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 لحكومة توافقية : الحمد هللا يتصرف كمسؤول فتحاوي وليس رئيساً حماس .1

قاااال الناااام  باسااام حر اااة أحماااايأ ساااامي أباااو زراااريل من ر ااايي الح وماااة راماااي الحماااد   ي صااار  
  مسؤول في حر ة ف ح وليي ر يسًا لح ومة  وافقية.

وأ د أباو زراري فاي  صاريح صاححي اأحادل أن الحماد   ي اارال معانااب ىازب وي بناى مواقا  معادياة 
 لحر ة حماي.
 ة ف ح انقلبت على ال واف  بشأن  ش يلة الح ومة واس بدلت عددًا من وزراء الح ومة وأوضح بأن حر 

 بقيادات من ف ح؛ مما حولها ملى ح ومة ف حاوية.
 16/10/2016س، غزة، موقع حركة حما

 
 يونيسكو بخصوص األقصىاللتصريحات مديرة  هرفضيعلن المجلس الوطني الفلسطيني  .2

 رفض المالي الاومني الحلسامينيل ياوم اأحاد: ير محمود ماادلة حر - اأناضولوو الة  ل48عرب 
ل  صريحات للمديرب العامة لمنظمة اأمم الم حدب لل ربية والعلم والثقافة )يونسا و  ميريناا 16/10/2016

وقااال  إلحاادل لاااان منظم هااا ينحااي واااود ع قااة لليهااود بالمساااد اأقصااى. بو وفااا ان قاادت فيهااا قااراراً 
منيل ساااليم الزعناااونل فاااي بياااان لاااصل منناااا أنااارفض  صاااريحات بو وفاااا حاااول قااارار ر ااايي المالاااي الاااو 

وأضااااا  الزعناااون أ ااااان ماااان اأولااااى لمن قااادي القاااارار الاااا ي مث اااال العاااادل  يونسااا و ال اااااس بالقااااديأ.
واإلنصااا  لشااعبنا وحقوقااصل أن يقحااوا ملااى اانااب مرادب الما مااا الاادولي ومؤسسااا صل وأن يبااادروا ملااى 

 زمة لوق  انان ها ات اإلسرا يلية في القديأ.ا  ا  اإلاراءات ال 
 16/10/2016 ،48عرب 

 
 طالب اليونسكو بإرسال بعثة خبراء إلى األماكن المقدسة لرصد التدميريمصطفى البرغوثي  .3

رحبت حر اة المباادرب الومنياة الحلسامينية بقارار أاليونسا وأل الا ي اع بارت : نادية سعد الدين -ان عم  
ل ويعااااد ان صااااارًا لنضااااال الشااااعب اأقصااااىاإلساااارا يلية ال ا بااااة بشااااأن المساااااد  تانادعاااااءاأنااااص أيحنااااد 

وقااال النا ااب واأمااين العااام للمبااادرب الومنيااةل مصاامحى البرىااوثيل من  الحلسااميني ومقاوم ااص الشااعبيةأ.
القارار أيؤ اد عاادم وااود أي ع قااة أو حا  ل حا  ل اإلساارا يليل وللمسا ومنينل فااي القادي المح لااةل 

ومالااب  اأقصااىل بحيااك يشاا ل اناق حااام اإلساارا يلي للمساااد  عااديا علااى القااانون الاادوليأ. والمساااد
 ساالمات اناحاا  لالمقدسااة لرصااد ال اادمير الاا ي ألحق ااص  اأمااا نأاليونساا و بسرسااال بعثااة  بااراء ملااى 
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للمنظماة بالمواقا ال اري ية ومواقا ال راك الثقافيل من  دمير و هويادأل داعياًا ملاى أ عياين منادوب دا ام 
 في القدي المح لة لم ابعة اأنشمة اإلسرا يلية ال دميريةأ.

 17/10/2016 ،الغد، عم ان
 

 الغول: عودة حكومة هنية ستكون لتسيير األعمال .4
قال فرج الغول ر يي اللانة القانونية في المالي ال شريعيل من عودب الح ومة الحادية : محمود رنية

ل سيير اأعمال ملى حين  ش يل ح ومة أ رل ونيلها الثقةل وف  عشر بر اسة مسماعيل رنية س  ون 
ل 15/10/2016 الغاولل فاي  صاريح لااأالرسالة ناتأ السابت قاالو  ما يقره القاانون اأساساي الحلساميني.

ن ح ومة الحماد   ىيار شارعية  ونهاا لام  نال ثقاة ال شاريعيل و اااوزت ال وافا  الاومني مان  ا ل م
 دون  واف ل مضافة ملى ممارس ها ال مييز العنصري بين ىزب والضحة المح لة. عدي ت م  ررب عليها 

ماان دماام المؤسسااات  ليااصل وباادناً موأضااا  أن ح ومااة الحمااد   أقاماات بأعمااال معا سااة لمااا أو لاات 
عملت بش ل حزبي وف ويل وا   ت ماراءات معادية لغزبل واس  دمت القضاء  وسايلة لل غمياة علاى 

وأ اد  أن صا حية مصادار القاوانين حصارية لل شاريعيل وأن  دا عن اناح  ام للشاار"أ.قرارات ف وية بعي
 ل ونا اع بار لها.2009اميا قرارات ر يي السلمة محمود عباي وقوانينص أصبحت ناىية بعد عام 

 15/10/2016الرسالة نت، 
 

 تها"رباعية دولية" إللزام الدول المانحة باإليفاء بتعهدا بتشكيل طالبالخضري ي .5
مالاااب اماااال ال ضاااريل النا اااب فاااي المالاااي :  حريااار محماااد و اااد - اأناضاااولوو الاااة  ل48عااارب 

ال شريعيل ور يي أاللانة الشعبية لرفا الحصار عن قما" ىزبأل ري ة اأمم الم حادبل ب شا يل ألاناة 
لماااؤ مر رباعياااة دولياااةأل إللااازام الااادول المانحاااة باإليحااااء ب عهااادا ها ال اااي قمع هاااا علاااى نحساااهال  ااا ل ا

 .2014الدولي إلعادب معمار ىزب ال ي ُعقد بالقاررب عام 
 وقااااال ال ضااااريل فااااي مااااؤ مر صااااححيل عقااااده بمؤسسااااة بياااات الصااااحافةل بمدينااااة ىاااازبل يااااوم اأحااااد

وأضاا :أ اسا مرار  أر ه اللانة س  ون ممالبة أيضاا برفاا الحصاار عان قماا" ىازبأ. :16/10/2016
العاشر علاى ال اواليل راو سياساة عقااب امااعيل نا مبارر الحصار اإلسرا يلي على قما" ىزب للعام 

لصأ.  ما ادد ال ضريل الدعوب إلنشااء ممار ماا ي ي ضاا لرقاباة أأوروبياةأ وياربم قماا" ىازب بالعاالم 
 ال ارايل عبر أميناء وسيمأل لل  حي  من معاناب ىزب.



 
 
 
 

 

 6 ص             4080 العدد:        17/10/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 ااااي فاااا ح مااان اانااااب ل ااارل مالااااب ال ضاااري مصاااار باح ضاااان مباحثااااات إلنهااااء انانقسااااام باااين حر 
وأضاااا :أ الااادور المصاااري مهااام اااادًا فاااي معاااادب موضاااو" المصاااالحة الحلسااامينية للوااهاااةل  وحمااااي.

 ووضا مبادرات إل مامصأ.
 16/10/2016 ،48عرب 

 
 االستيطان جلسة إحاطة في مجلس األمن بدفع مشروع القرار ضد   تسهمالمالكي: نأمل بأن  .6

ل لا أاأيامأ: من مالاي الحلسميني وزير ال ارايةقال د. رياض المال يل    ب عبد الرؤو  أرناؤوم:
اأمان الادولي سايعقد الساة محاماةل ياوم اأربعاااءل حاول الوضاا فاي الشار  اأوسام و حديادًا الوضااا 

 باأراضي الحلسمينيةل ما ال ر يز على موضو" اناس يمان اإلسرا يلي في اأراضي الحلسمينية.
فلسامين والادول اأعضااء فاي مالاي اأمان الادولي  وأضا : منص سي حدك فاي الالساة منادوب دولاة

والعديد من الدول اأعضاء في اأمم الم حادبل حياك نأمال باأن يصال عادد الادول الم حدثاة لعشاراتل 
و اابا الماال ي: أنع قاد  ما ال ر يز على الموق  الدولي الرافض ل س يمان في اأراضاي الحلسامينية.

 وليص دول العالم للوضا في المنمقةل  اصة موقحها الرافض أن حديك الدول سيع ي انار مام ال ي 
لموضو" اناس يمان في ضوء  صاعد عمليات اناس يمان من قبال الح وماة اإلسارا يلية ال اي  ضارب 

وأضاا : أنأمال باأن  انع ي م رااات را ه الالساة والنادوب  عرض الحا م بالممالبات الدولية بوقحاصأ.
ن حااول اناساا يمانل بمشااار ة دول و بااراء دوليااين بماان فاايهم ال ااي عقاادت قباال أيااام فااي مالااي اأماا

 مؤسسات مسرا يليةل على مشرو" القرار ال ي نع زم  قديمص ملى مالي اأمن ضد اناس يمانأ.
 17/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 منتقديها ضد   "إسرائيل"" تدين سياسة تكميم األفواه التي تمارسها الفلسطينية "الخارجية .7

في   ميم اأفواه  أمسرا يلأل سياسة 16/10/2016 أدانت وزارب ال اراية الحلسمينيةل يوم اأحد :رام  
و  رت أال اراياةأ فاي را ا السايا ل فاي بياان صاححيل أن  واإلرراب السياسي والح ري ضد من قديها.

 ياااال أاليمااااين فااااي مساااارا يل اع ااااادل ومناااا  صااااعوده ملااااى الح اااامل ا بااااا" أساااااليب ال رريااااب وال  وياااا  و 
اناحااا  ل واناسااا يمان وانان ها اااات والاااارا م ال اااي  ر  بهاااا  انا هاماااات ل ااال مااان يعلاااي صاااو ص من قاااداً 

ما يلاأ أر اان اليماين والمساؤولون اإلسارا يليون  وأضافت أنص أىالباً  مسرا يل بح  الشعب الحلسمينيأ.
مناصااارب اإلرراااابل ل مااان قبيااال معااااداب السااااميةل و ملاااى  صاااني  من قاااديهم فاااي )قوالاااب ااااارزب  مسااابقاً 

وأضااافت الااوزارب: أيماال علينااا ن نيااارو بساايل ماان الاا هم  واإلرراااب السياساايل ومعاااداب اليهااود ...الاا أ.
ل وراااي السياساااة نحساااها ال ااي ا بعهاااا ن نياااارو فاااي ...منظماااة )اليونساا و  وال هامااات واناف اااراءات ضاااد  
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قيقة انان ها ات اإلسارا يلية  افاة الهاوم على منظمة )ب سيلم  الحقوقية اإلسرا يليةل بسبب فضحها لح
 وفي مقدم ها اناس يمان أمام مالي اأمن الدولي. 

 16/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من دعم مصر لدحالن غاضبخبير إسرائيلي: عباس  .8
حر اة فا ح  قال ال بير اإلسرا يلي في الشاؤون العربياة ياوني بان منااحيم من مصار  سااعد القياادي فاي

محماااد دحااا نل مااان  ااا ل الماااؤ مر الااا ي ينعقاااد رااا ه اأياااام فاااي القااااررب لدعماااص برعاياااة الم اااابرات 
فاي مقاال علاى موقاا  لوأضاا  بان منااحيم المصرية على حسااب الار يي الحلساميني محماود عبااي.

راه أن عبااااي احااا م لااادل القياااادب المصاااريةل ل ااان القااااررب  واصااال دعمهاااا لااادح نل أنهاااا  ااا لنياااوز ون
 الش صية القادرب على اإلماحة بح م حر ة حماي من قما" ىزب.

من رفض عباي مصالحة  صمصل بل يواصال  وأوضح أن الر يي عبد الح اح السيسي نا يبدو م أثراً 
دعام أنشامة دحاا ن السياساية ل م يناص ماان العاودب ملاى صااحو  فا حل وال حاول ملااى ورياك لعباايل فااي 

وأشاار ملاى أن القااررب  شاهد   ن واهاز الم ابرات العامة المصارية.ظل الع قات ال ي  ربم بين دح
ش صية من الضحة الغربية وقما" ىزب ولبنانل ممن يع بارون مان  130يشارك فيص  ر ه اأيام مؤ مراً 

 داعمي دح نل وسي ون ضي  الشر  فيص أمين عام الاامعة العربية أحمد أبو الغيم.
صاعبةل وأن  نحياص أو مزاح اص عان  أن عبااي يعايظ ظروفااً  اياداً  وأوضح بن مناحيم أن السيسي يعلم

المشاااهد السياساااي با ااات مساااألة وقااات لااايي أ ثااارل باااال زامن ماااا ع قاااات مم اااازب يشاااهدرا دحااا ن ماااا 
 النهضة. ل مما اعلص ي وسم في     مصر ما مثيوبيا حول سد  السيسيل ورو يعلم مؤر  ص ايداً 

دور ليبرمااان ماان  اا ل صااديقهما اااوزياار الاادفا" اإلساارا يلي أفي مااا ياار بم دحاا ن بع قااات اياادب مااا 
المشاا رك المليااونير مااار ين شاا   المقاايم فااي العاصاامة النمساااوية فيينااال ل اان المصاالحة المصاارية مااا 

  دح ن  بقى مر زب على قما" ىزب ال ي  ر بم معص بحدود مش ر ة.
يني القاادم أن يسااعده فاي  واياص ضاربة و  م بن منااحيم باالقول من السيساي يرياد مان الار يي الحلسام

لحمايل أنص ينظر له ه الحر ة علاى أنهاا  هدياد أمان مصار القاوميل و  عااون ماا اماعاة اإل اوان 
 ه.المسلمين في مصر ضد  

 17/10/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 إلياسالمشتركة في عين الحلوة يريد اإلقامة في مخيم مار  األمنيةمسؤول القوة  ":السفير" .9
لياااي فااي منقاال عاان مسااؤول القااوب اأمنيااة المشاا ر ة فااي عااين الحلااوب أنااص يريااد اإلقامااة فااي م اايم مااار 

 بيروت وأن يماري من رناك ص حيا ص نا من عين الحلوب! 
 17/10/2016 ،السفير، بيروت

 
 عين الحلوة: السلفيون يتغلغلون.. والقو ة األمني ة مشلولةتقرير:  .11

عاين الحلاوب ضابابية قا ماةل بعاد أن  ُارك لموااهاة مصايره بمحارده مان دون   بادو صاوربصالح: محمد 
نا ص وُ عيد لس  انص اأمن واأمان.  أية قوب سياسية وأمنية فاعلة  ححظ ال وازن الدا لي بين سا ر م و 

ول لكل  ح  ر اهات أمني اة لبنانياة مان أ ارك عاين الحلاوب فريساة باين أياادي ىا ب السالحيين الم شاد دين 
سياساة ال صاحية مان دون أي  راد"ل و ال   ملاىال ين يغ االون مان ي  اروناص ويمثلاون باث اصل ويعمادون 

دا اال الم اايم والااى ماان يعناايهم اأماار  اراااص أبااأن اع قااال عماااد ياسااين لاان  ملااىراادفهم  وايااص رسااا ل 
 يردعنا.. وما زلنا أقوياءأ.

اان ااار  عااين الحلااوب  أي  ااو ر مااا الااايظ اللبنااانيل وا  اا ء  ملااىو  ساااءل الاهااات نحسااها: ألمصاالحة مي
 الساحة لماموعات مر بمة بأاندات  ارايةل والعبك بأمن صيدا واواررا؟أ.

ما يزيد من  شية ر ه الاهات رو قرار أعصبة اأنصارأل ال ي وادت نحسها من  اع قال ياساين فاي 
مشااار ة فااي أي اا مااا" موااهااة مااا شااارعها اإلساا مي الساالحيل فمااا  ااان منهااا منا  أن ام نعاات عاان ال

ُيعقااد  ااارج الم اايم مااا م ااابرات الااايظ وسااا ر اأاهاازب اأمنيااة اللبنانيااةل  صوصااًا بعاادما  اام   داولااص 
شاار ص  دور أعصابة اأنصاارأ باى ياال القضااب  ملاىمن  سريبات عان ال حقيقاات الاارياة ماا ياساين وا 

 اأربعة في قصر العدل في صيدا.
ا بأن هاااا بصااادد مقامعاااة اا ماعاااات اللاناااة اأمنياااة الحلسااامينية العلياااا ولااا لكل أبلغااات أالعصااابةأ الاميااا

واا ماعات القيادب السياسية الحلسمينية المر زية فاي بياروتل وانصارفت ملاى اا ماعا هاا الدا لياة ماا 
 أالحر ة اإلس مية المااردبأ وأمررا اإلس مية.

لهااا أ  لااة بشااري ة ومااا يزيااد المااين بلااةل الشاالل الاا ي أصاااب القااوب اأمنيااة الحلساا مينية فااي الم اايم ب حو 
 عبياار أحااد واهاااء الم اايمل  اشااحًا أن   بثياااب مرقمااةل ول اان ماان دون فاعليااة علااى اأرضأل علااى حااد  

 اأ ياربالمشر  العام على أساحة لبنانأ )في القيادب الحلسمينية  عزام اأحمد  اد يعلن   ل زيار ص 
ل المرااا اأمنية اللبنانية. اأمنيةبيروت منهاء  وااد القوب  ملى  وحلها لونا  د  

مااا يزيااد اأماار سااوءًا رااو عاادم عقااد اا ماعااات بااين الحصااا ل المنضااوية فااي ممااار أمنظمااة ال حرياار 
الحلساااامينيةأ أو اللاااااان المنبثقااااة عنهااااال ونا ح  ااااى بينهااااا وبااااين أالقااااول اإلساااا ميةأ و أقااااول ال حااااال  
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حأ منشاااغلة بعقاااد مؤ مرراااا العاااامل والحصاااا ل اأ ااارل مشاااغولة الحلسااامينيأ و أأنصاااار  أ.. م  من  أفااا 
 اسد فصا ل أالمنظمةأ. ملىبسعداد مبادرب ردفها معادب أالنبضأ 

وُيضااا  ملااى راا ا الوضااال ال ااو  ر بااين ممثاال أال ياااار اإلصاا حي فااي حر ااة أفاا حأ فااي عااين الحلاااوب 
ة المر زياةأ فاي الم ايمل والا ي يهاد د محمود عبد الحميد عيسى الملق ب باا أالليناوأ وأحر اة فا ح ا اللانا

فاي حااال اساا ححالص بمااا راو أسااوأ مناا   صااريحات أالليناوأ اأ ياارب بحاا  محمااود عبااي وقيااادات أفاا ح ا 
اللانة المر زيةأ. وبرىم  لكل  حاول أقول ال حاال  الحلسامينيأ عبار اناا ماعاات ال اي  قاوم بهاا فاي 

ل ال نساي  ماا القاول اإلسا مية فاي  عين الحلوب من   عيين القيادي الحلسميني محمد ياسين أمينًا للسار 
 الم يم من أال سد الحراغ السياسي الحاصل في الم يم ولممأنة اأرالي. 

 17/10/2016 ،السفير، بيروت
 
فتح ال تعاني من انشقاقات ولن نسمح بفرض رئيس و تاريخية  مصرأبو النجا: العالقات مع  .11

 جديد
أ فااي قمااا" ىاازب مبااراريم أبااو الناااال يااوم اأحاادل أمن ر يساانا محمااود قااال أمااين ساار حر ااة أفاا ح: ىاازب

 عبايل ر يي الشرعية الحلسمينية ال ي نا صوت يعلو فو  صو صأ.
وأضا  أبو الناال   ل مؤ مر صاححي فاي ىازبل أأن ماؤ مر دحا ن فاي مصار مرفاوض مان قبلناال 

 ية الر يي عبايأ.ونا نع ر  بأي شيء يصدر عنص وممم نون لدعم الشقيقة مصر لشرع
وشدد على أن أالحر ة  رفض المؤ مر ال ي يعقده المر ز القومي لدراسات الشر  اأوسم في القاررب 
بعنوان )مصر والقضية الحلسمينية  ال ي يشاارك فياص ناواب مان حر اة فا ح وأ ااديميون مان ىازبل وأن 

عان القياادب الشارعيةل وأن  ال رامظ الحرية ال ي   يحص حر ة ف ح أفرادرا نا يعماي الحا  باال روج 
المرارقين السياسيين وانانشقاقات السابقة  ربت ملى الاحيمل وأن حر  ص موحدب  لا  الار يي محماود 

وقال أبو الناا من أف ح مقبلة على المؤ مر السابا وحا ار أن ي حادك أحاد أناص  وحيادي أنناا  عبايأ.
ر لنااا ر يسااا أو  حاارض علينااا ش صااال لساانا منشااقين ونحاان موحاادينل ولاان نساامح أي اهااة أن  صااد

 وف ح لن  سمح أحد أن ي د ل في شؤونها الدا لية أنها نا   د ل في شؤون أحدأ.
و اماااب أباااو النااااا الصاااححيين باااالقول: أدعاااو  م أملع ااام علاااى مارياااات حااادك سااامع م عناااص اميعاااا 

ق ناا ايادب مااا ساياري علاى أرض مصارل ورا ا يسا واب مناا أن   اون رساال نا واضاحةل محادراال ع 
مصرل  اري ية وثاب ةل والر يي المصري أرسال رساالة ساابقة للار يي محماود عباايل يقاول فيهاا أنات 

 الشرعيةل ونا ن عامل ما سواكل ور ا يؤ د على ثبات الع قة المصرية الحلسمينيةأ.
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ن انشااقاقات وبااي ن أن انان  ابااات المحليااة الحلساامينيةل شاا  لت دنالااة علااى أن حر ااة أفاا حأ نا  عاااني ماا
وأضا : ألم يارؤ أحد على  ش يل قا مة  اراة عن  دا ليةل مشيرًا ملى  ش يل قوا م واحدب للحر ة.

فااا ح  ااا ل حملاااة ال رشاااح ل ن  ابااااتل نحااان قا م ناااا قا ماااة واحااادبل ور يسااانا محماااود عباااايل ر ااايي 
 الشرعية الحلسمينية ال ي نا صوت يعلو فو  صو صأ.

نسااا وأ الااا ي نحاااى أي ع قاااة أو رابااام  ااااري ي أو ديناااي أو ثقاااافي لليهاااود وثمااان أباااو النااااا قااارار أاليو 
 واليهودية بمدينة القدي المح لة والمساد اأقصى المبارك.

 16/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 ها بغزةتطالب حماس باإلفراج الفوري عن أحد كوادر  حفت .12

ل قيام أاهزب أحمايأ في ىزب باع قاال أحاد  اوادر الحر اة عماا  أدانت حر ة ف حل يوم اناثنين: ىزب
 الحمرانل ممالبة باإلفراج الحوري عنها.

أمن اع قال الحمران من قبال أأاهازب  وقال الم حدك باسم الحر ة فايز أبو عيمة في  صريح صححي:
 حمايأ عمل مدانل ومرفوضل وىير مبررأل ممالبا باإلفراج الحوري عنها.

عيمة ملى أن اع قالها يأ ي في سيا  سياسة   ميم اأفاواهل و قيياد الحرياات العاماةل اأمار  وأشار أبو
 ال ي ي نافى ما أبسم قيم الديمقراميةل وحقو  اإلنسان ال ي ي حلها القانون والدس ور.

 ي  ر أن اع قالها ااء على  لحية  عليقات لها على موقا ال واصل اناا ماعي أالحيسبوكأ.
 16/10/2016، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 ضلوعهم في عمليات مقاومةفلسطينيًا من الضفة بتهمة  12االحتالل يعتقل  .13

شاان ت قااوات اناحاا  ل اإلساارا يليل يااوم اأحاادل حملااة اق حامااات وماادارمات زينااة اأ ااري:  –رام   
 فلسمينًيا. 19سحرت عن اع قال واسعة لم  ل  أنحاء الضحة الغربية والقدي المح ل ْينل أ

فلسامينيا مان الضاحة الغربياةل بازعم أنهام أمملاوبينأ  12وقال بيان لايظ اناح  لل من قوا ص اع قلات 
 لضلوعهم في عمليات مقاومة وأنشمة اس هدفت الانود والمس ومنين

ل باااادعول  مااااا   اااارت القناااااب السااااابعة العبريااااةل أن قااااوات اناحاااا  ل أىلقااااتل مناااازنا فااااي مدينااااة نااااابلي
 اس  دامص في ال اهيز لعمليات أمررابيةأ ضد قوات اناح  ل.

 16/10/2016، قدس برس
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 شكل رافعة للسالم االقتصادي مع األردن وبقية الدول العربية وتركياكاتس: سكة حديد الحجاز ت .14
ة دشاانت وزارب المواصاا ت اإلساارا يلية أمااي مشاارو" ساا ة القمااار الاا ي يااربم حيحااا بمنمقاا:  اال أبيااب

أقاايم فااي عهااد  بيسااان علااى الحاادود مااا اأردن والاا ي  ااان ااازءا ماان مسااار ساا ة حديااد الحااااز الاا ي
 سنة و م  عميلص ما قيام مسرا يل بسبب الحرب والن بة الحلسمينية. 111الدولة العثمانية قبل نحو 

ر معاادب وقد شارك في مراسم  دشاين المشارو" وزيار المواصا ت اإلسارا يلي يسارا يل  اا ي الا ي اع با
ال ي يربم حيحاا بمنمقاة المارج  محياء شب ة س ة حديد الحااز حدثا  اري يا ناف ا ملى أن  م القمار

وصااونا ملااى الحاادود اأردنيااة يشاا ل رافعااة للساا م اناق صااادي مااا اأردن وبقيااة الاادول العربيااة و ر يااا. 
ل و ححيزا منها ل شايا السحر بالقمار في  ى منمقة.مساره بمنمقة حيحا والمرج وا 

و م د س ة القمار ال اي  لحات نحاو ملياار دونار علاى ماول سا ين  يلاوم را م   نملا  مان  لايم حيحاا 
 يلاوم رات مان الحادود اأردنياة.  و سافر ل  وق  في ست محمات ل ررا في بيسان علاى بعاد  مساة

سارا يلي ح اى وقال الوزير  ا ي من الح ومة أودعت للمصادقة مشروعا مضافيا لمد شب ة القماار اإل
 الغربية واأردن.  معبر ال رامة الحدودي بين الضحة

نااحاا لاهاود الح وماة  عميا  الع قاات باين مسارا يل و ر ياا »ال ام  واع بر مسؤولون مسرا يليون ر ا
وأ اااادت أن وزارب المواصاااا ت  نااااوي معااااادب  حعياااال بقيااااة  اااام الحااااااز فااااي «. واأردن والعااااالم العربااااي

 مليارات دونار. 5با ااه الحدود ما سوريا ولبنان ب  لحة ما يزيد على من اديد و لك  فلسمين
 17/10/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 ويجب مالحقتها قضائياً  سرائيلي: نشاط "بتسيلم" خيانةاإل السياحة وزير .15

راااام وزياار السااياحة اإلساارا يلي ماان حاازب اللي ااود ياااري  ليحااينل منظمااة أب ساايلمأ لحقااو  : 48عاارب 
ان في اأراضي الحلسامينية المح لاةل ووصا  نشاامها بااأال يانةأل داعًياا ملاى م حق هاا قضاا ًيال اإلنس

فاااي أعقااااب مشاااار ة مااادير عاااام المنظماااة حاااااي ملعاااادل فاااي اا ماااا" لمالاااي اأمااان عقاااد لمناقشاااة 
ل ممارسات اناح  ل اناس يمانية بالضحة  حت عنوان أاناس يمان عقبة أمام الس مأل ودعا فيص للعما

 ضد اناح  ل اإلسرا يلي في الضحة.
أ اناسا يمانيةل مناص نا يارل أي فار  باين اأعاداء الا ين 7وقال الوزير ليحين في مقابلة ما م اعاة أقنااب 

يحاربون مسرا يل عس رًيال وبين أول ك ال ين يحاربونها اق صاديا أو سياسيا. وقال: أمن يسااعد العادو 
يساااعدون العاادو فااي ساااحات أ اارلأ. وأضااا : أحااان الوقاات فااي الحاارب نا ي  لاا  عاان أول ااك الاا ي 

ل ي يقوم اهاز القضاء ب موات قانونية ضد رؤناء ال ين ينشمون ضد مسرا يل.  واد بناود واضاحة 
فاااي قاااانون العقوباااات: ال ياناااة ومسااااعدب العااادول ويااااب  مبيااا  رااا ه القاااوانينل وم اااان أول اااك الااا ين 
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قادمت شا ول للشارمة اإلسارا يلية ضاد أب سايلمأ ب ريعاة وأماي  ينشمون ضد مسرا يل  ل  القضبانأ.
 ار  ابها أال يانةأ. 

 17/10/2016، 48عرب 
 
 "الخيانة العظمىالشرطة اإلسرائيلية: شكوى تتهم منظمة بتسيلم ومديرها بـ" .16

قالااات الشااارمة اإلسااارا يليةل منهاااا  لقااات أماااي شااا ول مااان محاااام مااان حااازب أالعمااالأ  :الغاااد –الناصااارب 
عارضل ينسب لمدير عام منظمة ب سايلم اإلسارا يلي حاااي ملعااد ومنظماة ب سايلم  هماة اإلسرا يلي الم

 ال يانة العظمىل معلنة ني ها ماراء  حقي  في الش ول.
 17/10/2016، الغد، عم ان

 
 : أحاول أن أكون إنسانا والبشر يتحملون مسؤولية الظلم الواقع على اآلخرين"بتسيلم"مدير  .17

دير عااام منظمااة ب ساايلم اإلساارا يلي حااااي ملعااادل فااي مقااال نشاار علااى موقااا قااال ماا :الغااد –الناصاارب 
صحيحة أرآر يأ اإلسرا يلية أميل أمنناي   لمات فاي اأمام الم حادب ضاد اناحا  لل أنناي أحااول أن 
أ اااون منساااانا. فالبشااار أياااا  اااانوا ي حملاااون مساااؤولية رفاااا الظلااام الواقاااا علاااى النااااي ا  ااارين. وواااااب 

 هم ليحعلوا شي اأ.أ  قي ملقى علي
وممااا ااااء فااي المقااالل أمن  ااد ل العااالم ضااد اناحاا  لل رااو أماار شاارعيل  مااا فااي  اال أماار م علاا  
بحقو  اإلنسانل وبال أ يد حينما ياري الحديك عن سيمرب على شعب ل رل فه ا ليي شأنا مسرا يليا 

نما قضية دولية واضحةأ. وأضاا  ألقاد  وصالنا  هل أن الوضاا لان ي غيارل اسا ن اج محااد ملاىدا ليال وا 
مالماا العااالم نا ي ااد ل. مننااي أشا بص أيضااا بااأن ح وم نااا )اإلسارا يلية  الم غمرسااةل  عاار  راا ال ولهاا ا 

 فهي منشغلة بقدر  بير في نشر ال و  )بين اإلسرا يليين  من  د ل دولي  ه اأ ضد مسرا يل.
 17/10/2016، الغد، عم ان

 
 سليمان في جنوب غرب القدسمملكة  أنيدعي  إسرائيلي أثارعالم  .18

في واحدب من سلسلة مويلة من ال ناقضات والروايات ال اي فاقات بعاض  : ضيرأبو محمد  -القدي 
فااي السياسااة والاادين ليقااول ان  اأثاااراإلساارا يليين الاا ين يوظحااون  اأثااارل  اارج احااد علماااء اأسااامير

ولاايي فااي البلاادب القديمااة واساا دل ممل ااة سااليمان وداود عليهمااا الساا م  اناات فااي انااوب ىاارب القاادي 
ال اااي عرضااات مااؤ رًا عنااادما أف ُااا دح علااى مشاااار  مديناااة القاادي ماااا يسااامى  اأثااارعلااى  لاااك بااابعض 
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معااارض  ااااس يضااام  أاليبوساااية ال نعانياااةأ أأم حااا  بلااادان ال اااورابأ فاااي ىااارب القااادي أبيااات الشااامي
 اليهود . اأثريينين باع را  عهد اليبوسي ملىوال ي يعود  اري ها  م  شحات أثرية من أمرج ري دي أ

 17/10/2016القدس، القدس،  
 
 الدول العربية المجاورةكاتب إسرائيلي يدعو إلى ضم الضفة لـ"إسرائيل" بالتعاون مع  .19

أال يااار  يعااد  ضاام الضااحة الغربيااة من ال ا ااب مي ا ياال   يناار فااي مقااال لااص بصااحيحة معاااري ل  دعااا
ثاام فااسن الح ومااة اإلساارا يلية ماادعوب ل مبياا  راا ا الحاال ماان اأ ثاار واقعيااة وم ءمااة إلساارا يلل وماان 

 ااا ل ال عااااون ماااا الااادول العربياااة الماااااوربل وال مهياااد إلعااا ن اسااا ح اء عاااام بشاااأن مسااا قبل المناااام  
 الحلسمينيةأ.

وقاااال أمن ضااام الضاااحة الغربياااة إلسااارا يل وفااارض القاااانون اإلسااارا يلي عليهاااا راااو الحااال الصاااحيح مااان 
 لقانون الدوليل بناء على وعد بلحور وقانون انان داب البريمانيأ.الناحية ال اري ية وا

وياارل   يناار أن ضاام الضااحة رااو الحاال اأنسااب إلساارا يل أفااي ضااوء ال مااورات الساالبية ال ااي أعقباات 
ل ممااااا اعاااال اإلساااارا يليين أقاااال دعمااااا أي  مااااوب 2005انانسااااحاب اإلساااارا يلي ماااان قمااااا" ىاااازب عااااام 

 .انسحاب من اأراضي الحلسمينيةأ
وأوضااح أن صاانا" القاارار اإلساارا يلي أمااام ث ثااة ساايناريورات لل عاماال مااا الحلساامينيينل أاأول مقامااة 
دولة فلسمينية منزوعة الس حل والثاني ضم الضاحة الغربياةل والثالاك بقااء الوضاا القاا م  ماا راو فاي 

 المنام  الحلسمينيةأ.
 16/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تدهور خطير في األوضاع اإلنسانية من تحذرمنظمة  80 :قطاع غزة .21

وم اأحدل من  درور اأوضا" اإلنسانية في قما" ىزب بش ل  مير؛ في يمنظمة أرليةل  80ح رت 
 ظل اس مرار الحصار وبمء حر ة اإلعمار.

في نداء مش ركل للما ما الدوليل لمناسبة مرور عامين على انعقاد مؤ مر -وقالت المنظمات 
ل ويعيظ نحو %42: أار حعت نسبة البمالة ملى نحو -لقاررب إلعادب معمار قما" ىزبالمانحين با

من الس ان على  %80فقر مدقا ل فيما يع مد نحو  %38من الس ان  حت  م الحقر ) 65%
 المساعداتأل مشددب على أن  لك يعني  درور اأوضا" اإلنسانية بش ل  مير في القما".

 داعيات  درور اأوضا" في قما" ىزب على م  ل  مناحي الحيابل رلية من اأوح رت المنظمات 
  اصة على واقا القماعات اأ ثر رشاشة من أمحال ونساء ومسن ين.
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ودعت الما ما الدولي  اصة الاهات المانحة للضغم الحقيقي والاد ي  على سلمات اناح  ل 
ال وفي    انا اارينل بما يضمن اإلسرا يلي لرفا الحصار بش ل  امل أمام حر ة اأفراد والسل

لغاء العمل بما يسمى أللية معمار ىزب   أ.GRMأيًضا  دف  مواد البناء من دون شروم أو قيودل وا 
 17/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لنصرة األقصى الممكنةدراسة تلخص الوسائل  .21

مساد اأقصى؟أ أعدرا الباحك  لصت دراسة عنوانها أ ي  ننصر ال: محمود الحمافمة - رام   
محمد الا دل ملى أن س مة الما ما وقدر ص على الموااهة وحمل أمانة ال حريرل لها ع قة وثيقة 
بنقا ص من عوامل الضع  وال  ل ل وبمهار ص من الر ا لل مشيرًا ملى أن اناح  ل يحرس على 

نا عن مشبا" ىرا زرال ونا يبقى م سا نشر الر يلة وال حلل من اأ    ح ى   رج أايال نا  بحك م
 في عقولها لقضايا اأمة ومقدسا ها.

صححةل أن مصامب العلم في المساد اأقصى  220ويضي  صاحب الدراسة ال ي ااءت في 
ُ   ر بوااب اأمر بالمعرو  والنهي عن المن رل و قول: مهروا نحوس م  س عيدوا قدس مل و  لصوا 

من اناح  لل مع برا أن القدي ألن   ون في أمان منا م ا أقمنا موازين من انانح ل ح ى    لصوا 
 العدل في حيا ناأ.

وفي ازٍء ل ر من الدراسةل ي حدك المؤل  عن المري  ملى بيت المقدي لنصر ص ونصرب مسادهل 
في معر ة وُياملها في: ما ُأ   بالقوب نا ُيس رد منا بالقوبل وانان صار في معر ة النحي قبل انان صار 

القديل والمعرفة  قود لل غييرل و وايص القلوب والعقول نحو اأقصى قبل  وايص الايوظل و وحيد 
ص ح النظام نا يقل أرمية عن حمل  القلوب على اإليمان  مهيدًا ل وحيد الصحو  في الميدانل وا 

 الحسام.
 اد اأقصى رىم فعالي ها. الدراسة لم   مر  لدور اإلع م الاديد وشب ات ال واصل في نصرب المس
 16/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مستوطنون يطعنون مقدسيًا وينهالون عليه بالضربال .22

عامًال من س ان بلدب سلوان  26 عرض الشاب محمد  ليل الرازمل  :ديانا اويحان - القدي المح لة
لمس ومنين المبارك بالمعن والضرب أمي الامعة على يد ماموعة من ا اأقصىانوب 

   ل  واهص لعملص الليلي في مري  شار" أبار اي نأ في القدي المح لة. اإلسرا يليين
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وقال الشاب الرازم لاأالحياب الاديدبأ: أثناء  واهي للعمل الساعة العاشرب والنص  على م ن دراا ى 
أل وانهالوا علي  الناريةل اق رب مني ماموعة من المس ومنينل وبدأوا بالصراخ أشاب عربي..عربي..

حدرم بمعنص بس ين حادب في قدمصل ح ى اس ما" الشاب الرازم   ليس أبالضرب المبرحل حيك قام 
 نحسص من يدرم بصعوبة.

: أشعرت بالدوار في الرأي بسبب نزي  الدم من قدميل وبدأت بالسير بصعوبةأل ح ى نقل أضا 
 م ا  عرض لص من المس ومنين الم مرفين.للع ج في المس شحىل حيك قد م ش ول لشرمة اناح  ل ع

 16/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 مختصون: تأخر إعمار القطاع الزراعي بعد عامين على العدوان أصابه بالشلل شبه التام .23

قال الد  ور نبيل أبو شمالة مدير عام الدراسات والسياسات في وزارب الزراعة: من   ليل الشي :
قما" ىزب في  علىمصاب بالشلل شبص ال ام ن ياة الحروب واناع داءات اإلسرا يلية  القما" الزراعي
 اأعوام الماضية.

 علىوأضا : من مساحات الزراعة نا  زال محدودب ن ياة القيود ال ي  حرضها سلمات اناح  ل 
من اأحيان  ُمد  ت اإلن اج واأسمدب والمبيدات الحشريةل مشيرًا ملى أن اناح  ل يقوم في  ثير

 بمنا اس يراد اأدوات الزراعية الم صصة ل أريل اأراضي الزراعية.
على رامظ زيارب ميدانية أراضي زراعية حدودية مدمربل « اأيام«في حديك لا« أبو شمالص»واع بر 

أول من أميل لمناسبة مرور عامين على ا حا  المانحين ال ي  حل بازء منص اس عادب حيوية القما" 
 افة مس ويات معادب ال أريل واس عادب  ىل أن حام الحراك الح ومي عل2014راعي بعد العدوان الز 

حيوية القما" الزراعي نا يزال ضعيحًال داعيًا ح ومة ال واف  ملى دعم القما" الزراعي و عويض 
 المزارعين عن أراضيهم الزراعية المدمرب.

نل مدير المر ز العربي لل موير الزراعي في من اانبصل قال المحلل اناق صادي محسن أبو رمضا
قما" ىزب: من دورًا  بيرًا يقا أيضًا على عا   مؤسسات الما ما المدني في دعم القما" الزراعيل 
مشيرًا ملى أن ر ه المؤسسات  عمل باهود م حاو ة في دعم القما" الزراعي الحيوي واإلن اايل ل ن 

إلن ااية وال نمويةل سواء  انت عبر فرض قيود على اناح  ل يحاول عرقلة عمل المشاريا ا
ُمد  ت اإلن اج و سويقصل أو حرمان م ات المزارعين من الوصول أراضي حدودية اع بررا 

 اناح  ل منام  عازلة وحظر الوصول مليها.



 
 
 
 

 

 16 ص             4080 العدد:        17/10/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ى واقا من اانبصل  ان شحي  العراوي مدير دا رب ال ربة والري في وزارب الزراعة أشار في لقاء ساب  مل
لبار المياه ال ي دمررا اناح  ل   ل العدوان بعد أ ثر من عامين على ان ها صل موضحًا اس مرار 

 برنامم معادب  أريل ر ه ا بار ال ي  قوم بص الوزارب بال نسي  ما سلمة المياه.
ن و  ر بعض اإلحصاءات حول عدد ا بار ال ي  م  دميررا وال ي  م معادب  أريلهال موضحًا أ

ب رًا مر صًا ل من أصل  198وزار ص  م نت بال نسي  ما بعض المؤسسات المانحة  أريل نحو )
 ب رًا   م  دميررا. 781)

ب رًا ل  431من عدد ا بار ىير المر صة من مامو" ال ي  م  دميررا بلغ نحو )«: العراوي»وأضا  
 حصل على  ر يس قبل  دميررال أو  علمًا أن وزارب الزراعة نا  قوم ب أريل سول ا بار ال ي  انت

  لك ال ي ي قدم أصحابها بملب  ر يصها لدل الاهات الم  صة.
 17/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 يقتحمون ساحات األقصى بحراسة شرطة االحتالل مستوطناً  64: دائرة األوقاف .24

موا ساحات المساد مس ومنًا مسرا يليًا اق ح 64قالت دا رب اأوقا  اإلس مية في القديل من 
 اأقصىل أميل من   ل باب المغاربة بحراسة ومرافقة عناصر من الشرمة اإلسرا يلية.

ااء  لك في وقت دفعت فيص الشرمة اإلسرا يلية بالم ات من عناصررا ملى مدينة القدي لمناسبة 
 عيد العرظ اليهودي.

بشأن المساد اأقصى والمقدسات  في الغضونل أ دت ري ة العلماء والدعاب أن قرار أاليونيس وأ
اإلس مية في القدي قرار  اري ي ح يم يبمل المزاعم واأورام وانادعاءات اإلسرا يلية اناح  ليةل 

 وله ا القرار ن ا م ودنانات.
وقالت: أمن ر ا القرار رو بمثابة  أ يد و أييد لحقنا الشرعي في اأقصى وحا م البرا  ال ي رو ازء 

نص نا ع قة لليهود فيهما من قريب ونا من بعيد ... نا  اري يًا ونا من المساد اأ قصى المباركل وا 
وأضافت: أمنص ياب اع ماد اأسماء العربية اإلس مية للمساد اأقصى وساحة البرا ل  دينيًاأ.

 فالمساد اأقصى ليي أابل الهي لأ وحا م البرا  ليي أحا م المب ىأ.
 17/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 أبـو صـبـيـح مع إبعادهـا إلى كفـر عقب لشهرين الشهيداإلفـراج عـن ابنـة  .25

عامًا ل ابنة الشهيد  17أاأيامأ: أفرات سلمات اناح  ل اإلسرا يلي عن ميمان أبو صبيح ) -القدي 
 مصباح أبو صبيحل بشروم.
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ل في القدي أصدرت وقال محامي نادي اأسير الحلسميني محيد الحاج: من مح مة صلح اناح  
 قرارًا باإلفراج عنهال أمي.

وأوضح أن الشروم  مثلت بسبعادرا عن القدي ملى بلدب  حر عقبل لمدب شهرينل مضافة ملى دفا 
شي لل وعدم اس  دام اإلن رنت أو معماء  صريحات للصحافة و لك لمدب  2500 حالة مالية بقيمة 

مسة أيامل مشيرًا ملى أنص  م السماح لها بال راب شهرل  ما وفرضت عليها الحبي المنزلي لمدب  
 .هاملى المدرسة في البلدب نحس

 17/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 جرافات االحتالل اإلسرائيلي تهدم حًيا بأكمله في إحدى قرى النقب .26

في مظاررب أقيمت اح اًااا على  لأمي اأحدفي النقب المح لل  48شارك نحو ألحين من فلسمينيي 
لبناء بيوت للمس ومنات  لغرض  وفير اأرض لصعيد عمليات ردم المنازل العربية في المنمقة 

اليهودية الاديدب ال ي  الت في اأسبو" اأ ير بهدم حي بأ ملص في قرية بير رداج يضم ثمانية 
 بيوت حار وعدب بيوت من الزنك.

من سابقا ها  س هد   صحية الواود وا هم الموامنون ح ومة بنيامين ن نيارو بسدارب سياسة أبشا 
 العربي في النقب واس بدالص باس يمان يهودي. وقال عضو ال نيست

النقب يشهد عملية  مهير »من ل قال ملب أبو عرار من الحر ة اإلس مية في القا مة المش ر ة
 «.عرقي م شوفة

 17/10/2016، لندن، الشرق األوسط
 
 اليهودي« المظالت»عيد ا ُيسمى م بمناسبةإغالق األراضي الفلسطينية  .27

أىل  الايظ اإلسرا يلي صباح أمي الضحة الغربية المح لة واميا نقام : ب. .أ –القدي المح لة 
 عيد المظ ت اليهودي )سو وت .ما ُيسمى العبور بين مسرا يل وقما" ىزب ما حلول 

مسرا يل س بقى  ملىود ولهم  وقالت نامقة باسم الايظ اإلسرا يلي أن القيود على حر ة الحلسمينيين
ح ى اإلثنين المقبلل بينما سي م السماح للحانات اإلنسانية بالمرورل علمًا أن مسرا يل  قحل بصورب 

 الضحة   ل اأعياد ال بيرب  وفًا من وقو" رامات. ملىمنهاية نقام العبور 
مل ويعد من العمل ال ي عيد المظ ت )سو وت  مساء اأحد ال ي يس مر سبعة أياما ُيسمى ويبدأ 

  دفا عددًا أ بر من اليهود الى ال واص للحرم القدسي.
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الديني الشرقي الم زمتل وزير الدا لية أريص درعي اليهود ملى الص ب في « شاي»ودعا زعيم حزب 
ردًا على قرار منظمة يونيس و نحي الع قة ال اري ية والدينية لليهود »باحة المساد اأقصى بعد ىد 

 «.بل اله يلبا
 17/10/2016الحياة، لندن، 

 
 مرفوضة زعكرمة صبري: التعزية ببيري .28

قال الشي  ع رمة صبري ممام و ميب المساد اأقصى المبارك من ال عزية باأالمارم بيرييأل 
 مرفوضة والشار" الحلسميني والشار" اأردني والعربي يرفضون ر ه ال صرفات. 

أ يوم اأحد أن أقضية القدي ياب أن   ون لها الصدارب أم أ وأضا  صبري   ل حديثص لاأحياب 
وياب أن ي صس لها يوميًا زوايا  عريحية حيك أن ال ثير من الناي  لفي النشرات اإل بارية

وري ليست قضية  لولألس  ياهلون واقا ر ه القضية ال ي ياب أن   ون شأن  ل عربي ومسلم
 فلسمينية فقمأ.

ت الصهيونية ومنا الوصول للمساد اأقصى بحاة اأعياد اليهودية أنها وعل  صبري على اإلى قا
أمحاولة ل س حراد في المساد اأقصىأل مشيرًا ملى أن أالصهاينة لديهم عقدب نقس  ااه المساد 

واود على ونا زالوا يبحثون عن ما يدل  لوي صهم اأقصى ال ي يحاولون دا مًا انادعاء أنص لهم
 نا أنهم لم يادوا حارًا واحدًا يثبت صحة زعمهمأ.ري لهم المزعوم م

 16/10/2016السبيل، عم ان، 
 

 السيسي في عيون اإلسرائيليينمكانة  يوضحتنشر فيديو شبكة إعالمية  .29
نشرت شب ة أحدكأ اإلع مية مقما فيديو يوضح م انة السيسي في عيون : نور سليمان-القاررب

 اإلسرا يليين.
نون: أانق ب السيسي أرم معازب ملهية حدثت إلسرا يلأل بينما قال وزير  قال الحا ام يو يل من -

 ان عاًما را ًعا؛ أنص شهد انحسار م امر اإل وان في  2013ل ليبرمان: أعام اإلسرا يليالحرب 
 مصر والربيا العربيأ.

بعد  حاير مليار دونار ل عزيز ايشها  30 إلنحا وأ د المعل  نحميا ش رسلر أن أمسرا يل  ممت  -
 السيسيأ. انق بو رااعنا بعد  العربيلالربيا 
أل واأسد ق ضي بقاء نظام السيسي  اإلسرا يليةاأسب : أمصلح نا  اإلسرا يليقال ر يي اأر ان  -

 مصلحة قومية لناأ. الح ملوعل  وزير الحرب الساب ل بن اليعازر: أبقاء السيسي واح حاظص بمقاليد 
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ووص  المعل   لمنةللين  لم أن بقاء السيسي من م ملبات بقاء مسرا يل أ دت ال ا بة  ارو   -
 ل لرييص شافيت ع قة السيسي بن نيارو بحالة أعش أ.اإلسرا يلي

 https://www.youtube.com/watch?v=BX5lMAXwmJAول م " على الحيديو على الرابم: 
 16/10/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 انقالبا في منظمة التحرير؟  مصرمصطفى بكري: هل تنفذ  .31

اس ضافة مصرل  ب رياس ن ر عضو مالي الشعب المصريل ال ا ب الصححي مصمحى : القاررب
لدراسات الشر  اأوسمأ حول مس قبل القضية الحلسمينيةل  القومياليوم اأحدل لمؤ مر لاأالمر ز 

ى أن مصر أعدت انق ًبا دون ممثل لسلمة منظمة ال حريرل ناف ًا ملى أن  لك اإلاراء يشير مل
 صامً ا ضد القيادب الشرعية في فلسمين.

أل في سلسلة من ال غريدات لص على موقا أ وي رأ: أنا أعر  الهد  من عقد مؤ مر ب ريوقال أ
أالعين الس نةأ لبحك سبل حل القضية الحلسمينية في ىياب الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

نيةأل م سا ً : أرل يعقل أن يعقد على اأرض المصرية مؤ مر الحلسميني منظمة ال حرير الحلسمي
ي س القضية الحلسمينية في ىياب المنظمة أو حر ة ف ح وال ي يمثلها الر يي أبو مازنل ر ا أمر 

 ىريب لم يقدم عليص أحد من قبلأ.
وأ د ر يي  حرير صحيحة أاأسبو"أ أن اس ضافة  لك المؤ مر  مور  مير لن يصب أبدا في 

 صالح القضية الحلسمينية؛ أنص يمثل  ااوزا  ميرا ل ل ثوابت الدولة المصرية.
أ الر يي عبدالح اح السيسي إللغاء ر ا المؤ مر ح ى نا يقال من مصر  ااوزت  ل ب ريوناشد أ

الحدود ال ي لم  س ما ح ى أمري ا  ااوزرال وح ى نا يقال من مصر أعدت انق با صام ا ضد 
 الحلسمينية لحساب ر ا الش س أو  اك. القيادب الشرعية

اس ن ر النا ب في البرلمان المصري الد  ور سمير ىماي اس ضافة مصر لما  اهة أ رلومن 
ل ي يعقد بزعم بحك مس قبل القضية الحلسمينيةل ب مويل مشبوه وبعد يسمى بمؤ مر عين الس نة أا

 مقصاء ممثلي منظمة ال حرير الحلسمينية والسلمة وحر ة ف حأ.
 16/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  
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 في األردن للمستثمر الفلسطيني ومنحه بطاقة المستثمر خاصةهيئة االستثمار: معاملة  .31
 قدم قال مدير الناف ب اناس ثمارية في ري ة اناس ثمار ب ل الحموري من الهي ة س :حارك عواد-السبيل

معاملة  اصة للمس ثمر الحلسمينيل وس منحص بماقة المس ثمرل ل م ينص من  وسيا أعمالص 
 واس ثمارا ص في اأردن.

وأضا  الحموريل في  لمة ألقارا في الححل ال  امي لمشرو" أ عزيز ال بادل ال ااري اأردني 
يرىب بسقامة نشام  الحلسمينيأ أن الهي ة س قدم  سهي ت  اصة للمس ثمر الحلسميني ال ي

 اق صادي في الممل ة.
وبين الحموريل أن قانون اناس ثمار الاديد ألغى الحد اأدنى لقيمة اناس ثمارل مبينا أن المس ثمر 

 يس ميا اناس ثمار بأي مبلغ في اأردن دون واود حد أدنى لقيمة اناس ثمارات.
دي والحصول على م  ل  الميزات وقال من بسم ان المس ثمر الحلسميني مزاولة أي نشام اق صا

 وال سهي ت ال ي يحصل عليها المس ثمر ىير اأردني حسب القماعات الواردب بنس القانون.
وا   مت في البحر الميت أمي فعاليات مشرو" أ عزيز ال بادل ال ااري اأردني الحلسمينيأ ال ي 

ومل قى اأعمال الحلسميني ومقره  عقد بالشرا ة ما مل قى اأعمال الحلسميني اأردني ومقر عمان
  .GIZمدينة ال ليل برعاية و الة ال نمية األمانية )

 17/10/2016، ، عم انالسبيل
 
يران األفضل لـ"إسرائيل" األسدمستشرق صهيوني:  .32  وحزب هللا وا 

أ د الد  ور يرون فريدمان ر يي قسم الدراسات الشرقية في اامعة أ ل أبيبأل :  الد عمر-القاررب
على أن  بقاء نظام اأسد وبقاء ميران وحزب   في سوريال على الرىم من ال داعيات السلبية لصل منا 

 أنص يظل أفضل ب ثير من ان صار القول اإلس ميةل ال ي  هدد مسرا يلأ.
وقال الد  ور فريدمانل في مقال نشر ص صحيحة أيديعوت أحرنوتأ في عددرال الصادر اليوم اأحدل 

يي الروسي ف دمير بو ين أشريك أمين وموثو ل وسهل على مسرا يل الححاظ على مصالحها من الر 
 دون الحااة ملى مراعاب مصالح ميران وحزب  أ. واناس را يايةاأمنية 

وحسب فريدمانل فسن فشل قوات اأسد وال نظيمات الشيعية ال ي  قا ل ملى اانبص في  حقي   قدم 
بضرورب البحك عن م رج سياسي والموافقة على مشراك المعارضة  حقيقي رو من أقنا الروي

 المسلحة في المحاوضات على ال سوية السياسية.
 16/10/2016، موقع رصد، القاهرة
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 والسعودية اإلمارات قديم جدا "إسرائيل"التعاون االستخباري بين ": انتليجانس اونالين"موقع  .33
ل الم  صس بالشؤون اناس  باريةل في  قرير  ردد «ان ليااني اون ين»أ د موقا : يحيى دبو 

صداه بصورب واسعة في اإلع م العبريل أن الع قات بين مسرا يل والسعودية مضافة ملى دول 
  لياية أ رلل م ا رب من عشرات السنين بسريةل وري ع قات  نامت بعد انا حا  النووي اإليراني.

رير ملى أن المعلومات المامعة لديصل و لك المسربة حديثال  ؤ د أن محافل في ويشير ال ق
شعبة »ل و«الموساد»اناس  بارات السعودية  ل قي و  عاون  ثيرا ما نظيريها في مسرا يل: 

في الايظ اإلسرا يلي. ناف ا ملى أن ر ا ال عاون وصل في المدب اأ يرب ملى « اناس  بارات العس رية
 بل ولم ي ن نشما في الماضي  ما عليص ا ن.مس ول  رو 

سرا يلل يشير الموقا اناس  باري الحرنسي  وحول ماال ال عاون بين أاهزب اناس  بارات للسعودية وا 
ملى  عاون في ماال اما المعلومات و حليلها و قويمهال مضافة ملى الاما القا م على العنصر 

ال قني المر بم باناع راض ال  نولواي وانا صانات.  البشري و انيد اأش اسل و  لك دوا ر الاما
أما لاهة اناس حادب من ر ا ال عاون المش ركل ف ر بم بالمصالح والموااهة المش ر ة ضد ميران 

 «.حر ة حماي والحوثيين... وىيررما» حديدال مضافة ملى حر ات ومنظمات  ابعة لها  ا
لعربية الم حدبل فيؤ د ال قرير أن ما يربم اهاز أما لاهة الع قة اناس  بارية ما اإلمارات ا

باناس  بارات اإلسرا يلية قديم ادال ورو يدار بواسمة )عضو اللانة المر زية  اإلماراتاس  بارات 
الممرود من حر ة ف ح  محمد دح نل ال ي يعمل حاليا مس شارا لولي العهد محمد بن زايدل ما 

 «.سميا أ ثرل في المدب اأ يربر ا انار بام صار ر »اإلشارب ملى أن 
 17/10/2016، ، بيروتاألخبار

 
 بالده مع القضية الفلسطينية وقوفالعاهل البحريني يؤكد  .34

في  لمة   ل  أ د العارل البحريني الملك حمد بن عيسى لل  ليحة اليوم اأحد: قنا –المنامة 
لي الومني البحرينيل أن القضية اف  احص دور انانعقاد الثالك من الحصل ال شريعي الرابا للما

الحلسمينية س ظل في مقدمة أولويات البحرين على الساحة العربية للوصول ملى الحل العادل الدا مل 
ال ي ي حل الحقو  المشروعة للشعب الحلسميني في مقامة دول ص المس قلة وعاصم ها القدي الشري ل 

 .1967على  افة أراضيها المح لة في 
 17/10/2016، ةالشرق، الدوح
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 قبور الشهيدين سعد صايل وخليل الوزير تجر ف "داعش: "مخيم اليرموك .35
في سوريا اليوم اأحد مقبرب  -داعظ– اإلس ميةار   عناصر  نظيم الدولة  :محمد مسالمة–رام   

يد الشهداء في م يم اليرموكل شملت قبور الشهداء القادب اللواء سعد صايل ابو الوليد وضريح الشه
  ليل الوزير ابو اهاد.

وأدان  الد سليمان صايل ابن عم الشهيد لا أالحياب الاديدبأ قيام عناصر ال نظيم ب اري  قبور 
 .اإلنسانيةالشهداء القادبل حيك وصحها باأفعال المشينة وىير 
في ثرل  دفنهم وا عادببنقل رفات الشهداء  اأحرارومالبت العا لة في بيانها السلمة الومنية و افة 

الومن ال ي قاوموا وار قوا شهداء في سبيلصل مؤ دب الثقة العالية بالر يي محمود عباي رفي  درب 
 الشهداء للعمل بادية على اس عادب الرفات.

ارض  ملىنابلي بنقل رفات الشهيدين  ليل الوزيرل وسعد صايل  مقليممن اانبهال مالبت حر ة ف ح 
 الومن.

 16/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 شارك في بطولة العالم للدر اجات في قطر  "إسرائيل"يديعوت أحرونوت: منتخب  .36

قالت صحيحة )يديعوت أحرونوت  العبري ةل في عددرا الصادر اليوم اأحدل  زرير أندراوي:-الناصرب
ي اس ضاف ها من  الُمن  ب اإلسرا يلي  لسبا  الدر ااات شارك أمي السبت في البمولة العالمي ةل ال 

قمرل على الرىم من عدم واود ع قات دبلوماسي ة بين الدولة العبري ة والدولة العربي ةل على حد  
  عبيررا.

وشد د ت الصحيحة في سيا   قريررا على أن  الُمشار ين اإلسرا يليينل من راال ونساءل شار وا في 
ة وعليها العلم اإلسرا ل وعنونت ال برل ال ي نشر ص على البمولة ورم ير دون الم بي ال اص   يلي 

: نامة داود الحمراء في قمر. و ابعت قا لًة من  ” صدر الصححة اأولى في الُملح  الرياضي 
الُمشار ين اإلسرا يليين واإلسرا يليات لم ُيحققوا مناازات مهم ة في البمولةل ول ن شد د ت على أن  

 الُمشار ة في البمولة مهم ة اًدا.
 اعة اإلسرا يلي ة الرسمي ة باللغة العبري ةل )ريشيت بيت  عن مدير ا حاد ال رب الما رب ينيب ونقلت اإل

نويمانل قولص من  اش راك المن  ب اإلسرا يلي  في الدوربل ااء بعد موافقة ا حاد  رب السلة في الدوحة 
 ولان ها اأولمبية.
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الرياضية ال ين قوبلوا ب رحاٍب شديٍد في  وأضا  أن  ماراءات حراسة مشد د ب أحامت بأعضاء البعثة
 قمرل على حد  عبيره. 

 16/10/2016، رأي اليوم، لندن
 
 على شجب االستيطان واالحتالل األمنإجماع في مجلس  .37

فادي أبو سعدل: عقد مالي اأمن الدولي السة  اصة لمناقشة موضا اناس يمان –رام   
الونايات الم حدب »ي ي في اأمم الم حدب ديحيد فريسمان من واناح  ل قال   لها نا ب السحير اأمر 

وأضا  أن «. قلقة بش ل عمي  و عارض بشدب البناء في المس ومنات ال ي  قضي على الس م
 «.ي ل  واقا الدولة الواحدب»نشام مسرا يل في الضحة الغربية  اصة البناء في المس ومنات 

وبدفا من  وأنغونامن مصر وفنزوي  وماليزيا والسنغال  وارل النقاظ في مالي اأمن حول مبادرب
الحلسمينيين. وقامعت مسرا يل النقاظ ل ن شارك فيص ممثلو امعيات حقو  اإلنسان في مسرا يل 

 وحر ة الس م ا ن.« بيداسليت»منها 
م  وقال نا ب السحير اأمري ي من ار حاعا  بيرا مرأ في ردم بيوت الحلسمينيين  اصة في المنا

وأضا  أن الونايات الم حدب  دعو المرفين ملى ان هاج سياسة و موات من أال دفا حل «. ج»
الدول ين و ل  واقا الدول ين على اأرض ا ن. وشاب نا ب السحير العمليات ضد مسرا يل وقال 

ا يشاعون العن  في الاانب الحلسميني يبثون رسالة ملى الما م من منمنها ىير مبررب.  ما قال 
 الدولي بأنهم ليسوا معنيين بالس م.

وقال نا ب السحير الروسي   ل النقاظ منص يمنا زوال العملية السلمية بين مسرا يل والحلسمينيين 
يواد ماما" بشأن عدم قانونية البناء في المس ومنات »عن رادار الما ما الدولي. وحسب أقوالص 

ن نشاب العن  ونا يواد لص أي مبرر. ل ن البناء وردم بيوت الحلسمينيين في الضحة والعن . نح
في المس ومنات ياب أن ي وق . فالبناء ي واصل من  سنوات ويصل ملى مس ويات اديدب. لقد 
وصلنا ملى لحظة الحقايقة. م ا  انت السياسة ري مقامة مس ومنات اديدب و وسيا القا مة فسن الدولة 

ق  حلم الحلسمينيين. ر ا نا ي ح  ما مصالح مسرا يل الحلسمينية س قوم على الور  فقم ولن ي ح
والحلسمينيين. مسرا يل  ح اج ملى اأمن ل ن من دون حل الدول ين سي زايد  هديد مسرا يل بش ل 

وا   م بالقول من ب ده معنية بدفا لقاء في موس و بين ر يي الوزراء اإلسرا يلي بنيامين «.  بير
مود عبايل مشيرا ملى أن الاانبين أعربا عن اس عدادرما ل لك ل نص ن نيارو والر يي الحلسميني مح

 لم ي م  حديد موعد بعد.
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وقال السحير المصري في بداية النقاظ من المس ومنات ليست عقبة أمام الس م وحل الدول ين 
نما  ق  في أساي قضية ىياب الدولة الحلسمينية. وأضا  أن مسرا يل  ماري سياسة ردم  فحسب وا 

وت الحلسمينيين والنقل القسري للحلسمينيين واناس ي ء على أراضيهم في الضحة الغربية. رناك بي
 «.أايال من الحلسمينيين نا  عر  شي ا ىير ال و  ونا   ارأ على ال ح ير بمس قبل أفضل

في الونايات الم حدب نارا فريدمان ممثلي الدول المشار ة في « أصدقاء س م ا ن»ودعت ممثلة 
نقا  حل ا لنقاظ ملى القيام بعمل في مالي اأمن ضد المس ومنات من أال بك رسالة إلسرا يل وا 

حين نرل حام الموارد ال ي  س ثمررا ح ومة ن نيارو في المس ومنات نا يم ن »الدول ين. وقالت 
دولة ال هرب من اناس ن اج أنها  حاول عرقلة حل الدول ين.  ل يوم يمر   ل  المس ومنات واقا ال

 «.الواحدب على اأرض
و حدك السحير الحرنسي فشاب البناء في المس ومنات من اهة والعمليات ضد اإلسرا يليين من اهة 
أ رل ودعا القيادب الحلسمينية ملى ب ل اهود أ بر من أال وق  العمليات. وأشار ملى أن الوضا 

بدفا مبادر ها ناس  نا  المحاوضات الرارن رو  درور دا م  ل يوم. وقال من فرنسا نا  زال معنية 
 .2016بواسمة عقد مؤ مر دولي للس م ح ى نهايةعام 

واع بر السحير البريماني  وسيا المس ومنات عقبة أمام الس م وي آمر على مم انية مقامة دولة 
فلسمينية م واصلة ومس ديمة.  ما شاب ردم بيوت الحلسمينيين في الضحة و مر  بش ل  اس 

م ردم قرية سوسيا في انوب ابل ال ليل وقال من الهدم من شأنص أن يؤدي ملى نقل ملى م م
الس ان باإل راه من   ل  ر  القانون الدولي. ودعا الح ومة اإلسرا يلية ملى انام نا" عن  لك 

 ومنح الحلسمينيين  را يس للبناء.
ل أنص نا يحعل شي ا ضد وراام سحير فنزوي  مسرا يل بشدب وقال من مالي اأمن ياب أن ي ا

 واد قا مة نا  ن هي من ال روقات لحقو  »مسرا يل ال ي   ر  القانون الدولي بش ل دا م. وقال 
اإلنسان ال ي يعاني منها الحلسمينيون. سيأ ي اليوم ال ي سيقدم فيص مارمو الحرب رؤناء ملى 

نحن نقول لهم من فضال م » ا :وأضوقال سحير نيوزلندا أن بلده ري صديقة إلسرا يل «. المحا مة
أنهوا البناء في المس ومنات وعودوا ملى المحاوضات. ون واص ملى الحلسامينيين وناملب منهم وقا  

 «.العن 
 17/10/2016، القدس العربي، لندن
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 أفضل من ال شيء "وهمي"مراسالت كلينتون: سالٌم  .38
ل بعضًا مما ُ ؤمن بص المرشحة «ي يوي يل»أظهرت رسا ُل مل  رونية نشريرا موقُا : حلمي موسى

الديموقرامية ل ن  ابات الر اسية اأمير ية ري ري  لين ونل ال ي قد ُيش ل  عنصرًا في سياس ها 
 ال اراية م ا ما فازت في ان  ابات في  شرين اأول المقبل.

وزيرًب لل اراية.  و  عل  معظُم ال سريبات ال ي ُنشرت عن مواق   لين ونل بالح رب ال ي  دمت فيها
و وضُح الرسا ل أن  لين ون لمنت بأن عملية سلمية ش لية بين مسرا يل والحلسمينيين أفضُل من 

 الامود السياسي القا م.
ل  حدثت المرشحة الديموقرامية عن أن «وي يلي ي»وفي مراس ت بريدية ل لين ون  سربت ملى 
أفضُل من نا شيء. وقد ااءت ر ه اأقوال في أعقاب  ماراًء سلميًا ش ليًا بين مسرا يل والحلسمينيين

مشارٍب أرسليها مس شاُررا السياسي اايك ساليحانل بعد أسبوٍ" من انان  ابات اإلسرا يلية في ل ار 
  عل  باع  ار ر يي الح ومة اإلسرا يلية بنيامين « نيويورك  ايمز»ل وألح  بها مقالة من 2015

 «. دف  العرب ب ميات  بيرب ملى صنادي  اناق را"»بات عن ن نيارو عن   مص يوم انان  ا
ر ه ثغرب ينبغي اس غ ُلها. فعمليٌة سلمية ش لية أفضل من نا »وعل قت  لين ون على المقالة بقولها: 

 «.عن ال موات المقبلة لن نيارو«  ايمز»شيء.  ما ينبغي انان باه ملى مقابلة في صحيحة 
 17/10/2016، السفير، بيروت

 
 تدمير النووي اإليراني "إسرائيل"كلينتون: ليس بمقدور  .39

 ش  موقا وي يلي ي النقاب عن نس  مابات للمرشحة الديمقرامية في ان  ابات : محمد و د
الر اسة اأمير ية ري ري  لين ون   عل  بالمشرو" النووي اإليراني والموق  اإلسرا يليل حيك وردت 

أعوام   ل محاضرب لها لموظحي بنك اناس ثمارات 'ىولدمان  ر ه ال مابات الث ثة قبل ث ثة
 سا ي'.

وقالت  لين ون بحسب ال مابات ال ي  ش  عن مضمونها قبل عدب أيام من 'ح ومات مسرا يل 
وبضمنها الح ومة الحالية اع قدت أنص من اأفضل قص  المنشآت النووية بمهران من أال معادب 

لوراء ومنا  قدمصل بيد أن مسرا يل نا يم نها بقوارا ال ا ية أن   بد المشرو" النووي اإليراني ملى ا
المشرو" النووي أضرارا بالغة'ل وشددت على أن أمير ا لديها القدرات بال سبب بأضرار أ بر 

 للمشرو".
وأضافت  لين ون في  مابها: 'اإلسرا يليون  ما  علمون وعلى مدار عدب سنوات قاموا بححس معم  

راحوا بأنص ح ى لو  م مراا" البرنامم النووي سنوات ملى الوراءل من المحضل القيام للموضو"ل و 
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ب لك بغض النظر عن ردب الحعل اإليرانية'ل بيد أن مسرا يلل  ؤ د  لين ون ليي لديها القدرب ال افية 
ل ي من أن   سبب بأضرار بالغة للمشرو" بقوارا ال ا يةل ناف ة ملى أن لدل أمير ا أسلحة ف ا ة وا

 شأنها أن   سبب بأضرار شاملة و بيرب للمشرو"'.
و مرقت  لين ون ملى الهاوم اإلسرا يلي على قوافل الس ح بسورية بالقول: 'مسرا يل نح ت ىار ين 
اس هدفت قوافل أسلحة ولربما أردا  أ رلل فمن الواضح أنص  ان بالقوافل أسلحةل فه ا ازء من 

 سد'.الصحقة ما بين اإليرانيين واأ
 16/10/2016، 48عرب 

 
 روسيا بتفاهمات جديدة في سورية تطالب "إسرائيل: "هآرتس .41

 واص الايظ اإلسرا يليل مؤ رال ملى وزارب الدفا" الروسية برسالة مالب من   لها : محمد و د
اراءات  نسي  اديدب بين البلدينل و لك في أعقاب نصب موس و منظومة  صياىة  حارمات وا 

 ' في سوريةل بحسب ما أفادت بص صحيحة 'ايزسميا' الروسية.300صواري  'مي 
وقالت صحيحة 'رآر ي' العبرية نق  عن مصادر صحافية روسيةل من الايظ اإلسرا يلي  واص 
لموس و به ا الملبل بعد أن أعلنت وزارب الدفا" الروسيةل يوم الث ثاء الماضيل نصب منظومة 

ماية القاعدب العس رية الروسية البحرية في محافظة ' في سوريةل بهد  ح300صواري  'مي 
 مرموي الساحليةل ىربي الب د.

 16/10/2016، 48عرب 
 
من تعهداتها وحجم مواد البناء شكل أقل من نصف  %46بنسبة  التزمتالدول المانحة  .41

 االحتياجات
من حيك  قما" ىزب معمار معادبأظهرت البيانات الم علقة بمامل ماريات عملية  حامد ااد:

من مواد البناء  مد الصوحام ما  م  اإلعمارمس ول ال زام الدول المانحة بما  عهدت بدفعص إلعادب 
من  مؤ مر المانحين ال ي عقد في العاصمة المصرية القاررب في الثاني عشر من  لإلعمارال زمة 

ار دونار ما نسب ص ملي 1,596بلغ  اإلعمارأن ما  م صرفص إلعادب  2014شهر  شرين اأول العام 
بينما بلغ حام  ميات  اإلعمارمليار دونار قيمة ما  صصص المؤ مر إلعادب  3.5من أصل  46%

اإلسمنت الواردب لقما" ىزب من  المؤ مر الم  ور وح ى الشهر الحالي نحو مليون وم ة أل  من ما 
 .اإلعمار إلعادبش ل أقل من نص  ال مية ال زمة 
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ل مرور عامين على مؤ مر القاررب اع بر مدير الع قات العامة لدل وفي سيا   ي صلة ب  ر 
أنص في حال اس مرار  اإلعمار معادبىرفة  اارب ىزب مارر المبا" المه م بم ابعة ماريات عملية 

أ المعمول بها من  نحو العامين فسن عملية معمار قما" GRMمواد البناء أ مد الالعمل وف  للية 
من بميء شديد  اإلعمارمويلة  اصة في ظل ما  شهده ماريات عملية ىزب س س غر  سنوات 

 الدول المانحة ب عهدا ها. ميحاءالمحروضة وعدم  اإلسرا يليةبسبب القيود 
وحدبل  1181ملى أن عدد الوحدات الس نية ال ي أعيد بناؤرا بلغت  اأياموأشار المبا" في حديك لا 

من المنازل المدمرب از يا بحااة  %50فيما بقي نحو  أل  وحدب س نية دمرت  ليًال 11من أصل 
أل  موامن ردمت  100أل  فلسميني مهارين من بين ما يقارب  65ملى  رميمات وأنص نا يزال 

 .اأ يربمنازلهم أو  دمرت بش ل از ي   ل الحرب 
مليار  5.4غ وبين أن مامالي ما  عهدت بدفعص م  ل  الدول المانحة المشار ة في مؤ مر القاررب بل

 قما" ىزب. معمار معادبمليار لدعم  3.5دونارل من بينها 
 17/10/2016، األيام، رام هللا

 
 سنوات 10تضاعف في  اإلماراتيالناتج المحلي  .42

أ د نا ب ر يي اإلمارات ر يي مالي الوزراء حا م دبي الشي  محمد بن : شحي  اأسدي -أبوظبي 
 ش يل فر  عمل »وأعلن «. د في السنوات العشر الماضية ضاع  حام اناق صا»راشد لل م  ومل 

مسؤونًا على مس ول  550 ضم  « الحر  ال نحي ية لألاندب الومنية»على مس ول الح ومة ري 
الح ومة ا حاديًا ومحليًا يمثلون  ل الاهات والقماعات والمس وياتل ومعنيين ب نحي  المؤشرات ال ي 

 «.م  ُنح   ح ى ا نرسم ها الح ومة ل حقيقها وال ي ل
بليون  181بليون دررم )نحو  663ار حا" النا م المحلي اإلامالي من »ولحت محمد بن راشد ملى 

بليونًا اليومل ما ما يوفره  لك من فرس وظيحية و اارية واق صادية  1360سنوات ملى  10دونار  قبل 
حق  في السنوات العشر السابقة ما  »وقال من «. للموامنين ولاميا المقيمين على أرض اإلمارات

حصلل على رىم ما مر    لها من أزمات مالية دولية و بامؤ اق صادي عالميل وما مرت فيها 
 «.منمق نا أيضًا من أزمات سياسية واضمرابات مقليمية

سنوات على  وليص ر اسة الح ومة انا حادية لإلمارات بعنوان  10و  ر في رسالة في مناسبة مرور 
أملقت من   وليص ر اس ها في ر ه الح رب  ممًا »ل أن ح وم ص «اإلنااز... و مسية ال حدي عشرية»

واس را يايات وبراممل وأعدنا   لها  ش يل الح ومة مراتل ومورنا   لها أنظمة لم ابعة اأداء 
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و موير ال دمات.  ما شاعنا على اناب  ار واس  دام ال  نولوايا في  ل المؤسساتل ووضعنا 
 «.الاوا ز وش لنا ا نا  من فر  العمل وعقدنا  لوات واا ماعاتل وأسسنا أاهزب ح ومية اديدب

 م  نت في السنوات العشر السابقة في ش ل مس مر وعبر  شريعات وسياساتل »وأ د أن اإلمارات 
 113 من  نويا اق صادرا بعيدًا من النحمل م  ار حعت صادرا نا ىير النحمية   ل ر ه الح رب من

ار حا" نسبة مسارمة القما" ىير »وأشار ملى «. ب يين شامً  المنام  الحرب 603بليون دررم ملى 
في الم ة  قريبًا اليومل ما وقانا في ش ل  بير من  77في الم ة ملى  66النحمي في النا م المحلي من 

ل القليلة دوليًا ال ي  أثر اق صادنا ب رااا أسعار النحم في الح رب اأ يربل واعلنا ضمن الدو 
 «.اس ماعت ال عامل ما ال بامؤ اناق صادي النا م من  لك

ب مور أاهزب الح ومة و دما ها ار حعت أيضًا مسارمة قما" ال دمات »وأضا  محمد بن راشد 
بليونًال وزادت  نافسية اإلمارات من المر ز  86بليون دررم ملى  23الح ومية في النا م المحلي من 

ل لننافي دونًا قضت في رحل ها ال نموية م ات السنين قبلنا. فيما ازداد 16يًا ملى المر ز عالم 32
 410بليون دررم ملى  179اناس ثمار اأانبي المباشر بحضل سياسا نا اناق صادية المنح حة من 

لى بليون دررم م859,6ب يين في السنوات العشر الماضيةل وزادت أصولنا المصرفية في بنو نا من 
 «.بليون 2478,2

حصول »ل مشيرًا ملى «لم ي وق    ل السنوات العشر السابقة في  ل القماعات»وأ د أن العمل 
نااز برامم ال  ميم اناس را يايل و موير ال دمات ومبادرات  اإلمارات على اوا ز ال ميز وا 

صول ملى المرا ز اأولى الح ومة اإلل  رونية وال  ية وأنظمة م ابعة اأداءل م  أصبح ال ميز والو 
مؤشر  100  صدر اليوم دول المنمقة في أ ثر من »ولحت ملى أن اإلمارات «. ثقافة ح ومية راس ة

 نموي ر يي ما مؤشرات  ثيرب  صدرنا فيها دول العالمل مثل مؤشر البنية ال ح ية واودب المر  
ومعدنات ال حا  اإلناك بال عليم والبنية ال ح ية للنقل الاوي والبحري ومعدنات اأمن واأمانل 

 «.الاامعي و حاءب الح ومة والثقة في الح ومة وىيررا
ردفًا رقميًا في قماعات ال عليم  52مع ن مؤشرات اأاندب الومنية قبل سنواتل وري »ولم يغحل 

ال ونريد والصحة واإلس ان والما ما والبنية ال ح ية واناق صاد والبي ة واأمن والعدل والس مة وىيرر
لن ون من أفضل الدول عالميًا في  لك ال اري ل وال ي يصاد    رل  2021الوصول مليها قبل عام 

أردا   اري ية لنا   ل السنوات »واع بر أن ر ه المؤشرات «. سنة على قيام دول نا 50مرور 
 «.ال مي المقبلةل و مثل أرم  حد لنا نا بد من اا يازه   ل الح رب المقبلة

حققت في السنوات العشر اأ يرب  قدمًا في  حقي  ر ه »د محمد بن راشدل على أن اإلمارات وشد
في  38في الم ةل فيما لم ي حق  ا  را  حقيقي في  62المؤشراتل م  بلغت نسبة  لك ال ي  مورت 
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لم يب  أمامنا منا  مي سنوات فقم وري ف رب قصيرب في عمر الدولل وليي »وقال: «. الم ة منها
وأوضح أن الحر  «. من عاد نا مااملة أحدل أن المااملة على حساب الومن ليست من الومنية

ال نحي ية س  ون  حت مشرافص المباشر بهد   ر يز الاهود وحشد الماقات و  ثي  العمل   ل 
 .2021في الم ة من أردا  اأاندب الومنية بحلول عام  100الح رب المقبلة للوصول لنسبة 

 17/10/2016لندن،  الحياة،

 
 في قرار منظمة اليونسكو وسياسيةقراءة تاريخية  .43

 د. فايز أبو شمالة
قد يش ل قرار منظمة اليونس و بعدم واود ار بام ديني لليهود في المساد اأقصى وحا م البرا  

 ي  قيم اع رافًا دوليًا ببم ن انادعاء اليهودي العقا ديل ور ا مصدر قل   بير بالنسبة إلسرا يل ال
دول ها على أسي دينية و اري يةل ول ن قرار منظمة اليونس و نا يش ل أي ضغم عملي على 

 اأمما"مسرا يل  ي  زحزح مواقحها السياسيةل ف انت مقامع ها لمنظمة اليونس و  موب  ع ي 
 اليهودية ال ي نا  وقحها قرارات.

ل 1929عن انان داب البريماني سنة لقد سب  قرار منظمة اليونس و ر ا؛ صدور ال  اب اأبيض 
وفيص يؤ د الحا م البريماني أن الحا م الغربي لمدينة القدي والمنمقة المااورب لص ري ملك  الس 
للمسلمينل ولم يغلب اليهود في  لك الوقت رىم قل هم وضعحهم وعدم  واادرم الحعلي في الم انل 

 ان بقوب الواودل ويسيمرون عليص بالس حل ف ي  سيغلبون اليوم وقد حسبوا أنحسهم يم ل ون الم
 ويم ل ون ناصية القرار السياسي في أ ثر الدول اأوروبية؟

لقد  صاعد الصرا" على مل ية اأما ن المقدسة حين حاول اليهود اناق راب من حا م البرا  سنة 
ل بهد  1930ل ف انت الثورب في  ل فلسمينل ل ش ل عصبة اأمم لانة  حقي  دولية سنة 1929

 حديد حقو  المسلمين واليهود في حا م البرا ل و انت اللانة بر اسة وزير  اراية السويد اناسب ل 
وعضوية نا ب ر يي مح مة العدل الدولية اأسب ل ورو سويسري الانسيةل وقد اس معت اللانة ملى 

ملى مل ية  ل1930واه ي النظرل و لصت في  قريررا ال ي قدم ص ملى عصبة اأمم في العام 
 المسلمين ال الصة لحا م البرا .
لى أي مدل   القرارات الدولية العصابات اليهودية؟ ألزمتفما ا  انت الن ا م؟ وا 

لقد واصل اليهود راومهم ال اسح للسيمرب على اأما ن المقدسة عمليًال فسيمروا على اأما ن 
فرضوا حقا   اديدب على اأرض  ؤ د المقدسة زمنيًا دون انال حات لردب فعل الما ما الدوليل و 

على حقهم السياسي من   ل حقوقهم الدينية في اأما ن المقدسةل وواصل اليهود مساعيهم في نز" 
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القداسة اإلس مية عن المساد اأقصىل فادعوا بأن المسلمين قد شيدوا مسادرم فو  ابل الهي ل 
رو صرا" عقا ديل و ماحن على  اري  ر ه المزعومل ليؤ دوا ب لك أن الصرا" على أرض فلسمينل 

اأرض ومدل انار بام الروحي بهال وليي صراعًا سياسيًال ل حديد صاحب الح  في الس ن على 
 ر ه اأرضل وانان حا" بها.

ل منا أن  مورب القرار   من في الموق  2016ورىم أرمية قرار منظمة اليونس و الصادر عام 
 ليونس و نصراً  اري يًال م اارلين ال الي:الحلسميني ال ي اع بر قرار ا

أونًا: أن القضية الحلسمينية نا ينقصها القرارات الدوليةل بمقدار ما ينقصها الحعل الميداني القادر 
على فرض معميات اديدب على اأرض  ناظر القرارات الدوليةل أو  غاير و ناقض الحعل اإلسرا يلي 

 ال ي يوااص القرارات الدولية.
يًا: يع ي قرار منظمة اليونس و  رااعًا فاضحًا في ال أييد الدولي للقضية الحلسمينية؛ وقد ظهر ثان

دولة عن ال صويت على القرارل وعزو  الدول اأوروبية قامبة عن  26 لك من   ل ام نا" 
ل ورنا ن ساءل عن ادول 1930لصالح القرارل وري ال ي صو ت ما القرار نحسص سنة  ال وصيات

يارات الم ثحة ال ي  قوم بها الر اسة ملى أوروبال وعن دور السحارات الحلسمينية ال ي وقحت عاازب الز 
 في الدفا" عن الح  الحلسميني أمام البامل ال ي سوق ص السحارات اإلسرا يلية.

 ثالثًا: نااح السحراء اإلسرا يليين على مس ول العالم في ال أثير على مواق  ال ثير من الدول مثل
و وىول  لك الدول ال ي ان قلت بمواقحها من المؤيد للقضية  واأران ينالسويد وسلوفينا والهند 

الحلسمينية ملى موق  المم نا عن ال صويتل ور ا يع ي  رااعًا فاضحًا للدبلوماسية الحلسمينية 
عربية دولة فقم في معظمها دول مس مية ودول  24على مس ول العالمل حيك صوت لصالح القرار 

 ودول أفريقيةل مضافة ملى روسيا والم سيك وني اراىوا.
رابعًا:  بين أن الدول ال ي عارضت القرار ري دول لها ار باما ها اناق صادية وال اارية والسياسية 
ما الدول العربية واإلس ميةل ومعظمها دول عظمىل  ق  على رأسها الونايات الم حدب اأمري يةل 

س ونيا.وبريمانيال وألمان  يال ورولندال باإلضافة ملى دول ي نا حيا وا 
وبين الحرح الحلسميني والغضب اإلسرا يلي س شهد المرحلة القادمة مساٍ" مسرا يلية م ثحة لل أثير على 

دولة ال زمت الحيادل ولم  صوت على القرارل ر ه الدول ري ماال عمل الدبلوماسية  26عدد 
 ل فهل ي نبص ملى  لك العرب والحلسمينيون؟اإلسرا يلية في المرحلة القادمة

 16/10/2016، رأي اليوم، لندن
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 "حماسفرصة " .44
 صالح النعامي
لم ي م  ن ر يي الم  ب السياسي لحر ة المقاومة اإلس مية )حماي ل  الد مشعلل من  حديد م من 

ل أ يرًال بأن قراررا انانحر  اد بسدارب ح م قما" ىزب ال لل الر يي في سلوك حر  ص السياسيل عندما أقرَّ
 ان  ام ًا. فقد  ان من الواضح أنص ح ى لو  وفرت الرىبة لدل أحمايأ بضم  2006بعد ان  ابات 

فصا ل أ رل لح وما هال فسن أحدًا من ر ه الحصا ل لم ي ن معنيًا بسنااح  اربة أحمايأ في 
عل أن يع ر ل أونًال بأن  مأ الح مل بانانضمام لح ومة ا   فية  قودرا الحر ة.  ان حري ًا بمش

أحمايأ الا ري  مثل في سلو ها مسارًا سياسيًا أفضى ملى ثنا ية أالح مأ والمقاومة المس حيلةل ف  
يم ن لحر ٍة ومنيٍة أن  قاوم سلمة اح  لل وفي الوقت نحسصل  دير أح مًاأ ي ح م اناح  ل في 

يمية ال ي  بدي حساسياٍت شديدًب  ااه ح م شرومص وظروفص. ناريك عن أن البي ة الدولية واإلقل
اإلس ميين لم   ن ل سمح بنااح ال اربةل فقد وظ  اناح  ل واود أحمايأ في الح مل ل برير 
اباية أثماٍن بارظٍة ومضاعحة منهال ومن الحلسمينيين في القما"ل ردًا على العمل المقاوم ال ي 

 ا  صومهال من أال  وريمها.  مارسصل أو العمليات اناس عراضية ال ي ينح ر
ة ملى ال  لس من  بعات انانحراد با أح مأ ىزبل وسعت باديٍة ملى  أدر ت أحمايأ الحااة الماس 
ال وصل ملى ا حاقاٍت  نهي حالة انانقسام الدا لي ما السلمة الحلسمينية وحر ة ف ح والحصا ل 

ي الحلسميني. ل ن اهود منهاء اأ رلل و ضحي شرعيًة على معادب  موضعها في النظام السياس
انانقسام لم ي ن لي  ب لها النااحل أن المر  اإلسرا يلي رأل في انانقسام الحلسميني وسيلًة 
ل  ريي الحصل بين الضحة الغربية وقما" ىزبل وفرصًة لزيادب رامظ المناورب أمام  ل أبيبل في 

ر يي السلمة الحلسمينيةل محمود  موااهة  ل من السلمة وحماي. في الوقت نحسصل نا يواد لدل
عبايل أي اس عداد ناس عادب مسؤولية السلمةل ونا سيما اأمنية على قما" ىزبل  شية أن  وظحها 

 ح ومة اليمين الصهيوني في اب زازهل أ ثر مما  قوم بص حاليا. 
ةل ول س عيد الحرصة الوحيدب الم احة أمام حر ة حماي لل  لس من  بعات الاما بين الح م والمقاوم

رشاق ها و قلس من قدرب ا  رين على ال ربس  بها ومحاصر هال ما  ل ما ي راف  ما  لك من 
مضراٍر بالقضية الحلسمينية والحلسمينيين؛   مثل في اس عدادرا إلعادب ال موضا في مرحلة ما بعد 

س مرار حصار محمود عبايل وال ي  حاول القول اإلقليمية رسم م محها مسبقًال بحيك  ضمن ا
 أحمايأ وعزلها. 

لن يسمح الواقا الحلسميني الدا لي بنااح ما   مم لص أنظمة الح م العربية ال ي  حاول  صميم 
البي ة الحلسمينية الدا ليةل من   ل فرض مرشح ل  فة عبايل يضمن ال هد ة ما مسرا يل 
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م ممات القول اإلقليمية: ومواصلة محاصرب المقاومة الحلسمينية. ومن العوامل ال ي س حشل 
اإلحبام من أأوسلوأ وم راا ها و يبة اأمل من أداء السلمة الحلسمينية وقيادا ها والمزاج الثوري 
ال ي  ع سص عمليات المقاومة الحرديةل وال  فات العميقة دا ل أف حأل و عد د محاور اناس قماب 

ملى اانب انون ال مر   ال ي   سم بص دا لهال وىياب ش صيٍة فلسمينيٍة  حظى بقبول اماريري؛ 
سياسات ح ومة اليمين في  ل أبيبل وال ي نا  بدي أية مرونٍة لمساعدب القول اإلقليمية في  حقي  
مب غارا. ويزيد اأمور  عقيدا أمام القول اإلقليمية حقيقة أن رناك حااة لحا ض من المرشحين 

عد ىياب عبايل وري: ر اسات اللانة ال نحي ية المناسبين لشغل المواقا القيادية ال ي س  لو ب
 لمنظمة ال حريرل والسلمة الحلسمينية وحر ة ف ح. 

من رنال ي ملب  ر يب البيت الحلسميني بعد عباي  وافقا ح ميا ما حر ة حماي ال ي  حظى بدعم 
لسياسي قماعاٍت واسعٍة من الامهور الحلسميني في الضحة الغربية وقما" ىزبل ناريك عن ثقلها ا

والعس ريل ف ل من سي ولى المواقا القيادية ال ي يشغلها عباي حاليًا سي ون في حااٍة ملى دعم 
أحمايأل ور ا ما سيوفر الظرو  إلنهاء انانقسامل ويم  ن الحر ة من معادب ال موضا في المشهد 

ريك عن أنص الحلسمينيل بش ٍل يسمح لها بال  لس من  بعات الاما بين المقاومة وأالح مأل نا
 يسمح ب قليس قدرب مسرا يل والقول اإلقليمية على المي  بالحر ة ومواصلة عزلها. 

ل ن ما  قدم ي ملب من أحمايأ ال حومل وأ   زمام المبادربل من أال  حسين قدر ها على المناوربل 
لنظام عندما  بدأ مرحلة ما بعد عبايل من   ل الوفاء بشروٍم  ضمن معادب اندماٍج سلي في ا

السياسي الحلسميني. وفي مقدمة ر ه الشروم اناس عداد لل واف  ما بقية الحرقاء في الساحة 
الحلسمينية على برنامم عمل ومنيل يقوم على املٍة من القواسم المش ر ةل ما  ل ما ي ملبص اأمر 

لحر ةل ل نهال في من مرونٍة واس عداٍد ل قديم ال نازنات ال ي يم ن أن  مي  الم  سبات ال نظيمية ل
نصل و عيد للقضية الومنية مر زي ها.   المقابلل  عضد الموق  الومني و حص 

ل ن مرحلة ما بعد عباي نا   وق  فقم على سلوك حمايل فقد ي ع  ر ال واف  على ش صياٍت 
  ل  عبايل وقد يحضي ر ا الواقا ملى سيادب حالٍة من الحوضىل ولو بش ٍل مؤقتل سيما في 

لغربية. فعلى أحمايأل عند  ل أنا   رد د في أ عويمأ الوضا الحلسمينيل بحيك لو  وقحت الضحة ا
مؤسسات السلمة في الضحة عن العمل والحاعلية ن اج حالة الحوضىل في واب  وفير الظرو  نحسها 
في ىزبل بحيك    لى أحمايأ عن أن أيٍ  من مظارر المسؤولية في القما". ومن المؤ د أن أي 

ومنيٍ  لمعالاة الحوضى في الضحة الغربية وقما" ىزب سيقوم على  وافٍ  نا   ضا شرومص   حركٍ 
 وظروفص لقيود انانقسام الدا لي. 
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وي ملب ما  قدم من قيادات أحمايأ أن    لى عن منهاية ال ح ير ال ي  ح مها حاليًال وال ي 
 أسهمتل في بعض اأحيانل في  حويل الحرس ملى م امر.

 17/10/2016، جديد، لندنالعربي ال
 
 في المحافل الدولية إلسرائيلهزائم ديبلوماسية  .45

   حلمي موسى
انشغل ر يي الح ومة اإلسرا يلية بنيامين ن نيارو في اليومين اأ يرين بمهاامة من قدي مسرا يل في 

نما  ل من ناصررم سواء  المحافل الدولية. ومبعا نال نصيبا من راما ص ليي الحلسمينيون وحسب وا 
في الهي ة اإلدارية لمنظمة اليونس و أو في النقاظ ال ي ارل حول اناس يمان في مالي اأمن 
الدولي. و العادب يؤمن ن نيارو بأن  ير وسيلة للدفا" ري الهاوم وأن  رسي  انادعاء واع باره حقا 

 ي أ ى من  ثرب  رداده وليي من أسي واوده.
ال ي سارم « ب سيلم»ت حقو  منسان مسرا يليةل مثل حر ة ولم يغب عن بالص أيضا مهاامة منظما

أمينها العام في مناقشات مالي اأمن ىير الرسمية عارضا قرا ن مدانة ل ح  ل وممالبا اأسرب 
في الديموقرامية اإلسرا يلية  اليات   مثل في »الدولية بالعمل السريا على منها ص. واع بر ن نيارو أن 

أننا »وأ د «. ل ول ن معظم الامهور يعر  الحقيقة«ب سيلم»ووارمة مثل نشوء منظمات ورمية 
 «.سنواصل الدفا" عن العدل وعن دول نا في موااهة  ل الضغوم الدولية

و انت مسرا يل  لقت في اأسبو" اأ ير ضرب ان دبلوماسي ان  ناقضان ادعاء ن نيارو بأن م انة 
نما أيضا في محيمها مسرا يل الدولية   عزز وأن القضية الحلسم ينية   رااا ليي فقم في العالم وا 

قرار اليونس و بشأن البلدب القديمة في القدي والحرم الشري  « رآر ي»العربي. وقد اع برت اف  احية 
و  رت أن ن نيارو صار يزعم مؤ را أن «. رزيمة ن راء لسياسة ر يي الح ومة بنيامين ن نيارو»

قوب مسرا يل العس رية  ا  ب مليها الدول العربية »لسمينية وأن من القضية الح« ضار»العالم 
بديل عن الدعم  إلسرا يلالمحافظة ال ي   ا  مثلها من ميران ومن اإلس م الرادي اليل وأن 

ي مثل بالقول العظمى الصاعدب مثل روسيال الصين والهند. وقد وعد ن نيارول بأنص بعد قليل  اأمير ي
الم حدب. وبلغة أقل نقاءل يدعي  اأممفي صالح الحلسمينيين في « ية ال لقا يةاأىلب»س  ح ك ح ى 

ن نيارو أن اسرا يل نالت م نا عالميا لمواصلة اناح  ل واناس يمانل وبوسا الحلسمينيين أن ي ربوا 
 «.الى الاحيم

ية بشأن الحرم وأشارت اناف  احية ملى أن  صويت اليونس و ال ي  بنى الرواية الحلسمينية واإلس م
القدسي و ضمن أن ما يعر  بحا م البرا  رو أيضا أرض مح لة وف  القانون الدولي يع بر شديد 
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اإلرانة إلسرا يل. وناحظت أن من يع بررم ن نيارو أصدقاء ادد مثل مصر وروسيا والصين و شاد 
 .أيدت القرار فيما ام نعت عن ال صويت دول يع بررا حليحة مثل الهند واليونان

 روب اديدب من حالة اسرا يل »أن الهاوم على اليونس و يمثل « معاري »وقد   ب بن  سبيت في 
. اليونس و ري منظمة  حعل اأمورل اأسبو"المثيرب للشحقة. فاليونس و لم  قرر شي ا في نهاية 

سرا يل  حظى بال عاون معها في مشاريا عديدبل مثمرب ومادية لمنحعة  ل      . من ااأمرا وا 
ا  حى  باح ن نيارو  أيندول.  6دولةل في ال صويت. من عارض  ان  24القرار الس ي   ان 
  ل الدعم الاديدب ال ي  أينال لقا ية ضد اسرا يل؟  اأىلبيةعن  حمم  اإلع مال ي نا ين هي ما 

من  أوروبية بلورت في صالحنا؟ الحد اأقصى ال ي ناحنا في عملص رو أن نقلنا بضا دول 
انام نا".  صحي  حاد. ليي لقرار اليونس و أي  أثيرل أرمية او أي ن ا م. ورو نا  ملىال صوت ما 

ل اأسبو"الم حدب عن الصهيونية  عنصرية. وعليص فسن راوم نهاية  اأممفي  مياه اإلع نيشبص 
الاميا نا ل الهد  اأسمى لنشر س ار من الد ان والرمال في عيون الامهور بمثابة أ رلي دم مرب 

 «.ساميون ون نيارو وحده سينق نا منهم
سرا يل  وبعد  لك أارل مالي اأمن الدولي نقاشا حول المس ومنات أظهر أن العالم يق  في واد وا 
ن نيارو في واد ل ر. وح ى اإلدارب اأمير ية نا  ق  ملى اانب مسرا يل في  ل ما ي عل  

الواقي إلسرا يل في المحافل الدولية و منا عنها موااهة بالمس ومنات رىم أنها نا  زال  وفر الدر" 
قرارات أشد لهاة وأوضح أفقا. ويؤمن  ثيرون في مسرا يل أن ما يحول دون اس مرار اأسرب الدولية 

نما ي ملب من مسرا يل  موات ادية.  في صدامها ما مسرا يل نا يق  عن ال  م وا 
م في مسرا يل  ؤمن أن عملية سلمية ورمية أفضل من صحيح أن اإلدارب اأمير ية مثل أحزاب الوس

واقا الامود الحالي. ور ا ما  ردد مرارا على ألسنة مسؤولين  بار في ر ه اأحزاب ول ررم  سيبي 
ليحني من المعس ر الصهيوني. ورو ما  شحت وثا   وي يلي ي اأ يرب عن ميمان ري ري  لين ون 

. ىير أن ما يصعب على ال ثيرين فهمص رو أن 2013العام  ب لك عندما  انت وزيرب لل اراية في
ن نيارول   فا أىلب رؤساء ح ومات مسرا يل السابقينل نا يس ميا ادعاء رىب ص الادية في الس م 
ما الحلسمينيين. فهو من ناحية نا يقر بأسي الصرا" ونا يرل أن ايشص يح ل أراض ليست لص ونا 

ب ل ر من  حوالي  مسين عاما. ورو نا يرل ح ى ا ن في يؤمن أن ح وم ص  دير شؤون شع
 «.دول ين لشعبين»السلمة الحلسمينية شري ا ونا ي ملا ل قاسم أرض فلسمين معها في حل 

و  من صعوبة ادعاء ن نيارو برىب ص في س م قا م على أسي الشرعية الدولية في أنص أيضا صاحب 
دا ل اللي ود و اراص. و قريبا نا أحد أشبص بن نيارو من  رؤية أيديولواية حاول ب ل السبل  عزيزرا

يحاوض الحلسمينيين  منص سو رؤساء ح ومات مسرا يل أ ثر من اسح  شامير ال ي اارر بقولص 
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ملى اأبد موضحا أنص لن ي وصل معهم ملى س م. وربما أن ر ا ي من ا ن في أساي الموق  ال ي 
باراك رابيد من أن ن نيارو والر يي الحلسميني محمود « يرآر »أعرب عنص المراسل السياسي لا 

 عباي يعيدان الصرا" ملى دا ر ص الدينية ال ي يصعب أن  ولد ح .
 17/10/2016، السفير، بيروت
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 محمود الريماوي
ي يةل واحدب من أ ثر القضايا  ش ل ا حاقية الغاز المبرمة بين شر ة ال هرباء اأردنية وشر ة أمر 

س ونة في الشار" السياسي اأردني. الشر ة اأمري ية )نوبل منيراي   ن م الغاز من حقول في 
مليارات دونار مقابل  10بدفا  انا حاقيةالبحر الم وسم قريبًا من الشوامئ الحلسمينية في ىزب.  قضي 

 ًا. عام 17مليار م ر م عب من الغاز المسال على مدل  45
 حاام الح ومة اأردنية بأن انا حا  رو بين شر ة ال هرباء وشر ة أمري يةل وفي واقا اأمر أن 
شر ة ال هرباء مملو ة للح ومةل والشر ة اأمري ية نا  ن م ىازًا أمري يًا بل ىازًا مس  لصًا من مياه 

ا  ال ي يربم اأردن الم وسم الحلسمينية. و نشم حملة للضغم على الح ومة لل رااا عن انا ح
ال ي لم ياد زبونًا بعد « ليحاناثيان»ورو حقل « اإلسرا يليون»اس را يايًا بمصدر ماقة يسيمر عليص 

 بالم ة منص.  39إلن ااص سول اأردن و ملك الشر ة اأمري ية 
ًا علم«.  ل أبيب» ما  حاام أوسام ح ومية بأن انا حاقية  نسام ما معاردب الس م الموقعة ما 

بأنها ا حاقية س م  ما يدل على  لك اسمها وليست ا حاقية ربم اق صاديل واع مادية من مر  واحد 
على مر  ل ر. اناح اااات ا   ت مابعًا رمزيًا بسمحاء ال هرباء لح رب ساعة ليً ل اح اااًا على 

دب به ه سلوك شر ة ال هرباء. و سير  ظاررات بصورب أسبوعية في قلب العاصمة عمان مند  
انا حاقية. ومن الدفو" الح ومية أن شر ة ال هرباء )ال ي  س  دم الغاز إلن اج الماقة ال هربا ية  

م يين دينارل علمًا أن ر ا المبلغ يش ل قمرب في بحر الدين العام ال ي يزيد  5ُمنيت ب سا ر بلغت 
 يان مازال يهدد اأردن  مليار دونار أمري ي. ونا يعقل أن ي ون الربم اناق صادي ما 30على 

 .اإلنحا )يرفض عودب قرابة  مسة م يين ناائ ونازح في اأردن ملى دياررم  رو الباب ملى  رشيد 
بالسماح ب صدير من اات أردنية ملى الضحة الغربية « اإلسرا يلي»الح ومة حاولت مقايضة الاانب 

ل زم بشيء من ر ا القبيلل فالضحة بسق  يصل ملى مليار دونار سنويًا. ل ن الاانب ا  ر لم ي
ل ولن يقبل المر  ا  ر «اإلسرا يلية»الغربية المقحلة الحدود برًا واوًا ري سو  را لة للمن اات 

ب م يا اأردن بحرصة مشار  ص في ر ه السو . وقد لوحظ قبل أيام أن الازا ر قدمت عرضًا 
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  اأسعار العالمية. ونا شك أن محاوضات للح ومة اأردنية ل صدير الغاز المسال ملى اأردن وف
حثيثة ما الاانب الازا ري مؤرلة أن  حضي ملى ا حا  يحدد سعرًا بين الم داول في اأسوا  وبين 
سعر  حضيليل وبما يمثل في الن ياة عرضًا أفضل من ال ي  قدمص الشر ة اأمري يةل علمًا أن رناك 

 . 2015م م  رب  حارم موقعة بين الاانبين في العا
وليي سرًا أن ال عاون في ر ا الماال ال ي ي    صيغة ربم اق صادي في قما" شديد الحيويةل  ان 
على الدوام مملبًا أمري يًا من اأردنل ل عمي   مبيا الع قات الثنا يةل ما ال   ير بأن ال زود بغاز 

بلغت  2014قد في فبراير/شبام ياد أسبقية لص في قيام شر ة البو اي الومنية ب وقيا ع« مسرا يلي»
نحسها ناس يراد الغاز من حقل  امار « نوبل منيراي»مليون دونار وما شر ة  500قيم ص أ ثر من 

نوبل »عامًال وفي ظر  شهد لن اك انقما" الغاز المصري عن اأردن. ي  ر رنا أن شر ة  15لمدب 
 «.مسرا يلية»ت بينها شر ات ليست شر ة أمري ية  الصة بل  مثل ا   فًا لشر ا« منيراي

وبينما دأبت الح ومة على القول من العرض ال ي  حصلت عليص رو أر س اأسعار في السو  
العالميةل يحاام ناشمون بأن السو  العالمي يشهد فا ضًا في اإلن اجل وأن سعر الغاز الروسي 

ح اح وصولص ملى اأردن ال ي يقما لنا  ال يلوم رات با ااه أوروبا رو أر سل مقارنة بغاز ي
لقما مسافة  نارز الم ة  م فقم. وأنص في اإلم ان  اديد انا حاقات ما الاانب المصري بعد 
ا  شا  حقول اديدب في مصر. علمًا أن بنود انا حاقية واوانبها الم  لحة لم  ُنشر بعدل ومن 

". فمعاردب الس م لم  حرز المن ظر أن يثير نشررا المزيد من الادل السا ن بما في  لك في الشار 
أي  مبيا شعبي أو أي قبول من أي نو" لل يان الصهيونيل و  حي اإلشارب في ر ا الماال ملى أن 
الاانب الصهيوني ينقض على الدوام وبغير انقما" البنود الواردب في معاردب الس م حول الرعاية 

ة شديدبل ولم  ناح  ل انا صانات اأردنية للمقدسات في القديل رىم ما له ا اأمر من حساسي
والاهود الرسمية في حمل ح ومة ن نيارو على ال وق  عن اس باحة المساد اأقصىل وفي  حٍد 

 سافر لعموم المسلمين وللحلسمينيين ولألردنيين  صوصًا.
وبينما  ع بر الح ومة أن اناع راض على انا حاقية سياسي محضل و نقصص الواقعية لحااة اأردن 

اسة ملى الماقة )الغاز رنا  فسن ناشمين يحااون بأن ال راب ملى مبرام ا حاقية الغاز  م لدواٍ" الم
سياسية من بينها الحرس على الع قات ما الونايات الم حدب ال ي  د لت ىير مرب في السنوات 
از القليلة الماضية من أال الربم اناق صادي بين عمان و ل أبيب. وأن حااات اأردن من الغ

 بالم ة عبر ميناء  اس في العقبة يس قبل واردات الغاز.  85مؤمنة بنسبة 
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ومن المن ظر أن  ثير انا حاقية نقاشًا حاميًا في مالي النواب الاديد ال ي يل  م بعد نحو ث ثة 
أسابيال وحيك يس عد نواب لربم الثقة النيابية بالح ومةل بال رااا عن انا حاقية ال ي ي   ل رأي عام 

 واسا ضد مبرامها.
 17/10/2016، الخليج، الشارقة
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 براك ربيد
لمنظمة اليونس و في موضو" القدي  اإلداريةالعص  العامحي ال ي نشب في أعقاب قرار اللانة 

 ان م وقعال ول نص فااأ بقو ص وبحامص. فقد ض م ر يي الوزراء بنيامين ن نيارو و ثيرون ل رون في 
السياسية الدا ليةل ول ن قسما نا بأي بص من الغضب في  أىراضهم  قلي  معاني القرار انا   

العالم على أن القرار وص  ابل البيت ومحيمص وفقا  أرااءمسرا يل وفي الااليات اليهودية في 
 ل  ان أصي  ومبررا.«ال و ل الغربي»للرواية اإلس مية فقم واد ل بين ر لين اناسم العبري 

نشرت المديرب العام لليونس ول ايرينا م وفا بيانا موي  ومحص  ان قدت فيص  محاائمما  ان ىير و 
لليونس و. وبلغة دبلوماسيةل ول ن  اإلداريةفي اللانة  اأعضاءمن الدول  24بشدب القرار ال ي أيد ص 

شمب  أو اءم حفنحيل »القرار.  وأيدتواضحةل راامت م وفا دوافا الدول ال ي بادرتل دفعت 
م وفا وشددت  أشارتل «ال قاليد اليهوديةل المسيحية او اإلس مية في القدي يقوض وحدب المدينة

 أو الحرم الشري  بالنسبة للمسلمين رو ابل البيت بالنسبة لليهود. اأقصىعلى أن المساد 
لحلسمينيين من  قرار اليونس و رو مثال ل ر على ال درور ال مير في الع قات بين مسرا يل وبين ا

. بش ل مبيعي يحب ن نيارو أن يعزو 2009د ول بنيامين ن نيارو م  ب ر يي الوزراء في العام 
سياسية  ه ا فسنص نا يسار" ملى ا    م حاقاتلنحسص  ل نااح في الساحة الدولية. ول ن عندما   ون 

 .المسؤولية. من ر ه الناحية   ون ر ه ن ياة قوب عليا أو مارد ناسامية
ل عندما قبل 2011 اأولالقرار  ان مصيبة معروفة مسبقا. فب ور الشغب ىرست في  شرين  أنىير 

في أن الحلسمينيين قرروا رار  اأسايالحلسمينيون  دولة عضو في اليونس و. والسبب 
المحاوضات والعمل من مر  واحد في مؤسسات اأمم الم حدب في  لك السنين  ان ن ياة عدم ثقة 

من اانبهم بن نيارو وبادية نواياه  ااه المسيرب السلمية. في واقا سياسي م  ل  بين مسرا يل عميقة 
      مظهرا ل ر. اأموروالحلسمينيين يح مل أن   ون 

ليي صدفة انص عندما أدار الر يي الحلسميني محمود عباي محاوضات ما ر يي الوزراء في حينص 
فسنص لم يعمل بل  2008ا  2007ص  سيبي لحني في عامي ووزيرب ال اراية في حين أولمرتايهود 
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عندما سما عباي من  أماوعارض بشدب  ل  موب في اأمم الم حدب و مسك بالمحادثات المباشرب. 
بانص يرفض البحك في موضو" الحدود وانص ح ى م ا قامت دولة فلسمينيةل  2010 أيلولن نيارو في 

ل اس ن م بانص نا يواد اأقلسنة على  40على مدل  أراضيهافسن قوات الايظ اإلسرا يلي س بقى في 
 ما من يم ن الحديك وان قل ملى  موات في اأمم الم حدب.

ملى نقلة مقلقة ادا في  ماب القيادب اإلسرا يلية والقيادب  أيضا شير الموااهة حول قرار اليونس و 
في مس هل ال سعينيات وح ى مسيرب  لوأوسالحلسمينية بالنسبة للمسيرب السلمية. فمن  بداية مسيرب 

حل عملي لنزا" سياسي ا  ميااد ر ز المحاوضات بين المرفين على محاولة  2008أنابوليي في 
 ديني. أومقليمي بين الشعبين وليي انانارار ملى نقاظ ثيولوايل  اري ي 

ورا رامشيا في ول ن  انت الروايات ال اري ية والدينية في الماضي من  ل  ال واليي أو أدت د
النزا"ل فحي عصر ن نيارو وعباي رفعت القياد ان عن وعي ر ه المسا ل القابلة ل نحاار ملى مر ز 
الساحة. فبدنا من الحديك عن الحدودل اأمن والحلول العملية لمسا ل مثل ال ا ين والقديل أدار 

ومنية وعلى مع قدات  نا  سنةل على رواياتل 3ن نيارو وعباي ادانات على أحداك وقعت قبل 
 دينية.
 ان  ماب القيادب اإلسرا يلية والحلسمينية  مابا يؤدي  اأ ير ينفي السن ين  أ بروبقوب  2009من  

ملى حرب دينية. والمحارقة ري أن ن نيارو وعباي على حد سواء يدفعان ملى رناك رىم أنهما ليسا 
ا" رو سياسي وقابل للحل. فانا حا  ال ي وقا عليص م دينين. فن نيارو علماني  ام ويحهم ايدا بأن النز 
ملى الحلسمينيين رو مثال بارز على  لك.  واأادادونقل فيص السيمرب على ال ليل مدينة ا باء 

ير ب الرا ن على ر ا  2009بالنسبة لعباي. ول ن من   أيضانما ج مشابهة يم ن ان نادرا 
 النمر.

ري  ماب لعبة ماموعها الصحر حيك ي حدك المرفان عن  ان ال ماب ال ي ي مور في حراس هما
مما نحن أو رمل حيك انص واضح للاميا بأن  ل حل سي ون ح  ي ون فيص نحن ورم على حد 

سلوك ن نيارو وعباي ر ا نا يلح  فقم ضررا في المدل القصير من حيك انعدام الحل  منسواء. 
أي العام بين المرفين. م ا  ان النزا" رو على يلح  ضررا بعيد المدل في الر  وأيضاالسياسي بل 

العدالةل ال اري  والدين فسن الحام في المرفين  صبح اقل عق نية والحل الوسم يصبح  ا صلة 
 أقل.

 16/10/2016هآرتس 
 17/10/2016، القدس العربي، لندن
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