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 نظام السيسي يواجه خطر السقوطأن  "إسرائيلفي "تقديرات  :يديعوت أحرونوت .1
ديد على خلفية تقديرات تشير إلى أن النظام في مصر برئاسة يسود في إسرائيل قلق ش: بالل ضاهر

عبد الفتاح السيسي يواجه خطر السقوط. وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوم، الثالثاء، إنه 
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جرت في اآلونة األخيرة اتصاالت بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في إسرائيل والواليات 
 صفه الجانبان بـ'تخوف شديد على استقرار النظام في القاهرة'.المتحدة جرى خاللها مناقشة ما و 

وأضافت الصحيفة أن التقديرات اإلسرائيلية واألميركية تشير إلى أن الخطر على نظام السيسي يكاد 
، فإن 2017يكون وشيكا، وأنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على االقتصاد المصري، خالل العام 

 عيد الجماهير المصرية إلى الشوارع 'وتقويض حكم الجنرال السيسي'.حالة الغليان الشعبي ست
وتابعت الصحيفة أن قادة النظام في مصر ينظرون إلى األزمة االقتصادية في البالد على أنها 

 المركزي على بالدهم'. االستراتيجي'التهديد 
النسبة للنظام المصري، سيكون حاسما ب 2017وقالت الصحيفة أنه يوجد إدراك في العالم بأن العام 

 وتحاول إسرائيل استخدام عالقاتها مع الواليات المتحدة ودول أخرى من أجل دعم اقتصاد مصر.
وتباحث مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في مصر حول تنفيذ إسرائيل عدد من المشاريع 

عن تقارب بين االقتصادية لدعم النظام المصري، برز من خاللها أن 'هذه المباحثات ال تعبر 
نما عن وجود حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية في مصر على ضوء األزمة  الدولتين وحسب، وا 

 االقتصادية الشديدة التي تهدد االستقرار السياسي في الدولة'، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن النظام المصري توجه إلى إسرائيل، مؤخرا، طالبا التعاون في المجال 

 دي، وعلى أثر ذلك وضع جهاز األمن اإلسرائيلي قائمة بمشاريع محتملة ومعنية مصر بها.االقتصا
وبين هذه المشاريع التعاون في مجال تحلية مياه البحر، على ضوء انخفاض مستوى النيل، والتعاون 

يع في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء والزراعة والري والغاز والسياحة، خاصة ألن الدخل من توس
 قناة السويس التي استثمر فيها نظام السيسي مليارات الدوالرات كان أقل من المتوقع.   

تشرين  11وتتردد دعوات على مواقع شبكات التواصل االجتماعي الحتجاجات على الغالء في 
 الثاني/نوفمبر المقبل.  

 18/10/2016، 48عرب 
 

  لفلسطينيةا التحرير منظمة هيئاتيدعو إلى تفعيل تيسير خالد  .2
 ،عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ،اعتبـر تيسـير خالـد فادي أبـو سـعدى: –رام هللا 

 ،أن الشـائعات التـي تسـري فـي الشـارع الفلسـطيني ،قراطيـة لتحريـر فلسـطينو والقيادي في الجبهـة الديم
عبـــاس وغيرهـــا مـــن بخصـــون منصـــب نائـــب رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية أو اســـتقالة الـــرئيس محمـــود 

ا يجـب علينـا ن مـهي أخبار قديمـة ومغرضـة فـي محاولـة مـن الـبعض إلبعـاد الـرأي العـام عـ ،األقاويل
مواجهته في الواقع الفلسطيني. وأكد في تصريحات نقلتها شبكة فلسطين اإلخباريـة أن أعضـاء اللجنـة 
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لـرئيس أو اسـتقالة الـرئيس أو التنفيذية لم يتباحثوا ولـم يناقشـوا مـا طـرح ويطـرح حـول اسـتحداث نائـب ل
أن هذه األمور هـي مـن شـأن المجلـس الـوطني عنـدما ينعقـد.  إجراء تغييرات واسعة في القيادة، مؤكدا  

وقــال إنـــه يجـــب أن يحــدث تغيـــر جـــوهري فـــي قيــادة منظمـــة التحريـــر واللجنــة التنفيذيـــة وفـــي المجلـــس 
 وضوع لم يطرح في اللجنة التنفيذية.المركزي هذه الهيئات المعطلة التي ال دور لها لكن هذا الم

 18/10/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 للمصالحة صريح   أبو شهال: تصويت نواب حماس على عودة حكومة هنية رفض   .3
اعتبر عضـو المجلـس التشـريعي عـن حركـة فـت  وعضـو المجلـس الثـوري للحركـة د. فيصـل أبـو  :غزة

فــي  ســماعيل هنيــة، تماديــا  التــي رئيســها إة حكومــالشــهال تصــويت نــواب حمــاس فــي غــزة علــى عــودة 
 فـــي حــــديث إلذاعـــة مـــوطني يـــوم اإلثنــــين ،وشــــدد أبـــو شـــهال للمصـــالحة. صـــريحا   االنقســـام، ورفضـــا  

نهــاء لجهــود تحقيــق المصــالحة، وفصــل غــزة عــن  الخطــوة هعلــى أن هــذ ،17/10/2016 عــودة للــوراء وا 
نهــاء العالقــة بــي مؤكــدا بطــالن اجتماعــات  ،ن جنــاحي الــوطنالضــفة الفلســطينية، والعــودة لحكــومتين وا 
: " تمهـل قوله لمحمد فـر  الغـول قـائال   ووجه أعضاء كتلة حماس وقال: "ال تمثل المجلس التشريعي".

 فليست بهذه الطريقة تشكل األوطان ومصلحة المواطنين، وال يجوز التأسيس لالنقسام."
 17/10/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 للوكالء والمدراء بغزة وتدويرتخطيط وزارة ال حل   .4

مــن  أن اللجنــة اإلداريــة العليــا اتخــذت عــددا   فــي قطــاع غــزة أعلــن المكتــب اإلعالمــي الحكــومي :غــزة
وقـال  قرارات التدوير؛ بنـاء علـى مقتضـيات المصـلحة العامـة، وبهـدف تطـوير جـودة األداء الحكـومي.

نفيـذ القـرارات التـي شـملت إجـراء عـدد مـن التـنقالت المكتب إن األمانة العامة لمجلس الوزراء ستتابع ت
بالوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أعلنت حـل وزارة التخطـيط وتوزيـع موظفيهـا علـى الـوزارات، كـل 

 حسب اختصاصه.
 17/10/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحكومة تدين تشكيك أطراف من حماس بعملها تجاه قطاع غزة .5

بتصـــريحات النـــاطق باســـم حركـــة حمـــاس، التـــي قالـــت إن بعـــض  الفلســـطينية الحكومـــة : أدانـــترام هللا
أطــراف حمــاس تصــر علــى إطالقهــا، مــن خــالل تبنــي "سياســة تضــليلية ألبنــاء شــعبنا". وقــال النــاطق 

علــى دفـع جملــة مــن  محمـوال   إنكاريــا   باسـم الحكومــة يوسـف المحمــود إنهـم "ينتهجــون مـن خاللهــا نهجـا  
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لة التي تفتقد إلى أدنى درجات المصداقية حول عمـل وتوجهـات الحكومـة، خاصـة مـا االتهامات الباط
 يتصل بالمحافظات الجنوبية )قطاع غزة(".

ودعا المحمود "اإلخوة في حماس إلى إسكات تلك األصوات، والـدفع بتلـك األطـراف للترفـع، واالرتقـاء 
لــى مســتوى المصـلحة الوطنيــة  فــي تســخير  العليــا، والمضـي قــدما  إلـى مســتوى مصــلحة أبنـاء شــعبنا، وا 

 جميع الجهود، من أجل إنهاء االنقسام األسود، واستعادة الوحدة الوطنية".
رامي الحمد هللا تخصن ما يقارب نصف الموازنة لغـزة، التـي  .وأشار إلى أن الحكومة التي يرأسها د

 60أنجـزت إعمـار مـا بـين  شـيكل(، وأنهـا 3.8)الدوالر األمريكي يساوي  ل شهريا  كمليون شي 440تبلغ 
 هناك. "إسرائيل"مما دمرته الحروب الثالث التي شنتها  %70إلى 

 17/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يدعم "الوفاق" مستقلةالفلسطينية الشخصيات التجمع  .6
بيـة والشـتات برئاسـة أكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغر : وكاالتال

ياسر الوادية عضو اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، الدعم الكامـل لحكومـة الوفـاق الحاليـة والمطالبـة 
بالقيام بمهامها في قطاع غزة والضفة وتمكينها بكل الصالحيات دون شروط أو تـدخل مـن أي حـزب 

عضو قيادة تجمـع  ،لحدادوشدد محمد ا أو فصيل وعدم فرض أي إمالءات من حركتي فت  وحماس.
الشخصـــيات الفلســـطينية المســـتقلة، الـــرفض المطلـــق لعـــودة حكومـــة إســـماعيل هنيـــة فـــي قطـــاع غـــزة، 

 هللا لم يتم تمكينها من القيام بمهامها. واعتبر أن حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد
 18/10/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 ن عباس وينتظر ساعة الصفر لالنقالبالمقّربين م اخترقمحّلل سياسي: دحالن  .7

قال الكاتب المحلـل السياسـي الفلسـطيني، فـايز : تحرير خلدون مظلوم، من عبد الغني الشامي -غزة 
أبو شمالة، إن القيادي المفصول من حركة فت  محمد دحالن، قد نج  في اختراق الدائرة المقربة مـن 

 للوصول إلى الرئاسة. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سعيا  منه
ن لديــه معلومــات مؤكــدة تثبــت نجــاح إوبحســب مــا أفــاد بــه أبــو شــمالة لـــ"قدس بــرس"، اليــوم اإلثنــين، فــ

دحــالن فــي اختــراق الــدائرة المقربــة والصــلبة مــن عبــاس، وكــذلك "تمكن ــه مــن شــراء تنظيمــات فلســطينية 
وقــال  دة الميــدانيين"، وفــق قولــه.بأكملهــا، باإلضــافة للكثيــر مــن األســماء والشخصــيات والكتــاب والقــا

"هناك قناعة لدى المقـربين مـن الـرئيس عبـاس أن المسـتقبل لـدحالن، وأنـه هـو الـرئيس القـادم"، مؤكـدا  
علــى أن عالقــة هــذه الشخصــيات )لــم يــذكرها( بعبــاس ليســت عالقــة عقائديــة كــي يبقــوا مخلصــين لــه، 
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جال عباس بدأوا يتساقطون، خوفـا  وطمعـا ، وأشار المحلل الفلسطيني إلى أن "ر  لكنها عالقة مصلحة.
 وبعض القادة في رام هللا صاروا ينفذون أوامر رجال محمد دحالن في غفلة من محمود عباس".

ولفـت النظـر إلـى أن بعـض أعضـاء اللجنـة المركزيــة لحركـة فـت  "ياكنـون احترامـا  كبيـرا  لـدحالن ورأيــه، 
 ليه وينصبوا دحالن رئيسا  بأي طريقة ممكنة".ورجال عباس ينتظرون ساعة الصفر كي ينقلبوا ع

وفـي ســياق ،خــر، اعتبــر فــايز أبــو شــمالة أن مــؤتمر "العــين الســخنة" المنعقــد فــي مصــر حــول القضــية 
 الفلسطينية عبارة عن "قرصة أذن من القيادة المصرية للرئيس عباس، بأن دحالن خيارهم".

 17/10/2016وكالة قدس برس، 
 

 سنوات آلخر 10واألشغال الشاقة  "إسرائيل"مع  غزة: اإلعدام لمتخابر .8
قطـاع حكمـت محكمـة عسـكرية فـي .(: ب.ف.أ) ، نقـال  عـن وكالـة18/10/2016 ،الحياة، لندننشرت 

وأكــدت مصــادر عســكرية فــي  ."إســرائيل"غــزة أمــس باإلعــدام شــنقا  علــى فلســطيني بتهمــة التخــابر مــع 
 54ام شــنقا  حتــى المــوت علــى المــدان ع. أ. تصــري  أن "المحكمــة العســكرية فــي غــزة حكمــت باإلعــد

وبينــــت المحكمــــة أن "المــــدان ارتــــبط مــــع االحــــتالل  ســــنة بتهمــــة التخــــابر مــــع االحــــتالل اإلســــرائيلي".
، وخــالل هــذه الفتــرة زود االحــتالل العديــد مــن المعلومــات". وتابعـــت: "أن 1987اإلســرائيلي منــذ عــام 

 ما أدى إلى اعتقال البعض واستشهاد ،خرين". المدان تتبع ورصد بعض المطاردين )إلسرائيل(،
سـنوات مـع األشـغال  10من جهة ثانية، حكمت المحكمة نفسها على "متخابر ،خـر )م. ح.( بالسـجن 

 الشاقة بتهمة التخابر مع العدو".
النائــب عــن حركــة حمــاس محمــد فــر   ، أنغــزة، مــن 18/10/2016 ،القــدس العربــي، لنــدنوذكــرت 

 شــرعيا   دات الحقوقيــة ألحكــام اإلعــدام، وقــال إن تنفيــذ هــذه األحكــام يعــد "واجبــا  الغــول اســتنكر االنتقــا
عاقتها جريمة يعاقب عليها القانون".ودستوريا    ، وا 

  
 اليهودية لألقصى "استخفاف باإلرادة الدولية" االقتحامات: "الخارجية الفلسطينية" .9

قالـــت وزارة الخارجيـــة فـــي : مظلـــومتحريـــر خلـــدون ، مـــن يوســـف فقيـــه وفاطمـــة أبـــو ســـبيتان -رام هللا 
حكومــة التوافــق الفلســطينية، إن تصــعيد وتكثيــف االقتحامــات اليهوديــة للمســجد األقصــى تنطــوي علــى 

وقالـــت الـــوزارة الفلســـطينية فـــي بيـــان لهـــا يـــوم  محاولـــة إســـرائيلية لــــ"التمر د علـــى إرادة المجتمـــع الـــدولي"
حتالل التمـرد علـى قـرارات الشـرعية الدوليـة المتعلقـة ، إن "إسرائيل اعتادت كقوة ا17/10/2016 اإلثنين

 بالقضية الفلسطينية ورفض االنصياع لقرارات األمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلقة".
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وأضـــافت "تلجـــأ إســـرائيل وبعـــد كـــل قـــرار دولـــي إلـــى تصـــعيد إجراءاتهـــا االحتالليـــة واالســـتيطانية ضـــد 
 خفاف بإرادة المجتمع الدولي".الشعب الفلسطيني في استهتار واض  واست

 17/10/2016وكالة قدس برس، 
 
 " تندد باستهداف االحتالل لمدرسة "دار األيتام" بالقدسالفلسطينية "التربية والتعليم .11

نـددت وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي : تحريـر إيهـاب العيسـى، مـن فاطمـة أبـو سـبيتان -القدس المحتلـة 
باالقتحامـــات المتكـــررة لمدرســـة "دار األيتـــام الثانويـــة" فـــي البلـــدة القديمـــة التابعـــة للســـلطة الفلســـطينية، 

 بمدينة القدس المحتلة، ومالحقة طلبتها بحجة إلقاء الحجارة على جنود االحتالل.
، أن ممارسات االحتالل المتكررة بحق المدرسة 17/10/2016 وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم اإلثنين

المسيرة التعليمية في القدس بوجه خان، وفلسطين بشـكل عـام، مشـيرة فـي تنذر بتصعيد خطير ضد 
هذا الصدد إلى استدعاء واحتجاز مـدير التربيـة والتعلـيم فـي القـدس سـمير جبريـل والتحقيـق معـه لعـدة 

 ساعات واعتقال عشرة من طلبة المدرسة. 
 17/10/2016وكالة قدس برس، 

 
 طة من غزةاالحتالل يلغي تصاريح خروج موظفين بالسل .11

أوعز جهاز الشاباك اإلسرائيلي لسـلطات االحـتالل بإلغـاء تصـاري  دائمـة تسـم  : تحرير بالل ضاهر
فـي مديريـة الشـؤون المدنيـة فـي السـلطة الفلسـطينية مـن قطـاع  رفيعـا   موظفـا   14مـن أصـل  12بخرو  

 غزة، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثالثاء.
التوسط بين المواطنين الفلسطينيين وسلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بكـل مـا  وتتولى هذه المديرية مهمة

دخال مواد البناء الضرورية إلعمار قطاع غزة.   يتعلق بتصاري  الخرو  وا 
حبت التصاري  مـنهم يعتبـرون أنهـم  ووفقا للصحيفة اإلسرائيلية، فإن قسما من هؤالء الموظفين التي سا

 هم أقدميــة فــي العمــل ألكثــر مــن عشــر ســنوات ومعروفــون جيــدا  مقربــون مــن حركــة فــت ، كمــا لجمــيع
 لموظفي "اإلدارة المدنية" اإلسرائيلية.

وادعــت ســلطات االحــتالل أن ســحب هــذه التصــاري  نــابع مــن "أســباب أمنيــة"، بينمــا رفــض المتحــدث 
 باسم المديرية في القطاع، محمد مقادمة، هذه الحجة اإلسرائيلية الممجوجة. 

 18/10/2016 ،48عرب 
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 على أضـرحة الشهداء في مخيم اليرموك "الوطني الفلسطيني" يستنكر اعتداء "داعش" .12
ــ عَبـــر المجلــس الـــوطني الفلســطيني عـــن ســـخطه واســتنكاره الشـــديدين لالعتــداء الهمجـــي الـــذي  :انعم 

وعلــى رأســهم  ةأقــدمت عليــه عصــابة داعــي اإلرهابيــة علــى مقبــرة الشــهداء فــي مخــيم اليرمــوك بســوري
في تصري  صحفي  ،وشدد المجلس ا الشهيدين خليل الوزير أبو جهاد وسعد صايل أبو الوليد.ضريح

عــن رئيســه ســليم الزعنــون أن هــذه العصــابة المجرمــة الخارجــة عــن قــيم البشــرية والــدين  ،االثنــين يــوم
الحنيف أدمنت على سفك الدماء واالعتداء علـى كـل مـا هـو إنسـاني، ولـم تتـوان قبـل ذلـك عـن تـدمير 

خيم اليرموك وتشـريد سـكانه واسـتباحة رمزيتـه الوطنيـة وقدسـية شـهدائه الـذين قـدموا دمـاءهم رخيصـة م
 في سبيل قضيتهم.

 18/10/2016 ،الدستور، عّمان
 
 رام هللا: لقاء يبحث في اتجاهات وأثر المساعدات للتجمعات البدوية التي تواجه خطر الترحيل .13

لمنظمــة التحريــر الفلســطينية صــائب عريقــات، ووزيــر هيئــة  بحــث أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة :رام هللا
مقاومـــة الجـــدار واالســـتيطان وليـــد عســـاف، ووكيـــل وزارة الحكـــم المحلـــي محمـــد جبـــارين، مـــع ممثلـــي 
المؤسسات الحقوقيـة الدوليـة واألجنبيـة وممثلـي الحكومـات األجنبيـة لـدى فلسـطين، فـي اتجاهـات وأثـر 

 واجه خطر الترحيل القسري.المساعدات للتجمعات البدوية التي ت
 جاء ذلك خالل لقاء عقد يوم االثنين، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام هللا.
 17/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات ورئيس "جي ستريت" في جولة مشتركة بعدة مدن أمريكية معن السفير .14

امــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بــدأ رئــيس المفوضــية الع :واشــنطن
السفير معن رشيد عريقات، جولة مشتركة تستغرق ستة أيام مع رئيس منظمة "جـي سـتريت" اليهوديـة 

 األمريكية جيرمي بن عامي، في عدة مدن أمريكية.
 ،زيـه فـي واليـة كاليفورنيـاوستشمل الجولة مدن: سياتل في والية واشنطن، وسان فرانسيسـكو وسـان هو 
 في خطوة هي األولى من نوعها بين سفير فلسطين ومنظمة يهودية أمريكية.

وســـيلقي الســـفير عريقـــات وبـــن عـــامي كلمـــات فـــي مؤسســـات فكريـــة وكنـــائس ومراكـــز مجتمعيـــة، كمـــا 
فــي  ســيعقدان اجتماعــات مشــتركة مــع أفــراد مــن الجاليــة الفلســطينية األمريكيــة، واليهوديــة األمريكيــة،

المــــدن المــــذكورة، كــــذلك ســــيلتقيان مــــع رؤســــاء تحريــــر صــــحف أمريكيــــة وســــيقومان بــــإجراء مقــــابالت 
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ذاعيـــة. وســـان  ،وســـيلتقي الســـفير عريقـــات مـــع أبنـــاء الجاليـــة الفلســـطينية فـــي مـــدن ســـياتل تلفزيونيـــة وا 
 وسان هوزيه، كما سيلقي كلمة في جامعة سياتل باسيفيك. ،فرانسيسكو

 17/10/2016 ،مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 
 آخر مستجدات القضية الفلسطينية ان معهبحثويقطر  دولةأمير  نمشعل وهنية يلتقيا .15

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعل، ونائبه إسماعيل هنية، 
 لة قطر.صباح اليوم االثنين، سمو الشيخ تميم بن حمد ،ل ثاني أمير دو 

وأعرب مشعل وهنية لألمير عن شكرهما وتقديرهما للجهود التي تبـذلها قطـر علـى المسـتويين الرسـمي 
 والشعبي في دعم قضية فلسطين وصمود شعبها، وخاصة مشاريع الدعم واإلعمار في قطاع غزة.

 غزة.كما تم التداول في ،خر مستجدات القضية الفلسطينية وخاصة األوضاع في القدس والضفة و 
من جانبه، أكد األمير الشيخ تميم على موقـف قطـر الثابـت تجـاه الشـعب الفلسـطيني وقضـيته العادلـة 

 حتى تحقيق مطالبه المشروعة.
 17/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بتحرير األسرى من سجون االحتالل ما زلنا على العهد :"وفاء األحرار"بمناسبة ذكرى  الحية .16

عضــو المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" عــدم وجــود "مفاوضــات حقيقيــة" مــع  أكــد خليــل الحيــة: غــزة
وقــال الحيــة خــالل تصــريحات صــحفية علــى هــامي حفــل  االحــتالل بشــأن جنــوده األســرى فــي غــزة.

"أســـرانا األبطـــال، مـــا زلنـــا علـــى العهـــد" بمناســـبة الـــذكرى الخامســـة لصـــفقة وفـــاء األحـــرار: "إن شـــروط 
 لى الطاولة في الوقت التي تحدده".المقاومة في صفقة جديدة تضع ع

وشــدد القيــادي علــى أن االحــتالل يجــب أن يلتــزم بتنفيــذ بنــود وفــاء األحــرار التــي تراجــع عنهــا، وأولهــا 
إعـــادة اإلفـــرا  عـــن األســـرى المحـــررين فـــي الصـــفقة، مؤكـــدا  التـــزام حركتـــه وذراعهـــا العســـكري بتحريـــر 

 األسرى من سجون االحتالل.
رجانـــا بعنـــوان "أســـرانا األبطـــال، مـــا زلنـــا علـــى العهـــد" أمـــام مقـــر الصـــليب ونظمـــت حركـــة "حمـــاس" مه

األحمر بمدينة غـزة اليـوم االثنـين، شـارك فيـه أسـرى محـررون وممثلـون عـن الفصـائل والقـوى الوطنيـة 
 واإلسالمية ومؤسسات مهتمة بشؤون األسرى.

 17/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 المصريكانت تخطط لتنفيذ هجوم على الجيش  داخل قطاع غزةخلية حماس اعتقلت  :الزهار .17
لحركـــة حمـــاس، محمـــود الزهـــار، إن الحركـــة  يقـــال عضـــو المكتـــب السياســـ: وكـــاالت ،مـــروان مـــاهر

 .المصرياعتقلت خلية إرهابية داخل قطاع غزة، كانت تخطط لتنفيذ هجوم على الجيي 
 اإلســرائيليغــزة لهــا عالقــة بــاألمن  فــي ، إن جماعــات متشــددة«المصــرى اليــوم»لـــ« الزهــار»وأضــاف 

، وهجمـات وهميـة ضـد إسـرائيل للـز  المصـريوالسلطة الفلسطينية حاولت تنفيـذ هجمـات ضـد الجـيي 
المنطقــة، موضــحا  أن الحركــة ألقــت القــبض بالفعــل علــى  فــيعمليــة تخريبيــة  أي فــي« حمــاس»باســم 

 ث كانوا يخططون لتهديد أمن مصر.ال تنتمى ألى حركة معروفة، حي التيبعض العناصر المتشددة 
نمـــا إلســـرائيل، ولكـــن هنـــاك عناصـــر « الزهـــار»وأوضـــ   أن حركـــة حمـــاس ليســـت معاديـــة لمصـــر، وا 
ن لـم يابـداوا حسـن نيـة يـتم التعامـل  فيمتشددة  غزة لها فكر معاٍد للقاهرة، يتم التعامل معها بالحوار، وا 

يشــــكلون خاليــــا وهميــــة لتهديــــد الجــــيي معهــــم بالرصــــان، مشــــيرا  إلــــى أن هنــــاك أشخاصــــا  بالقطــــاع 
مـــن داخـــل القطـــاع، ويـــتم دعمهـــم مـــن الســـلطة الفلســـطينية حتـــى يحـــدثوا بلبلـــة بـــين الحركـــة  المصـــري

تم القبض عليها منـذ عـدة أشـهر بعـد  التي، الطيراويحركة فت  توفيق  في القياديومصر، مثل خلية 
 تحقيقات.، وهو ما اعترف به العناصر خالل الالمصريتهديدهم الجيي 

 واألمنـــي االجتمـــاعيوشـــدد علـــى أن أمـــن مصـــر مـــن أمـــن غـــزة، وأن الحركـــة تريـــد لمصـــر االســـتقرار 
علــى أحــد كمــائن  اإلرهــابيالهجــوم  فــيالــذين استشــهدوا  المصــريجنــود الجــيي  فــي، معزيــا  والسياســي

 .الماضيسيناء، الجمعة 
لـم يتصـل  المصـريأن الجانب إلى « الزهار»وعن االتصاالت بين حماس والمسؤولين بمصر، أشار 
 بهم بعد، والمسؤولون بالقاهرة لم يريدوا التواصل حاليا .

 16/10/2016المصري اليوم، القاهرة، 
 
 فصائل المقاومة بغزة تتوعد بأسر مزيد من الجنود .18

توعـــدت فصـــائل المقاومـــة الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة، اليـــوم االثنـــين، بأســـر مزيـــد مـــن الجنـــود : غـــزة
 ين ومبادلتهم باألسرى القابعين في سجون االحتالل.اإلسرائيلي

جــاء ذلــك خــالل مهرجــان خطــابي نظمتــه حركــة حمــاس أمــام الصــليب األحمــر فــي غــزة تضــامنا مــع 
األسرى الفلسطينيين في الذكرى الخامسة إلتمام صفقة "وفاء األحرار" التي تم من خاللها اإلفرا  عن 

 أسيرا فلسطينيا. 1027الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 
وألقـى متحــدثون باسـم الفصــائل، وكـذلك أســرى محــررون فـي صــفقة وفـاء األحــرار كلمـات تعهــدوا فيهــا 
باالستمرار في مساندة قضية األسرى في سـجون االحـتالل والعمـل علـى تحريـرهم بكـل السـبل بمـا فـي 
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تمتلك أوراق قوة ستسـتخدمها  وأكد المتحدثون أن المقاومة ذلك خطف جنود إسرائيليين ومبادلتهم بهم.
 من أجل تحرير األسرى من سجون االحتالل.

 17/10/2016القدس، القدس، 
 

 حماس تؤكد على عدم شرعية المحكمة الدستورية .19
أكــدت حركــة حمــاس علــى عــدم شــرعية المحكمــة الدســتورية، واعتبرتهــا أنهــا مؤسســة فتحاويــة شــكلها 

بعيــدا  عــن التوافــق الــوطني للهيمنــة علــى مفاصــل رئــيس الســلطة محمــود عبــاس مــن قضــاة فتحــاويين 
 النظام السياسي الفلسطيني.

وشــدد النــاطق باســم الحركــة ســامي أبــو زهــري فــي تصــري  صــحفي علــى عــدم شــرعية أي قــرارات أو 
مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها مـن قبـل عبـاس بعيـدا  عـن التوافـق الـوطني حيـث إنـه ال يملـك 

 عد انتهاء مدة واليته القانونية.أي صالحية قانونية ب
 17/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 نوفمبر المقبل تشرين الثاني/ مقبول: المؤتمر العام السابع لحركة فتح في .21

قــال أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة "فــت " أمــين مقبــول، إن المــؤتمر العــام الســابع للحركــة : رام هللا
وأضـاف مقبـول فـي اتصـال هـاتفي مـع "وفـا"، يـوم اإلثنـين، أن  ل.سيعقد في نهايـة شـهر نـوفمبر المقبـ

 اللجنة المكلفة للتحضير للمؤتمر تعمل بشكل متواصل إلنهاء االستعدادات لعقد المؤتمر.
، وسـتطلع اللجنـة المركزيـة علـى أعمالهـا نهايـة األعضـاءقـوائم  إنجـازولفت إلى أن اللجنة تعمل على 

 لك ستعلن األخيرة موعدا محددا لعقد المؤتمر.الجاري، وعلى ضوء ذ أكتوبرشهر 
مـن أبنـاء الحركـة مـن الضـفة  1300وقال: "من المتوقع أن يعقـد المـؤتمر فـي مدينـة رام هللا، بمشـاركة 

 في الدول العربية وأوروبا". األقاليمالغربية وقطاع غزة ومن مختلف 
أن عضـوية المـؤتمر ومـن يحـق  التي تواجه عمل اللجنة التحضـيرية، أوضـ  مقبـول اإلشكالياتوعن 

مـن المشـاركة  األعضـاء، معربا عن املـه بـأن يـتمكن كافـة اإلشكاليات أبرزله التصويت تبقى ضمن 
 في المؤتمر.

 17/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الفلسطيني تدخل سافر في الشأن "عين السخنة"الأمناء سر فتح في األقاليم الشمالية: اجتماع  .21
أصــــدر أمنــــاء ســــر حركــــة التحريــــر الــــوطني الفلســــطيني "فــــت " فــــي األقــــاليم الشــــمالية خــــالل : رام هللا

يوم االثنين، بيانا استنكروا فيه ما اعتبـروه تجـاوزا سـافرا وخطيـرا للشـرعية الفلسـطينية،  اجتماعهم ظهر
الفلســطينية عبــر مــا يســمى  وتــدخال مخجــال بالشــأن الفلســطيني الــداخلي، ومحاولــة للقفــز عــن الشــرعية

 بمؤتمر عين السخنة، الذي دعا إليه المركز القومي لدراسات الشرق األوسط.
وأشارت حركة فت  في بيانها إلـى أن شـعبنا فـي الـوطن والشـتات، الـذي خـاض معـارك طويلـة وقاسـية 

س الهوية الوطنيـة في سبيل الحفاظ على استقاللية القرار الوطني، ودفع خيرة أبنائه حياتهم ثمنا لتكري
الفلســـطينية، تحـــت مظلـــة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد لشـــعبنا الفلســـطيني، 

 سيسقط بكل تأكيد كل المؤامرات الهادفة إلى النيل من مشروعه.
الشـمالية تنظـيم هـذا المـؤتمر فـي مصـر العروبـة، وأن يجـد  األقاليمواستهجن أمناء سر حركة فت  في 

نحــين عــن الحركــة، والخــارجين عــن قواعــد العمــل التنظيمــي مــوطل قــدم لهــم فــي مصــر العروبــة المتج
وضــع حــد لمخططــات تلــك الفئــة الخارجــة عــن الصــف الــوطني،  إلــىوالفــداء، داعــين القيــادة المصــرية 

 ومنعها من استخدام اسم وأرض مصر لمشاريعها التآمرية والمشبوهة واالنقالبية.
 17/10/2016، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 ورفع الغطاء عنه هقفو أوروبا يهاجمون مؤتمر العين السخنة ويدعون السيسي لـبمسؤولو فتح  .22

فـــي إطـــار تصـــدي حركـــة فـــت  ورفضـــها للمـــؤتمر الـــذي يـــنظم المركـــز القـــومي  :أشـــرف الهـــور –غـــزة 
خاصــة وســط معلومــات فــي مصــر « العــين الســخنة»المصــري لدراســات الشــرق األوســط، فــي منتجــع 

حــول وقــوف النائــب محمــد دحــالن المفصــول مــن الحركــة خلفــه، أعلنــت أقــاليم فــت  فــي أوروبــا دعمهــا 
، وهــو أمــر أكــده أحــد «المهزلــة»للشــرعية الفلســطينية، ودعــت الــرئيس المصــري لوقــف مــا وصــفتها بـــ 

 نواب مجلس الشعب المصري. 
فضـهم المطلـق للمـؤتمر الـذي افتـت  أعمالـه األحـد وأعرب أمناء سر أقاليم حركة فت  في أوروبـا عـن ر 

ودعـا أمنـاء سـر حركـة فـت  فـي «. مصـر والقضـية الفلسـطينية« ويختتمها اليوم الثالثاء، تحـت عنـوان
وقـــف هـــذه المهزلـــة، ورفـــع »بيـــان لهـــم القيـــادة المصـــرية وعلـــى رأســـها الـــرئيس عبـــد الفتـــاح السيســـي بــــ 

ن الفلسـطيني، والمسـيئة إلـى العالقـات األخويـة التـي تـربط الغطاء المصري عن األيـادي العابثـة بالشـأ
 «.الشعبين الفلسطيني، والمصري

وأكـــد البيـــان دعـــم أقـــاليم أوروبـــا للشـــرعية الفلســـطينية وعلـــى رأســـها الـــرئيس محمـــود عبـــاس، مؤكـــدين 
قـع وطالبوا في بيانهم، الذي نشره مو «. فت »المؤسسات واألطر الشرعية المنتخبة لحركة »تمسكهم بـ 
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مـــن أجـــل »مفوضـــية اإلعـــالم لحركـــة فـــت ، بضـــرورة اإلســـراع فـــي عقـــد مـــؤتمر الحركـــة الســـابع وذلـــك 
النهـــوض بالعمـــل الفتحـــاوي، والمضـــي قـــدما  فـــي إنجـــاز المشـــروع الـــوطني الفلســـطيني، وحشـــد الـــدعم 
 الــدولي لنضــال شــعبنا، بقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، مــن أجــل تحقيــق أهدافــه الوطنيــة بــالعودة،

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف  «.وتقرير المصير، وا 
وأكـد أمنـاء سـر فـت  أن هـذا المـؤتمر «. رؤوس الفتنة والفسـاد»واتهم البيان من يقف خلف المؤتمر بـ 

لتـــدخالت العربيـــة فـــي الشـــأن الـــداخلي الفلســـطيني، وغطـــاء لمحاولـــة مصـــادرة القـــرار »يشـــكل بوابـــة لــــ 
ـــداعين لهـــذا اللقـــاء رمـــوزا للفســـاد، الـــو  طني الفلســـطيني المســـتقل تحـــت ذرائـــع اإلصـــالح، رغـــم كـــون ال

واالعتداء على حرمة وحياة المواطنين، وسرقة المال العام، واالرتمـاء فـي أحضـان دويـالت تغـرق فـي 
 «. الفساد حتى النخاع

 18/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 العين السخنةتؤكد رفض مؤتمر هللا  في رام واإلسالميةالقوى الوطنية  .23

، فــي اجتماعهــا الــدوري الــذي عقــد بمدينــة البيــرة يــوم االثنــين، واإلســالميةأكــدت القــوى الوطنيــة : البيــرة
" حــول الشـــأن األوســـطرفضــها للمشــاركة فـــي المــؤتمر الـــذي يعقــده "المركـــز القــومي للدراســـات للشــرق 

وسياســيين  أكـاديميينة وفصـائلها تحــت ذريعـة دعـوة الفلسـطيني، بعيـدا عـن منظمــة التحريـر الفلسـطيني
 فلسطينيين للبحث في الشأن الوطني العام.

يعتبـــر محاولـــة لخلـــق حالـــة مـــن "البلبلـــة  األمـــروقالـــت، فـــي بيـــان أصـــدرته عقـــب االجتمـــاع، إن هـــذا 
الـــذي يتطلــب مــن مصـــر التــي لـــم تــألوا جهــدا فـــي ســبيل دعــم نضـــال شــعبنا رئيســـا  األمــروالشــرذمة، 

وشعبنا ان تتدخل لمنع انعقاد هذا المؤتمر على ارض الكنانة والتأكيـد علـى المنظمـة كممثـل  وحكومة
 شرعي ووحيد لشعبنا".

 17/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الشهداء في مقبرة اليرموك علىفتح تتوعد بقطع اليد التي تطاولت  .24

عناصر "داعي" في مقبرة الشهداء، ومنها: أضرحة رموز الثورة  ما اقترفته  اعتبرت حركة فت: رام هللا
شـــرار "جريمـــة نكـــراء،  أبـــووممـــدوح صـــيدم، وماجـــد  والمقاومـــة الشـــهداء خليـــل الـــوزير، وســـعد صـــايل،

ووصــمة عــار علــى جبــين هــؤالء المجــرمين الــذين قــاموا بهــذا العمــل البربــري، متوعــدة بقطــع اليــد التــي 
 ا وشهدائنا".ارتكبت هذه الجريمة بحق شعبن
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"لـن تمـر هـذه الجريمـة االثنـين، وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصري  صحفي، يوم 
دون عقاب المجرمين الذين تطاولوا على أضرحة الشـهداء، ولـن يهـدأ لنـا بـال حتـى نقـتن مـن هـؤالء 

 ريخ نعتز به، ونفخر".المجرمين الذين تطاولوا على شهدائنا، بما يمثلوه لنا من شرف، وقدسية، وتا
وأكــد أبــو عيطــة أن "المكـــان الطبيعــي لشــهدائنا هـــو فلســطين، و"فــت " ســـتعمل مــع كــل الجهـــات ذات 
العالقــة مــن أجــل نقــل رفــاة شــهدائنا إلــى األرض التــي ضــحوا واستشــهدوا مــن أجلهــا"، مطالبــا المجتمــع 

ت اللجــوء فــي ســوريا، الــذين الــدولي بتــوفير الحمايــة ألهلنــا وشــعبنا فــي مخــيم اليرمــوك، وكافــة مخيمــا
 يتعرضوا لمجازر متواصلة منذ عدة سنوات".

 17/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 بمخيم اليرموكمقبرة الشهداء  "داعش"الرشق يدين تجريف  .25

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، "بشدة" تجريف تنظيم "داعي" مقبرة الشهداء في : الدوحة
 ب العاصمة السورية دمشق.مخيم اليرموك قر 

وقـــال الرشـــق فـــي تغريـــدة لـــه علـــى موقـــع "تـــويتر" صـــباح االثنـــين: "نـــدين بشـــد ة قيـــام "داعـــي" بجريمـــة 
تجريــف مقبــرة الشــهداء فــي مخــيم اليرمــوك لالجئــين الفلســطينيين، وضــريحي الشــهيدين القائــدين خليــل 

 الوزير وسعد صايل".
يــف تنظــيم "داعــي" مقبــرة الشــهداء فــي مخــيم اليرمــوك وأدانــت عائلــة الشــهيد ســعد صــايل، "بشــدة" تجر 

قرب دمشق، والتي تضم قبور ابنها القائد أبو الوليد، إضافة للشهيد خليل الوزير أبـو جهـاد، وثلـة مـن 
األحــد، مقبــرة شــهداء الثــورة الفلســطينية، فــي مخــيم  وكــان تنظــيم "داعــي" قــد جــر ف شــهداء فلســطين.

 اليرموك في سوريا.
 17/10/2016، يني لإلعالمالمركز الفلسط

 
 : انتفاضة القدس محطة مهمة في سبيل تحقيق التطلعات الوطنيةحماس .26

دعا حماد الرقب، الناطق باسـم حركـة حمـاس فـي خـان يـونس، جنـوب : الدين الغلبان نور- خانيونس
 قطــاع غــزة، إلــى دعــم انتفاضــة القــدس وتعزيزهــا بالعمــل المقــاوم، مؤكــدا  أنهــا محطــة مهمــة فــي ســبيل

 تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية.
ورأى خالل لقاء نظمه التجمع الوطني للفكر والثقافة، مساء االثنين، في قاعة بلدية خانيونس بعنـوان 
"انتفاضــة القــدس.. الواقــع واستشــراف المســتقبل"، أن حالــة التذبــذب فــي أحــداث انتفاضــة القــدس ترجــع 

 ئيلي" والسلطة. إلى التنسيق األمني بين االحتالل "اإلسرا
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هــو انتفاضــة، رافضــا وصــفها بالهبــة  2015وشــدد علــى أن مــا يجــرى منــذ مطلــع أكتوبر/تشــرين أول 
  الشعبية أو عد ها "زوبعة فنجان".

ن دعم انتفاضـة القـدس بالمقاومـة  وقال: إن المقاومة هي الكفيلة بإعادة تحرير األسرى والمقدسات، وا 
ورأى أن الضـفة الغربيـة تمثـل سـاحة المواجهـة؛ كونهـا  وطني.يوحد شـعبنا وفصـائله خلـف المشـروع الـ

متصــلة مــع الكيــان الصــهيوني بشــكل مباشــر، مضــيفا أن انتقــال تجربــة غــزة )فــي المقاومــة( يمكــن أن 
 تؤسس لمعركة ومشروع التحرير لكامل فلسطين.

 17/10/2016م، المركز الفلسطيني لإلعال
 
 األقصىالعنصرية ضد المسجد  اءاتهاإجر فتح: حكومة االحتالل ماضية في تصعيد  .27

حملــت حركــة فــت ، يــوم االثنــين، حكومــة االحــتالل المتطرفــة مســؤولية العواقــب التــي  :القــدس المحتلــة
المبـارك وازديـاد وتيـرة االعتـداءات مـن قبـل  األقصـىستنتج عن اقتحامات غاـالة المسـتوطنين للمسـجد 

غـالقالمبارك  األقصىليين لدخول المسجد قوات االحتالل على المقدسيين وفرض قيود على المص  وا 
 الطرق الرئيسية المؤدية للبلدة القديمة.

 إجراءاتهـاحكومة االحتالل ماضية في تصـعيد  أنوأكد عدنان غيث امين سر حركة فت  في القدس، 
 اإلجــــراءاتبانتهـــاك حرمتــــه واســـتباحته عبـــر دعــــم وتســـهيل كافـــة  األقصـــىالعنصـــرية ضـــد المســــجد 

 التطرف ضد العباد والمقدسات. أعمالستيطانية وغالة المستوطنين بارتكاب المزيد من للجمعيات اال
فمنـذ بدايـة تشـرين األول اقـتحم  األقصـىاالقتحامـات للمسـجد  أعـداداالزدياد الملحـوظ فـي  إلىوأشار، 

 مستوطن مؤدين صلوات تلمودية وشعائر دينية. 800المسجد األقصى أكثر من 
 17/10/2016هللا، ، رام الحياة الجديدة

 
 تحريض ضد شعبنا األقصىدلياني: تصريحات بان كي مون حول المسجد  .28

قال عضو المجلس الثوري لحركة فت  واألمين العـام للتجمـع الـوطني المسـيحي فـي األراضـي : القدس
ـــاني، إن تصـــريحات أمـــين عـــام  ـــري دلي المتحـــدة بـــان كـــي مـــون، حـــول العالقـــة  األمـــمالمقدســـة، ديمت

ين اليهـــود والحـــرم القدســـي الشـــريف، تعتبـــر تحريضـــا  ضـــد شـــعبنا الفلســـطيني ومقدســـاتنا المزعومـــة بـــ
 .اإلجراميةوتشجيعا  لعصابات المستوطنين والقائمين على اقتحامات الحرم القدسي الشريف 

الســــيادية لــــدول  اإلرادة إلــــىوأكــــد دليــــاني أن قــــرار "اليونســــكو" حــــول الحــــرم القدســــي الشــــريف، اســــتند 
 .قرارات الشرعية الدولية إلىفيذي لليونسكو، باإلضافة المجلس التن
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ـــة  وشـــدد دليـــاني علـــى أن تصـــريحات بـــان كـــي مـــون، ستســـتخدم مـــن قبـــل اليمـــين المتطـــرف فـــي دول
االحـــتالل والـــذي يمســـك بزمـــام الحكـــم فيهـــا، إلضـــفاء شـــرعية أمميـــة القتحاماتـــه العدوانيـــة وممارســـاته 

والمقدسـيين بـالرغم مـن أن تصـريحات بـان كـي مـون ال  القمعية وجرائمـه بحـق الحـرم القدسـي الشـريف
 ماشرعنة. أوتحمل أية قيمة عملية 

 17/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بإجراء تجربة لصاروخ بعيد المدى قامت غزةبالمقاومة  :تقارير إسرائيلية .29

صاروخية تجاه البحر صباح أمس، في غزة: أعلنت إسرائيل أن المقاومة في قطاع غزة أجرت تجربة 
الوقــت الــذي شــنت فيــه قــوات االحــتالل هجمــات عــدة اســتهدفت مــزارعين وصــيادين. وذكــرت تقــارير 
ـــة إلطـــالق  ـــاح العســـكري لحركـــة حمـــاس، أجـــروا تجرب إســـرائيلية أن عناصـــر مـــن كتائـــب القســـام الجن

ـــد المـــدى»صـــارو   صـــوات انفجـــارات فـــي اتجـــاه البحـــر مـــن جهـــة قطـــاع غـــزة. وأوضـــحت أن أ« بعي
 الصارو  سمعت في القطاع وفي البلدات اإلسرائيلية المحيطة به.

وتنفـــــذ المقاومـــــة بـــــين الحـــــين واآلخـــــر تجـــــارب صـــــاروخية تجـــــاه البحـــــر، فـــــي إطـــــار تطـــــوير قـــــدراتها 
الصــاروخية. وتملــك المقاومـــة صــواريخ مـــن صــنع محلـــي، اســتخدمتها فـــي ضــرب منـــاطق فــي وســـط 

. وتــأتي هــذه التجــارب فــي إطــار 2014علــى قطــاع غــزة صــيف عــام إســرائيل خــالل الحــرب األخيــرة 
 استعدادات المقاومة ألي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل.

 18/10/2016القدس العربي، لندن، 
 

 سكو"يأمام حائط البراق غدًا ضد قرار "اليون للتظاهرسرائيلي يدعو اإل الداخلية وزير .31
ي المتطـرف أرييـه درعـي، إلـى التظـاهر أمـام حـائط البـراق وفـا: دعـا وزيـر الداخليـة اإلسـرائيل -القدس 

)الجــدار الغربــي للمســجد األقصــى(، غــدا األربعــاء، ضــد قــرار منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
 قرار خالل االحتفاالت باألعياد اليهودية.الودعا درعي، إلى االحتجا  على  ."سكوياليون"والثقافة 

 18/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 مديرة ايرينا بوكوفا تعّرضت لتهديدات بالقتلال اليونيسكو يزعم:لدى  اإلسرائيليالسفير  .31

أكد السفير اإلسرائيلي لدى منظمة األمم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم )يونيسـكو(  :ف ب أ-القدس
ائها تحفظـــات علـــى االثنــين أن المـــديرة العامــة للمنظمـــة الدوليــة تعر ضـــت لتهديـــدات بالقتــل بســـبب إبــد

 مشروع قرار عربي بشأن القدس الشرقية المحتلة شجبته الدولة العبرية.
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الدول العربية تتصرف بطرق بلطجيـة “وقال السفير كرمل شاما هكوهن لإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن 
ت بالقتـل ممـا بغيضة مع بقية العالم ومع إدارة اليونيسكو. المـديرة العامـة )ايرينـا بوكوفـا( تلقـت تهديـدا

 ”.استدعى تعزيز إجراءات حمايتها
إلـى مشـروعي قـرارين قـدمتهما ” تلقت هذه التهديدات بعد االنتقـادات التـي وجهتهـا“وأضاف أن بوكوفا 

صــوتا   24ســبع دول عربيــة، وتــم اعتمادهمــا الخمــيس خــالل جلســة إلحــدى لجــان اليونيســكو بأغلبيــة 
 عن التصويت وغياب اثنين. عضوا   26مقابل ستة أصوات معارضة وامتناع 

 18/10/2016، القدس العربي، لندن
 
 قراطية الذي تعطيه للمواطن العربيو تعد تحتمل فتات الديم لم ل"إسرائي": "المشتركة"القائمة  .32

بعـــد تكـــرار الهجمـــات السياســـية والقضـــائية والمخابراتيـــة واإلعالميـــة علـــى : نظيـــر مجلـــي - تـــل أبيـــب
 وعلى أحـزابهم الوطنيـة يسـود شـعور لـديهم بـأن مـن ،البرلمان اإلسرائيلي(النواب العرب في الكنيست )

يحكـــم إســـرائيل اليـــوم هـــم أولئـــك القـــادة الـــذين لـــم يعـــودوا يحتملـــون وجـــود الفتـــات المتبقـــي مـــن النظـــام 
 قراطي تجاه المواطنين العرب ويحاولون تصفيته.و الديم

جـوهر سياسـة اليمـين الحـاكم هـو نـزع شـرعية ويقول النائـب أيمـن عـودة رئـيس "القائمـة المشـتركة" إن "
السياســية فــي الــبالد. إنهــم ال يطيقــون  المــواطنين العــرب وقيــادتهم السياســية كــي ال يــؤثروا فــي الحيــاة

ــا للمــواطنين اليهــود ألنهــم ال يريــدون أن يكــون هنــاك قاســم  ــا سياســي ا مقنع  رؤيــة العــرب يطلقــون خطاب 
الدولـــة الحيويـــة والجوهريـــة مثـــل قضـــية الســـالم والمســـاواة  مشـــترك للعـــرب واليهـــود فـــي معالجـــة قضـــايا

ــا شــعواء وهســتيرية. وال يخجــل رئــيس الحكومــة مــن أن و والديم قراطيــة. لــذلك نــراهم يــديرون علينــا حرب 
 ضدنا بنفسه". يدير هذه المعركة

إلــى نتنيــاهو تشــير بنيــامين ويقــول النائــب أحمــد الطيبــي رئــيس الحركــة العربيــة للتغييــر إن "تصــرفات 
وخططه السياسية  عقلية إجرامية تجاه المواطنين العرب وقيادتهم. فتحريضه دموي وممارساته تعسفية

رهابه فيحاول ضعضعة مكانتنا القانونية".  مدمرة. ولكن يغيظه أننا ال نرضخ لسياسته وا 
 18/10/2016السفير، بيروت، 

 
 ال ي منح جائزة: لوبراني يجب أن ي قد م للمحاكمة على جرائمه وأن زحالقة .33

وجــه النائــب عــن التجمــع فــي القائمــة المشــتركة، د. جمــال زحالقــة، رســالة عاجلــة إلــى : أحمــد دراوشــة
األكاديمية األوروبية للعلوم والفنون في ألمانيا، طالب فيها بسحب جائزة 'خاتم التسام '، التي منحتها 
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ا قام بـه مـن مسـاهمة خاصـة فـي التقـارب مؤخر ا لرجل األمن والمخابرات اإلسرائيلي أوري لوبراني، 'لم
 والتفاهم والتسام  بين اإلسالم والمسيحية واليهودية'، كما جاء في قرار لجنة الجائزة.

وكتب زحالقة في رسالته: 'أوري لوبراني يجب أن يقدم للمحاكمـة جـراء نشـاطه اإلجرامـي فـي فلسـطين 
مــن هــذا النــوع هــو رســالة اســتهتار  وأضــاف 'إن مجــرد مــن  الجــائزة لشــخن ولبنــان ومنــاطق أخــرى.

 بالعرب والمسلمين، وباألخن للشعبين الفلسطيني واللبناني، وما هكذا يكون التسام '.
وفي نهاية الرسالة، دعا زحالقة إلـى سـحب الجـائزة مـن لـوبراني واالعتـذار عـن منحهـا لشـخن مكانـه 

 ائزة'.في قفن االتهام في محكمة جنائية دولية وهو يستحق السجن ال الج
وكانــت األكاديميــة األوروبيــة قــد منحــت الجــائزة هــذا العــام، إضــافة إلــى لــوبراني، إلــى كــل مــن مــدير 
مكتبــة اإلســكندرية، إســماعيل ســرا  الــدين، والكاردينــال المجــري بيتــر إردو، وأرســل زحالقــة رســالة إلــى 

 كل منهما مطالب ا بعدم قبول جائزة مشتركة مع مجرم حرب.
 17/10/2016، 48عرب 

 
 "إسرائيلـ"محللون: قرار "اليونيسكو" هزيمة دبلوماسية ل .34

انتقد محللون إسرائيليون أداء إسرائيل، واعتبروا قرار منظمة األمم المتحـدة : برهوم جرايسي - الناصرة
للثقافــة والعلــوم اليونيســكو بمثابــة صــفقة للدبلوماســية اإلســرائيلية، وقــال ،خــرون، إن هــذا تأكيــد دولــي 

 القدس منطقة محتلة، وعلى إسرائيل التفاوض بشأنها. جديد على أن
وقالت صحيفة "هآرتس" في مقال أسرة التحرير، "إن قرار اللجنة اإلدارية في اليونيسـكو، فـي موضـوع 
البلــدة القديمــة فــي القــدس، أوقعــت هزيمــة دبلوماســية نكــراء بالسياســة الخارجيــة لــرئيس الــوزراء بنيــامين 

يــرة يــروي نتنيــاهو للصــحفيين ولــوزراء الحكومــة بــأن مكانــة إســرائيل الدوليــة نتنيــاهو. ففــي األشــهر األخ
تغيرت، وأن "العالم" مل  المشكلة الفلسطينية، وأن إلسـرائيل بـديال عـن الـدعم األميركـي فـي شـكل قـوى 
عظمــى صــاعدة مثــل روســيا، الصــين والهنــد. والحقــا، وعــد نتنيــاهو، بــأن حتــى األغلبيــة التلقائيــة فــي 

سطينيين في األمم المتحدة ستتفكك. وفي لغة أقل نقاء، يدعي نتنياهو أن إسرائيل حصـلت صال  الفل
 على إذن عالمي لمواصلة االحتالل واالستيطان، وبوسع الفلسطينيين أن يذهبوا إلى الجحيم". 

 18/10/2016، الغد، عّمان
 
 القاهرةبياسر عرفات المؤرخ شلومو زند: لم يشارك أي مسؤول إسرائيلي في جنازة  .35

ضمن الجدل غير المنتهي حول مقاطعة القيادة السياسية لفلسطينيي الداخل : وديع عواودة –الناصرة 
جنـــازة رئـــيس إســـرائيل شـــيمون بيريـــز ينتصـــر المـــؤر  اإلســـرائيلي بروفســـور شـــلومو زنـــد لهـــم ويـــذكرهم 
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حيفة "هــآرتس" بمقــاطعتهم للــرئيس الراحــل ياســر عرفــات. وفــي مقــال بعنــوان "حكايــة جنــازة" نشــرته صــ
يستذكر المؤر  المحاضر في جامعة تـل أبيـب جنـازة الـزعيم الفلسـطيني ياسـر عرفـات فـي القـاهرة فـي 

بعــدما تــوفي فــي ظــروف غامضــة. ويشــير إلــى أن القــاهرة شــهدت وقتهــا مراســم وداع رســمية،  2004
ب إســرائيلي دولــة، مــن المؤيــدين والخصــوم. ونبــه زنــد، لعــدم مشــاركة أي منــدو  50شــارك فيهــا ممثلــو 

بدرجــة عاليــة أو منخفضــة، أو حتــى متدنيــة، فــي الجنــازة. كمــا لــم يحلــم أي زعــيم مــن قــادة المعارضــة 
اإلســرائيلية بالمشــاركة فــي تكــريم زعــيم الشــعب الفلســطيني، الــذي كــان أول مــن اعتــرف بدولــة إســرائيل 

 . أوسلوووقع معها على اتفاق 
 18/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 السادسة "دولفين"غواصة  لشراء تفاوض ألمانيا "إسرائيل" .36

شــرعت إســرائيل وألمانيــا بالتفــاوض مــن أجــل بنــاء غواصــة جديــدة، هــي السادســة مــن : حلمــي موســى
طــراز "دولفــين"، لتنضــم إلــى أســطول الغواصــات اإلســرائيلي. ويتوقــع أن تصــل الغواصــة الجديــدة إلــى 

. ورغــــم أن أســــطول الغواصــــات 2018ي نهايــــة عــــام إســــرائيل، إذا تــــم االتفــــاق نهائيــــا  علــــى بنائهــــا، فــــ
اإلسرائيلي كبير نسبيا ، دور الغواصات في الردع والحرب اإللكترونية يـدفعا سـالح البحريـة فـي الكيـان 

 اإلسرائيلي إلى المطالبة بالمزيد.
 18/10/2016السفير، بيروت، 

 
 الضفةباألراضي الفلسطينية : "أراضي الدولة" باتت النهج المتبع لسيطرة على "ييش دين"منظمة  .37

عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط: قالــت منظمــة متطــوعين مــن أجــل حقــوق اإلنســان "يــيي ديــن"، فــي  -القــدس 
ورقـــة موقـــف بعنـــوان "أســـاليب االســـتيالء علـــى أراٍض فـــي الضـــفة الغربيـــة"، "نتيجـــة للموقـــف الرســـمي 

راضــي الفلســطينية الخاصــة. الجديــد تــم  التوقــف بشــكل كامــل تقريبــا عــن البنــاء غيــر القــانوني علــى األ
ه واض  نحو اإلعـالن عـن أراٍض فـي الضـفة الغربيـة أراضـي عامـة، أو مـا  ولكن بالمقابل، هناك توج 

. رغـــم أن أراضـــي الدولـــة مخصصـــة لمصـــلحة ســـكان األرض "أراضـــي دولـــة"ياصـــطل  علـــى تســـميته 
ل  هذه األراضـي ل صـال  المسـتوطنات فقـط ال المحتلة، إال أن اإلدارة المدنية تقوم عمليا بتخصين جا

وتابعـــت، "لتحقيـــق السياســـة الجديـــدة تـــم  تجنيـــد كـــل الهيئـــات واألجهـــزة التابعـــة لســـلطات الدولـــة  غيـــر".
واإلدارة المدنية دعما لمخالفي القانون وممارسـي البنـاء غيـر القـانوني، وسـعيا إليجـاد الحلـول اإلداريـة 

ســتيطانية، هــذا بــدل أداء واجبهــا الــذي يحــت م عليهــا واإلجرائيــة التــي تتــي  شــرعنة المبــاني أو البــؤر اال
ـــدولي  ـــة، وفـــق مـــا يمليـــه القـــانون ال تطبيـــق القـــانون وحمايـــة ممتلكـــات المـــدنيين ســـكان األرض المحتل
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 2013ولفتــت إلــى أن اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية أقــرت فــي العــام  وقــرارات المحكمــة العليــا اإلســرائيلية".
مى أراضي الدولـة للفلسـطينيين فيمـا كانـت بـاقي األراضـي لصـال  مما يس %0.7بأنها خصصت فقط 

 المستوطنين.

 18/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 : تل أبيب هدف مفضل في الحرب القادمةكاتب إسرائيلي .38
أون إن مدينــة تــل أبيــب ســتكون الهــدف المفضــل فــي أي حــرب -قــال الكاتــب اإلســرائيلي عــامي دور
لمعادية لها، وحتى لو لم تكن الصواريخ المنطلقة باتجاهها دقيقة بما ستخوضها إسرائيل مع الجهات ا

 فيه الكفاية، ولم تتسبب في إسقاط األبرا  الشاهقة، فإن األضرار التي ستلحق بالمدينة كبيرة جدا.
وأوضـ  الكاتــب اإلســرائيلي فــي مقــال نشــر فــي موقــع "نيــوز ون" اإلخبــاري أن الســبب الــذي يجعــل تــل 

ألعــداء إســرائيل هــو أنهــم يعلمــون أن هــذه المدينــة تعــاني مــن نقــن الوســائل  اتيجيااســتر أبيــب هــدفا 
الدفاعية الفعالة، وفي اليوم الذي ستندلع فيه حرب الصـواريخ والقـذائف الصـاروخية مـن جبهتـي لبنـان 

ألـف قذيفـة صـاروخية مـن  150فـإن ذلـك يعنـي توجيـه نحـو  -وهـو سـيناريو غيـر خيـالي-وقطاع غزة 
 ألف صارو  من الجنوب. 12الشمال، و

وأشــار الكاتــب إلــى أن الوســائل الدفاعيــة التــي بحــوزة إســرائيل لمواجهــة التهديــدات الصــاروخية قليلــة  
ومتواضــــعة، وعلــــى رأســــها منظومــــة القبــــة الحديديــــة التــــي ال تســــتطيع تــــوفير حمايــــة شــــاملة لألجــــواء 

 ي الوقت نفسه.اإلسرائيلية في حال تعرضها لهجوم واسع النطاق من عدة جبهات ف
 18/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 

 "إسرائيل"غرافيا تؤرق و الديم"معاريف":  .39
ــــات الرقميــــة  ــــد إن المعطي ــــن دافي ــــي صــــحيفة "معــــاريف" ألــــون ب ــــر العســــكري اإلســــرائيلي ف ــــال الخبي ق
الفلسطينية تثير قلق اإلسرائيليين، ألن عدد سكان قطاع غـزة تجـاوز حـاجز المليـونين، وهـم ينضـمون 

مليــون عربــي يعيشــون داخــل  1.786مليــون فلســطيني يعيشــون فــي الضــفة الغربيــة، وهنــاك  2.9لــى إ
   إسرائيل.

ماليين فلسطيني يعيشون  6.68وفي مقال له بالصحيفة اليوم، اعتبر أن ذلك يعني أن إسرائيل تواجه 
مـا يعنـي وجـود  ماليين يهودي يعيشون في إسـرائيل، وهـو 6.419بين األردن والبحر المتوسط، مقابل 

 أغلبية عربية، وهذه األرقام يجب أن تشكل قلقا على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية.
 17/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة



 
 
 
 

 

 23 ص             4081 العدد:        18/10/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

يوثق معاناة الالجئين الفلسطينيين  اً تقرير تصدر  ةمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري .41
 بحمص

يرصد أهم األحداث التي تعرض لها مخيم  تقريرا   ةأصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
 .2015أيلول/ سبتمبر  30و 2011، خالل الفترة الزمنية الممتدة ما بين ،ذار/ مارس حمن-العائدين

" يتناول حمن-العائدينالتقرير التوثيقي الذي أعده الباحث إبراهيم العلي بعنوان "مخيم رهن االعتقال 
ية والعمرانية التي لحقت به، إضافة إلى الواقع المعيشي لسكان التعريف بالمخيم والتغيرات الديمغراف

المخيم، وبيان أعداد الضحايا الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، والمعتقلين وأهم 
 األحداث التي جرت خالل الفترة المرصودة.

وثقتها مجموعة العمل من  يشار إلى أن البحث قد اعتمد في معلوماته على التقارير الميدانية التي
أجل فلسطينيي سوريا بنحو رئيسي من خالل شبكة مراسليها، باإلضافة إلى شهادات بعض 

 الناشطين واألكاديميين من أبناء المخيم.
 18/10/2016، 21عربي

 
 المؤسسة اإلسرائيلية تغلق وكالة "كيوبرس" بالكامل .41

المركز اإلعالمي لشؤون القدس  -لة 'كيوبرس'أغلقت المؤسسة اإلسرائيلية، مؤخرا، وكا: قاسم بكري
بالكامل، حيث جرى إبالغ د. حكمت نعامنة خالل التحقيق معه وتسليمه أمر منع من  -واألقصى

األقصى األسبوع الماضي، بأنه بموجب القرار العسكري بإغالق جمعية 'كيوبرس'  المسجد دخول
/ qpressاإللكتروني المعنون باسم مطلع الشهر الجاري، فإنه يحظر أيضا استعمال الموقع 

كيوبرس، وكذلك يمنع استعمال صفحة التواصل االجتماعي على الفيسبوك التابعة والخاصة بـ 
'، وحذرت المخابرات اإلسرائيلية نعامنة بأن أي استعمال لـ'كيوبرس' سيجر  qpress'كيوبرس/

فصيالت من قبل أجهزة األمن ويفهم من هذه األوامر العسكرية والت مالحقات قانونية جنائية.
 اإلسرائيلية المختلفة أنه جرى حظر وا غالق وكالة 'كيوبرس' بالكامل.

وتعقيبا على هذا القرار، قال اإلعالمي المختن في شؤون القدس واألقصى، محمود أبو عطا، 
يهدف إلى إسكات صوت المسجد األقصى والقدس  اإلغالقوالذي عمل سابقا في 'كيوبرس' إن 'هذا 

والمقدسات، وحجب المعلومة والصورة والمشهد الحقيقي والميداني الذي يجري في مدينة القدس 
المحتلة، ويريد االحتالل أن يتستر على جرائمه ومخططاته ضد القدس واألقصى والمقدسات 

 اإلسالمية والمسيحية في القدس والداخل الفلسطيني، والتي طالما كشف عنها 'كيوبرس'. 
 17/10/2016، 48عرب 
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 سكو" من محتواهيكمال خطيب: االحتالل يسعى لتفريغ قرار "يون .42
كشف رئيس "لجنة الحريات" في الداخل الفلسطيني، كمال خطيب، عن تصعيد "غير مسبوق" 

سكو" الذي نفى أي يلإلجراءات اإلسرائيلية "االستفزازية" بحق األقصى، بعد صدور قرار منظمة الـ"يون
 جد واليهود.عالقة تاريخية بين المس

سكو باتجاه مزيد من الخطوات التصعيدية يوقال الخطيب، إن المؤسسة اإلسرائيلية تستغل قرار اليون
 ومزيد من التهويد.

ورأى الخطيب، أن القرار "تأكيدا مؤكد"، ولم يزد في قناعات الفلسطينيين بحقهم وحدهم دون غيرهم 
 حي ".في األقصى، مشير ا إلى أنه "خطوة في االتجاه الص

، بالقول "المؤسسة 48وتابع القيادي اإلسالمي البارز في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
سكو، وكما يبدو ستذهب بعيد ا في موقف نكائي واستفزازي ياإلسرائيلية أعلنت حرب ا شعواء على اليون

 ورد الصاع صاعين، وهذا ما يجب أن ننتبه له".
)حظرتها الحكومة اإلسرائيلية العام الماضي(، الشعب الفلسطيني  ودعا نائب رئيس الحركة اإلسالمية

 إلى "الحيطة والحذر، واالستعداد لمرحلة ستكون أكثر عدائية ضد األقصى".
 17/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إصابات خالل مواجهات في محيط جامعة القدس واستمرار االستفزازات في األقصى والبلدة القديمة .43

"وفا": أصيب عدد كبير من المواطنين وطلبة جامعة القدس باختناقات شديدة نتيجة -دس الق
استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات االحتالل خالل مواجهات عنيفة اندلعت بين 

 شبان المنطقة وقوات االحتالل في محيط الجامعة ببلدة أبوديس.
إصابة باالختناق من ضمنهم  27ني، إن طواقمها تعاملت مع وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطي

 مدير الخدمات في جامعة القدس.
عيد العري  ما ياسمى وتواصلت االستفزازات اإلسرائيلية للفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية لمناسبة

 اليهودي.
ذي نظم فيه وقد اقتحم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين ساحات المسجد األقصى في الوقت ال

 متطرفون يهود مسيرات استفزازية في البلدة القديمة من المدينة.
اقتحموا ساحات المسجد  إسرائيليا   مستوطنا   43وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، إن 

 األقصى من خالل باب المغاربة بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية.
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، محاولة أحد المستوطنين اليهود رفع علم االحتالل في أمسوأحبط حراس المسجد األقصى، 
 المسجد، وطردوه من المسجد.

 18/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 في القدس عشرة من طالب مدرسة األيتامتعتقل الشرطة اإلسرائيلية  .44

 القديمةطالب من مدرسة األيتام اإلسالمية في حي الواد في البلدة  عشرةاعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 
 بزعم رشق الحجارة على قوات االحتالل. في القدس

 17-15قاصرين تتراوح أعمارهم بين نحو  عشرةوقالت الشرطة اإلسرائيلية في بيان، إنها اعتقلت 
 . عاما من طالب المدرسة بزعم رشق الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة من سط  المدرسة

 في حوادث مشابهة في األيام الماضية. ن طالب المدرسة شاركواأوزعمت الشرطة 
وكانت الشرطة اإلسرائيلية دهمت المدرسة عدة مرات في األيام الماضية وأوقفت طالب ومدير 

 المدرسة وسط استنكار من قبل إدارة المدرسة.
 18/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 ئيليةخصيات دينية فلسطينية مع شخصيات دينية إسراشقاء تطبيعي جمع إدانة لل .45

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 
PNC  بشدة اللقاء التطبيعي الذي جمع شخصيات دينية فلسطينية مع شخصيات دينية إسرائيلية

لمسلسل وطالبت الفلسطينيين في كل مكان للتصدي بشكل سلمي وحازم ، وبمباركة حكومة االحتالل
 التطبيع الرسمي واالقتصادي والشبابي والبيئي وغيره.

وقالت اللجنة في بيان وصل "القدس العربي "نحن هنا نستند لمفهوم التطبيع ومعاييره المقرة في 
الذي شارك فيه كل الطيف السياسي  2007اإلجماع في المؤتمر الوطني األول لحركة المقاطعة عام 

 الفلسطيني. والنقابي واألهلي والشعبي
وجمع اللقاء التطبيع األخير بين الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين وشخصيات دينية من مستعمرات 
االحتالل في الضفة الغربية ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية 

المجلس »وأمين عام  ،عبدة ونائب وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة خميس ،محمود الهباي
وزياد درويي عضو اللجنة الفلسطينية للتواصل مع  ،القاضي جاد الجعبري« األعلى للقضاء الشرعي

« طرف»المجتمع اإلسرائيلي المنبثقة عن منظمة التحرير من جهة أخرى. وهدف اللقاء إلى فهم كل 
 «.الصراع»حول « الطرف اآلخر»لوجهة نظر 
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ا أن ما يسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي" المنبثقة عن منظمة وذكرت اللجنة بموقفه
 ،التحرير الفلسطينية التي تولي عناية خاصة للقاءات مع األحزاب الصهيونية هي أداة تطبيع رسمي  

ودعت إلى حل ها على الفور ألنها تتناقض مع قرارات المجلس المركزي، ولن يوقف التطبيع سوى 
د والضغوط الشعبية بمشاركة جميع القوى الغيورة على مسيرتنا الوطنية نحو العودة تضافر الجهو 

 وتقرير المصير والتحرر الوطني.
 18/10/2016، لندن، القدس العربي

 
 بالشهيد مصباح أبو صبيحاعتقال مدرب كرة قدم فلسطيني بعد رفع النادي الفتة تشيد  .46

محلي لكرة  سرائيلية ماهر أبو سنينة، وهو مدرب نادٍ اعتقلت السلطات اإل: ب.ف.أ –القدس المحتلة 
القدم في القدس الشرقية المحتلة، بعد رفع النادي الفتة عن استشهاد الفلسطيني مصباح أبو صبي  

 الذي نفذ هجوما  األسبوع الماضي أدى إلى مقتل شرطي وامرأة إسرائيليين.
محمود، وذلك بعد أسبوع من رفع العبي واعتقل أبو سنينة صباح أول من أمس، وفق محاميه محمد 

نادي "هالل القدس" الفتة تنعى "الشهيد البطل" أبو صبي . وأكد أنه تم تمديد اعتقال أبو سنينة حتى 
 صباح غد حين يمثل أمام محكمة إسرائيلية في القدس.

 18/10/2016الحياة، لندن، 
 
 ون االحتاللمعتقاًل من محرري صفقة شاليط في سج 57: مركز أسرى فلسطين .47

قالت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين، أمس االثنين، إن سلطات االحتالل : رائد الفي - غزة
أسيرا  محررا ، بينهم أسيرة واحدة، من الذين أطلق سراحهم ضمن  57""اإلسرائيلي"" ال تزال تعتقل 

 "، والتي تمت في أكتوبر/صفقة تبادل األسرى "وفاء األحرار" المعروفة إعالميا  باسم "صفقة شاليط
 .2011تشرين األول 

وأكدت الوحدة في تقرير لمناسبة ذكرى مرور خمسة أعوام على الصفقة، إن إعادة سلطات االحتالل 
اعتقال المحررين شكلت خرقا  واضحا  وخطيرا  التفاق الصفقة الذي تم برعاية وضمانات، تضمنت 

 خرى.أمنهم الشخصي وعدم عودتهم إلى السجن مرة أ
 18/10/2016، الخليج، الشارقة
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 آالف أسير في معتقالت االحتالل سبعةوقفة فلسطينية تطالب بإطالق سراح  .48
طالبت وقفة فلسطينية تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل  :نادية سعد الدين -عمان

أسيرا   470،الف أسير فلسطيني، منهم  7اإلسرائيلي، أمس بقطاع غزة، "بإطالق سراح زهاء 
 محكومين بالمؤبد إما لمرة واحدة، أو لعدة مرات".

ورفع المتظاهرون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب أألحمر، في مدينة غزة، صورا  لمعتقلين في 
سجون االحتالل، والفتات تندد "بالجرائم اإلسرائيلية ضدهم"، و"بصمت المجتمع الدولي"، مرددين 

 ".هتافات تطالب "باإلفرا  عنهم
ودعا أهالي المعتقلين، عبر وقفتهم االحتجاجية، إلى "تحرك دولي عاجل لوقف االنتهاكات 

 اإلسرائيلية المرتكبة بحق األسرى داخل سجون االحتالل".
وطالبوا "مؤسسات حقوق اإلنسان، ومنظمة الصليب األحمر الدولية، بالنظر في قضية األسرى 

نصافهم، والضغظ على سلطات االحتالل ل  جهة تحسين ظروف حياتهم داخل معتقالتهم".وا 
 18/10/2016الغد، عّمان، 

 
 عاماً  35لم يمر في التاريخ مسألة قضاء أسير أكثر من و أحوال األسرى تشبه النكبة : قراقع .49

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، إن  :نادية سعد الدين -عمان
أسيرا   42سجون االحتالل محكومين بالمؤبد لمرة واحدة، أو عدة مرات، وأسيرا  في  470"حوالي 

عاما، أقدمهم األسرى كريم يونس، وماهر  25أسيرا أكثر من  16عاما، منهم  20قضوا أكثر من 
 يونس، ونائل البرغوثي".

 وقال قراقع، في تصري  أصدره أمس، إن "أحوال األسرى تشبه النكبة، حيث لم يمر في التاريخ
 عاما ، كحالة األسير يونس في سجون االحتالل". 35البشري مسألة قضاء أسير أكثر من 

عن األسرى القدامى الذين  اإلفرا ن "األولوية السياسية على أجندة القيادة الفلسطينية هي أوأضاف 
عنهم، وفق  اإلفرا يقضون سنوات طويلة في سجون االحتالل، ومعظمهم رفضت حكومة االحتالل 

 ".2011فعة الرابعة، كما كان متفقا عليه عام الد
وأوض  أن "نكبة األسرى تتمثل بوجود أحكام عالية في صفوفهم، فمن بينهم من قضوا فترات طويلة، 

 باإلضافة إلى وجود أسرى مرضى يعانون أوضاعا  صعبة جدا".
 18/10/2016الغد، عّمان، 
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 "ليس وداعا يا قدس".. رواية النكسة الفلسطينية .51
تأخذنا رواية "ليس وداعا يا قدس" للكاتب المقدسي الراحل محمد عبد :  محمد أبو الفيالت -القدس 

هللا، في صفحاتها التي تجاوزت المئة والثالثين، إلى أحداث النكسة الفلسطينية التي استاكمل فيها 
ين الذين لجؤوا ، بما فيها مدينة القدس. وتعرض الرواية حياة الفلسطيني1967احتالل فلسطين عام 

 إلى األردن هربا من الموت وحفاظا على الشرف. 
يؤكد محمد عبد هللا في تقديمه للرواية أنها حقيقية وليست من نسج الخيال، فيقول "هذه الرواية سرد 
قصصي رواه صديق عزيز عن أحداث شخصية وقعت له ولغيره من المواطنين في قريته وخارجها 

وليس لي من فضل سوى صياغتها بأسلوب ، 1967ا هزيمة يونيو/حزيران خالل العامين اللذين أعقب
 تصورت أنه أدبي". 

نت قال الكاتب الذي . ، وفي مقابلة سابقة للجزيرة2015والرواية صادرة عن دار فضاءات للنشر عام 
جوع توفي قبل أقل من شهر إن اختياره عنوانا ينفي الوداع جاء تأكيدا على أمل الفلسطينيين في الر 

ما على أرضهم.  إلى مدينتهم المقدسة التي اقتلعوا منها، حيث أاسكن غيرهم إما في بيوتهم وا 
 17/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 تل أبيب: الروابط العسكرّية واألمنّية مع مصر تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثناء حكم مبارك .51

العبري ة يوسي ” معاريف“األمني ة في صحيفة تناول كبير معل قي الشؤون  زهير أندراوس:-الناصرة
الماحلل المعروف بصالته  وبحسبميلمان، الواقع الماخيف الذي تعيشه إسرائيل في هذه األي ام. 

سرائيل يوم ا  الوطيدة جد ا مع المؤسسة األمني ة في تل أبيب، لم تكن العالقات األمنية بين مصر وا 
لى مصال  متشابهة وعلى رأسها محاربة اإلرهاب المتمث ل أفضل مم ا هي عليه اليوم، وهي ترتكز إ

في شبه جزيرة سيناء، الذي تقول تل أبيب إن ه ال ياشك ل ” داعي“في والية سيناء، وهو فرع تنظيم 
ه سالحه عاجال  أْم  عليها أي  خطر ا اآلن، ولكن ها تاضيف في الوقت نفسه، أن  هذا التنظيم سياوج 

 جنوب الدولة العبري ة، على حد  قوله. ،جال ، نحو إسرائيل عبر
وتابع قائال : في إسرائيل تعر ف العالقات مع القاهرة على أن ها تحالف استراتيجي ، وهي تأتي من 
حيث أهميتها للمصال  األمنية القومية في المرتبة الثانية مباشرة بعد العالقات اإلسرائيلية األمريكية 

 م بين البلدين، تاعتبر جزء  أساسي ا من األمن القومي  اإلسرائيلي .وأوض  أن  معاهدة السال الحميمة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي حليف ا مهم ا. فمنذ أن جاء إلى السلطة، ارتقت  د  من هذه الناحية، تابع، ياع

لمصال  المشتركة، الروابط العسكري ة واألمني ة بين البلدين، والتي تقوم على أساس من االنطباعات وا
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لتصل إلى مستويات رفيعة تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثناء حكم حسني مبارك. كما شد د ، نقال  
 عن مصادره، على أن  الحكومتين تعتبران حركة حماس في قطاع غزة عدو ا مشترك ا.

ئيلي ، في الواقع، أوض  ميلمان، تخضع غزة للحصار المصري  أكثر مم ا تخضع للحصار اإلسرا
ومصر هي التي ترفض استخدام مينائها في مدينة العريي شمال سيناء إليصال البضائع والتجارة 
إلى غزة، ما يابقي على ميناء أسدود اإلسرائيلي  البوابة الرئيسة لنقل البضائع إلى غزة، على حد  

 تعبيره.
 17/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 "رئيسا" التحرير . أكدت على التمسك بشرعية منظمة.في العين السخنة ندوة المركز القومي .52

أنهت الندوة التي نظمها "المركز القومي لدراسات الشرق األوسط" أعمالها مساء : صقر أحمد-غزة
اإلثنين بالخرو  بالعديد من التوصيات التي تخن مستقبل القضية الفلسطينية، حيث ناقشت "سبل 

ة"، في الوقت الذي أكدت فيه حركة "فت " في تصري  دفع وتطوير واستشراف القضية الفلسطيني
 " أن توصيات الندوة "لن تغير شيئا".21سابق لـ"عربي

" نسخة منه، 21وأوصت الندوة التي تسببت "بزوبعة فتحاوية داخلية"، في البيان الذي وصل "عربي
إثر االضطرابات التي بضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى "صدارة األولويات العربية، بعد تراجعها 

 حصلت في اإلقليم، وتراجع الدعم العربي".
كما دعت الندوة التي نظمت تحت عنوان: "مصر والقضية الفلسطينية"، إلى "تعزيز الوحدة الوطنية 
نهاء االنقسام بما يضمن استكمال مشروع التحرر الوطني،  تمام المصالحة بين الفلسطينيين، وا  وا 

قامة الفلسطينيين لدو  لتهم المستقلة وعاصمتها القدس"، مطالبة "بدعم القيادة السياسية للشعب وا 
 الفلسطيني في خطواتها الدبلوماسية والدولية".

وأشارت الندوة إلى "ضرورة حل أزمة معبر رف ؛ بما يضمن الحفاظ على األمن القومي المصري 
حوار والتعاون بين الشعبين المصري والحياة اإلنسانية لسكان قطاع غزة"، الفتة إلى أهمية "استمرار ال

والفلسطيني؛ عبر المؤتمرات ووري العمل المتخصصة وتوسيع دائرة المشاركة، وذلك في أقرب 
 فرصة ممكنة".

وشدد المتحاورون في الندوة على تمسكهم "بالشرعية الفلسطينية؛ ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية 
ان استمرار االستقرار الوطني، واستكمال مسيرة عودة رئيسا، ولجنة تنفيذية ومجلسا وطنيا لضم

األراضي المحتلة إلقامة الدولة الفلسطينية"، موضحين في توصيات اليوم األول على أن مصر 
 ستبقى صاحبة "الدور المركزي" في تحقيق الوحدة الفلسطينية ودعم المفاوض الفلسطيني.
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شخصية فلسطينية أغلبها من قطاع  100ر من وافتتحت الندوة أعمالها أمس األحد، بمشاركة أكث
غزة، وتشتمل على وزراء سابقين، وممثلين عن مؤسسات حقوقية، وكتاب، وأكاديميين، وسياسيين، 

 وصحافيين، وقيادات فتحاوية مقربة من القيادي المفصول من حركة "فت "، محمد دحالن.
ني الفلسطيني "فت "، في المحافظات وكان أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة التحرير الوط
"، أن حركته "لم تبلغ أو تستشر في 21الجنوبية، إبراهيم أبو النجا، قد أكد في تصري  سابق لـ"عربي

عقد هذه الندوة"، موضحا أن الندوة "ال يقصد منها خدمة القضية الفلسطينية، ونحن ننظر إليه بعين 
 الريبة وعدم الرضا".

ن "التوصيات والنتائج التي ستصدر عن هذه الندوة؛ لن تغير شيئا"، مضيفا أن وشدد أبو النجا على أ
 "القرارات والتوصيات العلنية نعرفها، لكن ماذا يراد من هذا النشاط في الخفاء؟".

 17/10/2016، "21موقع "عربي 
 
 : قضية الدقامسة قانونية وليست سياسيةاألردني اإلعالموزير  .53

شؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن أكد وزير الدولة ل: عمان
الجندي المسرح أحمد الدقامسة المحكوم بالسجن المؤبد "سيقضي محكوميته إلى نهايتها"، مشددا 

 على أن قضيته "قانونية ويجب أن ال تسي س".
تماعي بدار رئاسة الوزراء وقال المومني خالل لقائه مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل االج

"نحن دولة قانون وسيتم التعامل مع الدقامسة بموجب القانون فقط، وال نستطيع مخالفة  اليوم االثنين:
 ."األردنيأحكام القضاء 

، في منطقة الباقورة 1997وحاكم على الدقامسة بالمؤبد لقتله بالرصان سبع طالبات إسرائيليات العام 
 الحدودية.

 17/10/2016، الغد، عّمان
 

 في اتفاقية الغاز متوازن و"إسرائيل"زائي بين األردن ج: الشرط الاألردنيوزير الطاقة  .54
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم سيف، ان فت  أسواق  :رهام زيدان -عمان

اتفاقية الغاز  تصديرية مع الضفة الغربية كان من ضمن الملفات التي تم التطرق لها خالل مباحثات
مع الجانب اإلسرائيلي، لما توفره من إمكانيات في ظل الظروف اإلقليمية غير المواتية، مبينا أن هذا 
الموضوع خار  نطاق االتفاقية من النواحي التعاقدية، وسوف تقوم الجهات األردنية ذات العالقة 

 بمتابعة هذا الموضوع.
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"الغد" حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل، إن شركة نوبل  وقال الوزير سيف، في إجابته على تساؤالت
إلى الحدود األردنية وبكلفة تتراوح  إسرائيلإنيرجي سوف تتحمل مسؤولية بناء أنبوب الغاز من داخل 

 ( مليون دوالر.100 – 70بين )
 دوالرا للبرميل فإن شركة الكهرباء الوطنية 47وبين سيف أنه في حال انخفض سعر خام برنت عن 

سوف تحقق خسائر ضئيلة، مستدركا أن شركة الكهرباء الوطنية ستحقق وفرا  كبيرا  يزداد تدريجيا  مع 
 دوالرا للبرميل. 47ازدياد سعر خام برنت عن 

وألم  سيف إلى أن الشرط الجزائي على البائع والمشتري في االتفاقية متوازن. وقال سيف إن  
إلى الحدود األردنية وبكلفة  إسرائيلقطة تجميع الغاز داخل مسؤولية بناء أنبوب الغاز الواصل من ن

( مليون دوالر سوف تتحمله شركة نوبل إنيرجي، وقد كان هذا أحد النقاط 100 – 70تتراوح بين )
التي أصرت عليها شركة الكهرباء الوطنية خالل المفاوضات مع شركة نوبل، وذلك لحصر مسؤولية 

 راضي األردنية.شركة الكهرباء الوطنية داخل األ
 18/10/2016، الغد، عّمان

 
 معظمهم من الجنسية الفلسطينية "داعشياً " 17ياسين و علىاالدعاء بيروت:  .55

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على األمير في تنظيم  ادعى
جرم شخصا ،خرين بينهم سجين من ،ل كعوي، في  17في لبنان عماد ياسين وعلى « داعي»

 .إرهابيةمسل  بهدف القيام بأعمال  إرهابيتنظيم  إلىاالنتماء 
كما تم االدعاء على هؤالء، ومعظمهم من الجنسية الفلسطينية، لتلق يهم معلومات من قياديي 

ومراكز للجيي  أمنيةفي الرقة والتحضير الستهداف مواقع سياحية اقتصادية وعسكرية « داعي»
بلبلة والتخطيط الستهداف احدى  إلحداثمختلفة  أماكنبوات في اللبناني والتحضير لتفجير ع

 الشخصيات.
 18/10/2016، السفير، بيروت

 
 على أسطول الحرية يخشون رفض دعواهم أمام المحاكم التركية "إسرائيل"ضحايا اعتداء  .56

غزة : قال محام يمثل ضحايا الهجوم اإلسرائيلي على سفينة المساعدات التركية لرويترز-إسطنبول 
موكليه يخشون أن تعلق محكمة تركية الدعوى التي أقاموها بسبب اتفاق على  إن، «مافي مرمرة»

 إصالح العالقات بين إسرائيل وتركيا.
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من الضحايا من  740ومن المقرر أن تعقد محكمة عليا في إسطنبول جلسة لنظر القضية التي تمثل 
وقال المحامي الحقوقي  العالقات بين البلدين.دولة يوم األربعاء، بعد أربعة أشهر من تطبيع  37

مقابلة عبر الهاتف، امس، قلقنا بالنيابة عن الضحايا الذين شاركوا  في « رويترز«رودني ديكسون لـ
 جميعهم في هذه القضية الجنائية هو أن المحكمة ستعلق القضية نتيجة االتفاق. 

 .أمسورفض مسؤولون أتراك التعقيب على القضية، 
التي قدمت اعتذارها بالفعل عن المداهمة وهو واحد من ثالثة شروط طرحتها أنقرة  -ت إسرائيل ووافق

 مليون دوالر ألسر القتلى. 20على دفع  -إلبرام الصفقة 
 «. انتصار دبلوماسي»ووصف مسؤول تركي كبير الصفقة بأنها 

 18/10/2016، األيام، رام هللا
 

 تل أبيب: الجيوش العربّية انتهت .57
العبري ة يوسي ” معاريف“كبير معل قي الشؤون األمني ة في صحيفة  نقل زهير أندراوس:-اصرةالن

ميلمان، عن المصادر الرفيعة في تل أبيب تقديراتها بأن  إسرائيل ال تاواجه أي  خطر من جانب 
تشك ل  الجيوي العربي ة، وبالتالي ال يوجد أي ة قوة عسكرية منظمة وقوية تهددها، فيما إيران وحدها

 اآلن تهديد ا للدولة العبري ة في الشرق األوسط.
زون عالقاتهم مع إسرائيل ويرون فيها مانع ا أمام  واعتبر أن  من أسماهم بأعداء إيران من السنة ياعز 

عية" نوايا من نعتهم بـ  ، على حد  زعمه."الشيعة التوس 
 17/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 التحّول لجزٍء من الصراع بسورّية "إسرائيل"الجنرال عميدرور: ممنوع على  .58

رأى الجنرال في االحتياط، يعقوف عميدرور، رئيس مجلس األمن القومي   زهير أندراوس:-الناصرة
، رأى أن  إسرائيل االستراتيجيةالسادات لألبحاث -اإلسرائيلي  السابق، في دراسٍة نشرها مركز بيغن

 بسورية. تاواجه مسألتين مختلفتين، فيما يتعل ق
األولى تتعل ق بالسياسة اإلسرائيلي ة العام ة بالنسبة للحرب في سوري ة: حرب العلويين والشيعة ضد 
السنة، حرب المنظمات الجهادية، جبهة النصرة وداعي ضد  الجيي السوري، المسنود من قبل إيران 

 وروسيا، ويعمل إلى جانب حزب هللا وميليشيات شيعية أجنبية.
ينبغي على إسرائيل أْن تتخذ موقف ا وتعمل ضد  أحد الطرفين أْو لصال  أي منهما؟ هل وتساءل: هل 

تفضل النظام المعروف بكل ما يرافقه من مشاكل، أم تفضل المنظمات المتطرفة جد ا، التي امتنعت 
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، حتى اآلن عن العمل ضد  إسرائيل، ولكن ه من الواض  أن  يوم دولة اليهود سيصل إلى لاب  أجندتها
 بحسب تعبيره.

ا على الجواب األو ل: كيف يجب  المسألة الثانية، بحسبه، مختلفة جوهري ا، ولكن يمكنها أْن تؤثر أيض 
أْن ترد إسرائيل عندما تتعرض لعملية تستهدفها في الجوالن؟ هي تكتفي فقط بالحد األدنى الالزم 

توسيع رد ها كي تردع من يقف وراء  وبتركيز رد ها على القطاع الذي وقع فيه الحادث؟ أم أن  عليها
 العملية؟

وتابع: مبدئي ا، يبدو أن  على إسرائيل الحذر جي د ا من تحولها إلى جزٍء من الصراع غير المنتهي في 
 سوري ة، إْذ أن  من ناحيتها ال يوجد أي  طرف أفضل من خصمه.

قدرة حزب هللا على تفعيل  كما أوض  أن ه أمام التطرف الذي ال يمكن فهمه والوحشية لداعي، تقف
مائة ألف صارو  تحت عصا القيادة اإليرانية، في الوقت الذي يصب ذلك في مصلحتها. وكلم ا 

 ضعف الرئيس األسد، سياصب  أكثر تعلق ا بإيران وحزب هللا،
فلماذا يجب على إسرائيل التدخل في صال  أي من األطراف؟ تساءل الجنرال وأجاب: أليس من 

تستنزف األطراف دماء بعضها البعض؟ لماذا يجب على إسرائيل المخاطرة بحياة األفضل أْن 
 جنودها لصال  من سيكون عدوها غدا أْو بعد غد؟ هذا المنطق ليس مفهوم ا لي، قال.
 17/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 خان الشيح الفلسطيني عن محيطهمخيم  يعزلالسوري  الجيش .59

بلدة خان الشي  بالبراميل المتفجرة كما السوري  المروحي قصف الطيران :يوسف دياب -بيروت
قصفت المدفعية بلدتي زاكية والمقيلبية القريبة من خان الشي  ممهد ا لهجوم بري ومحاولة السيطرة 

 عليها.
ويأتي القصف الجوي والمدفعي على خان الشي  التي يقطنها أكثر من عشرة ،الف الجل فلسطيني 

 وعه الثالث ومعه بدأت تتك شف أزمة إنسانيةبعدما دخل حصارها أسب
جراء نفاد السلع والمواد األساسية من األسواق والمنازل وال سيما الخبز والطحين والخضار والمواد 

 التموينية كالسكر والبرغل والشاي والمعلبات.
مصدر عسكري معارض في ريف دمشق الغربي أوض  لـ"الشرق األوسط" أنه "بعد سيطرة النظام 

سيطرة الثوار عن بعضها البعض".  على بلدة الديرخبية يحاول اآلن عزل المدن والقرى الواقعة تحت
وأشار إلى أن النظام "يعمد اآلن إلى فصل خان الشي  عن بلدتي زاكي والمقيلبية بالنار سواء 

ه ترجمة بإنهاك هذه المناطق بالقصف على أحيائها". وقال: "هذ بالقصف الجوي أو المدفعي ومن ث م
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لعمليات قضم متدرجة تمكنه الحق ا من فرض هدن على هذه المناطق وفق شروطه" كاشف ا أن 
النظام "ألقت أمس )األول( منشورات على مدينة التل التي تمث ل ،خر معاقل المعارضة في  طائرات

 جبال القلمون الشرقية المتاخمة لدمشق يدعو فيها المسلحين لمغادرة المدينة".
 18/10/2016ألوسط، لندن، الشرق ا

 
 التراث في مدينة القدس غير قابل للتجزئة :بان كي مون .61

أكد األمين العام لألمم المتحدة مجددا أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثالث، 
 دسة.وشدد على أهمية االرتباط الديني والتاريخي للمسلمين واليهود والمسيحيين بأماكنهم المق

وكرر األمين العام أن أي مشروع قد ينفي القدسية المشتركة لهذه المواقع التي ال يمكن نكرانها، ال 
يخدم مصلحة السالم ولن يسفر سوى عن تأجيج العنف والتشدد. ودعا جميع األطراف إلى احترام 

 الوضع القائم فيما يتعلق باألماكن المقدسة في البلدة القديمة من القدس.
 17/10/2016، نيويورك ،المتحدة األمم أنباءمركز 

 
 مليون دوالر 70ميزانية الالعجز في غزة و  تعرقل إدخال مواد البناء في قطاع "إسرائيل""أونروا":  .61

إسرائيل بإعاقة إصدار الموافقات « أونروا»اتهم بوشاك مدير عمليات وكالة الغوث  حامد جاد:
الحرب األخيرة  إثرمنزل من المنازل المهدمة  400عادة بناء المتعلقة بإدخال مواد البناء الالزمة إل

طلب ألصحاب هذه البيوت المهدمة التي ما  400قدمت كشوفات « أونروا»أن  إلىعلى غزة الفتا  
 زالت تنتظر منذ شهر أيار الماضي موافقة الجانب اإلسرائيلي إلدخال مواد البناء للبدء بإعمارها.

تبذل « أونروا» أنفي مدينة غزة، أمس، « أونروا»ي عقد في مقر واكد بوشاك في مؤتمر صحاف
جهودا كبيرة لحل هذه اإلشكالية مع الجانب اإلسرائيلي، محذرا من خطورة تدهور األوضاع في قطاع 

 غزة وتزايد اإلحباط واليأس وانعدام الفرن في ظل استمرار الحصار وتداعياته السلبية.
هدمة كليا إثر الحرب األخيرة على غزة ما زالت بحاجة إلعادة أن ،الف المنازل الم إلىوأشار 

يواء أصحابها وان  وهذا ال يعني أننا وصلنا »استطاعت بناء المئات منها « أونروا»إعمارها وا 
 «.للنهاية

اإلجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد موظفي األمم المتحدة والقطاع الخان  أنوأوض  بوشاك 
الحركة تلقي بظالل قاتمة حول عملية التنمية وتحقيق انفرا  في الوضع في  الفلسطيني وتقييد حرية

 ظل استمرار الحصار والحرمان من الخدمات األساسية كالكهرباء والمياه.
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وقال: يجب التحرك باتجاه تزويد غزة بالكهرباء التي تصل لمدة ساعات يوميا والمياه ومحطات 
 .2020ما توقعته األمم المتحدة في العام  إلىنصل  التحلية وخط الغاز ورفع الحصار حتى ال

موظف فلسطيني  12,300أن هناك قرابة  إلىوفي سياق ذي صلة بقطاع التوظيف أشار بوشاك 
من مساع وجهود حثيثة لتوفير فرن عمل « أونروا»ما تبذله  إلىبغزة الفتا  « أونروا»يعملون لدى 

 ع المعيشة في قطاع غزة.جديدة أمام جيل الشباب في ظل تفاقم األوضا
زاد عن العام « أونروا»مدرس جديد وأن عدد موظفي  400قامت بتوظيف « أونروا»أن  إلىونوه 

أن عدد المستفيدين من برامج  إلىالماضي وأنه ليس هناك تقليصات في صفوف العاملين، الفتا  
رسة جديدة منذ شهر مد 24تمكنت من بناء « أونروا»مليون وأن  إلىالمساعدات الغذائية يصل 

برامج دعم نفسي بتمويل من ألمانيا وعدد من « أونروا»كانون الثاني الماضي لهذا العام كما تنفذ 
 70بلغ « أونروا»العجز في ميزانية  أنوبين  «.المانحين اآلخرين كأميركا واالتحاد األوروبي واليابان

 في الميزانية.هناك جهودا كبيرة لسد العجز  أن إلىمليون دوالر، مشيرا 
 18/10/2016، األيام، رام هللا

 
 لصالح اعتراف بالده بدولة فلسطين باإلجماعحزب سيريزا اليوناني يصوت  .62

اقر المؤتمر العام لحزب سيريزا الحاكم في اليونان باألجماع، في نهاية مؤتمره العام، دعوة : أثينا
 تقديم كل الدعم المطلوب لفلسطين. إلىحكومة بالده لالعتراف بدولة فلسطين المستقلة، ودعا 

ورحب عضو مركزية فت  نبيل شعث، الذي شارك في المؤتمر على رأس وفد من الحركة، بالقرار، 
المؤتمر تعبر عن مشاعر اليونانيين تجاه  أمامحجم التأييد الذي لقيه خالل كلمته  أن إلىمشيرا 

 القضية الفلسطينية وحركة فت .
زب الحاكم باالعتراف بدولة فلسطين وتبني موقف يوناني ينسجم مع وطالب شعث في كلمته، الح

 .اإلسرائيليموقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمشروع االستيطاني 
 17/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ة بفضل تبرع من منظمة يابانيةاألونروا توزع "حقائب األحالم" لعشرات الطالب الفلسطينيين في غز  .63

وزعت األونروا "حقائب األحالم" لعشرات الطالب الالجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة 
 اليابانية. RKKوذلك بفضل الدعم الكريم الذي قدمته منظمة 

طالبا من جميع المراحل الدراسية من الصف األول حتى الصف  6,550وقد وزعت الحقائب على 
مدرسة في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث استهدفت فعالية التوزيع الطالب األكثر  267تاسع في الـال
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ضعفا  وفقرا  في مدارس األونروا. وتستمر اليابان في أن تكون داعما  ثابتا  وياعتمد عليها لدى األونروا؛ 
األونروا األساسية. ، كانت اليابان من بين أكبر الداعمين الخمسة لبرامج وخدمات 2015ففي عام 

 2016ماليين دوالر يجعل مجموع ما قدمته اليابان لألونروا في عام  4األخير بحوالي  االلتزاموهذا 
 مليون دوالر. 43إلى ما يقارب الـ

 17/10/2016، نيويورك ،المتحدة األمم أنباءمركز 
 

 ومنظمة أخرى "بتسيلم"كية تنتقد هجوم نتنياهو على ير اإلدارة األم .64
كي ة، يوم اإلثنين، انتقاد ا الذع ا لهجوم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يوج هت اإلدارة األمر : دراوشة أحمد

بنيامين نتنياهو، الذي شن ه على منظمتي 'بتسيلم' )المركز اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي 
هما في جلسة مجلس األمن المحتلة( و'أصدقاء السالم اآلن في الواليات المت حدة'، على خلفية اشتراك

 الدولي التي ناقشت االستيطان في األراضي المحتلة.
كي ة، جون كيربي، لصحيفة 'هآرتس' إن إدارة بالده تقد ر يوقال المتحدث باسم الخارجية األمر 

المعلومات التي تنشرها المنظمتين حول األوضاع في الضفة الغربي ة، وأك د على أن الواليات المتحدة 
أن على الحكومات أن تدافع عن حرية التعبير وأن تخلق أجواء 'تستطيع فيها كافة األصوات تعتقد 

وكان نتنياهو وصف المنظمة بـ'المهلوسة والزائلة، انضمت إلى الجوقة المناهضة  أن تاسَمع'.
 إلسرائيل'.

 17/10/2016، 48عرب 
 

 شأن المستوطنات؟الستصدار قرار جديد من األمم المتحدة ب الفلسطينيونهل سيسعى  .65
لم تحمل "الجمعية العامة لألمم المتحدة" هذا العام أي جديد ياذكر فيما يتعلـق بالصـراع : غيث العمري
اإلســـرائيلي، ولـــم يت ســـم خطـــاب رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو، الـــذي كـــان  -الفلســـطيني 

واقفـه ونبرتـه االعتياديـة فـي هـذا الشـأن، عموما  أكثر تفاؤال  من إطالالته السابقة، بطـابع مغـاير عـن م
كما أن التعليقات التي أدلـى بهـا رئـيس "السـلطة الفلسـطينية" محمـود عبـاس لـم تحمـل بـدورها مفاجـآت 
كثيرة. ومرة أخرى، حاول الطرفان الحفاظ على صورة حازمة تسـتميل جمهـور كـلٍ  منهمـا بينمـا اعترفـا 

دهما اآلخــر علــى العجــز عــن إحاللــه. إال أن المســؤولين فــي الوقــت نفســه بالرغبــة فــي الســالم والم أحــ
الفلســطينيين يثنــون علــى أحــد جوانــب خطــاب الــرئيس عبــاس رغــم أنــه لــيس بجديــد، باعتبــاره انطالقــة 

وخاصــة تأكيــده بأنــه "سيواصــل بــذل كافــة الجهــود الستصــدار قــرار عــن مجلــس  -لمبــادرة دبلوماســية 
رهاب الم  ستوطنين".األمن الدولي حول المستوطنات وا 
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 تطور الخيارات الدبلوماسية الفلسطينية

ســبق أن طارحــت فكــرة ممارســة الفلســطينيين الضــغوط لكــي ياصــدر مجلــس األمــن الــدولي قــرارا  بشــأن 
، 2011المستوطنات. وتمث ل المسعى األحدث بمطالبتهم بصدور مسود ة قرار حول الموضوع في عام 

حــق الــنقض" )"الفيتــو"(. ومنــذ ذلــك الحــين، اكتســت الفكــرة ممــا أدى إلــى اســتخدام الواليــات المتحــدة "
أهميـــة ثانويـــة نســـبة  إلـــى الجهـــود الدبلوماســـية األخـــرى، بـــدءا  مـــن الســـعي إلـــى اعتـــراف ثنـــائي ومتعـــدد 
األطراف بالدولة الفلسطينية وصوال  إلى التماس قرار صـادر عـن مجلـس األمـن يتعامـل بشـكل واضـ  

 النهائي لدولة فلسطين، ومع عملية هذا االتفاق و،لياته.مع جوهر اتفاق سالم خان بالوضع 
إال أن هــذه المقاربــات قــد تعث ــرت. فقــد تبــد د الــزخم األولــي الكــامن وراء المســعى لالعتــراف بفلســطين، 
وياعــزى ذلــك جزئيــا  إلــى أنــه لــم يعــد أمــام القــادة الفلســطينيين أي أهــداف ســهلة المنــال، وكــذلك بســبب 

بعــدما بطالــت حداثــة هــذه المقاربــة وأدرك الشــعب أن اإلنجــازات الرمزيــة لــن  تضــاؤل االهتمــام الشــعبي
تؤث ر على حياته أو احتماالت إنهاء االحتالل. ولذلك ال تولي القيـادة فـي الوقـت الـراهن اهتمامـا  كبيـرا  

 في بذل جهود جبارة للحصول على اعتراف دولي أكبر.
ضع النهائي صعٌب أيضا . فالجهود التي باذلت علـى هـذا وقد تبي ن أن السعي إلى قرار يحد د معالم الو 

ســــرعان مــــا أثبتــــت للقــــادة الفلســــطينيين أن أي قــــرار قابــــل للتطبيــــق  2014الصــــعيد فــــي أواخــــر عــــام 
سيتضمن حتما  حلول وسط بشأن قضايا مثل الالجئين والترتيبات األمنية والطابع اليهودي إلسـرائيل. 

ي أي قــرار صــادر عــن مجلــس األمــن ســيجعلهم عرضــة  لســخط ويبــدو أن قبــول مثــل هــذه التســويات فــ
محلي لن يتمكنوا من مواجهته حاليا  بسبب موقفهم السياسـي الضـعيف. كمـا أن مـا يسـمى بــ "المبـادرة 
الفرنسية" التي رأى فيها بعض المسؤولين الفلسطينيين بديال  جيدا  عن قرار صادر عن مجلس األمن، 

وأصـبحت  -إن كـان هـذا هـدفها أساسـا   -يـد معـالم الوضـع النهـائي قد انحرفـت أيضـا  عـن مسـار تحد
 ترك ز اآلن على وضع حوافز لتسهيل استئناف المفاوضات.

وبالتالي، ففي المرحلة المقبلة، مـن المـرج  أن يابقـي الفلسـطينيون وتيـرة أي حمـالت جديـدة لالعتـراف 
وفـــي  -رار يتعلـــق بالوضـــع النهـــائي بـــدولتهم بطيئـــة ومحـــدودة، ومـــن المســـتبعد أن يســـعوا إلـــى بلـــوغ قـــ

الواقع، أعرب بعض المسؤولين الفلسطينيين في المجالس الخاصة عـن مخـاوفهم مـن أن َتعـردض إدارة 
أوبامــا مجموعتهــا الخاصــة مــن المعــايير فــي مجلــس األمــن أو فــي خطــاب رئاســي. لكــنهم فــي الوقــت 

 نفسه يستعدون على ما يبدو اللتماس قرار بشأن المستوطنات.
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 تجدد التركيز على المستوطنات
إن العـــــودة إلـــــى مســـــألة المســـــتوطنات ليســـــت مفاجئـــــة. فقـــــد رفـــــض المجتمـــــع الـــــدولي بشـــــدة شـــــرعية 
المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة. ونظــرا  إلــى غيــاب المفاوضــات، تســب بت القضــية بتنــامي 

يل المثـال، أقـدم االتحـاد األوروبـي السخط وكسبت اهتماما  أكبر في األشهر القليلة الماضية. فعلى سب
العـــام الماضـــي علـــى فـــرض إجـــراءات جديـــدة لوضـــع العالمـــات التجاريـــة مـــن أجـــل تمييـــز المنتجـــات 
المصنوعة في المستوطنات عن تلك المصنوعة في إسرائيل، ألن سياسة االتحاد األوروبي ال تعترف 

ألبــيض ووزارة الخارجيــة األمريكيــة بالمســتوطنات كجــزء مــن إســرائيل. وعلــى نحــو مماثــل، زاد البيــت ا
 وتيرة اإلدانة العلنية ألنشطة المستوطنات بلهجة أكثر قسوة .

ونظـــرا  لهـــذا االهتمـــام الـــدولي المتزايـــد وغيـــاب أي عمليـــة ســـالم قـــد تعيقهـــا مبـــادرات دبلوماســـية مثيـــرة 
نات هـي المسـألة للجدل، يسـتعد القـادة الفلسـطينيون للتحـرك. وقـد اسـتنتجوا علـى مـا يبـدو أن المسـتوط

ـــد يمـــنحهم نصـــرا   ـــدة التـــي قـــد يتمكنـــون مـــن حـــث مجلـــس األمـــن علـــى إصـــدار قـــرار بشـــأنها، ق الوحي
دبلوماســيا  مهمــا  مــن دون أن يتطلــب ذلــك تنــازالت مــن جــانبهم. وفــي حــين أن مثــل هــذا التــدبير قــد ال 

راع، إال أنـه قـد يـدعم يضيف الكثير إلى القائمة الطويلة من قرارات األمم المتحـدة الصـادرة بشـأن الصـ
المواقــف السياســية لقيــادة "الســلطة الفلســطينية" مــن دون تعريضــها لــردود فعــل ســاخطة علــى الصــعيد 
المحلي أو النتقاد الذع في الخار . ومن وجهة نظرهم، أن صياغة مسود ة قرار تعكس اللغة الدوليـة، 

 ة لتجنب "الفيتو" األمريكي.ال سيما األمريكية، من شأنه أن يمن  هذا التدبير فرصة  واقعي
لكــــــن األمــــــر قــــــد ال يكــــــون بهــــــذه الســــــهولة. فبــــــالتزامن مــــــع تصــــــاعد وتيــــــرة االمتعــــــاض الــــــدولي إزاء 
المســتوطنات، تنــامى االســتياء أيضــا  مــن بعــض الممارســات الفلســطينية. ففــي األول مــن تموز/يوليــو، 

المعروفة مجتمعة  باسم "اللجنة  -ة أصدرت الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحد
تقريـرا  يصـف المســتوطنات اإلسـرائيلية و"أعمـال العنـف والتحــريض" الفلسـطينية علـى أنهــا  -الرباعيـة" 

فخــالل الخطــاب  -عوائــق تحــول دون إحــالل الســالم. وأصــبحت هــذه المقاربــة المعيــار الجديــد المت بــع 
أيلول/ســبتمبر، أشــار إلــى أن الطــرفين "يكونــان  20 الــذي ألقــاء الــرئيس أوبامــا فــي األمــم المتحــدة فــي

أفضــل حــاال  إذا رفــض الفلســطينيون التحــريض واعترفــوا بشــرعية إســرائيل، لكــن إســرائيل تــدرك أنــه ال 
 يمكنها احتالل األراضي الفلسطينية واستيطانها بشكل دائم".

 
 الخيارات الفلسطينية

م معضـلة، فإمـا السـعي للحصـول علـى قـرار يعـالج إن هذا األمـر يضـع الدبلوماسـيين الفلسـطينيين أمـا
مسألة المستوطنات وينتقد بعض التصرفات الفلسطينية، أو اإلصرار على تقديم قرار يرك ـز فقـط علـى 
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المستوطنات، حتى لو كان من المرج   أن يبـوء بالفشـل. وياـذكر أن الخيـار األول سـيمث ل ابتعـادا  عـن 
وتقريـــر "اللجنـــة  2014ين علـــى جهـــود مجلـــس األمـــن فـــي عـــام ســـلوكهم األخيـــر. فـــرد  فعـــل الفلســـطيني

الرباعيــة" هــذا العــام يحمــل فــي طياتــه عــدة دالالت. ففــي كلتــا الحــالتْين، وبــالرغم مــن احتمــال تحقيــق 
بعض أهدافهم الدبلوماسية، شعر المسؤولون الفلسطينيون أنهـم يفتقـرون إلـى المكانـة السياسـية الكافيـة 

المحليـــين، علمـــا  بـــأن هـــؤالء كـــانوا ســـيرك زون حتمـــا  علـــى أي تســـويات للصـــمود فـــي وجـــه معارضـــيهم 
يقومــون بهــا. وبــدال  مــن ذلــك، اختــاروا مســود ة قــرار متطــرف فــي الحالــة األولــى ورفضــوا بشــكل صــار  

 التوصيات الدولية في الحالة الثانية. 
يتعــــي ن علــــى ويترافــــق الخيــــار القــــائم علــــى "المســــتوطنات فقــــط" مــــع مجموعــــة مــــن التعقيــــدات، حيــــث 

الفلسـطينيين تقـديم أي مسـود ة قــرار مـن خـالل عضـو فــي مجلـس األمـن، وعـادة  مــا يحصـل ذلـك عبــر 
العضـو العربــي الوحيـد، المتمث ــل حاليـا  بمصــر. ورغـم أن الــدول العربيـة تميــل إلـى مراعــاة الفلســطينيين 

فاشــلة خــالل فتــرة  فــي رعايــة قــرارات -كــأي دولــة عضــو أخــرى  -فــي قضــايا الســالم، إال أنهــا تتــردد 
 2014عضويتها في المجلـس. وبالفعـل، أد ى إصـرار "السـلطة الفلسـطينية" علـى قـرار الفاشـل فـي عـام 

 إلى خلق جو  من التوتر مع األردن الذي كان عضوا  في مجلس األمن في تلك الفترة. 
قــرار بشــأن  وهكــذا، ففــي حــين تــدعم الــدول العربيــة القــرار الفلســطيني بالســعي إلــى استصــدار مشــروع

المســتوطنات مــن حيــث المبــدأ، إال أنهــا لــن تســارع لرعايتــه إذا لــم تــَر أي فرصــة معقولــة لنجاحــه. وقــد 
ـه  خلان اجتماٌع عاقد في الثالـث مـن تشـرين األول/أكتـوبر فـي مقـر  الجامعـة العربيـة فـي القـاهرة وترأس 

بـالغ الجامعـة وزير الخارجية المصري إلى إصـدار إعـالن دعـا الـدول العربيـة إلـى "بـد ء المشـاورات" وا 
العربيــة "بمواقــف الــدول األعضــاء فــي  مجلــس األمــن الــدوليا حــول مشــروع القــرار ومضــمونه". وعلــى 
نحــو الفــت للنظــر، لــم يبــدد المشــاركون فــي االجتمــاع أي رغبــة فــي االلتــزام بــأي شــيء أكثــر مــن ذلــك. 

علـى المضـي قـدما  حـول مشـروع  بإمكان الفلسطينيين إرغام مصر على التصرف عبـر اإلصـرار علنـا  
 قرار، لكن من شأن ذلك أن يفاقم العالقات المتوترة أساسا  بين عباس والدول العربية الرئيسية. 

 
 الخاتمة

قد يرى الرئيس عباس في قرار مجلس األمن بشأن المسـتوطنات فرصـة لتحقيـق نصـر دبلوماسـي هـو 
لكن ما إن تبدأ عملية إعداد مشروع القرار وحشـد بأمس  الحاجة إليه ودعما  لموقفه المحلي الضعيف. 

الدعم الدولي بشكل جدي، من المرج   أن يكتشف الرئيس الفلسطيني أنـه غيـر قـادر علـى دفـع الـثمن 
 السياسي الضروري العتماد أي قرار يمكن تمريره. ومن المرج  جدا  أن تخفق هذه المبادرة.
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وقــد يســتنتج عبــاس أنــه ربمــا يســتفيد مــن لعــب ورقــة وعــالوة علــى ذلــك، ال تــزال المفاجــآت محتملــة. 
المواجهة وتقديم مسود ة قرار حتى لو كان مصيرها الفشل. وفي المقابـل، يشـير قـراره األخيـر بحضـور 
جنازة الرئيس اإلسرائيلي الراحل شمعون بيريز إلى أنـه ال يـزال قـادرا  علـى اتخـاذ مبـادرات مصـالحة ال 

الرئيس أوباما في تجن ب االنخراط مجددا  في عمليـة السـالم خـالل  وسواء رغب تحظى بتأييد سياسي.
األشـــهر األخيـــرة مـــن واليتـــه أو طـــرح مبادرتـــه الخاصـــة، ســـيكون مـــن الحكمـــة أن تراقـــب إدارتـــه هـــذه 
الديناميكية عن كثب. وعلى وجه الخصون، إذا أرادت واشنطن تجنب ديناميكيـات متعـددة األطـراف 

ق السيطرة األمريكية، ستحتا  إلى إشراك الفلسطينيين، وربما األهم مـن التي قد تخر  سريعا  عن نطا
ذلك حلفائها العرب لكي يتولوا دفة العملية الدبلوماسية قبل وصولها إلى مجلس األمن. وعلـى خـالف 
ذلك، قد تجد اإلدارة نفسـها إمـا متورطـة فـي شـجار دبلوماسـي غيـر مرغـوب فيـه أو متروكـة وبحوزتهـا 

 مريكية استبقتها التحركات الفلسطينية. مبادرة سالم أ
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فايز أبو شمالة د.  
ينشغل الناس في األراضي الفلسطينية المحتلة بشخصية الرئيس الفلسطيني القادم، على افتراض أن 

لحالي قد انتهت صالحياته، وصار خار  الخدمة عمليا ، فمن هو الرئيس القادم؟ وما هي الرئيس ا
 الخيارات المطروحة أمام الشعب الفلسطيني في هذا المجال؟.

الخيار األول يعتمد على التنسيق بين دولة مصر العربية ودولة اإلمارات، ودورهما الضاغط في 
حمد دحالن أو شخصية مقربة منه ليكون رئيسا ، وهذا الرباعية العربية، والذي يرج  شخصية م

قليمية، وهو جزء من الحالة العربية العامة،  الخيار يعتمد على منظومة عالقات محلية وعربية وا 
والممزقة بين ربيع عربي وقحط سياسي، وال جديد في هذا الخيار الذي سيحرن على منع المقاومة 

صل التنسيق األمني، ولكنه يرفض أن تبقى الساحة السياسية المسلحة لالحتالل اإلسرائيلي، وسيوا
الفلسطينية راكدة كما هي اليوم، وسيقوم بحراك سياسي على أكثر من جبهة، بما فيها المصالحة، 

 وسيجهد في الوصول إلى حل سياسي مع إسرائيل وفق مبادرة السالم العربية المعدلة.
قوم هذا الخيار على ترك األمور في الساحة الفلسطينية الخيار الثاني ويمثل وجه نظر إسرائيل، وي

مع الرئيس الحالي تسير حتى حافة الهاوية، قبل احتوائها وتوجيهها بالشكل المناسب لدولة إسرائيل، 
ويعتمد هذا الخيار على تفكيك السلطة الفلسطينية في المرحلة القادمة، مع الحرن على عدم وجود 

يني، مع تعمد تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق ممزقة، ووالءات تتنافس قيادة مركزية للشعب الفلسط
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فيما بينها على الزعامة المحلية والوهمية، والتي تستمد وجودها من إسرائيل، وتتساوق مع أطماع 
إسرائيل السياسية بضم منطقة " " من الضفة الغربية، لتركز جهدها في السيطرة على سكان مدن 

حقيق المكاسب المادية، وهذا الخيار سيحارب المقاومة بشكل أشرس من الراهن، الضفة الغربية، وت
 وسيحرن على تصفية القضية الفلسطينية.

الخيار الثالث يستند إلى القانون الفلسطيني الذي يكلف رئيس المجلس التشريعي بالرئاسة االنتقالية 
مضمون النتائج، وقد يأتي بحركة  على أن تجرى االنتخابات الرئاسية بعد ذلك، وهذا الخيار غير

حماس لتتصدر المشهد السياسي الفلسطيني، ليكون االنقالب في السياسة الفلسطينية، والتحوالت 
العميقة في بنية المجتمع الفلسطيني الذي سيدعم المقاومة طريقا  لتحرير فلسطين، وسيقيم سدا  منيعا  

لكثير من الدول العربية، وال ترضى عنه إسرائيل في وجه أي حلول مرحلية، وهذا الخيار ال يعجب ا
وأمريكا، ويتوقف نجاح هذا الخيار على الشعب الفلسطيني الذي مازال محاصرا  بالمؤامرة، وتلتف 

 حول عنقه أطماع الكثيرين.
الخيار الرابع هو خيار الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فت ، ويعتمد على سحب البساط من 

التدخالت العربية الداعمة لدحالن من جهة، وسحب البساط من تحت أقدام حركة حماس تحت أقدام 
التي تطالب بتطبيق القانون من جهة أخرى، وال يتحقق ذلك إال من خالل عقد المؤتمر السابع 
لحركة فت ، وبشكل سريع، مع اختيار نائب للرئيس يتصدى مع قرار المحكمة الدستورية لكل نائبة 

بالرئيس، لتعقد بعد ذلك جلسة للمجلس الوطني، يتم فيها تجديد الشرعية لقيادة المنظمة،  مفاجئة تحل
وهذا الخيار يحرن على تحنيط الحالة السياسية الفلسطينية الراهنة إلى عدة سنوات قادمة، بما في 

التي ذلك مواصلة التنسيق األمني، والشجب اللفظي لالستيطان، مع االنشغال بالمفاوضات الوهمية 
 فضلتها "كلينتون" على حالة الجمود السياسي.

تتصارع تلك الخيارات األربعة مع الزمن، وتتناحر فيما بينها، وتشتبك من خلف الكواليس بتحالفات 
ولقاءات ومؤتمرات وندوات وتقديرات ال تتوقف على الساحة الفلسطينية وحدها، بل تتعداها إلى أكثر 

التي ال يشغلها كثيرا  المشهد الفلسطيني الممدد على مشرحة  من اتجاه، بما في ذلك إسرائيل
نما يشغلها الطريقة األنسب لضم الضفة الغربية، فهل ينتبه الكل الفلسطيني للمصلحة  الخالفات، وا 

 العليا للوطن والتي تتجاوز مصال  األشخان والتنظيمات؟.
تنظيم أو الحزب الذي أوصل الحالة قبل اإلجابة عن السؤال السابق، ال بد من تحديد الجهة أو ال

الفلسطينية إلى هذه الدرجة من التيه، ليبدأ بعد ذلك البحث المشترك عن مخر  مشرف لقضية 
 عادلة، تولى الدفاع عنها محاٍم فاشل.

 17/10/2016، فلسطين أون الين
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 االنتخابات المحلية ... العبرة مما حصل .67
 هاني المصري

ة ألربعة أشهر هي فترة كافية لتذليل العقبات ومعالجة األسباب التي إن تأجيل االنتخابات المحلي
أدت إلى التأجيل في حال توفر الوعي واإلرادة السياسية الحقيقية إلزالة العقبات، ومن دون ذلك فال 
أربعة أشهر وال حتى أربع سنين كافية إلجراء انتخابات تكون بداية لعملية تنتهي بإنهاء االنقسام 

الوحدة. فاالنتخابات المحلية ضرورية لتساعد على استعادة الوحدة، المدخل الطبيعي  واستعادة
لتجسيد مقاومة فع الة لالحتالل، قادرة على إحباط مخططاته، وتوفير مقومات الصمود والبقاء، 

 واستمرار التواجد البشري الفلسطيني على أرض فلسطين.
توصل إلى حلول وطنية، ال عن طريق المفاوضات وال إن المرحلة الراهنة ليست مرحلة يمكن فيها ال

عن طريق المقاومة. فاالختالل الفادح في ميزان القوى الذي تعمق في السنوات األخيرة جر اء تعم ق 
مواتية  استراتيجيةاالنقسام والتيه الفلسطيني والحريق المندلع في العالم العربي الذي وف ر بيئة 

إسرائيل »ق المزيد من المكاسب على طريق استكمال تنفيذ مخطط إقامة إلسرائيل؛ يفت  شهيتها لتحقي
 «.الكبرى

يرجع السبب الجوهري لتأجيل االنتخابات المحلية إلى أنها كانت ستاجرى في ظل االنقسام، ما يعني 
أنها ستكون خطوة لتكريس االنقسام، ومنحه شرعية من خالل التعامل معه كواقع قائم ليس أمامنا 

« فت »رته وتحسين شروط الحياة تحته. أما السبب الثاني فيعود إلى تربن كل من سوى إدا
باآلخر، وسعي كل طرف لجعل االنتخابات محطة لتكريس سلطته وأحقيته في مواجهة  "حماس"و

الطرف اآلخر، لذا كان كل طرف يعمل كل ما يستطيعه، بصورة شرعية أو غير شرعية، على أال 
 جها هزيمة له، أو حدث ا من شأنه أن يمس  بشرعيته ومصادر قوته.تكون االنتخابات ونتائ

على إجراء االنتخابات في قطاع غزة ألسباب عدة، أهمها أنها حصلت على اتفاق « حماس»وافقت 
صادقت عليه حكومة الحمد هللا، يؤكد شرعية سلطتها من خالل إعطاء قضائها وأمنها ومعلميها 

تبدأ معركة االنتخابات « حماس»وتوفير الحماية لها، وهذا جعل  مهمات اإلشراف على االنتخابات
 وبيدها مكسب مهم جد ا.

إن سؤال الشرعية ال معنى له في الوضع الفلسطيني الحالي، ألن شرعية المؤسسات والرئيس تآكلت 
عى  عام ا 20بشكل كبير بعد سنوات على انتهاء المدة القانونية للرئاسة والتشريعي، ومرور أكثر من 

 انعقاد المجلس الوطني.
الشرعية، من قبل الحكومة وبدعم من الرئيس، من االتفاق المذكور أدى إلى « حماس»من  سلطة 

واللجنة الرباعية العربية، ولكن مخطط إجراء االنتخابات استمر بعد « فت »معارضة شديدة من 
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، 2012قاطعتها النتخابات أسوة بم 2016في انتخابات « حماس»استبدال الرهان على عدم مشاركة 
رأت أنه من غير المناسب التراجع « فت »إلى الرهان على خسارتها لالنتخابات، ويرجع ذلك إلى أن 

عن إجراء االنتخابات بعد اإلعالن عنها، وما أثاره ذلك من حماسة سياسية وشعبية كبيرة، ألن هذا 
 النتخابات.سيوجه ضربة شديدة لها من خالل ظهورها بمظهر الخائف من ا

بدعم إجراء االنتخابات أن ثلث القوائم التي كانت ستفوز بالتزكية، كانت « فت »وساعد على مضي 
ا في «حماس»، وأن هناك عشرات القوائم التي تحالفت فيها مع «فت »في غالبيها باسم  ، وخصوص 

دت تعاون ا ما بين « فت »مدينة نابلس، إضافة إلى أن قوائم   "المتجنحين"و« فت »في قطاع غزة جس 
 ، أو تحقيقها نتائج جيدة على األقل.«فت »من جماعة محمد دحالن، ما سيقوي من فرن فوز 

، والتي أدت إلى إلغاء تسع قوائم «فت »على قوائم « حماس»وجاءت الطعون الواسعة التي قدمتها 
ر القضائي برفض في قطاع غزة، لتكون الذريعة المناسبة التي أعطت الضوء األخضر لصدور القرا

في غزة، والدعوة إلى إجرائها في « حماس»إجراء االنتخابات من دون القدس وتحت رعاية سلطة 
الضفة الغربية وحدها، األمر الذي ستكون له نتائج سيئة لجهة تعميق االنقسام وتسريع عملية تحوله 

 إلى انفصال دائم.
ومنافسها األساسي، ولكن ليس  استخدام القانون إلضعاف خصمها« حماس»صحي  أن من حق 

من الحكمة ما قامت به من طعون وصلت إلى حد الطعن في رئيس قائمة صدر حكم في حقه ألنه 
 لم يضع سلة النفايات أمام منزله قبل وصول سيارة جمع النفايات.

اآلن، الحكومة فعلت خير ا بقرارها تعيين المجالس المنتخبة إلدارة البلديات إلى حين إجراء 
النتخابات، وقررت العمل على إنشاء محكمة خاصة باالنتخابات المحلية على غرار ما هو معمول ا

هذا التوجه حتى اآلن، « حماس»به في القانون المتعلق باالنتخابات التشريعية والرئاسية. وعارضت 
ألنه يسحب الشرعية عن سلطتها، وهو المكسب الذي حصلت عليه وساهم بصورة أساسية في 

من رفضها من خالل تقديم كتلتها البرلمانية توصية « حماس»ذها قرار المشاركة، بل صعدت اتخا
بإعادة حكومة هنية، في إشارة إلى أنه في حال لم يتم تدارك األمر قبل تفاقمه، فنحن متجهون إلى 

 التصعيد وليس للحل الذي يمك ن من إجراء انتخابات بعد أربعة أشهر.
راء االنتخابات العمل على أن تكون االنتخابات خطوة إلى األمام على كل الحريصين على إج

ومدخال  للوفاق الوطني وليس لتكريس االنقسام، وذلك يكون من خالل أخذ الظرف الخان 
االستعماري االحتاللي الذي تعيشه فلسطين بالحسبان عند إجراء االنتخابات. وكذلك عليهم العمل 

األلغام المنثورة في الطريق، ألن تشكيل محكمة خاصة ال على نزع جميع صواعق التفجير من 
يكفي، فال بد أن يحدث ذلك بالتوافق عليه، وأن يشمل معالجة بقية البنود الواردة في قرار محكمة 
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العدل العليا، ما يتطلب التعامل مع االنتخابات في القدس )يمكن ذلك من خالل االتفاق على تشكيل 
اإلدارية واألمنية لالنتخابات التي إذا لم تاحل  بشكل متفق عليه يمكن أن مفوضية(، وتوفير الجوانب 

 تستخدم لتعطيل االنتخابات مرة أخرى أمام محكمة العدل العليا. 
ويتطلب إجراء االنتخابات الحرة النزيهة توفير شروطه، التي أهمها أن تاجرى االنتخابات في أجواء 

مهما تكن، فال نعمي األبصار  النتائجرشي  والدعاية واحترام من الثقة واالطمئنان، وضمان حرية الت
ا في الضفة، من  عن االنتهاكات التي جرت بشكل واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخصوصا
خالل قيام األجهزة األمنية بضغوط واستدعاءات واعتقاالت وتهديدات لكثير من المرشحين من 

 ، ما دفع العشرات منهم في الحد األدنى بعدم الترش .العواقب التي تنتظرهم في حال الترش 
إن إجراء أي انتخابات قادمة في ظل االستقطاب الحاد  بين السلطتين، والتحريض المتبادل، 
وانتهاكات حقوق اإلنسان، والتنافس بين اإلقصاء والمشاركة وفق ما تقتضي المصلحة، واللوم 

تخابات، وفي ظل فشل المساعي العربية إلعادة المتبادل عن الطرف المسؤول عن تأجيل االن
، وتداعيات كل ذلك سيضيف عنصر تفجير جديدا مقلقا لفت ، يضاف «فت »مجموعة دحالن إلى 

، ألن القوائم الفتحاوية المشتركة في قطاع غزة أصبحت من  إلى عناصر التفجير الماثلة أصال 
ا شديد   ا بين الفريقين، ما يرج  الكفة إلى عدم إجراء الماضي، وأن أي انتخابات قادمة ستشهد تنافس 

 االنتخابات على األقل في قطاع غزة.
على عقد مؤتمرها « فت »يضاف إلى كل ذلك ما سيحدث خالل األشهر القادمة التي تعمل فيها 

السابع قبل نهاية العام، إضافة إلى عزم الرئيس على عقد المجلس الوطني بعده بشهر، ما يعني 
« حماس»، وتوتر شديد في عالقتها مع جماعة دحالن، ومع «فت »ات قوية داخل حدوث تجاذب

 التي ستنظر إلى عقد المجلس الوطني بتشكيلته القديمة تنكر ا لالتفاقات.
ا انتخابات الختيار قيادة  إذ ا، الكثير يتوقف على ما سيحدث خالل األشهر القادمة، التي ستشهد أيض 

ذا بقي ت الفصائل األخرى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية جديدة لحركة حماس. وا 
ومحاولة حل مشاكل جزئية وتجاهل بقية « حماس«و« فت »في حالة انتظار وتكتفي بمناشدة 

المشاكل؛ فإن الطريق ستكون نحو المواجهة الداخلية وليس أمام االحتكام إلى الشعب من خالل 
 صناديق االقتراع.
مكن عمله لتخفيف التوتر ومنع اتخاذ خطوات تصعيدية، مثل عقد مجلس وطني هناك الكثير مما ي

بمن حضر، أو إعادة تشكيل حكومة هنية، أو إجراء انتخابات في الضفة فقط، بحيث يكون التحرك 
، وتذليل العقبات «اتفاق القاهرة»على مسارات عدة، أهمها مسار استئناف الحوار لتطبيق وتطوير 
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ن إهمال مسار من المسارات أمام إجراء االنت خابات المحلية، وتحسين شروط الحياة للفلسطينيين. وا 
 األخرى.ال يساعد على تقدم المسارات 

ا ما لم تنج  المبادرات الرامية إلى إنهاء االنقسام، وعلى رأسها  وطنيون »كل ما سبق يكون ناقص 
راكم، حتى يكون قادر ا على فرض ، التي تعمل على استنفار حالة نهوض شعبي مت«إلنهاء االنقسام

 إرادة الشعب الفلسطيني بإنجاز الوحدة على حساب جماعات مصال  االنقسام هنا وهناك.
 18/10/2016، األيام، رام هللا

 
سرائيل .68  الفلسطينّيون غاضبون من تقارب األردن وا 

 عدنان أبو عامر
قطيعة سياسي ة، عقب توق ف المفاوضات  اإلسرائيلي ة-في الوقت الذي تشهد فيه العالقات الفلسطيني ة 

، تتسارع خطوات األردن بتقاربه نحو إسرائيل، وهو ما ات ض  2014بينهما في نيسان/إبريل من عام 
 في محط ات عد ة متالحقة.

، ما كشفه أفرايم هراره المستشرق اإلسرائيلي بصحيفة  –وكان ،خر بو ابات التقارب األردني   اإلسرائيلي 
تشرين أول/أكتوبر، عن طلب األردن مساعدات أمنية وسياسية من إسرائيل،  6وم، بتاريخ إسرائيل الي

التي تبدي دعمها للملك األردني عبد هللا الثاني، مما يشير أن عالقات الجانبين تمر بأفضل 
 حاالتها.

دني ين في أيلول/سبتمبر أن ها تدرس احتمال تشغيل المزيد من العم ال األر  28كما أعلنت إسرائيل في 
منهم حالي ا  بالعمل في إيالت، وهي مدينة إسرائيلية على  1500فنادق البحر المي ت، حيث تسم  لـ

 ساحل خليج العقبة في البحر األحمر.
، وهي تنن  على شرائه  اتفاقيةأيلول/سبتمبر، وق ع الجانبان  27وفي  شراء األردن للغاز اإلسرائيلي 

 مليارات دوالر. 10عاما  بقيمة  15يلة مليار متر مكع ب من الغاز ط 45
 12أيلول/سبتمبر أن بعثة عسكري ة من  25وقد أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية يوم 
أيلول/سبتمبر استمر ت ثالثة أي ام، التقوا  21جنراال  أردني ا  متقاعدا  قاموا بزيارة سري ة إلسرائيل يوم 

، وفي حين لم تذكر خاللها بمسؤولين إسرائيلي ين كبار  وضباط رفيعين في الجيي اإلسرائيلي 
الصحيفة اإلسرائيلية أسماء الضباط األردنيين الذين زاروا إسرائيل، لكنها أشارت أن السفير األردني 

 في تل أبيب وليد عبيدات، خطط للزيارة، وأشرف عليها.
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أنابيب، قبالة ميناء العقبة، ،ب/أغسطس، أبلغ األردن إسرائيل عن تسر ب نفط خام  من خط  23وفي 
، لتقديم المساعدة اإلسرائيلي ة للقيام بعملية تنظيف لألجواء، واحتواء  قرب منتجع إيالت اإلسرائيلي 

 ،ثار التسرب، من خالل عناصر ومعد ات إسرائيلية.
وفي هذا السياق، قال نائب عميد كلي ة التجارة في الجامعة اإلسالمي ة بغز ة خليل النمروطي 

ـ"المونيتور": "إن  تصدير الغاز اإلسرائيلي  إلى األردن يساهم في زيادة صادرات إسرائيل الخارجي ة ل
لها إلى مصدر للطاقة، بعد أن كانت تستورده، مم ا سيزيد شهي تها على االقتصاديونمو ها  ، ويحو 

 سحب الغاز قبالة شواطل غز ة، وهذا على حساب الفلسطيني ين".
مع إسرائيل حول شراء غازها، لكن  حملة احتجاجات شعبي ة كبيرة  اتفاقهردن تبرير ورغم محاوالت األ

، وات هموا حكومتهم بالتطبيع مع اإلسرائيلي ين، حت ى أن  شبكات الت واصل االتفاقعم ت األردني ين عقب 
 .لالتفاقشهدت نقاشات حاد ة بين مؤي د ومعارض  االجتماعي

 27، وأهم ها مقال الكاتب الفلسطيني  أسامة األشقر في االتفاقت وذكرت مقاالت فلسطيني ة سلبي ا
مساهمة في  االتفاقأيلول/سبتمبر، على موقع وكالة األنباء الفلسطينية صفا في غزة، حيث اعتبر 

 قتل الفلسطيني ين.
ومن جهتها، قالت عضو البرلمان األردني  عن اإلخوان المسلمين ديما طهبوب لـ"المونيتور": "إن  

سرائيل بدأ منذ قرار المملكة بفك  االرتباط عن الضف ة الغربي ة في عام  ، وعقد 1988تقارب األردن وا 
للسالم. وحينها، بدأ انفصال الملف ات األردني ة والفلسطيني ة، في المجاالت الوطنية  1991مؤتمر مدريد 

نسيق، وأي  غضب والسياسية واالقتصادية، وكل  طرف يعمل تحت مظل ته الشخصي ة من دون ت
شعبي  فلسطيني  من تقارب األردن مع إسرائيل ال أهمي ة له لدى الحكومة األردني ة. لقد سبق للبرلمان 

بمن  المستثمر  2016األردني  السابق إصدار قانون صندوق االستثمار األردني في حزيران/يونيو 
 اإلسرائيلي  حق  االستمالك داخل األردن".

سرائيل، رغم تكرار إعالن رئيس السلطة الفلسطيني ة محمود عب اس عدم قبوله يزداد تقارب األردن  وا 
سرائيل قبل إقامة دولة فلسطين، وفقا  لخطابه األخير في األمم المت حدة بـ  22بتطبيع عالقات العرب وا 

أيلول/سبتمبر، حين قال أن إسرائيل تصر على إقامة عالقات مع الدول العربية دون أن تنهي 
 ها لفلسطين، وهو ما ال نقبل به نحن الفلسطينيين.احتالل

 27وأشار عضو المكتب السياسي  لـ"حماس" موسى أبو مرزوق لصحيفة القدس الفلسطينية في 
أيلول/سبتمبر إلى أن  تطبيع العرب مع إسرائيل يعني تفر دها بالفلسطيني ين وانتهاء معاداتها، وأن ها 

 أصبحت سي دة الموقف في المنطقة.
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، أخفى هوي ته، لـ"المونيتور" أن  الفلسطيني ة-شف وزير فلسطيني  سابق متابع للعالقات األردني ة وك
لمسؤولين  اقتصاديةالغاز، يعود بعض أسبابه إلى أطماع  اتفاقية"تقارب إسرائيل واألردن، ال سي ما 

جانب عدم اهتمام عم ان ورجال أعمال أردني ين، لديهم نفوذ على صن اع القرار السياسي  في المملكة، ب
بغضب قد يصدر عن السلطة الفلسطيني ة، فعالقاتهما ليست في أحسن أحوالها، و،خر لقاء لعب اس 

 بالملك عبد هللا في حزيران/يونيو، لم يكن ودي ا  كثيرا ".
، تزامنه مع قيام السلطات األردني ة في أواخر ،ب/أغ -والال فت في الت قارب اإلسرائيلي   سطس األردني 

باعتقال القيادي  الفتحاوي  غازي الحسيني المقيم في عم ان، بتهمة تخطيطه لعملي ات مسل حة ضد  
أيلول/سبتمبر في القدس لمحاولته تنفيذ  16إسرائيل في الضف ة الغربي ة، وقتل إسرائيل لشاب أردني  بـ

 عملي ة طعن.
التطبيع في األردن ميسرة ملن  ومن جهته، قال النائب السابق لرئيس اللجنة العليا لمجابهة

ن في العالقات األردني ة مع إسرائيل سيكون على حساب الفلسطيني ين. وما  لـ"المونيتور": "إن  أي  تحس 
تقوم به الحكومة األردني ة بتقاربها مع إسرائيل غير مقبول ومرفوض من األردني ين، ألن ه يضر  

بين عم ان وتل  أبيب عالقة استراتيجي ة كبرى، واألردن في  بالمصال  الفلسطيني ة العليا، علما  بأن  ما
 ارتباطاته بإسرائيل ال يقد م عليها أي  عالقة أخرى".

وفيما يتقارب األردن مع إسرائيل، فإن  عالقاته مع الفلسطيني ين يشهد فتورا  واضحا ، خصوصا  بين 
 الثاني ألسباب عد ة، أهم ها الدور رئيس السلطة الفلسطيني ة محمود عب اس والملك األردني  عبد هللا

األردني  في البحث عن خليفة مرتقب لعب اس وات هام السلطة الفلسطيني ة لألردن بتوقيع إت فاق مع 
ل/أكتوبر  حول تركيب كاميرات مراقبة في الحرم القدسي  من دون  2015إسرائيل في تشرين األو 

 ن واإلسرائيلي ين.التشاور معها، لمنع االحتكاك بين الفلسطيني ي
وحذ رت عضو المجلس التشريعي  الفلسطيني  عن "حماس" سميرة الحاليقة في حديث لـ"المونيتور" من 

الغاز بين إسرائيل واألردن، على المشروع الوطني  الفلسطيني   اتفاق"المخاطر الكبيرة المترت بة على 
يشك ل أحد أشكال  االتفاقالمحكم لغز ة، وهذا بأكمله، ألن ه تم  في ظل  الجرائم اإلسرائيلي ة وحصارها 

التطبيع العلني  مع إسرائيل من الدول العربي ة، ويسقط رهانات الفلسطيني ين على الدور العربي  
يضر  بقضي تنا الفلسطيني ة، ويكشف التواطؤ العربي   اتفاقبمساندتهم ودعمهم لمواجهة إسرائيل، وهو 

قامة عالقا  معها". واقتصاديةت سياسي ة لكسب ود  إسرائيل، وا 
سرائيل، أخذت الطابع السري  قبل توقيع  رب ما يعلم الفلسطيني ون أن  عالقات وطيدة تربط األردن وا 

، لكن هم قد يحزنون ألن  عالقات أشق ائهم األردني ين 1994وادي عربة بين تل  أبيب وعم ان عام  اتفاق
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واألمني ة، فيما تشن   واالقتصاديةل  المستويات: السياسي ة باتت تت خذ شكال  علني ا  مع إسرائيل، على ك
 .2008إسرائيل حروبا  ضد  غز ة منذ عام 

ودأب الخبير الفلسطيني  في الشؤون اإلسرائيلي ة صال  النعامي على كشف أوجه الت عاون بين األردن 
سرائيل، وقال لـ"المونيتور": "إن  تقارب عم ان وتل  أبيب يعكس عالقتهم ا االستراتيجي ة اآلخذة وا 

، ألن ه أعفاها من  بالت عاظم، في ظل  العوائد الكبيرة التي تجنيها إسرائيل بسبب وجود النظام األردني 
استثمار موارد بشري ة وعسكري ة هائلة لتأمين حدودها معه، فبات األردن منطقة عازلة تقل ن فرن 

تخباري  وثيق بينهما ضد  التنظيمات الجهادي ة. اشتعال الجبهة الشرقي ة ضد  إسرائيل، مع تعاون اس
."  كما يسم  األردن إلسرائيل بتصدير بضائعها عبر أراضيه إلى الخليج العربي 

 17/10/2016المونيتور، 
 

 الفلسطينيون األردنيون: وعي جديد ومرتبك .69
 إبراهيم غرايبة 

ات راديكالية مشغولة تتالشى هوية الفلسطيني األردني المعارض المنخرط في جماعات وتيار 
بالمقاومة والتحرير والخالفة، وتتعرض للتحدي والمراجعة نماذ  أخرى للهوية الفلسطينية األردنية، 
مثل الشعور باالضطهاد والتمييز أو االنسحاب والحياد السياسي واالنشغال عن المشاركة العامة 

الفكرة صحة الرد  بأن غالبية المغتربين بالعمل الحر والتجارة أو االغتراب في الخليج، وال تنقض هذه 
األردنيين من أصل فلسطيني، وغالبية العاملين في القطاع العام من األردنيين في مقابل غالبية 
فلسطينية في القطاع الخان، إذ يمكن مالحظة اتجاهات اجتماعية جديدة بين األردنيين على 

قليدية السائدة. فالقطاع الخان الذي يهيمن اختالف أصولهم ومنابتهم تغير كثيرا  في الصورة الت
على ثلثي فرن العمل يستوعب جميع المواطنين، وكذا العمل في الخليج، وهم يتشاركون أيضا  في 

 الفقر والبطالة، والبحث عن الذات.
)الربيع العربي(، غلب على  2013 – 2011في الحراك السياسي والجماهيري الذي نشط خالل 

دنيين الحياد والعزوف عن المشاركة، واتخذت الحركات المطلبية والمعارضة في الفلسطينيين األر 
الشارع واإلعالم طابعا  شرق أردني، وامتد  هذا التباين إلى التيار األكثر حضورا  وتأثيرا ، أي جماعة 
اإلخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل اإلسالمي. ففيما انخرط اإلخوان المسلمون األردنيون في 

شكيالت اجتماعية وسياسية ألجل المعارضة والمطالبة باإلصالح، شغل اإلخوان المسلمون ت
الفلسطينيون أنفسهم باالحتجا  على السفارة اإلسرائيلية في عمان أو ضد النوادي الليلية، واالحتفال 
بمناسبات غير مألوفة في الوعي الجماهيري مثل الفت  الصالحي! وفي الخالف بين الحكومة 
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، والذي أدى إلى تسجيل جماعة جديدة باسم اإلخوان المسلمين ذك ر 2015إلخوان المسلمين عام وا
( الحكومة بمواقف 2015،ب/أغسطس  15أحد كت اب اإلخوان )جواد الحمد: صحيفة الدستور، 

 اإلخوان اإليجابية تجاه الحكومة، ومنها عدم المشاركة الجماهيرية في حراك الربيع العربي.
أن الفلسطينيين األردنيين، وكما ظهر في االنتخابات النيابية األخيرة ومن قبل في الربيع والحال 

العربي، ينشئون وعيا  جديدا  ألنفسهم باعتبارهم مواطنين أردنيين، ويشاركون على هذا األساس في 
الحياة العامة والسياسية بهدف تحسين حياتهم وأوضاعهم االجتماعية في األردن. وهي ليست 
مشاركة متعلقة بالقضية الفلسطينية أو المقاومة والتحرير والعودة أو قضايا قومية ودينية كبرى كما 
كان يغلب على مشاركتهم في العقود الماضية، وحتى عندما اتخذت التكتالت والقوائم االنتخابية 

عات أسماء وشعارات مستمدة من القضية الفلسطينية كان واضحا  أنها تسميات حركية للتجم
العشائرية والمناطقية الفلسطينية، فال يبدو للمرشحين والنواب الذين انتخبوا اهتمامات ومشاركات 
سابقة في المعارضة السياسية أو العمل القومي والمقاوماتي، ولم يكن واردا  حتى في الخيال أنها 

المعارضة السياسية الفتات تدل على برنامج من خالل مجلس النواب األردني للتحرير والمقاومة أو 
على أساس القضية الفلسطينية، بل ال تؤشر أسماء معظم النواب من أصل فلسطيني وتجاربهم إلى 

 موقف معارض للحكومة في أي شأن عام.
لكن المشاركة الفلسطينية في االنتخابات النيابية لم تعكس قواعد اجتماعية برامجية وال أفكارا  متصلة 

بية والخدمات األساسية، إذ يغلب على النواب الفلسطينيين البعد العشائري أو بالمدن والدوائر االنتخا
الثراء المستقل عن قواعد اجتماعية أو برامج سياسية وتنموية، ولم يكن معظمهم معروفين من قبل 
في مجال اجتماعي أو سياسي أو ثقافي، لكنها على أي حال ظاهرة تشمل المشهد األردني 

وناته ومناطقه. والحال، أن المشهد األردني السياسي بعامة يؤشر إلى االنفصال االنتخابي في كل مك
بين السياسة واالنتخابات العامة، لكن يبقى أن الجديد فيه هو زيادة المشاركة الفلسطينية على أسس 
ن بدا ذلك مرتبكا  فإنه يؤسس إلعادة تعريف  وأفكار مختلفة عما هو مألوف ومعروف من قبل، وا 

يني األردني لنفسه ورؤيته لهويته وانتمائه الوطني واالجتماعي، وانشغاالته وهمومه الحياتية الفلسط
 والعامة المستقلة عن القضية الفلسطينية، أو باإلضافة إليها.

 18/10/2016، الحياة، لندن
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 عن قرار تعديل الجنسية لالجئين الفلسطينيين في الكويت .71
 علي هويدي

طينيين من حملة وثائق السفر من سوريا ومصر والعراق ولبنان في الكويت إلى "تعديل الجنسية للفلس
نسانية ال سيما بعد وقوعهم في وضع  جواز السلطة الفلسطينية الذي يحملونه، جاء لدواع أمنية وا 
المخالف لإلقامة بعد رفض الدول تجديد وثائقهم". هذا ما نقلته صحيفة الرأي الكويتية في عددها 

وبأن "نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الداخلية الشيخ محمد الخالد  16/10/2016م األحد الصادر يو 
اعتمد المقترح الذي رفعه إليه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية واإلقامة اللواء الشيخ 

في مازن الجراح. قرار تعديل الجنسية سيشمل ثمانية ،الف فلسطيني من حملة الوثائق المقيمين 
 البالد وأن قطاع شؤون اإلقامة الخاصة سيباشر باتخاذ اإلجراءات لتنفيذ قرار وزير الداخلية.

يعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ التعاطي مع الالجئين الفلسطينيين والدول العربية التي تحتضن 
دن ولبنان، أو الالجئين سواء مناطق عمليات "األونروا" الخمسة الضفة الغربية وغزة وسوريا واألر 

غيرها من الدول التي يعيي فيها الجئون. أحد أسباب القرار "رفض الدول تجديد الوثائق" غريب، إذ 
، وبالتالي الفلسطينيينإن الدول العربية األربعة اتي ذكرت ملتزمة بتجديد وثائق السفر لالجئين 

 إمكانية الوقوع في وضع المخالف لإلقامة لهذا السبب غير وارد. 
يكن هذا القرار ليتخذ دون التنسيق مع السفارة الفلسطينية في الكويت ومع السلطة الفلسطينية إذ  لم

إن أحد شروط تعديل الجنسية يقتضي "إحضار كتاب رسمي عبارة عن شهادة من سفارة السلطة 
". الفلسطينية مصدقا  من الخارجية الكويتية يحوي بيانات عن حامل الجواز وعن الجواز وعن رقمه

نسانية وقانونية وسياسية.  أمام هذه المعطيات نحن أمام أربع قضايا رئيسية أمنية وا 
على المستوى األمني، من حق الدول المضيفة لالجئين وكل الدول، المحافظة على الوضع األمني 
في البلد واتخاذ جميع اإلجراءات التي من شأنها أن تحد من أي تطورات أمنية خاصة في ظل 

لتي تشهدها المنطقة عموما ، وعلى المستوى اإلنساني والقانوني ال شك بأن قرار تعديل الفوضى ا
الجنسية سيساهم في المزيد من التخفيف من القيود على إجراءات العمل والتنقل وسيساهم في تحسين 

سياسية لالجئين. الخطورة في القرار تكمن في التداعيات ال واالجتماعية واالقتصاديةاألوضاع المدنية 
لحملة الوثائق إذ سيتم شطب أسماؤهم من سجالت وكالة "األونروا" وسجالت الدول المضيفة التي 
تحتضن الجئين، وبالتالي ستسقط عنهم صفة الجل وسيصبحون مواطنين تماما  كما المواطنين 

، 1970 و 1967الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين جاؤوا الكويت تحديدا  بين عامْي 
ويحملون جوازات السلطة ورقما  وطنيا ، وهذا سيكون له خطورة على حق العودة إذ سيتحول الالجل 
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وذريته من بعده إلى مواطنين فلسطينيين  1948الفلسطيني الذي هاجر أجداده من فلسطين في عام 
 ينتمون إلى "دولة فلسطين" في الضفة وغزة، وليس إلى حيفا وعكا وصفد..

ر ليكرس عدم التزام الدول العربية وبال استثناء بأحكام بروتوكول الدار البيضاء الذي جاء القرا
الذي وجد فيه الفلسطيني متنفسا  للعيي بكرامة والحفاظ على حقه  1965وضعته في أيلول/سبتمبر 

اقتراح  بالعودة، لكن ما زاد الطين بلة موافقة تبني الدول األعضاء في جامعة الدول العربية بناء  على
والذي قرن تطبيق البروتوكول  1991في عام  5093المملكة العربية السعودية والكويت للقرار رقم 

بعبارة "وفق الناظام والقوانين المعمول بها في كل دولة". وهذا يعني عمليا ، إعفاء الدول العربية من 
 من  األولوية للبروتوكول في الممارسة.

جراء جامعة الدول العربية تعديالت على ك المطلوب الحفاظ على حق للذ العودة لالجئين وا 
بروتوكول الدار البيضاء بما يحفظ حق وسيادة الدول المضيفة وعيي الالجل بكرامة دون الحاجة 
لقرار "تعديل جنسية"، وهذا يستدعي حراكا شعبيا بالدرجة األولى لتوضي  مخاطر القرار على 

القرار الفلسطيني والعربي والدولي لتدارك الخطوة. أحد  المستوى السياسي، وللضغط على صانع
 عوامل استقرار المنطقة الحفاظ على كرامة الالجل الفلسطيني وصوال  لتطبيق حق العودة.

 17/10/2016، فلسطين أون الين
 

 موجة العنف الفلسطيني: العوامل المؤثرة.. وكيفية الرد .71
 كوبي ميخائيل

األفراد التي ترافقت بصورة متقطعة أيضا  مع إطالق « إرهاب»ة بدأت موج 2015في تشرين األول 
 في الضفة الغربية. « حماس«نار وهجمات منظمة نفذتها البنية التحتية التابعة لـ

 هذه بالتقلب، وشهدت فترات هدوء وفترات انفجار. « اإلرهاب»امتازت موجة 
حدود جدا  بالمقارنة مع حجمها ومن المهم التشديد على أن ما يبدو علنا  من هذه الظاهرة م

 اإلجمالي. 
فباالستناد إلى تقارير أاحبطت مئات الهجمات قبل وقوعها خالل هذا العام، ومن المعقول االفتراض 
أنه من دون مساعي اإلحباط اإلسرائيلية والفلسطينية على السواء فسيكون نطاق هذه الظاهرة أوسع 

 وأشد عنفا  بكثير.
ب، تمتاز موجة الهجمات بحلقات متتالية: فالهجمات التي ينفذها أفراد تؤدي إلى وباإلضافة إلى التقل

 رد إسرائيلي، وفي معظم الحاالت إلى مقتل المهاجم. 
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وهذه النتيجة تؤدي إلى زيادة الشعور باليأس والرغبة باالنتقام وسط الفلسطينيين، وهلم  جرا . في 
و فترات الهدوء أو االنخفاض في حجم الهجمات إلى الواقع، فإن الطرفين في مأزق، ويمكن أن نعز 

مساعي إحباط الهجمات التي تقوم بها األجهزة اإلسرائيلية والفلسطينية معا ، أو كل واحدة منهما على 
حدة، كما يمكن أن نضيف إلى ذلك الحرن اإلسرائيلي على استخدام رد على الهجمات يميز بين 

والذين يقومون به، وتقلين هامي االحتكاك بين القوات  «اإلرهاب»السكان غير المتورطين في 
 األمنية اإلسرائيلية والسكان الفلسطينيين. 

لكن عمليا  بقيت هذه الظاهرة واحتمال التصعيد وما ينطوي عليه ذلك من انفجار واسع النطاق على 
وفي ظل  حالهما: إن االنخفاض في الهجمات هو نتيجة معالجة عوارض الظاهرة وليس أسبابها.

غياب رد فعلي على العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الموجة، يمكن االفتراض أنها ستستمر بسماتها 
الحالية وتقلباتها، كما يجب أن نأخذ في االعتبار احتمال حدوث تدهور خطير نتيجة فقدان السيطرة 

 أو نتيجة رد قاٍس بصورة خاصة. 
لسلطة الفلسطينية أو من تراجع كبير في أداء أجهزتها ويمكن أن ينشأ فقدان السيطرة من انهيار ا

 األمنية ونوعية التنسيق األمني بينها وبين إسرائيل. 
إن حجم موجة الهجمات وتعقيدها ال يسمحان ظاهريا  باإلشارة إلى سبب واحد أساسي لحدوثها، 

اسما  مشتركا  بين فهناك دوافع مختلفة للهجمات التي نفذها أشخان مختلفون، لكن يبدو أن هناك ق
 هذه الهجمات هو عبارة عن تضافر عدد من األسباب والعوامل.

ورؤيا « داعي»فمن بين العوامل الخارجية لموجة الهجمات يمكن اإلشارة إلى اإللهام المتمثل بتنظيم 
 «. الربيع العربي»الخالفة، باإلضافة إلى اإللهام )المتأخر( لـ 

من خالل المنصة التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي، إذ  وعناصر هذا اإللهام تتعزز وتقوى
وروح العصر )حقوق الفرد، « متع الغرب»تعمل هذه الشبكات على تعريف الجيل الشاب على 

الديمقراطية، حق تقرير المصير وغيرها(، وتصور بألوان داكنة ويائسة واقع الحياة التي يعيشها جيل 
 الشباب. 

شبكات التواصل االجتماعي للجيل الشاب ردا  على اليأس وصعوبات الحياة وفي الوقت عينه تقدم 
ويجري هذا كله في واقع من «. داعي»اليومية من خالل ما تقترحه أطراف راديكالية من نوع تنظيم 

القومي المستمر الذي ال تلوح نهايته في األفق، ومن االحتكاكات اليومية  –الصراع اإلثني 
 العنف بين السكان الفلسطينيين وقوات األمن اإلسرائيلية.  بمستويات مختلفة من

 إن تضافر هذه العوامل يزيد من الحاجة إلى التحرك من أجل القيام بشيء.
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ومن بين العوامل الداخلية يمكن اإلشارة إلى اليأس من الزعامة الفلسطينية بعد عجزها عن تحقيق 
االستقالل السياسي، وضمان مستقبل أفضل على األهداف الوطنية، مثل إنهاء االحتالل، وتحقيق 

الصعيد الفردي وبخاصة للشباب، باإلضافة إلى خيبة أمل عميقة من تدني أداء السلطة الفلسطينية، 
 ومن الفساد والعجز عن تأمين األمن الفردي وتطبيق القانون والنظام. 

باب بأن يجدوا مكانا  لهم في الفلسطينية ال يسم  للش« المناطق»إن الواقع االقتصادي الصعب في 
سوق العمل، والمشكلة أكثر حدة بين الشباب المتعلم، وباإلضافة إلى ذلك يمر المجتمع الفلسطيني 
بعملية تغير متسارعة على مستوى األجيال، تتجلى في ضعف المصادر التقليدية للسلطة التي 

 شكلت في الماضي ،لية لكب  العنف وفرض الطاعة. 
، وكذلك المصادر التقليدية للسلطة االجتماعية «شيو  العشيرة»طة األهل وكذلك سلطة فقد تآكلت سل

 مكانة األستاذ كنموذ (.  -التي تميز بها المجتمع الفلسطيني )مؤسسة المخاتير ونظام التعليم 
يضاف إلى هذا كله التآكل في المؤسسات السياسية أو المؤسسات الحاكمة، والصعوبات في فرض 

 والنظام.  القانون
منظمة بسبب الضربة القاسية التي تلقتها « إرهابية»وفي غياب بديل، مثل االنضمام إلى بنية تحتية 

 األفراد.« إرهاب»في الضفة الغربية، يتصاعد اإلحباط والعنف والتحريض على « اإلرهاب»منظمات 
تعبير عن اليأس الشخصي ال يعكس العنف بالضرورة شعورا  وطنيا  أو دينيا ، فهو في أحيان كثيرة 

 والضائقة االجتماعية. 
شبان تضررت صورتهم الشخصية «: تطهير اجتماعي»وتحولت حادثة الطعن إلى نوع من ،لية 

 واالجتماعية يقومون بهجوم في محاولة لتطهير أسمائهم وترميم مكانتهم. 
أن نرى في أعمالهم نوعا   ونظرا  إلى أن األفراد الذين يقومون بهجمات يعرفون أنهم سيموتون، يمكن

 من التضحية. 
صحي  أن البعض منهم ترك وصايا واضحة طلبوا فيها أال تانسب أعمالهم إلى سبب وطني أو 
ديني، ولكن األجواء المحيطة، أي االحتالل اإلسرائيلي والطريق السياسي المسدود، هما اللذان 

 المنظم واألكثر خطورة.« رهاباإل»الديني الذي يمكن أن يشعل  -يصوغان السياق الوطني 
« إرهاب»ليس في إمكان إسرائيل معالجة جميع المشكالت األساسية والعوامل التي تقف وراء 

األفراد، لكنها تستطيع التخفيف من بعض هذه العوامل بهدف تقديم رد جزئي على أسباب الظاهرة 
مستوى منخفض من  وليس على عوارضها فقط. ويجب أن نولي أهمية كبيرة للمحافظة على

 االحتكاك مع السكان المدنيين ومواصلة االمتناع عن العقوبات الجماعية. 
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باإلضافة إلى ذلك، تستطيع إسرائيل أن تساهم مساهمة كبيرة في تحسين الوضع االقتصادي في 
 الضفة الغربية وتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم.

ل استمرار الجمود في العملية السياسية، تستطيع إسرائيل أن على صعيد التفكير بعيد المدى، وفي ظ
في الضفة الغربية بالتنسيق مع الفلسطينيين، أو بصورة مستقلة إذا « المناطق»تحدد من جديد أنواع 
 كان التنسيق ال ينفع. 

ر وعلى سبيل المثال تستطيع إسرائيل أن تحدد مجددا  المنطقة  ، وبدال  من التعامل معها في إطا
واحد، يمكن تصنيفها ضمن عدد من المناطق: مثال  تحديد مناطق معدة للتطوير السياحي، وأخرى 

 للتطوير الزراعي ومن أجل المتنزهات، ومن أجل الصناعة ومن أجل تطوير البنى التحتية. 
وهذا التمييز بين مناطق   يتي  إلسرائيل المحافظة على السيطرة على المناطق الضرورية لتأمين 
حاجات األمن والمستوطنات، وفي الوقت عينه يتي  لها تجهيز مناطق معينة ببنى تحتية اقتصادية 
ضرورية من أجل تطوير السوق الفلسطينية بطريقة تزيد من المنطقة الواقعة تحت سيطرة فلسطينية 

لذي وقع كاملة )منطقة أ(. عالوة على ذلك، تستطيع إسرائيل البدء بتطبيق نموذ  اتفاق الكهرباء ا
في المدة األخيرة مع السلطة الفلسطينية في مجاالت أخرى مثل المياه، والمجاري، والمحافظة على 

 البيئة والمواصالت، وتعطي المزيد من الصالحيات والمسؤوليات للسلطة. 
ومثل هذه االتفاقيات ستساهم في تحسين أداء السلطة وقدرتها على الحكم، كما ستقلن من فرن 

وربما تنج  في تعزيز الدعم الشعبي لها بعد التآكل الكبير الذي طرأ على هذا الدعم خالل  انهيارها،
 هذه السنة. 

إن خطوات من هذا النوع يمكن مع مرور الوقت أن تغير األجواء وتساهم في دفع العالم العربي 
أجل معاودة هذه  البراغماتي والمجتمع الدولي إلى استئناف العملية السياسية وتهيئة شروط أفضل من

 المفاوضات)...(.
 «مباط عال»
 18/10/2016األيام، رام هللا، 
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