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 بمجلس األمن "إسرائيل"السلطة الفلسطينية بعدم اتخاذ إجراءات ضد  السيسي طالب: هآرتس .1
ام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، السلطة طالب النظ: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

الفلسطينية في رام هللا، بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل في مجلس األمن الدولي، إلى ما بعد 
االنتخابات الرئاسية األميركية، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني، اليوم الجمعة، لصحيفة "هآرتس" 

 اإلسرائيلية.
لفلسطيني الذي لم يكشف عن اسمه، فإّن الواليات المتحدة أبلغت الجانب وبحسب ما قاله المسؤول ا

الفلسطيني بعدم اتخاذ أي خطوات في مجلس األمن وعدم تقديم مشاريع قرارات جديدة، قبل 
االنتخابات األميركية، مهددة باستخدام حق النقض )فيتو( ضد أي من هذه المشاريع، ولو حتى 

 سرائيلي.بشأن النشاط االستيطاني اإل
ووفقًا لما قاله المسؤول الفلسطيني لـ"هآرتس"، فإّن أطرافًا عربية أخرى انضمت لهذه التوجهات، مشيرًا 
إلى أّن هذه التوجهات قابلها عدم رضا السلطة الفلسطينية إال أّن األخيرة التزمت بها، ولم تقدم على 

 طرح أي مشروع في مجلس األمن ضد إسرائيل.
فلسطيني للصحيفة، أّن السلطة تعتزم تقديم اقتراحات لمشاريع قرارات ضد وأضاف المسؤول ال

 إسرائيل، بعد انتهاء االنتخابات األميركية.
يشار إلى أّن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أبدى خالل الشهور األخيرة، في أكثر من 

اما، على "فرض إمالءات على إسرائيل" في مناسبة قلقًا من احتمال إقدام الرئيس األميركي باراك أوب
 الفترة المتبقية له في البيت األبيض.

 21/10/2016، العربي الجديد، لندن
 

  : قضية األسرى تشكل أولوية للقيادة الفلسطينيةالمحررينيستقبل وفدا  من األسرى  عباس .2
مدينة رام هللا، وفدا من  ، بمقر الرئاسة فيأمسرام هللا ـ وفا: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء 

 األسرى المحررين، بحضور رئيس هيئة األسرى والمحررين عيسى قراقع.
وأكد الرئيس أن قضية األسرى وتحريرهم من سجون االحتالل تشكل األولوية للقيادة الفلسطينية، 

 ليساهموا في استقالل وطنهم وبنائه.
سرى في سبيل شعبهم وقضيته العادلة؛ يشكل وأشار الرئيس إلى أن النضال الكبير الذي يقدمه األ

رافدا أساسيا لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل الذي ال بد وأن يندحر، ونقيم دولتنا 
 المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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، وفدا من األطباء الفلسطينيين والعرب المشاركين في المؤتمر الطبي أمس، مساء عباسكما استقبل 
 المنعقد في مدينة بيت لحم. األطباءطيني الدولي السادس لنقابة الفلس

 22/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 على الضفةأكبر دليل على خشية عّباس من سيطرة حماس  المحليةتل أبيب: تأجيل االنتخابات  .3
الوقت  قالت مصادر أمنّية وعسكرّية رفيعة الُمستوى في تل أبيب إّنه في زهير أندراوس: -الناصرة

 فإنالذي يجري فيه سباق االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكّية على قدم وساق، 
، لمستوطنات في الضفة الغربيةالسلطة الفلسطينّية الحظت تغير في سياسات البيت األبيض بشأن ا

قضية  في ضوء خطاب أوباما باألمم المتحدة الذي أشار خالله إلى أّنه ينوي التعامل مع
 االستيطان.

وتابعت أّنه في الوقت الحالي، ُيقّدرون في جهاز األمن اإلسرائيلّي أّن حركة حماس تفوز على فتح 
في معركة كسب تعاطف الجمهور الفلسطينّي منذ فترٍة طويلٍة، وتأجيل االنتخابات المحلّية في 

السلطة الفلسطينّية، محمود  السلطة الفلسطينّية ما هو إال دليل واضح على خوف وخشية وقلق رئيس
عّباس )أبو مازن( من سيطرة حماس على مراكز القوة في الضّفة الغربّية، كما أّكدت المصادر 

 الرفيعة في تل أبيب.
في الواقع الفلسطينّي بالضفة  أوجدتالتي ” كسر الحلقات“وتابعت المصادر قائلًة إّن إسرائيل ُتحاول 

مشروع اقتصادي في الضفة الغربّية قد تحصل  11يع مختلفة: الغربّية عن طريق تسهيالت ومشار 
قريًبا على موافقة من القيادة السياسية، وذلك للعمل على تحسين الوضع التشغيلي للفلسطينيين 

 ومستوى حياتهم.
ألف،  72باإلضافة لذلك، وصل عدد العمال الفلسطينيين الذي يدخلون إسرائيل للعمل مؤخًرا لـ 

 .2000ياسًيا منذ عام ويعتبر رقًما ق
عالوة على ذلك، قالت المصادر إّنه إلى جانب العمال الذين يدخلون للعمل في المستوطنات، يبلغ 

 العدد مائة ألف، ومن المحتمل أْن يّتم تقديم تصاريح إضافية، على حّد تعبيرها.
 21/10/2016، رأي اليوم، لندن
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 إلنهاء االنقسام الفلسطيني يدعوالخضري  .4
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الوضع : كاالت()و 

نهاء ملف االنقسام، خاصة مع  الفلسطيني في مأزق خطر جدًا، ما يتطلب اإلسراع في الوحدة، وا 
 تزايد التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

ا يزال ُينهك األطراف كافة، ويشتت وأكد الخضري في تصريحات أن االنقسام يتجذر ويتصاعد، وم
 الجهود، ويسبب معاناة كبيرة لشعبنا الفلسطيني.

 22/10/2016الخليج، الشارقة، 
 

 المحكمة العسكرية تقضي بإعدام أحد المدانين وحبس آخرين بتهمة التخابر مع االحتاللغزة:  .5
غزة، باإلعدام شنقًا حتى  غزة: حكمت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في

الموت على أحد المدانين بتهمة التخابر مع االحتالل، كذلك قضت بأحكام سجن أخرى بحق مدانين 
 آخرين تراوحت بين العشر سنوات والمؤبد.

  22/10/2016القدس العربي، لندن، 
 

 منحملة أمنية في مخيم بالطة تستهدف الخارجين عن القانون وتوفير األمحافظ نابلس:  .6
قوات األمن من رام هللا، أن  فادي أبو سعد، عن 22/10/2016القدس العربي، لندن، قالت 

الفلسطينية اقتحمت مخيم بالطة شرق مدينة نابلس من أربعة محاور، في عملية أمنية جديدة لفرض 
األمن ومالحقة الخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة والمطلوبين، بحسب ما أعلنت 

وأكد مصدر أمني فلسطيني أن النشاط «. القدس العربي»صادر فلسطينية من داخل المخيم لـ م
األمني الجديد في المخيم يسير وفق الخطة التي أعدت مسبقًا. وأعلن المصدر األمني وفق ما نقلت 
 وكالة األنباء الرسمية أن األجهزة األمنية مصممة على مالحقة الخارجين عن القانون لتقديمهم

 للعدالة. 
الرجوب، محافظ  أكرماللواء ، من نابلس، أن 21/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، وأضافت 

األمنية في هذه اللحظات تشهد استقرارًا نسبيًا، ولكن القوات  األوضاع إن قالمحافظة نابلس، 
 طلوب للعدالة.الفلسطينية مستمرة في النشاط األمني في مخيم بالطة، حتى اعتقال آخر م األمنية

وأوضح في حديث لتلفزيون فلسطين مساء اليوم أن النشاط األمني يالحق الخارجين على القانون، 
يشكلون خطرًا على حياة المواطنين، ويقللون من كرامة المواطنين في المخيم  أصبحواوالذين 

 لذي يزعج ساكنيه.، األمر ااإلسرائيليالصامد، الذي شّكل نقطة وحلقة قوية في مواجهة االحتالل 
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 جنينمخيم مواجهات بين أمن السلطة الفلسطينية وشبان ب .7

مواجهات بين عناصر أمن السلطة الفلسطينية وشبان في مخيم  فجر السبت : اندلعتمحمد وتد
وذلك عقب نشاط لقوات األمن الفلسطينية بالمخيم. إذ يلحظ تكرار مشهد  ،الضفة الغربية لجنين شما

 ت األمن باألسابيع األخيرة.المواجهات مع قوا
وبحسب إفادات شهود عيان، فقد لوحظ أن أفرادا من عناصر الشرطة الفلسطينية دخلوا المخيم، 
وخالل نشاطهم عند الشارع المؤدي للمخيم خلف المستشفى الحكومي اشتبكوا مع شبان الذين 

 رشقوهم بالحجارة.
 22/10/2016، 48عرب موقع 

 
 كميات كبيرة من المخدرات غزة: إحباط عملية تهريب .8

أحبطت شرطة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الفلسطينية في محافظة رفح جنوب قطاع : غزة
غزة، مساء يوم الخميس وبالتعاون مع أمن الحدود، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من 

 الحدود الجنوبية للقطاع.
كافحة المخدرات بمحافظة رفح، أنه بعد عمليات التحري وأوضح الرائد أنور حماد، مدير شرطة م

 فرش حشيش. 350كرتونة أترمال، و 1500والمتابعة، تم ضبط 
 21/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 األمن الفلسطيني يعتقل أربعة مواطنين شاركوا مستوطنين االحتفال بعيد العرش .9
فلسطينيين  أربعةالفلسطيني اعتقل  األمن إن، أمسمني فلسطيني أمتحدث  أعلنالقدس ـ أ ف ب: 

شاركوا مستوطنين يهودا في مستوطنة افرات جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة 
 "احتفاالتهم بعيد العرش اليهودي".

 اعتقلوا صباح الخميس ويجري التحقيق معهم". األربعة إنوقال المتحدث لوكالة فرانس برس: "
 إنيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية عوديد رفيفي لوكالة فرانس برس "رئ أكدمن جهته، 

نحو ثالثين فلسطينيا من بلدة الخضر ومن قرية وادي النيص، حضروا احتفاالت عيد العرش 
 حضروا الحفل بينهم ضباط جيش وضباط شرطة". أشخاص 110 أصلمن  األربعاءاليهودي يوم 
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فلسطينيين استلموا مذكرات استدعاء للتحقيق  أربعة إنالفلسطينيين  عوديد "علمنا من جيراننا وأضاف
هم شخصيات في بلدة الخضر وقرية وادي  األربعةالفلسطينية، وان  األمنية األجهزةمعهم من قبل 

 النيص".
القانون  إن" اإلسرائيليالجيش  إذاعةنائب محافظ بيت لحم محمد طه في مقابلة مع  أكدمن جهته 

، وتواجدهم هناك امر اإلسرائيليةمنع تطبيع العالقات مع المستوطنين في المستوطنات الفلسطيني ي
 غير مقبول".

  22/10/2016األيام، رام هللا، 

 

 : إلغاء أوسلو واالنقسام والتوافق على برنامج وطني"النقاط العشر" مبادرةشلح يطرح  .11
الدكتور رمضان عبد ، أن زةغمنت أشرف الهور ، عن 22/10/2016القدس العربي، لندن، ذكرت 

هللا شلح، األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، أكد على ضرورة استمرار المقاومة الفلسطينية حتى 
في إشارة إلى رفض التنازل « فلسطين ليست األندلس»تحرير فلسطين من االحتالل. وشدد على أن 

من « اتفاق أوسلو»ود عباس بإلغاء عن هدف التحرير والعودة، وطالب في الوقت ذاته الرئيس محم
أجل الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وذلك خالل مهرجان مركزي كبير أقامته الحركة في 

 «.الجهاد ميالدنا المتجدد»النطالقتها في مدينة غزة بعنوان  29الذكرى الـ 
حركة الجهاد في  وقال في كلمة عبر الهاتف أمام المشاركين في المهرجان الكبير الذي أقامته

، والثانية «هذا المهرجان يطلق ثالث رسائل األولى موجهة لألمة»غرب مدينة غزة « ساحة الكتيبة»
 «.للشعب، والثالثة لحركة الجهاد

إن أمة بال »وقال وهو يدعو إلى مزيد من الدعم المقدم للفلسطينيين من أجل مواجهة التحرير 
 «.فلسطين أمة بال قلب

األمة بأقوالها وأفعالها تفاجئنا »د الفعل العربي واإلسالمي تجاه القضية الفلسطينية وأضاف وهو ينتق
لم »وتابع وهو ينتقد ضعف الدعم العربي واإلسالمي المقدم لفلسطين «. وكأن فلسطين ليست قلبها

 «.نكن نتوقع أن نعيش إلى اليوم الذي تصبح فيه نصرة فلسطين تهمة وجريمة في واقعنا العربي
عندما يدير العرب ظهرهم »تقد األمين العام للجهاد عمليات التطبيع العربي مع إسرائيل، وقال وان

 «.لفلسطين وأخذهم إسرائيل باألحضان، ال يحق ألحد أن يتهم أو يسيء للمقاومة
يعني تصديق المزاعم »وأشار إلى أن هذا التنكر لفلسطين وما تمثله في العقيدة والتاريخ والواقع 

 «.ة التوراتية والتلموديةاليهودي
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، مضيفا «فلسطين ليست األندلس»غير أن األمين العام للجهاد اإلسالمي شدد في كلمته على أن 
ن » والقدس ليست قرطبة ومهما انحرفت األمة عن جادة الصواب، فهي لن تفرط بقضية فلسطين وا 

 «.فعلت فهي ال تستحق الحياة
العرب لم »لوقت وتأثيره على القضية الفلسطينية، وقال وتطرق شلح إلى الواقع العربي في هذا ا

يفلحوا في منع ضياع فلسطين وواقعهم اليوم مشغول بنفسه وغير مكترث ويهرول للتطبيع مع 
 «. إسرائيل»

في ظل حالة انسداد « حالة اليأس واإلحباط وتسفيه المقاومة»ورفض األمين العام للجهاد أن تسيطر 
 «. ل الذي تحول لنوع من الترف حول حل الدولتين وحل الدولة الواحدةالجد»األفق، وما أسماه 

لسنا حركة إسالم سياسي وهذا مصطلح مضلل هدفه »وحين تطرق شلح إلى واقع حركته قال 
وأكد «. نحن حركة مقاومة وطنية بمرجعية إسالمية ولنا كل الفخر بذلك»، مضيفا «اإلساءة لديننا

 ي عاصمة للفلسطينيين سوى القدس. شلح أيضا أنه لن تكون هناك أ
وقدم شلح في ختام كلمته مبادرة من عشر نقاط، هدفها الخروج من المأزق الذي تعيشه القضية 

« النقاط العشر»وشمل برنامج «. اتفاق أوسلو»الفلسطينية، تبدأ أولها بإعالن الرئيس عباس إلغاء 
الوعاء الجامع للشعب »ء منظمة التحرير لتصبح التي قدمها األمين العام للجهاد اإلسالمي، إعادة بنا

، وأن تعلن المنظمة سحب االعتراف بإسرائيل. وشمل البرنامج أيضا إعالن المرحلة التي «الفلسطيني
عادة االعتبار للمقاومة »يعيشها الشعب الفلسطيني بأنها ما زالت  مرحلة تحرر وطني من االحتالل وا 

 «.وتعزيز وتطوير انتفاضة القدس
الب بصياغة برنامج وطني لتعزيز صمود الشعب وثباته على األرض. وشدد على ضرورة وط

تحمل مسؤوليتهم تجاه كل ما تتعرض له »االتصال بكل القوى واألطراف العربية واإلسالمية لـ 
وتحمل بنود البرنامج كذلك الدعوة لـ «. القضية الفلسطينية وتحديًدا ما يجري في القدس واألقصى

بين كل مكونات الشعب لدعم كل متطلبات التحول نحو المسار « وار وطني شاملإطالق ح»
 الجديد، وكذلك إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة وصياغة برنامج وطني جديد. 

غرب مدينة  «ساحة الكتيبة»وكانت جماهير غفيرة من أنصار حركة الجهاد اإلسالمي احتشدت في 
حركة الذين قدموا من كل مناطق القطاع برايات الحركة غزة، لحضور المهرجان. ولوح أنصار ال

 السوداء، وتواجد بين الحشود أطفال ونساء ورجال كبار في السن. 
، في مكان االحتفال، وهم «سرايا القدس»وانتشر أفراد مسلحون يتبعون الجناح العسكري للحركة 

دق رشاشة، كذلك شوهدت يرتدون مالبس عسكرية، ويضعون أقنعة على وجوههم وبين أيديهم بنا
ناشطات من الجناح المسلح للجهاد اإلسالمي وهن يحملن أسلحة رشاشة. ووضعت خلف المنصة 
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واجب التحرير … الجهاد ميالدنا المتجدد»الرئيسة للمهرجان صورة كبيرة لمدينة القدس، كتب عليها 
لى جانب صورة مدينة القدس الكبيرة وضع رسم لخارطة«. ال وهم السلطة فلسطين، كتب عليه  وا 

 «.أمة بال فلسطين، أمة بال قلب»
مسؤولو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.  29وحضر احتفال الجهاد اإلسالمي بذكرى انطالقتها الـ 

من جهتها هنأت حركة المقاومة الشعبية، حركة الجهاد اإلسالمي بذكرى انطالقتها. وجاء في برقية 
ياكم على طريق الجهاد والمقاومة وحماية الثوابت والمقدسات  نسأل هللا عز وجل أن»التهنئة  يثبتنا وا 

 «.فعهدنا بكم عهد الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين

 10مبادرة من طرح رمضان شلح ، أن غزة، عن وكالة سما من 22/10/2016الحياة، لندن، ونشرت 
مأزق الفلسطيني، مشددًا على عدم وجود حل نقاط إلنهاء االنهيار والمساهمة في الخروج من ال

 لالحتالل اإلسرائيلي سوى الكفاح والمقاومة.
 في ما يلي نقاط المبادرة:

 إعالن الرئيس عباس إلغاء اتفاق أوسلو، ووقف العمل به. - 1
 إعالن منظمة التحرير سحب االعتراف بدولة إسرائيل. -2
 لجامع.إعادة بناء المنظمة لتصبح اإلطار الوطني ا -3
إعالن أن المرحلة هي مرحلة تحرر وطني، وأن األولوية لمقاومة االحتالل، وهذا يتطلب إعادة  - 4

 االعتبار للمقاومة والثورة لتصبح االنتفاضة شاملة لدحر االحتالل.
إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة وصوغ برنامج جديد موحد واستراتيجية على قاعدة التحلل من  - 5

 ي سلطتين وبرنامجين.أوسلو وينه
 صوغ برنامج وطني لتعزيز صمود الشعب ووجوده على أرضه. - 6
الخروج من حال اختزال فلسطين أرضًا وشعبًا في الضفة وغزة والتأكيد أن الشعب هو شعب  -7

ومناطق  1967ومناطق  1948واحد، وهذا يتطلب كل مكونات الشعب في )المناطق المحتلة عام( 
 الشتات.

ال بكل األطراف العربية واإلسالمية تجاه هذه الخطوات، ووقف قطار الهرولة نحو العدو االتص -8
 الصهيوني، وسحب المبادرة العربية، والعمل مع الشقيقة مصر لرفع الحصار عن غزة.

أن تقوم قيادة منظمة التحرير بمالحقة دولة الكيان وقيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية  -9
 وتعزيز المقاطعة الدولية.كمجرمي حرب 

 إطالق حوار وطني شامل. -10
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 ا مبادرة شاملة لتصويب الوضع الفلسطينيّدهوتعحماس ترحب بمبادرة شلح  .11
حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، األشقاء في حركة الجهاد اإلسالمي بذكرى انطالقتهم  هنأت

لحركة الجهاد مزيدا  تريقًا للتحرير، وتمنالتاسعة والعشرين التي تعبر عن التمسك بخيار المقاومة ط
حركة حماس بالمبادرة التي أعلنها األمين العام لحركة الجهاد  تمن القوة والسداد بإذن هللا، كما رحب

ا مبادرة شاملة لتصويب الوضع الفلسطيني وتدعو كل دهاإلسالمي الدكتور رمضان شلح وتع
 األطراف الفلسطينية إلى دعم هذه المبادرة.

 21/10/2016وقع حركة حماس، م
  
 الزهار: نتفق مع الجهاد اإلسالمي على ثوابت القضية الفلسطينية .12

هنأ عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين في 
 .29ذكرى انطالقتها الـ 

ي أقيم اليوم الجمعة في ساحة الذ 29وقال الزهار في كلمة له، خالل حفل انطالقة حركة الجهاد الـ 
الكتيبة بمدينة غزة، إن حركة حماس وحركة الجهاد تتفقان على أن هناك ثوابت ال تمس، قد نختلف 

 هنا أو هناك، لكن اليوم هناك رؤى واضحة ثابتة ال تتغير بتغير زمان وال مكان.
ستطيع أن نحقق وأوضح أن فصائل المقاومة تحتاج إلى توسيع وتطوير وتسليح وتثقيف حتى ن

 غايتنا إن شاء هللا، مشددًا على حب حركة حماس وتقديرها لكل برنامج مقاوم بالكلمة أو بالبندقية.
وأكد الزهار على أحقية الشعب الفلسطيني في كامل أرضه، قائاًل: "إن فلسطين بالنسبة لنا هي من 

 بعض الضفة والقطاع".حدود لبنان وحتى مصر، ومن البحر إلى النهر، وليست كما يعرفها ال
وأشار إلى أن حركة حماس حافظت على وحدة اإلنسان ووحدة األرض، مشددا على أن فلسطين هي 
كل فلسطين التي نعرف، ال تقبل القسمة على أي عدد، ووحدة األرض عندنا ثابت ال يتغير وال 

 يتبدل.
عقارب الساعة إلى  وأضاف الزهار إن الذي يحاول أن يمس المسجد األقصى واهم بأنه سيعيد

 الوراء، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يقبل بأي تنازل أو ترهات سياسية.
 21/10/2016موقع حركة حماس، 
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 فصائل المقاومة تستنكر تصريحات "مالدينوف" المنحازة لالحتالل .13
لخاص لألمم المتحدة استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية تصريحات المنسق ا: حازم الحلو -غزة 

للتسوية في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، التي هاجم فيها سلوك المقاومة في بناء األنفاق 
 وتطوير صواريخها المحلية.

وأكدت الفصائل أن تصريحات مالدينوف توضح حقيقة الموقف الغربي المنحاز لالحتالل، مشيرة 
صار سببها في األساس تآمر المجتمع الدولي وصمته إلى أن معاناة الفلسطينيين من االحتالل والح

 على جرائم االحتالل.
رفضت حركة حماس واستنكرت تصريحات مالدينوف، مؤكدة أن تلك التصريحات منحازة بشكل و 

 سافر لالحتالل وتقدم له الذرائع لالستمرار في االعتداءات بحق الفلسطينيين.
أن مالدينوف يحاول أن يرضي اإلسرائيليين على  ، علىاإلسالميمن جهتها، شددت حركة الجهاد 

حساب عذابات وتضحيات الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن مقاومة المحتل هو حق كفلته كل 
 القوانين األرضية والشرائع السماوية.

من جانبها، نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتصريحات مالدينوف، معتبرة أنها تأتي في 
سة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه الحقوق الفلسطينية التي تم تثبيتها سياق سيا

 عبر قرارات دولية يتنكر لها االحتالل.
 21/10/2016، فلسطين أون الين

 
 فتح تنتقد تصريحات رئيس الوزراء اإليطالي بشأن قرار اليونيسكوحركة  .14

ة )فتح( نبيل شعث أن تصريحات رئيس الوزراء اعتبر عضو اللجنة المركزية لحرك: )وكاالت(
 اإليطالي ماثيو رينزي بشأن قرار اليونيسكو حول القدس والمسجد األقصى غير مقبولة ومؤسفة.

وقال شعث في تصريحات لوكالة )آكي( اإليطالية لألنباء أمس الجمعة، نحن نرفض هذا التصريح 
وروبية وآلية اليونيسكو ودورها، ومخالف أيضًا ونعتبره غير مقبول، وهو حقيقة يخالف السياسة األ

 للمواقف اإليطالية الداعمة للقضية الفلسطينية، وهي حقيقة تصريحات مؤسفة.
نما االستفادة منه والبناء عليه، ونتمنى من  وأضاف: نعتقد أنه ال يجب التصدي لقرار اليونيسكو وا 

التي تريد تغيير التاريخ، من أجل تبرير « ليةاإلسرائي»األصدقاء في إيطاليا أال يقعوا في المؤامرة 
 وتهويد القدس والمس بسكان القدس الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. االستيطان

  22/10/2016الخليج، الشارقة، 
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 لبناء الهيكل "األقصى"نتنياهو يعلن تمويل مشروع استيطاني جديد في  .15
ين نتنيــاهو، أن حكومتــه ستنضــم إلــى تمويــل : أعلــن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــاموكــاالت-القــدس

االســتيطانية مــن ’ مشــروع غربلــة ركــام يســتخرج مــن الحــرم القدســي، وهــو مشــروع تنفــذه جمعيــة  إلعــاد
أجل العثور على آثار في ركام استخرج من الحرم أثناء إعادة ترميم المصلى المروانـي تحـت المسـجد 

 عاما. 17األقصى، قبل 
لتــي يتركــز نشــاطها علــى تهويــد البلــدة القديمــة ومحيطهــا واقــتالع الفلســطينيين ، ا’وتــزعم جمعيــة  إلعــاد

 منها، أنها تبحث عن آثار للهيكل المزعوم في هذا الركام.
فـي القـدس، الخمـيس، وتبلـغ مسـاحة ’ وجاءت أقوال نتنيـاهو خـالل مراسـم افتتـاح مبنـى  القريـة األثريـة

وسيستخدم كمركز لنشاط سـلطة اثثـار ’ تحف إسرائيلألف متر مربع، ويقع بالقرب  م 35هذا المبنى 
 اإلسرائيلية.

وهــاجم نتنيــاهو لجنــة التربيــة والثقافــة والعلــوم التابعــة لألمــم المتحــدة )اليونســكو(، التــي تبنــت األســبوع 
 الماضي قرارا ينفي وجود عالقة بين اليهودية والحرم القدسي.

ائيلية،  أنــتم أعطيــتم إجابــة حاســمة ألولئــك الــذين وقــال نتنيــاهو، مخاطبــا مــوظفي ســلطة اثثــار اإلســر 
خفاء ومحو تاريخ شعبنا في بالدنا، مثلما تم التعبيـر عـن ذلـك فـي اليونسـكو. وأنصـح  يحاولون نفي وا 
خفاء الحقيقة والتركيز على الخطر الحقيقي على آثار الثقافة العالميـة  اليونسكو بالتوقف عن طمس وا 

 ’.من جانب اإلسالم المتطرف
دعى نتنياهو أن  إسرائيل هي المكان الوحيد فـي الشـرق األوسـط الـذي ال تهـدم فيـه طوائـف متطرفـة وا

 ’.، مضيفا أنه  نحن مستعدون للمساعدة في غربلة الركام من جبل الهيكل’مساجد وكنائس
 22/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 الحكومي الفتتهدد االئ "شتوية ساخنة"أمام دورة  الكنيست :معلقون إسرائيليون .16

ســاخنة فــي « دورة شــتوية»يتوقــع معلقــون إســرائيليون فــي الشــؤون الحزبيــة : أســعد تلحمــي -الناصــرة 
الكنيست التي تبدأ أواخر الشهر، وسط تهديدات أحزاب مشاركة في االئتالف الحكومي بأزمـة حقيقيـة 

« البيت اليهودي»ن ما لم يستجب االئتالف إلى طلبات عدد منها، في مقدمها طلب حزب المستوطني
تشـــريع آالف بيـــوت المســـتوطنين فـــي أنحـــاء »الـــذي يـــنص علـــى « قـــانون تســـوية االســـتيطان»تشـــريع 

لــوزير المــال موشـــيه « الخطــة االقتصــادية«الضــفة الغربيــة لمنــع إخالئهــا أو هــدمها فـــي المســتقبل، و
 كحلون.
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أن  إلـىذاعـة العامـة أمـس فـي حـديث إلـى اإل« البيـت اليهـودي»ولمح النائب بتسالئيل سموتريتش من 
« اتحـاد البـث الجمـاهيري»( قد يشترطون دعمهم مشروع نتنياهو إغالق 8نواب الحزب في الكنيست )

)سلطة البث الرسمية الجديدة( الذي يفترض أن يبدأ عملـه مطلـع العـام المقبـل، بتأييـد نـواب االئـتالف 
دية الجديــدة لــوزير المــال زعــيم حــزب مشــروع قــانون التســوية، كــذلك فــإنهم لــن يــدعموا الخطــة االقتصــا

. 2019موشـــيه كحلـــون القاضـــية بخفـــض غـــالء المعيشـــة وتحســـين شـــروط اإلســـكان حتـــى عـــام « كلنـــا
 وأضاف أن هذه القضايا الثالث ستقرر مصير االئتالف الحكومي.

رئــيس الحكومـــة بأنــه فـــي حـــال لــم يـــدعم واالئــتالف الحكـــومي برنـــامج « كلنـــا»إلــى ذلـــك، يهــدد نـــواب 
الــذي أقامــه « اتحــاد البــث الجديــد»ن االقتصــادي، فــإنهم سيصــوتون ضــد اقتــراح نتنيــاهو إغــالق كحلــو 

 قبل عام.
 22/10/2016الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل": الوجود العسكري الروسي في المتوسط وسورية يثير القلق .17

لمتوسـط شرعت إسرائيل في التملمـل مـن الوجـود العسـكري الروسـي فـي سـوريا والبحـر ا: حلمي موسى
وصــارت تتحــّدث عــن أخطــاره. وعــدا واقــع أن الوجــود الروســي ُيعــّزز أساســًا مــن قــوة النظــام الســوري 

يـــران و  ـــى هـــامش حركـــة الطيـــران «حـــزب هللا»وا  ـــر هـــذا الوجـــود عل ـــد مـــن أث ـــق صـــار يتزاي ، فـــإن القل
شـــر ، ون«كوزنتســـوف»اإلســـرائيلي. ويـــرى عســـكريون أن وجـــود حاملـــة الطـــائرات الروســـية، األدميـــرال 

يخلـق فـي المنطقـة نظامـًا إقليميـًا « 400إس »و « 300إس »بطاريات صواريخ أرض جو من طرازي 
وُيبدي ضباط كبار تقديرهم بأن وجود حاملة الطائرات الروسية كجزء من أسطول بحري كبيـر  جديدًا.

مــن ســوريا  متوّجــه إلــى المنطقــة، ســيفرض قيــودًا علــى النشــاطات الســرّية والعلنيــة اإلســرائيلية ضــّد كــل
 ولبنان.

عــاموس هارئيــل أن مــا كشــفت عنــه خريطــة نشــرتها « هــآرتس»مــن جانبــه، رأى الُمعّلــق العســكري فــي 
و « 300إس »، أخيرًا، حول استكمال تعزيزها لدفاعاتها الجوية بمنظومات «واشنطن بوست»صحيفة 

ـــان وجـــزءًا كبيـــرًا مـــن األرا«400إس » ضـــي التركيـــة واألردن ، يعنـــي أن منظوماتهـــا ُتغّطـــي أجـــواء لبن
 وشرق حوض المتوسط إلى ما وراء قبرص وصواًل إلى النقب الشمالي في فلسطين المحتلة.

ـــل نـــوف»ال ُيمكنهـــا اإلقـــالع مـــن موقـــع  اإلســـرائيليةوحســـب الخريطـــة، فـــإن الطـــائرة  بـــالقرب مـــن « ت
قريبــًا، ســالح مــن دون أن ُتالحظهــا الــرادارات الروســية. لقــد قّيــد الــروس، مــن دون جهــد ت« رحوبــوت»

 . وهذا التقييد ليس عسكريًا فقط، بل سياسي أيضًا. األوسطالجو األقوى في الشرق 
 22/10/2016السفير، بيروت، 
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 "دولفين"غّواصات  ثالثتسعى لشراء  "إسرائيل"معاريف": " .18
كشفت صـحيفة معـاريف اإلسـرائيلّية أّن كيـان االحـتالل يسـعى إلـى شـراء ثـالث غّواصـات : )أ ف ب(

 مليون دوالر. 300طّورة من ألمانيا بإمكانها حمل رؤوس نووية، وذلك بسعر إجمالي يبلغ مليارًا ومت
، «دولفــين»، شــراء ثــالث غواصــات مــن طــراز "الســّرية"بـــ  "معــاريف"وتتضــّمن الّصــفقة، التــي وصــفتها 

تشغيلها في الستبدال األسطول القديم لجيش االحتالل، الذي يتضّمن غّواصات من الطراز نفسه بدأ ب
وذكــرت الصــحيفة أّن الســفير اإلســرائيلي يعقــوب هــداس ســيوّقع مــع ممثــل كبيــر للحكومــة  .1999عــام 

ـــم تـــواجههم أي مشـــكلة فـــي اللحظـــة »تشـــرين الثـــاني علـــى مـــذّكرة تفـــاهم للشـــراء  7األلمانيـــة فـــي  مـــا ل
، «الصـحيفة»ومـات وفي الوقت الذي رفضت فيـه وزارة الـدفاع اإلسـرائيلية التعليـق علـى معل «.األخيرة

إسرائيل تدرس شراء »، أّن «فرانس برس»أّكد المتحّدث باسم الحكومة األلمانّية جورج ستيتير، لوكالة 
تجــري مباحثــات علــى »وأضــاف «. 2027غواصــات جديــدة لتحــل محــّل أســطولها الحــالي بحلــول عــام 

 «. مستويات مختلفة بشأن المساعدات المالية األلمانية لصفقة الشراء
 22/10/2016فير، بيروت، الس

 
 يعتزم سحب قواته من محيط مستوطنات غالف غزة سرائيلياإلجيش الالعاشرة:  القناة .19

، أن الجيش اإلسـرائيلي يعتـزم سـحب قواتـه أمسوكاالت: ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء -القدس 
 التي تتولى حماية مستوطنات غالف قطاع غزة بعد "عيد العرش اليهودي".

القناة، ان سكان مستوطنة )نتيف هعستراة( تلقوا بالغا من الجيش ينذرهم بأنه سيتم سـحب  وضحتوأ
قواته المتمركزة في محيط المستوطنة اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مشيرًة إلى أن 

 األمر يشمل غالبية مستوطنات غالف القطاع.
فقط في المستوطنات المتاخمة للسياج األمنـي مثـل )ناحـل وأشارت القناة إلى أن قوات الجيش ستبقى 

 عوز( و)كرم أبو سالم(.
وقالت لجنة مستوطنات غالف غزة أنها تأخذ هذا القرار على محمل الجد وتنظر إليه بخطورة بالغـة، 
مؤكـــــدة عزمهـــــا علـــــى التصـــــدي لهـــــذا القـــــرار بكـــــل شـــــكل ممكـــــن حفاظـــــا علـــــى ســـــالمة وأمـــــن ســـــكان 

 المستوطنات.
 22/10/2016رام هللا، األيام، 
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 "بتسيلم"تدرس سحب الجنسية من مدير عام  "إسرائيل" .21
ة مــن مــدير عــام منظمــة "بتســيلم" حجــاي العــاد بعــد يالقــدس ـ "األيــام": تــدرس إســرائيل ســحب الجنســ

الشــهادة التــي أدلــى بهــا األســبوع الماضــي أمــام مجلــس األمــن الــدولي ضــد االســتيطان اإلســرائيلي فــي 
 طينية المحتلة.األراضي الفلس

وقال رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي عضو الكنيست من حزب "الليكود" دافيد بيتان للقناة الثانية 
فـــي التلفـــاز اإلســـرائيلي: إن شـــهادة العـــاد كانـــت" خرقـــا واضـــحا للثقـــة مـــن قبـــل مـــواطن إســـرائيلي ضـــد 

 الدولة، وعلى هذا النحو، فإن عليه أن يجد لنفسه جنسية أخرى".
سمح القانون اإلسرائيلي بسحب الجنسـية مـن المـواطن فـي حـال شـارك فـي هجمـات ضـد إسـرائيليين وي
وأدانت زعيمة حزب "ميرتس" زهافا غلؤون تصريحات بيتون واعتبرتها"  التجسس. أوبالخيانة  أدين أو

 .تصريحات خطيرة تقترب من التحريض على القتل
 22/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 شريك في العنصرية الرسمية في "إسرائيل" : اإلعالم العبري"سيكوت"منظمة  .21

أن اإلعالم العبري في إسرائيل يعمل على  "ثمن اإلقصاء"عواودة: يؤكد بحث بعنوان  وديع-الناصرة 
من السكان وربما بسبب ذلـك  %17إقصاء المواطنين العرب فيها بمنهجية ودوافع عنصرية رغم أنهم 

 وهوية الدولة.العتبارات الديموغرافيا 
لتســـاوي الفـــرص بـــين العـــرب واليهـــود تعامـــل « ســـيكوت»يرصـــد ويحلـــل البحـــث الصـــادر عـــن منظمـــة 

، وهـي الفتـرة التـي عرفـت 2015اإلسرائيلي مع فلسطينيي الداخل خالل تشرين األول/ أكتوبر  اإلعالم
ي العالقــات مــا وشــهدت تــوترا سياســيا وأمنيــا كبيــرا تــزامن مــع تصــعيد فــ« انتفاضــة الســكاكين»بتســمية 

بـين المـواطنين اليهــود والعـرب. وفــي المـؤتمر الصــحافي الـذي تــم فيـه عــرض نتـائج البحــث فـي مدينــة 
« مؤشــر التمثيــل»الناصــرة قالــت المــديرة العامــة المشــاركة لجمعيــة ســيكوي، رونــق نــاطور إن مشــروع 

لمجتمـع العربـي مــن ا إقصـاءمؤكـدة أن  يهـدف إلـى رفـع تمثيـل المـواطنين العـرب فـي اإلعـالم العبـري.
منهجــي للغــة والثقافــة  إقصــاءاإلعــالم العبــري والمركــزي منــه تحديــدا هــو لــيس أمــرا شــكليا فحســب إنمــا 

 وكذلك للرواية الفلسطينية.
ويتناول البحث المواد اإلعالمية كافة فـي تلـك الفتـرة. وقـد بلـغ عـدد الفقـرات اإلعالميـة التـي تـم نشـرها 

فقـرة  1100عالجـت احتجاجـات المـواطنين العـرب فـي تلـك الفتـرة نحـو و  2015وبثها خالل فترة أكتوبر 
 ومادة إعالمية في وسائل اإلعالم اإللكترونية والمطبوعة اإلسرائيلية.

 22/10/2016القدس العربي، 
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 في حالة جاهزية دائمة أمام حزب هللا وحماس "إسرائيل"أن تكون يدلين: يجب  .22

خاصـة علـى الجبهتـين -إسـرائيل العسـكرية  اسـتراتيجيةد عليها استمرار تطبيق نظرية الردع التي تعتم
 االستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري على إحدى الجبهتين أو كلتيهما. يتطلب-والجنوبيةالشمالية 

ورغم عدم وجود رغبة من كل األطراف في اندالع موجة قتالية جديدة ترى دراسة إسـرائيلية حديثـة أن 
ئيل أو لبنان أو غزة قد يتدهور بصـورة غيـر مرغـوب فيهـا. ووجهـت الدراسـة الموقف الميداني في إسرا

 جملة توصيات لدوائر صنع القرار في إسرائيل لفرض مزيد من األمن حول حدودها.
بـــأن عـــددا مـــن  -التـــي نشـــرها معهـــد أبحـــاث األمـــن القـــومي التـــابع لجامعـــة تـــل أبيـــب-وتفيـــد الدراســـة 

شهدتها الجبهتان في األسابيع األخيرة تعيد إلى األذهان ضرورة أن التطورات العسكرية الميدانية التي 
 تكون إسرائيل في حالة جاهزية دائمة أمام حزب هللا في لبنان، وحماس في غزة.

ويؤكد الرئيس السابق لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية الجنرال عاموس يدلين فـي الدراسـة أن 
مـع غـزة أقـل اسـتقرارا ممـا هـو عليـه الحـال فـي نظيرتهـا الشـمالية مـع  الوضع األمني بالجبهة الجنوبيـة

 لبنان، في ظل وجود مواضع احتكاك دائمة ومتعددة بين إسرائيل والجهات الفلسطينية.
ففيهمـا توجـد منظمـات مسـلحة  ويوضح يـدلين أن أوجـه الشـبه عديـدة بـين كلتـا الجبهتـين، لبنـان وغـزة.

العدوين في الجبهتـين ليسـا معنيـين حاليـا بالـدخول فـي مواجهـة قتاليـة  لها بنية تحتية سياسية، كما أن
مع إسرائيل التي استطاعت إيجاد حالة من الردع القوي أثناء جوالت القتال السـابقة، وتـم تحقيـق ذلـك 

 بدفع أثمان باهظة من المنظمتين والسكان المدنيين.
لحرب الـدائرة فــي سـوريا فقـد تســبب لـه ذلــك أمـا بالنسـبة لحــزب هللا فيقـول يـدلين إنــه فـي ظـل تورطــه بـا

بفقدان الكثير من الخسائر البشرية وبأزمة اقتصادية، مما يجعل من المستبعد أن تكون لديه رغبة في 
 فتح جبهة عسكرية ثانية.

وفيما يتعلق بحماس، يقول يـدلين إنهـا منشـغلة بملفـات داخليـة، بينهـا إعـادة إعمـار غـزة، والخشـية مـن 
 ا في القطاع، وهي ذات المشكلة التي تواجه حركة فتح بالضفة الغربية.تراجع شعبيته

كما تواجه حماس أزمة عميقة مع مصر، حيث يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحركة وجماعة  
اإلخوان المسلمين تهديدا وجوديا، وقد نجحت السلطات المصرية في اسـتهداف منظومـة األنفـاق التـي 

 يب األسلحة من سيناء.تستخدمها حماس لتهر 
 21/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 "الهيكل الثالث": استغالل السياحة إلعادة بناء "إسرائيل" .23
الذي ينفي « اليونسكو»انه وعلى خلفية قرار  أمس اإلسرائيليةكشفت صحيفة هآرتس : القدس المحتلة

 إلــى« الهيكــل اليهـودي»فكـرة  المبــارك ومحيطـه تحولــت األقصـىعالقـة لليهــود فـي المســجد  أيوجـود 
 إلقامـةفرض وقائع ميدانية في الطريـق  إلىفرع سياحي يرتكز على التكنولوجيا الحديثة، والى التطلع 

 ما يوصف بالهيكل الثالث.
لشــخوص ومواقــع  األبعــادفــي عيــد العــرش اليهــودي جــوالت ســياحية تبــدأ بعــرض فــيلم ثالثــي  وأقيمــت

 إلـــىات خاصـــة، وذلــك فـــي موقــع قـــرب حــائط البـــراق، وتســتمر قديمــة تجـــري مشــاهدته بواســـطة نظــار 
وتنتهــي بجولـة فـي الواقــع السـائد اليــوم فـي حـي الشــرف الـذي دمـره االحــتالل فـي عــام  إسـرائيلمتحـف 

 إلقامة ما اصبح يسمى ب)الحي اليهودي( بالقدس القديمة. 1967
نتهاء عرض الفيلم الـذي دام الذي قام بهذه الجولة: في لحظة ا« هآرتس»وكتب موشيه جلعاد مراسل 

 واقع. أشاهد بأننيدقيقة تجولت في الهيكل، وكنت على وشك التصديق  15
 22/10/2016، الرأي، عّمان

 
صابة"أوتشا": استشهاد مواطَنين  .24  خالل أسبوعين 300واعتقال  115 وا 

فيذ عمليات مواطنًا في اعتداءات لقوات االحتالل، وبدعوى تن 115القدس: استشهد مواطنان وأصيب 
 طعن.

الذي « حماية المدنيين»في تقرير « أوتشا»وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 
 40تشرين األول الجاري: إن قوات االحتالل قتلت مواطنًا يبلغ من العمر  17و 4يغطي الفترة بين 

 20، وشابًا آخر يبلغ من العمر عامًا في مدينة القدس المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية إطالق نار
عامًا، خالل مواجهات في سياق عملية تفتيش واعتقال ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، 
حيث تركت الشاب ينزف ألكثر من ساعتين قبل السماح لفريق طبي بعالجه، لكنه استشهد بعد ذلك 

 بوقت قليل.
ون اإلنسانية، ستيفين أوبراين، إلى أنه يشعر بالقلق إزاء وأشار نائب األمين العام لألمم المتحدة للشؤ 

 «.والتي أثار الكثير منها مزاعم باالستخدام المفرط للقوة»رد الفعل على الهجمات المزعومة 
عامًا أصيب نتيجة طعنه واالعتداء عليه بالضرب على  26وبين التقرير أن مواطنًا يبلغ من العمر 

طفاًل،  20مواطنًا، بينهم  68ية، وأنه منذ مطلع العام الجاري، استشهد يد إسرائيلي في القدس الغرب
 بذريعة تنفيذهم عمليات مزعومة.
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تجّمعات فلسطينية بالمنطقة )ج(  9مبنى في  70ولفت التقرير إلى أن سلطات االحتالل هدمت 
 40هم شخصا، بين 91بذريعة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، ما أدى إلى تهجير 

 شخصا آخر. 88طفال، وتضررت مصادر كسب الرزق لـ
شجرة زيتون  50ونوه التقرير إلى أنه فيما يتعلق باعتداءات لمستوطنين، أتلف مستوطنون نحو 

لمواطنين من الساوية جنوب نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية، كما تعّرضت ثالث سيارات ألضرار 
ي ثالثة حوادث منفصلة في محافظات بيت لحم والقدس بعد رشقها بالحجارة على يد مستوطنين ف

 ونابلس.
وقال: تدهورت ظروف تزويد الكهرباء في قطاع غزة ما أدى إلى زيادة فترات انقطاع الكهرباء إلى 

ساعة يوميا في عدة مناسبات خالل الفترة التي شملها التقرير؛ وذلك نتيجة نقص الوقود؛  18-20
 بر خالل األعياد اليهودية.بسبب اإلغالق المتكرر للمعا

 22/10/2016، األيام، رام هللا
 

 إعمار بيوت أهالي قلنديا إلعادةالشيخ عكرمة يدعو  .25
طالب رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري، الجهات المعنية كافة : القدس المحتلة

ل مدينة القدس المحتلة، بالوقوف إلى جانب المواطنين الذين هدمت منازلهم في قرية قلنديا، شما
عادة إعمارها.  وا 

ودعا خالل خطبة الجمعة، في خيمة االعتصام في القرية، للحيلولة دون جعل هذه القرية لقمة 
 سائغة لسلطات االحتالل.

وقال إن "سياسة االحتالل بهدم منازل المواطنين ومصادرة األراضي واالستيالء عليها، قائمة على 
فذ من خالل تنسيق على أعلى المستويات بين مختلف األذرع والمؤسسات استراتيجية عدوانية تن

 الحكومية اإلسرائيلية لتعزيز االستيطان وتبديد حل الدولتين".
، والتي تضمنت 1935وذّكر صبري بالفتوى الدينية الصادرة عن المجلس اإلسالمي األعلى عام 

وأن الذي يفرط بأرضه يكون خارجًا عن هللا "حرمة بيع األراضي وتسريبها والسمسرة عليها لألعداء، 
ومفارقًا لجماعة المسلمين، حيث وّقع عليها علماء فلسطين باإلضافة لعلماء األزهر الشريف في 

 مصر ومرجعيات دينية أخرى".
 21/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رعين في القطاعمواجهات واعتقاالت وحاالت اختناق بينهم طفلة في الضفة واستهداف مزا .26
أصيب مواطن واحد على األقل بجروح، في مواجهات متفرقة اندلعت «: وفا« ،«االيام»كتب مندوبو 

بين قوات االحتالل وعشرات المتظاهرين، عند محورين رئيسين شرق قطاع غزة، خالل ساعات 
 مساء أمس.

 شمال قطاع غزة.من جهة أخرى، استهدفت زوارق االحتالل، ظهر أمس، مراكب الصيد في بحر 
وذكر شهود عيان، أن تلك الزوارق فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيد قبالة منطقة 

 الواحة شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
كما اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس، ثالثة شبان من بلدة قباطية، جنوب جنين، وأصابت 

 العشرات بحاالت اختناق.
حت المصادر ذاتها أن العشرات من المواطنين أصيبوا بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز وأوض

المسيل للدموع خالل المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات االحتالل، من بينهم عائلة المواطن 
لة عبد الحكيم نصار زكارنة، والتي جرى نقلها للمركز الصحي بعد إصابة منزلها بشكل مباشر بقنب

محلية « M-16»بندقية  االحتالل على عثرت قوات، فقد أمسووفقا لما نشرته المواقع العبرية  غاز.
 الصنع في بلدة قباطية واعتقلت شابا فلسطينيا من البلدة.

، رفضها لالحتالل ولجدار والشعبية أمسوفي قرية بلعين غرب رام هللا، جددت الفعاليات الوطنية 
وذلك خالل المسيرة الشعبية األسبوعية السلمية الحاشدة التي انطلقت من الضم والتوسع العنصري، 

وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد، بالقرب من منطقة أبو ليمون، بمشاركة أهالي 
 القرية ونشطاء سالم إسرائيليين والعشرات من المتضامنين األجانب.

لالستيطان المجتمع الدولي ومنظمات  يرة األسبوعيةالمسوفي بلدة كفر قدوم، طالب المشاركون في 
حقوق اإلنسان بالتدخل العاجل والجدي لحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات االحتالل واعتداءاته 

 اليومية.
 22/10/2016، األيام، رام هللا

 
 إصابة شاب في مواجهات مع االحتالل شرقي مخيم البريج .27

شرقي مخيم  اإلسرائيليفي مواجهات مع قوات االحتالل  أصيب شاب مساء اليوم الجمعة: غزة
الشاب بين المتوسطة والطفيفة، فيما نقل الشاب  إصابةوأكد مراسلنا أن  البريج وسط قطاع غزة

 المستشفى لتلقي العالج. إلىالمصاب 
 21/10/2016، ، رام هللاالحياة الجديدة
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 وتدخله السجن االنعزالي صحفلاب و كتالتحرم الشيخ رائد صالح من قراءة  "إسرائيل" .28

الناصرة: بدعوى الحفاظ على األمن تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض السجن االنعزالي 
على رئيس الحركة اإلسالمية المحظورة، الشيخ رائد صالح، مما دفع مؤسسة حقوقية لتقديم التماس 

 لوقف ما وصفته التنكيل واالنتقام منه.
التماًسا للمحكمة المركزية في بئر السبع، تطالب فيه إدارة مصلحة السجون  «ميزان»ورفعت مؤسسة 
قرارها التعسفي بعزل الشيخ رائد صالح بشكل انفرادي للمرة الخامسة، وذلك  إبطالوسجن رامون 

 باّدعاءات تشكيل خطرا على أمن الّدولة.
لشيخ رائد صالح، تبّين أّنه في ويؤكد المحامي مصطفى سهيل أّنه ومن خالل الزيارات التي قام بها ل

الشيخ بالقرار بشكل شفهي عن طريق أحد  إبالغكل مرة يتّم تجديد القرار بالعزل االنفرادي يتم 
 السجانين دون إعطائه أي ورقة تحمل في طياتها تفصيال للقرار. 

 يذكر أن سلطة السجون كانت قد أعلمت الشيخ رائد أن بإمكانه طلب إدخال صحف عربية إلى
السجن، في أعقاب توجه مؤسسة ميزان حول ذلك، لكنه في الفترة األخيرة تبين أّن إدارة السجن 

وهي الوحيدة، التي يتابعها الشيخ لالطالع على قضايا الداخل « المدينة»صحيفة  إدخالمنعت عنه 
 أقاربه.من قبل  أرسلتكتب  إدخالوالدولية، كما ومنع عنه مؤخرا  اإلقليميةالفلسطيني واألخبار 

 22/10/2016، القدس العربي، لندن
 
 دونم في األغوار الشمالية 300مستوطنون يستولون على أكثر من  .29

استولى مستوطنو "سلعيت" و"مسكيوت"، على مئات الدونمات من أراضي المواطنين قرب : طوباس
 خلة حمد في األغوار الشمالية.

معتز بشارات إن مستوطنين من  وقال مسؤول ملف األغوار الشمالية في محافظة طوباس
دونم من أراضي  300مستوطنتي "مسكيوت" و"سلعيت"، استولوا خالل يومين على أكثر من 

المواطنين في الحمة؛ ووضعوا فيها أساسات لمعرشات ووحدات استيطانية، عالوة على مد أنابيب 
 مياه.

 الثة أسابيع.يذكر أن نشاطا متزايدا للمستوطنين تشهده المنطقة منذ أكثر من ث
 21/10/2016، ، رام هللاالحياة الجديدة
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 الضفة حتى انتهاء ماراثون للمستوطنين يغلق االحتالل .31
أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي غالبية الطرق الرئيسية الواصلة بين مدن : أبو سعدى فادي-هللارام 

الجهة األخرى بذريعة تأمين شمال الضفة الغربية ووسطها من جهة ومحافظة رام هللا والبيرة من 
ماراثون للمستوطنين اليهود سيمر عبر هذه الطرقات. ما أجبر الفلسطينيين على سلوك الطرق 
االلتفافية البديلة خالل تنقالتهم. وكان جيش االحتالل قد أعلن أن اإلغالق سيستمر منذ الساعة 

يم الماراثون مشيا على األقدام السادسة والنصف صباحا ولغاية الحادية عشرة والنصف ظهرًا لتنظ
المحاذي لمستوطنة أريئيل ومفترق حاجز زعترة. وانتشرت سيارات االحتالل  60يمتد من شارع رقم 

العسكرية على طول الطريق وأغلقت الشوارع ومنعت مرور سيارات الفلسطينيين إلى حين انتهاء 
 الماراثون.

 22/10/2016، القدس العربي، لندن
 
 مسيرات في الضفة الغربية تطالب بلجم االستيطان اإلسرائيلي .31

طالب العشرات من الفلسطينيين، خالل المسيرات األسبوعية المناهضة للجدار بالضفة : رام هللا
 الغربية المحتلة، المجتمع الدولي، بلجم االستيطان اإلسرائيلي.

ن الوصول إلى الشارع المغلق منذ وتمكن متظاهرون، في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، م
 ، للمطالبة بفتحه وتوفير حركة التنقل لألهالي.2000اندالع أحداث االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 

وأحرق الشبان اإلطارات المطاطية، ورددوا هتافات تطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته 
الذي يلتهم األراضي، ويعتدي على أصحابها،  تجاه القضية الفلسطينية، ووضع حد لالستيطان

 انتهاكًا لحقوق اإلنسان.
وفي قرية بلعين غربي مدينة رام هللا، خرج األهالي باتجاه األراضي المصادرة لصالح بناء جدار 
الفصل العنصري، ورددوا هتافات تطالب بالوحدة الوطنية، وأخرى للتأكيد على ضرورة التمسك 

طالق سراح جميع األسرى والحرية لفلسطين. بالثوابت الفلسطينية،  ومقاومة االحتالل وا 
ونظم المتظاهرون عند وصولهم إلى منطقة الجدار فعالية تطوعية لتنظيف محمية "أو ليمون" 
المصادرة، وتوجهوا بمسيرة شعبية إلى بوابة الجدار وقاموا بقرعها، في رسالة رمزية، إلى حكومة 

 ار المقاومة الشعبية في بلعين.االحتالل اإلسرائيلي باستمر 
ولألسبوع الثالث على التوالي، واصل أهالي قرية قلنديا، شمالي مدينة القدس المحتلة، أداء صالة 
الجمعة على أنقاض المنازل التي هدمتها جرافات االحتالل اإلسرائيلي، بحجة قربها من جدار 

 الفصل العنصري.
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ل خالل مواجهات عنيفة أعقبت اقتحام قوات االحتالل وفي بلدة الرام أصيب شاب برصاص االحتال
البلدة، بينما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة تقوع شرقي مدينة بيت لحم، وبيت أمر شمالي مدينة 

 الخليل، وباب الزاوية وسط المدينة.
 21/10/2016السبيل، عمان، 

 
 زة التنظيم الحضاريمدينة عالمية مرشحة لجائ 15مدينة رام هللا تتأهل كإحدى أفضل  .32

« غوانزو»رام هللا: تأهلت مدينة رام هللا كإحدى أفضل خمس عشرة مدينة عالمية مرشحة لجائزة 
« UCLG»الدولية لإلبداع في مجال التنظيم الحضري والتي يطلقها االتحاد الدولي للمدن والبلديات 

 .2030تعزيزا لخطته للتنمية المستدامة لعام 
تقدمها للجائزة من خالل دائرة نظم المعلومات الجغرافية في البلدية بتقديم وشاركت البلدية عبر 

والتي تركز على مشاريع بلدية رام هللا التي تستخدم « الحرية من خالل التكنولوجيا»مبادرة بعنوان 
فيها المتاح من الوسائل التكنولوجية لتطوير وسائل وآليات تساعد في التغلب على المعيقات 

 التي تواجه الواقع الفلسطيني وتطوره تكنولوجيا. السياسية 
وقد تأهلت بلدية رام هللا للجائزة التي بادر االتحاد منذ عامين لتقديمها بشكل سنوي ألفضل خمس 
مدن عالمية قامت بتقديم مبادرات مبتكرة تخدم مواطنيها وتدعم االستدامة في المجاالت الخدماتية 

في إقليم وذلك من  أوئية بهدف رفع مستوى المعيشة في مدينة معينة واالجتماعية واالقتصادية والبي
سطنبولبين مئات الطلبات التي قدمت من مدن عالمية مثل برشلونة وبرلين وبوسطن وكيب تاون   وا 

 والمكسيك وميالن وموسكو وغيرها من المدن.
 22/10/2016، القدس العربي، لندن

 
عال 70قرابة  .33  ميين فلسطينيين لما نشروه على مواقع التواصلانتهاكا  طالت صحافيين وا 

تحت عنوان « مدى»رام هللا: كشف تقرير أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية 
أن مواقع التواصل االجتماعي التي « مواقع التواصل االجتماعي عنوان آخر لمالحقة الصحافيين»

وعموم المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية ُوضعت تعتبر نافذة رحبة وفعالة لتمكين الصحافيين 
خالل السنوات الماضية تحت المراقبة بصورة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي منهجية وجهات 
رسمية وغير رسمية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان عمليات المالحقة والقمع ضد 

جدًا خالل العامين الماضيين ووصلت مستويات جعلتها مستخدمي هذه المنصات قفزت بصورة مقلقة 
 ميدانًا مفتوحا للمالحقة والقمع ارتباطا بآراء المستخدمين.
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المركز رصد منذ مطلع عام  أصدرهالتقرير الذي »وقال موسى الريماوي مدير عام مركز مدى أن 
طالت صحافيين  انتهاكا 70ما مجموعه  2016وحتى نهاية أيار/مايو من العام الجاري  2014

انتهاكا ارتكبتها  61وا عالميين ارتباطا بما ينشرونه على مواقع التواصل االجتماعي، تتوزع على 
هذه األرقام ال تشمل عشرات » أن إلىمشيرا « ارتكبتها سلطات االحتالل 9جهات فلسطينية و

ى خلفية كتاباتهم المواطنين والنشطاء من غير الصحافيين الذين اعتقلهم جيش وشرطة االحتالل عل
وعزا ارتفاع عدد االنتهاكات «. على مواقع التواصل االجتماعي خالل الفترة التي يغطيها التقرير

 إلىالفلسطينية المرتبطة بما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي مقارنة باالنتهاكات اإلسرائيلية 
معظم االنتهاكات » أن إلى، مشيرا االختالف في توزيع خارطة االنتهاكات اإلسرائيلية والفلسطينية

اإلسرائيلية ضد الحريات اإلعالمية وحرية التعبير تفوق في عددها اإلجمالي االنتهاكات الفلسطينية 
 «.بكثير وتتركز من حيث النوع ضمن االنتهاكات الجسدية الخطيرة

 22/10/2016، القدس العربي، لندن
 
 تهاكات إسرائيلية للقدس ومقدساتها: األردن سيواصل التصدي ألي انوزير اإلعالم .34

 األردن أنالناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني  اإلعالموزير الدولة لشؤون  أكد
سيواصل التصدي ألية انتهاكات إسرائيلية، والمبادرة في العمل على الساحة الدولية للدفاع عن 

نية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدف المقدسات، القدس، واتخاذ كافة اإلجراءات الدبلوماسية والقانو 
 اعترفتستمرارًا وتطبيقًا للدور التاريخي للمملكة األردنية الهاشمية في القدس الشريف، والذي اوذلك 

 اإلسرائيلية. –به معاهدة السالم األردنية 
 22/10/2016، الرأي، عّمان

 
 "إسرائيل"ز مع التفاقية الغا اعتصام أمام "الكهرباء" رفضا  : عّمان .35

نظم نشطاء حزبيون من أحزاب اليسار ظهر الجمعة، اعتصاما أمام مقر شركة الكهرباء  :عمان
 الوطنية في عمان، احتجاجا على توقيع األخيرة نيابة عن الحكومة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

لحكومة بإلغاء ما وصفوه وهاجم النشطاء، الشركة لتوقيعها االتفاقية "مطالبين في الوقت نفسه ا
بالتطبيع مع كيان االحتالل اإلسرائيلي"، مرددين هتافات ضد االتفاقية من بينها "عتمتنا بتشع 

 كرامة".
 22/10/2016، ، عّمانالغد
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 "إسرائيل"تركيا تطور منظومة دباباتها بمساعدة صحيفة ديفنس نيوز:  .36
صصة بالمراكز الدفاعية العسكرية أن تركيا " األسبوعية والمتخDefense newsأفادت صحيفة ": لندن

" خالل الفترة القادمة بالتعاون مع M60دبابة أمريكية من طراز " 300تتجه لتحديث أكثر من 
 " مع ألمانيا.Leopard 2دبابة من نوع " 100إسرائيل، و

تبر وأوضحت الصحيفة في خبرها، أن هذا التعاون العسكري في تطوير نظام الدبابات القديمة يع
، وبأنه من المتوقع أن يتم تبادل السفراء 2010األول من نوعه، منذ تجميد العالقات الدبلوماسية عام 

 بين البلدين خالل أيام قليلة.
سرائيل، في  وقالت الصحيفة إن الدبابات المذكورة تم تحديثها سابقا بشكل مشترك بين تركيا وا 

" في دبابة SABRAمة "البرج" والمعروفة بـ "تسعينيات القرن الماضي، حيث قامتا بتطوير أنظ
"M60.األمريكية " 

ماليين دوالر أمريكي، بتكلفة  3وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة تطوير الدبابة الواحدة يصل إلى 
 إجمالية قد تصل إلى مليار دوالر.

 21/10/2016، "21موقع "عربي 
 
 الفلسطينيين على القدس قرار اليونيسكو يؤكد حق سيادةعرب: مسؤولون وحقوقيون  .37

قرارًا مهمًا »اعتبر مسؤولون وحقوقيون قرار اليونيسكو بنفي عالقة اليهود باألقصى : وكاالت
وانتصارًا للقضية الفلسطينية يؤكد حق سيادة الفلسطينيين على القدس وبطالن إجراءات االحتالل 

 «.بضم القدس
صائبًا ألنه لم يعتمد »ور إلياس خوري، القرار واعتبر ممثل اتحاد الحقوقيين العرب في جنيف الدكت

نما اعتمد على الواقع والتاريخ والجغرافيا  «. فقط على معطيات علمية وجيولوجية، وا 
بدوره، قال األمين العام للمنظمة العالمية لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط بواشنطن السفير علي 

من «. اريخيًا أن المسجد األقصى للمسلمينالقرار جريء ومهم ألنه معروف ت»عقيل خليل، إن 
جانبه، أشار مدير مركز شمس لحقوق اإلنسان عمر رحال، إلى قرار عصبة األمم المتحدة عام 

، إذ شكلت بريطانيا لجنة أرسلت وفدًا إلى فلسطين وقابل 1929عام « البراق»بعد أحداث ثورة  1930
لهنود واألتراك، وخلصت اللجنة األممية في قرارها إلى عددًا من السوريين واإليرانيين والفلسطينيين وا

 أن حائط البراق جزء من الحرم القدسي الشريف، وال عالقة لغير المسلمين فيه.
 22/10/2016، الخليج، الشارقة
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 رئيس الحكومة اإليطالية ينتقد قرار اليونسكو بشأن القدس .38
، قرار اليونسكو حول القدس أمسينزي بشدة ماتيو ر  اإليطاليةروما ـ أ ف ب: انتقد رئيس الحكومة 

 التي امتنعت عن التصويت على القرار ستعارضه في المستقبل. إيطاليا إنالشرقية المحتلة وقال 
"انه امر غير مفهوم وغير مقبول، هذا خطأ. لقد طلبت  إيطالية إلذاعةوقال رينزي في تصريح 

ا التوقف عن التصرف بهذه الطريقة، لم يعد من الدبلوماسيين المهتمين بهذه القضاي أمسصراحة 
 الواقع". إنكارممكنا 

المتحدة  األمممرة في  إسرائيلواعتبر انه "ال يمكن االستمرار في هذه المذكرات التي تهدف لمهاجمة 
في اليونسكو. والقول بان القدس واليهودية ليس بينهما عالقة يشبه القول بان الشمس تنشر  وأخرى

 الظالم".
 حول هذا الموضوع، فلتكسر". األوروبيةكان ال بد من كسر الوحدة  إذا" فوأضا

، األشياءلكن ليس مقبوال قول مثل هذه  فليقله إسرائيلشيء يريد قوله حول  أحدكان لدى  إذاوتابع "
 هذا خطا".

 22/10/2016، األيام، رام هللا
 
 قرب المسجد األقصى ا  شعبي عقد اجتماعا  يدعو جمهوره لترامب  .39

تل أبيب: دعا مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة األميركية دونالد ترامب جمهوره في إسرائيل إلى 
على  وذلك احتجاجاً  اجتماع شعبي سيقيمه األسبوع المقبل على مقربة من المسجد األقصى المبارك

 للمسلمين. قرار مجلس اليونيسكو الذي اعتبر الحرم القدسي مكاًنا مقدساً 
الدعوة في إسرائيل أمس باسم المقر الرئيسي لحملة ترامب في تل أبيب وتضمن وقد ُنشر إعالن 

مباشر خالل المهرجان ليعربا  تأكيًدا على أن ترامب ونائبه مايك فانس سيلقيان خطابين عبر بث
عن تأييدهما للقدس في أعقاب قرار اليونيسكو. ومن المتوقع أن يتم تنظيم المهرجان تحت شعار 

العرش اليهودي األسبوع المقبل وقبل أسبوعين من  في البلدة القديمة بعد عيد« ندعم القدس»
االنتخابات األميركية. وحسب مقر ترامب في إسرائيل فإن الهدف هو نقل رسالة تؤكد وقوف الحزب 

الحفاظ على وحدة القدس ومنع التدخل السياسي في كل ما يتعلق بالهوية التاريخية  وراء الحاجة إلى
 قة اليهود الدينية بها.لها وعال

ومن المعروف أن ترامب الذي قوبل ترشيحه بشكوك ومخاوف في بداية الحملة في إسرائيل يحظى 
التي « يسرائيل هيوم»صحيفة  اليوم بدعم صريح من قوى اليمين المتطرف وتسانده بشكل مكشوف

 دلسون.تعبر عن مواقف نتنياهو ويمولها رجل األعمال اليهودي األميركي شلدون إ
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 مقرات انتخابية له بينها مقران في مستوطنات الضفة الغربية 8وقد افتتح ترامب 
 22/10/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 ةفلسطينيين في مخيم لالجئين في سوري أربعة األونروا تدين استشهاد .41

قاذ وجهت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اليوم الجمعة في بيان، صرخة إلن :القدس
 الالجئين الفلسطينيين ضحايا النزاع المستمر في سوريا.

تشرين األول/أكتوبر عندما  18وجاءت مناشدة الوكالة عقب استشهاد أربعة الجئين فلسطينيين ليلة 
كانوا يحاولون مغادرة مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، جنوب العاصمة السورية دمشق، والذي 

 ود مشددة.يتعرض الوصول إليه لقي
وأضاف البيان: إن األونروا تدين هذا االعتداء وتدين تعريض جميع المدنيين، بمن فيهم الالجئين 
الفلسطينيين، للقتل واإلصابة، وتدعو المسؤولين عن هذه األفعال للتقيد بالتزاماتهم بموجب القانون 

 اإلنساني الدولي.
ية حياة المدنيين وفقًا للقانون الدولي، موضحة وطالبت أطراف النزاع بأن يبذلوا قصارى جهدهم لحما

أن تشديد القيود األمنية حول المخيم يحد بشدة من قدرة السكان على التنقل بأمان والوصول بسرعة 
 إلى المعونات اإلنسانية والدعم الطبي.

وعبرت عن قلقها العميق إزاء وضع الالجئين الفلسطينيين في خان الشيح والخطر الحقيقي بأن 
يصبح المخيم بمثابة يرموك آخر، وأن يالقي المصير ذاته كمخيم اليرموك الالجئين في دمشق الذي 

 أنهكته سنوات القتال وأعمال العنف المروعة.
الجئ فلسطيني، وهو يقع في  8,000وذكرت "األونروا" بأنه يقيم في مخيم خان الشيح حوالي 

 المنطقة الريفية جنوب دمشق.
 22/10/2016، ام هللا، ر الحياة الجديدة

 
اللوبي "مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي الفرنسي يقدم اعتذاره بعد استنكار تصريحاته حول  .41

 "الصهيوني
هشام حصحاص: استنكر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسي تصريحات مرشح -باريس 

مين المحافظ، والتي اعتبرها الحزب الديمقراطي المسيحي جان فريديريك بواسون المحسوب على الي
 في بيان له صدر يوم الخميس.« معادية للسامية وتسوق لنظرية المؤامرة»
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وطالب المجلس بتدخل الهيئة العليا التي تسهر على تنظيم االنتخابات التمهيدية التي يشارك فيها 
 «. معاقبته على تصريحاته المخزية»مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي من أجل 

هيالري كلينتون خاضعة للوبي الصهيوني، »ن بواسون صرح لجريدة نيس ماتان المحلية بأن وكا
وسارع عدد من المرشحين لالنتخابات التمهيدية «. وهذا ما يشكل خطرا على مصالح أوروبا وفرنسا

إلى استنكار تصريحات بواسون ووصفتها ناتالي كوسيكو موريزيه الوزيرة السابقة، والمرشحة 
وأضافت في بيان أرسلته « مخزية وتنم عن طروحات معادية للسامية»ابات التمهيدية بأنها لالنتخ

بإنزال عقوبة في حق بواسون، وفي حال لم »أمس الجمعة إلى الهيئة العايا لالنتخابات تطالبها فيه 
 «. يقدم اعتذارا صريحا فإنني أعتقد أنه ال مكان له بيننا كمرشح لالنتخابات التمهيدية

ا استهجن كل من القياديين والمرشحين لالنتخابات الرئاسية، جان فرانسوا كوبيه، وبيرونو لومير كم
 «.حقيرة، وال تمثل قيم حزب اليمين ألنها معادية للسامية»تصريحات بواسون، واعتبرا أنها 

ر فورا، باالعتذا« أما القيادي اليميني المقرب من نيكوال ساركوزي فقد طالب جان فريديريك بواسون
ال فال مكان له بيننا  «.وسحب تصريحاته، وا 

 22/10/2016، القدس العربي، لندن
 

 غموض إسرائيلي حول مهمات أسراب الطائرات بدون طيارتقرير:  .42
انتقلت إسرائيل في السنوات األخيرة إلى تعزيز قوتها الجوية : محمد وتد نضال-القدس المحتلة 

لف أنواع الطائرات الصغيرة بدون طيار. وتمثلت الغاية من القتالية باالستعانة بأسطول من مخت
استخدامها بتنفيذ المهمات االستكشافية والتجسس في بداية العقد الحالي، ثم جرى االنتقال إلى 
استخدامها لتوجيه ضربات هجومية عبر تحميل هذه الطائرات بقدرات صاروخية إلصابة أهداف 

دوان األخير قبل عامين على قطاع غزة. وتكرر األمر عينية عن بعد. وهو ما حصل خالل الع
أخيرًا، من خالل توجيه ضربات لمجموعات مسلحة في سيناء، بحسب ما كشفته تقارير صحافية 

 أشارت أيضًا إلى استخدام هذه الطائرات في األجواء السورية. 
لكونها تضمن عدم وقوع  وتكتسب هذه الطائرات أهمية كبيرة في االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية،

خسائر بشرية لدى الطرف اإلسرائيلي. ومع ذلك ال تزال حالة من الغموض والضبابية تحوم حول 
 ترسانة إسرائيل من هذه الطائرات.

ونشرت صحيفة "هآرتس"، أمس الجمعة، تقريرًا خاصًا حول هذه الطائرات مع إشارتها إلى ضبابية 
ار، ال سيما في ما يتعلق باألهداف التي تصلها هذه الطائرات، السياسة اإلسرائيلية في هذا المضم

وحركاتها االستكشافية في المحيط العربي. وتستهل الصحيفة تقريرها باإلشارة إلى فيديو للترويج 
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" للمهمات الخاصة والتعرف عليها. ونشرت وزارة األمن اإلسرائيلية 450لطائرة من طراز "هيرمس 
الرسمية على موقع "يوتيوب". وهو يستعرض مشاهد تبّين هذه الطائرات  هذا الفيديو على صفحتها

في إقالعها، وأخرى أثناء تحليقها جوًا، وصورًا لعمليات قصف وتفجير. ويقدم الفيديو قائمة 
بالمواصفات التقنية لطائرات صغيرة بدون طيار من صناعة شركة "ألفيت"، ووزن هذه الطائرات 

ه، ومدة بقائها في الجو. لكن بحسب الصحيفة فإن الفيديو ال يأتي على والمدى الذي يمكنها بلوغ
 " وهي قدرتها على حمل الصواريخ والقصف من الجو.450ذكر ميزة واحدة مهمة لطائرات "هيرمس 

في المقابل، يؤكد التقرير أن إسرائيل ترفض بشكل مثابر ودائم التطرق إلى العمليات التي تنفذها 
من الطائرات. كما تتكتم على طبيعة المهمات التي تستخدم فيها. ويحرص بواسطة هذا النوع 

المسؤولون والعاملون في هذا القطاع في وزارة األمن اإلسرائيلية على اعتماد ضبابية وتكتم شديدين 
في كل ما يتعلق بهذا األمر. ورفض جيش االحتالل، هذا األسبوع، طلب ناشطين في مجال الدفاع 

ن، بالكشف عن إجراءات استخدام هذا النوع من الطائرات في قطاع غزة والضفة عن حقوق اإلنسا
الغربية عندما ينفذ الطيران اإلسرائيلي الغارات الجوية هناك. وتستنكر وتشجب منظمات حقوق 
اإلنسان كيف أن المتحدث بلسان جيش االحتالل، يكتفي، عند تنفيذ مثل هذه الغارات، بتقديم 

دودة تعلن فقط أن طائرات قامت بتنفيذ عملية ما، من دون أي تفصيل إضافي. معلومات جزئية ومح
وال يتم تحديد ما إذا كانت هذه الطائرات هي مقاتالت لسالح الجو يقودها طيارو الجيش أم طائرات 

 بدون طيار.
 وتذكر "هآرتس" أن طائرات إسرائيلية بدون طيار بدأت باالنتشار قبل نحو عقد من الزمن. وتضيف

كشف عن أن جيش االحتالل استخدم هذه  2006، نشرت تقريرًا عام Aviation Weekأن مجلة 
" في 450، وأنه تم تحديدًا استخدام طائرات من طراز "هيرمس 2006الطائرات في حرب لبنان صيف 

تنفيذ هجمات فعلية. ويشير تقرير الصحيفة إلى أن سالح الجو البريطاني طّور طائرات بدون طيار 
". وعندما أعلنت وزارة 450، باالستناد إلى تقنيات "هيرمس 2014في عام  Watchkeeperطراز  من

الدفاع البريطانية عن بدء استخدام هذه الطائرات، ُنشر في موقع وزارة األمن اإلسرائيلية، أنه على 
ذه الطائرات الرغم من أن الحديث ليس عن طائرات هجومية إال أنه يمكن لبريطانيا الحقًا أن تزود ه

 باألسلحة والمقذوفات.
ومع مرور الوقت، تراكمت تقارير صحافية تؤكد استخدام االحتالل لهذه الطائرات في عمليات 

، استعمال قوات االحتالل لهذه الطائرات في اغتيال 2011هجومية. ورصدت وثائق "ويكيليكس" عام 
" البريطانية أن قوات االحتالل مسؤولين فلسطينيين في قطاع غزة. ونشرت مجلة "إيكونوميست

اغتالت قادة رفيعي المستوى في حركة حماس، بواسطة هذه الطائرات، بدءًا من الشهيد أحمد 



 
 
 
 

 

 30 ص             4085 العدد:        22/10/2016 سبتال التاريخ: 

                                    

. وأظهرت دراسة للباحث الفلسطيني، عاطف 2012الجعبري، مع إطالق عدوان "عمود السحاب" عام 
اسطة هذه الطائرات في عدوان ، أن االحتالل نفذ بو 2014أبو سيف، نشرت نتائجه في "هآرتس" عام 

هجوم، مما أدى إلى استشهاد أكثر من  100، أكثر من 2014وعدوان "الجرف الصامد" عام  2012
 طفاًل. 30مدنيًا فلسطينيًا بينهم أكثر من  120

 22/10/2016، العربي الجديد، لندن

 
 محرومون من مستوى معيشي إنساني: الحصار على غزة دخل عامه العاشر .43

 بو شاك
المشكلة ليست هنا، فالحروب في هذا المكان تأتي  الماضية ولكن"لقد نجوت من الحروب الثالثة 

وتذهب. ولكن الصراع األكبر يكمن في عدم فقدان األمل. والطريقة الوحيدة التي يمكنني من خاللها 
ي صاحب القيام بذلك هي االنسحاب بعيًدا، وخلق عالمي الخاص والنسيان." هذا ما أخبرني به عل

 الستة وثالثين ربيًعا والذي يعمل ناداًل في أحد المقاهي في مدينة غزة.
ُولد علي في غزة ومنذ عشرة أعوام تقريًبا يعيش تحت حصاٍر خانق مفروض على األرض والبحر 

مما أدى لعزل علي وبقية سكان قطاع  2016والسماء. وقد دخل الحصار عامه العاشر في يونيو 
كيلو متر مربع. وتعد غزة واحدة  365مليون في محيٍط صغير تبلغ مساحته  1.8هم غزة والبالغ عدد

من أكثر المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في العالم وتعاني من الفقر الشديد والصراعات 
 المتكررة.

اعة س 22و  18مع انقطاع الكهرباء لمدة تتراوح ما بين  –أزمات مزمنة من نقص الكهرباء والوقود 
وبنى  -في المائة من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للشرب  95 –تلوث مياه شديد  -يومًيا

هذا هو الواقع اليومي في غزة حيث  -تحتية مدمرة كتذكير كئيب للجوالت المتكررة من العنف المسلح
لقيود على ُيحرم الغزيون من مستوى معيشي إنساني. ولم يكن هذا هو الحال دائمًا: فقبل فرض ا

 حركة األفراد والبضائع، كان مجتمع غزة مجتمعًا متطورًا نسبيًا مع قاعدة إنتاجية واقتصاٍد مزدهر.
أدى لعكس اتجاه هذا المسار، وفاقم األمر، العمليات العسكرية اإلسرائيلية  واالحتاللولكن الحصار 

األمم المتحدة "تقويض التنمية".  والدمار واسع النطاق الذي تخلفه، وتخضع اليوم غزة لما تطلق عليه
سرائيل، كان من الممكن أن  بفضل موقعها المطل على البحر األبيض المتوسط ما بين مصر وا 
تشتهر غزة بنخيلها وفاكهتها وشواطئها البيضاء. ولكّنها بداًل من ذلك، تشتهر بأزمة صحية ومياه 

 لمية موقوتة".صرف صحي عنونتها مجلة التايمز تحت مسمى " قنبلة صحية عا
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جنًبا إلى –لم تكتِف األونروا بالحديث مرارًا عن األثر الكارثي للصراعات المتكررة في غزة ولكنها 
وبشكل متكرر إطالق الصواريخ من القطاع.  أدانت-المتحدةجنب مع أعلى المستويات في األمم 

لوقت ذاته، نؤمن بأن فنحن منزعجون من كافة المخاطر التي قد تؤدي لخسارة في األرواح. وفي ا
العكس  إلىالقيود المفروضة حالًيا والمتزايدة على حركة األفراد والبضائع قد تؤدي وبشكل كبير جدًا 

المعلنة التي تم فرضها ألجلها أال وهو الحفاظ على أمن  األسبابتماما من النتيجة المرجوة من 
مشاعر اإلحباط والعنف والتطرف والتي من  إسرائيل. وتمثل هذه القيود المشددة خطرًا محتماًل لتزايد

 الممكن أن تكون سببًا في اندالع صراع مدمر آخر في قطاع غزة.
 

 سوف تصبح التحذيرات المتكررة واقعا  ملموسا  
لقد أصدرت األمم المتحدة تحذيرات متكررة حول األوضاع المقلقة والجسيمة السائدة في القطاع 

لن يكون  –أربعة أعوام أن قطاع غزة سيصبح غير صالح للعيش الصغير. وقد حذرنا بالفعل قبل 
. وفي أقل من أربعة أعوام، تكررت هذه 2020العام  بحلول-للعيشهناك ما يكفي من الموارد للسكان 

التحذيرات بشكٍل أكبر منذ ذلك الحين. في حال عدم اتخاذ أية إجراءات جوهرية وفورية لمعالجة 
اع مثل الحصار والذي يجب رفعه بالكامل، ستمسي هذه التحذيرات حقيقة األسباب الكامنة وراء الصر 

 واقعة ولن تكون مجرد كارثة تلوح باألفق.
عندما يصبح المكان غير صالح للعيش يضطر سكانه لمغادرته. هذا ما يحدث عند وقوع كوارث 

 بيئية مثل الجفاف، أو صراعات كما هو الحال في سوريا.
فإن سكان قطاع غزة محرومون أيًضا من هذا المالذ األخير حيث ال  ولكن على الرغم من ذلك

كيلومتر مربع. ال يمكنهم الفرار من الفقر المدمر  365يمكنهم الحركة خارج القطاع البالغة مساحته 
ما يقرب –وال من هاجس نشوب صراع آخر. ال يملك الشباب في القطاع وهم متعلمون وبشكل كبير 

السفر للدراسة خارج غزة أو البحث عن  خيار-عشرالسكان دون سن السابعة في المائة من  50من 
عمل في أي مكان خارج السياج الفاصل ونقطتي التفتيش الحدوديتين المحكمتين في شمال وجنوب 

 قطاع غزة.
وفي ظل إغالق معبر رفح الفاصل ما بين مصر وغزة بشكل كامل فيما عدا أيام قليلة خالل العام، 

ال يحَظ السواد  الخروج،رائيل حتى الحاالت اإلنسانية أو موظفي المنظمات الدولية من وحرمان إس
األعظم من السكان بفرصة الحصول على "تصاريح" السفر التي يسعى وراؤها الكثيرون. كما ال 
يستطيعون مغادرة القطاع عبر البحر دون الخوف من االعتقال أو التعرض إلطالق النار من قبل 
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اإلسرائيلية أو المصرية كما ال يمكنهم تسلق الجدار الفاصل شديد الحراسة ما بين إسرائيل البحرية 
 وغزة دون مواجهة المخاطر ذاتها.

لقد قضى الحصار بشكل فاعل على ما تبقى من طبقة متوسطة في غزة مما حول تقريًبا كافة 
في المائة  41.7غت نسبة البطالة االعتماد على المعونات والى ويالت الفقر المدقع. وبل إلىالسكان 

في  80أجبر  كما-وهذا ال يشمل نسب البطالة المقنعة العالية  – 2016في الربع الثاني من عام 
المائة من السكان على االعتماد على المساعدات اإلنسانية ليتمكنوا من تغطية احتياجاتهم األساسية 

أموٍر أخرى مثل  إلى إضافةصحية األساسية، والمأوى مثل الغذاء وأيضًا التعليم األساسي، والرعاية ال
قبل  – 2000البطانيات، والفرشات، أو مواقد الطهي. وفي هذا السياق، قدمت األونروا خالل العام 

مما  –شخص  930,000مستفيد بينما تدعم اليوم ما يزيد على  80,000الغذائية لـ  المساعدة-الحصار
 يعني زيادة اثنا عشر ضعًفا.

 
 ثر النفسي واالجتماعي : مستويات عالية من الضغط النفسي والضيقاأل 

وقد اشتملت اثثار المركبة للحصار على أثر نفسي، ربما أقل وضوًحا ولكّنه واضح على السكان في 
غزة. بغض النظر عّما تبقى لدى السكان من قدرة على التكيف، فإنها تتالشى مع كل يوم يستمر به 

برنامج الصحة النفسية المجتمعية في األونروا أن الالجئين الفلسطينيين في الحصار. وقد اتضح ل
غزة يعانون وبشكل متزايد من مستويات عالية من التوتر والضيق النفسي. كما وتشير ارتفاع حاالت 

 إلى-معتادوالتي لم تكن ظاهرة معروفة ولكّنها غدت أمر  –االنتحار المسجلة في أرجاء قطاع غزة 
 قدرات الفلسطينيين على التأقلم.استنزاف 

في المائة على األقل ممن هم  30وفي أوساط األطفال الالجئين الفلسطينيين، تقدر األونروا وجود 
بحاجة إلى تدخالت نفسية اجتماعية منظمة. وتتمثل األعراض األكثر شيوًعا ف: الكوابيس، 

 اضطرابات األكل، والخوف الشديد، والتبول الال إرادي.
حرفًيا  –ل الملل العامل الرئيسي وراء االكتئاب واليأس ما بين الشباب حيث يجلسون في الظالم "يشك

الحول لهم وال قوة. كما يفكرون بحياتهم وال يجدون سوى  أن ويشعرون-الكهرباءنتيجة النقطاع 
ال نركز بشكٍل الحلول السلبية. غزة مليئة باألفكار، هناك كم كبير من اإلبداع في هذا المكان ولكّننا 

كاٍف على أفكارنا بل نركز على االعتماد على المعونات. فقد أدى الحصار لخلق حالة حصار 
ذهنية في عقول الشعب إذ بات الشباب ينسحبون. فلَم يتوجب عليهم المحاولة في حين تواجههم "ال" 

من المنطقة الوسطى ليه رنا قوفة، قائدة مجتمعية شابة إكبيرة دوًما وفي كل وقت؟" هذا ما خلصت 
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في غزة، المشاعر التي تنتاب الشباب الغزي. " إن الحياة في غزة عبارة عن دائرِة قاسية ومن 
 سيساعدنا على كسر هذه الدائرة؟" تساءلت رنا.

إّن الحصار المفروض على غزة ليس مجرد مصطلح سياسي كما انه ليس كارثة طبيعية "وقعت". 
نسان، هذه كارثة تتعلق بحياة البشر وبقصصهم الحقيقية. حان الحصار على غزة هو من صنع اإل

 الوقت ألن نعيد لغزة وشبابها مستقبلهم. يجب رفع الحصار.
 21/10/2016موقع أونروا، 

 

 ناصر القدوة... مرّشح جديد لخالفة عّباس .44
 عدنان أبو عامر

عامًا،  81، مع تجاوزه الـما زالت مسألة وراثة الرئيس الفلسطينّي محمود عّباس تشغل الفلسطينّيين
تشرين  6والفحوص الطبّية التي يجريها، والتي زادت أخيرًا بصورة ملحوظة، كان آخرها في 

 األّول/أكتوبر، في مستشفى رام هللا، وكانت النتائج مطمئنة.
، ومنها وكالة األنباء الفلسطينية "معا"، 2014وقد دأبت العديد من وسائل اإلعالم الفلسطينية منذ 

على تداول األسماء المرّشحة لخالفة عّباس بين كبار الضّباط األمنّيين، كرئيس جهاز األمن الوقائّي 
السابق في غّزة محّمد دحالن، والرئيس السابق للجهاز ذاته في الضّفة الغربّية جبريل الرجوب، 

ّية، وقدرة على ورئيس جهاز المخابرات العاّمة ماجد فرج، لما لهم من تأثير في الساحة الفلسطين
 ضبط أوضاعها الميدانّية.

تشرين أول/أكتوبر للمرة األولى اسم ناصر  7لكّن صحيفة رأي اليوم الصادرة في لندن، طرحت يوم 
القدوة، لدخول ساحة السباق إلى منصب الرئاسة الفلسطينّية، ولم يكن مطروحًا من قبل، على الرغم 

ياسّية والشخصّية التي قد تجعله مرّشحًا معقواًل للمنصب من امتالكه لما يمكن وصفه بالمؤّهالت الس
 األعلى في السلطة الفلسطينّية.

عامًا(، سياسّي ودبلوماسّي فلسطينّي، ووزير الخارجّية األسبق، وابن شقيقة الرئيس  63القدوة )
ي الحركة، الفلسطينّي السابق ياسر عرفات، وعضو اللجنة المركزّية لفتح، الجّهة القيادّية األعلى ف
 .2014والمندوب الفلسطينّي السابق في األمم المّتحدة، ومبعوث الجامعة العربّية إلى ليبيا في عام 

مسارات هاني المصري، -قال رئيس المركز الفلسطينّي ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجّية
ونظيف اليّد واللسان، وموقفه لـ"المونيتور" إّن "القدوة صاحب خبرة سياسّية، ودبلوماسّي مشهود له، 

وطنّي ال غبار عليه، لكّنه يفتقد إلى القاعدة السياسّية الشعبّية، وال يخوض في معارك الساحة 
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الفلسطينّية في ظّل االستقطاب الحاّد الحالّي، مّما يجعله مرّشحًا مناسبًا ضمن رؤية شاملة إلعادة 
 ه وصالحّياته".بناء النظام السياسّي الفلسطينّي، وتكامل أدوار 

لم تعّلق حركة فتح كثيرًا على تداول وسائل اإلعالم الفلسطينية إلمكانية أن يكون القدوة خلفًا لعّباس، 
تشرين األّول/أكتوبر، إّن تسريب انتخاب القدوة  7فقد قال عضو لجنتها المركزّية عّباس زكي في 

 وارد، ولم يطرح داخل الحركة. بداًل عن الرئيس عّباس هدفه اإلساءة إلى األخير، وهو غير
لكّن عضو اللجنة المركزّية لفتح أمين مقبول، قال لـ"المونيتور" إّن "األحاديث المتزايدة عن ترشيح 
القدوة في مرحلة ما بعد الرئيس عّباس ال داعي لها، والهدف من هذه التسريبات بّث البلبلة واإلرباك 

 في الساحة الفلسطينّية".
ونيتور" إجابة جدّية وسريعة من دون مواصلة حديثه حول القدوة، أو إفساح المجال أعطى مقبول "الم

أمام طرح أسئلة جديدة حول ترشيحه القدوة إلى الرئاسة الفلسطينّية، وهو بذلك لم ينف هذه األحاديث 
 المتداولة حول الرجل أو يؤّكدها.

باحترام بين الفلسطينّيين، فاسمه بعيد عن  ما قد يمنح القدوة ترجيحًا أمام باقي المرّشحين، أّنه يحظى
الفساد في السلطة الفلسطينّية. لكّنه يواجه صعوبات غير قليلة، كمعارضة بعض زمالئه في قيادة 
فتح توّليه الرئاسة، ألّنه ليس األكبر سّنًا، وليس من جيل مؤّسسي فتح، وعالقته جّيدة مع دحالن، 

القدوة جسرًا لعودة دحالن للعب دور مركزّي في الساحة  وقد تخشى قيادات فتح أن يمّثل اختيار
 الفلسطينّية.

، حين قّررت اللجنة المركزّية لفتح، الجهة القيادّية 2011يعود صراع دحالن مع عباس إلى عام 
األعلى فيها، برئاسة عّباس، فصل دحالن منها، وتحويله إلى النائب العام الفلسطينّي بتهمة الفساد 

م مرور أكثر من خمسة أعوام على قطيعتهما، عباس ودحالن، ووجود مساع فلسطينّية المالّي، ورغ
 وعربّية إلصالحهما، لكّنها محاوالت باءت بالفشل، لعدم قدرتها على التأثير عليهما.

حاول "المونيتور" مرارًا التواصل مع القدوة، من دون جدوى، لعدم رغبته بالحديث إلى اإلعالم، لكّن 
ه، أخفى هوّيته، أبلغ "المونيتور" بأّن "األحاديث التي تترّدد في شأن القدوة قد تضّره أكثر مقّربًا من

مّما تنفعه، ألّن الرباعّية العربّية من السعودّية واألردن ومصر واإلمارات العربّية المّتحدة، قد تريده 
ة أطرافًا عربّية متعّددة، لم جسرًا مستقبلّيًا لعبور دحالن إلى منصب الرئاسة الحقًا، وقد أبلغ القدو 

عربّي، وال -فلسطينيّ -يسّمها، بعدم رغبته بخالفة عّباس، لكّنه لن يرفضها إن تّمت بإجماع فتحاويّ 
 يطرح نفسه بدياًل عن أحد في الساحة الفلسطينّية، وقّرر أاّل يتحّدث بالموضوع علنًا".

بل خلفًا لعّباس، رّبما لقناعة حماس أّن تراقب حماس الحراك حول مستقبل الرئاسة، ومن الرئيس المق
فتح ال يجب أن تقّرر وحدها هوّيته، فحماس العب مهّم يصعب تجاوزه، وهي تنافس فتح على قيادة 
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، وقد تسّهل مسألة الخالفة أو تصّعبها، مع أّن 2007الشعب الفلسطينّي، وتسيطر على غّزة منذ عام 
قفه السياسّية غير مرتبطة باالنقسام مع حماس، التي قد ما قد يساعد على ترشيح القدوة هو أّن موا

 ال تبدي معارضة له.
وقال المتحّدث باسم حماس حازم قاسم، لـ"المونيتور" إّن "موضوع الرئاسة ال يخّص فتح وحدها، بل 
و يهّم كّل شعبنا الفلسطينّي، فرئيس السلطة الفلسطينّية ليس رئيسًا لفتح، وال يجوز لها التالعب به، أ

التعامل معه، كأّنه قضّية حزبّية تخّصها فقط، وحماس ترفض تعيين الرئيس بالضغوط الخارجّية، 
فالقيادات الفلسطينّية يتّم اختيارها في صناديق االقتراع وبالتوافق الوطنّي، وعلى فتح أن تحّل مشاكلها 

هي مطالبة بمنع التأثيرات الداخلّية، من دون استخدام المؤّسسات العاّمة لفرض قيادات على شعبنا، و 
 السلبّية لخالفاتها الداخلّية على مسار القضّية الفلسطينّية".

الملفت أّن اإلعالم اإلسرائيلّي انشغل بالقدوة، وفقًا لما ذكره محّلل الشؤون الفلسطينّية في القناة 
ردن والسعودّية تشرين األّول/أكتوبر، عن طلب مصر واأل 12اإلسرائيلّية الثانية إيهود يعاري في 

 واإلمارات العربّية المّتحدة من عّباس، من دون تحديد موعد ذلك، اختيار القدوة خلفًا له.
تشرين  9وذكر الضابط السابق في االستخبارات العسكرّية اإلسرائيلّية يوني بن مناحيم في 

خالفة عّباس لم يرق األّول/أكتوبر على موقع المعهد األورشليمّي لشؤون الدولة أّن ترشيح القدوة ل
 كثيرًا لألخير، ألّن القدوة من المقّربين لدحالن.

حاول الخبير الفلسطينّي في الشؤون اإلسرائيلّية صالح النعامي شرح الموقف اإلسرائيلّي من ترشيح 
غيره  القدوة إلى الرئاسة الفلسطينّية، قائاًل لـ"المونيتور" إّن "توافق الدول العربّية على القدوة، ال يلزم

بعدم الترّشح، والتنافس أمامه على رئاسة السلطة، ولو افترضنا أّنه أصبح رئيسًا للسلطة، فسيكون 
مطالبًا بالتعامل مع الحكومة اإلسرائيلّية بزعامة بنيامين نتنياهو التي ستتعّمد إحراج القدوة، والمّس 

الفة عباس، ألّنه سيكون بمصداقّيته أمام الفلسطينيين، وهو ما سيحصل مع جميع المرشحين لخ
مطالبًا بفعل ما يفعله عّباس من توفير بيئة تساعد إسرائيل على مواصلة مشروعها االستيطانّي، 

 ومواصلة التعاون األمنّي معها".
أخيرًا... قد تكون نقطة ضعف القدوة، أو نقطة قّوته، عدم توّرطه في لعبة المحاور الداخلّية 

ن بدا أّنه أ ضعف من كثيرين من الطامعين بالسلطة والمتطّلعين إلى كرسّي الرئاسة الفلسطينّية، وا 
الفلسطينّية، لكّنه قد يكون قاسمًا مشتركًا ورجل توافق مع المتنافسين، في ظّل احتفاظه بعالقات جّيدة 

 مع معظمهم، ولديه صداقات مع شخصّيات وازنة في فتح والمنّظمة والفصائل.
 21/10/2016، المونيتور
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 البراق شرارة الثورة فهل تبقى متقدة؟ حائط .45
 حافظ البرغوثي
شكل قرار منظمة الثقافة والتربية والعلوم )اليونيسكو( باعتبار حائط البراق تراثًا إسالميًا خالصًا ال 
عالقة لليهود به صدمة سياسية للكيان الصهيوني الذي لم يكن يتوقع مثل هذا القرار في هذا 

ات الذهبية باالنكفاء العربي والحروب والفتن المستعرة في أكثر البلدان التوقيت، وهو يعيش اللحظ
االلتفاف على القرار « إسرائيل»العربية، وتراجع االهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية. وحاولت 

بالضغط على بعض الدول وبالتوافق مع ايرينا بوكوفا، مديرة اليونيسكو التي خرجت عن صالحياتها 
ضتها له في محاولة إللغائه والدفع بالمكسيك لكي تطلب التصويت ثانية وفقًا للوائح وأعلنت معار 

الداخلية، حيث غيرت المكسيك موقفها الداعم للقرار إلى عكسه، لكن موقف المكسيك الجديد لم يغير 
 من القرار شيئًا. 
ويطالب االحتالل  في المسجد األقصى،« اإلسرائيلية»بنًدا تدين االنتهاكات  16ويتضمن القرار 

. إذ كانت حينها دائرة 2000أيلول بإعادة األوضاع في األقصى كما كانت عليه قبل شهر سبتمبر/
الحرم »األوقاف اإلسالمية األردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد. كما يستخدم القرار مسمى 

« جبل الهيكل»صف في حديثه عن المسجد األقصى، وال يستخدم مطلًقا و « القدسي الشريف
ذلك إنكارًا صريحًا لما تزعم أنه «« تل أبيب»»)المسمى اليهودي للمسجد األقصى(، وقد اعتبرت 

 تاريخ طويل يربطها بالمسجد األقصى 
ويؤكد القرار أن تلة باب المغاربة )حائط البراق( هي جزء ال يتجزأ من المسجد، ويرفض اإلجراءات 

 نب فيه. األحادية الجا«« اإلسرائيلية»»
مترًا  47ويشكل حائط البراق الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم القدسي الشريف بطول حوالي )

مترًا(، ولم يتخذه اليهود مكانًا للعبادة في أي وقت من األوقات إال بعد صدور وعد  17وارتفاع حوالي 
لكن التسامح اإلسالمي هو الذي ، ولم يكن هذا الحائط جزءًا من الهيكل اليهودي، و 1917بلفور العام 

 مكن اليهود من الوقوف أمامه، والبكاء عنده.
وفي عهد االنتداب البريطاني على فلسطين زادت زيارات اليهود لهذا الحائط حتى شعر المسلمون 

م. استشهد فيها العشرات من المسلمين وقتل فيها 23/8/1929بخطرهم، ووقعت ثورة البراق بتاريخ 
ن اليهود واتسعت حتى شارك فيها عدد من المدن الفلسطينية وتمخضت األحداث عن عدد كبير م

تشكيل لجنة دولية لتحديد حقوق المسلمين واليهود في حائط البراق، وكانت اللجنة برئاسة وزير 
وعضوية نائب رئيس محكمة العدل الدولية األسبق السويسري « أليل ولفغرن»خارجية السويد األسبق 

، وبعد تحقيق قامت به هذه اللجنة، واستماعها إلى وجهتي النظر العربية واإلسالمية، «اردتشارلز ب»
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، قدمته إلى عصبة األمم المتحدة أيدت فيه حق المسلمين الذي ال 1930وضعت تقريرًا في عام 
 شبهة فيه بملكية حائط البراق. 

كان باب المغاربة  1967يران سنة حز أول ما امتدت يد االحتالل إليه بعد احتالل القدس في يونيو/
جرافاتها إلزالة الحي وزاوية أبو السعود، وهي « اإلسرائيلية»حيث حائط البراق وأرسلت الحكومة 

 الزاوية التي عاش فيها ياسر عرفات وهو طفل عند أخواله من آل أبو السعود. 
إلى بيت عمتي « سرائيليإ»يروي الرئيس الراحل ياسر عرفات أنه بعد احتالل القدس جاء كولونيل 

)يقصد خالته أخت أمه المتوفاة( وقال لها خذي شيكًا على بياض وارحلي ألننا سنهدم البيت غدًا 
فرفضت، لكن في اليوم التالي جاءت الجرافات لهدم المنزل فحملت أمتعتها للرحيل، ووجدت 

قولي للملك فيصل إننا »قال لها الكولونيل أمامها فسألها إلى أين سترحلين، فقالت له إلى السعودية، ف
 «.لن نتوقف حتى نصل إلى مكة

وأكمل عرفات روايته: ذات سنة كنت أزور مصر أيام الرئيس السادات وجاء الملك فيصل في زيارة 
رسمية للقاهرة وفوجئت بمندوب من رئاسة الجمهورية يأتي حاماًل دعوة شفوية لي لكي أنضم إلى 

طار لإلسكندرية فوافقت وتوجهنا جميعًا إلى اإلسكندرية، وبعد فترة آثرت الملك والرئيس في زيارة بالق
أن أترك الرئيس والملك وحدهما فلربما لديهما ما يريدان مناقشته من عالقات ثنائية، فقمت وأخذت 
أتأمل الريف المصري من القطار وبعد فترة قصيرة جاء من يقول لي إنهم يريدونك، فعدت إليهما 

ا جرى بين الكولونيل وعمتي وكنت أعلم أن أحدهما على عالقة طيبة مع الديوان وخطر ببالي م
 فرد بنعم لقد وصلتني في حينه. « إسرائيلي»الملكي، فقلت للملك هل وصلتك رسالة من كولونيل 

، واثن هل «اإلسرائيلية»كان هدف عرفات تنبيه الملك والرئيس إلى أن القدس ليست نهاية األطماع 
لعرب قرار اليونيسكو سياسيًا ويرفدونه بقرار في مجلس األمن يدين االستيطان أم أن القرار يستثمر ا

فرصة إللغائه مثلما حدث مع قرار « إسرائيل»سيبقى حبرًا على ورق إلى أن تجد الواليات المتحدة و
 األمم المتحدة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية ثم ألغي الحقًا!

 22/10/2016، الخليج، الشارقة
 
 .. دعاية مؤيدة للعرب! 1948في العام  "التطهير العرقي"الحديث اإلسرائيلي عن  .46

 بني موريس
يهودخسارة أن منتقَدي دانييل بالتمان  كانا أصاًل يقرآن  إذابتمعن،  األمورغيل ال يقرآن  –عين  وا 

 (.13/10؛ "ثنائية التطهير" 14/10)"هآرتس"، "نعم كان تطهيرًا" 
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"، الذي صدر في 1949 – 1947مان قرأ كتابي "مولد مشكلة الالجئين الفلسطينيين لو كان بالت
 2004في العام  باإلنجليزية، وفي صيغة موسعة 1991وبالعبرية في العام  1988في العام  إنجلترا

لم تتغير على اإلطالق. هكذا أيضا استنتاجاتي بالنسبة  1948لكان الحظ بأن آرائي عن تاريخ 
" )الذي صدر 1948ة الالجئين الفلسطينيين في الكتب آنفة الذكر، وكذا في كتابي "لتشكل مشكل
(. بعض الفلسطينيين طردوا )في اللد والرملة مثال(، 2010وبالعبرية في  2008في  باإلنجليزية

بعضهم ُأمروا أو ُشجعوا من قياداتهم على الهرب )في حيفا(، ومعظمهم هربوا خوفا من األعمال 
بأن يعودوا إلى بيوتهم بعد االنتصار العربي المرتقب. وبالفعل، تبنت  إيماناوعلى ما يبدو  العدائية،

والحقا سياسة منع عودة الالجئين، أولئك الفلسطينيين الذين قاتلوا  1948حكومة إسرائيل في حزيران 
 ضد الحاضرة وحاولوا تخريبها. 

ن أمر واحد فقط: استعداد الفلسطينيين بخصوص تغيير آرائي: رأيي تغير أثناء التسعينيات بشأ
للتوصل معنا الى سالم. في بداية التسعينيات اعتقدت بأنه ربما تغير شيء ما في الحركة الوطنية 

الحل الوسط: دولتان للشعبين؛ ولكن في  إلىالفلسطينية، وهم مستعدون ليعترفوا بالواقع وان يتوصلوا 
كامب ديفيد )والتي أسندها محمود عباس( وفي ضوء ، في ضوء "ال" ياسر عرفات في 2000العام 

 ، الوضع لم يتغير منذئذ.ألسفياالنتفاضة الثانية ومميزاتها، فهمت بأن وجهتهم ليست السالم. 
 أثناءخطة لطرد العرب، ولم تكن هناك سياسة طرد  أولم تكن ثمة نية مسبقة  1948 – 1947في 

بابيه ووليد الخالدي، وربما أيضا دانييل  إيالنوح مثل الحرب. يوجد "مؤرخون" كارهون إلسرائيل بوض
خطة كبرى لطرد  1948 آذار 10بالتمان، رغم أقواله، ممن يرون في "الخطة د" لـ"الهاغناة" في 

التي نشرت على المأل  –غيل قرآ الخطة  –الفلسطينيين، وهي ليست كذلك. فلو أن بالتمان وعين 
ئة، بانها تستهدف رسم استراتيجية وخطوات أللوية "الهاغناة"، لرأيا، منذ التوط –في السبعينيات 

لترسيخ سيطرتا على المحاور المركزية للدولة اليهودية التي على الطريق وحدودها، انطالقا من توقع 
غزو عربي مخطط له مع خروج البريطانيين من البالد. وقول بالتمان ان "الخطة د"، "بحثت في نية 

الدولة اليهودية المستقبلية" هو تزييف مغرض. فهذه  أراضيمن العرب من طرد أكبر قدر ممكن 
 أقوال دعائي مؤيد للعرب، وليس مؤرخا. 

تتضمن الخطة تعليمات عامة لأللوية والكتائب المختلفة حول السلوك تجاه بلدات قروية عربية 
بادة القرى التي وأحياء  إبقاءتقاتل اليهود، ولكن  عربية مدينية. بالنسبة للقرى مكتوب صراحة طرد وا 

العربية في  لألحياءالقرى الحيادية أو الودية على حالها )ومرابطة وحدات عسكرية فيها(. وبالنسبة 
المراكز  إلىالهامشية  األحياءالمدن المختلطة، ُأمر قادة "الهاغناة" الميدانيون بنقل السكان العرب في 

 خارج الدولة.  إلى العربية لتلك المدن )حيفا وما شابه(، وليس
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غيل حول  –، ال توجد هنا خطة وسياسة "لطرد العرب"، مثلما يدعي بالتمان وعين أخرىبكلمات 
وليس الجمل التي توجه  –غيل من الوثيقة فقط الجمل المتعلقة بخيار الطرد  –الوثيقة. يقتبس عين 

غيل  –ة، فان وصف عين إلبقاء السكان العرب في أماكنهم. وبالمناسب واأللويةقادة الكتائب 
ليس بالضبط وصف تطهير  –بمنازلها الفارغة بعد أن فر سكانها ببساطة  –الحتالل قرية قباب 

عرقي عنيف ووحشي. وتساؤالته في مسألة ماذا كان اليهود سيفعلون لو كانوا وجدوا عربا داخل 
التي نقلت إلسرائيل في  األرض. كما أنه، في 1948المنازل ال تشهد على أنه نفذ تطهير عرقي في 

إسرائيل نحو نصف عدد السكان  إلى، نقل 1949في  األردنتوقيع اتفاق الهدنة مع  أعقاب
 غيل.  –الفلسطينيين الذين يذكرهم عين 

ذلك أنه لو كانت هناك خطة كبرى وسياسة "لطرد العرب"، لوجدنا صدى  إلىوينبغي أن يضاف 
القيادات )"نفذنا  إلىلوحدات المنفذة، وفي تقارير الوحدات العملياتية المختلفة ل األوامرلذلك في 

. في عشرات اإلطالقوال يوجد ذكر كهذا على  –الطرد بناء على "الخطة الكبرى" أو "الخطة د"( 
حزيران  –موضع البحث )نيسان  األشهرآالف الوثائق العملياتية لـ"الهاغاناة" /الجيش اإلسرائيلي من 

واحد لتنفيذ عملية حسب "الخطة د" )في حملة ما للواء الكسندروني، كما ( لم أجد سوى ذكر 1948
يخيل لي، إذ إني أتواجد في الخارج والوثيقة ليست أمامي في هذه اللحظة(. وكما هو معروف، فقد 

في حيفا، في يافا، في  –بقي عشرات آالف العرب في أراضي الدولة اليهودية مع نهاية الحرب 
 غوش وعين نقوبا، في الجليل وفي النقب.  أبوفراديس وفي جسر الزرقاء وفي ال

كانت في الحاضرة وفي صفوف "الهاغاناة" "أجواء  1948حزيران  –بالفعل قلت، انه في نيسان 
من قبل الميليشيات  أشهرترحيل"، واألمر مفهوم في ضوء الظروف: الهجمات المتكررة منذ أربعة 

يوش العربية، والذي يستهدف إبادة الدولة اليهودية التي على الفلسطينية، وتوقع الغزو القريب للج
بعادالطريق، بل ربما سكانها أيضًا. كل هذا كان يستوجب احتالل  القرى التي كمنت وقنصت  وا 

فحوصات  بإجراءوقتلت اليهود على طول الحدود وعلى طول المحاور الرئيسة. ولم تسمح الظروف 
غيل يعتقدان، على ما يبدو، بان هكذا  –لكل قرية وقرية )بالتمان وعين والنوايا واثراء  لألفعالدقيقة 

(. 1948كان ينبغي إدارة حرب في مناطق مبنية بالوسائل التي كانت تحت تصرف الحاضرة في 
 ولكن، كما كتبت، فان الغالبية الساحقة من العرب هربوا.

مسؤولية عن الهرب الجماعي "إسرائيل تتحمل ال إنليس صحيحا انه "في بداية طريقي" قلت، 
". دوما ادعيت بان المسؤولية تتوزع بين الحاضرة/ إسرائيل، الفلسطينيين 1948للفلسطينيين في 
 المعركة. بدأواحيث ثمة مسؤولية ثقيلة ملقاة على الفلسطينيين الذين  –والدول العربية 
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لناس يرون في بالتمان خبيرا لست خبيرا في التطهيرات العرقية في العالم )أفترض أن القليل من ا
كهذا(، ولكني بالتأكيد افهم قليال في الموضوع. في حالة الصرب في يوغسالفيا، تبنت بلغراد مسبقا 

ما  1993سياسة تطهير عرقي وطبقتها بشكل منهاجي وفي صربيا ذبحوا في يومين في العام 
كل منظم. إذا كانت هذه هي آالف مسلم، وفي أماكن مختلفة اغتصبوا آالف النساء بش 9مجموعة 

فلم ينفذ تطهير عرقي في "بالد إسرائيل" في مرحلتي الحرب التي بدأها  –مزايا "التطهير العرقي" 
بالتمان مخطئ. صحيح أنه في نهاية  –العرب. وبالمناسبة، في الموضوع الذي أختص فيه بالفعل 

رى )بالتمان يطرح الموضوع كي في آسيا الصغ األرمنبقي عشرات آالف  األولىالحرب العالمية 
(، ولكنهم 1948وتهريب عرب "بالد إسرائيل" في  األرمنيالعالقة بين قتل الشعب  إلىيلمح بالتوازي 

 – 1919، في األرمنيكلهم، حتى آخرهم تقريبا، قتلوا وطردوا في المرحلة الثالثة من قتل الشعب 
 ان(. )وهذا بالتأكيد جديد بالنسبة لـ"الخبير" بالتم 1924

انه بشكل غير مباشر وبالتلميحات يشبه أيضا ما فعله هتلر  إلىمن يقرأ بالتمان ال يمكنه أال ينتبه 
 إلى –، بطريقة داهية أخرىمرة  –لليهود بما فعلته الحاضرة لعرب "بالد إسرائيل". بل انه يشير 

بداية القرن العشرين،  في أفريقيااأللمان في جنوب غربي  أفعالالحاضرة وبين  أفعالالتوازي بين 
نية  إلىمن قرية هرارو. هذه التشبيهات ليست أخالقية وتشير  األصليينحين قتلوا عشرات آالف 

 دعائية والى تأريخ غير جدي.
شيء أخير، بالتمان يصفني كـ"عزيز اليمين االستيطاني". الرجل وقح. دوما عارضت مشروع 

 غزة، وأنا ال أزال أعارضه.االستيطان في "يهودا" و"السامرة" وفي قطاع 
 "هآرتس" 

 22/10/2016األيام، رام هللا، 
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