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 "تراثا إسالميا خالصا" "األقصى" د  يع اً بشكل نهائي قرار  تعتمد"اليونسكو"  .1

"منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم ، أن باريس، من 19/10/2016 ،لألنباء األناضولوكالة ذكرت 
ا تقدمت به فلسطين ودول عربية أخرى ينفي وجود والثقافة" )اليونسكو(، تبنت اليوم الثالثاء، قرار  

 عالقة بين اليهودية والمسجد األقصى.
عضوا ،  58وجاء اعتماد القرار بشكل نهائي إثر مصادقة المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو"، الذي يضم 

عرف عليه اليوم، بعد اعتماده، الخميس الماضي، من قبل اللجنة اإلدارية في المنظمة ذاتها. ولم ي  
حتى اآلن عدد الدول التي صوتت على القرار، وتلك التي صوتت ضده أو امتنعت أو غابت عن 

 التصويت.
بندا ، أكد أن المسجد األقصى "من المقدسات اإلسالمية الخالصة"، وأنه ال  16القرار، الذي يتضمن 

  عالقة لليهود به.
م القدسي الشريف"، فيما لم يستخدم وأشار مررا إلى المسجد األقصى باسمه اإلسالمي فقط "الحر 

على اإلطالق المسمى اليهودي له "جبل الهيكل". كما أكد أن "حائط البراق" )الذي يسميه اليهود 
ا اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية  بـ"حائط المبكى"( هو "جزء ال يتجزأ" من المسجد األقصى، رافض 

 الجانب بحقه.
لية" في المسجد األقصى، ويطالب إسرائيل كقوة محتلة بإعادة ويدين القرار "االنتهاكات اإلسرائي

؛ إذ كانت حينها دائرة األوقاف 2000األوضاع في األقصى لما كانت عليه قبل شهر/أيلول عام 
 اإلسالمية األردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد.

 ن وقطر والسودان.يشار إلى القرار قدمته فلسطين والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وع ما
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صّدقت خالل قد اليونسكو كانت ، وعن وكاالت، أن 18/10/2016، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 
اجتماع الخميس الماضي في العاصمة الفرنسية باريس على قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود 

خليل جنوبي الضفة بالمسجد األقصى وحائِط البراق، وأيضا على تأكيد أّن الحرم اإلبراهيمي في ال
 الغربية، ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم بالضفة الغربية هما لفلسطين.

وقد تراجعت المكسيك التي كانت قد صوتت بالموافقة على مشروع القرار العربي بشأن القدس عن 
 موقفها في آخر لحظة.

ثر اعتماد اليوم قال السفير الفلسطيني لدى اليونسكو منير أنسطاس إن  إسرائيل ناورت حتى آخر وا 
 لحظة لعرقلة اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو قرارا نهائيا بأّن األقصى تراث إسالمي خالص.

 وأضاف أن إسرائيل تريد تصوير القرار وكأنه يكتسي صبغة دينية وليست سياسية.
يونسكو يؤكد من جهته اعتبر ممثل منظمة التعاون اإلسالمي في فلسطين أحمد الرويضي أن قرار ال

حقيقة ثابتة على األرض، وهي أن األقصى وقف إسالمي وهو جزء من عقيدة المسلمين، وأي جهة 
ولفت إلى أن القرار اشتمل على كثير من الحقائق الهامة، منها ما  منصفة ستؤكد على هذه الحقيقة.

نفاق اإلسرائيلية هو متعلق بمقابر للمسلمين في القدس وحائط البراق وساحة البراق حيث تكثر األ
 للبحث عن تراث يهودي.

وأضاف الرويضي أن القرار أكد على أن وجود إسرائيل في القدس يعد قوة احتالل، ودعاها إلى 
إنهاء االحتالل وااللتزام بالقانون الدولي، ودعاها للتوقف عن منع المسلمين والمسيحيين من الوصول 

 إلى أماكن العبادة في القدس.
ذا ثبت ذلك كما طالب الق رار بإرسال لجنة تحقيق حول المساس باإلرث الحضاري بمدينة القدس، وا 

 فسيعتبر جريمة وفقا للقانون الدولي اإلنساني.
 

 "حمالت التشكيك والتحريضمن "رغم بالاستمرار الحكومة في أداء التزاماتها  كدؤ يمجلس الوزراء  .2
فـي  18/10/2016 ية التـي عقـدها يـوم الثالثـاءاستهجن مجلـس الـوزراء خـالل جلسـته األسـبوع :رام هللا

من أن الحكومة لم  "حملة التضليل واالدعاءات الكاذبة"رام هللا برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، 
 "إســرائيل"تقـم بمهامهـا ومســؤولياتها تجـاه أهلنـا فــي قطـاع غــزة، مؤكـدا  أنـه فــي الوقـت الـذي يحمــل فيـه 

في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام العاشر على التـوالي وعـدوانها المسؤولية عن معاناة شعبنا 
الوحشي المتكرر خالل هذه السنوات، فإن على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها أصـرت منـذ 
 تشــــكيل الحكومــــة علــــى وضــــع العراقيــــل والعقبــــات للحيلولــــة دون تمكــــين الحكومــــة مــــن أداء مهامهــــا،

والــدوائر الحكوميــة، والســماح بعــودة المــوظفين إلــى أمــاكن عملهــم وبرفضــها برفضــها تســليم الــوزارات 
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لكافة االقتراحات المنطقية والعمليـة إلعـادة الوحـدة للـوطن ومؤسسـاته، وبرفضـها تسـليم المعـابر األمـر 
 الذي أخر إدخال مواد البناء لإلسراع في عملية إعادة اإلعمار.

اإلقـرار بـأن حكومـة الوفـاق الـوطني قـد هبـت منـذ اليـوم وتابع: على حركـة حمـاس التحلـي بالشـجاعة و 
األول للعدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسـائل واإلمكانيـات، وبـادرت فـور 
انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القـاهرة لحشـد التمويـل الـالزم إلعـادة إعمـار قطـاع غـزة، وأن عليهـا اإلقـرار 

عــادة توزيـع المــوارد الماليــة المحــدودة، بوضــع إغاثــة أبنــاء بـأن الحكومــة قــد أعــاد ت ترتيــب أولوياتهــا، وا 
يجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء  شعبنا في قطاع غزة، وا 

 عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها.
 18/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المستدامة مستحيلة في ظل االحتالل وغياب الدعم الدولي الفلسطينيةالحمد هللا: التنمية  .3

قـال رئــيس وزراء حكومـة التوافــق الــوطني الفلسـطينية، رامــي الحمـد هللا، إن التنميــة المســتدامة  رام هللا:
ومتــه "لــن تكتمــل أو تحقــق وشــدد الحمــد هللا علــى أن أّي إنجــازات لحك فــي ظــل االحــتالل "مســتحيلة".

 أهدافها إال بتدخل فاعل من المجتمع الدولي إللزام إسرائيل بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها".
خــالل كلمــة لــه يــوم الثالثــاء فــي جامعــة بيرزيــت فــي المــؤتمر الــدولي حــول فاعليــة  ،وذكــر الحمــد هللا

 مار والبناء في مناطق "ج".أن االحتالل يمنع التنمية واالستث، الحكومة تحت االحتالل
منشـأة فلسـطينية؛  960( أكثـر مـن 2016وتابع: "سلطات االحـتالل هـدمت منـذ مطلـع العـام الجـاري ) 

 منها ممولة من المجتمع الدولي نفسه". %68حوالي 
 18/10/2016 ،فلسطين أون الين

 
 منظمة التحرير: اقتحام المستوطنين لألقصى سيشعل حرباً  .4

ذرت دائـــرة شـــؤون القـــدس فـــي منظمـــة التحريـــر مـــن مخـــاطر وتـــداعيات اقتحـــام حـــ: تحريـــر محمـــد وتـــد
بـــاليوم  مســـتوطنا   234المســـتوطنين للمســـجد األقصـــى مـــن بـــاب المغاربـــة، الـــذين وصـــل عـــددهم نحـــو 

ودعت المواطنين من كـل المحافظـات والقـدس والـداخل الفلسـطيني ومـن  العبري. "العرش"الثالث لعيد 
ليـه والمرابطـة فـي باحاتـه والتصـدي القتحامـات إد األقصـى، شـد الرحـال يستطيع الوصـول إلـى المسـج

ـــدات تنفيـــذ اقتحامـــات واســـعة ل قصـــى،  لمســـتوطنين. ـــان لهـــا اســـتمرار تهدي واســـتنكرت الـــدائرة فـــي بي
 ، ســـيما بـــاليوم الثالـــث لعيـــداإلســـرائيليةبـــالتزامن مـــع األعيـــاد اليهوديـــة بحمايـــة وتواطـــؤ مـــن الســـلطات 
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فقته دعوات من منظمات الهيكل المزعوم ألنصارها للمشاركة فـي اقتحامـات واسـعة ، والذي را"العرش"
 ومحاولة إقامة طقوس تلمودية فيه.

 19/10/2016 ،48عرب 
 

 يحذ ر من ردود الفعل اإلسرائيلية على القرارات واإلدانات الدولية تجاه ممارساتها الوزراءمجلس  .5
في رام هللا  18/10/2016 سبوعية التي عقدها يوم الثالثاءأكد مجلس الوزراء خالل جلسته األ :رام هللا

برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، أن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم "اليونسكو" بشأن المسجد األقصى المبارك وحائط البراق، هو إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني 

 لتصرف.غير القابل ل
جـــراءات االحـــتالل  وأضـــاف أن القـــرار تعبيـــر عـــن إدانـــة المجتمـــع الـــدولي ورفضـــه لكافـــة سياســـات وا 
اإلســرائيلي، وكشــف لزيــف الروايــة اإلســرائيلية التــي ضــلل بهــا الــرأي العــام العــالمي والمجتمــع الــدولي 

  لعقود طويلة من الزمن.
لمحتلـة بإعـادة الوضـع إلـى مـا كـان قائمـا حتـى القوة ا "إسرائيل"وثّمن المجلس هذا القرار الذي يطالب 

، وهو أن إدارة األوقاف اإلسالمية في القدس هـي الجهـة الوحيـدة المسـؤولة 2000شهر أيلول من عام 
 عن كل ما يتعلق بالمسجد األقصى المبارك من جميع النواحي.

 18/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ينالفلسطيني نلن يرحم كل من تخاذل عن تحمل مسؤولياته إلنهاء الظلم ع التاريخ :المالكي .6
ريــاض المــالكي إن التــارير لــن يــرحم كــل مــن  الفلســطيني قــال وزيــر الخارجيــة: كفــاح زبــون - رام هللا

 تخاذل عن تحمل مسؤولياته إلنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. 
ـــة دول كلمتـــه، خـــالل أعمـــا واســـتعرض المـــالكي فـــي ـــس وزراء خارجي ـــدورة الثالثـــة واألربعـــين لمجل ل ال

لسـلطات  منظمة التعاون اإلسالمي، معاناة فلسطين وشعبها جراء الممارسات االستعمارية والعنصـرية
االحتالل اإلسرائيلي، التي تسعى إلـى إخضـاعهم لنظـام اسـتعماري تمييـزي وصـوال  إلـى دفعهـم للرحيـل 

ه السياسـات تتجلـى بقـوة فـي شـرقية القـدس، وتسـتهدف أهلـه، خصو صـا عن أرضهم، مشي را إلى أَّن هذ
رثها الحضاري.   األطفال، وتاريخها وا 

 19/10/2016 ،الشرق األوسط، لندن
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 قرار أممي لوقف االستيطان الستصدارالسلطة تتحرك  .7
مـع األشـقاء قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها ستواصل تنسيق تحركهـا السياسـي والدبلوماسـي  :بترا

العــرب واألصــدقاء فــي العــالم والــدول كافــة، الستصــدار قــرار مــن مجلــس األمــن الــدولي يلــزم "إســرائيل" 
وأوضـــحت الخارجيـــة الفلســـطينية فـــي بيـــان، أمـــس، أن الحكومـــة اإلســـرائيلية  بوقـــف االســـتيطان فـــورا .

فـي "إسـرائيل"، بهـدف توسـيع برئاسة بنيامين نتنياهو تعمل يوميا  على تنفيذ استراتيجية اليمـين الحـاكم 
االســــتيطان وتعميــــق عمليــــات تهويــــد األرض الفلســــطينية، فــــال يكــــاد يمــــر يــــوم دون المصــــادقة علــــى 

 مخططات استيطانية جديدة.
 19/10/2016 ،الخليج، الشارقة

  
 الفلسطينية فرصة مهمة للحفاظ على حل الدولتين بالدولةاشتية: االعتراف األمريكي  .8

اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــت، محمـــد اشـــتية، الـــرئيس األمريكـــي الســـابق جيمـــي  طالـــب عضـــو :رام هللا
ــة الفلســطينية فــي آخــر  كــارتر، مؤســس مركــز كــارتر، بالتــدخل لنصــ، بــاراك أوبامــا بــاالعتراف بالدول

وقــال إن االعتــراف األمريكــي بالدولــة الفلســطينية هــو  أيامــه فــي البيــت األبــيض، إلنقــاذ حــل الــدولتين.
حفاظ على حل الدولتين في ظل التعنت اإلسرائيلي، ومن، اإلدارة القادمة دفعة لتحقيـق فرصة مهمة لل

 إنجاز في هذا الملف. 
 خـــــالل لقـــــاء جمعـــــه بوفـــــد مـــــن مركـــــز كـــــارتر فـــــي مكتبـــــه بـــــرام هللا يـــــوم الثالثـــــاء ،واســـــتغرب اشـــــتية

قالـت فيهـا إنهـا ، التصريحات المسربة لمرشحة الرئاسة األمريكيـة هـيالري كلينتـون التـي 18/10/2016
واعتبــر أن  والفلســطينيين أفضــل مــن الجمــود السياســي. "إســرائيل"تعتقــد بــأن عمليــة ســالم وهميــة بــين 
 وليس بالنظر لعملية السالم كمسألة تجميل للواقع. "إسرائيل"السالم غير ممكن إال بالضغط على 

 18/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مع "األونروا" ومجمع الكنائس في لبنان أوضاع التدريس بـ"اليرموك" يبحث عبد الهادي .9
بحـــث مـــدير الـــدائرة السياســـية لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية الســـفير أنـــور عبـــد الهـــادي، يـــوم  :دمشـــق
، مـع مـدير التربيــة بوكالـة "األونـروا" سـمير عبــد الـرحيم، ومـدير مجمـع الكنــائس 18/10/2016 الثالثـاء

حمود مناع، أوضـاع التـدريس فـي مـدارس "األونـروا" ومـدارس مخـيم اليرمـوك، خاصـة بعـد في لبنان م
 الممثلة بـ"داعش" المناهج التكفيرية الخاصة بها. "المجموعات اإلرهابية"فرض 

كما جرى خالل اللقاء، الذي جرى بمقر الدائرة السياسية فـي دمشـق، بحـث سـبل افتتـاح مـدارس بديلـة 
 ية التعليمية.للطلبة لمتابعة العمل
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وفــي ســياق متصــل، زار الســفير عبــد الهــادي طلبــة مخــيم اليرمــوك ولبنــان المقيمــين فــي معهــد ســعيد 
لهــم أن ســيادته يتــابع أوضــاعهم باســتمرار،  العــاص ونقــل لهــم تحيــات الــرئيس محمــود عبــاس، مؤكــدا  

فــي تحصــيلهم قــائال: "نعمــل مــا نســتطيع لتقــديم مــا تحتاجونــه"، كمــا حــثهم علــى بــذل قصــارى جهــدهم 
 الدراسي للوصول إلى غايتهم.

 18/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في غزة: التنقالت الحكومية هدفها ضخ دماء جديدة وتطوير األداء "الوزراءـ"نائب األمين العام ل .11
ت الحكوميـة األخيـرة أكد نائب األمين العام لمجلس الوزراء في قطاع غزة أسامة سعد أن التـنقال غزة:

تهدف إلى تجويد العمل الحكومي، ونقل الخبرات من مكان آخر، وضر دماء جديدة لـبعض الـوزارات 
وذكـــر ســـعد فـــي تصـــري، خـــاص  ونقـــل رؤى تطويريـــة جديـــدة مـــن بعـــض الشخصـــيات لمواقـــع أخـــرى.

لتـــنقالت األخيـــرة اتبعاهـــا فـــي إجـــراء هـــذه ا ، أن المعـــايير التـــي تـــمّ 18/10/2016الثالثـــاء لــــ"الرأي" يـــوم 
، وقلــة تتمثـل فــي مقـاييس األداء ل خــوة الــذين تـم اختيــارهم للتـدوير، وحاجــة المكــان للتخصـص أحيانــا  

 الموارد البشرية في وزارات معينة، وافتقار بعض الوزارات إلى كوادر من الفئة العليا.
ت التــي تقتــرب مــن إلــى أن حــل وزارة التخطــيط يــأتي فــي إطــار رؤيــة لــدمج بعــض الــوزارا ســعد وأشــار

بعضــها فــي االختصاصــات، موضــحا  أنــه فــي هــذه الرؤيــة تــم دمــج وزارة التخطــيط بــوزارة الماليــة ألن 
التخطـــيط تهـــدف إلـــى وضـــع الخطـــط الحكوميـــة لعمـــل الـــوزارات كافـــة، أمـــا الماليـــة فهـــي تشـــرف علـــى 

 األبعاد المالية لتنفيذ هذه الخطط المستقبلية.
 18/10/2016 ،موكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 
 النائب أبو بكر تقاضي وزير الصحة بعد أن دعته لالستقالة .11

 الفلســطيني قالــت النائــب عــن محافظــة نــابلس فــي المجلــس التشــريعي: يحيــى اليعقــوبي -غــزة  ،نــابلس
عضــو المجلــس الثــوري المفصــول مــن حركــة فــت، نجــاة أبــو بكــر، إنهــا لــم تــرد علــى االتهامــات التــي 

والتي وجهها إليها وزير الصحة في حكومة الحمد هللا جـواد عـواد، فـي بيـان صـدر  وصفتها بـ"الباطلة"
وأضافت أبو بكر فـي تصـري، لــ"فلسطين"، أمـس، أنهـا تقـدمت أمـام النيابـة العامـة  عن الوزارة، مؤخرا .

، وزير الصحة بتهمة "التشهير والتخـوين" رسميا  في رام هللا وفق األصول القانونية بدعوى رسمية ضدّ 
 مؤكدة أن القضاء هو الحكم بينهما.

قـــرار فصـــلها مـــن فـــت، لـــدى اللجنـــة القانونيـــة  مـــن جانـــب آخـــر، أوضـــحت أنهـــا لـــن ترفـــع دعـــوى ضـــدّ 
وتابعــت أبــو  للحركـة، مســتدركة "أعتبــر نفســي غيــر مفصــولة مــن فــت،، ولــم أنــتم إليهــا بقــرار مــن أحــد".
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ة أن واقـــع الســـلطة الفلســـطينية فـــي عـــن حركـــة فـــت، وشـــعب فلســـطين"، مؤكـــد بكـــر "أعتبـــر نفســـي نائبـــا  
 الضفة الغربية "بين الحياة والموت".

 وفي األثناء، قالت "نحن جميعا  مع وحدة حركة فت،".
وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانا  ردا  على تصري، صحفي من أبو بكر فـي وقـت سـابق طالبـت فيـه 

بكــر إلــى زيــارة مرافــق الــوزارة، كــذلك  باســتقالة عــواد بســبب مــا وصــفته فشــله اإلداري، ودعــا البيــان أبــو
االستقالة من المجلس التشريعي والتبرع براتبها ومصاريف مرافقيها وسيارتها للمرضى، "لعـل هللا  يغفـر 

 لك خطاياك بحق الوزارة والعاملين فيها"، كما جاء في نص البيان.
 18/10/2016 ،فلسطين أون الين

 
 لوطني للتنمية االقتصاديةفريق العمل ا تشكيلقرر مجلس الوزراء ي .12

فــي رام  18/10/2016 قــرر مجلــس الــوزراء خــالل جلســته األســبوعية التــي عقــدها يــوم الثالثــاء :رام هللا
هللا برئاسـة رئـيس الـوزراء رامـي الحمـد هللا، تشـكيل فريـق العمـل الـوطني للتنميـة االقتصـادية فـي إطــار 

والخاص الذي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيله خالل الشراكة االستراتيجية الدائمة بين القطاعين العام 
(، برئاسـته وبمشـاركة 2016مؤتمر معهد أبحاث السياسات االقتصـادية الفلسـطيني )مـاس االقتصـادي 

ممثلين عن األطراف الحكومية وغير الحكومية المختصة الفاعلة في بناء االقتصـاد الـوطني وتطـويره 
ــين عــن القطــاع الخــاص، بهــدف مأسســة  الشــراكة وتفعيــل التعــاون بــين الجميــع، ومتابعــة تنفيــذ وممثل

توصـــيات المـــؤتمر وأي توصـــيات إضـــافية يتوصـــل إليهـــا الفريـــق تهـــدف للتنميـــة االقتصـــادية وتحديـــد 
 مجاالت االستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص وسبل إطالقها.

 18/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سياسي للتضييق على الفلسطينيينقرار ون المدنية: إلغاء تصاريح الموظفين الشؤ  .13
قالـت هيئـة الشـؤون المدنيـة الفلسـطينية )رسـمية(، إن : تحريـر خلـدون مظلـوم، من يوسـف فقيـه -غزة 

  ألغت تصاري، عدد من الموظفين الكبار في الهيئة بقطاع غزة. اإلسرائيليسلطات االحتالل 
هيئـــة الشـــؤون المدنيـــة فـــي غـــزة، محمـــد المقادمـــة، بـــأن ســـلطات االحـــتالل ألغـــت  وأفـــاد النـــاطق باســـم

  موظف ا من موظفي التنسيق مع الجانب اإلسرائيلي في القطاع. 12تصاري، 
ـــ"قدس بــرس"، ادعــاءات االحــتالل أن أســباب إلغــاء التصــاري، "أمنيــة"،  ورفــض المقادمــة فــي حــديث ل

ـا بهيئـة الشـؤون المدنيـة فـي هـذا المجـال. 20ة الفت ا النظر إلـى أنهـم مـوظفين مـن قرابـ واعتبـر أن  عام 
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قـــــرار إلغـــــاء التصـــــاري، "سياســـــي وينـــــدرج فـــــي إطـــــار ســـــلوك االحـــــتالل بالتضـــــييق علـــــى المـــــواطنين 
 الفلسطينيين".

 18/10/2016 ،قدس برسوكالة 
 

  ئ العالمفاجنالثمن مرغمًا في أي صفقة وسأبو عبيدة: العدو سيدفع  .14
ـــدة ال ـــاح العســـكري لحركـــة أكـــد أبـــو عبي نـــاطق العســـكري باســـم كتـــاب الشـــهيد عـــز الـــدين القســـام الجن

"حماس"، أن العدو سـيدفع الـثمن مرغمـا  فـي أي صـفقة تبـادل جديـدة، وسـيتفاجأ  العـالم وأسـرانا وشـعبنا 
 حينما يأتي الوقت المناسب لنكشف كامل الحقائق التي تدخرها المقاومة من أجل حرية األسرى.

العـدو يتهـرب " دة فـي كلمـة مقتضـبة لـه بمناسـبة الـذكرى الخامسـة لصـفقة وفـاء األحـرار:وقال أبو عبيـ
مــن دفــع االســتحقاقات لصــفقة جديــدة، ويحــاول نشــر األكاذيــب ويضــلل جمهــوره بــدعاوى ســاقطة وهــذا 
عهدنا به"، مضيفا  أن هذا السلوك لن يغير من واقع األمـر شـيئا  ولـن ينفعـه هـذا التهـرب طـال الزمـان 

ن عامل الزمن لن يكون أبدا  في صال، العدو إن هو توهم ذلك.أم ق  صر وا 
"كنـا قـد وعـدنا أسـرانا قبـل صـفقة وفـاء األحـرار بأننـا سـنبقى األوفيـاء لهـم وسـننزع قيـدهم،  وتـابع قـائال :

وأوفينا بعهـدنا وصـدقنا وعـدنا بعـون هللا، واليـوم نؤكـد ألسـرانا بكافـة أطيـافهم بـأن الـثمن سـيدفعه العـدو 
 ء أم أبى وسيأتي مرغما  وستعم الفرحة ربوع فلسطين بإذن هللا تعالى".شا

نجازاتوشدد الناطق العسكري على أن ذكرى صفقة وفاء األحرار أمجاد  لن تبقى يتيمة وسـيجددها  وا 
 الحاضر والمستقبل بسواعد الرجال وزنود األبطال بإذن هللا تعالى.

الحريــة فــي صــفقة وفــاء األحــرار، نبــارك لهــم هــذا العــرس وأضــاف "نبــارك ألســرانا الــذين أكــرمهم هللا ب
الوطني الكبير الذي يتجدد مع كـل ذكـرى للبطولـة واالنتصـار ونهنـئهم بتحريـرهم وخـروجهم إلـى النـور 

لى أحضان شعبهم، ليعودوا جزءا  من النسيج المقاوم في كل أماكن تواجدهم".  وا 
لون الليـل بالنهـار فـي كـل مواقـع الربـاط واإلعـداد ووجه التحية إلى مجاهدي القسام الفرسان الذين يص

 والجهاد، ولكل مقاوم يقف معنا في ذات الطريق ولكل الحلفاء الذين دعموا المقاومة وساندوها.
لــى  كمــا وجــه التحيــة للشــعب الفلســطيني المــرابط األبــّي الــذي يقــف شــامخا  خلــف قيادتــه المقاومــة، وا 

ين ول ســرى األبطــال القابضــين علــى الجمــر المنتظــرين للفــرج أبطــال انتفاضــة القــدس المباركــة الميــام
لى كل الالجئين في المنافي والشتات.  القريب، وا 

 18/10/2016، موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام
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 يعكس موقفها العدائيو بشأن غزة مليء بالمغالطات  التوافق حكومة: بيان حماس .15
بشــأن التوافــق أن البيــان الصــادر عــن حكومــة  ،زهــريســامي أبــو  ،اعتبــر النــاطق باســم حركــة حمــاس

 الوضع في غزة توتيري ومليء بالمغالطات ويعكس موقف هذه الحكومة العدائي لحركة حماس.
وبــــّين أبــــو زهــــري فــــي تصــــري، صــــحفي أن حكومــــة الحمــــد هللا تنكــــرت للتوافــــق وأصــــبحت مجــــرد أداة 

 فتحاوية.
حركة حماس، بعد تأكيد الحركة أن الحكومة ال تقوم  وكانت حكومة الحمدهللا شنت هجوما  حادا  على

 بمهامها ومسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة.
 18/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ل فتح مسؤولية فشلهاوتحم    قانونياً  التوافقحماس تعلن انتهاء مدة حكومة  .16

الـدكتور رام الحمــد هللا  الـوطني التــي يرأسـها التوافـقغـزة: أعلنـت حركـة حمــاس مـن جهتهـا أن حكومــة 
، وفشـلت فـي إنجـاز مهامهـا التـي أوكلـت 2014لعـام « اتفـاق الشـاط »انتهت مدتها المتفق عليها فـي 

ـــن المكتـــب  ـــات التشـــريعية والرئاســـية، فيمـــا أعل ـــوزارات والتحضـــير لالنتخاب ـــة دمـــج ال لهـــا وأهمهـــا عملي
كوميـة، فـي خطـوة مفاجئـة لـم يجـر الحكومي في غزة عن حركة تنقالت كبيرة بين رؤسـاء الهيئـات الح

 التطرق إليها من قبل.
وانتقـــد النـــاطق باســـم حركـــة حمـــاس عبـــد اللطيـــف القـــانوع فـــي تصـــري، صـــحافي حركـــة فـــت،، وحملهـــا 

إن حكومــة الحمــد هللا مرتهنــة بقــرارات »وقــال «. فشــل حكومــة الحمــد هللا فــي إنجــاز مهامهــا»مســؤولية 
تقــم بواجباتهــا وتتحمــل مســؤولياتها تجــاه قطــاع غــزة، بــل  فتحاويــة حزبيــة وليســت وطنيــة توافقيــة ولــم

وذكـر أن هـذه الحكومـة التـي «. أصبحت تكيل بمكيـالين وتمـارس التمييـز العنصـري بـين غـزة والضـفة
، لعـدم نيلهـا ثقـة المجلـس «غيـر قانونيـة»، 2014شكلت في يونيو/ حزيران بالتوافق بـين فـت، وحمـاس 

 «.وافقية بعد تعيين وزراء جدد غير متفق عليهمغير ت»التشريعي. وقال إنها أصبحت 
 19/10/2016القدس العربي، لندن، 

 
 خالصاً  إسالمياً  األقصى تراثاً المسجد سكو باعتبار يحماس ترحب بقرار اليون .17

ســـكو بـــأن المســـجد األقصـــى تـــراث يرحبـــت حركـــة حمـــاس بـــالقرار النهـــائي الصـــادر عـــن منظمـــة اليون
 إسالمي خالص.
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ـــاطق با ـــر الن ـــو زهـــري فـــي تصـــري، صـــحفي هـــذا القـــرار انتصـــارا  للقضـــية واعتب ســـم الحركـــة ســـامي أب
حباطــا  لكـل الممارســات التـي مارســها االحــتالل  الفلسـطينية ونســفا  للروايـة اإلســرائيلية بشـأن األقصــى وا 

 سكو للعدول عن قرارها األولي السابق.يعلى منظمة اليون
 18/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 

 السابع لفتح أن يكون ملف عودة دحالن ضمن جدول أعمال المؤتمرينفي ر فهمي الزعاري .18
أفــاد نائــب أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة "فــت،"، فهمــي الزعــارير، بــأن : مظلــوم خلــدون-الخليــل 

 المؤتمر السابع للحركة سيعقد نهاية شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
اجتمـــاع اللجنـــة المركزيـــة القـــادم ســـيحدد الموعـــد  وأوضـــ، الزعـــارير فـــي تصـــريحات لــــ"قدس بـــرس"، أن

 الدقيق، بناء على توصية اللجنة التحضيرية للمؤتمر والذي لن يتجاوز نهاية الشهر القادم.
وأشــار إلــى أن جــدول أعمــال مــؤتمر فــت،، ســيبحث كــل تفاصــيل الشــأن الفلســطيني وبــرامج وسياســات 

 للقضية الفلسطينية.البناء والعمل الوطني وما يمكن أن تقدمه الحركة 
وبين القيادي في حركة "فـت،"، أن انتخـاب لجنـة مركزيـة جديـدة ومجلـس ثـوري للحركـة سـيكون ضـمن 

 أعمال المؤتمر الذي سيعقد في رام هللا )شمال القدس المحتلة(.
ونفى الزعارير أن يكون ملف عودة القيادي المفصول من "فت،"، محمد دحالن، للحركة ضمن جدول 

 ؤتمر "الذي سيناقش قضايا فت،، ولن يكون هّمه عودة دحالن أو غيره"، وفق قوله.أعمال الم
 18/10/2016قدس برس، 

 

 وفد من حماس يلتقي المدير العام للشؤون السياسية والالجئين بلبنان .19
زار وفد من حركة حماس في لبنان برئاسة مسؤول العالقات السياسية للحركة في لبنان "زياد : بيروت

رافقـــه مســـؤول العالقـــات اإلعالميـــة "عبـــد المجيـــد العـــوض"، المـــدير  العـــام للشـــؤون السياســـية حســـن"، ي
 والالجئين، فاتن يونس، في مكتبها في بيروت. 

وناقش الوفد مع يونس القضايا والملفات التي تمس شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتستوجب 
ــــة العامــــة للشــــؤون السياســــية والال ــــدخل المديري ــــة ممغنطــــة، ت ــــات هوي ــــين، وضــــرورة إصــــدار بطاق جئ

 باإلضافة إلى غيرها من القضايا والملفات ذات الصلة بأعمال المديرية.
وعــّد الوفــد أن مديريــة الشــؤون السياســية والالجئــين مركــز حيــوي وضــروري لالجئــين الفلســطينيين فــي 

جئـين الفلسـطينيين وخصوصـا  لبنان؛ كونها المكان الرئيس والوحيد الـذي يهـتم بـاألحوال الشخصـية لال
 الوثائق والبطاقات التي تعطي الشخصية القانونية لهم.
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بدورها، رحبت المدير العام للشـؤون السياسـية والالجئـين بالوفـد، واعـدة  ببـذل المزيـد مـن الجهـود لحـل  
القضـــايا الطارئـــة والمستعصـــية بالقريـــب العاجـــل، مؤكـــدة  ضـــرورة إصـــدار بطاقـــات ممغنطـــة لالجئـــين 

 لفلسطينيين في لبنان.ا
 18/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دلياني: المقاومة الشعبية في القدس مستمرة حتى دحر االحتالل .21

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فت،، األمين العـام للتجمـع الـوطني المسـيحي فـي األراضـي : رام هللا
الشــعبية فــي مدينــة القــدس، مشــيرا  إلــى تطورهــا المقدســة ديمتــري دليــاني، اســتمرار المقاومــة الميدانيــة 

 نتيجة لممارسات االحتالل القمعية بحق المقدسين، حتى دحر االحتالل.
وقال دلياني في حديث إلذاعة "مـوطني" يـوم الثالثـاء: "اسـتفزازات االحـتالل واسـتهداف جامعـة القـدس 

ة المحتلــة، الفتــا  إلــى اســتمرار وطلبتهــا، جــزء مــن الحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها المقدســي فــي العاصــم
 المقاومة الشعبية الميدانية دفاعا  عن المدينة المقدسة.

 وأضاف دلياني أن االحتالل لن يستطيع تغيير مجريات األحداث في القدس المحتلة.
 18/10/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 سياسة إدارة الظهر للوضع في عين الحلوةمن تحذر الفصائل  مرجعية أمنية لبنانية"السفير":  .21

تصّدر الوضع المتأزم في مخيم عين الحلوة واجهة االهتمام السياسـي واألمنـي اللبنـاني : محمد صال،
القيادات الفلسطينية المنضـوية فـي األطـر  إلىمرجعية أمنية لبنانية  أبلغتهاوالفلسطيني، بعد تحذيرات 

وجـوب الحـذر مـن التمـادي واإلمعـان فـي ممارسـة سياسـة إدارة الظهـر ب»السياسية المتعـّددة للفصـائل، 
للوضع في عين الحلوة، في ظل تغلغل الوجـود السـلفي المتشـّدد فـي عـدد مـن المفاصـل األساسـية فـي 

أن المرجعيـــة اللبنانيـــة أودعـــت شخصـــيات سياســـية ودينيـــة »وأشـــارت مصـــادر متابعـــة إلـــى  «.المخـــيم
ول ألزمــة أحــد الفصــائل الــذي وجــد نفســه محاصــرا  منــذ اعتقــال أميــر صــيداوية المخــارج المقترحــة كحلــ
، الفتـة النظــر الـى ان تلـك المرجعيـة نبهــت القيـادات الفلسـطينية مــن «داعـش فـي المخـيم عمــاد ياسـين

مســألة تفلــت الوضــع األمنــي فــي المخــيم، وانعكــاس ذلــك علــى مجمــل األوضــاع فــي عــين الحلــوة ومــع 
 الجوار والجيش اللبناني.

 19/10/2016فير، بيروت، الس
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 تحصين الوضع الداخلي الفلسطينيلقاءات في مخيم عين الحلوة بهدف  .22
فــي إطــار المســاعي الهادفــة إلــى إعــادة تحصــين الوضــع الــداخلي الفلســطيني، عقــدت : محمــد صــال،

الحركـة »و« حركـة أنصـار هللا»و« الديموقراطيـة»خالل الساعات الماضية لقاءات ثنائية بين كل من 
 .في مخيم عين الحلوة «عصبة األنصار»و« إلسالمية المجاهدةا

اللقــاءات تمحــورت حــول األوضــاع السياســية واألمنيــة التــي يشــهدها  أن إلــىمصــادر الجبهــة أشــارت 
عــين الحلــوة والتوافــق علــى بــذل الجهــود لمنــع تفــاقم األزمــة، بمــا يعــّزز حالــة األمــن واالســتقرار داخــل 

 وار اللبناني.المخيم وتعزيز الثقة مع الج
أن الوضـع فـي عـين الحلــوة بلـت درجـات ال ي سـتهان بهـا مــن الترهـل الـذي تعـاني منـه األطــر »وأعلنـت 

السياسية كافة، وكان اتفاق على ضرورة تطوير دور الفصائل من خالل تفعيل اللقاء السياسـي للقـوى 
ــــة ــــى مســــتوى منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية  الوطني ــــوى تحــــال أوواإلســــالمية ســــواء عل ــــوى  أوف الق الق

عادة إحياء لجنة المتابعة األمنية.. األمنيةكما تّم تأكيد أهمية دور القوة «. اإلسالمية..  المشتركة، وا 
التحصين السياسـي واألمنـي يبقـى ناقصـا   أنالقوى الفلسطينية تعتبر  أن» إلىولفتت المصادر النظر 

ة داخــل المخيمـات بمــا يـوفر مقومــات الصــمود مـا لــم ي قـر نح بتحســين األوضـاع االقتصــادية واالجتماعيـ
 «..حين العودة إلىاالجتماعي ويحافظ على هوية الالجئين الفلسطينيين 

إعــادة تفعيــل اللقــاء »مبــادرة إلنهــاء أزمــة القــوى والفصــائل، نصــت علــى « الديموقراطيــة»كمــا أطلقــت 
سـبب التـداخل فـي الصـالحيات الفلسـطينية الوطنيـة واإلسـالمية بعـد تراجـع دوره ب األطـرالسياسي بين 

 «.للفصائل واألمنيةواألدوار بين القيادة السياسية 
دور القيـادة السياسـية فـي صـيدا لكونهـا المسـؤولة عـن مكونـات العمـل  إلـىإضافة إلى إعادة االعتبـار 

 السياسي واألمني واالجتماعي كافة للفصائل والقوى الفلسطينية.
 المرجعية األمنية الفلسطينية للمخيمات في لبنان.« ية العليااللجنة األمن»كما نّصت على اعتبار 

المنبثقــة عــن القــوى الوطنيــة واإلســالمية ت عتبــر « لجنــة المتابعــة»أمــا علــى مســتوى عــين الحلــوة، فــإن 
مرجعيــة لجنــة « اللقــاء السياســي الموّحــد»يكــون  أنالمرجعيــة األمنيــة للقــوة األمنيــة فــي صــيدا، علــى 

 صالحياتها فقط الملف األمني للمخيم.المتابعة التي تشمل 
 19/10/2016السفير، بيروت، 

 
 عملية رشق بالحجارة بالضفة 16مستوطنين في  ثالثةإصابة  .23

عملية رشق بالحجـارة نفـذها شـبان االنتفاضـة  16طفيفة، في  حأصيب ثالثة مستوطنين بجرو : رام هللا
 في الضفة والقدس المحتلتين منذ صباح اليوم الثالثاء.
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" العبري، أن ثالثة مستوطنين أ صـيبوا بجـراح طفيفـة جـراء اسـتهدافهم بالحجـارة فـي 0404ذكر موقع "و 
وأوضــ، الموقــع المقــّرب مــن جــيش االحــتالل، أن نقــاط التمــاس مــع االحــتالل شــملت  القــدس المحتلــة.

ـــذ الشـــبان الفلســـطينيون  منـــذ  عمليـــة رشـــق للحجـــارة 16القـــدس والخليـــل وبيـــت لحـــم ورام هللا؛ حيـــث نّف
وأضـــاف أن عـــّدة مركبـــات "إســـرائيلية" تضـــّررت بفعـــل رشـــق الحجـــارة وتحّطـــم الزجـــاج، فـــي . الصـــباح

 الوقت الذي ت الحق فيه شرطة االحتالل المتسّببين في تلك العمليات. 
مــن جهتهــا، ذكــرت شــرطة االحــتالل أن قواتهــا المتمركــزة فــي حــي الطــور شــرق القــدس، تمكنــت مــن 

عامــا ،  15الحجــارة علــى مســتوطنين فــي حــي الطــور، ويبلــت مــن العمــر  اعتقــال مشــتبه بــه فــي رشــق
 مشيرة إلى أنه اقتيد للتحقيق معه.

 18/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "األقصى"أردان: ال تغيير للوضع القائم في  .24
بــادر إلــى قــال وزيــر األمــن الــداخلي جلعــاد أردان، يــوم الثالثــاء، أن الحكومــة اإلســرائيلية لــم ت :القــدس

 إحداث أي تغيير للوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.
ـــة العامـــة، عـــدم المبـــادرة إلحـــداث أي تغييـــر فـــي  واعتبـــر أردان فـــي تصـــريحات نقلتهـــا اإلذاعـــة العبري
الوضــع القــائم بأنــه يخــالف مــا قــال عنــه "التحــريض الــذي يروجــه الفلســطينيون". معتبــرا أن مثــل هــذا 

 وق اليهود في المنطقة المقدسة".الوضع ي عد "مجحفا بحق
وعلى صعيد متصل، قال أردان أن قوات األمن ما زالـت فـي حالـة التأهـب بالقـدس، مـدعي ا "أن هنـاك 

 فلسطينيين يخططون لتنفيذ هجمات".
 18/10/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 إعالمي أو دولي أي منبرب "إسرائيل"تسعى لتشويه صورة : منظمات حقوقية الخارجيةنائب وزير  .25

لـــن تتعـــاون مـــع  الخارجيـــة وزارة" :نقلـــت صـــحيفة "إســـرائيل اليـــوم" عـــن نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة قولهـــا إن
، مـــن بينهـــا مركـــز مينرافـــا لحقـــوق اإلنســـان التـــابع للجامعـــة العبريـــة فـــي ""منظمـــات معاديـــة" إلســـرائيل

 القدس.
هــود، وقالــت إن معظــم نشــطاء هــذه واتهمــت تســيبي حوتــوبيلي المنظمــات الحقوقيــة بتجاهــل حقــوق الي

 المنظمات متورطون بفعاليات ضد إسرائيل.
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وأضافت أن قرارها بتجميد األنشطة المشـتركة للـوزارة يشـمل عـدة منظمـات حقوقيـة، مـن بينهـا )اللجنـة 
الشعبية لمنع التعذيب في إسرائيل، غيشا، بتسيلم، مركز الدفاع عن الفرد، بمكوم، وغيرها( معتبـرة أن 

 لمنظمات تسعى لتشويه صورة إسرائيل في أي منبر إعالمي أو دولي يتاح أمامها.هذه ا
 18/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 انتخابات الكنيستحزاب بسبب ملفات تمويلها خالل تغريم عدد من األ :مراقب الدولة .26

اضـي المتقاعـد يستدل من توصيات التقرير الصـادر، يـوم الثالثـاء، عـن مراقـب الدولـة، الق: محمد وتد
يوسف شبيرا والمتعلق بملفات تمويل األحزاب خالل انتخابات الكنيست األخيـرة، إن:  مظـاهرة أحـزاب 
اليمين التي أقيمت في جادة رابـين فـي تـل أبيـب يـومين قبـل انتخابـات الكنيسـت كانـت بمثابـة تبرعـات 

 ا .محظورة ألحزاب اليمين، حيث تم تغريم األحزاب األربعة التي شاركت به
ويستدل من التقرير أن المراقب قضى بتغريم حزب  البيت اليهودي  بزعامة الوزير نفتالي بينـت بمبلـت 

ألف شيكل عقب سوء اإلدارة المالية لحزبه خالل حملة االنتخابات األخيرة والتي سبقتها  850مليون و
 أيضا.

علــى خلفيــة التجمــع االنتخــابي  بالمقابــل، يعتقــد المراقــب بأنــه ال يمكــن تغــريم أحــزاب معســكر اليســار 
 .روذلك بسبب عدم مشاركة مندوبين عن أحزاب معسك لمعسكر اليسار

وأوصــى التقريــر أيضــا تغــريم أربعــة أحــزاب وهــي:  المعســكر الصــهيوني ، حركــة شــاس، حركــة  ياحــد  
برئاســـة إيلـــي يشـــاي وحركـــة  عليـــه يـــروق ، وأتـــى التغـــريم عقـــب الكشـــف عـــن تجـــاوزات وخروقـــات فـــي 

 ات هذه األحزاب بشكل يتعارض وتنافى مع اإلرشادات المعمول بها.حساب
المشـــتركة وخلـــل بـــبعض الفـــواتير القائمـــة وبســـبب خلـــل فـــي التقـــارير الماليـــة والكشـــوفات التـــي قـــدمتها 

 ألف شيكل. 200المالية التي قدمتها اإلسالمية والتجمع، تم تغريم القائمة المشتركة بمبلت مليون و
 18/10/2016، 48عرب 

 
 للضفة الوزير نقل رفات القائد خليللتقدمت به السلطة الفلسطينية  طلباً  ترفض "إسرائيل" .27

رفضــت إسـرائيل يـوم الثالثــاء، نقـل رفـات شــهداء الثـورة الفلسـطينية إلــى مقبـرة فـي الضــفة : قاسـم بكـري
  الغربية المحتلة.

ي الفلســطينية ، يــوآف بــولي ونقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية عــن  منســق عمليــات الحكومــة فــي األراضــ
  مردخاي، رفضه طلبا تقدمت به السلطة الفلسطينية نقل رفات القائد خليل الوزير  أبو جهاد .
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وأضــافت أن  الســلطة الفلســطينية تقــدمت بطلــب نقــل رفــات أبــو جهــاد بعــد تعــرض قبــره والمقبــرة التــي 
 اليرموك في سورية .ووري فيها الثرى للهدم والتدنيس من قبل تنظيم  داعش  في مخيم 

 18/10/2016، 48عرب 
 

 لم يعرفوا حجم خطر األنفاق قبل الحربته قاد تحقيق للجيش اإلسرائيلي يكشف أن .28
ضـابط ا أن قـادة الجـيش لـم  30بـّين تحقيـق داخلـي فـي الجـيش اإلسـرائيلي أشـرف عليـه : أحمد دراوشة

ب علــى قطــاع غــزة، صــيف العــام يكونــوا علــى درايــة واســعة بقــّوة خطــر األنفــاق وحجمــه عشــّية الحــر 
2014. 

ولفت التحقيق، الذي من المتوّقع أن يصدر قريب ا، ونشرت إذاعة الجيش مقتطفات منه، يـوم الثالثـاء، 
ـــا لقـــّوة  إلــى أنـــه  عشـــية الحملــة، كـــان خطـــر األنفـــاق الهجوميــة لـــدى كافـــة قـــادة القــوات المنـــاورة مرفوع 

 في تحديد مقدار الخطر وحجمه. مجهولة ، في إشارة إلى أن قادة الجيش فشلوا
ا إلى  جاهزيـة الجـيش اإلسـرائيلي غيـر الكافيـة بخصـوص  وأرجع التحقيق استمرار الحرب خمسين يوم 
خطــر األنفــاق الهجومّيــة  باإلضــافة إلــى أن  أنظمــة الســيطرة والقيــادة عنــد العــدّو )حركــات المقاومــة(، 

ليـــوم األخيـــر للحـــرب ، وفق ـــا لمـــا ذكـــره ومنظومتـــه الصـــاروخية واصـــلت علمهـــا بشـــكل متواصـــل حتـــى ا
 التحقيق.

ا، مقارنة  بالقوة النارية التي  كما أضاف التحقيق أن عدد جرحى حركة حماس وشهداء ها  كان منخفض 
 استخدمها الجيش اإلسرائيلي .

وبــالعودة إلــى األنفــاق، بــّين التحقيــق أن تجهيــزات الجــيش كانــت غيــر كافيــة وأّدت إلــى ارتبــاك أوقــات 
شتباك، وأنه فقط أثناء القتال  ع ّمم على الجنود إجراءات تبّين كيفّية تحديد مكان األنفـاق وتـدميرها  اال

 في حين أقر عدد من الضباط أنهم لم يعوا خطر األنفاق إال حين رأوها أول مّرة.
 18/10/2016، 48عرب 

 
 ةرة في الضفة وغز الكشف عن إدارته لعمل طائراته المسي   يرفضاالحتالل  .29

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مسـاء يـوم الثالثـاء، أن الجـيش  :ترجمة "القدس" دوت كوم - رام هللا
اإلســرائيلي رفــض طلبــا قانونيــا تقــدمت بــه منظمــات حقوقيــة دوليــة للكشــف عــن طريقــة إدارتــه لعمـــل 

 طائراته المسيرة )الطائرات بدون طيار( في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فــإن ناشــطين فــي مؤسســات حقوقيــة إســرائيلية ودوليــة تقــدموا منــذ شــهرين بالطلــب وبحســب الصــحيفة، 

وفقــا لقــانون الكشــف عــن المعلومــات، مشــيرة  إلــى أن تلــك المنظمــات اعتبــرت أن األمــر ال يتعلــق فقــط 
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بقانونيـــة اســـتخدام تلـــك الطـــائرات فـــي األراضـــي المحتلـــة، بـــل أيضـــا بشـــأن دوافـــع اســـتخدام مثـــل هـــذه 
 ل اشترتها من إسرائيل.الطائرات من دو 

 18/10/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 لم تستخلص الدروس من حروبها "إسرائيل": "معاريف" .31
قــال ران أدليســت الكاتــب اإلســرائيلي فــي صــحيفة معــاريف إن معظــم الحــروب التــي خاضــتها إســرائيل 

 1948اسـتثناء حـرب عـام في سنواتها الماضية كانـت محـل خـالف داخلـي بـين أحزابهـا ورأيهـا العـام، ب
 اللتين كان حولهما شبه إجماع في إسرائيل. 1967وحرب األيام الستة عام 

وأضاف أن من حـق كـل إسـرائيلي عـايش معظـم حـروب إسـرائيل مـع جيرانهـا العـرب أن يطـرح بعـض 
األســئلة المشــروعة مــن قبيــل "مــاذا اســتفادت إســرائيل مــن شــن العديــد مــن حروبهــا ضــد ســوريا ولبنــان 

 اع غزة والضفة الغربية؟".وقط
وأكد أن مشروعية هذه األسئلة تزداد في ظل أن هناك ظاهرة واضحة تشير إلى عدم استفادة إسرائيل 
مــن العديــد مــن حروبهــا ومواجهاتهــا العســكرية، والــدليل علــى ذلــك أن الجــيش اإلســرائيلي انســحب مــن 

هم، بسـبب مـا وصـفها حـروب الجنـراالت سيناء في مصر لكن اإلسرائيليين بقوا عالقين في مقابر أبنائ
 اإلسرائيليين.

ونقل الكاتب عـن بعـض القـادة العسـكريين اإلسـرائيليين اعتـرافهم بـأن بعـض الحـروب التـي ذهـب إليهـا 
الجيش كانت بمبررات غريبة، ومنها أن الشعب فـي إسـرائيل يريـد حربـا والدولـة تريـدها، وهـي تبريـرات 

حيث كانـت حـدود الدولـة فـي مرحلـة الخمسـينيات مخترقـة  1956 ال يقبلها العقل السوي، خاصة حرب
مــن قبــل العــرب وآالف المتســللين يــدخلون إليهــا، وقــد تبــين الحقــا أن إســرائيل فــي تلــك الحــرب خــدمت 

 مصال، الدول االستعمارية الكبرى في تلك المرحلة )فرنسا وبريطانيا(.
عقب نهاية كل حـرب تخـرج األصـوات بإسـرائيل  وختم بالقول إن اإلسرائيليين بدؤوا يمارسون عادة أنه

 .1967بذات الشعارات القائلة "انتصرنا" وهو سلوك إسرائيلي متعارف عليه منذ عام 
 18/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السوري لسيارتهم الجيشالجئين فلسطينيين باستهداف  ستةاستشهاد : الشيحمخيم خان  .13

 ستةالليلة مجزرة جديدة في مخيم خان الشي، راح ضحيتها ارتكبت قوات النظام السوري منتصف 
ليال  من  11نه وفي حوالي الساعة إوفي التفاصيل قالت مصادر محلية في المخيم  .من أبناء المخيم

مساء يوم أمس، خرجت سيارة من نوع )فان( كانت تقل عددا  من أبناء مخيم خان الشي، إلى خارج 
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فرضه النظام واستمرار قصفه، وخالل مرورها عبر طريق مخيم خان المخيم هربا  من الحصار الذي 
 .ضحايا ستةزاكية أطلقت قوات النظام صاروخ حراري موّجه مما أدى إلى وقوع  -الشي، 

 19/10/2016، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 

 غزة: التوصل التفاق أولي بين "األونروا" و"اتحاد الموظفين" .13
إدارة "األونروا"، أمس، على وقف العمل بقرارها السابق وقف التوظيف؛ إلتاحة وافقت  حسن جبر:

 المجال أمام الخريجين للعمل في مؤسسات "األونروا" بعد توقف استمر عدة سنوات.
دارة  وقالت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة آمال البطش: إن الحوار بين االتحاد وا 

وافقة اإلدارة على إلغاء قرارها بوقف توظيف الخريجين الجدد، منوهة بأن "األونروا" أسفر عن م
 "األونروا" ستدرس الوظائف التي سيتم فت، المجال أمام الخريجين للعمل فيها.

ن إدارة "األونروا" وافقت كذلك على تثبيت المعلمين الذين يعملون أوأكدت البطش في حديث لـ"األيام" 
ن امكن قبل هذا التارير، الفتة  على بند العقود المؤقتة اعتبارا  من األول من كانون األول المقبل وا 

 إلى احتمالية أن يتم التثبيت على دفعتين.
وقالت إن االتفاق المبدئي الذي تم في اليوم األول من الحوار مهم لالجئين في قطاع غزة، مشددة 

لمطالب، وسيتم اإلعالن عنه بالتفصيل على أن الحوار ما زال مستمرا مع اإلدارة حول العديد من ا
 فيما بعد.

وأشارت إلى أن الحوار بدأ، أمس، وسيستمر حتى الخامس والعشرين من الجاري على أن يتم في 
 ليه.إنهايته اإلعالن عن بنود االتفاق المزمع التوصل 

 19/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 سجد األقصى منذ بداية الشهر الجاري يقتحمون الم ًا يهودياً مستوطن 1132": مسرى ميديا" .11
مستوطن إسرائيلي، ساحات المسجد األقصى المبارك،  200اقتحم أكثر من  الرؤوف أرناؤوط:عبد 

 أمس، بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية لمناسبة عيد العرش اليهودي.
هذا التطور بالخطير جدا  ووصف الشير عزام الخطيب، مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس،

وقال لـ"األيام": "تحاول الحكومة اإلسرائيلية من خالل تسهيل هذه االقتحامات أن تفرض واقعا جديدا 
وربط الشير الخطيب بين ارتفاع أعداد  في المسجد األقصى وتحاول تغيير الواقع التاريخي للمسجد".

 المقتحمين وبين األعياد اليهودية.
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سرائيلية شرعت منذ ساعات صباح أمس بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد وكانت الشرطة اإل
 على شكل مجموعات من عشرات المستوطنين وذلك عبر باب المغاربة.

 وأشاد عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف من حزب "الليكود" يهودا غليك بهذه االقتحامات.
إلى أنحاء مدينة القدس الشرقية منذ أيام وكانت الشرطة اإلسرائيلية دفعت المئات من عناصرها 

في الغضون فقد قال المركز اإلعالمي المختص بشؤون القدس  لمناسبة حلول عيد العرش اليهودي.
المسجد األقصى منذ بداية شهر تشرين  مستوطنا اقتحموا 1132إن نحو  -واألقصى "مسرى ميديا" 

 الجاري. / أكتوبراألول
 19/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 قيادة األمةل: يجب أن ينهض العلماء بدورهم في غزة العلماءمؤتمر  .13

أوصى مؤتمر لعلماء فلسطين بضرورة أن ينهض علماء األمة ليقوموا بدورهم الريادي في قيادة األمة 
  وليبينوا حكم حصار المسلم ألخيه المسلم.

العالمي لعلماء المسلمين الملتقى  جاء ذلك خالل المؤتمر الذي نظمته رابطة علماء فلسطين واالتحاد
، وسط مشاركة مجموعة من الثالثاء العلمائي الدولي الثاني )حصار غزة والدور المطلوب( وذلك يوم

أبرز العلماء في فلسطين والعالم العربي واإلسالمي، وبحضور أعضاء رابطة علماء فلسطين، 
 عدد من رجال اإلصالح.وأساتذة جامعات، وعدد من النواب في المجلس التشريعي، و 

لمائية دائمة من جميع الفضائيات ومواقع  وأكد المؤتمر على ضرورة أن تكون هناك برامج إعالمية ع 
 الدعوة واإلذاعات لبيان الجريمة التي تمارس على قطاع غزة وحصار المسلمين فيه.

عية واألحكام الخاصة ودعا إلى أن تؤلف الرسائل والمنشورات والكتب واألبحاث لتوثيق الحالة الشر 
المؤتمر بضرورة أن يوض، علماء األمة أنه ال  ىوأوص بها تجاه ما يجري في غزة من حصار.

يجوز ترك المسلمين في غزة لقمة سائغة لعدوهم الذي ينفرد بهم ليفعل بهم ما يشاء من حصار 
توحيد كل الجهود  وأشار المؤتمر إلى أهمية العمل على وتعذيب ومنع لمقومات الحياة اإلنسانية.

وغرس  ،للخروج بتفاصيل مهمة تبين أضرار الحصار والتطبيع وخفاياه، مما يلتبس على الكثيرين
التوحيد وعقيدة الصفاء والنقاء، المبنية على الوالء والبراء بالمفهوم الصحي،، فإن هذا األمر وحده 

التمسك بحق العودة، باعتباره حقا  ودعا المؤتمر إلى  يكفي لهدم التطبيع وآثاره على الفرد المسلم.
ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته  ،ثابتا  ال يسقط بالتقادم، وال يملك أحد حق التنازل عنه

 الباسلة، باعتبارها تشكل خط الدفاع األول عن األمة المستهدفة.
 18/10/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 قنابل صدمات في حي العيساوية جيش االحتالل يتدرب على رشق .13
يط فيديو صوره أحد سكان العيساوية الفلسطينيين في القدس المحتلة عن تدرب جنود كشف شر 

حرس الحدود اإلسرائيلي على رشق قنابل صدمات في الحي. لكن الشرطة اإلسرائيلية تدعي أن أفراد 
نما ردوا على رشق الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاههم رغم أن الشريط يبين  الشرطة لم يتدربوا وا 

 أحد أفراد الشرطة يرشق القنبلة دون خوض أي مواجهة مع سكان الحي. أن
 الماضي. أيلولووقع الحادث في العيساوية في ساعات المساء في الثامن والعشرين من سبتمبر/ 

بإجراء تدريب في العيساوية. الشرطة تتدرب  لالدعاءوادعت شرطة االحتالل أنه "ال يوجد أي أساس 
 تمس بالسكان األبرياء". في أماكن منظمة وال 

 19/10/2016، لندن، القدس العربي
 

 تل برصاصتين من مسافة مترشعفاط: مصطفى نمر ق   .13
تل برصاصتين أطلقها رجال شرطة االحتالل من أكد تقرير أن الشاب مصطفى نمر ق  : 48عرب 

جئين في مسافة ال تتجاوز المتر، وذلك خالل سفره بسيارة برفقة ابن عمه في مخيم شعفاط لال
 القدس، قبل أكثر من شهر.

ظهر أن مصطفى أصيب ن الئحة االتهام ضد ابن عمه ت  أوذكرت القناة اإلسرائيلية العاشرة، 
 طلقتا من مسافة قريبة ال تتجاوز المتر.تين أ  صبرصا

وفي السابق نشرت القناة اإلسرائيلية العاشرة، ذاتها شريطا مصورا يعزز الشبهات بأن جنود االحتالل 
 واصلوا إطالق النار على مركبة الشهيد مصطفى نمر بعد توقفها، ودون أن تشكل خطرا على أحد.

 19/10/2016، 48عرب 
 

 أطفال معتقلون يتعرضون للتعذيب في سجون االحتالل: هيئة شؤون األسرى والمحررين .13
مة كشفت "هيئة شؤون األسرى والمحررين"، أمس، عن شهادات جديدة مؤل: رائد الفي - غزة

 لمعتقلين أطفال تعرضوا للتعذيب والتنكيل في سجون االحتالل "اإلسرائيلي".
عاما ، في سجني "مجدو" و"عوفر"،  18ونقل محامو الهيئة شهادات ألطفال قاصرين دون سن 

 تعرضوا للضرب والتنكيل خالل االعتقال والتحقيق.
فر "اإلسرائيلي"، إن قسم وقال محامي الهيئة لؤي عكة، الذي زار قسم األشبال في سجن عو 

القاصرين في السجن يشهد تزايدا  ملحوظا  خالل الشهر الجاري، حيث وصل عدد المعتقلين األطفال 
 عاما . 14، بينهم من هم دون سن 28حتى منتصف هذا الشهر إلى أكثر من 
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مخيم وأضاف أن غالبية هؤالء األطفال تعرضوا لالختطاف على أيدي مستعربين، وأن معظمهم من 
يتعرضون للتنكيل و عتقلون من القاصرين ممن ي   %99عايدة وبلدة العبيدية في بيت لحم، وأن نسبة 

 والضرب واإلهانة لحظة اعتقالهم.
 19/10/2016الخليج، الشارقة، 

 
 مزارعين فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون يمنعاالحتالل  :نابلس .13

اشط في مجال االستيطان، بالل عيد، أن قوة من أفاد الن: تحرير خلدون مظلوم، منى محمد-نابلس 
جيش االحتالل وأمن مستوطنة "يتسهار"، هاجموا مزارعين من قرية بورين )جنوبي نابلس( 
ومتضامنين أجانب، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون بعد وصولهم إلى أراضيهم الزراعية المحاذية 

 للمستوطنة في منطقة "خلة سوار".
يث مع "قدس برس"، أن جيش االحتالل تذرع بعدم التنسيق معه من قبل وأضاف عيد خالل حد

الجانب الفلسطيني، حتى يسم، للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم التي أقيمت على أجزاء منها 
 مستوطنة "يتسهار".

وأشار إلى أن جيش االحتالل والمستوطنين استهدفوا أهالي بورين أربع مرات في الفترة األخيرة، 
 قطفهم الزيتون، "في محاولة منهم للتأثير على الموسم بذرائع مختلفة".خالل 

 18/10/2016، قدس برس
 

  "تيران وصنافير"ستتسلم المهام األمنية لجزيرتي  "إسرائيل"صحفي مقرب من مبارك والسيسي:  .39
ه الكلمات .. بهذ "إسرائيل ستتسلم المهام األمنية لجزيرتي تيران وصنافير" محمود القيعي: –القاهرة 

 بشر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في أحد البرامج الحوارية أمس.
كلمات مكرم التي أثارت جدال واسعا، جاءت في سياق دعوته المملكة العربية السعودية إلعادة 

 مصر.النظر في عالقاتها مع 
تحارب  اإلرادةملة مصر ال تهان، وال تعمل باألوامر، مصر دولة كاملة االستقالل، كا"وتابع مكرم: 

 ."وتحارب من أجل أمن السعودية اإلرهابمعركة أمامية ضد 
 إلىأن تصدر الغاز السعودي  إلىوذكر مكرم بوعد السيسي للخليجيين بسرعة نجدته لهم، مشيرا 

 مصر عمل تجاري، وال ينبغي ربطه بالسياسة.
 في بضعة أشهر؟ وتساءل مكرم: كيف تقبل مصر رفض السعودية توريد الغاز ثالث مرات
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السعودية أصرت على تنازل مصر عن الجزيرتين قبل هبوط طائرة الملك سلمان، ووافقت ، "وتابع
مصر ووقعت االتفاق إكراما لسلمان، ومصر ليست متأخرة في تسليم الجزيرتين، ولكن توجد 

جراءات قانونية  ".إجراءات دستورية وا 
اللي هوهيتسلم المهام األمنية  إسرائيل، ثالث اللي هو وفيه طرف" وفجر مكرم القنبلة المدوية بقوله:

التي كانت موكلة لمصر في إدارة الجزيرتين، وهذا التسلم والتلسيم البد أن يتم بموافقة السعودية 
 ."وبموافقة مصر وبموافقة إسرائيل

إنه إذا "ليوم رأي ا "على الجانب اآلخر قال د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ 
، فإنه سيكون إهانة لمصر "صنافير"و "تيران"أمن جزيرتي  إسرائيل ص، ما جرى تسريبه حول تسلم

وأضاف نافعة أنه يستبعد أن تكون  بل جريمة كبرى سترتكبها كل من مصر والسعودية . والعرب،
أنها إذا  إلى، مشيرا الحكومة المصرية قد قامت بالفعل بتسليم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية

فعلت ذلك تكون قد خالفت الدستور والقانون، وفرطت في حقوق الشعب المصري، ويجب حسابها 
 عسيرا.حسابا 

 18/10/2016، رأي اليوم، لندن
 

 من السقوط.. مقابل ماذا؟ السيسياستنفار إسرائيلي إلنقاذ  .41
النقالب عبد الفتاح السيسي، في ما يعكس قلقا على مستقبل نظام رئيس ا: صال، النعامي -غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" النقاب عن أن الحكومة اإلسرائيلية تتجه لتنفيذ مشاريع اقتصادية 
 بهدف المساعدة في الحفاظ على استقرار النظام.

وقال المعلق العسكري للصحيفة أليكس فيشمان، إن التحرك اإلسرائيلي المرتقب يأتي في ظل بروز 
 ل على وجود تهديدات جدية على نظام السيسي.مؤشرات تدل

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر أول أمس، أن إسرائيل ستطلب من مصر 
الموافقة على السماح بتصدير الغاز الذي سيطرت عليه في حوض البحر األبيض المتوسط إلى 

  أوروبا.
از إلى مصر عبر أنابيب، ومن ثمة إسالته ونوهت الصحيفة إلى أن إسرائيل تقترح أن يتم نقل الغ

 في منشأة خاصة، ليتم بعد ذلك نقله إلى أوروبا في حاويات.
 18/10/2016، "21موقع "عربي 
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 كي اإلسرائيلييالعدوان الثالثي على مصر... بداية الوئام األمر الواليات المتحدة: كتاب صدر في  .41
تة عقود على العدوان الثالثي على مصر الماضي، مّرت س أيلولفي نهاية شهر : حلمي موسى

الذي بادرت إليه كل من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا بغرض السيطرة على سيناء من ناحية، واستعادة 
السيطرة االستعمارية على قناة السويس بعد تأميم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لها. والمعروف 

ثي، كان الموقف األميركي الذي أمر إسرائيل، بالتوافق حتى اآلن أن بين عوامل إفشال العدوان الثال
مع االتحاد السوفياتي، باالنسحاب من سيناء حتى بعدما أعلن بن غوريون السعي إلقامة المملكة 
اليهودية الثالثة. وقد تّم االنسحاب في أقّل من ستة أشهر على االحتالل. غير أن كتابا  صدر حديثا  

 ايرة لما كان معروفا .ي ظهر إلى حد ما صورة م غ
فاالنسحاب أحدث هزة في القيادة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية، ما أحدث أزمات في المستويين. 

بقلم  "مقامرة آيك"ويقول كتاب صدر في أميركا في األيام األخيرة عن هذه الحرب تحت عنوان 
ن تلك الحرب وضعت أسس الدكتور مايكل دوران الذي خدم في منصب رفيع في البيت األبيض، إ

نها هي التي قادت إلى تغيير السياسة  التحالف االستراتيجي بين إسرائيل والواليات المتحدة، وا 
هو اسم التحّبب المعروف للرئيس األميركي األسبق دوايت  "آيك"األميركية في الشرق األوسط. و

 العالمية الثانية.آيزنهاور، الذي فاز بالرئاسة جراء شعبيته كقائد عسكري في الحرب 
 19/10/2016، السفير، بيروت

 
 السلطةكي ال يغضب  "العين السخنة": أبو الغيط اعتذر عن المشاركة في "القدس العربي" .42

 ةالفلسطيني
من مصادر مطلعة أن األمين العام لجامعة الدول  "القدس العربي"أشرف الهور: علمت –غزة 

 "المركز القومي لدراسات الشرق األوسط"كة في مؤتمر العربية أحمد أبو الغيط، اعتذر عن المشار 
الذي ناقش القضية الفلسطينية ومستقبل حركة فت،، بسبب الجدل الكثير وغضب القيادة الفلسطينية 
من هذا المؤتمر واعتباره تدخال في الشؤون الداخلية الفلسطينية، بعد اتهام النائب محمد دحالن 

كة فت، بالوقوف وراءه. ولم يشفع البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد المفصول من اللجنة المركزية لحر 
في سيناء، توجيهه التحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، من تقليل  "العين السخنة"في منتجع 
 حدة الهجوم.

ولم يشارك أبو الغيط في فعاليات المؤتمر، حسب ترتيبات المشرفين عليها، من خالل استضافة 
ي مقر الجامعة العربية في مدينة القاهرة، حسب الجدول الذي وزع قبل مغادرة المشاركين ف

 المشاركين قطاع غزة.
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وكان من المفترض أن ينتقل المشاركون في اليوم الثالث واألخير من أيام المؤتمر إلى مقر الجامعة 
نب صب الزيت العربية، ليتحدث أبو الغيط عن مستقبل القضية الفلسطينية، قبل أن يعتذر كي يتج

 على النار.
وأ بلت المشاركون بأن لدى أبو الغيط، ارتباطات أخرى تخص عمله. لكن شارك بعض المسؤولين 

، وهو "مصر والقضية الفلسطينية"المصريين السابقين في المؤتمر في أوراق بحثية عدة، حول 
 العنوان الرئيس للمؤتمر.

الدكتور أحمد يوسف، والدكتور مصطفى الفقي، ومن بين المشاركين الدكتور علي الدين هالل، و 
 وآخرون من العاملين في السلك األكاديمي المصري.

ويفسر المطلعون اعتذار األمين العام للجامعة العربية، بأنه يعود لالعتراض الذي أبدته القيادة 
ته حركة الفلسطينية، على عقد هذا المؤتمر، بدون التنسيق معها وكذلك االعتراض ذاته الذي أبد

فت،، التي استغربت مناقشة سبل تطوير الحركة، من دون التشاور معها أو أخذ رأيها من قبل 
 القائمين على المؤتمر.

 19/10/2016، القدس العربي، لندن
 

 من خط ة الخداع المصري ة في حرب أكتوبر م ه ماً  اً : أشرف مروان كان جزءشلومو غازيت .43
، التي فوجئت بها 1973عام ا على حرب أكتوبر  43من مرور  على الرغم زهير أندراوس:-الناصرة

إسرائيل، ووقعت في الفّر الذي نصبه لها الرئيس المصرّي الراحل، أنور السادات، على الرغم من 
ذلك، ما زال النقاش داخل المؤسسة األمنّية في تل أبيب حامي الوطيس حول أشرف مروان، هل 

، على أنقاض الشعب العربّي الفلسطينّي؟ 1948أسيسها في العام كان من أّهم عمالء إسرائيل منذ ت
ا شارك بتوجيهاٍت من القيادة المصرّية في عملية الخداع قبيل اندالع  أمح أّنه كان عميال  م زدوج 

 الحرب؟.
في هذه األّيام أصدر الجنرال في االحتياط شلومو غازيت، رئيس شعبة االستخبارات العسكرّية 

، الذي تّم تعيينه بعد الحرب إلعادة هيكلة أمان، أصدر كتاب ا باللغة العبرّية تحت )أمان( األسبق
 ، تطّرق فيه بإسهاب لقضية مروان وحيثياثها."مفترقات مفصلّية"عنوان 

كما أّن رئيس الموساد )االستخبارات الخارجّية( األسبق، شفطاي شافيط أصدر هو اآلخر كتاب ا عن 
ا أمح أّنه عمل بتفاٍن لصال، حرب أكتوبر وتناول فيه ق ضية مروان، وفيما إذا كان عميال  م زدوج 

وصل إلى  1973شافيط يؤّكد على أّن اإلنذار بأّن الحرب ستندلع في العام  الموساد اإلسرائيلّي.
 الم خابرات اإلسرائيلّية من عّدة مصادر وليس من أشرف مروان لوحده، الذي كان ي لّقب بالمالك.
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ا، وجزء  مهم ا في خّطة الخداع وي تابع غاز  يت قائال : ال يّهم بالمّرة فيما إذا كان مروان عميال  م زدوج 
المصرّية، أوح أّنهم قاموا، أيح المصريين، بتوجيهه، الم ّهم، شّدّد غازيت، فإّن جميع األجهزة األمنّية 

في السادس من تشرين  في إسرائيل وقعت في الّفر الذي نصبه مروان، وبسببه فوجئت دولة إسرائيل
 .1973األّول )أكتوبر( من العام 

 18/10/2016، ، لندنرأي اليوم
 

 سكو تاريخي وسنواصل حماية األماكن المقدسة بالقدسيقرار اليون األردن: .44
أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور  :الطراونة محمود-عمان

سكو( الذي صدر ير منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونمحمد المومني، أهمية قرا
أمس، بعدم "وجود أي صلة لليهود في المسجد األقصى المبارك". واصفا القرار بـ"التاريخي"، والذي 

 "يؤشر على وعي دولي بحساسية هذا األمر الجلل".
يل، لتنصاع للقانون والقرارات الدولية، وجدد المومني، في تصري، خاص لـ"الغد" أمس، الدعوة إلسرائ

، سبب أساسي لخلق بيئة اإلسرائيليةأن االنتهاكات  إلىبعد قرار )اليونسكو( بشأن القدس، الفتا 
 حاضنة للغلو والتطرف.

األردن مستمر بجهوده الدبلوماسية والقانونية، لتأكيد الوضع التاريخي القائم لمدينة  أنوأضاف 
م كافة خياراته الدبلوماسية والقانونية، عندما يتعلق األمر بالمقدسات القدس، وماض باستخدا

 اإلسالمية والمسيحية في القدس، والتي هي تحت الوصاية الهاشمية.
 19/10/2016، الغد، عم ان

 
 : ياسين اعترف بعمليات قتل وتفجير داخل مخيم عين الحلوةاللبناني الجيشمخابرات  .45

التوجيه، أن مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص أمير تنظيم أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية 
 الموقوف عماد ياسين. "داعش"

اعترف بنتيجة التحقيقات التي أجريت معه بإشراف القضاء المختص، بقتل أربعة "وقالت إن ياسين 
ين أشخاص والمشاركة في قتل أربعة آخرين، وقيامه بتنفيذ خمس عمليات تفجير داخل مخيم ع

نشاء تنظيم إرهابي باسم عصبة المهاجرين واألنصار في بالد الشام مرتبط بتنظيم داعش  الحلوة، وا 
 ."اإلرهابي في الرقة
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وضع مخططا دقيقا الستهداف مخازن الجيش اللبناني ومراكزه ووحداته لدى "وأضافت أن الموقوف 
عين الحلوة إلى قطاعات عسكرية، اندالع أي معركة مع التنظيم الجديد، كما أقدم على تقسيم مخيم 

 ."وتعيين أمراء ومجلس شورى لذلك
وضع الئحة بأهداف سياحية واقتصادية في لبنان شملت: محطة النفط في "كما أن الموقوف 

الزهراني، محطة توليد الطاقة الكهربائية في الجية، مبنى تلفزيون الجديد، سوق اإلثنين في مدينة 
جونية، وكازينو لبنان، باإلضافة إلى التحضير لعملية اغتيال شخصية في  KFCالنبطية، مطعم الـ 

 ."سياسية بارزة
 19/10/2016، السفير، بيروت

 
 يونيسكوال أعددنا خطة بديلة في حال وجود اعتراضات أو محاوالت إلفشال اعتماد قرار السعودية: .46

للتربية والثقافة والعلوم اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة : الرشيد نايف-الرياض
)يونيسكو( أمس القرار الذي أصدره بشأن حماية المقدسات اإلسالمية في القدس من التهويد. ويأتي 

االعتماد النهائي بعد أن صوت المجلس الخميس الماضي على قرار ينفي وجود ارتباط ديني  هذا
 لليهود بالمسجد األقصى وحائط البراق.

ياد الدريس المندوب الدائم للسعودية لدى اليونيسكو خالل اتصال هاتفي وأوض، السفير الدكتور ز 
الذي تم بخصوص األراضي  أمس أن هذا االعتماد يؤكد قوة مشروع القرار "الشرق األوسط"مع 

المقدسة مشي را إلى أن المجموعة العربية في اليونيسكو اتخذت عدد ا من التدابير في حال وجود 
 إلفشال اعتماد القرار.اعتراضات أو محاوالت 

وأضاف أن بعض الدول علمت بالخطة التي كانت تعتزم المجموعة العربية القيام بها حال 
هذا األمر سيرتد  وأيقنت أن ،االعتراض على مشروع حماية المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية
 عليها فقررت عدم االعتراض عليه ألن ذلك سيثير مشكالت إقليمية.

في حين  ،يس إلى أن بعض الدول أبدت امتعاضها واعتبرت أن القرار مجحف وغير عادلولفت الدر 
اإلسرائيلية التي روجت أن القرار  أن دوال  أخرى لم تستوعب ماهية القرار أو آثرت عليه الدعاية

 يهدف إلى نفي أي حق يهودي في القدس.
 19/10/2016، الشرق األوسط، لندن
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 لق فعاليات أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطينياتحاد الشغل التونسي يط .47
انطلقت في تونس، اليوم الثالثاء، فعاليات أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني، برعاية : تونس

 االتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار "من تونس إلى فلسطين المقاومة ثقافة".
العاصمة تونس وسط شارع الحبيب ونصبت لهذه المناسبة، خيمة ضخمة أمام المسرح البلدي ب

من الخزف والجلد والمنحوتات  الفلسطينية،بورقيبة، ضمت معروضات للصناعات التراثية والتقليدية 
 أعدتها جمعيات ومنظمات العمل األهلي من لبنان وفلسطين. الصدفية،

محاضرات  ني،الفلسطيوتتواصل الفعاليات التضامنية مع شعبنا، التي تشمل إضافة للمعرض التراثي 
لنقل معاناة أبناء شعبنا  التضامني،يومية يلقيها عدد من أبناء شعبنا من المشاركين في األسبوع 

 سواء في األرض المحتلة أو الشتات.
وستتواصل فعاليات األسبوع التضامني مع شعبنا حتى مساء األحد المقبل وستختتم بحفل فني 

 فلسطيني تونسي.
 18/10/2016، الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات

 
 الغتيال الحريري ونشر وتعزيز اإلرهاب "إسرائيل"السعودية بمساعدة  يتهمسيناتور أمريكي  .48

واشنطن ـ متابعات: اتهم سيناتور أمريكي بارز إسرائيل والسعودية باغتيال رئيس حكومة لبنان 
ي قانون التشريع المعروف باسم السابق رفيق الحريري، بعد أيام على إقرار الكونغرس األمريك

 ."جاستا"
، ويشغل منصب رئيس اللجنة القضائية في "آيوا"وقال السيناتور تشاك غراسلي، الذي يمثل والية 

بعض ": إن "بوليتيكو"مجلس الشيوخ وواحد من كبار السيناتورات األمريكيين في مقابلة مع مجلة 
إسرائيل نفذت عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا أظهرت أن 

 ."روسيا اليوم"، حسب "السابق رفيق الحريري بمساعدة من السعودية
هناك بعض األدلة القطعية تثبت دور المملكة المباشرة "عاما(:  82وقال غراسلي البالت من العمر )

السعودية أيضا لديها دور في "… "في العمليات اإلرهابية األخرى بما في ذلك اغتيال رفيق الحريري
 ."تعزيز اإلرهاب في الواليات المتحدة وأوروبا

، "جاستا"في القانون الذي بات يعرف باسم  "سيسير حتى النهاية"وأكد السيناتور األمريكي إلى أنه 
وأنه سيواصل العمل مع الزمالء في مجلس الشيوخ لدعم التشريع على الرغم من معارضة البيت 

 األبيض له.
 18/10/2016، رأي اليوم، لندن
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 تطلق سراح تركي أوقفته قبل أسابيع "إسرائيل" .49
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم األربعاء، عن إطالق : أنقرة/ فات، طونا

 أسابيع. ثالثة السلطات اإلسرائيلية سراح مواطنه، "أورهان بويروك"، الموقوف لديها منذ نحو
ش أوغلو، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، إن وقال جاوي

 سبتمبر/ أيلول الماضي، تم إطالق سراحه قبل قليل". 28"أورهان بويروك الموقوف في إسرائيل منذ 
وأوقفت السلطات اإلسرائيلية المواطن التركي "بويروق" في التارير المذكور، واتهمته بـ "التجسس"، 

ب التحقيق معه في مطار "بن غوريون" بتل أبيب، التي وصلها برفقة مجموعة سياحية، كانت عق
 تعتزم زيارة القدس.

 19/10/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مطرب إسرائيلي يحيي حفلة غنائية في دبي .51
دعت مؤسسة معنية بتنسيق الحفالت في دبي، إلى حضور سهرة غنائية، الجمعة المقبل، : دبي

 حييها مطرب إسرائيلي شهير.ي
عاما(، سيحيي  41"، فإن المطرب اإلسرائيلي "غاي جيربر" )Blitz Productionsووفقا لمؤسسة "

ورحّبت المؤسسة بالمطرب اإلسرائيلي وفرقته المعروفة باسم  الحفلة في فندق بلو مارلين إيبيزا بدبي.
"DOP." 

لطرب على الحضور، قائلة إن الحضور إلى وقّدمت المؤسسة دعاية للحفل بهد تشجيع محّبي ا
الفندق "يتي، لك السباحة في البحر، إضافة إلى تناول عشاء فاخر مع مأكوالت من أرقى أطباق 

 البحر األبيض المتوسط والسوشي الطازج".
ودعت حركة "مقاطع إسرائيل" الناشطة في "تويتر" إلى تفعيل قضية حضور المطرب اإلسرائيلي إلى 

 اإلمارات.
وطالب ناشطون من السلطات اإلماراتية إلغاء الحفل المنوي إقامته، مشيرين إلى أنه "في حال تّم 

 الحفل، فسيكون هذا تطبيع صري، وغير مقبول على اإلطالق".
 18/10/2016، "21موقع "عربي 

 
 كي مون ينتقد قرار اليونسكو بشأن المسجد األقصىبان  .51

عام ل مم المتحد بان كي مون، يوم الثالثاء، تبني "منظمة انتقد األمين ال: نيويورك/محمد طارق
 األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" )اليونسكو( قرارا يعتبر األقصى تراثا إسالميا خالصا. 
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جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم األمين العام ل مم المتحدة استيفان دوغريك، يوم الثالثاء، 
 ألمم المتحدة بنيويورك. في مؤتمر صحفي بمقر ا

وقال دوغريك، إن "بان كي مون يؤكد من جديد أهمية البلدة القديمة في القدس وأسوارها للديانات 
السماوية الثالث، ويشدد على أهمية االرتباط الديني والتاريخي للمسلمين والمسيحيين واليهود 

 باألماكن المقدسة". 
 ن له رأيا خاصا بشأن وضعية األماكن المقدسة". ولفت إلى أن "من حق بان كي مون أن يكو 

وأوض، دوغريك: "المسجد األقصى / الحرم الشريف، وهو الضري، المقدس للمسلمين، هو أيضا 
جبل الهيكل، وحائطه الغربي هو أقدس مكان عند اليهود، وعلى بعد خطوات قليلة منه تقع كنيسة 

 رأي األمين العام.  القديس القبر وجبل الزيتون"، مشيرا إلى هذا هو
وأضاف: "يدعو األمين العام أيضا جميع األطراف إلى احترام الوضع القائم فيما يتعلق باألماكن 
المقدسة في البلدة القديمة في القدس، هذا هو رأي األمين العام وأعتقد أن الحق معه لديه الحق في 

 أن يعبر عن رأيه مثل أي شخص آخر". 
وقت سابق من يوم الثالثاء، بشكل نهائي، قرار ا تقدمت به فلسطين ودول  واعتمدت )اليونسكو(، في

 عربية أخرى ينفي وجود عالقة بين اليهودية والمسجد األقصى.
 19/10/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 اإلكوادور: انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس مؤتمر "لإلسكان والتنمية الحضرية" .52

الموئل الثالث لإلسكان والتنمية "فلسطين كأحد نواب رئيس مؤتمر  : انتخبت"األيام"-رام هللا 
أيام، وبمشاركة  4، كيتو، على مدار األكوادوريةالعالمي، المنعقد في العاصمة  "الحضرية المستدامة

 واسعة من عدد من رؤساء الدول، ورؤساء حكومات، ووزراء، وممثلين عن مؤسسات دولية.
احية ألعمال المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته بكلمات افتتاحية من رئيس جاء ذلك خالل الجلسة االفتت

رافائيل كوريا، واألمين العام ل مم المتحدة، والمدير التنفيذي لمؤسسة األمم  اإلكوادورجمهورية 
وأشار المتحدثون إلى أهمية مشاركة فلسطين في أعمال المؤتمر،  البشرية. للمستوطناتالمتحدة 

قراض البلديات توفيق البديري، وبمشاركة حيث ترأس الو  فد الفلسطيني مدير عام صندوق تطوير وا 
هاني الريماوي، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واألشغال العامة  اإلكوادورسفير فلسطين لدى 

واالسكان، وقطاع الجامعات الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس الوطني الفلسطيني، 
 بلدية بيت لحم، وبيت جاال.ورئيسي 

 19/10/2016، األيام، رام هللا
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 سر  "قلق" إسرائيل على نظام السيسي .53
 أنطوان شلحت
بات اهتمام إسرائيل بالحفاظ على نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، منذ فترة، من "األسرار 

لمتواترة بهذا الشأن إلى المفضوحة" التي ال تحتاج إلى عناء البرهان. وتوم  آخر التقارير الصحافية ا
أن إسرائيل ستقوم بـ"استثمار" عالقاتها مع الواليات المتحدة، ودول كثيرة أخرى، من أجل "دعم 

 بما يؤول إلى استقرار هذا النظام مدة طويلة.  2017االقتصاد المصري" خالل العام 
حاالته، حتى قب ل الزيارتين اللتين قام ولدى العودة إلى ما حفظه األرشيف، بصدد هذا االهتمام وا 

بهما وزير خارجية هذا النظام إلى دولة االحتالل أخير ا، يمكن العثور على "إيماءات دعم" كثيرٍة 
كهذه، وال سيما في نقطتين زمنيتين منصرمتين: األولى، بعد وصول نظام السيسي إلى سّدة الحكم 

 (. 2014(؛ الثانية، عقب الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة )2013)
في النقطة األولى، رأى رئيس معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي، عاموس يدلين، في سياق 
تقرير سنوي كتبه بعنوان "في مواجهة التهديدات اإلستراتيجية ل من القومي"، أن إطاحة نظام 

د، وي عتب ر اإلخوان المسلمين في انقالب عسكري أّدى إلى تسّلم الجيش المصري زمام األمور من جدي
هذا الجيش األكثر إيجابية  بالنسبة إلى إسرائيل، من بين كل العناصر الفاعلة في الساحة السياسية 
المصرية، فضال  عن كونه معادي ا لحركة حماس. وبرأيه، كان التغيير األكبر الذي شهده العالم 

ع اإلسالم السياسي بعد مرحلة من الصعود"،  2013العربي عام  والمقصود بذلك خصوصا  هو "تراج 
"اإلخوان المسلمون". وكان التطّور األبرز في هذا السياق عزل الرئيس محمد مرسي في مصر 
بواسطة تحرُّك الجيش. ونّوه إلى أن هذا االنقالب خّلف تداعياٍت كبيرة في مختلف أنحاء العالم 

إلى إضعاف الدعم الشعبي العربي. فقد شّجع معارضة "اإلخوان المسلمين" في بلدان أخرى، وأّدى 
لهم، وتآكل مكانتهم في شكل عام في أماكن عديدة. وعلى المستوى الملموس، تبّدد القلق من احتمال 
تدهور العالقات بين إسرائيل ومصر. وجرى تعزيز التعاون )األمني( بين البلد ين لمكافحة اإلرهاب 

 في سيناء ومواجهة حماس في قطاع غزة. 
لذي يتحدث يدلين عنه إلى إعالن الرئيس مرسي، أكثر من مرة، أن هناك حاجة ويعود سبب القلق ا

، وكان األساس لمعاهدة السالم، وفيما إذا كان 1978إلى إعادة فحص اتفاق كامب ديفيد الموقع عام 
 الواقع يوجب إبطاله. 

ادات للدراسات الس-وفيما يتعلق بالنقطة الزمنية الثانية، كتب أحد كبار الباحثين في مركز بيغن 
، مقالة بعنوان "إعادة تقييم لعملية 2015إيالن )إيتان شامير(، في ربيع -االستراتيجية في جامعة بار

(، لفت فيها، 2014الجرف الصامد العسكرية" )االسم اإلسرائيلي للحرب العدوانية على غزة صيف 
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ا للجمهورية، على نحو خاص، إلى أن عودة النظام العسكري بقيادة السيسي، وانتخاب ه الالحق رئيس 
كانا أمر ا مفجع ا بالنسبة لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة. ووفق ا لما كتبه، اعتبر النظام 
المصري الجديد هذه الحركة حليف ا لجماعة اإلخوان المكروهة، ولسائر المجموعات اإلسالمية التي 

، تمّثل الرد االنتقامي للسيسي 2013وفي صيف  تتعّدى على القوات العسكرية المصرية في سيناء.
 بإغالق أنفاق التهريب لحركة حماس، ما خّفض إلى النصف تقريب ا مداخيل الحركة السنوية. 

كما شّدد هذا الباحث على أن الرفض المصري لتقديم أي تنازالت لحركة حماس هو الذي مّكن 
إطالق نار من دون أي مردود ملموس. ولذا، إسرائيل، تدريجي ا، من إجبار الحركة على قبول وقف 

بقيت مفاتي، الحل السياسي في يد القاهرة. ولهذا السبب الوجيه، وفي الوقت الذي كانت حركة 
حماس تقاتل إسرائيل، كانت معظم مطالبها موّجهة  في الواقع إلى مصر. واعتبار ا من هذه الحرب، 

 ت السيطرة. واصلت القاهرة إظهار عزمها على إبقاء حماس تح
وتمثلت الخالصة التي توصل إليها الباحث في ما يلي: "طالما بقي النظام المصري الحالي، فإنه 
سيحافظ، على األرج،، على سياسة معادية لهذا التنظيم اإلسالمي، وبإمكان إسرائيل أن تتوقع 

 تعاون القاهرة في أي مواجهة مستقبلية مع حماس".
 19/10/201، العربي الجديد، لندن

 
 اليونسكو لم تنكر عالقة اليهود بالقدس .54

محمد حافظ يعقوب   
تصاعدت الحملة على منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( منذ أيام. أقول 
تصاعدت، ألنها في الواقع لم تتوقف منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي. وألننا نشهد اليوم، كما 

ص، واحدة  من مراحل معركٍة مازالت في تصاعٍد، أرج، أنه مستمر. لم سنرى في سياق هذا الن
يتغير الالعبون، ولم يشهد محتواها تعديال  ي ذكر، وظلت األسلحة المستخدمة هي األسلحة نفسها 
التي تقتحم الميدان، في كل مرة يثار  فيها الغبار، وهي هنا، بحسب وزير العلوم اإلسرائيلي، عوفير 

إسرائيل الضحية التي تواجه عدوانا  مدبرا  من األمم المتحدة، وأن عليها العمل على  أكونيس: صورة
 "صد هذا الهجوم في أسرع وقت ممكن". 

( 2016أكتوبر/ تشرين األول  5بدأت الجولة الحالية، قبل الجلسة االفتتاحية للمجلس التنفيذي )
ن أعضاء المجلس، لمعارضة مشروع بضغوٍط مارستها الواليات المتحدة األميركية وأصدقاؤها م

القرار الذي أعدته كالعادة فلسطين واألردن )في اليونسكو كما في رام هللا وعّمان(، بالتعاون مع 
المجموعة العربية التي ستقدمه باسمها. وقد أّثرت كثافة الضغوط، من غير ريب، على نتائج 
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فلسطين المحتلة( بشكل خاص، ودفع التصويت على مشروع القرار المتعلق بفلسطين المعنون بـ)
المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إلى إصدار تصري، صحفي، تتنصل فيه مواربة  من مشروع 

 القرار.
 

 تصعيٌد إسرائيلي معدٌّ سلفًا 
للمجلس التنفيذي لليونسكو، قبل ستة أشهر )في منتصف أبريل/  199عشية انفضاض أعمال الدورة 

، نعت رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار اليونسكو عن القدس بـأنه نيسان الماضي(
"قرار سخيف آخر"؛ وانتقد اليونسكو التي "تتجاهل العالقة التاريخية الفريدة من نوعها القائمة بين 

ن. بحسب الديانة اليهودية وجبل الهيكل"، مقِر ه يكلي اليهوِد اإلثنين، ومحط تطلعهم عبر آالف السني
 نتنياهو، إذ تتنكر األمم المتحدة لتارير اليهود، فهي "تؤكد أن انحطاط ها ال قعر له". 

إثر تصويت لجنة العالقات الخارجية على مشروع قرار )فلسطين المحتلة( موضوع الضجة بعد ظهر 
، وخاطب ، استخدم مندوب إسرائيل لدى اليونسكو حقه، باعتباره عضوا  مراقبا  13/10/2016الخميس 

المجلس التنفيذي بكلمٍة معدة سلفا ، وال تخلو لهجتها من االستفزاز واالستخفاف، وأكد أن قرار 
اليونسكو ال يعني دولته، وال يلزمها بشيء؛ وأن هذا القرار لن يغّير األمر الواقع، وأن القدس الموحدة 

ال لليونسكو وال ألية قوة في هي العاصمة األبدية إلسرائيل، وأن روابط اليهود بالقدس ال يمكن، 
 الكون، أن تنال منها. 

 ثم بدأت األخبار تتوالى بسرعة الفتة: 
. صّرح نتنياهو أن "مسرح العبث يتواصل في اليونسكو"، وأن القرار يهذي بنفي "عالقة إسرائيل 1

دم وجود بجبل الهيكل وحائط المبكى". وأضاف، على سبيل المقارنة التي ال تستقيم: إن من يقول بع
عالقة إلسرائيل بـ "جبل الهيكل وحائط المبكى" كمن ينفي عالقة الصينيين بسور الصين، والمصريين 
باألهرامات". وبحسب نتنياهو، "فقدت اليونسكو، بهذا القرار السخيف، ما تبقى من شرعيتها، لكنني 

 واثٌق من أن الحقيقة والتارير أقوى، وأن الحقيقة ستنتصر". 
ر التربية اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي يشغل كذلك منصب رئيس اللجنة الوطنية . سارع وزي2

اإلسرائيلية للتربية والعلوم والثقافة، إلى اإلعالن عن التعليق الفوري لكّل مشاركة ونشاط مهني مع 
خالل  "اليونسكو"، واّدعى أن "هذا القرار يدعم اإلرهاب ويكاف  اإلرهابيين الجهاديين الذين نفذوا
 األسبوع الحالي عمليات إرهابية في القدس. لكننا سنحارب اإلرهاب الدبلوماسي في القدس". 
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 ال جديد في القرارات 
ما هي قصة قراري اليونسكو؟ وما هو الجديد فيهما؟ ولماذا ثارت ثائرة بنيامين نتنياهو ودفعته إلى 

 إعالن ما يشبه الحرب على اليونسكو؟ 
نهما بهذا الخصوص. تتعلق أوالهما بالقرار موضع الضجة الحالية، وثانيتهما مالحظتان ال بد م

تتعلق باستراتيجية إسرائيل الفعلية منهما. وأكّرر هنا ما كنت كتبته في مقال سابق في "العربي 
 (. 29/5/2016الجديد" )

ص القدس، بخالف كل هذا اللغط الذي يم  األفق، ويعطي االنطباع بأن أمرا  جلال  وقع بخصو 
أفتت،  بالقول إنه ال جديد في لغة قرار اليونسكو، ال جديد على اإلطالق. ذلك أنها بخصوص القدس 
ها المعتمدة  لدى اليونسكو،  " هنا هي نفس  لم تتغّير منذ عشرات السنين. والم صطلحات  التي "ت ستنكر 

اة االحتالل اإلسرائيلي في العام وفي الحقيقِة لدى منظومِة األمم المتحدة، منذ نشأت قضية القدس غد
. فالوضع القانوني للقدس أنها مدينة محتلة، ينطبق عليها ما ينطبق على أية منطقة محتلة من 1967

مواثيق ومعاهدات تخص السكان والمواقع واآلثار، ويتوجب على القوة المحتلة الحفاظ عليها من غير 
 مساس وحمايتها من كل انتهاك. 

زٌء من منظومة األمم المتحدة، فإن قراراتها جميع ها )قرارات المجلس التنفيذي وألن اليونسكو ج
والمؤتمر العام( تعكس  قرارات األمم المتحدة )مجلس األمن والجمعية العامة( والمواثيق واالتفاقات 

ِة األمم الدولية التي تنظم عملها. ويتعّذر عليها، بالتعريف الضروري، أن تتبنى لغة  تغاير  لغة  منظوم
المتحدة و/ أو تجافيها و/ أو تخرج عن مضمونها، غير أن إسرائيل تتوّخى، بلعبة التسميات، شرعنة 
الوضع القائم، أي تحويله، عبر المصطلحات، إلى وضع شرعي، بداللة المصطلحات التي تعمل 

 على تغييرها. 
، بما فيها 1967حتلت في العام هكذا ظلت قرارات اليونسكو تنظر إلى كل األراضي الفلسطينية التي ا

القدس الشرقية، على أنها أراٍض محتلة، وأنه يترتب على دولة االحتالل مجموعة من االلتزامات، في 
مقدمتها، فيما يخص موضوعنا، االمتناع عن إحداث أي تغيير في الوضع السابق على االحتالل. 

 1972بة، وطلب منها المؤتمر العام في أدانت اليونسكو إسرائيل على تهديمها حي المغار  1969في 
عدم المس بالمواقع األثرية والمباني والممتلكات، وباالمتناع عن أي تعديل في الطابع الفريد للمدينة 
القديمة، وبالكف عن أي تنقيب أركيولوجي باعتباره يهّدد معالم المدينة وخصوصيتها. ومن المفيد 

ل، القوة المحتلة في قرارات اليونسكو ليس سلبيا  بحد ذاته؛ اإلشارة إلى أن االستخدام الدائم لمصط
ذلك أنه يحيل إلى التزامات الدولة المحتلة، بحسب اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالتها وغيرها من 

 المواثيق الدولية، بخصوص المناطق الخاضعة لالحتالل وبخصوص سكانها. 
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د عن ذلك على اإلطالق، فهو يؤكد في البند الثاني وال يخرج مشروع قرار )فلسطين المحتلة( الجدي
على "أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثالث"، غير أنه يدين 
ممارسات إسرائيل: "رفض تنفيذ إسرائيل قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس"، و"امتناع إسرائيل 

شغال المتواصلة في القدس الشرقية"، و"االعتداءات اإلسرائيلية المتزايدة" عن وقف أعمال الحفر واأل
التي "تحّد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم إلى الموقع اإلسالمي المقّدس 
المسجد األقصى/ الحرم الشريف"، و"يستنكر االقتحام المتواصل للمسجد األقصى/ الحرم الشريف". 

رفض إسرائيل من، تأشيرات دخول لخبراء اليونسكو"، ولرفضها "تعيين ممثل دائم لليونسكو ويأسف لـ"
 يعمل في القدس الشرقية" .. إلر. 

ال ينكر مشروع قرار )فلسطين المحتلة( إذن عالقة اليهود بالقدس، لكنه ينتقد ويدين ويستنكر سلوك 
لسطينيين، ومنعها لهم من ممارسة شعائرهم إسرائيل الدولة المحتلة، وسياساتها العدوانية تجاه الف

الدينية المقّدسة، ومن الوصول إلى المسجد األقصى بحرية. ويأسف لعدم تعاونها مع اليونسكو، 
 ورفضها تطبيق قراراتها. 

 
 ليست قضية صراٍع دينٍي على المقدسات 

فيه ج ل اإلعالم االنطباع الذي يخلفه الضجيج اإلسرائيلي والصخب اإلعالمي الذي رافقه )بما 
العربي( بخصوص أن اليونسكو تنفي أو تنكر، بهذا القرار، عالقة اليهود بالقدس، هو من القوة، 
بحيث إن الصحفية اإلذاعية التي طلبت رأيي لم تصّدقني، على األرج،، حين أّكدت إنه ال جديد في 

ن الجديد، إن كان ثّمة جديد، هو أن إسرائيل كما يظهر، تريد استثمار  الوهن  قرارات اليونسكو، وا 
العربي المريع، وتوظيف التغيرات الجغراسية )الجغرافية السياسية( العميقة لصال، استراتيجيتها 

 الهادفة إلى تعزيز األبارتهايد، ومنع قيام دولة فلسطينية. 
ية، أي ثّمة ثالثة عوامل شجعت إسرائيل، وحثتها على إثارة كل هذا الصخب الم راِوغ. أولها التسم

تسمية األماكن المقدسة للمسلمين باسمها العربي/ اإلسالمي، وهذا منطقي، ويتسق مع طبائع 
األشياء. لكنه يعني، أوال ، فشل سياسة األمر الواقع المتبعة منذ عقود، بخصوص المساس بهذه 

أنها ت حرج األماكن، بدءا  من التسمية، كما أسلفت. األمر الثاني الذي حثها على التصعيد الصاخب 
بعض الدول التي تصّوت عادة لصال، القرار، فتتراجع من التأييد إلى االمتناع عن التصويت، كما 
حصل لفرنسا وللسويد واألرجنتين والهند، ولعدد من الدول اإلفريقية. وال تخفى فعالية االبتزاز بتهمة 

ّلطت على أحد. أما األمر الثالث فهو أن الت صعيد قد يؤدي إلى تعديالٍت في معاداة السامية، إن س 
المواقف، قبل أن يعتمده المجلس التنفيذي في جلسته المخصصة العتماد أعمال اللجان والمصادقة 
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(، وهو أثمر، كما رأينا في البيان 18/10/2016) الثالثاءعلى مشاريع قراراتها بصورة نهائية اليوم 
فا، في اليوم التالي لتصويت لجنة العالقات الصحفي الذي أصدرته المديرة العامة لليونسكو، بوكو 

 الخارجية على مشروع القرار. 
 **** 

القضية الفلسطينية في أ ّسها قضية احتالل وكفاح من أجل التحّرر منه، أي هي قضية سياسية في 
اإلسرائيلية تعمل، منذ  االستراتيجيةالمقام األول، ويجب عدم اختزالها إلى غير ذلك. ونحن نعرف أن 

لى ا النتفاضة الثانية خصوصا ، إلى تصوير الكفاح الفلسطيني من أجل التحّرر إلى إرهاب ديني، وا 
اختزاله إلى حلقة من حلقات إرهاب إسالمي عابر للقارات ضد الحضارة والتقدم والحياة. وهي تغّذي 

 اإلسالموفوبيا بكل ما يمكن فعله بهذا الخصوص. ويجب أال نتي، لها ذلك.
 18/10/2016، يد، لندنالعربي الجد

 
 لطمة اليونيسكو للكيان .55

 د. فايز رشيد
، على مشروع قرار «اليونيسكو»مصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 ينفي وجود أي عالقة تاريخية بين اليهود والمسجد األقصى، هي لطمة جديدة للكيان الصهيوني. 
ل ماكن الدينية في القدس، مشيرا  إلى أن القدس تعد مدينة « إسرائيل»طريقة إدارة  كما انتقد القرار

مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود. ولفت القرار بشكل خاص إلى صلة اإلسالم بالمسجد 
األقصى، فيما لم يتضمن ذكر ادعاءات الكيان حول عالقة اليهودية باألقصى. ويستنكر مشروع 

والقوات « اإلسرائيلي« »متطرفي اليمين»ضا  االقتحام المتواصل للمسجد، من قبل القرار بشدة أي
 «.اإلسرائيلية»النظامية 

المسجد األقصى يعني القدس، واألخيرة تعني فلسطين. نعم المسجد والكنيسة كما هي عربية 
دولتهم! ال ل« العاصمة الموحدة واألبدية»وأنها « يهوديتها»خالصة.. كانت وستظل هكذا. يّدعون 

يدركون أن دولة الكيان هي الطارئة في تارير القدس وفلسطين والتارير العربي برمته ومحكوم عليها 
نشاء الهيكل الثالث المزعوم عن طريق  بالزوال، وليس فقط محاوالتهم المستميتة لتدمير األقصى، وا 

فلسطين ورحلوا عنها..  المدينة المقدسة! ومثلما فشل غيرهم من الغزاة في البقاء في« تهويد»
 سيرحلون هم أيضا .

، كما أن المؤرخون الفرنجة «بأن فلسطين جزء من بالد الشام»المؤرخ اإلغريقي هيرودوت، يؤكد 
بأن »المؤرخ الشهير هنري بريستيد يذكر: «. أن فلسطين ديار عربية»يؤكدون بإجماع النص: 
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ائل عربية.. ولهذا أطلق على فلسطين اسم ، بالطبع الكنعانيون هم قب«القدس هي حاضرة كنعانية
عام قبل الميالد،  4000اليبوسيون العرب استوطنوا األرض الفلسطينية منذ «. بالد كنعان»

ق.م. القدس عربية قبل ظهور الدين اإلسالمي الحنيف، والتأرير  2500واستوطنوا منطقة القدس عام 
م مثلما يذهب العديد من المؤرخين  638ي عام لعروبتها ال يبدأ من الفت، العربي اإلسالمي لها ف

ل سف! القدس جزء أساسي من فلسطين، ولذلك فالتأرير للبلد ينطبق على مناطقه وال يكون 
 منفصال !. 

الخليفة األموي مروان بن عبدالملك بنى مسجد قبة الصخرة، والقبة ذاتها كانت تأكيدا  لدخول اإلسالم 
فاألصل في هذه « أورشاليم»د عليه اليهود من تسمية القدس بإلى المدينة. أما أصل ما يعتم

من « مدينة السالم»أي « أورسالم»التسمية، أن اليبوسيين العرب هم من أطلقوا عليها االسم وسموها 
 األصل.. وبالتالي ال عالقة لالسم باليهود ال من قريب أو بعيد، وال عالقة لهم بمدينتنا الخالدة.

أدرك أهمية القدس بالنسبة لفلسطين وتاريخها العربي.. لذا انتقل إليها مباشرة  صالح الدين األيوبي
بعد معركة حطين، واعتبرها المفتاح الرئيسي لتحرير باقي المناطق الفلسطينية. هذه نتف صغيرة من 

 حقائق مدينة القدس التاريخية وارتباطها العضوي بالعروبة واإلسالم، بعد بضعة عقود من ظهوره. 
ول فلنكشتاين: إن علماء اآلثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم بعض القصص يق

الواردة في التوراة، وال يوجد أساس أو شاهد إثبات تاريخي على اتخاذ اليهود للقدس، عاصمة  لهم، 
سرائيل»وال وجود لمملكتي  ن كان ، وأن االعتقاد بوجود المملكتين هو وهم وخيال«يهودا وا  . وا 

للممالك اليهودية )كما تقول التوراة( وجود فعلي، فقد كانت مجرد قبائل، وكانت معاركها مجرد 
فال يوجد أي شاهد أثري يدلل على أنه كان »حروب قبلية صغيرة. أما فيما يتعلق بهيكل سليمان، 

في جامعة تل  من جانبه قال رفائيل جرينبرج وهو عالم آثار يهودي، ويحاضر«. موجودا  بالفعل
شيئا  حال واصلت الحفر لمدة ستة أسابيع، غير « إسرائيل»إنه كان من المفترض أن تجد »أبيب: 

أيضا  كثيرون من «. يقومون بالحفر في القدس ألعوام دون العثور على شيء« اإلسرائيليين»أن 
ة اآلثار كاتلين علماء اآلثار والتارير العالميين وصلوا إلى عروبة القدس وفلسطين، منهم عالم

كينون. كذلك تصب في هذا االتجاه دراسات المؤرخ بيتر جيمس، وأيضا  ما كتبه توماس تومسون، 
والحقائق التي أكدها المؤرخ العالمي الذائع الصيت أرنولد تويبني، والمؤرخ غوستاف لوبون، والمؤرخ 

غيرهم )والقائمة تطول(. وهكذا اليهودي ذائع الصيت آرثر كوستلر. والمؤرخ شلومو ساند... وغيرهم و 
 جاء قرار اليونيسكو األولي ليؤكد عروبة األقصى والقدس وفلسطين.

 19/10/2016، الخليج، الشارقة
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 "حماس" تحاول خلق ميزان رعب "محسن" حيال إسرائيل: مواجهة شاملة تلوح في األفق .56
 إيلي افيدار

اضي، سلسلة  من التصريحات الكفاحية على جلب دخول أفيغدور ليبرمان وزارة الدفاع، في أيار الم
وحتى قبل التعيين المفاج  جعل ليبرمان غزة مركز اهتمامه األمني حين انتقد «. حماس»لسان قادة 

«. حماس»حكم  إسقاط إلى األخرى، ودعا المرة تلو «الجرف الصامد»االهداف المحدودة لحملة 
والتي تحدد فيها « الرصاص المصبوب»ملة منذ ح األمنوهكذا ميز ليبرمان نفسه عن نهج جهاز 

، األرض، خشية الفوضى على إسقاطهاوليس بالضرورة « حماس»هدف المواجهات العسكرية بلجم 
 والتي ستنتقل نحو إسرائيل.

. وهذا هو اإلسرائيليةفي تثبيت ميزان جديد حيال القيادة « حماس»خلق تعيين ليبرمان رغبة لدى 
ن جانب قادة المنظمة في الربيع وفي الصيف الماضيين. هكذا مثال سبب التصريحات الكفاحية م

إن المنظمة ستتصدى لوزير الدفاع الجديد «: حماس«قال محمود الزهار، عضو القيادة السياسية لـ
أن وقف  إلى، «حماس«هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لـ إسماعيلبروح متحفزة، بينما أشار 

مجاال  لالستعداد للمواجهة التالية. وقال هنية: « حماس«سيشكل لـ« الجرف الصامد»النار بعد 
، هذه هي الطريق لتحرير األرضنواصل بناء وتطوير قواتنا. وسنواصل حفر األنفاق تحت »

 «.القدس
لترى ما هي النوايا العملية « حماس»بعد أشهر من الهدوء النسبي في الصيف، انتظرت فيها 

تحاول خلق ميزان رعب محسن حيال « حماس«هم في غالف غزة. فـإلسرائيل، يبدو ثمة تصعيد م
تفشل المنظمة في فهم العقلية اإلسرائيلية، ومن  2014إسرائيل، ولكنها تعطي االنطباع بأنه مثلما في 

حرب أخرى توقع مصيبة أخرى على سكان القطاع، وتجبر إسرائيل  إلىتدهور المنطقة  أنشأنها 
 .األبدحكمها مرة واحدة والى  بإسقاطمعنية حقا  على أن تقرر اذا ما كانت 

 
 تآكل تدريجي

حافة المواجهة ينبغي النظر إلى الواقع من زاوية نظر  إلى أخرىلفهم الشكل الذي وصلنا فيه مرة 
أقامت المنظمة كما ترى ميزان رعب حيال إسرائيل، « الرصاص المصبوب»منذ حملة «. حماس»

 بإرسال أود إسرائيل من حدود غزة، سواء بإطالق الصوارير وبموجبه ال تعمل بشكل مباشر ض
المنظمة االستراتيجية وعلى  أهداف، بينما إسرائيل تمتنع عن هجمات مباشرة على األنفاقالخاليا في 
 مسؤوليها.
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 األنفاقتجري المواجهة بين الطرفين في ساحات بديلة وبقوى منخفضة. تدمر إسرائيل بمنهجية 
التحتية في الضفة الغربية، بينما تسم، « اإلرهابية»، وتعمل ضد بنيتها «حماس«لـ الهجومية التابعة

في القطاع كما « العاقة»بإطالق الصوارير عن طريق إحدى المنظمات  واآلخرالمنظمة بين الحين 
على حد نهجها مرتين: « حماس»السلطة في الضفة. وهكذا تكسب  أراضيعمليات في  إلىتبادر 

النقاط « حماس»لداخلية اإلسرائيلية كما تشدد الضغط على محمود عباس. وتحقق تضرب الجبهة ا
 حيال إسرائيل. أخرىفي الرأي العام الفلسطيني، وتخلق على حد فهمها روافع ضغط 

هذا النهج، المتمثل بالتآكل التدريجي للوضع الراهن، لم يولد في غزة. فمن طوره كان حسن نصر 
ل االنسحاب اإلسرائيلي من الحزام األمني. ويؤمن نصر هللا بان المجتمع هللا، منذ التسعينيات وقب

اليأس واالنسحابات. فاالنسحاب  إلىالعملياتية تدفعه  واإلنجازاتاإلسرائيلي هش وان تنقيط العمليات 
، «حماس»بطال في العالم العربي، ودفع منظمات عديدة، وعلى رأسها « حزب هللا»من لبنان جعل 

 «.قة عملهطري»لتبني 
عملية االختطاف  القوى كانتلتغيير ميزان « حزب هللا»التي قام بها  األهموكما يذكر، فان المحاولة 

. ووفقا لفهمه، قدر نصر هللا بأن رد إسرائيل سيكون 2006بدء حرب لبنان الثانية في  إلىالتي أدت 
في لبنان، « حزب هللا«عزيزا  لـفي الوضع الراهن، ت إضافيامحدودا، وان نتيجة الخطوة ستكون تآكال 

ثبات  وشركائه في دمشق. اإليرانيينقيمة التنظيم أمام مسؤوليه  وا 
تدحرجت بشكل مختلف تماما. فحرب لبنان الثانية ثمة جدال جماهيري عميق في  األمورولكن 

وفي  ثقيلة الوزن في استخدام القوة العسكرية إخفاقاتإسرائيل بشأنها، وال شك أنه انكشفت فيها 
ضررا ال مرد له بالطائفة الشيعية وببناها التحتية  أيضاحماية الجبهة الداخلية. ولكن الحرب ألحقت 

نشبت الحرب  أن إلى أخرىعن القيام بعمليات « حزب هللا»في جنوب لبنان، ونجحت في ردع 
حرب ضد لدى التنظيم. لقد أوضحت ال واألهداففي سورية، وغيرت نهائيا االستراتيجية  األهلية

في فهم آليات التفعيل اإلسرائيلية؛ والدليل على التشويش الذي كان  أخطأإسرائيل لنصر هللا بانه 
بانه ما كان ليسم، باختطاف الجنود لو « حزب هللا»كان إعالن زعيم  2006بعد « حزب هللا»يعيشه 

 كان يعرف بان هذا سيكون رد إسرائيل.
استخدام القوة اإلسرائيلية هو ثنائي في جوهره: االمتصاص هو أن « حزب هللا«ما فوته نصر هللا و

« حماس»وبعد ذلك  –« حزب هللا»وضبط النفس حتى لحظة استخدام القوة المهمة والساحقة. وفسر 
فترة ضبط النفس كدليل على الضعف اإلسرائيلي، وهكذا سمحا لنفسيهما التجرؤ أكثر فأكثر، حتى  –

وال خصومها يعرفون  إسرائيلنشأ فيها محفز حقيقي، ما كانت ال  اجتياز الحدود. في اللحظة التي
 كيف يتوقعونه، فان المجتمع اإلسرائيلي يتجند للجهد، وتنطلق المعركة العسكرية لرد واسع ومهم.
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في نظرة أوسع يمكن القول ان الفهم الثنائي اإلسرائيلي غريب على المنطقة العربية بشكل عام. 
التي تسم، بعالقات دبلوماسية  األزراربفهم متعدد القنوات، مثل لوحة مئات فالعالم العربي يتصرف 

، المواجهة المحدودة، والتعاون. في هذه المنظومة كل تغيير مثل «اإلرهاب»جانب استخدام  إلى
 إلىتغيير الحكومة في القدس يؤدي بالخصم العربي  أوفي وزارة الدفاع اإلسرائيلية  األشخاصتغيير 

تحريك قواعد الوضع الراهن  أوالجبهة والى استفزازات صغيرة تستهدف تحسين المواقع فحص حدود 
قليال في صالحهم. أما إسرائيل من جهتها فمعنية باالمتناع عن المواجهة، ولكن ضغطة على الزر 

أن فهم هذا الدرس ولكن « حزب هللا«تفعيل شامل. وقد سبق لـ إلىغير الصحي، تؤدي بها 
 مه بعد.لم تفه« حماس»
 

 «حماس»الح طالظروف في 
قريبتان من المواجهة؟ كما أسلفنا، فانه ال يمكن توقع المحفز للعمل مسبقا. « حماس»كم إسرائيل 

 إلىيكون ثمة انحراف بضعة أمتار لمقذوفة صاروخية تنفجر وسط سديروت، وتؤدي  أنيحتمل 
في القطاع.  أخرىحملة  إلى الجيش اإلسرائيلي إلخراج، هو كل ما يلزم األرواحفي  إصابات

، فان طول نفسه حتى «حماس» بإسقاطويحتمل أنه بالذات الن وزير الدفاع الجديد يفكر بجدية 
المواجهة مع كامل الدعم الجماهيري  إلىالحملة سيكون أطول، وذلك كي يصل  إلىلحظة الخروج 

هدوء  إلىالقصف على القطاع أدى  والدولي. في هذه األثناء يبدو أن الرد الواسع نسبيا  إلسرائيل في
 معين.

قراءة إسرائيل من خالل المفهوم المغلوط لنصر هللا )الذي لم يعد « حماس»غير أنه طالما واصلت 
. تتباهى اآلننواصل السير نحو مواجهة شاملة، بالحظ فقط لم تقع حتى  فإننايؤمن به هو نفسه( 

 إلى، ولكنها تميل «الجرف الصامد»ل في حملة بإسرائي إيقاعهابالخسائر التي نجحت في « حماس»
نسيان الثمن الهائل الذي دفعته المنظمة وسكان القطاع على ذلك، وال تقدر على نحو سليم القدرة 

 في المجال العسكري. األقلاإلسرائيلية على استخالص الدروس والتحسن، على 
ي طال، المنظمة: مصر ترى فيها تميل كلها ف 2016وفضال عن ذلك، فان الظروف الدولية لنهاية 

الدولي، الواليات المتحدة منشغلة باالنتخابات للرئاسة،  اإلجماعقلب  إلىعدوا، قطر معنية بالعودة 
 إنجازاتوالعالم كله فقد االهتمام بالموضوع الفلسطيني. على هذه الخلفية، ليس واضحا أي 

لمعقول أكثر االفتراض بان استمرار تسجيلها حيال إسرائيل. من ا إلىموضوعية تسعى المنظمة 
، تجبي ثمنا معينا من إسرائيل ومن أخرىاجتياز الحافة ومواجهة شاملة  إلىاالستفزازات سيؤدي 

 كارثة مطلقة في القطاع. إلىمواطنيها، ولكن تؤدي 



 
 
 
 

 

 42 ص             4082 العدد:        19/10/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 إلىمعضلة في الجانب اإلسرائيلي. فمع التدهور  إلىفي قراءة الواقع يؤدي « حماس»إخفاق  إن
لة التالية سيتعين على حكومة إسرائيل أن تقرر حتى متى ستكون مستعدة لمواصلة الموافقة الجو 

ذايشعل المنطقة  أراد إذاعلى وجود حكم عاق، سائب، وعنيف على حدودها،  يوقف النار  أراد وا 
هو أننا نقترب من لحظة اجتياز الحافة  اإلحساسويدخل في فترة تسل، وتطوير للقدرات الهجومية. 

 ي القدس.ف
بالذات تفكر « حماس»ولكن يبدو هذه المرة أن « تستعد للحرب السابقة» إنهاعن إسرائيل درج القول 

األمام. في التركيبة الحالية للكابنت السياسي األمني، حين يكون  إلىالوراء بدال  من أن تفكر  إلى
، يبدو أن االشتعال التالي صبر بلدات غالف غزة نفد والجاهزية الهجومية للجيش اإلسرائيلي تتحسن

 سيكون مهما ويغير الواقع أكثر من كل ما سبقه.
 «معاريف»

 19/10/2016األيام، رام هللا، 
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