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 36 :كاريكاتير
*** 

 
ئيلي خالل جلسة لست ساعات في مجلس دولة يهاجمون االستيطان اإلسرا 44أكثر من  ممثلو .1

 األمن 
دولة انتقادات لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي  44وجه ممثلو أكثر من  :أرناؤوطعبد الرؤوف 

الفلسطينية المحتلة خالل جلسة إحاطة عقدها مجلس األمن الدولي، مساء أول من أمس، واستمرت 
 حتى الساعات األولى من صباح أمس.

أليام" فإن من بين هذه الدول من تحدث نيابة عن عشرات الدول، إذ تحدث مندوب وبحسب رصد "ا
دولة، والكويت التي تحدثت نيابة عن  120فنزويال نيابًة عن حركة عدم االنحياز التي تضم نحو 

 دولة. 57منظمة التعاون اإلسالمي التي تضم 
تمرار النشاط االستيطاني وقال مجلس األمن في تلخيصه الجلسة: "وصف معظم المتحدثين اس

اإلسرائيلي بأنه عقبة رئيسة أمام السالم، ودعوا إلى أن ينتهي. وحثت الوفود أيضًا على التخفيف من 
إغالق قطاع غزة، جنبًا إلى جنب مع زيادة المساعدات إلعادة اإلعمار في قطاع غزة، ووضع حد 

ائيل أن التركيز على االستيطان يأتي وأضاف: "اعتبر ممثل إسر  لهدم المساكن في الضفة الغربية".
 في إطار ما أسماه القذف ضد إسرائيل، كما هو الحال في جميع أنحاء منظومة األمم المتحدة".

 21/10/2016، األيام، رام هللا

 
 يصدر دراسة مقارنة لألداء اإلعالمي في مصر بين عهَدي مرسي والسيسي مركز "الزيتونة" .2

لدراسات واالستشارات، التي تحمل عنوان "األداء اإلعالمي"، وهي رصدت دراسة مركز الزيتونة ل
اإلصدار الخامس ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعا تحمل عنوان "مصر بين عهدين: مرسي 

يناير حتى نهاية سنة  25دراسة مقارنة"، تطور األداء اإلعالمي المصري منذ ثورة  –والسيسي 
2015. 

ية والدستورية واألمنية واالقتصادية واإلعالمية التي شهدتها مصر وتناولت الدراسة األوضاع السياس
 خالل عهدي الرئيسين.

وكشفت الدراسة أن "الصحف المملوكة للدولة حافظت على والئها لنظام مبارك حتى قبل أيام قليلة 
من اإلطاحة به، وأنها استمرت في خطابها السابق، مع فارق وحيد هو أنه تم استبدال المجلس 

على للقوات المسلحة بمبارك. فالصحف نفسها التي مجدت مبارك ومن ثم شعب مصر لفترة األ
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وجيزة جدا، سرعان ما بدأت تمجد المجلس العسكري وزعيمه، في حين بقيت العقلية االستبدادية 
مكانها كما عكستها وسائل اإلعالم؛ وأصبح الجيش هو المنقذ، وأصبح كل من يتحدث ضده أو 

 بالمحاكمات العسكرية". يهاجمه مهددا
يناير، حيث  25وأوضحت أن "اإلعالم المصري قد دخل حالة استقطاب وتجاذب سياسي بعد ثورة 

شكلت لحظة رحيل مبارك نقطة فارقة في مسيرة اإلعالم المصري، الذي وجد نفسه فجأة متحررا من 
لحرية وسقوط القيود إلى معظم القيود األمنية واإلدارية التي كانت تحكمه طوال عقود، فتحولت ا

فوضى إعالمية، بينما لم تقم السلطة االنتقالية بأي خطوات إلعادة تنظيم اإلعالم المصري هيكليا 
وتشريعيا بما يتناسب مع الواقع الجديد. وتعرضت األصوات الناقدة ألداء اإلعالم إلى المضايقات 

ل اإلعالم الخاصة بمالكها من والتهميش، من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وتأثرت وسائ
 رجال األعمال الذين ارتبطوا بعالقات مع نظام مبارك والدولة العميقة".

 20/10/2016، 21موقع عربي 
 

 تفعيل "البعد القانوني" لقرار اليونسكوبالسلطة " يطالب التشريعيـ"رئيس لجنة القدس واألقصى ب .3
أحمرد  ، أنبهراء بعلوشرة ،غرزةعرن مراسرله فري  ، نقرالً 20/10/2016 ،المركـز الفلسـطيني لإلعـالمنشرر 

رررن قررررار اليونسررركو، بعررردل المسرررجد  أبرررو حلبيرررة، رئررريس لجنرررة القررردس واألقصرررى برررالمجلس التشرررريعي، ثمل
وأكرد أبرو حلبيرة،  خالصًا ال ارتباط لليهود به ال من قريب وال من بعيد. األقصى المبارك تراثًا إسالمياً 

أنل المسرررجد األقصرررى  20/10/2016تشرررريعي، يررروم الخمررريس خرررالل مرررؤتمر  صرررحفي عقرررده برررالمجلس ال
 تراث مقدس ال دخل فيه لليهود، وأنل تلة المغاربة وحائط البراق جزء ال يتجزأ من هذا المسجد.

وثقررافي يمكررن اسررتثماره والبنرراء عليرره لتحقيررق انتصررارات  دبلوماسرري نصرررإن القرررار أبررو حلبيررة وقررال 
ال سينضررم لسلسررلة مررن ال قرررارات السررابقة الترري لررم يحسررن الفلسررطينيون اسررتغاللها السررتعادة إضررافية، "وا 

حقرروقهم المسررلوبة، خاصررة فرري ظررل حملررة يقودهررا االحررتالل لتفريرر  القرررار مررن محتررواه والضررغط علررى 
 الدول المصوتة لتقديم االعتذار".

قررررار واسرررتهجن أبرررو حلبيرررة، تصرررريحات األمرررين العرررام ل مرررم المتحررردة بررران كررري مرررون الرررذي انتقرررد فيهرررا 
المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو"، عادلًا هذه التصريحات انتهاكًا خطيرًا لهرذا التمثيرل، وتسراوقًا مرع 

وطالب النائب الفلسرطيني، بران كري مرون باالعترذار للشرعب الفلسرطيني  العدو الصهيوني، وخدمة له.
انوني في قضية القدس واألقصى ول مة العربية واإلسالمية، ودعا السلطة الفلسطينية لتفعيل البعد الق

 ومالحقة ومقاضاة العدو الصهيوني وقادته في المحافل والمحاكم الدولية.
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أبرررو حلبيرررة وصرررف بررران كررري مررررون  ، أنغرررزة، مرررن 21/10/2016 ،القـــدس العربـــي، لنـــدنوأضرررافت 
 بر"المتصهين"، ودعاه لالعتذار للشعب الفلسطيني ول مة العربية واإلسالمية.

 
 : غياب ردود فعل دولية رادعة لالحتالل يشجعه على مواصلة إعداماته الميدانيةن"فلسطي خارجية" .4

"إن غيررراب ردود فعرررل دوليرررة رادعرررة لالحرررتالل يشرررجعه علرررى  الفلسرررطينية قالررت وزارة الخارجيرررة :رام هللا
 "يلإسرررائ"مواصرلة إعداماتره الميدانيررة، وعمليرة إعرردام الفتراة رحيررق بيرراوي، تؤكررد أن اليمرين الحرراكم فري 

يواصررل محاوالترره إلخفرراء جرائمرره عبررر التضررييق، واالسررتهداف المباشررر للمنظمررات الحقوقيررة العاملررة 
 التي تقوم بنشرها". اإلعالمعلى توثيق جرائمه، وأيضا وسائل 

االسررتمرار فرري  واإلنسررانية، المنظمررات الحقوقيررة 20/10/2016 وطالبررت الرروزارة فرري بيرران، يرروم الخمرريس
المحرراكم الدوليررة المختصررة، مؤكرردة "أن صررمت المجتمررع الرردولي  إلررىل، لرفعهررا توثيررق جرررائم االحررتال

على تلك الجرائم العلنية الموثقة، بات يتعايش معره االحرتالل، ويعتبرره مشرجعا لره، وغطراء لالسرتمرار 
 في قتل أبناء شعبنا على مرأى ومسمع من العالم".

 20/10/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 في إعمار غزة ر لعبت دورا  محوريا  الحساينة: قط .5
يبرردأ وزيررر األشررغال العامررة واإلسرركان الفلسررطيني د. مفيررد محمررد الحسرراينة زيررارة  مطررر: أشرررف-غررزة 

لقطر، وذلك لمتابعة ملفات ومنح إعادة إعمار قطراع غرزة. وقرال الروزير الحسراينة لرر"الشرق"، وهرو فري 
 في زيارته الخارجية، للقاء األشقاء القطريين". ل ردن، "إن الدوحة ستكون المحطة األولى هطريق

وأضاف الحساينة أنه سيحرص خالل تلك الزيارة على لقاء وزراء األشغال والعمل في قطر، والشؤون 
اإلدارية في البلرديات بالدوحرة، وكرذلك السرفير محمرد إسرماعيل العمرادي رئريس اللجنرة القطريرة إلعرادة 

أن الهرردف مررن هررذه اللقرراءات هررو حشررد الرردعم السررتكمال مسرريرة  اإلعمررار فرري قطرراع غررزة، مشرريرًا إلررى
بعرررد اجتمررراع  2014اإلعمرررار فررري قطررراع غرررزة والتررري انطلقرررت منرررذ انتهررراء العررردوان علرررى القطررراع عرررام 

وأوضررح أنرره ال بررد مررن توجيرره كررل الشرركر والتقرردير لقطررر أميرررًا وحكومررًة وشررعبًا  المررانحين فرري القرراهرة.
 تمرار من دعم ومساندة مادية ومعنوية للشعب الفلسطيني.على كل ما قدموه ويقدمونه باس

وشردد الحسراينة  في مسيرة إعمرار قطراع غرزة. وأكد الحساينة أن قطر لعبت دورًا رئيسيا ومحوريًا بارزاً 
 .على أن قطر كانت من أوائل الدول التي باشرت بإعمار قطاع غزة بعد الحرب مباشرة

 21/10/2016 ،الشرق، الدوحة
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 غزة طن متفجرات من مخلفات الحرب األخيرة ضد   300ة الداخلية تتلف وزار  .6
غرررزة عرررن قيامهرررا برررإتالف مئرررات األطنررران مرررن قطررراع الهرررور: أعلنرررت وزارة الداخليرررة فررري  أشررررف-غرررزة 

 األلغام التي لم تنفجر، بعد أن أطلقتها قوات جيش االحتالل على غزة خالل الحرب األخيرة.
بوك ذكرت أنها تمكنت  رة على الصفحة الخاصة بها على موقع فيسوفي تسجيل مصور نشرته الوزا

وأوضرحت  .2014طرن مرن المتفجررات التري خلفتهرا الحررب األخيررة علرى غرزة صريف  300من إتالف 
مختصررًا مررن هندسررة المتفجرررات قرراموا بالتعامررل معهررا، بالعمررل بشرركل يرردوي دون أجهررزة خاصررة  70أن 

ضابطًا يعملون في فررق هندسرة  12أن إلى ا. وأشارت الوزارة "الروبوت" بسبب حظر االحتالل دخوله
 أثناء عملهم في إتالف هذه المتفجرات.في المتفجرات استشهدوا 

 21/10/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 دول أربع تغيير سفراء فلسطينيين في .7
دبلوماسرري أكرردت مصررادر خاصررة وجررود قرررارات ستصرردر قريبررًا بررإجراء تغييرررات فرري السررلك ال :رام هللا

جراء عملية تنقل لسفراء فلسطين في العالم، ومن بينهرا تعيرين مستشرار الررئيس للشرؤون  الفلسطيني، وا 
 شهر معدودات.أالدبلوماسية، د. حسام زملط سفيرًا في الواليات المتحدة األمريكية خالل 

 .واإلماراتا، وتطال هذه التنقالت السفارات في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وهولند
وقرار تعيين زملط جراء نتيجرة توصريات قرام بهرا عردد مرن القيرادات والمؤسسرات الفلسرطينية، نظررًا لمرا 

سرريما علررى الواليررات المتحرردة األمريكيررة،  يتمتررع برره زملررط مررن عالقررات وتررأثير علررى الرردول الغربيررة، ال
الوفرررود الرسرررمية التررري ترررزور ولررردوره المحررروري فررري عقرررد لقررراءات واجتماعرررات مرررع القيرررادات األمريكيرررة و 

زملط سرفيرًا فري الواليرات المتحردة، فإنره سريحل مكران السرفير د. معرن  تعيين إتماموفي حال  فلسطين.
عريقررات، الررذي صرردر قرررار بنقلرره سررفيرًا لرردى بريطانيررا، كمررا سرريتم نقررل السررفير د. نبيررل أبررو زنيررد مررن 

 يرة لدى هولندا، لتحل مكان أبو زنيد.تعيين روان أبو يوسف سف ، فيما تمل اإلماراتهولندا إلى 
 19/10/2016وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 باآلالفلدت من رحم المعاناة واأللم ومقاتلونا و   حركةال: اإلسالمي" الجهاد" .8

أن عالقاتهررا مررع كررل  29فرري فلسررطين فرري ذكرررى انطالقتهررا الررر  اإلسررالميأكرردت حركررة الجهرراد : غررزة
 رة وتقوم على الوضوح التام وترتبط أساسا بفلسطين.مستق واإلسالميةالدول العربية 
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داود شررهاب "إن الحركررة مرررت بتحررديات كبيرررة منررذ بدايررة  اإلسررالميوقررال النرراطق باسررم حركررة الجهرراد 
تأسيسها وحتى اليوم فهي حركرة ولردت مرن رحرم المعانراة واأللرم ورغرم حالرة االستضرعاف التري واكبرت 

ل الضررربات الترري تلقتهررا الحركررة مبكرررا مثررل اعتقررال االحررتالل مسرريرة الحركررة فرري برردايات التأسرريس بفعرر
 قياداتها ومالحقة شبابها مبكرا".

وأضاف شهاب في حديث لمراسل "معا" رغرم ذلرك الحركرة أوجعرت االحرتالل ومارسرت الكفراح المسرلح 
مبكررررا برررالتزامن مرررع التأسررريس رغرررم حجرررم الحركرررة الصرررغير فررري النصرررف األول مرررن الثمانينرررات وكانرررت 

ركة تسعى بفاعلية كبيررة ألحرداث نقلرة نوعيرة فري النضرال تتمثرل فري اسرتنهار الجمراهير ليحملروا الح
 الثورة في وجه المحتل".

"اليوم الحركة ترفع شعار اإليمان والجهاد والتحرير في إشارة واضحة بأنها ماضية نحرو هردف  وتابع:
اإليمرران والرروعي والثررورة وقررد أنجررز التحريررر"، مشرريرا إلررى أن الحركررة فرري مرحلررة النشررأة ورفعررت شررعار 

الشعب الفلسطيني مشروع الثورة فري وجره المحترل فري انتفاضرة الحجرارة وانتفاضرة األقصرى وانتفاضرة 
 القدس وباتت المقاومة فعال مستداما والصراع أخذ منحى متصاعدا". 

ف، مشرددا علررى وأكرد شرهاب أن القاعرردة الجماهيريرة لحركرة الجهرراد فري اتسرراع وأصربح مقاتلوهرا بررا ال
 أنها ماضية نحو التحرير رغم االختالل في موازين القوى.

 21/10/2016وكالة معا  اإلخبارية، 
 

 حماس تدعو للضغط على االحتالل لالعتراف بقرار "اليونسكو" .9
دعررت حركررة حمرراس المجتمررع الرردولي للضررغط علررى االحررتالل لالعتررراف بقرررار اليونسرركو ووقررف : غررزة

 ة وعمليات التهويد المستمرة في المسجد األقصى.االقتحامات المتواصل
وقرال المتحرردث باسررم حركررة حمراس عبررد اللطيررف القررانوع فرري وقفرة تضررامنية نظمتهررا الكتلررة اإلسررالمية 
أمام مقر اليونسكو: "آن األوان أن يضغط المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في األمم المتحدة على 

 يونسكو وتطبيقه واقعًا عمليًا في المسجد األقصى المبارك".دولة االحتالل؛ لالعتراف بقرار ال
وشرردد القررانوع علررى أن إدانررة برران كرري مررون لقرررار اليونسرركو هررو ترردخل سررافر وانحيرراز لالحررتالل وترربنل  
للرواية الصهيونية الكاذبرة والمزيفرة التري تحراول أن تثبرت برأن هنراك ارتباطرا دينيرا لليهرود فري المسرجد 

سرالمية األقصى والتي أنكر  تها وأسقطتها منظمة اليونسكو فري قرارهرا الصرائب والعرادل تجراه شررعية وا 
 المسجد األقصى.

 20/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 



 
 
 
 

 

 9 ص             4084 العدد:        21/10/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

 
 

 وتدمر مستقبل الشعوب على ميالدينوف: االحتالل هو أكبر جريمة تقوض السالم ردا   حماس .11
لرى بهرا منسرق األمرم المتحردة الخراص رفضرت حركرة حمراس، التصرريحات التري أد: صرقر أحمد-غزة 

لعمليرة السرالم فري الشررق األوسرط، نيكروالي ميالدينروف، التري اعتبرر فيهرا أن "حفرر األنفراق، وتهريررب 
وقال القيادي في حركة حماس، صالح البردويل، إن "األصرل  المواد العسكرية، أعمال غير مسؤولة".

وال ينحاز لطرف ضد آخرر"، مؤكردا أن "االحرتالل في مبعوث األمم المتحدة للسالم أن يكون محايدا، 
 هو أكبر جريمة تقور عملية السالم، وتدمر مستقبل الشعوب".

" أن "االحررتالل، بمررا يمتلررك مررن قرروة عسرركرية مرردمرة، يقرروم يوميررا باالعتررداء علررى 21وأضرراف لررر"عربي
شرررات األمرررم الشرررعب الفلسرررطيني فررري كافرررة أمررراكن تواجرررده، وطالمرررا قصرررف وقترررل المررردنيين، ودمرررر من

وتررابع: "ميالدينرروف لرره عيررون تبصررر، ويسررتطيع أن يرررى هررذه الحقررائق بررأم عينيرره، فهنرراك  المتحرردة".
آالف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، وعشرات آالف البيوت المدمرة، والعديد من المستشفيات التي 

لررة الغرروث الترري قوضررت إسرررائيل بنيانهررا خررالل حروبهررا علررى قطرراع غررزة، باإلضررافة إلررى مخررازن وكا
وتسرراءل البردويررل: "هررل يعتبررر ميالدينرروف كررل هررذه الجرررائم الترري  حرقررت بفعررل القصررف اإلسرررائيلي".

 ارتكبها االحتالل أعماال مسؤولة، وأعمال المقاومة التي تهدف للدفاع عن النفس غير مسؤولة؟".
محاصرر ال يمتلرك سرالحا وأكد أن "األنفاق هي وسيلة دفاعية"، متسائال مرة أخرى: "ماذا يفعل شعب 

 أمام مقاتالت إسرائيلية بشعة على األرر وفي السماء؟".
 20/10/2016، "21"عربيموقع 

 
 في حماس: قرار الكويت بتعديل الجنسية يهدف إللغاء صفة الجئ "شؤون الالجئين" .11

 اعتبررر رئرريس دائرررة شررؤون الالجئررين فرري حركررة "حمرراس" عصررام عرردوان، قرررار: يحيررى اليعقرروبي -غررزة 
تعررديل الجنسررية لالجئررين الفلسررطينيين فرري الكويررت خطرروة تهرردف لررر"إلغاء صررفة الالجرر " لحملررة وثررائق 

 ومصر والعراق ولبنان، عبر سحب هذه الوثائق ومنحهم جواز سفر بدياًل عنها. ةالسفر من سوري
وأضرراف عرردوان فرري تصررريح لررر"فلسطين"، "هنرراك تسرروية تمرررر مررن تحررت الطاولررة تهرردف إلررى ترروطين 

ر عرردد مررن الالجئررين معنوًيررا فرري الخررارج حتررى يصرربحوا رعايررا للسررلطة الفلسررطينية وليسرروا الجئررين، أكبرر
 وذلك إللغاء حق العودة".

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية، األحد الماضي، أن نائب رئيس مجلس الروزراء الكرويتي الشريح محمرد 
آالف الجرر  فلسررطيني مررن  8الخالررد، اعتمررد المقترررح بخصرروص قرررار تعررديل الجنسررية الررذي سيشررمل 
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حملررة الوثررائق المقيمررين فرري الكويررت، وأن قطرراع شررؤون اإلقامررة الخاصررة سيباشررر باتخرراذ اإلجررراءات 
كمررا أشررارت إلررى أن تعررديل الجنسررية للفلسررطينيين مررن حملررة وثررائق السررفر مررن سرروريا ومصررر  لتنفيررذه.

نسررانية ال سرريما بعررد  والعررراق ولبنرران فرري الكويررت إلررى جررواز السررلطة الفلسررطينية، جرراء لرردواع أمنيررة وا 
 وضع المخالف لإلقامة في الكويت على إثر رفر الدول التي جاؤوا منها تجديد وثائقهم.بوقوعهم 

وبررين عرردوان أن الالجرر  الفلسررطيني فرري الكويررت سيحصررل علررى جررواز سررفر ولكررن لررن يحصررل علررى 
 السلطة. وثيقة شخصية، وبالتالي سيشطب شطب اسم الج  من الجواز الذي يحمل اسم

 20/10/2016فلسطين أون الين، 
 

 دحالن يخطط لشق صفوف الفلسطينيين في الخارج بدعم مصري": العربي الجديد" .12
يحررراول القيرررادي المفصرررول مرررن حركرررة "فرررتح" محمرررد دحرررالن، سرررحب البسررراط مرررن تحرررت أقررردام : القررراهرة

قررردلم مرررن بعرررر الرررئيس الفلسرررطيني محمرررود عبرراس، بحسرررب مصرررادر مررن الحركرررة، مسرررتغاًل الرردعم الم
األطراف اإلقليمية وعلى رأسها مصر واإلمارات. دحالن الذي تربطه عالقات قوية برالرئيس المصرري 
الحالي عبد الفتاح السيسي، وجهاز االستخبارات المصرية، بدأ بشركل مكثرف فري محراوالت اسرتقطاب 

ن أبنرراء حركررة شررباب الجاليررات الفلسررطينية وخصوصررًا فرري مصررر، تحديرردًا طررالب الجامعررات، سررواء مرر
"فتح" أو غيرهم. وحصل القيادي المفصرول مرن "فرتح" علرى ضروء أخضرر مرن االسرتخبارات المصررية 
لممارسرة رجالرره فرري القراهرة أنشررطتهم بشرركل طبيعري وموسررع، بهرردف اسرتمالة أبنرراء الجاليررة الفلسررطينية 

 وا غرائهم باألموال والمنح المالية.
رجاله الموزعين على البلدان العربيرة تحديردًا، يسرعى  وكشفت مصادر في "فتح"، أن دحالن من خالل

السررررتقطاب بشرررركل خرررراص الشررررباب الررررذين يدرسررررون فرررري الجامعررررات، عبررررر إغرررررائهم برررراألموال والمررررنح 
الدراسررية. وأضررافت أن بعررر شررباب الجاليررة الفلسررطينية فرري مصررر أبلغرروا قيررادات فرري الحركررة وذويهررم 

 ل المنح ودعم مالي وتحملل جزء من نفقات اإلقامة.حول محاوالت استمالتهم في تأييد دحالن مقاب
ولفتت إلى أنه على الرغم من حظرر النشراط السياسري بمختلرف أشركاله للطرالب المغترربين وبراألخص 
الفلسطينيين، إال أنه ُيسمح للموالين لدحالن باألمر بشكل غير مستتر. وأوضحت أن هرذه المحراوالت 

ى دول عربيررة أخرررى، إال أن أسرراس التحركررات القرراهرة، لررم تقتصررر علررى مصررر فقررط ولكررن امترردت إلرر
 باعتبارها الدولة الفاعلة في القضية الفلسطينية.

وفرررري السررررياق، كشررررفت مصررررادر خاصررررة أن مقررررربين مررررن دحررررالن عقرررردوا اجتماعررررًا مررررع قيررررادات فرررري 
االسرتخبارات العامرة المصررية، قبرل انطرالق مرؤتمر "مصرر والقضرية الفلسرطينية"، تحرت غطراء مركرز 

حثرري تررابع لالسررتخبارات العامررة المصرررية. وقالررت المصررادر، لررر"العربي الجديررد"، إن االجتمرراع اسررتمر ب
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لبضع ساعات في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث عملية المصالحة الفلسطينية، وذلك على هامش 
 المررررؤتمر الررررذي ينظمرررره المركررررز القررررومي لدراسررررات الشرررررق األوسررررط، التررررابع لالسررررتخبارات المصرررررية.
االجتماع الذي انتهى قبيل منتصف ليل السبت، شهد تشديدات أمنية وحراسة مشددة للوفد، من قوات 
الجرريش المصررري، التررري تولررت تررأمين الوفرررد منررذ وصررروله مررن قطرراع غرررزة إلررى سرريناء عبرررر منفررذ رفرررح 

 الحدودي وحتى عودته إلى القطاع مرة أخرى.
 21/10/2016، لندن، العربي الجديد

 
 قاعة أفراح وخطف جندي وقتلهبخططوا لعملية ال أربعة من "الجهاد" من غزة الشاباك: اعتق .13

: قال جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك": إنه اعتقل أربعة فلسطينيين من سكان قطاع غزة سالقد
 يتهمهم بمحاولة تنفيذ عملية خطيرة في قاعة أفراح وخطف جندي إسرائيلي وقتله.

أيلرول الماضري محمرود يوسرف حسرين أبرو طره  21يروم  إنره اعتقرلن له، أمس: وقال "الشاباك" في بيا
 من سكان خان يونس، حين طلب الدخول إلى إسرائيل عبر معبر "إيريز" ألغرار التجارة. 

وزعم أنه "اتضح أثناء التحقيق معه أنه كان يترأس خلية تم توجيهها من تنظيم الجهراد اإلسرالمي فري 
 ملية خطيرة في قاعة أفراح وخطف جندي وقتله ألغرار تبادل السجناء"قطاع غزة خططت لتنفيذ ع

وقررال: قررام وائررل سررفيان أبررو طرره، وهررو ناشررط كبيررر فرري الجهرراد اإلسررالمي بغررزة بتجنيررد محمررود وكلفرره 
تشرركيل خليررة واالسررتعداد لتنفيررذ تلررك العمليررات، ومررن أجررل تنفيررذها جنررد محمررود ثالثررة أفررراد آخرررين تررم 

وسرركان قطرراع غررزة والررذي مكررث فرري  1961مواليررد  -م: شررفيق حمررد أحمررد أبررو طرره اعتقررالهم أيضررًا وهرر
إسرائيل بشركل غيرر قرانوني، وعمرل شرفيق فري قاعرة األفرراح التري كانرت هردف العمليرة، وأحمرد تيسرير 

وسررركان قطررراع غرررزة. ومكرررث أيضرررًا فررري إسررررائيل بشررركل غيرررر  1977مواليرررد  -عبرررد الررررحمن أبرررو طررره 
مرن ديرر الربلح، ويسركن فري جنروب إسررائيل  1986مواليرد  -أبرو عمررة قانوني، وهاني مسعود نصرير 

 بعد أن تلقى تصريح اإلقامة المؤقتة بسبب لم شمل.
وأضاف: اتضح أثناء التحقيق أن محمود وشفيق قاما بتفقد قاعة األفراح مسبقًا وطولرا مخطط العملية 

أ محمرود التخطريط لعمليرة خطرف بهدف زيادة عدد الضحايا إلرى أكبرر حرد ممكرن. وفري مروازاة ذلرك برد
جندي إسرائيلي وخطفه بهدف القيام بصفقة تبادل. وتلقرى مرن أجرل ذلرك آالف الشرواكل مرن وائرل أبرو 
طرره مررن أجررل إيجررار شررقة فرري إسرررائيل يررتم إغررراء الجنرردي إليهررا حيررث سرريتم قتلرره ودفنرره الحقررًا ونقررل 

 أغراضه الشخصية إلى قطاع غزة من أجل إجراء مفاوضات".
 إلى أنه تم أمس تقديم لوائح اتهام بحق هؤالء إلى محكمة بئر السبع. وأشار

 21/10/2016األيام، رام هللا، 
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 الخليلشهيد فلسطيني في  .14
استشهد برصاص جيش االحتالل  اً فلسطيني اً شاب، أن 21/10/2016السفير، بيروت، ذكرت 

ة  اإلسرائيلي، أمس، بالقرب من مفرق بيت أمر شمال الخليل في الضفة إلقائه »الغربيلة بحجل
 على الجنود، بحسب ما أعلن جيش العدو.« الحجارة

تمل إلقاء الحجرارة علرى الجنرود مرا أدلى إلرى إصرابة «: فرانس برس»وقالت متحدلثة باسم الجيش لوكالة 
تبه بره ، مشيرًة إلى أنل الجنود أطلقوا أولاًل طلقات  تحذيريلة ثمل طلقات باتلجاه المش«أحدهم بجروح  طفيفة

وذكر شهود عيان أنل الجنرود اإلسررائيليلين منعروا سريلارة اإلسرعاف والمرواطنين مرن  «.ما أدلى إلى وفاته
اب.  االقتراب من الشل

أفادت لر"الحياة الجديدة" أن ، مصادر محلية أن، 20/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة وأضافت
 عامًا. 16ر من العم بحر ويبل الشاب هو خالد بحر أحمد موسى 

الفلسطينية من تقديم العالج للشاب، ما  اإلسعافوحسب المصادر فإن قوات االحتالل منعت طواقم 
 نقلت جثمانه إلى مستوطنة "عتصيون". إسرائيلية إسعافإلى استشهاده، وان سيارة  أدى

 إلعالناوهرعت قوات كبيرة من جيش االحتالل إلى المكان، كما اندلعت مواجهات في البلدة عقب 
 عن استشهاد الفتى.

 
 غزة لمناسبة ذكرى انطالقتها الثامنة واألربعينبحفل استقبال تقيم  الجبهة العربية الفلسطينية .15

أقامرررت الجبهرررة العربيرررة الفلسرررطينية، يررروم الخمررريس، حفرررل اسرررتقبال بمدينرررة غرررزة لمناسررربة ذكررررى : غرررزة
 ى التجديد.انطالقتها الثامنة واألربعين، ومرور ثالثة وعشرين عاما عل

وبدأ االحتفال بكلمة الجبهرة العربيرة الفلسرطينية عضرو المكترب السياسري صرالح أبرو ركبرة، الرذي قرال 
إن هذه الذكرى تشكل محطة سرنوية نتوقرف فيهرا لنجردد العرزم علرى المضري جنبرًا إلرى جنرب مرع كافرة 

تررة والمشرررروعة، فصررائل العمرررل الرروطني علرررى طريررق الحريرررة واالسررتقالل، وتحقيرررق أهررداف شرررعبنا الثاب
قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.  بالعودة وتقرير المصير وا 

وشرردد علررى ضرررورة إنهرراء االنقسررام واسررتعادة الوحرردة الوطنيررة، وقررال إن كررل الظررروف والتحررديات الترري 
تعصررف بقضرريتنا وشررعبنا تتطلررب منررا رص الصررفوف والتوحررد خلررف برنررامد عمررل وطنرري موحررد قررادر 

ز صررمود شررعبنا، وعلررى حشررد األشررقاء العرررب وأصرردقاء شررعبنا مررن أجررل نيررل كامررل حقوقنررا علررى تعزيرر
قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.  الوطنية في العودة وتقرير المصير وا 
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 20/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عها التنظيميةالتحرير الفلسطينية تعقد سلسلة اجتماعات لتقييم أوضاجبهة  .16

قالررت جبهررة التحريررر الفلسررطينية، إنهررا عقرردت سلسررلة اجتماعررات تنظيميررة لقررادة أقاليمهررا، فرري  :رام هللا
الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تدارس وتقييم أوضراع المحطرات واألطرر والهيئرات التنظيميرة علرى 

والعمررل علررى تطرروير شرركل مختلررف المسررتويات، وتحديررد الوسررائل الكفيلررة بررالنهور بمسررتوى أدائهررا، 
 وطبيعة مشاركتها وانخراطها في الفعاليات الوطنية.

أكد أمين عام الجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، في االجتماع الذي و 
عقررد فرري مقررر األمانررة العامررة للجبهررة برررام هللا، أن مجمررل الجهررود تتركررز حررول تنفيررذ آليررات اسررتنهار 

الداخلية للجبهة، واالنخراط أكثر بين صفوف شعبنا في إطار الفعل الشعبي المقاوم، مشريرا األوضاع 
جارية على قدم وساق لعقد المؤتمر العام للجبهة، باعتبراره المحطرة األهرم، لتقيريم  أن التحضيراتإلى 

دة ذات مسرريرة الجبهرررة الكفاحيررة، وتفعيرررل أطرهررا ومؤسسررراتها وهيئاتهررا القياديرررة، عبررر ضرررح دمرراء جديررر
 كفاءة ومقدرة على العطاء ومواصلة المسيرة.

 20/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزارة الداخلية بغزة تفرج عن السكني قائد كتائب شهداء األقصى .17
أفرجت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، عن قائد كتائرب شرهداء : صقر أحمد- غزة

، علررى خلفيررة اتهامرره بتفجيررر "الشرراط "، 2008فرري غررزة، زكرري السرركني؛ والمعتقررل منررذ عررام  األقصررى
صابة نحو   آخرين.  40والذي راح ضحيته خمسة من قيادات الجناح العسكري لر"حماس"، وا 

وأوضح القيرادي فري حركرة التحريرر الروطني الفلسرطيني "فرتح"، وعضرو المجلرس التشرريعي، ماجرد أبرو 
إلفراج عن السكني "بعد جهود مضنية بذلتها قيادة حركة فتح في قطراع غرزة منرذ عردة شمالة، أنه تم ا

أشهر لإلفراج عن السكني"، منوها في منشور له على صفحته على موقع "فيسبوك"، إلرى أن القيرادي 
 المفصرول مررن "فررتح" محمررد دحررالن مررن ضررمن القيررادات الفتحاويررة الترري ترردخلت لإلفررراج عررن السرركني.

مالة، أن السكني "غرادر األراضري الفلسرطينية متوجهرا للقراهرة مرن أجرل العرالج عبرر معبرر وأكد أبو ش
رفح البري"، معربا عن أمله في أن يتم "اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في أقرب وقت ممكن"، 

 وفق قوله، وتؤكد وزارة الداخلية بغزة، أنه "ال يوجد معتقلون سياسيون لديها".
 20/10/2016، "21"عربيموقع 
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 على خلفية تنفيذه عملية طعناالحتالل يقدم الئحة اتهام بحق مقدسي  .18
قرردمت النيابررة اإلسرررائيلية، يرروم الخمرريس، الئحررة اتهررام أمررام مررا تسررمى "المحكمررة الجزئيررة" فرري : رام هللا

ة عامررا ، علررى خلفيررة تنفيررذه عمليررة طعررن أدت إلصرراب 20القرردس، ضررد الشرراب المقدسرري أيمررن الكرررد  
وتضررمنت الئحررة االتهررام  جنررديين إسرررائيليين بجررروح متفاوتررة فرري التاسررع عشررر مررن الشررهر الماضرري.

وحسب وسائل إعالم إسرائيلية، فإن  تنفيذ عملية بدوافع قومية وحيازة سكين، ما يعتبر مخالفا للقانون.
 النيابة ستطلب تمديد اعتقال الكرد لحين استكمال اإلجراءات القانونية بحقه.

ان نررادي األسررير الفلسررطيني قررال إن الكرررد تعرررر لشررلل نصررفي بسرربب إصررابته برصرراص جنررود وكرر 
 االحتالل عند تنفيذه العملية.

 20/10/2016القدس، القدس، 
 

 لمعركة "التراث والتاريخ" باليونسكو تتحضر "إسرائيلجندلمان: " .19
مرم المتحردة للتربيرة والثقافرة تستعد إسرائيل لمعركة دبلوماسية جديدة، فري سراحة منظمرة األ: محمد وتد

 "اليونسكو"، األسبوع القادم.
تشرررين أول/ أكترروبر الجرراري السررتكمال بحررث  26-24وسررتجتمع لجنررة التررراث العررالمي فرري الفترررة مررن 

التركيررة، فررري تموز/يوليرررو  إسرررطنبولالبنررود التررري ُبحثررت فررري اجتمررراع لجنررة الترررراث العرررالمي فرري مدينرررة 
اعرات، إلرى انره يتضرمن النظرر فري االقترراح األردنري المعنرون برر" بلردة ويشير برنرامد االجتم الماضي.

 القدس القديمة وأسوارها"، ويتضمن االنتهاكات اإلسرائيلية ضد مدينة القدس والمقدسات فيها.
للجنرررة الترررراث العرررالمي،  40واسررتبق رئررريس الحكومرررة اإلسررررائيلية، بنيرررامين نتنيررراهو، اجتمررراع الررردورة الرررر 

ة، األسرربوع المقبررل، فرري العاصررمة الفرنسررية، برراريس، بررإجراء سلسررلة اتصرراالت مررع قررادة التابعررة للمنظمرر
 دوليين.

وقررال أوفيرررر جنرردلمان، المتحررردث بلسررران رئرريس الحكومرررة، إن إسرررائيل "تعمرررل علرررى حشررد دعرررم الررردول 
 المتحضرة، من أجل منع اعتماد القرارات التي تنكر التاريح وتزوره".

لسرطينيون مرن خرالل األغلبيرة العربيرة واإلسرالمية فري اليونسركو، تزويرر وأضاف جندلمان:" يحاول الف
نكار ارتباط الشعب اليهودي بمقدساته التاريخية، إسرائيل لن تسمح بذلك".  التاريح وا 

وأضررراف إن نتنيررراهو أجررررى سلسرررلة مرررن المحادثرررات مرررع رؤسررراء دول، صررروتت علرررى قررررار اليونسررركو 
 تصويت دولهم مستقبال، حسب قوله. األخير، وقال له بعضهم إنهم سيغيلرون
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 بالرصاص عن ضباط قتلوا فتاة فلسطينية رميا   تدافع سرائيليةشرطة اإلال .21
 يرررروم الخمرررريس عررررن مجموعررررة مررررن جنررررود حرررررس الحرررردود اإلسرررررائيليدافعررررت شرررررطة االحررررتالل  لنرررردن:

طعرنهم وذلرك بعرد ظهرور  أن حاولرت من عمرها قبل يوم بعد 19قتلوا شابة فلسطينية في الر اإلسرائيلي
 .أرضاً تسجيل فيديو يطلقون عليها النار فيه وهي ملقاة 

ويظهرر شررريط فيررديو مجموعرة مررن جنررود حررس الحرردود يفتحررون النرار علررى الفترراة بعرد أن كانررت ملقرراة 
وفرري الشررريط يظهررر أربعررة مررن ضررباط حرررس الحرردود يطلقررون النررار ثررم يسرراءل صرروت  .األررعلررى 

 ".أربعتنا" أحدهمالنار؟" ثم يجيب  أطلقرية "من باللغة العب
 20/10/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 يتظاهرن ضد نتنياهو ويطالبنه بالسالم والفلسطينياتآالف اليهوديات  .21

رئرريس الرروزراء اإلسرررائيلي بنيررامين نتنيرراهو فرري القرردس  اختتمررت أمررام مقررر: نظيررر مجلرري - تررل أبيررب
 ألف امرأة شعارات تطالب حكومته بالسالم. 20طلقت فيها نحو الغربية مسيرة نسائية كبيرة أ

قرد انطلقرت مرن رأس النراقورة علرى الحردود « مسريرة األمرل»وكانت هذه المسيرة التي أطلق عليهرا اسرم 
وعرضررها بمشرراركة حشررد كبيررر مررن  يومررا علررى طررول الرربالد 14اللبنانيررة قبررل أسرربوعين وامترردت طيلررة 

من مختلف أنحاء البالد بما في ذلرك نحرو ألرف سريدة مرن الضرفة الغربيرة النساء اليهوديات والعربيات 
«. السرعي الجراد إلرى إيجراد اتفراق سياسري مرع الفلسرطينيين»هو  وقد طرحن مطلبا أساسيا من نتنياهو

لكررن حررراس رئرريس الحكومررة قرراموا بنشررر سررتار ضررخم غطررى مجررال الرؤيررة عررن مقررر مكتبرره للتشررويش 
بعرد  2014التري تأسسرت فري « نسراء يصرنعن السرالم»ى المظاهرة حركة وبادرت إل المسيرة. على هذه
 وهي الحرب األخيرة على قطاع غزة. « الجرف الصامد»عملية 

 21/10/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 "عمونا"لمنع إخالء مستوطنة المستوطنون ينظمون مسيرة  .22
لالعترار على قرار المحكمرة  نظلم الُمستوطنون، يوم أمس، تظاهرة كبرى في ُمحاولة: حلمي موسى

في الضفة الغربية ألنها ُأقيمت على أرار « عمونا»العليا اإلسرائيلية إخالء جزء كبير من مستوطنة 
رت العمررل علررى بنرراء مسررتوطنة جديرردة إلقامررة  فلسررطينية خاصررة. وكانررت الحكومررة اإلسرررائيلية قررد قرررل
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اد إلى صدام علني مع اإلدارة األميركية من ، وهو حلل ق«عمونا»المستوطنين الذين يتمل إخالؤهم من 
 دون أن ُيرضي المستوطنين.

، «عمونرا»وهكذا قبل شرهرين مرن آخرر موعرد لتنفيرذ قررار المحكمرة العليرا اإلسررائيلية إخرالء مسرتوطنة 
نظلم المستوطنون مسيرة كبيرة ضملت ا الف لمنرع إخرالء أربعرين عائلرة مسرتوطنين تُقريم هنراك. وقرال 

ال يجرروز هرردم أحيرراء بكاملهررا، فقررط ألنرره »أفيحرراي برروارون إنرره « عمونررا»النضررال إلبقرراء رئرريس لجنررة 
وأكررررد أنل الُمشرررركلة ليسررررت قانونيررررة وأنل علررررى الحكومررررة «. كانررررت هنرررراك عيرررروب قانونيررررة فرررري إنشررررائها

وا اإلسرائيلية إيجاد حلل سياسي لها. واتلهم بروارون نتنيراهو بأنره لرو أراد رئريس الحكومرة والروزراء ألفلحر
األسرربق  اإلسرررائيليبسرررعة فرري تمريررر القرروانين الترري تمنررع إخررالء المسررتوطنة. وقررال إن رئرريس الرروزراء 

 مناحيم بيغن نجح في يوم واحد في إقرار قانون ضمل هضبة الجوالن.
 21/10/2016السفير، بيروت، 

 
 من انهيار الوضع في غزة إسرائيليةمخاوف "معاريف":  .23

ة معراريف نوعرام أميرر مرن انهيرار وشريك للوضرع اإلنسراني فري قطراع حذلر المراسل العسركري لصرحيف
 غزة.

وقررال نوعررام أميررر إنرره فرري حررال لررم يطرررأ تغييررر علررى هررذا الوضررع الكررارثي فرري هررذه البقعررة الجغرافيررة 
 األكثر ازدحاما في العالم فإن الطريق إلعالن التدهور بات قريبا.

مرران يجررد علررى مكتبرره يوميررًا ملفررا خاصررا عررن تراجررع وأضرراف أن وزيررر الرردفاع اإلسرررائيلي أفيغرردور ليبر 
الوضع اإلنساني فري غرزة، يتضرمن تحرذيرات مرن تجراوز القطراع حافرة الهاويرة نحرو االنهيرار الكامرل. 
ويرررى الصررحفي اإلسرررائيلي أن المعضررلة الترري تواجرره إسرررائيل تتعلررق بأنرره فرري اليرروم الررذي تنهررار فيرره 

عسررركري، فرررإن إسررررائيل سرررتكون المسرررؤولة عررررن إدارة حمررراس فررري غرررزة بسررربب الوضرررع اإلنسررراني أو ال
األوضررراع هنررراك، وفررري حرررال لرررم تقرررم برررذلك، فرررإن البرررديل عرررن حمررراس سررريكون عشررررات المجموعرررات 

 المسلحة، خالل أشهر معدودة تماما كما هي الحال في هضبة الجوالن السورية اليوم.
 20/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ف قدت آثارهم شمال الخليل يينإسرائيلالعثور على أربعة جنود  .24

قالررت وسررائل إعررالم عبريررة إن الجرريش اإلسرررائيلي : تحريررر خلرردون مظلرروم، مررن يوسررف فقيرره -الخليررل 
وأفراد موقرع صرحيفة  عثر على أربعرة جنرود ُفقردت آثرارهم فري بلردة حلحرول الفلسرطينية شرمالي الخليرل.

وأشرار إلرى  بهرم. االتصرالبعرد فقردان نوت العبرية بأن قوات الجيش عثرت على الجنود و يديعوت أحر 
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ة "كرمرري تسررور"  شررمالي عمر أن الجنررود كررانوا فرري طررريقهم قرررب المرردخل الشررمالي لحلحررول قرررب مسررت
وذكرر أن الجريش اإلسررائيلي فرتح  الخليل ، مؤكًدا أنه لم يكن هناك أي أحداث استثنائية في المنطقرة.

 خليل.تحقيًقا في كيفية وصول جنوده لبلدة حلحول شمالي ال
 20/10/2016، قدس برسوكالة 

 
 في األغوار جديدةبؤرة استيطانية  .25

محمد بالص: شرع عشرات المستوطنين، أمس، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي 
 المواطنين في منطقة الحمة باألغوار الشمالية.

: إن عشرات وقال مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، معتز بشارات
المستوطنين من مستوطنة "ميخوال" والبؤرة االستيطانية "سلعيت"، وضعوا هياكل خشبية للبناء على 

ي مياه وكهرباء إلى تلك أراضي المواطنين في منطقة الحمة، وأوصلوا منذ ساعات الصباح خط  
 المنطقة.

ل تسارع وتيرة توسيع وحذر بشارات من األطماع االستيطانية في تلك المنطقة المهددة، في ظ
 المستوطنات على حساب األراضي الفلسطينية.

 21/10/2016، رام هللا، األيام
 

 سامة في المنتجات الغذائية اإلسرائيلية موادمختصون فلسطينيون:  .26
كشف مختصون فلسطينيون، يوم األربعاء، عن وجود مواد سامة في المنتجات الغذائية اإلسرائيلية، 

 وق الفلسطينية، وال تباع في السوق اإلسرائيلية.والتي تباع في الس
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي، عقد في مركز "معا" التنموي، في مدينة رام هللا، في ضوء نتائد 
الفحوصات المخبرية األخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية ومتابعات مختبرات جامعة بيرزيت، حول 

 رائيلية المسوقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.التلوث الخطير في عدد كبير من األغذية اإلس
وكشفت النتائد نتيجة لهذه الفحوصات المخبرية، التي عرضها مدير وحدة الدراسات واإلعالم البيئي 
في مركز "معا" جورج كرزم، أن طائفة كبيرة من السلع الغذائية اإلسرائيلية المصنعة الفاسدة تعرر 

 ة، وتكون مغلفة بأغلفة "مشهية ومغرية".في محالت السوبر ماركت الفلسطيني
وفي هذا السياق، أكد مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، م. إبراهيم عطية أن المنتجات 
ذا كانت سليمة، ونجدها في األسواق ونبدأ بالبحث في األسواق  اإلسرائيلية ال نعرف طبيعتها وا 

 المجهدة والمعقدة.
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ألف عينة من كافة أنواع األغذية  12إلى  10فحصت من وأضاف عطية: إن وزارة الصحة 
الفحوصات الكيماوية.  إلىالمصنعة، ويتم القيام بالفحوصات الميكروبية لعدد من البكتيريا باإلضافة 

من  2200تم فحص  2016من شهر يوليو  30حتى  2015وفي الفحوصات التي أجريت في العام 
، في حيث أن %18 إلىفي المنتد اإلسرائيلي تصل  العينات كشفت الفحوصات أن نسبة التلوث

 .%10التلوث بالمنتد الفلسطيني 
ألف طن،  20ألف زيارة للسوق، تم خاللها إتالف أكثر من  28وشدد عطية على أن الوزارة تقوم ب 

 إخطار ألصحاب المحالت. 220وقدمنا أكثر من 
 19/10/2016اإلخبارية،  معاوكالة 

 
 لوقف سجن رائد صالح انفراديا ليةإسرائيالتماس بمحكمة  .27

تنظر محكمة إسرائيلية الثالثاء المقبل في التماس تقدمت به مؤسسة حقوقية إلنهاء : وكالة األناضول
السجن االنفرادي الذي يخضع له رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيح رائد صالح 

 منذ خمسة أشهر.
إنها قدمت التماسا للمحكمة المركزية اإلسرائيلية في بئر السبع  ،وقالت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان

بعزل الشيح رائد  ،تطالب فيه إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية وسجن رامون بإبطال قرارها التعسفي
 صالح بشكل انفرادي للمرة الخامسة وذلك بادعاءات أنه "يشكل خطرا على أمن الدولة".

 20/10/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 أريحا: الكشف عن أكبر لوحة فسيفساء في العالم .28
: كشف أمس عن أكبر وأجمل لوحة فسيفساء في الشرق األوسط والعالم، في قصر وكاالت-رام هللا 

الخليفة األموي هشام بن عبد الملك، في مدينة أريحا، وأعلن عن البدء بتنفيذ مشروع لحمايتها بتمويل 
 ياباني.

حدة من أكبر وأهم لوحات الفسيفساء األثرية على مستوى العالم، والتي ال تزال وتعتبر هذه اللوحة وا
 موجودة في موقعها األصلي.

سجادة ملونة ومتنوعة الشكل واللون بأشكال  38مترا مربعا، وتتكون من  827تبل  مساحتها نحو 
حت طبقات من التراب هندسية ونباتية. واكُتشفت اللوحة في ثالثينيات القرن العشرين وكانت مغطاة ت

 وبقيت كذلك لحمايتها من التأثيرات المناخية، إلى أن بدأت عمليات ترميمها قبل بضع سنوات. 
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قيم، أمس، في موقع اللوحة في باحة قصر هشام بحضور أمين سر وكشف عن اللوحة خالل حفل أ
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ووزيرة السياحة وا ثار روال معايعة، 

 وعدد من قادة األجهزة األمنية والمدنية وممثلي السلك الدبلوماسي.
 21/10/2016، رام هللا، األيام

 
 "فلسطين ساعة الصفر" الفائزة بمهرجان عكا مسرحية :ريغفتحريض من رغم بال .29

فازت مسرحية "فلسطين سنة الصفر" أمس، الخميس، بجائزة "العرر المتميز" في : بالل ضاهر
مهرجان المسرح ا خر السنوي في عكا، وذلك على الرغم من تحرير وزيرة الثقافة والرياضة 

 اإلسرائيلية، ميري ريغف، على المسرحية.
صل بطل المسرحية، الممثل جورج إبراهيم، وهو مدير مسرح القصبة في رام هللا، على جائزة وح

 "العرر المتميز" بسبب أدائه في المسرحية.
خراج عينات فايتسمان، عن مخمن عقارات  وتتحدث المسرحية، وهي كوميديا وثائقية من تأليف وا 

 ونابلس وغزة.سعى إلى تقدير األضرار الالحقة ببيوت هدمت في القدس 
واعترضت ريغف، المعروفة بمواقفها المتطرفة واالستفزازية، على المسرحية، معتبرة أنها تحرر ضد 
جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي، وطالبت بأن يشاهد مندوبون من وزارتها المسرحية قبل عرضها، 

عد أن شاهدت مندوبة مهددة بإلغاء مشاركة المسرحية في المهرجان. لكن ريغف قررت عدم التدخل ب
 من وزارتها مراجعة للمسرحية.

 21/10/2016، 48عرب 
 

 لغربلة ركام من األقصى استيطانيا   مشروعا   تمولالحكومة اإلسرائيلية  .31
أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستنضم إلى تمويل : بالل ضاهر

ي، وهو مشروع تنفذه جمعية 'إلعاد' االستيطانية من أجل مشروع غربلة ركام يستخرج من الحرم القدس
العثور على آثار في ركام استخرج من الحرم أثناء إعادة ترميم المصلى المرواني تحت المسجد 

 عاما. 17األقصى، قبل 
وتزعم جمعية 'إلعاد'، التي يتركز نشاطها على تهويد البلدة القديمة ومحيطها واقتالع الفلسطينيين 

 أنها تبحث عن آثار للهيكل المزعوم في هذا الركام.منها، 
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األربعاء، وتبل  مساحة  وجاءت أقوال نتنياهو خالل مراسم افتتاح مبنى 'القرية األثرية' في القدس،
ألف متر مربع، ويقع بالقرب 'متحف إسرائيل' وسيستخدم كمركز لنشاط سلطة ا ثار  35هذا المبنى 
 اإلسرائيلية.

 20/10/2016، 48عرب 
 

 تمنع لقاء أسرى فلسطينيين بطبيب بعد تعذيبهم "إسرائيل" .31
ترفر سلطة السجون اإلسرائيلية السماح ألسرى فلسطينيين، تعرضوا للتعذيب على : بالل ضاهر

أيدي محققي جهاز الشاباك، أن يلتقوا مع أطباء من خارج السجن، من أجل الحصول على تقرير 
ات تحقيق ال يوثقها الشاباك، حسبما أفادت صحيفة طبي يثبت تعرضهم للتعذيب خالل جلس

 'هارتس' يوم الخميس.
ونقلت الصحيفة عن سلطة السجون اإلسرائيلية أن أي أسير أو معتقل قدم طلبا بهذا الخصوص تم 

 السماح له بالتوجه إلى طبيب.
اعم سلطة لكن معطيات جمعتها اللجنة الشعبية ضد التعذيب اإلسرائيلية الحقوقية تتناقر مع مز 

السجون. وأكدت اللجنة أن سلطة السجون رفضت خالل العام الحالي ثالثة طلبات ألسرى شكوا من 
خضع  2014تعرضهم للتعذيب وطلبوا لقاء طبيب من أجل فحصهم. وقالت اللجنة إنه خالل العام 

ة خمسة أسرى لفحوص طبية كهذه، بينما استجابت سلطة السجون لطلب واحد كهذا قدمته اللجن
 .2015ورفضت آخر، في العام 

سبير، من اللجنة الشعبية ضد التعذيب، لر'هارتس' إنه 'منذ العام  –وقالت المحامية أفرات برغمان 
تم تقديم أكثر من ألف شكوى حول تعذيب وتنكيل على أيدي محققي الشاباك. وحتى اليوم لم  2001

 يتم فتح ولو تحقيق جنائي واحد' ضد المحققين'.
 20/10/2016 ،48عرب 

 
 معتقال خالل أسبوع 83و إصابات 6تقرير: شهيدة و .32

صابة  مواطنا  83آخرين، واعتقال  6كشفت معطيات نشرها تقرير إحصائي، استشهاد مواطنة، وا 
   من الشهر الجاري، في األراضي الفلسطينية.19-13خالل الفترة الممتدة بين  

أكتوبر ، ووصل  19-13إحصائي له خالل الفترة   وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير
"المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه مساء الخميس، إن الفتاة رحيق يوسف أعدمت بدم بارد على 

 يد جنود االحتالل أمس األربعاء على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.
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 نين منهم وصفت بالخطيرة.مواطنين، جراح اث 6كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير، إصابة 
عملية اقتحام في الضفة وغزة، وفق للتقرير، والذي قال أيضا إن  98كما نفذت قوات االحتالل 

  طفاًل 23  منهم، بينهم  48  نساء، اعتقل  3  طفال، و 26  مواطنا، بينهم  83االحتالل اعتقل  
   نساء في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.3و 

إلحصائي، إن قوات االحتالل اقتحمت خالل ذات الفترة، مدرسة األيتام بالقدس وقال التقرير ا
 طالب. 10المحتلة، عدة مرات، واعتقلت مدير التربية والتعليم و

 20/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طبعت صورا  للشهيد أبو صبيحبالقدس االحتالل يغلق مطبعة  .33
علن الجيش اإلسرائيلي صباح يوم الخميس، إغالق مطبعة أ : األناضول –الريماوي  عالء-القدس 

عربية في بلدة "الرام" بمدينة القدس، بدعوى قيامها بر"طبع صور لمنفذ عملية إطالق نار شهدتها 
 المدينة" في وقت سابق.

على خلفية  الخميس"إغالق المطبعة تم فجر  وقال الجيش في بيان وصل األناضول نسخة منه، إن
 عة الفتات لدعم منفذ عملية إطالق نار في بلدة الرام، مصبح أبو صبيح".قيامها بطبا

 20/1/2016الرأي، عم ان، 
 

 ال تجاوب مع تحذيرات اقتحام األقصى: عكرمة صبري .34
أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة وخطيب : حمتو نسمة-القدس المحتلة / غزة 

 تجاوب من قببل العرب والمسلمين في الخارج مع التحذيرات المسجد األقصى عكرمة صبري، أن ال
 التي تطلقها الهيئة من اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى المبارك.

وأضاف صبري لر"فلسطين"، أمس: "دائًما نطالب العرب والمسلمين بالقيام بحراك سياسي ودبلوماسي 
 عدوانية بحق القدس والمسجد األقصى".واقتصادي وتجاري للجم االحتالل ولصده عن ممارساته ال

وأوضح أن القرار الذي صدر عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" يحرج العرب 
والمسلمين ويدفعهم للتحرك نصرة للقدس واألقصى، مضيًفا: "الكرة ا ن في الساحة العربية 

 ولتكن البوصلة موجهة إلى القدس واألقصى". واإلسالمية ليفعللوا هذا القرار وليوحدوا صفوفهم
ولفت االنتباه إلى أنه ما دامت القدس موضع اتفاق، فعلى العرب والمسلمين أن يقفوا موقفا موحدا 

 تجاه ممارسات االحتالل وردعه عن عدوانه بحق المقدسات.
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الفًتا إلى أنه ال  وأشار إلى حشد اليهود المتطرفين استعداًدا القتحام المسجد األقصى على دفعات،
يوجد لدى اليهود أي دليل على أحقيتهم باألقصى. وتابع أنهم "يتوهمون بأن اقتحاماتهم ستعطيهم 

 حًقا فيه".
وأضاف: "قلنا مراًرا إن هذه االقتحامات العدوانية لن تعطي اليهود أي حق في األقصى، نحن مقابل 

وتابع  إمكانياتنا في الداخل بمدينة القدس".ذلك ندعو لشد الرحال لتواجد المسلمين فيه. هذه هي 
المفاوضات النهائية لن تأتي، وبالتالي فإن اليهود مستمرون في تهويد المدينة  ،قوله: "باعتقادي
 ونحن نتفرج".

 20/10/2016، فلسطين أون الين
 

 سخنين قاتال مع "داعش"من  زوَجين عربَيين  بالتخابرالنيابة اإلسرائيلية تتهم  .35
قدلمت النيابة اإلسرائيلية أمس الئحة اتهام، في المحكمة المركزية في : ب.ف.أ -لمحتلة القدس ا

قاتال في صفوف الجهاديين في الموصل ، مدينة حيفا، ضد زوجْين عربيْين من مدينة سخنين
 وسورية.

عامًا  بالتخابر مع عميل أجنبي،  30عامًا  وزوجته صابرين   41وتتهم النيابة وسام زبيدات  
تنظيم  داعش ، والخضوع لتدريبات عسكرية  إلىوالخروج من البالد بصورة غير قانونية، واالنضمام 

 غير قانونية.
 21/10/2016الحياة، لندن، 

 
 بسبب منشورات على "الفيسبوك" إداريا   أطفال خمسة يعتقلاالحتالل  .36

 19اإلسرائيلي اعتقلت  فلسطين، إن سلطات االحتالل –قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 
الماضي، ما يزال ستة منهم رهن االعتقال، خمسة منهم  / أكتوبرطفال إداريا، منذ شهر تشرين أول

 اعتقلوا على خلفية منشورات على "الفيسبوك".
وأوضحت "الحركة العالمية"، أن اثنين من األطفال المعتقلين إداريا بلغا الثامنة عشر عاما وهما 

طفال بعد أن مكثوا في السجن فترات تتراوح ما بين ثالثة  11حين أطلق سراح  داخل السجن، في
وثمانية أشهر، في حين وجهت التهمة لطفلين وتمت إدانتهما وسجنهما بعد أن أمضيا ثالثة أشهر 

 في االعتقال اإلداري.
 20/10/2016، رام هللا، الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
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 في حريق بالمدينة الصناعية بصيدا لبنان: مصرع فلسطينيين .37
، من سكان مخيم عين الحلوة، مصرعهما يوم أنيسحمد أحمد خليل، و ألقي الفلسطينيان محمد 

 الخميس، إثر حريق هائل اندلع في مدينة صيدا جنوب لبنان.
وتم التعرف على هوية الجثتين المتفحمتين في مكان عملهما إثر حريق محل طالء "الموبيليا" في 

 لمدينة الصناعية.ا
 لمه لسقوط الضحيتين، وقدم التعازي لذويهما.أرئيس بلدية صيدا محمد السعودي، عن  وأعرب

 20/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عودة القنصل اإلسرائيلي لإلسكندرية قربغضب شعبي مع مصر:  .38
لكثير من االنتقادات بعد األنباء المؤكدة عن تواجه الحكومة المصرية ا: محمد محسن -اإلسكندرية 

إعادة افتتاح القنصلية اإلسرائيلية في اإلسكندرية وتسمية قنصل جديد لها، بعد سنوات من عدم وجود 
أي تمثيل رسمي للكيان الصهيوني على أرر المدينة، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة في المدينة 

وأبدى سكان منطقة كفر عبده القاطنون بجوار مقر القنصلية، بين النشطاء السياسيين والحقوقيين. 
شرقي المدينة، انزعاجهم من شبح اإلجراءات والترتيبات األمنية غير االعتيادية والتي لم تشهد لها 
المنطقة مثياًل من قبل، وخضوعهم للتفتيش أثناء دخولهم وخروجهم لتأمين جارهم غير المرحب به 

 ا سيقيلد تحركاتهم.والعاملين بالقنصلية، م
وأكد مصدر أمني في مديرية أمن اإلسكندرية أن تسمية قنصل إسرائيلي جديد في اإلسكندرية أصبح 
وشيكًا، وأن االحتياطات األمنية الجديدة في المنطقة جاءت بعد زيارة السفير اإلسرائيلي في القاهرة 

أعمالها منذ أسابيع للمدينة، في زيارة ديفيد غوفرين وتصريحاته بقرب عودة افتتاح القنصلية لتمارس 
شخصًا فقط  17هي األولى من سنوات بدعوى لقاء رئيس الجالية اليهودية التي يبل  تعدادها 
 واالطالع على أحوالهم، وتفقده المعبد اليهودي الذي يطلق عليه كنيس "النبي إلياهو".

افقات أمنية، والتي سمحت للسفير وأشار المصدر إلى أن الزيارة وافتتاح القنصلية جاءت بعد مو 
اإلسرائيلي أيضًا بعقد لقاءات مع قيادات بالكنيسة وممثلين لرجال أعمال مصريين أو حتى التجول 
بمكتبة اإلسكندرية، وهو ما يعكس رغبة في االستفادة من "األجواء اإليجابية" في العالقات في وجود 

يع وتفعيل الجوانب االجتماعية والثقافية على خلفية النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، وتطب
 اتفاقية كامب ديفيد، التي طالما تأثرت بسبب حالة الرفر الشعبي خالل السنوات السابقة.

واعتاد أهالي منطقة كفر عبده على رفر كل ما يتعلق بالقنصلية اإلسرائيلية، خصوصًا رفعها علم 
عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من األهالي ضد بالدها، إذ تكررت أحداث االحتجاجات في 
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جراء تفتيش للمارة في  صرارها على رفع العلم وا  الحواجز الحديدية األمنية التي ُتغلق الشوارع وا 
 الشوارع القريبة منها من قبل أفراد أمن ُمعينين لحمايتها.

عادة فتح القنصلية " في البرلمان المصري، أحمد الطنطاوي، إن إ 30-25فيما قال عضو "تكتل 
اإلسرائيلية في اإلسكندرية يعكس حالة التقارب الحالي بين النظام الحاكم والسلطة المحتلة، والتي 
يرفضها كنائب عن الشعب شكاًل وموضوعًا، ألن إسرائيل هي العدو األول للمصريين، وال يوجد 

 سالم داف  مع مغتصب ل رر العربية.
يثم الحريري، أن التقارب المصري مع إسرائيل "ليس له ما يبرره"، بدوره، رأى النائب السكندري ه

خصوصًا أن إسرائيل غير جادة في عملية السالم، أو إعادة األراضي المحتلة، في ظل استمرارها في 
بناء المستوطنات، وعدم احترامها للقرارات الدولية بشأن الحق الفلسطيني، وبالتالي "يجب أن تضغط 

 كثر، ال أن ُتعيد فتح قنصلية مغلقة لها!"..القاهرة عليها أ
 21/10/2016، العربي الجديد، لندن

 
 مصر تنظم مسابقة شعرية وفنية حول "معاناة الشعب الفلسطيني" .39

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل في مصر اليوم الخميس، عن تنظيم مسابقة أدبية شعرية، : القاهرة
ن "معاناة الشعب الفلسطيني"، برعاية وزير الثقافة المصري وأخرى فنية  رسم  ل طفال تحت عنوا

 .2016حلمي النمنم، لمناسبة االحتفال بالقدس عاصمة اإلعالم العربي لعام 
 20/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 افتتاحية "األهرام" المصرية تدعو عباس للمصالحة الفتحاوية أوال   .41

حيفة "األهرام" المصرية الرسمية السلطة الفلسطينية أن ترعي حوارا وطنيا في أقرب دعت ص: القاهرة
وقت لتحقيق المصالحات المطلوبة بين جميع األطراف الفلسطينية، والوصول إلى وحدة الموقف 

 الفلسطيني.
األبرز وأكدت "األهرام"، الصحيفة المصرية شبه الرسمية، في افتتاحية لها يوم الخميس، أن المشكلة 

نما هي االنقسامات  في الساحة الفلسطينية ليست هي جمود عملية السالم بسبب التعنت اإلسرائيلي وا 
 الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولية المصالحة تقع على السلطة، وقالت: "السلطة ال تمثل فصيال معينا وال 
نما تمثل كل الفلسطينيين، ومن هذا المنطلق  عليها أن ترعي حوارا وطنيا في جناحا في فصيل، وا 

وحدة  ىأقرب وقت لتحقيق المصالحات المطلوبة بين جميع األطراف الفلسطينية، والوصول إل



 
 
 
 

 

 25 ص             4084 العدد:        21/10/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

زالة الجمود الذي يعتري  هيالموقف الفلسطيني، فهذه  السبيل األساسية لمواجهة التعنت اإلسرائيلي وا 
 جهود استئناف عملية السالم".

بعد أيام من اختتام مؤتمر أقامه "المركز القومي لدراسات الشرق األوسط"،  وتأتي افتتاحية "األهرام"،
في مدينة "عين السخنة" المصرية، بمشاركة عدد من الفاعلين الفلسطينيين المقربين من القيادي 

 السابق في حركة "فتح" محمد دحالن.
حديث مع "قدس برس"، أن  وقد اعتبر الديبلوماسي المصري السابق الدكتور عبد هللا األشعل أكد في

افتتاحية األهرام تمثل رسالة واضحة للرئيس محمود عباس بأن رهان القاهرة في المرحلة المقبلة هو 
وأضاف: "هذه االفتتاحية هي  على النائب محمد دحالن، وأنه ال مناص من إجراء المصالحة معه.
للقبول بمحمد دحالن، باعتباره  جزء من الضغط على السلطة الفلسطينية وعلى الرئيس محمود عباس

وحسب األشعل، "فإن هذا الضغط يتم بتنسيق مصري ر إسرائيلي"، على  هو رجل المرحلة المقبلة".
 حد تعبيره.

 20/10/2016قدس برس، 
 

 "مسيئة" للخليج بشوارع القاهرة لخامنئيقناة دحالن تعلق صورة  .41
صول من حركة "فتح"، محمد دحالن، بتعليق قامت قناة "الغد" المملوكة للقيادي المف: مؤيد باجس

 الفتات كبيرة في بعر شوارع القاهرة، للمرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي.
الصور التي عللقتها "الغد" كدعاية لبرامجها، أظهرت خامنئي وهو يلتقط "سيلفي" وخلفه أبرز أبراج 

 الخليد، في إشارة إلى هيمنته على دول الخليد.
ناشطون إعالميون إن الحكومة المصرية منعت القناة من نشر مثل هذه اإلعالنات الحتواء وقال 

 .إسطنبولإحداها على صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب عالقة القاهرة السيئة مع 
وعللق الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون": "في مصر يعرفون قناة الغد بأنها 

 حمد دحالن، وهذا ما يجعل رسالة هذا اإلعالن مركبة ومربكة، وهللا أعلم".قناة م
وز، علق على الصورة بقوله إن "الغد العربي ليست قناة محمد دحالن، الغد  الكاتب الساخر سليم عزل

 العربي قناة اإلمارات".
ستصدر بيانا خالل  واكتفى المدير العام لقناة "الغد"، عبد اللطيف المناوي، بالقول إن "قناة الغد

 الساعات المقبلة توضح فيه موقفها من صور خامنئي".
 20/10/2016، "21موقع "عربي 
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 "روتا" لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان مؤسسة من ريـال مليونالدوحة:  .42
 قام غانم المفتاح سفير مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" للنوايا الحسنة بتسليم: هديل صابر

ال قطري لصالح مشروع بناء وتشييد مرافق ومنشات رياضية في مخيمين لالجئين رشيك بمليون ري
هذا الشيك ضمن الحملة التي أطلقها غانم  دل ميه" و"البص"، ويعو  هالفلسطينيين في لبنان هما "المي

نهر البارد المفتاح سفير روتا للنوايا الحسنة  #معك_نوصل_المليون  بعد زيارته األولى إلى مخيم 
، والتي حينها قطع على نفسه عهدا أن تكون 2015لالجئين الفلسطينيين في لبنان في منتصف عام 

ال قطري بهدف تحسين حياة األطفال الالجئين الفلسطينيين في رزيارته الثانية وهو يحمل المليون ري
ن فيه هواياتهم، لبنان، والتي كانت أكبر طموحاتهم تتجلى في توفير ملعب رياضي آمن يمارسو 

عوضا عن التسكع في الشوارع األمر الذي يودي إلى مخاطر كثيرة وكان أهمها فقدان الكثيرين 
ألرواحهم، بسبب حوادث الطرق، فضال عن أنهم من الممكن أن يكونوا صيدا سهال لضعاف 

 النفوس..
ميه" و"البص"، إلى و وأكدلت المصادر أن  المبل  سيوجه إلعادة تأهيل ملعبين في مخيمين "الميه 

مدربا رياضيا، حيث سيستفيد من  20ناديا في عدد من المخيمات، وتطوير قدرات  12جانب تأهيل 
شخص من غير  6000طفل وشاب من الالجئين الفلسطينيين بصورة مباشرة، و 1500الملعبين قرابة 

ة الداخلية لتوفير أشهر سيتم تسوير أحد المالعب، وا عادة تأهيل الصال 6المباشرين، حيث بعد 
 األلعاب الداخلية.

وقال غانم المفتاح عبر حسابه الرسمي "سناب شات": إن  األطفال يحتاجون لتأهيل نفسي ومعنوي، 
كما أنهم بحاجة للترفيه، لذا وبعد عدد من الزيارات لمخيمات الالجئين الفلسطينيين، قررت أن أبذل 

عودتي ألرر الوطن قمت بزيارة العديد من  قصارى جهدي ألجمع المليون لاير قطري، فلدى
المدارس والمؤسسات التعليمية لجمع المبل ، وبالفعل تم جمع المبل ، بفضل هللا، ثم بجهود مؤسسة 

 أيادي الخير نحو آسيا "روتا" التي قامت بمتابعة حركة التبرعات."
 21/10/2016، الشرق، الدوحة

 
أهم القضايا التي يجب أن تتضافر الجهود : قضية فلسطين السعوديرئيس مجلس الشورى  .43

 لحلها
رئيس مجلس الشورى الشيح الدكتور عبد هللا آل الشيح، في كلمته خالل ": أكد الحياة" –أنقرة 

اجتماع وفود برلمانات الدول األعضاء في "التعاون اإلسالمي" أن القضية الفلسطينية "أهم القضايا 
ستجابة إلى ما تنص عليها المواثيق والمعاهدات الدولية التي يجب أن تتضافر الجهود لحلها واال
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عامًا مضت من  60ومبادرات السالم"، مشيرًا إلى "معاناة الشعب الفلسطيني طوال أكثر من 
 االحتالل والتهجير واالعتداءات المتكررة واالستيطان اإلسرائيلي فوق أراضيه".

 21/10/2016، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل" ورفع الحصار عن قطاع غزةيدعوان لوقف تسليح  والوطني مجلسا الكنائس العالمي .44
طالب "مجلس الكنائس العالمي" و"المجلس الوطني لكنائس المسيح" في الواليات المتحدة في  :القدس

بيان مشترك صدر عنهما بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي والحصار المفرور على قطاع غزة، واحترام 
عنفية من أجل العدالة والسالم"، في إشارة للحق في تبني -ات ديمقراطية والالحق في "اتخاذ إجراء

 تكتيكات المقاطعة.
عقده السكرتير العام "لمجلس الكنائس العالمي" وأعضاء "المجلس الوطني  اجتماعوجاء ذلك خالل 
مات ممثاًل عن الكنائس والمنظ 60قرب العاصمة األمريكية، بمشاركة أكثر من  لكنائس المسيح"

الكنسية ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، حيث ناقشوا الحق في المساواة والعدالة، وضرورة العمل 
 من أجل "إحالل السالم في األرر المقدسة".
"المجلس  مليون مسيحي حول العالم، بينما يضم 500ويمثل "مجلس الكنائس العالمي" أكثر من 

 مليون عضو. 40لمتحدة الوطني للكنائس المسيحية" في الواليات ا
ودعا البيان المشترك الواليات المتحدة إلى وقف تسليح مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في 
منطقة الشرق األوسط، وعلى وجه الخصوص إلى إعادة النظر في المساعدات العسكرية المقترحة 

 مليار دوالر خالل عشر سنوات. 38إلسرائيل بقيمة 
نهاء الموجة الحالية من الجهود التشريعية لتجريم استخدام التدابير االقتصادية غير "إ إلىكما دعاها 

العنيفة للتأثير على السياسة في إسرائيل"، في إشارة للحرب القانونية اإلسرائيلية ضد حركة مقاطعة 
  .BDSإسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرر العقوبات عليها  

اإلنسان والمدافعين عن حقوق اإلنسان واحترام كافة المعاهدات  كما طالب البيان بحماية حقوق
 التي تحظر أي اضطهاد عرقي أو ديني. والمواثيق الدولية

 21/10/2016، وكالة معا  اإلخبارية
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 التجسس على جارتها الشمالية "إسرائيل"كوريا الجنوبية تطلب من  .45
الجنوبية تدرس التعاون مع إسرائيل للقيام بعمليات  قالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن كوريا: القدس المحتلة

تجسس على جارتها الشمالية، باستخدام األقمار الصناعية، والتخلي عن الخدمات األمريكية في هذا 
 المجال.

ونقلت اإلذاعة عن "يونهاب" أن وزارة الدفاع في سيؤول تتواصل مع إسرائيل؛ لتعقب نشاطات كوريا 
كل مستقل، دون أن تضطر إلى االستعانة بخدمات األقمار الصناعية الشمالية العسكرية، بش

 األمريكية.
 20/10/2016، "21موقع "عربي 

 
 من عدة دول يتظاهرون في القدس دعما  لها "إسرائيلـ"مؤيدون ل .46

أ.ف.ب: شارك ا الف من مؤيدي إسرائيل من أنحاء العالم في مسيرة في القدس، أمس،  -القدس 
ني منظمة "اليونسكو" قرارًا اعتبرت إسرائيل أنه ينكر الرابط التاريخي لليهود بعد يومين من تب

 بالمدينة.
وسار ا الف عبر مركز القدس المغلق في إطار مسيرة القدس السنوية التي تعتبر جزءًا مهمًا من 

 عيد السكوت اليهودي.
الواليات المتحدة والبرازيل وحمل المشاركون في المسيرة األعالم وجاؤوا من دول مختلفة من بينها 

 وتايالند، ويزور العديد منهم القدس ضمن وفود مسيحية.
ولوحت مجموعة كبيرة من الصينيين المشاركين في المسيرة باألعالم وحملوا الفتات كتب عليها "نقف 

 مع إسرائيل" فيما أنشدت مجموعة بريطانية "نحب إسرائيل، نعم نحبها".
 دد من اإلسرائيليين.وشارك في المسيرة كذلك ع

وقال أحد المشاركين وهو أميركي يهودي قال إن اسمه  موري  إن المسيرة "احتفال إلظهار التضامن 
وأضاف إن المسيرة تكتسب أهمية خاصة بعد تصويت منظمة األمم المتحدة للتربية  مع إسرائيل".

 والثقافة والعلوم  اليونسكو  الذي أغضب إسرائيل.
 21/10/2016، األيام، رام هللا

 
 جنوب السودان إلى "إسرائيل"من  أسلحةاألمم المتحدة: وصول  .47

 وأوروبا إسرائيلمصدرها  أسلحة أنالمتحدة  األمماكد تقرير لخبراء : ا ف ب -المتحدة  األمم
 .أوغندااطراف النزاع في جنوب السودان وتمر خصوصا عبر  إلىالشرقية تصل 
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 2014العام  إلى" يعود آخرها أسلحة"معلومات جديدة حول نقل  وبحسب التقرير فان الخبراء تلقوا
لوجود شبكات  تأكيدنائب الرئيس السابق رياك مشار في  أنصارباتجاه الجيش الحكومي وكذلك 

 منتشرة في المنطقة.
قبل  2007العام  أوغندابيعت في  إسرائيليخفيفة من صنع  أسلحةواهتم الخبراء خصوصا بكمية 

 مشار. أنصارجنوب السودان ثم استولى عليها  جيش إلىنقلها 
 20/10/2016الرأي، عم ان، 

 
 مستمرة ما دام االحتالل "الهبة الفلسطينية" .48

سعد عبد الرحمنأد.   
ما زالت دولة االحتالل الصهيوني ترفر اإلقرار باستحالة خروجها من مأزقها بخصوص الوضع 

نتقادات الدولية المتكاثرة ضدها، أو بخصوص القائم في األراضي الفلسطينية سواء على صعيد اال
التي باتت تشكل جزءا من « هبة ترويع اإلسرائيليين»العمليات الفلسطينية المقاومة المندرجة في 

الوتيرة المزعجة للحياة اليومية للمجتمع اإلسرائيلي. فسلطات االحتالل تواصل عقوباتها الفردية 
في ظل اإلذالل ومصادرة الحريات، « االستيطانية»مارية/ والجماعية، مع تفاقم سياساتها االستع

صرارها على تغييب السلطة الفلسطينية.  وا 
اليهودية، ونشر المزيد من عناصر ما يسمى « األعياد»في الثالثين يوما األخيرة، ومع احتفاالت 

ل خاصة في القدس، جرى قبل أربعة أيام فرر إغالق شام« حرس الحدود«و« الوحدات الخاصة»
 على الضفة الغربية وا غالق المعابر في قطاع غزة.

، عبر عمليات التنكيل واالعتقاالت «الهبة»وقد تعاظمت المقارفات اإلسرائيلية، الساعية لقتل 
قامة الحواجز على مداخل القرى والبلدات  واإلعدامات الميدانية، وتدمير منازل منفذي عمليات، وا 

في اعتداءاتهم. « المستوطنين»ل تشجيع، قطعان المستعمرين/ والمدن واقتحامها، والسكوت على، ب
، قد قتلت «الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين»ويكفي أن القوات اإلسرائيلية، بحسب 

خمسة صبية فلسطينيين خالل عشرة أيام ليرتفع عدد القاصرين الذين استشهدوا على يد االحتالل »
، وأن عمليات قتل األطفال بهذه الطريقة تشكل إعداما دون محاكمة 31ى منذ بداية العام الجاري إل
فلقد تم إعدام فلسطينيين جديدين بإطالق النار عليهما مباشرة قرب «. وقتال خارج نطاق القانون

الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، كما تواصل التنكيل باألسرى أثناء اعتقالهم، 
عادة اعتقال أسرى محررين، مع استمرار اقتحام المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، فضال عن إ 

« الدمدم»متواكبا مع سقوط عديد الجرحى الفلسطينيين المستهدفين بالرصاص الحي والمتفجر 
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تقرير رصد االعتداءات اإلسرائيلية »واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط خالل المواجهات، فيما أكد 
صحفيا أصيب مع التصعيد اإلسرائيلي ضد الصحافيين، وجرى إغالق  130أن « لصحافيينضد ا

 أربع إذاعات فلسطينية.
هو استمرار االحتالل. وفي حين يشارك « الهبة»قليلون، في إسرائيل، من يقرون أن سبب ديمومة 

ضد اليهود، كتاب مؤثرون وقادة أجهزة أمنية إسرائيليون في ترسيح كذبة أن الصراع هو ديني 
متجاهلين كون االحتالل والمقارفات اإلسرائيلية هي التي أوصلت الشباب الفلسطيني إلى حالة لم يعد 

 معها أمامهم سوى المقاومة بأي وسيلة متاحة.
ألي مقاومة، أي أن تجدد العمليات، وآخرها العملية البارزة للشهيد « الصانع األول»فاالحتالل هو 

قدس المحتلة، يؤكد بما ال يدع مجاال للشك، أن تصريحات القادة مصباح أبو صبيح في ال
كانت مبالغا فيها ألن األسباب « الهبة»العسكريين والسياسيين اإلسرائيليين، حول القضاء على 

الموجبة  االحتالل وتوابعه  ما زالت موجودة. وعن المسؤولية اإلسرائيلية، يقول  ألوف بين  محرر 
 سرائيليون اليوم مختلفون وهم أكثر عنصرية وتشددا.اإل«: »هارتس»صحيفة 

يرفر اإلسرائيليون أن يصارحهم أحد بالقول على مسامعهم مباشرة إنهم غير أخالقيين، وذلك تعبير 
من جانبه، يقول  حنان يزدي  رئيس مجلس الطالب والشبيبة «. عن ضعف الثقة بالنفس أيضا

طمنا أرقاما قياسية كثيرة في دولة إسرائيل في حجم خالل العام األخير ح»القطري اإلسرائيلي: 
ألننا جميعا « حطمنا»التحرير والعنف في االنترنت وفي العنصرية وكراهية ا خر. وأنا أقول 

 «.حطمنا. جميعنا متهمون بذلك. جميعنا، دون االنتباه، ساهمنا في عمليات التحرير
طينية المتدفق بأشكال متنوعة، نلحظ امتالء أما عن جوهر الروافد المغذية لنهر المقاومة الفلس

ال يوجد أي تغيير في األفق. إن »األدبيات السياسية اإلسرائيلية بما يلخصه  يوآف ليمور  بقوله: 
واقع العمليات بقوة متبدلة قد يرافقنا في المستقبل القريب. فالجمود السياسي الذي يدخل في سياقه 

لف مستوطن في  يهودا والسامرة  يخلق الواقع المعقد في أ 400مليون فلسطيني مع  2.8تداخل 
الميدان والتي ستزداد تعقيدا في المستقبل. ولكن هناك أيضا أمور أخرى كثيرة منها، في  يهودا 

في إسرائيل، والنسبة األكبر هي في أوساط الشبان في  %5مقابل  %20والسامرة  نسبة البطالة هي 
ي مليون مثقف، بعضهم يحملون اللقب الثاني، وفي أفضل الحاالت سنة، يوجد حوال 40 – 15أعمار 

 «.شيكل يوميا 60هم يعملون في غسل الصحون بأجر يصل الى 
خالصة القول: االحتالل يولد مقاومته التي تستمد استمراريتها من استمرار االحتالل. والهدوء، 

منع العمليات الفردية الناجمة  المطلوب إسرائيليا، ليس سوى سراب حيث سيبقى عجز االحتالل في
عن طاقة يولدها كل من اليأس واألمل الفلسطينيين على حد سواء. هذا الواقع، استدعى أن تختم 
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الوضع لن يتغير »اإلسرائيلية افتتاحيتها بعد عملية أبو صبيح بالقول: « جيروزاليم بوست»صحيفة 
أما «. وجات أخرى غير متناهية من العملياتكثيرا في المستقبل القريب، وهذه العمليات قد يتبعها م

عوارر »فيستنتد أن إسرائيل تعالد « معهد دراسات األمن القومي» كوبي ميخائيل  الباحث في 
الظاهرة وليس أسبابها. وفي ظل غياب رد فعلي على العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الموجة، 

لمسدود، يمكن االفترار أنها ستستمر بسماتها وعلى رأسها االحتالل اإلسرائيلي والطريق السياسي ا
 «.الحالية وتقلباتها

 21/10/2016، الرأي، عم ان
 

 موقف اليونيسكو من الحرم القدسي .49
 عبد الستار قاسم
أوصى المجلس التنفيذي لليونيسكو  منظمة العلوم والثقافة التابعة ل مم المتحدة  في نيسان/أبريل 

رم القدسي الشريف في مدينة القدس، وقالت التوصية إن حائط بأنه ال حق لليهود في الح 2016
 البراق المقدس لدى المسلمين والذي يسميه اليهود حائط المبكى ال عالقة لليهود به.

وكانت فرنسا من ضمن الدول التي صادقت على هذه التوصية لرفعها إلى مجلس أمناء المنظمة 
 دولة. 58المكون من 

ليؤكد على التوصية وتصبح قرارا.  2016شهر تشرين األول/أكتوبر  واجتمع مجلس األمناء في
دولة عن التصويت، وتغيبت دولتان وهما تركمنستان  24دولة، وامتنعت  26صوت لصالح القرار 

ستونيا وهوالندا وألمانيا.  وصربيا، وصوتت ست دول ضد القرار وهي أمريكا وبريطانيا والتفيا وا 
أوروبية واحدة صوتت لصالح القرار، حتى فرنسا التي صادقت على المالحظ أنه ال يوجد دولة 

 التوصية امتنعت عن التصويت بسبب الضغط اليهودي واإلسرائيلي عليها.
استنفرت إسرائيل بعد مصادقة المجلس التنفيذي للمنظمة على التوصية في محاولة منها إلقناع 

لقرار من شأنه أن ينسف الجدلية الصهيونية الدول بعدم التصويت لصالح التوصية وذلك ألن تمرير ا
التي تبناها الصهاينة إلقناع العالم بأن فلسطين لهم دون غيرهم. قال الصهاينة وما زالوا يقولون إن 
األرر المقدسة التي هي فلسطين أو أرر كنعان ملكهم ألنهم أول من أقام دولة عليها، وألن الرب 

 قد منحهم إياها ألنهم شعبه المختار.
على الرغم من أن أقوال الصهاينة ال تصمد أمام المنطق العلمي إال أن دوال كثيرة بخاصة من أهل 
الغرب كانت ترغب بالتخلص من اليهود ووجدت في أرر فلسطين ضالتها، وقررت أن تتبنى 

 الجدلية اليهودية على الرغم من عفنها ومخالفتها للحقائق التاريخية.
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نما اتخذته على أسس علمية وبعد دراسة وافية لم تتخذ اليونسكو قرارها  اعتباطيا أو إرضاء ألحد، وا 
 لحجد الصهاينة وحجد العرب الفلسطينيين.

ثباتات على صدق الصهاينة، ولم تعثر على مواد أثرية تؤيد الوجود  ولم تجد اليونيسكو أدلة وا 
المؤرخين والباحثين. فمثال  اليهودي في الحرم القدسي. وهذه نتيجة ليست جديدة بالنسبة للعديد من

يرفر السامريون الذين يشكلون أحد مذاهب اليهودية أي مكانة مقدسة للقدس، وهم يعتبرونها كأي 
 مدينة أو قرية أخرى في فلسطين.

نص قرار اليونسكو على أن القدس مقدسة ل ديان الثالثة: اإلسالم والمسيحية واليهودية، لكن 
لكالم، ويصرون على أنه ال يوجد أي مكان مقدس لهم في القدس. السامريين ال يؤمنون بهذا ا

ويضيف السامريون أن مقدسات اليهود موجودة على جبل الطور في مدينة نابلس الواقعة في الضفة 
 الغربية.

على الجبل يقوم مذبح إسحاق حيث افتدى الرب إسحق بكبش عظيم، وهناك تقوم الصخرة التي 
الرب التكلم معه، وهناك يقوم أيضا هيكل سليمان. أما المؤرخ ُبسطت عندما طلب موسى من 

  فكتب أنه ال يوجد أثر لبناء هيكل أول لليهود، ولم يتم العثور Thompsonاألمريكي تومبسون  
على أدلة تؤيد ادعاءات اليهود، لكنه أكد أن هناك آثارا للهيكل الثاني، أما المؤرخ العربي كمال 

اء الجغرافية الواردة في التوراة التي بين أيدي اليهود ليست موجودة في الصليبي فأكد أن األسم
نما في أحد األماكن في الجزيرة العربية، ونفى أن يكون لليهود عالقة بفلسطين.  فلسطين، وا 

قرار اليونسكو مفيد جدا للجدلية الفلسطينية العربية على الساحة الدولية، ولم يعد العرب بحاجة إلى 
األدلة والبراهين إلثبات أن فلسطين عربية، ومن حق شعبها الفلسطيني أن يعود إليها. الكثير من 

 القرار محوري في الحركة الديبلوماسية العربية على الصعيدين الشعبي والرسمي.
تمكن العرب ا ن من مواجهة الصهاينة بقرار أممي جديد في المحافل الدولية والمؤتمرات واللقاءات، 

ضا تعزيز مواقفهم في األمم المتحدة وانتزاع قرارات جديدة لصالح الفلسطينيين في وبإمكانهم أي
الجمعية العامة، والتأثير أيضا على أعضاء مجلس األمن. أما جدلية إسرائيل فتعرضت لضربة قوية 
بخاصة أن مستوطنيها ما زالوا ينتهكون حرمة المسجد األقصى مدعين أنه مكان مقدس لهم، وأن 

 قدسي يقوم على أنقار هيكل سليمان.الحرم ال
لكن السؤال المطروح دائما: هل يستفيد العرب من القرارات الدولية لتحقيق مصالحهم؟ حتى ا ن لم 
نستفد من القرارات الدولية بخاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. فهناك مثال قرار الجمعية العامة 

جئين الفلسطينيين والذي أيدته أمريكا واالتحاد السوفييتي الخاص بعودة الال 194ل مم المتحدة رقم 
 ونحن نتغنى به دون االستفادة العملية منه. 1948في حينه. منذ عام 
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وهناك قرار لمحكمة العدل الدولية ينص على عدم شرعية الجدار الذي أقامته إسرائيل حول أغلب 
الجنايات الدولية التي طالما زمجرنا بالعودة  مناطق الضفة الغربية، ويبدو أننا نسيناه. وهناك محكمة

 إليها لمحاكمة إسرائيل، لكن يبدو أن زمجرتنا مجرد صوت في طبل أجوف. 
وعلى الشاكلة ذاتها، ال أظن أننا سنستفيد من قرار اليونيسكو، ومن المحتمل أن ننساه بعد حين. 

ادات مخلصة للقضية ولديها وهنا تظهر مشكلتنا األساسية وهي أن فلسطين تعاني من غياب قي
 االستعداد أن تضحي براحتها ومصالحها من أجل أن يحيا الوطن.

 20/10/2016، "21موقع "عربي 
 

 محمد دحالن وذروة االنهيار .51
 نصري حجاج
تعرلضت حركة فتح وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، منذ بروزها، إلى انشقاقات  داخلية ، منها ما 

ولوجية وسياسية، أملتها مفاهيم قاصرة، لم تتخلص من الثقافة القومية في هو نتيجة صراعات أيدي
أردأ صورها، في اعتناق األيديولوجية االشتراكية من فصائل قومية في تركيبتها التاريخية، ومنها ما 
يتصل باختراقات استخبارية عربية، في معظم الحاالت مغلفة بخالفات  سياسية  تتعلق بالنظرة إلى 

، أو برامجها السياسية المتعلقة بمستقبل أهدافها، من أجل تحرير فلسطين وهو الهدف بنيتها
األساسي. ويرى المراجع تاريح هذه الفصائل منذ الستينيات، بوضوح، أن االنشقاقات التنظيمية، 
وخروج بعر قادة هذه الفصائل على األغلبية كان مرتبطًا غالبًا بمراحل سياسية ، عانت فيه الحركة 
الوطنية الفلسطينية أزمات  بسبب فوضى الوالدة، وبداية تلمس طريق واضحة، بعد الخروج من شرنقة 
سوها، أو بسبب هجمات شنت عليها من أنظمة عربية  الماضي السياسي والفكري الذي جاء منه مؤسل

ة البنية، ومزعزعة الثقة بالذات ومحيطه، ما أسفر عن حراك  داخليل أو إسرائيل، وهي ال تزال غضل
عنيف، وتباين في ا راء حول أسباب تلك الهجمات ونتائجها التي أصابت الفصائل بتهتك  وضعف  

 واضحْين.
لى نهاية السبعينيات، كان الفصيالن المتنافسان على الساحة الفلسطينية حركة فتح  من البدايات وا 

ا ظهرها، الجبهتان الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إالل أن األخيرة عانت انشقاقين كسر 
، ولم يكتب للثاني النجاح ليستقر، ويأخذ أصحابه دورًا لهم في إطار 1972والثورية عام  1969عام 

الحركة الوطنية الفلسطينية، فقد كان، على الرغم مما امتاز به المنشقون من تنظير ماركسيل في 
در الثاني والقواعد، إالل أن الدور االستخباري مجمل طروحاتهم، والنيات الوطنية الحسنة لمعظم الكا

مكانة  دنيا في  إلىالسوري كان واضحًا في تلك العملية التي أهلكت الجبهة الشعبية، وأودت بها 
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تنافسها مع "فتح"، الحركة األقوى التي حافظت على قوتها، على الرغم من هزيمة أيلول في األردن، 
 قبل ذلك بأقل من عام.

ل الفلسطينية كافة اختراقات عمالء على مستوى الصفين، األول والثاني، في قياداتها عرفت الفصائ
بعر الدول العربية واألجنبية، مثل سورية ومصر ولبنان واألردن واالتحاد السوفيتي والواليات 

سرائيل. وكان انشقاق حركة فتح عام  ة بإدارة النظام السوري بداي 1983المتحدة األميركية والعراق وا 
ضافة الى الهزائم  تقهقر الحركة، بعد خسارة أهم القياديين العسكريين، وكوادر تنظيمية متميزة كثيرة. وا 
السياسية والعسكرية، بدأ الخراب ينخر باطن جسد الحركة الوطنية الفلسطينية، وخصوصًا بعد رحيل 

 معظم القادة المؤسسين للحركة، اغتيااًل أو هرمًا أو موتًا طبيعيًا. 
ما يمكن القول إن وجود ياسر عرفات على رأس هذه الحركة منع االنهيار الشامل والكامل، فقد رب

كان عرفات، على الرغم من كل السلبيات، يمثل عامل تماسك. وبرمزيته، كان مصدر اعتزاز وطني 
حركة ألبناء الحركة الوطنية كلها، ولشعبه في كل مكان. وربما كان إدراك كل الساعين الى إتالف ال

الوطنية الفلسطينية، والسيطرة عليها، لمكانة عرفات، هو ما عجلل في نهايته، في مرحلة كان كل 
شيء فيها ينهار من حوله. لم يبق فاعاًل في الواقع من القيادة التاريخية لحركة فتح بعد رحيل 

ي مثلله وقاده. عرفات سوى محمود عباس الذي تميز دائمًا بسوء األداء، حتى في النهد المعتدل الذ
وصارت حركة فتح لقمًة سائغة لكوادر الصفين، الثاني والثالث، وهم في مجملهم تنقصهم التجربة 

 والثقافة والخبرة في إدارة شؤون الصراع.
واليوم يطل على شرفة المشهد الفلسطيني محمد دحالن منقذًا لبعضهم من ذلك االنهيار، واهمًا، 

ل والعالقات مع الدول العربية، والتشاور مع اإلسرائيليين واألميركيين، ومعه حسنو النيات، أنهم بالما
قادرون على إصالح الخراب الذي كان مبتغى تلك األطراف، غافلين عن حقيقة أن دحالن، ابن 
 المخيم في غزة الذي أصبح مليونيرًا بال محاسبة، يمثل أسوأ ما في تجربة "فتح" في الزمان والمكان.

 21/10/2016، ، لندنالعربي الجديد
 

 إسرائيل كدولة للشعب اليهودي .51
 أوري هايتنر

البروفيسور سرجيو ديال فرغوال، المختص رقم واحد في العالم بديمغرافيا الشعب اليهودي، يحذر منذ  
سنوات طويلة من تقلص أو حتى اختفاء الشعب اليهودي بسبب االندماج المتسارع في الغرب 

في المئة. وحسب زعمه، خالل  60نسبة  إلىرب في الواليات المتحدة والزواج المختلط، حيث يقت
 ثالثين سنة لن تكون هناك يهودية في الواليات المتحدة ولن يكون يهود.
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ليه ديال فرغوال. إهذه التوقعات ليست علما دقيقا، لكن من الصعب الجدل في هذا التوجه الذي يشير 
اعتبار ذلك مشكلة  إسرائيليجب على  –ليهودي دولة الشعب ا –ومن اجل منع هذه الكارثة 

 ، تتطلب منها تحمل المسؤولية لمواجهة هذا الوضع.األولىاستراتيجية من الدرجة 
استنتاجاتي من هذه التوقعات ثالثة استنتاجات: أوال، الصهيونية. الحركة القومية للشعب اليهودي، 

نية فقط حركة قومية واعدة يمكنها ضمان وجود أنقذت الشعب اليهودي من االندثار. في الحقبة العلما
الشعب اليهودي. وبدونها ستكون هناك جاليات دينية يهودية موزعة هنا وهناك. ثانيا، وجود دولة 
إسرائيل يضمن مستقبل ووجود الشعب اليهودي، ويهودية اليهود الذين يعيشون فيها. ثالثا، عنصران 

الواليات المتحدة: وجود دولة إسرائيل ومركزيتها، ووجود أمام اندماج يهودية  األكبرهما الحاجز 
 إطاروالمحافظة، التي بفضلها بقي ماليين اليهود في الواليات المتحدة، في  اإلصالحيةالتيارات 

 الشعب اليهودي. ولكن هذه العناصر تخفف من العملية وتؤجلها، وال تستطيع تغيير االتجاه.
المسؤولية القصوى إلسرائيل هي ضمان مستقبل الشعب. من هذه كدولة قومية للشعب اليهودي، فان 

الشعب اليهودي. العنصر المركزي في هذه االستراتيجية  إلنقاذالمسؤولية يتم استخالص االستراتيجية 
أن مستقبل الشعب اليهودي مشروط بأن يعيش أكبر قدر من اليهود في إسرائيل. لذلك،  إدراكهو 

البالد ومنع  إلىودي، ملزمة بالعمل بكل طريقة ممكنة لتشجيع الهجرة إسرائيل كدولة للشعب اليه
 أوساطالهجرة منها. رغم الخوف من الحاق الضرر بالعالقات الخارجية بسبب العمل الفعال في 

المواطنين اليهود في الدول الصديقة. فمن واجب إسرائيل فعل ذلك واستخدام القوة البشرية النوعية 
 المالية.وكثير من المصادر 

عنصر آخر هو تقوية وتعميق الصلة بين إسرائيل والشتات وتعميق الصلة مع اليهودية، وثقافة 
ارر إسرائيل  إلىيوجد تناقر بين تشجيع الهجرة  األولىإسرائيل، واللغة العبرية والدولة. للوهلة 

 إلىهو القدوم  وبين العمل على تقوية يهودية يهود الشتات، لكن التناقر وهمي. الهدف النهائي
لم يكن هناك يهود فلن تكون هجرة. لذلك هناك أهمية كبيرة لتعميق الهوية والوعي  إذاالبالد، لكن 

 إلىاليهودي لدى الجاليات في الشتات. توجه هذا الوعي يجب أن يكون صهيونيا مع الوجهة 
 إسرائيل، مثل مبادرة تغليت وغيرها.

التي هي  األرثوذكسيةطي دولة إسرائيل مع التيارات غير عنصر ثالث هو تغيير دراماتيكي في تعا
الظهر ليهودية  إدارةفي المئة من يهودية الواليات المتحدة.  90في مكونات الشعب اليهودي، و أغلبية

الدولة ليهودية العالم والخضوع للقوة  إنكارفي دور إسرائيل ومسؤوليتها. إن  إخفاقالعالم هي 
انتهاج سياسة جديدة ال تعتمد على  إلىية يجب أن تتوقف. لذلك هناك حاجة السياسية ل قلية الحريد
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الصهيونية بمستقبل الشعب اليهودي كهدف مركزي،  األحزاباهتمت  إذاالحريديين. ويمكن فعل ذلك 
 .األخرىالذي يتطلب التعاون حتى لو كانت هناك خالفات في القضايا  األمر

 إرساءرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي من خالل عنصر رابع هو ضمان أن تكون دولة إس
هو الضمانة لوجود  –الدولة القومية اليهودية  –ذلك في قانون أساس. علينا فهم أن وجود إسرائيل 

الشعب اليهودي ووجود اليهودية. لذلك يجب كبح الهجوم ما بعد الصهيوني الذي يتغطى بالشعارات 
لغاء جوهر وهوية إسرائيل كدولة إ إلىالذي يهدف  األمرميع مواطنيها"، الكاذبة والمضللة لر "دولة ج

يهودية ساحقة، حتى لو كان الثمن التنازل  أغلبيةيهودية. يجب تشكيل حدود الدولة بشكل يضمن 
عن مناطق مأهولة بالسكان الفلسطينيين في ارر إسرائيل. يجب تشكيل دولة إسرائيل كمجتمع 

 لشباب اليهود في العالم.نموذجي يشكل عنصر جذب ل
 20/10/2016إسرائيل اليوم، 
 20/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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