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 34 :كاريكاتير
*** 

 
 واعتقال آخر بزعم محاولة طعن بالخليل رام هللاببزعم محاولته تنفيذ عملية دهس  فلسطينيإصابة  .1

عاما( بجراح خطيرر،، فجرر السربت،  ثرر  طر    19أصيب الشاب أحمد أمين حامد )، الخليل: رام هللا
فررري ال ررغ  ال ربيررر  قرروات اتحررا ل النرررار علرر  سرررياراع، قرررب بلرررد، عررين يبرررود، شرررر  مدينرر  رام هللا 

وزعمرت وسرا ل  عر م عبرير  أن  طر   النرار علر  الشراب حامرد، جرال عقرب محاولارع انغير   المحال .
 عملي  دهس لعدد من جنود اتحا ل كانوا يامركزون عل  الشارع الر يسي قرب البلد،.
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ير،، جررال وجرى نقل الشاب  ل  مساشرغ  ههداسراه فري مدينر  القردس المحالر ، ووصرغت جراحرع برالخط
  صاباع بث ث رصاصات في البطن.

وتحقا اقاحمت قوات اتحا ل منزل الشاب حامد في بلد، سلواد ق ال رام هللا، وعاثت في محاويااع، 
 واساجوبت  ويع.

عامًا( بحجر   23اعاقلت قوات اتحا ل اإلسرا يلي ، مسال أمس الجمع ، شابًا فلسطينيًا )في السيا ، 
و كررت شررط  اتحرا ل أن قواا را  لي  فدا ي   د القوات اإلسرا يلي  في مدني  الخليرل.نياع القيام بعم

اشاب ت بأحد الشبان الغلسطينيين قرب أحد الحواجز المحيط  بالمسجد اإلبراهيمي فري مدينر  الخليرل، 
 حيث قامت القّوات بإيقافع للاغايش.

فري جيبرع، مشرير،  لر  نيارع لانغير  عملير   وزعمت الشرط ، في بيان ل را، أن الشراب كران يحمرل سرّكيناً 
ولغاررت  لرر  أن الشرراب مررن سرركان مدينرر    ررد القرروات اإلسرررا يلي ، فرري المكرران. هاإلرهابيرر هوصررغا ا بررر

 الخليل، حيث ام اقاياده للاحقي  في أحد المراكز القريب  الاابع  ل حا ل
 29/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ع قادة حماس في الدوحة لم يحقق أي اختراق باتجاه إنهاء االنقساملقاء عباس م ":الحياة .2

كشغت مصادر مطلع  أن اللقال األخير ال ي عقد بين الر يس محمود عباس  :محمد يونس -رام هللا 
ن ال اتنقسام الوطني.  وقاد، حرك  حماس في الدوح  لم يحق  أي اخارا  بااجاه المصالح  وا 

الرر ي شرراره فيررع عررن حمرراس ر رريس المكاررب السياسرري للحركرر  خالررد مشررعل  وقالرت المصررادر  ن اللقررال
ن رال اتنقسرام،  ونا برع  سرماعيل هنير ، اوقرد عنرد جميرب العقبرات الاري حالرت دون  امرام المصرالح  وا 
لكن لم يام الا لب عل  أي من ا. وأ افت: هجرى بحرث البرنراما السياسري لحكومر  الوفرا  الروطني، 

ن ان ررموا  لرر  الحكومرر  فرري ع ررد حمرراس، وعمررل المجلررس الاشررريعي، وأج ررز، وروااررب المرروظغين الرر ي
 األمن، والمعابر، واتناخابات العام ، ولم يحدث أي اخارا ه.

ووف  المصادر، أبدى الر يس عباس امسكع بسياد، الحكوم  عل  المؤسسات الحكومي  وأج ز، األمن 
للررر يس هررو البرنرراما السياسرري للحكومرر ، وعلرر  والمعررابر المخالغرر ، علرر  أن يكررون البرنرراما السياسرري 

عاد، درس أو اع الموظغين الجردد مرن دون دفرب رواارب أو سرلد   عاد، بنال أج ز، األمن في غز،، وا 
 مالي  ل م، وعل  بحث عود، المجلس الاشريعي للعمل بعد اشكيل الحكوم  وفرض سيادا ا.

 اي  الش ر المقبل، وسأل   ا ما كانت حماس وأبلغ عباس قاد، حماس أن فاح ساعقد مؤامرها العام ن
ساسررمح لمنرردوبي فرراح مررن قطرراع غررز، بم ررادر، القطرراع  فرررد هنيرر  بررأن ت نيرر  لرردى حركاررع بمنررب أي 

 ع و في مؤامر فاح من م ادر، القطاع.
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وقالررت المصررادر  ن حمرراس أي ررًا أبرردت امسررك ا بررالمواقد القديمرر  مررن الق ررايا المثررار،، وأعلنررت فرري 
 عقب اتجاماع أن ا عر ت عل  الر يس عباس هرؤي  ماكامل  لاحقي  المصالح ه.بيان ل ا 

 29/10/2016 ،الحياة، لندن
 

 عباس يشكو دحالن... لحماس ":األخبار" .3
يعررريش ر ررريس السرررلط  الغلسرررطيني ، محمرررود عبررراس، برررين نرررارين:  مرررا الاصرررالح مرررب : قاسرررم س. قاسرررم

مرررا  المصرررالح  مرررب حركررر  حمررراس. يغ رررل هأبرررو مرررازنه القيرررادي الغاحررراوي المغصرررول محمرررد دحررر ن، وا 
نجرح فري ار ليل العقبرات الاري اقرد برين فراح وحمراس  وا  االاقرب من األخير،، ف له أخرد ال رررين. 

 فسيظ ر كرجل وطني أن   اتنقسام. —األمر مسابعد وف  حمساويين—
نا بع  سماعيل حماس خالد مشعل، و لأول من أمس، الاق  عباس في الدوح  ر يس المكاب السياسي 

في را، وفر  مصرادر اابعرت اللقرال  عبراسلم يكن اللقال سي ًا، واسامر قراب  ث ث سراعات، كران  هني .
هدمثرررًا ومحارمرررًا، ولرررم يكرررن عررردا يًاه. شررركا الرجرررل مرررا يعامرررل قلبرررع. احررردث عرررن ال ررر وط العربيررر  الاررري 

مرررن  دحررر ن الياعررررض ل رررا لمصرررالح  دحررر ن. عّبرررر عرررن انزعاجرررع مرررن حمررراس بسررربب  خراج رررا رجررر
قال عباس للموجرودين،  سجون ا، واس يل ا احركات زوجاع في غز،، األمر ال ي يزيد ال  وط عليع.

ه  ا كانت بعض الدول العربي  احب دح ن  ل  ه ه الدرج ، وا  ط علّي إلعاداع، فلاأخ ه ولاعينع 
برو فراديه، مبرديًا هنير ، عرن حقيقر  اسر يل حمراس احركرات أنصرار وزوجر  هأ عبراسعندهاه، ثرم سرأل 

اماعا ررع مررن  لرره. فقررال هنيرر : هلررن نارردخل فرري أزمرراكم الداخليرر ، ولررن نسررع   لرر  اقويرر  طرررد علرر  
 آخر، لكننا مب أي ج د من أي طرد جال لاحسين الو ب اتجاماعي واتقاصادي لسكان القطاعه.

أثررارا اسررا راب  هانغارراحه عبرراس علرر  مشررعل وهنيرر ، وحديثررع باساغا رر  عررن مشررك اع مررب هأبررو فرراديه،
الحا رين، وخاص  أن األول بدا ل م، وف  المصادر نغس ا، همسالمًا جردًا، ولرم نكرن ناوقرب أن يكرون 
اتجاماع ب  ه اإليجابي ... ابين أن مشكلاع مب دح ن أعم  ممرا كنرا ناوقربه. خر ل اتجامراع، قرال 

وا أنرع مرن الماوقرب أت اكرون  نع مساعد تاخرا  خطروات للاصرالح مرب حمراس. لكرن م قردر  عباس أي اً 
هرر ه الخطرروات كبيررر، أو م مرر ، وأ ررافوا: هعبرراس يريررد برر له اخغيررد  رر ط الرباعيرر  العربيرر  )األردن 

 ومصر والسعودي  واإلمارات( عنع، بااخا ه بعض الخطوات اجاه الحرك  وغز،ه.
كانررت للطلررب من مررا لكررّن مصررادر فرري رام هللا نقلررت  لرر  هاألخبرراره، أن زيررار، عبرراس  لرر  اركيررا وقطررر 

 قنرراع السررعودي  ب رررور، اخغيررد ال رر ط عنررع، وخصوصررًا بعرردما أوقغررت مسرراعدا ا الماليرر  للسررلط  
مليررون دوتر عررن سررا  أشرر ر(. ووفرر  الرره المصررادر، فررإن عبرراس سررب  أن ااصررل  120الغلسررطيني  )

ن سررلمان، بالملرره سررلمان بعرردما وصررلت  لرر  مسررامعع نيرر  المملكرر   يقرراد احويل ررا للمررال، وهطلررب مرر



 
 
 
 

 

 6 ص             4092 العدد:        29/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

اخغيررد  رر ط الرباعيرر  العربيرر  عنررعه، شررارحًا موقغررع همررن  عرراد، دحرر نه، م رريغ : هوعررده الملرره بكررل 
 خير، لكنع فوجئ بإيقاد المساعداته.

 29/10/2016 ،األخبار، بيروت
 

 : محاولة قصف مكة المكرمة عمل مشين وجبانالفلسطينية الرئاسة .4
، مرررا أقررردمت عليرررع 28/10/2016 أدان أمرررين عرررام الر اسررر  الطيرررب عبرررد الررررحيم، يررروم الجمعررر  :رام هللا

ل ميليشرريات الحرروثي بمحاولرر  قصررد مكرر  المكرمرر ، واصررغًا العمررل بأّنررع همشررين وجبرران وخررار  عررن كرر
وقررال عبررد الرررحيم، وفرر  مررا  خلرر   سرر مي.. ويجعلنررا نشررالم مررن خ لررع را حرر  أبرهرر  األشرررم الكري رر ه.

أورداررع الوكالرر  الرسررمي : هت يمكررن ألي مسررلم عاقررل أن ياصررّور بررأن يصررل األمررر بررالحوثيين  لرر  هرر ا 
النيرل مرن أقردس  من الاطاول والعدوان عل  مشاعر المسرلمين وم روى أف ردا م وقبلرا م، بمحاولر  الحدّ 

بقاع األرض الاي كرم ا هللا بنزول الوحي والقرآن الكريم وبحرم ا الشريد والحرم النبروي، وهرو  جررام 
بشب كالعدوان ال ي ياعرض لع المسجد األقص  أول  القبلاين وثالرث الحررمين الشرريغين فري عاصرم  

نطالررب بقطررب اليررد الارري ااخرر ت وأ رراد: ه ننررا     دولانررا فرري القرردس علرر  يررد اتحررا ل ومسرراوطنيعه.
القرار ونغ ت ه ا العدوان اآلثم لندعو كل القوى في اليمن  ل  سرع   يجاد الحل السياسي ال ي يكغل 

 األمن واتساقرار وعدم اكرار ه ا العدوان الخسيس ووقد اإلرهاب بأشكالع كاف ه.
 28/10/2016 ،القدس، القدس

 
 لالستخدام من مياه غزة غير صالحة %97الحساينة:  .5

مرن ميراه قطراع غرز،  %97مغيرد الحسراين   ّن  الغلسرطيني قال وزير األشر ال العامر  واإلسركان :القاهر،
وأكررد الحسرراين  فرري  غيررر صررالح  ل سرراخدام، مررا ي رردد بانعرردام الميرراه النظيغرر    ا اسررامر هرر ا الو ررب.

الميراه فري قطراع غرز،، اشركّ ل كلم  لع خ ل مرؤامر الميراه العربير  فري القراهر،، علر  أن محطر  احلير  
خيرررارًا اسررراراايجيًا إلخررررا  القطررراع مرررن الو رررب المرررا ي المأسررراوي الررر ي يعررراني منرررع نايجررر  الحصرررار 

 وسياسات دول  اتحا ل اإلسرا يلي.
وبرررين أن الحكومررر  ابررر ل ج رررودًا كبيرررر، مرررن أجرررل اررروفير الررردعم المرررالي الررر زم إلنشرررال محطررر  الاحليررر  

 .2020 سن مليون مار مكعب، لاوفير مياه صالح  للشرب بحلول  55 المركزي  بطاق   نااجي 
ا ارزال احرت سريطر، دولرر  اتحرا ل، مرا يشرركل مررمرن أرا رري ال رغ  ال ربير   %64وقرال الحسراين   ن 

 عقب  أمام الحكوم  لاطوير البني  الاحاي  الما ي ، واسا  ل المصادر الما ي  بالشكل المطلوب.
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 رؤي  موحد، لدعم الدول العربي  الواقع  مصادرها الما ي  احت اتحا ل.ودعا المؤامر للخرو  ب
 28/10/2016 ،القدس، القدس

 
 إصابات باشتباكات مسلحة مع أمن السلطة في "بالطة"نابلس:  .6

، فرري اشررراباكات الغلسررطيني  وعناصررر أمررن السررلط  الغلسررطينيين أصرريب عرردد مررن المررواطنين :نررابلس
ومسررلحين مررن ج رر ، وأج ررز، أمررن السررلط  الارري اقاحمررت مخرريم ب طرر   مسررلح  عنيغرر ، بررين مررواطنين

وأفاد مراسلنا، أن المخيم يش د أعند مواج ات مسلح  من   شر  نابلس بأعداد كبير، من ج   أخرى.
الساع  الواحد، من فجر اليوم السبت، بين الم ات من عناصر أج ز، أمن السلط  ومسلحين، أوقعرت 

ونقرل المراسرل عرن شر ود عيران أن قروات أمرن السرلط  معرزز، بحررس  ص.عدد من اإلصابات بالرصا
أمررن الر اسرر  اقاحمررت المخرريم بشرركل مغرراجئ وسرريطرت علرر  عررد، منررازل ونصرربت نقرراط مراقبرر  علي ررا 

 قناص ، وشرعت باقاحام باقي الحرات، أعقبع اشاباكات وصغت بأن ا األعند من  فار، طويل .
مرن مصرادر طبير  أن عرد،  صرابات وصرلت مساشرغ  رفيرديا بين را وعلم هالمركز الغلسطيني لإلعر مه 

 رجل أمن فقد  حدى عينيع،   اف  إلصاب  شاب اعرض لل رب عل  رأسع.
ويش د المخيم مسيرات نسوي  احاجاجي ، فيما اعالت الاكبيرات مرن أسرطح المنرازل والردعوات إلدخرال 

 سيارات اإلسعاد لنقل الجرح  والمصابين.
لجن  الانسري  الغصرا لي فري مخريم ب طر ، كرل الشررفال فري الشرعب الغلسرطيني،  تشدوفي السيا ، نا

 بالادخل لوقد نزيد الدم في المخيم. 
 29/10/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نائب عن حماس يطالب بإطالق يد المقاومة لمواجهة االستيطان في الضفة .7

غلسرررطيني عرررن حركررر  حمررراس، فررري اصرررريح ع رررو المجلرررس الاشرررريعي ال ،غرررز،: دعرررا يحيررر  العبادسررر 
صحغي، السلط  الغلسطيني   ل   ط   يد المقاوم  واناغا   القدس في ال غ  ال ربي  ودعم را بكرل 
بقو، والاخلري عرن الانسري  األمنري، لمواج ر  خطرر اتسرايطان اإلسررا يلي. وأكرد علر   ررور، هاغكيره 

 لغلسطيني ل حا له.ااغاقي  أوسلوه الاي قال  ن ا هارهن  راد، الشعب ا
 وقال  ن اتحا ل ي دد لحسم معرك  القدس جرال سياسااع  زال األرض الغلسطيني .

رم رران شررلح األمررين العررام للج رراد اإلسرر مي، الارري أطلق ررا مررؤخرًا، داعيررًا  .ورحررب العبادسرر  بمبررادر، د
ل والوصررول  لرر   لرر  أن و ررب المبررادر، همو ررب الاطبيرر  الرروطني للرراخلص مررن الاسرروي  مررب اتحررا 

 اساراايجي  وطني  جديد، عنوان ا مقاوم  ه ا المحاله.
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 لرر   لرره أكررد النا ررب عررن حركرر  حمرراس أن زيرراد، وايررر، اتسررايطان فرري ال ررغ  ال ربيرر  واتعارردالات 
المسامر، عل  الشعب الغلسطيني ومصادر، األرا ي واتعاقاتت هياطلب من السلط  أن ااراجب عرن 

 لعود، للصد الوطني الغلسطينيه.الانسي  األمني، وا
 29/10/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 مبادرة لمأسسة عمل الصندوق الثقافي الفلسطيني بقانونيطلق وزير الثقافة  .8

كاررب يوسررد الشررايب: أطلرر  وزيررر الثقافرر  د.  ي رراب بسيسررو، مبررادر، لمأسسرر  عمررل الصررندو  الثقررافي 
أس مالع وعردم اكاغا رع بالمنحر  النرويجير  علر  أهميا را، الغلسطيني بقانون، ما يزيد من فرص زياد، ر 

فيمررا رحررب العديررد مررن ممثلرري القطرراع الخرراص بررالغكر، القا مرر  علرر  الشررراك ، والارري كمررا أشررار سررمير 
حليلرر ، الررر يس الانغيرر ي لشرررك  فلسررطين للانميرر  واتسرراثمار المحرردود هبرراديكوه،  لرر  أن ررا اطرررح للمررر، 

برل وزار، الثقافرر ، علر  مبردأ الشررراك  ولريس اإلمر ل، مرحبررًا برؤير  بسيسررو األولر  ب ر ه الصررياغ  مرن ق
 في ه ا اتاجاه.

وقال بسيسو، في كلماع بافاااح المرؤامر السرنوي لمؤسسر  الدراسرات الغلسرطيني ، فري جامعر  بيرزيرت، 
س أمررس: همررن م امنررا فرري الرروزار، العمررل علرر  مأسسرر  الصررندو  الثقررافي الغلسررطيني، بمررا يمثررل وبعكرر

حالرر  مررن اوحيررد الج ررود، سرروال علرر  صررعيد الامويررل أو صررعيد السياسررات الثقافيرر ، أو دعررم اإلناررا  
الثقافي فري كافر  المجراتت، وفر  مبردأ اكامرل األدوار مرا برين القطراع الخراص الغلسرطيني أينمرا وجرد، 

عمررال المررؤامر وانطلقررت فعاليررات أ  والرر ي يمكنررع أن يشرركل رافعرر  وداعمررًا للمشرر د الثقررافي الغلسررطينيه.
السرررنوي، الررر ي انظمرررع مؤسسررر  الدراسرررات الغلسرررطيني ، احرررت عنررروان هالثقافررر  الغلسرررطيني   لررر  أيرررن ه، 

 بمشارك  نخب  من الكااب واألدبال والمغكرين الغلسطينيين، من داخل فلسطين وخارج ا.
 29/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 وحدة الحكومة على  لالتفاق بالدوحة حماسو فتح بين  اتعقد لقاءل "القدس العربي": استعدادات .9

سررنوات قطيعرر  عقررد الليلرر  قبررل الما رري  فرري  أربررببعررد اأكيررد ونغرري وبعررد نحررو : أشرررد ال ررور –غررز، 
العاصرررم  القطريررر  الدوحررر  لقرررال جمرررب الرررر يس الغلسرررطيني محمرررود عبررراس وزعررريم حركررر  حمررراس خالرررد 

اوقعرت مصرادر فلسرطيني  و لغلسرطيني . هني  و لره ل ررض احقير  المصرالح  ا  سماعيلمشعل ونا بع 
مطلعرر  أن اسا رريد العاصررم  القطريرر  الدوحرر ، لقررالات مصررالح  جديررد، بررين حركارري فرراح وحمرراس، 
ل اغررا  علرر  اشرركيل حكومرر  وحررد، وطنيرر  محررل حكومرر  الاوافرر  فرري أعقرراب لقررال الدوحرر  الرر ي قالررت 

 الحرك   ن ا قدمت خ لع هرؤي  ماكامل  لاحقي  المصالح ه.
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ل مسؤول فري حركر  فراح مرن قطراع غرز، لررهالقدس العربريه،  ن هنراه  شرارات قوير  علر  عقرد لقرال وقا
قريب بين وفدين قياديين من الحرك  وحمراس، للاشراور حرول اشركيل حكومر  وحرد، وطنير ، فري  رول 

  اللقال ال ي جمب الر يس مب قياد، حرك  حماس.
س وقياد، حماس ساا ح بعد عود، الرر يس  لر  وأشار  ل  أن مخرجات لقال الدوح  بين الر يس عبا

ال غ  ال ربي ، حيث سيعقد اجاماعا للجن  المركزي  لحرك  فاح، وسي ع م في صور، الاطورات ومرا 
جرى بحثع في لقا ع مب قاد، حماس بشكل مغصل. لكن المسؤول أكد أن لقرال الرر يس بقيراد، حمراس، 

مصررالح  المنشررود،. وأشررار  لرر  أن ملررد المصررالح  لررم يكررن يررام لرروت وجررود احسررن طرررأ علرر  عمليرر  ال
جرررى بحثررع بشرركل معمرر  خرر ل لقررالات الررر يس فرري جولاررع الخارجيرر  فرري كررل مررن اركيررا وقطررر، لمررا 

 ل ااين الدولاين من ع قات قوي  مب حماس.
 29/10/2016، لندن، القدس العربي

 
 فتح في األمعري تعلن دعمها لشرعية عباس وتدعو لمحاسبة أي متآمر .11

رام هللا: أعلنرت حركر  فراح فرري مخريم األمعرري القريررب مرن مدينر  رام هللا فري بيرران ل را وصرلت هالقرردس 
العربيه نسخ  منع عن اأكيد دعم ا للشرعيات الغلسطيني  وشرعيات حرك  فاح، وعل  رأسر ا الرر يس 

 محمود عباس أبو مازن واللجن  المركزي  والمجلس الثوري للحرك .
عن الحرك  في األمعري قلع  الشر يد ياسرر عرفرات ه ن شربح الغانر  واتسرا داد  وقال البيان الصادر

للحركرر  والقيرراد، يطررل علينررا مررن جديررد ممررث  بالرر ين فرطرروا بقطرراع غررز، وسرراهموا فرري ا رربيب الرروطن 
واقسيمع معامدا عل  الردعم اإلقليمري والردولي المشربوه والمعرادي لق رياناه، مؤكرد، أن فراح اعررد كرل 

وجرال فري بيران فراح فري المخريم ه ننرا وأمرام  ال ه ه المؤامرات واألهداد الخغي  مرن ورا  را.من يقد ور 
نجازاا ررا وا ررحياا ا هرري ثررور، الشررعب الغلسررطيني ومامسرركون  المررن نعلررن أن ثورانررا وكررل مشرراريع ا وا 

نررات بكررل شرررعياا ا وقادا ررا وعلرر  رأسرر م الررر يس محمررود عبرراس واللجنرر  المركزيرر  والانغي يرر  وكررل مكو 
 الثور، ولن نر   بدي  عن ا ألن ا هي من امثل الشعب الغلسطينيه.

وأكدت حرك  فاح في مخيم األمعري أن أي خ فات يجب أن احل داخل أطر الحرك  القيادير  ولريس 
عدم الا راون فري   ل عن طري  األعمال الغو وي  ال ي ت يخدم سوى اتحا ل داعي  قياد، الحرك  

 مسمياا م. أوفي المؤامر، عل  حركانا م ما كانت مواقع م  محاسب  الماورطين
 29/10/2016، لندن، القدس العربي

 
 



 
 
 
 

 

 10 ص             4092 العدد:        29/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 على رأس هيئة منحازةيقف المقرر الخاص لألمم المتحدة  :السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة .11
خرراص الماحررد، علرر  كرر م المقرررر ال األمررملرردى  اإلسرررا يلياحرراا السررغير  :سررعيد عريقررات -واشررنطن 

لنمررم الماحررد، لشررؤون حقررو  اإلنسرران فرري األرا رري الغلسررطيني  المحالرر  مايكررل لينرره خرر ل مررؤامره 
لممارسراا ا الاري انا ره حقرو  اإلنسران الغلسرطيني،  ه سررا يله، يوم الجمع ، فيعدان أ ، ال يالصحغي

م مجلررس األمررن، أمررا مررؤخراً  اإلسرررا يلي وعلرر  رد فعل ررا حيررال ظ ررور المرردير العررام لمنظمرر  )باسرريلم( 
واا مررع هبررال جوم علرر   سرررا يل بمررا يبررين ال رررر الكبيررر  ،موج ررًا اناقررادات ت عرر  لسررلطات اتحررا ل

 ال ي الحقع ه ه المنظمات اإلسرا يلي  الماطرف  في اشويع سمع  الدول  أمام المجامب الدوليه،
الماحررد، علرر  رأس هي رر   الماحررد،: هيقررد المقرررر الخرراص لنمررم األمررملرردى  اإلسرررا يليوقررال السررغير 

ه ن مررا يقولررع مجرررد أكا يررب  :وأ رراد منحراز،، ف ررو يغاقررر  لرر  المصررداقي  ونحررن ت نعاررد بسررلطاعه.
انشرها المنظمات اإلسرا يلي  الماطرف  وهري عبرار، عرن  خيرر، فري أيردي أعردال  سررا يل اروفر الشررعي  

 لدولي ه.ألول ه ال ين يرغبون في العمل  دنا ) سرا يل( عل  الساح  ا
 29/10/2016 ،القدس، القدس

 
 يجري تدريبات تحاكي مواجهة أنفاق غزة الجيش اإلسرائيلي .12

نشر موقب القنا، الص يوني  الثاني ، مقطب فيديو : ارجم  المركز الغلسطيني لإلع م - القدس المحال 
 يظ ر ادريبات مكثغ  ومسامر، لجيش اتحا ل، يساعد في ا للمواج   القادم .

ات عمر   هرر ه الارردريبات، وحررد، الارردخل السررريب هلوطرراره، وم ما ررا منررب هجرروم المقاومرر  علرر  مسرراوانغرر
وه ه الوحد، اادرب عل  عمليات اسلل عبر األنغا  والاعامل مرب الماسرللين  هغ د غز،ه أو الشمال.

 قبل وصول م  ل  المساوطنات، وعل  عملي   نقا  محاجزين داخل المساوطنات.
 28/10/2016 ،يني لإلعالمالمركز الفلسط

  
 علماء آثار ينسفون مزاعم إسرائيلية بشأن مكتشف أثري جديد في القدس .13

رفض علمرال آثرار  سررا يليون وعرالميون، مرزاعم سرلط  اآلثرار اإلسررا يلي ، : برهوم جرايسي - الناصر،
عرام  700ل  لر  ، مكاروب علي را اسرم هيروشر يمه، واعرود حسرب اتدعرااكاشرغاهاه مرؤخراً  عن رقع  هارمّ 

األخيررر،،  األيررامقبررل المرري د، وهرري الرقعرر  الارري لررّوح ب ررا ر رريس حكومرر  اتحررا ل بنيررامين نانيرراهو فرري 
 لي اجم في ا قرار اليونيسكو.

 ت أنرررع فررري مرررؤامر هاجديررردات فررري علرررم آثرررار القررردسه الررر ي عقرررد الخمررريس الما ررري، ونقلرررت فعالياارررع 
ه عررالم اآلثررار اإلسرررا يلي البروفيسررور أهررارون م يررر مررن صررحيغ  ههرر"راسه اإلسرررا يلي  أمررس، فقررد شررك
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جامعرر  بررار ايرر ن قرررب اررل أبيررب، فرري أصررال  الرقعرر . وهرراجم سررلط  اآلثررار علرر  قرارهررا نشررر الكشررد 
وطرررح عررالم اآلثررار  عررن الرقعرر  مررب أنررع علرر  حررد قولررع هوا ررح مسرربقا أن ررا سرراكون مو ررب خرر ده.

ل السررلط  وقررال: هأنررا أصرردقكم ولكررن لرريس الجميررب حررول ظرررود العثررور علرر  الرقعرر  مررن قبرر شرركوكاً 
 لسرو  األثريرات. وكيرد نعررد أن هر ا لريس ازييغراً  معرداً  سيصدقون. كيد نعرد بأن ه ا ليس ازييغاً 

، وكررران معرررداً  هلا ي ررر  الطريررر ه لرقرررب أخررررى هساكاشرررده فررري المسررراقبل فررري سرررو   علررر  مسررراوى عرررالع
. فمعروفر  للش اد، هو جميل، ولكنع ت يكغري حقراً  14األثريات ه، وأ اد: هبرأيي فإن اأريخ الكربون 

أن اكررون الرقعر  نغسرر ا هرري القديمرر . ولكررن  حراتت زيغررت في ررا كاابرر  علرر  هورقر ه عايقرر . يحامررل جررداً 
كانررت هي رر  حكوميرر  انشررر هرر ا    احسررب رأيرري، هنرراه حاجرر  لعمليررات فحررص أخرررى بررارز، وت سرريما 

وبعدها نجري مزيردا مرن الغحوصرات. كران يجردر عمرل  لره  واعطيع هاسوي اه. لما ا نناظر الجداتت
مو ررب شررب   واجررب الحرر ر مررن اسرراخ ص اتسررانااجات  وقررال  ن الشرر اد، سرراكون دومرراً  مررن قبررله.

 من ا حول الاغسير الااريخي والاحغظ من اتحاغاتت اإلع مي ، للسلط  وأساسا للسياسيين.
جرررور  واشرررنطن، فررري مدونارررع أن فررري رأيرررع يررردور وكارررب البروفيسرررور كريسررراوفر رولاسرررون مرررن جامعررر  

الحررديث عررن ازييررد. هحقيقرر  أن الرقعرر  اجاررازت فحوصررات الكربررون ت اعنرري شرري ا حررول كررون الكاابرر  
 نغس ا عايق ه. 

 29/10/2016 ،الغد، عم ان
 

 "إسرائيل"عبر هؤالء اخترق "كي جي بي"  .14
ا   السروفيااي  الاري حصرل علي را نشررت صرحيغ  هيرديعوته يروم أمرس، اقريررًا عرن الوثر :حلمي موس 

وا ررّمنت  كااررب الاحقيقررات في ررا، رونررين بيرغمرران، عّمررن اعابرررا م المخررابرات السرروفيااي  عمرر ل ل ررا.
القا م  الجز ي  أسمال حركي  ل ا أوصاد وأسمال حقيقي  أثارت ردود أفعرال مخالغر . ومرن برين هرؤتل 

بررز قيرادات هال اغانراهه، موشري سرنيع، والرد الروزير من ازّعم هالحزب الشيوعي اإلسررا يليه وكران مرن أ
 الساب   فرايم سنيع.

ويساند الاحقي  الواسب ال ي أجراه رونين بيرغمان عل  وثا   سوفيااي  وصلت  ل  بريطانيا في العام 
وكان مياروكين قد نسخ علر  مردى سرنوات طويلر   مب عميل روسي فار هو فاسيل مياروكين. 1992

ي بيه عن عم   ا في العالم وفّر ب ا  ل  ال رب. ومؤخرا أزيلت السرّري  فري بريطانيرا وثا   الرهكي ج
 عن ه ه الوثا   الاي أثارت في الما ي  ج  كبير،.

وكما سلد، فإن أحد أبررز األسرمال المر كور، فري الاحقير  هرو موشري سرنيع الر ي كران برين أبررز قراد، 
 ست عن هالحزب الشيوعيه وعن حزب همبامه.وبعدها صار ع و كني 1948هال اغاناهه في حرب 
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وحسررب الوثررا   الارري اسرراندت  لي ررا هيررديعوته، فررإن سررنيع وفّررر للررروس معلومررات هامرر  عررن السياسرر  
الخارجي  اإلسرا يلي ، وبين أمور عد،، كان المصردر الرر يس لاقرارير نقلا را السرغار، السروفيااي  فري ارل 

 ميل وزير الخارجي  حين ا، موشي شاريت، ألمريكا. ل  موسكو. وأشارت  ل   1992أبيب العام 
 واظ رر فري احقير  هيررديعوته أسرمال ساسر  آخررين ينامررون  لر  مرا كران يعرررد باليسرار اإلسررا يلي اررمّ 
اعابرارهم عمرر ل للررر هكري جرري برريه. وبرين هررؤتل يعقرروب ريغارين الرر ي خرردم كع رو كنيسررت عررن حررزب 

الُمسَان د  لي ا الاحقي ، فإنع نقل للرروس بشركل دا رم  . وحسب الوثا  1965-1949همبامه في السنوات 
وثا   سري   سرا يلي  بين ا وثا   مصّنغ  بأن را بال ر  السرري . وقرال  بنرع، الروزير السراب   فررايم سرنيع: 
هه ا اخا   من دون أساسه. وشدد عل  أن ع قات والرده مرب الرروس كانرت علنير  ولرم ااعلر  بنقرل 

 معلومات سري .
ع و الكنيست أليعزر غرانوت، وهو اآلخرر مرن حرزب همبرامه. وقرد خردم غرانروت  اسملاحقي  و كر ا

يعقوب  اسم كع و في لجن  الخارجي  واألمن في الكنيست وكأمين عام لحزبع. وي كر الاحقي  أي اً 
فاردي، وهو من قيادات حرك  ههشومير هاسعيره وأحد اآلبال المؤسسين لمنظوم  المياه في  سرا يل، 

شلومو شملي، ع و اللجن  المركزي  للحزب هالشيوعي اإلسررا يليه. ورد  بنرع غيرورا علر   اسموك له 
ن والررده لررم يكررن   لرره بررأن ههرر ا كرر م فررارنه. وقررال  ن والررده كرران يلاقرري مررب ديبلوماسرريين روس علنررًا وا 

 عل  اّط ع عل  أي  أسرار.
يد صمو يل كخااي، وهو م ندس اول  منصبًا وا كر الوثا   أن المخابرات السوفيااي  أفلحت في اجن

بالغ السري  في الصرناعات الجوير  اإلسررا يلي  وكران علر  صرل  باطروير طرا ر، هتفريه. ولكرن كخاراي 
 أبلغ الصحيغ  أنع هغير مرابط أبدًا ب  ا المو وعه.

اسررم جرجرروري لونرردين الرر ي عمررل فرري مشررروع صرريان  واحررديث محركررات دبابرر  هميركافرراه يظ ررر فرري 
وحكمررت  1988القا مرر . ولونرردين نمررو   لمررن اررم  رربط م واعاقررال م. فقررد اعاقلررع هالشرراباهه فرري العررام 

رجرل وزار، الخارجير  واتقاصرادي ز يرد أفنرري  اسرمعليرع المحكمر  بالسرجن. ويظ رر فري القا مر  أي ررًا 
مرر، األولر  بعد أن ثبت أنع عميرل للررهكي جري بريه. وهر ه هري ال 1956ال ي اعاقلاع  سرا يل في العام 

في وثيق  للر هكي جي بيه حيث يشار  ل  حجم المواد الاي بعث را وال ررر  اسمعالاي يشار في ا  ل  
 .ه سرا يلرهال ي ألحقع ب

وثررا    1956و 1955وبحسررب الوثررا  ، فررإن أفنرري نقررل لمنرردوب الرررهكي جرري برريه فرري بل ررراد فرري العررامين  
 ل  جانب معلومات كثير، عن عم ل الموساد في أوروبا.احوي شيغرات اتاصال اإلسرا يلي  في أوروبا  

واشمل القا م  الاي نشررا ا يرديعوت ث ثر  صرحافيين، أحردهم هرو أفيغرا سراين، مرن مجلر  ههعروتم هرزيه 
ولررم انشررر الصررحيغ   سررَمي الصررحافيين اآلخرررين، لكررن  كرررت أن أحرردهما كرران يعمررل فرري ديرروان الررر يس 
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أما الصحافي الثالث َفُ ك ر فقط  سمع الحركي وهو هاموزه، وقد وصرغاع  األول إلسرا يل، حاييم وايزمان.
هيررديعوته بأنررع هنجررم صرراعد فرري سررمال الصررحاف  اإلسرررا يلي ه ومقررّرب مررن الحررزب الحرراكم همبررايه، واررم 

 ، من دون أن يعلم الروس أنع عميل مزدو  للر هشاباهه أي ا.1965اجنيده للر هكي جي بيه العام 
اررب عاليرر  الرر ين عملرروا لمصررلح  هكرري جرري برريه وفرر  وثررا   هيررديعوته ف ررم جنرررال فرري أمررا العمرر ل بر 

هؤتل وت نوعي  الع قر  الاري  اسميالجيش اإلسرا يلي وقا د في ج از هالشاباهه. ولم انشر الصحيغ  
 الحركرري، همالينكرراه، وأنررع هكمررا يبرردو قا ررداً  باسررمعأقاماهررا مررب الررروس. واصررد الوثررا   رجررل هالشرراباهه 

سررمًا حركيررًا هررو هبجررانه ولررم انشررر اوارر كر القا مرر   كبيرررا فرري شررعب  الاجسررس الم رراد فرري الشرراباهه.
ولكرررن الصرررحيغ  اقرررول  نرررع م نررردس روسررري ارررم اأهيلرررع كجاسررروس وزرع فررري الجررريش  اسرررمعهيرررديعوته 

اإلسرا يلي، حيث احال منصبًا مركزيًا في مجرال البنر  الاحاير ، واطلرب علر  الكثيرر جردا مرن األسررار 
 العسكري ، وبعد اسريحع من الجيش اول  مناصب عليا في اتقاصاد.

 29/10/2016 ،السفير، بيروت
 

 دعوة إسرائيلية لتجنب "التحالفات المؤقتة" بالمنطقة .15
دعا المساشر  اإلسرا يلي مردخاي كيدار دوا ر صنب القرار في ال أبيب  ل  اوخي الح ر فري  قامر  

واساشرر د كيرردار فررري  فرري ظررل األحرررداث الما حقرر  الارري اشرر دها. احالغررات  قليميرر  مررب دول المنطقرر 
دعواررع برررهاقلباته الررر يس المصررري عبررد الغارراح السيسرري هالرر ي نقررل احالغااررع مررن الرردول العربيرر   لرر  

يرررانه. مررن  قامرر   ه سرررا يلهوفرري ورقرر  بحثيرر  لررع نشرررها موقررب هميررداه اإلسرررا يلي حرر ر كيرردار  روسرريا وا 
ي في مد، زمني  وجيز، م ما كانت م م  ل ا، م ريغا أن  سررا يل همطالبر  برأن احالغات مؤقا  قد انا 

، ولرريس احالغررات قررد اا يررر اتسرراراايجي اخطررط علرر  المرردى البعيررد، معامررد، فرري  لرره علرر  مقرردراا ا 
 با ير وجع الشر  األوسط بين حين وآخره. 

 28/10/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 على مفاعل ديمونا النووينتنياهو يعلن إطالق اسم بيريز  .16
 أعلن ر يس الحكوم  اإلسرا يلي ، بنيامين نانيراهو، فري خطراب ألقراه يروم الجمعر : احرير ب ل  اهر

علرر  وفررا، الررر يس اإلسرررا يلي السرراب   ، فرري مقبررر، بالقرردس بمناسررب  مرررور ث ثررين يومرراً 28/10/2016
 النووي. شمعون بيريز، أنع سيام  ط   اسم بيريز عل  مغاعل ديمونا

 28/10/2016 ،48عرب 
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 عن الطعام لليوم الرابع إضراباً أسيران يخوضان  .71
 37أعلنت هي   شؤون األسرى والمحررين أمس الجمع ، أن األسيرين سامر العيساوي ): وكاتت

عامًا( من بلد، العيسوي  في القدس المحال ، وال ي انوي ه سرا يله احاجازه حا   كمال حكمع ال ي 
عامًا(، من بلد، ياما في نابلس، والمحكوم  40عامًا، ومن ر صنوبر ) 30وهو  2003عام  صدر بحقع

عامًا، والقابعين في سجن نغح  الصحراوي، يخو ان   رابًا مغاوحًا عن الطعام من   30مؤبدات و 4
 .2016-10-25ااريخ 

أاي لاحقي  جمل  وأو حت ال ي   أن  قدام العيساوي وصنوبر عل  خوض ه ا اإل راب المغاوح، ي
 من المطالب الاي امس حيا، كاف  األسرى والاي اامثل في:

نقل جميب األسيرات الغلسطينيات  ل  سجن قريب من المحاكم العسكري  هاإلسرا يلي ه، واوفير الع   
الطبي الحقيقي لنسرى المر  ، والسماح بإدخال أطبال ولجان طبي   ل  داخل السجون، ووقد 

 بح  عدد كبير من العا  ت الغلسطيني  الاي احرم بموجبع من زيار، أبنا  ا.  المنب األمني
 29/10/2016الخليج، الشارقة، 

 
 األقصىالمسجد عشرات اآلالف يؤدون صالة الجمعة في  .71

 أدى عشرات آتد المصلين ص ، الجمع  في المسجد األقص  بمدين  القدس المحال .
ن من  ساعات الصباح الباكر عبر الحواجز العسكري  اإلسرا يلي ، واوافد آتد المواطنين الغلسطينيي

من ال غ  ال ربي  وقطاع غز، والداخل المحال، وصوت  ل  مدين  القدس للص ، في المسجد 
 األقص .
 يرزه ماج ين  -، عبر حاجز هبيت حانون الجمع مواطنا فلسطينيا من قطاع غز،، فجر  231وخر  

  ل  مدين  القدس.
ت شوارع القدس والبلد، القديم  اواجدا مكثغا لقوات اتحا ل العسكري  الاي قّطعت أوصال وش د

المدين  بنشر العشرات من الحواجز الحديدي ، فيما قامت عناصرها باوقيد الماّر، الغلسطينيين 
خ اع بع  م للاغايش الجسدي.  وا 

قت طا ر، اساط ع  سرا يلي  في وبالازامن مب الاعزيزات العسكري  في شوارع مدين  القدس، حلّ 
 أجوالها، لمراقب  الو ب الميداني عن كثب.

 28/10/2016، فلسطين أون الين
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 سلوان احتجاجًا على هدم منازل عائالتفي صالة على األسفلت  .71
أدى مقدسيون، ص ، الجمع ، عل  هاألسغلته في منطق  سلوان جنوبي المسجد األقص  : وكاتت

 عل  سياس  اتحا ل ب دم منازل عا  ت فلسطيني  في القدس.المباره، احاجاجا 
وأكد المصلون رفض هجم  اتحا ل تقا ع م من أرا ي م عبر اكثيد هجم  هدم المنازل في 

 مخالد أحيال وقرى وبلدات القدس في األش ر األخير، ب ريع  عدم الارخيص.
ان امسه أهالي البلد، بمنازل م وأرا ي م وأكد الشيخ سامر عود،، خ ل خطب  الجمع  في بلد، سلو 

رغم كاف  اإلجرالات هاإلسرا يلي ه الاي ااخ   دهم، من هدم منازل وشن حم ت اتعاقال، ف  
 انازل عن أي شبر من األرض.

 29/10/2016الخليج، الشارقة، 

 
 مسيرة بلعين األسبوعية ومواجهات قرب جنين تقمعقوات االحتالل  .02

ات اتحا ل اإلسرا يلي، يوم الجمع ، مسير، بلعين األسبوعي  المناه   قمعت قو : رامي حيدر
للجدار واتسايطان، فيما اندلعت مواج   عنيغ  بين جنود اتحا ل والشبان في قري  العرق  الوقع  

وقالت مصادر صحافي  وش ود عيان  ن قوات اتحا ل أطلقت  قرب جنين شمال ال غ  ال ربي .
سيل للدموع وقنابل الصوت بكثاف  وهاجمت المشاركين بعد أن امكنوا من رفب العلم قنابل ال از الم

 الغلسطيني عل  جدار الغصل العنصري.
وكانت المسير، انطلقت من أمام مسجد القري  اجاه الجدار، حيث رفب المشاركون في ا ال فاات 

 المندد، باتحا ل وسياساع اتسايطاني .
في قري  العرق  الواقع  غرب مدين  جنين، بين الشبان وقوات اتحا ل بعد واندلعت مواج ات عنيغ  
 أن اقاحمت األخير، القري .

وقالت مصادر محلي  وصحافي   ن قوات اتحا ل اقاحمت القري  في خطو، اساغزازي  وسّيرت آلياا ا 
 في شوارع ا، ما أدى  ل  اندتع مواج ات بين ا وبين الشبان.

أن قوات اتحا ل أطلقت القنابل المسيل  للدموع اجاه الشبان، ما أدى  ل  و كرت المصادر 
  صابات باتخانا ، دون اإلب ن عن اعاقاتت.

 28/10/2016، 48عرب 
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 "اإلفتاء الفلسطيني" يحذر من انهيار "األقصى" وتبعات اقتحاماته .07
لي ود لباحات المسجد دان مجلس اإلفاال األعل  في فلسطين اقاحامات الماطرفين ا: وكاتت

األقص  المباره الاي ازدادت وايرا ا بعد قرار منظم  اليونسكو، ال ي نغ  وجود أي ع ق  
وح ر المجلس من هابعات  ل حا ل اإلسرا يلي بالمسجد األقص  المباره بأسواره وباحااع وأسغلع.

بل الاجنيد بالحغريات قرار سلط  اآلثار في حكوم  اتحا ل الداعي لمشارك  كل شاب ي ودي ق
أسغل المسجد األقص ، واعابار  له واجبًا وطنيًا،   اف   ل  مشارك  جمعيات اسايطاني  بالبحث 
والانقيب عن بقايا هيكل م المزعوم، في محاول  إلثبات أي وجود ل م في القدس والمسجد األقص  

 صيًا في أعمال ه ه الحغريات.شخ اإلسرا يليمشارك  ر يس وزرال اتحا ل   ل المبارهه، مشيرا 
وبين أن ه ه الحغريات ان ر بان يار وشيه للمسجد األقص  المباره والمباني المجاور، لع في أي 
لحظ ، ت قدر هللا اعال ، األمر ال ي يسادعي يقظ  األم  والقيام بواجب ا اجاه مسرى نبي ا وقبلا ا 

ب ب رور، و ب حد فوري للحغريات حول األول . وجدد المجلس دعواع  ل  أحرار العالم أجم
المسجد األقص  وأسغلع، ووقد اقاحامااع، وااخا  كل اإلجرالات والسبل الممكن  لاحقي   له، ولجم 
جرالااع السافر،، الاي امارس بوحشي   د المسجد األقص  المباره بخاص ،  اتحا ل اإلسرا يلي وا 

م ،   اف   ل  اتعادالات الماواصل  عل  أبنال والمقدسات اإلس مي  والمسيحي  في فلسطين بعا
الشعب الغلسطيني العزل  ت من  يمان م باهلل اعال ، وعل  األرض الغلسطيني  بحجرها وشجرها 
وبشرها، حيث ياعر ون ألبشب جرا م القال والانكيل والاخريب والادمير، محمً  سلطات اتحا ل 

جاوزت كل الحدود في اساغزاز لمشاعر المسلمين عل  اإلسرا يلي ابعات ه ه الممارسات الاي ا
 مساوى العالم أجمب.

 28/10/2016الدستور، عم ان، 
 

 ثالث إصابات في مواجهات متفرقة مع االحتالل بقطاع غزة .00
محمد الجمل: أصيب ث ث  شبان بالرصاص الحي، خ ل مواج ات ماغرق  اندلعت   -خان يونس 

ل، في موقعين منغصلين شر  مخيم البريا وسط قطاع غز،، بين عشرات الشبان وقوات اتحا 
 وقرب موقب هناحال عوزه العسكري  ل  الشر  من مدين  غز،، خ ل ساعات مسال أمس.

وأشارت مصادر محلي   ل  أن مواج ات اخللا ا عمليات رش  بالحجار، لمواقب وآليات اتحا ل 
و صغي ه، وسط القطاع، وأطلقت خ ل ا قوات اندلعت شر  مخيم البريا واحديدا قرب بواب  هأب

اتحا ل النار وقنابل ال از المسيل للدموع اجاه الماظاهرين، ما اسبب في  صاب  شابين بالرصاص 
من ج   أخرى، اندلعت مواج ات مماثل  قرب موقب هناحل عوزه، شر  حي الشجاعي   الحي.
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ن  طارات مطاطي ، ورشقوا آليات اتحا ل بمدين  غز،، وكانت األعند، وأشعل خ ل ا الماظاهرو 
بالحجار،، وأصيب خ ل ا شاب عل  األقل بالرصاص الحي والعشرات بحاتت اخانا ، جرال 

 اسانشا  ال از المسيل للدموع، ال ي أطلقاع قوات اتحا ل.
ول وعل  صعيد اعادالات اتحا ل فاحت دبابات ونقاط مراقب  عسكري   سرا يلي  مناشر، عل  ط

خط الاحديد، الواقب شر  محافظ  خان يونس، نيران أسلحا ا الرشاش  بشكل ماقطب اجاه منازل 
 ومزارع المواطنين الواقع  في بلداي عبسان وخزاع  الحدودياين، خ ل ساعات ما بعد ظ ر أمس.

 29/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 مسيرة كفر قدوم تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية .02
لي قري  كغر قدوم، شر  قلقيلي ، خ ل مسيرا م األسبوعي  السلمي  المناه   ل سايطان، طالب أها

عامًا، باصعيد المقاوم  الشعبي  في وجع  14والمطالب  بغاح الشارع الر يس للقري  الم ل  من  
 اتحا ل، ردًا عل  جرا مع الاي يراكب ا بح  الشعب الغلسطيني في كل مكان وزمان.

اط  اإلع مي في  قليم قلقيلي ، منس  المقاوم  الشعبي  في كغر قدوم مراد شايوي،  ل  أن وأشار الن
المقاوم  الشعبي  هي الس ح األكثر اأثيرًا في طبيع  الصراع مب اتحا ل، في ظل اخا ل موازين 

لنوع من القو، العسكري  مب الشعب الغلسطيني، تفاًا  ل  أن انخراط كاف  أطياد الشعب في ه ا ا
 المقاوم ، يعزز من مواقد القياد، في معركا ا السياسي   د اتحا ل في المحافل الدولي .

 29/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 على مجزرة كفر قاسم عاماً  ستون .02
لمجزر، كغر  60 والشعب الغلسطيني اليوم، ال كرى الر 48يحيي فلسطينيو : برهوم جرايسي - الناصر،

، بازامن مب اندتع العدوان 1956كبا ا القوات اإلسرا يلي ، في مثل ه ا اليوم من العام قاسم، الاي ارا
الث ثي: البريطاني الغرنسي اإلسرا يلي عل  مصر. وكان ال دد من ه ه المجزر،، الاي حصدت 

لدفع م عل  الرحيل، بعد أن بقي  48ش يدا، وعددا من الجرح ، هو ارهيب فلسطينيي  49أرواح 
 ألغا في وطن م في عام النكب . 153من م 

 واكامت السلطات اإلسرا يلي  عل  اله المجزر،، مسا ل  أجوال الحكم العسكري، في اله السنوات.
ع وي الكنيست من الحزب الشيوعي اوفي  طوبي   ل وبعد يومين عل  المجزر، اسّرب الخبر 

ني  الاي من المغروض اسمح ل م بدخول القري  سرا، رغم حصانا ما البرلما  ل وماير فلنر، فاسل  
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الرأي العام ليكشغا أمر المجزر،. وارفض   ل القري  بحري ، ولكن األوامر كانت صارم ، وخرجا 
 السلطات اإلسرا يلي  اتعاراد رسميا بالمجزر،، كما ارفض  دراج ا  من المن ا  الاعليمي.

في داخل المدين ، لانا ي عند النصب الا كاري. وفي ال كرى صباحا بالمسير، الاقليدي    حيالوابدأ مراسم 
 ساعات المسال، سيام افاااح الماحد الخاص بالمجزر،، ومن ثم يبدأ م رجان سياسي وحدوي إلحيال ال كرى.

 29/10/2016الغد، عم ان، 
 

 األقصى خالل األسبوع الماضيالمسجد اقتحموا  إسرائيلياً  640 "قدس برس": .02
رصدت وكال  هقدس برسه  نارناشيونال : احرير زين  األخرس، أبو سبياان فاطم –القدس المحال  
وش دت فار، الرصد الواقع    سرا يليًا للمسجد األقص ، خ ل األسبوع الما ي. 640لننبال، اقاحام 

مساوطنًا ي وديًا لباحات المسجد  589ول/ أكاوبر الجاري، اقاحام األاشرين  27 - 21ما بين 
 خ ل فاراْي اتقاحامات الصباحي  والمسا ي ، عدا يومي الجمع  والسبت. األقص  يومياً 
جنديًا  سرا يليًا واسب شرطيات المسجد األقص  من ج   هباب الم ارب ه،   اف   40كما اقاحم 

، أكثر 10/2016/ 23وسّجل يوم األحد  تقاحام عنصرين من مخابرات اتحا ل خ ل الغار،  اا ا.
مساوطنًا قاموا بانغي  سلسل  من  346وطنين كثاف ؛ حيث بلغ عددهم في  له اليوم اقاحامات المسا

 اتقاحامات الجماعي   من أسبوع هعيد العرشه العبري ال ي انا   يوم اإلثنين. 
 28/10/2016، قدس برس

 
 المتحف الفلسطيني يوقع اتفاقية مع مؤسسة "ُعم ار األرض" لتدوير النفايات .02

سطيني في بيرزيت عن اوقيب ااغاقي  شراك  مب مؤسس  هُعّمار األرضه الغلسطيني  أعلن الماحد الغل
الازاًما بمعايير األبني  الخ رال العالمي  الاي يقوم  ،لادوير مخالد النغايات الصادر، عن الماحد

كونع أول مبن  أخ ر سيحصل عل  الش اد، الغ ي  في اصميمات  ،الماحد الغلسطيني باطبيق ا
 في فلسطين، ليكون نمو ًجا يحا ى بع في اتسادام  البي ي . LEEDوالبي   الطاق  

وبموجب ه ه اتاغاقي  الازم مؤسس  هُعّمار األرض هبأخ  كاف  النغايات الصادر، عن الماحد من 
مواد ب سايكي  وورقي  وزجاجي  ومعدني  وغيرها أسبوعًيا أو حسب الحاج  واوزيع ا عل  مصانب 

 ص  بإعاد، ادويرها واساخدام ا بأشكال مخالغ .ومؤسسات ماخص
ي كر أن الماحد الغلسطيني يلازم باطبي  مجموع  من المعايير للحغاظ عل  البي   كخغض 

 الاي اعابر من المقاييس العالي  عالمًيا. %27وللطاق  بنسب   %37اتسا  ه السنوي للمياه بنسب  
 29/10/2016، لندن، القدس العربي
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 األقصىالمسجد تدعو لتقصي وضع  "اإلسالميالتراث " .27

حثت لجن  الاراث في العالم اإلس مي عل  اشكيل لجن  اقصي حقا   حول و عي  : وكاتت
المسجد األقص  مب اتسامرار في رصد اتنا اكات هاإلسرا يلي ه، ومواصل  اقديم الدعم الغني للدول 

 األع ال في مجاتت الحغاظ عل  الاراث اإلنساني.
أصدرت جمل  من  وكانت اللجن  الاابع  للمنظم  اإلس مي  للاربي  والعلوم والثقاف  ) يسيسكو(،

 الاوصيات في خاام اجاماع ا السابب، وطالبت باوجيع المزيد من األنشط  في مجال الاراث الثقافي.
من الج د  وقال نا ب ر يس الجمعي  العام  لصون الاراث الثقافي  ن الاوصيات شملت ب ل المزيد

 لاكوين األطر الغني  الماخصص  في مجال اسجيل الاراث عل  قا م  )اإليسيسكو( و)اليونيسكو(.
 29/10/2016الخليج، الشارقة، 

 
 العمال الفلسطينيين أوضاعاجتماع عربي في الدوحة يبحث  .28

غلسطينيين، هوفاه: ناقش مجلس  دار، منظم  العمل العربي ، اقريرًا عن أو اع العمال ال -الدوح  
 وأو اع الطبق  العامل  في األرا ي العربي  المحال .

 27 - 26( لمجلس  دار، منظم  العمل العربي  خ ل الغار، من 85جال  له خ ل أعمال الدور، )
 اشرين األول الجاري، بالعاصم  القطري  الدوح .

لكامل  للشعب الغلسطيني ووف  بيان صادر عن ه ه اتجاماعات، فقد أكد المجلس دعمع ومسانداع ا
في مواج   الممارسات ال  نساني  ل حا ل اإلسرا يلي، وصوت  ل  اسارداد حرياع وحقع في اقرير 

 المصير.
كما ناقش المجلس عددًا من البنود والاقارير ال ام  وأصدر بشأن ا قرارات واوصيات ااعل  بماابع  

( لمؤامر 43العمل العربي  وماابع  انغي  قرارات الدور، )( لمجلس  دار، منظم  84انغي  قرارات الدور، )
 العمل العربي.

 29/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 اإلنسان يدين االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة  لحقوقر األمم المتحدة مقر    .29
اإلنسان في األرا ي دان المقرر الخاص لنمم الماحد، لشؤون حقو   :سعيد عريقات -واشنطن 

الغلسطيني  المحال ، مايكل لينه، اليوم الجمع ،  سرا يل لممارساا ا الاي انا ه حقو  اإلنسان 
مؤخرا أمام مجلس  اإلسرا يلي الغلسطيني، وعل  رد فعل ا حيال ظ ور المدير العام لمنظم  )باسيلم( 



 
 
 
 

 

 20 ص             4092 العدد:        29/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

في المؤامر الصحافي ال ي دان فيع  وأعلن لينه األمن، موج ًا اناقادات ت ع  لسلطات اتحا ل.
الممارسات اإلسرا يلي  في انا اه حقو  المواطنين الغلسطينيين احت اتحا ل، أن اقريره المقبل 
سيسلط ال ول عل  معامل   سرا يل لمنظمات حقو  اإلنسان اإلسرا يلي  مثل )باسيلم( و)أمريكيون 

 من أجل الس م اآلن(.
افي ال ي انعقد ب دد جلب اتناباه ل نا اكات اإلسرا يلي  لحقو  وقال لينه في مؤامره الصح
  ل كما اطر  لينه  ه سرا يل انا ه ح  فلسطين في الانمي ه.  ن اإلنسان في األرا ي المحال ،

اشرين األول الجاري أمام  14آد ال ي كان احدث بدوره يوم -حال  مدير مؤسس  )باسيلم( حجاي  ل
اتنا اكات اإلسرا يلي ، حيث وصد لينه رد، فعل  سرا يل  د حجاي  مجلس األمن الدولي عن

 آد بالمقلق .- ل
 29/10/2016القدس، القدس، 

 
 إسرائيلية -التحضيرات لقمة فلسطينية  وتيرةروسيا ترفع  .31

أعلنت موسكو أن ر يس الوزرال الروسي دمياري مدفيديد سيزور  سرا يل في العاشر من الش ر 
نظيره اإلسرا يلي بنيامين ناانياهو والر يس رؤوفين ريغلين قبل أن ياوجع  ل   المقبل حيث يلاقي

 األرا ي الغلسطيني  في اليوم الاالي للقال الر يس محمود عباس.
و كرت الحكوم  الروسي  في بيان أن برناما زيار، مدفيديد إلسرا يل يشمل هبحث جمل  من الق ايا 

اعزيز الاعاون بين موسكو وال أبيب في ميادين الاجار،  الملح  في الع قات الثنا ي ، وسبل
واتقاصاد واتساثمار والعلوم الاقني  واتباكاريات والابادتت اإلنساني ه، ليصار في خاام ا  ل  

وأشارت الحكوم  الروسي   الاوقيب عل  عدد من اتاغاقات الثنا ي  بين الوزارات والمؤسسات المعني .
وجع  ل  رام هللا في اليوم الاالي حيث سيعقد محادثات مب عباس، ويجول في  ل  أن مدفيديد سيا

 المواقب الاعليمي  والثقافي  المشيد، بدعم روسي.
وأ افت أن الزيار، ساايح ه بط الساعاته وانسي  المسا ل المطروح  عل  أجند، العمل الثنا ي، 

في  طار الجلس  األول   2016آ ار )مارس( بما في ا سير انغي  اتاغاقات المبرم  بين الجانبين في 
 الغلسطيني  المشارك  للاعاون الاجاري واتقاصاديه. -للجن  الحكومي  الروسي 

وأكد نا ب وزير الخارجي  الروسي غينادي غاايلود في اصريح في القدس أمس، اسامرار موسكو 
اد، الجانبين في موسكو. في المشاورات مب  سرا يل والغلسطينيين لعقد قم   ات م مون بين ق

وأ اد: هاقبل الجانبان الغلسطيني واإلسرا يلي فكرانا بشكل  يجابي لج   المبدأ، فيما نحن من 
 جانبنا ت نسع   ل  اساعجال ه ا اللقال، بل نناظر حلول الوقت المناسب لعه.
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نظرًا لحساسي  األمر  واابب: هت بد من الاح ير الكامل للقال ك  ا بما يخدم  حراز الناا ا المرجو،
بالنسب   ل  الجانبين، وه ا ما يسّون وجودنا اآلن هنا في القدس للاح ير المسب  واتاغا  عل  
معايير اللقال بين الجانبين، فيما اقاصر ج ودنا حا  اآلن عل  اتاصاتت الديبلوماسي ،     ن 

ياسي  الاي من األجدى  عاد، هدفنا الر يس من ورال مساعينا يالخص في اسا ناد الاسوي  الس
وخام بالقول: هدعونا أخيرًا  ل  مؤامر دولي للاسوي  في الشر   انط ق ا في أقرب وقت ممكنه.

األوسط، وفكرانا حظيت بموافق  مجلس األمن، فيما أكدنا حين ا أننا لن نم ي في الاح ير لانظيم 
  سرا يل والغلسطينيينه.انعقاد المؤامر الدولي قبل اسا ناد الحوار المباشر بين 

 29/10/2016الحياة، لندن، 
 

 الجميع يفكر في مرحلة ما بعد عباس: فلسطين في المجلس األوروبي - "إسرائيل"منسق مشروع  .31
خ ل  2009اعقد حرك  فاح بزعام  الر يس الغلسطيني محمود عباس مؤامرها األول من  العام 

محاول  من عباس  في خطو، يرى في ا محللون أسابيب، بحسب ما أعلن عنع مسؤول فلسطيني،
ويأاي اإلع ن عن  إلبعاد منافسيع، فيما ي  ط آخرون لاحقي  مصالحات داخلي  من خ ل ا.

المؤامر بعد اقارير عن   وط امارس ا دول عربي  عل  عباس إلعاد، منافسع المغصول من 
ن يعيش حاليا في اإلمارات العربي  علما بأن دح  الحرك  محمد دح ن  ل  األرا ي الغلسطيني ،

 الماحد،.
واسع  الرباعي  العربي ، المؤلغ  من السعودي  ومصر واألردن واإلمارات العربي  الماحد،،  ل  

 ال  ط عل  الر يس الغلسطيني لحل الخ فات مب خصومع في حرك  فاح
هيو لوفات  ن هالجميب فلسطين في المجلس األوروبي للع قات الخارجي   ه سرا يلهمنس  مشروع 

مو حا أن هعباس يقوم  يغكر في مرحل  ما بعد عباس. ولدى الجميب مرشحوهم المغ لونه، واابب
باعزيز مكاناع، ويسابعد منافسيع المحاملين. وت يوجد شخص وا ح في معسكره يمكن أن يقوم 

وبحسب لوفات  الساح . عباس إلعاد، دح ن  ل  بخ فاعه، مرجحا أن الرباعي  العربي  اريد اشجيب
فإنع هليس سرا أن دح ن هو المرشح المغ ل للرباعي  العربي ه. وكان دح ن دعا عباس في 

اظاهر م ات من مؤيديع مؤخرا في مسقط  الما ي  ل  الانحي، واناقده في اصريحات صحافي . وقد
 رأسع في قطاع غز،، داعين  ل  عوداع وأحر  بع  م صور عباس.

 29/10/2016، لندن، الشرق األوسط
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 مهاجر لقوا حتفهم هذا العام 5,200منظمة:  .32
م اجر لقوا حاغ م في  5,200أعلنت المنظم  الدولي  لل جر، اليوم الجمع  أن أكثر من : وكاتت

 مقارن  بالوقت نغسع من العام الما ي. %20العالم من  مطلب العام، ما يشكل اراغاعا بنسب  
شخصا ق وا في محاول  عبور  3,930في بيان  ن  -مقرا في جنيد الاي ااخ -وقالت المنظم  

 .2015وفا، عل  العدد اإلجمالي للعام  170البحر األبيض الماوسط، أي بزياد، 
وفا، في البحر  3,800وكانت المغو ي  العليا ل ج ين في األمم الماحد، أعلنت حصيل  مخالغ  فاقت 

 .2015ر،  ل  أنع رقم قياسي جديد مقارن  بالعام كانون الثاني، مشي الماوسط من  يناير/
ويوم أمس األول األربعال أعلن عن فقد عشرات الم اجرين في مياه البحر األبيض، بينما جرى  نقا  

م اجرا ت يزالون مغقودين  97آخرين، وقال الماحدث باسم حرس السواحل الليبي   نع من المعاقد أن 
 قبال  ساحل غرب ليبيا.أو لقوا حاغ م بعد غر  قارب م 

واعد ليبيا نقط  الم ادر، الر يسي  ألغلب الم اجرين األفارق  الساعين لعبور الماوسط  ل  أوروبا، 
حيث يعمل الم ربون دون خود من العقاب مسا لين الغران األمني في ظل الغو   السياسي  الاي 

 .2011أعقبت ثور، 
ر، أن عدد الم اجرين ال ين ق وا في أميركا ال ايني  من ج   أخرى، أو حت المنظم  الدولي  لل ج

 فا  خمسم  ، بين م قاصرون.
 28/10/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 وسياسة العصا والجزرة في تعاملها مع الفلسطينيين "إسرائيل" .33

 بردأت الحكومرر  اإلسررا يلي  بمررنح اسر ي ت لغلسررطينيين فري ال ررغ  ال ربير  مررب: كغراح زبررون - رام هللا
هالعصا  دور ليبرمان الش ير،جاسامرار حرمان ومعاقب  آخرين،  من خط  وزير األمن اإلسرا يلي أفي

وصرراد  المجلررس األمنرري  والجررزر،ه، الارري عار ررا ا السررلط  الغلسررطيني ، محرر ر، مررن الاعامررل مع ررا.
البنرال  مرن الخطرط ال يكلير  واصراريح والسياسي المص ر هالكابنيته قبل أسبوعين عل  سلسل  طويلر 

للغلسررطينيين فرري األمرراكن المصررنغ  ه ه فرري ال ررغ  ال ربيرر ، الارري اسرريطر علي ررا  سرررا يل وفرر  ااغررا  
 البنال في ا. أوسلو، وطالما منعت الغلسطينيين من

وقالت مصادر  سرا يلي   ن القرار ال ي يعرد األول مرن نوعرع منر  عرد، سرنوات، أحريط بالكامران الارام، 
 سرررا يل. وجررالت هالاسرر ي ته فرري   وط سياسرري  مررن قبررل قيرراد، اليمررين فرريولررم يررر النررور اجنبررًا ل رر

مناط  محدد، في ال غ ، في وقت واصلت فيع  سرا يل ا يي  الخنا  عل  مناط  أخرى، وشددت 
 لاحويل خط  ليبرمان الجديد،  ل  سياس  عملي . الخنا  عل  قطاع غز،، في محاول 
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ل مرررب الغلسرررطينيين ياجررراوز برررع السرررلط  الغلسرررطيني ، واقررروم خطررر  ليبرمررران علررر  خلررر  مسرررار اواصررر
يخررر  من ررا منغرر و  ويا ررمن مكافرر"ت اقاصررادي  للمنرراط  الارري الاررزم برراألمن وعقوبررات علرر  الرره الارري

 عمليات.
وكرران ليبرمررران عرررض خطارررع القا مرر  علررر  اقسرريم ال رررغ  ال ربيرر   لررر  همنرراط  سررراخن ه، أشررير  لي رررا 

العسرركري  مقابرررل  انطلرر  من رررا أكبررر عرردد مرررن منغرر ي العمليررراتبرراللون األحمررر، وهررري المنرراط  الاررري 
لليبرمران، ًا همناط  بارد،ه أشير  لي ا باللون األخ رر، وهري هاد ر ،    احظر  هالمنراط  البرارد،ه، وفقر

نشررال منرراط  اقاصررادي ، وممرررات اجاريرر   باسرر ي ت اامثررل فرري اوسرريب مخططررات البنررال والاطرروير، وا 
قامرر  م عررب  ريا رري  وحرردا   ومرردن مرر عه، وزيرراد، عرردد اصرراريح العمررل. و لرره مقابررل بررين المرردن، وا 

ل ررال اصرراريح العمررل ألبنررال عررا  ت منغرر ي  زيرراد، نشرراط الجرريش اإلسرررا يلي فرري المنرراط  السرراخن  وا 
ل ال اصاريح الشخصيات ال ام  للمسرؤولين الغلسرطينيين الشرركال فري هالاحرريضه، وهردم  العمليات، وا 

 قانوني . فلسطيني  غير منازل
ومن أجل اسروي  خطارع، راح ليبرمران يلاقري فلسرطينيين بمعرزل عرن السرلط  ويشرجب  سررا يليين علر  

ليبرمرران الارري اأخرر  بعرردًا  لقررال فلسررطينيين، ماحررديًا السررلط  الارري حرر رت مررن أي لقررالات  ررمن خطرر 
ون أكبر. وقال أحدهم اقاصاديًا. وكان أكثر ال ين الاقوا بإسرا يليين هم رجال أعمال ياطلعون  ل  اعا

ب ض النظر عرن الطريقر  الاري يغكرر ب را ليبرمران، فرإن  لرهالشر  األوسطه، طالبًا عدم  كر اسمع،  نع
كررل شرريل مرررابط بإسرررا يل. وأ رراد: هكررل شرريل مرهررون باإلسرررا يليين، اتسررايراد والاصرردير وحركرر  

بيررررررر دون الانسرررررري  مررررررب واررررررابب: هت يمكررررررن أن يررررررنجح أي مشررررررروع اقاصررررررادي ك الب ررررررا ب واألفررررررراده.
ت لما ا ا طر السلط  نغس ا للانسي  مب اإلسرا يليين حول كل كبير، وص ير،ه.  اإلسرا يليين، وا 

وعل  مدى أسابيب، الاق  فلسطينيون معنيون باحسين الو ب اتقاصادي مب رجال ليبرمان. وجراهر 
الغلسرطيني محمرود عبراس.  ر يسليبرمان نغسع بأنع شخصيًا الاق  وسيلاقي فلسرطينيين دون موافقر  الر

وزعرم وزيرر األمررن اإلسررا يلي برأن رجررال األعمرال الغلسرطينيين الرر ين الاقر  موظغروه مع ررم يقولرون  نررع 
الاطرور اتقاصرادي. وقرال ليبرمران فري  يجرازات م لقر   يجب الاخلص من عباس، ألنع يقد في وجرع

الغلسطينيين في ال غ  ال ربي : هحين مب صحافيين  سرا يليين، لاو يح خطاع الخاص  بالاعامل مب 
يحارا  اتقاصراد الغلسرطيني  كران جرواب م واحردًا وهرو الراخلص مرن أبرو مرازنه. وأكرد  كنا نسأل م مرا ا

وبالمقابرل  ليبرمان أنع ت يعاقد عل  الرغم من  له أن عل   سرا يل أن اساهم في  ن ال حكم عبراس،
فري األرا ري الغلسرطيني . وارابب: هاألمرور ت ااعلر   ليست بحاج   لر  أن الروم نغسر ا بشرأن الظررود

الو ب اتقاصرادي ركرودهه. وكانرت  بنا فقط.. كلما اسامر نظام الغساد والعجز في السلط ، سيواصل
شخصي  فلسرطيني  مرن أجرل الحروار مع رم. ولرم ياوقرد  100وزار، األمن اإلسرا يلي ، أعدت قا م  من 



 
 
 
 

 

 24 ص             4092 العدد:        29/10/2016 السبت التاريخ: 

                                    

سؤولون عل  مساوى محلي ومقاولون عل  مساوى أص ر يبنون م األمر عل  لقالات رفيع ، بل راح
 للاواصل مب  سرا يليين، بين م مساوطنون. جسوراً 

مسؤول ومحلري ومقراول مسراوطنين مرن الي رود فري مسراوطن   100واألسبوع الما ي شاره أكثر من 
ودي،    قرراموا العرررش الي رر  فرررات جنرروب مدينرر  بيررت لحررم فرري ال ررغ  ال ربيرر  المحالرر  احاغرراتا م بعيررد

،  فررات، عوديرد رفيرد بمناسرب  عيرد العررش. وقرال أحرد عمر بزيار، العريش  الخاص  بر يس مجلس مسا
نعمرررل مع رررم و هبنرررا فررري زيرررار، عاديررر ، لكرررن وسرررا ل اإلعررر م  الررر ين شررراركوا لررررهالشر  األوسرررطه: هنحرررن

  خمت األمره. وه ا يعني أن مثل ه ه الزيارات ماكرر،.
لمألوفر  الارري أغ رربت السررلط  ورف را ا واعاقلررت بعررض مرن شرراره في ررا، أطلقررت وهر ه الخطررو، غيررر ا

وصرررغت السرررلط  كرررل مرررن  مخررراود مرررن اعررراون  سررررا يلي فلسرررطيني أكبرررر  رررمن خطررر  ليبرمررران الاررري
 ه.سياعامل مع ا بأنع سيعد هجاسوساً 

فري السربعينات، واعيد الخط  لل اكر، الغلسطيني  محاول  اشكيل  سرا يل قياد، بديل  للشعب الغلسطيني 
الغلسرطينيون مرن  عراد،  حيرال هر ه  عرفت باسم روابط القرى، وفشلت آن اه. وطالما حر ر المسرؤولون

الروابط. وقال القيادي الغلسطيني واصل أبو يوسد، ع و اللجن  الانغي ير  لمنظمر  الاحريرر: هطالمرا 
ه ن رم منر  البداير  يريردون  شرعي ه. وأ اد لرهالشر  األوسرطه: بحثت  سرا يل عن عناوين أخرى غير

 روابط قرى وكانوا يعاقدون أن رم سريحولون السرلط   لر  قروات لحرده. وارابب: هبعرد عشررات األعروام مرن
الن ررال المسررامر ت ي ررري الشررعب الغلسررطيني أن امنحررع جررزً را وت يخيغررع الالررويح بالعصرراه. وأردد: 

يكارث بموقد السرلط  الرسرمي،  ت يبدو أنعهمثلما فشلت روابط القرى سيغشل ليبرمانه. لكن ليبرمان 
 بل  هب بعيدًا  ل  عرض خطاع قبل أيام قليل  فقط عل  قطاع غز،.

وقال ليبرمان عن حماس في غز،: ه  ا فر وا علر   سررا يل الحررب المقبلر ، فسراكون الحررب األخيرر، 
،، حيث سندمرهم بالكامل، األخير  بالنسب  ل م. وأود الاو يح مر، أخرى، ساكون بالنسب  ل م المواج  

طرررر   صررررواريخ م  رررردنا، نحررررن سررررنكون أوا ررررل  ولكررررن   ا أوقغرررروا أنغرررراق م ونشرررراط م بالرررره األنغررررا  وا 
الصناعي ه. واابب: هسيكون باإلمكان أن نرى في يوم مرن  المساثمرين في مينا  م ومطارهم ومنطقا م

ليبرمررران يخطرررط ألبعرررد مرررن مجررررد األيرررام غرررز، سرررن افور، أو هونرررغ كونرررغ الجديرررد،ه. ويررررى مراقبرررون أن 
السررلط . وياصرررد مسررؤول اإلدار، المدنيرر  اإلسرررا يلي ، أو مررا يعرررد  فلسررطينيين ماجرراوزاً  الاعرراون مررب

حرراكم فعلرري  فرري  سرررا يل بمنسرر  أعمررال الحكومرر ، الميجررور جنرررال يررؤاد مردخرراي هرر ه األيررام، مثررل
 للغلسطينيين.

ول المانحرر  فرري نيويرروره لمناقشرر  هرر ه الرردول فيمررا وكرران مردخرراي سررافر قبررل أسررابيب  لرر  مررؤامر الررد
علي ا من وج ر  نظرر  احااجع السلط  الغلسطيني  من دعم، وآليات  له، والمسا ل الاي يجب الاركيز
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 سرررا يل لرردعم اقاصرراد الغلسررطينيين. ومردخرراي نغسررع هررو الرر ي فرراح قبررل أشرر ر قليلرر ، صررغحات علرر  
ملقيررًا علرري م محا رررات أمنيرر ،  الغلسررطيني، مررب الشررعب مواقررب الاواصررل اتجامرراعي للاواصررل مباشررر،

بيانرررات مخالغرر ، ومناديرررًا  يرراهم بزيرررار، مباشررر، لمكاارررب اإلدار، المدنيرر  مرررن أجررل الحصرررول علررر   اً وباثرر
ل ال المنب األمني، لر   سررا يل، فري اجراوز  الغلسطيني، اصاريح جديد،، وا  والانقل بين ال رغ  وغرز، وا 

 الغلسطيني . وا ح ومباشر لدور السلط 
أن مثررل هرر ه النرردالات لقيررت آ انررًا صرراغي ،    هيحرراه م ررات مررن الغلسررطينيين  لرر  مكااررب  ولرريس سررراً 

 لرره أو كيررد امكررن  المخررابرات اإلسرررا يلي  مررن أجررل اسرروي  أو رراع م، دون أدنرر  اهامررام بمررا يعنيررع
يرات ماكررررر، برررأن قرالارررع وفررري أي سررريا . وت احرررره السرررلط  سررراكنًا لمواج ررر  هررر ا األمرررر، غيرررر احررر 

الروطني. لكرن علر  األرض يسرامر الو رب  الو ب الحالي ت يمكن لع أن يسامر مراهن  عل  الروعي
 كما هو دون أن يساطيب أحد أن يجيب عل  سؤال:  ل  أين  

 29/10/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 

 خنق وهدم في القدس .34
 برهوم جرايسي

 ودي  ال ي اسامر ث ث  أسابيب. وقد مّر ه ا الموسرم ب ردول انا   في األيام األخير، موسم األعياد الي
في مدين  القدس، رغم اقارير عسكري  واساخبارااي   سرا يلي  عديد، احدثت في األسابيب الاري سربقت، 
عن أن هالموسمه قد يؤدي  ل  انغجرار فري المدينر ، ينطلر  مرن الحررم القدسري الشرريد، بنرال علر  مرا 

قين. فررري المقابرررل، شررر دنا فررري األيرررام األخيرررر، اصرررعيدا مخططرررا لاررردمير بيررروت وقرررب فررري العرررامين السررراب
الغلسررطينيين فرري القرردس الارري اشرر د حالرر  اخانررا  واغجرررا سرركانيا فرري األحيررال الغلسررطيني  المحاصررر، 

 بالمساوطنات.
دروس المقاومرر  الشررعبي  الغلسررطيني ، مثررل حررال الشررعوب األخرررى، اؤكررد أن الحررراه الجمرراهيري ينرردلب 

فرررر  ظرررررود وأوقررررات ت يمكررررن ألي ج رررر  أن احررررددها مسرررربقا، ألن ررررا ناررررا  اراكمررررات مررررن األحررررداث و 
والعوامل،  ل  جانب العامل األساس الثابت: اتحا ل والقمب واتسابداد. لكن في ه ه الحالر  العينير  
 بالقردس، فررإن اتحررا ل يكشرد أكثررر عررن وج رع اتجرامرري. فغرري العرامين الما رريين، فرررض اتحررا ل
قيودا اسابدادي  عل  جم ور المصلين في الحررم القدسري فري سراعات اقاحرام عصرابات المسراوطنين، 
بعرراد أعررداد ملحوظرر  مررن  وهرر ا مررا لررم يكررن فرري موسررم األعيرراد هرر ا العررام، رغررم قيررود محرردود، نسرربيا، وا 

الارري  المصررلين عررن الحرررم لغارررات زمنيرر  ماغاوارر . وهرر ا ت يعنرري قبررول المصررلين بجريمرر  اتقاحامررات
 سجلت  رو، في األيام األخير،،  ت أن اله القيود زادت من اتحاقان في العامين السابقين.
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وكما ياأكد، فإن  سرا يل معني  بانغجار في القدس المحال ، يقود  ل  انغجار شامل في ال غ  وقطاع 
نشرر"، مررن أجررل غررز، المحالررين. وباإلمكرران القررول  ن هرر ا ب رردد  بعرراد أي  رر وط وحررراه دوليررين قررد ي

اسا ناد المغاو ات اإلسررا يلي  الغلسرطيني ، رغرم اسراحال  الاغراوض مرب الحكومر  اإلسررا يلي  الحالير  
 بال ات.

فبعرررد أن مررررّرت فارررر، األعيرررراد الي وديررر ، مررررن دون أن ااحقررر  الاقررررديرات اإلسررررا يلي ، شرررررعت سررررلطات 
فرري القرردس المحالرر ، احررت  ريعرر  مررا اتحررا ل فرري األيررام األخيررر، باصررعيد ارردمير بيرروت الغلسررطينيين 

يسرم  هالبنرال غيرر المرررخصه مرن قبرل اتحررا ل. علمرا أن هر ه البيروت اقررام علر  أرا ري أصررحاب ا. 
 وق ي  الارخيص هي واحد، من أساليب خن  الغلسطينيين في مدينا م.

نرررر  فمررررن ج رررر ، األو رررراع اتقاصررررادي  اتجاماعيرررر  لنهررررالي المقدسرررريين، والناجمرررر  عررررن سياسرررر  الخ
والحصررار اتقاصررادي واتجامرراعي، اجعل ررم غيررر قررادرين علرر  اسررديد فررااور، الارررخيص الارري اغر رر ا 
بلدي  اتحرا ل بمقراييس أعلر  مسراويات المعيشر ؛     ن كلغر  الاررخيص للبيرت الواحرد اارراوح مرا برين 

ملررع، بعررد ألررد دوتر. وهر ا عرربل مررالي، ق  رل جرردا فري المدينرر  قررادرون علر  اح 55ألرد دوتر و 45
 األخ  بعين اتعابار اكلغ  بنال البيت حا  السكن فيع.

من ج   أخررى، فرإن بلدير  اتحرا ل اررفض  صردار ارراخيص بنرال لمرن يسراطيب الاسرديد ويطلبون را. 
رخصر  بنرال  20وفي كل عام، اصاد  بلدي  اتحا ل عل  ب ع  رخص بنال، قد ت اصل  لر  حرد 

د فلسطيني. ي اد  ل  كل ه ا أن اتحا ل يسيطر علر  األرا ري آت 310سنويا، لمدين  يسكن ا 
المغاوح  كاف  في القدس الشرقي ، لبنال أحيال اسايطاني  علي ا، بما في ا أرا ي تج رين فلسرطينيين. 
وحينمررا نقرررول تج ررين، فرررإن نسرررب  عاليرر  مرررن م قررد يكونرررون سررراكنين عنررد مشرررارد القرردس، فررري المررردن 

 ات اتحا ل  من عداد ال ج ين، واصادر أم ك م.المحيط ، ليكون في حساب
كليرومارا، دفرب آتد العرا  ت ل ناقرال مرن  50ك له، فإن اقطيب المدين  بجدار اتحا ل بطرول يقرارب 

خلد الجدار  ل  األحيال الاري مرا ارزال علر  ااصرال مباشرر مرب مركرز المدينر ، والبلرد، القديمر ، مرا رفرب 
 ت خيالي ، قياسا بمعدتت دخل العا  ت الغلسطيني  في القدس المنكوب .أسعار البيوت  ل  مساويا

كررل هرر ه سياسررات  سرررا يلي  امررت بلورا ررا بدقرر  ل رررض واحررد ووحيررد، هررو خنرر  أهررالي القرردس، لاغرررض 
علي م م ادر، المدين   ما  ل  خلد جدار اتحا ل، أو  ل  مدن ال غ  األخرى، خاص  أن كرل هر ه 

اسرر  الحصررار اتقاصررادي المغرو رر  علرر  المدينرر ، بعررد أن اررم فصررل ا كليررا عررن السياسررات ارافرر  سي
للمنطقرر  األوسررب، باارت شرروارع اجاريرر  مركزيرر   اجاريراً  سرا ر أنحررال ال ررغ . فالقردس الارري كانررت مركررزاً 

 في المدين  ا ل  المحال في ا أبواب ا بعيد م يب الشمس بقليل، نظرا ل عد الحرك  الاجاري  في ا. 
 29/10/2016 ،عم انالغد، 
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 الفلسطينيون والهزيمة الجديدة للنفس .35

 حافظ البرغوثي
يبرردو وكررأن الغلسررطينيين يسرراعدون إللحررا  هزيمرر  جديررد، بأنغسرر م  ثررر عمليررات الغصررل الجديررد، مررن 
حركررر  فررراح والمواج رررات الصررر ير، برررين أنصرررار محمرررد دحررر ن وأج رررز، األمرررن الغلسرررطيني  فررري مخيمررري 

هللا ونرابلس. وكران الو رب ارأزم بعرد اظراهر، نظم را أنصرار دحر ن فري غررز،  األمعرري وب طر  فري رام
ش دت حرر  صرور الرر يس الغلسرطيني محمرود عبراس ابع را مرؤامر عرين السرخن  فري مصرر بواسرط  
مركز دراسات مصري، ومب أن المؤامر شاره فيع باحثون وشخصيات من غز، عل  األغلرب، ووجرع 

 أن ورود عبرررار، فررري بيانرررع عرررن  صررر ح داخرررل فررراح اعابرررر خدمررر  الاحيرر   لررر  الرررر يس الغلسرررطيني،  ت
لدح ن ال ي يخوض أنصاره معرك  البقال داخل الحرك  قبل انعقاد مؤامرها السابب الماوقب في ن اي  

 نوفمبر/اشرين الثاني. 
وفي حال  عقرد المرؤامر دون اسروي  داخلير  ألو راع عردد مرن المغصرولين مرن الحركر ، بيرن م ع رو 

س الاشرريعي دحرر ن وعردد مرن أع ررال المجلرس الثروري مررن أنصراره، فرإن هرر ه الشرريح  سررابق  المجلر
خار  حرك  فاح ن ا يًا ما يعني حدوث انشقا  جديد في الحرك  ي اد  ل  انشقاقات سرابق  ا شرت 
مررب الررزمن، حرردثت فرري دمشرر  بعررد الخرررو  مررن بيررروت. وهرر ا يعنرري أن ايررار دحرر ن سي ررطر  لرر  

 ا انظيمًا فاحاويًا جديدًا أو يشكل ايارًا احت مسم  جديد. ع ن نغسع  م
وكان دح ن كشد في لقال رم اني عن خيارااع أمام عردد مرن الح رور فري عشرال رم راني العرام 
الحالي قرا ً   نرع ت يغكرر فري اتنشرقا  وأنرع يرمري  لر  فصرل السرلطات فري منظمر  الاحريرر والسرلط  

نرع قرد ي رطر لاشركيل وفاح، بحيث ت ااكدس الر اسات ل   ه األجسام الث ث  في يد شرخص واحرد، وا 
ايررار وطنرري مانرروع ي ررم المسرراقلين والغاحرراويين. وحارر  اآلن لررم يابررين موعررد محرردد للمررؤامر السررابب 
لحرك  فاح، حيث ادور مناقشات بين قراب  خمسين ع وًا من الثوري، وعدد من المجلس اتساشاري 

اطي  جديد، من بين ا اناخاب أع ال الثوري أوًت ثم يارشح من بين م ممن يريدون  رسال أسس ديموقر 
أع ررال المركزيرر  ويررام اناخررراب م مررن المررؤامر  ولررريس كمررا فرري السرراب  حيرررث يجررري اناخرراب أع رررال 
الثرروري علرر  حررد، والمركزيرر  علرر  حررد،، وال رردد كمررا يبرردو أن يررنجح أع ررال المركزيرر  فرري اناخابررات 

 الثوري. 
ازالررت مغاوحرر  داخررل فرراح، وهنرراه مررن يررا م حمرراس برردعم ايررار دحرر ن فرري مواج رر  وهكرر ا فالمعركرر  م

ايررار الرررر يس عبررراس مرررن خررر ل السرررماح ل ررم بالنشررراط العلنررري وانظررريم مظررراهرات، ألن حمررراس معنيررر  
بإ ررعاد فرراح وليسررت معنيرر  بخدمرر  ايررار دحرر ن بالاحديررد ألن ررا بعررد أن أعلنررت أن حكوما ررا المقالرر  
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ي غرز، ارارأت أن جولر  جديرد، مرن الحروار مرب فراح فري الدوحر  جردير، بالح رور ساعود لاولي الحكم ف
 لعل ا اقانص بعض مطالب ا المرفو   في الساب  من فاح كروااب موظغي ا.

وكانت فاح أعلنت قبل أسابيب أن هناه جول  حوار في الدوح  لكن حماس نغت وجود فكر، تسا ناد 
بعد اغاقم الو ب في فاح واعرض ع قات الر اسر  الغلسرطيني  الحوار في العاصم  القطري   ت أن ا و 

ل هازاز مب بعض الدول العربي  وفقدان األمل فري أي اواصرل جردي مرب هاإلسررا يليينه الر ين يشرنون 
حملرر   ررد أبررو مررازن ويا مونررع ب هاإلرهرراب السياسرريه واررردي ع قاا ررا مررب اإلدار، األمريكيرر  عررادت 

ا أن السررلط  فرري مررأز  واركررز علرر  المصررالح  مع ررا برردًت مررن المصررالح  لقبررول الحرروار مجررددًا لعلم رر
داخل فاح. ربما أن جول  الر يس الغلسرطيني فري كرل مرن اركيرا وقطرر خر ل األسربوع الما ري كانرت 

 في سيا   بط األمور مب حماس إلعاد،  ط   حوار المصالح  ليس  ت.
الغلسرطيني  أدى  لر  هر ا الاعقيرد العجيرب فري  هناه من يرى أن غياب الحل الديمقراطي عل  الساح 

الو ررب الررداخلي. فلررو جرررت اناخابررات اشررريعي  ور اسرري  جديررد، لخررر  الغلسررطينيون مررن المررأز  لكررن 
اجربررر  محاولررر   جررررال اناخابرررات محليررر  للمجرررالس البلديررر  أكررردت صرررعوب   لررره، ألن حمررراس ااصررررد 

 وكأن ا سلط  شرعي  أول  في غز، وت اريد الانازل.
عمليرًا ت يوجرد مرا هرو شررعي أو قرانوني فري السراح  الغلسرطيني  ألن المجلرس الاشرريعي انا رت فاراررع 
والر اس  انا ت فارا ا، وبالاالي ت يمكن ألي طرد أن يدعي القانوني  اآلن. والحرل كمرا يرراه األسرير 

أرسل ا عن طري  مروان البرغوثي هو ال هاب  ل  صندو  اتقاراع، وعّبر عن  له في رسال  شغ ي  
محاميع  لياس صبان وطلب مرنح الشرباب فرصر  أكبرر فري مرؤامر فراح، وهرو يعلرم أنرع ت يحظر  برود 
من أغلب أع ال مركزير  فراح لكنرع يحظر  بأغلبير  شرعبي  يسراطيب بواسرطا ا أن يقلرب الطاولر  علر  

 ل والايررارات كمررا الجميررب  ن شررال لكنررع يحرراول أن يبقرر  قا رردًا وطنيررًا لررع ع قررات طيبرر  مررب كررل الغصررا
 سن  ا اد  لي ا خمس سنوات سجنًا قبل  له. 15كان قبل اعاقالع قبل حوالي 

 29/10/2016 ،الخليج، الشارقة
 

 الدوحة: ماراثون المصالحة أم قضايا أخرى .36
 عبد الناصر النجار
 لقررال آخررر فرري الدوحرر  عنوانررع الررر يس المصررالح ، ولكنررع حمررل عنرراوين أخرررى، ربمررا هرري اليرروم أكثررر

 أهميً  لخطور، انعكاس ا عل  الق ي  الغلسطيني .
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ربمررا كرران هرر ا هررو اتجامرراع الخررامس أو السررادس منرر  مكرر  والدوحرر  والقرراهر، وصرروًت  لرر  الدوحرر  مررر، 
أخرررررى، عرررر و، علرررر  لقررررالات غيررررر مباشررررر، اوسررررطت في ررررا دول  قليميرررر  مثررررل اركيررررا مررررن أجررررل  امررررام 

 المصالح  الغلسطيني .
ام أصرررربحت مر ررررًا مزمنررررًا، الشررررغال منررررع لرررريس أمرررررًا سرررر ً  بسرررربب األعررررراض وا ررررح أن أزمرررر  اتنقسرررر

المر ري  المعقرد،، حيرث اشرّكل نظامران سياسريان مخالغران امامرًا فري الجروهر... واألخطرر أن سياسر  
األمرر الواقررب، خاصر  فرري مجرال األمررن، أصربحت ثاباررً  وت يمكرن  يجرراد أي اقرارب بررين الطررفين فيمررا 

يسرر  وخاصرر  األج ررز، األمنيرر  ومررا امثلررع. عرر و، علرر  أن المصررالح ماباينرر ، فرر  يخررص مكّوناا ررا الر 
هحماسه في غز، مساعد، اآلن للانازل عن مصالح ا فري سربيل مرا اعابرره مصرالح وهمير ، وت السرلط  
الوطني  قادر، عل   عاد، قو، حماس  ل  ال غ  ال ربي  ل   اصبح في الن اي  ا ديدًا وجوديًا ل ا، فما 

يمكررن أن اسررمح األج ررز،  الررت اجربرر  اتنقرر ب فرري غررز، ماثلررً  أمام ررا... وعلرر  العكررس مررن  لرره، تز 
 األمني  في ظل ه ا الو ب المعقد بإعاد، أورا  اللعب   ل  مربعات سابق .

في كثير من المرات ام الحديث عن  رور،  دار، اتنقسام... بحيث يكرون هنراه اكامرل فري أدال هر ا 
بما يشبع ارميم بيرت م ردم..  عراد، بنا رع احارا   لر  هدمرع بالكامرل وا ييرر أساسرااع... الدور أو  اه 

وبالاررالي هنرراه خيرراران،  مررا المكرروث فيررع بشرركل  جبرراري أو هجررره امامررًا، واخايررار األسرروأ أف ررل مررن 
 ال هاب  ل  الكارث .

ز أمرام هالاسرونامي في ظل ه ا الو ب من األف ل للجميب اليروم الاغكيرر فري العمرل علر   قامر  حراج
السياسيه ال ي ي رب المنطق ، وال  وط اإلقليمي  الاي اعصر الطررفين، والاصردي لرن ا اتحرا ل 
اتسايطاني ال ي يدمر أي فرص  أمام س م حقيقي، ويعمل عل   ن ال الق ي  الغلسطيني  من خ ل 

رررد  بقرررال الا ييرررر الرررديم رافي السرررريب، واغايرررت الاواصرررل الج رافررري برررين المحافظرررا ت الغلسرررطيني ، واعمإ
 الحصار والو ب القا م في قطاع غز،.

ت شّه في أن الا يرات الجيوسياسي  الاي اش دها المنطقر ، وخاصر  فري سروري  والعررا  والريمن انر ر 
بررأن ق رريانا الغلسررطيني  لررم اعررد  ات أولويرر  عربيررًا أو دوليررًا، وقررد يبقرر  هرر ا الو ررب فاررر، طويلرر  مررن 

ن كانت معنوي ... بمعنر  أننرا أصربحنا  الزمن، مما قد يؤدي  ل  فقدان الق ي  الغلسطيني  أي قو،، وا 
 نواجع خطرًا وجوديًا عل  بقا نا كشعب واحد يسع  إلقام  دول  وطني  مساقل .

يبدو أن ق ي  المصالح  لم اكن الوحيد، المطروح  في قم  الدوح ... ف نراه مو روع مرؤامر حركر  
مرن مرّر،... وربمرا أصربحت  مكانير  عقرده خر ل الغارر، المقبلر  أكثرر ارجيحرًا مرن  فاح ال ي اأّجرل أكثرر

 الساب .
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هنرراه عررام ن أساسرريان فرري  نجرراح هرر ا المررؤامر أو  فشررالع، خاصرر    ا مررا عقررد فرري رام هللا. العامررل 
حريرر  األول، هررو اتحررا ل اإلسرررا يلي الرر ي يرراحّكم فرري المعررابر الداخليرر  والخارجيرر ، وبالاررالي اصرربح 

حركرر  األع ررال المشرراركين فيررع احررت رحمرر  هرر ا اتحررا ل... وربمررا ب رر وط خارجيرر ، أميركيرر  أو 
أوروبي  سيام احاوال ه ا العامل. ومرب  لره، سريبق  و رب أع رال المرؤامر القرادمين مرن الخرار  هرو 

 األكثر صعوب .
. وأي محاولررر  مرررن أمرررا العامرررل الثررراني، ف رررو حركررر  حمررراس، وهررري القرررو، المسررريطر، علررر  قطررراع غرررز،..

الحركرر  لمنررب أع ررال المررؤامر مررن الوصررول  لرر  ال ررغ  يعنرري  فشررال  مكانيرر  عقررده... فرر  يمكررن أن 
 يعقد ه ا المؤامر في غياب قطاع غز،.

وعليع، فإن الر يس، أي ًا، طرح ه ا المو وع مب مشعل وهني ، وخيرًا أن الر يس اجامب مب اتثنين 
الرأس الكبير، في حماس، فيما الثاني لع قو، الغعرل فري قطراع غرز،.  )هني  ومشعل(، حيث يمثل األّول

ومررن الوا ررح أن الق رري  لررن امررر ب رر ه البسرراط ، ألنررع سرراكون هنرراه مطالررب لحركرر  حمرراس مقابررل 
 الموافق  عل  طلب حرك  فاح في ه ا المجال.

 ، أو علر  األقرل ت شه في أن انعقاد المؤامر السرابب سريعطي قرو، زخرم لاحريره األو راع الغلسرطيني
 ق د حجر في برك  مياه أكثر من راكد،.

  ن، هي محادثات ماراثوني  سوال في سبيل زحزح  ملد اتنقسرام... أو مواج ر  األخطرار المشرارك  
الاررري ا ررررب السرررلط  وهحمررراسه فررري آن واحرررد، أو اتسررراعداد لمرحلررر  جديرررد،... مرررب  عررراد، صرررياغ  

 اب الدولي  وبشكل خاص روسيا والوتيات الماحد،!!!خارط  المنطق  العربي  من خ ل األقط
 29/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 لقاء الدوحة واالستعصاء السياسي الفلسطيني .37

 رأي القدس
الاق  الر يس الغلسطيني محمود عباس أمير قطر الشيخ اميم بن حمد آل ثاني في العاصم  القطري  

السياسررري لحركررر  حمررراس خالرررد مشرررعل ونا برررع )ور ررريس الدوحررر ، وأابرررب  لررره بلقرررال مرررب ر ررريس المكارررب 
حكوما رررا فررري غرررز،( اسرررماعيل هنيررر  احرررت  طرررار مرررا يسرررم  هاوحيرررد الصرررد الغلسرررطينيه   ررراف   لررر  
ن ررررال اتنقسررررام،  الق ررررايا الغلسررررطيني  الملّحرررر  األخرررررى كاتناخابررررات واشرررركيل حكومرررر  وحررررد، وطنيرررر  وا 

 طني الغلسطيني.لمواج   الاحّديات الكبرى الاي احي  بالمشروع الو 
وا  ا افار ررنا أن الق رري  الغلسررطيني ، فرري المرحلرر  الراهنرر ، هرري محّصررل  للو ررب العربررّي )الرر ي هررو، 
بررردوره، محّصرررل  للو رررب اإلقليمررري والررردولي(، فرررإن جمرررب الطررررفين الغررراعلين فررري السررراح  الغلسرررطيني ، 
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غين  فرررري جررررّو ملرررريل علرررر  اعررررديل دفّرررر  السرررر -لررررو ارررروّفرت اإلراد، )وسرررراعدت الظرررررود(  –والقررررادرين 
 بالعواصد، هو مسأل  جدير، بالاقدير والش ل الحثيث علي ا.

قرد يكرون اتجامراع اآلنرد الر كر رمزّيرًا كونرع جررى خر ل قيرام الرر يس الغلسرطيني برأدال واجرب العرزال 
باألمير األب خليغ  بن حمد آل ثاني، ال ي اوّفي مؤخرا في قطر، لكّن حصرولع، والكر م الر ي جررى 

وُنشررر عنررع، يرردّل علرر  قابليرر  سياسرري  قطريرر  علرر  جمررب الطرررفين، وهرري قابليرر  اماررد مررن ع قرر  فيررع 
الدوحررر  المميرررز، مرررب حركررر  هحمررراسه  لررر  خبرا رررا الدبلوماسررري  الطويلررر  والمعقرررد، علررر  جمرررب أطرررراد 
، مانازعرر  )كوسرراطاا ا بررين الوتيررات الماحررد، األمريكيرر  وحركرر  طالبرران، وبررين لبنرران وانظرريم هالدولرر ه

، كمررا علرر  اباعادهررا الج رافرري …(وبررين السررعودي  واركيررا، وبررين األطررراد السرروداني  الماصررارع  الررخ
النسبي عن الو ب الغلسرطيني، وبالارالي عردم وجرود احامرال انرازع مصرالح ج رافير  أو سياسري ، كمرا 

 هو األمر في حال  مصر واألردن.
مصررر الم ررم، يحيررل، بشرركل خجررول،  لرر  اأكيررد عبرراس خرر ل مجريررات لقالااررع فرري الدوحرر  علرر  دور 

ق ررري  انرررازع المصرررالح هررر ه، وهرررو قرررد يغّسرررر، علررر   رررول الاصرررريحات الغلسرررطيني  الحررراد، والراف ررر  
للارردخل المصررري بالشررؤون الغلسررطيني  تسرريما شررؤون حركرر  فرراح وعلرر   ررول الاصررعيد الررداخلّي فرري 

مراغعرر  بالسررجن(، اساعصررال كبيرررًا مصررر )والرر ي اجلّرر  فرري القّرري قيررادات اإلخرروان المسررلمين أحكامررًا 
يؤثر بقو، عل  األهداد المنشود، من لقرال السرلط  وحركر  حمراس أكثرر، علر  عكرس مرا هرو ماروّخ  

 من دول  مكلغ  بشؤون المصالح  الغلسطيني  في الجامع  العربي .
بط في را ب  ا المعن ، فإن الاأجيا السياسي واألمنري الحاصرل فري مصرر، واألزمر  السياسري  الاري ااخر

أكبر الدول العربي  الاي احّد حدود غز، وااحكم بحرك  سركان ا مرب العرالم الخرارجي سريجعل أي ااغرا  
 بين الغلسطينيين م ّددًا بالسقوط.

اجاهررل الج رافيررا السياسرري  مررب مصررر )أو مررب األردن( غيررر ممكررن بالاأكيررد ولكررّن اأجيررل المصررالح  
طقر  العربير  هرو قررار كبيرر ياحّمرل مسرؤولياع الغلسرطينيون الغلسطيني   ل  أن احّل أزمات مصر والمن

أنغس م، وهو قرار ت اؤجلع ال ر وط الخارجير  وحردها برل كر له البنر  السياسري  والمصرالحي  الصرلد، 
اإلقليميرر  )حركرر  محمررد دحرر ن بالنسررب  لغرراح  -الارري اعارراش علرر  هرر ا اتنقسررام، وال رر وط الداخليرر  

 لنسب  لحماس مث (، وك له حال  الجمود المؤسسااي في الحركاين.وحركات السلغي  الماطرف  با
لقرررال الدوحررر ، ب ررر ا المعنررر ، هرررو الخررريص رمرررزّي لمجمرررل الحالررر  الغلسرررطيني  ولكنرررع أي رررًا احرررّد كبيرررر 

 للحركاين ي ع ما وج ًا لوجع أمام شعب ما وطموحااع في الحري  والخ ص من اتحا ل.
 29/10/2016 ،القدس العربي، لندن
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 فرصة ذهبية أمام إسرائيل لحل معضلة غزة .38
 ألون بن دافيد
قررد اكررون المقابلرر  الارري منح ررا وزيررر الرردفاع، أفي رردور ليبرمرران، لصررحيغ  هالقرردسه الغلسررطيني ، القررول 
اتكثررر أهميرر  لررع منرر  اسررلم منصرربع قبررل نحررو نصررد سررن . يمكررن الجرردال فرري الكثيررر ممررا قالررع، ولكررن 

م  سرا يلي ما هي سياسانا اجاه قطراع غرز،. هلرن نحارل غرز، مرر، اخررى، تول مر، من  سنين يحدد زعي
لررن نسرراوطن في ررا مررن جديررد، ولررن نبررادر  رردها بحرررب أخرررىه، قررال. وعلرر  خلغيرر  ال يرراب الاررام لكررل 

 سياس  من جانب ه ه الحكوم  فإن ه ا قول منعش.
نسررايقظ  ات صررباح علرر  مرردى عقررود اعاملررت  سرررا يل مررب قطرراع غررز، كررالحلم السرريئ، علرر  امررل ان 

ونابين أنع انا  . حكومات  سرا يل عل  اجيال ا اجد صعوب  في صياغ  جواب عل  سرؤال أي نروع 
من الع قات نريدها مب الجار الصر ير، المكراظ والمعرادي مرن الجنروب. وحار  الراحرل ار يرل شرارون 

اطه، باسرراثنال اوقررب لررم يعرررد كيررد يحرردد الع قررات الارري يريررد أن اسررود مررب القطرراع بعررد هفرره اترابرر
ال دول. ومن هنا لعلع نشأت بعض اتخطال الاي اراكبت في عملي  اتنسحاب، مثل حقيق  أننا اركنا 

 ل ز، سيطر، عل  الحدود البري  مب مصر، اتمر ال ي أااح الاعاظم الدراماايكي لرهحماسه.
اول ره الر ين يشرااقون  قول ليبرمان هو رد جلي ووا رح علر  كرل مرن يبكري هفره اترابراطه وعلر  كرل

 – 2000ل يام الاي حكمنا في ا غز،. ه ا هو المكان للار كير بران اتقامر  فري غرز، جبرت فري األعروام 
سرن  منر   11 سرا يليا كل سرن ، معظم رم جنرود. ثمرن أعلر  بكثيرر ممرا جبارع غرز، فري  25حيا،  2005

 كي في ا ديد الصواريخ.انسحبنا من ا، و له رغم اعاظم هحماسه ورغم الاغاقم الدرامااي
آتد  سرا يلي في قلب القطراع المعرادي كانرت دومرا غيرر منطقير  مرن ناحير  أمنير  ووطنير .  8 قام  

، اصررربحت المسررراوطنات هنررراه أمررررا غيرررر أخ قررري أي رررا، سررروال اجررراه 2000ولكرررن اباررردال مرررن العرررام 
ات احرث الدبابات حقول ا بر  المساوطنين أنغس م أم اجاه القوات الاي كانت احمي م. فالحيا، في بلد

انقطاع، وكل سغري  للمشاريات أو للنرادي ااطلرب انظريم قافلر  محصرن  بشرد،، جعلرت اتسرايطان فري 
 غز، عب ا ها   وعديم الجدوى عل   سرا يل.

وبررالطبب فانررع حارر  بعررد اتنسررحاب وسرريطر، هحمرراسه، بقيررت غررز، عب ررا أمنيررا، ولكررن فرره اترابرراط لررم 
ن ج  ، منحرت  سررا يل غرز، معبرر حردود بريرا الر  مصرر، ومرن ج ر  اخررى فر رت يساكمل أبدا. فم

علي ا اغ قا بحريا وجويا، ما اره  سرا يل هي المسؤول  عن مصرير مرن اصربحوا حار  اآلن مليروني 
نسررم . وكررل صررباح اواصررل  سرررا يل ادخررال الررد شرراحن  واوريررد احاياجررات مررن هررو عرردو معلررن ل ررا: 

 ، اتسمنت ال ي يوجع ال  اتنغا  والحديد ال ي يوجع ال  اناا  الصواريخ.الطعام، الوقود، الطاق 
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بعد ث ث جروتت مرن القارال ومرب ا يرر السراح  اتقليمير ، ف مروا فري هحمراسه بران لريس لردي م الكثيرر 
مما يكسبونع من جول  أخرى. وهم لم يكغوا لحظ  عرن الاسرلح، ولكرن فري السرناين اللارين انق راا منر  

لصرررامده يخرجرررون عرررن أطررروارهم كررري يو رررحوا إلسررررا يل بانرررع لررريس لررردي م أي مصرررلح  فررري هالجررررد ا
اسا ناد القاال. ف م لم يطلقوا صاروخا واحدا نحو  سرا يل في ه ه الغار،. واقريبرا فري كرل واحرد، مرن 

 حال  من حاتت اط   النار الاي وقعت عملوا عل  اعاقال مطلقي النار. 42الر 
  فررري غرررز،، والاررري حسرررب اتمرررم الماحرررد، سررراكد عرررن أن اكرررون مناسرررب  لسررركن ان ال رررا ق  الماعاظمررر

السررياد،  –اتنسرران بعررد أربررب سررنوات، ارردفع م ليبحثرروا عررن سرربيل ي ررمن وجررود مررا يسررمونع هالمشررروعه 
الوحيررد، لحركرر  اتخرروان المسررلمين فرري الشررر  اتوسررط )وهررم ت يعرردون اركيررا  ررمن هرر ا اتحصررال(. 

ايب مب  سرا يل، حا  لو جال بثمن انقسام الحلم الغلسطيني بين غز، وال غ  وعليع فان م معنيون بار 
 ال ربي .

 
 سنغافورة الشرق األوسط 

يخيرررل لررري أن ليبرمررران أي رررا يغ رررم عررردم الجررردوى فررري جولررر  قااليررر  اخررررى فررري غرررز،. حرررين كررران وعرررده 
الحرب الاالي  في غز، اتناخابي اصغي  اسماعيل هني  ت يزال يطارده ا طر لي دد في المقابل  بان ه

ساكون اي ا الحرب اتخير، لر)حماس(ه. ولكن في الساعات الطويل  الاي اساثمرها في دراس  القطاع 
من  اسلم م ام منصبع، يعرد هو اي ا بان هحماسه م روس  عميقا في المجامب ال زي، في القلوب 

مرران لرريس مؤكرردا ان  سرررا يل وفرري العقررول. واقررا ع هحمرراسه مررن غررز، هررو م مرر  صررعب ، طويلرر  مررب أث
 معني  بدفع ا.

ولكن من لم ياجرأ حا  اآلن عل  أن ي مس بغكر،  قام  مينال في غز،، ثبت في هر ه المقابلر  صري   
جديررد،: الاجريررد مقابررل اإلعمررار، مينررال ومطررار. هرر ه الصرري   هرري بررالطبب عليلرر  ولررن اصررمد فرري أي 

يكررن ولررن يكررون. ت احررد فرري هرر ه المنطقرر  ي ررب اخابررار عملرري. فرر  اجريررد فرري الشررر  اتوسررط، لررم 
س حع ويعامد عل  طيب  قلب الجار. وحا  عندما وقعنا عل  ااغا  س م مب مصرر لرم ناوقرد عرن 
ارردريب الجرريش اإلسرررا يلي علرر  القاررال  رردهم، وهررم لررم ياوقغرروا، حارر  اليرروم، عررن اتسرراعداد للحرررب 

المصرلح  اإلسررا يلي  هري أن  –سياسري وا رح   دنا. ولكن في اقوال ليبرمان يوجد عل  اتقل قرول
 ازدهر غز،، او عل  اتقل أت ا وي من الجوع والغقر.

بشرركل مغعررم بالمغارقرر  احرردث ليبرمرران عررن رؤيررا اصرربح في ررا غررز، هسررن افور، أو هونررغ كونررغه الشررر  
ال ررزي اتوسررط. وهررو يررؤمن ب رر ا اقريبررا مثلمررا يصررد  بنيررامين نانيرراهو. كررل مررن يعرررد غررز، والمجامررب 

يعرد أن هناه حاج  تسايراد الكثير من السن افوريين واصدير الكثير من الغلسطينيين لاحقير  هر ه 
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الرؤيررا. ولكررن ال ررزيين سرريبقون الرر  اتبررد جيراننررا، وهررم لررن يخاغرروا الرر  أي مكرران، وا ا كررانوا جرروع  
 وعديمي األمل فاننا سنلقاهم عل  أعااب ابوابنا.

ل غرررز، وفرصررر  لرررن اسرررامر الررر  األبرررد، لرفرررب الع قرررات مرررب القطررراع الررر  اآلن اوجرررد لحظررر   راد، حيرررا
مسرراويات أخرررى. نصررد وزرال هالكابنيررته بررااوا يغ مررون برران هرر ه فرصرر   هبيرر : الاحرررر ن ا يررا مررن 
المسرررؤولي  عرررن مصرررير غرررز،، اثبيرررت انقسرررام الغلسرررطينيين برررين كيرررانين، وربمرررا اي رررا اتبعررراد الحقيقررري 

هحماسه كانت وسابق  عردوا مريررا إلسررا يل. ولكرن هر ا عردو  –حد أوهام للحرب القادم . ليس لدى أ
 معني اليوم ب دن  طويل  األمد، ووقد النار يام مب األعدال.

ينب ي لنا أن نكبر وأن ن جر القول الصبياني هنحرن ناحردث فقرط مرب مرن يعاررد بنرا كدولر  ي ودير ه. 
حردد هويا را. هنير  هرو عردو مريرر، ولكنرع جرار، هنير  كري ي إلسرماعيلالقوير  ت احارا    سررا يلدولر  

 وعندما اكون ثم  فرص  لحل مشكل  مب الجار بدون عند فمن المجدي فحص ا.
أن نقاال غز، أمر ممكن من ناحيانا دوما. غز، الغقير، وعديم  الخلغي  للعالم لرن اكرون احرديا عسركريا 

علينررا، او احا لنررا؛ فرري أقصرر  اتحرروال م مررا إلسرررا يل. ف ررم لررن يامكنرروا ابرردا مررن هزمنررا، اتناصررار 
يمكن م أن يؤلمونا.  سرا يل، في كل لحظ  يمكن ا أن ا رزم م. ولكرن اآلن اوجرد نافر ، مغاوحر  اسرمح 

 بارايب الع قات مع م، عل  اتقل للسنوات القادم ، ومن المجدي اسا  ل ا قبل أن ا ل .
 عن "معاريف" 

 29/10/2016 ،األيام، رام هللا
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