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 تخشى أنفاق حماس وتتأهب لمواجهتها "إسرائيلديختر: " .1

قال رئيس  لننية الرارنسية واألمين لين ال نسسيا السيرائيدن تلين ديرتير لن لسيرائيل تبيىل ن يودا عدي  
ال تصيييييب ا مفانييييفا ميييين أنفيييياك حركيييية حمييييا ي وىليييي  عبيييير الت ييييوير الت نيييين  كييييل المسييييتوساا حتيييي 

 والموازناا المالسة و رك ال تال ونمع المعدوماا لدنناح لن التعامل مع هىا الت ديد األمنن.
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وأضيا  ديرتيير ليين ل يياء مييع صييحسفة يلسييرائيل الييوثي أن حمييا  تسييتهمر المزيييد ميين ن ودهييا ال شييرية 
األنفيياكي مشيييرا لليي  أن نصييف ال ضيائع التيين تييدرل ال  يياى تنييد  ري  ييا لليي   والمالسية والتسييدسحسة ليين

األنفيياك. وليين اييزا اليييوث أ هيير ميين ألييف شيياب ينزلييون لليي  األنفيياك ألن ييث سعرلييون أن ييث ليين الموان يية 
ال ادمة سيسحتانون للي ياي لاألنفياك تمينح ث لمكانسية توييير ونيك المعركية مين ريالل لرسيال عيدا رالسيا 

 ارل الحدود السرائيدسة.مسدحة لل  د
وأ ييد أن يلسييرائيل تنييد نفسيي ا اليييوث  موان يية حمييا  ليين وضييع يرتدييف عمييا كييان عدسييك عشييسة ن اسيية 

ي وقنيياعتن  ييفن النييسا السييرائيدن لدسييك ال ييدرا الت ويرييية التيين سييتحول 2014حييرب النيير  الصييامد 
لتنفييى هنمياا معادسية ضيد  األنفاك لن ازا لل  م ابر لعناصر حما ي لن لكّرا الحركة  اسيتوالل ا

 لسرائيلي.
 16/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مجلس األمن نهاية الشهر  إلىاالستيطان  مشروع قرار فلسطيني ضد  رياض منصور:  .2

قال السفير الفدس ينن لن األمث المتحدا رياض منصور لنك أعد عناصر لمشروى قرار : نيويور 
حك لن مند  األمني ول ن  عد الحصول عد  دعث المند  يدين االستس ان السرائيدن ب د   ر 

 الوزاري العربن الىي سس دع عد  عناصر المشروى لن وقا الحق الش ر الناري.
وش د مند  األمن أم ي ندسة اير رسمسة تناولا االستس ان شار  لي ا ناش ون ح وقيون من 

 ساا المتحدا.لسرائيل وبدنسكاي  مشاركة أعضاء المند ي  ما لي ث من الوال
 16/10/2016الحياة، لدن، 

 
 : تبييض السجون في مقدمة أولوياتناةالشهيد حمدون عائلةلدى استقباله  عباس .3

محمود ع ا ي لن الحركة األسيرا قدما وما زالا لدمشروى  السد ة الفدس ينسة قال رئس  :راث هللا
ن  اء معاناا أسرانا لن زنازين الو نن الفدس ينني لىل  تضع ال سادا مسفلة تبيسض السنون وا 

 االحتالل السرائيدن لن م دمة اهتمامات ا وأولوسات ا.
ناء ىل  لدى است  الكي اليوث السباي  م ر الرئاسة لن مدينة راث هللاي عائدة الش يد األسير ساسر 

ك لن مستشف  يسوروكاي السرائيدني  عد لصابت 2016أيدول/ سبتمبر  25ي الىي استش د لن ةحمدون
 بند ة قدبسة لن سنن يريموني.
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ي السرائيدني  استش اد ابن ا ال  ل لن سنون االحتالل ةوقدث الرئس ي تعازيك الحاراي لعائدة حمدون
مؤكدا أن دماء الش داء وتضحسات ث لن تىهب سدىي وستشكل ال ريق الصحسح لقامة دولتنا 

 الفدس ينسة المست دة وعاصمت ا ال د  الشرقسة.
 16/10/2016ام هللا، األيام، ر 

 
 نهائي وجهد مشترك مع األردن "اليونسكو" : قرارفلسطينيون مسؤولون  .4

قال مسؤولون لدس ينيون لن قرار منظمة األمث المتحدا لدعدوث والفنون  :نادسة سعد الدين -عمان
د يقرارًا واله الة ياليونسكويي  شفن اعت ار المسند األقص  الم ار  مكانًا م دسًا لدمسدمين ل طي سع

تاريرسًا ن ائسًا ون دًا أردنسًا لدس ينسًا مشتركًاي استند لل  الت رير األردنن الىي  اا نزءًا رئسسًا من 
 ال رار األممني.

وأ د السفير الفدس ينن لن عماني ع ا هللا ريريي أهمسة يال رار األممن التاريرن لن مسيرا 
لفدس ينن المشتر ي و التشاور والتنسيق مع الدول ياليونسكويي  فضل التعاون والتنسيق األردنن ا

 العربسةي مما قاد لل  لصدار قرار مفصدن وازن  النس ة لد د  المحتدةي.
وأضا  ريريي لييالوديي لن يال رار سعد ح ًا تاريرسًا لدمسدميني بينما يدحض األسا ير والم والا 

 د  المحتدةي.السرائيدسة المزعومة حول المسند األقص  الم ار ي وال 
بدوره؛ أ د عضو الدننة التنفيىسة لمنظمة التحريري واصل أبو يوسفي لن تصريح لييالودي من 
لدس ين المحتدةي ضرورا يمتا عة تنفيى ال راري التاريرن الم ثي عبر التنسيق والتعاون األردنن 

محتدةي والمسند والفدس ينني ولن ل ار الموقف العربن الت امدن والتشاوريي لحماسة ال د  ال
 األقص ي من االعتداءاا السرائيدسة المتواصدةي.

وول ًا لربير ال انون الدولني أنس  قاسثي لإن يال رار صدر  شكدك الن ائني  األادبسة وتث نشرهي عن 
المند  التنفيىي لدمنظمة األممسة والىي سعتبر أرلع هيئة لن ياليونسكويي حيث ناء مفصاًل بدقة 

 لمع ساا الم مة التن قدم ا النانب األردنني.واستند لل  ا
وقال قاسث لن يال راراا السا  ة لديونسكو تشير صراحة لل  أن شرقن ال د  المحتدة نزء من 

 األراضن الفدس ينسة المحتدةي و التالن لإن ال رار األممن األرير ين بق عدي ا أسضًاي.
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اصل أبو يوسفي لن يال رار األممن تاريرن وم ث من نان كي قال عضو يتنفيىسة منظمة التحريريي و 
ويؤكد عد  الح ائق التاريرسة  اعت ار المسند األقص  مكانًا م دسًا لدمسدمين ل طي  عيدًا عن 
محاوالا االحتالل لت ويده وت سسمكي زمانسًا ومكانسًاي واالعتداء ضدهي من أنل تويير معالث المدينة 

 الم دسةي.
  16/10/2016الغد، عم ان، 

 
 "صاحبة الباطل"صلح مع حماس  المستشار عباس:  .5

لدشؤون الدينسة محمود ال  ااي لنك ال ان ساث  رئس  السد ة الفدس ينسةقال مستشار : رصد –الرأي 
ن ا اير قابدة لد سمة والتمزيق.  لن لدس يني وا 

 صدح بين وأ د أنك ال صدح مع حركة حما ي صاح ة ال ا لي عد  حد وصفكي مشيرًا لل  أنك ال
 المر ئ والمصيب.

وقال مون ًا كالمك لل  حما : ال صدح بين صاحب الحق وصاحب ال ا لي عدي ث أن يترانعواي 
 عدي ث أن يتوبواي عدي ث أن سعتىرواي وأن سعودوا لل  صف شعب ث.

ي أن هنا  ان ال ًا لن ازا مض  عدسك ]النمعة[ وأضا  لن ر  ة النمعة التن حضرها ع ا  أم 
 سنوااي ينب أن ينت ن. 10من  أ هر

وتا ع ال  اا: ينب عد  حما  التن ان دبا عد  الشرعسة أن تتوبي وتعود تحا مظدة الشرعسة 
 عدسكث  النماعة. قال:الفدس ينسةي ألن الرسول 

روتناوقال: سن  ع اليد التن تعبث  عالقتنا   العرب. أش ائنامع ش س تنا ال برى مصري وكل  وا 
 15/10/2016الرأي، عمان، 

 
 نجل الشهيد أبو صبيح يعتقلاالحتالل  .6

عامًاي وهو ننل الش يد مص اح أبو صبسح  18اعت دا قواا االحتالل الشاب صبسح أبو صبسح 
الماضني لدى مروره عد  حانز قدندسا العسكري شمال  األسبوىمنفى عمدسة الشيخ نراح  ال د  

 ال د  المحتدة.
 17ح ة ألراد عائدة الش يد مص احي حيث اعت دا ابنتك لسمان وسفتن اعت ال الشاب صبسح ضمن مال

حدوساا أبو »عامًا  عد يوث من عمدسة والدهاي كما اعت ل نندك عز وأاد ا سد اا االحتالل محل 
 وعدا مرازن تعود لوالد الش يد لن بددا الراث شمال ال د  المحتدة.« صبسح

  16/10/2016المستقبل، بيروت، 
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 حات مديرة "اليونسكو"حماس ترفض تصري .7

قالا حركة يحما ي لن تصريحاا المديرا العامة لمنظمة الي ييونسكويي رضوخ لدضووط السرائيدسةي 
 وتتعارض مع ح س ة موقف المنظمة وال رار ال ا ع الىي صدر عن ا.

وعبر الحركة لن بسان لدنا ق  اسم اي سامن أبو زهريي عن رلض ا لتصريحاا يليرينا بوكولايي 
ول تفسيراا منالسة لدنص ال ا ع الىي اعتمده المند  التنفيىي لديونسكوي والىي أ د عد  نفن أي ح

 عالقة لسرائيدسة  المسند األقص .
 15/10/2016فلسطين أون الين، 

 
 تمنع عقد مؤتمر إلنهاء االنقسام يتهم األجهزة األمنية في غزة المجدالوي  .8

الوي ال سادي لن النب ة الشعبسة لتحرير لدس يني يوث ات ث نميل المند: يال د ي دوا كوث -ازا
السباي أن زا أمن حركة حما   منع ع د مؤتمر يو نيون لن اء االن ساثي لن محالظة شمال 

 ق اى ازا.
وقال المندالوي لن تصريح صحفن لك أن هىا الفعل سفتن استمرار لىاا السساسة الرا ئة والمدانة 

ة حما . مشيرا لل  منع ا ع د مؤتمر مماهل لن التاسع من أبريل/ التن تمارس ا أن زا أمن حرك
 نسسان الماضن.

ودعا المندالوي قسادا حما   اعت ارهث المرنعسة ال سادسة األعد  التن تحكث ق اى ازا وتشكل 
ل  احتراث الحرياا ال انونسة وعدث الحيدول ة المرنعسة المسؤولة ألن زا األمني لل  االلتزاث  ال انون وا 

 دون النماهير وممارسة ح  ا ووانب ا لن صون وحماسة ح وق ا ومصالح ا الو نسة واالنتماعسة.
 15/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 

 صوافطة: اعتقال السلطة الشيخ عتيق إساءٌة لرموز شعبنا .9
ا أمن قال ال سادي لن حركة حما  لن محالظة  و ا  لازى صوال ةي لن استمرار أن ز : راث هللا

السد ةي  اعت ال الشيخ عدن عتيق الماث والر يب وأحد ونوه الرير والصالح والرموز الو نسة لن 
ساءا لرموز شعبنا المش ود ل ث لن ردمة  محالظة ننيني شمال الضفة المحتدةي هو اعتداء سالر وا 

 دين ث وو ن ث وشعب ث.
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سد ة وأن زت ا األمنسة النظر لن وأ د صوال ة لن تصريح صحفن لك  فنك حان الوقا لتعيد ال
سدوك ا السدبن تناه الشرلاء من أبناء شعبناي والعمل عد  وقف سساسة االعت االا السساسسة وقمع 

مع تون اا شعبنا و موحاتك لن تح يق الوحدا والوصول لل  التحرر واالنعتاك  نالحريااي والتماش
 من االحتالل.

 15/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 معاريف: الهجمات الفلسطينية باتت عادة يومية .11
ت رك ربير أمنن لسرائيدن لن صحسفة معاريف عن العديد من األسئدة السرائيدسة المفتوحة المتعد ة 
 ظاهرا العمدساا الفدس ينسةي وأشار يوسن ميدمان لل  أن ا أص حا نزءا من حساا السرائيديين 

 ر لل  تويير لن نس  ا.اليومسةي كما أنك لس  هنا  ما يؤش
 240لسرائيدسا و 43وأوضح ميدمان أن مونة العمدساا الفدس ينسة ننحا حت  اآلن لن قتل 

لدس ينساي وقد  اتا نزء أساسسا من حساا السرائيديين اليومسةي عبر استرداث منفىي العمدساا لدعديد 
 من أسدحة السكا ين والسساراا والسالح الناري.

ها المحاوالا ال بيرا التن تبىل ا حركة حما  لشعال الوضع لن الضفة الوربسةي وأشار لل  ما سما
والدعوا لتنفيى هنماا مسدحة والتر سط ل ا راث التنسيق األمنن ال ائث بين األن زا األمنسة 

 السرائيدسة والفدس ينسة.
عد  العشراا من وأ د الربير األمنن السرائيدن أن النسا والشا ا  عهرا لن اآلونة األريرا 

المرارط التن تصنع السالح المحدني لضالة لل  تولر عشراا اآلال  من البنادك واألسدحة لن 
 المنا ق الفدس ينسة عد  حد قولك.

 15/10/2016الجزيرة.نت، 
 

 مراسل هآرتس: أحد الجنود اإلسرائيليين هرب من مكان عملية القدس بعد رؤيته أبو صبيح .11
سفة هآرت  لن التح س اا األمنسة المستمرا لن عمدسة ال د  األريرا تشير قال نير حسون مراسل صح

لل  أن أحد الننود السرائيديين هرب من مكان العمدسة راث رؤيتك لمنفىها مص اح أبو صبسح س دق 
من ن تك نف  النا ق العسكري السرائيدن عدمك ب ىه الحادهةي مؤكدا أنك لن  النار عد  السرائيديين.

ث التف د لسيتث اتراى الر واا المناس ة  حق هىا الننديي وزعث أن الننود السرائيديين أح  وا حال ت
 األش ر األريرا العديد من العمدساا المسدحة الفدس ينسة.

 15/10/2016الجزيرة.نت، 
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يديعوت أحرونوت: عناصر "المستعربين" ينشرون صورهم عبر الصحافة وهي يعتقلون  .12

 الفلسطينيين
حسفة يدسعوا أحرونواي سدط الربير العسكري السرائيدن يوت  زيتون الضوء عد  وحدا ولن ص

المستعربين التن ركزا ن ودها رالل العاث األرير لن لل اء ال  ض عد  الفدس ينيين الىين سحاولون 
 تنفيى العمدساا ضد السرائيدييني مما نعد ا تحصل عد  وساث الت دير من رئس  هيئة أركان النسا

 اادي تيزنكوا.
وأشار زيتون لل  أن ألراد هىه الوحدا العسكرية الراصة كهيرا ما تث نشر صورهث عبر الصحالة 
الدولسة وهث يد ون ال  ض عد  لدس ينيين  الضفةي راث عمد ا لن أنواء من السرية والترفن رالل 

 مئاا العمدساا الراصة رالل السنة األريرا.
وانتفاضة األقص  عاث  1987الوضع رالل انتفاضة الحنارا عاث وقال لنك  عك  ما كان عدسك 

ي ل د  اا بإمكان الفدس ينيين اليوث توهيق عمدساا المستعربين عبر كاميرات ثي وتعمسم ا لن 2000
ش كاا التواصل االنتماعني مما يت دب من الوحدا التعامل بىكاء مع هىه المحاوالا ع ب 

 ل وماندوز النديدا لن النسا السرائيدن.انضمام ا العاث األرير ل تي ة ا
 15/10/2016الجزيرة.نت، 

 
 : منظمة مهلوسة وزائلة"بتسيلم"نتنياهو يهاجم  .13

هييانث رئييس  الحكوميية السييرائيدسة بنسييامين نتنسيياهوي مسيياء يييوث السييباي  شييداي ممهييل : محمييود منادليية
محتدة'ي لن مند  األمن الدولني المركز السرائيدن لح وك النسان لن األراضن ال –منظمة 'بتسيدث 

 ووصف المنظمة بي'الم دوسة والزائدةي انضما لل  النوقة المناهضة لسرائيل'.
وت رك نتنساهوي لن منشور لك عدي  موقيع التواصيل االنتمياعن 'لسسيبو 'ي للي  الندسية التين انع يدا 

لسيييك ممهديييو 'بتسييييدث'  أميي ي النمعيييةي لييين منديي  األمييين اليييدولني التيييا ع لشمييث المتحيييداي واليييىي شييار 
ونمعسيييية 'أصييييدقاء سييييالث اآلن ميييين الوالسيييياا المتحييييدا'ي وهييييانم ث ألن ييييث تحييييدهوا عيييين أن 'االحييييتالل 

 والمستو ناا' سبب النزاى العربن السرائيدن.
عاماي قبل  50وادع  نتنساهو لن منشوره أن 'الح س ة ت من لن أن الفدس ينيين هانموا لسرائيل  يدة 

واستمروا لن م انمة لسرائيل من ازاي  عد أن تركا ل ثي وي انمونا من الضفة  لنشاء المستو نااي
الوربسة لن الوقا اليىي س يالبون لسيك  حيق العيودا ليس  ل يط للي  تدي  المنيا قي ول ين أسًضيا للي  ساليا 

 وعكا وحسفاي هىه الم ال اا تدعث التحريض النرامن المون ة لنا منى تفسس  الدولة'.



 
 
 
 

 

 10 ص             4079 العدد:        16/10/2016 حداأل التاريخ: 

                                    

ن منشيييورهي 'حيييث رئيييس  منظمييية بتسييييدث أمييي ي مندييي  األميييني للييي  التحييير  ضيييد وأضيييا  نتنسييياهو لييي
لسييرائيل؛ مييا لشييدا هييىه المنظميياا ليين تح س ييك عبيير انترا يياا دسم را سيية ليين لسييرائيلي لإن ييا تحيياول 

 تح س ك من رالل ال راه الدولن... لنك لعل ال يديق'.
منظمياا زائدية وم دوسيةي كمنظمية بتسييدثي  ورتث نتنساهو  فن 'الدسم را سة السرائيدسة تعبر أسًضيا عين

ول ييين معظيييث النم يييور السيييرائيدن سعييير  الح س يييةي وسيييو  نسيييتمر لييين اليييدلاى عييين دولتنيييا ضيييد كيييل 
 الضووط الدولسة'.

 15/10/2016، 48عرب 
 

 تصدي لهاألمم المتحدة وعليها من  " تواجه هجوما  إسرائيل: "اإلسرائيليوزير العلوم  .14
توانييك هنًومييا مبيتًييا ومنًظمييا ميين »ال وزييير العدييوث أولييير أ ييونس  لن لسييرائيل قيي: كفيياح زبييون  -راث هللا

هيىا ال نيوث لين أسيرى  نانب األمث المتحدا وعدي ا الدنوء لل  كل الوسيائل الدبدوماسيسة المتيولرا لصيد
بتفضيييل « بتسيييدث»وهييانث أ ييونس  ميين وصييف ث بن يياا هامشييسة وعديي  رأسيي ا منظميية «. وقييا ممكيين

والتشي ير بي الدهث مع ً يا عدي  مشياركة ممهديين  رر واالنضماث لل  أصحاب ال ى مصالح ال ر  اآل
لين الندسية الراصية التين ع يدها مندي  األمين اليدولن « السيالث اآلن»وحركية « بتسييدث»عن منظمية 
 «.السرائيدسة عائق أماث السالث المستو ناا»تحا عنوان 

 16/10/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 للسلطة يصبح رئيسا  : مشعل قد ديختر .15
لنك  -لن حوار م ول مع صحسفة يلسرائيل اليوثي-قال رئس  لننة الرارنسة واألمن التا عة لد نسسا 

لن سصاب  المفانفا لن تث انتراب رئس  المكتب السساسن لحركة الم اومية السيالمسة محميا ا راليد 
 ينسة.الفدس ينسة لىا أنريا انترا اا رئاسسة لدس  لدسد ةمشعل رئسسا 
مراسييل الصييحسفة نيييدعون تلييون عيين مسييت بل السيييد ة الفدسيي ينسة  عييد اسييياب  أنييراه معيييكوليين حييوار 

محمود ع ا  المرت بي قال تلن ديرتر: ال أتوقع أن سكون الرئس  ال ادث لدسيد ة مين صيفو  حركية 
 لتحي ألن حما  تبدي استعدادا لدسس را عد  السد ة بوسائل دسم را سة.

لليي  أن حمييا  تييدر  نيييدا أنييك ليين  -شييول سييا  ا منصييب وزييير األميين الييداردنالييىي -وأشييار ديرتيير 
الوقييا الييىي ين يين لسييك ع ييا  م امييك الرئاسييسةي سييسحل محدييك  صييورا مؤقتيية رئييس  المنديي  التشييريعن 

 عزيز دوس ي وهو أحد قادا حما  لن الضفة الوربسة.



 
 
 
 

 

 11 ص             4079 العدد:        16/10/2016 حداأل التاريخ: 

                                    

اب  المفانييفا لىا ترشييح وليين أصيييوأضييا  أنييك  عييد عييدا أشيي ر ستحصييل انترا يياا رئاسييسة لدسيي ينسة 
مشعل ولاز لي ا وأص ح رئسسا لدسد ة الفدس ينسةي مؤكدا أنك لن هىه الحالة قد تعييد لسيرائيل احيتالل 

ال لييإن السييرائيديين سسعسشييون تحييا ت ديييد ح س يين  ممييا  -عديي  حييد وصييفك-المنييا ق الفدسيي ينسةي وا 
لين موان ية المنموعياا المسيدحةي  1993سسعيدهث لل  أسوأ من الوضع قبل توقسع اتفياك أوسيدو عياث 

 ولق تعبيره.
وأوضح المسؤول السرائيدن أن حركة لتح ربما تريد ترشسح مروان البراوهن النترا اا الرئاسةي ل نيك 

 أشار لل  أن حما  تحظ   شعبسة كبيرا لن الضفة الوربسةي ولق تحديدك.
 15/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ال يشكل عقبة بوجه السالم وطناتالمست: البناء في "إسرائيل" .16

اعتبييرا مصييادر سساسييسة لسييرائيدسة رسييمسةي يييوث السييباي  ييفن البنيياء ليين  :يال ييد ي دوا كييوث -راث هللا
 المستو ناا  الضفة وال د  ال سشكل أي ع  ة لن ونك عمدسة السالث.

عا رييالل ندسيية ون دييا الىاعيية العبرييية العامييةي عيين تديي  المصييادر قول ييا يلن االدعيياءاا التيين أ سييم
منديي  األميين الييدولن وكييفن المسييتو ناا ليين ي ييودا والسييامرا تشييكل ع  يية بونييك السييالث عارييية عيين 

 الصحة تماماي.
وأضييالا يلن هييىه االدعيياءاا تنكيير الصييدة العمس يية منييى تال  السيينين بييين الشييعب الي ييودي وأرضييك 

 و الىي اترى أم ي.وهىا سش ك قرار منظمة التربسة والعدوث واله الة األممسة اليونسسك
وتا عيا يلن التعاميل مييع البديداا الي ودسيية لين ي ييودا والسيامرا عديي  أن يا عييائق أمياث السييالثي لنميا تعييد 

 نسرا لدم ال ة الفدس ينسة الفاضحة بنعل أرض لدس ين رالسة من الونود الي وديي.
 15/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 شركات صهيونية بمشاريع استيطانية ضخمة ل استثمارات: هناك "كول هعير" .17

كشييييفا صييييحسفة يكييييول هعيييييري الصيييي يونسةي أميييي  السييييباي عيييين مشيييياريع : السييييبيل -ال ييييد  المحتديييية
استس انسة لن الضيفة وال يد  المحتدتييني تشيمل بنياء مئياا الوحيداا السيكنسةي لسميا تصيل اسيتهماراا 

 ا مديون شسكل.350لحدى الشركاا الص يونسة لل  نحو م
حسفة العبريييةي أن شييركة ينييولن همعييييني تشيير  عديي  بنيياء من  يية تنارييية ضييرمة لييين وىكييرا الصيي

ا مديييون 350مييدرل مسييتو نة يمسشييور ادومييسثي مشييمال شييرك ال ييد  المحتدييةاي  اسييتهمار سصييل لليي  م
 ا دونما.72شسكلي عد  مساحة م
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ا أليف متير 60ويتضمن المشروىي ول ا لدصيحسفةي هيالث منيا ق مشيتريااي تبديح مسياحة البنياء لي يا م
ممن  ة قاعاا ألراحي مشترياا منزلسةي م اعث ومتنزه لش فال والعائالاي ومن  ة بسع أهاث  -مربع 

 منزلن ومنتوناا ك ربائسة ومحالا لبسع ال الطا.
كميييا كشيييفا يكيييول هعيييييري عييين انت ييياء شيييركة ييييييورو لسيييرائيلي مييين بسيييع المبنيييي  الهاليييث لييين مشييييروى 

 ا وحدا سكنسة تضث أربعة م اٍن.78ال د ي ويتضمن ميمستو نة النبن سع وبي شمالن 
ا وحيدا سيكنسة لين 122وتبنن الشركة المىكوراي رمسة مشياريع لين المسيتو ناا عدي  النحيو اآلتين: م

ا وحيدا لين مسيتو نة النبين 78ا وحيدا لين مسيتو نة  سيواا زئييفي وم24مستو نة يهار حوميكيي وم
 ا وحدا لن مستو نة يمودسعيني.96يلي لن سدفيا وما وحدا لن مستو نة يارئ32سع وبي كما تبنن م

بييدورهاي أعدنييا شييركة يتسييرلاتن شييمعوني عيين بسييع المسييا ن ليين المبنيي  الهييانن ميين مشييروى البنيياء ليين 
 ا وحدا استس انسة.142مستو نة يهار حومكيي ويت ون من هالهة م اٍني ما منموعك م

انسة ليين مشييروى يه ييار ي ليين مسييتو نة ا وحييدا اسييتس 21كمييا أعدنييا شييركة يى. أهيياروني عيين بسييع م
 ا وحدا استس انسة.65ي سواا زئيفيي من أصل م

وميين بييين المشيياريع االسييتس انسة التيين تنّفييىها شييركة يأهيياروني مشييروى ينييولن هبسسييواهي ليين ي سيييواا 
 زئيفيي والىي أننزتك كامالي ومن الم رر لسكانك  عد عدا ش ور.  

 16/10/2016، السبيل، عم ان
 

 اإلسرائيلي في مخيم الجلزون وبيت سوريك ومخيم الدهيشة الجيشت عنيفة مع مواجها .18
ي لن أم شا ًا و فاًلي من بين ث لصا ة  الوة الر وراي مساء  20أصيب  األساث: كتب مندوبو

الموان اا العنسفة التن اندلعا بين الش ان وقواا االحتالل السرائيدن عند المدرل الرئسسن لمرسث 
 نئين شمال راث هللا.الندزون لال

عامًاا من مرسث الندزون  عسار ناري لن الرأ ي ن ل عد   16وأصيب ال فل لار  زياد ال اسض م
 لهرها لل  مستشف  راث هللا الحكومني حيث أدرل لل  ارلة العمدساا.

شا ًا تررون بنراحي حيث أصيب أحد الش ان  شظاسا الرصاص الحن لن من  ة  19كما أصيب 
لصا ة  14ش ان  األعيرا المعدنسة المودفة  الم اط لن الرأ ي وسندا  3صيب الظ ري وأ

صا ة   نبدة ااز لن الرأ ي لسما تث ن د ما لل    الرصاص المعدنن لن أنحاء متفرقة من النسثي وا 
 منمع لدس ين ال بن لدعالج.

 ااي لن قرية من ن ة هانسةي أصيب عدد من الموا نين  الرصاص الم ا ن واالرتناك رالل موان
 بيا سوري  شمال اربن مدينة ال د ي  عد اقتحاث قواا كبيرا ال رية ومحاصرت ا.
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وقالا مصادر  بسة لن ال ريةي لن ال فل مص ف  حسن النمل أصيب برصاصة م ا سة لن 
 الرأ ي حيث تمنع قواا االحتالل سساراا السعا  من درول ال رية.

موا نين  االرتناك والاماء رالل موان اا مع قواا ولن محالظة بيا لحثي أصيب عدد من ال
 لن مرسث الدهسشة. أم االحتالل اندلعا ص اح 

وألادا مصادر أمنسة أن قوا عسكرية كبيرا تا عة لنسا االحتالل اقتحما أ را  مرسث الدهسشة 
م ابدة بيا لحثي وداهث الننود العديد من المنازل وسدموا األسير المحرر صالح النعيدي  الاا ل

 المرابراا السرائيدسة.
واقتحث ننود االحتالل عددا من منازل الموا نين لن مدينة الدوحة ومرسث عايدا لالنئين وسدموا 

 الشابين محمود رديل عزية واحمد ل فني  الاين لم ابدة المرابراا.
ابتة والشاب ولن بددا بيا لنار ننوب بيا لحثي سدث ننود االحتالل كاًل من عالء محمود يون  هو 

 لسالث محمود هوابتة  الاين لمرانعة مرابرات ا.
 16/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 قانونيا  من االستهداف اإلسرائيلي األسرى قراقع يطالب بحماية  .19

األساث: قال رئس  هيئة شؤون األسرى والمحررين عسس  قراقعي أم ي لن حكومة االحتالل  -راث هللا 
ب الحركة األسيراي ومكانت ا الو نسة والنسانسة وال انونسةي وتحويل األسرى السمينسة تسع  لل  ش 

لل  منرد أرقاث ومدفاا أمنسةي منردين من ح وق ث التن نصا عدي ا ال راراا والمواهيق الدولسة 
 والنسانسةي م ال ًا  حماسة األسرى قانونسًا من االست دا  السرائيدن.

اا وقوانين مبرمنة ضد األسرى سست د  الوصول لل  لرض وأشار لل  أن ما ينري من سساس
رهابييني ما  المف وث السرائيدن عن األسرى أماث الرأي العاث الدولن ومؤسساتكي واعت ارهث منرمين وا 

 سسّ ل عدي ا اتراى كل وسائل ال مع وال م  السساسن  ح  ث.
وال  صفت ث الشرعسة كفسرى حركة  وأ د أن لسرائيل ال تعتر   ان  اك اتفاقساا ننيف عد  األسرى 

تحرر و نني وت بق عدي ث قوانين عنصرية وعسكريةي وتشن حمدة دعائسة دولسة لدتحريض عد  
األسرى ولعزل ث ولمنع أي مساعدا أو دعث ل ثي ما يت دب السراى لن تولير الحماسة ال انونسة 

ن ار لسرائيل عد  االعترا  ب ث كفسرى حرية وم اتدي  ن شرعيين.لشسرى وا 
 16/10/2016األيام، رام هللا، 
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 م العرب األخالقعل  آخر من ي   أنتَ الطيبي لمحلل إسرائيلي:  .21
وصف عضو ال نسسا العربن أحمد ال يبني المحدل العسكري  :يال د ي دوا كوث -تل أبيب 

الهانسة مساء أم  السرائيدن رونن دانييل بي يالحيواني  عد مشادا كالمسة ش دها استديو ال ناا العبرية 
 النمعة.

وكان ال يبن ودانييل شاركا لن حديث صحفن لد ناا تمحور حول عدا قضاساي لى انت د ال يبن حديها 
لعالمسا لدانييل عبر ال ناا هانث راللك رئس  ال ائمة العربسة المشتركة أسمن عودا  سبب عدث 

 من ال شريةي.مشاركتك لن ننازا بير  ووصفك حين ا  فنك يدون أرالك ولس  
وقال ال يبن مون ا كالمك لدانييل يأنا ترر من سعّدث العرب األرالك وس دث ل ث المواعظي عدس  أن 
تترانع عن كالم .. أنا لنسان متوحا  دبا من النسا لل اء قنبدة عد  سكان ق اى ازا 

 وقتد ث.. أنا حيوان.. عائالا  ف مد ا تما ل ادت اي.
 15/10/2016 موقع صحيفة القدس، القدس،

 
 على األراضي الفلسطينية في "عيد العرش" اليهودي إغالقا  االحتالل يفرض  .21

ي لاالقا شامال عد  األراضن الفدس ينسةي بدءا من مساء السرائيدنلرض االحتالل  ال د  المحتدة:
 السباي حت  مساء الهنين الم بلي عشسة عيد يالعراي الي ودي.

ل  الضفة وول ا بسان نسا االحتالل ال سرائيدني لسيتث حظرا درول أو رروج الفدس ينيين من وا 
الوربسة أوعن  ريق معابر ازاي رالل األساث المىكوراي  الضالة لل  منع حمدة التصاريح من درول 

 .1948األراضن المحتدة عاث 
 15/10/2016، فلسطين أون الين

 
 معبر رفح في اليوم األول لفتح افرا  مس 783مغادرة هيئة المعابر:  .22

مسالًراي  783حالالا ت ّل  8قالا يهيئة المعابر والحدودي التا عة لوزارا الداردسة لن ازاي لن : رلح
 اادرا معبر رلح البريي يوث السباي أول أساث لتحك من السد اا المصرية.

 وأضالا ال يئةي لن بساٍن مساء يوث السباي لن بين الحالالا الموادراي حالدة واحدا ألصحاب
 مريضا. 11النوازاا المصرّيةي كما اادر عدد من سساراا السعا  ت ل 

شرصسة سساسسة وا عالمسة وأ ادسمسةي اادرا أسضا لدمشاركة  61وأشارا لل  أن حالدة تضث نحو 
 لن مؤتمر  ال اهرا.

 وبيَّنا ال يئة أن السفر ادًا األحدي سسكون حسب ال شولاا المعدنة عبر موقع وزارا الداردسة.
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 15/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الشرق" الداعمة للفلسطينيينصحيفة لمكتب اإلعالمي الحكومي يشيد بجهود غزة: ا .23
أشاد المكتب العالمن الحكومن لن ق اى ازا  الن ود المدموسة لنريدا : مصعب اللرننن - ازا

ا الشعب الفدس ينن سواًء لن يالشركي لن تو سة األحداث عد  الساحة الفدس ينسة, ون ل معانا
 ال  اى أو الضفة الوربسة وال د  المحتدة .

وأ د أن تو سة يالشركي أس ما لن تعزيز صمود وهوابا الفدس ينيين راصة لن ظل حالة الحصار 
والظرو  الصع ة لن الضفة وال د  مع استمرار انتفاضة  سنواايالرانق عد  ازا منى عشر 

 ال د .
 16/10/2016، الشرق، الدوحة

 
 تصريح على معبر "الجلمة" 200جنين: االحتالل يصادر  .24

تصريح من عشراا  200األساث: صادرا قواا االحتالل السرائيدني أم ي أ هر من  -ننين 
شمال شرقن « الندمة»الموا نين ممن كانوا لن  ري  ث لل  دارل الرط األرضر من عد  معبر 

 ننين.
الصناعسة لمحالظة ننيني محمد كميل: لن ننود االحتالل صادروا وقال مدير عاث الورلة التنارية 

ومزقوا تد  التصاريح من موا نين من محالظتن ننين و و ا ي بىريعة أن ث سحمدون تصاريح 
تناريةي وهث لن ح س ة األمر عمالي ول ًا لدرواسة السرائيدسةي وسط توقعاا  فن يرتفع العدد لل  نحو 

 تصريح. 400
 16/10/2016هللا،  األيام، رام

 
 داخلية على فتح عبر مؤتمر العين السخنة مصالحةمصر تحاول فرض  .25

تستضيف ال اهرا  مدينة العين السرنة ممصرية سساحسة عد  شا ئ ال حر : رددون مظدوث -ازا 
ي 1989األحمراي اًدا األحد مؤتمًرا سع ده المركز ال ومن لدراساا الشرك األوسط متفس  عاث 

واء المصري أحمد الشربيتناي  عنوان: يمصر وال ضسة الفدس ينسة وانعكا  المتويراا ويرأسك الد
 القدسمسة عد  ال ضسةي.

وكانا حركة يلتحيي قد هانما المؤتمري ما أهار نداًل واسًعا لن الساحة الفدس ينسة  شكل عاث؛ 
وسة عد  الساحة مندًداي ولن الساحة الفتحاوسة  شكل راصي ما أدى لعادا المشا ل الداردسة الفتحا
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لن ظل رلض رئس  السد ة الفدس ينسة محمود ع ا ي المصالحة مع ال سادي المفصول محمد 
 دحالن.

وقالا مصادر لدس ينسة م دعة لي يقد  بر يي لن ال د  من هىا المؤتمر هو لرض المرابراا 
 ي مع ال سادي المصريةي والتن تشر  عدسكي مصالحة لن ارية عد  رئس  السد ة محمود ع ا

 المفصول من لتح محمد دحالني.
وأشارا لل  أن يالرئس  ع ا ي الىي يرلض المصالحة مع دحالني قرأ السيناريو الىي يراد منك 

 المؤتمري وأوعز لحركتك رلضكي ألن توصساتك ستتضمن لنراء مصالحة داردسة لدحركةي.
لن حركتك ست ا ع هىا المؤتمري نالًسا أن سكون بدورهي قال ال سادي لن حركة يلتحيي لبراهسث أبو النناي 

 قد ونك لفتح دعوا رسمسة لحضوره.
وشدد ال سادي لن لتح عد  أن الحركة يال تشك  لن دور مصر لن ال ضسة الفدس ينسةي ونحن لسنا 

 ضد أحدي ول ن زمن الوصاسة قد انت   وال ضسة الفدس ينسة ل ا أصاحب ايي ولق قولك.
لدعالث أن سف ث  فن الشعب الفدس ينن لك قساداي وهن من س رر ماىا يريد وماىا ال مست رًدا: يأما تن 

 يريد؟!ي ونرلض أن نكون ضيوًلا أو ش ود زوري.
 15/10/2016قدس برس، 

 
 األشعل: قرار اليونسكو بشأن المسجد األقصى تاريخي .26

ور عبد هللا األشعلي وصف مساعد وزير الرارنسة المصري السابقي الدكت: لي اب العسس  -ال اهرا 
مصادقة لننة الشؤون الرارنسة لمنظمة األمث المتحدا لدتربسة والعدث واله الة ييونسكويي عد  مشروى 

 قرار ينفن ونود أي عالقة تاريرسة بين الي ود والمسند األقص ي بي يال رار التاريرني.
اليونسكو والدول ال برى  وتوقع األشعل لن تصريحاا لي يقد  بر ي استمرار ضووط االحتالل عد 

لتاللن أهار هىا ال راري منددا لن الوقا ىاتك بتصريحاا رئسسة المنظمة والمديرا العامة ليرينا 
بوكولاي حول تفسيراا مشروى ال رار الىي ينفن ونود أي عالقة تاريرسة بين الي ود والمسند 

 األقص .
وتا ع: يل د الفدس ينيون الدعث لن أورو ا ومن دولتين م متين مهل ال ند واألرننتين الدتين امتنعتا 

اي وصوا ضد 24دولة عن التصويا أي أ هر من الموال ين م 26عن التصوياي حيث امتنعا 
سند دولة ال توالق عد  ح وك العرب والمسدمين لن الم 32دولي ما سعنن أن هنا  ت ري ا  6ال رار 

 األقص  والحرث الشريفي.
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 والرهابال ائمة عد  ال وا  لسرائيلوأشار الدبدوماسن المصري السابق لل  أن يال رار أس ط شرعسة 
 تناوزا شرعسة قرار الت سسثي. أني  عد األرضوااتصاب 

ما وشدد عد  أنك يال سمكن لإلرهاب ان س سث شرعسة معتبرا ولن ينردى العرب بنعومة الهع انيي م د
 التحسة لل  األردن ولدس ين وق ر الىين قدموا مشروى ال رار.

 15/10/2016قدس برس، 
 

 ونسف لمزاعمها "إسرائيلـ"حول القدس صفعة ل" اليونسكو" : قرارأردنيون  سياسيون  .27
أهمسة قرار منظمة األمث المتحدا  أردنيون   د سساسيون أ :محمود ال راونة ومحمد ال سالن -عمان

كونك يق ع أي صدة ي لة والعدوث ماليونسكوا األرير برصوص ال د  والمسند األقص لدتربسة واله ا
مواصدة الن ود ودعث  لل لدي ود لن المسند األقص  الم ار ي والحرث ال دسن الشريفيي داعين 

الفدس ينسة  م ادراا أررى مهيدةي لدعث هىا الحق وت بس ك عد  األرضي  - األردنسةالم ادراا 
ن ار لسرا ئيل عد  ياالنصساى لد انون الدولن وال راراا الدولسةيي  حسب وزير الدولة لشؤون العالث وا 

 النا ق الرسمن  اسث الحكومةي محمد المومنن.
وقال المومنن لن تصريح راص لييالوديي تع ي ا عد  تبنن منظمة األمث المتحدا لدتربسة واله الة 

احتنا عدسك لسرائيلي وس ضن بي يعدث ونود أي صدة  والعدوث ماليونسكواي قرارا أردنسا لدس ينسا
األردن يسفرر أنك رأ  حربة العالث  لنلدي ود لن المسند األقص  الم ار ي والحرث ال دسن الشريفيي 

 والمسدمين والعرب ب ىا الشفن ويدعو العالث لمزيد من الن دي.
م ث وسفتن من مؤسسة دولسة  اهر المصريي ال رار  فنك ي األسبقمن ن تكي وصف رئس  الوزراء 

أهمسة توقيا ال رار الىي يناء  لل ىاا مصداقسة عالسة وم تمة  الشؤون اله السة والعدمسةيي مشيرا 
والمسسحسة  السالمسةوالم دساا  األقص الشرسة عد  المسند  السرائيدسةمتزامنا مع ال نمة 

 الع اداي. ا نأم لل والتضييق عد  حرية المسدمين والمسسحيين لن الوصول 
ولن السساكي قال ن يب الم ندسين الزراعيين الم ند  محمود أبو انسمةي تعدس ا عد  قرار اليونسكوي 

ياليونسكو هن منظمة دولسة  أنلن الحق يواضح وقد سحتاج لن  عض األحسان لل  أدلةيي موضحا ي
 اهتدا لل  الحقي.ررنا من ع اءا االست  ا اا السساسسة وتحدها  م نسة تاريرسة حرلسةي و 

نما تحدها  الحقي وهو  وبين أبو انسمة لن تصريح لييالودي أن هىه المنظمة يلث تضف شيئا نديدا وا 
 ما ينب أن ت شكر عدسك من قبل العالثي.
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من نان كي قال رئس  لننة م اومة الت بسع الن ابسة الدكتور منا  مندني لن قرار اليونسكو يسعد قرارا 
  من منظمة األمث المتحدا لدتربسة والعدث واله الة ياليونسكوي  فح سة المسدمين تاريرسا وهو اعترا

 والفدس ينيين  الحرث ال دسن الشريف لن ال د  المحتدةي.
واعتبر مندني لن تصريح لييالوديي أن ال رار سمهل يصفعة مدوسةي لس  ل ط لدص يونسة أو 

نما أسضا لددول التن تعتبر أن ا  ل د  الشريف هن عاصمة ال سان الص يونني.السرائيدييني وا 
  16/10/2016الغد، عم ان، 

 
 افتتاح ملتقى "القدس في عيون اإلعالميين" بمشاركة عربية األردن:  .28

ي أم ي أهمسة العالث لن تسدسط العالميينأ د متحدهون لن مدت   يال د  لن عيون : عمان
 السرائيدني وعرض قضيت ا لن العالث. المحتل ممارسةالضوء عد  ال د ي وما تتعرض لك من 

ناء ىل  رالل التتاح يلننة م ندسون من أنل لدس ين وال د ي لن ن ا ة الم ندسين أم  لدمدت  ي 
  مشاركة لعالمسة عربسة ومحدسة واسعة  فندك هوليداي لن لن عمان.

ل ضسة الفدس ينسة وقال ن يب الم ندسين ماند ال  اى لن يال د  لسسا قضسة الم دسيين وحدهثي وا
تاريرسة ع ائدسة لسالمسة مسسحسة لشمة  أرالقسةلسسا قضسة الفدس ينيين وحدهثي بل هن مسؤولسة 

 كد اي.
من ناحيتك قال رئس  الدننة الم ند  بدر ناصر لن يع د المدت   لس   األمر النديد عد  األردني 

ف الي وقد روا دماء األردنيين والتن ما يزال كل عرك من عروك أبنائ ا ين ض  حب ال د ي كي
 تراب ال د  لن معركة  اب الوادي.

ال اتف المتن ل  اا اليوث أر ر عد  االحتالل من المؤتمراا  أووأضا  أن ال اميرا الصويرا 
الدولسةي  حيث بدأ العالث كدك يرى ما سكشف زيف ادعاءاا االحتالل التن يرون ا  والدانااالعربسة 

 .لنسانسةممارساا  األرضضحسةي و فن ممارساتك عد  أماث الورب  فنك ال
السابق الشيخ عكرمة  األقص العدسا لن ال د  ر يب ومفتن المسند  السالمسةوقال رئس  ال يئة 

 صبريي لن يالمدت   ناء لن ظل  عد البرامج كل ال عد عن تناول مدينة ال د ي.
ومص دحاتك وواقع ال د  لن  العالمن وتناولا ندساا اليوث األول من المدت  ي مضمون الر اب

العالث العربن األهدن والعربن الرسمن وأس اب ترانعكي  الضالة الستعراض نماىج عمدسة لعالمسة 
 لن ردمة ال د  ودورها لن تفعيل قضسة ال د .

  16/10/2016الغد، عم ان، 
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 تنظم دورة تدريبية لمعلمي القدس "كتاتيب"جمعية  .29
لمعدمن ال د   عنوان ي تدريب مدربين  الهالهةب حفل ترريج الدورا التدريبسة أقاما نمعسة كتاتي

معدث من  15 لل   الضالة معدمين من مدار  ال د ي 10شار  لي ا  المعدمين الندد يي لتفهيل
 مدربين لتفهيل الررينين الندد المدتح ين  التعدسث. لعداد لل وت د  الدورا  .األردنسةالمدار  

  16/10/2016م ان، السبيل، ع
 

 افتتاح معـرض التـراث الفلسطيني السابعاألردن:  .31
ان د ا ام  السبا لعالساا معرض التراث الفدس ينن السا ع الىي ينظمك مركز : مبتراا-عمان 

 .األردنيين النشاءاالن م ر ن ا ة م اولن » سا لدس ين أند من »التراث الفدس ينن تحا عنوان 
الحفاظ  لل الم ند  وائل  وقان  األردنيين النشاءاالتتحك ن يب م اولن وي د  المعرض الىي ا

عد  التراث وال وسة الفدس ينسةي ومساعدا وتمكين المرأا وعائدت ا  فن ت ون مست دة مادسا وت دسث 
العون لدعائالا عد  ارض الو ن ولن الشتاا والمحالظة عد  الرصائص التراهسة لفن الت ريز 

 وسة الفدس ينسة المتعددا ونشره لن العالث.كفحد نوانب ال 
 16/10/2016الدستور، عم ان، 

 
 "إسرائيلـ"التعاون اإلسالمي: قرار اليونسكو إدانة ل .31

رحبا منظمة التعاون السالمن  مصادقة منظمة األمث المتحدا لدتربسة والعدث والهي الة : وا  –ندا 
لم دساا السالمسة الرالصةي مؤكدا أن هىا عد  قرار يؤكد أن المسند األقص  أحد ا« يونسكو»

نراءاا االحتالل السرائيدن التن  ال رار سعبر عن لدانة ورلض المنتمع الدولن ل الة سساساا وا 
تست د   م  الح ائق التاريرسة والمسا   الح وك السساسسة واله السة والدينسة الهابتة لدشعب 

 الفدس ينن لن مدينة ال د ي عاصمة لدس ين.
همن األمين العاث لدمنظمة لساد مدنني ن ود المنموعة السالمسة ومواقف الدول الصدس ة التن و 

 دعما هىا ال رار الىي سس ث لن تهبيا ال وسة العربسة السالمسة لدمسند األقص  والحفاظ عدي ا.
ؤولسات ا لل  تحمل مس« اليونسكو»وشدد عد  أهمسة لنفاى هىه ال راراا التاريرسة والم مةي داعسا 

واتراى التدابير الالزمة لوضع حد لالنت ا اا السرائيدسة الر يرا لمعالث التراث العربن السالمن لن 
لدس يني ورصوصا لن مدينتن ال د  والرديلي التن تتعارض مع م ادئ ال انون الدولن وقراراا 

 األمث المتحدا ىاا الصدة.
 16/10/2016، عكاظ، جدة
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 سلسلة من المشاريع الصحية بقطاع غزة يطلق "ري القط األحمر الهالل" .32

اعتمد ال الل األحمر ال  ري حزمة من المشاريع الصحسة التن سيتث تنفيىها لن : الشرك  –الدوحة 
ق اى ازا لدمساهمة لن بناء قدراا وزارا الصحة الفدس ينسة عبر برنامج التعدسث ال بن ودعث 

-2016ن وض  ال  اى الصحن لن ازا لعاث وت وير المؤسساا الصحسةي وىل  ضمن ر ة ال
2017. 

أول هىه المشاريع المعتمدا هو تن يز مرتبراا  بسة مترصصة لن مؤسساا التعدسث ال بن    اى 
ازاي حيث سيتث تن يز مرتبراا لدتمريض وأ حاث السر ان والسموث وصسانة األن زا ال بسةي 

لن عدا مستشفساا أهدسة لترفيف الضوط عن   الضالة لل  ت وير ردماا مناظير المسال  البولسة
المستشفساا الحكومسة وت دسص قوائث انتظار المرض  لي اي وكىل  ترمسث وتن يز قسث ال دب لن 

ألف شرص  600مستشف  ناصر الحكومن الىي سعتبر هانن أ بر مستشف  لن ال  اى ويردث قرا ة 
 من سكان محالظة ران يون  ننوبن ق اى ازا.

 16/10/2016، وحةالشرق، الد
 

 إسرائيليين شاركوا في بطولة العالم للدراجات بقطر يحييالمتحدث باسم نتنياهو  .33
استفز المتحدث  اسث رئس  الوزراء السرائيدني أولير نندلماني العرب بنشره : 21عربن –لندن 

 صورا لرياضيين لسرائيديين شاركوا لن   ولة العالث لددرانااي الم امة لن ق ر.
نندلماني لن توريدا عد  صفحتك لن تويتر: يتحسة لرا بن ورا  اا الدراناا ال وائسة وقال 

السرائيدييني الىين شاركوا لن   ولة العالث التن أقسما    ر. قد مهدتث دولت ث وشع كث أشر  
 تمهيلي.

ن تستضسف ا وأهارا مشاركة لريق االحتالل السرائيدن لن مسا  ة كف  العالث لددراناا ال وائسةي الت
تشرين األول/ أ توبر الناريي ندال واسعا عد  مواقع التواصل االنتماعن لن  16 -9الدوحة بين 

 ق ر؛ لى ارد العديد من الناش ين؛ رلضا ل ىه المشاركة.
 16/10/2016، 21موقع عربي 

 
 قوض جهود السالم وحل الدولتينبمجلس األمن: االستيطان ي األمريكيةنائب السفيرة  .34

ش د مند  األمن أم ي ندسة اير رسمسة تناولا االستس ان شار  لي ا ناش ون : ور نيوي
 ح وقيون من لسرائيل وبدنسكاي  مشاركة أعضاء المند ي  ما لي ث من الوالساا المتحدا.
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قدق الوالساا المتحدا حسال استمرار »وأعرب نائب السفيرا األميركسة دسفيد اروسمان لن الندسة عن 
وأضا  أن موقف «. ت وض ن ود السالث وحل الدولتين» لن االتن قالا « س انسساسة االست

عد  لسرائيل أن ترتار بين االستمرار لن االستس ان أو حل »الوالساا المتحدا ال يزال يؤكد أن 
 «.تفبيد االحتالل» لل ي معتبرًا أن قراراا توسسع المستو ناا تؤدي «الدولتين

 لل ي لن لشارا «األعمال الرهابسة وكل الر ا اا التن تمندها»لن الوقا نفسكي دان اروسمان 
وقال لن الوالساا «. ينب أن تتوقف لوراً »ال نماا الفدس ينسة الفردسة عد  السرائيدييني معتبرًا أن ا 

وأضا  «. البرهنة  األلعال التزاث الدولتين لل وشركاءنا لن الرباعسةي ندعو معًا ال رلين »المتحدا 
لن يتح ق من دون مفاوضاا م اشراي ل ن الت دث الح س ن سمكن أن نحرزه »اك الحل الن ائن أن اتف

 «.المفاوضاا الفعدسةي وان نمتنع عن ر واا ت وض حل الدولتين لل اآلني وأن نم د ال ريق 
 16/10/2016الحياة، لندن، 

 
 لحوارالعدو األكبر لحل الدولتين هو غياب افي مجلس األمن:  السفير الفرنسي .35

مند  األمن أم  تف يد التزام ا العمل عد  ع د المؤتمر الدولن لن لن نددا لرنسا : نيويور 
استئنا  المفاوضاا  لل وقا الحق العاث الحالن لنمع الفدس ينيين والسرائيديين  ما يؤدي 

الحواري  العدو األ بر لحل الدولتين هو اساب»الم اشرا. وقال السفير الفرنسن لرنسوا دسالتر لن 
لمعان  لل أن ال ريق السساسن المسدود حالسًا ر ير واير م بولي وهو يؤدي  لل ولرنسا تشير 

 الفدس ينن والسرائيدن.« الح اط وتعميق الفنوا بين الشعبين
 16/10/2016الحياة، لندن، 

 
 "اتحاد اليسار األوروبي" تؤكد دعم ترشيح مروان البرغوثي لجائزة نوبل .36

د رئس  منموعة اتحاد السسار األوروبن السيناتور ال ولندي تينن كوك ي دعث حمدة راث هللا: أ 
ترشسح النائب مروان البراوهن لنائزا نوبل لدسالثي وىل  رالل انتماعاا الندسة الرريفسة لدنمعسة 

 البرلمانسة لمند  أورو ا لن ستراسبوغ.
 16/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 يسعى إلى انتخابات داخل فتح والمنظمة لترتيب البيت الفلسطيني سعبا الرئيس:اختيار نائب  .37

سشول موضوى ارتسار نائب لدرئس  الفدس ينن محمود ع ا  مأبو مازنا : كفاح زبون  - راث هللا
 ال هير من الفدس ينيين والعرب والسرائيدييني وربما حت  ن اا اربسة محدداي لسما ال يبدو أنك
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نفسكي الىي تر  األمر ىاا مرا لد ساداا الفدس ينسة لن انتماعاا مرتدفة سشول الرئس  الفدس ينن 
 حهيث. لالتفاك عد  اسث محددي دون أن يننحوا لن ىل ي أو يتا ع هو األمر  شكل

والمنظمة  رحوا عد  مدار األعواث ال ديدة الماضسة أهمسة « لتح»وعد  الراث من أن قساداا لن 
أي ر وا ندسة لث تترى  فانآا المحتمدةي وأي لوض  متوقعةي لال أنارتسار نائب لدرئس  تنن ا لدم

ي ل ا عالقة بوراهة ع ا  الىي يتمتع  صحة «أرالقسة»الستحداث مهل هىا المنصب  سبب أ عاد 
لدسد ة ال يتضمن منص ا لنائب الرئس ي   اعت ار أن الدستور األساسن« قانونسة»نيداي وأ عاد 

نما  «سساسسة»وهنا  أسضا أ عاد  مع داي عد  اعت ار أن األمر لس  حكرا عد  حركة لتح وحسبي وا 
 سعت د كهيرون ل نا  أسٍاد أررى لن المن  ة ورارن ا.   سة الفدس ينيين كد ثي وكما

المسفلة لسسا »لن « الشرك األوسط»وقال مصدر لدس ينن لن حركة لتح التن يتزعم ا ع ا  لي
المؤتمر السا ع لدحركة  لترتيب البيا الداردن عبر ع د م روحة عد  عنل.. لالرئس  سسع  اآلن

ن اسة هىا العاثي وىل  الرتسار رئس  لدحركة ونائ كي وأعضاء الدننة المركزية والمند  الهوريي يتدوه 
 «.تنفيىسة نديدا ع د المند  الو نن الفدس ينن الرتسار لننة

حديد قضاسا كهيرا من بين ا منصب و حسب كيف تنري االنترا اا سيتث ت»وتا ع المصدر موضحا 
األساسن. وهىا رهن  انع اد  نائب الرئس .. واستحداث المنصب سحتاج لل  تعدسالا لن ال انون 

ولن مراا  «.المند  التشريعني ل ن كونك مع ال لإن المند  المركزي سسكون صاحب ال رار
نفسكي  ديد والسة أبو مازن سا  ة ولن قضاسا مفصدسةي قرر المند  المركزي لمنظمة التحرير تم

 برمت ا. لضالة لل  والسة التشريعني  اعت ار المنظمة مرنعسة السد ة
ل ن هىا السيناريو المتوقع سالقن منى اآلن معارضة كبيرا من حركة حما . ولن هىا السساك قال 

هو  رحيل محمود ع ا  نايف الرنوبي النائب لن حركة حما ي لن الرئس  الفدس ينن الم بل  عد
عزيز الدوس   صفتك رئس  المند  التشريعن الفدس ينني كما نص عدسك ال انون لن السد ة 

 الفدس ينسة.
لتعيين نائب لدرئس  ع ا ي معتبرا استحداث « لتحاوي »وحىر ال سادي لن حركة حما  من مر ط 

يتوالق  األعضاءي تناوزا ر يرا ال هىا المنصب دون عرضك عد  التشريعن والتصويا عدسك بهدهن
مع ال انون الفدس ينني وال سمكن ال بول  ك. وينص ال انون األساسن عد  أن يتول  رئس  المند  

يوما لل  حين لنراء انترا اا رئاسسة لن حال شوور  60لمدا  التشريعن رئاسة السد ة الفدس ينسة
لتشريعني وتعد ال تعتر  بدوس  اآلن رئسسا لدمند  ا« لتح»كرسن الرئاسسة ألي سبب  ارئ. ل ن 

منت سةي وت ول لنك ينب ع د المند  التشريعن   رار رئاسني ومن هث يتث انتراب رئاسة  واليتك
 المند  رالل الندسة األول .
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وهىا الرال  ال انونن نزء من راللاا أررى أوسع بين حما  ولتح تمنع حت  لنراء انترا اا 
كد الوصول لل  رالصة حول   ا الرئس  ع ا  لنعامة. وقبل أعواث قديدة لشدا لننة قانونسة شَّ

لمكانسة استحداث منصب نائب لدرئس   سبب التع يداا ال انونسة والسساسسة. ويرى مراقبون أن 
الم بدة وأمين سر منظمة التحرير سسحدد لل   ارتسار نائب الرئس  دارل حركة لتح لن االنترا اا

 لتك.حد  عيد االسث الم ترح الىي يؤمن  ك ع ا  لرال
ل عض  وتبدو هىه معركة هانسة صع ة دارل الحركة التن تحكث الشفن الفدس ينن منى ع ود  ويدة.

ات اىي ويبدو من  قادا لتح يرون أن ث األندر لراللة ع ا ي وسمهدون نمسعا مواقع مت دمة ول ث
آلن الصعب أن يتنازل أحدهث لآلرر من دون حسث سسع  لك ع ا  عبر المؤتمر السا ع. وحت  ا

محمد دحالن ال سادي المفصول من لتحي   رحا أسماء مرتدفةي  عض ا ناء من ن اا عربسةي مهل
وناصر ال دوا عضو الدننة المركزية لدحركةي ل ن هىه االقتراحاا لث تدق قبوال عند أبو مازن. لسما 

ر شرعن لن مؤتمر مست ل ينري لن ال اهراي وصفتك لتح  فنك اي سحاول دحالن اآلن نمع أنصاره
 واير مدزث. وسسكون هىا المؤتمر بداسة موان ة أوسع بين ع ا  ودحالن.

كما ظ را أسماء أررىي من بين ا عضو مركزية لتح المعت ل لن السنون السرائيدسة مروان 
لفتح نبريل الرنوبي  البراوهني ومسؤول المرابراا الفدس ينن ماند لرجي وعضو الدننة المركزية

لتحرير صائب عري ااي وعضو الدننة التنفيىسة أبو عالء قريعي وكد ا رساراا وأمين سر منظمة ا
 محتمدة.

لس  الفدس ينيون وحدهث هث الىين »وب ىا الرصوص قال ال اتب والمحدل السساسن  الل عوكل: 
المركزية األول . هنا  عمق  س ررون. لال ضسة الفدس ينسة بدسان أصحاب ا ن ول لن ا قضسة العرب

المن لنسانن. وهىا ال ول ين وي عد  تفاعل بين ال ضسة وهىه األ را  لينا ا وسد اي عربن لس
 «.وسعنن  الضرورا تدرالا عربسة مبررا

ىا كانوا شركاء لال بد أن ت ون ل ث ون ة »وأضا  عوكل موضحا  العرب شركاء ب ىا المعن ي وا 
و الضالة لل  ىل  توند  المراو ي نظر. ل ث لدي ث أولوسات ث ومراول ثي وسحق ل ث أن سفكروا ب ىه

لسرائيلي دولة االحتاللي والنيب السرائيدن سصل لل  الم ا عة مم ر الرئس ا وقتما سشاءي لكيف ال 
سضرون الدث لن عروك السد ة. ل ل سمكن أن سكون  يتدردون؟ كما يوند أسضا المانحون الىين

 «.دورهث اائ ا؟
رئس  الم بلي ينب أن سكون م بوال عند األ را  العربسة ويرى عوكل أن أي اسث م ترح لمنصب ال

سرائيل والدول المانحةي و  بسعة الحال الوالساا المتحدا. ولىل  سست عد عوكل أن سكون عزيز  وا 
حما  تف ث »الدوس  حت  لو كان لعال رئسسا لدمند  التشريعن رسارا ممكناي وقال ب ىا الرصوص: 
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وأن ال تحصل الفوض . محما ا حريصة عد  عدث ونود  السد ةىل . وال ل لك مصدحة  فن ت    
لراغي ولس  ل ا مصدحة لن الفوض ي وهن تدر  أن ا ال سمكن أن تحكث لن الضفة الوربسة لن ظل 

ن كان  شكل مؤقا االحتاللي ولن «. ومن هىا المن دق لمكانسة االتفاك عد  شرص هن ممكنة وا 
المنظمةي وهىا ما  كون عضو لننة مركزية وعضوا لن تنفيىسةاأل يد أنك سس»هىا السساك قال عوكل: 

ست شفك االنترا اا الم بدة التن تنري ولق ترتي اا ل ا عالقة  مرحدة نديداي لتح أوال هث منظمة 
ال كيف سسكون الرئس  الم بل رئس  لتح  «.ورئس  منظمة التحرير؟ التحرير. وا 

 16/10/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 طينيينالفلسحيرة  .38

 نبيل عمرو
ربما أت ث  الم الوة أو السوداوسة المفر ة حين أتحدث عن الحالة النفسسة لدفدس ينن لن هىه المرحدة 

توصل لل  س يني وتتنسد  من حساتك مع النك ة وما تالهاي لكل ما  ك وكل ما حولك سصي ك  حيرا ال
سئدة لث ت ن م روحة   وا ال لن زمن هىه الحالة  كهرا األسئدة التن ال نواب عن اي ونمسع هىه األ

زمن الهوراي وال حت  لن زمن دولة المنف  التن كانا  وال لن  1967حت  عاثي 1948النك ة من عاث 
 لي ا منظمة التحرير واحدا من أقوى الدول المادسة والمعنوسة لن من  تنا العربسة.

بدك لن ظل سد ة سصف ا ال ائمون لن هىا الزمن ل رض عد  الفدس ينن سؤٌال مركزيي ما هو مست 
نواب عنك يهير الرو   عدي ا  الالسد ة؟ م عث الرو  حين س رح هىا السؤال وسكمن لن أن أي

عد  الحاضر والمست بلي هنال  من يدعو لل  حد ا ما داما كما س ولون مفراة من المضموني 
ساا ومؤسساا السد ة. وهنال  أساساا وهسكد وهمن هىا ان سار حساا بنيا من ألف ا لل  سائ ا عد 

من يدعو لل    ائ ا مع ش  عميق ومبرر لن قدرت ا عد  التحول لل  دولة تح ق لدفدس ينن أمنيتك 
 مست دة أسوا ب اقن ردق هللا لن هىا العالث. الدائمة  الحساا لن دولة

 لث سكن هىا السؤال م رًوحا لن كل األح اب الماضسة.
عة والمحتدة ونصف المحتدةي هن مشروى دولةي أث أن ا مشروى سؤال ترر.. هل لدس ين الضائ

 راللة؟
 االن ساث حول هىا األمر صار كسانًسا وانتماعًسا وحت  لدارًيا وسساسًسا.

لن ازا مشروى راللة ال سعتر  بو ن ولق المواصفاا التن سسع  للي ا من لن الضفةي هىا 
المسدحةي وسؤال ب ىا  أساث الهورا الفدس ينسة السؤال لث سكن م رًوحا منى بدء الردس ة حت  ترر

 الحنث هو من النوى الىي سستمر ويتعمق وال سحسث.
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وسؤال ترر.. ما هن حاضنتنا النديدا واأللضل؟ هل هن لن ارلة تمنة من المبن  العربن ال بير 
مانسة تتندد لن راللة عه الىي تدت ث النيران معظث ندرانك وأبوا ك ونوالىهي أث أننا والسة من والساا

ال رن الحادي والعشريني لال أن ا لن أمر لسرائيل ترتدف عن زمن السد ان عبد الحميد الىي ضح  
 أحفاده ل ث يترىون نً نا مرتدًفا. بنفسك دون أن سسمح  اقت اى لدس ين لدي ودي أما

دس ينسةي وال نواب وعن هىه األسئدة تتفرى تال  األسئدة التفصيدسة التن ت ال كل مكوناا الحساا الف
روحك وتررنك من الحيرا  عن ا. وسؤال األسئدة  عد ىل  كدك أي نواب ينتظره الفدس ينن كن ت دأ

المونعة التن هن أعمق أًلما من كل ما أصا ك لن مراحل مسيرتك المفساوسة  ما لي ا من قسوا 
 ومعاناا؟

سساسسة  كالة ألوان ا ورهانات ا تمًاما ككل هىه األسئدة التن  ال نواب تتحد لن الحيرا أمام ا ال   ة ال
لدس ينن ما تزال تراوده أحالث  لدس ينن مصمث عد  االستمرار لن العسا عد  أرض الو ني وكل

 العسا أو االنتماء لدولة مكتمدة المواصفاا والشروط.
ن هىه وحين تستبد  الع ل والروح حيرا ك ىه تظ ر الحانة لبداى لكري وسساسن وعمدن لدرروج م

 الحالة.
ال   ة السساسسة المت رسة عد  النزأين المتناحرين لن الو ني ال تمتد  المؤهالا ال فيدة بإيناد 

المشكدة واأل هر مسؤولسة  حدولي ل ن لسسا منرد نزء  سسط من المشكدة الشامدةي بل هن نىر
ع ك ىا لس  لنا لال أن عن تفاقم ا واستمرارها وت اهر المضاعفاا السدبسة المنبه ة عن اي ولن وض

صعو ة ىل  واموضك لال مناص من تركيز الرهان  نراهن عد  نديد سستحق الرهان عدسكي وعد 
 عدسك والعمل من أندك.

 16/10/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 في اليونيسكو مفاجئانقالب  .39
 مفتاح شعيب 

الىي « اليونسسكو»والعدث واله الة  هارا هائرا ال سان الص يونن من قرار منظمة األمث المتحدا لدتربسة
المدعومة أمريكسًا قد تتا « الهورا»أنكر أي عالقة لدي ود  المسند األقص  الم ار . ويبدو أن تد  

أ د اي لررنا المديرا العامة لدمنظمة ليرينا بوكولا لنفا لتن دب عد  ال رار الىي صوتا عدسك أادبسة 
ي ولسك «نبل ال سكل»قص  أو الحرث الشريف هو أسضًا المسند األ»الدول األعضاءي وتزعث أن 

 «.حائط الم ك  أقد  مكان لدي ود
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ي لن الوقا الىي «لاقدا لدشرعسة»المت ر  بنسامين نتنساهو هانث المنظمة األممسة   وا واعتبرها 
بدأا لسك الدوائر الص يونسة دارل ال سان ولدى حدفائكي رصوصًا لن واشن ني لن شن هنمة 

رضرا تحت ا بوكولاي وأنبرا عد  لصدار بسان لث سحترث لرادا الدول التن دعا لن موقف منس ة 
 فن ا قوا احتالل ينب أن « لسرائيل»تاريرن لل  الحفاظ عد  التراث اله الن الفدس ينني ووصفا 

ىا كان الم صو  د توقف تدنسس ا وت ويدها لدمعالث واألسماء العربسة السالمسة لن ال د  الشريف. وا 
والوالساا المتحداي لإنك لن واقع األمر ال يدون ال راري ل و منرد بساني « لسرائيل» البسان لرضاء 

« اليونسسكو»ل نك قد سعرقل أي مسع  عربن لسالمن نديد ل رح المدف لدن اا. ل د ضربا مديرا 
مّهل موقف ا رسانة مصداقسة المنظمة وأظ را انحسازًا مفضوحًا لدتزوير وسساساا الت ويد الشس انسةي و 

موصولة لددول األعضاء التن أرادا أن تمار  ح  ا المشروى لن الدلاى عن ال ضاسا النسانسةي 
ومصير ال د  والمسند األقص  واحد من أر ر ال ضاسا الم روحة عد  الساحة الدولسةي وسسكون 

 الدولن لع ود أررى. التمدص من حد ا ولق األس  وال واعد التاريرسة وصمة عار لن نبين المنتمع
اعتبرا المواقف الفدس ينسة والعربسة والسالمسة موقف اليونسسكو من ال د  قبل ترانع مديرت اي  فنك 
شناى واأل هر نرأا الىي تترىه منظمة دولسة العترالك  فن ال عالقة لدي ود  المسند األقص ي بيد أن 

ار لن يتث تنفيىه  عد أن رلضك ال سان الواقع عد  األرض يرتدف عما سسّ ر عد  الوركي لال ر 
الص يونن مدعومًا من الدارا األمريكسةي وال رار الىي سسصّوا عدسك ن ائسًا لن رالل الساعاا 
الم بدة قد سس ط  التصوياي  عدما است احا الضووط وسساساا المساومة واالبتزاز حرمة المنظمة 

ند  األمن والنمعسة العامة وكل ال يئاا ألضل من حظ م« اليونسسكو»الدولسةي ولن سكون حظ 
والمنظماا التا عة لشمث المتحدا التن ظدا دائمًا منحازا وعانزا عن لعل أي شنء حسال االحتالل 
الواصب لن لدس يني وهو شعور سوىي السف  من أي مفانفا  ي ة سمكن أن تفتن من هىه الدوائر 

 المستد ة.
نسة ال سعمدون عد  حد ا من األسا ي ل ث دائمًا يؤكدون أن لد ضسة الفدس ي« الحل السساسن»دعاا 

 وال راراا ىاا الصدة. « الشرعسة الدولسة»هىا الحل ينب أن يت ابق مع 

و التنربة يتبين أن رهن الحل  األمث المتحدا لس  ندسًاي ل ىه المنظمة ال تعيد لدشعب الفدس ينن 
ع ن لشارا سدبسة ندًاي توّنك الفدس ينيين والعرب األرير س« اليونسسكو»ح ك. ومحاولة لس اط قرار 

أنمعين لل  عدث اله ة لن المنتمع الدولني ألن  عض الدوائر المتحكمة لسك ال تريده أن سكون 
لينابسًاي و الما ظدا المنظماا الدولسة اير قادرا عد  التحرر من ال سمنة والوصاسة الص يونسة 

لمساهمة لن تحرر لدس يني ولن تست سع قول كدمة حقي وحت   مرتدف أشكال اي لدن تست سع أبدًا ا
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لىا قالت ا لستظل كدمة عابرا تش د عد  عنز م دقي أ هر من ا اعترالًا  حق مشروى لشعب تفّرك 
 عنك النمسع وسظل وحيدًا.

  16/10/2016الخليج، الشارقة، 
 

افتح اليوم  .41  ...وغد 
 أ.د. يوسف رزقة

لداردسة من دون مكساج. المتحدث الرسمن  اسث لتح أسامة ال واسمن اليوث لتح تتنك نحو الح س ة ا
ي انث المركز ال ومن لدراساا الشرك األوسط لن مصري وسعد دعوتك لعدد س ال لن ال والس  لن ث 

ا من أنصار محمد دحالن, لحضور المؤتمر. وسعد هىا المؤتمر تدراًل ر يًرا لن شؤون لتح 150م
: يلن أي ل اءاا أو مؤتمراا يراد من ا مناقشة ال ضسة الفدس ينسة وا عادا الداردسة. س ول ال واسمن

بناء حركة لتحي ينب أن يتث الترتيب ل ا مع المؤسساا الرسمسة لدشعب الفدس ينن والمتمهدة 
ن أسة مناقشة حول لعادا بناء حركة لتح ينب أن تمر   منظمة التحرير الفدس ينسة وحركة لتحي وا 

 وأ رها الرسمسة ل ط. عبر قسادا الحركة
ن حركة لتح لث ترول أحًدا  الحديث نسا ة عن اي األمر الىي ترلضك تماًماي وما سحاول أن س وث  ك  وا 

 المركز ال ومن لدراساا الشرك األوسط أمر مرلوضي وما ينتج عنك  ا ل واير شرعن؟!ي.
ك سينمع المؤيدين لمحمد لث تتضح لن  عد أنندا مؤتمر المركز ال ومني ول ن المعدوماا ت ول لن

دحالني وند ث من ازاي لدراسة أمور عديدا من ا لعادا بناء حركة لتح. ولن نظر سفسان أبو زايداي 
ن هى المن ج  وهو م رب من دحالني أنك ال ينوز ألسامة ال واسمن م انمة مصري والمؤتمري وا 

 الىي سد ك هو من ج متدميرياي ولنستمع لددكتور أبو زايدا:
ىا الرط العالمن لن م انمة مصر والتعامل مع ا كعدو لحركة لتح والشعب الفدس ينن هو يلن ه

ر اب متدميري موامرا ال سمهل لال من ين ق  ك أو سع سك التعدسماا. وقال: لن حركة لتح 
بتارير ا وش دائ ا ونرحاها وأسراها وعم  ا ال ومن والو نن ال سمهد ا هىا الن ج التدميري.. لن 

ة مؤتمر يدعو لك مركز دراساا األمن ال ومن سشار  لسك األمين العاث لدنامعة العربسة السيد م انم
أحمد أبو الوسطي وعدد من األ ادسمييني والسساسييني واعت اره مؤامرا عد  الشرعسة الفدس ينسةي التن 

الو نسةي  تّث رصرصت ا واستردام ا ولً ا لحسا اا شرصسة لن الوالب لس  ل ا عالقة  الو ن أو
التن تمهد ا حركة لتحي هو تعبير االنحرا  لن بوصدة هىه الحركة العمالقة التن يتث ت زيم ا يوًما 

  عد يوثي.
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ل د حالظا عد  االقت اساا مع  عض االرتصار ال سسط لضيق المساحةي ل ن نسفل مًعا: لل  أين 
عمل مشتر  من أنل قضسة تتنك حركة لتح؟! هل  اا الصراى محتدًما ودون لرص لدتفاهث حول 

 لدس ين؟! لل  أين يتنك الصراى الفتحاوي الفتحاوي؟!
نعث لس  من عادا مرا ز الدراساا أن تدعو هىا العدد ال بير من أبناء الشعب الفدس ينني لمناقشة 
أ حاث ودراساا لكريةي هىا العددي لن صحا دعوتكي لنما ينتمع لسكون تساًرا ماي  فهدا  راصةي 

 عد أن سمعنا عن لشل الرباعسة العربسة لن لصالح ىاا البين بين ع ا  ودحالني و عد ال سسما 
 أن تردا السعودسة واألردن عن المشاركة لن هىه الم مة الوامضة.

ماىا نرى لفتح؟! وماىا سينري ل ا اًداي وهن عد  وش  ع د مؤتمرها السا ع كما س ولون قبل ن اسة 
وهل ما ينري لن مؤتمر مصر هو عمدسة است اقسةي ومحاولة بدورا دسسمبر لن ن اسة هىا العاث؟! 

موقف ضااط عد  ع ا  وحدفائك؟! ال أود التعديق اآلني وأتر  التعديق والتحديل لشساث ال ادمةي 
 ول ن لتح لسسا  عالسةي والود ال ي شر  الصحة والعالسة لشسف.

 15/10/2016فلسطين أون الين، 
 

 يردُّ كتابة ..! أيمن حمودة.. فلسطينيٌ  .41
 عالء الدين أبو زينة

من بين الم والا الص يونسة األ هر صاللةي تد  الفكرا التن تت رر لن أ هر من صسوة: يلس  هنا  
شنء اسمك الشعب الفدس ينني. ومع  ىل ي سشكو صاحب السرد الص يونن نفسكي لن تناقض وقح: 

دس ينيون ال يريدون السالث...ي. ل ن ت الا من ق يالفدس ينيون س تدوننا. الفدس ينيون لرهابيون. الف
نما الم مون -هىا السرد لث سمنع بسعك عد  الوربيين الىين ال ي تمون  الىين يزّودون مشروى  -وا 

 االستعمار  الشرعسة وسبل الدسمومة.
أحد العوامل الم مة التن ساعدا تسويق سرد االحتالل عد  الورب وايرهي كان عدث ونود سرد 

نن م ابل. وقد أدر  الفدس ينيون أن الىي  ال سرد وال صواي سكاد سكون اير مونود لن لدس ي
العالثي ولىل  تصّدوا لم مة منح شعب ث صوتًا ووضعك لن العالث. وتول ي كل من ن تكي كتا ة نزء 

زياء من السرد الو نني لكتبوا الشعر وال صة ال صيرا والرواسةي واشتودوا عد  األانسة التراهسة واأل
وال  و  والت اليدي وأنَ  وا ال رى الم دومة والمدن المصادرا. وكان دور رواا السرد الفدس ينن أداا 

 نضالسة ال ت ل أهمسة عن دور الم اتل أماث هنمة العدو عد  ال وسة الفدس ينسة.
ي ًا عن من بين حفظة ال وسة الفدس ينسةي  بيب ال دب الدكتور أسمن حموداي الىي كتب كل شنء ت ر 

بددتك األث المحتدة الم دومةي بيا دنن. ولعل من المدها أن سشتول  بيبي  ما يرت ك عدسك انشوالك 
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 الم نة الصع ةي لن لنراء  حث دقيق ومضٍن الست شا  كل شنء عن قرية لدس ينسة مست دلة 
الرواساا صفحة من المعدوماا و  800 ال م  المن نن. ل ن حصيدة الدكتور أسمن لث ت ل عن نحو 

اي ويبيا 2011والوهائق والررائط والصوري التن صنف ا لن كتابين يل ن ال ننس . بيا دنني سالاي م
 ا.2016دنن/ سالا.. عد   ريق البرت ال والنضالي م

الرحدة لن كتاَبن أسمن حمودا أش ك  التنوال لن بيا دنن لن الزمن الح س ني والتحدث مع أهد ا 
ل زاوسة لي ا. وهن رحدة سحتاج للي ا أبناء ال رية المولودون لن المنف ي والتعر  لل  شوارع ا وك

لتعفي ث من مش ة التريلي والتعامل مع  انوراما ح س سة ونا ضة ت ري ًا. وهن م  مة أسضًا ل ل 
لدس ينن يريد أن سكون تعارلك  الو ني كل الو ني حمسمًا كما سفعل كل موا ن  بسعن يتنول لن 

ة ندًا لن ال ار األعد  المتعدق  السرد الو نن الفدس ينن الضروري ونودسًاي كما بدده. وهن م م
 يدر  المؤلف بوضوح.

لن منشور مرلق  ال تابيني سستش د الدكتور أسمن برؤسة الراحل ال بير لدوارد سعيدي الىي أصّر عد  
رد الفدس ينن ضرورا أن سحكن كل لدس ينن قصتكي لسكتب: يكان سعيد يرمن لل  أن ينعل الس

محكسًاي والفدس ينيين مرئيين لعالث أصر عد  عدث سماع ث أو رؤيت ثي. وسضيف: يال بد من أن 
نعمل عد  أن سظل مسدسل السرد مستمرًاي بتوهيق كدمة أو قصة أو وهس ة قبل النك ةي. وأتصور أن 

أنك لن سعتبر  -من شوفك-رحدة أسمن حمودا ال تنت ن هن أسضًا مع بيا دنن ولدس يني وأتصور 
الم مة أننزاي وسسظل ينمع ال صص والوهائق والمعدومااي وسو  سستردث ربرتك لن لنعاا 

 ال دوب ل ن ي    الن ض مستمرًا لن عروك بيا دنن.
سكاا صوتك أو رسمك لن أحسن  كان عمل االستعماراا دائمًا توييب صورا الموا ن األصدن وا 

هكىا لعل األوروبيون لن ألري ساي حين ظ ر الموا نون األحوال كش ح اامض لن ردفسة المش د. 
لن روايت ث أشكااًل سوداء همنسة تحمل الرماح وتصرخ بين أشنار الوا اا  فشساء اير مف ومة. وال 
يرتدف هىا عن لكرا لدس ين ياألرض  ال شعبي لن المشروى االستعماري الص يونن. ل ن الشعوب 

رولا ومشاركوه يالرد  ال تا ةيي حيث شرى المتنورون من أهل المستعمرا تعدما ما سسمسك بيل أشك
ال الد األصديين لن رواسة قصت ث من زاويت ثي وأن  وا موا ني ث وكشفوا زيف لرضساا المركز 

 المبريالن.
ولن الح س ةي كانا هىه الحركة  الوة األهمسة لن تويير الصور النم سة التن شكد ا الر اب 

وا نن الورب. ومن المؤكد أن الفدس ينيين معنيون  الرد كتا ة هث أسضًاي االستعماري لن ىهن م
و صوا أعد  لن هىا السساك النديد الراص الىي ي  ّما احتالل لدس ين الصويراي م ارنة 
 استعمار ألري سا ال بير. وبىل ي لث سفِا استحضار الدكتور أسمن حمودا بيا دنن  كامل رون  ا ترلًا 
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نما هو عمل لن قضّسة ونودسة موضوع ا  -وا ن سعسا لن بددتك ويت اه  ب اكما قد سفعل م- وا 
 شعب كاملي وردٌّ موهقي  ال تا ة: نحن الفدس ينيين دائمًا هنا.

  16/10/2016الغد، عم ان، 
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