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 43 :كاريكاتير

*** 
 

 ألمنية تدرس "سيناريوهات مرعبة" لما بعد أوباما وعباسموقع "واال": مؤسسات "إسرائيل" ا .1
اإلخباري اإلسرائيلي تقريرًا عّما وصفه باستعدادات المؤسسة األمنية « واال»نشر موقع : حلمي موسى

بعد واليتي الرئيسين األميركي باراك أوباما والفلسطيني « سيناريوهات الرعب»في الدولة العبرية لـ 
سرائيل على وجه الخصوص من اإلرث الذي يتركه أوباما، الذي أشار في محمود عباس. وتخشى إ

 خطابه في األمم المتحدة إلى أّن على إسرائيل أن تفهم أنه ال ُيمكنها مواصلة االحتالل إلى األبد.
وكان ُمعّلقون إسرائيليون قد أشاروا إلى أن السياسة التي ترّسخت في عهد بنيامين نتنياهو وأبو مازن 

إلى أنه فيما تحتدم « واال»إلى تحويل الصراع إلى ديني بداًل من كونه سياسيًا. وأشار موقع تقود 
المعركة االنتخابية للرئاسة األميركية، تستعّد إسرائيل للمرحلة التي تعقبها والتي تعّدها المؤسسة 

ة الغربية. وأوضح من الناحيتين األمنية والسياسية في الضف« فائقة الحساسية»العسكرية اإلسرائيلية 
أن القيادتين السياسية والعسكرية اإلسرائيليتين تستعّدان لمواجهة سيناريوهات محتملة عديدة بين 
شهري تشرين األول وكانون الثاني الُمقبلين، التي ُيمكن فيها أن يناقش مجلس األمن الدولي مطالب 

المتحدة ترفض إبداء موقف واضح بهذا السلطة الفلسطينية بشأن المستوطنات، فيما ال تزال الواليات 
 الشأن.

وحسب التقديرات، فإنه في وضع متطّرف، قد يمتنع الرئيس األميركي الحالي باراك أوباما، عن 
استخدام حّق النقض )الفيتو( على قرار بهذا الشأن، وربما يفرض على إسرائيل الشروع بمفاوضات 

ية، في اآلونة األخيرة، قوة للتغيير في سياسة البيت مع السلطة الفلسطينية. وتلحظ السلطة الفلسطين
األبيض في هذا الشأن، على خلفية خطاب الرئيس أوباما في األمم المتحدة، الذي ألمح فيه إلى نّيته 
معالجة مسألة المستوطنات. وفي هذه المرحلة، ينشغلون في المؤسسة األمنية بتحليل الواقع السياسي 
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قد يتأثر بخطوة من هذا النوع، وفي محاولة تقدير أرجحية الخطوات التي في الضفة الغربية، الذي 
 قد تّتخذها أميركا.

ومعروف أن الواقع األمني حساس جدًا حتى في الفترة الحالية. وهناك تقديرات لدى المؤسسة 
في كل ما يّتصل بتعاطف الجمهور « فتح»على « حماس»العسكرية ُتشير إلى أنه على الورق تفوز 

لسطيني منذ فترة طويلة، وتأجيل االنتخابات في السلطة ليس سوى إشارة واضحة إلى مخاوف الف
 على مراكز القوة في الضفة الغربية.« حماس»رئيس السلطة أبو مازن من سيطرة 

اإلشارة إلى إدراك المؤسسة العسكرية أن الجمهور الفلسطيني يتساءل، في « واال»ويواصل موقع 
كل متواصل عّما أفلح الرئيس أبو مازن في تحقيقه طوال فترة واليته، عدا االفتخار اآلونة األخيرة، بش

 برفع العلم الفلسطيني في مقّر األمم المتحدة في نيويورك. 
ويفهم الفلسطينيون أن الخطابات االحتفالية التي يلقيها الرئيس عباس ال تجد ترجمة فعلية لها تتمّثل 

ن المراسم والطقوس ال تمنح سوى فرحة موقتة فقط. وفضاًل عن في تحسين الوضع االقتصادي، وأ
ذلك، فإن ثمار االتفاقات التي وّقعتها إسرائيل، أخيرًا، مع السلطة الفلسطينية، في مجال شبكات 

 الهاتف والبنية التحتية للكهرباء والبريد، لن تظهر لهم في المستقبل القريب.
الدائرة التي نشأت في الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية  وبموازاة ذلك، ُيحاولون في إسرائيل كسر
مشروعًا اقتصاديًا في الضفة الغربية قد تنال قريبًا إذن  11عبر األذونات ومشاريع مختلفة. وهناك 

المستوى السياسي، األمر الذي سيقود إلى تحّسن الوضع التشغيلي للفلسطينيين وجودة حياتهم. 
 72العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل في إسرائيل، أخيرًا، إلى وفضاًل عن ذلك، وصل عدد 
. ومع حجم العمال هذا، هناك من يعملون في المستوطنات ما 2000ألفًا، وهو رقم قياسي منذ عام 

ويجري حاليًا  يجعل العدد اإلجمالي يصل إلى مئة ألف عامل، وربما سُتمنح أذونات عمل أخرى.
 سماح بإدخال عدد قليل من العمال من غزة للعمل في إسرائيل.عمل أركاني يقضي بال

وعلى الرغم من الجهد الُمشترك في المجالين السياسي واألمني لتهدئة الوضع على األرض، هناك 
جهات في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ُتبدي تقديرًا بأن موجة العمليات التي انفجرت في نهاية 

ريبًا كما يبدو، ومن الجائز أن موجات ُمشابهة ستظّل تحدث في السنوات العام الماضي، لن تنتهي ق
العشر المقبلة. ومن جهة أخرى، فإن تحسنًا كبيرًا حدث في العام الماضي في التعامل االستخباري 

كما ُتسميهم أجهزة الدعاية اإلسرائيلية، كما تحّسن « الُمخّربين المنفردين»والعملياتي مع ظاهرة 
ألمني بين أجهزة األمن الفلسطينية على الرغم من تهديدات القادة بقطعه. وفي المقابل، فإن التنسيق ا

الحرم القدسي ُيواصل إشعال النزاع، واالحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة، وقت جمع 
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ويستدعي الزيتون، وفي فترة األعياد اليهودية والمسيحية، فإن الواقع األمني غدًا أشّد حساسية 
 اليقظة.

كما أن الوضع في قطاع غزة غير مريح. وتخشى المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية من حالة عدم 
تتعاظم خصوصًا على خلفية تأجيل االنتخابات « حماس»استقرار هناك. فالضائقة التي تعيشها 

« الجرف الصامد»ونسبة البطالة والفقر المتزايدة في القطاع. كما أن إعادة إعمار ما دّمرته حرب 
ليست منشغلة فقط في « حماس»تتقّدم ببطء كبير بسبب عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها. ولكن 

حباط نشاطاتها.  تحريك عجلة االقتصاد الراكدة، بل أيضًا بصّد محاوالت جهات متمّردة في القطاع وا 
، تشغل جدًا «حماس» كما أن مسألة من يخلف خالد مشعل في منصب رئيس المكتب السياسي لـ

هذه المنظمة. وفي هذه المرحلة ُأثيرت في المؤسسة اإلسرائيلية أسماء مرّشحة لخالفة مشعل بينها 
سماعيل هنية ويحيى السنوار، وهناك آخرون غيرهم.  موسى أبو مرزوق وا 

ا قدرًا، وأن ومع ذلك، تؤمن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن األسماء البارزة والزعماء المحبوبين ليسو 
هناك زعماء جددًا بعضهم يعملون بنشاط من خلف الكواليس، وأحدهم هو روحي مشتهى، وهو من 

في غزة. وعلى هذه الخلفية، فإن قطاع غزة ينال اهتمامًا كبيرًا من جانب أجهزة « حماس»قادة 
الجنوب، وبسبب  االستخبارات اإلسرائيلية، أيضًا، بسبب الخطر الذي ُيمّثله القطاع على مستوطنات

 الدفع نحو معركة جديدة في الضفة ضّد إسرائيل.« حماس»محاوالت 
 20/10/2016، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"وجود مفاوضات سرية مع ... وينفي أوروبا لالعتراف بفلسطين دولاشتية يدعو  .2

يكــون االعتــراف دعــا عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح محمــد اشــتية االتحــاد األوروبــي ألن  :رام هللا
ــم يحقــق مــؤتمر بــاريس أهدافــه. وأضــاف  بالدولــة الفلســطينية أهــم خيــار لالتحــاد األوروبــي فــي حــال ل

اشـــتية، خـــالل لقـــاءين منفصـــلين مـــع المبعـــوث األوروبـــي لعمليـــة الســـالم فرنانـــدو جنتيلينـــي والقنصـــل 
إن علـى أوروبـا أن تغيـر  ، فـي مكتبـه بـرام هللا،19/10/2016 الفرنسي العام بيير كوشارد يوم األربعـاء

 لتشجيعها على دخول المسار السياسي، إلى منهج المقايضة. "إسرائيلـ"منهج تقديم الحوافز ل
 عن حضور المؤتمر أو حضرت لتخريبه. "إسرائيل"وتساءل اشتية عن موقف أوروبا في حال امتناع 

تمــد علــى الضــغط علــى وقــال، إن ضــمان نجــاح مــؤتمر بــاريس المزمــع عقــده نهايــة العــام الحــالي يع
يجـــاد آليـــة إلجبـــار حكومـــة نتنيـــاهو علـــى اإليفـــاء بالتزاماتهـــا، وتقـــديم نمـــوذ  جديـــد غيـــر "إســـرائيل" ، وا 

وعبـر اشـتية عـن قلقـه مـن إمكانيـة أن تتـأثر المبـادرة الفرنسـية أو أن يـتم تأجيلهـا  المفاوضات الثنائية.
 ألوروبية بداية العام المقبل.بسبب االنتخابات األمريكية واالنتخابات في بعض الدول ا
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ونفى ما تناقلته مواقع إخبارية حول وجود جلسات مفاوضات سرية مع الجانب اإلسـرائيلي بمشـاركته، 
قامـة الدولـة الفلسـطينية  مؤكداً  أن المفاوضات لن تكـون ممكنـة فـي ظـل غيـاب فكـرة إنهـاء االحـتالل وا 

 في عقل القيادة اإلسرائيلية. 
 19/10/2016 ،لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع

 
 لدى األمم المتحدة يطالب مجلس األمن الدولي بوقف االستيطان اإلسرائيلي الفلسطينيالسفير  .3

قـال السـفير الفلســطيني لـدى األمـم المتحــدة ريـاض منصـور، خــالل جلسـة عقـدها مجلــس  .(:ب.ف.أ)
شـطتها االسـتيطانية تقضـي علـى أي أمـل بأن "إسـرائيل"األمن لمناقشة الوضع في الشـرق األوسـط، إن 

وأضـاف  بإقامة دولـة فلسـطينية، وتكـرس "حـّل الدولـة الواحـدة"، مشـبهًا إياهـا بنظـام الفصـل العنصـري.
أن "الدعوات الدولية إلنهاء أنشطة االستيطان اإلسرائيلية والجرائم بحق الفلسطينيين يجب أن تساندها 

 ى االنصياع للقانون".إجراءات صارمة وحسية إلرغام إسرائيل عل
وندد السفير الفلسطيني بحالة "الشلل" التي يعاني منها مجلس األمن، معتبرًا أنه "خـالل هـذه السـنوات 

وأكــد منصـور أنــه "يجـب علــى  مـن صـمت المجلــس تضـاعف االســتيطان اإلسـرائيلي أربعــة أضـعاف".
لى تحّمل مسؤولياته السياسـية مجلس األمن أن يتحرك ويصدر بسرعة قرارًا"، مضيفًا "ندعو المجلس إ

حيـــاء آفـــاق الســـالم". وشـــّدد المنـــدوب الفلســـطيني علـــى أنـــه "إذا واصـــلت إســـرائيل انتهـــاك  والقانونيـــة وا 
 القوانين الدولية يجب أن تكون هناك عواقب".

 20/10/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 قية واإلنسانيةالحملة اإلسرائيلية ضّد المنظمات الحقو  " تدينالخارجية الفلسطينية" .4

رام هللا: قالـــــت وزارة الخارجيـــــة الفلســـــطينية إن دولـــــة االحـــــتالل اإلســـــرائيلي تحـــــاول وبشـــــتى الوســـــائل 
ســكات أي صــوت ينــاهض االحــتالل ويفضــح  واألســاليب التغطيــة علــى جرائمهــا ضــدّ  الفلســطينيين وا 

ات الحقوقيـــة إجراءاتـــه العنصـــرية "لـــذلك صـــعدت الحكومـــة مـــن وتيـــرة هجمتهـــا المســـعورة ضـــد المنظمـــ
العاملــة فــي األرض الفلســطينية ســواء المحليــة منهــا أو اإلســرائيلية والدوليــة وترافقــت هــذه الهجمــة مــع 
مزيــد مــن التضــييق وعرقلــة عمــل وســائل اإلعــالم والصــحافيين لمــنعهم مــن نقــل حقيقــة مــا يحــدث فــي 

 األرض الفلسطينية".
المنظمات الحقوقية واإلنسانية الفلسطينية  لية ضدّ وأدانت الخارجية الفلسطينية الحملة الرسمية اإلسرائي

المتحـــدة دانـــي دنـــون  األمـــمواإلســرائيلية والدوليـــة التـــي كـــان آخرهـــا مطالبـــة ســـفير دولـــة االحـــتالل فـــي 
وقــف تقــديم أي تمويــل لمنظمــة "بيتســلم" الحقوقيــة اإلســرائيلية وذلــك فــي ســياق  إلــى األمميــةالمنظمــة 
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المنظمة على خلفية مشاركتها في اجتماع مجلس األمن الدولي الـذي إجراءات االحتالل العقابية ضد 
نــاقش قضــية المســتوطنات. كمــا أدانــت الــوزارة "االتهامــات الوقحــة التــي يتســابق علــى إطالقهــا أركــان 
الحكومة اإلسرائيلية ضد أية جهـة دوليـة أو منظمـة أمميـة تحـاول الوفـاء بالتزاماتهـا ومسـؤولياتها تجـاه 

 وقه العادلة والمشروعة".قضية شعبنا وحق
 20/10/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 سكو: قرار اليونيسكو تأكيد للوضع القائم تاريخياً ياليون فيالسفير الفلسطيني  .5

أجـرت "القـدس العربـي" حـوارا خاصـا مـع السـفير الفلسـطيني لـدى منظمـة : هشام حصـحاص –باريس 
منيـر أنسـطاس، حـول القـرار النهـائي الـذي تبنتـه  .سـكو"، داألمم المتحدة للتربية والثقافـة والعلـوم "اليون

، والــذي يقضــي بالحفــاا علــى التــراث الثقــافي الفلســطيني وطابعــه 18/10/2016المنظمــة يــوم الثالثــاء 
  .خالصاً  إسالمياً  المميز في القدس الشريف، واعتبار المسجد األقصى تراثاً 

غوط علـى الــدول األعضـاء، وصــلت إلـى شــكل الكثيــر مـن الضــ"مارسـت  "إســرائيل" وقـال أنسـطاس إن
وأشـار إلـى أن . "إال أنها فشلت في إجهاض القرار أو حتى تأجيل التصويت عليـه االبتزازمن أشكال 

اليونيسكو ال تتوفر على قوة عسكرية أو جيوش إلرغام إسرائيل على تطبيق القـرار. ولكـن القـرار هـو "
نياهو. هل ستستجيب للقـرار أم ستضـربه عـرض الحـائط التزام أخالقي ونحن في انتظار رد حكومة نت

 ."كما تفعل دائما
القرار بني على اعتبارات دينية، ويحرم اليهود مـن حقهـم "أن  "إسرائيلونفى السفير الفلسطيني ادعاء "

في العبادة في هـذه األمـاكن، لكـن هـذا غيـر صـحيح. الصـراع لـيس صـراعا دينيـا بـل قـانوني وتـاريخي 
 ."نياهو تكذب وتزيف الحقائق من أجل ابتزاز العالممحض. حكومة نت

الخارجيــة الفلســطينية أصــدرت بيانــا شــديد اللهجــة، : "أنســطاسقــال  تصــريحات مــديرة المنظمــةوحــول 
حــول تصــريحات الســيدة ايرينــا بوكوفــا لتــذكيرها بخروجهــا عــن دورهــا، وعــن مجــال اختصاصــها وعــن 

صــدر مــن طــرف المجلــس التنفيــذي. كمــا أننــا أرســلنا  عــدم أهليتهــا كمــديرة عامــة، للتعقيــب علــى قــرار
رســالة احتجــا  قويــة لهــا، وردت الســيدة بوكوفــا قائلــة بــأن صــياغة تصــريحاتها كانــت غيــر موفقــة ولــم 

القـــرار ســـيؤثر علـــى وشـــدد علـــى أن  ."تقصـــد اإلســـاءة أو االنحيـــاز لطـــرف علـــى حســـاب طـــرف آخـــر
 .س المنظمةاالنتخابات المقبلة لخالفة السيدة بوكوفا على رأ

 20/10/2016 ،القدس العربي، لندن
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 لهيئة األمم المتحدة للمرأة تنّكر لمعاناة المرأة الفلسطينية "إسرائيل"عشراوي: انضمام  .6
 اعتبـــرت عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية حنـــان عشـــراوي، يـــوم األربعـــاء :رام هللا

لدى األمم المتحدة دانى دانون، مـع هيئـة األمـم  "إسرائيل"، أن االتفاق الذي وقعه سفير 19/10/2016
معــان فــي  "إســرائيل"المتحــدة للمــرأة، وانضــمت بموجبــه  إلــى الهيئــة، تنّكــر لمعانــاة المــرأة الفلســطينية وا 
للهيئـــة  "إســـرائيل"فـــي بيـــان صـــحفي، إن انضـــمام  ،وقالـــت عشـــراوي  الظلـــم واالضـــطهاد الواقـــع عليهـــا.

تقوم عليها، بما فيها ميثاق األمم المتحدة باعتبارها القوة القائمة بـاالحتالل يتعارض مع المبادئ التي 
وتنتهـــك بشـــكل يـــومي وممـــنهج القـــانون الـــدولي والقـــانون الـــدولي اإلنســـاني ومبـــادئ حقـــوق اإلنســـان، 
وترتكب جرائم حرب، وتعمل على تعزيـز العنصـرية والتمييـز والتطـرف، وتمـارس العنـف علـى الشـعب 

 ميع مكوناته بمن فيه المرأة.الفلسطيني بج
 19/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نقل رفات قادة فلسطينيين من سورية "إسرائيل"حسين الشيخ يؤكد رفض  .7

 رفضـت طلبـاً  "إسـرائيل"أ.ف.ب: أكد حسين الشـي  رئـيس الهيئـة العامـة للشـؤون المدنيـة أن  -رام هللا 
ـــدفنها فـــي األراضـــي  بنقـــل رفـــات فلســـطينياً  ـــادة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مـــن دمشـــق ل عـــدد مـــن ق

ـــة بعـــد  ـــين  أنالفلســـطينية المحتل ـــام تنظـــيم "داعـــش" بتحطـــيم شـــواهد قبـــور فـــي مخـــيم اليرمـــوك لالجئ ق
الجانـــب اإلســـرائيلي  إلـــىوقـــال الشـــي  لوكالـــة فـــرانس بـــرس، "تقـــدمنا بطلـــب  الفلســـطينيين فـــي دمشـــق.
فلسـطين، لكـن  إلـىالثة قادة فلسطينيين من مقبرة مخـيم اليرمـوك قـرب دمشـق للسماح لنا بنقل رفات ث

  إسرائيل أبلغتنا، االثنين، برفضها القاطع لطلبنا".
نقـل رفـات كــل مـن خليـل الــوزير )أبـو جهـاد( نائــب  "إســرائيل"وبحسـب الشـي ، طلــب الفلسـطينيون مـن 

وممـدوح  ،في حركة فتح سعد صايل )أبو الوليد(القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، ورفات القياديين 
دفـنهم  صيدم )أبو صبري( ومقاتلين آخرين "استشهدوا في المعارك مع إسرائيل فـي لبنـان وسـورية وتـمّ 

 في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك حينها".
 20/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 تها على األرضعلى ترسيخ االنقسام من خالل إجراءا ضميري: حماس تصر  ال .8

قال المفوض السياسي العام، النـاطق الرسـمي باسـم المؤسسـة األمنيـة اللـواء عـدنان ضـميري،  :رام هللا
 على األرض. إجراءاتهاإن حركة حماس تصر على القسمة وترسي  االنفصال واالنقسام من خالل 
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ســات كــان نقــل ، أن آخــر هــذه الممار 19/10/2016 فــي بيــان صــحفي يــوم األربعــاء ،وأوضــح ضــميري 
، التـــي اإلجـــراءاتالقانونيـــة الناظمـــة لهـــذه  واإلجـــراءاتوتـــدوير كبـــار المـــوظفين دون مراعـــاة للقـــوانين 

وتحـت مسـميات  اإلداريـة اإلجـراءاتمارستها وفق رؤية حركة سياسية تنتحـل دور الحكومـة فـي تنفيـذ 
 والحكومية. اإلدارية وهمية ولجان وأطر زائفة ليس لها صالحية أو مسؤولية في التدخل بالشؤون 

على حكومة الوفاق للتغطية علـى مخالفاتهـا القانونيـة كقنابـل  هجوماً  وأشار إلى أن قيادة حماس تشنّ 
دخانية للتغطية على جوهر مشروعها االنفصالي واالستفراد بقطاع غزة على طريق تكريس دويلة غزة 

وفقـــرا وحصـــارا، وتقـــرع فيـــه ســـلطات  غـــزة، فـــي الوقـــت الـــذي يـــزداد فيـــه واقـــع القطـــاع بطالـــة إمـــارة أو
االحتالل طبـول حـرب جديـدة وتقـوم باسـتنزاف أمـن شـعبنا فـي القطـاع عبـر االعتـداءات اليوميـة علـى 
شــرق وشــمال وشــواطا القطــاع، فــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه حمــاس الخــرو  مــن أزمتهــا وصــراعاتها 

رفضـــها تســـليم قطعـــة أرض  الداخليـــة علـــى حســـاب مصـــالح المـــواطنين الحيويـــة فـــي قطـــاع غـــزة، ومـــا
حكوميــة محــددة إلقامــة محطــة تحليــة لحــل مشــكلة الميــاه التــي يعــاني منهــا المواطنــون وتوزيعهــا علــى 

وقــال ضــميري: إن مشــروع دولــة غــزة مــا  قيــادات حمســاوية بــدل ذلــك، أال دليــل واضــح علــى مــا ذكــر.
 .حمساوياً  زال هدفاً 

 19/10/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تقرير حقوقي: أمن السلطة الفلسطينية مستمر في مالحقة الصحفيين واعتقالهم والتضييق عليهم .9
ـــا": "إن أجهـــزة أمـــن الســـلطة الفلســـطينية  :لنـــدن قالـــت "المنظمـــة العربيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي بريطاني

واعتقـال الصـحفيين مستمرة في انتهاك حق التجمع السلمي والحق في حريـة الـرأي والتعبيـر واسـتدعاء 
، أن جهـاز األمـن الوقـائي الفلسـطيني األربعـاءفـي بيـان لهـا يـوم  ،وذكـرت المنظمـة والتضييق عليهم".

مــن الشــهر الجــاري، مــن  13قــام باعتقــال المصــور الصــحفي نضــال محمــود عبــد الحفــيظ النتشــة فــي 
 محل إقامته في مدينة الخليل دون إذن قضائي يبين التهم المنسوبة إليه.

بينت المنظمة أن استهداف الصحفيين أمر روتيني في أراضي السلطة الفلسطينية، وأشارت إلى أنـه و 
، قــــام جهــــاز المخــــابرات فــــي مدينــــة الخليــــل باســــتدعاء محمــــد ســــعيد أبــــو جحيشــــة 17/10/2016 فــــي

الصحفي في إذاعة "منبر الحرية"، وقام باحتجازه لعدة ساعات دون اإلفصاح عن السـبب قبـل أن يـتم 
وفي محافظة قلقيلية قام جهاز األمن الوقـائي باسـتدعاء الصـحفي قـيس أبـو سـمرة  فرا  عنه الحقًا.اإل

 مراسل "وكالة األناضول" التركية، إال أنه رفض الذهاب للمقابلة معتبرًا أن االستدعاء غير قانوني.
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انتهاكـــات وطالبـــت المنظمـــة الحكومـــة الفلســـطينية بضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات حاســـمة تـــؤدي إلـــى وقـــف 
األجهــزة األمنيــة وكــف يــدها عــن المــواطنين والصــحفيين كمــا تطالــب الحكومــة بــاإلفرا  الفــوري عـــن 

 المصور الصحفي نضال محمود عبد الحفيظ النتشة.
 19/10/2016 ،وكالة قدس برس

 
 استشهاد فتاة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن .11

ــاة فلســطينية استشــهدت ، أن وكــاالتوال بهامنــدو ، عــن 20/10/2016 األيــام، رام هللا،نشــرت  ، أمــسفت
 علــى حــاجز زعتــرة جنــوب نــابلس، جــراء إطــالق النــار عليهــا مــن قبــل جنــود االحــتالل علــى الحــاجز.

عامـا( مـن عصـير الشـمالية غـرب  23وقالت مصادر محلية، إن الشهيدة تدعى رحيق شجيع بيراوي )
إلـــى أن الفتـــاة حاولـــت تنفيـــذ عمليـــة طعـــن ضـــد جنـــود االحـــتالل علـــى  وأشـــارت مواقـــع عبريـــة نـــابلس.

الحاجز العسكري، وقام جنود االحتالل من قوات ما يسمى حرس الحدود بإطالق النار عليها ما أدى 
 إلى استشهادها، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.

دت لـــيس لهـــا أي انتمـــاء وقـــال ناصـــر جـــوابرة رئـــيس بلديـــة عصـــيرة الشـــمالية، إن الفتـــاة التـــي استشـــه
 سياسي على اإلطالق، وهي متزوجة من شاب يقطن في الواليات المتحدة األميركية.

أظهر شـريط فيـديو أن أربعـة مـن عناصـر حـرس حـدود ، أنه 20/10/2016، 48موقع عرب وجاء في 
 االحـــتالل قـــاموا بـــإطالق النـــار الكثيـــف، نحـــو الشـــابة بيـــراوي بعـــد أن ســـقطت علـــى األرض مصـــابة،

 كما يظهر أن الشابة لم تشكل أي خطر على مطلقي النار ولم تحرك ساكنا. لتستشهد الحقا.
ونشــر موقــع "والــال" الشــريط ويظهــر فيــه أربعــة مــن حــرس الحــدود يقومــون بــإطالق النــار الكثيــف نحــو 
: الشـابة الملقـاة علـى األرض ومـن مسـافة قريبـة، وعنــدما سـئل األربعـة مـن الـذي أطلـق النـار، أجــاوبوا

 نحن األربعة.
وذكر الموقـع أنـه سـيجري التحقيـق فـي إطـالق النـار الكثيـف اتجـاه الشـابة مـن قبـل وحـدة التحقيـق مـع 
رجال الشرطة )ماحاش(، وهو ما اعتبره إجراء عاديا يتم في أعقاب قتل فلسطينيين برصاص الشـرطة 

لـة. كمـا مـن المتوقـع أن وحرس الحدود، وعادة ما تنتهي هذه التحقيقـات ضـد اتخـاذ إجـراءات ضـد القت
 يفحص التحقيق ما إذا كان إطالق النار مبررا.

وزعمت قوات االحتالل أن الفتاة كانت تحمل سكينا واقتربت صوب الجنود بهدف تنفيذ عملية طعـن، 
 لكن الشريط يظهر بشكل واضح أن الجنود أطلقوا النار بشكل انتقامي وبهدف القتل.
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 يل على انتهاكه للقرارات الدولية لخدمة المصالح اإلسرائيليةدلبان كي مون  تصريحاتحماس:  .11
تصــريحات األمــين العــام لممــم المتحــدة بــان كــي مــون عــن المســجد األقصــى  ،أدانــت حركــة حمــاس
 المبارك وحائط البراق.

وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، يـوم األربعـاء، إن تصـريحات 
 رار منظمة اليونسكو بأن المسجد األقصى هو تراث إسالمي خالص.كي مون تجاوز ق

وشــدد علــى أن تلــك التصــريحات تعــد خروجــًا عــن صــالحياته بتمثيــل القــرارات الرســمية الصــادرة عــن 
 وأضاف أنها دليل على انتهاكه للقرارات الدولية لخدمة المصالح اإلسرائيلية. مؤسسات األمم المتحدة.

 19/10/2016 موقع حركة حماس، غزة،

 
 هنية يزور السفارة الفلسطينية بدولة قطر .12

نظم وفد من حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" برئاسة نائـب رئـيس المكتـب السياسـي إسـماعيل هنيـة 
وعضوية القياديين فـي الحركـة نـزار عـوض هللا وصـالح العـاروري زيـارة إلـى السـفارة الفلسـطينية بدولـة 

 بالهم السفير منير غنام، ونائبه يحيى األغا وفريق السفارة.قطر األربعاء، وكان في استق
وأكد هنية خالل زيارته على أهمية وحدة شعبنا وضرورة إنهاء االنقسام، وتطبيـق اتفاقـات المصـالحة، 

 والتفرغ للقضايا الوطنية الكبرى.
 19/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لية تدعونا إلى تجديد النظام السياسي الفلسطينياالعتبارات المحلية واإلقليمية والدو الرجوب:  .13

تجري حركة "فتح" سلسلة اجتماعات متواصـلة بهـدف التحضـير لعقـد المـؤتمر السـابع للحركـة : رام هللا
 الشهر المقبل يتبعه عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني. 29في 

عتبـارات المحليـة واإلقليميـة والدوليـة وقال عضو اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب لـ"الحياة": "اال
تدعونا إلى تجديد النظام السياسي الفلسطيني، وهذا يبدأ بعقـد المـؤتمر العـام السـابع لحركـة فـتح، يليـه 
عقد المجلس الوطني الفلسطيني في غضون شـهر". وأضـاف أن الحركـة حـددت موعـد المـؤتمر العـام 

 الشهر المقبل. 29السابع في 
الحركة تتجه إلى إنهاء النظـام األبـوي، مضـيفًا: "آن األوان إلنهـاء النظـام األبـوي  وأوضح الرجوب أن

 وبناء نظام تشاركي بحيث يتم تقسيم المسؤوليات في منظمة التحرير والسلطة وفتح".
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وقال الرجوب إن مؤتمر "فتح" سيبحث في توزيع الصالحيات في المؤسسات القيادية لكل مـن "فـتح"، 
 ، والسلطة الفلسطينية.ومنظمة التحرير

 20/10/2016الحياة، لندن، 
 

.. كنولوجيا سرايا القدس: ت .14  نحن نتطور والقادم سيكون أكثر إيالماً االحتالل لن تمنعنا من المضيِّّ
 له

: حاورت السفير الناطق العسكري لسرايا القدس، الجناح العسـكري لحركـة الجهـاد عز الدين أبو عيشة
. وفــي ســؤال عــن اســتعدادات الســرايا لمواجهــة تهديــدات االحــتالل حمــزة اإلســالمي فــي فلســطين، أبــو

نحــن دومــًا فــي حالــة تأهــب، ألّن هــذا هــو الجــو بشــن عــدوان جديــد علــى قطــاع غــزة، قــال أبــو حمــزة "
 ."الحقيقي الذي يتحرك فيه المقاوم، ونحن نعيش مرحلة اإلعداد واالستعداد بكامل تفاصيلها

نسير في مساٍر تصاعدي على مسـتوى الفكـر قال المتحدث العسكري "وعن تطوير القدرة الصاروخية 
نا والصـواري  مـن أمثلـة هـذا  وأدوات المقاومة واستراتيجّية العمل، نحاول تطوير إمكاناتنـا لُنفـاجا عـّدو 

االحـتالل ُيحـاول بين أبو حمـزة أن "االحتالل عن وجود آلية لمواجهة األنفاق،  وعن حديث "التطوير.
وقت من أجل كسر شوكة المقاومة، هو يكتشف ونحن نتطور، والقادم سيكون أكثر إيالمـًا وُيصارع ال

له. األنفاق وسيلة واحدة من وسائل المقاومة، وفـي جعبتنـا مـا ُيرهبـه وسـيكون سـالحنا الجديـد أول مـا 
 ُينهي مشروع االحتالل، ولن تمنُعنا الّتكنولوجيا من االستمرار.

، وكشــف أبــو حمــزة، أن المقاومــة ملــك بنــك أهــداف للعــدوكانــت الســرايا توســألت الســفير أبــو حمــزة إن 
متلــك المعلومــات التــي مــن شــأنها الّتــأثير علــى الُمســتوى العســكري واالســتخباري والّنفســي تحــاول أن "ت

لدى الصهاينة، واسـتثمار تللـك المعلومـات للتـأثير علـى المعركـة زمانـًا ومكانـًا وأهـدافًا. جنودنـا كـل  فـي 
 ُيحاول كمنظومة متكاملة بين جمع األهداف وتحليل المعلومة عسكريًا. موقعه
ليس هذا ما يهّم، لكن المهم هل حّقق ، قال الناطق العسكري أن هذا "خسائر العدو التي يخفيهاوعن 

ـل اللّلـواء، ومـا زلنـا ُنعـد ونتـدرب ومـا زلنـا قـادرين  االحتالل هدفـه بالقضـاء علـى المقاومـة  مـا زلنـا نحمل
 مشروع العدو الّتدميري.بضربه والوقوف في وجهه وحيدين، هذا هو األهم، وهو انكسار خطير  على

ــا  " وأجــاب أبــو حمــزة أن "إلــى أّي مــدى ســمحتم للتــدخل المصــري فــي الهدنــة وســألت الســفير " قيادتن
الّسياسية لها أساسات واضحة في الّتعامل اإلقليمي، وعندما نـتكلم عـن دور مصـر خصوصـًأ، نسـعى 
لتكــون بحضــورها وثلقللهـــا ودورهــا فــي خدمـــة القضــية الفلســطينّية، ألّننـــا ال ُيمكــن أن نتحــرك مـــن دون 

 ُعمقلنا اإلسالمي. شروطنا كانت ضاغطة من أجلل إيقاف العدوان والّتخفيف عن شعبنا.
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وم الّتهدئـة فـي وعـي المقـا" بين أبو حمـزة أن "هل كانت خدعة عسكرّية و"الّتهدئة وبالتطرق لموضوع 
 .محطة طارئة، وسلوكه فيها يختللف عن بقّية شعبنا، فهي جزٌء صامت من معركة متواصلة

إن ارتقــاء الشــهداء يزيــد مــن يقيننــا ، قــال أبــو حمــزة "بديلــةالخطــط والتلقــي اغتيــال القــادة،  يــةكيفوعــن 
ن العقــول بصــوابية خيارنــا ويــدفُعنا لنــنهض مــن جديــد، فــإن غــاب قائــد ســيخلفه حامــل الّلــواء، ولــدينا مــ

 "والهمم ما يعيننا على االستمرار في المعركة.
ـــة وعـــن ـــة البرّي ـــو حمـــزة أن "واقـــع العملّي ـــة شرســـة، لكـــن ، كشـــف أب ـــة البرّي العـــدوان كـــان صـــعبًا والحمل

مجاهدينا استطاعوا امتصاص الضربات الموجعة واستهداف االحتالل وجنوده رغم كّل ما كان ُيصّب 
وقذائف. احتالل الجغرافيا لم يمنع عقول المجاهدين من الّتفكير فـي على رؤوس المقاومين من نيران 

 إيالم هذا العدو والوصول لجنوده في أكثر من موقع.
ظــاهرة الخيانــة قديمــة، وهــي جــزٌء مــن ، بــين أبــو حمــزة أن "العمــالء خــالل العــدوانوعــن تعــاملهم مــع 

األخذ باالعتبار قطـع الّطريـق علـى حربنا. نحاول دومًا أن ننهي هذه القضايا في عتمات الحكمة مع 
 .االحتالل في الّتوغل أكثر في صفوفل المقاومين

الجهـات المختصـة اسـتطاعت  ، أوضـح أبـو حمـزة أن "كل شيء فـي العـدوانوعن قدرتهم على توثيق 
أن توّثق تفاصيل المعركة قدر استطاعتها، لكن حجـم النـار والـّدمار حـال أحيانـًا كثيـرة دون الحصـول 

 ّصورة كاملة، وانشغالنا بأداء الواجب الجهادي دفاعًا عن الّشعب.على ال
 20/10/2016السفير، بيروت، 

 
 بغزة سرايا القدس تبني برج مراقبة قرب السياج األمني .15

، 2016-10-19نصــبت ســرايا القــدس، الجنــاح المســلح لحركــة الجهــاد اإلســالمي، األربعــاء  خــانيونس:
ر، من السيا  األمني الفاصل بين قطاع غزة واألراضي الفلسطينية بر  مراقبة، على بعد مئات األمتا

وقال "أبو خالد"، أحد قادة سرايا القدس، فـي مدينـة خـان يـونس، جنـوب قطـاع غـزة،  .48المحتلة عام 
إنهــم أنشــأوا هــذا البــر ، رغــم اســتهداف جــيش االحــتالل اإلســرائيلي مــرات عديــدة، ألبــرا  مماثلــة، تتبــع 

ما يستهدف العدو إمكاناتنا، ورغـم الفـارق الكبيـر بيننـا وبـين معداتـه، سـنبقى نقـاوم وأضاف:" مه لهم. 
 هذا الُمحتل، وسيتطور أداء هذه المقاومة رغم مخططات هذا الُمحتل". 

وأوضــح أن ســرايا القــدس، أطلقــت علــى هــذا البــر  اســم "الشــهيد ضــياء التالحمــة"، وهــو أحــد عناصــر 
الخليـــل، جنـــوب الضـــفة الغربيـــة، وقتلـــه الجـــيش اإلســـرائيلي فـــي  حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي، فـــي مدينـــة

 سبتمبر/أيلول الماضي. 
 19/10/2016، فلسطين أون الين
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 قبل أيام جيشالنار مع التبادل إلطالق فلسطينيين بتهمة اعتقال خمسة "الشاباك" يعلن  .16

عــن اعتقــال خمســة  ، النقــابأمـسكشــف جهـاز األمــن العــام "الشــاباك" مســاء  منـدوبو األيــام، وكــاالت:
شبان من سكان قرية نعلين غرب رام هللا، وذلك عقب عملية تبادل إلطالق الرصاص، قبل أيام، بين 

وأعلن جيش االحتالل أنه تمكن وبالتعـاون مـع عناصـر المخـابرات  الشبان وأفراد من جيش االحتالل.
ة إطــالق الرصــاص قبيــل والوحــدات الخاصــة "المســتعربين" مــن اعتقــال خمســة شــبان فلســطينيين بذريعــ

 "يوم الغفران" باتجاه قوة للجيش بتخوم جدار الفصل العنصري.
عامـا(  23عاما(، خليل عثمـان ) 24عاما(، محمود خواجة ) 20وقد عرف من المعتقلين: حمزة نافع )

وعشـــية "يـــوم الغفـــران" رصـــدت قـــوة  2016-10-11وأورد البيـــان، أنـــه فـــي تـــاري   إضـــافة إلـــى قاصـــر.
موعة من الشبان بالقرب من الجدار بمساره قرب قرية نعلين، حيث تم استنفار المزيد من عسكرية مج

القــوات العســكرية، وعقــب ذلــك حصــل اشــتباك وتبــادل إطــالق الرصــاص بــين الجنــود والشــبان الــذين 
 نجحوا بالهرب من المكان.

ة بعمليـات دهـم وقامت قوات من الجـيش تسـاندها عناصـر مـن المخـابرات وأفـراد مـن الوحـدات الخاصـ
وتفتيش في القرية، تم خاللها اعتقال الشبان المشتبه بهم بإطالق الرصاص، حيث تم ضبط األسـلحة 

 والسيارة التي استخدمت بالحادث.
وبحسب ما نشره الجيش، فإن الشبان اشتروا األسلحة من أحد التجار بالضفة الغربيـة وخططـوا لتنفيـذ 

التحقيقـــات تـــم اعتقـــال المزيـــد مـــن الشـــبان الضـــالعين  وعقـــب عمليـــة إطـــالق رصـــاص صـــوب الجنـــود.
 بالقضية وتقديم المساعدة للمشتبهين بإطالق الرصاص صوب جنود االحتالل.

، جــّراء تبــادل إلطــالق النــار بــين مجموعــة فلســطينية مســلحة أمــسكمــا أصــيب جنــدي إســرائيلي، فجــر 
 ينة نابلس.وقوات عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بنشاطات في مخيم بالطة بمد

وأعلن الناطق عن إغالق ورشة حدادة في المخيم قال إّنهـا تسـتخدم لتصـنيع األسـلحة المحليـة. وأشـار 
 إلى أنه تم ضبط مسدس ومئات الرصاصات في بلدة قطنة، شمال غربي القدس.

 20/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 على المشروع االستيطاني وجودياً  خطراً  يشكلنتنياهو: أوباما  .17
رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو ، أن محمـد وتـد، عـن 19/10/2016، 48موقع عرب كـر ذ

وجــه انتقــادات شــديدة اللهجــة إلــى الــرئيس األميركــي بــارك أوبامــا، وذلــك علــى خلفيــة موقــف واشــنطن 
 المناهض للسياسات اإلسرائيلية االستيطانية باألراضي الفلسطينية المحتلة.
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مــة اإلســرائيلية أن الــرئيس أوبامــا يشــكل خطــرا وجوديــا علــى المشــروع االســتيطاني، ويــرى رئــيس الحكو 
وحذر من مغبة إقدام اإلدارة األميركية على خطوات أحادية الجانب ومحاولة أوباما فرض وقائع على 

 األرض خالل الفترة المتبقية له، وذلك بحسب ما ذكرته القناة الثانية اإلسرائيلية.
تحـــذيرات نتنيـــاهو خـــالل جلســـة مغلقـــة فـــي األســـبوع الماضـــي جمعتـــه بقيـــادات مـــن وردت انتقـــادات و 
ســتوطنين خــالل االجتمــاع حيــث نقلــت القنــاة الثانيــة عــن نتنيــاهو مخاطبــا قــادة الم مســتوطنة عامونــا.

الموضوع ال يتعلق بإخالء عامونا فقط، حيث نالحظ خالل االنتخابات في الواليات المتحدة المغلق: "
ـــة وال يـــة الـــرئيس أوبامـــا، تصـــعيد ومواقـــف مناهضـــة مـــن المســـتوطنات، مـــا يعنـــي إن المشـــروع ونهاي

 االستيطاني كله في خطر وجودي".
ووفقا للقناة الثانية، فإن أوباما سيحاول  أنه، 19/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، وأضاف 

يلجأ مجلس األمن  تمرير قرارات معادية إلسرائيل في مجلس األمن وأن هناك قلق حقيقي من أن
 التي تجبر أي دولة على تطبيق أي قرار أممي. 7لتطبيق المادة 

وأشارت القناة إلى أن المستوطنين طالبوا نتنياهو باتخاذ موقف حازم تجاه أي خطوة أميركية من هـذا 
 القبيل ما يشكل خطرا على المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية.

ت التي خرجت بعد لقاء مغلق بين نتنياهو والمستوطنين. مشيرًة إلى أن فيما نفى نتنياهو تلك التسريبا
نتنياهو فقط أعرب عن أمله في أن ال تغير الواليات المتحدة سياسـاتها التقليديـة بشـأن أي قـرارات فـي 

 مجلس األمن ضد إسرائيل.
 

 لن تغير واقع أي طفل فلسطينيدانون للسفير الفلسطيني: قرارات مجلس األمن  .18
تحــدث الســفير اإلســرائيلي دانــي دانــون فــي جلســة لمجلــس األمــن تتعلــق بالقضــية : الحيــاة –ورك نيويــ

مسألة االستيطان أو حل الـدولتين. واعتبـر أن قـرار "منظمـة األمـم  إلىمن دون أن يشير  ،الفلسطينية
مـــم المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم" )يونيســـكو( فـــي شـــأن المســـجد األقصـــى "لطخـــة علـــى جبـــين األ

المتحـــدة"، متهمـــًا المنظمـــة الدوليـــة باالنحيـــاز ضـــد إســـرائيل، وقـــال: "لكننـــا لـــن نتوقـــف، وســـنبقى فـــي 
األبــد". واتهــم األمــم المتحــدة بتمويــل المنظمــات التــي تعمــل ضــد إســرائيل، داعيــًا  إلــىعاصــمتنا القــدس 

قــف محــاوالت و  إلــىالســفير الفلســطيني، الــذي كــان جالســًا فــي الطــرف المقابــل مــن الطاولــة نفســها، 
استصــدار قــرار جديــد عــن مجلــس األمــن، واعتبــر أن "هــذه القــرارات جميعــًا لــن تغيــر واقــع أي طفــل 

 فلسطيني".
 20/10/2016، الحياة، لندن
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 "بتسيلم"تطالب األمم المتحدة بوقف تمويل منظمة  "إسرائيل" .19
البة بتعليق تمويـل منظمـة قال داني دانون مندوب الكيان في األمم المتحدة بأنه يعتزم المط: )د.ب.أ(

 بتسيلم الحقوقية اإلسرائيلية.
وقــال دانــون لةذاعــة اإلســرائيلية إن دعــوة المنظمــة، التــي توثــق انتهاكــات الكيــان بحــق الفلســطينيين، 
للمشاركة في اجتماع خاص لمجلس األمـن الجمعـة الماضـي "لـم يكـن مـن قبيـل الصـدفة". وأشـار إلـى 

ألـف شـيكل  440لمدافعة عن "إسرائيل""، فإن "بتسيلم" تلقت ما يصـل إلـى أنه وفقًا لمنظمة "مونيتور" ا
مـن "هيئـة األمـم المتحـدة لتمكـين المـرأة"، و"منظمـة األمـم المتحــدة  الحـاليالعـام  فـيألـف دوالر(  115)

لرعايـة الطفولــة" )اليونيســيف(، و"برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمـائي". وكانــت بتســيلم دعــت المجلــس إلــى 
ضـــد النشـــاط االســـتيطاني، مشـــيرة إلـــى أنـــه يقـــوض فـــرص حـــل الـــدولتين. وأدانـــت "إســـرائيل" التحـــرك 

  اجتماع الجمعة، واعتبرته محاولة "لنشر األكاذيب".
 20/10/2016الخليج، الشارقة، 

 
 " و"يعلون" إخفاقات حرب غزةز"غانت تحميلنتنياهو ينوي  .21

ئيلية بنيـــامين نتنيـــاهو وأقطـــاب حـــزب يســـعى رئـــيس الحكومـــة اإلســـرا: ترجمـــة صـــفا -القـــدس المحتلـــة 
، ووزيـــر زالليكــود لتحميـــل قائــد الجـــيش إبـــان الحــرب اإلســـرائيلية األخيـــرة علــى قطـــاع غـــزة بينــي غـــانت

 الجيش آنذاك موشي يعلون مسئولية الفشل بالعدوان.
ونشــــرت وســــائل اإلعــــالم العبريــــة تحلــــيالت حــــول نيــــة نتنيــــاهو وأقطــــاب حــــزب الليكــــود التهــــرب مــــن 

 ويعلون. زية عن إخفاقات الحرب وتحميل الفشل لغانتالمسئول
وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" لقاًء مع وزير االستخبارات والبنى التحتية "يوفال شتاينتس" الـذي 

، زاعًمـــا أن الكابينـــت لـــيس مســـئواًل عـــن مجريـــات المعركـــة فـــي زحّمـــل المســـئولية كاملـــة ليعلـــون وغـــانت
 الميدان بل الجيش.

 19/10/2016، فة الفلسطينية )صفا(وكالة الصحا
 

 لتدمر "داعش" القدس يشبه تدمير بشأن "اليونيسكو"قرار  :اإلسرائيلية اآلثارمدير سلطة  .21
بسـبب قرارهـا حـول  اليونيسكووهـاجم مـدير سـلطة اآلثـار اإلسـرائيلية األربعـاء منظمـة : إيالن بن تسـيون 

 ألممية بمقاتلي تنظيم "الدولة اإلسالمية".المواقع المقدسة في القدس، مقارنا الهيئة الثقافية ا
متحــدثا خــالل حفــل افتتــاح مقــر ســلطة اآلثــار اإلســرائيلية فــي القــدس، قــال يســرائيل حســون بــأن القــرار 
الذي تم اعتماده في األسبوع الماضـي والمصـادقة عليـه الثالثـاء يضـع المنظمـة األمميـة فـي نفـس فئـة 
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المواقـع األثريـة فـي سـوريا والعـراق لتمويـل "دولـة الخالفـة"  جهاديي "داعـش" الـذين قـاموا بتـدمير ونهـب
في الجوهر إلى نظام التدمير هذا من خالل  اليونيسوووأضاف حسون "ومؤخرا انضمت  الخاصة بهم.

 وسائل دبلوماسية. إن هذا في األساس نفس الفعل من خالل مسار دبلوماسي".
 20/10/2016، تايمز أوف إسرائيل

 
 عشية نشر تقرير مراقب الدولة عن اإلخفاقات لعسكريينوا ينالسياسي بصفوفتوّتر "هآرتس":  .22

ـــر- الناصـــرة ـــة، عـــاموس  أنـــدراوس: زهي قـــال ُمحلـــل الشـــؤون العســـكرّية فـــي صـــحيفة )هـــ رتس( العبرّي
ــة والسياســّية فــي إســرائيل بــات ســّيد  هارئيــل، صــباح اليــوم األربعــاء، قــال إّن التــوّتر فــي الحلبــة األمنّي

لـــك بســـبب حالـــة الترّقـــب مـــن قبـــل السياســـيين والعســـكريين لتقريـــر مراقـــب الدولـــة العبرّيـــة، الموقـــف، وذ
القاضــي الُمتقاعــد يوســف شــابيرا، حــول األنفــاق الهجومّيــة، والــذي مــن المتوّقــع أن  يــّتم نشــره فــي أوائــل 

 شهر تشرين الثاني )نوفمبر( القادم.
ــًة إّن مراقــب الدولــة انتقــد بشــكلٍ  -كبيــٍر عــدم تزويــد المجلــس الــوزارّي األمنــيّ  وأضــافت المصــادر قائل

السياســّي الُمصــّغر )الكابينيــت( بمعلومــاٍت مــن قبــل الجــيش عــن تهديــد األنفــاق. كمــا أّن تقريــر مراقــب 
 الدولة، أّكدت المصادر، وّجه انتقادات الذعة لجاهزية الجيش اإلسرائيلّي في مواجهة خطر األنفاق.

س الوزراء نتنياهو، الذي "حظي" في مسـودة التقريـر بانتقـاٍد شخصـيٍّ ولفت الُمحلل هارئيل إلى أّن رئي
شــديد اللهجــة، قــام خــالل الصــيف الماضــي بــإجراء سلســلة مــن المقــابالت مــع وســائل اإلعــالم العبرّيــة 

 لطرح اعتراضاته على النتائج التي توّصل إليها مراقب الدولة في تقريره عن خطر األنفاق.
فــي قيــادة هيئــة األركــان العاّمــة للجــيش اإلســرائيلّي عــن خشــيتها العميقــة  وعّبــرت مصــادر رفيعــة جــًدا

وقلقهــا العــارم مــن أّنــه فــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه الجــيش بحملــة دفــاٍع عــن نفســه فــي مواجهــة مراقــب 
الدولــة العبرّيــة، ســـيكون التقريــر النهـــائّي أّخــف وطـــأًة علــى المســـتوى السياســّي وُيرّكـــز علــى إخفاقـــات 

 لتعامل مع خطر األنفاق، على حّد تعبير المصادر.الجيش في ا
 19/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 محاربة األنفاق ويعيد طرح "عطاء" إقامة المشروع يوقف بناء جدار جيشالموقع "واال":  .23

ذكــر موقــع واال العبــري، صــباح يــوم األربعــاء، أن الجــيش اإلســرائيلي أوقــف  :خاصــة ترجمــة-رام هللا 
 اربة األنفاق بشكل مؤقت بهدف إعادة طرح "عطاء إقامة المشروع".بناء الجدار الجديد لمح
شــركة أجنبيــة منهــا تركيــة تقــدمت بعــروض أســعار تكلفتهــا باهظــة بالنســبة  13وأشــار الموقــع، إلــى أن 

لتلك التي تم عرضها في العطاء األول، رغم أنها كانت أكثر تكلفة من التي تم طرحها من قبـل وزارة 
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للموقع فإن قيادة وحدة الهندسة المشرفة على المشروع تفضل الشـركات األجنبيـة  ووفقا الجيش آنذاك.
 لتنفيذ المشروع في ظل حاجتها إلى خبراتهم.

 19/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 النيابة العسكرية اإلسرائيلية ترفض عقد صفقة مع الجندي قاتل الشريف .24
فـي الجـيش اإلسـرائيلي مـؤخرا صـفقة ادعـاء فـي قضـية رفضـت النيابـة العامـة العسـكرية : بالل ضـاهر

 الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف.
يوم األربعاء، أنه خالل األسابيع الثالثة الماضية حاول  "معاريف"لصحيفة  اإللكترونيوكشف الموقع 

ى مصادقة عائلة الجندي، الـدخول فـي مفاوضـات محامي الجندي القاتل أيال فلتك، وبعد حصوله عل
نهاء القضية.    مع النيابة العسكرية من أجل التوصل إلى تفاهم للتوجه إلى صفقة ادعاء وا 

ويمكن أن يعني رفض النيابة العسكرية لصفقة ادعاء مـع الجنـدي القاتـل أنهـا تـرى أن فـي جعبتهـا مـا 
غير المتعمد، علما أن الشبهة األولى التي وجهتها النيابة  يكفي من األدلة إلدانة أزاريا، المتهم بالقتل

 لهذا الجندي كانت القتل العمد.  
 19/10/2016، 48عرب 

 
 من سكان مستوطنة "غوش قطيف" بغزة يريدون العودة لها %80استطالع:  .25

وكـــاالت: كشـــفت وكـــاالت إعالميـــة إســـرائيلية عـــن نتـــائج اســـتطالع رأي حـــول رغبـــة اليهـــود  -القـــدس 
مــن يهــود مســتوطنة "غــوش قطيــف"  %80عــودة إلــى مســتوطنات غــزة، وكانــت النتيجــة الصــادمة أن لل

 بغّزة والتي أخلتها حكومة شارون سابقا قالوا إّنهم يريدون العودة لها.
 20/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 سجدمالمئات المستوطنين يقتحمون ساحات ".. و األقصىبـ" المطهرةباب األوقاف: اعتداء على  .26

اقتحم مئات المستوطنين اإلسرائيليين ساحات المسجد األقصى في الوقت  عبد الرؤوف أرناؤوط:
الذي انتشر اآلالف من المستوطنين في شوارع مدينة القدس الشرقية فيما تدفق عشرات آالف 

 اإلسرائيليين إلى ساحة البراق لمناسبة االحتفال بعيد العرش اليهودي.
تشرت قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية في مختلف أنحاء مدينة القدس الشرقية وبموازاة ذلك، فقد ان

 مع التركيز على بوابات المدينة القديمة وأزقتها ومحيط المسجد األقصى.
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مستوطنا إسرائيليا اقتحموا ساحات المسجد األقصى من  415وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية، إن 
 في ساعات بعد صالة الظهر. 120في ساحات الصباح و 295بينهم 

وجرت االقتحامات على شكل مجموعات من خالل باب المغاربة بحراسة ومرافقة عناصر من 
 الشرطة اإلسرائيلية.

زوار  9يهوديا "زاروا الحرم القدسي الشريف" مشيرة إلى إبعاد " 390وأقرت الشرطة اإلسرائيلية بأن 
 اعد الزيارات المرعية".يهود من باحات الحرم بعد إخاللهم بنظم وقو 

وكشف النقاب عن اعتداء كبير تم على المطهرة التابعة للمسجد األقصى في باب المطهرة حيث تم 
 تحطيم الزجا  والمتوضَّ ت والمراحيض.

وأعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية أنها شرعت بعملية تحقيق للوقوف على الجهة التي تسببت بالخراب 
 الكبير الذي حصل هناك.

 ولفتت الشرطة اإلسرائيلية إلى انتشار قوات كبيرة في مدينة القدس الشرقية.
وذكرت أن عشرات آالف اإلسرائيليين وصلوا إلى "حائط المبكى" في إشارة إلى حائط البراق من اجل 

 الصالة لمناسبة عيد العرش اليهودي.
 20/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 ين قبر يوسف بنابلسإصابات خالل اقتحام مئات المستوطن .27

أصيب عدد من المواطنين فجر الخميس خالل مواجهات رافقت اقتحام مئات المستوطنين، قبر 
يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل، بحجة 

 الصالة واالحتفال باألعياد اليهودية.
ات اآلليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة وأفاد شهود عيان لوكالة "صفا" بأن عشر 

بعد منتصف الليل، وانتشرت في محيط قبر يوسف، واعتلى عدد من القناصة أسطح البنايات المطلة 
 على المنطقة، تمهيًدا لدخول المستوطنين.

ت في وقت الحق عشرات الحافالت الكبيرة تقل مئات المستوطنين قادمة من حاجز بي تووصل
 فوريك شرق المدينة، ترافقهم بعض دوريات االحتالل.

واندلعت مواجهات عنيفة في الشوارع المحيطة بقبر يوسف، تركزت عند المدخل الشمالي لمخيم 
 بالطة ومفترق شارع القدس وشارع عمان وشارع مخيم عسكر القديم.
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قل بالرصاص المطاطي، وأسفرت المواجهات حسب المصادر الطبية عن إصابة ثالثة شبان على األ
 أحدهم في عينه، باإلضافة للعديد من حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم عالجهم ميدانيا.

 20/1/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، 
 

 يعدون بريطانيا مسؤولة عن االحتالل في الضفة والقطاعالفلسطينيين من  %79استطالع:  .28
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، تقول فيه إنه عندما ألقى رئيس السلطة : ياسين بالل-لندن 

الفلسطينية محمود عباس خطابا الشهر الماضي، أمام الجمعية العامة لممم المتحدة، فإنه حمل 
 مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي على مدى الخمسين عاما الماضية للبريطانيين. 

عات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية في وحدة استطال أن وجاء في التقرير
نابلس، نشرت نتائج استطالع قامت به حول مواقف الفلسطينيين من السالم وقيادتهم، أظهر أن 

 األكثرية تتفق مع عباس.
عاما، عما  18فلسطينيا في الضفة وغزة، ال تقل أعمارهم عن  1362وتذكر الصحيفة أنه تم سؤال 

ا يؤيدون أو يعارضون دعوة عباس لبريطانيا، بأن تتحمل المسؤولية التاريخية، قانونيا، إذا كانو 
وسياسيا، وماديا، وأخالقيا، تجاه نتائج وعد بلفور، بما في ذلك تقديم االعتذار للشعب الفلسطيني؛ 

 لما حل به من نكبات وم س وظلم.
أنه لدى سؤالهم عما إذا كانوا يرون أن  أجابت باإليجاب، الفتا إلى %75وبحسب التقرير، فإن نسبة 

 باإليجاب. %79بريطانيا هي المسؤولة عن النكبات التي ألّمت بالشعب الفلسطيني، أجابت نسبة 
وتختم "واشنطن بوست" تقريرها باإلشارة إلى أن االستطالع سأل الفلسطينيين، عما إذا كانوا يؤمنون 

منهم إنهم ال  %74سطينيين قبل أكثر من عقدين، فقال بمستقبل التفاقات أوسلو بين إسرائيل والفل
يعتقدون أن على السلطة الفلسطينية االلتزام بتلك االتفاقات، مشيرين إلى أن "إسرائيل ليست ملتزمة 

 بها".
 19/10/2016، 21موقع عربي 

 
 سبتمبر الماضيأيلول/ شّددت حصارها على غزة خالل  "إسرائيل"تقرير:  .29

ال مركز حقوقي فلسطيني، أمس األربعاء، إن إسرائيل قّلصت كميات السلع قاألناضول: -48عرب 
الواردة إلى قطاع غزة، الشهر الماضي، وشّددت قيودها على سفر الفلسطينيين عبر معبر "بيت 

 حانون" الذي تسيطر عليه.
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 وأضاف المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير أن "سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تواصل
 إجراءات حصارها البري والبحري المشّدد على القطاع".

وأفاد التقرير أن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، شهد تراجعا كبيرا في حجم الواردات التي سمحت 
شاحنة  99ألف و 20شاحنة، مقابل  731آالف و 9إسرائيل بإدخالها إلى القطاع، حيث تم توريد 

 خالل آب/ أغسطس الماضي.
طنا من اإلسمنت  747ألف و 78وأشار إلى أن السلطات اإلسرائيلية سمحت الشهر الماضي بتوريد 

طنا من "الحصمة"، إلى غزة، الفتا إلى أن  133ألفا و 192طنا من حديد البناء، و 418آالف و 9و
 تلك الكميات "محدودة جدا وال تلبي الحد األدنى من احتياجات القطاع الفعلية".

آالف طن من اإلسمنت وألفي طن من حديد البناء  4آالف طن من "الحصمة" و 7إلى  وتحتا  غزة
 يوميا، بحسب اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وبشأن حركة األفراد جاء في التقرير الحقوقي، أن إسرائيل شددت من قيودها على سفر الفلسطينيين 
 عبر معبر "بيت حانون" )إيريز(، شمالي القطاع.

مريض لتلقي العال  خار  غزة، بواقع  965لسلطات اإلسرائيلية رفضت تصريحات بسفر وذكر أن ا
 من إجمالي طلبات سفر المرضى. 40.2%

تاجرا من غزة خالل أيلول/ سبتمبر الماضي،  168آالف و 6ولفت إلى أن إسرائيل سمحت بسفر 
خفاض وصلت إلى تاجرا، بنسبة ان 788آالف و 7فيما غادر القطاع في آب/ أغسطس الماضي، 

20%. 
 20/10/2016، 48عرب 

 
 2007بإصابته برصاص االحتالل في العام  استشهاد شاب متأثراً  .31

، 2007استشهد شاب، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي في العام 
 أثناء اقتحامها مدينة رام هللا.

عاما( استشهد، فجرا، بمستشفى  23جمال جودة ) وأفادت مصادر طبية لـ"وفا"، بأن الشاب محمود
المقاصد بمدينة القدس المحتلة، إثر تدهور حالته الصحية، وحدوث مضاعفات، بعد سلسلة عمليات 
أجريت له، عقب إصابته برصاصة من طائرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء وسط مدينة رام هللا في 

 في العمود الفقري. تلك الفترة، حيث اخترقت الرئتين، واستقرت
 20/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األسيران عويدات وخطاب يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام: نادي األسير .31
 23عامًا(، ومجدي عويدات ) 28قال نادي األسير، مساء يوم األربعاء، إن األسيرين محمد خطاب )

قا إضرابهما المفتوح عن الطعام الذي شرعا به ضد اعتقالهما اإلداري، عامًا( من محافظة أريحا، عل
 أيام. 10قبل 

ونقل محامي نادي األسير، عن األسير عويدات خالل زيارة أجراها له، في سجن "عوفر"، أن تعليق 
اإلضراب جاء بعد أن تم تخفيض مدة األمر اإلداري الصادر بحقهما، إضافة إلى تلقيهما وعودات 

 ء اعتقالهما.بإنها
 19/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األقصى وفيديو يحاكي تدميره المسجداشتداد الحملة على  .32

اشتدت في األيام األخيرة حدة وشكل االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد : خاص –القدس 
ة مجموعة من المستوطنين األقصى، كان آخرها نشر فيديو يحاكي قصف قبة الصخرة، ومحاول
 صباح يوم األربعاء أداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد األقصى.

فقد وثق مركز إعالمي متخصص في شؤون القدس والمسجد األقصى نشر فيديو قصير مجهول 
المصدر أمس الثالثاء يحاكي إطالق صاروخ موجه تجاه قبة الصخرة وتدميرها، متسائال عن مغزى 

 تسجيل والجهة التي تقف وراءه.نشر هذا ال
وقال مركز "مسرى ميديا" إن هذا الفيديو يذكر بفيلمين افتراضيين سابقين يحاكيان تدمير المسجد 
قامة الهيكل المزعوم مكانه، مؤكدا تسجيل رقم قياسي في اقتحامات المستوطنين للمسجد  األقصى وا 

 األقصى هذا الشهر حيث بلغ نحو ألف وخمسمئة مستوطن.
لى ذلك، أعلنت ما يسمى بـ"منظمة أمناء جبل الهيكل" تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم من باب الخليل إ
باتجاه المسجد األقصى، لتصل إلى منطقة مدخل ساحة  -أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة-

 ل المزعوم.البراق، للمطالبة بإنهاء الوجود اإلسالمي في المسجد األقصى والتسريع ببناء الهيك
مقدسيا، بينما قررت سلطات  13إلى ذلك شهدت القدس الليلة الماضية حملة اعتقاالت واسعة طالت 

خضاعهم  االحتالل إطالق سراح عشرة طالب من مدرسة دار األيتام اعتقلوا أول أمس الثالثاء، وا 
 للحبس المنزلي عشرة أيام.

 19/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
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 بأداء شعائر توراتية بالخليليهود لمستوطنين  االحتالل يسمح .33
أدى عشرات المستوطنين، يوم األربعاء، شعائر توراتية في بيت قديم وسط مدينة الخليل : محمد وتد

 بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في اليوم الرابع لعيد "العرش" اليهودي.
اقتحام شارع بئر السبع ومنطقة باب وسبق ذلك أن قامت قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي ب

الزاوية وعددا من األحياء وسط الخليل وحولتها إلى ثكنة عسكرية، فيما أجبرت أصحاب المحال 
التجارية على إغالقها وطردتهم من الشارع، لتسمح بعض وقت قصير لعشرات المستوطنين بالدخول 

 شعائر توراتية.إلى بيت فلسطيني قديم، ومارسوا داخله وفي محيطه صلوات و 
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أنها ستغلق الحرم اإلبراهيمي في مدينة 
الخليل بوجه الفلسطينيين، وستفتحه للمستوطنين فقط، طوال ستة أيام خالل شهر تشرين األول/ 

 أكتوبر الجاري.
 19/10/2016، 48عرب 

 
 مؤيِّدة للمذهب الشيعي غزة: إطالق النار على منزل شخصية .34

بتأييده المذهب  يعرفجودة" الذي  دأطلق مجهولون، فجر يوم األربعاء، النار تجاه منزل "محمو 
 الشيعي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان لـ القدس دوت كوم، أن مسلحين على دراجة نارية أطلقوا النار بكثافة تجاه منزل 
منذ نحو شهر في فيديو أثار الجدل في الشارع الغزي، بعد أن اعتبر بأنه "محمود جودة" الذي ظهر 

 "يطعن في الصحابة".
وعرف عن جودة بأنه يوالي "المذهب الشيعي" وظهر أكثر من مرة مرتديا المالبس والعمامة 

 "الخمينية". كما يطلق عليها.
 ير، ثم أفرجت عنه مؤخًرا.واعتقلت األجهزة األمنّية بغزة، جودة بعد ظهوره في الفيديو األخ

 19/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 مسيرة تتوجه إلى القدس للمطالبة بتسوية الصراع .35
انطلقت "مسيرة األمل" التي تنظمها حركة "نساء يصنعن السالم" اإلسرائيلية من منطقة المغطس 

بمشاركة أكثر من ألف شرق مدينة أريحا في الضفة الغربية متجهة إلى مدينة القدس المحتلة 
 شخص.
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مع  التقتوتوجهت المسيرة ظهر يوم األربعاء باتجاه القدس المحتلة من موقع المغطس قرب أريحا، و 
مسيرة أخرى لنساء فلسطينيات من اتحاد "تحالف السالم في الشرق األوسط" وجمعيات نسائية 

 فلسطينية مختلفة تدعو إلنهاء الصراع واالحتالل.
في القدس المحتلة بمهرجان جماهيري أمام مقر إقامة رئيس الوزراء  األربعاءمساء  المسيرة انتهتو 

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أن الحراك الذي تنظمه "نساء يصنعن السالم" اإلسرائيلية  ،نجوان سمري ، وأوضحت مراسلة الجزيرة

ف ما يوصف بمعسكر غير اعتيادي في إسرائيل في ظل هيمنة اليمين المتطرف على الحكم، وضع
 السالم في السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن هذه الحركة اإلسرائيلية تضم ناشطين من اليسار واليمين، وتدعو إلى إنهاء الصراع 
 وتسوية مع الفلسطينيين، دون أن تذهب إلى حد المطالبة بإنهاء االحتالل.

 19/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 

 العمل أمام المحاكم والدوائر الفلسطينية بالضفة الغربيةنقابة المحامين ُتعلق  .36
قالت "نقابة المحامين" الفلسطينيين، إنها علقت يوم : تحرير خلدون مظلوم، يوسف فقيه -الخليل 

األربعاء العمل أمام كافة المحاكم والدوائر الرسمية وغير الرسمية بالضفة الغربية، على خلفية اعتداء 
 فلسطينية على محاٍم في الخليل.عناصر من الشرطة ال

، اإلضراب العام ليوم واحد، في كافة المحاكم األربعاء وأعلنت النقابة الفلسطينية في بيان لها يوم
 والدوائر والنيابات المدنية والعسكرية، احتجاًجا على ما تعرض له المحامي بسام القواسمي.

تداء "خطير ومستهجن"، مشيًرا إلى أن جملة من جانبه، رأى نقيب المحامين، حسين شبانة، أن االع
من االعتداءات يتعرض لها المحامين بالضفة، ومؤكًدا أن ما حدث "تجاوز للقانون األساسي 

 الفلسطيني".
القواسمي في حديث لـ "قدس برس" يوم األربعاء، أن االعتداء عليه حدث رغم المحامي بسام وذكر 

بالغ أفراد الش  رطة الخاصة بأنه محاٍم ومدرس في جامعة الخليل.كشف بطاقته الشخصية وا 
وتابع: "االعتداء مقصود ومبيت، خاصة أن عناصر الشرطة عرفوا هويتي وأثناء االعتداء علّي قالوا 
أنت المحامي الذي تدافع عن الحقوق والقانون وتهاجم السلطة عبر وسائل اإلعالم، سنترك القانون 

 يفيدك )...(".
 19/10/2016، قدس برس
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 256ارتفاع عدد شهداء انتفاضة القدس إلى  .37
أفادت مصادر فلسطينية رسمية أن الفتاة التي استشهدت : تحرير خلدون مظلوم، منى محمد-نابلس 

يوم األربعاء، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي جنوبي مدينة نابلس، هي رحيق شجيع محمد 
 عاًما(. 19يوسف )

، إن "الجهات المختصة" أبلغتها األربعاء ، في بيان مقتضب لها يوموزارة الصحة الفلسطينية توقال
باستشهاد الفتاة رحيق يوسف؛ من بلدة عصيرة الشمالية، برصاص االحتالل على حاجز "زعترة" 

 العسكري.
ورفعت الشهيدة رحيق، عدد الشهداء برصاص واعتداءات قوات االحتالل والمستوطنين في مختلف 

ة ينة نابلس، فيما بلغت أعداد الشهداء منذ بدايشهيًدا من مد 17؛ منهم 256إلى األراضي الفلسطينية 
 .110( إلى 2016العام الحالي )

 19/10/2016، قدس برس
 

 منذ عقود "إسرائيلـ"فيلم وثائقي عن فلسطيني معتقل ب .38
الوثائقي  الثالثاء في مدينة رام هللا بالضفة الغربية للمرة األولى الفيلم يومرض عُ علي صوافطة: 

عاما( الذي دخل  57"مؤبد مفتوح" الذي يلقي الضوء على قصة المعتقل الفلسطيني كريم يونس )
 في سجون االحتالل اإلسرائيلي. 34عامه الـ

حكاية ، وأخرجه فايق جرادة، ويقدم الفيلم الذي أنتجته مفوضية األسرى والمحررين في حركة فتح
بئر السبع حيث كان يدرس الهندسة مرورا بسنوات اعتقاله يونس من لحظة اعتقاله من الجامعة في 

 الطويلة المستمرة إلى اليوم.
ويستعين المخر  في الفيلم بصور فوتوغرافية ليونس إضافة إلى لقطات فيديو لمعتقلين فلسطينيين 

 في السجون اإلسرائيلية دون أن يشتمل على أي حديث أو مقابلة مع األسير.
ا في الفيلم من رفاق يونس في السجن الذين أفر  عنهم أو أفراد عائلته العديد وينقل كثير ممن شاركو 

 فين ليونس كتبهما في السجن.من أقواله وأشعاره، كما يعرض الفيلم مؤلَّ 
واتهم يونس باالنتماء إلى حركة فتح والمشاركة في قتل جندي إسرائيلي واالستيالء على سالحه، 

 .1983انون الثاني يناير/ك 6وألقي القبض عليه في 
 18/10/2016، وكالة رويترز لألنباء
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 تفرج عن سبعة فلسطينيين احتجزتهم خالل عودتهم من الحج المصريةالسلطات  .39
أفرجت السلطات المصرية مساء األربعاء عن سبعة فلسطينيين من سكان قطاع  األناضول:-رفح

خالل عودتهم إلى القطاع من غزة، احتجزتهم في سبتمبر/أيلول الماضي، في مطار القاهرة 
 السعودية بعد أداء مناسك الحج.

وقال مدير اإلعالم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري وائل أبو محسن، في تصريح لـ 
السلطات المصرية أفرجت في وقت متأخر من مساء األربعاء عن سبعة "، إن "األناضول"

 ."لقاهرة فور وصولهم من المملكة العربية السعوديةفلسطينيين احتجزتهم الشهر الماضي في مطار ا
وأشار أبو محسن إلى أن الفلسطينيين السبعة وصلوا إلى القطاع عبر معبر رفح البري، الذي تفتحه 

 السلطات المصرية بشكل استثنائي األربعاء والخميس.
حجا  من غزة  7سبتمبر/ أيلول الماضي احتجزت سلطات األمن بمطار القاهرة الدولي،  24وفي 

 لدى عودتهم من السعودية، قبل أن تنقلهم لجهة أمنية للتحقيق معهم.
الجهات األمنية بمطار "، رافضًا ذكر اسمه، آنذاك، إن "األناضول"وقال مصدر أمني مصري لـ 

القاهرة احتجزت الحجا  السبعة للتحقيق معهم في اتهامات متعلقة باإلرهاب في شمالي سيناء 
 ."ر الحدودية مع قطاع غزة()شمال شرقي مص

 20/10/2016، القدس العربي، لندن
 

 على معبر رفح مدير الصليب األحمر يشعر باأللم بسبب أزمة المسافرين .41
: فتحت السلطات المصرية من جديد معبر رفح بشكل استثنائي، أمام سفر "القدس العربي" –غزة 

لمرة الثانية على التوالي خالل أسبوع واحد، الحاالت اإلنسانية من سكان قطاع غزة أمس األربعاء، ل
في خطوة لم تعهد من قبل، في وقت عبر فيه مدير اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي في غزة، 

 عن شعوره باأللم، جراء مأساة السكان بسبب أزمة السفر على هذا المعبر.
استثنائيا، قال مامادو سو مدير وبما يدلل على األزمة التي خلقها إغالق المعبر وعدم فتحه إال 

اللجنة الدولية للصليب األحمر في قطاع غزة، الذي تفقد المعبر يوم أمس برفقة مسؤولي وزارة 
 جراء ما شاهده من حاالت إنسانية بحاجة ماسة للسفر. "يشعر باأللم"الداخلية في غزة، إنه 

اطلعت "، وتابع "حاجة للسفرالكثير من الحاالت اإلنسانية في " وأضاف في مؤتمر صحافي أن
على الحاالت المرضية التي أشعرتني باأللم، وشاهدت الطالب واألطفال واألمهات، الذين يمتلكون 

 ."األوراق الرسمية لسفرهم وهم بحاجة للسفر، ويفقدون فرصتهم للمغادرة نتيجة اإلغالق المتواصل
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في أن تتم معالجة الوضع اإلنساني على وعبر المسؤول في اللجنة الدولية للصليب األحمر عن أمله 
. ودعا إلى ضرورة فتح هذا المعبر "مسألة معاناة ألصحاب األوضاع اإلنسانية"المعبر، ألنها تعد 

من أجل إنهاء مأساة سكان غزة. وشكر الجهات العاملة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، على 
 المواطنين عبر المعبر.الجهود التي تبذل بكل مهنية في تسهيل حركة سفر 

وجاءت جولة وفد وزارة الداخلية برفقة سو، في اليوم األول من الفتح االستثنائي الثاني للمعبر هذا 
األسبوع، حيث ذكرت وزارة الداخلية في غزة التي تشرف على تنسيق عمليات السفر، أن السلطات 

 ين بشكل استثنائي في كال االتجاهين.المصرية فتحت المعبر، بعد إغالقه ليومين أمام حركة المسافر 
 20/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 48لحملة الجوازات من فلسطينيي  أردنيةتسهيالت  .41

وافقت وزارة الداخلية األردنية على تقديم تسهيالت لحاملي جواز السفر األردني من فلسطينيي : عمان
سامة سعدي عقب اجتماعهما بوزير الداخلية وقال النائبان العربيان في الكنيست أحمد الطيبي وأ .48

، أن الوزير وافق على طلبهما أن يكون جواز السفر "عمون "سالمة حماد اليوم لـ وكالة  األردني
، طالما بقي جواز السفر ساري المفعول لمدة "لعدة سفرات للحج والعمرة"األردني المؤقت صالحا 
 سنتين، وفق ما صرح به.

األغلى في العالم، حيث يدفع فلسطينيو الداخل تكاليف مالية  48حجا  تكلفة الحج لدى  دّ وتع
إضافية بعد تبديل جوازات سفرهم اإلسرائيلية إلى جوازات سفر أردنية مما يزيد من التكلفة، مع 

 دينارا. 50دينار لكنها انخفضت إلى  100اإلشارة إلى أن تكلفة تبديل الجواز الواحد كانت 
عا خاصا بسبب الظروف الخاصة التي يفرضها وقوعهم تحت سيطرة وض 48ويعيش فلسطينيو 

االحتالل وحملهم للوثائق اإلسرائيلية ما يشكل معاناة كبيرة لهم خاصة عند التنقل والسفر للحج كل 
وكان النائبان عقدا سلسلة من اجتماعات في العاصمة عمان مع عدد من المسؤولين األردنيين  عام.

 اء هاني الملقي.على رأسهم رئيس الوزر 
 19/10/2016، القدس، القدس

 
 يؤكدون مجددًا دعم بالدهم للمبادرة العربية للسالم اإلسالميةوزراء خارجية الدول  .42

: أكد إعالن طشقند الصادر عن الدورة الثالثة واألربعين لمؤتمر وزراء خارجية التعاون "وفا"-طشقند 
عمه الكامل لقضية فلسطين والقدس ولحقوق ، دأمساإلسالمي في العاصمة األوزبكية طشقند، 

 الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير مصيره وعودته إلى دياره.
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طريق إلى السالم -التعليم والتنوير "وجدد اإلعالن، في ختام الدورة التي انعقدت تحت شعار 
ة السالم العربية للشرق األوسط، وإليجاد حل ، دعم وزراء خارجية التعاون اإلسالمي لمبادر "واإلبداع

عادل ومنسق لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، طبقًا لقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، ووفقا 
 للقانون الدولي.

 20/10/2016، األيام، رام هللا

 
 المسجد األقصى بشأن "يونيسكو"قرار الـب ترحب قطر .43

س األربعاء، ترحيبها بتبني منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم الدوحة ـ األناضول: أعلنت قطر، أم
 ."تاريخيا"والثقافة )يونيسكو( قرارا يعتبر المسجد األقصى تراثا إسالميا خالصا، واعتبرته 

جاء هذا خالل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أحمد بن عبدهللا آل محمود نائب رئيس مجلس 
ون مجلس الوزراء وعقد أمس في الديوان األميري، حسب وكالة األنباء الوزراء ووزير الدولة لشؤ 

 القطرية الرسمية.
وعقب االجتماع قال آل محمود إن المجلس رحب بالقرار الذي أصدرته اليونيسكو وأقرت بموجبه 
وبشكل نهائي أن المسجد األقصى هو من المقدسات اإلسالمية الخالصة وصنفته باعتباره تراثا 

 خالصا وأن حائط البراق جزء ال يتجزأ من األقصى.إسالميا 
يشكل قرار يونيسكو حافزا جديدا للمجتمع الدولي من "وأعرب مجلس الوزراء القطري عن أمله بأن 

 ."المتكررة للمسجد األقصى ومحاوالتها المستمرة لتهويد القدس إسرائيلأجل وقف انتهاكات 
موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق  "التاريخية"ـوجدد المجلس في هذه المناسبة التي وصفها ب

 الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 20/10/2016، القدس العربي، لندن

 
 تأجيل الحكم بقضية سفينة مافي مرمرة وتخوف من إغالق الملفتركيا:  .44

لجزيرة في إسطنبول المعتز باهلل حسن إن محكمة إسطنبول قال مراسل ا: الجزيرة + وكاالت
االبتدائية قررت تأجيل نطقها بالحكم في قضية الهجوم اإلسرائيلي على سفينة مافي مرمرة التركية 

 إلى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
لى االتفاق المبرم وكان من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارا بعدم االختصاص القانوني باالستناد إ

سرائيل،بين تركيا   أغسطس/آب الماضي. 20والمصادق عليه في البرلمان التركي يوم  وا 
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وأضاف المراسل أن أهالي الضحايا الذين تجمعوا أمام المحكمة أعربوا عن رفضهم المطلق لالتفاق 
عويضات ال وشددوا على ضرورة مواصلة النظر بالدعوى مؤكدين أن الت تعويضات،والقاضي بدفع 

 تعنيهم.
قال  "مافي مرمرة"وكان محامي ضحايا الهجوم اإلسرائيلي على سفينة المساعدات التركية إلى غزة 

في وقت سابق إن موكليه يخشون أن تعلق المحكمة الدعوى التي أقاموها بسبب اتفاق على إصالح 
 العالقات بين تل أبيب وأنقرة.

وهو واحد من ثالثة شروط طرحتها أنقرة إلبرام -داهمة وقدمت إسرائيل اعتذارها بالفعل عن الم
 على دفع عشرين مليون دوالر ألسر القتلى. ووافقت-الصفقة

 19/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : زيارة حماس للسعودية كانت مجرد جلسة استماع لوجهات النظر فقطعشقيأنور  .45
األسبق، رئيس مركز  السعوديوزراء ، مستشار مجلس العشقيالدكتور أنور  : قالعمرو التهامي

، إن "المصرى اليوم"حواره لـ في، الحاليالشرق األوسط للدراسات االستراتيجية والقانونية بمدينة جدة 
ها بخروجها من ئقبول طلب زيارة قيادات حماس لتقدير مواقفها حيال األزمة السورية لثباتها على مبد

دانتها لحمالت العنف من قبل اةسوري أزمة اليمن بتأييدها  فيلنظام، كما أنها كان لها موقف جيد ، وا 
 الشرعية، والزيارة كانت مجرد جلسة استماع لوجهات النظر فقط.

الفترة األخيرة  في األمريكينظمها مجلس العالقات الخارجية  التيأحد المؤتمرات  هحضور وحول 
هذا  فيشارك يلم ، أجاب أنه جولد ي ر و الخارجية اإلسرائيلية د بواشنطن، مع المدير العام لوزارة

 ماأنهالمؤتمر بصفة رسمية حكومية، ولكن كرئيس لمركز أبحاث دراسات الشرق األوسط بجدة، و 
 ي ر و د اإلسرائيليالتقيت  يذلك، كما أنن فيأرى أنه ال عيب وأضاف، بعد انتهاء الجلسة،  اتصافح

مسؤواًل إسرائيليًّا، وحين ُسئلت عن الفرق بين  جولد باعتباره مديرا لمركز القدس لمبحاث، ال باعتباره
يران، قلت إن إسرائيل  يران صديق جاهل، وعدو عاقل قد يكون أفضل  هيإسرائيل وا  عدو عاقل، وا 

 من صديق جاهل.
كافة القضايا اإلقليمية  فيطرف فاعل  وهيالمنطقة العربية،  فيالسعودية دولة كبرى وأضاف، أن 

تضطلع به المملكة يستوجب التنسيق مع كافة  التين، وهذا الدور العراق وسوريا وفلسطي في
 منطقة الشرق األوسط بما فيها إسرائيل. فيعملية تحقيق السالم الشامل  فياألطراف الفاعلة 

 19/10/2016، المصري اليوم، القاهرة
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 "بتسيلم"نيويورك: سجال بين واشنطن وتل أبيب في مجلس األمن حول منظمة  .46
، إلى أمس: تحولت الجلسة الشهرية لمجلس األمن الدولي التي انعقدت مساء كاالتو -نيويورك 

ساحة سجال بين مندوب إسرائيل ونائب السفير األميركي باألمم المتحدة، وذلك على خلفية التباين 
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في  المركز- "بتسيلم"بالمواقف بين البلدين من التقرير الذي قدمته منظمة 

 الماضي. باألسبوع-األراضي المحتلة 
وتركز النقاش والمداوالت حول مجموعة مواضيع كانت في صلب االنتقادات الدولية الواسعة 
إلسرائيل خالل الشهور األخيرة، وبينها البناء االستيطاني في القدس الشرقية وشرعنة بؤر استيطانية 

 عشوائية ومصادرة أراض في الضفة الغربية.
 "المستوطنات كعقبة أمام السالم وحل الدولتين"اش في مجلس األمن الذي كان بعنوان وكشف النق

بمبادرة البعثة الفلسطينية في األمم المتحدة، عن حجم الخالفات والتباين العلني بالمواقف بين تل 
، عقب مطالبة مدير عام المنظمة من المجتمع الدولي ومجلس "بتسيلم"أبيب وواشنطن من منظمة 

من التحرك ضد إسرائيل بكل ما يتعلق بالمشروع االستيطاني ومواصلة االحتالل لمراضي األ
 الفلسطينية.

وتجند نائب السفير األميركي بمجلس األمن، دافيد برسمان وخر  بشكل علني بمواقف تدافع عن 
الموقف وتندد بالهجمة اإلسرائيلية واالنتقادات الحكومية لهذه المنظمة، وأتى  "بتسيلم"منظمة 

األميركي المدافع عقب التصريحات والكلمة التي ألقاها سفير تل أبيب بمجلس األمن داني دانون 
التمويل الذي تحصل عليه )بتسيلم( من األمم المتحدة، ما هو إال تدخل مباشر في سير "الذي قال: 

 ."العملية الديمقراطية بإسرائيل، وعليه يجب إيقاف هذا التمويل فورا
نحن نوجه الشكر واالمتنان للجمعيات "ب السفير األميركي ردا على أقوال مندوب تل أبيب: وقال نائ

أصدقاء "و "بتسيلم"وللمنظمات التي مثلت باألسبوع الماضي قبالة مجلس األمن، وهي منظمة 
، حيث شاركتنا خبراتهما المهنية كما مطلوب ومعروف عن أنشطة المنظمات "السالم اآلن بأميركا

 ."حكومية في جميع أنحاء العالمغير ال
 20/10/2016، األيام، رام هللا

 
 مالدينوف يحذر أمام مجلس األمن من شطر الضفة عبر توسيع االستيطان .47

حذر مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف : "الحياة" –نيويورك 
شطر الضفة  إلىقلب الضفة الغربية سيؤدي  في "شيلو"من أن قرار إسرائيل توسيع مستوطنة 
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 "منع تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية" إلىجزءين، شمالي وجنوبي، معتبرًا أن ذلك سيؤدي 
 جغرافيًا.

 98وقال مالدينوف في جلسة لمجلس األمن تتعلق بالقضية الفلسطينية أمس، أن قرار إسرائيل إنشاء 
، مؤكدًا أن األمم "سيضع إسفينًا بين شمال الضفة وجنوبها"في المستوطنة  300منزاًل من أصل 

 ."غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقّوض حل الدولتين"المتحدة تعتبر االستيطان 
في جانب آخر، انتقد مالدينوف قرار السلطة الفلسطينية إرجاء االنتخابات المحلية، معتبرًا أنه 

مشّرعي حماس ". كما أعرب عن قلقه من قرار "لديموقراطيسيحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم ا"
ستقّوض "الحركة في قطاع غزة، مشددًا على أن هذه الخطوة  "إعادة العمل بالحكومة التي تقودها

 ."بشكل جدي حكومة اإلجماع الوطني الفلسطينية، وستجعل المصالح الفلسطينية أمرًا مستحيالً 
صار عن غزة والسماح بدخول المواد األساسية إلعادة اإلعمار، رفع الح إلىودعا مالدينوف إسرائيل 

سيتطلب عامًا "الحاد في مواد البناء  إن النقص. وقال اإلسمنتشّح  إلىمشيرًا على وجه الخصوص 
 ."سيسهم في رفع التوتر في القطاع"، معتبرًا أن استمرار النقص "إضافيًا لتجاوزه وتعويضه

، قال "يجب أن يتوقف"غزة  إلىالرباعية الدولية بأن تهريب األسلحة موقف اللجنة  إلىوفيما أشار 
، مضيفًا "ال يجب أن يستخدم من جانب إسرائيل ذريعة الستهداف المدنيين عشوائياً "التهريب  إن هذا

من يعتقد بأن سكان "أن  إلىأن على إسرائيل أن توقف األنشطة االستيطانية، وهدم المنازل. وأشار 
، "يعاقبوا بإغالق المعابر ومنع مرور المواد، عليه أن يعلم أن الحرارة ترتفع في غزةغزة يمكن أن 

 ."نزاع جديد إلىمنع االنزالق مجددًا " إلىداعيًا 
 20/10/2016، الحياة، لندن

 
 في التمويل حاداً  األونروا: آثار الحصار على غزة مدمرة ونواجه زيادة في طلب الخدمات ونقصاً  .48

أن الحصار اإلسرائيلي على غزة الذي دخل عامه  "األونروا": أكدت وكالة "لعربيالقدس ا" –غزة 
العاشر، ما زال يأتي ب ثار مدمرة، وأعلنت في تقريرها الجديد عن حالة الطوارئ في القطاع أنها 
تواجه زيادة على طلب خدماتها، في ظل العجز المالي الكبير في موازنتها العامة، ودعت المانحين 

 ذل جهود مشتركة لحل األزمة.إلى ب
نسخة منه، أن قدرة الناس على  "القدس العربي"في تقريرها الجديد، الذي تلقت  "األونروا"وذكرت 

، "تبقى مقيدة بشدة"الوصول لمسواق وحريتهم في الحركة سواء بالخرو  من غزة أو الدخول إليها 
ضعاف بسبب الحصار. وقالت إن هذا الحصار اإلسرائيلي المفروض  جعل االقتصاد متهالكا، وا 

قدرته على إنتا  وظائف جديدة، حيث أصبحت غالبية سكان قطاع غزة تعتمد على المعونة 
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. وأكدت المنظمة الدولية أن عدد الالجئين الفلسطينيين "اإلنسانية لتلبية الحاجات األساسية
ليصل إلى أكثر من  2000في عام  800,000المعتمدين على المعونة الغذائية لها ازداد من 

هذه األيام.! وأشارت إلى أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها، وأن ذلك ناتج عن نمو  930,000
 وتزايد أعداد الالجئين الفلسطينيين المسجلين، ومن مدى ضعفهم ومن عمق فقرهم.

 20/10/2016، القدس العربي، لندن
 

 يتين تجيدان آلية العمل معاً إلى شريكتين حقيق تحولتا "إسرائيل"روسيا و :هآرتس .49
سرائيل، ُكشف النقاب : صالح النعامي -غزة في مؤشر آخر على تعاظم أواصر التعاون بين روسيا وا 

في تل أبيب اليوم عن زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف إلى إسرائيل في 
 العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

عاما  25، في عددها الصادر اليوم، أن الزيارة التي ستتم بمناسبة مرور "تسه ر "وذكرت صحيفة 
على استئناف العالقات الدبلوماسية بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز مظاهر الشراكة االستراتيجية بين 

 تل أبيب وموسكو.
التي ستحاول  ونوه المعلق السياسي في الصحيفة، براك رفيد، إلى أن مظاهر الشراكة االستراتيجية،

الزيارة تعزيزها، تتمثل في تعزيز الحوار السياسي والتنسيق المشترك، السيما في كل ما يتعلق بالواقع 
 اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط والتعاون االقتصادي.

، أن كال من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين "21عربي"وأوضح رفيد، في تقريره الذي ترجمته 
دفيدف يحرصان على تنفيذ التوافقات، التي تم التوصل إليها سابقا مع الرئيس بوتين نتنياهو ومي

 خالل الزيارات الثالث األخيرة التي قام بها نتنياهو لموسكو.
كال من "وقد نقل رفيد عن السفارة الروسية في تل أبيب قولها إن زيارة ميدفيدف تأتي لتؤكد أن 

سرائيل نجحت في إنهاء فترة سرائيل إلى شريكتين  روسيا وا  طويلة من القطيعة، حيث تحولت روسيا وا 
 ."حقيقيتين تجيدان آلية العمل معا، وتحرص كل منهما على احترام مصالح األخرى 

مليون روسي "ونوه إعالن السفارة إلى أن أحد أسباب تعزيز العالقة بين الجانبين يتمثل في حقيقة أن 
ذا العدد الكبير من متحدثي الروسية يمثل محركا فعاال )يهودي( يعيشون في إسرائيل، فوجود ه

 ."للشراكة االقتصادية واالستراتيجية والسياسية، والعالقة االجتماعية بين إسرائيل وروسيا
وفي السياق، كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية الليلة الماضية النقاب عن أن كال من روسيا 

سرائيل أجرت مؤخرا المزيد من االتصاالت السرية؛ من أجل تعزيز التنسيق العملياتي بينهما في  وا 
ونوهت القناة إلى أن إسرائيل أبلغت روسيا أن نصب المنظومات الروسية المضادة للصواري   سوريا.
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في سوريا يقلص من قدرة إسرائيل على العمل في أجواء سوريا، ما يستدعي التوافق على آلية جديدة 
سرائيلي من مواصلة شن غارات على إرساليات السالح التي يتم نقلها إلى حزب تمكن سالح الجو اإل

 هللا.
وأشارت القناة إلى أنه من غير المستبعد أن تتجه طواقم فنية إسرائيلية إلى موسكو للتباحث حول 
اآللية التي تمّكن سالح الجو من العمل بحرية مطلقة في األجواء السورية، دون الخوف من إمكانية 

 دوث احتكاكات غير مقصودة بين الجانبين.ح
 19/10/2016، "21عربي "موقع 

 
مليون فلسطيني بحاجة للمساعدات  2.3 في األمم المتحدة: ون اإلغاثة الطارئةؤ منسق ش .51

 اإلنسانية
قال وكيل األمين العام لممم المتحدة ومنسق شؤون اإلغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، يوم : محمد وتد
مليون في حاجة  4.8مليون نسمة من أصل مجموع سكان فلسطين البالغ  2.3إن نحو  األربعاء،

 ماسة للمساعدة اإلنسانية.
ما يقرب من نصف "وأضاف أوبراين، في جلسة لمجلس األمن الدولي حول القضية الفلسطينية، إن 

السكان البالغ  مليون نسمة من أصل مجموع 2.3نحو -الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة 
 ."هم في حاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية -مليون  4.8عددهم 

ألف طفل يعيشون في قطاع غزة بحاجة إلى الدعم النفسي واالجتماعي  230هناك "وأشار إلى أن 
ألف طفل يحتاجون لحمالت توعية بمخاطر األلغام، وذلك بسبب انتشار المتفجرات من  255وهناك 

 ."مخلفات الحرب
معدل البطالة "ذر أوبراين من تداعيات الوضع االقتصادي المتدهور في قطاع غزة، موضحا أن وح

 ."بين الشباب ليسجل أحد أعلى معدالت البطالة في العالم %60بينما يقفز إلى  %42يصل إلى 
، 2014ألف شخص من المشردين منذ عام  60إضافة إلى وجود أكثر من "ولفت إلى أن ذلك يأتي 

 ."آالف عائلة تعيش دون احتمال أن يكون لها بيت في المستقبل 4ن وأكثر م
 19/10/2016، 48عرب 
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 هل انتهت أعمال مؤتمر البحر األحمر؟ .51
فايز أبو شمالة د.  

انتهت الجولة األولى من أعمال مؤتمر البحر األحمر الذي نظمه المركز القومي لدراسات الشرق 
فلسطينية"، ونحن في انتظار الجولة الثانية من المؤتمر، األوسط، تحت عنوان "مصر والقضية ال

والتي ستقعد في الشهر القادم، ولمهداف ذاتها التي انطلق من أجلها المؤتمر األول، ولمسباب 
ذاتها التي لما تزل قائمة، والتي عمقت االنقسام داخل حركة فتح، وزادت من منسوب التحدي بين 

صار محمود عباس على عقد مؤتمرهم التنظيمي السابع، في وقت الخصمين اللدودين، حيث أكد أن
يزاحم عقد المؤتمر الثاني الذي سينظمه المركز القومي لدراسات الشرق األوسط بالتنسيق والتوافق 

 مع أنصار محمد دحالن.
ورغم حرص حركة حماس على الوقوف موقف المراقب من خالفات فتح الداخلية، إال أن رسالة 

في المؤتمر لم تترك حركة حماس بحالها، فقد أكدوا في بيانهم الختامي أن الساحة المشاركين 
زن بين حركتي "حماس" و"فتح"، وهذا التوازن ال يناسب المؤتمرلين االفلسطينية تشهد حالة من التو 

الذين دعوا إلنهاء هذه الحالة لصالح حركة فتح، عن طريق إنهاء الخالفات الفتحاوية بين القيادات 
 والقاعدة، وتكوين قيادات قوية وفاعلة، مع ضرورة حشد الوالء لفلسطين فقط.

وهنا نسأل المشاركين في المؤتمر: لماذا تطالبون بإنهاء التوازن لصالح حركة فتح دون صالح 
القضية الفلسطينية  لماذا لم يحرص المشاركون في المؤتمر على أن يكون القرار الفلسطيني نابًعا 

فة القوى السياسية دون تمييز، ودون إقصاء  لماذا لم يدع المؤتمرون اإلطار القيادي عن شراكة كا
للمنظمة ليأخذ دوره كخطوة أولى على طريق تقليص مساحة التفرد بالقرار السياسي والتفرد بالقرار 

 التنظيمي 
أسهم في  لقد حرص المشاركون الفلسطينيون في المؤتمر على التأكيد بأن وجودهم في المؤتمر قد

نهاء االنقسام كان على جدول االهتمام للمؤتمرين، وأنهم  فتح معبر رفح، وأن فك الحصار عن غزة وا 
تلقوا وعًدا بفتح معبر رفح بشكل دوري، وأنهم قد تلقوا وعًدا بزيادة كمية الكهرباء التي ستزودها مصر 

 لسكان قطاع غزة، وأنهم وجدوا طريًقا لسفر الطالب.
ق هو الغاية من عقد المؤتمر  أما كان يمكن أن يفتح المعبر بشكل يومي دون فهل كان ما سب

حاجة إلى مؤتمر، وهل شعر المشاركون في المؤتمر بمعاناة الناس على معبر رفح، بالقدر نفسه 
الذي شعر فيه ممثل الصليب األحمر الدولي الذي قال: ما رأيته من حاالت وأشخاص قد أشعرني 

بعض المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى العال  والذين انتظروا سنوات من أجل  باأللم، لقد قابلت
السماح لهم للسفر، وطلبة عالقين لعدم مقدرتهم على السفر ومغادرة قطاع غزة رغم امتالكهم 
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التأشيرات الالزمة للوصول للدول الغربية لاللتحاق بجامعاتهم، وربما يفقدون فرصتهم للخرو  من 
 يران ال يسمحون لهم بالسفر.غزة، ألن الج

أما كان بمقدور المشاركين الفلسطينيين في المؤتمر أن يدعوا إلى الوقوف دقيقة حزن على غزة 
المحاصرة  أما كان بمقدور المشاركين أن يدعوا إلى فك الحصار عن قطاع غزة قبل أن تبدأ 

قش قضية فلسطين، وال جلسات المؤتمر المخصص لبحث القضية الفلسطينية، ألن كل مؤتمر ينا
 يحرص على فك حصار غزة هو لقاء لغاية محددة، في زمن محدد.

ورغم حديث المشاركين المصريين في المؤتمر عن العموميات في السياسة، والتي تتمثل بضرورة 
الحفاا على وحدانية التمثيل الفلسطيني، وعدم التشكيك بشرعيته، ورغم التعبير عن ألمهم لحالة 

اء في حركة فتح أو نتيجة االنقسام الفلسطيني، ورغم حديثهم عن ضرورة رص الصفوف التشظي سو 
لكي تبقى القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، إال أن الهدف األسمى الذي سعى القائمون إلى 
شعاره بقدر مصر وقدرتها على الفعل المغاير إلرادته، وهذا  تحقيقه، هو قرصة أذن محمود عباس، وا 

جاء في ملخص المؤتمر الذي استبعد إصالح السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية  ما
من دون إصالح حركة فتح، داعين في الوقت نفسه للضغط على قيادة الحركة إلجراء المزيد من 

 اإلصالحات عن طريق القاعدة والنخبة.
لى أن يحين موعد عقد الجولة الثانية من مؤتمر البحر ا ألحمر في الشهر القادم، ينتظر الناس في وا 

غزة فتح المعبر على فترات متقاربة، وينتظر الناس زيادة كمية الكهرباء لغزة، ولكنهم ال يأملون بأي 
تغيير في السياسة الفلسطينية، وال سيما في ملف المصالحة داخل حركة فتح، وداخل الساحة 

 الفلسطينية.
 19/10/2016، أون الين فلسطين

 
 رار اليونسكو في مواجهة جنون العنصريةق .52

 د. مصطفى البرغوثي
نسف قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بشأن المسجد األقصى والحرم الشريف محاوالت 
الحركة الصهيونية وحكومات "إسرائيل" تزييف التاري ، ووجه ضربة موجعة لمحاوالت تقسيم المسجد 

 األقصى وتهويده.
"إسرائيل" المتواصلة على القوانين والمواثيق الدولية التي تحكم العالقات بين الدول وأدان اعتداءات 

 المتحضرة، بما فيها قواعد الهاي واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية حماية التراث العالمي.
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ومنح ذلك القرار الذي جاء تحت عنوان "فلسطين المحتلة" الشعب الفلسطيني أداة هامة لتأكيد أن 
طين "دولة تحت االحتالل" وللمطالبة بمعاقبة "إسرائيل" على خروقاتها المتكررة للقانون الدولي، فلس

واعتداءات مستوطنيها وجيشها على المسجد األقصى باقتحامه، وتطاولهم المتواصل على حرية 
 العبادة للمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس.
وعشرين التي صوتت إلى جانبه ومن ضمنها روسيا وال تنبع قوة القرار فقط من الدول األربع 

دولة، بما فيها معظم الدول األوروبية لم تعارضه بل امتنعت  26والصين، بل أيضًا من حقيقة أن 
عن التصويت مؤكدة فعليًا عدم قدرتها على التصويت ضده رغم كل الضغط اإلسرائيلي وذلك يمثل 

 اعترافًا ضمنيًا بصحة القرار.
وهولندا وقفت ضده وهي الواليات المتحدة )وذلك أمر متوقع( وبريطانيا وألمانيا  ستة دول فقط

 .وأستونيا وليتوانيا
أما الرد اإلسرائيلي على القرار بمقاطعة اليونسكو، فال يعني سوى أن "إسرائيل" تعمق عزلتها وعزلة 

 سياستها العدوانية بيديها.
 ص دور الضحية، وبناء الجدران الواحد تلو األخر.ويمثل ذلك الرد تجسيدًا لنهج عزل النفس وتقم

ولن يفيد الحكومة اإلسرائيلية مقترحات بعض أعضاء الكنيست المتطرفين مثل غليك بتصعيد 
 االعتداءات واالقتحامات للمسجد األقصى.

رأينا في األسبوع الماضي نموذجًا للعنصرية المقززة بما صدر عن نائب رئيس بلدية االحتالل في 
دس، ترجمان الذي وصف أهالي القدس الفلسطينيين بأنهم "حيوانات". ولم نسمع دعوة واحدة من الق

أركان الحكومة اإلسرائيلية تدعو هذا العنصري الوقح لالستقالة أو االعتذار عما قاله بحق المواطنين 
 العرب.

مسجد األقصى تشبه أما مقارنة نتنياهو إلسرائيل بالصين ومصر حين قال إن نفي عالقة اليهود بال
نفي عالقة المصريين باألهرامات والصينيين بسور الصين العظيم، فذكرتنا بمستوى التبجح الذي 
يمثله نتنياهو. فما هو وجه المقارنة بين حضارتي مصر والصين العريقتين والتي تمتد ألكثر من 

ييز عنصري هو األسوأ في عامًا مما بنته "إسرائيل" من نظام أبارتهايد وتم 69خمسة آالف عام مع 
تاري  البشرية، من خالل استخدام التطهير العرقي لمعظم الشعب الفلسطيني ثم احتالل ما تبقى من 

 أراضيه منذ حوالي خمسين عامًا.
لكن ما جرى في اليونسكو يذكرنا بأهمية مواصلة المقاومة السياسية والدبلوماسية لالحتالل، وذلك 

ات األمم المتحدة، وخاصة ما يحر  "إسرائيل" وأنصارها كمنظمة الصحة يعني االنضمام لكافة منظم
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العالمية ومنظمة الغداء العالمي ومنظمة الملكية الفكرية، وهي منظمات لن تستطيع دول كالواليات 
 المتحدة مقاطعتها أو وقف التمويل عنها، كما فعلت بمنظمة اليونسكو.

كمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة وهو يؤكد ضرورة مواصلة الجهد كي تبدأ مح
ضد الشعب الفلسطيني، باالستيطان والعدوان المدمر على قطاع غزة، ومعاملة األسرى واألسيرات، 

 ولو تطلب األمر اللجوء إلى اإلحالة لتثبيت الحق الفلسطيني في مقاضاة "إسرائيل".
يز عنصري بشع في جنوب أفريقيا، واقتضى األمر كان هناك في يوم من األيام نظام فصل وتمي

سقاطه.  نضااًل طوياًل بدأه غاندي واختتمه نيلسون مانديال بعد حوالي مائة عام باالنتصار عليه وا 
وكلما زارنا صديق من جنوب أفريقيا، يقول لنا إن االضطهاد الذي يتعرض له الشعب على يد 

 عليه نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا."إسرائيل" أسوأ بكثير وكثير جدًا مما كان 
 أال يوجد من يتعظ من عبر التاري  البعيد والقريب 

 19/10/2016، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 مؤتمر فتح.. أسئلة وال أجوبة .53
 نبيل عمرو
منذ أن أعلن الرئيس الفلسطيني توجهه بعقد المؤتمر العام لحركة فتح قبل نهاية هذا العام 

ومتصاعد الحدة  يون المقيمون على أرض الوطن وفي المنافي يخوضون جداًل متصالً والفلسطين
والحرارة حول هذا المؤتمر ويخلصون غالًبا إلى توجيه عدد من األسئلة دون أن يتبلور جواب يقيني 

 عن أي منها.
تية السؤال األول هو: هل سينعقد المؤتمر فعاًل قبل نهاية هذا العام  أم أن المعوقات الذا

  والموضوعية ستعيد تأجيله إلى موعد آخر !
المقربون من الرئيس عباس يواصلون التأكيد وعبر كل الوسائل المتاحة على أن المؤتمر سينعقد في 

نحو مشجع أما المبعدون عن  الوقت المحدد وأن الترتيبات الصعبة والمعقدة يجري إنجازها على
ي مبدأ انعقاد المؤتمر والبعض اآلخر في توقيته الدائرة الرسمية فتممهم الشكوك بعضهم ف

 المؤتمر انعقد فعاًل في اليوم التالي. والمصطلح السائد لدى هؤالء هو أننا نصدق أن
وسؤال آخر يتردد هًمسا بالغالب وجًهرا على نطاق محدود: هل سيترشح محمود عباس لرئاسة فتح 

في كل المؤتمرات:  كان يقول ياسر عرفاتمن جديد أم أنه سيعيد األمانة إلى فتح ويقول كما 
وهنا ينقسم القوم إلى قسمين؛ األول يؤكد ترشح عباس «. فتشوا عن غيري ليحمل أثقال قيادتكم»

فتح وانعقاد المجلس الوطني بعده مباشرة ثم  لرئاسة فتح من جديد ودليلهم على ذلك ربطه بين مؤتمر
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توى السلطة وترتيبات كهذه تستدعي استمراره في الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية على مس
 الثالث. العمل كرابط بين الحلقات

أما الذين يقدرون بأنه سوف يستقيل فليس لديهم من حجة على ذلك سوى إعالناته السابقة بأنه لن 
 يترشح في أي انتخابات مقبلة.

دس الذي تجمع فتح على أن وسؤال آخر: هل سيكون المؤتمر السابع استنسًاخا حرفًيا للمؤتمر السا
ولو متأخرة على حقائق  فيه من الخلل أكثر بكثير مما فيه من الدقة وااللتزام ! أم أن فتح استفاقت

ما بعد المؤتمر السادس وستعمل بكل طاقاتها لجعل السابع نموذجًيا من البداية حتى النهاية  وسؤال 
المؤتمر السادس هم ذاتهم من يصنعون  صنعوا كهذا ال مجال للجزم بإجابة قاطعة عنه فالذين

السابع اآلن والخالصة في هذا االتجاه سلبية تمًاما وهنالك من يقول إن الضمانة يوفرها أعضاء 
ربما ما يزيد على األلف وبوسع هؤالء أن يؤثروا أو معظمهم في النتائج  المؤتمر الذين يبلغ عددهم

 يتها وهذا كما يعتقدون يكفي إلنجاز مؤتمر أفضلمن خالل حراسة اإلجراءات من بدايتها حتى نها
 من ذلك الذي عقد في بيت لحم أي المؤتمر السادس.

ّأما سؤال األسئلة الذي ال يزال غائًبا وراء االهتمام بالتنافس على المواقع القيادية وهو: ما االتجاه 
بمقتضاه على الصعيدين  العملالسياسي لفتح الذي سيتبناه المؤتمر ويكّلف اللجنة المركزية المنتخبة ب

الداخلي والخارجي.. الداخلي ويتصل بعالقة فتح بحكومة السلطة.. هل تقودها مباشرة أم كما يجري 
اللعبة العبثية بشأن المصالحة التي أدت على مدى عشر  اآلن من وراء قفازات  ثم هل ستواصل فتح

د سحيق عن هدف استعادة حماس إلى بيت سنوات إلى استقاللية متنامية لدولة حماس في غزة وابتعا
الشرعي أم أن نًهجا آخر سُيعتمد بما في ذلك تغيير قواعد اللعبة القديمة وتغيير الالعبين  الطاعة
 حًتما.

أما على الصعيد العام.. فما الذي ستفعله فتح أمام اإلغالق المطلق لعملية السالم مع إسرائيل التي 
الرهان إلى سلسلة من  األقدار السياسية والمتغيرات أن تحول راهنت عليها في البدايات وشاءت

الكوابيس واالستحاالت.. ! هل يكفي مثاًل مواصلة المناورة تحت عنوان استئناف المفاوضات نحو 
 يعرف مالمحه ومضامينه وعناوينه حتى اآلن ! حل الدولتين أم ستبتكر فتح مسًارا آخر ال أحد

لتي يطرحها المهتمون على أنفسهم وعلى فتح وهي كلها بال أجوبة هذه قد تكون األسئلة األهم ا
يفتح الباب واسًعا أمام  يقينية مما يجعل االنشغال بمؤتمر فتح يتسم باالستنتاجات والتقديرات وما

 التسريبات التي غالًبا ما تكون موظفة من قبل أصحاب األجندات الداخلية والخارجية.
من حقل فتح لها جذر عمره بعمر فتح وهي أن المؤتمرات والقواعد إن هذه الظاهرة التي انبثقت 

هذه الحركة الكبرى وحين  التنظيمية الملزمة وما تتطلبه من انضباط حزبي صارم غير موجود في
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تقرر أو يقرر النافذون فيها عقد مؤتمر لسبب ما فيبدو كما لو أنهم يعقدون مؤتًمرا تأسيسًيا للحالة 
 جندات التي يعملون بها.التي يعيشونها ولم

 20/10/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 الفلسطيـنـيون يعلـنـون "حربــًا وجوديـة" ضــد إسرائيل .54
 شيران هسيخل

يلغي « اليونسكو»المتحدة، الخميس الماضي، مشروع قرار في  األممطرح الوفد الفلسطيني إلى 
 ليهودية. والحائط الغربي وبين اليهود وا« جبل البيت»الصلة بين 

هذه الجبهة، التي يديرها الفلسطينيون ضد إسرائيل، هي حرب وجودية أخرى على الدولة، شجرة ليس 
سرائيل بال تاري  هي إسرائيل بال مستقبل. وعليه فقد قرر  لها جذور ال يمكنها أن تنمو، وا 

 الفلسطينيون ان يزيفوا ويعيدوا كتابة تاري  الشعب اليهودي.
منظمات مناهضة إلسرائيل بأنهم عن طريق العنف والحرب ال ينجحون في هزيمة فهم الفلسطينيون و 

دولة إسرائيل، طرد الشعب اليهودي من بالده، أو احتالل االرض، ففتحوا جبهة ضد إسرائيل في 
العالمي، تتحدى شرعية الشعب  اإلعالمالمؤسسات الدولية، في الشبكات االجتماعية، وفي وسائل 

 ومي في بالده. اليهودي في وطن ق
هذه محاولة لتصوير دولة إسرائيل كجسم استعماري قرر ذات صباح السيطرة على قطاع جغرافي 

 وآسيا. أفريقياتعسفا بين 
وليس صدفة أن طرح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الفكرة البائسة لرفع دعوى ضد 

 الحكومة البريطانية على وعد بلفور.
جانبنا، بل  إلىفي هذه الجبهة هي دليل آخر على أنهم ال يريدون العيش  إن جهود الفلسطينيين

مازن، سيجربون كل طريق غير المفاوضات وذلك  أبوالعيش بداًل منا. الفلسطينيون، وعلى رأسهم 
 الن المفاوضات تستوجب الحلول الوسط، وهذا هو ما ال يستعد الفلسطينيون لقبوله. 

، تلك التي تتضمن يافا، «فلسطين الكاملة»ع إلى أن يحققوا ما يسمونه بالنسبة لهم، ال نهاية للنزا 
، عبر 1947تشرين الثاني  29صفد، وحيفا. بدءًا من الرفض العربي باالعتراف بقرار التقسيم في 

الف العمليات، حاولت الدول العربية، آالعدائية و  األعمالالحروب الشاملة، وعشرات جوالت من 
إسرائيل بالقوة وبالدم. الحقيقة التي يجب قولها: لم يتضرر أي  إخضاع، «رهاباإل»وآخرها منظمات 

( ألنها سلمت بوجود دولة واألردنمن الدول العربية التي وقعت مع إسرائيل على اتفاق سالم )مصر 
 السالم ذخر استراتيجي لها بقدر ال يقل عنه لنا.  –إسرائيل، بل العكس 
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أجيالها لم تتنازل عن حلم تصفية إسرائيل؛ بنت السلطة الفلسطينية ولكن القيادة الفلسطينية على 
التي حصلت  واألموالمن خالل التحريض « مخربين انتحاريين»مهندسًا وجيش « إرهاب»جهاز 

بعضها بناء على التأييد للكفاح الفلسطيني وبعضها على أمل بأن تنبت  –عليها من دول العالم 
 التنمية االقتصادية السالم.

كتابة التاري ، جاعلين هذا الصراع  إلعادةلما ليس ثمة أمل في عمل ذلك بالقوة يتجه الفلسطينيون و 
 واليهودية.  اإلسالمصراعا بين 
هذه ليست فقط جبهة يفتحونها حيال اليهود بل هي جبهة يفتحونها أيضا ضد العالم  أنوالعبث هو 

 المسيحي والتاري  المسيحي في القدس. 
حرب من نوع جديد على الرواية وعلى التاري ، حرب بين اليهودية والمسيحية  ألنهارة هذه جبهة خطي

 أن. ال أعرف كم الفلسطينيون واعون للخطر في مثل هذا الصراع، حيث من شأنهم اإلسالموبين 
 مما يأملون في أن يكسبوه.  أكثريخسروا فيه 

جانب إسرائيل. ولن يبعد اليوم  إلىالعيش الفلسطينيين معنيون في  أوساطأومن بأن أجزاء واسعة في 
الذي يعترف فيه الفلسطينيون بالخطأ التاريخي الطويل لرفض السالم ويطالبون قيادتهم، سواء في 

 غزة أو في الضفة بالكف عن طريق الحرب.
 كانت خيبة األمل الكبرى هي رؤية الدول التي سكتت بينما يعيد العالم العربي كتابة التاري  والدين

 اليهودي. 
سبانيا، السويد إيطاليامن المخيب لآلمال أن دوال مثل فرنسا،   امتنعت عن التصويت.  وا 

 عكس الحب ليس الكراهية، بل عدم االكتراث. »فيزل:  إيلييذكرني هذا بما كتبه 
ليس الكفر، بل عدم االكتراث، وعكس  اإليمانعكس الفن ليس البشاعة، بل عدم االكتراث، عكس 

 «. ليس الموت، بل عدم االكتراثالحياة 
ليه وان تصوت الدول حسب إالذي وصلت  األخالقيالمتحدة التدهور  األممحان الوقت لتوقف 

أي شيء،  اإلنسانالتي ليس بينها وبين حقوق  األخرى بدال من السماح للدول  األخالقيةمعاييرها 
 باستخدام المنظمة كأداة تهكمية للدعاية العنصرية.

 «معاريف»

 20/10/2016، ام، رام هللاياأل
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 مصر تتسلح .55
ليكس فيشمانأ  

في إسرائيل ثمة من يشعر منذ زمن بعيد بتقلبات في البطن في ضوء حقيقة أن مصر التي تعيش 
أزمة اقتصادية عميقة تشتري أسلحة هي األغلى في العالم بكميات تخجل السعودية الغنية. ومؤخرا 

ـ وهي منظومة فرنسية « مسترال»ة مروحيات ثانية من طراز فقط استوعب االسطول المصري حامل
 في صالح االسطول الروسي. ومصر اشترت اثنتين كهذه. األصلغالية على نحو خاص بنيت في 

يا جدتي، لماذا لك حاملتا مروحيات  «: ليلى الحمراء»في إسرائيل سألوا مصر أسئلة على نمط 
صادية في البحر المتوسط، والثانية تحمي المصالح فشرح المصريون: واحدة تحمي المياه االقت

المصرية في البحر االحمر. المروحيات القتالية على حاملتي المروحيات اشتراها المصريون في 
لمانيا، وشراء غواصتين أروسيا بثمن كامل. كما اشترى االسطول المصري أربع غواصات جديدة من 

 .قيد المفاوضات اآلنمتطورتين أخريين يوجد 
. ويشتري المصريون S400منظومات مضادة للطائرات من طراز  أيضايبيع الروس للمصريين 

. يا جدتي، يسألون عندنا، لماذا لك SA22و SA17كتائب كاملة من صواري  مضادات الطائرات 
  طائرات إسقاطهامنظومات مضادات الطائرات غالية بهذا القدر  أي طائرات قتالية بالضبط تريدين 

 ربما طائرات السودان  ربما لليبيا توجد طائرات تهددك  داعش 
المال وكيف يتدبر هذا الشراء مع األزمة االقتصادية. سؤال أساسي  أينفي إسرائيل يتساءلون من 

آخر يشغل بال إسرائيل منذ سنين: الجيش المصري يجري مناورات كبرى، بما في ذلك مناورة 
العدو المركزي في هذه المناورات، كما ينبغي االفتراض ستجرى قريبا مع قوات عسكرية روسية. 

 كانت وال تزال إسرائيل.
ـ وهما « أنور السادات»و « عبد الناصرجمال »حاملتا المروحيات اللتان اشترتهما مصر تسميان 

 اإلخوانمحذرة أمام  بإصبعإسمان يعبران عن الروح المختلفة التي جلبها معه السيسي، الذي يلوح 
هذا هو السبب الذي يجعل إسرائيل تختار أن تبقى مع عالمات االستفهام وال  أنن. كما المسلمي

 تصر على عالمات التعجب.
ترى الدولتان في العالقات فيما بينهما ذخرا استراتيجيا من الطراز األول. وتقدر مصر جدا المساعدة 

منذ بدأ الصراع في سيناء، تحللت اإلسرائيلية غير المباشرة في القتال ضد داعش في سيناء. غير أنه 
إسرائيل عمليا من ملحق تجريد شبه الجزيرة في اتفاق السالم. فالجيش المصري منتشر في سيناء مع 

كتيبة: بدءا من قوات الكوماندوز وانتهاء بقوات المدرعات. وهيأت مصر في سيناء  20أكثر من 
 و في العريش.مطارين عسكريين بكل معنى الكلمة. واألسطول المصري يرس
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الكبيرة التي تطورها الجدة تلذع في القيادة اإلسرائيلية أكثر فأكثر في  األسنانأسئلة ليلى الحمراء عن 
السنة األخيرة. فقد وصل االقتصاد المصري هذه السنة إلى درك أسفل في أعقاب إصالحات 

يس، ضرر شديد لحق اقتصادية غير مكتملة، استثمارات فاشلة بالمليارات في توسيع قناة السو 
بالسياحة، جفاف شديد واستغالل غير سليم القتصاد الماء مما يؤدي إلى انخفض في مستوى النيل. 
وبالمقابل، فان السعوديين ودول الخليج ال ينقلون المال الذي وعدوا مصر به في شكل صناديق 

لب تقليص مشتركة، قروض ومنح، وصندوق النقد الدولي يطرح على مصر شروطا صعبة ـ كط
مليار  12البيروقراطية مما من شأنه ان يزيد البطالة إلى حجوم هدامة ـ مما يعيق منحة بمقدار 

 دوالر.
من أجل الخرو  من األزمات اليومية نقل السيسي احتكارات مدنية كاملة إلى الجيش، مما يسمح له 

، الدقيق اإلسمنت، ويةاألدبمواصلة دعم المنتجات األساسية. فالجيش المصري ينتج الحفاضات، 
 االقتصاد الوطني. وأيضاالمصري بل  األمنوما شابه، ويدير عمليا ليس فقط سياسة 

طالما تعزز الجيش المصري كي يجعل مصر دولة رائدة في العالم السني ويضمن حكم السيسي، 
يرات فان إسرائيل تهز الذيل وتسكت. ولكن كل هذا يمكنه أن يختفي في لحظة. فحسب بعض التقد

في فوضى اجتماعية وسلطوية. وعندها فإن كل القوة  2018من شأن مصر أن تعلق في العام 
العسكرية التي تبنيها بما فيها االنتشار في سيناء، كفيلة بان تلقى معنى مختلفا، وربما معاديا. على 

 أحد ما أن يبدأ بالتفكير في ذلك في مجلسنا الوزاري النشط ـ الكابنت.
 19/10/2016يديعوت 
 20/10/2016القدس العربي، لندن، 
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