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سيكون و : حرل لبنان الةالةة مد تندلع لسبل بسيط اإلسرائيليجيي المسم التخطيط ب رئيس .1
  اجتياحا  ماسيا  للجنول

ا الجنيرال عمي يام نيور ينا قال  أندراوس: زهير - الناصرة رئيس قسم التخطيط في الجيي  اسسيرائيّي 
بييل لصييييية عيييديعون أيرونييونّ العبري يية ان  اليييدو الرئيسييي  هييو الم ياف يية  فييي يييدياص خييال ص أدليي 

عّ  اليدوء في الجبية الشمالي ةا أْي سوري ة ولبنانا الفتًا ال  أن  الجي ا أ ثر من أي  وقينص مىي ا 
 بان أ ثر جاهزًاا وأن ل ي واصل تيىير نيسل ليرب لبنان الثالثة.

لثالثةا قال الجنرال نور ين لّصييية العبري ة انن ا عمّنا ال ثير من وعن ايتماالن اندالع يرب لبنان ا
أجيييل منيييع انيييدالعياا وسن واصيييل العميييل مييين أجيييل هييينا الييييدوا ول ن يييل أىييياوا أن يييل فيييي ييييال انيييدالع 
يييرنا الجيييي  اسسيييرائيّي  لي يييون جييياهزًا لّييييربا الفتيييًا الييي  أن  ييييزب    الم واجيييية ميييع ييييزب  ا يى 

ّح   وتع يم ترسانتل العس ري ةا ول ن ل بموازاة نلكا مشغول جدًا في اليرب بسوري ة.ي واصل التس 
وأوىح في تيدييدص ميبطنص لييزب   أن يلا أْي الييزبا يعيرو الليو ة العسي ري ة التيي تتمت يع بييا اسيرائيلا 

  ما يعّم أن ل سيتّل   ىربًة  اسيًة انا تجرأ عّ  م ياجمتناا عّ  يد  تعبيره.
ييا فيمييا  يتعّ ييب بعمّيييةص بري ييةص اسييرائيّي ةص فييي يييال انييدالع اليييرب الّبناني يية الثالثييةا فييرد  الجنييرال نييور ين أم 

ا وسييي ون هيينا االجتيييا  هجوميييًا  : نعييم سييي ون اجتيايييًا بري ييًا لّجنييوب الّبنيياني  بيياللول باقتىييابص شييديدص
اىييا فيّن  ييرب لبنيان الثالثية عالوة عّ  نلكا ليين الي  أن يل خالفيًا لّم وقاسيًا لّغايةا بيسب أقوالل.

 قد تندلع لسبب بسيطا دون أْن يلصد الجانبين خوىياا ومن هنا ت من خطورتيا.
 12/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 : ممارسات االحتالل في القدس شكل فاضح من أشكال التمييز العنصريالفلسطينية الخارجية .2

رسان االيتالل في مدينة اللدس الميتّة ش ل فاىح ان مما اليّسطينية قالن وزارة الخارجية :رام  
مييين أشييي ال التميييييز العنصيييريا وأن المدينييية الميتّييية وبّيييداتيا وقراهيييا ومخيماتييييا المييطييية تستصييير  

 المجتمع الدوليا بما فيل العالمين العربي واسسالميا ليمايتيا من بط  االيتالل. 
ا أن اسجييييراءان اسسييييرائيّية نييييير قانونييييية 12/10/2016 وأ ييييدن الخارجيييييةا فييييي بيييييان يييييوم ا ربعيييياء

عّي   وزارةوشيددن الي ش اًل من أشي ال العلياب الجمياعي المييرم دولييًا. د  عومخالية لّلانون الدوليا وت  
أن االعتداء اسسرائيّي يستدعي وقيية جديية مين قبيل المجتميع اليدولي. وطالبين جمييع اليدول الموقعية 

يينهاا بتيميل مسييولياتيا فيي اليزام اسيرائيل  ليوة اييتالل بنصيول عّ  اتياقيان جنيو والمّتزمة بتني
 هنه االتياقيانا ووقو االنتيا ان التي ترت بيا في اللدس الميتّة.

 12/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الحسيني: سياسة العقال الجماعي تزيد من حدة التوتر في القدس .3
لليدسا الميياف  عيدنان اليسيينيا سياسية العلياب الجمياعي التيي تمارسييا أدان وزيير شييون ا :اللدس

العاصيمة الميتّيةا  أبنياءبييب أبنياء الشيعب العربيي اليّسيطيني وخاصية  اسسيرائيّيسّطان االيتالل 
 ويينرا فيي بييان أصيدره ييوم ا ربعياء والشيرائع الدوليية والسيماوية. وا عيراووالتي تتعارض واللوانين 

من اتساع دائرة االنيجار في يال اسيتمرن ي ومية االييتالل فيي سياسياتيا العنصيرية ا 12/10/2016
لابّييية الالتعسييييية والتطييييير العرقيييي فيييي المدينييية الملدسييية والتن ييير لّيليييوب الوطنيييية المشيييروعة ونيييير 

 و يّتيا الشرعية الدولية. أقرتيالّتصرو لّشعب اليّسطيني والتي 
 12/10/2016 ،نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

 
 أبو ردينة: التضامن ووحدة الصف العربي هما الهدف لمواجهة التحديات .4

"وفا": قال الناطب الرسمي باسم الرئاسة نبييل أبيو ردينية "ان الموقيو الرسيمي اليدائم لّيرئيس  -رام   
ّتىييامن فيي هيينه ل ميميود عبياسا والليييادة اليّسيطينية هيو الييييا  عّي  وييدة الصييو العربييا تعزييزاً 
وأىيياو أبييو ردينييةا  ال ييروو الصييعبةا التييي يميير بيييا العييالم العربيييا بمييا فييييا اللىييية اليّسييطينية".

"تمثل نلك بموقو سيادتل والليادةا ومنن اندالع ما يسم  "الربيع العربي" هو عدم التدخل في الشيون 
ونًا لّيلييوب اليّسييطينيةا ونلييك عّيي  سيييادة وويييدة أراىييي تّييك الييدولا وصيي الداخّييية العربيييةا ييا يياً 

يرصًا عّ  عدم خّب اليتنا وانع اس نلك عّ  شعوبناا خاصة عّ  اللىية اليّسطينيةا التيي هيي 
 أ ثر المتىررين من نياب التىامن العربيا ييا تش ل اللىية المر زية لألمة العربية".

 13/10/2016 ،األيام، رام هللا
  
 جلل يهود "الفالشا" "رائيلإس"ستنكر مواصلة يواصل أبو يوسف  .5

والتيي تعميل عّي   ااستن رن من مة التيريير اليّسيطينية سياسية ي ومية االييتالل اسسيرائيّية :اللاهرة
تيجييييير ييييييود "اليالشييييا" ميييين افريليييييا اليييي  ا راىييييي اليّسييييطينية الميتّييييةا تمييييييدًا ليييينلّيم لّعييييي  فييييي 

عىييييو الّجنيييية التنيينييييية لمن ميييية التيرييييير  وقييييال ان اسسييييرائيّية بالىييييية الغربييييية الميتّيييية.عمر المسييييت
اليّسطينيةا واصل أبو يوسوا ان سياسة جّب المستوطنين هي مياولة اسرائيّية واىية لخّب واقع 

 جديد والعمل عّ  التوسع االستيطاني بالىية الغربيةا وزيادة عمّيان مصادرة ا راىي.
 13/10/2016 ،الشرق، الدوحة
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 أموال المنحة الكويتية السبتمن ةانية الحساينة: صرف الدفعة ال .6
فييي تصييريح صييييي ا ربعيياء  امييييد اليسياينة اليّسييطيني أعّيين وزييير ا شييغال العامية واسسيي ان :نيزة
ا عن صرو الدفعة المالية الثانية لّمستييدين من المنية ال ويتية اللائمة ا ول  والبالغ 12/10/2016

 ي ومة رامي اليمد  .الوتعّيمان رئيس  ا بتوجييان15/10/2016ا السبن 305عددهم 
وي وميية عّيي  دعميييم  بنيياء شييعبنا ووقييوفيم بجانييب اللىييية  الشييعب ال ييويتي أميييراً  وشيي ر اليسيياينة
 أن تتواصل جيود الدعم والمساندة  بناء شعبنا.  اليّسطينيةا متمنياً 

 12/10/2016 ،فلسطين أون الين
  
 ليايقبل استقالة رئيس المحكمة الع عباس .7

السييّطة رئيييس  ا أنرام  ا ميين 12/10/2016 ،وكاليية األنبيياء والمعلومييات الفلسييطينية )وفييا(نشييرن 
رئييييس  اميميييود عبييياس قبيييل اسيييتلالة المستشيييار سيييامي صرصيييورا رئييييس المي مييية العّييييا يةيّسيييطينال

 ّو المستشار عماد سّيم قائمًا بأعمالل.ا عّ ا و مجّس اللىاء 
قبيييول اسيييتلالة عييين  اسعيييالن ا الييي  أنميميييد وتيييد ا نلييياًل عييين12/10/2016 ،48عيييرل وأشيييار موقيييع 

بعد أسيبوعين مين ييدوا تراشيب اعالميي بينيل وبيين عىيو الّجنية المر زيية جاء المستشار صرصور 
 لير ة فتح توفيب الطيراوي الني اتيمل بالتزوير واستخدام م انتل وسّطاتل  نراض شخصية.

 
 بالسجن النتقاده مشاركته في جنازة بيريز عن ضابط حكم عليه يصدر عفوا   عباس .8

بيييالعيو عييين  قييراراً  ا12/10/2016ا ربعييياء  اميميييود عبيياس يةيّسيييطينالسييّطة الرئييييس  صييدرأ :رام  
يالتلعرب"ا  أبومنصور " أسامةالملدم في جياز االرتباط العس ريا   التلاعد. ال  وا 

واليصيل النييائي مين الخدميةا بييب أبيو  ي مًا بالسيجن لميدة عياما أصدرنو انن المي مة العس رية 
 ونلك يسبما أ د مسيول هيئة الدفاع عنل ناندي أمين لي"اللدس". اا ربعاءعربا  ير يوم 

عيرب مين منزليل فيي طيول رم مطّيع الشيير الجياري بعيد  أبيوو انن ا جيزة ا منية قد اعتلّين المليدم 
االرتبياط العسي ري عّي  خّييية منشيور ليل  يوم من توقييل عن عمّل  مدير لّعالقان العامة في جياز

 . يزبير شيمون في جنازة  عباسبوك"ا انتلد فيل مشار ة  عّ  صييتل الشخصية في "فيس
 12/10/2016 ،القدس، القدس
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 استمرار السلطة في االعتقاالت دليل تخبط وملق أمني :النائل زيدان .9
 اائب في المجّس التشريعي عن ير ة يماسالن افادي أبو سعدى: قال عبد الريمن زيدان –رام   

ميييين طّبيييية الجامعييييان وا سييييرى  ان اسييييتمرار السييييّطة فييييي االعتليييياالن السياسييييية التييييي طاليييين عييييدداً 
الميررين وبعض قيادان ير ة يماس يع س يالية االىيطراب واللّيب والتخيبط ا منيي التيي تعيشييا 

أن أجييييزة  اوىيييح فيييي تصيييريح صييييييالسيييّطة اليّسيييطينية والمتمثّييية بلميييع خصيييوميا السياسييييين. وأ
السييّطة "ال تييولي ايترامييًا لشييعبنا عبيير اسييتمرارها بماليليية الشخصيييان الوازنيية فييي الشييارع اليّسييطيني 
مثييل اسمييام الشيييع عّييي عتيييب وعييدد ميين ا سييرى الييني أمىييوا سيينوان طويّيية فييي سييجون االيييتاللا 

 ال يتماش  مع توجياتيا".فىال عن طّبة الجامعان و ل خصم سياسي ترى فيل السّطة أنل 
وتييابع النائييب فييي التشييريعي اللييول "ان هيينا االىييطراب الميمييوم انع يياس لّلّييب الييني تعيشييل السييّطة 
يول موىوع خالفة الرئيس ورنبة البعض في يسم الصراع اليني ييدور فيي أروقية فيتح لصياليل مين 

ارتل لألدوار المستلبّية ولو  ان خالل العنو والبط  وت ميم ا فواه وتلديم اثباتان لاليتالل عّ  جد
نلييك عّيي  يسيياب تييدمير  ييل فرصيية فييي لمّميية البييين الييداخّي اليّسييطيني ويييي  مييا تبليي  ميين هيبيية 

 اللانون والميسسة اللىائية وعّ  يساب السّم ا هّي وويدة ا راىي اليّسطينية".
 13/10/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 معالم الطريق لتحرير األسرىغا يدعو لتبني استراتيجية لتحديد اآل .11

دعيا عىيو الّجنية التنيينيية لمن مية التيريير اليّسيطينيةا عىيو الّجنية المر زيية لير ية  :خان ييونس
ا اليي  تبنييي اسييتراتيجية واىييية لتيديييد معييالم الطريييب نيييو 12/10/2016 فييتح ز ريييا ا نيياا ا ربعيياء

ء الين رى الخامسية والعشيرين العتليال عمييد لمناسبة ايييا هافي  ّمة أللا اوأثن  اآلنا يرية ا سرى.
ييزال فيي السادسية عشيرة مين  اميأسرى قطاع نزة ىياء اآلنياا اليني ي يم عّييل بالسيجن الميبيد وهيو 

عّي  هينه اليعاليية التيي ن متييا ميوىيية ا سيرى والمييررين فيي ير ية فيتح/ اقّييم وسيط خيان  اعمره
رادتيم الصّبة في م يونسا مشيداً   واجية التعسو والجبرون في سجون االيتالل.بصمود ا سرى وا 

 12/10/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مستودعاتها في غزة إلىشاحنة أدوية  31ر وزارة الصحة تسي    .11

شيياينة ميمّيية با دوييية والمسييتيّ ان  31ا 12/10/2016 سييي رن وزارة الصييية  ييير ا ربعيياء :نييابّس
ا المر زيية فييي قرييية سيالم بنييابّس اليي  مسيتودعاتيا فييي قطيياع الطبيية والمييواد المخبريية ميين مسييتودعاتي

"بنياء عّي  توجيييان مين  افيي بييان صيييي صيادر عين اليوزارة اوقال وزيير الصيية جيواد عيواد نزة.
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السييييد اليييرئيس ميميييود عبييياسا وتعّيميييان مييين دولييية رئييييس اليييوزراء د. راميييي اليميييد  ا تسيييير وزارة 
نة ميمّييية با دويييية والمسيييتيّ ان الطبيييية والميييواد المخبرييييةا شييياي 30الصيييية الييييوم قافّييية م ونييية مييين 

 شاينة مبردة" ال اىافة 
 12/10/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نفذت في غزة بعد االنقسام دون مصادمة الرئيس اإلعدام: أحكام "الفلسطيني لحقوق اإلنسان" .12

نينن في  اسعدام: ان  ل أي ام 12/10/2016 ا ربعاء اقال المر ز اليّسطيني ليلوب اسنسان :نزة
قطيياع نييزة بعييد االنلسيياما تميين بييدون مصييادقة الييرئيسا فييي مخالييية واىييية لّلييانونا سيييما اللييانون 

 . 2003ا ساسي اليّسطيني لسنة 
وأىاو المر ز في ورقة قانونية ميصّة لّمر ز بمناسبة "اليوم العالمي لمناهىة علوبية اسعيداما أن 

التي نيينن  ا ي اما مشيرا ال  أن عدد 2014ينن بعد تش يل ي ومة التوافب عام ّ أي ام ن3هناك ع
لّليانونا سييما  التي نيينن دون مصيادقة اليرئيس خالفياً  ا ي امي مًاا وأن عدد  11بمصادقة الرئيس 

 ي مًا. 22ّ من اللانون ا ساسيا وجميعيا في قطاع نزة 109المادة ع
ي ميًاا  180منين قييام السيّطة ويتي  اآلن مين المييا م المختّيية بّيغ الصيادرة  اسعدامين ر أن أي ام 

 ا ي يييامي ميييًاا وعيييدد  30ي ميييًاا وفيييي الىيييية الغربيييية  150والغالبيييية فيييي قطييياع نيييزة يييييا  انييين 
التيي نيينن يتي   اسعيداموبّغ عيدد أي يام  ي مًا. 91الصادرة في قطاع نزة بعد االنلسام اليّسطيني 

 في السجون اليّسطينية.  اسعداممدانًا ينت رون تنيين علوبة  87زال ي مًاا وما  35اآلن في 
 12/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مراءات في أسس اختيار خليفة لرئيس السلطة الفلسطينيةتقرير:  .13

تييار خّييية يرى قيانونيون وميّّيون سياسييون أن اخ: تيرير ايياب العيس ا من ميمد من  -رام   
لّرئيس السّطة اليّسطينية ميمود عباسا يجب أن ي يون منسيجما ميع الليانون اليّسيطيني ا ساسييا 

 وىمن توافب داخّي فّسطينيا بعيدا عن التدخالن وا جندان الخارجية.
وزير العيدل اليّسيطيني ا سيببا والخبيير الليانوني أيميد الخاليديا يي يد فيي ييديا ميع "قيدس بيرس"ا 

لليييانون اليّسيييطيني ا ساسيييي واىيييح فيييي هييينا الجانيييبا ويييينل عّييي  تيييولي رئييييس المجّيييس عّييي  أن ا
التشييريعي اليّسييطينيا منصييب رئاسيية السييّطة اليّسييطينيةا ونلييك بيييال أصييبح مر ييز الييرئيس شييانرا 
بسبب ثالا ياالنا أوليا الوفاةا وثانييا االستلالةا وثالثيا فلدان الرئيس لألهّيية اللانونيية بنياء عّي  

 من المي مة الدستورية العّيا وموافلة المجّس التشريعي بأنّبية ثّثي أعىائل". قرار
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وأىيياو "انا شييغر مر ييز رئيييس السييّطة الوطنييية فييي أي ميين الييياالن السييابلة يتييول  رئيييس المجّييس 
التشريعي اليّسطيني ميام رئاسية السيّطة الوطنيية ميقتيًا لمييدة ال تزييد عين سيتين يوميًاا تجيرى خاللييا 

 بان يرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفلًا للانون االنتخابان اليّسطيني".انتخا
وأوىح الخالديا أن "االلتيزام بيينا الليانون يعتميد عّي  موقيو الليوى اليّسيطينية وخاصية ير ية فيتحا 
ويي ثبن ان  ان لييا رنبية بتيعييل الميسسيان الدسيتوريةا وترسييع ميسسيان الدوليةا والتأ ييد عّي  دور 

 اليّسطينيونا أو أنيا تي ر االستئثار بينا المنصب". أنشأهايسسان التي هنه الم
وقال الخبير اللانونيا يجب عّ  ال ل اليّسطيني ادراك خطورة المريّة الياليةا والوصول ال  توافب 
يول منصيب اليرئيس اليّسيطينيا ودعيوة لّمجّيس التشيريعيا لّمصيادقة عّي  ميا ييتم اسجمياع عّييلا 

 ية اللانونية".يت  يأخن الص
وشيييدد الخاليييدي عّييي  أن المجّيييس التشيييريعي هيييو صيييايب السيييّطة الدسيييتورية واالختصيييال فيييي هييينا 
الشأنا و ل ما عدا نلك هو انتصاب لسّطان التشريع من قبيل جييان ال عالقية بينلك ال بيال روو 

 العادية أو االستثنائية".
ليييديا عيين خّيييية الييرئيس عبيياسا وفييي السييياب ناتييلا يييرى الميّييل السياسيييا هيياني المصييريا أن ا

 يجب أن يأتي بتوافب فّسطيني داخّي بعيدا عن الىغوطان والتدخالن الخارجية.
وشيييدد المصيييريا خيييالل ييييديا ميييع "قيييدس بييييرس"ا عّييي  ىيييرورة أن ت صيييب الجييييود لترتييييب البييييين 
اليّسيييطيني عّييي   افييية المسيييتويانا مشييييرا الييي  أنيييل بيييدون نليييك سيييي ون هنييياك تيييدخل مييين ا طيييراو 

 خارجيةا ا مر الني يم ن أن ييدي ال  اليوى  واالنييار"ا  ما قال.ال
نياء االنلسام هو المدخل لترتيب المجّسْين  وتابع "تيعيل اليوار والتوصل لتطوير اتياب المصاليةا وا 
الوطني والتشريعيا ومن خالل نلك يم ن االتياب عّ  استراتيجية مويدة وبرنامج سياسيا لّتصيدي 

 لمخاطر التي تواجل اللىية اليّسطينية".لّتيديان وا
"مسييياران"ا عّييي  أهميييية  االسيييتراتيجيةوشيييدد ميييدير المر يييز اليّسيييطيني  بيييياا السياسيييان والدراسيييان 

عييادة بنيياء ميسسيياتياا فييي اطييار  ويييدة ير يية "فييتح" الداخّيييةا و يينلك "من ميية التيرييير اليّسييطينية" وا 
 فان. ترتيب البين اليّسطينيا والمساهمة في يل الخال

وأىاو "ال تلرر ير ية فيتح وييدها هويية الخّيييةا  ن ير ية يمياس أصيبين العًبيا ميميا ال يم ين 
تجيياوزها فيييي تنييافس فييتح عّيي  الليييادة والتمثيييلا وفييي صييناديب االقتييراعا وتسيييطر عّيي  قطيياع نييزةا 

 وبملدورها أن تسي ل أو تصع ب مسألة الخالفة"ا عّ  يد قولل.
و اليّسييطيني الييداخّي "سيسيياعد أطرافييا خارجييية اليي  فييرض قيييادان ال تجييد وبييي ن أن اسييتمرار الخييال

 اللبول الداخّيا ا مر الني يسوب ا وىاع ال  أسوا السيناريوهان"ا عّ  يد تعبيره.
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ويييييول بعيييييض الشخصييييييان التيييييي تتناقيييييل وسيييييائل اسعييييالم ام انيييييية توليييييييا منصيييييب رئاسييييية السيييييّطة 
مصري ان "ما يلال هو مجرد ت ينان اعالمية قد ي ون هنياك اليّسطينيةا خّيا لّرئيس عباسا قال ال

ميين سييربيا عيين قصييد بيييدو يييرب أسييماء وتّميييع أخييرىا واسعييداد لتلييدم أسييماء ميين التييي ال تييزال فييي 
 خّيية المشيد".

ولييين اليي  أنييل "عّيي  الييرئيس اليّسييطيني اللييادم أن ي ييون عّيي  يلييين أنييل ال يوجييد يييل قريييب لّلىييية 
لي يجيب أن ي ييون اختييار اليرئيس والليادة اللييادرين عّي  الوفياء بمتطّبيان المريّييةا اليّسيطينيةا وبالتيا

 و نلك البرنامج السياسي الني اتيب عّيل ىمن الريية واالستراتيجية المويدة".
تجيييدر اسشيييارة الييي  أن التسيييايالن عييين الخّييييية المرتليييب ليييرئيس السيييّطة اليّسيييطينية ميميييود عبييياسا 

يميييية واليّسيييطينيةا فيييي  يييل االنت اسييية التيييي طيييرأن عّييي  اليالييية الصييييية ازدادن عّييي  السييياية اسقّ
لّييرئيس اليّسييطيني ميييخراا ودخولييل المستشييي  سجييراء عمّييية قسييطرةا و يينلك اليييديا عيين تير ييان 
عربييية لترشيييح الليييادي الميصييول ميين ير يية "فييتح"ا ميمييد ديييالن لي ييون خّيييية ميييتمال لعبيياسا أو 

 ّطة اليّسطينيةاترشييل لمنصب قيادي داخل الس
باسىييافة لميييا ن رتيييل مصيييادر اعالميييية أن ناصييير اللييدوةا ابييين شيييليلة اليييرئيس الراييييل ياسييير عرفيييانا 
مندوب فّسطين السابب في ا مم المتيدةا ووزير الخارجيية ا سيببا هيو المرشيح ا وفير ي يا لي يون 

 الرئيس اللادم لّسّطة اليّسطينية.
 12/10/2016 ،مدس برسوكالة 

 
 عقدها مع اإلخوان المسلمين ودعم الوحدة والشراكة الوطنية فض    إلىو حماس دعت فتح .14

دعا المتيدا باسم ير ة فتح أسامة اللواسميا يوم ا ربعاءا ير ة يمياس الي  الخيرون مين : رام  
 تن يم جماعة اسخوان المسّمينا وفض علدها التن يمي معيا.

ّي عييين اثيييارة الجيييدل والنعيييران اليزبييييةا والتوقيييو وطاليييب اللواسيييمي فيييي بييييان صيييييي يمييياس بيييي"التخ
اليوري عن لغة التخوينا والعمل عّ  تبني اعالما وطنيا يرتلي ال  مسيتوى تييديان قىييتنا وشيعبنا 

 وتىيياتل الجساما بدال عن ت ريس ال راهية واالنلسام".
ما ويخدم مصالح ون ر أن اعالم يماس في مىمونل ورسائّل  ما هو ياليا يسيم في ت ريس االنلسا

 أعداء الشعب اليّسطينيا موىيا أهمية أن تعّن يماس عن نيسيا  ير ة تيرر وطني فّسطيني.
بيي"مراجعة شيامّة وعميلية وجيادة الي  سياسياتيا عّي  جمييع  أيىياً وأشار البيان ال  أهميية قييام يمياس 

 يّسطينية".المستويان وخاصة المّو الوطني اليّسطيني الداخّي وعالقتيا مع اليصائل ال
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وشييدد عّيي  ىييرورة أن تبيييا يميياس عيين سييبل الويييدة والشييرا ة والمصييالية التييي تىييمن مصييالح 
 الشعب واللىية وا رض.

وفي سيابا آخر قال اللواسيمي انيل ال يييب ليمياس أن تتييدا عين تيميي  ي ومية التوافيب اليوطني 
وميية ميين الليييام بواجباتيييا ا وتمنييع الي اسعمييارقطيياع نييزة " اليبيييب"ا وهييي ميين يعيييب عمّييية اعييادة 

وأعماليييا  مييا يجييب و مييا تخطييطا وتييرفض تم ينيييا ميين الليييام بواجباتيييا فييي  ييل اللطاعييان المختّييية 
وخاصيية قطيياع ال يربيياء والمييياها مييع العّييم أن الي وميية تنيييب أ ثيير ميين نصييو موازنيية السييّطة عّيي  

الماليية فيي مع يم اللطاعيان وأردو اللواسمي: ان الي ومة هي التي تتيمل المسييوليان  قطاع نزة.
 الييوية واليامة اتجاه أهّنا وشعبنا في اللطاعا "دون منة من أيد عّ  أيد".

 12/10/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 قراراتها السياسية والعسكرية واألمنيةبحماس ال تسمح ألحد أن يتدخل : الظاظا .15

زييياد ال ا يا ان  يروو علييد االنتخابيان الداخّييية  اة يمياسعىييو الم تيب السياسيي لير يي : قيالزةني
لير تييل عادييية جييدًال  ن الير يية علييدتيا فييي السييابب فييي عيييد االيييتالل "اسسييرائيّي" و يينلك السييّطة 

وأوىح ال ا ا خالل للاء "واجل الصيافة" الخيال بياسعالم الم تيوب واسناعييا واليني  اليّسطينية.
وم ا ربعيياء: "نعلييد االنتخابييان فييي  ييل وقيين ويييين وال يلييو أميييام علدتييل ميسسيية بييين الصيييافةا ييي

 علدها أي يائلا وفي مدة أسبوعين ت ون الير ة منتيية من  ل االنتخابان".
وأىيياو: "ال يوجييد لييدى يميياس ميين يرشييح نيسييل  ن هيينا ممنييوعا فالناخييب والمنتخييب ال يعييرو أي 

 مح لرئيس الم تب السياسي بأ ثر من دورتين".منيم من الني سينجحا والن ام الداخّي لّير ة ال يس
وعبيير ال ا ييا عيين ارتيايييل ميين عمّييية االنتخابييان الداخّييية ليميياس  نيييا تيييدا بييال دعاييية انتخابييية 

 وتنتيي خالل أسبوعين  يد أقص  دون ىجة.
أن وأ ييد أن ير يية يميياس ال تسييمح  يييد أن يتييدخل فييي قراراتيييا السياسييية والعسيي رية وا منيييةا مبينييًا 

 قراران الير ة تيخن بالتشاور والتياور في الداخل والخارن.
وتابع أن يماس تيمّن اليصار والمىايلان السياسيية وا منيية والعسي رية وا ميوال يتي  ال تعطيي 

  يد  ّمة عّيياا وليبل  اللرار اليمساوي قرارا خاصا لّشعب اليّسطيني فلط.
تناول ال تباليل  ن نلك من أجل الوفاب الوطني اليّسطيني وبين أن يماس يينما تلدم التنازل تّو ال

وأوىييح أن يميياس دخّيين االنتخابييان ميين  بيييدو واىييح وهييو تيرييير ا رض والملدسييان واسنسييان.
 أجل يماية الملاومةا و نلك بعد استالميا لّي ومة ويين التنازل عنيا  ان اليدو يماية الملاومة.
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عن ريييية اقتصييادية يينميا توليين الي ييم بغييزةا وأرادن وىييع وفيي اطييارص متصييلا ن يير أن ير تيل وىيي
خطة اقتصادية من الصعب تنيينهال " ن  ل اللوى أصيبين تيياربا وتياصير هينه النيواة وتسيتمتع 

 بعنابان الشعب بغزة".
وأشيياد ال ا ييا بسيي ان قطيياع نييزة "اليينين اسييتطاعوا أن ي ونييوا ميياهرين ومتميييزين عّيي  مسييتوى العييالم 

 تيم في  ل الميادين بما يتوفر لل من ام انيان وقدران".وسجّوا انجازا
أليو ميواطن  يانوا يعمّيون فيي مجيال الزراعية بغيزة فيي الماىييا مبينيًا أن  20وأشار ال  أن أقل مين 

 ألو مواطن يعمّون بتلنية عالية. 78عددهم وصل اآلن ليوالي 
 12/10/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، غزة، 

 
 ؤسسة القضائية يخلخل شرعية الحكومةحماس: العبث بالم .16

عبيييرن ير ييية يمييياسا عييين رفىييييا لميييا وصييييتل بيييي"التالعب والعبيييا باالنتخابيييان" البّدييييةا فيييي : نيييزة
أعلييياب تراجيييع الي ومييية اليّسيييطينية عييين تعييييداتيا بيييايترام الميسسيييان اللىيييائية فيييي اسشيييراو عّييي  

 أن "يخّخل شرعية الي ومة". العمّية االنتخابية بالىية وقطاع نزةا معتبرة نلك من شأنل
ّا 10-12وقالن الير ة في تصريح صييي لّناطب الرسمي باسيميا سيامي أبيو زهيري ييوم ا ربعياء ع

تّل  "المر ز اليّسطيني لإلعالم" نسخة منل ان الي ومة تراجعن عن التعيدان التي أعّنتيا وأبّغتيا 
سسان اللىائية وا منيية فيي نيزة والىيية لّيصائل من خالل لجنة االنتخابان بشأن ايترام دور المي 

 في اسشراو عّ  االنتخابان الميّية.
وأ دن يماس أن أي مياولة لتعديل اللانون بيدو رفع الغطاء عن الميسسان اللىائية فيي نيزة أو 
خدمة مواقو ومصالح ير ة فتح فّنيل سييزيد ا وىياع تعلييدًاا وننصيح الي ومية بيالعودة الي  ايتيرام 

 لتعيدان االنتخابية التي صدرن عنيا عّ  لسان لجنة االنتخابان المر زية.اللانون وا
وأشيارن الي  أن اسيتمرار الي ومية فييي مياوالتييا لتيميي  نيزة ونييزع الشيرعية عين ميسسياتيا سيييجعل 

 شرعية الي ومة ناتيا في ميب الريح.
 12/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بعد موافقة االحتالل 161هرباء : السلطة ترفض مد غزة بخط كحماس .17

 6زيياد ال ا يا أن االييتالل "اسسيرائيّي" وافيب منين  اأ د عىو الم تب السياسي لير ية يمياس: نزة
ّ اال أن السييييّطة اليّسييييطينية ممثّييية بييييرئيس السييييّطة عبييياس تييييرفض اعطيييياء 161سييينوان عّيييي  خيييط ع

 الموافلة لمد قطاع نزة بينا الخط.
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جيييل الصييييافة" الخيييال بييياسعالم الم تيييوب واسناعييييا واليييني علدتيييل وأوىيييح ال ا يييا خيييالل للييياء "وا
" يطّيييب خطاًبيييا رسيييميلا مييين السيييّطة اسسيييرائيّيميسسييية بيييين الصييييافةا ييييوم ا ربعييياءا أن االييييتالل "

دخال خط ع  ّ لّخدمةا اال أنيا تمانع يت  الّي ة.161اليّسطينية بالموافلة وا 
مو يييييا فييي نييزة ثميين ال يربيياءا اال أن تّييك المييوال  وقييال ان السييّطة اليّسييطينية تخصييم ميين رواتييب
 تبل  في الىية وال تيول لشراء الوقود لغزة.

وأوىييح أن المشيي ّة ا ساسييية لّ يربيياء بغييزة تتمثييل بيجييم الىييرائب الميروىيية و"البّييو" عّيي  الوقييود 
 مّيون دوالر شيريلا. 35ال   30الخال بتشغيل الميطةا والتي تعادل من 

 12/10/2016سطيني لإلعالم، غزة، المركز الفل
 
 تندرج في إطار التنسيق األمنيبحق كوادر "الجهاد"  السلطةاعتقاالت خضر عدنان:  .18

قييال الليييادي فييي ير ية "الجييياد اسسييالمي"ا خىيير عييدنانا ان االعتليياالن خّيدون م ّييوم:  –رام   
قيييادان وعناصيير ميين الير يية التييي تشيينيا أجيييزة أميين السييّطة اليّسييطينية فييي الىييية الغربيييةا بيييب 

 "تندرن في اطار التنسيب ا مني مع االيتالل وماليلة  ل من ييمل ف ر الملاومة".
يييوم ا ربعيياءا أن اليّسييطينيين وعالقيياتيم "البينييية" الخاسيير  ورأى عييدنان فييي يييديا لييي "قييدس بييرس"ا

رى مييييررين وأبنييياء الويييييد جيييراء ماليليييان واعتلييياالن أمييين السيييّطة التيييي تسيييتيدو قيييادة ورميييوز وأسييي
وشييدد عّيي  أن "االيييتالل هييو المسييتييد الوييييد" ميين اعتليياالن أميين السييّطة بالىيييةا مي ييًدا:  شيييداء.

بييين ير تييي فييتح ويميياس اليي  علّييية  االنلسييام"االعتليياالن التييي يشيينيا أميين السييّطة تجيياوزن قىييية 
 أمنية تستيدو  ل من يرفض االيتالل واللبىة ا منية لّسّطة".

انا أن االعتداء عّيل وعّ  وفد مين ير تيل قبيل ييومين فيي قريية صيرة عجنيوبي نيابّسّ مين وأ د عدن
 ."قبل عناصر مدنية "ليس منيصاًل عن اليجمة التي تشنيا السّطة ىد عناصر الجياد اسسالمي

 12/10/2016مدس برس، 
 
 بالضفة حماس تدعو إلحياء الحمالت الوطنية إلعادة إعمار منازل المقاومين .19

فيادي أبييو سيعدى: دعيين ير يية يمياس عّيي  لسييان النياطب باسييميا يسييام بيدران اليي  العمييل  –  رام 
عّ  ايياء اليمالن الوطنية والشعبية سعادة اعمار وبناء منازل الملاومينا مشددا عّ  أن هينا هيو 
تأ ييييد شيييعبي عّييي  التمسيييك بخييييار الملاومييية ورفيييض االستسيييالما ردا عّييي  هيييدم سيييّطان االييييتالل 

 ائيّي لبيون منيني العمّيان ىد الجنود والمستوطنين.اسسر 
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وقال ان الملاومين وعائالتيم الصابرة يستيلون من أبناء شعبيم وقية جدية في  ل تصاعد اجراءان 
 .االيتالل العلابية بيليم

ون ر بنجا  المبادران واليمالن الشعبية التطوعية التي أطّليا المواطنون في عدد من المدن واللرى 
اليّسطينية منن انطالب انتياىة اللدس وتم نن عبر اليتاليم الشيعبي مين اعيادة اعميار منيازل العدييد 

 من الملاومين ومنيني العمّيان البطولية.
ودعن ير ة يماس ملاومي الىية الغربية لالستعداد لمريّية جدييدة مين المواجيية ميع االييتالل ميع 

 .دخول انتياىة اللدس عاميا الثاني
 13/10/2016، لندن، عربيالقدس ال

 
 خبيران إسرائيليان: الفلسطينيون يتجهون للبنادق بدل السكاكين  .21

أعييرب خبيييران اسييرائيّيان عيين خشيييتيما ميين أن تتيييول العمّيييان اليّسييطينية السييتخدام البنييادب بييدل 
الس ا ينا بدعوى أن المسجد ا قص  في خطيرا وييرل ير ية الملاومية اسسيالمية عيمياسّ عّي  

 ل ال يا  المسّح.اشعا
وقييال الخبييير اسسيييرائيّي فييي الشييييون اليّسييطينية آفيييي يسييخاروو ان يمييياس تييياول يثيثيييا منيين فتيييرة 

 اشعال ال يا  المسّح ىد اسرائيل في المناطب اليّسطينية.
وأشييييار فييييي ملييييال لييييل عّيييي  موقييييع "ويّييييال" اسخبيييياري اليييي  ا يييييار وسييييائل اعييييالم وشييييب ان التواصييييل 

طينيين فيييي تيوييييل موجييية العمّييييان الجاريييية الييي  انتياىييية مسيييّية ال ت تييييي االجتمييياعي رنبييية اليّسييي
 بيجمان الس ا ين والدعس بالسياران.

وأوىيييح أن عمّيييية الليييدس ا خييييرة التيييي نيييينها مصيييبا  أبيييو صيييبيح يم ييين عيييد ها نلطييية تييييول فيييي 
رائيّيين وجير  المواجيان الجارية مع اليّسطينيين لعدة أسبابل أهميا نجاييا في قتيل اثنيين مين اسسي

آخييرينا وترافييب نلييك مييع تغطييية اعالمييية فّسييطينية  بيييرةا ييييا ين يير الييييا اليّسييطينيون عّيي  أنيييا 
 انجازا فالس ا ين قد ال تيدا أىرارا  بيرة لإلسرائيّيين.

والسبب الثاني في خطورة عمّية اللدس هو عمر منين العمّيةا اليني يعيد  ميشيرا نا دالليةل فييو شياب 
عّيي  قناعيية بييأن الييييود يسييعون ليييدم المسييجد ا قصيي ا وهييو مسييتعد لالستشييياد دفاعييا  اسييالمي  ييان

 عنلا ونشر وصيتل التي يدعو فييا المسّمين لّدفاع عن ا قص .
وخيييتم بييياللول ان "المعطييييان السيييائدة فيييي المنييياطب اليّسيييطينية قيييد تعييييد الييي  ا نهيييان العمّييييان التيييي 

والثمانينييان والتسيعينيان مين الليرن الماىييا وأوائيل سينوان شيدتيا اسيرائيل فيي سينوان السيبعينيان 
 ا ليينا خاصة مع وجود السال  ب ثرة في المدن اليّسطينيةا بما فييا أيياء وبّدان شرقي اللدس". 
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من جيتلا رأى المتخصل في شيون اللدس نداو شرناي أن الشعار اليني ييردده اليّسيطينيون بيأن 
 راقة المزيد من الدماء في موجة العمّيان الجارية منن عام."ا قص  في خطر" يتسبب في ا

أن العدييد  -الملربية مين رئييس الي ومية بنييامين نتنيياهو-وأىاو في ملال بصييية "اسيرائيل الييوم" 
من المسّيين اليّسطينيين قرروا تنيين هجماتيم ىد الييود بدافع أن ا قص  في خطرا مما يتطّيب 

 لشعار مخالية أمنيةا توجب اعتلال قائّل.من اسرائيل اعتبار هنا ا
وخييتم بيياللول ان تييرويج دعاييية الخطيير الييني يتيييدد ا قصيي  تتسييبب فييي تنيييين العشييران ميين اليجمييان 
ىييييد اسسييييرائيّيينا وهييييو تييييرويج ال يلتصيييير عّيييي  شييييب ان التواصييييل االجتميييياعيا بييييل فييييي المسيييياجد 

يميييان وأييييياء الالجئيييينا بجانيييب وسيييائل والميييدارسا والنيييوادي الشيييبابيةا والرسيييومان الجداريييية فيييي مخ
 اسعالم اليّسطينيةا وخطابان الزعماء اليّسطينيين.

 13/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 ": دحالن ينظ م مؤتمرا  بالقاهرة بمشاركة فاعلة من غزةالفلسطينية "القدس .21

ه فييي الليياهرة خييالل أ ييدن مصييادر فّسييطينية مطّعييةا يييوم ا ربعيياءا أن الميييتمر المزمييع علييد :الليياهرة
أيييام تييين عنييوان ميييالن اللىييية اليّسييطينيةا يلييو خّيييل الليييادي الميصييول ميين ير يية "فييتح"ا ميمييد 
دييييييالنا ويييييييدو ليشيييييد العدييييييد مييييين الشخصييييييان لبييييييا قىيييييايا داخّيييييية وخارجي ييييية تتعّيييييب بالشيييييأن 

تح سييمير وبيسييب تّييك المصييادر التييي تيييدثن لييي "اللييدس" دون  ييوما فييّن الليييادي فييي فيي اليّسييطيني.
المشيييراوي وشخصيييان تابعيية أخييرى تابعيية لييديالن هييي التييي تشييرو عّيي  تن يييم الميييتمر الييني قييد 

 ييىره ديالن نيسلا باعتباره شخصية عامةا دون ال يور و أن ل يلو خّو الميتمر.
مييين قطييياع نيييزة وجيييين لييييم دعييييوان  50شخصيييية مييينيم نيييييو  250وليتييين المصيييادر الييي  أن نييييو 

ون فتياويون عّ  عالقة مع ديالنا صدرن بيب بعىيم قراران باليصل من لّيىورا بينيم قيادي
الير ية تيين بنييد "التجينمح"ا مشييرًة اليي  أن مين بيين المييدعوين فيي نيزة سياسيييين مين أييزاب مختّيييةا 
باسىافة ال  وزراء سابلين في الي ومان المتعاقبةا و تاب وميّّين وشخصيان مستلّةا وناشيطين 

ع الميييدنيا وأ يياديميين ميين جامعييان مختّييييةا وأن بعىيييم  ييان ميسييوًبا عّييي  فييي ميسسييان المجتميي
 ير ة يماسا في وقن سابب.

ووفلًييا لّمصييادرا فييّن شخصيييان ميين نييزةا بييينيم أ يياديميون و تييابا اعتيينروا عيين المشييار ة  سييباب 
 شخصية وأخرى تتعّب بمخاوو سياسية.
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طّييييب بشيييي ل رسييييمي ميييين السييييّطان  ون ييييرن المصييييادر أيىييييًا أن الليييييادي فييييي فييييتح ميمييييد ديييييالنا
المصريةا فتح معبر رفح البري لتم ين تّك الشخصيان من السيرا الفًتا ال  أن يل السيّطان المصيرية 

 استجابن لّطّبا وأنيا قررن فتح المعبر ا سبوع الملبلا أمام ير ة المسافرين.
ندن ليييي "المر يييز الليييومي عّييييل أ سييي واسشيييراوونو هييين تّيييك المصيييادر الييي  أن  ميمييية اسعيييداد لّمييييتمرا 

لدراسيييييان الشيييييرب ا وسيييييط" و "مر يييييز ا هيييييرام لّدراسيييييان السياسيييييية واالسيييييتراتيجية"ا وستشيييييارك فييييييل 
 شخصيان مصرية وعربية.

 12/10/2016القدس، القدس، رام هللا، 
 
 تصعيد لنهج االحتالل في التطهير العرميو  إعدام ميداني "الشيوخي"فتح: متل  .22

المجّيييس الثيييوري لير ييية فيييتح ا ميييين العيييام لّتجميييع اليييوطني المسيييييي  أ يييد عىيييو :الليييدس الميتّييية
مستشيييدا  العرقيييابا راىييي الملدسيية ديمتييري دلييياني أن قييوان االيييتالل تمعيين فييي سياسيية التطيييير 

بعمّييية اطيييالب النيييار عّييي  الميييواطن عّيييي الشييييوخي ومنيييع اسسيييعاو مييين الوصيييول الييييل أو نلّيييل الييي  
 ال  استشياده. المستشي  بسيارة خاصة ما أدى

ورأى  اواعتبيير دليييياني فيييي ييييديا سناعييية ميييوطني ييييوم ا ربعييياء قتيييل الشيييييد الشييييوخي اعيييدام مييييداني
الجريمييية تصيييعيدا لييينيج االييييتالل فيييي التطييييير العرقييييا وأىييياو: "ييييتم التطييييير عبييير أنرع مختّيييية 

الملدسييين لخّيب  وزييادة الىيغوطان عّي  ا شرعنة عمّيان اعيدام اليّسيطينيين بليوانين فيي ال نيسين
 بيئة طاردة ليم من اللدس".

 12/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 : نخصص موارد كبيرة من أجل مواجهة تهديد األنفاقالجيي اإلسرائيلي  برئيس مسم التخطيط  .23

رئييس قسيم التخطييط فيي الجيي  اسسيرائيّي  الجنيرال عمي يام نيور ينا قيال  أندراوس: زهير - الناصرة
انجيييازانا ول يييين اسيييتدرك قيييائاًل ان ييييل  يييان يجيييب تيليييييب  نا يللييي2014" الجيييرو الصييييامد"ّيييية عم ان

 ميا أق ير بيأن  الجيي  بيدأ المعر ية ىيد  نيز ة دون أْن ي يون ياىيرًا وجياهزًا  انجازان أ ثير فيي الييرب.
  أن  لتيدييييد ا نيييياب اليجومي ييية التيييي ييرتييييا ير ييية الم لاومييية اسسيييالمي ة يمييياسا وبالتييياليا شيييد د  عّييي

فييي  االسييتراتيجيالجييي  اسسييرائيّي  يلييوم بتخصيييل المييوارد ال بيييرة ميين أجييل أْن ي واجييل هيينا التيديييد 
وخّ ييل اليي  اللييول ان  ا نييياب بالنسييبة ليميياس هييي ورقيية رابيييةا ول يين فييي الوقيين  المعر يية اللادميية.

 عينل فّن يا بمثابة فع  مونص بالنسبة لياا عّ  يد  تعبيره.
 12/10/2016، نرأي اليوم، لند
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 حركة "بي دي أس" لدعم الشركات المتضررة من ا  استةماري ا  تنشئ صندوم االمتصاد: وزارة "ميكور ريشون" .24
أ ييدن صييييية "مي ييور ريشييون" اسسييرائيّية نان التوجييل اليمينيييا عييزم وزارة : أبييو عييامر خالييد-نييزة 

انل ليدعم الشير ان المتىيررة مين االقتصاد اسسرائيّية عّي  اللييام بمجموعية مين اسجيراءان والسياسي
ّ فيييي أوروبيييا والوالييييان BDSيميييالن الملاطعييية التيييي تلودهيييا الير ييية العالميييية لملاطعييية "اسيييرائيل" ع

 المتيدة ا مري ية.
وقالن الصييية في تلرير نشرتل ا يد الماىيا ان وزارة االقتصاد اسسرائيّية خصصن مبّغا مالييا 

مّيييون  96 ان المتىييررة ميين هيينه اليمّييةا بييرأس مييال يلييدر بيييسنشيياء صييندوب اسييتثماري لييدعم الشيير 
مّيون دوالرا تعويىا لخسائر هنه الشر ان عن فلد جزء من يصيتيا السيوقية  27شي لا بما يعادل 

انشييياء موقيييع ال ترونيييي يعيييرض منتجيييان هييينه الشييير انا لبيعييييا  الييي فيييي ا سيييواب الخارجييييةا اىيييافة 
ةل بعييييد فشييييل الخطييييوان التييييي قادتيييييا اسييييرائيل ىييييد من ميييية لّجميييييور الييييييودي فييييي الواليييييان المتيييييد

"BDS." 
 12/10/2016، "21مومع "عربي 

 
 الخوف يستوطن مكاتل الموظفين اإلسرائيليين بالقدس"يديعوت أحرونوت":  .25

ن ييرن صييييية يييديعون أيرونييون أن العييامّين فييي م اتييب الي وميية اسسييرائيّية بشييرقي اللييدس ويييي 
شعرون بأنيم ميددون من قبل المسّيين اليّسطينيين علب عمّية الليدس الشيع جرا  خاصةا باتوا ي

وأدن عمّييية اللييدس ا خيييرة اليي  ملتييل شييرطي اسييرائيّي ومسييتوطنة وجيير  سييتة آخييرينا فييي  ا خيييرة.
 يين استشيد منين العمّية اليّسطيني.

تجاجيييا عّييي  ميييا وقيييد دفيييع الخيييوو الميييو يين اسسيييرائيّيين لتن ييييم م ييياهرة االثنيييين خيييارن م ييياتبيم اي
 اعتبروه تياونا في اسجراءان ا منية اسسرائيّية ليمايتيم.

ومييين اليييوزاران التيييي ليييدييا م اتيييب فيييي شيييرقي الليييدس: ا مييين اليييداخّيا واسسييي انا والعّيييوما وم تيييب 
وقييد صيير  مو يييون ي وميييون اسييرائيّيون بييأنيم يشييعرون بنييوع ميين الخديعيية  نيييم  الخدميية الوطنييية.
 ي الجانب الشرقي من اللدس دون يماية أمنية  افية.ت ر وا يعمّون ف

وقييال هيييالء ان سيينوان طويّيية مييرن عّييييم وهييم يتعرىييون لمخيياطر وتيديييدان ميين اليّسييطينيينا فييي 
  ل تزايد ايتماالن استيدافيم.

 12/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 : كيف شوهت الخارجية اإلسرائيلية التاريخ؟"إندبندنت" .26
ن يييرن صيييييية "اندبنيييدنن" أن وزارة الخارجيييية اسسيييرائيّية تعرىييين النتليييادان : ياسيييينبيييالل  - لنيييدن

 شديدةا عندما قامن بتوزيع "قطعة مشوهة من الدعاية"ا ونشرن فيديو ساخرا عن تاريع الييود.
"ا اليي  أن الييييّما ومدتييل ثييالا دقييائبا يصييور عائّيية جي ييوب 21ويشييير التلريييرا الييني ترجمتييل "عربييي

شييييل وابنيمييياا وهيييم يتمتعيييون بالييييياة فيييي "أرض اسيييرائيل"ا وعنوانيييل "أهيييال بيييوطن الشيييعب وزوجتيييل را
 الييودي".

وتورد الصييية أنل جاء في اعالن وزارة الخارجية: "ال ييم من يطرب البابا  يل اليييود فيي بييوتيم  
 اليبيبةا أرض اسرائيلا ثالثة آالو سنة".

 12/10/2016، "21مومع "عربي 
 

 برصاص االحتالل شرق خان يونسطفل  استشهاد .27
عاماّ جراء اصابتل برصال  13استشيد الطيل عبد   نصر أبو مىيو ع "وفا": - عون فايز أبو

 االيتاللا خالل م وثل شرب بّدة اللرارةا الواقعة شمال شرقي مياف ة خان يونس.
بتل بعيار ناري وأ دن مصادر طبية في وزارة الصية بغزة استشياد الطيل مساء أمسا جراء اصا

 أطّلل جنود االيتالل عّيل أثناء تواجده داخل منزلل.
وأوىح الد تور أشرو اللدرة الناطب باسم وزارة الصية بغزةا أن الطيل أبو مىيوا استشيد بعد 
اصابتل بعيار ناري في ال ير  ان جنود االيتالل المتمر زون عّ  السيان ا مني شرب خان يونس 

 م الرشاشة بش ل عشوائي صوب منازل المواطنين.فتيوا نيران أسّيتي
ون ر شيود عيان لوسائل اسعالما أن الطيل أبو مىيو أصيب برصاصة في  يره أثناء نومل في 

 . 2014بين بالستي ي قرب منزلل الني دمره االيتالل في العدوان ا خير عّ  نزة صيو 
تجاه منازل المواطنين وأراىييما ونلك من وأىافواا ان قوان االيتالل أطّلن النار بش ل عشوائي ا

موقع " يسوفيم" العس ري الملام باللرب من السيان ا منيا ما أدى ال  اصابتل بعيار ناري في 
ال ير ن لل عّ  اثره لّمستشي ا اال أن جيود ا طباء لم تنجح بّنلان يياتل لخطورة اصابتلا ونزفل 

 ال ثير من الدماء.
 13/10/2016األيام، رام هللا، 
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 إصابات واعتقاالت في مواجهات متجددة في القدس وضواحيها .28
مسا المواجيان العنيية بين الشبان وقوان االيتالل أتجددن عصر ومساء  "وفا": - عون فايز أبو

في العديد من أيياء وبّدان المدينة الميتّةا واشتدن يدتيا مساء امسا وبخاصة في بّدان: سّوان 
 قص ا والعيسوية وسط اللدسا والرام شمال المدينة الملدسة.جنوب المسجد ا 

ا خمسة شبان من س ان العيسويةا ومن عائّة وايدةا خالل أمسواعتلّن قوان االيتاللا مساء 
 مرورهم من الياجز العس ري اللريب من مدخل قرية الزعي م شرب المدينة.

سوية الشاب نديم عبيدا في الوقن الني و انن قوان االيتالل اعتلّن في وقن ساببا من بّدة العي
تتواصل فيل مواجيان عنيية في مع م أيياء العيسويةا وتتر ز أعنييا بمييط المسجد ال بير وسط 
البّدةا فيما أصيب عشران المواطنين بياالن اختناب بسبب اسطالب ال ثيو والعشوائي للنابل الغاز 

 السام المسيل لّدموع.
لمواجيان ال  العديد من أيياء وبّدان اللدس ومنيا: الصوانةا وجبل وفي وقن اليبا امتدن ا

 الم برا ووادي الجوزا والعيزرية وأبو ديسا ومخيم شعياط.
ا المواجيان بين مجموعة من الشبان وجنود االيتالل عّ  أمسوفي سياب متصلا استمرن مساء 

 التوالي. المدخل الرئيسي الشمالي لبّدة الراما ونلك لّيوم الرابع عّ 
وايتشد عشران الشبان في مييط منزل الشييد مصبا  أبو صبيح وسط الراما في الوقن الني 
تواصل فيل الوفود الشعبية والرسمية تىامنيا مع عائّة الشييد التي تعرىن لّتن يل عّ  يد قوان 

 عاماّ. 17" عايمانومخابران االيتاللا وما زالن تعتلل ابنة الشييد "
 13/10/2016هللا، األيام، رام 

 
 شهيدا  فلسطينيا  منذ انطالق انتفاضة القدس 254 :لدراساتلمركز القدس  .29
تشرين ا ول من  بّغ عدد شيداء انتياىة اللدس التي انطّلن في ا ول من أ توبر/": بترا"ا "وام"

عّ   فّسطينياً  250شييدًاا فيما اعتلّن سّطان االيتالل "اسسرائيّي"  254الماىي  2015عام 
 خّيية منشوران عّ  وسائل التواصل االجتماعي.

وأوىين ايصائية أعدها "مر ز اللدس لدراسان الشأن "اسسرائيّي" واليّسطيني" أن مياف ة الخّيل 
شييدًاا تّتيا  76تصدرن قائمة المياف ان التي قدمن شيداء خالل االنتياىةا وارتل  عّ  أرىيا 

شييدًاا  16شييدًاا ثم نابّس التي سجّن  21شييدًاا فجنين ب  22شييدًاا ثم رام    57اللدس ب
شيداءا ثم  4شيداءا فمياف ة سّيين ب  5شييدًاا ثم طول رم التي سجّن  15تّتيا بين ليم ب 

 بشييدين أيىًا. 48قّليّية بشييدينا وأراىي ال
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. ووفلًا 2016ام الجاري استشيدوا منن بداية الع 108ون ر المر ز في ايصائياتل أن من بين الشيداء 
طياًل وطيّة أعمارهم ال تتجاوز الثامنة عشرةا  73لّيئة العمريةا فلد استشيد خالل انتياىة اللدس 

أشيرّ والني استشيد  3في المئةا أصغرهم الطيل الرىيع رمىان ميمد ثوابتة ع 29أي ما نسبتل 
 ن فجار في بين ليم.اثر اختناقل بالغاز الني أطّلل جنود االيتالل عّ  بّدتل بي
قاصرًا أعمارهن ال  12شييدةا بينين  23وبّغ عدد النساء الّواتي استشيدن في انتياىة اللدس 

تتجاوز الثامنة عشرةا وأصغرهن الطيّة رهو يسان ابنة العامين التي ارتلن في قصو "اسرائيّي" 
 عّ  نزة. 

 13/10/2016الخليج، الشارمة، 
 
الجاري الستعادة  22تدعو الفلسطينيين للنزول في غزة ورام هللا يوم "وطنيون إلنهاء االنقسام"  .31

 الوحدة
نياء النزاع  في  ل استمرار الخالفان السياسية وعدم وجود تير ان جديدة سعادة الويدة الوطنيةا وا 
بين ير تي فتح ويماسا دعن س رتارية "وطنيون سنياء االنلسام واستعادة الويدة" اليّسطينيين 

ال  الشوارع في قطاع نزة والىية الغربيةا في أوسع مشار ة جماهيريةا بيدو المطالبة  لّنزول
 باستعادة الويدة.

وطالبن ميسسان المجتمع المدني والمخاتير والشخصيان االعتبارية والنسوية والشباب وفصائل 
واليراك  ّميالعمل الوطني لي "ممارسة يليم ودورهم بيعاليان الىغط الجماهيري الديملراطي الس

الشعبيا  ما  يّل اللانون من أجل انياء االنلسام واستعادة الويدة". وأ دن في بيان ليا أن هنه 
اليعاليان تم اقرارها باجتماع الس رتاريا بالتنسيب مع لجان المتابعة المشتر ة في الىية الغربية 

يب اتياب المصالية بما وقطاع نزةا من أجل "التيرك المستمر" لوىع نياية ليالة االنلسام وتطب
عادة االعتبار لّعمل الوطني اليّسطيني.  ما أ دن أن نلك من أجل  يعزز التاليم والويدة وا 

 "مواجية مخطط االستيطان والتصدي لجرائم االيتالل وبناء ميسسان الدولة اليّسطينية".
دي المجيول وسط وأوىين الس رتاريا أن الوقية االيتجاجية ىد االنلسام ست ون في ميدان الجن

/ تشرين ا ول الياليا الفتا ال  أن أ توبر 22نزةا وميدان الشييد ياسر عرفان في رام  ا يوم 
 االيتجان عّ  االنلسام ييمل "دعوة ميتوية" ل ل أبناء الشعب اليّسطيني سنيائل.

 13/10/2016، لندن، القدس العربي
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 أسرى نتيجة اإلضرال عن الطعام تدهور صحة ستة: هيئة شؤون األسرى والمحررين .31
عامًاّ  29قالن هيئة شيون ا سرى والميررين في فّسطين ان معنويان ا سيرين أيمد أبو فارة ع

يومًا عّ  شروعيم في اىراب ميتو  عن  17عامًاّ عاليةا عّ  رنم مرور  19وأنس شديد ع
عة أسرى فّسطينيين في سجون الطعام. ويخوض ا سيران أبو فارة وشديد اسىرابا اىافة ال  أرب

االيتالل اسسرائيّي. وأىافن الييئة أن ا سرى "مستمرون في خوىيم هنه المعر ة البطولية 
نياء سياسة التنلالن التعسيية في يليم.  الياسمةا ايتجاجًا عّ  اعتلاليم اسداري وا 

و روو  آالم يادةو فّنَّ الوىع الصيي لألسرى في تدهور مستمرا ويعانون من أمراض ومع نلكا 
 صيية سيئة داخل السجن. 

جيان عربية ودولية  ال وأشادن الييئة بصمود ا سرى المىربينا وأرسّن عددًا من الرسائل 
وميسسان يلوقية وقانونية وناشدتيا التدخل العاجل والسريع سنلان يياة ا سرى المىربين عن 

نياء معاناتيم.  الطعاما وا 
 13/10/2016الحياة، لندن، 

 
 دونم لمزارعين إسرائيليين 1500تبلغ بمساحة  االحتالل يسلم أراض   .32

يستخدم مزارعون من قرى زراعية ييودية في منطلة الّطرون داخل الخط ا خىر : بالل ىاهر
بشمال اللدس أراض بمّ ية فّسطينية خاصة خّو الخط ا خىرا لزراعتيا بعد أن سّمتيا 'سّطة 

 أراىي اسرائيل' ليم.
دونم وأنيا بمّ ية  1500صييية 'هيرتس' اليوما الخميسا أن مساية هنه ا راىي تبّغ  ون رن

س ان ثالا قرى فّسطينية ميجرةا ايداها قرية عمواسا  انن السّطان اسسرائيّية قد هدمتيا في 
 .1967أعلاب ايتالل الىية في يرب العام 

وصور تثبن مّ يتيم لينه ا راىي وأ د أصياب هنه ا راىي اليّسطينيون أن بيوزتيم وثائب 
 وأنيا مسجّة باسميم في الطابو.

هي  ا راىيوقال البايا اسسرائيّي درور أت يسا انل 'ال يوجد شك في أن المّ ية عّ  هنه 
فّسطينية. وت ير صور التلطن من الجو أن س ان اللرى اليّسطينية عالميجرةّ  انوا يزرعونيا قبل 

وىعن سّطة أراىي اسرائيل يدها عّ  هنه ا راىيا ل ن من هدميا. وليس واىيا  يو 
 الواىح أنيا ال تمّك صاليية وال تيويىا لّليام بنلك'.

 13/10/2016، 48عرل 
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براهيم نصر هللا يةب تان حضور فلسطين في "كتارا  .33  "2016الروائيان يحيى يخلف وا 
براهيم نصر   وعبر روايتييما "را ب الريح"ا و"أورا   بديعة زيدان: استطاع الروائيان ييي  يخّو وا 

 ّيمنجارو"ا تثبين يىور اسم فّسطين في قائمة الروائيين اليائزين بجائزة " تارا" لّرواية العربية في 
 ا وأعّنن نتائجيا في العاصمة اللطرية الدويةا مساء أمس.2016دورتيا الثانية لّعام 

فيو أمر مير ا ول ن هنه المرة فّن قيمة الجائزة  وقال يخّو لي"ا يام": أن ييصل ايد عّ  جائزة
المعنوية  بيرة وأهم من قيمتيا الماديةا وي ييني أنني بينا اليوز ثبت ن يىور الرواية اليّسطيني في 
صدارة المشيد الروائي العربيا فيي هنا العاما  ما في ا عوام السابلة  انن الرواية اليّسطينية 

ي .. فوز رواية "را ب الريح" ال يسجل لي فلطا بل يسجل  ّنجاز ياىرة عّ  المستوى العرب
فّسطينيا ولّثلافة الوطنية اليّسطينية التي تنمو وتنىج في جو من التيدي اسيجابيا ونين 

  مثليين نناىل مع أبناء شعبنا من أجل اليرية واالستلالل.
أهمية اليىور اليّسطيني في جائزة وشدد الروائي ابراهيم نصر   في يديا خال لي"ا يام"ا عّ  

" تارا" لّرواية العربية هنا العاما عبر ثالا روايان يول فّسطينا وتمثل ثالثة أطياو من المشيد 
اليّسطينيا سواء عّ  المستوى التاريخي في اللرن الثامن عشرا وفي اللرن العشرينا وفي اللرن 

 ّ  عدة قرون.اليادي والعشرينا والميارقة أنيا روايان ممتدة ع
 13/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 بين شركتين أردنية وأمريكية وليس بين حكومتين تمت: اتفامية الغاز األردني وزير اإلعالم .34

وزير الدولة لشيون اسعالم ميمد المومني ان توقيع اتياقية الغاز "تم بين  قالفيما  :بترا –عمان 
 ي ية عنوبل انيرجيّ وليس بين ي ومتين".شر تين أردنية عال يرباء الوطنيةّ وأمر 

وأوىح أن الي ومة مستمرة في بيثيا عن مصادر أخرى لّغاز الطبيعي المسالا وان هناك دراسة 
االتياب جاء في  ل  أنوا د  سم انية استيراده من قطاع نزة ومصر والجزائر وقبرل ونيرها.

نان  أخرى يرباءا ولعدم توفر مصادر طاقة ال بيرة الستيراد الغاز من اجل توليد ال ا ردنياجة 
 جدوى.

ينيب ربع موازنتل عّ  فاتورة الطاقةا ما يجعّل مىطرا لتنويع مصادر  ا ردن أنون ر المومني 
لّغاز  أخرىالي ومة مستمرة في بيثيا عن مصادر  أنالطاقة بما يلّل من الخسائرا الفتا ال  
 استيراده من قطاع نزة ومصر والجزائر وقبرل ونيرها. الطبيعي المسالا وان هناك دراسة سم انية

 13/10/2016، الغد، عم ان
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 ضمانة لقيام الدولة الفلسطينية عباسميقاتي: الرئيس  .35
قال رئيس الوزراء الّبناني السابب نجيب ميلاتيا ان الرئيس ميمود عباس  :وفا –طرابّس علبنانّ 

صعوبة وميصّية المريّة التي تمر بيا اللىية من  رنمباليش ل ىمانة لليام الدولة اليّسطينيةا 
 اليّسطينية.

ا أمين سر 21/21/1122 جاء نلك لدى استلبال ميلاتي في م تبل بمدينة طرابّس يوم ا ربعاء
 ير ة فتح في شمال لبنان أبو جياد فياضا عّ  رأس وفد من الير ة.
مسّما وعّ  الجميع تيمل وشدد ميلاتي عّ  أن اللىية اليّسطينية هي قىية  ل وطني و 

مسيولياتيم في خدمة المشروع الوطني اليّسطينيا وتدعيم ويدتل وشد أزر أبناء مدينة اللدس 
وشدد الطرفان عّ  ىرورة يماية ا من  المدافعين عن الملدسان في وجل آلة اليرب اسسرائيّية.

لمخيمان مالنًا  ي ال ت ون في المخيمان اليّسطينية في لبنانا وعدم السما   ي تطرو من أخن ا
 خنجرًا في الخاصرة الّبنانية.

من جانبلا قال فياض ان الييا  عّ  أمن المخيمان في لبنان هو واجبناا وبالتنسيب ال امل مع 
ا جيزة ا منية الّبنانيةا  ن أمن المخيمان من أمن لبنان ولن يسمح  ي  ان أن يستغل مخيماتنا 

ار ال  ىرورة استمرار و الة ا مم المتيدة لغوا وتشغيل الالجئين وأش لإلخالل بأمن لبنان.
عا ونرواّا بتلديم خدماتيا  بناء شعبنا من الالجئينا واسسراع في است مال اعادة اعمار مخيم نير 

 البارد.
 12/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إسرائيل"هللا: لن نخلي الميدان بمواجهة  نصر .36

أن "خيار شعب  ن رى عاشوراءا ال في  في  ّمتل نصر  عام يزب   يسن أمين  أشار
أن  ال فّسطين اليليلي هو الخيار الصائب باالنتياىة والجياد والملاومة ومواجية الميتّين"ا الفتًا 

"ال ثيرين راهنوا عّ  أن انتياىة اللدس في بداية عاميا الثاني ستنتيي ل ن ا يام الماىية أثبتن 
 ن هنه االنتياىة موجودة في عمب ووجدان شبان فّسطين".أ

في مناسبة عزاء أو فر  لن تلدم شيئًا لّشعب اليّسطيني أو  اسسرائيّيين"مجامّة    ان وقال نصر
 لّلىية اليّسطينية"ا مي دًا "أننا في لبنان مع شعب فّسطين في معر ة وايدة ومصير وايد".

" وعّ  اليدود الجنوبيةا ونتابع اسرائيلهنه الملاومة عينيا عّ  "   عّ  أنل "ستبل  وشدد نصر
" وتيىره وما يصيبيا من نلاط ىعو وما ترا مل من اسرائيلوما تيعّل " اسسرائيّي ل ما يلولل 
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"ا ونين ندرك جيدًا أن اسرائيلفي لبنان لن تخّي الميدان في مواجية " اسسالميةنلاط قوة والملاومة 
 وشعبل وملاومتل". ل" هو قوة لبنان في جيشاسرائيلدنا في مواجية "الني ييمي بّ

 12/10/2016، بيروتالسفير، 
 
 "خان الشيح" يعتصمون أمام "األونروا" ويطالبونها بتحمل مسؤولياتها مخيمسورية.. أبناء  .37

نين العشران من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين اليّسطيني في ريو دمشبا يوم أمس : دمشب
أمام ملر و الة عا ونرواّ في المخيما ونلك  21/21/1122ا ربعاء  الثاءا اعتصامًا يومالث

 12لمطالبتيا بيتح مرا زها التعّيمية والصيية داخل المخيما والليام بواجبيا اسنساني تجاه يوالي 
 ألو الجئ فّسطيني ال يزالون داخل المخيم.

ا أن المعتصمين ا ربعاء"ا في تلرير ليا يوم ون رن "مجموعة العمل من أجل فّسطينيي سورية
سّموا من رة ملدمة من أبناء مخيم خان الشيح ال  "ا ونروا" واليصائل اليّسطينيةا أ دوا فييا عّ  
خّو المخيم من السال  والمسّيينا وطالبوا بّيلاو استيداو المخيم وفتح طريب آمن لخرون ودخول 

ل  المخيما وىرورة ت وشدد  وفير جميع المواد الغنائية والطبية ويّيب ا طيال.ا هالي من وا 
المعتصمون في رسالتيما عّ  ىرورة تيمل ا ونروا و افة اليصائل اليّسطينية ومن مة التيرير 
بالوقوو أمام مسيولياتيا الوطنية بالييا  عّ  المخيم ويمايتل وتعزيز صمود الالجئين فيل ليين 

 العودة ال  أرض فّسطين.
 12/10/2016، برسمدس 

 
 اإلسرائيلية معهم السلطاتنوال فرنسيون ينتقدون تعامل  .38

دان نواب فرنسيون تعامل سّطان االيتالل اسسرائيّي معيما لدى زيارتيم ا رض اليّسطينية : نزة
واستيجن النواب ا ساليب التي تتبعيا سّطان  الميتّةا ومنعيم من زيارة قطاع نزة المياصر.

رهابيما والممارسان المخالية ل ل اللوانين اسنسانية االيتالل في ا  عتلال ا طيال اليّسطينيين وا 
 وا خالقية في معامّتيم.

وقالن و الة ا نباء اليّسطينية الرسمية "وفا" ان النواب أبّغوا اللنصّية اليرنسية العامة في اللدسا 
السّطان اسسرائيّية في وجل يرية وسيارة فرنسا في تل أبيبا استياءهم من العلبان التي تىعيا 

الدول ا خرىا ومن بينيا فرنساا عّ   ال تيرك اليّسطينيينا بخاصة تّك المتعّلة بسير الطالب 
رنم يصوليم عّ  منح فرنسية أو أجنبية أخرى. وىم الوفد النواب أل سي باشّيل وخيرة بوزيان 
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المجالس البّدية والميّية والناشطين في عدد من أعىاء  ال لعروسي ومارتين لينييل  اسوا اىافة 
 المجتمع المدني.

و انن "اليياة" انيردن قبل نيو أسبوعين بنشر تلرير يول أزمة ديبّوماسية صامتة بين فرنسا 
سرائيل. ونسبن "اليياة"   مصدر فرنسي موثوب بل توجيل باريس اتيامان خطيرة سسرائيل. ال وا 

 13/10/2016، الحياة، لندن
 
 مضية الالجئين الفلسطينيين في األردن والتحديات التي تواجههمينامي  البريطانيلعموم مجلس ا .39

ّا أ توبر تشرين أول/ 10ناقشن جّسة علدن في مجّس العموم البريطاني ميخرا عاالثنين : لندن
قىية الالجئين اليّسطينيين في ا ردن والتيديان التي تواجييم بين المواطنة ويليم في العودةا 

يعتبر الالجئون اليّسطينيون في ا ردنا الوييدون بين أقرانيم في بلية دول الشتان العربيا النين و 
 يصّوا عّ  الجنسية ا ردنية والمواطنة ال امّة.

بول مونانانا ون ميا مر ز "العودة" اليّسطيني  اسس تّنديواستىاو الجّسة المن ورةا البرلماني 
ر الماىية عددا من الجّسان داخل مجّس العموم البريطانيا في لندنا الني ن م خالل ا شي

ناقشن عددا من المّيان اليّسطينيةا بمشار ة برلمانيين وسياسيين ونشطاء بريطانيين مناصرين 
 لّلىية اليّسطينية.

وبيسب بيان صييي صدر عن مر ز "العودة"ا تّلتل "قدس برس" اليوم ا ربعاءا فلد ثمن المر ز 
ول اسعالم فيل سامح يبيب "موقو الدولة ا ردنية المستىيية لالجئين اليّسطينيينا عّ  لسان مسي 

وتصدييا لمشروع الوطن البديل"ا مي دا عّ  أن "يب العودة لالجئين اليّسطينيين يب م يول ال 
 يسلط با تساب الالجئين يلوب المواطنة في أي دولة أخرى".

 12/10/2016، مدس برس
 
 ك" ُيالحق مدراء الصفحات الفلسطينية وُيغلق حساباتهممجد دا .. "فيس بو  .41

تياجأ تسعة من مديري الصييان : تيرير ايياب العيس ا فاطمة أبو سبيتان :اللدس الميتّة
بليام ادارتل بّنالب يساباتيم الشخصية ” فيس بوك“اليّسطينية عّ  موقع التواصل االجتماعي 
 مع االيتالل اسسرائيّي في اس ان الصون اليّسطيني. بش ل نيائيا ما اعتبروه جزءًا من التعاون

وقامن ادارة موقع "فيس بوك" بّنالب خمسة يسابان لمدراء صيية "المر ز اليّسطيني لإلعالم"ا 
 اسخبارية"ا ونلك مساء ا ربعاء. 48وثالثة يسابان تابعة لو الة "الرأي"ا ويساب لموقع "
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ييي  أبو يسانا يلول لي"قدس برس" ان ما يدا هو تنيين  مدير عام "المر ز اليّسطيني لإلعالم"ا
دارة  لمياربة الصون اليّسطيني ” الييس بوك“عمّي لالتياب الني يصل بين الي ومة اسسرائيّية وا 

 عّ  مواقع التواصل االجتماعي.
ين ر أن ادارة موقع "فيس بوك" قامن ميخًرا بّيلاو يسابان نشطاء فّسطينيين وا نالب صييان 

وسّطان االيتالل ” فيس بوك“ ثير من الميسسان اليّسطينيةا ونلك منن االتياب ا خير بين ال
 اسسرائيّي.

يلاو الصييان  ويتميور االتياب يول مراقبة الميتوى اليّسطيني عّ  "فيس بوك" وينو وا 
 ”.تيريىية“واليسابان التي تنشر مواد 

ري ومر ” فيس بوك“وقامن ادارة  اسّي أ بر الصييان "الييسبو ية" التي تىم بّنالب يسابان مير 
 ماليين المتابعين من جميع أنياء العالم وهما "شب ة قدس اسخبارية" و"و الة شياب".
 12/10/2016، مدس برس

 
 الفلسطينية من الجمارك المنتجاتروسيا تعتزم إعفاء  .41

عيائيا من الرسو  م الجمر ية بما فييا زين تعتزم روسيا استيراد مجموعة من المنتجان اليّسطينية وا 
ون رن قناة "روسيا اليوم" أن فّسطين ستتمتع تبعًا لنلك بالمميزان واسعياءان الجمر ية  الزيتون. 

المعمول بيا في االتياد ا وراسي االقتصادي جنبًا ال  جنب مع روسيا وأرمينيا وبيالروسيا 
ليّسطينية في قائمة المنتجان التيىيّية و ازاخستان وقرنيزستان. وأىافن اللناة أنل ستدرن السّع ا

 المم ن استيرادها ال  أراىي االتياد ا وراسيا بعد اعيائيا من الرسوم الجمر ية. 
نيسان الماىيا اعتمد مجّس ادارة الّجنة االقتصادية ا وراسية اجراءان جديدة  ين ر أنل في أبريل/

 مح بتوفير ا فىّية لّمنتجان اليّسطينية.لمنح تعريية جمر ية تيىيّية لالتياد ا وراسيا تس
 13/10/2016الخليج، الشارمة، 

 
 أهداف "حماس" من تدويراتها األمني ة في غز ة .42

 عدنان أبو عامر
أعّنن وزارة الداخّي ة وا من الوطني  في نز ة أواخر أيّول/سبتمبر وأوائل تشرين أول/أ توبر عن 

ساتيا ا مني ةا شمل عددًا من  بار ىباطياا  اجراء ما وصيتل تدويرًا اداري ًا جديداً  في أروقة ميس 
 النين تنل ّوا بين عدد من المواقع المرموقة.
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ل/أ توبرا تم  تعيين العليد ميم د عاشور مديرًا سدارة اسنتربولا الملد م يمدون  5فيي  تشرين ا و 
ام اللوقا اللدرة مديرًا لم افية المخد رانا العليد أسعد اليرثاني نائبًا ل مدير التن يم واسدارةا والعليد بس 

أيّول/سبتمبرا تم  تعيين الّواء سامي نوفل لي ون مساعدًا  30نائبًا لمدير يي  الن ام والتدخ ل. وفي 
ا الد تور ميم د دباب  رئيسًا لجياز المخابران العام ةا والعميد  لّمدير العام للوى ا من الوطني 

 لّشرطة البيري ة. ميم د خّو مديرًا عام اً 
ةا سواء  ويم ن اللول ان  المواقع التي تم  اجراء التدويران والتعيينان الجديدة فييا نان أهمي ة خاص 
بسبب السير الناتي ة لّىباط المعي نينا أو المواقع التي تسّ موهاا ييا أن قوى ا من الوطني أنشئ 

يماية اليدود الشرقية والشمالية والجنوبية ا وت من أهميتل في 2007بعد سيطرة يماس عّ  نزة عام 
 والغربية من أي خرب أمني وعس ري من طرو االيتالل اسسرائيّي.

ا وال يعرو ان  ان 2015أما جياز المخابران العامةا فلد ش ّتل يماس في نزة في آب/أنسطس 
 اطيا.يعمل خارن نزة أم أن عمّل ملتصر عّ  سايتيا فلطا ل ن يماس اختارن لل أ يأ ىب

أما عن أهمية الىباط المعينين الجددا في ير أن  سامي نوفل  ان مستشارًا أمني ًا لوزير الداخّي ة 
السابب في ي ومة "يماس" سعيد صي اما ثم  مراقبًا عام ًا لوزارة الداخّي ةا بييا أشرو عّ   ل  

 .2014دوائرهاا وقصين اسرائيل منزلل في يرب نز ة ا خيرة صيو عام 
ين أن  ميم د دباب   ان أيد مسيولي "يماس" ا مني ين ال بارا وترأس جياز االستخباران في ي

الجنا  العس ري  لي"يماس"ا وعمل مياىرًا أ اديمي ًا بالجامعة اسسالمي ة  -العس ري ة ل تائب اللسام 
 اس".خالل مرايل التوت ر مع "يم 2010في نزةا واعتلّتل مصر لمد ة أسبوعين في أواخر عام 

أم ا ميم د خّو فعمل مديرًا لإلدارة العام ة لّعمّي ان المر زي ة في وزارة الداخّي ةا ور  ز عمّل في 
 التنسيب بين مختّو ا جيزة ا مني ة بغز ة.

وفي هنا اسطارا قال المتيد ا الرسمي  باسم وزارة الداخّي ة في نز ة اياد البزم لي"المونيتور": "ان  
يصّن في ا ي ام ا خيرة تغييران طبيعي ة داخل وزارة الداخّي ةا بما يخدم العمل التدويران التي 

ا ويعمل عّ  تيسينل والنيوض بلا وهي سياسة دوري ة تنتيجيا الوزارة منن سنوانا لىع   ا مني 
ال دماء جديدة في مياصل العمل ا مني  داخل قطاع نز ةا الني يتمت ع بأوىاع أمني ة مستلر ة هادئةا و 

يع  ر صيوها سوى التيديدان اسسرائيّي ة ىد  نز ة. أم ا ا من الداخّي  لّيّسطيني ين في نز ة فيو 
منىبط بصورة مرىيةا والوزارة بينه التدويران تسع  ال  بنل جيود مىنية سبلاء أجواء اليدوء 

وزاري  ميتمل  واالنىباط داخل اللطاعا وهنه التعيينان ليسن ليا عالقة بما يترد د عن تغيير
 لّي ومة اليّسطيني ة في رام  ا  ن  لدينا خط ة نعمل في ىوئيا من دون التأثر بعوامل خارجي ة".
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هنه التدويران ا مني ة داخل وزارة الداخّي ة تشير ال  ما تبديل "يماس" من اهتمام وعناية با وىاع 
مني  واشتبا ان مسّ يةا وهو ما عمّن عّيل ا مني ة في نز ةا ييا ال توجد جريمة من  مة أو فّتان أ

 .2007"يماس" منن أيداا االنلسام اليّسطيني  وسيطرتيا عّ  نز ة في أواسط عام 
والال فن أن  االنىباط ا مني  في نز ةا ييا تدير "يماس" ا وىاعا تلابّل يال معا سة من 

ييا تسيطر السّطة اليّسطيني ةا  اليوى  ا مني ة في الىي ة الغربي ة خالل ا سابيع ا خيرةا
 وتتواصل االشتبا ان المسّ ية بين ا جيزة ا مني ة والمسّ يين في مدن عد ة  نابّس وجنين.

ومن جيتلا قال الّواء اليّسطيني  المتلاعد واصو عريلان لي"المونيتور": "ان  اجراء هنه التعيينان 
عّ  المستويان داخل قيادة يماس التي تسيطر عّ  ا مني ة دفعة وايدةا يعني أن نا أمام قرار من أ 

نز ةا فّو  ان اللرار يتعّ ب بىابط أو اثنين في مستويان أمني ة دنياا ل ان باسم ان اليديا عن 
تغيير اداري  بينا ل ن  اللرار طال عددًا من  بار الىباط في مواقع مرموقةا وهو ال يعني أن  

ّن الىباط النين تم  تعيينيما وهو قرار يماس ال تثب بالىباط النين تم  اس تبداليما بل رب ما فى 
 مرتبط بتطو ران سياسي ة وعس ري ة وأمني ة مع اسرائيلا في  ل  تيديداتيا ىد  نز ة".

ا جاء استيدافيا مر  زًا 2014-2008وفي اليروب التي شن تيا اسرائيل عّ  اليّسطيني ين بين عامي 
ا يين قصين الطائران اسسرائيّي ة 2008ةا وتجّ   نلك في يرب عام نيو ا جيزة ا مني ة في نز  

جندي ًا وىابطًا من  180الملر  المر زي  لّشرطة اليّسطيني ةا وقتّن في لي ان معدودة أ ثر من 
  وادر "يماس".

ن رًا ولنلكا جرن العادة في  ل  تصعيد اسرائيّي  ىد  نز ة أن تلوم "يماس" بّخالء ملر اتيا ا مني ةا 
را رنبة من اسرائيل في يدوا فوى  أمني ة بين  لليام الطائران اسسرائيّي ة بلصييا في ش ل مت ر 
اليّسطيني ين عند فلدان السيطرة ا مني ة عّ  ا وىاع في نز ةا مم ا قد يربك يسابان "يماس" 

 ا مني ة والعس ري ةا ويمنعيا من است مال خططيا العس ري ة خالل أي  يرب.
دورها قال أستان الدراسان ا مني ة في  ّي ة العودة الجامعي ة بغز ة اسالم شيوان لي"المونيتور": "ان  وب

اسة بغز ةا بسبب عدم  التغييران ا مني ة لوزارة الداخّي ة قد تأتي لمنع التره ل في المواقع ا مني ة اليس 
داري ة وو ييي ة. التزام الي ومة اليّسطيني ة برام   بتوفير اسم انان ال ال زمة لّوزارة من نيلان مالي ة وا 

وما لدي  من معّومان يييد بوجود تغييران قادمة في الطريب داخل الوزارة ستطال مياصل أمني ة 
 بيرةا سفسا  المجال أمام طاقان جديدةا وتخييو ا عباء عن مسيولين أمني ين آخرينا استعدادًا 

 د  نز ة قد يتيل ب بين يين وآخر".لمواجية أي  تيديد اسرائيّي  ى
وفيما ياول "المونيتور" التواصل مع الناطب الرسمي  باسم ا جيزة ا مني ة في الىي ة الغربي ة الّ واء 
عدنان الىميريا من دون جدوىا ل ن  مسيواًل أمني ًا فّسطيني ًا في رام  ا رفض  شو هوي تلا قال 
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تي قامن بيا يماس في نز ة داخل ا جيزة ا مني ة نير قانوني ةا لعدم لي"المونيتور": "ان  التغييران ال
يصوليا عّ  موافلة رئيس الوزراء ووزير الداخّي ة رامي اليمدهللا وهنه اللراران استمرار ليال 

ا ومن عي نتيم يماس بمواقع أمني ة جديدة ال 2007االنلالب الني ني نتل يماس في نز ة بأواسط عام 
وأخيرًاا تتزامن التغييران ا مني ة في وزارة الداخّي ة مع اعالنيا تجنيد   ية شرعي ة".يتمتعون بص

خمسمائة جندي  لّعمل ىمن قو اتيا ا مني ة بغز ةا في يين أ يرن دراسة لّبروفسور يزيد الصايغ 
ماس ًا منل ا أن  اللطاع ا مني  في نز ة أ ثر ت2011من مر ز " ارنيغي" لّسالم الدولي  ببيرون عام 

في الىي ةا ويمّك تسّساًل قيادي ًا واىيًا وطو ر قدراتل التدريبي ة والتخطيطي ةا وقد أعادن "يماس" في 
 نز ة بناء قطاع ا من من دون مساعدة خارجي ةا رنم شح  الموارد المتاية ليا.

 12/10/2016المونيتور، 
 
 أسئلة إلى المشاركين في مؤتمر البحر األحمر .43

 بو شمالةفايز أ د.
شخصية فّسطينية من قطاع نزةا قد تسّمن الدعوة لّمشار ة في ميتمر  135بان من المي د أن 

سيعلد في ايدى المنتجعان السيايية عّ  شاطئ البير ا يمرا وبدعوة من المر ز اللومي 
لدراسان الشرب ا وسطا و ما جاء عّ  لسان اللائمين عّ  الميتمرا فّن الميتمر سيي د عّ  
مواصّة الدعم المصري لّلىية اليّسطينيةا ونلك من خالل مشار ة ا مين العام لجامعة الدول 

 العربية أيمد أبو الغيطا ووزارة الخارجية المصرية.
وهنا ال بد من تن ير الشخصيان اليّسطينية المشار ة في ميتمر البير ا يمرا وهم من ال تاب 

 انيين والميتمين بما يّي:والسياسيين والوزراء السابلين والبرلم
أواًل: أمين عام جامعة الدول العربية هو أيمد أبو الغيط صايب ن رية  سر رجل  ل فّسطيني 
يعبر يدود مصرا وهو صايب ن رية التريا في التلدم ال  مجّس ا من بمشروع قرار يدين 

 ينية.االستيطان اسسرائيّيا ومشار تل ال تعني االنتصار الباهر لّلىية اليّسط
ثانيًا: وزارة الخارجية المصرية ممثّة بالوزير سامح ش ري نرفن دمعتين في جنازة اسرهابي شمعون 
بيرسا وسبب أن وافب سامح ش ري عّ  علد الّلاء بينل وبين نتنياهو في اللدس العربية التي ال 

 تعترو مصر العربية بيا عاصمة مويدة لدولة اسرائيل!!.
ين مل المر ز اللومي لدراسان الشرب ا وسطا سيبيا مستلبل اللىية ثالثًا: الميتمر الني 

اليّسطينية بعيدًا عن من مة التيرير اليّسطينيةا وبعيدًا عن التن يمان اليّسطينية التي تلاتل 
اسرائيل عّ  يدود قطاع نزةا وتلاتل عّ  تمثيّيا الوازن داخل من مة التيريرا والميتمر يعلد بعيدًا 
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ن الوطنية المشيود ليا باليعل الميدانيا وبعيدًا عن أسر الشيداء والجري  وممثّي عن الشخصيا
ا سرىا وبعيدًا عن ممثّي الجامعان والمعاهدا وبعيدًا عن أهل الربط واليل في قىايا المجتمعا 

 و ل ما سبب يطر  عّ  النين يستعدون لّسير يوم السبن ا سئّة التالية:
شخصيان من الىية الغربيةا أم أن الىية الغربية خارن اطار  هل ستدع  ال  الميتمر -1

 لتي دعا الييا المن مون لّميتمر؟االهتمام المصريا وخارن المعادلة السياسية ا
هل سيدع  ال  الميتمر فّسطينيو الشتانا وهم الممثّون اليليليون لالجئينا أم صارن بعض  -2

 ي الممثل الشرعي؟بة عّ  جية ما هالشخصيان اليّسطينية الميسو 
هل ستدع  التن يمان اليّسطينية واللوى السياسية الممثّة فعّيًا عّ  ا رضا أم تم قصر  -3

 بة من هنا المسئولا وناك الن ام؟الدعوة عّ  شخصيان ملر 
وهل سي تيي الميتمر بمناقشة قىايا اسرهابا والمتغيران التي تعصو بالمنطلة وليا تأثير  -4

 سيخرن بتوصيانا ليا صية قراران؟ سطينيةا أمعّ  اللىية اليّ
ما رأي م أييا المدعوون بالملاومة اليّسطينية المسّية لاليتالل اسسرائيّي؟ا هل هي يب تشرعل  -5

 ب من وجية ن ر م أييا المشار ون؟المواثيب الدوليةا أم هي ارها
عة الميتمرا والغرض منلا اسجابة عن ا سئّة السابلة بالسّب أو اسيجاب هي التي ستيدد طبي

وأهدافلا ومن يلو خّيلا وأبعاد اللراران التي سيخرن بياا لنلك فّنني أدعو ال  عدم المشار ة في 
ميتمر مجيول اليويةا منلول التمثيلا ونلك من منطّب اليرل عّ  ويدة اللىية اليّسطينيةا 

تشتين اللرار اليّسطيني الني ومن منطّب عدم السما  بخّب بدائل تمزيب اللىية اليّسطينيةا و 
 ننتلد بلاءه أسيرًا  هواء البعضا ونطالب بأن ي ون قرارًا وطنيًا جمعيًا شاماًل.

علد ميتمر في أرييا  1/12/1948ولّيّسطينيين المنلسمين بين نزة والىية الغربية خبرة وعبرةا فيي 
شخل من الىية الغربية  500برئاسة ميمد عّي الجعبريا رئيس بّدية الخّيلا يىره أ ثر من 

فلطا وأصدر الميتمرون وثيلة تطالب باالنىمام ال  ا ردن. وعّ  اليور أرسل المّك عبد   ال  
 يطالبل ايترام قراران ميتمر أرييا.  11/12/1948الياهو ساسون رسالة في 

ييا بشرط اعالن تّل  المّك عبد   رسالة تتىمن قبول اسرائيل قراران ميتمر أر  13/12/1948وفي 
سرائيلا والسعي لسيب اللوان المصرية التي ما زالن مرابطة في نوايي  هدنة دائمة بين ا ردن وا 

 اللدس والخّيلا وبنل الجيد لسيب اللوان العراقية من جنين وجوارها.
مالي ة: عّ  وزارة الداخّية في قطاع نزة أن تنشر أسماء  ل أولئك النين سيشار ون في هنا 

 مرا والني يجيء في أوقان عصيبة من االنلسام اليّسطيني في الرأي والمواقو.الميت
 12/10/2016، فلسطين أون الين
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 أردنيا  وفلسطينيا   1973تداعيات حرل  .44
 معين الطاهر

مجيدًة بيب. اندلعن بلرار عربيا وتم  ن فييا الملاتّون  1973 انن يرب أ توبر/ تشرين ا ول 
جي  الصييوني الني ال ي ليرا ومن عبور قناة السويسا وتيطيم خط العرب من سيب أسطورة ال

بارليو عّ  الجبية المصريةا ومن اجتياز خط آلون في مرتيعان الجوالن السوريةا وايتالل مرصد 
 جبل الشيع عّ  يد قوان من جي  التيرير اليّسطيني واللوان الخاصة السورية. 

عّ  المنطلة العربيةا ما زالن آثارها ونتائجيا تتياعلا عّ  أنَّ هنه اليرب تر ن تداعيان  برى 
ر عن أبواب المياوىان مع العدوا وساد وهم  فيييا است خدم سال  النيط لّمرة ا ول ا وبنتيجتيا ش 
ام انية استعادة ا رض العربية الميتّةا أو أجزاء منياا بالمياوىانا وتسّ ل هنا الوهم ال  صيوو 

تغي رن استراتيجيتيا من يربص شعبيةص طويّة ا مد ال  برنامج النلاط العشرةا الثورة اليّسطينيةا ف
قامة سّطةص وطنية في الىية الغربية وقطاع نزةا و صين يوميا بأنيا ست ون ملاتّة! وقد أد ن هنه  وا 
السياسان ال  اليّول المنيردة التي بدأن مع زيارة الرئيس المصري أنور السادان ال  ال نيسن 

ل التىامن العربي الشامل الصي يونيا لتمتد ال  اتياقان  امب ديييد وأوسّو ووادي عربةا وليتيو 
الني ساد أجواء يرب تشرين ال  نزاعانص عربية بين مصر وباقي العربا وبين ا ردن ومن مة 
التيرير وسوريةا ولينتلل الصراع مع العدو الصييوني ال  صراعص بين أطراو عربية عّ  الساية 

 ّبنانيةا  ّما خين لييبل ت شعّل من جديد االعتداءان الصييونية المت ررة. ال
 

 األردن وحرل تشرين 
ح أنَّ ا ردن قد فوجئ باندالع اليرب  ير السادس من أ توبر/ تشرين ا ول  ا ومع 1973من المرجَّ

في قمة ثالثية مع أنَّ المّك يسين  ان قد زار اللاهرة في العاشر من سبتمبر/ أيّولا واجتمع هناك 
الرئيسينا المصري أنور السادان والسوري ياف  ا سدا اال  أنَّ أيلا منيما لم يتيد ا عن اندالع 
ا بيدو  سر الجمود اللائما مستيسرين  ن  انا قد لمَّيا ال  ام انية يدوا اشتبا انص يربص وشي ةا وا 

منل "ايجاد صيغةص ترىي الملاومة من المّك يسين عن رأيل في التوقين المناسب لنلكا وطالبين 
وتبي ن دورها"ا وقد رفض المّك نلك بيجة أنَّ "علارب الساعة ال تعود ال  الوراء"ا بيسب ما ورد 

 في اليوميان نير المنشورة لوزير اسعالم ا ردني في يينلا عدنان أبو عودة. 
ب أو بمداهاا ولعل  مياجأة ال يان لم ي بّ غ الرئيس السادان أو الرئيس ا سد المّك يسين بموعد الير 

ن  الصييوني بيا ت ىعو الرواية التي نلّتيا مواقع نربية أنَّ ا ردن قد أبّغ العدو بموعد اليربا وا 
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 انن تّك المعّومة قد ن سبن ال  اخترابص أردني في هيئة ا ر ان السوريةا وهي رواية ىعييلا 
 دو. ت  ن بيا المياجأة ال امّة التي وقع بيا الع

ثم ة تىارٌب واىٌح في موقو ا طراو المختّية بشأن يجم المشار ة ا ردنية في اليرب بعد 
 اليريب مصطي نشوبياا وطبيعة الدور المطّوب من ا ردن أن يلوم بل. يرسل وزير الدفاع السوري 
وريةا في يين طالس لن يره ا ردني ثاني أيام اليرب أن  ثم ة متسًعا ليرقةص أردنية عّ  الجبية الس

يستدعي الرئيس ياف  ا سد في اليوم نيسل اللائم با عمال ا ردني في دمشبا ويسّ مل رسالة لّمّك 
يسينا يطّب منل فييا فتح الجي  ا ردني جبية الىية الغربية وتيريرها! ويياجم مسيول من مة 

ويصيل بالمتخانلا وال  الصاعلة الموالية لسوريةا زهير ميسنا الموقو ا ردني في ميتمر صيييا
تيد ئ من نىب المّك اال  رسالة من الرئيس السادان يطّب فييا منل عدم فتح جبية الىية 
الغربيةا اال  بعد انياك الجي  الصييوني وانتياء الجي  السوري من تيرير الجوالنا لتنتيي هنه 

ار ن بيعاليةص مشيود ليا في الرسائل المتناقىة بّرسال ا ردن فرقًة عس رية ال  جبية الجوالنا ش
 اللتال الميتدما وفي صد  اليجوم الصييوني المىادا وقد جرى تعزيزها اليًلا بلوان أخرى. 

 ان ا ردن مرتاًيا لموقو السادانا ومنزعًجا من الموقو السوري في أثناء اليربا و ل  خائًياا 
ية السوريةا من أن تبادر سورية بعد وقو اطالب النارا وتعثمر مياوىان فصل اللوان عّ  الجب

لخرب وقو اطالب النار مع وجود قوان أردنية في الجبية السوريةا مع ما ييمل نلك من مخاطر 
توريط ا ردن في معر ةص ال يعرو مداهاا ل ن  هنه المعادلة سرعان ما تغي رن بعد اليربا لتشيد 

 لسياسة المصرية الجديدة. تّك المريّة الاليلة ينًرا أردنًيا سورًيا مشترً ا من ا
 

 إخفاق األردن في تحقيق فصل للقوات 
عند انتياء اليربا ونجا  وزير الخارجية ا مير يا هنري  يسنجرا في جوالتل الم و ية بتيليب 
فصل لّلوان عّ  الجبية المصريةا والتي أسيرن عن انسياب الجي  الصييوني ال  منطلة 

لص ثانص لّلوان عّ  الجبية السوريةا أد ن ال  انسياب الجي  الممران في وسط سيناءا وتيليب فص
الصييوني يت  مدينة اللنيطرها  ن  ا ردن أنَّل قادٌر عّ  تيليب مثل نلك اليصل عّ  جبية 
الىية الغربيةا ييا يىمن بنلك موطئ قدم في الىية الغربية الميتّة. بدايًةا لم يعترض  يسنجر 

ع السوريون نلك  عّ  نلكا وب يا هنا الموىوع عّ  أعّ  المستويان مع اسدارة ا مير يةا وشج 
أيًىاا ييا  ان موقييم السياسي متلارًبا مع الموقو ا ردني بخصول المياوىان الاليلةا 
وبدرن عدة تعّيلان لليادانص سوريةص في اجتماعانص رسمية مع الجانب ا ردنيا تنتلد فيم من مة 

نيةا  ما تنتلد أداءها خالل اليربا اال  أنَّ سيل المياجين بدأ بالتتابعا التيرير موىوع السّطة الوط
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و انن المياجأة ا ول  في الموقو المصريا ييا تياخر وزير الخارجية المصريا اسماعيل فيميا 
بأنَّل منع مرتين تيليب تلد م عّ  هنا الصعيدا واعتبر ميتمر اللمة العربي الطارئ في الجزائر في 

صن لمصر وسورية  26-11-1973 ا ردن دولًة نير مياربةا وي رم من المعونان التي خ ص 
ومن مة التيريرا ولم ت يّح رسالة المّك يسين لّميتمر في ثنيل عن موقيل باعتبار من مة التيرير 
ممثاًل شرعًيا لّشعب اليّسطينيا عّ  الرنم من اعترافل لّشعب اليّسطيني بيلل في تلرير مصيرها 

ر فيل وموافل تل عّ  اجراء استيتاءا بعد تيرير ا رض الميتّةا بّشراوص دولي ص ميايدا ي لر 
يانا أو االنيصال عن ا"ا مىيًيا أنَّل "ونين ال  اليّسطينيون "انا  انوا يريدون البلاء معنا أو االتياد وا 

ر الرئيس ند عي  نيسنا الت ّ م باسم اليّسطينيين جميًعاا فّن نا ال ن لر  لغيرنا بمثل  هنا االد عاء"ا وبر 
السادان قراران هنه اللمة في للاء لل مع رئيس الوزراء ا ردني في يينلا عبد المنعم الرفاعيا بداية 
ديسمبر/  انون ا ول في اللاهرةا برفض ا ردن طّبل الليام بعمّيان فدائية عبر اليدود ا ردنيةا 

ي ر موازين المعر ةا وأن ل لو قبل ا ردن ما طّبل من دون اقيام الجي  الن امي بنلكا نتيجة تغ
السادان لتم  اعتباره دولًة مياربةا وهي اليادثة التي يشير الييا السيير والوزير ا ردني ا سببا أ رم 
زعيترا في يومياتل نير المنشورة بشأن وصول العليد ابراهيم الدخاخنل من الجي  المصري ال  

ا وهو ييمل رسالة ال  المّك يسين من الرئيس 1973-10-17ًدا في عم انا ومعل ثالثة عشر فر 
السادانا وفييا الطّب المن ورا وهي معّومان وصّن اليل في أثناء عمّل سييًرا لألردن في 

 بيرونا عبر برقية سرية من وزارة الخارجية ا ردنيةا تشر  ما تم  خالل أيام اليرب. 
المصري ال يتعّب يتًما بمثل هنه اليادثة التي لم ت نا عّ  ننيٌّ عن اللول انَّ الموقو الرسمي 

ن ما برنبة الليادة المصرية في توفير نطاء سياسي  أهميتياا لت لد م أو تيخر في مجريان اليربا وا 
ليا في تير  يا السياسي نيو التسويةا وهو نطاٌء لن تستطيع الليادة ا ردنية تأمينل بمطّب 

 بد من توفيره مصدرًا آخر يمتّك الشرعية الثوريةا هو قيادة من مة ا يوال. ومن هناا  ان ال
التيرير التي سرعان ما ابتّعن الطعم بأنَّ ثم ة انسيابًا اسرائيّيًا قادمًا ووشي ًا من ا رض اليّسطينية 
و ل الصراع ال  من سيستّم هنه ا رضا ويليم سّطتل عّيياا قيادة من مة التيرير  الميتّةا وبنلك ي 
أم المّك يسين؟ وفي  ل هنه ال رووا جاءن ملرر ان ميتمر اللم ة العربي في الرباطا باعتبار 
المن مة ممث اًل شرعًيا ووييًدا لّشعب اليّسطينيا لتترك بصماتيا عّ  مجمل السياسان اليّسطينية 

اعتبر هنري  وا ردنيةا ولتنيي مياوالن ا ردن تيليب فصلص لّلوان عّ  جبية الىية الغربيةا ييا
ر المطالبة بالىية الغربيةا معتبًرا هنه ا رض الميتّة  ران ت يلد ا ردن مبر   يسنجر أن هنه الملر 
أرًىا متنازعًا عّيياا فيما انصرفن جيود من مة التيرير ال  مياولة انتزاع االعتراو الدولي 
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فصاًل جديًدا في الخالو بين بصيتيا التمثيّيةا بعد أن يازن عّ  االعتراو العربيا ولتيتح بنلك 
 الليادتين اليّسطينية وا ردنية. 

 
 انعكاس نتائج الحرل على النظام األردني 

ا 1970أد ن يرب أ توبر/ تشرين ا ولا وسابًلا أيداا سبتمبر/ أيّول  ا ال  بروز عدة اتجاهانص
اتجاٌه يريد أن ينأى ىمن الن ام السياسي ا ردني في التعامل مع معطيان الوىع الجديدا ان برز 

بنيسل عن الموىوع اليّسطينيا ويسع  باتجاه أردنة الدولة ا ردنية وو ائيياا ىمن اتجاهان 
ن تعتلد أطراٌو منل أنَّ دورها في دعم اللىية اليّسطينية ال يتعد ى دور أي  اقّيمية وانيصاليةا وا 

ى الدعم السياسي في الميافل دولة عربية أخرىا بعيدة عن ساية المواجيةا وهو دوٌر ال يتعد  
الدوليةا فييا ومن هنا المن ورا ال تمانع في االعتراو بمن مة التيرير اليّسطينية ىمن من ور 
اليصل بين الطرفين. وتبالغ بعض هنه االتجاهان في تيسيرها المتعس و لمعن  اليصل اسقّيميا 

ن ارها يلوب المواطنة السائدة منن ويدة الىيتين اليّسطي . وثم ة اتجاه 1948نية وا ردنيةا بعد ن بة وا 
آخر أىعو ي لر  بمبدأ اليصلا ل ن ل يدعو ال  بناء دولةص عصريةص ىمن اطار الىية الشرقية 
وس انيا من مختّو ا صولا في يين يترق ب اتجاٌه ثالٌا فشل من مة التيرير في الميام الجديدةا 

 ودة ال  الليام بينا الدور والتياوض يول الىية الغربية. ويتوقع مطالبًة عربيًة اليلة من ا ردن لّع
يتمًاا لم ي ن المّك الرايل بعيًدا عن هنه ا جواءا وقد قد م عدة تنازالنص سابلةص من أجل المياف ة 
عّ  ىيتي ممّ تلا منيا مياولتل تيليب فصلص لّلوان عّ  الجبية ا ردنيةا تتيح لل اليصول عّ  

الغربيةا منيا اقترايل تغيير اسم الممّ ة ال  الممّ ة العربية المتيدةا بداًل من موطئ قدم في الىية 
الممّ ة ا ردنية الياشميةا ومنيا تأسيس اتياد وطني ترأسل عّ  التوالي ثالا شخصيان من 
ر االنيناء ميقتً  ا أصول فّسطينيةا اال  أنَّ المّك يسين وعّ  اثر قراران اللم ة العربية في الرباط قر 
لّعاصيةا فاستجاب سجراء تغييرانص بنيويةص في بنية الن ام في ا ردنا أد ن ال  تلّيلص  بير في 
أعداد نوي ا صول اليّسطينية في أجيزة الدولة وميسساتيا المختّيةا وفي نسبة تمثيّيم في الي ومة 

ال  ما ال يتجاوز  والمناصب العّيا. ومع مرور ا ياما وصّن هنه النسبة في الميسسان السيادية
ال سور العشريةا اال  أن  عينل بلين ميتويًة عّ  الىية اليّسطينيةا واستمر الجيد ا ردني 
لّمياف ة عّ  والء الشخصيان الميسوبة تاريخًيا عّ  الن اما  ما بدأا في مريّةص اليلةصا مياولة 

واالتياب عّ  صيغل  التياهم مع من مة التيريرا لّوصول ال  تش يل وفد مياوىان مشتركا
 ونيدراليةا يلترب مييوميا من مييوم الممّ ة العربية المتيدةا أو االنلالب عّ  نلكا وتشجيع 

 زعامانص ميّية في الىية اليّسطينية ونزة عّ  الليام بمثل هنا الدور تين الم ّة ا ردنية. 
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 تأةير الحرل على منظمة التحرير
أللاه ليا الرئيس المصري أنور السادانا واقتنع قادتيا أن  ثم ة  ابتّعن من مة التيرير الطعم الني

انسياًبا اسرائيًّيا وشيً ا بعد وقو اطالب النارا سيشمل الىية الغربية ونزةا وأن  هناك فراًنا ينبغي 
مّيها فّم ا أن يمأله المّك يسينا أو أن تنهب من مة التيرير ال  المياوىان وتنخرط فييا لتليم 

الوطنية اليّسطينية عّ  هنه ا راىي التي سينسيب منيا االيتالل.  ان هنا تغييًرا عميًلا السّطة 
ا بل 1948مسَّ االستراتيجية اليّسطينية  ّيا. لم يعد اليدو تيرير فّسطين التي انتصبن في 

في ا وبداًل من أن يتم  نلكا 1967أصبح هنالك هدٌو مريّيٌّ يتعّ ب باستعادة أراضص ايت ّن سنة 
ل ال  معر ةص رئيسيةص يول التمثيل اليّسطيني بين من مة  يينلا عبر تياهم عربي شاملا فّن ل تيو 

 التيرير اليّسطينية وا ردن. 
أصبح هاجس قيادة المن مة اليصول عّ  االعتراو الدولي بش ل عاما وا مير ي تيديدًاا بتمثيّيا 

هيّيا دورها الجديدا عبر تلديم التنازل الني يعلبل ا ويد لّيّسطينيينا و ان عّييا أن تدفع ثمن تأ
تنازل آخر عن ا هداو واليلوب. وفي الوقن نيسلا تخوض معارك ىارية ىد العدو الصييوني 
خراجيا من هنه المعادلة الصعبة.  ان ىمان مشار تيا في  الني سع  جاهًدا ال  اىعافيا وا 

ها. لناا تيو ل هاجسيا ال  صراع من أجل البلاءا التسويةا واستمرار اعتراو اآلخرين بيا هو بلاي 
ونجم عن نلك تغييٌر  بير في االستراتيجيةا وفي الت تي ان المتبعةا لم يعد لبنان قاعدة ارت ازص من 
أجل التيريرا بلدر ما أصبح ورقة قوةص بيد من يمتّ ياا تغي رن يت  ا ساليبا والت تي ان العس رية 

 الخصوم. والسياسيةا والتياليان و 
نن عالقة من مة التيرير با ردنا وتلد من المن مة بمشروعص التياد 1982بعد يرب  ا تيس 

 ونيدرالي ال يختّو  ثيًرا عن مشروع الممّ ة العربية المتيدة الني  انن قد هاجمتل بشدةا وف تين 
ل ال   ا بعد أن فشال في1988ملر ان ليا في عم انا قبل أن يصال ال  ميترب طرب في سنة  التوص 

صيغةص تىمن االعتراو ا مير ي بمن مة التيرير. وربما أدرك المّك يسين يينيا أنَّ بّم انل 
خن  العودة ال  الىية الغربيةا عبر بعض زعاماتياا من دون الياجة ال  من مة التيريرا وترس 

لندنا ف ان أن انتي   هنه اللناعةا بعد للائل وزير الخارجية اسسرائيّي في يينلا شمعون بيريزا في
شير العسل هنا. و نَّ منطلتنا يبّ  دوًما بالمياجينل  ان طوب النجاة لّمن مة عبر االنتياىة 
ا ول ا بعد أن أني تيا المنافيا ليتم  قرار فك االرتباط اللانوني واسداري بين ا ردن والىية 

مدريدا تين م ّة أردنية. وفي ال واليسا اليّسطينيةا وليتم  اليًلا االتياب عّ  وفدص فّسطيني ال  
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 انن تدور مياوىان أخرى في أوسّو بين العدو الصييوني وقيادان بارزة في من مة التيريرا 
 ليعلب اتياب أوسّو ال ارثي اتياب وادي عربل بين ا ردن والعدو الصييوني. 

 
 خالصة 

العرب فشّوا فشاًل نريًعا في االستيادة  عّ  الرنم من بسالة الملاتل العربي في يرب تشرينا اال  أن  
ل التىامن العربي ال   السياسية من نتائج تّك اليربا بل ف ر غ سال  النيط من مىمونلا وتيو 
لن معر ة اليّسطينيين ال  معر ةص عّ  التمثيلا وعّ  من ييتل ملعًدا وهمًيا في  صراعا وتيو 

يان العدو اليليلية في التمسك با راىي الميتّةا مياوىانص م و يةص ال تنتييا وناب االنتباه عن ن
وعدم رنبتل في االنسياب. اشترينا الوهم وتلاتّنا عّيلا فيما فاز العدو با رضا و سب بالسياسة ما 

 عجز عن أن ي سبل باليرب.

 13/10/2016، العربي الجديد، لندن

 

 إسرائيل وراء مرار بريطانيا ومف المساعدات للسلطة الفلسطينية .45
 صالح النعامي
في الوقن الني أ دن فيل وسائل اعالم اسرائيّية أن  ال من ي ومة بنيامين نتنياهو واسدارة 
ا مير ية تسميان بدعم من مان ييوديةا تجاهر بالتيريض عّ  قتل اليّسطينيين وتعّن سعييا 

ليّسطينية ارتيايًا لتدمير المسجد ا قص ا أثار قرار بريطانيا تجميد المساعدان السنوية لّسّطة ا
 بيرًا في تل أبيب. واعتبرن أوساط اسرائيّية أن تبرير وزيرة التنمية الدولية البريطانيةا بريتي باتل 

بالخوو من أن تصل ا موال ال   استرلينيمّيون جنيل  25تجميد المساعدان التي يبّغ يجميا 
أن الي ومة البريطانية قد اقتنعن  أيدي "اسرهابيين أو عائالتيم" ي تسب أهمية خاصة. وقد تبين

باليجة اسسرائيّية اللائّة بأن السّطة اليّسطينية تدعم "اسرهاب"ا من خالل التزاميا بتلديم 
مساعدان لعائالن اليّسطينيين النين استشيدوا عّ  أيدي جنود االيتالل ولعائالن أسرى في 

 السجون اسسرائيّية.
الثانية ال  أن البريطانيين اقتنعوا بأن الدافع لدى الشباب اليّسطيني  وأشارن قناة التّيزة اسسرائيّية

عّ  تنيين العمّيانا سيتعا م في يال أدر وا أن عوائّيم ستيصل عّ  مساعدان مالية انا اعتلّوا 
أو استشيدوا بعد تنيينهما أو خالل مياولتيم تنيين عمل ىد اسرائيل. وقال الليادي في يزب 

بّوشطاين ان بريطانيا  انن أول دولة تستجيب لمطالبة اسرائيل دول العالم اشتراط  "الّي ود" أرئيل
مساعداتيا لّسّطة "بوقو دعم اسرهاب والتخّي عن تمويل اسرهاب". وفي ملال نشرتل صييية 
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"اسرائيل هيوم"ا أول من أمسا اعتبر بّوشطاين أن بريطانيا أقدمن عّ  هنه الخطوة بعد أن اقتنعن 
دلة" التي قدمتيا اسرائيل بأن هنه المساعدان توجل لدعم "اسرهاب والتيريض عّ  قتل الييود". بي"ا 

ودعا الي ومان الغربية ال  تبني الموقو الني اتخنتل بريطانيا ووقو تلديم الدعم المالي لّسّطة 
اليّسطينيين اليّسطينية. وزعم بّوشطاين أن توجيل أموال الدعم الدولي لعائالن الشيداء وا سرى 

يع س "طابع سّم ا ولويان" الني يي م توجيان السّطة اليّسطينيةا ويدل عّ  أن هنا يمثل 
"اسيامًا مباشرا" في دعم اسرهاب. وادع  أن الرواتب الشيرية التي تصرفيا وزارة شيون ا سرى 

تيوب ب ثير ما  عامًا أو أ ثر 30التابعة لّسّطة لعائالن ا سرى النين يمىون أي امًا بالسجن 
ييصل عّيل طبيب أو مدرس في الىية الغربية أو قطاع نزة. وطالب الي ومة اسسرائيّية بأن 
توىح لّي ومان الغربية بأنل في يال لم تلم السّطة بوقو "التيريض"ا فّن اسرائيل لن تسمح 

 بّيصال أموال المساعدان الغربية لّسّطة.
نر أن وصول تريزا ماي لّي م مثل نلطة تيول فارقة في من ناييتلا اعتبر الصيافي ايتمار آيخ

العالقان البريطانية يي اسسرائيّيةا وأن ماي يرصن دومًا عّ  االلتزام "بدعم يب اسرائيل في الدفاع 
عن نيسيا". وفي ملال نشرتل صييية "يديعون أيرونون"ا أشار آيخنر ال  أن ماي تيمسن عندما 

التعاون ا مني وتبادل المعّومان االستخبارية مع اسرائيلا ال سيما في  انن وزيرة لّداخّية لتعزيز 
 ل ما يتعّب بمواجية اسرهاب والير ان اسسالمية الرادي اليةا مشيرًا ال  أن ماي دعمن بال تردد 

ا معتبرة أن خرون اسرائيل لّيرب  ان "ممارسة 2014اسرائيل خالل يربيا عّ  نزة في صيو 
عن النيس". وأوىح أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يعد من أهم ليليا في الدفاع 

الشخصيان الداعمة سسرائيل في بريطانياا مشيرا ال  "اليرب" التي شنيا جونسون عندما  ان عمدة 
ّ واتيامل قادتيا في بريطانيا بأنيم "مجرد يساريين هامشيين BDSلندن عّ  ير ة الملاطعة الدولية ع

 ن  تأثير".بدون أد
الميارقة أن اللرار البريطاني بتجميد المساعدان لّسّطة والرهان اسسرائيّي عّ  دوره في وقو 
"التيريض" في مناطب السّطة جاءا بعد أن قدمن وسائل اعالم اسرائيّية أدلة عّ  أن ي ومة 

تدعو ال  تدمير بنيامين نتنياهو تلدم دعمًا ماليًا سخيًا لميسسان تيرض عّ  قتل اليّسطينيين و 
المسجد ا قص . وأ ير تيليب نشرتل صييية "هيرتس" قبل أيام أن وزارة التعّيم والشيون 
االجتماعية اسسرائيّيتين تلدمان مساعدان مالية بعشران آالو الدوالران لمدرسة "يوسيو ياي" في 

ا الني أعد قبل أعوام مستوطنة "تل براخا"ا اللريبة من نابّسا والتي يديرها الياخام اسياب شابير 
"مصنيًا فلييا" يتىمن "ا دلة اليليية" التي تجيز قتل النساء وا طيال الرىع من اليّسطينيين. وفي 
تيليب آخرا ن رن "هيرتس" أن وزارة التعّيم اسسرائيّية تّزم مئان اآلالو من الطالب سنويًا بزيارة 
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من مة تجاهر بدعوتيا لتدمير المسجد ملر من مة "معيد اليي ل"ا في اللدس الميتّةا وهي 
ا قص ا وييدي مديرها الياخام يسرائيل هارئيل دورًا رائدًا في التيريض عّ  تدنيس اليرم اللدسي 
الشريو. و انن وسائل اسعالم اسسرائيّية قد أشارن ال  أن سّطان الىرائب ا مير ية تعيي 

ن تجمعيا لمن مة "معيد اليي ل" وير ة جمعيان ييودية أمير ية من دفع الىرائب عّ  تبرعا
 "اليعاد" التي تعمل عّ  تيويد البّدة اللديمة من اللدس.

 13/10/2016، العربي الجديد، لندن
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