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*** 

 
 "إسرائيل" داخل إلىحماس ستغير استراتيجيتها في الحرب القادمة وستنقل المعركة ": واال"موقع  .1

في إطار االستعدادات ألي مواجهة محتملة قادمة مع قطاع غزة، تجري قوات جيش االحتالل : غزة
ت أول من أمس، وستستمر تدريبا عسكريا في مناطق "غالف غزة". واستمرت هذه التدريبات التي بدأ

 حتى اليوم األربعاء، الختبار قدرات جيش االحتالل األمنية.
ونفذ التدريب من قبل "قيادة الجبهة الداخلية". وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أن التمرين يأتي 

 في إطار برنامج التدريبات السنوية للعام الحالي.
االحتالل أن أحد الجنود المشاركين أصيب ليال بجروح  وفي اليوم األول من التدريب أعلن جيش

 خطيرة، وباشرت السلطات العسكرية بالتحقيق في الحادثة.
وبالرغم من التدريبات اإلسرائيلية التي تركز على دخول نشطاء مسلحين من غزة عبر "اإلنفاق 

ة مقبلة، إال أن تقريرا الهجومية" إلى مواقع وبلدات إسرائيلية في مناطق غالف غزة، خالل أي مواجه
جديدا كشفه موقع "واال" اإلسرائيلي، يشير إلى وجود خشية لدى الجيش من لجوء نشطاء حماس إلى 
استخدام وسائل أخرى في الهجوم تتمثل باستخدام الدراجات النارية البرية والبحرية في الدخول إلى 

 إسرائيل.
لومات أمنية أن هناك تقديرات في الجيش مع إلىوكشف تقرير الموقع اإلسرائيلي الذي يستند 

اإلسرائيلي بأن حركة حماس، ستغير استراتيجيتها في الحرب القادمة مع إسرائيل، وستنقل المعركة 
داخل حدودها، وذلك عبر تسلل جماعات من قوات النخبة التابعة للجناح العسكري للحركة،  إلى

وذلك بهدف الوصول للتجمعات السكانية  على الدراجات النارية عن طريق األنفاق الهجومية،
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اإلسرائيلية بسرعة، في ظل توقع إسرائيل إمكانية أن تحاول عناصر حماس التسلل إلسرائيل من 
 خالل البحر، مستخدمة الدرجات المائية.

وذكر التقرير أنه انطالقا من تلك المخاوف، قرر الجيش تدريب القوات التي تتولى مسؤولية تأمين 
ت والبلدات اإلسرائيلية القريبة من قطاع غزة على مواجهة هذه السيناريوات، في مناورة المستوطنا

 واسعة تنطلق في القريب.
وينقل التقرير عن مصادر في الجيش القول إن القوات ستتدرب على اختبار سرعة االستجابة 

دفاع، والشرطة للتصدي لمحاوالت االختراق، وكذلك قدرتها على التعاون مع عناصر اإلنقاذ وال
 والسلطات المحلية.

يشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، قال قبل أيام إن قوة حماس 
 العسكرية أصبحت أضعاف مما كانت عليه خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة ضد قطاع غزة.

 28/9/2016، القدس العربي، لندن
 

  "ة أمل حقيقية إلنقاذ العملية السياسية""تشكل بارق"المبادرة الفرنسية  :عباس .2
محمود  رئيس السلطة الفلسطينية ، أن)د.ب.أ( ، عن وكالة28/9/2016الخليج، الشارقة، ذكرت 
أكد، أمس، على أهمية إنجاح المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري لحل  عباس

ه وفدًا من الحزب االشتراكي الفرنسي في مدينة رام هللا، وقال عباس، لدى استقبال القضية الفلسطينية.
إن "الجانب الفلسطيني يبذل جهودًا كبيرة مع كل األطراف اإلقليمية والدولية بالتعاون مع الجانب 

واعتبر عباس، أن المبادرة الفرنسية "تشكل بارقة أمل حقيقية  الفرنسي لحشد الدعم للمبادرة الفرنسية".
 .2014السياسية" مع "إسرائيل" والمتوقفة منذ مطلع عام إلنقاذ العملية 

وشدد على "حرص الجانب الفلسطيني على تطوير العالقات الثنائية والصداقة المميزة التي تربط 
 فلسطين وفرنسا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

سر أقاليم حركة أمناء  استقبل عباس، من رام هللا، أن 28/9/2016القدس العربي، لندن، ونشرت 
فتح في أوروبا وأعضاء فتح في الهيئة اإلدارية لالتحاد العام للجاليات الفلسطينية وذلك في مقر 
الرئاسة في مدينة رام هللا. وتطرق الرئيس إلى الوضع السياسي وأهمية المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر 

قامة  الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها دولي قبل نهاية العام الجاري لحل القضية الفلسطينية وا 
 .1967القدس الشرقية على حدود عام 

من الضروري دعم أوروبا للمبادرة الفرنسية كونها لها ثقل سياسي واقتصادي سيشكل  هأن رأى عباسو 
تجاه القضية  اإليجابيعنصرا مهما إلنجاح المبادرة السلمية خاصة في ظل تطور الموقف األوروبي 
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"أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الجاليات الفلسطينية في أوروبا لدعم قضيتهم  وأوضحة. الفلسطيني
براز سعي الشعب الفلسطيني لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة والعالم أجمع".  وا 

إن الجاليات الفلسطينية ومن خالل مشاركاتها اإليجابية في الدول األوروبية يمكن أن تعكس عباس وقال 
وجه الحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني وان توصل صوت الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية ال

واالستقالل. وأكد أن "فتح" تشكل دوما صمام أمان للمشروع الوطني الفلسطيني وأنها موحدة وستبقى كذلك 
 به الوطني.أمام كل المؤامرات التي تستهدف آمال وتطلعات شعبنا في إقامة دولته المستقلة على ترا

 
 بسبب "التدخالت الخارجية في الشؤون الداخلية" يلّوح باالستقالة عكاظ: عباس .3

كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوح باالستقالة : عبد القادر فارس -غزة 
عزت في رسائل بعث بها أخيرا لعدد من قادة ومسؤولين عرب من دول مؤثرة في المنطقة العربية. و 

المصادر أسباب التهديد باالستقالة إلى ما وصفه أبو مازن بـ "تدخالت غير مبررة" في الشؤون 
الفلسطينية الداخلية واللعب على حسابات داخلية بين الفصائل. وأعرب عباس في رسائله عن صدمته 

 لسطينيا. بتدخل دول عربية بملف المصالحة ومحاولة التخريب بدال من إنجاز هذا الملف المرهق ف
وأكدت المصادر أن دوال عربية "غير معنية" بإنجاز ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، كونها 
مستفيدة من حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي، خصوصا اللعب على الخالفات القائمة بين الحركتين، 

لسطينية. وأفادت مؤكدة أن أبو مازن طالب هذه الدول بالكف عن اللعب على وتر الخالفات الف
المصادر أن أبو مازن أعرب عن استيائه من تأخير إنجاز ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس 

 رغم وجود تقارب بين الحركتين إلنجاز هذا الملف والمضي قدما نحو انتخابات فلسطينية عامة. 
وسعا مساء غد في غضون ذلك، أكدت مصادر داخلية في حركة فتح أن أبو مازن سيعقد اجتماعا م

الخميس في رام هللا لبحث عدد من القضايا والملفات. ولم تستبعد المصادر حدوث مفاجآت في 
االجتماع، خصوصا على صعيد وضع حركة فتح الداخلي وملف المصالحة مع حماس، وتشكيل 

 حكومة جديدة توافقية بين الفصائل.
 28/9/2016، عكاظ، جدة

 
 ي يعتقل رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون األسبقألمن الفلسطينالضفة الغربية: ا .4

قالت مصادر مطلعة أن األمن الفلسطيني اعتقل، اليوم الثالثاء، رئيس هيئة : نائلة خليل -رام هللا 
وأكدت المصادر في  اإلذاعة والتلفزيون ووكالة "وفا" األسبق، رياض الحسن، وهو برتبة وزير.

 معتقل على ذمة النائب العام وممنوع من السفر حتى اآلن". تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "الحسن
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أيلول/ سبتمبر بعنوان "المسكوت عنه في غزة" انتقد فيه وكالة  17وكان الحسن قد نشر مقااًل يوم 
 "وفا" وسياستها مع موظفي قطاع غزة، وهي الوكالة ذاتها التي ترأسها في السنوات األربع األخيرة.

، مرسومًا بتكليف رئيس وكالة األنباء والمعلومات 19/6/2012 فيباس وأصدر الرئيس محمود ع
الفلسطينية "وفا" رياض الحسن، برئاسة مجلس أمناء هيئة اإلذاعة والتلفزيون على أن ينسب الحسن 

 .للرئيس تشكيلة هذا المجلس خالل شهر
 27/9/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 لرئيس السلطة االجتماعي وتنسبه  قانون الضمان قرّ ت   الفلسطينية الحكومة .5

رام هللا: صادق مجلس الوزراء، خالل اجتماعه األسبوعي أمس، على مشروع قرار بقانون بشأن 
محمود عباس إلصداره حسب  رئيس السلطة الفلسطينيةالضمان االجتماعي، والتنسيب به إلى 

على جميع المالحظات التي وقال البيان الصادر عن االجتماع إن ذلك تم بعد االتفاق  األصول.
أثيرت على بعض بنوده، حيث ثمن مجلس الوزراء جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار 
بقانون الضمان االجتماعي وجهود جميع األطراف ذات العالقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس 

وأصحاب العمل، والنقابات المهنية التشريعي الفلسطيني، والحملة الوطنية للضمان االجتماعي، 
والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب اإلقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، والتي 

 أكدت جميعها أهمية وضرورة وجود قانون للضمان االجتماعي. 
  28/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 دولة "ابرتهايد" "إسرائيل"عتبار تطالب األمم المتحدة با الفلسطينية السلطةقراقع:  .6

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع إن السلطة : فتحي صّباح -غزة 
الفلسطينية طالبت األمم المتحدة بإدراج االحتالل اإلسرائيلي على "قائمة العار"، واعتبارها دولة 

عقد أمس في مدينة جنين شمال الضفة الغربية وأكد قراقع خالل مؤتمر صحافي  "أبرتهايد" عنصرية.
سنة(، أن السلطة طالبت األمم المتحدة أيضًا  41) نةفي شأن ظروف استشهاد األسير ياسر حمدو 

بإرسال لجنة تحقيق دولية لالطالع على الظروف التي يعيشها األسرى، ومدى التزام إسرائيل 
 هم. المعايير الطبية الدولية، وتقديم العالج الالزم ل

 28/9/2016الحياة، لندن، 
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 ممنهجة لضرب الشعب الفلسطيني وأسراه األبطال جمال حويل: هناك سياسة إسرائيلية .7
ندد عضو المجلس التشريعي النائب جمال حويل بسياسة االحتالل المتعمدة : فتحي صّباح -غزة 

شددًا على أن هذه الغتيال األسرى الفلسطينيين داخل المعتقالت من طريق اإلهمال الطبي، م
السياسة ممنهجة لضرب الشعب الفلسطيني وأسراه األبطال البالغ عددهم سبعة آالف، ومن بينهم 

 أسير مريض. 1,800
 28/9/2016الحياة، لندن، 

 
 مع عباس والسلطة في رام هللا تعيش حالة من التوتر العالقات المصرية ":ي اليومأر " .8

عباس والسلطة في رام هللا محمود قات المصرية مع الرئيس العال أنعلمت "راي اليوم" رام هللا: 
عن عزم مصر استضافة  أنباءتعيش حالة من التوتر مرشحة للتصعيد في األيام المقبلة، بسبب تردد 

شخصية من داخل الضفة والقطاع وخارجهما لخلق كيان مواز  400مؤتمر لجناح دحالن يضم 
 الشهر المقبل. أوائلألنصار سلطة عباس، المقرر عقده 
السلطات المصرية تعهدت بفتح معبر رفح خصيصا لمغادرة  أنوذكرت مصادر فلسطينية في رام هللا 

الشخصيات التي ستشارك في هذا المؤتمر، وهدد السيد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية في 
 أنباءتردد  حركة "فتح" بفصل كل عضو من حركة "فتح" يشارك في "مؤتمر دحالن" في القاهرة بعد

 القاهرة للمشاركة في المؤتمر. إلىفي المجلس التشريعي ومخيمات الضفة التوجه  أعضاءعن نوايا 
ويحظى موقف الرئيس عباس بمعارضة المؤتمر المذكور بدعم كبير في أوساط حركة "فتح"، 

 والمعارض لمبادرة اللجنة الرباعية العربية.
 27/9/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 ورات مع الدوحة لتحديد موعد استكمال المصالحةفتح: مشا .9

أعلن فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة "فتح" أن حركته تتشـاور مـع المسـؤولين : األراضي المحتلة
فــي قطــر لتحديــد موعــد لقــاء جديــد مــع حركــة "حمــاس" الســتكمال مــا تــم بحثــه فــي ملــف المصــالحة 

 قبل أشهر في العاصمة القطرية الدوحة.الفلسطينية خالل اللقاءات السابقة التي عقدت 
وقال لـ"الشرق" إن "فتح" تلقت دعوة رسمية من قطر لعقد جلسة جديدة للقاء األخوة في حركة حماس، 

 موضًحا أنه لم يتم حتى اللحظة االتفاق على موعد استكمال لقاءات المصالحة.
نهاء حالة االنقسام عل ى أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية وأكد أن حركته معنية بإنجاز المصالحة وا 

 تقوم بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فترة زمنية متفق عليها.
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عيطة تصريحات الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهـري  وفيما يتعلق باالنتخابات المحلية نفى أبو
ا، مؤكـدًا أن حركتـه حول تقدم حركته بعرض لعقد االنتخابات البلدية بعـد شـهر مـن التـاريم المحـدد سـابقً 

 لم تتقدم لحماس بأي عرض رسمي "وهذه التصريحات عارية عن الصحة وال أساس لها بالمطلق".
 28/9/2016، الشرق، الدوحة

 
نهاءضرورة استعادة الوحدة الوطنية تؤكد مركزية فتح  .11  االنقسام في هذه المرحلة الدقيقة وا 

جتماعا لها، مساء يوم الثالثاء، بمقر الرئاسـة فـي مدينـة عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" ا :رام هللا
رام هللا، برئاسة محمود عباس، ناقشت خالله التطورات السياسـية واألوضـاع علـى السـاحة الفلسـطينية 

 من مختلف جوانبها.
أطلــع  عبــاسوقــال النــاطق الرســمي باســم حركــة "فــتح"، عضــو لجنتهــا المركزيــة نبيــل أبــو ردينــة، إن 

 على نتائج جولته الخارجية.المجتمعين 
أطلع أعضاء اللجنة المركزية على مشاركته في قمة عـدم االنحيـاز فـي  عباسوأضاف أبو ردينه، أن 

فنزويال، والقرارات الهامة التي اتخذتها القمة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية أن تأخذ دول 
 لشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.عدم االنحياز دورها على الساحة الدولية ودعمها ل

والوفـد المرافـق معـه فـي اجتماعـات الجمعيـة  تهكانـت مشـارك عبـاسوقال إن المحطة األهـم فـي جولـة 
العامـــة ل مـــم المتحـــدة فـــي نيويـــورك، واللقـــاءات الهامـــة التـــي عقـــدها علـــى هـــامش هـــذه االجتماعـــات، 

ي جــون كيــري، ورئــيس مريكــجيــة األوخاصــة مــع الــرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، ووزيــر الخار 
 الوزراء اللبناني تمام سالم، وغيرهم من القادة والمسؤولين.

هـــو عــام إنهـــاء  2017وقــال النــاطق الرســـمي باســم الحركــة، إن دعـــوة المجتمــع الـــدولي العتبــار عــام 
سـطيني االحتالل اإلسرائيلي تكتسب أهمية، وأن مثل هذه الدعوة تمثـل هـدفا وطنيـا مباشـرا للشـعب الفل

 .في األشهر القليلة القادمة
وحول األوضاع الداخلية، قال، إن اللجنة المركزية ناقشت األوضاع الداخلية وضرورة استعادة الوحدة 

نهاءالوطنية   .االنقسام في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة أن الكرة في ملعب حركة حماس وا 
أكــدت علــى أهميــة االســتمرار فــي االســتنهاض  وفــي اإلطــار ذاتــه، قــال أبــو ردينــة إن اللجنــة المركزيــة

العــام، ســواء لحركــة فــتح أو للنظــام السياســي الفلســطيني بشــكل عــام، مشــيرا إلــى القــرار بضــرورة عقــد 
جــراء انتخابــات للمجلــس الــوطني الفلســطيني قبــل نهايــة العــام الحــالي،  المــؤتمر الســابع لحركــة فــتح، وا 

جراء انتخابات رئاسية وتشريعية.  وا 
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يتعلق باالنتخابات البلدية، قال أبو ردينة "مـع حرصـنا علـى إجـراء االنتخابـات المحليـة، إال أننـا وفيما 
"، وأشــار إلــى أن 3/10/2016نجــدد احترامنــا للقضــاء الفلســطيني، وبانتظــار قــرار المحكمــة العليــا يــوم 

 اللجنة المركزية لحركة فتح قد شكلت لجنة لمتابعة هذا الموضوع مع الحكومة.
 27/9/2016، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة

 
 النائب الحريريو وقادة األجهزة األمنية  مخابرات الجيشتجول على  حماسلبنان:  .11

حركـــة فـــي لبنـــان علـــي بركـــة علـــى رئـــيس فـــرع الجـــال وفـــد مـــن حمـــاس برئاســـة ممثـــل : محمـــد صـــالح
الجـيش فـي صـيدا وقـادة األجهـزة مخابرات الجيش اللبناني فـي الجنـوب العميـد خضـر حمـود فـي ثكنـة 

 األمنية اللبنانية في المدينة، باإلضافة إلى النائبة بهية الحريري في مجدليون.
واعتبــر بركــة أّن موضــوع الســالح الفلســطيني فــي لبنــان تــم بحثــه ســابقا مــع الجانــب اللبنــاني وصــدرت 

ة للوضع الفلسطيني في لبنان ، بمقاربة شامل2006مقررات بشأنه عن طاولة الحوار اللبناني في العام 
مقابل معالجة ملف السالح خارج المخيمات وضبطه داخل المخيمات. وأضاف: الفصائل الفلسطينية 

علـى طاولـة الحـوار إذا قـرر  أيضـاتجاوبت في حينه مع هذه المقررات، والفصائل جـاهزة لبحثـه اليـوم 
 الجانب الرسمي بحث هذا الملف مجددا.

ا لن نسمح ألي جهة بـأن تسـتخدم المخـيم لضـرب السـلم األهلـي فـي لبنـان أو أن أّنن"وشّدد بركة على 
مقاربـة شـاملة لملـف الوجـود الفلسـطيني فـي "، داعيـًا إلـى "ساحة لتصـفية الحسـابات إلىيتحول المخيم 

 ."لبنان
 28/9/2016السفير، بيروت، 

 
 ال موقف فلسطينيًا موحدًا من القوة األمنية"السفير":  .12

وضـــعت األوضـــاع التـــي آلـــت إليهـــا تركيبـــة القـــوة األمنيـــة الفلســـطينية المشـــتركة لجهـــة : محمـــد صـــالح
الضمور الـذي لحـق بهـا واالزدواجيـة فـي اتخـاذ القـرار، تحـت مجهـر المعالجـة حيـث عقـدت قيـادة فـتح 
وفصائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية، أمـس، اجتماعـًا موسـعًا فـي مقـر السـفارة الفلسـطينية فـي بيـروت 

ول موضوع القوة األمنية، مـن دون أن يخـرج بـأي مقـررات فـي انتظـار عـودة أمـين سـر فـتح تمحور ح
العردات الذي توجه إلى فلسطين المحتلة للمشاركة في االجتماعات التي  أبووفصائل المنظمة فتحي 

 تعقدها اللجنة المركزية لفتح في رام هللا.
صــائل قـــوى فت متالحقــة وموّســعة تشـــمل وأّكــدت مصــادر فلســـطينّية أّنــه سيصــار إلـــى عقــد اجتماعـــا

ــة مــع القــوى اإلســالمية  ،التحــالف الفلســطيني أنصــار هللا التخــاذ موقــف فلســطيني و واجتماعــات مماثل
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موحـــد مـــن موضـــوع القـــوة األمنيـــة الفلســـطينية وعـــدم الخـــروج بموقـــف أحـــادي منفصـــل مـــن أي إطـــار 
 ي لبنان.سياسي فصائلي فلسطيني تجاه هذه المسألة التي تعني الجميع ف

 28/9/2016السفير، بيروت، 
 

 قراطيو قيادات التجمع الوطني الديم فتح تدين الحملة اإلسرائيلية ضدّ  .13
ــــت حركــــة فــــتح، يــــوم الثالثــــاء، إجــــراءات الســــلطات اإلســــرائيلية ضــــد قيــــادات "التجمــــع الــــوطني  أدان

وقـال  الفتـاح. الديمقراطي"، واستهجنت اعتقال ثلة من قيادات الحزب ومنهم رئيس الحزب عوض عبد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني، إنه "تتابع الحركة بقلق الحملـة الشرسـة التـي تشـنها 
الســـلطات اإلســـرائيلية ضـــد الحـــزب، وقيادتـــه، التـــي كـــان يمكـــن حلهـــا بـــالطرق المتبعـــة مـــع األحـــزاب 

نسوبة ألحزاب إسـرائيلية األخرى، في حال وجود مثل هذه المخالفات، قياسا لمخالفات مالية ضخمة م
 عديدة، بما فيها حزب الليكود الحاكم".

وطالبـــت الحركـــة علـــى لســـان المـــدني بضـــرورة اإلفـــراج الفـــوري عـــنهم، وبوقـــف كـــل أشـــكال المطـــاردة، 
والحصــار، والقمــع التــي تســتخدمها الســلطات اإلســرائيلية إلســكات األحــزاب السياســية العربيــة، كمقدمــة 

 ية العمل السياسي عنها.إللغاء وجودها، ونزع شرع
 27/9/2016، 48عرب 

 
 مستوطنين بزجاجات حارقة قرب قرية اللبن الشرقي ثالثةإصابة  .14

مســتوطنين بجــراح، فــي أعقــاب إلقــاء زجاجــات حارقــة  3: أصــيب الليلــة الماضــية الوكــاالت -القــدس 
 على مركبتهم بالقرب من قرية اللبن الشرقي شمال رام هللا.

 ثالثة للعالج في مستشفى بيلنسون في مدينة حيفا.ونقل المستوطنون ال
وألقى شبان زجاجات حارقة على سيارات للمسـتوطنين، ونجحـوا فـي إصـابة إحـداها بشـكل مباشـر، مـا 

ونقلـت ســيارة إسـعاف إسـرائيلية المصــابين، ووصـفت جـراحهم مــا  أدى الشـتعال النيـران فيهــا وانقالبهـا.
 بين المتوسطة والخطيرة.

الحـتالل بعمليــات بحـث وتمشــيط فـي المنطقــة، وأقامـت حــاجزا عسـكريا، وأطلقــت قنابــل وقامـت قــوات ا
 اإلنارة، وبدأت بعمليات بحث وتمشيط.

 28/9/2016األيام، رام هللا، 
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 هدم منزل أحد منفذي عملية "ايتمار" االحتالل يقرر .15
يا علــى قــرار جــيش : قــررت مــا تســمى "محكمــة العــدل العليــا" اإلســرائيلية المصــادقة رســممعــا-نــابلس 

االحتالل، بهدم منزل األسير أمجـد عليـوي مـن مدينـة نـابلس، التهامـه بالمسـؤولية عـن خليـة عسـكرية 
تابعــة لحمــاس، نفــذت عمليــة "ايتمــار" شــرق نــابلس أدت إلــى مقتــل اثنــين مــن اإلســرائيليين بدايــة شــهر 

 تشرين األول الماضي.
أبلغ العائلة رسميا مساء أمس بـأن الهـدم ممكـن وقال صالح عليوى شقيق أمجد عليوى، إن المحامي 

أن يتم بأية لحظة، حيث رفضت المحكمة أن تقدم العائلة أي اعتـراض جديـد علـى قرارهـا السـيما وأن 
 العائلة قدمت ثالثة اعتراضات على قرار الهدم سابقا.

 يذكر أن أمجد عليوي يقطن في منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس.
 28/9/2016، األيام، رام هللا

 
 "الصاع صاعين"نتنياهو يتوعد غزة برد  .16

نتنياهو بالرد بعنف على ما وصفها حالة "سقوط رذاذ يامين غزة: توعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بن
القنابل" على حدود إسرائيل مع قطاع غزة وسوريا، وقال إن بالده سترد "الصاع صاعين". ونقلت 

نتنياهو القول خالل حفل أقيم لنشطاء حزب "الليكود" الذي يتزعمه  اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن
نها سترد  بمناسبة قرب حلول عيد "رأس السنة العبرية" إن إسرائيل "لم تعد تقبل برذاذ من القنابل، وا 

 لكل من يفعل ذلك الصاع صاعين".
ي مؤسسات األمم وأضاف أن سياسته تهدف إلى "تحطيم األغلبية التلقائية المناوئة إلسرائيل ف

المتحدة وجعلها مؤسسات تعكس تعاظم مكانة إسرائيل في العالم". واستطرد أن دوال في الشرق 
األوسط "باتت تدرك أن إسرائيل ليست عدوها بل حليفتها ضد إيران وداعش"، مضيفا "هذا سيساعدنا 

 ".في التوصل إلى السالم مع الفلسطينيين أو باألحرى مع من يريد السالم منهم
 28/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 موت شمعون بيريز... عرّاب النووي اإلسرائيلي ومجزرة قانا .17

طوى موت الرئيس اإلسرائيلي التاسع، شمعون بيريز، فجر : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
 األربعاء، صفحة أحد األسماء التي ارتبطت بأسوأ المحطات بالنسبة للعرب وللفلسطينيين، طيلة
عقود ستة. عراب النووي اإلسرائيلي، وصاحب قرار مجزرة قانا وأحد عرابي العدوان الثالثي، مات 

 عامًا، ليكون أحد أقدم ساسة الكيان الصهيوني من الجيل الثاني.  93عن عمر 



 
 
 
 

 

 13 ص             4061 العدد:        28/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

وقد أعلن في تل أبيب، فجر األربعاء، عن موت بيريز، الرئيس اإلسرائيلي التاسع، بعد إصابته 
 ية قبل أسبوعين، مكث خاللها في مستشفى "شيبا" في تل هشومير قرب مدينة تل أبيب. بجلطة دماغ

. استغل صورته 2014انتخب بيريز رئيسا تاسعًا إلسرائيل، وظل في منصبه حتى نهاية واليته عام 
في الخارج كـ"يساري وحمائمي"، لمنع إدانة إسرائيل في المحافل والهيئات الدولية أكثر من مرة، 

 ة خالل واليتي نتنياهو الثانية والثالثة.خاص
 28/9/2016، العربي الجديد، لندن

 
 نتنياهو يجري مشاورات ائتالفية لضم هرتسوغ للحكومة .18

أجرى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاورات مع شركائه في االئتالف : مروى حنا
لحكومي التي عقدت اليوم، الثالثاء، في مكتب الحاكم، خالل الجلسة األسبوعية لرؤساء االئتالف ا

 رئيس الحكومة، حول ضم "المعسكر الصهيوني" بزعامة يتسحاق هرتسوغ، للحكومة.
وعقدت الجلسة باشتراك وزير المالية، موشيه كحلون، من حزب "كوالنو" ووزير الداخلية، أريه درعي، 

ت يسرائيل" وعضو الكنيست، من حزب شاس ووزير الصحة، يعكوف ليتسمان، من حزب "أجودا
 موشيه جافني، ممثال حزب "ديغل هتوراة".

 ولم تعارض أحزاب االئتالف ضم "المعسكر الصهيوني" للحكومة، وفقا لتقارير صحافية إسرائيلية.
وجاءت مشاورات نتنياهو، في أعقاب مطالبة الوزير ليتسمان، بتقديم تقرير لرؤساء أحزاب االئتالف 

 س الحكومة وهرتسوغ.عما يدور بين رئي
 27/9/2016، 48عرب 

 
 نتنياهو يتوجه للقضاء: ال تكشفوا تكلفة غسيل مالبسي! .19

قّدم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الثالثاء، دعوى قضائية في : أحمد دراوشة
ومفّوضة المحكمة المركزية بمدينة القدس، ضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليط، 

حرية المعرفة في مكتبه، عينات رفيفو، بهدف منع نشر مصروفات نتنياهو الشخصية ومقر إقامته 
والدعوى األولى من نوعها، جاءت بعدما قّرر المستشار القضائي  ومكتبه ورحالته الخارجية.

، مطلع للحكومة نشر مصروفات نتنياهو رًدا على دعوى قضائية قّدمتها "الحركة لحرّية المعرفة"
 العام الجاري.

وفي الدعوى، طلب نتنياهو من المحكمة أن "تلغي قرار مفوضة حرّية المعرفة، وأن توّجههم بأاّل 
، أثناء 2014يكشفوا مصروفات غسيل المالبس التي قّدمت لرئيس الحكومة وأفراد عائلته في عام 
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صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تواجدهم في مقّر رئاسة الحكومة الرسمي بالقدس"، وفقا لما نقلته 
 عددها الصادر صباح اليوم، الثالثاء.

 27/9/2016، 48عرب 
 

 وفساد مالي ورشاوى… : وزير يتعاطى الكوكايين"إسرائيل بيتنا" .21
وديع عواودة: ضمن مسلسل فضائح الفساد في إسرائيل تتجه النيابة العامة لتقديم لوائح  –الناصرة 

دور ليبرمان، من جبيتنا" برئاسة وزير األمن أفي إسرائيلفي حزب "اتهام خطيرة ضد قيادات عليا 
 بينهم وزير السياحة السابق الذي تنسب له شبهات التعاطي مع المخدرات والرشوة.

وأعلن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، والنائب العام شاي نيتسان نيتهما تقديم وزير 
مشبوها  14ف، ونائبة وزير الداخلية سابقا، فاينا كيرشنباوم، والسياحة السابق ستاس ميسجنيكو 

التحقيق في قضية الفساد في  إطارالمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات الفساد، وذلك في  إلىآخرين، 
النيابة وجود مشبوهين لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنهم، وانه من المتوقع  وأكدتبيتنا".  إسرائيلحزب "

 رشاويفي القضية. وسيتم محاكمة مسيجنيكوف وكيرشنباوم، بتهمة تلقي  أخرىام تقديم لوائح اته
القانونية،  اإلجراءاتوالخداع وخرق الثقة وباستخدام األول الكوكايين أثناء شغله لمنصبه، وتشويش 
واشتراط تمويل  أموالفيما ستشمل الئحة االتهام ضد كيرشنباوم مخالفة قانون الضرائب وتبييض 

 ثقافية بتشغيل صديقته. فعاليات
وتشمل قضية الفساد في الحزب الذي يمثل في األساس المهاجرين الجدد من االتحاد السوفيتيي 

 جنائية منهجية. أعمال إلىسابقا عددا كبيرا من القضايا المختلفة، يشير الخيط الرابط بينها 
 28/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 معارضة العسكر من رغملباتتمسك بـ"جدار غزة"  "إسرائيل" .21

بعد أيام قليلة على نشر وزارة الدفاع اإلسرائيلية عطاًء دوليًا ومحليًا إلنشاء خط دفاع : حلمي موسى
تحت األرض ضد األنفاق على طول الحدود مع قطاع غزة، أظهرت وسائل إعالم أن في داخل 

اإلنفاق الكبير على هذا  قيادة الجيش معارضة شديدة لهذه الخطة. وُيطالب ضباٌط كبار بتجنب
 المشروع، واللجوء بداًل من ذلك إلى الدفاع عبر نشاطات ميدانية داخل قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد رفعت من وتيرة استعداداتها في مواجهة األنفاق الهجومية من قطاع غزة التي 
"حماس"، بإعالن  صارت المشروع األكبر للمقاومة الفلسطينية، وخصوصًا للذراع العسكرية لحركة

عطاء دولي واسع النطاق لتنفيذ أسلوب متطور لمقاومة األنفاق. ورغم أن جانبًا من العطاء ال يزال 



 
 
 
 

 

 15 ص             4061 العدد:        28/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

سّريًا، وهو قصر على شركات تحظى بتصنيف أمني عال في إسرائيل، فإن شركات دولية 
 متخصصة في الحفريات الهندسية ُدعيت للمشاركة في المشروع.

ن حجم الحفريات ونقل األتربة وبناء الجدران يتطلب من الشركة الفائزة بالعطاء وبحسب التقديرات، فإ
إقامة مصنع للباطون قرب الحدود مع غزة بغرض تقليص التكاليف العالية التي تقدر بمئات الماليين 
من الدوالرات ولتسريع انتهاء األعمال. وترى إسرائيل في إنجاز هذا المشروع وسرعة إتمامه شهادًة 

 لى قدرة مؤسستها األمنية في تجسيد خطط إحباط حفر األنفاق.ع
وفي كل حال، وكما يبدو عند اقتراب مرحلة الحسم في العطاء لمشروع الحفريات الكبير، ظهر 
السجال في أوساط القيادة العسكرية بشأن القرار. وتقدم عدد من كبار الضباط للمستوى السياسي 

لمشروع، واالتجاه إلى العمل الُمرّكز داخل أراضي القطاع بتوصيات تقضي بإعادة النظر في ا
 الكتشاف األنفاق وتدميرها بداًل من ذلك.

وتقول جهات عسكرية إسرائيلية إنه نظرًا لتكاليف هذا المشروع الذي سيبلغ بضع مئات من ماليين 
انية المركزة أفضل. الدوالرات، ونظرًا لواقع أنه ال يشكل إغالقًا تامًا للحدود، فإن األعمال الميد

وفضاًل عن ذلك، قالت هذه الجهات إن ما تم اكتشافه حتى اآلن من أنفاق بعد الحرب، ليست أنفاقا 
 جديدة، بل هي متفرعات عن أنفاق قديمة لم يتم تدمير جزٍء منها.

في كل حال، فإن المستوى السياسي قرر عدم األخذ بتحفظات بعض العسكريين وأعلن عن العطاء 
 شركة، ومقرٌر إغالق المناقصة خالل أسبوع. 20دخلت فيه حتى اآلن على األقل الذي 

 28/9/2016، السفير، بيروت
 

 جيش االحتالل يخضع لليهود الًمتدينين الم تشّدّدين ويأمر بفصل خدمة الفتيات عن الشباب .22
عبرّية بأّن رئيس أفادت مصادر عسكرّية رفيعة الُمستوى لوسائل اإلعالم ال زهير أندراوس: –الناصرة 

أركان الجيش اإلسرائيلّي، الجنرال غادي ايزنكوط، خضع للتيار الديني الصهيوني المتشدد، وأصدر 
 أمًرا جديدًا ينظم الخدمة المشتركة للرجال والنساء في الجيش، على حّد تعبيرها.

الت الداخلية، ولفتت المصادر عينها إلى أّنه بموجب هذا األمر، الذي أتى بعد سنوات من المداو 
ُيمكن للجنود المتدينين االمتناع عن الحراسة أو السفر في السيارات مع مجندات، وعلى قادتهم 

 االنصياع لذلك. كذلك يمكنهم االستعفاء من التدريبات التي تشمل تلّقي تدريب على أيدي نساء.
لضوء على قضية دور الجيش هذه الخطوة، شّدّد المراقبون والُمحللون في تل أبيب، تسّلط مرة جديدة ا

اآلباء “الذي راهن عليه ” بوتقة الصهر“في المجتمع اإلسرائيلّي، وتكشف عن حقيقة فشل مشروع 
، بأْن يساهم الجيش في إعادة صياغة وقولبة المجتمع اإلسرائيلي وفق ”المؤسسون لدولة إسرائيل
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وأحداث، يؤكد على أّن المجتمع مبادئ الصهيونية العلمانية. لكن ما حدث، مع ما سبقه من خطوات 
 هو األكثر تأثيًرا في الجيش بداًل من أْن يكون الجيش هو العامل المبلور لهوية المجتمع.

بخلق أّمٍة ” مؤسس إسرائيل“وُتعتبر هذه الخطوة مسمار آخر في نعش حلم دافيد بن غوريون، 
 وفق كّل المؤشرات والدالئل.إسرائيلّيٍة، األمر الذي لم يتحقق، ولن يخرج إلى حّيز التنفيذ 

عالوة على ذلك، بالمقارنة مع ما كانت عليه األوامر السابقة، كانت هذه الخصوصية للجنود 
 المتدينين ال تشكل ذريعة للتحرر من أداء أي مهمة.

 27/9/2016، رأي اليوم، لندن
 

 : اليهود يقلصون فارق الوالدات مع العرب"إسرائيل" .23
سنة العبرية، وكما في كّل عام، أصدرت "دائرة اإلحصاء المركزي عشية رأس ال: حلمي موسى

اإلسرائيلي" تقريرًا يحوي مجموعة من األرقام والمعطيات تتعّلق بالدولة العبرية. وذكر التّقرير أّن 
ألفًا عن العام  173ألف نسمة، ما يعني زيادة بمقدار  585"عدد سكان الدولة يبلغ ثمانية ماليين و

 في المئة". 2زيادة بنسبة الماضي، أو 
ألف شخص، يشكلون  419وبحسب المعطيات، فإّن "عدد المقيمين اليهود يبلغ حاليًا ستة ماليين و

، فيبلغ عددهم مليونًا 48في المئة من مجموع السكان، أّما السكان العرب ضمن أراضي الـ 74,8
. وأشار التّقرير إلى أّن "العدد في المئة من مجموع السكان" 20.8ألفًا، يشّكلون ما نسبته  786و

 ألفًا، هو لمسيحيين أو أبناء ديانات أخرى من غير العرب يحملون الجنسية اإلسرائيلية". 380الباقي 
في المئة مقارنًة بالعام الماضي، تشبه نسبة  2وذكر التّقرير أّن "نسبة زيادة السكان، واّلتي بلغت 

ر نسبة النمو هذه دلياًل على تراجع أعداد المهاجرين إلى النمو السكاني في العقد األخير". وتعتب
في المئة. وتظهر  3"إسرائيل" مقارنًة بالعقود السابقة حيث كانت نسبة النمو تزيد في العادة عن 

في  2.2في المئة، فيما بلغت لدى السكان العرب  1.9المعطيات أّن نسبة ارتفاع عدد اليهود بلغت 
 المئة.

ائرة اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي" أّن "السكان في إسرائيل ُيعتبرون أكثر شبابًا وأّكدت معطيات "د
في العام  14من المعدل العام ل عمار في الّدول الغربية". وذكرت أّن "نسبة األطفال حتى سن 

في المئة". وتبلغ  11.1عامًا  65في المئة، فيما بلغت نسبة من يزيدون عن  28.3بلغت  2015
في المئة، وهي بين اليهود أكثر مّما هي بين  4.9سنة في إسرائيل  75ن يزيدون عن شريحة "م

العرب". تجدر اإلشارة إلى أّن سبب اعتبار المجتمع اإلسرائيلي أكثر شبابًا يعود أساسًا إلى وجود 
 شريحتين تكثران من اإلنجاب: العرب والحريديم. ومع ذلك فإّن ميل المجتمع اإلسرائيلي للشيخوخة
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سنة 27.7سنة مقارنة بـ 29.8بلغ  2015يستمّر، حيث أوضــح التّقرير أّن "متوسط األعمار في العام 
بين  30.9، و28.7". أّما متوسط األعمار بين الجنسين، فإنه "يبلغ في أوساط الذكور 2000في العام 
 اإلناث".

في المئة ألمهات  74ينهم طفاًل العام الماضي، من ب 723ألفًا و 178وتحّدث التّقرير عن والدة 
في المئة ألمهات عربيات. وأشارت الدائرة إلى أّن حصة الوالدات اليهودية في تزايد  23يهوديات و

في المئة من كّل اليهود  75.9كان  2015. وفي نهاية العام 1948منذ إعالن الدولة العبرية في العام 
ئة فقط عند إعالنها. كما بلغ متوّسط عدد أفراد في الم 35في الدولة العبرية من مواليدها، مقارنة بـ

 .4.58في حين أن متّوسط أفراد العائلة العربية بلغ  3.12العائلة اليهودية 
 14يهود. وهذا العدد هو أكبر بـ 908ألفًا و 27، وصل إلى فلسطين المحتلة 2015وذكر أّنه في العام 

ا، وروسيا، يالمهاجرون أساسًا من أوكران . وقد وصل2014في المئة من عدد المهاجرين في العام 
 وفرنسا والواليات المتحدة.

 28/9/2016، السفير، بيروت
 

 دعوة إسرائيلية للتحالف مع األكراد لمحاربة اإلسالميين .24
دعا أكاديمي إسرائيلي إلى تعزيز التحالف بين إسرائيل واألكراد حول العالم لمحاربة الجماعات 

 ك بما اعتبره "تواصال وعالقات سرية إسرائيلية باألكراد في شمال العراق".اإلسالمية، مستشهدا في ذل
وقال رئيس قسم دراسات الشرق األوسط في "الكلية األكاديمية" بالجليل الغربي رونان يتسحاق في 

مع األكراد ألن ذلك سيعمل  استراتيجيمقال له بصحيفة معاريف، إن إسرائيل بحاجة إلقامة تحالف 
 نفوذها في العالم.على تقوية 

ويرى األكاديمي اإلسرائيلي أن "الدين ال يعتبر عنصرا أساسيا في حياة األكراد، وبالتالي فليس لديهم 
توجهات دينية متطرفة كما هو سائد لدى مسلمين عديدين حول العالم، وهو ما يجعل التعاون 

ي العالم بشكل عام، والشرق الكردي اإلسرائيلي مقدمة لحربهما المشتركة ضد اإلسالم المتطرف ف
 األوسط بشكل خاص".

وأضاف يتسحاق أن إسرائيل "مطالبة باستغالل مسألة أن األكراد ليس لديهم قوة عظمى تساندهم 
بتقديم نفسها للقيام بهذا الدور، ألن نشوء مثل هذا التحالف كفيل بمساعدة الجانبين في محاربة 

 الجماعات اإلسالمية".
 27/9/2016، ةالجزيرة.نت، الدوح
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 خبير إسرائيلي: تل أبيب تفتقر للردع أمام حماس .25
قال عوفر شيلح، عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب "هناك مستقبل" المعارض، في مقال له على 
موقع نيوز ون اإلخباري، إن الجمهور اإلسرائيلي من حقه االطالع على العقيدة األمنية التي تؤمن 

في جميع دول العالم، ودون ذلك فإن المستويين السياسي والعسكري  بها إسرائيل، كما هو سائد
 اإلسرائيليين لن يستطيعا إدارة حوار ناجح بينهما من أجل الدولة.

على ما يفيد بعدم جدية  -وهو عضو لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست-واستدل شيلح 
كان معدا ومخططا لها  2014رف الصامد التصريحات اإلسرائيلية القائلة إن حرب غزة األخيرة الج

بشكل جيد، ألن إسرائيل خالل تلك الحرب وافقت عدة مرات على وقف إطالق النار، وفي كل مرة 
 كانت حماس هي من ترفض وقف الحرب.

وأشار في محاضرة عسكرية إلى أن إسرائيل يجب عليها أن تدرك أن الوضعين األمني والعسكري لها 
والعقود السابقة، مما يتطلب من دوائر صنع القرار في تل أبيب التوقف عن اختلفا عن السنوات 

االدعاء بأن أعداءها باتوا مردوعين، مما يجعلهم ال يبادرون بمهاجمتها عسكريا، أو شن الحروب 
 ضدها.

وأكد شيلح أنه في ظل عدم وجود نقاش جماهيري شفاف في إسرائيل، فقد انتهت حرب غزة دون أن 
في الجيش والحكومة بأنها تركت أزمة عميقة جدا في نظرية األمن وتفعيل القوة يعترف أحد 
 اإلسرائيلية.

، تم تبني نظرية مفادها أنه 2008وكشف النقاب عن أنه منذ حرب غزة األولى الرصاص المصبوب 
ل ال بد عند افتتاح أي معركة مع حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أن تسبقها مفاجأة، لكن ما حص

، "أننا دخلناها والجيش اإلسرائيلي بال خطة، وال قوات، وال تدريب، حتى 2014في الحرب األخيرة 
 دون توفر عقيدة قتالية جاهزة".

وكشف شيلح عن أن معظم الهجمات التي شنها الجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل تلك 
هدف، منها  5200الجو نحو ، كانت ضد أهداف بال قيمة عسكرية، حيث هاجم سالح 2014الحرب 

موقع لتدمير منصات إطالق القذائف الصاروخية، وهو ما لم يتم تدميرها بالفعل، وألف هدف  1800
 آخر تابع للتحكم والسيطرة لدى حماس، ويعني ذلك استهداف منازل فارغة لعناصر حماس.

تجبرهم على وقف إطالق  وختم بالقول "إن ظنت إسرائيل أنها بتدمير منازل كوادر حماس وقادتها قد
النار، ألن عائالتهم فقدت منازلها، فهذا يعني أن إسرائيل ال تفهم المنطق الذي يتحرك به أعداؤها، مما 

 يجعل جميع الجهود العسكرية والقدرات العملياتية ال تساوي شيئا، وستضيع قيمتها سدى دون قيمة".
 27/9/2016، الجزيرة.نت، الدوحة
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 سرائيلييناإلتواصل تشعل فتيل الهجمات الفلسطينية ضد معاريف: مواقع ال .26

قالت دراسة إسرائيلية إن شبكات التواصل االجتماعي واإلعالم الجديد يلعبان دورا مركزيا في 
"التحريض على تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيليين، السيما من قبل الجيل الفلسطيني الصاعد، 

 إشعال الوضع األمني في األراضي الفلسطينية".بما يؤكد أن هذه الشبكات تسهم في 
وأشارت صحيفة معاريف إلى أن البحث الذي أعده هارئيل خوريف، وسيصدر قريبا عن مركز موشيه 
دايان لدراسات الشرق األوسط وأفريقيا، التابع لجامعة تل أبيب، الحظ أن الفلسطينيين سرعان ما 

 أسمائهم، وتحظى بعشرات اآلالف من المتابعين.ينشئون صفحات فيسبوك لمنفذي هذه الهجمات ب
وجاء في البحث أن هذه الصفحات على مواقع التواصل تحولت إلى ساحات نقاش جادة، وتجّمع 
افتراضي قادر على إنتاج فعل ميداني على أرض الواقع. ويبقى االختبار الحقيقي أمام المخابرات 

 ة التي تخطط للعملية القادمة على شبكة اإلنترنت.اإلسرائيلية في كيفية إلقاء القبض على المجموع
وأوضح الباحث أن ما يزيد حدة النقاش في العالم االفتراضي بين الفلسطينيين مشاهد السكاكين، 
شارة النصر، والمسدسات، وكلها تحولت إلى جزء من  واأليادي الدامية، والمنشورات السياسية، وا 

 الرموز المستخدمة في هذه النقاشات.
 28/9/2016، لجزيرة.نت، الدوحةا

 

 السلطات اإلسرائيلية تهدم في القدس والخليل واألغوار بيوتًا ومنشآت سكنية ودراسية وزراعية .27
مدرسـية  سكنية وصـفوفاً  هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمس، شققاً  عبد الرؤوف أرناؤوط، "وفا":

راعيــة، وشــردت عشــرات المــواطنين مــن القــدس وآبــارًا لجمــع الميــاه ومســاكن وحظــائر أغنــام ومنشــآت ز 
 والخليل وخربة الحمة في األغوار.

 شرقي القدس ما رفع عـدد المنـازل التـي تـمّ  منازل في 5ففي القدس، أقدمت بلدية االحتالل على هدم 
 .128هدمها منذ بداية العام الجاري إلى 

بلـدة بيـت صـفافا، جنـوب القـدس،  وفي وقت الحـق مـن يـوم أمـس هـدمت البلديـة اإلسـرائيلية منـزاًل فـي
وهــدمت جرافــات االحــتالل صــّفا جديــدا مشــيدا مــن الخشــب والصــفيح فــي  بــزعم البنــاء غيــر المــرخص.

 مدرسة تجمع "أبو النوار البدوي" شرق القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص.
 ة" وجرافات االحتالل وقال ممثل تجمع أبو النوار داوود الجهالين لـ"وفا"، إن طواقم "اإلدارة المدني
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وفي الخليل، هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، آبارا لجمع المياه تعود ألهالي خربة جورة الخيل، فـي 
وأفـادت مصـادر محليـة، بـأن جـيش االحـتالل والشـرطة اإلسـرائيلية وقـوات مـا  واد سعير شرق الخليـل.

 آبار مياه. 4الثقيلة، يسمى "حرس الحدود" دهمت خربة جورة الخيل، وهدمت بآلياتها 
منشــأة بــين "مســـاكن  28 اإلســرائيليوفــي خربــة الحمــة بــاألغوار الشــمالية، هـــدمت جرافــات االحــتالل 

 وبركسات وحظائر أغنام ومنشآت زراعية".
 28/9/2016 ،األيام، رام هللا

 
 بكيرات: األيام القادمة صعبة على األقصى .28

ة األقصــى للوقــف والتــراث نــاجح بكيــرات أن تكــون توقــع رئــيس أكاديميــ: محمــد أبــو الفــيالت -القــدس 
أن رئـــيس وزراء االحـــتالل بنيـــامين  األيـــام القادمـــة صـــعبة علـــى مدينـــة القـــدس والمقدســـيين، موضـــحاً 

ــذين يتوافــدون علــى  نتنيــاهو أوعــز بتكثيــف انتشــار  قواتــه داخــل مدينــة القــدس لتــأمين المســتوطنين ال
 . المسجد بشكل كبير إلقامة شعائرهم الدينية

بـــوك أنـــه خـــالل  وأضـــاف فـــي حـــديث مباشـــر مـــن المســـجد األقصـــى عبـــر صـــفحة القـــدس علـــى فـــيس
األعيــاد اليهوديــة فــي الســنوات الســابقة قامــت قــوات االحــتالل بإبعــاد عشــرات المقدســيين عــن المســجد 
األقصـــى والقـــدس، واعتقلـــت العشـــرات مـــن المقدســـيين، وحـــددت أعمـــار المســـموح لهـــم بالـــدخول إليـــه، 

 ار السيناريو نفسه خالل أعياد الشهر المقبل.مرجحا تكر 
ودعا بكيرات جميع المسلمين إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى خالل فترة األعياد اليهودية، وعلى 
مدار العام، خاصة المدارس الفلسطينية لزرع حب األقصى داخل وجدان األطفال، مطالبا في الوقت 

 يل على انتهاكاتها اليومية في المسجد األقصى ومدينة القدس.ذاته المؤسسات الدولية بمحاسبة إسرائ
 27/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 تنكيل بعشرات الشبان المقدسيين بداعي "إخطار أمني" .29

القـدس: أنهــت الشـرطة اإلســرائيلية، مسـاء أمــس، حالــة التأهـب األمنــي فـي شــرقي القـدس بعــد ســاعات 
ن عناصر الشرطة شنوا حملـة تنكيـل واسـعة بحـق العشـرات مـن وقال شهود عيان إ قليلة من إعالنها.

الشــبان الفلســطينيين فــي منطقــة بــاب العــامود وفــي البلــدة القديمــة فــي المدينــة شــملت عمليــات تفتــيش 
جبـــار الشــبان علـــى الوقــوف فـــي أوضــاع مهينـــة. وأعلنــت الشـــرطة اإلســرائيلية تعزيـــز قـــوات  جســدي وا 

، حيـث انتشـرت القـوات فـي الشـوارع وأقامـت أمنياً  عي تلقيها إنذاراً االحتالل في أنحاء مدينة القدس بدا 
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أعلنـــت الشـــرطة عـــن إزالـــة الحـــواجز دون أن توضـــح طبيعـــة الخطـــر األمنـــي الـــذي  الحـــواجز. والحقـــاً 
 تحدثت عنه. 

 28/9/2016 ،األيام، رام هللا
 

 شهراً  11محكمة االحتالل تحكم على حارس باألقصى بالسجن  .31
، حكمــا بحــق حــارس المســجد 27/9/2016 درت محكمــة االحــتالل، يــوم الثالثــاءأصــ :القــدس المحتلــة

( مـن سـكان بلـدة العيسـاوية فـي القـدس المحتلـة بالسـجن لمـدة عامـاً  30المبارك فادي عليان ) األقصى
 شيكل. 1500شهرًا وغرامة مالية بقيمة  11

عشــرات الحــراس تعرضــوا  أنالحكــم الجــائر موضــحًة  اإلســالميةالقــدس  أوقــافبــدورها اســتنكرت دائــرة 
 . األقصىعن ساحات  اإلبعادخالل العامين لالعتداء واالعتقال وسياسة 

 27/9/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  
 من االعتقال عاماً  18المقدسي العباسي حر بعد  .31

ا( عام 55أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن المقدسي إبراهيم العباسي ): أسيل جندي -القدس 
 تنقل فيها بين معظم السجون. عاماً  18من سجن النقب بعد اعتقال دام 

وتوجــه العباســي فــور تحــرره مســاء أمــس االثنــين إلــى المســجد األقصــى المبــارك لتأديــة صــالة المغــرب 
ــدة ســلوان  فيــه، مصــراً  علــى أن يكــون المســجد محطتــه األولــى فــي التحــرر قبــل التوجــه لمنزلــه فــي بل

 المبارك. جنوب المسجد األقصى
 27/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 ثالثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري :الخليل .32

قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني المحامي جواد بـولس أمـس : فتحي صّباح -غزة 
رابهم المفتــوح عــن الطعــام لليــوم الثالــث علــى التــوالي إن ثالثــة أســرى مــن محافظــة الخليــل يواصــلون إضــ

األسرى الثالثة المضربين في سجن "عوفر" هم أنس شـديد  أناحتجاجًا على اعتقالهم اإلداري. وأضاف 
 22، وعمر الحـيح )2016غسطس أ  /سنة(، المعتقَلين منذ األول من آب 29سنة(، وأحمد أبو فارة ) 20)

. وأوضـــح أن ســـلطات االحـــتالل أصـــدرت أوامـــر اعتقـــال 2016ســـبتمبر  /أيلـــول 15ســـنة( المعتقـــل منـــذ 
 لكل منهم قابلة للتجديد.  أشهرإدارية )من دون تهمة أو محاكمة( في حق األسرى الثالثة لمدة ستة 

 28/9/2016 ،الحياة، لندن
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 فلسطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري وفاة ":مجموعة العمل" .33

( مــن ســـكان مخــيم اليرمـــوك عامــاً  35ئ الفلســطيني فـــؤاد علــي منصـــور )قضـــى الالجــ: لنــدن ،دمشــق
 حــو العــام.نلالجئــين الفلســطينيين تحــت التعــذيب فــي ســجون النظــام الســوري، وذلــك بعــد اعتقــال دام 

ـــ"مجموعة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية"، يــوم الثالثــاء ، أن 27/9/2016 وذكــر التقريــر اليــومي ل
أثنــاء ســفره فــي  2015أغســطس  /اعتقــال فــؤاد علــي منصــور فــي شــهر آب ذوي الضــحية أكــدوا أنــه تــمّ 

 إلى مدينة "الحسكة".
ضـحية فلسـطينية  452وكانت "مجموعة العمل مـن أجـل فلسـطينيي سـورية" قـد وثقـت فـي وقـت سـابق 

 قضت تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينهم النساء واألطفال وكبار في السن.
الســالم علــي العبيــد مــن أبنــاء منطقــة حجيــرة بريــف دمشــق، مــن  طيني عبــدكمــا قضــى الالجــئ الفلســ

مرتبــات جــيش التحريــر الفلســطيني خــالل المواجهــات المتواصــلة بــين قــوات النظــام الســوري مــن جهــة 
ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى في مدينة دير الزور شرقي سورية، مما يرفع حصيلة 

ضــحية  21مجموعــة العمــل، بيــنهم  إحصــائياتبحســب  187ي إلــى ضــحايا جــيش التحريــر الفلســطين
 سبتمبر الحالي. /قضت في شهر أيلول

 27/9/2016، قدس برسوكالة 
 

 قّلصت هذا الصيف كّميات المياه التي تخّصصها للفلسطينيين "إسرائيل""بتسيلم":  .34
"، إن شـركة "مكـوروت" قال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلـة "بتسـيلم

)خــالل شــهر رمضــان(، كميــة الميــاه التــي  2016يونيــو  اإلســرائيلية قلصــت فــي مطلــع شــهر حزيــران/
تزودها لعدد من البلدات الفلسطينية شمال الضـفة، مشـيرة إلـى أن هـذه البلـدات عانـت طيلـة الصـيف، 

 ، من نقص خطير في المياه.اً ا تزال تعاني اليوم أيضمو 
"تنــتهج هــذه السياســة كــل صــيف، بــدرجات متفاوتــة، وتفــرض  "إســرائيل""بتسيلم" أن لـــوجــاء فــي تقريــر 

على عشرات آالف األشخاص االكتفاء بكمية من المياه ال تلبي احتياجاتهم األساسية. وأنه حتى قبل 
التقليص، كانت كمية المياه التي أتيَحت لهـم، مثـل معظـم سـكان الضـفة الفلسـطينيين، أقـل بكثيـر مـن 

المتاحـــة للمـــواطنين اإلســـرائيليين، وحتـــى مـــن االســـتهالك األدنـــى الموصـــى بـــه مـــن قَبـــل منظمـــة تلـــك 
  الصحة العالمية، التابعة لهيئة األمم المتحدة".

وبحسـب التقريــر، فـإن "تقلــيص تزويــد البلـدات الفلســطينية بالميـاه، الــذي تنتهجــه شـركة "مكــوروت" كــل 
الميـاه المتواصـلة الـذي يعانيهـا سـكان الضـفة. ومـن  صيف، هو عامل واحد بين عدة عوامل في أزمة
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ضمن العوامـل اإلضـافية، نقـل السـيطرة علـى مـوارد الميـاه المشـتركة إلـى أيـدي إسـرائيل، التقسـيم غيـر 
العادل لحقوق استخدام تلك الموارد، الصعوبات التي تراكمها إسرائيل أمام الفلسـطينيين لعرقلـة تطـوير 

بنـى التحتيـة القائمـة ومصـادرتها، تقييـد الوصـول أو منـع الوصـول إلـى مـوارد بنًى تحتية للمياه، هدم ال
الميـاه المحليـة مثــل الينـابيع واآلبــار وآبـار تجميــع ميـاه المطــر، ومواصـلة سياســة تفضـيل المســتوطنين 

 في إمداد المياه".
ي التقريـر، ووفق معطيـات سـلطة الميـاه الفلسـطينية والجهـاز المركـزي لاحصـاء الفلسـطيني، الـواردة فـ

مليـون كـوب سـنوي،  63فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تشتري من شركة "مكوروت" اإلسرائيلية نحو 
مـــن اســـتهالك الميـــاه الفلســـطيني  %36.6مليـــون كـــوب، وتشـــكل  60يخصـــص منهـــا لمنطقـــة الضـــفة 

 مليون كوب يتم نقلها إلى قطاع غزة. 3هناك، ويتبقى نحو 
المزودة للبلدات الفلسـطينية تظـل ثابتـة وال ترتفـع لتناسـب الطلـب، وذلـك  وأورد التقرير أن حصة المياه

 ت، إذ يحصل سكانها على المياه وفق للطلب واالستهالك.عمرابعكس المست
وأكــد التقريــر، "أن انتهــاك حــق الفلســطينيين فــي الحصــول علــى الميــاه، والصــرف الصــحي والمســتوى 

معطيات استهالك الميـاه عنـد السـكان الفلسـطينيين،  المعيشي الالئق يتضح بشكل واضح لدى مقارنة
 والسكان اإلسرائيليين".

ووصـــل متوســـط اســـتهالك الميـــاه ألغـــراض منزليـــة وتجاريـــة وصـــناعية )ال يشـــمل الزراعـــة، وبخصـــم 
لتر في اليوم للفرد الواحد، وفقا لمعطيات سـلطة  79إلى نحو  2014اإلهالك( في الضفة الغربية عام 

ية. وهــذه الكميــة أقــل بكثيــر مــن الحــد األدنــى الموصــى بــه مــن قَبــل منظمــة الصــحة الميــاه الفلســطين
لتـــر فـــي اليـــوم لكـــل فـــرد لالســـتخدامات الشخصـــية والمنزليـــة فقـــط. وحيـــث يشـــمل  100العالميـــة، وهـــو 

لتــر.  79المعطـى االسـتخدامات التجاريــة، فـإن االسـتهالك الشخصــي للفـرد الواحــد هـو أقـل بكثيــر مـن 
ـــل، ت ـــات ســـلطة الميـــاه اإلســـرائيلية بـــأن متوســـط اســـتهالك الميـــاه فـــي وفـــي المقاب  "إســـرائيل"فيـــد معطي

مـــا يقـــارب أربعـــة أضـــعاف االســـتهالك  2014لالســـتخدامات المنزليـــة والتجاريـــة والصـــناعية بلـــغ عـــام 
 لتر في اليوم للفرد الواحد. 287نحو  -الفلسطيني 

بلــدة فــي  180، أن 2013اإلنســانية عــام  وتبــين فــي مســح أجــراه مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون
 30أرجاء الضـفة الغربيـة لـم تكـن مرتبطـة بشـبكة الميـاه، حتـى تاريخـه، ويعـيش فـي هـذه البلـدات نحـو 

، وهذه البلدات تعاني ليس فقط ما ُذكر من قيود Cألف شخص، معظمهم في مناطق معرفة كمنطقة 
تيالء على موارد المياه الطبيعية التي اعتمدت على تطوير البنى التحتية، فهي تعاني أيض جراء االس

 عليها طيلة سنين، ومنعها من الوصول إليها، بما في ذلك آبار المياه وبرك الينابيع.
 27/9/2016 ،لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات  موقع



 
 
 
 

 

 24 ص             4061 العدد:        28/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 
 ونروا في القدس وغزة اليوم احتجاجًا على التقليصاتاأل إغالق مقار  .35

أشرف الهور: قررت اتحادات موظفي وكالة األونروا، العاملة فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة،  –غزة 
علــى  إغــالق مقــرات هــذه المنظمــة الدوليــة اليــوم األربعــاء فــي كــل مــن مــدينتي القــدس وغــزة، احتجاجــاً 

". سياســة تقلــيص تقــديم الخــدمات المقدمــة لقطــاع الالجئــين، وهــددت بــاللجوء إلــى "العصــيان اإلداري
وأعلنــت فــي بيــان مشــترك حمــل موقــف موحــد تجــاه سياســات "األونــروا" األخيــرة القائمــة علــى تقلــيص 
الخـدمات المقدمــة لجمــوع الالجئـين، وقالــت إنــه ســيجري اإلعـالن عــن "نــزاع عمـل" ضــمن رؤيــة زمنيــة 

نه في حال استمرت هذه ال منظمة متدرجة وفق وسائل العمل النقابي التي تشمل "العصيان اإلداري" وا 
 الدولية في عدم االستجابة للمطالب، ستلجأ إلى تحديد آليات هذا لعصيان اإلداري في وقت الحق.

وهــددت برفــع القضــية إلـــى المســتويات العليــا فـــي وكالــة "األونــروا" أو إلــى محكمـــة للبــت فــي موضـــع 
ــم يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى حــل، علــى أن يراعــى فــي الحكــم  الخــالف بينهــا وبــين اإلدارة فــي حــال ل

 القوانين التي تتبعها "األونروا" بخصوص التوظيف والعقد المتمم بين الموظف وهذه المنظمة الدولية.
وأشارت االتحادات إلى أن أولى خطواتها ستكون اليوم األربعاء بإغالق مقرات "األونروا" الرئيسية في 

علــى سياســة  ، احتجاجــاً منــاطق الشــيم جــراح فــي القــدس، ومكتــب غــزة اإلقليمــي، ومكتــب رئاســة غــزة
تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن اتحــادات العــاملين فــي الضــفة الغربيــة  التقليصــات المتبعــة. وأكــدت أنــه تــمّ 

وقطــاع غــزة، لقيــادة المرحلــة المقبلــة والتصــدي لسياســية "األونــروا". ووصــفت اإلجــراءات األخيــرة التــي 
 اتخذتها إدارة "األونروا" بحق الالجئين والموظفين بـ"الجائرة".

 28/9/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد عملياً  %56و ..المصالحة منمتشائمة  استطالع: األغلبية .36
رام هللا: أظهــرت نتــائج اســتطالع جديــد للــرأي العــام الفلســطيني أن أغلبيــة الجمهــور غيــر راضــية عــن 
تأجيل االنتخابات المحلية وترى في ذلك قرارًا سياسيًا يهدف إللغائها. ويتضح من نتـائج االسـتطالع، 

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية برئاسة د. خليل الشقاقي، أن أغلبية ضئيلة  الذي أجراه
ترفض إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل ظروف انقسام مماثلة ما يظهر بوضوح تفضـيل 

 الوحدة الوطنية على الديمقراطية. 
 .%26ركة فتح فيما يؤيد ذلك من الجمهور إنهم ضد عودة محمد دحالن لصفوف ح %59ويقول 
إنها تعارضـه، وتقـول نسـبة مـن  %25إنها تؤيد نظام التوجيهي الجديد، وتقول نسبة من  %33وتقول 

 إنها لم تسمع عنه. %22إنها ال تؤيده وال تعارضه، وتقول نسبة من  17%
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ط يتوقعـون فقـ %46ساعة يوميًا لكن نسبة مـن  24إنهم يريدون فتح معبر الجسر ل ردن  %91وقال 
 حصول ذلك.

إنها غيـر قلقـة مـن أن تـؤدي التقليصـات علـى  %19إنها قلقة وتقول نسبة من  %79وتقول نسبة من 
 خدمات وكالة الغوث لالجئين إلى تخلي الوكالة تدريجيًا عن مسؤولياتها تجاه الالجئين.

مــا الجمهــور منقســم ، في%65ونســبة التشــاؤم تبلــغ  %31ونســبة التفــاؤل بنجــاح المصــالحة الفلســطينية 
يعارضـــونه حيـــث تقـــول نســـبة  %50يؤيدونـــه و %49إلـــى قســـمين شـــبه متســـاويين مـــن حـــل الـــدولتين: 

إنـه ال يـزال  %40إن حل الدولتين لم يُعد عمليًا بسبب التوسع االستيطاني فيما تقول نسبة من  56%
تــي يتمتــع فيهــا اليهــود إنهــا تؤيــد حــل الدولــة الواحــدة ال %31وفــي ذات الوقــت تقــول نســبة مــن  عمليــًا.

إن فرص قيام  %73وتقول نسبة من  إنها تعارض هذا الحل. %67والعرب بالمساواة فيما تقول نسبة 
خــالل الســنوات الخمــس القادمــة ضــئيلة أو منعدمــة  "دولــة إســرائيل"دولــة فلســطينية مســتقلة إلــى جانــب 

 إن الفرص متوسطة أو عالية. %25فيما تقول نسبة من 
 %36من الجمهـور الفلسـطيني يؤيـدون التخلـي عـن اتفـاق أوسـلو ونسـبة مـن  %54ج فإن وطبقا للنتائ

 في القطاع.  %55في الضفة و %53تعارض التخلي عن هذا االتفاق، حيث أيد التخلي عن أوسلو 
إلـى تعـزز  2016 سـنةوقال المركز: "مقارنة بالوضـع قبـل ثالثـة أشـهر، تشـير نتـائج الربـع الثالـث مـن 

( 2( يستمر التراجع في تأييـد العمـل المسـلح )1ة كنا قد رأيناها في االستطالع السابق: )توجهات ثالث
( تتحســـن شـــعبية حركـــة فـــتح قلـــياًل مقارنـــة بحركـــة حمـــاس 3يرتفـــع التأييـــد قلـــياًل للمبـــادرة الفرنســـية، و)

د وأضــاف: "رغــم كــل هــذا، فــإن نســبة تأييــ وتــنخفض نســبة المطالبــة باســتقالة الــرئيس محمــود عبــاس".
العمل المسلح ال تزال عالية. وتعارض األغلبية قبول الدعوة الروسية للقاء بـين عبـاس ونتنيـاهو. كمـا 

 أن توقعات الجمهور لفرص المبادرة الفرنسية تبقى شديدة التشاؤم".
ولفــت المركــز إلــى أنــه "ســألنا الجمهــور عــن االنتخابــات األمريكيــة وعــن المرشــحين هــيالري كلينتــون 

ب وفيمــا إذا كــان أحــدهما أفضــل مــن اآلخــر للمصــلحة الفلســطينية. قالــت النســبة األعظــم ودونالــد ترامــ
 %5إن كلينتـون هـي األفضـل وقالـت نسـبة مـن  %16( إنه ال فرق بينهما فيما قالت نسبة من 70%)

 إن ترامب هو األفضل". 
ألشــخاص وشــمل عينــة عشــوائية مــن ا / ســبتمبرأيلــول 24-22وجــرى االســتطالع فــي الفتــرة مــا بــين 

موقعــًا ســكانيًا وكانــت  120شــخص جــرت مقــابلتهم وجهــا لوجــه وذلــك فــي  1,200البــالغين بلــغ عــددها 
 .%3نسبة الخطأ 



 
 
 
 

 

 26 ص             4061 العدد:        28/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأشــار إلــى أنــه "لــو جــرت انتخابــات رئاســية جديــدة اليــوم وترشــح فيهــا اثنــان فقــط همــا محمــود عبــاس 
سماعيل هنية، يحصل هنية على  ويحصـل عبـاس علـى  قبـل ثالثـة أشـهر( %48)مقارنة مـع  %48وا 

 قبل ثالثة أشهر(. %43)مقارنة مع  45%
سيشــاركون  %71وأضــاف: "لــو جــرت انتخابــات برلمانيــة جديــدة بمشــاركة كافــة القــوى السياســية فــإن 
، وفـتح علـى %32فيها، ومن بين هؤالء تحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعـة لحركـة حمـاس علـى 

إنها لم تقرر بعد لمن  %24، وتقول نسبة من %7عة على ، وتحصل كافة القوائم األخرى مجتم37%
. تبلـغ نسـبة التصــويت %34ولفــتح  %31ستصـوت. قبـل ثالثــة أشـهر بلغـت نســبة التصـويت لحمـاس 

قبـل  %35)مقارنـة مـع  %39قبل ثالثة أشهر( ولفتح  %33)مقارنة مع  %37لحماس في قطاع غزة 
قبل ثالثة  %29)مقارنة مع  %29التصويت لحماس ثالثة أشهر(. أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة 

 قبل ثالثة أشهر(". %34)مقارنة مع  %36أشهر( ولفتح 
فـي هـذا االسـتطالع ونسـبة التقيـيم اإليجـابي  %15وبلغت نسبة التقيـيم اإليجـابي ألوضـاع قطـاع غـزة 

خصــية فــي وقــال المركــز: "نســبة اإلحســاس بــاألمن والســالمة الش %26ألوضــاع الضــفة الغربيــة تبلــغ 
. قبـل ثالثـة أشـهر بلغـت %42. نسبة اإلحساس باألمن في الضفة الغربية تبلـغ %48قطاع غزة تبلغ 

" وأضـاف: "نسـبة الرغبـة فــي %44وفــي الضـفة الغربيـة  %44نسـبة اإلحسـاس بـاألمن فـي قطـاع غـزة 
. قبــل ثالثــة أشــهر بلغــت نســبة %29وبــين ســكان الضــفة  %46الهجــرة بــين ســكان قطــاع غــزه تبلــغ 

 ".%22وبين سكان الضفة الغربية  %45الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة 
"وقـال: "نسـبة %79وأشار إلى أن "نسـبة االعتقـاد بوجـود فسـاد فـي مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية تبلـغ 

ونسـبة االعتقـاد بوجـود حريـة صـحافة فـي قطـاع  %16االعتقاد بوجود حرية صحافة فـي الضـفة تبلـغ 
فقـط مـن كافـة فلسـطينيي الضـفة والقطـاع تعتقـد أن النـاس  %33أضاف: "نسبة من " و %14غزه تبلغ 

 في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية دون خوف".
 %46إن السـلطة الفلسـطينية عـبء علـى الشـعب الفلسـطيني وتقـول نسـبة مـن  %47وتقول نسبة مـن 
ر إن هــدف الحمــالت األمنيــة ألجهــزة األمــن الفلســطينية هــو مــن الجمهــو  %47وقــال  إنهــا إنجــاز لــه.

 يقولون إنها تهدف لضرب أطراف معادية للسلطة الفلسطينية.  %41فرض النظام والقانون، لكن 
 تقول إنها غير راضية عن أداء حكومة الوفاق.  %61إنها راضية ونسبة من  %28وتقول نسبة من 

وقـال المركـز: "نسـبة االعتقـاد  في الضفة الغربيـة. %57و في قطاع غزة %70تبلغ نسبة عدم الرضا 
فـي الضـفة الغربيـة  %8) %17بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة ال تتجاوز 

إن المســـؤول عـــن ذلـــك هـــو الســـلطة والـــرئيس  %30فـــي قطـــاع غـــزة(س وتقـــول نســـبة مـــن  %35مقابـــل 
 ألداء هو رئيس حكومة الوفاق".إن المسؤول عن ذلك ا %14عباس، وتقول نسبة من 
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أن المفاوضات هي الطريق األكثر نجاعة لقيام دولـة فلسـطينية إلـى جانـب دولـة إسـرائيل  %34ويرى 
أن المقاومـة  %27يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريق األكثر نجاعة فيمـا تعتقـد نسـبة مـن  %34و

لجـوء ل مـم المتحـدة هـو األكثـر نجاعـة. فقـط يعتقـدون أن ال %6الشعبية السلمية هي األكثـر نجاعـة. 
 إن العمل المسلح هو األكثر نجاعة. %43قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 

للحــرم الشــريف تتمثــل فــي تــدمير المســجدين األقصــى  "إســرائيل"إن مخططــات  %52وتقــول نســبة مــن 
قتسـام الحـرم إن إسـرائيل تخطـط ال %17وقبة الصـخرة وبنـاء كنـيس يهـودي مكانهمـا وتقـول نسـبة مـن 

 %11مع المسلمين بحيث يكـون لليهـود كنـيس للصـالة إلـى جانـب المسـجد األقصـى. تقـول نسـبة مـن 
 %50إنهـا تؤيـد ونسـبة مـن  %44وتقول نسبة مـن  فقط إن إسرائيل تريد إبقاء الوضع الراهن كما هو.

 إنها تعارض المبادرة السعودية )أو المبادرة العربية للسالم(.
إنها تعـارض االقتـراح الـذي ُينـادي بـاعتراف متبـادل  %60إنها تؤيد ونسبة من  %39وتقول نسبة من 

كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد التوصل للسالم وقيـام  "إسرائيلـ"ب
 دولة فلسطينية.
تعتقــد )داعــش( هــي مجموعــة متطرفــة ال تمثــل اإلســالم الصــحيح فيمــا  تنظــيمأن  %89وتعتقــد نســبة 

 إنها ال تعرف.  %6أنها تمثل اإلسالم الصحيح، وتقول نسبة من  %5نسبة من 
 في الضفة( إن داعش تمثل اإلسالم الصحيح.  %3)مقابل  %9في قطاع غزة تقول نسبة من 

 يعارضون الحرب التي تخوضها دول عربية وغربية ضد داعش. %14يؤيدون و % 83
ا األولــــى للشــــعب الفلســــطيني ينبغــــي أن تكــــون تحقيــــق انســــحاب أن الغايــــة العليــــ %46وتعتقــــد نســــبة مــــن 

قامــة دولــة فلســطينية فــي الضــفة والقطــاع وعاصــمتها شــرقي القــدس، وفــي  1967إســرائيلي لحــدود العــام  وا 
يقولـون إن الغايـة األولـى يجـب أن تكـون الحصـول علـى حـق العـودة لالجئـين وعـودتهم  %30المقابل فـإن 

إن الغايـة األولـى ينبغـي أن  %13كـذلك تقـول نسـبة مـن  .1948منها فـي العـام  لقراهم وبلداتهم التي خرجوا
إن الهـدف األول  %11وتقول نسبة مـن  تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة.

 قراطي يحترم حريات وحقوق اإلنسان الفلسطيني. و يجب أن يكون بناء نظام حكم ديم
 28/9/2016 ،األيام، رام هللا

 
 مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي: الفيلم الفلسطيني "بّر بحر" يحصد ثالث جوائز .37

خالـــد الكطـــابي: أســـدل الســـتار مســـاء يـــوم الســـبت علـــى فعاليـــات مهرجـــان ســـان سيباســـتيان  -مدريـــد 
 المهرجان.اإلعالن في حفل االختتام عن المتّوجين بجوائز  حيث تمّ  س64السينمائي الدولي في دورته 

 وشهدت هذه الدورة تألق السينما اآلسيوية، بعد احتكار كل من الصين وكوريا الجنوبية ألهم جوائزه. 
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ونال فيلم "بر بحر"، للمخرجة الفلسطينية ميسـلون حمـود ثـالث جـوائز، حيـث حصـل علـى لقـب لجنـة 
ما فاز بجائزة إيروسكي للشباب، تحكيم "أوترا ميرادا"، أي نظرة أخرى، التي تقّدمها التلفزة اإلسبانية. ك

 .2016وتمنح ألفضل مخرج جديد، باإلضافة إلى لقب سيباستيان 
 28/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 

 م بيجن" بحضور القنصل المصرييتغيير مسمى معبر طابا لـ"مناح .38
"مناحيم  أثار قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتغيير مسمى معبر طابا إلى: سيد رضوان - القاهرة

بيجن"، بحضور القنصل المصري المتواجد في دولة االحتالل، غضب العديد من المصريين، كما 
 الموقف المصري تجاه القرار بمثابة "عار". سياسيينوصف خبراء 

وانتقد محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، تغيير االحتالل اإلسرائيلي اسم معبر 
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق مناحيم بيجن، بحضور مسئولين مصريين. طابا وتسميته باسم

وقال في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "مناحيم بيجين هو أحد أخطر 
عشرات المذابح للفلسطينيين، وعلى رأسها مذبحة دير  فياإلرهابيين الصهاينة، خطط َوّقاد وشارك 

"أما معبر طابا فيجوز لاسرائيليين الدخول منه إلى سيناء والبقاء والعربدة  وواصل: ياسين".
يوم بدون تأشيرة وفقا التفاقية طابا أحد توابع كامب ديفيد  ٥١والتجسس واالختراق والتخريب لمدة 

وأكمل: "في الوقت الذي تغلق السلطات المصرية معبر رفح في وجه الفلسطينيين وتحرم  وكوارثها".
واختتم: "وعار على السلطة المصرية أن  م األرض المصرية إال وفقا إلجراءات أمنية صارمة".عليه

تشارك وتبارك هذا اإلجراء الصهيوني الذي يسعى إلى طمس كل ما هو عربي في إطار سياسات 
 التهويد واألسرلة التي يمارسها االحتالل كل يوم".

مسمى معبر طابا  اإلسرائيليغيير سلطات االحتالل القيادي بحزب الكرامة، ت إسكندرواستنكر أمين 
 اسمإلى "مناحيم بيجن"، بحضور القنصل المصري عبر مؤتمر صحفي شهد اإلعالن عن تغيير 

 المعبر.
وقالت القناة السابعة العبرية، إن "معبر طابا الحدودي بين إسرائيل ومصر، سيسمى اعتبارا من اليوم 

ليًدا السم رئيس وزراء إسرائيل أبيب األسبق مناحيم بيجن، الذي وقع الثالثاء، "معبر بيجن"، وذلك تخ
 .1979معاهدة السالم مع مصر عام 

كما أوضحت أن مراسم تغيير االسم تم إجراؤها في المعبر، بمشاركة كل من وزير النقل اإلسرائيلي 
ئ اإلسرائيلي، يسرائيل كيتس وعائلة بيجن، والقنصل المصري في إيالت، ومدير عام هيئة الموان
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ورئيس بلدية إيالت، وممثلي مركز بيجن للتراث، وعدد من تالميذ مدرسة مناحيم بيجن في إيالت، 
سرائيل، لم تذكر أسمائهم. من مصروعدد من الشخصيات المبجلة   وا 

 27/9/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 "إسرائيلرفض شعبي واسع التفاقية استيراد الغاز من ": األردن .39

عبر نواب وسياسيون وحزبيون ونقابيون ونشطاء عن غضبهم من توقيع شركة : التفضي ايمن
 الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة األردنية اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

نشطاء تنفيذ وقفة احتجاجية مساء الثالثاء أمام شركة الكهرباء الوطنية، وذلك احتجاجا على  وأعلن
تنفيذ مسيرة  إلىكة صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، فيما تداعى نشطاء توقيع الشر 

 المسجد الحسيني. أماماحتجاجية ظهر الجمعة من 
السبيل استطلعت آراء نواب ولجان مقاومة التطبيع ونقابيين والحملة الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع 

دانتهمالعدو الصهيوني، مؤكدين رفضهم  يع صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني من قبل لتوق وا 
 مليارات سيدفعها األردنيون من أموالهم. 10شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة األردنية وبقيمة 

 27/9/2016، السبيل، عّمان
 

 "إسرائيل"تجار يستعدون لتصدير أطنان من الزيتون لـ: األردن .41
صدير ثمار الزيتون والمنتجات الخضرية من خضار كشف تاجر متخصص بت :أيمن فضيالت

 إلى"إسرائيل" عن تعاقده مع أصحاب مزارع زيتون قبل تلقيطها لجني ثمارها وتصديرها  إلىوفواكه 
"إسرائيل" ليس باألمر  إلىوبين تاجر التقت به "السبيل" أن تصدير ثمار الزيتون  الكيان الصهيوني.

اتفاقية السالم الموقعة بين األردن و"إسرائيل" فتحت  أن إلىا الجديد الذي يحدث ألول مرة، الفت
شركته وقعت  أنأضاف التاجر "ش.ع" والذي فضل عدم ذكر اسمه  أبواب التعاون التجاري بيننا.

من بين  أناتفاقيات استيراد وتصدير سنوية مع نظرائه من الشركات الزراعية اإلسرائيلية، موضحا 
 م بتصديرها ثمار الزيتون.المواد الزراعية التي نقو 

من ثمار الزيتون  طناً  4,516تصدير  2015وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة تم خالل العام الماضي 
 "إسرائيل" من بداية الموسم الحالي، وقام بتصديرها تجار وسطاء. إلى

الدول  آالف طن من ثمار الزيتون لـ"إسرائيل" ودول الخليج، وعدد من 7وسمحت الزراعة بتصدير 
 التي تستقبل كميات من ثمار الزيتون المحلية.

 27/9/2016، السبيل، عّمان
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 : تقدم قانون الجنسية أعاقه استثناء السوريين والفلسطينيين من أم لبنانيةوزير لبناني سابق .41

نظم "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" وحملة "جنسيتي حق لي وألسرتي" ندوة في بيت : بيروت
حامي تمت خاللها مناقشة ورقة السياسات العامة حول حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها الم

 ألسرتها.
وأشار الوزير السابق طارق متري إلى أن "النقاش حول هذا الحق تقدم بعض الشيء، لكن ما سمع 

وفلسطيني من بعض السياسيين عن إمكان منح هذا الحق للمرأة باستثناء المرأة المتزوجة من سوري 
نسف هذا التقدم". واعتبر أن "الحق ال يتجزأ وال يحتمل التمييز وهو يقوم على المساواة، وبالتالي 

ورأى أن "التخوف من التوطين حجة موجودة في مخيلة بعض  فاالستثناء يخالف مبدأ الحق".
وضع مسودة  السياسيين فقط"، مستذكرًا ما واجهه "خالل الحكومتين األخيرتين خالل مشاركته في

 هذا القانون في مسودة البيان والقى معارضة كبيرة". أدرجالبيان الوزاري، حين 
 28/9/2016، الحياة، لندن

 
 شيخ عقل طائفة الدروز في لبنان: نريد االنتصار للقضية الفلسطينية .42

ينية قال شيم عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان نعيم حسن "إننا نريد للقضية الفلسط: بيروت
االنتصار ونتمنى على اإلخوة الفلسطينيين المزيد من التفاهم الداخلي والوحدة الداخلية ألن الخالف 

وشدد على أن السالم في منطقة الشرق األوسط ال يمكن أن يتم دون السالم في  يورث الفشل."
 فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية.

، وفد اللجنة الرئاسية العليا لشؤون 72/9/7102 ءكالم الشيم حسن جاء لدى استقباله يوم الثالثا
الكنائس في فلسطين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، وعضوية 
كل من نائب رئيس اللجنة ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ومستشار الرئيس 

دبور، وسفير دولة فلسطين في الفاتيكان عيسى  أشرفنان زياد البندك، وسفير دولة فلسطين في لب
وأكد الشيم وقوفه مع حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته في كل المواقف وضد االضطهاد  قسيسية.

الذي يتعرض له، سائال هللا سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد القيادة الفلسطينية لتحقيق حقوق الشعب 
كما ثمن الموقف الفلسطيني في لبنان في  صمتها القدس الشريف.الفلسطيني في دولته المستقلة وعا

 الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه وسالمته، والتعاون مع كافة األجهزة األمنية.
 للمسجد األقصى. الشيم حسن مجسماً  إلىوقدم الوفد 

 27/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"الة علم قطر تلزم مدرسة دولية بإز  .43

قامت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية بإلزام مدرسة دولية بإزالة العلم اإلسرائيلي من : الدوحة
 أروقتها، بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل االجتماعي.

تي أبدت وتواصلت إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية مع إدارة المدرسة، ال
 اعتذارها عن أي إزعاج، وأزالت العلم.

رفع أعالم جميع الدول األعضاء في األمم المتحدةس  وبرر مدير المدرسة األمر ذلك بأنه قد تمّ 
، على سبيل الخطأ، وتمت إزالته، جاء ذلك "إسرائيل"احتفاء بالعام الدراسي الجديد، ومن ضمنها علم 

 "تويتر".عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع 
وعبر العديد من نشطاء مواقع التواصل والمدّونين المتفاعلين في مختلف وسائط التواصل االجتماعي 
عن رفضهم مثل هذه الخطوة. ونشر عدد من المغّردين صورة المدرسة والعلم اإلسرائيلي يرفرف في 

 الخطأ.أروقتها، وطالبوا وزارة التعليم العالي باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح 
 28/9/2016، "21موقع "عربي 

 
لتنفيذ مهام  أفريقيادربت قرابة أربعين من يهود شمال  اإلسرائيليةالمخابرات ": القدس العربي" .44

 عسكرية
الرباط: كشفت وثائق المخابرات اإلسرائيلية، التي نشرت أخيرًا، عن سلسلة نشاطات في المغرب، 

مهام عسكرية في منتصف القرن الماضي، كما تحدثت وقالت إنها دربت شبابًا من يهود المغرب ب
لالشتباه بأنه أحد القادة الفلسطينيين، وعن زيارة  1974عن اغتيال شاب مغربي في النرويج عام 

 للمغرب. 1976سرية قام بها اسحق رابين عام 
بتدريب قرابة " المغربي، إن المخابرات اإلسرائيلية قامت 24وقالت الوثائق، التي نشرها موقع "األيام 

أربعين من يهود شمال إفريقيا بمن فيهم اليهود المغاربة بإسرائيل ليشكلوا فرقًا شبه عسكرية سرية 
 كلفت بمهام خاصة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

وكشفت أن الموساد كلف شلومو غابليو لاشراف على هذه المجموعات بعد موافقة رئيس الكيان 
نذاك ديفيد بن غوريون وذلك بناء على مبادرة قام بها رجل األعمال المغربي اليهودي اإلسرائيلي آ

األصل سالمون أزوالي الذي فر بعد ذلك إلى إسرائيل والذي يصف نفسه عبر كتابته بأنه من 
 مؤسسي الدولة اليهودية على أرض فلسطين.



 
 
 
 

 

 32 ص             4061 العدد:        28/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

وتفخيم السيارات فضاًل عن  وقد تم تدريبها في ثكنات الجيش اإلسرائيلي على نصب المتفجرات
 عمليات الخطف والحماية الشخصية.

 28/9/2016، القدس العربي، لندن
 

 تدعو الشعوب للتمسك برفض التطبيع "إسرائيل"اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة  .45
أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل )أوسع تحالف في المجتمع : أحمد دراوشة

لفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها المدني ا
(، بياًنا، اليوم الثالثاء، دانت 'وبشدة مشاركة كل من سفير دولة BDSوفرض العقوبات عليها 

اإلمارات العربية المتحدة في الواليات المتحدة، يوسف العتيبة، وسفيرة البحرين في عدة دول سابًقا، 
شيخة هيا راشد آل خليفة، واألكاديمي السعودي محمد اليحيى والباحث اللبناني طوني بدران في ال

مؤتمر نظمته مجموعات اللوبي الصهيوني في نيويورك 'ضد مخاطر إيران' بمشاركة وزيرة الخارجية 
 اإلسرائيلية السابقة، تسيبي لفني'.

لى مشاركة سفرائها وممثليها الرسميين وغير وقالت اللجنة في بيانها 'إن صمت الحكومات العربية ع
الرسميين في لقاءات التطبيع مع إسرائيل واللوبي الصهيوني يعد تواطؤا مشينا من قبل هذه 
الحكومات في دعم األجندة اإلسرائيلية، الساعية لتطبيع العالقات مع الوطن العربي لتصفية القضية 

نية والعربية لنظام إسرائيل االحتاللي واالستعماري الفلسطينية وضرب كل أشكال المقاومة الفلسطي
 والعنصري'.

ودعت اللجنة الشعوب العربية الشقيقة لتصعيد الحركات الشعبية لمقاطعة إسرائيل والمؤسسات 
وآلستوم. وتدعو اللجنة، أيًضا،  HPو G4Sوالشركات المتورطة في انتهاكها لحقوقنا، وعلى رأسها 

 ات العربية المتواطئة لوقف هذا تطبيعها المشين.لتكثيف الضغوط على الحكوم
 27/9/2016، 48عرب 

 
 ماليين دوالر وزعت لتلبية متطلبات إيواء األسر المتضررة من العدوان 208"األونروا":  .46

في تقرير أصدرته أمس، أنها تمكنت منذ أن بدأت في عام  "أونروا"أعلنت وكالة الغوث : حامد جاد
ا الطارئة لحاجة إيواء األسر المتضررة من الحرب األخيرة على غزة وحتى في تنفيذ استجابته 2014

 )المليون دوالر  208,7الثاني والعشرين من أيلول الحالي، من توزيع مساعدات مالية تجاوزت قيمتها 
تشمل نفقات دعم البرامج( ألسر الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضت مساكنهم للهدم والدمار خالل 

وأشار تقرير "أونروا" حول آخر مستجدات اإليواء الذي جاء تحت عنوان  خيرة على غزة.الحرب األ
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مليون  2,1أنها تمكنت من توزيع أكثر من  اللي" 2016أيلول  22"نظرة عامة على الدفعات حتى 
دوالر ألعمال إصالحات األضرار 218,700مليون دوالر إلعادة اإلعمار، و 1,9ي منها أمريكدوالر 
عائلة الجئة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة،  258غة، حيث سيصل التمويل إلى ما مجموعه البال

 األسبوع.وستتمكن العائالت من استالم هذه الدفعات النقدية هذا 
وتحت عنوان الدفعات النقدية التي تمت والدفعات النقدية المستمرة حتى التاريم المذكور، أوضح 

عائلة فلسطينية الجئة من أجل إجراء  67,060فعات المالية ألكثر من التقرير أن "أونروا" أنهت الد
عائلة من فئة أصحاب المساكن  3580أعمال إصالحات خفيفة لمساكنهم، كما قدمت دفعات لـ 

ولـ عائلة ممن دمرت مساكنهم بشكل بالغ جدًا للقيام بأعمال إصالحات،  14ولـ المدمرة بشكل بالغ، 
قامت بتجهيز أوراق أكثر من  أنها"أونروا"  وأوضحت كليًا.مساكنها المدمرة عائلة إلعادة بناء  326

عائلة تعرضت منازلها ل ضرار، ومن الممكن أن تستلم تلك العائالت الدفعات النقدية  56,900
 )الدفعة النقدية األولى والثانية( الالزمة لاصالح في حال توفر األموال.

 28/9/2016، األيام، رام هللا
 

 أزمة صامتة بين تل أبيب وباريس بسبب مبادرة سالم الشرق األوسط": لحياةا" .47
كشف مصدر فرنسي موثوق لـ "الحياة" عن "أزمة ديبلوماسية صامتة "تدور رحاها بين فرنسا : لندن

سرائيل منذ أن أطلقت باريس مبادرتها للسالم في الشرق األوسط التي ترفضها تل أبيب جملة  وا 
 وتفصياًل".

المصدر إن األزمة تعّمقت بين المسؤولين الكبار في الدولتْين عقب إطالق الحكومة الفرنسية وقال 
اإلسرائيلي قبل أشهر، والتي أعادت القضية الفلسطينية  -مبادرتها إليجاد حل للصراع الفلسطيني 

 موقع متقدم على جدول أعمال المجتمع الدولي. إلى
سرائيل منخرطتان في األزمة في شكل رئيس، خصوصًا وأضاف أن وزارتْي الخارجية في فرنسا و  ا 

بعد الرسائل التي وجهها وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت، الذي خلف لوران فابيوس في 
شباط )فبراير( الماضي، إلى نظيره اإلسرائيلي لحل األزمة المتمثلة في جانبْين، األول ديبلوماسي، 

 ائيلية لم تستجب حتى اآلن.والثاني أمني، لكن الحكومة اإلسر 
وأشار إلى أن الحكومة اإلسرائيلية اتخذت سلسلة من اإلجراءات المخالفة للقوانين واألعراف الدولية 
والعالقات التاريخية مع فرنسا، من بينها عدم تجديد البطاقات الديبلوماسية التي تمنحها للديبلوماسيين 

القدس، وفرعها القنصلي، والمعهد الثقافي الفرنسي في  الفرنسيين العاملين في القنصلية العامة في
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قطاع غزة حتى اآلن، علمًا أن القنصلية العامة في القدس والفرع القنصلي في غزة يعتبران بمثابة 
 سفارة فرنسا لدى فلسطين.

ولفت إلى أن الحكومة اإلسرائيلية لم تعد تتعامل مع هؤالء الديبلوماسيين كديبلوماسيين، ما يعني 
تفتيشهم وتفتيش حقائبهم وأمتعتهم وعرقلة حركتهم، خصوصًا أثناء التنقل عبر حاجز بيت حانون 

 "إيرز" بين القدس وغزة، وبالعكس.
وشدد على أن هذه اإلجراءات ال تشمل الديبلوماسيين الفرنسيين العاملين في السفارة الفرنسية في تل 

من ذلك، إذ سلمت محافظ مطار شارل ديغول في أبيب. وقال إن الحكومة اإلسرائيلية تمادت أكثر 
باريس كشفًا بأسماء هؤالء الديبلوماسيين، وطلبت منه تفتيشهم في المطار قبل صعودهم إلى الطائرة 

 للتوجه إلى تل أبيب.
وأضاف أن السفارة اإلسرائيلية في باريس تقوم بعمليات تجسس على مسؤولين وديبلوماسيين 

لى مقر السفارة خالفًا ل عراف الديبلوماسية. وتابع أن أجهزة الدولة فرنسيين، وتهريب أسلحة إ
الفرنسية االستخبارية كشفت تورط جهاز االستخبارات الخارجي والمهمات الخاصة اإلسرائيلي 
المعروف اختصارًا باسم "موساد" في عمليات تجنيد مواطنين فرنسيين للعمل لمصلحته والتجسس 

ن المصدر أبدى استغرابه لعدم اتخاذ الحكومة الفرنسية أي قرارات أو على مسؤولين فرنسيين. لك
 إجراءات صارمة ضد الحكومة اإلسرائيلية حتى اآلن.

 28/9/2016، الحياة، لندن
 

 القدس شرقياالتحاد األوروبي وأوكسفام يجددان التزامهما بدعم المجتمعات المهمشة  .48
م" والشركاء التنفيذيون، عن إطالق مشروع "وجود"، أعلن االتحاد األوروبي ومؤسسة "أوكسفا: القدس

 الذي يستهدف المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية، وذلك خالل حفل تم عقد اليوم الثالثاء.
األوروبي وبمساهمة جزئية من  االتحاد"وجود" هو المرحلة الثانية من هذا المشروع الممول من 

د هذا المشروع على التجربة التي تم اكتسابها أثناء العمل أوكسفام، والذي يمتد لثالث سنوات. ويستن
في المرحلة األولى ويستهدف من خالله العديد من المجتمعات الفلسطينية، والهدف منه هو دعم بعض 

 المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية كسلوان، والبلدة القديمة، والعيسوية، وصور باهر، والطور.
عمل الشباب، والنساء، والرجال، والطالب ومنظمات المجتمع المدني وبموجب مشروع "وجود" سي

للمرأة، والجاهزية  االقتصاديسويًا مع شركاء "أوكسفام" لتعزيز وتقوية حقوق المرأة والتمكين 
 لحاالت الطوارئ، وتعزيز الشعور بالهوية عند الشباب. واالستجابة

 27/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 المسرح الوطني النرويجي يعتذر للفلسطينيين ويقرر مقاطعة نظيره اإلسرائيلي .49
قّدم المسرح الوطني النرويجي، اعتذاره للشعب الفلسطيني عن تعاونه في السابق مع  :وفا -أوسلو

 "هابيما"، وقرر وقف تعاونه مع هذا المسرح. اإلسرائيليالمسرح 
طني النرويجي، في شريط مصور، "نعتذر بشدة للشعب الفلسطيني، وقالت المتحدثة باسم المسرح الو 

دولة فصل عنصري يعاني  إسرائيلحيث أننا عندما تعاونا منذ عامين مع "هابيما" لم نكن نعلم أن 
وأضافت: إنه "في نفس الوقت الذي كنا نتعاون فيه  الفلسطينيون فيها، ويطالبون بأبسط حقوقهم".

طفل وفي نفس الوقت كان المسرح اإلسرائيلي  500غزة وقتلت أكثر من تقصف  إسرائيلمعهم كانت 
 ".اإلسرائيليينيقوم بالترفيه عن الجنود 

 األوروبيةالمصور، الذي تم نشره تحت عنوان "اعتذار" كل المسارح  اإلعالنودعت المتحدثة في 
 لتحذو حذو المسرح النرويجي.

المتابعة له، وكإجراء عملي قررت  األغلبيةبموقف المسرح قرر أن يأخذ  أنكما أعلنت المتحدثة، 
من  %50، وكذلك التبرع بـاألوسطفرقة المسرح تخصيص أعمالها للعامين المقبلين ألحداث الشرق 

 رواتبهم لصالح المسرح الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.
 27/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 صل لفلسطينمناهج التعليم التشيكي.. "تجاهل" متوا .51

على  1989تصر الحكومات التشيكية المتعاقبة منذ انهيار الحقبة الشيوعية عام : براغ-أسامة عباس
عدم ذكر فلسطين في كتب الجغرافيا لمرحلتي التعليم االبتدائية واإلعدادية، وتغييرها إلى إسرائيل 

ريطة على أنها مجلس بوضع فلسطين ألول مرة في الخ 2011وعاصمتها القدس، لكنها اكتفت منذ 
 تشريعي بدون علم مع اإلشارة إلى أن عاصمتها غزة.

وفي تجمع حشد له أنصار إسرائيل شكر بعض المشاركين موقف وزيرة التعليم التشيكية التي قالت 
في تصريحات إعالمية إنها لن تقوم بأي تغيير في األطلس المدرسي هذا العام، وستبقي على القدس 

مع بعض التوضيحات في األطلس الجديد يتم التباحث بشأنها شرط أال تكون عاصمة إلسرائيل، 
 تحت أي ضغوطات سياسية.

غير أن فويتم فيليب نائب رئيس البرلمان التشيكي ورئيس الحزب الشيوعي ثالث أقوى األحزاب على 
لشعب الساحة التشيكية يرى أن هذا األمر أكثر من معيب بحق البالد التي كانت تعترف بنضال ا

 .1989الفلسطيني في عهد الدولة التشيكوسلوفاكية حتى عام 
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ويضيف فيليب للجزيرة نت أن كل الحكومات التشيكية المتعاقبة تتصرف بسياسة واحدة، وهي الحد 
من مستوى االلتزام والوفاء للتعهدات السابقة، في حين أن الشعب التشيكي وبنسبة كبيرة يدعم 

هم عبر تطبيق قرارات األمم المتحدة، وينشط أغلبه في التوعية والتنويه الفلسطينيين في إقامة دولت
 عبر نشاطات إعالمية لرفع مستوى الوعي في هذا المجال داخل المجتمع التشيكي بهذا الخصوص.

من جهتها، تقول الناشطة التشيكية يانا ريدوانوفا للجزيرة نت إنها من خالل مراسالتها مع وزارتي 
ليم حصلت على نتيجة مفادها أن الخارجية ستلتزم بالقانون الدولي والموقف األوروبي، الخارجية والتع

 وأنه يجب أن يكون هناك تغيير في األطلس المدرسي.
وبخصوص وزارة التعليم، تضيف ريدوانوفا المساندة لفلسطين أنه لن يكون هناك تغيير، على أن تبقى 

اقشة الموضوع حتى انتهاء عقد الشركة في منتصف القدس عاصمة إلسرائيل، مع االستمرار في من
 العام القادم عندما سيتم طبع نسخة جديدة قد يتم فيها تصحيح األخطاء بما يرضي جميع األطراف.

 27/9/2016، الدوحة، الجزيرة.نت

 

 )اإلسرائيلية( –قراءة في صفقة الغاز األردنية  .51
 د. أسامة األشقر

عبها حلواًل لمشكالتها المزمنة في البحث عن مصادر للطاقة التي نقّر ابتداًء لكل حكومة أن تجد لش
 البالد.تفتقر إليها 

ولكن هذه الحلول المشروعة ابتداًء ال ينبغي لها أن تكون خصمًا على حقوق شعب آخر وامتيازاته 
 المشروعة.

تفّجر مشكالت ال )اإلسرائيلية( قد تحّل مشكلة للحكومة األردنية، لكنها س –إن صفقة الغاز األردنية 
 فلسطين!تنتهي لشعب 

إن هذا الغاز ملك لفلسطين وشعبها، هذا الشعب الذي ال يستطيع استثمار مقدراته واالنتفاع بمخزونه 
وبالتالي فإن هذا الغاز يتم نهُبه بقوة السالح من  متمكِّن،الطبيعي من الغاز ألنه واقٌع تحت احتالل 

 المسلح.خالل سلطة االعتداء 
وال  أرضهم،الغاز ملك ألجيال فلسطين القادمة التي يعمل شعبها منذ عقود على تحرير  إن هذا

وهذه المليارات التي تدفعها الخزينة األردنية مقابل  المنهوبة،يجوز ألحد أن يتصرف في أمالكهم 
 غازنا المنهوب هي ملك لشعب فلسطين وحده.

طاقة شرقّي المتوسط بسبب الحروب الطاحنة ربما تحدث الناس عن خطورة االستثمار الدولّي في ال
قد جرى  –أدام هللا استقراره  –في بلدانها، ولكن الناظر في الواقع السياسي ل ردن يدرك أن هذا البلد 
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استثناؤه والنأُي به دوليًا عن االضطرابات األمنية مع أن المحيط يشتعل من حوله في فلسطين 
ثمار الدولي في مجال الطاقة فيه أمر ممكن ومتاح، ونخشى أن والعراق وسوريا ، مما يعني أن االست

هناك سياسة عالمية لدمج الكيان اإلسرائيلي في نسيج المنطقة من خالل شبكة الطاقة كالغاز 
والكهرباء وشبكة الطرق الحديدية والدولية ... وهذا المشروع واحد من برامج هذه السياسة التي باتت 

ا ل سف ، فمجاالت التطبيع صارت أقوى من االستعراضات اإلعالمية حقيقة تتجاوز مربع خشيتن
 والدعائية.

تزداد خشيتنا من أن هذه االتفاقية ستشمل دواًل أخرى من خالل األردن في تفاهمات سرية معتادة في 
 مات. منطقتنا، مما يعني استفحال الداء اإلسرائيلي في منطقتنا التي تتحرك بين األلغام وتنفجر فيها األز 

إن هذه األموال التي ستصّب في الخزينة اإلسرائيلية هي استثمار كامل في قتل الشعب الفلسطيني 
وتمكين االحتالل من أرضه ومساعدته في دوام إرهابه ومذابحه، ولن يكون أبدًا في صالح الشعب 

ئفة من االستثمار في الفلسطيني، كما أنه يوّفر على االحتالل كلفة نقل الغاز إلى أوروبا البعيدة الخا
 المناطق الخطرة.

نعلم أن هذا االتفاق لم يحظ بموافقة مجلس النواب األردني األسبق كما أنه لم ُيعرض على البرلمان 
الجديد، وال نناقش هنا في إقرار هذا القانون أو عدمه، فالقضية هنا تتعلق بشعب آخر ال تنقصه 

 نكبة أخرى.
عربية على هذا التطبيع الكبير في الوقت الذي تتحرك عواصم العالم وأستغرب كيف تتجرأ حكوماتنا ال

 األجنبية في إقرار سياسات تناهض التطبيع مع االحتالل وتنشط حركات المقاطعة فيها!
كان بإمكان الحكومة األردنية أن تتجه صوب قبرص في الحصول على الغاز، وهي قريبة ال تزيد 

 سرائيلي، كما أنها خيار أكثر أمنًا من المحتل.فيها الكلفة كثيرًا عن الكيان اإل
إن هذه االتفاقية ستجعل الكيان اإلسرائيلي أكثر قدرة على التحّكم في سياسات األردن والمنطقة من 
خالل ملف الطاقة التشغيلية، وهي لن تتردد في استخدام هذا السالح إذا تعّرض أمن كيانها المحتل 

 الفلسطينية. لالستهداف المشروع من المقاومة
إن واجب كل فلسطيني وكل أردني وكل عربي وكل مسلم أن يعارض هذا االتفاق التطبيعي الخطير 

ومن حق الجوار لفلسطين على األردن أال يؤذي  أرضه،الذي يمّس حقوق الشعب الفلسطيني في 
وة األشقاء في وجه وهذا هو العهد باألردنيين النشامى أن يراعوا حقوق الجار وأن يقفوا مع اإلخ جاره،

العدوان والغارة الظالمة ، ونعلم أن ماليين الشعب األردني لو أُعطيت الخيار في ذلك فلن تتردد في 
 الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني. 

 27/9/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 2014تعتيم "إسرائيلي" على جرائم حرب  .52

 منى حداد
، لم يحاسب النظام القضائي 2014سرائيلي" على غزة في بعد مضي سنتين على العدوان "اإل

"اإلسرائيلي" حتى اآلن أي عسكري في جيشه، رغم أن تحقيقات األمم المتحدة استخلصت أن هناك 
 شبهات قوية بارتكاب جرائم حرب. 

بعد سنتين من العدوان العسكري "اإلسرائيلي" على غزة، الذي عرف باسم "عملية الجرف الصامد"، 
يزال أكثر من نصف البنى المدنية التي دمرت في تلك الحرب ينتظر إعادة البناء، في حين أن ال 

 سكانًا فلسطينيين في القطاع الساحلي ال يزالون يعثرون على بقايا بشرية بين األنقاض. 
وبعد سنتين من ذلك الهجوم المدمر، أثبتت "إسرائيل" مرة أخرى ما سبق أن أوضحته التجارب 

مع النظام "اإلسرائيلي": "إسرائيل" ترفض إجراء تحقيقات حقيقية ومستقلة في أعمال يشتبه  السابقة
بأنها جرائم حرب، كما ترفض محاسبة أولئك المسؤولين عن ارتكاب تلك األعمال كما يقتضي 

 القانون الدولي.
 551أة وامر  299فلسطينيًا، معظمهم مدنيون وكان بينهم  2251، قتل ما مجموعه 2014في حرب 

ألف منشأة مدنية، بما فيها مستشفيات وبنى تحتية أساسية. وبرغم  18طفاًل. ودمر أيضًا أكثر من 
هذا التدمير والمعاناة اإلنسانية غير المسبوقين، أخفقت "إسرائيل" في توجيه حتى قرار اتهام واحد إلى 

 أي عسكري بسبب قتل أو جرح مدنيين وتدمير منشآت مدنية. 
ي أعقاب هجمات "إسرائيلية" سابقة على غزة، مثل عملية "الرصاص المصبوب" في وكما حدث ف

، فإن كل ما حدث حتى اآلن هو اتخاذ إجراءات انضباطية بحق جنود "إسرائيليين" 2008-2009
على مستوى متدٍن قاموا بأعمال نهب. وقد اكتفى المدعي العام "اإلسرائيلي" بتوجيه لوائح اتهام ضد 

ة النهب، وضد ثالث بتهمة التواطؤ في نهب منزل فلسطيني في حي الشجاعية في غزة جنديين بتهم
امرأة، في قصف "إسرائيلي"  14طفاًل و 19مدنيًا، كان بينهم  55وهو الحي ذاته الذي قتل فيه  -

 .2014يوليو/تموز  20و 19يومي 
لية العربية في "إسرائيل"( وقد عرض تقرير مشترك أعده مركز "عدالة" )المركز القانوني لحقوق األق

شكوى قدمها المركزان إلى المدعي العام  27ومركز "الميزان" )لحقوق اإلنسان في غزة( تفاصيل 
، وقد طالب المركزان بتحقيقات مستقلة في شبهات 2014"اإلسرائيلي". وتتعلق هذه الشكاوى بعدوان 

 بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي خالل ذلك العدوان.
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صابة عدد من مدنيين فلسطينيين ووقوع أضرار  15وكشف التقرير أن هناك  واقعة بشأن مقتل وا 
مادية جسيمة، ولكن تحقيقات المدعي العام العسكري في هذه القضايا تجري ببطء وبصورة متقطعة، 
 ولم تستكمل حتى اآلن. وتبعًا لذلك، لم توجه إلى أي عسكري "إسرائيلي" حتى اآلن أي اتهامات

 بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة.
من تلك الوقائع، كما رفض شكاوى مركزي  11وقد قرر المدعي العام العسكري إنهاء التحقيقات في 

"عدالة" و"الميزان" بناء على حجج وتفسيرات مبهمة. وأحد هذه التحقيقات التي أغلقها المدعي العام 
ال، في قصف طال مبنى كان آالف المدنيين قد أطف 8مدنيًا، كان بينهم  14العسكري يتعلق بمقتل 

 أقاموا فيه كملجأ. 
يونيو/حزيران  22وكانت لجنة األمم المتحدة المستقلة للتحقيقات حول النزاع في غزة قد أصدرت في 

، بعد تحقيقات مكثفة، تقريرًا بشأن حاالت عديدة من االنتهاكات "اإلسرائيلية" المنهجية للقانون 2015
. وعبر التقرير عن قلق شديد من أن هجمات محددة شنها الجيش 2014عملية  الدولي خالل

 "اإلسرائيلي" يمكن أن تعادل جرائم حرب. 
إن التباطؤ المتعمد في تحقيقات المدعي العام العسكري، وقرار المدعي إغالق ملفات حاالت كثيرة 

ائيل" عن إجراء تحقيقات جادة في من دون إجراء التحقيقات الالزمة، إنما يثبتان بوضوح امتناع "إسر 
الشبهات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وعن إحالة مرتكبي مثل هذه 

 األعمال إلى المحاكمة. 
وكل المؤشرات تدل على أن النظام القضائي "اإلسرائيلي" يعمل لحماية القوات العسكرية "اإلسرائيلية" 

 من أي محاسبة.
 مركز "عدالة" في "إسرائيل". موقع "لوغ لوب"محامية لدى 

  28/9/2016الخليج، الشارقة، 
 

 المخابرات المصرية والتسريب الفضيحة .53
 جمال نصار د.

بعد التسريبات السابقة التي كان بطلها عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، حينئذ، وعباس 
الدولة المصرية، أو بعبارة تالمس الواقع  كامل مدير مكتبه، الذي يقوم بدور المايسترو في إدارة

العزبة المصرية، التي استولى عليها العسكر، خرجت علينا قناة مكملين بتسريب آخر، إن صّح، فإنه 
يمّثل فضيحة بجالجل للمخابرات المصرية، التي تّدعي أنها تقوم بدور الوسيط بين فتح وحماس، 

ل في المثل المصري: "ديل الكلب عمره ما ينعدل"، فنجد والفصائل الفلسطينية األخرى، ولكن كما نقو 
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في هذا التسريب اكتمال الخيانة بكل معالمها، واالرتباط مع العمالء الذين أضّروا بالقضية 
الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، وال نذهب بعيًدا، فنظام السيسي يخدم إسرائيل بدرجة ال يتخيلها 

 أي إنسان!
يحة الذي يتضمن حواًرا هاتفًيا بين كل من اللواء وائل الصفتي مسؤول الملف وفي التسريب الفض

الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، وبين القيادي السابق في حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية 
محمد دحالن، والذي يعمل لصالح الكيان الصهيوني، بل أكثر من ذلك فهو المستشار األمني لدولة 

 في كل ما هو شر، يضّر بالمنطقة بشكل كامل. اإلمارات
والتسريب عبارة عن مكالمة مسّربة بين اللواء وائل الصفتي، وبين دحالن، ويظهر في المكالمة 
الموقف المصري الحقيقي من السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وكيف يتعامل جهاز 

محمود عباس بأنه لم يعد قادًرا على المخابرات المصرية مع السلطة. ويصف الصفتي الرئيس 
 اإلدراك والتفكير وال التركيز، وأن هّمه بالكامل هو البقاء في السلطة.

وقال الصفتي: "الذين لم يتمكن عباس من احتوائهم باتت مواقفهم أقرب إلى حماس"، مشيًرا إلى أن 
الرئيس عباس بأنه  "عباس مش عارف يلم"، في إشارة إلى فشله. ويصف ضابط المخابرات المصري

"غبي"، ويقول: "ما عندوش بضاعة"، وينهمك كل من دحالن والصفتي بعد ذلك في السخرية من 
عباس وعزام األحمد وقادة الفصائل الفلسطينية، كما هاجم الصفتي حركة "فتح" التي تترأس السلطة 

 م.1994الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 
 

 ي له عدة دالالت:هذا التسريب الفضيحة في تقدير 
أواًل: أن هذا التسريب يدلُّ داللة واضحة أن الجهاز المفروض أنه يراقب أنفاس الناس، ويرصد كل 
ما هو ُمتعلق باألمن القومي المصري، هو مخترق في ذاته، وأن هناك حالة من صراع األجنحة 

ي، وأعداء الدولة لخدمة الكيان الصهيون -ل سف  -داخل هذا النظام الُمهترئ، الذي يعمل 
 المصرية، من أجل مصالح ضيقة ألفراد محدودي التفكير.

ثانًيا: هذا التسريب يدلُّ بما ال يدع مجااًل للشك، أن نظام السيسي وأجهزته أثبتوا فشلهم في إدارة 
دور الوسيط بين منظمتي "فتح" و"حماس"، وأن الدور المرسوم له اآلن هو تأجيج الصراع بين 

 مة إسرائيل، والعمالة لدول إقليمية ال تريد الخير لمصر.الطرفين لخد
ثالثًا: اللغة واللهجة الحميمية بين اللواء الصفتي ودحالن، تدُل بما ال يدع مجااًل للشك، التواطؤ 
الواضح ضد القضية الفلسطينية، وبطبيعة الحال، ضد حماس والفصائل األخرى، بما فيها فتح، 

 التي يرأسها محمود عباس، الذي يّدعي نظام السيسي أنه يدعمه!ومنظمة السلطة الفلسطينية 
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رابًعا: أنه ال حل للقضية الفلسطينية، إال بإزاحة هذا النظام العميل الذي يخدم الكيان الصهيوني في 
كل أفعاله، وال يأبه بمصالح الشعب المصري، وأمنه القومي، وال يهمه إال مصالحه التي تصل إلى 

 الذين شوهوا صورة الدولة المصرية، والجيش المصري والمخابرات.أفراد معدودين، 
خامًسا: إذا كان هناك بقية من الخجل والحياء لدى القائمين على منظمة فتح والسلطة الفلسطينية، 
فعليهم أن يثبتوا ذلك بغضبة، ُترجع األمور إلى نصابها. وأعتقد أن هذا لن يحدث، ألن الضعف 

 ل عن كل شيء هو شعار المرحلة! وال حول وال قوة إال باهلل.يمتلك الجميع، والتناز 
سادًسا: على كل المخلصين من أبناء الشعب المصري، معرفة الحقيقة كاملة، التي تشير بما ال يدع 
مجااًل للشك، أن السيسي ومن حوله، ُيدمِّّرون الدولة المصرية، وُيقللون ويقزِّمون من شأنها على 

قون للشعارات البّراقة، التي يجب أالا تنطلي على أصحاب المستوى المحلي واإلق ليمي والدولي، وُيسوِّّ
 .العقول الواعية

  28/9/2016الشرق، الدوحة، 

 

 عباس عندما يصف جدلية مناهضي التطبيع بالهراء .54
 عبد الستار قاسم

سلمين إلى في بحر لقائه مع الدكتور ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، دعا عباس الم
زيارة مدينة القدس، وقال إن هناك من يقولون إن مثل هذه الزيارة تعتبر تطبيعا. وقال هذا هراء، أي 
أن كالم مناهضي التطبيع سخيف وتافه وال يساوي شيئا. وواضح أن عباس الذي يستولي على 

ى غير معرفة السلطة في رام هللا عنوة وبصورة غير شرعية ال يعرف معنى التطبيع، وما بني عل
ليس إال مجرد هراء. التطبيع يعني القيام بنشاطات من شأنها تضييق الهوة النفسية بين الصهاينة 
ومن يقف ضدهم من الفلسطينيين والعرب والمسلمين. الزيارات تشكل نشاطا يضيق من الهوة النفسية 

رين هذا إن أرادوا االلتزام بين الزائر واالحتالل، والناس يجب أن يأتوا إلى القدس محررين وليس زائ
 باإلسالم قوال وعمال.

عباس نفسه مطبع ومنذ سنوات طويلة، وأكثر األعمال تطبيعا وأشنعها بحق الشعب الفلسطيني هي 
المفاوضات. المفاوض طعن الشعب الفلسطيني وداس على دماء الشهداء وخان األمانة ولم يأت 

جرم أصحاب التنسيق األمني والتنسيق في مختلف على الشعب الفلسطيني إال بالكوارث. وكذلك ن
 المجاالت مع العدو.

ذا كان األمر يتعلق بالسياحة وما يمكن أن تدره على أهل القدس من مكاسب مالية فاألولى أن  وا 
نفتح الدفاتر أوال لنعرف أين ذهبت األموال التي أتت من الخارج لمساعدة أهل القدس. لقد سرقوا 
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دعما للمدينة المقدسة وال أحد يحاسبهم، وال أحد يعتقلهم. وبما أن عباس هو رئيس األموال التي تأتي 
السلطة غير الشرعي فإنه هو المسؤول األول عن ضياع األموال وفتح أبواب التحقيق لنعرف من 
سرق ومن اختلس ومن تآمر على القدس. وما دامت الدفاتر غير مفتوحة فإن الشبهات تحوم حول 

 ؤولية بشأن القدس.كل من تسلم مس
ثم ماذا نقول للجمعيات العربية في مصر وتونس واألردن ولبنان وغيرها التي تناهض التطبيع 
وتالحق كل شخص يطبع مع الصهاينة بطريقة أو بأخرى؟ ونسأل: أال يدفع الزوار رسوما للصهاينة 

ينة ليكون أكثر عندما يحصلون على التأشيرة وعند عبور الجسور؟ هذه رسوم تذهب لجيش الصها
 قدرة على خنق القدس.

ذا كان هو في هذا السن وال يدرك معنى انتهاك  األفضل أن يتعلم عباس حول معنى التطبيع، وا 
 الشرعية فهو بالتأكيد ال يدرك معنى التطبيع.

 27/9/2016، رأي اليوم، لندن
 

 السياسة اإلسرائيلية في عهد نتنياهو! .55
 افيعاد كالينبرغ

نت واثقًا بأنه ال يوجد شيء أكثر ثباتا من األرض التي تحت أقدامنا. سواء اهتزت حتى وقت قريب ك
ال تكف  أستراليا. فقارة أخطأتفيتبين أنني  اآلن أماأي مكان.  إلىأم كانت مستقرة، فهي ال تذهب 

مترا كاملة، وهذا لم يجدِّ  200عدل خبراء الخرائط وحركوا الخارطة  1994عن الحركة. في العام 
 عا. فهي ال تزال تتحرك.نف

خفيفا من الصدمة الوجودية. قبل ذلك  إحساساأثارت فّي  أسترالياعن  األنباءعلّي أن اعترف بان 
بمذهب مركزية الشمس، الذي يقرر بانه في مركز منظومتنا الشمسية  أسلموجدت صعوبة في أن 
السليم والقليل جدا من المعرفة  ، بالكثير من العقلوأجدادنامثلما فكر آباؤنا  –توجد الشمس وليست 

 . ولكن حراك القارات هذا أين سينتهي؟األرضيةالكرة  –الكونية الثابتة 
وبيأس بحثت عن شيء ما ثابت، ال أجده بعد بضعة أشهر في مكان مختلف. لم يكن هذا سهال، 

تحرك. ( يأسترالياولكني وجدته. ثمة شيء ما بقي ثابتا حتى حين يكون كل شيء )بما في ذلك 
 ثباتا في العالم. األكثر األمرهو  -اعترفُت بيني وبين نفسي -في عهد نتنياهو إسرائيلسياسة دولة 

تماما. تحطمت دول،  األوسطفي المحيط تحدث تغييرات دراماتيكية في كل مكان: تغير الشرق 
ار. زالت صعدت جماعات قومية ودينية أو هبطت. اختفت قوى سياسية رأى الجميع فيها جزر استقر 

فلم تتحرك ميلمترا واحدا. في الشرق انهارت الشيوعية،  إسرائيلمخاطر، وولدت آمال. أما سياسة 
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والبيروقراطيين السابقين. اخترعت الصين  األغنياءعصبة فاسدة من كبار  أيديسقطت روسيا في 
ر راديكالي في ؟ على حالها. في غربي أوروبا مؤشرات الى تغييإسرائيلشيوعية رأسمالية، وسياسة 

الفكر نشأ هناك بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الواليات المتحدة تحدث تغييرات ديمقراطية من 
سنة. وعلى كل  240الطبقة البيضاء التي سيطرت فيها منذ قيامها قبل  األساسشأنها أن تهز من 
أي سياسة، ال لتعلم أي  بثالث الءات: ال لتعديل أي فكر، ال لتعديل إسرائيلهذه التغييرات ترد 

 درس.
للقراء الذين لم يفتحوا المالجئ في السنوات االخيرة: اسرائيل هي  اإلسرائيليةوها هو أساس السياسة 

دولة كاملة. تعبير "فيلال في الغابة" ال يعبر عن بهائها االخالقي، الثقافي والحضاري. اسرائيل كما 
هو رئيس وزراء( في مناسبات مختلفة، ومؤخرا في  اكثر مما إعالمشرح نتنياهو )الذي هو وزير 

خطابه في االمم المتحدة، هي الدولة المتطورة في العالم من كل النواحي. لسنا فيلال في غابة بل 
 جنة في الجحيم، إذ ان باقي امم العالم تتميز بخليط من الغباء، التعطش للدم واالزدواجية االخالقية.

تعباد المستمر لشعب آخر، سحق حقوقه، سلب أراضيه والخرق كل االدعاءات ضدنا )عن االس
المنهاجي للقانون الدولي( هي كذب. بمعنى، مع أن الحقائق صحيحة، لكن االستنتاج مع ذلك 
كاذب، الن الرب أعطانا البالد واعطى بيبي الحكم كي يقاتل ضد النازيين الذين يخلعون ويرتدون 

، واضح أن الفلسطينيين هم النازيون، محمود درويش هو في هذه اللحظة، مثال –شكال مختلفا 
وسيمنع الكارثة بأثر رجعي. محظور عرقلة نتنياهو من أن  –يوليوس شترايخر، وابو مازن هتلر 

 يحكم، إذ له فقط اعطيت القوة لتغيير الماضي.
ع لالغيار، إذ االستنتاج النابع من هذه المبادئ هو االساس للسياسة االسرائيلية: ال حاجة لالستما

إنهم أغبياء ومحبون لشرناس ال حاجة للثقة بالعرب، إذ إنهم نازيونس ال حاجة للتعاطي مع اليساريين، 
إذ إنهم يحاولون منع بيبي من تغيير الماضي، ويعتقدون ايضا بان العرب هم بنو بشر، وهذا دليل 

ة االستيطان ومواصلة التصويت على أنهم خونة يكرهون اسرائيل ويكرهون أنفسهم. ماذا نعم؟ مواصل
لنتنياهو. إذا فعلتم هذا، فسيسود النظام في العالم، واستراليا ستكف عن الحركة. من يؤمن ال يخاف. 

 وبالنسبة للباقين، لهم كل األسباب للخوف.
 عن "يديعوت"

  28/9/2016األيام، رام هللا، 
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 فلسطينية هي ضوء أخضر إلسرائيل لمحو مريكصفقة المساعدات األ .56
 جوناثان كوك

ي في األسبوع الماضي عن منح أكبر حزمة مريككان اإلعالن األ: عالء الدين أبو زينة-ترجمة
بمثابة كسب لكال الجانبين. ويستطيع رئيس الوزراء  -إلى إسرائيل-مساعدات عسكرية في تاريخها 

ية أفضى مريكى اإلدارة األاإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يتباهى اآلن بأن الضغط الذي مارسه عل
مليارات دوالر في السنة  3.8 مليار دوالر إلى 3.1 إلى زيادة المساعدات التي يتلقاها بلده، لترتفع من

. وقدم نتنياهو هذا التطور 2019لمدة عشر سنوات ابتداء من العام  -في المائة 22أي بزيادة قدرها -
بأنه يهدد المصالح األمنية اإلسرائيلية باإلهانات على أنه دفع ضد ادعاءات أولئك الذين يتهمونه 

 المتكررة التي دأبت حكومته على توجيهها إلى البيت األبيض.
وفي األسابيع الماضية وحدها، قارن وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الصفقة النووية التي 

يران باتفاقية ميونيم  ، التي عززت وضع 1938في العام ُأبرِّمت في العام الماضي بين واشنطن وا 
هتلر. كما ألمح نتنياهو إلى أن معارضة الواليات المتحدة لتوسيع المستوطنات هي بمثابة تقديم 

 الدعم لعمليات "تطهير عرقي" في حق اليهود.
ي، باراك أوباما، في خنق منتقديه الخاصين الذي يلمحون مريكوفي الوقت نفسه، يأمل الرئيس األ

معاد إلسرائيل. وينبغي أن تكون هذه الصفقة الجديدة بمثابة دفعة قوية جدًا لهيالري  إلى أنه شخص
كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي لخالفة أوباما في انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن ُتعقد في 

 تشرين الثاني )نوفمبر(.
كه في واقع األمر. فقد تم تحجيم مع ذلك، كانت إدارة أوباما قد عاقبت نتنياهو بهدوء على سوء سلو 

مليارات دوالر في العام، عندما تسبب نتنياهو  4.5 التوقعات اإلسرائيلية بالحصول على صفقة بمبلغ
بتعثر المفاوضات في العام الماضي حينما سعى إلى تجنيد الكونغرس في معركته ضد اتفاق إيران 

 النووي.
إذا تم أخذ -مليارات دوالر سنويًا  3.8 ما يقرب من في واقع األمر، كانت إسرائيل تتلقى مسبقاً 

مساعدة الكونغرس في برامج تطوير الدفاع الصاروخي بعين االعتبار. ومن الجدير بالمالحظة أن 
 إسرائيل ُأجبِّرت على تقديم وعد بعدم االقتراب الكونغرس للحصول على أموال إضافية.

والين إلسرائيل في الكونغرس، مثل السيناتور أثار اتفاق نتنياهو على هذه الشروط حفيظة الم
الجمهوري ليندسي غراهام، الذين كانوا يقاتلون في زاوية نتنياهو للفوز بهبة أكبر من دافعي الضرائب 

 يين. واتهم غراهام رئيس الوزراء اإلسرائيلي يوم الجمعة بأنه "سحب البساط من تحت أقدامنا".مريكاأل
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دفاع نتنياهو السابق أيضًا في سلسلة من المقابالت التلفزيونية التي  كما أشار إيهود باراك، وزير
أجريت معه في إسرائيل، إلى أن الصفقة تفشل في أن تأخذ بعين االعتبار مسألة التضخم أو 

 انخفاض قيمة الدوالر مقابل الشيكل.
مح وثمة ضربة أكبر هي مطالبة البيت األبيض بالتخلص التدريجي من إعفاء خاص كان يس

في المائة من المساعدات محليًا على مشتريات السالح والوقود.  40إلسرائيل بأن تنفق ما يقرب من 
نهاء ما ارتقى إلى  وسوف تضطر إسرائيل قريبًا إلى شراء جميع أسلحتها من الواليات المتحدة، وا 

 مستوى تقديم إعانة لصناعة أسلحتها الخاصة.
بداًل من االنتظار إلى أن يتم تنصيب الرئيس المقبل، على  لكن نتنياهو فضل توقيع االتفاق اآلن

الرغم من أن من المتوقع أن تكون كلينتون ومنافسها الجمهوري، دونالد ترامب، أكثر جبنًا تجاه 
إسرائيل. ويبدو أن هذا يعكس خوف نتنياهو من احتمال أن تكون البيئة السياسية في الواليات 

تخابات، ويمكن أن تؤدي إلى تأخيرات طويلة في التوصل إلى اتفاق، المتحدة أكثر غموضًا بعد االن
 والتخوف من اآلثار المترتبة على إسرائيل من معارضة ترامب العامة للمساعدات الخارجية.

سيثير بشكل  -في وجه اإلهانات المستمرة تقريباً -مع ذلك، فإن تجدد سخاء واشنطن العسكري 
ي. وحتى صحيفة "نيويورك تايمز" مريكيلي هو الذي يهز الكلب األحتمي ادعاءات بأن الذيل اإلسرائ

 وصفت حزمة المساعدات بأنها "كبيرة جدًا".
ي في شكل مساعدات أمريكمليار دوالر  100، تلقت إسرائيل ما ال يقل عن 1973منذ حرب العام 

لسبعينيات، كانت عسكرية، مع المزيد من المساعدات التي تلقتها بعيدًا عن األنظار. ووراًء في ا
واشنطن تدفع نصف الميزانية العسكرية اإلسرائيلية. وما تزال تدفع اليوم ُخمس قيمة الفاتورة، على 

 الرغم من نجاح إسرائيل االقتصادي.
لكن الواليات المتحدة تتوقع عائدًا من استثمارها الضخم. وكما الحظ السياسي والجنرال اإلسرائيلي 

مرة، فقد كانت إسرائيل بمثابة "حاملة طائرات" للواليات المتحدة في الشرق الراحل آرييل شارون ذات 
 األوسط، باعتبارها الفتوة اإلقليمي الذي يقوم بتنفيذ عمليات تستفيد منها واشنطن.

ال أحد تقريبًا يشير إلى تورط للواليات المتحدة في الهجمات اإلسرائيلية التي قضت على البرامج 
وسورية. ومع ذلك، فإن عراقًا أو سورية مسلحة نووية كانت ستردع التحركات النووية في العراق 

الالحقة المدعومة من الواليات المتحدة لاطاحة باألنظمة هناك، وستحول دون موازنة الميزة 
 االستراتيجية التي تستمدها إسرائيل من ترسانتها النووية الكبيرة الخاصة.

سكرية اإلسرائيلية التي ترعاها الواليات المتحدة نعمة ثالثية باإلضافة إلى ذلك، تشكل القوة الع
ية التي تشكل اللوبي األقوى في البالد. ففي األساس، يتم تحويل األموال مريكلصناعة األسلحة األ
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ية. ويعمل هذا، بدوره، مريكالعامة للسماح إلسرائيل بشراء السلع من شركات تصنيع األسلحة األ
جتذاب عمالء آخرين، ويحفز لعبة مربحة وال نهاية لها من التنافس كواجهة عرض المتجر ال

 ومحاولة اللحاق بالركب في باقي دول الشرق األوسط.
والتي يتم إنتاج -إلى إسرائيل في كانون األول )ديسمبر(  F-35سوف يؤدي وصول أولى مقاتالت 

ائرة الحربية المتطورة. كما تشكل إلى زيادة الضجة حول الط -يةأمريكوالية  46مكوناتها المختلفة في 
إسرائيل أيضًا "مختبر خط المواجهة"، كما اعترف مفاوض الجيش اإلسرائيلي السابق إيفال جيالدي 
جراء االختبارات الميدانية للتكنولوجيا الجديدة التي  في عطلة نهاية األسبوع، والذي يقوم بالتطوير وا 

 تستطيع واشنطن أن تستخدمها في وقت الحق.
الذي يقوم -تخطط الواليات المتحدة إلعادة شراء نظام اعتراض الصواريم المسمى "القبة الحديدية" و 

والذي كانت قد دفعت كلفته إلى  -بإبطال مفعول وتحييد تهديدات الردود االنتقامية في ساحة المعركة
أدوات الحرب حد كبير مسبقًا. وتعمل إسرائيل بشكل وثيق جدًا مع الواليات المتحدة في تطوير 

 السيبرانية، مثل "دودة ستكسنت" التي ألحقت أضرارًا ببرنامج إيران النووي المدني.
لكن أوضح رسالة تحملها حزمة المساعدات الجديدة إلسرائيل هي تلك الموجهة للفلسطينيين: ال ترى 

جه نتنياهو واشنطن أي مصلحة استراتيجية ملحة في إنهاء االحتالل. ومع أنها كانت قد وقفت في و 
في موضوع صفقة إيران، فإنها لن تخاطر بالدخول في اشتباك ضار مع إسرائيل والموالين لها في 

 الكونغرس من أجل إقامة دولة فلسطينية.
يعتقد البعض أن أوباما قد وقع على اتفاق المساعدات لكسب المصداقية الالزمة للتغلب على لوبيه 

من القبعة: تقديم مبادرة يتم الكشف عنها قبل وقت قصير من اإلسرائيلي المحلي والستخراج أرنب 
 مغادرته منصبه، والتي تضع نتنياهو في الزاوية وتدفعه إلى صنع السالم.

وكان منسوب اآلمال قد ارتفع بسبب اجتماع متوقع في األمم المتحدة في نيويورك يوم األربعاء. لكن 
ممة فقط إلظهار الوحدة الالزمة إلرباك منتقدي أشهر كانت مص 10أول محادثات بين الزعيمين في 

 صفقة المساعدات.
لو كان أوباما يريد الضغط على نتنياهو حقًا لكان قد استخدم اتفاق المساعدات كوسيلة للضغط. 

ي، حتى بينما يقوم بتكثيف أمريكلكن نتنياهو لم يعد يحتاج اآلن إلى الخوف من مواجهة انتقام مالي 
 للضفة الغربية.جهود الضم الفعلي 
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أنه يستطيع معاودة العمل مرة أخرى -وقد استخلص نتنياهو الدرس الصحيح من صفقة المساعدات 
ضد الفلسطينيين مع استمرار التمتع بالحصانة واإلفالت من العقاب، والكثير من المعدات العسكرية 
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