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 سكو": على العالم أن يعارض "اإلرهاب" الدبلوماسييإسرائيل" تعّلق تعاونها مع "اليون" .1
بشعدة عحع" "ينةيعأل ا يعم اليتمعدة لحترايعأل والوقافعأل والدحعوم"  "إسعرايي "ميحعت : أسعدد تحميع  –الناصرة 

يونيسعععكول عحععع" لعععرار لحجنعععأل الشععع ون المارجيعععأل فععع  الينةيعععأل يسعععا  أو  يعععن أيعععس يصععع  اليسعععجد )
ا لصعع" وكايعع  المععرم الشععرق  فعع  القععدس يععراراي باسععيين اوسععكييين فقععذ يععن دون  كععر االسععم العع ي 
ي يطحقععن اليدععود عحيععن )جبعع  الديكعع لت يععا اعتبرتععن إسععرايي  "نريععاي لحدكلععأل التارقميععأل بععين الشععدب اليدععود

 وجب  الديك ".
معععزب اليسعععتوطنين "البيعععت اليدعععودي" وزقعععر التدحعععيم نرتعععال  بينيعععت الولععع  الرعععوري ل ععع   ريعععيسأعحعععن و  

يشعاركأل ونشععال ولقععا  يععم الينةيعأل الدوليععألت يهععيراي أن "هعع ا القعرار يععدعم اورهععاب ويكععاف  اورهععابيين 
ل ننعععععا سعععععنمارب اورهعععععاب الجدعععععاديين الععععع ين نرععععع وا عيحيعععععات إرهابيعععععأل فععععع  القعععععدس ا سعععععبو  الجعععععاريت 

 الديبحوياس  ف  القدس".
ولععم يتععأمر أي يععن ألطععاب ا مععزاب الصععديونيأل كافععألت بيععا فيدععا مععزب "ييععرتس" اليسععاريت عععن التنديععد 
بالقرار والتدجم بأل   ال كم عح" الينةيأل ا يييعأل. وانتقعدت زعييعأل "ييعرتس" زهافعن غعال ون الينةيعأل 

  الع ي للعت إليعن فع  السععنوات ا ميعرة"ت ل ندعا أهعافت أن القععرار يععاالدوليعأل عحع" "الوهعم اليمّيعب لآ
 ي شر إل" المهيض ال ي بحغتن السياسأل المارجيأل اوسراييحيأل.

ووجععد سععرير إسععرايي  فعع  الينةيععأل كريعع  شععيا كععوهين بدععض الدععزا  فعع  عععدم تصععوقت أي يععن الععدو  
السععوقد وا رجنتععين التعع  صععوتت إلعع" ا وروايععأل إلعع" جانععب القععرارت يشععيراي تمديععداي إلعع" ايتنععا  فرنسععا و 
 جانب لرار يياو  لب  ميسأل أشدرت عن التصوقت ه ه اليرة.

 15/10/2016 ،الحياة، لندن
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 يونيسكو إزاء القدس بداية تحّول دولي في المعركة على المدينةال اقرار  الفلسطينية:السلطة  .2
لععععرارين "ينةيععععأل ا يععععم فعععع   رأوا نيالرحسععععطيني ت أنرام هللات يععععن 15/10/2016 ،الحيــــاة، لنــــدننشععععرت 

اليتمدة لحترايأل والدحوم والوقافأل" )يونيسكول أو  ين أيس ف  شأن القعدس والي سسعات التدحيييعأل بدايعأل 
 تمّو  ف  اليدركأل الدايرة عح" اليدينأل اليقدسأل عح" السامأل الدوليأل.

تاليعأل سعت ون اليطالبعأل بعأن ولا  اليندوب اليناوب لدولأل فحسطين لعد  الينةيعأل ينيعر انسعطاس: "المطعوة ال
تولعع  إسععرايي  سياسععاتدا الددوانيععأل بمععل ا يععا ن التارقميععأل والتراويععأل الرحسععطينيألت وأن تحتععزم لععرارات ينةيععأل 
)يونيسعععكول وغيرهعععا يعععن القعععرارات ا يييعععأل". وأهعععاق: "سعععندي  عحععع" توويعععل المقعععايل اليتدحقعععأل بيعععس دولعععأل 

 الجدات الدوليأل اليمتصأل". إل"أل القدس اليمتحأل وتقدييدا االمتك  ا يا ن الدينيأل والتارقميأل ف  يدين
التععععزام غالبيععععأل الععععدو   إلعععع""اعتيععععاد هعععع ينن القععععرارقنن ي شععععر  إنوزقععععر المارجيععععأل رقععععاض اليععععال    لععععا و 

". إسععرايي ا عهععا  يبععادو )يونيسععكولت وتاليععاي اسععتددادها لولعع  اوفععكت يععن الدقععاب العع ي تتيتععم بععن 
ليكيععين عحعع" ميععكت الدكلععات الدايععأل التعع  ماولععت يععن مكلدععا تشععوين صععرفت ا "إسععرايي " إنولععا  

"هعع ه الميععكت لععن تجععدي إسععرايي   أنالمقععايل فعع  شععأن القععدس وا رض الرحسععطينيأل اليمتحععألت يهععيراي 
ندععا  امتكلدععات وأن تتولعع  عععن ييارسععتدا  أيايدععانردععايت والمعع  الوميععد  هععو االعتععراق بمقععوا شععدبنا وات

وأشععععار إلعععع" أن لععععرارات  دولععععأل فحسععععطينت مصوصععععاي فعععع  القععععدس الشععععرليأل". غيععععر الشععععرعيأل فعععع  ارض
"يونيسعععكو" سعععتوفر أدوات لانونيعععأل وديبحوياسعععيأل جديعععدة لنهعععا  الرحسعععطينيينت يوهعععماي: "سعععندافم ععععن 
مقععوا شععدبنا الرحسععطين  باسععتمدام ا دوات القانونيععأل والديبحوياسععيأل كافععألت بيععا فيدععا ي سسععات القععانون 

 مدة".الدول  وا يم اليت
ودعا اليجتيم الدول  وينةيات ا يم اليتمدةت مصوصعاي "يونيسعكو" إلع" ميايعأل إرل دولعأل فحسعطين  

 ين التشوينت وميايأل يدينأل القدس باعتبارها تراواي عاليياي يددداي بالمطر.
اليتمعدل الرسعي  باسعم المكويعأل ت أن بعك  هعاهرت نقكي عن 14/10/2016 ،48عرب وأهاق يولم 
إن "هعع ا القععرار يععدين  14/10/2016الجيدععأل  يوسعع  اليميععودت لععا  فعع  بيععان صععمر  يععوم الرحسععطينيأل

 االمتك  ويدبر عن الرفض الدول  لمطواتن كافألت وق كد بطكن ادعا اتن وسياساتن".
 

 : قرار اليونسكو سيعمل على حماية المسجد األقصىالفلسطيني وزير األوقاف .3
لدينيععأل الشععيس يوسعع  ادعععيس بععالقرار الصععادر عععن اليونسععكو رام هللا: رمععب وزقععر ا ولععاق والشعع ون ا

 بمايذ البراا اليكصل لحيسجد ا لص".  "إسرايي "ال ي نر" عكلأل 
ولععا  فعع  بيععان صععمر  "إن تصععاعد اعتععدا ات االمععتك  فعع  الونععأل ا ميععرة فعع  القععدس تنعع ر بدوالععب 

 ومييأل". 



 
 
 
 

 

 6 ص             4078 العدد:        15/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

فع  ةع  اليمططعات اوسعراييحيأل الراييعأل إلع" وأ د أن ه ا القرار سيدي  عح" ميايأل اليسعجد ا لصع" 
 تغيير الوالم الجغراف  والدييغراف  ف  اليدينأل اليقدسأل.

 15/10/2016 ،القدس العربي، لندن
  
 مارست االبتزاز والتخويف مع الدول األعضاء في اليونسكو "إسرائيل"المالكي:  .4

ت فع  معديل لعع"ا يام": الرحسعطين  رقاض اليال  ت وزقعر المارجيعأل : لا  د.أرنا ولكتب عبد الر وق 
إلععع" انععن سعععيتم البنعععا  عحععع" هععع ا  ت يشعععيراي "إسرايي ع"لرحسععطين وهزقيعععأل لععع انتصعععارإن لععرار اليونسعععكو هعععو 
العععوزاري القعععادم لينةيعععأل التدعععاون اوسعععكي  فععع  الداصعععيأل  االجتيعععا فععع   اعتيعععادهالقعععرارت ميعععل سعععيتم 
ك عيحيعأل تمعرقض كايحعأل وتدديعد يباشعرة وتموقع  "كانت هنعا ولرت اليال   إل" أنن ا وزاكيأل طشقند.

بشععك  كبيععر يارسععتن إسععرايي  عحعع" الععدو  ا عهععا  فعع  اليونسععكو يععن أجعع  عععدم التصععوقت لصععال  
بالكسعاييأل فع   باتدايدالقد استمديت إسرايي  ك  أساليب االبتزاز يم الدو  ا عها  "القرار" ولا : 

 ."القدس ما  التصوقت عحين  نن ينر  أي مل يدودي ف 
ولرعت إلعع" أن هع ا الهععغذ اوسعراييح  نجعع  فع  تمييععد ال ويعر يععن العدو  ا وروايععأل التع  ايتندععت عععن 

اوسعراييح  وماصعأل االتدعام بيدعاداة  االبتعزازواهع  أن الدديعد يعن العدو  مافعت يعن "التصوقت ولعا : 
ليانيعا وهولنعدا أور عح" تصوقت ه ا الدو  فايتندعت ععن التصعوقتت فييعا صعوتت أالكساييأل وهو يا 

 ."القرار وارقطانيا هدّ 
 15/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 تصريحات مديرة اليونسكو "إهانة" إلرادة الدول األعضاء :المالكي .5

تصععععرقمات اليععععديرة الدايععععأل  تأيععععس تد. رقععععاض اليععععال  الرحسععععطين  رفععععض وزقععععر المارجيععععأل  :رام هللا
التنريع ي لينةيعأل ا يعم اليتمعدة لحترايعأل والدحعمت والوقافعألت القرار ال ي اعتيعده اليجحعس  لع"اليونسكو" هدّ 

ولا : "نرفض ه ا اليول  غيعر اليسعبوا الع ي يشعك   يشيراي إل" أندا مرجت عن مدود صكمياتدا.
إهانعععأل ورادة العععدو  ا عهعععا  التععع  عبعععرت ععععن يوالردعععا السعععياديأل وصعععوتت باويجعععاب العتيعععاد القعععرار 

تقعوم السعيدة بوكوفعا بع طكا التصعرقمات التع  يعن شعأندا  أنيقبعو  نعن يعن غيعر الأ" وأهعاق بنجاح."
 ."تقويض عي  وصكميات اليجحس التنري ي لحيونسكو

وأشععار إلعع" أنععن يععن الجععدير باليععديرة الدايععأل لحيونسععكو الديعع  عحعع" تنريعع  واليععأل الينةيععأل فعع  ميايعععألت 
العتععدا ات اليت ععررة التعع  تدععان  والمرععاع عحعع" التععرال واورل الوقععاف ت كاليدينععأل القدييععأل لحقععدس يععن ا
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اوسععراييحيأل فعع  مععرق النقععا   ا جنععدةعععن الديعع  عحعع" مديععأل  يندععا اليدينععأل اليقدسععأل ينعع  عقععودت بععدالي 
 اعتياده. بشك  يقصود نمو لهايا ال عكلأل لدا بيهيون وأهداق القرار ال ي تمّ 

 15/10/2016 ،القدس، القدس
 

 هو السبب الحقيقي لعدم االستقرار بالمنطقة واالستيطان االحتالل استمرارأبو ردينة:  .6
الرحسعطينيألت فع  تصعرق  لعع"ا يام" عحع" أن السعحطأل ت النعاطل بحسعان رياسعأل ألردينع أبعوالقدس: أ د نبي  

 "اسععتيرار االمععتك  واالسععتيطان وعععدم المعع  السياسعع  هععو السععبب المقيقعع  لدععدم االسععتقرار بالينطقععأل".
أيام يرترا طرا فدحيدا أن تدترق بالشرعيأل الدوليأل والقانون الدول  إل" أن "إسرايي   ألوأشار أبو ردين

ال ف ندعا سعتزداد عزلعأل فع  الدعالم" التع  ليحعت فع   لكسعتيطانولعا " إن اودانعات الواهعمأل والشعديدة . وات
)أو  يعن  )أيعسل والقعرار القعوي الع ي تبنتعن اليونسعكو أيعس الجحسأل غير الرسعييأل ليجحعس ا يعن اليعوم

شععر عحععع" ازديععاد الدزلععأل السياسععيأل وسعععرايي  عحعع" اليسععتو  الععدول  فحعععم يدععد أمععد يقبععع  أيععسل هعع  ي  
 ".االمتك  استيرار

 15/10/2016 ،األيام، رام هللا
 

 يعزي نظيره المصري بضحايا هجوم شمال سيناء عباس .7
رييس العععت 14/10/2016 يميعععود عبعععاست يسعععا  يعععوم الجيدعععأل يألرحسعععطينال السعععحطألععععز  ريعععيس  :رام هللا

 شععيا  سععينا . يصععرقاي  جنععدياي  12عبععد الرتععاح السيسعع ت بهععمايا الدجععوم العع ي أود  بميععاة  ي يصععر ال
ععععن تهعععاينن يعععم الشععدب اليصعععري وليادتعععن وجيشعععن فععع   ت يدراععاي "الديععع  اورهعععاب "هععع ا  عبععاسوأدان 

 يواجدأل التمديات الت  تماو  الني  ين أين واستقرار يصر.
 14/10/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حكومة هنية بغزة.. مبررات العودة وأخطارهاتقرير:  .8

لم تتيكن مكويأل الوفاا الرحسطينيأل الت  تشعكحت لبع  ععايين يعن القيعام بيسع ولياتدا : مالد لبد -غزة 
ف  لطا  غعزةت ميعل التصعر عيحدعا عحع" الهعرأل الغرايعأل. ويدعود السعبب الرييسع  فع   لعك إلع" مالعأل 

 السياسيأل بين مركت  فت  ومياس.االنقسام الرحسطين  والينا رات 
ولد أوصت كتحأل مياس ف  اليجحس التشرقد  الرحسطين  بدراسأل يشرو  لرار يقه  بدودة المكويأل 
الماديأل عشرة برياسأل إسياعي  هنيأل  دا  يدايدا ف  القطا ت واعررت هع ه المطعوة بعع"تنص " مكويعأل 

 الوفاا برياسأل راي  الميد هللا ين يدايدا ف  لطا  غزة.
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ولا  أيين عام اليجحعس التشعرقد  فع  لطعا  غعزة نافع  اليعدهون لحجزقعرة نعتت إن الدسعتور الرحسعطين  
وأوهع   ينص عح" أنعن يجعب عحع" أي مكويعأل يكحرعأل أن تدعرض برنايجدعا عحع" اليجحعس التشعرقد .

أن مكويععأل الوفععاا جععا ت نتيجععأل الترععاا الشععاط  العع ي يععنص عحعع" أن تمحعع  المكويععأل الييععين أيععام 
وم ُتدعرضض عحع" اليجحعس التشعرقد  لنيع  الوقعألت ولعا  إن العرييس يميعود عبعاس معال  أمكعام  الرييس

وأهعععاق اليعععدهون أن السعععامأل  الدسعععتور ولعععم يطحعععب أن تدعععرض المكويعععأل عحععع" اليجحعععس التشعععرقد .
الرحسطينيأل وصحت إل" مالأل ين التمبذ ف  القراراتت وماصأل لرار اليمكيأل الدحيا ا مير ف  الهرأل 

بشأن إلغا  االنتمابات اليمحيأل ف  لطا  غزةت "وكأن القانون ا ساسع  يسعي  لمكويعأل الميعد الغرايأل 
 هللا وعباس ب دارة المالأل السياسيأل ف  فحسطينت عحيا بأنديا ال يتيتدان با غحبيأل البرليانيأل".
الوقعأل يعن  و ّكر بأن المكويأل الرحسطينيأل الماديأل عشرة برياسأل إسياعي  هنيأل هع  الوميعدة التع  نالعت

اليجحععس التشععرقد ت "وعحيععن فقععد ألععر التشععرقد  دراسععأل لععرار يقهعع  بدودتدععا  دا  يدايدععا فعع  لطععا  
ولم يمدد اليدهون اليدة الت  ييكعن أن تسعتغرلدا الحجنعأل القانونيعأل فع  تقعديم توصعياتدا لحيجحعس  غزة".

ماولععأل نيعع  إجيععا  التشععرقد ت  ن  لععك سيمهععم ليشععاورات يععم الرصععاي  والي سسععات الرحسععطينيأل لي
 وطن  عح" ه ا اليقترح لب  عرهن عح" اليجحس.

يعععن جانبدعععا اعتبعععرت مركعععأل فعععت  أن دععععوة نعععواب كتحعععأل ميعععاس لدعععودة مكويعععأل إسعععياعي  هنيعععأل يمالرعععأل 
ولعا  اليتمعدل باسعم فعت  فعايز أبعو عيطعأل  لحقانون وت رس االنقسعام الماصع  فع  السعامأل الرحسعطينيأل.

 تمة" بالشرعيألت وال سييا ف  ة  وجود مكويعأل الوفعاا العوطن  إن الدعوة وعادة مكويأل مياس ال
 الت  تم التوافل عحيدا بين المركتين وبال  الرصاي  الرحسطينيأل.

كعع لك أ ععد النايععب فعع  عععن الجبدععأل الشععدبيأل جييعع  يجععدالوي أن الععدعوة لدععودة مكويععأل هنيععأل مطععوة ال 
وطالعب إسعياعي  هنيعأل بدعدم االسعتجابأل تأت  فع  السعياا الصعمي  وتع دي لترسعيس االنقسعام وتدييقعنت 

 عح" هرورة يتابدأل يماوالت استدادة الومدة وعدم ترسيس االنقسام. لد ه الدعوةت ي كداي 
ولا  اليمح  السياس  يميير أبو سددة إن المطوة يرتبطأل بتصرقمات مركأل مياس بهعرورة تمّيع  

فع  والعم  ن المطعوة لعن تمعدل تغييعراي ورأ  أ مكويأل الميد هللا يس ولياتدا تجاه لطا  غعزة اليماصعر.
ت "ول ن عحع" الصعديد الشعدب  سعيكون هع ا هعو لمعر يسعيار القطا   ن مياس ه  الت  تديره أصكي 

 ف  ند  الومدة الوطنيأل بالنسبأل لحرحسطينيين".
 14/10/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
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 وانسحاب المنفذفي عملية طعن قرب القدس  إسرائيليإصابة جندي  .9
أصععيب جنععدي صععديون  بجععراحت صععباح اليععوم السععبتت فعع  عيحيععأل طدععن نرعع ها شععاب : دس اليمتحععألالقعع

ولالععت يصععادر إعكييععأل صععديونيأل إن  فحسععطين  لععرب بحععدة لطّنععأل شععيا  غععرب يدينععأل القععدس اليمتحععأل.
جنعععدياي يتبعععم "معععرس المعععدود" أصعععيب بجعععراح فععع  كترعععن بديحيعععأل طدعععن عنعععد يسعععتوطنأل "هعععار أدار" لعععرب 

ولالت الشرطأل الصديونيألت ف  بيعان لدعات إن شعاباي فحسعطينياي  يكن الينر  ين االنسماب.القدست فييا ت
وأ ععد البيععان أن لععوات الشععرطأل  طدععن جنععدياي "أونععا  نشععال ييععدان  لععرب السععياب الراصعع ت وال  بععالررار".

 تواص  عيحيأل بمل واسدأل؛ ف  يسد" مويل ولقا  القبض عح" ينر  الديحيأل. 
 14/10/2016، لإلعالمالمركز الفلسطيني 

 
 " خطوة في االتجاه الصحيحسكوياليونحماس: قرار " .11

عععععّدت مركععععأل ميععععاس أن يصععععادلأل ينةيععععأل ا يععععم اليتمععععدة لحترايععععأل والدحععععوم والوقافععععأل : القععععدس اليمتحععععأل
سكول عح" أن اليسجد ا لص" يكعان يقعدس لحيسعحيين فقعذت مطعوة فع  االتجعاه الصعمي  يجعب ي)يون

ولعا  فعوزي برهعوم اليتمعدل باسعم المركعأل فع   ن الي سسعات الدوليعأل كافعأل.أن تتبددا مطوات أمر  يع
تصرق  صمر ت يوم الجيدألت إنن يجب دعم وتوبيت كاي  مقوا شدبنا وتمقيل تطحداتنت يشعيرا إلع" 

 أن ه ه القرارات ه  تأ يد عح" مل الشدب الرحسطين  اليسحم ف  أرهن ويقدساتن.
قععع  روايعععأل ال يعععان الصعععديون  التععع  هعععح  بدعععا العععرأي الدعععام وأهعععاق: "إن القعععرارات الدوليعععأل ت شععع  ز 

ا طوقحععأل يععن الععزينت وهعع ا تأ يععد عحعع" أن المقععوا ال تسععقذ بالتقععادم".  الدععالي  واليجتيععم الععدول  عقععودي
وشععدد عحعع" أن ت ععات  الجدععود يععن ا طععراق الدرايععأل واوسععكييأل كافععألت وولوفدععا إلعع" جانععب الشععدب 

يزقععدا يععن المععراك الععدول  اويجععاب  لصععال  القهععيأل الرحسععطينيأل  الرحسععطين  ولهععاياه الدادلععأل سععيمدل
ووجعععن برهععوم شععكر مركتعععن وتقععديرها ل عع  العععدو  التعع  تقععديت بدععع ا اليشععرو  والتععع   وشععدبنا اليةحععوم.

 صوتت لصالمن وساهيت ف  إنجامن.
 14/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سة إلدارة غزة وتصفها بـدعوات مسي   آمال حمد ترفض دعوة نواب حماس لعودة حكومة هنية .11

غععزة: رفهععت مركععأل فععت  التوصععيأل التعع  تقععدم بدععا نععواب يععن مركععأل ميععاست وتطالععب بدععودة مكويععأل 
ندا  صحأل مكويأل الوفاا الوطن  بالقطا .  إسياعي  هنيألت إل" لطا  غزةت وات

س البرليانيأل ولالت ليا  ميد عهو الحجنأل اليركزقأل لرت ت ف  تصرق  صماف  إن توصيأل كتحن ميا
بدراسأل عودة "مكويأل هنيأل" لحدي  ف  غزة يدد "لرارا يسيسا مزايا وباطك وغير لانون  و لك النتدعا  
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واستنكرت إعكن مركأل مياس أن مكويأل الوفاا ال تقوم بواجباتدعات  واليأل اليجحس التشرقد  لانونيا".
اه لطا  غزة بدايعأل يعن إععادة اوعيعار وتسا لت "ين يقوم بدفم جييم اليتدحقات الياديأل واونسانيأل تج

وهعععرقبأل البحعععو لح دراعععا  والدعععكب والييعععاه ويشعععارقم البنععع" التمتيعععأل واالمتياجعععات اونسعععانيأل والدكجيعععأل 
والغ اييععأل اليوييععأل لحيععواطن الغععزي". ورفهععت ميععد توصععيأل كتحععأل ميععاس البرليانيععألت ولالععت إندععا "دليعع  

دععود الدامحيععأل والدرايعأل التعع  تديعع  عحعع" إعععادة واهع  عحعع" أن ميععاس تهععرب بدعرض المععايذ كعع  الج
ندا  االنقسام". ولالت "كان ا جدر بكتحن مياس أن تجتيم لتأم  لعرارا وطنيعا وندعا   الحميأل لحوطن وات

 االنقسام واالمت ام إل" صندوا االنتماباتت وليس لتأم  لرارات ين شاندا أن تدزز االنقسام".
حديألت ولالت "ال   الرحسطين  شاهد إصرار وتدنت ميعاس عحع" واتديت مياس ب فشا  االنتمابات الب

تمرقب الجو الدييقراط  فع  انتمابعات اليجعالس اليمحيعأل ولجويدعا إلع" يما يدعا ييعا أد  إلع" إمبعال 
الشار  الغزي وكش  المركأل ععن وجددعا المقيقع  عنعد االسعتمقاا العدييقراط ". وشعددت القياديعأل فع  

د عباس ومده هو اليمعو ت وفعل القعانونت بعدعوة اليجحعس التشعرقد  مركأل فت  عح" أن الرييس يميو 
 لكندقاد واليصادلأل عح" أي لرارات تنتج عنن.

 15/10/2016، لندن، القدس العربي
 
 الحركة محمد دحالن منللقيادي المفصول  مقبول: ال عودة نهائيا   .12

أل "فععت "ت إن المركععأل فصععحت لععا  أيععين يقبععو ت أيععين سععر اليجحععس الوععوري لمركعع ا ناهععو : - رام هللا
أرادأل ين أعهعايدا يع مراي الرت عابدم يمالرعأل مسعب النةعام العدامح  لدعات وأنعن ال ععودة نداييعا لحقيعادي 

وكشععع  يقبعععو ت فععع  معععوار أجرتعععن  اليرصعععو  فععع  المركعععأل يميعععد دمعععكن كونعععن "يرصعععوال بعععك رجدعععأل".
لحجنععأل التمهععيرقأل لدقععد اليعع تير ت أن "ا2016-10-14"ا ناهععو " فعع  يكتبععن بيدينععأل رام هللا الجيدععأل 

 السابم لمركأل فت  تدي  ين  موال  عايين لنجاح عقد الي تير وأنجزت ال وير ين التمهيرات".
وأشععار إلعع" أن يععن بععين إنجععازات الحجنععأل التمهععيرقأل يسععودة يشععرو  لحبرنععايج السياسعع  لحمركععأل العع ي 

العععوطن  واالجتيعععاع ت ويسعععودة  سعععيقر بدعععد دراسعععتن ويراجدتعععن فععع  اليععع تيرت ويسعععودة يشعععرو  البنعععا 
 تدديكت النةام الدامح  ونشاطات الحجنأل اليركزقأل.

أ تععوار/ تشععرقن ا و  الجععاري لتمععّدد تععارقس يدععين لدقععد  29وأهععاق أن الحجنععأل التمهععيرقأل سععتجتيم 
 "ين اليتولم أن يكون ندايأل نوفيبر/ تشرقن الوان  القادم".والي تير 

المأل يعععم القيعععادي اليرصعععو  لمركعععأل فعععت  يميعععد دمعععكن معععك  وبشعععأن يعععا يتعععردد إعكييعععا ععععن اليصععع
اليعع تير اليقبعع ت لععا  يقبععو : "يوهععو  دمععكن ال يدنعع  لمركععأل فععت  شععييات وال ننالشععنت دمععكن مععارب 
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وأ يعع  يشععددا: "دويععا يطععرح يوهععو  دمععكن فعع  اوعععكمت هععو  اليعع تيرت اليرصععولون ال يشععاركون".
 بر تدمكي ف  الشأن الدامح  لحمركأل".ُفص  بك رجدألت وبقا  اسين يتداو  يدت

عهعو يعن الهعرأل الغرايعأل ولطعا  غعزة ويعن  1300وين اليرترض أن يمهر الي تير السابم لحمركأل 
 يمتح  ا لاليم المارجيأل )الدو  الدرايأل وأوروبا والواليات اليتمدةلت بمسب يقبو .

ليع تير بيعان سياسع ت وانتمعاب أيين سعر اليجحعس الوعوري لعا  أيهعاي إنعن يعن اليقعرر أن "يمعرب ععن ا
 يجحس ووريت ولجنأل يركزقأل ولايد عام لحمركأل".

وعن صمأل الرييس يميود عبعاس القايعد الدعام لحمركعأل أوهع  يقبعو : "لبع  أيعام كنعت بزقعارة لحعرييست 
 هو يتيتم بصمأل الشبابت أجر  فموصات طبيأل عاديأل".

 15/10/2016فلسطين أون الين، 
 
حقاق حقوق الفلسطينيينو ء االحتالل اإلسرائيلي مدير "بتسيلم": يجب إنها .13  ا 

لا  يدير عاّم يركز اليدحويعات اوسعراييح  لمقعوا اونسعان فع  ا راهع  اليمتحعأل )بتسعيحمل  :نيوقورك
مجاي إلدادت إنن "يجب إمقاا مقوا الرحسطينيينت وقجب إندا  االمتك ت وقجب عح" يجحس ا ين 

 أن يتمّركت والن هو أوان  لك".
ت أيعام يجحعس ا يعن العدول  وععرض 14/10/2016    لك فع  كحيعأل إلدعاد التع  ألقاهعات يعوم الجيدعألجا

اتت بيشعاركأل دير فيدا صورة الوالم المال  ف  اليناطل اليمتّحألت مك  ينالشأل ماّصأل ليوهو  اليست
 أعها  يجحس ا ين. 15 كاّفأل الدو  الع

زا   قأل اوسعععراييحيأل عحععع" يكيعععين البشعععر يعععاوتعععابم أنعععن وبدعععد نمعععو نصععع  لعععرن يعععن السعععيطرة الدسعععكر  
اتت وهعع  أمععد الدوايعع  ا ساسععيأل فعع  االنتدععاك اليععوي  لمقععوا اونسععان دير االمععتك  يتدّيععلت واليسععت

الرحسطين ت يا زالت تتوّسم. والمالأل ه هت يصعب  يعن الباطع  اعتبعار االمعتك  والدعاي ي لتعاي أو تصعّور 
   يستقب  يا.إسرايي  راغبأل ف  تغيير ه ا الوالم ف

وأهععاق إلدععاد: "ميسععون عايععاي يععن االمععتك  )الي لععتل هعع  يععّدة طوقحععأل جععداي بميععل لععن تجععدوا ولععو 
وأشعار إلع" أن يسع وليأل  شمصاي وامداي عح" وجعن ا رض يقبع  يوع  هع ا التنعالض فع  اليصعطحمات".

" ععاتل إسعرايي ت إندا  االمتك  وانتدا ات مقوا اونسان الناجيعأل عنعن تقعم أوالي ولبع  كعّ  شع   عحع
 ول ّن ه ا الوالم لن يتغّير طاليا ةّ  اليجتيم الدول  والراي يول  اليترّرب.

 14/10/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 تدخل مجلس األمن الدولي لوقف االستيطانب تطالباآلن"  السالمحركة " .14
س ا يععن الععدول  لينالشععأل موععت ييوحععأل مركععأل "السععكم الن" الرا فيرقععديانت مععك  جحسععأل ماصععأل ليجحعع

ات ف  ا راه  الرحسطينيأل اليمتحعأل فع  عيحيعأل السعكم بالشعرا ا وسعذت عحع" هعرورة دير تأوير اليست
تدم  يجحس ا ين الدول  لول  االستيطان. ولالت إن استيرار البنا  دامع  ال تع  االسعتيطانيألت بع  

افت بمسععب "او اعععأل الدبرقععأل" أن ات جديععدة ينععا  يععن امتيععاالت تمقيععل السععكم. وأهععدير وانععا  يسععت
 االمتك  يدّد تدديداي  ين "إسرايي " ويجّرد وجودها.

 15/10/2016 ،الخليج، الشارقة
 
 ليست ُلّب الصراع اتعمر المست: إسرائيليمسؤول  .15

اليستديرات اوسراييحيأل ف  ا راهع  الرحسعطينيأل اليمتحعأل عقبعأل  اعتبارالقدس: جددت إسرايي  رفهدا 
عحع" اليعداوالت التع  جعرت فع  نعدوة فع  يجحعس ا يعن  ولعا  يسع و  إسعراييح  رداي  سعكم.ف  طرقل ال
أسععاس لحيععزاعم التعع  أطحقععت اليععوم فعع  يجحععس ا يععن كععأن وجععود البحععدات  "ال االسععتيطانأيععس مععو  

 اليدوديأل ف  يدودا والسايرة هو غير شرع  ويشك  "عقبأل أيام السكم".
  عععن اسععينت هعع ه اليععزاعم تنكععر ارتبععال الشععدب اليدععودي العع ي فهعع  عععدم ال شعع تاليسعع و  وأهععاق

 بأرهن ال ي ييتد عح" لالق السنينت كيا فد  القرار السمي  ال ي اعتيدتن أيس ينةيعأل اليونسعكو.
"عقبأل أيعام السعكم" يويعر يعرة أمعر  اليطحعب الرحسعطين  الشعنيم بالقيعام عالتداي  يم البحعدات اليدوديعأل كع
 بتطدير عرل  هد اليدود".

"وفع  أي مالعأل أمعر  ل عان هع ا اليطحعب يعرفض تحقاييعا يعن لبع  اليجتيعم العدول  وال أمعد كعان  وتابم 
وزععم  يتمي  بأنن ييكن لن أن يعدع  بعأن الشعرل لتمقيعل السعكم هعو ععدم وجعود الدعرب فع  إسعرايي ".

فع  إطعار "يوحيعا تعم االترعاا عحيعن بعين الطعرفين فقهعيأل اليسعتوطنات ستمسعم  نعنأاليس و  اوسراييح  
 يراوهات يباشرة بينديا وليس وفقا لقرارات أيييأل".

"إن اليسععتوطنات ليسععت لععب الصععرا  كيععا هعع  ليسععت الدقبععأل أيععام إندايععن. الدقبععأل المقيقيععأل أيععام  ولععا 
تمقيل السكم ه  الرفض الرحسطين  اليستير باالعتراق بالدولأل اليدوديأل يديعا كانعت معدودها. وقعتم 

اليطالبععأل بتطديععر يدععودا والسععايرة يععن اليدععود وبععالتمرقض الرحسععطين  غيععر التدبيععر عععن هعع ا الععرفص ب
 اليتول  عح" اورهاب".

 15/10/2016 ،األيام، رام هللا
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 شرق نابلس حية تدريباتاالحتالل يجري  .16
داهيععت لععوات االمععتك ت فجععر اليععوم السععبتت الينطقععأل الشععرليأل يععن يدينععأل نععابحس ويميياتدععات  :نععابحس

 ح" التمام الماراتت فييا اندلدت يواجدات دام  ومارب يميي  بكطأل وعسكر.ونر ت تدرقبات ع
شوهدوا وهم يزمرون ين جب  جرزقم باتجعاه أميعا  الهعاميأل وشعار   جندياي  50وأفاد شدود عيانت بأن 

 القدس باليدينأل ين الجدأل الشرليألت عبر مارة الشيس ي نست وين وم إل" يميم بكطأل.
يميععد أبععو صععبمأل أونععا  تأديععأل عيحععنت فعع  ونععروا   الصععمأل التععابم لوكالععأل ا واعتععد  الجنععود عحعع" عايعع

 وسذ يميم بكطألت وال ي سبل وتدرض العتدا ات يشابدأل مك  عيحيات التمام سابقأل.
 15/10/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : حرب يومية تجري قبالة سواحل غزةعبري  إعالميمصدر  .17

ليراسحدا الدسكري نير دبوري  يصوراي  تقرقراي  أيستونيأل الدبرقأل الوانيألت يسا  بوت القناة التحرزق :رام هللا
لبالععأل سععوام  لطععا  غععزة بععين "اورهععابيين واليدععراين  مععو  يععا لععا  عندععا "مععرب يوييععأل" تجععري يوييععاي 

 والصيادين" الرحسطينيين ين جدأل و"جنود البمرقأل اوسراييحيأل" ين جدأل أمر ت مسب وصرن.
لحرحسععطينيين  رييسععياي  فعع ن إغععكا ا نرععاا بععين غععزة ويصععر جدعع  يععن البمععر يععك اي  وبمسععب التقرقععرت
إلععع" أن البمرقعععأل اوسعععراييحيأل تمعععوض  لديحيعععات تدرقعععب اليعععواد القتاليعععأل وغيرهعععات يشعععيراي  ليصعععب  يسعععرماي 

وأشععار التقرقععر إلعع" أن التدديععدات  يدركععأل يععن نععو  مععاص فعع  يواجدععأل عيحيععات التدرقععب عبععر البمععر.
حسععرن المرايععأل اوسععراييحيأل لبالععأل غععزة تتزايعد وأن هنععاك يمععاوق يععن عيحيععات ترجيرقععأل ينرعع ها الدسعكرقأل ل

"انتمارقون". وفل وصع  اليراسع  الدسعكري لحقنعاة والع ي أععد تقرقعره يعن لبالعأل سعوام  غعزة عحع" يعتن 
ن مركأل مياس تبن  لوة بمرقأل كبيعرة السعتدداق ينصعات الغعاز إولا  دبوري  زورا مرا  إسراييح .

ويمطعأل الطالععأل ومععذ أنابيععب الععنرذ وأندععا سععتدي  عحعع" الوصععو  إليدععا عبععر لععوات ال ويانععدوز البمععري 
 التابدأل لدا والت  تزداد لوة وقزداد عدد عناصرها.

ولا  هابذ ف  البمرقأل اوسراييحيأل لحقناة أنن يتم يعن معك  البمعر تدرقعب كع  شع   إلع" لطعا  غعزةت 
وأشعار الهعابذ إلع"  درات ودمان وأي ش   ييكن نقحعن لحقطعا .يشيرا إل" أنن يتم تدرقب أسحمأل ويم

لينععم عيحيععات التدرقعب وأنععن تجععري يطعاردات بشععك  شععبن يععوي .  يكورععاي  اسعتمباراتياي  أندعم يبعع لون جدععداي 
أنن تم ف  الرترة ا ميرة إمبال يواد تستمدم ف  تصنيم صوارقس ين لب  مياس وتدي  تحك  يوهماي 

 حك الصوارقس.اليواد عح" تمسين لدرة ت
 15/10/2016 ،القدس، القدس
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 التهامات بارتكاب جرائم حرب بغزة "إسرائيلـ"قلق ب ة:دراس .18
 "إسرايي "لالت دراسأل إسراييحيأل أصدرها يددد أبمال ا ين القوي  التابم لجايدأل ت  أبيبت إن سحوك 

 ت جععرايم مععربت وفقععاي يعن التقععديرات الدوليععأل بأندععا ارت بعع يويععر كويععراي  2014 فعع  صععي معك  مععرب غععزة 
وتععر  الدراسعأل التعع  أعععدتدا الباموععأل  لتقرقعر أميععر أصععدره يجحعس مقععوا اونسععان التععابم ل يعم اليتمععدة.

أن التقرقر المقول  الدول  لد يسعبب  توه  جنرا  امتيال ف  الجي  اوسراييح  تفنينا شارايت باروخ
 يارساتدا مك  تحك المرب.كويرا ين اليشا   وسرايي ت  نن يقدم صورة نقديأل إزا  ي

وأشارت الباموأل إلع" أن التقرقعر ا ييع  ينشعغ  بنتعايج المعرب عحع" غعزةت ولعيس بع دارة المعرب  اتدعات 
ت زاعيأل أن يددي التقرقر ين اليوةرين ا يييعين اسعتندوا "إسرايي "وقتناو  أمطا  لهاييأل ولدت بدا 

 بصورة يسبقأل. "إسرايي ع"صد واه  لإلسا ة لإل" تمحيكت لانونيأل عحيدا مكق كبيرت ويشير إل" تق
لعععم تتدعععاون يعععم الحجنعععأل الدوليعععأل التععع  شعععكحدا يجحعععس مقعععوا اونسعععان  "إسعععرايي "وأوهعععمت الدراسعععأل أن 

 "إسرايي ع"لحتمقيل ف  المرب ا ميرة عحع" غعزةت "فع  هعو  اليوالع  اليسعبقأل لدع ا اليجحعس اليداديعأل لع
كحيععا سععنمت لععن الررصععألت  "إسععرايي "التقرقععر الععدول  يدععاجم  وتمععتم الدراسععأل بععالقو  إن بصععورة تقحيديععأل".

وقتجاهععع  أي يدحويععععأل لعععد تةدععععر إسععععرايي  بصعععورة إيجابيععععألت وال يعععأت  بكويععععر يععععن النقعععد تجععععاه ميععععاس 
كيععن تنتدععك لععانون  "إسععرايي "واليجيوعععات الرحسععطينيأل اليسععحمألت كيععا يرغععب التقرقععر الععدول  ب ةدععار 

 م كويرا بأعداد القتح" ومجم ا هرار ف  غزة.المرب بصورة دورقألت ول لك فقد اهت
 14/10/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 في سلوان خالل سبع سنوات % 70بـ المستوطنينالقدس: ازدياد  .19

ت ينةيتا "عير عييم" و"سكم الن" اوسراييحيتين اليناههتين أيسأةدرت يدطيات نشرتدا 
 %40ا  الرحسطينيأل ف  القدس اليمتحأل ازداد بنسبأل لكمتك  واالستيطان أن عدد اليستوطنين با مي

ت عنديا عاد بنيايين نتنياهو إل" رياسأل المكويأل 2009مك  السبم سنوات ا ميرةت أي ين  الدام 
 اوسراييحيأل.  

ووفقا لد ه اليدطياتت ف ن عدد اليستوطنين ف  يميذ البحدة القدييأل ف  القدس اليمتحأل ازداد بنسبأل 
د الومدات السكنيأل فيدا اليمصصأل لحيستوطنين اليدود. ك لك ازداد عدد وتهاع  عد 70%

 .%30اليستوطنين ف  الب ر االستيطانيأل ف  لحب ا ميا  الرحسطينيأل ف  القدس بنسبأل 
يستوطنت وين ي   2000 نموسكندا  استيطانيأل ب رة 102تواجد  2009نن مت" الدام إولا  التقرقر 
 يستوطنا. 778سكندا ي ةب رة جديد 40أهي  إليدا 
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عايحأل ين  60عايحأل فحسطينيأل ين بيوتدات بيندا  68ولرتت اليدطيات إل" أن سحطات االمتك  أمحت 
 55مي  الشيس جراح وسحوان وويان  عايكت ين الم  اوسكي  ف  البحدة القدييأل. وجر  إمك  

عايحأل  300تقرقر أن هناك عايحأل فحسطينيألت ين ه ه الدايكتت ف  السنتين ا ميرتين. وأ د ال
 .فحسطينيأل أمر  يدددة باومك  أو بددم ينازلدا القاييأل ف  القدس اليمتحأل

 15/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 مسيرة بلعين األسبوعية تقمعقوات االحتالل  .21

يأل "وفا": ليدت لوات االمتك ت أيست يسيرة لرقأل بحدينت غرب رام هللات ا سبوعيأل السحي -رام هللا 
جنود  أنوأشارت يصادر يمحيأل ين لرقأل بحدينت إل"  اليناههأل لكستيطان والجدار الدنصري.

الجدار الجديد بالقرب ين  إلايأليولم  إل"االمتك  المقوا اليشاركين ف  اليسيرة لد  وصولدم 
 عكما ين الشبان نجموا بتسحل الجدار ورفم  عدداي  أن إل"لييون. ولرتت تحك اليصادر  أبوينطقأل 

وامتجزت  ا جانبيجيوعأل ين اليتهاينين  أولرتلوات االمتك   أنالرحسطينيأل عحينت يشيرة إل" 
واتعكيدم بأن ه ه الينطقأل ه  ينطقأل عسكرقأل يغحقأل  أسيايدمجوازات سررهمت كيا لايت بتسجي  

 يمةر عح" الجييم دمولدا. 
 15/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 بـوضـع حـد لجرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق البيئة الـبتـطـ"جـودة الـبـيـئـة"  .21

ت إل" تهافر الجدود الدرايأل والدوليأل لوهم مد لجرايم أيسوفا: دعت سحطأل جودة البييألت -البيرة 
ت ليناسبأل يوم البييأل الدرا  ال ي أيسوأشار بيان صادر عندا  االمتك  اوسراييح  بمل البييأل.

االمتك  اوسراييح  لدولأل فحسطين يديل الدي ت وق ور سحبا عح"  ت إل" أن استيرارأيسصادق 
 البيييأل. وا زياتإجرا ات االستدداد ف  يواجدأل اليماطر 

 15/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 باحات األقصى األسبوع الماضي اقتحمواإسرائيليا   677 .22

ت بميايأل يشّددة ين لب  إسراييحياي بامات اليسجد ا لص" مك  ا سبو  الياه  677التمم 
 عناصر امتكليأل.

طالباي يدودياي التميوا اليسجد ا لص" عح" أندم سايمينت كيا التمم وكوأل  40وين بين اليقتميين 
 عناصر ين يمابرات االمتك  اوسراييحيأل مك  فترة االلتمايات الصباميأل ف  اليسجد.
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قغ اليسجد ا لص" ين اليصحين باستونا  واستطاعت شرطأل االمتك  مك  ا سبو  الياه ت ترر 
عدد بسيذ ين كبار السن ين الرجا  والنسا ت و لك بمجأل تأيين الميايأل ال ايحأل لحيستوطنين مك  

 الغرران" اليدودي. -االلتمام ف  عيد "ال يبور 
ن فحسطينياي عن اليسجد ا لص" لرترات تراومت يا بي 19كيا أبددت شرطأل االمتك  اوسراييحيأل 

 يوياي مك  ا سبو   اتن. 45أسبوعين و
 14/10/2016، فلسطين أون الين

 
  جنود إسرائيليون يسرقون شابا  فلسطينيا  بعد اعتقاله .23

نشر ينتد  "روتر" التابم لحيستوطنينت يسا  أيس الجيدألت يقطم فيديو لصيرايت يةدر جنديين 
 عح" مدود لطا  غزة. إسراييحيين ُيقِديان عح" سرلأل شاب فحسطين  بدد اعتقالن

وبمسب الينتد ت ف ن الجنديين ألديا عح" اعتقا  الشاب أونا  تسححن لب  أسبو  لينطقأل أشكو  لب  
 أن يتم ترتيشن وسرلأل أيوالن كيا ةدر ف  الريديوت يشيرا إل" أن الجي  سيمقل ف  المادوأل.

 15/10/2016القدس، القدس، 
 

 الحصار يؤخر إعادة إعمار غزة .24
عايين عح" ي تير القاهرة وعادة إعيار لطا  غزةت أشارت دراسات عدة إل" أن عيحيات  بدد يرور

 إعادة اوعيار يا زالت بطييأل جدات وأن يجيو  يا نر  ين تدددات الي تير لم يبحغ الوحل.
دز   لك أساسا إل" المصار ال ي تررهن سحطات االمتك  اوسراييح ت وتينم بيوجبن إدما  ويُ 

اليواد المام واوسينتت ويا زالت لوار الديار الت  محرتدا المرب اوسراييحيأل ا ميرة عح"  الدديد ين
 غزة تشي  فيات يتدددة ين اليجتيم وت ور ف  المياة االجتياعيأل وااللتصاديأل ف  القطا .

ديدةت وقر  مبرا  أن أسباب التأمر ف  إعادة اوعيار تدود ك لك إل" لليات الرلابأل اوسراييحيأل الش
 الت  تمد ين دمو  يستحزيات اليشارقم التنيويأل واونشاييأل وغيرها.

قدر مجم ا هرار الت  تدرهت لدا الزراعأل الرحسطينيأل ف  لطا  غزة عام وف  القطا  الزراع ت يُ 
 يحيون دوالر. 350بنمو  2014

 14/10/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
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 لهم االعتقال أكثر من مرةد دّ  اإلداريين جُ  األسرى من  %60قراقع:  .25
ين  %60إن  2016-10-13لا  رييس هييأل ش ون ا سر  واليمررقن عيس" لرالمت يوم المييس 

 ت ُجدد لدم االعتقا  أ ور ين يرة.750وعددهم  اودارقيناليدتقحين 
 .اوداري ت امتجاجا عح" استيرار اعتقالدم إهرابدموأ د لرالم يواصحأل أرادأل ين ا سر  

 15/10/2016ر، عّمان، الدستو  
 
 محكمة االحتالل تثبت السجن ست أعوام ونصف على الطفل علقم .26

السجن الردح  ست سنوات ونص  السنألت بلهت اليمكيأل اليركزقأل بالقدس اليمتحألت : يميد وتد
أشدر ليّدة وكل سنواتت بمل ا سير  10أل  شيك ت وول  تنري   26وغرايأل ياليأل تقدر بنمو 

 عايا ين يميم شدرال. 14عحقمت ابن الع  الّطر  يداويأل
قدت بين يوك  الدفا  عن الطر  يداويأل والنيابأل الدايأل ويأت  توبيت المكمت ف  أعقاب صرقأل عُ  

لكمتك ت ميل تم الّتوص  مكلدا إل" فرض السجن الردح  ليدة ست سنوات ونص  السنأل عح" 
دديا أدانتن اليمكيأل بع"يماولأل القت  وميازة أل  شيك ت ب 26يداويألت إهافأل لغرايأل يالّيأل بقييأل 
 الّسّكين ويكمقأل عناصر ين اليسام".

 14/10/2016، 48عرب 
 
 والترحيل لم يغادر أحالم الصهيونية الداخل من أجل البقاء لم تنته   فلسطينييمحمد بركة: معركة  .27

استكين رياستدات إنن بدأ  يميد بركأل بيناسبأل عام عح" 48الدحيا لرحسطيني  ليتابدأل لجنأل الا  رييس 
ين تمت الصرر وهو يمتاب لدايين مت" تصب  لجنأل اليتابدأل ي سسأل. جا   لك ف  لقا  ف  
القدس اليمتحأل يم يوقرين يشاركين ويشاركات ف  يشرو  "يوطن" لنقد السياسأل الدرايأل ف  إسرايي  

سين ب دارة التددديأل ب كاين حرام  إبراهيم نير ملبرعايأل يركز "إنجاز". واست كر يساهيأل سابقن 
الرطري ويساهيأل شول  مطيب ببنا  يقر ونةام دامح  لدا ويميد زقدان بيواجدتن أمدال تشرقن 

. وتابم "يم استكي  رياسأل اليتابدأل بدأت ين تمت الصرر وكنت أعرق أي 2010ا و /أ توار 
مرالات تدترهن .. أمتاب لدايين مت" ألو  إ ننا نيحك ي سسأل اسيدا سرقر أدم  وأي أشواك وات

 اليتابدأل".
وأهاق أن اليتابدأل ين  عام لطدت شوطا يديا ف  يردوم نةام عي  الي سسات ونشال هيياتدا 
والتمطيذ لحيستقب . وردا عح" س ا  مو  يا إ ا كانت "اليتابدأل الدحيا" ليادة وطنيأل يومدة أم مييأل 

تكفات بين يركباتدا. وتابم "أليس تداونا وجود يسامات كبيرة ين االم إل"جايدأل لحتنسيلت أشار 



 
 
 
 

 

 18 ص             4078 العدد:        15/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

نزقدا ين لب  ك  ا مزاب الدرايأل. االمتجاب السياس  صمي  ل ن ال يجوز أن يكون سحوكنا.. 
سحوك استدرار الشرقأل والصراخ. عحينا أن نبن  يا يقود ل يام. وات ا أردنا لحيتابدأل أن ت ون جايدأل 

وتابم "أهييأل اليتابدأل ت ين ف  أندا مييأل أو طاولأل يشتركأل فدحيدا أن تتسم ل   يركباتدا اليمتحرأل". 
وه ا يدم وال أرقد تمييحدا يا يكسرها. نرقدها لجنأل ينتمبين ال لجنأل ينتمبأل  سباب كويرة سياسيأل 

 والتصاديأل وتقنيأل".
وشدد بركأل عح" أن يدركأل البقا  لم تمسمت الفتا إل" أنن أمطأ مينيا لا  يرة غداة يوم ا رض 

و  إن اليدركأل عح" البقا  لد مسيتت يوهما أن الصديونيأل لم تسترح ومرادا عح" البقا  ا 
السياس  عح" ا ل  يستيرة. ودل  عح" يقولتن بالت كير بوويقأل كينغ وتقرقر لجنأل لبيد الحتين صدرتا 

ياس  لم عن إسرايي  لب  سنوات واليمر  أعةم. وتابم بركأل "يمطذ الترانسرير بيردوين المزا  والس
 يغادر أمكم الصديونيأل بدد".

 15/10/2016، لندن، القدس العربي
 
بنقل عمر البرغوثي إلى المستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد في المعدة  لسماحل مناشدة لعباس .28

 وآالم في الصدر
يميود عباس السياح لنقحن إل"  الرحسطين ناشدت عايحأل الوزقر السابل رقاض المسن الرييس 

سبب وهدن الصم  اليتردي. ولالت الدايحألت ف  بيان وص  إل" "القدس الدرا " يولم اليستشر" ب
باسم أفراد الدايحألت "لقد وردنا أن ابننا اليدتق  ف  سجون السحطأل الرحسطينيأل ين  أ ور ين ميسأل 
عشر يويا دون يما يأل ف  وهم صم  س   ميل يدان  ين نزق  ماد ف  اليددة ولالم يبرمأل 

ولالت إنن ونةرا لمطورة الوهم الصم  لرقاض المسن أصدر  ا أبحغنا يمايين.ف  الصدر كي
النايب الدام ف  رام هللا لرارقن يطحب فيديا لانونياي بهرورة نقحن إل" اليجيم الطب  لرام هللا لتحق  

نقا  مياتن فورايت إال أن السحطات ا ينيأل تجاهحت ه ين القرارقن ولم ت ترل ال بقرار  الدكب الكزم وات
 النايب الدام وال بالوهم الصم  لرقاض ال ي يزداد سو اي.

وف  سياا لمر لا  نادي ا سير الرحسطين  إن سحطات االمتك  جددت أير االعتقا  اوداري 
عايال ين بحدة كوار لها  رام هللا و لك ف  اليوم  63لشدرقن لمرقن بمّل ا سير عير البرغوو  )

أن يتم اوفراب عنن عحياي بأنن التجديد المايس ال ي يصدر هده ين    اتن ال ي كان ين اليقرر
 .2015تشرقن الوان  / نوفيبر  19تارقس اعتقالن ف  

 15/10/2016، لندن، القدس العربي
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 موسوعة علي نجم الدين تؤرخ للمستوطنات بوثائق صهيونية أيضا   .29
 ين لحيركر والبامل عح  نجم الدينتيوسوعأل اليستوطنات الصديونيأل ف  فحسط: مالد برق  -عّيان 

تديد فت  نواف  الياه  الي لم وجرامن الت  لم تحتيمت وتقدم مقايل نجدحدا عن تارقس اليستوطنات ين 
 مك  ا رشي  الصديون ! عن هييأل جايزة سحييان عرار لحركر والوقافأل ف  عيان صدرت ي مرا"

 والبامل ا ستا  عح  نجم الدين. لحيركر يوسوعأل اليستوطنات الصديونيأل ف  فحسطين"ت
تسد اليوسوعأل فجوة كبيرة ف  اليكتبأل الدرايأل ل ون البامل اعتيد عح" ا رشي  الصديون  وروايتن 
الماصأل ف  اليستديرات واداياتدا وكيريأل إنشايدات وليس عح" يا كتبن الدرب عن اليوهو  وأ وره 

لروايأل كيا  كر ف  كتابنت ب  نقك لحيدحويات يشاعر وعواط  تشبن أشدارهمت دون التدم  ف  تحك ا
"نشير إل" أننا لم نتدم  أو نغير أو نهي  ين مك   فيقو : توا مدال كيا وردت ف  ا رشي 

ترجيتنا عح" اليدحويات الواردة ف  الووايل الصديونيألت وه  بالتال  تدبر عن الروايأل الصديونيأل ين 
 ميل دلتدا أو وبوت صمتدا".

 15/10/2016عّمان، الدستور، 
 
 .. تعليم بنكهة التطبيعبمصرتطوير المناهج  .31

المظ أوليا  أيور امترا  عبارات تتدحل باعتدا ات إسرايي  ين يناهج : عبد هللا مايد -القاهرة 
دراسيأل ف  اليرمحأل اوعداديألت وهو يا فسره يرالبون بأنن سياسأل يينجدأل لحنةام اليصري تقراا 

 يس ولو التدحيم اليصري إن الم ق جا  بغرض التطوقر.وسرايي ت بينيا لا  
ف  يقاب  ه ا القحلت تمتر  دواير وصم  إسراييحيأل بتدديكت اليناهج اليصرقألت فصميرأل "تاييز 
أوق إسرايي " ويّنت تدرقس اتراا السكم لحيرة ا ول" بيا وصرتن بع"شك  والد  دون تميز أو أي 

 يأل".يماولأل وةدار إسرايي  بصورة سحب
بينيا أ دت صميرأل "إسرايي  ناشيونا  نيوز" أن أمدل مطوة ف  تدزقز الدكلات بين يصر 

سرايي  ه  "تمديل نةام التدحيم اليصري ليتهين يداهدة السكم بين البحدين".  وات
كيأل" باليدادي ال ي يقو  بأن قوترجرت ف  القاهرة لب  أيام لهيأل يندج التارقس بيدرسأل "ال حيأل ا ير 

 مرب أ توار عح" يصر". ف رايي  انتصرت "إس
لم ورأ  ال اتب الصمر  اليتمصص ف  ش ون التدحيم هان  اليكاوي أن يا لام النةام المال  بن 

عحين أي نةام سابلت مت" نةام الرييس الرام  أنور السادات أو الرييس اليمحو  مسن   يجر 
جي  جديد يدتبر إسرايي  ه  الصديلت يباركت  ن "السيس  يرقد ين يناهج التدحيم أن تدشن ل

وتابم اليكاوي بالقو  لحجزقرة نت إن "مكويأل السيس  تديدت تأمير  واوسكييون هم ا عدا ".
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طباعأل كتب اليناهج الماصأل بالدحوم اونسانيأل ليدة شدرقنت ورغم أن ا نةيأل السابقأل لايت ببدض 
ة  يشير إل" الجرايم الصديونيأل وييجد البطوالت  التدديكت الطريرأل لحغايألت إال أن اليندج الدراس 

 اوسكييألت مت" جا  السيس  بانقكب ف  يناهج التدحيم أيها"ت عح" مد لولن.
بدورهت اعتبر رييس اليداهد القوييأل السابل ناج  الشداب  أن "تغيير اليناهج الجديدة لد ه السنأل 

ك الت  تدحيناها وتراينا عحيدات ميل تقدم إسرايي  أشبن بزلزا  يدز الووابت ويقدم وقافأل جديدة غير تح
دولأل صديقأل وتدرض اتراليأل كايب ديريد عح" أندا هرورقأل لتمسين الوهم االلتصادي ف  يصرت 

 وقركز عح" اليزايا االلتصاديأل لحسكم يم إسرايي ".
 14/10/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مليون دوالر 100 توفر سنويا   يإنيرجمع نوبل  االتفاقية: األردني وزير الطاقة .31

وزقر الطالأل والوروة اليددنيأل الدكتور إبراهيم سي  ويدير عام شركأل ال دراا   : أ دبترا –عيان 
كيأل قا ير  إنيرج اتراليأل استيراد الغاز الطبيد  ين شركأل نوا   أنالرتاح الدرادكأل  الوطنيأل عبد

دوالر لحبريي  سيكون  100سنويات وعند سدر  يحيون دوالر 100 نموبأسدار النرذ الماليأل توفر 
 يحيون دوالر سنويا. 600 نمووفر تال

جا ت تصرقمات الوزقر سي  والدرادكأل مك  لقا  يم برنايج )ستون دليقألل ال ي بون التحرزقون 
ا ردن  يسا  اليوم ومصصن لحمديل عن االتراليأل الت  ولدتدا شركأل ال دراا  الوطنيأل يم شركأل 

 يحيون لدم يكدب ين الغاز الطبيد  يوييا لتوليد ال دراا . 300 نموكيأل الستيراد قا ير  رج إنينوا  
 15/10/2016الرأي، عّمان، 

 
 اتفاقية الغاز اإلسرائيلي ضد"غضب شعبي" باألردن  .32

شارك أ ور ين أل  شمص ف  تةاهرة وسذ عيان أيس امتجاجاي عح" اتراا : ب.ق.أ –ان عي  
 ا ردن بيوجبن غازاي طبيدياي ين إسرايي ت رافهين "غاز الددو". أبرم أميراي سيتزود

وانطحقت التةاهرة تمت عنوان "يوم الغهب الشدب  ف  يواجدأل صرقأل الدار" ين أيام اليسجد 
المسين  ال بير وسذ عيان عقب صكة الجيدأل. وشددت عيان ف  ا سابيم الوكوأل الياهيأل 

ندايأل أيحو  )سبتيبرل الياه  لحتزود بالغاز الطبيد  ين مق  تةاهرات يشابدأل رفهاي التراا أعحن 
 "ليراياوان". 

 15/10/2016 الحياة، لندن،
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 عّطلت صفقة مع حركة أمل لتسّلمه حيا   "إسرائيل"لغز رون أراد:  .33
 ا دا يمطأل فاصحأل ف  بحورة  إل" أرادرون  اوسراييح تمولت لهيأل امترا  الطيار : عح  ميدر
 إل". باتت ه ه القهيألت الت  تمولت اوسراييح واليرقودين ين الجي   ا سر  لهايا  يم اوسراييح 

اتما   إل"ت ف  ك  يمطأل يهطر يددا أبيبلغزت ماهرة ف  محريأل صانم القرار السياس  ف  ت  
ال ين كانوا يتحقون الدعم ين  اوسراييحيين ا سر  لرار يتص  بصرقأل تباد ت وك لك لد  عايكت 

 اليتدالبين عدم ت رار سابقأل الطيار اليرقود. اوسراييحيينوقناشدون ر سا  الوزرا   رادأعايحأل 
 اومرااسابقأل تجسد  إل"ال ي سقطت طايرتن لب  وكوين عايا ف  جنوب لبنانت  أرادتمولت لهيأل 

. وفشحت القيادة السياسيأل ف  إنقا هال ي عجز عن  اوسراييح االستمباري والديكن  لحجي  
 رابين. إسماا ا ينترجاعن بأويان كان يأيحدات ف  ميننت وزقر اس

ت تناو  اليدحل الدسكري ف  صميرأل ا سروف  يناسبأل ال كر  السنويأل الوكوين لسقوطن ف  
ت يةّدرا اوسراييحيينين زاويأل يراعيحدا عح" الوع  والوجدان  أراد"هآرتس"ت عايوس هريي ت لهيأل 

 إل". ب  ويشير النلغز يمّير لم يتم محن مت"  إل"  تسببت بتمولدا الت ا ساسيألأبرز يمطاتدا 
ال يتم م  ه ا الحغز مك  السنوات اليقبحألت وأن ال ُيدرق تيايا  أن اوسراييحيأل ا ينيأل ا جدزةتولم 

تتشارك ف  التقديرت ين   إسرايي االستمبارات ف   أجدزة. ويم أن ك  أراديا ال ي مص  يم 
 إعكننت إال أن القيادة السياسيأل تيتنم عن ا ل عايا عح"  20لب   ا سريات ف  سنواتت بأنن 

 "شديداي" بشك  رسي .
وقحرت هريي  ال" أن "الرجوة االستمبارقأل والتمح  عن صرقأل يم مركأل أي  )بسبب يطالبأل الرييس 

بقا نبين بري بيدتقحين فحسطينيينلت  لم  إمرالاتورلأل اليساويأل لرترة طوقحأل بأيدي مزب هللات ه   وات
لقهايا  وا ينيألفقذت ب  كان لدا تأوير بديد اليد ت ف  يقاراأل القيادة السياسيأل  أرادتمّحد لغز رون 

الشدار ال ي تتباه" بن  أرادطوا  الدقود الوكوأل الياهيأل"ت ويهي : "لو هت لهيأل  ا سر  
 ".أسراهاك  ش   ين اج   ت بأندا ترد إسرايي 

 15/10/2016األخبار، بيروت، 

 
 أيام عشرةخالل  "إسرائيل"تركيا تعلن تبادل تعيين السفراء مع  .34

أعحعععن اليتمعععدل باسعععم رياسعععأل الجيدورقعععأل التركيعععأل إبعععراهيم كعععالين أن بعععكده : سعععديد عبعععد العععرازا  - أنقعععرة
سرايي  سيتبادالن تديين السررا  ف  غهون   أيام. 10وات

 سنوات. 6ه ه المطوة لتند  رسيييا مقبأل ين التوتر ف  الدكلات بين الجانبين استيرت  وتأت 
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بدععد التمععام القععوات اوسععراييحيأل سععرينأل  2010 رفعع  أيععا البحععدينولععد تععوترت الدكلععات الدبحوياسععيأل بععين 
ناشعععطين أتعععراك عحععع" ةدرهعععا. وتعععم تمرعععيض الدكلعععات  10يقتععع  بالتركيعععأل ييعععا تسعععبب  "يعععاف  يريعععرة"
سعمب السعريرقن وطالبعت تركيعا  لدبحوياسيأل بدد ه ه المادوأل إل" يستو  السكرتير الوان  عقعب تبعاد ا

 باعت ار رسي  ين إسرايي  ودفم تدويهات لدايكت القتح" ورفم المصار اليرروض عح" غزة.
  الوزرا  اوسراييح  بنيايين نتنياهو عن أسرن لحمعادل فع  اتصعا  هعاتر أعرب رييس 2013وف  عام 

 أوبايا. يم رييس الوزرا  الترك  رجب طيب إردوغان ف   لك الولت بوساطأل الرييس ا ييرك  باراك
وولم الجانبان ف  يونيو )مزقرانل الياه  اترالعا لتطبيعم الدكلعات فييعا بينديعا تهعين تقعديم إسعرايي  

فقععت إسععرايي  عحعع" الياهعع  كيععا وا يحيععون دوالر لدععايكت الهععمايا مولتدععا إسععرايي  بالردعع  الشععدر 20
لايأل بدض اليشروعات هناك تمت إشرافدا.  إرسا  تركيا بدض اليساعدات لقطا  غزة وات
 15/10/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 ونيسكو عن القدساليالجامعة العربية تشيد بقرار  .35

وم والوقافعأل اليتمعدة لحترايعأل والدحع ا يعمأشادت جايدأل الدو  الدرايأل الجيدأل بع"القرار التعارقم " لينةيعأل 
 اوسعراييحيألعكنعا لعبطكن االدععا ات واالفتعرا ات إ ونيسكو" ف  شعأن فحسعطين واعتبعرت انعن يشعك  "ي"ال

 ".اوسكييألف  شأن القدس واليقدسات 
الدرايععأل اليمتحععأل سععديد أبععو  وا راهعع الدععام اليسععاعد لحجايدععأل الدرايععأل لشعع ون فحسععطين  ا يععينوأشععاد 

ت اليدبععر عععن اوسععكييألالقععرار التععارقم  فعع  شععأن القععدس واليقدسععات عحعع ت فعع  بيععان الجيدععألت بدعع ا "
المعععل الرحسعععطين  الدراععع  الراسعععس اليعععدعم بالقعععانون ولعععرارات الشعععرعيأل الدوليعععأل فععع  القعععدس واليقدسعععات 

القعععرار "انتصعععار لحمعععل والمقيقعععأل" و"اععععكن لعععبطكن االدععععا ات  أنواعتبعععر  والمعععرم القدسععع  الشعععرق ".
اليجتيم الدول  والشعرعيأل  ورادةت وتأ يد اوسكييألف  شأن القدس واليقدسات  حيألاوسراييواالفترا ات 

الدوليأل ف  إدانأل ورفض السياسات والييارسات اوسراييحيأل الدادفأل إل" طيس المقايل وتزوقرها بمحعل 
 والتزوقر". ا وهاموالم يصطنم يبن  عح" 

 15/10/2016النهار، بيروت، 
 

 حول المسجد األقصى اليونيسكو "اإليسيسكو" ترحب بقرار .36
رمبت الينةيعأل اوسعكييأل لحترايعأل والدحعوم والوقافعأل "إيسيسعكو" بعالقرار الع ي تقعديت بعن  القدس اليمتحأل:

اليجيوعأل الدرايعأل فع  ينةيعأل ا يعم اليتمعدة لحترايعأل والدحعم والوععقافأل "يونسعكو" والع ي ي كعد أن اليسعجد 
 ليقدسات اوسكييأل المالصألت وال عكلأل لحيدود بن.ا لص" اليبارك )المرم القدس ل هو ين ا
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ت بععالقرار الصععادر عععن اليجحععس التنريعع ي 2016-10-14وأشععادت "اويسيسععكو" فعع  بيععان لدععا الجيدععأل 
"لحيونسعععكو" فععع  دورتعععن الماليعععأل ببعععارقست والععع ي يةدعععر ا سعععيا  الدرايعععأل اوسعععكييأل لحيسعععجد ا لصععع" 

إسععرايي  بشععك  يسععتير لتزوقععر هوقتععن اوسععكييأل بعع طكا والمععرم الشععرق  وسععامأل البععراات التعع  سععدت 
 يسي" )مايذ اليبك"ل عحين.

ودعت "اويسيسكو" ينةيأل ا يم اليتمدة لحترايأل والدحم والوقافأل "يونسكو" إل" استيرار تأييدها لحمقوا 
 الرحسطينيأل غير القابحأل لحتصرقت ف  لراراتدا.

 14/10/2016، فلسطين أون الين
 
 2014منذ  و"إسرائيل"السعودية بين  لقاءات سرّية :"وستجيروزاليم ب" .37

سرايي أن ييوحين عن السدوديأل  اوسراييحيألأ دت صميرأل "جيروزاليم بوست"  بدأوات ينع  بدايعأل الدعام  وات
 ت لقا ات سرّقأل لبمل القهايا االستراتيجيأل وأهيدا عدوهيا اليشترك إيران.2014

السععدوديأل يدتبععرة أنععن يععم "تدععاةم نرععو  -اوسععراييحيألدكلععات وتناولععت الصععميرألت فعع  يقععا  افتتععام ت ال
طدععران فعع  الينطقععألت بععدأت تعع  أبيععب والرقععاض تداونديععا االسععتراتيج ت والعع ي كانععت أولعع" بععوادره يععا 

ت عععععن أن نايععععب اليععععدير الدععععام لععععوزارة 2009ل ار  19كشععععرتن امععععد  ووععععايل "ويكيحععععيكس" الي رمععععأل فعععع  
ب هعداس اعتبعر أن السعدوديأل تعر  فع  إسعرايي  "شعرقكاي فع  اليسعاع  لنع اك يدقعو  اوسراييحيألالمارجيأل 
فع  هع ا  إسعرايي ولع  برنعايج إيعران النعوويت وأن دو  المحعيج ُي ينعون بالعدور الع ي تحدبعن  إل"الدادفأل 

اوطار نةراي لدكلتدا الوطيدة بالواليات اليتمدةت والعتقادهم بأنن ُييكندم االعتياد عح" ت  أبيعب هعّد 
عععن وجععود "مطععأل طععوارو سععرّقأل  2013وتطّرلععت الصععميرأل إلعع" ا نبععا  التعع  صععدرت فعع  الدععام  .إيععران"

باستمدام أجوايدا ليداجيأل إيعران"ت و جع  هع ه الغايعأل  اوسراييح ستسي  السدوديألت بيوجبدات لحطيران 
ك هععّد ت لبمععل التمععرّ 2014وسععدوديون سحسععحأل لقععا ات سععرّقأل ينعع  بدايععأل الدععام  إسععراييحيون عقععد ييوحععون 

 "الددو اليشترك أي إيران".
وافقععت فعع  مزقععران الياهعع ت عحعع" اترععاا ُيدطعع  السععدوديأل القععدرة  إسععرايي وأشععارت الصععميرأل إلعع" أن 

عح" السيطرة عح" يدم  محيج عقبأل ويينا  إيكتت و لك بدديا تنازلت يصر ععن جزقرتضع  صعنافير 
 وتيران إل" الجانب السدودي برها إسراييح  وأييرك .

ت ي شععر اونترنععتبععرت الصععميرأل أن رفععم المةععر السععدودي عععن صععميرأل "جيععروزاليم بوسععت" عحعع" واعت
ت يوهعمأل أن عشعرات لالق السعدوديين زاروا يولععم اوسعراييحيأل-جديعد عحع" تطعّور الدكلعات السععدوديأل

 الصميرأل مك  ا شدر ا ميرة.
 15/10/2016السفير، بيروت، 
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 "سرائيلإ"قراطية و على ديميثني  وزير موريتاني .38
نوا شول: أغهب يميد ا يين الشعيس وزقعر الوقافعأل النعاطل الرسعي  باسعم المكويعأل اليورقتانيعأل أيعس 
يععدون  بععكده اليبمععرقن عحعع" شععبكات التواصعع  بدععد إداليععن بتصععرقمات أونعع" فيدععا عحعع" الدييولراطيععأل 

 اليطبقأل ف  إسرايي  واعتبرها لدوة تمت  .
الدسععتور اليورقتعان  يجعري التمهعير لدععا يعن معك  المععوار  وأ عد العوزقر فع  دفاعععن ععن تدعديكت فع 

نيا ه  صناديل االلترا "ت يبرزيا  السياس ت "أن لليأل التداو  السحي  عح" السحطأل ليست اليأيورقات وات
سععبانيا ال يوجععد بدععا تمديععد  يطاليععا وات أن ال ويععر يععن الععدو  الدرققععأل فعع  الدييقراطيععأل كبرقطانيععا وأليانيععا وات

ولععا  "ال يوجععد فعع  إسععرايي ت رغععم كوندععا دولععأل عنصععرقأل ويمتحععأل لحشععدب الرحسععطين   أل".لععدورات الرياسعع
 فالغرب يشدد لدا بالدييقراطيألت ال يوجد فيدا تمديد لحيأيورقات".

 15/10/2016القدس العربي، لندن، 
 

  بخصوص القدس تنأى بنفسها عن القرارلليونيسكو المديرة العامة  .39
حيونيسكو ايرقنا بوكوفا بنرسدا عن القرار بمصوص القعدست يشعددة عحع" القدس: نأت اليديرة الدايأل ل

الوكوعأل الع ي  السعياويأل ا ديعانواليدوديأل والتداي  بعين  واوسكمطابم القدس بالنسبأل لحيسيميأل  أهييأل
"ترال القدس ال  إن أيسولالت ف  بيان  .لإلنسانيألاليدينأل عح" لاييأل الترال الدالي   إدراب إل" أد 
 أونكعران  إنلدين المل ف  االعتعراق الهعين  بتارقمعن وبدكلتعن فع  اليدينعأل.  ا ديانم وكك ين يقس

 يددد ومدة اليولم". أنين شأنن  اوسكييأل أواليسيميأل  أوين التقاليد اليدوديأل  أيالرغبأل ف  يمو 
 ".أساس االعتراق بامترام يمتح  التسييات "هو اير  أن وأهافت
لص"/ المرم الشرق ت اليزار اليقدس لحيسحيينت هو أيها جب  الديك  ال ي ا  اليسجد "ولالت

ترال القدس غير لاب  لحتجزيألت وك  طايرأل  وأهافت: يدتبر جداره الغرا  ألدس يكان ف  اليدوديأل".
لدا المل ف  المصو  عح" اعتراق صرق  بتارقمدا والدكلأل يم اليدينأل. إنكار أو إمرا  أو م ق 

يد اليدوديألت اليسيميأل أو اوسكييأل يقوض سكيأل اليولمت وقتدارض يم ا سباب الت  أي ين التقال
وتابدت: ف  القدس وأ ور ين أي يكان أمر  تبرر إدراجن عح" لاييأل الترال الدالي  لحيونسكو.

تشترك التقاليد والترال اليدودي واليسيم  واوسكي  ف  الرها  لدرجأل أندا تدعم بدهدا البدض. 
عح" النصوص واليراجمت اليدروفأل ين لب  الجييمت الت  ه   التقاليد الوقافيأل والروميأل يبنيأله ه 

جز  ال يتجزأ ين هويأل وتارقس الشدوب. ف  التوراةت القدس ه  عاصيأل اليحك داوودت ميل بن" 
ف  ال تاب اليقدست القدس ه  يدينأل الداطرأل وليايأل يسو   سحييان الديك  ووهم تابوت الددد
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يسي . ف  القرلن ال رقمت القدس ه  والل ألدس يولم ف  اوسكمت ميل وص  يميد ف  ليحأل ال
 القدر ين اليسجد المرام )يكألل إل" اليسجد ا لص".

 15/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 بالقدسي القرارين مشروع  لليونيسكو يأمل إرجاء التصويت الرسمي حول رئيس المجلس التنفيذي  .41

تصوقت اليونسكو عح" يشروع  لرارقن مو  القدس الشرليأل اليمتحعأل غهعبا  أوارت: وكاال -القدس 
 .اليتمدة لحترايأل والوقافأل والدحوم ا يمالت  عحقت تداوندا يم ينةيأل  إسرايي عاريا ف  
يععس بدععدم التصععوقت رسععييا أايعع  ريععيس اليجحععس التنريعع ي فعع  اليونسععكو يايكعع  فععوراس يععن جدتععنت 

رجعععا   القعععرارقن اليتدحقعععين بالقعععدس كيعععا هعععو يقعععرر الوكوعععا  عحععع" يشعععروع فرصعععأل  وعطعععا " ا يعععر وات
ع الع ل عهعا لوكالأل فرانس برس "هع ه ليسعت لعرارات لحيونسعكو بع   ا ليان ولا  الدبحوياس   لحموار".

 إلعع"عايععات نجمععت اليونسععكو داييععا فعع  التوصعع   أرادععين"طععوا   وأهععاق فعع  اليجحععس التنريعع ي". 58
 صدوبأل". أ ور ا يربات  2010ت ول ن ين  مرق  ا وسذتسويأل مو  الشرا  "إللرارات تستند 

 أهييعأل إلع""يشعير  ا ميعريشعرو  القعرار  أنفعوراس  أ عدوامكق القرار ال ي صعدر ينتصع  نيسعانت 
يزقععد يععن  إلع"ويعأل ماجععأل  تل نععن غيعر كععاق تالععديانات اليومعدة الععوكل. وهع ا تقععدم إلع"القعدس بالنسععبأل 
 الرايم. إل"التصوقت  إرجا تسويأل"ت ي قدا  إل"اليجحس لحتوص   أعها بين الولت والموار 

 15/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 يونيسكو حول األقصىالقرار تعرب عن قلقها من الخارجية األمريكية  .41

نعععّددت الواليعععات اليتمعععدة ا يرقكيعععأل بقعععرار ينةيعععأل ا يعععم اليتمعععدة لحترايعععأل : زقنعععأل ا معععرس -واشعععنطن 
أل والدحعوم العع"يونيسكو" الع ي نرع" أن يكعون لحيدعود أي عكلعأل تارقميعأل باليسعجد ا لصع"ت ونعّص والوقاف

ودعععت وزارة المارجيععأل ا يرقكيععأل فعع  بيععان لدععات الععع"يونيسكو" إلعع"  عحعع" كونععن يولدععا إسععكييا يقدسععا.
اسعيألت واصعرأل االيتنا  عن إنرا  ه ا القرار؛ إ  أعرات عن لحل واشعنطن ازا  ت عرار هع ه القعرارات السي

 إياها بع "غير اليريدة".
 15/10/2016قدس برس، 

 
 "إسرائيل"دليل آخر على انحياز األمم المتحدة ضد  األخير اليونسكوقرار ترامب:  .42

لا  اليرش  لكنتمابات الرياسيأل ا يرقكيعأل ععن "المعزب الجيدعوري" دونالعد : زقنأل ا مرس -واشنطن 
يععرت العع ي نرعع" أن يكععون لحيدععود أي عكلععأل تارقميععأل باليسععجد ترايععبت إن لععرار ينةيععأل اليونسععكو ا م



 
 
 
 

 

 26 ص             4078 العدد:        15/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

"دليععع  لمعععر عحععع" انميعععاز ا يعععم اليتمعععدة هعععد  ت ا لصععع"ت ونعععّص عحععع" كونعععن يولدعععا إسعععكييا يقدسعععا
وأهععاق ترايعب مععك  ينشععور لعن عحعع" صعرمتن فعع  يوالععم التواصع  االجتيععاع  "فيسععبوك"ت  إسعرايي ".

 غالبيأل السامقأل ف  ال ونغرس صوتت ل لك سابقاي"."إن القدس ه  عاصيأل أبديأل وسرايي ت وال
وأردق لعايك "إن يماولعأل ا يععم اليتمعدة إنكععار الصعحأل بععين الشعدب اليدععودي واليدينعأل اليقدسععألت يعا هععو 

 إال يماولأل أماديأل الجانب لتجاه  وكوأل لالق عام ين التارقس".
الشدر الياه ت بنق  سرارة بكده وكان اليرش  ا يرقك  الجيدوري لد تدّدد ف  تصرقمات لن ندايأل 

 ين ت  أبيب إل" القدس اليمتحألت ف  ما  فوزه بالرياسأل.
 15/10/2016قدس برس، 

 
 بالضفة  تعمراإلجراء مناقشات غير رسمية بشأن المست اجتماعا  يعقد  مجلس األمن .43

رات عقععد يجحععس ا يععن الععدول  أيععس اجتياعععا وجععرا  ينالشععات غيععر رسععييأل بشععأن اليسععتديالقععدس: 
يطالععب بدععا الرحسععطينيون يععن أجعع   اليدوديععأل التعع  يععتم بنا هععا فعع  الهععرأل الغرايععأل اليمتحععأل وهعع  ينطقععأل

 دولتدم اليستقبحيأل.
 15/10/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 جهات حكومية ودولية توزع مبالغ مالية إلعادة إعمار المنازل المدمرة في غزةاألونروا:  .44

عدة عن تقديم يبالغ ياليأل جديدةت لددد ين أصماب اليناز  الت  غزة: أعحنت جدات مكوييأل ودوليأل 
ت ين أجع  2014ديرتدا لوات االمتك  اوسراييح ت مك  المرب ا ميرة عح" لطا  غزة صي  عام 

 إعادة إعيارها ين جديد.
أن  يحيعون دوالر  عيعا  اوعيعار. و كعرت 1.6وأعحنت وكالأل "ا ونروا" أندا تنوي توزقم يعا يزقعد ععن 

ألعع  دوالرت ستمصععص  عيععا  إصععكح اليسععا ن اليععديرة كحيععات فييععا  880يععن بععين اليبحععغ أ وععر يععن 
ولالعععت فععع  بيعععان لدعععا إن ا يعععوا   ألععع  دوالرت لحينعععاز  اليعععديرة بشعععك  بعععالغ. 720سيمصعععص معععوال  

عوايعع  الجيععأل يععن يمتحعع  أنمععا  لطععا  غععزةت وسععتتيكن الدععايكت يععن  205ستصعع  إلعع" يععا يجيوعععن 
 عح" تحك اليساعدة عبر البنوك اليمحيأل مك  ا سبو  اليقب . المصو 

و كععرت "ا ونععروا" أن "اويععوا  الطععارو "بيععا يشععي  يععن دعععم وصععكح اليسععا ن واتعععادة البنععا  ومحععو  
اويععوا  الي لتععأل يدععد "أولويععأل لصععو " لععديدات ي كععدة التزايدععا بععدعم الدععايكت اليتهععررةت رغععم أن  لععك 

 ليواصحأل الدي  ببرنايج اليساعدات النقديأل لإليوا .يتطحب تيويك جديدا 
 15/10/2016القدس العربي، لندن، 
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 " المحتلة!الفلسطينيةدولة "الكانتونات  .45
لم ت تِ  إسرايي ت الت  عّحقت أيست تداوندا يم ينةيأل "اليونيسكو" بدد لرار : عز الدين أبو عيشأل

أو وقافياي لحيدود بيدينأل القدس واليسجد ا لص"ت بيا  الينةيأل الدوليأل بأن ال عكلأل وال رابذض تارقمياي 
ت ب  ه  تستير ف  ندِ  أراه  الّهرأل الغرايألت ِلُتقيم ب راي استيطانيأل عحيدا 1948امتحتن ين  الدام 

توسدت لحدرجأل الت  ت اد تجد  ين اليدن الرحسطينيأل الرييسيأل السبم فيدات بيوابأل "كانتونات" يندزلأل 
 بدهدا عن بدض.

نا  اليستوطنات يواجن بغهب كبير ف  السامأل الرسييأل والدوليألت ول ن ين دون أي نتايج يحيوسأل ب
عح" أرض الوالمت ب  ت تر  الدو  ال بر ت وعح" رأسدا الواليات اليتمدةت باستنكارات تحو ا مر ت 

 لرحسطينيأل اليوعودة.تقو  إن االستيطان ُيشّك  عايقاي أيام مّ  الدولتينت وُيدّد ماجزاي أيام الدولأل ا
ويمّ ر يدير الدي  الشدب  ف  "هييأل يكافمأل االستيطان" عبد هللا أبو رميألت ين اليمطذ 
اوسراييح  الراي  لتموق  الهرأل الغراّيأل إل" سبم يدن ولطم التواص  بيندم ين مك  فصحدا 

 باليستوطنات والطرا االلترافيأل.
اليمطذ اوسراييح  "يسد" إل" جد  الدولأل  ويكش  أبو رميأل ف  مديل لع"السرير" عن أنّ 

غّزةت أرقما ورام هللا والقدس وايت لمم وا غوارت  إل" باوهافألالرحسطينيأل ويان  يدن يتررلألت وه  
وشيا  الهرأل وجنوادا"ت يوهماي أن " لك يتم ين مك  عز  شيا  الّهرأل عن جنوادا ِبُب ٍر 

يرانيأل استيطانيأل تبدأ ين يدينأل كرر لاسم ف  الدام  استيطانيأل تسي" أصبم أريي ت وه  سحسحأل ع
اليمت  وتنتد  بندر ا ردنت وعز  رام هللا عن ا غوار بطرا الترافيألت وين الجدأل الغرايأل بجدار 

 الرص ت وعز  بيت لمم عن القر  اليجاورة لدات مكفاي عن القدس وغزة وأرقما اليدزولتين فدحياي".
نون الدول  ف  الجايدات الرحسطينيأل منا عيس" إن "إسرايي  تسد" ين جدتنت يقو  أستا  القا

لتمقيل السيادة اودارّقألت وليس الوطنّيألت لحرحسطينيينت فُترقد أّن ُتقّسم اليدن إل" كانتونات ِلُترتت 
 ".1993الدولأل الُيترل عحيدا ف  أوسحو 

سحطأل الوطنيأل وييارسأل أعيالدا ف  ويشرح عيس" لع "السرير" أّن الّسيادة اودارّقأل تتيو  بوجود ال
اليناطل اليصنرأل "أ" والت  ين اليرروض أّن ُتقام عحيدا الدولأل اليوعودةت وتتجاه  السيادة الوطنيأل 

 ف  ومدة ا راه  والشدب.
أل  دونمت ين إجيال  يسامأل  450وبمسب "هييأل يقاويأل االستيطان"ت ف ّن إسرايي  ُتسيطر عح" 

يستوطنات يمتحرأل اليساماتت ولرابأل  505كيحويتراي يرادايت ُيقاياي عحيدا  5,860مو نالهرأل اليقدرة ب
 يستوطنأل ف  القدست بتدداٍد سكان  يروا اليحيون يستوطن. 93
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ت 93ت واليوالم الدسكرقأل 119ت والب ر االستيطانيأل 159ت بضحضغض عدد اليستوطنات ف  الهرأل وباوجيا 
ت 26. كيا وص  عدد الب ر االستيطانيأل ف  القدس إل" 93واليبان  اليستول" عحيدا ف  القدس 

ت وجنين 3ت وطول رم 8ت ولحقيحيأل 15ت وسحريت 11ت ونابحس 30ت ورام هللا 15ت وايت لمم 21والمحي  
 .8ت وطوباس 16ت وأرقما 6

ومدة استيطانيأل ف  يجيم شيحو االستيطان   89وصادلت إسرايي  ف  شدر أيحو  الياه  عح" بنا  
 رأل.ف  اله

ومو  عي  "هييأل يقاويأل االستيطان"ت يحرت أبو رميأل إل" أّندم يديحون عح" إفشا  يمطذ ترمي  
البدوت ين مك  عدم االنصيا  لسياسأل االمتك  اليتيوحأل بالترغيب ب عطايدم لطم أرض عوهاي 

الرور ويتابدتن عن ينازلدم أو الترهيب بالددمت ي كداي أندم "ُيديدون بنا  كّ  يا تددين إسرايي  عح" 
رون يحراي كايكي لحجنايّيأل الدولّيأل مو  االستيطان والمطذ االستيطانيأل  لانونياي"ت الفتاي إل" أّندم ُيمهِّ

 الجديدة.
ويدتبر عيس" أن القهّيأل اليرفوعأل ف  يمكيأل الجنايات الدولّيأل ال ت ت  ويارها ولن تمطو أّي مطوٍة 

ييأل مطوةت ك  مطوة يندا تمتاب إل" ميِس سنواتت يا إل" ا يامت  ّن اليمكيأل "بماجأل إل" 
يجد  القهيأل يّطاطأل وال أي  فيدا"ت يشدداي عح" أن "يمكيأل الجنايات الدولّيأل شكحدا لانون ت ل ن 
جوهرها سياس ت بيدن" أّن القهّيأل تمتاب إل" يول  سياس  لوي وشجا  ين القيادة الرحسطينّيألت 

 رض ُيتناز  عحيدات وه  تُقوم بغزٍو دفاع ".لدمض يا تقولن إسرايي  بأّن ا 
ويهي  ف  ه ا الصدد أن "إسرايي  وّلدت عح" نةام رويا ولم ُتصادا عحينت إ اي ه  غير طرق 
ف  الجناييأل الدولّيألت واليمكيأل عنديا تنةر بالقهيأل يجب أن ت ون دولأل يقاب  دولأل وهيا طرفان ف  

 باسم الدولأل".اليمكيألت مكفاي عح" أّن الّشكو  ُترفم 
وادأ وفد ين اليمكيأل الجنايّيأل الدولّيأل ا سبو  الياه  زقارتن ا ول" إل" فحسطينت لحتوعيأل بالنةم 
القانونّيأل  ات الّصحأل ف  الّتداي  يم الجرايم الت  تقم هين امتصاص الجنايّيأل الدولّيأل. وانهّيت 

عح" الرغم ين امتجاجات ال يان  2015أل الدام السحطأل الرحسطينّيأل لدهوّيأل "الجنايّيأل الّدولّيأل"ت بداي
 اوسراييح  والواليات اليتمدة الح ين اعتبرا أّن  لك ُيحمل الّهرر بديحيأل الّسكم اليتوّلرأل بالرد .

وقترل عيس" وأبو رميأل عح" أّن استيرار االستيطان يجد  مّ  الدولتين هرااي ين الميا ت فك يوجد 
 جيدات.دولأل لحرحسطينيين ب  يجرد ت

 15/10/2016السفير، بيروت، 
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 قرار "يونيسكو" حول القدس ومكر التاريخ .46
 رأي القدس
ف  مطاب وجدن رييس الوزرا  اوسراييح  بنيايين نتنياهو إل" الغرب ي مرا م ر ين اعتيعاد ينةيعأل 

د ا لصععع" ا يعععم اليتمعععدة لحترايعععأل والدحعععوم والوقافعععأل )اليدروفعععأل باليونيسعععكول لعععراراي بعععأن ال صعععحأل لحيسعععج
باليدودت يدتبرا  لك ك بأل رهيبألت وأن أ ا يب يوحدعا سعّوغت الطرقعل إلع" "ال اروعأل" )إبعادة اليدعود معك  

 المرب الدالييأل الوانيألل.
اسععتغرب نتنيععاهو يععن مصععو  "تقاطدععات غرقبععأل" سععببدا كععره اليدععود )اليدععروق بيصععطح  الكسععاييألل 

ن التقععدم اونسععان " )أي الغععرب العع ي تيوحععن أوروبععا تجيععم بععين "نمبععأل البشععر العع ين يزعيععون أندععم ييوحععو 
والواليععات اليتمععدة ا يرقكيععألل يعععم "اليتععزيتين البرابععرة ا  وععر ةكييعععأل يععن لععاطد  الععر وست ولعععايد  
النسععا ت ويطععاردي اليوحيععين جنسععّيايت ويععديري كنععوز الوقافععأل" )أي الرحسععطينيينلت وهععو يععا ترجيتععن كاتبععأل 

: "أيدا اليسيميون ين ييوح  اونسانيأل اليتنورة تجندوا إل" جانعب اليدعود. إسراييحيأل عح" الشك  التال 
 كي  تدطون ييوح  "داع " مل االلتراب ين القدس. ه  جننتم؟".

ت تععععألي  كتععععب 1967نسععععتطيمت باعتبارنععععا أصععععماب هعععع ه ا رض التعععع  امتّحععععت بععععالقّوة الدسععععكرقأل عععععام 
الدايحأل الت  تبرر الطرقل ال ي يا تزا  ه ه الدولأل  وسردّيات طوقحأل جّدا مو  أ ا يب إسرايي  ولادتدا

ت التعع  دّفدععت الرحسععطينيين ويععن "ال اروععأل" التعع  ارت بدععا "نمبععأل 1948اليارلععأل تسععح ن ينعع  "النكبععأل" عععام 
 البشر ال ين يزعيون أندم ييوحون التقدم اونسان " وليس غيرهم!
القععدس عبععر مععروا فاهععمأل لحقععوانين  كيععا نسععتطيمت سععرد تراصععي  السععرلأل اليوييععأل التعع  تتدععّرض لدععا

اونسانيأل والدوليأل يرت بدا ييّوحو "نمبأل البشر" ف  لهايا تبدأ ين لم الشي  والدويات والدي  والتعأيين 
الوطن  والبنا  ويصادرة ا يكك وا راه  وهدم اليناز  والدقوبات الجياعيأل والهرايب الرامشأل وال 

يين والطرد اليندج  لدم معارب اليدينعأل فع  سياسعأل تدتبعر تطديعرا تنتد  بسد سب  المياة أيام الرحسطين
 عرليا يبريجاي مسب أي تدرق  لانون .

توصعععي  نتنيعععاهو العععديياغوجّ  لحرحسعععطينيين بصعععرتدم "لعععاطد  ر وس ولعععايد  نسعععا  ويعععديري كنعععوز 
  لععيس وقافيععأل" ال يردعع  غيععر أن يسععتمدم ا سععطوانأل الدالييععأل اليشععرومأل التعع  باتععت ا سععحوب اليرّهعع

 نةيععععأل الدنصععععرقأل واالمععععتك ت ك سععععرايي  )ميععععل تتجّيعععع  "الدولععععأل اليدوديععععأل" باعتبارهععععا ييوحععععأل "التقععععدم 
اونسان " أيام جماف  البرابرة اليسحيينل ب  ك لك  نةيأل االستبداد الومشيألت كنةام بشار ا سد ف  

ياعيععأل لععع"اورهابيين" )وهعع ه كيععا سععورقات العع ي يحدععب بععدوره ورلععأل "ا لحّيععات الدينيععأل" أيععام الماهععنأل االجت
رأينا استمدام نتنياهو لدات صيغأل لحتدييم عح" ك  اليسحيينلت ونةام الدراا الطاير  ال ي يسعتمديدا 
لتدزقععز هيينععأل إيععران وتععأجيج النععزا  الشععيد  ع السععن ت وكعع لك لحتّيععارات الدنصععرقأل الغرايععأل )"يععن نمبععأل 
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اي بيعارقن لعواين فرنسعا ولعيس انتدعا  بدونالعد ترايعب أيرقكعا البشرقأل"لت ين فكدييير بوتين روسعيات يعرور 
 )ال ي اعت ر ي مرايت بيردو  رجدّ ت لحصرب عن دعم أيرقكا ليسحي  البوسنأل هدهم!ل.

اعتععراق اليجتيععم الععدول ت ييععوكي بينةيععأل "يونيسععكو"ت ب سععكييأل المععرم القدسععّ  الشععرق  وعععدم عكلععأل 
يكععر الدقعع  التعع  تمععّدل عندععا الريحسععوق ا ليععان  هيغعع ت  الدولععأل اليدوديععأل بععنت هععو شععك  يععن أشععكا 

تت شع  فيعنت يعن ميعل ال يمتسعب الطاغيعألت إنسعانيأل البشعر وتعآميدم وتمعديدم جبعروت االمععتك ت أو 
 هو با مر  يكر ين نو  لمر ورد ف  القرلن ال رقم: "وييكرون وييكر هللا وهللا مير اليا رقن".

 ين ماطبدم نتنياهو ماولوات جاهدينت إفشا  القرار! رغم أن ييوح  "نمبأل البشر" ال … 
 15/10/2016 ،القدس العربي، لندن 

 
 حكاية مصباح أبو صبيح.. أسد القدس .47

 ياسر الزعاترة 
لحبطع  مكايعأل تعرو ت و سعرتن الرايدعأل أيهعا. هعو يصعباح أبعو صعبي ت  لعك البطع  الع ي ععانل بديايعن 

 ارا لب   لكت ودافم عن ألصاهات وُهرب واعتق  يرارا.القدس يوم ا مد الياه ت بدد أن عانقدا ير 
كان عاشقا لحقدس وا لص"ت يسكن ف  سحوانت ليس بديدا عن رايمأل الدشل ا بديت هنا ف  ا رض 

 الت  بارك هللا مولدات ولن فيدا صوالت وجوالتت توول بدهدا ال اييرات.
وكعان يعوم ا معد عحع" يوععد يعم تسعحيم  الصداينأل يقولون إنن انتق  فجأة ين الح يعات إلع" الرصعاص.

 نرسن ليدود إل" السجن ين جديدت هو ال ي امتبره يرارا بسبب دفاعن عن اليسجد ا لص".
الصداينأل يندبون مةدم ف  الدجز عن ينم عيحيتن البطوليأل التع  لتحعت شعرطيا ويسعتوطنألت وجرمعت 

بمروجععن يععن السععجن فعع  اليععرة  سععتأل لمععرقنت فقععد لععالوا إن أعععكم ميععاس كانععت ترفععرق فعع  االمترععا 
 الياهيأل.

ي مرا صدر لرار ب بداده عن ا لص"ت وم لرار باالعتقا ت فأصر عح" أن يدانقن شديدا رايدات ويدحن 
 لحدالم أجيم أن عح" ه ه ا رض لوم لن يسحيوا ألصاهم ولو سالت الديا  أندارا.

ت هععو العع ي كععان كويععر التععردد عحعع" كععان الشععديد يرتععدي داييععا لبدععأل كتععب عحيدععا "لععن نرمعع  عععن لدسععنا"
 اليسجد ا لص"ت ويدي  عح" مديأل اليصحين والدفا  عن اليرابطين.

ف  ينشعوره ا ميعر عحع" صعرمتن بريسعبوك وعنواندعا: "يصعباح أبعو الدعز"ت كتعب بدعد لعرار إبدعاده ععن 
د عحع" القدس: "كعم أشعتاا لدشعق ت لمبع . كعم أشعتاا وكنعت أتينع" لعو كنعت لمعر يعا أراه وألبحعن وأسعج

وععراهت ألبعع  ترابععك وأصععح  فيععكت ول ععن هععو الةحععم وهععم الةععاليونت لععن أشععتاا  مععد كاشععتيال  إليععكت لععن 
أشععدر  4أمععب أمععدا كمبعع  لععك. رغععم سععجوندمت ومقععدهمت وجبععروتدم وطغيععاندمت مبعع  لععك يععزداد. لععالوا 



 
 
 
 

 

 31 ص             4078 العدد:        15/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

إليعععك سعععجن لمبععع  إيعععاكت لحعععت وهللا لحيععع ت فديعععري وميعععات  وكععع  يعععال  فعععداهت إن لعععم أسعععتطم الوصعععو  
بجسديت فروم  ولحب  وعيون  يا فارلتك ويا تركتك ويا نسيتكت المب ا  بر والدشل ا بدي مت" 

 الييات".
 وف  ندايأل ينشوره ال ي كان بيوابأل كحيأل الودا  لا : "ا لص" أيانأل ف  أعنال م فك تتركوه وميدا".

ن لمععرون يدععّزون الغععزاة فعع  هعع ا هععو يصععباح أبععو صععبي  "أبععو الدععز"ت العع ي سععحك درب الدععزت بينيععا كععا
لات  شدبنات وقتبا ون عحين كيا لعو كعان ينقع ات فييعا تجعد أشعقيا  يعدافدون ععن  لعك ويسعيونن "هجويعا 

 دبحوياسيا"!!
أيا ابنأل الشديد )إييانل  ات ا رادعأل عشعر رايدعات فكانعت كيعا أراد لدعا والعدها الشعديدت فأعحنعت فمرهعا 

يدا لدععا و هحدععات وأن تحقععاه فعع  الجنععأل. روت مكايتدععا يععم ودا  بديحيتععن البطوليععألت وتينععت أن يكععون شععر
الوالد ال ي كان ُيرترض أن يسحم نرسن لكمتك  ك  يقه  عقوبأل جديدة بالسجنت وات  بعن يع هب فع  
اتجععاه لمععرت ليععروي بديععن الطععاهر تععراب القععدست وييهعع  إلعع" راععن شععديدات تاركععا ا يانععأل فعع  أعنععاا 

 القدس وألصاها ب  ن هللا.المرقنت وال ين لن يم لوا 
لن نديد ال كم السياس  عيا يجري ف  سامأل القهيألت والتين ال ي يأم ها إليعن لعادة يدعّزون فع  لاتع  
الشعععدب. لعععن نردععع   لعععك متععع" ال نرسعععد امترالنعععا بالشعععديد وروععععأل الشعععدادة. سعععكم عحيعععن وعحععع" القعععدس 

 وا لص"ت وعح" ك  الشددا  إل" يوم الدين. 
 15/10/2016 ،الدستور، عّمان

 
 القيادة الفلسطينية ستشهد تغييرات جذرية .48

 داود ُكّتاب
 ليست الواليات اليتمدة اليكان الوميد ال ي سيشدد تغييراي ف  القيادة لب  ندايأل الدام المال .

سعتجري انتمابععات لحي سسععات الدحيععا والقععادة دامع  المععركتين السياسععيتين الرحسععطينيتين البععارزتين. فيععن 
ن تدقعععد فعععت  ي تيرهعععا السعععابم هععع ا الشعععتا ت ويعععن اليتولعععم أيهعععاي أن تمتعععار ميعععاس يكتبدعععا اليتولعععم أ

السياسعع  فعع  ولععت يععا لبعع  ندايععأل هعع ا الدععام. ال يميععود عبععاس وال مالععد يشععد  سيترشععمان لحينصععب 
 القيادي ا عح".

عقعد يتعأمراي  تشعرقن الوعان  اليقبع ت ف نعن يكعون لعد 29إ ا يا تم عقد الي تير السابم كيا هو يقرر ف  
بدايين. ول ن يدتبر ه ا تقدياي همياي بالنسبأل لحي تير السادس ال ي عقد ف  بيت لمم ف  شعدر لب 

 بدد عشرقن عاياي عح" الي تير المايس. 2009
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اجتيدت الحجنأل اليركزقعأل لمركعأل فعت  فع  شعدر أيحعو  واتمع ت هع ا القعرار. سعيتم رسعييا تمديعد اليوععد 
سيدقد ف  أوامر شدر تشرقن ا و  المال . وتقه  المطأل بأن يندقد بدد الردح  ف  االجتيا  ال ي 

 لععك اليجحععس الععوطن  الرحسععطين ت ميععل لععد  فععت  لععوة تمكععم ماسععيألت النتمععاب لجنععأل تنري يععأل جديععدة 
لينةيععأل التمرقععر الرحسععطينيأل ورييسععاي جديععداي. ولععيس واهععماي وغيععر يتولععم أن تشععارك ميععاس أو مركععأل 

  ه الدورة إ ا يا عقدت لب  إجرا  يصالمأل شايحأل.الجداد اوسكي  ف  ه
يتععول" يميععود عبععاس يوعع  سععحرن ياسععر عرفععات وكوععأل يناصععب رييسععيألت فدععو لايععد مركععأل فععت  وريععيس 
الحجنأل التنري يأل لينةيأل التمرقر الرحسطينيأل ورييس السحطأل الوطنيأل الرحسعطينيأل. لعيس يعن الواهع  يعا 

 ا االتجاه أو أنن سيتم توزقم هع ه اليناصعب الوكوعأل عحع" لعادة إ ا كانت القيادة الجديدة ستستير ف  ه
يمتحرععين لمعع ين باالعتبععار المقيقععأل بععأن ينةيععأل التمرقععر الرحسععطينيأل التعع  كانععت تقحيععدياي تقععدم اهتيايععاي 
كبيعععراي ليمنعععأل فحسعععطيني  الشعععتات لعععد هعععدرت كويعععراي نتيجعععأل لهعععا  يميعععود عبعععاس كععع  ولتعععن فععع  إدارة 

 رام هللا. المكويأل الرحسطينيأل ف 
لعععيس لعععد  الرحسعععطينيين أيعععأل فكعععرة عيعععن سعععتمتاره فعععت  أو ميعععاس ليكعععون لايعععدهم ميعععل لعععم يقعععم القعععادة 
المععاليين بامتيععار محعع  لدععم وال بالتععال  سععيدتيد كويععراي عحعع" ميععارات نشععطا  القاعععدة الشععدبيأل فعع  كحتععا 

 اليجيوعتين.
تع  سعتقود المعركتين الرحسععطينيتين بينيعا كويعر يعن التولدعات كانعت وال زالعت تركععز عحع" الشمصعيات ال

ال بيعععرتينت فععع ن لحعععيكي يعععن الينالشعععات جعععرت معععو  لهعععايا سياسعععيأل. فيعععوكي كيععع  سعععتبدو االسعععتراتيجيأل 
الرحسعععطينيأل التمرقرقعععأل الجديعععدة؟ كيععع  ييكعععن لحقيعععادة الجديعععدة التوفيعععل بيندعععا واعععين السياسعععات الراشعععحأل 

دععأل والدبحوياسععيأل والمكععم واليقاطدععألت وغيرهععا الياهععيأل؟ يععا ا سععيكون يولردععا يععن اليراوهععات واليواج
 أ ور بكوير.

تطععرا مالععد يشععد  لععبدض الينالشععات يقععدياي تصععرقماي شععجاعاي إ  اعتععرق فيععن بععأن مركتععن لععد ارت بععت 
أمطا ي ف  الياهع . فع  معين كعان يتمعدل ععن ا مطعا  التع  ارت بعت يعم فعت  فع ن كويعرقن رأوا فع  

أل وتقيععيم أدا ات الياهعع  والقععرارات السياسععيأل بدععدق إجععرا  هعع ا التصععرق  بدايععأل لجدععد جععدي لحيراجدعع
التصععععميمات الكزيععععأل. وتركععععز يدحويععععات يسععععراأل عحعععع" وجععععود برنععععايج سياسعععع  جديععععد سععععيتم عرهععععن 

 والتصوقت عحين.
وقتولم البدض أن البرنايج الجديد سيدكس اليراجدأل الت  تعتم فع  كع  أنمعا  الدعالم لمركعات اومعوان 

فععع  الدديعععد يعععن الينعععاطل. ولعععيس يعععن الواهععع  يعععا إ ا كانعععت هععع ه اليراجدعععأل اليسعععحيين نتيجعععأل لرشعععحدم 
سععت ون عييقعععأل أم سعععطميأل. ا هعععم يعععن  لعععك سعععيكون السعع ا  يعععا إ ا سعععيتم التطعععرا إلععع" يولععع  مركعععأل 

 التمرر اوسكييأل ميا  دولأل إسرايي .
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بدعا المركعأل فع   بالنسبأل لرت  لن يكون هناك أي تغيير ف  السياسأل الدايأل تجاه إسرايي  التع  اعترفعت
بع  سعيكون هنعاك يولعع  أ وعر شعيوليأل معو  كيريعأل تطععوقر يندجيعأل النهعا  الشعدب  العع ي  1993ععام 

 انتدجتن مركأل فت  ف  ي تيرها السادس.
بععين دعيععن ليقاطدععأل اليسععتوطنات اوسععراييحيأل فعع  ا راهعع   ولععد وهععم يميععود عبععاس مطععاي فاصععكي 

افم ععن اليسعتوطنات وتبقع  امتكلدعا لنصع  لعرن يعن اليمتحأل واليول  ين يقاطدعأل إسعرايي  التع  تعد
 الزين وترفض إعطا  المقوا لكجيين الرحسطينيين.

فعع  مععين أن نشععطا  يععن فععت  وميععاس سععيتم ون القععراراتت يتولععم ال ويععرون أن لععو  مارجيععأل سععتماو  
ابل فعع  التععأوير عحعع" نتععايج هعع ه االنتمابععات. وبالردعع  طععرح تحرزقععون إسععراييح  اسععم ييوعع  فحسععطين السعع

اليتمععدة وابععن شععقيقأل ياسععر عرفععات الععدكتور "ناصععر القععدوة" كمحعع  يمتيعع  لدبععاس وأنععن يمةعع"  ا يععم
بدعم ين أرام دو  عرايأل يديأل. لم يرد أي رد فد  عحن  عحع" هع ا التقرقعر ال يعن اليرشع  اسعين وال 

 ين أيأل دولأل ين الدو  الي كورة.
اي لمر غير عرفات وعباس ويشد . تغيير كد ا ف  أجيا  ين الرحسطينيين نشأت وهم ال يدرفون لايد

القيععادة سععيكون يندشععاي ولععد طععا  انتةععاره ول ععن القععادة الجععدد سععينجمون شععرقطأل أن يجحبععوا يددععم أفكععاراي 
واسععتراتيجيأل جديععأل وندععا  كععابوس الكجيععين واالمععتك  واالسععتيطان التعع  يععا زا  الرحسععطينيون يدععانون 

 يندا لدقود ين الزين.
اليواطن الرحسعطين  الدعادي لعن يكعون لعن دور فع  الديحيعأل التع  تقتصعر عحع" أعهعا  هعاتين ورغم أن 

المععععركتينت إال أن لععععرارهم متيععععاي سععععي ور عحعععع" جييععععم الرحسععععطينيين العععع ين يععععأيحون ويصععععحون أن ُتتمعععع  
 الميارات الصميمأل. 

 15/10/2016 ،الرأي، عّمان
 

 لعرب، ولكن ال يكفي لألغلبية اليهوديةالديموغرافيا بين البحر والنهر: نحو التعادل مع ا .49
 سيرجيو دال فرغوال
الععدييوغرافيا ليسععت ك بععأل أو "شععيطاناي"ت كيععا يععدع  البروفسععور لرقععن الععداد )"ك بععأل الععدييوغرافيا ال بععر "ت 

لت بعع  يدنععأل أ اديييععأل تسعععتوجب الدراسععأل ليصععادر اليدطيععاتت الععتمكم بينعععاهج 7/10/2016"يدععارق " 
وتطبيقدععا. ويععم أن لنتععايج الععدييوغرافيا لوععاراي يديععأل عحعع" السياسععألت ول ععن يععن البمععلت الردععم لحنةرقععأل 

 الواجب لب   لك يدرفأل وتمحي  المقايلت ال إمرا  أو إلغا  بدهدات وال استدبادها لركرة سياسيأل. 
ف  يقالن يمتج الداد هد يقابحأل أجرقت يد  ف  يولم "واي نت" عن الوهم العدييوغراف  فع  الدعالم 

وفععع  دولعععأل إسعععرايي . ولعععد شعععرمت فععع  اليقابحعععأل كيععع  أنعععن مسعععب التدرقععع  الرقدععع  ليعععن هعععو  اليدعععودي
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يدععوديت ال توجععد اليععوم أغحبيععأل يدوديععأل بععين كعع  السععكان فعع  الينطقععأل التعع  بععين البمععر اليتوسععذ وندععر 
 ا ردن.

 هد ه ات اسعتناداي إلع" تقرقعر وهعدن يعورام أتينغعر ورفعم يعرات ال مصعر لدعا إلع" كع  لجعان ال نيسعتت
ودويا ب ات الصيغأل ب  ومت" ب ات ا مطا  اليطبديعألت يبعدي العداد جدعك يع هك معين يعدع  أنعن لعم 
ت عن أبععدا أغحبيعأل يدوديععأل فع  الععبكدت ول عن يععم  لععكت ينبعن يععن أنعن توجععد اليعوم أغحبيععأل يدوديعأل عحعع" كعع  

 أرض بكد إسرايي .
سععععرايي  وفعععع  الينععععاطل. يكتععععب تدععععالوا نسععععتدرض المقععععايل اليبدييععععأل مععععو  الييععععزان الععععدييوغراف  فعععع  إ

اومصععا  اليركععزيت الدييععأل الرسععييأل اوسععراييحيأل اليمولععأل واليدنيععأل لجيععم ويدالجععأل اليدطيععات عععن كعع  
 74.8يحيعون نسعيألت يعندم  8.585يواهيم مياتنات نشر عشيأل رأس السنأل أن عدد سكان إسرايي  يبحعغ 

فعع  الييعععأل  4.4سععيميون والععدروزت وفعع  الييعععأل عععرب بيععن فععيدم اليسعععحيونت الي 20.8فعع  الييععأل يدععودت 
لمعععرونت بيعععن فعععيدم اليسعععيميون غيعععر الدعععرب وبا سعععاس ععععدييو العععدين والقوييعععأل فععع  الدعععايكت التععع  

ألع  يدعودي  220وصحت إل" إسرايي  ف  إطار لانون الدودة. وتتهين اليدطيات عن إسعرايي  نمعو 
  فععع  يدعععودا والسعععايرة ألععع  إسعععراييح 400ألععع  عراععع  يعععن سعععكان أميعععا  شعععرا القعععدست و 320ونمعععو 

 والجوالن.
 3ت إلع" يعا فعوا ا ميعرةف  إسرايي  يدد  المصعوبأل لعد  النسعا  اليدوديعات ارترعم لحعيك فع  السعنوات 

أطرععا  باليتوسععذت ويدععد  مصععوبأل الدرايععات انمرععض لحععيك ول ععن يسععتواه ال يععزا  أعحعع" يععن يسععتو  
بدنعععاد أن يعع كروا أن بنععع  البشععر )يدعععود مصععوبأل اليدوديععات. ول عععن الععداد وأتينغعععر وأيوالديععا يرفهععون 

وعراععال ال يولععدون فقععذت بعع  وييوتععون أيهععا. الوهععم الصععم  فعع  الدولععأل جيععدت وال يععزا  يععد  الديععر 
لحدععرب أدنعع" ينععن لحيدععود. ول ععن ليععا كانععت تشععكيحأل أعيععار الدععرب أ وععر شععبابات فعع ن يدععد  وفيععاتدم العع  

 يأل )الررا بين الوالدات والوفياتل أعح" بكوير.بكوير ين وفيات اليدودت ولد ا ف ن الزقادة الطبيد
فعع  الييععألت بيععا فعع   لععك الزقععادة  1.9وبالردعع ت فرعع  السععنأل ا ميععرة ازداد عععدد اليدععود فعع  الدولععأل بيدععد  

فع   2.2الطبيديأل والدجرة الوافدة )الت  تقحصعت يقارنعأل بالسعنأل التع  لبحدعالت بينيعا ععدد الدعرب ازداد بعع 
  يعععن بعععين عيعععوم ال دكعععأل ازدادت إ ن لحعععيك ونسعععبأل اليدعععود تقحصعععت لحعععيك. الييعععأل. نسعععبأل ععععرب إسعععرايي

وفهك عن  لعك: فع  السعنأل ا ميعرة كعان االسعم ا  وعر انتشعارا لحيواليعد فع  إسعرايي  هعو يميعد. متع" 
 هنا.

أيععا الجععدا  عحعع" الععدييوغرافيا فععأ ور إشععكاليأل بالنسععبأل لسععكان الينععاطل. متعع" بدايععأل التسععدينياتت كععان 
مصععا  اليركععزي اوسععراييح  يسعع وال عععن الينععاطل أيهععا. وتأسععس فعع  مينععن جدععاز يركععزي يكتععب او

لإلمصعا  الرحسعطين ت وهعو هييعأل يدنيععأل ول نعن عرهعأل لحهعغول السياسععيأل. اليدطيعات التع  تعأت  يععن 
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رام هللا يجب أن تقرأ بدنايأل وبم ر شديد. وقداجم الداد بمدة اليستندين مصرقا عح" هع ه اليدطيعاتت 
لست يندم. كيا يدع  أنن ف  مسعابات السعكان فع  الهعرأل مسعب يعرتين ععرب شعرا القعدس. ول ن  

 ال سو  ومده لن يردم ه ا. ويرة أمر ت ه ا ليس أنا.
 

 سيناريوهات إحصائية
فحسطين  فع  الهعرأل الغرايعألت دون شعرا القعدست  2,448,800كان  2016مسب بمو ت ف نن ف  بدايأل 

: كعع  هعع ا بدععد تمرععيض عععدد السععا نين بشععك  دايععم فعع  4,199,400فعع  غععزة. وباوجيععا   1,750,600و
الماربت يم ا م  باالعتبار الدجرة السحبيأل يعن الينعاطل وعحع" فعرض أن يدعدالت النيعو السعنويأل فع  

فعع  الييععأل  2.2ت ونمععو 2007و 1997فعع  الييععأل بععين  2.9الينععاطل يشععابدأل لحيسععحيين فعع  إسععرايي ت أي 
 ف  السنأل ا ميرة.

يحيعععون  2.935كععان  2016مسععب جدعععاز اومصععا  اليركعععزي الرحسععطين  ف نعععن فعع  ينتصععع   باليقابعع ت
يحيون فع  غعزة. باوجيعا   1.882أل  ف  شرا القدست و 225نسيأل ف  الهرأل الغرايألت بيا ف   لك 

 ت يم يددالت نيو أعح" بكوير. 4,817,000
ليسعجحين فع  يدعودا والسعايرة كععان ومسعب الجعي  اوسعراييح  واودارة اليدنيعألت فع ن عععدد الرحسعطينيين ا

ت دون القعععدست يعععم الدحعععم أن بدهعععدم يسعععكن فععع  المعععارب يدةعععم الولعععتت 2016فععع  بدايعععأل  2,919,350
فع  الييعأل. ععدد الرحسعطينيين ويدعد  النيعو السعنوي الحع ان اعتيعد عحيديعا هيعا  2.57ويدد  نيو سنوي 

 دنيأل.أدن" بكوير ين تحك الت  لد  الجي  اوسراييح  واودارة الي
إ ا تناولنا إجيال  عدد السكان ف  دولأل إسرايي ت يدودا والسايرةت غعزةت الجعوالنت بيعا فع   لعك الديعا  
ا جانععبت السععياح ييععن انتدعع" يوعععد تأشععيرتدم والكجيععون اليععا وون فعع  الععبكد بشععك  لععانون  أو غيععر 

مسععععب  يدععععود 6,336,400نسععععيأل.  12,890,800سععععكن بععععين البمععععر والندععععر  2016لععععانون ت فعععع  بدايععععأل 
نمعععو التدعععاد  ول عععن ال يكرعععع   –فععع  الييعععأل يعععن هعععع ا  49.1التدرقععع  ا سعععاس لعععوزارة الدامحيعععأل شععععكحوا 

 ل غحبيأل.
فع  الععبكد بععالطبم كانعت أغحبيععأل يدوديععأل بعين الميسععينيات واععين بدايعأل الدقععد المععال . الع روة كانععت عنععد 

 ي  ازداد عدد السعكان الدعرب اسعر  ف  الييأل ين إجيال  سكان البكد يدودا. ين 65ت مين كان 1975
ألع  يعواطن ليسعوا  380بكوير ين اليدودت ورغعم الدجعرة الوافعدة يوجعد تآ ع  يسعتير. إ ا أهعرنا لحيدعود 

يدودا مسعب الرقعنت ول عندم ينتيعون إلع" االلتصعادات الينزليعأل اليدوديعألت فع ن ععدد السعكان اليدعود يزقعد 
 عيوم السكان. أغحبيأل طريرأل.ف  الييأل ين  52.0ت يا يساوي 6,706,400عح" 
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عايع  أجنبع ت  227,300ين هنا ييكن أن نتمي  سينارقوهات يمتحرأل. نقح  ين الدعدد اوجيعال  نمعو 
فعع  الييععأل. نقحععص يععن هعع ا المسععاب  52.9سععاي  والجعع ت ونسععبأل السععكان اليدععود اليوسععدأل ترترععم إلعع" 

 61.5الجعوالنت فترترعم النسعبأل إلع" ف  الييعأل؛ نمرعض العدروز فع   61.4سكان غزةت فترترم النسبأل إل" 
ف  الييأل؛ نمرض  79.4ف  الييألت نمرض السكان الرحسطينيين ف  الهرأل الغرايألت فترترم النسبأل إل" 

 ف  الييأل. 82.5ا ميا  الدرايأل ف  شرا القدست فترترم نسبأل اليدود إل" 
فع  الييعأل أو نسعبأل  82.5د بالطبمت ف  الجوهر الوجودي لدولأل إسرايي  يوجد فرا هاي  بعين نسعبأل يدعو 

فعع  الييععأل. إ ا رغععب البروفسععور الععداد فعع  أن يسععتمحص اسععتنتاجات سياسععيأل يععن هعع ه المقععايل  49.1
الدييوغرافيأل الواهمألت فين مقن أن يرد   لك. ول ن مسب كتاباتديات فع ن العداد وأتينغعر يشعبدان يعا 

راعععونيين إلععع" المكعععم بدعععد رميععع  ادععععاه السياسععع  الررنسععع  شعععار  يعععورقس دي تعععاليرانت يعععم ععععودة البو 
 نابحيون: لم يتدحيوا شييات لم ينسوا شييا.

 عن "معاريف"
 15/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 "إسرائيلـ"المظلة األمنية ل .51

 اهارون لبيدوت
إن اطكا الصوارقس ين غزة ف  االسبو  الياه  أعاد القبأل المديديأل إل" الدنعاوقن. لبع   لعك كانعت 

رة بعدون طيعارت روسعيأل كيعا يبعدوت فعوا ههعبأل الجعوالن. ويصعدب أن يمطعر بالبعا  مادوأل تمحيل طاي
إلعع"  ا ميععرةالن مادوععأل أينيععأل ال تتععدم  فيدععا لععوات الععدفا  الجويععأل. ال شععك أندععا انتقحععت فعع  السععنوات 

واجدأل الينصألت ين جسم يتواهم ف  سكح الجوت بقدرة تنري يأل يمعدودةت إلع" أمعد اليركبعات البعارزة 
 وة الدسكرقأل لحجي  اوسراييح .ف  الق

لالق صعاروخ  10ت أ وعر يعن ا ميعرةالسبب واه  تيايا وتدكسن ا رلام التاليأل: ف  السنوات الدشرة 
وراجيععأل أطحقععت يباشععرة نمععو اليععواطنين فعع  إسععرايي . يععن الصععدب التصععديلت ل ععن هعع ه هعع  المقيقععأل: 

فعععع  عيععععود  1,500جععععرق الصععععايدت فعععع  ال 4,500لالق أطحقععععت فعععع  مععععرب لبنععععان الوانيععععألت  4مععععوال  
فعع  الرصععاص اليصععبوبت واععين هعع ه المععروبت وكعع  يععا تدرهععت لعععن  1,000إلعع"  إهععافألالسععمابت 

 سديروت ف  السنوات الدشر االميرةت أي أن اليجيو  يتجاوز الدشرة لالق.
ت ماولوا يوك تمي  "الجرق الصايد" بدون القبأل المديديأل. إنن أير يمي   ن صوارقس القسام وصعح

إل" يشارق المهيرة واير السبم والقدست بيا ف   لك يطار بن غورقون وتع  ابيعب. ميسعأل يكيعين 
 يويا. 51ف  الييألل كانوا يوجودين تمت ه ا التدديد عح" يد   70شمص ين سكان الدولأل )
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كانت اليرمحأل الراصعحأل التع  صعادق يعرور عشعرة اععوام عحيدعا لبع  شعدرقنت هع  معرب لبنعان الوانيعأل. 
ت هعع ه اليرمحعأل االولعع" التعع  كانعت فيدععا الجبدععأل الدامحيعأل اوسععراييحيأل يكشععوفأل أيعام صععوارقس مععزب كانع

هللات وكانت مساير ف  ا رواح ف  اوسال السكان ايها. نةرقأل االين القوي  الت  اعتيدت ين  ايام 
تغييعر  بن غورقون عح" االنتقا  السرقم لحدجوم ونق  المرب إلع" ارض الدعدوت اهعطرت إلع" إمعدال

دراياتيك . الدجوم لعم يعوفر العدفا  اليطحعوب. أصعبمت هنعاك ماجعأل إلع" العدفا  النعاجمت وهع ا العدفا  
ُييكن ين تمري  هغذ الجيدور عح" يتمع ي القعرارات. وُييكعن العدفا  يعن صعيود يتمع ي القعرارات 

 عح" اليستو  السياس  والدسكري ين اج  التصرق بيس وليأل واتزان.
دأل: يا شاهدناه ف  الجوالت السابقأل سيكون المد االدن" ليا ستهطر الدولأل إلع" التولدات غير يشج

يواجدتن ف  الجولأل القاديعأل. يتولدعون أن الطعرق الوعان  سيمسعن لدراتعن. "ستسعقذ هنعا الصعوارقس فع  
اليدركعععأل القاديعععأل"ت لعععا  أمعععد الهعععبال رفيدععع  اليسعععتو ت "ال ألعععو   لعععك لحتنصععع  يعععن اليسععع وليألت بععع  

 اليس وليأل اليحقاة عح" الدفاعات الجويأل. انطكلا ين
"ف  ة  ه ا الوالم يجب عحينا التأ عد يعن لعدرتنا عحع" اسعقال يعا يميع  التدديعد اال بعرت نةعرا  نعن ال 
ييكن اسقال ك  ش  . ل عن ييكننع  القعو  بوقعأل إنعن لعيس هنعاك دولعأل امعر  أو جعي  لمعر أو سعكح 

 يأل يوحيا يوجد ف  إسرايي ".جو ف  الدالم لديدم يول  مو  الدفاعات الجو 
 

 مسؤولية واضحة
 و  يعرة نكشعع  هنععا عععن سععكح الععدفا  الجععوي بشعك  كايعع ت بجييععم أجزايععن. ولععد استهععرنا يععن اجعع  
النقععا  أرادععأل يععن القععادة يععن الرععرا التعع  تشععك  يدععا القععوة اليماراععأل. جيععيددم برتبععأل عقيععدت وكعع  وامععد 

 ام يستقبحيأل.يندم يس و  عن تشغي  جداز يا يم يييزات ويد
سعنأللت يتعزوب وأب لوكوعأل اوالد. ايتعان بيعرانت لايعد كتيبعأل  41ليران كعوهينت لايعد كتيبعأل القبعأل المديديعأل )

وتييعر  66سنأللت يتزوب وأب لوكوأل. كوا  رقغ ت لايعد ال تيبعأل  37بطارقات الباترقوت ف  الجنوبت )
يأل وال تايب الت  ين محردا ه  المعذ شيبرت لايد كتيبأل ميرق يغينت يتزوب وأب  رادأل. ه ه الرااع

االزرا العععدليلت اليسععع ولأل ععععن العععدفا  الرعععوري لهعععيان سعععكيأل السعععكان اليعععدنيين فععع  مالعععأل التدعععرض 
 لدجوم بالصوارقس ين أي نو  وبأي يد .

ليرانت إن النجاح ال بير لحقبأل المديديأل محل تولدعات لعد  الجيدعور بعأن العدفا  الع ي توفرونعن كعايك. 
 وصرأل لحوقأل الزايدة بالنرس؟ أليست ه ه
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"اعتقعععد أن كععع  جنعععديت يعععن الصعععغير ومتععع" الوصعععو  إلععع ت يديععع  انطكلعععا يعععن الشعععدور باليسععع وليأل 
القوييععأل. القبععأل المديديععأل هعع  جدععاز يدرفععن كعع  يععواطن فعع  الدولععألت وأصععبمت بيوابععأل االسععطورة. هعع ه 

 اليس وليأل واهمأل لنا جييدا وه  الت  توجدنا ف  سحوكنا ايها.
السععد  توهععي   لععك لحنععاس العع ين يجحسععون فعع  دامعع  القبععأل ويدرفععون أندععم يععدافدون عععن بيععتدم "يععن 

بالردع . هع ا يعدفددم إلعع" فدعم يدنع" الرشع  فعع  تنريع  اليديعأل. صعمي  أننععا عيحنعا بجدعد معك  الجععرق 
الصايد وعيود السماب يم نجامات كويرةت ل ننعا نردعم أن العدفا  لعيس كعايك. والقبعأل المديديعأل ليسعت 

 هيانأل لييأل ف  الييأل ين النجاح".
 ه  ييكنك أن تص  لنا كي  يتم اسقال الصاروخ؟ يا الولت الكزم التما  القرار؟

"القايد ف  يركز القبأل المديديأل لن الزين ال اف ت مسب السياسأل الت  تمدد لن يسبقا يا ه  الينعاطل 
يقوم باسقال الصاروخ. وهو يدعرق الت  يجب الدفا  عندا. وعند وجود أمد االهداق هين اليدايير 

 يا يجب أن يردحن وه ا يا يقوم بن".
صمي  أن الجداز يقرر أي صوارقس تسعير فع  المعذ المطيعر يوع  الينعاطل اليأهولعألت وأيدعا سيسعقذ 
فعع  ينطقععأل يرتومععألت ل ععن الهععغذ عحعع" زر االطععكا ينععول باالنسععان. وابقععا  القععرار فعع  يععد االنسععان 

ليألت وبتت صمتن ف  عيحيأل الجرق الصعايد: يعن ييعات الصعوارقس التع  تعم وعدم استمدام االجدزة ال
 اسقاطدات كانت عيحيأل وامدة ماطيأل.

يقولعون فع  جدعاز القبعأل المديديعأل إندعم يسعتطيدون التمعع ير يعن كع  صعاروخ يطحعل نمعو دولعأل إسععرايي  
د سعجحت درجأل. وكبرهعان عحع"  لعك يعتم ععرض امصعاييات الجعرق الصعايد. ولع 360ين أي يكان بع 

ف  الييأل فقذ لم يتم تشغي   1مادوأل اطكا نمو دولأل إسرايي . وانسبأل  4,700اونا  الديحيأل أ ور ين 
االنعع ار. أي ميسععأل امععدال تيحصععت يععن القبععأل المديديععأل. هعع ه لععدرة يحرتععأل ال ييكععن اسععتيدابدات بنيععت 

ت االنعع ارت ل ععن كجععز  يععن دروس مععرب لبنععان الوانيععأل. الجبدععأل الدامحيععأل يسعع ولأل عععن اطععكا صععافرا
 يدحويات االطكا تمص  عحيدا ين اجدزة الدفا  الجويأل.

 
 مستعدون في وجه إيران

"إيران هع  رأس االفدع". ولعد كنعا ندعرق  لعك لبع  االترعاا النعوويت وندرفعن بدعد االترعاا. إيعران تتعدم  
ورقا بشك  يباشر ف  ك  يا يمدل هنعات المعذ الع ي يعراذ بعين ميعاس ومعزب هللا ييعر ععن طرقعل سع

ومتعع" إيععران. وهععو مععذ وامععد. نمععن ندععرق  لععكت وهعع ا جععز  يععن التمععديات التعع  نواجددععا"ت لععا  أمععد 
 الهبال ال بار.
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تييرت إن تمديد إيران كددو رلم وامد هعو أيعر ريعيس بالنسعبأل ل عم. هع  فع  أعقعاب االترعاا الع ي ولعم 
تمسعين لعدرتنا؟ هع  التدديعد يم إيرانت لدينا عشر سعنوات لدعدم التعوتر واسعتغك  هع ا الولعت يعن اجع  

 اليباشر تراجم؟.
"ندعم الدععدو الععرييس بالنسععبأل لحومعدة التعع  أنععا يسعع و  عندعات هععو إيععران. االترععاا لعم يغيععر أي شعع   فعع  
يسععتو  اسععتدداد الومععدة. أنععا أعتقععد مععكق  لععكت  نععك تدععرق مجععم اليسعع وليأل اليحقععاة عحيععك فعع  هعع ا 

ت التعع  لععد نتدععرض لدععا يععن إيععران. عحيععك محععل شععبكأل اليوهععو . وأنععت الجععواب الوميععد أيععام الدجيععا
أيععانت بغععض النةععر إ ا كععان االترععاا سععينر  ع الجععواب سععيبق" فعع  المععد االلصعع". لعع لك ازدادت لععدرتنا 

 ين  االتراا.
"صعععمي  أن صععععوارقس "ميعععتس" بنيععععت كعععرد عحعععع" الصعععوارقس بديععععدة اليعععد ت ل ننععععا نمعععاو  اسععععتمدايدا 

ت لويأل جدا تر  عن بدد. ونمن نماو  ف  كع  يدركعأل اسعتمدايدا باتجاهات امر . يوك توجد رادارا
بالمععد االلصعع". نمععن نمععاو  اسععتمدام لععدرة الجدععازت سععوا  فعع  اليصععادر أو فعع  القععدرة التنري يععألت يععن 

 اج  اعطا  الجواب ل   سامأل ين السامات".
ولع". وفع  ندايعأل جداز "كيحم دافيعد" هعو الجدعاز االصعغر عيعرا. فدعو عيحيعا فع  يرامع  االسعتيداب اال

 السنأل سيتم اتما  لرار تموقحن إل" جداز تنري ي.
كوا ت الجداز بن  يسبقا انطكلا ين يول  السيطرة اليركزقأل. أي تستطيم البطارقات أن تتواجد ف  
ايععا ن يمتحرععألت ل ععن يركععز السععيطرة يوجععد فعع  يكععان وامععد. هعع  ييكععن القععو  إن  لععك ينبععم يععن طععابم 

 اليديات؟.
نةعر إلع" دولعأل إسعرايي  كحدعات وهعو يشعبن جعدا الطرققعأل التع  تديع  بدعا صعوارقس "ميعتس"ت "ه ا جداز ي

يركععز اداري وامععد وعععدد يععن اليجسععات والععرادارات تنتشعععر وُتيكععن يععن الععدفا  عععن كعع  ينععاطل دولعععأل 
إسعرايي . ل عن السعيطرة يركزقعأل والنةعرة يركزقعأل. هع ا تعم بنعا  الجدعاز مكفعا لحبعاترقوت والقبعأل المديديععأل 

 لت  ه  اجدزة يوهديأل يجب أن تستدد ف  يجالدا الدفاع ".ا
 

 ما هي أهدافك؟
"كيحعم دافيعد هعو جدععاز بنع  لتقعديم اجابعأل عحعع" تدديعدات أوسعم. متع" اليععوم نقعوم بديجعن يعم الععدفاعات 
الجويأل. فين جدأل كع  جدعاز لعن ترولعن النسعب ت ويعن جدعأل امعر  هعو محقعأل امعر  يتدامحعأل يعم جدعاز 

 لمر.
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م دافيععد يععدم  بععين القبععأل المديديععأل التعع  هعع  ا لعع  ارتراعععا واععين الصععاروخ وقمحععل لنععا "إن جدععاز كيحعع
ينطقعععأل وسعععذ يشعععتركأل تديععع  فيدعععا االجدعععزة الوكوعععألت كععع  وامعععد مسعععب لدرتعععن. والتمعععدي هعععو اليك يعععأل 

 وامتيار الجداز الصمي  ل   تدديد".
 

 دمج القوات
ت ميل استمدم 1991رب المحيج االول" ف  إسم صاروخ الباترقوت يوير لد  ال ويرقن تداعيات ين م

الو  يعععرة السعععقال صعععوارقس سعععكاد التععع  اطحقعععت يعععن الدعععراا. وبقععع  اليعععوم صعععاروخ البعععاترقوت يهعععادا 
لحطايرات القتاليألت ول ن أجرقت عحين تمسينات. صمي  أنن ليس هناك اليوم تدديعد هجعوي  لطعايرات 

لعن الينطقعألت هنعاك تغيعرات داييعألت ميعل أن  يقاتحألت ل ن ه ا التدديد لعم يمتع . فرع  ةع  يعا تتدعرض
الينةيات تمت  يكان الدو  وتقيم "سكح جعو لحرقعرا ". وأنعا ال ألعو   لعك اسعتدزا يت بع  عحع" الدكعست 

 ه ا تمد أ بر. سكح الجو أصب  أصغر وأسر  يم ايكانيات أ بر.
أنعععت الوميعععد الععع ي ايتعععانت فععع  هععع ه اليجيوععععأل الصعععغيرة التععع  تجحعععس هنعععات يوجعععد لعععك دور اسعععتوناي  ف

 ستواجن الطايرات وليس الصوارقس.
"مت" النت بنا  عح" نةرقأل الديجت يماو  ك  جداز السير مطوات إل" ا يعام والوصعو  إلع" مالعأل 
يسععتطيم فيدععا الجييععم اليشععاركأل فعع  الجدععود. هعع ا تمععٍد ندركععن جيععدا. ويععن اجعع  اليقارنععألت نمععن نتعع كر 

مينععن كععان جدععاز السععقال جييععم انععوا  الطععايراتت ل نععن كععان ايهععا البععاترقوت يععن مععرب المحععيج. فرعع  
 الوميد ف  مينن. ل لك كان مجين يدقو  ولرار تشغيحن يدقو .
ساعأل وسبدأل ايعام فع  االسعبو  يعن  24"ف  الولت المال  يوجد جداز وقوجد يجا  لحتركيز عحين يدة 

  طعايرة هع  تمعٍد بالنسعبأل لنعا. االستددادت بغض النةر ف  الشيا  أو ف  الجنوب. فرع  هع ا الدعالم كع
بغض النةر عن المجم أو النو ت أو إ ا كانت يم طيار أو بعدون طيعار. الوالعم يتغيعر أيعام ناةرقنعات 

طعايرة "سعوموي" سعورقأل فع   ب سعقالميل التركيز عح" الطايرات بدون طيار. ولب  ولعت لصعير لينعا 
 يرات بدون طيار.الماالت هناك طا أغحبيألالشيا  وكانت يم طيار. ول ن ف  
يماو  يدرفأل لدرتنا. ميل أن الددو يدعرق جيعدا يعا ا تدنع   أيها"ه ا ينبم بسبب أن الطرق الوان  

القبععأل المديديععألت وهععو يمععاو  التغحععب عحعع"  لععكت والتغحععب عحعع" ترععوا سععكح الجععو الطععايرت العع ي هععو 
الطععايرات بععدون طيععارت  االلععو  فعع  الشععرا االوسععذت الن يوحيععا فعع  السععابل. لعع لك يمععاولون اسععتمدام

الصععغيرة والسععرقدأل والتعع  ييكندععا الوصععو  إلعع" أي يكععان وامععدال مطععر يوهععد . وهعع ا االيععر غيععر 
 يراج  . ومت" النت اجدزتنا الدفاعيأل لادرة عح" الرد عح"  لك".

 14/10/2016إسرائيل اليوم 
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