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 إسرائيليا   40ومقتل  فلسطينيا   238".. استشهاد القدس انتفاضةعام على " .1

 ا نتفاضاةمع اقتراب نهاية العاام اوول، عىاا اناد   : عالء الريماوي، لبابة ذوقان - رام هللا، القدس
الفىسطينية، يتواصل سقوط الفىسطينيين، بين قتيل وجريح مستمر، دون وجود بارقاة أمال فاي الشعبية 

 عودة الهدوء، ونز  فتيل اوزمة. 
وُتظهاار صحصااائية واقتهااا جمعيااة الهااالل اوحماار الفىسااطيني وميسسااة طبيااة حةوميااة  ووزارة الصااحة 

لغربيااة وقطااا   اازة، بنيااران صساارائيىية، الفىسااطينية، أن صجمااالي عاادد الفىسااطينيين الااذين قتىااوا بالضاافة ا
فىسااطينيا . وتشااير المتحداااة باساام  238بىاا   20/9/2016، وحتااا 3/10/2015خااالل الفتاارة الواقعااة بااين 

 سيدة. 16طفال  و 57جمعية الهالل اوحمر، عّراب ُفقهاء، لوةالة اوناضول أن من بين القتىا 
صساارائيىيين، فىاام  مىياااط طعاان، أو د ااس، ضاادّ أمااا بخصااول، القتىااا الااذين سااقطوا خااالل تنفيااذ م ع

 تتضمن اإلحصائياط الرسمية الفىسطينية، أي معىوماط خاصة بهم. 
لةان صحصاائية،  ياار رسامية، أعاادتها وةالاة اوناضااول، اعتماادا عىااا رصاد وتتبااع اوخباار الصااحفية، 

فىساطينيا  قضاوا  122، شخصاا   238أشارط صلا أن من بين صجمالي الفىسطينيين القتىاا الباال  عادد م 
خاالل تنفياذ م  شخصاا   28نتيجة صطاال  الناار عىايهم، خاالل تنفياذ م وأو ا شاتبال  لعمىيااط طعان، و

جنود صسارائيىيين أو مساتوطنين يهاود. أماا بقياة القتىاا الفىساطينيين،  وأو ا شتبال  لعمىياط د س ضدّ 
هدتها الضافة الغربياة وقطاا   ازة، فقد قتىوا خالل التظا راط والمواجهاط التاي شا شخصا   88وعدد م 

 بين الشبان الفىسطينيين وقواط الجيش والشرطة اإلسرائيىية. 
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عىااااا يااااد فىسااااطينيين، خااااالل ذاط الفتاااارة، حسااااب  458، وجاااار  صساااارائيىيا   40وفااااي المقاباااال، فقااااد ُقتاااال 
ية التاي صحصائياط نشرتها نجمة داود الحمراء ولجنة اإلساعا  اإلسارائيىية الرسامية . وقالاط اإلحصاائ

ُنشاارط منتصاا  الشااهر الجاااري، صن القتىااا والجرحااا اإلساارائيىيين، تعرضااوا لهجماااط متعااددة ةرشاا  
طال  النار.  الحجارة، والطعن بأدواط حادة، والد س، وا 

عمىياااة  123حاااادل صلقااااء حجاااارة، و 130وأشاااارط صلاااا أن الفىساااطينيين نفاااذوا خاااالل الفتااارة الماضاااية، 
 اة صطال  نار. حاد 25حاداة د س، و 27طعن، و

 جمااط فىساطينية  10وةانط القناة العاشرة في التىفاز اإلسرائيىي، قد ذةرط يوم السبط الماضي، أن 
 ُشنط في مدينتي الخىيل والقدس، منذ الرابع عشر من الشهر الجاري. 

ن ماان جانبااق، يقااول جااالل رمانااة، الباحاال فااي الشااأن اإلساارائيىي، فااي مرةااز رييااة لىتنميااة السياسااية، ص
 البية المواجهاط واوحدال، ترةزط خالل العام الماضي، في مدينة القدس، والخىيل، ومدينة رام هللا 
ووسط وجناوب الضافة . وأضاا  فاي تصاريح لوةالاة اوناضاول، صن السابب يعاود لترةاز المساتعمراط 

 في تىك المناط ، وةارة ا حتةاك اليومي بين الفىسطينيين واإلسرائيىيين فيها.  
 28/9/2016 ،، أنقرةلألنباء األناضوللة وكا

 
 "سالم الشجعان"صنع  في كان شريكا  ة شمعون بيريز: عائلبعث برسالة تعزية ل عباس .2

، فجر ز، الذي توفيالرئيس اإلسرائيىي الساب ، شمعون بيري: ةشفط عائىة مجىي نظير -أبيب تل 
محمود عباس، عبر فيها عن حزنق ، رئيس السىطة الفىسطينيةوصول برقية تعزية لها من ، عن أمس

صنع سالم الشجعان مع الرئيس الراحل ياسر  ةان شري ةا في زوأسفق. وةتب في البرقية يقول: "بيري
عرفاط، ورئيس الوزراء اإلسرائيىي الراحل صسحا  رابين، وبذل جهودا حاياة لىوصول صلا سالم دائم 

 آخر لحظة في حياتق". منذ اتفا  أوسىو وحتا
 29/9/2016ألوسط، لندن، الشرق ا

 
 من السياسيين اإلسرائيليين األكثر خطورة كان واحدا  بسام الصالحي: شمعون بيريز  .3

الرئيس  قال بسام الصالحي، عضو الىجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفىسطينية صن: ووةا ط 
يين" اوةار خطورة، ةان واحدا من السياسيين "اإلسرائيىالذي توفي أمس،  شمعون بيريزاإلسرائيىي 

وتابع: "صنق استخدم الدبىوماسية لىتغطية عىا سياساط "صسرائيل" التوسعية من خالل اإلبقاء عىا 
 ا حتالل وا ستيطان".
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ويرى الصالحي أن الفرصة سنحط لق لتعزيز اتفا  السالم، وقال: "صنق اختار بد   من ذلك الذ اب 
والحفاظ عىا الوضع الرا ن لالحتالل"، مضيفا  أن ريية صلا الحرب في لبنان وارتةاب جرائم حرب 

 بيريز ةانط "سالم قائم عىا الحفاظ عىا الهيمنة "اإلسرائيىية".
  29/9/2016الخليج، الشارقة، 

  
 الفلسطيني" األمن"احتجاجات بعد مقتل شاب برصاص نابلس:  .4

عاما  داخل  24ايشة ووفاة الشاب ضياء عر اوربعاء  أعىن بعد ظهر يوم: د ىس عاط - نابىس
مشفا رفيديا الحةومي بمدينة نابىس متأارا بجرا  أصيب بها جراء صطال  اومن الفىسطيني النار 
عىا مجموعة ةانط تستقل مرةبة وتطى  النار باتجال قواط اومن في منطقة شار  عمان شر  

 مدينة نابىس.
الشاب عرايشة أحد أربعة شبان وقالط الدةتور طري  عاشور من وزارة الصحة الفىسطينية صن 

أصيبوا برصال اومن الفىسطيني في ساعاط الفجر اوولا اليوم اوربعاء ونقىوا صلا مشفا رفيديا 
 لتىقي العالج، وةانط صصابة أحد م و و الشاب عرايشة توص  بالخطرة.

لشبان وأةدط قواط اومن وعبر تصريح عىا لسان الناط  باسمها الىواء عدنان الضميري أن ا
 المصابين ةانوا مسىحين ويراقبون تحرةاط اومن الفىسطيني وأطىقوا النار تجا هم.

ةما أةد الىواء أةرم الرجوب محافظ مدينة نابىس في اتصال  اتفي مع الجزيرة نط أنق ووف  تأةيداط 
الغاوي في  قواط اومن لق فإن الشبان أطىقوا النار فعال باتجال اومن الفىسطيني الموجود قرب مفتر 

 شار  عمان وفروا عبر مرةبتهم من المةان، "فرد اومن بإطال  النار عىا المرةبة و حقها".
 28/9/2016. نت، الجزيرة

 
 سلطة المياه: تدهور الواقع المائي جراء تنكر حكومة االحتالل لالتفاقيات .5

الفىسطينية مغيبة،  قال ربحي الشيخ نائب رئيس سىطة الميال: أن الحقو  المائية: خىيل الشيخ
 وتحتاج لىةاير من التدخل إلنقاذ الوضع المائي المتد ور في اوراضي الفىسطينية.

وأضا : " ناك تراجع في موارد الميال و و ما يعني عدم صمةانية تطوير وتحسين نوعية خدماط 
ط المجتمع الميال، لةن سىطة الميال تقوم بعمل جماعي بالتنسي  ميسساط السىطة الوطنية وميسسا

المدني والمنظماط الدولية والجهاط المانحة، لىتعامل مع الواقع المعاش والعمل عىا صدخال 
 تحسيناط عىا الوضع المائي تدريجيا ".
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وأةد الشيخ الذي ةان يتحدل في جىسة مساءلة واستما  عقد ا المرةز العربي لىتطوير الزراعي، في 
نسبة النتراط اومال  في الخزان الجوفي قد تصل صلا قاعة فند  "ميرنا  اوس" بغزة، أمس، أن 

 ، مشددا  عىا ضرورة توفير مصادر ميال بديىة صالحة لىشرب.96.5%
وقال: أن محاو ط تحىية الميال عبر محطاط الفىترة،  ي وسائل بديىة، لةن  ذل المحطاط صغيرة 

 الحجم قياسا  باحتياجاط السةان لميال الشرب.
  29/9/2016 األيام، رام هللا،

 

 "الخارجية الفلسطينية" تطالب بتدخل أممي "فوري" لوقف سياسة الهدم اإلسرائيلية .6
بعل وزير الخارجية الفىسطيني رياض المالةي، يوم اوربعاء، برسالة صلا ةل : اوناضول –رام هللا 

ي"، وتتولا بالدل من اومين العام لألمم المتحدة بان ةي مون، ووزير خارجية نيوزيىندا "موراي ماةول
رئاسة مجىس اومن حاليا ، لىتدخل "الفوري والعاجل" لوق  سياسة الهدم اإلسرائيىية بح  المساةن 

 الفىسطينية والمنشآط.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفىسطينية، فإن المالةي، طىب من وزير خارجية نيوزيىندا تعميم 

والتي أشار فيها صلا ضرورة "التدخل الفوري رسالتق عىا جميع أعضاء مجىس اومن الدولي، 
جبار  والعاجل لوق  عمىياط الهدم، واتخاذ اإلجراءاط الةفيىة بحماية المواطنين الفىسطينيين، وا 
صسرائيل، القوة القائمة با حتالل في فىسطين، عىا ا نصيا  لىقانون الدولي، ومحاسبتها عىا تىك 

 ا نتهاةاط".
 28/9/2016، رأي اليوم، لندن

 

  شهرا   12االحتالل ُيصدر حكما  بسجن وزير األسرى األسبق  .7
شهر ا عىا وزير اوسرى  12أصدرط محةمة صسرائيىية، اليوم اوربعاء، حةم ا بالسجن الفعىي : جنين

 الفىسطيني الساب ، وصفي قبها، من مدينة جنين.
ا باعتقال وقالط عائىة الوزير قبها، صن محةمة "سالم" العسةرية  رب مدينة ج نين، أصدرط حةم 

شيةل صسرائيىي  2,000شهر ا "وق  تنفيذ"، باإلضافة لغرامة مالية قدر ا  18نجىها لمدة عام فعىيًّا، و
 دو ر أمريةي . 500وما يعادل 

وأضافط زوجة قبها، أن المحةمة وجهط لزوجها تهمة المشارةة في فعالياط وأنشطة شعبية، من 
 لألسرى في السجون اإلسرائيىية. ضمنها الفعالياط المساندة

 28/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لن تطرح أي مبادرة سالم قبل االنتخابات الرئاسية  اإلدارة األمريكيةسفير فلسطين بواشنطن:  .8
استبعد سفير فىسطين لدى واشنطن، معن عريقاط، : اوناضول ،عبد الريو  أرنايوط - نيويورك

الفىسطيني قبل صجراء ا نتخاباط  -حدة بطر  أي مبادرة لحل الصرا  اإلسرائيىيقيام الو ياط المت
الرئاسية اومريةية في نوفمبر/تشرين الااني المقبل، معربا في الوقط ذاتق عن خيبة أمل الفىسطينيين 

 جراء انتهاء و ية الرئيس اومريةي، باراك أوباما، دون تحقي  السالم.
وناضول"، قال عريقاط: "لن يحصل أي شيء قبل ا نتخاباط اومريةية؛ وفي مقابىة مع مراسل "ا

فهناك حرل وقى  من اإلدارة بالو ياط المتحدة من أن أي موق  أو مبادرة ربما تيار عىا نتائج 
ا نتخاباط الرئاسية في البالد، وقد تدعم المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، مقابل مرشحة الحزب 

 ري ةىينتون".الديمقراطي  يال
 28/9/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 مركز تابع لزوجة دحالن: عباس منع وصولها لغزة .9
السىطة شارك عشراط الفىسطينيين، في وقفة، قالوا صنها احتجاجا عىا منع رئيس  :اوناضول – زة 

"، محمد دحالن، محمود عباس، جىيىة دحالن، زوجة القيادي المفصول من حرةة "فتحالفىسطينية 
 بيط حانون".-من دخول قطا   زة، عبر معبر "صيرز

ورفع المشارةون في الوقفة، التي نّظمها "المرةز الفىسطيني لىتواصل اإلنساني وفتا "، الذي تديرل 
"دحالن"، في حديقة النصب التذةاري لىجندي المجهول،  ربي مدينة  زة،  فتاط ُةتب عىا 

 أم الفقراء وجىيىة دحالن ".بعضها:" نساء فىسطين مع 
وقال أحمد العجىة، منس  الىجنة اإلعالمية لمرةز "فتا"، صن الرئيس عباس، أصدر قرارا  يقضي بمنع 
-جىيىة دحالن، التي تقيم في دولة اإلماراط العربية المتحدة، من دخول قطا   زة، عبر معبر "صيرز

 بيط حانون"، برفقة قافىة مساعداط صنسانية.
 28/9/2016، وم، لندنرأي الي

 
 ودعم المقاومة لنيل الحقوق استراتيجيالفصائل الفلسطينية تطالب باستمرار االنتفاضة كخيار  .11

أةد مماىون عن عدة فصائل فىسطينية عىا ضرورة استمرار "خيار ا نتفاضة والمقاومة" إلنهاء  : زة
عاما  عىا اند   أحدال  16ور ا حتالل اإلسرائيىي عىا اوراضي الفىسطينية، وذلك في ذةرى مر 

 .2000انتفاضة اوقصا في عام 
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سناد بعنوان "وتستمر ا نتفاضة" شارك فيها مماىون عن عدة فصائل  جاء ذلك خالل وقفة دعم وا 
فىسطينية، في مدينة  زة، شددط عىا أن "خيار ا نتفاضة" يعد "خيارا  استراتيجيا " لنيل الحقو  

تالل. وحمل المشارةون  فتاط ةتب عىيها "انتفاضة القدس طري  الفىسطينية، والتصدي لالح
 التحرير" و "يا قدس صنا قادمون".

وأةد النائب سالم سالمة، القيادي في حرةة حماس عىا ضرورة المحافظة عىا استمرار ا نتفاضة 
ومة بةل الفىسطينية في وجق ا حتالل، من أجل نيل الشعب الفىسطيني حريتق. وأةد عىا دعم المقا

 أشةالها والحفاظ عىا استمرار بقاء ا نتفاضة.
وخالل الوقفة أيضا دعا طالل أبو ظريفة، عضو المةتب السياسي لىجبهة الديمقراطية، الفصائل 
الفىسطينية صلا تةاي  الفعالياط والجهود لمحاصرة ا حتالل. وأةد عىا دعم الشعب الفىسطيني بةل 

 ستمرار في ا نتفاضة. وشدد عىا ضرورة محاةمة ومحاسبة اإلمةانياط من أجل تمةينق من ا
خضاعها لىعقاب الدولي، بسبب ما اقترفتق من جرائم ضد الشعب الفىسطيني.  صسرائيل، وا 

وأةد خالد أبو  الل اومين العام لحرةة اوحرار الفىسطينية، عىا استمرار الشعب الفىسطيني في 
شدد عىا ضرورة عدم الرضوخ لقراراط التسوية الدولية. المضي في طري  ا نتفاضة والمقاومة، و 

واعتبر وفاة الرئيس اإلسرائيىي الساب  شمعون بيريز "المسمار اوخير في نعش ا حتالل ووجودل 
 عىا اورض الفىسطينية".

وقال أحمد المدلل القيادي في حرةة الجهاد اإلسالمي، في تصريحاط لوةالة "فىسطين اليوم" 
عام، بر م ةافة  100مقاومة الشعب الفىسطيني لالحتالل اإلسرائيىي "لم تتوق  منذ المحىية، صن 

التضحياط الجسام التي قدمها شعبنا من أجل استعادة حقوقق ةامىة وعودتق ورضق". وشدد عىا أن 
 المقاومة مستمرة "بالر م من ا تفاقياط التي حاولط صجهاضها باتفا  أوسىو والتنسي  اومني".

 ند   "انتفاضة اوقصا" أن العمىياط الفدائية ةانط دافعا  لا "طرد" صسرائيل  16في الذةرى الا ورأى 
من قطا   زة". وقال: " ذا الخيار  و الوحيد الذي من الممةن أن تطرد ا حتالل من القدس 

 والضفة".
 29/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ية بالدوحةمشعل وهنية يشاركان باحتفال للسفارة السعود .11

شارك رئيس المةتب السياسي لحرةة "حماس"، خالد مشعل، ونائبق صسماعيل  نية، : أحمد يوس 
 .86 اوربعاء في احتفال السفارة السعودية بالدوحة باليوم الوطني السعودي الا أمس
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يس وشارك فيق نائب رئيس الوزراء وأفاد مراسل "اوناضول" أن ا حتفال أقيم في فند  سانط ريج
القطري أحمد بن عبد هللا المحمود، ووزير ا قتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل 
ااني، والسفير الترةي لدى الدوحة، أحمد دمير أوك، وعدد من المسيولين القطريين، صضافة صلا 

 طر.سفراء عرب وريساء وأعضاء بعااط دبىوماسية أجنبية في ق
 وأشار أن مشعل و نية ةانا عىا رأس المشارةين في الحفل الوطني السعودي.

 سبتمبر من ةل عام. 23ويصاد  اليوم الوطني لىسعودية 
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي توجق وفد من قيادة "حماس" يرأسق خالد مشعل، في زيارة صلا 

 لتقا خاللها المىك سىمان.، ا2012السعودية ةانط اوولا من نوعها منذ العام 
 29/9/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 مات قبل أن يحاكم على جرائمه يزحماس: بير  .12

ماط قبل أن ُيحاةم وف  العدالة الدولية، عىا ارتةابق  يزصن شمعون بير  قالط حرةة حماس:  زة
 جرائم ضد اإلنسانية.

ض تعىيقق عىا وفاة رئيس الةيان الساب  وأحد ودعا الناط  باسم حرةة حماس حازم قاسم في معر 
، صلا عدم السما  ويٍّّ من قادة ا حتالل بالهروب من العدالة اإلنسانية، يزميسسيق شمعون بير 

 و أحد القادة الميسسين لدولة ا حتالل،  يزوأضا  أن بير  واإلسرا  بتقديمهم لىمحاةم الدولية.
 عبنا في أصقا  اورض.والذي تسبب بتشريد الماليين من أبناء ش

مرتبط في وعي شعبنا بالمجازر التي ارتةبها، ةما أنق ةان في الحةومة التي  يزووف  قاسم، فإن بير 
 شنط  جماط وانتهاةاط بح  الشعب الفىسطيني في انتفاضة اوقصا.

ةما عمل من خالل منصبق في رئاسة الةيان، عىا تبرير الحروب الصهيونية عىا  زة، عدا عن 
 خ يديق في الدم العربي في قانا.تىط

 28/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس تدعو لـ"جمعة غضب" في الذكرى األولى النتفاضة القدس .13
دعط حرةة حماس في الضفة الغربية المحتىة، الجما ير الفىسطينية ومختى  القوى : الضفة الغربية

أيىول  30اط "جمعة الغضب" بعد  دٍّ الجمعة والفصائل الوطنية واإلسالمية لىمشارةة في فعالي
 الجاري؛ صحياء  لىذةرى السنوية اوولا  نتفاضة القدس.
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وطالبط حرةة حماس في بيان لها يوم اوربعاء، الجما ير بالنزول لمختى  نقاط التماس المنتشرة 
شعال المواجهاط في وجق جنود   ا حتالل.في مدن وقرى الضفة المحتىة، يوم الجمعة المقبل، وا 

وشددط عىا أن صشعال نيران ا نتفاضة من جديد يأتي "وفاء  لىشهداء اوبرار، وتأةيد ا عىا أن خيار 
 الشعب الفىسطيني  و خيار المقاومة وا نتفاضة في وجق المحتل".

وأشارط صلا أن الذةرى اوولا  نتفاضة القدس المتواصىة، "تمّر وشعبنا الفىسطيني ما يزال مصرًّا 
وقالط حرةة حماس في بيانها، صن  ىا المقاومة، متحّدي ا لالحتالل بةل اإلمةانياط المتاحة أمامق".ع

وأةدط أن الشعب  "الدماء الطا رة التي سالط دفاع ا عن الحرماط والمقدساط لم ولن تضيع  در ا".
دة فهمط المقاومة الفىسطيني سيبقا وفيًّا لشهدائق وأسرال وجرحال، "وأن اوجيال الفىسطينية الجدي

 وأتقنط لغتها، وأبدعط في ابتةار أساليب جديدة تيلم العدو وتقّض مضجعق".
 28/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القادم أكتوبر تشرين األول/ 29تنتهي في  السابع فتح مؤتمراألحمد: التحضيرات لعقد  .14

تشرين اوول  29مد، صنق تم تحديد تاريخ أعىن عضو الىجنة المرةزية لحرةة فتح عزام اوح :رام هللا
المقبل، يوما  إلنهاء الىجنة التحضيرية لىميتمر السابع لىحرةة، ةافة استعداداتها لعقد الميتمر، 
وحينها سيةون تاريخ عقد الميتمر في متناول يد الىجنة المرةزية وليس بحاجة وةار من أسبوعين 

ن"، صن الوضع الداخىي لحرةة فتح ةان أ م نقطة لعقدل. وأضا  في حديل إلذاعة "صوط فىسطي
نوقشط في اجتما  الىجنة المرةزية، حيل "تم استعراض ا ستعداداط والتحضيراط المتواصىة منذ 

 عدة أشهر من أجل صنهاء التحضيراط اإلدارية والتنظيمية وةل متطىباط عقد الميتمر السابع".
لمتعى  بإنهاء التحضيراط لىميتمر في اجتما  المجىس وقال، ان الىجنة التحضيرية ستقدم تقرير ا ا

الاوري والذي عقد مساء أمس ، وفي ا جتما  الموسع لةافة ميسساط حرةة فتح والذي سيعقد اليوم 
 لىتأةيد عىا تاريخ ا نتهاء من ةافة ا ستعداداط.

دعوتق وأوضح أنق جرى استعراض ما حصل في اومم المتحدة وخطاب الرئيس محمود عباس و 
قامة الدولة الفىسطينية، ودراسة ةيفية  2017لىعالم لجعل العام  عاما  إلنهاء ا حتالل اإلسرائيىي وا 

 تحويل  ذا الشعار صلا واقع حقيقي.
وفيما يتعى  بالمصالحة واستئنا  الىقاءاط الانائية بين حرةتي فتح وحماس برعاية قطر، قال 

مي قبل عطىة عيد اوضحا عن طري  سفيرنا في اوحمد، أيةد أن قطر أرسىط لنا بشةل رس
 الدوحة بأنق آن اووان  ستئنا  الىقاءاط وا جتماعاط الانائية بين حرةتي فتح وحماس. 
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وتابع، استمعط لبعض تعىيقاط مسيولي "حماس"، وةان آخر ا تعىي  موسا أبو مرزو  الذي قال 
ىقاءاط ص  من وسائل اإلعالم، ويبدو أن فيق، صنق   عىم لق با تصا ط القطرية  ستئنا  ال

تصريحاط "حماس" متناقضة حول ذلك ون النائب أحمد بحر خرج بتصريح يأمل بق نجا  الىقاء 
وأضا  اوحمد، ا جتما  اوخير تأجل في حينق بناء  عىا طىب حرةة حماس، وأبىغتنا قطر  القادم.

ون لىعودة لتىك الىقاءاط، سواء انائية أو عىا أن استئنا  الىقاءاط اآلن وقتها مناسب، ونحن جا ز 
وأةد اوحمد أن الحوار لن يةون جديدا ، بل  و ا تفا  عىا نقطتين فقط والتي  صعيد الةل الوطني.

توقفط عند ا الىقاءاط، و ي تشةيل حةومة وحدة وطنية تقوم بتحديد موعد ا نتخاباط التشريعية 
اباط حتا تشةيل حةومة جديدة، و  يوجد بحل أةار من ذلك والرئاسية، أو الذ اب مباشرة لالنتخ
 و  حاجة لمناقشة وةار من ذلك.

 29/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 رام هللا بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتحب 17 دورة المجلس الثوري العادية الـافتتاح  .15
، في مقر 17دورة المجىس الاوري العادية الاوم اوربعاء، يرئيس محمود عباس، مساء الافتتح : رام هللا

 الرئاسة بمدينة رام هللا، بحضور أعضاء الىجنة المرةزية لحرةة فتح.
وقد استهىط الدورة، بالنشيد الوطني والوقو  حدادا  عىا أروا  شهداء الشعب الفىسطيني والحرةة 

ذياب، ومحمود عيسا، وعبد  اوسيرة والشهداء القادة: عامان أبو  ربية، وحمدان عاشور، وربيحة
 الةريم نصار، وشهداء الحرةة اوسيرة.

خطابا، أةد خاللق أن الىجنة المرةزية عاقدة العزم عىا عقد الميتمر السابع لىحرةة  عباسوألقا 
قريبا، والتحضير لعقد المجىس الوطني، وأن لجنة خاصة ستبدأ دورة اجتماعاط تحضيرية مةافة صلا 

 وتحضيراتها في  ذا الصدد. صنجازاتها/ أةتوبر المقبل؛ لالطال  عىا مدى تشرين اوول 29يوم 
،  فتا  صلا أنق سيقدم خطابا  شامال  في ا جتما  واإلقىيميوتطر ، صلا الوضع السياسي والوطني 

 .الخميسالموسع الذي سيعقد يوم 
 28/9/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 شكلت لجانا  إلدارة المرحلة المقبلة وملف دحالن ُجم ِّد بسبب التدخالت الخارجية فتحالعالول:  .16

أشر  الهور: ةش  محمود العالول عضو الىجنة المرةزية لحرةة فتح في تصريحاط لا  – زة 
"القدس العربي"، قيام الىجنة بتشةيل عدة لجان من أجل اإلشرا  عىا عدة مىفاط  امة لها عالقة 

المتتالية لقياداط الحرةة التي تستمر حتا يوم  صن ا جتماعاطسياسي والداخىي، وقال بالشأنين ال
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الجمعة، ستبحل  ذل المىفاط وبينها عقد الميتمر السابع لىحرةة، وةذلك عقد جىسة لىمجىس 
الوطني، بما في ذلك المى  السياسي العام، وأةد أن موضو  عودة المفصولين من الحرةة "جمد" 

 ق "تدخالط خارجية".بعد أن شاب
وةش  العالول، عن تشةيل الىجنة المرةزية لعدد من الىجان المختصة، لإلشرا  عىا صدارة بعض 
المىفاط والقضايا، وقال صن من بين  ذل الىجان لجنة تشر  عىا صدارة موضو  انتخاب المجالس 

ة سياسية "من أجل المحىية، في ضوء قرار المحةمة المقبل. وأشار صلا أن المرةزية شةىط لجن
 متابعة عدة قضايا سياسية، لها عالقة بما ورد في خطاب عباس اوخير في الجمعية العامة".

صلا ذلك أوضح عضو مرةزية فتح أن  ناك لجنة شةىط لمتابعة الوضع الداخىي الفىسطيني، وقال 
لفىسطينية"، صضافة صلا صن  دفها "تعمي  الحوار مع القوى الفىسطينية، بما فيها قوى منظمة التحرير ا

تشةيل لجنة لمتابعة اإلعداد لعقد الميتمر الحرةي الذي جرى التداول في شأنق بأن يعقد قريبا  جدا ، 
 عىا أن يىي ذلك عقد جىسة لىمجىس الوطني الفىسطيني.

 وسألط "القدس العربي" العالول، عن المىفاط التي سيبحاها ا جتما  الموسع لىةادر الفتحاوي اليوم
 الخميس، فقال صن ا جتماعاط  ذل ستناقش القراراط التي اتخذتها الىجنة المرةزية.

ول وجود جهود إلعادة المفصولين من حرةة فتح، وفي مقدمهم حوحول ما أاير أخيرا  من تقارير 
النائب محمد دحالن، أةد العالول أنق   يوجد أي شيء من  ذا القبيل ويقصد عودة المفصولين . 

أنق ةان من الممةن بحل المى  داخىيا ، مضيفا : "أسوأ ما في  ذا المى  أنق شابق تدخالط وأوضح 
خارجية". وقال: التدخالط الخارجية أاارط حفيظة الفتحاويين، ومن أجل ذلك أصبح  ذا المى  

 مجمدا .
 29/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الضفةبالفرصة الجتماعات فتح  اءإلعط القاهرةب ألنصارهعقد لقاء  إرجاءدحالن يعلن عن  .17

القيادي المفصول من حرةة فتح محمد دحالن، في بيان موجق لقياداط الحرةة التي  أعىن :رام هللا
ةان  ونصارلاجتما  "تشاوري"  صرجاءالاالااء عن  أمسباشرط سىسىة اجتماعاط في رام هللا، منذ 

 ليق في القا رة.صدعا 
زامن صدورل مع اجتماعاط لجنة فتح المرةزية ومجىسها الاوري في دحالن في البيان الذي ت وأوضح
الفرصة ةامىة"  جتماعاط قياداط فتح في الضفة  إلعطاءاجتما  القا رة يهد  " صرجاء أنرام هللا 

 الخاصة". اوجنداط وأصحابة فتح دو"لتفويط الفرصة عىا دعاة الفتنة الةار ين لوح
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الىجنة المرةزية والمجىس الاوري ولقياداط فتح  وعضاء وجاء في البيان الذي يوجهق دحالن
"ةما تعىمون نحن بصدد عقد لقاء تشاوري في القا رة لبحل أوضا  الحرةة، و  المجتمعة في رام هللا

، اوخوةلةن ونزو  عند حرل ور بة عدد ةبير من  ،ليق المئاط من قادة و ةوادر الحرةةصقد تداعا 
ة المرةزية والمجىس الاوري والمجىس التشريعي وةوادر فتح، فقد اتفقنا ومن بينهم أعضاء في الىجن

جميعا عىا تعديل موعد لقائنا المرتقب بهدفين، اوول:  و صعطاء الفرصة الةامىة  جتماعاتةم 
المقررة، آمىين أن تةون مامرة وموحدة لحرةتنا في جميع أوجق وقضايا الساعة سياسيا ووطنيا 

لتفويط الفرصة عىا دعاة الفتنة الةار ين لوحدة فتح وأصحاب اوجنداط الخاصة  وتنظيميا، والااني:
الذين يعمىون لمزيد من التشرذم بهد  تمزي  فتح و صخضاعها لهيمنة فردية مطىقة، وةي   نمةنهم 

 لقاء القا رة ذريعة لىهجوم عىا عقالء الحرةة و تمرير مخططاتهم". استخداممن 
 28/9/2016القدس، القدس، 

 
 : االحتالل ينفذ سياسية التطهير العرقي في القدسفتح .18

قال المتحدل الرسمي باسم حرةة فتح في القدس المحتىة رأفط عىيان، صن ا حتالل : وفا –القدس 
اإلسرائيىي يصعد من سياسة  دم منازل المقدسيين في اآلونة اوخيرة لتطبي  مخططاتق الهادفة 

 الفىسطينيين من المدينة المقدسة. لفرض سياسة اومر الواقع ولطرد
وأضا  عىيان في بيان صحفي يوم اوربعاء، أن  ذل السياسة ا حتاللية لن تجىب ص  مزيدا من 
الصالبة والصمود وبناء شعبنا في مدينتهم المقدسة، وشعبنا لن يمرر  ذل السياسة و ذل الجرائم، 

 وليتق لوق   ذل الجرائم قبل فواط اووان.مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل في تحمل مسي 
بشةل خال،  48في أراضي  وأ ىناودعا أبناء الشعب الفىسطيني بشةل عام وأبناء المدينة المقدسة 

صلا ضرورة شد الرحال والرباط في المسجد اوقصا من بداية اوسبو  المقبل في ظل التهديداط 
 ما يسما بأعياد م المنتظرة مطىع اوسبو  المقبل.ا حتاللية لتنفيذ اقتحاماط واسعة لىمسجد في 

 28/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 رضوان في بيروتإسماعيل يستقبل ممثل حماس في لبنان  .19
استقبل ممال حرةة حماس في لبنان عىي برةة وزير اووقا  الفىسطيني الساب  صسماعيل : بيروط

أحمد عبد  د.ب المسيول السياسي لىحرةة في لبنان وحضر الىقاء نائ رضوان في مةتبق ببيروط.
 الهادي، ومسيول العالقاط السياسية زياد حسن، ومسيول العالقاط اإلعالمية عبد المجيد العوض.
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واستعرض الجانبان آخر مستجداط القضية الفىسطينية، وخصوصا  انتفاضة القدس المبارةة وأوضا  
 ر المفروض عىا قطا   زة منذ أةار من عشر سنواط.الالجئين الفىسطينيين في لبنان، والحصا

وشدد الجانبان عىا تمسك الالجئين الفىسطينيين بح  العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير 
الفىسطينية، ميةدين ضرورة المحافظة عىا المخيماط الفىسطينية -وتعزيز العالقاط الىبنانية

 فىسطين. باعتبار ا محطاط نضالية عىا طري  العودة صلا
 28/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية 16 إحياء الذكرى السنوية الـحماس تنظم وقفة  .21

شارك العشراط من الفىسطينيين، مساء أمس اوربعاء، في وقفة بمدينة  زة : محمد ماجد -  زة
 ة الفىسطينية الاانية". ند   ا نتفاض 16صحياء لا"الذةرى السنوية الا

ورفع المشارةون في الوقفة، التي دعط صلا تنظيمها حرةة حماس،  فتاط ُةتب عىا بعضها:" 
ا نتفاضة مستمرة حتا تعود اورض حرة"، و"  صوط يعىو فو  صوط ا نتفاضة". وقال أمير أبو 

فىسطيني سيمضي في العمرين، القيادي في "حماس" بةىمة لق عىا  امش الوقفة: "صن الشعب ال
 انتفاضاتق حتا دحر ا حتالل اإلسرائيىي عن أرضنا". 

 ي التي تعيد الحقو  لىشعب  اإلسرائيىيوأضا  "أبو العمرين": أن "ا نتفاضاط ومقاومة ا حتالل 
 الفىسطيني وتحافظ عىا اوابتق الوطنية". 

اعيا اومتين العربية واإلسالمية وتابع أن "ا نتفاضة سجىط مرحىة مهمة في التاريخ الفىسطيني"، د
 المتاحة. واإلمةانياطصلا أن تعمل عىا دعم فىسطين بةل الطر  

 29/9/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 حماس ألحد قياديي اإلداري عتقالاالجدد االحتالل ي .21
في حرةة  جددط سىطاط ا حتالل اإلسرائيىي، ا عتقال اإلداري لىقيادي: مظىوم خىدون-نابىس 

 حماس، عدنان عصفور، من مدينة نابىس وشمال القدس المحتىة ، وذلك لىمرة الاانية عىا التوالي.
 28/9/2016قدس برس، 
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 لفتح المجلس الثوري أعضاءمن  أربعةبفصل  يوقع قرارا   عباس": الفلسطينية "القدس .22
 رئيس السىطة الفىسطينية صن ،اوربعاءمصادر مطىعة لا "القدس" دوط ةوم، يوم  : أةدطرام هلل

المجىس الاوري لحرةة "فتح" بسبب عالقتهم  أعضاءمن  أربعةمحمود عباس وقع قرارا يقضي بفصل 
 بالعضو المفصول من الىجنة المرةزية لىحرةة محمد دحالن.

بةر ونعيمة الشيخ عىي، وعضوي  أبووقالط المصادر صن قرار الفصل يشمل ةال من النائبين نجاة 
 خوصة. أبوس الاوري عدلي صاد  وتوفي  المجى

 28/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 مصدرة للغاز بعد االتفاقية مع األردن دولة: أصبحنا الطاقة اإلسرائيليةوزير  .23
، اوربعاء، صن بالدل أصبحط زقال وزير الطاقة اإلسرائيىي يوفال شتاينت: ناجي طوب فرقان -أاينا 

مىياراط دو ر قبل  10بيعي بعد ا تفاقية التي أبرمتها مع اوردن بقيمة دولة مصدرة لىغاز الط
 يومين.

جاء ذلك في ميتمر صحفي لق، عقب قمة االاية مع نظيريق اليوناني بانوس سةورليتيس، والقبرصي 
 الرومي، جيروجوس  ةوتريبيس، بالعاصمة اليونانية أاينا.

ن مهمين، موضحا أن المشرو  اوول يتمال في تمديد صلا أن القمة تناولط مشروعي زوأشار شتاينت
خط ةهرباء من صسرائيل صلا قبرل الرومية وجزيرة ةريط اليونانية، وأما المشرو  الااني، فهو تمديد 

 أنبوب  از طبيعي صلا اليونان عبر قبرل الرومية.
ىيار متر مةعب آ   م 3ولفط صلا أن المنطقة ا قتصادية الخالصة لبالدل تحوي عىا أةار من 

اوبحال في ميا ا بعد شهر ونص  من أجل  ستستأن من الغاز الطبيعي، مشيرا صلا أن بالدل 
 اةتشافاط جديدة.

مىيار متر مةعب من الغاز، وبعد صجراء أبحال عىمية تبين وجود  900وأضا : "صلا اليوم اةتشفنا 
 نا ا قتصادية الخالصة".مىيار متر مةعب في منطقت 200مخزون  از صضافي يقدر بألفين و

 29/9/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 متخوفة من تصويت الفيفا على إخراج فرق المستعمرات من الدوري "إسرائيل" .24

من قيام ا تحاد الدولي لةرة القدم "فيفا"  صسرائيلفادي أبو سعدى: يسود تخو  ةبير في  –رام هللا 
بر/ تشرين اوول المقبل باقترا  التصويط خالل الميتمر العام في أةتو  13خالل جىستق القريبة في 

. اإلسرائيىيفر  المستعمراط من اتحاد ةرة القدم  صخراج صلا صسرائيلعىا دعوة  2017أيار / مايو 
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من ا تحاد الدولي.  صخراجهالق يمةن ان يتم  صسرائيلوفي حال صدور قرار ةهذا وعدم استجابة 
تحاول صد خطوة ةهذل وتجري اتصا ط دبىوماسية  ادئة في  ذا  صسرائيلن وقال مسيولون ةبار ص

 الموضو  مع سىسىة من الدول.
مماىي  ذل الدول  صلافي فيفا بالتوجق  اوعضاءوأمرط وزارة الخارجية اإلسرائيىية سفراء ا في الدول 

 صقحاميجب عدم  ومطالبتهم بمعارضة أي خطوة تتعى  بتعىي  نشاط فر  المستعمراط بادعاء انق
السياسة في الرياضة. وطىبط الوزارة من السفراء التأةيد عىا أن "فر  المستوطناط   تقوم عىا 

نماأراض فىسطينية" ةما يدعي الرجوب    في الضفة الغربية التي تخضع حسب Cفي المناط  و وا 
ن الخطوة الفىسطينية في فيفا السفراء التأةيد أ صلاالةامىة. وطىب  اإلسرائيىيةلىسيطرة  أوسىواتفاقياط 

 ي جزء من ا ستراتيجية الفىسطينية "لتدويل" الصرا  بد   من المفاوضاط المباشرة، ولذلك يجب 
 رفاضها.

 29/9/2016، القدس العربي، لندن
 

 أشهر على حكم السجن ألولمرت 8تضيف  اإلسرائيليةالعليا المحكمة  .25
ضافة امانية شهور أخرى لفترة السجن التي يقضيها رئيس ، صأمسأعىنط المحةمة العىيا اإلسرائيىية 

 شهرا ، بسبب صدانتق في قضايا فساد. 19الوزراء الساب  صيهود أولمرط، و ي 
عاما  ، و و أول رئيس وزراء صسرائيىي  70ورفضط المحةمة في القدس الطعن المقدم من أولمرط و

ضدل، ما أدى صلا زيادة محةوميتق.  ساب  يوضع خى  القضبان، في واحدة من عدة قضايا فساد
، قد دخل السجن في تل 2009صلا  2006وةان أولمرط الذي تولا منصب رئيس الوزراء من عام 

 أبيب في شباط الماضي بعد صدانتق بالرشوة وتشويش سير العدالة.
 29/9/2016المستقبل، بيروت، 

 
 زحالقة وزعبي للتحقيقاإلسرائيلية يصادق على استدعاء  للحكومةالمستشار القضائي  .26

صاد  المستشار القضائي لىحةومة اإلسرائيىية أفيحاي مندلبىيط، بحسب محامين :  اشم حمدان
ومصادر في وزارة القضاء، عىا استدعاء النائبين من التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة 

السىطاط اإلسرائيىية عىا وحنين زعبي، لىتحقي  معهما، وذلك في صطار الهجمة اوخيرة التي تشنها 
وبحسب التقارير اإلسرائيىية فإن الشرطة تنوي استدعاء  التجمع بادعاء مخالفة قانون اوحزاب.

ولم يتضح بعد ما صذا سيتم التحقي  مع النائبين  ".433زحالقة وزعبي صلا مةاتب الوحدة "  ا  
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ن ذلك يتعى  بالمواد التي جمعتها زحالقة وزعبي، أم أن المسألة ستقتصر عىا تقديم شهادة، حيل أ
 السىطاط خالل عمىياط ا عتقال.

 29/9/2016، 48عرب 
 

 عوض عبد الفتاح وناشطين الوطني الديمقراطي رئيس التجمع سراحطلق محكمة الصلح ت .27
اوربعاء، سرا  رئيس حزب التجمع الوطني  أطىقط محةمة الصىح في مدينة حيفا، اليوم: محمد وتد

 وض عبد الفتا ، وقامط بتحويىق لىحبس المنزلي. الديمقراطي، ع
عمرو وعضو الىجنة  ةما قّررط المحةمة، في وقط ساب  اليوم، تمديد اعتقال عضو بىدية شفا

 المرةزية في الحزب، مراد حداد، حتا اوحد المقبل، الذي لم يبَ   يرل ر ن ا عتقال.
وعوني بنا ومدير صحيفة فصل المقال أنق تم اإلفراج عن الناشطين ةايد عطية  48وعىم عرب 

وعضو الىجنة المرةزية في الحزب، عز الدين بدران، مع تحويىهم لىحبس المنزلي، ةما أطى  سرا  
 المحاسب شادي عواد أيضا وأحيل لىحبس المنزلي.

وأدان التجمع الوطني الديمقراطي، حمىة المالحقاط التي تنفذ ا الشرطة اإلسرائيىية ضد المئاط من 
عاقة النشاط السياسي، ودعا صلا وقفها، معتبر ا أن الحمىة تستهد  الحزب أ  عضائق بهد  التر يب وا 

 ودورل عىا الساحة السياسية.
 28/9/2016، 48عرب 

 
 ويهددون بإسقاط حكومة نتنياهوبمشاركة وزيرة العدل مستوطنون يتظاهرون في القدس  .28

الضفة الغربية أمام مقر الحةومة اإلسرائيىية أمس تظا رط قيادة المستعمراط اليهودية في : تل أبيب
شعاراط تطالب بسن قانون  عندما ةان الوزراء يعقدون جىسة حداد عىا وفاة شمعون بيريس ورفعط

و ددوا  يبطل قراراط المحاةم بهدم البيوط ا ستيطانية المقامة عىا أراض فىسطينية خاصة مسروقة
 و دمط تىك البيوط. بإسقاط الحةومة صذا نفذط قرار القضاء

وقال رئيس مجىس المستعمراط آفي روئيق صن شرعية حةومة بنيامين نتنيا و نابعة من موقفها من 
وطنية". وقال رئيس مجىس  فإذا لم توفر لها الحماية الالزمة فىن تةون  ذل حةومة ،المستعمراط

ذل الحةومة "صذا المستعمراط في منطقة نابىس يوسي دجان صن المستوطنين سيضمنون سقوط  
 المستوطناط من  زة". اختارط أن تتصر  مال حةومة صخالء
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أييىط شةيد و ي من حزب المستوطنين ووعدتهم بأن تحارب في  عدلوشارةط في المظا رة وزيرة ال
 لىمستعمراط. الحةومة ضد  دم البيوط المقرر حتا صيجاد حل يضمن الحياة

 29/9/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 باألعياد اليهودية "األقصى"ت الهيكل تدعو لتكثيف اقتحام منظما .29
ذةرط شخصياط في "منظماط الهيةل المزعوم" أنق يتوقع اقتحام اآل   من اإلسرائيىيين : محمد وتد

المسجد اوقصا خالل موسم اوعياد اليهودية بدءا  من يوم اوحد، والتي تستمر طيىة شهر تشرين 
اط ا حتالل نفسها في حالة تأ ب قصوى لتأمين استباحة المستوطنين أول/أةتوبر، فيما وضعط قو 

والجماعاط اليهودية والطي  اإلسرائيىي لىمسجد اوقصا، عىما  أن رئيس الحةومة اإلسرائيىية أوعز 
أذر  ا حتالل قمع أي محاولة لىتصدي لمال  ذل ا قتحاماط، وأطى  عىيها مسما "قمع  صلا

 ".بالنظام العام اوخالل
 ذا ووجهط لجان ونشطاء و"منظماط الهيةل المزعوم" دعواط ونداءاط عبر مواقعهم ووسائل 

التابعة لهم المجتمع اإلسرائيىي صلا اقتحام اوقصا أفرادا  وجماعاط وعائالط، ميةدين أنهم  اوعالم
 سيوفرون لهم مرشدا مرافقا خالل اقتحاماتهم عىا مدار الشهر القادم.

 28/9/2016، 48عرب 
 

 إلغراق المنطقة الحدودية لغزة بالمياهللجيش اإلسرائيلي مخطط معاريف:  .31
ةشفط مصادر عسةرية عبرية النقاب عن أن جيش ا حتالل يخطط إل را   القدس المحتىة:

المنطقة الحدودية مع قطا   زة بالميال، لتدمير اونفا  التي يعتقد أن حرةة "حماس" حفرتها في 
 المنطقة.

ة "معاري " العبرية عىا موقعها اإللةتروني، عن مسيول عسةري صسرائيىي قولق: صنق ونقىط صحيف
 أنفا صلا جانب ذلك يتوقع أن يستةمل بناء الجدار الذي يجري بنايل في عم  اورض لمواجهة 

 "حماس" الهجومية، في  ضون بضعة أشهر.
ميال  60ةبيرة عىا طول وأضا  الضابط، الذي رفض الةش  عن  ويتق، صنق سيتم ص را  أجزاء 

 من الحدود مع قطا   زة.
في  35ل من قطا   زة صلا وصسرائيل  بنسبة ىوأشار صلا أنق طرأ ارتفا  ةبير في عمىياط التس

 المائة.
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وبحسب الضابط، فإن الجيش يهد  من خالل صجراءاتق لتحويل شبةة أنفا  "حماس" تحط اورض 
 فيها.صلا "مصيدة موط" لىعناصر الذين يعمىون 

 28/9/2016، فلسطين أون الين

 

 : اإلسرائيليون يخشون السير في الشوارعإسرائيلية صحف .31
تناولط الصح  اإلسرائيىية حالة الهىع التي يعيشها اإلسرائيىيون وتمنعهم حتا من السير في الشوار  

ة  ذا الهىع خشية وقو   جماط فىسطينية. وحّمل ةاتبان صسرائيىيان حةومة بنيامين نتنيا و مسيولي
 نتيجة التضيي  الذي تمارسق عىا الفىسطينيين وخاصة تجال المسجد اوقصا.

وتساءلط الةاتبة اإلسرائيىية في صحيفة "مةور ريشون" أورلي  ولدةىين  عن سبب المخاو  التي 
 تجتا  اإلسرائيىيين لدرجة أنهم يتجنبون المشي في شوار  تخضع لسيطرة صسرائيل.

أي وضع  ذا الذي نعيشق نحن اليهود، ونحن نستيقظ صبا  ةل يوم لنتوقع وأضافط متسائىة "
  جوما فىسطينيا جديدا؟".

من جهتق قال الباحل في منظمة "عير عميم" المتخصصة في شيون القدس أفي  تتريسةي في 
 مقال بصحيفة معاري ، صن موجة العمىياط الفىسطينية ستتجدد بسبب العقوباط الجماعية التي ينفذ ا
اإلسرائيىيون ضد الفىسطينيين في الحرم القدسي، ووضع قيود عىا دخول المسىمين صلا اوقصا، 
 مما قد يحمل توقعاط سيئة لإلسرائيىيين بعودة دوامة الدم التي عاشتها صسرائيل في العامين اوخيرين.

ية، متوقعا أن وأضا  أن القدس ما زالط لىعام الاالل عىا التوالي سببا في اند    جماط فىسطين
تشهد اوعياد اليهودية وبداية أةتوبر/تشرين اوول   جماط، خاصة بالتزامن مع منح قادة في 
الشرطة وأجهزة اومن اإلسرائيىية صالحياط واسعة في فرض عقوباط جماعية عىا الفىسطينيين 

 لمنعهم من دخول المسجد اوقصا.
 29/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مادة صحفية ألنها تمس األمن اإلسرائيلي 1,930رفضت نشر ائيلية الرقابة اإلسر  .32

 1,930عىا مدار سط سنواط، رفضط الرقابة العسةرية اإلسرائيىية السما  بنشر : بيروط حمود
مادة صحفية ما بين تقارير صخبارية ومقا ط رأي، ةانط قد قدمط صليها قبل النشر، ةذلك تدخىط 

منشورة، و و ما يعني أن  ناك معىوماط معينة لم يستطع الجمهور  مادة أخرى 14,196جزئيا  في 
 الحصول عىيها و  معرفتها بأي طريقة.
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وحصىط "الحرةة اإلسرائيىية لحرية التعبير"، بالتعاون مع موقع "سيحال مةوميط" اإللةتروني، عىا 
لبة بموجب قانون حرية معطياط معينة، بعد توجههما صلا دائرة الرقابة العسةرية اإلسرائيىية لىمطا

المعىوماط، بالةش  عن عدد المقا ط التي حذفط. ور م أن الدائرة معفاة من مّد م بالمعىوماط، 
بموجب القانون، ةونها تابعة لجهاز ا ستخباراط اإلسرائيىي، انهارط في نهاية اومر ةاشفة ، ةما 

مادة ةانط قد  1,930 حتا آب الماضي، حذفط 2011أشارط صحيفة " آرتس"، عن أنق منذ 
 وصىط صلا الرقابة، ونها "تمس اومن اإلسرائيىي".

 29/9/2016، األخبار، بيروت
 

 آالف حالة اعتقال خالل العام األول لـ"انتفاضة القدس" 8 :للدراساتأسرى فلسطين  .33
اإلسااارائيىي واجهاااط  أةاااد مرةاااز أسااارى فىساااطين لىدراسااااط أن ساااىطاط ا حاااتالل: رائاااد  فاااي -  ااازة
بحماااالط اعتقاااال مةافاااة  2015أةتاااوبر /تفاضاااة القااادس" التاااي انااادلعط فاااي اوول مااان تشااارين اوول"ان

ومتواصاااىة طاولاااط آ   الفىساااطينيين فااااي محاولاااة منهاااا إلخمااااد فعالياااااط ا نتفاضاااة والتاااأاير فيهااااا 
وقااال الناااط  اإلعالمااي باساام المرةااز الباحاال فااي شاايون اوساارى رياااض اوشااقر صن المرةااز  ووأد ااا.
 2,155آ   حالة اعتقال خالل العاام اوول  ناد   انتفاضاة القادس مان بينهاا  8ما يزيد عىا رصد 

ا يازال معاتقال  ماعاماا   الاذي  12حالة اعتقال وطفال قاصرين، أصاغر م الطفال المقدساي عىاي عىقام و
ضاااهن حالاااة اعتقاااال لنسااااء وفتيااااط بع 270ويواجاااق حةماااا  مرتفعاااا  بعاااد اتهاماااق بتنفياااذ عمىياااة طعااان، و

حالااااة اعتقااااال عىااااا خىفيااااة مااااا يسااااما التحااااريض عىااااا مواقااااع التواصاااال  250جريحاااااط وقاصااااراط، و
 ا جتماعي.

وأوضاااح أن جمياااع المعتقىاااين تعرضاااوا لشاااةل أو أةاااار مااان أشاااةال التعاااذيب الجسااادي أو النفساااي، أو 
طفااال، اوماار اإليااذاء المعنااوي واإل انااة الحاطااة بالةرامااة أمااام المااواطنين، أو أفااراد اوساارة وخاصااة او

 الذي يشةل انتهاةا  جسيما  لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقو  اإلنسان.
وذةر اوشقر أن سىطاط ا حتالل صّعدط بشةل واضح خالل انتفاضاة القادس مان صصادار القاراراط 

قرارا  صدارياا  مان  1,773اإلدارية بح  اوسرى الفىسطينيين، حيل رصد مرةز أسرى فىسطين لىدراساط 
قاراراط صدارياة  8محاةم ا حتالل الصورية، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال لمراط جديدة، من بينهاا 

ا مااقاارارا  اسااتهدفط أطفااا   قاصاارين،  23اسااتهدفط النساااء،   تاازال أساايرتان ماانهن خىاا  القضاابان، و
 منهم ر ن ا عتقال. 9يزال 

 29/9/2016 ،الخليج، الشارقة
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 حالة اعتقال منذ اندالع انتفاضة األقصى ألف 100 األسرى":ون شؤ " .34
 أن، 28/9/2016اوربعاااااء والمحااااررين، يااااوم  اوساااارىتقرياااار صاااادر عاااان  يئااااة شاااايون  أفاااااد :رام هللا

وذةاار  .2000 ساانةفااي  اوقصااامنااذ انااد   انتفاضااة  فىسااطيني ألاا ةااار ماان مئااة أا حااتالل اعتقاال 
، 28/9/2000فاي  اوقصااذةرى السادساة عشارة  ناد   انتفاضاة الهيئاة فاي الا أصادرتقالتقرير الذي 

ناااا ، صاغارا   أن تىك ا عتقا ط طالط ةافة شارائح وفئااط المجتماع الفىساطيني دون اساتاناء، ذةاورا  وا 
وةباااارا ، وشاااامىط مرضااااا وجرحااااا ومعاااااقين وةباااار الساااان، ونااااواب ووزراء سااااابقين وقياااااداط سياسااااية 

جمياع مان ماروا بتجرباة ا عتقاال، تعرضاوا لشاةل أو أةاار  أنالهيئاة  وأوضحط ومجتمعية. وأةاديمية
 اإليذاء المعنوي، أو المعامىة القاسية والحاطة بالةرامة. من أشةال التعذيب الجسدي أو النفسي أو

عبد الناصر فروانة، "صن من بين مجمو   اوسرىوقال رئيس وحدة الدراساط والتواي  في  يئة شيون 
 نائبااا   65فتااة وامارأة، ومااا يزياد عان  1,500ألاا  حالاة اعتقاال وطفااال ونحاو  14مان  رأةااا عتقاا ط 

: "أناق وخاالل الفتارة المستعرضاة وضاعط وأضاا  في المجىس التشريعي وعدد من الاوزراء الساابقين".
سيراط مولود ن داخل اوسر في ظرو  قاسية وصعبة،  ن: ميرفط طق من القدس ومناال  اانم أ 4

 سمر صبيح وفاطمة الز  من قطا   زة".من طولةرم و 
 26 أةاااروأصاادرط  اإلداريبالغااط فااي الىجااوء  سااتخدام ا عتقااال  لوبااين فروانااة أن سااىطاط ا حااتال

 .2000 سنةأل  قرار با عتقال اإلداري، ما بين قرار جديد أو تجديد ا عتقال، منذ 
يجاة التعاذيب واإل ماال الطباي، أو جاراء نت 2000 سنةمعتقال  استشهدوا منذ  85أن  صلاالتقرير  وأشار

المعتقىااين، والقتاال العمااد والتصاافية الجساادية بعااد ا عتقااال، آخاار م ةااان  اسااتخدام القااوة المفرطااة ضاادّ 
عشاراط  صلااشاهداء، باإلضاافة  208الشهيد ياسر حمادوني ماا رفاع قائماة شاهداء الحرةاة اوسايرة صلاا 

 آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفتراط وجيزة متأارين بأمراض وراو ا من السجون.
 290وفاااي ذاط السااايا ، ذةااار فرواناااة باااأن ساااىطاط ا حاااتالل أبعااادط خاااالل الفتااارة المستعرضاااة نحاااو 

ة مواطنااا  ماان الضاافة الغربيااة والقاادس صلااا قطااا   اازة والخااارج، بشااةل فااردي أو جماااعي، فيمااا الغالبياا
أبعادوا ضامن صافقة تباادل  205العظما منهم أبعدوا ضامن اتفاقيااط فردياة وصافقاط جماعياة، مانهم 

 .2011أةتوبر تشرين اوول/ "شاليط" في 
 28/9/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
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 مواطنا  بينهم نائب بالتشريعي 39حملة اعتقاالت واسعة تطال  .35
شاانط قااواط ا حااتالل، أمااس، حمىااة اعتقااا ط واسااعة فااي عاادة مناااط   ":ةتااب مناادوبو "اويااام"، "وفااا

نائااب بالتشااريعي محمااد جمااال النتشااة خااالل عمىياااط د اام المواطنااا  بياانهم  39طالااط الغربيااة بالضاافة 
 مواطنا  في محافظة القدس. 17واقتحام بينهم 

 29/9/2016 ،األيام، رام هللا
   

 الضفة الغربيةاسعة في جرافات االحتالل تواصل حملة الهدم الو  .36
، عمىيااااط الهااادم الواساااعة وتجريااا  أماااسواصاااىط جرافااااط ا حاااتالل،  ةتاااب منااادوبو "اوياااام"، "وفاااا":

 اوراضي الزراعية واقتال  اوشجار في عدة مناط  بالضفة.
دونماااا ماان أرض زراعياااة تعااود وحاااد الماااواطنين،  20، أماااسفقااد جرفاااط آلياااط ا حاااتالل اإلساارائيىي، 

وقاااال رئااايس المجىاااس  ا مااان أشاااجار الزيتاااون، فاااي قرياااة وادي فاااوةين،  ااارب بياااط لحااام.واقتىعاااط عااادد
أاناااء عمىيااة فااي القااروي لىقريااة أحمااد سااةر، صن قااواط ا حااتالل دماارط العشااراط ماان أشااجار الزيتااون 

من مالةي اوراضي في تىك المنطقة تسىموا صخطاراط في  تجري   ذل الدونماط، منو ا صلا أن عددا  
وأشااار صلااا أن  ناااك مخططاااط  ا سااتيالء عىااا أراضاايهم، بحجااة أنهااا أراضااي دولااة.وقااط ساااب ، ب

 استيطانية إلقامة منطقة صناعية بين المستوطنتين المذةورتين آنفا.
 ، بئرا زراعية جنوب شرقي بىدة يطا.أمسمن جانب آخر،  دمط قواط ا حتالل اإلسرائيىي، 

 29/9/2016 ،األيام، رام هللا
 

 إلقامة مستعمرة جديدة على أراضي قرية الولجة يخططل القدس: االحتال  .37
أعىنااط سااىطاط ا حااتالل اإلساارائيىي عاان مخطااط لبناااء مسااتعمرة جدياادة جنااوب  ربااي مدينااة  :القاادس

وأفاد المرةز اإلعالمي لشايون القادس واوقصاا  القدس باسم "منحدراط مشوآل" او "منحدراط الشعىة".
رائط، تيةد مصادقة ا حتالل عىا بناء المستعمرة الجديادة عىاا "ةيوبرس"، بأنق اطىع عىا واائ  وخ

دونمااا، تطاال عىااا أراضااي قريااة الولجااة  170تااالل القاادس الجنوبيااة الغربيااة، عىااا مساااحة تقاادر بنحااو 
 493ةما أوضح المرةز، أن مخطط البناء يحتاوي عىاا صقاماة  الفىسطينية، وقريبة من بىدة بيط جا .

ا ةنيس، ومرافقق، بحيال يصال مجماو  المسااحة البنائياة اإلجمالياة بحساب وحدة استيطانية صضافة صل
متار  2000أل  متر مربع لىوحداط، ونحو  46أل  متر مربع، منها  100الخرائط والواائ ، صلا نحو 

 مربع لألبنية العامة.
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المنطقاااة المساااتهدفة مااان قبااال ا حاااتالل ومحيطهاااا، تعتبااار مااان المنااااط   أن اااذا ومااان الجااادير ذةااارل 
سالمية.   اوارية، و ناك معىوماط تشير صلا وجود آاار عربية وا 

 29/9/2016 ،األيام، رام هللا
 

 االحتالل.. المقدسي عماد جابر يهدم منزله بنفسه من بأمر .38
 اادم المااواطن المقدسااي عماااد جااابر منزلااق بنفسااق صاابا  يااوم اوربعاااء : أبااو الفاايالط محمااد-القاادس 

لتةاالي  مالياة با ظاة تفاو  تةىفاة بنااء  مال القادس المحتىاة، تجنباا  في قرية بيط حنينا ش 28/9/2016
 المنزل قد تفرضها عىيق بىدية ا حتالل اإلسرائيىي في حال نفذط  ي عمىية الهدم.

متااارا، وةىفااق ماااا يقااارب عشااارين ألاا  دو ر أميرةاااي، وةاااان  85وبااين جاااابر أن المناازل ةاااان بمساااحة 
 سنواط. 6وأصغر م  عاما   12وأربعة أطفال، أةبر م لم يتجاوز يسةنق  و وعائىتق المةونة من زوجتق 

أل  دو ر أمريةي دفعها لها في سبيل  35وقد حررط بىدية ا حتالل لجابر مخالفاط بناء بقيمة نحو 
تىقيهاا ةامال المبىا  لام تصادر لاق تارخيل البنااء  مان ر مبالعدم  دم المنزل، ص  أن بىدية ا حتالل و 

ن اختيارل  دم منزلق بنفسق وعدم انتظار جرافاط بىدية ا حتالل لتهدماق قاال جاابر: وع وأمرتق بهدمق.
ةاااي بااادل نفقااااط ي"صذا ماااا  ااادمط جرافااااط ا حاااتالل منزلاااي فساااأ رم بحاااوالي عشااارين ألااا  دو ر أمر 

 البىدية، ولهذا  دمتق بنفسي حتا أوفر ذلك المبى  الةبير".
 28/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 في عمليات هدم منازل الفلسطينيين مقارنة مع العام الماضي %60يادة بنسبة : ز "أوتشا" .39

فااااي عاااادد العمىياااااط  %60عبااااد الااااريو  أرنااااايوط: رصاااادط اوماااام المتحاااادة زيااااادة بنساااابة  -القاااادس 
،  فتة صلا أنها أوسع 2015سنة مقارنة مع  2016 سنةاإلسرائيىية بهدم المنازل الفىسطينية منذ مطىع 

فااي  وقاال مةتااب تنسااي  الشاايون اإلنسااانية التاابع لألماام المتحاادة وأوتشااا  .2008 ساانة عمىياة  اادم منااذ
تقرياار أرساال نساااخة عنااق لااا"اويام"، "ارتفاااع صجمااالي عاادد المنشاااآط التااي دماارط أو صاااودرط ماان قبااال 

 %60، و ذا يماال زياادة بنسابة 878صلا  2016 سنةالسىطاط اإلسرائيىية في الضفة الغربية منذ بداية 
 سااانةأةبااار عاادد مااان الهياةاال تسااتهد  فاااي أي ساانة ةامىاااة منااذ  أي ،2015 ساانةارنااة مااع ةامااال بالمق

 ، عندما بدأ مةتب تنسي  الشيون اإلنسانية بالتواي  المنهجي لهذل الظا رة".2008
وأشارط وأوتشا  صلا أن آخر عمىياط الهدم ةانط فاي اوياام الاالااة الماضاية حيال  ادمط الساىطاط 

القادس، وذلااك شارقي بناا لىساةان فاي أمااةن متعاددة فاي جمياع أنحااء المنطقاة وج  و م 33اإلسارائيىية 
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، اىااهم مان اوطفاال، وتاأار أةاار مان شخصاا   35بحجة عدم وجود تراخيل بناء، ونتيجة لذلك، ناز  
 شخل نتيجة ذلك". 100

 29/9/2016 ،األيام، رام هللا 
 

 وغرامة مالية شهرا   16 مقدسيةاالحتالل يقضي بسجن  .41
، بسااجن اوساايرة عائشااة جمهااور 28/9/2016اوربعاااء قضااط محةمااة ا حااتالل، يااوم  :وفااا - لقاادسا
 2000شهرا ، و رامة مالية بقيمة  16عاما   من قرية بيط عنان شمال  ربي القدس المحتىة لمدة  19و

 .8/3/2016ل، عىما  أنها معتقىة منذ ةشي
عطية مان العيساوية بالساجن الفعىاي ااالل  ةما قضط محةمة ا حتالل بسجن الشاب المقدسي فادي

 ل، بعد صدانتق بإلقاء الحجارة والزجاجاط الحارقة.ةسنواط ودفع  رامة مالية بقيمة االاة آ   شي
 28/9/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 

  
 لجنة المتابعة العليا: ذكرى هبة القدس واألقصى تحل في ظل استفحال التمييز والترهيب .41

لهّبااة القاادس واوقصااا، تىااك الهّبااة التااي انتفضااط فيهااا  16 أةاادط لجنااة المتابعااة العىيااا أن "الااذةرى الااا
ماان شابابنا، برصااال اوجهازة اإلساارائيىية،  شاهيدا   13جما يرناا عىاا جاارائم ا حاتالل، وسااقط خاللهاا 

 مييز والتر يب".وبأوامر عىيا لىضغط بسهولة عىا الزناد تحل في  ذل اويام، في ظل استفحال الت
، عشية الذةرى قالط فيق صنق "بعد مرور ةل  ذل السنين، وعىا 28/9/2016 يوم اوربعاء وأصدرط بيانا  

الاار م ماان تقرياار لجنااة رساامية، وةاال مااا تبعهااا ماان خطااط معىنااة، مزعومااة، ناارى أن ةاال السياساااط التااي 
ضااطهاد والمالحقاااط السياسااية ةانااط قائمااة فااي حينااق، اسااتفحىط أةااار: سياسااة التمييااز العنصااري، وا 

وقمع الحرياط، والخطاب العنصري التحريضي ضد جما يرنا، وسياسة ا حتالل وا ساتيطان، وحرماان 
شااعبنا ماان حريتااق ودولتااق المسااتقىة. فمنااذ الااذةرى السااابقة، وحتااا  ااذل اويااام، تسااجل سياسااة المالحقاااط 

وموجاااة ا عتقاااا ط الااادائرة فاااي  الميةاإلساااوا ضاااطهاد السياساااي ذروة جديااادة، تماىاااط بحظااار الحرةاااة 
صفو  التجمع الوطني الديمقراطي، في حين تستمر استدعاءاط ناشطين سياسيين، ومنها الةاير الذي 

   يصل صلا اإلعالم، و راض التعديد والتر يب، وشل مسيرتنا الةفاحية".
 28/9/2016 ،48عرب 

 
 
 



 
 
 
 

 

 26 ص             4062 العدد:        29/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

 يز وحضور زعماء عربسخرية فلسطينية من "وفد تعزية" محتمل بوفاة بير  .42
عااان وفااااة الااارئيس السااااب  شااامعون بيرياااز حتاااا انطىقاااط  "صسااارائيل"رام هللا: ماااا أن أعىااان رساااميا  فاااي 

التعىيقاااط عىاااا وساااائل التواصااال ا جتمااااعي ساااواء عىااا ماااا ارتةباااق مااان مجاااازر أو لعالقتاااق بالساااالم 
لااا السااخرية ماان وفااود "المفتاارض" مااع الفىسااطينيين وحصااولق عىااا جااائزة نوباال لىسااالم ليصاال اوماار ص

 عربية وفىسطينية لىتعزية في الرجل بعد أن أصبحط اتفاقية أوسىو "أرمىة" من بعدل.
باوك "ننتظار قائماة المشاارةين فاي  ونشر المدون الفىسطيني محماد أباو عاالن عىاا صافحتق فاي فايس

المشاارو  جنااازة بيريااز وةاام ماان العربااان ساايةون فيهااا؟ نأماال أن   يخاارج أحااد منااا يعاازي بمااوط أبااو 
 اإلسرائيىي وجزار قانا شمعون بيرز". لالستيطانالنووي اإلسرائيىي وواضع حجر اوساس 

وساااااخر الصاااااحفي عىاااااي عبياااااداط بطريقتاااااق الخاصاااااة عنااااادما ةتاااااب يقاااااول: "سااااامعط جماعتنااااااا وأي 
الفىسطينيين  ماخدين  داء بيرز عن القبور". ونشر " تعزية" مفترضة باسم عشائر أوسىو في الوطن 

الةبياار وأفخاد اااا ةامااب ديفياااد ووادي عربااة وطابااا وشااارم الشاايخ وواي ريفااار وباااريس شااامعون العربااي 
 عاما  قضا ا في استباحة أرضنا". 93بيريز عن 

أماا الصاحفي حماادي فاراج فةتاب يقااول: "عبااس زةااي قاال صن فاتح  ااي التاي فتحاط عيااون العارب مااع 
العربيااة.  ااذا اعتاارا   اومااة أمااامالل تةااون  طاااء لالحاات أ وبالتااالي يجااب  صساارائيلانطالقتهااا لخطاار 

ةاانوا بعيادين وحاين  صسارائيلخطير لةنق متأخر فالعرب اليوم حىفاء بنيامين نتنيا و فحين اقتربتم مان 
صابحوا فاي حضانها. وةماا قاال قبااني: ساتردد القصال التاي أسامعتني ولساو  أتبتعدون يةوناون قاد 

 ".أخبرتنيتخبر ا بما 
عاماا  ولايس  93د من ذلاك ليةتاب قاائال : "مااط بيرياز عان عمار يناا ز وذ ب الةاتب خالد عيسا أبع

بعيدا  عن المستشفا اإلسرائيىي اوني  الذي توقفط فيق حيااة ماا يقاارب قارن مان عمار الرجال. يماوط 
طفاال فىسااطيني بساانواتق العشاار برصااال أحفاااد الرجاال الحااائز عىااا جااائزة نوباال لىسااالم عىااا أرصاافة 

سراحق شهيدا". وأضا : "لناا موتناا  أطى حمدونة جاة ابنها اوسير الذي القدس وتحضن والدة ياسر 
… لنا الجال الماىجة فاي الباراداط اإلسارائيىية ولةام جاااةم الطازجاة فاي الماوط اونيا … ولةم موتةم

لنا تشاردنا ولةام اساتقرارةم. يماوط الرجال الاذي ولاد فاي بولنادا ويادفن فاي فىساطين ويماوط الفىساطيني 
أمااق  أحضااان صلااافىسااطين وياادفن فااي بولناادار ماااط بيريااز وعاااد اوسااير ياساار حمدونااة  الااذي ولااد فااي

   شماتة في الموط ولةن لماذا تشمتون بنا في الحياة".… شهيدا  
 29/9/2016 ،القدس العربي، لندن
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 "قلنديا الدولي" يكسر حاجز الحدود من فلسطين إلى بيروت وعمِّان ولندن .43
، 31/10/2016 صلا 5/10/2016الدولي" الفني لىفنون المعاصرة اوربعاء  ينطى  محفل "قىنديا :بيروط

ميسسااة  16تحااط شااعار " ااذا البحاار لااي"، ويتناااول موضااو  "العااودة" فااي الساايا  الفىسااطيني، وبجهااد 
 اقافية في فىسطين والخارج.

ن، متميازا  باتساا  ينظَّم "قىنديا الدولي"  ذا العام متجاوزا  الحدود من فىسطين صلاا بياروط وعّماان ولناد
- مدال الجغرافي، ونسج شراةاط جديدة، بانضامام: دار النمار لىفان والاقافاة فاي بياروط، ودارة الفناون

خالد شومان في عّمان، واحتما ط مةانية وبارط  في لندن، لتمتاد مان خاللهاا فاعىيااط  اذل  ميسسة
ر الةىمااة الجامعيااة لىفنااون والاقافااة التظاا رة لىماارة اوولااا خااارج فىسااطين، صضااافة صلاا مشااارةة ةىيااة دا

لىمرة اوولا. ومن المقرر أن ُيطَى  "قىنديا الادولي" بنساختق الاالااة بحفىاة افتتاحياة فاي حيفاا، باالتزامن 
فاي مرةاز خىيال الساةاةيني  4/10/2016مع  زة وبيروط ولندن وعّماان، يسابقها مايتمر صاحافي فاي 

 ط مع بعض المنظمين والقيمين.الاقافي، تىيق جولة في بعض المعارض ولقاءا
فناان فىساطيني ودولاي وقّيماين وةتااب  100يذةر أن قىنديا الدولي  ذا العام يطَى  بمشارةة أةاار مان 

 ميسسة ُتعنا بالفن والاقافة.  16وباحاين. وينظم بجهد تشارةي بين 
 29/9/2016 ،الحياة، لندن

 
 ة "بيريز"السيسي سيشارك في جناز  عبد الفتاحإذاعة إسرائيلية:  .44

ذةرط صحدى اإلذاعاط اإلسرائيىية أن عبد الفتا  السيسي، سيةون ضمن : محمد صبرا يم -القا رة 
المشارةين في جنازة الرئيس اإلسرائيىي الساب  شيمون بيريز، والتي تقام يوم الجمعة القادمة في جبل 

اء فيق صن "وفود دولية أةدط ونقىط اإلذاعة عن بيان لوزارة الخارجية اإلسرائيىية ج  رتسل بالقدس.
عبد الفتا  السيسي والمىك اوردني عبد  أنمشارةتها في جنازة الرئيس التاسع إلسرائيل. ولفتط صلا 

 في جنازة بيريز. سيشارةانهللا 
 28/9/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 سياسية وغير مجدية اقتصاديا "إسرائيل" معاقتصاديون: اتفاقية الغاز  .45

اعتبر اقتصاديون أن اتفاقية استيراد الغاز، التي وقعتها الحةومة مع "صسرائيل"،  :زيدان ر ام -عمان 
 أخرىذاط بعد سياسي و ير مجدية اقتصاديا، سيما في ظل بدء استفادة اوردن من بدائل طاقة 

 باتط متوفرة.
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 تفاقية  ير مجدية ا صنوفيما قال خبراء صن ا تفاقية تمال تطبيعا لىعالقاط مع صسرائيل، قال آخرون 
التي سيتم  % 40 نسبة الا صناقتصاديا وتشةل تحديا واستفزازا لىشعب اوردني، فيما قال آخر 

 استيراد ا من صسرائيل ستدخل ةل بيط ومصنع في اوردن.
وقال  ي ء صنق يجب عدم  ض الطر  عن ا ستفادة التي سيحققها الطر  اآلخر من عوائد بيع 

  ذا الغاز لألردن.
ووقعط شرةة الةهرباء الوطنية وشرةة نوبل صنيرجي اوميرةية ا انين الماضي اتفاقية؛ تسري في 

من حاجة الشرةة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الةهرباء من  % 40 ستيراد  2019العام 
 صسرائيل.

ائيل بيني زومر ونقىط وسائل أعالم عبرية عن المدير اإلقىيمي لشرةة نوبل صنيرجي اوميرةية، صسر 
اتفا  استيراد الغاز وقعتق شرةة الةهرباء الوطنية مع شرةتق اوميرةية والتي تمىك  صنقولق، أمس 

: "ا م ما في الصفقة دور ا وأضا  .اوحمرالجزء اوةبر من حقل لفيتان اإلسرائيىي في البحر 
 المهم في تعزيز العالقاط مع اوردن والدول المجاورة".

 29/9/2016 ،الغد، عمِّان
 

 اتفاقية الغاز يرفض "العمل اإلسالمي" .46
أةد حزب جبهة العمل اإلسالمي رفضق المطى   تفاقية شراء الغاز من الةيان الصهيوني، : السبيل

رتهانا  لمصدر الطاقة بيد  ذا العدو الصهيوني ودعما  لمشرو  ا حتالل، حيل امعتبرا  أنها تمال 
  ذل ا تفاقية.  طالب الحزب الحةومة بالعودة عن

 ير المبرر عىا  اوردنية الحةومة"صصرار افي بيان صادر عنق اليوم ما وصفق ب واستنةر الحزب
 ذل السىعة مسروقق ومنهوبق من سواحل فىسطين  أنشراء الغاز من الةيان الصهيوني و ي تعىم 

 ".المغتصبة
لىحةومة  الممىوةةباء الوطنية وعبر الحزب عن رفضق المطى  لالتفاقية الموقعة بين شرةة الةهر 

من  117لىغاز من  ذا الةيان مشيرا  صلا أن ا تفاقية توقع خالفا لىمادة  الموردةاوردنية والشرةة 
 قوانين.الدستور اوردني والتي تشترط أن تصدر جميع ا تفاقياط بموجب 

ر دو ر ولمدة خمسة الةيان الصهيوني بمبى  عشرة مىيا اقتصاديدعم  ا تفا واعتبر الحزب أن 
 وا ستيطانيةعشر عاما وبالتالي سيصب  ذا المبى  في دعم مشاريع  ذا الةيان العدوانية العسةرية 

 ".أ ل فىسطين واوردن والا أبناء اومة صلارصاصاط موجق  صلا"وسيحول 
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ستراتيجية مصدر الطاقة بيد الةيان الصهيوني مما يجعل السىع ا  ارتهانيعني  ا تفا ةما أةد أن 
 ".من ةهرباء وميال وصناعة وزراعة "تحط سيطرة  ذا الةيان يتحةم بها حسب ر باتق وسياساتق

وأضا  "العمل اإلسالمي": "صننا   نجد أي مبرر لهذا التقارب مع  ذا الةيان والذي لم تحظا بق 
مدن الصناعية والمطار وقناة البحرين وال الطاقةدول عربية شقيقة من تقارب في مجال مشاريع 

 ".و ير ا
 28/9/2016، ، عمِّانالسبيل

 
 قلقة على استقرار األردن "إسرائيل: ""إسرائيل اليوم" .47

قالط صحيفة "صسرائيل اليوم" صن التقييماط اإلسرائيىية تذ ب باتجال أن اوردن يواجق في  ذل المرحىة 
ة المرةزية الةامىة لىدولة، خطرا وجوديا، في ظل حالة التوتر الداخىي التي يعيشها، ر م السيطر 

وقدرتها عىا صبعاد جماعة اإلخوان المسىمين من الساحة، ونجاحها في صنجاز عمىية انتخابية بطريقة 
أن  Ephraim Herreraا ر ير يوأوضح البروفيسور آفرايم   تناسب دوائر صنع القرار في عمان.

مقعدا، مع  16صول اإلخوان ص  عىا الطريقة التي أجريط بها ا نتخاباط اوردنية أدط صلا عدم ح
العىم أنق في حال صفسا  المجال لألردنيين بالطريقة الحرة المتاحة لىجميع فإن النتائج سو  تةون 

 مغايرة ةىيا.
صلا أنق بجانب  ذا التهديد  -و و خبير صسرائيىي في شيون الحرةاط اإلسالمية-وأشار الةاتب 

تطوراط الموق  داخل اوردن تشير صلا أنق يعيش خطرا خارجيا الداخىي، فإن القراءة اإلسرائيىية ل
عىا الحدود مع سوريا، في ظل بقاء سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية أو مناصريق عىا عدد من 

 النقاط الحدودية.
وأوضح أن صسرائيل ترى أن  ناك تهديداط أخرى تتربل باوردن، تتمال في نحو مىيون  جئ 

ن الممىةة الذين يبى  تعداد م امانية ماليين، و ي ء الالجئون   يحصىون سوري انضموا صلا سةا
 عىا تراخيل عمل، والمساعداط التي أعىنط عنها الدول الغربية تصىهم بمعد ط منخفضة.

ةل ذلك يجعل الالجئين السوريين قنبىة موقوتة قابىة لالنفجار في أي لحظة في وجق الدولة اوردنية، 
لة يرةز جهودل في اختيار مقاتىيق ا نتحاريين من أوساط الالجئين، متوقعا أن يشهد ون تنظيم الدو 

 اوردن في الفترة القريبة القادمة عمىياط تخريبية، عاصر بعضها في مراحل سابقة.
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وختم بقولق صن اوخطر من ذلك  و الخطر الديمو رافي الذي يواجهق اوردن، ون أ ىب سةانق من 
ولذلك فإن صسرائيل معنية ببقاء اوردن بزعامة المىك عبد هللا، ومعنية أةار بإبعاد  أصول فىسطينية،

 اإلسالميين عن حدود ا الشرقية مع اوردن، وسو  تساعد المىك اوردني بةل طريقة ممةنة.
 28/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اللبناني مطلوب للجيش استسالمعين الحلوة: مخيم  .48

 صلاتنظيم سىفي متشدد، نفسق  صلام  شام شهاب خضر قدور الذي ينتمي استحوذ تسىي: صيدا
 .وأمنيمداخل عين الحىوة، أمس، عىا ا تمام سياسي  أحدمخابراط الجيش الىبناني عىا 

" ام تعددط و ءاتق ومبايعاتق  حقا ما بين تنظيم اإلسالم"فتح  صلاوةان قدور في الماضي ينتمي 
مخيم عين الحىوة وأقام في "مخيم  صلاو من منطقة عةار ولجأ "داعش" و"جبهة النصرة"، و 

معارك الجيش في طرابىس ونهر البارد. والدل  و شهاب قدور وابو  ريرل  الذي ةان  صارالطوارئ"، 
" شاةر العبسي وقتل في منطقة الشمال، وخالق السىفي المتشدد  يام اإلسالم"فتح  أميرمساعدي  أحد

 الشعبي.
 29/9/2016، السفير، بيروت

 
 "دولة واحدة؟ إسرائيلدولة ومستكثرين على  22": العربضاحي خلفان يعاتب  .49

واليهود في سىسىة تغريداط،  صسرائيللندن: دافع الفري  ضاحي خىفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن 
ميةدا أنهم يستحقون أن تةون لديهم دولة، وطالب بمنحهم دولة يعيشون فيها باعتبار م دولة 

ينة"، عىا حد قولق. ووّجق لىعرب انتقاداط، لرفضهم بقاء دولة ا حتالل عىا أرض فىسطين، "مسة
دولة، فىماذا   يعطون صسرائيل دولة؟ وقال خىفان: "آخر مجرمي صسرائيل  22وقال صن العرب يمىةون 

 مي".ويحدل السالم العال… نتنيا و بزوالق يأتي صلا سدة الحةم في صسرائيل عقالء بني صسرائيل
فأشهر اليهودي … وةان يعامىق معامىة صنسانية رفيعة… وأضا : "ةان لىرسول جار يهاااودي

 مسىم يسب يهودي ازعل". أشو دعونا ندفع بالتي  ي أحسن، أنا بصراحة لما … صسالمق
وأشار بقولق: "اليهود مساةين يا جماعة ما تريدون لهم دولةر ترى  م من الوطن العربي مش من 

 22عاشوا في اورض العربية أجداد م، خىيةم يا عرب واقعيين عندةم …   اليابان أو روسياو  أمريةا
 أما أنتم شياطين".… دولة ةاير عىا اليهود 1دولة عربية وشايفينها  23ما أدري 
رأيي أن محمود عباس والشعب الفىسطيني يةونون جزءا   يتجزأ من صسرائيل العربية، يا  أناوقال: "

يهود مبدعين وأذةياء وعقول مخططة ومفةرة ويستحقون أن تةون لهم دولة بيننا بحةم أنهم جماعة ال
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 صبرا يمعيال عمنا معنا منذ اوزل، وأنتم في قرارة أنفسةم ةىةم تعرفون أن اليهود من أيام أبو اونبياء 
 تنةرونهم ليش؟".… و م في اورض العربية

وليس لنا ةل فىسطين لنا ما أقر … ر جزءا لىعرب محتليعتب 48وتابع: "ما زاد من حدود عن قرار 
، والىي بيرميهم في البحر والىي يسميهم قطعان والىي ينفي أن لهم ح  والىي يهدد م 48في 

 الخ".… بزوالهم
واستطرد خىفان "الطامة الةبرى أن اليهود يعىمون الطالب في المدرسة بأن العربي عدول ونحن نعىم 

 عدول ر م أننا عىا أرض واحدة و ذا خطأ مشترك".الطالب بأن اليهودي 
حل الدولتين يفشل ون حل الدولة  أن أتمناوقال: "رفض اليهود لحل الدولتين يخدم العرب واليهود، 

المشترةة عربيا ويهوديا يعتبر الحل الماالي لىقضية الفىسطينية، سيةون حتما رئيس الدولة اإلسرائيىية 
 ضا : "اندماج العرب واليهود في دولة بفىسطين حل رائع صدقوني".وأ فىسطيني"، حسب تعبيرل.

الذي تسما بق الدولة صنق نبي من أنبياء هللا، خذوا سيناريو الحل الذي  صسرائيلوتساءل "من  و 
أطرحق أيها الفىسطينيون واقوا أنني لةم من الناصحين"، واختتم تغريداتق بقولق: "مع اوس  حوارنا 

  ير منطقي".مع اليهود حوار 
 29/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 تقلبات البحر من رغمبالاإلبحار إلى غزة  تواصل"زيتونة" السفينة  .51

أةدط الىجنة الدولية لةسر حصار  زة يوم اوربعاء أن سفينة "زيتونة" التي تحمل ناشطاط ما زالط 
 .تبحر باتجال القطا  ر م ظرو  الطقس التي واجهتها الىيىة الماضية

وقالط الىجنة صنها تتواصل باستمرار مع قائدة السفينة التي أةدط بدور ا أن معنوياط المشاِرةاط 
 عالية.

وقالط مراسىة الجزيرة المرافقة السفينة مينا حربىو صن المشارةاط أبدين سعادتهن بالرحىة من أجل 
 تقديم شيء لنساء  زة ولو رمزيا.

وار البحر، لةنهن أبدين صصرارا عىا المواصىة ر م وأشارط صلا أن بعض الناشطاط ُأصبن بد
 تقىباط البحر.

وقالط صحدى الناشطاط صن ما يتعرضن لق في البحر   يمال شيئا صذا قورن بما تتعرض لق النساء 
 في  زة تحط الحصار اإلسرائيىي.

جق نحو  زة، وةانط السفينة وصىط قبل أيام جزيرة صقىية اإليطالية، و ي المحطة اوخيرة قبل التو 
 ناشطة دولية. 11وأبحرط أمس الاالااء من ميناء ميسينا وعىا متنها 
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وتقول المتضامناط صن رحىتهن محاولة رمزية لةسر حصار خان  يزيد من معاناة سةان القطا ، و  
 سيما المرأة. ومن المتوقع أن تستغر  الرحىة بين امانية وعشرة أيام حتا تصل  زة.

لرحىة التي تستهد  ةسر الحصار المفروض عىا  زة منذ عشر سنواط، تنطى  يشار صلا أن  ذل ا
 ".4تحط راية التحال  الدولي وسطول "الحرية 

 28/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "كان أشد المدافعين عن السالم" بيريزأوباما وهوالند:  .51
م نائب الرئيس اوميرةي أعىن عدد من زعماء دول العالم، وفي مقدمته :بر وم جرايسي - الناصرة

جون بايدن، مشارةتهم في جنازة الرئيس اإلسرائيىي الساب  شمعون بيريز، يوم  د الجمعة، الذي 
عاما، وأمضال ةىق حتا يومق اوخير في حراك سياسي، تخىىق  93ماط فجر أمس، عن عمر نا ز 

 ير ا. أبرز المناصب اإلسرائيىية، من رئيس دولة ورئيس وزراء ووزير حرب، و 
وةما ذةر، فقد أعىن عدد من زعماء العالم مشارةتهم في جنازة بيريز التي ستجري قبل ظهر يوم  د 

، أوباماالرئيس اوميرةي باراك  أبرز م، ومن 1948الجمعة في مدينة القدس المحتىة منذ العام 
ل فرنسا وألمانيا والرئيس اوسب  بيل ةىينتون، وزوجتق المرشحة حاليا لىرئاسة  يالري، وقادة دو 

 جانب قادة دول أفريقية وآسيوية. صلاودول أوروبية عديدة، 
في بيانق، " ناك عدد قىيل من اوشخال الذين نتقاسم معهم  ذا العالم  أوباماوقال الرئيس اوميرةي 

". وتابع، "ربما اوشخالويغيرون مجرى تاريخ البشرية، وصديقي شمعون بيريز ةان أحد  ي ء 
ى صسرائيل و ي تتجاوز صعوباط  ائىة، لم يتخل شمعون يوما عن صمةانية السالم بين ونق رأ

اإلسرائيىيين والفىسطينيين وجيران صسرائيل حتا بعد الىيىة المأساوية التي رحل فيها يتسحا  رابين في 
 تل أبيب".

مشترك قائم عىا  وقالط المستشارة اولمانية، أنجيال ميرةل صن بيريز "وضع الحجر اوساس لمستقبل
السالم بين صسرائيل وجيرانها، وبقي وفيا لهذا الهد  حتا النهاية". وادعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا 
 و ند أن بيريز ةان "أشد المدافعين عن السالم، وةان صدي  وفي لفرنسا"، ووصفق بأنق "ةان 

ا وقىبق ةبير ومدافع شرس عن ، أن بيريز ةان "عبقريةىينتونصسرائيل في نظر العالم". وادعا بيل 
 لألممالعام  اومينالسالم والمصالحة لمستقبل يصنع فيق ةل أبناء صبرا يم  دا أفضل". وادعا 

 اإلسرائيىيينالسالم بين  صلاالمتحدة بان ةي مون أن بيريز ةان يعمل "بال ةىل في السعي 
 والفىسطينيين".
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فيق، صنق "ةانط لي الفرصة، أن أتحاد مع  ذا ونشر الرئيس الروسي فالديمير بوتين بيانا قال 
آخر، وفي ةل مّرة أعجبط بشجاعتق، وبمحبتق لىوطن ولحىمق بعيد  صلاالشخل الساحر من حين 

 المدى".
 29/9/2016الغد، عمِّان، 

 
 "محرج" األبيضأوباما... والبيت « فيتو»مجلس الشيوخ يرفض  .52

ذيراط البيط اوبيض وسو  المال رفض مجىس الشيوخ اوميرةي تح: ةرم جويس-واشنطن 
الرئيس باراك أوباما، عندما صاد  بغالبية من الحزبين أمس « فيتو»اوميرةية ووزارة الدفا ، وةسر 

، الذي ينز  الحصانة السيادية عن أي 2001أيىول وسبتمبر   11عىا مشرو  قرار عائالط ضحايا 
 ميرةية.دولة أجنبية ويسمح بمقاضاة السعودية في المحاةم او

، أعاد مجىس الشيوخ التصويط 2040وبعد خمسة أيام من فيتو أوباما الذي ةان أبطل القانون الرقم 
 صلاصوط  عىا تمريرل. وةان المجىس بحاجة  100من أصل  97عىيق أمس، وواف  بغالبية ةبيرة و

تور  اري ريد ، وصوط زعيم اوقىية الديموقراطية السنا12صوتا  لةسر الفيتو الرئاسي الرقم  67
وحيدا  ضد المشرو ، فيما أيدط أسماء مخضرمة بينها السناتور جون ماةين وبوب ةورةر وليندسي 

جانب السناتور عن نيويورك تشاك شومر الذي أشر  عىا صو ق. وأعىن  صلا را ام المشرو  
 «.حراجا  لىو ياط المتحدةصرفض الفيتو  و اوةار  أن»البيط اوبيض 
فرصة أمام القضاء  وا عطائهمالتضامن مع عائالط الضحايا  صلاطفي يدعو وساد مناخ عا

. ةما من المتوقع أن 2009اوميرةي، جىسة ةسر أول فيتو رئاسي ووباما منذ تسىمق المنصب العام 
تمرير  إلعادةصوتا   290 صلايصوط مجىس النواب فب وقط  ح  عىا النل، حيل سيحتاج 

 يتحول النل قانونا .المشرو . وفي حال تم ذلك، 
تعديل المشرو  بعد ا نتخاباط  صعادة صمةانعن « الحياة» صلاأن مصادر مواو  فيها تحداط  ص 

التصويط عىا نل أخ  ضررا  عىا العالقة  وا عادةتشرين الااني ونوفمبر   8الرئاسية في 
نون الااني ويناير  ةا 21اوميرةية وتمريرل قبل خروج أوباما من البيط اوبيض في  -السعودية 

المقبل. وةان السناتور  را ام اقتر  بعض تعديالط عىا المشرو  وسط تحذيراط من تداعياط 
 النل الحالي عىا اومن القومي وا قتصاد اوميرةي.

 ناك تداعياط »أن « الحياة»وقال الخبير في معهد دول الخىيج العربية في واشنطن ستيفن ساش لا
ىا الو ياط المتحدة في حال نز  الحصانة السيادية ورفع دعاوى ضد دول ع« استراتيجية ةبيرة

بطالأجنبية. وحذر من أن تحويل المشرو  قانونا   المجال أمام وابل من  صفسا فيتو أوباما، سيعني  وا 
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المعارك القانونية ضد الو ياط المتحدة، عىا خىفية  اراط أميرةية من دون طيار في اليمن 
 را  و يرل.وباةستان والع

مناقشتق في سنة انتخابية،  2009وساعد مشرو  القانون الحالي والموجود في الةونغرس منذ العام 
أيىول. وةانط  11وحيل يخشا الةاير من النواب خسارتهم في حال صوتوا ضد عائالط ضحايا 

الشهر  ما بعد عطىة الةونغرس في الخامس من صلا ناك محاو ط لتأجيل التصويط عىا المشرو  
عرقىط ذلك القيادة الجمهورية في مجىسي الشيوخ والنواب. وةان المرشحان الرئاسيان  صنماالمقبل، 

 دونالد ترامب و يالري ةىينتون أةدا تأييد ما لىقانون، ورفضهما لفيتو أوباما.
وفي وقط ساب  حذر وزير الدفا  آشتون ةارتر من أن نقض القانون سيةون مضرا  لىقواط 

ية، وسُيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميرةيين، بسبب أعمال خارجية تىقط الدعم من اوميرة
 واشنطن.

العدالة ضد »وةان أوباما استخدم في وقط متأخر الجمعة الماضية ح  النقض ضد مشرو  قانون 
مع ، معطال  بذلك صقرار القانون بسالسة ص  صذا ج«جاستا»، المعرو  اختصارا  با «رعاة اإلر اب

الةونغرس اىاي اوصواط. وقال بعدل صن القانون يضر بالمصالح اوميرةية ويقوض مبدأ الحصانة 
أتفهم ر بة عائالط الضحايا في تحقي  »السيادية. وأضا  في رسالة وجهها صلا مجىس الشيوخ 

تأاير سيةون لق »لةنق أوضح أن توقيع القانون «. العدالة، وأنا عازم عىا مساعدتهم في  ذا الجهد
 «.ضار عىا اومن القومي لىو ياط المتحدة
مرة حتا اآلن، من دون أن يتم جمع اوصواط المطىوبة  11يذةر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 
 لتجاوز ا، و ي اىاا أعضاء الةونغرس.

 29/9/2016، الحياة، لندن

 
 ن عَم القائد أنت يا خالد مشعل .53

 د. فايز أبو شمالة
 اوخ خالد مشعل، أبو الوليد، رئيس المةتب السياسي لحرةة حماس اتصل بي مساء  

اعترا  مشعل بالخطأ “وقال لي: صنق يتابع ما أةتب، ويامن مقالي اوخير الذي نشرتق تحط عنوان: 
 ”.خطوة تنتظر المقابل

خطأ   يقىل وأةد أبو الوليد أن مقالي قد جاء مفسرا  لما ةان يرمي صليق من نقد لىذاط، وأن اعترافق بال
نما ا عترا  يهد  صلي: اإلنجازاطمن شأن   التي حققتها حرةة حماس، وا 

 أو  : تحفيز اآلخرين عىا ا عترا  بأخطائهم، فمن الشجاعة أن نعتر  بأخطائنا.



 
 
 
 

 

 35 ص             4062 العدد:        29/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

اانيا : دعوة جميع الفىسطينيين صلا التفةير بعقل وطني موحد، والعمل بشراةة وطنية بعيدا  عن 
 الحزبية.
ةرط اوخ أبو الوليد عىا اتصالق، وا تمامق، وقىط لق: صنني أعبر عن قناعتي الشخصية، بدوري ش

 وأنط تعر  يا أبا الوليد، أنني لسط واحدا  منةم يا رجال حرةة حماس.
قال اوخ خالد مشعل: بل أنط واحد منا في صطار الوطن فىسطين، الذي نحن جزء منق، ففىسطين 

 ةل التنظيماط. أةبر من حرةة حماس، وأةبر من
 قىط لألخ خالد مشعل، أنا رجل   أةتم سرا ، سأنشر ما دار بيننا من حديل.

 قال: انشر ةما تشاء،
 احترامي وتقديري لشخصك وجهدك يا أبا الوليد، ونعم القائد أنط يا رجُل.

 28/9/2016، رأي اليوم، لندن
 

 لحماية األقصى فلسطينيهبة النفق.. خيار  .54
 محمود أبو عطا

واستمرط االاة أيام  في  1996سبتمبر/أيىول  25ة النف  نعني بها اوحدال التي وقعط بتاريخ  ب
اوراضي الفىسطينية المحتىة ومن ضمنها القدس، وةذلك في الداخل الفىسطيني وداخل الخط 
اوخضر  عىا صار قيام ا حتالل اإلسرائيىي بفتح باب مخرج رئيسي عبر حفر مسرب/نف  في قىب 

مترا، اومر اعتبرل  488ر الطبيعي لنف  الجدار الغربي لىمسجد اوقصا الذي يمتد عىا طول الصخ
الفىسطينيون خرقا واضحا لما اصطىح عىا تسميتق الوضع القائم في المسجد اوقصا، ولما اعتقدول 
من مخاطر جسيمة قد تقع عىا المسجد اوقصا بسبب افتتا   ذا الباب تحط جدار المسجد 

 الشمالي عند المدرسة العمرية. اوقصا
جريح من القدس والضفة الغربية وقطا   زة، من ضمنها  1600شهيدا ونحو  67اوحدال خىفط 

را  ضحيتها أربعة شهداء من  1996سبتمبر/أيىول  27وقو  مجزرة في المسجد اوقصا بتاريخ 
 القدس المحتىة.

ي أسفل ومحاذاة أسفل الجدار الغربي لىمسجد ونطى   نا تسمية النف  الغربي أو نف  الجدار الغرب
اوقصا اصطالحا وبتسمية تقريبية تعريفية لواقع عمىياط حفرياط ا حتالل اإلسرائيىي التي حفر ا 

 أسفل طول السور الغربي لىمسجد اوقصا الغربي.
 

 يهودية منذ البداية
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سجد اوقصا أو بمحاذاة أسفىق أطىقط وزارة اوديان اإلسرائيىية الحفرياط أسفل الم 1970في عام 
بإشرا  مباشر من شخصية دينية يهودية رسمية يطى  عىيها اسم "حاخام الجدار الغربي"، وةان 
آنذاك  و "الراب مائير يهودا جاتس"، و و ما يعطي د  ط دينية يهودية بحتة لهذل الحفرياط، و ذا 

ىا مدار سنواط طويىة صلا أن دخل عىا ما صرحط بق وزارة اوديان اإلسرائيىية نفسها آنذاك، وع
الخط ما تسما سىطة اآلاار اإلسرائيىية إلضفاء بعد صضافي لهذل الحفرياط أو صيجاد  طاء عىمي 
لها، ام أخذط بعدا سياسيا صضافيا آخر عندما تحولط المسيولية لمةتب رئيس الحةومة اإلسرائيىية 

برا  والجدار الغربي باسم "صندو  صرل من خالل تشةيل شرةة حةومية خاصة تهتم بمنطقة ال
، يق  عىا رأسق حاخام الجدار الغربي واوماةن المقدسة بسحب التسمية 1988المبةا" عام 

 اإلسرائيىية.
سنة تحط صمرة وزارة اوديان اإلسرائيىية، وفي  18صذن فالحفرياط في مراحىها اوساسية استمرط نحو 

الحفرياط والتهيئاط والتوسعاط التي  دفط صلا تةاي   ةا  "صندو  صرل المبةا" من 1988عام 
وزيادة عدد الزوار بشةل مىحوظ، واستامر "صندو  صرل المبةا" جهودا ةبيرة من أجل تهيئة 
وتجهيز النف  الغربي لزيارة الجمهور العام وتوفير حرةة آمنة وممتعة لىزوار وترميم القناطر القديمة 

 ح أضرار الميال.وتعميد الحجارة وتصىيحها وتصىي
ضاءة خاصة،  ةل  ذا تطىب حىو   ندسية وتأمينية لىسالمة الشخصية فتم ترةيب شبةة تبريد وا 
ونصب  فتاط صرشاد، وبنيط مساراط مشي مناسبة لذوي الحاجاط الخاصة، وأقيم طاقم صرشاد وشر  

والحياة في القدس مهني عىا مستوى عال يراف  الزوار ويقدم شروحاط عن الجدار الغربي والمعبد 
قديما، تقدم الشروحاط بىغاط عدة لجما ير متنوعة: مصىون، طالب مدارس، جنود الجيش، 
مجموعاط منظمة، عائالط، سيا  من البالد ومن ةل أنحاء العالم يستمعون صلا الرواية اليهودية 

ة عن شريط زمني لتاريخ التىمودية عن النف  واآلاار التاريخية فيق، صذ صنهم يعتبرون  ذل اونفا  عبار 
القدس القديمة، والزائر  ناك يبى  في باطن اورض صلا أيام ازد ار القدس في السنة الميالدية 
اوولا وما قبىها وبعد ا بقىيل، ولةن الزيارة أيضا تعتبر درسا متميزا عن التاريخ اليهودي في اآلاار 

 وعىم طبقاط اورض، حسب ما يقولون.
قيقتق عبارة عن مجمو  من الفرا اط واونفا  والقناطر واوبنية تحط اورض، النف  الغربي في ح

واآلبار والقنواط المائية، تقع أسفل وبمحاذاة الجدار الغربي لىمسجد اوقصا، أ ىبها أبنية من الفترة 
ذل الممىوةية أو اويوبية والعامانية، قام ا حتالل بتفري  اوتربة والطمم والحجارة التي مألط  

الفرا اط واونفا  بسبب تهدم اوبنية القديمة، وأحيانا حفرط أنفا  أخرى جديدة فيما بين  ذل اوبنية 
 مترا. 488إليصال أجزائها وأطرافها ببعضها البعض، ليةون مع ذلك مسار مشي عىا طول نحو 
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 فتح باب المخرج

لةنهما  1994و 1986عامي  ةانط  ناك محاولتان شبيهتان في 1996قبل فتح النف  الغربي عام 
من سبتمبر/أيىول ومع خروج مساء عيد الغفران اليهودي "الةيبور" اتخذ رئيس  23فشىتا، ومساء الا

الحةومة اإلسرائيىية بنيامين نتنيا و قرارا بافتتا  باب مخرج لنف  الجدار الغربي يصل مباشرة ويقع 
المسجد اوقصا، واتخذ القرار بمشاورة في طري  المجا دين أسفل المدرسة العمرية أسفل شمال 

 رئيس الشاباك عامي أيىون، ورئيس البىدية حينذاك صيهود أولمرط.
صبيحة اليوم التالي أعىن نتنيا و عن قرارل، ومباشرة سافر صلا خارج البالد، وفي ساعاط المساء 

لجما ير المقدسية وبحماية قواط ا حتالل تم فتح الباب وترةيب باب حديدي في الموقع بعد منع ا
 من الوصول صلا الموقع، وحصىط بعض المواجهاط المحدودة بين قواط ا حتالل والمقدسيين.

تصاعدط المواجهاط في اليوم التالي واتسعط رقعتها بالتزامن مع صعالن صضراب عام وشامل في 
ضراب تجاري في القدس، وبدأط مواجهاط واسعة بين ال فىسطينيين أنحاء الضفة الغربية و زة وا 

وا حتالل اإلسرائيىي، و ذا اليوم يعد أول يوم من أيام  بة النف ، وتواصىط المواجهاط لاالاة أيام 
دارط خاللها مواجهاط شرسة استخدم فيها ا حتالل اإلسرائيىي الرشاشاط الةبيرة والرصال الحي، 

شهيدا  67م الاالاة وقو  وأدخىط الدباباط صلا بعض المدن في الضفة الغربية، وةان حصيىة اويا
شهيدا في محافظاط الضفة الغربية، أربعة شهداء في القدس في  32شهيدا في قطا   زة،  31و

 جنديا صسرائيىيا . 17جريح فىسطيني، ومقتل  1600مجزرة يوم الجمعة في المسجد اوقصا و
ين رئيس تمط مةالمة ب -وف  مصادر صحفية-في يوم الجمعة أي مساء عيد العرش العبري 

الحةومة اإلسرائيىية نتنيا و ورئيس السىطة الفىسطينية ياسر عرفاط أوقفط عىا صار ا المواجهاط، 
 وتم التوصل صلا تفا ماط بين الطرفين ةان من نتائجها توقيع اتفا  الخىيل.

 
 نتائج الهبة

القرار، ولم يتوقعوا شةىط  بة النف  مفاجأة ةبيرة لالحتالل اإلسرائيىي وحةومة نتنيا و وأذر  اتخاذ 
ردة الفعل القوية من قبل الفىسطينيين، و  يعود  ذا فقط ون رئيس الحةومة الجديد العهد والصغير 
السن نسبيا وقىة خبرتق الخبرة، وةذلك رئيس البىدية العبرية الجديد أيضا، بل ونق عىا ما يبدو فإن 

صلا الوضع الفىسطيني، وصعوبة حدول  بة أو ةايرا من أذر  اتخاذ القرار اإلسرائيىي ةانط مطمئنة 
انتفاضة جديدة بهذا الحجم والقوة، وا   ةي  نفسر خروج نتنيا و وبعض قياداط الشاباك صلا خارج 

 البالد بعد صدور قرار دراماتيةي واقيل من  ذا النو ، وقد أديرط العمىياط بعد ا بغياب نتنيا و.
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واشتراك ةل الطي  الفىسطيني فيها شةال حىقة جديدة  صن  بة النف  بما حصل من مواجهاط قوية
في سىسىة النضال الفىسطيني الذي أابط فيها الشعب الفىسطيني تمسةق بأرضق ومقدساتق، وعىا 
رأسها المسجد اوقصا وأنق خط أحمر تهون وجىق التضحياط، وأابتط  بة النف  أن لدى الشعب 

ومسار التسوية، وعاد المسجد اوقصا في  ذل الهبة الفىسطيني خياراط أخرى  ير خيار التفاوض 
لىواجهة مرة أخرى، وانحاز الفىسطينيون صلا القبىة اوولا ليذةروا ا حتالل أنق خط أحمر،  ةذا ةان 

 و ةذا سيظل.
فإن  ذا الامن لم  -ولألس  الشديد-لقد دفع الشعب الفىسطيني امنا  اليا في  بة النف ، لةن 

ن عد صبرام اتفا  يستامر فىسطينيا ب الشةل الصحيح والمناسب من أجل قضية القدس واوقصا، وا 
الخىيل صنجازا سياسيا فىسطينيا آنذاك فإني أزعم  ير ذلك، فقوافل الشهداء والجرحا والمعتقىين الذين 
سقطوا خالل  بة النف  ةان يجب أن تجبر ا حتالل اإلسرائيىي عىا ص ال  باب مخرج النف  

صن فتح النف  ونتائجق ةان صحدى تبعاط ونتائج اتفا  أوسىو الةاراية التي نصط عىا صطالقا، ام 
 تأخير وتأجيل وترحيل المفاوضاط عىا قضية القدس عامة.

ن لم يتوقع نتنيا و ردة الفعل عىا فتح باب النف  الغربي فإني أعتقد أن قرارل ةان قرارا يتناسب مع  وا 
طاني ونظرتق صلا القضية الفىسطينية، وبالتالي فإنق اعتبر في أيديولوجيتق وفةرل السياسي ا ستي

خضم دفاعق عن قرارل بفتخ النف  أنق جزء من الدفا  عن قدس اوقداس وعن صخرة الوجود 
 اليهودي.  

سعا نتنيا و من خالل قرار فتح باب النف  صلا فرض وقائع جديدة عىا اورض، و ي السياسية 
مر السنين القادمة، والتي جاءط تباعا في سنواط حةمق وحةومتق التي انتهجها بعد ذلك عىا 

حتا اآلن عبر مشاريع التهويد وا ستيطان الواسع، وتصعيد ا قتحاماط  2009المتعقبة منذ عام 
 لىمسجد اوقصا وطر  مشاريع التقسيم الزماني لىمسجد اوقصا بين المسىمين واليهود.

 
 تبعات كارثية

سرائيىي في احتواء وتطوي  رد الفعل الفىسطيني سريعا، وأصر وواصل فتح لقد نجح ا حتالل اإل
ن توق  يومها ويام فقط، اومر الذي ةانط لق نتائج وتبعاط ةاراية عىا  باب النف  الغربي، وا 

 المسجد اوقصا ما زال صدا ا يتردد صلا اليوم، بل يقوى يوما بعد يوم، نذةر منها:
ةبر موقع زياراط لنقل الرواية التوراتية اإلسرائيىية، وزاد عدد الزوار صلا صن فتح النف  حولق صلا أ -

 أةار من مىيوني زائر سنويا.
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ةرس فتح النف  أةبر عمىية تزوير لىتاريخ والحضارة واآلاار، فالحفرياط المتواصىة في شبةة  -
حتالل اإلسرائيىي يعتبر أنفا  الجدار الغربي تعتبر أةبر وأوسع عمىية تزيي  لآلاار والتاريخ، فا 

ن   ذل اآلاار آاارا عبرية من آاار وتاريخ ومخىفاط الهيةل الااني تم ترميمها أو اةتشافها من جديد وا 
 ةان   ينةر أحيانا أصول  ذل بعض  ذل اآلاار اإلسالمية.

فتح النف  وسع وفتح باب الحفرياط في مسار النف  الغربي عىا نطا  واسع، صذ اتسعط رقعة  -
الحفرياط وازدادط مواقعها وأعداد ا بشةل ةبير، بل ةبير جدا، بل تفرعط الحفرياط بجانب مسار 
النف  الغربي، وأضيفط صلا مواقع مسار النف  الغربي أو أحد تفريعاتق بشةل  ير مسبو ، مال 

وتحول مسار النف   -حفرياط وق  حمام العين-موقع "سىسىة اوجيال" أو موقع "خى  جدارنا" 
 لغربي صلا متح  ومعرض ةبير، بل تحول صلا موقع لوجود عدد من الةنس اليهودية الدينية.ا
تحول النف  الغربي صلا جزء أساس من مدينة يهودية تقام تحط اورض ستشةل بحسب تخطيط   -

ا حتالل اإلسرائيىي مدينة يهودية تاريخية تحط اورض تعوض ا حتالل اإلسرائيىي عن ماىها فو  
ض، ون المعالم اإلسالمية والعربية العريقة  يمنط عىا المشهد العام في القدس، وعىا رأس اور 

  ذل المعالم المسجد اوقصا وةنيسة القيامة في قىب القدس القديمة.
  شك في أن  بة النف  الغربي ألقط بظاللها عىا سىوك نتنيا و السياسي وجعىتق لربما أةار حذرا، 

لا أنق في ةل سنة أو سنتين يةرر أخطاءل فيما يخل القدس واوقصا، لةن التاريخ يشير ص
وبالتالي فإننا أمام موجاط من الهباط القصيرة أو الطويىة أو ا نتفاضاط المتةررة صحقاقا لىح  
الفىسطيني بأرضق ووطنق ومقدساتق، وسيظل المسجد اوقصا خصوصا والقدس عموما بوصىة 

بق وانتفاضاتق صلا أن يحسم الصرا  بزوال ا حتالل اإلسرائيىي عن الشعب الفىسطيني ومفجَرْي  ض
قامة الدولة الفىسطينية المستقىة وعاصمتها القدس الشري .   القدس واوقصا وا 

 26/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في غرف صفقة "الغاز" .55
أحمد جميل عزم د.  

يجىسون قبل أسبوعين، ويتناقشون،   ل ةان  ناك مسيولون في شرةة الةهرباء الوطنية اوردنية،
عىا خىفية اوخبار، أن الفىسطينيين وّقعوا اتفاقية مع اإلسرائيىيين، ستقوم سىطة الطاقة الفىسطينية 
بموجبها "بتوزيع الةهرباء عىا الشرةاط بعد شرائها من صسرائيل"؛ وقالوا صّن اومور تجري  رب النهر 

نا لىغاز؟ ولماذا يحتج الناس  نا؟ وربما رد رافض لىصفقة: "عىا ما يرام" فىماذا التأخر في صفقت
" ناك  م مضطرون". ويأتي الرد المضاد: "ونحن ةذلك". وأضا  آخر: "اومر ليس سياسيا"، 
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، عندما ُوقعط اتفاقية  از تفو  2014وتذةر ما قالق سمير حىيىة، رجل اوعمال الفىسطيني، العام 
بين شرةة فىسطينية لىةهرباء وشرةة طاقة صسرائيىية؛ صذ أشار حينها  قيمتها مىيار دو ر،  ذا الشهر،

حىيىة، بصفتق الرئيس التنفيذي لشرةة فىسطين لىتنمية وا ستامار وباديةو ، صلا أن " ناك نوعا من 
الضمان من المستوياط العىيا في صسرائيل باستمرار تدف  الغاز بغض النظر عّما يحدل عىا 

 الصعيد السياسي".
ي  رفة أخرى يوم الاالااء الماضي، ةان وزير الطاقة والميال اإلسرائيىي، الىيةودي، يوفال ف

شتاينيتز، يعى  عىا الصفقة مع اوردن لتوريد الغاز، بقيمة عشرة مىياراط دو ر، بقولق: " ذل صفقة 
ر لىخريطة ضخمة". وقال: خالل االل سنواط، نةون قد ارتبطنا مع اوردن بالتزام طويل. وةان ينظ

التي وضع عىيها أنبوب الغاز من البحر  ربا، متجها شرقا، بالىون اوحمر، و و قائم فعال، حتا 
يصل قرب الحدود اوردنية، فيصير الىون أسود، ليرمز لىخط الذي سيقيمق اإلسرائيىيون اآلن، ليصير 

مر في شمال اوردن. الىون عىا الخريطة، داخل اوردن باوخضر، صشارة لألنبوب الذي سيقام وي
قال، و و يفةر أّن حماية  ذا اونبوب من أي اعتداء أمر مهم: صّن الوقط نضج لىنظر في خرائط 
امتداد اونبوب  ربا . وقال: لقد حققُط صنجازا تاريخيا، "اآلن أنا من نقل صسرائيل لتةون مصّدرا لىطاقة 

ع وزير الطاقة في قبرل، في اليوم   مستوردا". وتحدل مع مساعديق عن الىقاء الذي تقرر م
 التالي، لمناقشة مد أنبوب صلا  ناك، ومنق صلا اليونان، ام  حقا ، وجزاء في أوروبا. 

في رام هللا، "ربما"، ةان مةتب الرئيس الفىسطيني يتعامل مع اوخبار. وأولها، تسريباط المةالمة 
مصرية، فيها الةاير من "الحديل" المزعومة بين محمد دحالن وضابط رفيع في المخابراط ال

و"ا ستغابة" لىرئيس الفىسطيني، وقياديين آخرين، وأنباء الميتمر الذي يستعد دحالن لعقدل في 
القا رة، ويحاول دعوة أةبر قدر من الفىسطينيين صليق، ونجا  الجهد المضاد في تأجيىق عىا اوقل. 

"، بعنوان "دعوة Saudi Gazetteباإلنجىيزية "ام خبر دعوة افتتاحية الصحيفة السعودية الناطقة 
نتنيا و"، وتدعو الفىسطينيين لعدم ا ستعجال في رفض دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيىي بنيامين 
نتنيا و، لىرئيس الفىسطيني، في خطابق أمام المتحدة، لىقدوم والحديل أمام الةنيسيط اإلسرائيىي في 

لحديل في رام هللا في برلمان الفىسطينيين وبغض النظر عن القدس، وقبول عرض نتنيا و لىقدوم وا
اإلسرائيىية. -أن نتنيا و يعتقل عددا ةبيرا من أعضائق . والخبر الاالل،  و اتفاقية الغاز اوردنية

"ربما" فّةر أو قال أحد الحاضرين: في الواقع أّن موضو  عرض نتنيا و، لو جاء في  ير  ذل 
ب نتنيا و، لةانط فرصة جيدة، فأعضاء الةنيسيط جايوا لىمقاطعة في الظرو ، وبعيدا  عن أ عي

رام هللا، ونحن نريد الحديل لإلسرائيىيين مباشرة، لتبديد ةل الدعاوى بشأن نوايانا. وفي الغاز، ةان 
 ناك من يفةر، بصمط ربما، نحن لم نوصل رسالة جيدة، ربما نحن قىنا، في جنوب صفريقيا، العام 
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ن الرئيس، قال أاناء الرحىة لىعزاء بوفاة نيىسون مانديال: "نطىب ، صّن ال2013 مقاطعة لىمستوطناط، وا 
من الجميع مقاطعة بضائع المستوطناط ون المستوطناط تقع في أراضينا و ي  ير قانونية، ولةننا 

   نطىب من أحد مقاطعة صسرائيل نفسها، فنحن لدينا عالقاط معها ولدينا اعترا  متبادل".
يدا  عن  ذل المشا د المتخيىة، ولةن المشتقة من التقارير الصحفية، "ربما" قرأ شاب  ذل اوخبار بع

في صحيفة، وسار يفةر في أنق صذن سال  المقاطعة الذي ةنا نظن أّنق الوحيد الذي يحق  مةاسب 
ظهارنا  اآلن في العالم، يتهاوى، بدءا من الغاز حتا ا حتفال باإلسرائيىيين في اوولمبياد، وا 

ذن، التعويل عىا تدويل الصرا ، والضغط الدولي عىا اإلسرائيىيين،   يسير جيدا،  ةإر ابيين. وا 
فالدول العربية مهتمة بالخالفاط الداخىية الفىسطينية، أو بعضها تحديدا ، ويدعون الفىسطينيين لىعب 

 وف  الدعواط وا قتراحاط اإلسرائيىية.
 29/9/2016، الغد، عمِّان

 
 حقا  المتشق المبادرة العربية السالمكان نتنياهو يريد  لو .56

 تسفي برئيل
أيمن أن الشراةة مع الدول العربية يمةنها تحقي  السالم مع الفىسطينيين. توقع الةايرون أن السالم »

الصرا  بين صسرائيل والدول العربية. واآلن يمةن فعل  صنهاءبين صسرائيل والفىسطينيين سيساعد عىا 
يا «. . لذلك   يجب البحل عن الحل في القدس ورام هللا، بل في القا رة وعمان والرياضالعةس

لهذا الهد ، يا لخطة العمل  ذل، الفك ينزل وينقطع النفس.  ذل بالضبط وصفة نتنيا و، ماىما بشر 
أس، ، بل قبل سنتين. أ  تذةرون؟   باوخيرةليس في المرة  –المتحدة  اوممبذلك من فو  منصة 

المتحدة وأو في  لألمم ذا ا ستعراض سُيعرض من جديد في ا جتما  القادم لىجمعية العمومية 
المرة التي تىيها .  ال  ور  السىوفان الفارغ الذي لق فعل التنويم المغناطيسي حتا عىا خصومق 

 أي مةان. صلاالسياسيين،   يذ ب 
يىتقي فيها مسيول صسرائيىي مع مسيول عربي في ةل مرة « الشعب»صن ا نفعال الذي يسيطر عىا 

 ير مفهوم.  ناك الةاير من العرب الذين يمةن ا لتقاء « من دولة ليس لها عالقاط مع صسرائيل»
 صدارة، عرب مستعدون لىحديل عن السالم وعن واوردنمعهم، في صسرائيل وفىسطين، في مصر 

« من خارج البالد»بن المستورد، ياير العرب المفاوضاط والوساطة واقترا  الحىول. ولةن مال الج
ماذا ةنا سنفعل لو ةان المىك السعودي  و «. معتدل« فط و –المشاعر أةار. فىديهم حس آخر 

مصنع لرشاشاط الري؟ عىا الفور ةان سُيصنع السالم،  اوقل، أو عىا «يد واسم»المستعد لزيارة 
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ويقوم بتقسيم القدس ويرفع الحصار عن  زة. يجب  عمونة صلاالجرافاط  بإرسالوةان نتنيا و سيقوم 
 فقط، وةل شيء سيحدل. اإليمانعىينا 

، و ذل المرة لم يةن  و أول من عر  ذلك. اووسطنتنيا و مح . فقد تغير شيء ما في الشر  
، وسىمان اوردنولةن ةأنق لإل ضاب، يصمم الرئيس المصري عبد الفتا  السيسي، عبد هللا مىك 

دية، عىا القول صن الطري  الا السالم تمر في المسار المىغوم بين القدس ورام هللا. مىك السعو 
ومصر   يعبر عن استعداد  اتين الدولتين لىتنازل عن حل  واوردنالتعاون العسةري بين صسرائيل 

  تشجع  اإلماراطالتي تسمع من السعودية أو  اوصواطالمشةىة الفىسطينية. ولسبب ما فان 
طال يل عىا ا ستمرار في البناء في المستوطناط صسرائ النار عىا الفىسطينيين أو  دم المنازل  وا 

 والقرى. ولم يتم تعبيد أي طري  التفافي بين القدس والرياض أو عمان لتجاوز السىطة الفىسطينية.
حد من المتحدة، ولم ُيبد أي وا لألمملقد مرط سنتان عىا الخطاب الفارغ في الجمعية العمومية 

دعوة لنتنيا و لزيارة  صرساللقاء خطاب في الةنيسط، أو ص ي ء الزعماء أي ا تمام بزيارة القدس، أو 
شارون وحسني مبارك أفضل من العالقة بين نتنيا و والسيسي.  أرئيلقصرل. وقد ةانط العالقة بين 

لسالم بين صسرائيل ا صلابعد شارون سيةون من الصعب التوصل »فقد ةان مبارك أول من  حظ أنق 
يعر  جيدا سياسة صسرائيل، وقد امتنع حتا اآلن عن التهىيل لرئيس  أيضاوالسيسي «. والفىسطينيين

 حةومة صسرائيل.
عالقاط مع  إلقامةالفظ   يقتصر الةذب فقط عىا القول بأن  ناك دو  عربية عىا استعداد 

وي  القناعة بأن صسرائيل ستةون عىا تس يطول أيضاصسرائيل بدون حل المشةىة الفىسطينية، بل 
مقابل سالم ةهذا.  ل  ناك أحد وباستاناء المعسةر الصهيوني  « المناط »استعداد لالنسحاب من 

ييمن بأن حةومة نتنيا و ستواف  عىا رسم الحدود الجديدة لىدولة مقابل السالم مع تونس؟ أو 
 الةويط؟ أو حتا السعودية؟

ن زعماء تىك الدول أنهم عىا استعداد لصنع السالم اوبدي، فما  ي لنفرض أن معجزة ستحدل ويعى
الدولة »المطالبة با عترا  با  صلافرل اةتفاء نتنيا و باعترافهم بدولة صسرائيل، و  يسار  

؟ اذا ةان نتنيا و جديا فىيخرج المبادرة العربية من سىة القمامة التي ألقا ا فيها، وليعد «اليهودية
ممةن، لةنها تطىب انسحابا  صلافهي تشمل ما يريدل بالضبط. و ي حولط المستحيل  النظر فيها.

 صسرائيىيا.  ل  ناك أحد سيوقع؟ نتنيا و؟ بينيط؟ ليبرمان؟ أي أحد؟
 «هآرتس»

 29/9/2016األيام، رام هللا، 
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