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 لتطوير العالقة بين قيادة الحركة ومسؤولين مصريين جرت مؤخرا   اتصاالت عديدة حماس: .1
و زهري أن هناا  اتصاا   سامي أب ،أكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس يحيى اليعقوبي:-غزة

عديدة جر  مؤخرا بين قيادة الحركة ومسؤولين مصريين للتأكياد علاى تمسا  حمااس بعالقاا  "جيادة" 
مااا القاااهرة ورغبتتااا بت ويرهااا بمااا يسااتم فااي خدمااة مصااالو الشااعة الىلساا يني والمحاف ااة علااى دور 

 مصر التاريخي تجاه القضية الىلس ينية.
لا"فلس ين" إن "تقدر حماس الدور المصري بالتستيال  علاى معبار  وقال أبو زهري في حديث خاص

رفااو والتااي كااان فخرهااا فتحااا بشااكة متواصااة لماادة أساابو ، ثاام العااالن عاان قاارة فتحااا بشااكة خاااص 
لل الة"، معربا عان أماة حركتاا أن يؤشار إلا  إلاى مرحلاة جديادة تتعلا  بانت اام عماة وفاتو المعبار 

يجابية" ما القاهرة؛ وقاد عبار  عان إلا  وأكد أن حماس "حريص بشكة  بيعي. ة على عالقة جيدة وا 
ساااواء فاااي العاااالم أو اللقااااءا  السياساااية أو ا تصاااا   المباشااارة باااين قياااادة الحركاااة ماااا المساااؤولين 

وأشار إلى انا "كان هنا  اقتراحا من الحركة مؤخرا بإرسال وفد من قياادة حمااس لمتابعاة  المصريين.
 ابقة ما مصر".واستكمال اللقاءا  الس
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وجاادد أبااو زهااري التأكيااد، علااى أن حماااس تااؤمن بأهميااة الاادور المصااري وأنتااا   تتاادخة فااي الشااأن 
المصااري مااا حرصااتا علااى رفعااة وأماان واسااتقرار مصاار، وتحييااد غاازة ماان أي تىاااعال  علااى الساااحة 

 المصرية،  فتا إلى أن هنا  "مؤشرا  إيجابية" من  رف القاهرة.
قاة حمااس بالناااة المىصاول مان حركاة فاتو محماد دحاالن، أوضاو أن هناا  وحول ما أثيار عان عال

"لغ اااا فاااي الشاااار " حاااول العالقاااة باااين "حمااااس" ومحماااد دحاااالن وهاااإا   يساااتند إلاااى أي "معلوماااا  
 وأكد أن عالقة "حماس" ما فتو "بعيدا عن تدخلتا في أي خالفا  فتحاوية داخلية". حقيقية".

خالفاتتاا فاي ال ريقاة التاي تريادها ل..ا لسانا معنياين أن نكاون  رفاا وقال: "فتو لتاا الحا  فاي عاال  
 في هإه الخالفا ".

وأجاااة أبااو زهااري عاان سااؤال لااا"فلس ين" حااول ربااط بعااا المحللااين إ ااال  ساارا  الحجااا  السااابعة 
المحتجزين، قااال: إنا "ربط وهمي و  أساس لا من الصحة، كالقول أن دحالن هاو الاإي عماة علاى 

الحجا  المحتجزين السبعة مقابة الفارا  عان زكاي الساكني الاإي كاان يقضاي حكماا فاي  الفرا  عن
وأوضو أن المسؤولين المصريين ومنإ اليوم األول  حتجاز الحجا  السبعة أبلغوا قيادة الحركة  غزة".

أن هااؤ ء ساايتم إعااادتتم إلااى غاازة فااي أول فتحااة قادمااة لمعباار رفااو، بعااد أن انتتاا  عمليااة اسااتجوابتم 
 الشكلي الإي تم معتم، مشيرا إلى أنا في أول فتحة معبر أخلي سبيلتم.

وتابا موضحًا بأن، حماس "كان  على ا  ال  منإ البداية على أنا   يوجد اعتقال للحجا  السابعة 
 إل  لنتاء اعتقالتم". أوتدخال من هإا ال رف  إنا هنا حتى يقال 

ا منإ عدة أشتر مان قياادة حركاة فاتو ساواء مان جماعاة وبشأن زكي السكني، بين أن هنا   لبا قديم
دحالن أو السل ة لنتاء قضاية اعتقاال الساكني، موضاحا، أناا بعاد متابعاة الموضاو  تباين أن مع ام 

 مدة المحكومية للسكني قد انتت  وأن الشخص بحاجة للعال  في الخار .
كني وتمكينااا للسااىر للعااال  للجتااا  المختصااة فااي غاازة بااالفرا  عاان الساا حةوقااال: "كااان هنااا  نصااي

 بالخار ،  فتا إلى وجود ربط غير صحيو في األمر.
وبشأن قضية المخت ىين األربعة، أكاد أباو زهاري "لايس هناا  أي معلوماا  جديادة بتاإا الخصاوص"، 

 وأن هنا  تسريبا  مقصودة تقف خلىتا جتا  مشبوهة.
شيا في الىترة األخيارة حاول موضاو  أ وقال: "كلنا أمة أن ينتتي موضوعتم في أقرة وق ، ولكن ما

 وصولتم لغزة هي مجرد تسريبا  إعالمية.
 24/10/2016فلسطين أون الين، 
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 الحمد هلل: على األمم المتحدة أن تنحاز إلى جانب قيم الحق والعدالة اإلنسانية .2
مااا يحاادث فااي رامااي الحمااد إ: "إن دور األماام المتحاادة حيااال  الىلساا يني قااال رااايس الااوزراء :رام هللا

، بة يجة عليتا، بصىتتا المؤسسة الحامية للقاانون الادولي، أن تنحااز أرضنا، يجة أ  يكون حيادياً 
إلى جانة قيم الح  والعدالة النساانية، وأن تتخاإ مواقاف تتسا  ماا مباادن القاانون الادولي، فالمعانااة 

الىلس ينيين، إنما تساتحث الضامير النسانية التي تعيشتا بالدنا، والواقا الصعة لمخيما  الالجاين 
النسااااني لتوحياااد الرادة السياسااااية وتاااوفير الحماياااة الدوليااااة الىاعلاااة لشاااعبنا، ومساااااءلة إسااارااية عاااان 

 جراامتا وانتتاكاتتا".
خااالل كلمتااا فااي ا حتىااال بالااإكرو الحاديااة والساابعين لتأساايس األماام المتحاادة، يااوم  ،الحمااد إ وقااال

م هللا، بحضاااور المنسااا  الخااااص لدمااام المتحااادة لعملياااة الساااالم فاااي الشااار  بااارا 24/10/2016 ا ثناااين
باساتمرار الوضاا القااام، ولان نقباة بامتتاان كراماة شاعبنا،  األوسط نيكو ي ميالدينوف: "لن نقبة أباداً 

وسااانعمة علاااى تحقيااا  أهااادافنا الو نياااة، باااال ر  السياساااية والدبلوماساااية، وباساااتخدام القاااانون الااادولي 
 لشرعية الدولية، في منابر األمم المتحدة والمحافة الدولية كافة".وقرارا  ا

 24/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ردوغانأجلسة مباحثات ثنائية بين عباس و  .3
، جلسة مباحثا  ثنااية ماا 24/10/2016 محمود عباس، الثنين يةىلس ينال السل ةعقد رايس  :أنقرة

وبحااث الرايسااان فخااار  أنقرة.باااكااي رجااة  ياااة أردوغااان، فااي القصااار الجمتااوري التركااي الاارايس التر 
مسااااتجدا  األوضااااا  فااااي األرا الىلساااا ينية فااااي  ااااة اسااااتمرار التصااااعيد السااااراايلي وا سااااتي ان 
 وا عتداءا  بح  المدنيين العزل والمقدسا ، كما بحثا العالقا  الثنااية بين البلدين وسبة ت ويرها.

 24/10/2016 ،باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األن
 

 الخارجية الفلسطينية: محاوالت ليبرمان العثور على شريك فلسطيني مصيرها الفشل .4
 دفا مااا وزيار الاا "القادس" أجرتتااا صاحيىةالمقابلااة الصاحىية التاي  أثاار  :خضاير أبااو محماد-القادس 

 فعال قوية.أردود  ليبرمان،دور جفيأالسراايلي 
تا: "لقد اعتاد ليبرمان، كغيره مان أركاان ا ااتالف اليميناي ل في بيان الىلس ينية وزارة الخارجية قال و 

الحاااكم فااي إساارااية، تسااوي  جملااة ماان المااواعت واألكاإيااة، التااي تتناااقا مااا ا تىاقيااا  الموقعااة، 
، وأعااد تكارار وتنتت  القانون الدولي واتىاقيا  جنيف األربعة، وتعكس تمساكا باا حتالل وا ساتي ان

هإه األوهاام وارراء العنصارية فاي المقابلاة التاي أجرتتاا معاا صاحيىة القادس المقدساية، محااوً  تعزياز 
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مكانتا في اليمين الحاكم وصورتا في الرأي العام، وا  تار نىسا بم تر الشخص القاادر علاى تحماة 
 "المسؤولية".

لااى مقاسااا كااي يتوصااة معااا إلااى اتىااا  كمااا سااخر البيااان ماان محاااو   ليبرمااان البحااث عاان شااري  ع
نتااااي للسااالم عباار التااروي  لسلساالة ماان التسااتيال  الىارغااة إا  ال ااابا ا قتصااادي كباادية لنتاااء 
ا حااتالل ألرا فلساا ين، معتباارة أن محاااو   ليبرمااان العثااور علااى شااري  فلساا يني لتمرياار مواقىااا 

 مصيرها الىشة.
ي إ  محاولة لعادة تىسير سياستا العنصرية القااماة علاى واعتبر البيان أن تصريحا  ليبرمان ما ه

مبادأ "العصااا والجازرة " التااي عرضااتا علاى الىلساا ينيين فااي بداياة تساالما لمنصاابا الحاالي، ماان خااالل 
جملااة ماان األكاإيااة، التااي لاان تاانجو فااي إخىاااء حقيقااة نوايااا نتنياااهو وحكومتااا، فااي تكااريس وتعزيااز 

 ها.احتالل األرا الىلس ينية وتتويد
 25/10/2016 ،القدس، القدس

 
 وزارة اإلعالم الفلسطينية: ليبرمان يخلط األوراق باحتراف .5

دور يجاااهاجمااا  وزارة العاااالم الىلسااا ينية وزيااار الحااارة ا حاااتالل أفإباااراهيم:  كاماااة-القااادس المحتلاااة 
ر سانوا  "كعادتاا ليبرماان يخلاط، الاوزير المولاود فاي مولادوفيا بعاد عشا ليبرمان، وقال  في بياان لتاا:

من النكبة، األورا  ويجيد هإه لاللعبةا، فيستمي  في الدفا  عن ا حتالل وا ستي ان، ويتىاخر بأنا 
يقيم في مستو نة "نكوديم"، ويكرر مرا  ومارا  مصا لو "يتاودا والساامرة" ويتمسا  باا"جبة التيكاة"، 

خاالل المقابلاة  "الادولتين"حاة  وبالىم المآلن يضا مقياس وي ل  التتديد والوعيد بتدمير غزة بالكامة.
الم ولة ماا جرياد القادس كبارو الصاحف الىلسا ينية، فتاو لايس مان أنصاار "األرا مقاباة الساالم"، 
ويرسام أحالماا باا"تبادل األرا والساكان"، ويقاول "إن الىصاة باين الشاعبين هاو األفضاة"، وياادعي أن 

تة السراايلي بدم بارد ألبنااء شاعبنا، المستو نين يتعرضون  عتداءا  يومية، و  يأتي على إكر الق
 وُيقدم فكرة ا حتالل باعتباره "سوء فتم"، ويؤكد أن   مشكلة في إعادة احتالل غزة.

 25/10/2016 ،الرأي، عّمان
 

 التعليم العالي: المنهاج الفلسطيني ما زال يتعرض للتشويه والتحريف اإلسرائيليوزارة  .6
ا حااتالل  أنالميدانيااة بااوزارة التربيااة والتعلاايم العااالي محمااد مخالىااة،  أكااد ماادير داااارة المتابعااة :القاااهرة

يسعى إلى  مس التوية الىلسا ينية فاي القادس وتعزياز الوجاود الساراايلي فيتاا مان خاالل  السراايلي
 إعادة  باعة كتة المناه  الىلس ينية وتشويتتا بعد حإف كة ما لا عالقة بالتوية الىلس ينية.
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للجنة البرام  التعليمية الموجتة  94ي تصريو لا"وفا" على هامش أعمال فعاليا  الدورة وقال مخالىة ف
الجاااري فااي مقاار األمانااة  األول/ أكتااوبر تشاارين 27-23فااي األراضااي العربيااة المحتلااة فااي الىتاارة ماان 

اصااة فااي العامااة لجامعااة الاادول العربيااة، إن وزارة التربيااة والتعلاايم الىلساا ينية تواجااا تحااديا  كبياارة، خ
 إلاىمديناة القادس بحاجاة  أن إلاى ونّوه مخالىة مدينة القدس التي تعاني من عدم وجود مدارس كافية.

 غرفة صىية  ستيعاة الزيادة ال بيعية وتقلية ا كت اظ وا زدحام لل لبة. 1,200
 24/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لجنة لدراسة المحميات الطبيعيةيشكل  الفلسطيني مجلس الوزراء .7

قارر مجلااس الااوزراء تشاكية لجنااة لدراسااة ملاف المنااا   والمحميااا  ال بيعياة، وصاااد  علااى  :رام هللا
، فيمااا 2017 – 2016مواعياد األعيااد المساايحية فاي فلساا ين بحساة التقااويمين الغرباي والشاارقي لسانة 

اد راايس الاوزراء راماي الحماد هللا، خاالل وأشا هنأ شعبنا بالكشف عان أكبار لوحاة فسيىسااء فاي العاالم.
، فااي رام هللا بااالت ور الااإي تشااتده 24/10/2016 جلسااة المجلااس األساابوعية التااي عقاادها يااوم ا ثنااين

 األلمانياااة منااإ تشاااكية لجناااة التوجيااا الوزارياااة المشااتركة باااين البلااادين. –العالقااا  الثنااياااة الىلساا ينية 
 ة ارثار الساراايلية" لمقبارة بااة الرحماة، المالصاقة للمساجد واستنكر المجلس اقتحام ما يسمى با"سل

 األقصى المبار ، وهدم وتجريف بعا القبور داخلتا.
 24/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بدء تنفيذ منحة كويتية إلعادة اإلعمار في قطاع غزة :وزير الحكم المحلي .8

إن الوزارة ستبدأ، خالل األيام القليلة القادمة، ب ر  "ألعر ، قال وزير الحكم المحلي حسين ا
 ع اءا  لمشاريا في ق اعا  متعددة للمحاف ا  الجنوبية.

وتشمة المشاريا، بحسة بيان صدر عن الوزارة، أمس، إعادة تأهية البنية التحتية المدمرة جراء 
دو ر، بتموية من الصندو  الكويتي  ا مليون 35العدوان السراايلي األخير على ق ا  غزة، وبقيمة ل

للتنمية ا قتصادية العربية، ومن خالل المنحة التي خصصتتا دولة الكوي  للمساهمة في خ ة 
إعادة إعمار غزة، والتي سيقوم بالشراف الكامة عليتا ومتابعتتا وحدة إدارة وتنسي  المشاريا بغزة 

 ."قسام وحتى ارنالتابعة للوزارة والتي لم يتوقف عملتا منإ ا ن
وأضاف األعر : إن دولة الكوي ، ومن خالل الصندو  الكويتي للتنمية ا قتصادية العربية، قد 

ا مليون دو ر لمختلف الق اعا  المتضررة في 200وقع  ما دولة فلس ين منحة بمبلغ إجمالي ل
ية األكبر بعد ق ا  ق ا  غزة، كمساهمة منتا لعادة إعمار غزة، وكان لق ا  الحكم المحلي النص
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ا بلدية في ق ا  غزة، كة حسة حجم األضرار 25ا مليون دو ر، موزعة على ل35السكان بمبلغ ل
ا مشروعًا في ق اعا  فرعية مختلىة من تأهية  ر  وشبكا  62التي لحق  بتا، حيث سيتم تنىيإ ل

 .مياه ومجار ومبان ومنا   صناعية داخة نىوإ البلديا 
 25/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 األمن الفلسطيني يفرج عن معتقلين شاركوا مستوطنين باحتفاالت "الُعرش" .9

أفرج  قوا  األمن الىلس ينية عن أربعة فلس ينيين، اعتقلتتم األسبو  الماضي : تحرير بالل ضاهر
 ة أفاارا  جنااوة مدينااة بياا  لحاام احتىااا تتم بعيااد العاارش اليتااودي،عمر لمشاااركتتم مسااتو نين فااي مساات

وقااال المصاادر الااإي اشااترك عاادم الكشااف  .24/10/2016 بحسااة مااا أعلاان مصاادر أمنااي يااوم ا ثنااين
 الفرا  عنتم بعد  تر األحد بعد ثالثة أيام من احتجازهم. عن اسما لوكالة فرانس برس إنا تمّ 

 24/10/2016 ،48عرب 
 

 ءعلى القضا : السلطة الفلسطينية تمارس ضغوطا  السابق" القضاءرئيس "مجلس  .11
رأو الارايس الساااب  لمجلاس القضاااء األعلااى الىلسا يني سااامي صرصااور أن قارار إقالتااا ماان  :رام هللا

 منصااابا يثبااا  بالااادلية القاااا ا تااادخة السااال ة الىلسااا ينية فاااي الجتااااز القضاااااي وممارساااتتا ضاااغو اً 
فااتو، حركااة واتتاام صرصااور فااي حااديث لااا"قدس باارس"، جتااا  نافااإة فااي الساال ة الىلساا ينية و  عليااا.

اّصا بالإكر عضو اللجنة المركزياة فاي الحركاة توفيا  ال ياراوي، باساتغالل ورقاة اساتقالة ُ لاة مناا خ
التوقياا عليتااا قبااة مباشاارتا لمتاماا كاارايس لمجلااس القضاااء، فااي إشاارة إلااى اسااتخدامتا عنااد الحاجااة، 

  باعتبارها  لة استقالة.
ناااا وبااين ال ياااراوي الاااإي اّتتماااا وحااول السااابة الحقيقاااي فااي إقالتاااا، رّد صرصاااور إلااا  إلااى خاااالف بي

وفااي الوقاا   بااا"ا عتداء علااى القضاااء بااإ ال  اّدعاااءا  غياار دقيقااة، والتاادخة فااي شااؤون القاضااي".
إاتا، رّجو وجود أسباة أخرو تتصة بالرغبة في التيان بأشخاص فخرين للمجلس األعلاى للقضااء؛ 

 ، وف  تقديره.ما توجتا  النافإين في السل ة" بحيث "يكونوا أكثر انسجاماً 
وتابا رايس المحكمة العليا الساب  "بعدما تبّين أننا لسنا سل ة قضااية مستقلة، فأنا أترفا عن العودة 
إلااى القضاااء فااي الوقاا  الااراهن؛ فالساال ة التنىيإيااة تتاادخة فااي األعمااال المتعلقااة بالقضاااء وخصوصااا 

 فيما يتعل  برايس المحكمة العليا، وهإا وضا   يمكن قبولا".
 24/10/2016 قدس برس،وكالة 
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 أسامة النقيب "منظمة التحرير" تنعي العضو المؤسس في المنظمة .11
نعاااى أماااين سااار اللجناااة التنىيإياااة لمن ماااة التحريااار الىلسااا ينية صاااااة عريقاااا ، مسااااء ياااوم  :رام هللا
، 1964، العضااااو المؤسااااس فااااي المن مااااة، عضااااو أول لجنااااة تنىيإيااااة لتااااا عااااام 24/10/2016 ا ثنااااين

 اضة أسامة النقية، الإي وافتا المنية يوم ا ثنين.المن
 وتقدم عريقا  من فل النقية وعموم أبناء شعبنا الىلس يني، بأحر التعازي وأصد  مشاعر المواساة.

، 1948والىقيد من مواليد مدينة صىد الواقعاة فاي أعاالي الجلياة علاى قماة الجرما  داخاة أراضاي عاام 
وهااو عضااو مؤسااس فااي  فااي أوااااة الخمسااينيا . بااة، وتخاار   بيباااً لجااأ  أساارتا إلااى سااورية عااام النك

من مة التحرير، ومؤسس في حركة القوميين العرة، وفي الجبتة الشعبية لتحرير فلس ين، كما شغة 
 . 1964 سنةعضوية أول لجنة تنىيإية لمن مة التحرير الىلس ينية منإ إعالن تأسيستا منتصف 

 24/10/2016 ،ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 

 مشّوهة في مناهج العرب أوفلسطين مغّيبة.. تقرير:  .12
قااد تعتقااد أن األماار عااادّي، لاادو رؤيتاا  للخري ااة الىلساا ينية فااي صااىحة  ماان : عااز الاادين أبااو عيشااة

كتااة الجغرافياا فاي دولاة عربياة ماا، إّ  أنا  ماا إن تاتىّحص الخري اة جيادًا، فإنا  ساترو عباارة "دولاة 
وعلااى سابية المثااال، كتااُة الساانة األولاى ماان المرحلاة المتوساا ة فااي  " وقااد ُكتبا  فااي أساىلتا.إسارااية

الجزاار، أثار ضّجًة عارمة، استتبعتا غضُة شعبّي، أفضى إلى اعتاإار وزارة التعلايم بعاد سلسالة مان 
، إإ أن هإا األمر لم يقتصر على الجزااار وحادها التحقيقا ، إضافًة إلى قرار  يقضي بسحة الكتاة.

 األردن سب  أن وصف في بعا مناهجا التعليمية، الىلس يني بانا "إرهابي".
وعّل  وكية وزارة الّتربّية والّتعليم العالي في فلس ين بصري صالو على هإه ال واهر المسياة لقضاية 

ا حااااتالل   يسااااتح  إلاااا "، ماااادينًا هااااإا  "نضااااال الشااااعة الىلساااا يني ضاااادّ  إن ، قااااااالً األولااااىالعاااارة 
   ستخدام "الإي يتعارا ما الّثواب  الدينّية والو نّية للمجتمعين الىلس يني والعربي".ا

وفااي حااديث لااا"السىير"، قااال صااالو: "تواصاالنا مااا ن راانااا فااي األردن، والمااارا ، والبحاارين، و لبنااا 
تل َّ ردًا منتم سحة كتة ُتسيء للىلس يني وقضيتا العادلة، ُتستخدم في المدارس الخاصة، لكننا لم ن

وأضااااف "نحااان نتاااابا هاااإا  إّ  مااان األردن الاااإي باشااار فاااي فاااتو تحقيااا   حاااول اعتمااااد تلااا  الكتاااة".
الموضااو  عباار سااىراء فلساا ين فااي الخااار ، وماان خااالل العالقااا  التااي تااربط الااوزير بن رااااا، وعاان 

 ينّية هاي الملاف  ري  جامعة الدول العربّية التي بدورها ترفا هإه الكتة، وُتقر باأّن القضاّية الىلسا
ودعا بقية الدول العربّية إلى ا ستجابة  األهم للعرة، ويجة دعمتا في المناه  وتربية أبناانا عليتا".
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ل لة الوزارة بسحة هإه الكتة من المدارس وعدم اعتمادها، مجّددًا ِثقتا الكبيرة بوزارا  الّتربّياة كافاة 
 المسياة للقضية الىلس ينية. في الدول العربّية، التي ترفا هإه ا ستخداما 

وتتمثّااة السااااءة لىلساا ين باساااتخدام كلمااة "إسااارااية" علااى خري اااة فلساا ين كماااا حاادث فاااي الجزااااار، 
وتعريف القدس على أساس أّنتا عاصمة الكيان وأكبر مدنا، أو القرار بالح  السراايلي في األرا 

 ، ووصف الىلس يني بالرهابي.1948التي احتلتا في العام 
ولم يقتصر إل  على مقررا  اعتمدتتا وزارا  وهياا  الّتعليم في األردن، والمارا ، والبحارين، والجزااار، 
ومصاار، وتااونس، والّساال ة الىلساا ينّية، بااة شاامة أيضااًا الماادارس والمعاهااد الخاصااة فيتااا، والتااي اعتمااد  

 دالة القضّية الىلس ينّية."إسرااية" على حساة ع إلىكتبًا لبعا المؤلىين األجانة الإين ينحازون 
باادوره، قااال رااايس مركااز المناااه  فااي وزارة الّتربيااة والّتعلاايم الىلساا يني ثاارو  زيااد لااا"السىير": "اّ لعنااا 
علااى مناااه  الاادول العربّيااة، ووجاادنا أّن كااّة دولااة ُتحاااول أن تتحاادث عاان خصوصاايتتا وهمومتااا، ماان 

 لا  باأّن لكاةِّ دولاة مشااكلتا وقضااياها التاي ُتعالجتاا.دون ا نىتا  علاى القضاّية الىلسا ينّية"، مباررًا إ
وحول ت ّر  المناه  العربّية للقضّية الىلس ينّية، أشار إلى وجاود تىااو ، حساة مادو ا حتكاا  ماا 
الىلسااا ينيين، وال اااروف السياساااّية وا جتماعّياااة فاااي تلااا  الااادول،  فتاااًا ا نتبااااه إلاااى أن بعاااا الااادول 

وحاول اعتمااد هاإه الكتاة كمانت  فاي المادارس،  الساراايلي مان مناهجتاا. غّيب  الصرا  الىلسا يني ا
قاال إننااا "ُأبلغناا ماان ن رااناا أّن عااددًا مان الماادارس الخاصاة فااي الادول فنىااة الاإكر، اعتمااد  كتباًا ماان 

 دون الرجو  للوزارة وأّن الجتا  المعنّية سُتحاِسة من فعة إل ".
مناه  الىلس ينّية أتى بحالة  منىردة ، و  عالقة لا بت وير المناه  إلى إل ، أّكد زيد أّن الّتغيير في ال

فاااي الاااو ن العرباااي، موضاااحًا أّن المنااااه  الىلسااا ينية أجاااري عليتاااا تعااادية هاااإا العاااام شااامة انىتاحاااًا 
وتداخاًل أكبر ما الو ن العربي في مختلف المجاا  ،  فتاًا ا نتبااه إلاى اتخااإهم شاعارًا باأّن المانت  

  المن ل ، عربي العم ، عالمي ال مو  وارمال. فلس يني
وكشااف عااان وجاااود لجناااة ُتسااامى "الصاااال  الو نّياااة" وقااد أشااارف  علاااى المنااااه  الجديااادة وفااا  رؤياااة 
 محااددة بكلمااا  ُمتىاا  عليتااا وهااي "القاايم وتو يااف الّتكنولوجيااا والّتحاارر الااو ني، واألصااالة العربّيااة".

اد كتاة مىتو  بين الدول العربّية لتبادل الثقافة بين ال الة، كإل ، فقد أعلن زيد عن محاو تتم ليج
 وتوحيد المناه  والسعي وراء تبادل الخبرا  والثقافا  بين المدّرسين.

 25/10/2016 ،السفير، بيروت
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 ة وتؤكد عمق العالقة مع مصردحالن من القاهر  هجومفتح ترفض  .13
ا مصار "لاام يصابتا أي شاااة"، ورفضا  فااي أشارف التاور: أكاد  حركااة فاتو أن عالقاتتاا ما -غازة 

الوق  إاتا التعلي  على التجوم، الإي شنا النااة المىصول منتا محمد دحالن مان القااهرة، وأعلنا  
أن زيارة الرايس محمود عباس الحالية لكة من تركيا وق ر، غير مرتب ة بتقوية العالقاة ماا "محااور 

 المن قة".
سااام حركاااة فاااتو قاااال لاااا القااادس العرباااي، إن الزياااارة تاااأتي ضااامن غيااار أن أساااامة القواسااامي الناااا   با

المسااعي السياسااية الىلساا ينية لااا "حشاد كااة ال اقااا  لعقااد المااؤتمر الادولي للسااالم فااي فرنسااا، وكيىيااة 
 مساعدة تركيا للجتود الىلس ينية".

نتااا وأشااار إلااى أن الزيااارة الحاليااة للاارايس تشاامة أيضااا بحااث ملااف المصااالحة مااا حركااة حماااس، كو 
 تمثة "مصلحة و نية"، خاصة في  ة عالقة كة من تركيا وق ر ما حركة حماس.

ونىى القواسمي أن يكون للزياارة أي ارتبااك بتحار  سياساي فلسا يني يقاوده الارايس، لتخىياف الضاغط 
القاادم مان بعااا أ اراف اللجناة الرباعيااة خاصاة مصاار، وأكاد أن القياادة الىلساا ينية "  تعماة ضاامن 

 وأنتا ترتبط با "عالقا  متينة لم يصيبتا أي شااة ما مصر".أي محاور"، 
 25/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ف وفق القانون بتوفير كل المستلزمات للشعب المحتلاالحتالل مكل  : ليبرمانحماس ردا  على  .14

راايلي ما وزير الجيش الس "القدس" أجرتتاالمقابلة الصحىية التي  : أثار خضير أبومحمد -القدس 
قويااة، وقااال حااازم قاساام النااا   باساام حركااة "حماااس": " إن الحصااار  أفعااالافيغاادور ليبرمااان، ردود 

 ويجة أن ينتتي". النسانيالإي يىرضا ا حتالل على ق ا  غزة جريمة بموجة القانون 
ا حااتالل مكلااف وفاا  القااانون بتااوفير كااة المسااتلزما  للشااعة المحتااة وشااعبنا ماان حقااا  أنوأضاااف 

 بيعي أن يكون لا منافإ على العاالم الخاارجي مثاة المينااء والم اار تكىاة لاا حرياة التنقاة والحركاة ال
  ".النسانوهي أبسط حقو  

وأكااد النااا   باساام "حماااس" أن هااإه الحقااو  ليساا  عرضااة لالبتاازاز والمواقااف السياسااية، وقااال:" ماان 
لقااوة ومنتااا العسااكرية مااا يمكنتااا ماان حاا  الشااعة الواقااا تحاا  ا حااتالل والمقاومااة أن تمتلاا  وسااااة ا

المتكااررة وهااإا الحاا  لاايس فيااا مجااال  السااراايليةممارسااة حاا  الاادفا  عاان شااعبتا تجاااه ا عتااداءا  
 للمقايضة والمساومة".
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نيااة لعااادة احااتالل ق ااا   أيانااا لاايس لساارااية  ،وكااان ليبرمااان قااد قااال خااالل المقابلااة مااا القاادس"
وا  اااال  الصاااواريك، فسااانكون أواااااة المساااتثمرين فاااي ميناااااتم  األنىاااا حىااار  أوقىاااوا إإاغااازة"، مضااايىا "

 وم ارهم ومن قتتم الصناعية".
 24/10/2016القدس، القدس، 

 
 هي المقاومة غزة يريد منها إبراز أن المسؤول عن حصار طرح ليبرمان مناورة  ": الديمقراطية" .15

ي للجبتااة الديمقرا يااة،  اار  اعتباار صااالو زياادان عضااو المكتااة السياساا: خضااير أبااومحمااد -القاادس 
 الساراايليليبرمان مناورة يرياد منتاا إباراز أن المساؤول عان الحصاار وزير الدفا  السراايلي افيغدور 

 هي المقاومة.
ولام تقام بإنشااء الم اار  2014لم تلتزم بالتتداة التي أبرم  فاي القااهرة عاام  إسراايةوقال زيدان: "إن 

  قة العازلة ".والميناء ولم تقم بإزالة المن
لااام تلتااازم بماااا اتىااا  علياااا"، مشااايرا إلاااى أن  إسااارااية"غااازة مااان حقتاااا المينااااء والم اااار لكااان  وأضااااف:

وقتاااة الماااوا نين فاااي الضاااىة الغربياااة مخاااالف للقاااانون الااادولي ولكاااة  الساااراايليةالحصاااار والخروقاااا  
 قرارا  الشرعية الدولية.

نيااة لعااادة احااتالل ق ااا   أيانااا لاايس لساارااية  ،وكااان ليبرمااان قااد قااال خااالل المقابلااة مااا القاادس"
وا  اااال  الصاااواريك، فسااانكون أواااااة المساااتثمرين فاااي ميناااااتم  األنىاااا حىااار  أوقىاااوا إإاغااازة"، مضااايىا "

 وم ارهم ومن قتتم الصناعية".
 24/10/2016القدس، القدس، 

 
 ين: التمسك بتحرير فلسطين كفيل بحل كثير من مشاكل العرب والمسلمأسامة حمدان .16

دعاااا مساااؤول العالقاااا  الخارجياااة فاااي حركاااة حمااااس، أساااامة حمااادان، قاااادة الن اااام العرباااي : بيااارو 
الرسمي إلى إعاادة الن ار فاي أولويااتتم السياساية، والتمسا  بتحريار القادس وفلسا ين، مؤكادا أن إلا  

 وحده كىية بحة مشاكة العرة والمسلمين.
المراقاااة لماااا يجاااري فاااي العاااالم العرباااي وأوضاااو حمااادان فاااي تصاااريحا  خاصاااة لاااا "قااادس بااارس"، أن "

ن أ تااروا  والسااالمي، يساات يا أن يتأكااد ماان ثااالث حقاااا  رايسااية: األولااى أن أعااداء األمااة حتااى وا 
نماا هام يخادمون ا حاتالل  بعا دولتا الود في مرحلة ما، فإنتم فاي الحقيقاة   يريادون مصالحتتا، وا 

 بالتالي فإنا   يمكن الثقة بأي حال في العدو".وأضاف: " وأدواتتم الحامية لمصالحتم في المن قة".
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أما النق ة الثانياة، بارأي حمادان، فتتمثاة فاي قادرة العارة والمسالمين علاى إنشااء كثيار مان التىاهماا  
 لحماية مصالحتم دون الحاجة ألي مساعدا  خارجية".

والمساالمين  أمااا المع ااى الثالااث، حسااة مسااؤول "حماااس" للعالقااا  الخارجيااة، فتااي أن تخلااي العاارة
عاان تحرياار القاادس وفلساا ين ساابة لتاام الكثياار ماان المشاااكة والتحااديا ، ولااإل  فااإن التمساا  بتحرياار 

 القدس وفلس ين سيحة كثيرا من مشاكة العرة والمسلمين".
وأضاااف: "أدعااو قااادة األمااة ونخبتااا إلااى إعااادة الن اار فااي مااا يجااري فااي المن قااة، والعمااة علااى إعااادة 

حادا فااي مواجتاة كااة أشاكال العادوان الخااارجي التاي ل المااا ساع  الو يااا  التماسا  وأن نقاف صااىا وا
 المتحدة لحداثتا".

على صعيد فخر أكد حمدان، "أن المقاومة الىلس ينية لم تكن، وليس ، ولن تكون في يوم من األياام 
ا، ربماااا واتتااام حمااادان أ رافاااا لااام يسااامتا، باااا "محاولاااة إشااااعة ياااتم المقاوماااة الىلسااا ينية وعزلتتااا يتيماااة".

سااقاك فكاارة  انتصااار األمااة ماان  إمكانيااةلتمرياار بعااا المشاااريا ا ستسااالمية والتىااريط فااي الحقااو ، وا 
لكنااا قااال: "الحقيقااة أن المقاومااة لاام تكاان يتيمااة، فااي أي ماان مراحلتااا التاريخيااة فتااي ولياادة  قاموسااا".

عي علااى إلا ، ومقبااة الشاعة الىلسا يني المقاومااة المتمسا  بحقوقاا وبأرضااا، وقاد قاادم  الادلية الاواق
: "حتااى لااو نالنااا بعااا األإو ماان أهلنااا وأشااقاانا فااإن إلاا  لاان يحاارف وخااتم األيااام سيكشااف المزيااد".

 بوصلتنا ولن نسمو للعدو بأن يغير معركتنا"، على حد تعبيره.  
 24/10/2016قدس برس، 

 

 اع غزةحماس تجري اتصاالت مع فصائل وقوى سعيا  لتشكيل مجالس بلدية في قط"األيام":  .17
قالا  مصاادر سياساية موثوقاة إن مساؤولين مان حركاة حمااس أجاروا خاالل األياام القليلاة  حسن جبر:

الماضاية اتصاا   مكثىاة ماا فصاااة وقاوو سياساية بتادف التوافا  معتاا علاى تشاكية مجاالس بلديااة 
الشااتر  ومحليااة فااي ق ااا  غاازة بعااد فشااة عقااد ا نتخابااا  المحليااة التااي كااان مقااررًا إجراؤهااا فااي أوااااة

 الجاري.
وأكاااد  هاااإه المصاااادر لاااا "األياااام" أن حمااااس التاااي اتخاااإ  توجتاااا مااان هاااإا الناااو  فاااي أعقااااة تأجياااة 
ا نتخابا  البلدية في الضىة وغزة خ   قبة أياام قليلاة خ اوة عملياة فاي هاإا ا تجااه وتواصال  ماا 

 فصااة سياسية وعرض  عليتا فعليا المشاركة في إدارة المجالس البلدية.
ل  حماس للىصااة خالل اللقاء بتا إنتا مضا رة بعاد فشاة ا نتخاباا  إلاى تشاكية مجاالس بلدياة وقا

بالتعاااون مااا الىصااااة أو إبقاااء المجااالس القديمااة دون تغيياار،  فتااة إلااى "أهميااة ا سااتمرار فااي تقااديم 
 خدما  بلدية مت ورة للموا نين".
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حتاى ارن إ  أنتاا تركا  البااة مىتوحاًا  وقال  المصادر إن الىصااة التاي تام العارا عليتاا رفضا 
لمزيد من المشاورا  منوهاة إلاى أن الىصاااة تمياة إلاى الارفا كماا فعلا  ساابقا ألنتاا تعتقاد أن هاإه 

 الخ وة ستزيد وتعم  ا نقسام السياسي بين فتو وحماس.
أو حتاى  واستبعد  الىصااة أن تشمة المشاورا  حركة فاتو التاي تارفا تماماا مثاة هاإه ا قتراحاا 

 دراستتا منوهة إلى أن باقي الىصااة   يمكن أن تقبة الىكرة.
 25/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 األونروا باستمرار تقديم خدماتها إلى حين العودة ممثل حماس في لبنان يطالب .18

 الاااااة ممثاااااة حركاااااة "حمااااااس" فاااااي لبناااااان علاااااي بركاااااة، وكالاااااة غاااااوث وتشاااااغية الالجااااااين : بيااااارو 
أونااروا"، با سااتمرار فااي تقااديم خاادماتتا لالجاااين إلااى حااين العااودة، داعيااًا إلااى اسااتمرار الىلساا ينيين، "

 الحرا  الحضاري والسلمي لالجاين لم البة الوكالة بالتراجا عن تقليص خدماتتا.
للاادفا  عاان حقااو  الالجاااين"، علااى ضاارورة قيااام  302وشاادد بركااة، خااالل اسااتقبالا وفاادا ماان "التياااة 

تتا فاي إغاثااة وتشاغية الالجاااين الىلسا ينيين إلااى حاين عااودتتم إلاى ديااارهم األصاالية الوكالاة بمسااؤوليا
وأكااد أن قضااية الالجاااين "سياسااية بالدرجااة األولااى"، مثنيااا علااى دور المن مااا  غيااار  فااي فلساا ين.

الحكوميااة المحليااة والقليميااة والدوليااة المتخصصااة فااي قضااايا الالجاااين الىلساا ينيين؛ لمااا تمثلااا ماان 
 وعية وتثقيف وضغط على صانا القرار.عنصر ت

مااان جتتاااا، اساااتعرا مااادير التيااااة علاااي هويااادي، دوافاااا ان القتاااا، ورؤيتتاااا، وأهااادافتا، ووسااااالتا، 
وانتشارها الجغرافي، وفاعلية اللجنة ا ستشارية، مؤكًدا أهمية التنسي  ما القوو السياسية الىلس ينية؛ 

 للحىاظ وحماية قضية الالجاين.
 24/10/2016، سطيني لإلعالمالمركز الفل

 
 تكثف بناء األنفاق في غزةحماس  :خبير عسكري إسرائيلي .19

مان الخسااار  زعم خبير عسكري إسراايلي أن حركة حماس تكثف بناء األنىا  في ق اا  غازة، محاإراً 
 التي تنت ر جيش ا حتالل السراايلي حال قرر اجتيا  غزة مرة أخرو.

ور ريشااون"، قااال عمياار ربااابور  "إن كميااة الرمااال التااي تخاار  إلااى وفااي مقااال لااا اليااوم بصااحيىة "مكاا
س و األرا في شوار  ق ا  غزة تشير إلى أن هنا  أمرا ما يحدث، و الما أن حركة البنيان فاو  
األرا ب ياة في الق ا ، فإن النتيجة ال بيعية أن هنا  بناء تح  األرا يحصاة بشاكة متساار ، 

 مواقا قتالية تبدأ و  تنتتي".حيث يتم بناء أنىا  ومخابئ و 
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حمااااس تبناااي أنىاقتاااا للتجاااوم  أن-الساااراايليوهاااو وثيااا  الصااالة بقياااادة الجااايش -وأضااااف رباااابور  
والدفا ، ويتم حىرها في مركز رفو ومدينة غزة نىساتا، لياتمكن مقااتلو حمااس مان تنىياإ عمليااتتم فاي 

قاتلون مان شاار  لشاار  تحا  األرا، حال قرر الجيش السراايلي اجتيا  الق ا ، بحيث يتحر  الم
 من أجة مىاجأة الجنود السراايليين".

ويرو الخبير السراايلي أنا في حال انتتاء التتدااة ماا حمااس بغازة وقارر الجايش الساراايلي اجتياا  
أعما  الق ا ، فإن هإه األنىا  ستكون مكدسة بآ ف المقاتلين الىلس ينيين الاإين سايكبدون إسارااية 

بشاااارية باه ااااة، "وكااااة إلاااا  يؤكااااد الىشااااة السااااراايلي فااااي مواجتااااة األنىااااا ، وإاكاااارة الجاااايش  خساااااار
 السراايلي القصيرة قد تتسبة بخساار بشرية في صىوفا في المعار  القادمة بسبة هإه األنىا ".

 كما أقر بأن "إسرااية ما زال  تعااني مان تبعاا  إخىاقاتتاا فاي مواجتاة أنىاا  غازة، ألنتاا لام تعلام مان
، حين لم يقم الجيش السراايلي بما فيا الكىاية للتعامة 2008البداية حقيقتتا وحجم خ ورتتا منإ عام 

ما هإا التتديد الكبير الإي تمثلا حركة حماس من تحا  األرا، ماا العلام باأن الحلاول التكنولوجياة 
 ة".التي تعرضتا إسرااية بين حين وفخر   تقدم الجابة الكافية لحة هإه المشكل

 24/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 إثر حادث عرضي في أحد األنفاق "القسام"شهيد من  .21
، 2016-10-24استشتد مقاوم من كتااة القسام الجنا  العسكري لحركة "حماس"، ياوم ا ثناين : غزة

 إثر حادث عرضي أثناء عملا في أحد أنىا  المقاومة في خانيونس جنوة ق ا  غزة.
عاماًاا مان بلادة عبااس  22قسام في بالغ عسكري إن المقاوم أمير جاابر أباو  عيماة لوقال  كتااة ال

 ، استشتد "إثر حادث عرضي أثناء عملا في أحد أنىا  المقاومة".بخان يونسالجديدة 
 24/10/2016، فلسطين أون الين

 
 غزة بعد إطالق صاروخ من لحركة حماسا  تابعا  موقعيستهدف  الجيش اإلسرائيلي .21

لحركاة "حمااس" التاي  اتابع اموقع استتدفأعلن الجيش السراايلي في بيان أنا : أشرف التور -غزة 
 تسي ر على غزة، بعد إ ال  صاروخ من الق ا  على الدولة العبرية.

وقاال الجايش السااراايلي إن "صااروخًا أ لا  ماان ق اا  غازة باتجاااه جناوة إسارااية، إ  أنااا لام يسااقط 
". وقال  الإاعة السراايلية العامة أن الصااروخ ربماا ساقط فاي ق اا  غازة. على األراضي السراايلية

وتااابا الجاايش أنااا "ردًا علااى التجااوم، اسااتتدف   اااارة تابعااة لسااال  الجااو السااراايلي موقعااًا عسااكريًا 
 تابعًا لحركة حماس في شمال ق ا  غزة".
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بياا  حااانون قاارة الحاادود مااا  وقالاا  مصااادر أمنيااة فااي ق ااا  غاازة أن الغااارة الجويااة التااي وقعاا  فااي
 إسرااية، لم تسىر عن إصابا .

 25/10/2016، لندن، القدس العربي
 

 خمسة معتقلين سياسيين من حماس يواصلون إضرابهم داخل سجون السلطة .22
رام هللا: في الوق  الاإي يقاول فياا اللاواء عادنان الضاميري الناا   باسام المؤسساة األمنياة الىلسا ينية 

اساايين فاي سااجون السال ة الىلساا ينية، تقاول حركااة حمااس إن خمسااة مان أنصااارها أن   معتقلاين سي
داخااة سااجون الساال ة الىلساا ينية يواصاالون إضاارابتم المىتااو  عاان ال عااام رفًضااا  سااتمرار اعتقااالتم 

 على خلىية سياسية وللم البة بالفرا  الىوري عنتم.
رعااراوي وأحمااد الزغياار وفااارس الجبااور وأعلناا  الحركااة أن المعتقلااين السياساايين عبااادة مرعااي ومجااد ع

وقتيبة عازم يواصلون إضارابتم الم لباي مناإ أياام متىاوتاة فاي خ اوة تصاعيدية بوجاا األجتازة األمنياة 
 التي كثى  من اعتقا تتا السياسية في ارونة األخيرة.

 25/10/2016، لندن، القدس العربي
 

 بغزةقر اللجنة الدولية للصليب األحمر أمام م تضامنيا  مع األسرى  مهرجانا  "الشعبية" تنظم  .23
ن ماااا  الجبتااااة الشااااعبية لتحرياااار فلساااا ين مترجانااااا تضااااامنيًا مااااا األساااارو الىلساااا ينيين، والمناضااااة 

هللا" أماااام مقااار اللجناااة الدولياااة للصااالية األحمااار فاااي مديناااة غااازة  "األمماااي العرباااي الرفيااا  جاااور  عباااد
ولجنااة األساارو وحملااة التضااامن الدوليااة مااا  بمشاااركة أعضاااء فااي مكتبتااا السياسااي ولجنتتااا المركزيااة

لاألمااين العااام للشااعبيةا القااااد أحمااد سااعدا ، وممثلااي القااوو الو نيااة والسااالمية، وأساارو محااررين، 
  وإوي الشتداء واألسرو. 

ووصف عضو اللجنة المركزية لا "الشعبية" مسؤول لجنة األسرو في ق ا  غزة عالم كعبي "اساتمرار 
عاماااًا" بأناااا "وصااامة عاااار علاااى جباااين  33رنساااية المناضاااة جاااور  عبااادهللا نحاااو اخت ااااف الدولاااة الى

 المبريالية العالمية المتمثلة بالدولة الىرنسية ومن ورااتا الدارة األميركية والكيان الصتيوني".
 25/10/2016الحياة، لندن، 
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 طينيمحاوالت التعرض للتراث الفلستدين في جامعات الضفة كتلة حماس الطالبية  .24
دانااا  كتلاااة حركاااة حمااااس ال البياااة فاااي جامعاااا  الضاااىة الغربياااة محااااو   التعااارا للتاااراث رام هللا: 

الىلسااا يني بالتشاااويا والتغرياااة وا بتاااإال وأي هجاااوم علاااى التاااراث الىلسااا يني مااان أياااة جتاااة كانااا ، 
 استثمارية.مستنكرًة استخدام القيم والشعارا  الو نية والثقافية والتراثية من أجة أغراا ربحية و 

إدارا  الجامعاااا  بتقاااديم مشااااريا وصااايغ إا  جااادوو فاااي  ،و البااا  الكتلاااة الساااالمية فاااي بياااان لتاااا
التعاون ما الق ا  الخاص الىلسا يني بماا يعاود علاى ال لباة والجامعاا  بالىااادة وا رتقااء بالمساتوو 

ة كااإل  إدارا  الجامعااا  ودعاا  الكتلااة السااالمي التعليمااي واألكاااديمي، والحىاااظ علااى القاايم التراثيااة.
والق ا  الخاص إلى الصغاء إلى الرأي المجتمعي حول ا حتىا   التي ُن م  مؤخرًا في عدد من 
الجامعاا  متابعااًة "فااالمجتما الىلسا يني هااو الحاضاان الحقيقاي للااإاكرة الجمعيااة الىلسا ينية وهااو القااّيم 

لجامعاا  وحرصاتم الشاديد علاى الحىااظ علاى على تراثا وثقافتا"، ومقدرًة في الوق  إاتا وعي  لبة ا
 التراث الىلس يني األصية، وعدم تشويتا واستغاللا.

 25/10/2016، لندن، القدس العربي
 

 برميل بارود ينتظر عود ثقاب إلشعال المنطقة كلها "الحرم القدسي": اإلسرائيلية" العليا "العدل .25
عداد وخ ورة الحركاا  اليتودياة المت رفاة   في  ة حكومة مت رفة تزداد أ : وديا عواودة -الناصرة 

التي كشف خالل التماس قضااي حولتا أنتا مصممة  "عاادون إلى التيكة"سيما الغيبية منتا كحركة 
علاااى العماااة مااان أجاااة بنااااء التيكاااة الثالاااث المزعاااوم فاااي الحااارم القدساااي الشاااريف، وهاااإا ماااا اعتبرتاااا 

 المحكمة لعبا بالنار.
دم هاااالتاااي تساااعى لبنااااء التيكاااة المزعاااوم فاااي الحااارم القدساااي الشاااريف بعاااد  "عااااادون للتيكاااة"وحركاااة 

مسجدي األقصى وقبة الصخرة تحركتا عقيدة مت رفة ومن شأنتا أن تشعة حريقاا هاااال فاي المن قاة 
 تسى  فيتا دماء غزيرة".

ان فاي هإا ما أكده قاضي محكمة العدل العليا السراايلية، معلال رفضاا التماساا قدماا نشاي ان مركزيا
الحركااة، رايسااتا رفاايااة مااوريس ويااااير كتاااتي اللااإان  البااا بمنااا تقييااد حركتيتمااا ماان قبااة ساال ا  

ويستدل من الملف القضااي أن بحوزة المخابرا  السراايلية تراكم  معلوما  تىيد بأن هناا   األمن.
ام بأعماال اساتىزازية احتما  كبيرا بأن يستغة المت رفان اليتودياان وجودهماا فاي القادس مان أجاة القيا

 من شأنتا أن تمس باألمن.
وبخااالف موقااف القضاااة فااي محكمااة العاادل العليااا الااإين حااإروا ماان أن الحاارم القدسااي الشااريف برميااة 
بارود ينت ر عاود ثقااة لشاعال المن قاة كلتاا يارو ماوريس أناا بالمكاان تغييار معالماا دون رد فعاة 
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معركاة هاي علااى الابالد كلتاا ولاايس علاى الحارم القدسااي وياارو أن ال كبيار مان قبااة العارة والمسالمين.
 فحسة، وأنا بحال خسره اليتود فإنتم سيخسرون كة شيء.

  25/10/2016القدس العربي، لندن، 
 

 48على فلسطينيي تحريض حول أم الفحم تصريحات ليبرمان ": المشتركةالقائمة " .26
الكنيسا ، انتقاادا لتصاريحا  وزيار  وجت  القاامة العربياة المشاتركة فاي: محمد ابو خضير -القدس 

الجيش السراايلي افيغدور ليبرمان التي ورد  في صحيىة "القادس" حاول وجاوة ا تىاا  علاى تباادل 
 أراا  ما فلس ينيين وقولا أن إسرااية ليس  بحاجة إلى أم الىحم.

تحاريا وناز  وقال القيادي في القاامة يوسف جبارين، أن تصريحا  ليبرمان تأتي في إ ار حملة ال
 الشرعية عن سكان أم الىحم والموا نين العرة داخة إسرااية بشكة عام ومن من لقا  عنصرية.

وأضاااف جبااارين وهااو ماان سااكان أم الىحاام، أن حاا  الموا نااة حاا  أساسااي   ُيقاادم منااًة ماان ليبرمااان، 
هيااة وساالة حقااو  معتباارا أن ليبرمااان باادأ علااى مااا يباادو حملتااا ا نتخابيااة القادمااة وأساسااتا نشاار الكرا 

 األقليا  كما فعة في حمال  سابقة.
 25/10/2016القدس، القدس، 

 
 48فلسطينيي كيفية تعامل الحكومة اإلسرائيلية الحالية مع ليبرمان توضح  تصريحات": ميرتس" .27

قال  زعيمة حزة "ميرتس" زهافا غال أون، أن تصريحا  وزير الجيش : خضير أبومحمد  -القدس 
دور ليبرمان التي ورد  في صحيىة "القدس" توضو كيىية تعاماة الحكوماة الساراايلية السراايلي افيغ

لغااء ماوا نتتم  الحالية ما العرة داخة إسارااية علاى أسااس أنتام سالعة مان السالا يمكان اساتبدالتم وا 
 في أي وق  ودون موافقتتم.

لت تير العرقاي، ولكان نتنياهو حين يتحدث عان إخاالء المساتو نا  يصاىتا باا بنيامين وأضاف :" إن
 فما يمتلئ بالماء عندما تحدث ليبرمان عن دولة إسراايلية دون العرة".

 25/10/2016القدس، القدس، 
 

 : غزة على وشك االنفجار ويجب تفكيك مخيمات الالجئين ونقلها إلى منطقة العريش"معاريف" .28
أفااارايم غاااانور إن الوضاااا قاااال الكاتاااة الساااراايلي فاااي صاااحيىة معااااريف : وكاااا   –القااادس المحتلاااة 

الموش  على ا نىجار في ق ا  غزة يت لة من إسرااية حلو  سريعة وعاجلة وا   فاإن هاإه المن قاة 
 الجغرافية ستتحول ما مرور الوق  إلى أكثر خ ورة يوما بعد يوم.
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 وأشار غانور إلى أن السال ا  الساراايلية باتا  م الباة أكثار مان أي وقا  مضاى بالتعاماة ماا هاإه
القنبلة الموقوتة المسماة ق ا  غزة، ورغم أنتا   تست يا أن تىعة كة شيء وحدها فاإن إلا  يت لاة 

 منتا  لة الدعم من العالم، وتجنيد القوو الدولية إلى جانبتا.
وأوضو أن ق ا  غزة لم يكن في يوم من األيام جزءا من تاريك الشعة اليتودي، ولاإل  خرجا  مناا 

، لكن وصاول عادد ساكان الق اا  إلاى ملياوني نسامة باا  2005ر األخير العام إسرااية حتى السنتيمت
 ألف نسمة. 750ولم يتجاوز حينتا  1967يشكة مصدر قل  لسرااية التي احتلتا العام 

ووف  المقال، فإنا في حال لم تسا إسرااية لحة مشاكة مخيما  الالجاين المزدحمة في الق ا  فإن 
وربمااا هااإا مااا دفااا مصاار إلااى عاادم العااالن عاان ضاام غاازة إليتااا  ااوال  مشاااكلتا سااوف تنزلاا  إليتااا،

السنوا  الماضاية، وهاو ماا يت لاة مان إسارااية تجنياد المجتماا الادولي لمسااعدتتا علاى إيجااد حلاول 
لمشااااكة الق اااا  المتىاقماااة مااان خاااالل الااادعوة إلاااى ماااؤتمر دولاااي أو إقليماااي برعاياااة القاااوو الع ماااى، 

 دول الخلي  والدول المانحة، وكة إل  تح  شعار "أنقإوا غزة".وتعاون ما الدول العربية و 
واستدر  الكاتة بالقول إنا قبة الدعوة إلى مؤتمر دولاي لنقااإ غازة ينبغاي علاى إسارااية إيجااد خ اة 
تعمااة علااى إحااداث تغيياار جااوهري فااي الق ااا  يتضاامن تىكياا  مخيمااا  الالجاااين ونقلتااا إلااى من قااة 

شااراكتا فااي هااإه العااريش ماان خااالل اسااتغالل ال ضااااقة ا قتصااادية التااي تعانيتااا مصاار هااإه األيااام وا 
 الخ ة التي ستح ى بدعم عربي وعالمي.

وستشااامة الخ اااة إقاماااة مصاااانا ومااازار  وأمااااكن ساااياحية ومن قاااة تجارياااة حااارة، مماااا يكىاااة إضاااعاف 
 ويعمة على إيجاد واقا جديد في الق ا . -خاصة حركة حماس-المن ما  المسلحة 

 25/10/2016، انالغد، عمّ  
 

 ديس شرق القدس يلتهمان أراضي بلدة أبو واالستيطانالجدار  .29
من أصة نحو ثالثين ألف دونم، مساحة بلدة أبو ديس : عمر رجوة -االقدس أبو ديس لشر  

لشر  القدسا، لم يتب  للسكان سوو نحو خمسة ف ف دونم لالدونم ألف متر مرباا، بسة قرارا  
 ار العزل السراايلي، و  تمل  البلدية صالحية إدارية كاملة عليتا.المصادرة العسكرية وجد

وألقى الواقا الصعة ب اللا على حياة السكان وخ ط البلدية، خاصة بعد أن امتد البناء السكاني 
إلى األراضي الزراعية، وأتى على مساحا  واسعة من مزار  الزيتون، مما أفقد البلدة مصدرا متما 

 لية.من ثروتتا المح
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يقول رايس بلدية أبو ديس عادل صال  للجزيرة ن  إن مساحة البلدة ال بيعية تقدر بنحو ثالثين 
ألف دونم من جتة الشر  بموجة قرارا  عسكرية  24ألف دونم، صادر منتا ا حتالل السراايلي 

 .1967عام 
الجتة الغربية من وأضاف أن ا حتالل عاد وصادر نحو ألف دونم عندما أقام الجدار الىاصة في 

، وبإل  حاصر سكان البلدة في مساحة   تزيد على خمسة ف ف دونم، مشيرا إلى 2005البلدة عام 
أن الجدار التتم نحو أربعماة دونم من األراضي المزروعة بأشجار الزيتون، مما حرم الموا نين من 

 مصدر متم ورايسي من مصادر رزقتم.
حالة من  أوجداكبير بالبلدة وحرمانتا من التوسا شرًقا وغرًبا ولى  إلى أن التزايد السكاني ال

ا كت اظ السكاني دفع  الموا نين للتضحية بأراضيتم الزراعية، لحاجتتم الماّسة للبناء والتوسا في 
 مساحة ضيقة، وبالتالي لم يتب  إ  أقة من خمسماة دونم مزروعة بأشجار الزيتون في البلدة.

لجنة الدفا  عن األراضي ومقاومة ا ستي ان شرقي القدس بسام بحر إن من جتتا، يقول رايس 
ا حتالل السراايلي يبإل ما بوسعا للسي رة على أراضي القدس، في محاولة لتنىيإ مخ  ا  

 ا، وت بي  حلم ما يسمى "القدس الكبرو".E1المشرو  ا ستي اني المعروف بال
 24/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 القدس مع ليبرمان تطبيع "خبيث" صحيفةلصحفي: حوار كتلة ا .31

دان  كتلة الصحىي الىلس يني بشدة ما أقدم  عليا صحيىة القدس اليومية من نشر حوار م ول 
 .اخبيث اما وزير جيش ا حتالل السراايلي أفيغدور ليبرمان، واعتبرتا ت بيع

، "أن هإا الحوار محاولة 2016-10-24الكتلة في بيان وصة "فلس ين أون  ين" ا ثنين  عّد و 
 ت بيعية خبيثة وتعد صارخ على مشاعر الشعة الىلس يني وأهالي الشتداء، واألسرو".

وقال  إن إجراء الحوار ما "ليبرمان" ضربة لجتود المتضامنين في كة أنحاء العالم ما حقو  
 الشعة الىلس يني.

قىة من كة أحرار الشعة الىلس يني ومقا عة وأضاف  "هإه الجريمة األخالقية والو نية تستوجة و 
 الصحيىة ورفا دعوو قضااية ضد القاامين عليتا".

 24/10/2016، فلسطين أون الين
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 َمدرسة فلسطينية تنال المركز األول في مشروع تحدي القراءة العربي ..طالئع األمل .31
أجواء الىر  بإعالن نابلس  مدينة على موعد ما الىوز وا نتصار عاش : دغلس عا ف-نابلس 

ضمن مشرو  "تحدي القراءة العربي" الإي تن ما دولة المارا   ،فوز إحدو مدارستا بالجاازة األولى
 العربية المتحدة، لتحصد بإل  لقة "أفضة مدرسة عربية بالقراءة".

ن فوز علن يوم ا ثني م بدار األوبرا في دبي، أُ وفي حىة حضره مسؤولون إماراتيون وفلس ينيون، نُ 
مدرسة  الاا األمة الثانوية للبنا  بالجاازة األولى في مشرو  "تحدي القراءة العربي" في موسما 

 جاازة المليون دو ر. النجازاألول. وكان  مكافأة المدرسة على هإا 
والمشرو  هو األكبر الإي ت لقا المارا  العربية بتدف تشجيا المدارس ا بتدااية والثانوية على 

اءة عبر التزام أكثر من مليون  الة بقراءة خمسين مليون كتاة  وال العام الدراسي، ثم تلخيص القر 
هإه الكتة عبر ما يعرف بجوازا  التحدي لملخصا ا، ثم المنافسة محليا وو نيا عبر تلخيصتا 

 للوصول للتصىيا  النتااية.
ة الىلس ينية مريم ثلجي من مدينة وتقسم الجاازة لمستويين: فردي وفخر للمدارس، حيث تأهل  ال الب

الخلية للتصىيا  النتااية على المستوو الىردي، بينما ح ي  مدرسة  الاا األمة بالقسم ارخر من 
مدرسة فلس ينية مشاركة، وتأهل  فلس ين على أربا مدارس عربية في لبنان ومصر  980بين 

 والجزاار والبحرين للتصىيا  النتااية والىوز بالجاازة.
تقسم قيمة الجاازة لثالث فاا : حيث تأخإ المعلمة المشرفة ماة ألف دو ر، ومثلتا لمدير المدرسة، و 

 بينما يكون المبلغ المتبقي لصالو المدرسة ككة.
 24/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مع انتهاء عيد "العرش" مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس تزامنا   .32

أمس ا ثنين مسيرة استىزازية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تزامًنا ما  ن م مستو نون مت رفون 
 انتتاء عيد "العرش" العبري.

وان لق  المسيرة من شار  الواد بالبلدة القديمة وصوً  إلى بوابا  المسجد األقصى الرايسة من 
ن شر ة ا حتالل الخار ، حيث أدو المستو نون  قوًسا وشعاار تلمودية وسط حماية مشددة م

اقتحاماتتم لباحا  األقصى  أمسوفي سيا  متصة، واصة المستو نون صبا   والقوا  الخاصة.
من جتة باة المغاربة بحراسة شر ية مشددة، ون موا جولة في أنحاء متىرقة من باحاتا، تخللتا 

 تقديم شروحا  عن "التيكة" المزعوم.
 25/10/2016السبيل، عّمان 
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 صلون اإلضراب عن الطعام احتجاجا  على االعتقال اإلداري أسرى يوا أربعة .33
يواصة أربعة أسرو فلس ينيون في السجون السراايلية إضرابتم المىتو  عن : فتحي صّبا  -غزة 

 و روف احتجازهم السياة. إدارياً ال عام احتجاجًا على اعتقالتم 
مدينة الخلية بالضىة الغربية  سنةا من بلدة دورا قضاء 19ويواصة األسير أنس إبراهيم شديد ل

على التوالي احتجاجًا على اعتقالا  29المحتلة القابا في سجن "عوفر" إضرابا عن ال عام لليوم الا 
 الداري.

كما يواصة األسير أحمد محمد أبو فارة من مدينة الخلية القابا في أقبية ا عتقال الداري إضرابا 
سنةا من قرية  24كما يواصة األسير مجد حسن أبو شملة ل .على التوالي 31عن ال عام لليوم الا 

كانون الثاني لينايرا الماضي من  27يعبد قرة مدينة جنين شمال الضىة الغربية المعتقة إداريًا منإ 
يومًا على التوالي.  19دون توجيا أي تتمة لا، إضرابًا مىتوحًا عن ال عام ضد اعتقالا إداريًا منإ 

سنةا من قرية ميسلون قضاء مدينة جنين "إضرابًا  31با حسن علي ربايعة لويخوا األسير الرا
 على التوالي احتجاجًا على اعتقالا الداري. 19عن ال عام لليوم الا 

 25/10/2016الحياة، لندن، 
 

 االحتالل يسعى لتغييب القدس عن اإلعالمتقرير:  .34
العام الماضي، لم يغة  / أكتوبرتشرين األّولالشعبية المستمّرة من  ا نتىاضةمنإ بدء : المقداد جمية

المسجد األقصى عن المشتد. شّكل  المدينة المقدسة مسرًحا ألحداث كثيرة، خصوًصا أّن السبة 
غير المباشر  ند عتا هو منا التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى الإي كان  تسعى إليا 

 سل ا  ا حتالل السراايلي.
اهًدا على تغيية القدس عن العالم، لكن بالرغم من إل  كان المشتد واضًحا. عمة ا حتالل ج

ن العديد من العمليا  الب ولية. كإل  شّكل  مسرًحا لعمليا  العدام و فيتا نّىإ الشّبان الىلس يني
الميداني، إضافًة  قتحاما  المسجد األقصى المتواصة بشكة  شبا يومّي. في  ّة هإه األحداث 

اكينة إعالمّية تعمة جاهدًة لنقة الصورة من داخة المدينة للعالم، وتوث  أحداثتا بشكة  كان  م
 يومّي.

ا التابا للحركة QPressتمّثل  هإه الماكينة با "المركز العالمي لشؤون القدس والمسجد األقصى" ل
الميين بشكة  "السالمية" في أراضي الداخة الىلس يني المحتة. كإل  عمة عدد من النش اء والع

فردّي، على نشر األخبار عبر وسااة التواصة ا جتماعي أو إيصال األخبار من المدينة المقدسة 
 إلى الىضااّيا  ووسااة العالم المحلّية.
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م لا الشتر الحالي، اقتحم  قوا  ا حتالل مقّر "كيو برس" في المدينة. يضّم المبنى نىسا 
ا حتالل كّلتا، وسّلم  إخ اًرا للوكالة العالمية لشؤون  مؤسسا  إعالمية عدة، أغلقتتا قوا 

 القدس تبّلغتا بوقف عملتا واستدعاء أحد مسؤوليتا للتحقي  بعد اعتقالا.
، ي تر ان فخر التقارير المنشورة يعود إلى عشرة www.qpress.psعند زيارة الموقا اللكتروني 

وضا  داخة األقصى، إضافًة لتوثيقا بشكة  لح ّي أيام، ومن عادة الموقا أن ينشر بشكة  يومّي األ
وعلى مدار الساعة لالعتقا   وا قتحاما  ا ستي انّية التي تزايد  خالل األيام الماضية. كما 
يالحت من خالل زيارة الصىحا  الخاّصة للوكالة على "فايسبو " و "تويتر"، أّنتا مغلقة بشكة 

 كامة.
مى "عيد العرش" العبري، والإي كّثى  خاللا جماعا  المستو نين جاء الغال  تزامًنا ما ما ُيس

مقتحًما خالل أسبو  واحد فقط،  1200المت رفة اقتحامتا للمسجد األقصى، والتي بلغ  أكثر من 
 فيما غاة التوثي  المصّور لالقتحاما  الإي كان  تنشره "كيو برس".

"كيو برس" للعمة، مبيًنا أّنا سيالح  مو ىيتا ُيتدد ا حتالل بالمساءلة القانونّية إإا ما عاد  
 "جنااًيا". وقد جاء الغال  بقرار  عسكرّي من المؤسسة األمنية السراايلية.
تأتي تزامًنا ما  الجراءا العالمي محمود أبو الع ا، أحد العاملين السابقين في الوكالة أكّد أّن هإه 

األقصى ومدينة القدس، ما يتدف لتغييبتا وعدم فضو تزايد ا نتتاكا  السراايلية داخة المسجد 
انتتاكا  ا حتالل المستمّرة هنا . لم تست ا "السىير" الوصول إلى المبعدين والمسؤولين عن 
الوكالة، فيما يبدو أّن ا حتالل يحاول منعتم من التواصة ما العالم ومنعتم من استخدام وسااة 

 على "كيو برس". التواصة ا جتماعّي، في إ ار هجمتا
ُيشير الناشط خالد صافي، إلى أّن عشرا  النش اء من سّكان مدينة القدس ينتشرون عبر واقا 
التواصة بأسماء  مستعارة، خوًفا من مالحقة قوا  ا حتالل بحّقتم، ما عدم توفر حماية من أّي 

ة في مقدساتتا جتة محلية أو دولية. يرو صافي أّن القدس التي تتعّرا لالنتتاكا  اليوميّ 
 السالمّية والمسيحّية، وتنشط فيتا العداما  بشكة  متواصة، هي بحاجة إلى دور إعالمي قوّي.

 25/10/2016السفير، بيروت، 
 

 فيين تدين إجراء صحيفة القدس مقابلة مع ليبرمانانقابة الصح .35
ى إجراء مقابلة ما وزير أدن  نقابة الصحافيين الىلس ينيين، بشده إقدام صحيىة القدس المقدسية، عل

 أكتوبر. 24جيش ا حتالل السراايلي أفيغدور ليبرمان، ونشرها في عددها الصادر اليوم ا ثنين 
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وتلق  "وفا" نسخة عنا، أن إجراء المقابلة بحد إاتا الثنين واعتبر  النقابة، في بيان أصدرتا يوم 
لقا ا لكة أشكال الت بيا ما ت بيا مرفوا ما ا حتالل بة تساو  معا، مجددة رفضتا ا

 ا حتالل ومنتا الت بيا العالمي.
؛ حيث أن ليبرمان ال ال غير متني على  إعالمياكما تعتبر النقابة "أن فحوو ومضمون اللقاء 

و نيا فلس ينيا ليصال رسااة تتديده ووعيده للشعة الىلس يني  إعالمياا ومنبرا باستخدم منص
ما انا أكد أنا ماا في سياسة التوسا وا ستي ان وتدمير أي أمة لدسف من خالل الصحيىة، ك

 . أو خيار لقامة دولة فلس ينية مستقلة لشعبنا"
 24/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"غزة: غارة جوية إسرائيلية دون إصابات بعد إطالق صاروخ لم يسقط في  .36

صبا  أمس غارة جوية على موقا تابا لحركة  في بيان أنا شنَّ  سراايليالوكا  : أعلن الجيش 
 غزة، بعد إ ال  صاروخ من الق ا  على إسرااية. في ق ا حماس 

وقال الجيش السراايلي إن "صاروخا أ ل  على جنوة إسرااية من ق ا  غزة" مؤكدا أنا "لم يسقط 
نا "ردا على التجوم استتدف   اارة تابعة أي صاروخ على األراضي السراايلية". وتابا الجيش أ

 لسال  الجو السراايلي موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس في شمال ق ا  غزة".
وقال  مصادر أمنية في ق ا  غزة إن الغارة الجوية التي وقع  في بي  حانون قرة الحدود ما 

واحدة بر  مراقبة تابعا للىصااة وقصى  المدفعية السراايلية بقإيىة  إسرااية، لم تسىر عن إصابا .
  الىلس ينية شر  بلدة بي  حانون، أمس.

من جتة أخرو فتح  البحرية السراايلية نيران أسلحتتا باتجاه قوارة الصيادين في بحر بي   هيا، 
وقال صيادون لا"األيام" إن جنود بحرية ا حتالل أ لقوا النار بكثافة باتجاه مجموعة من  أمس.

 لتي كان  تتواجد قبالة من قة "السودانية"، ولم يبلغ عن وقو  إصابا  بين الصيادين.القوارة ا
 25/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 رفح: مقتل شاب خالل قتاله في صفوف "داعش" في ليبيا .37

عامًا"، خالل قتالا في صىوف  20أفاد  مصادر محلية وعاالية بمقتة الشاة محمد عادل الزاملي "
وأبلغ  العاالة بمقتة ابنتا، خالل اشتباكا  وقع  في مدينة سر  الليبية،  "، في ليبيا.تن يم "داعش

  وتوافد الموا نون لتقديم واجة العزاء.
 25/10/2016األيام، رام هللا، 
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 الخليل: االحتالل يقتحم منزل شهيد ويستولي على مركبة ذويه في سعير .38
واستول  على مركبة إويا في بلدة سعير، شمال  داهم  قوا  ا حتالل، يوم ا ثنين، منزل شتيد

 شر  الخلية.
وقال  مصادر أمنية ومحلية لوكالة األنباء الرسمية، إن قوا  ا حتالل حاصر  منزل الشتيد مؤيد 

عاماا الإي ارتقى في الرابا عشر من كانون الثاني الماضي، على مىر  بي   20عوني الجبارين ل
 م محاولتا تنىيإ عملية  عن، وفتشتا، واستول  على مركبة إويا.عينون شمال شر  الخلية، بزع

وفي السيا ، داهم  قوا  ا حتالل عدة أحياء في مدينة الخلية، ونصب  حواجز عسكرية على 
مداخة بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخة مدينة الخلية الشمالي جورة بحلص، وعمل  على إيقاف 

 اقا  الموا نين، ما تسبة في إعاقة تنقلتم.المركبا  وتىتيشتا والتدقي  في ب 
 24/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "الضرائب في القدس".. سياسة االحتالل لتهجير المقدسيين .39

تعتمد سل ا  ا حتالل على سياسة التشديد على دفا الضرااة  :جويحان ديا -القدس المحتلة 
بلدة القديمة، فكلما تأخر تاجر عن دفا الضرااة ال أسوا المحال  التجارية داخة  أصحاةبح  

يتضاعف المبلغ، يأتي إل  ضمن السياسة التي تتبعتا بلدية ا حتالل لفراغ المحال  التجارية من 
ما  السابقة األعوامولتكون تح  سي رة الجمعيا  ا ستي انية كما حدث في  األصليين، أصحابتا

 عدد من المحال  التجارية.
صادر  سل ا  ا حتالل قبة  ،لا" الحياة الجديدة " حول سياسة الترحية أعدتتاوفي تقارير سابقة 
بقيمة نصف مليون دو ر تعود للموا ن الحا  نبية  أثريةف ف ق عة  10نحو أربعة شتور 

الحروة، علمًا أنا   توجد ضرااة متراكمة على محلا التجاري، وأن المتحف السراايلي وسل ة 
 الموجودة داخة المحة القاام منإ عشرا  السنين. بارثارالسراايلية على معرفة  رثارا

المحال   أصحاةكما شن  بلدية ا حتالل ما بداية التبة الجماهيرية عشرا  المخالىا  على 
 1000بقيمة  ارخرشيكة والبعا  500التجارية على  ري  الواد في البلدة القديمة تقدر بقيمة 

 شيكة.
شيكة بعد أن وجد  5000وأجبر  بلدية ا حتالل صاحة مقتى في باة الواد على دفا غرامة بقيمة 

لىرا غرامة  إضافةعمال البلدية سجاار وأرجيلة داخة المحة ولعدم وضعا إشارة "ممنو  التدخين" 
 شيكة في حال التدخين. 1000على المدخن أيضًا بقيمة 
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ية، فقد تم إع اؤهم تحإيرا  بدفا غراما  مالية في حال عرضتم أما تجار األحإية والتدايا التإكار 
عدم تجديد الياف ة التي تحمة اسم المحة يدفا  أوسم عن مدخة المحة  40بضااا تبعد أكثر من 

 غرامة مالية.
 24/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الخليل.. أهالي مخيم الفوار يغلقون مكاتب "األونروا" .41

أغل  الالجاون الىلس ينيون في مخيم الىوار : تحرير خلدون م لوم، يوسف فقيا من-الخلية 
ونروا في المدينة، احتجاًجا على "عدم تجاوة األخيرة ما قضية األبالخلية، يوم الثنين، مكاتة 

 دم  الصىوف الدراسية وتخىيف اكت اظ ال لبة".
ار، عىيف غ اشة، في تصريحا  لا وقال رايس اللجنة الشعبية لخدما  الالجاين في مخيم الىو 

"قدس برس"، إن األونروا عمد  منإ بداية العام الدراسي إلى تقليص عدد الُشعة الدراسية في 
 الصىوف واعتمد  سياسة دمجتا.

 الًبا، بعد تقليص عدد الُشعة  45-40وأضاف أن عدد ال لبة في الشعبة الدراسية الواحدة بلغ من 
 ما أدو لتشكية ضغط كبير على ال لبة ومدرسيتم".من أربا إلى ثالث ُشعة، "

ولى  الن ر إلى أن وكالة األونروا "ُتما ة" في تلبية م الة مؤسسا  مخيم الىوار بالعودة للوضا 
 زيادة عدد ال لبة.من رغم بالا، 2015القاام خالل العام الماضي ل

 24/10/2016، قدس برس
 

 رتها المتشفيات الحكومية بالضفةألف عملية جراحية أج 45: منذ بداية العام .41
أفاد  وزارة الصحة الىلس ينية بأن مستشىياتتا في الضىة الغربية أجر  منإ بداية العام وحتى نتاية 

عملية جراحية صغرو وكبرو، فيما استقبل  أقسام ال وارن في تل   44925المنصرم  / سبتمبرأيلول
 حالة في نىس الىترة. 640968المستشىيا  
، أن أقسام الو دة في المشافي الحكومية 2016-10-24الوزارة في بيان صحىي، ا ثنين وأضاف  

 .30/9/2016وحتى  1/1مولودًا في الىترة ما بين  26931شتد  و دة 
 حالة العيادا  في المستشىيا  الحكومية في الىترة إاتتا. 697ألىا و 433وراجع  

 24/10/2016، فلسطين أون الين
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 إغالق معبر رفح بعد فتحه سبعة أيامتعيد مصرية ال السلطات .42
محمد الجمة: أعاد  السل ا  المصرية إغال  معبر العودة الحدودي برفو، اعتبارًا من مساء -رفو 

 أول من أمس، بعد فتحا سبعة أيام.
ووفقًا للمصادر الم لعة في معبر العودة، فإن السل ا  المصرية أبلغ  الجانة الىلس يني بقرار 

   المعبر، دون أن تحدد موعدًا جديدًا لعادة تشغيلا.إغال
مسافرًا، فيما  4469وشتد المعبر في أيام فتحا الثالثة حركة نش ة، حيث بلغ مجمو  المغادرين نحو 

من العالقين في مصر إلى ق ا  غزة، ومع متم مرضى أنتوا رحال  عال  في  2115عاد 
 المشافي المصرية.

مسافرين الىلس ينيين في ق ا  غزة، والمسجلين في كشوف وزارة الداخلية، و  يزال ار ف من ال
ينت رون دورهم بىارغ الصبر ليتمكنوا من مغادرة الق ا ، وقد أجبر الماا  منتم على مغادرة 

 صا   المعبر بعد إعالن إغالقا، عاادين إلى منازلتم بانت ار إعالن مصري جديد بىتحا.
الجانة المصري فتو المعبر األسبو  المقبة، لتستية سىر ال الة، غير وتتردد معلوما  حول نية 

 أنا لم يتم التأكد من هإه المعلوما ، والجميا ينت ر إعالن مصري جديد حول فتو المعبر.
يإكر أن فتو المعبر لسبعة أيام، يعتبر من أ ول فترا  تشغيلا منإ العدوان السراايلي األخير على 

 .2014الق ا  في العام 
وكان  حركة "حماس" عبر  عن شكرها للسل ا  المصرية، لىتحتا معبر رفو البري على مدار 

 األسبو  الماضي.
 25/10/2016، األيام، رام هللا

 
 : السيسي يريد المحافظة على كرسيه بأي ثمنالعبري  ال"اموقع "و  .43

ىتا  السيسي يريد  " الخباري السراايلي أن الرايس المصري عبد الارأو مقال في موقا "و 
 المحاف ة على كرسيا رايسا لمصر متما كان الثمن.

 ما روسياوقال كاتة المقال غيا أليستر إن إل  برز مؤخرا من خالل سعي مصر لتعزيز العالقا  
وسوريا، حيث قام السيسي بتعزيز العالقة ما الرايس الروسي فالديمير بوتين، الإي يسعى لتوسيا 

 في المن قة. تحالىاتا القليمية 
 وأوضو أن دخول روسيا على خط تحالىا  المن قة جعلتا تبحث عن مو ئ قدم في مصر.
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-وبالنسبة للعالقة ما سوريا، فقد فوجئ الجميا مؤخرا بزيارة رايس المخابرا  السورية علي مملو  
تكن على القاهرة، رغم أن العالقا  بين البلدين لم  إلى-األسدالمقرة من الرايس السوري بشار 

 وفا  منإ إروة الربيا العربي.
ورأو أليستر أن زيارة مملو  األخيرة برفقة عدد من المسؤولين السوريين تشير إلى مرحلة جديدة من 

 الدفء في العالقة بين القاهرة ودمش .
وأشار إلى أن مصر تجلس اليوم على فوهة بركان، والوضا ا قتصادي يزداد تدهورا في السنوا  

بالقول إن سل ة الخوف التي يديرها السيسي لن تقما المصريين، رغم أنا على قناعة  ؛ وختماألخيرة
نقاإ كرسيا، متما كان الثمن.  بأن ا نتصار على الرهاة كىية بإنعاش اقتصاد بالده، وا 

 24/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل" من تصدير ثمار الزيتون إلى تحذر لجنة مقاومة التطبيع في األردن .44
حإر  لجنة مقاومة الت بيا في األردن، من تصدير ثمار الزيتون إلى : عمان اا زيد الدبيسية

 إسرااية، التي تعيد تصنيعتا وتصديرها للخار  على أنتا منتجا  إسراايلية.
وقال مناف مجلي، رايس اللجنة في تصريو خاص إلى "العربي الجديد"، إن " تصدير الزيتون إلى 

ل السراايلي ين وي على مخا ر كثيرة منتا دعم ا قتصاد الصتيوني وتشجيا صناعاتا، ا حتال
وهدر الثروة األردنية التي يمكن تع يم ا ستىادة منتا من خالل تشجيا المزارعين على تصنيعتا 

 وتصديرها للخار ".
مزارعين األردنيين وأضاف مجلي أن عمليا  التصدير تدعم الت بيا ما ا حتالل، مشيرًا إلى أن ال

نما يوجد سماسرة ووس اء لتمام عمليا  البيا.    يقومون ببيا الثمار إلى إسرااية، وا 
وتشير البيانا  المحلية إلى أن كميا  ثمار الزيتون المصدرة إلى إسرااية من األردن بلغ  حوالي 

 .2016 ن خالل العام الحالي  3700
ارة الزراعة األردني في تصريو خاص إلى "العربي الجديد"، وقال نمر حدادين، المتحدث الرسمي لوز 

ف ف  ن من ثمار الزيتون،  7إنا "تم تحديد الكميا  المسمو  بتصديرها إلى الخار  بما   يتجاوز 
 ألف  ن لتإا العام". 180وهي   تشكة سوو نسبة ضايلة جدًا من إنتا  األردن الإي يقدر بحوالي 

 25/10/2016، العربي الجديد، لندن
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 إلشهارهااللجنة الوطنية األردنية لحملة مئة عام على وعد بلفور تعقد مؤتمرا  صحفيا   .45
بحضور  أمسعقد  اللجنة الو نية األردنية لحملة ماة عام على وعد بلىور مؤتمرًا صحىيًا : عمان

م على وعد بلىور أعضاء لجنة المتابعة للحملة بتدف إشتار اللجنة الو نية األردنية لحملة ماة عا
 التي ستعمة بالتنسي  والتعاون ما اللجنة الدولية لحملة ماة عام على وعد بلىور ومقرها لندن.

تاريخيا لدحداث التي مر  بتا المن قة العربية  إيجازاوعرا رياا النوايسة منس  اللجنة الو نية 
جاء في سيا  األهداف قبة وعد بلىور مؤكدًا أن ا حتالل ا ستي اني الصتيوني لىلس ين 

 الغربية. ا ستعماريةوالم اما 
أن اللجنة الو نية األردنية تتكون من األحزاة والمن ما  والنقابا  والىعاليا  والقوو  وأضاف

 .السياسية وا جتماعية والشخصيا  الو نية
 25/10/2016، الدستور، عّمان

 
 تلبية االحتياجات الطّبية "فلسطين الدولية" تطلق مرحلة جديدة من برنامج: عّمان .46

تستعد مؤسسة فلس ين الدولية "ل ال  مرحلة جديدة من برنام  تلبية : نادية سعد الدين-عمان 
ا حتياجا  ال ّبية العاجلة في فلس ين المحتلة، تأهياًل وتدريبًا، بالتعاون ما الق ا  ال ّبي 

 ، أسعد عبد الرحمن.األردني"، وف  عضو مجلس األمناء الرايس التنىيإي للمؤسسة
 بية في مختلف  300ويتكامة البرنام ، الممتد منإ ثماني سنوا  تقريبًا واستىاد منا زهاء 

التخصصا ، ما مبادرة مماثلة منبثقة عن المؤسسة تح  عنوان "أ باء أردنيون لدعم ال ة في 
ية واسعة، بتدف تنمية فلس ين"، والتي ن م  حىلتا الثاني مؤخرا في عّمان بمشاركة أردنية وفلس ين

 موارد برنامجتا الو نّي الشامة.
وقال عبد الرحمن، لا"الغد"، إن "الىلس ينيين الرازحين تح  ا حتالل السراايلي يحتاجون إلى 
مختلف أنوا  العناية ال بية التي من الصعة جدا، وأحيانا من المستحية، الحصول عليتا من داخة 

 ال  عند أ باء ومستشىيا  خار  فلس ين".الو ن المحتة، حيث يلجأون للع
 25/10/2016، ، عّمانالغد

 
 الجنرال عون "صديق إسرائيل القديم": مراسل القناة الثانية والمحلل اإلسرائيلي إيهود إيعاري  .47

وصف مراسة القناة الثانية للشؤون العربية والمحلة السراايلي، إيتود يعاري، الجنرال اللبناني : لندن
 تيار الو ني الحر" ميشية عون، با"الصدي  القديم لسرااية".وزعيم "ال
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عاما، ربما يحق  حلم حياتا ويصبو رايسا  81وقال يعاري إن "ميشية عون، البالغ من العمر 
هإه الىرحة"، مستدركا بقولا "بعد سنوا   أشاركاللبنان، وأنا اعلم مدو انىعالا وفرحتا، وكن  أود أن 

عون إلى رجة تح  حماية نصر هللا، وأنا واث  أن مزاجا العاصف   ويلة من الصداقة تحول
 والمتقلة سيتركان نصر هللا نادما على دعما وتأييده لا".

وأشار يعاري إلى أن عون "يمل  بإرة من جنون الع مة، ومحاك بحاشية غارقة بالىساد، يقف على 
و المر للسوريين، ويمق  من مة التحرير، رأسا نسيبا وزير الداخلية جبران باسية"، واصىا إياه با"العد

 ولم يتوقف عن التإمر من فقدان السي رة المسيحية على الدولة".
وقال يعاري إنا كان يزور عون في القرية الىرنسية التي كان محتجزا بتا بشروك فرنسية، بعد أن 

ان يتحدث قصف رايس الن ام السوري الراحة حافت األسد قصر ميشية عون، موضحا أن عون "ك
أنا نقة هإه  إلىعن خ  ا لترميم بالده بقيادة مسيحية، وبتعاون علني ما إسرااية"، مشيرا 

 "الرسااة" إلى "من يعنيا األمر في إسرااية".
وقال يعاري إنا "فر  لعودة عون لو نا كب ة، وعندما هنأتا أكد لي أن عتدا وزمنا جديدا حال على 

تل  اللح ة بالتخ يط لتولي منصة الرااسة، لكنا غاص في السياسة لبنان"، مشيرا إلى أنا بدأ منإ 
اللبنانية، إلى أن تحالف ما األمين العام لحزة هللا، حسن نصر هللا، على أمة أن يقوده لكرسي 

 الرااسة.
وقال المحلة السراايلي إن الجنرال عون "وصة لنتيجة مىادها أنا   يمكن للمسيحيين في الشر  

يران"، إلى أن حصة على دعم خصما الكبير "الشري  القديم الصمود دون  مساعدة الشيعة وا 
لسرااية" سمير جعجا، ثم على مباركة المعسكر السني بقيادة سعد الحريري، بالصىقة التي تسمو 

 لا بالعودة لكرسي رااسة الوزراء.
 25/10/2016، "21موقع "عربي 

 
 و بالحفريات أسفل األقصىجامعة الدول العربية تستنكر مشاركة نتنياه .48

بنيامين نتنياهو  "إسرااية"استنكر  جامعة الدول العربية أمس ا ثنين، إعالن رايس وزراء : كونا
عزما المشاركة شخصيًا في الحىريا  ونقة التراة من أسىة المسجد األقصى خالل األسبو  

 الجاري.
ة سعيد أبو علي في بيان، إن دعوة وقال األمين العام المساعد لشؤون فلس ين واألراضي المحتل

، تؤكد "تنىيإ هإه الجريمة المستمرة بح  األقصى"لالنضمام إليا في  "السراايليين"نتنياهو جميا 
. وأضاف أن "الممنتجة التي ت ال المسجد األقصى وتنإر بانتياره "السراايلية"تسريا المخ  ا  "
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يأتيان ردًا على القرارين اللإين تم  "السراايلية" قرار نتنياهو وما تقوم با ما تسمى سل ة ارثار
اعتمادهما من قبة من مة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونيسكوا حول القدس والمسجد 
األقصى. وأوضو أن القرارين ينصان على الحىاظ على التراث الثقافي الىلس يني و ابعا المميز في 

وكامة الحرم القدسي الشريف موقعًا إسالميًا مقدسًا ومخصصًا  القدس، واعتبار المسجد األقصى
 للعبادة.

 25/10/2016، الخليج، الشارقة

 
 عن "مخيم اليرموك""داعش" إصدار جديد لتنظيم  .49

بّث تن يم الدولة إصدارا مرايا قبة يومين، تحدث فيا عن قّصة سي رتا : باجس مؤيد- 21عربي
 دمش . على مخيم اليرمو ، وهدفا القادم في

واتتم التن يم خالل إصدار "قرا  األحزاة"، بأن جميا الىصااة المتواجدة في ريف دمش  متساوية 
 من حيث "عداؤها للمسلمين".

وأنكر التن يم أي دور لجبتة فتو الشام لالنصرةا سابقا، في معركتا األولى ضد "أكناف بي  
 المقدس" والتي سي ر فيتا على أجزاء واسعة من المخيم.

وإهة التن يم إلى أبعد من إل ، بمساواتا "فتو الشام"، بالىصااة الىلس ينية الموالية لن ام األسد، 
 وفي مقدمتتا الجبتة الشعبية لتحرير فلس ين/ القيادة الشعبية، بقيادة أحمد جبرية.

حدث  واتتم التن يم، أكناف بي  المقدس، بالسعي للمصالحة ما الن ام، والتسبة في المجاعة التي 
 سابقا في المخيم وتوفي على إثرها قرابة المااتي شخص.

وزعم التن يم أن "األكناف" وفصااة أخرو كان  تخزن المواد الغإااية، واألدوية، حيث بث مشاهد 
 لمستودعا  أغإية قال إنا استولى عليتا بعد سي رتا على المخيم.

ا   سي رتا في "الحجر األسود" إلى مخيم وأّكد التن يم أن السبة الرايس الإي دفعا للتقدم من من
 اليرمو ، هو اقتراة الىصااة من عقد هدنة ما الن ام.

ووّث  التن يم مشاهد من المعار  العنيىة التي جر  بين مقاتليا، وبين جبتة فتو الشام، حيث 
 استخدم التن يم القنابة اليدوية، والحارقة، إضافة إلى األسلحة المتوس ة والخىيىة.

نتاية الصدار أّكد التن يم أن سي رتا على مخيم اليرمو  تعني تحضيره لالنقضاا على  وفي
العاصمة، حيث قال إن "عيون المجاهدين تبقى على قلة دمش ، فتربصوا إنا معكم من 

 المتربصين".
 25/10/2016، "21موقع "عربي 
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 لقضية الفلسطينيةباكستان تدعو لوقف بناء المستوطنات وتجدد دعمها إليجاد حل عادل ل .51
دع  جمتورية باكستان السالمية المجتما الدولي إلى ضرورة إيجاد حة  :"القدس العربي"رام هللا ا 

 عادل وسريا للنزاعا  في الشر  األوسط لضمان األمن العالمي.
جاء إل  على لسان المندوبة الباكستانية الداامة لدو األمم المتحدة السىيرة مليحة لودهي خالل 

 اركتتا في نقاش في مجلس األمن الدولي حول الوضا في الشر  األوسط.مش
وقال  إن موجة العنف والتوتر في الشر  األوسط تدعو المجتما الدولي إلى التحر  بشكة سريا 

 لنقاإ المن قة والعالم من الدخول في كارثة خ يرة.
ل للقضية الىلس ينية بإقامة وأضاف  أنا يجة على المجتما الدولي السعي من أجة إيجاد حة عاد

دولة فلس ينية مستقلة إا  سيادة متصلة جغرافيًا وقابلة للعيش على أساس األراضي الىلس ينية ما 
 وأن تكون عاصمتتا القدس. 1967قبة عام 

وأشار  إلى أن استمرار ا حتالل السراايلي لدراضي الىلس ينية واستمرار إسرااية في بناء 
دية على األراضي الىلس ينية واألعمال الوحشية التي تمارستا قوا  ا حتالل المستو نا  اليتو 

 السراايلي ضد الىلس ينيين يتدد األمن والسالم في الشر  األوسط.
 25/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 بغداد: المراسلة اإلسرائيلية دخلت من دون إذننا .51

العراقية، أمس، أنتا لم تعط أي موافقة لدخال  أكد  هياة العالم وا تصا  ": السومرية نيوز"
مراسلة إحدو وسااة العالم السراايلية إلى العرا ، داعيًة الجتا  األمنية في إقليم كردستان إلى 
توضيو مالبسا  إدخال هإه المراسلة إلى أراضي القليم وكيىية حصولتا على تصريو عمة من 

 دون إإن رسمي من التياة.
مواقا التواصة ا جتماعي تداول ، في وق  ساب ، مق ا فيديو ت تر فيا مراسلة  ُيشار إلى أن

لحدو وسااة العالم السراايلية لالقناة الثانيةا وهي تنقة تقريرًا عن معار  تحرير الموصة من 
 منا   في شمال العرا .

 25/10/2016، السفير، بيروت

 
 ري الحربغزة: "األونروا" توزع مساعدات نقدية على متضر  .52

مليون دو ر على  1.7أنتا تعتزم توزيا ما يزيد على  "األونروا": أعلن  وكالة "األيام" –غزة 
مساعداتتا المقدمة لبرنام   إ ارمتضرري الحرة ممن دمر  بيوتتم بشكة كلي وجزاي، وإل  في 
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من مختلف  عاالة  جاة 242ال ارن الإي تنىإه، وسيستىيد من هإه المنحة ما مجموعا  اليواء
 أنحاء ق ا  غزة. 

المبلغ المإكور سيتم صرف ما يزيد  إجماليفي بيان صدر عنتا أمس أن من  "األونروا"وأوضح  
ألف دو ر ستنى  على  759ألف دو ر أميركي على أعمال إعادة العمار، وما يزيد على  951على 

 أعمال إصال  المساكن المدمرة بشكة بالغ.
ا سيكون بإمكان العااال  المستىيدة الحصول على هإه المساعدة عبر البنو  أن "األونروا"وأكد  
يشمة دعم إصال  المساكن وا عادة  والإي-الحالي، معتبرة أن اليواء ال ارن  خالل األسبو المحلية 

 ."األونروا"أولوية قصوو لدو  يشكة-البناء وحلول اليواء المؤقتة 
عااال  المتضررة، وإل  على الرغم من أن إل  يت لة تموياًل التزامتا بدعم ال "األونروا"وجدد  

 جديدًا لمواصلة العمة ببرنام  المساعدا  النقدية المخصصة لإليواء. 
 25/10/2016، األيام، رام هللا

 
 دبلوماسيون أوروبيون يزورون تجمعات سكانية مهددة بالهدم في القدس .53

خصيا  الدبلوماسية من ا تحاد األوروبي، : زار ، أمس، مجموعة من الش"األيام" -القدس 
بالضافة إلى بعا رؤساء بعثا  الدول األعضاء في ا تحاد األوروبي، والتي تعمة في مقارها في 

 القدس ورام هللا تجمعا  سكانية تواجا خ ر هدم مساكنتم وخ ر النزو  من من قة القدس. 
لى البياة القاسية التي تواجا هإه التجمعا  وتتدف هإه الزيارة الميدانية إلى ا  ال  عن كثة ع

السكانية وا  ال  على فخر الت ورا  وا  تار القل  تجاه األثر النساني النات  عن أي عمليا  
خالء قسري للسكان وأيضا للتعبير عن التزام ا تحاد األوروبي تجاه مستقبة مستدام للتجمعا   هدم وا 

 . " "السكانية الىلس ينية في المن قة 
وقد التق  مجموعة الدبلوماسيين خالل الزيارة ما قادة التجمعا  السكانية الإين قدموا شرحًا موجزًا 

 عن عمليا  التدم التي حصل  في منا   سكناهم، بما يتضمن المدارس المحلية.
 25/10/2016، األيام، رام هللا

 
 مطالبة أممية بالحفاظ على وضع "المسجد األقصى" .54

، إلى ضرورة المحاف ة على الوضا الراهن 2016-10-24ألمم المتحدة، الثنين دع  ا نيويور :
 للمسجد األقصى، بعد تعتد نتنياهو بالمشاركة في الحىريا  أسىة المسجد األقصى.
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وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام استيىان دوغري  إن "موقف بان كي مون وموقف األمم 
سبة لوضعية األماكن المقدسة ونحن أعربنا عن موقىنا مراًرا من قبة، المتحدة في غاية الوضو  بالن

 ونكرره اليوم وهو ضرورة المحاف ة على الوضا الراهن لدماكن المقدسة".
وجاء  تعليقا  المتحدث الرسمي رًدا على أسالة الصحىيين بشأن إعالن رايس وزراء ا حتالل 

، عزما المشاركة شخصيًا في الحىريا  أسىة 2016-10-23السراايلي بنيامين نتنياهو، األحد 
 المسجد األقصى، في الوق  الإي دعا فيا المجتما اليتودي إلى ا نضمام إليا.

 24/10/2016فلسطين أون الين، 

 

الحرم ب ةمشرعون أمريكيون يحضون لجنة في اليونسكو على رفض نص يتجاهل العالقة اليهودي .55
 القدسي

 محاولة’ ضدلس النواة يدعون لجنة التراث العالمي إلى التصوي  أعضاء في مجلس الشيوخ ومج
 ’أخرو لعادة كتابة التاريك

حض  مجموعة من النواة األمريكيين أعضاء لجنة في اليونسكو للتصوي  ضد قرار األربعاء 
 يتجاهة العالقا  اليتودية والمسيحية بجبة التيكة لالحرم القدسيا.

من كال الحزبين ومن مجلسي الكونغرس مماثلة لتل  التي تم  في رسالة وقعتا عليتا مشرعون 
إرسالتا إلى المجلس التنىيإي قبة تصويتا في األسبو  الماضي، بمبادرة السناتور تيد كروز 

فلوريداا، وصى   –روس ليتنين لجمتورية  إيليناتكساسا وعضو مجلس النواة  –لجمتوري 
أخرو لعادة كتابة التاريك من خالل  با"محاولةالقرار مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ والنواة مشرو  

 ”.رفا العالقا  اليتودية والمسيحية بالقدس
القرار القادم في “مشرعين من ضمنتم كروز وروس ليتنين أن  01وجاء في الرسالة، التي وقا عليتا 

م من إدرا  لجنة التراث العالمي هو مسبة للخالف تماما مثة قرار المجلس التنىيإي، على الرغ
 ”.القدس كمدينة مقدسة لليتود والمسيحية والسالم على قاامة التراث العالم لليونسكو

محاولة محو العالقة اليتودية والمسيحية بتإه المدينة المقدسة والمس أكثر بىرص “وحإر النواة من 
لمي إلى احترام الدول األعضاء في لجنة التراث العا“، ودعوا ”السالم بين إسرااية والىلس ينيين

وحماية األهمية الدينية والثقافية والتاريخية للقدس والحىاظ على القيم والمثة العليا المنصوص عليتا 
 ”.في الميثا  التأسيسي لليونسكو

The Times of Israel, 25/10/2016 
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 لنظام المساعدات النقدية لالجئين االنتقال"األونروا":  .56
" روجر ديىيز إن األونروا" األردنير عمليا  وكالة الغوث الدولية في قال مد: حمد التميميأ -ربد إ

ن ام التوزيا النقدي للمساعدا ،  إلىالوكالة ستعمة على ا نتقال من ن ام توزيا المواد الغإااية 
 حيث تم عمة مسو ميداني حول هإه الخ وة التي لقي  رضى من المستىيدين.

فخر  إلىمجتما المدني ولجنة التحسين في مخيم اربد أمس، خالل لقااا بممثلي مؤسسا  ال وأشار
 15الت ورا  بالخدما  التي تقدمتا الوكالة بما فيتا الرعاية الصحية ووجود أدوية تكىي لما يقارة 

 شترا.
التياة ا ستشارية للوكالة التي تضم الدول المانحة ما الدول  ألعضاءسيتم تن يم زيارة  أن وأضاف

ر القادم وستكون هنا  جو   ميدانية لمدة يومين على عدد من المخيما  وسيتم المستضيىة الشت
التباحث حول احتياجا  الالجاين خاصة ما يتعل  بالمباني المستأجرة لصالو المؤسسا   أيضا

 الخدمية في المخيما .
 25/10/2016الغد، عّمان، 

 
 أم تغيير شامل؟ الفلسطينيتجديد شرعية الرئيس  .57

  هاني المصري 
  أبالغ في القول إن األشتر المقبلة حاسمة لتحديد مصير الن ام السياسي الىلس يني الإي أقيم بعد 

، ويمكن أن تىتو ال ري  لمستقبة وردي أو أسود في ضوء ما سيحدث خاللتا. "اتىا  أوسلو"توقيا 
جتما  سيعقد في مؤتمرها السابا، وهإا ما سيتقرر في ا "فتو"فىي هإه الىترة يمكن أن تعقد حركة 

التاسا والعشرين من الشتر الحالي. والموعد المستتدف للمؤتمر هو التاسا والعشرون من شتر 
تشرين الثاني المقبة، الإي يصادف إكرو قرار التقسيم المشؤوم، والإي با  يومًا للتضامن ما 

لمؤتمر، وكلما الشعة الىلس يني. أما الرايس محمود عباس فتو في سبا  ما الزمن حتى ُيعقد ا
 كان أسر  كان أفضة.

، فتإا 2017إإا ُعقد المؤتمر في هإا التاريك أو في تاريك مقارة، مثة الىاتو من كانون الثاني 
إلى المزيد من التراجا والتش ي، أو إلى التقّدم. فتنا  إمكانية كبيرة لتنىيإ محمد  "فتو"سيقود 

، بحسة تعبيره، ما يعني أننا "فتو"ت اف مؤتمر باخ "أبو مازن "دحالن تتديده بأنا لن يسمو لا 
مقبلون على مواجتة إا  أبعاد إقليمية. فتنا  فري  يستقوي بق ر وتركيا، وفخر بالرباعية العربية، 

إلى إمكانية أن يكون ما جرو في مخيمي  –إإا استمر الحال على هإا المنوال  -األمر الإي يشير 
 بال ة واألمعري مجرد بداية.
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إل  على الىصااة األخرو والمجتما المدني والشخصيا  الىاعلة أن تتحر  قبة فوا   ويىرا
األوان، إإ يجة أ  تكتىي بمراقبة ما يجري وكأن األمر   يعنيتا، أو كأنتا تعيش في مكان فخر. 

لخدمة مصالحتا الىاوية الضيقة، كما  "الىتحاوي "هإا الخالف  "حماس"كما   ُيعقة أن تستخدم 
و نيون "من خالل سماحتا بتن يم م اهرة ضخمة لجماعة دحالن في غزة، برغم منعتا  تر 

 من تن يم م اهرة تح  شعار يرّدده كثيرون. "لنتاء ا نقسام
لقد تسّرب  معلوما  غير مؤكدة، وفمة أ  تكون صحيحة، عن نية دحالن وجماعتا تن يم مؤتمر 

إن  -، ما يع ي "حماس"سابا بضوء أخضر من خاص في غزة بشكة متزامن ما موعد المؤتمر ال
ضّىاويا وليس  -بعًدا فخر يعم  ا نقسام بصورة أكبر، إإ سيبدو ا نقسام جتويًا لغزي  -حصة 

، ومعسكر كة واحد "حماس"و  "فتو"ناتجًا عن خالفا  سياسية وأيديولوجية ومصالو متضاربة بين 
 منتما. وهإا أخ ر ما يمكن أن يحدث.

من أجة فتو  "الىتحاوي "وخارجتا َمن يدافا عن استخدام الحركة للخالف  "حماس"خة هنا  من دا
نافإة قد تساعدها على إصال  عالقتتا ما مصر، أو تح ى على األقة بىتو معبر رفو بمعد   

ودحالن وحلىااا العرة من عداء ما يىو  ما بينتا  "حماس"أكبر، وهإا لعة بالنار، ألن ما بين 
، أو أن تسوء العالقا  "فتو". وليس من مصلحة أحد أن تتناحر وتتقاتة "فتو" وبين عباس و

 الىلس ينية والعربية. و  بد من التدخة لمنا تدهور الموقف.
ومن بعده المجلس الو ني: األول يتمثة  "فتو"هنا  هدفان للرايس من السرا  في عقد مؤتمر 

، وإل  بعد تحّر  اللجنة الرباعية العربية. "المتجّنحين"بإغال  الباة نتاايًا أمام عودة دحالن وبقية 
 والو نية. "الىتحاوية"وارخر، تمديد فترة رااسة الرايس، وتجديد شرعيتا 

لى أين نريد الوصول،  غير أنا   يمكن ا كتىاء بتجديد الشرعية من دون تقييم أين نحن ارن، وا 
ما السياسا  التي نحتاجتا، فضاًل عن اختيار وكيف نحق  ما نريد، وأين أخ أنا، وأين أصبنا، و 
 القيادا  والكوادر والعناصر المناسبة لتإا الغرا.

سيادة الرايس، لقد حاول  ونجح  في أشياء وفشل  أكثر في أخرو، و  تمل  بدياًل لما سر  عليا، 
ا إلى األمام، و  تزال تؤمن با، في وق  تحتا  فيا القضية الىلس ينية إلى تغيير وبدااة تسير بت

وليس إلى الخلف من خالل إعادة إنتا  المسار نىسا، أو عبر إحداث تغيير وهمي باألشخاص 
واألدوا  إاتتا، أو بتغيير يتوّغة ِبَنا أكثر في ال ري  الإي أوصلنا إلى ما نحن فيا، والإي   يسر 

يجة أن يشكة انقالبًا  صديًقا ويىر  األعداء كافة. علي  أن تساعد على إحداث التغيير الإي  
على كة شيء، إنما أن يبني على ما هو إيجابي، ويتخّلص مما هو سلبي. وفي هإه الحالة ستتسا 

 والسىينة الىلس ينية لكة من يريد المساهمة والبناء والتغيير الم لوة. "فتو"
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لو ني ، عن عقد المجلس ا"فتو"كيف يمكن تىسير إعالن رايس المجلس الو ني، وهو قيادي في 
، من دون بحث هإا األمر في اللجنة التنىيإية و  تشاور ما "فتو"بعد شتر من عقد مؤتمر 

الىصااة التي   تزال خارجتا، ما أن الم لوة توسيا داارة المشاركين في التحضير لتشمة 
 ق اعا  أخرو من مختلف التجمعا  الىلس ينية، وبمساهمة فاعلة من الشباة والمرأة والشتا ؟

د جرو تقزيم المجلس الو ني من خالل العالن عن عقده بشكة انىرادي ليصبو أمرًا فتحاويًا لق
خالصًا. وهإا أمر خ ير يجة تداركا بسرعة، من خالل تشكية لجنة تحضيرية بمشاركة كة من 

 وخارجتا. "من مة التحرير"يؤمن بالمشاركة السياسية من داخة 
دعوة المجلس الو ني القديم، ما الحرص على تمثية  وقبة إل ،   مىّر من الحسم: هة تجة

ناابًا عن كتلة  74الىصااة غير المشاركة، إضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي الإي يضم 
 ، أم األفضة تشكية مجلس و ني جديد؟"حماس"التابعة لحركة  "التغيير والصال "

بأسر  وق  ممكن، يكون قادرًا في كة األحوال، يجة أن يتم العمة على عقد مجلس و ني جديد 
حقًا على تمثية الشعة الىلس يني، وعلى إحداث التغيير الم لوة لنقاإ القضية والشعة وما تبقى 
من أرا. أما عقد المجلس الو ني بسرعة وبَمن حضر ولتكريس الواقا السياسي وهندسة 

أ ما يمكن أن يحدث المؤسسا  الو نية على مقاس شخص واحد أو أشخاص عديدين، فتإا من أسو 
 للىلس ينيين.

إن تجديد شرعية الرايس أمر متم، ولكن األمر األكثر أهمية، والإي يجة أن يسب  عقد مؤتمر 
جراء ا نتخابا  الرااسية والتشريعية، هو ا ستجابة لم الة الشعة  "فتو" والمجلس الو ني وا 

ابة عن سؤال: ماإا نحتا ، وكيف وحقوقا ومصالحا ومشاركتا بكة ما يقّرر مصيره، والسعي لإلج
 نحق  إل ؟

المجلس الو ني: هة هي تجديد شرعية وبرنام  الرايس  "فتو"ما هي الو يىة السياسية لعقد مؤتمر 
وأوصلنا إلى الكارثة التي نعيشتا؟ إن هإه  "اتىا  أوسلو"والن ام السياسي الإي تشكة منإ توقيا 
لقاام بشكة جإري وليس إعادة تجديده، وا عادة الن ر في النتيجة بحد إاتتا تستدعي تغيير الوضا ا

العالقة ما ا حتالل، وتنىيإ قرارا  المجلس المركزي التي يبدو أن النسيان  واها، وأن يقود الرايس 
فترة انتقالية يتّم فيتا التغيير الإي   يمكن أن يتحق  با ستمرار في السياسا  القديمة وعلى أيدي 

 سابقة.فرسان المرحلة ال
صال  حركة  وعموم الحركة الو نية وا عادة بنااتا، ليس من خالل رفا راية  "فتو"الم لوة تجديد وا 

عربية هي ليس  في األوضا  الراهنة سوو بوابة وصاية عربية في وق  وصة فيا العرة إلى 
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منإ فترة الحضيا. فال يمكن أن نستمّر با لتزام باتىا  سيئ جدًا. واألنكى أن إسرااية لم تعد 
  ويلة تلتزم با، بة تريد من الجانة الىلس يني أن يلتزم با من جانة واحد فقط.

إن الغااة األكبر عن التحضير للمؤتمر والمجلس هو الحوار حول بلورة رؤية شاملة تستوعة 
التجارة السابقة وتستخلص منتا الدروس والعبر، وتنبث  عنتا استراتيجية سياسية ونضالية قادرة 

 مواجتة التحديا  والمخا ر التي تتدد القضية الىلس ينية، وتسمو بتو يف الىرص المتاحة. على
الإي ُيستخدم لىصة أو تجميد  "الىتحاوي "وبدً  من هإا التحضير الم لوة، يرفا سال  ا نضباك 

  يشار  "فتحاوي "كة من يكون على عالقة أو ُيعتقد أنا على عالقة بدحالن. فقد تّم منا اجتما  
 فيا أعضاء في المجلس الثوري والمجلس التشريعي وتم اعتقال بعا المشاركين.

إن من ح  كة شخص أو مجموعة ا جتما  في مكان مغل  وتبادل الرأي، سواء أكان دحالنيًا أم 
 ، و  يجوز منا ا جتما  واعتقال المشاركين إ  إإا قاموا بما يخالف القانون األساسي الإي يكىة 

والحريا . ومن الخ ير كإل  زّ  األجتزة األمنية في خالفا  تن يمية. فلو قام أّي كان  الحقو  
بعمة تخريبي أو يستعد لعمة تخريبي فيجة منعا، ولكن با عتماد على الجراءا  القانونية المرعية 

كة من يحتشد ما دحالن، ويمكن أن تىصة َمن يخالف ومن  "فتو"الجراء. يمكن أن تعارا 
   عليا تجاوز الشروك الخاصة بعضوية التن يم، ولكن ليس بتإه البسا ة التي نراها ارن.ين ب

كلمة أخيرة للرايس.. تست يا أن تنتي حيات  السياسية بشكة يسجلا التاريك بأحرف من نور، من 
خالل فتو ال ري  للتغيير واعتماد خيارا  بديلة و ي صىحة ا نقسام السوداء، وتمتيد ال ري  

والحركة الو نية واحدة موحدة بعيدًا عن كة أشكال الوصاية من العرة وغيرهم، لتعود  "فتو"ودة لع
إلى ما كان  عليا وأكثر كحركة و نية منىتحة تتنّو  فيتا ارراء من دون تتديدا  بالىصة أو وقف 

 الرواتة.

 25/10/2016، بيروتالسفير، 
 

 قوُة دحالن في فتِح معبر رفح التجاري  .58
يز أبو شمالةفا د.   

ينشغة الىلس ينيون في ق ا  غزة بىتو معبر رفو ما مصر، ومصوغ ا هتمام الشبابي بالمعبر 
يرجا إلى الرغبة في السىر، وممارسة الحياة كبقية البشر، دون التدقي  في الخلىية السياسية لغال  

المقارنة بين شخصية  المعبر، ودون السؤال عن الجتة التي تعمد  إغالقا ما سب  الصرار، ودون 
محمود عباس، وشخصية محمد دحالن،  الما كان األقدر على فتو المعبر هو األفضة لدو شباة 

 غزة، وهإا ما تسعى إليا مصر في هإه المرحلة.
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لم يكن إغال  معبر رفو مصلحة أمنية لمصر فقط، كما ي ن البعا، فقد كان معبر رفو شبا 
تو المعبر بالكامة في زمن محمد مرسي، حيث تم  مغل   في زمن حسني مبار ، ولم يى

ا ستعاضة عن معبر رفو الرسمي باألنىا  التي مثل  شريان حياة اقتصاديا ومعيشيا لسكان ق ا  
غزة، يؤثر سلبًا على قيادة السل ة، التي حرض  على تدمير األنىا ، و الب  بسي رة حرس الرايس 

 أمام المسافرين.على معبر رفو كشرك لموافقتتا على فتحا 
تىتو مصر في هإه األيام معبر رفو نكاية بعباس، وقد تكون حريصة على فتحا أمام المسافرين في 

 المرحلة القادمة لىترا  زمنية أ ول، وإل  يرجا إلى عدة أسباة، منتا:
عن أوً : ق ا ال ري  على ا تىا  التركي السراايلي الإي يساب  الخ وة المصرية في ف  الحصار 

 ق ا  غزة، بما في إل  إقامة ميناء بحري.
ثانيًا: تنقية شخصية محمد دحالن المنبوإ من محمود عباس، وا رتقاء با إلى مستوو المخلص 

 لسكان ق ا  غزة من معاناة الحصار.
ثالثًا: تنصة مصر من مساولية حصار غزة كة تل  السنوا  التي ضغط فيتا محمود عباس على 

 بر، وتدمر األنىا  التجارية ما غزة.مصر كي تغل  المع
رابعًا: عدم اعتراا إسرااية على فتو المعبر، واستسالمتا الكامة أمام صمود الشعة الىلس يني؛ 

 الإي قدم نموإجًا راقيًا في الصبر على الشدااد والمقاومة العنيدة.
غزة فقط دون  إن نجا  محمد دحالن في فتو معبر رفو للمسافرين سيعزز من أستما داخة ق ا 

الضىة الغربية؛ التي استعصم بتا محمود عباس، وصار  بىعة األجتزة األمنية عصية على التمرد، 
وهي تتجا إلى عقد المؤتمر السابا لحركة فتو بمن حضر، ما التأكيد على أهمية ش ة دحالن 

لغاء دوره الحركي، حتى ولو سعى إلى الدعوة لعقد مؤتمر و ني برعاية مصرية، يأمة من  نتاايًا، وا 
خاللا ق ا ال ري  على نتاا  المؤتمر السابا لحركة فتو، هإا المؤتمر الو ني لن يرد  محمود 
عباس، ولن يغير من ترتيباتا للمشتد في الضىة الغربية، ومن يتشك  في إل ، فليدق  في ردة فعة 

 محمود عباس على المعارضة لا في مخيم األمعري!.
ة الغربية هي إاتتا نق ة ضعىا التي قد يستثمرها محمد دحالن، ليوجا إن استىراد عباس بالضى

ضربتا ا قتصادية القاضية لمحمود عباس، ويجره من خشما صاغرًا، وإل  من خالل فتو المعبر 
مليون شيكة  90التجاري بين مصر وق ا  غزة، هإا المعبر الإي سيىقد سل ة محمود عباس مبلغ 

سمية، وهإه أقسى ضربة قد توجتتا مصر لمحمود عباس، وهي مجال شتريًا، وف  البيانا  الر 
المبارزة والمناورة للنااة محمد دحالن، من خالل ترتية األمر ما تجار غزة، الإين سيتجاوبون 
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سريعًا، وهم يتحولون بتجارتتم من الموانئ السراايلية إلى الموانئ المصرية، التي ستنتعش اقتصاديًا، 
 التجارية وسعة الرز  حال سكان سيناء أمنيًا. ليستقر ما الحركة

نقد جار  وفاضو: السل ة في رام هللا تعتقة أربعة فلس ينيين شاركوا المستو نين ال عام بمناسبة 
األعياد اليتودية، في الوق  الإي تبجة محمود التباش الإي شار  الحاخام المت رف اتسحا  

 رااية!!!عوباديا ال عام، الإي باركا رايس دولة إس
ما أن تكون كلتا حال !!.  فإما أن تكون موااد ال عام ما الغاصبين كلتا حراما، وا 

 24/10/2016فلسطين أون الين، 
 

 تالحق معارضيها في الخارج الفلسطينّيةالسلطة  .59
 عدنان أبو عامر

دونتا في تواصة السل ة الىلس ينّية مالحقتتا للصحافّيين والنش اء العالمّيين بدعوو أّنتم ينتق
تشرين  17. وفخر هإه المالحقا  ما شتده يوم ا جتماعيمنشوراتتم على شبكا  الّتواصة 

األّول/أكتوبر، حيث اعتقل  المخابرا  العاّمة في الخلية الصحافّي محّمد أبو جحيشة، ومّدد األمن 
نّية ورايستا. وفي الوقااّي اعتقال الصحافّي نضال النتشة بتتمة توجيا الشتاام ضّد السل ة الىلس ي

قلقيلية، استدعى األمن الوقااّي الصحافّي قيس أبو سمرة للمقابلة، وعقد  محكمة الصلو في نابلس 
جلسة محاكمة للصحافّي  ار  أبو زيد بتتمة النية من هيبة السل ة، فكّة إل  حصة في يوم واحد 

 تشرين األّول/أكتوبر. 17با
المّيين الىلس ينّيين عماد الفرنجي لا"المونيتور": "هنا  قل  وفي هإا ال ار، قال رايس منتدو الع

شديد ينتاة الصحافّيين بسبة حملة السل ة الىلس ينّية ضّدهم، وبصورة غير مسبوقة. نحن ندين 
هإه الحملة التي تنتت  الحرّيا  العالمّية، فيجة محاسبة المتوّر ين فيتا، ما أّن الحكومة 

بحّ  الصحافّيين، وهي  اهرة يجة التوّقف  ا نتتاكا تتا مسؤو ن عن الىلس ينّية ووزير داخليّ 
 أمامتا".

إّن الحملة األمنّية للسل ة الىلس ينّية ضّد الصحافّيين ونش اء العالم الجديد لم تقتصر على 
 المقيمين داخة فلس ين، بة تجاوزتتا لمن هم خارجتا، مّمن يكتبون داامًا عن تجاوزاتتا.

تشرين األّول/أكتوبر أّن الرايس الىلس ينّي محمود  8شبكة األخبار الىلس ينّية في ولقد كشى  
عّباس  الة وزير خارجّيتا رياا المالكي بإعداد ملف عاجة عن نش اء الا"فيسبو " الىلس ينّيين 
المقيمين في أوروبا وأميركا والدول العربّية، ويشّنون على السل ة هجما  متواصلة على شبكا  

 واصة.التّ 
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تشرين األّول/أكتوبر، نشر  الشبكة إاتتا تسجياًل صوتّيًا لضابط فلس ينّي يكشف أسماء  14وفي 
النش اء المستتدفين من السل ة، أبرزهم: فادي السالمين، عبد الرحمن هاني، غّسان جاد هللا، عبد 

نضال حمد، ماجد الرحمن  اهر، وليد النّجار، عبد العزيز  ارقجي، حنين وردة، حمزة أبو زرد، 
أبو شرار، ماجد الجرار، ياسر الجعبري، علي قراقا، محمود ع ايا، نزار بنا ، إحسان الجمة،  ا 
الحا ، وأيمن عودة، وهم جميعا يقيمون داخة األراضي الىلس ينية وخارجتا، سواء في الو يا  

 المتحدة أو القارة األوروبية وعدد من الدول العربية.
أشار عبد الرحمن  اهر، وهو مخر  أفالم فلس ينّي في األردن، ورد اسما وفي هإا السيا ، 

بالقاامة، لا"المونيتور" إلى أّنا "تلّقى أخيرًا تتديدا  من األمن الىلس ينّي  نتقاده السل ة الىلس ينّية، 
ا و لة الرايس عّباس متابعة نشا اتي  ّتتامي بتحوية أموال لدعم معارضيا في الضّىة والعمة م

المخابرا  األردنّية، علما بأّن  تور اسمي في القاامة يضّرني إن زر  فلس ين، لمكانّية اعتقالي 
من السل ة، ن رًا لما أتلّقاه من تتديدا  هاتىّية ومراسال  إلكترونّية من األمن الىلس ينّي، لكّنتا لن 

 تمنعني من الكتابة".
األّول/أكتوبر عن مسؤول في الخارجّية  تشرين 9ومن جتتا، نقة موقا "الكرامة برس" في 

الىلس ينّية، أخىى هوّيتا، أّن مكتة الّلواء ماجد فر  مدير المخابرا  الىلس ينّية أرسة ملّىًا إلى 
مكتة رياا المالكي يحتوي تىاصية الناش ين المقيمين في الخار ، لتقديم شكاوو إلى وزارا  

 تاباتتم ضّد القيادة الىلس ينّية.الخارجّية للدول المضيىة لتم، لوضا حّد لك
ّن المالكي إاتا نىى في  تشرين األّول/أكتوبر وجود قرار رسمّي بمالحقة الناش ين عبر األ ر  10وا 

 الديبلوماسّية، واصىًا هإه التسريبا  بأّنتا تتدف إلى تشويا صورة محمود عّباس.
ال الخارجّية الىلس ينّية رسالة إلى تشرين األّول/أكتوبر عن إرس 14وكشى  صحيىة "رأي اليوم" في 

تشرين األّول/أكتوبر، بخصوص الناشط فادي السالمين  1وزير الخارجّية األميركّية جون كيري في 
بتتمة دعم الرهاة والتحريا ضّد السالم، ت البا فيتا بمنعا من ا ستمرار في الكتابا  المعارضة 

وفي هإا ال ار، قال فادي السالمين، هو من أبرز للسل ة الىلس ينية على صىحتا على الىيسبو . 
معارضي عّباس، ويقيم في الو يا  المّتحدة األميركّية، لا"المونيتور": "إّن نش اء الىيسبو  الإين 
تالحقتم السل ة من خيرة شباة فلس ين، فتم أإكياء، جرياون، غيورون على و نتم، يرون فساد 

اتا، وما يقوم با عّباس من مالحقة لنا وسام عار  لا، وفخر لنا، السل ة مستشريًا، ولن يقبلوا بأدا
 ولن يردعنا أبدًا".

أكتوبر، أ ل  مسلحون مجتولون النار على منزل عاالة السالمين، في  22وفي وق   ح  من يوم 
بلدة السمو  بمدينة الخلية جنوة الضىة الغربية، وأحدث أضرارا مادية بالمنزل، دون إصابا  
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ا ، واتتم السالمين في إا  اليوم السل ة الىلس ينية بالوقوف خلف هإا الحادث، متوقعا أن باألرو 
تتكرر عملية إ ال  النار على منزل عاالتا بسبة مواصلة انتقاده للسل ة، وقيادتتا، واتتامتا 

 بالىساد.
القاامة،  وبدورها، قال  حنين وردة العبد، وهي صحافّية فلس ينّية في تركيا، ورد اسمتا ضمن

لا"المونيتور": "إّن السل ة لتا سواب  في سياسة تكميم األفواه وقما حرّية رأي الصحافّيين، بتتمة قد  
مقاما  عليا إشارة إلى الرايس عّباس، وتمارس عليتم مضايقا  كبيرة داخة فلس ين، فكّة من ينتقد 

 السل ة تتّم مالحقتا".
تا، لم ينف أو يؤّكد لا"المونيتور" قاامة أسماء معارضي وهنا  مسؤول أمنّي فلس ينّي، أخىى هويّ 

عّباس، لكّنا تحّدث عن "حملة فلس ينّية إقليمّية دولّية داخة فلس ين وخارجتا للنية من الرايس 
عّباس والسل ة الىلس ينّية، ويوجد في الضّىة من يتعاون ما مخّ  يتا، فيزّودونتم بالتقارير 

 عبر صىحا  الّتواصة". والصور والىيديوها ، لنشرها
تشرين األّول/أكتوبر إلى أّن عّباس  الة إسرااية بمساعدتا في  9ولى  موقا "فراس" الخبارّي في 

إغال  الصىحا  اللكترونّية المعارضة لا، ألّنتا تتواصة ما إدارة "فيسبو "، وجتاز المخابرا  
 الىلس ينّية زّودها بتىاصية هإه الصىحا .

، وهو صحافّي فلس ينّي في تركيا، فأشار لا"المونيتور" إلى أّن "لديا شكو  في أّما معاإ حامد
مسؤولّية السل ة عن قاامة األسماء، لكّنتا قد تكون من إنتا  خصوم عّباس مثة محّمد دحالن، فلقد 

 تّم اختيار النش اء والصحافّيين المعروفين بكتاباتتم ضّد السل ة والرايس".
لعام للتياة المستقّلة لحقو  النسان في فلس ين عّمار دوي  لا"المونيتور": وكإل ، قال المدير ا

"هنا  مالحقا  أمنّية فلس ينّية بسبة كتابا  الىيسبو . وفي الوق  نىسا، هنا  غا لل رف عن 
بعضتا، ورغم أّني   أعتقد بدّقة قاامة أسماء معارضي السل ة، فإّن الدول الغربّية لن تسّلم من 

ن فيتا إلى السل ة بسبة كتاباتتم، ألّن المنشورا  ليس  جراام إلكترونّية تستوجة التسليم أو يتواجدو 
 المحاكمة".

وبدوره، قال  ا الحا ، وهو ناشط فلس ينّي في لبنان، ورد اسما في القاامة، لا"المونيتور": "إّن 
نجح  السل ة في إغال  القاامة المنشورة لن تمنعنا من التعبير عن فراانا على الىيسبو ، ولو 

 صىحتنا، فلدينا العديد من الوسااة ليصالتا".
وفي هإا السيا ، قال أستاإ العالم في جامعة بيرزي  نشأ  األق ش لا"المونيتور": "إّن كتابا  
الىيسبو  تزع  السل ة الىلس ينّية، ألّنتا تريد إعالمًا يمدحتا و  يكشف عيوبتا، لكّني أستبعد أن 
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دول األوروبّية النش اء الىلس ينّيين المقيمين فيتا إلى السل ة، فاألمر يحتا  إلى إجراءا  تسّلم ال
 قضااّية  ويلة. وفي النتاية، لن تسّلمتم إلى السل ة".

وفي هإا المجال، قال المدّون الىلس ينّي بتركيا علي قراقا الإي  تر اسما في القاامة المإكورة، 
األسماء صحيحة. لقد قام  السىارة الىلس ينّية في أنقرة بمراقبة تنّقالتي لا"المونيتور": "إّن قاامة 

كوني معارضًا للسل ة. ورغم أّن السل ة عاجزة عن مالحقتنا أمنّيًا بتركيا، ولكن نشر أسماانا في 
 القواام األمنّية يؤإينا نىسّيًا ويقلقنا شخصّيًا، لكّنا لن يمنعنا من مواصلة كتاباتنا".

 يبدو أن السل ة الىلس ينية بصدد إيقاف مالحقاتتا ضد معارضيتا، سواء داخة األراضي أخيرا... 
الىلس ينية أو خارجتا،  سيما بالن ر إلى حالة ا ستق اة الحادة في أوساك القيادة الىلس ينية، 
كلما ازداد الحديث عن خالفة الرايس عباس، وجرأة النش اء الىلس ينيين في الحديث عن حا   
الىساد التي تعيشتا السل ة الىلس ينية بين حين وفخر، خاصة من المقيمين خار  الضىة الغربية 

 ممن   ت التم أيدي أجتزة األمن التابعة للسل ة الىلس ينية.
 24/10/2016المونيتور، 

 
 أو من دونه ال تغيير في الساحة الفلسطينّية "فتح"مع مؤتمر  .61

  ماجد كيالي
ورايس المن مة والسل ةا، حسم  أمرها  "فتو"بقيادة محمود عباس لزعيم  ،"فتو"يبدو أن حركة 

أخيرًا باتجاه إعادة ترتية البي  الىلس يني، حيث أنتا تنوي عقد مؤتمرها العام السابا أواخر الشتر 
المقبة، على أن يليا عقد جلسة جديدة للمجلس الو ني الىلس يني، بعد تأجيال  متعددة لتإين 

 ، من دون تعلية إل  بأسباة واجبة.ا ستحقاقين
وفي الواقا، فإن الساحة الىلس ينية تعاني من فراغ كبير في القيادة والسياسة والخيارا ، ما ضعف 

هإه الحركة الكبيرة  إلى، سواء في أوساك المنتسبين "فتو"المركز القيادي للحركة الرايسة 
ىصااة األخرو، ما ا نقسام الحاصة في الكيان والمتعا ىين معتا، أو بالنسبة الى مكانتتا إزاء ال

على غزة، وحال الترهة في بنى الىصااة، التي تآكل  مكانتتا  "حماس"الىلس يني، وهيمنة حركة 
 في مجتمعتا وأفة دورها في العملية الو نية.

، التي  بع  الحركة الو نية الىلس ينية ب ابعتا منإ أواخر "فتو"أيضًا، تكمن مشكلة حركة 
لستينا ، في تحّولتا إلى حزة للسل ة، وفي إخىا  الخيارا  التي انتتجتتا في المىاوضة والتسوية، ا

ا. ويحتسة ضمن إل  افتقادها المبادرة، وضعف قدرتتا 1993وضمنا انسداد أف  اتىا  أوسلو ل
ة خ ابية على تجديد حيوية بناها وأفكارها، وتحّول مؤتمراتتا إلى مناسبة احتىااية أو مجرد ت اهر 
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وانتخابية، لخلّوها من أية مراجعة نقدية للتجربة الماضية، وحجبتا األسالة الواجة  رحتا في 
 إ ارا  كتإه، من نو : أين كنا وأين صرنا؟ أو أين أخ أنا وأين أصبنا؟ لماإا وكيف وما العمة؟

بة ا ن القة  وال أكثر من نصف قرن، عقد  هإه الحركة ستة مؤتمرا  لتا، األول والتأسيسي ق
ا، 1980ا بعد الخرو  من األردن، والرابا ل1971ا، والثالث ل1968أي في م لا الستينا ، والثاني ل

ا وهو 2009ا، والسادس لبي  لحم 1988والخامس بعد انتتاء العمة المسلو في الخار  لتونس 
ستا ياسر عرفا . الوحيد الإي عقد في الداخة وبعد اتىا  أوسلو، وبعد رحية زعيم الحركة ومتند

لنالحت هنا، أن الىترة الزمنية بين المؤتمرين الرابا والخامس كان  ثماني سنوا ، على رغم أن تحوً  
والمن مة والىصااة، وفي واقا الكىا  المسلو الىلس يني. أما  "فتو"كبيرًا حدث وقتتا في وضا 

تما قيادة هإه الحركة بعقد اتىا  الىترة بين المؤتمرين الخامس والسادس، فكان  عقدين قام  خالل
ا، وحول  الحركة إلى سل ة، من دون أن تشرعن إل  في أي مؤتمر لتا. وخالل تل  1993أوسلو ل

- 2000التمرد على اتىا  أوسلو عبر ا نتىاضة الثانية المسلحة ل "فتو"الىترة أيضًا، حاول  
ة وفرا الحصار على القيادة ا، ما أدو إلى إعادة إسرااية احتالل المدن الىلس يني2004

الىلس ينية، وتنصية محمود عباس كقااد جديد لتإه الحركة وكرايس للمن مة والسل ة، بعد رحية 
 أبو عمار في المستشىى الباريسي.

هإا العرا يبّين مدو الخلة الناجم عن الىراغ في هإه الحركة، ويكشف تخلخة حياتتا الداخلية، 
فيتا، وعدم تجديدها أفكارها، وتخّشة  بقتتا القيادية. كما يىيد إل   وهشاشة التواصة بين األجيال

بمرور سبعة أعوام على انعقاد المؤتمر الىتحاوي الساب ، الإي لم يست ا تغيير شيء في واقا 
أن المؤتمر هو مجرد مح ة استعراضية  "فتو"، ما يؤكد ما إهبنا إليا، في اعتبار قيادة "فتو"

ومناسبة لتجديد شرعيتتا، إإ إن وضا هإه الحركة لم يتحسن على أي صعيد،   وكالمية وانتخابية، 
على صعيد صورتتا عند شعبتا، و  على صعيد تعزيز دورها في مواجتة السياسا  السراايلية، و  
على صعيد ت وير حياتتا الداخلية، ما استشراء القيادة الىردية في وضا با  فيا الرايس محمود 

م بالقرارا  في الحركة والسل ة والمن مة، وهي الحال إاتتا التي كان انتقد علنًا على عباس المتحك
 أساستا الرايس الراحة ياسر عرفا  إبان مرحلة ا نتىاضة الثانية.

، يىترا أن يأتي في خضم ورشة و نية شاملة، "فتو"ما أقصده أن عقد مؤتمر لحركة مثة 
ي كىا  شعبتا، ألن توجتاتتا وخياراتتا يتحّمة تبعاتتا الشعة تتناسة ما مكانتتا ودورها وتاريختا ف

الىلس يني كلا،   المنتسبون إليتا فقط. فضاًل عن إل ، فإن  ر  تجربة هإه الحركة ومشرو  
البرنام  السياسي للمؤتمر، والخيارا  السياسية المقترحة، للنقاش العلني العام، للنقد والمساءلة 
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ي وضروري ويغني هإه الحركة ويعزز مكانتتا ويرشد سياساتتا، هإا إإا والت وير، هو أمر  بيع
 كان  هإه الحركة حريصة على صدقيتتا وعلى ديمومة مكانتتا كحركة و نية للشعة الىلس يني.

عقد المجلس الو ني الىلس يني أيضًا، فمن المعروف أن ثمة مشكلة  إلىهإا ين ب  على الدعوة 
في شرعية أعضااا المعينين منإ زمن بعيد، ومشكلة ناجمة عن أن في عضوية هإا المجلس، أي 

نسبة كبيرة من أعضااا باتوا في الثمانينا  من العمر، ولم يعد لديتم منإ زمن ما يقدمونا أو ما 
 يضيىونا الى العمة الو ني الىلس يني، ما التقدير لتاريختم.
تياة التشريعية لمن مة التحرير، وهي الجدير إكره هنا، أن المجلس الو ني الىلس يني، وهو ال

المرجعية العليا المىترضة للسل ة والىصااة، عقد إحدو وعشرين دورة لا منإ تأسيسا، األولى 
ا، علمًا أن الدورة األخيرة هي الدورة الوحيدة التي عقد  في 1996ا والحادية والعشرون ل1964ل

والسراايلية المتعلقة بتغيير مواد في الميثا   الداخة لغزةا، وتم عقدها استجابة للضغوك األميركية
قامة السل ة  الو ني الىلس يني. ويستنت  من إل ، أن هإه الدورة عقد  بعد اتىا  أوسلو وا 
الىلس ينية بثالثة أعوام، أي أن ا تىا  المإكور لم يقر أصاًل في اجتما  للمجلس الو ني، وأنا بعد 

أي اجتما  لا على رغم مرور عقدين من الزمن. في حين أن هإه الدورة لم يعقد المجلس الو ني 
القيادة الىلس ينية تحايل  على هإا الوضا بعقد اجتماعا   اراة للمجلس الو ني فقط، لترميم 

 ا.2009النقص في اللجنة التنىيإية لمن مة التحرير وتعيين ممثلي الىصااة فيتا لكما حصة في 
إ إن من مة التحرير التي يىترا أنتا الممثة الشرعي الوحيد  بعًا،   يتوقف األمر عند إل ، إ

للشعة الىلس يني، والمعبر عنا وعن قضيتا، والمرجعية العليا للسل ة والىصااة، بات  هي إاتتا 
مجرد ملح  بالسل ة، وتعاني من التتميش والتغيية، وحتى أنا   يتم استحضارها إ  لتغ ية أو 

ضىاء الشرعية عليتا، وحتى أن قرارا  المجلس المركزي الىلس يني، لتمرير قرارا  رايس السل ة ، وا 
 الإي يعقد بين فترة وأخرو لغايا  و يىية معينة،   يتم األخإ بتا.

الىراغ القيادي والشرعي يشمة كيان السل ة أيضًا، فإضافة إلى واقا ا نقسام بين سل تي الضىة 
، أي منإ أكثر من عشرة أعوام، 2005جديد لتا منإ عام وغزة، ثمة مؤسسة الرااسة التي لم يتم الت

 ، الإي يعاني من الشلة أو من التغيية."المجلس التشريعي"وهإا يشمة انتتاء شرعية 
والمن مة والسل ةا   يوجد نااة لمحمود عباس، وكة  "فتو"الالف ، أنا في كة هإه الكيانا  ل

الريا  ولم تلَ  أية استجابة من الرايس، الإي با   الضغوك والم البا  في هإا ا تجاه إهب  أدرا 
المتصرف األكبر في إدارة الكيانا  الىلس ينية، وحتى في تقرير خيارا  الىلس ينيين السياسية 

 المصيرية.
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والمن مة والسل ةا، واقا تعّثر الخيارا   "فتو"ما يىاقم مشكلة الىراغ في الكيانا  الىلس ينية ل
صرار السياسية المعتمدة م نإ قرابة ربا قرن، والقاامة على ا رتتان لكيان السل ة والمىاوضة، وا 

القيادة الىلس ينية على المضي في  ريقتا هإا على رغم انسداد أفقا، ومن دون اعتماد أية خيارا  
 أخرو، بديلة أو موازية.

جلس الو ني ، وتاليًا الم"فتو"على إل ، يبدو مشروعًا عدم التىاؤل بعقد اجتماعا  مؤتمر 
الىلس يني، ألن هإه ا جتماعا  لن تضيف شياًا، وألن متمتتا تقتصر على إعادة إنتا  أو إعادة 

 إلىشرعنة ال بقة السياسية الساادة، بخياراتتا و ر  عملتا. عدم التىاؤل ناجم أيضًا، عن أن الدعوة 
ة المسي رة، بضرورة إعادة بناء عقد هإه المؤتمرا  لم تأ  نتيجة قناعة من الرايس، وال بقة السياسي

ضىاء الحيوية والىاعلية على بناها، و  نتيجة م البا   الكيانا  الىلس ينية، وتىعية دورها، وا 
بضرورة مراجعة الخيارا  المعتمدة، بقدر ما تأتي نتيجة ضغوك خارجية، لإا فعلى األرجو   تغيير 

 في الساحة الىلس ينية   بمؤتمرا  و  من دونتا.
 25/10/2016، الحياة، لندن

 
 الفلسطيني.. بين الممكن والبالغة الخطابية المأزق الخروج من  .61

 ساري عرابي
في الإكرو التاسعة والعشرين  ن القتتا، قدم األمين العام لحركة الجتاد السالمي، الدكتور رمضان 

رجا تل  النقاك في عبد هللا شلو عشر نقاك تتدف إلى الخرو  من المأز  الىلس يني الحالي، مد
رسالة حركتا إلى الشعة الىلس يني في إكراها، وهي الرسالة التي حمل  عنوان "واجة التحرير،   

 وهم السل ة".
هإا العنوان عالي الكثافة، يتضمن معالجة لتاريخية األزمة الىلس ينية الإاتية، منإ أن انحرف  

ال التحرير، إلى سؤال الدولة والتمثية، وهو الحركة الو نية الىلس ينية بقيادة حركة فتو عن سؤ 
ا نحراف الإي فل بالمشرو  النضالي الىلس يني إلى أن تتحول السل ة الناتجة عن هإا ا نحراف 

 إلى عامة انقسام، وحاجز يحول دون قدرة الجماهير على مقاومة العدو.
 

 في تاريخية المأزق 
وقبة تبنيتا لمشرو  الحة -سبعينيا  القرن الماضي  وبالعودة إلى فتو نىستا، فإننا نجدها في م لا

تقول في بيان لتا عن مشرو  إقامة دولة فلس ينية في الضىة الغربية  -1974المرحلي في العام 
وغزة: "إن هإا المشرو  الوهمي يقصد با خل  انشقاقا  بين صىوف الشعة الىلس يني.. كما أن 
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ير قادر على حماية نىسا، كما يجعلنا نتنازل عن األرا هإا المشرو  إن نىإ سيخل  كيانا هزيال غ
 المحتلة قديما، ويكرس بشكة شرعي وجود إسرااية".

تقول عن إل  المشرو ، قبة أن تعود وتتبناه: "إن هإا الشعار ]أي  -في نص فخر-ونجد فتو أيضا 
إلى الحىاظ على الدولة الىلس ينية في الضىة وغزة[، تعبير عن مؤامرة صتيونية أميركية، تتدف 

قامة من قة عازلة تستخدم ممرا لدولة ا حتالل الصتيوني، كي َتنىإ إلى األق ار  وجود إسرااية وا 
 العربية سياسيا واقتصاديا".

لالنصان في كتاة "المقاومة الىلس ينية والن ام األردني: دراسة تحليلية لتجمة سبتمبر/أيلول"، 
 ا.1971ة التحرير، سنة الصادر عن مركز األبحاث التابا لمن م

عاما، عن مآ   مشرو  الدولة الىلس ينية التي ينبا إليتا شلو  45لم تكن فتو إإن غافلة، ومنإ 
ارن، وهي اليوم   تزيد عن كونتا مجرد سل ة إدارية وأمنية، بال أي أف  سياسي، وقد كى  تماما 

ي الثورة الىلس ينية في إل  الوق  عن تقديم الوعود السياسية للىلس ينيين، وقد تنبأ بعا مىكر 
 بالمآ   المحققة لتإا المشرو  وكأنتم ين رون إليتا ارن.

بأن الدولة الىلس ينية في الضىة وغزة ستكون  1972لقد تنبأ المىكر الىلس يني منير شىي  في العام 
ضية الىلس ينية، كيانا هزيال صوريا مجردا من كة مقوما  الدولة المستقلة، ليقوم بمتمة تصىية الق

والثورة الىلس ينية، وا عتراف با "إسرااية" ليكون لتا بمثابة جسر اقتصادي وسياسي وثقافي إلى 
 العالم العربي، والعازل العسكري لمصلحتتا.

دولة مرتب ة بالعدو، تأخإ عنا  -1972بحسة ما تنبأ منير شىي  في العام -وستكون هإه الدولة 
ي واض تاد ثواره بينما تتر  لا أخإ كة شيء.. مجردة من السال ، متمة جلد الشعة الىلس ين

 ومرهونة إلى المساعدا  العربية واألجنبية لصرف رواتة مو ىيتا!
لنبوءة منير شىي  في مقالتا الموسومة با "لماإا يرفا الىلس ينيون مشرو  الدولة الىلس ينية في 

 ا.1972، مارس/فإار 7عدد الضىة الغربية وق ا  غزة"، مجلة شؤون فلس ينية، 
 

 أين المشكلة؟
في ندرة  -ومنإ أن قرر  تبني المشرو  الإي سب  ووصَىتا بما هو أعاله-لم تكن مشكلة فتو 

الناصحين، أو في انعدام القدرة على التنبؤ، وليس  مشكلتتا اليوم في ضعف مالح ة الوقااا التي 
إ عاد  أفضى إليتا هإا المشرو ، فتي حينما رفضتا أول مر  ة فدنا  ر  بمعزل عنتا، وهي وا 

فرصة لتحقي  ا عتراف الدولي بتا، وق ا ال ري   1973وتبنتا فدنتا رأ  من بعد حرة العام 
 على التمثية األردني، أو القيادا  البديلة من داخة األرا المحتلة.
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إ تتمس  با اليوم، فليس ألنتا غير مدركة لكونا انتتى في مكانا، وفق د القدرة على ا رتقاء وهي وا 
إلى أي صيغة سياسية أعلى منا، ولكن ألن الواقعية الىتحاوية شديدة الضي ، و  تتعل  بمشرو  
و ني بقدر ما تتعل  بشتوة السل ة والتمثية، فالمن   السياسي الحاكم لىتو، أن السل ة إن لم تقم 

اليوم أشد تعقيدا بعدما صار  السل ة بتا، أو بقيادة متنىإة فيتا، قام  بغيرها، وقد صار المن   
 أمرا قااما ترتبط با المصالو والمغانم والسل ة الشخصية.

ولكن هنا  ما هو أكثر تعقيدا من نزعة التمثية الىتحاوي، وارتباك فتو عضويا بمشرو  السل ة 
 الىلس ينية.

الدعوة للغاء اتىا   عودة إلى نقاك األمين العام لحركة الجتاد السالمي، فإن جوهرها يتمثة في
أوسلو فلس ينيا، وسحة اعتراف من مة التحرير بالكيان الصتيوني، وا عادة بناء من مة التحرير، 

نتاء ا نقسام وتحقي  الوحدة الو نية.  وا عالن المرحلة الراهنة مرحلة تحرر و ني، وا 
ي، و  بحركة المقاومة ومن نافلة القول، إن تحقي  هإه النقاك   يتعل    بحركة الجتاد السالم

نما بقيادة حركة فتو الحالية، وقد أحسن الدكتور رمضان إإ سمى األشياء  السالمية لحماسا، وا 
بأسمااتا، وأناك الموضو  كلا بإرادة قيادة من مة التحرير، وتحديدا الرايس الحالي، وتجاوز بإل  

 اختزال األزمة في ا نقسام، والمساواة بين  رفيا.
مشرو  فتو   مشرو  حماس، حتى لو دخلتا حماس على قاعدة المرونة في التعا ي ما فالسل ة 

الوقااا التي فرضتتا فتو، وال رف الإي يتمس  فلس ينيا بالتزاماتا تجاه اتىا  أوسلو هو ال رف 
الحاكم في الضىة الغربية، وهو ال رف المعتَرف با إقليميا ودوليا، بينما توقف ا حتالل تماما عن 

 القيام بالتزاماتا تجاه أوسلو، بة وأنتى أوسلو فعليا بإعادة احتاللا للمنا   لأا في الضىة الغربية.
والدكتور رمضان َيعلم أن أساس ا نقسام متعل  بأصة وجود السل ة، التي ومنإ قيامتا وهي تالح  

ا حتالل،  كوادر حركتا وعناصرها، أي قبة فوز حماس با نتخابا ، وقبة ا نقسام ب بيعة
و"الجتاد السالمي" لم تزل مالحقة في الضىة الغربية كما أشار في كلمتا التي  ر  فيتا نقا ا 
العشر، ما أنتا ليس  جزا من ا نقسام السل وي، بينما على العكس من إل  تماما، هي اليوم جزء 

األقصى، ثم لو  حكومة أصية من قاعدة المقاومة في غزة، والتي ما كان لتا أن تقوم لو  انتىاضة 
 حماس.

و الما أن األمر كإل ، فال بد ألي موقف يسجة، أو مبادرة تقدم، أن توزن بالقس اس المستقيم حين 
توزيا المسؤوليا ، ألن المسؤولية الو نية يىترا أن تكون مقدمة على ا عتبارا  الحزبية، حتى لو 

م، كما كان في ردود األفعال الصادرة عن اتتم صاحة الموقف با نحياز إلى أحد  رفي ا نقسا
 بعا قيادا  فتو على كلمة شلو.
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صحيو، أن نقاك الدكتور العشر،  لم  إإ حمل  أكثر مما تحتمة، َووصى  بما لم يد  صاحبتا، 
فتو لم يصف ما قدما إ  بأنا  ر  نقاك ألجة "المساهمة في الخرو  من المأز  الىلس يني 

بادرة إ  بالقدر الإي تتبناها فيتا قيادة فتو، إإ قال: "لكن   ننسى أن الراهن"، ولم يصىتا بالم
 المبادرة باتجاه هإه الخ وا  تبقى بالدرجة األولى بيد األخ أبو مازن".

إل  صحيو، ولكن لو تعاملنا ما هإه النقاك، على أنتا مبادرة و نية جامعة، م روحة للنقاش 
تي تعال  الواقا الىلس يني، في اللح ة التالية للغاء اتىا  الو ني، فما هي األفكار العملية، ال

أوسلو، وسحة اعتراف من مة التحرير با "إسرااية"، إإ   يكىي إرجاء هإه األفكار إلى حين إ ال  
 الحوار الو ني الشامة الإي دع  إليا نقاك الدكتور رمضان.

 
 المبادرات الممكنة

لغاء  نما ينبغي أن يستند إل  إلى رؤية واضحة   تكىي الدعوة لحة السل ة، وا  اتىا  أوسلو، وا 
جراءاتا، بة ومواجتة القوو الدولية والقليمية،  لكيىية إدارة شأن الىلس ينيين، ومواجتة ا حتالل وا 

 فمشرو  السل ة   يتعل  بإرادة فتو وقيادتتا وحدها.
ل  بأسالة ضخمة من قبية مصالو وألن األمر على هإا النحو، أي أنا مرتبط بىتو وقيادتتا، ومتع

ماليين الىلس ينيين، وردود فعة ا حتالل واأل راف المتعددة إا  الصلة بمشرو  السل ة، فإن 
المبادرا  الحقيقية، ينبغي أن تتجاوز تسجية المواقف المقدر، إلى تقديم مبادرا  جدية، تن ل  من 

 القدرا  الىعلية للىصااة الىلس ينية.
أن تقوم عليا هإه المبادرا  أن تراجا الىصااة الىلس ينية، و سيما فصااة المقاومة وأول ما ينبغي 

أوضاعتا الإاتية، وأن تستند إلى عوامة إاتية في تعزيز صمودها ومقاومتتا، ثم أن تسعى إلى 
 التكامة فيما بينتا، والتشار  في النتوا بالمسؤولية.

سحة اعتراف من مة التحرير با "إسرااية"، ولكن قاعدة إن مجرد الدعوة،   تلغي اتىا  أوسلو و  ت
المقاومة في ق ا  غزة أمانة ومسؤولية لجميا فصااة المقاومة، والتآزر في حمة العةء المترتة 
على بناء قاعدة مقاومة فيتا ومواجتة ا حتالل ان القا منتا في عدد من المواجتا  والحروة 

بحمة السال ، ولكن بالتضافر السياسي وا قتصادي واجة جميا فصااة المقاومة، ليس فقط 
 وا جتماعي.

وإل  أمر ممكن بقدر، ولكن تحقي  أو تنىيإ األفكار الكبرو للخرو  من المأز  الىلس يني الراهن، 
وما ضرورة  رحتا بشكة متكرر، أكبر من قدرة الجتاد السالمي أو حماس، ألن مىاتيو رايسة 
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لتكامة والتآزر بين الىصيلين المقاومين ممكن بقدر، حين يتم تجاوز ليس  بيد أي منتما، ولكن ا
 الحسابا  الضيقة إلى ضرورة القيام بالواجة.

 24/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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