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 ارسة عودة حكومة هنية لمزاولة عملهاوصي بدتالتشريعي بالمجلس كتلة التغيير واإلصالح غزة:  .1

المجلررس الرشررريعف اليلسرر ينف  ، أنغرر  ، مررن 13/10/2016 ،وكالــة الــرأي الفلســطينية ل عــالمنشررر  
أقر باإلجماع دراسة عود  رولف حكومة إسماعيل هنية لم اولرة عملارا بعرد ر لرف حكومرة الحمرد   عرن 

يرررة بالرشرررريعف  رررال جلسرررة  اصرررة ع ررردها صررربا  وأوصررر  اللجنرررة ال انون واجبارارررا رجرررا  ق ررراع غررر  .
ال ميس، حول األبعاد ال انونية لحكم محكمرة العردل العليرا بررام   بشرغن إلجراء إجرراء انر ابرا  مجرالس 
الايئررا  المحليررة بجررر  ، بحرررور  رحميررل السرررل ة اليلسرر ينية يررف رام   المسررراولية الراري يررة والسياسرررية 

كم ال حائف المسيس الجائر والظالم بحق أبناء شرعبنا اليلسر ينف يرف ق راع واأل اقية رداعيا  هذا الح
غررر   وريررر  يررردها عرررن الررررد ل السررراير والياحررر، يرررف ال حررراء اليلسررر ينف، والروقررر  اليرررور  عرررن إصررردار 

 ال رارا  والرصريحا  الروريرية الرف ال ر دم إال االحرال وأعوانه.
الموقعة على ميثاق الشر  ال اص بانر ابا  مجالس  كما أوص  اللجنة بدعو  اليصائل اليلس ينية

الايئا  المحلية إلى ار اذ مواق  عملية لل روج بموق  و نف حاسم يعلن م الية حركة ير، لميثراق 
الشر  والرحذير من مجبة هذا السلوك المع ل لجاود المصالحة الو نية والذ  ياسس لرميي  ق راع 

ل ام ح ،غ   ويصله عن باقف الو ن اللجنة ال انونية مرن  وأوص  أيحا   ركة ير، باإلجماع الو نف.وا 
 رررال ر ريرهرررا دعرررو  لجنرررة االنر ابرررا  المرك يرررة إلرررى الرررر ام الحياديرررة والرمسرررك بعررردم قانونيرررة الحكرررم 
ال حررائف الجررائر بسرربا الم اليررة الشرركلية والموحرروعية ل بررول النظررر يررف الرردعو  بعررد يرروا  ا جررال 

 ال حائف البا ل.عل اللجنة يف حل من االلر ام باذا الحكم ال انونية األمر الذ  يج
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ودعرر  اللجنررة السررل ة ال حررائية يررف الحررية الجربيررة بررغن رنررغ  بنيسرراا عررن رسررييس أحكاماررا والررر ام 
الحيررد  والن اهررة ورجنررا االنجرررار أو الرررغثر بغيررة روجاررا  ر رردم أجنررد  سياسررية احررامررا لمبرردأ اسررر ال 

  انون األساسف وقانون السل ة ال حائية وكا  المواثيق واألعرا  الدولية.ال حاء الذ  نص عليه ال
ودعرر  اللجنررة إلررى إحالررة جميرر  المشرراركين يررف هررذا الحكررم ال حررائف البا ررل مررن قحررا  ونيابررة عامررة 
وغيرررهم للجاررا  الم رصررة الر رراذ الم رحررى ال ررانونف بح اررم رمايرردا لر ايررر ال حرراء اليلسرر ينف مررن 

 سد  والميسد .هذ  العناصر اليا
وقرررال رئررريس المجلرررس الرشرررريعف أحمرررد بحرررر يرررف كلمرررره االيرراحيرررة، إن المجلرررس كررران أشرررد الرررداعمين 

إياهررا   ررو  مامررة علررى  ريررق ررريررا البيرر  اليلسرر ينف  والمايرردين إلجررراء هررذ  االنر ابررا ، معربرررا  
يررد االعربررار للعمليررة الرردا لف، ومحاولررة إلرسرراء أسررس جديررد  رحكررم العاقررا  الو نيررة اليلسرر ينية، ورع

الديم را يرررة اليلسررر ينية المع لرررة، ورمارررد ال ريرررق نحرررو إناررراء االن سرررام ورح يرررق المصرررالحة الو نيرررة 
جراء االنر ابا  الرشريعية والرئاسية والمجلس الو نف.  وا 

وأدان بحر قرار محكمة العدل العليا بشغن االنر ابرا  المحليرة، ماكردا  علرى أن هرذا ال ررار ي ردم أكبرر 
وأعظررم  دمررة مجانيررة لاحرررال الصررايونف، ويحرردا شررر ا  عمي ررا  يررف العاقررا  الو نيررة اليلسرر ينية 
والبنيران السياسررف واالجرمرراعف اليلسرر ينف وال يبشرر بررغ  انر ابررا  مسررر بلية  المرا اسرررمر هررذا الررنا  

ويرررة يرررف وأحرررا  أن إن  شرررية حركرررة يرررر، مرررن ال سرررار  المد االنيرررراد  يرررف ار ررراذ ال ررررارا  الو نيرررة.
االنر ابا ، وس و  عدد من قوائماا يف ق اع غ   ب رارا  قحائية، كانر  أهرم األسرباا الررف ديعر  
السل ة وير، إلى روظي  محكمة العدل العليا من أجل رح يق أهردا  ح بيرة حري ة ومصرال،  اصرة 

 ال رم  إلى مصال، الو ن وال حية بصلة.
رئرريس اللجنررة ال انونيررة  ررال ررراو  ر ريررر لجنررره علررى  برردور ، أكررد النائررا المسرشررار محمررد يرررج الجررول

وال احرررف بالجررراء إجرررراء  ،3/10/2016 يرررفب ررران الحكرررم الصرررادر عرررن محكمرررة العررردل العليرررا بررررام   
وأشار إلى أن الحكم الصادر عن العدل العليرا بررام  انر ابا  مجالس الايئا  المحلية يف ق اع غ  .

 ،(26( مررررن المرررراد   3ورعدياررررره ال سرررريما الي ررررر    2003اسررررف لسررررنة   ي ررررال  أحكررررام ال ررررانون األس
( 10"ي ال  حكم محكمة العدل العليا برام   نصوص قانون انر اا مجالس الايئا  المحلية رقم  و

 ."( من ال انون4( من الماد   2م ورعدياره حيا نص  الي ر   2005لسنة 
 ، أن رررال النبيررره ،غرر  ، ن ررا  عرررن مراسررله يرررف 13/10/2016 ،المركـــز الفلســـطيني ل عـــالموأحررا  

يف رصري،  ،النائا بالمجلس الرشريعف اليلس ينف عن كرلة الرجيير واإلصا ، مشير المصر ، قال
 صررردر  عرررنسررريع د لمرابعرررة الروصرررية الررررف  و نيرررا    ررراص برررر"المرك  اليلسررر ينف ل عرررام"، إن ن اشرررا  
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م اولة مااماا يف ق اع غ  ، نريجة حالة "اإلهمال" الرف ل 11المجلس، حول دراسة عود  الحكومة الر 
 رمارساا الحكومة اليلس ينية بحق ال  اع،  اصة بعد قرار إلجاء االنر ابا  البلدية.

 
 "إسرائيل"أبو ردينة: قرار اليونسكو رسالة للواليات المتحدة و .2

، 13/10/2016 نرة، مسراء ال مريسقال النا ق الرسمف باسم الرئاسرة اليلسر ينية نبيرل أبرو ردي :رام  
االحرررال وسياسرراره ومررن حررمناا قرررار منظمررة "اليونسرركو" األ يررر  إن ال رررارا  الدوليررة المسرررمر  حررد  

بشررغن ال رردس والمسررجد األقصررى، رشرركل رسررالة واحررحة مررن قبررل المجرمرر  الرردولف بغنرره ال يوايررق علررى 
 سر رار.السياسة الرف رحمف االحرال ورساهم ب لق اليوحى وعدم اال

وَأحا  يف رصري، صحيف، أن هذا ال رار ياكد حرور  أن ر وم الواليا  المرحد  األمريكية بمراجعة 
 سياساراا ال ا ئة المرمثلة برشجي  إسرائيل على االسرمرار باحرالاا لألراحف اليلس ينية.

لدولررة اليلسرر ينية بحرررور  إنارراء احرالاررا، واالعررررا  با "إسرائيلر"وأحررا ، كررذلك هررف رسررالة هامررة لرر
ناراءوعاصرمراا ال ردس الشرررقية بم دسراراا المسرريحية واإلسرامية،  سياسررراا الررف ال رسررام سرو  يررف  وا 

 اسرمرار أجواء ومنا ا  سلبية انعكس  على المن  ة، وهف مريوحة من قبل المجرم  الدولف. 
 13/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حاخامات يهود في بيت الرئيس اإلسرائيلي اءهلق يؤكد الهباش ":القدس"صحيفة  .3

نظرم معارد واشرن ن لسياسرة الشررق األدنرى، يروم  :رام  ، مرن 13/10/2016 ،القدس، القـدسنشر  
، ل ررررراء جمررررر  كبرررررار ال عمررررراء الررررردينيين مرررررن اليارررررود اإلسررررررائيليين والمسرررررلمين 13/10/2016 ال مررررريس

  .راويين رييلين وبححور  اإلسرائيلفة اليلس ينيين يف م ر رئيس الدول
الحا رام  السرريارد ( اسررحق يوسري ، وقرراد  مررن  "إسرررائيل"كبررر حا امرا  أحررد أبررر  المشراركين أومرن 

معاد دينف ياود  بار  يف الحية الجربية ومن الجانا اليلسر ينف، قاحرف قحرا  يلسر ين مسرشرار 
، يراي ررره عررردد مرررن الش صررريا  الدينيررررة محمرررود الابرررا  .الررررئيس محمرررود عبررراس للشررراون الدينيرررة، د

كرررد الابرررا  يرررف ارصرررال هررراريف مررر  ال ررردس دو  كررروم، مشررراركره يرررف الل ررراء لكنررره ريررر  أو  والرسرررمية.
 بال ول: "اكريف بالبيان الصادر عن الجاة المنظمة لل اء". الرع يا على ذلك مركييا  

جمي  أشكال العن  ال ائم  نبذ إلىن الل اء ياد  ا، يلألبحااشن ن اوحسا بيان صادر عن معاد و 
 على أساس دينف.

انره بمسراعد  "مركر   إلرى وبين البيان الصادر عن معاد واشن ن انه كران هنراك ل راءا  سراب ة مشريرا  
 2016 سرررنةرنميرررة الشررررق األوسررر  يرررف جامعرررة كالييورنيرررا"، جمررر  "معارررد واشرررن ن" سررروية يرررف م لررر  
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وشرريه لي رنشررراين، رئرريس "المعاررد الرردينف الياررود  الابررا ، و يررر الشرراون الدينيررة السررابق، والحا ررام م
هررار عرصرريون" يررف "غررو  عرصرريون" يررف الحررية الجربيررة، لمناقشررة دور ال رراد  الرردينيين يررف الر ييرر  

"معارررد واشرررن ن" انررره يعرررر م مواصرررلة هرررذا الحررروار الرررذ  وصررريه برررر"ريي   وأشرررارمرررن حرررد  الصرررراعا . 
 حد  الرورر الدينف.المسرو "، إليجاد   وا  عملية إحايية لر يي  

قررال يرف كلمررره أمررام  ن رييلررينإ قرالال العبررر  اموقرر  و ، أن 14/10/2016 ،"21موقــع "عربــي وأحرا  
الححور: "االجرماع بيننا مام ومييد.. علينا أن نسعى لنبرذ الر رر  الردينف.. والحرذر مرن أ  حررر 

م ا دهررر كثيرررا يررف السررنوا  قررد يارردد حيارنررا"، معربرررا أن "أقليررة هررم مررن ينررادون بررالعن ، لكررن صررورا
وأحرا : "نعلرم جميعرا حالرة الررورر السرائد  برين اليارود والمسرلمين، مرن الصرعا  األ ير "، ويق قولره.

رحديد سبا هذا، لكننرا نصرر أن نجرمر  هنرا معرا، كرف ال نردع هرذ  األر  لركرون حرحية مرر  أ رر  
 من الدم"، ويق  عمه. 

  
 حضور مؤتمر "توحيد القدس" وزيارة المستعمرات عريقات يطالب عددًا من الحكومات بعدم .4

 الرررا أمرررين سرررر اللجنرررة الرنييذيرررة لمنظمرررة الرحريرررر اليلسررر ينية صرررائا عري رررا ، بالنيابرررة عرررن دولرررة  :أريحرررا
يلسررر ين، عرررددا  مرررن حكومرررا  وبرلمانرررا  ينرررو  أعحرررااها المشررراركة يرررف مرررارمر "إلحيررراء الرررذكر  ال مسرررين 

عمرا  إسرررائيلية غيررر قانونيررة، برررذكير األعحرراء بمواقرر  حكومررارام ييمررا لرحريررر وروحيررد ال رردس" و يررار  مسررر
يرعلق بالمسررعمرا  اإلسررائيلية غيرر ال انونيرة يرف يلسر ين المحرلرة، ووحر  ال ردس، والر امارا بعردم االعرررا  

 .بالسياد  اإلسرائيلية على األر  اليلس ينية، وأن ر شى العواقا الرف سرحر بسمعراا من هذ  ال يار 
يف رسائل مر اب ة وجااا إلى هذ  الحكوما  وبرلمانارارا لمنر  هرذ  ال يرار  بمرا ييارا  ،وأعرا عري ا 

ي اليررااالرحرراد األوروبررف،  سرربانيا، وهولنرردا، والرردنمارك، وا  ، وسويسرررا، واليونرران، والبررجررال، والبرا يررل، وا 
، ا ريكررا، ومررالو ، وجنرروا أيري يرراواألرجرروا ، ورشرريلف، وجماوريررة سررلوياكيا، وينلنرردا، وليروانيررا، وكوسررر

عن الري  اليلس ينف لارذ  ال يرار  مرن قبرل أعحراء البرلمانرا  المرذكور  إلرى المسررعمرا  اإلسررائيلية 
" إسررررائيلغيررر ال انونيررة يرررف دولررة يلسررر ين المحرلررة، وذلرررك  لححررور مرررارمر رنظمرره "ماسسرررة حليرراء 

 بالرنسيق م  حكومة االحرال اإلسرائيلف. 
 13/10/2016 ،نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 " تدعو المجتمع الدولي إلى اعتبار المستوطنين أداة احتاللالفسطينية "الخارجية .5

المجرمرر  الرردولف إلررى الرعامررل مرر  المسرررو نين وعصررابارام  اليلسرر ينية دعرر  و ار  ال ارجيررة :رام  
مر  جري  االحررال اإلسررائيلف ك رو  غاصربة محرلرة،  ومنظمارام اإلرهابية بنيس مبدأ وقانون الرعامرل



 
 
 
 

 

 8 ص             4077 العدد:        14/10/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

ر رق ال انون الدولف، ور دم على ارركراا جررائم بحرق شرعبنا، ررر رف إلرى مسررو  جررائم حررا وجررائم 
، علرى حررور  أن ررعامرل 13/10/2016 وشدد  ال ارجية يف بيان لاا، يروم ال مريس اإلنسانية. حد  
ال ح روق اإلنسران وال رانون الردولف مر  المسررو نين علرى هرذا المنظما  الدولية العاملة يف مج أيحا  

يررف  دمررة دولررة االحرررال، وين بررق  إرهرراا، باعربررارهم ميليشرريا منظمررة ومسررلحة رعمررل كررغدا  األسرراس
 علياا ال انون الدولف كما ين بق على جي  االحرال.

 13/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 بغزة االقتصاديةعدوان: قطر قدمت دعمًا كبيرًا في تنفيذ مشاريع التنمية النائب عاطف  .6

يرررف المجلرررس الرشرررريعف  االقرصررراديةرحرررا رئررريس اللجنرررة  مصرررعا اإليرنجرررف ومحمرررد جمرررال: -غررر   
بجارود دولرة ق رر يرف إناراء أ مرة ملر  كاربراء ق راع غر  ، ماكردا   ،اليلس ينف النائا عا   عدوان

دعما  كبيرا  لل اقة بج  ، وما  ال  ر ردم كايرة سربل الردعم والمسراند  للشرعا  أناا من الدول الرف قدم 
اليلس ينف عامة، أهالف غر   بصرية  اصرة مرن  رال رنييرذ العديرد مرن المشراري  الرنمويرة والر ويريرة 

واألميررر  ،رمرريم بررن حمررد يل ثررانف أميررر ق ررروروجرره عرردوان بالشرركر والر رردير والعريرران مررن  وال يريررة .
والماسسررا  ال  ريررة  ،والشررعا ال  ررر  ،وال يرراد  والحكومررة ال  ريررة ،حمررد بررن  لييررة يل ثررانف سررابقال

 ال يرية واإلغاثية لموقيام المرواصل يف دعم ثواب  اليلس ينيين ورع ي  صمودهم.
ومررا المشرراكل الرررف  ،جرراء ذلررك يررف حديثرره لررر"الشرق" عررن دور المجلررس الرشررريعف أمررام أ مررة الكاربرراء

ومرا هرف أبرر   ،ومن المسراول عرن األ مرة بالدرجرة األولرى ،ومل  الكارباء ،ال اقة بج  رواجه سل ة 
 الحلول لل روج من الع با  والمعي ا  الرف رواجه كارباء ال  اع.

 14/10/2016 ،الشرق، الدوحة
 
 االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للمرة الثالثة للنائب حسن يوسف  .7

جررردد  سرررل ا  االحررررال اإلسررررائيلف، االعر رررال : ر  لررردون مظلرررومرحريررر، مرررن محمرررد منرررى -رام   
اإلدار  لل يرراد  يررف حركررة حمرراس وعحررو المجلررس الرشررريعف اليلسرر ينف األسررير حسررن يوسرر ، مررد  

وأيرراد أويررس  نجررل النائررا حسررن يوسرر (،  ررال حررديا مرر  "قرردس برررس"، يرروم  ثاثررة شرراور جديررد .
برجديررد  الررد ، أبلررع العائلررة بررغن االحرررال أصرردر أمرررا  ، أن محررامف الرردياع عررن و 13/10/2016 ال مرريس

 اعر اله اإلدار  للمر  الثالثة على الروالف، ولمد  ثاثة شاور.
 13/10/2016، قدس برس
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 ًا بزعم حيازتها سكين "األقصى"االحتالل يعتقل فتاة من و سا بالقدس ه  د   إسرائيليينإصابة جنديين  .8
يررروم  اجنرررديان إسررررائيليان، أصررريب، أن محمرررد ورررردمراسرررله ، عرررن 13/10/2016، 48موقـــع عـــرب نشرررر 

ال مرريس، بجرررا  وصرري  بالمروسرر ة بعررد رعرحرراما لحادثررة دهررس علررى حرراج  الرر عيم قرررا ال رردس 
وقالرر  الشررر ة يررف بيرران لاررا، إن الجنررديين هوجمررا  ررال رواجرردهما علررى الحرراج  مررن قبررل  المحرلررة.

لاررررا مرررن المكررران، ييمرررا ررررم نصرررا الحرررواج  سررريار  كانررر  رسررراير عكرررس ارجرررا  السرررير ورمكنررر  مرررن ا
 ورمشي  المن  ة بحثا عن السيار  الحالعة بالحادا.

وبحسا الم اعم اإلسرائيلية، يان شر يين مما يسمى حرس الحدود أصيبا بجرا   ال ما ادعر  أنره 
 عملية دهس على حاج  ال عيم شرقف مدينة ال دس المحرلة.

قروا  االحررال أن ال ردس مرن  ،13/10/2016الفلسـطينية، وفـا، وكالة األنباء والمعلومات وجاء يرف 
اإلسرائيلف، اعر ل  يوم ال ميس، يرا  من المسجد األقصى المبارك، من جاة باا ال  انين، و عم  
 الح ا أناا عثر  على "سكين" بحو راا،  ال ريريشراا يرف مركر  رراب  لاحررال يرف ال ردس ال ديمرة.

  االحررررال المرمركررر   علرررى البوابرررا  الرئيسرررية ال ارجيرررة للمسرررجد يرشررر  أن قررروا إلرررىوليررر  مراسرررلنا 
 حين  روجام منه.لالمصلين  ال د ولام، واحرج   ب اقا  المصلين من يئرف الشبان والنساء، 

 
 بقرار أوروبي وتأجلت بقرار إقليمي جاءت: االنتخابات حماس .9

ف أبو  هر ، إن االنر ابا  المحلية جاء  قال النا ق باسم حركة الم اومة اإلسامية "حماس"، سام
وأشار أبو  هر ،  ال ندو  سياسية يوم ال ميس، إلرى أنره وي را   ب رار أوروبف ورغجل  ب رار إقليمف.

لمساولين دوليين اسررمع  لارم حمراسإ يران رئريس السرل ة محمرود عبراس اسررجاا لحرجو  أوروبيرة 
 نر ابا  بالحية ي   دون غ  .إلجراء االنر ابا  وكان يراهن على أن رجر  اال

ونبرررره إلررررى أن معلومررررا  أ ررررر  ررررروير  للحركررررة حررررول حررررجو  مورسرررر  مررررن أ رررررا  إقليميررررة لوقرررر  
 االنر ابا  ولذا يان إلجاء االنر ابا  جاء يف هذا السياق.

واعربر أبو  هر ، قرار المحكمة العليا بوق  إجراء االنر ابرا    يئرة كبيرر ، منوهرا  إلرى أن ال  يئرة 
كبرررر هرررف محاولرررة شررررعنره مرررن  رررال دعرررم الحكومرررة لرجررراو  ال حررراء يرررف غررر   ورشررركيل محكمرررة األ

وليرررر  إلرررى أن هنررراك نصررررا  قانونيرررا  يييررررد برررغن المحكمرررة الم رصررررة هرررف محكمررررة  انر ابرررا  م رصرررة.
 البدايا ، كما أنه ال يص، رعديل ال انون بعد أن بدأ  العملية االنر ابية.

ا ، وبعرد ذلرك مرن عنرد  ماحظرة رررم معالجرارا بعرد االنر ابرا ، أمرا وراب : يجا أن رسرمر االنر اب
و الرررا النرررا ق باسرررم حمررراس بررراحررام الروايرررق والرررذهاا إلرررى روحيرررد  االنر ائيرررة يارررف أمرررر مريرررو .

وشررردد علرررى أنررره ال يوجرررد  رررر  مسرررمو  لررره أن يكرررون وصررريا  علرررى ال رررر  ا  رررر، وال  الماسسرررا .
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ى غيرها، ومثلما يوجد محكمة عليا يف الحية يوجد محكمة ماسسا  مسمو  لاا أن ركون وصية  عل
 عليا يف غ   ويجا الروحيد بيناما ال أن رير  الحية وصايراا على غ  .

كما أكد أبو  هر  على   ور  المرحلة الرف رمر بارا ال حرية اليلسر ينية وحررور  الرد ول يرف حروار 
و نيررة مريررق  اسرررراريجيةارا  للروصررل إلررى و نررف جرراد يشررارك ييرره الجميرر  بعيرردا  عررن الثنائيررة والشررع
 علياا لل روج من األ مة بعيدا  عن الريرد والوصاية.

 13/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 البردويل: على فتح العودة لمبادئ انطالقتها وعدم االستقواء باالحتالل.11

ليلسر ينف "يرر،"، دع  حركرة حمراس، يروم ال مريس، حركرة الرحريرر الرو نف ا: إيااا العيسى -غ   
إلرررى العرررود  لمبادئارررا الررررف ان ل ررر  مرررن أجلارررا قبرررل أكثرررر مرررن نصررر  قررررن والروقررر  عرررن االسرررر واء 

جرراء ذلررك علررى لسرران ال يرراد  يررف الحركررة صررا  البردويررل رد ا علررى رصررريحا  النررا ق  برراالحرال.
ة اإل روان حركرة "حمراس" بير  ع ردها مر  حركر اراالرذ   الرا يي ال واسرمفباسم حركة "يرر،" أسرامة 

وأعررا البردويرل يررف حديثره لررر "قردس برررس"  المسرلمين ودعرم الشررراكة الو نيرة، والروقرر  عرن الر رروين.
، وروقر  ربنرف مشرروع 1965عن أمله أن رعود حركة "ير،" إلى المبادئ الرف ان ل   مرن أجلارا عرام 

 ان له". حسا رعبير .الرسوية والرنا ل عن األر  اليلس ينف والرنسيق األمنف م  االحرال واالررا
يرف المائرة  78وقال: "على حركة ير، وقيادا  السل ة أن رك  عرن النصرائ، وهرف الررف رنا لر  عرن 

 من أر  يلس ين الراري ية ورحاول أن رل ف بمآسياا على حركة حماس".
ورررراب  حديثررره "علرررى يرررر، أن رنظرررر إلرررى ح ي رررة الواقررر  الرررذ  رمارسررره مرررن  رررال هروبارررا الكبيرررر مرررن 

 ح اقا  الو نية واأل اقية ودعماا لسل ة أوسلو ودياعاا عن الرنسيق األمنف م  االحرال".االسر
وأحررا  "الررذ  يسررر و  برراالحرال وجاررا  أجنبيررة هررو الررذ  يجررا أن يعررود إلررى رشررد  والررى ححررن 

وأوح، البردويل أن حركرة "حمراس" حركرة و نيرة يلسر ينية م اومرة ديعر  دمراء  الشعا اليلس ينف".
ثمن لحرية شعباا "وال ر بل االرراان لجاا  أجنبية مثل ما يعل  حركة ير، الرف رررمف رحر   قادراا

 االحرال ورنظر ل مة من المساعدا  كف رب ياا على قيد الحيا ". على حد رعبير .
 13/10/2016قدس برس، 

 
 في غزة لعودة حكومة هنية تكريس لالنقسام حماسفتح: دعوة نواب .11

ير،، يوم ال ميس، أن دعو  نواا كرلرة حمراس يرف الرشرريعف بجر   لعرود  حكومرة  اعربر  حركة: غ  
 إسماعيل هنية، للعمل يف ال  اع، م الية لل انون وركريسا لان سام الحاصل يف الساحة اليلس ينية.
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وقررال المرحرردا باسررم حركررة يررر،، يرراي  أبررو عي ررة: "إن دعررو  نررواا حمرراس يررف رشررريعف غرر   إلعرراد  
برئاسررة ال يرراد  يررف حمرراس، إسررماعيل هنيررة للحكررم هررف دعررو  م اليررة لل ررانون، ورعررد حكومررة حمرراس 

 دعو  لانيصال وركريس لان سام".
وأكد أن هذ  الدعو  رعربر عما ال يحظى بغ  شرعية، ال سيما يف ظل وجود حكومة الوياق الو نف 

وحمررراس ويصرررائل يلسررر ينية الررررف يرأسررراا رامرررف الحمرررد ل، الررررف ررررم الروايرررق عليارررا برررين حركررررف يرررر، 
 شارك  يف ارياق الشا ئ.

ونو  أبو عي ة إلى أن حركة يرر، ررمسرك بحكومرة الويراق الرو نف باعربارهرا الحكومرة الشررعية، الررف 
رمثرل الكررل الرو نف، م البررا حمرراس بالسرما  لاررا بالعمرل يررف غرر   لل يرام بمااماررا للر يير  مررن معانررا  

ون مرن أ مرا  مرعردد  بسربا رع يرل حمراس لعمرل حكومرة الويراق أبناء شعبنا يف ال  اع، الذين يعان
 يف غ  .

 13/10/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 فتح: مؤتمر المركز القومي مرفوض وما ينتج عنه باطل وغير شرعي.12

مررارمرا  المرحرردا باسررم حركررة يررر، أسررامة ال واسررمف، اليرروم الجمعررة، إن أ  ل رراءا  أو   : قررالرام 
مناا مناقشة ال حية اليلس ينية و"إعاد  بناء حركة ير،" يجا أن يرم الررريا لاا م  الماسسرا   يراد

الرسمية للشعا اليلس ينف والمرمثلة بمنظمة الرحرير اليلسر ينية وحركرة يرر،، وأن أ  مناقشرة ر رام لرر 
 ية ي  ."إعاد  بناء حركة ير،" يجا أن رمر عبر قياد  الحركة وأ رها الرسم

يف بيان صحيف: إننا يف حركة ير، لم ن ول أحدا بالحرديا نيابرة عنرا، األمرر الرذ  نريحره  وأحا 
رمامررا، ومررا يحرراول أن ي رروم برره المركرر  ال ررومف لدراسررا  الشرررق األوسرر  أمررر مريررو ، ورررد ل يررف 

 شاوننا الدا لية، وما ينر  عنه با ل وغير شرعف.
اون الوثيق بين حركة حماس ومحمد دحران هرو رحرال  مشربو ، وأرد  ال واسمف: إن الرحال  والرع 

 ومن شغنه أن يعمق االن سام والشرخ يف الساحة اليلس ينية وهو  دمة مجانية لاحرال.
 14/10/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 تنا الوطنيةفتح: قرار "اليونسكو" انتصار لشعبنا وللمرابطين في القدس واألقصى ولقياد.13

قال  حركة ير،، يوم ال ميس، إن ال رار الذ  رم ربنيه من قبل لجنرة المردراء الرابعرة لمنظمرة  :رام  
األمرررم المرحرررد  للرربيرررة والعلررروم والث ايرررة "اليونسررركو" هرررو انرصرررار هرررام لشرررعبنا وللمرررراب ين يرررف ال ررردس 

 واألقصى ول يادرنا الو نية.
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لررى هررذا ال رررار بمررا رحررمنه مررن نيررف م لررق لوجررود أيررة عاقررة وأثنررى ال واسررمف يررف بيرران صررحيف، ع
 راري ية ياودية بمدينة ال دس عموما وبالمسجد األقصى  صوصا.

عاقررة  أيررةوقررال: إن األهميررة األولررى لاررذا ال رررار ركمررن يررف محررمونه، والررذ  ينيررف بصررراحة م ل رره 
 صوص، وينيف ق عيرا الروايرة على وجه ال األقصىراري ية للياود يف ال دس بغكملاا، ويف المسجد 

الم عومرررة، ييمرررا ركمرررن أهميرررره الثانيرررة يرررف روقيرررره،  اصرررة يرررف ظرررل ارريررراع وريرررر  الراويرررد  اإلسررررائيلية
 وباحاره وعمليا  االعرداءا  والادم والراويد المسرعر . األقصىواالقرحاما  للمسجد 

 13/10/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 جندي مسلح فّر من أمامه ..مثيرة عن استشهاد "أبو صبيح" تفاصيلتنشر العاشرة القناة .14

نشر  ال نا  العاشر  اإلسرائيلية رياصيل جديد  حرول اسرشرااد الناشر  الم دسرف، مصربا  أبرو ال دس: 
 صبي،، قبل أيام، بعد إ اقه النار على مجموعة جنود مسرو نين، وقرله اثنين منام.

لرررف نشررر  الرياصرريل، بعررد سررما  الرقابررة اإلسرررائيلية بررذلك، أوحررح  أن "أحررد الجنررود ال نررا  العاشررر  ا
 المسلحين ببندقية  رايور( ير  من مكان العملية، دون محاولة إ اق النار".

كمررا ذكررر  ال نررا  أن "باغررا  محررللة حررول مركبررة "أبررو صرربي،" أد   بجنررود االحرررال إل رراق النررار 
 : "رن ررل يررف ثرراا منررا ق م رليررة، دون رمكررن الشررر ة اإلسرررائيلية مررن ورابعرر رجررا  مركبررة أ ررر ".

ال نررا  العاشررر  قالرر  إن الباغررا  ال ا ئررة حررول مركبررة "أبررو صرربي،" سرراعد  األ يررر يررف  اسرررادايه".
اسركمال عمليره، حيا رمك رن بعرد أربر  دقرائق مرن العمليرة مرن إ راق وابرل مرن الرصراص رجرا  أحرد 

 كان يسر ل دراجة نارية، وأردا  قريا. جنود حرس الحدود، الذ 
 30 - 25وحررول  ري ررة قرررل "أبررو صرربي،"، قالرر  ال نررا  العاشررر  إن "ال رروا  ال اصررة والشررر ة أ ل رر  

 ل ة رجا  مركبره، وبعد ذلك رم االقرراا أكثر من المركبة، وا  اق النار مباشر  علرى جسرد إ للرغكرد 
الجنررد  الررذ  قالرر  إنرره يررر  مررن مواجاررة أبررو صرربي،، وبررين وقارنرر  ال نررا  العاشررر  بررين  مررن رصررييره".

مسرو ن ي ر حاول أن يصيا أبو صربي، بسراحه الش صرف، قائلرة إن "الشرر ة أرسرل  ر ريررا عرن 
 الجند  اليارإ الر اذ إجراءا  مناسبة بح ه".

 14/10/2016"، 21موقع عربي 
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 من خالل صناديق االقتراع  الفلسطيني القادم يجب أن يكون الرئيسانتخاب  :زكيعباس .15
قرررال عحرررو اللجنرررة المرك يرررة لحركرررة يرررر، عبررراس  كرررف، إن انر ررراا : يحيرررى اليع ررروبف -غررر    ،رام  

الرئيس اليلس ينف ال ادم "يجا أن يكون من  ال صناديق االقرراع، وباراد  شعبية وليس مرن  رال 
 يس ال ادم.البرشورا "، ماكد ا أنه ال يوجد حالي ا حديا عن موحوع الرئ

وأحا   كف يف رصرري، لرر"يلس ين"، "ال يوجرد لردينا يرف النظرام وال روانين اليلسر ينية، ال يرف منظمرة 
 الرحرير أو حركة ير،، منصا نائا للرئيس".

وحرول الرسرريبا  الررف ررحردا عرن ررشري، ناصرر ال ردو   لي را لعبراس، أوحر، أن هرذ  المعلومرا  "ال 
االسرم  ال ردو ( هرو حررق للش صرية ذارارا"، محريي ا "إن كران لل ردو  مكان لاا مرن الصرحة، وأن ركررار 

 حظوظ يليررش، مثله مثل باقف المرشحين ولكن ليس ا ن. يا يوجد حديا عن هكذا موحوع".
وعرررن المرررارمر السررراب  لحركرررة يرررر،، قرررال  كرررف إن "المرررارمر السررراب  لحركرررة يرررر، والم ررررر ع رررد  ناايرررة 

ا أن المرارمر نويمبر/ رشرين الثانف ال ادم،  هو اسرح اق ألن اإلراد  والظرو  روير  لع رد "، موحرح 
سرري ر اسرررراريجية يررف حرروء انسررداد عمليررة الرسرروية، ومررا يجررر  يررف اإلقلرريم مررن أحررداا، إحرراية إلررى 

 راويد الحية الجربية وال دس المحرلرين.
ا أن "اللجنرة ال رححريرية للمرارمر وأكد  كف أن ال مارمر بدون ححرور قيرادا  يرر، مرن غر  ، موحرح 

 من أعمالاا". %90الساب  برئاسة عحو اللجنة المرك ية للحركة ص ر بسيسو، أنج   
 13/10/2016فلسطين أون الين، 

 
 الرشق: إغالق "فيسبوك" صفحات فلسطينية انتهاك خطير للحق بحرية التعبير.16

"حمرراس": "إنإ إقرردام  قررال عرر    الر شررق، عحررو المكرررا السياسررف لحركررة الم اومررة اإلسررامية: الدوحررة
"ييسبوك" على إغاق صيحا  يلس ينية هو انرااك   ير للمعايير المانية الرف رير  عليه احررام 

 حرية الرعبير عن الر أ ، ورعد ٍّ صارٌخ على أبس  الح وق اإلنسانية الرف كيلراا المواثيق الدولية".
لررم يسررر   عبررر السررنوا  ال ويلررة  وأحررا  الر شررق يررف رصررري، صررحيف، يرروم ال مرريس، أنإ االحرررال

 بآلره الحربية الوحشية إ ماد الصو  اليلس ينف الم اوم والمداي  عن ح وقه.
وأكد أنه لن ريل، أ   قرو   مروا ئرة مر  االحررال، يرف إسركا  الصرو  اليلسر ينف يرف مواقر  الرواصرل 

وم دساره، ويح، جررائم االجرماعف، ولن يمنعه أحد من الرعبير عن ح  ه ال بيعف يف رحرير أرحه 
 االحرال الرف  ال  الحجر والبشر والشجر. 

 13/10/2016، المركز الفلسطيني ل عالم
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 بركة يزور السفارة السعودية في بيروتممثل حماس في لبنان علي .17
 ار ممثل حركة الم اومة اإلسامية "حماس" يف لبنان علف بركة سيار  المملكة العربيرة السرعودية يرف 

 بححور مساول العاقا  السياسية  ياد حسن. بيرو 
والر ى الويد م  ال رائم بغعمرال السريار  األسرراذ وليرد ب رار ، وبحرا معره األوحراع اليلسر ينية العامرة 

 و صوصا  يف الم يما  اليلس ينية يف لبنان.
نية عررن وأكررد بركررة  ررال الل رراء علررى حمايررة الوجررود اليلسرر ينف يررف لبنرران ورحييررد الم يمررا  اليلسرر ي

 اليلس ينية.-الصراعا  الدا لية والمذهبية والسعف لرع ي  العاقا  األ وية اللبنانية
وشررردد بركرررة علرررى حررررور  م اربرررة الوحررر  اليلسررر ينف يرررف لبنررران بكرررل جوانبررره السياسرررية واالجرماعيرررة 

 واإلنسانية وال انونية واألمنية.
ونررروا مررن أجررل اسرررمرار أعمالاررا يررف إعرراد  كمررا  الررا السررعودية ببررذل الجاررود لرردعم مي انيررة وكالررة األ

غاثرررة ورشرررجيل الاجئرررين اليلسررر ينيين وررررويير الرعلررريم والصرررحة لارررم لحرررين  إعمرررار م ررريم نارررر البرررارد وا 
 عودرام إلى ديارهم األصلية يف يلس ين.

ونو  بركة إلى أن اليلس ينيين يف لبنان يريحرون مشراري  الررو ين والراجيرر ويرمسركون بحرق العرود  
 دس، وأن البوصلة سرب ى بارجا  ال دس ويلس ين، ولن يحيدوا عن هذا ال ريق.الم 

برردور  أثنررى الب ررار  علررى الجاررود الرررف ربررذلاا حركررة حمرراس مرر  اليصررائل اليلسرر ينية كايررة، لحمايررة 
 الم يما  ورحييدها عن الصراعا  يف لبنان والمن  ة.
 ف يف نحاله من أجل اسرعاد  ح وقه كاملة.وأكد دعم المملكة لل حية اليلس ينية وللشعا اليلس ين

 13/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 عمليات مقاومة استهدفت الجنود والمستوطنينبضلوعهم بتهمة  فلسطينييناالحتالل يعتقل تسعة .18

شررن   قرروا  االحرررال اإلسرررائيلف، يرروم ال مرريس، حملررة اقرحامررا  ومررداهما  واسررعة لم رلرر  : رام  
 يلس يني ا. 16ة الجربية وال دس المحرلرْين، أسير  عن اعر ال أنحاء الحي

يلسرررر ينيين مررررن الحررررية الجربيررررة، برررر عم أناررررم  9وقررررال بيرررران لررررر "جرررري  االحرررررال"، إن قواررررره اعر لرررر  
 "م لوبين" لحلوعام يف عمليا  م اومة وأنش ة اسرادي  الجنود والمسرو نين. 

عر لر  يلسر يني ا مرن بلرد  ديرر أبرو مشرعل شرمالف غررا رام وأياد بيان الجي ، أن ال وا  اإلسرائيلية ا 
   شرررمال ال ررردس المحرلرررة(، و مسرررة مرررن بلررردرف ر ررروع ونحرررالين قررررا بيررر  لحرررم  جنررروا ال رررردس(، 

 باإلحاية لثاثة ي رين من بلد  إذنا شمالف غرا ال ليل  جنوب ا(.
 13/10/2016، قدس برس
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 م مع الدول المجاورة التي تريد ذلكمازالت ممدودة للسال "إسرائيل"نتنياهو: أيدي .19
بنيامين نرنياهو، برغن أيرد  إسررائيل  اإلسرائيلفصر  يوم ال ميس رئيس الو راء  :د ا أ( -أبيا رل 

 ما ال  ممدود  للسام م  الدول المجاور  الرف رريد ذلك.
لروصرل إلرى حرا يوم الجيران الرف نشب  قبرل ثاثرة وأربعرين عامرا، قرد مارد  ال ريرق ل“وأحا  أن 

أن رصرررريحا   اإلسررررائيلية اإلذاعرررةوذكرررر   .اإلسررررائيلية اإلذاعرررة، بحسرررا مرررا ن لرررره ”معاهررردا  سرررام
رئرريس الررو راء جرراء   ررال المراسررم الرغبينيررة الرسررمية لمررن ل رروا حررريام يررف حرررا يرروم الجيررران، الرررف 

 أقيم  قبل ظار اليوم يف جبل بال دس.
 13/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 لديها يقلل من الشرعية القليلة التي بقيتو مستمر  "اليونسكو"بـو: مسرح العبث نتنياه.21

رئريس الرو راء اإلسررائيلف بنيرامين نرنيراهو ر، أن أحمد صر ، عن 13/10/2016، 21موقع عربي ذكر 
 وص  قرار منظمة األمم المرحد  للرربية والعلم والث اية "اليونسكو" بر"الس ي ".

 رره علررى ال رررار، إنرره "ي لررل مررن الشرررعية ال ليلررة الرررف ب يرر  لمنظمررة اليونيسرركو"، وقررال نرنيرراهو يررف رعلي
 " اإلسرائيلف.i24معربرا أنه "ما لة، حيا رسرمر المسرحية الاراء يف اليونيسكو"، ويق ما ن له موق  "

وأحرا : "اليرروم ار ررذ  هررذ  الماسسررة قررارا ه ليررا ي ررر ي ررول لشررعا إسررائيل إنرره ال عاقررة لرره بجبررل  
 الايكل  المسجد األقصى( والكوريل  حائ  البراق(، هذا ال يام ألنام ال ي راون الرورا ".

وراب  نرنياهو "ال ول إنه ال عاقة بين إسرائيل وجبل الايكل والحائ  الجربفإ مثل ال ول إنه ال عاقة 
 بين الصين وجدار الصين العظيم أو أنه ال عاقة بين مصر واألهرام".

ررا حرراد ا علررى اليونسرركو، ، أن نرنيرراهو شررن أحمررد دراوشررة، عررن 13/10/2016، 48عــرب ونشررر   هجوم 
واصي ا ما جر  'بمسر  العبرا المسررمر'، واصري ا ال ررار برر 'الالوسرة'، محريي ا 'بارذا ال ررار العبثرف، ي رد 

 اليونيسكو الشرعية ال ليلة الرف رب    له، وأنا أامن أن الراريخ أقو ، والح ي ة سرنرصر'.
 
 يهين نفسه والقدس "إسرائيل"الشعب اليهودي وبين ريفلين: من يقول إنه ال يوجد عالقة بين .21

قرار منظمة األمم المرحد   يف رعلي ه على شدد الرئيس اإلسرائيلف راويين رييلينر: أحمد ص  – غ  
ن ي رول إنره ال العالم لرن يسرر ي  أيف على أن "أ  منرد  أو جسم  "،للرربية والعلم والث اية "اليونسكو

يوجد عاقة برين الشرعا اليارود  وبرين أر  إسررائيل وال ردس، يالجسرم الرذ  ي روم برذلك عمليرا يارين 
 نيسه".

 13/10/2016، 21موقع عربي 



 
 
 
 

 

 16 ص             4077 العدد:        14/10/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 
 تفشل بتنفيذ مهمتها اليونيسكوهرتزوج: .22

، أن "اليونيسرركو ريشررل برنييررذ مامرارررا"،  وجأكرررد رئرريس المعارحررة يسرررحاق هرررررر: أحمررد صرر  – غرر  
 عربرا أن من يريد أن يعيد كرابة الراريخإ "يكذا وي ررع روايا  مجنونة".م

وأحا : "هذا كذا بكل وقاحرة، يارو ي يرد الكراهيرة ي ر "، م البرا المنظمرة الدوليرة "بالعردول عرن هرذا 
 ال رار الجريا واالهرمام بالحياظ على الراريخ البشر ".

 13/10/2016، 21موقع عربي  
 
 "األقصى"لم ولن يكون  جبل الهيكلديختر: .23

عحرررو الكنيسررر   البرلمررران( اإلسررررائيلف، رئررريس لجنرررة األمرررن وال ارجيرررة ر: أوحررر، أحمرررد صررر  – غررر  
اإلسرررائيلية ييررف دي رررر، أن قرررار اليونيسرركو "مرمرررد"، ماكرردا أن "كررل المحرراوال  لرحويررل جبررل الايكررل 

 إلى المسجد األقصى لن ينج،"، كما ي عم.
ب ا منصرررا رئررريس جارررا  األمرررن الررردا لف "الموسررراد"، "قدسرررية المسرررجد وقرررال دي ررررر، الرررذ  شرررجل سرررا

األقصررى كثالررا ال بلرررين وثالررا موقرر  م رردس للمسررلمين سرريرم الحيرراظ علياررا"، محررييا: "إال أن جبررل 
الايكررل لررم ولررن يكررون األقصررى، وكررل مررن يحرراول رجييررر هررذا الررراريخ ناايررره يررف م بلررة الررراريخ"، ويررق 

 قوله.
 13/10/2016، 21موقع عربي 

 
 هو أكبر تهديد لها اليوم 67 حرب في "إسرائيل"األسبق: انتصار  اإلسرائيليةرئيس االستخبارات .24

وديرر  عررواود : حررذر رئرريس االسررر بارا  العسرركرية األسرربق الجنرررال يررف االحريررا  شررلومو  –الناصررر  
ياررا. ين ررو  علررى ال  ررر األكبررر عل 1967غا يرر  مررن أن انرصررار إسرررائيل علررى العرررا يررف حرررا 

 1967مك ررن مررن رغسرريس إسرررائيل أمررا االنرصررار بحرررا  1948وياكررد غا يرر  أن االنرصررار يررف حرررا 
 يمن الممكن أن ي حف علياا كدولة ياودية ديم را ية.

غا ي ، الذ  عين رئيسا لاسر بارا  العسكرية يرف جري  االحررال بعرد اليشرل االسرر بارارف الرذري  
يسرعر  مسير  إسرائيل األمنية منذ قياماا، يف كراا بعنوان  ،1973/ رشرين األول أكروبريف حرا 

 «.ميارق حاسمة»
ويشدد غا ي  يف كرابه وبررو  ن ديرة الذعرة وجريئرة علرى أن إسررائيل ال رسرر لص الردروس وأنارا مرا 

 «.ال ييامون سو  لجة ال و » ال  ررمسك برايراا وسياسراا الر ليدية بغن العرا 
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رجسسررر  إسررررائيل علرررى ال مرررم العربيرررة ومنارررا قمرررة الررردار البيحررراء يرررف  كمرررا يكشررر  يرررف الكرررراا كيررر 
واسررنرج  إسرررائيل وقراررا أن العرررا يرجاررون لحرررا جديرد  رغررم عرردم جرراه يرام لاررا. ويوحرر،  ،1965

غا يرر  يررف هررذا السررياق أن الرسررجيا  الرررف لررم يوحرر، كيرر  رررم الحصررول علياررا قررد أكررد  ر ررديرا  
اه  لل ررال. لكرن غا ير  يعررر  برغن كرل ذلرك لرم يمكرن إسررائيل إسرائيل بغن الجي  المصر  غير جر

، مردعيا أن أحردا مرن أ ررا  الصرراع لرم يكرن 1967من روقر  الرردهور واالنر الق الرذ  قراد نحرو حررا 
مررر   مسررون عامررا ومررا  لنررا نبحررا عررن حررل لنرررائ  رلررك الحرررا الرررف انرارر  »معنيررا باررا. ويحرري  

 «.ئيل كدولة ياودية ديم را يةبانرصار من شغنه أن يحمل نااية إسرا
 14/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "عمونه"البؤرة االستيطانية حول  المستوطنين قادةنتنياهو يرضخ لضغوط .25

رحخ رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نرنياهو إلى حجو  شركائه يف االئرا  : الحيا  –الناصر  
الررو يرين نيرررالف بينيرر  وأييلرر  شرراكيد حررين اريررق  "اررود البيرر  الي"الحكررومف قرراد  حرر ا المسرررو نين 

معارم علرى أن رروجره النيابرة العامرة إلرى المحكمرة العليرا ب لرا مالرة  منيرة أ رر  لنصر  عرام لرنييرذ 
غيرر ال انونيرة الررف قحر  المحكمرة العليرا باردماا حررى أوا رر « عمونره»أمر هدم البار  االسري انية 
 لحكومة من إيجاد مغو  بديل لمسرو نياا.هذا العام، بداعف عدم رمكن ا

الو ير بيني  إلى الرباهف بغن ال رار ار رذ بنراء للحرجو  الررف مارسراا « البي  الياود »وسارع  عيم 
علررى رئرريس الحكومررة مررا أثررار حنررق أوسررا  األ يررر الرررف ادعرر  أن نرنيرراهو قرررر منررذ أيررام وقبررل ل ائرره 

«. ا عن  من جانا المسرو نين الذين سيرم إ ااهرمباد  حل اإلشكال ب»بيني  الروجه للمحكمة 
وأحرراي  أن نرنيرراهو نسررق هررذا الموقرر  مرر  المسرشررار ال حررائف للحكومررة قبررل أيررام مررن ل رراء و يررر  

ورأ  مراقبون أن نرنياهو ار ذ هذا الموق  كف ال ي سر ن ا ا  يف أوسرا  اليمرين «. البي  الياود »
 المرشدد.

 14/10/2016الحياة، لندن، 
 
 اإلسرائيلية بسبب خالفات مع نتنياهو الخارجيةاستقالة مدير عام .26

رج ح  وسائل إعرام إسررائيلية أمرس ال مريس، أن  ايرا  إداريرة مر  رئريس الرو راء  :الجد –الناصر  
بنيامين نرنياهو، كان  وراء االسر الة المياجئة لمدير عام ال ارجية اإلسرائيلية دور  غولد، الذ  ي عد 

وا  العشرين األ ير ، من ش صيا  الحل ة الحي ة حول نرنياهو، يف جمي  المناصرا الررف يف السن
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رولاررا، إذ أن اسررم غولررد كرران يظاررر يررف دوائررر ماسسررا  الحكررم، و اصررة يررف السياسررة ال ارجيررة، يررف 
 منذ الرسعينيا  وحرى اليوم. األرب كل واحد  من حكوما  نرنياهو 

ن منصرربه، مرردعيا أن أمررورا ش صررية ديعررره لاسررر الة، إال أن وقررد أعلررن غولررد أمررس، عررن اسررر الره مرر
وسائل إعام إسرائيلية، ومن بيناا ال نا  الثانية للرلي يون اإلسرائيلف، قال  إن غولد غحا من سرعف 

مسرشرار   إلرىو يرا لل ارجية، رحييد  من المليا  الحساسة، الرف ين لارا نرنيراهو  أيحانرنياهو بصيره 
 يرسحاق مول و.ال اص المحامف 

وقرررد شرررجل غولرررد لسرررنوا  عديرررد  مسرشرررارا ومبعوثرررا  اصرررة لنرنيررراهو، كمرررا عمرررل سرررييرا يرررف الواليرررا  
 المرحد ، وسييرا يف األمم المرحد . وقبل عام، عينه نرنياهو مديرا عاما لو ار  ال ارجية.
 14/10/2016، الغد، عّمان

 
 لعربتريد "كنيست" خالًيا من ا "إسرائيل"النائب السعدي: .27

أكد عحو لجنة ال انون والدسرور وال حاء عرن ال ائمرة العربيرة المشررركة : يحيى اليع وبف -أم اليحم 
يرررف الكنيسررر  اإلسررررائيلف النائرررا أسرررامة السرررعد ، أن االئررررا  الحكرررومف اإلسررررائيلف يسرررعى لرررر"دولة 

 ياودية"  الية من العرا وكنيس   الٍّ من النواا العرا.
، لصررحيية "يلسرر ين"، أناررم سرريعملون علررى إيشررال هررذ  المرراامرا ، "كمررا وأوحرر، السررعد  يررف رصررري

 حايظوا على ب ائام يف أر  ا باء واألجداد"، رغم ا عن االحرال اإلسرائيلف.
غراق أكثرر مرن  ماسسرة  20وقال: "منرذ إ رراج الحركرة اإلسرامية يرف الردا ل المحررل، عرن ال رانون وا 

اش ين السياسيين، وال يام بحما  اعر رال روجر  برالرح يق مر  وجمعية، اسرمر االحرال بماح ة الن
وأكرررد السررعد  أن النرررواا العرررا مروحررردون يررف الرصرررد  لارررذ   النررائبين حنرررين  عبررف وجمرررال  حال ررة.

 السياسة الرف راد  إلى ن ع الشرعية عن الوجود والرمثيل العربف يف الكنيس  اإلسرائيلف.
ن "رئرريسيحررية حرد ال ائمررة العربررف المشررركة، وأشرار إلررى وجررود حملرة إسرررائيلية رحر  و راء حكومررة  وا 

االحرال بنيامين نرنيراهو ي رود ش صريا حملرة رحرري  حرد الجمراهير العربيرة وأنره لرن يسرم، بوجرود 
دولة دا ل دولة قاصد ا بذلك موا نف الدا ل المحرل"، ماكدا أن هذ  اإلجرراءا  بحرق النرواا العررا 

 ة الرف يعملون باا ولشي نة العمل السياسف.راد  لرحييق الحي  والمساح
ورأ  أن قرار نرنياهو م ا عة جلسة النواا العرا، موجه للياود باد  الرحري  على اليلسر ينيين، 
منوهررا إلرررى أن النرررواا العررررا قرررا عوا   ابرررا  نرنيرراهو سررراب ا عنررردما حرررر  علررريام، و رجررروا بشررركل 

 جماعف عندما صعد نرنياهو لي  ا يف الكنيس .
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أكد السعد  أن هذ  ال رارا  لن ررها ال يرادا  العربيرة ولرن رجيرر مبرادئام الررف يعملرون مرن  الارا و 
 إلح اق ح وق أبناء شعبنا اليلس ينف يف الدا ل.

 13/10/2016، فلسطين أون الين
 
 لفلسطينيينلوباتت ملهمة  على "إسرائيل" جنرال إسرائيلي: شبكات التواصل االجتماعي تحرض.28

رال اإلسرائيلف موشيه إلعاد "إن شبكا  الرواصل االجرماعف رواصل رحريحاا علرى إسررائيل قال الجن
 عبر بثاا قيما معادية لاا، وبار  ملامة لليلس ينيين".

ويف م ال لره بصرحيية "إسررائيل اليروم" الم ربرة مرن رئريس الحكومرة بنيرامين نرنيراهو قرال "لرم يعرد منيرذ 
عليمرررا  مرررن أ  رنظررريم مسرررل،، برررل ير رررذ ال ررررار بنيسررره، وهرررو مرررا العمليرررا  اليلسررر ينية بحاجرررة إلرررى ر

 يحصل م  يال  اليريان اليلس ينيين يف شوارع الحية الجربية وشرقف ال دس".
وذكر الكارا أن ما ي رأ  منيذو العمليا  على ييسبوك ورويرر "ي نعام برغن يمورروا شراداء، ومرن ي ر  

صرل هررم  برراء يلسرر ينيون يرف الركنولوجيررا، يبثررون  لر  موجررة الرحرري  الرررف رعر  باررا شرربكا  الروا
أغررانف و نيررة حماسررية، ويبرردو أن أئمررة المسرراجد اليلسرر ينيين برراروا نجومررا حاحرررين يررف المنشررورا  
الييسربوكية والررذين يحرحررون علررى  عرن الياررود، وي رررون يرردلون اليلسر ينيين علررى األمرراكن الميحررلة 

 يف الجسد حرى رنج، عمليره".
اليوم والد اليرى اليلس ينف اسمه رويرر، وأمه الجديد  ييسبوك، ممرا ير لرا مرن إسررائيل و رم بال ول "

البحا عن يليا  ووسائل ردع لمعالجة هذ  الظاهر  الم ل رة، ألن الرسراال الرذ  ي رحره اإلسررائيليون 
ي  اليوم حول سبا عدم من  األهالف اليلس ينيين ألبنائام من اسرر دام شربكا  الرواصرل يرف الرحرر 

، ر رلر  عرن 2015على العن  يا  معاد ، يموجة العمليا  الجاريرة اليروم منرذ أكروبر/رشررين األول 
 ". 1987، وانرياحة الحجار  2000انرياحة األقصى عام 

 13/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 وحدة "شلداغ" االستخبارية أسرار"معاريف" تكشف .29

وعام أميرر الحروء علرى وحرد  الكومانردو  المعرويرة باسرم سل   المراسل العسكر  لصحيية "معاري " ن
 "شلداغ" الرابعة لسا  الجو اإلسرائيلف، وهف ال اصة برنييذ الماام االسر بارية.

وقررال أميرررر إن بعررر  مارررام هررذ  الوحرررد  االسرررر بارية رصرررل إلرررى مررا رسرررميه إسررررائيل "أراحرررف العررردو" 
 ورا ، ور وم بالعديد من االغرياال  الموجاة.ال ريبة البعيد ، مشيرا إلى أناا رسرعين بالروب
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ورعمررررل هررررذ  الوحررررد  يررررف وقرررر  الحرررررا والظرررررو  العاديررررة علررررى حررررد سررررواء، وررركرررر  مااماررررا بجمرررر  
المعلومرررا  األمنيرررة واالسرررر بارية يرررف ظررررو  صرررعبة وحساسرررة، ورنييرررذ عمليرررا  أرحرررية وهجوميرررة، 

دو قد ال يعلرم دائمرا أن إسررائيل قامر  وبع  هذ  العمليا  ليس  بعيد  عن اإلعام ي  ، بل إن الع
 برنييذ هذا الاجوم أو ذاك.

وأشار إلى أن المامة األساسرية لارذ  الوحرد  برغال ررررك دلريا برغن إسررائيل كانر  المنيرذ ، يرف م رلر  
جباررا  ال رررال: لبنرران وق رراع غرر   والحررية الجربيررة، ويمكررن ال ررول إن أيررراد الوحررد  عملرروا أيحررا يررف 

 الشرق األوس .الم يد من دول 
 13/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مجلس األمن أمام"بتسيلم" يعرض واقع وآثار االحتالل والمستوطنات مدير عام .31

سرريعر  مرردير عررام  برسرريلم حجررا  إلعرراد، أمررام مجلررس األمررن يررف هيئررة األمررم المرحررد  صررور  الواقرر  
ررة لمو  حرروع المسرررو نا  سرررجر  يررف نرردو  الحررالف يررف المنررا ق المحرل ررة، وذلررك  ررال مناقشررة  اص 

 أعحاء مجلس األمن. 15رشارك يياا كاي ة الدول الر
حسرا  10:00، ابرداء  من الساعة 14/10/2016سو  رسرمر  الندو  مد   ثاا ساعا ، يوم الجمعة، 

حسا روقي  إسررائيل(إ ويمكرن مرابعرة النردو  يرف برا  مباشرر علرى اإلنررنر   17:00روقي  نيويورك  
 /.http://webtv.un.orgاب  الرالف: يف الر 

سيعر  إلعاد أمام ممث لف الدول أعحاء مجلس األمن ح ي ة أنه وبعد نحو نصر  قررن مرن السري ر  
وهرف أحرد العوامرل  –العسكرية اإلسرائيلية على مايرين البشرر مرا ال االحررال يرعم رق، والمسررو نا  

 ما  ال  رروس  .  –س ينف األساسية يف االنرااك اليومف لح وق اإلنسان اليل
 13/10/2016، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 

 
 األقصى لمنع اعتداءات المستوطنينالمسجد جنوب  شعبيةتشكيل دوريات حراسة .31

شك ل أهالف حف الثور  يف بلد  سلوان جنوا المسجد األقصى، الليلة الماحية،  -ويا -ال دس 
 ة يف الحف، لحماية ذويام من هجما  واعرداءا  المسرو نين.دوريا  حراسة شعبي

وكان حف الثور  شاد الليلة الماحية، هجما  من قبل المسرو نين ر للراا اعرداءا  على موا نين 
 وممرلكارام.
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واسر دم الشبان الحجار  وال جاجا  اليارغة للرد على إ اق االحرال ال نابل الصورية والجا ية 
نارية، كما وحعوا عوائق وأشعلوا إ ارا  م ا ية يف الشارع الرئيسف لمن  وصول قوا  واألعير  ال

 االحرال والمسرو نين.
 13/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 أجل األطفال األسرى منوقفة تضامنية بغزة .32

األحمر يف  نظم  مجموعة من األ يال اليلس ينيين وقية رحامنية أمام م ر اللجنة الدولية للصليا
مدينة غ   للم البة باإليراج عن ال يل أحمد مناصر  الذ  د ل عامه الثانف يف السجون 

 اإلسرائيلية.
ورندد الوقية باعر ال قوا  االحرال ال يلة إيمان ابنة الشايد مصبا  أبو صبي، منيذ عملية إ اق 

 النار يف ال دس المحرلة.
منظما  الدولية بال يام بمساولياراا وواجباراا اإلنسانية، و الا المشاركون بالوقية الرحامنية ال
 ورويير الحماية لأل يال اليلس ينيين.

 13/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 
 يتعرض لسكتة دماغية نواجعةاألسير يوسف .33

رعر  األسير يوس  نواجعة من مدينة ي ا بمحايظة ال ليل، لسكرة دماغية، ويعانف حالي ا من 
 عا.وح  صحف ص

وأياد محامف هيئة األسر  ياد  عبيدا  الذ   ار عددا من األسر  المرحى يف مسرشيى الرملة 
 ل على إثر سنوا ، ن  س  عام ا( والمحكوم لر 50اإلسرائيلف، أن األسير نواجعة الذ  يبلع من العمر  

با ر ييد  مسرشيى "أسا  هروييه"، ومكا هناك لمد  يومين، ثم ري  الب اء ييه بس إلىالسكرة 
 بالسرير.

، ويعانف من ي دان الذاكر ، وشلل نصيف 26/12/2012وذكر عبيدا ، أن األسير نواجعة اعر ل يوم 
 وصرع، كما أن حالره الصحية ر داد ردهورا.

 13/10/2016القدس، القدس، 
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 األقصىالمسجد نفي عالقة اليهود بب سكوياليونلقرار ارتياح فلسطيني .34
رحب  أوسا  يلس ينية بال رار الذ  ربنره منظمة األمم المرحد  للرربية : لييا محمد أبو ا -ال دس 

سكو( ال ميس، والذ  ينيف أ  صلة للياود بحائ  البراق والمسجد األقصى، يوالعلوم والث اية  اليون
 ويدين انرااكا  االحرال ييه. 

سكو ين  إن قرار اليون .ومن جاره، قال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسوانف للج ير 
ال احف بعدم شرعية جمي  إجراءا  االحرال الرف ي وم باا يف ساحة البراق الرف حولاا الياود بعد 
هدم بيوراا إلى ساحة لصا  الياود، باإلحاية إلى من  األوقا  من ير، وررميم باا الرحمة يف 

لمسجد األقصى المبارك الذ  سور المسجد األقصى الشرقف، جاء رغكيدا على الحق اإلسامف ل
 عاما. 1450منحه   للمسلمين منذ نحو 
ن  أن ال رار ينص على عدم شرعية الحيريا  الرف يجرياا االحرال . وأوح، الكسوانف للج ير 

أسيل المسجد األقصى ومحي ه، وي الا االحرال بوقياا وا عاد  الوح  إلى ما كان عليه قبل 
 أ  إعاد  السياد  الكاملة على المسجد األقصى لألوقا . ،1967احرال المدينة عام 

 14/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 
 تدعم إنشاء أماكن عبادة لليهود فقط بالقدسبلدية االحتالل .35

العباد  يف  أماكن إنشاءسردل من وثي ة المعايير المحدد  لدعم نه ي  أ أمسذكر  صحيية "هآررس" 
كنيس"، وال  إقامةيكون "جمعية مسجلة حسا ال انون ورعمل على  أنم دم ال لا يجا  أنال دس 

 عباد  ألبناء الديانا  األ ر . أماكن إنشاءرر رق المعايير إلمكانية دعم 
 أماكن إقامةاللجنة عن  أعحاء أحدو ال جلسة ع دراا لجنة ر ديم الدعم المالف يف البلدية، سغل 

 إنشاءمن اليمين بغنه يجا عدم رشجي   أ رعباد  ألبناء الديانا  غير الياودية، ورد عليه عحو 
 المساجد والكنائس يف ال دس.

مساولون لام عاقة بالموحوع يف بلدية االحرال، بغنام ال ينشجلون يف هذا الموحوع،  وأوح،
ذاعباد  لديانا  غير ياودية،  أماكن إنشاء"لم ررسلم  لبا  لدعم  إنااييما قال  البلدية  وصل   وا 

  لبا  كاذ  سيرم يحصاا".
 14/10/2016القدس، القدس، 
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 "العرش" ما ي سّمى عيدسبب يل إغالقها بب  ق   غزةإعادة فتح المعابر مع .36
أعاد  سل ا  االحرال اإلسرائيلف صبا  يوم ال ميس، ير، المعابر البرية م  ق اع : محمد ورد

  ليومين بسبا 'يوم الجيران'، حيا من   الاا إد ال أ  شاحنا  وبحائ  وكذلك غ   والرف أغل 
 حظر الرن ل على الج يين إال بالحاال  االسرثنائية واإلنسانية.

وشاد  غ   كما باقف المنا ق اليلس ينية المحرلة عمليا  إغاق و وق أمنف أليام  ال شار 
 الياودية. أكروبر الجار  بسبا األعياد رشرين األول/

وقبيل إغاق المعابر م ل  األسبوع الم بل بسبا عيد 'العر  ' العبر ، سيرم حخ كميا  من 
المحروقا  إلى غ  ، وسيير، معبر كرم أبو سالم يوم األحد الم بل  صيصا إلد ال المحروقا  

 ي  ، ييما سيرم إغاقه يوم االثنين بشكل كامل.
 13/10/2016، 48عرب 

 
اعتداءات على الصيادين  يشن   برصاص االحتالل والجيش اإلسرائيلي استشهد الً ع طفغزة تشيّ  .37

 والمزارعين
ع  جماهير مدينة  ان يونس جنوا ق اع غ   جثمان  يل، اسرشاد يف ساعة مرغ ر  من الليلة شيإ 

قبل الماحية، جراء إصابره بعيار نار  أ ل ه جي  االحرال اإلسرائيلف على الحدود الشرقية 
مدينة، يف وق  اعرد  ييه ال وارق الحربية اإلسرائيلية على صيادين  ال عملام، وعلى م ارعين لل

 قرا الحدود الشرقية لل  اع.
ويوم أمس هاجم  قوا  االحرال المرمرك   يف موق  م يبق العسكر  شرق م يم البري  وس  

ح  ال وارق الحربية اإلسرائيلية ق اع غ  ، بالرشاشا  من  ة حدودية ر   يف حدود الم يم. كذلك ير
نيران أسلحراا الرشاشة رجا  مراكا الصيادين يف بحر مدينة دير البل،، دون أن يبلع عن إصابا . 
 وشن  ال وارق هجوما ي ر اسراد  الصيادين  ال عملام قبالة سواحل مدينة ري، جنوا ال  اع.

لك الصيادين على مجادر أعمالام  شية من وأجبر  االعرداءا  الم ارعين يف المن  ة الحدودية وكذ
 رعر  حيارام لل  ر.

 14/10/2016القدس العربي، لندن،  
 
 االحتالل يعتقل والدة الشهيد مهند الحلبي.38

، ساى الحلبف والد  الشايد ماند الحلبف ميجر انرياحة ال ميس اعر ل  قوا  االحرال عصر يوم
 ال دس.
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ل اعر ل  والدراا بحجة اسركمال الرح يق معاا حرى يوم وأياد  مصادر محلية أن قوا  االحرا
 األحد ال ادم وذلك لعرحاا على محكمة االحرال.

وأشار  المصادر إلى أن م ابرا  االحرال اسردع  والدراا للرح يق ساب ا يف مرك  الروقي  سالم 
 للرح يق عد  ساعا . إ حاعاايف جنين، وأيرج  عناا بعد 

 13/10/2016، ينية ل عالموكالة الرأي الفلسط
 
وسم "روسيا تقتل  نطلقويفي "خان الشيح" يناشدون األونروا حمايته و  ةفلسطينيو سوري.39

 الفلسطينيين"
ير صد النظام السور  ردمير الم يما  اليلس ينية، وحصار الاجئين : هبة محمد -دمشق 

باد  عوائل كاملة، يف إ ار الاجمة الشرسة  الرف رسرعر نيراناا يف ا ونة اليلس ينيين يياا، وا 
المدراس، ييما  وا غاقاأل ير  يف غو رف دمشق، الشرقية والجربية، والرف أد  إلى حركا  ن و  

 كان المشاد األبر  حجم المشاركة الروسية يف ردمير البنى الرحرية واسرادا  األحياء السكينة.
مة دوليا ، يف ظل حصار م بق وقبحة ررصاعد ورير  ال ص  بالبراميل المريجر  واألسلحة المحر 

كيلو  27حديدية من قبل األيرع األمنية على م يم  ان الشي، لاجئين اليلس ينيين، الذ  يبعد قرابة 
أل  ش ص مدنف ما بين م يم ونا   إلى  12مررا  إلى الجرا من العاصمة دمشق، ويحم حوالف 
 الم يم، وبا  يير ر إلى أدنى المسرويا  ال دمية.

حمد حسين يف رصري،  اص لر أ" ةأياد المدير الرنييذ  لمجموعة "العمل من أجل يلس ينيف سوريو 
"ال دس العربف": بغن د ول ال يران الروسف إلى أجواء م يم  ان الشي، بما يحمله من أسلحة مدمر  
 وقنابل عن ودية ويوسيورية يثير رسااال  كثير  حول الاد  من حرا من  ة مدنية  الية من
السا ، ويعيد إلى األذهان بالحا  شديد هواجس الريريع وا عاد  رسم ال ري ة الديمجرايية للمن  ة 
ككل بما رحمله من  دما  حمنية لكل أجندا  اإلقليم، ومناا بالرغكيد ما يلف الم يما  اليلس ينية 

اا، وهنا نركلم عن الرف رح  إسرائيل حمن أولى أولوياراا اغريالاا ماديا  ومعنويا  ورشري  قا ني
 أقرا م يم إلى حدود يلس ين.

واسرنكر الحسين  ال حديثه م  "ال دس العربف" ال ص  الروسف على م يم  ان الشي،، وأشاد 
بوسم "روسيا ر رل اليلس ينيين"، قائا : "ال ص  الروسف مدان ومسرنكر بكل أحواله، ويرحاع  هذا 

م، يحا  على جرائمه قرل اليلس ينيين المدنيين الذين الذنا حينما يكون  دمة مغجور  لنظام مجر 
ل الما اعربروا أن وجودهم يف م يما  سورية مسغلة ماقرة بانرظار العود  إلى يلس ين، ولذلك 
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حرصوا على عدم رحويل م يمارام إلى ساحة حرا جديد  وبذلوا رجا  أش ائام السوريين مساهمة 
 نف واأل اقف.إنسانية نابعة من الراب  األ و  والدي

 14/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 مقدسيين عن المسجد األقصى ثمانيةاالحتالل ي بعد .41

أبعد  شر ة االحرال اإلسرائيلية، اليوم : رحرير  لدون مظلوم، يا مة أبو سبيران -ال دس المحرلة 
 يوم ا. 15ال ميس، ثمانية شب ان م دسيين عن المسجد األقصى المبارك لمد  

ن شر ة االحرال اعر ل  الليلة إ ال أمجد أبو عصا، رئيس لجنة أهالف األسر  لر "قدس برس"وق
الماحية رسعة شبان م دسيين من البلد  ال ديمة وبلد  "سلوان" شرقف ال دس، واقرادرام إلى مراك ها 

 يف المدينة.
ل  ش يق الشايد علف شيو ف "محمد" للرح ي " 4ق يف غر  "وأشار إلى أن شر ة االحرال حو 

 غرية رح ي ا  يمارس يياا الرعذيا النيسف والجسد  على المعر لين اليلس ينيين بصور  وحشية 
 ررنايى واالرياقا  الدولية للرح يق( بمرك  "المسكوبية" الراب  لاحرال غربف ال دس.
يوم ا،  15لمد   وأوح، أن ب ية الشبان الثمانية، رسل موا قرارا  ر حف بابعادهم عن المسجد األقصى

 .ال ميس الير ا إلى أن حملة اإلبعادا  وعلى ما يبدو سرسرمر   ال ناار يوم
يلس ينيا عن المسجد األقصى والبلد   26ووي  ا لر"قدس برس" يان شر ة االحرال أبعد  نحو 
 ال ديمة وال دس  ال شار رشرين أول/ أكروبر الجار .

 13/10/2016، قدس برس
 
 رطان في العظام من جنوبي الضفة الغربيةتوارد حاالت س.41

قال مدير عام مرك  األورام يف مسرشيى سانرا يكروريا "الم ل " يف ال دس الدكرور يوس  حمامر ، 
إنام الحظوا  ال ي ر سنرين روارد حاال  سر ان يف العظام من جنوبف الحية الجربية وبالرحديد 

 سنة. 24و 18عظم، وبغعمار ررراو  بين من من  ة جنوا ال ليل، ومعظماا أورام يف ال
وقال الدكرور حمامر  إنه "يعر د أن لاا عاقة م  اإلشعاعا ، إال أنه لألس  ال روجد أبحاا رثب  

 هذا".
وأحا  أنه  ال ا ونة األ ير  لوحظ وجود بع  السيدا  من المحايظا  الجنوبية يف ق اع غ   

ل ولون، وقال إن ذلك مساول عنه جينا  معينة، وأحا  لديان أورام يف المبي  ويف الثد  ويف ا
 أنه "يعر د أنه مربو  بعوامل بيئية معينة، مثل الحروا الرف رم شناا على غ  ".
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مناا ركون  %70حالة سر ان ثد ،  1200نحووقال حمامر  إنام يسر بلون يف مرك  األورام سنويا 
 يف المراحل المبكر  مما يعنف  ياد  يرص الشياء.

 13/10/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 من السيسي بتعليمات فتح معبر رفح.42
عاد   16و  15 د ا ا(: ر رر ير، معبر ري، البر  يومف  -ال اهر  رشرين أول/ أكروبر الجار , وا 

من الشار نيسه, وذلك يف االرجاهين لعبور العال ين  22إلى  19يرحه مر  أ ر   ال اليرر  من 
 ة,  ب ا لآلليا  المربعة.والحاال  اإلنساني

وجاء ير، المعبر بناء على رعليما  من الرئيس المصر  عبد اليرا  السيسف، حسبما ذكر ال ميس 
 والرليي يون(. اإلذاعةمصر  الموق  الرسمف الرحاد  أ بارموق  

، ، أمين عام الرئاسة اليلس ينيةعبد الرحيم، وصل إلى ال اهر  مساء ال ميس ال يا أ ر من جاة 
 يار  لمصر رسرجرق عد  أيام يبحا  الاا ي ر الر ورا   يفقادما من رام   عن  ريق األردن 

 المن  ة وعلى الساحة اليلس ينية. يف
 13/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 "مصر والقضية الفلسطينية"مؤتمر  تفاصيلتطلع على  "رأي اليوم".43

رمر الذ  دعا إليه مرك  بحثف مصر  م رص الما  يناق  ”:رأ  اليوم“بر  – اص  –رام   
ب حايا الشرق األوس ، على مدار ثاثة أيام المل  اليلس ينف بكل رياصيله، وبححور األمين العام 

 للجامعة العربية.
رشير إلى أن أحمد أبو الجي  األمين ” رأ  اليوم“رياصيل هذا المل  الرف ا لع  على ج ء مناا 

ية سيكون أحد الححور الرئيسيين يف المارمر، وأن هذا األمر هو ما أوق  العام لجامعة الدول العرب
 حرى اللحظة هجوم حركة ير، عليه، على غرار المارمر الذ  كان سيع د  دحان يف ال اهر .

وسيكون حاحرا يف أيام المارمر رئيس المرك  ال ومف لدراسا  الشرق األوس  الدكرور أحمد 
ية الرف وجا  الدعوا  لححور المارمر يف مدينة عين الس نة، يف الشربينف، وهف الجاة الرسم

ش ص من  100مشاد جديد لم يعاد من قبل أن روجه ماسسة بحثية مصرية دعوا  ألكثر من 
ق اع غ   ي   لححور مارمر يناق  ال حية اليلس ينية، مما جعل قياد  ير، ررحدا يف صالوناراا 

جه ي ر لذلك الذ  كان سيع د  دحان، بعد  لا الحركة السياسية ال اصة بغن المارمر يعد و 
 واأل ر الرسمية يف السل ة من ال اهر  عدم السما  بع د .
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مصر “على ج ء مناا، يانه ينظم رح  عنوان ” رأ  اليوم“ويف رياصيل المارمر الذ  ا لع  
الجار ،  ايا من الشار  18 – 17-16، ويسرمر على مدار ثاثة أيام هف ”وال حية اليلس ينية

عن يومف الوصول والمجادر  يف أحد ينادق مدينة العين الس نة، وأبلع المشاركين الذ  وجا  لام 
الدعوا  أن المرك  سيركيل بكل مصاري  اإلقامة والرن ا ، وأن معبر ري، من أجل  روج 

م الرف سيع د ييه المشاركين وعودرام سيير، ابرداء من السب  الم بل حرى يوم األربعاء، وهف األيا
 المارمر إحاية إلى يومف الوصول والمجادر .

ويرح، من جدول أعمال المارمر أن من بين الححور الو ير السابق علف الدين هال، أسراذ 
العلوم السياسية بجامعة ال اهر ، كما سيعر  الدكرور أحمد يوس  أسراذ العلوم السياسية يف ذا  

، إحاية إلى الدكرور مص يى الي ف مساعد و ير ”يلس ينف الراهنالواق  ال“الجامعة، ورقة حول 
 ال ارجية المصر  السابق.

رداعيا  المرجيرا  “وسيرحدا  ال المارمر أحمد أبو الجي  األمين العام لجامعة الدول العربية عن 
 ”.الدولية على ال حية اليلس ينية

إعاد  بناء الحركة الو نية “مل عنوان كما سي صص ج ء كبير من أيام المارمر لمناقشة ورقة رح
 ير، نموذجا(، وسيير، الن ا  بعدها أمام الحاحرين، إذ رعربر هذ  الورقة من أساس ” اليلس ينية

وم ربة من ” أبو ما ن“المارمر، يف ظل ححور قيادا  يرحاوية مناوئة ل   الرئيس محمود عباس 
 ”.ريار دحان“

المشاركين أن من بين الدعوا  الكثير  الرف و ع ، كان من  من أحد” رأ  اليوم“هذا وقد رغكد  
بيناا ثاا دعوا  وصل  أعحاء من اللجنة المرك ية لحركة ير،، وأ ر  لنواا من الحركة يف 
المجلس الرشريعف، وقيادا  من المجلس الثور ، وأن أعحاء الثور  والرشريعف ب ا  أعحاء 

 المرك ية أكدوا ححورهم.
ركين ش صيا  يلس ينية رحم و راء ساب ين وبرلمانيين وممثلين عن ماسسا  ومن بين المشا

المجرم  المدنف، دون أن يرم رغكيد ححور ش صيا  قيادية أو محسوبة على حركرف حماس 
 والجااد اإلسامف من ق اع غ  .

كذلك لم يرم الكش  حرى اللحظة إن كان هناك ممثلين عن ماسسا  ومراك  البحا العلمف 
كاديمف يف الحية الجربية على غرار غ  ، أو أ  ححور رسمف لمنظمة الرحرير اليلس ينية، واأل

  اصة وأن المارمر م صص لمناقشة مسر بل ال حية اليلس ينية.
 13/10/2016، رأي اليوم، لندن
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 اتجاه األنظار نحو مجموعات متشددةو عين الحلوة: عملية اغتيال جديدة مخيم .44
عملية اغريال جديد  أد  إلى رصيية محمد كورا  يف الع د  عين الحلو  ه   م يم: محمد صال،

 الراب ( يجر أمس.
على الرغم من ارجا  األنظار نحو المجموعا  اإلسامية المرشدد  على  ليية ارااما  له بالرعامل و 

ل ري ة غموحا ورع يدا،  صوصا لجاة ا األمورم  أجا   الدولة اللبنانية، إال أن اغريال كورا  اد 
 الرف قحى يياا والرمثيل الجسد  الذ  رعر  له  ال االسرجواا، قبل إ اق النار عليه.

بسبا الرعذيا الذ  وجد  يثار  على الجثة  "الرصيية"ووصي  مصادر يلس ينية اغريال كورا بر
وصوال إلى ركبيل يديه إلى ال ل  وا غاق يمه وعصا عينيه بشري  الصق باسريكف ثم إ اق 

ل ائه يف أحد أ قة الم يم يف الشارع اليوقانف.ثا  ا رصاصا  على رأسه من مساية قريبة وا 
وروح، المصادر أن كورا كان إساميا سلييا من أنصار الشيخ الموقو  أحمد األسير، وقد سلم 
نيسه قبل أكثر من سنة ونص  إلى الجي  اللبنانف وقحى مد  سنة ر ريبا يف السجن وأناى مليه 

و رج، مشير  إلى أن الرجل األربعينف كان ي يم يف السابق يف حف ال وارئ يف عين الحلو ،  األمنف
إال أنه بعد  روجه من السجن أقام يف أحد األحياء السكنية اللبنانية ال ريبة من الم يم، لكنه ظل 

 يرردد على أمه وش ي اره يف مكان سكنان يف الم يم من وق  إلى ي ر.
ياله رردد  معلوما  يف الم يم رييد بغن مجموعة إسامية سليية رول  رصييره ويور شيوع  بر اغر

يف عين الحلو  عماد ياسين الرف  "داع "بسبا شباا  ردور حول عاقة له ب حية اعر ال أمير 
 نيذراا قو  من الكوماندوس يف م ابرا  الجي  اللبنانف قبل أكثر من شار.

هذا النوع من ال رل ليس إال  أن"، عرا أبويف لبنان صبحف الو نف اليلس ينف  األمنوأكد قائد 
ثار  اليرن أنه يجر  مراجعة ". وأشار إلى "عما إرهابيا ياد  إلى رورير األجواء يف الم يم وا 

 األمنيةكاميرا  المراقبة الموجود  يف المن  ة لمعرية رياصيل الجريمة باشرا  عناصر ال و  
 ." ا  لمعرية الجنا المشرركة الذين باشروا الرح ي

 14/10/2016، السفير، بيروت
 
 جدوى بناء أنبوب غاز بينهما تدرسان "إسرائيلو"تركيا .45

أعلن  أن ر  أمس أناا سرربادل السيراء م  رل أبيا  ال : أ   ا، رويرر  -إس نبول، أن ر  
غا  يرب  بين عشر  أيام، ييما كشي  إسرائيل أناا بدأ  البحا م  رركيا يف جدو  بناء أنبوا 

 البلدين رح  البحر إلمداد رركيا ومناا أوروبا بالجا .
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وجاء  هذ  الرصريحا   ال  يار  و ير ال اقة اإلسرائيلف ال ميس إلى رركيا، وهف األولى لعحو 
 يف الحكومة اإلسرائيلية لاذا البلد منذ انرااء أ مة ديبلوماسية اسرمر  سرة أعوام بين البلدين.

سرائيل سرربادالن السيراء  وصر  إبراهيم كالين المرحدا باسم الرئيس الرركف ال ميس إن رركيا وا 
 ال ما بين أسبوع وعشر  أيام. وجاء  رصريحاره يف مارمر صحايف بعد أن اريق البلدان على 

 ركثي  الرعاون يف ما بيناما يف مجال ال اقة.
إس نبول بعد ل ائه نظير  الرركف بيرا   وكان و ير ال اقة اإلسرائيلف يويال شراينر  صر  أمس يف

البيرق، على هام  المارمر العالمف لل اقة، أن باد  سربدأ م  رركيا النظر يف جدو  بناء أنبوا 
قررنا أن نباشر يورا  "وقال:  غا  يرب  بين البلدين رح  البحر إلمداد رركيا ومناا أوروبا بالجا .

، وذلك بعد محادثا  م  نظير  "وجدو  مثل هذا المشروع محادثا  بين حكومرينا لرحديد إمكانية
المشروع يمكن أن يري، لنا ن ل الجا  ال بيعف من إسرائيل "وراب  شراينر  أن  الرركف بيرا  البيرق.

 ."إلى رركيا ومناا إلى أوروبا
ر وأكد الو ير أن إسرائيل بصدد إبرام ارياقيا  رعاون يف مجال ال اقة م  كل من األردن ومص

سيسرها أيحا  أن "وأحا  أن إسرائيل  ."ال يار الرركف مام جدا  "وقبرص واليونان، مشددا  على أن 
 بما يف ذلك عمليا  الرن يا عن الجا . "رر  الشركا  الرركية رن ر  يف ق اع ال اقة اإلسرائيلف

  يف الح ا أما الو ير البيرق، وهو صار الرئيس رجا  يا أردوغان، ويعربر أحد النجوم الصاعد
إقامة حوار يف شغن رصدير الجا  "الحاكم، ي ال يف بيان أنه اريق م  نظير  اإلسرائيلف على 

 ."ال بيعف
، وأن "بليون مرر مكعا من الجا  ال بيعف 900 حوالفاكرشي  "وأكد الو ير اإلسرائيلف أن باد  

مشددا  على أن هذ  الكمية ، "ثاثة يال  بليون مرر مكعا حوالفاالحريا ا  يمكن أن رصل إلى "
 ."أكبر من أن يسرالكاا بلد صجير مثل إسرائيل"الح مة 

ويف هذا السياق، قال ال بير يف مجال ال اقة األسراذ يف جامعة بلكن  يف أن ر  نجد  بامير: 
سرائيل"  ."أعر د أن مل  ال اقة هو عامل مساعد يف ر بي  العاقا  بين رركيا وا 

ر اإلسرائيلية يان ن ل الجا  اإلسرائيلف إلى أوروبا عبر رركيا هو ال ريق من وجاة النظ"وأحا : 
 ."رركيا هف السوق األكثر من  ية بالنسبة إلى إسرائيل"، ماكدا  أن "األكثر إياد 

يذكر أن هذ  المر  األولى الرف ي وم باا و ير إسرائيلف ب يار  إلى رركيا بعد  ف صيحة األ مة 
  منذ س  سنوا  بين البلدين والرف نشغ  بعد اعررا  البحرية اإلسرائيلية الديبلوماسية المسرمر 

مما أد  إلى م رل عشر  ناش ين  2010لسيينة رركية كان  رن ل مساعدا  إلى ق اع غ   يف العام 
 أرراك.
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 ."برهان على بدء عملية ر بي   العاقا ( بين بلدينا"وشدد شراينر  على أن ال يار  
يل ف الو ير اإلسرائيلف   ابا  يف المارمر العالمف لل اقة  ال جلسة رع د رح   ومن المروق  أن

 ."مشاد جديد لشرق البحر المروس "عنوان 
 14/10/2016، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"بيد  1965قدت في المغرب عام تسجيالت القمة العربية التي ع  "يديعوت": .46

السر بارا  العسكرية اإلسرائيلية األسبق أن كش  رئيس شعبة ا: ص ر أحمد-ال دس المحلرة 
"إسرائيل" رمكن  من الحصول على رسجيا  ألحداا ال مة العربية الرف ع د  يف المجرا عام 

1965. 
ولي  اللواء اإلسرائيلف شلومو غا ي ، يف م ابلة له م  صحيية "يديعو  أحرونو " اإلسرائيلية، 

راريخ "إسرائيل"، الرف كان شاهدا علياا، حيا أشار إلى االنربا  إلى بع  المعلوما  السرية يف 
، بين الرئيس المصر  1965حادثة  ا  قوية وقع  يف المجرا،  ال مارمر ال مة العربف عام 

 األسبق عبد الناصر والملك حسين.
، وأياد غا ي  بغن "هذ  ال ايا  أد  إلى ربادل المشادا  الكامية بيناما"، لي ر  الساال المام

 وهو "كي  رمكن اللواء غا ي ، الذ  لم ررم دعوره لححور رلك ال مة، من سماع ذلك؟".
وأكد اللواء أن جاا  الموساد اإلسرائيلف "نج، برسجيل أحداا رلك ال مة، دون معرية المشاركين 
يياا"، موححا أن "الرسجيا  يرح  إ الة على واق  ال يادا  العربية  ل  الكواليس، وع    من 
 جاة أ ر  شكوك إسرائيل بغن الدول العربية رنو  شن حرا حد ، ويجا االسرعداد لذلك جيدا".

وأحا : "أكد  الرسجيا  أن كل الكام المرعلق بالوحد  العربية، ورشكيل جباة واحد  حد 
 إسرائيل، هو أمر لم يحظ باجماع ح ي ف".

 د مياوحا  سياسية م  ياسر ، من قبل شمعون بيريس، بع1985وأوح، غا ي  أنه كل  عام 
عريا ، ولم يعر  عن ذلك أحد، وال حرى و ير ال ارجية اإلسرائيلف ينذاك، إسحاق شامير، اليرا 
إلى أن بيريس  لا منه أن يوح، لشامير وقراا أن هد  المحادثا  السياسية هو الرياو  م  

 عريا  لربادل األسر  والمي ودين ي  .
 14/10/2016، "21موقع "عربي 
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 التركي يؤكد أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة -المجلس الوزاري الخليجي .47
شدد و راء  ارجية دول مجلس الرعاون ال ليجف ورركيا، اليوم ال ميس، على حرور  : الريا 

الروصل إلى ارياق سام عادل ودائم وشامل ييحف إلى قيام الدولة اليلس ينية المسر لة والمرماسكة، 
 م.2002ى أساس قرارا  الشرعية الدولية ومبادر  السام العربية لعام عل

وأكد هاالء الو راء، يف البيان ال رامف لاجرماع الو ار  المشررك ال امس للحوار االسرراريجف بين 
مجلس الرعاون ورركيا يف مدينة الريا  السعودية، حرور  االنسحاا من جمي  األراحف العربية 

 م.1967ياا الجوالن والعود  إلى حدود الراب  من يونيو المحرلة بما ي
وقال البيان: إن المسرو نا  اإلسرائيلية على األراحف العربية المحرلة غير شرعية بموجا ال انون 

 الدولف، ورشكل ع بة أساسية يف  ريق رح يق السام المنشود.
ود الدولية، لروسي  المشاركة لحل ال حية وأك د دعم الو راء المشاركين للمبادر  اليرنسية، وكاية الجا

قامة  اليلس ينية واإلسراع بع د المارمر الدولف للسام، والعمل على إنااء االحرال اإلسرائيلف، وا 
 دولة يلس ين المسر لة كاملة السياد  وعاصمراا ال دس الشرقية.

 13/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 "إسرائيل"مؤسس اللوبي السعودي في واشنطن يدعو بالده إلى التحالف مع  ":يلذا ه"مجلة .48

بين ” رحال  رعاونف“دعا ماسس اللوبف السعود  يف الواليا  المرحد  إلى  ”:را  اليوم“واشن ن ر 
يرصة “، مشيرا  إلى أن هناك ”مشرركة واقرصاديةمصال، إقليمية “إلى  باالسرنادالريا  ورل أبيا، 

 ”.واال دهارة لعصر جديد من السام راري ي
األميركية الرف رم  –كرا سلمان األنصار ، رئيس لجنة شاون العاقا  العامة السعودية  ي د

موق  يريد يسم، “الثاثاء أن إسرائيل يف ” ذا هيل“إنشااها حديثا  يف العاصمة واشن ن، يف مجلة 
، واعربر أن  الحوار السياسف ال ائم ”وا  ال ادمةيف السن االقرصاديةلاا بمساعد  جارراا يف الرنمية 

بين ال ريين ال يصا ي   يف مصال، البلدين، بل أيحا  يف مصلحة الشرق األوس  وحلياء 
سرائيل العالميين أيحا ، حسا   ”.الميادين“السعودية وا 

نولوجية يف واحد  من أكثر الدول ر ورا  ور دما  من الناحية الرك“وكرا األنصار  أن إسرائيل هف 
وهما  –” من الدول الرائد  يف العالم يف صناعة هندسة الميا “، محييا  أناا ”المعادن اسر راجمجال 

 مسغلران ذا  أهمية كبر  بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
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رواجه كاهما راديدا  مسرمر  من “وأكد األنصار  على أن للبلدين م او  أمنية مشرركة، حيا 
إلى أن  كون إيران عدو مشررك إلسرائيل  مشيرا  ” إيرانرية رل ى دعما  مباشرا  من جماعا  مر 

 ”.سيسر ع كل أنواع الر ارا بين ال ريين“والسعودية، يان  ذلك 
العمودين الروأمين الجديدين “وير  األنصار  ويق الموق ، أن بامكان إسرائيل والسعودية أن يشكا 

سيكون بامكاناما رع ي  السام والرنمية عبر الشرق األوس  مذكر ا  أن ، ومعا  ”يف المن  ة لاسر رار
 الماحية لم ي م أ  من ال ريين برصر يا  اسري ا ية رجا  بعحاما البع . 70يف السنوا  الر 

مئا  من الياود ال ادمين من أنحاء عديد  من “ولي  األنصار  إلى أن ه من المام جد ا  ماحظة أن  
حاليا  يف المملكة العربية السعودية، ويساهمون يف المشاري  المالية ومشاري  ال اقة  العالم يعملون
 ”.والبنية الرحرية

سرائيل على  يف ر وير هذ  ” عدم سحق اليرصة“وحا الكارا والباحا السعود   عماء السعودية وا 
 ”.األهدا  المربادلة“

 13/10/2016، ، لندنرأي اليوم
 
 عالقة اليهود بالمسجد األقصى يكو على مشروع قرار ينفمصادقة "أولية" باليونس.49

لجنة الشاون ، أن رحمف كوندو ، عن باريس، من 14/10/2016 ،لألنباء األناضولوكالة ذكر  
ال ارجية لمنظمة األمم المرحد  للرربية والعلم والث اية "اليونسكو"، صادق  ال ميس، على مشروع 

 ين الياود والمسجد األقصى.قرار ينيف وجود أ  عاقة راري ية ب
دول ي    6دولة لصال، ال رار الم دم للجنة الشاون ال ارجية بالمنظمة، م ابل  24وصور  
دولة امرنع  عن الرصوي  ورجيا ممثلو دولرين  ال االجرماع المنع د  يف م ر  26عارحره، و

 "اليونسكو" يف العاصمة اليرنسية باريس.
إسرائيل األماكن الدينية يف ال دس، مشيرا إلى أن ال دس رعد مدينة م دسة وانر د ال رار  ري ة إدار  

ولي  ال رار بشكل  اص إلى صلة اإلسام بالمسجد األقصى، ييما  للمسلمين والمسيحيين والياود.
 لم يرحمن ذكر ادعاءا  إسرائيل حول عاقة الياودية باألقصى.

لذ  رعارحه إسرائيل، ييما رغرف والواليا  المرحد  وامرنع  يرنسا عن الرصوي  على مشروع ال رار ا
نجلرراوألمانيا   حمن الدول المصورة حد رمرير . وا 

عحوا، مر  أ ر  على ال رار، الذ  جر  قبوله يف  58وسيصو  مجلس إدار  اليونسكو المال  من 
 لجنة الشاون ال ارجية للمنظمة، يوم اإلثنين الم بل، ليكرسا صية ناائية.
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مشروع ال رار أيحا بشد  االقرحام المرواصل للمسجد األقصى، من قبل "مر ريف اليمين  ويسرنكر
 اإلسرائيلف وال وا  النظامية اإلسرائيلية".

مشروع ال رار المنشور على الموق  اإللكررونف لمنظمة اليونسكو، رم ر ديمه من قبل الج ائر، 
 ومصر، ولبنان، والمجرا، وعمان، وق ر، والسودان.

اللران دولران أن ال ،ياد  أبو سعد ، عن رام  ، من 14/10/2016، القدس العربي، لندناي  وأح
 هما صربيا ورركمانسران. ارجيبر

وصو  لصال، ال رار إلى جانا يلس ين، البرا يل والصين ومصر وجنوا أيري يا، وبنجاد ، 
يران، ولبنان، ومالي يا، والمجرا، وموريشي وس والمكسيك ومو مبيق ونيكاراغوا وييرنام، وروسيا، وا 

ونيجيريا وعمان وباكسران وق ر وجماورية الدومينيكان، والسنجال، والسودان. وانر ل  يرنسا 
وبحجو  إسرائيلية من مايد لل رار يف المر  األولى إلى ممرن ، إلى جانا السويد وسلويينيا والاند 

 واألرجنرين والروغو. 
ن الدول األوروبية. وصو  حد ال رار الواليا  المرحد  وبري انيا ولم يصو  لصال، ال رار أ  م
 والرييا وهولندا واسرونيا وألمانيا.

ور دم بمشروع ال رار الذ  ينيف بالم لق وجود أ  عاقة راري ية ياودية بمدينة ال دس عموما وأ  
 صوصا، مندوا  راب  راري ف أو دينف أو ث ايف للياود والياودية يف المسجد األقصى المبارك

يلس ين بدعم من مصر والج ائر والمجرا ولبنان وعمان وق ر والسودان. ويحدد ال رار أن ال دس 
م دسة للياود والمسلمين والمسيحيين، ولكن يف ما يرعلق بالحرم ال دسف ياكد أنه م دس للمسلمين 

 ي  .
 
 مالدينوف يحذر من استمرار حصار قطاع غزة.51

، من اسرمرار الحصار اإلسرائيلف على 2016-10-13اليوم ال ميس حذ ر مساول أممف، : غ  
 ق اع غ  ، يف ظل رصاعد الروررا  الميدانية. 

وقال نيكوال  مادينو ، المنسق ال اص لألمم المرحد  لعملية السام يف الشرق األوس ، يف 
المرحد  مارمر صحيف ع د  بماسسة بي  الصحاية  غير حكومية(، بمدينة غ  :" إن األمم 

 سرواصل العمل م   إسرائيل(، لر يي  ال يود الرف ريرحاا على ق اع غ  ". 
وأحا :" ال يمكن معاقبة سكان ق اع غ   من  ال ير  الحصار عليام، ور ييد حركرام وحركة 

لى ال  اع،  اصة يف ظل رصاعد الروررا  بين ال ريين".   البحائ  من وا 
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د  على دعماا "الكامل"، لري  الحصار عن ق اع غ  ، م  األ ذ وجدد مادينو  رغكيد األمم المرح
 بعين االعربار الم او  األمنية لد   إسرائيل(، على حد قوله. 

وأكد المساول األممف  ال حديثه، أن األمم المرحد  رعمل جاهد  للحياظ على الادنة ال ائمة بين 
ف اليرر  الم بلة. واسركمل:" لكن أيحا  البحا اليلس ينيين يف غ   و إسرائيل(، مسربعدا  انايارها ي

عن هدنة  ويلة األمد، يحراج إلى هدوء ميدانف، ونمو اقرصاد ، باإلحاية إلى اسركمال عملية 
وأحا :" على قياد  المجموعا  المسل حة  إعاد  إعمار المنا ل الرف دم رراا الصراعا  الساب ة".

 ، لحمان مصلحة ال ريين اليلس ينف واإلسرائيلف". اليلس ينية أن رر ذ قرارا  يف هذا األمر
وأعرا عن قل ه إ اء ربا ا عملية إعمار ق اع غ  ، بعد ما وصيه بر"النجا  المبدئف"، الذ  روصل  

 إليه السل رين اليلس ينية واإلسرائيلية، يف عملية اإلعمار. 
لمامة السياسية الاادية ويف سياق ي ر، قال مادينو  إن األمم المرحد  سرواصل العمل يف ا

 إلعاد  روحيد اليلس ينيين، من دون ذكر رياصيل عن هذا العمل. 
وحول يلية رن ل األيراد والبحائ  عبر معبر بي  حانون "إير "، ال اح  لسي ر  السل ا  
اإلسرائيلية، شمالف ال  اع، قال: "سيرم الرناق  م   إسرائيل( حول هذا الموحوع، ويمل رح يق 

 ذ  حرية الرن ل لأليراد". ومن، ه
وييما يرعلق برن ل األيراد عبر معبر ري، البر ، ال اح  لسي ر  السل ا  المصرية، جنوبف 
ال  اع، قال المساول األممف:" نرواصل م  مصر ليام  بيعة األوحاع األمنية يف سيناء، لير، 

 معبر ري، بشكل مسرمر ومنرظم".
 13/10/2016، فلسطين أون الين

 
 مليون دوالر إلصالح مساكن غزة 1.6: واأونر .51

صا   1.6عن رو ي  ما ي يد على  "أونروا"أعلن  وكالة : بررا مليون دوالر إلعاد  اإلعمار وا 
 المساكن المرحرر  يف ق اع غ  ، اعربارا  من األسبوع الم بل.

 205وأوحح  الوكالة يف بيان صحيف، أمس ال ميس، أن األموال سرصل إلى ما مجموعه 
 عائا  من م رل  أنحاء ق اع غ   عبر البنوك المحلية  ال األسبوع ال ادم.

 14/10/2016، الخليج، الشارقة
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 أثيوبيا تحتج على هجرة "يهود الفالشا" .52
ذكر  إذاعة الجي  اإلسرائيلف، صبا  اليوم ال ميس، أن إسرائيل بار   :ررجمة  اصة-رام  

من "ياود الياشا" إلى رل أبيا بعد احرجاج دبلوماسف رسمف  رواجه م ا ر أمام عملية جلا م يد
 لنظيرراا اإلسرائيلية. األثيوبيةقدمره الحكومة 

 األثيوبيةمااجرا جديدا من أديس بابا إلى رل أبيا، وجا  الحكومة  64وأشار  إلى أنه بعد وصول 
العمليا  يف وق  رشاد ييه  إلى السيار  اإلسرائيلية احرجاجا دبلوماسيا رسميا على إجراء مثل هذ 

 الباد موجة احرجاجا  ما ي يد من إرباك األوحاع.
وقال مصدر يف و ار  ال ارجية اإلسرائيلية والوكالة الياودية المعنية ب حايا المااجرين الجدد، أن 

رحاول وح  الصعوبا  أمام اسرمرار عمليا  جلا "الياشا" الرف ينبجف أن  األثيوبيةالحكومة 
مااجرا جدد. مشيرا إلى أنه ال روجد أ  عاقة بين ما يجر  يف أثيوبيا من  1250لن ل  رسرمر

أحداا شجا وبين عملية ن ل المااجرين الرف بدأ  قبل يرر   ويلة من بدء موجة االحرجاجا  يف 
 الباد.

 13/10/2016، القدس، القدس
 
 أهداف روسيا والنظام السوري من التصعيد في حلب.53

ثمة م ولة شاير  لكارل يون كاوسيير ، االسرراريجف العسكر  البروسف البار  يف : ي يد صايع
. هذ  الم ولة رن بق أكثر ما رن بق "الحرا امرداد للسياسة بوسائل أ ر "ال رن الراس  عشر، أن 

ا ن على الرصعيد الاائل للعن  يف حلا وأج اء أ ر  من سورية، منذ انايار الادنة الج ئية يف 
يلول  سبرمبر( الماحف. يغبر  أسبابه سعف روسيا إلى مساعد  نظام الرئيس بشار األسد على أ 19

رح يق مكاسا عسكرية راس ة ورحصيناا بموق  سياسف مرين، قبل أن ررحر ك اإلدار  األميركية 
 ال ادمة السرئنا  جاود الرسوية الديبلوماسية لأل مة السورية.

المسرمر بالنسبة إلى نظام األسد ال يرصل ي   برغمين أيحل  بيد أن الاد  االسرراريجف للعن 
شرو  الرسوية السياسية، بل يذها أيحا  إلى انر اع الموارد المالية واالقرصادية الرف سيحراج إلياا 
ليرمك ن من الحياظ على وجود  عند االنر ال من الحرا إلى السام. يبا  واححا  أن اإلدار  

لى أناا ال رسر ي  من  األسد من الب اء يف السل ة  ال مرحلة انر الية رنر  األميركية قد َ ل ص  إ
من ارياق سياسف. هذا عاو  على أن و ير ال ارجية األميركف جون كير  يعر د أيحا ، ويق نش اء 

أيلول الماحف، أن األسد سي و  انر ابا  الرئاسة الرف قد رجر  يف نااية  22سوريين ألر و  يف 
 االنر الية. المرحلة
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وهكذا، حين رسرغن  اإلدار  األميركية الجديد  وروسيا حوارهما حول سورية، سينر ل مرب  اليرس 
نحو ري  الع وبا  المالية واالقرصادية عن نظام األسد، أو رمكينه من الحصول على مصادر أ ر  

ن  إلى حين رويير من الرساميل والسل . ويف هذ  األثناء، سيواصل النظام اسر دام وسائل الع
 وسائل مادية بديلة إلعاد  بناء م وما  سل ره السياسية وهيمنره االجرماعية.

بيد أن معحلة نظام األسد ال ركمن ي   يف أنه غير مسرعد إلبرام رسوية سياسية للن اع، بل ألنه 
العام أيحا  غير قادر على ذلك. ي درره على اإلمساك بالسل ة، سواء  ال ح بة السام قبل 

، أو  ال الن اع المسل ، المسرمر منذ ذلك الوق ، اعرمد  دائما  على الشبكا  غير الرسمية 2011
الرف يديرها يف كل أجا   السل ة وال وا  المسلحة وأجا   األمن، وأيحا  يف ال  اعين العام 

السي ر  على وال اص يف المجال االقرصاد . ورسرند قبحة النظام على هذ  الشبكا  بدورها إلى 
األصول االقرصادية الرئيسة،  صوصا  المدا ل إلى ال رو  والع ود واألسواق، وعوامل اإلنراج 

 كال اقة واألر .
لكن النظام  سر يف  حم الن اع معظم هذ  الموارد والوسائل. ولم يسر   الحياظ على قبحره على 

يف اقرصاد الحرا، ور وير أنما  الشبكا  الموالية سو  من  ال رشجيعاا على االن را  بعمق 
بديلة لرحصيل المدا يل وإلعاد  إنراج عاقا  الروا ا ما قبل الحرا بين أجا   األمن وماسسا  
الدولة وكوادر ح ا البعا وأرباا السوق السوداء. ويف الوق  نيسه، عمل النظام على روجيه 

 وظين من أرباعه يف ق اع األعمال.االئرمانا  المالية والع ود الرجارية اإليرانية نحو المحظ
م  ذلك، كل هذا لن يكون كاييا  لرعويم النظام حال انرااء الن اع، ما لم يكن قادرا  على وح  اليد 
عاد  رب  االقرصاد المحلف باألسواق ال ارجية المامة. صحي، أن  على مصادر جديد  للرساميل وا 

ية سياسية بالرياو  أو عبر نصر عسكر  النظام يروق  أن ي رج ظايرا ، سواء من  ال رسو 
شامل، إال أنه سي ب  على عر  بلد مدم ر اقرصاديا  وأسواق مم  قة. ولن ررواير لديه سو  سبل 
حئيلة لرويير الرساميل الا مة إلعاد  البناء يف مجاال  اإلسكان، والمرايق االقرصادية، والبنى 

اسريعاا النا حين دا ليا ، وررميم ق اعا  الرعليم الرحرية، ناهيك باعاد  الاجئين إلى و نام و 
 والصحة وال دما  العامة األ ر ، وا عاد  بناء الرواب  الرجارية ال ارجية.

مليون الجئ ي  د ر ا ن أنام  4.8قد يلجغ النظام إلى الرويير اقرصاديا ، من  ال رغ ير عود   هاء 
مليون نا   دا ل الباد يف ي ر  6.5نحو   ارج سورية، وعبر وح  عمليا  إسكان وا عاد  دم 

سل م أولويا  إنياقه. لكن لن يكون يف وسعه االعرماد ي   على ايرعال الن ص يف السل  الرئيسة 
وال دما  أو على قم  األجا   األمنية، الحرواء حنق مايين الموا نين الذين دعموا المعارحة يف 
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، ألن ال م  أكثر كلية  من "الَجَ ر"ببع  ألوان  "فالعص"السابق. سيرعي ن عليه أن ي ي ن هذ  
 االحرواء حرى يف األنظمة السل وية.

وما هو أهم من منظور النظام، أن روقعا  قواعد  الموالية للرعويحا  والعائدا  المادية، م ابل 
ركون كليره الثمن الباهظ الذ  ركب دره دياعا  عنه، لن ركون أقل إلحاحا . ياليشل يف االسرجابة لاا س

السياسية أعلى بكثير. ورغم أن النظام حي   العديد من رجال األعمال الذين ب وا دا ل الباد على 
دعمه ماليا ، إال أن إغراء راوس األموال الااربة والمبادرين االقرصاديين والمانيين من ال ب ة 

لى الباد، سيكون مامة الوس ى الحائ ين على الماارا  الحرورية للناو  االقرصاد ، للعود  إ
 شاقة يعا .

لذلك، ال ي ال النظام يف حاجة إلى الحرا بوصياا وسيلره األنج  إلرجاء دي  األكا  الكاملة 
لعملية إعاد  البناء، واسريعاا الموا نين الم عادين، ورنييس الحجو  المنبث ة من دا ل صيويه، عبر 

رر  وديعام نحو رويير حاجارام المادية من  ال اسرمرار رعبئرام لمواجاة ال  ر الوجود  المي
اقرصاد الحرا. لكن، وعلى عكس من ييرر  أن النظام يوظ   العن  لمجرد الحياظ على هيمنة 
بشار األسد، يان هديه االسرراريجف سيرجي ر يف الواق ، إن لم يكن قد رجي ر باليعل. وهذا الاد ، 

لمدا ل إلى راوس األموال واألسواق ال ارجية، والعمل من  يا ، ال يمكن أن يكون سو  اسرعاد  ا
 على ري  الع وبا  عن كاهله.

يران غير قادررين  نظريا ، ال أمل ر ريبا  للنظام يف رح يق هذا الاد  بال رق الديبلوماسية. يروسيا وا 
ذلك على رويير الرساميل واألصول على الن اق الواس  الم لوا، ال بل هما امرنعرا عن ال يام ب

حرى يف ذرو  حاجة النظام إلياا إب ان رصاعد ورائر الحرا. بيد أن األ را  الرف رحو  على أكبر 
الم ايا وال درا  المالية واالقرصادية  الواليا  المرحد  واالرحاد األوروبف ودول مجلس الرعاون 

السما  للنظام بالد ول ال ليجف ورركيا( سررردد، إن لم ركن سرري  كليا ، ري  الع وبا  الثنائية أو 
غير الم ي د إلى األسواق العالمية. ولذا، سيواصل هذا األ ير انرااج مسلك الحرا دا ل سورية، 
م سر دما  الحاجا  اإلنسانية و  ر ن و  موجا  جديد  من الاجئين إلى البلدان المجاور  وما 

 وراءها، كغدا  لحمل ال و  ال ارجية على الرحوخ إلى م البه.
رج، أن روسيا سرروا غ م  مثل هذا السيناريو، ولو على مح . ياف رريد إبرام صي ة سام األ

والوصول إلى  واريم واححة للن اع، لكناا رير د إلى ما يكيف من النيوذ لحمل نظام األسد على قبول 
دال  من حرى الشرو  المائمة له والم رحمنة يف االقررا  الروسف للرسوية السياسية. وبالرالف، ب

االن را  يف رنايس ع يم م  النظام، من المحرمل أكثر أن رربنى روسيا م البه حول ري  الع وبا  
ورويير المساعد  المالية، حين رسرغن  المحادثا  م  اإلدار  األميركية الجديد . ولرح يق هذا 
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وباقف أ را  الاد ، سرجادل روسيا بغنه ليس يف وس  الواليا  المرحد  واالرحاد األوروبف 
المجرم  الدولف أن ر الا بمرحلة انر الية يف سورية ييما هف ر و   يف الوق  نيسه يرص 
نجاحاا، من  ال مواصلة ير  الع وبا  والحظر الرجار . كما أناا قد رحج  على دول مجلس 

 ا سورية.الذين ي عم أنام دم رو  "اإلرهابيين"الرعاون ال ليجف بدعو  رعوي  النظام نريجة دعماا 
لن يراو  النظام السور  مكانه بانرظار حصول هذ  النرائ ، بل هو بدأ يسرعد باليعل ل رق أبواا 

، ما وصيه المحلل 2015مدا ل أ ر  إلى الرساميل. ي د أصدر  الحكومة السورية منذ أوا ر 
، شمل  إعياء من ال وانين الجديد  الجرذاا االسرثمارا  "سعر"االقرصاد  السور  جااد يا جف بر 

( ومديوعا  الحمان االجرماعف. كما VATالشركا  من مرغ را  الحرائا، وال يمة المحاية  
رحمن  رغسيس هيئا  جديد  لر وير الشركا  الصجير  والمروس ة الحجم، ولرشجي  اإلنراج 
  المحلف والرصدير، وير   يادا  كبير  على حريبرف الد ل والع ارا ، ورجيير قواعد الر  ي

المدينف للسما  باسربدال اإلسكان غير الرسمف يف المنا ق المرمرد  بمشاري  ع ارية رجارية مرريعة 
ال يمة. هذا عاو  على رشريعا  ررعل ق بالشراكة بين ال  اعين العام وال اص، هدياا من، رجال 

لاا الحكومة وح وق اسر دام األراحف ا لمملوكة للدولة، األعمال حصة كبير  يف المشاري  الرف رمو 
 روقعا  ل ير  إعمار ح مة. "المجلس السور  للحديد والصلا"ورغسيس 

مثل هذ  الروجاا  ال رسراد  المسرثمرين السوريين وحدهم. يعلى رغم الحما  الكامية العنيية 
بين رركيا وسورية، إال أن لألولى مصلحة اقرصادية كبير  يف  رق أبواا العود  إلى السوق 

. وكذا األمر بالنسبة إلى لبنان واألردن اللذين عانيا أكثر من غيرهما اقرصاديا ، ويرحرقان السورية
نعا  ق اعا  المصار  واألعمال يياما من  ال  ا ن إلعاد  الاجئين السوريين إلى ديارهم، وا 
  عود  االنيرا  على سورية. هذا إحاية إلى أن إيران، وربما بلدانا  أ ر  كالصين، قد روس  
اسرثماراراا يف سورية، من دون انرظار ري  الع وبا  الجربية أو ال ليجية، أو حرى قبل روق  الن اع 

 المسل ،.
رواجه الحكوما  الجربية والحليية معحلة. ياف رسعى إلى وق  سيل الدم ورديق الاجئين السوريين، 

ال اصة. ي د يجد الساعون إلى ولكن نيوذها محدود حيال نشا ا  البلدان األ ر  والجاا  الياعلة 
دعم الجباة الديبلوماسية حد نظام األسد أنام يواجاون معركة صعبة ل ب اء على الع وبا  
االقرصادية والمالية. وباليعل، بدأ مبعوثون غربيون ووكاال  ومنظما  إغاثة دولية والبنك الدولف 

 بناء االقرصاد  يف سورية.يرك ون يف شكل مح رد على الحاجة إلى االسرعداد إلعاد  ال
 14/10/2016الحياة، لندن، 
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 عملية القدس.. تطور نوعي.54
 يونس السيد
عملية ال دس األ ير  الرف نيذها الشايد مصبا  أبو صبي، بعث  رسائل م رلية يف ظرو  مجاير ، 

 ما قد يجعل مناا ن  ة رحو ل يف  من الرسويا  والصراعا  الدائر  يف المن  ة.
لرسائل أن الاب ة الشعبية الرف اندلع  قبل أكثر من عام،ال ر ال حي ة ويمكن أن رر ور أولى هذ  ا

ل إلى انرياحة مسلحة يف وجه  من الحجر إلى السكين وعمليا  الدهس إلى حمل السا ، أ  ررحو 
 العربد  الصايونية واسرباحة األر  والشعا والم دسا  دون رادع. والرسالة الثانية أن هناك ميا  
عاما  لد  اليلس ينيين للذهاا يف هذا االرجا ، بعد أن أحب   ا لة ال معية لاحرال والرهانا  
على الرسوية السياسية انرياحارام السلمية قبل أن ررمكن من رح يق أهداياا يف الحرية واالسر ال، 

على السير يف هذا ولعل المباركة الشعبية الواسعة واالحرياء اليلس ينف بعملية ال دس دليل قو  
من أن الصراع سيب ى قائما  ما دام االحرال، « ل سرائيليين»االرجا . أما الرسالة الثالثة ياف موجاة 

هو ذهاا اليلس ينيين إلى حمل السا ، ياذا كان  عملية « اإلسرائيليون»ولعل أكثر ما ي شا  
بحسا صح  الكيان، يما الذ   ي شون السير يف الشوارع،« اإلسرائيليين»يدائية واحد  جعل  

صحي، أن هناك يارقا  كبيرا  يف موا ين «. انرياحة مسلحة»يمكن أن يحدا إذا بدأوا يف مواجاة 
د على الرعاي  م  عدم وجود كلية كبير ، وال ي و  على رحمل كلية  ال و ، ولكن االحرال رعو 

ل الحاال . باذا المعنى يمكن النظر ييما يدي  الشعا اليلس ينف الثمن يف ك احراله،باهظة لثمن 
إلى عملية ال دس على أناا رمثل ر ورا  نوعيا  يف سياق م اومة االحرال، وعندما يررك الشايد أبو 

يانه يامس العصا األكثر حساسية لد  « األقصى يف أعناقكم»صبي، وصي ة من نوع 
الكيان ي البون باعر ال كل من  اليلس ينيين، وهف للميارقة، ذا  الوصي ة الرف جعل   براء يف

وباذا المعنى أيحا  «. اإلسرائيلف»باعربار    را  على األمن « األقصى يف   ر»يري  شعار 
يرح، أنه لم يعد أمام اليلس ينيين من  يار، لوق  الج رسة واالسري ان وال م  الصايونف ورحد  

د أن س    كل الرهانا  على الرسوية ال وانين الدولية، سو  إعاد  االعربار للكيا  المسل،، بع
والمياوحا ، وبعد أن وصل  عنجاية عرا  الر ر  واإلرهاا الصايونف إلى حد االسرثمار يف 
ارياق أوسلو، واالنر ال من محاولة رحويل السل ة إلى إحد  أذرع االحرال عبر الرنسيق األمنف، 

رع  بول الحرا يف غ   إلعاد  احرالاا إلى محاولة رصيية السل ة نيساا الح ا ، بالر امن م  ق
ورصيية ال حية برمراا. لكن كل هذ  الم اربة رشف باعاد  الصراع إلى مربعه األول.. شعا يريد 
انر اع ح وقه وحريره واسر اله يف مواجاة احرال اسري انف إجائف يريد أ ذ كل شفء واالسرياء 
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المعنى رظل ال حية اليلس ينية هف ال حية المرك ية على كل يلس ين وربما هو أكثر بال و . وباذا 
 وهف أم ال حايا ماما حاول  الريا  العارية الرف راا على المن  ة ديعاا إلى مااو  النسيان.

 14/10/2016، الخليج، الشارقة
 
 ؟يزبعد انحسار غبار العاصفة اإلعالمية: من هو بير .55

 سعد عبد الرحمنأد. 
مبكرا يف العشرينا  من عمر ، كان  شمعون بيرس( بيحل أسراذ   داييد  منذ أن بدأ حياره السياسية

بن غوريون(، أحد أكثر ال اد  السياسيين اإلسرائيليين، من غير العسكريين، رغثيرا يف الدولة 
 الصايونية.

وقد نج،  بيرس( مررين يف الوصول إلى رئاسة الحكومة دون أن ينر ا للمنصا: مر  ر اسماا م  
يف حكومة ركرل و نف، وأ ر  حين ورا سياسيا  اسحق  1984مير( الليكود  عام  اسحق شا

 .1995رابين( يور اغرياله 
الثابت من وقائع تاريخ )بيرس(، وعلى رأسها دوره في إقامة مفاعل ديمونا الذي بات يسمى 

 ، أنه:«مفاعل شمعون بيرس»رسميا 
كير «و« قبية»را على حد سواء بدءا من ( شارك بحكوما  ارركب  مجا ر حد اليلس ينيين والع1

ول د كان ياعا  يف مراحل الر اير العرقف حد اليلس ينيين يف سلسلة الحروا من يياعره «. قاسم
لجلا األسلحة  1947وحرى مماره، حيا انحم مبكرا  لعصابة الااغانا ثم أرسله  بن غوريون( عام 

صناعة ». وراب  1948اليلس ينية عام « بةالنك»من الواليا  المرحد  رمايدا لدور  يف صن  
، ومنذئذ 1996يف جنوا لبنان « مج ر  قانا»يكان دور  المباشر كرئيس للو راء يف رنييذ « المجا ر

 «.قارل األ يال»اسرحق ل ا 
من عمر ، كان ش صية مرك ية  30. ييف الر1956على مصر « العدوان الثاثف»( من ماندسف 2

سرائيلية، حيا أدار االرصاال  الرف سمح  للجي  اإلسرائيلف باحرال يف الماسسة األمنية اإل
السريعة وبدعم من بري انيا ويرنسا، قبل أن رنسحا إسرائيل بغمر من « قاد »سيناء يف عملية 

 .1957الرئيس األمريكف  دواي  إي نااور( يف 
، 1966حرى العام  1948( مشارك بار  يف نظام الحكم العسكر  الذ  رم يرحه على يلس ينيف 3

والذ  نيذ  السل ا  اإلسرائيلية يف ظله عمليا  سرقة األراحف والرشريد الجماعف. وكمدير عام 
ال ليل إحد  مساولياره. وويق المارخ اإلسرائيلف « راويد»يف ال مسينيا ، كان « الدياع»لو ار  

ل الرف ربناها بن غوريون كان بيرس وراء   ة راويد الجلي»المعار  للصايونية  االن بابف(: 
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والرف نرج  عناا مصادر  الكثير من أراحف  1963رئيس الو راء قبل رركه للحكومة عام 
إن »كرا  بيرس( ي ول:  1955يف أيلول »وبحسا المحلل السياسف  أمنون لورد(: «. اليلس ينيين

عند ال  ر، ليس ألن حربنا اسري انا  ياوديا  كثييا  يف من  رف الجليل والن ا سيشكل روا نا  جديا  
سرررك  يف المسرو نا   لو رعرحنا إلى هجوم، يسنبذل كل ما يف اسر اعرنا كف نن ل الحرا إلى 

 «.أر  العدو( بل ألن اسري انا  ياوديا  ي لل من رغبة العرا يف الحرا
اري، يف حكومة  رابين( سال الحصول على رص« للدياع»، وعندما كان  بيرس( و يرا 1974( يف 4

يف الحية الجربية وق اع غ  ، بل يعربر  كثير من الكراا « المسرو نا »بناء المسرو نا / 
والبحا عن « ر وير الن ا والجليل»، ح يبة 2005وحين رولى، يف «. ماسس االسري ان»البار ين 

إن ر وير الن ا والجليل هو أهم مشروع »الرمويل الا م لاذ  المامة. ويف   اا له أعلن: 
وقد  ب     ة الر وير أوال، عبر وح      لرشجي  الياود «. صايونف يف السنوا  ال ادمة

ررل ى دعما حكوميا كبيرا، « مسرو نا »على االنر ال للعي  يف الجليل والن ا من  ال بناء 
ورحسين  رق المواصا  ومن، ر يي  على الحرائا. وثانيا ، رصعيد وسائل ال م  رجا  

 را، وب اصة من  ال من  إصدار ر ص البناء و ياد  هدم المنا ل.الموا نين الع
( ل د نج،  بيرس( يف رروي  نيسه كداعم للسام م  اليلس ينيين، وأحد ماندسف ارياقا  أوسلو، 5

رجل »، وأصبح  صورره أمام العالم بغنه «جائ   نوبل للسام»والرف أصب، بيحلاا من حملة 
كرجل »هو ما يريد  اليلس ينيون؟! هل سعى « السام»راد  من هذا ، لكن الساال: هل ما أ«سام
الر اسم »إلى إقامة دولة يلس ينية كما يريدها اليلس ينيون؟! أم أنه صاحا مشروع « سام

، حين «أوسلو»من  ال مسار  1994ال ائم حاليا على األر  حيا سعى لرثبيره منذ « الوظييف
ر اسم وظييف ثاثف يف الحية «و« السياد  يف ق اع غ  دولة يلس ينية كاملة »عر  مشروع 

 «.الجربية
ال  ر إذ « الثعلا الماكر«، و«رجل السام الم ي »كراا بار ون عديدون كانوا يرون يف  بيرس( 

اسر دم الدبلوماسية للرج ية على سياسا  إسرائيل الروسعية عبر االحرال واالسرعمار/ 
لم ي رصر دور  على رشجي  ور وير »اربة اإلسرائيلية  عمير  هاس(: وهو كما ررا  الك«. االسري ان»

مسروا  يف ال در  على الكذا أمام  إلىيصل  إسرائيلمشروع االسري ان، بل ال يوجد أ  ش ص يف 
بيرس »أما الكاربة اإلسرائيلية  ريي  هي  ( ير ول: «. رح يق السام إلىرسعى  إسرائيلالعالم بغن 

: مشروع األ اقفغير  األمركاسيكف. هو من بين المساولين عن لم يكن رجل سام 
وعليه، يان  اصة ال اصا  هف كون  بيرس( بالمجمل، ثعلا إسرائيلف جوهر إرثه «. االسري ان
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روسعف عدوانف على أن ا  و ن « اسري انف»السياسف/ العسكر  مساهمره يف بناء كيان عنصر  
 شعا يلس ين وح وقه وأرحه.

 14/10/2016، عّمان الرأي،
 
 مسألة هوية.56

  عاموس غلبوع
يذكرنف يوم الجيران دوما بجدال كان لف قبل سنوا  عديد  م  أحد عظماء الجيل يف عصرنا، اللواء 
الحا ام غورن الراحل، الذ  كان يف حينه الحا ام العسكر  الرئيس. ي د جاء الحا ام ليل ف 

هذا د ل يف حديا م  قائد الكريبة، الراحل شموئيل يف لواء غوالن. وقبل  12محاحر  يف كريبة 
ألبك. أما أنا، وكن  حاب  أمن الكريبة، الصجير، أجلس وأسرم . وعندها روجه الحا ام لف بساال 

أ  يريحة رررب   أاد عن أصلف. أنا ابن كيبورس، أجب ، علمانف، ال أصوم يف يوم الجيران وال 
بة غحا: "ألس  ياوديا، ا جل، حرى يف يوم الجيران ال بالدين الياود . يااجمنف الحا ام بنو 
 ".األغيار؟ أن  من اإل اقرصوم؟ هل صعد  إلى الرورا  على 
وأجب  للحا ام: أنا ياود  بالحب  مثلك، أنا اشعر بغنف كلف  أنايشحا قائد الكريبة، ورجسر  

أعر  جيدا  أنىود ، أعي  راريخ الشعا اليا أنىياود . شرح  له أننف ابن الشعا الياود ، 
ببسا ة  أقول أن. لم اعر  يف حينه األنبياءأعر   أنى، إسبانياالرمبام وعظماء الشعراء الياود يف 

ياود  بالمعنى ال ومف، هويرف هف هوية قومية ياودية وث ايية ياودية. يف  أنالححر  الحا ام: 
قل  له: أنيعل حرى الدموع حين اقرأ  حينه لم أ ر م ابر ياود االشكنا  يف المانيا. يلو  رراا لكن 

 الكرابة بالعبرية على ال بور من قبل مئا  السنين.
وثي ة اسر النا كلاا ميعمة بالشعا الياود ، ال ومية الياودية، سياد  الشعا الياود  يف أسر  
ف الشعوا، ث اية الشعا الياود ، راريخ الشعا الياود ، حق الشعا الياود  يف االنبعاا ال وم

يف باد . ليس يياا رشديد على يرائ  الدين. يياا رشديد جملة واحد  عن أن الدولة سرحمن 
 مساوا  الح وق االجرماعية والسياسية الكاملة لكل موا نياا دون يرق يف الدين، العرق والجنس. 

عام ناظر  ر ويم الوح  السنو  لمعاد ر  ي  سياسة الشعا الياود . رئيسه هو أيينو  أمامأحمل 
بار يوسي . ورئيسا  هما دنيس روس وسريوار  يي نشرا . يف يصل الدين يف عناصر الاوية 

، األهمرر  يف العنصر ال ومف العنصر  األغلبيةالياودية يف إسرائيل، حسا اسر اع المعاد، يان 
. وحسا األهم، واقل منام يرون يف الدين العنصر األهمأقلية أقل مناا رر  يف العنصر الث ايف هو 
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انرماء  إحساسلديام  إنيف المئة من الياود يف إسرائيل قالوا  88اسر اع معاد "بيو" األميركف يان 
 قو  للشعا الياود .

هذ  المع يا  هامة بال ب  يف السياق العام للشعا الياود : بينما يف الشرا ، بسبا ال واج 
دولة إسرائيل ررع   بالذا . ولكن هذ   الم رل ، هوية الياود غير االرثوذكس ي ذ  يف الحع ، يف

، بشكل مياوم، يعرر  ي   بالدين الياود  مثلما يف الدين المسيحف. اإلسامورد  ويياا شوكة. 
، بغن للشعا الياود  حق يف دولة اإليمان أساسولما كان كذلك، ياو ال يمكنه أن يعرر ، يف 

  اصة به. 
يل الذين لم يغروا إلى جنا   بيرس. ل د الحق بيرس ويف هذا الشغن، كلمة عن  عامة عرا إسرائ

السام وحلم بالرعاي  م  اليلس ينيين والعالم العربف. ولكن بيرس، يف كل مد  حياره، عمل من 
أجل دولة قومية ياودية سيادية وقوية. هذا ال يمكن لليلس ينيين وكل ال عامة الحالية لعرا إسرائيل 

الشعا  –ما  عيما عربيا يعلن: "حل دولرين لشعبين  أحدل سم  أن ي بلو . هذا سيكون كيرا. ه
 الياود  والشعا اليلس ينف؟ أنا لم اسم . ال   يا وال شيويا.

 13/10/2016، معاريف
 14/10/2016، الغد، عّمان
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