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مع  "الحزم"واسـتخـدام  "إسـرائيـلـ"عـاصمـة ل "الموحدة"ترامب يتعهد لنتنياهو االعتراف بالقدس  .1

 عباس
"وكاالت": تعهد دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة األمريكنة، لبينامن   -القدس، ننويورك 

عاصمة إلسرائنل ونقل السفارة نتيناهو رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، االعتراف بالقدس "الموحدة" 
وقال مكتب ترامب، عقب اجتماع االنثين ، أمس، في برج ترامب: أقر  األمريكنة م  "تل أبنب" إلنها.

سية، وأن  3000السند ترامب أن القدس كانت العاصمة األبدية للشعب النهودي ميذ أكثر م  
الكونغرس الصادر ميذ فترة طويلة الواليات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، ستقبل أخنرًا تفويض 

وقال البنان: ناقش السند ترامب ورئنس الوزراء  باالعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة إسرائنل.
العالقة الخاصة بن  أمريكا وإسرائنل وغنر القابلة للكسر بن  البلدي . وتم تياول مواضنع المساعدات 

ر ترامب بأن المساعدات العسكرية المقدمة إلسرائنل العسكرية واألم  واالستقرار في الميطقة. وأق
 والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي مع إسرائنل هي استثمار ممتاز ألمريكا. 

وتكيولوجي وعسكري  استراتنجيوأضاف: إنه في ظل إدارة ترامب، سنكون هياك تعاون استثيائي 
يك حنوي للواليات المتحدة في الحرب البلدي . وأقر السند ترامب بإسرائنل كشر  واستخباراتي بن 

 العالمنة ضد اإلرهاب اإلسالمي المتطرف.
اإلسرائنلنة الطويلة الياجحة مع السناج  اإلسرائنلي التجربةوأردف: "ناقش السند ترامب ورئنس الوزراء 

وية، األميي الذي ساعد على تأمن  حدودها. وناقشا االقتصاد اإلسرائنلي المزدهر، والتكيولوجنا الحن
 وكنف أنها حققت تقدمًا مذهاًل في تحسن  وإنقاذ األرواح في جمنع أنحاء العالم".

ولفت إلى أن السند ترامب "أقر بأن إسرائنل ومواطينها عانوا طوياًل جدًا في الخطوط األمامنة ضد 
م اإلرهاب اإلسالمي. واتفق مع رئنس الوزراء اإلسرائنلي على أن الشعب اإلسرائنلي يريد السال
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العادل والدائم مع جنرانه، ولك  السالم ال يأتي إال عيدما يتخلى الفلسطنينون ع  الكراهنة والعيف 
وقال: "خلص االجتماع بوعد الزعنمن  لبعضهما بأعلى مستوى م   ويقبلوا بإسرائنل كدولة يهودية".

 اليات المتحدة".الدعم والتعاون المتبادل في حال نال ترامب شرف وامتناز انتخابه رئنسًا للو 
، أمس، بأنه كان دافئًا ولصالح إسرائنل، مع نتيناهوووصفت القياة اإلسرائنلنة العاشرة لقاء ترامب 

مقارنة مع اللقاء البارد الذي جمع نتيناهو مع الرئنس باراك أوباما، حنث استمر اللقاء ساعة ونصف 
 الساعة.

ليتيناهو: إنه سنستخدم الند الخشية مع وبحسب جايسون جرييبلت، مستشار لترامب، قال ترامب 
 .واإلنجلنزيةالرئنس محمود عباس؛ إلجباره على شجب العيف و"اإلرهاب" باللغتن  العربنة 

م  جهة أخرى، قال ترامب: إنه ل  يكترث بقرارات األمم المتحدة ضد إسرائنل، وإنه سنكون حازمًا 
لجلوس إلى طاولة المفاوضات واالعتراف وصارمًا مع رئنس السلطة الفلسطنينة؛ إلجباره على ا
 بالدولة النهودية ووقف العيف ضد إسرائنل، على حد قوله.

وبعد االجتماع، الذي عقد في برج ترامب في ننويورك، أصدرت حملة المرشح الجمهوري بنانًا يقول: 
يات المتحدة. إن ترامب وصف المساعدات العسكرية األمريكنة إلسرائنل بأنها "استثمار ممتاز" للوال

واتفق مع نتيناهو على أن عملنة السالم في الشرق األوسط ل  تتحقق إال عيدما "ييبذ الفلسطنينون 
 الكراهنة والعيف ويقبلون بإسرائنل كدولة يهودية".

 26/9/2016، األيام، رام هللا
 

 : السالم لن يتحقق إال بتبييض السجون رئاسة السلطة تنعي األسير حمدونة .2
، الذي استشهد، صباح أمس، عقب ة"وفا": نعت الرئاسة، األسنر البطل ياسر ذياب حمدون -رام هللا 

وأكدت الرئاسة: ل  يتحقق السالم واالستقرار إال بتبننض سجون االحتالل  إصابته بسكتة دماغنة.
 م  أسرانا كافة، خاصة األسرى المرضى والقدامى وكبار الس .

وأبياء الشعب الفلسطنيي بأحر التعازي والمواساة باستشهاد األسنر وتقدمت الرئاسة م  "عائلة الشهند 
حمدوني، داعنة هللا سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهند بواسع رحمته ويسكيه فسنح جياته، وأن يلهم 

 أهله وذويه الصبر والسلوان".
  26/9/2016األيام، رام هللا، 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 6 ص             4059 العدد:        26/9/2016 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 " لتبني قرار في مجلس األمن حول االستيطانالدولية " تدعو "الرباعيةالفلسطينية "الخارجية .3
دعت وزارة الخارجنة، يوم األحد، اللجية الرباعنة الدولنة، إلى تبيي قرار في مجلس  :وفا -رام هللا

وقالت الخارجنة في بنان صحفي، "لم ييجح بنان ممثلي  األم  الدولي حول االستنطان اإلسرائنلي.
في األرض الفلسطنينة،  اإلسرائنليد على معارضة االستنطان الرباعنة الدولنة، الذي أعاد التأكن

حل على أساس  إلىوشدد على أن استمرار البياء االستنطاني يتسبب في تآكل الفرص للتوصل 
وعنه، بعد الخطاب التضلنلي  إلىبينامن  نتيناهو  اإلسرائنليرؤية الدولتن ، في إعادة رئنس الوزراء 

 ممنة، متوهما بقدرته على تسويق استنطانه وتهويده لألرض الفلسطنينة".الذي ألقاه أمام الهنئة األ
 29/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 غا يحذر من انعكاس التطرف في المنطقة على الالجئين الفلسطينييناآلزكريا  .4
كريا حذر عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنينة رئنس دائرة شؤون الالجئن ، ز : غزة
غا م  انعكاس التطرف في الميطقة على الالجئن  الفلسطنينن  في ظل تردي األوضاع السناسنة اآل

 والمعنشنة.
جاء ذلك خالل استقباله في مكتبه بغزة، يوم األحد، رئنس اللجية االستشارية لألونروا وذلك في إطار 

 ؤون الالجئن .التيسنق والتعاون المشترك بن  اللجية وإدارة األونروا ودائرة ش
وعلى صعند إشكالنة مسح الرواتب للعاملن  في األونروا ما بن  إدارة األونروا واتحاد العاملن  فنها 
اقترح األغا تشكنل لجية محايدة تتفق علنها األطراف للعمل على حل هذه اإلشكالنة، مع أهمنة 

بنة على الخدمات المقدمة انعكاسات سل إلىسرعة حل هذا الخالف ألن التأخنر م  شأنه أن يؤدي 
 لالجئ الفلسطنيي.

 29/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 دون ربطها بالحل السياسي لـ"إسرائيل" األمريكيةينتقد تقديم المساعدات  اشتية .5

إن االحتالل اإلسرائنلي نموذج فريد  اشتنةقال عضو اللجية المركزية لحركة فتح د. محمد : رام هللا
وأوضح،  الم، فهو احتالل عسكري يشكل مظلة لالستعمار إحاللي وضم األراضي.م  نوعه بالع

خالل استقباله وفدا م  ممثلي الكيائس في الواليات المتحدة، أسباب فشل العملنة السلمنة خالل 
الماضنة عازيا ذلك لعدم وجود فكرة الدولة الفلسطنينة بالعقل اإلسرائنلي وإصراره على  25 السيوات الـ

وأشار إلى أن عدم نجاح المفاوضات سببه غناب وصفة نجاح أي مفاوضات،  مرار االحتالل.است
 وهي: الشروط المرجعنة والراعي الموضوعي واليوايا الحسية واإلطار الزميي وإجراءات بياء الثقة.
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دون أي ملنار دوالر ب 38ميح اإلدارة األمريكنة مؤخرا مساعدات عسكرية إلسرائنل بقنمة  اشتنةوانتقد 
شروط أو ربطها بالتقدم بالمسار السناسي أو وقف االستنطان، رغم أنها المتسببة بإفشال حل 

 الدولتن  ميذ عقدي .
 25/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 كتلة حماس البرلمانية تحمل االحتالل مسؤولية وفاة األسير حمدونة  .6

إلسرائنلي المسؤولنة الكاملة ع  دماء األسنر حملت كذلك كتلة حماس البرلماننة االحتالل اغزة: 
ياسر حمدونة، معتبرة أن هذه الدماء "ستبقى لعية تطارد المحتلن ". ودعت "الكل الوطيي" إلى 
ضرورة "التكاتف في مواجهة هذا الصلف اإلسرائنلي وصوال إلى دفع نثم  حماقاته وجرائمه بحق 

 األسرى في سجونه".
  26/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 رئيس هيئة شؤون األسرى يحمل االحتالل مسؤولية استشهاد األسير حمودنة  .7

حمل رئنس هنئة شؤون األسرى والمحرري ، عنسى قراقع، "حكومة : سعد الدي  نادية -عّمان 
حمدونة"، مطالبًا "بلجية  ]ياسر[ االحتالل ومصلحة سجونها المسؤولنة الكاملة ع  استشهاد األسنر

وأضاف، في تصريح أمس، إن "الهنئة ستقوم  ، للتحقنق في هذه الجريمة "اليكراء"".تحقنق دولنة
بالترتنبات الالزمة الستالم جثمان الشهند حمدونة، وتشريحه بالتعاون مع وزارة الصحة، ووزارة 

وأشار إلى أن "هذه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم االحتالل التي  العدل، والشؤون المدننة".
تتوقف بحق األسرى في سجونه، والتي تشكل انتهاكًا وخرقًا لكافة الموانثنق واألعراف القانوننة، ال 

أسنرًا استشهدوا نتنجة اإلهمال الطبي في السجون اإلسرائنلنة  55وأوضح أن " والحقوقنة، واإلنساننة".
سرائنلنة، وقد "، موضحًا أن "حالة م  السخط والغضب تسود في مختلف السجون اإل1967ميذ العام 

 إغالق كافة األقسام، واستدعت قوات كبنرة م  وحدات القمع". إلىعمدت مصلحة سجون االحتالل 
 26/9/2016الغد، عّمان، 

 
 وزارة النقل والمواصالت بغزة تشيد بمشاريع قطر في تحديث البنية التحتية في القطاع .8

مواصالت بغزة الجهود الكبنرة التي أشادت وزارة اليقل وال: مصعب اإلفرنجي ومحمد جمال -غزة 
تولنها دولة قطر، في دعم ومساندة الشعب الفلسطنيي، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، ومشاريع 

 الدولة الرائدة في تحديث البينة التحتنة وشبكة الطرق والثروة السمكنة في القطاع.
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والتقدير لمؤسسة قطر الخنرية وتوجه نائب مدير عام الطرق والمشاريع بالوزارة محمد سرور بالشكر 
لتبينها تمويل مشروع مديية األحناء المائنة المقرر تيفنذه داخل منياء غزة، موضًحا أن المشروع 

 يهدف إلى تعريف المواطين  في قطاع غزة بأنواع السمك الموجودة في شواطئ القطاع.
  26/9/2016الشرق، قطر، 

 
 "الكفاح المسلح الفلسطيني"إلعادة  سيكون مدخالا حلوة في عين ال األمنية"القوة "حل  "السفير": .9

ما زالت تداعنات اعتقال عماد ياسن  تطغى على األحداث في مخنم عن  الحلوة. : محمد صالح
 أوالمعينن  في المخنم، بأن أي عملنة  إلىوأكدت مصادر أمينة انه تم توجنه إنذار حازم وحاسم 

  عن  الحلوة أو مخنم الطوارئ ردا على اعتقال عماد ردة فعل ضد الجنش اللبياني انطالقا م
ياسن ، ستواجه بردة فعل فلسطنينة داخلنة فورية وقوية، قبل أن تواجه م  الخارج م  الجنش 

 اللبياني.
أن م  اعتقل أمنر "داعش" بهذا الشكل، هو قادر على اعتقال أي شخص  إلىكما أن الرسالة تشنر 

 وفي أي وقت وعبر أية وسنلة.يريده في أي مكان في المخنم 
الفلسطنينة المشتركة" في لبيان مينر  األمينةفي هذه األنثياء، ما زال القرار الذي أعليه قائد "القوة 

المقدح باعتكافه ع  ممارسة صالحناته، محور اللقاءات واالتصاالت بن  الفصائل الفلسطنينة م  
 اللبياننة. األمينةجهة والمراجع 

السناسنة  األطر أحد"معلومات يتم تداولها خلف الكوالنس داخل  إلىتشنر  مصادر فلسطنينة
هو أمر غنر مستبعد، بل سنكون مدخال ومقدمة إلعادة إحناء  األمينةالفلسطنينة بأن قرار حل القوة 

جهاز "الكفاح المسلح الفلسطنيي" الذي كان معموال به في المخنمات في الماضي، وذلك انطالقا مما 
أعليه خالل الساعات الماضنة رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس ع  عدم جدوى كان قد 

 السالح الفلسطنيي في المخنمات.
أن الرئنس الفلسطنيي قد يكلف في أي لحظة اللواء في السلطة الفلسطنينة في  إلىوتشنر المصادر 

 إلىفي أول زيارة لهما  ألحمدادخان" والمشرف على الساحة الفلسطنينة في لبيان عزام  أبورام هللا "
اللبياننة والى القنادة السناسنة  األمينةالمراجع  إلى األمينةلبيان، تبلنغ هذا التوجه المتعلق بالقوة 

 الفلسطنينة.
قرار المقدح لم يأت م  فراغ بل جاء على ضوء التداخل في الدور والصالحنات  أن إلىكما تشنر 

 نة" و "اللجية األمينة العلنا".الفلسطني األمينةبن  عمل "القوة 
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 األمينة األوضاعتشكلت لمتابعة  األمينةاللجية  أنوأبلغ المقدح وفدا م  قوى التحالف الفلسطنيي "
عضوا، وبدال  20 إلى 15للمخنمات ولكيها أصبحت فضفاضة وغنر ميتجة، ويتراوح عديدها ما بن  

أصبحت لجية سناسنة وأمينة وإعالمنة  ينةاألمتكون مهامها أمينة بحتة وفي خدمة القوة  أنم  
 ..".األرضتتمك  م  أخذ أي قرار على  أنوغنر ذلك م  دون 

أن "المقدح أبلغ كل م  راجعه بالقرار الذي اتخذه أن القوة األمينة في  إلىوأشار وفد قوى التحالف 
ي عمل أميي، المخنم عبارة ع  جسد برؤوس متعددة، وال يوجد قرار وغطاء سناسي واحد موحد أل

بعض الفصائل يتهرب م  المسؤولنة عيد اتخاذ أي قرار بمواجهة  إنوال أحد يريد المواجهة، وحتى 
 األسماء المتورطة المطلوبة".

 26/9/2016السفير، بيروت، 

 
 ترتيبات ألي لقاء قادم مع فتح في الدوحة ": الأبو مرزوق لـ"القدس .11

زوق نائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس في مر  أبوموسى  .أكد د :خالد أحمد -الدوحة 
حوار خاص مع "القدس" سنيشر بالكامل الحقًا، أنه لنس هياك ترتنبات ألي لقاء قادم مع حركة 

 "فتح" في العاصمة القطرية الدوحة، مضنفا: "لم نسمع ع  هذا اللقاء إال م  خالل اإلعالم".
م المصالحة بعندًا ع  مصر وهي الراعنة شبه تت أنوع  الدور المصري وما إذا كان باإلمكان 

" نرجو أن يكون الدور المصري حاضرًا وأال ييقطع، ولك  مرزوق: أبوالحصرية لهذا الملف قال 
ظروف مصر السابقة لم تسعفهم لالستمرار في نفس الجهد، ولكيهم وفي نفس الوقت الزالوا مصري  

ونسعى لزيارة القاهرة وندفع في  األبرز،حة هو على أن يبقى الدور المصري حاضرًا، وملف المصال
 اتجاه تفعنل دورها".

 25/9/2016موقع القدس، القدس، 

 

 في اإلعالم بأنهم أخطأواإيجابية واستخالص للعبر واعتراف شجاع فتح: تصريحات مشعل  .11
رحبت حركة "فتح" بتصريحات رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" خالد مشعل التي وصف : غزة
وقال الياطق باسم "فتح"  ها استفراد الحركة بالحكم في غزة بأنه "خطأ"، ووصفتها بـ"الشجاعة".فن

أسامة القواسمي إن تصريحات مشعل "إيجابنة واستخالص للعبر، واعتراف شجاع م  السند مشعل 
كان  واعتبر أن هذا "االعتراف بالخطأ واستخالص العبر، وإن بأن يقول في اإلعالم بأنهم أخطأوا".

وطالب "بترجمة تصريحات مشعل على أرض الواقع وعكسها إيجابًا في  متأخرًا، هو شيء إيجابي".
 قطاع غزة، والتراجع ع  الحكم بطريقة واقعنة وسناسة االنقسام والتفرد بالحكم في القطاع".
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  26/9/2016الحياة، لندن،  
 

 قراطية" لن تكون مع انتخاباٍت دون غزةو "الديم ظريفة:أبو  .12
قال عضو المكتب السناسي للجبهة الديمقراطنة لتحرير فلسطن  طالل أبو : يحنى النعقوبي -غزة 

ظريفة، إن جبهته ل  تكون مع أي انتخابات محلنة في أي جزء م  أجزاء الوط  دون غزة، مؤكدا 
زيز أنه "ال يجوز ألي طرف أن يقدم على خطوة م  هذا اليوع، ألن لها تداعنات كبرى تساهم في تع

 االنقسام".
 26/9/2016، فلسطين أون الين

 
 مزهر يطالب عباس بمغادرة نهج أوسلو واستعادة الوحدة .13

طالب عضو المكتب السناسي للجبهة الشعبنة لتحرير فلسطن ، جمنل : النعقوبي يحنى -غزة 
إلنهاء مزهر، رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس، بمغادرة نهج أوسلو واستعادة الوحدة الوطينة 

 االنقسام، مؤكًدا على ضرورة االتفاق على رؤية واستراتنجنة وطينة في مواجهة االحتالل اإلسرائنلي.
وقال مزهر في تصريح لصحنفة "فلسطن " على هامش مشاركته في افتتاح معرض "صحفنون م  

خنر في أجل الحقنقة"، الذي نظمه ميتدى اإلعالمنن  الفلسطنينن  أول أمس: "إن خطاب عباس األ
األمم المتحدة يحمل مضامن  مهمة"، متمما: "لك  نيتظر اقتران األقوال باألفعال في إطار مواصلة 

 الضغط على االحتالل بالتوجه للجيايات الدولنة واألمم المتحدة".
 26/9/2016، فلسطين أون الين

 

 أبو زهري: نقدر رفض الصحفيين التونسيين للتطبيع مع االحتالل .14
ماس البنان الصادر ع  الصحفنن  التونسنن  الذي يرفضون فنه سناسة التطبنع مع تقدر حركة ح

 االحتالل، معتبرًة ذلك انعكاسًا للموقف القومي األصنل للشعب التونسي تجاه القضنة الفلسطنينة.
وحّذر الياطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي م  خطورة أي زيارات أو نشاطات 

وأشار أبو زهري إلى أن  أو وفود عربنة أو إسالمنة تطبنعنة مهما كان مبررها.ألي شخصنات 
العديد مم  زاروا فلسطن  اتصلوا باالحتالل والتقوا مع قناداته األمر الذي يعكس خطورة هذه 

 الزيارات وأنثرها في تشكنل مجموعة م  المثقفن  المتأنثري  باالحتالل والمروجن  للتطبنع معه.

 25/9/2016، ماسموقع حركة ح
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 حماس: استشهاد األسير حمدونة لن يمر دون رد .15

قالت حركة حماس، إن حدث استشهاد األسنر ياسر حمدونة داخل سجون االحتالل "دلنل  الخلنل:
وأفاد القنادي في  على وحشنة هذا االحتالل"، مؤكدة أن الفلسطنينن  "ل  يسكتوا على هذه الجريمة".

يد، بأن الفلسطنينن  سنردوا "باللغة التي يفهمها االحتالل م  أجل حماية حماس، عبد الرحم  شد
وشدد في تصريح صحفي له يوم األحد، على أن استشهاد األسنر حمدونة  األسرى في السجون".

"جريمة إعدام ل  تمر دون رد المقاومة"، مشنًرا إلى أن انتفاضة القدس اندلعت لحماية المقدسات 
ودعا شديد شبان االنتفاضة للتصعند وتشتنت االحتالل في  سجون االحتالل.وحماية األسرى في 

كافة مياطق التماس "عبر هبة شعبنة كبنرة تربك حسابات المحتل وتوصل رسالة واضحة بأن شعبيا 
وطالب القنادي في حماس، المقاومة في كل أماك  تواجدها  ل  يمرر هذه الجريمة دون حساب".

 االحتالل أنيا شعب ل  يترك أسراه فريسة في يد المحتل".للرد بقوة "حتى يعلم 
 25/9/2016، فلسطين أون الين

 

 " رداا على استشهاد األسير حمدونةتصعيد االنتفاضة"تدعو لـ فصائل فلسطينية .16
فصائل المقاومة الفلسطنينة دعت في قطاع  ، أنغزة، م  26/9/2016القدس العربي، لندن، ذكرت 
د االحتالل اإلسرائنلي، في أعقاب استشهاد األسنر الفلسطنيي ياسر حمدونة، "التصعند" ض غزة إلى

 في أحد سجون االحتالل. 
حملت حركة الجهاد اإلسالمي إسرائنل المسؤولنة الكاملة ع  استشهاد األسنر ياسر حمدونة، 
 وحذرت في بنان لها م  االستمرار بـ"المماطلة والتسويف في عالج األسرى المرضى، الذي 
يتعرضون لعدوان متصاعد ومميهج". وأكدت في بنان لها تلقت "القدس العربي" نسخة ميه أن ذلك 
يستوجب "تصعنًدا للمقاومة واالنتفاضة في وجه االحتالل"، مشددة على أن استهداف األسرى 
وتصاعد السناسات اإلجرامنة ضدهم "ال ييفصل ع  الهجمة والقرصية الصهنوننة التي يشهدها 

األقصى المبارك على مدار الساعة، وعدوان االحتالل المستعر ضد أهليا في القدس  المسجد
والضفة، الذي  يتعرضون يومًنا لإلعدام بدم بارد على الحواجز العسكرية". وأكدت لجان المقاومة بأن 
استشهاد األسنر حمدونة، م  مديية جين  في سجون االحتالل "يكشف حجم المعاناة والعذابات التي 

 يعاني ميها أسرانا األبطال".
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وطالبت لجان المقاومة بـ"تصعند االنتفاضة الباسلة" ردًا على استشهاد حمدونة "وإشعال كافة 
 المنادي  بالمواجهة والعملنات البطولنة ضد جيود االحتالل ومستوطينه". 

نة" م  "الجبهة الديموقراط، ع  فتحي صّباح م  غزة، أن 26/9/2016الحياة، لندن، ونشرت 
المسؤولنة ع  وفاته. ودعت اللجية  االحتاللفي بنان "ابيها البار"، وحملت سلطات جانبها، نعت 

"التدخل إلجراء  إلىالدولنة للصلنب األحمر والهالل األحمر والميظمات الحقوقنة واإلنساننة المعينة 
كانت تؤكد ضرورة تحقنق يكشف مالبسات استشهاد الرفنق حمدوني، علمًا أن التقارير الطبنة 

 إطالق سراحه بسبب تدهور صحته".
ونعت "الجبهة الشعبنة لتحرير فلسطن " وأمنيها العام األسنر أحمد سعدات وفرعها في سجون 

"الذي أصبح شاهدًا على همجنة وجرائم االحتالل ومصلحة السجون في حق  ةاالحتالل حمدون
اإلخالص واالنتماء ألبعد الحدود، مشاركًا رفاقه األسرى". ووصفه سعدات بأنه "كان مثااًل للتفاني و 

األسرى م  جمنع الفصائل في المعارك المختلفة، ميخرطًا وإياهم في اإلضرابات وسلسلة 
 االحتجاجات ضد مصلحة السجون".

" أن استشهاد حمدوني "يأتي في سناق اإلسالميواعتبرت الهنئة القنادية ألسرى حركة "الجهاد 
التي ترتكبها حكومة االحتالل الصهنوني الهادفة إلى تركنع شعبيا عمومًا واألسرى الجرائم المستمرة 

خصوصًا". ودعت في بنان فصائل المقاومة إلى "الرد على استشهاده حتى يعلم االحتالل أن حناة 
 أسرانا لنست رخنصة، وأن نثميًا ال بد أن يدفعه مقابل كل جريمة في حق الشرفاء المظلومن ".

 
 الفلسطيني "اإلسرائيلي" النزاع لحل مبادرة أحادية أوبامايأمل أاّل يدعم نتنياهو  .71

أعرب رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  نتيناهو ع  أمله بأاّل يلجأ الرئنس األمريكي باراك : )وكاالت(
 الفلسطنيي. "اإلسرائنلي"أوباما إلى مبادرة سابقة م  طرف واحد سعنًا لحل اليزاع 

على نثالث قيوات إسرائنلنة، أجريت معه خالل وجوده في ننويورك للمشاركة في  وخالل مقابالت
 الجمعنة العامة لألمم المتحدة. 

بثت بالتزام  مساء السبت، رد نتيناهو باليفي على سؤال حول علمه بتعهد الرئنس األمريكي بعدم 
سطنيي، خالل األشهر الثالنثة بن  العودة إلى مبادرة سابقة أحادية الجانب لحل اليزاع "اإلسرائنلي" الفل

 االنتخابات األمريكنة وانتهاء واليته.
 26/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 حـول الـجنـدي قـاتـل الشريف تصريحاتنتنياهو يعتذر بعد  .71
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"وكاالت": أعرب رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  نتيناهو، أمس، ع  أسفه، بعد  -القدس 
دي يحاكم حالنًا بتهمة القتل غنر العمد مع جيود إسرائنلنن  قتلوا أنثياء تصريحات قارن فنها بن  جي

وكان نتيناهو، خالل مقابلة، بثت، مساء أول م  أمس، رد على سؤال، إن كان   خدمتهم العسكرية.
ييدم على االتصال هاتفنًا بوالد الجيدي إيلور عزريا، الذي يحاكم حالنًا بتهمة القتل غنر العمد، 

 هز على الفلسطنيي عبد الفتاح الشريف بإطالق رصاصة على رأسه في الخلنل.بعدما أج
وقال نتيناهو في مقابلة مع القياة اإلسرائنلنة الثاننة م  ننويورك: "ال، على اإلطالق"، موضحًا أنه 

وردًا على سؤال آخر، حول قنامه بالتواصل  دعا والد الجيدي إلى الثقة بالجنش والقضاء العسكري.
لكيه أكد أنه "اتصل  ائالت جيود آخري  اتهموا بخرق قواعد سلوك الجنش، أجاب نتيناهو: "ال".مع ع

 بالعديد م  األهل الذي  كانوا في محية بعد مقتل أبيائهم في الحرب أو اختفائهم".
وأنثارت تصريحات نتيناهو انتقادات شديدة في إسرائنل، حنث كتبت صحنفة يديعوت أحرونوت، 

 رًا والمعادية ليتيناهو: إن "المقارنة مثنرة للغضب".األكثر انتشا
بوك"، وكتب: "آسف إذا  م  جانبه، اعتذر نتيناهو، صباح أمس، عبر صفحته الرسمنة على "فنس

وأضاف: "لم أرغب بأي طريقة في المقارنة بن  ألم العائالت الثكلى وهو ألم  أسيء فهم تصريحاتي".
 في محية". أعرفه جندًا، مع حالة عائالت أخرى 

 26/9/2016األيام، رام هللا، 
 
 والسالم للمفاوضاتليفني: نتنياهو غير مستعد  .71

قالت تسنبي لنفيي عضو الكينست ع  حزب المعسكر الصهنوني، اللنلة الماضنة: إن رئنس  :القدس
الوزراء بينامن  نتيناهو غنر مستعد لالمتثال ألي خطوات تفضي لمفاوضات حقنقنة يمك  أن تحقق 

ورأت لنفيي، في لقاء مع القياة العبرية الثاننة، أنه م  الممك  اتخاذ خطوات معنية لصالح  لسالم.ا
الفلسطنينن  بما ال يضر األم ، لك  المشكلة هي أنه ال توجد فرصة حقنقنة على الطاولة بسبب 

 تعيت الطرفن ، خاصة أن نتيناهو يستعد لذلك لكيه ال يريد أن ييفذ.
و اختار عدم التعاون مع األمنركنن  وغنب فرصة مهمة ألسباب سناسنة داخلنة. وأضافت: "نتيناه

 إنه يتحدث ع  إجراءات يمك  القنام بها ولكيه ال يستطنع تيفنذها".
 26/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 مع غزة سينتهي خالل أشهر الجديدضابط إسرائيلي: الجدار  .02
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، أن العمل جاٍر الستكمال الجدار الذي 25/9/2016 حدقال ضابط إسرائنلي كبنر، يوم األ :رام هللا
 يتم بياؤه تحت األرض على امتداد الحدود مع قطاع غزة والمتوقع أن ييتهي في غضون أشهر قلنلة.
ونقلت اإلذاعة العبرية العامة ع  الضابط قوله أن الهدف م  ذلك هو تعطنل عمل شبكة األنفاق 

ر الضابط إلى أنه تم البدء في تيفنذ خطة العائق )الجدار( وأشا التي تحفرها حماس. وفق قوله.
 الجديد ميذ أسبوعن . مشنرا إلى أنه م  مادة الباطون.

 25/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 لالستيالء على أراضي الضفة الصهيونية"صالحيات" للوكالة  .07
د، في مشروع اتفاق مع شعبة تبحث حكومة االحتالل اإلسرائنلي يوم غ: برهوم جرايسي - الياصرة

الصهنوننة، يتضم  م  ناحنة عملنة، "ميح صالحنات" واسعة  - االستنطان في الوكالة النهودية
اليطاق "للشعبة"، لالستنالء والتصرف على أراضي الضفة الفلسطنينة المحتلة. بما في ذلك وضع 

 ريع االستنطاننة.مخططات إلقامة مستوطيات جديدة، وشق شبكات طرق وغنرها م  المشا
 26/9/2016عّمان،  الغد،

 
 الفلسطينيين قبل أمر من الجيش للجرحىاإلسعاف اإلسرائيلي: ال عالج  .00

"وكاالت": قال مدير عام ميظمة نجمة داود الحمراء اإلسرائنلي، إيلي بن ، خالل شهادته،  -القدس 
عاف اإلسرائنلي ال يقدم العالج أمس، أمام محكمة الجيدي قاتل الشهند عبد الفتاح الشريف، إن اإلس

 في مثل هذه الحاالت قبل أمر م  الجنش يؤكد خلو المصاب م  المتفجرات.
ُيذكر أن الشهند الشريف تم إعدامه برصاصة في الرأس، أطلقها الجيدي اإلسرائنلي "أزريا"، آذار 

 الماضي، فنما كان الشهند ملقى على األرض، مصابًا بجراح خطنرة.
ام نجمة داود الحمراء في شهادته، وفقًا لما نقله الموقع اإللكتروني للقياة العبرية الثاننة: وقال مدير ع

"شخصنًا سمعت م  الطواقم التي كانت في المكان حول طريقة إدارة األمور، وفهمت بعض األمور 
 م  اإلعالم، لذلك أقميا لجية لفحص الموضوع".

 26/9/2016األيام، رام هللا، 
 
 الوطنيرئيس التجمع  اعتقالتمدد محكمة الصلح  "إسرائيل": .02

مددت محكمة الصلح في مديية حنفا، يوم األحد، اعتقال رئنس حزب التجمع الوطيي الديمقراطي 
 عوض عبد الفتاح، حتى يوم األربعاء القادم، وأطلقت سراح آخري  بشروط مقندة. 
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أبو حسن ، إن 'ما يحصل هو واعتبر المحامي الموكل بالدفاع ع  رئنس حزب التجمع، حسن  
مالحقة سناسنة، إذ أن أحزاب أخرى واجهت شبهات مشابهة ولم ُتْجَر ضد أعضائها أي اعتقاالت 

 تعسفنة تخويفنة كما حصل مع التجمع'.
كما مددت المحكمة ذاتها اعتقال عضو بلدية شفاعمرو واللجية المركزية بالتجمع، مراد حداد، 

اإلنثين . فنما مددت اعتقال عضو لجية المراقبة السابق في والمحاسب يوسف حس  حتى يوم 
 التجمع، كايد عطنة، حتى يوم األربعاء القادم. 

وأطلقت المحكمة سراح كل م  نائب األمن  العام السابق للتجمع وعضو اللجية المركزية، مصطفى 
ي رياض محامند، وتم طه، وحولته للحبس الميزلي لمدة نثماننة أيام، وعضو اللجية المركزية، المحام

 يوًما. 15تحويله للحبس الميزلي لمدة 
 25/9/2016، 48عرب 

 الواردة من غزة قد تضلل الجميع المعلومات: إسرائيلي تقرير عسكري  .02
سلط تقرير عسكري إسرائنلي نصف سيوي الضوء على مدى دقة : ترجمة صفا -القدس المحتلة 

قطاع غزة، ومدى قدرة األم  اإلسرائنلي على قراءة ما  معلومات االستخبارات اإلسرائنلنة الواردة م 
 يدور بخلد "الطرف اآلخر"، وكنفنة معرفة وقت تآكل قوة الردع.

وبن  التقرير الذي نشرته مجلة "معرخوت" العسكرية مؤخًرا، أنه ال يمك  التيبؤ بما قد يحصل على 
دع إلى األبد، مستشهًدا باعتقاد جبهة غزة، كما ال يمك  للجنش أن ييام على حلم سريان قوة الر 

، ومع ذلك، أدارت حرًبا هي األطول ميذ عشرات 2014األم  اإلسرائنلي ارتداع "حماس" قبل حرب 
 السين .

ولفت إلى أن الحرب األخنرة على القطاع كانت تهدف في جوهرها الستعادة قوة الردع المتآكلة، 
لرغم م  اإلخفاقات التي وقعت، إال أن نتائج الحرب واستعادة الهدوء لعدة سيوات قادمة، وأنه وعلى ا

 تقاس بمدى صمود قوة الردع بعدها.
في حن ، يعتقد كاتبو التقرير أن قوة الردع ال تعتمد فقط على القوة العسكرية التي تمارس في 
المندان، بل على حسابات "الطرف اآلخر"، داعن  إلى عدم التباهي كثنًرا بيجاح قوة الردع ألن 

هدوء قد يكون نتنجة حسابات خاصة بحركة حماس في غزة أو تيظنم "حزب هللا" اللبياني لنس ال
 أكثر.

واستشهد التقرير بمقابلة أجريت مع رئنس شعبة األبحاث في الجنش غداة إنهائه مهام ميصبه في 
طريقة  ما استوعبتم إذاع  موعد اندالع المواجهة القادمة، حنث رد قائاًل: " 2015كانون الثاني 
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 2014تفكنري فال جواب عيدي لهذه السؤال. فعلًنا كانت حماس مرتدعة قبل اندالع مواجهة صنف 
 ومع ذلك اندلعت الحرب"، على حد قوله.

وأضاف الجيرال ايتي بار اون "قد يحصل ذلك مجدًدا، ولك  السؤال هو متى سنقع. قد تيدلع 
متفرقة، كما أنه لنس بإمكان االستخبارات أن المواجهة الجديدة مع التقاء عدة ظروف مجتمعة أو 

 تعطنيا صورة واضحة ع  موعد اندالع هكذا مواجهة، ولك  المهم أن نكون مستعدي  لهكذا ساعة".
 

 إبعاد شبح الحرب
وجاء في التقرير، تحت باب "الحفاظ على الهدوء وإبعاد شبح الحرب القادمة"، أن على الجنش تبيي 

المزيد  -باإلضافة للردع -ليظريات العسكرية المتعارف علنها النوم، تشملسناسة أكثر شمولنة م  ا
م  المكونات كخلق قنود على قدرة الخصم في استخدام قوته، وكذلك رفع نثم  الخسارة في 

 المستقبل.
وأضاف التقرير "في حن ، جرى التباحث حول هذا األمر مع انتهاء الحرب األخنرة على القطاع. 

ب هيا هو تحلنل بعند األمد يشخص التغننرات في مجمل االعتبارات الخاصة في التحلنل المطلو 
الخصم، وأن تحاول تعويض االنخفاض الحاصل في مستوى بعض المكونات التي تسهم في الحفاظ 

 على الهدوء وتأجنل المواجهة".
ذلك على الرغم ونصح التقرير الجنش بعدم التباهي بطول مدة الردع سواًء في حالة غزة أو لبيان، و 

م  كون كل يوم هادئ بمثابة "البركة إلسرائنل"، "ولك  وم  نظرة مهينة فال يمك  إنثبات وجود ترابط 
بن  اليتائج المحدودة لحرب لبيان الثاننة على سبنل المثال والهدوء القائم ميذ سيوات، ويجب نسب 

قة تساعد الجنش في االستعداد جنًدا هذا الهدوء لعوامل أخرى غنر مرتبطة بالردع، وهذه اليظرة المعم
 لتحديات المستقبل"، وفًقا للتقرير.

فنما اختتم التقرير بضرورة بذل األم  اإلسرائنلي جهوًدا إضافنة في الصراع للوصول للرأي العام 
الفلسطنيي مقابل وسائل اإلعالم الفلسطنينة، واالنفتاح أكثر على المواط  الفلسطنيي، وذلك باليظر 

 يا في زم  وسائل التواصل االجتماعي السريعة.إلى أن
 26/9/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
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 216عدد شهداء الحركة األسيرة إلى  برفعاستشهاد أسير فلسطيني  .02
األســنر الفلســطنيي ياســر ذيــاب حمدونــة استشــهد ، أن 25/9/2016 ،الجزيرة.نــت، الدوحــةنشــر موقــع 

بعد تعرضـه لجلطـة  25/9/2016 سرائنلي الذي نقل إلنه صباح يوم األحدداخل مستشفى "سوروكا" اإل
 دماغنة أدت لوفاته على الفور داخل سج  "ريمون" اإلسرائنلي.

( والــذي عامــاً  40وقالــت فــداء نجــادة مــ  قســم اإلعــالم بيــادي األســنر الفلســطنيي للجزيــرة إن حمدونــة )
أنثيــاء ممارســته ليشــاطه فــي لطــة دماغنــة ييحــدر مــ  بلــدة يعبــد جيــوب غــرب مدييــة جيــن  تعــرض لج

  الرياضي النومي وفق معلومات نقلها األسرى لهم داخل سج  "ريمون".
وحكـم علنـه بالسـج  المؤبـد علـى  ،2002 سـيةوهـو متـزوج ومعتقـل ميـذ  ،وأوضحت نجادة أن حمدونـة

المبرح مـ  قبـل كان قد تعرض وميذ لحظات اعتقاله األولى للضرب  ،خلفنة اتهامه بمقاومة االحتالل
وحــدات اليحشــون )الســجانون( علــى ميــاطق متفرقــة فــي جســده ال ســنما ميطقــة القلــب أدت إلصــابته 

  بأمراض عدة ميها ضنق اليفس ومشاكل صحنة ضاعفت أمراض القلب لديه.
وقال نادي األسنر في بنان له إن سلطات السجون اإلسرائنلنة نقلت حمدونة في أوقات سابقة للعـالج 

فى سج  الرملة إال أنهـا لـم تقـدم لـه العـالج المطلـوب "مـا يعيـي أنهـا كانـت تمـارس اإلهمـال داخل مش
وأوضح أن حمدونة عانى م  عدة أمـراض ميـذ اعتقالـه بسـبب اعتـداء جيـود إسـرائنلنن   الطبي بحقه".

وهــو مــا تســبب لــه بمشــاكل فــي القلــب. وأشــار إلــى وجــود إهمــال طبــي ومماطلــة فــي  2003 ســيةعلنــه 
نقلـه عـدة مـرات إلـى "عنـادة سـج  الرملـة" لـم  مـ  رغمبـالالعالج م  قبل السلطات اإلسـرائنلنة. و  تقديم

 .األحد تكترث إدارة سجون االحتالل لوضعه ولم توفر له العالج الالزم، إلى أن استشهد يوم
 رئنس هنئة شؤون األسـرى والمحـرري  ، أنرام هللا، م  26/9/2016 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 

استشــهدوا نتنجــة اإلهمـــال الطبــي فــي الســجون اإلســرائنلنة ميــذ عـــام  أســنراً  55"إن  عنســى قراقــع قــال
"ونبـه إلـى "الخطـر  .208 فنما بلغ عـدد شـهداء الحركـة األسـنرة ممـ  استشـهدوا داخـل السـجون  ،1967

تــرك الشــديد الــذي يتعــرض لــه األســرى نتنجــة سناســة اإلهمــال الطبــي وحقــ  األســرى بــأمراض ممنتــة و 
علـــى "أن ملـــف الشـــهداء واألســـرى ســـنبقى حاضـــرا أمـــام  أجســـادهم مرتعـــا لألوبئـــة واألمـــراض"، مؤكـــداً 

 محكمة الجيايات الدولنة لتقديم مسؤولي االحتالل للمحاكمة".
ــرس وجــاء فــي وكالــة "هنئــة شــؤون ، أن زييــة األخــرسو محمــد ميــى ، نقــاًل عــ  25/9/2016 ،قــدس ب

بتشريح جثمان الشـهند األسـنر  محكمة إسرائنلنة أصدرت قراراً "د إن قالت يوم األح األسرى والمحرري 
 ياسر حمدوني، بمشاركة طبنة فلسطنينة في "معهد أبو كبنر" اإلسرائنلي.

شهندًا؛  216وم  الجدير بالذكر أن عدد شهداء الحركة األسنرة داخل سجون االحتالل، قد ارتفع إلى 
 إلفراج عيهم بسبب اإلهمال الطبي.ونثماننة عقب ا ،ارتقوا داخل السجون  208
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 على استشهاد األسير حمدونة لنون الحداد واإلضراب احتجاجاا عاالحتالل ي سجون األسرى في  .02

أعل  األسرى الفلسطنينون في سجون االحتالل اإلسرائنلي، أمس، "الحـداد : نادية سعد الدي  - انعمّ 
اد األســنر ياســر حمدونــة بســبب اإلهمــال واإلضــراب عــ  الطعــام لثالنثــة أيــام، احتجاجــًا علــى استشــه

 الطبّي المتعّمد م  قبل إدارة سجون االحتالل"، وفق نادي األسنر الفلسطنيي.
ن "األســرى فــي إوقــال مــدير عــام "نــادي األســنر"، عبــد العــال العيــاني، لـــ"الغد" مــ  فلســطن  المحتلــة، 

ط والتوتر نبأ استشهاد األسنر ياسر سجون االحتالل، المقدري  بزهاء السبعة آالف أسنر، تلقوا بالسخّ 
 عامًا(، م  بلدة يعبد جيوب غرب جين  بالضفة الغربنة المحتلة". 40ذياب حمدونة )

 216وباستشـــهاد األســـنر حمدونـــة؛ يرتفـــع عـــدد شـــهداء الحركـــة األســـنرة داخـــل ســـجون االحـــتالل، إلـــى 
 بسبب اإلهمال الطبي. ميهم ارتقوا داخل السجون، ونثماننة عقب اإلفراج عيهم 208شهندًا؛ 

 26/9/2016 ،الغد، عّمان
 
 ةمن الالجئين الفلسطينيين في سوري صحافياا  16عن استشهاد  تعلننقابة الصحافيين  .01

صـحافنًا فلسـطنينًا قتلـوا علـى األراضـي  16أن  الفلسطنينن  كشفت نقابة الصحافنن : تحرير رامي حندر
ي تقريـــر صـــادر عـــ  لجيـــة الحريـــات التابعـــة لهـــا، كافـــة وطالبـــت اليقابـــة، فـــ الســـورية ميـــذ بدايـــة األزمـــة.

االتحــادات الدولنــة واإلقلنمنـــة باالهتمــام ومتابعـــة "الحالــة اإلعالمنـــة الفلســطنينة فـــي ســورية، والتـــي أدت 
الستشــهاد وجــرح واختفــاء واعتقــال العشــرات ممــ  هــم مــ  أصــول فلســطنينة يتواجــدون فــي ســورية بحكــم 

 ".1948ء شعبيا بسبب االحتالل اإلسرائنلي لألرض الفلسطنينة ميذ العام حالة اللجوء التي يعنشها أبيا
 25/9/2016 ،48عرب 

 
 طبيعية في الخليل محميةهدم  .01

رام هللا: أفاد ميسق اللجية الوطينة لمقاومة الجدار واالستنطان جيوب الخلنـل راتـب الجبـور فـي بنـان، 
 يطــا قريبــة مــ  جــدار الفصــل العيصــري. أن قــوات االحــتالل شــرعت بهــدم محمنــة طبنعنــة فــي َمســافر

ـــى أن  ـــدأت بقـــص األســـالك الشـــائكة، واقـــتالع عـــدد مـــ  األشـــجار، مشـــنرًا إل ـــة الهـــدم ب وأكـــد أن عملن
المحمنة أنشئت ميذ نثماني سيوات بمساعدة مؤسسـات أجيبنـة، وهـي مزروعـة بـأكثر مـ  خمسـة آالف 

 ك الشائكة لحمايتها.شجرة، وفنها نثماني آبار جمع لمناه األمطار ومحاطة باألسال
 26/9/2016 ،الخليج، الشارقة
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 واالحتالل يعتقل في بيت لحم نابلسالمستوطنون يحرقون في  .01
أقدم مستوطيون، فجر النوم، اإلنثين ، على إشعال الينـران فـي : تحرير أحمد دراوشة -وفا  ،48عرب 

 ن مسـتوطين  أقـدموا فجــراً وأفـادت مصــادر أمينـة بـأ ميـزل قنـد اإلنشـاء، فـي بلــدة بـوري  جيـوب نـابلس.
علــى إحــراق ميــزل قنــد اإلنشــاء يعــود للمــواط  بشــار عبنــد، وتمكيــت إطفائنــة بلديــة بــوري  مــ  إخمــاد 

 الحريق.
شبان م  بلدة بنت ريمـا شـمال غـرب رام  4وفي بنت لحم، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي، النوم، 

األســنر المحــرر أشــرف نائــل الريمــاوي، واألســنر وقــال مراســل "وفــا" إن قــوات االحــتالل اعتقلــت  هللا.
المحرر همام مينر الريماوي، واألسنر المحرر عزيز وائل الريماوي، بعد دهم ميازل ذويهم فـي البلـدة، 

 فنما اعتقلت الشاب عماد نائل الريماوي، م  على حاجز "الكونتنير" جيوب بنت لحم.
اعتقــالهم خـالل الشــهر الجــاري مـ  بنــت ريمــا،  إلـى أن عــدد الشــبان الـذي  تــمّ  48عــرب  وأشـار مراســل

 . 7إلى  ارتفع
 26/9/2016 ،48عرب 

 
 ل في يعبد جنوب جنينال قوات االحت عم مواجهات .22

اندلعت لنـل األحـد مواجهـات واسـعة مـع قـوات االحـتالل اإلسـرائنلي عقـب اقتحامهـا بلـدة يعبـد : السبنل
وقـال شـهود عنـان  ارق الطرق المؤديـة لنعبـد.جيوب مديية جين  فنما انتشرت قوات االحتالل على مف

إن عدة آلنات عسكرية اقتحمت حارة البعجاوة في يعبد، حنـث واجههـا الشـبان بالحجـارة بشـكل مكثـف 
وأطلقت قوات االحتالل القيابل الغازية والصوتنة واألعنـرة الياريـة بكثافـة  والحقوهم في الحي المذكور.

 مسنل للدموع.وأصنب مواطيون باالختياق بالغاز ال
 26/9/2016 ،السبيل، عّمان

 
 عاماا لألسير الطفل مناصرة 12 السجنلب طادعاء االحتالل ي .27

عامـًا علـى  12، بالسج  25/9/2016 طالب االّدعاء العام لالحتالل، يوم األحد: تحرير أحمد دراوشة
 ة.عامًا، م  سكان القدس المحتل 13األسنر الطفل أحمد مياصرة، البالغ م  العمر 

 ووجه االّدعاء له تهم بمحاولة تيفنذ "عملتي قتل".
مـايو الماضـي، بمحـاولتي قتـل  يأتي ذلـك، بعـدما أدانـت محكمـة االحـتالل المركزيـة فـي القـدس، أيـار/

 2015ة بسغات زئنف في شهر تشري  أول/ أكتوبر عمر وبحنازة سكن ، على خلفّنة تيفنذه عملّنة مست
 25/9/2016 ،48عرب 
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 لي بسجن داعية فلسطيني دعا إلى قتل اليهودحكم إسرائي .20

أصدرت محكمة "إسرائنلنة"، أمس األحد، حكمـًا بسـج  داعنـة فلسـطنيي نثماننـة أشـهر بعـد : )أ.ف.ب(
 إلقائه خطبة دعا فنها إلى قتل النهود.

، 2016مـارس  /عامـًا( فـي آذار 51سـارة ) وكانت ما تسمى محكمة الصلح في القدس دانت عمر أبـو
وفـي  على العيف والعيصرية خالل أحد الدروس الديينـة فـي المسـجد األقصـى فـي القـدس. بالتحريض

سارة "النهـود" بـأنهم "شـر خلـق هللا"،  ، التي ونثقت على موقع يوتنوب، وصف أبو28/11/2014خطبة 
 "قتلة لألنبناء". وأضاف "لقد آن أوان ذبحكم ولقد آن أوان قتالكم".ـووصفهم ب

ال يجــب اعتبــار خطبتــه تحريضــًا علــى العيــف والعيصــرية، ألنهــا مبينــة علــى  ســارة، فإنــه وبحســب أبــو
بنيما رفضت المحكمة هذه  تعالنم ونصوص ديينة كانت تحتوي على تصريحات "عامة وغنر ملزمة".

 سارة الذي دعا إلى كراهنة النهود. ، موضحة أن الخطبة كانت مبينة على تصريحات أبواالدعاءات
وقــاف اإلســالمنة المســؤولة عــ  إدارة المســجد األقصــى عــدم وجــود داعنــة بهــذا مــ  جانبهــا، أكــدت األ
 االسم في هذا المسجد. 

 26/9/2016 ،الخليج، الشارقة
 
 الشهر المقبل بحجة "األعياد اليهودية" يوماا  15االحتالل يقرر إغالق معبر كرم أبو سالم  .22

أبـو سـالم، وهـو المعبـر التجـاري الوحنـد  غزة: أعليت هنئة المعـابر والحـدود الفلسـطنينة، أن معبـر كـرم
يومــًا خــالل الشــهر القــادم، بســبب  15ســنتم إغالقــه مــ  قبــل الســلطات اإلســرائنلنة لمــدة  ،لقطــاع غــزة

األعنـــاد النهوديـــة، وأنـــه لـــ  يســـمح خاللهـــا بتصـــدر أو اســـتنراد أي بضـــائع، ســـوى توريـــد كمنـــات مـــ  
غــالق المعبــر بشــكٍل كامــل خــالل "عنــد رأس وأوضــحت الهنئــة أنــه ســنبدأ إ  المحروقــات لبضــعة أيــام.

السية العبرية"، والذي يبدأ األحد المقبل، وحتى يوم الثالنثاء مـ  مطلـع الشـهر المقبـل، علـى أن يعـاود 
 اإلغالق أيام الحادي عشر والثاني عشر م  الشهر المقبل. مجدداً 

م  الشهر  23ل حتى تاريخ م  الشهر المقب 21كما تقرر أن يشمل اإلغالق الكلي للمعبر األيام م  
 ذاته، حنث ل  يسمح ألي سلعة بالدخول، بما فنها المحروقات.

 26/9/2016 ،القدس العربي، لندن
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 معبر بيت حانون من أهالي غزة مغادرتها عبر  %97 علىتحظر  "إسرائيل"تقرير:  .22
صة بمراقبة حريـة حذرت مؤسسة حقوقنة إسرائنلنة متخص: تحرير والء عند، م  سلنم تايه -الياصرة 

الســفر والتيقــل، مــ  ظــاهرة "ُمقلقــة"، تتعلــق بميــع الســلطات اإلســرائنلنة آلالف الفلســطنينن  مــ  مغــادرة 
وأوضـحت جمعنـة "جنشـاه مســلك"  قطـاع غـزة باّدعـاء وجـود "قـرار ميـع أميــي" ضـّدهم، ألسـباب سـرّية.

التـــي َتميـــع بهـــا الســـلطات ، ارتفـــاع عـــدد الحـــاالت 48الياشـــطة فـــي الـــداخل الفلســـطنيي المحتـــل عـــام 
إيرز"، بالرغم م   -اإلسرائنلنة أشخاصًا م  الخروج لقضاء مصالحهم ع  طريق معبر "بنت حانون 

 أنهم يحملون تصاريح خروج صدرت وصودق علنها م  قبل السلطات اإلسرائنلنة ُمسبقًا.
حـاالت الـرفض األميـي  ، إن االرتفـاع الحـاد بعـدد25/9/2016 وقالت الجمعنة في بنان لهـا يـوم األحـد

يضــر باألشــخاص الــذي  يســتوفون الشــروط الُمشــددة أصــال التــي وضــعتها إســرائنل لتــيّقلهم مــ  وإلــى 
ملنـــون فلســـطنيي، نحـــو الضـــفة  2قطـــاع غـــزة عبـــر معبـــر إيـــرز، الـــذي ُيشـــّكل البوابـــة الرئنســـنة لقرابـــة 

 الغربنة وإلى دول الخارج.
كبـــار رجـــال األعمـــال، ومرضـــى ذوي احتناجـــات طبنـــة وأشـــارت إلـــى أن مـــ  بـــن  الفئـــات الُمتضـــررة، 

خاصة، وموظفي مؤسسـات دولنـة، وأشـخاص يحتـاجون للوصـول لممثلنـات الـدول األجيبنـة للحصـول 
 على خدمات قيصلنة، وكذلك أشخاص يرغبون بزيارة أبياء عائالتهم ألسباب إنساننة استثيائنة.

، 2014سـرائنلنة ضـد قطـاع غـزة فـي أواخـر صـنف وأضاف البنان "أنه ميذ نهاية العملنـة العسـكرية اإل
ا زال مــطــرأ ارتفــاع علــى العــدد الكلــي لحــاالت الخــروج والــدخول عبــر معبــر إيــرز، وبــالرغم مــ  ذلــك، 

 ".2000فقط م  عدد حاالت الخروج في العام  %3عدد حاالت الخروج يشّكل 
–3,500تصريحًا م  أصـل  1,550وأكدت أنه في األشهر األخنرة قامت السلطات اإلسرائنلنة بسحب 

تصـريح، مـ   350مـ  أصـل  160كما قامت بإلغـاء  سابقًا للتجار. "إسرائنل"تصريح أصدرتها  3,700
تصاريح كهذه، كانـت قـد ُميحـت  4التي ُتميح لكبار التجار، وم  ضميها ُسحب تصريحن  م  أصل 

، 2016األول مــ  العــام  وأردفــت قائلــة "أنــه خــالل اليصــف ليســاء فــي جمعنــة أطبــاء لحقــوق اإلنســان.
بعــدد مرضـــى الســرطان الــذي  يتوجهـــون إلــنهم )الجمعنـــة(، بعــد أن رفضـــت  %75طــرأ ارتفــاع بيســـبة 

 إسرائنل طلباتهم بالخروج لتلقي عالج غنر ُمتوفر في قطاع غزة".
 25/9/2016 ،قدس برس

 
 بوك فلسطينياا بسبب منشورات على فيس ناشطاا  145االحتالل اعتقل  .22

ناشــطا فلســـطنينًا  145قــدمت ســلطات االحـــتالل اإلســرائنلي : تحريــر أحمـــد دراوشــة - وفــا ،48عــرب 
وبّنيــت  للمحــاكم العســكرية، بســبب كتــابتهم أو مشــاركتهم ميشــورات علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي.
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شــهور، زاعمــة أنهــم  9خــالل فتــرة  اإلذاعــة اإلســرائنلنة باللغــة العربنــة، أن هــذا العــدد مــ  المعتقلــن  تــمّ 
 مارسوا "التحريض" عبر مواقع التواصل االجتماعي.

 25/9/2016 ،48عرب 
 
 على فيس بوك لكترونية مضاداا إ هجوماا نشطاء فلسطينيون يشنون  .22

تبيــى عــدد كبنــر مــ  مرتــادي مواقــع التواصــل االجتمــاعي، إضــافة إلــى حســابات تتبــع مواقــع  رام هللا:
ليشر والتعلنق على هذا موقع "فنس بوك" يستمر لمدة سـاعتن ، يبـدأ مـ  بوقف ا إخبارية مشهورة قراراً 

اتفاق إدارة الموقع األخنر  ، في خطوة احتجاجنة ضدّ 25/9/2016 الساعة الثامية م  مساء يوم األحد
، والذي ظهرت آنثاره الوخنمة بإغالق الكثنر م  الحسابات التي تعود لقنادات مـ  حركـة "إسرائنل"مع 

 ء مياهضون لسناسات االحتالل.حماس ونشطا
وفي أعقاب الحملة الكبنرة التي شيها موقع "فـنس بـوك" وطالـت إغـالق عشـرات الحسـابات الفلسـطنينة 
والتـي تعــود لقــادة مــ  حركــة حمــاس ومواقــع إخباريـة إضــافة إلــى العديــد مــ  اليشــطاء الــذي  يفضــحون 

ء مـ  الضـفة الغربنـة وقطـاع غـزة، ضـد لكتروننـة بالشـراكة بـن  نشـطاإسناسة االحتالل، أطلقت حملة 
 ".FBCensorsPalestine#هذا الموقع، حملت شعار "

ـــة التـــي بـــدأت بعملنـــة تغريـــد واســـعة ضـــدّ  اتفـــاق مراقبـــة المحتـــوي لموقـــع  وقـــال المشـــرفون علـــى الحمل
علـــى  ، أن ذلـــك يـــأتي رداً "إســـرائنل"التواصـــل االجتمـــاعي بـــن  المشـــرفن  علـــى هـــذه المواقـــع وحكومـــة 

فنس بوك" المعادية للفلسطنينن  وتعاونهـا مـع االحـتالل، ووصـف المشـرفون علـى الحملـة فـي سناسة "
تصــريح جــرى تداولــه علــى صــفحة الهاشــتاق الخــاص بالمقاطعــة، أن ذلــك االتفــاق يمثــل "قمــع لحريــة 

 الرأي والتعبنر".
لمعـــاينر الدولنـــة ويطالـــب اليشـــطاء موقـــع "فـــنس بـــوك" بـــالتراجع فـــورًا واحتـــرام الموانثنـــق واالتفاقنـــات وا

المتعلقــــة بحريــــة الــــرأي والتعبنــــر، والتراجــــع عــــ  دعــــم الوضــــع غنــــر الشــــرعي اليــــاجم عــــ  سناســــات 
وممارسات االحتالل، وتوضنح نص االتفاق وآلنات تطبنقه بشكل عام مع المحتل اإلسرائنلي، وكذلك 

مي اإلنترنــت اإلعــالن عــ  الشــروط التــي تســمح إلدارة فنســبوك بتجــاوز الحريــات الشخصــنة لمســتخد
 والتعاقد مع سلطات وأنظمة لتقنندها.

 25/9/2016 ،رأي اليوم، لندن
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 يتسلمون تنبيهات لمشاركتهم باإلضراب األخير معلمآالف  6الضفة الغربية:  .21
، تيبنهــات مــ  22/9/2016آالف معلــم، شــاركوا فــي إضــراب المعلمــن  الخمــنس  6تلقــى قرابــة  :نــابلس

وأفـادت مصـادر فـي حـراك المعلمـن  بالضـفة  على خلفنة االحتجاج األخنر. مديريات التربنة والتعلنم،
الغربنـــة أن مـــديريات التربنـــة والتعلـــنم أبلغـــت مـــدراء المـــدارس، بضـــرورة الحضـــور لمقـــرات المـــديريات 

وقالت تلك المصادر التي فضلت عـدم اإلشـارة  الستالم التيبنهات لمعلمن  شاركوا بإضراب المعلمن .
آالف تيبنـه صـدرت بحـق معلمـن  شـاركوا باإلضـراب  6م  عملنات المالحقة، إن قرابة  السمها خوفاً 

 الجزئي، مطالبن  بتحقنق مطالبهم التي ُتوِّصل إلنها في سيوات سابقة.
 26/9/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الضفة الغربيةإلكترونية ب ومكتباتافتتاح مدرسة  .21

 أربـعالبـاقي نـوري أمـس  معنـة الكويتنـة لمسـاعدة الطلبـة ووقفنـة عبـدافتتح وفد مـ  الج كونا: –رام هللا 
 قرب مديية الخلنل. لإلناثلكتروننة في جامعات فلسطنينة في الضفة الغربنة وترمنم مدرسة إمكتبات 

وقـــال رئـــنس مجلـــس إدارة الجمعنـــة الكويتنـــة لمســـاعدة الطلبـــة طـــالل العـــرب لــــ)كونا(: إن زيـــارة الوفـــد 
قرب مديية الخلنل وافتتـاح مكتبـة  األساسنةهمتن  األولى افتتاح مدرسة بيات سعنر الكويتي جاءت لم

وأضـاف العـرب انـه تـم افتتـاح المدرسـة بعـد ترمنمهـا  جامعـات فلسـطنينة. أربعفي  اإللكتروننةالكويت 
 إضــافةالبــاقي نــوري، موضــحا انــه تمــت  بالتيســنق مــع جمعنــة الزيتونــة الشــبابنة علــى نفقــة وقفنــة عبــد

وبـن  العـرب أنـه  علنهـا اسـم )محطـة الكويـت للمعرفـة والتكيولوجنـة(. أطلقالمشروع  إلىعة خاصة قا
فـــي أربـــع جامعـــات فلســـطنينة وهـــي القـــدس وأبـــو ديـــس والقـــدس  اإللكتروننـــةة الكويـــت بـــافتتـــاح مكت تـــمّ 

 المفتوحة والخلنل وخضوري في مديية طولكرم وتزويدها بأجهزة كمبنوتر متطورة.
 26/9/2016 ،ويتالسياسة، الك

 
 ناهض حتر يندد باغتيال الفلسطينييناتحاد الكتاب  .21

أدان االتحـــاد العـــام للكتـــاب واألدبـــاء الفلســـطنينن  الجريمـــة البشـــعة التـــي أودت بحنـــاة الكاتـــب نـــاهض 
إن الفتـاوى التكفنريـة والعقـول المقفلـة وضـنق  وقال االتحاد في بنان تلقت "الخلـنج" نسـخة ميهـا، حتر.

بت فــي أن تفقــد الثقافــة العربنــة، وفــي القلــب ميهــا فلســطن ، العديــد مــ  األســماء والقامــات األفــق، تســب
الثقافنــة واإلبداعنــة والفكريــة الوازنــة فــي غنــر مســاحة وغنــر اتجــاه. وأضــاف إن نثقافــة المــوت واإللغــاء 

خطـر والحذف التي تمارسها السناقات الظالمنة التي تعمم الظلمـة مـا هـي إال نـذر شـؤم تـدق جـرس ال
بما يهدد اليسنج المجتمعي. في استهداف واضح لحرية الرأي والتعبنر والتأويالت التي تقود إلى القتل 
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وشــدد علــى أن الحجــة تقارعهــا الحجــة والــرأي بــالرأي، بعنــدًا  تحــت حجــج وذرائــع اإلســالم بــريء ميهــا.
 ع  كاتم الصوت والتضننق والكبح واالحتجاز للروح والجسد. 

 26/9/2016 ،الخليج، الشارقة
 
 يعارضون قرار وقف إجراء االنتخابات المحلية الفلسطينيينمن  %76 :استطالع .22

أظهـرت نتـائج اسـتطالع للـرأي العـام الفلسـطنيي أن  :تحرير خلدون مظلوم، م  يوسف فقنه - رام هللا
وقــف إجــراء غالبنــة المــواطين  يعارضــون قــرار المحكمــة "العلنــا" التابعــة للســلطة فــي رام هللا، والــداعي ل

وبّن  استطالع أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتيمنة "أوراد" )غنر حكومي(،  االنتخابات المحلنة.
 (.8/10/2016ُيؤيدون قرار إجراء االنتخابات المحلنة في موعدها المحدد ) %76أن 

ســـلطة مـــ  ســـكان غـــزة حّملـــوا ال %16مـــ  ســـكان الضـــفة الغربنـــة و %47وأشـــار االســـتطالع إلـــى أن 
م  سكان  %9م  قطاع غزة و %44الفلسطنينة المسؤولنة ع  تأجنل االنتخابات المحلنة، فنما رأى 

 م  المسؤولنة أيضًا. الضفة أن حركة حماس تتحمل جزءاً 
وقـــال مركـــز "أوراد"، إن المـــواطين  الُمســـتطلعة آراؤهـــم أظهـــروا اســـتناًء مـــ  قـــرار المحكمـــة الفلســـطنينة 

 غنر محدد. تأجنل االنتخابات بشكل
 %11مــ  عمــوم المســتطلعن  عبــروا عــ  اســتناءهم مــ  قــرار التأجنــل، بنيمــا عبــر  %56وأوضــح أن 

وأضـاف بـأن نسـبة المسـتائن   بأن الموضوع "ال يعينهم". %32فقط ع  سعادتهم بهذا القرار، وصرح 
 ة.في الضفة الغربن %50، بنيما بلغت %67م  قرار التأجنل أكثر في قطاع غزة حنث بلغت 

حملوهـا لحركـة  %22م  عموم المستطلعن  السلطة الفلسطنينة المسؤولنة عـ  القـرار، و %36وحّمل 
 "ال يعرفون". %19لجمنع األحزاب السناسنة، و %15لحركة فتح، و %8حماس، و

أيلــول/ ســبتمبر  21-18وذكــر معهــد العــالم العربــي للبحــوث والتيمنــة أن االســتطالع أجــري مــا بــن  )
فلســـطنيي مـــ  كـــال  1,200عنيـــة عشـــوائنة "تـــم اختنارهـــا بشــكل علمـــي"، مكونـــة مـــ   الجــاري(، وشـــمل

 الجيسن  في الضفة الغربنة وقطاع غزة.
 25/9/2016 ،قدس برس

 
 الفلسطينية خالل شهر تموز الماضي والوارداتانخفاض الصادرات  .27

اإلحصـــاء  أفـــادت معطنـــات رســـمنة صـــادرة عـــ  جهـــاز: تحريـــر والء عنـــد، مـــ  ســـلنم تايـــة -رام هللا 
بيســـبة  2016الفلســـطنيي، بـــأن انخفاضـــًا طـــرأ فـــي الصـــادرات الفلســـطنينة خـــالل شـــهر تمـــوز/ يولنـــو 

مقارنــة مـــع نفــس الفتــرة مــ  عـــام  %5.4، مقارنــة مــع الشــهر الســابق، كمـــا انخفضــت بيســبة 13.8%
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ء وأشـارت المعطنـات التـي نشـرها جهـاز اإلحصـا ملنون دوالر أمريكـي. 67، حنث بلغت قنمتها 2015
بالمقارنة مع  %9.6فضت إلى "إسرائنل" خالل شهر تموز بيسبة خالنوم االنثين ، إلى أن الصادرات ان

ولفـت اليظـر إلـى أن الصــادرات  .%42.6الشـهر السـابق، كمـا انخفضـت إلـى بـاقي دول العـالم بيسـبة 
 .2016م  إجمالي قنمة الصادرات لشهر تموز  %91.7إلى "إسرائنل" تشكل 
مقارنـة مـع  %13.5بيسـبة  2016، انخفاض الـواردات الفلسـطنينة خـالل شـهر تمـوز وأكدت المعطنات

، حنــث وصــلت 2015 ســيةمقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــ   %6.5الشــهر الســابق، كمــا انخفضــت بيســبة 
 ملنون دوالر أمريكي. 377.2قنمتها إلى 

المقارنـــة مـــع ب %2.8، انخفضـــت بيســـبة 2016وبنيـــت أن الـــواردات مـــ  "إســـرائنل" خـــالل شـــهر تمـــوز 
، فنما شكلت الواردات م  %25.6الشهر السابق، كما انخفضت الواردات م  باقي دول العالم بيسبة 

 .2016م  إجمالي قنمة الواردات لشهر تموز  %59.5"إسرائنل" 
وأظهرت المعطنات انخفاضًا في المنزان التجاري، الذي يمثـل الفـرق بـن  الصـادرات والـواردات، حنـث 

مقارنــة مــع الشــهر الســابق،  2016خــالل شــهر تمــوز  %13.4فــي قنمــة العجــز بيســبة  ســجل انخفاضــاً 
 310.2، حنث وصل العجز إلى 2015 سيةمقارنة مع الشهر المياظر م   %6.8كما انخفض بيسبة 
 ملنون دوالر أمريكي.

 26/9/2016 ،قدس برس
 

 سطينيةخالل اتصال بدحالن: المخابرات المصرية تستهزئ بعباس والفصائل الفل .42

بثت فضائنة "مكملن " تسريًبا صوتًنا جديًدا، يتضم  حواًرا هاتفًنا بن  كل م  : سند رضوان - القاهرة
اللواء وائل الصفتي مسؤول الملف الفلسطنيي في جهاز المخابرات المصرية، وبن  القنادي السابق 

 في حركة "فتح" والسلطة الفلسطنينة محمد دحالن.
لمة مسربة بن  اللواء وائل الصفتي، وبن  دحالن، ويظهر في المكالمة والتسريب عبارة ع  مكا

الموقف المصري الحقنقي م  السلطة الفلسطنينة ورئنسها محمود عباس، وكنف يتعامل جهاز 
 المخابرات المصرية مع السلطة.

نر وال ويصف الصفتي رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس بأنه لم يعد قادًرا على اإلدراك والتفك
وقال الصفتي: "الذي  لم يتمك  عباس م  احتوائهم  التركنز، وأن همه بالكامل هو البقاء في السلطة.

 أن "عباس مش عارف يلم"، في إشارة إلى فشله. إلىحماس"، مشنًرا  إلىباتت مواقفهم أقرب 
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كل  ويصف ضابط المخابرات المصري عباس بأنه "غبي"، ويقول: "ما عيدوش بضاعة"، وييهمك
م  دحالن والصفتي بعد ذلك في السخرية م  عباس وعزام األحمد وقادة الفصائل الفلسطنينة، كما 

 م.1994هاجم الصفتي حركة "فتح" التي تترأس السلطة الفلسطنينة ميذ تأسنسها في العام 
 وقالت قياة "مكملن " إن المكالمة الهاتفنة تعود إلى شهر يوننو الماضي.

لتدوي  العالمي "تويتر" هاشتاج يحمل اسم "تسريب المخابرات"، تداولوا فنه ودش  مغردو موقع ا
 راء حوله.تفاصنل التسريب وتبادلوا اآل

 26/9/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 وزير الخارجية المصري: أطراف دولية فاعلة تعمل إلعادة مفاوضات التسوية .43
اء األخنر بن  الرئنس المصري عبد الفتاح قال وزير الخارجنة المصري سامح شكري إن اللق: القاهرة

محمود عباس في ننويورك "شهد لغة حوار حمنمنة، وأن هياك تفاهًما  الفلسطنيي السنسي والرئنس
وأضاف شكري لصحنفة "النوم السابع" المصرية، أنه "حنيما  متباداًل لدقائق األمور بشكل شخصي".

أي إشارة سلبنة تصدر م  الرئنس أبو مازن تجاه  تكون العالقة بهذا الشكل أستبعد أن تكون هياك
وأكد أن مصر لنس لديها أي توجه لفرض أي رؤية على السلطة الفلسطنينة أو الشعب  مصر".

الفلسطنيي، في ظل إيمان ميها بأن "األجدر بتياول القضايا الفلسطنينة هم الفلسطنينون أنفسهم فهم 
األمور والشخصنات التي يمك  أن تضطلع بمسؤولنة في  األعلم بمصلحتهم ولديهم القدرة على تقدير

 إدارة الملفات وتحقنق مصلحة الشعب الفلسطنيي".
وتابع "ولك  كمبدأ نطرحه دائمًا على السلطة الوطينة الفلسطنينة أنه كلما تم تعزيز التضام  على 

توى القنادة مستوى الشعب الفلسطنيي ولنس بالحصر على القنادة فهذا التضام  مطلوب على مس
 الفلسطنينة واألطناف داخل فتح وبن  فتح والفصائل األخرى، حتى بن  فتح وحماس".

وحول حديث السنسي مجدًدا ع  ضرورة إنهاء الصراع العربي اإلسرائنلي وهل يوجد تحركات 
مصرية جديدة في هذا الشأن قال شكري: "هي رؤية طرحها الرئنس قبل عدة أشهر وكررها مرة 

 م الجمعنة العامة".أخرى أما
وع  تجاوب "إسرائنل" تجاه الطرح الخاص بإنهاء الصراع، أضاف: "هياك تجاوب بشأن أهمنة 

 الحل، وتجاوب في المبادئ التي يتم على أساسها الحل وهي المفاوضات المباشرة بس  الطرفن ".
للمفاوضات،  واستدرك "لك  التفاصنل هي التي أعاقت في مواضع سابقة هذا الحل واالستعداد

 والمفاوضات تاريخًنا كانت تتم تحت رعاية أمنركنة مصرية أردننة".



 
 
 
 

 

 27 ص             4059 العدد:        26/9/2016 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

وأكد أنه "وفى الوقت الراه  هياك مزيد م  العمل م  جانب األطراف الفاعلة سواء كانت اإلقلنمنة 
أو الدولنة الستئياف عملنة التسوية وفق محددات واضحة وما وصليا إلنه واستعداد للتعامل مع 

 ا الجوهرية الممثلة في الحدود وعودة الالجئن  والترتنبات األمينة وإقامة الدولة الفلسطنينة".القضاي
وأضاف "أن هذه كلها تفاصنل ال بد م  الخوض فنها، وهذا ل  يتم إال م  خالل مفاوضات 

إلى  ومشاورات مباشرة بن  الطرفن  تسنرها أطراف مثل الواليات المتحدة واألردن، لك  بالطبع تحتاج
 اإلرادة السناسنة والمرونة الالزمة م  الجانب اإلسرائنلي".

وع  األمل في تحقنق المصالحة بن  حركتي فتح وحماس، أفاد: "كمبدأ دائمًا نشجع المصالحة لك  
يجب أن تتحقق اإلرادة لدى الطرفن  خاصة حماس بالوصول إلى توافق يؤدى إلى استقرار األوضاع 

 السناسنة".

 26/9/2016، افة الفلسطينية )صفا(وكالة الصح
 

 بين السفير اإلسرائيلي في مصر وقيادات في الكنيسة "اجتماع سري "انتقادات لـ .44
القاهرة ـ  حسام عبد البصنر: سادت انتقادات بن  أوساط القوى الوطينة المختلفة على إنثر اإلعالن 

، دافند جوفري ، مع عدد م  ع  لقاء جمع يوم الثالنثاء الماضي السفنر اإلسرائنلي في القاهرة
القساوسة البارزي  في الكينسة األرنثوذكسنة، وفنما وصفه المراقبون بأنه سعي لكسر حالة العزلة التي 
يعنشها أعضاء السفارة اإلسرائنلنة في القاهرة يقوم السفنر بإجراء سلسلة اجتماعات كان آخرها في 

التي نجح في التسلل إلنها دافند  ة اإلسكيدرية،حنث قلعة المثقفن  المتمثلة في مكتب اإلسكيدرية
 ميظمات مجتمع مدني.  يجوفري  األسبوع الماضي، كما التقى مع رجال أعمال وممثل

 25/9/2016، ، لندنالقدس العربي
 

 اجتماع أردني إسرائيلي فلسطيني ياباني إلقامة منطقة صناعية زراعية .45
ن الحضور األردني في اللقاء الرباعي الذي عقد في أكدت وزارة التخطنط والتعاون الدولي أ: عمان

مديية أريحا مؤخرا، والذي شارك فنه ميدوبون ع  األردن وإسرائنل والنابان والسلطة الفلسطنينة، 
 إلقامة ميطقة صياعنة زراعنة، جاء بياًء على طلب الجانب الناباني.

تمت مياقشته في اللقاء، "ييدرج ضم  وأشار مصدر في الوزارة لـ"الغد" أمس، إلى أن المشروع الذي 
إطار المبادرة الناباننة إلنشاء ممر للسالم واالزدهار في الميطقة"، والتي تم اإلعالن عيها خالل 

 .2006زيارة رئنس الوزراء الناباني السابق كويزومي إلى األردن في تموز )يولنو( 
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وااللتزام والمشاركة م  قبل الجانب وأوضح أن هذه المبادرة "تهدف إلى تقديم المزيد م  الدعم 
الناباني في بياء عملنة السالم في الشرق األوسط"، حنث ترتكز على تيفنذ مشاريع مشتركة تعمل 

 على تحفنز التعاون االقتصادي بن  الجهات األربع.
 26/9/2016، الغد، عّمان

 
 لأليتام في غزة ترفيهياا  تنظم يوماا  القطرية عيد الخيريةمؤسسة  .46

نظمت مؤسسة الشنخ عند الخنرية، يومًا ترفنهنًا لأليتام المكفولن  لديها في محافظات قطاع : وحةالد
 غزة، ضم  برامجها التربوية واالجتماعنة لأليتام، وذلك عبر شركائها بجمعنة دار الكتاب والسية.

لهادفة، وتوزيع الهدايا تخلل االحتفالنة العديد م  األنشطة والفعالنات واأللعاب الترفنهنة والمسابقات ا
والجوائز واأللعاب، على جمنع األيتام الذي  ارتسمت على وجوههم االبتسامة، وغمرتهم الفرحة 

م  األيتام واألسر في فلسطن ، ميهم  9,500وأوضحت عند الخنرية أنها تكفل نحو  والسعادة الكبنرة.
رياال،  250لنتنم في فلسطن  نحو وتبلغ قنمة كفالة ا م  األسر. 2,200م  األيتام و 7,300نحو 

 تضم رعايته بشكل شامل تعلنمنا وتربويا وصحنا.
يتنم في فلسطن  في انتظار م  يكفلهم ويقدم لهم الدعم  3,000وأضافت المؤسسة أن هياك نحو 

لتشملهم الرعاية االجتماعنة والتعلنمنة والصحنة عبر شركاء عند الخنرية المحلنن ، كما أن هياك 
 م  األسر ييتظرون م  يكفلهم م  أهل قطر. 1,200نحو 

 26/9/2016، الشرق، الدوحة
 

عن عزم المعارضة السورية تسليم جثة الجاسوس اإلسرائيلي  أنباء ة:القناة الثانية اإلسرائيلي .47
 كوهين
ّلم ذكرت القياة الثاننة في التلنفزيون اإلسرائنلّي أّن المعارضة السورية سُتس زهنر أندراوس: –الياصرة 

كوهن ، بعد استنالئها على شريط الفنديو م  التلنفزيون  إيليتل أبنب جثة الجاسوس اإلسرائنلي 
 السوري الرسمي خالل القتال، وتّم نقل الشريط إلى إسرائنل.

وأضافت القياة أّن إسرائنل ستستلم جثة جاسوسها بعد سيوات طويلة م  الغناب، وبثت القياة فنلًما 
كوهن  وسط العاصمة السورية دمشق،  إيليإعدام الجاسوس اإلسرائنلي الشهنر قصنًرا يونثق لحظة 

وقالت الثاننة اإلسرائنلنة إّن الفنلم حصلت علنه بعد أْن وصل إلى أيادي مجموعات سورية مسلحة 
سلمت الفنلم لجهات إسرائنلنة، في إشارة إلى العالقات الونثنقة بن  المسلحن  وإسرائنل، ويظهر الفنلم 

 اسوس اإلسرائنلي معلًقا على المشيقة بسورّية، وكذلك لحظة إنزال جثته م  على المشيقة.الج
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اإلسرائنلّي إلى أّنه في مقابلة مع صحنفة -( اإلخباريّ WALLAعالوة على ذلك، أشار موقع )
أسابنع م  إعدام كوهن ،  3اللبياننة التي نشر محتواها في صحنفة "معاريف" بعد  "األسبوع العربي"

ادعى الرئنس السورّي: عيدما نظرت بعنينه، وقت حديثي معه في السج  شككت بأنه عربي، سألته 
يقرأ الفاتحة فقرأ عدة آيات  أنعدة أسئلة متعلقة بالدي  اإلسالمي، شعرت بارتباكه، طلبت ميه 

ًدا آيات وتوقف، بعد ذلك قال لي كوهن  أنه غادر سورّية عيدما كان صغنًرا، ولذلك فهو ال يتذكر جن
ن؛ حنيها أدركت أن شكوكي صحنحة وأنه يهودي ولنس مسلًما، سألته بعد ذلك أسئلة أخرى ع  آالقر 

 اإلسالم فسكت، بحسب أقوال الرئنس السورّي آنذاك.
 25/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيلـ"كلينتون تتعهد لنتنياهو بعدم تأييد قرارات مناهضة ل .48

راطي هنالري كلنيتون، أمس خالل لقائها برئنس الحكومة اإلسرائنلنة، قو تعهدت مرشحة الحزب الديم
محاوالت  إسرائنل فيمحاولة لفرض حل على  ننويورك، بمعارضة أيبينامن  نتيناهو، اللنلة في 

أكدت  االنتخابنة: إنها. وقال بنان صادر ع  حملة كلنيتون الفلسطنيي -اإلسرائنلي تسوية اليزاع 
  أجل حل الدولتن  ومفاوضات مباشرة بن  الطرفن ، يضم  مستقبل إسرائنل التزامها بالعمل م

وبما يضم  للفلسطنينن  استقالال، وسنادة  بها،كدولة يهودية، آمية وديمقراطنة ذات حدود معترف 
بحسب البنان معارضتها لفرض أطراف خارجنة حال بما في ذلك م   نتيناهو،وكرامة". كما كررت 
 لدولي.اقبل مجلس األم  

وأكدت كلنيتون في لقائها مع نتيناهو الذي استغرق ساعة كاملة، أن "إسرائنل قوية وأمية، هي 
ضرورية للواليات المتحدة ألن الدولتن  تشاطران نفس المصالح االستراتنجنة والقنم المشتركة 

وأضاف بنان للديمقراطنة: المساواة والتسامح والتعددية"، بحسب ما أورد موقع يديعوت أحرونوت. 
اإلسرائنلنة، وأنها  –حملة كلنيتون أن كلنيتون "تؤكد على التزامها غنر المشروط بالعالقات األمريكنة 

 برنامجها هو رفع مستوى الشراكة بن  الطرفن ".
ولفتت كلنيتون إلى اتفاق المعونات األمريكنة إلسرائنل الذي وقع مؤخرا بن  الطرفن ، وأكدت كلنيتون 

انتخابها فإنها ستواصل تعزيز " الروابط األمينة واالستخباراتنة بن  الطرفن ، وستعمل أنه في حال 
بتعاون ونثنق مع إسرائنل لضمان تفوقها اليوعي عسكريا. كما أكدت كلنيتون التزامها بمواجهة 

 إسرائنل التي تتم عبر حمالت المقاطعة الدولنة أيضا. الشرعنة ع حمالت نزع 
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ان صادر ع  نتيناهو بالقول إنه استعرض أمام كلنيتون المواقف اإلسرائنلنة م  في المقابل اكتفى بن
قضايا إقلنمنة مختلفة تتعلق بأم  إسرائنل، والجهود التي تبذلها إسرائنل م  أجل تحقنق السالم 

 واالستقرار في الميطقة.
 25/9/2016، 48عرب 

 
 بدولة أبارتهايد "إسرائيل"فيلم نرويجي يصف  .49

قات بن  إسرائنل واليرويج أزمة عاصفة بسبب اعتذار مجموعة م  الفيانن  اليرويجنن  تشهد العال
ع  العمل مع المسرح الوطيي في إسرائنل، ألنه يقدم عروضا مسرحنة في األراضي الفلسطنينة 

 المحتلة. وفق ما قالت دانة سومبنرغ المراسلة السناسنة لصحنفة معاريف.
أنهم لم يكونوا يعرفون سابقا أن إسرائنل دولة أبارتهايد، مما دفع  وقد أعل  الفيانون اليرويجنون 

 بالخارجنة اإلسرائنلنة للقول إن هذه المزاعم تذكرها بالدعاية التي كان يبثها غوبلز زم  ألماننا اليازية.
وكانت األزمة قد بدأت عقب إنتاج فنلم لمجموعة م  الفيانن  اليرويجنن  انتشر على شبكة اإلنترنت 
دعا إلى تحرير فلسطن ، ورفض التطبنع مع االحتالل اإلسرائنلي. وقد أكدت إسرائنل أن هذا الفنلم 

 تم تمويل إنتاجه م  قبل وكاالت حكومنة نرويجنة م  بنيها وزارة الثقافة.
وأشارت معاريف إلى أن هذا الفنلم تم بثه بالنوم الوطيي للمسرح اليرويجي، وجاء فنه أن الفيانن  

جنن  يعربون ع  أسفهم للتعاون مع المسرح الوطيي اإلسرائنلي، وتساءلت إحدى ممثالت اليروي
 الفنلم "هل كيا عمنانا إلى هذا الحد؟".

 25/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 النسائية تبحر من ميناء في صقلية صوب غزة "زيتونةسفينة " .51
ة، التابعة للتحالف الدولي لـ"أسطول األناضول: أبحرت سفنية "زيتونة" اليسائن –مسنية )صقلنة( 

الحرية الرابع"، أمس م  منياء "مسنية" في جزيرة صقلنة اإليطالنة باتجاه شواطئ قطاع غزة، بهدف 
 أعوام.  10كسر الحصار المفروض علنه ميذ 

ومع استمرار عملنات التحضنر لإلبحار، التقى مراسل األناضول عددًا م  الياشطات الجدد، ورئنس 
ة مسنية، ريياتو أكورييتي، حنث أعربوا ع  مشاعرهم الجّناشة وحماستهم لقرب موعد انطالق بلدي

 السفنية باتجاه غزة. 
وفي هذا الصدد، قالت المغينة السويدية إلن  هانسون، إنها تراقب ميذ عامن  المساعي التي يبذلها 

دأت تولي اهتمامًا كبنرًا باألزمة الفلسطنينون القاطيون في السويد لخدمة ذويهم في فلسطن ، وإنها ب
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الفلسطنينة عقب ذلك، وأرادت االطالع على أوضاعهم ع  قرب. وأشارت إلى أّن اإلعالم الغربي ال 
يولي مساحة كافنة ليقل معاناة المرأة الفلسطنينة إلى الرأي العام في بلدانه، داعنًة في هذا الخصوص 

 طنينة وإسماع صوتها في كافة المحافل. إلى ضرورة العمل م  أجل نصرة المرأة الفلس
وردًا على سؤال حول مخاطر الرحلة واحتمال اعتداء الجيود اإلسرائنلنن  على سفنيته ، قالت 
هانسون "الحقنقة أنيا على دراية بهذه المخاطر، ونستعّد لمواجهة حدوث مثل هذه السنياريوهات، 

 وأضافتلقطاع، وسيلتقي األطفال واليساء فنه". ونمتلك نثقة كبنرة بأنيا سيتمّك  م  الوصول إلى ا
"نح  نمّثل حركة السالم، ولسيا م  مياصري العيف، ول  نبدي أيه مقاومة في حال حدوث اعتداء 

 على سفنيتيا". 
وقالت الياشطة األمريكنة لنسا هامنلتون، التي انضمت إلى القافلة في جزيرة كورسنكا الفرنسنة 

يتونة، إنها "تشعر بالفخر واالعتزاز لمشاركتها في هذه الحملة"، مفصحًة المحطة السابقة لسفنية ز 
 ع  "إيمانها بوجوب ميح العدالة االجتماعنة والحرية الشخصنة للجمنع". 

وأّكدت أّن "جمنع البشر متساوون في الحقوق، وحصار إسرائنل لقطاع غزة ال يتوافق مع القوانن  
  تضاميها الكامل مع الفلسطنينن ، وشّبهت قطاع غزة بـ"السج  الدولنة"، معربًة في هذا السناق، ع

 الكبنر". 
وأفادت الياشطة الكيدية وييدي غولدنثمنث، أّن هياك العديد م  األسباب التي دفعتها للمشاركة في 
أسطول الحرية الرابع، وأّن شعارها في هذه الرحلة "غزة يجب أن تكون حرة". وأعربت ع  خشنتها 

إقدام الجيود اإلسرائنلنن  على االعتداء على السفنية، مشنرًة إلى أن ذاكرة اإلنساننة ما الكبنرة م  
زالت تحتفظ باعتداء اإلسرائنلنن  على نشطاء السالم الذي  حاولوا كسر الحصار المفروض على 

 القطاع.
 26/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 رتهايد اإلسرائيليعشرات المدن اإلسبانية تعلن نفسها محررة من األبا .51

ليدن: أعل  أكثر م  خمسن  مجلسا محلنا في إسباننا نفسه "ميطقة محّررة م  الفصل العيصري 
 )األبارتهايد( اإلسرائنلي"، في انتصار بارز وغنر مسبوق لحركة مقاطعة إسرائنل.

يد، ( لتضاف لسابقاتها، وم  أبرزها مدر Cadizوكان آخر هذه المجالس المحلنة مديية قادس )
 بليسنة، إشبنلنة، قرطبة وغنرها. 
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وجاءت حملة "المياطق المحررة م  األبارتهايد اإلسرائنلي" في مختلف مقاطعات إسباننا تلبنة ليداء 
اللجية الوطينة للمقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطنيي الذي يقود حركة المقاطعة 

BDS .عالمنًا 
ت االجتماعنة والمدارس والبلديات والمؤسسات العامة وبعض ودعم الحملة عدد كبنر م  الحركا

 األحزاب النسارية المؤيدة للقضنة الفلسطنينة.
وفكرة المياطق المحررة مستمدة م  حمالت مشابهة سعت في نثماننينات القرن الماضي إلى عزل 

 نظام األبارتهايد في جيوب أفريقنا.
احتالل فلسطن "، بتيسنق ونثنق ومستمر مع اللجية وتقود الحملة في إسباننا "شبكة التضام  ضد 

"مياطق م   إيجاد الوطينة الفلسطنينة للمقاطعة. وتسعى الشبكة اإلسباننة م  خالل هذه الحملة إلى
االستنطاني واألبارتهايد  –الوعي السناسي" وقطع العالقات المحلنة مع نظام االحتالل واالستعمار 

مرات والشركات المتورطة في االحتالل والمتواطئة في انتهاكات اإلسرائنلي، وبالذات مع المستع
 إسرائنل للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطنيي.

 26/9/2016، القدس العربي، لندن
 

 عمراتعريضة ودعوة دوليتان لـ"فيفا" تطالبانها برفع "البطاقة الحمراء" في وجه نوادي المست .52
ا "أفاز" و"هنوم  راتس ووتش" الدولنتان عريضة دولنة وديع عواودة: أطلقت ميظمت –الياصرة 

موجهة التحاد كرة القدم الدولي "فنفا" بعيوان "فنفا ارفع البطاقة الحمراء في وجه المستعمرات 
 اإلسرائنلنة. 

وتوضح العريضة أن إسرائنل تسمح بمشاركة ستة أندية كرة قدم في مستوطيات قامت على أرض 
كرة القدم اإلسرائنلنة مؤكدة على أن هذه تشكل عقبة أمام السالم وتم  فلسطنينة مسروقة، بدوري 

 شجبها م  قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
وتيبه العريضة في المقابل إلى أن الفرق الفلسطنينة تميع م  التحرك واللعب بحرية ضم  الدوري 

آلن على التحقنق بالسؤال إذا كانت هذه الفلسطنيي. وتشنر إلى أن اتحاد كرة القدم الدولي يعكف ا
الفرق االستنطاننة سنسمح لها بالمشاركة في مباريات دولنة. وتدعو التخاذ قرار يوفر اليزاهة 
والمساواة، وتشنر إلى أن قوانن  ميظمة "فنفا" تحظر استخدام مالعب بالد أخرى دون موافقتها، وأنها 

سنكسوال لزيارة الميطقة والتحقنق بهذا الموضوع، ميبهة قد انتدبت ممثل جيوب أفريقنا فنها طوكنو 
 إلى أنه سناسي وله تطلعات عالنة. 
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وتحذر العريضة م  أن "إسرائنل تحاول استمالة هذا الميدوب وإقياعه بأال يوصي بفعل أي شيء 
ولذا م  المهم رفع صوتيا بشكل عال وفعال ضم  ندائيا لسنكسوال وذلك م  أجل دفع "فنفا" 

ءلة ومحاسبة اتحاد كرة القدم اإلسرائنلي. وتخلص العريضة للتذكنر بأن مسؤول "الفنفا" سنقدم لمسا
توصناته خالل أسبوع، مما يعيي اإلسراع بتوقنع هذه العريضة، داعنة الجمهور الواسع لالنضمام 

 لها.
 26/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 ون غّزةفي الضّفة من د انتخاباتالفلسطينّيون قد يشهدون  .53

 عدنان أبو عامر
 8تشري  األّول/أكتوبر، لكيهم فوجئوا في  8فنما استعّد الفلسطنيّنون إلجراء االنتخابات المحلّنة في 

أيلول/سبتمبر بقرار للمحكمة العلنا في رام هللا بوقف إجراء االنتخابات في الموعد المحدد المذكور 
م  الشهر ذاته، وفي يوم  21في إجرائها إلى يوم  أكتوبر، وقررت تأجنل اتخاذ قرار نهائي 8أعاله 

تشري  األّول/أكتوبر. هذا  3سبتمبر قّررت المحكمة إرجاء اليظر بإجراء االنتخابات إلى يوم  21
أيلول/سبتمبر، أّنه م   21التأجنل المتكّرر دفع بلجية االنتخابات المركزّية إلى أن تعل  في 

تشري  األّول/أكتوبر المقبل، ألّن هذه التأجنالت  8ها المقّرر بـالمستحنل إجراء االنتخابات في موعد
 .االنتخابنةأربكت جداول العملّنة 

أيلول/سبتمبر االتهامات بشأن تأجنل االنتخابات، ففي حن   21وإّن "حماس" و"فتح" تبادلتا في 
"فتح" اّتهمت  وتهّرب م  استحقاقاتها، لك ّ  لالنتخاباتوصفت "حماس" قرار التأجنل بأّنه إلغاء 

"حماس" بتخريب االنتخابات، واحتشد عشرات النسارّين  أمام المحكمة يوم إصدار القرار لرفضه، 
 ومطالبتها بالعدول عيه.
الباب للتكّه  بالسنياريوهات المتوّقعة، كالحديث ع  تأجنل  لالنتخاباتوفتح التأجنل المتكّرر 

لّنًا أو إجرائها في الضّفة م  دون غّزة أو العكس، وتّم االنتخابات حّتى إشعار آخر أو عدم إجرائها ك
على موضوع  اتفاقهمااستبعاد سنياريو إجراء االنتخابات بالتوافق بن  "حماس" و"فتح" بسبب عدم 

الطعون القانوننة التي قدمتها حماس في القوائم االنتخابنة لفتح، وعدم اعتراف فتح بمحاكم غزة، 
 حماس.ألنها غنر شرعنة وتابعة ل

وفي هذا اإلطار، قال عضو المكتب السناسّي للجبهة الشعبّنة لتحرير فلسطن  كايد الغول 
لـ"الموننتور": "إّن سنياريو إجراء االنتخابات المحلّنة في الضّفة م  دون غّزة متوّقع مع أّنه غنر 

وهذا الخنار الذي قد محّبذ للفلسطنيّنن ، ألّنه يحرمهم م  التعبنر ع  حّقهم في اختنار م  يقودهم، 
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، وإمكانّنة مشاركة 2007تيّفذه السلطة الفلسطنيّنة سنزيد م  االنقسام بن  الضّفة وغّزة القائم ميذ عام 
الجبهة في تلك االنتخابات ستخضع للدراسة في حنيه، لكّييا ال نتمّيى الوصول إلى تلك الّلحظة. أّما 

المحلّنة في غّزة بسبب تعّذر إجراء االنتخابات،  اباتلالنتخإن قّررت حماس تعنن  قوائمها المرّشحة 
 فهذا يعيي أّنها تفرض رأيها على الهنئات المحلّنة، وهو أمر مرفوض بالّيسبة إلنيا".

في كّل األراضي  االنتخاباترّبما لنس سّرًا أّن الخنار المفّضل لدى غالبّنة الفلسطنيّنن  هو إجراء 
ظة على وحدتها الجغرافّنة وعدم ترسنخ انقسامها وعدم اعتبارها أقالنم الفلسطنيّنة، بوقت واحد، للمحاف

جغرافّنة ميفصلة، لكّ  خشنة السلطة الفلسطنيّنة و"فتح" م  فوز "حماس" قد تدفع األولى إلى إجراء 
 في الضّفة م  دون غّزة. االنتخابات

م يذكر أسماءهم، أنهم آب/أغسطس ع  مسئولن  م  فتح، ل 28ونقل موقع تايمز أوف إسرائنل يوم 
دعوا عباس إللغاء االنتخابات البلدية، خشنة تحقنق حماس في االنتخابات فوزا ساحقا، وحذروا 

 عباس أنهم معرضون للهزيمة في مواجهة حماس، وبأن ذلك سنعيي دمار فتح.
لـ"الموننتور": المركزّية بالضّفة الغربّنة فايز وردة  االنتخاباتوم  جهته، قال ممّثل "حماس" في لجية 

في الضّفة م  دون غّزة واردة، لكّيها سّنئة، ومستبعدة بسبب معارضة  االنتخابات"إّن فرضّنة إجراء 
أغلبّنة فلسطنيّنة لها، ألّنها فرضّنة تعّزز االنقسام، وال تيهنه، مع أّن فتح قد تسعى إلى إجراء 

حنث التوقنت والقانون واإلجراءات. في مرحلة الحقة وفي ظروف مياسبة أكثر لها، م   االنتخابات
 تحصل في الضّفة م  دون غّزة". انتخاباتوم  جهتها، حماس ل  تشارك في 

في الضّفة م  دون غّزة يعيي ترسنخ الفصل الجغرافّي والسناسّي  االنتخاباتإّن سنياريو إجراء 
النقسام، وكان آخرها بنيهما، بما يتعارض مع دعوات الرئنس محمود عّباس المتكّررة إلنهاء حال ا

 آب/أغسطس. 13في 
المركزّية، أخفى هويته، لـ"الموننتور": "هياك صعوبة أمام عّباس  االنتخاباتوقال مسؤول في لجية 

 واالتحادفي الضّفة م  دون غّزة، إذ قد ال يحصل على موافقة البيك الدولّي  االنتخاباتبإجراء 
ّنة تعمل مع الهنئات المحلّنة كمصلحة بلدّيات الساحل األوروبّي، ألّنهما يمّوالن مؤّسسات خدمات

وصيدوق تطوير البلدّيات وإقراضها، ويدعمانها لتعمالن في الضّفة وغّزة معًا، ولنس في إقلنم 
 جغرافّي م  دون آخر".

في الضّفة م  دون غّزة، هو التوّصل مع حماس إلى توافق  االنتخاباتأضاف: "بديل عّباس إلجراء 
، لتحصل أّواًل في الضّفة، نثم في غّزة. أّما حماس فستخطئ لو عّنيت هنئات االنتخاباتة على مرحلنّ 

محلّنة في غّزة، ألّنها قد تزيد انقسامات الفلسطنيّنن ، واألفضل لها أن تبقي األمور على ما هي، أو 
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و جرت في الضّفة ، أاالنتخاباتالتوافق مع النسار والمستقّلن  لتشكنل هنئات محلّنة لو تعّذر إجراء 
 م  دون غّزة".

مع العلم أن حماس لم تصدر أو تلمح حتى اآلن إلى إمكاننة لجوئها إلى تعنن  هنئات محلنة في 
غزة، سواء في حال تعذر إجراء االنتخابات، أو إجرائها في الضفة دون غزة، وبالتالي فإن بقاء ذات 

 خنار قائم. 2007ذ الهنئات المحلنة التي قامت حماس بتعننيها في غزة مي
في الضّفة م  دون غّزة، هي صاحبة اليفوذ األميّي  االنتخاباتإّن "فتح" المستفندة م  إجراء 

قد تجري هياك.  انتخاباتوالسناسّي في الضّفة، مّما يمّكيها م  الحصول على نتائج مرضنة في أّي 
األجهزة األميّنة  آب/أغسطس م  مالحقات وتهديد تقوم بها 27ولذلك، اشتكت "حماس" في 

 ومرّشحنها. االنتخابنةالفلسطنيّنة في الضّفة ضّد قوائمها 
وفي هذا السناق، قال أمن  سّر المجلس الثورّي لـ"فتح" أمن  مقبول لـ"الموننتور": "إّن خنار إجراء 

في الضّفة م  دون غّزة قائم ووارد، فال يجوز إبقاء األراضي الفلسطنيّنة م  دون  االنتخابات
محلّنة، ولنست  انتخابات، وهذا السنياريو ل  يرّسخ االنقسام بن  الضّفة وغّزة، ألّنها نتخاباتا

تشريعّنة أو رئاسّنة. أّما سلطة حماس في غّزة غنر شرعّنة، وكّل ما قد تقوم به م  تعنن  لهنئات 
 محلّنة غنر معترف به م  قبل السلطة الفلسطنيّنة".

ّفة م  دون غّزة تجاوز الفلسطنيّنن  ووصل إلى اإلسرائنلّنن ، إذ قال في الض االنتخاباتإّن إجراء 
أيلول/سبتمبر: إّن عّباس مستمّر في إجراء  17مراسل موقع "ويلال" اإلسرائنلّي آفي يسسخاروف في 

، حّتى لو حصلت في الضّفة م  دون غّزة، لتقوية شرعّنة "فتح"، التي قد تصاب بصدمة االنتخابات
س" في بعض مدن الضّفة كالخلنل وطولكرم، حنث تتمتع حماس فنهما بشعبنة كبنرة إن فازت "حما

 وفق تقدير الموقع اإلسرائنلي.
خلنل  مسارات- االستراتنجنةأّما مدير البحوث في المركز الفلسطنيّي ألبحاث السناسات والدراسات 

غّزة خنار قائم، لكّيه غنر في الضّفة م  دون  االنتخاباتشاهن  فقال لـ"الموننتور": "إّن إجراء 
مفّضل فلسطنيّنًا، لترسنخه حال االنقسام، لكّ  عّباس يبحث ع  تجديد شرعّنته م  الفلسطنيّنن ، 
سواء أكانوا في غّزة أم في الضّفة، ومع استمرار سنطرة حماس على غّزة فل  يهّمه الوضع هياك، 

حماس بتعنن  هنئات محلّنة جديدة، وهو إجراء ألّنه غنر قانونّي. أّما بالّيسبة إلى غّزة، فقد تقوم 
 سنعّمق األزمة السناسّنة الفلسطنيّنة أكثر".

في الضّفة م  دون  االنتخاباتوأخنرًا، رغم تفاوت التقديرات الفلسطنيّنة بن  مؤّيد ومعارض لخنار 
"فتح"، ، قد يربك حسابات االنتخاباتغّزة، لكّ  موافقة "حماس" في الّلحظة األخنرة على خوض 

المرتبكة أساسًا، التي فوجئت م  مشاركة حماس في االنتخابات، وعبرت ع  خشنتها م  فوز 
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حماس المحتمل في االنتخابات القادمة، وفي مثل هذه الحالة قد نكون أمام سنياريوهات تعند نفسها 
السلطة م  جديد، كإصدار المحاكم الفلسطنينة قرارات جديدة بالتأجنل، أو مالحقات جديدة م  

 الفلسطنينة لمرّشحي "حماس" في الضّفة لميعهم م  الفوز المتوّقع.
 25/9/2016المونيتور، 

 
 حين تتقاطع المصالح .54

 طالل عوكل
بالتزام  مع انطالق أعمال الجمعنة العامة خالل شهر أيلول الحالي انطلقت موجة متفائلة م  

م  هذا العام تيطوي على فرصة غنر مؤكدة التصريحات التي تشنر إلى أن األشهر الثالنثة المتبقنة 
 إلحناء عملنة التسوية على جبهة الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي. 

بعد أن أشار الرئنس األمنركي باراك اوباما في خطابه امام الجمعنة العامة إلى "ان احتالل إسرائنل 
جون كنري حول  ألراضي الفلسطنينن  ل  يستمر إلى األبد"، جاءت تصريحات وزير خارجنته

إمكاننة تحقنق تقدم في ملف التسوية، لتعطي دفعة قوية تثنر التفاؤل بشأن العيوان األبرز لهذه 
 التحركات الذي يحمل اسم المبادرة الفرنسنة.

حسابه مع حكومتها المتطرفة،  أوباماإسرائنل وميذ فترة وهي تبدي تخوفاتها م  أن "يصّفي" باراك 
 بنض م  خالل تقديم إدارته مشروع قرار لمجلس األم  بشأن االستنطان.قبل رحنله ع  البنت األ

كيا برباعنة واحدة هي الدولنة المعروفة التي انزوت لفترة لنست قصنرة نثم عادت للظهور مجددًا، 
فأصبحيا أمام رباعنة أخرى عربنة يبدو أنها بتيسنق ستتكفل بتقديم مشروع القرار ننابة ع  اآلخري  

   الدولي خالل فترة قريبة.لمجلس األم
أن تأتي المبادرة لتقديم مشروع بشأن االستنطان إلى مجلس األم  الدولي، م  قبل الرباعنة العربنة، 
يعيي إعفاء اإلدارة األمنركنة م  أن تسجل على نفسها سابقة لم تحصل قباًل بأن تكون هي م  

 يلحق ضررًا بالسناسة اإلسرائنلنة.
ألوضاع الدولنة مهنأة أمام مبادرة الرباعنة العربنة، ذلك أنه لم يبق أحد له فضاًل ع  ذلك تبدو ا

عالقة في هذا العالم إاّل وأدان بطريقة أو بأخرى االستنطان اإلسرائنلي في األراضي المحتلة، واعتبره 
 عقبة في طريق السالم.

الدولنة، دول أوروبنة ميفردة، بان كي مون األمن  العام لألمم المتحدة، الواليات المتحدة، الرباعنة 
ومجتمعة كلها أطلقت تصريحات تحّمل السناسة اإلسرائنلنة االستنطاننة المسؤولنة ع  تعطنل عملنة 
السالم. حتى روسنا التي ظلت على مسافة بعندة ع  جهود السالم، صرح وزير خارجنتها الفروف 
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ن أفشل نتيناهو مبادرة الرئنس الروسي أن بالده ستدعم أية مبادرة لتحقنق السالم، خصوصًا بعد أ
 فالديمنر بوتن ، الذي دعاه والرئنس محمود عباس لعقد لقاء مباشر في موسكو. 

والحال أن فرنسا التي تحظى مبادرتها بموافقة ودعم عدد كبنر م  الدول الفاعلة عربنة ودولنة ال 
سرائنل الكثنر لميع انعقاده، تزال مصرة على المضي قدمًا، نحو التحضنر لمؤتمر دولي، فعلت إ

 لكيها حتى اآلن لم تيجح في زعزعة اإلرادة الفرنسنة.
تعلم إسرائنل هذه المرة، أن األمور مختلفة ع  كل المبادرات والمحاوالت السابقة، وأنها ال تملك 

ة في الكثنر لكي تبدد اإلجماع الدولي والعربي، الذي يلتف حول المبادرة الفرنسنة، تحدوه رغبة قوي
تحقنق إنجاز، ولذلك لم يبق ليتيناهو م  دفاعات سوى أن يردد بأن االستنطان ال يشكل عقبة أمام 
السالم. م  الواضح أن السناسة الفلسطنينة نجحت في حشر الخطاب اإلسرائنلي في الزاوية، وبداًل 

نيي يالقي تفهمًا م  أن يردد نتيناهو مقوالت شارون، م  أنه ال يوجد شريك فلسطنيي، أصبح الفلسط
 م  المجتمع الدولي حن  يقول: "إنه ال يوجد شريك إسرائنلي".

بعد فترة طويلة م  تحمل الرباعنة الدولنة واالحتكار األمنركي للملف، تخللها سناسات إسرائنلنة 
 عملنة، وارتكب خاللها الجنش اإلسرائنلي المزيد والكثنر م  جرائم الحرب، بعد كل ذلك لم يعد ممكياً 

 ألي طرف ألن يواصل دعم السناسة اإلسرائنلنة أو التواطؤ مع سناساتها التدمنرية.
لنس هذا وحسب ما يوفر قوة الدوافع لتحريك هذا الملف، وإنما أيضًا التطورات اإلقلنمنة الخطنرة 
التي تتحرك على سطح الميطقة أساسًا وتداعنات ذلك على مصالح واستراتنجنات الدول الفاعلة على 

 المستوى الدولي.
اآلن تدرك إسرائنل أنها ال تستطنع التوسع في الميطقة، وتطبنع عالقاتها مع المحنط العربي، دون 
أن تقدم حاًل للفلسطنينن ، واآلن يدرك العديد م  الدول العربنة أنها ال خنار أمامها في مواجهة ما 

 تعتبره الخطر اإليراني، إاّل باستخدام القوة اإلسرائنلنة. 
هؤالء العرب وضعوا الخطر اإليراني في مقدمة أولوياتهم، وكذلك تفعل إسرائنل، لك  األولى ال 
تستطنع الدخول في تعاون مع إسرائنل دون أن يتوفر غطاء فلسطنيي، والغطاء الفلسطنيي معروف 

هة وواضح، ولذلك م  الصعب على إسرائنل، أن تحقق ما تريد عربنًا، دون أن تقدم الثم  على جب
 الصراع مع الفلسطنينن .

تعكس حراك المصالح، محلنًا  أنهاإذًا الفرصة المتاحة، ال تيتمي إلى صحوة ضمنر، بقدر ما 
ودولنًا، بما في ذلك مصالح إسرائنل، فهل ستيجح حكومة نتيناهو في أن تحقق هذه المصالح لها 

 ولآلخري  دون أن تضطر لدفع الثم  للفلسطنينن ؟
 26/9/2016، األيام، رام هللا



 
 
 
 

 

 38 ص             4059 العدد:        26/9/2016 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 
 نتنياهو ومفاجأة الحديث عن السالم في األمم المتحدة .55

   حلمي موسى
فوجئ اإلسرائنلنون قبل غنرهم م  لجوء رئنس حكومة الكنان اإلسرائنلي بينامن  نتيناهو إلى لهجة 
تصالحنة في خطابه أمام الجمعنة العمومنة لألمم المتحدة. وبديهي أن المقصود لنس أن كل خطاب 

ناهو كان تصالحنا سواء تجاه الفلسطنينن  أو العرب أو األمم المتحدة أو أي جهة أخرى وإنما نتي
تجاه السلطة الفلسطنينة جزئنا. فقد وجد نتيناهو نفسه يرد على الرئنس الفلسطنيي محمود عباس 

طاب بمزيج م  التهكم واألبوية حنث دعاه إلى إلقاء خطاب له أمام الكينست ودعا نفسه إللقاء خ
 أمام البرلمان الفلسطنيي في رام هللا.

وم  الواضح أن نتيناهو ال يقصد أي كلمة في لهجته التصالحنة بقدر ما يقصد تمرير الجمعنة 
العمومنة م  دون إشكاالت. وربما أنه وخالفا للميهج الذي أخذه هو وقادة النمن  في الكنان 

م  وجهة نظرهم فكر هذه المرة أن « الحقنقة»ونه اإلسرائنلي على أنفسهم بمواجهة العالم بما يعتبر 
يساير. ففي كل األحوال ال تضر كلمات لطنفة خالنة م  أي معيى إن أطلقت في الجمعنة 
العمومنة. وال شك أن هذه العبارات تخدم في تمرير الفترة المتبقنة م  عهد الرئنس األمنركي باراك 

شنع رجاله بأن أوباما قد يقدم على تسهنل تمرير قرار ضد أوباما والتي يتخوف نتيناهو ميها كثنرا. وي
المستعمرات في مجلس األم ، وقد يصدر بنانا رئاسنا يحدد فنه صورة الحل كما يراها لألزمة في 
الشرق األوسط. ولنس مستبعدا أن يكون نتيناهو الذي دأب في السيوات السبع الماضنة على إلقاء 

لم تقّرب الكنان اإلسرائنلي م  رؤية العالم عمد إلى انتهاج سبنل  خطابات هجومنة ورأى أن نتائجها
 «.تحدث بصوت ناعم واضرب بعصى خشية»أسالفه مم  عملوا دوما بطريقة 

وأيا يك  الحال فإن جانبا م  خشنة نتيناهو م  الرئنس أوباما يرتبط باألمم المتحدة. ونتيناهو الذي 
متوفرا على الدوام يحاول أن يقنم عالقات مع دول يعتبر صار يؤم  بأن الظهر األمنركي ل  يكون 

أن صوتها هام له في األمم المتحدة. وهذه الدول لنست بالضرورة عظمى مثل روسنا والصن  والهيد 
ولكيها تملك أياد يمك  أن ترفع وتحسب أصواتا في األمم المتحدة. ومعروف أن نتيناهو ووزير 

أفنغدور لنبرمان كّثفا م  عالقاتهما مع الدول األفريقنة وحققا في  خارجنته سابقا ووزير الحرب حالنا
 اآلونة األخنرة نجاحات في كسب بعض أصواتها أو تحنندها.

وفضال ع  ذلك أظهر نتيناهو ميهجه الجديد المعتمد على فكرة أن الدول العربنة لنست بطبنعتها 
لنست الدولة العبرية أساس مشكالت الميطقة وأنها تكتشف بشكل متزايد أن  اإلسرائنليمعادية للكنان 

وأن في اإلقلنم مواضع خطر أشد تجعل ميها حلنفا مونثوقا لبعض الدول العربنة. وفي إطار سعنه 
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لتعزيز هذه الفكرة ال يتوانى نتيناهو ع  مغازلة المبادرة العربنة التي ال يرى ميها أكثر م  استعداد 
 نان اإلسرائنلي وإقامة السالم معه.الدول العربنة جمنعها لالعتراف بالك

على أن نتيناهو يعرف أكثر م  سواه أن الواقع المنداني في األراضي المحتلة يفرض نفسه. فالوهم 
باضمحالل الهّبة الشعبنة التي بدأت قبل عام تحطم مؤخرا مع تصاعد العملنات الفدائنة التي 

ال يمك  لكنان العدو أن يشعر باألم .  أظهرت أنه م  دون تحقنق سالم مع الجمهور الفلسطنيي
وقالت الهّبة أنه مهما بلغ الكنان اإلسرائنلي م  قوة فإن إرادة الفلسطنيي البسنط غنر قابلة للكسر 
 رغم كل ما يحنط بالواقع العربي م  ظروف سنئة تترك أنثرها البلنغ على معيويات وقوة الفلسطنيي.

دولنة م  أجل تحقنق تسوية ولو مفروضة يبدو أن  وفي كل حال، ورغم كل ما يتردد ع  ضغوط
الوضع يستمر في كونه واقعا في دائرة إدارة األزمات. والسلطة الفلسطنينة تحاول أن تكتشف ليفسها 
سبال لتحريك القضنة ولك  ما يعرض علنها في الوقت الراه  يعّبر ع  ضعف عربي بلنغ يصعب 

الفلسطنينة في كونها تجعل اإلسرائنلي يعاني م  استمرار على الفلسطنيي تقبله. وتبدو قوة الورقة 
وجودها. وهي ورقة ال تقبل أن تكون ورقة توت تغطي عورة بعض األنظمة العربنة الساعنة لتكريس 

 تعاون مع الكنان اإلسرائنلي عبر مدخل فلسطنيي.
ائنلي ع  ميطق ولنس صدفة أنه النوم، وفي ذروة تخلي نتيناهو وكبار الساسة في الكنان اإلسر 

التهويل والتخويف م  الخطر الوجودي الذي يتهدد الدولة العبرية، يزداد إيمان الكثنر م  
اإلسرائنلنن  بأن الخطر الفعلي هو انعدام التسوية مع الفلسطنينن . ويجد اإلسرائنلنون أنفسهم مقندي  

رقل كل فرصة للوصول إلنه بواقع التطرف االستعماري الذي ال يعنق السالم حالنا وحسب وإنما يع
مستقبال. فاالستنطان يخّرب فرص الكنان اإلسرائنلي في تسويغ أفعاله الماضنة ألنه يجعل هذه 

يكم  في مطالبة األسرة « تطهنر عرقي»األفعال حدنثا مستمرا. ورغم أن نتيناهو تحدث مؤخرا ع  
نن  تخلق القياعة بأن آنثار التطهنر الدولنة بتفكنك المستعمرات فإن استمرار حالة الالجئن  الفلسطني

 العرقي اإلسرائنلي لم تمح بعد.
المحتلة.  األراضيوالنوم، أكثر م  أي وقت مضى يجد اإلسرائنلنون نتائج سناساتهم المختلفة في 

يخلق حالة يصعب ضبطها م  التفرقة داخل الكنان العبري  48فالتمننز ضد الفلسطنينن  في مياطق 
الدول المتقدمة القنم الديموقراطنة. والتمننز في القدس ضد العرب م  سكانها  الذي يدعي مشاركته

 يفّجر الموقف ويدفع حتى اإلسرائنلنن  للتساؤل ع  مغزى إعالن المديية عاصمة موحدة. 
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وطبعا الوضع في الضفة الغربنة يتحدث ع  نفسه وكذا في قطاع غزة حنث خرج االحتالل وبقي 
األجواء. في وضع كهذا، يتحدث نتيناهو ع  السالم دون أن يقصد ولكيه مسنطرا على الميافذ و 

 يستعد لمواجهة.
 26/9/2016، السفير، بيروت

 
 يجــــب أن نـــعــــترف بالحـقـيـــقــــة: االحــتــالل ينـتـصــر .56

 جدعون لنفي
م في جنب العال إنأعطوا ما لقنصر لقنصر: بينامن  نتيناهو على حق. انه على حق حن  يقول 

إسرائنل، وانه على حق حن  يتيبأ بمستقبل مضمون إلسرائنل في األمم المتحدة، وانه على حق حن  
يظهر، وهو وانثق م  نفسه، ويبتسم وهو متفائل بشكل لم يسبق له مثنل، فلديه كل األسباب لذلك. 

 نتيناهو على حق، وهذه هي الكارنثة.
، كل م  آم  بأوروبا، كل أوباماكل م  آم  بباراك خاب أمليا. خاب أمل كل م  آم  بالعالم، و 

م  آم  بالرأي العام الغربي في التأنثنر على الحكومات. خاب أمل كل م  آم  بأنه ل  تكون هياك 
وان االحتالل العسكري الفظ ال يستطنع الصمود لفترة طويلة م  الوقت.  21كولوننالنة في القرن الـ 

ر األمل لم  آم  بان االحتالل اإلسرائنلي يجب أن ييتهي. كل نبوءات الغضب، التي كان مصد
وعدونا بالضغط الدولي والعقوبات، العزلة الدولنة ووقف المساعدات األمنركنة، المقاطعة واالستيكار، 

هذا  إلىهذا الحد، وإسرائنل التي لم تك  قوية  إلىوحصليا على احتالل، لم يسبق أن كان عمنقا 
، وهو ما زال مستمرا. لماذا؟ ألن األبد إلىحتالل ال يستطنع أن يستمر الحد. وعودات بأن اال

إسرائنل قوية. وهي لنست معزولة وال بطنخ. اعترفوا: االحتالل اإلسرائنلي معزز النوم أكثر مما كان 
 . يجب االعتراف بذلك.باألفقعلنه قبل عشر سيوات ونهايته ال تلوح 
ن، مقسمون وميسنون بشكل لم يسبق له مثنل على المستوى يجب االعتراف بان الفلسطنينن  معزولو 

الدولي، العرب ييزفون والمسلمون متروكون، والمهاجرون مكروهون، ويستفند االحتالل اإلسرائنلي م  
هذا الوضع السنئ. فقد العالم اهتمامه بالصراع الذي هو األخطر على أميه، والذي يثنر موجات 

الصراع الذي يستطنع حله بسهولة نسبنة. ال يوجد صراع يوجد حوله  العيف األوسع. فقد اهتمامه في
اتفاق عالمي واسع الى هذا الحد، ال يوجد موضوع يوحد العالم مثل رفض االحتالل اإلسرائنلي. م  
الهيد وحتى كوش م  بكن  وحتى واشيط  مرورا بموسكو، جمنعهم يقولون انهم ضد وجمنعهم تقريبا 

هذا الحد على دعم المجتمع  إلىيء مليء بالتياقضات: ال توجد دولة تعتمد ال يفعلون شنئا. كل ش
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الذي تجرؤ علنه دول قلنلة  األمرالدولي مثل إسرائنل، وهي بالذات تسمح ليفسها بتمريغ وجهه، 
 فقط.

هي لم تتيازل «. بي.دي.اس»الجهة الياطقة الوحندة المتبقنة هي المجتمعات المدننة وجهات مثل الـ 
بتصمنم م  أجل مقاومة الواقع الذي يعنش فنه مالين  البشر تحت االحتالل البشع. لكيهم  وتعمل

وحدهم. يتضح أيضا أنه في الديمقراطنات الغربنة قوة الرأي العام محدودة. خاصة عيد الحديث ع  
الدولنة بالتدريج لصالح االحتالل. الجامعات مشتعلة والنسار  اإلعالمإسرائنل. تتغنر وسائل 

غاضب واللنبرالنة األمنركنة تحتج، والحكومات تفعل ما تريد. تدفع الضريبة الكالمنة  األوروبي
، صاحبة الصورة األخنرة اآلونةكما فعلت هوليدا في  –وتستدعي نتيناهو بطريقة محترمة 

 ؟ وأيضا ال نيسى اتفاق المساعدةاإلجحافالمتحضرة. لماذا يجب دعوة م  أعل  أنه ال ييوي إنهاء 
 م  قبل الواليات المتحدة.

لنس لها  –هذا الحد بالعالم وتستطنع التصرف وكأنه ال يوجد عالم  إلىدولة مرتبطة  – هذه الغرابة
ال تكفي  اإلسالمتفسنر ميطقي. جمنع التفسنرات المعروفة، بدءًا م  تهمة المحرقة وحتى الخوف م  

مع الدولي. يجب االعتراف بذلك. يجب لتفسنر السلوك الميافي للقنم المعلية ولمصالح المجت
بعد عدة سيوات سنصوت الكثنر ميكم »االعتراف بان نتيناهو على حق حن  يعد األمم المتحدة بأنه 

م  أجل تحرير الفلسطنينن   أصبعهيجب االعتراف بان العالم ال ييوي رفع «. لصالح إسرائنل
تيناهو أسبابا جندة تجعله راضنا. تعود )واإلسرائنلنن ( م  االحتالل. يجب االعتراف بأن لدى ن

 الساحة اإلسرائنلنة الداخلنة التي هي المبالنة وخالنة تقريبا م  الياس. إلىالطابة 
 «هآرتس»
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