
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 االحتالل يحتفي بوضع حجر األساس لمشروع "وجه القدس" التهويدي
 ديختر: ال ميناء لغزة دون نزع سالح حماس
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  السلطة:
 5 سـنطـرق بـاب األمـم المتحدة لنيل العضوية الكاملةو ت التاريخعباس: نبحث عن حقوقنا الضائعة بملفا  2.
 5 أبو ردينة: حمالت التشويه في اإلعالم اإلسرائيلي مصيرها الفشل  3.
 6  نسا أن تكون الجهود الروسية متّسقة مع جهود فر يؤكد على  اشتية  4.
 6 مجدالني يستبعد جدية نتنياهو في إنجاح المبادرة الروسية  5.
 7 مصادر فلسطينية رسمية: السعودية تمتنع عن سداد التزاماتها المالية للسلطة منذ نحو سبعة أشهر  6.
 8 فوز كلينتون  تقدير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفضل  7.
 8 وزارة الداخلية بغزة: ال علم لنا بترتيبات مصرية جديدة في معبر رفح  8.
 8 محافظ نابلس: األجهزة األمنية مستمرة في عملها في اعتقال الخارجين على القانون بمخيم بالطة  9.

 9 وزارة االقتصاد في غزة تلغي الوكاالت التجارية وتسمح لجميع التجار باالستيراد  10.

  المقادمة: االحتالل يؤجل قرار توسيع رقعة الصيد في بحر غزة يومين إضافيين  11.

 10 األجهزة األمنية في الضفة تعتقل ثالثة أسرى محررين  12.
 

  المقاومة:
 10  المجلس الثوري لفتح: االعتداء على مكة جريمة نكراء وانتهاك للمقدسات  13.
 11 حماس تدعو عباس لفصل أوضاع اإلقليم عن المصالحة وتطالب بصياغة برنامج وطني  14.
 12 اا واسع شهد تفاعالا الرافضة لالعتقال السياسي بالضفة ت اإلعالمية الحملة: حماس  15.
 12 متهمين بالتخطيط لتنفيذ عملية بالعفولةعلى  شهراا  28السجن االحتالل يحكم ب  16.
 12 الل بالخليلبرج عسكري لالحتفي شبان االنتفاضة يتمكنون من إشعال النيران   17.
 13 االنتماء لحركة حماس بتهمةبالضفة  فلسطينياا  11االحتالل يعتقل   18.
 13  لحم بيتفي العثور على معدات عسكرية  ويدعي "االحتالل يعتقل ناشطْين في "الجهاد  19.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 14 نتنياهو يواجه أزمة باالئتالف الحكومي بسبب مستوطنة "عمونه"  20.

 14 ديختر: ال ميناء لغزة دون نزع سالح حماس  21.

 14 "إسرائيل" "لم تكن مستعدة" ألنفاق حماس في حرب غزة األخيرة  22.

 15 الفلسطينية إلى "اإلنتربول" جهود إسرائيلية لعرقلة انضمام السلطة  23.

 15 قانون لحجب المواقع اإلباحية في "إسرائيل"  24.

 15  رئيس القائمة العربية المشتركة: بقاء أهالي كفر قاسم دليل على فشل سياسات الترحيل  25.

 16 المستوطنون يطالبون بالسيادة اإلسرائيلية على "معاليه أدوميم"  26.

 16 الجيش اإلسرائيلي يزيد تحصيناته على حدود لبنان  27.

 16 الوطن العربيّ الجيش اإلسرائيلي يرفض إلغاء وحدة مراقبة مواقع التواصل االجتماعّي ب  28.

 17 الكنيست اإلسرائيلي يفتتح دورته الشتوية إلقرار عشرات القوانين العنصرية  29.

 17 معارضة بلجنة القانون بالكنيست لتوسيع صالحيات ليبرمان  30.
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 17 ي مقاطعتها بالجامعات األميركية واألوروبيةخطة إسرائيلية لمواجهة تنام  31.
 

  :األرض، الشعب
 18 االحتالل يحتفي بوضع حجر األساس لمشروع "وجه القدس" التهويدي  32.
 19 : تجدد اعتداءات االحتالل ضد المزارعين والصيادينغزة جنوب قطاع  33.
 19 في القدس منذ بداية العام منزالا  166دم ": هدائرة شؤون القدس"  34.
 20 حـاخـام مـتـطـرف يـقـود اقتحامات جديدة للمسجد األقصى  35.
ا منذ بدء  262": دراساتلمركز القدس ل"  36.  20 انتفاضة القدسشهيدا
 20 مختصون يطالبون بتشكيل مجلس مستقل إلعمار غزة  37.
 21 لجنوده قرب أبواب المسجد األقصى االحتالل يفتتح مقهى مجانياا   38.
 21 لمنع معلميهم من العملالغزيِّين  الفلسطينيينصدمة بين األردن:   39.
 22 جنين ونابلس والخليل وسلوان ومواجهات في العيسوية أطرافاالحتالل يقتحم   40.
 23 48من فلسطينييمعهد "تخنيون" يضيق على الطالب ": هآرتس"  41.
 23 هيئة حقوقية: األصفاد ال تفارق أسيرات "هشارون" خالل التنقالت  42.
   مبنى استيطانيلالقدس.. اعتقال شابين باّدعاء محاولة إحراق   43.

 
  : مصر
 24 جنرال إسرائيلي: على دول الخليج أن تعلم أن السيسي و جد من أجل أن يبقى في حكم مصر  44.
 24 ات إسرائيلية فريدةإسرائيلي: السيسي يحظى بخدم كاتب  45.

 
  األردن: 

 25 نقابة األطباء تنظم مهرجان القدس الثقافي: عّمان  46.
 

  لبنان: 
 26 على السعودّية "حزب هللالـ" هو انتصار انتخاب عون  :معّلقون إسرائيلّيون   47.

 
  عربي، إسالمي:

 27 في سجون االحتالل األسرى " تبحث تفعيل قضايا اإلسالمي"التعاون   48.
 

  دولي:
 28 متحف الهولوكوست الفلسطيني في جنوب أفريقيا إنجاز  49.
 28 بوتين يرتب للقاء بين عباس ونتنياهو بموسكو  50.
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  : تقارير
 29 1942الرقابة اإلسرائيلية على اإلعالم: قبضة عسكرّية ـ تحريرّية منذ   51.

 
  حوارات ومقاالت:

 32  مؤمن بسيسو... ءأبو مازن ورحلة البحث عن الحلفا  52.

 37  معن البياري ... يبعد لقاء الدوحة الفلسطين  53.

 38   حلمي موسى... يمخاوف إسرائيل من أميركا والواقع الفلسطين  54.

 40  آفي يسسخاروف... ةدحالن هي مسلسل درامي فلسطيني قد تكون له آثار هائل-خصومة عباس  55.
 

 45 :كاريكاتير
*** 

 
صابة ثالثة جنود إسرائيليين في عملية دهس بالخليلاستشهاد فل .1  سطيني وا 

الخليل: استشهد شاب فلسطييني  فطي حطين ب طيب ثجثطد صنطود  طهايند  فطي سمليطد دوط  مسطا  يطو  
 األحد  شمالي مديند الخليل  صنوب الضفد المحتلد.

ططططذ سمليططططد دوطططط  سلططططى ير طططط  مسططططتو  0404وذكططططر مو طططط   يند "غططططو  العبططططري  بن شططططابنا فلسططططيينينا نف 
ست يون" بين بيت لح  والخليل  صنوب الضفد  وب طاب ثجثطد مطن  طوات حطر  الحطدود ال طهيوني  

 بصروح  فيما بيل  صنود آخرون النار تصاوه  وب ابوه بصروح حيث ترك ينزف حتى الموت.
 وبكططد مو عططا "والططج" و"معططار ي" العبر  ططان  بن الشططاب الفلسططييني دوطط  ثجثططد صنططود سلططى حططاصز بيططت
بمططر  بالخليططل  وب ططابه  بصططروح   بططل بن يتعططرن إليططجا نططار مططن بططا ي الصنططود  وي ططاب بصططروح  

 حيث بسلن سن استشهاده الحقا.
ساما(  من بلدة بيت بمطر   23والحًقا  بكدت وزارة ال حد  استشهاد الشاب خليل خالد سليان اخليل )

 ل.شمال مديند الخليل  بعد تعرضه إليجا نار من  وات االحتج
وورست  وات كبيرة من صي  االحتجل إلى المكان  وبغلقت الشارع الرئي  سلى مدخل بلدة بمطر  مطا 

 تسبب في بزمد سير خانقد  فيما احتصزت تلك القوات صثمان الشهيد  ونقلته إلى صهد مصهولد.
روا بشطططكل وبفططاد مراسططلنا  بن مواصهططات شططديدة انططدلعت بططين شططبان البلططدة وصنططود االحططتجل الططذين انتشطط

مكثطي سلططى يططول الشطارع الططرئي  المحططاذي لبلططدة بيطت بمططر  وذلططك فططي بسقطاب اإلسططجن سططن استشططهاد 
 الشاب.

 30/10/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 سـنطـرق بـاب األمـم المتحدة لنيل العضوية الكاملةو حقوقنا الضائعة بملفات التاريخ عنبحث نعباس:  .2
السططليد الفلسططيينيد محمططود سبططا   "إننططا نبحططث سططن حقو نططا الضططائعد فططي  "وفططا":  ططال رئططي  -را  هللا 

ملفات التار خ"  مشيرًا إلى وسد بلفور و طرار التقسطي   ومضطيفًا: سطنيرا بطاب األمط  المتحطدة للح طول 
 سلى العضويد الكاملد  واست دار  رار لو ي االستييان غير الشرسي في األراضي الفلسيينيد.

السياسد الفلسيينيد "حققت إنصازات مهمد سلى ير   تحقي  االسطتقجل  بومهطا  وبشار سبا  إلى بن
االستراف بدولد فلسيين في األم  المتحدة  واالنضما  للهيئطات والمنممطات الدوليطد  والحضطور الطدائ  
سوا  سلى المستوى اإل ليمي بو الدولي لنقول للعال : إن شعبنا موصود ويستح  الحياة والحر د كبطا ي 

 شعوب العال ".
وكان سبا  يتحدث لدى حضوره  بم   بمقر الرئاسد في مديند را  هللا  حفطل تو يط  اتفا يطات الطدس  
المصتمعي التأسيسي لدس  اإلبداع والتميز في فلسيين  حيث  ال: نتيل  لرؤيد اختراسطات مطن شطبابنا 

ن األفكار اإلبداسيد واختراسات شبابنا الم بدع وو ما نتمناه للشطعب الفلسطييني  ل  يسبقنا بحد إليها  وا 
 ووو الير   ال حيح لبنا  الدولد الفلسيينيد المستقلد.

 ووصه سبا  الدسوة لخمسد مبدسين لحضور مؤتمر حركد "فتح" الساب  كضيوف شرف.
 31/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 أبو ردينة: حمالت التشويه في اإلعالم اإلسرائيلي مصيرها الفشل .3

 طططال النطططاي  الرسطططمي باسططط  الرئاسطططد نبيطططل ببطططو ردينطططد  "إن الحمطططجت اإلسجميطططد التطططي تقودوطططا  را  هللا:
إسرائيل  خا د وز ر صيشها  تهدف إلطى خلط  البلبلطد  للتةييطد سلطى العزلطد السياسطيد  التطي تتعطرن 

لقمططط  لهطططا إسطططرائيل فطططي األمططط  المتحطططدة  و"اليونسطططكو"  والقمططط  الدوليطططد  سطططوا   مطططد سطططد  االنحيطططاز  بو ا
األفر قيططد". وبضططاف ببططو ردينططد  "ال شططك بن وططذه السياسططد اإلسططرائيليد الفاشططلد لططن تسططاو  سططوى بخلطط  
المناخ الذي يطؤدي إلطى مز طد مطن التيطرف بشطكل يهطدد المنيقطد بأسطروا  وم طير وطذه الحطرب النفسطيد 

 سي لقيادته".وو الفشل  ولن تحق  شيئا  ولن تنال من ثقد شعبنا الفلسييني بنفسه  وبالخط السيا
وتطططاب : بي محاولطططد لجلتفطططاف سلطططى الشطططرسيد الفلسطططيينيد  بهطططدف مواصهطططد العصطططز الطططذي تتعطططرن لطططه 
سياسطات إسططرائيل فطي كططل المحافطل الدوليططد  ووضط  العرا يططل بمطا  المبططادرة الفرنسطيد لعقططد مطؤتمر دولططي 

 للسج    بل نهايد العا  الحالي  م يروا الفشل.
 30/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 أن تكون الجهود الروسية متّسقة مع جهود فرنسا ة يؤكد على اشتي .4
محمد وتد  وكاالت: بكد سضو اللصند المركز د لحركد فتح  محمد اشتيد  وصود مساٍع روسطيد لبحطث 
سقطد لقططا  ثنطائي يصمطط  بطين الططرئي  محمططود سبطا  ورئططي  الحكومطد اإلسططرائيلي  بنيطامين نتنيططاوو  فططي 

 الفًتا إلى بن رئي  الوزرا  الروسي سيزور إسرائيل والضفد الةربيد  ر با لترتيب اللقا . موسكو 
 10و ال اشتيد ل حيفد  إن رئي  الوزرا  الروسي دميتري مدفيديي  سيزور تل ببيب ورا  هللا يومي 

يطب للقططا . نطوفمبر المقبطل  وسطيلتقي خجلهطا بالصطانبين الفلسططييني واإلسطرائيلي  ضطمن سطياا الترت 11و
وبضاف بن 'روسيا تدرك تماًما الرؤيد الفلسيينيد لموضوع سقد اللقا   حيث يطرى الصانطب الفلسطييني 
يجا سراح الدفعد الرابعد من األسرى في سصون االحتجل  ما  بل اتفطاا  ضرورة و ي االستييان وا 

عقططططد بي لقططططا  بططططين 'بوسططططلو'  وتحديططططد سططططقي زمنططططي إلنهططططا  االحططططتجل  باستباروططططا متيلبططططات بساسططططيد ل
طططقد مططط  صهطططود فرنسطططا  حتطططى ال يحطططدث  اليطططرفين'. وبكطططد اشطططتيد بوميطططد 'بن تكطططون الصهطططود الروسطططيد متس 

 تنا ضات حول وذا الموضوع'.
 30/10/2016، 48عرب 

 
 مجدالني يستبعد جدية نتنياهو في إنجاح المبادرة الروسية .5

سيينيد بحمد مصدالني يو  األحد  بن روسيا را  هللا: بسلن سضو اللصند التنفيذيد لمنممد التحر ر الفل
اسطططتأنفت تحركاتهطططا الستضطططافد لقطططا  ثنطططائي يصمططط  الطططرئي  محمطططود سبطططا  ورئطططي  الطططوزرا  اإلسطططرائيلي 

 بنيامين نتنياوو.
و ططال إن موسططكو لطط  تقططد  دسططوة صديططدة لعقططد اللقططا  المططذكور  لكنهططا ببلةططت القيططادة الفلسططيينيد اسططتئناف 

 تحركاتها للتمهيد له.
وبضاف مصطدالني فطي حطديث لوكالطد "شطينخوا" "مطا ببلةتنطا بطه روسطيا بنهطا تطدر  التحضطير الصيطد لعقطد 
اللقا  م  نتنياوو من خطجل إزالطد العقبطات بمامطه  والعمطل سلطى إنصاحطه مطن بصطل توصيطه دسطوة رسطميد 

لطذي مطن لذلك". وذكر بن وذا األمر سيكون محور مباحثات رئي  الوزرا  الروسي دميتطري مدفيطدف ا
 المقرر بن يزور إسرائيل والضفد الةربيد في العاشر من الشهر المقبل.

في الو ت ذاته استبعد مصدالني "صديد" نتنياوو في إنصاح المبطادرة الروسطيد "ألنطه مطن الواضطح بنطه ال 
يوصططد لديططه بولويططد للحططل مطط  الفلسططيينيين بططل بنططه يركططز سلططى الحططل اإل ليمططي مطط  الططدول العربيططد سبططر 

 يبي  من دون حل القضيد الفلسيينيد".الت
 30/10/2016القدس، القدس، 
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رسمية: السعودية تمتنع عن سداد التزاماتها المالية للسلطة منذ نحو سبعة  فلسطينيةمصادر  .6
 أشهر
ز ند األخر : ذكرت م ادر فلسيينيد رسميد بن الر ان تمتن  سنه سداد التزاماتها الماليد -را  هللا 

 ينيد منذ ما يقارب سبعد بشهر.للسليد الفلسي
وفطي حديثطه لطط " طد  بطر "   طال المطدير العططا  لطدائرة الميزانيطد العامطد فطي وزارة الماليطد الفلسطيينيد بططرا  
هللا  فر ططد غنططا   "إن المملكططد السططعوديد لطط  تططدف  منططذ سططبعد بشططهر التزاماتهططا الشططهر د لميزانيططد السططليد  

 والر بمر كي"  كما  ال.مليون د 140والتي ُتقدر  يمتها بط 
و رى الخبير اال ت طادي الفلسطييني  ن طر سبطد الكطر    بن بي مسطاسدة ت طل لموازنطد السطليد تعب طر 
سن "التزا  سياسي"  كما بنها "ُتشكل دسما للحقوا الفلسطيينيد  خا طد بن معمط  المسطاسدات الدوليطد 

 ليالما ارتبيت بموا ي سياسيد".
ة بسطباب منهطا السياسطيد  وبرص  سبد الكر   لصو  السع وديد إلى  ي  مسطاسدتها سطن الفلسطيينيين  لعطد 

اسططتنادا إلططى التططوتر األخيططر بططين الر ططان والقيططادة الفلسططيينيد  واال ت ططاديد العائططدة صططذوروا إلططى بزمططد 
 ماليد تعاني منها السعوديد  وف  تقديره.

 طت" الفلسطيينيد  خطجل حديثطه لطط وفي وذا السطياا  بشطار سبطد الكطر   ووطو المحاضطر فطي "صامعطد بيرز 
" د  بر "  إلى خيد تقشطفيد بسلنطت سنهطا السطعوديد مطؤخرا  ولصطأت بموصبهطا إلطى األسطواا العالميطد 

مليططار دوالر بمر كططي  لسططد العصططز فططي موازنتهططا  بعططد اسططتنفاذوا صططز ا وامططا مططن  17.5وا ترضططت مبلطط  
 يها في حروب المنيقد.احتياياتها الماليد  خا د بعد وبوط سعر النفط وانخرا

وحطططول تطططأثر نفقطططات السططططليد الفلسطططيينيد بعطططد تو ططططي السطططعوديد سطططن دفطططط  التزاماتهطططا  اسطططتبعد المحلططططل 
اال ت ططادي بي تططأثير   ططائج "لططو كانططت  يطط  وططذه المسططاسدات  بططل سططنوات  لكططان تأثيروططا سلططى خز نططد 

ل نسططبد  ي المائططد مططن حصطط  النفقططات فطط 50السططليد كبيططرا  إذ بنططه فططي حينططه كانططت وططذه المسططاسدات تشططك 
في المائد  فيما تعتمد السليد في نفقاتها سلى اإليطرادات  15الحكوميد  إال بنها تشكل حاليا ما نسبته 

 الضر بيد واال تراضات الم رفيد".
واستبر بن "لصو  بي دولد إلى  ي  مساسداتها الماليد سن السطليد  لطن يطؤدي إلطى سصطز بو خلطل فطي 

فططي المائططد حاليططا"   70مططل تمو لهططا الططذاتي لموازنتهططا  والططذي ي ططل إلططى بكثططر مططن  موازنططد السططليد  فططي
بحسططب  ولططه. وبططي ن بن "تططأثر موازنططد السططليد الفلسططيينيد الكبيططر  ططد يح ططل فططي حططال بو ططي االحططتجل 

 مليار دوالر سنويا". 2تحو ل العوائد الضر بيد لخز نتها  والتي تتصاوز  يمتها 
 30/10/2016قدس برس، 
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 تقدير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفضل فوز كلينتون  .7
 طططال الخبيطططر اإلسطططرائيلي فطططي الشطططؤون العربيطططد يطططوني بطططن منطططاحي  إن التقطططدير اإلسطططرائيلي يشطططير إلطططى بن 
السليد الفلسيينيد تفضل فوز ويجري كلينتون في االنتخابات الرئاسيد التي تشهدوا الواليات المتحدة 

 تبر السليد مرشح الحزب الصمهوري دونالد ترامب كارثد بالنسبد لها.بعد بسبوسين  في حين تع
وبضاف في مقال له سلى مو   "نيوز ون" بنطه وفط  التقطدير اإلسطرائيلي فطفن الفلسطيينيين يتو عطون بن 
كلينتون سوف تعلن مبطادرة سياسطيد سلطى بسطا  مبطادرة السطج  العربيطد  وبن إسطرائيل ترا طب سطن كثطب 

فلسيينيد لجنتخابطات الرئاسطيد األميركيطد والسطباا المحمطو  بطين ترامطب وكلينتطون  وبن حص  المتابعد ال
تأمططل فططي وصططود إدارة بميركيططد صديططدة  -حيططث مقططر الرئاسططد الفلسططيينيد-األصططوا  التططي تسططود المقايعططد 

د تقططود سمليططد سياسططيد بالشططرا األوسططط بططين اإلسططرائيليين والفلسططيينيين  وتخلططق فططي النهايططد إلططى إ امطط
 وسا متها شر ي القد . 1967دولد فلسيينيد مستقلد سلى حدود 

 30/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 : ال علم لنا بترتيبات مصرية جديدة في معبر رفحبغزةوزارة الداخلية  .8
ز ند األخر : بكدت وزارة الداخليد الفلسيينيد في  ياع غطزة  سطد  وصطود بي ترتيبطات خا طد  -غزة 

 ح" البري  خجل الفترة المقبلد.لفتح معبر "رف
و ططال المتحططدث باسطط  الططوزارة إيططاد الُبططز  فططي حططديث لططط " ططد  بططر "  "إننططا لطط  نبلطط  مططن  بططل السططليات 
الم ر د بأي ترتيبطات صديطدة يليطد فطتح معبطر رفطح  وفطي حطال و طله  بي شطي  سطيت  اإلسطجن سنطه 

رفططح وتحسططين وضططعه نسططم  سنططه فططي  فططورا". وبضططاف "كططل مططا يططدور حططول ترتيبططات صديططدة لفططتح معبططر
وسائل اإلسج "  معربا سن بمله في بن ُيترص  وذا الحديث سلى برن الوا    بحيث يطت  فطتح المعبطر 

 سلى مدار الساسد لسفر كل الذين و  بحاصد للسفر.
وكانططت تسططر بات  ططحفيد تحططدثت سططن إدخططال م ططر تحسططينات سلططى فططتح معبططر "رفططح" خططجل الفتططرة 

 بيا  شهر ا. 8دة سدد بيا  فتحه لت ل إلى المقبلد  لز ا
 30/10/2016قدس برس، 

 
 محافظ نابلس: األجهزة األمنية مستمرة في عملها في اعتقال الخارجين على القانون بمخيم بالطة .9

محمطد مسططالمد: بكططد اللطوا  بكططر  الرصططوب محطافب محافمططد نططابل  بن األصهطزة األمنيططد مسططتمرة -را  هللا 
 ال الخارصين سلى القانون في مخي  بجيد في نابل .في سملها في استق
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و طططال الرصطططوب فطططي ات طططال وطططاتفي مططط  "الحيطططاة الصديطططدة"  بن ال صديطططد فطططي تيطططورات األحطططداث خطططجل 
ططه رسططالد للمططواينين فططي مخططي  بجيططد مفادوططا بن األصهططزة األمنيططد تسططتهدف  سططاسات النهططار  حيططث وص 

 بارات.المصرمين  وبن كرامد المواين فوا كل االست
وبضاف بن األصهزة األمنيد بو فت بعن المشبووين  إال بنه  ليسوا من الميلوبين الرئيسطيين  والطذي 

 ميلوبين للعدالد. 10ال يتصاوز سددو  سن 
وبشططار الرصططوب إلططى بعطططن األضططرار الماديططد التطططي ح ططلت لططبعن المطططواينين صططرا  العمططل األمنطططي  

طططدوا خطططجل موضطططحًا بنهطططا بالتأكيطططد بضطططرار ليسطططت مق طططودة   وفطططي المقابطططل الخطططارصين سلطططى القطططانون تعم 
حططططداث تخر ططططب  سمليططططات ر ططططدتها األصهططططزة األمنيططططد مططططن إيططططجا النططططار سلططططى ممتلكططططات المططططواينين وا 

 خ و ًا في خز انات المياه سلى بسيح المنازل.
 30/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 سمح لجميع التجار باالستيرادوزارة االقتصاد في غزة تلغي الوكاالت التجارية وت .11

غطططزة: بسلنطططت وزارة اال ت طططاد الطططويني فطططي  يطططاع غطططزة  طططرارا صديطططدا  يقضطططي بفلةطططا  صميططط  "الوكطططاالت 
التصار د" الممنوحد للتصار  م  فطتح بطاب اسطتيراد السطل  بمطا  الصميط . و طال الطدكتور بيمطن سابطد وكيطل 

إنططه صططرى إلةططا  صميطط  الوكططاالت التصار ططد  وزارة اال ت ططاد الططويني فططي ت ططر ح  ططحافي نشططرته الططوزارة
الخا د بتصار  ياع غزة وفتح المصال للصمي  لجستيراد  ويالطب التصطار بتسطويد بوضطاسه  وت طفيد 
بمططورو  فططي مططدة ب  ططاوا سططتد بشططهر. وبكططد بن وططذه الخيططوة مططن شططأنها "إحططداث تنميططد ا ت ططاديد فططي 

بسمططاله ". كمططا بكططد بنططه بموصططب القططرار ستشططهد   يطاع غططزة  وا سيططا  فر ططد تنافسططيد بططين التصططار لتنميطد
بسطبب المنافسطد والصطودة األفضطل  الفتطا إلطى ان ذلطك "ي طب فطي  %20بسعار السل  انخفاضطا بنسطبد 

م لحد المطواين الةطزي". وبشطار سابطد إلطى وصطود كثيطر مطن التصطار الطذين يحتكطرون السطل  األساسطيد  
 صار د.و تحكمون في بسعاروا نتيصد وذه الوكاالت الت

 31/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 المقادمة: االحتالل يؤجل قرار توسيع رقعة الصيد في بحر غزة يومين إضافيين .11

غطططزة: بسلنطططت الهيئطططد العامطططد للشطططؤون المدنيطططد الفلسطططيينيد  تأصيطططل سطططليات االحطططتجل اإلسطططرائيلي لقطططرار 
 تسعد  يومين إضافيين. توسي  ر عد ال يد المسموح بها في بحر غزة من ستد بميال إلى

و طططال مطططدير الطططدائرة اإلسجميطططد فطططي الهيئطططد محمطططد المقادمطططد  فطططي بيطططان  طططحفي  مسطططا  يطططو  األحطططد  إن 
سططططليات االحططططتجل اإلسططططرائيلي ببلةططططته  بقططططرار تأصيططططل توسططططي  مسططططاحد ال ططططيد فططططي بحططططر غططططزة يططططومين 



 
 
 
 

 

 10 ص             4094 العدد:        31/10/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

فطي الثالطث مطن تشطر ن  إضافيين  حيث سيت  السماح لل يادين باإلبحطار وال طيد لمسطافد تسطعد بميطال
الثططاني المقبططل. وبوضططح المقادمططد بنططه بعططد بن كططان سططر ان القططرار فططي األول مططن تشططر ن الثططاني  صططرى 

 تأصيله بسبب سو  األحوال الصويد  سلى بن ينتهي ميل  شهر كانون األول المقبل.
س ر يو  الخمي   و ال إنه بفمكان ال يادين الفلسيينيين في بحر غزة اإلبحار الساسد الثالثد من 

 الثالث من شهر تشر ن الثاني المقبل  وحتى يو  الخمي   األول من كانون األول المقبل.
وبين بن ذلك صا  بصهود حثيثد بطذلها رئطي  الهيئطد العامطد للشطؤون المدنيطد حسطين الشطيخ مط  الصانطب 

 اإلسرائيلي  للتخفيي من معاناة ال يادين الفلسيينيين.
 30/10/2016علومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والم

 
 األجهزة األمنية في الضفة تعتقل ثالثة أسرى محررين .12

را  هللا: استقلططت األصهططزة األمنيططد التابعططد للسططليد الفلسططيينيد فططي الضططفد الةربيططد ثجثططد بسططرى محططرر ن 
 في و ت توا ل استقال العشرات دون بي تهمد.

بنطططه فطططي الخليطططل استقطططل األمطططن الو طططائي  -اكطططات السطططليدالمخطططتق فطططي ر طططد انته-وذكطططر مو ططط  بمامطططد 
األسططير المحططرر سيططد ببر ططو  مططن بلططدة دورا صنططوب الخليططل  واألسططير المحططرر والمعتقططل السططاب  لعططدة 
مرات ثائر ببو سند   سلمًا بنه كان ميارد منذ مطا يقطارب التسطعد شطهور تخللهطا مداومطد منزلطه ثجثطد 

وينه من بصل تسلي  نفسه. وبشار إلى بن األصهزة األمنيد استقلت في مرات واحتصاز والده لعدة بيا  كر 
نابل  اليالب في كليد التربيد وليد س يدة من بما  الحر  القدي  لصامعد النصاح يو  بم   سلمًا بنطه 

 ل  يمِن سلى اإلفراج سنه من سصون االحتجل سوى بسابيٌ   ليلد.
 30/10/2016فلسطين أون الين، 

 
 وري لفتح: االعتداء على مكة جريمة نكراء وانتهاك للمقدساتالمجلس الث .13

را  هللا: استبططر المصلططط  الثطططوري لحركطططد فططتح  محاولطططد االستطططدا  سلطططى مكططد المكرمطططد و  طططفها  صر مطططد 
نكطططرا  ال بخج يطططد  وانتهاكطططا للمقدسطططات اإلسطططجميد  وبكطططد و وفطططه بحطططز  مططط  المملكطططد العربيطططد السطططعوديد 

ر المصلط  الثطوري لحركطد فطتح فطي بيطان اليطو  األحطد  محاولطد االستطدا  ايثمطد لمواصهد الفتن.  واستنك
سلططى مكططد المكرمططد مططن  بططل صماسططات خارصططه سططن الططدين والعططرف واإلسططج   واستبططر المحاولططد صر مططد 

 نكرا  وانتهاكا  ارخا للحرمات والمقدسات اإلسجميد  وفعج ال بخج يا ومدانا بكل المقايي .
يططجا  ططوار خ سلططى و ططال المصلطط  ال ثططوري فططي البيططان: "إننططا إذ نعلططن إدانتنططا لهططذه المحاولططد الصبانططد وا 

مكد المكرمد  لنؤكد و وفنا بحز  و وه م  المملكد العربيد السطعوديد وخطاد  الحطرمين الشطر فين  داسطين 
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المطططولى سطططز وصطططل بن يصنطططب المملكطططد كطططل مكطططروه وبن يحمطططي المسطططلمين فطططي كطططل مكطططان مطططن الحطططروب 
". وصا  في البيان: إن من يتعرن لهطذه المدينطد ومطا فيهطا مطن مقدسطات وحصطاج ومعتمطر ن مطن والفتن

كططل بقططاع األرن  منبططوذ وفاسطط  وال ديططن لططه  فلمكططد المكرمططد التططي لطط  يسططب  بن انتهكططت حرمتهططا إال 
 سلى بيدي فئات ضالد مصرمد خارصه سن الدين اإلسجمي الحنيي.

 30/10/2016ينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 
 حماس تدعو عباس لفصل أوضاع اإلقليم عن المصالحة وتطالب بصياغة برنامج وطني .14

غزة: بالرغ  من اللقا  الذي صم  الرئي  محمود سبا  )ببو مازن( بقيادة حركد حما  في العا مد 
لم طالحد واالتفطاا سلطى القير د الدوحد  الذي مهد الير ط  بمطا  سطودة سقطد اللقطا ات الثنائيطد إلتمطا  ا

تشططكيل حكومططد وحططدة وينيططد صديططدة   الططت حركططد حمططا  فططي غططزة إن الططرئي  تمسططك بموا فططه السططابقد  
 ودسته لف ل ملي الم الحد سن األوضاع في اإل لي .

ودست حما  سلى لسان بحد النايقين باسمها حاز   اسط   الطرئي  سبطا  إلطى "ف طل األوضطاع فطي 
فلسطططيينيد  وا سطططج  البعطططد الطططويني سلطططى كطططل االستبطططارات األخطططرى. و طططال فطططي اإل لطططي  سطططن الم طططالحد ال

ت طططر ح  طططحافي إن الصديطططد فطططي  ضطططيد الم طططالحد "يطططأتي سنطططدما يقطططرر الطططرئي  سبطططا  تيبيططط  كطططل 
التزاماتها الميلوبد من السليد  مثل تفعيل المصلط  التشطر عي والطدسوة لجنتخابطات  وبن تقطو  حكومطد 

 ماتها تصاه  ياع غزة".)رامي( الحمد هلل بالتزا
وبوضطططح المتحطططدث باسططط  حمطططا  بن حركتطططه تر طططد مطططن الم طططالحد "إنهطططا  االنقسطططا  السياسطططي  وتعز طططز 
التماسك االصتمطاسي  وتوحيطد المؤسسطات الوينيطد"  داسيطا فطي الو طت ذاتطه إلطى "و طي تفطرد حركطد فطتح 

الحكومد"  بحكط  بنهطا ح طلت بالقرار الويني". وبكد بن حما  تنازلت سن "حقها الدستوري في إدارة 
سلططى األغلبيططد فططي آخططر انتخابططات للتشططر عي. وبشططار إلططى بن الحركططد تركططت الحكومططد "رغبططد منهططا فططي 
إنصططططاز الم ططططالحد". و ططططال المتحططططدث إن إنهططططا  االنقسططططا  وتحقيطططط  الم ططططالحد يعططططد "وططططدفا اسططططتراتيصيا 

  لحما ".
ابطت  ويعمطل سلطى إسطناد انتفاضطد القطد   ويالب  اس  بيضا ب ياغد "برنامج ويني" يستند إلطى الثو 

 وتعز ز مو   القضيد الفلسيينيد في العال  الخارصي.
 31/10/2016القدس العربي، لندن، 
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 حماس: الحملة اإلعالمية الرافضة لالعتقال السياسي بالضفة تشهد تفاعالا واسعاا  .15
عتقلين السياسيين من بن ار حركطد را  هللا: تتوا ل منذ بيا  حملد إسجميد بيلقها سدد من بوالي الم

حمططا  المضططربين سططن اليعططا  فططي سططصون األصهططزة األمنيططد التابعططد للسططليد الفلسططيينيد  حملططت اسطط  
 "بدي  بوكل" دسًما إلضراب ببنائه  وللميالبد باإلفراج الفوري سنه .

الرافضطططين  و الطططت حمطططا  إن الحملطططد اإلسجميطططد شطططهدت تفطططاسًج واسطططًعا مطططن  بطططل النشطططيا  والمطططواينين
لجستقططاالت السياسططيد التططي تمارسططها السططليد فططي الضططفد  إضططافد إلططى  مطط  الحر ططات العامططد والتضططيي  

 سلى المواينين  فيما انخرط بها العشرات من ال فحات والهيئات الحقو يد واإلنسانيد المحليد.
 31/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بالتخطيط لتنفيذ عملية بالعفولة شهرا على متهمين 28االحتالل يحكم بالسجن  .16

ضيا  يحيى  رامطي حيطدر: ب طدرت المحكمطد المركز طد فطي النا طرة  يطو  األحطد  حكًمطا بالسطصن لمطدة 
 شهًرا سلى فلسيينيين من مديند صنين  اتهمته  النيابد بالتخييط لتنفيذ سمليد في العفولد. 28

المركز طد فطي النا طرة  بن متهمطين مطن بطين  وصا  في الئحد االتها  المعدلد التطي  طدمت فطي المحكمطد
  بتهمططد التخيططيط لتنفيططذ سمليططد 2015الثجثططد كططانوا  ا ططر ن سنططد استقططاله  فططي كططانون بول  ديسططمبر 

يعططن فططي العفولططد. وفططي  ططفقد ادسططا  بططين مططوكلي الططدفاع والنيابططد العامططد  بعططد بن تطط  تعططديل الئحططد 
الموصهططد ضططدو  مططن  بططل الشططريد.  وصططا  فططي الئحططد اتهططا   اُتفطط  بن يعتططرف المتهمططين باالتهامططات 

 االتها  بنه الشبان تأثروا بموصد سمليات اليعن التي و عت في تلك الفترة.
إلططى ذلططك استقلططت الشططريد المتهمططين حتططى إنهططا  اإلصططرا ات القانونيططد  مطط  تقططدي  الئحططد اتهططا  ضططدو   

حيططازة سططكين  تشططوي  إصططرا ات تحقيطط . ونسططبت لهطط  فططي الئحططد االتهططا   تهمططد التططممر لتنفيططذ صر مططد  
وب درت المحكمد المركز د فطي النا طرة حكًمطا بالسطصن الفعلطي مط  و طي التنفيطذ للمتهمطين بعطد تعطديل 

 الئحد االتها  واالتفاا سلى  فقد ادسا .
 30/10/2016، 48عرب 

 
 شبان االنتفاضة يتمكنون من إشعال النيران في برج عسكري لالحتالل بالخليل .17

ل: تمكن شطبان االنتفاضطد  مطن إشطعال النيطران فطي البطرج العسطكري لجحطتجل ال طهيوني  مطدخل الخلي
 بلدة بيت بمر شمال مديند الخليل  صنوب الضفد المحتلد  بعد استهدافه بالزصاصات الحار د.
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 و ططال مراسططل "المركططز الفلسططييني ل سططج " إن الشططبان بلقططوا سططدًدا مططن الزصاصططات الحار ططد تصططاه البططرج
العسططكري لجحططتجل الططدائ  سلططى مططدخل البلططدة  وب ططابوه بشططكل مباشططر  مططا بدى إلططى اشططتعال النيططران 

 داخله  ووو ما وثقته لقيات م ورة.
وبفاد بن الهصو  سلى البرج العسكري صا  خجل المواصهات الشديدة التطي انطدلعت سقطب انتشطار  طوات 

اب خالطططد اخليطططل  وبدت إل طططابد ثجثطططد صنطططود االحطططتجل المكثطططي بعطططد سمليطططد الطططدو  التطططي نفطططذوا الشططط
  هايند.

 30/10/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 االنتماء لحركة حماس بتهمةفلسطينياا بالضفة  11االحتالل يعتقل  .18

مواينططا  11بططجل ضططاور: استقلططت  ططوات االحططتجل اإلسططرائيلي الليلططد الماضططيد وفصططر اليططو   االثنططين  
 ما  لحركد حما  بو المشاركد في مواصهات م   وات االحتجل والمستوينين.فلسيينيا  بادسا  االنت

و ال الناي  باس  صي  االحتجل في بيان إن سبعد مواينين بين المعتقلطين مشطتبهين بالمشطاركد فطي 
مواصهات و"بنشيد إروابيد". وبضاف البيان بنه صرى استقال مواينين في سبسييا  وخمسد في سلواد 

ينتمون لحركد حما   ومطواين واحطد فطي محطي  الصلطزون  ومطواينين فطي بيطت سطوا وآخطر  بينه  بربعد
 في العوصا شمال مديند بر حا.

 31/10/2016، 48عرب 
 
 ويدعي العثور على معدات عسكرية في بيت لحم االحتالل يعتقل ناشطْين في "الجهاد" .19

ألحططد  فلسططيينيينن مططن مدينططد صنططين استقططل صططي  االحططتجل اإلسططرائيلي  يططو  االعيسططى:  إيهططاب-الخليططل 
 )شمال القد  المحتلد( فيما داو  سدد من البلدات  وسل   مواينين بجغات لمقابلد مخابراته.

وذكر تقر ر لصي  االحتجل اإلسرائيلي بن  واته استقلت اليو  ناشطيين فطي حركطد "الصهطاد اإلسطجمي" 
 من بلدة "بر ين"  ضا  صنين وت  نقلهما للتحقي .

مططا ادسططى صططي  االحططتجل العثططور سلططى بند يططد ومعططدات سسططكر د خططجل حملططد تفتططي  ومداومططد فططي في
 مديند بيت لح  صنوب القد  المحتلد.

وبفاد مراسل " د  بر " بن صي  االحتجل استقطل فصطر اليطو  الشطقيقين بشطرف ونا طر ز طدان الصطدع 
 بث بمحتوياته.من بلدة "بر ين"  ضا  صنين بعد ا تحا  منزله  وتفتيشه والع

 30/10/2016قدس برس، 
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 بسبب مستوطنة "عمونه" الحكومي باالئتالفنتنياهو يواجه أزمة  .21
محمد وتد: يواصه رئي  الحكومد اإلسرائيليد  بنيامين نتنياوو  بزمد وتوتر داخل ائتجف حكومته  

 انون سليد البث وذلك سلى خلفيد تشر    انون لتسويد إخج  مستويند 'سمونه' والمبادرة إللةا  
 الصماويري والتي كانت مدرصد للتداول  يو  األحد   بالد لصند التشر عات الوزار د.

وسشيد منا شد اللصند الوزار د لقانون تسويد 'سمونه'  حذر المستشار القضائي للحكومد اإلسرائيليد  
م   رارات  ادرة سن  بفيحاي مندلبليت  من مةبد تحر ك وتشر   وذا القانون الذي يتنافى و تعارن

المحكمد العليا  التي ب درت حكما  ضائيا بضرورة إخج  مستويند 'سمونه' المقامد سلى بران 
 بملكيد خا د للفلسيينيين.

وسليه يالب مندلبليت  إرصا  منا شد القانون باللصند الوزار د للتشر عات وسد  الت و ت سليه 
األحد  مبينا بنه لي  باإلمكان الدفاع سن القانون بما  بالصلسد التي من المفرون بن تعقد  اليو  

المحكمد العليا بحال  ودا سليه  وبالتالي ففن العليا ستقو  بفلةائه  وسليه فقد بنفضت الصلسد 
 وخرج الوزرا  بسضا  اللصند الوزار د لمشاورات م  نتنياوو.

 30/10/2016، 48عرب 
 
 دون نزع سالح حماس لغزةديختر: ال ميناء  .21

شلومو غيندي: ابدى رئي  لصند الخارصيد واألمن البرلمانيد بفي ديختر معارضته الشديدة إل امد 
مينا  بحري في  ياع غزة دون تصر د القياع من السجح بوال. وبوضح انه دون وذا الشرط فان 

يصري  حركد حما  ستتمكن من تعمي  مقدرتها العسكر د ألنه ال توصد إمكانيد سمليد لمرا بد ما  د
في المينا . ويفيد مراسلنا بن ب وال ديختر وردت  باح اليو  في سياا مقابلد م  راديو )غالي 

 يسرائيل(. 
 30/10/2016صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي، 

 
 " ألنفاق حماس في حرب غزة األخيرةمستعدة" "لم تكن إسرائيل" .22

يلي بنه كان سلى الدولد العبر د بن تكون ب ف ب: سد  مسؤول كبير في الصي  اإلسرائ -تل ببيب 
  2014لألنفاا خجل الحرب سلى غزة في العا  « حما »بكثر استعدادًا لمواصهد استخدا  حركد 

  بيل نشر تقر ر مه  سن الحرب.
الصي  سعى إلى استخجق العبر من حرب العا  »و ال المسؤول الذي اشترط سد  كشي اسمه إن 

 «.د القوات في شكل بفضل للتعامل م  األنفاا  بما في ذلك إسدا2014



 
 
 
 

 

 15 ص             4094 العدد:        31/10/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وتأتي ت ر حات المسؤول  بل نشر تقر ر لمرا ب الدولد سن الحرب  من المتو   نشره  بل نهايد 
 العا  الحالي. 

  31/10/2016الحياة، لندن، 
 
 الفلسطينية إلى "اإلنتربول" انضمام السلطة لعرقلة إسرائيليةجهود  .23

ل ببيب" للتحرك سياسيا لمن  انضما  السليد الفلسيينيد إلى منممد القد  المحتلد: تستعد "ت
الشريد الصنائيد الدوليد "اإلنتربول"  بعد خسارة معركتها في منممد األم  المتحدة للتربيد والثقافد 
 والعلو  "يونسكو" التي ب ر ت بفسجميد المسصد األ  ى  ونفت بي  لد دينيد بو تار خيد لليهود به.

ا نشره مو   "والج" اإلخباري العبري  يو  األحد  ففن وزارة الشؤون الخارصيد اإلسرائيليد وبحسب م
ومن خجل ممثلياتها الدبلوماسيد تعمل سلى شرح مو ي "إسرائيل" بشأن وذه القضيد  وتسعى 

 إلحباط انضما  السليد لط"إنتربول".
 30/10/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 اإلباحية في "إسرائيل" قعالمواقانون لحجب  .24

را  هللا:  اد ت اللصند الوزارة لشؤون التشر   في الكنيست اإلسرائيلي سلى مشروع  انون يلز  
 شركات اإلنترنت المحليد والعالميد بحصب الموا   اإلباحيد سن المت فحين في إسرائيل.

مانيد من اصل يرحه في القرا ات وسيت  تحو ل القانون  الذي بادرت فيه نائبد ليكوديد  إلى لصند برل
 الثجث وتشر عه.

  31/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 رئيس القائمة العربية المشتركة: بقاء أهالي كفر قاسم دليل على فشل سياسات الترحيل  .25

  النائب بيمن سودة  48النا رة: يؤكد رئي  القائمد المشتركد في الكنيست اإلسرائيلي داخل براضي 
بن بقا  بوالي كفر  اس  في وينه  كان دليج سلى فشل سياسات الترحيل اإلسرائيليد. وبوضح سودة 

خجل إحيا  الذكرى الستين لملحمد بلدة كفر  اس  في منيقد المثلث المتاخ  « القد  العربي»لط 
صزرة للحدود الشماليد للضفد الةربيد  بول من بم  بمسيرة صماوير د واسعد بن الهدف من الم

ساما وو التسبب في وروب بول المثلث من الوين تحت  60اإلسرائيليد الرويبد في كفر  اس   بل 
 صناح العدوان الثجثي سلى م ر.

  31/10/2016القدس العربي، لندن، 
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 المستوطنون يطالبون بالسيادة اإلسرائيلية على "معاليه أدوميم" .26
« معاليه ادومي »د الةربيد  وبلديد مستويند القد  المحتلد: بيل  مصل  المستوينات في الضف

ولوبي المستوينات في الكنيست  حملد إسجميد صديدة  تيالب الصمهور بالتو ي  سلى سر ضد تؤ د 
وضمها إلى إسرائيل سلمًا بن المستويند « معاليه بدومي »تيبي  السيادة اإلسرائيليد سلى مستويند 
 لفلسيينيد الخا د التي ت  االستيج  سليها بقوة السجح.تستولي سلى آالف الدنمات من األراضي ا

 31/10/2016الرأي، عّمان، 
 
 الجيش اإلسرائيلي يزيد تحصيناته على حدود لبنان .27

 ال يائير كراو  مراسل مو   "بن.آر.صي" إن التقديرات األمنيد اإلسرائيليد تشير إلى بن حزب هللا 
الحدود م  لبنان  في بسقاب تكرار سمليات إيجا النار في بات يفقد سييرته الميدانيد تدر صيا سلى 

 ايوند األخيرة باتصاه موا   إسرائيليد.
من صانب آخر  ذكر يوآف ز تون المراسل العسكري ل حيفد يديعوت بحرونوت اإلسرائيليد بن 

ولد الصي  بدب بف امد سائ  مادي سلى حدود لبنان خشيد حدوث سمليات تسلل داخل إسرائيل  ومحا
 احتجل بعن منايقها الشماليد.

وبضاف بن وزارة الدفاع استكملت بنا  ثجثين كيلومترا من صدران البايون بارتفاع سشرة بمتار سلى 
حدود لبنان  ووض  منمومات بمنيد ومكعبات إسمنتيد وببراج بمن ساليد  حيث توصد بكثرة في وذه 

 ستييانيد خا د بمنيقد إ ب  الصليل.المنيقد الحدوديد المساكن والحقول والتصمعات اال
 30/10/2016الجزيرة. نت، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يرفض إلغاء وحدة مراقبة مواقع التواصل االجتماعّي بالوطن العربيّ  .28

زوير بندراو :  الت  حيفد  حيفد )ومرت ( العبر  د  نقًج سن الم ادر سينها  إن   -النا رة 
ضي غير البعيد استئصار شركاٍت مدني ٍد لُمرا بد اإلسج  العربي  غير الصي  اإلسرائيلي  در  في الما

 التقليدي   بين موا   التوا ل االصتماسي   سوًضا سن الوحدة العسكر  د.
ُمضاًفا إلى ما ُذكر  بوضحت ال حيفد العبر  د بن   ائد االستخبارات العسكر  د  الصنرال ورتسي 

  وذلك بسبب التضارب في العمل بينها وبين وحدة ”تسافح“وليفي  در  إمكانيد إلةا  وحدة 
اإلسرائيلي د  ولكن ه ساد وبمر باإلبقا  سليها نمًرا ألوميتها في ُمواكبد نبن الشارع في ” سايبر”الط

 الوين العربي   كما  الت الم در في تل ببيب.
 30/10/2016رأي اليوم، لندن، 



 
 
 
 

 

 17 ص             4094 العدد:        31/10/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 إلقرار عشرات القوانين العنصريةالكنيست اإلسرائيلي يفتتح دورته الشتوية  .29
بروو  صرايسي: يفتتح الكنيست اإلسرائيلي اليو   دورته الشتويد التي تستمر ستد بشهر  -النا رة

وسلى صدول بسماله سلسلد من القوانين العن ر د  التي تستهدف الفلسيينيين في فلسيين التار خيد  
التي بنيت اضيرارا من دون  48يينيي وبخيروا مشروع  انون يستهدف سشرات آالف بيوت فلس

 ترخيق  بفعل سياسد تضيي  الخناا.
 . 2018  2017كما تض  األصندة الشتويد  في ثلثها األول  إ رار الموازند العامد للعامين المقبلين 

  31/10/2016الغد، عّمان، 
 
 معارضة بلجنة القانون بالكنيست لتوسيع صالحيات ليبرمان .31

  المستشار ن القانونيين للصند القانون والدستور التابعد للكنيست بسضا  بجل ضاور: دسا يا 
الكنيست إلى معارضد توسي   جحيات وز ر األمن اإلسرائيلي  بفيةدور ليبرمان  الذي ت  يرحه 
في مشروع  انون صديد  كما بسلن رئي  اللصند  سضو الكنيست نيسان سلوميانسكي )من حزب 

 يدر  احتمال رفن بنود توسي   جحيات وز ر األمن. 'البيت اليهودي'(  بنه
 30/10/2016، 48عرب 

 
 خطة إسرائيلية لمواجهة تنامي مقاطعتها بالجامعات األميركية واألوروبية .31

  بن المحامي اإلسرائيلي آساف فاي  نبه إلى تنامي حركد 30/10/2016موقع الجزيرة. نت، ذكر 
معات األميركيد واألوروبيد   ائج إن وناك العديد من يجب المقايعد الدوليد ضد إسرائيل في الصا

 الصامعات الةربيد يوا لون انضمامه  لألنشيد المعاديد إلسرائيل والمؤ دة للفلسيينيين.
وبوضح فاي  في مقال له بمو   "ويج" اإلخباري بن وذه األنشيد األكاديميد المعاديد إلسرائيل 

 نيو ورك في الواليات المتحدة. تتركز في صامعد كولومبيا بواليد
وذكر بن معم  بحاديث ناشيي حركد المقايعد في الصامعات الةربيد "تتركز في تشبيه إسرائيل 
بنما  األبارتهايد والف ل العن ري والضةوط التي يصب ممارستها سليها  ومن المنممات الناشيد 

  ".في وذه الفعاليات "يجب من بصل فلسيين" و" وت يهودي للسج
  سن فادي ببو سعدى من را  هللا  بن صلعاد بردان 31/10/2016القدس العربي، لندن، وبضافت 

وز ر الشؤون االستراتيصيد في حكومد بنيامين نتنياوو اليمينيد والوكالد اليهوديد يقودان خيد لمحاربد 
بعوثين من بصل المقايعد إلسرائيل في الصامعات األوروبيد واألمر كيد يقي في وسيها نشاط الم

مليون شيكل وستشص   50إسرائيل في الصامعات الرئيسيد وناك. وسيت  تمو ل وذه الخيد بحوالي 
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إحداث تةيير في توصه حركد المقايعد في الصامعات وتدسي  اليجب اليهود المخضرمين في »سلى 
 «.الصامعات وتعز ز الصدد

سرائيليد ستشمل تيو ر برنامج يهدف إلى وحسب ما نشرت ال حي والموا   العبر د ففن الخيد اإل
إسداد يجب الثانويد اليهود للدراسد في الصامعات ومساسدته  سلى مواصهد ادسا ات حركات 

 المقايعد إلسرائيل.
وحسب الخيد سيت  التركيز سلى يجب السند األولى في الصامعات حيث يواصه اليجب اليهود 

شاط المعادي إلسرائيل وال هيونيد. والهدف وو مساسدته  األمر كيون بشكل كبير الجساميد والن
سلى معرفد الحقائ  سن إسرائيل وفي المرحلد الثانيد توفير آليات له  ل د ته  الصانب المعادي. 

الصامعات في بنحا  العال  وي الدفيئد التي تنمي الصيل المقبل من  ادة العال  »و ال بردان إن 
صه القائ  اليو  في الصامعات ضد إسرائيل ومنح اليجب بدوات لجنتقال والخيد تهدف إلى تةيير التو 

من الدفاع إلى الهصو  اإلسجمي الذي سيكشي ما سمووا بكاذيب حركد المقايعد وسحب 
 «.وسج اتها م  تنميمات اإلرواب« BDS»االستثمارات وفرن العقوبات 

 
 التهويديبوضع حجر األساس لمشروع "وجه القدس"  يحتفياالحتالل  .32

محمد وتد: دشنت الحكومد اإلسرائيليد  بل بيا   مشروع 'وصه القد '  من خجل وض  حصر 
مليون دوالر  وشارك في مراسي  التدشين  وز ر  350األسا  للمشروع الذي تقدر تكاليفه نحو 

ل  الموا جت 'يسرائيل كات   وما يسمى بوز ر شؤون القد   زئيي الكاين  ورئي  بلديد االحتج
 نير بركات.

دونما  في مدخل غربي القد    ر با من مصم  البنيات  211وسيبنى المشروع سلى مساحد 
الحكوميد اإلسرائيليد  وسيحتوي سلى مراكز تصار د  مراكز سياحيد  فنادا  مراكز ترفيه  ومركز 

مبنى ضخما -برصًا  24مليار دوالر بمر كي  وسيبنى فيه  2.5مؤتمرات  بتكلفد إصماليد  دروا 
 40يواب   بينما يخيط بن يت  توفير نحو  9ياب   وتسعد منها ذات  24منها ذات  14  -وشاوقا

 بلي مكان سمل صديد من خجل وذا المركز اال ت ادي المتنوع.
وسيحتوي الحي اال ت ادي الصديد سلى بكبر مركز موا جت في البجد  من ضمنه محيد  يار 

فيي  فيما سيضمن بكبر مركز مؤتمرات في البجد من خجل ترمي  سر    ومحيتان للقيار الخ
'مركز مباني األمد'  و د و فه مرا بون بنه المشروع األكبر واألكثر بوميد وحيويد لمستقبل القد  

 في النمرة اإلسرائيليد  التي تعني مز دا من االستييان والتهو د.
 30/10/2016، 48عرب 
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 ات االحتالل ضد المزارعين والصيادينجنوب قطاع غزة: تجدد اعتداء .33
محمد الصمل: وا لت  وات االحتجل استدا اتها المكثفد ضد ال يادين والمزارسين شرا وغرب 
محافمتي خان يون  ورفح خجل الساسات الثانيد واألربعين الماضيد  وخا د سمليات التصر ي 

يجا النار.  وا 
  زراسيد محييد بمعبر "كيسوفي "  الوا   سلى وبفادت م ادر محليد وشهود سيان  بتعرن مناي

خط التحديد شمال شر ي محافمد خان يون   لعمليات إيجا نار إسرائيليد متقيعد  خجل ساسات 
 فصر و باح بم .

وكانت زوارا حربيد إسرائيليد بسادت انتشاروا مصددا في مياه البحر  بالد سواحل محافمتي رفح 
 اضيين.وخان يون  خجل اليومين الم

 31/10/2016األيام، رام هللا، 
 
 منزالا في القدس منذ بداية العام 166القدس": هدم  شؤون "دائرة  .34

بدانت دائرة شؤون القد  في منممد التحر ر  سمليات الهد  التي تقو  بها سليات االحتجل في 
منشمت تصار د  منزاًل  وشملت وحدات سكنيد و  166مديند القد   التي و ل سددوا وذا العا  إلى 

في تيور خيير والفت يشير إلى تسارع سمليات الهد  من  بل سليات االحتجل  واستهداف مديند 
 القد  سلى وصه التحديد.

واستبرت الدائرة في بيان  حافي  بم   بن ما تقو  به سليات االحتجل من سمليات ود  في 
ر العر ي والمخيط االستيياني التهو دي المديند المقدسد وبحيائها  يندرج في إيار سياسد التيهي

 التي تسلكها حكومد االحتجل وت ر سليها.
وحذرت من خيورة ت اسد سمليات الهد  واإلخج  في القد  وبلدتها القديمد  التي تشنها بلديد 

سائلد فلسيينيد  100االحتجل بشكل صنوني وسلوك سن ري وبذرائ  واويد  ومن تعرن بكثر من 
ير اإلخج   السيما في البلدة القديمد وبلدة سلون  التي تمعن فيها المنممات اليهوديد في القد  لخ

المتيرفد  وتقو  بتنمي  حمجت لجستيج  سلى بيوتها وا تجع سكانها إلحجل المستوينين مكانه  
 سنوة وبقوة السجح.

 31/10/2016األيام، رام هللا، 
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 جديدة للمسجد األقصىحـاخـام مـتـطـرف يـقـود اقتحامات  .35
"وفا":  اد الحاخا  اإلسرائيلي المتيرف حبرون شيلو   باح بم   ا تحامًا صديدًا  -القد  

للمستوينين  للمسصد األ  ى المبارك  بحراسد معززة ومشددة من شريد االحتجل اإلسرائيلي 
 الخا د  وحاول بدا  يقو  تلموديد في المسصد لوال تدخل حرا  المسصد.

ى المتيرف "شيلو" تقدي  شروحات مزورة حول بسيورة "الهيكل المزسو " مكان المسصد األ  ى  وتول
حيث ت  استئناف اال تحا  منذ ساسات ال باح من باب المةاربد  وشرسوا بتنفيذ صوالت استفزاز د 

 ومشبوود في المسصد األ  ى  ت دى لها م لون بهتافات التكبير االحتصاصيد.
 31/10/2016، األيام، رام هللا

 
ا منذ بدء انتفاضة القدس 262"مركز القدس للدراسات":  .36  شهيدا

رامي حيدر: بوضحت دراسد إح ائيد بسدوا مركز القد  لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسييني  
  بل  2015بن سدد شهدا  انتفاضد القد  التي انيلقت في األول من شهر تشر ن بول  بكتوبر سا  

ساًما( بعد تنفيذه سمليد دو  في بيت  23قب استشهاد الشاب خالد بحمد اخليل )شهيًدا  س 262
 بمر  يو  األحد.

وبشارت الدراسد إلى بن محافمد الخليل ت درت  ائمد المحافمات التي  دمت شهدا  خجل 
 21 شهيًدا  ث  صنين بط 22شهيًدا  ث  را  هللا  57شهيًدا  تليها القد  بط 78االنتفاضد  حيث  دمت 
 5شهيًدا  ث  يولكر  التي سصلت  15شهيًدا  ث  بيت لح  التي سصلت  17شهيًدا  ث  نابل  بط 

شهدا   يليها محافمد سلفيت بأرب  شهدا   ث   لقيليد ثجثد شهدا   والداخل بشهيدين وآخر ن 
 شهيًدا. 36يحملون صنسيات سربيد  فيما سصلت محافمات  ياع غزة 

 30/10/2016، 48عرب 
 
 تصون يطالبون بتشكيل مجلس مستقل إلعمار غزةمخ .37

بو ى مهندسون وا ت اديون بةزة  بضرورة تشكيل مصل  مستقل إلسمار غزة  والعمل سلى تقيي  
سير إسادة إسمار غزة بعد مرور سامين سلى انعقاد مؤتمر إسادة اإلسمار لقياع غزة في العا مد 

 الم ر د القاورة.
وان "سامان سلى مؤتمر المانحين إلسمار  ياع غزة بين الشفافيد ودسا المخت ون خجل ندوة بعن

والر ابد والشراكد المصتمعيد" بةزة يو  األحد  نممتها مؤسسد بال ثينك للدراسات االستراتيصيد 
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دخال  بالتعاون م  مركز التخييط الفلسييني  إلى إسادة النمر في آليد إسمار غزة الدوليد وا 
 تعديجت واسعد سليها.

(  ميالبين بضرورة العمل سلى GRMكد المشاركون في الندوة رفضه  آليد إسمار غزة )وب
استراتيصيد موحدة إلسادة اإلسمار يشترك فيها ب حاب الم لحد المعني ون في غزة بكل شفافيد  م  

 تفعيل الر ابد والشراكد المصتمعيد.
للعمل سلى إنقاذ المواينين الذين وشدد الخبرا  سلى ضرورة إبعاد "إسرائيل" سن سمليد اإلسمار  
 ودمت بيوته  وال يزالون في العرا  و نتمرون دورو  في اإلسمار.

وسن دور السليد في سمليد إسادة اإلسمار لقياع غزة  بي ن الخبير اال ت ادي سمر شعبان بن 
 ة.السليد مارست نما  الربسماليد للدولد من خجل المَنح التي تقدمها الدول المانحد لةز 

وبكد شعبان بن السليد سملت سلى استخدا  غزة للتةييد سلى فشلها وسد   درتها سلى سجج بزمتها 
 اال ت اديد.

 30/10/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 االحتالل يفتتح مقهى مجانياا لجنوده قرب أبواب المسجد األقصى .38

ي افتتحت نهايد األسبوع الماضي  ذكرت م ادر سبر د  يو  األحد  بن سليات االحتجل اإلسرائيل
مقهى مصانيا سبارة سن "نقيد ترويح خدماتيد"  لصنودوا و واتها وحرا  المستوينين المار ن من 
صانب وذه النقيد القر بد من إحدى البؤر االستييانيد لصمعيد "سييرت كوواني " االستييانيد  وسط 

 قد  العتيقد.شارع الواد الُمفضي إلى ببواب المسصد األ  ى في ال
وسيقد  "المقهى" المشروبات الباردة والحار ة مصانا لقوات والصنود االحتجل المار ن من تلك النقيد 

 يوال األسبوع.
لى  يابه  من وا  ُيذكر بن "المقهى المصاني" يتواصد في الشارع الذي يسلكه م لون في ذوابه  وا 

د لفلسيينيي القد  بخا د  وزوار األ  ى المسصد األ  ى  ويأتي في إيار الفعاليات االستفزاز 
 بشكل سا .

 30/10/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 صدمة بين الفلسطينيين الغزيِّين لمنع معلميهم من العملاألردن:  .39

 دمد واسعد سبر سنها بوالي مخي  صر  )مخي  غزة( وغز ون  يقيمون إ امد دائمد في األردن منذ 
بعد تيبي   رار ساب  لوزارة التربيد والتعلي  بعد  السماح لمئات المعلمين الةز ين من العمل  سقود 
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سلى األردنيين فقط  فيما نفت ” مةلقد“في التدر   واإلدارة بالمدار  الخا د  باستبار وذه المهن 
 وو معمول به.  الوزارة بن تكون ب درت  رارا بعد   بول اليلبد الةز ين في المدار  الحكوميد كما

آب )بغسي ( الماضي  وتقول الوزارة انه صا  بنا  سلى  رار  28 رار وزارة التربيد كان  در في 
وزارة العمل بضرورة سد  تشةيل غير األردنيين في مهند التعلي  بالمدار  الخا د  إال بن مئات 

لون في التدر     ويم  حقو ه  حيث يعم”مصحفا“الةز ين ممن تضرروا من القرار استبروه 
 بالمدار  الخا د منذ سنوات.

  ووي مرتفعد %81  فيما تبل  بين النسا  %39وت ل البيالد بين الرصال في مخي  غزة إلى 
لجصئات الفلسيينيات في األردن  وف  دراسد سابقد بسدتها وكالد الةوث الدوليد  %39بالمقارند بط

 .2007بتمو ل من االتحاد األوروبي العا  
بح  ببنا  مخي  غزة  الذي تستضيفه محافمد ” مصحفا“ب صر  ودى العتو  استبرت القرار نائ

وببناؤو  شركا  في التنميد والتيو ر  ومعممه  من مواليد محافمد “ساما  40صر  منذ بكثر من 
صر   ويعملون رغ   عوبد المروف في المدار  الخا د بأصور ال تةيي سوى صز  بسيط من 

 ”.لممتدة في كثير من األحياننفقات بسرو  ا
و صب بن يت  إسادة النمر “بن وذا العمل يعد م در رزا رئيسيا لألسر  ” الةد”وبضاف العتو  لط

 بهذا القرار ومراساة المروف االصتماسيد واال ت اديد التي يعانون منها. 
المؤسسات    إن الوزارة يلبت من”الةد”و ال م در ميل  في الوزارة  فضل سد  نشر اسمه لط

التعليميد الخا د بعد  دور وذا القرار  بل بدايد العا  الدراسي الحالي سد  تصديد سقود العمل 
للمعلمين من غير األردنيين  إال في حالد واحدة فقط  ووي سد  توفر مخزون من التخ ق في 

 ديوان الخدمد المدنيد فيمكن االستعاند بالمعلمين غير األردنيين.
معلما ومعلمد من غير األردنيين كانوا يعملون في مهند التدر    الفتا إلى  350نحو وبين بن وناك 

نما يشمل بيضا السائقين  بن وذا القرار ال يقت ر سلى المعلمين العاملين في مهند التدر    وا 
 واإلدار ين والمراسلين والحرا .

 31/10/2016الغد، عّمان، 
 
 لخليل وسلوان ومواجهات في العيسويةاالحتالل يقتحم أطراف جنين ونابلس وا .41

كامل إبراوي : اندلعت مسا  السبت وفصر األحد مواصهات سنيفد بين الشبان و وات -القد  المحتلد 
االحتجل اإلسرائيلي في مدن صنين ونابل  والخليل وفي  ر د العيسويد شمال شرا القد  المحتلد  

 استمرت لعدة ساسات في معم  بحيائها.
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سيان بن  وات االحتجل ا تحمت مشارف المدن الفلسيينيد دون اشتباك وبميرتها  وذكر شهود
بالةاز المسيل للدموع والقنابل الحار د والر اق الميايي  كما انتشرت وحدات القنا د والخا د 
في بحيا  مختلفد منها  ما بدى الندالع مواصهات تركزت في حي سبيد ومحيط مسصد األربعين في 

 القد  المحتلد.العيسويد ب
وفي بلدة سلوان  ا تحمت  وات االحتجل مسا  السبت سدة بحيا  في البلدة  ونشرت سنا روا فيها  

 كما بلقى الحتجل القنابل ال وتيد بين منازل المواينين بشكل سشوائي بحي بين الهوى.
سدد من المواينين  كما شنت  وات االحتجل اإلسرائيلي  فصر األحد  حملد مداومات تخللها استقال 

 في مناي  مختلفد من الضفد الةربيد المحتلد.
 30/10/2016الرأي، عّمان، 

 
  48"هآرتس": معهد "تخنيون" يضيق على الطالب من فلسطينيي .41

ذكرت  حيفد ومرت  العبر د  يو  األحد  بن معهد "التخنيون" الخاق بالهندسد التيبيقيد في حيفا 
من خجل  رارات اتخذوا مؤخرا بشأن رف  مستوى سجمد  48ينييبات يضي  سلى اليجب من فلسي

 القبول في امتحان الت نيي بالعبر د المعروف باس  "باسيل".
وبوضحت ال حيفد  بن المعهد  رر بدً ا من الموس  الدراسي الحالي بن يتح ل المتقد  لجمتحان 

لقبوله  ضمن المعهد الذي كان   105بدال من  113سلى سجمد  48وغالبيته  العممى من فلسيينيي
 .95يعتمد سجمد القبول بط 

ويالب مركز سدالد الحقو ي العربي في الخط األخضر إدارة التخنيون بتةيير  راره  معتبرا بنه يم  
 باألسا . 48باليجب من فلسيينيي

 3/10/2016القدس، القدس، 
 
 نقالتهيئة حقوقية: األصفاد ال تفارق أسيرات "هشارون" خالل الت .42

من يوسي فقيه  تحر ر وال  سيد:  ال "نادي األسير الفلسييني" في بيان له  يو  األحد   -الخليل 
إن سليات االحتجل تقو  بتكبيل األسيرات في سصن "وشارون" باأل فاد في بيديهن وبرصلهن  بثنا  

لى غرف الز ارة والعيادة اليبيد.  سمليات النقل من وا 
اإلصرا  ل  يكن  ائمًا في الساب   لكنه يأتي ضمن سياسد التضيي  التي وبوضح البيان  بن وذا 

 تنتهصها إدارة السصون بح  األسرى واألسيرات.
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وبضاف "الهدف من تكبيل األسيرات وو إذاللهن ال بكثر  فج يوصد بي سبب بو مبرر لذلك في مل 
بسيرة  موزسات بين  61ل اإلصرا ات المشددة المتخذة". و بل  سدد األسيرات في سصون االحتج

 فتاة  ا ر. 12سصني "وشارون" و"الدامون" الصديد  من بينهن 
 30/10/2016قدس برس، 

 
 القدس.. اعتقال شابين باّدعاء محاولة إحراق لمبنى استيطاني .43

األحد  بن  فايمد ببو سبيتان  تحر ر وال  سيد: ذكرت م ادر إسجميد سبر د  يو -القد  المحتلد 
 وات الشريد اإلسرائيليد استقلت شابين مقدسي ينن بزس  محاولتهما إشعال النيران في مبنى استيياني  

 شرا مديند القد  المحتلد.
" العبري  بأن الشريد اإلسرائيليد استقلت شابين من سكان حي الثوري "ببو يور" 0404وبفاد مو   "

حاوال إشعال النار في بحد المباني وحرا مستوينين يهود في بلدة سلوان شرا القد   بحصد بنهما 
 الذين يقينون داخله.

وبضاف المو   المقر ب من صي  االحتجل  بن بحد المعتقَلين ت  تو يفه في المكان ونقله إلى بحد 
 مراكز التحقي   في حين صرى استقال ايخر سقب مياردته من  بل  وات الشريد اإلسرائيليد.

 30/10/2016قدس برس، 
 
 دول الخليج أن تعلم أن السيسي و جد من أجل أن يبقى في حكم مصر علىجنرال إسرائيلي:  .44

تو   صنرال إسرائيلي بارز بن يرد زسي  االنقجب في م ر سبد الفتاح : النعامي  الح-غزة
 السيسي  سلى موا ي دول الخليج األخيرة منه بعني شديد.

تولى منا ب رفيعد في شعبد االستخبارات العسكر د اإلسرائيليد و ال الصنرال رؤوفين باركو  الذي 
"بمان"  إنه يتوصب سلى دول الخليج "بن تعل  بن السيسي ُوصد من بصل بن يبقى في حك  م ر  
 وبن  يعه  المساسدات سنه لن يؤثر في النهايد سلى حكمه  بل إن دول الخليج وي التي ستتأثر".

"   ال باركو  الذي كان  ائدا في وحدة 21يل ويو "  وترصمته "سربيوفي مقال نشرته  حيفد "يسرائ
"  إن سلى الخليصيين "الذين يسخرون من ثجصد السيسي بن 504تصنيد العمج  المعروفد بط"وحدة 

يدركوا بنه  في حال استقدوا بن سلوكه  تصاوه سيفضي إلى إسقاط حكمه  ففنه لن يلتز  ال مت 
 خخد".وسيرسل إليه  ثجصات مف

واستهصن  وواص  باركو دول الخليج لمو فها "السلبي" من نما  السيسي  متهما إياوا بط"االنتحار".
باركو التحول في مو ي دول الخليج من م ر  زاسما بن م ر وي الوحيدة القادرة سلى تمكين 
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 منيقد.الخليج من مواصهد التهديد اإليراني  ال سيما في مل انسحاب الواليات المتحدة من ال
وبضاف بن التخلي سن دس  السيسي يعني في الوا   "تقليق  درة النما  سلى مواصهد التنميمات 

 اإلروابيد".
وواص  باركو السعوديد مدسيا بن مو فها من نما  السيسي يعود إلى  راع  دي  سلى "الر ادة في 

لدس  المالي ودس  الو ود العال  العربي"  وبن السعوديين من خجل "بخله  الذي تمثل في تقليق ا
 يهدفون إلى إواند السيسي وتذكيره بأنه  مسؤولون سن إبقائه في الحك ".

وشدد باركو سلى بن ما يز د األمور تعقيدا وو حقيقد بن اإلدارة األمر كيد الحاليد تتعامل م  نما  
 السيسي كنما  "مؤ ت".

 31/10/2016، "21موقع "عربي 
 
 حظى بخدمات إسرائيلية فريدةإسرائيلي: السيسي ي كاتب .45

 ال حاغاي سيةل الكاتب ب حيفد "مكور ر شون" اإلسرائيليد "إن وناك مخاوف من م ير اتفاا 
السج  م  م ر  في مل بعن الموا ي ال ادرة سن القاورة في األم  المتحدة تصاه إسرائيل  

يليين سلى الحدود بنيران واستمرار م ر في التزود بيائرات سسكر د  تاليد  ومقتل بحد اإلسرائ
 صندي م ري".

و رى سيةل بن الحكومات اإلسرائيليد "تةن اليرف سن بعن الحوادث األمنيد سلى الحدود 
الم ر د خشيد سلى مستقبل اتفاا السج  معها  وتمار  سياسد ضبط النف  رغ  بن الرئي  

لقيادة اإلسرائيليد  ويحمى الم ري الصنرال سبد الفتاح السيسي يمتلك شبكد سج ات وثيقد م  ا
 بالكثير من خدماتها".

وذكر بن إسرائيل تشعر بن سج اتها م  م ر تةلب سليها الكثير من التعقيدات واإلشكاليات  ووو 
 االستراتيصيدما ينيب  سلى سج اتها م  با ي دول العال   مما يؤثر بالضرورة سلبا سلى  وة ردسها 

 ت كيسا يتلقى اللكمات سلى مدار الو ت"."ويحول دولد اليهود كما لو كان
 30/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نقابة األطباء تنظم مهرجان القدس الثقافي: عّمان .46

مهرصان القد  الثقافي والفني الثاني في  األيبا من اصل القد  في نقابد  بيبا لصند  : ب امتسمان
 كتور سلي العبو .الد األيبا مصم  النقابات المهنيد تحت رسايد نقيب 
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في القد  من  بولنادس   إلىمن اصل القد  التي تهدف  بيبا وثمن الدكتور العبو  صهود لصند 
 لأل  ىخجل دس  المشار   الخير د للمقدسيين ودس   مودو  في مواصهد انتهاكات االحتجل 

 والقد .
 رة  ضايا األمد وثوابتها الويني في ن األيبا المهرصان وو تعبير سن دور نقابد  بن إلى وبشار

وحمل ومومها سجوة سلى دوروا األساسي لخدمد مهنتها ومنتسبيها  وان موا ي النقابد ثابتد 
وواضحد تصاه  ضيد فلسيين  التي نعتبروا القضيد المركز د األولى  سدا سن و وفنا ضد كافد 

 التيبي  م  العدو ال هيوني. بشكال
توبمان متجزمان ال  واألردنففلسيين  األردنيينند خا د لدى القد  وفلسيين لهما مكا إنو ال 

غنى ألحدوما سن ايخر  فكل  واحٍد منهما يمثل امتدادًا صذر ًا لآلخر فهوا  مدن فلسيين يمتزج 
  فعمان وي األ رب دائمًا إلى القد   وكذا كانت ووي اين وستبقى إلى األردنبهوا  وتراب مدن 

 األبد.
 بما  إننارصان الباحث والمحاضر في شؤون القد  الدكتور ربفت الم ري  و ال وتحدث خجل المه

مشهد يزداد فيه الحما  للعمل من اصل يو  التحر ر  وان ثبات الشعب الفلسييني ونضاله في وصه 
 االحتجل سيسرع من  دو  وذا اليو .

يز د  سددو  ال بنالعال  رغ   مرحلد تار خيد مؤ تد واستثنائيد يتسيد فيها اليهود بما  إننا وبضاف
مليونا  وان وذه المرحلد لن تدو   ورغ  وذا الوا   فانه يصب سد  االستسج  لضةويه   16سلى 
 مصرد مرحلد   يرة من سمر التار خ. وألنهلن يستمر   ألنهتقيدنا سيوة الوا     وان ال

 30/10/2016، ، عّمانالرأي
 
 على السعودّية "حزب هللالـ" و انتصاره انتخاب عون  :معّلقون إسرائيلّيون  .47

سرائيل ترا ب بقل  : حلمي موسى منذ بن بسلن سمير صعص  دسمه لترشيح ميشال سون رئيسًا  وا 
 التيو رات في لبنان  ليزداد منسوبه م  يو  االنتخاب.

اب تستمد  الدولد العبر  د  لقها من  ناستها بأن  خيوة صعص  وسعد الحر ري بدس  الترشيح وا تر 
اللبنانيين من حل بزمته  السياسيد يشك جن رافعد للدور اإليراني ومكاند "حزب هللا" في لبنان وتراصعًا 

 لدور ما يعرف بط "محور االستدال" العربي.
وفي وذا السياا  و ي معل قون إسرائيلي ون  بول صعص  بترشيح سون نوسًا من "القنبلد الثقيلد" التي 

كل الزوايا. وربى وؤال  بن  "صعص   لب بذلك ياولد السياسد في لبنان  سقيت وو لت شماياوا إلى
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سندما بي د مرشح المعسكر المعادي بزسامد "حزب هللا"  مضيفين: "إن رئيسًا لبنانيًا  وو حليي لط 
 "حزب هللا"  سُينتخب ووذا ما يبهج إيران ويشكل وز مد إضافيد للمو ي السعودي إ ليميًا".

فن "حزب هللا" شعر بالرضا صرا  وذه التيورات  ألنه إذا حدث التواف  داخليًا ففن وبحسب "ومرت " ف
وذا يضعي دور السعوديد. فمعركد الرئاسد اللبنانيد في نمر سدد من المعلقين اإلسرائيليين "كانت 

يران".  وال تزال معركد إنزال بياد بين السعوديد وا 
يال ز سر في "إسرائيل اليو "  بم   بنه إذا ل  تحدث وكتب الخبير في الشؤون السور د البروفسور إ

ذا كان سون سيفي بوسوده  بل االنتخابات  ففنه سُيعي ن  مفاصأة غير متو عد ففن سون سيفوز. "وا 
خ مه اللدود   ائد السند في لبنان  سعد الحر ري  رئيسًا للحكومد. و د  ا  بمباركد وذه الخيوة  

 هللا". سون  زسي  "حزب هللا" حسن ن روسمح بها منذ البدايد  حليي 
وبحسب ز سر  ففن  "ن ر هللا سيكون الرابح األكبر من االنتخابات الرئاسيد  حتى لو اضير وو 

بن ُتفتح بمامه  منا ب الرئاسد بو رئاسد  إلىاالنتمار بض  سنوات  إلىوببنا  يائفته الشيعيد 
 الحكومد".

 31/10/2016، السفير، بيروت
 
 دعمها المالي للسلطة الفلسطينية السعوديةباب اقتصادية وسياسية وراء توّقف خبراء: أس .48

ذكرت م ادر فلسيينيد رسميد بن الر ان تمتن  سنه : تحر ر ز ند األخر   محمد منى: را  هللا
 سداد التزاماتها الماليد للسليد الفلسيينيد منذ ما يقارب سبعد بشهر.

ر العا  لدائرة الميزانيد العامد في وزارة الماليد الفلسيينيد برا  وفي حديثه لط " د  بر "   ال المدي
هللا  فر د غنا   "إن المملكد السعوديد ل  تدف  منذ سبعد بشهر التزاماتها الشهر د لميزانيد السليد  

 مليون دوالر بمر كي"  كما  ال. 140والتي ُتقدر  يمتها بط 
د الكر    بن بي مساسدة ت ل لموازند السليد تعب ر و رى الخبير اال ت ادي الفلسييني  ن ر سب

سن "التزا  سياسي"  كما بنها "ُتشكل دسما للحقوا الفلسيينيد  خا د بن معم  المساسدات الدوليد 
 ليالما ارتبيت بموا ي سياسيد".

ة بسباب منها السياسي د  وبرص  سبد الكر   لصو  السعوديد إلى  ي  مساسدتها سن الفلسيينيين  لعد 
استنادا إلى التوتر األخير بين الر ان والقيادة الفلسيينيد  واال ت اديد العائدة صذوروا إلى بزمد 

 ماليد تعاني منها السعوديد  وف  تقديره.
 30/10/2016، قدس برس
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 متحف الهولوكوست الفلسطيني في جنوب أفريقيا إنجاز .49
فلسييني" في "كيب تاون" بصنوب إفر قيا  بات "متحي الهولوكست الإبراوي :  كامل-القد  المحتلد 

بمًرا وا ًعا  حيث سيكون المتحي وو األول من نوسه في العال   رغ  محاوالت سديدة لعر لد انيجا 
 المشروع والتي امتدت لسنوات يو لد  بحسب ما يقول القائمون سليه.

واح ناصيا" سن تسميتها  وواصه المشروع سرا يل سدة  بسبب معارضد صهات امتن  مدير المشروع "بن
لكنه لفت  إلى بن مشروسه يق  سلى بعد ب ل من كيلومتر ن من "متحي الهولوكست اليهودي" في 

وحاول مؤ دو اللوبي ال هيوني في صنوب إفر قيا سر لد المشروع سبر القضا   ولكن  كيب تاون.
 محاوالته  صميعها با ت بالفشل.

يسعى لكسر ال مت لدى "العال  الحر" تصاه المأساة  ولفت ناصيا إلى بن المتحي الفلسييني
 الفلسيينيد  ابتداً  من وسد بلفور.

في المئد من التمو ل م دره مؤسسد  90وفي وذا السياا  بكد ناصيا  ووو رصل بسمال  بن نحو 
( الحقو يد  التي يديروا ويمولها وو إلى صانب زوصته وابنه وابنته  وفيما القس  KAAF"كاف" )

 تبقي من التمو ل وو من "ب د ا  وبفراد من العائلد".الم
 9والمتحي الذي ل  يشأ "ناصيا" تحديد موسد الفتتاحه رسميا  وو سبارة سن مركز متكامل مكون من 

يواب   يتكون من  اسد لمعرن فلسييني يض  لوحات و ور توث  القضيد الفلسيينيد  ابتداً  من 
  و وال إلى "الحرب "اإلسرائيليد" ضد األيفال 1967وحرب  1948وسد بلفور مرورا بالنكبد سا  

كما يض  المركز مكتبد  و اسد محاضرات  ومركزا فلسيينيا لحقوا اإلنسان   الفلسيينيين".
 و"مسرحا افتراضيا"  و"حديقد السج " لتخليد ذكرى شهدا  فلسيين  وميعما  وسيادة يبيد.

لى صانبه كنيسد تتس  لطوالجفت  بن المشروع خ ق يابقا إل امد م  18سصد يتس  لمئتي م ل  وا 
 مقعدا. 12مقعدا  وكنيسا يهوديا بسعد 

إن "متحي الهولوكست الفلسييني" يعرن روايد متكاملد للقضيد الفلسيينيد من   "ناصيا" و ال
 مختلي صوانبها  "لمواصهد محاوالت تشويه التار خ ونفي الوصود الفلسييني".

 30/10/2016، الرأي، عّمان
 
 بوتين يرتب للقاء بين عباس ونتنياهو بموسكو .51

يسعى الرئي  الروسي  فجديمير بوتين  إلى سقد لقا  يصم  رئي  السليد الفلسيينيد   :محمد وتد
محمود سبا  برئي  الحكومد اإلسرائيليد  بنيامين نتنياوو  في موسكو  حيث سيقو  رئي  الوزرا  

خراصه لحيز التنفيذ. الروسي بز ارة تل ببيب ورا  هللا  بةيد لترتيب اللقا  وا 
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من صانبها  بسلنت الحكومد الروسيد بن مدفيديي سيبحث م  الصانب اإلسرائيلي 'سبل تعز ز التعاون 
بين الصانبين في ميادين التصارة واال ت اد واالستثمار والعلو  التقنيد واالبتكار ات والتبادالت 

الدوليد ذات االوتما  المشترك  لي ار في ختامها إلى التو ي  سلى اإلنسانيد  باإلضافد إلى القضايا 
وبشارت  في بيان  حفي إلى بن مدفيديي  'سيعقد في را  هللا   سدد من االتفا ات الثنائيد'.

مباحثات م  الرئي  محمود سبا   وسيقو  بصولد في الموا   التعليميد والثقافيد المشيدة بدس  
 ينيد'.روسي في األراضي الفلسي

وذكرت بن 'ز ارة رئي  الوزرا  الروسي إلى فلسيين واالت االت المزمعد م   يادتها  ستتيح 'ضبط 
الساسات' وتنسي  المسائل الميروحد سلى بصندة العمل الثنائي بين البلدين  بما فيها سير تنفيذ 

د الحكوميد الروسيد في إيار الصلسد األولى للصن 2016االتفا ات الثنائيد المبرمد في آذار مار  
 الفلسيينيد المشتركد للتعاون التصاري واال ت ادي'.

 30/10/2016، 48عرب 
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بن  ببو سر وب: من بوططط  التحديات التي فرضتها شبكد اإلنترنت سلى إسرائيل  وو يوفان 

ير الرسميد  التي ت ل لمجيين المت فحين سبر مدونات وموا   إلكترونيد المعلومات الداخليد غ
مستقلد. فينشر بعضها    ًا كبرى تفضح بسرارًا ُتحرج المؤسسد  بعدما كانت تدفنها بسهولٍد 

في وسائل اإلسج  « لصند المحرر ن»التي تعمل بتناغ  م  « الر ابد العسكر د»و مٍت بهم د 
 «.لحفاظ سلى األسرار المقدسدا»اإلسرائيليد  بهدف 

 
 ؟«الرقابة العسكرية»ما هي وحدة 

إلى سشرات اإلسرائيليين الذين يديرون حسابات « الر ابد العسكر  د»في ميل  العا  الصاري  توص هت 
لى كت اب المدونات ذات الشعبي د  يالبًد إليه  بن « فايسبوك»كبرى سلى مو   التوا ل االصتماسي  وا 

سبقًا  و بل النشر  بي  خبٍر بو معلومد متعلقد بالصي  بو األمن. كما يالبت الر ابد يبعثوا لها م
التابعد لمؤسسات مثل الشريد « وات  بب»العسكر د بأن تت  إضافتها ب فد مرا ٍب سلى مصموسات 

بو خدمد اإلسعاف  لحفب المعلومات. وبذلك  تكون الر ابد  د فرضت نفسها سلى م ادر 
 بن يت  إرسالها لل حافيين حتى. المعلومات  بل

التي تزس  بنها واحدة منها  التي تعمل « الدول الديمو رايي د»إسرائيل وي الدولد الوحيدة من بين 
 داخليًا وفقًا لقانون ر ابٍد سسكر  ٍد تسب  النشر سلى المواد  الميبوسد والمرئيد.
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  التي تفرن ر ابد مسبقد «بمان»لعسكر د وي وحدٌة تابعٌد لشعبد االستخبارات ا« الر ابد العسكر د»
سلى القضايا المتعلقد بأمن إسرائيل. ووي ال تزال تعمل يبقًا لقانون اليوارئ الذي فرضه االنتداب 

  ث  تبنته إسرائيل بعد إنشائها. وتق  ضمن  جحيات الوحدة 1945البر ياني  سلى فلسيين سند 
ٍة مخيويد بو ميبوسد توزع  سلى الصمهور بو يصري تداولها باأليدي  وتتضمن مرا بد كل  ماد 

المواد  « الر ابد»فتخض  «. سجمد الصمهور»بو « بمن الدولد»معلوماٍت  د تلح  ضررًا بط 
التلفز ونيد واإلذاسيد وال حي والكتب للفحق  بل النشر  وتحذف بنفسها ما تعتبر نشره يشك ل 

 خيرًا.
ر ابد سسكر د سلى »ال فقط لصهد وصود « الديمو راييد الدول»تنفرد إسرائيل بشذوذوا وذا بين 

معها. تلك اللصند التي تض  ممثلين سن وسائل « لصند المحرر ن»  بل بيضًا لتوايؤ «اإلسج 
ال حافد واإلسج  العبر د  تلتقي بوتيرٍة دائمٍد برئي  الحكومد والوزرا  والضب اط رفيعي الرتبد في 

الذين ينقلون للصند معلوماٍت مقابل تعه د وسائل اإلسج  بعد  نشروا   الصي  واألصهزة االستخبار د 
 حتى لو ح لوا سليها من م ادر بخرى.

 
 تسبق قيام إسرائيل« لجنة المحررين»

ري ال حي ال هيونيد الذين يالبوا 1942وذه في سا  « لصند المحرر ن»تأسست    بمبادرة من محر 
عد آنذاك تحت االنتداب  بالح ول سلى توصيهاٍت بشأن نشر القيادة ال هيونيد في فلسيين  الوا 

اسد. بعد إنشا  إسرائيل في سا   ري ال حي 1948المعلومات الحس    ت   االتفاا بين لصند محر 
 «.بمن الدولد»والسليات والصي  سلى من  تسر ب بي  معلوماٍت بمنيد  د تلح  األذى بط 

يديعوت »و « ومرت »  لما انسحب ممثلو  حي 1992ل  ييرب بي تةيير سلى اللصند حتى سا  
د في بثنا  « احرنوت ة صنود من وحدٍة خا   منها  احتصاصًا سلى منعه  من نشر نبأ مقتل سد 

  ت   التو ي  1996التحضير لعمليد اغتيال الرئي  العرا ي الراحل  دا  حسين. في شهر بيار  مايو 
سبر السماح لوسائل اإلسج  وال حافيين بالتوصه « الر ابد»سلى اتفاا صديد   ل ق من  جحيات 

إلى محكمد العدل العليا لبت   ضايا الخجف بين اليرفين  لصهد  يا  مدى الخير سلى الدولد 
 والشعب في نشر بو حصب معلومات معيند.

ا الر ابد العسكر د تدرك بن  درتنا كوسائل إسج  سلى التوصه للمحكمد العليا والو وف ضدو»لكن  
تقر بًا غير موصودة  إذ بواًل: وذا يستةرا سنوات. ثانيًا: ليست لدينا ميزانيات لتمو ل محامين إال في 

  يشرح «حاالت نادرة صدًا. و ت  تفسير النشر الخجفي سلى بنه انعدا  في الشعور الويني من صانبنا
ثمد »ث  يضيي: «. يديعوت احرنوت»د. رونين بر ةمان  المراسل العسكري  واألمني  ل حيفد 
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احتمال ضعيي صدًا بن تقي محكمد العدل إلى صانبنا في مثل وذه المواضي   بعد بن ُتيرح بمامها 
تقييمات متعددة يعد وا ضباط كبار من الصي  بو الموساد بو الشاباك  خ و ًا سندما يخايبون 

معلومات  ففن دولد القاضي بالقول: سيدي القاضي  ليكن معلومًا منك  إذا سمحت بنشر وذه ال
 «.إسرائيل ستتدمر

 
 «أبطالها»الرقابة: وتيرتها، أهدافها، و 

المتخ ق بنقد اإلسج  اإلسرائيلي بمهرت بن « العين السابعد»معييات رسميد ح ل سليها مو   
لت فيها الر ابد العسكر د خجل العقد المن ر  بالحذف بو التعديل بو المن  من ل المواد  التي تدخ   معد 

 النشر بشكل كامل  يبل  ضعفي التدخجت التي و عت خجل األسوا  القليلد الماضيد.
لت تدخجت سلى معد ل 2000في سا   . وفي سا   42  سص  لت نسبد 2001في المئد من المواد    سص 

اراته في المئد. وفي تلك الفترة  اندلعت االنتططططفاضد الثانيد التي نف ذت فيها  وات االحتجل واستخب 40
  مل معدل تدخل الر ابد مستططططقرًا  وتراوح 2011وحتى سا   2002خجلها سمليات كثيرة. ومططططنذ سا  

في المئد. لكن  في السنوات التي شهدت حروب إسرائيل  ارتفططططعت وذه  20في المئد و 17بين 
دخل الر ابد العسكر د وبسبب العدوان سلى لبطططنان  يرب ارتفاع بت 2006النسبد. مثًج  خجل سا  

 في المئد. 33بنسبد 
في المواد  التي ستنشروا وسائل اإلسج  بن ي ل حد « الر ابد»سلى مستوى المضمون  يمكن لتدخ ل 

اختجا معييات صديدة لتبر ر بعن الحوادث  كما حدث في ملي الصندي باراك شرسبي. م  
احٍد وثجثين سامًا يفيد بأنه  تل في حادث شرسبي  ت   نشر خبر في وسائل اإلسج  العبر د  بل و 

سمحت بعد ثجثين سامًا بنشر الحقيقد: شرسبي  تل وب يب سبعد « الر ابد العسكر د»سير. ولكن  
 من زمجئه بصراٍح خييرة خجل سمليد استخبار د استراتيصيد سسكر د في دولٍد سربيد مصاورة.

صبًا لمعلومات صزئيد سن ملي  كمن  نشر  ورة بن يأتي ح« الر ابد»في المقابل  يمكن لتدخ ل 
سمانو ل مورنيو  ووو ضابٌط في وحدة األركان شارك باختياف الشيخ م يفى الديراني من منزله 

 و تل خجل سمليد االنزال سلى مستشفى بعلبك خجل الحرب الثانيد سلى لبنان.
حص  الفعلي  للمعلومات التي تحصبها وسلى بوميتها  ففن وذه المعييات تقد    ورًة صزئيد فقط سن ال

إسرائيل. إذ تتضح ال ورة بعد اإلشارة إلى بن معم  ال حافيين والكت اب في المصال العسكري  و  
ضباط احتياط بو ضباط متقاسدون. ما يعني بن ر ابته  الذاتيد تسب  تلك العسكر د  فج يكتبون إال 

ر ابد الذاتيد وو تبعيد ال حافي بو الكاتب للمؤسسد ما يعتقدونه  الحًا للنشر. والمبرر ايخر لل
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ر  احبه إمكانيد الح ول سلى معلومات ح ر د  العسكر د واالستخبار د. فالسلوك المشاك  يخس 
 في المستقبل.

 
 ، أو حماية الفساد«اإلحراج»

مور التي غالبيد األ»في التلفز ون اإلسرائيلي   ال برغمان: « القناة العاشرة»خجل شهادة بثتها 
كتبتها والتي منعتها الر ابد العسكر د  ل  تحِو مبررًا بمنيًا للمن . المبرر بتى في الةالب ليلبي بند رف  

في »ويستذكر برغمان: «. اإلحراج  بي  إنها بخباٌر لو ت  نشروا لكانت ستحرج دولد إسرائيل
اليوارئ التابعد للصي   التسعينيات  وسلى مدار خم  سنوات  حاولت نشر نبأ يفيد بأن مخازن 

اإلسرائيلي وي تقر بًا فارغد  بعد إنفاا األموال سلى رواتب كبار الضباط. الر ابد منعت نشر الخبر 
سلى مدار خم  سنوات  و الوا لي إنني إذا نشرته ففن السور ين سيعرفون باألمر. وفي يوٍ  من سا  

بر مخازن اليوارئ الفارغد. فنشرت النبأ    ات لت بي الر ابد العسكر د  و الوا لي: انشر خ1996
وبعد بياٍ  بدركت سبب السماح. لقد سمحوا بالنططططشر مباشرًة  بل سقد نطططقاٍ  خططططاق  حول ميزانيد 

 «.األمن  فاستخد  الصي  مقالي للقول بأن مخازن اليوارئ فارغد  ما يستوصب ز ادة ميزانيد الصي 
ر ابد العسكر د في إسرائيل د. تهيج التشولر في تحليل وذا ساومت الباحثد المتخ  د بشؤون ال

الكل  ير د الدفاع سن األسرار األمنيد  لكن المشكلد »االستخدا  غير المبرر ألوامر حمر النشر: 
تكمن بوصود مساحٍد كبرى من المعلومات التي سيتيح كشفها التعر ف إلى الفساد بو النقق في 

 «.ن تذوب بموالنا. مثل وذه األسرار ال مبرر للدفاع سنهاالفعاليد  كما سنعرف إلى بي
  31/10/2016السفير، بيروت،   

 

 أبو مازن ورحلة البحث عن الحلفاء .52
 مؤمن بسيسو
ال ثوابت بو مقدسات في السياسد  فما تتبناه دورا  د تعيد النمر فيه بين سشيد وضحاوا  ألن 

  تعرف القدسيد والثبات.السياسد ال تعرف إال لةد الم الح  والم الح ال
من ونا يمكن فه  االتصاه الراون الذي يستحثه الرئي  الفلسييني محمود سبا  )ببو مازن( 
للتموض  الم لحي ضمن المحور التركي القيري الذي ت يي  في بفيائه حركد حما  التي تشكل 

محور االستدال  بكبر خ ومه السياسيين سلى الساحد الفلسيينيد  دون بن يعني ذلك خروصه من
 العربي الذي تشكل الرباسيد العربيد ممهره األسا  و وته الضاربد.
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وي معادلد معقدة إذن  ألن "ببو مازن" ي وغ اليو  معادلته بين األضداد  ويحاول الصم  بين 
ر تركيا و ير في إيار تحالي م لحي محدد في ذات  المتنا ضات  فهو يلقي بثقل معلو  في ِحصن

تقي فيه موان  مختلفد بما  ارتداده سن حلفه التقليدي الذي يتنف  من ووا  سياساته   الو ت الذي
 ويعي  وف  موا فه ومبادئه واستراتيصياته  وال يملك االنقجب سليه بأي حال من األحوال.

وتتصسد حساسيد األمر في كونه مبنيا سلى بسا  شخ ي م لحي من الناحيد الباينيد  إال بنه 
 يملك إال بن يتدثر بلبو  سياسي  إذ بن بزمد سج د "ببو مازن" م  محمد دحجن في ماوره ال

القيادي المف ول من حركد فتح  والتدخجت العميقد والضةوط الحادة التي مارستها الرباسيد العربيد 
سليه للقبول بالم الحد م  دحجن وترتيب مشهد خجفته في رئاسد السليد الفلسيينيد  تشكل كلمد 

 لسر في ما ي در سنه من بفعال وتوصهات وممارسات.ا
ال افترا ات بو اختجفات سياسيد إذن بين "ببو مازن" ومحور االستدال العربي  فالموا ي وي ذات 
ن تباينت النمرة والمعالصد السياسيد في بحيان ما في إيار  الموا ي  والسياسات سين السياسات  وا 

 .البعد السياسي التكتيكي لي  بكثر
األمر لي  سهج كما يعتقد البعن  ألن الرباسيد العربيد التي يحاول "ببو مازن" الفكاك من بسر 
ضةويها والتملق من إمج اتها ترى في اللصو  إلى  ير وتركيا تنكرا ومعا بد لها  وربما ترى في 

 ذلك صر مد تستوصب العقاب.
سادة دحجن إلى المشهد السياسي لكن "ببو مازن" الذي حس  بمره بقي  دابر بي محاولد إل

دماصه ضمن المؤسسد الفلسيينيد الرسميد  يبدو في غايد االضيرار وال تتوفر بيد  الفلسييني وا 
مؤشرات سلى إمكانيد تراصعه سن وذا المو ي  ما يعني بن بمر سج ته الصديدة بتركيا و ير سوف 

 يا  واألسابي  المقبلد.تش  ير قها نحو التبلور والتأ يل بشكل بو بمخر خجل األ
ولعل تتب  تفا يل وتضار   المشهد الفلسييني الداخلي تكشي سن الموض  الحرج الذي ب اب 
"ببو مازن"  فقد تكاثرت سليه الضربات وبات مهره إلى الحائط  وال تبدو بمامه فسحد من الخيارات 

 ن  القرار داخل  في مل إسقايه كشر ك سياسي واستباره رئيسا غير مرغوب به لدى دوائر
إسرائيل  بموازاة التعامل معه بروحيد النفور واالستبدال من لدن الرباسيد العربيد المؤثرة في  لب 

 القرار السياسي والمالي للسليد الفلسيينيد.
سلى مدى المرحلد الماضيد ارتبط "ببو مازن" بعج ات ييبد م   ير وتركيا  لكنه اليو  يبحث سما 

ن ذلك  و تحرى توثي  وترسيخ سج د صديدة تستيي  إنقاذه من حبل المشنقد التي وو بكبر وبوس  م
 ن بتها له الرباسيد العربيد.
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لذا  تبدو بو لد "ببو مازن" تصاه المحور التركي القيري صديد  إذ ال يتعل  األمر بمو ي سابر 
مي  بما ينبني وسلوك لحمي  ا ر سلى سياا زمني ضي  بقدر ما يتعل  اليو  بمو ي م لحي س

 سليه من كلفد وبثمان وتداسيات.
في تفا يل اللصو  االضيراري إلى المحور التركي القيري ال يبحث "ببو مازن" سن تحالي سمي  
وصذري يستدر  احتضانا استراتيصيا يضعه في مو   العدا  م  الرباسيد العربيد ومحور االستدال 

يد العربيد في ذات األفكار والسياسات والموا ي إزا  العربي  إذ بن "ببو مازن" يشترك م  الرباس
القضيد الفلسيينيد و ضايا اإل لي   لكنه يتحس  ملصأ آمنا ينتشله من وودة الضةوط المرسبد  ويقيه 

 سيوة المخييات التي تضعه في دائرة اإل  ا  واالستهداف المباشر.
ف  غيا  الدس  المالي  و ت  التعامل معه فللمرة األولى ضمن واليته الرئاسيد يتعرن "ببو مازن" لر 

كأداة ضمن الصهود التي تبذلها الرباسيد العربيد لترتيب مسألد خجفته في رئاسد السليد  بحيث بدا 
بشبه ما يكون بحصر سلى ر عد الشيرنج  ووو ما استدسى غضبه الشديد الذي بملى سليه  تاليا  

 االنعيافد الحادة تصاه األتراك والقير ين.
فهل تنقذ  ير وتركيا "ببو مازن"  وتقدمان له يوا النصاة في مل األزمات الداخليد واإل ليميد التي 

 يواصهها؟
وذا السؤال يشكل سؤال المرحلد بامتياز  وال يمكن اإلصابد سليه إال بتشخيق الميالب واألوداف 

ألدنى من األمان  سياسيا التي ينتمر "ببو مازن" تحقيقها من  ير وتركيا  والتي توفر له الحد ا
 وماليا  في مل التحديات العا فد التي تتربق به.

الهدف األبرز الذي يسعى إليه "ببو مازن" يكمن في استثمار سج ته الصديدة بتركيا و ير للضةط 
سلى حركد حما  للقبول بفنصاز اتفاا الم الحد الداخليد  والعمل سلى تشكيل حكومد وحدة وينيد 

را  انتخابات تشر عيد ورئاسيد تتولى نتائصها رس  خاريد صديدة للوا   السياسي تفضي إلى إص
 الفلسييني.

ال مفر بما  "ببو مازن" اليو  من إبدا  مروند معقولد للتج ي م  حما   والتواف  معها سلى اتفاا 
ة تشكيل ينهي االنقسا  السياسي والصةرافي بين شقي الوين الفلسييني  ويعبد الير   بما  إساد

النما  السياسي الفلسييني  ودون ذلك ففن  درته سلى االلتفاف سلى الضةوط العربيد ومواصهد 
 مخاير ت عيد دحجن إلى واصهد النما  السياسي الفلسييني  تبدو بالةد الضعي والمحدوديد.
وون في ُسرف "ببو مازن" ففن إسادة بسط العج د م  حما   ونسج خيوط الت الح معها  يبدو ب 

بكثير من االستسج  لخ مه اللدود محمد دحجن  ففي كل األحوال ال تحوي صعبد حما  
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مخييات الستبداله بو إ  ائه سن سدة الحك  والسليد  في الو ت الذي تعني فيه الم الحد م  
 دحجن شهادة نعيه شخ يا وسياسيا.

صديدة م   ير وتركيا في إسناده وسلى  عيد مواز  يأمل "ببو مازن" بن تدف  العج د الحميميد ال
سياسيا في مواصهد ال لي الم ري  الذي بدت تدخجته في الشأن الداخلي للسليد الفلسيينيد 

 وحركد فتح بوضح وبسم  من بي و ت مضى.
فوا ذلك  يأمل "ببو مازن" بن تشكل  ير شبكد بمان ماليد لتعوين السليد سن  ي  الدس  

د خز ند السليد برواتب مومفي حما  سقب إنصاز اتفاا الم الحد السعودي واإلماراتي  بو تةذي
 سلى ب ل تقدير.

وفي المح لد  ففن برصح التو عات تشير إلى بن "ببو مازن" لن يعود من رحلته إلى  ير وتركيا 
خالي الوفان  وبن صهوده  د تثمر خجل األيا  بو األسابي  القادمد  و د نشهد وا عا سياسيا صديدا 

 في شقي الوين الفلسييني م  نهايد العا  الصاري. يتصسد
وما ال شك فيه بن  ير وتركيا ومعهما حما  يشعرون بقدر كبير من االرتياح لخيوات "ببو مازن" 
التقاربيد  ولن يكونوا في وارد إحبايه بو إفشاله رغ  مقا ده الم لحيد البحتد  فهنا تلتقي الم الح 

يرف مدخج للخروج من بزماته  وتتوفر فر د سانحد لتنسيقات  في منت ي الير    وونا يصد كل
 سياسيد تكتيكيد في خض  التقلبات واالضيرابات التي تعج بها المنيقد.

في المقابل  ففن رد  الفعل المتو   من الرباسيد العربيد  وسلى ربسها م ر واإلمارات  إزا  التقارب 
يكون  اسيا  إذ بن نما  السيسي في م ر الذي  األخير بين "ببو مازن" وبين  ير وتركيا   د

خروج "ببو مازن" سن بيت  -بحال-ينا ب المحور التركي القيري العدا  المكشوف لن يستسي  
الياسد العربي الذي تقوده م ر  إلى المرب  ايخر المضاد  ولي  مستةربا بن يبادر إلى خيوات 

ا بد "ببو مازن" ومحا رته سياسيا وماليا  وتعز ز مضادة بالتنسي  م  الرباسيد العربيد من بصل مع
 نفوذ دحجن في الداخل الفلسييني.

ن كان صزئيا    د يته  البعن "ببو مازن" بأنه ب ح  نفسه  سرا داخل "س  الدبابير"  وبن إدباره  وا 
سن محور االستدال العربي الذي شكل  اسدة مشروسه السياسي ييلد المرحلد الماضيد  كفيل 

دخاله في متاوات ال ح ر لها باست صجب المتاسب والمنة ات التي وو في غنى كامل سنها  وا 
بحك  مركز د الدور الم ري واإلماراتي سربيا سلى ال عيدين السياسي والمالي  و درة واتين 
الدولتين خ ي ا سلى الدف  باتصاه توليد خيوات ضارة بالرصل  ومحاولد خل  بيئد فلسيينيد 

ن موا فه وسياساته  وتناوئ استمراره وديمومد تقلده زما  الحك  والسليد  وتشكك في داخليد تناو
 شرسيته وبوليته لمواصهد بزمات وتحديات الوا   الفلسييني والقضيد الفلسيينيد.
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لكن الموازنات الد يقد التي بصراوا "ببو مازن" كشفت له سن مدى د د وخيورة المرحلد التي يعي  
ا ف ولها وذه األي نها  األزمد  ووكذا ل  يصد بد  ا   ول  تمنحه سوى خيار ن ال ثالث لهما لتفكيك وا 

من التحرك سر عا لحس  خياره  بل بن يسب  السيي العذل  وت بح  درته سلى المناورة وتحدي 
 الضةوط وشد وخارج إيار الممكن والوا  .

ر د ويشتهي  وبن غزة لن تعود يدرك "ببو مازن" بن الم الحد م  حما  لن تكون نموذصيد كما ي
إلى ويمنته و يادته المباشرة  وبن  راروا األمني خارج نيا ه سييرته المباشرة  وبنه سوف يضير 
إلى تقدي  تنازالت كان يرفضها سلى  عيد حل مشكلد المومفين وربما ملي منممد التحر ر 

تها الراوند تمنحه مويئ  د  في الفلسيينيد  إال بنه يدرك  في المقابل  بن  فقد الم الحد ب ية
غزة سلى ال عيد المدني اإلداري  وتضخ  الروح من صديد في البنيد والهياكل التنميميد لحركد فتح 
شةاله في معا ل نفوذه  و وال إلى إصرا   المواليد له داخل  ياع غزة  بما يؤوله لمواصهد دحجن وا 

و مازن" بنها ستفرز وا عا سياسيا صديدا تحمى فيه االنتخابات التشر عيد والرئاسيد التي يعتقد "بب
 حركد فتح بحب كبير في مواصهد حما   ولن يكون لدحجن وبن اره فيها بي مو   بو مكان.

باخت ار  ففن "ببو مازن" يعمد اليو  إلى بلورة ترتيبات خروج آمن ومر ح من الحك  والسليد خجل 
ات  و صهد  كل الصهد  في إرسا  بيئد وبدوات داخليد  المرحلد المقبلد دون بي إشكاليات بو معو 

سلى  عيد حركد فتح والسليد الفلسيينيد  تسير سلى نهصه  بو ال تقي منه مو ي التدابر 
 والخ ا  سقب خروصه من السليد سلى ب ل تقدير.

لعب في إيار الحسبد االستراتيصيد يبدو "ببو مازن" في لصوئه إلى المحور التركي القيري كمن ي
سلى الحبال  ووي لعبد خيرة بكل المقايي   لكن الرصل الذي ُسرف بالدوا  السياسي والقدرة سلى 
المناورة والمراوغد في الموا ي ال عبد   ادر سلى تحقي  مكاسب تكتيكيد واستراتيصيد ذات نف  يعود 

ته الصديدة م  سلى شخ ه كما يعود سلى الشعب الفلسييني و ضيته الوينيد إذا ما استثمر سج ا
 ير وتركيا  وخان غمار الم الحد الوينيد وبزال االنقسا   وبرسى وا عا وينيا فلسيينيا صديدا 

 يهيئ لتوحيد ال ي الفلسييني في مواصهد االحتجل ومصمل التحديات.
نها  االنقسا  وترتيب البيت الفلسييني الداخلي  كفيل برف   ومن دون شك  ففن تحقي  الم الحد وا 

  "ببو مازن" سلى ال عيد الشعبي والف ائلي الفلسييني  ومنحه الح اند الميلوبد إلبيال بسه
الضةوط الخارصيد  وتقويد موا فه في مواصهد سياسات اإل  ا  واالستهداف التي يمارسها االحتجل 

 اإلسرائيلي والرباسيد العربيد.
 30/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 نيبعد لقاء الدوحة الفلسطي .53
 معن البياري 
يبعث اللقا  الذي ُسقد  بصهٍد  يريٍ  محمود  بين الرئي  محمود سبا  و ائدي حركد حما   خالد 
ذ استضافه وز ر  يد  وا  سماسيل ونيد  بحد ذاته  سلى االرتياح  يالما بنه سلى وذه السو  مشعل وا 

يؤكد بن األمل لدى  الخارصيد القيري  الشيخ محمد بن سبد الرحمن آل ثاني  في منزله  فذلك
الدوحد ل  ينعد  بفنصاز م الحد نهائيد وحاسمد بين حركتي فتح وحما   تنهي االنقسا  المخزي  
والذي ال ينبةي الضصر من نعته  دائمًا وفي كل ميرح  بأنه ساٌر فلسييني فادح. ومعلو  بن 

ف. وم  تثمين انعقاد العا مد القير د استضافت لقا ات بين اليرفين بج سدد من بصل وذا الهد
وذا اللقا   وما  در بعده  سن الرئاسد الفلسيينيد من تأكيٍد سلى وصوب إزالد بسباب االنقسا   
وسن "حما " من تأكيٍد سلى الشراكد الوينيد  يبقى السؤال األو   سم ا إذا كان الحال الفلسييني 

  في ير ما بعده غير ما  بله  ب  إنه ما سيشهد انعيافًد صوور ًد في وذا الملي الممل  بعد وذا اللقا 
ت   إال مصاملًد لدولد  ير  وليكون مناسبًد صديدًة الستدسا  العبارات اإلنشائيد المعهودة من بين كثيٍر 
يماثلها يتوفر في برشيي اتفا ات الم الحد الفلسيينيد ولقا اتها ومداوالتها  منذ اتفاا مكد المكرمد 

المهصورة مرورًا باتفاا الدوحد المتروك و واًل إلى اتفاا الشايئ المهمل  وما  البعيد واتفا ات القاورة
رت من غير بن ينص  سنها شي . وال تيالب  بعد وذه كلها  وغيروا  من تفاوماٍت في اصتماساٍت تكر 
االست امات والمسيرات األوليد التي انتممت غير مرة  في الضفد الةربيد و ياع غزة  بةير إنفاذ 

 االتفا ات والتفاومات.   تلك
بسوب ما ُيقال  في وذا الملي  إن تأثيراٍت إ ليميًد لها فعلها سليه  و ؤتى بالقاورة مثااًل  ووذا األمر 
وحده سبٌب لكي يأني الواحد منا من كل اليبقد السياسيد الفلسيينيد  وفي بي ميرٍح ومن بي 

زاج وذه العا مد العربيد بو تلك كفيٌل بتخر ب بي ف يل. ببسايٍد  ألن ارتهان اإلرادة الفلسيينيد لم
توصٍه وينيٍ  فلسييني حقيقي. وبشأن م ر الراوند  وحده العقل الراصح يخبرنا إن من المستحيل 
انتمار مردوٍد يمكن التعو ل سليه منها  ووي التي تتصر ب محاكُ  فيها برمي حركد حما  باإلرواب. 

بي صهٍد ييٍب يدف  باتصاه تدسي  الوحدة الفلسيينيد  وتيسير  ولي  مق د وذا القول االنكفا  سن
سبل التوصه إلى إنصازوا. وال تزل ي في الزس   ونا  إن الدبلوماسيد القير د اصتهدت كثيرًا في وذا 
ذ صا ت األخبار   األمر  وما تزال سلى ثباتها في إسناد ما يمكن بن يحل  المستع ي من سقبات. وا 

مد في إنها  سقدة وض  مومفي  ياع غزة الذين سي نته  حكومد بخيرًا  سلى مساو مد  ير د متقد 
بلفًا(  ففن األدسى بن يدف  ذلك إلى إنفاذ إصرا اٍت سمليد بخرى يمضي فيها  يار  50"حما " )

الم الحد المتو ي )بو المو وف سلى األ ح(  سلى سكته. بما إذا كان غرن الرئي  محمود 
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يد الضافيد في لقائه مشعل وونيد  وفي اإلسراع   بل غيره  بنشر خبر اللقا  سبا  من نوبد الحميم
رًا  بن يبعث رسائل إلى سوا   سربيد  تضايقه بفلحاحها سلى م الحٍد تيالبه بها م   م و 
الميرود من حركد فتح  محمد دحجن  ففن صرسًد ثقيلًد من اإلحباط واليأ  يكون فخامته  د صاد 

الفلسيينيين  الم ابين ب ًج بمنسوٍب فائٍن من سد  االكتراث بق د الم الحد بها سلى مواينيه 
 كلها  وخرار ي اصتماساتها  وبأن نبيل شعث  ار بديًج لعزا  األحمد في مداوالتها. 

بما وبن االنقسا  الصةرافي والسياسي الحادث بين  ياع غزة  حيث "حما "  وٌة غالبٌد ومسييرٌة 
ةربيد  حيث السليد الوينيد بشريتها وبصهزتها ماثلٌد  يمضي إلى سنته العاشرة بمنيًا  والضفد ال

بايمئنان  فذلك ال يعني بن إنها  وذا الحال يحتاج معصزًة  وبن التسلي  بهذا الوا    وتفا يله التي 
نما يعني بن صهدًا كفاحيًا و بورًا ومثابرًا ال يحُسن بن يمل   استقر ت وتصذرت  بدسى إلى األخذ به  وا 

منه الصس  المدني والفاسليات األوليد في اإللحاح سلى الخروج من وذا القاع المر   الذي ور يت 
حركتا حما  وفتح الشعب الفلسييني فيه. والمأمول بن توفر صلسد مشعل وونيد م  سبا  و ائب 

 سر قات في منزل وز ر الخارصيد القيري مزاصًا بييب في وذا العمل  لعل وسسى...
 31/10/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 مخاوف إسرائيل من أميركا والواقع الفلسطيني .54

   حلمي موسى
تتحسب إسرائيل وذه األيا   بكثر من بي و ت مضى  من بمر ن  د يحدثان  ر با في بي و ت: 
مو ي بميركي مختلي في األم  المتحدة من سياسد إسرائيل االستييانيد وغياب الرئي  الفلسييني 
محمود سبا  سن الساحد. ورغ  كل ما وو معروف سن العج د األميركيد اإلسرائيليد ففن مخاوف 
حكومد نتنياوو من خيوة بميركيد في األم  المتحدة بعد االنتخابات الرئاسيد في منت ي الشهر 

يثأر  المقبل تبدو صديد تماما. و ذوب كثيرون إلى حد القول بأن الرئي  األميركي باراك بوباما  د
ل وانات التي وصهها له رئي  الحكومد اإلسرائيليد بنيامين نتنياوو بتأييده بو امتناسه سن الت و ت 

 سلى مشروع  رار يدين االستييان في مصل  األمن.
ومن الصائز بن اإلحسا  العربي والفلسييني السيئ تصاه المو ي األميركي سوف تثبت  حته 

  بوباما لن يتةير. ولكن  كما وي العادة في إسرائيل  يبنون سلى بيضا وذه المرة وبن تخاذل الرئي
بسوب االحتماالت  ونتنياوو يشي  بصوا  تشاؤميد بأن بوباما سوف يفعلها وذه المرة. ولهذا السبب ففنه 
ووز ر الدفاع  بفيةدور ليبرمان  يحذران المستوينين من الفترة الحرصد المتمثلد بالسبعين يوما بين 

نتخابات و و  تولي الرئي  الصديد مها  من به في البيت األبين. ووما ييالبان المستوينين يو  اال
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بتصنب بيد تحركات  د تقود إلى استفزاز بميركا ودفعها الستةجلها من بصل است دار  رارات في 
 مصل  األمن الدولي.

ميركيد ليست في وارد تأييد ورغ  بن السفير األميركي في تل ببيب  دان شابيرو بسلن بن اإلدارة األ
خيوات من يرف واحد ضد إسرائيل في األم  المتحدة  إال بن الشكوك التي تنه  نتنياوو 
وحكومته تمنعه  من ت دي  وذا الكج . فالخوف من يعند المةادر يكاد يشل الحك  اإلسرائيلي 

. وم  ذلك وناك في إسرائيل الذي اتخذ االستييان ديدنا له سلى مدى واليات نتنياوو الثجث األخيرة
من ال يقبلون بالتزا  ال مت واالنحنا  بما  العا فد وي رون سلى بن تتخذ الحكومد موا ي سلنيد 
م  االستييان وتمن  إخج  مستويند سمونه  حتى لو كان ثمن ذلك مو ي بميركي حاد. 

سلى برضه   ووو «  حقه»فالمستوينون يتعاملون سلى بنه  بتركيزو  سلى االستييان يمارسون 
 ح  ال ينتمرون ال من العرب وال من األصانب السماح بممارسته بو رفضه.

ولكن القل  في إسرائيل ال يقت ر فقط سلى التخوف من خيوة بميركيد  خ و ا في مل رغبد 
بوروبيد سموما وفرنسيد خ و ا لتحر ك ملي التسويد. والكل يعل  بوصود المبادرة الفرنسيد المتمثلد 
بعقد مؤتمر دولي في بار   بهدف إيصاد تسويد للنزاع. ونمر اإلسرائيليون بةضب إلى تقبل إدارة 
فشاله. ووذا يعزز المخاوف  بوباما لهذا المؤتمر وسد  ممارستها بفعاال حادة لجستران سليه وا 

إسرائيل وال  باحتمال بن تستةل إدارة بوباما السبعين يوما لتشصي  الفرنسيين سلى خيوات ال تقبل بها
 ترتضيها.

والوا   بن التحركات الدوليد واألميركيد  إن تمت  تصري في سياا وا   يزداد تأزما سلى ال عيد 
الفلسييني. وفيما تواصه السليد الفلسيينيد في را  هللا مشاكل متزايدة بعضها ا ت ادي وبمني 

تواصه السليد في غزة احتماالت وبعضها ايخر سياسي وتنميمي سلى خلفيد  راع الوراثد الدائر  
ال ادرة في القد  « القد »الحرب م  إسرائيل.  حيح بن ليبرمان في مقابلته األخيرة م   حيفد 

المحتلد  حاول بن يفتح كوة في العج د م  حما  بفسجنه استعداد إسرائيل إلنشا  ميار ومينا  في 
 غزة إذا كفت إيج ات ال وار خ وحفر األنفاا.

ر د وي بن حما  وسليتها في غزة تعصز سن  بول معادلد ليبرمان وذه ألنها تنسي بسا  والمفا
ذا  الشرسيد التي دفعت الفلسيينيين في غزة لقبول حك  حما  بو السكوت سنه  ووو المقاومد. وا 
كانت حما  تمر بضائقد راوند ارتبايا بالوض  اإل ليمي وتضعض  مكاند التيارات اإلسجميد في 

ت العربيد ففن ذلك لن يدفعها لقبول مني  ليبرمان. وم  ذلك ففن دسوة ليبرمان انيوت لي  السليا
نما تصاوزت ذلك للتأكيد سلى بن إسرائيل  غير الراغبد ب ج « فرا تسد»فقط سلى مني   وا 
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بالسج   مستعدة للتعايي م  مراكز  وة بكثر من استعدادوا للتعامل م  مؤسسد و يادة وينيد 
 د.فلسييني

و رى كثيرون بن صانبا من التعايي اإلسرائيلي وذا يعود إلى وا   بن  ادة الفلسيينيين بنفسه  
 اروا يكرسون االنقسا  الداخلي و تصنبون الم الحد الفعليد و بتعدون سن مفهو  الهويد الوينيد 

سلى ما الصامعد. ومنيقي االفتران بن وذ السلوك  كما يبدو  صز  من سياا سربي صام  يشدد 
يفرا و تةاضى سما يصم . ووو ما دف  متيرفين إسرائيليين للقول بأن سلى الفلسيينيين بن يشكروا 
 ربه  لوصود إسرائيل الذي يمن  انزال ه  إلى ما تعيشه شعوب سربيد بخرى من ا تتال وتناحر دامي.

إخوانه  في في كل حال  ورغ  بن الفلسيينيين  سوا  في الضفد بو القياع  من دون تصاول 
الشتات  يرزحون تحت نير بسبا  ثقيلد تدف  بعضه  إلى الميالبد بتقبل بي حل إال بن روح المقاومد 
ال تزال تدف  كثير ن لجنتفان سلى الوا   القائ . المشكلد في نمر وؤال  وي بين يوصهون صهدو   

  ب  نحو ال دا  المباشر نحو إسادة تنمي  الوا   الفلسييني ال عب  بما فيه منمومته السياسيد
 والفوري م  االحتجل. وونا يبرز الخجف خ و ا في ضو  التصارب الماضيد غير المبشرة.

وبيا يكن الحال  يبدو بن الشهور القليلد المقبلد ستشهد تحركات في اتصاوين متنا ضين: صهد دولي 
سرائيل التي تواصه ما إليصاد مخارج من حالد الصمود القائمد وصهد فلسييني للت دي لجحتج ل. وا 

شهرا حتى اين تتمنى بن ال تتسارع األحداث نحو وب د  13منذ بكثر من « انتفاضد األفراد»تسميه 
شعبيد بو انتفاضد واسعد. وم  ذلك  وناك في إسرائيل خيط استعدادا لمواصهد وذه الحالد  

 والمؤسي بنه ال توصد خيط فلسيينيد منممد لتقر ب االنتفاضد.
 31/10/2016لسفير، بيروت، ا

 
 دحالن هي مسلسل درامي فلسطيني قد تكون له آثار هائلة-خصومة عباس .55

آفي يسسخاروف   
في تحول في األحداث ل  يكن ألحد بن يتو عه  بل بسابي   ليلد فقط  التقى رئي  السليد الفلسيينيد 

ي حربهما ضد اإلخوان محمود سبا   الذي كان  بل فترة   يرة فقط حليفا لم ر والسعوديد ف
المسلمين والمتيرفين  يو  األربعا  م  رئي  المكتب السياسي المنتهيد واليته لحركد حما   خالد 
مشعل  وم  خليفته إسماسيل ونيد. وذلك بعد بن التقى وذا األسبوع م  الرئي  التركي رصب ييب 

 بردوغان وبمير  ير الشيخ تمي  بن حمد الثاني.
من  ادة حما  )الفرع الفلسييني ل خوان المسلمين( وم  بردوغان والشيخ تمي   اللقا  م  اثنين 

  الخ   األكبر للرئي  الم ري سبد ”اإلخوان المسلمون “اللذين يعتبران من ببرز الرساة لحركد 
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الفتاح السيسي   د تؤدي في و ت الح  إلى م الحد تار خيد حتى م  م  حما   سلى الرغ  من 
 ول إلى ذلك ال تزال يو لد. ول ستكون وذه الم الحد بتيور صيد بو سي   فهذا بن الير   للو 

 يعتمد سلى الصهد التي توصه إليها وذا السؤال.
ما الذي دف  سبا  إذا إلى بذرع اإلخوان المسلمين وربما حتى حما   بعد بن ُو ي  بل بيا   ليد 

 ة؟من  بل بحد المسؤولين في الحركد في غز ” الخائن”فقط بط
الصواب بسيط: محمد دحجن. المسؤول الساب  في فتح الذي يتحدى سبا  منذ سنوات  نصح وذا 
األسبوع في ما ل  تنصح حتى حما  فيه: لقد نصح في حشد القاورة إلى صانبه في حربه ضد سبا  

ثبات مدى ضعي وتضعض  مكاند ببو مازن في العال  العربي.  وا 
لد من المماورات في الضفد الةربيد ضد السليد الفلسيينيد باإلضافد إلى ذلك  نم  دحجن سلس

و ائدوا  بمشاركد المئات من ناشيي فتح. ووكذا بدرك سبا   الذي تلقى ضربات موصعد في 
األسابي  األخيرة )بما في ذلك بسبب مشاركته في صنازة شمعون بير   لمن نسي األمر(  المؤامرة 

ي )حيث يقي  دحجن( وحتى السعوديد التي  امت بتقليق التي ُتحاك ضده بين القاورة وببو مب
مساسدتها للسليد  و رر تةيير اتصاوه: التوصه إلى رساة اإلخوان المسلمين وربما حتى الم الحد 

   وخا د م  القيادة السياسيد للحركد في الخارج.”حما “م  
بخرى  ألن  ادة المنممد ولماذا ت  التوصه إلى  ادة حما  في  ير ولي  في غزة؟ من بين بمور 

في غزة  كما يبدو  يتعاونون م  دحجن. ووكذا تختلط بوراا التقسي  المعروف للمعسكرات 
خوان مسلمون وشيعد وسند صهاديون( ” الكجسيكيد“ الذي نشأ في السنوات األخيرة )سند معتدلون وا 

ي سياسي مثير ومأساوي بما  بسيننا من صديد. الشرا األوسط الصديد ب بح منذ مدة مسلسل درام
 من ال عب تو   ما تحمله الحلقد القادمد فيه.

  سندما انتشرت تقار ر مشكوك في 2010العدا  بين دحجن وببو مازن مهر سلى السيح في بواخر 
مدى  حتها  تحدثت سن بن دحجن يخيط النقجب ضد سبا . التقار ر والت ار ح التي بدلى بها 

دفعت الرئي  الفلسييني إلى القيا  بخيوة سر عد كانت نهايتها يرد  دحجن ضد نصلي ببو مازن 
 من األراضي الفلسيينيد. 2011دحجن في بوائل شهر يناير من سا  

منذ ذلك الحين يقي  دحجن في اإلمارات ويحاول حشد دس  له في األراضي الفلسيينيد  وخا د في 
ى مدى سنوات با ت محاوالته بالفشل.  فوف سكان مخيمات الجصئين في الضفد والقياع. سل

األشخاق الذين اسُتبروا من المقربين من دحجن ل  ينصحوا في كسب مكاند له  بو دس   لكنه  كانوا 
بمثابد  داع مستمر لعبا  وبصهزة األمن الفلسيينيد. زس  المقربون من سبا  بأن دحجن يقو  
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وبجيد القر ب من نابل   الذين يحاولون تنفيذ  باستخدا  مسلحين في بماكن مثل  لنديا شمال القد 
 وصمات ضد إسرائيل لزسزسد العج ات بين را  هللا والقد .

ولكن في األشهر األخيرة تةير شي  ما. كان ذلك دمصا بين إضعاف مكاند سبا  في األراضي 
كج من م ر  الفلسيينيد  وبشكل ال يقل بوميد سن ذلك  دس  اللصند الرباسيد العربيد  التي تض 

والسعوديد واإلمارات واألردن  للصهود في مساسدة دحجن. القاورة سلى وصه الخ وق  مارست 
ضةويا سلى سبا  للت الح م  دحجن و بوله من صديد في  فوف فتح. ولكن سبا   ومعه 

النمر في إسادة “ يادة فتح  ب روا سلى رفن سودة دحجن إلى  فوف الحركد  ووافقوا فقط سلى 
 ”.المقربين منه إلى فتح

الرئي  السيسي ل  يستقبل وذا الرد برحابد  در  وكذلك رفن سبا  إصرا   مد م  رئي  الوزرا  
اإلسرائيلي بنيامين نتنياوو. ووكذا بدب الم ر ون  من دون اإلدال  بأي ت ر ح ل سج   بالعمل 

دي( إصرا  لقا  م  العشرات من ضد سبا   بأساليب م ر د كجسيكيد. فلقد سمحوا لدحجن )ببو فا
 مؤ ديه في القاورة. في ما اسُتبر كتحد واضح ألبو مازن.

بعد ذلك  تو لوا إلى تفاومات م  حما  للسماح بدخول زوصد دحجن  صليلد )ب  فادي( إلى غزة. 
سن ير   معبر رفح بعد بن منعت السليد دخولها سبر معبر إير ز.  تعمل صليلد منذ سنوات في 

اع بموافقد حما  )التي ترى في ذلك ير قد إلزساج ببو مازن(  وخا د في بسمال خير د. وذا القي
  بتمو ل كامل من 2014األسبوع نممت حفل زواج صماسي للعشرات من م ابي حرب سا  

بيا   سلى  10اإلمارات. باإلضافد إلى ذلك  واف  الم ر ون سلى فتح معبر رفح في كل شهر لمدة 
خر األخبار من م ر. وذه األحداث تؤدي باليب  إلى تعز ز مكاند دحجن في غزة  األ ل بحسب آ

 الذي ال يزال ُيعتبر وناك المرشح المرغوب فيه لمن ب الرئي  المقبل.
ل  يتو ي سند حدود غزة. وذا األسبوع ب ا  بحد منا ر ه  صهاد يمليد  اصتماسا في ” ببو فادي“

من ناشيي فتح دسوا من  200نحو ”. توحيد  فوف فتح“عنوان مخي  األمعري في  لب را  هللا  ب
وناك إلى استماد مبادرة الم الحد الم ر د السعوديد اإلماراتيد  بو بكلمات بخرى  بسربوا سن 

 تأييدو  لدحجن ومعارضته  لعبا .
 ليمليد سصل يو ل من المواصهات واالحتكاكات م  ببو مازن  بو بالتحديد م  ابنه يارا. يارا 

. لكن في انتخابات 2014سبا  بخذ سلى ساتقه إدارة نادي كرة القد  الشهير في األمعري في سا  
وُسين مكانه. ” ابن الرئي “بصر ت بعد سا  لمن ب رئي  النادي  نصح يمليد في االنت ار سلى 

 بسبب سج اته الوثيقد م  دحجن.” سدوا للمؤسسد“السليد استبرت يمليد 
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لخيأ الذي ارتكبه سبا . بدال من بن يحاول تقر ب خ ومه إليه  واستعادة وونا يمهر بوضوح ا
تأييد بسضا  فتح الذين تقربوا من دحجن  وو  بمعممه  نشيا  مركز ين في مخيمات الجصئين  
 رر الرئي  الخروج ضدو  بكل ما بوتي من  وي بواسيد رصاله ما بدى إلى غليان بكبر ضد 

 المخيمات. –ن األكثر إشكاليد السليد  بالذات في األماك
سكان  لنديا وبجيد وسسكر ومخي  صنين يرون بأنفسه  سلى مدار سشرات السنين كمصموسد تعاني 
من التمييز من  بل السليد الفلسيينيد. بدرك دحجن سلى الفور الفرق الكامند في وذه األماكن 

األخيرة  في حين استمر ببو  ونصح بذلك في حشد مؤ دين ووكج  له وناك في السنوات الخم 
 مازن بالعمل بكل  وته ضد وؤال  الناشيين.

ووذا ما فعله وذا األسبوع بيضا. سبا  الذي لديه شعور بأن العال  كله يقي ضده  سارع إلى 
معا بد يمليد ويرده من  فوف الحركد. وذا القرار بدى إلى تماورة شارك فيها المئات من سكان 

 و ل إليها سنا ر الشريد الفلسيينيد ما بدى إلى اندالع مواصهات سنيفد.األمعري ضد السليد  
شبان فلسيينيون  اموا بفلقا  الحصارة باتصاه رصال “بحد سكان المخي  و ي ما حدث بالقول 

المواصهات ل  تتو ي وبخباروا و لت إلى موا   التوا ل ”. الشريد وكأنه  صنود إسرائيليون 
ألشخاق إلى بز د بجيد ومخي  صنين لجصئين للتماور ضد السليد. االصتماسي وبخرصت مئات ا

وناك اسُتخدمت ذخيرة حيد ما بسفر سن إ ابد ثجثد بشخاق سلى األ ل بعيارات نار د. األحداث 
 ودبت  ولكن باإلمكان التكهن بن وذه لن تكون الكلمد األخيرة في الحرب بين دحجن وسبا .

 
 قبل النهاية بقليل

داث تؤكد بقوة بن الضفد الةربيد تتواصد اليو  في فترة الشف : مرحلد مؤ تد خييرة ومزسصد  وذه األح
 مكاند السليد الفلسيينيد و ائدوا فيها ضعيفد بكثر من بي و ت مضى.

من صهد ما زالت بصهزة األمن الفلسيينيد تعمل وتمهر  درتها سلى فرن النما   وم  ذلك ففن 
الكثيرون في فتح يخشون ”. اليو  التالي“ايد والصمي  منشةل في مسألد مكاند ببو مازن ضعيفد للة

من بن اليو  الذي ستشهد فيه الحركد انقساما بسبب ال راع العنيد بين دحجن وببو مازن وتنامي  وة 
 حما  لي  بالبعيد.

تعدادا تصدر اإلشارة إلى بنه داخل حركد فتح دحجن لي  الوحيد الذي يعمل سلى تعز ز مكانته اس
 للحرب المستقبليد سلى الخجفد.

 يادة فتح تستعد صميعها للمؤتمر العا  للحركد الذي سُيعقد كما يبدو في بواخر شهر نوفمبر  و د 
لحركد فتح  ” اللصند المركز د“تقو  بتحديد وويد خليفد ببو مازن. خجل وذا المؤتمر سيت  انتخاب 
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بو مازن لمن ب رئي  الحركد بحسب النما  الداخلي التي فقط من  فوفها يمكن اختيار خليفد أل
لحركد فتح.  د يت  اختيار نائب لرئي  الحركد بيضا  الذي سيكون باليب  خليفته سندما يحين 

 الو ت.
بسما  كثيرة ُتيرح في سياا الرئي  ونائبه: مروان البرغوثي الذي يقب  في السصن اإلسرائيلي بعد 

ب سر قات الذي يشةل من ب بمين سر اللصند التنفيذيد لمنممد إدانته بخم  صرائ   تل  و ائ
ابن بخت ياسر سرفات الذي ما يميزه وو سد  وصود بسدا   –التحر ر الفلسيينيد  ونا ر القدوة 

 كبار له في فتح وُيعتبر مقبوال سلى الصمي .
سلى ال عيد  ووناك بس  مركزي آخر نصح في السنوات األخيرة في تعز ز مكانته في فتح  وخا د

الميداني  ووو صبر ل رصوب. وذا األخير انُتخب مؤخرا من صديد لمن ب رئي  االتحاد الفلسييني 
لكرة القد  وبواسيد الر اضد نصح في حشد دس  له في  فوف سدد كبير من الشبان. للرصل 

 الماضي.سج ات ممتازة م  بصهزة األمن الفلسيينيد وصمي  المحافمين تقر با كانوا صنوده في 
ليك  حقيقد بخرى بارزة فيما يتعل  برصوب: ُيعتبر ببرز بسدا  محمد دحجن. العدا  العلني بين  وا 

  سندما بدار األخير مهره له بعد ا تحا  مقر األمن الو ائي في بيتونيا 2002الرصلين بدب في سا  
ت سن تسلي  نشيا  وبعد بن حاول بن يوصه له تهما  تصدر اإلشارة إلى بنها غير  حيحد  تحدث

 حما  كانوا معتقلين سنده للسليات اإلسرائيليد.
 كما ذكرنا بسجه  السياسد الفلسيينيد وي مسلسل درامي مثير!

The Times of Israel, 30/10/2016 
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