ والطفلة براءة ابنة شقيقة الشهيدة رشا عويصي، التي ارتقت في الموقع ذاته 

 بزعم محاولتها طعن جندي إسرائيلي، وقد تم تسليم جثمانها وتشييعه أواخر العام الماضي.
 23/9/2016الرأي، عّمان، 

 
 سلطات االحتالل تؤجل النظر في التماس هدم منازل قتلة أبو خضير .32

الذي تقدمت به عائلة الشهيد رام هللا: أجلت المحكمة اإلسرائيلية العليا، الخميس، النظر بااللتماس 
سنة( ضد وزير األمن اإلسرائيلي في شأن رفضه طلب هدم منازل  16الفتى محمد أبو خضير )

 .2014المستوطنين الثالثة قتلة نجلهم، في تموز )يوليو( 

وعقدت المحكمة، أمس، جلسة للنظر في القضية، وهي األولى من نوعها. وقررت بعد مداوالت 
 لسة إلى موعد آخر ألسباب فنية تعود إلى عدم إبالغ اثنين من القتلة بموعدها.قصيرة تأجيل الج

 واعتقلت السلطات اإلسرائيلية ثالثة يهود على خلفية خطف وقتل وحرق الفتى أبو خضير.
وقال والد الفتى أبو خضير لز "الحياة" انه لجأ إلى القضاء اإلسرائيلي بعد أن رأى عمليات الظلم التي 

ا العائالت الفلسطينية التي يجري اعتقال أبنائها على خلفية هجمات على أهداف تتعرض له
 إسرائيلية، ومنها هدم بيته وتشريد أفراد العائلة.

 23/9/2016الحياة، لندن، 
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 غزة بال كهرباء لعدم توفر وقود لمحطة التوليد .33
ليد الكهرباء في قطاع "الخليج": أفادت سلطة الطاقة الفلسطينية أمس الخميس أن محطة تو  -غزة 

 غزة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الوقود لتشغيلها خالل هذه األيام.
وقالت السلطة في بيان، إن محطة الكهرباء في غزة ستتوقف عن العمل بشكل مؤقت نظرًا إلغالق 
معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، وهذا سيؤدي لبعض اإلرباكات على برامج 

 التوزيع. وأعربت عن أملها بأن يتم فتح المعبر سريعًا واستئناف توريد الوقود وتشغيل المحطة.
 23/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 غاب المهرجان وبقي األقصى في الوجدان: أم الفحم .34

عالمة فارقة في سيرة  1996أكتوبر/تشرين األول  8محمد محسن وتد: شكل تاريخ  -أم الفحم 
واألقصى، حين أطلقت الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني من أم الفحم ألول  ومسيرة القدس

 مرة مهرجان "األقصى في خطر".
وتحول المهرجان الذي غاب هذا العام قسرا بحظر الحركة اإلسالمية وسجن رئيسها الشيخ رائد 

 48ف من فلسطينيي صالح من قبل المؤسسة اإلسرائيلية، إلى القلب النابض والبوصلة لمئات اآلال
 بشد الرحال والرباط على مدار العام في المدينة المقدسة.

وأضحى المهرجان الذي كان ينتظره الجميع خالل شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، صمام األمان 
للدفاع عن المقدسات، والمنبر الذي بعث رسائل وصرخة مدوية للعالمين العربي واإلسالمي حيال 

 بساحات الحرم القدسي.المخاطر المحدقة 
ورغم خطورة المرحلة وما يعصف بالقدس واألقصى من تحديات وما قد يترتب عنه من تداعيات 
بغياب المهرجان، ثمة من ال يجد مكانا للقلق، إذ بدا الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة 

ة بفضل مشروع اإلسالمية متفائال ومطمئنا حيال سيرورة الرسائل والبصمات التي بقيت راسخ
سالمية  المهرجان في الداخل الفلسطيني الذي حفز للمبادرة بتنظيم مهرجانات عالمية عربية وا 

ويجزم الخطيب في حديثه للجزيرة نت بأن حظر الحركة اإلسالمية من  مناصرة للقدس واألقصى.
قصاء أي فعاليات ومهرجانات مناصرة  قبل المؤسسة اإلسرائيلية كان في صلب أهدافه تغييب وا 

مؤسسة وجمعية بعضها نشطت على مدار العام في  25للقدس واألقصى، حيث طال الحظر أيضا 
 خدمة المدينة المحتلة والحرم القدسي الشريف.

ويعتقد الخطيب أن المهرجان أضحى حدثا عالميا لم تقتصر رسائله على الداخل الفلسطيني، وعليه 
لت قضية القدس حاضرة في الوجدان، وهذا تمثل فإن غيابه ليس معناه غياب رسالته التي جع
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بالسلوك الشعبي والجماهيري المناصر والداعم لألقصى الذي يعتبر عقيدة ال مجرد حالة عاطفية 
 يمكن أن تتالشى بالتقادم.

وخالفا لهذا الطرح، يبدي اإلعالمي عبد الحكيم مفيد الذي عمل سنوات طويلة في تنظيم فعاليات 
لقه حيال التداعيات واالنعكاس السلبي الذي سيتركه غياب المهرجان على مجمل مهرجان األقصى؛ ق
 القضية الفلسطينية.

وأكد أن المهرجان كان مرتبطا بالحركة اإلسالمية وبحظرها غاب الكثير من العمل الجماهيري 
 والشعبي، بحيث حظرت ومنعت من النشاط قطاعات جماهيرية واسعة في الداخل الفلسطيني.

 22/9/2016يرة نت، الدوحة، الجز 
 

 "إسرائيل"يديعوت أحرونوت: السيسي الوحيد الذي أسعد  .35
قال سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة داني دانون إن تل أبيب مستعدة  ":ترجمة خاصة –وطن "

للتفاوض مع الفلسطينيين اآلن تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في األمم المتحدة، 
 ا أنه ال يمكن أن يتم تعليق اللوم على الجانب اإلسرائيلي وحده دون الفلسطيني.معتبر 

لقد اعتدنا على االنتقادات في "وأضاف دانون في تصريحات مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: 
أروقة األمم المتحدة، وسمعنا كلمات ليست سهلة، وكان أشد انتقاد وجه بالتحديد من األمين العام، 

وصف الوضع في إسرائيل بالجنون، مؤكدا أن الكثير من القيادات انتقدوا إسرائيل في األمم  الذي
 المتحدة، لكن من بين هؤالء كان الرئيس المصري الذي تودد إلى إسرائيل وشعبها.

ورحبت الصحيفة بخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حث اإلسرائيليين على فتح 
كان خطابه خطابا صحيحا وتحدث من القلب "ريخ الشرق األوسط، وقال دانون: صفحة جديدة في تا

لذا نحن مستعدون للتحدث كما جاء السادات إلينا وتحدث باحترام، وحتى اليوم هناك من القادة 
 اإلسرائيليين الذين هم على استعداد للحديث عن المشكلة التي تكمن في الجانب الفلسطيني.

ت عن أحد أعضاء المعسكر الصهيوني بالكنيست ردا على الخطاب الذي ونقلت يديعوت أحرونو 
أن الرئيس المصري تحدث مرة أخرى عن إسرائيل  "،وطن"ألقاه السيسي وفق التقرير الذي ترجمته 

بكل احترام، وتمنى أن يجتمع مع القيادة اإلسرائيلية قريبا، ال سيما بعد أن اختار التحدث مباشرة إلى 
ولفتت يديعوت إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان انتقد السياسة اإلسرائيلية  يلي.الشعب اإلسرائ

خالل كلمته في األمم المتحدة، وكذلك األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون انتقد استمرار 
االحتالل والوضع المأسوي الذي يعيشه الفلسطينيون، ومن المتوقع أيضا أن ينتقد الرئيس الفلسطيني 
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حمود عباس إسرائيل خالل كلمته أيضا، لكن من بين هؤالء جميعا كانت كلمة الرئيس السيسي م
 دعوة للسالم في المنطقة دون انتقاد إلسرائيل.

 22/9/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
  على حدود مدينة رفح تسفر عن إصابة أحد المجندين عسكرياً  قذيفة مدفعية مصرية تصيب موقعاً  .36

أصيب عنصر أمن يتبع قوات حركة حماس األمنية المنتشرة على طول  :"رأي اليوم" –رام هللا 
الحدود الفاصلة عن مصر، جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقت من الجهة المصرية وأصابت موقعا 
 عسكريا، وهو ما دعا وزارة الداخلية في غزة للطلب من سلطات القاهرة فتح تحقيق في الحادثة التي

 تكررت للمرة الثانية خالل أسبوع واحد.
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن قذيفة مدفعية مصدرها األراضي المصرية سقطت قرب موقع لألمن 

في رفح عصر الخميس، أسفرت عن إصابة متوسطة ألحد جنود األمن  "العبد جبر"الوطني بمنطقة 
 ى وقعت في الموقع.الفلسطيني، نقل للمستشفى لتلقي العالج، وأضرار أخر 

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني إياد البزم، السلطات المصرية إلى فتح تحقيق في 
 حادث سقوط هذه القذيفة المدفعية.

وأشار البزم إلى تكرار سقوط قذائف داخل حدود قطاع غزة قادمة من األراضي المصرية خالل 
داخلية في غزة عدة صور للموقع المستهدف، بينها بقايا القذيفة الووضعت وزارة  األسابيع األخيرة.

 الصاروخية القادمة من الحدود المصرية.
 22/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 دوائر كهربائية بأمتعة حجاج غزةتحتوي على حقيبة تزعم أنها عثرت سلطات مطار القاهرة  .37

طار القاهرة اليوم الخميس العثور على أعلنت مصادر أمنية مصرية مسؤولة بم: )د ب أ(-القاهرة 
حقيبة تحتوى على دوائر كهربائية لتفجير العبوات الناسفة عن بعد ضمن أمتعة حجاج غزة القادمين 

 من السعودية في طريقهم إلى القطاع عبر منفذ رفح البرى .
اج وقالت المصادر إنه أثناء إنهاء إجراءات اإلفراج الجمركي عن حقائب مجموعة من الحج

تم االشتباه في  البريالفلسطينيين القادمين من المدينة المنورة للتوجه إلى غزة عبر منفذ رفح 
 السعودية.محتويات حقيبة عليها ليبل وصول من قطر وليس المملكة العربية 

 22/9/2016، رأي اليوم، لندن
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 "إسرائيل" مناستيراد كميات من المنتجات الزراعية عّمان:  .38
استيراد  إسرائيليةواصل تجار ومستوردون متعاقدون مع مزارعون وشركات : فضيالتايمن  - عّمان

 من المنتجات الزراعية خاصة مادتي المنجا والجزر، خالل الشهرين الماضيين آب وتموز. أصناف
عن فتح باب االستيراد لمنتجات المنجا والجزر قبل شهرين، ما  أعلنتوبين المصدر وزارة الزراعة 

 .اإلسرائيليةمن المنتجات  األطنانالمستوردين لألسواق المحلية بمئات  غراقإ  إلى أدى
يقومون بتوقيع تعاقدات سنوية مع المزارعين والمصدريين  أردنيينمستوردين  أنالمصدر  وأضاف

 اإلسرائيليين بهدف استيراد كميات من الجزر والمنجا المنتجة في الكيان الصهيوني.
طن  604لمستوردين ادخلوا لألسواق المحلية خالل شهر تموز الماضي هؤالء ا أنالمصدر  وأوضح

 .إسرائيليطن جزر  100طن منجا، و 504، موزعة بين اإلسرائيليةمن المنتجات الزراعية 
 22/9/2016، السبيل، عّمان

 
 عين الحلوة مخيمفي  "داعش"أمير  توقيف :الجيش اللبناني .39

مليات األمنية النوعية تمكنت ظهر أمس قوة تابعة لمديرية في واحدة من أهم الع": الحياة" –بيروت 
في لبنان الفلسطيني عماد  "داعش"المخابرات في الجيش اللبناني من إلقاء القبض على أمير تنظيم 

ياسين أثناء وجوده في حي الطواري في تعمير مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في صيدا، 
 يرية وبوشر التحقيق معه.واقتادته فورًا إلى مقر المد

ياسين أحد أبرز المطلوبين لمديرية المخابرات، وألقي القبض عليه عندما كان يمر أمام أحد  دّ ويع
أن  "الحياة"المحال التجارية في حي التعمير الذي ال يخضع مباشرة لسلطة الدولة اللبنانية. وعلمت 

لق اء القبض عليه من دون أي مقاومة تذكر سوى المارة في حي التعمير فوجئوا بوجود ياسين بينهم وا 
 إطالق بعض الرصاص الذي لم يمنع اعتقاله واقتياده مخفورًا إلى خارج حي التعمير.

دقيقة ظهرًا، وكان موضع مالحقة ورصد منذ  39أن اعتقاله تم في الثانية عشرة و "الحياة"كما علمت 
تعزيز تواجدها األمني غير المرئي،  فترة طويلة من قبل مديرية المخابرات التي سارعت إلى

خصوصًا في ضوء ورود معلومات إليها تحدثت عن أن ياسين ومعه مساعده الفلسطيني هالل هالل 
في الرقة في سورية وأنه بدأ يحضر، بناء لطلبه، للقيام بسلسلة  "داعش"يتواصالن باستمرار مع أمير 

شيعية من خالل ضرب  -فتنة سّنية تفجيرات بعضها يستهدف مراكز سياحية وأخرى إلحداث 
في الداخل للتخفيف من حجم مشاركته في  "حزب هللا"مناطق شيعية مجاورة لصيدا بذريعة إرباك 

 القتال إلى جانب النظام السوري.
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كما تبين أنه كان مصدر قلق دائم لسكان عين الحلوة وللمنطقة المجاورة له لما لديه من سجل حافل 
 -فيه وفي إحباط الجهود الفلسطينية الرامية إلى توثيق العالقات اللبنانية في تهديد االستقرار 

 الفلسطينية عبر التعاون األمني لمنع استخدام المخيم منصة لزعزعة األمن.
بنتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة، وفي عملية نوعية، "مديرية التوجيه أن  -والحقًا، أكدت قيادة الجيش 

يرية المخابرات صباحًا في حي الطواري داخل مخيم عين الحلوة، من توقيف تمّكنت قوة تابعة لمد
 ."في المخيم المذكور "داعش"الفلسطيني عماد ياسين، المعروف بأمير 

يذكر أن ياسين كان تنقل بين تنظيمات وفصائل فلسطينية عدة، بعدما ترعرع في صفوف حركة 
التي طرد  "عصبة األنصار"أن ينشق عنها وينضم إلى الموالية للسلطة الوطنية الفلسطينية قبل  "فتح"

وانشق عنها لينضم  "جند الشام". وانتقل الحقًا ليكون أحد أبرز الوجوه في 2003منها في مطلع العام 
كأحد المشغلين لعمليات التفجير، ال سيما أنه من  "داعش"ليحط رحاله أخيرًا في  "فتح اإلسالم"إلى 

إضافة إلى زرع عبوات ناسفة في عدد من  "فتح"مسؤولين بعضهم من أصحاب السوابق في اغتيال 
 األحياء.

 إجراءاتهوكثف الجيش من  الطواريوبعد ساعات من توقيف ياسين سجل إلقاء قنبلة صوتية في حي 
 .األمنية

 23/9/2016، الحياة، لندن
 

 تتصدر مباحثات الجامعة العربية وفرنسا "التسوية"عملية  .41
الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، مع جان مارك ايرو وزير  بحث أحمد أبو": الخليج" القاهرة:

خارجية فرنسا، خالل اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم، التطورات المتعلقة 
 بتفعيل المبادرة الفرنسية، الخاصة بإطالق العملية السياسية لتسوية القضية الفلسطينية.

ود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام، بأن الوزير الفرنسي عرض لنتائج وصرح محم
االتصاالت التي جرت في هذا الشأن مع مختلف األطراف المعنية، مؤكدًا أن األمين العام حرص 
على أن يعرب عن تقديره للجهد الفرنسي المبذول في هذا اإلطار، وألي جهد يرمي للتوصل إلى 

عادلة للقضية الفلسطينية، مع تأكيده للوزير الفرنسي التزامه القوي والثابت بالعمل من تسوية شاملة و 
 أجل خدمة عملية السالم.

 23/9/2016، الخليج، الشارقة
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 الُمعارضةفصائل صحفي سوري منشق: النظام سّلم شريط كوهين لـ"إسرائيل" ليحرج  .41
زب هللا" اللبناني، المعارضة السورية بالتعاون اتهمت مواقع إعالمية مقربة من "ح: خالد عمر-القاهرة

مع "إسرائيل"، بعد نشر مقطع فيديو جديد إلعدام الجاسوس اإلسرائيلي إيلي كوهين، فيما نفى 
صحفي سوري منشق عن النظام إمكانية حصول ذلك، في ظل سيطرة النظام على مكاتب التلفاز 

 واإلذاعة الرسمية.
السوري محمد منصور، إنه "من سابع المستحيالت" الحصول  وقال الصحفي المنشق عن النظام

على المقطع المصور بدون إذن خطي من مدير التلفزيون، مؤكًدا "عدم إمكان أي فصيل مسلح أن 
 يعثر على شريط كهذا لمجرد أنه استولى على أرشيف الدولة".

في األرشيف، في مقال  وأكد منصور، الذي تابع قضية كوهين وأطلع على التلفزيون السوري وبحثه
 2له على موقع "الغراب"، أمس األربعاء، إن المقطع مصور باستخدام كاميرات سينمائية، بتقنية "

 إنش"، وموجودة على أشرطة ضخمة.
وتابع: "هذه األشرطة الضخمة التي سجلت عليها المحاكمات غير قابلة للنقل واالستخدام اليوم إال 

دى النظام، في مبنى التلفاز، أو في مستودع خارجي في منطقة باستخدام آلة واحدة موجودة ل
 الصبورة"، وما زال المكانان تحت سيطرة النظام السوري.

 22/9/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 مستشارة في محكمة العدل األوروبية: البد من شطب اسم حماس من قائمة اإلرهاب .42
دل األوروبية اليوم الخميس بأنه البد من إزالة أوصت مستشارة في محكمة الع :د ب أ(لوكسمبورج ز )

 اإلرهابية،من قائمة االتحاد األوروبي الخاصة بالمنظمات  "حماس"اسم حركة المقاومة اإلسالمية 
وهو ما يتفق مع حكم سابق لمحكمة أدنى في الدرجة قال إن إبقاء حماس على القائمة هو نتيجة 

 اإلجراءات.ألخطاء في 
 .2001وروبي قد أدرج حماس للمرة األولى على قائمته للمنظمات اإلرهابية في عام وكان االتحاد األ

بأنه البد من إزالة اسم  2014وقضت المحكمة العامة لالتحاد األوروبي في كانون أول/ديسمبر 
 "واإلنترنتافتراضات مستمدة من اإلعالم "مستندة إلى أن إدراجها اعتمد على  القائمة،حماس من 
 ."أفعال تم فحصها وتأكيدها بمعرفة السلطات وليس على

محكمة العدل "ولكن حكومات االتحاد األوروبي طعنت في الحكم لدى أعلى محكمة في التكتل 
. وتلقت المحكمة اليوم الخميس توصية بشأن القضية من جانب المستشارة إلينور "األوروبية
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حامي العام في المحكمة ويقدمون شاربستون، وهي واحدة من عشرة مستشارين يحملون لقب الم
 لقضاتها.آرائهم القانونية 

ال يمكن أن يعتمد على حقائق "وأفادت المحكمة في بيان بأن شاربستون أكدت أن االتحاد األوروبي 
عوضا عن القرارات التي تخلص إليها السلطات  اإلنترنتوأدلة في المقاالت الصحفية ومعلومات في 

 ."علق باإلدراج على القوائمالمختصة، في دعم قرار يت
 22/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيلـ"يؤخر تسليم أول دفعة منها ل" 35 إف "تكرار الخلل في طائرة : يأمريكجنرال  .43

ي كريس بوغدان مسؤول الصناعات العسكرية في واشنطن أمس عن مريككشف الجنرال األ تل أبيب:
ية قد يؤدي إلى تأخير مريكاأل أحدث وأخطر المقاتالت "35 إف "تكرار حوادث الخلل في طائرة "أن 

 ."تسليم إسرائيل الدفعة األولى منها في السنة الحالية
 13ي أوقف سربا من مريكوقال المسؤول وفقا لمسؤولين إسرائيليين تكلموا معه إن سالح الجو األ
ذلك يعود إلى اكتشاف  في طائرة كهذه تعمل في صفوف قواته في مطلع األسبوع الماضي. والسبب

خلل في قنوات التبريد في محركات الطائرة. فقد تبين أن المادة العازلة التي تغلف هذه القنوات تتفتت 
تجميد عمل هذه الطائرات حتى نهاية السنة الحالية؛ ألن  وتتحلل وتنقل الحرارة بالتالي. وعليه؛ فقد تم

أيضا تلك الموجودة على خط اإلنتاج في عملية اإلصالح لن تشمل هذه الطائرات وحدها بل 
 ."الطائرات التي ابتاعتها إسرائيل المصانع وبضمنها

 23/9/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرائيلية: سياقاتها ومعانيها -"مذكرة التفاهم" العسكرية األميركية  .44

سرائيل اتفاًقا تقّدم األول: وحدة تحليل السياسات مليار  38ى بموجبه للثانية وّقعت الواليات المتحدة وا 
(. وبحسب االتفاق الذي 2028-2019دوالر مساعدات عسكرية في السنوات المالية العشر المقبلة )

جرى توقيعه في مقر وزارة الخارجية األميركية في الرابع عشر من الشهر الجاري، فإّن الواليات 
مليارات دوالر، كما كانت  3.1من  المتحدة سترفع مخصصات مساعداتها العسكرية السنوية إلسرائيل

-2008، للفترة الواقعة بين السنوات 2007عليه الحال في االتفاق الموّقع بين الطرفين نهاية عام 
على المساعدات العسكرية  %27مليارات دوالر. ويمّثل االتفاق الجديد زيادة بنسبة  3.8، إلى 2019

خالل العقد المالي الجاري الذي شارف على االنتهاء. مليار دوالر  30األميركية إلسرائيل التي كانت 
وتعّد هذه االتفاقية أكبر التزام أميركي بمساعدات عسكرية ألّي بلد على اإلطالق في تاريخها. 
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وبحسب "خدمة أبحاث الكونغرس" فإّن إسرائيل هي "أكبر متلٍق تراكمي للمساعدات األميركية منذ 
رغم من الحديث عن تنازالت إسرائيلية في هذا االتفاق، فإّن "مذكرة الحرب العالمية الثانية". وعلى ال

التفاهم"، بحسب البيت األبيض، تمّثل "انعكاسا آخر اللتزام الرئيس باراك أوباما الذي ال يتزعزع بأمن 
 إسرائيل".

 
 تفاصيل االتفاق

ألبيض، فإّنه يمكن إجمال أهّم اإلسرائيلية التي نشرها البيت ا -استناًدا إلى "مذكرة التفاهم" األميركية 
 بنود االتفاق في ما يلي:

 ملياًرا، كما يلي: 38، والبالغة 2028-2019أواًل، توزَّع القيمة اإلجمالية لالتفاق لسنوات  -
مليارات دوالر سنوًيا( للتمويل العسكري األجنبي تستخدم كلًيا في شراء معدات  3.3مليار دوالر ) 33

 عسكرية أميركية.
مليون دوالر سنوًيا( لتمويل الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي. وبحسب "مذكرة  500ارات دوالر )ملي 5

التفاهم" فإّن االلتزام األميركي بتمويل الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي لسنوات عديدة "سيسهل بشكل 
كبير التخطيط الطويل األجل عوًضا عن مستوى المساعدات في مجال الدفاع الصاروخي 

مليون دوالر سنوًيا  500ائيلي( والتي ُتعتَمد سنوًيا". كما تشير "مذكرة التفاهم" إلى أّن مبل  الز )اإلسر 
لتمويل نظام الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي يتجاوز متوسط الدعم األميركي غير الطاري الذي قّدمته 

إلى أّن الكونغرس الواليات المتحدة لهذا النظام في الخمس سنوات الماضية. ويشير بعض المصادر 
مليون دوالر مخصصات سنوية اختيارية لهذا  600األميركي منح إسرائيل في األعوام األخيرة ما قدره 

 الهدف.
ثانًيا، يتيح مستوى التمويل المحدد في "مذكرة التفاهم" إلسرائيل تحديث الجزء األكبر من أسطول   -

أس الهجومية، وتعزيز 35-يد من طائرات أفطائراتها المقاتلة، بما في ذلك االستحواذ على المز 
قدراتها الدفاعية الصاروخية، واكتساب القدرات الدفاعية األخرى الالزمة للتصدي للتهديدات التي 

، وسيكون تسليم أّول اثنتين من تلك 35-مقاتلة إف 33تحيط بها. ومن المقرر أن تتسلم إسرائيل 
 المقاتالت في كانون األول / ديسمبر المقبل.

ثالثًا، إلغاء ميزة خاصة بإسرائيل بموجب اتفاقات سابقة مع الواليات المتحدة كانت تسمح لها   -
من التمويل العسكري األجنبي السنوي األميركي داخل إسرائيل على أسلحة  26.3بإنفاق ما نسبته 

لغاء بند خاص كان يخّول إسرائيل حق شراء وقود عسكري بما نسبته  من  %13غير أميركية. وا 
المساعدات األميركية. واستناًدا إلى "مذكرة التفاهم" فإّن إلغاء البندين السابقين يعني أّن إسرائيل 
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مليار دوالر سنوًيا، على شراء "قدرات  1.2ستنفق مزيًدا من التمويل العسكري األميركي، بحدود 
أيًضا إلى أّن "اكتساب المزيد  عسكرية متطورة ال تقدمها إال الواليات المتحدة". وتشير "مذكرة التفاهم"

من القدرات والتكنولوجيا األميركية يتيح أفضل الضمانات إلسرائيل للحفاظ على تفّوقها العسكري 
 النوعي". 

 
 "تنازالت" إسرائيلية

عّد البعض إلغاء البندين السابقين "تنازاًل" إسرائيلًيا إلنجاح تمرير "مذكرة التفاهم"، وكذلك تخّلي رئيس 
اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مطالبه السابقة بأن تكون الزيادة في المساعدات العسكرية ما الوزر 
مليارات دوالر وعدم سعي إسرائيل للحصول على أموال إضافية  3.8مليارات سنوًيا، وليس  5-4بين 

 من الكونغرس إاّل في حالة الحرب.
كثير من المبالغات؛ فالمساعدات ارتفعت عملًيا من غير أّن الحديث عن "تنازالت" إسرائيلية هنا فيه 

مليارات دوالر، أّما في ما يتعلق بإلغاء البند الخاص بحق إسرائيل  3.8مليارات دوالر سنوًيا إلى  3.1
في المئة من التمويل األميركي على صناعاتها العسكرية، فإّن فيه نوًعا من التضليل  26.3في إنفاق 

لغاء سيكون تدريجًيا، وقد يمتد إلى خمس سنوات، وهي مدة كافية إلسرائيل أيًضا. ذلك أّن هذا اإل
وللصناعات العسكرية اإلسرائيلية كي تتكيف مع هذا األمر. فضاًل عن ذلك، فإّن بعض الشركات 
العسكرية اإلسرائيلية استحوذ على شركات أسلحة أميركية صغيرة، أو أسس فروًعا لها في الواليات 

ة "إلبيت سيستمز" اإلسرائيلية، على سبيل المثال. ويبدو أّن كثيًرا من الشركات المتحدة؛ كشرك
اإلسرائيلية يسير على خطى هذه الشركة، بحيث أّن إسرائيل قد تنفق قسًما كبيًرا من أموال 

 المساعدات األميركية على شركات إسرائيلية في الواليات المتحدة.
حليف الطبيعي إلسرائيل قد ال يلتزم مستقباًل بالسقف الذي األهم من كّل ما سبق، أّن الكونغرس ال

وضعته إدارة أوباما في هذا الملف وشروطها؛ إذ صّرح السناتور، ليندسي غراهام، رئيس لجنة 
االعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي، في بيان صدر بعد توقيع "مذكرة التفاهم" إّن 

ستويات التمويل المحددة سلفا". وغالًبا ما تلجأ إسرائيل إلى تقديم الكونغرس "لن يلتزم بالضرورة بم
طلبات لمساعدات عاجلة في حالة تعّرضها لهجمات أو قيامها هي بهجمات، أو في حالة أّي "تقّدم" 
في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، أو في حالة إبداء الغضب على عالقة صفقة تسليح أميركية 

 ّل حدث يمّثل بالنسبة إلى إسرائيل مناسبة لطلب المال.مع دولة عربية، فك
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 سياق االتفاق
جاء االتفاق حصيلة عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة بين الطرفين، زادها تعقيًدا الخالف 

اإلسرائيلي حيال االتفاق النووي مع إيران الذي عارضته إسرائيل بشدة، والخالف على  -األميركي 
اإلسرائيلي أيًضا الذي أجهضه نتنياهو على الرغم من محاوالت أوباما  –يني ملف التسوية الفلسط

 -الحثيثة إحياَءه. ويمّثل هذا االتفاق رسالة واضحة إلى جميع األطراف بأّن العالقة األميركية 
اإلسرائيلية ال تخضع لخالفات حكومتين، وهو ما عّبر عنه أوباما في معرض تعليقه على توقيع 

اهم" بأّن "التزام أميركا بأمن إسرائيل ال يتزعزع". كما يمّثل االتفاق إقراًرا أميركًيا بمزاعم "مذكرة التف
إسرائيل بأّنها تعيش في محيط معاٍد ومحفوف بالمخاطر، وأّن هذا االتفاق يحقق مصلحة أميركية 

تفاق: "مذكرة أيًضا. وقد لخصت مستشارة األمن القومي، سوزان رايس، ذلك بقولها في حفل توقيع اال
التفاهم هذه ليست جيدة فقط إلسرائيل، بل هي جيدة للواليات المتحدة أيضا... وحين يكون شركاء 

 وحلفاء كإسرائيل أكثر أمًنا، فإن الواليات المتحدة تكون أكثر أمًنا".
 

 أسباب توقيع "مذكرة التفاهم"
 . إدارة أوباما1

ما على توقيع "مذكرة التفاهم" مع إسرائيل، على الرغم يمكن إجمال أهم األسباب التي حّثت إدارة أوبا
 من خالفاتها الحاّدة مع حكومة نتنياهو، وعدم ترحيل الملف إلى إدارة مقبلة في ما يلي:

حرص مساعدي أوباما على أن يكون االتفاق جزًءا من إرثه الرئاسي، ولتأكيد أّن خالفاته مع نتنياهو 
سرائيل تبقى حجر زاوية اتيجيااستر ال تعني خالفات بين البلدين  ، وأّن العالقة بين الواليات المتحدة وا 

 األميركية في الشرق األوسط. االستراتيجية
لم يرد الرئيس أوباما إعطاء حجة للجمهوريين الذين اتهموه واتهموا إدارته أيًضا بعدم إبداء قدر كاٍف 

 مع الواليات المتحدة. ستراتيجياالمن االهتمام بأمن إسرائيل ومصالحها وهواجسها وتحالفها 
 دعم ترشيح هيالري كلينتون للرئاسة في أوساط اللوبي اإلسرائيلي.

 . حكومة نتنياهو2 
على الرغم من أّن مطالب حكومة نتنياهو كانت أكبر مما تّم تحصيله في االتفاقية، وعلى الرغم من 

الت" كبيرة فيها، وبأّنه كان يمكنه الحصول انتقاد عدد من اإلسرائيليين المعارضين له بأّنه قّدم "تناز 
على اتفاق أفضل لو لم يوّتر العالقة مع إدارة أوباما، أو لو أّنه انتظر اإلدارة المقبلة، فنتنياهو وافق 

 على توقيع "مذكرة التفاهم" بصيغتها النهائية ألسباب ثالثة؛ هي:
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ل، يؤكد اإلجماع األميركي على التحالف مع توقيع هذا االتفاق مع إدارة أوباما األكثر نقًدا إلسرائي
إسرائيل، ويزيل بعض االنطباع بأّن دعم إسرائيل في الواليات المتحدة يتحول إلى مسألة حزبية، أي 
تزايد التأييد إلسرائيل في صفوف الحزب الجمهوري، مقابل تراجعه في صفوف شباب الحزب 

 الديمقراطي الذي بينته ظاهرة ساندرز.
 التفاق المؤسسة الدفاعية اإلسرائيلية قدرة على التخطيط المسبق.يعطي هذا ا

على الرغم من توقيع هذا االتفاق، فبإمكان الكونغرس، بموافقة أّي إدارة مقبلة، زيادة المساعدة، ما 
 يعني أّن االلتزام الحالي هو قاعدة انطالق ممتازة بالنسبة إلى إسرائيل.

 
 خالصة

لرئيس باراك أوباما تكون قد طوت وعودها التي أطلقها أوباما نفسه، منذ بهذا االتفاق فإّن إدارة ا
، بتحقيق إنجاز على صعيد مفاوضات التسوية 2009وصوله إلى البيت األبيض مطلع عام 

اإلسرائيلية يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد اصطدامه بعناد نتنياهو. بل إّن  -الفلسطينية 
ك مجااًل للشك بتراجعه المذّل أمام نتنياهو وذلك حين يعترف، بحسب "مذكرة أوباما نفسه ال يتر 

التفاهم" العسكري الجديدة، "تحت قيادة الرئيس أوباما وصل التعاون المتعدد األوجه بين الواليات 
سرائيل إلى مستويات غير مسبوقة" وفي بيان بعد توقيع االتفاق يقّر أوباما بأّن الواليات  .المتحدة وا 

مليار دوالر إلسرائيل على شكل مساعدات عسكرية أجنبية، بما في  27المتحدة تحت قيادته قّدمت 
ذلك تمويل نظام دفاع صاروخي وتطويره. فالتحالف األميركي مع إسرائيل ودعمها، بل والحرص 
ال على إرضائها، مسائل غير مرتبطة بانصياع إسرائيل للمواقف السياسية األميركية في المنطقة، و 

سيما في قضية فلسطين. أّما تصريحه بأّن "السبيل الوحيد الستمرار إسرائيل وازدهارها دولة يهودية 
وديمقراطية يكون من خالل تحقيق دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة"، فيبدو ذر ا للرماد في العيون، 

 مثل تصريحه بأّن "مذكرة التفاهم" هذه تهدف إلى الدفع بذلك االتجاه.
 22/9/2016، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

 
 صراع الشرعيات في المشهد الفلسطيني الراهن .45

 ساري عرابي
تزدحم العناوين العريضة التي ُتعرف بالمشهد الفلسطيني الجاري، بقدر ما يزدحم هذا المشهد 

ذه العناوين واألحداث كل باألحداث الهامة، والهواجس القلقة، واألزمات المستحكمة، وتكاد تستغرق ه



 
 
 
 

 

 36 ص             4056 العدد:        23/9/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

الفاعلين المهمين في الساحة الفلسطينية، بما يتصل بمجال فعلهم من االحتالل، إلى دول اإلقليم، 
 عربية وغير عربية، إلى القوى الكبرى في هذا العالم.

كان آخر تلك األحداث عودة الكثافة إلى عمليات الطعن الفردية، التي أطلقت الموجة االنتفاضية 
عام تقريبا، فيما ُعرف بز "انتفاضة القدس"، وكانت هذه العودة في ذات الوقت الذي قامت فيه قبل 

محكمة العدل العليا الفلسطينية بتأجيل االنتخابات المحلية في خطوة بدت مسيسة أكثر مما هي 
 قانونية، على نحو فضح أزمة السلطة الفلسطينية وحزبها الحاكم.

ذا كان القضاء الُمسيس ه و المالذ الذي أسعف حركة فتح إلعادة النظر في مبدأ أو شكل وآليات وا 
إجراء االنتخابات المحلية، قد دل على أزمة الحركة التي تتمتع بحرية عمل مطلقة في الضفة الغربية 
بخالف منافستها التقليدية حركة حماس المحظورة من طرف االحتالل، والمالحقة من طرف السلطة 

، فإن تزامن تصاعد الفعل النضالي الفردي مع أحاديث االنتخابات ينطوي على والمحاصرة في غزة
 دالالت كبرى تحمل بدورها إجابات مغايرة على أسئلة الراهن الفلسطيني.

وألن االنتخابات المحلية لم تكن لتفتح أي نافذة في جدار أي من المشكالت الفلسطينية الراهنة 
ية الفلسطينية خطوة إلى اإلمام، فإنها لم تكن أكثر من خطوة المستعصية، فضال عن أن تسير بالقض

ن قررت حماس  تفردت بها قيادة السلطة خارج إطار التوافق الوطني أو متطلبات المصالحة، حتى وا 
 المشاركة فيها الحقا، بالرغم من ظروفها القاسية في الضفة الغربية.

لحركة فتح وقيادتها عبر انتخابات تمثيلية ومن الواضح أن الهدف كان في األساس تجديد الشرعية 
واسعة حتى لو كانت فقط للمجالس المحلية، وسحب الشرعية من حركة حماس التي لم تزل تحكم 

 قطاع غزة بأثر مفاعيل آخر انتخابات تشريعية عامة جرت قبل أكثر من عشر سنوات.
تها واقترافها مخالفات قانونية، لكن وبسبب إسقاط بعض قوائم فتح في غزة قانونيا، نظرا لعدم أهلي

وعدم قدرتها على تشكيل قوائم جاذبة للناخب في مدن الضفة الغربية، وانقسامها في بعض المدن 
الكبرى بالضفة، وعجزها عن إفشال الشكل المتستر الذي قررت حماس اعتماده للمشاركة، أي بدعم 

ائم، واعتقال االحتالل لبعض الفاعلين في قوائم مستقلين، بالرغم من التهديدات التي طالت تلك القو 
 إطار جهود حماس االنتخابية؛ قررت فتح إعادة النظر في إجراء االنتخابات أو في شكلها.

وبحسب قرار المحكمة العليا، والذي تأجل مرتين حتى اآلن، وعلى نحو يجعل من إجراء االنتخابات 
لية، إذ تقدمت بعض الجهات المحسوبة على في موعدها مستحيال، يمكن توقع مآل االنتخابات المح

فتح بالطعن على إجراء االنتخابات بحجة استثنائها القدس، )ليس ضواحي القدس التابعة للسلطة 
نما األحياء الخاضعة لبلدية االحتالل والتي يحمل سكانها الهويات الزرقاء(، وأيضا بحجة  مدنيا وا 

 والقانونية، لشرعية إدارة االنتخابات.افتقار المؤسسات ذات الصلة في غزة الشرطية 
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، والشكلية التي أجريت في العام 2005علما بأن االنتخابات المحلية الجدية التي أجريت في العام 
، قد استثنت القدس الخاضعة لبلدية االحتالل، وبالتالي من غير المتوقع أن تعتد المحكمة بهذا 2012

 ى ما بعد تحرير القدس!الطعن، ألن ذلك يعني وقف االنتخابات إل
وفي حال بنت المحكمة قرارها على قبول الطعن بشرعية اإلدارة في غزة، فإن هذا إما أن ُيستخدم 

، 2012لوقف االنتخابات إلى ما بعد المصالحة، أو إجرائها في الضفة دون غزة كما حصل في العام 
هذا يفشل مساعي قيادة السلطة أو تأجيلها إلى أجل مسمى أو غير مسمى، وفي األحوال كلها فإن 

 وفتح في تعزيز الشرعية، ويقوي من موقف حماس بدال من أن يضعفه.
 

 تجدد الشرعيات
المالحظة المتكررة هنا، أن أزمة الحركة التي تحكم الضفة الغربية، وتتمتع بحرية عمل مطلقة، 

أكبر وأعمق من أزمة  وبعالقات مفتوحة مع القوى المتعددة المتصلة بالموضوع الفلسطيني، تبدو
الحركة المحظورة والمالحقة والمحاصرة، بيد أن أزمة حماس في جزء كبير منها طبيعية، كونها 

 ناجمة في األساس عن طبيعة موقفها من االحتالل، وتبنيها للمقاومة، ودفعها ثمن ذلك.
ذن فإن أزمة فتح نتاج الموقف المقابل لموقف حماس، فقد فشلت في إجراء انتخ ابات محلية في وا 

وقتها، بالرغم من تمتعها بكل الظروف الموضوعية المواتية، حينما قررت الحركة المحاصرة 
مواجهتها، وذلك ألن ظروف فتح الذاتية لم تعد مواتية، بعدما فشل مشروعها السياسي، وكف عن 

 القدرة على تقديم أي وعود للفلسطينيين، ال سياسية وال اقتصادية وال غير ذلك.
طالما أن هذه االنتخابات على النحو سالف الوصف، فإنها ال تملك مفاتيح االنتقال بالحالة و 

إجراء أو وقفا أو  -في األساس-الفلسطينية أي خطوة لإلمام، بل إنها فوق ذلك، لم تأت خطوتها 
إلغاء، في أي سياق وطني عام يروم الخروج من الحالة، أو يبحث عن فرصة لالنتقال بالوضع 

نما كانت ألسباب حزبية ضيقة، ال تخلو من المناكفة ونوايا الف لسطيني صوب حال أحسن، وا 
 اإلقصاء.

إن هذه األزمة المركبة، التي ُتسفر عن نفسها بوضوح في الوقت ذاته الذي تتصاعد فيه مجددا 
والتي تعبر عمليات المقاومة الفردية، تحيل إلى اإلجابات األكثر مالءمة للحالة الفلسطينية الراهنة، 

عنها مباشرة عمليات المقاومة الفردية، فهذه العمليات من جهة ُتجدد الحلول التي ينبغي انتهاجها في 
 مواجهة االحتالل، كما أنها ُتجدد أصل الشرعيات في ظل االحتالل.

 فاالحتالل ما زال موجودا، واألسباب المباشرة لموجة هذه العمليات المتجددة منذ سنة، والتي بدأت
إرهاصاتها منذ سنتين، ما زالت قائمة، فاالستيطان وجودا وعدوانا مباشرا كما هو، وانتهاك قداسة 
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المسجد األقصى من قبل المحتلين كما هو، ومشروع التسوية قد فشل تماما، ويبحث االحتالل اآلن 
 عن حلول بديلة يتخلص فيها من أي ممثل سياسي للفلسطينيين.

تقود مشروع التسوية، تفشل في أبسط االختبارات، فلم يعد بعد ذلك أمام  والحركة الفلسطينية التي
 الفلسطيني إال الخيارات األصيلة، أي العودة لمقاومة االحتالل.

ن لم يكن مقدرا لها النجاح في الوقت القريب، نظرا لطبيعة الشروط الموضوعية الراهنة  هذه العودة، وا 
ة ترفض انتهاج أي شكل جدي من أشكال المقاومة الفاعلة المعطلة، والتي أهمها وجود سلطة محلي

مساهمة شعبية ومجتمعية صرفة  -أي العودة للمقاومة حتى بطابعها الفردي-ضد االحتالل؛ فإنها 
 في اقتراح الحلول التي تضع الشعب في موقعه الصحيح.

وله الصحيحة، إذ وهي، ومع فشل قيادة السلطة في تجديد الشرعية، ُترجع مفهوم الشرعية إلى أص
ومع هذا الواقع المستحكم اإلغالق، ومع فشل مشروع التسوية، واستمرار االحتالل، تظل المقاومة 
ن  هي صاحبة الشرعية األصيلة، وبهذا ُتجدد حماس شرعيتها، بصفتها حركة مقاومة فاعلة، حتى وا 

 لم تتمكن من تجاوز المعيقات التي تعترضها بالضفة الغربية.
 

 يرةعناوين خط
جاءت فكرة االنتخابات المحلية، في الوقت ذاته الذي تصاعد فيه الحديث عن مشروع اإلدارات 
المحلية التي قد ُيحلها االحتالل مكان السلطة، السيما مع الفشل النهائي لمشروع حل الدولتين، 

 وضيق االحتالل بأي ممثل سياسي للفلسطينيين مهما كان سقفه واطئا.
لمواقف العلنية التي أبدتها أوساط مهمة في قلب المؤسسة الصهيونية، نادت عزز هذه المخاوف ا

نهاء السلطة، وزامن ذلك الحديث عن كونفدرالية فلسطينية مع األردن، بحيث تضم  بضم الضفة وا 
"إسرائيل" األرض، دون التجمعات السكانية، التي أحالتها بنمط االستيطان الذي اتبعته إلى كانتونات 

ألمر الذي قد يحولها إلى إدارات محلية، لن تكون أعلى سقوفها السياسية إال الكونفدرالية منعزلة، ا
 مع األردن.

هذه الفكرة تحتاج إدارة سلسلة، تتمثل بقيادة فلسطينية جديدة، تقبل النهوض بفكرة كهذه، وهذا يتطلب 
بالرباعية العربية على بدوره أن تتمتع هذه القيادة بشرعية طبيعية، ومن هنا جاءت ضغوط ما سمي 

 الرئيس الفلسطيني، لقبول المصالحة مع غريمه محمد دحالن.
وألن المشروع الذي يجري إعداده بهذه الخطورة، فإنه يتطلب إن أمكن أن تصل هذه القيادة في سياق 
مصالحة شاملة، حتى تتمتع خطواتها بالشرعية المطلوبة، ولتالفي التوترات التي قد تنجم عن 
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ل الخشن للقيادة الجديدة، ولذلك ليس من المستغرب أن تحاول دول اإلقليم التأثير على اإلحال
 انتخابات حماس الداخلية أيضا.

وعلى هذا فإن من العناوين الخطيرة في هذه المرحلة، خالفة عباس، وانتخابات حماس، والمشروع 
كبره تكتل الثورة المضادة في التصفوي الذي يجري اإلعداد له في السنوات األخيرة، والذي يتولى 

 المشرق العربي.
مواجهة هذا المشروع الخطير ال يحتاج إلى الكثير من األفكار، ولكنه يحتاج إرادة بالعودة إلى 
المقاومة ممارسة طبيعية ضد االحتالل، ومصدرا أصيال للشرعيات، وفي حال لم تتوفر هذه اإلرادة 

زيد من الوعي واإلدراك والحذر في هذه المرحلة بالغة لدى حركة فتح، فإن المطلوب من حماس الم
 الخطورة.

 22/9/2016الجزيرة.نت، 

 

 عودة مواسم االستشهاد بالسكين .46
 جواد بولس
بعد انقطاع ملحوظ، دام بضعة أشهر، عادت مشاهد محاوالت فلسطينيين طعن إسرائيليين تتصدر 

الحظ أن معظم منفذي هذه العمليات، ذكوًرا واجهات األخبار المحلية، ومّرة أخرى لم يكن صعًبا أن ن
ناثًا، لم يتجاوزوا سن النضج القانوني، أو كانوا في عشرينياتهم األولى، وجميعهم انجرفوا على  وا 
ظهر موجة متجددة اقتحمت، من ُعرض بحر عات، عوالمهم الراكدة لتلحقهم بكوكبة خاضت 

 دوب جراحه أو إعاقاته الدائمة.التجربة قبلهم ومنهم من قضى، ومنهم ما زال يواجه ن
إنها جولة أخرى من ردود فعل فلسطينية يحاول كثيرون سبر كنهها واكتشاف معالمها وحدودها، 
والتحقق من قوة مفاعيلها الكامنة، وجميع المعنيين والمتابعين يتساءلون: هل تشهد فلسطين حالة 

من ظاهرة عابرة قد ُيصطلح على تسميتها مقاومة جديدة لالحتالل اإلسرائيلي، أم أنها تعيش فصاًل 
 في المستقبل مواسم االستشهاد المراهق.

لوهلة قد تبدو أفعال هؤالء الشباب المنفذة في عدة مواقع فلسطينية طبيعية عادية ومتوقعة أنتجتها 
طينيين حالة قائمة يحاول العالم، رغم شذوذها الصارخ، أن يبقيها واقًعا طبيعًيا ومقبواًل، فحاضر الفلس

أسوأ من الماضي، هكذا يحاول األصدقاء وبعض األشقاء والناصحين أن يقنعوا الفلسطينيين، ولكن 
المصيبة، هكذا يسّوق األعداء والمنتفعون وأصحاب المصالح الدخيلة والمستشارون المزيفون، أن 

 مستقبل الفلسطينيين سيكون حتًما أسوأ بكثير من حاضرهم الرمادي.
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ان. ففي هذه المساحة بالذات ُتشهر تلك السكاكين لتلعن العتمة وجاّلب العتمة صناع اليأس عمي
متوهمة أنها تبقر بطنها وتنتزع من أحشائه بقعة الضوء. السواعد المرتجفة القابضة على النصال هي 
لفتية لم يفقدوا أماًل، فهم رضعوه من صدور أمهاتهم منذ ولدوا، وما انفكوا يحاولون عبثًا التعرف 
عليه وتربيته، وكأني بهم عاشوا دهوًرا من البؤس واألسى في حفنة من عمر، ولم يكتشفوا بعد كيف 
تتوالد النراجس ضاحكًة؛ فتية سئموا تلك األرصفة الحافية، فأطلقوا عجزهم نحو الغيم عساه يمطرهم 

ان األول التواقة بزخة تائهة، وكمشة من حلم نائم. قد تكون هذه العمليات مجرد تجلّيات غريزة اإلنس
روحه للشمس وللريح عاشق الحرية البدائية التي عّلمت الفجر معنى الحكمة األبقى: فال يولد اليأس 

 إال توأًما لألمل.
حين كانت في البالد جثث  -لقد ولد هادي في المستشفى القريب من المخيم قبل عشرين عاًما

ذابات. صرخ صرخته األولى في سماء غاب الباصات اإلسرائيلية تتشظى وتمأل الفضاءات دهشة وع
عنها النجم منذ خمسين عاًما. كانت والدته ميسرة، وكان كل شيء في المستشفى والبيت يسير 
بإيقاع الدخان وبسكينة ال تتأثر بضجيج المحيطين: القريب والبعيد؛ فللمخيمات الفلسطينية طقوسها 

وًما األصعب. عشرون عاًما مّرت. هرم معها إلدمان الحياة وترويض الفرح الذي تكون خياناته د
هادي ولم يشخ مخيمه، فاألزقة هي األزقة نفسها، والشمس ما زالت تضربها، كزائرة خفيفة الظل، 
بنورها فتمحو قلياًل من طحالبها وترحل مسرعة كالوعد ومعلنة: هنا يا أهل الشمس، في مخيماتكم، 

لغالبى وأهل المخيمات التي يشربها كل مولود ووليدة حيث يكون الشقاء يكون البقاء. إنها حكمة ا
لم نعد قادرين "من حليب قصائد شاعرهم، شاعر اليأس واألمل، حين كان يصرخ متفائاًل بوجع: 

. أنهى هادي تعليمه الثانوي واختار كلية للعلوم الفنية، فتخرج منها فناًنا "على اليأس أكثر مما يئسنا
جيد الرسم ويؤثر معالجة جميع أشكال السماء وحاالتها، فتارة يجعلها متعدد المهارات والمواهب؛ ي

زرقاء صافية تميل إلى بياض ال يشبه بياض الكفن، مع أنها كانت تشعرك برقة بضرورة البكاء، 
وتارة أخرى سماًء مألها خضرة اختلطت بترجرجات الكحلي، فبدت وكأنها وجه شيطان ضاحك 

الفن ضياًعا. لم يكن رساًما محترًفا فالرسم مكلف، والخبز في عابس معا. في المخيم قد يصير 
الحياة أواًل، والنضال يأتي ويلحق ولتنتظر الريشة وتبكي السماء. عالوة على عشقه للرسم تعلم هادي 
في الكلية فن الطبخ، وتخرج )شيًفا( ماهًرا، لكنه لم يجد أين يمارس مهاراته فالناس في حاراته ال 

 ن وورق العنب والزيت والتين والزيتون.يخونون الطابو 
حاول أن يجد مكاًنا بعيًدا يحقق فيه أمنياته ويعمل طباًخا أو حتى مجرد نادل ليكون قريًبا مما يحب، 
لكنه لم يحصل على تصريح دخول إلسرائيل، وال على تصريح عمل فتحول مثل آالف من أترابه 

م كيف يصنع الشاتوبريان والفيليه وشوربة إلى عاطل عن العمل يأكل الساعات والعدس، ويحل
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هادي ومعه جيل كامل استوعبوا أن المخيمات وفلسطين اليوم قد تصنع المهارة، أو  البصل. كبر
ربما المعجزات، لكنها أعجز من أن تستوعب الَمَهرة وأضيق من حجم أمنية. عاد إلى بيته مبكًرا، 

أن تستدرجه وتعرف ما وراء زعله، لكنه طلب أن  وليس كعادته توجه إلى سريره لينام. حاولت أمه
يقبل يدها ورجاها أن تتركه، فلقد كان نهاره متعًبا ولم يجد فيه مكاًنا للعمل. ربتت أمه على كتفه 
محاولة إخراج بسمة من وجهه الحزين، فباشرها بلمسة حنونة وبرجائها أن تدعو له بالرضا، فهو 

 يحبها حتى الخجل.
ن الفجر، توجه إلى مطبخ العائلة تسلح بسكينين، وبدأ مشواره نحو جدار أفاق على صوت أذا

المستوطنة القريبة منهم. وصل مع بزوغ الضوء األول، كان خائًفا ال يريد الموت. الحظ حركة 
جيبات عسكرية أمامه، فلبد وراء شجيرة قريبة وانتظر إلى أن يغيب العسكر. فكر بجدية في العودة 

ل عن حلمه، لكنه خاف أكثر من البؤس والعوز والفشل. انتظر حتى هدأت األجواء، إلى بيته والتناز 
ودخل من فتحة في الجدار إلى حيز المستوطنة. مشى قلياًل حتى رأى جيًبا عسكرًيا واقًفا على 
جانب الطريق. انتظر كي يتحرك الجيب لكنه لم يفعل، فقرر أن يلقي حجًرا باتجاهه ليفحص إذا 

كوًنا أم مهجوًرا. لم يأته الرد. اقترب متسلاًل، وفتح باب الجيب فهوى على وجهه كان الجيب مس
بسطار السائق، وأصابه في منطقة العينين، وتال ذلك هجوم ممن كانوا في الجيب، فقفز جنديان 
 مباشرة نحوه وأسقطاه أرًضا، وباشرا بضربه بأعقاب البنادق وبالخوذات. لم يتركوا ميليمتًرا واحًدا إال

سالة الدم  لم يعرف متى فقد وعيه، ألنه أفاق وهو في المستشفى اإلسرائيلي  منه.وتعمدوا تهشيمه وا 
 مضمًدا ومجبًرا في أطرافه، ورأسه ألنه يعاني من عدة كسور أخطرها ذلك الذي شج رأسه.

 أهنئه بالسالمة، ينظر نحوي. شعرت بأنه يريد البكاء، لكن الضمادات غطت طرفي عينيه. حّرك
رأسه يميًنا وشمااًل بلوعة، ففهمت أنه يقول مرة: حتى الموت صار خرافة في فلسطين، ومرة ظننته 
يخبرني أنه لم يسَع إلى الموت اصاًل.. تركته ألطمئن عائلته أن هادي قد يصير قاًصا بعد هذه 

 المغامرة.
يخبئه اللوز في هضاب  .. فال تبحثوا بعيًدا في المدى، وال تلهثوا وراء ما"اليأس خيانة مشروعة"

فلسطين، فما نراه من هجمات ليس إال اشتعاالت فردية تتطاير على أبواب فراديس مؤتملة سكنها من 
قبل أبطال التهاليل، كما خلدتهم قصص الحكمة الحائرة بمجازيها األبديين: قدسية ملتبسة، كقداسة 

وإلسعاد البشر، ومغامرة عاصية تشبه  أولئك العذراوات يقدمن قرابين على المذابح السترضاء السماء
نزق الخريف، حين يتخلص من خضرته الساحرة مسترضًيا دمع السواقي ليروي ربيًعا نائًما. في 
الماضي عرفت فلسطين موجات من العمليات المنفذة بالسكاكين والبلطات، وكانت كثيرة وعلى جميع 

ن بقيت تلك دوافع شفراتها كان ظلم المحتلين محفوًرا وقمعه دافًعا واضحً  ا ومستورا. أما اليوم وا 
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لكنها مرفقة بدوافع من صنع محلي، فيأس كثيرين من جيل كبر بال أفق ورؤيا وحوافز  -مقبولة
للعيش شكل بال شك السبب المباشر عند بعض من ساروا على درب الضياع الطويل.. فال تذهبوا 

عيون هادي المألى ببقايا ذاكرة وبدمعة واقفة كماسة بعيًدا في السؤال وال تتلبكوا بل خذوا الحقيقة من 
 خرساء ناطقة بكل الحكاية وبكل ما ظننتموه عسًرا وأحجية.

 23/9/2016القدس العربي، لندن، 

 

 وقائع خيبة معلنة: معونة أمريكية قياسية إلسرائيل .47
 سامح المحاريق

أت مع الرئيس هاري ترومان، الذي اإلسرائيلية الدافئة بد –تقول األسطورة إن العالقات األمريكية 
راهن على أصوات الناخبين اليهود مقابل عدم وجود كتلة تصويت عربية، بينما كان قرار االعتراف 

أحد القرارات التي كانت موضوعًا للشد والجذب في إدارة  1948بإسرائيل عشية إعالن قيامها سنة 
اإلسرائيلية لتوصف  –ما العالقات األمريكية ترومان. وواقع األمر أن نحو عقدين من الزمن احتاجته

بالدافئة، ويدلل على ذلك أن اإلسرائيليين كانوا خارج الحظيرة األمريكية بالمعنى السياسي أثناء حرب 
، فالحلف الثالثي على مصر كان خطوة ال تحظى بالقبول األمريكي، وال تنسجم مع 1956السويس 

 رؤية واشنطن لمنطقة الشرق األوسط.
فإن إدارة الرئيس  "العالقات األمريكية اإلسرائيلية من ترومان إلى أوباما"سب كتاب دينيس روس وح

جون كينيدي حاولت أن تتخذ موقفًا متوازنًا من إسرائيل والعرب، إال أنها وجدت نفسها عاجزة عن 
عربية وفقًا فهم الصراع العربي الداخلي، الذي كانت تحركه الطموحات الناصرية في تنميط الدول ال

لنموذجه، وهو األمر الذي أخفق في تحقيقه حتى ضمن الوحدة االندماجية مع سوريا. عوامل كثيرة 
اإلسرائيلي، في مقدمتها تصاعد الحرب الباردة، وسلوك العرب  –أسهمت في التقارب األمريكي 

لم يكن أكثر من بوصفهم حلفاء غير موثوقين لألمريكيين بمزاعم دائمة عن تحيز أمريكي السرائيل 
تعبير عن فشل الدبلوماسية العربية في التواصل اإليجابي مع األمريكيين، وانتهاج أسلوب تحريضي 
كان يتسم بالفجاجة والسطحية ضد المصالح األمريكية، عدا بالطبع عن األداء المتواضع والشخصي 

انوا نتاجًا لظروف وحسابات للدبلوماسية العربية، خاصة أن عددًا كبيرًا من العاملين في صفوفها ك
محلية جعلتهم ينطلقون لعواصم القرار بقليل من الخبرة والمعرفة، وعوز شديد في الرؤية والفهم 

 الشمولي.
بالمحصلة أصبحت إسرائيل الحليف االستراتيجي والثابت لألمريكيين في منتصف الستينيات، 

راعيًا حصريًا ووحيدًا ألمن وسالمة  وتقدمت واشنطن على باريس وبعض العواصم األوروبية لتصبح
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دولة )إسرائيل(، ومع أن الدول العربية، وبصورة منفردة، تسابقت وتهافتت للحصول على نصيب من 
الحظوة األمريكية، إال أن كل دولة وفي غمرة اندفاعها لألحضان األمريكية، سواء كانت تركض أو 

ي أنظمتها الداخلية بما يجعلها مرشحة تهرول أو حتى تمضي زاحفة، أظهرت عيوبًا جوهرية ف
لوضعية )الرعية( بدون أن تكون مؤهلة لمكانة )الحليف(، وبعد الثورة اإليرانية وسقوط أسطورة 

الحليف الحصري والوحيد لألمريكيين في  إسرائيلشرطي الخليج وبحر العرب مع الشاه، أصبحت 
 المنطقة.

عن مكانتها، وال أي دولة عربية أخرى بالطبع، فاألمريكيون  إسرائيلال تركيا وال إيران يمكنهما إزاحة 
وأزمة الرهائن في  1979يدركون أن عداء قائمًا من شعوب غاضبة تجاه سياستها، وتجربة ايران 

السفارة األمريكية تؤكد دائمًا أن الرهانات األمريكية على أي دولة عربية يجب أن تبقى محدودة 
لطبع الموقف األمريكي الذي تعامل مع الرئيس مبارك باستخفاف ومحسوبة جيدًا، وذلك يفسر با

وانحاز لثوار التحرير بدون شروط تقريبًا، وعلى جميع األنظمة العربية أن تستحضر عبارة روبرت 
التي وجهت للرئيس مبارك بكثير من  2011جيبس المتحدث باسم البيت األبيض في مطلع فبراير 

 !"آلناآلن يعني ا"االقتضاب والحزم 
اتفاقًا يقضي بالحصول على  إسرائيلكل هذه المقدمة تأتي لتدلل على أنه ليس من جديد في توقيع 

من  إسرائيلمليار دوالر، على امتداد عشر سنوات، لتمكين  38أكبر معونة عسكرية أمريكية وبواقع 
كفاءة عمليات تحسين قدراتها الجوية الهجومية وتعزيز منظومتها الصاروخية الدفاعية، مع رفع 

باليد الطولى في المنطقة، وهو األمر الذي يجعلها تطمئن ألي  إسرائيلقواتها البرية، وبذلك ستحتفظ 
محتمل، مع استعدادها ألي نتائج لتسويات أو صراعات جديدة وشيكة في  إيراني –تقارب أمريكي 

ليدعم فرص المرشحة سوريا وعليها. المنحة األمريكية الكبيرة تمثل حافزا للوبي الصهيوني 
الديمقراطية هيالري كلينتون في السباق االنتخابي الذي تقترب لحظته الحاسمة في الواليات المتحدة، 
وهو األمر الذي سيدفع باحتمالية استمرار فوضى المنطقة لسنوات مقبلة، وال يعني ذلك أن الفوضى 

ه رئيسًا يفتح الباب أمام صفقات يمكن أن تتراجع مع ترامب في حالة وصوله للرئاسة، ولكن وجود
مفاجئة وانعطافات هائلة يمكن أن تجعله يحقق االنكفاء األمريكي الذي يريده تجاه العمل على إعادة 
هندسة منظومة اإلدارة الداخلية األمريكية، والتفرغ للصراعات االجتماعية والطبقية في الواليات 

 المتحدة.
االستنزاف الناجح للحلفاء العرب في اقتناء أسلحة أمريكية  الخطوة األمريكية تأتي بعد سنوات من

، وهي بإسرائيلمهما وصفت بالمتقدمة تبقى في المرتبة الثانية من ناحية القدرات واإلمكانيات مقارنة 
، باستثناء أي حرب إقليميةأسلحة يمكن أن تستفيد منها الدول العربية في صراعات داخلية أو 



 
 
 
 

 

 44 ص             4056 العدد:        23/9/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

أتي أيضًا ردًا على بعض الصفقات الفرنسية والروسية التي جعلت فكرة ، وتإسرائيلمحتملة مع 
التزود بأسلحة غير أمريكية خيارًا مقبواًل في المنطقة، ولكن االستعراضات العسكرية التي شهدتها 
سوريا ما زالت غير قادرة على أن تحسم توجهات سوق التسلح في المنطقة، وتجنب األمريكيين 

حتهم المتوفرة حول سوريا في مواجهات مباشرة سيعقد من طبيعة الحكم على والروس معا وضع أسل
الكفاءة الميدانية لألسلحة لدى الطرفين، وتبقى مسألة الخبرة التاريخية حاضرة لمصلحة األسلحة 
األمريكية على المستوى التكنولوجي، األمر الذي من شأنه أن يحسم حربًا غير طويلة المدى، وهو 

سرائيلل في حالة أي صراع، مهما كان مستبعدًا، بين أي طرف عربي من جهة، األمر المحتم من  وا 
 جهة أخرى.

أو تركيا ستكون بطبيعتها حروبًا طويلة، تشتمل على جبهات واسعة وممتدة،  إيرانالحروب مع 
قتالية وتغذية متبادلة للثارات التاريخية، وهو ما يجعل دور السالح متوازيًا مع القدرات البشرية وال

لألفراد مع قدرة المؤسسات على تغذية الجبهات باإلمداد الالزم والمحافظة على معنويات العمق 
يمثل أيضًا خيارًا واضحًا ومحددًا  إسرائيلالسكاني، ولذلك فإن الواليات المتحدة تدرك أن رهانها على 

عمليًا، يتبقى عامل األرض مهمًا وأقل تكلفة قياسًا بالبدائل األخرى المتاحة في هذه المنطقة المعقدة. 
لدى األمريكيين، فالسيطرة على منطقة تحتل موقعًا استراتيجيًا في العالم، تتطلب القدرة على استغالل 
األراضي العربية في عمليات واسعة مستقباًل، ومنها حرب مع الصين يمكن أن تبقى محتملة على 

الممانعة تجاه تقديم الخدمات المجانية لألمريكيين،  المدى البعيد، وال تبدي الدول العربية قدرة على
 ولعلها تواصل بطريقة أو أخرى سباق المسافات الطويلة لالرتماء في الحضن األمريكي.

ما لم يعد مناسبًا هو أن يتحدث أي قاري لألوضاع العربية واإلقليمية عن ضرورة االهتمام بتطوير 
البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتصنيعها محليًا على الشاكلة  القدرات الدفاعية الذاتية واالستثمار في

، ألنه في هذه الحالة يستخف بعقول المتلقين الذين يعرفون أنه ال توجد إسرائيلذاتها التي تمارسها 
دولة عربية واحدة لديها اإلرادة أو القدرة على القيام بذلك، وعلى أقل تقدير فإنه يعيش وهمًا ذاتيًا 

 يتخلص منه قبل أن يتفاقم لمزيد من االنفصام عن الواقع.عليه أن 
  23/9/2016القدس العربي، لندن، 

 

 لماذا عاد اإلرهاب؟  .48
 عاموس جلبوع
في كل مرة نشهد فيها تصعيدا في اإلرهاب الفلسطيني يطرح على الفور بعض السياسيين والمحللين 

كان هذا يعلون، واالن هذا ليبرمان( ال  ، نتنياهو ووزير دفاعه )ذات مرةاألولىحجتين متآكلتين: 
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ن كيف يواجهان اإلرهاب. ويتميز في هذا هرتسوغ الذي يرغب على ما يبدو في أن يشرح ايعرف
للجمهور بانه هو وفريقه بالفعل يعرفان كيف يقضيان على اإلرهاب؛ والثانية، هي أن كل شيء كان 

ينية، وهي يائسة. المقطع التالي من تحليل في ألنه ال توجد مسيرة سياسية؛ ال أمل للشبيبة الفلسط
انتباهي: في الجيش اإلسرائيلي أيضا يعرفون بانه في غياب خطوات سياسية  أساساالصحيفة اجتذب 

 ."ال أمل في أن يتوقف العنف واإلرهاب
في نهاية السنة الماضية، وانظروا  أيضا، فقد قيلت األولىعند الحجة  أتوقفال أرغب في أن 

مع ذلك  األمنموجة أعمال اإلرهاب بدأت تنخفض وتنخفض ويبدو أن الحكومة وجهاز  العجب:
برأيي تعكس شيئا عميقا في  أنهاعند الحجة الثانية، إذ  أتوقفعرفا كيف يعالجاها. في نيتي أن 
المسبقة،  اآلراءهو االلتصاق بالكليشيهات، الشعارات،  أساسهاثقافة التفكير والخطاب في الدولة. 

 األمورحقائق، فإني اقصد  أقولذلك الهروب من حقائق الواقع الحالي والماضي. وعندما  إطار وفي
حقيقتها، بال جدال. ما غاب على نحو شبه تام من الخطاب الجماهيري  إثباتالتي يمكن موضعيا 
 والحقائق المؤيدة للحجة، في الفكر. األدلةعندنا هي المبررات، 

في الجيش اإلسرائيلي: أوال حقيقة بسيطة  "يعرفون"لذي اقتبسته عن ما تعالوا نفحص مقطع التحليل ا
البهيج. هناك  أوسلوهي انه بالذات عندما كانت مسيرة سياسية، تصاعد اإلرهاب فقط منذ عهد 

وجيهة لذلك، ولكن الحقيقة بقيت: ال وقف للعنف بسبب المسيرة السياسية. يخيل لي انه في  أسباب
)بعد اتفاق الخليل(، عندما تجمدت االتصاالت السياسية  األولىوالية نتنياهو من  األخيرةالسنوات 

 مع الفلسطينيين، توقفت أعمال اإلرهاب على نحو شبه تام.
كاد التعليل  5102للعمليات في نهاية العام  األفرادثانيا، في كل البحوث التي تمت حول المنفذين 

التي حركتهم. فالمبررات  األسبابال يحتل مكانا في في أنه ال توجد مسيرة سياسية  األيديولوجي
 .األولالشخصية احتلت المكان 

على فاطمة، مثال، التي  اإلطالقكانت مسيرة ما، فسيؤثر هذا على  إذاما بانه  أحدثالثا، هل يعتقد 
ي يكونوا شهداء وينالوا الحوريات ف أنعلى فتيان يريدون  أوا إرادتهاتخشى من أن تكون حملت دون 
 الجنة والتخليد والشرف في قراهما

اليهود يجب كرههم حتى القتل،  أنرابعا، كل الفتيان والفتيات تربوا في البيت وفي المدرسة على 
التي تعود لهم من البحر المتوسط وحتى نهر  األرضألنهم سلبوا  أساسا، ولكن األسبابللكثير من 

 . كتب تعليم السلطة هي ثمرة التسميم.األردن
السلطة ال تشجب أي محاولة قتل، بل العكس. تتهم  أنن للسلطة الفلسطينية، انتبهوا إلى واال

في نهاية السنة الماضية. بال أي شجب.  أيضاالذين جاءوا ليقتلوا. هكذا كان  أولئكإسرائيل بقتل 
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لذي تروج ( ا"المقاومة الشعبية"، هذا هو اإلرهاب الشعبي )"غير الساخن"لماذاا ألن هذا هو اإلرهاب 
المتحدة ومنصات دولية  األمممازن يدعوه من على منصة  أبو. 2010له السلطة ابتداء من العام 

تتضمن السكاكين، الدهس،  "غير العنيفة". و"المقاومة غير العنيفة بالطرق السلمية": أخرى
تكون عمليات ساخنة بالسالح،  أنالزجاجات الحارقة، رشق الحجارة. حماس تريد بالطبع 

 وبالمتفجرات. هذا هو الفرق بينها وبين السلطة.
اإلرهاب الفلسطيني الشعبي الدائم، المتواصل، يصعد فجأة مثل النيزك المشتعل وينزل بعد زمن ما. 

 كان سيستغرق، هللا وحده يعلم إذا، اآلنكم من الزمن سيستغرق 
 22/9/2016معاريف 
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