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*** 

 
في البلدة  "إسرائيل"يبطل إجراءات و األقصى المسجد وضع  على سكو" يؤكدونييقرار جديد لـ "ال .1

 القدس وأسوارهابالقديمة 
سجلت نقطة جديدة لصالح فلسطين، أمس، عندما صوتت لجنة  عبد الرؤوف أرناؤوط، وكاالت:

أغلبية كبيرة ، أمس، ب"اليونسكو"التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
وباالقتراع السري لصالح قرار يؤكد من جديد على الوضع القائم في المسجد األقصى كموقع مقدس 

 لعبادة المسلمين.
ويستخدم مشروع القرار، الذي قدمته فلسطين واألردن عن طريق الدول العربية األعضاء في اللجنة، 

 ة إلى المسجد األقصى.لإلشار  "المسجد األقصى/ الحرم الشريف"مصطلح المسلمين 
كما شجب القرار التدابير والسياسات اإلسرائيلية في القدس، خاصة في المسجد األقصى، التي تهدد 

 حق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في مسجدهم.
وأكد القرار أيضا ضرورة احترام وحماية التراث الثقافي للمسجد األقصى/ الحرم الشريف، على النحو 

 ي الوضع الراهن، كموقع للمسلمين للعبادة وكجزء ال يتجزأ من التراث الثقافي العالمي.المبين ف
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البلدة "وأخفقت مساعي إسرائيل من خالل كرواتيا وتنزانيا في إحباط مشروع القرار الذي يحمل اسم 
 ."القديمة في القدس وأسوارها

نزانيا على االقتراع سرا عليه في مسعى فبعد أن كان مقررا اعتماد القرار باألغلبية أصرت كرواتيا وت
 قالت إسرائيل الحقا انه هدف إلى تقليل عدد المؤيدين للقرار.

ولجأت إسرائيل إلى كرواتيا وتنزانيا بعد أن أخفقت مساعيها في منع اعتماد القرار الذي قدمته لبنان 
 والكويت وتونس نيابة عن األردن وفلسطين.

تونس في لجنة التراث العالمي في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم ولوحظ أن ممثلي لبنان وكوبا و 
طالبوا مرارا باعتماد القرار باألغلبية وعدم التصويت عليه غير أن ممثلي كرواتيا  "اليونسكو"والثقافة 

 وتنزانيا أصرا على مطلبهما.
زانيا ولكن المستشار وحاولت لبنان وكوبا وتونس الدفع باتجاه التصويت على مطلب كرواتيا وتن

 القانوني للجنة برر التصويت وهو ما تم بالظرف المختوم.
 2منها لصالح القرار و 10دولة صوتت  20وتغيبت جمايكا عن الجلسة فاقتصر التصويت على 

ولم يتضح كيفية تصويت الدول باعتبار أن التصويت كانت  دول امتنعت عن التصويت. 8ضده و
 سريا.

: هذا هو استمرار لمسرح العبث الذي يجري في نتنياهو بقولهء اإلسرائيلي بنيامين وعلق رئيس الوزرا
. قوى اإلسالم المتطرف تدمر المساجد والكنائس والمواقع األثرية بينما إسرائيل هي الدولة "اليونسكو"

. الوحيدة في المنطقة التي تصونها وتسمح لجميع األديان بممارسة طقوسها الدينية بحرية كاملة
 وليس إسرائيل. "اليونسكو"الجهة التي تستحق اإلدانة هي لجنة التراث العالمي التابعة لـ

: "األيام"وأشادت إسرائيل بأداء كرواتيا وتنزانيا وقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في بيان وصل 
ع الدول التي إسرائيل تشكر كرواتيا وتنزانيا اللتين طلبتا إجراء التصويت كما تشكر إسرائيل جمي

 صوتت لصالح إسرائيل ولم تدعم مشروع القرار الذي يشوه الحقائق..
كهزيمة جديدة إلسرائيل بعد أسبوع من  "اليونسكو"فلسطينيا، تم الترحيب بالقرار حيث ُرحب بقرار 

 تشرين األول. 18و 13بتاريخي  "اليونسكو" قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لـ
 لتي تضمنها القرار ما يلي:ومن أهم البنود ا

[ التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه االحتالل في بلدة القدس القديمة ومحيطها وذلك بناء 1]
 على الـمواثيق الدولية مثل مواثيق جنيف والهاي وقرارات اليونسكو واألمم الـمتحدة.

قانوني للقدس على أنها مدينة [ التأكيد على أن ما ورد في قرار اللجنة ال يؤثر على الوضع ال2]
 محتلة بحسب قرارات األمم الـمتحدة ومجلس األمن الدولي الـمتعلقة بفلسطين.
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[ إدانة شديدة ومطالبة سلطات االحتالل بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي 3]
 س.تنفذها مجموعات الـمستوطنين بطريقة تمثل تدخالت صارخة ضد آثار القد

[ إدانة شديدة القتحامات الـمتطرفين وقوات االحتالل الـمستمرة للمسجد األقصى/الحرم الشريف 4]
وحث سلطات االحتالل على منع جميع اإلهانات واالنتهاكات لقداسة الـمسجد األقصى/الحرم 

لقبة الصخرة الشريف بما في ذلك التدمير الـمتكرر لبوابات وشبابيك الـمسجد القبلي والبالط التاريخي 
 الـمشرفة.

مطالبة سلطات االحتالل بتسهيل تنفيذ مشاريع اإلعمار الهاشمي في الـمسجد األقصى/الحرم  [5]
 الشريف مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة.

[ مطالبة إسرائيل بالسماح غير الـمشروط لوصول السلطة الـمعنية والـمتمثلة بخبراء األوقاف 6]
 ة من أجل الـمحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج.األردني

 [ إدانة شديدة ومطالبة إسرائيل بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار القدس القديمة.7]
[ إدانة شديدة ومطالبة سلطات االحتالل بوقف جميع مشاريع التهويد مثل "بيت هليبا" و "بيت 8]

زالة آثار الدمار الناجم عن هذه الـمشاريع. شتراوس" والـمصاعد  الكهربائية والتلفريك الهوائي وا 
[ مطالبة سلطات االحتالل بإعادة اآلثار الـمنهوبة وتزويد مركز التراث العالـمي في اليونسكو 9]

 بتوثيق واضح لـما تمت إزالته من آثار.
األردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة  [ مطالبة االحتالل اإلسرائيلي تمكين األوقاف اإلسالمية10]

 ترميم طريق باب الـمغاربة.
[ إدانة شديدة الستمرار إسرائيل بمنع بعثة الـمراقبة والخبراء التابعة لليونسكو من الوصول إلى 11]

 مدينة القدس وأسوارها.
دد بالخطر كموقع [ اإلبقاء على بلدة القدس القديمة وأسوارها، على قائمة التراث العالـمي الـمه12]

 .1981مسجل من قبل األردن عام 
 27/10/2016، األيام، رام هللا

 
 باحترامه "إسرائيل"ودعوات إللزام  الجديدترحيب فلسطيني بقرار "اليونسكو"  .2

أمـين سـر اللجنـة  ، أنرام هللا، مـن 26/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشـرت 
إلى احتـرام  "إسرائيل"، 26/10/2016 في بيان األربعاء ،تحرير صائب عريقات دعاالتنفيذية لمنظمة ال
 بشأن مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها. األخيرقرار "اليونسكو" 
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األربعـاء، باعتمـاد لجنـة  في بيان صـحفي مسـاء ،رياض المالكي الفلسطيني كما رحب وزير الخارجية
ــــالتـــراث العـــالمي التاب ـــي اســـتكملت دورتهـــا ال فـــي العاصـــمة الفرنســـية  40 عـــة لمنظمـــة "اليونســـكو"، الت

 .وأسوارهاباريس، قرارًا بشأن مدينة القدس القديمة 
، محمـود الهبـا ، بقـرار اإلسـالميةرحب قاضي القضاة، مستشار الـرئيس للشـؤون الدينيـة والعالقـات و 

 "اليونسكو" الجديد.
نائـــب رئــيس البعثـــة ، أن وكــاالت، ونقــاًل عـــن الغـــزة، مــن 27/10/2016 ،الخلـــيا، الشـــارقةوأضــافت 

الفلسـطينية فــي منظمــة اليونيسـكو منيــر انســطانس رحـب بتصــويت لجنــة التـراث العــالمي فــي المنظمــة 
 لصالح قرار جديد يتعلق بمدينة القدس وأسوارها وتحديدا البلدة القديمة منها.

 
 نبرلين بتالشي حل الدولتي منر الحمد هللا يحذ    .3

قــال رئـيس الحكومــة الفلســطينية رامــي الحمـد هللا إن حــل الــدولتين آخــذ بالتالشــي : شــمت خالــد-بـرلين 
 ات في القدس المحتلة.عمر بسبب استمرار الممارسات االستيطانية اإلسرائيلية، من بينها توسيع المست

لمانيـا فرانـك فــالتر خـالل مــؤتمر صـحفي جمعـه فــي العاصـمة األلمانيـة بـوزير خارجيــة أ ،ونبـه الحمـد هللا
إلـى أنـه  إلى أن الحديث بدأ يدور حول دولة واحدة بنظامين لحل القضية الفلسـطينية، مشـيراً  ،شتاينماير

 سيشبه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأكد رفض السلطة الفلسطينية لمثل هذا التوجه.
مـؤتمر دولـي للسـالم بالشـرو األوسـ  قبـل  وأشار إلى تطلع الفلسطينيين لتفعيل المبادرة الفرنسـية بعقـد

طالو المفاوضات بمعايير جديدة، أهمها تحديد مـدة زمنيـة النسـحاب االحـتالل  نهاية العام الجاري، وا 
 من األراضي الفلسطينية وجدول زمني أخر إلقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

باعتبـاره وسـيلة تحقيـق وضـمان األمـن واالسـتقرار من جانبه، أكد شتاينماير دعـم بـالده لحـل الـدولتين 
علــى ســؤال لمراســل الجزيرة.نــت حــول دور بــرلين فــي إنعــا  مفاوضــات ســالم  ورداً  بالشــرو األوســ .

الشرو األوس ، قال شتاينماير إن بالده ستواصل مساندتها للمبادرة الفرنسية، وستبذل كل ما بوسـعها 
 لفلسطيني للحكومة األلمانية.لتطبيق أفكار ورقة عمل قدمها الجانب ا

ـــرلين بتثبيـــت االســـتقرار  ـــدح الحمـــد هللا ب ســـهاماتها بتطـــوير البنيـــة لوامت لموازنـــة العامـــة الفلســـطينية، وا 
التحتية باألراضي الفلسطينية، وأشار إلى وجود مصلحة لـألمانيا بمساعدة الفلسطينيين بمجاالت النقل 

ة الحمــد هللا أللمانيــا فــي إطــار اللقــاء الرابــع للجنــة التوجيــه وتــأتي زيــار  والطاقــة وبنــاء المــدارس وغيرهــا.
 كإطار للمشاورات بين الطرفين. 2010الفلسطينية األلمانية التي تأسست عام 

 ونوه وزير الخارجية األلماني إلى نجاح المباحثات التمهيدية التي سبقت اجتماع اللجنة.
 26/10/2016 ،نت، الدوحة الجزيرة.
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 ي لنية نتنياهو استهداف األقصىبحر يدعو للتصد .4
دعـــا أحمــــد بحـــر النائــــب األول لـــرئيس المجلـــس التشــــريعي، شـــعبنا الفلســــطيني بقـــواه وفصــــائله  :غـــزة

وشخصياته ومؤسساته المدنية وشرائحه المجتمعية كافة للنفير العام لنصرة المسجد األقصـى فـي ظـل 
ة شخصيًا في أعمال الحفـر أسـفل أساسـات إعالن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو نيته المشارك

 المسجد األقصى، وسماح سلطات االحتالل ألعضاء "الكنيست" الصهيوني اليهود باقتحامه.
مـن بلـوم مخطـ  اسـتهداف األقصـى مسـتويات  26/10/2016في بياٍن صحفي، األربعـاء  ،وحذر بحر

ينة في اقتحام األقصى والنـب  خطيرة، مؤكدًا أن مشاركة نتنياهو الشخصية وأعضاء الكنيست الصها
تحــت أساســاته تعطــي مــدلواًل بــالح الخطــورة حــول مــا ينتظــر المســجد األقصــى خــالل األيــام واألســابيع 

وأكد بحر أن المسـجد األقصـى دونـه أرواحنـا ودماؤنـا وأموالنـا، مشـددًا علـى أن الصـهاينة لـن  القادمة.
مــا دام فــي شــعبنا روح وثابــة تتــوه  بحــب يتمكنــوا مــن المســاس باألقصــى مــا دام فينــا عــرو ينــبض، و 

المقاومـة والـدفاع عنهـا، وتتمسـك بـالحقوو والثوابـت الوطنيـة وتنـافح عـن األرض والعـرض والمقدسـات 
 وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك.

 26/10/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 على القانون بالتغول  األمنية في الضفة الغربيةنواب من فتح يتهمون األجهزة  .5
نائبـًا فـي كتلـة فـتح البرلمانيـة بـالمجلس التشـريعي  15، أن 26/10/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحـةنشـرت 

أصـــدره  ،وحّمـــل بيـــان مـــا وصـــفوه بتغـــول األجهـــزة األمنيـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة. واالفلســـطيني اســـتنكر 
ألجهـزة األمنيـة فـي قمـع الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سوء استخدام السـلطة وا ،النواب

 كما عزا البيان اتساع الخالفات الداخلية في فتح إلى سياسة عباس والمقربين منه. الحريات.
يأتي ذلك بعد احتجاجات ألنصار فتح في مخيمات جنين وبالطة قضاء نابلس واألمعري برام هللا في 

وشخصـيات فتحاويـة بـارزة مـن  على قرارات الـرئيس الفلسـطيني بفصـل كـوادر الضفة الغربية احتجاجاً 
 الحركة بتهمة "التجنح" وقربها من النائب المفصول من الحركة محمد دحالن.

 كما تبع ذلك اعتقال الناطق السابق باسم فتح في مدينة القدس المحتلة رأفت عليان.
 عــن رفضــهم وانائبــًا مــن فــتح أعربــ 15، أن رام هللا، مــن 26/10/2016 ،فلســطين أون اليــنوأضــافت 

لقـــرارات الفصـــل التـــي طالـــت النائـــب جهـــاد طمليـــه والنـــاطق باســـم الحركـــة فـــي القـــدس رأفـــت عليـــان، 
تح فــوقيــادات أخــرى مــن فــتح. وشــدد البيــان علــى أن قــرارات الفصــل التــي صــادو عليهــا رئــيس حركــة 

 محمـود عبــاس، تـأتي "فــي إطــار الترهيـب والســعي لقمــع حريـة الــرأي والتعبيــر ومحاولـة تكمــيم األفــواه".
 مؤكدين أن تلك الممارسات "تقّوض مؤسسات السلطة لصالح هيمنة شخصية وفردية".
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وحـــذروا مـــن "تســـريبات" باتـــت تتناقـــل عـــن قـــرارات باعتقـــال بعـــض نـــواب التشـــريعي مـــن قبـــل األجهـــزة 
وأضافوا "ما  األمنية، مؤكدين أن ذلك )اعتقال النواب( "تعٍد صارخ وصادم على القانون"، وفق البيان.

ملة من المخالفـات الصـريحة علـى القـانون الفلسـطيني، الـذي نـو أن ال وصـاية ألحـد علـى يحدث ج
 النائب إال المجلس التشريعي نفسه وفق إجراءات محددة".

ودعا بيـان نـواب فـتح إلـى التصـدي للممارسـات األمنيـة بحـق الشـعب ونوابـها "ال سـيما االعتـداء علـى 
ولفتــوا إلــى وجــود "تعــّديات"  صــريح أو المــبطن"، وتعريتهــا.حريــة التعبيــر والتخويــف والترهيــبا ســواء ال

لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على القانون و"تغول" على صالحيات السلطات األخـرىا 
وأشــــاروا إلــــى أن ممارســــات أمــــن الســــلطة تــــتم بغطــــاء مــــن أعلــــى  وعلــــى رأســــها الســــلطة التشــــريعية.
نات العربية والحرة رفض هذه الممارسات والحفاظ علـى مـا تبقـى مـن المستويات فيها، مطالبين البرلما

ت العربيـة نـاوهـّدد نـواب فـتح بالتوجـه إلـى البرلما النظام الديمقراطي والقانون الفلسـطيني مـن االنهيـار.
 والدولية في حال استمرت التعديات على الحريات وسياسة العقاب بقطع الرواتب. 

 
 المجتمع الدولي بـ"حماية القدس"الخارجية الفلسطينية تطالب  .6

، المجتمـع الـدولي بــ"اتخاذ 26/10/2016 في بيان يـوم األربعـاء ،الرياض: طالبت الخارجية الفلسطينية
 في ظل إجراءات فورية لحماية القدس" المحتلة من "التصعيد اإلسرائيلي الخطر"، خصوصاً 

 ة الحفريات تحت المسجد األقصى.إلى زياد تكثيف رئيس الحكومة اإلسرائيلية دعواته أخيراً 
وحملت الوزارة في بيان أوردته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نتنياهو مسـؤولية هـذا التصـعيد 

والمجــالس الدوليــة المختصــة وجامعــة  بالكامــل، مشــيرة إلــى تواصــلها المســتمر مــع "الــدول والمنظمــات
 شد الدعم الالزم في هذا الشأن.الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي"، لح

عاً مـا  17منازل بينها بناية عمرها  3، األربعاء وأدانت الخارجية هدم الجرافات اإلسرائيلية صباح يوم
فـردًا وتـركهم  30تشـريد  في بلدة سلوان جنوب األقصـى، بحجـة البنـاء مـن دون تـرخيو، مـا أدى إلـى

قديمـة فـي القـدس، واعتقـال عشـرات الشـبان المقدسـيين، في العراء، كذلك أدانت اقتحام الجي  البلـدة ال
المـدارس، واقتحـام سـلطة اآلثـار اإلسـرائيلية المقـابر،  بمن فيهم حراس األقصى، والتضييق علـى طلبـة

 والتوصية التي رفعتها شرطة االحتالل بالسماح ألعضاء الكنيست بدخوله.
 26/10/2016 ،الشرق األوسط، لندنموقع صحيفة 
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 "مجلس العموم البريطاني بـ"إلزام حكومته االعتراف الكامل بدولة فلسطينيطالب حمد عزام األ .7
ـــس الـــوطني الفلســـطيني فـــي جنيـــف عـــزام األحمـــد مجلـــس العمـــوم  الريـــاض: طالـــب رئـــيس وفـــد المجل

فلســطين، وتصـحيح الخطــأ التـاريخي الــذي ارتكبتــه  البريطـاني بـــ"إلزام حكومتـه االعتــراف الكامـل بدولــة
 "، في إشارة إلى "وعد بلفور".1917سطينيين عام بحق الفل

برلمانًا عالميًا اجتمعوا تحت شعار "انتهاكات حقـوو  140جاء ذلك خالل كلمته أمام ممثلي أكثر من 
الوقـــت ذاتـــه بقيـــة البرلمانـــات  اإلنســـان نـــذير للصـــراع: البرلمانـــات مـــن أوائـــل المســـتجيبين"، ودعـــا فـــي

ات االعتـــراف بدولـــة فلســطين وفـــق قراراتهـــا، انســجاً مـــا مـــع الشـــرعية األوروبيــة إلـــى متابعـــة تنفيــذ قـــرار 
المتحــدة، مطالبــًا بــدعم المبــادرة الفرنســية لعقــد مــؤتمر  الدوليــة ومبــادو حقــوو اإلنســان ومواثيــق األمــم

 دولي إلنقاذ عملية السالم على أساس حل الدولتين الذي فشلت الرباعية الدولية في تحقيقه.
إلنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي لألراضــي  عامــاً  2017د البرلمــاني الــدولي بـــ"إعالن وطالــب األحمــد االتحــا

فيــه الحكومــة البريطانيـــة  إلحيــاء الــذكرى المئويــة لوعـــد بلفــور"، الــذي أيــدت الفلســطينية، ولــيس عامــاً 
 حينها إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

 26/10/2016 ،الشرق األوسط، لندنموقع صحيفة 
 

 ع غزة قطا إلعماروطني: وصول أموال الدفعة الثالثة من المنحة الكويتية المكتب ال .8
كشـف المكتــب الـوطني المكلـف مــن الحكومـة الفلسـطينية بمتابعــة ملـف إعـادة إعمــار قطـاع غــزة  :غـزة

على  اإلسرائيليعن وصول دفعة جديدة من المنحة الكويتية ألصحاب المنازل المدمرة خالل العدوان 
أّن المنحة وصلت  ،مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون اإلعمار ،بشير الريس وقال قطاع غزة.

مسـتفيد وهــي الدفعــة  547ألــف دوالر وسـيتم توزيعهــا علــى  685مليــون و 16خزينـة وزارة الماليــة بقيمـة 
ة مـن القيمـ %30الثالثة واألخيرة مـن عـدد المسـتفيدين اإلجمـالي كمـا سـيتم توزيـع الدفعـة الثانيـة بقيمـة 

 مستفيد. 794اإلجمالية للمنحة لعدد 
 وشكر الريس باسم الحكومة دولة الكويت أميرًا حكومًة وشعبًا.

 26/10/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الرجوب يدعو لحوار شامل بين المخيمات وقيادة فتح والسلطة واألجهزة األمنية .9
 ، اللــــواء جبريـــل الرجــــوب، يــــوم األربعــــاءنفـــى نائــــب أمــــين ســـر اللجنــــة المركزيــــة لحركـــة فــــتح :رام هللا

، مـــــا تداولتـــــه بعـــــض وســـــائل اإلعـــــالم بأنـــــه هـــــاجم سياســـــة مســـــؤولي األجهـــــزة األمنيـــــة 26/10/2016
  الفلسطينية تجاه المخيمات في الضفة الغربية.
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وأكد الرجوب في بيان وصل "وفا" نسخة منـه، أن هـذه التصـريحات غيـر صـحيحة، ولـيس لهـا عالقـة 
وال من بعيد. وقـال إن المخيمـات شـّكلت ملحمـة وطنيـة فلسـطينية عظيمـة علـى مـدار  به ال من قريب

صـرار وتضـحية، ولكـن فـي  السنوات الثماني والستين الماضية، وهذه الملحمـة فيهـا صـمود ومقاومـة وا 
المقابــل أجهزتنــا األمنيــة هــي المكــون األســاس فــي مشــروعنا الــوطني، وكلنــا نحترمهــا ونقــدرها، وهــي 

 زمة بالقرارات السياسية للقيادة الفلسطينية.تعمل وملت
وأضــاف الرجــوب: أتمنــى علـــى كافــة فعاليــات المخيمـــات بالضــفة الغربيــة أن تبـــدأ بحــوار مــع القيـــادة 
الفلســـطينية ومـــع قيـــادة حركـــة فـــتح ومـــع الحكومـــة ومـــع األجهـــزة األمنيـــة، لتحقيـــق مســـألتين هـــامتين، 

عــة وأن تبقــى تشــكل مفخــرة لنــا جميعــًا كفلســطينيين، األولــى: أن تبقــى المخيمــات ملحمــة مشــرقة ومبد
والثانية: أال تكون هذه المخيمات مالذًا للخارجين عن القانون والفارين منه أو مسرحًا ألي أجندة ليس 
لهـــا عالقـــة باإلجمـــاع الـــوطني الفلســـطيني وبالمصـــلحة الوطنيـــة العليـــا، وأن تكـــون أولوياتهـــا مصـــلحة 

علــى هــذا الــنه  المشــرو والناصــع والصــامد، وهــذه رســالة المخــيم التــي  المخــيم والمــواطنين، للمحافظــة
 يجب أن تسود. 

 26/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 ليبرمان "فارغة المضمون" ولن ترهبنا تهديداتفتحي حماد:  .11

ــــر الحــــس: خــــانيون ــــب السياســــي لحركــــة "حمــــاس" فتحــــي حمــــاد أن حــــديث وزي رب أكــــد عضــــو المكت
اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان بـــأن الحـــرب القادمـــة ســـتكون األخيـــرة علـــى قطـــاع غـــزة، تهديـــدات فارغـــة 

 المضمون، ولن ترهبنا.
وقال حماد، خالل كلمته في حفل تأبين الشهيد أمير أبو طعيمـة الـذي ارتقـى أثنـاء العمـل بأحـد أنفـاو 

لتــي خاضــها علــى قطــاع غــزة"، مطالبــًا المقاومــة: "لــم يــتعلم ليبرمــان وحكومتــه مــن الحــروب الــثالث ا
 كتائب القسام بمزيد من التخطي  إلرباك حسابات العدو.

وشدد على أن صواريخ المقاومة ستصل إلى كل منطقة من األراضي المحتلة، مضيفًا "يومًا بعـد يـوم 
وى نقتــرب أكثــر مــن إزالــة هــذا الكيــان وتــدميره، ونقتــرب فــي كــل حــرب مــن وعــد اآلخــرة، وال يفصــلنا ســ

 عشرات ومئات األمتار عن أراضينا المحتلة".
 وطالب حماد األمة العربية واإلسالمية باحتضان المقاومة والصحو من غفلتها قبل فوات األوان.

وتحدث حماد عن مناقب الشهيد أمير الذي ترجل شهيدًا يحمل سـيف اإلعـداد والجهـاد، بعـد أن حمـل 
 ق تعبيره.على كتفه أمانة تحرير األقصى واألسرى، وف

 26/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ثنائيا  مع حركة فتح حماس تنفي طلبها لقاء   .11

حركة حماس نفت أنها طلبت لقاًء ثنايـًا مـع حركـة ، أن 26/10/2016موقع حركة حماس، غزة، ذكر 
 فتح كما ُنسب إلى عضو اللجنة المركزية لفتح عزام األحمد. 

يوم األربعاء، نفي ذلك، مشيرًة إلى أنها ال تمانع عقد أي لقاء مـع  وأكدت الحركة في تصريح صحفي
حركـة فــتح أو أيٍّ مـن القــوى الفلســطينية، إذا تـوافرت الظــروف واألرضــية المناسـبة إلنجــاح المصــالحة 

نهـاء االنقسـام. وشـددت الحركـة علــى أن األولويـة هـي لعقـد لقـاء وطنــي تشـارك فيـه جميـع األطــراف  وا 
 الفلسطينية.

عضـو ، أن رام هللا، نشـرت مـن 26/10/2016، )وفـا( ،وكالـة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينيةنت وكا
اللجنـة المركزيـة لحركــة فـتح عـزام األحمــد كشـف فـي حــديث لصـوت فلسـطين يــوم األربعـاء، أن حركــة 

عـن موقـف حركـة فـتح  اإلفصـاححماس طلبت قبل يومين لقاء ثنائيًا دون أي وساطة خارجيـة رافضـا 
  ذا الطلب.من ه

 
 لكن الكرة ليست في يدهامبادرة شلَّح حركة فتح ال تمانع النقاط التي جاءت بها األحمد:  .12

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد لصوت فلسـطين إن "حركـة فـتح ال تمـانع : رام هللا
 [رمضـان عبـد هللا شـلح ياإلسـالممبـادرة األمـين العـام لحركـة الجهـاد ] النقاط التي جاءت بهـا المبـادرة

إلـى البحـث عـن مـن لـم يطبـق هـذه النقـاط  اإلسـالميلكن الكرة ليسـت فـي يـدها"، داعيـا حركـة الجهـاد 
 ويمنع حكومة الوفاو من القيام بعملها في قطاع غزة.

لقـــاء جمعـــه أمـــس مـــع رئـــيس البرلمـــان المصـــري علـــى هـــام  اجتماعـــات اتحـــاد  إلـــىوتطـــرو األحمـــد 
في جنيف أكدا خالله على عمق العالقات الثنائيـة المصـرية الفلسـطينية، "حيـث تـم البرلمانات الدولية 

االتفاو على ضرورة حماية هذه العالقات من محاوالت العبث والفتنة التي تقـوم بهـا بعـض األصـوات 
 اإلعالمية وبعض الجهات السياسية ألغراض ال تريد الخير لمصر وال لفلسطين".

 26/10/2016، )وفا( ،الفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات
 
 محاولة اغتيال سياسي لن تنجح عباس: حملة ليبرمان على بمنظمة التحريرقادة فصائل  .13

ســـر فصـــائل فـــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، وقـــوفهم مـــع الـــرئيس محمـــود  وأمنـــاءأكـــد قـــادة : رام هللا
يغـدور ليبرمــان وزيــر حــرب جــي  عبـاس فــي وجــه الحملــة التامريـة واالغتيــال السياســي التــي يقودهــا اف

 الوطنية والقرار المستقل. اإلرادةعدة لكسر  أطرافاالحتالل مع 
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موقــف القيــادة  إضــعافوأضــاف هــؤالء القــادة فــي تصــريحات إلذاعــة مــوطني أن هدفــه مــن الحملــة، 
فشـــالالفلســطينية فـــي المحافـــل الدوليـــة  ا فــي المعركـــة الدبلوماســـية والسياســـية التـــي تخوضـــه أهـــدافها وا 

 لتثبيت فلسطين على خارطة جغرافية العالم كدولة حرة مستقلة ذات سيادة بعاصمتها الشرقية.
واعتبر األمين العام لجبهة النضال الشعبي د. أحمد مجدالني، كـالم ليبرمـان انكشـافا لحقيقـة الموقـف 

خـذ تصـريحات انفصال دائم، وقال: "يجـب أ إلىمن االنقسام الفلسطيني وكيف يتم تحويله  اإلسرائيلي
ليبرمـان بعـين الخطــر باعتبـاره جــزء مـن االئــتالف الحكـومي اليمينــي العنصـري المتطــرف، التـي باتــت 
تحمـــل صـــفة الفاشـــية الجديـــدة"، موضـــحًا أن آراء ليبرمـــان السياســـة تنســـجم مـــع برنـــام  عمـــل حكومـــة 

 نه.نتنياهو، عالوة على تقديمه أفكارا تعزز االنقسام، وكيفية توظيفه واالستفادة م
وحول تصريحات ليبرمان الخاصة بالرئيس محمود عباس، قال مجـدالني: "إنـه تكـرار للسـيناريو الـذي 
استخدم مع الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات، عندما بدء بالتشكيك، والتهجم عليه، واتهامه بالفساد 

بـة الـرئيس محمـود جيدا بـأن أن كـل هجمـة لتحجـيم مكانـة وهي اإلدراك، مطالبا كل فلسطيني واإلرهاب
 الوطنية الفلسطينية التي يمثلها الرئيس بمواقفه. اإلرادةعباس، هي حملة لكسر 

مـازن  أبـووحذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسـطيني وليـد العـوض، مـن اغتيـال الـرئيس 
زاحتــهسياســيا  ن الحــديث عــ إطــارفــي  ليبرمــان واعتبــر الشــروط التــي قــدمها. عــن المســرح السياســي وا 

سالم اقتصادي والتلويح لبعض التسهيالت التي يمكـن أن تقـدمها حكومتـه لقطـاع غـزة، محاولـة للقفـز 
علـــى الحقـــوو السياســـية للشـــعب الفلســـطيني، والبحـــث عـــن روابـــ  قـــرى جديـــدة تنســـجم مـــع مشـــروعه 

 .والسالم االقتصادي الذي يتحدث عنه
، أن الرئيس محمـود عبـاس ال يتطلـع ماعيلإسورأى نائب األمين العام لجبهة التحرير العربية محمود 

أكـد مـن  أنالمضـللين والغوغـائيين الـذين يهاجمونـه، خاصـة بعـد  أمثالـهالعتراف مـن ليبرمـان وال مـن 
ولـذلك حظـي ويحظـى  سالم،جديد وأمام كل الدول التي شاركت في جنازة بيريز أنه رجل سالم وقائد 

يؤمن بحل الدولتين عليه االلتـزام باالتفاقيـات الموقعـة مـع وتابع: "من يريد السالم و  باحترام كل العالم,
الطرف الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ويوقف االستيطان وتهويد للمقدسـات ويزيـل الجـدار 

 والحواجز التي تقطع أجزاء الوطن الفلسطيني".
ن لبنــاء عالقــات مــع وحــذر أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة فــتح أمــين مقبــول، مــن محــاوالت ليبرمــا

لشخصــيات فلســطينية خارجــة عــن الصــف الــوطني، لخلــق قيــادة بديلــة، مشــددا علــى تمســك الشــعب 
الفلسطيني بالقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير وراهن على فشل تصـريحات ليبرمـان فـي التـأثير علـى 

 الموقف الفلسطيني.
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طين قيس عبـد الكـريم، إن تصـريحات ليبرمـان العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس األمينوقال نائب 
ضــد الــرئيس محمــود عبــاس غطــاء مصــطنع علــى جــرائم جيشــه العنصــرية، مؤكــدا أن ليبرمــان مجــرم 

 حرب، حسب القوانين والشرائع الدولية.
: "هي محاولة يائسة من ليبرمان وحكومة نتنيـاهو لشـرعنة االسـتمرار فـي االسـتيطان، وتبريـر وأضاف
لقـــاءللقـــرارات والشـــرائع الدوليـــة،  لياإلســـرائيالخـــرو  اللـــوم فـــي فشـــل العمليـــة السياســـية علـــى الجانـــب  وا 

 .الفلسطيني
 إفـالسواعتبر األمين العام للجبهة العربية الفلسـطينية جميـل شـحادة، تصـريحات ليبرمـان، دليـل علـى 

ود عبــاس علــى الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة فــي مواجهــة الحملــة الدبلوماســية التــي يقودهــا الــرئيس محمــ
 المستوى الدولي.

فــدا زهيـرة كمــال، ليبرمـان بالقــادم والمســتوطن  -العـام لالتحــاد الـديمقراطي الفلســطيني األمــينووصـفت 
 األراضـيالجديد والمحتل، وتصـريحاته ليسـت غريبـة فمواقفـه معروفـة وهـي السـيطرة الكاملـة علـى كـل 

الفلســطينية وبالتــالي هــو محتــل، ويعــي  فــي  الفلســطينية، الفتــة إلــى أن ليبرمــان قــادم جديــد لألراضــي
 األراضـــيالتـــي تصـــدر مواقـــف تهـــدف للســـيطرة علـــى  اإلســـرائيليمســـتوطنة، وينتمـــي لحكومـــة اليمـــين 

 الفلسطينية.
األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عن اعتقاده بأن ما جاء فـي مقابلـة  وأعرب

ــــ ــــادة وشــــعبا يعكــــس التطــــرف اليمينــــي ليبرمــــان فــــي صــــحيفة القــــدس مجــــرد تهدي دات للفلســــطينيين قي
حكومــة نتنيــاهو اســتحالة وجــود ســالم حقيقــي  أركــان أحــدوقــال: "لقــد اثبــت ليبرمــان وهــو  الصــهيوني.

يمكن أن يفضي إلى حقوو الشعب الفلسطيني وأهمها حق عودة الالجئين وحق تقريـر المصـير وقيـام 
 لقدس مع هذه الحكومة.الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ا

 26/10/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 
 وتدعو لضرورة انعقاد المؤتمر السابع لعباسفتح" تؤكد دعمها  أقاليم" .14

حركــة "فــتح" فــي الضــفة الغربيــة علــى موقفهــا الثابــت مــن قيادتنــا الشــرعية وعلــى  أقــاليم أكــدت :رام هللا
ــة فلســطين القائــد العــام لحركــة فــتح، داعمــين بكــل قــوة وثبــات كافــة  الــرئيس محمــود عبــاس رئــيس دول

 خطواته في سبيل حرية شعبنا ونيل حقوقه.
فــي بيــان لهــا، يــوم األربعــاء، علــى ضــرورة االلتــزام بقواعــد العمــل التنظيمــي وااللتــزام  األقــاليموشــددت 
الحركية تحمـل مسـؤوليتها فـي  راألطالحركة كونها بوابة العمل التنظيمي، مؤكدة أن على كافة  بأطر
 الضامنة لوحدة الحركة ووحدة موقفها وقرارتها. اإلجراءاتالعمل التنظيمي واتخاذ  إدارة
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ودعـــت إلـــى ضـــرورة عقـــد المـــؤتمر الســـابع لحركـــة فـــتح باعتبـــاره اســـتحقاقا تنظيميـــا وضـــرورة وطنيـــة، 
 العمل لفلسطين وفتح. رادأواجتماعا تتم فيه مناقشة كل ما يتعلق بالحركة ومنصة حقيقية لمن 

 26/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 2016مؤتمر فتح والمجلس الوطني قبل نهاية "الحياة اللندنية":  .15
قررت حركة "فتح" عقد المؤتمر العام للحركة وجلسـة للمجلـس الـوطني الفلسـطيني : أ ف ب -رام هللا 

 نظمة التحرير الفلسطينية.قبل نهاية العام النتخاب قيادة جديدة للحركة ولم
وأكد عضو في اللجنة المركزية لـ "فـتح" التـي يتزعمهـا الـرئيس محمـود عبـاس، أن يعقـد المـؤتمر العـام 
السـابع ألكبــر فصــيل فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية نهايــة تشــرين الثــاني )نــوفمبر( المقبــل. وقــال إن 

ضايا اإلجرائية لحضور األعضاء مـن الخـارج "كل التحضيرات لعقد المؤتمر أنجز، ولم يتبَق سوى الق
ومن قطاع غزة، علمًا أن المؤتمر سيعقد في مقر المقاطعة في رام هللا". وأوضح أن مؤتمر "فتح" هو 

يتم العام المضي، لكنه تأجل بسبب الظروف السياسية". وقـال  أن"استحقاو زمني كان من المفترض 
ية وضرورة انعقاد المؤتمر ألن هنـاك انحباسـًا فـي المسـار ان "اللجنة المركزية للحركة تجمع على أهم

السياســي وانســدادًا فــي أفــق عمليــة ســلمية بســبب مواقــف حكومــة االحــتالل وتعنتهــا... كمــا أن هنــاك 
المصــالحة، وهنــاك متغيــرات يقــوم بهــا االحــتالل لتــدمير قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة،  إتمــامتوقفــًا فــي 

 ع غزة بعد االنقسام وعلى المؤتمر معالجته".وأيضًا واقع الحركة في قطا
وســينتخب المــؤتمر قيــادة جديــدة مــن لجنــة مركزيــة ومجلــس ثــوري. وقــال المصــدر إن جلســة للمجلــس 
الـــوطني ســـتعقب مـــؤتمر "فـــتح" التـــي ســـتقدم مشـــروعها السياســـي بالتنســـيق واالتفـــاو مـــع كـــل فصـــائل 

 منظمة التحرير ومكونات المجلس.
هيئــــة التمثيليــــة التشــــريعية العليــــا للشــــعب الفلســــطيني بأســــره داخــــل فلســــطين والمجلــــس الــــوطني هــــو ال

 وخارجها.
عضوًا في المجلس التشريعي هم  74وقال المسؤول: "نأمل في أن تحضر حركة "حماس" من خالل  

وفق القانون والنظام أعضاء في المجلس الوطني". وأضاف: "قبل نهاية العام هناك استحقاو سياسـي 
ســــيلتئم المــــؤتمر الــــدولي فــــي فرنســــا، ونأمــــل فــــي أن نكــــون أنجزنــــا  إذمبــــادرة الفرنســــية، مهــــم وهــــو ال
 الداخلية الفلسطينية قبلها". المصالحة

 27/10/2016الحياة، لندن، 
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 باسم فتح بالقدس: السلطة اعتقلت نجلنا بعد التنسيق مع االحتالل الناطقعائلة  .16
ــــة ــــة النــــاطق باســــم حركــــة: القــــدس المحتل ــــت عائل ــــان، إن أجهــــزة أمــــن الســــلطة  قال "فــــتح"، رأفــــت علي

 إعفـاؤهالفلسطينية في الضفة الغربية، "نسقت" مع االحتالل اإلسرائيلي العتقال نجلهـا بعـد يـومين مـن 
وأفاد يوسف عليان )شقيق رأفت(، بأن قوة من جهاز "األمن الوقـائي" بمسـاندة وحـدة مـن  من منصبه.

عاًمــا( فــي بلــدة  35لماضــية مقهــى تواجــد فيــه شــقيقه رأفــت )جهــاز "األمــن الــوطني"، حاصــرت الليلــة ا
 عناتا )شمالي شرو القدس(، وقامت باعتقاله ونقله لجهة مجهولة.

وأشار عليان في حديث لـ "قدس برس"، إلى أن قوات االحتالل تواجدت على مـدخل بلـدة عناتـا لحـين 
 تنفيذ أمن السلطة لمهمة اعتقال شقيقه "رأفت".

لى أن عملية االعتقال التي نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "تمـت فـي بلـدة مقدسـية الفًتا النظر إ
 تخضع لسلطات االحتالل بشكل كامل ويحظر على السلطة دخولها دون تنسيق".

مـن منصـبه بتهمـة  بإعفائـهوأضاف: "اعتقال شقيقي يأتي بعد ثالثـة أيـام مـن قـرار مركزيـة حركـة فـتح 
ليمــات الحركــة والمشــاركة فــي مــؤتمر مخــيم األمعــري قــرب رام هللا مــع مقــربين التجــنح والخــروج عــن تع

 من القيادي السابق محمد دحالن".
 26/10/2016قدس برس، 

 
 تعتقل طفلين فلسطينيين بدعوى نيتهما تنفيذ عملية طعن جنوبي الضفة "إسرائيل" .17

لين فلسطينيين، جنوبي الضفة أعلن الجي  اإلسرائيلي، مساء األربعاء، اعتقال طف األناضول:-القدس
 ”.تنفيذ عملية طعن“الغربية، بزعم نيتهما 

فـــي وقـــت ســـابق هـــذا المســـاء، “نســـخة منـــه: ” األناضـــول“وقـــال الجـــي  اإلســـرائيلي، فـــي بيـــان وصـــل 
ضبطت قوة عسكرية، قاصرْين يحمـالن سـكينْين بـالقرب مـن الجـدار األمنـي خـارج بلـدة مغـدال عـوز، 

 جنوبي الضفة الغربية.
اعتـــرف االثنـــين بأنهمـــا أرســـال بهـــدف تنفيـــذ “ضـــاف البيـــان أن التحقيـــق المبـــدئي معهمـــا أســـفر عـــن وأ

ولم يحدد بيان الجي  اإلسرائيلي عمر الطفلين، غير  ، من دون توضيح الجهة التي أرسلتهما.”هجوم
لشـبان ويـتهم الجانـب الفلسـطيني إسـرائيل باعتقـال ا أن مصادر فلسطينية قالت إنهما فـي سـن الثامنـة.

  والقصر الفلسطينيين وقتلهم من دون أسباب.
 27/10/2016القدس العربي، لندن، 
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 القدسجديد بشأن  بعد قرار "اليونسكو" منتستدعي سفيرها  "إسرائيل" .18
ــــن :)أ ف ب( –القــــدس  ــــوزراء  أعل ــــامين نتنيــــاهو  اإلســــرائيليرئــــيس ال اســــتدعاء الســــفير  األربعــــاءبني

 قرار تصويت جديد حول القدس الشرقية المحتلة. إثر” تشاورلل“لدى اليونسكو  اإلسرائيلي
ـــان  ـــاهو فـــي بي ـــال مكتـــب نتني ـــدى اليونســـكو “وق مشـــاورات وســـنقرر  ألجـــراءقـــررت اســـتدعاء ســـفيرنا ل

 ”.التي سنتخذها ضد هذه المنظمة اإلجراءات
 26/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 األمن في تقييد الحريات يوسع صالحيات وزير ا  قترح قانونالحكومة اإلسرائيلية ت .19

تــدفع الحكومــة اإلســرائيلية بــاقتراح قــانون مــن شــأنه أن يوســع صــالحيات وزيــر األمــن، : هاشــم حمــدان
بحيث يمكنه فرض االعتقال اإلداري على مواطنين دون االلتزام بكشف األدلة والشـكوك ضـدهم، كمـا 

 يمكنه فرض قيود أخرى كثيرة على تحرك أي مواطن.
القــانون الجديـد، يمكــن لـوزير األمــن فـرض قيـود علــى مجـال عمــل أو مكـان عمــل أي وبحسـب اقتـراح 

شخو، ومنعه مـن دخـول منطقـة معينـة فـي الـبالد أو الخـروج مـن منطقـة يتواجـد فيهـا، أو منعـه مـن 
 مغادرة البالد أو إجراء اتصال مع أشخاو معينين.

راح القـانون قــد سـلم للجنــة الدســتور وأفـاد تقريــر، نشـرته صــحيفة "هـارتس" اليــوم الخمــيس، أن نـو اقتــ
التابعة للكنيست، والتـي سـتبدأ بمناقشـته األسـبوع القـادم. وفـي حـال تمـت المصـادقة عليـه فإنـه سـيمنح 

 وزير األمن صالحيات أوسع بكثير مما هي عليه اليوم.
 27/10/2016، 48عرب 

 
 عفاءات في ضريبة الدخلإ "أمنستي"الكنيست بعدم منح ب لجنة المالية"البيت اليهودي" يطالب  .21

طالــــب عضــــو الكنيســــت اليمينــــي المتطــــرف بتســــلئيل ســــموتريت ، مــــن حــــزب  البيــــت : بــــالل ضــــاهر
اليهودي ، والذي يدافع عن قتلـة العـرب وحتـى عـن قتلـة عائلـة دوابشـة مـن قريـة دومـا، بعـدم مـنح فـرع 

اإلسـرائيلي، بادعــاء  منظمـة العفـو الدوليـة )أمنسـتي( إعفـاءات فـي ضــريبة الـدخل يـنو عليهـا القـانون 
 أن  أمنستي  تصدر تقارير  سلبية وكاذبة وأحادية الجانب  ضد إسرائيل.

وتوجــه ســموتريت  إلــى رئــيس لجنــة الماليــة فــي الكنيســت، موشــيه غفنــي، مــن حــزب  يهــدوت هتــوراة  
 الشريك باالئتالف، زاعما أنه يحظر منح منظمة العفو تسهيالت في الضرائب التي يدفعها للدولة.

الخمــيس، فــي المصــادقة علــى قائمــة بأســماء  يــومومــن المقــرر أن تبحــث لجنــة الماليــة فــي الكنيســت، 
منظمـــات وجمعيـــات تطالـــب باالســـتفادة مـــن التســـهيالت فـــي دفـــع الضـــرائب بموجـــب القـــانون. وطلـــب 
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ســموتريت  فصــل التصــويت فــي اللجنــة البرلمانيــة علــى طلــب منظمــة العفــو وبــاقي طلبــات المنظمــات 
 األخرى.

 26/10/2016، 48عرب 
 
 لقاءات بين نتنياهو ومراقب الدولة بشأن تقرير أنفاق غزةالقناة الثانية:  .21

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس األربعاء، أن مراقب الدولة اإلسرائيلي، سيعقد لقـاءات  :رام هللا
اقشـــة تقريـــر المراقـــب، جديـــدة مـــع رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهو بنـــاء علـــى طلـــب األخيـــر، بشـــأن من

، وطريقــة التعامــل معهــا، 2014المرتقــب نشــره الشــهر المقبــل، حــول خطــر أنفــاو حمــاس خــالل حــرب 
 والتقصير الواضح الذي ظهر في هذه القضية.

اجتماعا عقدها الكابينيت  13وبحسب القناة، فإن نتنياهو سيقدم للمراقب يوسيف شابيرا معلومات عن 
وأعربت أحزاب من المعارضة اإلسرائيلية عن قلقها من أن هذه اللقاءات  و.بشأن مناقشة قضية األنفا

هــدفها تــأخير نشــر التقريــر وتغييــر مســاره، بينمــا قــال مكتــب مراقــب الدولــة أنــه لــن يكــون هنــاك تغييــر 
 على وقت تاريخ نشره الشهر المقبل.

 27/10/2016القدس، القدس، 
 
م تقاعد ضباطه بم .22  ا  ئات الماليين سنويمراقب الدولة: الجيش يضخ 

قــــال تقريــــر لمراقــــب الدولــــة اإلســــرائيلي، القاضــــي المتقاعــــد يوســــف شــــبيرا، ُنشــــر يــــوم : بــــالل ضــــاهر
 األربعاء، إن الجي  ضّخم رواتب التقاعد لضباطه بشكل هائل.

وبحسب تقرير المراقـب، حـول أنظمـة التقاعـد، فـإن رؤسـاء أركـان الجـي  اإلسـرائيلي المتعـاقبين رفعـوا 
 دار سنوات مخصصات التقاعد بصورة شاملة وبنسب مرتفعة، وذلك من دون مراقبة خارجية.على م

ل كــل عـــام. كوتبــين مـــن تقريــر مراقـــب الدولــة أن بنـــد التقاعــد فـــي الجــي  ازداد بمئـــات ماليــين الشـــوا
 وأوصى المراقب بزيادة الرقابة واإلشراف الخارجي على ميزانية األمن.

 26/10/2016، 48عرب 
 

 ضابط كبير بسالح الجو اإلسرائيلي بعد سرقة حاسوبهإيقاف  .23
 14أوقف قائد سـالح الجـو اإلسـرائيلي أميـر إيشـيل، مسـاء أمـس األربعـاء، بشـكل مؤقـت لمـدة  :رام هللا

 يوما ضابطا كبيرا بعد سرقة جهاز كمبيوتر محمول من منزله.
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عـه بحادثـة السـرقة، دون أن وبحسب وسائل إعالم عبرية، فإن الضـاب  برتبـة عقيـد، وسـيتم التحقيـق م
 تشير إذا ما كان جهازه يحمل معلومات سرية خطيرة من عدمه.

 27/10/2016القدس، القدس، 
 
 يهوديا  متشددا  بالتحريض على العنف 13تهم االدعاء اإلسرائيلي ي .24

وجـه االدعــاء اإلسـرائيلي األربعـاء تهمـة التحــريض علـى العنـف واإلرهــاب : أ ف ب -القـدس المحتلـة 
 يهوديًا متشددًا بعد احتفالهم بحرو رضيع فلسطيني ووالديه في الضفة الغربية المحتلة. 13لى إ

وكان المشتبه بهم، وبينهم خمسة قاصـرين، بـين مجموعـة ضـيوف فـي حفـل زفـاف يرقصـون بالبنـادو 
والســكاكين وعلــى األقــل بقنبلــة حارقــة واحــدة غيــر مشــتعلة، وهــم يطعنــون صــورة الطفــل علــي دوابشــة 

حراقه في ال   .2015يوليو / تموز 31ذي توفي حرقًا بعد هجوم على منزل عائلته وا 
وأكـدت وزارة العــدل اإلسـرائيلية فــي بيــان أن المشـتبه بهــم، بمــن فـيهم العــريس، "دعــوا إلـى تنفيــذ أعمــال 
عنــف أو إرهــاب أو قــاموا بالثنــاء والتعــاطف وتشــجيع أعمــال العنــف أو اإلرهــاب". وأضــاف البيــان أنــه 

ًا للظروف في حينه وتوقيت حفل الزفاف، كان هناك "احتمال فعلي" أن يؤدي سلوك المشتبه بهـم نظر 
 إلى "التسبب بأعمال عنف أو إرهاب".

 27/10/2016الحياة، لندن، 
 
 نتنياهوتوصي بفتح تحقيق جنائي مع سلطات تطبيق القانون القناة العاشرة:  .25

لقــانون، مســاء يــوم األربعــاء، النقــاب عــن أنــه ال كشــفت مصــادر قضــائية مكلفــة بتطبيــق ا: محمــد وتــد
دائــه  منــاو مــن فــتح تحقيــق جنــائي مــع رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، حيــال ســلوكه وا 
بأحــد ملفــات التحقيــق المفتوحــة ضــد نتنيــاهو وزوجتــه والتــي يعتقــد بوجــود شــبهات الرتكــاب مخالفــات 

  جنائية.
ية التـــي أوردت الخبـــر، إن ســـلطات تطبيـــق القـــانون التـــي دأبـــت علـــى وقالـــت القنـــاة العاشـــرة اإلســـرائيل

فحو ملفات التحقيق التي تم التحفظ عليها جميعا باستثناء ملف واحد، تجـزم بوجـود شـبهات جنائيـة 
بملــف واحــد مــا يســتجوب فــتح تحقيقــا جنائيــا مــع نتنيــاهو وعــدم االكتفــاء بــالفحو، حيــث توصــي هــذه 

كـان قيـد الفحـو لقسـم التحقيـق الجنـائي بالشـرطة، وذلـك بغيـة الشـروع السلطات بتحويل الملف الذي 
 بإخضاع رئيس الحكومة للتحقيق.

 27/10/2016، 48عرب 
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 "إسرائيلـ"وحدة "متسفان"... ذراع الحرب اإللكترونية ل .26
كشفت دولة االحتالل اإلسرائيلي تفاصيل جديدة عن وحـدة "متسـفان"، ذراعهـا للحـرب : صالح النعامي

رونيــة، والمســؤولة عــن تنفيــذ معظــم الهجمــات اإللكترونيــة التــي يشــنها جــي  االحــتالل ضــد مــن اإللكت
 يوصفون بـ "األعداء"، عالوة على توسعها في التجسس على "األصدقاء". 

وفي تحقيق موسع نشره موقع صحيفة "معاريف" أول من أمس اإلثنين، ذكر مراسلها العسكري، نوعم 
طلــق عليهــا "وحــدة الــتحكم والســيطرة واإلدارة" مســؤولة عــن تطــوير القــدرات أميــر، أن "متســفان" التــي ي

التكنولوجيــة ذات الطــابع الرقمــي، وتعمــل علــى تطبيقهــا فــي الجهــد الحربــي الواســع والمحــدود للجــي . 
وحسب "معاريف"، فإن "متسفان" التي تتبع قيادة "الحوسبة" في الجي ، تلعب "دورًا مركزيًا فـي تحديـد 

وك األهداف التي يعدها الجي  لدى التخطي  لحروبه القادمة ضد األعداء"، عـالوة علـى وصياغة بن
 أنه يتم توظيف تقنياتها وبرمجياتها في تحسين قدرة الجي  على ضرب أهدافه. 

ونوه التحقيق إلى أن الجـي  اإلسـرائيلي يطلـق علـى الضـباط والجنـود الـذين يخـدمون فـي الوحـدة لقـب 
دورهــم فــي تطــوير التقنيــات والتطبيقــات التــي تســتخدمها إســرائيل فــي الحــرب  "أفضــل العقــول"، بســبب

اإللكترونية ضد األطـراف الخارجيـة، والتـي أسـهمت بـدورها فـي تمكـين الجـي  مـن تحقيـق الكثيـر مـن 
 أهدافه االستخباراتية. 

ب مقـرًا وأشار إلى أن عمل "متسـفان" التـي تتخـذ مـن مدينـة "رمـات غـان"، الواقعـة شـمال شـرو تـل أبيـ
ـــد  ـــة بـــل أيضـــا الـــدول الصـــديقة، إذ نقلـــت الصـــحيفة عـــن قائ لهـــا، ال يســـتهدف فقـــ  األطـــراف المعادي

 عسكري قوله "أنه ال يوجد عدو أو صديق إال ويحاول التعرف على آلية عمل متسفان". 
 26/10/2016، العربي الجديد، لندن

 
 من آلة الموت الروسية ةفلسطينيي سوري أنقذواناشطون:  .27

لم يشفع لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين الواقع غرب العاصمة : سالفة جبور - دمشق
السوري مدعومة بسالح الجي  دمشق خلّوه من المظاهر المسلحة وحاملي السالح، إذ تصر قوات 

 الجو الروسي على استهدافه ليل نهار بمختلف أنواع األسلحة والقذائف.
مخيم خان الشيح والمحاصرين في مخيم اليرموك وبلدات يلدا  ودفعت معاناة الفلسطينيين قاطني

وببيال جنوب دمشق مجموعة من الناشطين إلطالو حملة تنّدد بالدور الروسي في استهداف 
الفلسطينيين، وتطالب المنظمات المعنية وعلى رأسها منظمة التحرير ووكالة إغاثة الالجئين 

 تلك المعاناة.الفلسطينيين "أونروا" بالتدخل ووضع حد ل
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وأطلق القائمون على الحملة اسم "نحن صوت المخيم.. ال تخذلوا خان الشيح"، في إشارة للمخيم 
الغائب عن نشرات األخبار واهتمام المجتمع الدولي، واستخدموا بشكل خاو الوسم "روسيا تقتل 

 الفلسطينيين"، لتسلي  الضوء على الدور الذي تمارسه روسيا.
ة نت، أشار إيالن الراعي، وهو أحد منسقي الحملة، إلى أنها "استمرار لحمالت وفي حديث للجزير 

أخرى تطلق من داخل مخيمات الفلسطينيين المنسية في سوريا بعد أن ضاو الحال بأهلها نتيجة 
 القصف والحصار والتهجير".

 27/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 
 الذين اقتحموا األقصىفي أعداد المستوطنين  قياسية: أرقام "هآرتس" .28

ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية، يوم األربعاء، أن هناك ارتفاعا قياسيا في أعداد المستوطنين الذين 
 اقتحموا المسجد األقصى خالل األعياد اليهودية.

آالف مستوطن اقتحموا األقصى خالل فترة األعياد وهي زيادة غير  ثالثةوبحسب الصحيفةا فإن 
مستوطن  1600سنوات سابقة، مشيرًة إلى أنه خالل عيد العر  لوحده اقتحم مسبوقة مقارنة ب

 المسجد.
ألف مستوطن اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية العام الجاري، وهو رقم قياسي،  11وأشارت إلى أن 

 .1967مستوطن، وهو رقم لم يسجل منذ  11754باقتحام  2014تم كسره فق  لمرة واحدة خالل عام 
لى أن غالبيتهم من المتطرفين الذين يتبعون لمنظمات يمينية معروفة بأفكارها المتطرفة، ولفتت إ

مشيرًة إلى أن الشرطة اإلسرائيلية سهلت عمليات اقتحام المستوطنين لألقصى نتيجة حالة الهدوء 
 النسبي الذي تشهده مدينة القدس.

 26/10/2016القدس، القدس، 

 
 ي خالل شهريناإلفراج عن األسير عمر البرغوث .29

وافقت محكمة عوفر العسكرية على اإلفراج عن األسير عمر صالح عبد هللا البرغوثي : أحمد دراوشة
، وذلك بعد التجديد الخامس واألخير 13/12/2016عاما( من بلدة كوبر قضاء رام هللا، بتاريخ  65)

 لمدة شهرين.
أمضى في سجون االحتالل ما يزيد  وقال مكتب إعالم األسرى إن األسير البرغوثي هو أسير محرر

عاًما فق  أمضاها تحت االعتقال اإلداري المتجدد على فترات  12عاًما بشكل متقطع، ومنها  27عن 
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اعتقال مختلفة، ذاو خاللها كافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والعزل االنفرادي، وعانى من 
 رة خالل تلك السنوات الطويلة.العقوبات المختلفة والحرمان من الزيارة في مرات كثي

 26/10/2016، 48عرب 
 
 العسكرية عائلة بإخالء منازلها للتدريبات 13األغوار: االحتالل يخطر  .31

عائلة تسكن خربة الرأس األحمر،  13"وفا": أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس،  -األغوار 
 بحجة إجراء التدريبات العسكرية.ومنطقة حمصة الفوقا، باألغوار الشمالية بإخالء منازلهاا 

وأفاد مسؤول ملف األغوار بمحافظة طوباس واألغوار الشمالية معتز بشارات لـ"وفا"، بأن ما يسمى 
اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل قامت بتوجيه ثمانية إخطارات مكتوبة، إلى تسع عائالت تسكن 

 ت العسكرية االحتاللية.الخربة، وذلك من أجل إخالء مساكنهما بحجة التدريبا
من الساعة الرابعة عصرا  1/11/2016وأشار إلى أن التدريبات العسكرية ستبدأ يوم الثالثاء الموافق 
 .2/11/2016وحتى الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم األربعاء الموافق 

 . ال( مواطنا ومعظمهم من األطف60ونوه إلى أن عدد السكان الذين سيتم إخالؤهم حوالي )
 27/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 نهامالبراءة  تعلنعائلتها و وتحيي علمها  "إسرائيل"ابنة أخت قائد فلسطيني تدافع عن  .31

من عائلة مناضلة، تركت دينها  فلسطينيةبثت القناة اإلسرائيلية الثانية تقريرا تلفزيونيا، يظهر 
 ئيلي.وفلسطينيتها، وتطوعت للدفاع عن دولة االحتالل اإلسرا

وهي ابنة شقيقة المناضل المعروف -وأوضح التقرير، الذي ُبث باللغة العبرية والعربية، أن ساندرا 
إلى كندا، حيث  سافرت-فتحالراحل صخر حب ، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 

 تخلت عنها عائلتها، وأعلنت براءتها التامة منها.
إلسرائيلي في رقبتها، إضافة لعملها وشما باللغة العبرية على وظهرت ساندرا وهي ترتدي العلم ا

وأظهرت صور ملتقطة في كندا "ساندرا" في نشاطات مناهضة  رقبتها مكتوب عليه "إسرائيل".
 للفلسطينيين، وفي الدفاع عن إسرائيل.

أليام أن وختمت ساندرا حديثها بالقول: "ال أخشى أن أقتل في سبيل قول الحق، وأتمنى في يوم من ا
 أزور إسرائيل، وأحمل علمها، وأضرب له التحيةا ألن إسرائيل وجدت ال ألن ُتمحى".
 27/10/2016"، 21موقع "عربي 
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 "القدس الدولية" تعقد ورشة عمل لبحث سبل مواجهة االحتالل .32
بيروت، (، ورشة عمل في العاصمة اللبنانية 10-26عقدت مؤسسة القدس الدولية، يوم األربعاء )

عنوان "تهويد القدس وآليات المواجهة السياسية واإلعالمية"، وذلك بمشاركة ثلة من األكاديميين  تحت
والباحثين في الشأن المقدسي، وشخصيات إعالمية وسياسية وفكرية قدموا إحدى عشرة ورقة بحثية 

المختلفة، تناولت قضية القدس وتهويدها، وتطّور المواقف السياسية المتعلقة بالقدس لدى األطراف 
 بهدف الخروج بجملة توصيات تسهم في تشكيل خيارات سياسية لمصلحة القدس لدى صناع القرار.

 26/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 قراقع: بدء إجراءات قانونية الستعادة جثامين الشهداء .33

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إنه أعطى تعليماته لمحامي الهيئة للقيام 
بعمل الوكاالت من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل من الضفة للبدء بإجراءات 

 قانونية الستعادة جثامينهم.
اء إلى التوجه للهيئة لعمل ، أهالي الشهد2016-10-26ودعا قراقع في تصريح صحفي األربعاء 

 الوكاالت للبدء باإلجراءات القانونية الستعادة جثامين أبنائهم.
 26/10/2016، فلسطين أون الين

 
براهيم طه ين قتال الشقيقين مرامإسرائيليَّ  جندييننيابة اإلسرائيلية تغلق التحقيق ضد ال .34  لنديابق وا 

قررت النيابة العامة اإلسرائيلية، يوم األربعاء، إغالو ملف التحقيق ضد اثنين من جنود االحتالل، 
براهيم طه ) 24قتال الشهيدين الشقيقين مرام أبو إسماعيل ) عاما(، عند حاجز قلنديا  16عاما(، وا 

 أبريل الماضي. نيسان/ 27شمال القدس المحتلة في 
مصورة قد أثبتت أن الشقيقين لم يهددا حياة جنود االحتالل على الحاجز وكانت تحقيقات وأشرطة 

وأن إبراهيم كان يحاول إعادة مرام إلى الخلف، لكن الجنود أطلقوا النار عليهما عندما كانا يبعدان 
 مترا عنهم. 20مسافة 

ول ليس مذنبا بينما وقالت النيابة العامة اإلسرائيلية إنها "أغلقت التحقيق ضد الجنديين بادعاء أن األ
 ال تتوفر أدلة كافية ضد اآلخر".

 26/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 : معلومات صادمة عن أحوال القدس وأوضاع سكانهافي بيروت ندوة "القدس الدولية" .35
عرض الباحث الفلسطيني هاني المصري معلومات صادمة عن أحوال القدس : فخر أبوصقر 

ّحح األرقام المتداولة في شأن هذه المدينة، خالفًا لما هو متداول في الكتابات وأوضاع سكانها، وص
ّن في الضفة الغربية قرابة  350إن عدد المستوطنين في القدس بلح اليوم  :الفلسطينية، فقال ألفًا، وا 

 ألف مستوطن. وأضاف أّن إسرائيل َعَبرت إلى مرحلة الجمهورية الثالثة )بعد مرحلة التأسيس 800
(، حيث أصبحت إسرائيل 2009إلى  1967، وبعد مرحلة التعاظم والتوسع من 1967إلى  1948من 

الكبرى حقًا، ولكن من دون إعالن ذلك، والفلسطينيون باتوا في مرحلة البقاء، ولم ينته خطر التهجير 
 يقّل بعد. وقال: "هناك تفسخ هائل في المجتمع الفلسطيني في القدس حيث تفتك المخدرات بما ال

عن خمسة آالف مدمن من شبان المدينة، عالوة على ارتفاع معدالت الجريمة والدعارة، فيما راحت 
 ابعض المدارس العربية في القدس تعتمد المناه  التعليمية اإلسرائيلية بداًل من المناه  الفلسطينية

ال فاإلقفال مصيرها". وا ستطرد بالقول إن رسوم ألن من شأن ذلك أن يتيح لها تلقي المساعدات، وا 
رخصة البناء في القدس تصل إلى خمسين ألف دوالر األمر الذي يدفع كثيرين من السكان إلى 
مغادرة مدينتهم إلى الضواحي القريبة. وهنا تبدأ إسرائيل في تطبيق قانونها الذي يحرم َمن يقيم خارج 

إسرائيلية متنامية هي أن المدينة حق اإلقامة إذا تخطى غيابه الستة أشهر. والحظ ظاهرة 
المستوطنين الذين كانوا يقومون باالعتداء على مرتادي المسجد األقصى كانوا ُيعّدون بالعشرات 

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة القدس الدولية أمس في فندو  واليوم صاروا باآلالف.
 واجهة السياسية واإلعالمية". كراون بالزا في الحمراء تحت عنوان "تهويد القدس وآليات الم

 27/10/2016السفير، بيروت، 
 
 حربا  على األذان اللد تشن  بلدة  السلطات اإلسرائيلية في .36

، يائير رفيفو 48علن رئيس بلدية االحتالل في اللد، وس  فلسطين المحتلة عام : أ اللد ـــــ حسن مواسي
يريد تضييق الخناو على الوس  العربي، وذلك اإلسرائيلي، أنه  اإلخباري ال" افي تصريحات لموقع "و 

 حرب جديدة على مساجد اللد واألذان الذي يصدح منها. بشنّ  
رفيفو "يعتقد بتصرفاته الصبيانية وغير  إنشريقي  أبووقال العضو العربي في بلدية اللد محمد 

العبث بها، ونحن  لهأمثاالمسؤولة، بأننا سنغادر المدينة، ونغلق مساجدنا ليحلو له وللمتطرفين من 
قنا في هذه البلد لكي نحافظ عليها وعلى ديننا وعقيدتنا، ومن ال ل  نقول له للمرة المليون، بأننا خُ 

 يعجبه ذلك فندعوه لمغادرة المدينة".
 27/10/2016المستقبل، بيروت،  
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 اإلعالم الفلسطيني بات أكثر إيجابية في قضايا التعددية الجنسية والجندرية: دراسة .37
والضّفة الغربّية بات يبدي مواقف  48شفت دراسة جديدة أن اإلعالم العربّي الفلسطينّي في أراضي ك

يجابية من قضايا التعّددّية الجنسّية والجندرّية والمثلّية. الدراسة التي أعدها الدكتور  أكثر تقدما وا 
لها لما يتعّلق بالقضايا مطانس شحادة ترصد جانًبا من واقع الصحافة الفلسطينّية في تطّرقها وتناو 

المذكورة، ُمعَتم دة على رصد ودراسة عدد من الصحف والمواقع اإللكترونّية، ومحاورة عدد من 
 الصحافّيين والعاملين في اإلعالم.

وتم الكشف عن نتائ  الدراسة ضمن فعاليات جمعية "القوس" للتعّددّية الجنسّية والجندرّية، وملتقى 
 ي في حيفا حول هذه القضايا في المجتمع الفلسطينّي. "هوام " الفكرّي الشهر 

 27/10/2016، لندن، القدس العربي
 

 قوات االحتالل تهاجم حدود غزة الشرقية وتواصل نشر عشرات الطائرات االستطالعية .38
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي عملية توغل برية على الحدود الشرقية لوس  قطاع غزة، في ظل 

ق المكثف للطيران االستطالعي منذ أيام في سماء القطاع. وقال شهود عيان إن عدة استمرار التحلي
آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح أمس، في منطقة حدودية تقع إلى الشرو من مخيم 
البري  وس  القطاع. وأكدوا أن عملية التوغل صاحبها إطالو نار وتحليق لطائرات استطالع في 

 األجواء.
هذه المنطقة الحدودية التي تشهد مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل  إلىوغلت تلك اآلليات وت

مترا، انطالقا من أحد المواقع العسكرية القريبة.  150ظهر كل يوم جمعة، لمسافة تزيد عن الـ 
وشرعت على الفور بأعمال تمشي  وتجريف في األراضي الفلسطينية، وأقامت سواتر ترابية في 

 لمنطقة المستهدفة.ا
وحالت العملية دون وصول المزارعين للحقول القريبة من الحدود خشية على حياتهم في ظل عمليات 

 إطالو النار.
إلى ذلك واصل عدد من الطائرات اإلسرائيلية االستطالعية "بدون طيار" التحليق بشكل مكثف منذ 

تكى سكان القطاع من مناطق الشمال ثالثة أيام في أجواء قطاع غزة، محدثة أصوات أزيز. واش
حتى الجنوب من التحليق المكثف وأصوات األزيز التي يخلفها هذا التحليق، خاصة في ساعات 

 الليل.
 27/10/2016، لندن، القدس العربي
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 هيئة مقاومة الجدار واالستيطان تصدر تقريرها الدوري حول االنتهاكات اإلسرائيلية .39
جدار واالستيطان الدوري، الصادر مساء يوم األربعاء، الضوء على   تقرير هيئة مقاومة السل  

االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الممتلكات الفلسطينية، والتي جاء في سياقها الموافقة على إقامة تجمع 
 استيطاني ضخم على أراضي قرية مسحة.

إقامة تجمع سكني  وقالت الهيئة في تقريرها: تم الكشف مؤخرًا عن موافقة سلطات االحتالل على
غرفة سكنية، باإلضافة إلى  250طابق، ويضم  15ضخم لكبار السن من االسرائيليين يتألف من 

صاالت للرياضة والسينما، واالجتماعات، واالستقبال، واألكل، واالستعالمات، وقسم للصحة، 
مائية  ومطبخ، وكنيس، وكذلك مخازن، وغرف عمل، وغرف سكن للمستخدمين والمرافقين، وبرك

 للسباحة وغيرها.
 أجزاءدونمات تشكل  9، تمتد على 2م 50,000وقال التقرير: إن مساحة البناء في هذا المخط  هي 

من أراضي مسحة، و التي  -موقع الوجه الشامي –( 3تقع في حوض )رقم أراضمن ثالث قطع 
مرين العسكريين في سبق أن قام الجي  اإلسرائيلي بوضع يده عليها بحجة األغراض العسكرية باأل

 .1978عام 
 26/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إغالق مقرات األونروا بغزة .41

أغلق موظفو اتحاد الموظفين في األونروا، صباح يوم األربعاء، مقرات المنظمة األممية ضمن 
احتجاًجا على استمرار  ،ة االتحادالثالثاء من قبل إدار  يومسلسلة "العصيان اإلداري" الذي أعلن عنه 

 تقليصات األونروا وعدم انصياعها لمطالب الموظفين.
وقال مدير االتحاد بغزة سهيل الهندي، إن األيام واألسابيع المقبلة ستشهد سلسلة خطوات أخرى في 

 هذا اإلطار. 
 26/10/2016القدس، القدس، 

 
 جدا   هذا العام ممتازةنسبة النجاح في سجون االحتالل : هيئة شؤون األسرى  .41

، أسماء األسرى واألسيرات، 2016-10-26نشرت هيئة شؤون األسرى والمحررين اليوم األربعاء 
 .2016الناجحين في امتحان الثانوية العامة في سجون االحتالل اإلسرائيلي للعام 

سجون وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن عدد المتقدمين المتحان الثانوية العامة بلح في 
، وأن نسبة النجاح في سجن %68.94، ونسبة النجاح بلغت 706متقدم، نجح منهم  1026االحتالل 
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، وفي %62.11، وفي سجن "عوفر" %100، وسجن الرملة %69.06، وسجن جلبوع %67.17النقب 
 .%100سجن "هشارون" 

توى الرغبة التعلمية وبينت أن نسبة النجاح في سجون االحتالل هذا العام ممتازة جدا وتدل على مس
 لدى األسرى، رغم ما يتعرضون له من محاربة ممنهجة يقودها نتنياهو ضد أسرانا.

 26/10/2016، فلسطين أون الين
 
 في دخول "غينيس" بـ "العزف المتواصل على العود" تأملفرقة فلسطينية  .42

تحدي العزف المتواصل لمدة قيس أبو سمرة: بدأ "الثالثي جبران" عازفو العود الفلسطينيون، –رام هللا 
لة العود في موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية. وعند آساعة لتسجيل رقم قياسي في العزف على  12

لة العود في مسرح قصر رام هللا آالساعة العاشرة صباحا أمس بدأ "الثالثي جبران" بالعزف على 
دعما لحملة "الكشف المبكر عن للفرقة  إنسانيةالثقافي، وس  حضور رسمي وشعبي، في مبادرة 

 سرطان الثدي".
الثالثي جبران، فرقة عود موسيقية فلسطينية، من مدينة الناصرة )شمال( تتألف من األخوة سمير 

 ووسام وعدنان، وهي أول فرقة في تاريخ الموسيقى الشرقية تضم ثالثة أخوة عازفي عود.
اعر الراحل محمود دروي  ثالثة عشر عامًا، في ويتخذ الثالثي، باريس مكانا إلقامتهم، ورافقهم الش

 عرضا في معظم دول العالم. 30أكثر من 
 27/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 ألف إسرائيلي دخلوا سيناء خالل الشهر الحالي 78: الثانيةالقناة العبرية  .43

ا سيناء لـ قضاء عطلة أفادت القناة العبرية الثانية بأن آالف "االسرائيليين" دخلو : ترجمة وكالة شهاب
 خالل الشهر الحالي. األعياد

دخلوا سيناء خالل الشهر الجاري، وعبروا عن ارتياحهم  إسرائيلي 78,000وذكرت القناة أن نحو 
 بالخوف وأن الوضع آمن جدا في سيناء. شعورهموعدم 

 إسرائيل إلىعود سيناء عبر معبر طابا ومنهم من ي إلىأن االسرائيليين يدخلون  إلىوأشارت القناة 
 .هفي اليوم نفس

 26/10/2016لألنباء، وكالة شهاب 
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 نظر ما فعلت مدارس فلسطين المحاصرةاعصام حجي للسيسي:  .44
وجه صاحب مبادرة "الفريق الرئاسي"، عصام حجي، انتقادات لقائد االنقالب : حمدي جمانة-القاهرة 

 عليم في مصر.العسكري عبد الفتاح السيسي، عقب كلمته األخيرة عن الت
وكان السيسي قد قال الثالثاء، في افتتاح مؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ: "هل يتحمل المصريون 

ماليين شاب  4أو  3وضع أموال الدولة، وهي قليلة، في االستثمار في التعليم؟ ولو كان عندي 
 يخرجوا علينا علشان يعيشوا".عاوزين يشتغلوا.. هل ممكن يستنونا علشان البلد تبقى ثابتة، أم كانوا ه

وأردف مخاطبا المصريين بقوله: "من فضلكم يا كل المصريين.. الزم تتعلموا كلمة: "بكام ومنين؟".. 
 الفكرة اللي أنت بتطرحها ال بد يكون بينها وبين التنفيذ جسر قابل للعبور عليه".

العلمي السابق للرئيس محمد وقد انتقد حجي، العالم المصري بوكالة ناسا الفضائية والمستشار 
مرسي، ما تحدث عنه السيسي، وقال في تدوينة له عبر "فيسبوك": "مؤسف أن يكون مؤتمر للشباب 

 والتعليم محطة لتمزيق رواب  األخوة العربية".
وأردف: "غاب عن الحضور الرفيع للمؤتمر المنعقد في أفخم القاعات في منتجع شرم الشيخ أن أهم 

في المنطقة العربية ال تبعد عنه سوى بضع عشرات الكيلومتراتا في مدارس الصمود تجربة تعليمية 
الفلسطينية حيث استطاع شعب تحت الحصار في المخيمات بأضعف اإلمكانيات أن يصل بنسبة 

 ".%25بينما تقارب األمية في بلدنا تحت شعارات العظمة والشموخ الـ %4األمية إلى أقل من 
 26/10/2016، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"األردن ينفي ربطه بسكة حديد مع  .45

، فيما "تل أبيب"نفت الحكومة األردنية أمس األربعاء، رب  المملكة بمشروع سكة حديد مع  عّمان:
واصل رئيس الوزراء هاني الملقي لقاءاته المكّثفة مع عدد من النّواب وشهدت االجتماعات تقديمه 

 صادية، مقابل حصوله وحكومته على الثقة.سلسلة وعود سياسية وخدمية واقت
ال توجد اتصاالت حول ترميم الخ  الحجازي الذي يرب  "وقال مصدر رسمي في الحكومة األردنية: 

 ."المملكة باألراضي الفلسطينية المحتلة، وال تعاون بشأن مشروع جديد
نشاء سكة حديد خالل مع األردن إل "إسرائيل"ودحض المصدر ما تداولته وسائل إعالم حول اتفاو 

 ."هذه مزاعم وادعاءات ال أساس لها من الصحة ولن ُتترجم"عامين. وأضاف: 
 27/10/2016، الخليا، الشارقة
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 ما تزال العدو األخطر "إسرائيل"و ..فاعليات: األردنيون يرفضون اتفاقية "وادي عربة" .46
الذكرى الثانية والعشرين لتوقيع اعتبرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، في  :عمان

، والتي صادفت أمس، أن هذه االتفاقية "تسببت بتكبيد الوطن كثيرا من إسرائيلاتفاقية وادي عربة مع 
 عمليات اإللحاو واالستهداف في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية".

هذه المعاهدة "تعطلت المسيرة الديمقراطية التي وقالت اللجنة، في بيان لها أمس، إنه منذ توقيع 
، وتعطل دور مجلس النواب"، معتبرة أنها أسهمت بـ"إفساد الحياة 1989استبشرنا بها خيرًا في 

السياسية"، بهدف الحفاظ عليها، وقد ترافق ذلك "مع تغول دور السلطة التنفيذية على الوضع 
 الداخلي".

المعاهدة بحيث  إلىفلكية"، وقد ردت ذلك  أرقاماتفاقم حتى وصل واعتبرت اللجنة أن "الدين العام 
تسببها بتراجع االقتصاد الوطني و"اإلضرار  إلىتجاوز هذا الدين ثالثين مليار دوالر، مشيرة 

 " بحسب رأيها.اإلنتاجيةبالقطاعات 
كانوا يراهنون  أحالم "السالم" لمن أنمن جهتها، اعتبرت كتلة التحالف الوطني لإلصالح البرلمانية، 

 22عليه "قد تبددت مع سياسات الكيان الصهيوني العدائية والتصعيدية واالستيطانية، رغم مرور 
 عاما على توقيع معاهدة وادي عربة".
 إلىباسمها النائب ديمة طهبوب أمس لذات المناسبة،  اإلعالميوأشارت الكتلة، في تصريح للناطق 
الحفريات التي يجريها تحت المسجد  إلىتهويد القدس، إضافة  استمرار "محاوالت الكيان الصهيوني

 األقصى في تحد واضح للوالية األردنية على المقدسات".
 27/10/2016، الغد، عم ان

 

 لبنان جريح برصاص إسرائيلي في جنوب .47
نفت قيادة الجي  ما أوردته بعض وكاالت األنباء عن إطالو نار من سيارة داخل الحدود اللبنانية 

 اتجاه جندي في جي  االحتالل وجرحه، في مستعمرة المطلة عند الحدود الشمالية.ب
بأن حالة من التوتر سادت جانبي أفاد في المنطقة الحدودية طارو أبو حمدان  "السفير"مراسل 

الحدود، عصر أمس، بعدما أطلقت دورية إسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه سيارة مدنية لبنانية من نوع 
أصابت إحداها سائقها عبد الرزاو يونس جوجا )سوري الجنسية( الذي نجا بأعجوبة، كما  "رابيد"

 جانبه. إلىطفله الذي كان يجلس 
 27/10/2016، السفير، بيروت
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 السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا .48
اتها، وأن موقفها أكدت المملكة العربية السعودية، أن القضية الفلسطينية على رأس أولوي: نيويورك

 كان وما زال داعمًا للحقوو الفلسطينية.
وقال السكرتير األول في وفد المملكة الدائم لدى األمم المتحدة عبد هللا العتيبي في كلمته أمام اللجنة 

)السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية  65حول البند  71الثانية في دورتها 
القدس الشرقية وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية(  المحتلة بما فيها

في األمم المتحدة، أن تقارير األمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجاالت عددًا كبيرًا من 
ني االنتهاكات الصريحة التي يقترفها االحتالل اإلسرائيلي في سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطي

ومنها إقامة جدار الفصل العنصري واالستمرار في بناء المستوطنات واالستعمال المفرط للقوة، 
 إضافة إلى هدم المنازل وجرف األراضي الزراعية.

وأكد العتيبي، أن موقف المملكة العربية السعودية منذ بدء االحتالل اإلسرائيلي كان وما زال داعمًا 
قامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها للحقوو الفلسطينية بما فيها ح قه في تقرير مصيره وا 

 القدس.
وأكد العتيبي أن المملكة العربية السعودية تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتأمل 
في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سالم تتيح األمن والعالقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة 

أساس االنسحاب اإلسرائيلي من األرض الفلسطينية المحتلة والجوالن العربي السوري المحتل على 
 م واألراضي اللبنانية المحتلة وا عادة الحقوو المسلوبة.1967منذ العام 

كما أكدت المملكة ضرورة احترام إسرائيل لما اعتمدته هذه اللجنة في قراراتها السابقة بهذا الشأن وأن 
ات تعيد التأكيد على الحقوو غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية هذه القرار 

تالفها أو  بما فيها األرض والمياه وبحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة الستغالل موارده الطبيعية وا 
ة التي ضياعها أو استنفادها أو تعرضها للخطر بأي شكل من األشكال بسبب التدابير غير القانوني

 تتخذها إسرائيل."
 27/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو الغيط: استمرار السرقات اإلسرائيلية للمياه يهدد األمن القومي العربي .49

حذر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغي ، من استمرار : مراد فتحي -القاهرة 
ية ومواصلة استالب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان ضاربة االنتهاكات اإلسرائيل
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عرض الحائ  بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوو المائية العربية، األمر الذي يهدد 
 األمن المائي العربي.

العربية تحت االحتالل"  الدولي "المياهوقال أبو الغي ، في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 
الذي انطلقت أعماله مساء اليوم األربعاء، إن الجامعة العربية نظمت المؤتمر إدراكا منها بأن 
موضوع المياه يشكل أحد الموضوعات األساسية على األجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة 

 وموضوعات التغير المناخي".
أمين موارد المياه للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة ودعا أبو الغي ، إلى ضرورة العمل على ت

 ناقشت السرقات اإلسرائيلية لمياه األردن. 1964العربية التي عقدت عام 
وقال أبو الغي ، إن أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون نوعا من الظلم واإلقحاف حيث أن حصة 

من الموارد  %97لتر لإلسرائيلي، كما أن  300لترا في اليوم قياسا بنحو  15المواطن الفلسطيني تبلح 
المائية التي يتم ضخها في قطاع غزة غير صالحة لالستخدام اآلدمي، إلى جانب صعوبة الوصول 

 إلى موارد المياه في الضفة الغربية.
 26/10/2016، الشرق، الدوحة

 
 لعربيةالجروان: حقوقنا التاريخية ال تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه ا .51

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يدرك : مراد فتحي -القاهرة 
حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعي أن حقوقنا التاريخية في المياه ال 

 قع.تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة األمر الوا
وقال الجروان، إن البرلمان العربي والذي اتخذ في بداية انعقاده من شعار "فلسطين في قلب األمتين 
العربية واإلسالمية"، وجعل دور انعقاده األخير تحت مسمى "القدس واألقصى"، يعتبر القضية 

هو محور  الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس
 حماية األمن القومي العربي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم.

 26/10/2016، الشرق، الدوحة
 
 اإلمارات تمول عرسا  جماعيا  لمعاقي الحروب في غزة .51

وس  أجواء من الفرح، وعلى وقع األغاني واألهازي  الوطنية الفلسطينية واإلماراتية، : رائد الفي-غزة
عريسًا وعروسة، من معاقي الحروب  40تفل الفلسطينيون في قطاع غزة بزفاف حوالي اح
المتعاقبة على القطاع الساحلي المحاصر، بمكرمة من الشيخ نهيان بن مبارك آل  "اإلسرائيلية"
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نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة في دولة اإلمارات، وبرعاية المركز الفلسطيني للتواصل اإلنساني 
 فتا(.)

وعّبر العريس عدلي عبيد في كلمة العرسان، عن سعادتهم الغامرة بأن تمكنوا من الزواج، بفضل 
 الدعم والمساندة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

على غزة، إن دولة اإلمارات نجحت في نشر  "اإلسرائيلية"وقال عبيد، وهو أحد معاقي الحروب 
نحن اليوم سعداء وستبقى هذه المناسبة محفورًة "وأضاف:  غزة كلها.الفرح في قلوبنا وقلوب ذوينا، و 

 ."بقلوبنا، وستنقلنا من حياة األلم إلى حياة األمل
ووّجه المختار علي أبو عودة في كلمة ممثلة عن الوجهاء والمخاتير في غزة رسالة شكر وعرفان 

 رحة لقلوب الجرحى والمكلومين.لدولة اإلمارات العربية المتحدة ولمسعاها اإلنساني بإدخال الف
 27/10/2016، الخليا، الشارقة

 
 "إسرائيلـ"بالقدس ويبذل الوعود ل ترامب يخاطب تجمعا   .52

تعهد المرشح الجمهوري للرئاسة األمريكية دونالد ترامب مساء األربعاء، أمام : صقر أحمد-غزة 
سرائيل آمنتين من جديد".تجمع جمهوري في مدينة القدس المحتلة، بأن يجعل كال من "أمريكا   وا 

وقال ترامب في كلمة مسجلة له بثت أمام مئات الداعمين اإلسرائيليين واألمريكيين مدتها دقيقة 
واحدة: "أنا أحب إسرائيل، وأحترم وأقدر التقاليد اليهودية، ومن المهم أن يكون لدينا رئيس يشعر بهذه 

 .الطريقة"، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"
وأكد أن إدارته )في حال فوزه(، "ستقف بجانب الشعب اليهودي وقادة إسرائيل من أجل االستمرار 
بتقوية الجسور التي تصل ليس فق  بين اليهود األمريكيين واإلسرائيليين، بل أيضا جميع األمريكيين 

إسرائيل وشعبها، وأضاف: "معا سوف نواجه األعداءا مثل إيران، العازمة على دمار  واإلسرائيليين".
سرائيل آمنتين من جديد".  معا سوف نجعل أمريكا وا 

وأقيم المهرجان على مقربة من أسوار مدينة القدس القديمة المحتلة، حيث يطل على حائ  البراو، 
المالصق للمسجد األقصى، والذي يطلق عليه اليهود "حائ  المبكى"، حيث يقيم في دولة االحتالل 

 مريكي.ألف مواطن أ 300نحو 
 26/10/2016، "21موقع "عربي 
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  في الضفة الغربية شرعية  والمستوطنات "إسرائيل"مستشار ترامب: القدس عاصمة  .53
أكد مستشار لمرشح الرئاسة األميركية، دونالد ترامب، يوم أمس األربعاء أن  وكاالت:-الجديدةالحياة 

غير شرعية، مشيًرا إلى أن هذا موقف المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ليست 
يشاركه به المرشح الجمهوري للرئاسة األميركية، مضيًفا أن المرشح يعترف بالقدس عاصمة 

 إلسرائيل.
وقال ديفيد فريدمان لوكالة فرانس برس بعد تجمع ألنصار ترامب في القدس، إن لدى المرشح 

 ء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.الجمهوري "شكوكا عميقة" حيال فرو حل الدولتين إلنها
وردا على سؤال ما إذا كان ترامب، على غرار اليمين اإلسرائيلي، يعتبر أن الضفة الغربية المحتلة 

وقال "ال أعتقد أن دونالد ترامب يعتبر المستوطنات  جزء من إسرائيل، لم يقدم فريدمان جوابا مباشرا.
 غير قانونية".

ف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ويعتزم نقل سفارة الواليات المتحدة، التي وقال فريدمان إن ترامب يعتر 
 تتخذ حاليا من تل أبيب مقرا لها.

كية إذا عارضت نقل يونقل عنه قوله إن ترامب هو الوحيد القادر على الوقوف بوجه الخارجية األمر 
 السفارة إلى القدس.

ورة قصيرة، أكد فيها المرشح شخصا، تم بث رسالة مص 150وخالل اللقاء الذي حضره نحو 
سرائيل، سنواجه األعداء، مثل إيران، المصممين على تدمير  الجمهوري أنه "معا، الواليات المتحدة وا 

 إسرائيل وشعبها".
 26/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في سنوات الخمسين جن د أعضاء كنيست وضباطا   "كي جي بي" يديعوت أحرنوت: الـ .54

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيلية أمس، عن وثائق مهّربة من  :جرايسي هومبر -الناصرة
جهاز المخابرات السوفييتية، منذ سنوات التسعين، تؤكد نجاح جهاز المخابرات "كي جي بي"، في 

 كنيست سنوات الخمسين، وضاب  كبير في الجي  برتبة "لواء". أعضاءتجنيد ثالثة 
ة تسريب الوثائق أقدم عليها ضاب  سابق في جهاز المخابرات السوفييتية، وقالت الصحيفة، إن عملي

يدعى فاسيل ميتروكين، كان يصّور الوثائق، ويخفيها في جرار الحليب في قبو بيته في ضواحي 
عاما في الهرب من روسيا مع عائلته إلى بريطانيا، وبدأ بنشر  20أن تمكن قبل  إلىموسكو، 

أكثر من ألف عميل للمخابرات السوفييتية في الكثير من دول العالم. الوثائق، التي كشفت عن 
وقالت الصحيفة، إن هذه العملية شّكلت واحدة من أقسى الضربات التي تلقتها أجهزة مخابرات في 
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االطالع على الوثائق  إمكانيةوقالت الصحيفة، إنها حصلت على  العالم، وقد تكون األقسى عالميا.
 . األسبوعوأنها ستبدأ يوم غد الجمعة، في نشر الوثائق في ملحقها  التي تخو إسرائيل،

العامة. ففي  األركانهيئة  أعضاءونجح الروس كذلك في تجنيد لواء في الجي  اإلسرائيلي من بين 
، حين وصلت وثائق ميتروكين إلى لندن، نقلت االستخبارات البريطانية اسم اللواء والمادة 1993العام 

 هاز الشاباك في إسرائيل.ذات الصلة لج
 27/10/2016، الغد، عم ان

 
 األونروا تحذر من استمرار نقص التمويل الالزم إلعمار غزة .55

: تتوالى اإلحصائيات الخاصة بتأخر عملية إعادة إعمار غزة، بعد مرور "القدس العربي" –غزة 
. وأعلنت وكالة 2014م عامين على الحرب األخيرة التي شنتها قوات االحتالل، اإلسرائيلي صيف عا

عن الربع  "بدل إيجار"أن سبعة آالف عائلة نزحت بسبب الحرب، لم تتلق مساعدات  "األونروا"
الثالث للعام الجاري، وأن المنظمة تواجه نقصا في تمويل هذه المشاريع، في الوقت الذي أوصلت 

ير أكد ب ء العملية، وعدم فيه دولة الكويت دفعة جديدة من أموال تبرعات اإلعمار، وذلك بعد تقر 
 من إعادة بناء المنازل المدمرة كليا. % 21إنجاز سوى 
اشتملت  2016في األراضي الفلسطينية المحتلة لعام  "الطارو النداء "أن خطة  "األونروا"وأوضحت 
مليون دوالر لبرنام  المساعدات النقدية بدل اإليجار المؤقتة لتغطية عدد الحاالت  23.3على مبلح 

. وأشارت إلى استمرار الفجوات التمويلية واالحتياجات المخصصة 2014لطارئة من صراع عام ا
 ألعمال اإلصالحات.
ألف عائلة الجئة من  60أكتوبر/ تشرين األول الحالي كانت هناك أكثر من  12وأضافت أنه حتى 

البيوت. وأشارت التي دمرت منازلها في الحرب، لم تستلم أي دفعات من أجل إجراء أعمال إصالح 
عائلة لم تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء اإلصالحات لمساكنها المتضررة  3,195كذلك إلى أن 

 مليون دوالر.  28.7بأضرار بالغة جدًا، حيث التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات 
ت لمساكنها المتضررة عائلة لم تتسلم أيضًا الدفعات المالية من أجل القيام بإصالحا 916وقالت إن 

مليون دوالر. وأشارت إلى أنها رغم  8.2بشكل بالح، حيث التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات 
عائلة تعرضت منازلها لألضرار، ومن الممكن أن تستلم  56,900ذلك قامت بتجهيز أوراو أكثر من 

 موال.تلك العائالت الدفعات النقدية الالزمة لإلصالح في حال توفر األ
 27/10/2016، القدس العربي، لندن
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 : مستعدون للمساهمة بالنهوض بالمدن الصناعيةلدى السلطة الفلسطينية كييالقنصل األمر  .56
أبدى القنصل األمريكي العام دونالد بلوم، استعداده التام للمساهمة بالنهوض بالمشاريع : أريحا

 في فلسطين. اإلنتاجيةالنوعية 
بالمشاريع االقتصادية  إعجابهالصناعية، عن  أريحاه، يوم األربعاء، مدينة وعبر بلوم خالل زيارت

التي تسعى الحكومة الفلسطينية لتنفيذها لتحريك عجلة االقتصاد وتحديدا عبر برنام  المدن 
 والمناطق الصناعية.

وزار بلوم بعض المصانع المنتجة، مثل مصنع بالوليا للمستخلصات العشبية، ومصنع "تشويس" 
لورو الصحي، واطلع على آليات التصنيع واالنتاج والتعبئة والتغليف في هذه المصانع، كما زار ل

 مصنع "بيبر بال" للصناعات الورقية، ومصنع "صبا" إلنتاج الصابون.
 2/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تراف بدولة فلسطينوزير خارجية إيطاليا: نتمسك بقرار البرلمان الداعي لالع .57

 اإليطاليباولو جينتولوني، أن حكومة بالده تتمسك بقرار البرلمان  إيطالياأكد وزير خارجية : روما
 الداعي لالعتراف بدولة فلسطين.

وشدد الوزير جينتولوني، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، مساء اليوم األربعاء، على أن الموقف 
ت عديدة، وأن إيطاليا واحدة من الدول، التي تّصر على ضرورة اإليطالي واضح وثابت منذ سنوا

 اإليطاليةوقال: "االعتراف بالدولة الفلسطينية قرار اتخذه البرلمان، والحكومة  تحقيق حل الدولتين.
يخدم عملية السالم، ويجب أن يكون في  إعالنارمزيا، بل  إعالنهاتعتزم احترام توصياته، ولن يكون 

وأضاف جينتولوني: "لدينا اتصاالت مع  وتحت ظروف معينة تخدم حل الدولتين".الوقت المناسب 
 القيادة الفلسطينية، وهناك استمرار في التعاون بيننا".

 26/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 وفلسطين: الحياد يعني الظلم "اإلسكوا" .58
الدكتورة ريما خلف، أمس  "اإلسكوا" دعت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لـ

الحياد في حاالت الظلم يعني "األول، إلى التخّلي عن الحياد في ما يخّو القضية الفلسطينية ألن 
 ."الوقوف مع الظالم

وذّكرت خلف، خالل اجتماعات اللجنة الثانية لألمم المتحدة )اللجنة االقتصادية واالجتماعية(، بقرار 
الذي يقول بشرعية استخدام الشعوب لكل الوسائل، بما في  1974من العام  3246الجمعية العامة رقم 
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ذلك الكفاح الُمسّلح، بهدف نيل حقوقها في تقرير المصير والحرية واالستقالل والنضال من أجل 
 التحّرر من االستعمار والهيمنة الخارجية.

ستوطنين اإلسرائيليين على األراضي وأكدت أن إسرائيل وحدها ُتقّر بشرعية تواجد الُمستوطنات والمُ 
العربية المحتلة، وأن موقف األمم المتحدة واضح في أن هذا الوجود ينتهك القانون الدولي. وذّكرت 
باستمرار إسرائيل في انتهاكها لميثاو األمم المتحدة والقرارات الصادرة عن مجلس األمن والهيئات 

 قوانين الدولية، من دون أي مساءلة أو محاسبة.األخرى فضاًل عن العديد من الُمعاهدات وال
 27/10/2016السفير، بيروت، 

 
 لتختار فتح بين المصالحة والتصفية! .59

 ماجد أبو دياك
تدخل القضية الفلسطينية في منعطف حساس وخطر بعد وصول عملية التسوية إلى طريق مسدود، 

زيد من التشدد، خصوصا في في ظل انفكاك أو تامر عربيا فالموقف اإلسرائيلي يتجه نحو م
قضيتي االستيطان والقدس، فيما يغيب الفعل الفلسطيني المعاكس، وتغرو الدول العربية في مشاكلها 
الداخلية واإلقليمية، بشكل يجعلها عاجزة عن االتفاو على عمل مشترك في مواجهة العدو 

 اإلسرائيلي.
 

 ويمكن تلخيص الوضع في هذه الفترة بالتالي:
يني منقسم بعد استمرار فشل عملية المصالحة بين فتح وحماس، وعجز الطرفين عن وضع فلسط

تنحية خالفاتهما جانباا للتفرم للمهمات الوطنية، ومواجهة حالة التغول اإلسرائيلية، إلى درجة أن 
السلطة التي تهيمن عليها فتح عمدت إلى إلغاء االنتخابات البلدية حينما شعرت أن حماس سيكون 

 ور مهم في إدارة البلديات، األمر الذي أثار إسرائيل والرباعية العربية!لها د
وضع عربي عاجز عن التصدي للتحديات اإلقليمية والحرب في سوريا والعراو واليمن وحتى ليبيا. 
وفي ظل هجمة إيران الطائفية على المنطقة، لجأت بعض الدول إلسرائيل لمحاولة تطبيع العالقات 

لالستعانة بها في مواجهة إيران، بعد أن استنكفت الواليات المتحدة عن هذه المهمة. السياسية معها 
كما أن البعض بات يرى في إسرائيل حليفا في مواجهة الثورات العربية التي تحاول النهوض بعد 

 الضربات التي تلقتها في المنطقة.
عباس أو استبداله في حالة  كما عملت الرباعية العربية على دعم المنشق دحالن إلزاحة الرئيس

موته لتأمين استجابة فلسطينية للموقف اإلسرائيلي المتشدد. حيث ترى هذه األنظمة أن جعبة عباس 
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باتت فارغة في إبداء نوع من الليونة تجاه الموقف اإلسرائيلي المتشدد، فضال عن أنه عجز رغم كل 
لمقاومة في األراضي المحتلة وشكلت وال الجهود التي بذلها عن التصدي لحماس التي تقود مشروع ا

تزال شوكة في حلق االحتالل في غزة وعملت على دعم االنتفاضة، وال تزال تنفذ العديد من عمليات 
 المقاومة ضد إسرائيل.

استمرار التوسع والتمدد االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة والقدس، والشروع بخطوات الستكمال 
مع اليمين المتطرف، ومواجهة انتفاضة القدس المدعومة من الفصائل تهويد المدينة بالتحالف 

المقاومة الستهداف المستوطنين والجنود في الضفة والقدس بما يشعل الشارع الفلسطيني ضد التغول 
 اإلسرائيلي.

وال يبدو أن حركة فتح في وارد إنجاز تفاهم يعزز عناصر القوة الفلسطينية أو حتى يحفظ للقيادة 
ية دورها ووجودها، كما أنها تغرو في خالفاتها الداخلية حول خالفة عباس فيما تستمر في الحال

 تطوير وتعزيز تعاونها مع إسرائيل ضد المقاومين، معتبرة أن هذا هو الطريق الذي يحفظ بقاءها.
في خضم هذه التطورات، وفي ضوء الشلل الذي تعيشه القضية، جاءت مبادرة األمين العام لحركة 

لجهاد اإلسالمي رمضان عبد هللا شلح التي طالبت الرئيس الفلسطيني بأن يعلن وقف العمل باتفاقية ا
أوسلو ومنظمة التحرير بأن تسحب االعتراف بإسرائيل تمهيدا إلعادة بنائها لتمثل كل الشعب 

 الفلسطيني.
بر حال أمثل لحالة وبال شك أن هذه الدعوة تشكل سقفا مرتفعا في الساحة الفلسطينية، ولكنها تعت

 الشلل في الساحة.
وهي كذلك تقفز مباشرة للب القضية، متجاوزة موضوع السلطة واالنتخابات والخالف حولهما 
وتتجاوز المحاصصة في الوضع الفلسطيني، وتحاول إعطاء قوة دفع للمشروع الوطني الفلسطيني 

 ها في الساحة الفلسطينية.عبر إلغاء االلتزامات مع العدو وتشكيل حالة مقاومة متفق علي
ووضعت المبادرة يدها على أساس الخلل الفلسطيني بحالة االنقسام القائمة، ودعوتها إلطالو حوار 
وطني فلسطيني شامل تكون مهمته صياغة برنام  وطني لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. ورأت 

تطوير االنتفاضة وذلك بعد أن الوضع يستدعي إعالن حالة التحرر من االحتالل، عبر المقاومة و 
 فشل عملية التسوية ووصولها لطريق مسدود.

ولتحقيق ذلك على أفضل وجه، دعت المبادرة كل األطراف العربية لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة 
إسرائيل ووقف الهرولة وراءها )التطبيع(. ولكن حال الدول العربية وانشغالها في مجابهة الثورات 

ولة الحفاظ على نفسها في واجهة أي تطورات من هذا القبيل، ال يؤهلها للقيام بهذا العربية أو محا
 الدور.
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فمصر والسعودية منشغلتان إما بمواجهة الثورة أو تغول إيران في المنطقة، فيما تشهد سوريا والعراو 
 ما يشبه الحرب األهلية.

اعتبارها طوو النجاة للمشروع ومع كل هذه المعوقات البادية للعيان، دعمت حماس المبادرة ب
الفلسطيني، فيما اتخذت فتح والسلطة موقفا سلبيا منها وذلك ألسباب معروفة. ومن ناحية ثانية 
حاول دحالن استثمارها بتأييده لها دون أن يتحدث عن االلتزامات التي وردت فيها وعلى رأسها 

زاحة عباس!التخلي عن أوسلو، وهو المشروع الذي يحاول من خالله اإلمسا  ك بالسلطة وا 
وال تحظى مبادرة شلح على أهميتها بفرصة كبيرة للتطبيق على األرض. كما أن التحديات الكبيرة 
التي يواجهها المشروع الوطني الفلسطيني لم تشكل رافعة لتغيير الوضع الحالي، وذلك ببساطة ألن 

ة في ضوء االلتزامات التي وقعت السلطة غير مستعدة للتخلي عن أوسلو ودعم المقاومة واالنتفاض
 عليها.

ورغم ذلك، يبقى التفاهم الفلسطيني على االنتفاضة والمقاومة هو السبيل الوحيد إلنقاذ القضية من 
 الضياع، وهو ما يجب أن تعمل عليه القوى الفلسطينية، بصرف النظر عن موقف فتح الرسمي.

ستنتهز الفرصة السانحة بالتوصل  -وخارجية العتبارات داخلية-فال يبدو أن السلطة الفلسطينية 
التفاو ناجز مع حماس وقوى الشعب الفلسطيني األخرى، وتلجأ إلى ترتيب البيت الفلسطيني، ودفع 
الخطر الداهم بتسليم السلطة لدحالن أو لشخصية أمنية أخرى )ماجد فرج(، وربما تحت جناح 

 شخصية سياسية مثل ناصر القدوة.
مهددة باالنقسام والتفتت، كما أن القضية ستظل عرضة لخطر التصفية واإلنهاء، ولذاك، ستبقى فتح 
 إسرائيلية مشتركة هذه المرة.–عربية -عبر مؤامرة فلسطينية

 27/10/2016، "21موقع "عربي 
 

 عندما يعلن "الشاباك" خطرا  على األقصى .61
 عادل شديد

، عن مخط  يهودي خطير لهدم المسجد كشف جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلي )الشاباك(، أخيراً 
األقصى، وبناء ما يسمى الهيكل على أنقاضه، وقد تم كشف ذلك في مداوالٍت أجرتها محكمة العدل 
العليا اإلسرائيلية في التماٍس تقّدم به رئيس ومركز المنظمة اإلرهابية اليهودية المسماة )عائدون 

ائيلية بمنعهم من دخول مدنية القدس المحتلة، فترة للهيكل(، وذلك ضد قرار المحكمة العليا اإلسر 
األعياد اليهودية أخيرًا، وذلك استنادًا لمعلوماٍت محّددة قّدمها جهاز الشاباك للمحكمة، بشأن نية 
أعضاء المنظمة اإلرهابية المذكورة استهداف المسجد األقصى المبارك. حيث ذكر موقع واال العبري، 
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ل الجاري، أن استهداف المسجد األقصى المبارك، من شأنه أن يشعل أكتوبر/ تشرين األو  23في 
حريقًا كبيرًا في األراضي الفلسطينية والعالمين العربي واإلسالمي، وستكون إسرائيل ورعاياها أكثر 
الخاسرين. وعليه، قّدم جهاز المخابرات اإلسرائيلية توصيًة واضحًة للمحكمة العليا بضرورة منعهم 

 ة القدس المحتلة، فترة األعياد اليهودية أخيرًا. من دخول مدين
على الرغم من اعتراف جهاز المخابرات اإلسرائيلية بأن المخط  الذي تنوي هذه المجموعة اإلرهابية 
تنفيذه يشكل خطرًا كبيرًا وكفياًل بإشعال حريٍق كبيٍر في العالمين العربي واإلسالمي، إال أن "الشاباك" 

فى بتقديم التوصية للمحكمة بمنعهم من دخول مدينة القدس، مع العلم أن من لم يعتقلهم، بل اكت
مسؤوليات جهاز المخابرات اإلسرائيلي مراقبة الجماعات اليمينية المتطرفة اليهودية ومتابعتها، إضافة 
إلى مسؤوليته عن كل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية، ففي وقٍت يتم فيه اعتقال آالف الفلسطينيين، 

دون أية محاكمات، لمجرد وجود شبهاٍت ضعيفٍة، حول نيتهم القيام بعمليات مقاومة ضد وب
االحتالل. أما أن تتوفر هذه المعلومات الخطيرة لجهاز الشاباك، وال يعتقلهم، فهذا يعكس السياسة 

ّرفة الرسمية اإلسرائيلية بالتعامل السهل واللّين معهم، ومدى تغلغل هذه الجماعات اليمينية المتط
 وقدرتها على التأثير في المستويات السياسية واألمنية. 

تشكلت منظمة "عائدون إلى الهيكل" اليهودية اإلرهابية قبل أربع سنوات، من مستوطنين يطلق عليهم 
اسم "شبان التالل"، ويقطنون المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ومعروفين بارتكاب جرائم 

الفلسطينيين وممتلكاتهم، تحت شعار تدفيع الثمن، كما حدث مع عائلة دوابشة كثيرة بحق المواطنين 
في منطقة نابلس قبل أكثر من عام، عندما تم إحراو منزلها، وأفراد العائلة نيام، ما أدى إلى 
حراو مساجد وكنائس وحرو كروم العنب والزيتون في عدة مناطق في  استشهاد ثالثة منهم حرقًا، وا 

ة. وذكرت تحقيقات عديدة قامت بها عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية أن أكثر الضفة الغربي
من ملفات التحقيق في الجرائم التي ارتكبوها قد أغلقتها الشرطة اإلسرائيلية، بحجة عدم  %95من 

 وجود أدلة إلدانتهم ومحاكمتهم، ما أدى إلى زيادة جرائم هؤالء اإلرهابيين، وخصوصًا أن األجهزة
األمنية للجي  اإلسرائيلي توفر األمن والرعاية لهم، وجميع المستوطنات التي يسكنونها تمت إقامتها 
بناء على قرارات من الحكومة اإلسرائيلية، والتي أصبحت أوكارا لهم، لالنطالو لتنفيذ عملياتهم ضد 

للمستوطنات اليهودية المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وخصوصًا في المناطق القروية المحاذية 
ومعسكرات جي  االحتالل، والتي تخضع للمسؤولية األمنية اإلسرائيلية، بما فيها حماية المواطنين 

 الفلسطينيين هناك. 
ليست "عائدون إلى الهيكل" المنظمة الوحيدة التي تدعو إلى هدم المسجد األقصى، فقد سبقتها عدة 

ة أمناء جبل الهيكل، ولكن ما يميز هذه الجماعة منظمات وجمعيات يهودية متطرفة، مثل منظم
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المتطّرفة أنها على استعداٍد لتنفيذ أية عمليات، بغض النظر عن نتائجها وتبعاتها السياسية واألمنية، 
خصوصًا أن أعضاء هذه المنظمة من التيار العقائدي في المجتمع الديني الصهيوني، المؤمن بما 

قا مة الهيكل على أنقاض المسجد األقصى، وطرد الشعب الفلسطيني يسمى أرض إسرائيل الكبرى، وا 
إلى خارج فلسطين، حيث يعتبر الحاخام دوف ليئور من مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل من 
المراجع الدينية لهذه الجماعات، وهو المعروف بإصداره فتاوي دينية عديدة، تدعو إلى قتل 

 على ممتلكاتهم، وتقطيع أشجار الزيتون.  الفلسطينيين، وطردهم، واالستيالء
ما يعّزز توجهات هذه الجماعة اإلرهابية ومخططاتها ويدعمها هو التغير الواضح في الموقف من 

، والتي حظرت على 1967دخول اليهود المسجد االقصى، والتي صدرت بعد حرب يونيو/ حزيران 
اسية، كما أن بعض قيادات التيار الديني اليهود الدخول إلى المسجد األقصى ألسباٍب دينية، وسي

اليهودي الحريدي، والذي أفتى في الماضي بتحريم الدخول للمسجد األقصى، قد شوهدوا، في 
السنوات األخيرة، في مقدمة اليهود الذين يقتحمون المسجد األقصى، بدعم وغطاء من الحكومة 

 عميقًا في مواقفهم من دخول المسجد اإلسرائيلية، وأجهزتها األمنية والشرطية، ما يعتبر تحوالً 
األقصى، وتعاظمًا في قوة التيار الديني القومي، المؤمن بضرورة هدم المسجد، إلعادة بناء ما يسمى 
الهيكل المزعوم. وكان رئيس منظمة "عائدون إلى الهيكل" اإلرهابية، رفائيل موريس، قد أعلن، قبل 

قصى لم يعد كافيًا، وليس حاًل نهائيًا، بل هو مرحلة أولى شهور، أن دخول اليهود اليومي للمسجد األ
لهدم األقصى، وبناء الهيكل المزعوم، وال مكان حتى لبناء الهيكل بجوار المسجد األقصى، ال بل إن 
مكانه يجب أن يكون على أنقاض األقصى نفسه، وما على الفلسطينيين والعرب إال القبول بذلك، 

ن على الفلسطيني الذي سي عارض ذلك أن يعرف أن مصيره التهجير والطرد، كما حدث لهم في وا 
. ويذكر أن رئيس الكنيست اإلسرائيلي سابقًا، ورئيس الوكالة اليهودية سابقًا، أبراهام بورم، 1948العام 

والذي اعتزل الحياة السياسية قبل سنوات، كان قد حذر، قبل عامين من حدوث سيناريو كهذا، عندما 
 مقتنعا أن هدم المسجد األقصى أصبح مسألة وقت فق .  قال إنه أصبح

واضح أن الفلسطينيين غير قادرين، في الوقت الحالي، على مواجهة هذه المخططات اليهودية 
الخطيرة ومنعها، والتي تمس بمستقبل الشعب الفلسطيني برمته، وليس فق  بمقدساته وأرضه. لذلك، 

ة جامعة تشكل فريضًة على الكل الفلسطيني، بعد أن أصبحت صياغة استراتيجية وطنية فلسطيني
نه لم يعد باإلمكان االستمرار في الرهان على  وصل المشروع التحّرري الوطني إلى فشل كبير، وا 
نه ال مكان أيضًا لبقاء هذه المعارك الفلسطينية الداخلية، والتي تشكل فرصًة  خياراٍت ثبت فشلها، وا 

 وتنفيذ مشاريعه التهويدية اإلحاللية. ذهبيًة لالحتالل الستغاللها، 
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اآلن، وبعد أن أعلن جهاز المخابرات اإلسرائيلي )الشاباك(، وقيادات إسرائيلية أخرى، أن المسجد 
األقصى في خطر حقيقي، لعل الفصائل الفلسطينية تشعر بذلك الخطر، وتتوقف عن حالة التيه 

لصفحة السيئة المخزية، وتفتح صفحة جديدة التي تعيشها، والتي أفقدتها البوصلة، وتغلق هذه ا
 باستراتيجيات ورؤى وطنية جامعة، وبأدوات مختلفة.

 27/10/2016، العربي الجديد، لندن
 

 "حل الدولتين"استمرار االستيطان.. يقو  ض  .61
 صائب عريقات

رجية البيانات الدولية القوية بشأن موضوع المستوطنات اإلسرائيلية، خصوصًا من جانب وزارة الخا
األميركية، تعد دلياًل على عدم وجود اعتراف دولي بمشروع االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين 

 المحتلة.
ومع ذلك، وبالنسبة إلى الفلسطينيين الذين عانوا بشكل مستمر من المستوطنات اإلسرائيلية، والنظام 

لمواقف معاد إنتاجها،  المرتب  بها، لما يزيد عن نصف قرن، فإن تلك البيانات ليست سوى تكرار
 تفتقر إلى أي إجراءات فعلية على األرض.

والبيان األخير الصادر عن وزارة الخارجية األميركية، والذي يشكك بشكل واضح في استعداد إسرائيل 
للتوصل إلى حل الدولتين، ال يعد تذكيرًا بالتخريب اإلسرائيلي المتعمد لسياسات الواليات المتحدة 

نما يثير أيضًا تساؤالت حول ما إذا كانت الواليات المتعلقة بتحق يق السالم في المنطقة فحسب، وا 
المتحدة على استعداد التخاذ أي إجراء في هذا المجال، بعد انتهاء االنتخابات الرئاسية األميركية في 

 نوفمبر القادم.
ائيلي الذي بدأ عام وفي يونيو من العام المقبل، ستحل الذكرى الخمسين لالحتالل العسكري اإلسر 

عامًا فق ، والذي يعتبر أطول احتالل عسكري قائم في التاريخ  12، عندما كان عمري 1967
 الحديث، كما يعتبر في اآلن ذاته، واحدًا من تجربتين تتشارك فيهما أجيال من الفلسطينيين.

سمح لماليين أما التجربة األخرى التي تشاركها الفلسطينيون فهي تجربة المنفى، حيث ال يُ 
الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات بالعودة إلى مواصلة حياتهم في وطنهم األم، ألنهم ليسوا 
يهودًا! وهذا األمر ال ينطبق فق  على الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات الالجئين، مثل مخيم 

نما ينطبق أيضًا على آالف الفلسطينيين الذي يحملون  اليرموك في سوريا ومخيم شاتيال في لبنان، وا 
 جنسية أميركية.
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ورغم أن االعتراف بالحقوو المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، كان 
هدفًا معلنًا من قبل المجتمع الدولي، فإن إسرائيل، كانت قادرة مع ذلك على االستمرار في انتهاك 

وهي آمنة تمامًا من العقاب. هذا علمًا بأن الواليات المتحدة القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة، 
 لعبت دورًا محوريًا في السماح إلسرائيل بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوو الفلسطينيين.

النقطة التي نريد توصيلها واضحة، وهي: أنه بعد مرور قرن تقريبًا على وعد بلفور، الذي يمثل 
فإن ما نود التأكيد عليه هو أننا ال نطالب ببيانات أو بتحذيرات معتادة  البداية الرمزية إلنكار حقوقنا،

نما نريد تذكير العالم بمسؤولياته.  بشأن احتمال انتهاء حل الدولتين، وا 
، وتحمل 1948لقد طرد الشعب الفلسطيني من دون رحمة من دياره، وتم نفيه من وطنه في عام 

باعتبارها  1967على القبول بتسوية تاريخية تعترف بحدود ، فق  كي يتم إجباره 1967االحتالل عام 
في المئة من أراضي فلسطين التاريخية،  78حدود دولة فلسطين. لقد اعترفنا بوجود إسرائيل على 

 وهو ما يعد أكبر تنازل قدمه أي طرف في سياو عملية السالم في الشرو األوس .
ره تبنيًا فلسطينيًا لموقف دولي. لكن ما حدث كان في جوه 1967إن تبني حل الدولتين على حدود 

هو أن اإلدارات األميركية  -حل الدولتين-بعد الموافقة الفلسطينية على هذه الرؤية المعتمدة دوليًا 
المتعاقبة، وكذلك دول االتحاد األوروبي، رأت أن سياسة منح الحصانة للجرائم اإلسرائيلية، تمثل 

، في حين أنهم كانوا يقومون في الحقيقة «العملية»منخرطين في  تشجيعًا لإلسرائيليين كي يظلوا
، انتهى بنا «عملية السالم»بمكافأة إسرائيل كي تستمر في بناء المستوطنات. وهكذا فإنه بداًل من 

الحال إلى عملية تبدو أزلية، ال تحقق أي نتائ  جوهرية غير تدمير األمل في قلوب وعقول ماليين 
 الفلسطينيين.

ل الدولتين مستحيل في وجود المستوطنات اإلسرائيلية، فالدولة ذات السيادة يجب أن تكون لها إن ح
مستعمرة إسرائيلية  200سيطرة على أراضيها، ومواردها الطبيعية، وهو شيء بات مستحياًل مع وجود 

 غير قانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
نا، ليست موجهة ضد الشعب اليهودي، كما تحاول إسرائيل إن مطالبتنا بالسيادة الكاملة على أراضي

نما موجهة ضد عدم شرعية مشروع استعماري أجنبي.  تصوير األمر، وا 
إسرائيل على استعداد اآلن إلعالن بناء مستوطنة جديدة، بعد عدة أيام على استالمها حزمة 

ضرائب في الواليات المتحدة، مليار دوالر من أموال دافعي ال 38مساعدات عسكرية تاريخية، بقيمة 
 وذلك ألن نتنياهو يعرف أنه لن تكون هناك أي عواقب على مثل هذه األفعال.

إن اإلدانة القوية ليست من األشياء التي تخشاها حكومة اليمين المتطرف اإلسرائيلية. لذلك فما 
لقطع الكامل ألي نطلبه هو األفعال، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المجتمع المدني، من أجل ا
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رواب  بين المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة، وبقية العالم، واالعتراف بالدولة الفلسطينية 
تاحة الفرصة لمجلس األمن الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الفلسطينيين.1967على حدود عام   ، وا 

المستوطنات اإلسرائيلية ليست شيئًا  إن البيانات التي أدلى بها عدد من المسؤولين األميركيين حول
جديدًا، ومع ذلك فلدى الرئيس أوباما فرصة ألن يفعل شيئًا كي ال يتم تذكره باعتباره الرئيس 
األميركي الذي سمح لحل الدولتين باالختفاء. وبداًل من مجموعة جديدة من اإلرشادات، فالمطلوب 

دوليًا، وهي رؤية فلسطين المتحررة من نير االحتالل حاليًا هو العمل الحاسم لتنفيذ رؤية متفق عليها 
، والقائمة على اعتبار إسرائيل مسؤولة عن االلتزامات، التي تعهدت بها بموجب 1967الذي بدأ عام 

، فلن تفيد «البيانات القوية»القانون الدولي، وتنفيذ مبادرة السالم العربية، كإطار إقليمي للسالم، أما 
 في هذا االتجاه. شيئًا من أجل دفعنا

 27/10/2016، االتحاد، أبو ظبي
 

 ترامب سينقذ عمونة .62
 عوزي برعام

إسرائيل »من يقرأ ويسمع وسائل اإلعالم التي تمثل مواقف اليمين ـ وعلى رأسها صحيفة المملكة 
 ـ لن يفوت تعبيرات التأييد البارزة لدونالد ترامب.« اليوم

نظرا ألن ترامب محافظ ويمثل التيار الذي يرفض القيم  ،األول: أسبابيوجد لهذا التأييد ثالثة 
. الثاني، االدعاء بأن العالم األخيرةالليبرالية التي تدافع عن نفسها في الواليات المتحدة في السنوات 

 إدارةالعظيمة والتي فقدتها بسبب  أيامهاالغربي يحتاج إلى قيادة قوية تعيد الواليات المتحدة إلى 
، هو التغاضي عن شخصية ترامب والتعبيرات العنصرية أهمية األكثربب الثالث، ضعيفة. أما الس

التي قيلت خالل فترة ترشيحه، وحقيقة أن منظمات السامية تنضم إلى حملته االنتخابية مع تهديد 
التي تصف الحزب الديمقراطي على أنه  اإلشاراتالصحافيين واإلعالميين اإلسرائيليين. بالمناسبة، 

 هود، والحزب الجمهوري على أنه بيت لألمريكيين.بيت للي
. ولكن ذلك هامشي بالنسبة 7كل ذلك معروف بالنسبة لمحرري صحيفة المملكة والكتاب في القناة 

في  أيضالهم. المهم في نظرهم هو األمل بأن يتغاضى ترامب عن توسع المستوطنات، وقد يساعد 
، بل تحولت إلى أمر مركزي في الموقف القائل رى أخعمونة. ألن عمونة ليست مجرد مشكلة  إنقاذ

 إخالءعلى كل من يفكر في  أيضاإن لليهود الحق في االستيطان في كل مكان، وهي الرد 
 .1967اإلسرائيليين من المناطق التي احتلت في العام 
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، جميع الرياح السيئة التي بدأت تهب في اعقاب ترشيح ترامب، الغية. المشكلة أخرى بكلمات 
على اعتبار أنها  أوبامامبادرة  إفشالإلسرائيل حسب اليمين هي المستوطنات والحاجة إلى  ألساسيةا

بنيامين نتنياهو كل االستيطان. لمن قال  أقوالتهدد حسب  أوبامامخالفة للقانون الدولي. مبادرة 
 ذلك؟ لقّديسي عمونة.

 أيضافهو سينقذ عمونة، ويحتمل  أمل رؤساء اليمين في إسرائيل هو أنه إذا انتخب ترامب رئيسا
 ليست لها. أراضي، تجلس على أخرى عمونات 
وهيالري كلينتون يمكنهما أن يكونا ليبراليين وأن يؤيدا إسرائيل ويساعداها اقتصاديا. يمكن أن  أوباما

أمام الرياح الالسامية والعنصرية في أرجاء الواليات المتحدة، كما يمكن « الجرف الصامد»يقفا مثل 
. لكنهما فشال في اختبار بينيت ـ 1947من العام « اتفاو جنتلماني»كازان  إيليارؤية ذلك في فيلم 
الذي ال يتماشى مع طموح اليمين ضم  األمرخيارات مفتوحة لحل الصراع،  إبقاءالكين ألنهما يريدان 
 .األراضيالمزيد والمزيد من 

عنصرا في االعتبارات التي يأخذها قادة  إن الشخصية الغريبة والمشكوك فيها لترامب ال تشكل
ويفهم أنه ال يوجد لليمين حل على المدى البعيد، بل حلول « مؤيدا»اليمين. إنهم يريدون رئيسا 

الذي قد يتبين أنه  األمرهو الحفاظ على عمونة،  األهم األمرمرحلية. وعلى المدى القصير فان 
 عقبة أمام كل اتفاو.

«. هناك قضاة في القدس»أو « لألغيارنور »منذ سنوات. لم تعد بعد  لقد غيرت إسرائيل لهجتها
دولية، حولوا اللغة السياسية إلى نبرة. لذلك ال  إنسانيةالمسيطرون الجدد الذين ال يملكون قيم 

بشكل  إقامتهاتحاد وسائل اإلعالم الذي قررت الحكومة  إقامةيحاولون مثال شرح لماذا يعملون ضد 
يعرفون أن المقصود هو منع إقامة محطة إعالمية قد ال يسيطرون عليها. هكذا يتم قانوني. الجميع 

 والمكتوبة. اإللكترونيةعقد الصفقات من اجل تدمير وسائل اإلعالم 
بالنسبة لهم هو بقاء عمونة. وهذا يجعلهم يريدون  األهمكل ذلك هام لنتنياهو ولدافيد بيتون. ولكن 

 عمونة. إنقاذـ  أهمية األكثرلمفروض أن ينفذ المهمة رئيسا مثل دونالد ترامب. من ا
 26/10/2016هآرتس 
 27/10/2016القدس العربي، لندن، 
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