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 42 :كاريكاتير
*** 

 
 يز جنازة بير يشاركون في  الفلسطينية وقيادات في السلطة عباس .1

رئيس السلطة  لـ "الحياة" أنأ أعلن رفيع اا فلسطيني مسؤولا أن ، 30/9/2016الحياة، لندن، ذكرت 
والتي ستجرى  ز،عباس سيشارك في جنازة الرئيس التاسع إلسرائيل، شمعون بيري الفلسطينية محمود

على رأس وفد رفيع يضم مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير ، الجمعة بالقدس المحتلة
العامة اللواء ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ  صائب عريقات ومدير المخابرات

 ومسؤول لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي محمد المدني.
وقال المسؤول "إن الهدف من المشاركة إيصال رسالة للمجتمع اإلسرائيلي مفادها أن الشعب 

 لوا من أجل السالم مثل بيريز".الفلسطيني متمسك بخيار السالم ويقدر القادة اإلسرائيليين الذين عم
رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين  ، أنمحمد وتد، عن 29/9/2016، 48عرب وأضاف موقع 

، بيريزنتنياهو، وافق على طلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس المشاركة في مراسيم تشييع 
وقالت . ي المراسيم الجنائزيةويضم الطلب مشاركة أربعة قيادات فلسطينية التي سترافق عباس ف

مصادر إعالمية إن عباس، توجه، يوم الخميس، بطلب إلى منّسق أعمال الحتالل في الضفة 
 .يزالغربية المحتلة، للمشاركة في تشييع بير 

 
 والثورات العربية".. كتاب جديد لمركز الزيتونة اإلسرائيلي"منظومة األمن  .2

والستشارات فـي بيـروت كتابـاا جديـداا بعنـوان "منظومـة ا مـن أصدر مركز الزيتونة للدراسات  :بيروت
 اإلسرائيلي والثورات العربية"، من تأليف الدكتور عدنان عبد الرحمن أبو عامر.
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يســلط الكتــاب الضــوء علــى التفاعــل ا منــي "اإلســرائيلي" مــع الثــورات وحركــات التغييــر فــي المنطقــة 
ومــة ا منيــة "اإلســرائيلية" ومراكــز البحــا، مــن دراســات العربيــة، مســتعيناا بمعظــم مــا صــدر عــن المنظ

وتقييمـــات وتقـــديرات موقــــف، خصوصـــاا باللغــــة العبريـــة، حـــول الحــــراك العربـــي فــــي شـــوار  العواصــــم 
المحيطــة، متخــذاا فــي ذلــك المــنهل العلمــي التحليلــي، وأحيانــاا المقارنــات التــي تقــرب الصــورة المطلوبــة 

تضــيه الحاجــة، فضــالا عــن التعريــف بــأهم القــادة والجنــرالت مــن لواقــع ا مــن اإلســرائيلي حســب مــا تق
 خالل إيراد سير ذاتية مختصرة لهم في هوامش الكتاب.

كما تناول الكتاب اإلجراءات ا منية التي اتبعتها "إسـرائيل"، لوقـف النتـائل السـلبية لهـذو الثـورات علـى 
حلفائهـــا فـــي المنطقـــة ودول العـــالم، لكـــبح الواقـــع اإلســـرائيلي، والتنســـيق ا منـــي الـــذ  بـــادرت إليـــه مـــع 

 جماح المد الثور  العربي.
وجاءت الدراسة في أربعة فصول حيا جاء الفصـل ا ول بعنـوان "التقيـيم ا منـي اإلسـرائيلي لنـدل  
الثـــورات العربيـــة"، وتفـــر  إلـــى عـــدة مباحـــا تركـــزت فـــي الواقـــع القـــائم للمنظومـــة ا منيـــة اإلســـرائيلية، 

ت العربيــة وســماتها، والمواقــف "اإلســرائيلية" مــن الثــورات العربيــة، وموقــع "إســرائيل" فــي وأســباب الثــورا
 سلوك ورؤية الثورات العربية.

وجــاء الفصــل الثــاني بعنــوان "المتابعــة ا منيــة اإلســرائيلية لبلــدان الثــورات العربيــة"، حيــا تنــاول الثــورة 
ثير هــذو الثــورات علــى بــاقي البلــدان العربيــة، ل المصــرية، والســورية، والتونســية، واليمنيــة، وصــولا لتــأ

 سّيما ا ردن والعراق والقضية الفلسطينية.
وتنـاول الفصــل الثالــا الـذ  جــاء بعنــوان "التــأثيرات ا منيـة للثــورات العربيــة علـى إســرائيل"، مــا يتعلــق 

لعزلــة اإلقليميــة، بإســقاطات الثــورات العربيــة علــى مســتقبل اتفاقيــات الســالم بــين العــرب و"إســرائيل"، وا
 والمخاطر العسكرية، وصعود اإلسالميين، والمفاضلة بين الستقرار ا مني والديموقراطية.

وجاء الفصل الرابع وا خير تحت عنـوان "الخطـوات اإلسـرائيلية ضـّد الثـورات العربيـة"، وتمحـور حـول 
 البيئة اإلقليمية.الثورات المضادة، وغياب التوازن الستراتيجي، والجهود الستخبارية، و 

تخـــرج هـــذو الدراســـة إلـــى الضـــوء بعـــد نحـــو ســـتة ســـنوات علـــى انـــدل  الثـــورات العربيـــة، وســـط حـــراك 
 إسرائيلي متالحق على مدار الساعة.

 29/9/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( ؛ و أي اليوم، لندن؛ ور المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  للمياه "إسرائيل"لدولي إلى التدخل لوقف سرقة " تدعو المجتمع االفلسطينية "الخارجية .3
طالبت وزارة الخارجية، يوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية وا خالقية : رام هللا

 تجاو قيام سلطات الحتالل اإلسرائيلي بسرقة المياو الفلسطينية.
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خير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى ما خلص إليه التقرير ا 
اإلسرائيلية بعنوان "مياو منهوبة"، الذ  أكد أن شركة "مكوروت" اإلسرائيلية قلصت في مطلع شهر 
حزيران الماضي، وخالل شهر رمضان المبارك، كمية المياو التي تزودها لعدد من البلدات 

هذا اليوم، من نقص خطير في  الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي ل تزال تعاني حتى
 المياو.

وتابعت: وبالرغم من أن اتفاقية المياو الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، 
، إل أن الحكومة اإلسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم 1999والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 

 بخرق بنودها يوميا.
 29/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 جديد في وزارة داخلية غزةإداري تدوير  .4

أجرت وزارة الداخلية في قطاو غزة، في ا يام ا خيرة تدويرا إداريا جديدا في أروقة مؤسساتها : غزة
 ا منية بعد أشهر قليلة من تدوير آخر كان قد جرى.

رر توفيق أبو نعيم من مدير وعلمت "القدس" دوت كوم، من مصادر مطلعة أنه تم ترقية ا سير المح
عام قوى ا من الداخلي إلى مدير عام ا من العام، وتعيين مدير عام الشرطة السابق تيسير البطش 

 بدل من أبو نعيم كمدير عام لقوى ا من الداخلي.
كما تم تعيين محمود أبو وطفة مديرا عاما لجهاز الشرطة، ومحمد دبابش مديرا لجهاز المخابرات، 

ن محمد لفي وكيال لوزارة الداخلية، باإلضافة إلى تعيين سامي نوفر مساعدا لمدير عام قوى وتعيي
 ا من.

 30/9/2016القدس، القدس، 

 

 المستشار السياسي لعباسمنظمة التحرير تنعي نمر حماد  .5
اد، وم الخميس، المستشار السياسي للرئيس نمر حمينعت منظمة التحرير الفلسطينية، : وفا –رام هللا 

 الذ  انتقل إلى رحمة هللا تعالى في بيروت صباح اليوم.
وقد نعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "القائد المناضل نمر 
حّماد"، وتقدم من زوجته وأبنائه وآل حّماد وعموم أبناء الشعب الفلسطيني بأحر التعاز  وأصدق 

 مشاعر المواساة.
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حّماد مستشارا سياسيا للرئيس الشهيد ياسر عرفات، ولرئيس دولة فلسطين محمود عباس، وعمل 
يقضي بتكليفه باإلشراف على المؤسسات اإلعالمية التابعة  21/2/2008الذ  أصدر مرسوما في 

للرئاسة وهي: الهيئة العامة لالستعالمات، ووكالة ا نباء الفلسطينية "وفا"، وهيئة إذاعة وتلفزيون 
 لسطين.ف

 29/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب  يشارك فيوزير الثقافة الفلسطيني  .6
حفل افتتاح معرض عمان الدولي  في بسيسو إيهابوزير الثقافة الفلسطيني شارك  :)بترا(-عمان  

ضيف الشرف لهذو الدورة يؤكد عمق العالقة اختيار فلسطين  إن ، الذ  قالللكتاب السادس عشر
ا ردنية الفلسطينية والدور الهام الذ  يقوم به ا ردن من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني 

تكون هذو التظاهرة الثقافية حدثا متميزا  أنالوزارة لم تدخر جهدا من اجل  أنوروايتنا الثقافية، مضيفا 
الشبابية والوجود  واإلبداعاتة مع التركيز على القدس، نقدم من خالله رسالة فلسطين الثقافي

 الفلسطيني في المنفى.
 30/9/2016الدستور، عم ان، 

 
 استخفاف بدماء الشهداء : مشاركتهعن المشاركة بتشييع بيريز للتراجعحماس تدعو عباس  .7

شـمعون أدانت حركة حمـاس تعزيـة رئـيس السـلطة محمـود عبـاس بوفـاة رئـيس دولـة الحـتالل ا سـبق 
واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهر  في تصريح صحفي يوم الخمـيس، ذلـك اسـتخفافاا  .يزبير 

 بدماء الشهداء ومعاناة شعبنا الفلسطيني.
( الذ  ارتكب يزوأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني يشعر بالرتياح لرحيل هذا المجرم )شمعون بير 

 ئم بحق شعبنا الفلسطيني.مجزرة قانا وغيرها من المجازر والجرا
وأكـد  .يـزحركة عباس إلى التراجـع عـن قـرار المشـاركة فـي تشـييع المجـرم بير الدعت من جهة أخرى، 

كمـا  أبو زهر  فـي تصـريح، أن مثـل هـذو الخطـوة سـتوفر غطـاءا لألطـراف ا خـرى للهرولـة السياسـية.
عـــدا عـــن آثارهـــا الكارثيـــة علـــى اعتبــر أبـــو زهـــر  المشـــاركة تشـــجيعاا لألطـــراف للتطبيـــع مــع الحـــتالل 

 صعيد العمل الوطني الفلسطيني.
 29/9/2016، غزة ،موقع حركة حماس
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 زالوقت الذي يسير فيه البعض للمشاركة بجنازة بيريب "ألقصىلـ"ا الفاتحيناليوم جيل  نعد  : الحية .8
ع السـالح دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحيـة، إلـى التوحـد والشـراكة فـي جمـ: غزة

 لمواجهة الحتالل الصهيوني.
وتوجـــه الحيـــة خـــالل مهرجـــان "الســـائرون نحـــو ا قصـــى" الـــذ  نظمـــه المســـجد العمـــر  الكبيـــر بغـــزة  
لتخــريل كوكبــة مــن حفظــة القــرآن الكــريم، مســاء الخمــيس، إلــى قــوى شــعبنا بقولــه: "تعــالوا إلــى كلمــة 

 عاا لنواجه الحتالل". سواء  لنضع نصب أعيننا توحيد الصفوف، ونجمع سالحنا م
وأشار القياد  البرلماني إلى أن الشعب الفلسطيني فجر ثالا انتفاضات  دفاعا عن القدس والمسـجد 
ا قصى، مشددا على أن هذا الشعب ضرب مثال رائعا فـي البطولـة والرجولـة واإلنسـانية فـي مقاومتـه 

 خالل انتفاضة القدس.
ا قصــى التــي ثــار شــعبنا فيهــا   ن المجــرم شــارون دنــس وأضــاف: "اليــوم يســتذكر شــعبنا انتفاضــة 

(، فكـــان رد شـــعبنا علـــى هـــذا التـــدنيس بانتفاضـــة 2000ســـبتمبر/أيلول  28باحـــات المســـجد ا قصـــى )
 عارمة كان من ثمارها دحر الحتالل عن غزة".

ير فيه وقال: "نحن اليوم نعد جيل الفاتحين لألقصى وجيل السائرين نحو ا قصى في الوقت الذ  يس
إلــى قــرار رئــيس الســلطة محمــود عبــاس  فــي إشــارةالــبعض للمشــاركة بجنــازة القاتــل شــمعون بيــريس"، 

المشاركة في الجنازة التي تقام الجمعـة، متحـديا بـذلك مشـاعر الشـعب الفلسـطيني وا مـة العربيـة التـي 
 ل تزال تعاني من ممارسات بيريس وجرائمه. 

العربية واإلسالمية: "نقول  متنا.. يا أمة اإلسالم  نداء غزة اليوم وقال الحية في رسالة وجهها لألمة 
هــذو هــي غــزة اإليمــان.. هــذو غــزة القــرآن تناشــد باســم القــرآن وباســم اإليمــان وباســم القــدس وا قصــى، 

 ا مة أن تلتفت لقضية فلسطين لنعيدها إلى جوهرها". 
 29/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : بيريز شخصية محورية ورجل سالمفتح يحي رباحالقيادي بحركة  .9

قال عضو الهيئة القيادية لحركة فتح، يحيى رباح، إن الرئيس اإلسرائيلي السابق : القدس المحتلة
 ."شمعون بيريز "كان شخصية محورية ورجل سالم
"، أن بيريز خدم "الشعب اإلسرائيلي"، ويتمتع 24وأضاف رباح، في تصريح عبر "قناة فرانس 
وتابع بأن "أهم محطة في حياته هي مشاركته في  .بالحترام لدى الشعب الفلسطيني، على حد قوله

 ."صنع السالم بالمنطقة، في التفاق الفلسطيني اإلسرائيلي
 29/9/2016"، 21عربيموقع "
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 تلحق أشد الضرر بالقضية الفلسطينية يز: مشاركة عباس في جنازة بير "الشعبية" .11

الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، مســاء الخمــيس، الــرئيس محمــود عبــاس بعــدم طالبــت : محمــد وتــد
، وقالـــت الجبهـــة، فـــي بيـــان لهـــا: "إن يـــزالمشـــاركة فـــي جنـــازة الـــرئيس التاســـع إلســـرائيل، شـــمعون بير 

مشـــاركة الـــرئيس وأ  قيـــادات فلســـطينية أخـــرى هـــو اســـتمرار لـــوهن التـــأثير فـــي المجتمـــع اإلســـرائيلي، 
 نهل والطريق الذ  أنتل اتفاقيات أوسلو والذ  كان بيرس أحد أهم عرابيها".والرهان على ذات ال

ورأت الجبهة أن مشاركة الـرئيس فـي جنـازة بيـرس تلحـق أشـد الضـرر بشـعبنا، وبالعالقـات الفلسـطينية 
الداخلية، وتجاوز لإلجما  الشعبي "الذ  يرى فـي بيـرس مجـرم ومحتـل ومرتكـب مجـازر مروعـة ضـد 

 وأمتنا العربية". شعبنا الفلسطيني
 29/9/2016، 48عرب 

 
 شركاء في مجازره التاريخية يزن في جنازة بير و: المشارك"لجان المقاومة" .11

قــال عضــو القيــادة المركزيــة للجــان المقاومـة محمــد أبــو نصــيرة: "إن المشــاركين فــي جنــازة : محمـد وتــد
 طيني وأمتنا العربية".هم شركاء في مجازرو التاريخية البشعة ضد شعبنا الفلس يزشمعون بير 

وذكــر أبــو نصــيرة، فــي بيــان لــه، أن بيــرس "ارتكــب المجــازر ضــد المــدنيين مــن أطفــال ونســاء وشــيو  
علــى مــدار تــاريخ الحــتالل الصــهيوني الغاشــم لفلســطين وبعــض أجــزاء مــن الــدول العربيــة المحيطــة، 

يطرته علــــى أرضــــنا وكـــان ل يتــــور  فــــي ســــفك الـــدماء وقتــــل اتمنــــين فــــي إطــــار تعزيـــز احتاللــــه وســــ
وأبــدى أبــو نصــيرة اســتغرابه "مــن حجــم المشــاركة مــن وفــود ا نظمــة العربيــة الرســمية فــي  الفلســطينية".

التعزية بوفاة بيرس أو المشاركة في جنازته، وهو الذ  يقف خلف جرائم قتل اتلف من الفلسطينيين 
 والعرب على مدار عقود من تقلدو لمناصب قيادية".

في لجان المقاومة إلى تصحيح المسار العربي في التعامل مع إسرائيل، ووقـف التطبيـع ودعا القياد  
 بكافة أنواعه.

 29/9/2016، 48عرب 
 

 الزهار: انتفاضة القدس ستؤتي ثمارها .12
قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إن انتفاضــة القــدس مخــزون حضــار  وطاقــة لــن تتبــدد 

 داا أنها مقاومة ستؤتي ثمارها.وستطرح نفسها يوماا من ا يام، مؤك
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وأضاف الزهار خالل مهرجان "اسرج خيلك" الفني الذ  نظمته الحركة فـي مينـاء غـزة، أن النتفاضـة 
جــاءت كـــرد أكبـــر علــى كـــل الترهـــات، والتـــي أثبــت فيهـــا الحجـــر أنـــه يســتطيع كســـر رأس أعظـــم دولـــة 

 عسكرية كما يظنون في المنطقة.
كــان الرجــل والشــيخ والشــاب عنوانــاا للبطولــة والفــداء والتضــحية بالســكين وتــابع: كانــت المــرأة والفتــاة و 

وبـــالحجر والمبيـــت با قصـــى، وكانـــت عـــائالت بكاملهـــا طـــاهرة تـــرابط فـــي ا قصـــى برجالهـــا ونســـائها 
 واستطاعوا أن يهزوا عرش الحتالل بصمودهم".

ا المقاومــة حمايــة لألقصــى وثمــن الزهــار دور قــادة الحركــة اإلســالمية فــي الــداخل المحتــل الــذين قــادو 
والقــدس ومنعــاا لتدنيســها مــن المســتوطنين، مبينــاا أن النتفاضـــة لــم تكــن خطــأ أو خطيئــة بكــل كانـــت 

وشــدد علــى أن حمــاس لــن تعتــرف للكيــان الغاصــب بشــبر علــى أرضــنا ولــن  مقاومــة وســتؤتي ثمارهــا.
 ة وعد اتخرة.تعترف لها بملكية ذرة تراب من فلسطين، إنما هي مرحلة تحقق بها معرك

 29/9/2016، غزة ،موقع حركة حماس
 

 زوراللجنتها المركزية شاهد و  لإلجهاز على الحركة واغتيالهايسعى  عباسبفتح:  قيادي .13
 األخرس

هــاجم القيــاد  فــي حركــة فــتح النائــب الســابق حســام خضــر قيــادة حركــة فــتح ورئيســها محمــود : نــابلس
 ركة واغتيالها.عباس، متهما إياهم بالسعي لإلجهاز على الح

وانتقد خضر في منشور له على صفحته على موقع "فيسبوك"، اجتماعـات اللجنـة المركزيـة والمجلـس 
الثــور  والمجلـــس الستشـــار  وأمنـــاء ســر ا قـــاليم، والتـــي وصـــفها بالشــكلية والفارغـــة، معتبـــرا أن هـــذو 

 الجتماعات ليست إل لذر الرماد في العيون.
 لمصــالحهم، ول يســعون إّل لإلجهــاز علــى حركتنــا الرائــدة فــتح، مبــررين وأضــاف أنهــم "ل ينتمــون إل

فشــلهم وعجــزهم بهــذا أو ذاك كشــماعات لتمريــر واحــد مــن أقــذر المخططــات الالأخالقيــة بحقنــا، وهــو 
وقــال إن اللجنــة المركزيــة قبلــت بــدور شــاهد الــزور ا خــرس، والرجــل المــريض  اإلجهــاز علــى فــتح".

ماتهــا تجــاو تفعيــل حركــة فــتح وريادتهــا للعمــل الــوطني الفلســطيني، مكتفــين بمــا المتمــاوت عــن كــل التزا
 يتقاضوو من موازنات ل تصب إّل في أرصدتهم الشخصية وحسابات ا ولد وا حفاد، حسب تعبيرو.
وأبدى خضر استغرابه لما وصفه بالصمت القاتـل والسـكوت المطلـق لشـرفاء فـتح تجـاو مـا يجـر  فيهـا 

مسـؤولة تخلــت عــن كافــة مسـؤولياتها تجــاو هــذو الحركــة، وأمـام القتــل المتعمــد والتــدمير  مـن قيــادة غيــر
 المخطط له والتنفيذ بإتقان لكسر فتح وجرها إلى واقع ل ثور  مائع، وفق وصفه.
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ضـعاف  ذللهـم واق قصـائهم واق وتساءل: "إلى متى سنظل نمارس صمتنا أمام ذبح فتح وتركيع كوادرهـا واق
ي ختـــام حديثـــه بكـــل الشـــرفاء وا حـــرار فـــي الحركـــة ومركزيتهـــا ومجلســـها الثـــور  وأهـــاب فـــ الحركـــة ".

 وا قاليم، التحرك دفاعا عن تاريخهم ونضالتهم طوال سنوات المقاومة بالروح والدم وا لم والمعاناة".
 29/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بعية الغرب يكون بعودة الخالفة: قضية فلسطين عسكرية سياسية والخروج من ت"حزب التحرير" .14

: قــال مــاهر الجعبــر  أحــد أعضــاء المكتــب اإلعالمــي لحــزب التحريــر فــي فلســطين إن قضــية رام هللا
فلسـطين قضـية عسـكرية ذات أبعـاد سياسـية تتطلـب الحــراك السياسـي فـي ا مـة لتثويرهـا علـى الحكــام 

ل بالمبــادرات والدبلوماســية. فيمــا مــن أجــل تحريــر اإلرادة العســكرية، وليســت مجــرد قضــية سياســية تحــ
اعتبــر عــالء أبــو صــالح مــن الحــزب أن ل حــل لهــا إل بــالتحرير الكامــل وهــو عمــل ل يــتم إل بتحــرك 

  الجيوش.
بالخالفــة وبخلــع الهيمنــة  إلبــدورو قــال مصــعب أبــو عرقــوب إن الخــروج مــن التبعيــة للغــرب ل يكــون 

عــن عالميــة دعــوة الخالفــة، وعــن دور الحــزب فــي  الســتعمارية مــن ا مــة. فيمــا تطــرق بــاهر صــالح
 الحراك السياسي لألمة وحول انخراطه في الثورات ل سيما الثورة السورية.

وكـــان حـــزب التحريـــر ومكتبـــه اإلعالمـــي فـــي فلســـطين، قـــد استضـــاف عـــددا مـــن مراســـلي الفضـــائيات 
تحــدا فيــه أعضــاء المكتــب  والوكــالت العالميــة والمحليــة والكتــاب والمهتمــين فــي لقــاء حــوار  تفــاعلي

 عن مواقف الحزب من القضايا المحلية واإلقليمية والدولية واستمعوا للحضور وأجابوا على تساؤلتهم.
 30/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 إصابات بتفكيك إحدى مخلفات االحتالل بغزة وثالثةشهيد من القسام  .15

م الخميس، إثر انفجار صـارو  مـن مخلفـات استشهد شاب فلسطيني، وُأصيب ثالثة آخرون، يو : غزة
الحتالل الصهيوني في قطا  غزة، أثناء محاولـة تفكيكـه، وأعلنـت "كتائـب القسـام"، الجنـاح العسـكر  

  لحركة "حماس" أن الشهيد أحد مجاهديها.
 30وأفــاد النــاطق باســم وزارة الصــحة فــي غــزة، أشــرف القــدرة، باستشــهاد المــواطن أحمــد أســعد مــيط )

ــدة بيــت حــانون، عامــا( صــابة ثالثــة آخــرين  أحــدهم بحالــة خطيــرة، فــي حــادا عرضــي شــهدته بل ، واق
 شمال قطا  غزة، اليوم الخميس.
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وأضـــاف أن الشـــهيد قضـــى إثـــر استنشـــاقه غـــازا ســـامرا تســـّرب مـــن أحـــد الصـــواريخ الصـــهيونية غيـــر 
انون، برفقـة فريـق مـن المتفجرة، أثناء محاولته تفكيكها واستخراجها من باطن ا رض في بلـدة بيـت حـ

 العاملين في شركة "البحر ا بيض المتوسط" الدولية.
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكر  لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن ميط 

 وهو من سكان مخيم البريل وسط القطا ، أحد مجاهديها.
 29/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جيش ومستوطنيهالممارسة أنشطة ضد تهمة بمن الضفة  فلسطينيين عشرةيعتقل االحتالل  .16

شّنت قوات الحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس، حملة اعتقـالت فـي مختلـف : خلدون مظلوم - رام هللا
فلسـطينياا  بيـنهم مسـن وأسـرى محـررين، عقـب  12أنحاء الضفة الغربيـة المحتلـة، أسـفرت عـن اعتقـال 

 وتفتيشها  قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة. دهم منازلهم
فلسطينيين مّمن وصفهم بـ  10وقال تقرير إسرائيلي، صادر عن جيش الحتالل، إن ا خير اعتقل 

 "المطلوبين"  متهمين بممارسة أنشطة تتعّلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.
 29/9/2016، قدس برس

 
 استعدادًا لتشييع شمعون بيريز اليومإجراءات أمنية استثنائية في القدس  .17

فرضت السلطات اإلسرائيلية إجراءات أمنية استثنائية في مدينة القدس : الحياة –القدس المحتلة 
استعداداا لتشييع الرئيس السابق شمعون بيريز في المدينة اليوم الجمعة والذ  سيشارك فيه عدد من 

عة الخميس أمام مقر الكنيست في القدس ليتاح سا 12زعماء العالم، فيما سجي جثمان بيريز لـ
 لإلسرائيليين إلقاء النظرة ا خيرة على رئيسهم السابق.

ونشرت إسرائيل قوات كبيرة من مختلف فرو  الجيش والشرطة وا جهزة ا منية، وأغلقت شوار ، 
يأتي قبل أيام وأقامت حواجز عسكرية في مدينة القدس استعداداا لتشييع جثمان بيريز الجمعة الذ  

 من عيد رأس السنة اليهودية الذ  يليه بعد عشرة أيام عيد الغفران.
وأعلنت بلدية القدس قائمة بأسماء الشوار  التي سيتم إغالقها في المدينة منذ ساعات الصباح 
ا ولى، ونشرت مناطيد في سماء المدينة لمراقبة الحركة في شوارعها قبل وأثناء الجنازة التي يتوقع 
أن تكون كبيرة. كما تم تركيب المزيد من كاميرات المراقبة في شار  السلطان سليمان في البلدة 
 القديمة الواقعة داخل ا سوار، وفي سوق المصرارة مقابل باب العمود، الباب الرئيس للقدس القديمة.

 طاق غير مسبوق".وقال القائد العام للشرطة اإلسرائيلية روني الشيخ: "نحن نتعامل مع عملية على ن
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 شرطي ليومي الخميس والجمعة. 7000وتم نشر تعزيزات أمنية يؤمنها 
وسيتم قطع الطريق التي تربط بين القدس وتل أبيب بشكل متكرر، من أجل تنقل رؤساء الدول 

 والحكومات الذين سيحضرون الجنازة.
 30/9/2016الحياة، لندن، 

 
 يزخشية من اغتياالت خالل جنازة بير  ين يهودعتقل متطرفت اإلسرائيلية"هآرتس": الشرطة  .18

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء الخميس، أن الشرطة اإلسرائيلية  :ترجمة خاصة - رام هللا
اعتقلت متطرفين يهود خشيةا من وقو  عمليات اغتيال أو التسبب بوقو  استفزازات خالل جنازة 

 غدا الجمعة في القدس. يزالرئيس شمعون بير 
نقل الموقع عن مفوض الشرطة اإلسرائيلية روني الشيخ أنه تم تنفيذ حملة اعتقالت وقائية بناءا و 

على طلب من استخبارات الشرطة اإلسرائيلية خوفا من تعرض شخصيات بارزة لالغتيال. مدعيا أنه 
 تم اعتقال فلسطينيين معروفين يمكن أن ينفذوا عمليات مماثلة.

الداخلي جلعاد أردان أن الجنازة مناسبة وطنية ذات أهمية قصوى وأنها من جهته قال وزير ا من 
آلف من عناصر  8واحدة من العمليات المعقدة التي بحاجة لألمن الشديد. مشيرا إلى أنه تم نشر 

الشرطة ووحدات تأمين ا حداا بمساعدات قوات من الجيش إلحباط أ  محاولة لزعزعة النظام 
 العام.

 30/9/2016دس، القدس، موقع صحيفة الق
 

 يقاطعون جنازة بيريز الكنسيتالنواب العرب في  .19
قال النواب العرب في الكنيست اإلسرائيلي، الخميس، إنهم سيقاطعون  :سكا  نيوز –الحياة الجديدة 

 جنازة الرئيس اإلسرائيلي السابق شيمون بيريز، المقرر إجراؤها الجمعة.
مة العربية المشتركة: "أنا استغرب أن يتوقع منا أحد المشاركة في وقالت النائبة عايدة توما من القائ

 جنازة بيريز أو بما يسمى الحداد القومي"، وفق وكالة "فرانس برس"
وأضافت توما:" لم يكن هناك أ  قرار منا في القائمة المشتركة بمقاطعة الجنازة، لم نجتمع لنقرر 

 الجنازة". أونا لن نشارك في مراسم الودا  عدم المشاركة، كان مفهوما ضمنا من الجميع أن
واعتبرت توما أن بيريز" في النهاية تحدا عن السالم وهو صاحب مشرو  أوسلو ووقع عليه، لكنه 
أيضا راعي الستيطان اليهود  في ا راضي المحتلة، وصاحب فكرة مفاعل ديمونا والتسلح النوو ، 

 ان".في جنوب لبن 1996ومن ارتكب مجزرة قانا عام 
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من جهته، قال عضو الكنيست من الحركة اإلسالمية مسعود غنايم:" بيريز لم يفعل شيئا لصالح 
 الشعب الفلسطيني، في حين قام بالكثير من ا عمال لصالح الحركة الصهيونية وبناء دولة إسرائيل".

 29/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 للتحقيق تصعيد في حملة المالحقة بعد فشل الشرطة: دعوة النواب الديموقراطيالوطني  التجمع .21

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، يوم الخميس، بياناا حول ما نشرته وسائل اإلعالم بشأن مصادقة 
المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحا  مندلبليت، على استدعاء النائبين جمال زحالقة 

الهجمة ا خيرة التي تشنها السلطات اإلسرائيلية على التجمع  وحنين زعبي، للتحقيق معهما في إطار
 بادعاء مخالفة قانون ا حزاب.

وقال بيان التجمع إنه "قامت الشرطة بالتصال بالنائبين جمال زحالقة وحنين زعبي ومحاميهما 
 ، ولم يعّين حتى اتن موعد لذلك".433لستدعائهما للمثول في وحدة لهاف 

إن "مجرد دعوة النائبين للتحقيق هو تصعيد في حملة المالحقة السياسية المسعورة  وجاء في البيان
ضد التجمع ومحاولة استفزازية للمس بسمعة الحزب وبنشاطه الجار . الموضو  برمته هو من 
اختصاص وصالحية مراقب الدولة ونقله للشرطة هو خطوة سياسية انتقامية إضافية ليس إّل، وذلك 

 طة في ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار ا سبوعين ا خيرين".بعد فشل الشر 
 29/9/2016، 48عرب 

 
 تزعم العثور على معبد يعود للقرن الثامن قبل الميالد اإلسرائيليوزارة اآلثار  .21
زعمت مصادر عبرية أن وزارة آثار الحتالل اإلسرائيلي عثرت على بقايا : الرأ  –لقدس المحتلة ا

ن عهد الملك يحزقياهو، ويعود للقرن الثامن قبل الميالد بمنطقة "تل لكيش" جنوبي معبد يهود  م
 مستوطنة "بيت شيمش"، وهو السم العبر  لقرية ديرابان الفلسطينية غرب القدس المحتلة.

حسب زعمهم.  ا ولوقالت المصادر العبرية إن المعبد يعود لذات الفترة التي بني فيها الهيكل 
كان يستخدم لوضع  أحدهاكتب عليها "لملك الخليل"، ومقاعد حجرية  وأختامى مذبح "وعثر فيه عل
 الهدايا عليه".

ونقلت المواقع العبرية عن سلطة اتثار زعمها بأن "معبدا يوضع على مدخل الهيكل ومذبحا مقدسا 
اهو" وهو لبعض ا دلة التي سبقت فترة حرب الملك "حزقي إضافةمن بين البقايا التي عثر عليها، 

وفقا لالعتقاد التاريخي اليهود  أحد ملوك مملكة "يهودا"، ويعتبر من ساللة الملك داوود، وحكم في 
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ووصفت سلطة آثار الحتالل هذا الكتشاف  ق م". 686إلى سنة  715الفترة الواقعة ما بين 
 بـ"التاريخي وغير المألوف".

 29/9/2016الرأي، عم ان، 

 

 من منشآت استخراج مياه الشرب بسبب التلوث %40 غلقتية سلطة المياه اإلسرائيل .22
من منشآت  %40بينت معطيات عرضتها ما تسمى "سلطة المياو" أنه تم إغالق : هاشم حمدان

استخراج مياو الشرب في البالد خالل أقل من عقدين بسبب التلوا، في حين أن هناك منشآت أخرى 
 تواجه خطر اإلغالق.
ي جزء كبير من الحالت فإن السبب الرئيسي للتلوا هو مصانع الصناعات وبينت المعطيات أنه ف

 ا منية التي عملت في السابق وأغلقت.
وكانت قد عرضت هذو المعطيات، يوم أمس ا ول ا ربعاء، في "متحف إسرائيل" في تل أبيب من 

أثيرات وطرق مواجهة قبل رئيسة شبعة جودة المياو في سلطة المياو، سارا إلحناني، في مؤتمر حول ت
 التلوا البيئي لألرض والمياو.

 30/9/2016، 48عرب 

 

 روبرت فيسك: شمعون بيريز لم يكن "صانع سالم" .23
علق روبرت فيسك على وصف العالم لـشمعون بيريز بـ"صانع السالم" عندما سمع بموته، وكيف أنه 

 عندما سمع بوفاته تذّكر الدماء والنيران والمذابح.
 106اتب في ذاكرته مذبحة "قانا" تلك القرية التي تقع في جنوب لبنان وقد راح ضحيتها واستدعى الك

أشخاص معظمهم من ا طفال، وأشالء الرضع وصرا  الالجئين والجثا المحترقة من القصف 
، وأنه كان حينها ضمن قافلة مساعدات أممية على مشارف 1996المدفعي اإلسرائيلي للقرية عام 

 القرية.
الذ  خاض انتخابات رئاسة الوزراء بعد اغتيال -فيسك في مقاله بصحيفة إندبندنت إن بيريز وقال 

قرر أن يزيد أوراق اعتمادو العسكرية قبل النتخابات بمهاجمة لبنان، واستغل  -سلفه إسحق رابين
نانية "حامل جائزة نوبل للسالم" )بيريز( ذريعة إطالق حزب هللا صواريخ كاتيوشا عبر الحدود اللب

التي كانت ثأرا لقتل طفل لبناني صغير بواسطة قنبلة شركية خلفتها دورية إسرائيلية وراءها لرتكاب 
 تلك المجزرة.
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وختم فيسك مقاله مستهجنا من قوِل إنه "يجب علينا اتن مناداته بصانع السالم" وخالل ا يام القليلة 
لسالم في نعيه ثم لنحصي عدد المرات التي المقبلة "سنحصى عدد المرات التي تستخدم فيها كلمة ا

 ستظهر كلمة قانا" في المقابل.
 29/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 

 تأهب إسرائيلي لهجوم محتمل لتنظيم الدولة عبر سيناء"معاريف":  .24
كشفت صحيفة معاريف عن تدريبات أجراها الجيش اإلسرائيلي في المنطقة الحدودية مع مصر 

 لية مسلحة يقوم بها تنظيم الدولة اإلسالمية ضد إسرائيل انطالقا من سيناء".تحسبا "لمواجهة عم
وقال المراسل العسكر  للصحيفة نوعام أمير إن الجيش اإلسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية خاصة 
بوحدة "كركال" المتخصصة بإعداد المقاتلين، للتهيؤ لهجوم قد يشنه التنظيم في مناطق الحتكاك مع 

 إسرائيل.
وأوضح أن التدريبات جرت نهاية ا سبو  الماضي بمشاركة جنود ومجندات من مختلف الوحدات 
 والكتائب القتالية، للتحضر لهجوم محتمل قد يشنه تنظيم الدولة ضد إسرائيل في شبه جزيرة سيناء.

 29/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ريةواسعة لـ"األقصى" في األعياد العب اقتحاماتتحذيرات من  .25

حــذرت جهــات فلســطينية فــي القــدس المحتلــة أمــس الخمــيس، مــن : برهــوم جرايســي - القــدس المحتلــة
المبــارك، خــالل موســم ا عيــاد  ا قصــىاســتفزازات الحــتالل، ومــن اقتحامــات واســعة النطــاق للمســجد 
 أكتوبر. /العبرية التي ستستمر على مدى الشهر المقبل، تشرين ا ول

مية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أمس، دعـوة ائـتالف عصـابات الهيكـل واعتبرت الهيئة اإلسال 
المزعــوم الســتيطانية، لقتحامــات جماعيــة للمســجد ا قصــى المبــارك خــالل موســم ا عيــاد اليهوديــة 

علــى السياســة الســتفزازية التــي تنتهجهــا ســلطات الحــتالل ومســتوطنوها  طيلــة الشــهر المقبــل، تأكيــداا 
متطرفة، مشيرةا إلى أن هذا التدنيس والنتهاك لحرمة المقدسـات لـيس النتهـاك ا ول بـل ومنظماتها ال

 هو خطوة من خطوات تهويد المسجد الممنهجة.
تنتهـك كافـة الحرمـات والخطـوط الحمـراء والمواثيـق  إسـرائيلوقـال ا مـين العـام للهيئـة حنـا عيسـى: إن 

هــا لحريــة العبــادة والوصــول إلــى ا مــاكن المقدســة وا عــراف الدوليــة، وفــي كــل لحظــة تواصــل انتهاكات
 بناء الديانتين المسيحية واإلسالمية في القدس المحتلة وسائر ا راضـي الفلسـطينية، واقتصـار حريـة 
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العبـــادة علـــى اليهـــود اإلســـرائيليين والمتطـــرفين مـــن المســـتوطنين، وهـــذا يعـــد شـــكالا مـــن أشـــكال التميـــز 
 رائيلية حول حرية العبادة التي تتحدا عنها.العنصر ، ويدحض الدعاءات اإلس

 30/9/2016 ،الغد، عم ان
 

 تدين ثالثة مواطنين وتسجنهم بتهمة الرباط في المسجد األقصى إسرائيليةالقدس: محكمة  .26
القــدس: أصــدرت المحكمــة المركزيــة اإلســرائيلية فــي القــدس، أمــس، قــرارات بإدانــة فلســطينيين بتهمـــة 

فقد أصدرت المحكمة قرارها في ملف المعتقلـين: خليـل عباسـي، ونجيـب  .الرباط في المسجد ا قصى
أشـــهر،  5قواســـمي مـــن بلـــدة ســـلوان، ومحمـــد جبـــارين مـــن مدينـــة أم الفحـــم، وكـــانوا اعتقلـــوا قبـــل نحـــو 

 ووجهت إليهم تهمة "النشاط والعضوية في منظمة محظورة وهي منظمة المرابطين والمرابطات".
ألـف شـيكل لكـل مـنهم، بحيــا  15شــهراا وغرامـة  14ي علـى المعتقلـين وقضـت المحكمـة بالسـجن الفعلـ

 أشهر، بعد احتساب المدة التي قضوها في العتقال. 9يتبقى من محكومية كل معتقل نحو 
 30/9/2016 ،األيام، رام هللا

 
 "ألقصى"او "القيامة"مسيرة "القدس تجمعنا" بين تشارك في شخصيات مقدسية  .27

شـــاركت شخصـــيات مقدســـية وعـــدد مـــن المعلمـــين وطلبـــة مـــدارس : جرايســـي برهـــوم - القـــدس المحتلـــة
مقدسية أمس الخميس، في مسـيرة "القـدس تجمعنـا" بـين كنيسـة القيامـة والمسـجد ا قصـى المبـارك فـي 
البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة. وجــاءت المســيرة بمبــادرة مــن المطــران عطــا هللا حنــا رئــيس أســاقفة 

كس  بهــدف تكـــريس ثقافـــة الســلم ا هلـــي والوحـــدة الوطنيــة بـــين أبنـــاء الشـــعب سبســطية للـــروم ا رثـــوذ
 الفلسطيني الواحد. 

 30/9/2016 ،الغد، عم ان
 

 فلسطيني يصاب بشلل نصفي أسير ":هيئة األسرى" .28
أمـس الخمـيس، إن ا سـير أيمـن حسـن الكـرد  ،قالـت هيئـة شـؤون ا سـرى والمحـررين :القدس المحتلـة

نصــفي، ومــا يــزال قيــد العــالج فــي مستشــفى "هداســا" فــي عــين كــارم غــرب  عامــا( أصــيب بشــلل 20)
القـدس المحتلـة، جـراء إصـابته برصــاص الحـتالل، فـي منطقـة بـاب الســاهرة، فـي البلـدة القديمـة، قبــل 

 نحو أسبوعين.
 30/9/2016 ،الغد، عم ان
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 عسكرية عائلة في األغوار من منازلها بذريعة إجراء تدريبات 19جيش االحتالل يخلي  .29
ـــا، جنـــوب شـــرقي  كتـــب محمـــد بـــالص: ـــة حمصـــا الفوق أجبـــرت قـــوات الحـــتالل، أمـــس، أهـــالي منطق

وقــال مســؤول ملــف  طوبــاس، علــى إخــالء مســاكنها بهــدف إجــراء تــدريبات عســكرية بالــذخيرة الحيــة.
ا غوار في محافظة طوباس وا غـوار الشـمالية، معتـز بشـارات: إن قـوات الحـتالل أخلـت مـا يقـارب 

 عائلة من منطقة حمصا الفوقا، بهدف إجراء تدريبات بالذخيرة الحية والمدافع والطائرات. 19
 30/9/2016 ،األيام، رام هللا

 
 من الضفة والقدس اً فلسطيني 13اعتقال  .31

مواطنــاا مــن محافظـــات  13اعتقلــت قــوات الحــتالل أمـــس والليلــة قبــل الماضــية  كتــب محمــد بــالص:
 الضفة والقدس.

 30/9/2016 ،األيام، رام هللا
 

 معزوالن يواصالن اإلضراب عن الطعام... و أمر اعتقال إداري وسجن الوزير السابق قبها 44 .31
 32أســيراا بينهــا  44"ا يــام": أصــدرت ســلطات الحــتالل، أمــس، أوامــر اعتقــال إدار  بحــّق  -رام هللا 

ين شـهرين وســتة أشــهر، أمـراا صــدرت بحـّق أســرى أمضـوا ســنوات قيــد العتقـال اإلدار  لمــدد تتـراوح بــ
 ألسير أمجد النجار للمرة السادسة على التوالي.لفيما جددت العتقال اإلدار  

في اإلطـار، حكمـت سـلطات الحـتالل فـي معسـكر سـالم، علـى وزيـر شـؤون ا سـرى ا سـبق وصـفي 
بهـا، وقـال ذوو ا سـير ق ل.كشـي 2000قبها، من سكان جنين، بالسجن لمدة عام، وغرامة ماليـة بقيمـة 

نمـــا فرضـــت عليـــه غرامـــة ماليـــة،  إن المحكمـــة العســـكرية لـــم تكتـــف بـــالحكم بالســـجن علـــى ا ســـير، واق
 مشيرين إلى أنه مصاب بالسكر  والضغط، وهو بحاجة للمتابعة الطبية.

من جانب آخر، أفاد محامي هيئة شؤون ا سرى والمحررين كريم عجوة، مسـاء أمـس، بـأن ا سـيرين 
ومـــاهر موســـى عبيـــات، مـــن بيـــت لحـــم والقـــابعين فـــي عـــزل ســـجن عســـقالن، جـــواد إبـــراهيم جـــواريش 

 يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام ضد سياسة العزل والنقل من سجن تخر.
 30/9/2016 ،األيام، رام هللا

 
 " تشجع جنودها على ارتكاب جرائم حربإسرائيل" :مركز الميزان .32

نشـط فـي قطـا  غـزة، إن "إسـرائيل" تضـع العراقيـل، بشـكل متعمـد، غزة: قـال مركـز حقـوقي فلسـطيني ي
في وجه التحقيقات بهدف توفير الحماية لقواتها، واستمرار تحصين المجرمين، وتمكينهم مـن اإلفـالت 
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وأكــد مركـز الميــزان لحقــوق اإلنسـان، أمــس، أن "إســرائيل" غيـر مســتعدة إلجــراء تحقيقــات  مـن العقــاب.
شبهات ارتكاب جرائم الحرب، ول تنو  إجراء أ  محاسبة كما يقتضي القانون جدية ومهنية ومستقّلة ب

واعتبر أن إغالق سلطات الحتالل ملفات التحقيق في ظل وجود أساس قـو  وواضـح إلدانـة  الدولّي.
جنودهــا بارتكــاب جــرائم حــرب يؤكــد عــدم أهليــة الجــيش للتحقيــق  نــه ل يجــوز للمجــرم أن يحقــق مــع 

 نفسه يدعي أنه يجر  تحقيقات مهنية ترقى لمستوى المعايير الدولية.نفسه وفي الوقت 
يأتي ذلك عقب قرار النيابة العسكرية "اإلسرائيلية" إنهاء التعامل مع الملفات وعدم فتح تحقيـق جنـائي 

 ملفاا تمحورت حول جريمتي التعذيب والسرقة. 11ملفات من أصل  7لعدم كفاية ا دلة في 
 30/9/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 ممثلو وسائل إعالم فلسطينية يتهمون "فيس بوك" باالنحياز .33

نـدد ممثلـو وسـائل إعـالم فلسـطينية ومحتجـون، أمـس، بسياسـة إدارة موقـع التواصـل : رائد لفي - غزة
الجتمـــاعي فـــيس بـــوك العدائيـــة والمنحـــازة لدولـــة الحـــتالل اإلســـرائيلي، واقغالقهـــا حســـابات شخصـــية 

ورفع ممثلو وسائل اإلعالم ومتضامنون ومحتجون في وقفة احتجاجيـة أمـام مقـر  واقعالمية فلسطينية.
ا مم المتحدة غرب مدينة غزة، لفتات تندد بسياسة فيس بوك، وتتهمه بالعدائيـة للشـعب الفلسـطيني، 

 وقمع حرية الرأ  والتعبير.
ت فلسـطينية حسـاباا لمـدير  ومحـرر  صـفحا 19وحذف فيس بـوك علـى مـدار ا سـبو  الماضـي نحـو 

خبارية، إضافة إلى حذف   ماليين. 8صفحة متنوعة، وصل عدد متابعيها إلى أكثر من  16واق
 30/9/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 تعريف القدس في تطبيقاتها بتصحيحمطالبة غوغل  .34

طالبـــت مؤسســـة حقوقيـــة فلســـطينية إدارة شـــركة غوغـــل بتصـــحيح التعريـــف الـــذ  تعرضـــه تطبيقاتهـــا 
، مؤكـــــدة أنهــــا تواصـــــلت مـــــع الشـــــركة بهـــــذا "إسرائيلـ"دينـــــة القـــــدس أنهــــا عاصـــــمة لـــــللخــــرائط بشـــــأن م

ونقــل المركــز اإلعالمــي لشــؤون القــدس وا قصــى )كيــوبرس( عــن مــدير مؤسســة "قدســنا  الخصــوص.
لحقوق اإلنسان" المحامي خالد زبارقة أن رسـالة "قدسـنا" مـن عشـر صـفحات وتضـمنت عرضـا مـوجزا 

غوغل  متعلقة بتاريخ مدينة القدس ووضعها القانوني التي تتعارض مع قرار كثر الحقائق والقرارات ال
ووفق المركـز اإلعالمـي لـم يقتصـر  وتنفي تعريفها للمدينة الفلسطينية المحتلة أنها عاصمة "إسرائيل".

، بل تعدى ذلك ليشمل أمـاكن مقدسـة شـرقي القـدس "إسرائيل"قرار غوغل على اعتبار القدس عاصمة 
 ة الصخرة وكنيسة القيامة، وغيرها من ا ماكن ككنيسة المهد في بيت لحم.المحتلة كقب
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، "إسرائيلـ"و"المثير للدهشة" وفق ما جـاء فـي الرسـالة "أن غوغـل إنفوبـوكس تعـرض القـدس عاصـمة لـ
في حين تبّين نتائل البحا فيها عن فلسطين أن رام هللا هي العاصمة الفلسطينية، بينما لم يعتبـر أ  

أو جهــة دوليــة رام هللا عاصــمة لفلســطين، وفــي بحــا جديــد اعتبــرت غوغــل شــرقي القــدس فلســطيني 
فــي الحالــة اإلســرائيلية كاعتبــار غربــي  عاصــمة فلســطينية، ممــا يشــير إلــى أن غوغــل ل تجــر  تمييــزاا 

  القدس عاصمة إسرائيل".
لدينيــة، كمــا أنــه وتؤكــد مؤسســة قدســنا أن "موقــف غوغــل غيــر قــانوني ول يراعــي الجوانــب السياســية وا

يمحــو الوجــود والتــاريخ الفلســطيني والحقــوق الســيادية فــي القــدس، ويخفــي التــاريخ والجغرافيــا المعقــدة 
 لمدينة القدس".

 29/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

  المجتمع الفلسطيني في أراضي السلطة الفلسطينية مجتمع فتي :الفلسطينياإلحصاء  .35
مجتمـع فتـي حيـا تشـكل فئـة صـغار السـن نسـبة  لسـلطة الفلسـطينيةأراضـي االمجتمع الفلسـطيني فـي 

مرتفعــة مــن المجتمــع فــي حــين تشــكل فئــة كبــار الســن أو المســنين نســبة قليلــة مــن حجــم الســكان. إذ 
 %5.0، بواقـع 2016 سـنةمـن مجمـل السـكان منتصـف  %4.5 فـأكثرسـنة  60بلغت نسـبة كبـار السـن 

 في قطا  غزة.  %3.8في الضفة الغربية و
الزيادة المتوقعة في أعداد كبـار السـن فـي فلسـطين خـالل السـنوات القادمـة إل انـه يتوقـع  من رغمبالو  

خـالل سـنوات العقـد الحـالي، فـي حـين مـن  %4.5أن تبقى نسبتهم منخفضة وفي ثبات إذ لن تتجـاوز 
 .2020الممكن أن تبدأ هذو النسبة في الرتفا  بعد عام 

فـي معـدلت البقـاء علـى قيـد الحيـاة منـذ بدايـة العقـد ا خيـر مـن القـرن  ملحوظـاا  تشهد فلسـطين تحسـناا 
سنوات خالل العقدين الماضـيين،  8-5الماضي حيا ارتفع معدل توقع البقاء على قيد الحياة بمقدار 

عامـاا  75.2عامـاا للـذكور و 72.1إلـى  1992 سـنةعاماا في  67.0إذ ارتفع لكل من الذكور واإلناا من 
مع توقعات بارتفـا  هـذا المعـدل خـالل السـنوات القادمـة ليصـل إلـى نحـو  2016 سنة لإلناا منتصف

، وقد أدى ارتفا  توقـع البقـاء علـى قيـد الحيـاة 2020 سنةعاماا لإلناا في  75.7عاماا للذكور، و 72.8
عند الولدة إلى ارتفا  أعداد كبار السن في فلسطين مما يستدعي ضرورة البحـا والدراسـة فـي مجـال 

 وضا  المسنين في فلسطين.أ
 

 2016 سنةالتوزيع النسبي للسكان في فلسطين حسب فئات عمرية منتصف 
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 :اع نسبة اإلناث المسنات مقابل الذكور المسنينارتف

، بنسبة 2016 سنةلإلناا ل %5.0مقابل  %4.1سنة فأكثر في فلسطين  60بلغت نسبة ا فراد الذكور 
 أنثى.  100ذكر لكل  84.8جنس مقدارها 

 
أظهـرت بيانـات مسـح القـوى العاملـة الربـع : أسرة من بـين كـل سـت أسـر فـي فلسـطين يرأسـها مسـن

فـــي  %18.0مـــن ا ســـر يرأســـها رب أســـرة مســـن فـــي فلســـطين، بواقـــع  %17.0إلـــى أن  2016ي الثـــان
البيانــات إلــى أن متوســط حجــم ا ســر التــي يرأســها  وأشــارتفــي قطــا  غــزة.  %15.0الضــفة الغربيــة و

 3.2، إذ بلـ  متوسـط حجـم ا سـرة التـي يرأسـها مسـن فـي فلسـطين مسن يكون في العادة صغير نسـبياا 
لألســـر التـــي  فـــرداا  5.9فـــرداا فـــي قطـــا  غـــزة(، مقابـــل  3.9فـــرداا فـــي الضـــفة الغربيـــة و 2.9 فـــردا )بواقـــع

 يرأسها غير مسن.
  

 :2016متوسط حجم األسرة التي يرأسها مسن حسب المنطقة، الربع الثاني 
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 من الذكور المسـنين فـي فلسـطين متزوجـون مقابـل %89.6هناك : المسنات أرامل اإلناثحو نصف ن
بين كبـار السـن الـذكور،  %9.1من اإلناا المسنات متزوجات، في حين بلغت نسبة الترمل  42.5%
 .2016ن اإلناا كبار السن خالل الربع الثاني من بي %48.0مقابل 

 

سـنة  60بلغت نسبة مشاركة كبـار السـن : حو نصف كبار السن العاملين يعملون لحسابهم الخاصن
من إجمالي كبار السـن، بواقـع  %12.5في فلسطين  2016فأكثر في القوى العاملة خالل الربع الثاني 

، بواقــع %1.0. وبلــ  معــدل البطالــة لكبــار الســن فــي قطــا  غــزة %7.2فــي الضــفة الغربيــة و 15.1%
في قطا  غزة، بينما بلغت نسـبة العـاطلين عـن العمـل لكبـار السـن  %1.6في الضفة الغربية و 0.8%

مـن كبـار السـن العـاملين يعملـون  %48.7مـن جانـب آخـر تشـير البيانـات إلـى أن  .%2.2من الذكور 
 أجر.يعملون مستخدمين ب %33.4لحسابهم الخاص مقابل 

  
نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة لكبار السن في فلسطين حسب المنطقة الربع 

 :2016الثاني 

 
إلى أّن هناك نسبة عالية من  2015 سنةأشارت بيانات : معدالت أمية عالية في صفوف كبار السن

مـــن ا ميـــين  %64.8وهـــم يمثلـــون  %29.0 ا ميـــينالمســـنين ا ميـــين، فقـــد بلغـــت نســـبة كبـــار الســـن 
سـنة  15بين ا فـراد سنة فأكثر( في المجتمع الفلسطيني ككل. مع العلم أن نسبة ا مية  15البالغين )

 لإلناا( %5.1للذكور مقابل  %1.5) %3.3فأكثر في فلسطين لنفس العام ل تتجاوز 
  

 :2015سنة فأكثر( األميين حسب الفئة العمرية،  15التوزيع النسبي لألفراد )
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 %32.3مــن كبــار الســن فــي فلســطين لـــم ينهــوا أ  مرحلــة تعليميــة ) %50.2 أنوأشــارت البيانــات إلــى 

لإلنــاا(. فــي حــين لــم تتجــاوز نســبة كبــار الســن الــذين أنهــوا دبلــوم متوســط فــأعلى  %65.2للــذكور و
أن هناك تمايزاا واضحاا بين الذكور واإلناا  2015 سنةأظهرت بيانات الحالة التعليمية ل . كما10.7%

ــذين أنهــوا دبلــوم متوســط فــأعلى فــي  فــي التحصــيل العلمــي، حيــا بلغــت نســبة كبــار الســن الــذكور ال
فقــط، كمــا بلغــت  %4.9، بينمــا انخفضــت لــدى كبــار الســن مــن اإلنــاا لتصــل إلــى %17.7فلســطين 

مــن مجمــل  %18.2ســنة فــأكثر الــذين يحملــون الــدبلوم المتوســط فــأعلى فــي فلســطين  15د نســبة ا فــرا
 لإلناا(. %18.4للذكور و %18.1سنة فأكثر ) 15السكان 

 29/9/2016 الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني،
 

 تتعرض للضجيج ونصفها غير متصل بالصرف الصحي مدارسالمن  %40 ":اإلحصاء" .36
الذ  أجـراو جهـاز اإلحصـاء الفلسـطيني وبالتعـاون مـع وزارة التربيـة  2016 سنةتبين من نتائل المسح ل
ـــيم العـــالي، أن  مـــن المـــدارس تتعـــرض للضـــجيل، وأن أكثـــر مـــن نصـــف المـــدارس فـــي  %41.3والتعل

 فلسطين، غير متصلة بشبكات الصرف. 
 %58.7، أنــه إلــى جانــب ذلــك هنــاك وأظهــرت بيانــات المســح التــي أوردهــا الجهــاز المركــز  لإلحصــاء

مــن ريــاض ا طفــال فــي فلســطين غالبــاا وأحيانــاا مــا تتعــرض  %27.6مــن مؤسســات التعلــيم العــالي، و
مــن  %22.5مـن مؤسســات التعلـيم العـالي، و %41.3مــن المـدارس، و %36.5فـي حـين أن  ،للضـجيل

 ما تتعرض للروائح. رياض ا طفال في فلسطين غالباا وأحياناا 
ألف متر مكعب مـن الميـاو تسـتهلك شـهرياا مـن قبـل المؤسسـات التعليميـة  314حو نالمسح أن وأظهر 

فـــي فلســـطين، حيـــا بلـــ  المعـــدل الشـــهر  لكميـــة الميـــاو المســـتهلكة فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي 
 22متـراا مكعبـاا شـهرياا لكـل مدرسـة، و 95متراا مكعبـاا شـهرياا لكـل مؤسسـة، فـي حـين بلـ   557فلسطين 

 %93.7تـراا مكعبــاا شــهرياا لكــل مؤسســة مــن مؤسســات ريــاض ا طفــال. وتشــير نتــائل المســح إلــى أن م
مـــن ريـــاض ا طفـــال فـــي فلســـطين  %95.2مـــن المـــدارس، و %95.9مـــن مؤسســـات التعلـــيم العـــالي، و
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 %33.9مـن مؤسسـات التعلـيم العـالي، و %47.6تتزود بالمياو عن طريق شبكة المياو العامة، كمـا أن 
ـــزود بالميـــاو، فـــي حـــين أن  %47.0دارس، ومـــن المـــ مـــن ريـــاض ا طفـــال تســـتخدم شـــراء التنكـــات للت

 من مؤسسات التعليم العالي تستخدم آبار خاصة بها للتزود بالمياو. 44.4%
والالفت للنظر في التقرير المسحي أن أكثر من نصف المدارس فـي فلسـطين، غيـر متصـلة بشـبكات 

من المدارس تتخلص من مياهها العادمة عن طريق  %48.1أن الصرف الصحي، حيا تبين النتائل 
 87 حــونعــن طريــق الحفــر المتصاصــية. وبــين النتــائل أن  %39.4شــبكة الصــرف الصــحي، مقابــل 

فـي  طنـاا  61.1من النفايات الصلبة تنتل يوميـاا مـن قبـل المؤسسـات التعليميـة فـي فلسـطين، بواقـع  طناا 
فــي اليــوم فــي قطــا  غــزة، وبلــ  المعــدل اليــومي لكميــة النفايــات  طنــاا  25.8اليــوم فــي الضــفة الغربيــة، و

فــي اليــوم، فــي حــين بلــ  ذلــك المعــدل فــي كــل  كيلوغرامــاا  24.0الناتجــة فــي كــل مدرســة فــي فلســطين 
 كيلوغراما في اليوم.  243مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي 

 29/9/2016 الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني،
 

 تتفق على تشكيل لجنة لبناء حركة فالحين فلسطينية في الضفة وغزة ةاللجان الزراعي .37
أمس، على  الضفة الغربية وقطا  غزة،"وفا": اتفقت اللجان الزراعية في مختلف محافظات  -رام هللا 

تشكيل لجنة لبناء حركة فالحين فلسطينية كجزء من حركة الفالحـين العالميـة "فياكمبسـينا" التـي تضـم 
 مليون مزار  من مختلف أنحاء العالم. 200في عضويتها 

جاء ذلك خالل مؤتمر اتحاد لجـان العمـل الزراعـي فـي قاعـة الهـالل ا حمـر الفلسـطيني بمدينـة البيـرة 
 ومن خالل الربط التلفزيوني "الفيديوكونفرنس" مع لجان الصيادين في قطا  غزة.

اعـي، مبـرزين قيـام الحـتالل بـالفترة وطالب المشاركون في المـؤتمر بضـرورة إنشـاء صـندوق تـأمين زر 
تــالف  17زورق صــيد وتــدمير  38صــياداا ومصــادرة  120ا خيــرة باعتقــال  شــبك صــيد،  1,500منهــا واق

ـــة لتوثيـــق  يصـــال صـــوتها فـــي المحافـــل الدولي ـــدفع اللجـــان الزراعيـــة لتنظـــيم صـــفوفها واق مـــا يجـــب أن ي
 انتهاكات الحتالل ومحاسبته على جرائمه. 

 30/9/2016 ،األيام، رام هللا
 

 وفد فلسطيني يطلع على آلية عمل المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع .38
اطلــع وفــد الهيئــة العامــة للمــدن الصــناعية والمنــاطق الحــرة الفلســطينية، أمــس، علــى آليــة  :بتــراوكالــة 

 عمــل المؤسســـة ا ردنيـــة لتطـــوير المشـــاريع القتصـــادية والبـــرامل والخـــدمات التـــي تقـــدمها ودورهـــا فـــي
وضم الوفد الفلسـطيني الـذ  زار المؤسسـة، نائـب مـدير عمليـات  خدمة الستثمار والقتصاد الوطني.
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مدينــة أريحــا الصــناعية الزراعيــة، ورئــيس مجموعــة النافــذة الموحــدة، ونائــب مــدير عمليــات مدينــة بيــت 
ية الحرة، لحم الصناعية، وعضو مجموعة النافذة الموحدة، ونائب مدير عمليات منطقة جنين الصناع

وعضــــو مجموعــــة النافــــذة الموحــــدة، ورئــــيس القســــم الفنــــي لمدينــــة أريحــــا الصــــناعية مفــــوض خــــدمات 
 المستثمرين، وممثلين عن ا قسام المالية واإلدارية والعالقات العامة في الهيئة.

 30/9/2016 ،الغد، عم ان
 

 في ميناء غزة ترحيبًا بسفينتي "زيتونة" و"أمل" لوحاتفنانات يرسمن  .39
مـــن نـــور أبـــو عيشـــة: شـــاركت عشـــر فنانـــات فلســـطينيات فـــي قطـــا  غـــزة، فـــي رســـم لوحـــات  –زة غـــ

تشكيلية، في ميناء غزة، ترحيبـاا بالنسـاء المشـاركات فـي سـفينتي "زيتونـة" و"أمـل" لكسـر الحصـار عـن 
فن زيتونة أمل"، ونّظمتها "الحملة العالميـة لمناصـرة السـ… وحملت الفعالية اسم "نرسم للحرية القطا .

واحتـوت الرسـومات علـى العديـد مـن الرمــوز،  النسـائية"، بالتعـاون مـع مركـز "المرسـم للفنـون الجميلـة".
 مثل "طيور الحمام"، و"الزنازين"، و"القيود"، و"الجدران"، "والسالسل".

 30/9/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 بيريز للمشاركة في تشييع جنازة "إسرائيل"وزير الخارجية المصري يتوجه إلى  .41
)د ب أ(: غادر القاهرة مساء الخميس وزير الخارجية المصر  سامح شكر  على رأس وفد  -القاهرة

بطائرة خاصة إلى تل أبيب في زيارة إلسرائيل تستغرق يومين يشارك خاللها في تشييع جنازة الرئيس 
 اإلسرائيلي الراحل شيمون بيريز.

زيد المتحدا الرسمي باسم وزارة الخارجية  وفي وقت سابق الخميس، صرح المستشار أحمد أبو
المصرية الخميس بأنه تقرر أن يسافر شكر  إلى إسرائيل للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس 

 اإلسرائيلي الراحل شيمون بيريز ممثالا عن الحكومة المصرية.
الخالق وقالت مصادر إن الوفد المرافق لوزير الخارجية المصر  يضم السفير أسامة محمود عبد

 المتحدا الرسمي باسم الخارجية المصر .” نائب مساعد وزير الخارجية والمستشار أحمد أبوزيد“
 29/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
ل آمال المصريين إلى خيبات .41  دراسة إسرائيلية: السيسي حو 

قالت دراسة إسرائيلية إن سنوات من حكم الرئيس المصر  عبد الفتاح السيسي "حّولت آمال 
 لمصريين إلى خيبات كبيرة"، وذلك بعد مرور ثالا سنوات على حكمه.ا
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التي أعدتها الباحثة اإلسرائيلية ميرا تسوريف، ونشرها "مركز موشيه ديان لدراسات -وقالت الدراسة 
يوما لتطبيق  730إن السيسي في بداية حكمه طلب من شعبه أن ينتظر  -الشرق ا وسط وأفريقيا"
أعلنها إلنقاذ مصر من أزماتها الجتماعية والقتصادية العالقة فيها، لكن من خارطة الطريق التي 

 الواضح أن اتمال التي علقها المصريون على خطة السيسي تأخذ في التالشي يوما بعد يوم".
وذكرت أن السيسي "لم يوفر حلول خالقة لتفاقم ا زمات القتصادية، ل سيما البطالة بين الشباب 

غير القادرين على إقامة أسر وعائالت لهم، مما يشير إلى وجود عالقة مباشرة بين ارتفا   المتعلمين
معدلت البطالة لدى الشبان المصريين وبين الستقرار السياسي والجتماعي والقتصاد  الذ  تفتقر 

 إليه مصر".
إلحصائية عن بعض المعطيات ا -وهي مؤرخة لتاريخ مصر الحديا-وأوردت الباحثة اإلسرائيلية 

، وتزيد %12.8الوضع في مصر، وقالت إنها "غير مشجعة البتة"، حيا وصلت نسبة البطالة إلى 
 .%34هذو النسبة بين الشباب المصريين الحاصلين على شهادات أكاديمية لتصل 

وختمت الدراسة بالقول " كل هذو الممارسات التي ارتكبها نظام السيسي دفعت الكثير من معارضيه 
الهرب خارج مصر للنجاة بأنفسهم، بعد حصول الشر  الكبير بين السيسي وجمهور الطلبة  إلى

 وا كاديميين الجامعيين في ظل تدخل نظامه في الحياة الجامعية والنتخابات الطالبية".
 29/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عبدهللا الثاني يبعث برقية تعزية بوفاة بيريز .42

ك عبدهللا الثاني، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين بعا المل :بترا -عمان
 ريفلين، بوفاة الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز.

واإلسرائيليين  الفلسطينيينواستذكر جاللته، في البرقية، جهود الرئيس بيريز لتحقيق السالم بين 
 م العادل والشامل في المنطقة.ودعمه لحل الدولتين، وصول إلى إحالل السال

 29/9/2016، الغد، عم ان
 

 يوم الجمعة"التطبيع النقابية": صفقة الغاز "عقد بيع وطن".. ودعوة لمسيرة  .43
دعت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية جميع النقابيين والمواطنين إلى المشاركة : السبيل

 أمامالغاز مع الكيان الصهيوني، والتي ستنطلق الجمعة في المسيرة الحتجاجية، الرافضة اتفاقية 
 المسجد الحسيني بوسط البلد بعد صالة الظهر.
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كما دعت اللجنة إلى المشاركة في الوقفة الحتجاجية التي تنظمها النقابات المهنية يوم الثالثاء 
ا عن رفضنا القاطع لهذو مجمع النقابات المهنية الساعة الواحدة ظهراا  "تعبير  أمام 4/10/2016القادم 

وقال رئيس "اللجنة" الدكتور مناف مجلي إن "المشاركة في هذو الفعاليات واجب وطني"،  التفاقية".
  الحكومة بالمشاعر الشعبية". استخفاف"التفاقية تعبير عن  أنمؤكدا 
: "نحن ل وقال مجلي أن اتفاقية شراء الغاز من "إسرائيل" غير شرعية ومخالفة الدستور. وأضاف

نما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقاا وسنستمر  نسميها صفقة بيع غاز، واق
وتابع: "إن توقيت التوقيع مريب، ويطرح الكثير من التساؤلت، فالحكومة الحالية حكومة  برفضها".

وسبق أن رفضها  تسيير أعمال، كما أنه ل يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب،
 مجلس النواب السابق".

 29/9/2016، ، عم انالسبيل
 

 وزير الخارجية البحريني: "أرقد بسالم يا بيريز" .44
شمعون  في أّول تعليٍق رسمي عربي على وفاة الرئيس اإلسرائيلي السابق: )"هآرتس"، أ ف ب، أ ب(

غريدةا عبر موقع "تويتر"، قال بيريز، نشر وزير خارجّية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أمس، ت
فيها: "ارقد بسالم أّيها الرئيس شمعون بيريز، رجل حرب ورجل سالم ل يزال صعب المنال في 

 الّشرق ا وسط".
وأثار الّتعليق الذ  كتبه آل خليفة بالّلغة اإلنكليزية ردود فعٍل غاضبة من مغّردين على موقع 

 بيريز بحق اللبنانيين والفلسطينيين والعرب عموما.الّتواصل َذكََّرت بالمسيرة اإلجرامية ل
وتّلقفت الّصحف اإلسرائيلّية كالم آل خليفة بإيجابّية، إذ أوضحت صحيفة "هآرتس" أّن "إسرائيل 
والبحرين ل تملكان عالقات ديبلوماسّية"، مشيرةا إلى أّن "هذو أّول رّدة فعٍل لموت بيريز تصدر عن 

 لفلسطيني محمود عباس".مسؤول عربّي بعد الّرئيس ا
وأتى كالم آل خليفة بعد ساعاٍت من تغريدٍة نشرتها وزارة الخارجّية البحرينّية ذكرت فيها بعضاا من 
خطاب وزير الخارجّية أمام الجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة ا سبو  الماضي، قال فيه: "يحّق لنا، 

ة، تعيش بسالٍم وأمان، جنباا إلى جنٍب مع إسرائيل". ونحن نتطّلع إلى اليوم اّلذ  نرى فيه دولةا مستقلّ 
وتابع آل خليفة: "ل أملك أدنى شّك أّن سّكان المنطقة، بمن فيهم العرب واإلسرائيلّيون، يتشّوقون إلى 

لى عملّية الّسالم الّشاملة".  هذا اليوم، ويتطّلعون إلى هذا ا مر، واق
 30/9/2016، السفير، بيروت
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بسبب رفع مشجعيه لألعالم  "سيليتكيفرض غرامة على نادي "ي لكرة القدم االتحاد األوروب .45
 الفلسطينية
دولر( على سيلتيك  11,241فرض التحاد ا وروبي لكرة القدم غرامة عشرة آلف يورو ) :محمد وتد

بسبب رفع مشجعيه لألعالم الفلسطينية خالل اللعب في دور  أبطال أوروبا لكرة القدم أمام هبوعيل 
 بئر السبع الشهر الماضي.

ورفعت جماهير سيلتيك ا عالم قبل وأثناء المباراة أمام المنافس اإلسرائيلي على ملعب سيلتيك بارك 
 ليوجه التحاد القار  اتهاما للناد  ا سكتلند  باعتبار أن ا عالم "لفتات محظورة".

هي رفع لفتات غير مشروعة بحكم وقال بيان التحاد، إن التهمة الموجهة لجماهير ناد  سيلتيك 
 في لوائح التحاد. 2البند  16المادة رقم 

ورفعت جماهير سيلتيك، أعالم فلسطين، أمام فريق هبوعيل بئر السبع، في تصفيات دور  أبطال 
 لصالح سيلتيك. 2-5أوروبا، والتي انتهت 

ي، بسبب رفع جماهيرو ألف جنيه إسترلين 16وتعرض سيلتيك، في وقت سابق، لغرامة مالية بلغت 
  عالم فلسطين في مباراة أمام فريق ريكيافيك قبل عامين.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذو المبادرة ليست ا ولى من نوعها من قبل جماهير سيلتيك، حيا زينت 
ا عالم الفلسطينية مدرجاتها في أربع مرات سابقة، أولها كانت خالل مواجهة هبوعيل تل أبيب 

 بعد حرب غزة. 2009ضمن الدور  ا وروبي 'يوروبا لي ' عام  اإلسرائيلي
 29/9/2016، 48عرب 

 
جوجل تحذف فلسطين من خرائطها وتجعل القدس عاصمة و فيسبوك يحجب صفحات إعالمية  .46

 "إسرائيل"
هاجمت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، قيام شبكات التواصل الجتماعي الشهيرة 

وك وتويتر(، ومحرك البحا جوجل، بسبب حملة إغالق حسابات مواقع وصفحات عالميا )فيسب
وقالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، في بيان نشرته الخميس،  وحسابات فلسطينية.

إن الحتالل اإلسرائيلي الذ  ينعم باحتالل هادئ لفلسطين ويعمل بشكل متواصل على تزوير 
فيا بدأ يتمدد ليحتل العالم الفتراضي فرضخت جوجل وزورت الجغرافيا وحذفت الجغرافيا والديمغرا

اسم فلسطين من خرائطها وجعلت من القدس عاصمة لدولة الحتالل في أكبر عملية تزوير للتاريخ 
 والجغرافيا.
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وتابعت "كما قامت إدارة )تويتر( بحذف العديد من الحسابات لشخصيات فلسطينية وحسابات 
لقضية الفلسطينية كما قام موقع )يوتيوب( بحذف محتويات تفضح جرائم الحتالل بدعوى مناصرة ل

 أنها تحرض على العنف واإلرهاب".
وناشدت المنظمة "إدارة تويتر ويوتيوب عدم الرضو  لمطالب الحتالل التي تغلف بمحاربة اإلرهاب، 

لخرائطها وحذف القدس وتدعو شركة جوجل إلى تصحيح خطئها الفادح بإعادة اسم فلسطين 
 باعتبارها عاصمة لدولة الحتالل".

 29/9/2016، "21موقع "عربي 
 

 االحتالل يحاصر الموظفين الدوليين بعد الفلسطينيين .47
لم يعد الفلسطينيون وحدهم من يعانون العزلة في أراضيهم المحتلة بفعل : غزة ــ ضياء خليل

ائيلية، فبات يتشارك معهم الموظفون الدوليون الممارسات التي تنتهجها سلطات الحتالل اإلسر 
 والموظفون الفلسطينيون العاملون في المؤسسات الدولية المختلفة بما فيها مؤسسات ا مم المتحدة. 

وفي السياق، يوّثق تقرير أصدرو المرصد ا ورومتوسطي لحقوق اإلنسان ارتفاعاا كبيراا في عمليات 
اضي الفلسطينية عبر إسرائيل، ل سيما ناشطو حقوق اإلنسان إرجا  المسافرين اتتين إلى ا ر 

 والموظفون الدوليون، بما في ذلك موظفو ا مم المتحدة.
ويوضح المرصد أّن ذلك يعّبر عن استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة اإلسرائيلية منذ شهر يناير/ 

ت الناشطين والعاملين في المنظمات كانون الثاني من العام الحالي. وتستهدف هذو الستراتيجية بالذا
 الدولية، من الفلسطينيين وغيرهم، في محاولة لفرض وقائع جديدة على ا رض.

في المائة من طلبات التصاريح للعاملين  30وترفض سلطات الحتالل اإلسرائيلي أيضاا أكثر من 
ّن مبررات الرفض تشكل في المؤسسات الدولية في ا راضي الفلسطينية، وفق المرصد، الذ  يبّين أ

 فحص قائمة ا صدقاء على "فيسبوك" وطبيعة المنشورات.
لين قسرياا من قبل  وشهدت ا شهر الثمانية ا ولى من العام الحالي ارتفاعاا حاداا في نسبة المرحَّ

حالة تم اإلبالغ عنها  232في المائة من أصل  10إلى  9السلطات اإلسرائيلية وصلت إلى نحو 
ين ومستشارين لألمم المتحدة عند محاولتهم الوصول لألراضي الفلسطينية. كما واجهت حول موظف

في المائة من طلبات  4في المائة من تلك الحالت تأخيراا متعمداا. يضاف إلى ذلك، فإن  76نحو 
 التصاريح التي تقدمها ا مم المتحدة لموظفيها الدوليين يتم رفضها.

"، فإّن معظم ا فراد الذين جرى إرجاعهم تم إعالمهم شفهياا بحظرهم ووفقاا لتوثيق "ا ورومتوسطي
لمدة عشر سنوات من العودة    من الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل باإلضافة إلى إجبارهم على 
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توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على "فيزا" لعبور الحدود اإلسرائيلية، على عكس معظم 
 المسافرين.
ه، يشير المحامي والخبير القانوني، صالح عبد العاطي، إلى أّن سياسة الترحيل والعزلة من جهت

 المضاعفة، 
 30/9/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 باشا: قوة حضارة في عمرانها لسنان "جامع السليمانية" .48

مبنى غير أنجز المعمار  العثماني، سنان باشا، في إسطنبول، أول  1539في العام : إبراهيم العريس
عسكر  اضطلع بمهمة تشييدو، وذلك بعدما أنفق السنوات السابقة في تصميم وتنفيذ الكثير من 
الجسور الحربية والتحصينات والثكنات. وهو سيواصل العمل طوال نصف القرن التالي، أ  حتى 

ا ساسي ، في إنشاء الكثير من تلك الروائع العمرانية التي ستعطي المعنى 1588رحيله في العام 
 -طوال القرون التالية، وستجعل من إسطنبول وغيرها من المدن العثمانية « العمران العثماني»لعبارة 

التركية، مكان وجود هندسة عز نظيرها في ذلك الحين إل في كبريات المدن ا وروبية العريقة. 
أعاد اخترا  الهندسة  ولسوف يدهش العالم كله أمام ذلك العمراني العجيب الذ ، من ناحية الكيف،

المعمارية من أساسها لتتناسب مع القواعد اإلسالمية كما مع الصورة التي رسمتها عظمة الحضارة 
العثمانية نفسها، ومن ناحية الكم، أنجز طوال فترة نشاطه البالغة أكثر من خمسين عاماا، ما ل يقل 

ناهيك بالمقبرة الجماعية وعدد سرا  ومدرسة.  -صرح، بين مسجد وقصر وتكية وكرفان  300عن 
ل يحصى من القبور الفردية. ولعلهم لم يكونوا مخطئين كثيراا أولئك المؤرخين، الذين اعتبروا القبر 
الذ  شّيدو سنان لنفسه، مأثرته الكبرى، خارج إطار تشييدو المساجد الهائلة والتي ل تزال قائمة حتى 

د  في دنيانا. ومع هذا يظل المسجد الجامع الذ  بني اليوم تشهد على مرور هذا الرجل غير العا
بين أعمال ل تقل عنه جمالا، مثل إعادة الشتغال  -تخليداا لذكرى السلطان سليمان في إسطنبول، 

، يظل العمل ا كبر -ومسجد السليمية في أدرنة، ومسجد شيخزادة في إسطنبول « آيا صوفيا»على 
 قول عنه إنه العمل ا ساسي خالل فترة نضوجه الفنية.الذ  حققه سنان باشا الذ  كان ي

، من الواضح أن 1557و 1550< بالنسبة إلى مسجد السليمانية الجامع الذ  أنجزو سنان باشا بين 
هذا المعمار  الفنان الكبير، انطلق في بنائه من سؤال كان يؤرقه، وهو المتحدر من مسار ألف عام 

ة: ترى أفال ينتقص من قدر الهندسة اإلسالمية أن يكون المهندسون من الهندسة العمرانية البيزنطي
الذين عملوا مع اإلمبراطور جوستنيان، قبل ذلك بقرون عدة، قد وّفروا داخل المعابد مساحات كانت 
أكثر فساحة وضخامة وراحة للتحرك والنظر، من كل ما تمكن المهندسون المسلمون، من عثمانيين 
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قيقه حتى اتن )أ  حتى أواسط القرن السادس عشر(  والواضح أن سنان، وغير عثمانيين، من تح
بعدما كان أنجز مأثرة في هذا المجال عبر تمكنه من إقامة قبة فسيحة في مسجد شيخزادو قبل ذلك 
بسنوات، إنما حقق هذو المرة مأثرة أكثر أهمية، من الناحية التقنية خاصة، في السليمانية. إذ أنه 

إذ ُحّول من « آيا صوفيا»عن عدم قدرته على إحداا تحولت داخلية كبيرة في  هنا، وتعويضاا 
كاتدرائية بيزنطية إلى مسجد عثماني، استفاد سنان من تجربته في الشيخزادو، وتمكن من أن يجعل 

المحراب،  إلىالعين داخل فناء السليمانية، ومهما كان الموقع الذ  يقف فيه المتفرج، تتجه مباشرة 
د على ذلك الضوء الزهر  اللون الذ  يحمل إلى المتفرج قدراا كبيراا من اإلحساس بالتأمل يساع

ضافة إلى هذا يحس المتفرج ما أن يقف في الداخل أن القبة المرتفعة بشكل استثنائي  والخشو . واق
ا سلوب العمراني الفذ الذ  جعل سنان  -هنا  -تطل عليه وعلى الكون كله، يساعد على ذلك 

 تغني عن إقامة أ  عمود في المساحة الهائلة التي تتوسط المسجد.يس
< وهنا ل بد من اإلشارة إلى أن سنان استخدم في بناء جامع السليمانية، التصميمات نفسها التي 

ومع تعديالت عدة يستجيب في معظمها  -وكان اقتبسها أصالا « شيخزادو»كان استخدمها في بناء 
، من مخطط إنشاء آيا صوفيا، الذ  كان يعتبر من أعظم -  في اإلسالم لقواعد الصالة والجتما

مآثر الهندسة البيزنطية. وجامع السليمانية كما يعرف كل زائر إلى إسطنبول يطل اليوم على المدينة 
متوسطاا إياها ويمكن مشاهدته من أ  نقطة من نقاطها، وكأنه يقوم بحراستها ببنائه ا ساسي الذ  

ا يشاهد من الخارج، تلك القبة الضخمة تحيط بها قباب ثانوية ُوّزعت بشكل متناسق، تتوسطه، كم
إنما غير رتيب، لتعطي المشهد من الخارج قدراا كبيراا من الجمال والفرادة. وهذو القبب الصغيرة تحيط 

باشا قد تعّمد  بها من زوايا البناء ا ربع، أربع منارات نحيلة شديدة الرتفا ، ُيفترض مبدئياا أن سنان
أن تكون ذات نعومة شكلية تتنافى والضخامة التي للبناء ككل، بشكل يجعلها تبدو متسللة بأناقة 
ورفق في اتجاو السماء، أو على أية حال تتجنب أن تنافس القباب نفسها في احتاللها المكان في 

يب في مفهومه لذلك شكل يجعلها أكثر بروزاا. والحال أن نحول منارات جامع السليمانية يستج
التصّور المهيمن على بناء المآذن العثمانية بصورة غالبة، ما يتناقض، مثالا مع ما يسم عمران 
المآذن المملوكية أو ا ندلسية أو حتى العباسية من ضخامة ترّجح كفة القبة على المئذنة. وهو 

سالمي في العصر الحديا موضو  شغل على أية حال اهتمامات كثر من دارسي العمران الديني اإل
 ومن الواضح أنهم لم يتفقوا على نظريات قاطعة في شأنه.

وكذلك في  -< ومهما يكن من أمر من البديهي القول أن سنان باشا في بنائه جامع السليمانية، 
ن كان في اإلمكان التوقف دائماا عند  الكثير من إنجازاته ا خرى، التي يصعب حصرها، واق

إضافة إلى تعديالته البسيطة أحياناا الجذرية في أحيان « السليمية»عند مسجد  كما« الشيخزادو»



 
 
 
 

 

 32 ص             4063 العدد:        30/9/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

، تمّكن من أن يحقق للعمران اإلسالمي ما كان يتمناو له -« آيا صوفيا«و« توبكابي»أخرى، في 
منذ البداية، معبراا بهذا عن وفائه للدين اإلسالمي الذ  سيقال لحقاا أنه كان اختيارو الشخصي أن 

ي إليه، كما كان اختيارو الشخصي أن يضع في العمران المرتبط به والدال عليه، كل ذلك التاريخ ينتم
 الذ  كان يحمله على كتفيه.

< ونقول هذا،  ن سنان باشا كان في ا صل، ابن عائلة مسيحية أورثوذكسية كانت تعيش في قرية 
وربما إلى الزمن اإلغريقي أيضاا. وعند أجيرناز، في تركيا، وتعود في جذورها إلى الزمن البيزنطي، 

طفولته بدأ سنان، وكان اسمه ل يزال في ذلك الحين جوزيف، يعمل في مهنة والدو الذ  كان يتاجر 
بمواد البناء من حجارة وأخشاب. ولقد ولد جوزيف )سنان( في القرية التي كان يعمل فيها أبوو في 

، وكان جوزيف في الثالثة والعشرين من 1512ي العام )أجيرناز(. وتقول الحكاية أنه ف 1489العام 
عمرو، دخل جنود السلطان قريته كعادتهم في ذلك الحين، سعياا وراء جمع الشبان المسيحيين 
)وغيرهم من أهل الذمة( إلدخالهم في خدمة السلطان في إسطنبول. وكان جوزيف يومها من بين 

دأ حياته العملية، عامالا في خدمة السلطان، وهو الذين تم اختيارهم وأرسل إلى إسطنبول، حيا ب
سرعان ما ُألحق بمجّند  اإلنكشارية وصار واحداا منهم، ويقال أنه اعتنق اإلسالم في ذلك الحين، 
على رغم أن ثمة مصادر تقول إنه اعتنقه لحقاا، وأخرى أنه لم يعتنق اإلسالم أبداا )وتبدو غرابة هذا 

إنجازات سنان التي ل يمكن أن يحققها شخص غير منتم إلى الدين  ا مر إن نحن تفحصنا جيداا 
الذ  تعّبر عنه!(. المهم، خالل سنواته ا ولى في اإلنكشارية تلقى جوزيف تدريباا ودراسة صارمين، 
قبل أن يلتحق بالجيش العثماني كضابط هندسة معمارية هذو المرة، وهو في هذا المجال سرعان ما 

عن موهبة خارقة جعلت رؤساءو يكلفونه إقامة الجسور والتحصينات. ومن هنا أبدى تفوقاا وكشف 
انطلق إلى العمران المدني الذ  راح يبر  فيه، وظل يبر  طوال نحو خمسين عاماا، لم يهدأ خاللها. 
فحقق للحضارة العثمانية، ما كان عجز عن تحقيقه مئات المهندسين من قبله، ولن يضاهيه لحقاا 

المهندسين الذين جاؤوا بعدو، بمن فيهم أولئك الذين تتلمذوا على يديه. ولعل من أهم  أ  من كبار
إنجازات سنان، إضافة إلى المساجد التي ذكرنا، قبر سليمان وقبر زوجته القوية الروسية ا صل 
 روكسيالنا، وقبر خير الدين المطل على البحر، ومساجد الوزراء سوكولو محمد باشا ورستم باشا بين

 آخرين ومسجد ا ميرة محرمية زوجة رستم باشا.
 30/9/2016الحياة، لندن، 
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 تأجيل االنتخابات المحلية الفلسطينية.. أين المشكلة؟ .49
 محسن صالح د.

ل يبدو أن البيئة السياسية الداخلية الفلسطينية مهيأة حتى اتن لفكرة التداول السلمي على السلطة، 
ترا  مهما كان الفائز، وإليجاد ظروف وشروط عادلة وشفافة لتنفيذ عملية وللقبول بنتائل صناديق الق

 انتخابية تعكس اإلرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني.
أحد المسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام هللا ُنقل على لسانه في أغسطس/آب الماضي أن 

ستخسر، وقال "نحن ل نريد أن حركة فتح لن تذهب لالنتخابات في حال أن المؤشرات تؤكد أنها 
ننتحر"!! فإذا كانت مجرد الخسارة انتحارا، وأن فتح لن تذهب لالنتخابات إل إذا ضمنت الفوز، 
فمعنى هذا أن فتح التي تتحكم بقيادة المنظمة والسلطة تنو  اإلبقاء على هيمنتها على القيادة والقرار 

 الفلسطيني إلى ما ل نهاية!
ذا كان الرئيس م يفاخر بإجراء النتخابات التشريعية  -وعدد من القيادات الفتحاوية-حمود عباس واق

، وباحترام هذو النتائل  فإن هناك ما يتعمد إغفاله، وبالذات أنه 2006التي أدت إلى فوز حماس سنة 
وقيادة فتح لم يتوقعوا إطالقا فوز حماس، وأن استطالعات الرأ  وتوقعات أجهزة مخابرات السلطة 

 مخابرات اإلسرائيلية والعربية وا ميركية والدولية كلها كانت مطمئنة إلى فوز فتح.وال
نما يجب  أما حكاية احترام نتائل النتخابات فال يكفي فيها مجرد تشكيل إسماعيل هنية للحكومة، واق

فشالها، وتذ كُّر الفلتان َتَذكُّر مجموعة اإلجراءات التي قام أبو مازن نفسه باتخاذها إلسقاط الحكومة واق
ا مني الذ  تولته ا جهزة ا منية بتوجيهات من قيادات فتحاوية رافضة لاللتزام بتوجيهات الحكومة، 
وقيام أبي مازن بتعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني طوال تسع سنوات ماضية ومنعه من ممارسة 

ة الحكومات طوال هذو دورو الرقابي لمجرد أن حماس تملك أغلبية أعضائه. هذا، مع تشكيل كاف
السنوات وقيامها بعملها دون الرجو  إطالقا للمجلس، باإلضافة إلى إصدار عباس للعشرات من 

 المراسيم والقوانين دونما إقرار أو مراجعة من المجلس.
أن يعالل إعادة  2011كان يفترض باتفاق المصالحة الفلسطينية الذ  تّم توقيعه في أوائل مايو/أيار

ت الداخلي الفلسطيني، وأن يقوم بإجراءات بناء الثقة باتجاو انتخابات نزيهة شفافة.. لكن بناء البي
خمس سنوات مضت لم تكن كافية لمن بيدو السلطة للقيام بذلك. ثم جاء قرار محكمة العدل العليا، 

 الفلسطيني.الذ  ل يمكن استبعاد خلفياته السياسية، بتوقيف النتخابات المحلية ليزيد حالة اإلحباط 
 

*** 
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، وظهر فيها التنافس التقليد  2005عقدت آخر انتخابات بلدية بمشاركة الفصائل الفلسطينية سنة 
مدينة وقرية  256القو  بين فتح وحماس  وسارت على أربع مراحل طوال تلك السنة، وشملت 

 فلسطينية.
ة وفي مجمو  المقاعد، بينما وأظهرت نتائجها العامة تفوقا لحركة فتح في القرى والبلدات الصغير 

أظهرت تفوقا لحركة حماس في المدن والبلدات الكبيرة وفي عدد ا صوات. وحققت فتح ما مجموعه 
مقعدا لحماس. وكان مجمو  ما حصلت عليه  862مقعدا )بسبب كثرة البلدات الصغيرة( مقابل  1164

البلديات(. وقد فوجئت فتح بفوز فتح وحماس يساو  حوالي ثالثة أربا  مقاعد المجالس المحلية )
في نابلس، أكبر مدن الضفة الغربية. ولذلك قررت قيادة السلطة  %74حماس بأغلبية ساحقة وبنسبة 

)فتح( عدم إجراء النتخابات البلدية في مدينتي الخليل وغزة حيا كانت التوقعات ترجح بقوة فوز 
 حماس.

 
*** 
 إجراء انتخابات بلدية دون ترتيب وتوافق مع قررت حكومة فياض في رام هللا 11/7/2012وفي 

حكومة هنية في غزة، مما أدى لمقاطعة حماس لالنتخابات وعدم تنفيذها في قطا  غزة. وقد تمت 
في ضوء مقاطعة قوى -هيئة محلية وشهدت  93وشملت  20/10/2012هذو النتخابات في 

ركة عناصر وشخصيات فتحاوية مفصولة حالة تنافس وانقسام فتحاو  حاد، أدى إلى مشا -المقاومة
بقوائم مستقلة في عدد من المناطق ضّد قوائم فتح الرسمية  حيا ظهرت أبرز الخسارات في مدينة 
نابلس، عندما فازت قائمة غسان الشكعة )المستقيل من فتح( على القائمة الرسمية لفتح التي يرأسها 

ما لعب محمد دحالن )بعد فصله من فتح( أمين مقبول أمين سر المجلس الثور  لحركة فتح. ك
 ومؤيدوو دورا أثَّر على النتائل في عدد من المناطق.

 
*** 

بإجراء النتخابات للهيئات المحلية بارقة أمل  21/6/2016أعطى قرار الحكومة الفلسطينية في 
من حماس ومن  بإمكانية تحريك المياو الراكدة باتجاو ترتيب البيت الفلسطيني. وقد قوبل ذلك بترحيب

 الفصائل الفلسطينية المختلفة التي قررت كلها المشاركة )ما عدا حركة الجهاد اإلسالمي(.
ومع تأكُّد مشاركة حماس، ومع بدء تشّكل الخريطة النتخابية ومع رفض قوى اليسار الفلسطيني 

ء حركة فتح، الدخول مع فتح في قوائم موحدة.. ومع ظهور نزاعات وحالت تنافس داخلي بين أعضا
ودخول دحالن ومؤيديه على خط تشكيل القوائم الفتحاوية وبناء التحالفات، بدأت تظهر أصوات من 
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داخل قيادة فتح، ومن دول عربية فاعلة في الشأن الفلسطيني، تدعو لتأجيل النتخابات خصوصا 
ل دعم قوائم وأن حماس قررت المشاركة على نطاق واسع وغير مباشر في الضفة الغربية، من خال

مستقلة، لقطع الطريق على مطاردات اإلسرائيليين وأجهزة أمن السلطة لها، وبما يعطيها فرصا 
أفضل للفوز. كما أن الستطالعات أخذت ترجح فوز القوائم التي تؤيدها حماس في المدن الرئيسية، 

 .وبأعداد كبيرة من ا صوات تؤكد حضورها القو  في المشهد السياسي الفلسطيني
تزايد الضغط على عباس بعدم إجراء النتخابات المحلية منذ أوائل أغسطس/آب حيا طالب عدد 
من أعضاء اللجنة المركزية لفتح بذلك  كما أن الدول العربية التي لها ارتباط خاص بالشأن 
الفلسطيني لم تكن مرتاحة إلجراء النتخابات، وحدثت تسريبات تؤكد أن ا ردن ومصر تضغطان 

جاو إلغاء أو تأجيل النتخابات ومعهم في ذلك دول خليجية، حيا يرون أن فتح تعاني من بات
 التشتت وعدم الجاهزية.

كما أن هذو ا نظمة تخشى من أن يؤد  فوز حماس إلى إعادة إحياء تيار "اإلسالم السياسي"، 
سلبا على هذو البلدان. وتحديدا "اإلخوان المسلمين"، واقعطاء دفعة معنوية  نصارو، وهو ما سينعكس 

كما أن البلدان العربية المنشغلة بمرحلة ما بعد عباس، وخصوصا اإلمارات ومصر التي تسعى إلى 
إيجاد دور رئيسي لمحمد دحالن في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ترى أن فوز حماس سيعّقد 

جراءاتها.  مخططاتها واق
بكيفية مواجهة استحقاقات فوز حماس خصوصا في  اإلسرائيليون من جهتهم، وجدوا أنفسهم منشغلين

الضفة الغربية، بعد أن كانوا يفكرون بمرحلة ما بعد عباس  حيا تشير تقديراتهم إلى فوز حماس في 
مدن الضفة الغربية المهمة، ولذلك لم يكونوا مرتاحين لعقد النتخابات  ودخلوا على الخط من خالل 

ى حماس، ومحاولة إجبار آخرين على النسحاب بطرق التهديد اعتقال بعض الفاعلين المحسوبين عل
 المختلفة.

الرئيس عباس الذ  بدا ُمصرا على إجراء النتخابات، وقلقا في الوقت نفسه من التدخل العربي بشأن 
، يشعر أنه 2016فرض دحالن على فتح وعلى القيادة الفلسطينية  كان ل يزال في أغسطس/آب 

وأنه يمكن أن يؤجل أو يلغي النتخابات متى ما رأى أن أسهم حماس صاعدة، يملك أوراق اللعبة  
وأن انتكاسة انتخابية جديدة بانتظار فتح. وعباس الذ  لم يكن راغبا في إغضاب المنظومة العربية 
الداعمة لمسار التسوية والمعادية لتيارات "اإلسالم السياسي"  كان يسعى في الوقت نفسه إلعطاء 

 و ا نظمة بأن قرار فتح شأن داخلي، وبالذات فيما يتعلق بفرض خصوم أو منافسين له.رسالة لهذ
من ناحية أخرى، لم يخل ا مر من اتهامات متبادلة بين رام هللا وغزة بمحاولة التأثير على مجرى 

 النتخابات باستخدام ا جهزة ا منية، واستغالل التأثير على الهيئات القضائية.
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، بوقف مؤقت 8/9/2016إجما  في الساحة الفلسطينية أن قرار محكمة العدل العليا في  ثمة شبه
ن أخذ غالفا قانونيا. فقد  لقرار مجلس الوزراء بإجراء النتخابات المحلية، كان قرارا مسيسا واق
تصاعدت الضغوط الداخلية والخارجية على عباس، مع تزايد المؤشرات على تحقيق القوائم التي 

ا حماس نتائل عالية، ومع استمرار الخالفات الداخلية في فتح، وعدم نجاحها في تشكيل قوائم تؤيده
 موحدة مع قوى اليسار الفلسطيني.

ويظهر من اإلجراءات المتعلقة بالدعوى المرفوعة للمحكمة أن حركة فتح نفسها هي من يقف 
ة. وما كان لها أن ترفع دعاواها دون وراءها، فالقوائم النتخابية الثالا المعترضة هي قوائم فتحاوي

ضوء أخضر من القيادة الفتحاوية، وخصوصا عباس. كما أن المنطق الذ  استخدمته محكمة العدل 
لى  العليا كان منطقا غريبا عندما استندت في قرارها إلى حرمان القدس وضواحيها من النتخابات، واق

 قراراته. الشك في النظام القضائي في قطا  غزة وفي قانونية
وبغض النظر عما إذا كان قانون النتخابات يعطي أ  صفة أو اختصاص للمحكمة العليا في 
النظر في العتراضات النتخابية  فقد أقحمت هذو المحكمة نفسها في جوهر الخالف السياسي 

 ن الفلسطيني، عندما أشارت إلى مقاطعة )قطا  غزة( ل تتمتع بالعتراف القضائي والقانوني. 
المحكمة نفسها تتواجد في مناطق تديرها قيادة سياسية ُتعطل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، ولم 
تحَظ حكوماتها كلها بأ  شرعية أو ثقة من المجلس المنتخب. وكان ا ولى بالمحكمة أن تبني على 

 التوافقات ا ساسية في اتفاق المصالحة، باتجاو إعادة بناء البيت الفلسطيني. 
من ناحية ثانية فقد كان استخدام حجة حرمان ا حياء الخاضعة لبلدية الحتالل في القدس 
وضواحيها من النتخاب مثيرا لالستغراب، خصوصا أنه جاء من ِقبل جهات )فتحاوية( وافقت أو 

. وهي جهات تعلم أن استخدام هذو 2012و 2005سكتت على هذا الستثناء قبل ذلك في انتخابات 
يعني عدم إجراء النتخابات بشكل مفتوح، طالما أن الحتالل اإلسرائيلي يمنع إجراءها في الحجة 

 منطقة القدس.
المؤشر الثالا جاء من قيادة السلطة نفسها عندما دفعت النائب العام الذ  يمثلها للطلب من محكمة 

سيؤد  عمليا إلى  ، مع علم السلطة أن ذلك2016/10/3العدل العليا تأجيل البت في القضية إلى 
 تعطيل النتخابات.

وبالتالي، فقد دلَّت المؤشرات أن عباس وقيادة فتح ليسا راغبين في إجراء النتخابات المحلية. وهو ما 
 أثار استياء حماس والفصائل الفلسطينية ا خرى.
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جيل على أ  حال، ليس هناك الكثير مما تبكي عليه حماس والفصائل الفلسطينية، بسبب تأ
النتخابات المحلية. فالحتالل اإلسرائيلي الجاثم في الضفة الغربية بما يقوم به من قتل وأسر وتدمير 
فشال، ومنظومة السلطة الفلسطينية بما تعانيه من ضعف وترهل وفقدان اتجاو.. كلها  وتعطيل واق

 تجعل من إمكانية نجاح عمل المجالس المحلية أمرا بال  الصعوبة.
ى، فالنتخابات المحلية ل تعطي مؤشرا سياسيا دقيقا على شعبية الفصائل الفلسطينية ومن جهة أخر 

وأحجامها في الساحة. إذ تدخل الحسابات العائلية والعشائرية والخدماتية بشكل قو  في العملية 
مجلسا قرويا من  272النتخابية خصوصا في القرى وا رياف، حيا كان ُيفترض أن يتم انتخاب 

مجلسا بلديا. ومع ذلك، فإن حساسية الوضع الفلسطيني، ومحاولة الجهات المختلفة أخذ  414أصل 
مؤشرات سياسية وشعبية لهذو العملية النتخابية أعطى لها طعما خاصا.. وأوزانا أكبر من حقيقة 

 حجمها.
صعوبة  وأخيرا، فإن تجربة اإلعالن عن النتخابات المحلية، ثم اإلعالن عن تعطيلها، يؤكد مدى

المضي في عملية ترتيب البيت الفلسطيني، وفي برنامل المصالحة الوطنية، ويشير إلى تأثير 
 الحتالل والبيئة العربية والدولية على منظومة العمل الفلسطيني.

 29/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 نفاق دولي بجنازة بيريز: مهرجان تأييد إلسرائيل بمشاركة عربية .51
 نضال محمد وتد
تشهد إسرائيل، اليوم الجمعة، أكبر مهرجان تأييد دولي لها تحت غطاء مشاركة أكثر من سبعين 
زعيم عالمي، بينهم وزير خارجية عربية واحد على ا قل، هو وزير الخارجية المصر  سامح شكر ، 

 ووفد فلسطيني رفيع المستوى، في تشييع جثمان الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز.
ريز، الذ  يوارى الثرى اليوم، تخلى في سنواته ا خيرة، عن "سالم الشجعان"، وفق التعبير الذ  بي 

أطلقه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على اتفاق المبادئ في أوسلو، وانقلب عليه بيريز كلياا 
لفلسطيني بعد فشل بعد أن أّيد رئيس الحكومة اإلسرائيلي السابق إيهود باراك في حربه على الشعب ا

، 2006كامب ديفيد، ثم دق المسمار ا خير في نعش أوسلو عندما انضم لحزب أرييل شارون، عام 
 .2007وتبوأ مناصب رفيعة في حكومته، قبل انتخابه رئيساا إلسرائيل عام 
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لذ  وشّكلت وفاة بيريز فرصة ذهبية عملياا للحكومة اإلسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو نفسه، ا
اعتبر أن بيريز عمل من أجل السالم حتى آخر نفس في حياته، وسط عملية تضليل واسعة تشّكل 
استمراراا عملياا للتضليل الذ  مارسه بيريز، منذ كان صقراا سياسياا في حزب العمل عند منافسته 

 .1974ير عام ا ولى إلسحاق رابين في النتخابات الداخلية على قيادة الحزب بعد استقالة غولدا مئ
ومنذ إعالن خبر موت بيريز، انطلقت الجهود اإلسرائيلية لتحويل الجنازة وتشييع جثمان بيريز إلى 
ن كان الظاهر وداَ  سياسي نشط في السياسة اإلسرائيلية واإلقليمية  كثر  تظاهرة تأييد إلسرائيل، واق

نما با ساس من خمسة عقود، وكان دافعه ومحركه ا ول فيها ليس مجرد "ضمان أ من إسرائيل" واق
ن كلفه ذلك في الظاهر إطالق كالم معسول عن السالم والتعاون  ضمان استمرار تفّوقها العسكر ، واق
اإلقليمي وأحالم تشغيل العقل اليهود  للمال العربي، وقبول إسرائيل عضواا طبيعياا في أسرة "دول 

 حوض المتوسط وشمال أفريقيا".
كالت اإلعالم صور زعماء العالم وهم يحطون في مطار اللد الذ  بات ستنقل شاشات التلفزة وو 

يعرف دولياا باسم "مطار بن غوريون"، وفي مقّدمتهم الرئيس ا ميركي باراك أوباما، والمستشارة 
ا لمانية أنجيال ميركل، ثم وهم يتوجهون إلى القدس في طريقهم للجنازة. ومعها ستظهر صور 

، ولحقاا وهو يلقي على مسامعهم تأبينه لبيريز، مبرزاا أن الراحل كان رجل نتنياهو وهو يستقبلهم
السالم. وسيسار  مراسلو الوكالت ا جنبية، خصوصاا من يرافقون زعماء دولهم، إلى استنطاق 
زعمائهم في تفسير هذو الهرولة إلى إسرائيل، وتكرار مئات الجمل والعبارات عن بيريز والسالم، 

من إسرائيل وبقائها، وهو الكالم نفسه الذ  رددو بيريز على مدار عقود، وأشهرته إسرائيل واللتزام بأ
 في دفاعها عن سياسات الحتالل والستيطان والعدوان.

ولعل أول من ساهم في مهرجان النفاق هذا لبيريز، من خالل التغاضي المطلق ومع سبق اإلصرار، 
طيني محمود عباس الذ  سار  إلى إرسال تعزية إلسرائيل هما طرفان عربيان، أولهما الرئيس الفلس

بوفاة بيريز، مزكيا بأنه حمامة سالم، متناسياا أن بيريز كان ا ب الروحي لالستيطان حتى بعد 
إعالن اتفاق المبادئ في أوسلو. فقد بّينت تقارير مختلفة أن عدد سكان المستوطنات وعدد 

و ا ولى خالفاا لنصوص التفاق، بل إن بيريز حمى المستوطنات ارتفع في فترة سنوات أوسل
مستوطني الخليل وأصر على بقائهم فيها بعد مذبحة غولدشتاين في الحرم اإلبراهيمي عندما فكر 

 رابين بإخراجهم من الخليل ونقلهم إلى مستوطنة كريات أربع المجاورة.
لى جانب هذو المشاركة، جاءت أيضاا التعزية المصرية واإلعال ن عن مشاركة شكر  في الجنازة واق

اليوم، على الرغم من كون بيريز نفسه المهندس الرسمي عملياا للعدوان الثالثي على مصر، والذ  
أّيد ضرب نظام جمال عبد الناصر لتحقيق هدفين، أولا التخلص من مصر كقائدة عربية في سنوات 
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تي كانت تئن تحت ضربات جبهة التحرير تفكيك اإلمبريالية، وثانياا تقديم ذلك عربوناا لفرنسا ال
الجزائرية في حرب استقالل الجزائر، ليحصد بعد العدوان أهم معونات عسكرية إلسرائيل من سالح 

 وعتاد متطور، وا هم من كل ذلك موافقة فرنسية لبناء مفاعل ديمونا الذر . 
لدول، أو من سُيسمح لهم وفقاا جنازة بيريز، اليوم، ستكون مهرجاناا إعالمياا، سيتحدا فيه زعماء ا

للترتيبات اإلسرائيلية بإلقاء كلمات تأبين لبيريز "رجل السالم"، وسط تغييب كامل لجرائم الرجل في 
قانا اللبنانية، أو في تدبير العدوان الثالثي، وفي إطالق يد حركة غوش إيمونيم لالستيطان، التي من 

ل هذا سينساو زعماء العالم اليوم، كما سينسون تنّكر المفترض أن تكون مخالفة للقانون الدولي. ك
بيريز كلياا للفلسطينيين في عدوان السور الواقي، وحصار عرفات في رام هللا، وسكوته عن خروق 
إسرائيل نتنياهو لتفاق أوسلو، بل وأكثر من ذلك دفاعه المستميت عن سياسات نتنياهو خالل توليه 

ن أبدى ان  تقادات من حين تخر.منصب رئيس الدولة، واق
ا طراف العربية المشاركة في التشييع، سواء كان ذلك وزير الخارجية المصر ، أم وفد السلطة 
الفلسطينية الذ  سيضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس 

ستخبارات ماجد فرج، أم الذين لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي حسين الشيخ ورئيس جهاز ال
سارعوا لنعي بيريز ووصفه بأنه رجل الحرب والسالم، كما فعل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة في تغريدة عبر موقع "تويتر"، ستكون شريكة ليس فقط في حملة النفاق العالمي 

نما أيضاا في شرعنة ما سيقوله نتنياهو،  في كلمته في الجنازة بعد خطابات الزعماء إلسرائيل، واق
ا جانب، وما سيدعيه بأنه وبيريز رغم اختالفهما في اتراء إل أنهما يمثالن، كل بحسب موقفه 

 ومعتقداته، سعي إسرائيل الدائم للسالم.
تي لن يتور  نتنياهو عن "استغالل مراسم التشييع" أمام زعماء العالم وفي وسائل اإلعالم ا جنبية ال

ستغطي الحدا، للترويل مجدداا للسالم حسب المخيلة اإلسرائيلية، سالم يبدأ مع العرب أولا، ويقود 
 في نهاية المطاف لسالم مع الفلسطينيين.

ستحظى إسرائيل اليوم بمهرجان تأييد دولي واسع، تحت ستار تشييع جثمان بيريز، وهو مهرجان 
زية التي وصلت إلى إسرائيل من أطراف عربية، وربما ستكون له شرعية عربية تتمثل ببرقيات التع

أيضاا باللقطات المصورة التي قد تركز في الكاميرات على الوفود العربية، سواء اقتصرت على الوزير 
 المصر  والوفد الفلسطيني أم انضمت إليها في اللحظات ا خيرة وفود عربية أخرى.

 30/9/2016، العربي الجديد، لندن
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 ريخية في اإلخفاق العربي بمواجهة الصهيونيةقراءة تا .51
  كرم الحلو

وهو اسم « صهيون»الحركة الصهيونية حركة عنصرية استعمارية استيطانية، وهي مشتقة من كلمة 
جبل في القدس، ومعناها ا رض الموعودة، أو ا رض المقدسة. وقد عارضت اندماج اليهود في 

إلى فلسطين، زاعمة أن الشعب اليهود  يشكل عْرقاا نقياا أوطانهم ا صلية، ودفعتهم إلى الهجرة 
صافياا، وأن لليهودية صفة القومية. فهل أدرك العرب حقيقة الخطر الصهيوني وارتقوا بوعيهم إلى رد 
ذا لم يكن  متناسب معه  وهل تزامن هذا الوعي مع بدايات الدعوة الصهيونية والعمل على تحقيقها  واق

رب وأين كانوا من تحركات زعماء الحركة الصهيونية، ومحاولتهم كسب القوى كذلك فلماذا قّصر الع
 الدولية كافة لمصلحة مشروعهم 

المشرو  الصهيوني وبدايات »في اإلجابة عن هذو التساؤلت اعتمدت سهيال سليمان الشبلي في 
حف ، على الص2016مركز دراسات الوحدة العربية « 1917ـ  1897الوعي العربي لمخاطرو 

« الكرمل»و  1909علي في دمشق العام  لمحمد كرد« المقتبس»المعاصرة فترة الدراسة، ومنها 
لمحمد رشيد رضا، وعلى المذكرات الشخصية التي منها مذكرات عزة « المنار»لنجيب نصار و 

مذكرات زعماء الحركة  إلىدروزة وأسعد داغر ويوسف الحكيم وسامي البارود  وسواهم. كما رجعت 
هيونية ويومياتهم، كيوميات هرتزل ومذكرات وايزمان وبن غوريون. ومن المصادر العربية الص

لنجيب العازور ، ومؤلفات خيرية قاسمية وسهام نصار وأسعد « يقظة ا مة العربية»اعتمدت المؤلفة 
 رزوق في المسالة اليهودية.

ف تطور واتلية والوسائل تكمن أهمية الدراسة في دراسة الوعي العربي ورصدو، متى بدأ، وكي
المرحلة الزمنية بين انعقاد المؤتمر الصهيوني العــــالمي  أنالمستخدمة في التعبير عنه، انطالقاا من 

صدار 1897العام   تحدد شكل صراعنا مع الصهيونية. 1917العام « وعد بلفور» واق
لخطر المشرو  الصهيوني الوعي العربي  إثارةأدت مجموعة من الظروف وا حداا دوراا مهماا في 

منها المؤتمر الصهيوني ا ول في بال، وموجات الهجرة اليهودية، بخاصة الهجرة اليهودية الثانية 
وتطبيق سياسة العمل العبر  والستيالء على أراض واسعة وعدد من القرى، وكانت الصحافة 

و « لتحاد العثمانيا»و « المؤيد»و « ا هرام»العربية في دمشق وبيروت والقاهرة ومنها 
 ، ا شد تأثيراا في التطورات.«المقتطف»

تفاهم  إلىإل أن ثمة مؤشرات على قصور الوعي العربي في مرحلة الدراسة، منها بروز الدعوة 
، ما جّيرو الصهاينة لمصلحة 1913عربي صهيوني مع انعقاد المؤتمر العربي ا ول في باريس العام 

واحتجاب الكثير  1914صهيونية استغلت ظروف الحرب العالمية ا ولى مشروعهم. كما أن الحركة ال
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من الصحف العربية وتراجع أولوية الخطر الصهيوني، إلعادة ترتيب أوراقها. لكن ذلك لم يمنع وجود 
 1915وعي عربي بمخاطر الصهيونية، حتى  ن مستندات ُعثر عليها في القنصلية الفرنسية العام 

إلضرام النار في المستعمرات اليهودية. وقد تجلى هذا الوعي بصورة عامة  تحدثت عن خطة عربية
عربي على أن الصهيونية هي خطر على ا مة العربية والدولة العثمانية، وكان  إجما في شبه 

محمد رشيد رضا ا سبق في التنبيه إلى أن الصهيونية تريد احتالل بالدنا واستعمارها. وفي برنامل 
نذيراا »، اعتبرت الصهيونية 1911وفي العام  الذ  أسسه سلمان النار« اإلسالمي الحزب الوطني»

 «.بنفينا عن وطننا وطردنا من بيوتنا وممتلكاتنا
وتجلى الوعي بحقيقة الصهيونية كذلك في إدراك أسباب نجاحها وقوتها، وفي مقدمها التعليم، وحال 

قبال اليهود على تملك ا راضي في التقدم والزدهار التي تشهدها المستعمرات الصهيون ية، واق
كما أكد أمين أرسالن «. الهالل»ومجلة « المؤيد»خطورته صحيفة  إلىفلسطين، ا مر الذ  نبهت 

عاصمتها القدس. وذكر فرح  إسرائيليةمملكة  إقامةأن شراء ا رض هدفه « المقّطم»في  1897العام 
ن بحجة أن ا رض أرضهم وأرض أجدادهم. فلسطي إلىأنطون أن القصد منه هو عودة اليهود 

 «.القديمة إسرائيلجهد اليهود الخفي إلعادة تكوين مملكة »وتحدا نجيب العازور  عن 
كان الوعي لخطر الصهيونية القتصاد  لدى الفلسطينيين أسبق وأكبر منه لدى بقية العرب، في 

سياسي. في هذا قدمت حين أن الوعي العربي خارج فلسطين انصب على خطر الصهيونية ال
كلهم يعملون بجد ونشاط، ل »وصفاا لآللية التي يعمل وفقها الصهاينة، بقولها: « الكرمل»

 «.يستخدمون أحداا من الوطنيين في مصانعهم، ويسعون للقضاء على الصناعة الوطنية
صدارهاواتبع الصهاينة أساليب أدرك العرب بعضها، مثل شراء الصحف  من غير واستخدام كتّاب  واق

اليهود للدفا  عن مشروعهم. ولجأوا إلى الرشوة لالستيالء على ا راضي، والتظاهر بالجنسية 
 ا جنبية للتهرب من الضرائب، ونشر الفساد الخلقي من أجل تحقيق مآربهم.

تقوية التجارة والصناعة  إلىمن مظاهر الوعي العربي لمقاومة المخططات الصهيونية، الدعوة 
عية المواطنين على حقوقهم القانونية، وتشكيل أحزاب وجمعيات لمواجهة الخطر الوطنية، وتو 

. 1897الصهيوني، من أقدمها الهيئة المحلية التي ترأسها مفتي القدس محمد طاهر الحسيني العام 
مقاطعة كل ما هو  إلى، ظهرت الدعوة 1908و 1907ورداا على تطبيق سياسة العمل العبر  عامي 

حملة لمقاطعة البضائع المصّنعة في المعامل  1910ي ا وساط العربية، وبدأت عام منتل صهيوني ف
 اليهودية.

نبذ التقاعس والكــــسل، والقتداء بالعدو في التنظيم  إلىوفي مواجهة الحركة الصهيونية، تمت الدعوة 
 والتفاني في العمل، فتقليدو أفضل طريقة لمواجهته. واإلخالص
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 خرجت بها المؤلفة:ثمة خالصات أساسية 
أولويات بالنسبة للعرب فاقت في خطورتها « التحاد والترقي»أ ـ برزت في خالل هيمنة حزب 

التفاهم مع الحركة الصهيونية، ونجاحه في  إلىوأهميتها التهديد الصهيوني، ما انعكس في الدعوة 
 في باريس. 1913المؤتمر العربي ا ول 

وعيها الفكرة الصهيونية بالمستوى الذ  يرقى الى درجة خطورة ب ـ لم تكن ا وساط العربية في 
 المشرو  الصهيوني، ما تجلى في قصور واضح في المعرفة بالصهيونية، وتجاهل خطرها أو إنكارو.

ج ـ غياب موضو  الخطر الصهيوني عن برامل ا حزاب والجمعيات العربية ومحدودية مقاومتها له 
 وتوعيتها لخطرو.
كانت الصهيونية مؤسسية في صياغة مشروعها وتطبيقه، لم يكن الوعي العربي للخطر د ـ في حين 

 الصهيوني قائماا على منهجية علمية، بل كان عشوائياا وفردياا وموسمياا.
هـ ـ علم العرب بمخاطر الصهيونية ومراميها، قّصر الوعي حيناا، وقّصر العمل أحياناا. لم يكن هؤلء 

مواجهة المشرو  الصهيوني بكل خطورته وجذريته، ولعلهم في قراءة سلبيات بالمستوى المطلوب في 
 التاريخ وخيباته. إخفاقاتالماضي وايجابياته يترسمون مساراا آخر يقلب 
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