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 مشاركة عباسل يتجاهل إسرائيل... و قادة من العالمو بحضور مسؤولين عرب  زتشييع بيري .1

جنررا ر رسرريك ال يرران السررراسيلي  ، أنحلمرري موسرر ، نقرر ع عررن 1/10/2016 ،الســفير، بيــروتنشرررت 
السررابش شررمبون بيريرر  شرر  لت فر ررك لرهررار ال  يررر مررن جوانرر  وتبقيرردات السياسررك عمومرراع وال رررا  

وفرداع رسرمياع مرن  90السرراسيلي أ  رر مرن  البربي مع البدو السراسيلي خ و اع. فقد توافد إل  ال يان
دول البررالم وبينهررا وفررود رسررميك عربيررك  رران أبر هررا الوفررد الللسررطيني برساسررك الرررسيك محمررود عبرراك. 
وأ ارت هذه الُمشار ك تبليقات وانتقادات مختللك بسب  واقع أن هذا ال يران ددولركد مبتديرك أ ر ع، وأن 

 ا ولم ي ن في جوهره رجل س م.بيري   ان بين أبر  الُمتطر فين فيه
فررري  رررل حرررال، أشرررار عررردد مرررن  برررار الُمبل قرررين فررري  يررران البررردو إلررر  أن الجنرررا ر والحضرررور الررردولي 
ررك لهررذه الُمشررار ك لررم  والقليمرري الُممي رر  يشررهدان علرر  الملارقررك ال بيرررر فرري واقررع ال يرران. فال ررورر البام 

قرراد شرراسع، يررراه الررببل مبنرري علرر  أوهررام، برر ن تنبررع مررن تقرردير لل يرران الببررري بقرردر مررا نببررت مررن اعت
بيري   ان رجل س م. وتبدو الملارقك، ب شد   ورها بهاء، عند مقارنك هذا االعتقراد بالقناعرك الراسرخك 

 لدى ال  يرين ب ن رسيك ح ومك البدو الحالي بنيامين نتنياهو نقيل لهذه ال ورر.
لللسرطيني. فقرد أشرارت وسراسل إعر م البردو إلر  أن ومهما ي رن اممرر، فرلن للملارقرك وجههرا البربري وا

أعضرراء ال نيسررت البررر ، خ و رراع مررن القاسمررك المشررتر ك، لررم يررروا فرري بيريرر  مررا ر ه البررالم وببررل 
البر . وقاطع أغلر  هرءالء امعضراء جنرا ر بيرير  ُمبلنرين عردم قنراعتهم بر ن بيرير   ران رجرل سر م، 

 تلاقيات دأوسلود.عل  الرغم من فو ه بجاس ر دنوبلد بسب  ا
و تررر  رسررريك القاسمرررك المشرررتر ك أيمرررن عرررودر علررر  حسرررابر فررري موقرررع دترررويترد أن دذ ررررى بيريررر  لررردى 
الجمهرررور البربررري تختلرررا عرررن الروايرررك التررري ُتشرررا  عنرررر فررري اميرررام امخيررررر. فلررري  رررال  بيريررر  فررري 

مرع منردوبي الجمهرور التسبينيات ُتوجد نقطتان إيجابيتان هما السرير إلر  السر م فري ررل  بنراء شررا ك 
البربي. ول ن في المقابل، ُتوجد لدينا مبارضك حاد ر ممن االحت ل وبناء المستبمراتد. وببدها  ت  

، فقرررد أوقرررع 1949عرررودر: دأنرررا لسرررت شرررري اع فررري  رررل هرررذا االحتلرررال. فررر  ُيم ننررري أن أغلرررر عرررن البرررام 
 .48الر م يبك عل  شببيد. وعب ر عودر بذلك عن مشاعر أغلبيك فلسطينيي 
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والحررررت م رررادر إسرررراسيليك أن عبررراك  ررران الررر عيم البربررري امبرررر  الرررذي حضرررر جنرررا ر بيريررر  التررري 
حضرتها وفرود مرن دول عربيرك بينهرا م رر وامردن والمورر . وقرد أ رارت ُمشرار ك الوفرود البربيرك فري 

تمرراعي. جنررا ر بيريرر  انتقررادات حررادر فرري أوسرراط عربيررك ُمخاللررك خ و رراع علرر  وسرراسل التوا ررل االج
و ادت هذه االنتقادات ببدما رهر أن مشار ك أبو ما ن وم ان جلوسرر فري حلرل التر بين  ران موضرع 

 خ ا و را  داخل ال يان السراسيلي.
وترأسرت اللجنرك المنرمرك لمراسرم الجنرا ر، والتري ضرم ت مم لرين عرن و ارتري ال قافرك والخارجيرك، الرو يرر 

خ فررراع قرررد د   فررري البدايرررك حرررول موقرررع جلررروك عبررراك فررري  ا. و رررانجيررراللي وديرررك المتطرفرررك ميرررري ري
، ل ررن عاسلررك جيررال ررا اممررامي للُمشرري بين. وأ رررت ري ا علرر  أن يجلررك عبرراك فرري طرررا ال ررا 

بيريررر  عارضرررت ذلرررك، وقالرررت إن عبررراك ضررريلها وهررري ُت رررر  علررر  أن يجلرررك فررري منت رررا ال رررا 
بيريرر  وجلررك أبررو مررا ن بجرروار و يرررر اممررامي. وفرري النهايررك، تررم  حررل  هررذا الخرر ا  مررا ُتريررد عاسلررك 

 الخارجيك الم ري.
غيرررر أن عن رررر ال رررارر ام برررر فررري الجنرررا ر، جررراء عنررردما التقررر  أبرررو مرررا ن بررررسيك ح ومرررك ال يررران 

 السراسيلي بنيامين نتنياهو وت افحا. واعتبر   يرون أن هذا  خر إسهام سياسي هام لبيري .
الُمشار ك في جنا ر بيري . وحس  ما ُنشرر فري وسراسل و ان نتنياهو هو من أقر  طل  الرسيك عباك 

إعرر م البرردو فررلن أبررو مررا ن قررال لنتنيرراهو: دمنررذ  مررن طويررل لررم نلتررشد، فرررد  نتنيرراهو: دأنررا ُأقررد ر جرررداع 
دور ليبرمرران، وال  يررر مررن المتحرررد  ين جررحضررورك الجنررا رد. ومبررروا أن نتنيرراهو وو يررر خارجيترررر أفي

 دغير ذي  لكد وأنر دليك شري اعد. عباكن باسمهما، ُيبلنون  ب  مساء أ
دأحد رنتنيررراهو نبررر  مرررن و رررلر بررر، أن و ررراالت، نقررر ع عرررن ال1/10/2016 ،الخلـــيا، الشـــارقةوأضرررافت 

اآلباء المءسسين لبلدنا، الراسع شريمون بيرير د، وأضراا أن دحضرور عردد  بيرر مرن  عمراء الردول مرن 
علر  تلاءلررد.  مرا أشراد بلنجرا ات بيرير ، موضرحاع جميع أنحاء البالم لتوديرع شريمون مرا هرو إال دليرل 

أن بيري  قام بال  ير مرن أجرل حمايرك الشرب  اليهرودي. وذ رر أسرماء القرادر الرذين شرار وا فري الحرد  
 دون ذ ر اسم الرسيك الللسطيني محمود عباك، وقال إن الراحل أو اني عل  الس م.

سررارر نتنيرراهو  ررافحت الرررسيك ، أن يرردررامرري ح، نقرر ع عررن 30/9/2016 ،48عــرب وجرراء فرري موقررع 
الللسررطيني والوفررد المرافررش بحلرراور، وقالررت إنهررا تترروش إلرر  اسررتقبالر فرري منرر لهم فرري القرردك، مررا يبتبررر 
 بم ابك دعور منها ل يارر من ل نتنياهو. فيما قال لر نتنياهو إنر يقدر مجيسر جداع ويش ره عل  ذلك.  

، أن نريرررر مجلررري ،ترررل أبيررر ، نقررر ع عرررن مراسرررلها فررري 1/10/2016 ،الشـــرق األوســـط، لنـــدنوذ ررررت 
و يررر  15رءسرراء و راء، و 5، ورسيسرراع  20دولررك، مررنهم  70 قرردموا مررن عالميرراع  وفررداع  90 هاالجنررا ر حضررر 

ومررن هررذه الشخ رريات: الرررسيك اممري رري، برراراك  خارجيررك، إضررافك إلرر  شخ رريات مهمررك مررن البررالم.
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اممري ري امسربش، بيرل  لينترون، والررسيك اللرنسري، فرنسروا أوباما، وناسبر، جو بايدن، و ذلك الرسيك 
أوالند، وملك إسربانيا فيلير  السرادك، وامميرر تشرارل  مرن بريطانيرا، ومل رك السرويد والررسيك املمراني، 

وال  يرررر مرررن الرءسررراء اآلخررررين لأو رانيرررا والنمسرررا وبلجي رررا وبولنررردا ورومانيرررا وسرررلوفانيا  يررروا يم جررراوك،
 ا والم سيك( ورءساء ح ومات وو راء خارجيك ورءساء برلمانات وغيرهم.والتليا و رواتي

من جهتر، بادر الرسيك السرراسيلي رءوفرين رفلرين إلر  عقرد لقراء  نراسي مرع عبراك أشراد خ لرر بحضروره 
الجنا ر، وأ د عل  أهميك بناء ال قك برين الطررفين السرراسيلي والللسرطينيي بويرك إنجرا  التقردم فري المسريرر 

 خاص مبر في رروا مناسبك أخرى. إنر يرغ  في إجراء لقاء ياسيك. وقد رد عباك قاس ع الس
 

 دعوة من نتنياهو للمشاركة في جنازة بيريز عباس لم يتلق  : مسؤول في مكتب الرئاسة .2
شارك عباك في جنا ر بيري  عل  رأك وفد ضم   ع من رسيك داسرر : محمد يونك -رام هللا 

اس  عريقات، وو ير الشءون المدنيك حسين الشيخ، ومسءول لجنك التوا ل الملاوضات الد تور  
مع المجتمع السراسيلي في منرمك التحرير محمد المدني. وحال حاد  سير في ال باح دون 

 مشار ك رسيك المخابرات البامك اللواء ماجد فرج الذي  ان اسمر ضمن أعضاء الوفد.
دعور من نتنياهو للمشار ك في جنا ر  أن عباك لم يتلش   درالحيادو شا مسءول في م ت  الرساسك لر

بيري ، بخ ا ال عماء اآلخرين، بل تلقاها من عاسلك بيري ، ما اعتبر الشارر امول  إل  عدم 
سراسيل،  ترحي  نتنياهو ببباك في مراسم تشييع أحد مهندسي اتلاش أوسلو بين منرمك التحرير وا 

 .وهو اتلاش عارضر نتنياهو بشدر
أعلن م ت  نتنياهو أن الرسيك الللسطيني طل  إذناع عبر م ت  منسش الجيش السراسيلي في وقد 

 الضلك الوربيك للمشار ك في جنا ر بيري ، وأن نتنياهو أعط  موافقتر عل  ذلك.
وفي اليوم التالي، يوم الجنا ر، و   الناطش باسم رسيك الو راء السراسيلي عوفير جنلدمان شريط 

منذ  من ببيد دللرسيك عباك وأعضاء وفده وهم يقدمون التبا ي لنتنياهو و وجتر سارر، قاس ع:  فيديو
وأ ار الشريط موجك انتقادات واسبك في الشار  الللسطيني، ورهرت تبليقات نقديك حادر  .دللم نلتش(

 ون عل  رحيلر.لمشار ك الرسيك عباك في جنا ر بيري  الذي لم ير منر الللسطينيون ما يجبلهم يت سل
 1/10/2016الحياة، لندن، 

 
 عباس يتفق مع هوالند في القدس على تسريع اإلعداد للمؤتمر الدولي .3

بح  الرسيك فرنسوا هوالند ونريره محمود عباك أمك التحضيرات لبقد المءتمر :  .ا.أ –رام هللا 
عق  مشار تهما في جنا ر دك الدولي للس م المقرر عقده نهايك البام في فرنسا. وعقد اللقاء في القد
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وقال أمين سر منرمك التحرير الللسطينيك  اس  عريقات  .دالرسيك السراسيلي السابش شمبون بيري 
اتلش هوالند وعباك عل  تسريع التحضيرات لبقد المءتمر الدولي للس م د: دفرانك بركدلو الك 

مببو اع فرنسياع سي ور فلسطين في دب ن . وأ د أن هوالند أبلغ عباك دالمقرر عقده نهايك هذا البام
 .دتشرين امول لأ توبر( المقبل في إطار موا لك الجهود اللرنسيك لبقد المءتمر

 1/10/2016الحياة، لندن، 
 

 تعرضه لوابل انتقادات فلسطينية الذعة من رغمبالتتجاهل مشاركة عباس في الجنازة  "إسرائيل" .4
ي ومرافقوه النتقادات الذعك وساخرر من الشار  الللسطيني النا رر: فيما تبرل الرسيك الللسطين

لمشار تهم في تشييع ج مان رسيك إسراسيل شيمون بيري ، فقد تجاهلهم الساسك السراسيليون وذوو 
بيري  نلسر في  لماتهم، وسط ترحي  برءساء وملوك   ر وذ رهم باالسم. نتنياهو الذي التق  عباك 

توقا عند م افحتر  ،ل عابر ببد ست سنوات من لقاء  ناسي جمبهمافي باحك تشييع الج مان بش 
 وتبادال المجام ت لمدر خمسين  انيك قبل افتراش طريقهما مجددا وبدت شارات االرتباك عليهما.

 بالن لي يك. وفي  لمتر دأه  وسه  بكدقال عباك لنتنياهو الذي رد بالمجاملك  دمنذ  من لم نركد
لترحي  ب مير لو سمبورغ ل نر لم يجد  لمك ترحي  واحدر بالرسيك عباك الذي حرص نتنياهو عل  ا

شارك في مراسم التشييع تحت وابل من االنتقادات الللسطينيك والبربيك. وه ذا فبل بقيك الخطباء 
السراسيليون الذين تجاهلوا أيضا موضو  الس م عدا امدي  عاموك عو  الذي استذ ر اتلاش 

 أوسلو.
 1/10/2016، لندن، العربيالقدس 

 
 زيارة مرتقبة لعزام األحمد إلى بيروت لتفعيل التنسيق األمني الفلسطيني مع السلطات اللبنانية .5

قال م در فلسطيني قيادي في لبنان إن الوضع اممني في مخيم عين الحلور ل جسين الللسطينيين 
 ماد ياسين الذي يقال إنر  عيم تنريمبلوذلك ببد توقيا الجيش اللبناني  د،ممسوكدفي جنو  لبنان 

في المخيم. وجاء هذا التطور عل  الرغم من التجاذبات السياسيك بين الل اسل ومطالبك  دداعشد
بهدا وضع حد للتوترات التي يشهدها  داممنيك تلبيل تباونها مع اللجاندالل اسل الس ميك بر

 المخيم. المخيم وسط محاوالت جديك لضبط اممن بش ل أساسي في
هذا ومن المرج  أن ي ل عضو اللجنك المر  يك لحر ك فت  ع ام امحمد إل  بيروت اليوم السبت 

وترتي  الوضع اممني في  لبقد لقاءات تسهم في تلبيل التنسيش اممني مع السلطات اللبنانيك
 المخيم. 
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الفتعا إل  أن  دت  بيررال مخاوا رسيسيك من اشتبا ادوأشار الم در الللسطيني في ت ريحر إل  أن 
لبلمهم أن الجيش اللبناني جدي ، لم يقوموا بردات فبل عل  توقيا ياسيندالمتشددين في المخيم 

 ذلك وجدت أن حر ك فت  التي استخدمت غ ارر نيران  ،بحسم أي توتر يم ن أن تنتجر ردات اللبل
المخيم وقادرر عل  الحسم الماضي جادر في منع أي توتر في   بيرر خ ل  خر اشتباك امسبو 

 .دالبس ري فير وأنها عل  تنسيش داسم مع السلطات اللبنانيك
 1/10/2016الشرق الوسط، لندن، 

 
 على صحته يطمئنالرئيس و  نتيجة حادث سير عرضي برضوضإصابة اللواء فرج  .6

ي إ ر دوفاد: أ ي  رسيك جها  المخابرات البامك اللواء ماجد فرج،  باح أمك، برضول -البيرر 
 حاد  سير وقع في حي البالو  شمال مدينك البيرر، خ ل توجهر إل  عملر.

وذ رت م ادر محليك أن السيارر التي  انت تقل فرج، ا طدمت بمر بك خا ك بالقر  من محطك 
الهدى للمحروقات شمال البيرر، ما أدى ل ابتر برضول ونقلتر طواقم اله ل امحمر الللسطيني 

المستشل  االستشاري لتلقي الب ج.  ما أ ي  بهذا الحاد  مواطن  خر، وو لت عل  إ رها إل  
و رح م در أمني في جها  المخابرات البامك، ب ن حاد  السير  ان حاد اع  جروحر بالطليلك.

 وأضاا: إن الوضع ال حي للواء فرج مستقر، ووضبر مطمسن وهو بخير. عرضياع.
 ، في المستشل ، واطم ن عل   حتر.و ار الرسيك عباك، أمك، اللواء فرج

 1/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 خطيئة كبرى يزالمصري لـ"قدس برس": مشاركة عباس في جنازة بير  .7
انتقد عضو المجلك التشريبي الللسطيني عن حر ك حماك مشير الم ري بشدر مشار ك رسيك 

، واعتبر ذلك دخطيسك  ون بيريبمالسلطك الللسطينيك في تشييع جنا ر الرسيك السراسيلي امسبش ش
وأ د الم ري في حدي  مع دقدك بركد، أن دمشار ك رسيك   برى بحش الشب  الللسطينيد.

في الشار  الللسطيني، بالنرر  شديداع  تر ت غضباع   السلطك الللسطينيك محمود عباك في جنا ر بيري
ترك عباك جنا ر مستشاره  وأضاا: دلقد بحش الشب  الللسطينيد.  إل  التاريخ الدموي لبيري

الذي قتل أطلال قانا والمساهم   السياسي نمر حماد، واختار المشار ك في جنا ر مجرم الحر ، بيري
و اح  الس ح الذري ال هيوني و لقك الس ح التشي يك، وأحد قادر الب ابات  56في مذاب  

هانك للشب  الللسطيني ولشهداسر، ا  د. لذي قتلهم بيريال هيونيك، هذه خطيسك  برى وا 
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وأضاا: دلقد فشل عباك في  ل شيء، فشل في أن ي ون رسيسا للشب  الللسطيني، وفشل في 
الحلار عل  الوطن موحدا، وفشل حت  في الحلار عل  حر ك فت  موحدر، ولذلك هو ورقك منتهيك، 

 يحاول تمطيطها من خ ل التملش لسراسيلد، عل  حد تببيره.
 30/9/2016، قدس برس

 
صابةاستشهاد فلسطيني  .8  االحتالل يزعم إحباط محاولة طعن بالخليلو قلنديا  جندي بعملية طعن في وا 

أحررد جنررود االحرت ل أ رري  مسرراء ، أن رامرري حيردر، عررن مراسرلر 30/9/2016، 48موقــع عــرب نشرر 
الجمبررك، بجررراح متوسررطك فرري عمليررك طبررن عنررد حرراج  قلنررديا البسرر ري شررمال القرردك المحتلررك، فيمررا 

ت قوات االحت ل منلرذ البمليرك، أعلنرت م رادر فلسرطينيك أنرر مرن سر ان قريرك  لرر عقر  ويبلرغ أعدم
وقررال الهرر ل امحمررر الللسررطيني إن إسررراسيل منبررت الطررواقم الطبيررك مررن االقترررا  مررن  .28مررن البمررر 

سباا الشا ،  ذلك منبتهم من دخول منطقك القدك.  الحاج  وا 
أطلقرروا النررار علرر  الشررا ، الترري لررم تبرررا هويتررر ببررد، وتر رروه وأ ررد شررهود عيرران أن جنررود االحررت ل 

ينرر ا علرر  امرل،  مررا منبرروا مر بررات السررباا التاببررك للهرر ل امحمررر الللسررطيني مررن الو ررول 
وببرررد البمليرررك، أطلقرررت قررروات االحرررت ل وابررر ع مرررن قنابرررل ال ررروت والقنابرررل المسررريلك للررردمو  فررري  إليرررر.

 بباد المواطنين الللسطينيين الذين تجمبوا في المنطقك.المنطقك المحيطك من الحاج ، ل
قروات االحرت ل  عمرت إحباطهرا ، مرن الخليرل، أن 30/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعـالموجاء فري 

محاولك طبن تبرل لها قاسد لرواء بجريش االحرت ل ببرد رهرر اليروم بمحافررك الخليرل، جنرو  الضرلك 
بريك ال انيك، أن شابًّا فلسطينيًّا اقترر  مرن مر برك قاسرد منطقرك الخليرل وادعت القنار الب الوربيك المحتلك.

بجيش االحت ل، الجنرال دإيتسيك  وهند برالقر  مرن مسرتوطنك دنووهروتد بالخليرل وهرو يخلري سر ينعا 
وأضافت القنار أن جنديًّا الحر حر ك الشرا  ف وقلرر ليتبرين أنرر  ران ينروي تنليرذ عمليرك  تحت م بسر.

 نرال، مشيرر إل  أنر جرى نقل الشا  للتحقيش لدى الشاباك.طبن بالج
 

 االحتالل دحرلن تتوقف حتى  القدسحماس: انتفاضة  .9
االحررت ل مررن  دحرررأ رردت حر ررك حمرراك أن انتلاضررك القرردك سررترل مشرتبلك، ولررن تتوقررا حترر  : غر ر

 .القدك والضلك و ل فلسطين، مشددر عل  أن القمع والرها  والح ار لن يره  شببنا
وجددت حر رك حمراك فري بيرانا لهرا يروم الجمبرك، فري الرذ رى امولر  النتلاضرك القردك، عردم اعترافهرا 
بال يان ال هيوني، وقالت دنجدد عدم اعترافنرا بالبردو ال رهيوني، وعردم استسر منا ل رل الوقراسع التري 

 يحاول فرضها عل  أرل القدك والمسجد امق  د.
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ن دسلطك أوسلود والبدو ال هيوني التي  ان  خرهرا مشرار ك رسريك وأدانت عمليك التطبيع والتنسيش بي
السرررلطك وقرررادر حر رررك فرررت  فررري جنرررا ر دالهالرررك المجررررمد شرررمبون بيررررك ومرررا تبرررع ذلرررك مرررن ت رررريحات 

وأ دت أن دهذا السلوك ال أخ قي الخاسن للدم الللسطيني هو الرذي يشرجع  محسوبك عل  حر ك فت .
 ال هيوني المجرمد. أطرافا عربيك للتطبيع مع البدو

، 2015وأشارت إل  أن عمليك دإيتمارد، التي نلذها مجموعك من المجاهدين في امول من أ توبر من 
شر لت إع نررا  رارخا برر ن علر  قطبرران المسرتوطنين والجنررود ال رهاينك أن يتوقلرروا عرن تنليررذ مخطررط 

  والقدك ال تقبل التدنيك وال وتاببت أن دالمسجد امق  التقسيم ال ماني والم اني للمسجد امق  .
القسمك، وأن   رار أقردام الموت ربين ال يطهرهرا إال الردم، ف انرت انتلاضرك القردك التري قردم فيهرا شرببنا 

 م، أرو  البطوالتد.1948في الضلك والقدك وغ ر وامراضي المحتلك عام 
 30/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يتوجب علينا إدراكهابيريز  جنازةفي ومشاركته  عباسضور حفي  سياسيةإننا أمام أهمية فتح:  .10

االنتقرادات حرول مشرار ك الررسيك محمرود عبراك بجنرا ر شريمون بيرير ، في ررل : أشرا الهور –غ ر 
لمراسررم جنررا ر بيريرر ، بالت  يررد علرر  أنهررا تبتبررر دجرر ءا مررن مسررءوليات  هدافبررت حر ررك فررت  عررن حضررور 

لم أجمع لحد  الجنا ر، وعمليك قطع للطريش عل  ح ومك نتنيراهو موقع رسيك الدولك تجاه التلات البا
في مشررو  الترهير  الرذي ُيمرارك ضرد السرلطك الللسرطينيك ومحراوالت إسرراسيل لقنرا  البرالم ب ننرا فري 

 جبهك ال تءمن إال بالبنا و الس حد.
فررت  دإننررا أمررام  وقررال منيررر الجرراغو ، رسرريك اللجنررك الع ميررك فرري ملوضرريك التببسررك والتنررريم لحر ررك

أهميك سياسيك فري حضرور الررسيك ومشرار تر للجنرا ر، يُتوجر  علينرا  للسرطينيين إدرا هرا علر   ربيد 
ما يقا خلا هذه المشار ك من أبباد ورسرالك سر م فلسرطينيك قويرك للبرالم، تحديرداع فري هرذه اللحررات 

وأ رررد علررر  الررردور  ولد.التررري يراقررر  فيهرررا المجتمرررع الررردولي ب رررل أهميرررك موقرررا دولرررك فلسرررطين المسرررء 
المسررءول الررذي يمارسررر الرررسيك عبرراك فرري خضررم  ررل التبقيرردات الترري تمررر بهررا المرحلررك الللسررطينيك 

 الحاليك.
 1/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 واد  آخربوالشعب  واد  ب هاؤكد أنتبيريز في تعزية السلطة "الجهاد اإلسالمي":  .11

ي في حر ك الجهاد الس مي، مشار ك قيادر السرلطك رفل خضر عدنان القياد: أشرا الهور –غ ر 
بيريرر ، وقررال دإن تب يررك قيررادر السررلطك بررالمجرم بيريرر  رغررم الرررفل والتنديررد الشررببي شرريمون فرري جنررا ر 
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وأضرراا فرري ت ررري   ررحافي دأن  ال بيررر يء ررد أن السررلطك وقيادتهررا فرري واد والشررب  فرري وادا  خرررد.
هللا تبررررال  مررررن  ررررل مررررن يبرررر ي بمجرررررم قانررررا وأبررررو النررررووي دمرررراء الشررررهداء و هررررات امسرررررى تبرررررأ إلرررر  

ودعررا إلرر  رفررع  ررور الشررهداء وامسرررى وفرري مقرردمتهم شررهداء دمجرر ر قانرراد فرري الميررادين  السررراسيليد.
 دغضبا في وجر  ل من قدم الب اء بالمجرم القاتل بيري د.

 1/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 ع "البوليساريو" بغزة البردويل: ال وجود ألي لجنة للتضامن م .12

نلرر  القيررادي فرري حر ررك حمرراك د.  رر ح البردويررل بشرر ل قرراطع وجررود أي دلجنررك للتضررامن مررع : غرر ر
الشب  ال حراويد لالبوليساريو(، في قطا  غ ر، وأ د أن الشب  الللسرطيني لرن ي رون طرفرا فري أي 

 خ فات بين الج اسر والمور ، أو بين أي دول عربيك أخرى.
، عرن 2016-9-30يل، لر دقدك بركد، تبليقا عل  خبرر نشررتر  رحيلك ج اسريرك، الجمبرك وقال البردو 

تش يل دلجنك للتضامن مع الشب  ال حراوي تتخذ من غ ر مقرا لهراد: دنحرن ننر ى ب نلسرنا وبمقاومتنرا 
عررن أي خ فررات عربيررك ر عربيررك، احترامنررا لبطررراا البربيررك ومنلسررنا ال يسررم  لنررا بررذلك، ولرريك لرردينا 

وأضاا: دال نسم  وال يوجد لدينا في غر ر أي توجرر مرن هرذا القبيرل، وال  متسع من الوقت لم ل هذاد.
وتابع: داحترامنا للج اسر  توجد لدينا أي جمبيات أو لجان بهذا االسم، هذا هراء وغير موجود إط قاد.

سنادهم لق  ضيتناد.والمور  ول ل شبو  المنطقك البربيك والس ميك  بير، في دعمهم وا 
و انررت  ررحيلك دالخبرررد الج اسريررك، قررد نشرررت خبرررا، اليرروم الجمبررك، عررن تشرر يل لجنررك للتضررامن مررع 

 18الشب  ال حراوي في قطا  غ ر، وقالرت ب نهرا عقردت اجتماعرا لهرا امسربو  الماضري وأنهرا تضرم 
 عضوا ن لهم فلسطينيون والن ا اآلخر من ال حراويين.

 30/9/2016، قدس برس
 

 : مطلوب إنجاح عقد المؤتمر السابع باعتباره ضرورة وطنية وحركية  "ثوري فتح" .13

شرردد المجلررك ال رروري لحر ررك فررت  علرر  جديررك الحر ررك فرري عقررد مءتمرهررا السررابع دون ترر خير،  :رام هللا
وعل  دعمر لبقد مءتمر دولي للس م لحياء عمليك الس م علر  أسرك ومتاببرك دوليرك، لتحقيرش سر م 

 وش شببنا.عادل وشامل ي لل حق
ودعررا المجلررك ال رروري فرري بيانررر ال ررادر يرروم الجمبررك، فرري ختررام اجتماعاتررر فرري رام هللا ضررمن دورتررر 
الباديررك السرراببك عشررر، بمشررار ك الرررسيك محمررود عبرراك وأعضرراء اللجنررك المر  يررك وأعضرراء المجلررك 

لمنرمرررات ال ررروري مرررن قطرررا  غررر ر والخرررارج مرررن الو رررول ل جتمرررا ،  رررل ام ررردقاء وأحررررار البرررالم وا
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والحقوقيرك، لمسرراندر شرببنا ونضررالر الحررر والمشررو  لنهرراء الحرت ل وتقريررر م رريره  والقليميرركالدوليرك 
، بمررا يررء ر ذلررك إيجابررا علرر  اممررن 2017وطالرر  بالبمررل لتحقيررش إنهرراء االحررت ل عررام  .إرادتررربحررر 

 والسلم الدوليين، ويسقط مبررات وذراسع ببل من الرها  الدولي.
ص الش ن الداخلي، فقد جدد الت  يد عل  ضرورر إنهاء االنقسام باعتباره ممرا إجباريا لتلبيل وفيما يخ

مرحلك التحررر الروطني ووسراسلر، سرواء باالتلراش المباشرر أو االحت رام ل رندوش االقتررا  فري انتخابرات 
يتجراو  رساسيك وتشريبيك تحت إشرراا ح ومرك الوفراش الروطني أو ح ومرك وحردر وطنيرك فري توقيرت ال 

 ستك أشهر.
أما في الش ن الحر ي، ف  د المجلك ال وري أهميك إنجاح عقرد المرءتمر البرام السرابع باعتبراره ضررورر 
وطنيررك وحر يررك، ويرررى أن ت  يررا اجتماعررات اللجنررك التحضرريريك والبمررل الجرراد يم ررن أن ينجرر  مهمررك 

وقرت مم ررن، مرع ضرمان عقررد أ ترروبر للتقريرر فري موعررد عقرد المرءتمر البررام ب سرر   29التحضرير قبرل 
 مءتمر ناج  ل ل امعضاء المستحقين، وبحضور امعضاء في م ان واحد.

 30/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
  2016خالل  249استشهدوا خالل تنفيذهم عمليات من أصل  ا  فلسطيني 160تقرير:  .14

امولرررر  النط قتهررررا،  رام هللا: نشرررررت حر ررررك حمرررراك إح رررراءات خا ررررك بالهبررررك الشررررببيك فرررري الررررذ رى
شرهيدعا  215مرن ضرمنهم  249أوضحت فيها أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ انط ش االنتلاضرك بلرغ 

شررهيدعا مررن قطررا  غرر ر استشررهدوا خرر ل المواجهررات والق ررا، وشررهيدان مررن  30مررن الضررلك الوربيررك و
 وشهيدان عربيان أحدهما سوداني و خر أردني. 1948فلسطين المحتلك عام 

وأشرارت الح راءات إلر  أن عردد الشرهداء ام برر خر ل انتلاضرك القردك  ران فري الضرلك فري مدينرك 
وبيرت  16ونرابلك  21 رم جنرين  35شرهيدعا ورام هللا  40الخليل التري قردمت شرهيدعا، تلتهرا مدينرك القردك 

فرري  ررل مررن قلقيليررك والررداخل  2و 4وفرري سررلليت  5فرري حررين استشررهد فرري محافرررك طررول رم  15لحررم 
 المحتل وشهيد في محافرك أريحا.

شررهداء فرري  6خرر ل المواجهررات مررع جنررود االحررت ل عنررد نقرراط التمرراك و 24واستشررهد فرري قطررا  غرر ر 
ق رررا الطيرررران السرررراسيلي، بينمرررا شرررهد البرررام الماضررري شرررهداء  خررررين مرررن القطرررا   شرررهداء امنلررراش 

 وشهداء المهمات الجهاديك.
 1/10/2016، لندن، القدس العربي
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 للقاء زعماء عالميين زجنازة بيري يستغلنياهو نت .15
انتهررت ببررد رهررر يرروم الجمبررك مراسررم تشررييع ودفررن الرررسيك السررراسيلي السررابش، : تحريررر رامرري حيرردر

، بمشررار ك البديررد مررن  عمرراء دول البررالم، الررذين اسررتول نتنيرراهو حضررورهم الجنررا ر مررن  شررمبون بيريرر
ومرن المقررر أن يبقرد نتنيراهو لقراءات  ن ح ومترر ودولهرم.أجل اللقاء بهم ومحاولك تب ير  الب قرات بري

 مع عدد من الرءساء والمسءولين الدوليين الذين حضروا للمشار ك في الجنا ر.
 30/9/2016 ،48عرب 

 
 بينيت: على عباس وقف الجنازات قبل أن يشارك في جنازة .16

محمررود  السررلطك الللسررطينيك سررراسيلي نلتررالي بينيررت علرر  مشررار ك رسرريكالالقرردك: احررتي و يررر التبلرريم 
وم ررافحك مسررءولين إسررراسيليين لررر خرر ل   عبرراك فرري جنررا ر الرررسيك السررراسيلي السررابش شررمبون بيريرر

و ت  بينيت، في توريدر عل  حسابر في دترويترد: لرم أفهرم لمراذا ا رطا القرادر السرراسيليون  الجنا ر.
ويررردفع رواتررر  ومسرررتحقات لبررراس ت  طرررابوراع لم رررافحك محمرررود عبررراك الرررذي يشرررجع قترررل السرررراسيليين

 وأضاا: امجدر ببباك أن يوقا جنا ات قبل أن يحضر جنا ر. منلذي البملياتد.
 1/10/2016، األيام، رام هللا

 
 فرصة جديدة للعودة للمفاوضات أوجدعضو كنيست: عباس  .17

لمبسرر ر قررال عضررو ال نيسررت السررراسيلي عررن المبسرر ر ال ررهيوني البروفيسررور يوسرري يونررا إن ا :وفررا
بررديل يقررود إلرر  اسررتسناا الملاوضررات السررلميك، فرري  يجررادفرري محاولررك ل جرردياع  داخليرراع  سرريخول حررواراع 

ها الرررسيك محمررود عبرراك بمشررار تر فرري تشررييع ج مرران الرررسيك السررراسيلي أوجرردأعقررا  اللر ررك الترري 
الجمبك، إن عبراك وقال يونا، في سياش لقاء تلل يوني عل  قنار دمساوارد، يوم  . السابش شمبون بيري

 فر ك جديدر من حي  إم انيك البودر للملاوضات، وهو اممر الذي دسنبح ر ببد امعيادد. أوجد
 30/9/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ستجد نفسها تعيش حالة فوضى عارمة قريبا   "إسرائيل" هاليفي: .18

فرري  سررتجد ذاتهررا قريبرراع  دراسيلإسرردوديررع عررواودر: يحررذر رسرريك سررابش بررار  للموسرراد مررن أن  –النا رررر 
قلقرر مررن التهديردات الداخليررك. ويتوقرع أن تقروم بترردمير السرلطك الللسررطينيك  حالرك فوضر  عارمررك، مبردياع 

وتتحمررل مسررءوليك مبيشررك الللسررطينيين وترر داد ع لتهررا فرري البررالم المشرروول بذاتررر، وبرردون قيررادر جررديرر 
 تين ستح م حماك سيطرتها.ستبق  عاج ر. ويقول إنر في رل فقدان تسويك الدول
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قلقرر البرالغ  وفي حدي  مطول جدا لملحش  رحيلك دهرترتكد يبردي رسريك الموسراد امسربش إفررايم هراليلي
مقليررك. ويرررى هرراليلي أن  مررن فقرردان اليهررود أغلبيررتهم البدديررك فرري فلسررطين التاريخيررك ومررن تحررولهم مجرردداع 

يسخر هراليلي مرن و متم لك بقلك عدد القيادات الحقيقيك. اليوم تشهد ام مك ام بر منذ قيامها وال دإسراسيلد
هندسك قيادر فلسطينيك عل  مقاسراتها، ويردعو للتلراول مرع شخ ريات فلسرطينيك لرم  دإسراسيلدمحاوالت 

 تبتقرررل بالماضررري فررري سرررجون االحرررت ل حتررر  تتررراح المحاد رررك مبهرررم بمسرررتوى البيرررون ودون اسرررتب سيك.
موسررها الرر عم القاسررل إنررر ينبورري عرردم التلرراول مررع أشررخاص ويضرريا دعلرر  إسررراسيل أن تشررط  مررن قا

وردا علر  سرءال يررى هراليلي  ووقبنرا مبرر اتلراش أوسرلود. أياديهم ملطخك بالدم، فياسر عرفات  ان عدواع 
انتخابرر ومرع خالرد مشربل  التلاول مع القيادي امسرير مرروان البرغرو ي فري حرال ترم   دإسراسيلدأنر عل  

سماعيل هنيك وموس  أ د في بدايك طريقر قبل حيا تر ويقول إن نيلسون ماندي   ان دإرهابياع  ،بو مر وشوا 
 التلاول مع ح   هللا  ي تمنع الحر  القادمك. دإسراسيلدعل  نوبل للس م.  ما يقول إنر عل  

لمجلرك اممرن القرومي مرن قبرل  رسيسراع  2002وي ير أحوال فلسطينيي الداخل قلش هاليلي منذ عين في 
وتررابع هرراليلي الررذي يبرردي هررو  شررارون، الررذي رفررل تسررميتهم دأقليررك عربيرركد بررل دغيررر اليهررود د.أرسيررل 

اآلخر قلقر من عدم دمجهم وتحييد خطرهم االستراتيجي دقلت لشارون إن علينا أن نرى  يا نتبامل 
 –مع دعر  إسرراسيلد فهرم مواطنرون ول رن هرل هرم جر ء مرن القوميرك الللسرطينيكو أم أنهرم وحردر دينيرك 

 أنمنررر ال حقرروش أقليررك لهررم. تبسررم شررارون وقررال: أدعرروك أن تو رري لرري  اجتماعيرركو.. لرريك واضررحاع 
نبني لهم استاد  رر قدم في سخنين واترك لي البقيك. قلت لرر: فري حرال قامرت دولرك فلسرطينيك سري ون 

لمم رن من حش المواطنين البرر  فري إسرراسيل مواطنرك م دوجرك منرر مرن الناحيرك الدسرتوريك مرن غيرر ا
سرررراسيليك مبرررا وبرررنلك الوقرررت منرررع ذلرررك عرررن دعرررر   السرررماح ليهرررود بررررو لين حيرررا ر مواطنرررك أمري يرررك وا 

ويقول هاليلي عرن فلسرطينيي الرداخل اليروم إنهرم أشرخاص  إسراسيل د فقال دعندما نبلغ ذلك سنبالجرد.
نجا ات ويرغبون برالتببير عرن ذلرك. ويشر و مرن اسرتمرار التميير  ضرد   ويحرذر مرن أن هم مع  برياء وا 

 ليست ببيدر عن فقدان السيطرر فيما يتبلش بردامقليك البربيكد وبردالش ن الللسطينيد. دإسراسيلد
وبخررر ا موقرررا المءسسرررك الحا مرررك، يسرررخر هررراليلي ممرررن يبتقرررد بلم انيرررك االسرررتمرار بالسررريطرر علررر  

 مررا  .دإسراسيلردلرر امرل الللسررطينيك المحتلررك مررن دون مشررا ل وأ مرران، ويء ررد عرردم وجررود خطررك  املررك
عررادر بنرراء غر ر مقابررل نرر   سرر حها، متسرراس  جرأفي دفا يسرخر مررن دعررور و يررر الرر دور ليبرمرران لترررميم وا 

 هل يبقل أن تتوقع من عدوك إلقاء س حر و يا سنمتلك الدافبيك للتلاول مبر عندسذو.
 1/10/2016 ،القدس العربي، لندن
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 منازل الفلسطينيين بعمليات هدم  %60 بنسبة"أوتشا": ارتفاع  .19
بر  عل   %60ذ ر م ت  اممم المتحدر لتنسيش الشءون النسانيك لأوتشا(، أن ارتلاعاع بنسبك 

عمليات الهدم التي ينلذها جيش االحت ل السراسيلي ضد المنا ل الللسطينيك، وذلك منذ مطلع البام 
 .2008م منذ عام ، الفتاع إل  أنها أوسع عمليك هد2015الجاري، مقارنك مع البام 

مرت ، أن إجمالي عدد المنشتت التي دُ 2016-9-30وأوض  الم ت  في تقريره امسبوعي، الجمبك 
 .878إل   2016بل سلطات االحت ل في الضلك الوربيك ارتلع منذ بدايك البام أو  ودرت من ق  

 33االحت ل  وبين أن  خر عمليات الهدم  انت في اميام ال   ك الماضيك، حي  هدمت سلطات
مبن  للس ان، في أما ن متبددر في جميع أنحاء المنطقك الم نلك لج( وشرقي القدك، وذلك بذريبك 

 100شخ اع،  ل هم من امطلال،  ما ت  ر أ  ر من  35عدم وجود تراخيص بناء، ونتيجك لذلك، ن ح 
 شخص نتيجك ذلك.

نيك، فلنر ي اد ي ون من المستحيل عل  اع لبمليات التخطيط التميي يك وغير القانو ر وأ د أنر نر
 الللسطينيين الح ول عل  تراخيص بناء في الوالبيك البرم  من المنطقك لج( وشرقي القدك.

 1/10/2016فلسطين أون الين، 
 
 األقصى خالل األسبوع الماضيالمسجد  اقتحموا إسرائيليا   436 "قدس برس": .20

ر دت و الك دقدك بركد انترناشيونال لبنباء، : خرك ينك ام، فاطمك أبو سبيتان -القدك المحتلك 
 إسراسيلياع لباحات المسجد امق   المبارك، خ ل امسبو  الماضي. 436اقتحام 

إسراسيليين، من  402من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، اقتحام  29 - 25وشهدت اللترر الواقبك ما بين 
وهو أحد أبوا  المسجد امق   الذي تتح  م بر طالباع يهودياع، من دبا  المواربكد  112بينهم 

ضابطاع إسراسيلياع  34وبالضافك إل  هءالء، فقد اقتحم  .1967وتسيطر علير شرطك االحت ل منذ عام 
لوا في باحاتر وم ل ياتر ضمن جوالت است شافيك خ ل امسبو   باحات المسجد امق   وتجو 

باحيك والمساسيك، وسط محاولك الم ل ين الللسطينيين الماضي، وذلك خ ل فترتْي االقتحامات ال 
 الت د ي لهم.

ومقارنك بالر د امسبوعي، فلن عدد السراسيليين امسبو  الماضي قد ارتلع عن سابقر، حي  
من الشهر الجاري،  22 - 18إسراسيليين خ ل اللترر الواقبك ما بين  307أح ت دقدك بركد اقتحام 

 خ ل امسبو  الماضي. 430 بينما تجاو  عددهم الر
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وأح ت دقدك بركد إبباد سلطات االحت ل لخمسك شب ان فلسطينيين عن المسجد امق   خ ل 
وبذلك، فقد ارتلع عدد الُمببدين عن  يوماع وستك شهور. 15امسبو  الماضي، للترات تتراوح ما بين 

 فلسطينيين. المسجد امق   منذ بدايك شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، إل  عشرر
 30/9/2016قدس برس، 

 
 األقصىالمسجد أهالي غزة من الصالة في  تمنعجنازة بيريز  .21

غ ر: منبت سلطات االحت ل السراسيلي  بار السن من قطا  غ ر من الموادرر مداء   ر الجمبك 
لسابش في المسجد امق  ،  ما هو الحال في  ل يوم جمبك، وذلك بسب  جنا ر الرسيك السراسيلي ا

وأغلقت سلطات االحت ل مببر بيت حانون دإير د شمال قطا  غ ر أمام الم لين،  شمبون بيري .
 ببد أن أبلوت هيسك الشءون المدنيك الللسطينيك بذلك، بسب  مراسم الجنا ر والجراءات اممنيك.

م ل  300ي  وذ رت م ادر في هيسك الشءون المدنيك الللسطينيك أن الجان  السراسيلي ألو  ت ار 
من غ ر، جميبهم من  بار السن،  انوا يستبدون للتوجر لمدنيك القدك مداء ال  ر هناك، والبودر 

 في ساعات الب ر.
 1/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 : "توازن الرعب" المتحقق باالنتفاضة األفضل بتاريخ الصراع""القدس الدولية .22

القدك حققت أحد أفضل توا نات الرع  في تاريخ ال را  أ دت مءسسك القدك الدوليك، أن انتلاضك 
، يوم الجمبك، تلق  دالمر    مع البدو ال هيوني، عاد رع عدم دعمها خطيسك. وقالت المءسسك في بيانا

الللسطيني لإلع مد نسخك منر، إن أبطال االنتلاضك تم نوا من تحقيش مبادلك واحد إل  ستك في 
 قتل  هيوني واحد مقابل  ل ستك شهداء فلسطينيين.الخساسر البشريك، الفتك إل  

قتي ع  هيونياع، مء در أنها  40شهيداع ارتقوا خ ل االنتلاضك فيما سقط خ لها  238وأوضحت أن 
ال هيوني  -إحدى أفضل نتاسي توا ن الرع  الذي أنتجتها أي مواجهكا في تاريخ ال را  البربي

 عبر مختلا الحرو  واالنتلاضات.
ت دالمقاومك التي تتم ن من إنتاج مبادلكا  هذه من دون دعما حقيقي من محيطها ت ون قد وأضاف

أ بتت جدواها وقدرتها بش لا ال يقبل الشك، وي ب  عدم االست مار فيها خطيسك تاريخيك ترت بها اممك 
 اليومد.
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جودها ودورها في وطالبت الل اسل الللسطينيك بتوحيد جهودها بدعم االنتلاضك ميداني اع وتلبيل و 
سناد شبا  القدك ال اسرين، وتش يل وحدر دعم ومساندر للشبا   القدك المحتلك والضلك الوربيك وا 

 المنتلضين ت ون قورع وسنداع لهم تدعمهم وتدعم استمراريك انتلاضتهم.
ودعت السلطك الللسطينيك للوقوا وراء الشب  الللسطيني في مطالبر ودعم تحر ر في وجر 

عوضاع عن التنسيش اممني مبر،  ما طالبتها بتبن ي خطا  متماسك ومتمسك بالقدك  االحت ل
وامق   يت امل مع البمل الجاد عل  امرل ويست مر نضاالت الشب  الللسطيني لتحقيش إنجا ات 

 وم اس  وطنيك.
 30/9/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ا  دى غاألقص المسجد الشيخ صبري يطالب بشد الرحال إلى .23

الشيخ ع رمك سبيد  بري رسيك الهيسك الس ميك البليا وخطي  المسجد امق   المبارك،  ح   
 د.1438عل  شد الرحال إل  المسجد امق   يوم غد امحد بمناسبك حلول رأك السنك الهجريك د

المرابطك وأوض  الشيخ  بري أن من واج  المسلمين اغتنام ذ رى الهجرر النبويك الشريلك لل  ر و 
 في المسجد امق  .

وأشار  بري إل  أن البام الهجري المن رم شهد ت اعداع ملحوراع العتداءات ع ابات 
 بيراع في اقتحامات  وارتلاعاالمستوطنين عل  دور الببادر الس ميك والمسيحيك في فلسطين، 

 ،أداء طقوسهم في باحاترالمجموعات اليهوديك المتطرفك مبوا  المسجد امق   المبارك ومحاولتهم 
وشش امنلاش أسللر وفي محيطر بموافقك الح ومك السراسيليك ودعم من الجمبيات التلموديك بهدا 

وناشد  بري بهذه الذ رى البطرر، الدول البربيك والس ميك أن يوحدوا مواقلهم  السيطرر علير.
ن امخطار المحدقك بر و ون وي  لوا جهودهم ويتحملوا مسءولياتهم لحمايك المسجد امق   م

 المقدسات الدينيك وامم ك الوقليك في مدينك القدك.
 1/10/2016القدس، القدس، 

 
 مواجهات على حدود غزة  خاللإصابات  ستة .24

مواطنين، بر اص االحت ل السراسيلي خ ل مواجهات شهدتها الحدود الشرقيك لقطا   ستكأ ي  
  غ ر، اليوم الجمبك.

شبان أ يبوا بجروح متوسطك إل  طليلك خ ل المواجهات  خمسكال حك بو ر، أن  وأفادت و ارر
  التي اندلبت بين عشرات الشبان وقوات االحت ل قر  موقع ناحل عو  البس ري شرش مدينك غ ر.
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 فيما أ ي  شاٌ  سادك نقل إل  مستشل  شهداء امق   في مواجهات اندلبت شرش مخيم البريي.
 1/10/2016القدس، القدس، 

 
 أعوام على المقدسي جون قاقيش تسعة حكم بالسجن  .25

عاما( من  ب   21لم يتم ن الشا  المقدسي المسيحي جون قاقيش ل: أسيل جندي -القدك المحتلك 
جماح غضبر تجاه جنود االحت ل وهم ين لون بش ل يومي بالمرابطات المببدات عن المسجد 

لمسجد ف قدم عل  تنليذ عمليك طبن أسلرت عن إ ابك امق   وغيرها من االنتها ات بحش هذا ا
 .2015مستوطن في مايو/أيار 

وأ درت المح مك المر  يك في القدك قبل أيام ح ما بالسجن لمدر تسبك أعوام عل  قاقيش الذي 
 يبيش في حارر الن ارى بالبلدر القديمك في القدك.

قك في مواجهك االحت ل قال عضو الهيسك وفي تبليقر عل  حالك الوحدر الس ميك المسيحيك البمي
الس ميك المسيحيك لن رر القدك والمقدسات ام  مانويل مسل م إن االشتراك في ال را  واملم 
جبل المسلمين والمسيحيين يقلون  البنيان المر وص دون تلرقك لمواجهك الرلم والذالل، إذ يرى 

 جميبهم أن النضال ضد المحتل حش وواج .
 30/9/2016ة.نت، الدوحة، الجزير 

 
 القدس واألقصى النتفاضة 16الذكرى  ونحيي   48فلسطينيو  .26

تحل اليوم، السبت، الذ رى السادسك عشرر النتلاضك القدك وامق  ، التي سقط فيها : هاشم حمدان
 شهيدا من أبناء الداخل الللسطيني بر اص الشرطك. 13

ى بسلسلك فباليات محليك وقطريك، تتوج بمسيرر قطريك وتحيي الجماهير البربيك في الداخل هذه الذ ر 
وبحس  الترتيبات،  في مدينك سخنين، وذلك بحس  البرنامي الذي وضبتر لجنك المتاببك البليا.

فسوا تنطلش في مدينك سخنين المسيرر القطريك في الساعك الراببك من ع ر اليوم، من شار  
 اري ليوم امرل، لتنتهي هناك بمهرجان خطابي.الشهداء قر  مسجد النور، وحت  الن   التذ 

 1/10/2016، 48عرب 
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 حاالت التحرش بالنساء العامالت في الضفة وغزة فلسطينية ضد   حملة"صفية تسكتيش":  .27
غ ر: أطلقت جمبيك المرأر الللسطينيك للريادر والبدا  في الضلك الوربيك، وبالشرا ك مع جمبيك اممل 

يك الخريجات، حملك ضد التحرش بالنساء البام ت تحت عنوان د ليك والحيار في غ ر وجمب
 تس تيشد.

واسم  ليك التي تطالبها الحملك النسويك ببدم الس وت عل  عمليات التحرش، يم ل اسما يتم تداولر 
  يرا في أوساط النساء الللسطينيات  بار السن، واتخذ عل  ما يبدو  رم  مسماء باقي النساء 

ات اللواتي تستهدفهن الحملك، وهن بالدرجك امول  البام ت سواء في القطا  الح ومي أو الللسطيني
 الخاص، من أجل توفير لقمك البيش لهن ومسرهن.

وعن هذه الحملك اللريدر في المناطش الللسطينيك، تقول منال أبو علي رسيسك الجمبيك، التي تشرا 
لحك الجمبيك عل  موقع دفيسبوكد إن الحملك جاءت عل  إدارر الحملك، في ت ريحات  تبتها عل   

من دواقع تبيشر الشابات البام ت في قطاعات مختللك، ببد ت رار المواقا وتبرل نسبك  بيرر من 
النساء للتحرش أ ناء عملهن ومحاولتهن الو ول إل  دلقمك عيش  ريمكد، سواء من خ ل التحرش 

قنا في حملك مناهضك للتحرش تحت عنوان د ليك لانط الللري أو الجنسي أو الجسدي أو إيحاءات،
 تس تيشد.

امرأر عاملك في  ل من  100يشار إل  أن فباليات الحملك بدأت منذ أسابيع، باستبيان و   عل  
مدينتي غ ر وجنين، بالت امن مع فباليات شملت قيام الجمبيك المهتمك ببمل  يارات للنساء البام ت 

هرت نتاسي االستط   الذي استهدا مجموعك من النساء البام ت في في مختلا القطاعات. وأر
من النساء المستطلبات تبرضن للتحرش لمرر  %73هاتين المدينتين أرقام  ادمك، حي  تبين أن 

 . واحدر عل  امقل أ ناء البمل
 1/10/2016، لندن، القدس العربي

 
 "فلسطين إلى أين؟: "الفلسطينيةمجلة الدراسات  .28

( من دمجلك الدراسات الللسطينيكد سءال: فلسطين إل  أينو انط قاع 2016لخريا  108دد يطرح ع
مما يجري من تطورات إقليميك ودوليك، في مقابل انحدار االهتمام بالقضيك الللسطينيك وغيا  
المشرو  الوطني وضبا الحقل السياسي الللسطينيين. وأيضاع مع ت  ل التطرا البن ري 

 منك اليمين الديني ررر القومي عل  اللضاء السياسي والمءسساتي.السراسيلي وهي
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سءال فلسطين إل  أينو أخذ حي  المجلك  لها، من الو ا الذي خططر اللنان حسين ماجد إل  
المقاالت التي  تبها نخبك من المناضلين والم قلين الللسطينيين في مسب  لتقديم إجابات مختللك 

 حر، بهدا بلورر فضاء ملتوح، ببدما بدت القضيك أمام أفش مسدود. ومتنوعك تش ل أرضيك لنقاش
 10/10/2016المستقبل، بيروت، 

 
 2017" يمثل فلسطين لألوسكار الطايرفيلم "يا طير  .29

رام هللا: تم اختيار فيلم ديا طير الطايرد للمخرج هاني أبو أسبد، من قبل اللجنك المستقلك الم للك من 
 .2017لبوس ار للبام  89نافك ضمن فسك أفضل فيلم أجنبي، خ ل الدورر قبل و ارر ال قافك، للت

واختارت اللجنك المءللك من فنانين ومهنيين فلسطينيين فاعلين في المشهد السينماسي الللسطيني الليلم 
من ضمن ا نين، خ ل جلسك التقييم والتداول المنرمك من قبل و ارر ال قافك،  جهك رسميك لتقديم 

 م للتنافك عن فسك الليلم امجنبي في اموس ار.امف 
يشار إل  أن هذا الليلم هو ال ال  للمخرج الللسطيني هاني أبو أسبد الذي ي ل لبوس ار، حي  

، وتم 2006ح د فيلمر دالجنك اآلند عل  جاس ر دجولدن جلو د وترش  عن أفضل فيلم أجنبي البام 
، ومع هذا الليلم ت ون فلسطين قد تقدمت بتسبك أف م 2013ترش  فيلم دعمرد عن ذات اللسك البام 

 .2003عن فسك الليلم امجنبي لبوس ار منذ البام 
 1/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"اتفاقية الغاز مع  ضد   يهتفونآالف األردنيين  .30

البرردول خرجررت أمررك عقرر   رر ر الجمبررك مسرريرات فرري عرردد مررن المرردن امردنيررك، لمطالبررك الح ومررك ب
 عن اتلاقيك الوا  مع إسراسيل.

وأ ررد المشررار ون فرري المسرريرات، الترري خرجررت فرري البا ررمك عمرران ومحافرررات إربررد والملرررش وال رررك 
اسررتيراد الوررا  مررن ال يرران ال ررهيوني ارتهرران للبرردو، ويضررع إرادر الشررب  امردنرري ب يرردي ومبرران، أن 

المحتررل. وقررالوا إن االتلاقيررك امردنيررك مررع إسررراسيل ترردعم اقت رراد البرردو الررذي يورلررر فرري قتررل الشررب  
لمسيرات الللسطيني، وتم نر من تنليذ مءامراتر الراميك إل  تدمير البالم البربي. وردد المشار ون في ا

شبارات تجرم التبامرل مرع دولرك االحرت ل السرراسيلي، وتء رد أن اسرتيراد الورا  منرر، إنمرا هرو احرت ل 
قليميرك  القت اد امردنيين. وردد المشرار ون فري المسريرر هتافرات عردر، وقرالوا إن هنراك برداسل عربيرك وا 

انت الح ومك امردنيرك وقبرت مرءخراع الستيراد الوا ، مطالبين الح ومك باللجوء إليها لت مين الطاقك. و 
مم لك بشر ك ال هرباء الوطنيك امردنيك، عل   لقك مع إسراسيل يتم بموجبهرا بيرع الورا  الطبيبري مرن 
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حقررل للليترران البحررري( ب ميررك خمسررك وأرببررين مليررار متررر م برر  علرر  مرردى خمسررك عشررر عامرراع بقيمررك 
 عشرر مليارات دوالر. 

 1/10/2016، االتحاد، أبو ظبي
 
 اتفاقية الغاز تؤكد رفض التطبيع مع االحتالل : ردة الفعل الشعبية ضد  باألردن" النقابات المهنية" .31

 مررن مجلررك نقبرراء النقابررات المهنيررك ردر اللبررل الشررببيك الرافضررك توقيررع اتلاقيررك اسررتيراد الوررا  : عمرران
 قرررات مرررع ال يررران ، مشررريدا برررالحك الررروطني لبردنيرررين ووقررروفهم ضرررد أي حالرررك تطبيرررع للبالسرررراسيلي

ال ررهيوني.  رسرريك مجلررك النقبرراء الررد تور إبررراهيم الطراونررك ا ررد ان ردر اللبررل الشررببيك تب ررك مرردى 
رفل امردنيين التطبيرع مرع ال يران ال رهيوني، ووعيرر بالمخططرات ال رهيونيك، وعردم نسريانر لردماء 

 الشهداء الذين سقطوا وال  الوا عل  يد الرها  ال هيوني.
اونررك عقرر  لقرراء مجلررك النقبرراء امررك ان مجلررك النقبرراء يء ررد ان الوررا  المررراد شررراءه هررو وأضرراا الطر 

غررا  فلسررطيني مسررروش ومنهررو  مررن قبررل البرردو ال ررهيوني الررذي سررل  مررا فرروش االرل ومررا تحتهررا، 
وأن م ررل هررذه ال ررلقك تضررلي شرررعيك علرر  ممارسررات ال يرران الموت رر  وترهررره للبررالم و  نررر دولررك 

 شقيقر وجار ودود.
واعتبر مجلك النقباء ان تبرير شراء الوا  من ال يان ال هيون  ليك مجرد تطبيع بل دعم ل حت ل 

وأشرار البيران  ومشاريبر التوسبيك وسبير للرل الهيمنك والتببيك السياسريك لرر مرن البوابرك االقت راديك.
اديك، من االمرر ا برر ال  أنر ال يم ن بحال من امحوال تبرير  لقك الوا  بامرقام والجدوى االقت 

مررن ذلررك ب  يررر، ولررو ان الشررب  امردنرري خيررر بشررراء الوررا  مررن ال يرران ال ررهيون  والتمتررع بررر وبررين 
 ال بر عل  اموضا  االقت اديك الختار ال بر الذي عودتر علير الح ومات المتباقبك.
 1/10/2016السبيل، عمان، 

 
 ومة بتوقيع اتفاقية استيراد الغاز اإلسرائيلي قيام الحكيستنكر  قراطيو حزب الشعب الديماألردن:  .32

مم لرررك بشررررر ك  امردنيررركدحشررردد قيرررام الح ومرررك  امردنرررريقراطي و سرررتن ر حررر   الشرررب  الرررديم: اعمررران
ال هرباء الوطنيك بتوقيع اتلاقيك استيراد الورا  دالسرراسيليد مرع شرر ك نوبرل إنيرجري فري تجاهرل  رار  

اقيك وما يترت  عليها من مخراطر  بررى علر  الم رال  الوطنيرك للمبارضك الشببيك الواسبك لهذه االتل
خضرا بربط االقت اد الوطني استراتيجيا مع البدو ال رهيوني  امردنيك ل بتر ا  ال رهيوني  امردن وا 

عامرا، سرتذه   15مليرار دوالر ولمردر  10واالرتهان السياسي، محذرا بران هرذه ال رلقك البالورك قيمتهرا 
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ني وجيشرررر واقت رراده الررذي يوا رررل يوميررا التن يررل والقترررل بحررش ابنرراء الشرررب  لرردعم الرهررا  ال ررهيو 
 الللسطيني واحت ل اراضير وانتهاك مقدساتر.

وطال  الح   الح ومك بالتراجع فورا عن هذه االتلاقيك ودراسك البداسل البديردر لم رادر الطاقرك سرواء 
 طاقك المتجددر من الشمك والرياح.  الوا  الج اسري او من الم ادر المحليك  ال خر ال يتي، وال

 1/10/2016السبيل، عمان، 
 
 الفلسطيني - عبر التعاون اللبناني االستقراربهية الحريري:  .33

اسررتقبلت الناسرر  بهيررك الحريررري فرري مجرردليون القيررادي الللسررطيني البميررد محمررود عبررد الحميررد :  رريدا
ك الللسررررطينيك فرررري لبنرررران وفرررري عيسرررر  داللينررررود. وجرررررى خرررر ل اللقرررراء عرررررل لبوضررررا  علرررر  السرررراح

 المخيمات وال سيما مخيم عين الحلور.
الترري  اليجابيرركو رران ت  يررد مشررترك مهميررك ت بيررت االسررتقرار فرري المخرريم والجرروار ومتاببررك الخطرروات 

 تحققت عل   بيد التباون اللبناني الللسطيني بهذا االتجاه. 
 1/10/2016، المستقبل، بيروت

 
 ويضات وتبادل السفراء بين البلدين خالل أيامعمليون دوالر ت 20 تدفع لتركيا "إسرائيل" .34

مليرررون دوالر مرررن إسرررراسيل  20أعلنرررت تر يرررا أمرررك رسرررمياع عرررن تسرررلمها : إسرررماعيل جمرررال –إسرررطنبول 
 تبويضات مسر ضحايا البدوان السراسيلي عل  سرلينك المسراعدات التر يرك التري  انرت متجهرك إلر  

، فررري حرررين أ ررردت م رررادر متطابقرررك أن البلررردين 2010يو/ أيرررار عرررام مرررا 31غررر ر دمرررافي مرمرررررد فررري 
 سيتبادالن السلراء في وقت مت امن خ ل اميام المقبلك. 

وعل  الرغم من توا ل تطبيش اتلاش تطبيع الب قات بين البلدين، تجن  الرسيك التر ي رجر  طير  
ي شرمبون بيرير ، بينمرا ا تلرت و ارر أردوغان، حت  مساء أمرك، تقرديم التب يرك بوفرار الررسيك السرراسيل

الخارجيررك بلرسررال أحررد مستشرراريها السررلير السررابش فرري تررل أبيرر  فريرردون سررينيرلي أوغلررو للمشررار ك فرري 
 الجنا ر.

ل باللبل  وأ دت وساسل إع م تر يك، نق ع عن م ادر في الح ومك التر يك أن الجان  السراسيلي حو 
ل التر يررك  تبويضررات مسررر قتلرر  وجرحرر  الهجرروم السررراسيلي مليررون دوالر إلرر  حسررا  و ارر البررد 20

 عل  سلينك مرمرر، وتطبيقاع للشرط ال ال  في اتلاش تطبيع الب قات.
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 10وفي سياش مت ل، مرن المقررر أن تتبرادل ترل أبير  وأنقررر السرلراء بينهمرا فري وقرت متر امن خر ل 
ي  بيررد، فري خطرور تتروج مراحرل تطبيرش أيام بحس  ما نقلت و الك رويتر  لبنبراء عرن دمسرءول تر ر

 اتلاش التطبيع، ببد انقطا  في الب قات الدبلوماسيك لسنوات. 
 1/10/2016، لندن، القدس العربي

 
 بنزع السالح النووي  "إسرائيل"قطر تدعو المجتمع الدولي إللزام  .35

محمرد البلري، إنرر  قال رسيك اللجنك الوطنيك لحررر امسرلحك بدولرك قطرر، نا رر برن: و االت –فيينا 
يجرر  علرر  المجتمررع الرردولي إلرر ام دإسررراسيلد بتنليررذ القرررارات الدوليررك ذات ال ررلك بنرر   امسررلحك النوويررك 

وشرردد البلرري علرر  ضرررورر انضررمام االحررت ل إلرر  مباهرردر عرردم االنتشررار  مررن منطقررك الشرررش اموسررط.
خضرا  منشرتتها النوويرك لنررام ضرمانات الو الرك الدوليرك ل لطاقرك الذريرك، مجرددعا ت  يرده علر  النووي، وا 

 ضرورر ن   امسلحك النوويك من منطقك الشرش اموسط.
للمءتمر البام للو الرك الدوليرك للطاقرك  60جاء ذلك خ ل  لمك للمسءول القطري، أمام أعمال الدورر الر 

 الذريك في البا مك النمساويك لفيينا(.
تخرررذ مرررن الواليرررات المتحررردر اممري يرررك مقررررًّا لهررررا، أن وتقررردر دمبرررادرر التهديرررد النررروويد، وهررري منرمرررك ت

 رأك حربي نووي. 200و 100دإسراسيلد أنتجت ما ي لي من البلوتونيوم لتسلي  ما بين 
 30/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مسيرة في البحرين رفضا  لتصريحات وزير الخارجية حول وفاة بيريز  .36

و يررر الخارجيررك البحرينيررك خالررد بررن أحمررد بوفررار الرررسيك السررراسيلي ببررد يرروم مررن التب يررك الترري قررد مها 
بت رريحات و يرر السابش شمبون بيري ، شهدت بلدر الدرا  غر  المنامك، أمك، مسيرر حاشدر تنديداع 

أرقررد بسرر م لأيهررا( ، حيرر  قررال علرر  حسررابر الخرراص علرر  تررويتر دخالررد بررن أحمرردالخارجيررك البحرينرري 
 جل حر  ورجل س م ال ي ال  ب  المنال في الشرش اموسطد.الرسيك شيمون بيري ، ر 

 1/10/2016السفير، بيروت، 
 
 "إسرائيل"مشفى ابن سينا في الرباط ينفي قيام مسؤولين فيه بزيارة إلى  .37

الربرررراط: نلررررت إدارر أ بررررر المستشررررليات الح وميررررك الموربيررررك تقررررارير تحررررد ت عررررن قيررررام مسررررءولين فرررري 
وأ ررد المر رر  االستشررلاسي الجرامبي ابررن سررينا فرري الربرراط أن مررا نشررر  ببريررك.المستشرل  ب يررارر للدولررك ال
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حول قيام مسءولين من مستشل  امطلال ب يارر إل  إسراسيل عار من ال حك. وقال البروفيسرور عبرد 
 القادر الرو اني، مدير المر   إن  ل ما نشر هو خبر  اسا وال يمت إل  الحقيقك ب ي  لك.

أنر لم يسبش مي وفد إسرراسيلي أن  ار مستشرليات المر ر  االستشرلاسي الجرامبي وشدد الرو اني عل  
 ابن سينا، وال سيما مستشل  امطلال.

وا د أن رسيسك م لحك الخدج في مستشل  امطلال تنلري نليرا قاطبرا قيامهرا بر ي  يرارر إلر  إسرراسيل، 
 و في إجا ر مرضيكد.دأما بالنسبك لرسيك م لحك سرطان امطلال و ر  النخا  البرمي فه

وقالررررت  ررررحيلك موربيررررك فرررري وقررررت سررررابش إن وفرررردا طبيررررا موربيررررا حررررل  بلسررررراسيل ببررررد أن قررررام نرررررراءه 
السرررراسيليون ب يرررارر المورررر ، وأنرررر لقررري احتلررراء مرررن السرررلطات السرررراسيليك، وطلررر  مسررراعدر إسرررراسيليك 

 لنشاء وحدر ل ر  النخا  البرمي في المستشل .
 1/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 تذكير بأن العمل للسالم لم ينته   الدولة الفلسطينية: حضور عباس جنازة بيريز علىأوباما يؤكد  .38

 بعد
حاول رسيك الو راء السراسيلي بنيامين نتنياهو تجاهل المشار ك  عبد الرءوا أرناءوط، و االت:

 ي باراك يرد الرسيك اممر الللسطينيك في جنا ر الرسيك السراسيلي السابش شيمون بيري ، غير أن 
أوباما جاء سريباع، بالشارر إل  الرسيك محمود عباك ح راع من بين عشرات الرءساء ورءساء 

 دولك للمشار ك في الجنا ر. 45الو ارات والو راء، الذين توافدوا من أ  ر من 
 م لم ينتر ببدد.أوباما أن دوجود الرسيك عباك يش ل للتك وتذ يراع ب ن البمل من أجل الس  عد  و 

ن  انت  لمات المتحد ين الرسميين السراسيليين، و ذلك بيل  لينتون الذي تخول  وجتر  وا 
االنتخابات الرساسيك اممري يك، قد خلت من أهميك قيام دولك فلسطينيك إل  جان  دولك إسراسيل، فلن 

  لمك أوباما بدت و  نها تر   عل  هذا اممر.
الملب  السراسيلي بقولر: دلقد ذه  امخير من الجيل المءسسين اآلن. شيمون  وألق  أوباما ال رر في

أنج  ما ي لي من امشياء في حياتر عن ألا رجل، ول نر فهم أنر من امفضل أن يبيش حت  
سراسيل  منك في س م عادل وداسم مع  نما لبح م التي لم تتحقش، وا  النهايك مع توش ليك للماضي، وا 

 ذا فلن هذا البمل اآلن هو في أيدي الجيل القادم لسراسيل وأ دقاسهاد.الجيران، ول
 1/10/2016األيام، رام هللا، 
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 : السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ممكن اإليطاليرئيس الوزراء  .39
قال رسيك الو راء اليطالي ماتيو رين ي، يوم الجمبك، إن الس م بين الللسطينيين والسراسيليين 

  ن.مم
مون يوأضاا رين ي، في تبليش لر لل حليين اليطاليين، في نهايك جنا ر رسيك إسراسيل السابش ش

 ي باراك أوباما، والرسيك الللسطيني محمود عباك، ورسيك الو راء ري، دإن تواجد الرسيك اممي بير 
تبط  لهذه امرل السراسيلي بنيامين نتنياهو حقيقك سياسيك ذات أهميك  بيررد، مضيلا: دهي فر ك 

 المبذبك أنر يوم مهم جداد.
 30/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 السفينة "زيتونة" تواصل رحلتها لكسر حصار غزة .40

توا ل السلينك د يتونكد رحلتها باتجاه غ ر ل سر الح ار الملرول عليها، وأعربت الناشطات عل  
ي خرجن من أجلها، وأ دن ت ميمهن عل  بلوغ متن السلينك عن إيمانهن بالرسالك النسانيك الت

 الرحلك نهايتها، رغم الم اع  التي واجهتها حت  اآلن.
وتقول امستراليك مادلين حبي  قاسدُر السلينك، إنها تبمل مع طاقمها المرافش من الناشطات عل  

 إي ال رسالتهن للبالم من أجل فبل شيء ل سر الح ار.
ونكد انطلقت ال   اء من ميناء دميسيناد بج يرر  قليك اليطاليك باتجاه جدير بالذ ر أن السلينك د يت

شواطئ قطا  غ ر بهدا  سر الح ار الملرول علير، وتحمل عل  متنها    ين ناشطك من 
 جنسيات مختللك.

أما السلينك دأملد فمن المقرر أن تبحر في وقت الحش أيضا من ميناء ميسينا في طريقها إل  غ ر، 
ت جل إبحارها جراء خلل فني دفع القاسمين عل  تنريم الرحلك إل  استبدال السلينك ب خرى،  ببد أن

 متضامنك. 13ويتوقع أن تحمل 
يشار إل  أن هذه الرحلك التي تستهدا  سر الح ار الملرول عل  غ ر منذ عشر سنوات، تنطلش 

 د.4تحت رايك التحالا الدولي مسطول دالحريك 
 1/10/2016 .نت، الدوحة،الجزيرة

 
 والند يعتبر مشاركة عباس في جنازة بيريز إشارة إلى عدم التخلي عن السالمه .41

والند أمك مشار ك نريره الللسطيني هأ ا  : اعتبر الرسيك اللرنسي فرنسوا  –القدك المحتلك 
 نناأمحمود عباك في جنا ر الرسيك السراسيلي السابش شيمون بيري  في القدك المحلك إشارر ملادها د
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الرساسل التي تم توجيهها وحضور محمود  أنوالند لل حافيين داعتقد هوقال  ال نتخل د عن الس م.
  عباك أيضا  ان المو ى منها أننا ال نتخل  عن البح  عن حل من أجل الس مد.

 1/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 طين لتوفير الدعم الطبي ثالثون در اجا  بريطانيا  من منظمة العون الطبية يجولون في فلس .42

د ومقرها البا مك MAPجال    ون دراجاع بريطانياع من مءسسك البون الطبي الللسطيني د: رام هللا
البريطانيك لندن وتبن  بتقديم الدعم للقطا  ال حي في فلسطين، خا ك في القرى والمناطش 

ل  التوالي التي تنرم فيها جولك الللسطينيك المهمشك في الضلك الوربيك. وهذه هي السنك ال انيك ع
 ل ال  دعم فلسطين طبياع.  بيراع  الدراجات هذه لمجموعك من أفراد المءسسك الذين حققوا ريباع 

وعلمت دالقدك البربيد أن بنك فلسطين ساهم هذه المرر في توطيك ماديك لج ء من رحلك الدراجين 
 ل حي.  بربون ش ر لهم عما يقدمونر للشب  الللسطيني وقطاعر ا

 1/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 مدني 3,800قتيال  بينهم  9,364خالل سنة:  سوريةالتدخل العسكري الروسي في  .43

مردنيين فري سروريك جرراء الورارات التري شرنتها روسريا منرذ بردء  3,804شخ راع بيرنهم  9,364تل قُ  :لندن
أغسررطك وعشرررات  /نهايررك   مر رر اع طبيرراع حترر   59ترردخلها البسرر ري قبررل عررام، حيرر  جرررى ترردمير 

ذ أعلنررت موسرر و أن الترردخل المباشررر يرمرري إلرر  ددعررم  المرا رر  بق ررا حلرر  فرري الشررهر الماضرري. وا 
 النرام ضد داعش، فلن مبرم الوارات استهدفت مناطش المبارضكد، بحس  مسءول غربي.

ت التري تنلرذها روسريا وأفاد دالمر د السوري لحقوش النساند ب ن بين المدنيين الذين قتلوا جراء الوارا
عن ررراع مررن دداعررشد  2,746أطلررال.  مررا قتررل  906علرر  منرراطش عرردر فرري سرروريك،  30/9/2015منررذ 

مقات ع من الل اسل المبارضرك وبينهرا دجبهرك فرت  الشرامد لجبهرك الن ررر سرابقاع(. وأضراا أن  2,814و
اع إل  أن دالبردد قرد ي رون أ برر دالح يلك هي نتيجك الوارات الروسيك التي تم نا من الت  د منهاد، الفت

 لوجود قتل  لم نتم ن من تحديد هويك الطاسرات التي استهدفتهمد.
 وتسببت الوارات الروسيك خ ل عام بل ابك دعشرين ألا مدني عل  امقل بجروحد.

البرام  30شمل التقرير ح اد الهجمات والبمليات البس ريك التي نلرذتها قروات يبتقرد أنهرا روسريك برين 
سريدر  مرا سرجل  619طل ع، و 911مدنياع، بينهم  3,264ماضي ونهايك هذا الشهر، حي  دو قت قتل ال

 32مجررر رر ارت بتهرررا قرروات يبتقرررد أنهررا روسررريكد. وبحسررر  التقريررر دبرررين الضرررحايا  169مررا ال يقرررل عررن 
شخ رررراع مررررن ال رررروادر  12شخ رررراع مررررن  رررروادر الرررردفا  المرررردني، و 11شخ رررراع مررررن ال رررروادر الطبيررررك، و
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هجمرات ح رلت فري  3هجمك بالذخاسر البنقوديرك مقابرل  147 ميكد، إضافك إل  دما ال يقل عن الع
مناطش تحت سيطرر تنريم داعشد. وتاببت: داستخدمت قوات يبتقرد أنهرا روسريك أسرلحك حارقرك مرا ال 

مر رر اع حيويرراع مرردنياع تبرضررت  417مرررر فرري مختلررا المحافرررات وضررر  مررا ال يقررل عررن  48يقررل عررن 
ر   25اء، ل عتد ألرا شرخص  59منها تبرل ل عتداء أ  ر مرن مرررد، اممرر الرذي أدى ر رد دتضرر 

 في ش ل مباشر من الهجمات الروسيكد.
وأ درت الخارجيك البريطانيك تقريراع عن ح يلك التدخل البس ري الروسي. وقال المببرو  البريطراني 

ضرربت روسريا مردنيين واسرتخدمت أسرلحك  إل  سروريك غارير  برايلي فري بيران أنرر دمنرذ الورارر امولر ،
 2,700عشواسيكد وأن حملتها د ادت البنا وأطالت من مبانار مسرات  الا السروريين وقتلرت أ  رر مرن 

برايلي إن التردخل الروسري لرم يوقرا  قرالمدني وأ  ر ب  ير مرن المقراتلين وهجررت عشررات اآلالاد. و 
دبرمي عد في شرهر  1,591مي ع متلجراعد مقارنك بر دبر  1,379دفراسع النرامد حي  ألقت مروحيات سوريك 

تقريررر فررلن دالهجمررات الروسرريك قتلررت مرردنيين أ  ررر ممررا فبررل الوبحسرر   أغسررطك البررام الماضرري. /  
 داعش في وقت أطولد. 

 1/10/2016الحياة، لندن 
 
 يإسرائيلقتيل  40جريح فلسطيني و 18,500شهيد و 246عام على انتفاضة القدس:  .44

أعدها مر   القدك لدراسات الش ن السراسيلي والللسطيني في الذ رى  إح اسيكسك أوضحت درا
امول  النتلاضك القدك، حدو  تراجع في امداء المقاوم ل حت ل ال هيوني، مع بقاء حجم 

 .الللسطينييناالنتها ات قاسماع عبر سياسات ممنهجك لضر   مود 
التباطي الع مي مع امحدا  التي جاءت عل   وأرهرت الدراسك أن هناك تراجع واض  في ش ل

 ، لحسا  الضرابات اللرديك التي  ادت وتيرتها في الشهور الست امخيرر. كش ل موجات متقطب
 77شهيداع ت درت مدينك الخليل عدد الشهداء بواقع  249وعل  ال بيد البامد بلغ عدد الشهداء 
م اباع تو عت بين مناطش الضلك الوربيك  300ألا و 18شهيداع، فيما بلغ عدد ال ابات نحو 

 . 1948والقدك وامراضي المحتلك عام 
فيما ارتلع بش ل واض  حجم االعتقاالت في امرل الللسطينيك حي  بلغ عدد االعتقاالت في 

أسير وأسيرر، أبر هم الشيخ راسد   ح ورسيك ح   التجمع البربي  8,500امرل الللسطينيك نحو 
 في الداخل. 
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عمليك  27 عمليك طبن، 121م ا  في  672ونحو  قتي ع  40فيما جاءت خساسر االحت ل بنحو 
 60و لقاء حجارر،إحاد ك  4,234لقاء  جاجك حارقك، إ 1,422حاد ك إط ش نار،  100دهك، 
 قذياد. 29من غ ر، و  اروخاع 

 

وأشارت أنر  شهيد. 249 إل دراسك أن عدد شهداء انتلاضك القدك ارتلع لي ل الأوضحت : الشهداء
من  215، فيما استشهد (امردنيكو السودانيك لشهيدين من مجمل الشهداء يحملون جنسيات عربيك 

وأضافت  في قطا  غ ر، وشهيدان من أراضي الداخل المحتل. 30الضلك بما فيها القدك، و
 شهيداع. 104ارتق   2016أنر منذ مطلع  الح اسيك

شهيداع منها، تليها  77 المحافرات التي قدمت شهداء، حي  ارتق وتت در محافرك الخليل قاسمك 
شهيداع،  م بيت  16نابلك بر   مشهيداع،  21شهيداع،  م جنين بر  22 برشهيداع،  م رام هللا  53 القدك بر

 شهيداع،  م قلقيليك بشهيدين. 4شهداء، يليها محافرك سلليت بر  5 برشهيداع،  م طول رم  15 برلحم 
طل ع وطللك أعمارهم ال تتجاو  ال امنك  68لللسك البمريك، فقد استشهد خ ل انتلاضك القدك، ووفقاع 

وبلغ عدد النساء  أشهر(. 3 وابتك ل أ ورهم الطلل الرضيع رمضان محمد ،%27عشر، ما نسبتر 
ك شهيدات قا رات أعمارهن ال تتجاو  ال امن 9شهيدر، بينهن   22نتلاضك االاللواتي استشهدن في 

 عل  غ ر. إسراسيليت في ق ا قعشر عاماع، أ ورهم الطللك رها حسان ابنك البامين والتي ارت
من أعداد الشهداء في المجمل  %60الل اسليك رلت فسك المستقلين ت يد عن حاج   كوعن التو يب

 والباقي من أن ار الل اسل.  تقريباع  %23البام، مع بلوغ نس  المنرمين من الشهداء بنحو 
تحتج هم، إال أنر بقي  دإسراسيلدالت الدراسك أنر بالرغم من تسليم البديد من الج امين التي  انت وق

 ج ماناع لشهداء من انتلاضك القدك ما  الت تحتج هم، وجميبهم من الضلك الوربيك. 17
 و اررفي قواسم  أسماسهماشتملت عل     ك شهداء غير مذ ورر  إح اسياتروأشار المر   إل  أن 

ال حك وهم الشهيد شادي مطريك من البيرر والشهيد نش ت ملحم من الداخل المحتل والشهيد خليل 
 عامر من محافرك سلليت.

 

وأشارت الدراسك إل  أن مجمل االعتقاالت التي نلذها جيش االحت ل في مختلا : االعتقاالت
االنتلاضك  ، منذ اندال 1948مناطش الضلك الوربيك بما فيها القدك وغ ر وامراضي المحتلك عام 

عمليك اعتقال  600وبي نت الدراسك أن جيش االحت ل نلذ ما متوسطر  أسيراع وأسيرر. 8,500بلوت 
 مواطن/ر في يومياع عل  مدار البام. 20لمواطن/ر، أي بمبدل 

أن عدد امطلال القا رين الذين جرى اعتقالهم خ ل انتلاضك القدك، بلغ  إل وأشارت الدراسك 
من اللتيات  40من النساء، بينهن  271عاماع(، و 12، أ ورهم الطلل علي علقم ل2,155ددهم ع
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نوا  في المجلك التشريبي منذ مطلع انتلاضك القدك،  5اعتقلت قوات االحت ل  ما  القا رات.
 .وال  حمنهم رهن االعتقال، وجميبهم من  تلك التويير  4، ما  ال الداريوحولتهم ل عتقال 

عل  خلليك البمل ال حلي وحريك التببير عن الرأي، ر د مر   القدك لدراسات الش ن السراسيلي و 
بتهمك  فلسطينياع  250حالك اعتقال ل حليين و حليات،  ما اعتقلت قوات االحت ل  79والللسطيني 

 بوكد، غالبيتهم من مدينك القدك المحتلك. التحريل عل  مواقع التوا ل االجتماعي دفيك
دجديد  الداريقرار باالعتقال  1,773أ درت محا م االحت ل ال وريك خ ل انتلاضك القدك و 

 9ا  ال مأطلال قا رين  ضد   23منهن رهن االعتقال، و 2نساء، ما  الت  ضد   8وتجديدد، بينهم 
 منهم رهن االعتقال.

 واستشهد في سجون االحت ل خ ل انتلاضك القدك أسيرين.
، منذ انتلاضك القدك، من 1948من فلسطينيي مبتقل  300مر   إل  وجود نحو تشير إح اءات الو 

أبر هم رسيك الحر ك الس ميك الشيخ راسد   ح وقيادات ح   التجمع في الداخل. وعن اعتقاالت 
 قطا  غ ر قالت الدراسك إن مبرم المبتقلين جاءت خلليك االعتقال ببد محاوالت التسلل. 

 

 ةاإلسرائيليالخسائر 
أشارت إح اسيات مر   القدك لدراسات الش ن السراسيلي والللسطيني أن : أعداد القتلى والمصابين

 جريحاع. 672قتي ع، و 40 انتلاضك القدك بلوت عدد القتل  في البمليات الللسطينيك خ ل
 

 %48ت درت فيها مدينك الخليل عدد البمليات والمنلذين بواقع عام  :عملية 121عمليات الطعن: 
  الللسطيني. م ت ها مدينك القدك،  م جاء أ  ر البمليات قور ما وقع في مدينك القدك والداخل 

 

عمليك ت درتها مدينك القدك والخليل و انت  27بلوت عمليات الدهك : عملية 27عمليات دهس 
 لجيش.عمليات القدك والخليل أ  ر البمليات من حي  القتل  وال ابات في  لوا المستوطنين وا

 

عمليك تحقش في  100بلغ عدد عمليات إط ش النار منذ بدايك االنتلاضك نحو : عمليات إطالق النار
عمليك إ ابات، و ان لحداها السب  الذي أدى الندال  انتلاضك القدك عل  يد مجموعك من  23

  تاس  القسام في مدينك نابلك  م ت ها عمليك الطبن لشهيد مهند الحلبي. 
 

لقاء الحجارر إ، حواد  1,422لقاء ال جاجات الحارقك والببوات الناسلك : إمقاومة مختلفةأعمال 
 قذيا. 30، من الشمال  اروخاع  60، حاد ك  واريخ من غ ر 4,234

30/9/2016 



 
 
 
 

 

 30 ص             4064 العدد:        1/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 دحالن رئيسا ؟ .45
 عطاهلل السليم

علر  و يقرك  فج رع، وببد انقطا ا طويل عن متاببك الملا  الللسرطيني، سرل طت وسراسل العر م ضروءها
نك من م ر وامردن والمارات والسبوديك، تسرتهدا ترتير  البيرت  مسر بك تبود للرباعيك البربيك الم و 
. تقررد م المبررادرر خريطررك طريررش لحررل  الخرر ا الررداخلي بررين أجنحررك حر ررك دفررت د فرري  الللسررطيني الررداخلي 

يك برين حر تري دفرت د ودحمراكد، بادئ اممر، قبل التطر ش إلر  سربل مبالجرك المللرات اممنيرك والقضراس
ررر الخرر ا البسرر ري بينهمررا البررام  . تحترروي المبررادرر أيضرراع علرر  بنررد ين 2007والترري ترا مررت نتيجررك تلج 

يتبلقان بضرورر وضع خطط لعادر تلبيل مءسسات دمنرمك التحرير الللسطينيكد، وتجديد الشرعيات 
. وفررري مرررن خررر ل انتخابرررات عامرررك تشرررمل المجلرررك التشرررريبي والرساسررر ك الللسرررطينيك والمجلرررك الررروطني 

مبرل تطر قها إل  الم الحك الداخليك في حر ك دفت د، تر    الو يقك عل  عودر محمد دح ن، وهرو 
القيادي المل ول من الحر رك و راح  الب قرات اممنيرك واالسرتخباريك المتشرببك عربيراع ودوليراع. ويبرد  

نرررذ  مرررن، لخ فرررك الررررسيك الللسرررطيني الحرررالي  محمرررود دحررر ن مرررن أبرررر  امسرررماء التررري يرررتم ترررداولها م
 عباك.

قبل أشهرا    ك، ُعقد في البا مك اللرنسيك باريك اجتما  دولي حضره مم لون لتسع وعشرين دولرك 
رل عرن هرذا االجتمرا  بيران ه يرل دعرا إلر  مرءتمر دولري تحضرره  بدعور من الخارجيرك اللرنسريك. تمخ 

نات البربيك والدوليك الم نخرطك فري مرا ُيسرم   عمليرك السر م برين السرراسيليين والللسرطينيين. مرن الم و 
شر ن هرذا المرءتمر،  مرا تسررر   مرن أروقرك االجتمرا ، أن ُيطلررش ديناميرك سياسريك ترتمخ ل عنهررا أوراش 
عمررل ولجرران متخ   ررك لمبالجررك القضررايا البالقررك بررين الجررانبين، وهرري   يرررر ومتشررب بك. برردا مررن  رر م 

اللرنسي ك حينها أن  خط ك فرنسيك سرتنتي مسراراع طروي ع يمترد  مشرهر، قبرل أن يترو ج بلقراءا  و ير الخارجي ك
فلسررطيني  ر إسررراسيلي  مباشررر فرري إطررار مررءتمر يضررم الرردول المبنيررك ببمليررك دالتسررويكد.  مررا وردت فرري 

، والتري 2002م البيان الختامي للمءتمر فقرر تسو ش لمبادرر الس م البربيك التي أطلقت من بيرروت البرا
سراسيل مقابرل انسرحا  إسرراسيلي مرن امراضري المحتلرك البرام  تنص  عل  م الحك  املك بين البر  وا 

، علمرراع أن بنررد إعررادر ال جسررين الللسررطينيين إلرر  أرضررهم رررل موضررع جرردل لررم تحسررمر المبررادرر. 1967
الللسررطينيين سرريقابلر وحجررك ببررل البررر   نررذاك تم لررت فرري أن  تضررمين المبررادرر حررش  عررودر ال جسررين 

 رفل إسراسيلي مطرلش، وبالتالي سقوط المبادرر تلك.
فررري السرررابع مرررن أيلرررول وخررر ل  يارترررر هولنررردا، قرررال رسررريك الرررو راء السرررراسيلي رداع علررر  سرررءال محرررد 
رت مسك مرر وأ رر اليوم لفي ما يخص اللقاء بالرسيك الللسطيني محمود عباك(  ال حافيين، دلقد  ر 

جتمررا  بالنسرربك لرري لرريك مهمرراع... هولنرردا، أو موسرر و، أو أي م رران  خررر، لرريك فرري أي فررلن م رران اال
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منها مش لك وال في أي م ان  خرد. و ان محمود عباك قبل ذلرك قرد أ  رد اسرتبداده للقراء نتنيراهو فري 
 وس و أو أي م ان  خر، من الحوار،  ما قال، دمهم لقامك دولك فلسطينيك مستقلكد. أم ا من جان  
موس و، فقد أعلن ميخاسيل بوغدانوا ناس  و يرر الخارجيرك الروسري فري حردي  مرع و الرك دنوفوسرتيد 
ببد لقاسر القيادر الللسطينيك، أن  روسيا ستوا ل التشاور مع إسراسيل وفلسطين حرول شر ل ومضرمون 
ررري الررردولتين فررري موسررر و.  رررر ت سررربحك الت رررريحات مرررن ببررردها مرررن الجرررانبين  وتررراريخ اجتمرررا   عيم 
الللسررطيني والسررراسيلي حررول إم انيررك البررودر الرر  الملاوضررات المباشرررر. ويرررى مبل قررون سياسرريون أن  
محمود عباك، وببد سلسلك إخلاقرات فري أ  رر مرن ملرا وفري ررل  انبردام امفرش السياسري وفشرلر فري 

  قنررار فررت إلرر ، قررد يلجرر  إسررراسيلوقررا االسررتيطان أو الررذها  الرر  مح مررك الجنايررات الدوليررك لمقاضررار 
 وسرريط محتمررل بررين الجررانبين نرررراع  الطررارمباشرررر مررع الح ومررك السررراسيليك. وتبررر  موسرر و فرري هررذا 

 لب قتها الوديك بالطرفين.
امسرربو  الماضرري، أعلنررت مح مررك البرردل البليررا الللسررطينيك، وهرري أعلرر  هيسررك قضرراسيك فرري امراضرري 

ات المحليرررك التررري  ررران مرررن المقررررر إجراءهرررا فررري الللسرررطينيك المحتلرررك، قرارهرررا النهررراسي بلرجررراء االنتخابررر
ال ررامن مررن تشرررين امول المقبررل فرري الضررلك الوربيررك وقطررا  غرر ر إلرر  إشرربار  خررر، لرررد ون البا ررمك 
القررردك غيرررر مشرررمولك فررري االنتخابرررات، ومن تشررر يل محرررا م االعتراضرررات لرررم يرررتم بحسررر  ام رررولد، 

حر رك دحمراكد ضرد  قرواسم حر رك دفرت د بحجرك بحس  قولها. سبقت هذا الع ن طبوٌن عديدر قدمتها 
تضررمنها شرررواس  قانونيرررك، فيمرررا تشررير ببرررل الم رررادر القياديرررك فررري دفررت د بررر ن  الطبرررون المقدمرررك مرررن 
حماك ترهر خشيك االخيرر من تضاءل شببيتها في قطرا  غر ر وحضرورها الرمر ي أ ر ع فري الضرلك 

لن  هررذا االسررتحقاش سيشرر  ل دبررارومتراعد أساسررياع الوربيررك. أيرراع ي ررن موعررد االنتخابررات المحليررك الجديررد، فرر
لمبرفرررك حجرررم شرررببيك ونلررروذ القطبرررين االساسررريين فررري السررراحك الللسرررطينيك، أي سرررتبني الررردول ال بررررى 
والمررء رر فرري الملررا اللسررلطيني  حسرراباتها علرر  ضرروء هررذه االنتخابررات، خا رركع أن  نترراسي االنتخابررات 

 لبام، لينب ك فيما ببد هذا اممر عل  االنتخابات التشريبيك.البلديك عادرع ما تب ك الم اج الشببي ا
يبدو من خ ل و يقك دالرباعيك البربيكد أن هناك ني ك لإلتيان بردح ن رسيسراع للسرلطك خللراع مبرو مرا ن، 
وهذه ليست فقط رغبك أطراا دالرباعيكد بل رغبك الواليات المتحردر أيضراع. فرامخيرر تسرو ش السرمر منرذ 

ل. ويم ررن االسرتنتاج أيضرراع مرن مرداوالت مررءتمر براريك، ومررا تببرر مرن حرردي  عرن احتمررال وقرتا طوير
عقد لقاء قري  بين الرسيسين الللسطيني والسراسيلي، أن  مك اتجاهاع لعادر إحيراء مسرار مختلرا مرن 

ررا المورر ى مررن إجررراء االنتخابررات البلديررك فرر ي هررذا التبرراون مررع إسررراسيل ترعرراه قيررادر فلسررطينيك بديلررك. أم 
، فيتم رل بالرغبرك فري قيراك شرببيك  رل مرن 2005الوقت بالذات، علماع أن   خر مررر أجريرت  ران البرام 

دفت د و دحماكد، تمهيداع النتخابات تشريبيك ورساسيك قد ت ون واحدر من  ليرات عديردر تردرك لإلتيران 
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ببرديل للقررريادر الللسرطينيك  ران قرد  بدح ن رسيساع. علماع أن تبررذ ر اعتمرراد اآلليك دالديموقراطيكد للمجيء
دفع تل أبي  إل  اعتماد منهي  خر في السابش، وما متل الرسيك الراحل ياسر عرفات إال م رال علر  

 ذلك.
 1/10/2016 ،السفير، بيروت

 
 عاما  على هب ة القدس واألقصى: عنصرية إسرائيلية متصاعدة 16 .46

 نضال محمد وتد
ليررروم السررربت، عبرررر  يرررارات مضررررحك شرررهداسهم ومسررريرر مر  يرررك فررري ُيحيررري الللسرررطينيون فررري الرررداخل ا

عامرراع علرر  هبررك القرردك وامق رر ، الترري اجتاحررت الررداخل الللسررطيني مررن الجليررل  16سررخنين، مرررور 
والم لررر  وحتررر  أق ررر  النقررر ، تضرررامناع مرررع الشرررب  الللسرررطيني واحتجاجررراع علررر  قيرررام رسررريك الرررو راء 

باقتحرام المسرجد امق ر ، بموافقرك مرن  2000سربتمبر/أيلول  28السراسيلي السابش أريسيل شرارون فري 
 رسيك الح ومك السراسيليك حينها إيهود باراك.

شررهيداع مررن فلسررطينيي الررداخل بر رراص  13انرردلبت المواجهررات فرري الجليررل والم لرر  والنقرر ، وسررقط 
الترراهر ومواجهرك  الشرطك السراسيليك عل  مدار  مانيك أيرام، وا رل خ لهرا الللسرطينيون فري الرداخل

قوات الشرطك السراسيليك وقنا تها. بردأت المواجهرات فري امول مرن أ توبر/تشررين امول حرين سرقط 
أول    ك شهداء هم: رامي غرر، وأحمرد  ريام ومحمرد جبرارين. وجراء اليروم ال راني ام  رر دمويرك مرع 

وأسريل عا رلك وعر ء تسجيل سقوط ستك شرهداء بر راص الشررطك والقنا رك، وهرم م رل  أبرو جرراد 
يرراد لوابنرك. وفرري اليروم ال الرر  سرقط الشررهيدان محمرد خمايسرري  ن رار ووليرد أبررو  رال  وعمرراد غنرايم وا 

أ توبر حين سقط الشهيدان  8ورام  بشناش. وتوقلت المواجهات لبضبك أيام ل نها اندلبت مجدداع في 
 عمر ع اوي ووسام ي بك.

التحايرل علر  الللسرطينيين وتشر يل لجنرك فحرص دلبحردا د،  حاولت الح ومك السراسيليك بقيرادر براراك
إال أن فلسررطينيي الررداخل رفضرروا التبامررل مررع اللجنررك، وأ ررروا علرر  مطلرر  لجنررك تحقيررش رسررميك، تررم 
تش يلها في نهايك المطاا وتبيين القاضي المتقاعد  يودور أور، رسيساع لها. ل رن اللجنرك وعلر  الررغم 

هرت فهرا إنرذارات ل   رك مرن قرادر الللسرطينيين فري الرداخل من عملها المتوا ل، خرجت بت و يات وج 
وهرررم: المل رررر البربررري الناسررر  فررري البرلمررران ع مررري بشرررارر، الناسررر  عبرررد المالرررك دهامشرررك، والشررريخ راسرررد 

   ح، واتهمتهم اللجنك بالمسءوليك عن تحريل الللسطينيين في الداخل عل  التراهر والبنا.
جنك انتقادات لتبامل عنا ر الشرطك مرع الللسرطينيين فري الرداخل، إال أنهرا وعل  الرغم من توجير الل

لررم ترروص  بتقررديم أي مررنهم للمحا مررك، وا تلررت بطلرر  تنحيررك قاسررد المنطقررك الشررماليك فرري الشرررطك أليررك 
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رون من من بر، بينما جبلت من رسيك الح ومك  نذاك شاهداع مخت راع أمامهرا، وهرو الرذي ترم تو يرش 
عك السراسيليك في اليوم ال اني للهبك يقول فير إنر أ ردر لرو ير الشررطك أوامرر باسرتخدام   م لر لإلذا 

ررل اللجنررك رسرريك الح ومررك وال و يررر   ررل السرربل ال  مررك للررت  وادي عررارر أمررام حر ررك السررير. ولررم ُتحم 
 الشرطك  نذاك شرلومو برن عرامي أي مسرءوليك عرن دمراء الشرهداء، فيمرا لرم يرتم تقرديم أي مرن عنا رر

 الشرطك لممن  بت إط قهم النار عل  الشهداء من دون أن يش لوا خطراع عليهم( إل  المحا مك.
ش  لت الهبك والمواجهك البنيلك مع الشرطك السرراسيليك، نقطرك تحرو ل  بيررر فري مسريرر الللسرطينيين فري 

لهم للت را  جماعك وشب  في مواجهك الح ومك  نذاك، وهو ما تجل   في مقاطبك الداخل، مع تحو 
سرررقاط بررراراك فررري االنتخابرررات أمرررام  االنتخابرررات السرررراسيليك لرساسرررك الح ومرررك ببرررد ذلرررك ببرررام واحرررد، وا 

 شارون.
 مررا عرر  ت أحرردا  الهبررك مررن قررور ونلرروذ التيررارين المبارضررين التلرراش أوسررلو فرري الررداخل الللسررطيني، 

س ميك الشرماليك بقيرادر الشريخ وهما ح   التجمع الوطني الديمقراطي بقيادر ع مي بشارر، والحر ك ال
لررت هاترران القوترران الحقرراع إلرر  مررء رتين فرري الخطررا  القررومي والرروطني فرري الررداخل،  راسررد  رر ح. تحو 
ول ن في الوقت نلسر، أ بحتا محط استهداا متوا ل من قبل السلطات السراسيليك، بردأت بسلسرلك 

ي النهايك إل  الخروج للمنل  القسري محا مات ضد بشارر، ومحاوالت تلليش ملا أمني لر، اضطره ف
. بموا ار ذلك، عملت الح ومك السراسيليك عل  ضرر  الحر رك السر ميك بقيرادر 2007في مارك/ ذار 

 رر ح، خ و رراع بلبررل نشرراط الحر ررك ضررد محرراوالت التقسرريم ال مرراني والم رراني للمسررجد امق رر ، 
القرردك ومنبررر مررن دخررول امق رر   وأ رردرت الح ومررك أوامررر مختللررك ضررد راسررد  رر ح لببرراده عررن

 و والع إل  إخراج الحر ك الس ميك عن القانون في نوفمبر/تشرين ال اني من البام الماضي.
ُت رررادا ذ ررررى الهبرررك هرررذا البرررام، اسرررتلحال التحرررريل البن رررري مرررن أوسررراط رسرررميك وح وميرررك ضرررد 

اك برل بالمسر لك الللسرطينيك مرن الللسطينيين في الرداخل، واتهرام مم لريهم بر نهم ال يهتمرون بقضرايا النر
جهررك، وبشررن حملررك توقيلررات وم حقررك سياسرريك لحرر   التجمررع الرروطني الررديمقراطي، واعتقررال البشرررات 

 من أعضاسر والتحقيش مع ناشطين فير ومنا رين لر.
عامرراع، إذ جرراء انرردال   16وتبرردو امجررواء السرراسدر فرري إسررراسيل اليرروم أشررد فاشرريك ممررا  انررت عليررر قبررل 

ملاجساع يومها للسلطك السراسيليك أ  ر من أي طرا  خر، بلبل امجواء التري  انرت قرد أنتجتهرا  الهبك
اتلاقيررك أوسررلو، ومررا برردا   نررر نجرراح دلترررويل الررداخل الللسررطينيد لجهررك امسرررلك، الترري  سرررت هبررك 

تمراء البروبري القدك وامق   وهم ها، و ادت ببد ذلك باستمرار تيار التشب  بالهويك الللسطينيك واالن
 اموسع للبر  في الداخل.
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، عرن مراجبرك فلسرطينيك للرنلك تمخضرت فري نهايتهرا 2000أسلرت الهبرك الللسرطينيك فري الرداخل عرام 
عررن ت ررورات مسررتقبليك أقرتهررا المءسسررات الللسررطينيك فرري الررداخل، لجهررك تنررريم امقليررك البربيررك فرري 

امحررر ا  الناشرررطك فررري الرررداخل لهرررذه الل ررررر الرررداخل تنريمررراع قوميررراع، علررر  الررررغم مرررن مبارضرررك ببرررل 
خ و ررراع الحررر   الشررريوعي السرررراسيلي والجبهرررك، وهرررو مرررا فسرررر ال ررررار علررر  اختيرررار اسرررم القاسمرررك 
المشتر ك لتحالا امح ا  اللاعلك وليك القاسمك البربيك الموحدر، وذلرك بلبرل وجرود الحر   الشريوعي 

  السراسيلي وعنا ره اليهوديك ضمن هذا التحالا.
 1/10/2016 ،العربي الجديد، لندن

 
 48بيريز وفلسطينيو  .47

 برهوم جرايسي
لهبك القدك ودامق  دي هب رك تشررين امول لأ تروبر(  16 اليوم السبت، الذ رى الر 48يحيي فلسطينيو 

. 48أيام، وهي الهب ك امطول  مني ا فري تراريخ فلسرطينيي  10عل  مدى  2000التي استمرت في البام 
ك الهب ررك ردا وت ررديا لبرردوان االحررت ل الشررامل علرر  القرردك والضررلك وقطررا  غرر ر المحتلررين. و انررت تلرر

ل نهررا فرري الوقررت ذاتررر،  انررت انلجررارا شررببيا ضررد سياسررك التمييرر  البن ررري. ومررن الملارقررك أن تحررل 
الذ رى، هذا البام، ببد يوم من دفن  خر شخ يات فوج مءسسي ال يان السراسيليي شرمبون بيرير ، 

 من واضبي سياسات التميي  البن ري، وأواسل  ارعي االستيطان في الضلك المحتلك. فهو
بلضررررا  عرررام، ردا علررر  الهجررروم علررر   48عامرررا، انرررتلل فلسرررطينيو  16فلررري م رررل هرررذا اليررروم، قبرررل 

المسجد امق   المبارك، والحرم القدسي الشريا، ببد أن اقتحمر مجرم الحر  الباسد أرييرل شرارون، 
أنلسهم أمام ما ينرك قترل  ران مخططرا لهرا مرن  48ومها  عيما للمبارضك. ووجد فلسطينيو الذي  ان ي

شرهيدا ترم  13قبل، فبدأ الشهداء يرتقون الواحد تلو اآلخر، عل  مدى عدر أيرامي إذ نحيري اليروم ذ ررى 
ءسسك اغتيالهم، في عدر بلدات، بر اص القنا ك الذين أرسلهم رسيك الو راء  نذاك إيهود باراك والم

 البس ريك، من أجل  ر  الترهي  والرد ، إال أن هذا لم ينلع.
يررررذ رون شررررمبون بيريرررر  بخطابررررر االسررررتب سي  48وارتباطررررا بمررررا وقررررع هررررذا امسرررربو ، فررررلن فلسررررطينيي 

البن ررري ضرردهم، وبشرر ل خرراص منررذ سررنوات السررتينيات وعلرر  مرردى السررنوات التاليررك، إذ  رران مررن 
 ك، خا ك في مواسم االنتخابات، سبيا لذالل البر .الوجوه التي تو و البلدات البربي

وحت   1948فقد انخرط بيري  منذ أيام شبابر امول ، في الب ابات ال هيونيك الرهابيك. ومنذ البام 
، شررول عرردر منا رر  مهمررك جرردا فرري المءسسررك الحا مررك علرر  المسررتوى المهنرري، قبررل أن 1959البررام 

نرا فري هرذا ي ب  ناسبا في البرلمران، ومرن  رم و ير را لبردر حقاسر ، و روال إلر  رساسرك الرو راء. ومرا يهم 
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السررياش، أن بيريرر   رران، لسررنوات طويلررك، فرري قيررادر حرر   دمبررايد لدالبمررلد حاليررا( الررذي انلرررد بح ررم 
امولر  لل يران، ووضرع أسرك  رل سياسرات التميير  البن رري، وفري  29إسراسيل عل  مردى امعروام الرر

وبلداتهم، عدا االستي ء عل  أم ك المهج رين والبلدات  48فلسطينيو  مما يمل ر % 80فترتر  ودر 
 المدم رر.

، وفي رل ح ومك أرييل شارون امول ،  ان بيري  مرن برادر إلر  إقامرك و ارر تسرم  2001وفي البام 
ن دتطوير الجليل والنق د، وهري اسرم التوريرك لمشررو  التهويرد الرذي قراده بيرير  لهراتين المنطقتريني إذ إ

، بينمررا نسرربتهم فرري  ررحراء % 54فرري منطقررك الجليررل، شررمال فلسررطين، تتجرراو   48نسرربك فلسررطيني 
. وفشلت  ل المخططات السرراسيليك لقنرا  اليهرود بالسر ن فري هراتين المنطقترين، بشر ل %40النق  

 المرتلبك. 48ي سر نسبك فلسطينيي 
  البر ، بدءا من امرل والمسر ن، وهذا المخطط يبي بالمخططات البن ريك التي تمي  اليهود عل

و رروال إلرر  فرررص البمررل واالمتيررا ات الضررريبيك. إال أن بيريرر  ُدفررن أمررك، ونسررتطيع تخيررل أنررر مررات 
ك بسب  فشل مشروعر هذا، رغم ما حققر لل يان السراسيلي من ملاعرل نرووي، وتمويرل  وفي قلبر غ  

ي  لهرا فري اميرام امخيررر. فالمسرتوطنات التري مسلحك فتا ك، قد ال نبرا عنها ال  ير، ول ن تم التلمر
 رعتها إسرراسيل لتبتلرع البلردات البربيرك، برات البرر  ي حلرون عليهرا، ف  ر  هرذه البلردات أقيمرت علر  
أراضيهم الم ادرر.  ما فشل بيري  ب لتر أحد واضبي سياسات ومخططات التدجين وتشوير الهويك 

 مر السنين، ومنذ الن بك، تلك اميام ام ب . الللسطينيك، والتي لالسياسات( فشلت عل 
ذ رررى تلررك الهب ررك الشررببيك. واعتمررادا علرر  مررا سرربش، فبالم رران التقرردير أنررر  48اليرروم، يحيرري فلسررطينيو 

اليرروم أيضررا، سرري ون الجيررل الشررا  طاغيررا علرر  المسرريرر الشررببيك الوحدويررك الترري سررت ون فرري مدينررك 
لك واضرحك الر  إسرراسيل وال رهيونيك، بر ن  رل المخططرات سخنين لشماال(، لي ون هذا الحضرور رسرا

عرا مون أيضرا فري هرذه المرحلرك  48التي ُوضبت ل قت   والتهجيرر فشرلت وستلشرل. وأن فلسرطينيي 
بالذات، عل  إفشال  ل مخططات التدجين ال هيونيك، التي تحاول أن تطل  برأسرها مرن جديرد، عبرر 

 دو  ءد جدد يروجون لها. 
 1/10/2016 ،الغد، عم ان

 
 ال يستحق رثاء وال عزاء .48

 فهمي هويدي
رغرم أن الردنيا ت رب  أفضرل فري  - مك سياسيون يشبرنا رحريلهم بنرو  مرن امسرا، لريك منهرم مراتوا 

ول ن منهم أفلتوا من البقا  الدنيوى، ولم يحاسبوا عل  جراسمهم التي ارت بوها وهم أحياء،  -غيابهم 
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 93م في تل أبير  واحرد مرن هرءالء. ذلرك أنرر طروال عمرره لمرات عرن شمبون بيري  الذي مات قبل أيا
عامرا( رررل متررتمرا وقررات  ومجرررم حررر ، خررد    يررين فرري السررنوات امخيرررر وقرردم نلسررر باعتبرراره رجرر  
ذا  ران السرراسيليون قرد اعتبرروه مرن دالمءسسرين البررامد، إال  مبتدال حت  فرا  بجراس ر نوبرل للسر م. وا 

ر البربي أن يقدم بحسبانر أحد أبر  المتتمرين امشرار الرذين تلو رت أيرديهم بالردم أنر يستحش في النر
الللسطيني والبربي. إذ  نا من وقت مب ر ضمن  لوا ح   البمل، ورل حاضرا طول الوقرت 

طر ش حملرك  1956في ترتير  البردوان ال   ري علر  م رر عرام  وفري إنشراء ملاعرل إسرراسيل النرووي وا 
لك الوربيررك و رروال إلرر  اتلاقيررات أوسررلو وعرردوان عناقيررد الوضرر  ومجرر رر قانررا فرري االسررتيطان فرري الضرر

 .1996عام 
و لر ال ات  السراسيلي جدعون ليلي ب نر أسرهم فري أمرن إسرراسيل ل نرر  ران مخادعرا ولرم ي رن رجرل 

( وهررو فري ال   رين مررن عمرره عرين ناسبررا لرو ير الردفا  تحررت قيرادر برن جوريررون، 9/29سر م لهرا رتك 
 رران و يرررا للماليررك تررارر وللرردفا  تررارر أخرررى،  ررم إنررر عررين رسيسررا للح ومررك مرررتين، وحررين تررول  رساسررك و 

 21الترري اسررتمرت  2008( شررنت إسررراسيل  رر   حرررو . امولرر  فرري ديسررمبر عررام 7/2/2016الدولررك ل
دى إلر  وتوا رلت ل مانيرك أيرام ممرا أ 2014فلسرطينيا، وال انيرك انردلبت فري عرام  1417يوما وقتل فيها 

يومررا،  51واسررتمرت  2014فلسررطينيا، ال ال ررك  انررت الحررر  ام  ررر شراسررك فرري  رريا عررام  155مقتررل 
 250مما تسب  في مقتل أ  ر من ألل  فلسطيني. وال ينس  لرر دوره فري مذبحرك دقانراد التري قترل فيهرا 

 ،  انوا قد احتموا ضمن  خرين في أحد مباني اممم المتحدر.1996لبنانيا عام 
نات الت بين للرجل التي  ردرت عرن قروى اليمرين السرراسيلي ذ ررت الجميرع بردور بيرير  فري إسردال بيا

الستار عل  فر ك واقبيك للتو ل إلر  تسرويك سياسريك لل ررا  مرع الللسرطينيين. وقرد عررل الباحر  
بين د ذ رر فيررر أن بيران الترر 21الللسرطيني  ررال  النبرامي لتلررك البيانرات فرري تقريرر نشررره موقرع دعربرري 

الذي  در عرن مجلرك المسرتوطنات اليهوديرك فري الضرلك الوربيرك أعراد إلر  امذهران حقيقرك أن بيرير  
ات نهرو مرن سرم  لحر رك دغروش ايمرونيمد اليمينيرك المتطرفرك ببنراء المسرتوط 1974 و ير للحرر  عرام 

وهرو و يرر  . وشردد البيران علر  أن بيرير 1967في أرجاء الضلك الوربيك، مول مرر منرذ احت لهرا عرام 
للحررر  تحرردى رسرريك الررو راء امسرربش إسررحاش رابررين ومبرررم الررو راء الررذين أبرردوا اعتراضررهم علرر  بنرراء 
المسررررتوطنات، وأ ررررر علرررر  إطرررر ش المشرررررو  برررردعوى أنررررر يررررتم دفرررري أرل إسررررراسيلد، لررررذلك و ررررلر 

و  المشررررر  البروفيسررررور الجنرررررال اريررررين الرررردار مررررن قررررادر المسررررتوطنين فرررري الضررررلك الوربيررررك ب نررررر دأبررررو
نروه الردار إلر  أنرر تبرين لردى  9/29االستيطانيد في الضلك. وفي مقالك نشرتها  حيلك دمبارياد فري 

بيري  أن المستوطنات التي حررص علر  إقامتهرا فري منت را سرببينيات القررن الماضري سرتجبل مرن 
 المستحيل تطبيش ف رر الدولك الللسطينيك التي أيدها فيما ببد.



 
 
 
 

 

 37 ص             4064 العدد:        1/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

رغم ادعاء بيري  ب نر دحمامك س مد فقد  ان من أ  رر القرادر السرراسيليين  أشار ال ات  أيضا إل  أنر
حماسررا السررتخدام القررور ضررد البررر  والللسررطينيين،  يررك ذلررك أن ال اترر  ميخاسيررل بررار  وه الررذي ألررا 

ضررد  67و 56 تابررر عررن سرريرتر الذاتيررك ذ ررر أنررر  رران مررن أبررر  الساسررك الررذين ح رروا علرر  شررن حربرري 
 ل  ت ييد  ل الحم ت البس ريك التي نلذها الجيش السراسيلي في الداخل والخارج.م ر، بالضافك إ

بسررب  مررا سرربش فررلنني اسررتوربت ر رراء ببررل المسررءولين البررر  لررر. وال أخلرري أننرري أحررد الررذين شرربروا 
اللتراح السيسري  باالستياء حين علمت بمرا أوردترر الذاعرك السرراسيليك بخ روص مشرار ك الررسيك عبرد

ر الرجل،  م حمدت هللا أن الخبر  ران غيرر  رحي ، وأن و يرر خارجيرك م رر ولريك رسيسرها في جنا  
هو الذي سيم لها فري الجنرا ر. وقرد اعتبررت اسرتبباد الل ررر قررارا ح يمرا، و ران امح رم أن يوير  و يرر 

و ر خارجيك م ر عن جنا ر الرجل سيئ التاريخ والذ ر، ل ني مع ذلك استرحت للقرار باعتبار أن الب  
 أفضل   يرا من البم ! 
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 محمد نور الدين
وأسرطول الحريرك الجديرد الرذي انطلرش مرن  رقليك  2010بين أول أسرطول للحريرك فري نهايرك أيرار مرايو 

 في طريقر إل  غ ر ل سر الح ار عليها، ست سنوات.
لو ول إل  غ ر. لم تبد الطريش سال ك من إسطنبول. اتلاقيرك التطبيرع ببد ست سنوات تويرت طرش ا

دالسراسيليد أقللت با  الو ول، تحت سقا الحريك إل  غ ر. إذا  ان من مسراعدات فرذلك  -التر ي
 عبر السلطات دالسراسيليكد. دإسراسيلد هي بوابك الدخول للمساعدات التر يك.

ار فرذلك مررا لريك مترروفراع ببرد. الناشررطون الجردد ال يي سررون وال ل رن أن ت ررون الحريرك بابرراع ل سرر الح رر
 فالحريك ال تبط  وال تمن  بل تءخذ وتنت   ف يا إذا  ان هذا البدو هو دإسراسيلد. ي ل ون.

تتوا ررل حمرر ت المجتمررع المرردني الرردولي للررك الح ررار عررن غرر ر. وتخرررج ال رررخات لتسررهيل دخررول 
ش عن القضيك الللسطينيك إل  مربع السجال امول:  يا يم ن امسطول إل  غ ر. وهو ما يبيد النقا

لللسطين أن تتحررو  يا يم ن لما تبق  من فلسطين أن يتحرر من مخالر  االحرت لو  يرا يم رن 
 حمايك ما تبق  مما تبق  من فلسطينو.

بي ررو الترري وضرربت حجررر امسرراك لنرر    -نحررن اليرروم عشرريك الررذ رى السررنويك المسررك التلاقيررك سرراي ك
فلسررطين مررن أيرردي أ ررحابها الللسررطينيين. ونحررن أمررام الررذ رى المسويررك الترري تحررل البررام المقبررل لوعررد 

 بللور المشءوم والذي وعدت فير بريطانيا اليهود بوطن قومي لهم في فلسطين.
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قامك الدولرك اليهوديرك.  -ال يختلا ا نان عل  أن خطك تقسيم ساي ك بي و  انت مدخ ع لوعد بللور وا 
ونت  ل الردول الوربيرك علر  هرذا السريناريو لوضربر موضرع التنليرذ. وقرد نجحروا فبر ع فري ذلرك وقد تبا
الرررذي شرررهد احرررت ل فلسرررطين علررر  امرل وتشرررريع قانونيرررك دإسرررراسيلد فررري مجلرررك اممرررن  1948عرررام 

 الدولي.
توسيع وعل  امتداد السنوات ال حقك للن بك ال برى  انت تتوا ى خطوط متبددر. منها خط لت بيت بل 

نهاسر.  المشرو  ال هيوني ومنها خط  ان لمقاومتر ومحاولك  سره وا 
ببد  ل هذه البقود  ان المشرو  ال رهيوني ي برت أقدامرر ويتمردد ويمبرن فري  رل مرا مرن شر نر توييرر 
الوقاسع عل  امرل. وقبت فلسطين  لها تحرت االحرت ل. ومرا تحررر بقري تحرت الح رار. وامرل 

ى فلسرطينيين ي راد يبلرغ عردد المسرتوطنين فيهرا المليرون. وهري فلسرلك  رهيونيك التي لم ي ن عليها سو 
في أن امرل أساك. ولذلك  انت الم ار  في  ل  هرذا المشررو  منهرا ت ب رت اليهرودي فري امرل 
الترري يحتلهررا. امرل أسرراك فرري المشرررو  ال ررهيوني. باسررت ناء غرر ر شرربر القاحلررك، فررلن دإسررراسيلد لررم 

من امراضي التي تحتلها قابلك ل ست  ح والنتاج. والجوالن السوري م ال عل   تتخل عن أي ج ء
 ذلك. 

دإسراسيلد أن تويررر مررن خططهررا علرر  امرل بمررا خررص الجرروالن. رفقررط فرري حالررك سرر م  امررل يم ررن لرر
 ل ن المشرو  مستمر عل  أرل فلسطين التاريخيك.

إبرر فري  ومرك القرش الللسرطينيك برل البربيرك، في هذه ال ورر تبدو خطور أسطول الحريك الجديد مجرد 
وتب ررك مقرردار التراجررع البربرري والللسررطيني. فباسررت ناء مررا يسررم  دمبررادرر السرر م البربيرركد الترري تبطرري 
دإسراسيلد  ل شيء، فرلن الجبهرك البربيرك فري السرنوات امخيررر  انرت غاسبرك  ليرك عرن أي خطرط لردعم 

يبب ر هذه الجبهك لتتحرول إلر  جبهرات متقابلرك ومتحاربرك  الشب  الللسطيني. ولقد نج  الور  في أن
فرري  ررل م رران. وجرراء مررا يسررم    دالربيررع البربرريد ليوجررر الطبنررك امخيرررر إلرر  مررا تبقرر  مررن روح فرري 

 الجسد البربي.
وفي موا ار ذلك لم ينج  الشب  الللسطيني في أن يلم   لوفر وهذه  انت إحدى أ بر  وررات مشررو  

 ني عل  مر تاريخر.المقاومك الللسطي
االنقسام الللسطيني الحالي ال ي ير غبطك أحد. شب  ب املر تحت االحت ل وم يين منر في الشتات 
وفي المخيمات. ومع ذلك يت ارعون عل  السلطك بين غ ر والضلك وبرين الضرلك والضرلك، فري أقرر  

غيرر قمريرك أنلسرهم فجر ر خرارج تشبير لهم مع مرحلك أمراء الطواسا في امندلك الذين وجدوا في ليلك 
 شبر الج يرر السبانيك.
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ال يحسد أحد البرر  والللسرطينيين علر  مرا هرم عليرر اليروم مرن انهيرار ون برات. مرع ذلرك فرلن الرذ رى 
بي و ووعد بللور قد ت ون منطلقاع لبدايك مرحلك جديدر، رغم عدم رهرور تباشريرها،  -المسويك لساي ك 

 ن ملاجتتر التي قد ال ت ون مجرد حبال هواء.من التاريخ عادر ال ي شا ع
 1/10/2016 ،الخليا، الشارقة
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