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 ة في القدسلحاف من أجل تفجير حماسلتمكن من إحباط مخطط يزعم أنه الشاباك  .1

زعمت "إسرائيل" أن جهاز األمن الداخلي "الشاباك"، تمكنن منن إحبنا  : أحمد صقر –القدس المحتلة 
ة إسنننرائيلية  ننني مديننننة القننندس لنننمخ ننن  لحركنننة المقاومنننة امسننن مية "حمننناس"، منننن أجنننل ت جينننر حا 

 المحتلة.
لمعتقنننل ال لسننن يني محمننند  نننواز ووجهنننت المحكمنننة المركزينننة امسنننرائيلية الا اننناء،  ئحنننة اتهنننا   ننند ا

عامننا ، منن مخني  شننع ا  بالشن ر الشننرقي  ني القندس المحتلننة، و لنك "لتخ ي نن   22إبنرايي  جنو ني  
 تن ي  يجو  انتحاري  خ "، و ق ما أوردة موقع "تايمز أوف إسرائيل".

 نننق وورد أن جنننو ني "خ ننن  لتن يننن  الهجنننو  بعننند أينننا ، بننن وامر منننن حركنننة حمننناس  ننني ق نننا   نننزة"، و 
أيلول/سنننبتمبر الما ننني، و لنننك "قبنننل  9الموقنننع، حينننل اعتقنننل جهننناز "الشننناباك" الشننناب جنننو ني،  ننني 

ب عة أينا  منن تخ ي ن  لتن ين  يجومن  باسن  حركنة حمناس"، بحسنب "الشناباك"، الن ي يعتبنر جنو ني 
 "عمي  م تر ا لحركة حماس".

لشننريك لنن  إننن  يخ نن  لتن ينن   ول ننت الموقننع، إلننو أن جننو ني  نني "شننهر أيلول/سننبتمبر الما نني، قننال
ت جير انتحاري؛ و قا ل ئحة ا تها  المقدمة  ده، وت منت تهمة التخ ي   رتكاب اعتداء انتحاري 

 بت جير عبوة ناس ة  ي حا لة ركاب بحي بسغات زئيف ا ستي اني بالقدس".
منننع عمينننل  ووجهنننت المحكمنننة امسنننرائيلية تهمنننة "التخ ننني  لمسننناعدة عننندو خننن ل الحنننرب، والتواصنننل
 أجنبي، والع وية  ي منظمة إريابية، واستخدا   ير قانوني للممتلكات بهدف امرياب".

ونقلت إ اعة "صوت إسرائيل"، أن جو ني "ينتمي لحركة حمناس؛ وتلقنو تعليمنات منن نشن اء حمناس 
لننو  نني  ننزة بواسنن ة امنترنننت  رتكنناب ا عتننداء، بحيننل يننت  تمويلنن  مننن الخليننل، كمننا تنن  تشننجيعي  ع
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تجنيد أشخاص آخرين لتن ي  يجمات"، حينل اعتقنل علنو الق نية  اتهنا الشناب محمند روبنين جنو ني 
ياد جو ني "بشبهة إخ اء وسائل قتالية".  وا 

وأكد "الشاباك"  ي بيان ل ، أن "التحقيق يؤكد ويبرز الجهود المستمرة لعم ء حمناس  ني ق نا   نزة؛ 
رائيل وال ن ة الغربينة"، حينل أ ناد التحقينق أن جنو ني للتحريض علو يجمنات إريابينة خ ينرة  ني إسن

" حص إمكانية تن ي  الهجو  عبر إ  ق نار من بندقية ك شنكوف بالقرب من حاجز حزما؛ وت جير 
؛ أو إلقننناء قنبلنننة علنننو الحننناجز  ننني شنننع ا ؛ ويجمنننات قنابنننل أنبوبينننة  ننني 2011متجنننر عمنننل بننن  عنننا  

 ومركز التسوق  ي المالحة". منا ق مكتظة بالقدس؛ مال مح ة الحا  ت
و كنننر التحقينننق، أن "جنننو ني  كنننر قبنننل نحنننو عنننا  بتن يننن  علمينننة  عنننن  ننني مسنننتو نة بسنننغات زئينننف، 

سنن  و يننب إلننو الحنني؛ لكننن  قننرر عنند  تن ينن  الهجننو  خشننية مننن ينند  منننزل  15واشننترس سننكينا  ولهننا 
 والدي "، و قا لما ورد  ي  ئحة ا تها .

 11/10/2016"، 21موقع "عربي 
 

 التشريعي صاحب الحق بتقرير مصير منصب رئيس السلطة المجلسالنائب حسن خريشة:  .2
أكد النائب الااني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن رئيس : الحلو حاز - زة  ، ولكر 

المجلس ل  الحق  ي ممارسة سل ات رئيس الدولة  ي حال شغور منصب األخير، و قا للقانون 
 س يني، مشيرًا إلو وجود محاو ت لتجاوز التشريعي وتغييب  عن الساحة ال لس ينية.األساسي ال ل

و كر  ي حديل لصحي ة " لس ين"، أن بعض األنباء التي راجت حول عز  رئيس السل ة محمود 
عباس تعيين نائب ل ،   يمكن التعويل عليها ما ل  يصدر تصريح رسمي من قيادة السل ة حول 

  لك.
أن ت عيل  يعني  إلوة علو أن التشريعي يعد أساس النظا  السياسي ال لس يني، منبها وشدد خريش

إنهاء حالة الت رد والهيمنة من قبل السل ة التن ي ية، باعتباره أحد أي  األدوات  ستقرار الو ع 
 الداخلي.

أن ينعقد وأكد خريشة ان  حتو  ي حال قيا  عباس بتعيين نائب ل ،  يجب علو المجلس التشريعي 
أن  يمكن حينها نقل بعض سل ات رئيس السل ة ل ، مؤكدا أن تعديل  إلوويقر ي ه الخ وة، منويا 

 ستحدال منصب نائب رئيس السل ة وتحديد ص حيات  والتصويت علي  يو من  األساسيالقانون 
 .2003المجلس التشريعي كما حصل عند استحدال منصب رئيس الوزراء  ي عا   أع اءمها  
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مجراء كل التغييرات والمقدمات  ختيار نائب  إجبارياً وشدد علو أن المجلس التشريعي يعد ممرًا 
ا حتكا  للقانون ال ي ارت يناه جميعا ك ساس مدارة الع قات الداخلية،  األصلللرئيس، م ي ا: "

 لي  سابقا".إل  نست يع  لنقبل بما احتكمنا  وا  ا
 11/10/2016فلسطين أون الين، 

 
 تعيد المجالس المحلية المستقيلة إلى مواقعها  الفلسطينية الحكومة .3

قرر مجلس الوزراء خ ل اجتماع  األسبوعي أمس عودة المجالس المحلية كا ة  حسا  عز الدين:
آب الما ي، بما  ي  لك رؤساء وأع اء الهيئات المحلية  6إلو أعمالها كالمعتاد كما كانت قبل 

ته  بسبب الترشح ل نتخابات، واعتباريا مجالس تسيير أعمال لحين إجراء ال ين تقدموا باستقا 
 ا نتخابات.

وقال البيان الصادر عن ا جتما : قرر المجلس تكليف وزير الحك  المحلي باتخا  امجراءات 
القانونية كا ة و قًا لص حيات  المحددة  ي قانون الهيئات المحلية وقانون انتخاب مجالس الهيئات 

 المحلية.
وأاار قرار الحكومة تخو ات لدس البعض ب ن ي ا القرار يعني التمهيد لت ادي إجراء ا نتخابات 

 . المحلية بعد أربعة شهور
  12/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 لشعب الفلسطينيتطالب بتوفير الحماية ل المتحدةبعثة فلسطين لدى األمم  .4

ية  ي البعاة المراقبة الدائمة لدولة  لس ين لدس األم  المتحدة،  البت المستشارة القانون و ا:-نيويورك
 ري  منصور، المجتمع الدولي بتو ير الحماية للمدنيين ال لس ينيين،  ي األرض ال لس ينية المحتلة.

جاء  لك  ي كلمتها، يو  الا ااء، أما  اللجنة القانونية  السادسة  التابعة للجمعية العامة لألم  
المتعلقة بحماية  حايا  1949حول بند حالة البروتوكولين ام ا يين  ت اقيات جنيف لعا  المتحدة 

 النزاعات المسلحة.
وتابعت أن معاناة شعبنا ال لس يني استمرت بسبب عد  التوصل إلو حل عادل للنزا ، علو الر   

الدولي  ي  مان من قرارات األم  المتحدة التي   تعد و  تحصو، وأي ا بسبب  شل المجتمع 
احترا  القانون امنساني الدولي  ي مواجهة ا نتهاكات الخ يرة ل  و ي تو ير الحماية للمدنيين إلو 

 أن يتحقق ي ا الحل.
 11/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 على المواطنين اعتداءات أمن السلطة علىاحتجاجات برام هللا  .5
هللا مسيرة ل حتجاج علو ممارسات األجهزة األمنية  نظ  عشرات ال لس ينيين  ي مدينة را 

ال لس ينية بحق العديد من الموا نين ال ين حاولوا التعبير عن آرائه ، إ ا ة إلو ا عتداءات 
 المتكررة من قبل ي ه األجهزة علو المظايرات السلمية  وال األسابيع الما ية.

س مية، عن استيائه  من ي ه وعبر المشاركون ال ين تقدمه  حقوقيون وشخصيات و  نية وا 
التصر ات القمعية، و البوا القيادة ال لس ينية بو ع حد له ه السياسات التي من ش نها زيادة الشرخ 

 ال لس يني.
 11/10/2016الجزيرة. نت، 

 

 الضفة الغربية: وزارة التعليم الفلسطينية تتوعد بمالحقة المعلمين المضربين عن العمل .6

نها ست حق عشرات، إرة التربية والتعلي  العالي  ي حكومة التوا ق الو ني ال لس ينية قالت وزا:  زة
أو ربما مئات المعلمين  ي المدارس الحكومية  ي ال  ة الغربية ال ين أ ربوا عن العمل أمس، 

لو تزامنًا مع قرار نقابة األ باء تعليق العمل  ي كل مرا ق وزارة الصحة احتجاجًا علو ا عتداء ع
  بيب.

وحرصه  علو انتظا  "وامنت وزارة التربية والتعلي  العالي التزا   البية المعلمين بالدوا  المدرسي 
 ."العملية التعليمية وحمايتها من العبل

 12/10/2016الحياة، لندن، 
 
 المحلية قادمة على قانون االنتخابات تغييراتوزير الحكم المحلي: هناك  .7

عن مداو ت  ،"األيا "كتور حسين األعرج وزير الحك  المحلي النقاب لن كشف الد حسا  عز الدين:
، لكن وتيرتها تسارعت مؤخرا بهدف إجراء المحلية ومناقشات كانت تجرس قبل ت جيل ا نتخابات

 تعدي ت علو قانون ا نتخابات المحلية، مشيرا إلو أن ي ه المداو ت قد ت خ  شهرا أو شهرين.
شار أدة سيناريويات للتغيير المرتقب علو قانون ا نتخابات المحلية،  قد تحدل األعرج عن عو 

تحديدا إلو الجدل ال ي كان قائما بش ن ترتيب المرشحين علو القوائ  المغلقة، بمعنو خ  ات نشبت 
و ي ي ا السياق، كشف النقاب عن تغيير شب  مؤكد    أو  ..... .2  أو  1حول من سيكون رق   

ب ن يت  التعامل مع القوائ  علو أنها قوائ  م توحة، بمعنو  تح المجال أما  القائمة علو  علو القانون
 تقدي  حصتها ال ائزة دون النظر إلو الترتيب.

  12/10/2016األيام، رام هللا، 
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 في الضفة وغزة قانونية إلجرائها بيئةالمحلية جاء لتوفير  االنتخاباترام هللا: قرار تأجيل  .8
جاء من أجل  المحلية وزراء د. رامي الحمد هللا، ت كيده علو أن قرار ت جيل ا نتخاباتجدد رئيس ال

تو ير بيئة قانونية وق ائية ت من إجراءيا  ي المجالس المحلية كا ة  ي ال  ة و زة بن س اليو ، 
 مشددا علو أن إجراء انتخابات الهيئات المحلية  ي أرجاء الو ن كا ة يو حق دستوري واستحقاق

نهاء ا نقسا .  قانوني، ومدخل أساسي  ستعادة الوحدة وا 
و الب الحمد هللا ال صائل كا ة بتغليب المصلحة الو نية العليا، ودع  الوحدة بشكل عملي علو 
أرض الواقع، ل ي ص حة ا نقسا ، والوقوف موحدين خلف القيادة ال لس ينية  ي سبيل إنهاء 

قامة الدولة المستقلة.  ا حت ل وا 
  12/10/2016األيام، رام هللا، 

 

 تسحب تصاريح موظفين في هيئة الشؤون المدنية بغزة "إسرائيل" .9
العامة للشؤون المدنية  ي ق ا   زة محمد المقادمة عن  الهيئة: كشف النا ق باس  معا- زة 

 سحب إسرائيل تصاريح أ لب موظ ي الهيئة  ي  زة.
، مو حا وجود سياسة إسرائيلية جديدة "مقدامها علو  لكإسرائيل ل  تبد أي سبب "وقال المقادمة: 

تتخ   د ق ا   زة والسل ة الو نية بعد ارت ا  وتيرة مساس ا حت ل بمل ات المر و والتجار 
 ."شمال الق ا  "إيرز"والحا ت امنسانية المغادرين عبر معبر بيت حانون 

ي  زة ال ين يرا قون المصلين من  واق  الهيئة   %97إسرائيل سحبت تصاريح "وأ اف: 
 ."والمسا رين علو جسر الكرامة

 12/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 نقف مع السعودية ضد الظلمو  طي خالفاتنا مع إيرانو لتطوير العالقة مع مصر نسعى الحية:  .11

قنال ع نو المكتنب السياسني لحركنة حمناس خلينل الحيحنة، إن حركتن  تسنعو ل نيع الخ  نات منع :  زة
مهورينننة اميرانينننة وت نننوير الع قنننات معهنننا "بعينننًدا عنننن ال ائ ينننة"، مشننندعًدا علنننو وقنننوف حمننناس منننع الج

 السعودية  ي وج  الظل  األمريكي.
وشدعد الحية،  ي تصريحات نقلتها الدائرة امع مية لكتلة التغيير وامص ح البرلمانية، اليو  الا ااء، 

مصر، وأنها تمد يديا لت نوير الع قنة معهنا، مشنيًرا إلنو علو أن حماس   تتدخل بالشؤون الداخلية ل
 أن مصر اليو  "أسيرة معلومات م للة من ا حت ل واألجهزة األمنية ال تحاوية"، و ق قول .
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وعن الع قة مع المملكة العربية السعودية، أو ح الحية أن السعودية ل  تعلنن عنداوتها لحمناس، وأن 
 مريكي ال ي يبتزيا  ي مالها ومواق ها"."حماس تقف معها أما  الظل  األ

وأشار القيادي البارز  ي حماس إلو أن  شل ا نتخابات المحلية سيؤار علو المصالحة ال لسن ينية، 
 مؤكدا عد  وجود لقاءات قريبة.

ول نننت الحيعنننة إلنننو أن أي حنننديل عننننن الجننننود امسنننرائيليين األسنننرس  نننني ق نننا   نننزة مرينننون بسننننلوك 
 أن قادة ا حت ل أصبحوا عاجزين عن الم البة ب سراي .ا حت ل، عادًّا 

 11/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: تصريحات الحمد هللا بشأن االنتخابات تزيد األوضاع تعقيدا   .11

قالننت حركننة حمنناس، إن تصننريحات "الحمنند هللا" حننول ر بننة الحكومننة بتهيئننة الظننروف الق ننائية :  ننزة
 ات "خ يرة، وتزيد من تعقيد األو ا  علو الساحة ال لس ينية".قبل إجراء أي انتخاب

ورأس النا ق باس  الحركة سامي أبو زيري،  ي تصريح صح ي مساء اليو  الا ااء، أن التصريحات 
تعني عد  اعتراف الحكومة بالمؤسسات الق نائية القائمنة  ني  نزة، والر بنة  ني تجاوزينا انسنجامًا منع 

 لمصالحها. موقف حركة  تح وتحقيقاً 
ودعنت "حمناس" حكومنة الحمند هللا إلنو التوقنف عمنا وصن ت  بنن"السلوك ال ئنوي الن ي بلن  مسنتوًس  يننر 

 مسبوق  ي تبني مواقف حركة  تح والعداء لحركة حماس".
وكنننان رامننني الحمننند هللا، قنننال الا اننناء، إن قنننرار حكومتننن  ت جينننل انتخابنننات مجنننالس الهيئنننات المحلينننة 

"تو ير بيئة قانونية وق ائية" ت من إجراءيا  ي المجالس المحلية  ني ال ن ة  للبلديات جاء من أجل
 الغربية وق ا   زة بن س اليو ، علو حد قول .

 11/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 خبير إسرائيلي: فتح قد تشهد اغتياالت لوراثة عباس .12

ن حندول تصن يات داخلينة  ني حركنة ح ر الخبير امسنرائيلي  ني الشنؤون العربينة ينوني بنن منناحي  من
التحرير ال لس يني   تح   ي ال  ة الغربية، علو خل ية ما بات يعنرف بالصنرا  علنو وراانة منصنب 

 الرئيس ال لس يني محمود عباس.
وأو ننح بننن مننناحي   نني مقننال لنن  نشننره اليننو  األربعنناء الموقننع املكتروننني للمعهنند األورشننليمي للشننؤون 

ل الو ع الصحي المتراجع لعباس تزداد الم البات داخل  تح بتعيين نائب ل ، امسرائيلية، أن   ي ظ
بحيننل يكننون خلي تنن   نني المسننتقبل. ويننناك تقنندير بنن ن يننت   لننك خنن ل المننؤتمر السننابع للحركننة الشننهر 
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ويقنول الخبينر امسنرائيلي إنن  إلنو جاننب و نع  الصنحي المتنردي،  نان أداء عبناس السياسني  القاد .
ن  محب  من الو ع السياسي ال ي يحي  ب ، ويبحل عن أي  ريق من ش نها أن  عيف، خاصة أ

ونقننل عننن أحنند  ننبا  األمننن ال لسنن يني الكبننار قولنن  إن  تشننكل لنن  من نن ا مننن ال ننغ  النن ي يعيشنن .
التوتر الناشب بين عباس وخصم  محمد دح ن  القيادي السابق والم صول منن  نتح ، قند يند ع إلنو 

 وتص يات جسدية،  ي ظل امت ك دح ن مجموعات من المسلحين. حصول سلسلة ا تيا ت
ووصف الخبير امسرائيلي دح ن ب ن  رجل خ ير، ويمتلك خبرة  ويلة كقائد لألمن الوقائي  ي  زة 
 يلة سنوات، ويو يعرف جيدا كيف يخ   لتن ي  عمليات سرية، مشنيرا إلنو أنن  سنبق أن ا تنال عنن 

 .1994 تح  ي ق ا   زة عا  ُبعد خصوم  السياسيين داخل 
وأو ننح أن يننناك أجننواء تسننود الشننار  ال لسنن يني تشننير إلننو وجننود تنندخ ت مننن جميننع األ ننراف  نني 
معركننننة ورااننننة عبنننناس، بنننندءا باسننننرائيل وأميركننننا مننننرورا ب وروبننننا والنننندول العربيننننة، ممننننا يايننننر مخنننناوف 

إن تناري  ا  تينا ت الداخلينة وخنت  بنن منناحي  بنالقول  ال لس ينيين منع  يناب  كنرة إجنراء انتخابنات.
  ي  تح ومنظمة التحرير ال لس ينية ليس أمرا جديدا،  ال لس ينيون معتادون علو  لك.
 12/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 لدفع جهود تحقيق المصالحة بين فتح وحماس الكنيست يتوسطون سعيا  في أعضاء عرب  .13

ء عرب  ي الكنيست امسرائيلي وشخصيات  لس ينية اجتمع و د من أع ا :د ب أ   – زة ، را  هللا
مستقلة اليو  الا ااء مع رئيس الوزراء ال لس يني رامي الحمد هللا  ني مديننة را  هللا سنعيا لند ع جهنود 

 تحقيق المصالحة ال لس ينية الداخلية.
ب و ننن  الو ننند ع نننوا الكنسنننيت عنننن القائمنننة العربينننة المشنننتركة محمننند بركنننة وواصنننل  ننن ، إلنننو جانننن

 شخصيات مقربة من السل ة ال لس ينية وحركة حماس.
وقننال رجننل األعمننال ال لسنن يني منيننب المصننري عقننب اللقنناء للصننحا يين إننن  جنناء  نني إ ننار جهنننود 
يبنننن لونها سننننعيا لتقريننننب المواقننننف بننننين األ ننننراف ال لسنننن ينية خاصننننة حركتنننني  ننننتح وحمنننناس لتحقيننننق 

 المصالحة الداخلية وتجاوز الخ  ات القائمة.
المصري أنه  اجتمعوا قبل ا اة أيا  مع الرئيس ال لس يني محمود عبناس وقبنل  لنك ب ينا  منع  و كر

قيننادة حركننة حمنناس  نني ق ننر، مشننيرا إلننو أنهنن  ناقشننوا مقترحننات تتعلننق بتشننكيل حكومننة وحنندة و نيننة 
 وتحديد موعد ل نتخابات العامة.

 11/10/2016رأي اليوم، لندن، 
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 هير العرقي بالقدس المحتلةبالتط "إسرائيل"دلياني يتهم  .14
قنننال ع نننو المجلنننس الانننوري لحركنننة  نننتح واألمنننين العنننا  للتجمنننع النننو ني المسنننيحي  ننني : محمننند وتننند

األرا نننني المقدسنننننة، ديمتنننننري دلينننناني، إن ا حنننننت ل امسنننننرائيلي ُيصنننننعد  نننني نهننننن  الت هينننننر العرقننننني 
 ًا خ ننوات  يننر مسننبوقة المؤسسنناتي النن ي يمارسنن  بمدينننة القنندس المحتلننة عبننر أ رعنن  المختل ننة، متخنن

مانل وقننف جميننع مخ  ننات البننناء ألبننناء الشنعب ال لسنن يني، وتقنننين سياسننة تكمنني  األ ننواه، والتمننادي 
بامعننندامات الميدانينننة، والنننتمعن  ننني خلنننق بيئنننة  ننناردة لشنننعبنا منننن مننندينتنا بام نننا ة إلنننو المسننناس 

 بالمشاعر الدينية امس مية والمسيحية وا عتداء علو المقدسات.
وأشنننار دليننناني إلنننو تصنننريحات نائنننب رئنننيس منننا ُيسنننمو ببلدينننة القننندس منننؤخرًا حنننول قنننراره وقنننف جمينننع 
مخ  نات البنناء  ني القندس العربينة المحتلنة، واصن ًا إيهنا بالتصنريحات العنصنرية التني تندل علنو أن 
سياسننة الت هيننر العرقنني التنني تمارسننها دولننة ا حننت ل لنن  تعنند تمننارس بالكتمننان بننل أصننبحت سياسننة 
معلنننة ومقبولننة للشننار  امسننرائيلي النن ي يتعامننل مننع عنصننرية حكومتنن  وا   سننها األخ قنني والسياسنني 

 بمنتهو ال مسوؤلية.
 11/10/2016، 48عرب 

 
 يدين تصاعد اعتداءات االحتالل بالقدس في لبنان تحالف القوى الفلسطينية .15

ت الصنننهيونية المتواصنننلة علنننو أداننننت قينننادة تحنننالف القنننوس ال لسننن ينية  ننني لبننننان ا عتنننداءا: بينننروت
المسجد األقصو المبارك وعمليات تهويد مدينة القدس منن خن ل الت نييق علنو أيلننا الصنامدين  ني 

 المدينة ويد  منازل المنا لين والشهداء وآخريا يد  منزل من   عملية إيتمار  ي نابلس.
جبهة التحرير ال لس ينية بمخي  وحيعت قيادة التحالف،  ي بياٍن لها عقب اجتماعها الدوري  ي مكتب 

مار الياس ببيروت، العملية الب ولية التي ن  يا الشهيد الب ل مصباح أبو صبيح  أسد األقصو   ي 
 حي الشي  جراح  ي القدس المحتلة، مؤكدة أن خيار المقاومة يو  ريق التحرير والعودة.

وا عتننداءات المتكننررة التنني يتعننرض و نني سننياٍق آخننر، اسننتنكرت قيننادة التحننالف الممارسننات البل جيننة 
لهننا األسننير المحننرر والقيننادي  نني حركننة الجهنناد امسنن مي الشنني  "خ ننر عنندنان" مننن عناصننر أمننن 

 ال لس ينية  ي جنين ورا  هللا، وآخريا  ي نابلس بال  ة الغربية المحتلة.
 11/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 قة لكوادرنا بالضفة: حملة اعتقاالت غير مسبو "الجهاد" .16
حمعلنت حركننة الجهنناد امسنن مي  ني  لسنن ين، الننرئيس محمننود عبناس، المسننئولية الكاملننة عننن : را  هللا

استهداف قيادات وكوادر الحركة  ي ال  ة الغربية، ودعت إلنو تحنرك عاجنل منن ال صنائل المختل نة 
ألجهنزة األمنينة بحنق المنوا نين والمؤسسات الحقوقية ووسائل امع   لمواجهة "التغول ال ي تمارس  ا

 وخاصة النش اء  ي المقاومة".
حركننة،  نني تصننريح صننح ي وصننل  صنن ا ، بنن ن األجهننزة األمنيننة  نني الوصننرعح مصنندر مسننؤول  نني 

ال نن ة، شنننت حملنننة اعتقننا ت واسنننتدعاءات "مسننعورة" بحننق أبنننناء وكننوادر الحركنننة، وأبننناء الشنننهداء، 
 واألسرس المحررين.

 12/10/2016طينية، صفا، وكالة الصحافة الفلس
 
 ولياتها تجاه الالجئينؤ بالوقوف أمام مس األونرواتطالب  القوى الوطنية واإلسالميةغزة:  .17

 البنننت القنننوس الو نينننة وامسننن مية واللجنننان الشنننعبية ل جئنننين ومجلنننس أوليننناء : حمتنننو نسنننمة- نننزة 
ياتها تجننننناه ال جئنننننين األمنننننور، وكالنننننة الغنننننول وتشنننننغيل ال جئنننننين  األوننننننروا  بنننننالوقوف أمنننننا  مسنننننئول

 ال لس ينيين  ي ق ا   زة  ي ظل المعاناة التي يعانونها.
 د تقليصات الوكالنة  2016-10-11وأكدوا خ ل وق ة ت امنية أما  مقر األونروا بغزة يو  الا ااء 

و ننتح بنناب التوظيننف  2015وحقننوق المننوظ ين، علننو  ننرورة إلغنناء تجمينند الوظننائف النن ي صنندر عننا  
جين الجندد، وتن ين  نتنائ  مسنح الرواتنب للمنوظ ين كمنا تن  ا ت ناق علين  منع إدارة األوننروا. أما  الخنري

وسننل  المشنناركون  نني الوق ننة منن كرة للم ننوض العننا  لألمنن  المتحنندة تتعلننق بم الننب ال جئننين والعنناملين 
 بالوكالة.

العمنننل علنننو  و الننب محمنننود خلنننف، ع ننو اللجننننة المركزينننة للجبهننة الديمقرا ينننة وكالنننة الغننول بعننند 
بقائها علو ما يي علي ، كوحدة إدارية واحدة وخاصة دوائر الصحة.    صل دوائر الوكالة وا 

وشدد علو أيمية تو ير أ باء متخصصين  ي كا ة عيادة األونروا وتمديند العمنل  ني العينادات لل تنرة 
بنننالجودة والكمينننة  المسنننائية، م البنننًا بتنننو ير األدوينننة ال زمنننة علنننو مننندار الشنننهر لسننند حاجنننة ال جئنننين

ودعننننا خلننننف األونننننروا إلننننو إعننننادة  ننننتح أكشنننناك الننننو دة  نننني كا ننننة العيننننادات وتغ يننننة بنننندل  الم لوبننننة.
التحننوي ت ال بيننة لجميننع المر ننو  نني المستشنن يات، مؤكنندًا علننو  ننرورة ملنن  جميننع الوظننائف  نني 

 كا ة دوائر الوكالة بالوظائف الاابتة وعد  اللجوء لنظا  العقود المؤقتة.
 11/10/2016، طين أون الينفلس
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 حركة حماس في لبنان تتقبل التهاني باستشهاد أبو صبيح منفذ عملية القدس .18
تقبلت حركة حماس  ي لبنان، التهناني باستشنهاد "أسند األقصنو" الشنهيد مصنباح أبنو صنبيح : يروتب

 ن.آخري 6من   عملية القدس الب ولية، والتي أس رت عن مقتل "إسرائيليين" اانين وجرح 
  ي مدينة صنور جننوب لبننان، اسنتقبلت حمناس المهنئنين باستشنهاد "أبنو صنبيح"، وتحندل  ني اللقناء 

 ممال الحركة  ي المدينة جهاد   ، ال ي  كعر بوصايا الشهيد  ي أيمية الد ا  عن األقصو. 
 و نني مدينننة صننيدا، تقبلننت "حمنناس" التهنناني باستشننهاد "أسنند األقصننو"  نني قاعننة بلديننة صننيدا، وتحنندل
 ننني المناسنننبة ممانننل الحركنننة  ننني لبننننان علننني بركنننة، الننن ي حيعنننا أينننل القننندس واألقصنننو علنننو العملينننة 

 .الب ولية،     عن ممالي األحزاب وال صائل، ال ين أكدوا علو دع  ومباركة ي ه العملية
كمننا أ ع ال لسنن ينيون  نني ، و نني العاصننمة بيننروت، صنندحت منند ن المسنناجد تحت نني بالعمليننة الب وليننة

بننرج البراجنننة مجمننع األقصننو امسنن مي، مقنندمين التبريكننات بالعمليننة، وقنند جالننت الكشننا ة أزقننة  مخنني 
و ننني مخننني  شننناتي ، قننند  الكشنننا ة الحلنننوس علنننو المنننارة، الننن ين شننناركوا  المخننني  مقدمنننة الحلنننوس للمنننارة.

 خي . بالهتا ات المؤيدة للمقاومة، كما استقبلت الحركة المهنين بقاعة عمر بن الخ اب وس  الم
و ي مخيمات شمال لبنان، نظمت "حماس" مسيرة كش ية وعرض مقا ع  يديو للشهيد وأناشيد داعمنة 

 للمقاومة  ي ساحات المخيمات، كما علقت يا  ات تحمل صور الشهيد تز   إلو جمايير شعبها.
لكشن ية و ي البقا  اللبناني، أقيمت صن ة الغائنب علنو روح الشنهيد "أبنو صنبيح"، كمنا وزعنت ال نرق ا

 والشبابية الحلوس علو السيارات والمارة.
 11/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إسقاط حكم حماس يتطّلب االنتصار في الحرب :شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيليرئيس  .19

 نني مقابلننة مننع  قننال رئننيس شننعبة العمليننات  نني الجننيا امسننرائيلي الجنننرال نيتسننان ألننون :ينوآف ليمننور
إن و نننع إسنننرائيل جيننند منننن الناحينننة ا سنننتراتيجية لكنننن احتمنننا ت الخ نننر  "،إسنننرائيل الينننو ة "صنننحي 

قائمننننة، خصوصننننًا  نننني السنننناحة ال لسنننن ينية. واعتبننننر أن أكاننننر مننننا يقننننضع م ننننجع  يننننو سننننيناريويات 
األحنندال التنني تبنندو تكتيكيننة، "شننيء بننين عمليننة كبيننرة ويجننو  صننغير م نناج ،   سننيما مننن السنناحة 

وخصوصًا من  زة. ي ه سنيناريويات محتملنة منع إمكانينة كبينرة  ني حندواها. نحنن ن عنل ال لس ينية، 
ما نست يع ل ستعداد لها. وعلو المستوس ا ستراتيجي نسعو لمنعهنا، لكننني لنن أت اجن  إ ا اسنتيقظت 

 معركة أوسع  ي  زة". إلو ي الليل علو حدل تكتيكي قد يكون السبب لحدل أكبر، وقد يؤدي 
. ولكننن  لننك   يع ينننا األمننن الم لننق. إسننرائيل" ننزة ترتنند  عننن النندخول  نني مواجهننة مننع  ،وتننابع أن

 يمكنها القيا  بعمل ما، ويجب أن ن خ   ي الحسبان حدول التصعيد". أخرسيناك جهات 
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ا نتصننار  نني  ننزة   "وأشننار نيتسننان إلننو أن إسننقا  حكنن  حمنناس يت لعننب ا نتصننار  نني الحننرب وأن 
. وأكنند أن "لنندس حمنناس "العنندو العسننكرية بالكامننل، بننل منعنن  مننن العمننل بنجاعننةيسننتدعي تنندمير قننوة 

 ريقنننة حنننول كي ينننة محاربتهنننا مسنننرائيل، منننع مركبنننات يجومينننة ود اعينننة. يجنننب عليننننا معر نننة العمنننل 
ولكنن  لنك أمنر يخنص خ  ننا العملياتينة والتن ي ينة". واألمنر ن سن  . بنجاعة  ي وج  ي ه اممكانيات

"  نني الشننمال حيننل إننن  "بالت كينند تحننٍد أكبننر بسننبب قنندرات حننزب هللا العسننكرية. يسننري علننو "حننزب هللا
أقنننوس بكاينننر منننن حنننزب هللا، وقننندرتنا علنننو حسننن   امسنننرائيليولكنننن محظنننور عليننننا التشنننوعا. الجنننيا 

 المعركة العسكرية قائمة بالت كيد".
"ا سنننتراتيجية ليسنننت  "إسنننرائيل"، قنننال: إنتهنننت  بننن  وحنننول أن ننناق حمننناس وتحولهنننا إلنننو تهديننند تكتيكننني 

 امسنننرائيليةوالحكومنننة  امسنننرائيليالمتوقنننع مننننا. المجتمننع  بامنجننناز أي ننابنناألدوات وال نننرق، بنننل يننني 
ن يجوما تكتيكينا ناجحنا ااآلن نجاحا أكبر بكاير من الما ي. ل لك   امسرائيلييتوقعان من الجيا 

 للعدو قد يبدو أكار أيمية".
 ةمعر ننالنن ي لنن  و  ،آيزنكننوت األركنناننننرا ت المقننربين مننن رئننيس يعتبننر أحنند الجالنن ي  ألننونوأ نناف 

وقنند لعننب مننع قننادة الجننيا و"الشنناباك"  نني السنننة الما ننية دورا  ،عميقننة وعق نيننة بالسنناحة ال لسنن ينية
ال لسن يني لنن ينتهني قريبنا، كمنا يبندو.  - امسرائيلي"الصرا  ، "أن "امريابمركزيا  ي عملية تهدئة "

د وت  كبح  ب  ل العمليات الميدانية. التحسن السريع  ي العمنل والنتنائ  أو نح لقد حدل ينا تصعي
ولكننن  ،تراجننع كبيننر  نني مسننتوايا إلننو" الحاليننة، وأدس امريننابلل ننرف اآلخننر أننن     ائنندة مننن موجننة "

 ألنننوا  نننحن نشننهد وسنشننهد تصننعيدا آخننر كهنن ا، ونحننن علننو اسننتعداد  ألن ال اقننة الكامنننة لنن  تختننف  
لتغيينر حقيقني  ني السناحة ال لسن ينية. نوجند  ني نهاينة عقند بندأ  إمكانينة"ينناك و التصعيد". كايرة من

ويجننننب علينننننا  ،مننننع انتهنننناء ا نت ا ننننة الاانيننننة، عقنننند مننننن الهنننندوء النسننننبي والتنسننننيق األمننننني المحسننننن
 ا ستعداد لنهاية العقد ال ي سيكون أقل استقرارا من العقد الما ي".

لتعبيننر التكتيكنني  نني المينندان، سننواء عننن  ريننق موجننة ال عننن مننن قبننل "يصننعب معر ننة اوأو ننح أننن  
جنننل العمليننننات، يجنننب أن نتنننن كر أن يننن ا يحنننندل علنننو خل يننننة معركننننة أالشنننباب أو زيننننادة الجهننند مننننن 

الحنل ا سنتخباري والتن ين ي،  وا ع ناؤه لس ينية داخلية  ير مستقرة. دورنا يو كنبح كنل انند   كهن ا 
بخ ننوة واحنندة، والننرد عننندما تبنندأ. ولكننن يجننب علينننا الت كنند مننن أن  داللألحننوأن نكننون دائمننا سننابقين 

  لك   يؤار علو المجا ت ا ستراتيجية األوسع".
و ي الصورة العامنة لو نع إسنرائيل ا سنتراتيجي، قنال نيتسنان إن منن الواجنب "قبنل إع ناء الع منات 

الشننيعي يخلننق واقعننا مختل ننا. وا  ا  -ألن سنننا، يجننب أوً  النظننر مننن حولنننا ومعر ننة أن التننوتر السننني 
دولة صغيرة محا ة باألعداء وأنهن   ندنا،  نان الواقنع اآلن  إسرائيلاعتدنا  ي  يننا الت كير علو أن 
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مختلف. و ي ظل ي ا الواقع ال ي يعتبنر  ين  العنال  السنني أن إينران يني التهديند األساسني، وُت ناف 
 إسننرائيل قنند وجنند مجننال مشننترك مننن المصننالح بننين إلننو  لننك تهدينندات ماننل داعننا والجهنناد العننالمي، 

 وبعض الدول السنية".
"  يمكنن . حينل يو ربينع مسرائيلبالنسبة  ولكن ، إس ميالربيع العربي يو شتاء وأشار الجنرال أن 

ن مننا يحنندل يننناك يعتبننر مشننكلة لنننا االقننول إننن   نني سننورية و نني حلننب مننا  يوجنند ربيننع. وكبشننر،  نن
ظرو نا اسنتراتيجية لصنالح دولنة  أي نا أنشن تغيرات التكتيكية والتي يي تاريخية ولكن ي ه الت ،جميعا

، يجب علينا معر ة كي ينة أخرسلكنني أقول مرة  ،يي أ  ل، لكن  لك منو  بما سنقو  ب إسرائيل، و 
اسنننتغ ل ال نننرص بشنننكل مسنننؤول وواقعننني، وأن نتننن كر أن  لنننك   يحنننل جنننزءًا كبينننرًا منننن مشنننك تنا، 

 ال لس يني". - امسرائيلي خصوصا الصرا 
 12/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 1967سحب إلى حدود نن .. ولنالنت: القدس غير مطروحة على جدول التفاوضج .21

 ني مقابلنة  النت، ويو وزير وع و  ي المجلس الوزاري المصغرجالجنرال يوآف : قال شلومو تسيزنا
، ولكنن يجننب أن تنن تي منع ال لسنن ينيين لصننرا "ينناك مصننلحة لحنل ا"، أن إسنرائيل اليننو منع صننحي ة "

 العملية ان  قا من ا ت اق ومن تدخل ال لس ينيين".
ويجنب ترتيننب  معهن ، منن  الا اينينات وحتنو اآلن وا قنت علننو حلنول وسن  حقيقينة إسنرائيل"وتنابع أن 

 وإلنن. يجننب  ننمان أن أي ات نناق سننيؤدي أي نناو لسنن ينية  إسننرائيليةينن ه مصننلحة  هنن ،الع قننات مع
. نحنننن أسنننياد البينننت األردننهاينننة الصنننرا ، وأن ن نننمن عننند  وجنننود قنننوة عسنننكرية تهنننددنا  نننرب نهنننر 

عدد من الترتيبات  ي األمنور المعرو نة، لكنن األمنن   يمكنن  إلوالوحيد. و ي النهاية يجب التوصل 
 التنازل عن ".

حنننول  2004 قننند  نننرض بشنننكل وا نننح، وينننناك قنننرار حكنننومي منننن  األساسننني"أعتقننند أن الو نننع وقنننال: 
مننناً   – األرضنهاينننة الصنننرا ، يجنننب أن نعتنننرف بالحقنننائق علنننو  إلنننورسنننالة النننرئيس بنننوا: سنصنننل 

 هو  1967حدود  إلواعتقد أحد ما أننا سنعود  إ ا. - ي الكتل ا ستي انية والقدس امسرائيليالتواجد 
 .   توجد أي  رصة لحدول  لك. وأعتقد أن ال لس ينيين يعر ون  لك جيدا ،مخ  

أعتقنند أن ال لسنن ينيين و  ،كننان يننناك شننيء  يننر م ننروح علننو جنندول العمننل  هننو القنندس إ ا"وأ نناف 
 سيتراجعون  ي النهاية عما يقولون  اليو ".
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يجنب أن ننرس كينف ، و حنل وسن  إلنويوجد ينا جمهور مع قصة مختل ة ويجب أن نصل مع  وقال: 
  علننو التنناري . يجننب علننو ال ننر ين أن القادمننة وعنند  العننيا  قنن األجيننالنرتبهننا مننن أجننل يمكننن أن 

 وعلو ال لس ينيين أن ي هموا أن وجود إسرائيل ينا أمر  ي صالحه ". ،يعر ا أننا ينا وسنبقو ينا
ال عنب النرئيس  ندنا  نوال الوقنت و ني جمينع السناحات. إينران و  ن إيران يي العدو"إ :قال الجنرالو 

خنن ل دعنن  حمنناس والمنظمننات امريابيننة  تعمننل  نندعنا اليننو   نني خمننس سنناحات ينني ق ننا   ننزة مننن
، حزب هللا وبناء قوت ، و ي يهودا والسامرة من خ ل تشنغيل خ ينا إريابينة، امس ميبرئاسة الجهاد 

للعمنل  ند الدولنة، سناحة عملينات الخنارج التني  إسنرائيلمحاو ت تجنيد دائمة  ي أوسنا  العنرب  ني 
 ."ويهودية إسرائيليةحزب هللا ملحاق ال رر ب يداف و  اميرانييت ع تحريكها من قبل حرس الاورة 

 12/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 "األقصى" قادة المرابطين والمرابطات فيتطالب باعتقال  اليهوديرئيسة كتلة حزب البيت  .21

 البنننت رئيسنننة كتلنننة حنننزب "البينننت اليهنننودي" اليمينننني  ننني الكنيسنننت إبنننرايي : كامنننل  -القننندس المحتلنننة
لعناد أردان، باصندار أوامنر اعتقنال إداري  ند جشولي معل  ر ائيلي، وزير األمنن النداخلي امسرائيلي 

 قادة المراب ين والمراب ات  ي المسجد األقصو المبارك.
 12/10/2016، الرأي، عّمان

 
 وبعودتهم لروايتهم التاريخية وكيفا   لتطورهم كما   "إسرائيل"فلسطينيو الداخل يخيفون "هآرتس":  .22

وديع عواودة: يؤكد محرر صحي ة يدرتس امسرائيلية ألوف بن أن امسرائيليين منن  توقينع  –الناصرة 
انتقل مركز الصرا  مع ال لس ينيين لداخل إسنرائيل، وينو صنرا  علنو النوعي  1993ات اق أوسلو عا  

 والرواية، وأن الجدل حول جنازة شمعون بيريز ي تي علو ي ه الخل ية. 
ءت أقوالننن   نننمن لقائننن  بماق نننين عنننرب بمبنننادرة مركنننز "إنجننناز"  ننني مديننننة وينننرس ألنننوف بنننن الننن ي جنننا

لجنننازة شننمعون بيريننز تشننكل وم ننة سياسننية خ قننة وحننددت حقيقننة  "المشننتركة"الناصننرة، أن مقا عننة 
   قد ت وروا كما وكي ا.%17مهمة علو األرض م اديا أن الموا نين العرب  ي إسرائيل  

سن ور ردود ال عنل امسنرائيلية علنو مقا عنة جننازة بيرينز يعتبنر و من قراءة ما بين الكلمنات وخلنف 
ألوف بن أن امسرائيليين يخشون ازدياد قوة  لس ينيي الداخل وعودته  لروايته  التاريخية، م كعرا بن ن 

 كلمة نكبة ل  تتداول تقريبا  ي امع   قبل عشرين سنة. 
 1995ازة اسنننحق رابنننين بعننند ا تيالننن   ننني وينننرس أن قنننادة كانننرا منننن  لسننن ينيي النننداخل شننناركوا  ننني جنننن

وقننا عوا بعنند عشننرين سنننة جنننازة بيريننز بعنندما "انقلبننت اآليننة وزاد عنندد النننواب العننرب مننن خمسننة إلننو 
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ا اة عشر نائبا، بل إن التاري  السياسني مسنرائيل يبندأ بنالموا نين العنرب  يهنا. وين  الينو  أكانر قنوة 
ليو  أما  أقلية  لس ينية قوية  ي إسنرائيل وتسنت يع أن تقنول ويتابع "نحن ا مقارنة مع عقدين للوراء".

روايتها ورؤيتها وتو ح أنها ليست جزءا من الرواينة امسنرائيلية المتمالنة بجننازة بيرينز التني و نعتك  
  مقا عتها بواجهة األجندة امع مية وي ا مه  جدا".

مننن امسننرائيليين  %60ظهننر أن واسننت كر اسننت    رأي لصننحي ة "يننديعوت أحرونننوت" قبننل أسننبو  ي
مننننه  موق هنننا. ويعتقننند الكاتنننب امسنننرائيلي أن ت سنننيس  % 40 ا نننبون علنننو "المشنننتركة"  يمنننا ينننت ه  

القائمننة المشننتركة وتحولهننا لقننوة برلمانيننة االاننة  نني الكنيسننت لعننب دورا  نني زيننادة مخنناوف امسننرائيليين 
. وي يف "عندما تكبر وتنزداد قنوة األقلينات بعدما ظنوا أنها سرعان ما ستت كك نتيجة خ  ات داخلية

كال لسنن ينيين والمتنندينين المتننزمتين  الحرينندي     تسننت يع إسننرائيل  ننرض أمننور عليهننا و  تغننامر  نني 
 الد ع نحو شجار كبير معها.

 12/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 أراد األردن دولة للفلسطينيين يز: بير "هآرتس" .23

شرت صحي ة يدرتس العبرية، يو  الا ااء، ما قالت إنن  بروتوكنول اجتمنا  ن :خاصة ترجمة-را  هللا 
، ُعقنند  نني يننزبننين رئننيس الننوزراء امسننرائيلي آننن اك مننناحي  بننيغن وزعنني  المعار ننة حينهننا شننيمعون بير 

 ، قبيل عقد قمة كامب دي يد.1978اليو  األخير من شهر آب من عا  
ار التنني سننني يب بهننا بننيغن إلنننو الو يننات المتحننندة وحسننب الصننحي ة،  نننان ا جتمننا  بحننل  ننني األ كنن

لتقننديمها؛ بشنن ن رؤيتنن  حننول إقامننة دولننة  لسنن ينية،  نني حننين كننان الننرئيس األميركنني األسننبق جيمنني 
 كارتر يعمل علو التوصل  ت اق ين لق من كامب دي يد لتوقيع معايدة الس   بين إسرائيل ومصر.

ي دولة  لسن ين، وأنن  يعنارض إقامنة دولتنين عنربيتين رأس ب ن األردن ي يزوأو حت يدرتس، أن بير 
من ال لسن ينيين  ني األردن  %50: "أنا  د دولة عر اتية، يزأو قيا  دولة  لس ينية جديدة. وقال بير 

 ويي دولته ، والشريك األساسي لنا األردن وليس ال لس ينيين".
، قننائ : "كلمننا رأيننت العننرب 1948مننن وجننود ال لسنن ينيين داخننل المنننا ق المحتلننة عننا   يننزوحنن ر بير 

 يلتهمون الجليل ينزف قلبي دما، إنه  يسكنون بيوتا  ي الع ولة وعكا ويحتلون شوار  ب كملها".
، وشنندد علننو  ننرورة العمننل علننو وحنندة القنندس 1967كمننا عبننر عننن ر  نن  ا نسننحاب مننن أرا نني 

 ا يي.إسرائيليا، وتعزيز تواجد الجيا بال  ة و زة، وأن تبقو المستو نات كم
 11/10/2016صحيفة القدس، القدس، 
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 قتصادية تقّض مضاجع اإلسرائيليين من جديداالالمقاطعة : الصحافة اإلسرائيلية .24
تناولنت الصنحا ة امسنرائيلية عننودة القلنق  ني إسنرائيل إزاء الحمنن ت الم البنة بمقا عنة الب نائع التنني 

 ينتجها ا حت ل  ي القدس وال  ة الغربية والجو ن.
المتحندة  لألمن قت يديعوت أحروننوت علنو م البنة الممانل األعلنو لننمجلس حقنوق امنسنان التنابع وعل

 األمير زيد بن رعد بمقا عة األعمال التجارية التي تن  يا إسرائيل  ي المنا ق ال لس ينية.
ول ت المحرر السياسي للصحي ة إيتمنار آيخننر إلنو أن ممانل مجلنس حقنوق امنسنان  النب المنظمنة 

 دولية بالدعوة لمقا عة المشاريع التجارية امسرائيلية بال  ة والقدس الشرقية وي بة الجو ن.ال
وقننال المحننرر إننن   ننني  ننوء ينن ه النندعوة،  نننان كننل مشننرو  تجنناري إسنننرائيلي لنن   ننر  بهنن ه المننننا ق 

 ال لس ينية والعربية ستت  مقا عت  من قبل المنظمة األممية.
 البتن  باصندار قائمنة سنوداء خاصنة بالمشناريع التجارينة والمؤسسنات ونقل عن األمير زيند بنن رعند م

وتشنننمل  ا قتصنننادية امسنننرائيلية والدولينننة التننني لنننديها  نننرو  بالمننننا ق المننن كورة، منننن أجنننل مقا عتهنننا.
 القائمة المصارف امسرائيلية التي لديها  رو   ي المستو نات بال  ة.

  نبها إزاء موقننف مجلننس حقننوق امنسننان األخيننر، ونقنل المحننرر أن أوسننا ا بالخارجيننة عبننرت عننن 
 ألنها ترس أن  سيسبب كاراة اقتصادية للعديد من المشاريع التجارية  ي إسرائيل.
 وتتخوف الوزارة من شمول ي ه القائمة مرا ق اقتصادية إسرائيلية تعمل بالخارج.

حركنة المقا عنة العالمينة  و ي صحي ة "إسرائيل اليو " قال الكاتب رونان شيبياك إن عناصر ونش اء
المعرو ننة اختصننارا "بنني.دي.أس"  نني الو يننات المتحنندة لننديه  الكايننر مننن اآل ان التنني تسننتمع إلننيه ، 

ولكننن الكاتننب ل ننت إلننو أن المنظمننات اليهوديننة الناشنن ة  نني الو يننات   سننيما  نني أوسننا  الجامعننات.
 المتحدة تعمل بقوة  ي مواجهة نش اء المقا عة.

 11/10/2016، الدوحةالجزيرة نت، 
 
 االستيطان في منطقة بطن الهوى بسلوان وتهجير سكانها خطرحذر من تحركة "السالم اآلن"  .25

نشنننرت حركنننة "السننن   اآلن" وجمعينننة "عينننر عمننني " تقرينننرا مشنننتركا حنننول  :الحننن وة أبنننو زكننني-القننندس 
كومة  ي ا ستي ان تور  الح ا ستي ان  ي حي ب ن الهوس ببلدة سلوان تحت عنوان:"  قدان الاقة:

 بب ن الهوس  ي سلوان".
حننني ب نننن الهنننوس يقنننع  ننني سنننلوان خنننارج البلننندة  أنوجننناء  ننني ملخنننص التقرينننر الننن ي وصنننل "القننندس"، 

المسننتهد ة مننن قبننل المسننتو نين  نني القنندس الشننرقية مننا يهنندد  األمنناكن أكبننرمننن  اآلنالقديمننة. ويننو 
زادت الجمعينننننة  2015و ننننني عنننننا   " لسننننن يني منننننن مننننننازله  600"منننننا يقنننننرب منننننن  أسنننننرة 90بتهجينننننر 



 
 

 
 

 

 19 ص             4075 العدد:        12/10/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 ننني عننندد الوحننندات ا سنننتي انية التننني بحوزتهنننا بعننند  أ نننعاف أربعنننةا سنننتي انية "ع ينننرات كويننناني " 
 لنك يننناك ادعناءات بالم البننة ب  إلننو بام نا ةشننقة  ني سننتة مبناني  نني الحني.  27اسنتي ئها علنو 

 .إ ا يةعائلة  50شقة ما يهدد بتهجير  12
الحملننة المنظمننة التنني تقوديننا "ع يننرت كننويني " تنندل لننيس  قنن  علننو تهجيننر  أن إلننوالتقريننر،  وأشننار

 بتقدي  تسهي ت ل ستي ان  ي "الحوض المقدس". امسرائيليةبل  ي تور  الحكومة  ب كمل مجتمع 
ويكشف التقرير أن الحكومة عملت من خ ل دائرتين  ي وزارة الق ناء لتسنهيل اسنتي ء المسنتو نين 

ملينننون شنننيكل سننننويا لتموينننل األمنننن الخننناص  50  ننن  عنننن تنننو ير منننا يقنننرب منننن  علنننو ب نننن الهنننوس
 للمستو نين  ي قلب األحياء ال لس ينية  ي القدس الشرقية.

موقعننا اسننتي انيا  نني الحننوض المقنندس. ومننن  انتخنناب نتنيننايو تنن   142يننناك،  أن إلننوالتقريننر  وأشننار
 . تن  إ نا ة %39مسنتو نا   778نين يبلن    وان عدد المستو %39موقعا جديدا  بزيادة  40إ ا ة 

أخنرس  ني بقينة األحيناء ال لسن ينية  ني  5 ني الحنوض المقندس، و 31أربعة مواقع  ني البلندة القديمنة، 
 القدس الشرقية.

،  نننرأ زينننادة  ننني عننندد الوحننندات ا سنننتي انية التننني اسنننتولو عليهنننا 2009وبنننين التقرينننر انننن  منننن  عنننا  
 60 نني عنندد المسننتو نين و نني تهجيننر  %70أي بزيننادة حننوالي  المسننتو نون  نني الحننوض التنناريخي،

عننائ ت أخننرس  8  نني الشني  جننراح وسنلوان وادي حلننوة وب نن الهننوس . و نرد  أخنرسعائلنة  لسنن ينية 
 من الحي امس مي  ي البلدة القديمة.

ي " أسرة   تزال تحت تهديد ال رد والهند  منن قبنل جمعينة "ع ينرت كوينان 300ما يقرب من  إنوقال 
  ي ب ن الهوس.

 12/10/2016صحيفة القدس، القدس، 
 

صابات  .26  مواجهات في الرام خاللشهيد في سلوان وا 
برصاص ا حت ل  إصابت عامًا، بعد  20استشهد مساء أمس الا ااء، الشاب علي عا ف شيوخي 

 الحي  ي بلدة سلوان جنوب المسجد األقصو، كما أصيب عدد من الموا نين.
ان ب ن مواجهات عني ة اندلعت  ي البلدة، أ لقت خ لها شر ة ا حت ل الرصاص وأ اد شهود عي

الحي وقنابل الغاز المسيل للدمو ، ما أدس مصابة عدد من الشبان أحدي  بالرصاص الحي  ي 
 الرأس.

وأ اف الشهود إن شر ة ا حت ل عرقلت وصول  واق  امسعاف التابعة لله ل األحمر 
 مصابين.ال لس يني إلو ال
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 و ي السياق اندلعت النيران  ي جيب عسكري تابع لجيا ا حت ل جنوب المسجد األقصو بالقدس.
و ي بلدة الرا ، أصيب أربعة موا نين بالرصاص الحي، مساء أمس، خ ل مواجهات مع قوات 

 ا حت ل امسرائيلي.
 12/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 في نابلس أسيراالحتالل يهدم منزل  .27

: يدمت قوات ا حت ل امسرائيلي  جر أمس، منزل األسير أمجد عليوي  ي مدينة و ا-نابلس 
و كرت مصادر محلية أن عائلة األسير عليوي سبق أن قدمت التماسا للمحكمة العليا  نابلس.

امسرائيلية  د الهد  لكن المحكمة ر  ت  ب ريعة مشاركة األسير الم كور  ي عملية تسببت بقتل 
 نين من المستو نين شرق نابلس قبل نحو العا .اا

 12/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 اقتحامات لألقصى واعتداءات على مواطنين في البلدة القديمة ينفذونمستوطنا   156القدس:  .28

مستو نا إسرائيليا ساحات المسجد األقصو من خ ل باب المغاربة بر قة وحراسة  156اقتح  
 سرائيلية.عناصر من الشر ة ام

مصلون و لبة العل  لمحاو ت عدد من المستو نين إقامة  قوس وشعائر تلمودية  ي الوتصدس 
األقصو بهتا ات التكبير ا حتجاجية. واعتقلت قوات ا حت ل، أمس، الشاب المقدسي م يد  يل 

 من داخل المسجد األقصو واقتادت  إلو أحد مراكزيا  ي القدس القديمة للتحقيق.
آ ف المستو نين أمعوا باحة حائ  البراق  ي ساعات الليلة قبل الما ية، وشاركوا  ي  قوس  وكان

عيد "الغ ران"،  ي حين اعتدس مستو نون خ ل اختراقه  للبلدة القديمة ما ُيسمو بتلمودية لمناسبة 
 العرب.باتجاه باحة حائ  البراق علو موا نين مقدسيين وممتلكاته  ورددوا يتا ات عنصرية  د 

وح رت الهيئة امس مية العليا بالقدس، ومجلس األوقاف والشؤون والمقدسات امس مية  ي القدس 
دارة األوقاف امس مية بالقدس الشريف من التمادي  ي ا نتهاكات  ودار ام تاء ال لس ينية، وا 

 امسرائيلية ا حت لية للمسجد األقصو المبارك.
 12/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 المليوني نسمة يتخطىعدد سكان قطاع غزة  .29

 : تخ و عدد سكان ق ا   زة، الليلة الما ية، المليوني نسمة، بو دة   لة  ي مدينة  زة.و ا- زة 
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وعل  أن عدد سكان الق ا  وصل المليونين بو دة ال  ل وليد جهاد مقبل شعت  ي مستش و ناصر 
بعد  1 ي ر ح جنوب خان يونس،  ي حين كان الرق    ي خان يونس جنوب الق ا ، وعنوان والده

المليونين من نصيب ال  لة  نا محمد ر يق عياد التي ولدت  ي مستش و الش اء بمدينة  زة، 
 وعنوان األب حي الزيتون.

 12/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 النفايات تهدد صحة وبيئة المخيمات الفلسطينية بصورمؤسسة شاهد:  .31

سة ال لس ينية لحقوق امنسان  شايد  عن قلقها الشديد من تكدعس الن ايات بمخيمات أعربت المؤس
من قة صور جنوبي لبنان بسبب العراقيل والمنع بين الحين واآلخر  ستقبال الن ايات من المخيمات 

 ال لس ينية، مشيرة إلو أن ي ا األمر يهدد بحدول كاراة صحية وبيئية.
مكن أن تتسبب  ي أمراض وحشرات وقوارض سيكون لها األار السي  علو وبيعنت أن ي ه الن ايات ي

صحة السكان وس مته ، خصوصا أن مجمع الن ايات اليومي  ي مخي  البص م صق للمدارس 
 والمراكز الصحية، وك لك األمر  ي مخي  البرج الشمالي.

ل بيعي أن تعامل أن الو ع ا - ي بيان حصلت الجزيرة نت علو نسخة من -واعتبرت "شايد" 
المخيمات ال لس ينية كغيريا المنا ق اللبنانية، مشيرة إلو أن المخيمات ال لس ينية  يقة المساحة 

 ومكتظة بالسكان وليس بها أماكن لمعالجة الن ايات.
و كر البيان أن األونروا تد ع تكاليف معالجة ي ه الن ايات للمعامل والمكبات المخصصة للن ايات 

 ، وليس يناك من دا  لوقف استقبال ي ه الن ايات ومعالجتها. ي المن قة
ودعت المؤسسة ال لس ينية بلدية صور وك لك اتحاد بلديات من قة صور واألونروا ميجاد صيغة 
ت اي  دائمة يمكن من خ لها و ع برنام  اابت يؤدي لنقل الن ايات إلو المعامل والمكبات، والعمل 

المنا ق، ألن تركها تتكدعس بالمخيمات سيكون ل  األار السلبي وال ار علو معالجتها أسوة ببقية 
 علو المخيمات وجواريا.

 11/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة  
 
 خدمات "األونروا" تقليصتـظـاهـرة فـي غـزة احـتـجـاجـا  على  .31

مجلس أولياء جبر: سل  و د من القوس الو نية وامس مية واللجان الشعبية ل جئين و  حسن- زة 
ألونروا تحمل م الب ال جئين ل األمور  ي ق ا   زة، أمس، م كرة موجهة إلو الم وض العا 

 وخاصة  ي ما يتعلق بجملة التقليصات التي تن  يا "األونروا".
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ووعد المسؤول األجنبي  ي "األونروا" ال ي تسل  الم كرة بارسالها ل جتما  الخاص بن"األونروا" وال ي 
 ليو   ي العاصمة األردنية ل     عليها واتخا  القرار المناسب بش نها.سيعقد ا

وكان حشد من ال جئين تجمع أمس أما  البوابة الغربية لمقر "األونروا" بمدينة  زة ر  ًا لما وص وه 
بالتقليصات المستمرة التي تن  يا "األونروا" علو الخدمات المقدمة ل جئين، ولتقدي  م كرة للم وض 

 العا  لن"األونروا" تتعلق بم الب ال جئين والعاملين بالوكالة.
 12/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 بحاجة للتدخل النفسي جراء اعتداءات االحتالل القطاعمن مواطني  %10"برنامج غزة":  .32

ا قال برنام   زة للصحة الن سية: إن نتائ  أبحاا  وم حظات  المهنية أظهرت أن م  ايز أبوعون:
 %10من مجمل موا ني ق ا   زة، عانوا من أعراض كرب ما بعد الصدمة، وأن  %30نسبت  

 منه  ما زالوا بحاجة إلو التدخل الن سي المتخصص. 
وقال البرنام ،  ي بيان ل  لمناسبة اليو  العالمي للصحة الن سية، أمس: كان للحروب امسرائيلية 

ية بالغة القسوة علو الموا نين  ي ق ا   زة، ما د ع  األخيرة التي ُشنت علو الق ا ، آاار ن س
 لتن ي  خ ة ع جية وتدخل منظ .

وبيحن أن  ت  تشكيل العديد من ال رق الميدانية والتي قامت خ ل الشهور التسعة التي أعقبت الحرب بن 
اء ا  زيارة منزلية لجميع منا ق ق ا   زة المت ررة، مع إع اء األولوية أليالي الشهد 4300

الجرحو ا  أصحاب المنازل التي دمرت كليًا أو جزئيًا، حيل ت  تنسيق  لك مع مؤسسات حقوق 
 امنسان بغزة. 

 12/10/2016األيام، رام هللا، 
 
بعاداإلفراج عن سبعة مقدسيين بشروط  .33  مدير نادي األسير بالقدس عن األقصى وا 

صلح ا حت ل  ي القدس أ رجت عن  قال محامي نادي األسير م يد الحاج مساء أمس، إن محكمة
 سبعة مقدسيين، بشرو ، ومددت اعتقال موا ن آخر.

وكانت سل ات ا حت ل أ رجت  ي وقت سابق من أمس عن عدد آخر من المقدسيين بشرو  منها 
امبعاد، والحبس المنزلي، بام ا ة إلو  رض  رامات وك ا ت مالية، علمًا أن عددًا آخر ممن ت  

صلح السيمالون أما  محكمة ا حت ل  ي األيا  المقبلة.  ي ام ار، قال الحاج إن محكمة  اعتقاله 
 ي القدس، قررت ام راج عن مدير نادي األسير  ي القدس ناصر قوس، و لك بشر   امسرائيلية

 شيكل. 500يومًا، بام ا ة إلو ك الة مالية بقيمة  45امبعاد عن األقصو لمدة 
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حت ل اعتقلت قوس قبل يومين من البلدة القديمة  ي القدس بعد ا عتداء علي ؛ وكانت سل ات ا 
 علمًا أن قوس تعرض ل عتقال عشرات المرات.

 12/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 أسرى محررين خمسة بينهممواطنا   12االحتالل يعتقل  .34

 ل عمليات دي  واقتحا  أسرس محررين خ خمسةموا نًا بينه   12اعتقلت قوات ا حت ل، أمس، 
  ي محا ظات جنين و ولكر  وقلقيلية والخليل والقدس.

  ي محا ظة جنين اعتقلت قوات ا حت ل خمسة أسرس محررين من محا ظة جنين، من بينه  مدير 
و ي محا ظة  ولكر ، اعتقلت قوات ا حت ل موا نين من مدينة  ولكر  و احية  لجنة الزكاة.

 ظة قلقيلية، اعتقلت قوات ا حت ل شابًا من بلدة ك ر قدو .و ي محا  اكتابا.
 و ي محا ظة القدس، اعتقلت قوات ا حت ل موا نين.

 12/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 بـ "عدم الجدية" في معالجة مطالبهم الحكومةرام هللا.. "حراك المعلمين" يتهم  .35
راك المعلمين" ال لس ينيين  ي ال  ة الغربية، أكد "ح: تحرير خلدون مظلو ، محمد منو  -را  هللا 

تمسك  بالم الب التي ير عها مع اء كامل الحقوق للمعلمين وللعاملين امداريين  ي وزارة التربية 
 والتعلي ، داعًيا الحكومة ال لس ينية إلو تحقيقها.

لن خو ها يو  وأو ح النا ق باس  "الحراك"، صامد صنوبر، أن خ وة ام راب الشامل التي أُع
الا ااء، جاءت لت كير الحكومة بم الب المعلمين التي ل  يت  معالجتها بجدية بعد تعليق إ راب 

 العا  الما ي، إار المبادرة التي  رحها الرئيس محمود عباس  ي خ اٍب ل .
 اً رجعوأ اف صنوبر خ ل حديل لن "قدس برس"، أن ام راب ُن   إ  أن  ل  يكن  من المتوقع، مُ 
  لك لعدة عوامل منها؛ "حرب الشائعات التي قا  بها معار و ام راب من الجهات المختل ة".

وأشار إلو أن التهديدات األمنية وامدارية ألقت ظ لها علو حج  المشاركة  ي ام راب، "والتي 
 وصل جزء منها لل صل من العمل"، و ق صنوبر.
 ي د ع الحكومة  ستحقاق ع وة   ء المعيشة وشدد علو تمسكه  بالم الب؛ "والتي تتلخص 

، و تح باب التدرج الوظي ي من  تاري  التعيين، بام ا ة للنظر 2013للمعلمين، المتوقف من  عا  
  ي التقاعد وسنوات عقود العمل  ي  ترة ا حت ل التي ل  تت  احتسابها لشريحة من المعلمين".

 11/10/2016، قدس برس
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 عزام أبو السعود تعرض التاريخ الشفوي للقدس المقدسياية للكاتب رو : "سبيرتيزما" .36
صدرت حدياا رواية "سبيرتيزما" للكاتب المقدسي عزا  أبو السعود، ويي : يبة أص ن -القدس 

الجزء الرابع لسلسلة روايات  "صبري" و"حما  العين" و"الستي ادور"، وجميعها روايات م خو ة من 
 عامة وللقدس خاصة، يقد   يها الكاتب حياة شخصيات  الرئيسية وأبنائه . التاري  الش وي ل لس ين

و"سبيرتيزما" يي الروح الوسي ة التي شكلت محور ظايرة تح ير األرواح التي برزت  ي ستينيات 
القرن الما ي، وشغلت حيزا كبيرا  ي الصالونات النسائية  ي مدينة القدس، ليمسي مو و  معر ة 

 بل وحتو ما حدل  ي الما ي الشغل الشا ل للنساء.المجهول والمستق
ص حة من الق ع المتوس ،  ي  146وجرس مساء أمس ا انين ح ل إ  ق الرواية التي تقع  ي 

المدينة المحتلة، بح ور عشرات المقدسيين من ماق ين وأدباء. وتعتبر مركز يبوس الاقا ي ب
"سبيرتيزما" امصدار الخامس للكاتب المقدسي بعد السلسلة الرباعية، ورواية "سوق الع ارين" التي 

 .2000و 1996تتناول األحدال بين عامي 
 11/10/2016الجزيرة. نت، الدوحة،  

 
 ولى ضمن قلنديا الدوليالمتحف الفلسطيني ينظم ندوته األ  .37

نظ  المتحف ال لس يني ندوت  األولو  من "قلنديا الدولي" الاالل، والتي جاءت بعنوان "المتحف 
ال لس يني  ي السياق العالمي: دور المتاحف عالميًا  ي م لع القرن الحادي والعشرين"، تحدل  يها 

ة المجلس الدولي للمتاحف  أيكو   كل من: المدير العا  للمتحف ال لس يني محمود يواري، ورئيس
ومديرة متحف الح ارات األوروبية ومن قة المتوس  ميريا  ميريل، وقيمة المعارض ري    ة، 
وأدارت الحوار ال نانة  يرا تماري، ناقشت الندوة نما ج من تجارب متح ية مختل ة يي تجربة متحف 

و ظبي ورؤية وت لعات المتحف الح ارات األوروبية ومن قة المتوس  ومتحف جوجنهاي  أب
 ال لس يني.

 12/10/2016الغد، عمَّان، 
 

 حاضرة "إسرائيل"السيسي يجمع خصوم تركيا.. و .38
تست يف القايرة، اليو  الا ااء، قمة ا اية بين عبد ال تاح السيسي وكل من الرئيس  :السبيل

، ويو ا جتما  الرابع علو القبرصي نيكو س إنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس
 مستوس القمة بين الدول الا ل  ي عهد السيسي  ي إ ار سياسات  القائمة علو مناك ة تركيا.
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ومن المقرر أن يعتمد الرؤساء الا اة نتائ  اجتماعات لجان التعاون المشتركة  ي مجا ت مكا حة 
احة والصناعة والشؤون الخارجية، امرياب والتعاون العسكري وال اقة، والتنسيق األمني والسي

 وسيصدر عن القمة بيان مشترك.
وو قًا لمصادر دبلوماسية مصرية،  ان الملف األبرز ال ي تناقش  القمة يو ت وير التنسيق األمني 
وا ستخباراتي، وجهود مكا حة امرياب و"التيارات امس مية المت ر ة"  ي شرق البحر المتوس ، 

سرائيل؛ للحد من ظايرة والتعاون العسكري ل لسي رة علو ي ه المن قة، بالتنسيق مع الدول الكبرس وا 
 الهجرة  ير الشرعية.

وحول أار تكرار إقامة القمة الا اية علو ع قة مصر باسرائيل، تشدد المصادر علو أن "الع قة 
ا يتعلق المميزة للسيسي مع قبرص تحديدًا يي من م اتيح قوة ع قت  باسرائيل، خاصة  ي م

بالتنسيق األمني والعسكري، وك لك التخ ي  لمشروعات ال اقة وتسييل الغاز ال بيعي، خاصة 
بعدما تحولت مصر من مصدر إلو مستورد للغاز  ي العامين األخيرين، وأصبحت  ي أمس الحاجة 

ل ظهر حقول جديدة مكتش ة، علو رأسها حق 6لت مين مصادر منوعة ل ستيراد لحين بدء امنتاج  ي 
 البحري ال ي تديره شركة إيني امي الية".

 11/10/2016، السبيل، عّمان
 
مركز دراسات مصري يدعو شخصيات غزية للمشاركة في مؤتمر يبحث مستقبل القضية  .39

 الفلسطينية
من مصادر خاصة أن يناك شخصيات من ق ا   زة،  "القدس العربي"أشرف الهور: علمت – زة 

لمجتمع المدني والكتاب والصحا يين وبعض الشخصيات السياسية ت   ممالين عن مؤسسات ا
ووزراء سابقين وبرلمانيين، تستعد للس ر من معبر ر ح ال اصل عن مصر يو  السبت المقبل 
للعاصمة القايرة، من أجل المشاركة  ي مؤتمر بدعوة من المركز القومي لدراسات الشرق األوس  

 الغي .  أبوة أحمد يح ره األمين العا  للجامعة العربي
،  ان الدعوات وزعت علو المشاركين  ي "القدس العربي"وحسب المعلومات التي حصلت عليها 

 135المؤتمر ال ي يبحل مستقبل الق ية ال لس ينية، وأن العدد امجمالي للمشاركين يصل إلو 
ي ا  مشاركا، وأن يناك شخصيات من ق ا   زة اعت رت عن المشاركة، خشية من أن يكون

ال ي دعا إلي   "المؤتمر الو ني" المؤتمر ال ي يعقد تحت مظلة المركز المصري المختص،   اء لن
 دح ن.
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المهندس عماد ال الوجي، رئيس مركز آد  لحوار الح ارات، أحد  "القدس العربي"وس لت 
دراسات المركز القومي ل"المشاركين  ي المؤتمر عن ت اصيل الدعوة،  قال إن موج  الدعوة يو 

ن  يبحل العديد من المل ات والق ايا التي ته  الق ية. وأشار ال الوجي ويو "الشرق األوس  ، وا 
وزير سابق،  ي السل ة ال لس ينية  ي عهد الرئيس الراحل ياسر عر ات، أن العديد من الشخصيات 

قون وك لك المعرو ة بينها كتاب رأي وسياسيون وأكاديميون وأع اء مجلس تشريعي حاليون وساب
 وزراء سابقون سيشاركون  ي  عاليات المؤتمر.

ون و أن يكون يو الشخص المخول بتوزيع الدعوات أو امشراف علو ترتيبات المؤتمر  ي ق ا  
 زة. وقال إن  شخص مشارك كباقي الشخصيات المشاركة  ي المؤتمر من  زة. وأو ح أن 

مة جدا، من بينها المتغيرات التي تعصف المؤتمر يستمر لمدة يومين، ويناقا عدة مل ات مه
 بالمن قة ولها ت اير علو الق ية ال لس ينية، وق ايا امرياب.

وأشار إلو أن مسؤولين من الخارجية المصرية سيشاركون  ي المؤتمر، لو ع المشاركين  ي صورة 
جامعة الدول السياسة المصرية  ي المن قة،   تا إلو أن المؤتمر يشمل مشاركة األمين العا  ل

 العربية أحمد أبو الغي .
سيكون يناك يو  من أيا  المؤتمر مع جامعة الدول العربية، وسيكون لقاء م ص  " وقال ال الوجي

 ."حول التحديات التي تواج  الق ية ال لس ينية
الوزير السابق إن كانت الدعوة له ا المؤتمر   اء لمؤتمر دح ن، ال ي  "القدس العربي"وس لت 

 ير صحيح  لك، ونحن مدعوون "لغي بسبب احتجاجات السل ة ال لس ينية،  رد بالن ي، قال أ
  أعتقد ". وأ اف "للمشاركة  ي مؤتمر لمركز مصري معروف، و  ع قة ل  ب ي جهة أخرس

 ، وكان يقصد مؤتمر دح ن."وجود ارتبا  بين ي ا المؤتمر وأي جهات أخرس
كالعديد من  "تقليديا"إلي  مع شخصيات أخرس من الق ا ، يعتبر  وأشار إلو أن المؤتمر ال ي دعي
 المؤتمرات التي شارك  يها سابقا.

أي ا أن قيادة حركة  تح منعت  ي وقت سابق جميع كوادريا من المشاركة  "القدس العربي"وعلمت 
ألمر جرس  ي أي مؤتمر من ي ا النو  يعقد  ي القايرة أو  يريا من العواص  العربية، وأن ي ا ا

الت كيد علي   ي اجتما  المجلس الاوري األخير للحركة ال ي عقد األسبو  قبل الما ي  ي مدينة 
 را  هللا، وك لك خ ل اجتما  قيادة  تح الموسع مع الرئيس محمود عباس.

وحول المؤتمر الحالي   تزال حركة  تح تدرس المع يات المتو رة لديها، حسب ما أكد أحد أع اء 
 ."القدس العربي"نة المركزية لن اللج

 12/10/2016، ، لندنالعربيالقدس 
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 "الوطن البديل"تدعم مشروع  "إسرائيل": اتفاقية الغاز مع أردنينائب  .41
"توقيع الحكومة ات اقية  إنقال النائب عن محا ظة الزرقاء محمد الظهراوي : ع ء ال يب –الزرقاء 

 ع  ل كرة "الو ن البديل".مع الكيان الصهيوني  ستيراد الغاز يو د
"حل  الكيان الصهيوني يو تو ين  أنوأ اف  ي منشور علو ص حت  بموقع "ال يس بوك"، 

، وان توقيع الحكومة باي ات اقية كانت يو دع  ألح مه ، مؤكدًا ان  األردنال لس ينيين  ي 
 سيحجب الاقة عن الحكومة بحال ل  تتراجع عن ا ت اقية".

ال لس ينيين المراب ين  ي أر نا  وأليلنال لس ين  العودة، "كيف سندا ع عن حق وتساءل الظهراوي
 العودة ي مخيماته  والمهجرين من أر ه  التاريخية؟! وكيف سندا ع عن حقوق أيل  زة ياش   ي 

إلو دياري   زة ياش ، وكيف سندا ع عن حقوق األردن وحقوق موا ني   ي  لس ين  ي ظل توقيع 
 وصف إ  بالعار".ات اقية   ت

يظهر ويت ح وظهرت  وائده بان أصبح الكيان  أصبح"الربيع العربي  إلو أنوأشار الظهراوي 
الصهيوني أقرب لنا من األخ العربي وأصبح  از "إسرائيل" حقيقة وأقرب لنا من الغاز العراقي 

 والمصري".
" سيكون مع إسرائيلتيراد الغاز من "وانتقد الظهراوي من يسعون لتبرير ا ت اقية ب ن "التوقيع علو اس

شركة نوبل إنيرجي األمريكية لل اقة"، مشيرًا إلو أن ي ه الشركة تعمل كالمحلل للمال المسروق ويي 
 تجارية لق ا  الغاز امسرائيلي. استاماريةواجهة 

 11/10/2016، السبيل، عّمان
 
 حتجاجي جديدتؤسس لمفهوم ا "اتفاقية الغاز" حملة التنديد بـ" طفي الضو" .41

 يما انتشرت علو ص حات وسائ  التواصل ا جتماعي، دعوات م  اء  :الشي   ادة-عمان 
أ واء المنازل والمؤسسات،  ي ن اق حملة "  ي ال وء"، تنديدا بتوقيع الحكومة علو ات اقية 

 ت استيراد الغاز من إسرائيل، عكست الحملة تصورا شعبيا، يمكن  التجاوب مستقب  مع أي حم
 تنايض قرارات حكومية، وعلو نحو ح اري، سلمي، بعيدا عن أي مناك ات سياسية. 

ولقيت الحملة التي تجاوبت معها شرائح اجتماعية مختل ة، و ق ناش ين  يها، أكدوا لن"الغد" أنها 
أابتت أن األردنيين  ير مغيبين عن ق اياي ، ويت اعلون مع ما يمسه  من ق ايا، علو أرض 

 و علو ص حات التواصل ا جتماعي.الواقع أ
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وعلو الر   من ا عتقاد ب ن  ريق ي ه الحملة مسدود، ولن يحقق  ايت  باب ال ا ت اقية التي 
وقعت مستهل الشهر الحالي مع إسرائيل، إ  أن ما تجلو من "خلق  زعة شعبية، خرج أ راديا عن 

 نجاح للحملة".الصمت، را  ين ا ت اقية ب ريقة  ير تقليدية كان أكبر 
 12/10/2016، ، عّمانالغد

 
 المياه اإلقليمية اللبنانية باتجاهزورق إسرائيلي يطلق النار  .42

أعلن الجيا اللبناني خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه امقليمية قبالة رأس الناقورة : قنا –بيروت 
مقليمية من داخل المياه امقليمية جنوبي الب د،  يما قا  زورق آخر با  ق النار باتجاه المياه ا

 ال لس ينية المحتلة.
وأ اد الجيا اللبناني،  ي بيان ل  اليو  الا ااء، ب ن زورقا حربيا إسرائيليا أقد  علو خرق المياه 

علو التوالي، كما خرق زورق آخر  مترا 225و 370امقليمية قبالة رأس الناقورة علو مرحلتين لمسا ة 
 مترا. 148لمسا ة  المن قة البحرية

و كر البيان أن زورقا آخر أقد  من داخل المياه امقليمية ال لس ينية المحتلة علو إ  ق النار  ي 
اتجاه المياه امقليمية اللبنانية، مشيرا إلو أن  تجري متابعة مو و  الخروقات بالتنسيق مع قوات 

 األم  المتحدة المؤقتة  ي لبنان اليوني يل.
 12/10/2016حة، الشرق، الدو 

 
القضية الفلسطينية القضية األولى  جعلعلى عاتقنا العمل ل يقعنائب رئيس الوزراء التركي:  .43

 لشعوب العالم 
قال نائب رئيس الوزراء التركي : إس نبول/ تشيغدا  أ يناك، خليل إبرايي باشر، تسني  النخيلي
األوس ، يي تلك التي أنش يا  نعمان قورتولموا، إن المنظمات امريابية األولو  ي الشرق

جاء  لك خ ل كلمة ألقايا، اليو  الا ااء أما  المؤتمر األول ل ئت ف  "امريابيون المحتلون".
النقابي العالمي لنصرة القدس و لس ين، المنعقد  ي إس نبول برعاية اتحاد نقابات موظ ي الق ا  

 .HAK-İşواتحاد نقابات العمال  ،Memur-Senالعا   ي تركيا 
وأكد قورتولموا أن   بد من معر ة تاري  امرياب  ي الشرق األوس  بشكل جيد، من أجل التمكن 
من مكا حة امرياب. وأ اف: "جميعنا يعرف أن المنظمات امريابية األولو  ي الشرق األوس ، 

 يي تلك التي أنش يا امريابيون المحتلون".



 
 

 
 

 

 29 ص             4075 العدد:        12/10/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

لس ين يعرف األ عال امريابية التي ارتكبتها تلك المنظمات وتابع بالقول: "جميع من يعرف تاري   
بعادي  عن قراي  ومدنه ".  من أجل  رد ال لس ينيين من أرا يه ، وا 

واعتبر قورتولموا أن وجود تنظي  داعا و يره من المنظمات امريابية  ي المن قة حاليا يو جزء 
 ة األولو التي ظهرت  ي المن قة.من ت ور بدأ عندما ت   ض ال رف عن المنظمات امريابي

وأكد أن المن قة ما كانت لتصل إلو و عها الحالي لو كان قد ت  و ع حد لتلك المنظمات 
امريابية األولو والق اء علو أنش تها ا حت لية، ولو كانت امنسانية أنق ت أول   ل قتل بغير 

 وج  حق  ي  لس ين.
يف أن الدول التي ل  تقف  ي وج  الظل  ال ي عانت وأ اف قورتولموا أن الجميع يرس اآلن ك

 من   لس ين، أصبحت اليو  عاجزة عن وقف تنظي  داعا  ي أرا يها.
وقال قورتولموا إن  بسبب وقوف العال  صامتا تجاه الجرائ  التي بدأت  ي  لس ين قبل قرن من 

أجل وقف ي ا الظل   بد من  الزمان،   يزال العال  يشهد الكاير من الظل   ي جميع أنحائ ، ومن
وقف الجرائ   ي  لس ين، وأن يعيا ال لس ينيون أصحاب األرض األصليين تحت عل  دولة 

  لس ين الحرة.
وتابع قورتولموا: "يقع علو عاتقنا العمل من أجل جعل الق ية ال لس ينية الق ية األولو لشعوب 

 العال  امس مي ودول ".
للدول امس مية من القدس، يتراجع تدريجيا بالتوازي مع ال و و التي واعتبر أن الموقف المشترك 

 يشهديا الشرق األوس ، وأن القدس والق ية ال لس ينية، ل  يعودا يشك ن مجا  للن ال المشترك.
وأكد نائب رئيس الوزراء التركي علو  رورة أن يعود العال  امس مي لو ع الن ال من أجل 

 وتحرير القدس علو رأس أولويات . إنشاء دولة  لس ينية
وأ اف إنشاء دولة  لس ينية حرة وحصول الشعب ال لس يني علو حقوق ، ليست مس لة ته  
نما يي مس لة يامة للعال  أجمع، واعتبر أن الد ا   ال لس ينيين أو شعوب الشرق األوس   ق ، وا 

نما مسؤ   ولية مشتركة لإلنسانية.عن الق ية ال لس ينية ليس مسؤولية المسلمين وحدي ، وا 
وشدد ك لك أن    يمكن إح ل الس    ي الشرق األوس  دون إنشاء دولة  لس ينية حرة، و  يمكن 

 للس   أن يحل  ي العال  دون حلول الس    ي الشرق األوس .
وأ اف قورتولموا أن الجميع يعر ون أن األرا ي ال لس ينية يي مركز األديان امبراييمية، 

لتالي  بد من أجل عودة تلك األرا ي لتصبح مركزا للس   أن تعود للمسلمين والمسيحيين وبا
 حقوقه  وأن يعود األصحاب األصليين لتلك األرا ي للنهوض علو أقدامه .
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وأو ح "محمد الع ار"، رئيس ا ئت ف النقابي لنصرة القدس و لس ين،  ي تصريح خاص 
ع النقابات المختل ة  ي عدة دول حتو يعمل كل  ي تخصص  لألنا ول أن "يدف ا ئت ف يو جم

لون علو مشاريع ملنصرة الق ية ال لس ينية سواء كانت نقابات مهنية أو عمالية، المهندسون يع
معادة امعمار واأل باء يدعمون  ي قوا ل إ ااية والعمال يمارسون دوري  أي ًا  ي مساندة الشعب 

 ال لس يني".
تكوين أوسع إ ار نقابي  لس يني  ي دول اللجوء، ي   النقابيين والمهنيين لدع  ويسعو المؤتمر ل

 الق ية ال لس ينية واحتياجات الشعب ال لس يني "حسب منظمين".
 11/10/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لـ"شعبة االستيطان" "إسرائيل" تفعيلالجامعة العربية تدين  .44

باعادة ت عيل ما تسمو بن  شعبة  امسرائيليةلعربية قرار الحكومة جامعة الدول ا أدانت و ا:-القايرة
ا ستي ان   ي  الهستدروت الصهيوني العالمي  ومنحها ص حيات كاملة م  ق يديا ا ستعمارية 

 الخ ورة. ي البناء ا ستي اني علو أرا ي دولة  لس ين المحتلة وم اع ت  البالغة 
 أبوون  لس ين واألرا ي العربية المحتلة بالجامعة الس ير سعيد العا  المساعد لشؤ  األمينواكد 

 امسرائيليةوالرسمية للحكومة  ا ستعمارية المباشرة األداةتلك الشعبة يي  أنعلي،  ي بيان ل  اليو ، 
 العديد من البؤر ا ستي انية العشوائية  ي ال  ة الغربية المحتلة. إقامةالتي شاركت  ي 

ا  المساعد، علو إعادة ت كير المجتمع الدولي، خاصة مجلس األمن، بمسؤوليات   ي الع األمينواكد 
نقا  حل الدولتين  إصدار القرار الملز  المعبر عن إرادة ي ا المجتمع الدولي لوقف ا ستي ان وا 

ومسار الس  ، مشيرا، ان  رص الس   الم روحة من قبل المجتمع الدولي بشكل عا  ومن قبل 
تسعو لوأد كل  إسرائيل أنما  نهاية، حيل  إلووج  الخصوص، لن تبقو معرو ة  العرب علو

وتمكين  امسرائيلي رص وآمال تحقيق الس   ال ي تت لع إلي  شعوب ودول العال  منهاء ا حت ل 
 الشعب ال لس يني من حريت  واستق ل .

 11/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 السلطة الفلسطينية مستمرة في قمع الفلسطينيين مخابرات: في لندن منظمة حقوقية .45

أ ادت المنظمة العربية لحقوق امنسان، الا ااء  ي بيان، ب ن الموا ن ال لس يني معا  محمد : لندن
  تعرض للتع يب ومنع من الع ج  ي مقر المخابرات ال لس ينية برا  هللا، 1988جمعة سعيد  مواليد 
 حسب شكوس ألسرت .
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حملت المنظمة العربية لحقوق امنسان جهاز المخابرات ال لس يني مسؤولية س مة حياة المعتقل و 
ال لس يني معا  جمعة، وح رتها من ارتكاب المزيد من الجرائ  وا نتهاكات  ي حق ، خاصة بعد نقل  

 يب إلو مقر المخابرات  ي مدينة بيت لح  سيء السمعة، وال ي ت  توايق عشرات حا ت التع
 داخل .

وقالت المنظمة إن السل ات ال لس ينية ما ية  ي نهجها القمعي بحق الموا نين ال لس ينيين،  
 ير عابئة بالم البات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية الم البة بوقف عمليات ا عتقال 

 التعس ي والتع يب وانتهاك حقوق امنسان.
 11/10/2016، "21موقع "عربي 

 
 هاي تستمع إلى ضحايا رصاص الجيش اإلسرائيلي في الضفة... وتصمتمحكمة ال .46

 ادر و د اللجنة الدولية، امانين األرا ي ال لس ينية بعد أن أنهو : شحادة أمال-القدس المحتلة 
مهمت   ي إسرائيل ومع السل ة ال لس ينية. الو د، ال ي يمال مكتب المدعية  اتو بنسودا، وصل 

ل ي تجري  اللجنة  ي الشكاوس ال لس ينية  د إسرائيل  ي ش ن عملية الجرف علو خل ية ال حص ا
إن الصامد والبناء  ي المستو نات. لكن البيان ال ي صدر عن مكتب المدعية  ي  ياي قال 

لن تكون جمع أدلة مباشرة أو جمع إ ادات عن المو و ، وأن الو د لن ينشغل  ي  حص  المهمة
زيادة ال ه   ي إسرائيل والسل ة ال لس ينية لدور المحكمة  إلويلي بل يهدف الجهاز الق ائي امسرائ

الهدف يو القيا  بنشا  إع مي وتاقي ي حول عمل "ومكتب المدعية العامة. وو ق البيان،  ان 
مكتب المدعية، وتو يح الم ايي  الخا ئة  ي ش ن محكمة الجنايات الدولية  ي  ياي، وشرح 

 ."ال ي يجرس حالياً  معنو ال حص المبكر
لكْن ما جاء مايرًا ل ستغراب  ي بيان اللجنة يو المساواة بين ال لس ينيين وامسرائيليين، وو ع 
ال حية والج د  ي مكان واحد، دون  كر أن الحديل عن شعب محتل واحت ل ين   جرائ  إعدا  

 وقتل واستبداد يوميًا، تقول المحامية نائلة ع ية.
را  هللا، كان قد ق و أيامًا  ي إسرائيل، وخ  ًا لزيارات مايلة للجنة كه ه أو  إلو د قبل وصول الو 

لجان وو ود لها أيمية دولية،  ر ت إسرائيل تعتيمًا علو نشا ها وما قامت ب  وا  ا ما كانت بال عل 
ل  أن تمكنت من ا    ، علو األقل، علو الق ايا الرئيسة التي تساعديا  ي تحقيق مهامها، وع

امسرائيليين ل  يسمحوا ألع اء الو د با     علو أية ت اصيل أو جانب ل  ع قة بما ين  ه 
 الجيا من جرائ   ي ال  ة الغربية و زة.
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لكن ما عرض أما  الو د  ي را  هللا، من حقائق ومع يات حول جرائ  ارتكبت بحق ال لس ينيين ألز  
جريمة إعدا   ي سنة واحدة ومزودة  "240لق ايا الم روحة. اللجنة علو تغيير توجهها  ي معالجة ا

، "بكل ما يو م لوب من أدلة دامغة وصور و يديوات تابت أن يؤ ء ال لس ينيين أعدموا بد  بارد
كما تعلمون "قالت المحامية نائلة ع ية  ي أاناء استعرا ها الو ع أما  الو د الدولي. وأ ا ت: 

 ، يو أسوأ الجرائ   د امنسان، و روة العقوبة القاسية، ويو انتهاك  ان امعدا   ي جميع حا ت
ألي  حقوق امنسان، الحق  ي الحياة، وسلب أ لو ما يملك ب بشع ال رق: حيات .  كيف حين ُين   

 ي ا الجر   ي إنسان ل  ُيجر  والمجر    يعاقب بل يعيا  ليقًا حرًا؟
الجيا  ي ال  ة حيل يصبح كل  لس يني عدي   ممارسات وأساليب تعامل إلووت رقت ع ية 

الحماية ومحرومًا من األمان، نتيجة العراقيل امسرائيلية، التي تمنع تدخل  واق  امسعاف، م ااة 
لقد ُن  ت ب بناء الشعب ال لس يني إعدامات ميدانية دون "الجرحو أو الشهداء. وقالت أما  الو د: 

جدي، واألخ ر من  لك منع  واق  امسعاف أو األمن  محاكمة و  مراقبة و  حتو تحقيق
ال لس يني أو األقارب من ا قتراب من ال حية ومساعدتها بل كانوا يبعدونه  لمسا ات عن موقع 
الجريمة،  ي الوقت ال ي يتجول  ي  المستو نون حول ال حية الملقاة علو األرض، بحرية م لقة 

 ."جانبها إلوحد التقا  صور له   إلو
 ي ي ا الجانب،  لب الو د إع اء ملف يديل الهشلمون، عبر وزارة الخارجية ال لس ينية، ويك ا 
تكون الخ وة األولو  ي تغيير أيداف ي ه الزيارة. ملف الشابة يديل الهشلمون، التي تبل  من العمر 

المستو نون عامًا، والتي بقيت ملقاة علو األرض ساعات من دون تقدي  أية مساعدة لها،  يما  18
يحي ونها ويظهرون  رحين ويلتق ون لها الصور. والو جانب مشايد الصور، أر ق  ي ملف يديل 
 التقرير الصادر بعد تشريح جاتها ويبين أنها تعر ت لعشر رصاصات من نو  دمد  المحر  دوليًا. 

وأدرجت قائمة ، قالت ع ية للجنة الدولية "يديل والمئات معها حرموا الحياة ألنه   لس ينيون"
 ويلة من أسماء ال لس ينيين  حايا جرائ  امعدا  و يها شابات و تية وأ  ال ومسنون. وأ ا ت: 

معظ  من  قدوا حياته  كانوا  حايا للرصاص المحر  دوليًا... يرد  ي محكمتك  تحت الباب "
شري وينا أمامك  منع استخدا  الرصاص ال ي يتمدد ويت تت بسهولة  ي الجس  الب 19الاامن البند 

 ي المئة منه  ل  يشكلوا أي  90أكار من  أننر ع ي ه الصرخة والمل ات تؤكد  ظاعة الجريمة إ  
خ ر علو الجنود. واألخ ر أن يناك أي ًا من يقرر  ي الجيا ب ن  ميت وبعد ساعات يت ح ب ن  

ري . وبينما دعت الو د ما زال حيًا! وأدرجت أسماء مال: شادي عر ة وامير عصا  وداود مهدية و ي
ما ي رح عن  أنزيارة الحواجز  ي الخليل والنبي صموئيل ومسار الجدار  ي الرا ، أكدت  إلو

 ال  ة يو جانب أي ًا من معاناة الشعب ال لس يني  ي  زة حيل جرائ  القتل وا   هاد والتمييز.
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 ي حق قيادات سياسية وعسكرية اللجنة الدولية  ادرت امانين، و ي حوزتها بيانات ل ئحة اتها  
إسرائيلية. وم لب  لس يني بالبحل عن بديل للمحكمة، إ ا ما قررت عد  متابعة الجرائ  المرتكبة 
بحق الشعب ال لس يني، ب مل أن تكون ي ه المحاك  وسيلة  غ  علو إسرائيل تمنع استمرار جرائ  

 امعدا  بد  بارد وقتل ال لس ينيين األحياء.
 12/10/2016، ندنلالحياة، 

 
 من الفيفا "إسرائيل"مظاهرة بباريس لطرد  .47

تظاير العشرات من الناش ين العرب وال رنسيين أما  مقر ا تحاد ال رنسي لكرة القد   ي العاصمة 
باريس لم البت  بالتصويت ل رد إسرائيل من ع وية ا تحاد الدولي لكرة القد    ي ا  و لك خ ل 

 من الشهر الجاري  ي زيوري . 14و 13ية يومي اجتما  لجنتها التن ي 
وندد المتظايرون باقامة سل ات ا حت ل امسرائيلي مباريات الكرة علو م عب شيدت  وق 

 مستو نات  ير شرعية.
وسبق أن اتهمت منظمة "ييومن رايتس ووتا" ال ي ا بالسماح مسرائيل باقامة مباريات علو أراض 

 ي ال  ة الغربية."مسروقة" من ال لس ينيين  
 11/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 انتصار جيش األسد متعذر .48

من المرجح أن يستولي الجيا السوري  ي المستقبل القريب علو مدينة حلب. : ميخائيل خودارينوك
الحرب  ي سورية؟ ي ا سؤال صعب.   ي حروب الشرق  إنهاءولكن يل سيساي  النصر ي ا  ي 

دة من خ وات مال ر ع العل  علو الحصن التي تعلن انتهاء المعركة بسقو  األوس    ترتجو  ائ
رمزية، يحس  سقو ها الحرب. ومن العسير تحديد ال رف المنتصر  ي  أمكنة إلوالحصن، وي تقر 

المعركة اليو .  قوات األسد تسي ر علو أقل من نصف مساحة الب د و  تمسك بمقاليد معظ  المدن 
ئر البشرية  ادحة، ويي ت وق ربع مليون قتيل وأكار من مليون مصاب. والمدنيون والبلدات. والخسا

 مريقون من الحرب المستمرة، وقوته  استن دت.

 
 الوضع مأساوي

الشيعية اللبنانية،  "حزب هللا"ويقود الحرب  د قوات المعار ة السورية، ميليشيات سوريعة، وميليشيا 
وشركات عسكرية خاصة. و ي العا  الما ي، ل  تشن القوات  والمت وعون اميرانيون والعراقيون،
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السورية المسلحة أي يجو  ناجح. ويقتصر نشا ها القتالي الرئيسي علو جباية الجزية واألتاوة من 
السكان علو الحواجز. وي ا رأي يجمع علي  الخبراء العسكريون المتابعون لألحوال السورية. وس ح 

، ويح ر الجنود خنادق مائية ل حتماء من أن اق امريابيين. "منزلية" الجو منهك، ويستخد  قنابل
 وعلو خ ف معنويات الميليشيات العالية، معنويات الجيا السوري متدنية.

وجعبة ييئة األركان العامة للقوات المسلحة السورية خاوية من خ   استراتيجية متماسكة تحدد 
 . و  يؤمن جنرا ت األسد  ي قدرة الجيا علو استعادة األيداف  ي المدس القريب والمدس المتوس

النظا   ي بلدي  من دون مساعدة عسكرية من دول أخرس. وتدني الروح المعنوية للجيا السوري 
وايق الصلة ك لك بواقع أن الجيا السوري الحالي ل  يحرز أي انتصارات عسكرية  ي تاريخ  من  

. كما   يرس جنود الجيا السوري نهاية 1948-1947 ي  إسرائيلية-حرب عربية  أوليزيمت   ي 
قريبة لألزمة، ومواعيد انتهاء الخدمة العسكرية  ير محددة  ي القوات المسلحة. والحوا ز وال مانات 

 ا جتماعية للجنود ولعائ ته  تكاد تكون منعدمة.
مصدر اابت للدخل.  إلوتقر و  تملك دمشق الموارد ال زمة لت ليل ي ه المشك ت.  حكومة األسد ت 

والمال  ي الخزينة السورية حتو  ي بند ا حتياجات الد اعية الملحة  ير متوا ر.  سنوات القتال 
 ي المئة وامنتاج  60 ي المئة، وامنتاج الزراعي  70قوع ت ا قتصاد. وامنتاج الصناعي انخ ض 

ت التجنيد  ي القوات المسلحة السورية  ي المئة. وي اق  ت ز  الو ع انخ اض مستويا 95الن  ي 
 ي المئة مما  50والنقص  ي األسلحة والعتاد العسكرية.  مستوس التجنيد والتسليح متدن، ويبل  نحو 

، 2011يكون علي . و  يلبي التجنيد السنوي الحد األدنو من احتياجات الجيا. ومن   أني ترض 
استدعائه ، مهمات الخدمة العسكرية. ويعود ي ا يتولو  با  الصف والمجندون ال ين خدموا حين 

التدني  ي التجنيد إلو عدد من األسباب، منها دع  بعض المجندين المحتملين للقوات المناي ة 
للحكومة، وانخرا  آخرين بص وف الجماعات المسلحة، وعد  ر بة ش ر من الشباب  ي المشاركة 

ندين المحتملين  من ص وف ال جئين خارج سورية،  ي القتال. كما أنع امة عددًا كبيرًا من المج
بما  ي  لك  ي أوروبا. وامة عدد كبير من السكان يعيا  ي المنا ق التي   تسي ر عليها القوات 

 الحكومية. ويخشو المجندون وأقاربه  انتقا  المسلحين.
أنحاء الب د.  وأكار من نصف عديد وحدات الجيا السوري منتشر علو نقا  الت تيا والحواجز  ي

وا نتشار ي ا يعني أن معظ  أ راد الجيا يعملون  ي معزل عن وحداته  العسكرية. وان  قًا من 
الحواجز ي ه والنقا  تدور معارك د اعية  حسب. ول  يشن الجيا السوري أي يجو  جدي لتحرير 

 مدن رئيسية.
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 البراميل المتفجرة
 100، كانت تصل إلو 2015ًا من المهمات القتالية   ي تشن ال ائرات السورية يوميًا عددًا كبير 

مهمة يوميًا ، وتستخد  المقات ت السورية أسلحة مختل ة بما  يها ال وربيدات البحرية واأللغا  وما 
آ ف برميل. وتمال  10يسمو البراميل المت جرة التي تلقو علو المسلحين والتي  اق عدديا 

كل ، وتحدل ي ه البراميل  1000و 200أرض يتراوح وزنها بين  -قنبلة جو "البراميل المت جرة"
ان جارات كبيرة وتستخد  لتدمير المباني والهجمات علو مجموعات كبيرة من المسلحين. وبلغت 

 ، و قًا لتقديرات مختل ة، نحو 2011أبريل -خسائر القوات الجوية السورية من  بداية الصرا   نيسان
 يعارًا.  150 ائرة وأكار من  200

 
 حرب األنفاق

وتشغل األن اق ومكا حتها حيزًا واسعًا من الحرب  ي سورية. ويي تستخد  لتقويض المباني حيل 
ليها من أجل تن ي  يجمات إتقع مراكز القيادة والسي رة، ومخازن ال خيرة والموارد المادية. ويلج  

هديد الخ ير من با ن األرض، م اجئة علو األيداف العسكرية للقوات الحكومية. وعلو ر   الت
 تهمل القوات المسلحة السورية ي ا الخ ر، ول  تجمع معلومات عن أماكن انتشار األن اق ي ه.

 
 التفوق المعنوي والتكتيكي للمسلحين

ويحتل ال با  السابقون  ي القوات العراقية ممن خدموا  ي عهد الرئيس صدعا  حسين، عددًا كبيرًا 
ل من المناصب العليا   ي قيادة الجماعات امريابية وجماعات المعار ة المسلحة  ي سورية. وحصع

يؤ ء خبراته   ي الحرب مع إيران وحربي الخلي  األولو والاانية. وتتشكل القيادة العليا للجيا 
السوري الحرع من الرؤساء السابقين لهيئة األركان العامة، وجنرا ت األلوية والوحدات العسكرية 

ص وف المتمردين بمن تركوا ص وف الجيا األسد. ويتمتع المسلحون بقدرات  وتمتل  السورية.
حركية عالية والقدرة علو إنشاء مجموعات يجومية  ي شكل خا ف. وي  يعر ون المن قة جيدًا 

 ويتمتعون بموارد مالية وبشرية كبيرة.
المنا ق السكانية الرئيسية. وتصب الجهود الرئيسية للمعار ة المسلحة  ي الح اظ علو المرت عات و 

ل ا، الممرات المتاحة أما  القوات الحكومية  ي مرمو نيران المعار ة المسلحة. وتشن مجموعات 
مقاتً  علو متن ا ل أو أربع مركبات مزودة برشاشات اقيلة وق ائف  15 إلو 10صغيرة متنقلة من 

شارك  ي الهجو   رقة وصوً  إلو مل  بدع  من الصواري  الراجمة، يجمات مرتدة. وت 82ياون 
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خمس  رق. والغرض من الهجمات المرتدة اممساك بزما  المبادرة، وبعديا استعادة السي رة علو 
 األرا ي واممساك بها.

وحين تشن القوات المسلحة الروسية يجومًا، تنسحب ي ه ال رق من مواقعها وتترك األماكن السكنية، 
للمراقبة. أمعا الوحدات المسلحة التي تتعرض لل رب والقصف، مخل ة وراءيا مجموعات صغيرة 

 انها تنتقل إلو تركيا أو إلو المنا ق التي يسود  يها نظا  وقف إ  ق النار معادة بناء القدرة 
 القتالية، ورص ص و ها وتجنيد المقاتلين وحيازة العتاد.

القوات المسلحة السورية. ويسمح  ومعنويات المسلحين عالية وت وق نظيريا  ي ص وف أقرانه   ي
أسلوب عمل المجموعات المسلحة لها بالردع بسرعة و عالية علو المتغيرات. وتساي  الحدود المكشو ة 

كيلومترًا من الحدود مع  50 ي يسر تحرك المسلحين  دمشق   تسي ر إ  علو الحدود مع لبنان و
 األردن .

 
 آن أوان انسحاب روسيا

أليلية كان ميزان القوس يميل إلو مصلحة القوات الحكومية. وكان  ي وسع األسد،  ي بداية الحرب ا
من قيًا، أن يعول علو النجاح السريع  ي مكا حة الجماعات المعار ة المسلحة  ير النظامية. ومع 
 لك،  ان الحرب األيلية  ي سورية والمواجهة مع امس ميين سل تا ال وء علو أنع الت وق العددي 

رادة صلبة ور بة  ي إحرازه، وال تقني ليس كا يًا لتحقيق النصر.  النصر يقت ي معنويات عالية وا 
والاقة بالن س وبالقدرات العسكرية، والعز  والشجاعة، والحيلة الواسعة، وحس المبادرة، والقدرة علو 

 ي ه األمور والخصائص. إلوج ب اآلخرين واستمالته . وت تقر القوات الحكومية 
ر، وا حًا. والتدابير القمعية، لن  إلوالسبيل  وليس إنقا  الجيا السوري، ويو شب  متحلل ومت رع

تحمل الجنود علو القتال. و  نظير له ه الحال  ي التاري  العسكري. واتخا  تدابير ت ديبية صارمة 
الوحدات النظا   ي  إرساءالنار علو ال ارين والخائنين وا نهزاميين قد يساعد  ي  إ  قمال 

 العسكرية المتداعية والم عورة، ولكن أحدًا ل  ي ز  ي أي حرب بواس ة المحاك  العسكرية.
وا  ا ل  يشعر عناصر القوات المسلحة ب ن حماية الو ن يي يدف سا ، ول  يستعدوا للت حية، ول  

ر الموت يشعروا بالر بة  ي الماابرة حتو آخر ق رة د   ي الد ا  عن كل موقع والصمود واحتقا
 جزائية. إجراءاتد اعًا عن الو ن،  عنديا لن تن ع  ي مال ي ا الجيا أي 

نشاء جيا جديد، أي بعبارة أخرس إعادة إ  ق  ومن جهة، يبدو من األيسر تسريح الجيا السوري وا 
عملية الت وير العسكري  ي الب د. ولكن من جهة أخرس،  ان المشكلة الرئيسية يي ا  تقار إلو 

أك ياء  ي سورية حاليًا يتولون مال ي ه المهمة. ومن المحتمل أن يرل الجيا السوري  أشخاص
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من ال ي سيموعل "الجديد كل أوج  قصور الجيا السابق. و  جواب وا حًا علو أبرز األسئلة: 
 ."إنشاء ي ا الجيا الجديد؟

 عتماد الكامل علو وخ صة ما تقد  وا حة: ال وز بالحرب مع حليف مال جيا األسد، متع ر. وا
اللبناني والمت وعين اميرانيين مختل ة عن المصالح  "حزب هللا"الميليشيات  ير ممكن.  مصالح 

 الروسية.
ول ا، يبدو أن علو القيادة العسكرية والسياسية الروسية اتخا  قرار حاس : إنهاء الحملة العسكرية  ي 

و القاعدة العسكرية يناك. وعلي ،   يخ و أن وسحب القوات، وامبقاء عل 2016سورية قبل نهاية 
إرساء النظا  واألمن  ي سورية عبر الوسائل العسكرية من دون الوسائل الديبلوماسية والسياسية 

 وا قتصادية والبروبا ندا، ومن دون دع  قوي من الدول األخرس له ا البلد المدمر، مستحيل.
 12/10/2016الحياة، لندن، 

 
 وينام في فراش إسرائيل باألرزيتعّشى  .49

 وائل قنديل
ب  مواربة، أعلنتها م يعة عبد ال تاح السيسي المقربة:   أحد يلوي  راعنا  ي مو و  الوقود.. 

 سنحصل علو الغاز من إسرائيل، أرخص وأقرب.
الرسالة شديدة الو وح إلو السعودية، عقب أخبار عن توقف شركة "أرامكو" عن إرسال شحنات 

الحكومة المصرية، بعد ساعاٍت من   يحة التصويت المصري  ي مجلس األمن، الوقود إلو 
 لصالح ا حت ل الروسي لسورية ال بيحة.

السيسي متعسق مع ن س ، ومخلٌص لاوابت  التي تت سعس عليها عقيدت  السياسية، ومنهج   ي الحك : 
العربية عمومًا، يي "آخر" ما دامت إسرائيل معي،   يهمني اآلخرون.. نع ، السعودية، والدول 

بالنسبة لألنا السيسية المتمايية مع الكيان الصهيوني، وكما قلت مبكرًا "يابت كل يو  يمر أن حرص 
السيسي علو العسل امسرائيلي أكبر بكاير من اعتماده علو األرز السعودي. وعلو  لك،  ان موق   

ية، وما دامت تل أبيب حريصًة علو عد  من المو و  السوري يتحدعد علو  وء القراءة امسرائيل
سقو  بشار األسد، وتريد الح اظ علي ، مهانًا كسيرًا  لي ،  ان السيسي   يملك أن يجدعف بعيدًا، 

ن كان قارب  ب موال السعودية".   ي ا تجاه اآلخر، حتو وا 
ن العظمة والقوة ي ه يي عقيدة "مشير العرب، يا  رقا ة امنسانية والرجولة والقوة، يا كتائب م

 30والحنان، يا من علعمتنا معنو العروبة، يا معشوق العرب" كما وص ت  زوجة خالد يوسف، مخرج "
يو  .. ي ه يي قايرة ما بعد ا نق ب، المموعل خليجيًا، قايرة ا بتزاز  السعودية،  اتيونيو"، 
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أحٌد من العرب  لبًا، والجميع  والمكايدة، والتلويح بال ياب إلو ال راا الصهيوني، كلما ر ض لها
يعل   لك، وين ق الداعمون بسخاء من أجل الح اظ علو نظامها ال ي صنعوه ب عينه ، وسمعنوه 

ن كان  لك تحت شعار "لمصر   للسيسي".  ب رزي ، حتو وا 
ت رض المقارنة، ينا، ن سها مع موقف قايرة ما بعد الاورة، من توقف شحنات الوقود السعودي، 

 ي  ترة حك  الرئيس محمد مرسي، حين رجع من زيارٍة إلو الرياض، سمع خ لها  لبًا األول 
مر و ًا من الملك عبد هللا بام راج عن حسني مبارك. وبعد أيا ، كان رئيس الحكومة، يشا  قنديل، 

 11يبل  رئيس الجمهورية ب ن شحنة السو ر التي كانت تع يها حكومة الملك عبد هللا لمصر ت خرت 
 يومًا،  رد محمد مرسي من دون ت كير: "ما يتيجي، دبعر ن سك بالموجود".

ل  نسمع وقتها أن القايرة مارست ابتزازًا، أو يدعدت با رتماء  ي ح ن إسرائيل، أو إيران، أو 
أ لقت أبواقًا إع ميًة تشعل معركة بين شعبين. وي ا يو ال رق بين قايرٍة اوابُتها قومية وعربية، 

اتها أخ قية، وبين قايرٍة اابُتها الوحيد يو الع قة الدا ئة مع إسرائيل، وما دون  لك متغير، ومن لق
 ومن لقاتها برا ماتية انتهازية صغيرة.

نت حياة الشعب حقًا، أ  اند عت  حريٌّ بالجميع أن ينظروا ما ا  عل األرز بالمصريين، يل تحسع
 موال؟األحوال إلو األسوأ، علو الر   من تد ق األ

، استقبل السيسي و دًا من أع اء 2015قبل انعقاد مؤتمر المانحين  ي شر  الشي ، مارس/ آ ار  
الكونغرس األميركي، وبكل و وح، بل وبكل ص اقٍة، قال له  " إن مواجهة امرياب لن تقو   ق  

ال والس ح علو الشقين، العسكري واألمني، الل ْين يتعين أن يشم  العمل علو وقف إمدادات الم
للجماعات امريابية والمت رع ة. ولكن، يجب أن تشمل، أي ًا، الجانب ا قتصادي، وتحديدًا تشجيع 

 ا ستامار  ي مصر، للمساعدة  ي تو ير  رص العمل وتشغيل الشباب".
وانعقد المؤتمر، وانهمرت أموال "النقو " علو "عريس مسا ة السكة"  ما ا كانت النتيجة؟   تزال 

 ساؤ ت الم روحة علو الداعمين، من  مؤتمر شر  الشي ، تبحل عن إجابات:الت
ما ا ست عل المنح العلنية، إ ا كانت القروض والص قات السرية قد انهمرت بغزارة، ول  تنت  إ  مزيدًا 

 من الخراب والعوز والعجز وقلة الحيلة؟
شعار "أع ني كي أقتل شعبي" ويبني وأي عاقٍل  ي ي ا العال  ي  ع أمواً   ي خزائن نظا  ير ع 

سجونًا، ويغلق مصانع، ويحرق الزر  والنسل ويهد  البيوت، ويبيد منا ق كاملة، ليست بعيدة عن 
 شر  الشي  مقر المؤتمر؟
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األرز، إ  تزداد مصر نحا ًة ويزاً  كلما زادت الكميات، واألمر ن س   ي  النظا  نظريةلقد أ سد ي ا 
علو امرياب، علو الجميع أن يتدبعروا  ي الع قة ال ردية بين زيادة حج  ما يخص تجارة الحرب 

 المنع والمساعدات المقدمة ل ستبداد، واتعسا  رقعة امرياب.
 12/10/2016، العربي الجديد، لندن

 
 أسرى فلسطين: خالصة القضية .51

لياس سحابإ  
دولته  المستقلة ويستعيدون  أرض و نه ، ويقيمون إلوعندما تعود جمو  ال لس ينيين المشردين 

حريته  الكاملة  ي تقرير مصيري  السياسي، ال ي حرموا من  علو إار انتهاء ا ستعمار البري اني 
ل لس ين، ا  إقامة الكيان الصهيوني علو أر ها التاريخية، أي عندما يصل الن ال ال لس يني 

،   بد من كتابة  ويلة ومعمعقة «دةسعي»إلو نهايات «  وعد بل ور»ال ي تجاوز المئة عا   من  
ل صول ي ا الن ال، سيكون من أبرزيا ب  شك  صل مميز عن ن ال األسرس ال لس ينيين  ي 

 .1967المعتق ت امسرائيلية، بال ات بعد استكمال احت ل أر ه   ي العا  
وا بشكل متعاقب    شك  ي أن عشرات آ ف ال لس ينيين، إن ل  يكن مئات اآل ف منه ، قد مرع

 وعلو مدس سنوات، علو تجربة األسر  ي المعتق ت امسرائيلية.
أما العدد الاابت لألسرس، الداخلين لألسر والخارجين من ،  قد وصل إلو حدود األحد عشر ألف 
أسير، وبقي  ي ي ه ال روة العالية سنوات  ويلة، لكنع  تراجع مؤخرًا إلو نحو سبعة آ ف. وقد كان 

ف األسرس يؤ ء أعداد من النساء واأل  ال، ويبدو أن العدد األعلو من األ  ال المعتقلين بين آ 
 موجود  ي المجموعة الحالية من األسرس ال لس ينيين.

يتميعز ال لس ينيون من أسرس المعتق ت امسرائيلية، ب نه  تدرعجوا  ي مقارعة جبروت القوات 
كيانها امسرائيلي، حتو وصلوا  ي ي ه الدرجات الو المسلحة والكرايية العنصرية لمستو ني 

المراتب العليا، التي كايرًا ما تؤدي إلو الشهادة، كما حصل مع أحد الم ربين مؤخرًا عن تناول 
ال عا   الشهيد ياسر حمدوني . ويي ترت ع أحيانًا أخرس إلو حد ا نتصار علو جبروت الكيان 

خصية الكاملة، كما  عل األسرس الم ربون عن ال عا  مالك القا ي امسرائيلي، وانتننننزا  الحرية الش
 ومحمد ومحمود البلبول.

ولعل أكار األسرس مظلومية ي   حايا ا عتقال امداري، ال ي يت ع من دون اعتماد  واب  قانونية 
 شكلية حتو،  تلقي شر ة ا حت ل القبض علو الموا ن ال لس يني من دون ا   رار إلو توجي 

ل ، وتمدعد  ترة اعتقال  مرات ومرات، من دون حدود زمنية ينص عليها « قانونية»أي تهمة 
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ل لك،  قد بدأت تظهر بين يؤ ء األسرس حا ت تمرد قصوس تمالت بام راب عن «. القانون»
 تناول ال عا ، حتو إلغاء ا عتقال امداري.

 ة يخ عون ألقسو حا ت احتجاز الحرية، و  بد  بعًا من الت كير ب ن األسرس ال لس ينيين كا
حيل تنتز  إسرائيل من المؤسسات الحقوقية الدولية  رصة امشراف علو ظروف عيا يؤ ء 
األسرس، خاصة النساء منه  واأل  ال، حتو تجتمع  ي الظروف التي يعانيها يؤ ء داخل 

 .1967واحت ل  1948المعتق ت، كامل أبعاد الم ساة الناجمة عن نكبة 
من المه  أي ًا الت كير ب ن آ ف األسرس المعتقلين ي معون نما ج المجتمع ال لس يني كا ة، من 

مروان البر واي، واألمين العا  لن « ال تحاوي»الموا ن العادي إلو القيادي السياسي، مال القيادي 
 .، وعدد من أع اء المجلس التشريعي ال لس يني«الجبهة الشعبية لتحرير  لس ين»

إن ال لس ينيين األسرس  ي المعتق ت امسرائيلية يمالون  روة الت حية من أجل ق ية ما زالت حيعة 
  يه  كما  ي من   زالوا أحرارًا من ال لس ينيين، بر   كل محاو ت قتلها  ي الن وس.
 12/10/2016، السفير، بيروت
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 عريب الرنتاوي
و  ندري علو وج  الدقة، أيع  رص يتمتع بها الرجل  حت ل موقع الرجل الااني  لن نستبق األمور،

 ي النظا  السياسي ال لس يني، لكن بمجرد  رح اس  ناصر القدوة مشغال ي ا الموقع، وبصرف 
النظر عن الجهة التي  رحت  واأليداف الكامنة وراءيا،  قد سرت  ي عروقنا بارقة أمل وت اؤل، بعد 

نتداول بخيارات تكاد تنحصر ما بين  رسان األجهزة األمنية ومتقاعديها من جهة أولو،  أن كنا
وشخصيات شغلت مواقع أساسية  ي مؤسسة صنع القرار،  كانت جزءا من ال شل والتردي، وليس 

 يناك سبب واحد ل عتقاد ب نها ستكون عامل استنهاض أو را عة للنجاح من جهة اانية.
اللجنة المركزية لحركة  تح، وس ير  لس ين لدس األم  لسنوات  وال، ووزير ناصر القدوة، ع و 

خارجية لبرية من الوقت، رجل  و خبرة ودراية واسعة  ي شؤون السياسة والدبلوماسية، يتمتع 
بع قات إقليمية ودولية واسعة، ويحت ظ بمواقف  ير م عون بالتزامها الو ني، ع يف اللسان 

ويو ” ... اللعب علو الحبال”ده   ائح األمن والمال واألجندات الخارجية وونظيف الكف، ل  ت ار 
أكار من  يره، يجسد المقولة التي ناقشنايا  ات مقال  ي ي ه الزاوية بال ات، عندما قلنا إننا نريد 

 ، وي ا ما أكده القدوة ن س  تعقيبًا علو  رح اسم  للتداول.”صنع  ي  لس ين“رئيسًا 
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و  ”  ير مقاتل“ة، ربما تكون نق ة قوت  األي  ...  الرجل ال ي يوصف ب ن  نق ة  عف القدو 
 ي لعبة التكت ت والتحال ات والمحاور الداخلية،  ير الساعي لحشد المحاسيب والتابعين، ” متور “

ربما يكون أ عف من كايرين من ال امعين للسل ة والمت لعين لكرسي الرئاسة، بيد أن ، ولألسباب 
ورجل الو اق والتوا ق الو نيين، سيما إ ا أخ نا بنظر ” القاس  المشترك“رة  اتها، ربما يكون الم كو 

ا عتبار، أن  يحت ظ بع قات جيدة مع معظ  ال عبين، ولدي  صداقات مع شخصيات وازنة  ي  تح 
 والمنظمة وال صائل.

، تو ئة للرئاسة ”الرئيسنائب “  يعني  لك، أن كل من جرس تداول اسم  كمرشح  حت ل موقع 
األولو،  ير جدير به ا الموقع أو ي ه المهمة ... امة ن ر منه  يحت ظ بسجل و ني محتر ، لكن 

، خصوصًا من المؤيدين إقليميًا أو إسرائيليًا، يعد ترشح  له ا المنصب، إيانة ”تداو ً ”أو ري  حظًا و
رن،  ي تاري  حركت  الو نية من نصف ق أزيدللشعب ال لس يني وت حيات  الجسا   وال 

 المعاصرة.
مروان البر واي مرشح جدير بالاقة وا حترا ، بيد أن بقاءه  ي السجن امسرائيلي، يجعل من 
الصعب تقديم  له ا الموقع ... صائب عريقات من موقع  كرجل اان  ي منظمة التحرير منا س 

ارتب ت مرحلة كاملة و اشلة من استن د كل ما لدي ، وب  ” كبير الم او ين“قوي، بيد أن 
، ومن الصعب الت كير بقدرت  علو إدخال ال لس ينيين  ي مرحلة جديدة، ويو ”الم او ات حياة“

ال ي ظل حا رًا بقوة،  وال المرحلة السابقة ... محمد اشتية، رجل قدير، ولدي  سمعة  يبة، بيد 
ة المرشحين، أو معظمه  علو األقل، حتو أن   ير معروف علو الساحتين امقليمية والدولية ... بقي

  نظل  أحدًا، لديه  ندوب كايرة  ي سيرته  ال اتية، تجعل من  ير الم يد تقديمه  لشغل ي ا 
 الموقع.

النظا  السياسي مريض، ويو بحاجة لاورة بي اء، تعيده إلو نصاب  وسكت ، شرايين ي ا النظا  يي 
ت تيحها قبل أن يصاب النظا  بالتجل  وا نسداد ... و ي ، وقد آن أوان ”قس رة“التي تحتاج إلو 

ظني أن أولو أولويات الرئيس أبو مازن والقيادة ال لس ينية، يي ترتيب البيت ال لس يني الداخلي، 
وت مين انتقال سلس، بارادة  لس ينية مستقلة، ومن دون تدخ ت سياسية أمنية أو مالية خارجية، 

يمكن أن يتسلل منها الرا بون بو ع أيديه  علو  لس ين، شعبًا  وحل الخ و لسد أية اغرات،
وقيادة وق ية،  ستخدامها ورقة  ي حروب المحاور والم ايب وال وائف، أو مدراجها  ي 

، امنسانللمقاي ة عليها، تارة للتخلص من ال غو  الدولية  ي مل ات حقوق ” البورصات العالمية“
 المساءلة  ي ق ايا  ات مساس بالت رف وامرياب.وأخرس مرجاء لحظة المحاسبة و 

 12/10/2016، الدستور، عّمان
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 تونس تتراجع في االهتمام بالقضية الفلسطينية .52
 سليمان شعباني
ر   محاو ت الت بيع العديدة من قبل نظامي بورقيبة وبن علي زمن ا ستبداد، كانت الق ية 

نسي، كانت أر ية يجتمع  وقها المختل ون، حيل   ال لس ينية حا رة بقوة  ي وجدان المجتمع التو 
 تمتل  الشوار  إ  يات ة بحياة  لس ين وسقو  ا حت ل الصهيوني.

ع قة تونس ب لس ين قديمة قد  باب المغاربة  ي القدس، مح ات كايرة اختل   ي  الد  التونسي 
عمليات ا ستشهادية التي قا  بها بالد  ال لس يني  ي صو ت مقارعة الكيان الغاصب، ان  ًقا من ال

 1تونسيون  ي  لس ين، وصوً  إلو  ارة حما  الش  التي استهدف  يها س ح الجو الصهيوني يو  
مقر القيادة العامة لمنظمة التحرير ال لس ينية بحما  الش ، إحد ال واحي الجنوبية  1985أكتوبر 

 رحو.للعاصمة التونسية، وراح  حيتها مئات الشهداء والج
زمن ا ستبداد كما أسل ت كانت الق ية ال لس ينية حا رة بقوة  ي كل المح ات الن الية التي 
خا ها أبناء الشعب التونسي، بل كانت المحرك األساسي لن ا ته  وال رصة الوحيدة التي يتواصل 

 من خ لها معار و النظا  مع عمو  الشعب الساخ  علو الموقف الرسمي من الق ية.
ة انتصار الاورة ويروب بن علي كانت الق ية ال لس ينية من أولويات الاوار، حيل كان شعار لحظ

 الشعب يريد تحرير  لس ين شعاًرا مركزًيا بين شعارات الاورة.
تواصل ا يتما  بالق ية،  عجت الساحات العامة وساحات  2011 ي السنوات األولو ال حقة لسنة 

ة لها، ول  يخل اجتماًعا سياسًيا من األيازي  المحت ية بحماة شرف الجامعات بالتظايرات المناصر 
 األمة  ي  لس ين كما سيرت قوا ل الدع  المادي والمعنوي لغزة.

نسق ا يتما  بالق ية تصاعد أيً ا علو المستوس الاقا ي،  كتبت دواوين الشعر وأقاصيص أدبية 
ال لس ينية وتعا د استبسال الشعب ال لس يني  وأ اٍن من مختلف األلوان الموسيقية تدع  المقاومة

  ي الد ا  عن األرض والعرض.
الموقف الرسمي زمن الترويكا عكس ت لعات الشعب وبرز مسانًدا للمقاومة ال لس ينية، حيل 

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الحكومة  2012استقبلت تونس  ي يناير 
 ية  ي استقبال مهيب أرعب وك ء الصهيونية  ي كل مكان.ال لس ينية حينها إسماعيل ين

زار و د رسمي يقوده وزير الخارجية التونسي آن اك السيد  2012خ ل الحرب علو  زة  ي نو مبر 
 ر يق عبد الس  ،  زة، مؤكًدا دع  الدولة التونسية للمقاومة ال لس ينية.

شخصيات  لس ينية من مختلف ال صائل عدة مؤتمرات وندوات تعني بالعمل ال لس يني ح ريا 
 استقبلتها تونس  ي تلك ال ترة.
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مواقف مبدئية د عت الترويكا والنه ة خاصة امنها  حًقا، حيل ل  يغ ر لوبيات الصهيونية لتونس 
ي ه المواقف وان لقت ال غو ات والمؤامرات بناًء عليها وعلو  يريا من المواقف التي انتصرت 

 ايايا العادلة،  غو ات ان لقت بعد  التنصيص علو تجري  الت بيع  ي  يها تونس لألمة وق
الدستور التونسي وانتهت بقلب موازين القوس السياسية  ي تونس لصالح أ راف ايتمامها بالق ية 

 ال لس ينية كايتما  بورقيبة وبن علي بل بنسب أقل.
ي بالق ية وأصبح التخ يف من انق ب كان ل  انعكاسات ، حيل تراجع ا يتما  الشعبي والرسم

ا لتصاق بهمو  شعبنا ال لس يني ومعانات  من تكتيكات األ راف السياسية وا جتماعية  ي تونس 
وعامً  من عوامل إبراز اعتداله  أما  القوس المحلية والدولية الخا عة للوبيات الصهيونية، بل بل  

ستكمال دراسته   ي تونس التي ان لقت زمن حد ا متنا  عن تقدي  الت شيرة ل  ب  لس ينيين  
 الترويكا.

الحركة الشبابية وال  بية ن سها خ ت ايتمامها بالق ية ال لس ينية ويي التي    الما كانت رائدة 
بين الحركات الشبابية وال  بية  ي العال   ي نصرة الشعب ال لس يني، و لك بدعوس أولوية الق ايا 

مرياب، علو ق ية  لس ين كما يبرر البعض، ويي ن س تبريرات النظا  الو نية من الب الة وا
 البورقيبي والنو مبري سابًقا.

بصيص من األمل  ي عد  ان  اء شمعة دع  المقاومة ال لس ينية أرسل  مشاركة النائبة  ي البرلمان 
لو  زة، التونسي عن كتلة حركة النه ة ل ي ة الحباشي  ي الحملة النسائية لكسر الحصار ع

بصيص من األمل كاد أن يعصف ب  إسقا   ئحة دع  للق ية ال لس ينية اقترحتها كتلة حركة 
 النه ة  ي البرلمان والتي كان ال رق بين مروريا وسقو ها صوت واحد.

تراجع  ي ا يتما  الرسمي بالق ية ال لس ينية مرده  غو ات دولية وقابلية لل غ  تونسية ألقو 
يتما  الشعبي، المخيف  ي ي ا يو انعكاس  السلبي اقا ًيا علو األجيال القادمة بما بظ ل  علو ا 

يتسبب  ي نجاح مخ  ات الكيان الصهيوني  ي تنشئة أجيال من صلة عن واقع األمة وق ايايا، 
متقوقعة علو ق ايا ق رية، تنشئة تجعل من انتمائها للغرب أعمق من انتمائها لألمة العربية 

 .وامس مية
 ي السابق  شل تمرير ي ا المخ   واألمل قائ  اليو   ي أحرار الشعب التونسي ال ين عزموا علو 

 تحقيق نه ة بلدي  ببوصلة تتج  لنصرة الق ية ال لس ينية وكل الق ايا العادلة  ي العال .
 11/10/2016موقع نون بوست، 
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 تــــاريــــخ إسرائيل الــــظــــالمــــي .53
 يوسي ملمان

وجد نوعان من الدول؛ دول   تخجل من ا عت ار عن جرائ  الما ي التي ارتكبتها، وتحاول ي
الجور وتعويض ال حايا أو عائ ته ، حتو وان كان بت خير عشرات أو مئات السنين.  إص ح

ت ألمانيا، التي يعد التزامها ب من إسرائيل حجرا أساسا  ي سياستها الخارجية، يي ماال بارز. الو يا
 األصليين، ونيوزيلندا أي ا، التي أعربت عن الند  وتحاول إعادة ت ييل السكان أسترالياالمتحدة، 

حتو  1956لديها بسبب مئات السنين من السلب، ال رد، والتمييز، يي من النو  األول.  ي العا  
ستالين،  زعي  الحزب الشيوعي، نيكيتا خورتشوف، عرف كيف يندد بسل  ، ال ا ية الوحشي جوزيف

 علو جرائم   ي ا تحاد السو ياتي.
بالمقابل، تركيا، التي تمتنع عن ا عتراف بمسؤوليتها عن كاراة األرمن وتحاول الصرا   د كل من 
ينتقديا علو  لك، يي من النو  الااني: دول تتنكر لمسؤوليتها عن جرائ  الما ي وتر ض ا عتراف 

تمارس  أي االنو  الااني، ومال األخريات يي  إلونتمي بها. لشدة األسف إسرائيل يي األخرس ت
عادةم اعيل القمع، كبت ال اكرة،   كتابة التاري . وا 

،  رد السكان، األسرسقتل  –م عال واحد يو الرقابة العسكرية، التي تمنع نشر مظال  الما ي 
 واألجهزةكومية عمليات سرية، ع قات مع تجار مخدرات و يره. إسرائيل، من خ ل الوزارات الح

 بتكليف منها، تستخد  أي ا آ ت الدعاية معادة كتابة تاري  ما يها. أوالتابعة لها 
وك ن شيئًا ما كان سينقص من كرامتها، مكانتها الدولية، وو عها األخ قي  ي العال ، لو كان 

جانب من  1948العكس؛ لو كانت تعترف ب نها  ي  مرة الحرب التي  ر ت عليها  ي العا  
الحا رة ال لس ينية والدول العربية، كانت  العة أي ا  ي  رد مئات آ ف الموا نين. كان يمكن 
مسرائيل أن تعترف بان   ي تلك الحرب، التي كانت من ناحيتها عادلة، ارتكبت أي ا أ عاً   ظيعة. 

ينيين تركوا بيوته  مال ي ا ا عتراف بمسؤوليتها الجزئية  الو جانب حقيقة أن مئات آ ف ال لس 
 واعية أو ألنه  استجابوا لتعليمات زعمائه   كان يمكن ل  ربما أن يساعد ولو بقليل  ي ت هير 

 األما  إلوا جواء وتخ يض مستوس الكرايية بيننا وبين ال لس ينيين. وحتو لو ل  يكن ي ا سيد ع 
الدولية علو  األسرةدير  ي الت اي  بين الشعبين،  ان إسرائيل كانت ستحظو با حترا  والتق

 استقامتها، صدقها، وحساسيتها التاريخية.
 –انكشا ا للنزا  امسرائيلي  األكار األعصابولكن دعونا من "حرب التحرير"، التي تلمس أحدااها 

 العربي. توجد أحدال مو ع جدال أقل، ومن الوا ح منها من يو الخيعر ومن يو الشرير.
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.  ي السبعينيات والامانينيات أدارت إسرائيل قصة عشق أ ريقياجنوب  –ل خ وا ما  ع قات إسرائي
 األ لبيةالبي اء، ال ي قمع، ظل ، أيان، ع ب وميز  د  األقليةمعيبة مع نظا  األبرتهايد لحك  

السوداء. كانت إسرائيل بين الدول القليلة  ي العال  التي دعمت نظا  األبرتهايد، أقامت مع  ع قات 
باعت  الس ح والتكنولوجيا، وتعاونت مع   ي مجال النووي. ي ه الع قة  ير المقدسة بين  أمنية،

العنصريين، يي من ال صول المعيبة  ي سياسة  األ ارقةدولة الناجين من الكاراة والمستو نين 
لند  علو الخارجية واألمن امسرائيلية. وحتو اليو  ل  تكلف إسرائيل ن سها عناء ا عت ار أو إبداء ا

"حلف  أي ا. و ي أقصو األحوال شرح النا قون الرسميون بلسانها بان الع قة، التي سميت أ عالها
 المنبو ين"، خدمت مصالح إسرائيل األمنية.

 أ ريقياو ي وس  وجنوب  أ ريقياكانت مسرائيل قصص  را  أخرس مشينة مع دكتاتوريين  ي 
تبيعه  الس ح وترشد سرايا  أن  تمنع أ عاله  إسرائيل من شعبه . ول أبناءوارتكبوا م ابح وقمعوا 

 الموت لديه .
ن كانت إسرائيل تحاول تغيير نهجها والنظر ليس  ق   ي اعتبارات المصالح  األخير ي العقد  وا 

ما  أن ي سياستها الخارجية، إ   – لألسفالقليلة جدا  – األخ قال يقة بل أن تحقن بع ا من 
بان إسرائيل أصبحت مروجة  ي الو يات المتحدة و ي الدول الغربية  أيلول ي نشر  ي "يدرتس" 

 لنظا  القمع والقتل  ي السودان، ينبغي أن يهز  مير كل إسرائيلي.
الحك   ي انق ب  إلوسنة، حيل صعد  30 ي السودان يحك  عمر البشير بيد من حديد من  نحو 

أن سلم  ل رنسا. ومنح  إلو، المجنون كارلوس، عسكري. و ي الما ي است اف كبير "المخربين"
بن  دن و"القاعدة"، وال ين قص ته  صواري  أميركية. وو ر قواعد  ي ب ده للحرس  ألسامةملج  

"  ي  زة. ل  امرياب مقابل الن   ، وسمح له  بتخزين الس ح وتهريب  لمنظمات " اميرانيالاوري 
السودان  د ي ه المخازن وقوا ل الس ح. ولعل األي  من   ي القصف  ي 2009تتردد إسرائيل من  

كل شيء أن الحاك  السوداني ارتكب من خ ل جيش  ومليشيات  م بحة  ي دار ور. وله ا السبب  قد 
 المحاكمة. إلوأعلنت عن  محكمة الجنايات الدولية  ي  ياي "مجر  حرب" يتوجب تقديم  

 األخيرتينل ال ظاعة،  ق  بسبب حقيقة أن   ي السنتين ومع  لك، قررت إسرائيل تجايل كل أعما
، وق ع ا تصال معها وارتب  بالتحالف السني بقيادة السعودية التي تقاتل ميرانأدار البشير ظهره 

يران ي اليمن  د الشيعة  األيلية ي الحرب  التروي  امسرائيلي، باس  "الواقعة السياسية"،  أما. وا 
عة علو ال مير امسرائيلي واليهودي، علو المعايير الدولية وعلو قي   هو وصمة عار أخرس بش

 الاقا ة والديمقرا ية التي تدعي إسرائيل التبايي بها.
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التي تقو  بها حكومة إسرائيل تت   ي دولة يزع  أنها تقدس كل سنة  ي  األ عالالم يل يو أن ي ه 
غ رة و هارة الروح، ليس  ق  بين امنسان من أي دولة ودين، قي  ا عت ار والم أكارشهر تشري، 
 بين امنسان وامنسان، ممن خلقه  الرب جميعه  علو صورت . وباألساسوالمكان بل 

 "معاريف"
 12/10/2016، األيام، رام هللا
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