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 46 :كاريكاتير

*** 
 

صابته ثالثة جنود"بيت إيل" ى حاجز استشهاد شرطي فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطالق نار عل .1  وا 
وزارة الصرررأة أ رررد  ، مرررن را، أ، أن 31/10/2016، رام هللا، الحيـــاة الجديـــدةصـــحيفة نشرررر مو ررر  

استشهاد شاب برصاص االأتالل بعد تنفيذه عملية إطالق نار على أرازز ببير  إيرشب شرمالي مدينرة 
 من زنود االأتالل. 3البيرة، أسفر  عن إصابة 

زررروا اثنررين مررن الزنررود وصررف  بالمتوسررطة والطفيفررة، فيمررا وصررف   أنعبريررة  إعررال،سررا ش وذكررر  و 
وأوضأ  المصادر أن الشاب كان مسلأًا بسرالا بكالشرنكو،ب، وأطلرل النرار علرى  الثالثة بالخطيرة.

الأازز وأصاب ثالثة زنود من زيش االأتالل بزروا، اثنان خفيفة ومتوسطة وثالث بزروا خطرة، 
 منفذ العملية استشهد بعد إطالق النار عليه. أنمؤكدة 

عامررًاو ومررن سرركان بلرردة  23الشرراب هررو مأمررد تركمرران ويبلرر  مررن العمررر   أنوأفرراد  مصررادر أمنيررة 
وأسرب المصرادر، فرتن تركمران أأرد أفرراد وأردة   باطية  ضراء زنرين، وهرو أأرد أفرراد زهراز الشررطة.
 إيررشأررازز بيرر   إلررىالعسرركري وسررالأه وذهررب شرررطة الأراسررا ، إذ اسررترش سرريارة بتا سرريب بلباسرره 

وأضررراف  المصرررادر أن سرررلطا  االأرررتالل أعلنررر  مررردينتي را،   والبيررررة منطررررة  النرررار هنرررا . وأطلرررل
 را،  و أزمة سير. -عسكرية مغلرة، وأغلر  أاززي عطارة وبي  إيش، فيما تشهد طريل  الزلزون 
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  طروا ، الهرالل امأمرر مرن الوصرول إلرى الشراب وكان   وا  االأتالل المتمركزة على الأازز منع
سرررعافه إلرررى  وعررررب العمليرررة، ا رررتأ، زنرررود االأرررتالل مأطرررة الهرررد   فرررارق الأيررراة وارتررررى شرررهيدًا. أنوا 

 للمأرو ا  الرريبة من الأازز وصادروا تسزيال  كاميرا  المرا بة فيها.
هرراز اممررن ائسرررا يلي ز، أن هاشرر، أمرردان، عررن مراسررله، 31/10/2016، 48موقــع عــرب وزرراء فرري 

العررا،  الشررابا و  ررال إن منفررذ عمليررة مسررتوطنة ببيرر  إيررشب شررمال را،  ، مسرراء ائثنررين، هررو مأمررد 
  عاما، وكان يعمش أارسا في أأد المكاتب الأكومية. 25تركمان من  باطية، ويبل  من العمر 

طينية، عدنان الضميري، إنره وفي أديثه م  صأيفة بهآرتسب،  ال المتأدث باس، أزهزة اممن الفلس
ال يوزررررد لديرررره أيررررة معلومررررا  د يرررررة وموثو ررررة بشرررردن مررررا أصررررش، وأن مررررا يعرفونرررره مصرررردره الزهررررا  

وأضرررررا، أن أزهرررررزة اممرررررن الفلسرررررطينية لررررر، تتسرررررل، أي ترريرررررر رسرررررمي، كمرررررا أن الزررررريش  ائسررررررا يلية.
 ائسرا يلي ال يزال يأتفظ بالزثة والسالا.

زهررزة اممررن الفلسررطينية  ولهررا إنرره ضررمن االتزاهررا  الترري يزررري ونرلرر  الصررأيفة عررن مصررادر فرري أ
التأريررل منرره هررو أن تركمرران نفررذ العمليررة ردا علررى  يررا، عناصررر اممررن الو ررا ي، فرري اميررا، امخيرررة، 

 بتزراء تفتيش في منزله بشبهة إخفاء أسلأة ووسا ش  تالية.
 ررا ي كرران يرا ررب تركمرران بشرربهة كمررا نرلرر  الصررأيفة عررن مصرردر أمنرري فلسررطيني  ولرره إن اممررن الو 

أيازة أسرلأة وذخيررة لريس لهرا أيرة عال رة بعملره فري صرفو، الشررطة، ولرذل   ررروا إزرراء تفتريش فري 
وبأسررب معررار، الشررهيد مأمررد فتنرره كرران يعمررش كشرررطي فرري الأرررس الر اسرري الترراب  لررر يس  منزلرره.

 السلطة الفلسطينية مأمود عباس.
مصرادر خاصرة كشرف  ، أن الضرفة الغربيرة ، مرن31/10/2016 ،المركز الفلسـطيني لععـالموأضرا، 

عن إ دا،  وة من زهاز اممن الو ا ي، على مداهمة منزل الشهيد مأمد تركمان، منفرذ عمليرة إطرالق 
  النار  رب أازز ببي  إيشب برا،  ،  بش ساعا  من تنفيذه عمليته الفدا ية.

ال،ب إن  وة من زهاز اممن الو ا ي ا تأم  عصرر و ال  المصادر لمراسش بالمركز الفلسطيني لإلع
اليو، االثنين، منزل الشهيد مأمد تركمان، في بلدة  باطية بزنين، وصادر  منره سرالا كالشرنكو،، 

ووفرررل تررررديرا  المصرررادر، فرررتن عمليرررة اال تأرررا، مرررن  وبخرطرروشب مألررري الصرررن ، بائضرررافة لرررذخا ر.
، عررن نيررة الشررهيد تركمرران تنفيررذ عمليررة، وأنرره زررر  الو ررا ي، ربمررا زرراء  بعررد ورود معلومررا  مسرربرة

مأاوال  أمنية من السلطة ئزهاضها، إال أنه  الشهيدو نزح في اختراق هذه المالأرة وتنفيذ العملية 
 الفدا ية.
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 عربية ضغوط من الدوحة بلقاء اشتكى العربية: عباس بالشؤون  إسرائيليخبير  .2
 اللررراء إن ائخبرراري ب ون  نيرروزب مو رر  فرري العربيررة بالشررؤون  ائسرررا يلي الخبيررر منرراأي، بررن يرروني  ررال

 أمراس لأركة السياسي المكتب ر يس م  عباس مأمود الفلسطينية السلطة ر يس زم  الذي امخير
 مررن المزيرد ممارسررة لمنر  أمرراس مر  مصررالأة إزرراء عبرراس خاللره مررن أراد الدوأرة، فرري مشرعش خالرد

 .دأالن مأمد اللدود دوهع تأييد ومأاولة عليه، العربية الضغوط
 للتوصرش الزهرود هرذه فررص نزراا أن إلرى -منراأي، بن وفل- إسرا يش في المتوفرة المعلوما  وتشير

 عرامين، دا، انرطرا  بعرد للرزلين امول اللراء هذا وأن خاصة منخفضة، زال  ما فلسطينية لمصالأة
 وتته، المألية، االنتخابا  إلغاء عباس  رار بسبب أماس تعيشه عار، غضب أعراب في أصش و د

 سرركان أعررداد تزايررد ظررش فرري السررنوية، موازنتهررا فري نصرريبه مررن غررزة  طررا  بأرمرران الفلسررطينية السرلطة
 .المليونين تزاوز الذي الرطا 
 التررررررديرا  أن -العسررررركرية االسرررررتخبارا  بزهررررراز سرررررابل ضررررراب  وهرررررو- ائسررررررا يلي الخبيرررررر وأوضرررررح
 فري وهرو الرطرري  الخارزيرة وزيرر منرزل فري مشرعش لراء إلى وصش عباس أن تؤكد المتوفرة ائسرا يلية
 اللزنرة مر  ال بيررة عبراس خالفا  ظش في زانبه، إلى أماس لتزنيد منه مأاولة في ضعيف، مو ف
 دأرالن مر  بالتصرالح تطالبره والتري وائمارا ، والسعودية وامردن مصر من المكونة العربية الرباعية
 .اد،الر خليفته يكون  كي لتدهيله
 ممرا عبراس، بوزره الغربيرة الضرفة في الالز ين مخيما  من عدد إشعال في دأالن نزاا إلى وأشار
 يسعى أيث لعباس، التابعة اممنية وامزهزة دأالن أنصار بين دامية مسلأة اشتبا ا  لأدوث أد 

 مررن فررتح لتطهيررر مناسرربة زعلرره عبرراس يريررد بينمررا فررتح، لرررأركة السرراب  المررؤتمر عرررد ئرزرراء دأررالن
 .دأالن أنصار
 تغييررر  رررر فرررد عبرراس، بهررا يمررر الترري والخارزيررة الداخليررة الضررغوط ظررش فرري إنرره إلررى المرررال ويررذهب
 إلررى للتواصررش أمرراس، علررى تدثيرهمررا ممارسررة أزررش مررن و طررر تركيررا باتزرراه السياسررية تأركاترره اتزرراه
 .وطنية وأدة أكومة وا  امة زديد مصالأة اتفاق
 مرر  للتصررالح عليرره الخارزيررة الضررغوط ممارسررة مررن اللررراء خررالل اشررت ى  ررد عبرراس إن ال اتررب ويرررول
 آخرر، علرى طرفرا تررزح وال لفرتح الداخليرة الخالفرا  فري تتدخش ال أنها أوضأ  أماس ل ن دأالن،
 معرره تعرراطى الفلسررطيني الزمهررور فررتن الرطيعررة مررن عررامين بعررد أصررش وعبرراس مشررعش لررراء أن ورغرر،
 .مناأي، بن وفل الوطنية، المصالأة عن المت رر الأديث من الملش هأصاب منه التزاهش من بكثير

 31/10/2016الدوحة،  نت، الجزيرة
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 المقاومة خلف بالتوحد يكمن للقضية الوحيد الحل: بحر .3
 الرضررررية ئنررررراذ الوأيررررد الأررررش أن بأررررر، أأمررررد التشررررريعي المزلررررس لررررر يس امول النا ررررب غررررزة: أ ررررد
 مرن االأرتالل زوال أترى الوطنيرة بالثوابر  والتمسر  المراومرة شررو م خلرف بالتوأد يكمن الفلسطينية
 .أرضنا
 عررن الفلسررطينية، الرررأي إذاعررة عبرررب البرلمرران  بررةب تأرر  برنررام  فرري خرراص لررراء خررالل بأررر وكشررف
 مشريًرا والراهرة، والدوأة مكة في عرد  وأوارا  مبادرة من عليه االتفاق يت، ما لتطبيل السلطة تنكر
 .عليه االتفاق يزري  ما تنفيذ في بش االتفاق في ليس  لةالمشك أن إلى
 وعرد، أمراس، بأركرة ممثلرة المراومرة نهر  الختيراره شرعبنا بمعا برة أمريكًيرا  رراًرا هنرا  أن بأر، وبين
 منررذ التشررريعي المزلررس علررى فررر  الررذي الأصررار فرري زلًيررا ذلرر  وظهررر الأكرر،، مررن أمرراس تمكررين
 .التشريعي المزلس إليها يدعو التي للزلسا  فتح ركةأ كتلة ومراط  ،2006 عا، انتخابه
 للرضررررية المتررررابعين ل ررررش وزلررررزااًل  صرررردمة شرررركل  بنزاهتهررررا، العررررال، شررررهد الترررري االنتخابررررا  إنب  و ررررال

 45اعترررال  وزررر   شررعبنا، تبناهررا الررذي المراومررة لخيررار مأاربررة مررن ذلرر  علررى ترتررب ممررا الفلسررطينية،
 ."دوي  عزيز. د ر يسه ه،في بمن التشريعي المزلس من نا ًبا

 سرررزون  فرري أعررروا، 3لررر اعترالررره بعرردب دويررر ب المأتلررة الضرررفة فرري اممنيرررة امزهررزة منررر  بأررر، واسررتنكر
 العديرد تعرر  إلرى بائضرافة أرو تره، فري زلسرة عررد أتى أو التشريعي المزلس دخول من االأتالل

 .منها نزوا اغتيال لمأاوال  النواب من
 وفري المرراومين، واعتررال نوابره ومالأررة التشرريعي المزلس إغالق في وطنيةال السلطة استمرار وأدان
 التألرش إلرى داعًيرا الخطراء، طريرل   الفلسرطينية المردن إلرى يردخلون  الرذين المسرتوطنين إعرادة المرابش
 .الفلسطينية الرضية على وتداعياته أوسلو اتفاق من

 31/10/2016لععالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 للبنان رئيساً  بانتخابه عون  ميشال العماد يهنئ عباس .4
 بانتخابه عون  ميشال العماد االثنين، اليو، مساء عباس، مأمود فلسطين دولة ر يس  : هند را،

 .اللبنانية للزمهورية ر يسا
 سررا ال الزديررد، منصرربه بمهررا، الريررا، فرري بررالتوفيل تمنياترره خررالص عررن عررون  للررر يس سرريادته وأعرررب
 .واالزدهار الترد، من المزيد الشريل ولشعبها سوء كش من لبنان يأفظ أن وزش عز المولى

 31/10/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 الدولية الالمباالة بحالة يستظل االستيطانية التشريعات" بازار: "الفلسطينية الخارجية وزارة .5
 سياسررررة تزرررراه الدوليررررة، الالمبرررراالة بأالررررة الفلسررررطينية، ةالخارزيرررر وزارة نرررردد  :ووكرررراال     -   را،

 .الفلسطيني الوزود على وأربه االستيطانية ائسرا يلي االأتالل
 الرادعررررة، الدوليررررة الموا رررف وغيرررراب الدوليرررة، بهررررذه الالمبرررراالة يسرررتظش بررررا  االأرررتالل إن هررررذا و الررر 

 إدرا  رغرررر، زنيرررف، واتفا يرررا  دوليالررر للررررانون  الزسرررريمة وانتها اتررره زرا مررره علرررى الزرررادة والمأاسررربة
 وتشررررريعاتها ائسرررررا يلية الأكومررررة لسياسررررة الزسرررريمة والمخرررراطر ال ارثيررررة للترررردثيرا  الرررردولي المزتمرررر 
زراءاتها  .الدولتين أش مستربش على العنصرية وا 
 إسررا يش فري الأرا ، اليمرين ُيصرعدد ائسررا يلية، لل نيسر  الشرتوية الدورة أعمال بدء م  أنه وأوضأ ،

 اليمينيررررة اميديولوزيرررة وتمكرررين تعزيرررز فررري تسررراه، زديررردة تشرررريعا  تمريرررر إلرررى الرررداعيب برررازارهب مرررن
 ت رررردس  ررروانين مشررراري  طررررا عبرررر االأرررتالل، دولرررة فررري الأكررر، مفاصرررش علرررى وسررريطرتها المتطرفرررة،
 السياسرررري الأررررش أمررررا، نها يررررا البرررراب وتغلررررل المأتلررررة، الفلسررررطينية امر  فرررري واالسررررتيطان االأررررتالل

 .الدولتين أش على الرا ، لتفاوضيا
 عضو به تردم  الذيب التسوية  انون ب مشرو  المرترأة، التشريعا  تل  أبرز من أن إلى وأشار 
  رار على االلتفا، إلى الهاد، عمونا، مستوطنة بشدن معل،، شولي اليهودي، البي  عن ال نيس 
 .المذكورة المستوطنة بتخالء والراضي إسرا يش، في العليا المأكمة

  1/11/2016الغد، عمان، 
  
 ماليًا  دعمها السعودية وقف تنفى الفلسطينية السلطة .6

 السعودية العربية الممل ة و ف االثنين يو، امغا بسا، السعودية لد  الفلسطيني السفير نفى  : را،
 .الفلسطينية للسلطة المرد، المالي الدع،
 المالي الدع، السعودية و ف عن تردد  التي امنباء إن ةالرسمي الفلسطينية لإلذاعة امغا و ال
 ."الصأة عن عاريةب الفلسطيني للشعب المرد،
 للسلطة المرررة المالية المخصصا  لصر، مؤ   تدزيش أو تغير، مزرد هو يأدث ماب أن وأضا،

 ."واأدة دفعة الفلسطينية
 31/10/2016القدس، القدس، 
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 للمدينة التاريخي الوجه على سيقضي تهويدي مشروع" دسالق وجه: "الفلسطينية السلطة .7
 شؤون  الردس، أن دا رة، من 31/10/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة ذكر 
ب الردس وزهب مشرو  يسمى ما وتداعيا  مخاطر من أذر  الفلسطينية، التأرير منظمة في الردس

 في ائسرا يلي، االأتالل أكومة من بدع، تهويدية ا يليةإسر  مؤسسا  بتشرا، سينفذ الذي التهويدي،
 هذا أن ائثنين، اليو، صأفي بيان في الردس، شؤون  دا رة واعتبر  ."ال بر   الردسب مخط  إطار

 وبالتالي الردس لمدينة والتاريخية الدينية المالمح على الرضاء إلى ويهد، بامتياز تهويدي المشرو 
 إطار في لليهود زذب بؤرة الردس مدينة لت ون  أراضيه، من المردسيين من المزيد تهزير إلى سيؤدي
 .التهويدية مشاريعها ئ امة وسلبها امراضي لسر ة الدا مة مساعيها
 المهنررردس ومأافظهرررا الرررردس شرررؤون  وزيرررر أن، 31/10/2016لععـــالم،  الفلســـطيني المركـــز وأضرررا،
 وزررهببررر يسررمى مررا مشرررو  مررن االأررتالل هررالتأرير يسررعى الترري امهرردا، عررن الأسرريني، كشررف عرردنان
 ."يهوديةب بهوية للمدينة زديد وزه ئيزاد خطوة المشرو  أن موضأا التهويدي،ب الردس
 بررين الأرردود زر  وهررو واضررح، الهررد، أنب لإلعررال، الفلسررطيني المركررزبلررر تصررريح فرري الأسرريني وأ ررد
 .مستربلي أش أي تعر ش التي انيةاالستيط والمشاري  المستوطنا  من بالمزيد وشر ها الردس غرب
 

 رفح معبر لفتح تسهيالت بتقديم مصرية رغبة: نائب عن حركة فتح .8
 عن زمعة، أشر، فتح أركة عن الفلسطيني التشريعي المزلس في النا ب النبيه: كشف طالل –غزة
 .الأدودي رفح معبر لفتح زديدة تسهيال  بتردي، مصرية رغبة وزود
 إلرى مشريرًا، لغرزة، الرادمة التسهيال  من مزيداب: لإلعال، الفلسطيني المركزبلر أديثه في زمعة وتو  
 بانفرازررة سيسرره،و غررزة مررن أعمررال برزررال يتعلررل  مصررر فرري عرررده المنرروي ب اال تصررادي المررؤتمرب أن

 .ا تصادية
 31/10/2016لععالم،  الفلسطيني المركز

 
 الشعبي االحتقان احذروا: للسلطة قرعاوي ال السياسي.. النائب االعتقال حمالت استمرار أعقاب في .9

 إلرى رسرالة الررعراوي  فتأري الشري  طرول ر، مأافظرة عرن التشرريعي المزلرس فري النا ب طول ر،: وزه
 وال الفلسرطينية البيرو  كرش تطرال باتر  التري االعترراال  استمرار من إياها مأذرا الفلسطينية، السلطة
 الماضرية اميرا، خرالل أردث مرا وخاصرة كبيرر، شرعبي اناأتر أالة من تولده وما أأدا، منها تستثني
 .  را، في واممعري  وزنين نابلس في بالطة مخيما  في

 31/10/2016لععالم،  الفلسطيني المركز
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 المستقلة الفلسطينية الدولة إقامة لدعم الالجئين تدعو بريطانيا شؤون  .. دائرة"بلفور"في ذكرى  .11
 العمرررش إلررى بريطانيررا، الفلسرررطينية، التأريررر منظمررة فررري الالز ررين ن شررؤو  دا ررررة دعرر  -وفررا -   را،

 وعررودة الررردس، وعاصررمتها المسررترلة دولررته، بت امررة الفلسررطينيين، مطالررب دعرر، أزررش مررن زرردي بشرركش
 .الدولية للررارا  تنفيذا دياره،، إلى الالز ين
 آن إنره ائثنين، يو، بلفور، لوعد 99الر الذكر   لمناسبة صأفي، بيان في الالز ين شؤون  دا رة و ال 
 فررروق  كدولرررةب االأرررتاللب الشررررعي غيرررر ال يررران هرررذا مررر  يتعامرررش الرررذي الررردولي التخررراذل ئنهررراء اموان
 .الرانون 

 ال لمن يمل  ال من وعد بلفور وعد إن: فيه  ال  المناسبة، بهذه بيانا الالز ين شؤون  دا رة وأصدر 
 .يستأل

 31/10/2016، (وفا) يةالفلسطين والمعلومات األنباء وكالة
 
 : صرف الدفعات المالية لكامل قطاعات المنحة الكويتيةالفلسطيني وزير األشغال العامة .11

 ررال وزيررر امشررغال العامررة وائسرركان مفيررد مأمررد الأسرراينة، اليررو، االثنررين، إن امسررابي  المربلررة  :غررزة
شررمش ائعمررار، واال تصرراد، ستشررهد صررر، الرردفعا  الماليررة ل امررش  طاعررا  المنأررة ال ويتيررة الترري ت

 .والبنية التأتية، وغيرها من الرطاعا 
و د، الوزير الأساينة، خالل لرا ه مسؤول العال ا  العامة في الصندوق ال ويتي للتنمية، باس، ر يس 
دولررة فلسررطين مأمررود عبرراس، ور رريس الرروزراء رامرري الأمررد  ، الشرركر لدولررة ال ويرر  الشررريرة، أميرررا 

 .مثمنا زهود الصندوق ال ويتي للتنمية على دعمه ومساندته مبناء شعبنا الفلسطيني وأكومة وشعبا،
وشررردد الررروزير الأسررراينة علرررى أن هنرررا  تواصرررال يوميرررا مررر  امشرررراء فررري ال ويررر  بخصررروص الررردفعا  
الماليرررة الخاصرررة بالمنأرررة ال ويتيرررة، وأن الررروزارة تررررو، بترسرررال ال شررروفا  التررري يرررت، تزهيزهرررا للصرررر، 

 كافة العربا  المتعلرة بالمنأة.ومتابعة 
 31/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 الجزائري  العلم أحرق  الذي الشاب توقف بغزة وزارة الداخلية .12

 بأررق  غزة من شاب  يا، من الشديد استياءها عن الوطني واممن الداخلية وزارة عبرَّ  :الرأي – غزة
 الشررريرين الشررعبين بررين العال ررة عمررل عررن يعبررر ال عيرربم مشررهدب بدنرره ذلرر  واصررفةً  الززا ررري، العلرر،

 ."والززا ري  الفلسطيني
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 التواصرش بمو ر  صفأته على االثنين، صباا نشره، تصريح في البز، إياد الوزارة باس، المتأدث و ال
 يرؤثر أن لره يمكرن ال مسرؤول، وغيرر صربياني فرردي عمرش هرو العمش هذا إنب ببو  فيسب االزتماعي

 ."والززا ري  الفلسطيني الشعبين بين الستراتيزيةا العال ة في
 31/10/2016لععالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 عناصر األمن الفلسطيني لمزيد من االنخراط في االنتفاضة دعووت تبارك عملية بيت إيلحماس  .13

نين، التي بارك  أركة المراومة ائسالمية بأماسب العملية البطولية  رب را،   مساء اليو، االث
 نفذها الضاب  البطش الشهيد مأمد تركمان.

و ال الناطل باس، الأركة، سامي أبو زهري، في تصريح صأفي، إن هذه العملية تعد رسالة  وية 
ودعا أبو زهري إلى المزيد من انخراط عناصر اممن الفلسطيني في  في موازهة الزرا ، ائسرا يلية.

 االنتفاضة الفلسطينية.
  31/10/2016،حماس موقع حركة

 
 : عملية الشهيد تركمان تؤكد فشل محاوالت إجهاض االنتفاضةحماس .14

وصف الناطل ائعالمي باس، أركة بأماسب العملية الفدا ية التي نفذها الشهيد البطش الضاب  : غزة
 مأمرررد تركمررران  ررررب را،  ، بدنهرررا ألررررة فررري سلسرررلة انتفاضرررة الرررردس، واسرررتمرار لهرررذا الفعرررش المرررراو،

 المتواصش للشباب الثا ر في الضفة الغربية والردس.
و ال  اس، في تصريٍح، مساء يو، االثنين: بتؤكد هذه العملية أن انتفاضة الردس ل، ت ن أردثا عرابرا  
بررش هرري ثررورة مسررتمرة أتررى تأريررل الأريررة واالسررترالل، و رررار فلسررطيني باالنعترراق مررن نيررر االأررتالل 

 مهما كلف ذل  من ثمنب.
أن العملية تدلش على فشش مأاوال  االأرتالل ئنهراء هرذه االنتفاضرة عبرر ائعرداما  الميدانيرة ورأ  

 واالعتراال ، وهد، المنازل وأصار المدن واأتزاز زثامين الشهداء.
كمررا أشررار  اسرر، إلررى أنهررا  العمليررةو تؤشررر علررى فشررش مأرراوال   يررادا  السررلطة ئزهررا  االنتفاضررة 

ي، وانهيار زهود هرذه الريرادا  لزعرش العال رة مر  االأرتالل عال رة طبيعيرة عبر سياسة التنسيل اممن
و ررال: بلرررد مررارس الشررهيد الشرررطي البطررش، بهررذه العمليررة البطوليررة، وازبرره المهنرري  ال عال ررة صرررا .

والوطني بالدفا  عن شعبه ومراومة االأتاللب، داعيا زمالء الشهيد للسير على دربه، وأمايرة شرعبه، 
ل ا  الأتالل والمستوطنين.من تغود

 31/10/2016، المركز الفلسطيني لععالم
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 فعل طبيعي على جرائم االحتالل أنها رد وتؤكد"الجهاد" تبارك عملية "بيت إيل"  .15
بارك  أركة الزهاد ائسالمي عملية إطرالق نرار  ررب مسرتوطنة ببرين إيرشب شرمال مدينرة را، : را،  

 مؤكردةووصف  العملية بالبطولية،  ب  مأمد تركمان  رب را،  ، ، التي نفذها الشهيد البطش الضا
 أنها تدتي في سياق رد الفعش الطبيعي على زرا ، االأتالل ضد الشعب الفلسطيني. 

و رال الريررادي خضرر أبيررب خرالل أديثرره لمراسرش بالمركررز الفلسرطيني لإلعررال،ب إن خبرر العمليررة خبررر 
هرر، أبنرراء فلسررطين ويشرراهدوا زرررا ، االأررتالل برردعينه،. وأيررا  سررار، ويؤكررد أن أبنرراء امزهررزة اممنيررة

بهررذه  الريررادي أبطررال العمليررا  فرري الضررفة والررردس، واصررفًا دمرراء الشررهيد تركمرران بصررانعة المسررتأيش:
 دماء ذكية تصن  المستأيشب.

وأ د أن العملية ترسرش لالأرتالل رسرا ش مختلفرة أهمهرا أرل الشرعب الفلسرطيني فري الردفا  عرن نفسره  
 في ظش التهويد المستمر للردس واالنتها ا  المستمرة للمواطنين في الضفة الغربية.

 31/10/2016، المركز الفلسطيني لععالم
 

 خالفات فتحب حماس ليست طرفاً : ينفي اعتقال القسام للقيادي مشير المصري ويؤكد أن البردويل .16
باالنرسرا، الأاصرش فري أركرة بفرتحب،  نف  أركة المراومة ائسالمية بشركش  راط  أي عال رة لهرا: غزة

 وأ د  أنها معنية بعال ا  م  أركة بفتحب موأدة على  اعدة االلتزا، بالثواب  الفلسطينية.
وأ ررد النا ررب فرري المزلررس التشررريعي الفلسررطيني عررن أركررة بأمرراسب صررالا البردويررش فرري تصررريأا  

  طررر، فرري فررتح علررى أسرراب خاصررة لررر ب رردس برررسب، أن بأمرراس ليسرر  لررديها النيررة لرررب  عال ررة مرر
وأضررا،: بكررش مررا تريررده أمرراس أن ترردتي فررتح كاملررة وتنفررذ االتفا ررا  المو عررة بيننررا فرري  طررر، آخرررب.

الرررراهرة، وتربرررش ببرنرررام  وطنررري يررررو، علرررى المراومرررة وائيمررران بالشررررا ة الوطنيرررة وتلغررري اتفررراق أوسرررلو 
تسرررررهيش أمرررراس لسرررررفر بعررررر  وأشرررررار البردويرررررش إلررررى أن ب وتو ررررف التنسررررريل اممنرررري مررررر  االأررررتاللب.

المأسرروبين علررى دأررالن إلررى مصررر، ال يعكررس أي عال ررة سياسررية، كمررا أن تسررهيش مأسرروبين علررى 
 عباس إلى الضفة ليس له أي بعد سياسي ضد دأالنب، كما  ال.

امنباء التي نرلتها موا   إعالميرة فلسرطينية عرن اعتررال كتا رب الرسرا،  البردويشعلى صعيد آخر نفى 
بأماسب مشير المصري، ووصفها بدنها بززء من امخبار ال اذبة التي تعمش على تشرويه  للريادي في

   يادا  أماس والو يعة بينهاب.
و ررال البردويررش: بمشررير المصررري عضررو فرري المزلررس التشررريعي الفلسررطيني، وهررو واأررد مررن  يررادا  

أضرررا،: بل رررن مرررن و  أمررراس التررري تأظرررى بمكانرررة مرمو رررة فررري مختلرررف المسرررتويا  الرياديرررة للأركرررةب.
الواضررح أن تصررريأاته وموا فرره المبد يررة، ال سرريما أيررال ر رريس السررلطة ورفضرره للتنسرريل اممنرري مرر  
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االأتالل، وتمسكه بالثواب  هي التي تررف خلرف مثرش هرذه المعلومرا  المفبركرة والمضرللةب، علرى أرد 
 تعبيره.

 شربكا  التواصرش االزتمراعيوكان خبر اعترال المصري انتشرر بكثافرة خرالل السراعا  امخيررة علرى 
 يتبين عد، صأته. أن بش  التابعة لأركة فتح وبع  الموا   ائعالمية

 31/10/2016، قدس برس
 

 فتح ورئيسها عباس أن يتفردوا بالقضية الفلسطينيةللن نسمح  :المصري مشير  .17
ة أركررة أمرراس، مشررير المصررري أركرر والريررادي فررياتهرر، عضررو المزلررس التشررريعي الفلسررطيني : غررزة

بفررررتحب والررررر يس مأمررررود عبرررراس بمأاولررررة بالتفرررررد بالرضررررية الفلسررررطينية وسررررر تها بعيرررردا عررررن الشررررعب 
وأ ررد المصررري فرري أررديث مرر  ب رردس برررسب، أن بالشررعب الفلسررطيني  ررد، خررالل مختلررف  الفلسررطينيب.

مراأرررش موازهتررره لالأرررتالل مرررن التضرررأيا  البطوليرررة ال ثيرررر، وأنررره يسرررتأل ر يسرررا فررري مسرررتو  تلررر  
و رررد، المصررري صرررورة  اتمررة لمرألرررة ر اسررة مأمرررود عبرراس للشرررعب الفلسررطيني، و رررال:  ب.التضررأيا 

بالأربة التي  اد فيها مأمود عباس الشعب الفلسطيني أربة سوداء، فررد تلطخر  يرداه بزررا ، وطنيرة، 
فرررد عمررش علررى ترردزين العرليررة الفلسررطينية مررن خررالل تغنيرره بالتعرراون والتخررابر مرر  العرردو، وممارسررة 

وأضررا،: بو ررد أوصررش عبرراس فرري أربترره الشررعب الفلسررطيني إلررى انرسررا، غيررر  ة السياسررية معررهب.الرذيلر
مسرربوق، وفرري أربترره أيضررا تشرررذم  أركررة فررتح، فضررال عررن تفريطرره بررالأروق والثوابرر  وتخند رره مرر  

 المأتش مفضال ذل  على ترتيب البي  الداخلي والمصالأة م  أماسب.
يني داخلي، لرن تسرمح أمراس مي طرر، خرارزي بالتردخش ل ن المصري أ د أن بكش ذل  شدن فلسط

 فيه، أو مأاولة فر  ر يس في موا   السلطة أو في المنظمةب.
وأشرررار المصرررري إلرررى أن بالبرررديش عرررن االسرررتمرار فرررري وضررر  غيرررر شررررعي، هرررو التوزررره إلرررى تزديررررد 

 الشرعيا  عبر إزراء انتخابا  عامة تشريعية ور اسية ومزلس وطني بشكش متزامنب.
  د أن بإصرار عباس وفتح على االسرتأواذ برالموا   الرياديرة فري المنظمرة هرو إصررار علرى التفرردب.وأ

و ال: بأماس لن تسرمح لفرتح وال لعبراس أن يسرر وا الرضرية الفلسرطينية بعيردا عرن المزمرو  الروطني، 
 وأن يخضعوا مزندا  أزنبية لفر  مشاريعهاب، على أد تعبيره.

 31/10/2016قدس برس، 
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 ويمكن البناء عليه بشكل إيجابي مهماً  أمراً  فتح: لقاء عباس مع قادة حماس بالدوحة يعد .18
المتأردث باسر، أركرة فرتح فري  طرا  ، فايز أبو عيطة د.أشر، الهور: سدل  بالردس العربيب  -غزة 

غزة عن آخر تطورا  ملف المصالأة مر  أمراس، بعرد اللرراء امخيرر الرذي زمر  الرر يس عبراس مر  
أماس في الدوأة، فرال إن أركته بتدمش في أن يكون هرذا اللرراء مأطرة مهمرة فري بلرورة توافرل  يادة 

على تنفيذ اتفاق المصالأةب. وأ رد أن هرذا اممرر يأتراى إلرى زروال  مرن الأروارا ، مرن أزرش االتفراق 
 على ألول تنهي أالة االنرسا، الرا مة.

بررر بالرردود المتسرررعةب مررن  برش أركررة أمرراس، واسرتهزن النرراطل باسر، فررتح فرري الو ر  ذاترره مررا وصرفها 
علررى نتررا   اللررراء. و ررال أبررو عيطررة إن اللررراء الررذي زمرر  الررر يس عبرراس بخالررد مشررعش ر رريس المكتررب 
 السياسي لأماس ونا به إسماعيش وهنية، بأد ذاته يعتبر أمرا مهما ويمكن البناء عليه بشكش إيزابي. 

 1/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 عنيون بعالقة قوية مع مصرحماس: م .19

أ ررد الريررادي فرري أركررة أمرراس طرراهر النونررو أهميررة الرردور المصررري فرري الرضررية : طررالل النبيرره –غررزة 
الفلسطينية بلما له من خصوصية كبيررة تتمثرش فري العال را  الزغرافيرة والتاريخيرة ورعايتهرا ل ثيرر مرن 

سياسرررية أ يمررر  فررري غرررزة صرررباا يرررو،  الملفررا  الفلسرررطينيةب. ورأرررب النونرررو، خرررالل كلمرررة لررره فررري نررردوة
االثنين، بدي دور مصري إيزابي تزاه الرضية من أزش التخفيف علرى الشرعب الفلسرطيني بردي شركش 
من امشكال، موضأًا سعي أركته من أزش تعزيزه للتخفيف عن المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده 

 في مرألة التأرير، وفل  وله. 
لعداء موزه لالأتالل الصهيوني فر ، بولن نسرمح مأرد بردن يزلرب وأوضح خالل الندوة أن بوصلة ا

أالرة عررداء غيررر االأرتاللب، مؤكرردًا أنرره لرن ُيسررمح مأررد أن يسرتخد،  طررا  غررزة منصرة لإلضرررار برردي 
 دولة من الدول العربية وتأديدًا مصر. 

ول العربيرررة و رررال النونرررو إن أركتررره والفصرررا ش الفلسرررطينية معنيرررة بت امرررة عال رررا  زيررردة مررر  كرررش الرررد
 وائسالمية، مشيرًا إلى ضرورة و و، الزمي  م  الشعب الفلسطيني.

 31/10/2016، المركز الفلسطيني لععالم
 
 ولويات السياسة العربيةأل إعادة القضية الفلسطينية بعلى أهمية دور مصر قيادي بفتح يشدد  .21

صرر العربيرة تروفير الردع،  ال النا ب عن أركة فتح أشر، زمعة: إن المطلوب من زمهورية م: غزة
 السياسي العربي للمو ف الفلسطيني، وعد، تركه وأيدًا أما، التطر، بائسرا يليب.
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وشدد خالل كلمة له في ندوة سياسية أ يم  في غزة صباا يو، االثنرين، علرى أهميرة دور مصرر فري 
السياسرررية للشرررعب  بإعرررادة الرضرررية الفلسرررطينية إلرررى صررردارة أولويرررا  السياسرررة العربيرررة، ودعررر، الريرررادة

الفلسررطيني فرري خطواتهررا الدبلوماسررية والدوليررة، والعمررش علررى أررش أزمررة معبررر رفررح البررري، بمررا يضررمن 
 الأفاظ على ضرورا  اممن الرومي المصريب.

وأ ررد الريررادي فرري أركررة فررتح أن تخفيررف معانرراة الفلسررطينيين ضرررورة إنسررانية ومررن ضرررورا  الأيرراة 
 كدًا أهمية الأفاظ على اممن الرومي المصري.ائنسانية لسكان  طا  غزة، مؤ 

وأوضح أن  ضية معبر رفح بسياسيةب متعلرة بالسلطة الفلسطينية وأمراس والزانرب المصرري، مؤكردًا 
 رغبة مصر بتردي، تسهيال  لشرا ح المزتم  الفلسطيني، خاصة الطالب والمرضى.
 31/10/2016، المركز الفلسطيني لععالم

 
 على التصدي للمؤامرة وعقد المؤتمر السابع ادرةوق قوية فتح: العالول .21

أ د مأمود العالول، عضرو اللزنرة المركزيرة لأركرة فرتح، تماسر  و روة الوضر  الرداخلي للأركرة،  :غزة
وشرردد علررى  رردرتها علررى صررد المررؤامرة الأاليررة الخطيرررة. و ررال العررالول الررذي يشررغش منصررب مفررو  

ا  إذاعيررة ونرلهررا مو رر  مفوضررية ائعررال، للأركررة، إن التعب ررة والتنظرري، فرري أركررة فررتح، فرري تصررريأ
الريادة الفلسطينية مصممة على رص الصفو، الفلسطينية وخلل أالة استنها  للوض  الفلسطيني، 
وذل  من خالل انعراد المؤتمر العا، الساب  لأركة فتح ث، عرد دورة المزلس الروطني. وأشرار إلرى أن 

 و درة إضافية على الأركة واالنسزا، الداخليب. هذا االستنها  بسيكسب الريادة  وة
وأول الهزمة ضرد الرر يس مأمرود عبراس مرن  برش النا رب المفصرول مرن فرتح مأمرد دأرالن، وأركرة 
سررا يش،  رال العررالول بهرذه الهزمرا  مسرردلة خطيررة، من مرن يشرار  بهررا أ ثرر مرن هررؤالءب.  أمراس، وا 

لشرعب الفلسرطيني، وأنهرا بلر، ولرن تررد، أي تنررازال  وعراد وأ رد أن  يرادة فرتح متمسركة بثوابر  وأررروق ا
  رغ، كش المأاوال  والضغوطب.

 1/10/2016، لندن، القدس العربي
 
 حماس تهنئ لبنان برئيسها الجديد .22

أمرراس فرري لبنرران علرري بركررة، بالتهن ررة للشررعب اللبنرراني بانتخرراب العمرراد  بعررث ممثررش أركررة: بيرررو 
 وانتهاء أالة الفراغ الر اسي.  ميشال عون ر يسًا للزمهورية اللبنانية
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و ررال بركررة فرري تصررريح صررأفي، إننررا نتمنررى للررر يس الزديررد  يررادة لبنرران إلررى بررر اممرران واالسررتررار 
واالزدهرررار، مؤكررردًا أررررص أركتررره علرررى السرررل، امهلررري فررري لبنررران، وعلرررى بنررراء أفضرررش العال رررا  برررين 

 الشعبين اللبناني والفلسطيني. 
الروي المعافى  وة للرضية الفلسطينية، لرذا نؤكرد دعمنرا لوأردة لبنران وأمنره  وأضا،: إننا نعدد أن لبنان

واسررترراره، داعيررًا إلررى مواصررلة دعرر، الشررعب الفلسررطيني و ضرريته العادلررة فرري المأافررش العربيررة والدوليررة 
 ودع، صمود الشعب الفلسطيني أتى تأريل أهدافه بالتأرير والعودة.

اربررة شرراملة للوضرر  الفلسررطيني فرري لبنرران بكررش زوانبرره السياسررية كمررا طالررب بركررة الررر يس الزديررد بمر 
وائنسرررانية واالزتماعيرررة والرانونيرررة واممنيرررة، بمرررا يأفرررظ سررريادة لبنررران وتررردمين العررريش ال رررري، للشرررعب 

 الفلسطيني في لبنان، ريثما يتمكن من العودة إلى دياره في فلسطين.
 31/10/2016، المركز الفلسطيني لععالم

 
 لن يهدأ لنا بال حّتى تنتهي الجرائم الالإنسانية التي ترتكب بحق األسرى رضوان: إسماعيل  .23

، أمررا، مرررر لزنررة بغررزة نظدمرر  لزنررة امسررر  للرررو  الوطنيررة وائسررالمية، مهرزانررا شررعبياً : مأمررد وتررد
 الصليب امأمر الدولية، إسنادًا للمعترلين داخش سزون االأتالل ائسرا يلي.

 ررال الريررادي فرري أركررة أمرراس، إسررماعيش رضرروان فرري كلمررة لرره نيابررة عررن  وعلررى هررامش المهرزرران،
سررالمية، نرررف مرر  امسررر ، ونرردع،  بلزنررة امسررر ب: بز نررا هنررا لنرررول، إننررا كفصررا ش و ررو  وطنيررة وا 

وتراب :ب لرن يهرردأ لنرا برال أتدرى تنتهرري الزررا ، الالإنسرانية التري ترت ررب بأرل امسرر  وبأررل  مطرالبه،ب.
 الأريةب.

 31/10/2016، 48عرب 
 
 األسرى الفصائل الفلسطينية تتجه نحو تدويل قضية ": قراطيةو الديم" .24

شار  العشرا  من أهالي المعترلين الفلسرطينيين داخرش السرزون ائسررا يلية، يرو، ائثنرين، : مأمد وتد
ا ه،، ورف  أهالي المعترلين صورًا مبنر في و فة، أما، مرر اللزنة الدولية للصليب امأمر بمدينة غزة.

 ورددوا هتافا  تطالب بائفراى عنه،.
و ال عضو المكتب السياسي للزبهة الديمو راطية لتأرير فلسطين، طالل أبو ظريفة، في أرديث مر  
وكالة امناضول:ب مشاركتنا هذه تندرى في إطار توأيرد الأالرة الفلسرطينية أرول  ضرية امسرر ، ضرد 

 بأره،ب. ا يليةائسر ائزراءا  التي تمارسها مصلأة السزون 
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وترررراب :ب نزعرررررش مرررررن  ضرررررية امسرررررر   ضرررررية وأررررردة كاملرررررة، لرفررررر  الصرررررو  عاليرررررًا تزررررراه االنتها رررررا  
و ال أبو ظريفة إن الفصا ش الفلسطينية تتزه نأو بتدويش  ضية المعترلين داخش سرزون  ب.ائسرا يلية

 انون الدوليب.إسرا يش، للتعامش معه، كدسر  أرب، ومنأه، كافة الأروق المكفولة بموزب الر
 31/10/2016، 48عرب 

 
 حق األسرى االنتهاكات ببملف يوثق  مجتمع الدوليللالمؤسسات الرسمية التوجه ": على الشعبية" .25

أمل  الزبهة الشعبية لتأرير فلسرطين فري بيران إسررا يش بالمسرؤولية عرن سرالمة رفيرهرا را،  ، غزة: 
سرمى مصرلأة السرزون الصرهيونية إزرراء عمليررة زرالل الفريره الرراب  فري سرزن زلبرو  بعرد رفرر  مرا ي

زراء الفأوص الطبية الالزمة لأالته الصأيةب، ما اعتبرته ببمثابة إعدا، لهب  .زراأية عازلة له، وا 
وطالبر  المؤسسرا  الدوليرة، وعلرى رأسرها مؤسسرة اللزنرة الدوليرة للصرليب امأمرر، ببالتردخش العازررش 

ئهمرررال الطبررري التررري تمارسرررها مصرررلأة السرررزون فررري أرررل ئنرررراذ امسرررير الفريررره مرررن برررراثن سياسرررة ا
 امسر ب.

وشرردد  علررى بمسررؤولية المؤسسررا  الرسررمية فرري التوزرره إلررى المزتمرر  الرردولي، والمؤسسررا  الدوليررة، 
االأررررتالل فرررري أررررل امسررررر ، انتها ررررا  وعلررررى رأسررررها المأكمررررة الزنا يررررة، بملررررف كامررررش يوثررررل أزرررر، 

فررررردي، واالعترررررال ائداري، واسررررتمرار خطررررف أطفررررال خصوصررررًا سياسررررة ائهمررررال الطبرررري، والعررررزل ال
  اصرين ومأا مته،، واأتزازه، في ظرو، صعبة زدًاب.

 1/10/2016الحياة، لندن، 
 
 غزةب قرر عدم إحياء ذكرى استشهاد أبو عمارتفتح  .26

أشرر، الهرور:  ررر  أركرة فرتح فري  طرا  غرزة عرد، تنظري، اأتفرال مركرزي ئأيراء الرذكر  الرر  -غزة 
هاد الررر يس الراأررش ياسررر عرفررا   أبررو عمررارو، وذلرر  بسرربب رفرر  أركررة أمرراس المت رررر الستشرر 12

ئ امررة هررذه المهرزانررا ، وخشررية مررن الرردخول فرري بسررزال ومنا فررا  زديرردةب، وأ ررد  أن اللررراء الررذي 
زمرر  الررر يس مأمررود عبرراس مرر   يررادة أمرراس  بررش أيررا، فرري العاصررمة الرطريررة الدوأررة، بأازررة إلررى 

أزررش التوافررل علررى تنفيررذ اتفرراق المصررالأة، رافضررة مررا وصررفتها بررربالردود المتسرررعةب لررراءا  أخررر  مررن 
 من  بش بع   ادة أماس في  طا  غزة.

فررايز أبررو عيطررة المتأرردث باسرر، فررتح فرري الرطررا ، إن الهي ررة الرياديررة العليررا للأركررة فرري غررزة،  د.و ررال 
ل مركررزي ئأيرراء ذكررر  استشررهاد اتخررذ  بعررد ترردارس اممررر،  رررارا يرضرري بعررد، الطلررب بتنظرري، اأتفررا
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الر يس الراأش ياسر عرفا ، كونها ال تريد الدخول في سزال ومنا فا  م  أركة أماس، التري  رال 
 إنها بتمن  إأياء ذكر  الر يس الراأشب.

 1/10/2016، لندن، القدس العربي
 
 بالضفةيطالب أجهزة السلطة بوقف استهداف طلبة الجامعات  قيادي بحماس .27

عبررد الرررأمن شررديد أزهررزة السررلطة فرري الضررفة الغربيررة المأتلررة،  ،ا الريررادي فرري أركررة أمرراسدعرر: غررزة
 لرف  يدها عن طلبة الزامعا  وو ف عمليا  االعترال واالستدعاء والمالأرة بأره،.

و ال شديد، في تصريح صأفي، يو، االثنين، إنه من غيرر الممكرن اسرتمرار الوضر  الأرالي علرى مرا 
طلبة زامعا  الضرفة ال يشرعرون براممن واالسرتررار زرراء المالأررا  المسرتمرة  هو عليه، أيث با 

 بأره، من زهازي الو ا ي والمخابرا  اللذين أمعنا كثيرا في استهدافه، في اآلونة امخيرة.
وأضرررا، أن هرررذه االعترررراال  والمالأررررا  لرررن تفررر  فررري عضرررد هرررؤالء الطلبرررة الرررذين عرفررروا طرررريره، 

عنررره زرررراء هرررذه الممارسرررا ، مؤكررردًا أن العرررار سررريطال كرررش مرررن يعطرررش طرررريره، وهررردفه،، ولرررن يأيررردوا 
ويضرر  العربررا  أمررامه، ويمررنعه، مررن أداء أرهرر، الطبيعرري والمشرررو  فرري خدمررة الطلبررة وبررا ي شرررا ح 

وطالب شديد لزنة الأريا  وفصرا ش العمرش الروطني والرمروز الوطنيرة بررول كلمرة  الشعب الفلسطيني.
 عتراال  السياسية في الضفة.الفصش في استمرار اال

 31/10/2016، المركز الفلسطيني لععالم
 
 السجن لشاب وقاصَرين فلسطينيين بتهمة "التخطيط لطعن مستوطن" .28

أصررردر  المأكمرررة المركزيرررة التابعرررة لالأرررتالل ائسررررا يلي فررري الناصررررة، : عيرررد والء- الرررردس المأتلرررة
ينرة زنرين  شرمال الرردسو، بتهمرة التخطري  لتنفيرذ أكمًا بالسزن الفعلي بأل ثالثة فلسرطينيين مرن مد

 عملية طعن في مدينة العفولة بالداخش المأتش.
وذكر  صأيفة بيسرا يش هيو،ب في عددها الصادر يو، ائثنين، أن المأكمة المركزية أصدر  أكمرًا 

ًا، شرهر  25شهرًا، كمرا أكمر  علرى  اصررين بالسرزن لمردة  28عامًاو لمدة  20بسزن شاب فلسطيني  
 عرب نسبها له، تهمة التخطي  لتنفيذ عملية طعن في العفولة.

 31/10/2016قدس برس، 
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 بينهم أربعة من حماس بالضفة ضلوعهم في عمليات مقاومةبتهمة  فلسطينياً  11االحتالل يعتقل  .29
 شند   وا  االأتالل، اليو، الثالثراء، أملرة ا تأامرا  ومرداهما  واسرعة طالر  أنأراء: خلدون مظلو،

و ررال بيرران لزرريش  فلسررطينًيا. 11مختلفررة فرري الضررفة الغربيررة والررردس المأتلتررينن، وأسررفر  عررن اعترررال 
فلسطينًيا مرن الضرفة الغربيرة  سربعة مرنه، بمطلوبرونب  11االأتالل ائسرا يلي اليو،، إن  واته اعترل  

 لضلوعه، في عمليا  مراومة وأنشطة استهدف  أمن الزنود والمستوطنين.
يرران أن االعتررراال  طالرر  شررابينن مررن بلرردة سبسررطية شررمالي نررابلس  شررمال الررردس المأتلررةو، وذكرر الب

وآخرينن من بلدة زنوبي الخليش  زنوًباو، وخمسرة مرن بلردة سرلواد شرمالي شررق را،    شرمااًلو  بيرنه، 
زلررزون وأضررا، أن الررروا  ائسرررا يلية اعترلرر  شرراًبا فلسررطينًيا مررن مخرري، ال أربعرة مررن أركررة بأمرراسب.

 لالز ين شمالي را،   وآخر من منطرة العوزا  رب مدينة أريأا  شرق الردسو.
 31/10/2016قدس برس، 

 
 طريق السالم  تقلب: هناك مبادرة قد نتنياهو .31

ر يس الوزراء ائسرا يلي بنيامين نتنياهو  ال إن كثيرا ، أن 1/11/2016، الجزيرة نت، الدوحةنشر  
عد تر  إسرا يش عدواب وأضا، أن طريل السال، ال يتأرل بالتنازال ، وب د من الدول العربية بل، ت
 العربي الفلسطينيين إلى السال، وليس العكسب.  ينرلب وسيزر العال،ُ 

وفي خطابه بافتتاا الدورة الشتوية لل نيس  ائسرا يلي أمس  ال نتنياهو بإن السال، م  الفلسطينيين 
 بش ببراء دولة إسرا يش  وية وآمنةب. 1967إلى أدود عا، ال يتأرل بالتنازال  واالنسأاب 

وأ د ر يس الوزراء ائسرا يلي أنه بلن يربش بدي إمالءا  خارزية للعودة إلى المفاوضاِ  م  
الفلسطينيينب، وأضا، أن بدوال عربية كثيرة ل، تعد تر  في إسرا يش عدواب كما ألمح إلى باأتمال 

 سال،ب، ل نه ل، يذكر تفاصيش بشدن تل  المبادرة التي تأدث عنها.وزود مبادرة  د ترلب طريل ال
و ال نتنياهو ب د يتطلب اممر و تا أتى يفه، الفلسطينيون أننا هنا ل ي نبرى، ولذل  فتن طريل 
السال،  د ينرلب، فبدال من أن يزر الفلسطينيون العال، العربي فتن العال، العربي هو الذي سيزره،، 

 ذل  بطرق خال ة، ونأافظ على مصالأنا العليا وأمنناب.نأن نعمش على 
إمالء أي "نتنياهو أعلن مزددًا رفضه ، أن أسعد تلأمي، عن 1/11/2016الحياة، لندن، وذكر  

ائسرا يلي، مناشدًا الر يس بارا   -في ما يتعلل بالصرا  الفلسطيني  "شروط خارزية على إسرا يش
 ي تبناه بوزوب إزراء مفاوضا  مباشرة بين إسرا يش والفلسطينيين.أوباما عد، التخلي عن المبدأ الذ
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يهودا "وتعهد في كلمته م  افتتاا الدورة الشتوية لل نيس  أمس، مواصلة االهتما، باالستيطان في 
 الضفة الغربية المأتلةو، مضيفًا أن النيابة العامة توزه  اليو، إلى المأكمة العليا بطلب  "والسامرة

 ."عمونة"أشهر لترتيب إخالء مستوطنة  مهلة لستة
إسرا يش دون سواها في الشرق "ن إفي إسرا يش، و ال  "التطور واالزدهار"وأسهب نتنياهو في عر  

 15اموس ، تعيش فترة ازدهار واستررار وتعاظ،  وتها... و ريبًا سنأصش على طا را  إ، 
سنطور إخراى الغاز الطبيعي، وسنطور امميركية ام ثر تطورًا، وثالث غواصا  من ألمانيا، و 

. "العال ا  الخارزية م  عدد من الدول التي ل، يزرها ر يس الأكومة سابرًا، وعلى رأسها الهند
هذا يؤكد أن العال ا  "وأضا، أنه تلرى دعوة من مرشأي الر اسة امميركية إلى البي  امبي ، و 

، إسرا يش ويأبها منه يشاركنا  َيمنا،  ي، الأرية بين الدولتين  وية ومتينة، والشعب امميركي يدع
صفرة "بليون دوالر  38، معتبرًا صفرة الدع، العسكري امميركي للدولة العبرية بمبل  "والديمو راطية

 ."تاريخية
، معتمدًا استطالعا  عالمية أ د  أن "أصأاب صناعة دب اليدس وائأباط"وهاز، نتنياهو 

ثمة إيمان عميل "ة في دولته. وتطرق إلى اموضا  في المنطرة و ال: ائسرا يلي يشعر بالسعاد
لدي بدن هنا  سياسة واأدة صأيأة يزب اتباعها في الشرق اموس  العاصف وغير المسترر 
ترضي بدن يتأرل السال، واممش من خالل إسرا يش  وية... الضعيف ال يعيش هنا، وهذا ما يفهمه 

باستثناء بع  المأللين... فر  الروي يعيش ويزدهر، م  ام وياء تت، معظ، المواطنين في إسرا يش، 
التأالفا ... وم  ام وياء فر  يصنعون السال،. هذا التغيير في مكانة إسرا يش بات  واضأة 
ل ثيرين... وأنا على يرين بدن الدول العربية هي التي ستزلب الفلسطينيين إلى المفاوضا  معنا 

 ."سا دًا في السابلوليس العكس كما كان 
نتنياهو دعا االثنين المستوطنين اليهود  ، أنأ ، بعن ، 31/10/2016، رأي اليوم، لندنوأضاف  

مساعيه لتزنب عاصفة سياسية داخلية وتأسبا من  يا، إدارة  إطارضب  النفس وذل  في  إلى
أيامها في  أخررا يش في بارا  أوباما بخطوة مخالفة لمو فها الترليدي الداع، ئس اممريكيالر يس 
 الأك،.

انه في النهاية فان المستوطنين سيتصرفون بمسؤولية.. وه، يعلمون انه ال  متد د أنا“و ال نتنياهو 
 ”.دعما لالستيطان من هذه الأكومة أ ثريوزد ولن توزد أكومة 
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 جيش الروسي واإلسرائيليالبين  صداماً  يتوقعون  ضباط إسرائيليون  .31
مصادر سياسية في تش أبيب إن ر يس الوزراء بنيامين نتنياهو تناول في أديث م   ال   تش أبيب:

أيا، مطالًبا بتزديد شروط التنسيل العسكري بينهما من زهة  10الر يس الروسي فالديمير بوتين  بش 
أخر .  واالمتنا  عن تدييد  رارا  وصفها بالمعادية ئسرا يش ولليهود في الساأة الدولية من زهة

ضاف  أن  ا د سالا الزو ائسرا يلي أمير ايشش توزه إلى موسكو بصورة عازلة للتباأث في وأ
 المواضي  العسكرية. 
الموضو  أيضا يو، الخميس خالل لراء عرد في وزارة الخارزية م   ت، طرا"و ال مسؤول رفي  إنه 

عن  ر  ائعراب أمامهنا ب وزير الخارزية الروسي لشؤون التنظيما  الدولية غينادي غاتيلو، وز
 . "اليونيسكو"خيبة اممش العميرة من التصوي  الروسي في 

أ دنا أننا نتو   تأسين التصوي  الروسي في امم، المتأدة في الرضايا "وأضا، المسؤول: 
ذكر  المصادر أن  ادة الزيش و د  ."بتسرا يش بشكش يال ، تأسين العال ا  بين البلدين المرتبطة

 في أالة صدمة و لل من تعاظ، الأشود الروسية في المنطرة. ائسرا يلي 
را في سالا الزو وسالا االريادا  من يعتر، بذل  علًنا ل ن ضباطا كب لن تزد في هذه"وأضاف : 

منطرة  البأرية  الوا خالل مأادثا  وزلسا  مغلرة إن الوزود العسكري الروسي الروي والعظي، في
شديد والخو، ويرون أن الصدا، بين الزيش الروسي وائسرا يلي مسدلة الشرق اموس  يثير الرلل ال

 . "و   فر 
 1/11/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 العلياالمحكمة تعمل على تقليص صالحيات قضاة  وزيرة العدل اإلسرائيلية .32

لعليا، ائسرا يلية أييلي  شا يد، على ترليص نفوذ  ضاة المأكمة ا عدلتعمش وزيرة ال: هاش، أمدان
بواسطة الدف  با تراا  انون، من خالل عضو ال نيس  روبر  إيلطو،، يرلص من  وته، في اللزنة 
لتعيين الرضاة بأيث ال يستطيعون التوصش إلى اتفاق بشدن هوية  ضاة المأكمة امربعة الذين 

أبلغ  ر يسة  وبأسب الرناة التلفزيونية ائسرا يلية الثانية، فتن شا يد .2017سيعينون في العا، 
 المأكمة العليا مريا، ناؤور، ور يس الأكومة بنيامين نتنياهو، بهذا الشدن.

من  7ويتضمن ا تراا الرانون المشار إليه على أنه لن يكون مطلوبا في اللزنة لتعيين الرضاة غالبية 
نما غالبية عادية تتدلف من  9بين   9بين   ضاة من 5أعضاء لتعيين  ا  في المأكمة العليا، وا 

  ضاة. 
 31/10/2016، 48عرب 
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 نواب القائمة المشتركة يقاطعون خطاب نتنياهو في الكنيست .33
الردس العربي: في خطوة اأتزازية على دعوته كتش اال تال، الأكومي لمراطعته، لمدة  -الناصرة 

شتوية  اعة ال نيس  بداية الدورة ال 48أسبو  تر  نواب الرا مة العربية المشتركة داخش أراضي 
لل نيس  خالل خطاب ر يس أكومة إسرا يش بنيامين نتنياهو. وأ د نواب الرا مة المشتركة في بيان 
لوسا ش ائعال، أن دعوة نتنياهو مراطعته، هي خطوة غير مسبو ة، وأنها المرة امولى في تاري  

مواطني الدولة.  من %20ال نيس ، يراط  اال تال، الأكومي  ا مة كبيرة تمثش أ لية  ومية، تشكش 
 وأشاروا إلى أن المراطعة خطوة غير ديمرراطية وعنصرية وخطرريرة.

وأضا، نواب الرا مة المشتركة أن نتنياهو يثب  مرة تلو امخر  تصميمه على التأري  ضد 
وشدد  المواطنين العرب وانتها  الأريا  وتروي  ما تبرى من الهامش الديمرراطي في إسرا يش.

المشتركة على أن الخطوا  االأتزازية، هي تد يد على أن التصدي ال تراأا  نواب الرا مة 
 وممارسا  غير ديمرراطية، لن يكون عاديا البتة. 

 1/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيلـ"سياسية كبيرة ل يمس بالمشروع االستيطاني ويسبب أضراراً : "قانون التسوية" بيغن .34

س  بيني بيغين، من أزب بالليكودب، ائثنين، من ر يس الأكومة، طلب عضو ال ني: هاش، أمدان
بنيامين نتنياهو عد، الدف  برب انون التسويةب الذي يهد، إل ترخيص بالبؤر االستيطانية غير 

 الرانونيةب المرامة على أراضي الضفة الغربية والتي ت، بناؤها على أرا  فلسطينية خاصة.
لرانون يمس بالمشرو  االستيطاني، ويسبب أضرارا سياسية كبيرة وبأسب بيغين فتن سن مثش هذا ا

  ئسرا يش.
زاء  أ وال بيغين هذه في زلسة ل تلة بالليكودب،  ال فيها أيضا إنه يتوزه إليه كر يس أكومة، 

  وكوزير خارزية بشكش خاص، ويأثه على عد، الدف  با تراا الرانون المشار إليه.
نه  لب بيغين،  ال إنه لن يت، الدف  با تراا الرانون في هذه المرألة، وفي سياق رد نتنياهو على ط وا 

نه في أال  يدخذ بالأسبان هذه االعتبارا ، التي أشار إليها بيغن بشدن مكانة إسرا يش الدولية، وا 
 تزدد الدف  با تراا الرانون سيت، امخذ بالأسبان هذه االعتبارا .

 31/10/2016، 48عرب 
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 يونيسكوقرار الردًا على  "معاليه أدوميم"ومستوطنون يطالبون بضم  وزراء ونواب .35
شرق الردس  بالة ال نيس  ائسرا يلية  البرلمانو  "معاليه أدومي،"تظاهر أمس مستوطنو : الناصرة

م  افتتاا دورتها الشتوية، مطالبين بتسري  سن  انون تطبيل السيادة ائسرا يلية على المستوطنة. 
 ظاهرة وزراء ونواب من امأزاب المختلفة.وشار  في الت

أايي، كاتس التزامه تطبيل السيادة على المستوطنة،  "ليكود"وأعلن وزير الرفاه االزتماعي النافذ في 
 ."سنفعش ذل ، ولن نكتفي بام وال والشرا"و ال: 

ن يعترد أن ثمة معركة دولية على الردس، وهنا  م"ورأ  نا ب وزير الخارزية تسيبي أوتوبيلي أن 
الرد على  رار  منظمة امم، المتأدة للتربية والثرافة والعلو،و يونيسكو يكون بائعال،، ل ني أر  أن 
الرد ام و  هو فر  السيادة... السيادة على معاليه أدومي، هو  ول فصش بدن الردس ستبرى 

 ."موأدة
الأكومة ستض، المستوطنة رسميًا وأعلن ر يس اال تال، الأكومي النا ب دافيد بيطان  ليكودو أن 

السيادة ائسرا يلية على رغ، ائشكال الدولي والضغ  امميركي ضد خطوة كهذه... ال يزب "إلى 
 ."أن نخا،

كوهين إن زمي  امأزاب  إيليالشري  في اال تال، الأكومي  "كلنا"و ال النا ب من أزب 
 الصهيونية تدع، سن هذا الرانون. 

 1/11/2016الحياة، لندن، 

 
 أبغض شخص لحكومة نتنياهو أصبح ": مدير منظمة "بتسيلم"فايننشال تايمز" .36

عاما ويرأس منظمة أروق ائنسان ائسرا يلية ببتسلي،ب، أصبح  47أزاي إلعاد ناش  سياسي عمره 
واأدا من أبغ  امشخاص في إسرا يش، أيث يوازه اآلن غضب الأكومة اليمينية بعد أثه امم، 

 ى اتخاذ إزراءا  ضدها لوض  أد الأتاللها امراضي الفلسطينية.المتأدة عل
وأشار  صأيفة فايننشال تايمز إلى أن ر يس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهمه بربتشويه سمعة الدولةب 

أ توبر/تشرين امول  14بعد ائدالء بشهادته في ازتما  غير رسمي لمزلس اممن الدولي يو، 
  غير الرانونية في الضفة الغربية والردس الشر ية. ومنذ ذل  الأين الزاري بشدن المستوطنا

 وائسرا يليون المأافظون يطاردونه على شبكة ائنترن  ويأثون السلطا  على اعتراله وسزنه.
وأشار  إلى أن ديفد بيتان نا ب بأزب الليكود ور يس تأالف نتنياهو في اليمين المتشدد،  د دعا 

 زنسيته. إلى تزريد إلعاد من



 
 
 
 

 

 24 ص             4095 العدد:        1/11/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

وألمأ  الصأيفة إلى أن تصريأا  إلعاد أصاب  وترا أساسا زعل  الدبلوماسيين والمأللين 
يتو عون إمكانية دع، الواليا  المتأدة لررار صار، بمزلس اممن بشدن النزا  ائسرا يلي الفلسطيني 

 بعد االنتخابا  امميركية كما زاء في إيماءة للر يس امميركي بارا  أوباما.
وم  اأتمال تصاعد الخال، في الذكر  الخمسين لالستيالء على امراضي الفلسطينية في أرب 

، علل إلعاد بدن باالأتالل كارثة للفلسطينيين الذين تعرضوا النتها ا  أروق ائنسان ال نهاية 1967
 لها طوال ما يررب من نصف  رن، وكارثة أيضا للمزتم  ائسرا يليب.

 31/10/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 بـ"إسرائيل"مريض بالسرطان  ألف 200": جمعية محاربة السرطان" .37

أنها تبدأ يو، االثنين أملة باطرق البابب التي  ائسرا يلية ال  زمعية مأاربة السرطان : را،  
 تهد، لزم  تبرعا  لمرضى السرطان، أيث يدور متطوعون على البيو  والمؤسسا  طلبًا للتبر .

مري  بالسرطان في الو   الأالي، فيما تبل  الزيادة  ألف 200 إسرا يشلزمعية أن في وأوضأ  ا
 طفاًل. 450أالة بينه،  ألف 30السنوية 

الغليظة  واممعاءالسرطان شيوعًا، هي سرطان الد، والثدي  أنوا  أ ثر أن ائسرا يليةوترول الصأة 
 والمثانة والر ة.

 31/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الضفة بينهم أطفال من مواطناً  22االحتالل يعتقل  .38

مواطنا من مأافظا   22 شمل وفزر يو، االثنين، أملة اعتراال  امأد شن   وا  االأتالل ليلة 
 الضفة بينه،  اصرون.

وأوضح نادي امسير في بيان له، أن  وا  االأتالل اعترل  ثمانية مواطنين من مأافظة را،   
 . مواطنين ستةومن الردس اعترل   وا  االأتالل  والبيرة.

ومواطنين آخرين من بلدة ، كذل  زر  اعترال ثالثة مواطنين من بلدة سبسطية في مأافظة نابلس
 . بي  عوا في مأافظة الخليش

كما اُعترش مواطن آخر  ،وذكر نادي امسير أن مواطنين اُعترال من بلدة العوزا في مأافظة أريأا
 ،. طول ر  من مأافظة

 31/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 رائد صالح في سجنه الشيخهكذا ينتقم االحتالل من  .39
تمن  سلطا  االأتالل ائسرا يلي الصأف وال تب عن الشي  را د  امناضول:-المأتلةالردس 

 دة.صالا، ر يس الأركة ائسالمية في إسرا يش، وتلزمه في مأبسه بمتابعة مأطا  تلفزة مأد
وتسمح سلطا  السزون ائسرا يلية لعا لته بزيارته مرة كش أسبوعين فر ، ولمأاميه بزيارته مرة 

 أسبوعيا أو كش أسبوعين، دون أن تسمح مي سزين بمرافرته في سزنه.
وفي تصريح لألناضول، يرول المأامي مصطفى سهيش، من مركز ميزان لأروق ائنسان، الذي 

ئزراءا  التي تطبرها سلطا  السزون ضد الشي  صالا هي بمثابة يداف  عن الشي  صالا:ب ا
 أشهرب. 9انترا، سياسي وعراب إضافي على سزنه لمدة 

واعتبر أن ائزراءا  التي تنفذها إدارة السزون ائسرا يلية ضد الشي  صالا، هي انترا، سياسي 
 ية يمكن الريا، بهاب.و ال المأامي سهيش:ب ال يوزد إزراءا   انونية إضاف وعراب إضافيب.

 31/10/2016الغد، عّمان،  
 
 العظام تكسيرتعود إلى سياسة  "إسرائيل" .41

في عودة إلى سياسة ت سير العظا، التي كرسها وزير الدفا  ائسرا يلي الراأش ب: وفاب –را،   
زنود ، ألرى 1987إسأل رابين في مأاولة منه ئخماد انتفاضة الأزارة التي انطلر  نهاية عا، 

سنةو من الطبرة الرابعة  13االأتالل، بعد ا تأامه، بلدة بيتونيا غرب را،  ، الطفش أمير الفروخ  
من العمارة التي يسكن فيها، ول، يكتفوا بذل  بش انهالوا عليه بالضرب المبرا على  دميه ويديه 

زيف في الر ة، ل ن وصدره ورأسه، ما تسبب بكسور عدة، ووصف  أاله بالخطيرة، إذ تبين وزود ن
 تم  السيطرة عليه، فيما ت، إزراء عملية في صباا اليو، التالي لمعالزة ال سور.

 1/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا،  
 
 أسرى يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تسعة .41

  ال  هي ة شؤون امسر  والمأررين في فلسطين إن عدد امسر  المضربين عن الطعا، اأتزازاً 
على اعتراله، ائداري ارتف  إلى تسعة، بعد انضما، امسيرين تامر سباعنة وأأمد سالطنة من مخي، 

 زنين شمال الضفة الغربية.
و ال  الهي ة في بيان لها أمس أن اأتزاز امسر  بعد انتهاء مأكومياته، وعد، توزيه ته، زديدة 

ي، يعتبر سوابل  ضا ية خطيرة وتعسفية له، وززه، في االعترال ائداري من دون أي مبرر  انون
تنته  أروق امسير والروانين الدولية التي تمن  اأتزاز أي أسير من دون ترديمه إلى مأكمة عادلة 
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وتمكينه ومأاميه من الدفا  أما، المأكمة. وأضاف : بإن امزهزة اممنية ائسرا يلية تتالعب 
 رد أي استراللية أو عدالةب.بمزريا  الزهاز الرضا ي ائسرا يلي الذي يفت

و ال  را   إن امسر  امطفال يتعرضون إلى عمليا  تنكيش وضرب انترامي، وأساليب ال أخال ية، 
وتهديد باعترال الوالدين والتأرش الزنسي. وأشار إلى أن معظ، امطفال المعترلين يعتر، نتيزة 

 الزنود. أيديتعرضه إلى الترهيب والضرب الشديد على 
، أن الهي ة تعمش على توثيل هذه الزرا ، لرفعها إلى المأكمة الزنا ية الدولية، مذكرًا برف  وأضا

عدد كبير من الشهادا  في شدن تعر  امطفال المعترلين إلى معاملة  اسية ومهينة على يد 
سلطا  االأتالل. و ال إن السلطة طالب  امم، المتأدة بالعمش على توفير الأماية لألطفال 

 راصرين المستهدفين من سلطا  االأتالل.ال
 1/11/2016الحياة، لندن، 

 
 جرافات االحتالل تهدم منشآت سكنية وبركسات باألغوار الشمالية .42

خلف  زرافا  االأتالل ائسرا يلي، أمس، دمارا كبيرا في خربة الدير بامغوار الشمالية، بعد أن 
 صباا البا ر.هدم  عدة منشآ  وبركسا  وخيا، فيها في ساعا  ال

و ال معتز بشارا  مسؤول ملف امغوار في مأافظة طوباس وامغوار الشمالية، إن  وا  االأتالل 
هدم  أ ثر من عشرين منشدة سكنية وبركسا ، وصادر  مضخا  مياه تغذي خربة الدير، لتأر، 

 المزارعين من المصدر الوأيد لري مزارعه،.
كاني شرق عين البيضاء في امغوار الشمالية ويض، عشرا  ن بشارا ، أن خربة الدير تزم  سوبيَّ 

المسا ن لمزارعين ومربي ماشية، وهو أ رب التزمعا  السكانية الفلسطينية إلى نهر امردن، وفيه 
، ويأاول االأتالل 1967إلى زانب بيو  الشعر بيو  من طين كان   د بني  ما  بش اأتالل عا، 

الوزود من خالل التضييل الدا ، على السكان الذين يعيشون  بشتى السبش إلغاء هذا التزم  من
بوض  شبيه بالسزن، أيث يهد، باستمرار مسا نه، ويريد أركته، ويأاربه، بسالا  ط  الماء تارة 
وبمنعه، من رعي مواشيه، تارة أخر ، وتر  هذه الخربة بالررب من أراضي السا و ، وهي  رية 

 .1967دمرها االأتالل بعد اأتالل عا، 
 1/11/2016األيام، رام هللا، 
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 حل الدولتينومشروع  االقتصادية وضاعواأل  ةالوطنياستطالع: حل السلطة  .43
أظهر  نتا   أأدث استطال  للرأي العا، الفلسطيني نفذه معهد العال، العربي للبأوث والتنمية 

يؤيدون فكرة أش السلطة و من المستطلعين الفلسطينيين ال %74، أن غالبية  وامها  أمسبأورادب، 
الفلسطينية في الو   الأالي. كما تعترد غالبية متزايدة بدن المزتم  الفلسطيني يسير باالتزاه 

بشكش ملف  بعد تدزيش  ائأباطالخاطئ وأبد  غالبية تشاؤما من المستربش. كما تفا م  مشاعر 
و ال يتفرون %68النتا   أن غالبية   االنتخابا  المألية بررار المأكمة العليا الفلسطينية، أيث تظهر

 م   رار المأكمة العليا بشدن تدزيش االنتخابا  المألية.
يرون بدنه يسير  %70فر  بدن المزتم  الفلسطيني يسير باالتزاه الصأيح، مرابش  %25صرا و 

م  باالتزاه الخاطئ. ومن أيث المنطرة الزغرافية، فتن النتا   تظهر أن نسبة من يرون أن المزت
و بالمرارنة م  الضفة الغربية %86الفلسطيني يسير باالتزاه الخاطئ فكان  أ بر في  طا  غزة  

و. كما تظهر النتا   ارتفاعا بالتريي، السلبي لألوضا  اال تصادية مرارنة م  نتا   استطال  60% 
نراطو  9 ، أيث ارتفع  نسبة الذين صرأوا بدن وض  أسره، اال تصادي ازداد سوءًا 2016تموز 
في االستطال  الأالي. ومن أيث المنطرة  %54إلى  2016في استطال  تموز  %45من 

نرطةو بين الضفة وغزة فيما يتعلل بالوض  اال تصادي،  20الزغرافية، تظهر النتا   فزوة بلغ   
من سكان غزة بدن الوض  اال تصادي ازداد سوءًا مرارنة م   بش سنة، ويشاركه،  %67أيث صرا 

من سكان الضفة أن وضعه، اال تصادي  %15من سكان الضفة. وصرا نأو  %46تريي، ذاته ال
 في  طا  غزة. %4اليو، أفضش من  بش سنة، مرابش 

بدن أولويته، تأسين  %36عندما سدل المستطلعين عن أولويته، في ظش الظرو، الراهنة، صرا و 
زالة  ائسرا يلييته، إنهاء االأتالل بدن أولو  %33الوض  اال تصادي وخلل فرص عمش، بينما رأ   وا 

بدن أولويته، خف  ت اليف الأياة المعيشية. ومن أيث المنطرة  %25الأوازز، في أين صرا 
الزغرافية، تظهر النتا   فزوة بين المنطرتين في امولويا ، فمثاًل: تصش الفزوة بين الضفة وغزة 

في غزة  %44نرطةو بوا    13عمش الى   بالنسبة مولوية تأسين الوض  اال تصادي وخلل فرص
 في الضفة. %31مرابش 

 %33من الفلسطينيين أش السلطة الوطنية الفلسطينية، مرابش  %60من أيث المبدأ، عار  و 
ال يعرفون. ومن أيث المنطرة الزغرافية، فتظهر النتا   أن ام ثرية المعارضة  %7يؤيدون ألها و

و لسكان غزة. وعندما سدل المستطلعين عن %56مرابش  و %62لأش السلطة ه، سكان الضفة  
، صرأ  غالبية ائسرا يليكان من نتا زه عودة االأتالل  إذارأيه، في أش السلطة الفلسطينية 
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و بدنه، يعارضون أش السلطة في أال أد  ذل  إلى عودة االأتالل للسيطرة على امراضي 74% 
 ال يعرفون. %7، و%20الفلسطينية، بينما ال يمان  ذل  

 %44، مرابش ائسرا يليبدنه، يؤيدون العودة إلى ال فاا المسلح ضد االأتالل  %50صرا و 
ال يعرفون. ومن أيث المنطرة الزغرافية، فتظهر النتا   أن سكان غزة  %6يعارضون هذا النه ، و

 و. %45و ام ثر تدييدًا للعودة لل فاا المسلح مرارنة م  الضفة الغربية  58% 
 31/10/2016، رام هللا، (أورادكز العالم العربي للبحوث والتنمية )مر 

 
 مطالبلونروا األربعاء والخميس لتعنت الوكالة وعدم االستجابة لاأل الهندي: تعليق جزئي للدوام في  .44

في غزة سهيش الهندي: إن باللزنة  ونرواام ال ر يس اتأاد الموظفين في : غيث زمال-غزة 
تعليل الدوا، بشكش زز ي  ، أمس،الموظفين في الضفة الغربية و طا  غزة  رر المشتركة التأادا  

ولمدة ساعتين يو، امربعاء في  طا  الصأة، بائضافة إلى تعليل الدوا، لمدة ساعتين في  طا  
 التعلي، يو، الخميس من امسبو  الزاري  لعد، استزابة الوكالة لمطالب العاملين فيهاب. 

فة بفلسطينب أن الأوارا  م  إدارة الوكالة مزمدة خاصة بعد فشش اللراءا  وأ د الهندي لصأي
دارة بأونرواب، والتي أمهل  خاللها لأش امزمة  المكثفة التي استمر  أ ثر من أسبو  بين االتأاد وا 

 من الشهر الزاري. 25أتى 
ستزابة لمطالب وأذر ر يس اتأاد الموظفين، من تصعيد االأتزازا  ضد إدارة الوكالة لأين اال

العاملين فيها، مضيًفا: بإن موزة التصعيد التي سيتخذها االتأاد ست ون أ ثر صعوبة مما سبل، 
 كتعالن أالة العصيان ائداري في أال استمر تعن  الوكالة وعد، استزابتها لمطالبناب.

ش في مختلف المفتوا عن العم ائضرابوتو   الهندي، أن تصش االأتزازا  في الضفة وغزة، إلى 
  طاعا  بأونرواب، مأماًل إدارة الوكالة مسؤولية فشش الأوارا .

 31/10/2016، فلسطين أون الين
 
 أعواًما جديدة بسجون االحتالل ادخلو  ينأسرى فلسطيني 308: مصادر حقوقية .45

أسر  دخلوا في شهر تشرين أول/ أ توبر، أعواًما زديدة  308أ د  مصادر أرو ية فلسطينية، أن 
 خش سزون االأتالل في ظش ظرو، أياتية صعبة. دا

، أن من بين امسر  الذين 2016-10-31وأوضأ  إذاعة صو  امسر ، في بيان صأفي االثنين 
أسيًرا مأكومين بالسزن المؤبد مد  الأياة، وستة أسر  مأكومين بالسزن  46دخلوا أعواًما زديدة 

أسيًرا مأكوًما ما يزيد عن  42عاًما، و 20زيد عن أسيًرا مأكوًما ما ي 20عاًما، و 30ما يزيد عن 
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أسيًرا مازالوا مو وفين ينتظرون  186عشرة أعوا، وثمانية أسر  مأكومين أ ش من عشرة أعوا،، و
 المأا مة. 

 31/10/2016، فلسطين أون الين
 

 أمر اعتقال إداري بحّق أسرى فلسطينيين خالل أسبوع 43: نادي األسير .46
أمر اعترال إداري بأل  43سير الفلسطينيب الأرو ية، أن االأتالل أصدر  ذكر زمعية بنادي ام

 من شهر تشرين أول/ أ توبر الزاري. 31 - 23أسر   بينه، أسيرة، خالل الفترة الوا عة ما بين 
أمًرا زديًدا صدر  بألد أسر  مول مرة، أو أعاد  11وأوضأ  أن من بين اموامر ائدارية، 

 بعد ائفراى عنه،. االأتالل اعتراله،
 31/10/2016، فلسطين أون الين

 
 قوات االحتالل تعتدي على صيادي غزة .47

اعتد  زوارق البأرية ائسرا يلية مزددا على مرا ب الصيادين في بأر منطرة السودانية شمال 
 غرب مدينة غزة. وأطلر  الزوارق الأربية النار بشكش كثيف تزاه تل  الروارب، مما أزبر الصيادين

 على مغادرة البأر والعودة إلى السواأش خشية على أياته،.
وزاء الهزو، ضد الصيادين بعد يو، من هزو، مماثش أد  إلى إصابة أأد الصيادين بكسر في اليد، 

 خالل مأاولته الهروب أثناء استهدا، مركبه بوابش من الرصاص.
زاعة شرق مدينة خان يونس، الشرق من بلدة خ إلىوتوغل   وا  االأتالل صباا أمس في أرا  

مترًا  150زنوب الرطا . وتوغل   وة عسكرية مدعومة بالزرافا  في تل  المنطرة، لمسافة تزيد عن 
في أراضي المواطنين الزراعية، وشرع  بدعمال تزريف وتمشي  واسعة، وس  إطالق نار و نابش 

 دخانية، إضافًة إلى تأليل لطا را  استطال  في أزواء المنطرة.
 1/11/2016، لندن، القدس العربي

 
 تلمودية في مقامات تاريخية بسلفيت طقوساً  يؤدون ألف مستوطن  .48

أفاد  مصادر مألية فلسطينية، بدن م ا  : تأرير خلدون مظلو،، من مأمد منى -سلفي  
 المستوطنين اليهود ا تأموا فزر يو، االثنين، بلدة بكفش أارسب شمالي مدينة سلفي ، وأدوا طروساً 

 دينية في المراما  التاريخية الموزودة فيها، بأماية  وا  االأتالل ائسرا يلي.
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-امأدوذكر شهود عيان أن  وا  كبيرة من زيش االأتالل ا تأم  في ساعة متدخرة من ليلة  
و، كفش أارس وشرع  بتغالق الطرق وا عا ة أركة المرور،  بش وصول أافال  ومركبا  ائثنين

 نين.ترش م ا  المستوط
وأضافوا في أديث لر ب دس برسب، أن المستوطنين أدوا طروًسا تلمودية في ثالثة مراما  دينية ببلدة 

 كفش أارس، والتي أولها االأتالل إلى ث نة عسكرية،  بش انسأابه، منها.
ب العبري، أن  وا  االأتالل أمدن  الأماية ملف مستوطن ا تأموا بلدة 0404من زهته، ذكر مو   ب

 أارس، وأدوا طروًسا دينية فيها، بأضور  ادة من المستوطنين وزيش االأتالل. كفش
  31/10/2016، قدس برس

 
 الماضي أكتوبرتشرين األول/ اقتحموا المسجد األقصى خالل  إسرائيليالف آثالثة : "قدس برس" .49

ب وثدر  وكالة ب دس برس: تأرير إيهاب العيسى، من فاطمة أبو سبيتان –الردس المأتلة 
انترناشيونال لألنباء، ا تأا، ثالثة آال، إسرا يلي لباأا  المسزد ام صى المبار  خالل شهر 

 .2016تشرين أول/ أ توبر 
طالبًا،  85مستوطنًا، و 2856آال، إسرا يلي، من بينه،  ثالثةورصد  مراسلة ب دس برسب ا تأا، 

شرين أول/ أ توبر، أيث ت، اال تأا، من شرطيًا وزنديًا إسرا يليًا باللباس العسكري خالل شهر ت 59و
 .1967بباب المغاربةب الخاض  لسيطرة االأتالل ال املة منذ اأتالل مدينة الردس عا، 

ل  ارتفاعًا كبيرًا من أيث امعداد، ليسزدش هذا  وأ دد  أن اال تأاما  ائسرا يلية هذا الشهر سزد
 .2016الشهر امعلى منذ بداية عا، 

  31/10/2016، قدس برس
 
 لتشجيع الثقافة مقدسية"ُجمعة خير" أمسية  .51

في أمسية  بُزمعة خيرب الثرافية امأد شار  عشرا  المردسيين مساء : مأمد أبو الفيال  -الردس
 التي أ امتها زمعية بالردس آر ب بالمسرا الوطني الأكواتي في الردس المأتلة.

إ امة فعاليا  ثرافية بمدينة الردس، لتعريف وتدخذ زمعية بالردس آر ب على عاترها منذ ستة شهور 
الزمهور المردسي بالفنون المختلفة وتشزيعه، على ارتياد المرا ز الثرافية في المدينة المردسة، وفل 

 عضو الهي ة ائدارية بالزمعية والمسؤول عن تنظي، الندوا  زياد الهيدمي.
 31/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
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  األخبار بشأن اإلفراج عن الجندي الدقامسة من السجن ضوتناقتضارب : عّمان .51
تضارب  امخبار وتنا ض  طيلة يو، أمس بشدن ائفراى عن الزندي أأمد : عمان –السبيش 

 بتهمة  تش سب  إسرا يليا  خالل زيارة سياأية لهن لمنطرة البا ورة الأدودية. 1997المأكو، عا، 
أأمد الد امسة بنورب على مو   فيسبو ، ذكر إن إدارة سزن وفي تعليل الف  لنزش الزندي المعترش 

وتاب   أ، اللولو سمأ  لوالده باالنترال إلى غرفة بالتهي ة والتهوينب، وممارسة الرياضة بشكش يومي.
 بهان ب في إشارة إلى ا تراب انتهاء مأكومية والده.  ا اًل:

أأدث  تغييرا على وض  المعترش  بيد أن مصدر أمني نفى لربالسبيش بأن ت ون إدارة السزن
الد امسة،  ا ال إن البرام  التي يت، تطبيرها على النزالء تطبدل عليه. وتاب : بال زديد عليه داخش 

 السزنب.
التي تأدث  عن نية امردن ائفراى عن  امخبارالزديدة ضمن سلسلة سابرة من  امخبار وتدتي

را د زعيتر، على أيدي زنود إسرا يليين، وخصوصًا في الزندي الد امسة ردًا على اغتيال الراضي 
 الشهور التي أعرب  ظهور نتا   التأريرا  في الرضية دون أن تفصح الأكومة عن فأواها.

وكان عدد من نواب المزلس السابل، ذكروا إن الأكومة رفض  تنفيذ مضمون المذكرة النيابية إلى 
د امسة أمضى فترة طويلة خلف الرضبان، وكان يزري من النواب، مبينين أن الزندي ال 110و عها 

 في كش مرة استثناؤه من العفو العا، الذي يصدر علما انه أسن السيرة والسلو .
ضافة  شخصية سياسية وأزبية ونرابية، مذكرة سابرة طالبوا  70المطالبا  النيابية و   أزيد من  إلىوا 

 فيها بتصدار عفو خاص عن الزندي الد امسة.
أن الزندي الد امسة كان يؤدي وازبه في أراسة منطرة البا ورة امردنية، ويؤدي الصالة،  يذكر

صالته تردمن منه وسخرن منه  وأثناءعندما أ بش باص يرش بمزندا ب يهوديا  نزلن لالستزما،، 
 أطلل الرصاص عليهن. أنبضعة نكا  م  ضأكا  ساخرة، فما كان منه إال  وأطلرن

ردنية مرارا العفو عن الد امسة الذي  تش سب  إسرا يليا  في منطرة البا ورة ورفض  الأكومة ام
بعد ثالث سنوا   1997آذار  13ب، في إسرا يشك، شمال العاصمة عمانو على الأدود م  ب 120 

فر  من تو ي  معاهدة السال، بين امردن وبإسرا يشب التي استعاد  امردن بموزبها منطرة البا ورة 
 الد امسة مأكمة عسكرية وأكم  عليه بالسزن المؤبد. وأدان  .1967ب عا، إسرا يشها بالتي اأتل

 31/10/2016، السبيل، عّمان
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 : سنقف ضد مشاريع التوطين للفلسطينيين عبر تثبيت حق العودةالقسمفي خطاب  عون  .52

، ميشال عون  ر يس الزمهورية اللبنانية المنتخب، أن بيرو ، من 1/11/2016، الحياة، لندنذكر  
أ د في خطاب الرس، أن بلبنان السا ر بين املغا، ال يزال بمند  عن النيران المشتعلة أوله في 
المنطرة، وسنمن  وصول أي شرارة إليهب، معلنًا بالتزا،  رارا  الزامعة العربية، وسنتب  سياسة 

 خارزية تند  بنفسها عن نيران المنطرةب.
بلن ندلو زهدًا ولن نوفر مراومًة، في سبيش تأرير ما تبردى من أراٍ  وعن الصرا  م  إسرا يش،  ال: 

لبنانية مأتلدة، وأماية وطننا من عدوٍد لما يزل يطم  بدرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعيةب، مشددًا على 
بأننا سنتعامش م  ائرهاب استبا يًا وردعيًا وتصديًا أتدى الرضاء عليه، كما علينا معالزة مسدلة 

نزوا السوري عبر تدمين العودة السريعة، ساعين إلى أال تتأول مخيما  وتزمعا  النزوا ال
مأميا  أمنية. كش ذل  بالتعاون م  الدول والسلطا  المعنية، وبالتنسيل المسؤول م  منظدمة امم، 

كن أن المتأدة التي ساه، لبنان في تدسيسها، ويلتز، مواثيرها في مردمة دستوره. مؤكدين أنه ال يم
يرو، أش في سورية ال يضمن وال يبدأ بعودة النازأين. أما في ما يتعلل بالفلسطينيين فنزهد دومًا 

 لتثبي  أل العودة ولتنفيذهب.
سنرف ضد ، وأضا،، كمال خلف، عن بيرو ، من 31/10/2016، رأي اليوم، لندنوأضاف  

 مشاري  التوطين للفلسطينيين عبر تثبي  أل العودة.
 
 إطالق نيران نحو قوة إسرائيلية من الجانب السوري  الجوالن: .53

: تعرض   وة عسكرية من الزيش ائسرا يلي خالل نشاطها بالزوالن السوري وكاال -الردس 
، إلى أادث إطالق نيران من الزانب السوري، دون التبلي  عن و و  أي أمسالمأتش عصر 

 .إصابا 
سكرية للزيش وخالل نشاطها االعتيادي بالررب من  وة ع إنو ال  وسا ش ائعال، ائسرا يلية،  

منطرة و ف إطالق النار تعرض  إلى إطالق رصاص من زهة سورية دون تسزيش إصابا  
 بصفو، الزنود.

 واته إلى مكان الأادث المأاذي لمنطرة  ائسرا يلياستنفر الزيش  وفور أادث إطالق الرصاص، 
 زبش الشي ، وشر  بدعمال تمشي  بالمنطرة.

 1/11/2016، األيام، رام هللا
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 على تصويتهم باليونسكو "إسرائيل"الروس استخفوا باحتجاج ": هآرتس" .54
اأت  ر يس الوزراء ائسرا يلي، بنيامين نتنياهو، خالل مأادثة هاتفية أزراها م  : بالل ضاهر

والثرافة والعلو،  الر يس الروسي، فالديمير بوتين، على تصوي  روسيا التي أيد   رار منظمة التربية
التابعة لألم، المتأدة  اليونسكوو والذي نفى وزود عال ة بين اليهودية والأر، الردسي والمسزد 

 ام صى في الردس المأتلة.
ونرل  صأيفة بهآرتسب اليو،، االثنين، عن موظفين في الأكومة ائسرا يلية  وله، إنه خالل مأادثة 

لي، عبر نتنياهو على مسم  بوتين عن خيبة أمله من تشرين امول/أ توبر الأا 21زر  في 
المو ف الروسي، واعتبر أن  رار اليونسكو يشكش بإعادة كتابة التاري  ومأو العال ة بين اليهودية 

 وامما ن المردسة في الردسب.
 وأشار المسؤولون في وزارة الخارزية ائسرا يلية خالل لرا ه، م  نا ب وزير الخارزية الروسي إلى

الفلسطيني في  –مخاو، إسرا يش من إمكانية طرا مشرو   رار أميركي يتعلل بالصرا  ائسرا يلي 
الفترة الوا عة بين انتخابا  الر اسة امميركية، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المربش، وبدء والية 

 كانون الثاني/ديسمبر المربش. 20الر يس الزديد في 
أن نا ب وزير الخارزية الروسي ل، يبِد أي اهتما، باالأتزاى ائسرا يلية،  ل ن الصأيفة أشار  إلى

وعبر خالل لراءا  م  صأافيين روس عن استخفا، بالرسا ش التي سمعها في إسرا يش. و ال 
 لوكالة بنوفوستيب إن برد الفعش ائسرا يلي على  رار اليونسكو كان عاطفيا زدا وليس مبرراب.  

  من أزش عرد لراء في موسكو بين نتنياهو والر يس الفلسطيني، مأمود وأضا، أن االتصاال
عباس، ما زال  متواصلة، وأن كال الزانبين يوافران مبد يا على اللراء، ل ن روسيا ليس  معنية 

نما إيزاد التو ي  ام ثر مالءمة.  بفر  اللراء عليهما وا 
 31/10/2016، 48عرب 

 
 آالف عائلة دمرت بيوتها في الحرب ستةشهور لـ ةثالث"األونروا": بدل إيجار عن  .55

شهور لستة آال، عا لة مدمرة  3أعلن  وكالة بامونرواب عن صرفها بدل إيزار لمدة  الرأي: –غزة 
 .2014بيوتها في غزة زراء الأرب امخيرة في 

نين، إن أسنة في تصريأا  صأفية، اليو، االث أبوو ال المستشار ائعالمي لرباالونرواب، عدنان 
وأوضح أن بدل ائيزار عن شهور  امموال ستصش غدًا إلى البنو  وبتمكان المواطنين تسلمها.

 غزة. إعمارب تبذل زهودا كبيرة في  ضية إعادة امونروايوليو وأغسطس وسبتمبر، وأن ب
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ن أزش ب مامونرواوأشار إلى أن االأتالل ال يزال يعلل الموافرة على م ا  امسماء التي  دمتها ب
 إعادة إعمار منازلها.

 31/10/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لععالم
 

 استقالة أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي السعودي إياد مدني .56
أفاد بيان صادر عن منظمة  :مصطفى صالح تأرير-العربيةإعداد علي خفازي للنشرة -الدوأة 

 ودي الزنسية استرال يو، االثنين مسباب صأية.التعاون ائسالمي بدن اممين العا، للمنظمة السع
. وأضا، بيان المنظمة أن السعودية  دم  ترشيح 2012عاماو المنصب منذ  70وترلد إياد مدني  

 يوسف العثيمين وزير الشؤون االزتماعية امسبل للمنصب.
اخرة من الر يس تدتي االسترالة بعد يومين من تنديد وزير الخارزية المصري بتعليرا  لمدني بد  س

 المصري عبد الفتاا السيسي.
وفي بيان لها مساء يو، االثنين رأب  وزارة الخارزية المصرية بترشيح السعودية للعثيمين. و ال  
إنها ستدعمه بترديرا للدور الها، الذي تضطل  به الممل ة العربية السعودية في دع، أنشطة وأهدا، 

 منظمة التعاون ائسالميب.
للر يس التونسي في و   سابل بأنا متد د أن ثالزت ، فيها أ ثر من الماء فخامة الر يسب  و ال مدني

في سخرية واضأة من السيسي الذي  ال ذا  مرة إن ثالزته ل، يكن بها سو  الماء لعشر سنوا  
 في رسالة للمصريين لتأمش الظرو، اال تصادية الصعبة.

ا إزاء التعامش م  اممانة العامة لمنظمة التعاون و ال  مصر بعد الوا عة إنها بتراز  مو فه
 ائسالمي وأمينها العا،.ب

و ال مدني وفرا لما أوردته صأيفة أراب نيوز السعودية التي تصدر بائنزليزية إن تعليراته بزاء  
 فر  بداف  من روا الدعابة ول، تستهد، بدي أال من امأوال إهانة الريادة المصريةب.

 31/10/2016لألنباء، وكالة رويترز 
 

سرائيل صداقة سطحية وعداء عميق .57  مصر وا 
فايز أبو شمالة د.  

ال تثل إسرا يش إال باممن ائسرا يلي، وال يطم ن اليهودي في المبي  إال في البي  اليهودي، أما 
الغريب فهو عدو اليهود اللدود  أتى يثب  والءه له، على مدار الساعة، من هذا المنطلل النفعي 

لخالص أرص  إسرا يش على توطيد العال ة م  النظا، المصري، و دم  له ما استطاع  إليه ا
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سبياًل من الدع، االستخباري وائعالمي والسياسي، بش وأرض  أمريكا على تردي، الدع، الذي يمكن 
النظا، من السيطرة على أياة المزتم  دون أن تمكنه من الردرة على تنمية موارد المزتم  

صادية والعلمية وائدارية  والتي يمكن أن تشكش رافعة لأياة الناس الذين تهشم   دراته، اال ت
مكاناته، تأ  معاول الفساد والتسل .  وا 

إن معتمد السياسة ائسرا يلية م  مصر العربية يرو، على إضعا، الشعب المصري وتروية النظا،، 
غير مدمون الزانب من  بش الصهاينة، من مصر الروية غير مضمونة الصدا ة، والشعب المصري 

وهو مؤهش في اللأظة التي يمتل  فيها  راره من يرلب موازين الرو  في الشرق اموس  على غير 
أمنيا  إسرا يش، التي تعمش سرًا وعالنية على إضعا، اال تصاد المصري، وتمزيل عر  الت اتف 

 ا.االزتماعي والوطني، بالشكش الذي يضمن ئسرا يش تفو ه
ما سبل من أرا ل تتعار  م  مرال ال اتب ائسرا يلي بأليكس فيشمانب في صأيفة بيديعو  
أأرنو ب أيث ادعى أن الزهاز اممني ائسرا يلي يدرس  ا مة المشاري  التي يمكن تنفيذها م  

نتاى ال هرباء، وفي مزال الزرا  عة، مصر في مزال تألية مياه البأر، وفي مزال الطا ة الشمسية، وا 
والري والغاز، وأتى في مزال السياأة لإلسرا يليين وامزانب، وذل  وفل الطلب المصري المرد، 

 إلى إسرا يش في الفترة امخيرة. 
دراسة امزهزة اممنية ائسرا يلية لمطالب الأكومة المصرية يعني الرف  المسبل، من كش ما ينف  

كش ما ينغص على المصريين أياته، هو غاية الشعب المصري ال ينسز، وهو  ائسرا يليين، و 
السياسة ائسرا يلية  التي زر  تطبيرها على الفلسطينيين في امراضي المأتلة عبر سنوا  أوسلو، 
وأثبت  زدواها  أيث  دم  إسرا يش كش مروما  الروة والبراء لريادة السلطة الفلسطينية، وأرَّم  أي 

مزتم  الفلسطيني، الذي أضأى مهماًل في ظش السلطة شكش من أشكال الروة الذاتية داخش ال
الفلسطينية، يفترر إلى التطور اال تصادي والتنموي وائداري والمعيشي، وأتى التراب  السياسي 
وائنساني، بعد أن ضير  السياسة ائسرا يلية الخناق على أياة الناس، فدشغلته، برو  يومه،، 

أتى أمس  السلطة الفلسطينية بال  درة على االسترالل عن وبمروما  برا ه، على  يد االرتزاق، 
 أبش التغذية الصناعية المرتب  بمصالح إسرا يش.

سرا يلية بهذا الشدن،  لرد اعترف  ائذاعة العبرية بتزراء اتصاال  مكثفة بين زها  سياسية أمريكية وا 
سلطة في مصر في أالة عد، و د أبد  الطرفان اممريكي وائسرا يلي تخوفهما من عد، استررار ال

، وأذرا من الغليان الشعبي الذي  د يعيد ائخوان 2017تأسن اال تصاد المصري خالل عا، 
 المسلمين إلى الشوار ، ويرو  سلطة الزنرال السيسي.
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فهش يعكس ما سبل من لراءا  الأرص ائسرا يلي على صدا ة مصر، وتغذية ا تصادها، وتطوير 
 دة مدخولها، بما يضمن براء النظا، المصري؟بنيتها التأتية، وزيا

أتشك  في ذل ، من الوعود ائسرا يلية بتطوير اال تصاد المصري ترو، على بي  اموها،، بهد، 
تسكين اموضا  في مصر العربية، وعليه فتن الضغ  ائسرا يلي على أمريكا لتردي، المساعدا  

ساعدا  الغذا ية  التي ال تري، الصناعة في لمصر لن يتعد  بع  المنتزا  االستهال ية والم
مصر، وال تشز  على االنتاى، وال تأفز على التطور اال تصادي الذي سيرود أتمًا إلى االستراللية 
السياسة، ليبرى نموذى السلطة الفلسطينية في امراضي المأتلة خير شاهد على مصير كش نظا، 

 عربي يثل بتسرا يش.
 31/10/2016، فلسطين أون الين

 
 كلمة السر ... ال وحدة بال شراكة حقيقية .58

 هاني المصري 
كان من الطبيعي أن تنزح زيارة الر يس مأمود عباس امخيرة إلى تركيا و طر فيما يتعلل بتدمين 
مرور أعضاء مؤتمر بفتحب الغزيين إلى الضفة دون معارضة بأماسب، ال سيما أنها تم  في ظش 

بالرباعية العربيةب، من غيابه،  د يؤدي إلى تدزيش المؤتمر، أو  د التال ي بينهما بعد طرا خطة 
يدف  باتزاه المشاركة عبر الهاتف كما زر  في المرة السابرة، وما رافل ذل  من لغ  كبير أول 
تزوير إرادة الناخبين. ويهد، الر يس أيًضا ضمان أال تتأالف بأماسب م  دأالن وزماعته ضده 

 مرابش، ل، تنزح الزيارة في إأراز أي ترد، في أي من ملفا  المصالأة.في لأظة فار ة. في ال
تدسيًسا على ما سبل، كان من الطبيعي أن يرد، الر يس شيً ا لأماس ليضمن أصوله على ما يطلبه 
منها، مثش تأري  ملف المصالأة، أو الموظفين، أو غيرهما، أيث كان هنا  بصيص من أمش في 

 أن شيً ا مثش ذل  ل، يأصش، فرد فشش االزتما  فشاًل ذريًعا.  لراء الر يس بمشعش، إال
فمن زهته، رف  الر يس البأث في  ضايا الخال،، ومتطلبا  إنزاز الوأدة، مأياًل اممر إلى 
دعوة الوفدين إلى زولة أوار  ادمة، في ظش أديث عن تأضير  طر لور ة ت ون أساًسا للأوار 

ر، راعية ملف المصالأة، بما يعزز المطالبة لها بدن تتأر  الراد،، اممر الذي  د ُيغضب مص
بالدعوة إلى أوار وطني شامش لمتابعة تطبيل اتفاق الراهرة. وهذا هو المدخش الطبيعي، ويرط  

 الطريل على تفا ، الخال، وتبادل االتهاما  من خالل ائعال، وبالندوا ب.
رابش ما يريده منها، فهذا  د يرز  إلى أن ه،د لماذا ل، يبادر الر يس إلى إعطاء بأماسب شيً ا م

الر يس اآلن عرد مؤتمر بفتحب، وال يريد االنشغال بملف المصالأة، أو غيره من الملفا ، أو ربما أنه 
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يخشى أصول أي ترد، في المصالأة بعيًدا عن مصر وألفا ها في بالرباعية العربيةب، ما  د يؤدي 
اله، خصوًصا أن الغضب من أي تأر  ئنهاء االنرسا، سيشمش إلى رد  وي منها ال يستطي   اأتم

أيًضا إسرا يش الالعب الر يسي، أو  د يرز  اممر إلى أن الر يس ال يريد شريًكا له ، من خالل 
استمراره بالتأك، بكش السلطا  وتهميش كش المؤسسا  داخش بفتحب والسلطة والمنظمة، أو أن هنا  

ر بعد المعارضة ائ ليمية واستمرار الصعوبا  الداخلية، وربما لبروز تفكيًرا بتدزيش عرد المؤتم
عوامش زديدة ترتضي التدزيش، بالرغ، من أن معارضة زماعة دأالن ل، ت ن واسعة وتم  السيطرة 

 عليها.
إذا أردنا أن نتعر، أ ثر إلى المشهد، نرول بدن الر يس ال يزال متمترًسا وراء الدعوة إلى تشكيش 

ذا تعذدر االتفاق على تشكيش أكومة وأ دة وطنية، والتأضير ئزراء االنتخابا  خالل ستة أشهر، وا 
الأكومة، يت، التوزه إلى إزراء انتخابا  من دون أكومة وأدة، على أن ت ون المشاركة في 

 االنتخابا  ضمن  وا ، مشتركة. 
ر، وعليها أن تلتز، ويشمش مو ف الر يس أن يكون برنام  الأكومة هو برنام  منظمة التأري

بالتزاما  المنظمة المترتبة على االتفا ا  المبرمة م  إسرا يش، على أن ُتَأشد مسدلة الموظفين من 
 خالل بلزنة إداريةب تشكلها أكومة الوأدة الوطنية، إضافة إلى رف  عرد المزلس التشريعي. 

في مكة والراهرة والدوأة وغزة. أما بأماسب فتر  أنه من المفتر  االلتزا، بما ت، التو ي  عليه 
وبالنسبة للبرنام  السياسي للأكومة، فتطرا خيارا  عدة: أن ت ون الأكومة أكومة مهما  بال 
برنام  سياسي، على أساس أن المنظمة هي المسؤولة عن الموضو  السياسي، أو الموافرة على 

ق عليه بشكش مشتر ، مثش وثيرة تشكيش أكومة وأدة وطنية، يكون برنامزها السياسي ما سبل االتفا
الوفاق الوطني، أو برنام  أكومة الوأدة التي تشكل  بعد باتفاق مكةب، أو الصيغة التي ا ترأها وفد 

أزيران الماضي والتي ال تختلف زوهرًيا عما سبل، م  التد يد على بأن تأتر،  16بفتحب في 
 ها منظمة التأريرب. الأكومة  رارا  الشرعية الدولية واالتفا ا  التي و عت

كما تؤكد بأماسب على أن المزلس التشريعي يزب أن يمارس عمله إلى أين انتخاب مزلس زديد، 
وعلى عرد لزنة تفعيش وتطوير منظمة التأرير لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق الراهرة 

لموظفين، تر  في موعد أ صاه خمسة أسابي  على تشكيش أكومة الوأدة الوطنية. وبخصوص ا
بأماسب أنه يزب دمزه، في ال ارد الوظيفي للسلطة دون تمييز، بينما تعمش اللزنة الرانونية 
وائدارية التي ستشكش بالتوافل على توزيعه، وا عادة هيكلته، أسب الروانين والمعايير المتبعة في 

 ي مردمتها النزاهة.السلطة الفلسطينية، إضافة إلى مطالبتها بتوفير متطلبا  االنتخابا ، وف
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المد ل في موا ف الزانبين ير  أن الهوة ال تزال سأيرة. فطرا الأش من خالل تشكيش أكومة وأدة 
وطنية والذهاب إلى انتخابا  فر  مكتوب عليه بالفشش منه  فزة في المزهول، فكيف يمكن تشكيش 

 ، مشتركة من دون أكومة أكومة وأدة والذهاب إلى االنتخابا ، أو الذهاب إلى انتخابا  بروا
وأدة في ظش تعمل االنرسا، عمودًيا وأفرًيا وتربص كش طر، بالطر، اآلخر. فكيف ينف  إزراء 
االنتخابا  في أالة وزود أكومة وأدة أو من دونها؟ فاالنتخابا  ال يمكن أن ت ون مدخاًل للوفاق 

نما تتويًزا له، وما زر  ما بعد االنتخابا  التشريع وما تاله  2006ية السابرة في العا، الوطني، وا 
 بالنسبة لعد، المضي في إزراء االنتخابا  المألية أ بر دليش على ما سبل.

بعد كش ما زر ، فتن الأشد الذي أ ترأه يكمن في كلمة واأدة، وهي الشرا ة، التي تتزسد من خالل 
أيث يت، ذل  بشكش متواز االتفاق على أسس وكيفية وآليا  الشرا ة ومراألها وزدولها الزمني، ب

ومتزامن، وفي سياق ذل  يمكن أش ال ثير من الرضايا الخالفية، وما يتبرى منها يمكن إدارته في 
ظش الوأدة. ففي ظش الشرا ة يكون كش طر، أ ثر مرونة ومستعًدا لتردي، التنازال  من أزش إنزاا 

 الوأدة. 
استعداد بأماسب  واًل وفعاًل للتنازل عن  إن زوهر الشرا ة المطلوبة والرابلة للنزاا يكمن في

سيطرتها االنفرادية على  طا  غزة، مرابش تنازل بفتحب عن هيمنتها على المنظمة، والنظا، السياسي 
 برمته.

وتعني الشرا ة أن منظمة التأرير الفلسطينية بأازة إلى إعادة بناء مؤسساتها بأيث تض، مختلف 
التي تؤمن بالشرا ة، على أساس الأرا ل الزديدة والخبرا  ألوان الطيف السياسي واالزتماعي 

المستفادة، وعلى أسس وطنية وديمرراطية توافرية، تنسز، م  الشرط االستعماري االأتاللي الخاص 
 الذي تمر به فلسطين.

كما تشمش الشرا ة االلتزا، بدن يكون  رار السل، والأرب، وزمي  الررارا  المصيرية، مسؤولية وطنية 
ررر بشدنها المؤسسا  الشرعية التي تزسد ائزما  الوطني، وال يستطي  أن ينفرد به شخص أو ت

فصيش وأده، وأن السلطة أداة من أدوا  المنظمة، يزب إعادة النظر في دورها وشكلها ووظا فها 
 والتزاماتها بما يخد، برنام  التأرر الوطني المشتر .

ة تابعة لهذا الفصيش أو ذا ، ما يتطلب إعادة بناء امزهزة ما سبل يعني أنه ال مكان مزهزة أمني
صالأها لتصبح أزهزة مهنية بعيًدا عن الأزبية. أما سالا المراومة وامزنأة  اممنية وتوأيدها وا 
العسكرية التابعة لها فيت، تشكيش زبهة وطنية مشتركة مثلما هو وارد في وثيرة الوفاق الوطني ت ون 

وبشكش مشتر  من دون سأب سالا المراومة ودون ززه بالصراعا   مسؤولة عن المراومة
 والتنافسا  الداخلية.
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كما تعني الشرا ة أن على كش امطرا، والفصا ش المشاركة تغليب المصلأة الوطنية على المصالح 
 الفردية والف وية الفصا لية وعلى أي ارتباطا  ومأاور عرا دية وسياسية ... إل . 

ا ة من دون االلتزا، بري، الديمرراطية التي ترو، على المساواة بين المواطنين واأترا، وال ت تمش الشر 
زراء االنتخابا  بشكش دوري ومنتظ، في زمي   وضمان أروق ائنسان وأرياته امساسية وا 
ذا تعذر إزراؤها يكون التوافل الوطني على أسس يتفل عليها هو مصدر  الرطاعا  والمستويا ، وا 

أساس الشرا ة، وترف  الشرا ة أي توظيف ئزراءا  االأتالل ضد طر، لصالح الطر، الشرعية و 
أو امطرا، امخر ، ما يرتضي النظر في كش اممور من منظار الشرط االستعماري الصهيوني 
االأتاللي الذي ترزا فلسطين تأته. كما ترف  أي إ صاء أو هيمنة أو اأت ار للدين أو الوطنية أو 

 و استخدامها لتأريل أغرا  سياسية أو شخصية.الأريرة، أ
 د يرول  ا ش إن هذا غير ممكن في ظش النخبة السياسية الأا مة والمصالح المتعارضة معه، وهذا 
صأيح، ول نه يستزيب لمصلأة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني الذي يزب أن يتأر  

 فوا  اموان.للتعبير عن إرادته بتنزاز الوأدة بدسر  و   و بش 

 1/11/2016، األيام، رام هللا
 

 مصر و"حماس"... تقارب بطيء بعد شبه قطيعة .59
 عدنان أبو عامر
ل، تصش عال ة بأماسب ومصر إلى مرألة من االستررار ال امش، وبري  تراوا مكانها منذ ثالث 

، 2013عا، سنوا ، أين أطاا الزيش المصريد بالر يس المنتخب مأمدد مرسي في تمدوز/يوليو من 
ومن يومها با  تعامش النظا، المصريد الزديد بزعامة الر يس عبد الفتداا السيسي م  بأماسب على 

 أندها أركة معادية.
و د دأب  وسا ش ائعال، المرربة من النظا، المصري على وصف أماس بدنها أركة إرهابية، وكان 

رس الماضي، وسبل ذل   يا، مصر آخر هذه الأمال  ائعالمية المصرية ضد أماس في آذار/ما
، تمثل  بضرب شبكة امنفاق بين غزة وسيناء، 2013بتزراءا   اسية ضد أماس منذ تموز/يوليو 

وائغالق المستمر لمعبر رفح، وتوزيه اتهاما  مصرية لأماس بالتورط في عمليا  مسلأة داخش 
 امراضي المصرية، وهو ما نفته الأركة.

 16بأماسب ومصر، ما أعلنه عضو مكتبها السياسيد مأمود الزهدار في  المراأش امخيرة لعال ة
ل/أ توبر خالل تصريأه لصأيفة بالمصريد اليو،ب التي نرل  عنه اعترال بأماسب لخليدة  تشرين امود

.  إرهابيدة داخش غزدة خطدط  لتنفيذ هزو، على الزيش المصريد
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ب في  ل/أ توبر أند بأماسب أأبط  هزومًا تشرين  15فيما ذكر مو   بالمصدر ائسرا يليد امود
، كان  ستستخد، خالله أسلأة  4خطدط  له خليدة إرهابيدة في غزدة من  عناصر ضدد الزيش المصريد

كالشينكو،، ل ندها ل، تتدردب في شكش كاٍ،، واعترلتها  ودا  اممن في غزدة، ويزري التأريل معها 
 بسيناء.لمعرفة عال تها بتنظي، الدولة ائسالميدة 

د لتنفيذ الهزو، المزعو،، وال تاري   كال، مأمود الزهدار والمصدر ائسرا يليد ل، يذكرا التاري  المأدد
ل/أ توبر التصريأا  المنسوبة إليه، أ دد عضو  17اعترال المهازمين. وفيما نفى الزهدار بر تشرين امود

ل/ 19المكتب السياسيد لربأماسب خليش الأيدة في  أ توبر أند الأركة لن تسمح بضرب تشرين امود
 استررار مصر وأمنها، انطال ًا من غزدة.

ومن زهته،  ال المتأددث باس، بأماسب سامي أبو زهري لربالمونيتورب: بهنا  اتدصاال  عديدة زر  
أخيرًا بين  يادة الأركة ومسؤولين مصريدين، من دون تأديد موعد د يل، لتد يد تمسد  أماس 

، والمأافظة بعال ا  زيددة  م  الراهرة، ورغبتها في تطويرها بما يخد، مصالح الشعب الفلسطينيد
يزابيدة م  الراهرة  وكان هنا  ا تراا  ، فأماس أريصة على عال ة زيددة وا  على دور مصر التاريخيد
من الأركة أخيرًا بترسال وفد من  يادة أماس إلى مصر كبادرة أسن نية من الأركة تزاه الراهرة، 

را  إيزابيدة من مصر تزاه أماس.ب إال أن أبو زهري ل، يدتي على تأديد هذه م   وزود مؤشد
 المؤشرا .

 د ال يعل، أأد سبب إعالن الزهدار عن تل  الخليدة، ولماذا نفاه في اليو، التالي، ول ن ما زاد من 
يد متالأل، كان أهميدته أند ائعال، المصريد تداوله بسرعة، بسبب ما تعيشه سيناء من تدهور أمن

تشرين  14آخره هزو، تنظي، الدولة ائسالمية على أازز أمنيد مصريد في شمال سيناء بر
ل/أ توبر،  تش خالله   زنديدًا مصريدًا. 12امود

ل/أ توبر  22-19كما تعردض  مدينتا رفح والشي  زويد في سيناء  رب أدود غزدة بين  تشرين امود
، تركدز  رب أدود غزدة غربًا وشر ًا، واستهد، المنازل لرصف زويد ومدفعيد من الزيش الم صريد
 المتبردية بعنف شديد بصواري  ارتزازيدة.

وفي الو   ذاته، تشهد عال ة مصر وبأماسب تراربًا بطي ًا، م  ألألة بع  الملفدا ، فظهر  
ل/أ توبر، شمل  سفر الطالدب والمرضى وأصأ 16تسهيال  في معبر رفح منذ  اب تشرين امود
ل/أ توبر  23-16ائ اما  خارى غزدة، وسافر بين   آال، مسافر من غزدة. 4تشرين امود

ل/أ توبر عن  20كما أفرز  مصر في  اى فلسطينيدين من غزدة، أو فته، في  7تشرين امود  24أزد
، التدهامه، بأيازة موادد ممنوعة ، ل، أيلول/سبتمبر بعد عودته، من السعوديدة عرب أدا ه، فريضة الأ د

 يت،د ائفصاا عنها.
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ر  مصر استضافة ما ة رزش أعمال وتازر من غزدة إلى مؤتمر   30تعرده في مصر بر ا تصاديو رد
ل/أ توبر لترتيب الأركة التزاريدة وطرا أفكار تسهدش التبادل التزاريد وتنرش البضا    تشرين امود

ار على معبر رفح.  والتزد
السياسيدة في زامعة بالندزااب ور يس المركز المعاصر للدراسا  وفي هذا ائطار،  ال أستاذ العلو، 

وتأليش السياسا  را د نعيرا  لربالمونيتورب: بإند الترارب التدريزيد بين أماس ومصر يمكن اعتباره 
زباره على التزاوب م   نكاية من مصر باتدزاه الر يس الفلسطينيد مأمود عبداس للضغ  عليه وا 

م  خصمه اللدود مأمدد دأالن وتهي ته لخالفته، والفترة الرريبة المربلة مطالب مصر بمصالأته 
، منده مرتب  بمد  تأردل مصالأهما المتبادلة  ستثب  هش ترارب أماس ومصر ت تيكيد أ، استراتيزيد
بفتح معبر رفح بصورة دا مة، وأفظ أمن سيناء من زهة غزدة، ل ند الواضح أند عرداب هذا الترارب 

 ومصر هو دأالن، كي يصبح مربواًل عند الزانبينب.بين أماس 
وربدما ل، يعد سردًا أند الخطوا  ائنسانيدة التسهيليدة، التي  ام  بها مصر في اآلونة امخيرة تزاه 
غزدة، تتزامن م  تراز  ملأوظ في عال ة الراهرة برا،  ، وعد، وزود أزواء داف ة بين الر يسين 

والمصريد عبد الفتداا السيسي، بسبب دع، امخير لدأالن، وتمد  ترزمة الفلسطينيد مأمود عبداس 
ذل  في أملة إعالميدة مصريدة ضدد مأمود عبداس في أوا ش أيلول/سبتمبر، وزيارة عبداس المفاز ة 

ل/أ توبر، اللتين تربطهما عال ة سيد ة م  مصر. 23لتركيا و طر في   تشرين امود
ا يمكن اعتباره بوادر أسن نيدة مصريدة تزاهها، ليس أبدًا في سواد و د تدر  بأماسب زيددًا أند م

عيونها، بش  د يكون رغبة من الراهرة في خو  معركتين على زبهتين في آن معًا، بأماسب 
وعبداس، وربدما تريد الراهرة في المرألة الأاليدة على ام شد تأييد بأماسب، إلى أين أس، الموازهة 

 ن.م  عبداس لصالح دأال
وبدوره، ل، يشد أمين سرد المزلس الثوريد لربفتحب أمين مربول في أديثه م  بالمونيتورب ائشارة إلى 
دور لدأالن في ترريب عال ة مصر م  بأماسب، وا تفى بالرول: بال فتور في عال ة السلطة 

ذل   الفلسطينيدة م  مصر، مند مصر دأب  على فتح معبر رفح من أين إلى آخر من دون عال ة
بترارب الراهرة م  أماس. ونأن نرأدب بديد ترارب بين ائخوة الفلسطينيدين والعرب، ل ند امساس 

 ب.2007هو إنهاء االنرسا، الرا ، بين الفلسطينيدين منذ عا، 
وأخيرًا، يبدو من المبكر الأك، على مد  استررار عال ة بأماسب ومصر، في ظشد ارتباطها بملفدا  

ة، منها مستر بش اممن في سيناء، وفتح معبر رفح، ودور دأالن في ذل ، م  وزود رغبة من عدد
مصر وبأماسب في عد، الوصول إلى مرألة الرطيعة النها يدة، وتفضيلهما إبراء شعرة معاوية 
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للتواصش، ولو في المزالين ائنسانيد والمعيشيد بالأدد امدنى، تمهيدًا لرف  مستو  عال تهما في 
، رغ، عد، نضوى الظرو، الميدانيدة للوصول إلى هذا المستو .الزانبين السي  اسيد واممنيد

 31/10/2016المونيتور، 
 

 هل من مصالحة فلسطينية؟ .61
 معين الطاهر
د الأديث عن المصالأة الفلسطينية، إثر زيارتي الر يس مأمود عباس تركيا و طر  مرة أخر ، يتزدد

ف الشا   الذي فصش ما تبرى من فلسطين إلى ضفٍة أخيرًا، فتنتعش آماٌل بررب إغالق هذا المل
تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، بريادة الر يس أبو مازن، وتنهشها المستوطنا  
ده الأروب، ويفت  به الأصار، وس  مخاو،  الصهيونية، و طا  تسيطر عليه أركة أماس، وتهدد

ل هذا االنرسا، السياسي وائداري إلى  انرسا، زغرافي دا ،، يزيد من معاناة الشعب من أن يتأود
د وأدته، ويعصف بمشروعه الوطني.  الفلسطيني، ويهدد

بدايًة، يرف الشعب الفلسطيني كله م  المصالأة، ويرف  شعارا  إزالة االنرسا،، وخصوًصا في ظش 
اء كش الخو، المتزايد على مصيره ومستربله، وس  العواصف التي تهب على المنطرة، وفي ظش انته

الشرعيا  الدستورية، سواًء شرعية الر يس، أو شرعية المزلس التشريعي، ناهي  عن  يادا  منظمة 
التأرير ومزالسها التي أصبأ  ذكر  من التاري . ول ن، ثمدة تساؤل مشرو ، ما إذا كنا فعاًل أما، 

 مصالأة أريرية  ادمة، وس  فشش كش مأاوال  إزالة االنرسا، السابرة؟ 
أند االنرسا، بدأ فعال عند عد، اعترا،  طاعا  واسعة من أركة فتح بنتا   االنتخابا  نعتر، 

، وأسفر  عن فوز كبير لأركة أماس،  بش أن ُيعمدل الأس، 2006التشريعية الفلسطينية في سنة 
له من انرسا، سياسي إلى وا ٍ  مؤل،، تأكمه سلطتان  العسكري لأركة أماس هذا االنرسا،، ويأود

تان في الضفة الغربية و طا  غزة. ت،د هذا كله، على الرغ، من تو ي  اتفاق الراهرة سنة وأكوم
، والذي نت  عنه تشكيش أكومة وأدة 2007، واتفاق مكة سنة 2006، ووثيرة امسر  سنة 2005

وطنية بر اسة إسماعيش هنية، إلى أن أزهز  عليها سيطرة أماس العسكرية على الرطا . بعد ذل ، 
، والتي ما زال الطرفان يعتبرانها أساًسا للمصالأة المنشودة. 2012  الور ة المصرية سنة ُو دع

ُيضا، إلى ذل  كله كٌ، من المبادرا  المألية والعربية التي تناول  هذا الموضو  من زاوية أو 
أخر ،  بش أن يتفل الطرفان على تشكيش أكومة بوفاق وطنيب، ُيفتر  أنه اُتفل على أعضا ها 
بينهما، وعلى أن ُتزر  انتخابا  بعد ستة أشهر من تشكيلها. ل، يأدث ذل ، فرد اصطدم  هذه 
الأكومة بما ُعر، بملف الموظفين الذي زعل  منه بأماسب، على الرغ، من استرالة أكومة هنية، 
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 شرًطا لتمكين أكومة الوفاق من ممارسة سلطتها على الرطا ، وهي أصاًل  أكومة الوفاقو ل، ت ن
 راغبة، وربما ل، ت ن  ادرة، أيًضا على الولوى إلى ملفا  الرطا  الشا كة.

في كش مرة، كان أأد الطرفين ُيلودا بمبادرة للمصالأة، أو يستزيب كالهما للضغ  الشعبي، وكان  
الدواف  لتل  المبادرا  أو للربول بها واضأًة، إذ ثمدة تآ ش واضح في استمرار الشرعية االنتخابية، 

بول المصالأة، أو التلويح بها، أو الدوران في دا رتها، لتمنح هذه امطرا، شيً ا من شرعية و 
وطنية، ت سب بها و ًتا مسترطًعا. كذل  ثمدة متغيراٌ  إ ليميٌة، مثش وصول ائخوان المسلمين إلى 
السلطة في مصر، أو االنرالب العسكري ضده،، أو ظرو، الأصار المفرو  على غزة، أو 

غبة في التلويح بملف المصالأة  للتعزيش بعودة المفاوضا ، أو الضغ  على الدول الراعية، الر 
يهامه، بدند ثمدة بدا ش يزري البأث بها. ولعلده من المفار ة أند الظرو، التي تدف  إلى مبادرا   وا 

ومة بوأدة المصالأة ت اد ت ون العوامش نفسها التي ُتسر  في إفشالها، فرد فشل  مأاولة تشكيش أك
وطنيةب في السابل، مند الرباعية الدولية وضع  شرط  بول هذه الأكومة باشتراطاتها في ما يتعلدل 
بعملية السال،، لتصبح الموافرة على التسوية والتنسيل اممني من شروط إعادة وأدة البي  

 الفلسطيني. 
دوافعه في ذل   وية، ل ندها في هذه المرة، بادر الر يس مأمود عباس إلى فتح ملف المصالأة، و 

أتًما. وكما في كش مرة، لن ترود إلى مصالأة أريرية، ليس مند الر يس ال يريد ذل ، أو ال يريد 
لرطا  غزة أن يعود إلى أضن سلطة فلسطينية واأدة بريادته. ول ن، منده ال يردر على ذل  

، باعتبارها الوسيلة الوأيدة التي ال مسباب ذاتية وموضوعية، فهو ل، يفرد إيمانه بعد بالمفاوضا 
يمكن التفكير بسواها طريرًا أوأد لأشد المشكلة الفلسطينية، وتأريل أش الدولتين، ومنده موضوعًيا ال 
يستطي  موازهة الضغوط العربية والدولية وائسرا يلية التي تمنعه من تأريل مصالأة م  أركة 

سياسًيا، ولن ينتهي إالد باالتفاق على برنام  أدد أدنى  أماس. وأسبنا أن ُندر  أند االنرسا، بدأ
، وا عادة االنطالق.  سياسي، يضمن للمشرو  الوطني الفلسطيني التردد

ما يأدث هو إدارة زديدة لالنرسا،، بشروط ومعطيا  زديدة، فرضتها المتغيرا  ائ ليمية، وبيان 
ملف بالمفصولين من فتحب، والمرصود  الرباعية العربية الذي يطالب الر يس مأمود عباس بتنهاء

د بوضوا بمعا بة الطر، الذي يرف  السير وفل إمالءا  الرباعية  بذل  مأمد دأالن، وُيهدد
  ائمارا ، امردن، مصر، السعوديةو. 

بهذا التدخدش، طغا ملف االنرسا، الداخلي في بفتحب على ملف االنرسا، الفلسطيني، وأصبح له أولوية 
الر يس على أي ملف آخر في ظش استعدادته وترتيباته لعرد المؤتمر الساب  لأركة  المعالزة عند
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فتح، واستثناء من أسماه، المتزنأين من أضوره، في و ٍ  زاد خصومه من أرا ه، عبر عرد 
 مؤتمر في مصر، وبع  التأردكا  في مخيما  الضفة الغربية. 

نما دع، أط راٍ، عربية له، وخصوًصا مصر وائمارا ، ما ُيرلل الر يس ليس مد   وة خصمه، وا 
كما ترلره بالتد يد الخيوط التي بدأُ  ُتنس  بين دأالن وأطرا، من أركة أماس، تأ  مظلة 
طالق بع  المعترلين،  المساعدا  االزتماعية، وأدد  إلى عودة عدد من أنصاره إلى الرطا ، وا 

فيف الأصار، وفتح معبر رفح، وس  وعود من دأالن بالتواصش م  السلطا  المصرية  لتخ
وترطيب العال ا  م  أماس. وتلف  النظر مراالٌ  ظهر  في أوساط أمساوية، أبرزها مرالة 
الدكتور أأمد يوسف، التي يناشد فيها إخوانه في الأركة وزمهورها استيعاب أند السياسة مصالح، 

ة م  مأمد دأال  ن.وليس  مبادئ، مبرًرا بذل  طبيعة العال ة المستزدد
من هنا، زاء سعي الر يس عباس من أزش تطويل هذا المأور الذي أخذ بالتشكدش ضده، عبر 
زيارتيه تركيا و طر، ومأاولة االتفاق م   يادة بأماسب في الدوأة، عبر وساطة  طرية، على  واعد 

نا  من زديدة ئدارة االنرسا، في المرألة المربلة. يريد أبو مازن في امساس، و بش كش شيء، ضما
أركة أماس بالسماا لمناصريه بالخروى من الرطا  إلى الضفة الغربية، للمشاركة في مؤتمر بفتحب 
الساب ، وعد، ت رار منعه،، كما أدث في المؤتمر السادس، إذ من شدن ذل  أن يشك  بشرعية 

خاطره أن يزعش المؤتمر وتمثيله أبناء الرطا  الذي يزع، دأالن أنده  اعدة أساسية له، كما أند من م
 لهذا الخال، شكاًل زهوًيا بغيًضا بين أبناء الضفة والرطا .

مشكلة أبو مازن أنده زاء إلى المصالأة متدخًرا كثيًرا هذه المرة، بعد فشش أكومة الوفاق الوطني، 
وعد،  درته على تشكيش أكومة وأدة وطنية  بالمعنى الفصا ليو لتنا   ذل  م  أززه السابرة 

سرا يش لها، بش وعززه عن المتعلرة  بالبرنام  السياسي لهذه الأكومة، ورف  أطرا، دولية وعربية وا 
إزراء انتخابا  بلدية، على الرغ، من التوافل عليها، و يامه بتدزيلها، ما يضفي ظالاًل من الش  

منظمة بزديته في إزراء أي انتخابا  أخر  تفو ها أهمية، أو في إأداث تغييراٍ  زذرية في تركيبة 
 التأرير. 

 د تمس  أركة أماس العصا من المنتصف، وترا ب التطورا  المربلة، فمن زهٍة لن ترتاا لتنامي 
، لها عبر المصريين من  نفوذ دأالن في مناطرها. ومن زهة أخر ، عينها على ما يمكن أن ُيردد

 تسهيال  تخفف الأصار، في و ٍ  ستأافظ على عال اتها م  الر يس عباس.
االنرسا، بدأ سياسًيا، ولن ينتهي إالد باالتفاق على مشرو  وطني فلسطيني زام ، ويبدو أن أوان بدأ 

ذل  ل، يأن بعد، وس  الظرو، ائ ليمية واصطفا، المأاور، ويبدو أند غاية المراد أن توض  
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مدا المصالأة  واعد زديدة ئدارة االنرسا،، تمن  تأويله إلى انرسا، دا ، ذي سماٍ  زغرافية وزهوية، أ
 فستبرى تراوا في المكان، وسينض، الشعار الهاد، إلى تأريرها إلى  ا مة اممنيا  الزميلة.

 1/11/2016، العربي الجديد، لندن
 

 هل هيالري كلينتون جيدة إلسرائيل؟ .61
 أوري سفير

 م  التوزه سواء لر امبي سيت يف أغلب الظن موظفو البي   2017كانون الثاني  20بدءًا من 
 «. سيدتي الر يسة أ، لزوزها سيدي الر يس»

 بيش كلينتون.  امسبللرد كان لي شر، العمش إلى زانب شمعون بيريس م  الر يس 
 وهذه تزربة يمكنها أن تفيد بشيء ما عن المزايا الضرورية ليكون المرء ر يسا للواليا  المتأدة.

 . اموس ي الشرق أخذ كلينتون بنفسه المبادرة امميركية في خطى السال، ف
كان  له لغة مشتركة سواء م  اسأل رابين وشمعون بيريس، و د فه، زيدا ضرورة المسيرة السلمية 

ولمسيرة استررار المنطرة من خالل التعاون اال تصادي  امردنم  الفلسطينيين كدساس للسال، م  
 . أساسا

وسورية، ليس فر   امردن،. .،، لرد كان كلينتون ضالعا في كش تفاصيش المفاوضا  بيننا وبين 
الذين أداروا المفاوضا . و د عمش م   امشخاصعلى مستو   وأيضابش  ائخباري على المستو  

وفي وزارة الخارزية وعر، كيف ينص  لرزاله مثش وزير الخارزية  امبي طا ، الم  في البي  
 وورن كريستوفر، دنيس روس، مارتين ايندي ، اهرون ميلر وآخرين.

وهو نفسه أدار المفاوضا ، دوما في صالح المصالح امميركية االستراتيزية في المنطرة، مثلما 
 المصالح اال تصادية للشركا  امميركية.  أيضا

 بزالء، ول نه كان منصتا للفلسطينيين ولبا ي الزعماء العرب.  ئسرا يشوهو مؤيد 
تي خدم  فكره الزغرافي السياسي أول عر، كيف يتخذ الررارا  التي ل، ت ن دوما شعبية، وال

 . إ ليميةأش الدولتين الذي سيولد مسيرة  –المنطرة 
 يعتر، بر ،. .، وان يرر ذل  في ال ونغرس.  أن امولى أوسلوهكذا كان عندما  رر بعد مأادثا  

 امن إسرا يش كان عنده يسبل كش شيء، ول نه كان مالصرًا للترد، في المسيرة السلمية. 
 مأادثا  عمش على ألف دفا  بين الدولتين.  إزراءا ترا على بيريس  1995اية في نه

 وفي المأادثا  في الغرفة البيضوية عر،  بش كش شيء كيف ينص  وكيف يبدي التعاطف.
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الوأيد الذي يشغش باله، وان كان  اممرلمن يأادثه بدن الأديث هو  إأساساعر، كيف يعطي 
 امميركي.  امعمال  المواضي  التي على زدول منشغال في تل  اللأظا  بعشرا

المتفو ين، فهمه  امشخاصلرد كان كلينتون ر يسا طيبا بسبب  درته على الريادة،  دراته في تعيين 
 العميل للمواضي  و درته على اتخاذ الررارا ، فهو وطني أميركي وعالمي يفه، التأوال  في العال،.

شيء فانهما متشاركان في منظومة من الري، الليبرالية للأرية لعريلته مزايا مشابهة، وفوق كش 
 والمساواة بين الناس والشعوب. 

كالهما يعر، كيف يستغالن زيدا سيا ا  العولمة في صالح المصالح امميركية، على المستو  
 الأكومي وعلى مستو  الشركا  امميركية ال بر  على أد سواء. 

 ري كلينتون مناسبة لريادة الواليا  المتأدة ودونالد ترامب تماما ال.التي تزعش هيال امسبابهذه هي 
، فان هيالري كلينتون ترف أما، تأديا  صعبة: الأروب في سورية اموس وبالنسبة لنا وللشرق 

، أوباما، والزمود السياسي بيننا وبين الفلسطينيين. وهي ستواصش سياسة «داعش»والعراق، تهديد 
الموضو  السوري، أيث تتطل  إلى خلل مناطل أظر للطيران من خالل  م  صررية أ بر في

، أوباماالمفاوضا  م  روسيا. وهي ست ون متعاطفة تزاه إسرا يش مثش سلفيها الديمرراطيين. ومثش 
فان أماستها لر يس الوزراء نتنياهو ملزومة زدا. فهش هيالري كلينتون زيدة ئسرا يش؟ إسرا يش 

ي واشنطن زيد/ة  بش كش شيء مميركا، ولر يس/ة يعر، كيف يتخذ الررارا  ر يس/ة ف إلىبأازة 
 من أزش مسيرة الدولتين. هيالري كلينتون هي كهذه.

 «معاريف»
 1/11/2016األيام، رام هللا، 
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 30/10/2016القدس العربي، لندن، 


