
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 الحية: فتح أفشلت االنتخابات وسنشكل مجالس إدارة لبلديات غزة
 والمنظمون يرّدون: انتظرونا، سنواصل طالما هناك حصار… "زيتونة"ترّحل متضامنات  "إسرائيل"

 األحمد يبحث مع مدير مخابرات الجيش ومدير قوى األمن الداخلي أوضاع المخيماتلبنان: 
 قائد جيش الُمشاة والمظليين اإلسرائيلي: حرب لبنان الثالثة مسألة وقت والتطورّات بغّزة لها عالقة بلبنان

 إلنهاء االستيطان واالحتالل "إسرائيل"لضغط على واشنطن تقر بعجزها في ا

 ليبرمان: لن نبادر ألي عمل عسكري في
غزة ولكن كل إطالق صاروخ سيرّد عليه 
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 سيرّد عليه بشدةصاروخ ولكن كل إطالق في غزة بادر ألي عمل عسكري نلن : ليبرمان .1

اإلسررراليلي أايورردور ليبرمرران  لرداا وزيررر ا، أن أحمررد دراوشررة، عرن 6/10/2016، 48عــرب موقــع ذكرر 
را أ رل  لرن يبرادر  ألي عمر  عسركري،  أ أ  را لرن  لحّمر  ال  ر  هّدد، يوم الخميس، قطا  غرز،، زاعما

 أكثر .
وأضررا  أن كرر  ق رر  مررن قطررا  غررّز، علررّ  م رراطل سرريادّية  سررراليلية  سرري  اب  برررّد ع يرر ، محمرر ا 
حركررة حمرراس مسرراولية ال  رر ، قررال ا  حمرراس لسرريطر علررّ ال طررا  ب بضررة حديدّيررة، وع رردما لريررد 

   ذلك .  جاز شيء أو م ع شيء آخر، اهي لعر  كي  لفع
ليست ه اك  ية شّن "،   ل قا ليبرمان ، أن حلمي موسّ، عن 7/10/2016السفير، بيروت، و شرت 

 ."خطو، عسكرية، ولكن ك   ط ل سيرّد عليل بشد،
وأوضررل ليبرمرران أمرررس، بعررد يرررومين مررن الورررارات وال ررذال  اإلسررراليلية علرررّ قطررا  غرررز،،  ثررر سررر وط 

هاون علّ أشكو  يوم أمرس، أن  سررالي  أ ل روي المبرادر،  اروخ علّ سديروت أمس األو  وقذيفة 
لعم  عسكري اي ال طا ، ولكن ك   ط ل  ار من غز،  لرّ األراضري السريادية لدولرة  سررالي  سريرّد 

 عليل بشد، كبير،.
 حرن قيراد، مسراولة وملز رة. ولسر ا مرن "وقا  اي حفر  للضرباط والرقبراء الملميرزين ع رد اري لر  أبير  

مرات، وأ أحررد يررداع  حررو ل ررعيد ارري مواجهررة حمرراس ارري قطررا  غررز،، لك  ررا عررازمون يبحررع عررن موررا
 ."علّ الداا  عن أمن مواط ي دولة  سرالي ، واي هذه ال  طة لن   ساوم
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أ هرا ع ردما لريرد لح يرل شريء "هي المسريطر ب رو، علرّ قطرا  غرز،، و "حماس"وبحس  ليبرمان، اإن 
هررذا يسررري أيضرراا علررّ الخررارجين عرر هم ". وارري  هررره، "أو م ررع شرريء، اإ هررا لعررر  كيرر  لفعرر  ذلررك
ليس اي  يل ا المبادر، ألي خطو، عسركرية. ". وأكد أ ل "بشلّ   واهم، وعليهم أن يبذلوا جهوداا أكبر

ولكن باللواال مع ذلك، لن  لحم  أي  ط ل لل يران، وأ أي اسلفزاز ضد مرواط ي دولرة  سررالي ، أو 
 ."أ بإط ل ال ار وأ بو و  قواا  السفن المّس بسياد، دولة  سرالي ،

 
 بعد عملية قسطرة للقلب المستشفىعباس يغادر  .2

محمود عباس، أمس لعملية قسطر، رليس السلطة الفلسطي ية خضع : يو س محمد-رام هللا 
، بعد أمسالمسلشفّ اأسلشاري اي رام هللا ههر   لّمن م ر الرلاسة بعد   لل واحو ات لل ل ، 

 عض اللع .شعوره بب
الرليس خضع   ن "الحيا،"علّ ع جل الدكلور محمد البطراوي لر  أشر وقا  طبي  ال ل  الذي 

ن ال لالج بي ت ا ل أ يعا ي من  ال سطر،  أجري ا"مشك ت. وأضا :  أيلعملية احص رولي ي، وا 
ادر يو أنوالفحو ات ل طمل ان علّ  حلل، وكا ت ال لالج طبيعية وسليمة، وعليل قرر ا 

 ."المسلشفّ
  7/10/2016الحياة، لندن، 

 
يعكس عجز المجتمع الدولي أمام القرصنة  "زيتونة": خطف سفينة "الفلسطينية الخارجية" .3

 اإلسرائيلية
اللضام ية يعكس عجز المجلمع  "زيلو ة"قالت وزار، الخارجية،  ن خط   سرالي  سفي ة : رام هللا

 س وات ل طا  غز،. 10ام ح ارها الملوا   م ذ أكثر من الدولي أمام ال ر  ة اإلسراليلية، وأم
خرقت ال ا ون الدولي، من خ   اأعلداء   سرالي وقالت الخارجية اي بيان لها، يوم الخميس،  ن 

والسيطر، عليها اي المياه اإلقليمية الدولية، ومن ثم جرها دون رغبة من ركابها  لّ مي اء  سراليلي 
 لفة لل ا ون الدولي،   ما ا لهاك  ريل لل.حربي، وهي ليست ا ط مخا

 6/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بشأن االستيطان  "األمريكية"ترحب بتصريحات الخارجية  "الخارجية الفلسطينية" .4

رحبت وزار، الخارجية الفلسطي ية بالموق  األمريكي الذي جاء علّ لسان ال اطل باسم : رام هللا
وحد، اسليطا ية جديد، اي مسلوط ة شيلو.  98الخارجية وأدان بشد، ال رار اإلسراليلي األخير بب اء 
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ورحبت الخارجية أيضا بالبيا ات اللي  درت عن الخارجية البريطا ية واإليطالية وغيرهما اي أدا ة 
لهدد باسلخدام   ن المواق  األميركية اللي": تواضحة لهذه الخطو، اأسليطا ية الجديد،. وأضاا

كا ت ولفلر، من الوقت هي المحفز المباشر الذي شجع  قرار  دا ة اأسليطان اإلسراليلي الفيلو ضدّ 
باإلع ن عن المزيد من المشاريع اأسليطا ية  ،ليس ا ط علّ لحدي اإلراد، الدولية  سرالي 
 ."الجديد،

 7/10/2016القدس العربي، لندن، 
 

 األمم المتحدةبلحصول على العضوية الكاملة توجه لمجلس األمن لست السلطةالمالكي: قيادة  .5
أعلن رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطي ي أمام ال     العام لمملكة السويد آن سواي : رام هللا

 يلسون المعلمد، لدى السطين أّن ال ياد، الفلسطي ية سلعيد الكر، وللوجل  لّ مجلس األمن من أج  
ن اشلت اي ذلك أكثر من مر، اإ ها سللوجل الح و  علّ الع ضوية الكاملة اي األمم الملحد،، وا 

اي الجمعية العامة لألمم الملحد، أسل دار قرار بخ وص   هاء  "ملحدين من أج  الس م" لّ 
 اأحل   وبذلك ي بل هذا قرار ملزم ك رارات مجلس األمن الدولي. 

   7/10/2016القدس العربي، لندن، 
 

 إلنهاء االحتالل وحازما   موحدا   د هللا: آن األوان أن تتخذ األسرة الدولية موقفا  الحم .6
قا  رليس الوزراء رامي الحمد هللا،   ل آن األوان أن للخذ األسر، الدولية موقفا موحدا : رام هللا

مساعي وحازما، وأن لبادر للمشاركة الجاد، بجهود   ع الس م واأ ل ار لمعا ا، شعب ا، ومسا د، 
ال ياد، الفلسطي ية لضمان   هاء كااة أشكا  اأحل   اإلسراليلي، واك الح ار عن قطا  غز،، 
ولجسيد سياد، دولة السطين، دولة حر، مسل لة وملوا لة جوراايا، أ يطوقها الجدار أو يحا رها 

 اأسليطان.
وم الخميس اي رام هللا، بحضور جاء ذلك اي كلمة الحمد هللا اي اأحلفا  بذكرى الوحد، األلما ية، ي

ممث  ألما يا لدى دولة السطين بيلر بيرويرع، وعدد من الوزراء والمساولين، وسفراء وق ا   الدو ، 
 والشخ يات اأعلبارية.

 6/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تدين تصعيد االحتالل ضد قطاع غزة الفلسطينية الحكومة .7
ضد المحااهات الج وبية  اإلسراليليأدا ت حكومة الواال الوط ي، ل عيد قوات اأحل   : رام هللا

 والذي لمث  بوارات الطيران وال    المداعي الذي اسلهد  قطا  غز،.
وطال  الملحدع الرسمي باسم الحكومة يوس  المحمود اي بيان  حفي، اليوم الخميس، المجلمع 

رغام  اإلسراليليالل عيد الدولي باللدخ  من أج  م ع  علّ اك الح ار الذي لضربل   سرالي وا 
 علّ قطا  غز، والذي يجر المزيد من الوي ت والملاع  علّ أب اء شعب ا.

سفي ة كسر الح ار ال سالية اي البحر وهي اي  اإلسراليليةكما أدا ت الحكومة اعلراض الزوارل 
 لوالي كن علّ مل ها ولرحيلهن.غز، واعل ا  ال اشطات الدوليات ال  لّطري ها 

 6/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الحمد هللا يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة األمنية .8

لرأس رليس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد هللا، اي مكلبل برام هللا اليوم الخميس، : رام هللا
دراء العمليات، ل ّط   علّ آخر اللطورات والمسلجدات، اجلماعا ل اد، الماسسة األم ية، وم

 والجهود األم ية لحفه أمن المواط ين اي مخلل  المحااهات.
وشدد رليس الوزراء علّ أن جهود الماسسة األم ية اي لطبيل ال ا ون وحفه ال هام العام أ 

اط ين وحريالهم، وحماية لسلهد  ال ي  من الة معي ة أو محااهة معي ة، ب  لألي لحفه أمن المو 
 ال سيج المجلمعي.

 6/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 "إسرائيل"دعوات لتنشيط المقاطعة االقتصادية لـ  .9
قا  جما  الشوبكي، سفير دولة السطين بال اهر، وم دوبها الدالم اي الجامعة العربية، أمام  ال اهر،:

، لي  أمس األو :  ن "اللجمع"م ر والسطين من أج  اللحرير بحز   دو،  هملها لج ة  ساء 
مليار دوأر يسلهد  ضمان اللفول العسكري  38ب ف ات لبلغ قيملها  " سرالي "لسليل أمريكا   

يضمن  "35-  "علّ طالرات  " سرالي "للسيطر، علّ الم ط ة، أالاا  لّ أن ح و   "اإلسراليلي"
 لها اللفول الجوي.

 7/10/2016ج، الشارقة، الخلي
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 في سياساتها الجنونية يأتي نتيجة غياب التدخل الدولي  "إسرائيل"عشراوي: إمعان  .11
 قالت عضو اللج ة الل فيذية لم همة اللحرير الفلسطي ية ح ان عشراوي، يوم الخميس،  ن  :رام هللا

اي طري ها  لّ قطا  غز،  اعلراض الزوارل اإلسراليلية سفي ة كسر الح ار ال سالية )زيلو ة( وهي
واعل ا  ال اشطات الدوليات ال لي كن علّ مل ها ولرحيلهن، يألي اي  طار مساعي  سرالي  الحثيثة 
لعز  الشع  الفلسطي ي عن ب ية العالم، ول ديم اللضامن معل علّ ا ل  هج مكل  وذو  لالج 

ألي  ليجة غيا  ية وسياسلها الج و ية ل، وأشارت  لّ أن اأ لهاكات اإلسراليلية لل وا ين الدولوخيمة
 .اللدخ  الدولي الفاع  والمساءلة ال ضالية

 6/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 "البارد"باجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية لبحث ملف فلسطيني رسمي يشارك وفد  .11

الوزير اي السلطة الفلسطي ية  "الل"لحركة واد السطي ي ضّم عضو اللج ة المركزية  : اجلمعبيروت
، برليس الحكومة اللب ا ية لمام س م اي م ر رلاسلل، عزام األحمد والسفير الفلسطي ي أشر  دبور

الفلسطي ي حسن م يم ة والم س ة الخا ة لألمم  -وشارك اي اأجلما  رليس لج ة الحوار اللب ا ي 
بيار كراه بو . ولركز ال  اش علّ  "أو روا"لعام لوكالة الملحد، اي لب ان سيوريد كاغ والمفوض ا

ل ديم "، بحس  بيان  ادر ع هم "كيفية المضي قدماا اي اسلكما   عمار المخيم ولعّهدوا مجلمعين
 . "مليون دوأر 36.1مبلغ  ضااي وقدره 

وزير  علّ هامش مشاركلل اي اجلما  السراي ل اءات ذات طابع أم ي، شملت أجرىوكان األحمد، 
ب بوص واألمن العام   براهيمالداخلية  هاد المش ول والمديرين العامين ل وى األمن الداخلي اللواء 

ومدير المخابرات اي الجيش اللب ا ي العميد الركن كمي  ضاهر. ولركزت علّ   براهيماللواء عباس 
 الل سيل األم ي بين الجا بين.

  7/10/2016الحياة، لندن، 
 

 في غزة عباس تظاهرون ضدّ أنصار دحالن ي .12
لهاهر عدد من أ  ار ال يادي المف و  من حركة الل محمد دح ن، مساء يوم الخميس، : غز،

 اي ساحة الج دي المجهو  وسط مدي ة غز،. وقدرت م ادر عدد الملهاهرين ب حو مللي شخص.
  وره. بإحرالوردد الملهاهرون شعارات لهاجم الرليس عباس وقاموا 
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اي رام  "لسلط األجهز، األم ية"ملهاهرون أالات لدعو  لّ وحد، الل، ووق  ما و فوه بركما راع ال
ال وى  أنولوحه  هللا، وضرور،  جراء اأ لخابات الرلاسية واللشريعية اي ك  األراضي الفلسطي ية.

 اللابعة لحركة حماس لم للدخ  لفض المهاهر،. األم ية
  6/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 وسنشكل مجالس إدارة لبلديات غزة االنتخاباتالحية: فتح أفشلت  .13

مسراولية اشر   "ارلل"حّم  عضو المكل  السياسي لحركة حماس د. خلير  الحيرة، حركرة : قاسم األغا
لورراء اأ لخابررات البلديررة ارري الضررفة المحللررة وقطررا  غررز،، مررن قبرر  حكومررة اللوااررل الرروط ي، واللرري  وا 

 ."الل"ات الفلسطي ية وخ و اا ال ضاء، الذي لم لسييسل  ل الل حركة اسل خدمت ايها الماسس
 ن حركة الل هي من أاشلت اأ لخابرات، بعرد أن ": "اأسل   "وقا  الحيَّة اي حوار شام  وخاص لر

رأت أن ال ليجة لن لكون اي  الحها، بسب  اشلها اي ل ديم قوالم مللزمة ب ا ون اأ لخابرات، األمرر 
( قرررروالم للحركررررة ارررري قطررررا  غررررز،، علررررّ خلفيررررة الطعررررون 9ي  هايررررة األمررررر  لررررّ  سرررر اط )الررررذي أدى ارررر

جررراءت باأ لخابرررات  "ارررلل"، مبي ررراا أن حركرررة "ارررلل"ضرررد قررروالم  "حمررراس"واأعلراضرررات اللررري وجهلهرررا 
 المحلية ليس علّ أساس اأسلح ال الوط ي، ب  علّ أساس اأسلح ال الفلحاوي الم سّيس.

 "حمرراس"، الررذي لسررب  بإلورراء اأ لخابررات المحليررة، سررلعم  حركررة "اررلل"حركررة  وأّكررد أ ررل وأمررام سررلوك
عردم "باللواال مع الف ال  الفلسطي ية علّ لكلي  ولشكي  مجالس بلديرة اري قطرا  غرز،، مضريفاا أن 

لجرراو  الف ررال  مررع هررذا الطلرر  سرريداع ا مضررطرين للشرركي  مجررالس بلديررة جديررد، ارري ال طررا ، قررادر، 
 ."ت ألب اء شعب ا الفلسطي يعلّ ل ديم الخدما

  
 ال لقاءات جديدة

وايمررا يلعلررل بملرر  الم ررالحة الداخليررة، شررّدد عضررو المكلرر  السياسرري علررّ عرردم وجررود أي لرليبررات 
ارري الدوحررة أو غيرهررا، مشرريراا  لررّ أن األخيررر، ذهبررت  "اررلل"لع ررد ل رراءات م ررالحة جديررد، مررع حركررة 

 لهير إلع مي بأن ه اك م الحة؛ أل ها كا ت لريرد أن لللرويج بوجود جوأت ول اءات لم ء الفراغ ا
لواء اأ لخابات المحلية بطري ة  ة"الجو السياسي واإلع مي والشعبي لخطوالها  حو  اشا  وا   . "َاجَّ

  
 مجرد صفقة

 حن "قا :  محمد دح ن؛ "الل"وال ال  المف و  عن حركة  "حماس"وحو  وجود  ف ة بين حركة  
  برأي جهرد مرن أي شخ رية أو طرر  السرطي ي وغيرر السرطي ي لللخفير  مرن من حيع المبردأ  رحر
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 "دحرر ن"و "حمرراس"، ماكررداا أن الحررديع عررن  ررف ة بررين "معا ررا، شررعب ا الفلسررطي ي وشرررالحل المخللفررة
 ، لم  سمع ع ها  أ عبر وسال  اإلع م. "شالعات"مجرد 

  
 عباس غير شرعي 

عّبراس، والشخ رية األقردر لخ الرل؛ شرّدد الحيَّرة علرّ  وحو  سياسة رليس السلطة الفلسطي ية محمرود
وم لهرري الوأيررة عررن م  رربل، ويفسررل المجررا   "غيررر شرررعي"ضرررور، أن يرحرر  الرررليس عّبرراس لكو ررل 

الررذي قرراده لسرر وات  "اللسرروية"للشررع  أن يخلررار مررا يريررد، خ و رراا ارري هرر  اشرر  مشررروعل الررذريع، 
لررررألي "مررررن أي جهررررة كا ررررت  "عبَّرررراس"لررررة عررررن طويلررررة، رااضرررراا ارررري الوقررررت ذالررررل ارررررض شخ ررررية بدي

 حرن اري حمراس مرن حيرع المبردأ  رراض أن يلردخ  أحرد اري  "وأكمر :  . علرّ حرد قولرل."الباراشوت"بر
شاو  ا وسياسال ا الداخلية، ويفرض علي ا كفلسطي يين رليساا من قب  أي  راد، كا ت، لريد أن لرألي برر 

 . "بمن ي رره ويفرزه الشع  الفلسطي ي "سحما"، ماكدا  علّ ما   ب  بل اي "ص"أو  "س"
 

 االنتخابات الداخلية
وعمرررا  ذا كررران  الررر  رلررريس المكلررر  السياسررري للحركرررة  سرررماعي  ه يرررة الشخ رررية األقرررر  للرررولي هرررذا 

ه راك  خرو، ك ثرراا اري الحركرة " لرّ أن الحيرة الم   ، وموادرلل قطا  غز، كماشر لهذا األمرر، أشرار 
يهم من الكاريزما والكفاء، العالية اللي لمك هم من الو و  لهذا الموقع بعرد يسلح ون هذا المكان، ولد
موررادر، ه يررة ال طررا  كا ررت ب ويررة أداء اريضررة الحررج، ثررم ع ررد "أوضررل أن و  ."اللكليرر  مررن قبرر   خوا ررل

الل اءات الداخلية والل هيمية مع قيادات وكوادر الحركة اري الخرارو والرداخ  بالدوحرة، وه راك لرليبرات 
ن يعود لوز، بعد اأ لهاء من هذه الل اءات؛ أل ل من المبكر أن يلحدع عن اأ لخابات، وبالم اسبة أل

حركة حماس أ يوجد ايها من يرشل  فسل أ  ا ل  لخابات،   ما ال اعد، اأ لخابية هي اللي لرشرل 
 ."من ي لخ  وعبر اأ لخابات السرية والشفااة

 
  عالقات حماس اإلقليمية

يران، ذكرر الحيَّرة أن حركلرل لمرد يرديها وعن ع  قات حركة حماس بدو  اإلقليم خ و اا السعودية وا 
هررو الحاضرر ة الح ي يررة لمشرررو   واإلسرر مي، معلبررراا أن العمررل العربرري واإلسرر ميةلكرر  الحالررة العربيررة 

 السرررطين الم ررراوم، الرررذي سيكسرررر المشررررو  ال رررهيو ي المحلضرررن مرررن العرررالم وعلرررّ رأسرررهم الوأيرررات
 الملحد، األمريكية، المجرمة بحل الشع  الفلسطي ي وك  شعو  الم ط ة.
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اررري الدوحرررة برلاسرررة مشرررع  اررري اليررروم الررروط ي  "حمررراس"وعبرررر عرررن أملرررل اررري أن لكرررون مشررراركة وارررد 
السرررعودي بعرررد دعرررو، رسرررمية سرررعودية لهرررا دأأت  يجابيرررة اررري لعامررر  السرررعودية وغيرهرررا مرررع حركرررة 

مررة ووسرررطية، لواجررل المشررررو  ال ررهيو ي، الرررذي ، علررّ أ هرررا حركررة السرررطي "حمرراس" ية  سرر مية م اوة
 ."يحاو  أن يللهم ا جميعاا 

وبخ وص الع قة مرع م رر وقضرية المخلطفرين األربعرة علرّ أراضريها، ّأكرد أن الع قرة مرع م رر 
لطررورت م ررذ زيررار، واررد الحركررة األخيررر ارري مررارس الماضرري، وهرري ع قررة قالمررة ارري حرردودها الررد يا، 

 سررعّ  لرّ لطويرهررا، محمرر ا ال راهر، مسرراولية حيرا، الشرربان األربعرة، مطالبرراا  ياهررا  "حمراس"و حرن ارري 
 ."بالكش  عن م بسات اخلطااهم، والعم  لعودلهم ألهلهم وذويهم

 
 انتفاضة القدس 

شرّدد علررّ أن اأ لفاضرة سلسررلمر؛ أل هرا برردأت دون أن لشراور أحررداا.  ،وعرن مسررل ب  ا لفاضرة ال  رردس
 لفاضررة شررك  مررن أشرركا  الم اومررة اللرري لههررر أخرر ل الم رراوم الفلسررطي ي وهرري رد طبيعرري اأ"وقررا : 

علرّ جررالم اأحرل   الملوا رلة، وشرركلت حالرة وط يرة عامرة سريكل  لهررا الديمومرة؛ أل هرا لرم لسررلأذن 
أحررداا، لك هررا بحاجررة ألن ل خرررط الف ررال  والكرر  الفلسررطي ي بهررا، بمررن ايهررا اررلل والسررلطة الفلسررطي ية 

 لفاضة بكر  مرا لملرك رغرم اأوبّين أن حركلل لسعّ للطوير ودعم  ."هالي حاولت أن ل   اي وجهال
 .للوقو   لّ جا   الم اومة الشعبية "الل"الل سيل األم ي بين السلطة واأحل  ، مطالباا حركة 

 
  "الجهاد"العالقة مع 

علرّ أن الع قررة برين الحررركلين مرع حركررة الجهراد اإلسر مي؛ شررّدد الحّيرة  "حمراس"وعرن ع قرة حركررة 
 حررن   لمرري لألمررة ولشررعب ا "هرري ع قررة المشرررو  الواحررد، والرسررالة الواحررد،، والخيررار الواحررد، مضرريفاا: 

الفلسطي ي ولخيار الم اومة،  حن أش اء وشركاء م اومرة، لرذلك  علري الل ردير واأحلررام لحالرة اللواارل 
 ."جهاد اإلس ميوالحل  الواحد بي  ا وبين اإلخو، اي حركة ال

 6/10/2016، االستقالل، غزة
 

 غزة والفصائل لن تقبل المشاركة بعيدا  عن االنتخاباتبحماس تسعى لتعيين مجالس بلدية : فتح .14
اايز أبو عيطة، الملحدع الرسمي باسرم حركرة ارلل:  ن ال روى والف رال  الوط يرة  د.قا   حسن جبر:

بعيداا عن  جراء ا لخابرات ح ي يرة لعبرر عرن  راد،  "حماس"لن ل ب  المشاركة اي مجالس بلدية لعي ها 
 المواطن لعبيراا ح ي ياا.
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اري اللفررد اري  دار، المجرالس  "حمراس"لراض أن لسرلمر  "الل"أن  "األيام"وأكد أبو عيطة اي حديع لر
 "حمررراس"البلديرررة اررري قطرررا  غرررز، بهرررذه الطري رررة، م وهررراا برررأن الف رررال  سررربل أن راضرررت عرضررراا مرررن 

ارري  دار، ال طررا ، ولرريس ا ررط البلررديات؛ أل هررا لبحررع عررن   هرراء اأ  سررام ولرريس عررن  دار،  للمشرراركة
 ."حماس"اأ  سام لحت حكم 

للبردء اري لشركي  مجرالس بلديرة جديرد، باللعراون مرع ال روى  "حمراس"وكان أبو عيطة يرد علرّ مسرعّ 
 والف ال  اي غز، بعد أن لوقفت العملية اأ لخابية بالكام .

حماس بشأن عردم شررعية الررليس محمرود عبراس، قرا  أبرو عيطرة:  ن الررليس عبراس  ك م ورداا علّ
 اسلمد شرعيلل من الشع  الفلسطي ي الذي ي رر وحده شرعية الرليس.

وأكد أن الرليس عباس يطال  حركة حماس بلشكي  حكومة وحد، وط ية لشر  علّ  جراء 
 "حماس"لراض هذه الحكومة، م وهاا بأن  "سحما"اأ لخابات الرلاسية واللشريعية، لكن لألس  

 ليست هي من لم ل الشرعية للرليس وا  ما الشع  الفلسطي ي.
 7/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 وبال هوادة لكل من ُيفكر بالمساس بحركة فتح وقادتها حديدضرب بيد من نفتح: س .15

 أنبيرران  رردر ع هررا قبرر  قليرر ، قالررت حركررة اللحريررر الرروط ي الفلسررطي ي اررلل، ارري : رام هللا -ال رردس 
ن كا رررت هرررذه  الهجررروم المرررأجور والررررخيص الرررذي يخررررو عرررن الم  رررات اإلع ميرررة الدسيسرررة حلرررّ وا 
الم  رررات لابعرررة لررربعض ا رررال  م همرررة اللحريرررر، لرررن لكرررون بعيرررد، عرررن قرررو، ورد حركرررة ارررلل، وعلرررّ 

سررها اررري موقرررع الجميررع أن ي ررردرك ه ررا برررأن هررذه األ ررروات المأزومرررة سررللحم  وحررردها  ليجررة وضرررع  ف
الجبهة المضاد، لحركة الل وعليل ا  لوم ه ا علّ ما   عت يداه من خسة واالراء لل ثم ل اي قلر  

 ك  الحاوي ع يد.
الل اي بيا ها الذي طالبت ايل من ك  من ي   خل  الكلمات الم ورضة والمواق  المدسوسة  وأكدت

حركة الل، وقادلها  أب اءاللطاو  علّ  أشكا باللوق  الفوري وعدم الخوض اي ممارسات لحم  ك  
 وك  لضحيالها من اج  الحفاه علّ ح ول شعب ا ال امد.

سلضر  بيرد مرن حديرد وبر  هرواد، لكر  مرن ي فكرر بالمسراس بحركرة ارلل وقادلهرا ولرن  أ هاوقالت الل 
 لل.للهاون لجاه مثيري الفلن والجب اء وخا ة لمن يعر  حجمل جيداا أمام حجم ومساولية حركة ا

وأضا  البيان أن ال   الفلحاوي الرداخلي علرّ ق اعرة ب درلرل وقولرل اري مواجهرة كر  مرن لسرو  لرل 
  فسل من طر  أو ا ي  مهما كان، باللجوء اإلع مي المدسوس اي وجل حركل ا العهيمة.

 4/10/2016في حركة فتح،  دائرة اإلعالم - مفوضية التعبئة والتنظيم
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 من قرصنة بحرية االحتالل تعرضت له سفينة زيتونةما ستنكر بغزة ت واإلسالميةالقوى الوطنية  .16

اسررل كرت ال رروى الوط يررة واإلسرر مية، أمررس، بشررد، مررا لعرضررت لررل السررفي ة ال سررالية  اررايز أبررو عررون:
، أو  مررن أمررس، أث رراء  بحارهررا  حررو شررواط  قطررا  غررز، لكسررر الح ررار البحررري المفررروض "زيلو ررة"

 عشر س وات، من قر  ة قامت بها بحرية اأحل  . علّ ال طا  م ذ ما يزيد علّ
ودعرررت ال ررروى والف رررال  المجلمرررع الررردولي لمحاسررربة سرررلطات اأحرررل   علرررّ ح رررارها لورررز،، وم رررع 
 محاوأت اكل، مطالبة بضرور، السماح للملضام ات ال ادمات عبر السفي ة بالدخو   لّ قطا  غز،.

لزامهررا وأكرردت أ ررل حرران الوقررت ا ن للعمرر  علررّ   هرراء ا لح ررار عررن غررز، والضرروط علررّ  سرررالي  وا 
بالشرعيات الدولية، مطالبة باإلاراو الفوري عن سفي ة زيلو ة والملضرام ات، وبالسرماح لهرا بالو رو  

  لّ غز، برساللها اإل سا ية اللي لحملها للعالم أجمع.
مس، اي المي اء جاء ذلك خ   اعل ام ومالمر  حااي  هملل ال وى الوط ية واإلس مية،  باح أ

ل ديررداا بال ر رر ة اإلسررراليلية واخلطررا  سررفي ة زيلو ررة ول ررديراا "البحرري غررر  مدي ررة غررز،، لحررت ع رروان 
، واحلجاجررراا علررّ مرررا قامرررت بررل سرررلطات اأحرررل   مرررن "للملضررام ات الم اضررر ت علرررّ مررلن السرررفي ة

 المحا ر،.أعما  قر  ة للسفي ة اللي لحم  علّ مل ها عدداا من الملضام ات مع غز، 
ال ال  اي   أبو شه  اي المالمر ال حااي المجلمع الدولي  "الل"من جهلل طال  ال يادي بحركة 

بالعم  الجاد علّ محاسبة سلطات اأحل   لما ل روم برل مرن اررض ح رار مشردد علرّ قطرا  غرز،، 
 م ذ أكثر من عشر س وات.

ل   أ يفرررض الح ررار علررّ غررز، ولفررت أبررو شرره  ارري كلملررل عررن الف ررال  جميعهررا،  لررّ أن اأحرر
احسرر ، برر  ويم ررع أي محرراوأت لفكررل، مطالبرراا بضرررور، السررماح للملضررام ات ال ادمررات عبررر السررفي ة 

 بالدخو   لّ قطا  غز،.
 7/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 األحمد يبحث مع مدير مخابرات الجيش ومدير قوى األمن الداخلي أوضاع المخيماتلبنان:  .17

عضو اللج ة  أن بيروت، من 6/10/2016، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة  شرت 
المركزية لحركة الل، المفوض العام للساحة اللب ا ية عزام األحمد، بحع يوم الخميس، مع مدير 

 المخابرات اي الجيش اللب ا ي العميد الركن كمي  ضاهر أوضا  المخيمات الفلسطي ية.
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ولرة السرطين لردى الجمهوريرة اللب ا يرة أشرر  دبرور، وأمرين سرر حركرة اررلل كران ذلرك بحضرور سرفير د
وجررررى خررر   الل ررراء اللأكيرررد علرررّ لعزيرررز  وا رررال  م همرررة اللحريرررر الفلسرررطي ية الحررري أبرررو العرررردات.

 اللعاون والل سيل اللب ا ي الفلسطي ي، للمحااهة علّ األمن واأسل رار اي لب ان والمخيمات.
ب بوص، بحضور السفير   براهيمالداخلي اللب ا ي اللواء  األمنمدير العام ل وى ، الاألحمدكما الل ّ 

اللعاون والل سيل، وبحع الطراان خ   الل اء ال ضايا   لّالعردات اي زيار، لهد   وأبودبور 
 العامة. لألوضا ال جلين الفلسطي يين، كما جرى عرض  وأوضا الملعل ة بالمخيمات الفلسطي ية 

 ررارح  األخيررر،ارري الفلررر، ، أ ررل عّمررار  عمررة، عررن مراسررلها 7/10/2016لســفير، بيــروت، اوأضرراات 
الل سريل برين الدولرة اللب ا يرة والف رال  المساولون اللب ا يون الف ال  الفلسرطي ية بأ رل يجر  اسرلكما  

 بررالمخيمهرراهر، لعبررع   لررّ عررين الحلررو، حلررّ أ يلحررو  لجمررع أ  ررار سررلفيين ارري مخرريمالفلسررطي ية 
يره من المخيمات اي لب ان. وقد شدد الرسميون اللب ا يون علّ لوحيد الف ال  لمجهودالها ووضع وغ

 خ االها جا با اي سبي  ال ضية األساس وهي ال جلين.
المفرروض العررام  "اررلل"وقررد شررك  هررذا الع رروان، أمررس، أسرراس محادثررات عضررو اللج ررة المركزيررة لحركررة 

 أشررر واررد الررذي راا ررل ارري جوللررل اللب ا يررة مررن سررفير دولررة السررطين ، والاألحمرردللسرراحة اللب ا يررة عررزام 
 العردات، مع المساولين اللب ا يين. أبوالحي  "م همة اللحرير"وا ال   "الل"سر  وأميندبور 

، الل ّ األحمد وزير الداخلية  هاد المش ول، قالد الجيش العماد جران قهروجي، المردير األحوا اي ك  
  بررراهيمب رربوص، المرردير العررام لألمررن العررام اللررواء عبرراس   بررراهيمداخلي اللررواء الرر األمررنالعررام ل رروى 

 ومدير المخابرات اي الجيش اللب ا ي العميد الركن كمي  ضاهر.
 ن المباحثرررات اسرررلهلت بل ررراو  الوضرررع الفلسرررطي ي العرررام اررري الرررداخ   "السرررفير"وقرررا  أبرررو العرررردات لرررر 

الشرررهر الم بررر  وا لخرررا  مجلرررس وط ررري  "ارررلل"مرررالمر لرررر  الفلسرررطي ي واأسرررلح اقات اللررري ل لهرررره مرررن
وهري هرم مشرلرك و حرن جرزء مرن "جديد... لكن الموضو  اأهم لمث  اي الع قة اللب ا ية الفلسطي ية 

 ."اأمن اللب ا ي
 ثوابت السطي ية لم اللشديد عليها، وهي: أوأ، عدم اللدخ  اي الشأن اللب ا ي.  لّولفت ال هر 

  لرّثالثرا، لعزيرز الع قرات مرع لب ران واللعراون مرع السرلطات اللب ا يرة  لوجود الفلسطي ي.ثا يا، حماية ا
اق ّ الحدود حلّ اللكام  علّ المسلويات السياسية والعسكرية واألم ية... رابعا، وحد، الفلسطي يين 

 وراء ع وان حفه األمن واأسل رار.
كة المخللفرة لمواجهلهرا، وأولهرا محراوأت بعرض ولم خ   للك الل اءات اللأكيرد علرّ المخراطر المشرلر 

 الفلسطي ي واللب ا ي. باألمنال وى اسلو   عين الحلو، م طل ا للعبع 
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ضررمن سلسررلة ل رراءات لب ا يررة  األخيررر،مررع المسرراولين اللب ررا يين ليسررت سرروى  األحمرردل رراءات  أنعلررّ 
كااررة لحمايررة المخيمررات وعلررّ السرطي ية، السررم بعضررها بلهجررة لب ا يرة حازمررة بضرررور، لوحررد الف رال  

رأسها عين الحلو،، ولشكي  مرجعية موحد، ي رط  الفلسرطي يون خلفهرا، اري هر  لحرذير مربطن بأ رل 
اللب ا يررررة سررررل وم بواجبالهررررا، حسرررر  ملررررابعين لل رررراءات المسرررراولين  األجهررررز،لررررم يح رررر  ذلررررك، اررررإن   ذا

 ."الف ال "اللب ا يين مع 
 

 وحماس "إسرائيل"التهدئة بين : فصائل سلفية صغيرة تتحكم ب"هآرتس" .18
، عراموس هرلير ، أن لجرر الف رال  "هرررلس": لم يسلبعد المحل  العسركري ل رحيفة وكاأت-ال دس 

السلفية ال وير، اي قطا  غز،  سرالي  وحركة حماس  لّ جولة قلالية جديد،، واي الوقت  فسل أشار 
علررّ الرررغم مررن ل ررعيد الرررد اإلسررراليلي  لررّ أن جاهزيررة هررذه الف ررال  السررلفية إلطرر ل ال ررار مجرردداا 

 يضع ع مات اسلفهام حو  مدى اعالية السياسة اإلسراليلية اي قطا  غز،.
 -أحفرراد ال ررحابة "ولفررت ارري سرريال م الررة لررل،  شرررت أمررس،  لررّ أن ل هيمرراا سررلفياا يطلررل علررّ  فسررل 

. كمرا "سرديروت"ه أعلرن مسراوليلل عرن  طر ل ال راروخ، أو  مرن أمرس، بالجرا  "أك ا  بيت الم ردس
لفررت  لررّ أن الل هرريم قررد كلرر  ارري بيرران لررل أن  طرر ل ال رراروخ يررألي احلجاجرراا علررّ اعل ررا  حركررة 

 حماس خمسة من ع ا ر الل هيم اي قطا  غز، اي األسبو  األخير.
كان ع يفاا  "سديروت"ومثلما ح   قب  أكثر من شهر، اإن الرد اإلسراليلي علّ  ط ل ال ار بالجاه 

ا كان ملبعاا اي السابل. ووجل الخطا  الرسمي اإلسراليلي   بع األهام لحركة حماس، ولم أكثر مم
لوجيررررل الوررررارات الجويررررة بالجرررراه أهرررردا  عسرررركرية لابعررررة للحركررررة، علررررّ الرررررغم مررررن أن بيرررران الجرررريش 

 اإلسراليلي لم يذكر ما هي طبيعة هذه األهدا .
 7/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 عمليات استهدفت الجنود والمستوطنينبضلوعهم فلسطينيا  من الضفة بتهمة  15االحتالل يعتقل  .19

شّ ت قوات اأحل   اإلسراليلي، يروم الخمريس، حملرة اقلحامرات ومرداهمات : خلدون مهلوم - رام هللا
 واسعة لمخلل  أ حاء الضفة الوربية وال دس المحلللْين.

 "مطلوبين"السطي ياا من الضفة الوربية، بزعم أ هم  15 ن قوالل اعل لت  "جيش اأحل  "وقا  بيان لر 
 لضلوعهم اي عمليات م اومة وأ شطة اسلهدات الج ود والمسلوط ين.
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وأااد بيان الجيش، أن ال روات اإلسرراليلية اعل لرت سربعة السرطي يين مرن مدي رة طرولكرم )شرما  ال ردس 
(، وآخرْين من بيت لحم و   الخلي  )ج و  ال دس(.المحللة(، وسلة من رام هللا )شماأا

 6/10/2016، قدس برس
 

 "إسرائيل"ـبالنفس من أجل ضم الضفة الغربية ل التضحيةيجب : بينيت .21
،  فلرالي بي يرت، مسراء أمرس الخمريس،   رل "البيرت اليهرودي"قا  وزير المعرار  ورلريس : هاشم حمدان

 ."يج  اللضحية بال فس من أج  ضم الضفة الوربية إلسرالي "
بي يت هذه، واللي ا ل د ايها رلريس الحكومرة ب يرامين  ل يراهو، اري خطرا  لرل اري ال ردس جاءت أقوا  

اي حف  إلحياء ذكرى عضو الك يست ح ان بورات، وذلك علّ خلفية قرار  خ ء البرار، اأسرليطا ية 
 حلّ موعد أق اه  هاية العام الحالي. "عمو ل"

يجر  علي را أن "، مضريفا "اللوقر   لرّ الحسرماي موضو  أرض  سرالي  يج  اأ ل ا  مرن "وقا    ل 
 حرردد الحلررم، وهررذا الحلررم هررو أن يهررودا والسررامر، )الضررفة الوربيررة( سررلكو ان جررزءا مررن أرض  سرررالي  
السرررريادية. يجرررر  أن  عمرررر  اليرررروم، ويجرررر  أن  ضررررحي.. أ  سررررلطيع اأسررررلمرار ارررري أن  حرررردد أرض 

 علّ حد لعبيره. "سلراليجياأ سرالي  كهد  لكليكي والدولة الفلسطي ية هي الهد  
وهاجم ب يت  ل ياهو، دون أن يذكره باأسم، بشأن ل ريحالل حو  ح  الدوللين. كما هاجم المحكمرة 

 وبار اسليطا ية أخرى اي الضفة الوربية. "عمو ل"العليا بالللميل، علّ خلفية قرار  خ ء 
غيررر "إلخرر ء البررار اأسررليطا ية  وهرراجم أيضررا الم همررات اللرري قرردمت اللماسررات  لررّ المحكمررة العليررا

أ ي هرون بعرين الرضرا  لرّ "واللي أقيمت علّ أراض السطي ية خا ة، ملهما  ياهم بأ هم  "ال ا و ية
 علّ حد قولل. "اأسليطان اي أرض  سرالي ، ويحاولون األلفا  علّ رغبة الشع  بأدوات قضالية

 7/10/2016، 48عرب   

 
 "غير متكافئة"بخطط البناء بالضفة شكيد: التنديدات األمريكية  .21

المايد  "البيت اليهودي"هاجمت وزير، العد  اإلسراليلية أييليت شكيد من حز  : كفاح زبون - رام هللا
غيررر "بخطررط الب رراء اإلسررراليلية ارري الضررفة الوربيررة وو ررفلها بررر ل سررليطان أمررس الل ديرردات األمريكيررة

طا ي مضرريفة أن علررّ الوأيررات الملحررد، أن لركررز  دا الهررا ودعررت  لررّ زيرراد، الب رراء اأسررلي "الملكاالررة
 . "بدأ من ا ل اد أين لب ي  سرالي  بيولا" علّ سوريا
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ارري الوقررت الررذي يشررلع  ايررل الشرررل األوسررط اررإن "وأضرراات وزيررر، العررد  اإلسررراليلية إلذاعررة الجرريش: 
اري يهرودا والسرامر، وارل مرا أعل رد أن علي را الب راء "مضريفة:  "ملكراا  الخروو بل ريل كهذا أمر غير
 ."لراه  سرالي  م اسبا لم الحها

 7/10/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 حلم بينيت واألقلية التي يمثلها هي كابوس كل الشعب اإلسرائيليليفني:  .22
، ومررن  فلررالي بي يررت قالررت عضررو الك يسررت لسرريبي ليف رري ارري لع يبهررا علررّ ل ررريحات: هاشررم حمرردان

حلرررم بي يرررت واألقليرررة اللررري يمثلهرررا هررري كرررابوس كررر  الشرررع  " ن  ،"يرررة الدولرررةيهود"برررا  الحفررراه علرررّ 
 ."اإلسراليلي. دولة ذات غالبية عربية و را  ع ي  وملوا  . هذا الكابوس يج  محاربلل

 7/10/2016، 48عرب   
 

قائد جيش الُمشاة والمظليين اإلسرائيلي: حرب لبنان الثالثة مسألة وقت والتطورّات بغّزة لها  .23
 قة بلبنانعال

،   ّمررا السرراا  ملررّ، هررذا مررا لثررةالسرراا  لرريس هرر  سررل دلع حررر  لب رران الثا زهيررر أ رردراوس: - ال ا ررر،
 رّح بل قالد جيش الم شا، والمهليين اإلسراليلّي، الج را  غّسان عليران، اري م ابلرةا خاّ رةا أدلرّ بهرا 

 لل  ا، الثا ية اي الللفزيون اإلسراليلّي.
ا مسألة وقت، أّكد.ولابع الج را  الدرز  : حر  لب ان هي أيضا  ي قال ا اي معرض رّده علّ ساا ا

مررن ج رروده ارري حادثررة مركبررة  7 "الجررر  ال ررامد"جرردير  بالررذكر أّن الج رررا  علّيرران، ا ررد خرر   عمليررة 
المشررا، ال لاليررة، وكررذلك أ رري  هررو  فسررل ارري الحررر ، وقررا  للللفزيررون العبرررّي:   رر  ال يرراد، ارري  فررس 

را اللحهة كا ن أمراا  يجابياا، أل ل يج  أْن  ليل لل هام اأسلمرار بالعم ، وأّكد علّ أّن هذا حدع لماما
 بعد دقالل معدود، من   ابلي، وحلّ قب  أْن للم معالجلي، بحس  لعبيره.

وأشررار الللفزيررون  لررّ أّ ررل حلررّ بعررد   ررابلل، راررض ال ررو  بشررك ا قرراطعا  ّن  دخررا  مركبررة المشررا، كرران 
ا اللشويلية، وكران علي را أْن  خلرار أمراا خاط : ال الد يفع  ك  اأعلبارات، خ و ا لاا، وبرر ذلك قال ا

 كي  يج  أْن  رد علّ قذال  الهاون، علّ حّد لعبيره.
ا ن، أضا  الللفزيون، يلمركز علّيان اي الحدود الشمالية، ويشهد أّن كثيرراا مرن األمرور اري غرز، لهرا 

رررا بالسررراحة أمرررام لب ررران، ولرررابع قرررال ا اهمرررت العررردو وأمرررام َمرررْن  حرررن  لعامررر ،  هريرررة قلالرررل  ع قرررة أيضا
اللكليكي، األمور اللي يلعلمها ويطورها، ويف   بال و : هرذا أحرد األمرور الرذي أّدى ب را لل يرام بلويرر 

 كبير جداا.
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بجا رر  اسررلخ ص العبررر مررن حررر  غررز،، ه رراك أمررر  ضررااي ي لررل عليرران بعررض الشرريء: حررا  أب رراء 
لل اري سرورّية، ألّ رل مرا زا  حلرّ ا ن ه راك  شراطات هادلرة لك هرا م ل رة، لثيرر احلمرا  المسراس طالف

 بالدروز بسورّية.
واي هذا السيال رّد علّ سراا  الللفزيرون اإلسرراليلّي برال و : أ را ألوقرع مرن دولرة  سررالي  أْن لفعر  مرا 

، وأضرررا : أ رررا أعل رررد أّن الدولرررة بم ررردورها مرررن أجررر  هررراأء ال ررراس، برررأي طري رررة لخلارهرررا، قرررا  عليررران
سررلعر  الل ررر  لجرراه للررك اأعلبررارات، بمجمرر  األمررر هررذا سررعي لرر فس الهررد : الحفرراه علررّ أمررن 

  سرالي ، بحس  لعبيره.
 6/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 تدريب على مواجهة التصعيد بالضفةالجيش اإلسرائيلي ُيجري  .24

أجررراه جرريش  "لمرررين عسرركري كبيررر"عررن  "آر جرري  ن"كشرر  يوحرراي عرروار المراسرر  العسرركري لموقررع 
اأحررل   اإلسررراليلي قبرر  أسرربوعين لمحاكررا، مواجهررة موجررة ل ررعيد عسرركرية ارري أ حرراء مخللفررة مررن 

 الضفة الوربية.
طرر ل ال ررار علررّ  وأوضررل أن هررذا اللمرررين شررم  اللعامرر  مررع ا رردأ  مهرراهرات السررطي ية شررعبية، وا 

اللسرررل   لررّ المسررلوط ات اإلسرررراليلية، وزيرراد، ارري العمليرررات مفلرقررات الطرررل اررري الضررفة، ومحرراوأت 
 المسلحة وحاأت اأحلكاك داخ  الشار  الفلسطي ي.

وقرررا  عررروار   رررل بعرررد مررررور عرررام علرررّ ا ررردأ  موجرررة العمليرررات الفلسرررطي ية اللررري أسرررفرت عرررن م لررر  
موجررررة عمليررررات  سررررراليليا، يلسرررراء  اإلسررررراليليون هرررر   حررررن أمررررام ا لفاضررررة السررررطي ية ح ي يررررة  أم 40

 14وهجمات ارديرة ل لر  مسرلوط ين وج رود، خ و را أن مرن ي فرذو ها اليران واليرات أ يلجراوزون الرر
 من العمر.

وأضا  أن دخو  هذه الموجة من العمليات عامها الثا ي يداع الجيش اإلسراليلي  لّ وضع ل رديرات 
عديد من الوسال  لمحاولة وقفها، لكن موق  لفيد بأ  ا أمام موجة لجدد لهذه العمليات، رغم امل كل ال

 أ أحد يعلم ملّ سو  ل لهي هذه الموجة اي الشار  الفلسطي ي.
ويرررى عررو  أن الجرريش اإلسررراليلي لررم يكررن يعررر  قبرر  عررام أن هجمررات الطعررن بالسرركاكين وعمليررات 

 الدعس بالسيارات سو  للحو   لّ الع  ر األم ي األكثر قل ا إلسرالي .
 6/10/2016، وحةالجزيرة نت، الد
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 اإلسرائيليون يعيشون أجواء خوف حرب غزةالصحف اإلسرائيلية:  .25
اهلمت ال حااة اإلسراليلية باللطورات األم ية مع قطا  غز، ع   ال  ر  اإلسرراليلي علرّ عشررات 

 األهدا  اي ال طا  أمس األربعاء.
اإلسرراليلية اللري سر طت و  لت  حيفة معاري  عن آلون ديفيدي رلريس بلديرة سرديروت، المسرلوط ة 

، ممرا يعيرد "كان قللل مع أطفالرل"ايها قذيفة  اروخية السطي ية قادمة من غز،، أن هد  هذه ال ذيفة 
 اإلسراليليين مجددا  لّ األيام ال عبة اللي عا وا ايها هرواا  فسية غاية اي ال عوبة وال سو،.

اري سرديروت والم راطل المحيطرة ب طرا  أ يوجد شيء اسمل قذيفرة عشروالية، مرر علي را "وأضا  أ ل 
عاما علّ هذا الوضع،  حن  عيش أجواء  را  ح ي ي، واي  هايرة األمرر هرذه  14غز، ما ي ر  من 

قذيفة  اروخية لجاوزت السياد، اإلسراليلية، بهد  المس بمواط يهرا، ويجر  أن يكرون ه راك رد قروي 
 ."من الجيش اإلسراليلي يم ع لكرار مث  هذه ال ذال 

ي ما     ملان لسوري مراس   حيفة يديعوت أحرو وت عن سكان بلد، سرديروت مخراواهم الملزايرد، ب
، اررري هررر  أجرررواء اللرررولر اللررري 2014مرررن عرررودلهم  لرررّ أيرررام حرررر  الجرررر  ال رررامد اررري غرررز،  ررري  

يعيشررو ها ع رر  عرردم  جرراح م هومررة ال بررة الحديديررة ارري م ررع سرر وط ال ذيفررة ال رراروخية، لكررن معجررز، 
 وقو  كارثة كبير،.ا ط م عت 

 6/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مواطنا  من محافظات الضفة بينهم أطفال 36االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت تشمل  .26
مواط اا من محااهات الضفة  36"األيام": اعل لت قوات اأحل   أمس والليلة قب  الماضية  –رام هللا 

 وال دس بي هم أطفا .
واي محااهة رام هللا والبير،، . مواط اا بي هم سبعة الية 16ات اأحل  ، أمس، افي ال دس، اعل لت قو 

واي طولكرم، اعل لت قوات اأحل   سلة  اعل لت قوات اأحل   ثما ية مواط ين من عد، بلدات.
 كذلك جرى اعل ا  ث ثة أطفا  ومواطن آخر من مخيمي الدهيشة وعايد، اي بيت لحم.   مواط ين.
، كما اعل   مواط اا آخر من بلد، االفارعة بمحااهة طوباس، اعل   اأحل  ، مواط  واي مخيم

 السمو  لمحااهة الخلي .
 7/10/2016األيام، رام هللا، 
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 الشرطة اإلسرائيلية تالحق ناشطي الحركة اإلسالمية بعد حظر مؤسساتها .27
الخميس، مكال   حيفة المدي ة  اقلحمت الشرطة اإلسراليلية والمخابرات،  باح يوم: أحمد دراوشة

اي أم الفحم و ادرت الحواسي  والمسل دات وأعاقت عم  ال حيفة دون سب  يذكر، اي حين 
أ در وزير األمن، أايودور ليبرمان، أمراا بإغ ل الماسسات اللابعة للحركة اإلس مية وهي مداد، 

 . كيوبرس، والهيلة الشعبية ل  ر، ال دس واألق ّ
    ل  بشك  مفاج  لمت 48ي اي الحركة اإلس مّية، عبد الحكيم مفيد، لموقع  عر  وقا  ال ياد

مداهمة مكال  كيوبرس للعليم البسيخوملري و حيفة المدي ة، بذريعة اأ لماء لحركة محهور،، مع 
 العلم أن هذه الماسسات أ للبع للحركة اإلس مية، ومسجلة قا و ياا كماسسات رسمية .

أن هذه م ح ة سياسية واسلهدا  محدد لك  من يعم  اي ال شاط الجماهيري وأضا   واضل 
الوط ي، سب ت هذه الم ح ات الحركة اإلس مية الشمالية ومن ثم م ح ة  اشطي حز  اللجمع، 

 وهذه المر، ل حل السلطة ك  ال اشطين الساب ين اي الحركة اإلس مية .
 6/10/2016، 48عرب 

 
 ألقصى ودعوات لمسيرة استفزازية في القدس العتيقةسجد اللماقتحامات جديدة  .28

اسلأ فت مجموعات من ع ابات المسلوط ين، يوم الخميس، اقلحامها للمسجد األق ّ المبارك، 
من با  المواربة، اي ما وارت شرطة اأحل   الخا ة الحماية والحراسة لهذه المجموعات خ   

 د المبارك.اقلحامها وجوألها اأسلفزازية بالمسج
 ول دى م لون وطلبة حل ات العلم لهذه المجموعات بهلااات اللكبير اأحلجاجية.

كما دعت م همات الهيك  المزعوم، أ  ارها من جمهور المسلوط ين  لّ المشاركة الواسعة اي 
ية مسير، اسلفزازية سل همها اي أحياء ال دس العلي ة اي وقت أحل، لزام ا مع موسم األعياد اليهود

 الذي بدأ قب  أيام ويسلمر حلّ  هاية الشهر الجاري.
وحس  الدعوات، سلجو  المسير، اأسلفزازية أحياء البلد، ال ديمة، ومحيط المسجد األق ّ من 
الخارو، اي الوقت الذي يوا   ايل اأحل   ارض  جراءالل المشدد، اي المدي ة الم دسة وبلدلها 

 ال ديمة.
 6/10/2016، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
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 / سبتمبر الماضيومنشأة للفلسطينيين بأيلول منزال   74هدم  االحتالل اإلسرائيلي .29
 74كش  ل رير ح وقي ال  ا  عن أن سلطات اأحل   اإلسراليلي أقدمت علّ هدم : محمد ولد

هد األبحاع اللطبي ية سبلمبر الماضي، وبحس  مع/ م زأ وم شأ، للفلسطي يين خ   شهر أيلو 
م شأ، لجارية، زراعية، وم شرت  47م زأ و 27ال دس  أريج  هدمت سلطات اأحل     ما مجموعل 

 للربية المواشي، بمخلل  م اطل الضفة الوربية.
، ضع  ما لم هدمل 2016وقا  معهد  اريج  اي ل ريره  ن سلطات اأحل   هدمت خ   العام 

 لّ أن جرااات اأحل   هدمت اي محااهة طوباس واألغوار الشمالية ما  ، أالا2015خ   العام 
 م شأ، زراعية، وحهالر للربية المواشي. 28مسك اا و 14مجموعل 

م شرت أخرى،  5مسك ا و 13وبحس  الل رير اأن سلطات اأحل   هدمت اي مدي ة ال دس المحللة 
الهدم الذالي علّ أحداع المدي ة وضواحيها،  ، سيطرت عمليات/ سبلمبرأالاا  لّ أ ل خ   أيلو 

حيع ل وم بلدية اأحل   بإجبار السكان علّ هدم م ازلهم وم شرلهم اللي لم لح   علّ لرخيص 
من البلدية، حيع أ درت سلطات اأحل   خ   أيلو  أوامر هدم/وق  عم  وب اء لسلهد  ما 

 غير المرخص. مسك اا وم شأ،، وذلك لحت ادعاء الب اء 49مجموعل 
وبحس  ل رير المعهد، ا د اعلدى المسلوط ون علّ الفلسطي يين وممللكالهم واألماكن الدي ية واألثرية 

اعلداءا خ   الشهر الماضي،  44اي م اطل الضفة بما ايها ال دس، حيع لم ر د ما مجموعل 
 اءا.اعلد 23وكان ال  ي  األكبر من هذه اأعلداءات اي ال دس، حيع لم لسجي  

 6/10/2016، 48عرب 
 

 104النقب: هدم قرية العراقيب للمرة  .31
أقدمت جّرااات الهدم اإلسراليلية، اليوم الخميس، علّ هدم قرية العراقي ، مسلوبة : قاسم بكري

علّ الّلوالي، وذلك بعد أن قدمت  لّ ال رية، لل فيذ  104اأعلرا ، اي ال   ، ج و  الب د، للمّر، الر
 الّلعّسفّي، دون األخذ بعين اأعلبار األجواء الحاّر، اي الم ط ة الّ حراوّية.  جريمة الهدم 

   ّن  جرالم الهدم المسلمر، اللي ل فذها 48وقا  ابن قرية العراقي ، عزيز  ياح الّطوري، لر عر  
الّسلطات اإلسراليلّية لهد   لّ اقل ع ا وّلهجير ا من أرض ا. وما يح   يزيد من   رار ا 

 عزيمل ا، علّ عكس ما للوّقع الّدولة، ولن لفيدها .و 
 6/10/2016، 48عرب 

 
 



 
 
 
 

 

 22 ص             4070 العدد:        7/10/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 لجنة المتابعة العليا تدعو للمشاركة في الوقفة التضامنية مع النائبين زحالقة وزعبي .31
وجهت سكرلارية لج ة الملابعة العليا للجماهير العربية، اي اجلماعها الشهري الم ع د : قاسم بكري

لهبة  16البها اي ال ا ر،، لحيالها  لّ الجماهير الواسعة اللي أحيت الذكرى الريوم الخميس اي مك
 ال دس واألق ّ.

لمجزر، كفر قاسم. كما دعت للمشاركة الحزبية  60الجماهير للمشاركة اي  شاطات  حياء الذكرى الر
لللح يل اي  الواسعة، اي لهاهر، اللضامن مع ال البين د. جما  زحال ة وح ين زعبي، لدى مثولهما

 وحد، الشرطة الخا ة اي مدي ة اللد، قب  ههر يوم اإلث ين ال ري ، العاشر من الشهر الجاري.
 6/10/2016، 48عرب 

 
 ان بمؤتمر حول "تعليم الكبار"وفد فلسطيني يختتم مشاركته في عم   .32

المبادر،  ان، أعما  مالمر  قليمي حو  لعليم الكبار،  همللاخللمت اي العا مة األرد ية عمَّ 
اإلقليمية للعليم الكبار، بمشاركة واد السطي ي، ضم ممثلين عن مركز  بدا  المعلم، ووزار، اللربية 

 واللعليم العالي.
، «قراءات اي الفش  وآاال اللجديد بالعالم العربي»وأجمع المشاركون اي المالمر، الذي حم  ع وان 

جزء من أموا  الضرال  ل الل برامج معد،  علّ أهمية اللركيز علّ لعليم الكبار، عبر لخ يص
جراء دراسات ل ياس األثر اي برامج لعليم الكبار ومعراة مدى المساهمة بالل مية  لهذا الورض، وا 

 المسلدامة.
راعت ال باح، أن المشاركة الفلسطي ية اي المالمر كا ت مميز، علّ «  بدا  المعلم»وأكد مدير عام 

أن السطين بالت جزءاا أساسياا ضمن الشبكات اإلقليمية والدولية العاملة كااة الم اييس، مشيراا  لّ 
 اي غير موضو  يلعلل باللعليم واي م دملها لعليم الكبار.

 7/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 " تحققت ورسالتها التضامنية وصلتزيتونةالخضري: أهداف " .33
للج ة الشعبية لمواجهة الح ار، جما  قا  رليس ا: لحرير خلدون مهلوم، الو ي الشامي عبد-غز، 

الخضري،  ن اعلراض البحرية اإلسراليلية لسفي ة "زيلو ة" وم عها من الو و   لّ شواط  غز، "أ 
 يلوي الحل الفلسطي ي اي مي اء بحري يكسر الح ار اإلسراليلي".

وشدد الخضري خ   حديع خاص مع "قدس برس"، يوم الخميس، علّ أن أهدا  سفي ة زيلو ة "قد 
 لح  ت ورساللها اللضام ية و لت".
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وأكد أن ما جرى "قر  ة بحرية من قو، احل   لواجل ملضام ات جاءوا بشك  رسمي وقا و ي عبر 
 .موا   دولية مخللفة ولم يعلرض أحد رحللهم سوى جيش اأحل  "

مضيفاا: "طالما اسلمر الح ار علّ غز،، اإن مساعي الملضام ين وأحرار العالم سللوا   اي 
 محاولة إل هاء الح ار الذي طا  م احي الحيا، كااة وأثر علّ مخلل  شرالل المجلمع".
 7/10/2016قدس برس، 

 
 شجرة مثمرة شمال الخليل 100مياه ويقتلع  آبار ثالثةاالحتالل يهدم  .34

هدمت آليات اأحل   اإلسراليلي، يوم الخميس، ث ثة : لحرير خلدون مهلوم، يوس  ا يل - الخلي 
شجر، زيلون ولوزيات من أراضا السطي ية اي بلد، خاراس شمالي مدي ة  100آبار مياه واقللعت  حو 

 . الخلي 
ت أراضا وأوضل رليس بلد، خاراس، عبد الفلاح حميدان، لر "قدس برس"، آن آليات اأحل   جرا

 دو ماا اي البلد، لعود لمواط ين من عاللة ح حلة،  لّ جا   عمليات الهدم. 38بمساحة 
بحجة  2013وأشار حميدان  لّ أن محكمة اأحل   أعل ت م ادر، األراضي المجّراة عام 

 اأسلم ك كر "أراضي دولة"، ولم ع د جلسات محكمة حضرها أ حا  األراضي األ ليين.
أحل   م ع أ حا  األراضي من دخولها أو اسل  حها ليفاجأوا اليوم بعدد من وأااد بأن ا

 ا ليات اإلسراليلية ل وم بعمليات لجري  ولخري  اي أراضيهم.
دو م من أراضي المواط ين اي بلد، خاراس بعد أن  300وبين حميدان أن اأحل   أعلن م ادر، 

دو م من األراضي الزراعية اي خاراس، واللي يبلغ اسلولّ جدار الف   الع  ري علّ ث ثة آأ  
 أل  دو م. 20مساحلها قرابة 

 7/10/2016قدس برس، 
 

 السيسي لنيل جائزة "نوبل للسالم" ترشحصحيفة هآرتس  .35
رشحت  حيفة "هررلس" اإلسراليلية، عبدالفلاح السيسي، ل ي  جالز،  وب  : مراد محمد-ال اهر،

 أعما  لخدم الس م ولحار  اإلرها ، علّ حد زعمها.للس م، وذلك بسب  ما قدمل من 
وقالت ال حيفة،  ن "السيسي" قد يكون خامس م ري يفوز بجالز،  وب  لجهوده المبذولة اي 
ال ضايا الداخلية اللي أ ل لهي م ها لحسين الع قات بين المسلمين واألقباط وا   ح اللعليم، 

 ولحسن اقل اد م ر ومحاربة اإلرها ". 
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شارت  لّ أن الرليس يواجل لحديات غير مسبوقة، مث  "  دول ال  د الدولي لمواجهة أزمة ارلفا  وأ
سعر الدوأر ومواجهة ارلفا  األسعار وا   ح قا ون ب اء الك الس، واسلماعل لألزهر بشأن الخطبة 

 المكلوبة، باإلضااة  لّ م اقشلل لسب     ح م هومة الثا وية العامة اي م ر". 
جا   ا خر، أشارت ال حيفة  لّ اهلمام السيسي بالمشادات بين المسلمين والمسيحيين اي  علّ

م ر لج باا ألي حرو  دي ية، حيع رأت أن المسيحيين الم ريين أ لشبعهم الحلو  المحلية مث  
من  %10اللعويضات وما  لّ ذلك، ويميلون  لّ لحسن أساسي اي أوضاعهم وهم يمثلون  سبة 

 السكان.
 6/10/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 "إسرائيل"لتنشيط المقاطعة االقتصادية لـ  يدعونسياسيون مصريون  .36

دعا سياسيون م ريون  لّ ل شيط لفعي   شاط لجان الم اطعة العربية للبضالع ": الخليج"-ال اهر،
ا قضية العر  "اإلسراليلية" واألمريكية، داعين  لّ اسلعاد، مكا ة ال ضية الفلسطي ية، باعلباره

 األولّ، مشددين علّ ضرور، مواجهة اأ لهاكات "اإلسراليلية" ضد الشع  الفلسطي ي.
وقا  جما  الشوبكي، سفير دولة السطين بال اهر، وم دوبها الدالم اي الجامعة العربية، أمام  دو، 

ن لسليل  هملها لج ة  ساء م ر والسطين من أج  اللحرير بحز  "اللجمع"، لي  أمس األو :  
مليار دوأر يسلهد  ضمان اللفول العسكري  38أمريكا   " سرالي " ب ف ات لبلغ قيملها 

" يضمن 35-"اإلسراليلي" للسيطر، علّ الم ط ة، أالاا  لّ أن ح و  " سرالي " علّ طالرات "  
 لها اللفول الجوي.

 7/10/2016، الخليج، الشارقة
 

 قية الغاز: ضغوطات أمنية شديدة أّجلت مسيرتناإلسقاط اتفا األردنيةالحملة الوطنية  .37
أدا ت "الحملة الوط ية األرد ية إلس اط الفاقية الواز مع الكيان ال هيو ي" م ع األجهز، األم ية 

 مسير، دعت  ليها الحملة، وكان من المفلرض أن ل  ام غداا الجمعة.
ز، األم ية اي محااهة  ربد لمارس وقالت الحملة اي بيان لها الخميس،   ل "م ذ  باح أمس، واألجه

ضووطات شديد، علّ م ّهمي مسير، "غاز العدو احل  " ه اك، و لت حّد اللهديد باسلخدام ال و، 
لفّض المسير، وم ع المشاركين من عّمان من الو و   ليها، األمر الذي اسلدعّ  ع ن لأجي  

 المسير، من قب  الجهات الل هيمية اي  ربد".
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"المواط ات والمواط ين جميعاا  لّ المشاركة اي  شاطها المركزّي الموّحد ال ادم: يوم  ودعت الحملة
 2016/ 10/ 14الوض  الشعبي اي مواجهة  ف ة العار، والذي سيكون يوم الجمعة بعد ال ادم 

 ههراا، ا ط قاا من ساحة المسجد الحسي ي اي وسط البلد بعّمان". 1:00الساعة 
 6/10/2016، السبيل، عّمان

 
 بهجمات "حزب هللا": خلية من الغجر كلفها "إسرائيل" .38

كشفت  سرالي  ال  ا ، أمس، عن  جاحها ماخراا اي  اشا  عملية كان سي فذها سلة : حلمي موسّ
من شبا  قرية الوجر المحللة اي هضبة الجوأن السورية. وقالت  ن هذه العملية، اللي كا ت 

 ع سلوضع اي مكان عام،  ما اي حيفا أو أماكن أخرى اي شما  سل سلخدم ايها عبوٌ،  يرا ية ال 
السطين المحللة، كا ت بلعليمات من "حز  هللا". وأوضحت أن اإلع ن عن هذه المسألة جاء ا ط 

 بعدما قدمت ألحة الهام ضد الشبان السلة اي المحكمة المركزية اي ال ا ر،.
را كثي  من السرية، بعدما كا ت ال وات اإلسراليلية قد وكان أمر  اعل ا  الشبان السّلة قد أحيط بسلا

 حّلت لوز اكلشا  بضع عبوات  اسفة قر  الحدود مع لب ان اي وقت سابل.
عاماا( الملهم الرليسي اي هذه ال ضية. وديا  قهمز، وال ما   شر اي  31وي علبر ديا  قهمز )

أللحال بر "حز  هللا" والملاجر، بالمخدرات، لسعد قهمز الذي أح لل  سرالي  بلهمة ا ابن سرالي ، هو 
. وكا ت  سرالي  ارضت علّ سعد اإلقامة الجبرية اي 2006والذي اّر  لّ لب ان أث اء عدوان لموز 

ديا ، عارضاا  اب لالوجر قب  أن يفر  لّ لب ان. ولدعي  سرالي  أن قهمز األ ، أ شأ ال اأت مع 
عن  اب لم لحة     عبوات  اسفة. كما أن األ  أخبر عليل اسلو   مسار لهري  المخدرات ل

 كيفية اللوا   مع رجا  "حز  هللا".
 7/10/2016، السفير، بيروت

 
 رسالة برفض ترك المنطقة لقوى التكفير "البارد"سالم: إنجاز إعمار مخيم  .39

وممثلين عن شهد م ر رلاسة الحكومة اللب ا ية اجلماعاا بين الرليس لمام س م ": الحيا،" –بيروت 
األمم الملحد، والمجلمع الدولي للذكير العالم بأّن مح ة ال جلين الفلسطي يين المشردين من مخيم 
 هر البارد مسلمر، بعد مرور عشر س وات علّ لدميره  ليجة المعارك اللي شهدها المخيم بين ل هيم 

 "الل اإلس م" والجيش اللب ا ي.
حسن م يم ة والم س ة الخا ة لألمم  الفلسطي ي-ار اللب ا ي وشارك اي اأجلما  رليس لج ة الحو 

الملحد، اي لب ان سيوريد كاغ والمفوض العام لوكالة "أو روا" بيار كراه بو  وواد السطي ي ضّم 
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عضو اللج ة المركزية لحركة "الل" الوزير اي السلطة الفلسطي ية عزام األحمد والسفير الفلسطي ي 
 أشر  دبور. 

 اش علّ كيفية المضي قدماا اي اسلكما   عمار المخيم "ولعّهدوا مجلمعين"، بحس  بيان ولركز ال 
مليون دوأر". وأشاروا  لّ أ ل "بفض  المساهمات  36.1ل ديم مبلغ  ضااي وقدره " ادر ع هم 

يطاليا ) 12مليون يورو( واألحاد األوروبي ) 15الم دمة من ألما يا ) مليون  1.25مليون يورو( وا 
 2264مح ا لجارياا". وأ لزا   189عال ت من العود،  لّ المخيم وسيلّم ب اء  904ورو(، سللمّكن ي

     السكان ال ازحين( ل لهر، بحس  المجلمعين،  عاد، ب اء بيولها. حواليعاللة )أي 
"، وشدد س م علّ "جدية الحكومة باللعاطي مع المل  الفلسطي ي ولحديداا اسلكما   عمار المخيم

داعياا الشركاء  لّ "اأسلثمار اي اسل رار لب ان والمساهمة اي   جاز الخطو، األخير، من المشرو  
كجزء من اللزام المجلمع الدولي والعربي بالعدالة للشع  الفلسطي ي". وأكد "أن اهلمام المجلمع 

  جاز  عمار البارد  الدولي بال ازحين السوريين يج  أأ يطوّ علّ قضية ال جلين الفلسطي يين وأن
 رسالة معبر، عن راض لرك الم ط ة ل وى اللكفير وال زعات المذهبية وكان "الل اإلس م" م دمةا لها".

 7/10/2016، الحياة، لندن
 

 2016تسليم المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية في غزة نهاية  .41
 طرية إلعاد،  عمار غز، أن ش ل أعلن مكل  اللج ة ال أشر  مطر وعواد الخ يلة: –عمان  غز،.

المرحلة الثا ية لمدي ة الشيخ حمد السك ية سيلم لسليمها لمسلح يها  هاية العام الجاري أو بداية العام 
الم ب  علّ أبعد ل دير. وأااد المكل  بأن الش ل اي طّور اللشطي ، مع العلم أن عدد الذين 

 يا. كما قالت اللج ة ال طرية إلعاد،  عمار غز، مواط اا السطي 1264سيلسلمون ش ل هذه المرحلة 
   ها أطل ت بر امج لطوير ولدري  الكوادر العاملة اي مجا  زراعة ال وقعة.

وكا ت اللج ة ال طرية إلعمار قطا  غز، من خ   رليسها السفير محمد العمادي قد قامت خ   
وحد،  1046ة حمد السك ية البالغ عددها زيارلل الساب ة لل طا  بلوزيع ش ل المرحلة األولّ من مدي 

 سك ية.
 لّ ذلك، قالت وزار، األشوا  العامة واإلسكان الفلسطي ي بوز،،   ها شكلت لج ة لملابعة قضية بيع 
أو لأجير عدد من أ حا  ش ل مدي ة حمد ش  هم، ماكد، أ ها سللخذ  جراءات  ارمة وسلسلرد 

 الش ة من أي شخص يثبت بح ل ذلك.
ي  الوزار،  اجي سرحان،  ن الوزار، شكلت لج ة ولها م ر اي مدي ة حمد، لملابعة هذا وقا  وك

الموضو ، بعدما و لل ا معلومات عن أن عدداا من أ حا  ش ل المرحلة األولّ الذين لسلموها 
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وأضا  أن اللج ة موجود، اي المدي ة ولضم باحثين ومخل ين، وقد لم  باعوها أو أجروها ألخرين.
 باللأكد من أن من سك وا الش ل هم مسلح وها ممن أعل ت الوزار، أسمالهم".البدء 

 7/10/2016، الشرق، الدوحة
 

 : السعودية رفعت الحظر عن موقعنا"جيروزاليم بوست" .41
ل دن ر "ال دس العربي":   لت  حيفة "جيروزاليم بوست" اإلسراليلية، أو  من أمس، عن  حااي 

ط ين السعوديين مجددا ا ن الدخو   لّ موقع ال حيفة ال اط ة سعودي لأكيده أن بإمكان الموا
باللوة اإل كليزية، من داخ  السعودية. وغرد قارئ آخر من السعودية اي حسابل علّ لويلر أ ل  ار 

 باسلطاعلل ا ن الدخو  الّ موقع ال حيفة من هالفل الجوا .
ل فحها من خ   "اإل لر ت". ول و   ن  وجاء اي ال حيفة أن بإمكان ق ّراء ال حيفة اي السعودية
ولم يكن باإلمكان الدخو   لّ الموقع  2013الرقابة ارضت علّ الموقع اي شهر مايو/ أيار من عام 

 من السعودية بشك  كبير.
، وا اا 2013ول و   ن عدد مرات دخو  موقعها من السعودية حلّ شهر  بري /  يسان من عام 

ي ال حيفة، و    لّ الملات بي ما لراجع اي مايو/ أيار من العام لمساو  مشاركة المحلويات ا
 .%100ذالل ب سبة 

 وقا   حاايون وا ع ميون كا وا يعيشون اي السعودية اي للك الفلر،   هم اشلوا اي دخو  الموقع.
وأشارت ل ارير أخرى  لّ أ ل ه اك ا ن  مكا ية لدخو  ك  المواقع اإلخبارية اإلسراليلية من 

سعودية، والمواقع ال اط ة بالعبرية أيضا. واعلبر موقع "الم در اليومي" اإلسراليلي أن هذا اأ فلاح ال
 خطو، أخرى اي الجاه لطبيع الع قات مع  سرالي .

 جدير بالذكر أن موقع  حيفة "ال دس العربي" ما زا  محجوبا اي السعودية.
 7/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 دول عربية خمسفي  "الشويفات"ة مدارس التحقيق مع مجموع .42

دو  عربية "اإلمارات، السعودية، قطر، البحرين، األردن"،  جراءات  5الخذت :  براهيم محمد-دبي
قا و ية، بحل مجموعة مدارس "الشويفات، من خ   عدد من اإل ذارات واإلخطارات، وبدأت وزارات 

رات المدارس اي أع ا  ما كش  ع ل كلا  اللاريخ اللربية واللعليم اي للك الدو ، اللح يل مع  دا
"اللك ولوجيا والحر  واأسل   "، لل   اللاسع،  ذ لضمن محلوى الكلا   ساء، للشع  

 الفلسطي ي، وو فت الم اومة الفلسطي ية باإلرها .
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من  اي وقت ارلفع س   الرقابة ولشديد اإلجراءات علّ مراجعة الكل  ولدقي ها، أسيما اللي لألي
 الخارو، ويلم لرجملها ومواءملها مع السياسة العامة وال يم والعادات والل ليدي اي المجلمع.

وايما أكدت  دار، "الشويفات" أ ها سل اضي الشركة اللي زودلها بالكلا ، موضحة أ ل ليس من 
طباء الم طل أن لرلك  خطأ مث  هذا، أسيما أ ها للملع بسمعة جيد،، ولخرو م ها مه دسون وأ

وعباقر، وعلماء علّ مدار مسيرلها اللعليمية، مضيفة أ ل لم سح  جميع  سخ هذا الكلا  ورد قيملل 
 المالية ألولياء األمور اي الدو  كااة.

واي محاولة إليجاد ب يص أم   للمس من خ لل العذر اي الموالطات اللي جاءت اي مضمون 
لم لداولل الذي يلمث  اي الهام اأ لفاضة  الدرس، ولكن  دمل ا اللرجمة اللي أكدت  حة ما

 الفلسطي ية بالحركة اإلرهابية، األمر الذي ليس لل أساس من ال حة جملة ولف ي ا.
وأكد عدد من اللربويين، أن مطابع "أكسفورد" اعللها ووقعت ايها مجموعة مدارس الشويفات، داعين 

الية اللي ل ع علّ عالل "أكسفورد"، وليس مدرسة أولياء األمور اي الميدان اللربوي، بفهم واقع اإلشك
الشويفات،  ذ   ها ليست اي حاجة لللك الموالطات، والخطأ الوحيد الذي ي ع علّ عال ها يلمث  اي 

 اسلخدام الم اهج قب  اعلماده من الجهات المع ية اي وزارات اللعليم المخللفة.
 7/10/2016، الخليج، الشارقة

 
 وسنفاجئ الجميع بأهداف أخرى "سرائيلإ"سفير سوري: سنقصف  .43

هّدد السفير السوري الذي ط رد من عّمان، بهجت سليمان، ب    " سرالي "، اي حا  شارك  :السبي 
 حل  الشما  األطلسي "ال الو" ب    مواقع قوات ال هام اي سوريا.

من ال الو، و شر سليمان عبر  فحلل علّ "ايس بوك": "ك   اروخ ي ز  علّ األراضي السورية 
 ، م اب  لل علّ ) سرالي (".أرض-أرض واريخ  4سو  ي ز  بعده مباشر، 

 ولابع: "وهذا سيكون الوجبة األولّ ا ط، ألن ه اك ب ك أهدا  أخرى، سيكون مفاجلا للجميع".
 6/10/2016، السبيل، عّمان

 
 إلنهاء االستيطان واالحتالل "إسرائيل"واشنطن تقر بعجزها في الضغط على  .44
 5قا  ال اطل الرسمي باسم وزار، الخارجية األميركية مارك لو ر )األربعاء  :عري ات سعيد-اش طنو 

(، ا ل علّ الرغم من الويا  الملحوه ألي أثر لإلدا ة األميركية الموجهة 2016لشرين األو  
 م، اإن لسياسات  سرالي  اأسليطا ية اي ث يها عن اأسلمرار اي هذه السياسة المدمر،  اال الس

 الوأيات الملحد، لحرص علّ جع  مواقفها لجاه اأسليطان عل ية ومعرواة.
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وقا  لو ر اي  طار دااعل عن موق  حكوملل "ب راحة ع دما  رى  سرالي  ل وم بل فيذ هذا ال و  
يل اقض مع الهد  المعلن إلسرالي  واللزامها بلح يل  الذي-الجديداأسليطا ي  ال شاط-من العم  

وملابعة ح  الدوللين، اإن ذلك يثير مخاو  خطير،، وعلي ا أن   و  ذلك سرا وع  ية  هد 
 للحكومة اإلسراليلية".

وأضا  لو ر الذي كان يرد علّ أسللة ال حفيين اي أع ا    داره بيا ا شديد اللهجة يدين 
ية الوأيات م ادقة  سرالي  علّ ب اء وحدات اسليطا ية جديد، اي مسلوط ة "شيلو" وعدم جاهز 

الملحد، أسلخدام ث لها قي اللأثير علّ  سرالي  " حن ما زل ا  عل د أ ل من المهم أن  وضل كي  
  هر  لّ الوضع علّ األرض وآثار مث  هذه الل راات علّ ب اء  سرالي  علّ المدى الطوي  

لعملية الس م علّ كدولة ديم راطية ودولة يهودية اي للك الم ط ة، وهذه الل راات لسدد ا لكاسة 
 أساس ح  الدوللين الدوللين، ولجع  لح يل ذلك أمرا  عباا".

وقا  لو ر رداا علّ ساا  وجهلل ال دس بشأن لوذية الوأيات الملحد، إلدمان  سرالي  علّ 
اأسليطان بمليارات الدوأرات وما  ذا كان ذلك يشبل لموي  أ  إلدمان اب ل علّ المخدرات " دع ي 

المسأللين:  حن لدي ا اللزام  ارم لجاه أمن  سرالي  كون أ ل اي م لحة األمن ال ومي  أا   بين
إلسرالي ، ولك ل أيضا اي م لحة األمن ال ومي للوأيات الملحد،، وأن الوأيات الملحد، أكثر أم ا 

 ع دما يكون لكون  سرالي  آم ة اي الم ط ة". 
ي وضع مربك ع دما للخذ ) سرالي (  جراءات مث  اسلمرار أما "المسألة الثا ية، اإ  ا  جد أ فس ا ا

ال شاط اأسليطا ي بما يلعارض مع ما  حاو  جميعا للح ي ل وهكذا، اإ  ا س سلمر اي موا لة 
الضوط اي هذه الحالة عليهم، علماا بأن لدي ا ع قة وثي ة جدا و ريحة جدا مع  سرالي ، اإ  ا 

 رى هذا ال و  من ال شاط الذي  عل د أ ل يألي ب لالج عكسية، اإ  ا وع دما   راها،لسمية األمور كما 
 س  و  ذلك عل اا".

وأ ر لو ر اي معرض رده علّ أسللة ال دس بخ وص دور األمم الملحد، أن األمم الملحد، للخذ 
قيام قرارات لل الية معادية إلسرالي  وا  ها "ليست الم بر األمث  لح  ال را  الفلسطي ي اإلسراليلي و 

 ح  الدوللين".
( قد وجهت 10/2016/ 5وكا ت الوأيات الملحد، قد وجهت اي وقت أبكر من اليوم ذالل )األربعاء 

الوأيات ا ل ادا قويا إلسرالي  بسب  مواا لها علّ ب اء وحدات اسليطا ية جديد، علّ أراض 
 طية يهودية للخطر". السطي ية محللة، محذر، حليفلها من أ ها "لعرض مسل بلها كدولة ديم را
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واي البيان الرسمي الذي أ درلل وزار، الخارجية األميركية باسم ال اطل باسمها مارك لو ر ي   
وحد، سك ية اي الضفة الوربية "هي خطو، أخرى  حو لرسيخ واقع  300مواا ة  سرالي  علّ ب اء 

 الدولة الواحد، واأحل   الدالم".
 6/10/2016القدس، القدس، 

 
 والمنظمون يرّدون: انتظرونا، سنواصل طالما هناك حصار… "زيتونة"ترّحل متضامنات  "ائيلإسر " .45

أ. . : اقلاد الجيش اإلسراليلي سفي ة ال اشطات اللي لم اعلراضها وهي اي طري ها  لّ  –ال دس 
  قطا  غز، لكسر الح ار اإلسراليلي المفروض عليل، لي  األربعاء الخميس،  لّ مراأ أسدود، ج و 

  سرالي .
 اشطة من  13أوليفا" الذي ا طلل من برشلو ة اي  سبا يا، -وكان علّ ملن الزورل الشراعي "زيلو ة

دو  عد، بي هن حالز، جالز،  وب  للس م "مايريد ماغواير"، اي محاولة لكسر الح ار البحري والبري 
 س وات علّ ال طا . 10والجوي الذي لفرضل  سرالي  م ذ 

ات مباشر،  لّ سجن الرملة، وسط  سرالي . وأكدت ملحدثة باسم م لحة السجون و  لت ال اشط
 اإلسراليلية لوكالة ارا س برس "أ هن با لهار لرحيلهن".

 13وقالت سابين حداد، الملحدثة باسم سلطة الهجر، والسكان اإلسراليلية:  ن  حاايلين من أ   
 96ي ما يمكن احلجاز األخريات "لمد، أق اها سيد، كن علّ ملن ال ار ، "غادرلا  لّ المطار". ب

 ساعة قب  لرحيلهن".
ومن جهلها، أكدت الملحدثة باسم اللحرك الذي يعم  علّ كسر الح ار "كلود ليوليك" لوكالة 
ارا س برس عبر الهال  من ار سا: "األمر محبط للوزيين الذين ا لهرو ا، ولك  ا س وا  . طالما 

ولابعت: "لضام  ا أكثر وضوحاا وضرور،  هراا لما حدع اي  ن".ه اك ح ار، سلكون ه اك سف
 الوقت  فسل اي غز،" اي  شار،  لّ الوارات اإلسراليلية.

اي محاولة أخرى لكسر الح ار،  باح أمس "أ  2011وقالت "ليوليك" واللي شاركت اي العام 
، لم اعل ال ا 2011ت اي العام أوليفا"، ولكن ع دما اعل ل-يزا  األ ا  م طوعاا مع راكبات "زيلو ة

 اي ز زا ة اي مركز احلجاز، ثم اسلجوبل ا أجهز، اأسلخبارات".
 وأضاات: " أم  أ ل لم يسلخدم الع  " خ   السيطر، علّ ال ار .

وبعد قلي  من ا دان األ ا ،  شر الموقع اإللكلرو ي للسفي ة م اطع ايديو مسجلة لراكبات السفي ة 
 ط إلط ل سراحهن.وهن يطالبن بالضو
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ول و   حدى ال اشطات اي م طع ايديو باللوة اإل جليزية "اسمي آن رايت، أ ا كولو ي  مل اعد اي 
الجيش األميركي ودبلوماسية أميركية ساب ة.  ن ك لم لشاهدون هذا الفيديو اهذا يع ي أن قوات 

 اأحل   اإلسراليلي قامت باخلطااي".
ا  بو و  السفي ة، وكان ع ا ر من الكشااة وارل موسي ية علّ وكان سكان غز، يأملون اأحلف

 أهبة اأسلعداد اي المي اء.
 7/10/2016، األيام، رام هللا

 
 نهر الباردمخيم مليون يورو إضافية إلعمار  12االتحاد األوروبي يخصص  .46

الملحد، إلغاثة  مليون يورو لدعم جهود وكالة األمم 12قّدم األحاد األوروبي مساهمة قدرها : بيروت
ولشوي  اّل جلين الفلسطي يين "األو روا" إلعاد،  عمار مخيم  هر البارد اي لب ان. ويضا  هذا 

 مليون يورو كان األحاد قد قدمها ساب اا إلعاد،  عمار المخيم. 24المبلغ  لّ 
، لجارية، وحد 87عاللة اي العود،  لّ المخيم وب اء  400وسلوه  هذه المساهمة لمساعد، حوالي 

عاللة وب اء  350وهي لألي للسلكم  جهود األحاد األوروبي الساب ة اللي ساهمت حلّ اليوم بعود، 
 وحد، سك ية، ما يسمل لسكان المخيم بإ عاش اقل ادهم وا عاد، ب اء حيالهم اأجلماعية.  68

ا أسن: "يسعد ي أن واي هذا ال دد، قالت رليسة بعثة األحاد األوروبي اي لب ان السفير، كريسلي 
مليون يورو لدعم جهود  عاد،  عمار مخيم  هر البارد، و أم  أن يساهم  12أعلن عن مساهمة قدرها 

ولأمين الحماية والمسكن  ،2007هذا الدعم اي اللخفي  من المعا ا، اللي  جمت عن  زا  عام 
 والحيا، الكريمة لعدد كبير من ال جلين الفلسطي يين اي لب ان".   

وقا  المفوض العام لألو روا بيير كري بو : " عر  عن امل ا  ا العميل لمساهمة األحاد األوروبي 
 األخير، وللشراكة واللعاون المسلمرين اللذين يجمعان األحاد والوكالة".

ممن لهجروا من العود،  لّ المخيم. هذا ولدعو الوكالة  %72وبفض  المساهمات األخير،، سيلمّكن 
 مليون دوأر  ضااية؛ أسلكما  ما لب ّ من المشرو . 105.9للأمين 

 6/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "ما بعد االتفاق النووي"منظمة يهودية أمريكية تدشن حملة دعائية لدعم إيران خالل مرحلة  .47

حملة  ل دن ر "ال دس العربي": أعل ت م همة "جي سلريت" اليهودية الداعمة إلسرالي  أ ها لدشن
دعالية لدعم الجمهورية اإلس مية اإليرا ية خ   مرحلة "ما بعد األفال ال ووي" اي الوأيات 

 الملحد،.
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وأااد موقع " وت أمريكا" ال اطل بالفارسية واللابع للحكومة األمريكية أن "جي سلريت" دش ت حملة 
بات الكو ورس ومجلس الشيوخ دعالية لدعم المرشحين الداعمين إليران واألفال ال ووي اي ا لخا

 أل  دوأر لهذا الورض. 500األمريكيين، وأ ها خ ص 
وقالت الم همة اليهودية   ها لسعّ لضمان اوز المرشحين المايدين لطهران واألفال ال ووي خ   
ن حمللها الدعالية لشم  اإلع ن علّ ال  وات  ا لخابات مجلسي ال وا  والشيوخ األمريكيين، وا 

 يو ية، والشبكة الع كبولية، ومن خ   البريد، واي الحم ت اأ لخابية للمرشحين.الللفز 
وأكدت "جي سلريت" أن األفال ال ووي يخدم م الل الوأيات الملحد، ولل أهمية ق وى بال سبة 
للواير األمن لدولة  سرالي  اي آن واحد، وأن رليس الم همة، جيرمي بن عامي، سيعلن عن 

 ة اإلع مية والدعالية ل الل  يران.لفا ي  الحمل
 7/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تريليون دوالر 152الديون العالمية  .48

لريليون  152أعلن   دول ال  د الدولي أمس أن العالم يسبل اي ديون حجمها : رويلرز –واش طن 
ياد، اإل فال دوأر لكن ذلك المسلوى ال ياسي لم يم ع الماسسة من لشجيع بعض الدو  علّ ز 

اي  225للعزيز ال مو. ولفت   دول ال  د اي ل رير  لّ أن الديون العالمية العامة والخا ة بلوت 
 .2002اي الملة عام  200الملة من ال الج اأقل ادي العالمي العام الماضي ارلفاعاا من 

من ال طا   بليون دوأر مسلحل علّ م لرضين 100وأوضل ال  دول أن ثلثي اإلجمالي أي  حو 
الخاص، مشيراا  لّ أن ل امي الدين الخاص عاد، ما يفضي  لّ األزمات المالية. ولزامن الل رير مع 
حض مدير،   دول ال  د كريسلين أغارد حكومات الدو  األعضاء ال ادر، علّ اأقلراض وا  فال 

 المزيد علّ أن لفع  ذلك للعزيز ال مو الذي يعا ي ضعفاا مسلمراا.
 رير دو  العالم علّ معالجة الديون قب  أن لفضي  لّ أزمة مالية عالمية جديد، علّ وحض الل

وأ لزا  لداعيالها مسلمر،. و بل الل رير  لّ أن الديون العالمية  2008غرار األزمة اللي بدأت اي 
 ليست مرلفعة احس  ب  وملزايد، بولير، سريعة.

اي بلدان أكثر م ها اي بلدان أخرى ألسبا  كثير، وشدد معدو الل رير علّ أن المعالجات ضرورية 
 م ها حجم الديون  فسها وقدر، الحكومات وال طاعات المالية علّ امل اص الدين.

 7/10/2016الحياة، لندن، 
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 بمواجهة عسكرية "حماس"قراءة إسرائيلية: الجماعات السلفية تحاول توريط  .49
من المحللين للشاون العسكرية اي  سرالي ،  ع ن  اعلبر اث ان: ال دس المحللة رر  ضا  محمد ولد

 "سدروت"، مساوليلها عن  ط ل ال اروخ بالجاه "أحفاد ال حابة اي أك ا  بيت الم دس"جماعة 
، بأ ل محاولة واضحة من "حماس"أمس األربعاء، وما لبعل من ق    سراليلي لمواقع حركة 

بمواجهة عسكرية مع  سرالي ،  "حماس"،، زو ل هيمات سلفية خارجة عن طو  الحركة اي قطا  غز 
 أو داع الحكومة اإلسراليلية اي الم اب  أسلهدا  الحركة عسكرياا.

أحفاد ال حابة اي "، رون بن يشاي، أن ل هيم "يديعوت أحرو وت"وكل  المحل  العسكري اي موقع 
ة اإلس مية )داعش( اي قطا  ، يعلبر  فسل، ارعاا أو رااداا من روااد ل هيم الدول"أك ا  بيت الم دس

ن كان بحجم  وير علّ بيا الل اإلع مية.  غز،، وهو ما يفسر ههور شعار الل هيم، وا 
اي السيطر،  "حماس"ولسعّ هذه الجماعة أو الل هيم، بحس  بن يشاي،  لّ الحلو  مكان حركة 
  الحركة، وأن ل وم علّ ال طا ، لكن وألن قولل العسكرية  وير،، اهو يحاو  جر  سرالي   لّ ضر 

بالمهمة من أجلل، بالركون  لّ ل ريحات  سراليلية ساب ة، من أ ل اي حا  لم  ط ل  واريخ من 
المساولة عن ذلك، وأن الجيش اإلسراليلي سيعم  علّ ل ويض  "حماس"غز،، اإن  سرالي  لعلبر 

 حكمها  ذا اسلمر  ط ل ال واريخ.
د م سو   شاط هذه الجماعة، لدرجة لوجيهها ال واريخ، ورأى بن يشاي، أن هذه الل ريحات لزي

بشك  ملعمد علّ البلدات اإلسراليلية، ولحديداا  لّ أحياء سك ية مأهولة؛ اي الم اب  اإن حركة 
، وإلدراكها لهذه ال وايا لعم  جاهد، علّ اعل ا   اشطي هذه الجماعة وم عهم من  ط ل "حماس"

 ال واريخ.
مث  هذه الل هيمات السلفية اعلادت اي الماضي لوجيل  واريخها  لّ ولفت بن يشاي  لّ أن 

م اطل ومساحات مفلوحة خالية من السكان، سواء بفع  الخو  من الرد اإلسراليلي أو بسب  ا عدام 
الخبر، لديها، لك ها بدأت أخيراا بل عيد  شاطها واسلفزازها أم ا بأن لادي عمليالها، وخا ة اي حا  

ولحديداا من األطفا  اي الجا   اإلسراليلي،  لّ  شعا  دور، جديد، من ال لا  ل وم  س وط ضحايا،
  هالياا. "حماس" سرالي  خ لها بل ويض سلطة 

وكان وزير األمن اإلسراليلي، أايودور ليبرمان، أعلن قب   حو ث ثة أسابيع أ ل اي حا  ا دأ  
ه اك حاجة للساا  من ا ل ر ايها، وأن ل لهي مواجهة جديد،، اإ ها يج  أن ل لهي دون أن لكون 

هذه المواجهة بحسم  سراليلي واضل، بي ما لدرك شعبة وأجهز، اأسلخبارات اي الجيش اإلسراليلي، 
غير مع ية اي الوقت الراهن  "حماس"طبيعة هذه الل هيمات والجماعات، وأهدااها، كما لدرك أن 
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الي ، خ و ا أن ذراعها العسكرية لم ل جل بعد بدور، جديد، من المواجهة العسكرية مع  سر 
 باسلعاد، كام  ال و، العسكرية، ولحديدا اي اسلعاد، مخزو ها من األسلحة.

ومع ذلك، اإن بن يشاي رأى أن هذا الوضع يضع  سرالي  والجيش أمام معضلة  عبة وشالكة، 
اريخ بالجاه  سرالي  دون رد االحكومة اإلسراليلية وجيشها أ يمك هما اللسليم بوضع لطلل ايل  و 

أن  "حماس"من جهة، ومن جهة ثا ية اإن من شأن حملة عسكرية ودور، جديد، من المواجهة مع 
لخل  خسالر بشرية كبير،، واألخطر من ذلك أن لطلل دي اميكية ل عيد عسكري قد ي ل    لّ 

 جبهات  ضااية مث  شما  سي اء.
ن كان يلفل بشك  عام مع طروحات بن ، عامو "هررلس"أّما المحل  العسكري اي  س هرلي ، وهو وا 

، هو أن يطرح  فسل "أحفاد ال حابة اي أك ا  بيت الم دس"يشاي  أ أ ل يضي  أن هد  ل هيم 
من جهة، وأن يحرو الحركة، لكو ها أ لحار   سرالي  حالياا خ ااا أليديولوجيلها  "حماس"بدي ا لر

لوق   "حماس"مع اأحل  ، من خ   الخطوات اللي ل وم بها المعل ة، وأن ي ورها كمن يلعاون 
 عمليات الجماعات السلفية.

ولفت هرلي ، اي هذا السيال،  لّ أن الرد اإلسراليلي ال اسي، أمس، أ يخلل  عن ردها علّ 
عملية  ط ل قذال  بالجاه مسلوط ة سدروت الحدودية قب  شهر، ل ريباا، مع ل عيد اي اللهجة 

عما يحدع اي قطا  غز، وما يطلل م ل. ورأى هرلي   "حماس المساولة"يلية بالجاه اعلبار اإلسرال
أن الوارات الجوية اللي  فذلها  سرالي  وعمليات ال    اللي اسلهدات مواقع الحركة، لشك  اي 

 اي هذا األجاه. "حماس"واقع الحا  رسالة لر
 ت  لاو ل قي م الل، بين رغبة وزير األمن وذكر أن الوارات اللي ش لها  سرالي  قب  شهر، كا

، من جهة، ولوار ار ة عمليالية للجيش "حماس"أايودور ليبرمان اي  ع ن  وايا ملشدد، ضد 
هددت برد قاس  أ أ ها  "حماس"لضر  أهدا  للحركة واإلمعان اي كسر قولها العسكرية. ومع أن 

الفلسطي يين، اإن بم دور الحركة أن لسمل لم ل فذ لهديدها، وما دام أ ي ع ضحايا اي  فو  
 ل فسها بعدم الرد.

ويعلبر هرلي  أن الوضع الجديد، واسلعداد الجماعات السلفية لموا لة  ط ل ال ذال  وال واريخ 
أ  "حماس"بالجاه  سرالي ، ي ذر بفش  السياسة اإلسراليلية الحالية لجاه قطا  غز،،  حيل أن حركة 

 "حماس"السلفية أق  ارلداعاا من الحركة، خا ة أن  سرالي  ل ر علّ اعلبار  لرد،  أ أن الحركات
  احبة السياد، والمساولية اي ال طا ، مما يوحي بإعفاء للك الجماعات من المساولية.

ويخلص  لّ ال و   ن جماعات سلفية  وير، وهامشية بدأت لح ل  جاحاا اي لحديد قواعد اللعبة اي 
سرالي "لرليسيين: قطا  غز، ل عبين ا ، اهي قادر، ملّ شاءت علّ  ط ل ال واريخ "حماس وا 
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وال ذال ، بشك  يهدد بسلسلة ردود اع  من ك  ال عبين،  لّ لدهور األوضا  و وأا  لّ مواجهة 
 عسكرية.

 6/10/2016، العربي الجديد، لندن
 

 مبّررات وجودها؟ "فتح"هل استنفدت  .51
 أسامة أبو ارشيد

، ومشاركة 1965العسكري األو  لحركة اللحرير الوط ي الفلسطي ي )الل(، مطلع عام  ما بين الب غ
رليس السلطة الفلسطي ية، وزعيم الحركة، محمود عباس )أبو مازن(، اي لشييع ج از، الرليس 
اإلسراليلي األسبل ومجرم الحر ، شمعون بيريز، مد، زم ية واسعة، لزيد عن     قرن، لبرز 

لعمي ة والكبير، اللي َمرَّت بها حركة الل، م ذ  شألها أواخر الخمسي يات من ال رن حجم اللحوأت ا
أن  "الل"، أعل ت 1965، اي األو  من ي اير/ كا ون الثا ي "قوات العا فة"الماضي. افي بيان 

، واإليمان "حل شعب ا اي الكفاح أسلرداد وط ل المول  "هداها لحرير السطين علّ أساس 
. اي حين جاءت برقية اللعزية اللي بعع بها عباس، األسبو  الماضي، "هاد الم دسبواج  الج"

س م "لعاللة بيريز   يضاا لللك اللوة،  ذ أعر  عن حز ل وأسفل لواالل، وا فاا  ياه بشريك اي   ع 
مع الرليس الفلسطي ي الراح ، ياسر عراات، ورليس الوزراء اإلسراليلي األسبل، الراح   "الشجعان

بذ  جهوداا حثيثة للو و   لّ س م دالم م ذ الفال " سحال رابين. وجاء اي برقية اللعزية أن بيريز 
 . "أوسلو، وحلّ آخر لحهة اي حيالل

أ أهن أ  ا بحاجة  لّ اللف ي  اي سج  بيريز اإلجرامي بحل الفلسطي يين والعر ، ولكفي اإلشار، 
األوال  اي األراضي الفلسطي ية المحللة، م ذ كان وزيرا   لّ أ ل أحد رواد رعا، اأسليطان ال هيو ي

للداا  اي سبعي يات ال رن الماضي، كما أ ل مساو  مباشر، أو باأشلراك، عن مجازر عد،، م ذ 
، 1948ال هيو ية، قب  لشك  جيش اأحل   اإلسراليلي عام  "الهاغا اه"عضويلل اي مليشيات 

(، 1993-1987، وقمع اأ لفاضة الفلسطي ية األولّ )1956عام مروراا بالعدوان الث ثي علّ م ر 
اللي  "س م الشجعان"...  لخ. أما مهزلة   ع 1996ثم دوره المباشر اي مجزر، قا ا اي لب ان عام 

م  بها عباس علّ الرج  اهي كذبة كبرى،  رى شواهدها اليوم، بعد أكثر من ع دين علّ لوقيع  ي ْ عة
فةَك من الدماء الفلسطي ية أكثر مما  "الدولة الفلسطي ية"(، حيع أ لزا  الفاقية الشام )أوسلو وهماا، َوس 

َم من األرض الفلسطي ية، ألغراض اأسليطان، أضعا  ال سبة اللي  سفك قب  لوقيعها، كما ق ضة
، ولكن ب اء علّ 1994كا ت قالمة قبلها. أما السلطة الفلسطي ية، اهي،  عم، قامت م ذ عام 
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 سراليليةا، أساسها أداء دورين وهيفيين، بلدي للحم  كلفة السكان الفلسطي يين، وأم ي،  حساباتا 
 كجهاز قمع  سراليلي بأيدا السطي ية. 

بمراح  كثير،، حوللها لدريجيا من حركة م اومة لهد   لّ لحرير  "الل"، مرت 2016-1965ما بين 
ذا  "الل"الذي لشكلت  السطين، ك  السطين،  لّ مجرد حز  سلطة وكيلة للمحل  لم اوملل أ  . وا 

كان زعيم حركة الل اللاريخي، ياسر عراات )أبو عمار(، قد سعّ مراراا  لّ المزاوجة بين 
المفاوضات السلمية والعم  العسكري، اإن أبو مازن، أعلن، م ذ اليوم األو  للسلمل رلاسة الحركة 

أليا شك  من الم اومة المسلحة، حا را  ، عداولل2005ومطلع عام  2004والسلطة، أواخر عام 
دور السلطة وحركة الل اي المفاوضات السلمية، أو ل كن أدل، اي اسلجداء  سرالي . ولذلك، اإ ل 

خ    "كلال  شهداء األق ّ"لحت عباس سلم الج اح العسكري للحركة الذي كان معرواا باسم 
  معهم ثوار األمس  لّ موهفي أمن، ، ليلحوّ 2007(، س حل عام 2005-2000ا لفاضة األق ّ )

 سراليلي. أما من  "عفو"أو بلطجية ي ْسَلْدَعوَن ع د الحاجة، أو معلاشين علّ روال  لرضية اي ه  
أ ّر علّ طريل الكفاح المسلل م هم، ا د ا لهّ بل األمر شهيدا، أو سجي ا. ولعلل من المفيد 

عراات الذي وعدل ا حركة الل غير مر، بل ديم اللساا  ه ا أين ا لهّ اللح يل اي مل  اغليا  
  لالجل  

ليست هي الل ما  "الر ا ة األولّ"كان اخليار عباس  فسل رلاسة الحركة  شار، ساطعة أن الل 
،  ذ أطلل الشع  الفلسطي ي كفاحا مسلحا "الر ا ة األولّ"، مع اللحفه ه ا علّ زعم "أوسلو"بعد 

اللاريخي اي  "الل" ثة ع ود علّ األق . وهذا أ ي في دور العسكري األو  بث "الل"قب  بيان 
الم اومة والكفاح وحفه الهوية وال ضية الفلسطي يلين، لكن  يرور، الكفاح الفلسطي ي أ ي بوي أن 

ا ط قاا وا لهاءا. المهم، أن لولي عباس شاون حركة عري ة أههر حجم الع م  "الل"لح ر لعسفاا اي 
الكبار وا باء الماسسين، كأبي عمار، وخلي  الوزير )أبو جهاد(، و  ح خل  الذي لعا يل، اجي  

)أبو  ياد(، وكما  عدوان، ويوس  ال جار..  لخ، غ يّةَ  قسراا من المشهد بفع   سراليلي محسو ، 
وذلك لماما كما غي  قاد، جي  آخر، يسير علّ بعض آثارهم، مث  مروان البرغوثي الذي ي بع اليوم 

جون اإلسراليلية م ذ قرابة ع د و    الع د. وهكذا، لم يبل اي ال ور،  أ  هراء عباس، اي الس
اللهم  أ بعض قلة اخلارت اأ زواء، أو أ ها لم لملك كاريزما ال ياد، وال ضا . وكما ي و  أمين سر 

أبو مازن لم حركة الل، ساب ا، وأحد قيادالها اللاريخيين الذين لمَّ لهميشهم، اارول ال دومي،  ن 
 للوبر م بسل يوما اي أيّا من خ ادل الم اومة. 

المشرو  "لعيش ال ضية الفلسطي ية، اليوم، مأزقاا لاريخياا بفع  قياد، حركة الل ما لب ّ من حطام 
الذي ل سأ  هي أوأ عن لدميره. افي ه  اسلفرادها بال رار الفلسطي ي، ا ل لت  "الوط ي الفلسطي ي
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برملل. ا ضية السطين أ بحت اليوم رهي ة م اكفات حركة الل  "المشرو  الوط ي" أزمة الحركة  لّ
الداخلية، ول ااس ج احي عباس ومحمد دح ن علّ  رضاء  سرالي  والوأيات الملحد، ومحور 

الساعي  لّ اللخلص من َهمّا اسمل السطين. وألن الحركة لعا ي من لوهان  "اأعلدا  العربي"
 ة السطين لعا ي، هي األخرى، من لوهان البو لة. بو للها، اإن قضي

لمن أراد أن يفهم أين ا لهّ الحا  بحركة الل، اليوم، الي رأ بيا ها ال حااي الذي أ درلل قب  أيام 
، وايل للّوعد من ا ل د مشاركة عباس اي "الل: س وق  الماامر، وس لجم األ وات الرخي ة"بع وان: 

اللي لهّدد اأحل   علّ جرالمل، كما عكس ذلك بيا ها  "الل"بيا ات ج از، بيريز. افي حين غابت 
ا خر "، اإن بيا ها، مح  اإلشار، ه ا، حااه علّ لوة اللهديد، ولكن ضد 1965العسكري األو  عام 

سلضر  بيدا من حديد، وب  هواد،، ك  من ي فكر بالمساس "، حيع جاء ايل:  ن الل "الفلسطي ي
، ولن للهاون لجاه مثيري الفلن والجب اء، وخا ة لمن يعر  حجمل جيداا أمام بحركة الل وقادلها

. واع ا، اإن ع ا ر الل، مدعومين بأجهز، أمن السلطة، لم يواروا "حجم ومساولية حركة الل
 معارضي مشاركة عباس اي ج از، بيريز من اعلداءالهم اي الضفة الوربية. 

ة ل وم وكي  عن اأحل   اي  خضا  الشع  الفلسطي ي، اليوم، حز  سلط "الل"لألس ، هذه هي 
ولمييع ح وقل ولضييعها، ما يطرح سااأا جدياا ما  ذا كا ت الل قد اسل فدت الهد  اللاريخي الذي 

 أ شلت من أجلل، وهو لحرير السطين، أو علّ األق  الكفاح اي سبي  ذلك  
لعجز والعاجزين ع ها، لللبوأ من جديد مكا ها من كبولها، وأن ل فض غبار ا "الل"رجاا ا أن ل هض 

 األ ي  اي  يرور، لحرير الوطن المحل .
 7/10/2016، العربي الجديد، لندن

 
 آخر الغيث دمعة .51

 ماجد الّشيخ 
لم يعد ه اك من غطاء يمك ل سلر عورات ما كشفت ع ل الس وات العجا ، اللي أودت بالمشرو  

بالت للح ل الواحد، بعد األخرى، و وأا  لّ راية حا  من  الوط ي الفلسطي ي  حو م ادر لهلكة،
اأسلبداد الكام  لهيمن علّ  هام السلطة السياسي وال ا و ي، وما جلبلل أخيراا من مشاركة اي ج از، 
مجرم حر  أ س م، وجعلت من الويع دمعة، ومن دمعات أمهال ا اللي سالت سيوأا مدراراا، م ذ ما 

اا وكأن لم لكن، وهي للحو   لّ برد وس م لجاه من يلبارون علّ قل  الس م ي ار  السبعين عام
 اي ب د ا واي الم ط ة، اي ك  يوم.
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للخص هذه الم دمة، حا  الوضع الوط ي الفلسطي ي، وهو يلأقلم مع وضعية دولة ااشلة، هي 
ولطلل ال ار ولجرد    يعة اسلبداد وحكم اردي مطلل، وأجهز، أم ية بوليسية ل مع ولعل  ، ولراق 

بعض المعارضين وغير المعارضين، السياسيين والعسكريين من ا لماءالهم الل هيمية، ولسلبهم 
ح وقهم الوهيفية والمالية واإل سا ية، ولزو ببعضهم اي السجون، وهذه مرحلة أخير، قب  أن لبدأ 

عارضها أو ي ل دها أو مراح  اللخلص م هم، علّ ما درجت الكثير من دو  اأسلبداد لجاه من ي
عليها،  ليجة ممارسالها وسلوكها غير الديموقراطي حلّ داخ  الل هيم، أو بعض  "يوبر"حلّ 

الحز  الحاكم. أما حا  المشرو  الوط ي، ااسلحا  أشلالاا، ليس جورااية أو سياسية ا اللية 
 ذ يلم الل ع  والوية، ب   ن ه اك من يسلخدمل ويوهفل من جهة، ليسلبيحل من جهة أخرى، 

بال ضاء ولسييس قرارالل، بمعز  عن الم لحة الوط ية العليا عبر المحكمة العليا، وهو مثل  آخر 
من مثال  اأسلخدام الوهالفي للسلطة، ما يشك    لة  وعية اي طبيعة الخ   السياسي والل هيمي 

وبعض مكو ات للك الب ايا  ،"ب ايا الوطن"، والمحلدم اليوم بين بعض 2007الملوا   م ذ ا     
من داخلها ومن خارجها، اعن أي وحد، وط ية يلحدثون، وعن أي ل اءات للل الل يهراون بما أ 

 يعراون 
علّ أ ها األم ، وهذا ما  "خيبة األم "من ه ا، أ يمكن الشع  الفلسطي ي أن ي ب  أو ي  ب  علّ 

طة م ذهم األخير، أما السطين ووحد، الدم يدركل الع  ء قب  بعض السفهاء الذين يرون اي السل
والم ير الوحدوي المشلرك، اهي بال سبة  ليهم مجرد وهم ما بعده وهم، طالما أن السلطة هي 
الع فور الذي اي اليد، أما العشر، األ خر، الن يكون لها حه اللح ل أو الوجود، أ سيما و حن  رى 

 لّ مجرد روابط قرى أو  "ب ايا الوطن"رد،، كي  لحولت بالشواهد غير ال ابلة لل  ض، وبالعين المج
أي دا  لل فيذها لحت مسمّ  "الع ا والجزر،"مدن مكبر،، حلّ لم يبَل لخطة ليبرمان المسما، 

لكام  الم اطل الفلسطي ية المحللة، افي طيالها ا د المشرو  الوط ي الفلسطي ي  "المشرو  اللهويدي"
 ليس  أ! "لسيير أعما "َل م ل غير سلطة كام  سمالل اللحررية، ولم يب

 7/10/2016، الحياة، لندن
 

 الهبة الفلسطينية.. حقائق وأرقام .52
 أسعد عبد الرحمن
كثيرون هم الذين أ يعلمون لضحيات وحجم الم اومة الفلسطي ية الدالر، اي األراضي المحللة بعد أن 

بلد عربي. و حن ه ا  لحدع لحديداا  طوت علّ سطل األحداع الفلن والحرو  األهلية اي أكثر من
عن م اومة مسلجد، مضّ عليها عام كام ، لواكبت مع  مو اي همجية قوات اأحل   ضد الشع  
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واألراضي الفلسطي ية. وقد لراال ذلك مع  قرار حكومة اليمين الملطر  اإلسراليلية رزمة من ال وا ين 
، واللي لم لجد "هبة لرويع اإلسراليليين"يها بهد  قمع الم اومة الحالية اللي يحلو لي أن أسم

الراه ة اللي ا طل ت قب  عام علّ  "الهبة"سلطات اأحل   حلّ ا ن وسيلة لوقفها أو  جهاضها. 
للمسجد األق ّ، لطورت  "المسلوط ين"شك  مهاهرات احلجاجاا علّ لوالي اقلحامات المسلعمرين/ 

ضد ج ود اأحل  ، اما  "دهس"و "طعن"ل فيذ عمليات   لّ  قدام شبان وشابات، بشك  م فرد، علّ
 هي معالم اللضحيات الفلسطي ية والم اراات اإلسراليلية اي هذه المواجهة 

، بلغ عدد "ال دس لدراسات الشأن اإلسراليلي والفلسطي ي"بحس  دراسة  ح الية أعدها مركز 
امرأ،  22اوز الثام ة عشر،، ع و، علّ طف ا وطفلة أعمارهم أ للج 68شهيداا، بي هم  249الشهداء 
شهيدات قا رات أعمارهن أ للجاوز الثام ة عشر،، حيع ل درت محااهة الخلي  بعدد  9بي هن 

شهيداا، يليها  21شهيداا، اج ين  22شهيداا، ثم رام هللا  53شهيداا، لليها ال دس  77الشهداء بواقع 
شهداء، ثم  4شهداء، امحااهة سلفيت  5طولكرم شهيداا، ثم  15شهيداا، ثم بيت لحم  16 ابلس 

م ا  لوزعت بين مدن الضفة الوربية  300أل  و 18قل يلية بشهيدين. وبلغ عدد اإل ابات  حو 
. واي خطو، ع ابية ألهالي الشهداء، البعت قوات اأحل   سياسة احلجاز 1948واألراضي المحللة 

 !"ل  ا مع"جثما اا  17جثامين الشهداء، حيع أ يزا  
بحم ت اعل ا  ملوا لة  "الهبة"أن سلطات اأحل   واجهت  "أسرى السطين للدراسات"أكد مركز 

 2155حالة اعل ا  هي ح يلة العام األو  من بي هم  8000"طالت ا أ . وبحس  المركز اإن 
  ل ساء حالة اعل ا 270عاماا و  فاا(، و 12ألطفا  قا رين، أ ورهم ال بي الم دسي علي عل م )

. وأشار الل رير  لّ "علّ خلفية اللحريض علّ مواقع اللوا   اأجلماعي ايسبوك 250واليات، و
 1773ر د "، حيع "اأحل    عد بشك  واضل من   دار ال رارات اإلدارية بحل األسرى"أن 

 ."قراراا  دارياا من محاكم اأحل   ال ورية اسلهدات أيضاا ال ساء واألطفا  ال ا رين
، "الع وبات الجماعية"كأحد أشكا   1967هدم الم از ، سياسة قديمة بدأت ا ولها م ذ احل   عام 

. ابحس  ل رير لم همات األمم الملحد، العاملة "الهبة"اسلدعلها دولة اأحل   مجدداا مع ل اعد 
العام الجاري  ( ذرو، اي جرالم الهدم، لكن2015سج  عام )"، 1967اي الم اطل الفلسطي ية المحللة 

. وبحس  معطيات م همة "%40يسج  ذرو، أعلّ،  ذ ارلفع عدد البيوت المدّمر، حلّ ا ن ب سبة 
م از  اي اللجمعات  2016هدمت السلطات اإلسراليلية اي ال    األو  من "اإلسراليلية:  "بلسيلم"

. وبلغ عدد المبا ي "لالسك ية الفلسطي ية اي الضفة الوربية أكثر مما هدمت العام الماضي بأكمل
 279م زأا وم شأ، من بي ها  2016,620والم شرت اللي هدمها اأحل   خ   ال    األو  من 
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 2500م شأ، لجارية وزراعية و  اعية، األمر الذي أدى  لّ لشريد أكثر من  341م زأا ومسك اا و
 العام الماضي. م شأ، خ    فس الفلر، من 40مب ّ و 131مواطن ومواط ة، ايما بلوت 

حو  اأ لهاكات اإلسراليلية بحل الشع  الفلسطي ي خ   ال    األو  من  "ال  في"ووا اا لل ريره 
 2016شهد ال    األو  من عام ": "مركز عبدهللا الحورا ي للدراسات واللوثيل"أوضل  ، 2016عام 

جديد،. ا د قامت سلطات  "اسليطا ية"وشرع ة بار  "المسلوط ات"زياد، اي ولير، ب اء ولوسيع 
، بالمواا ة علّ خطط "المسلوط ات"اأحل  ، ومن خ   أذرعها المخللفة المساولة عن الب اء اي 

( بار، اسليطا ية بعضها لم ل فيذه وبعضها قيد 8849وطرح عطاءات وا  دار لراخيص ب اء ل حو )
 الل فيذ والبعض ا خر با لهار  لمام  جراءات الب اء.

بحس  الل رير ذالل، أقدمت سلطات اأحل   خ   ال    األو  من العام الحالي علّ كذلك، و 
دو ماا من أراضي المواط ين الفلسطي يين اي ك  الضفة وال دس وم ط ة  10315م ادر، أكثر من 

البحر الميت، ولم اإلع ن ع ها كأراضي دولة، ايما لم الكش  عن أن طواقم اإلدار، المد ية قامت 
، "المسلوط ات"لضمها أح اا ل الل  "الضفة"دو ماا من أراضي  62000يم ومسل أكثر من بلرس

اللي لم  "هبة لرويع اإلسراليليين"بهد  ارض أمر واقع علّ األرض ول ويض  مكا ية ح  الدوللين. 
ا وسالله "بدالية"يكن ا دأ   ارها ضمن حسابات ال يادات األم ية والسياسية اإلسراليلية، ورغم 

المسلخدمة، اإن لها آثاراا ولداعيات أخ قية ومع وية وسياسية واقل ادية واضحة علّ الدولة 
اش  المراه ة علّ الحلو  العسكرية أو اأسلخبارالية اإلسراليلية،  "الهبة"ال هيو ية، كما لثبت 

 ربية والدولية.ولعطي ماشراا بأن الم اومة الفلسطي ية مسلمر، رغم الهرو  والمحبطات المحلية والع
 7/10/2016، االتحاد، أبو ظبي
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 علي هويدي
اي لب ان،  أ أ ل لم يلو   حلّ  "األو روا"عاماا علّ عم  وكالة  65بالرغم من مضي أكثر من "

ا ات المم وحة لهم لاريخل  لّ الفاقية بي هما للحدد بموجبها وضعية موهفي الوكالة ال ا و ية والح 
األ لي علّ أهمية الل سيل مع  "األو روا"ولم ر الوكالة اي بيروت. أكثر من ذلك، ياكد لكلي  

الدو  المضيفة اي العديد من المسال  وأ سيما اأجلماعية وال حية واللعليمية والخدمالية، وهو 
اهم أو الفاقيات بين غير ملواار بال هر الّ عدم قيام ل سيل مم هج وماطر اي مذكرات لف

 ."الطراين
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اللجوء "من الكلا  الذي أ درلل لج ة الحوار اللب ا ي الفلسطي ي  67هذا ما جاء اي ال فحة رقم 
وأطل لل اللج ة من السراي الحكومي اي  "كلفة األخو، اي زمن ال راعات -الفلسطي ي اي لب ان 

  الفاقية  طار والفاقية م ر وعدم ، ويضي  بأن غيا2016بيروت اي السابع من أيلو /سبلمبر 
أدى  لّ عدم لبلور سياسات وقواعد مسل ر، لح  المشك ت "وجود الل سيل المم هج والمخطط لل قد 

بحكم  -والدولة اللب ا ية لدورهما علّ ال حو األمث . ا د ح لت لفاهمات  "األو روا"اللي لعيل أداء 
للعلل باألراضي اللي ل وم عليها المخيمات وبعض  "و روااأل"بين الدولة اللب ا ية و -األمر الواقع 

المسال  األخرى، علّ أ ل أ يزا  ه اك  شكاأت قا و ية كثير، عال ة بشأ ها وبشأن المساولية عن 
كلفة الخدمات وغيرها من المسال ، وه اك عشرات المراس ت الملعل ة بمجم  المسال  العال ة بين 

الح  عبر ال  وات ال المة جراء   لّدون أن لجد طري ها  "األو روا"ة وزار، الخارجية وبين وكال
 ."اللع يدات ال المة بين الوكالة وبين أطرا  الدولة اللب ا ية

ل بهت لج ة الحوار اللب ا ي الفلسطي ي لهذا الم حّ الملراكم والخطير والذي لل ا عكاسالل السلبية 
 -ولة المضيفة وعلّ أداء األو روا  فسل، وربما أهمها علّ ال جلين الفلسطي يين اي لب ان والد

لأخير ولعطي  مشرو   عاد،  عمار مخيم  هر البارد، لذلك سارعت اللج ة وبمبادر، من  -حديثاا 
مجموعة "رليسها الوزير السابل حسن م يم ة  لّ لشكي  مجموعة عم  سياسية أطل ت عليها اسم 

، ولضم ممثلي الكل  السياسية األساسية؛ الليار "الفلسطي يينالعم  اللب ا ية حو  قضايا ال جلين 
الوط ي الحر والحز  الل دمي اأشلراكي وليار المسل ب  وحز  الكلال  وحز  ال وات اللب ا ية 

مجموعة "أطلل رليس الحكومة اللب ا ية لمام س م عم   9/1/2015وحركة أم  وحز  هللا، واي 
لعبّةر عن م الل لب ان العليا وسيادلل علّ  "لو يات" لّ  ياغة  وحثها اي كلملل للو و  "العم 

، واي "أرضل من خ   ماسسالل ولسلجي  لم الل ال جلين الفلسطي يين اي لأمين العيش الكريم
ضرور، ع د الدولة " لّ الرليس لمام س م لضم ت  "لو ية"قدمت مجموعة العم   24/6/2015

وذلك لل سيل العم  مع هذه الوكالة الدولية ول هيم مجاأت  "األو روا"ة اللب ا ية الفاقية م ر مع وكال
، "اللعاون ولبيان حدود   حيالها، لأكيداا لسياد، الدولة مع ل دير ال فة الدبلوماسية اللي للملع بها

 وقد واا ت علّ هذه اللو ية ك  الليارات السياسية الكبرى اي لب ان، الم َمثَّلة اي البرلمان واي
الحكومة اللب ا ية، بمع ّ آخر أن عم  ك ّا من لج ة الحوار اللب ا ي الفلسطي ي واللي لضم سبعة 
وزارات؛ العد  والخارجية والمولربين والداا  الوط ي والشاون اأجلماعية والعم  وال حة ووزار، 

ارات وراع سلب ّ اي سيال ال  حيات المحدود، باأسلش "مجموعة العم "الداخلية والبلديات و
 اللو يات، أما قرار الل فيذ أو عدمل ابيد رلاسة الحكومة.
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علّ أهمية ما ذكرلل لج ة الحوار اللب ا ي الفلسطي ي بضرور، األخذ بعين اأعلبار رأي المرجعية 
الفلسطي ية الرسمية واللجان الشعبية ال المة اي المخيمات ومع م همات المجلمع المد ي للح يل 

، لكن يب ّ لمثي  الوجود الفلسطي ي اي لب ان "األو روا" قة بين الدولة اللب ا ية وهد  قو  ة الع
، ومن الجيد أن يكون ه اك لجان ارعية ايها لمثي  للفلسطي يين "المجموعة"وعن  "اللج ة"غال  عن 

حفه لكن هذا غير كا . من المهم أن يكون للفلسطي يين لمثي  ورأي اي الحوار والخاذ ال رار بما ي
 سياد، البلد، وعيش ال ج  بكرامة  لّ حين العود،.

 6/10/2016فلسطين أون الين، 
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