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*** 
 

 عباس ومشعل وهنية يؤكدون من الدوحة على ضرورة استئناف حوار المصالحة .1
 السررة ةرئرريس  ، أنالدوحررة، مررن 27/10/2016 ،لمعلومــات الفلســطينية (وفــا وكالــة األنبــاء وانشررر  

، وجرررروق تحايررررح المصررررالحة الو نيررررة 27/10/2016 محمررررود عبرررراس، أكررررد يرررروم ال مرررريس يةفةسرررر ينال
جراء االنت ابا . زالة أسباق االناسام من  الل تشكيل حكومة وحدة و نية، وا   الفةس ينية، وا 

امررو وزيرررر  ارجيررة   رررر الشرريل محمرررد عبررد الررررحمن  ل ثرران  فررر  أثنررراء ءررداء عمرررل أ فرر  جرراء كلررر  
 الفةسرر ين  الدوحررة، وبمشرراركة رئرريس المكتررق السياسرر  لحركررة حمرراس  الررد مشررعل، ورئرريس الرروزراء

وتررم  ررالل الةارراء البحررل فرر  م تةررا المواقرريو كا  العال ررة، والت كيررد عةرر   بح إسررماعيل ينيررة.االسرر
 دولة   ر بين حركت  فتح وحماس. قرورة استئناا الحوار الكي تستقيفو



 
 
 
 

 

 5 ص             4091 العدد:        28/10/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

عةر  الردور المحروري لاشرااء  وثمن الرئيس ما تاوم بو دولة   ر لتحايرح المصرالحة الو نيرة، ماكردا  
 ف  مصر المكةفة بمةا المصالحة الو نية من الجامعة العربية.

الفةسر ين  واتفح ال رفان عة  أن تحايح المصالحة يعتبر المرد ل الررئيس لحمايرة المشرروو الرو ن  
وأكردوا أنرو ال دولرة  ومواجهة ودحر م   ا  الحكومة اإلسرائيةية الهادفة إلر  تردمير  يرار الردولتين.

 فةس ينية ف  ءزة وال دولة فةس ينية دون   او ءزة.
وحقرررر الةاررراء إلررر  جانرررق الررررئيس كرررل مرررن أمرررين سرررر الةجنرررة التنفيكيرررة لمن مرررة التحريرررر الفةسررر ينية 

 س ين لدى   ر منير ءنام.صائق عرياا ، وسفير فة
حركة حماس  ال  إن  يادة الحركة عرق   الل ، أن 27/10/2016 ،موقع حركة حماسوأقاا 

وأشار  الحركة ف  تصريح  الةااء مو الرئيس عباس ف  الدوحة راية متكامةة لتحايح المصالحة.
 صحف ، إن الةااء جاء برعاية   رية.

مشعل ونائبو إسماعيل ينية، استعرقا  ليا  عمل وأقاف  أن رئيس المكتق السياس   الد 
و  وا  محددة لت بيح االتفا يا  الساباة ف  الاايرة والدوحة والشا ئ، و اصة ما يتعةح بإجراء 

وأكد  حماس عة  التمس  بمبدأ الشراكة الو نية ف  م تةا  االنت ابا  الشامةة بكل مستوياتها.
حكومة الوحدة الو نية، والمجةس التشريع ، ومن مة التحرير  الموا و والمساوليا  والارار، من  الل

ونبه  إل  قرورة التوافح عة  برنامج سياس  ونقال  ف  مواجهة االحتالل  الفةس ينية.
واالستي ان وممارساتو العدوانية ف  الادس وم تةا أرض الو ن، والعمل معا  عة  توفير مت ةبا  

 الصمود والحياة الكريمة لشعبنا.
ف  تصريح الحركة إل  أن الةااء تقمن استعراض التحديا  والم ا ر الت  تحي  باقيتنا ول

وشعبنا، فيما جرى التداول ف  أولوياتنا الفةس ينية ف  يكه المرحةة، و اصة تحايح المصالحة 
نهاء االناسام.  الو نية وا 

لشعق الفةس ين  و قيتو وأعرب   يادة الحركة عن شكريا وتاديريا لةدور الا ري الكريم ف  دعم ا
 العادلة، وجهوده المتواصةة ف  تحايح المصالحة الفةس ينية.

وتادم  بالشكر لكل الجهود الساعية إل  ت فيا معاناة شعبنا ف    او ءزة وكسر الحصار عنو، 
 مشددة حرصها عة  بناء عال ا  جيدة ومتوازنة وت ويريا مو م تةا الدول العربية واإلسالمية.

 ال  الا ري وزير ال ارجية، أن الدوحة، من 27/10/2016 ،الشرق، الدوحةموقع صحيفة  وجاء ف 
ف  تغريدة عبر حسابو الرسم  بمو و "تويتر": "سرتن  استقافة الرئيس الفةس ين  محمود عباس 

سماعيل ينية ف  و ٍ  سابح اليوم ، تاكد دولة   ر سعيها [27/10/2016]ال ميس  و الد مشعل وا 
 لتحايح المصالحة الو نية".المستمر 
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يرر ت  فر   ررل تصرراعد  الدوحررة لاراء، الن رر إلرر  أن 28/10/2016 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةولفر  مو ررو 
 ال الا بين الرئيس عباس والايادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن.

 
 "الوطني الفلسطيني" يدعو إلى تطبيق قرار اليونسكو بشأن القدس .2

رر حررق المجةررس الررو ن  الفةسررر ين  بارررار لجنررة الترررال العررالم  فرر  من مرررة ر : كمررال زكارنررة -ان عم 
و الرق  والمسريحية. اإلسرالمية األثريرةالتربية والثاافة والعةوم "اليونسكو" حول مدينرة الاردس وموا عهرا 

المجةرررس بت بيرررح الاررررار كي االثنررر  عشرررر بنررردا بشررركل فررروري، وو رررا ا تحامرررا  المسرررتو نين و ررروا  
ة لةمسررجد األ صرر ، وحررل سررة ا  االحررتالل عةرر  منررو جميررو اإليانررا   كمررا جرراء االحررتالل المسررتمر 

 بنص الارار( واالنتهاكا  لاداسة المسجد األ ص ، بمسجديو الابة  و بة الص رة المشرفة.
 28/10/2016 ،الدستور، عّمان

 
 جمعة: ال توجد مبادرات لحل مشكلة معبر رفحأشرف النائب  .3

لنائرق فر  المجةرس التشرريع  عرن حركرة فرتح أشررا جمعرة أنرو ال توجرد أكد ا: يحي  اليعاوب  -ءزة 
مبادرة حت  اآلن بموقوو معبر رفح واألمر متعةح بتسهيال  وتوصريا  المراتمر األكراديم  األ يرر 

  الكي عاد بمنتجو "عين الس نة" ف  مصر.
ة" ف  التسرهيال  اجانفر و ال جمعة ف  ماابةة مو صحيفة "فةس ين" أمس: إن األيام الاادمة ستشهد "

بعمةيررة فررتح معبررر رفررح فيمررا يتعةررح بسررفر  ةبررة الجامعررا  والمرقرر  وأصررحاق اإل امررا  وءيررريم مررن 
الحرراال  اإلنسررانية، ماكررد ا فرر  الو رر  كاتررو أن حررل أزمررة معبررر رفررح موقرروو سياسرر  مرررتب  بالسررة ة 

 الفةس ينية وحركة حماس والجانق المصري.
ا  الرركين سيسررافرون برردأ  تتكامررل، وأنررو حترر  الةح ررة بةرر  عرردد وأشررار إلرر  أن أسررماء  ةبررة الجامعرر

 الرررق، معرب رررا عرررن أمةرررو أن يرررتم سرررفريم  رررالل األسررربوو الارررادم لكررر  يبررردأ  900-700المسرررجةين  رابرررة 
 ال الق بال روج لجامعاتهم وبدء الدراسة لةعام الجديد دون معياا .

 27/10/2016 ،فلسطين أون الين
 

 الجهاد تدفعان ثمن صراعات السلطة بالضفةبرلماني فلسطيني: حماس و  .4
شدد عقو المجةس التشريع  الفةسر ين  مرن مدينرة ال ةيرل، باسرم الزعرارير، عةر  أن حركترا  :رام هللا

و رال النائرق عرن  حماس والجهاد اإلسالم  بالقفة الغربية تدفعان ثمن صراعا  ال عال ة لهما بها.



 
 
 
 

 

 7 ص             4091 العدد:        28/10/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

جهررزة األمنيررة الفةسرر ينية بالقررفة المحتةررة "تحرراول إشررغال "التغييررر واإلصررالت"  تتبررو لحمرراس(، إن األ
 الرأي العام عما يجري من  الفا  وصراعا  دا ل حركة فتح من  الل االعتااال ".

، أن حمةررررررة االعتارررررراال  27/10/2016 وأقرررررراا الزعرررررراير فرررررر  تصررررررريح صررررررحف  لررررررو يرررررروم ال مرررررريس
ح أنصار حركت  حماس والجهاد "ءير واالستدعاءا  الت  تاوم بها أجهزة أمن السة ة يكه األيام بح

وأكرد أن االعتاراال  السياسرية التر  تسرتهدا فصرائل المااومرة بالقرفة الغربيرة  مبررة عة  اإل الح".
 "ال تصق إال ف   دمة االحتالل ومشاريعو ف  المن اة، دون أن تعود ب ي فائدة عة  الو ن".

 27/10/2016 ،قدس برسوكالة 
 

 لالستعداد لمرحلة ما بعد عباس ل طاقماً جيش االحتالل يشك: هآرتس .5
يسرتعد جريا االحرتالل اإلسررائية  فر  الشرهور األ يررة، بنراء عةر  الت رورا  الحاصرةة : ياشم حمردان

 ف  القفة الغربية، لةيوم الكي ية  والية محمود عباس ف  رئاسة السة ة الفةس ينية.
م الجمعرة، أن الت رورا  فر  القرفة وكتق المحةرل العسركري لصرحيفة "ير"رتس"، عراموس يرئيرل، اليرو 

، حيرل  اصرا   الغربية، وبقمنها تصاعد عزلرة عبراس فر  رام هللا، تةرزم أجهرزة األمرن بإيالئهرا ايتمامرا  
وبحسرربو فرررإن  يعمررل  ررا م فررر  الجرريا منرررك شررهور عةرر  االسرررتعداد لنهايررة واليرررة عبرراس فرر  السرررة ة.

نتارال السرة ة، ولكرن عةيهرا أن تسرتعد لعردة لن تاوم ب  روا  فعالرة ولرن تترد ل فر  عمةيرة ا "إسرائيل"
سيناريويا ، بينها اندالو مواجها  فةس ينية فةس ينية عنيفة، باعتبار أن العد التنازل  لوالية عباس 

 ف  السة ة  د بدأ.
وكتق يرئيل أيقا أن عمةية انهيار سة ة عباس الب يئة تتواصل، وأنو يرتم التعامرل معهرا عةر  أنهرا 

  بل جميو األ راا كوي الصةة.حاياة وا عة من 
إل  كل ، كتق أيقرا أن عبراس يواجرو تحرديا  مرن دا رل حركرة فرتح، ممثةرة بمحمرد دحرالن، إقرافة 
إلرر  تررد ل دول عربيررة، بررالتزامن مررو تصرراعد عزلررة عبرراس فرر  رام هللا، األمررر الرركي سرريكون لررو أبعرراد 

مرررة العال رررا  المشرررحونو مرررو عةررر  االسرررتارار الررردا ة  فررر  منرررا ح السرررة ة الفةسررر ينية، وعةررر  من و 
 إسرائيل، بحسبو.

أن الماررربين مررن عبرراس يعتارردون أن دحررالن يعمررل عةرر  تثبيرر  مكانتررو كررر"مرشح سررري  وكتررق أيقررا  
لةرباعيررة العربيررة الجديرردة، الترر  تترر لا مررن كررل مررن السررعودية ومصررر واألردن واإلمررارا ". وأشررار فرر  

أن ممثةررين مصررريين يتعررامةون مررو كلرر  بشرركل يرركا السررياح إلرر  أن مصررر ال ت فرر  دعمهررا لرردحالن، و 
 عةن  ف  المحادثا  مو اإلسرائيةيين.

 28/10/2016 ،48عرب 
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 الحساينة يشيد بمواقف قطر إلعادة إعمار غزة .6

أشاد وزير األشغال واإلسكان الفةس ين  د. مفيد الحساينة بالجولرة التر   رام بهرا : أشرا م ر –ءزة 
يررد مررن المسرراولين، ونررا ا معهررم مةررا اإلعمررار ومةفررا  أ رررى لهررا إلرر  الدوحررة، والتارر   اللهررا العد

وأوقررح الروزير الحسراينة فرر  حرديل لرر"الشرح" أنررو التار  فرر   عال رة بالقرفة الغربيررة والاردس المحتةرة.
نهايرة الزيررارة رئرريس ييئررة األشرغال العامررة ناصررر بررن عةرر  المولروي، بحقررور وزيررر العمررل الفةسرر ين  

ول الةاررراء الحرررديل عرررن   رررر ت رررورا  عمةيرررة إعرررادة إعمرررار ءرررزة وسرررير شرررهال، حيرررل تنررراأبرررو مررر مون 
 األعمال ف  المشاريو الا رية.

وأقاا، لاد  دمنا الشكر إل    ر أمير ا وحكومة  وشعب ا عة  حجم مرا ترم تاديمرو مرن مشراريو حيويرة 
عةر    راو ءرزة  فف  كثير ا من معاناة الموا ن الفةس ين  من جرراء العردوان اإلسررائية   واستراتيجية

والحرررروق المتتاليرررة، حيرررل كانررر    رررر مرررن أوائرررل الررردول التررر  سررراند  وو فررر  إلررر  جانرررق الشرررعق 
الفةس ين ، سواء من  الل منحة سمو األمير الوالد إلعمار   او ءزة، أو منحة المةيار دوالر الكي 

 .2014 دمتها   ر  الل اجتماو المانحين ف  الاايرة ف  أكتوبر عام 
 28/10/2016 ،وحةالشرق، الد

 
 : إغالق ملف إعدام الشقيقين طه يشجع االحتالل على ارتكاب المزيد من الجرائمفلسطين خارجية .7

أدن  وزارة ال ارجية الفةس ينية بشدة "االستهتار اإلسرائية  بالدم الفةس ين "، ماكدة أن  رار  :رام هللا
أ ردما  إسررائيةيينعنصري أمرن  لتحايح قد  النيابة العامة ف  دولة االحتالل، والااق  بإءالح مةا ا

بررراييم إسررماعيلعةرر  إعرردام الشرراياين مرررام أبررو  لجنررود االحررتالل لالسررتمرار فرر    ررو، يشرركل حررافزا   وا 
، إن 27/10/2016 ف  بيران لهرا ال مريس ،و ال  الوزارة الفةس ينيين. ارتكاق المزيد من جرائمهم قد  
ة  صورية التحاياا  الت  تجريها أجهزة دولة االحتالل ف  ع جديدا   إءالح مةا التحايح يشكل دليال  

كل ما يتعةح باإلعداما  الميدانية، ومسرحية توزيرو لرادوار برين الماسسرة العسركرية وأجهرزة التحايرح 
 الدولة الاائمة باالحتالل، ف  مسرحية بات  فصولها مكشوفة لةجميو. "إسرائيل"والاقاء ف  

 27/10/2016 ،لفلسطينية (وفا وكالة األنباء والمعلومات ا
 

 على الشعب الفلسطيني مائياً  تمارس حصاراً  "إسرائيل"رئيس سلطة المياه:  .8
 ال رئيس سرة ة الميراه مرازن ءنريم إن موقروو الميراه الفةسر ين  يرو مةرا سياسر  بامتيراز،  :الاايرة

نررو  ن األوان لرفررو ال ةررم اإلنسرران  عةرر  الشررعق الفةسرر ين . متررو أمررام المرراتمر و ررال ءنرريم فرر  كة وا 
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ف  الاايرة: ال بد أن نسرة   27/10/2016ال ميس  الدول  ال اص "المياه العربية تح  االحتالل" يوم
رررق وشرررريان  القررروء عةررر  الوقرررو المرررائ  فررر  فةسررر ين ويرررو الا ررراو األصرررعق، ألن الميررراه يررر  ع ص 

 الحياة، عةما ب ن  قية المياه الفةس ينية ي  حالة فريدة ف  العالم.
نحررن ال نررتمكن مررن "، والفةسرر ين  شررعقالعةرر   جررائرا   مائيررا   تفرررض حصررارا   "إسرررائيل"ءنرريم إن  و ررال

تنفيررك مشرراريو جديرردة إليصررال ال رردما  لةتجمعررا  المهمشررة والحدوديررة بسرربق المعارقررة اإلسرررائيةية، 
 ."سنوا  6من  أكثروألن لجنة المياه المشتركة بموجق اتفا ية أوسةو مع ةة وال تعمل منك 

مرن ال رزان الجروف  السراحة  فر  الا راو ءيرر  %97فيما يتعةح بالوقرو فر  ءرزة، أوقرح ءنريم أن و 
وفح التاارير الدولية وبكل  تصبح ءرزة من ارة  2020صالحة لالست دام اآلدم  وسينهار ال زان عام 

 ءير صالحة لةسكن، وال الصة إكا لم يتم ات اك إجراءا  فورية سنابل عة  كارثة.
 27/10/2016 ،اء والمعلومات الفلسطينية (وفا وكالة األنب

 
 إحباط عملية بيع جنيهات فلسطينية في غزة .9

 يرروم - سررم مباحررل السررياحة واآلثررار –أحب رر  المباحررل العامررة فرر  الشررر ة الفةسرر ينية بغررزة  :ءررزة
 .1930 سنة، عمةية بيو جنيها  فةس ينية تعود لما  بل 27/10/2016ال ميس 

 27/10/2016 ،القدس، القدس
 

 لن تخذل شعبها وفتح الفلسطينية واضحة حول مستقبل القضية إجاباتاشتية: المواطن ينتظر  .11
شررردد عقرررو الةجنررررة المركزيرررة لحركرررة فررررتح، رئررريس المجةرررس اال تصررررادي الفةسررر ين  لةتنميررررة  :رام هللا

را  واألعمررار " بكرردار" د. محمررد اشررتية مسرراء يرروم ال مرريس، عةرر  أن شررعبنا يعرر  جيرردا حاياررة المرراام
 والجها  المت"مرة عة  الاقية الفةس ينية.

وأوقرررح اشرررتية فررر  ماابةرررة مرررو  نررراة فةسررر ين الفقرررائية، أن الاقرررية الفةسررر ينية رءرررم مرررا يجرررري فررر  
المن اة من صراعا  وأزمرا  تبار  ير  الاقرية المركزيرة، مشريدا فر  الو ر  كاترو باالنتصرارا  التر  

 بةوماس  والسياس .تحااها الايادة الفةس ينية عة  الصعيدين الد
وبشرر ن الترتيبررا  ال اصررة بعاررد المرراتمر السررابو لحركررة فررتح، أشررار اشررتية إلرر  أن الةجنررة التحقرريرية 

 لهكا الماتمر ستعاد اجتماعا  ريبا لها عند عودة الرئيس إل  أرض الو ن.
كرد عةيرو و ال: سُيعاد يكا االجتماو مرن أجرل الو روا عةر    رر الةمسرا  المتعةارة برالماتمر، ومرا نا 

 ب ننا سنعاده  بل نهاية شهر تشرين الثان /نوفمبر المابل.
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وردا عةررر  سررراال حرررول معرررالم برنرررامج "البنررراء الرررو ن " ال ررراص برررالماتمر السرررابو أجررراق اشرررتية: يررركا 
البرنررامج مررن ا تصرراص المرراتمر كاتررو، ولرركل  ال أريررد الحررديل بالتفصرريل عررن الموقرروو، عةمررا برر ن 

 ركة فتح ف  كل الاقايا المتعةاة بمفاصل إدارة ماسسا  الدولة.البرنامج عبارة عن راية ح
وفيمررا ي ررص البرنررامج السياسرر   ررال: إنررو يقررو األمررور فرر  سرريا ها، إك يتحرردل عررن إنهرراء االحررتالل 
والتمسرر  بحررح العررودة لالجئررين كمررا يتنرراول م تةررا المسررائل الجويريررة، ولرردينا أفكررار ناديررة، وكرركل  

 وقا .عمةية مراجعة لمسار المفا
وأردا اشرررتية: المررروا ن الفةسررر ين  ينت رررر مرررن حركرررة فرررتح إجابرررا  واقرررحة حرررول مسرررتابل الاقرررية 
ل  أين نحن كايبون؟، والحركة لن ت كل شرعبها، وير  عودترو دائمرا عةر  أنهرا الحاميرة  الفةس ينية، وا 

 لةمشروو الو ن .
ايرررادة الفةسررر ينية لتن ررريم وت ررررح اشرررتية إلررر  الجهرررد الفرنسررر  لتحريررر  عمةيرررة التسررروية، ماكررردا دعرررم ال

 الماتمر الدول  لةسالم  بل نهاية العام الجاري.
وتابو: ال نريد أن نعود إل  المفاوقا  الثنائية بشكةها العايم السابح، ولكل  ن الق بالتحقير الجيد 
لمرراتمر برراريس، ومررن ينررا فررإن ينررا  أسررئةة ننت ررر مررن فرنسررا اإلجابررة عةيهررا بشرر ن مرراكا سرريجري فرر  

 التال  لعاد الماتمر.اليوم 
 27/10/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 وحدة سكنية جنوب القدس 181خطط بناء تفعيل االحتالل ل عنقيادي بحركة فتح يكشف  .11

، األمررين العررام لةتجمررو الررو ن  "فررتح"كشررا عقررو المجةررس الثرروري لحركررة : المحتةررة الارردس-رام هللا 
وحررردة اسرررتي انية فررر   181لبنررراء  إسررررائيةياالمادسرررة ديمترررري دليررران  م   رررا  المسررريح  فررر  األراقررر  

مشروو بنراء تن يمر  شرامل تعمرل عةيرو  إل جنوق مدينة الادس المحتةة، باإلقافة  "ءيةو"مستو نة 
البةديررررة اإلسرررررائيةية لةارررردس يسررررمح بالمزيررررد مررررن التوسررررو االسررررتي ان  ءيررررر الشرررررع  فرررر  المسررررتو نة 

تررم ت جيةررو مرررا   "ءيةررو"وحرردة اسررتي انية فرر  مسررتو نة  181م  رر  بنرراء  إنان  و ررال دليرر المررككورة.
بقرررغ  مرررن الواليرررا  المتحررردة التررر  تررررى فررر  النشرررا  االسرررتي ان  ءيرررر الشررررع  عابرررة لتحايرررح حرررل 

من مرررة األمرررم المتحررردة لةتربيرررة "الررردولتين، لكرررن مرررو الترررداعيا  السياسرررية اإلسررررائيةية الدا ةيرررة لاررررارا  
 يونيسكو( الرافقة الدعاءا  االحتالل الكاكبة عن عال تو بالحرم الادسر  الشرريا،  "عةوموالثاافة وال

ارتر   حكومرة االحررتالل السرمات لبةديرة الارردس المقر   ردما  بررالم    االسرتي ان  االسرتعماري ءيررر 
 .الشرع  لتهدئة  وا ر الجماعا  االستي انية المت رفة الت  ُتشكل عصق حكومة بنيامين نتانيايو

 28/10/2016الحياة، لندن، 
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 حل الخالف الداخلي بأي طريقةلوهو يسعى ولن ينشق  فتحاويدحالن أشرف جمعة:  .12

وردا  عررن  "فةسرر ين" فرر  حديثررو لرررأشرررا جمعررة الايررادي فرر  حركررة فررتح، أكررد : يحيرر  اليعارروب  -ءررزة 
  رراو ءررزة مررواٍز  حررول تاررديرا  بعررض المحةةررين السياسرريين باحتماليررة إنشرراء تن رريم فتحرراوي فرر سرراال 

لفتح بالقفة الغربيرة فر   رل إ صراء النائرق محمرد دحرالن مرن حقرور المراتمر السرابو لفرتح المزمرو 
نشاء أحزاق أ رى ءير ورادة ف  كين أي  : "عمةية االنشااح وا  عاده نهاية الشهر الاادم، أجاق،  ائال 

 فتحاوي مهما كان ال ةم الوا و عةيو".
ن فرتح  ..( كرل مرن يرو فتحراوي براٍح، وسيسرع  جايرد ا أن تكرون فرتح وتابو جمعة: "لن ينشح أحد عر

 موحدة"، معتبر ا أن  وة فتح مهمة لةو ن.
وبين أن محمد دحالن فتحاوي لن يابرل أن ي ررج مرن فرتح، ويرو يسرع  جايرد ا أن يحرل يركا ال رالا 

 الدا ة  ب ي  رياة من ال رح المعهودة ف  حركة فتح.
را أساسري ا يحكرم الجميرو فر  حركرة فرتحق وينرا   رانون  وف  يكا اإل رار، أوقرح جمعرة أن ينرا  ن ام 

 فيها، مردف ا "نريد ماتمر ا سابع ا وفح األصول التن يمية".
فسيكون كارثرة  الفتحاويين،وأكمل: "إكا لم يعاد الماتمر بال رياة الصحيحة وال رياة الت  ترق  كل 

 و انعكاس عة  الو ن".و نية"، مردف ا: "انعكاس أي ت ثير سةب  ف  فتح ي
 27/10/2016فلسطين أون الين، 

 
 نجاة أبو بكر: اإلجراءات اإلقصائية تزيد الخالفات الداخلية في فتح .13

ككر  عقو المجةس الثوري المفصولة من حركة فتح نجاة أبو بكر، أن : نبيل سنونو -ءزة  ،نابةس
منهرا، ير  "إجرراءا  إ صرائية"، مبينرة   الارارا  المتتالية الت  تت كيا لجنة من الحركة بفصرل أعقراء

 أن "فتح" تحتاج إل  حوارا  وليس لمثل يكه اإلجراءا .
وأوقررح  أبررو بكررر، أن "سةسررةة اإلجررراءا  الترر  تارروم بهررا لجنررة مررن الةجنررة المركزيررة لررر فتح( لررم تتبررو 

 لغاية اآلن ال رياة الت  يجق أن تُتبو وفح الاانون والن ام الدا ة  لةحركة".
لصحيفة "فةس ين": "بالتال  يكه إجراءا  إ صائية ال أعتاد أنهرا ترادي إلر  تارويم الحركرة، برل  و ال 

تزيررديا تشرر يا وتزيررد ال الفررا  الدا ةيررة وتبعررد الحالررة الحركيررة الوحدويررة عررن الوا ررو الرركي أنشررئ  مررن 
 أجةو يكه الحركة ك  تقم كل الكل الفةس ين ، وكل الكل الفتحاوي".
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نائق ف  المجةرس التشرريع ، أن الارائمين عةر  يركه الاررارا  فر  فرتح "يعةمرون جيردا ورأ  أبو بكر، ال
أنهررررم لررررم يتبعرررروا كررررل اإلجررررراءا  الترررر  يجررررق أن يتبعويررررا، بالتررررال  يرررركه إجررررراءا  أعتاررررد أنهررررا بحاجررررة 

 لتصويق"، مردفة: "ال نحتاج لمثل يكه اإلجراءا  بل نحتاج إل  حوارا ".
تاليرررة ألعقررراء مرررن الحركرررة، أكرررد  أن ينرررا  توجرررو لعارررد المررراتمر وبشررر ن دوافرررو  ررررارا  الفصرررل المت

 السابو لةحركة( ب ش اص ومسميا  وتكتل واحد، ال عدة تكتال "، مبينة أنو من ءير المعةوم لرديها 
 إْن كان الماتمر سُيعاد أم ال.

 27/10/2016فلسطين أون الين، 
 

 الحركةجزء أصيل من  صولون هموالمفمصطلح "دحالنيين" بعد فصله من فتح: أرفض  ُطّمليه .14
يبردو أن رحرر  الفصرل وال ررد مرن حركرة فررتح تردور دون تو راق فبعرد نحررو : عرا ا دءةرس - نرابةس

شرررهر مرررن فصرررل الحركرررة أربعرررة مرررن  يادييهرررا، فصرررة  "لجنرررة التجرررنح" دا ةهرررا النائرررق فررر  المجةرررس 
يغرو بالفصرل، ويارول إنرو عةرم وف  حديثرو لةجزيررة نر  ينفر  ُ م ةيرو تبة. التشريع  الايادي جهاد ُ م ةيو

 بو كغيره من وسائل اإلعالم، كما ينف  معرفة سبق الارار.
ويارررول إنرررو إكا كررران بسررربق لاائرررو  يرررادا  فتحاويرررة مرررن المجةسرررين التشرررريع  والثررروري  برررل أيرررام، فهرررو 
"اجتمرراو تشرراوري" تحرر  م ةررة فررتح لةنهرروض بالحركررة وبحررل إعررادة المفصررولين، "وعاررد تحرر  الم ةررة 

 وية باائديا العام الرئيس محمود عباس".الفتحا
ن كرران لرردى الرربعض  كمررا يرررفض الرجررل مصرر ةح "دحالنيررين"، وياررول إنهررم جررزء أصرريل مررن فررتح، وا 

 عال ة "صدا ة وتعا ا" بدحالن.
وياكد ُ م ةيو أنهم ال يدعون "الناالق" وال يحرقون عة  الررئيس عبراس، ويردعوه إلر  لمةمرة الحركرة 

 لةماتمر السابو المارر عاده نهاية نوفمبر/تشرين الثان  المابل.وتوحيديا  بل الكياق 
ويحركر الايرادي مرن االسرتاواء براألمن مرن  ررا قررد   رر، والرزج برو فر   الفرا  سياسرية وتن يميررة 

 دا ةية لتصعيد المواجهة.
 27/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "توزيع الكعكة"في والمحاصصة قلة التربية التنظيمية  سببهافتح  خالفاتمحللون سياسيون:  .15

يبردو أن رحرر  الفصرل وال ررد مرن حركرة فررتح تردور دون تو راق فبعرد نحررو : عرا ا دءةرس - نرابةس
شرررهر مرررن فصرررل الحركرررة أربعرررة مرررن  يادييهرررا، فصرررة  "لجنرررة التجرررنح" دا ةهرررا النائرررق فررر  المجةرررس 

ألمن الو رائ  النرا ح السرابح التشريع  الايادي جهاد ُ م ةيو من م يم األمعري  رق رام هللا، واعتال ا
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و رررد اتهمررر  الةجنرررة ُ م ةيرررو برررر"التجنح" عةررر  الحركرررة، واالرتبرررا   باسرررم فرررتح فررر  الاررردس رأفررر  عةيررران.
را تن فرئ رءرم سركونها  ةريال، فمرا إن شراو  بالايادي المفصول محمد دحالن. وأشعل يركا ال ررد نرارا لم 

 الفةس ين  الم يم وأ ةح  نابل الغاز. ال بر حت   رج العشرا  دعما البن م يمهم، فحاصر األمن
يعكرس المشررهد مررن أي زاويرة ُين ررر إليررو منهرا حالررة مررن عردم االتفرراح والصررراو الردا ة  فرر  فررتح، وال و 

 سيما أن "شبح دحالن" يحوم حول ال الفا  وأسباق الفصل.
ا حدل دا ل وبحسق محةةين وسياسيين فإن تبعا  الت زم ستاود لسيناريويا    يرة مثالها الاريق م

 م يم األمعري، ما لم يحسم ال الا ويصار لحةو.
لكرن مررا ياةررح أن الصررراو الفتحرراوي لررم يعررد ياتصرر عةرر  المفصررولين أو تيررار دحررالن، بررل تعرردايم إلرر  
المتقررررين مررن انعارراد المرراتمر السررابو والمهررددين بررال روج مررن الةجنررة المركزيررة أو المجةررس الثرروري، 

 ا اق كما ياول مدير البحول ف  مركز "مسارا "  ةيل شايين.ويو ما يزيد من حدة االست
-أصالو اصة الم يما  المحتانة -ويوقح شايين أن " ايرة التسةح" الت  تشهديا منا ح األزمة 

األزمة وتصع د نحو النزاو المسةح. واأل  رر يرو الرزج براألجهزة األمنيرة فر  أترون الصرراو، كمرا  تعمح
إل  حالة عامة ربما تردفو لالنجررار  ةرا أحردال "دمويرة" دا رل فرتح أن ال الا  رج من الش صنة 

 و اصة ف  ءزة، كما يرى.
أما المحةل السياس  أيمن يوسا فيرى أن أءةق ال الفا  دا ل فتح ليس  مبدئيرة أو عةر  البرنرامج 
و السياسرر ، بررل ناجمررة عررن  ةررة التربيررة التن يميررة والمحاصصررة فرر  "توزيررو الكعكررة"، ممررا يعررزز برأيرر

ش صررنة ال ررالا ويصررعد الصررراو واالنشررااح دا ررل فررتح المعروفررة باناسرراماتها منررك أكثررر مررن أربعررين 
 سنة، وبالتال  فإن ال الا أعمح من أن يكون بين عباس ودحالن.

ويشرردد يوسررا عةرر  أن الررزج برراألمن فرر  يرركا الصررراو سيسررهم فرر  "عسرركرة" األ ررر التن يميررة وانفررال  
 عة  كل  را.المو ا بين الن ق المحسوبة 

واتفررح شررايين ويوسررا عةرر  أن حررل  ررالا فررتح الرردا ة  يكررون عبررر المرراتمر السررابو الاررادم وبتجديررد 
البررررامج التن يميرررة لهرررا، ثرررم السرررير إلنهررراء االناسرررام ل ةرررح  صرررم سياسررر   ررروي مثرررل حركرررة المااومرررة 

 اإلسالمية  حماس( لةتنافس معو.
تالل، وال سرريما فرر   ررل فشررل المسررار السياسرر  وحرركر الرررجالن مررن أن ُيحررو ل صررراو فررتح ل دمررة االحرر

 والعسكري لةحركة مو االحتالل، أما بش ن  الفة عباس فه   يار الشعق عبر االنت ابا .
 27/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 ية إطالق ناربتهمة التخطيط لتنفيذ عمل"الشاباك": اعتقال مقدسي مؤيد لحماس  .16
اإلسرررائيةية الئحررة اتهررام إلرر  المحكمررة المركزيررة فرر  الارردس يرروم،  رردم  النيابررة العامررة : بررالل قرراير

عاما( من راس العامود ف  الادس المحتةرة برالت  ي   25ال ميس، اتهم  فيها الشاق محمد عباس  
 تدعو لتنفيك عمةيا . "فيسبو "لتنفيك عمةية إ الح نار ونشر تعةياا  ف  صفحتو عة  

شرابا ( والشرر ة اإلسررائيةيين عباسر   برل ثالثرة أسرابيو لالشرتباه واعتاة   وا  جهاز األمن العرام  ال
بت  ي رو لتنفيرك عمةيرة. وناةر  وسرائل إعرالم إسررائيةية عرن مصرادر فر  الشرابا  ادعائهرا أن عباسر  
     الل األشهر األ يرة تنفيرك عمةيرة إ رالح نرار بمفررده باتجراه  روا  أمرن ومروا نين إسررائيةيين، 

 من أجل الايام بكل . وأنو حاول شراء سالت
عبراس مايرد لحركرة حمراس وكران قرالعا فر  عردد مرن عمةيرا  إلاراء زجاجرا  "وبحسق الشابا  فإن 

لاررراء حجرررارة باتجررراه  ررروا  األمرررن وسررريارا  إسررررائيةية . وترررابو الشرررابا  أن "حار رررة وا  رررالح مفر عرررا  وا 
 ه.عباس  حاول اكتساق  برة ف  صنو عبوا  ناسفة، لكنو لم يصنو عبوا  كهك

 27/10/2016، 48عرب 
 

 ا تنفيذ عملية طعنبدعوى محاولته عاماً  15االحتالل يطالب بسجن الفتاة نورهان عواد  .17
 ررال محررام  نررادي األسررير فرر  الارردس مفيررد الحرراج، مسرراء يرروم ال مرريس، إن نيابررة االحررتالل : رام هللا

عامرا ( مرن م ريم  ةنرديا،  17 عامرا  لةفتراة الااصرر نوريران عرواد  15 الب  اليوم بالسجن الفعةر  لمردة 
  الل جةسة عاد  ف  المحكمة المركزية ف  الادس.

مررن تشرررين الثرران  الاررادم،  16وأوقررح المحررام  الحرراج أن الحكررم النهررائ  فرر  الاقررية سيصرردر فرر  
 مشيرا  إل  أن يكا الحكم والكي ت الق فيو النيابة يو األعة  ماارنة مو مةفا  أ رى مماثةة.

، بعررد إ ررالح 2015تشرررين الثرران   23حررتالل اعتاةرر  الفترراة نوريرران عررواد بترراريل وكانرر  سررة ا  اال
عدام ابنة عمتها يديل عواد الت  كان  ترافاها، بدعوى محاولتهما تنفيك عمةية  عن ف   النار عةيها وا 

 شارو يافا ف  الادس.
 27/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 د من وتيرة االعتقال السياسيبالضفة تصعّ   األجهزة األمنيةحماس:  .18

برفرررو وتيررررة  حمررراس األجهرررزة األمنيرررة الفةسررر ينية فررر  القرررفة الغربيرررة المحتةرررةحركرررة  اتهمررر  رام هللا:
 ةبررررة  4األجهررررزة األمنيررررة اعتاةرررر   مسررررة فةسرررر ينيين بيررررنهم االعتاررررال السياسرررر . و الرررر  حمرررراس أن 

 جامعيين فيما استدع    ر لةتحايح ف  مااريا. 
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، اعتاررل جهرراز األمررن الو ررائ  ال الررق الجررامع  أنررس العنيررد بعررد اسررتدعائو لةماابةررة. بينمررا ففر  ال ةيررل
مامن الاواسم  إقافة إل  الشاق  "بوليتكن  فةس ين"اعتال جهاز الم ابرا  العامة ال الق بجامعة 

لررق فرر  مررروان أبررو شمسررية بعررد اسررتدعائو لةماابةررة. أمررا فرر  نررابةس فاررد اعتاةرر  الم ررابرا  العامررة ال ا
جامعة النجات ياسر يامين بعد استدعائو لةماابةة، فيمرا اعتارل الو رائ  زميةرو ال الرق برراء جرر ار أثنراء 
 روجررو مررن الجامعررة. وفرر  رام هللا اسررتدع  م ررابرا  السررة ة عقررو ناابررة فنرر   األشررعة والتصرروير 

 ناجح عاص  لماابةة يوم السب  المابل.
سرررجن أريحررررا انقرررمامو لةمعتاةررررين بمررررد الهمشرررري الموجررررود أعةرررن المعتاررررل السياسررر  مح، سررررياحالفررر  

 السياسيين ال مسة المقربين عن ال عام ليرتفو العدد إل  ستة معتاةين سياسيين.
 28/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"في ذات الخندق مع  عربيةدول  نتنياهو: .19

إن ينا  العديد من الدول العربية الت  ال  ال رئيس الحكومة اإلسرائيةية بنيامين نتنيايو، : محمد وتد
 اسررتراتيجيايوجررد معهررا عال ررا  دبةوماسررية و اقرر  حروبررا مررو إسرررائيل بالسررابح، تعتبررر اآلن حةيفررا 

 وتاا مو تل أبيق بكا  ال ندح.
ولف  نتنيايو إل  أن تل أبيق تحارق وتتصدى لما وصفو بر 'اإلرياق'، من  الل تواجد  واتهرا عةر  

انا ف  ميرادين الاترال، دون اإلفصرات عرن أي معةومرا  موسرعة تتعةرح بالنشرا  والمعرار  الحدود وأحي
 الت  ي وقها الجيا اإلسرائية  بميادين الاتال.

ورد  تصررريحا  نتنيررايو، مسرراء اليرروم ال مرريس،  ررالل مراسرريم كشررا النارراق عررن النصررق التررككاري 
 لسفينة 'ألتالينا'.

دائنا لررم تنتررود بعررد، ولكررن ينبغرر  أن أكك ررر ب نررو  رررأ  فرر  يرركا و ررال نتنيررايو فرر  كةمتررو: 'محاربررة أعرر
السررياح تحرروال  مرحررق بهررا، بعررض الرردول العربيررة الترر  حاربتنررا سرراباا ولرريس فارر  تةرر  الترر  صررنع  

 السالم معنا، تدر  اليوم إنها تاا معنا ف  نفس ال ندح'.
ت عةر  أمننرا ومسرتابةنا، وأقاا رئيس الحكومة: 'إننا مصممون أكثر من أي و   مق  عة  الكفرا

يكا الكفات ي اض ف  واجهة التصدي لإلرياق، إنو يدور عة  الحدود، ولكن بين الحين واآل ر إنرو 
 يدور أيقا ف  ميدان الاتال'.
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و ةص إلر  الارول: 'أولئر  الركين يسرعون إلر  محرو ماقرينا يريردون أيقرا أن يمحروا مسرتابةنا، ولركل  
  مرروازاة كلرر  سررندافو عررن دولررة إسرررائيل وسررنبنيها وسررن وريا فرر  سنواصررل الكفررات عةرر  الحاياررة، وفرر

حدى الدول األكثر تادما ف  العالم'.  جميو المجاال  ك  تكون دولة نموكجية وا 
 27/10/2016، 48عرب 

 
 يحفر قبره بيدهفي غزة : كل من يساعد في حفر األنفاق مردخاي .21

يةية فر  المنرا ح الفةسر ينية الجنررال يرااا الادس العرب : وجو منسح أعمرال الحكومرة اإلسررائ –ءزة 
إل  سكان   او ءزة من مغبة المشاركة فر  حفرر « تحكير صارم»مرد اي، ما وصفتو إسرائيل ب نو 

 األنفاح الت  تحفريا كتائق الاسام الجنات العسكري لحركة حماس وءيره من الفصائل.
مرررن ياتررررق مرررن يررركه األنفررراح، سرررواء كرررل »و رررال مرد ررراي فررر  تصرررريحا  ناةتهرررا اإلكاعرررة اإلسررررائيةية 

ثالثررين فةسرر ينيا لارروا  حرروال وأشررار إلرر  أن «. بررالحفر أو تاررديم المسرراعدة والمرراازرة، يحفررر  بررره بيررده
أنفررراح »حرررتفهم  رررالل العرررامين األ يررررين، فررر  حررروادل لهرررا عال رررا  بحفرررر األنفررراح، التررر  وصرررفها برررر 

 «.وادل عمل، ومنهم هللا وحده يعةممنهم من  تل بانهيار األنفاح، ومنهم بح»و ال «. مو 
 28/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 وافقت سرًا على السماح للفلسطينيين بالبناء في "مناطق ج" "إسرائيل": "هآرتس" .21

ككررر مو ررو صررحيفة "يرر"رتس" العبريررة، يرروم ال مرريس، أن الحكومررة اإلسرررائيةية وافارر  منررك  :تررل أبيررق
يين بالبناء فيما تعررا بمنرا ح  ج(، التر  تسري ر عةيهرا إسررائيل أسبوعين سرا عة  السمات لةفةس ين

 مدني ا وأمني ا.
وبحسق الصحيفة، فإن يكه ال  روة تر ت  فر  إ رار سياسرة "العصرا والجرزرة" التر  تحردل عنهرا وزيرر 
الجررريا أفغيررردور ليبرمررران. مشررريرة  إلررر  أن الموافارررة سررررا جررراء  بهررردا تجنرررق قرررغو  سياسرررية مرررن 

ةفيررة  رررار إ ررالء مسررتو نة "عمونررا"، ولةمعرفررة المسررباة بارردرة المسررتو نين عةرر  المسررتو نين عةرر   
 الت ثير عة  ال  وة الجديدة لادرتهم بالت ثير عة  وزراء من الةيكود والبي  اليهودي.

وأشار  الصحيفة إل  أن الارار يو األول مرن نوعرو منرك سرنوا ، و رد ا ترحرو ليبرمران  رالل اجتمراو 
أعررررديا منسررررح أعمررررال الحكومررررة يررررااا مرد رررراي، وتمرررر  الموافاررررة عةيررررو منررررك الحكومررررة قررررمن   ررررة 

 أسبوعين.
وتشررمل ال  ررة الموافاررة عةرر  مررنح الفةسرر ينيين تصرراريح بنرراء لةمبرران  العامررة والوحرردا  السرركانية فرر  
عرردد مررن  رررى القررفة الغربيررة، وت رروير مشرراريو عامررة منهررا فررتح ممررر ا تصررادي بررين أريحررا واألردن، 
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نشرراء وبنرراء من اررة  صررناعية ءرررق مدينررة نررابةس ومستشررف  فرر  بةرردة بيرر  سرراحور  رررق بيرر  لحررم، وا 
 رياض لا فال ومالعق كرة  دم.

وتاول الصحيفة أنو برالرءم مرن العردد الصرغير النسرب  لةمشراريو، إال أن يركه ال  روة التر   امر  بهرا 
 إسرائيل منك سنوا  عديدة تعتبر جيدة.

 27/10/2016القدس، القدس، 
 

 ب تطالب بتدّخل الفاتيكان ضد قرارات "يونسكو" حول القدستل أبي .22
توجه  تل أبيق إل  دولرة الفاتيكران ب ةرق الترد ل قرد الاررارا  األ يررة الصرادرة عرن من مرة : روما

 "يونسكو" بش ن الادس والمسجد األ ص . والثاافةاألمم المتحدة لةتربية والعةوم 
دلشتاين، فر  رسرالة بعرل بهرا إلر  أمرين سرر دولرة الفاتيكران و ال رئيس الر "كنيس " اإلسرائية  يول  إ

الكاردينررال بييترررو بررارولين "إن الارررار ال رراص بالارردس الرركي تبنرراه مررا را المجةررس التنفيرركي لةيونسرركو، 
يانة عمياة لكال الديانتين المسيحية واليهودية".  يعتبر اعتداء عة  التاريل وا 

الحايارة التاري يرة لةمعبردين فر  جبرل الهيكرل بمدينرة الاردس، وأقاا إدلشتاين ف  رسرالتو، أن "إنكرار 
كما جاء ف  العهدين الاديم والجديد، يو  ةل ف يو ف  المجتمو الدول   اصة عنردما يرتم تبنر  كلر  

 المتحدة". لاممبتكرار من  بل ييئة مهمة 
ودية وأ دس أقرحتها فر  وتابو "اإلنكار المهين لرواب  تاري ية عمريا  الا السنين، بين الديانة اليه

 مدينة الادس، ما يو إال محاولة و حة إلعادة كتابة التاريل".
وا تررتم أدلشررتاين رسررالتو  ررائال "باسررم أرض وشررعق اإلنجيررل، نحررل حاقرررة الفاتيكرران عةرر  اسررت دام 

 أفقل مساعيها لمنو تكرار حدول مثل يكه الت ورا ".
 27/10/2016قدس برس، 

 
 ص جديد لـ "قانون القومية" في الكنيستيستعد لطرح ن "الليكود" .23

أفررراد  صرررحيفة "يررر"رتس" العبريرررة، بررر ن النائرررق عرررن حرررزق "الةيكرررود الحررراكم" فررر  الكنيسررر  : الناصررررة
 اإلسرائية ، بين  بيغن، يستعد ل رت نص "أكثر ليونة" لمشروو " انون الاومية" ف  البرلمان.

أن االئرتالا الحكرروم  حراول فر  الرردورة  وككرر  الصرحيفة العبريرة فرر  عردديا الصرادر يرروم ال مريس،
 الساباة لر "الكنيس " دفو صيغتين لكا  الاانون، دون أن ينجح بكل .
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وأعةررن برريغن، يرروم أمررس األربعرراء، أن الررنص الرركي سرري رحو يقررمن "المسرراواة فرر  الحارروح لمرروا ن  
 إسرائيل العرق"، زاعمة أن مبادرة بيغن "أكثر اعتداال  من النصين الساباين".

 27/10/2016قدس برس، 
 

 حبط بالكتماناالحتالل: قرار منح تسهيالت للفلسطينيين أً  إذاعة .24
المت را  ررارا  حكومرة االحرتالل بمرنح مزيردا  مرن  اإلسرائية احب  اليمين  :الحياة الجديدة - رام هللا

 .1948المحتةة عام  األراق التصاريح لةعمال الفةس ينيين لةعمل دا ل 
 إال أنالماقررريين شرررهدا تشررراورا  فررر  منررريح تصررراريح العمرررل،  األسررربوعين أنحرررتالل اال إكاعرررةو الررر  

 الارار بهدوء، تجنبا  لقغو  اليمين المت را من المستو نين. بإحبا الكابين  ا ر 
 27/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 في البلدات العربية اإلسرائيلية حملة لتجنيد شبان عرب كذراع للشرطة .25

ترررن م الشرررر ة اإلسررررائيةية حمةرررة يررر  األولررر  مرررن نوعهرررا، برررالةغتين العبريرررة والعربيرررة، : حمررردانياشرررم 
بواسرر ة عناصررر شررر ة عرررق، ترردعو فيهررا الشرربان العرررق إلرر  االن رررا  فرر  صررفوا الشررر ة، وكلرر  

 ك  تكون  وة  مو عامةة عة  إنفاك الاانون ف  البةدا  العربية، بحسق وزير األمن الدا ة .
الحمةررة المشررار إليهررا، سرريبل فرر  الانرروا  التةفزيونيررة وشرربكا  التواصررل االجتمرراع  فرريةم  وفرر  إ ررار

ي هر فيو قبا  شر ة جماييرية عرق: فادي بيسران وعبرد شربة  وزيرر شروباا، يتحردثون فيرو عرن 
 عمةهم ف  الشر ة، ويدعون الشبان إل  االنقمام لةشر ة.

تررن م فرر  إ ررار   ررة ياوديررا وزيررر األمررن الرردا ة   وعةررم أن الحمةررة، الترر  يشرركل الفرريةم جررزءا منهررا،
 ةعاد إردان، والمفتا العام لةشر ة رون  ألشيل.ج

مراكرز شرر ة جديردة  10شاق عرب  لصرفوا الشرر ة، وا  امرة  1,200وتهدا ال  ة إل  تجنيد نحو 
 ف  بةدا  عربية.

 27/10/2016، 48عرب 
 

 من أجل إسقاط حماس" الموصلبـ"جري أخذ العبرة مما ي "إسرائيل"على "يديعوت أحرونوت":  .26
بعررد أيررام  ةيةررة مررن الماابةررة الترر  أجرتهررا صررحيفة الارردس الفةسرر ينية مررو وزيررر الرردفاو : حةمرر  موسرر 

اإلسرائية  أفيغدور ليبرمان، الت  يدد فيها ب ن الحرق المابةة مو حركة حماس ف    او ءزة سروا 
، أليكس فيشرمان أن عةر  إسررائيل «عو  أحرنو يدي»تكون الحرق األ يرة، كتق المعةح العسكري لر 
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أ ك العبرة مما يجري ف  الموصل. تجدر اإلشارة إل  أنو فيما يهردد ليبرمران برالحرق عةر  ءرزة، يررى 
  براء أن الجيا اإلسرائية  يعيا يكه األيام مرحةة انتاالية.

تاليرة مرو حمراس سرتكون إلر  أنرو عنردما يارول ليبرمران لصرحيفة الاردس إن المواجهرة ال فيشرمان وأشرار
ف  ءزة. ورأى أنو ينبغ  أن تاا  ةا مثل يركا الارول  ساأل يرة، فإنو يعن  الاقاء عة  حكم حما

ال فإنو ال  يمة لهكا الكالم. فمن أجرل إسراا  حمراس ياتقر  األمرر مرن الجريا أن    ة عسكرية، وا 
حررين تغييررر  إلرر بارراء فيهررا وال .يعرررض    ررا  الحررتالل مدينررة ءررزة ر الاةررق النررابض لةا رراو ولرررحماس

 الحكم، والموصل ي  النموكج الوا ع  الكي ينبغ  التعةم منو.
 28/10/2016السفير، بيروت، 

 
وراء إطالق النار على الحدود  أن تكون خلية تابعة لتنظيم فلسطينيبهناك شكوك "واال":  .27

 اللبنانية
بش ن حادل إ الح  91و الفر ة النااق عن أن التحايح الكي أجرت« واال»كشا مو و : حةم  موس 

قررررةوو برررراألمر. ولكررررن « حررررزق هللا»النررررار عةرررر  الحرررردود الةبنانيررررة  بررررل أيررررام، أ هررررر أنررررو لررررم يكررررن لررررر 
االسررت بارا  اإلسرررائيةية تبرركل جهررودا  كبيرررة لمعرفررة الجهررة المسرراولة عررن كلرر ، وينررا  شرركو  فرر  أن 

 تكون  ةية تابعة لتن يم فةس ين .
، وير  تارو  ررق «نا ة قرعا»جيا يعتبر النا ة الت  تم منها إ الح النار وأشار أيقا  إل  أن  ال

الةبنانيررة حيررل أ رريم جرردار أمنرر  ب ررول كيةررومترين ينررا  يحرروي الكثيررر مررن معررد ا  الرصررد « كفررركال»
 اإللكترون .

 28/10/2016السفير، بيروت، 
 

 تزعم عثورها على تحفة أثرية من عهد "الهيكل األول" ل"إسرائي" .28
عم مر  سرة ة  ثررار االحرتالل، يروم ال مريس،  برررا يترزامن مرو صردور  رررار جديرد مرن من مررة  :الاردس

 "يونسكو" ياكد عدم وجود أية عال ة لةيهود ف  الادس والمسجد األ ص  وحائ  البراح.
ويتقمن ال بر مزاعم بر"العثور عة  تحفة أثرية نادرة لةغاية مرن عهرد الهيكرل الماردس األول ورد فيهرا 

 اصمة "يروشااليم".اسم الع
العبريرة، متقرمنا، حسررق  اإلعرالموكانر  سرة ة  ثرار االحرتالل عرقر  أمرس اكتشررافها عةر  وسرائل 

( من الارن السرابو البردىادعاءاتها "تحفة أثرية نادرة لةغاية ي  عبارة عن بردية  أي   عة من ورح 
 اليم" بال   العبري الاديم".( ورد فيها اسم "يروشااألول بل الميالد  أي من عهد الهيكل المادس 
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وأقاف  مزاعم سة ة  ثرار االحرتالل "أن يركا يرو أ ردم مصردر ي رككر اسرم "يروشرااليم" بالعبريرة  رارج 
ولفتر  سرة ة اآلثرار إلر  أن يركه التحفرة ُقرب   بحروزة سرار    ثرار عثرروا عةيهرا  نص سفر التوراة".

 ف  أحد الكهوا بصحراء القفة الغربية.
 27/10/2016القدس، القدس، 

 
 وظـيـفـة عـاجلـة 1,000" بـتجـمـيـد تـعـيـيـن األونروااتحاد الموظفين يتهم " .29

و يفة  1,000اتهم اتحاد المو فين العرق ف  "األونروا" إدارة "األونروا" بتجميد تعيين  حسن جبر:
 ولية.عاجةة يحتاجها الموا نون ف  ءزة تح  مبررا  األزمة المالية الت  تعصا بالوكالة الد

و ال   مال الب ا نائق مدير اتحاد المو فين ف  "األونروا": إن إدارة "األونروا" ترفض االستجابة 
لم الق  دمها االتحاد  الل الحوار الكي جرى بين ال رفين  الل الفترة الماقية ومن قمنها 

 مو ا ف  "األونروا". 1,000 قية تو يا 
ونروا" وبعد فشل الحوار األ ير معها لم تحاول إ ال ا  إعادة وأكد  الب ا لر "األيام" أن إدارة "األ

فتح الحوار مو المو فين من أجل دراسة م البهم واالستجابة لها، مشيرة إل  استعداد االتحاد لةحوار 
 مو اإلدارة ف  أي و   تريده.

ستجابة لزيادة و ال : إن ناا  ال الا ما زال  مو إدارة "األونروا، كما ي ،  اصة فيما يتعةح باال
المو فين، حسق المسح الكي تم إجرااه، الفتة إل  إن إدارة "األونروا" رفق  تشكيل لجنة محايدة 

 إلنهاء الموقوو المتعةح بالمسح.
 28/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 مواطنًا في الضفة 30 تشملحملة اعتقاالت واسعة  .31

ثالثين موا نا  بينهم ثالثة أشااء وثالثة  شمة    وا  االحتالل، أمس، حمةة اعتااال  واسعة شن  
أ فال  الل عمةيا  ديم وا تحام ف  محاف ا : نابةس، وبي  لحم، وجنين، وال ةيل، والادس، 

 و ةايةية، ورام هللا والبيرة، وسةفي . 
 فف  محاف ة نابةس، اعتاة   وا  االحتالل، أمس، موا نين وفتش  مكتبة ف  مدينة نابةس. 

موا نا  ءالبيتهم من بةدة ال قر، جنوق  11 ة بي  لحم، اعتاة   وا  االحتالل، أمس، وف  محاف
وف  محاف ة جنين، اعتاة   وا  االحتالل شابا  من بةدة  با ية،  بي  لحم، بينهم ثالثة أشااء.

 جنوق جنين.  
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الادس،  وف  محاف ة وف  محاف ة ال ةيل، اعتاة   وا  االحتالل، موا نا  من مدينة ال ةيل.
موا نين من  5وف  محاف ة  ةايةية، اعتاة   وا  االحتالل  اعتاة   وا  االحتالل ستة موا نين.

 بةدة عزون.
وأفاد نادي األسير ب ن االعتااال   ال  الموا نين: معاك بالل سويدان، ومحمود  دم بدوان، وعمر 

اف ة رام هللا والبيرة، اعتاة  وف  مح عبد هللا رقوان، ومرسال منكر رقوان، وتامر باسم رقوان.
وف  محاف ة سةفي ، اعتاة   وا  . موا نين من عدة بةدا  ف  المحاف ة ثالثة وا  االحتالل 
 ا. االحتالل موا ن

 28/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 وحاالت اختناق خالل مواجهات بعدة أحياء في القدس بجروحإصابة عشرات المواطنين  .31
موا نين بينهم أ فال بجروت وحاال  ا تناح  الل مواجها  عنيفة شهدتها أصيق، أمس، عشرا  ال

 عدة منا ح ف  الادس المحتةة. 
و ال  مصادر محةية: إن عشرا  الموا نين بينهم  ةبة مدارس أصيبوا بحاال  ا تناح متفاوتة 

سجد  الل مواجها  عنيفة مو  وا  االحتالل شهديا ح  عين الةوزة ببةدة سةوان، جنوق الم
 األ ص .

وأشار  المصادر إل  أن  وا  االحتالل أ ةا  عشرا  الانابل الصوتية الحار ة والغازية المسيةة 
لةدموو عة   ةبة المدارس والموا نين، واعتاة   فال  وناةتو إل  أحد مراكز التو يا والتحايح ف  

 الادس.
األ ل باألعيرة المعدنية  وف  م يم شعفا ، شمال الادس المحتةة، أصيق عشرة موا نين عة 

المغةفة بالم ا  والعشرا  بحاال  ا تناح متفاوتة  الل مواجها  مماثةة اندلع ، عصر أمس، ف  
 أعااق ا تحام  وا  االحتالل لةم يم بصورة مفاجئة.  

وكان   رية العيساوية، شهد  مواجها  ليةية عنيفة استمر  حت  ساعة مت  رة من الةيةة الفائتة، 
 أحد مراكز التحايح والتو يا ف  المدينة المادسة. إل ة   اللها  وا  االحتالل شابا ، وا تادتو واعتا

 28/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 لفلسطينيين في مناطق "ج" هذا العام منزالً  780 هدمت "إسرائيل"هآرتس:  .32
  دمرتها السة ا  ككر  صحيفة ي"رتس العبرية، اليوم الجمعة، أن عدد المنازل الت :رام هللا

 منزال. 780اإلسرائيةية  الل العام الجاري ف  المنا ح  ج( ف  القفة الغربية بةغ  
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ش صا، مشيرة   1129وأوقح  الصحيفة، أن عدد األش اص الكين فادوا منازلهم نتيجة كل  بة  
 580سبق بفاد منزال، ما ت 453بة   2015إل  أن عدد المنازل الت  تم تدميريا ف  المن اة  ج( عام 

 سكنهم. أماكنفةس ينيا 
منزال  78منزال، ماارنة  بر  125وتشير الصحيفة إل  ازدياد عدد المبان  الت  تم يدمها ف  الادس بر 

 108مادسيا منازلهم، ماارنة  مو  164تم تدميريا ف  الادس ف  العام الكي سباو، ما ادى لفاد 
 .2015دمها عام الادس فادوا مساكنهم جراء ي أبناءش صا من 

و ال  الصحيفة أن سة ا  االحتالل اإلسرائيةية عمة  إل  جانق يدم المبان  السكنية عة  يدم 
ال يام وتدمير  زانا  المياه والمراحيض المتناةة، مشيرة  إل  أن منا ح األءوار الشمالية ووادي 

 األردن كان  أكثر المنا ح تقررا من السياسة اإلسرائيةية الحالية.
 28/10/2016، القدس، القدس  

 
 موفرة للطاقة مبان  غزة تتجه لتصميم  .33

موفرة لة ا ة  ج باحثون ومعماريون فةس ينيون جهوديم لتشجيو تشييد مبانٍ تو  : أحمد فياض -ءزة
ف    او ءزة، بماتمر عةم  دول  تناول ف  اليومين الماقيين سبل إيجاد أفكار وحةول عةمية 

 يكا البديل المعتمد عة  استغالل البيئة ال بيعية والتانيا  الحديثة. وعمةية تعزز التوجو نحو
ون م  الماتمر كةية الهندسة بالجامعة اإلسالمية ف  ءزة بالتعاون مو جامعة فيينا التانية ف  
النمسا، ليكون أول  ال  وا  عة  صعيد إنتاج أبحال عةمية وعمةية من أجل بناء  اعدة صةبة 

 مستدامة وتحايح جودة بيئية وعمرانية معتمدة عة  ال بيعة.لةتوصل إل  تنمية 
 ،واستعرض الماتمر الكي مولتو وكالة التعاون التنموي النمساوية بالتحةيل المبان  الموفرة لة ا ة

نشاء المبان  ف   ل ما يعانيو العالم من مشاكل نتيجة لالستهال  المفر   كتوجو جديد ف  تصميم وا 
 وما ينتج عنها من انبعال لةغازا  السامة. ،لة ا ة ف  المبان 

 28/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 

 بالمسجد األقصى الكريم القرآنمئتا خريج في حفظ  .34
يوم ،  رج  دائرة التعةيم الشرع  والت ييل ف  المسجد األ ص : أبو الفيال  محمد-الادس 
وحف و، بينما تعهد  الدائرة بالمق   بالادس المحتةة مئت   الق و البة ف  تعةيم الار ن، ال ميس

 ف  تعزيز وجود المسةمين ف  المسجد األ ص .
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و ال مدير التعةيم الشرع  ف  المسجد األ ص  ناجح بكيرا  لةجزيرة ن  إن دار الار ن ف  المسجد 
 األ ص  تعن  ف  تعةيم حف  الار ن وتجويده بسند متواتر برواية حفص عن عاصم منك ثالثة أعوام.

اا أن دائرتو  رج  يكا العام سبعمئة  الق من المستوى األول والثان  والثالل عة  ثالل وأق
 مراحل، كان   ريا اليوم بت ريج  ةبة اإلجازة ف   راءة الار ن الكريم والمستوى الثالل.

وبين بكيرا  أن أيمية حف  الاران تتجة  ف  أنو دستور لامة اإلسالمية فإكا ما التزم  األمة بو 
رجع  إل  سابح عهديا من ناحية العةم والاوة، ماكدا أن دار الار ن تعمل عة  تكثيا وجود 
المسةمين ف  المسجد األ ص  ف  الو   الكي يتعرض فيو ال تحاما  متكررة من المستو نين 

 ويمنو كثير من المادسيين من د ولو.
 27/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 بحق األسرى المرضى طبيةاالحتالل يرتكب جرائم  .35

شرو األسير سامر العيساوي منك ثالثة أيام، باإلقراق المفتوت عن ال عام ف  : الف  رائد- ءزة
سجون االحتالل، لةقغ  عة  مصةحة السجون بإنهاء معاناة األسيرا  ف  سجن "الدامون"، 

 والتو ا عن سياسة اإليمال ال ب . 
عيس   را و، األمم المتحدة وكافة ، رى والمحررين"إل  جانق كل ، دعا رئيس "ييئة شاون األس

ماسسا  حاوح اإلنسان الدولية إل  التحر  والعمل إلنااك حياة األسرى المرق  الكين يعانون 
 أمراقا  صعبة وأصبح  حياتهم مهددة بال  ر الشديد.

حالتو  و ال، إن األسير يوسا نواجعة المصاق باإلعا ة وفادان الكاكرة ومرض الصرو تديور 
الصحية بشكل كبير، متهما حكومة االحتالل بممارسة الجريمة ال بية المن مة بحح األسرى 

 المرق  وي  سياسة مو  ب  ء، أد  إل  ارتااء المئا  من األسرى.
 28/10/2016الخليج، الشارقة، 

 
 لبنان إلىيتوجه  "لدعم صمود الشتات الوطنيالملف "وفد طبي من  .36

 إل متوجها  ال ميس م يما  الشتا  الو ن يوم "ةا الو ن  لدعم الشتا الم"ءادر وفد  ب  من 
الوفد  ويقم .األيةيةالةواء سة ان أبو العينين، رئيس ييئة شاون المن ما   لبنان، وكان ف  وداعهم

 التابعين لمركز أمل الحياة لةتنمية الصحية والمجتمعية. األ باءعددا من 
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جراءا  الفةس ينية ف  لبنان سينفك عدة فعاليا  توعوية صحية الم يم إل الوفد ال ب  المغادر   وا 
دراسة بحثية ألوقاو الالجئين الفةس ينيين ف  لبنان ، وسيتم تنفيك يكا المشروو بالشراكة ما بين 

 الفةس ين  ف  لبنان. األحمرييئة شاون المن ما  األيةية، ومركز أمل الحياة، وجمعية الهالل 
 27/10/2016م هللا، ، راالحياة الجديدة

 
 أوامر استدعاء ألصحاب المحالت التجارية في القدس .37

 ا  سةم  سة ا  االحتالل اإلسرائية  بعد عصر يوم ال ميس، عدد :دياال جويحان- الادس المحتةة
المبار ، أوامر  األ ص من المحال  التجارية ف  عين الةوزة ببةدة سةوان جنوق المسجد 

 الاادم. األحديوم استدعاءا  لةتحايح معهم 
وأفاد أحمد الغول أحد أصحاق المحال  لر"الحياة الجديدة" أن  وا  االحتالل دايم  محةو برفاة 
عناصر من الم ابرا ، حيل يعمل ف  مغسةة لةمالبس، وبعد فحص ب ا تو الش صية سةمتو أمر 

 دعاء.االست أوالتحايح  أسباقالمابل دون معرفة  األحداستدعاء لةتحايح معو عصر 
والفواكو ياول الغول: "وسةم   وا  االحتالل عدد من المحال التجارية منها الباالة لبيو ال قروا  

 لكا  األمر". والم بز
 27/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 ضد قرار جيش االحتالل عدم التحقيق بقتل مدنيين قرب مدرسة لـ"االونروا" بغزةيستأنف  "عدالة" .38

كز الاانون  لحاوح األ ةية العربية ف  إسرائيل "عدالة"، ومركز الميزان لحاوح اإلنسان، است نا المر 
الجاري، قد  رار المدع  العام  األولتشرين  25لةمستشار الاقائ  لةحكومة اإلسرائيةية بتاريل 

العسكري الااق  بعدم فتح تحايح ف   قية  تل جيا االحتالل مدنيين عز ل  رق مدرسة تابعة 
 .2014"األونروا" ف  مدينة رفح جنوق   او ءزة، ف  صيا عام لر

 صا نفكتو  ائرة حربية إسرائيةية بصاروخ واحد أمام بوابة المدرسة الرئيسية  الل العدوان  وأودى
 8مدنيا منهم  14اإلسرائية  عة  الا او الكي أ فة  عةيو إسرائيل "عمةية الجرا الصامد" بحياة 

 مصابا. 30أ فال و ةا 
جيا االحتالل كان  أنوكان الهجوم احتل العناوين الرئيسية ف  الصحافة الدولية ف  حينو، و اصة 

 عة  عةم مسبح بةجوء حوال  ثالثة  الا مدن  فةس ين  إل  المدرسة.
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"الميزان"، النائق العام بإلغاء  رار المدع  العام العسكري الااق  بعدم فتح تحايح وو الق "عدالة" 
ص ابة المدنيين العزل، وي البانو باإليعاز بفتح تحايح جنائ  مستال ف  األحدال محل ف   تل وا 

 النااا.
 27/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
خطيب: تصعيد حملة االقتحامات لألقصى ُمرتبٌط برّد المؤسسة اإلسرائيلّية على قرار  كمال .39

 "اليونسكو"
حك ر م تصون و يادا  مادسية من تبعا   رارا  من المتو و أن تت كيا  :زيير أندراوس - الناصرة

الحكومة اإلسرائيةي ة وأكرو االحتالل ف  الادس، تاق  بالسمات ألعقاء الكنيس  اليهود ووزراء 
 با تحام المسجد األ ص  مجدد ا.

ص بشاون الادس ةمركز اإلعالم  الم ت  ل الشيل كمال   يق، رئيس لجنة الحري ا  ف  حديل عد  و 
أن  تصعيد حمةة اال تحاما  لةمسجد األ ص  المبار  يرتب  برد  الماسسة  "،مسرى ميديا"واأل ص  

األ ير والكي نف  الصةة التاري ية لةيهود بالادس  "اليونسكو"بعد  رار ، اإلسرائيةية وتحركاتها
 والمسجد األ ص  المبار .

ةي ة إل  تكثيا حمةة اال تحاما ، وربم ا فتح أبواق أ رى   يق أْن تسع  الماسسة اإلسرائيالتو  و و 
لةماتحمين ءير باق المغاربة، مو تشديديا أكثر عة  د ول المسةمين والتقييح عةيهم بم تةا 

. صدار  رارا  باإلبعاد لمادسيين وفةس ينيين من الدا ل الفةس ين    الكرائو وا 
 27/10/2016، لندن، رأي اليوم

 
 على قطاع غزة تشديد الحصارو البضائع  تقليص يقرر يلياالحتالل اإلسرائ .41

أبة  الجانق اإلسرائية  اإلدارة العامة لةمعابر والحدود الفةس ينية، وككل  : أشرا الهور –ءزة 
الةجنة الرئاسية لتنسيح إد ال البقائو إل  ءزة، ب ن المسموت د ولو لةا او ءزة يوميا اعتبارا من 

 90شاحنة يوميا لجميو الا اعا  من قمنهم  340ا ، سيكون فا  يوم أمس ال ميس من الشاحن
 شاحنة أسمن .

و ال  الةجنة الرئاسية ف  تصريح صحاف  إن المسموت بو من البقائو المتنوعة لجميو الا اعا  
شاحنة يوميا لجميو الا اعا  التجارية والزراعية   او المواصال   250عدا الحصمة واألعالا يو 

نة من واردا  يوم شاح 70ما ياارق  ألغ دولية. وأوقح  أن الجانق اإلسرائية  والماسسا  ال
أمس ال ميس، ف  الو   الكي كان  فيو يكه الشاحنا  جايزة لد ول   او ءزة عبر معبر كرم أبو 
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سالم. واعتبر  الارار "تشديدا لةحصار المفروض عة    او ءزة"، الفتا إل  أن الا او يحتاج يوميا 
 شاحنة من شاحنا  البقائو. 600إل  ما ياارق 

الجديد الكي ي ت  قمن سياسة الحصار المفروض عة  السكان، أن يادي  ومن ش ن تنفيك الارار
إل  تراجو كبير ف  حجم البقائو الواردة لا او ءزة، وسينجم عنو فادان العديد من البقائو ف  

 األسواح.
 28/10/2016، لندن، القدس العربي

 
 فلسطينيينبحق المواطنين ال "إسرائيل"تقرير يكشف التمييز المنهجي الذي تمارسه  .41

، عن التمييز المنهج  الكي تمارسو إسرائيل بحح الموا نين ال ميس كشا تارير سياس  يوم
 فيها ف    اعا  العمل ومةكية األراق  والتعةيم.الفةس ينيين 

 إ ارمركز مدى الكرمل، تاريرا  جديدا  من تاارير الرصد السياس  الشهرية. وجاء التارير ف   وأ ةح
 دى الكرمل وماسسة الدراسا  الفةس ينية.مشروو مشتر  لم

الةثام عن التمييز المنهج  الكي تمارسو  2016مايو  تارير الرصد السياس  لشهر أي ار/وأما  
 إسرائيل بحح الموا نين الفةس ينيين فيها ف    اعا  العمل ومةكية األراق  والتعةيم.

ياح، بين التارير السنوي الصادر عن مرا ق  الدولة ف  يكا الشهر مدى التمييز الكي وف  يكا الس 
ة ا  ف  إسرائيل( ف  مجال  تنتهجو العديد من الوزارا  والماسسا  الحكومية  الت  ُتسم   السُّ
است دام الفةس ينيين وت صيص الموازنا  وت وير البنية التحتية. كما يتجة   ابو ممارسا  

 يج وزارة المعارا وسياساتها.إسرائيل لمصةحة الموا نين اليهود دون ءيريم ف  منا
فقال  عن كل ، وث ح تارير الرصد السياس  لهكا الشهر السةو  التمييزي والعنصري الكي يسةكو 

 أفراد جهازي الشر ة واألمن اإلسرائيةيين تجاه الموا نين الفةس ينيين.
لشعب  الكي وعكس التمييز عة  مستوى الحكومة وأجهزة الدولة استشراء العنصرية عة  المستوى ا

يغك ي يكا التمييز. فالعال ة بين يكين المستويين عال ة تكامةية تعكس عمح العنصرية ف  أوسا  
اليهودي. ولكل ، فعندما ت رت وزارة المعارا كتاق المدنيا  الكي يروج الهوية -المجتمو اإلسرائية 

 اليهودية.-ألحزاق اإلسرائيةيةاليهودية إلسرائيل، ال تنتاق الديشة المرء من الموا ا الت  تبديها ا
 27/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 
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 االنفرادي للشيخ رائد صالح السجنوقفة في غزة تطالب بإنهاء  .42
األناقول: ن  م فةس ينيون، أمس، و فة أمام مار الةجنة الدولية لةصةيق األحمر، ءرق  –ءزة 

سرائيةية بإنهاء السجن االنفرادي، لرائد صالت، رئيس الحركة مدينة ءزة، ت الق السة ا  اإل
ورفو المشاركون ف  الو فة صور ا لةشيل صالت، كتق عةيها "ال لةعزل  اإلسالمية دا ل إسرائيل. 

 االنفرادي". 
و ال أحمد بحر، النائق األول لرئيس المجةس التشريع  الفةس ين  ف    او ءزة:" ناا اليوم 

 الادس، رائد صالت الكي يدافو عن فةس ين وشعبها ومادساتها".  تقامن ا مو شيل
وأقاا" يتعرض الشيل لإلجرام اإلسرائية ، باعتاالو أوال ، ثم بسجنو انفرادي ا ومنو الزيارا  والكتق 

 والصحا عنو ثاني ا". 
ا  رار وألا  نائق رئيس الحركة اإلسالمية، كمال ال  يق، كةمة عبر الهاتا  الل الو فة، واصف  

حكم المحكمة  بل عدة أشهر لصالح الشيل، من رءم بالعزل صالت انفرادي ا بر "ال الم". و ال: "
بإد ال الصحا والمجال  لو، إال أنو لم تد ل لو سوى صحيفة واحدة، وبعد ثالثة أسابيو من تاريل 

 إصداريا".
و ف  الو فة، نيابة عن من جانبو  الق  قر حبيق، الايادي ف  الجهاد اإلسالم ،  الل كةمة ل

 . الفصائل الفةس ينية، األمة العربية واإلسالمية بالو وا بجانق صالت والدفاو عنو
 28/10/2016، لندن، القدس العربي

 
 وزارة الصحة في غزة تطلق "نداء استغاثة" بعد نفاد الكثير من األدوية والمستهلكات الطبية .43

ف    او ءزة، أن مستودعاتها ال بية تواجو ناصا حادا  "الادس العرب ": أعةن  وزارة الصحة –ءزة 
ف  األدوية والمستحقرا  ال بية، وحكر  من اآلثار ال  يرة عة  يكا األمر. وأ ةا  اإلدارة 
العامة لةتعاون الدول  ف  الوزارة "نداء استغاثة" عبر كافة الشركاء والماسسا  الدولية واألممية من 

لناص الحاد" ف  كميا  األدوية والمستهةكا  ال بية. وأكد  أن يكا أجل التحر  السريو لر"سد ا
النداء ي ت  قمن سةسةة   وا  تتبعها اإلدارة إلبراز الوقو اإلنسان  الصعق الكي يمر بو 

 الا او الصح   اصة  ف   ل استمرار ناص العديد من أصناا أدوية الاائمة األساسية.
منها وصة  نسبة رصيديا إل  صفر  %30، ينا  148عدديا و ال  إن من بين األدوية األساسية و 

 ف  المستودعا  ال بية.
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وأشار  إل  أن كل  ي ت  ف   ل استمرار ناص الكثير من أصناا المستهةكا  ال بية الت  
 صنفا . 357، وعدديا %40وصة  نسبة رصيديا الصفري إل  

 28/10/2016، لندن، القدس العربي
 

 يوسف جبارينللكاتب  في القدس سرائيلياإلالتخطيط عرض كتاب:  .44
استعمة  الحركة الصهيونية، وبعد كل  إسرائيل، سياسا  األرض، : محمود الف اف ة عرض/

والت  ي  المدين  والعمران  واالجتماع  والديمغراف ، من أجل تحايح أيداا جيوسياسية ف  
جةها وما يو حولها، و اصة ما  الادس، ومن أجل السي رة المحكمة والم ةاة عة  أراق  المدينة

يو ف  عمح القفة الغربية، وككل  إعادة صياءة تاريل الادس من جديد، عبر إنتاج أس ورة 
 "أورشةيم" الاديمة واستحقاريا بهدا ترسيل تحويةها إل  عاصمة إسرائيل األبدية.

ة، و ال األمر يكه السياسا  أثر  بشكل حاسم عة  الفةس ينيين ومستابةهم السياس  ف  المدين
المستوى المكان  والديمغراف  واال تصادي واالجتماع . يكا الت ثير يو الكي يرصده ويحةةو ويناده 

السي رة اإلسرائيةية ف  الادس من حيل ماييتها وأيدافها ورايتها  استراتيجيا المالا عبر تحةيل 
نة، إل  جانق تحديد إساا اتها لةمستابل، واستعراض أيدافها بعيدة المدى فيما يتعةح بمصير المدي

 عة  حياة الفةس ينيين، وعة  مستابل المدينة السياس .
يتكون الكتاق من  مسة فصول، إقافة إل  التوصيا  و ائمة المراجو. الفصل األول يتقمن 
المادمة، وتناول المالا فيو عدة محاور، أيمها: ت  ي  الهيمنة ف  الادس ونتائجو. وينا يرى 

الت  ي  اإلسرائية  كان وما زال يةعق دورا منا و الن ير من أجل حسم مستابل الادس الكاتق أن 
بهدا قمان مستابةها الجيوسياس  كعاصمة أبدية إلسرائيل ومنو تاسيمها. وبشكل عين ، تهدا 

إل  حسم الحالة الديمغرافية والجيوسياسية لةادس الشر ية بهدا منو إ امة  -وفح المالا-إسرائيل 
 فةس ينية فيها ودمجها بالادس الغربية تح  السي رة اإلسرائيةية. عاصمة

 27/10/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 تعاون عسكري أمني بين الجيشين المصري واإلسرائيلي العبري:ال اموقع و  .45
سرائيل تعيا   ال ال بير العسكري اإلسرائية  ف  مو و ويةال اإل باري إن الحدود بين مصر وا 

صةة من التهريق والتسةل واألعمال المعادية، مما يدفو الجانبين لةعمل عة  منو يكه م اير متوا
الم اير، وا  امة جدار أمن  وزيادة ف  إجراءا  جمو المعةوما  االست بارية، ووجودا مكثفا لاوا  

 الجيشين المصري واإلسرائية .
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ين الاوا  العسكرية المصرية وأقاا أمير بو بو  أن كل كل  يشير إل   بيعة العال ة السائدة ب
واإلسرائيةية عة  يكه المن اة الحدودية، ف   ل التعا م الكي يشهده تن يم الدولة اإلسالمية ف  

 شبو جزيرة سيناء.
وأوقح أن المن اة الحدودية المصرية اإلسرائيةية معادة جدا من الناحية األمنية، وتشهد العديد من 

لكي و و  بل يومين بالارق منها، وأسفر عن ماتل أحد العمال الحوادل الحرجة، ومنها الحادل ا
 التابعين لوزارة الدفاو اإلسرائيةية، و د كان يعمل  رق الجدار األمن  ب عمال صيانة.

 27/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 القاهرة تجري اتصاالت لعقد مؤتمر لتجار غزة": القدس العربي" .46
جايل السة ا  المصرية السة ة الفةس ينية بالدعوة لماتمر يشار  ءزة ر أشرا الهور: مرة أ رى تت

فيو العشرا  من رجال األعمال من   او ءزة، من أجل منا شة مشاكةهم وترتيق الحركة التجارية 
، عدم عةمهم ب ي «الادس العرب »وأكد مساولون ف  السة ة الفةس ينية س لتهم  بين ال رفين.

ل أعمال من ءزة إل  مصر، لمنا شة احتياجا  الا او رج 100تفاصيل حول دعوة نحو 
اال تصادية. وفقل ياالء عدم ال وض ف  يكا المةا، ف   ل عدم  رحو حت  الةح ة بشكل 

 رسم .
أيقا من مصادريا ال اصة أن اتصاال  أجري  مو عدد من رجال « الادس العرب »وعةم  

عدم وجود تنسيح مو جها   األعمال ف  ءزة، وأن بعقهم اعتكر عن الحقور، ف   ل
 اال تصاص ف  السة ة، ف  حين أبدى   رون الموافاة المبدئية.

ويدور الحديل عن ماتمر يعاد عة  األءةق حسق الترتيق المبدئ ، ف  بدايا  شهر نوفمبر/ 
تشرين الثان  المابل، تنا ا فيو سبل التجارة بين   او ءزة ومصر، ويو أمر سيغقق السة ة 

 والجها  الرسمية حال تم بدون التنسيح معهم.الفةس ينية 
 28/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيلـ"لوزير البترول في عهد مبارك في قضية تصدير الغاز ل نهائيحكم براءة  :القاهرة .47

 ق  محكمة الناض، برفض  عن النيابة العامة عة  حكم محكمة «: الادس العرب »الاايرة ر 
متهمين   رين من  يادا    او  5براءة سامح فهم  وزير البترول األسبح، وجنايا  الاايرة، ب

البترول، من تهمة إيدار المال العام، واإلقرار العمد بو والتربح لةنفس ولةغير، ف  الاقية المعروفة 
 بتصدير الغاز المصري إل  إسرائيل. وبكل  يصبح حكم البراءة نهائيا باتا ال يجوز ال عن عةيو.
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النيابة العامة  د  رر  ال عن أمام محكمة الناض عة  الحكم الصادر من محكمة جنايا   وكان 
متهمين   رين من  يادا    او  5الاايرة، ببراءة المهندس سامح فهم  وزير البترول األسبح، و

بح البترول، وكل  ف  إعادة محاكمتهم باقية اتهامهم بإيدار المال العام، واإلقرار العمدي بو والتر 
 لةنفس ولةغير، ف   قية تصدير الغاز المصري إل  إسرائيل ب سعار زييدة.

بمعا بة سامح فهم  بالسجن  2012وكان  محكمة الجنايا  أول درجة  ق  ف  يونيو/حزيران 
رجل األعمال الهارق حسين سالم « ءيابي ا»عام ا، مو عزلو من و يفتو، كما عا ب   15المشدد لمدة 

 عام ا  لم يشمةو حكم الناض بإعادة المحاكمة(. 15ن المشدد لمدة بكا  الحكم بالسج
 28/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 وادي عربة لم تجلب سوى التراجع اتفاقية": العمل اإلسالمي" .48

أكد حزق جبهة العمل اإلسالم  عة  استمرار الرفض الشعب  التفا ية وادي عربة معتبرا : السبيل
مزيد من االرتهان لةعدو الصهيون  الغاصق والتراجو الواقح ف  جميو أنها لم تجةق سوى "ال

 المجاال  من حريا  عامة، وأزما  ا تصادية متتالية".
وأشار "العمل اإلسالم " ف  بيان صادر عنو عاق جةسة لةمكتق التنفيكي أنو ومو مرور "الككرى 

األردن بوابة لالحتالل لةت بيو مو ( لتو يو اتفا ية وادي عربة "الت  جعة  من 22الر المشاومة" 
الدول العربية"، ال تزال تتزايد حدة اإلساءة الصهيونية لاردن دولة ون اما ، وتغوال  عة  حاوح 
معانا  ف  الاتل  الشعق الفةس ين  واستمرارا  لالعتداءا  واالنتهاكا  لةمسجد األ ص  المادسا  وا 

 واالستي ان.والب ا 
 28/10/2015، السبيل، عّمان

 
 عين الحلوةمخيم في محيط  تحصيناتهالجيش اللبناني يزيد  .49

تشير التحركا  الميدانية لةجيا ف  من اة م يم عين الحةوة إل  أنو ليس ف  وارد : محمد صالح
ثغرة أمنية من الممكن أن يتسةل منها عناصر سةفية متشددة لةايام بم    يستهدا قرق  أيتر  

   الجيا الةبنان .االستارار أو بهدا التعدي عة
تاكد مصادر م ةعة أن الجيا كان  د أبة  كل الفصائل والاوى الفةس ينية أن ينا  من اة مجاورة 
لةم يم تشكل   را عة  تواجد الجيا وانتشاره لجهة البساتين. ويكه المن اة تاو بين الم يم و   

أن الجيا »لحكومية. وتوقح السكة ف  موازاة  ريح صيدا الجنوق ان ال ا من مستديرة السرايا ا
 «.بناء برج لعناصره ف  أ رق و   أوسيايم فيها ساترا عازال ويحصن موا عو بنا ة مرا بة 
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وتكشا المصادر نفسها أن الجيا كان  د أ دم عة  يكه ال  وة بعد عمةيا  الرصد اليومية 
ة  الية وءير  اقعة لمن اة ءرق الم يم من جهة البساتين ر    السكة، حيل تبين لو وجود من ا

مو و فةس ين ، وان يكه المن اة حساسة لةغاية كونها تاو  أيجهة فةس ينية وال يوجد عةيها  ألي
بين نا ة مرا بة واست الو تابعة لةجيا الةبنان ، وبين من اة عسكرية بعيدة يتواجد فيها عناصر 

الجورة »عين الحةوة تسمية  أيال الفةس ينية منير المادت ي ةح عةيها  األمنيةتابعة لاائد الاوة 
 وتاو عة   را الم يم الغرب .« الحمرا

بعدما تبين أن  األمنيةيكه المن اة ال الية عة  درجة عالية من ال  ورة »وتاكد المصادر نفسها أن 
عناصر سةفية متشددة تنتم  إل  جند الشام وءيريا من العناصر السةفية تاوم بالتسةل إليها من و   

 «.رإل    
ال روج من وال  الم يم، وال  أوال تستهدا حركة الد ول  اإلجراءا يكه  أن»وتشدد المصادر عة  

بحتة من  أمنيةلهم، بل ي  مس لة  األصلوال ي  موجهة ف   األيال تعترض سبيل السيارا  وال 
 «. ين الةبنان  والفةس األمنلرصد حركة المشبويين وتعزيز  األرضعمالنية عة   إجراءا  الل 

 28/10/2016، السفير، بيروت
 

 تخّفض عقوبة عميل العسكريةمحكمة التمييز : بيروت .51
أصدر  محكمة التمييز العسكرية ف  لبنان حكما  مبرما  بحح الةبنان  فيصل ماة د  ":الحياة" –بيرو  

إسرائيل  بجرم التعامل مو 2009 ف ق  بموجبو عاوبة األشغال الشا ة المابدة الت  حوكم بها العام 
سنة، ليبا  أمامو ثالثة أشهر ونصا شهر من السجن بعد احتساق مدة تو يفو  14إل  السجن 

 واعتبار السنة السجنية تسعة أشهر. 2006العام 
أ  ر »ب نو من « حزق هللا»وكان ماةد الكي يعمل  ب انا  بحريا  صن ا إثر تو يفو من  بل 

ناء استجوابو أمام محكمة التمييز العسكرية العمل لمصةحة إسرائيل، ءير أنو نف  أث« العمالء
نما كان عميال  لالست بارا  اإلي الية واأللمانية الت  نف ك لمصةحتها  لمصةحة الم ابرا  اإلسرائيةية وا 

 عمةيا  تتعةح بمرا بة أفراد ينتمون إل  من ما  أصولية ف  أوروبا. 4
 28/10/2016، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل الكبرى"المنطقة العربية عبر مشروع  لتقسيم الرئيس السوداني: خطة .51

 ف  حوار مو " ال الرئيس السودان  عمر حسن أحمد البشير : الرحمن يوسا فتح-المنورةالمدينة 
إنو لن يندم عة  ماا عتو إيران وال ي بو بتانيتها الحربية الت  كان  ي  فا  الفاعل "، الشرح األوس 
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والت  وقو حد ا لنهايتها ماكدا أن إيران تاود حةفا صةيبيا صهيونيا  المستتر ف  جمةة العال ا 
تاسيم المن اة العربية عبر  تو ئة لمشروعها الفارس  بين المن اتين العربية واألفرياية قمن   ة

مرورا بدعمها المكشوا لةحوثيين ف  « الدولة الصفوية»ماابل مشروو « إسرائيل الكبرى»مشروع  
 اليمن. 

 28/10/2016، ألوسط، لندنالشرق ا
 

 يبحث مع عباس تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني أمير قطر .52
، الرئيس محمود عباس باصر دولة   راستابل الشيل تميم بن حمد  ل ثان  أمير :  نا –الدوحة 

 جرى  الل الماابةة بحل العال ا  الثنائية، واستعراض   ر المستجدا  عة  الساحة البحر اليوم.
وتناول الةااء جهود دولة   ر المبكولة من أجل تحايح المصالحة بين حركت  فتح  الفةس ينية.

وحماس لتوحيد الصا الفةس ين  ف  مواجهة الممارسا  العدوانية اإلسرائيةية، وتحايح ت ةعا  
 الشعق الفةس ين  الشايح ف  استعادة حاو و الو نية المشروعة.

الةااء دعم دولة   ر الثاب  والراسل لةاقية الفةس ينية وجهوديا وثمن الرئيس الفةس ين   الل 
اإلنسانية الكبيرة ومبادراتها اإلءاثية لةشعق الفةس ين  الشايح، كما أشاد بالجهود والمساع  

 الفةس ينية.من أجل إنهاء حالة االناسام وتحايح المصالحة الو نية ، ةشيل تميملالمتواصةة 
 27/10/2016، الشرق، الدوحة

 
 تمثل نموذجًا صارخًا لعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته الفلسطينيةأبو الغيط: القضية  .53

 ال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغي ، اليوم ال ميس، إن الاقية : شرم الشيل
وتنفيك  راراتو واحترام الفةس ينية تمثل نموكجا  صار ا  لعجز المجتمو الدول  عن الوفاء بالتزاماتو 

 مواثياو.
جاء كل  ف  كةمة "أبو الغي "  الل الجةسة االفتتاحية لر" ةوة االتحاد األفريا " الت  ُعاد  ف  
مدينة شرم الشيل حول موقوو "ممارسا  الوسا ة والحروق المعاصرة" والت  ألاايا نيابررة عنو 

 عربية.الالسفير أحمد بن حة  نائق األمين العام لةجامعة 
و الق األمين العام بتوفير الحماية الالزمة لةشعق الفةس ين  ف  مواجهة الممارسا  اإلجرامية 

 لسة ا  االحتالل اإلسرائية  وءالة المستو نين.
ودعا أبو الغي  إل  تنفيك جمةة اإلصالحا  لن ام األمم المتحدة، وبالكا  ترشيد استعمال "الفيتو" 

  مرنة تمكنو من تحمل مساولياتو  اصة  ف  مجال المسائل اإلنسانية إليجاد صي األمن،ف  مجةس 
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وحماية المدنيين أثناء النزاعا  والحروق واالبتعاد عن تعويم األزما  والتركيز عة  معالجتها بدل 
 إدارتها وعدم انتهاج سياسة المعايير المزدوجة ف  التعامل مو  قايا السةم واألمن.

 27/10/2016، ت الفلسطينية (وفا وكالة األنباء والمعلوما
 

 األوروبي يدعو لزيارة القدس ومقدساتها اإلسالميأمين عام المؤتمر  .54
أكد أمين عام الماتمر اإلسالم  األوروب  محمد البشاري عة  قرورة زيارة الادس : الادس

 ومادساتها دعما  لها ف   ل استمرار احتاللها.
يوم ال ميس، حيل أدى صالة العصر ف  رحاق المسجد جاء كل   الل زيارة البشاري الادس، ال

 األ ص  المبار .
 األو ااوكان ف  استابالو مفت  الادس والديار الفةس ينية الشيل محمد حسين ومساولون من دائرة 

 الكين رحبوا بالزيارة ووصفويا بالتاري ية. األردنية اإلسالمية
فة زيارة الادس والمسجد األ ص  المبار  كون و ال البشاري إنو يتوجق عة  العرق والمسةمين كا

ودعا العرق والمسةمين  المدينة تابو تح  االحتالل وبحاجة لتعزيز صمود الفةس ينيين فيها لتثبيتهم.
الكي أكد عة  قرورة زيارة الادس ف   ل االحتالل  اإلسالم إل  زيارة الادس وفاا لارار المجمو 

  إسنادا  لها وأليةها.
 27/10/2016، باء والمعلومات الفلسطينية (وفا وكالة األن

 
حول القدس انتصار لفلسطين والمجموعة  "التراث العالمي": قرار يونسكومندوب الكويت في  .55

 العربية
المتحدة لةتربية والثاافة والعةوم  األممكونا: اعتبر المندوق الدائم لةكوي  لدى من مة  –باريس 

انتصار لفةس ين »رارا  لجنة الترال العالم  بش ن الادس   أن يونسكو( الدكتور مشعل حيا  
 «.األمميةوجهود المجموعة العربية ف  المحافل 

و ال الدكتور حيا  ف  تصريح  اص لوكالة األنباء الكويتية  كونا( أول من أمس عاق انتهاء 
الكي تادم بو سفراء دولة الارار  إنلةجنة الترال العالم   30اجتماعا  الجولة الثانية ألعمال الدورة الر

بااءبندا  منها الحفا   12الكوي  ولبنان وتونس ينص عة   المدينة الاديمة ف  الادس و حائ   وا 
 البراح( قمن  ائمة الترال العالم  المعرض لة  ر.
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دول  10الارار ينص عة  تجايل صةة اليهود بالموا و المادسة بمدينة الادس ووافح عةيو  أنوككر 
 الةجنة ماابل رفض اثنين وامتناو ثمان  دول عن التصوي . أعقاء ف 

 27/10/2016، السياسة، الكويت
 

 بابا الفاتيكان: فلسطين أرض "إسرائيل" الموعودة .56
 ال بابا الفاتيكان فرنسيس ف  كةمة ف  ساحة الاديس ب رس بالفاتيكان، إن هللا : مراد محمد-الاايرة

 وعد شعق "إسرائيل" باألرض المادسة.
وأقاا ف  كةمتو عن الهجرة، أمس األربعاء، والت  نشرتها إكاعة الفاتيكان بصفحتها عة  اإلنترن  

سنة ف  البرية إل  أن بة   40"شعق إسرائيل الكي  رج من مصر، حيل كان عبد ا وسار لمدة 
 األرض الت  وعده هللا بها."

ل  ةيل من استابال نائق وزير وككر  صحيفة جيروزاليم بوس  اإلسرائيةية، أن البابا تحدل  ب
التعاون اإل ةيم  اإلسرائية  أيوق كارا ليشكره عة  جهوده نيابة عن الكنيسة والمسيحيين ف  

وأقاف  أن كارا أبة  الصحفيين أنو يشعر أن بابا الفاتيكان كان يبعل برسالة مباشرة إل   "إسرائيل".
 رواب  اليهودية بالحرم الادس .من مة اليونسكو الت  وافا  عة   رار يتجايل نصو ال

 27/10/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 اليونسكو ترفض االنصياع لضغوط الكونغرس إللغاء القرار حول الحرم الشريف .57
عبد الحميد صيام:  الق مشروعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري –نيويور  األمم المتحدة( 

ة لةيونسكو ي البونها برفض  رار ينزو الشرعية عن والديمارا   ف  رسالة بعث  إل  المديرة العام
محاولة أ رى إلعادة كتابة التاريل من »االحتالل اإلسرائية  لةادس الشر ية واصفين الارار ب نو 

 «. الل رفض العال ا  اليهودية والمسيحية بالادس
محاولة » بيل التصوي  أول من أمس من « اليونسكو»وحكر  الرسالة الت  يدف  لةقغ  عة  

محو العال ة اليهودية والمسيحية بهكه المدينة المادسة والمس أكثر بفرص السالم بين إسرائيل 
الدول األعقاء ف  لجنة الترال العالم  إل  احترام وحماية األيمية الدينية »، ودعوا «والفةس ينيين

يها ف  الميثاح الت سيس  والثاافية والتاري ية لةادس والحفا  عة  الايم والمثل العةيا المنصوص عة
 «.لةيونسكو
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، رءم القغو  اعتمد  الارار الكي «اليونسكو»إال أن من مة األمم المتحدة لةتربية والثاافة والعةوم 
األ ص  يو أحد  ويعتبر "المسجدينزو الشرعية عن  رارا  االحتالل ف  البةدة الاديمة من الادس 

 «.المادسا  اإلسالمية ال الصة
 28/10/2016، بي، لندنالقدس العر 

 
  "األراضي الفلسطينية" بداًل من "إسرائيل" على الخارطة التعريفية لشركة طيران صينية .58

استبدل  ال  و  الجوية "ياينان" والت  تعد أكبر شركة  يران صينية  اصة، اسم : تل أبيق
ب ار ة فةس ين "إسرائيل" بر "األراق  الفةس ينية" عة   ار تها التعريفية بالدول لةتعريا 

 التاري ية.
وبحسق صحيفة "يديعو  أحرونو "، فإن اإلسرائيةيين الكين وصةوا أمس إل  م ار بن ءوريون 
عبر إحدى الرحال  الجوية لةشركة الت  تعمل فا  منك ستة أشهر ف  رحال  جوية إل  تل أبيق، 

 ةس ينية".فوجئوا بحكا اسم "إسرائيل" من عة  ال ري ة وكتابة اسم "األراق  الف
وأشار  الصحيفة إل  أنو تم وقو اسم مدينة تل أبيق والادس وءيريا من المدن دا ل ال   

 األ قر بمسمايا اإلسرائية ، لكن اسم الدولة كان "األراق  الفةس ينية".
و ال وزير المواصال  يسرائيل كاتس أنو سيجري اتصاال  مو ييئة ال يران المدن  لالتصال 

 ة الصينية لةم البة بات اك إجراءا  فورية لتصحيح ال ري ة.بدوريا مو الشرك
 27/10/2016القدس، القدس، 

 
 اللعب مع "الذئاب" على مائدة الشرق األوسط .59

محسن صالحد.   
عندما بدأ  الدولة العثمانية بإع اء "االمتيازا  األجنبية" ف  عهد السة ان سةيمان الاانون  منك 

سيكون مد ال لشر مستابة  مست يرق فالدولة كان  أ وى دول  ، لم تكن تدر  أن كل 1535سنة 
العالم، عندما و ع  أول  يكه االتفا ا  مو فرنسا، وكان  تع   يكه االمتيازا  من باق التسامح 

 والرحمة وتشجيو العال ا  التجارية.
ة والتنال ءير أن يكه االمتيازا  كان  تتقمن حاو ا لرعايا الدول الغربية  األجنبية( باإل ام

والتجارة، مو اإلعفاء ءالبا من الرسوم المالية والجمركية والعاارية، والحصانة الاقائية، فال يحاكم 
األجنب  ف  المحاكم الو نية  المحةية( بل أمام  نصةية بالده، ووفاا لاانون بالده ف  مع م الاقايا. 

ن الكين يتبعون مكايبها، فالفرنسيون ومو مرور الزمن، أ ك  الدول الغربية برعاية مصالح المسيحيي
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يرعون الكاثولي  بما ف  كل  موارنة لبنان، والروس يرعون مصالح األرثوككس، ويرع  البري انيون 
مصالح البروتستان ، وف  مرحةة الحاة أ ك البري انيون يرعون مصالح اليهود ف  فةس ين. ومو 

ثارة الفتن تديور الدولة العثمانية وقعفها، كان  "االمتيازا  " مد ال أجنبيا لةعبل ف  أحشائها وا 
والنعرا  ال ائفية، والتق يم ءير العادل لاربات التجارية لاجانق، واالعتداء عة  الحاوح، 

 والتهرق من الاقاء. وكان كل  أحد األسباق الت  أد  إل  تفسل وساو  الدولة العثمانية.
شهديا جبل لبنان،  صوصا بين الموارنة والدروز  وعة  سبيل المثال، فاد شكة  االق رابا  الت 

فرصة لةتد ل الغرب  و صوصا الفرنس ، تح  كريعة حماية المسيحيين، ففرق  الدول  1860سنة 
الغربية ن اما عة  الدولة العثمانية، نش   بموجبو والية جبل لبنان، شر  أن يكون الوال  مسيحيا، 

تةم مهامو  بل أن توافح عةيو س   دول أوروبية ي  فرنسا تاترحو الدولة العثمانية، ولكنو ال يس
ي اليا وبروسيا  ألمانيا(!  وبري انيا وروسيا والنمسا وا 

*** 
العال ا  ال ارجية قرورة ال بد منها بين الدول، ءير أن يكه العال ا  يجق أن تكون عة   اعدة 

لدا ةية. وعادة ما تقو الدول قمن التكافا والمساواة واحترام السيادة، وعدم التد ل ف  الشاون ا
مااييس "المناعة الو نية" مس لة االستاالل والبعد عن الهيمنة ال ارجية قمن أبرز معاييريا. ءير 
أن قعا أي دولة  د يجعةها عرقة لةتد ل ال ارج  الكي سينفك من ناا  القعا لتحايح 

و سياس ، أو تديور ا تصادي، مصالحو وأجنداتو ال اصة. و د يكون يكا القعا متمثال ف  صرا 
أو اق رابا  أمنية، أو  ال ل اجتماعية وعر ية ودينية، أو استاواء من أ راا محةية باوى  ارجية 

 ف  صراعاتها الدا ةية.
يقو دارسو التحةيل السياس  وتادير المو ا معيار "الالعبون" قمن أبرز المعايير عند الايام ب ي 

الالعبين الكبار والصغار والمحةيين وال ارجيين وا ع اء كل  العق ثاال تحةيل أو تادير. ويتم تحديد 
نوعيا محددا، لمعرفة دوره وحدود ت ثيره. وكثيرا ما تاو األ  اء واال تالفا  نتيجة سوء تادير أحجام 
الالعبين و رح واحتماال  تد ةهم. وكثيرا أيقا ما تحدل مبالغا  ف  تادير الدور ال ارج ، مو 

 رية الماامرة"، كما يتم أحيانا إيمالو وعدم االلتفا  إليو، وف  أحيان أ رى يتم تق يم أو تكريس "ن
إقعاا دور دولة  ارجية عة  حساق دول أ رى، وف  كل األحوال، فإن أي سوء تادير  د يادي 

 إل  نتائج كارثية.
*** 

، أن يحاح 1805منك  لم يست و محمد عة  باشا الكي تمكن من الحكم واليا لةعثمانيين عة  مصر
 موحاتو ف  التوسو عة  حساق الدولة العثمانية أو الحةول مكانها، حيل كان لةدور ال ارج  ت ثير 
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 -مستعينا بالدعم الفرنس -حاسم ف   صاصة أجنحتو والهبو  بمستوى  موحاتو. فبعد أن  ام 
ق اق ر 1832مو عة  ونية بالسي رة عة  بالد الشام، وتادم ف  األناقول حيل يزم العثمانيين ف  

العثمانيون لالستعانة بعدويم التاةيدي روسيا لحماية األستانة  إس نبول(. وتد ة  الاوى الكبرى 
بما يقمن سي رة محمد عة  باشا عة  بالد الشام، وانسحابو من  1833لعمل معايدة كوتايية 

 األناقول.
 1839مة العثمانيين وتدمير جيشهم سنة وعندما اندلو الصراو مرة أ رى، وتمكن محمد عة  من يزي

تد ة  أربو  وى دولية ي  بري انيا وروسيا والنمسا وبروسيا لتفرض عة  محمد عة  االنسحاق من 
 الشام واالكتفاء بحكم مصر حكما وراثيا، تح  السة ة االسمية لةدولة العثمانية.

ة قعيفة  بانت ار نقج "الكعكة"، كان سبق تد ل بري انيا وحةفاايا يكمن ف  أن بااء دولة عثماني
وتوفر بيئة أنسق لةحصول عة  حصص أكبر عند ا تسامها( أفقل من صعود محمد عة   وي، 

 ي ةا الدولة العثمانية، و د يا و ال ريح عة   موحاتها.
كان عة  محمد عة  عندما  رر التحالا مو "الكئق" الفرنس  أن يعةم أن ثمة "كئاق" أ رى 

ومو  د يق رون لالستعانة بها. ولم تنفو محمد عة  ميولو الغربية وجهوده متربصة، وأن  ص
 التحديثية، ليعةم ف  النهاية أن ثمة ساا ل موحاتو.

ويككا أصبح من الواقح أن ش ن المن اة العربية لم يعد ش نا محةيا، وأن رسم أي  رائ  جديدة 
جية بدرجا  متفاوتة وفح درجا  المصالح لاوى النفوك والحدود بين الدول، تد ل فيو العوامل ال ار 

 واألولويا  والاوة لالعبين الكبار.
*** 

ولعل العثمانيين استفادوا لفترة من التنافس والصراو االستعماري بين الاوى الكبرى، ءير أن بروز ما 
 ، جعل الاوى الكبرى تسع  لتجنقColonial Balance of Powerيعرا بر "توازن الاوة االستعماري" 

االص دام المباشر، وتنسح فيما بينها عمةية تااسم المستعمرا  ومنا ح النفوك، عة  حساق الدول 
 األقعا منها. 

ثر انعااد ماتمر  1878و د دفع  الدولة العثمانية ثمن كل  ءاليا إثر انتصار الروس عةيها سنة  وا 
و أجزاء من الدولة العثمانية فيما برلين ف  السنة نفسهاق وفيو توافا  الاوى الكبرى المعنية عة  توزي

بينها رءم أنا العثمانيينق فماابل السكو   الموافاة القمنية( عة  انفصال رومانيا وبةغاريا عن 
الدولة العثمانية، تم السكو  عن سي رة النمسا عة  البوسنة والهرس ، ف  ماابل السكو  عن 

 استعمار بري انيا لابرص، واستعمار فرنسا لتونس.



 
 
 
 

 

 38 ص             4091 العدد:        28/10/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

(، ماابل 1882د كل  بسنوا  اق ر  فرنسا لةسكو  عن االستعمار البري ان  لمصر  وبع
السكو  البري ان  عن االستعمار الفرنس  لةمغرق الحاا. أما ألمانيا الت  كان   امعة ف  استعمار 
المغرق فتم إ ناعها بالسكو ، ماابل استعمار مساحا  شاسعة ف  شرح أفريايا ف  تنزانيا ورواندا 

 وروندي!! كما تم إرقاء اإلي اليين بالسكو  عن استعماريم لةيبيا وجنوق الصومال.وب
وبالتال  أ ك  الكئاق تتوزو "الفرائس" دون أدن  شفاة أو رحمة، وكان  القحية ي  البةدان 

 القعيفة، و صوصا منا ح الدولة العثمانية الت   كن  بالرحيل.
*** 

بين الاوى الكبرى  باإلقافة إل  عوامل أ رى(  Balance of Powerأدى انكسار معايير توازن الاوة 
ق فسع  يكه الدول إل  بناء تحالفا  تقمن لها 1918-1914إل  اندالو الحرق العالمية األول  

االنتصار ف  النهاية. وف  مثل يكه البيئة  رر الشريا حسين بن عة  "الر ص مو الكئاق" ف  ةح 
( ف هدم منها 1916-1915مكمايون  -اء عة  وعود  مراسال  الحسين ثورتو قد الدولة العثمانية بن

 دعم البري انيين لايام دولة عربية بايادتو ف  الجزيرة العربية وبالد الشام والعراح. 
ءير أن البري انيين كانوا يتفاوقون ف  الو   نفسو مو الفرنسيين فعادوا اتفا ية سايكس بيكو ف  

السي رة فيما بينهما عة  بالد الشام والعراح وجنوق تركيا ف  حال  ، ليتوزعوا1916مايو/أيار 
انتصاريم عة  العثمانيين، كما عاد البري انيون اتفا ا ثالثا مو الحركة الصهيونية أصدروا بموجبو 

 وعد بةفور بو ن  وم  لةيهود ف  فةس ين.
يدر  أن استدعاء الاوى كان الشريا حسين ي ن أن الحكومة البري انية تحف  عهوديا، ولم يكن 

الكبرى أو التحالا معها ف  صراعا  المن اة، ف  بيئة ءير متكافئة، يفتح لها أبواق التد ل 
وفرص رسم  رائ . ولكل  فإن بري انيا التزم  بعهوديا مو الفرنسيين والصهاينة، بينما  ةب  

التزموا ف  الحرق العالمية  لةشريا حسين ولةعرق  هر المدجن. ولم ي بو البري انيون أن يكونوا  د
متنا قة تجاه فةس ين، أحديا ُيفهم منو استااللها قمن الدولة العربية،  التزاما  بثاللاألول  

 وثانيها يجعةها من اة دولية قمن اتفاح سايكس بيكو، وثالثها يجعةها و نا  وميا لةيهود!
*** 

، أد  إل  استدعاء الايادة 1990الحسابا  ال ا ئة لصدام حسين عندما احتل الكوي  ف  صيا 
الكويتية لةاوى الكبرى والدول العربية إلجباريا عة  االنسحاق من الكوي ، مما أدى إل  ما يعرا 
بحرق ال ةيج، كما انعكس دمارا عة  الكوي ، وحصارا  اناا عة  العراح، وانتفاقا  واق رابا  

ردي ف  شمال العراح بم ةة حماية جوية ف  العراح تم  معها باسوة، وت سيسا لةحكم الكات  الك
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أميركيةق وفوح كل  كةو مزيدا من التشركم العرب  واإلسالم ، ومزيدا من النفوك والاواعد األميركية 
 ف  المن اة.

ويتجة  جزء كبير من األزمة الةبنانية ف  استعانة أ راا الصراو والتنافس باوى  ارجية عربية 
ها ف  تحايح المكاسق والنفوك، وبالتال  تحول لبنان إل  ساحة صراو وا  ةيمية ودولية واالستاواء ب

وتصفية حسابا  بين الاوى اإل ةيمية والدولية، كان ال اسر األكبر فيو لبنان نفسو بإنسانو وأرقو 
ن حاا  بعض الزعاما  ال ائفية والعائةية مكاسق ما تة. بينما  وماسساتو وبناه التحتية، حت  وا 

أنفسهم مرتهنين بدرجا  متفاوتة  عة  مر السنوا  السبعين الماقية( باإلرادا   وجد الةبنانيون
ال ارجية الدولية الفرنسية واألميركية واإل ةيمية المصرية والسورية والسعودية واإليرانية.. إللق 

 باإلقافة إل  محاوال  ال را اإلسرائية  فرض أجندتو.
*** 

، الكي رحب  بو، ودع  لو، أ راا 2003لةعراح سنة  ومن جهة أ رى، كان االحتالل األميرك 
عرا ية عديدة عةنا أو قمنا كا نتائج كارثية. ولم تنجح األ راا العرا ية ف  بناء نموكج و ن  
متماس  بعد إساا  ن ام صدام حسين، ود ة  ف  صراعا  دا ةية قرب  النسيج االجتماع  

الن ام الجديد ف  بغداد من الدعم األميرك  واإليران  ف  والبن  السياسية واال تصادية. وبينما استفاد 
ترسيل نفوك كي لون  ائف  معي نق فاد استفاد األكراد ف  شمال العراح من الاوى الغربية ف  ترسيل 
حكمهم الكات ق بينما سع  با   األ راا  العربية السنية( لالستعانة باوى عربية  ةيجية وءيرياق أو 

 ااومة مسةحة قد األميركيين، أو قد ما ترى أنو أجندة  ائفية تستهدفها.اتجه  إل  أشكال م
أما ف  الحالة السورية، فف  الةح ة الت   رر فيها الن ام است دام الحل األمن  العسكري قد 
الحرا  الشعب  الواسوق وف  الةح ة الت   رر فيها االستعانة باوى  ارجية صدياة  إيران وروسيا..( 

تفاقة، فإن الاوى الشعبية الت  أُءةا  أبواق التغيير السةم  ف  وجهها، وجد  نفسها ف   مو االن
بين  يار ال قوو من جديد لةن ام وشرو و، وبين االستعانة باوى  ارجية لتواجو ب رياة مكافئة 
التحدي األمن  والعسكري الجديد الكي فرقو الن ام. و د كان كل  مد ال لتد ل  وى إ ةيمية أ رى 

 تركيا والسعودية و  ر و وى دولية أ رى ك ميركا وفرنسا وبري انيا.ك
ومرة أ رى، كان ثمن التد ل ال ارج  باي ا دفعو السوريون من كافة أ يافهم  شعبا وسة ة 
ومعارقة( دماء وأشالء ودمارا ا تصاديا وتمزياا لةنسيج االجتماع  وانهيارا لةماسسا  وال دما .. 

ف  النهاية مرتهنون، حت  لمجرد اتفاح يدنة ف  أحياء حةق، التفا ا  بين  ليجد السوريون أنفسهم
الروس واألميركيين الكين يسعون لفرض أجندتهم ال ارجية وفح مصالحهم وليس وفح مصالح 
وأولويا  الشعق السوريق وليكون الكاسق األكبر ف  الةح ة الراينة يو الكيان اإلسرائية ق بانت ار 
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ن من العودة لإلمسا  يزمام المبادرة الت  ال يمكن أن تاا عة  رجةيها دون أن يتمكن السوريو 
 الت ةص من التد ل ال ارج  أو عة  األ ل إقعاا دوره إل  الحد األدن .

*** 
 

 وهكذا، فإن القاعدة األساسية التي يجب أن يفهمها أهل المنطقة:
 أن الاوى الكبرى ليس  "جمعيا   يرية". -
 مة مصالحها بعيدا عن المعايير األ ال ية الت  يتو عها أو يرءبها أيل المن اة.وأنها تسع  ل د -
وأن المفهوم السائد ف  العال ا  الدولية يو: ال صدا ا  دائمة وال عداوا  دائمة.. ولكن مصالح  -

 دائمة. 
 وأن القعفاء ال بواك  لهم ف  الن ام الدول . -
لدعمو.. عةيو أن يتو و دفو أثمان باي ة من سيادتو  وأن الكي يستدع  أيا من الاوى الكبرى -

 وا تصاده ودماء شعبو وحت  من حقارتو ويويتو الو نية والثاافية. 
وأن أثمان التفايم الدا ة  مهما ارتفع  ت ل أفقل من استدعاء الاوى ال ارجية الت  ستفرض  -

 أجندتها ومصالحها عة  الجميو.
يير التعامل الالزم من أبناء المن اة ودولها مو بيئا  التد ل ولعةنا نستكمل ف  ماال  ادم معا

 ال ارج .
 27/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 

 "حماس" تجري تدويرًا في وزارات غّزة .61
دنان أبو عامرد. ع  

تشرين األو ل/أكتوبر أن  الةجنة اإلداري ة الحكومية العةيا،  17أعةن مكتق اإلعالم الحكوم   ف  ءز ة برر
ةفة بتسيير الوزارا  الاائمة ف  ءزة، ات  ك   رارا  بالتدوير ف  الوزارا  العامةة، وشمة  إجراء المك
سا  الحكومي ة لوكالء الوزارا  ومديريها العام ين. 16  تنا ال  ف  الماس 

وترك ز  أيم  التدويرا ، الت  نف كتها "حماس"، المشرفة عة  تة  الةجنة اإلدارية الحكومية، بنال 
اييم رقوان من سة ة األراق  إل  وزارة األشغال، إبراييم جابر من وزارة الت  ي  إل  وزارة إبر 

السياحة، كامل ماق  من وزارة الدا ةي ة إل  سة ة األراق ، أنور البرعاوي من وزارة التعةيم إل  
من وزارة وزارة الثاافة، إيهاق الغصين من اإلعالم الحكوم   إل  وزارة المواصال ، سمير م ير 
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إل  ديوان الفتوى، وبشير أبو النجا من وزارة  اال تصادالثاافة إل  سة ة ال ا ة، عماد الباز من وزارة 
 ال ارجي ة إل  وزارة الشباق.

وف  يكا اإل ار،  ال نائق األمين العام لمجةس الوزراء ف  ءز ة أسامة سعد لر"المونيتور": "إن  
العةيا ف  وزارا  ءز ة لتحسين جودة العمل ونال ال برا  من مكان التدوير اإلداري  لمو  ف  الفئا  

إل    ر ووقو راى جديدة لةموا و الحكومي ة المتاد مة، ويو تدوير إيجاب   ي ال مع م الوزارا  
العامةة ف  ءز ة، وشمل وكالء الوزارا  والمديرين العام ين، ويو إجراء  انون   ألن و صادر عن لجنة 

س التشريع   ف  حزيران/يونيو الماق  إلدارة وزارا  الا او حت   تتول   حكومة التوافح شك ةها المجة
 مااليد األمور".

ن  الجهة الت  أجر  التدوير الوزاري  ي  الةجنة اإلداري ة الحكومية العةيا، وي  لجنة أ ريا المجةس  وا 
، لايامها بتن يم شاون الوزارا  التشريع   ف  ءز ة، وءالبي ة نو ابو من "حماس"، ف  حزيران/يونيو

أكتوبر أن  18الحكومية والماسسا  الرسمية، ورأى نواق من حماس ف  المجةس التشريع  يوم 
تشكيل يكه الةجنة حاجة مةحة، لتن يم عمل الوزارا  ف  ءزة، ووقو يياكةها، واإلشراا عةيها، 

مة ف  ءزة، دون عةم الوزير المسئول ومتابعتها، ولديها صالحية النال والتعيين لكبار مو ف  الحكو 
عن مهامهم، ويو جزء من حكومة التوافح المايمة ف  رام هللا، مما  د يمهد ال ريح لعودة حكومة 

،عاق تو يو اتفاح المصالحة 2014إسماعيل ينية لتدير شئون ءزة، رءم استاالتو ف  حزيران/يونيو 
 بين فتح وحماس ف  نيسان/أبريل من العام كاتو.

و كل ، فاد  هر   راء  انوني ة بعدم مشروعي ة الةجنة لتعارقها مو الاانون األساس   الفةس ين   وم
أكتوبر، ومنها االئتالا من أجل النزاية  18، واعتبر  جها  حاو ية فةس ينية يوم 2003لعام 

 أمان أن الةجنة بمثابة إعالن حكومة جديدة ف  ءزة. -والمساءلة
ل/أكتوبر: إن  ما  ام  بو "حماس" من  18فح رام  الحمد هللا ف  و ال رئيس حكومة التوا تشرين األو 

تدوير وزاري  ياك د أن ها حكومة األمر الوا و، وي  تقو العرا يل والعابا  لمنو الحكومة الشرعي ة من 
 أداء مهامها، برفقها تسةيم الوزارا  الحكومي ة والسمات بعودة المو  فين إل  أماكن عمةهم.

ما لم تكن "حماس" البادئة بإجراء تغييرا  وزاري ة، فاد أجر  حكومة التوافح ف  تم وز/يوليو من ورب  
، تعديال  وزاري ا  ف  القفة الغربية من دون التشاور مو "حماس"، مم ا  د ترى فيو الحركة 2015عام 

ة لها إلجراء تغييرا  وزاري ة من دون الرجوو إل  حكومة رام هللا، مو أن   يكين السةوكين من ءز ة  حج 
 .2007ورام هللا يرس  ان اناسامهما عة  األرض، منك أن بدأ ف  عام 

وف  يكا اإل ار،  ال عقو الةجنة السياسي ة ف  المجةس التشريع   عن "حماس" سالم سالمة 
ءز ة  لر"المونيتور": "إن  التدوير الحكوم   إجراء  انون   ومشروو ألن و يهدا إل   دمة أبناء   او
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وقل  دماء جديدة ف  وزاراتو العامةة، ف   ل  تجايل حكومة رام هللا لةا او، وعدم انتبايها 
لحاجاتو، ويو سياسة تترجم إيمال الرئيس عب اس لةفةس يني ين ف    او ءز ة وتنك ره لو، وعدم اعتباره 

."  جزءا  من الشعق الفةس ين  
ل/أكتوبر أن  ما  20فح يوسا المحمود ف  ومن جهتو، اعتبر المتحد ل باسم حكومة التوا تشرين األو 

ص نصا موازنتها لغز ة  يتم  ف  ءز ة بعيدا  عن الحكومة ءير شرع   وال نعترا بو، فالحكومة ت ص 
 شيكل. 3.8مةيون شيكل شهري ا ، والدوالر يساوي  440بايمة 

غز ة مازن نور الدين لر"المونيتور": وككل ،  ال عميد كةي ة الاانون ف  جامعة األم ة لةتعةيم المفتوت ب
"إن  التدوير اإلداري  لمو  ف  الحكومة الكبار كالوكالء والمديرين العام ين يحتاج إل   رارا  من 
، لكن  الجها  المسي رة عة  ءز ة، رب ما  الرئيس الفةس ين   محمود عب اس، كما نص  الاانون األساس  

التدويرا ، من دون مصاد ة الرئيس، ف  محاولة منها لسد  الفراغ استغة   ثغرا   انوني ة لتمرير يكه 
 الاانون   الاائم بغز ة، مو تنك ر حكومة رام هللا لها".

، تزامنا  مو إعالنها ف   ل/أكتوبر أن   19وبدا واقحا  أن  "حماس" أجر  تدويريا الحكوم   تشرين األو 
وفشة   2014اح الشا ئ ف  نيسان/إبريل من عام حكومة الوفاح انته  مد تها المت فح عةيها ف  إت ف

ف  إنجاز مهامها، وات هامها لةحكومة ب ن ها مرتهنة بارارا  فتحاوي ة حزبي ة، وليس  و ني ة توافاي ة، 
 وأصبح  تكيل بمكيالين، وتمارس التمييز بين ءز ة والقف ة.

المونيتور" بتعايبو عة  تدويرا  وبدوره، اكتف  المتحد ل باسم "فتح" فايز أبو عي ة  الل حديل لر"
"حماس" الوزاري ة بالاول: "إن  حماس م البة ب ن تمنح حكومة التوافح فرصة الايام ب عمالها ف  

   او ءز ة من دون إعا ا ".
وبدا واقحا  من تدوير "حماس" عدم شمولو وزارة المالي ة، مم ا  د يشير إل  رءبتها ف  عدم إربا  

وف ر لها الموارد المالي ة الال زمة لتسيير شاونها ف  ءز ة، كما أبا  التدويرا  عة  عمل الوزارة، الت  ت
منصق وكيل وزارة الدا ةي ة واألمن شاءرا ، رءم   ورة المو و، ألن يكه الوزارة معنية بحف  األمن 

نية ف  ءزة، وحمايتو من أي اق رابا  أمنية، ودوريا األساس  ف  حف  الجبهة الدا ةية الفةس ي
ف  حال حصول أي يجوم إسرائية  محتمل، رب ما لرءبة "حماس" ف  عدم التسر و بتعيين أي  مرشح، 

 ن را  أليمي ة الوزارة ف  حف  أمن ءز ة.
را  الال فتة ف  تدويرا  "حماس" الحكومية، حل  وزارة الت  ي  ف  كا  يوم  رار التدوير  ومن الماش 

را  األ رى، مم ا شك ل مفاج ة لمو  فيها، دفعهم إل  تن يم أكتوبر ونال مو  فيها إل  الوزا 17
ل/أكتوبر، حيل عةموا  16اعتصام احتجاج   ف  ساحة المجةس التشريع   بغز ة ف   تشرين األو 

 بالارار  بل يوم من صدوره رسمي ا .
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إل  وزارة وف  يكا اإل ار،  ال لر"المونيتور" أحد مو  ف  وزارة الت  ي ، أ ف  يوي تو، وتم ناةو 
السياحة واآلثار: "إن  المساولين عن إلغاء يكه الوزارة الحيوي ة لم يبةغونا مسباا ، ولم يستشيرونا بناةنا 

 إل  وزارا  أ رى، ورب ما ال ياد رون أيمي ة الوزارة، مو أن ها عصق الحكومة".
ار  اسم لر"المونيتور": "إن  ومن جهتو،  ال أستاك العةوم السياسي ة ف  جامعة "النجات" بنابةس عبد الست  

، تجاه من با  ف  مو عو سنوا   ويةة منك سي رة حماس  التدوير الوزاري  ف  ءز ة لو بعد إداري 
، وتاتق  اإلدارة السةيمة إحدال تدويرا  حكومي ة لقل  دماء جديدة، لكن  2007عة  ءز ة ف  عام 

فتح وحماس، وت هر األ يرة صاحبة الارار  يكه الارارا  لها دالال  سياسي ة ستباعد المسافة بين
 بغز ة، ف   ل  ءياق فعة   لحكومة التوافح الت  ال تاد م الكثير إل  الا او".

وأ يرا ،  د يبدو من المبكر التنبا بالنتائج السياسي ة واإلداري ة لتدويرا  "حماس" الوزاري ة، بعد مق  
زيد من ابتعاد  فاح المصالحة بين "حماس" و"فتح"، أي ام  ةيةة عةيها، ولكن من الواقح أن ها  د ت

وتمنح األول  أريحي ة أكثر ف  إدارة ءز ة، رءم ما  د يحمةو كل  من أعباء إداري ة عةيها، ف   ل  أزمة 
 مالي ة تعانيها الحركة.

ة مو العةم أن يكا التدوير الوزاري الكي نفكتو حماس  د ال يكون لو  ثار معيشية وا تصادية مباشر 
حدال تناال   يشعر بها الفةس ينيون بغزة، لكن حماس ربما تهدا لقل دماء جديدة من كوادريا، وا 

فقال عن كون يكا التدوير يزيد  ناعة الفةس ينيين ب ن حماس تسي ر  الوزارا ،لهم ف  مع م 
داريا عة  ءزة، وليس ينا  من نفوك فعة  عة  األرض لحكومة التوافح دا ل الا او  .سياسيا وا 

 27/10/2016المونيتور، 
 

 الحالة الفلسطينية إلى أين؟ .61
 معتصم حمادة
تستعر  الحرق اإلعالمية بين صحيفة "األيرام" الاايرية من جهة وكت اق األعمدة ف  صحيفت  
"األيام" و"الحياة الجديدة" المواليتين لةرئيس محمود عباس من جهة أ رى، مما يعكس  بيعة 

 ايادتين المصرية والفةس ينية.العال ا  المتوترة بين ال
كا كان األمر، كما با   معروفا ، يتعةح بدور الاايرة ف  صياءة "مبادرة الرباعية العربية" بش ن  وا 
الوقو الفةس ين   إل  جانق السعودية واألردن ودولة اإلمارا (، وككل  بدوريا ف  احتقان محمد 

ين  ف  العاصمة المصرية يقم حشدا  من دحالن، ف  إ ار تحقيراتو لعاد "ماتمر و ن " فةس 
أبناء "فتح" المعارقين لعباس، فإن دعوة أحد مراكز "األيرام" البحثية لورشة عمل ف  "عين الس نة" 
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حول الاقية الفةس ينية، أثار  حفي ة رام هللا،  اصة وأن صفا  من المدعوين يم من المحسوبين 
 ومو من دا ل حركة "فتح".عة  دحالن وسواه من منافس  الرئيس عباس و ص

ويبدو أن مار الماا عة، حيل يايم عباس، كان عة  إ الو كاٍا عة  تحركا  وزير  ارجية 
بنيامين نتنيايو مرتين، عرض ف   اإلسرائية مصر سامح شكري، الكي كان التا  رئيس الوزراء 

المجةس التشريع ، إحدايما عة  الجانق اإلسرائية  إ الح األسير مروان البرءوث ، العقو ف  
وف  الةجنة المركزية لحركة "فتح"، عة  أن يبعد لفترة مو تة إل  مصر، يعود بعديا إل  رام هللا، ف  
إ ار ما تحقر لو الاايرة لما يسم  بال روج اآلمن لعباس وترتيبا  اليوم التال  ل روجو. إك ترى 

رة عباس وصة  إل  نهايتها، وأن ما ياوم الاايرة، كما با  مكشوفا  لزواريا من الفةس ينيين، أن مسي
عة  الصعيد الفةس ين ، وعة   استراتيجياتوبو حاليا  ال يتعدى حدود تصريا األعمال، بعدما فشة  

 الصعيد الفتحاوي، ف  تحايح أيدافها.
وما يزيد ف   ةح الاايرة إمعان عباس ف  فصل الايادا  الفتحاوية الت  تعارقو بصرا الن ر عن 

ارقتها، األمر الكي ترى فيو العاصمة المصرية   را  عة  "فتح"، وعة  عموم الحالة حجم مع
الفةس ينية، مما يسهل الحاا ، عة  "حماس"، السي رة عة  الوقو الفةس ين  عبر صندوح 

بين الحركتين( أو  االناساماالنت ابا ، إن عة  مستوى البةديا  والمحةيا   الت  تع ة  أ يرا  بفعل 
توى المجةس الو ن  الفةس ين  الكي ال يتو ا عباس عن ت كيد نيتو ف  الدعوة لو بعيد عة  مس

 إنجاز ماتمر "فتح" السابو ف  األسابيو الاادمة.
الاايرة ترى ف  البرءوث  عنصرا  إقافيا  من ش نو أن يعزز سياسة البدائل لعباس،  اصة وأنو يتمتو 

و ن  ك سير فةس ين  سبح لو، ويو ف  األسر، أن بسمعة  يبة ف  صفوا "فتح" وعة  الصعيد ال
رشح نفسو منافسا  لعباس ف  رئاسة السة ة، مما دعا فاروح الادوم ، أمين سر فتح  نكا ، لةتهديد 
بفصل البرءوث  وكل ما يسانده من حركة "فتح". انته  األمر بتسوية، تبد  مالمحها ف  ترشيح 

 .2006 ابا  التشريعية ف  العام البرءوث  عة  رأس الئحة "فتح" ف  االنت
الحمةة اإلعالمية الت  ن متها صحيفتا "الحياة الجديدة" و"األيام" ردا  عة  مااال  "األيرام" رافاتها 
إجراءا  صادمة ف  القفة الفةس ينية، حين ع ة  السة ة نشر بعض المااال  لكتاق محسوبين 

روا حسن الب ل، الكي دعا إل  و ا من الماربين لةرئيس عباس، من بينهم الصحاف  المع
العشوائية، ف  إ ار ردود الفعل العصبية قد من ينتادون السة ة الفةس ينية أو رئيسها.  االعتااال 

حت  أن البعض شب و األوقاو ف  القفة بتة  الت  ساد  الواليا  المتحدة ف  زمن الماكارثية، 
فصل من حركة اعتاد  عة  تنوو األفكار واآلراء، بحيل با  صفا  واسعا  من أبناء "فتح" مهددا  بال

 ف   ل زعم أنها حركة تعكس تالوين المجتمو الفةس ين  من أ ص  اليسار إل  أ ص  اليمين.
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فهل تعاد "فتح" ماتمريا السابو، ف   ل أجواء متوترة مو عواصم عربية، تمس  بزمام الحالة العربية 
الماتمر ف  الموعد المحدد، سينجح ف  تحايح الو يفة الت  ف  المرحةة الحالية. ويل إكا ما انعاد 

من أجةها تم  دعوتو، ويل سينجح يكا الماتمر ف  رسم مالمح حل ألزمتين مستعصيتين تتغكيان 
 من بعقهما البعض: أزمة فتح الدا ةية، وأزمة و نية تزداد إستعصاء .

 27/10/2016، النهار، بيروت
 

 ر متجددةاالعتداءات اإلسرائيلية.. صو  .62
. أسعد عبد الرحمند  

تصر الدولة الصهيونية عة  االستمرار ف  كشا وجهها الابيح متوءةة ف  عاةية عنصرية إحاللية 
استعمارية استي انية، حيل تمتةئ األدبيا  اليومية اإلسرائيةية بجنون الحكومة اليمينية المت رفة 

لتقييح عةيو ف  كل مناح  الحياة اليومية الهادفة إل  ا تالو اإلنسان الفةس ين  من أرقو عبر ا
ويا «. سكان أ ل.. وأرض أكثر»وفح الماولة الصهيونية التاري ية الت  ال نس م من التحكير منها: 
جراءا  الدولة الصهيونية المت رفة تتنوو وتتصاعد:  ي  موا ا وا 

 تحاما  المتواصةة لةمدن قد الفةس ينيين عبر اال« الاوة المفر ة»ما سم اه العالم المتحقر  -أوال
الفةس ينية ف  القفة الغربية، حيل ال يزال  رار رئيس الحكومة اليمينية بنيامين نتنيايو معموال بو 
منك أبريل الماق ، حين أصدر  رارا  ينص عة  حرية است دام السالت  الل ا تحام جيا االحتالل 

« الهب ة»الفةس ينية. ومو  تام عام لةمدن، دون اتفاح أو تنسيح مسبح مو أجهزة أمن السة ة 
 400شهيدا ، بينما تم اعتاال  253الفةس ينية األول، وصل عدد الشهداء حت  األسبوو الماق  إل  

قد الارى والبةدا  والم يما  « العااق الجماع »بينهم عشرا  األ فال، مو استمرار سياسة 
 بتنفيك عمةيا  قديا، عبر يدم منازلهم.الفةس ينية وقد أيال  األسرى والشهداء الكين تتهمهم 

ما زال  الادس المحتةة تئن تح  و  ة التهويد الممنهج، فف  م    تهويدي ُأ ر  منتصا  -ثانيا  
سبتمبر الماق ،  ام االحتالل برصد أكثر من مةيون شيكل لمشروو حفر نفح سياح  جديد تح  

عن مدينة الابور اليهودية «   أحرونو يديعو »ح  وادي حةوة ف  بةدة سةوان، كما كشف  صحيفة 
الت  يتم بناايا يكه األيام ف  أعماح األرض بالادس بسبق مشكةة الناص ف  األراق  الم صصة 
كماابر لةموت  من  الل أنفاح ق مة تح  جبل الرحمة ف  الادس المحتةة، فقال  عن  رار 

إسرائية  عة  المشاركة ف   ، إجبار كل شاق24/10/2016سة ا  االحتالل، االثنين الماق  
 الحفريا  أسفل الحرم الادس  الشريا وف  محي و.
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جرائم االستعمار االستي ان ، فاد أُعةن  بل نحو أسبوعين فا  عن المصاد ة عة  ع اءا   -ثالثا  
بارة استي انية ف  مستعمرا  القفة والادس. و د أ ر  حكومة االحتالل إ امة  1000لبناء نحو 
عة  مساحة  -منحدرا  الشعةة-« منحدرا  مشو ه»  جديد جنوق ءرق الادس باسم ح  استي ان

دونما  يجاور أراق   رية الولجة، فقال  عن توسيو حكومة االحتالل مستعمرا  ومصادرة  170
حين تم  مصادرة مئا  الدونما  الزراعية جنوق  22/10/2016أراٍض   ريا السب  الماق  

شمال شرح « بي  إيل»جديدة، تزامنا  مو م    لتوسيو مستعمرة « تو نةمس»نابةس تمهيدا  إل امة 
 رام هللا.

يدم المنازل والمنش" ، حيل يدم  سة ا  االحتالل منك بداية سبتمبر حت  نهاية األسبوو  -رابعا  
منزال  ومنش ة ف  كلٍ  من القفة والادس. و د تركز  عمةيا  الهدم ف   61األول من الشهر الجاري 

من جبل المكبر وصور باير والعيسوية وال ور والثوري وبي  صفافا وحزما والبةدة الاديمة ف  كل 
الادس، باإلقافة إل  بي  أوال وجورة ال يل ف  ال ةيل، والعابة و ربة الحمة ف   وباس واألءوار، 

 وككل  ف  بي  دجن وحوارة ف  نابةس، وبةعين ف  رام هللا.
شجرة  250أشجار وتجريا أراٍض، حيل  ام جيا االحتالل بإحراح  تصاعد أعمال ا تالو - امسا  

زيتون مثمرة ف   ربة جبارة جنوق  ولكرم والمحاكية لجدار الفصل العنصري، كما  ام مستو نون 
بإحراح عشرا  أشجار الزيتون المثمرة ف  المن اة الجنوبية من  رية بورين « يتسهار»من مستعمرة 

الجرافا  العسكرية اإلسرائيةية عشرا  األشجار المثمرة من أراق  بةدة  جنوق نابةس، فيما ا تةع 
وادي فوكين بمحاف ة بي  لحم. إل  كل   ام  الجرافا  بتجريا أراٍض  بالة البرج العسكري الماام 

 عة  مد ل بةدة بي  أمر، شمال  محاف ة ال ةيل.
اعد االعتداءا  اإلسرائيةية من مواصةة سياسة الحصار المفروض عة    او ءزة، مو تص -سادسا  

 صا وتجريا أراٍض واستهداا صيادي األسما . فابل أيام فا ، حك ر مدير عمةيا  وكالة 
  ورة األوقاو ف  الا او وتزايد اإلحبا  والي س »من « ءول وتشغيل الالجئين الفةس ينيين»

 «.وانعدام الفرص واستمرار الحصار، وما لو من ت ثيرا  سةبية
ال ياتصر سةق ونهق الموارد الفةس ينية عة  مستو نا  القفة، إك تاام مستو نا  جديدة  -سابعا  

ف  من اة الة رون  رى « ال   األ قر»، سواء بمحاكاة ما يسم  48ف  أراق  احتالل 
 عمواس، بي  نوبا، ويالو( أم ف  عمح فةس ين التاري ية. فابل أيام، ُكشا النااق عن أن عدة 

تاوم بزراعة مئا  الدونما  ف  القفة الغربية المحتةة الت   48عية ف  من اة مستو نا  زرا 
رءم أن الدائرة ال تمة  صالحية ت صيص األراق  ف  « دائرة أراق  إسرائيل»لها «  صصتها»

 يكه المن اة وفاا  لةاانون اإلسرائية  كاتو.
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ستهدفة  صفوا كوادر و يادا  ف  استمرار حمال  االعتاال الت  تنفكيا سة ا  االحتالل م -ثامنا  
أحزاق عربية  إسرائيةية( بعد أن أصبح  المجموعة النيابية العربية ف  الكنيس   البرلمان 
اإلسرائية ( كا  ثال سياس  مستمد  من  اعدة شعبية كبيرة، ويو بهكا با  يمة  الادرة عة   وض 

هام النواق العرق بالتحريض معار  سياسية ناجحة قد حكومة اليمين المت رفة، بل جرى ات
والكرايية والعنصرية !( مما زاد من دعوا  تجايةهم وعزلهم عن الحياة السياسية اإلسرائيةية 

 «!الديمو را ية جدا  »
 28/10/2016، االتحاد، أبو ظبي
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ليكس فيشمانأ  
ست بارا  والعمةيا  اإلسرائيةيين مركزة عة  المعار  يمكن لنا أن ن مل ف  أن تكون عيون رجال اال

حول الموصل ف  العراح، إك أن الموصل ي  مثال لمدينة ءزة: ميدان تجربة لةتكنولوجيا ، 
التكتيكا  والسالت الغرب  حيال مااومة جسم متزم  من مااتة  العصابا ، ممن يااتةون ف  سبيل 

كيا يمكن لاوة ما ان تهزمهم واال تبا  عالاة ف  الوحل حياتهم ف  من اة مدنية كبيرة ومكت ة، ف
 لسنوا   ويةة؟  

، فانو األ يرةعندما ياول وزير األمن لصحيفة "الادس" ان المواجهة التالية مو حماس ستكون 
يتحدل عن تصفية الحكم ف  ءزة. و ةا مثل يكا الاول ينبغ  أن تكون   ة عسكرية، واال فال 

الاةق  –حماس يحتاج الجيا ألن يعرض    ا الحتالل مدينة ءزة  اا إس يمة لها. فمن أجل 
والبااء فيها إل  حين تغيير الحكم، والموصل ي  النموكج الوا ع  لةتعةم  –النابض لةا او ولحماس 

 منو. 
، ف  حمةة 2002صحيح أن الجيا اإلسرائية  "احتل" من جديد مدنا فةس ينية ف  القفة ف  

اكم تجربة ف  الاتال حيال من ما  شبو عسكرية وجهادية، ولكنو لم يواجو احتالل "السور الوا  "، ور 
الجهادية،  باإليديولوجيامدينة بحجم ءزة بينما يتمترس ف  دا ةها  الا من حمةة السالت المفعمين 

عة  مدى سنين بموجق مفاييم "المااومة" الاتالية الت  يست دمها داعا  أعد مو من وما  دفاعية 
الموصل. ففكرة "المااومة"، الت  تتحدل عن التقحية الشامةة ف  الصراو قد الكفار ف  

ال مينية وسي ر  ليس فا  عة  الشيعة المت رفين بل وأيقا  إيرانوالمتعاونين معهم، ت ور  ف  
 عة  حركا  سنية مت رفة مثل داعا وحماس.
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  يواما المن اة المدنية. واقح لةجيا ف األ يرلاد تركز الاتال البري إلسرائيل ف  ءزة ف  العاد 
الهجومية  األنفاحاإلسرائية  أن األف اخ االستراتيجية ومنا ح الاتل الت  تعديا حماس ليس  بالكا  

. ف  كل المواجها  الكبرى اساةها أ يم بل المدن الكبرى، وال سيما المدن التح  أرقية الت  
ن الكبرى، ولكن وزراء األمن، مثل بارا  ويعةون، تو ع  حماس د ول الجيا اإلسرائية  إل  المد

 تحتهم، لم يسمحوا لهكا أن يحصل، رءم القغو  السياسية.  األركانوراساء 
تغ يها بعد أن أحرح داعا  األسودف  ال الم. سحابة سوداء من الد ان  أشهرتعيا الموصل منك 

ة وفروعو، الت  تشح الموصل،  بار النف  ك  يشوا عة  عمل ال ائرا  ءير الم يولة. نهر دجة
بالو ود الكي سيشعل مو د ول الجيا العرا   إل  المدينة. ف  ءزة أيقا م زون من الو ود  أءر  

 عة  سالت الجو. األمرستشعةو حماس ك  تصعق  األ يرةوف  المعركة 
من أنفاح  –باألنفاح عة  أنواعها الم تةفة  اآلنف  قواح  الموصل اص دم  الاوا  المااتةة منك 

إل  جانق  –االست بارا   ألءراض"اال تراق"  أنفاحلةتفجير، لال ت اا ولةهجوم وحت  
، التفعيل من بعيد والاناصة الكين ي ةاون األلغاماالنتحاريين، السيارا  المف  ة، العبوا  الجانبية، 

 النار من المساجد.
 ألا 700داعا. ف  ءزة بين  الا مااتل من  6 –الا   5ف  الموصل نحو مةيون نسمة، منهم 

الا مسةح. يوجد ءير  ةيل من الشبو بين فكرة الدفاو لدى حماس   10من  أكثرسكانها يوجد اليوم 
 سائر ءير معاولة ف   إيااوف  ءزة وتة  لدى داعا ف  الموصل. ف  الحالتين الماصود يو 

و السالت الموجو الد يح ال را المهاجم. وف  الحالتين ناا  القعا فيهما ي  ف  المواجهة م
 والهجما  الجوية. 

ف  جبهة الموصل  وا   اصة يفترض بها أن تعمل سرا حيال ناا  قعا  األمريكانيست دم 
. األرضداعا، وان توفر لةجيا العرا   ولةاوا  الكردية تغ ية جوية ونار صارو ية د ياة من 

 اآلل ائح من  الل التنص ، أجهزة التحكم وبالتوازي، يست دمون وسائل مت ورة لةغاية لمواجهة العو 
والنفس . فاكا كان الجيا اإلسرائية  بالفعل يستعد الحتالل ءزة فانو مةزم ب ن  اإللكترون والاتال 

 ي ةو بفاعةية عة  يكه الوسائل. 
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ةون لاد أعد األميركيون العرا يين لهكه المعركة لسنتين تاريبا ولديهم الو  . صحيح أنهم كانوا يفق
أن ينته  احتالل الموصل عشية االنت ابا  ف  الواليا  المتحدة ولكن يكا لن يحصل. لحم المدافو 
ف  الاتال ي   وا  البيشمركا الكردية وألوية الجيا العرا  ، ويكا يفعل كل الفرح بين ءزة 

 والموصل. ليس لدى إسرائيل أكراد وعرا يين ترسةهم إل  ءزة. لحم المدافو يو لحمنا.
 27/10/2016يديعوت أحرونوت، 
 28/10/2016الغد، عّمان، 
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