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 "إسرائيل"مشروع قانون لسحب جنسية كل من يدعو لمعاقبة  .1
الناسررع عررل اللي ررودد دافيررد  ي ررولد  اإلسررراسيلي يقررود رسرريئ افسررتكو الح ررومي: تحريررر أحمررد دراو ررة

مبادرة لتقرديم م رروق نرانول يمنرو بموجبرم  رل مرل يحمرل الموا نرة اإلسرراسيلية الردعوة لفرر  عقوبرا  
 في الهيسا  والمؤسسا  الدولية. "إسراسيل"على 

الت ريعي فور العودة إلى الكنيس  إلى دورتهرا ال رتويةد األسر وق  ومل المتونو أل ي دأ  ي ول المسار
 المق ل.

ويفررر  م ررروق القررانول المحتمررل منعرراا علررى اإلسررراسيلييل مررل ال هررور فرري المؤسسررا  الدوليررة الترري 
د "إسرراسيل"تملك "صكحيا  إجراسية"د مثل مجلئ األمل الدوليد وال لع منها فر   عقوبرا  علرى 

 نول سيتم تجريده مل الموا نة اإلسراسيلية.ومل يتجاوز القا
وأوضح  ي ولد وفقاا لما ذ رتم القناة الثانيةد أنم "مل غير المعقول أنم في الون  الذي توجد إسراسيل 

 رررعية لتلررك  إسررراسيليول خ رروا  ملموسررة تواجههررا فرري مجلررئ األمررلد يع رري  فيررم بحرررع  رربح ضررد  
 الخ وا ".

لقررانولد وفررلا للقنرراة ذاتهرراد مرردير عررام من مررة " تسرريلم"د حجرراي ويسررتهدو ب رر ل أساسرري مررل م ررروق ا
إلعررادد فرري أعقرراع خ ابررمد األسرر وق الماضرريد فرري مجلررئ األمررل حررول الم ررروق افسررتي اني بالضررفة 
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الغربيةد والم ار ة بالجلسرة التري  انر  تحر  عنروال "افسرتي ال عقبرة أمرام السركم"د  رذلك يسرتهدو 
 ممل يدعول لمقا عة إسراسيل دولياا.والموا نيل العرع  BDSنا  ي 

 22/10/2016 ،48عرب 
 

 ألنصار دحالن برام هللا اجتماعا   أمن السلطة يفض   .2
د اجتماعراا حضرره 22/10/2016 فض  أجهزة أمرل السرل ة الفلسر ينيةد يروم السر  : تحرير محمد وتد

 المسا  مل عناصر محمد دحكل في مدينة رام هللا.
لقيادي دحكل  ار وا في لقاء ت اوري يحمل عنوال: "عنوال فرتح ضررورة و ال المسا  مل أنصادر ا

 فتحاوية وو نية" مل  افة المحاف ا  ال مالية والق اعا  الفتحاوية.
وأفرراد  و الررة األنبرراء الرسررمية "وفررا" عررل مصرردر أمنرري نولررم إل افجتمرراق الررذي عقررد فرري رام هللا غيررر 

وذ رررر أل أسرررباع فررر   ضرررم  رررال  تعليمرررا  سياسرررية. ررررعي وغيرررر نرررانونيد م ررريراا إلرررى أل نررررار ف
افجتمرراق أل مررل يقرر  خلفررم جهررا  تحمررل أجنرردا  خارجيررة تهرردو لخلررل أزمررا  وصررراعا د إضررافة 

وأكد أل "األجهزة األمنيرة  إلى أل افجتماق لم يحصل على الترخيص الكزم مل جها  افختصاص.
  رعية وخرق سيادة القانول".لل تسمح بأي   ل مل األ  ال بالت اول والخروج على ال

وجاء في  يال صادر عل أنصادر دحكل: "هدو اللقاء لمنان ة التوجم القادم لعقد مؤتمر حر ة فتح 
السرررابو"د مؤ رررديل علرررى ضررررورة عقرررده مرررل أجرررل اسرررتنها  فرررتح بمرررا يضرررمل تعزيرررز وحررردتها وتجديرررد 

لتري سرتقدم فري المرؤتمر وعلرى و ال وا في  يانهم بعقد ور ا  عمل خاصرة ب رل األوراق ا مؤسساتها.
 .رأسها ال رنامج السياسي وتعديك  الن ام الداخلي وبرنامج ال ناء الو ني وافجتماعي
 22/10/2016 ،48عرب 

 
 يزور إسطنبول والدوحة عباس .3

د اتر ي في يفلس ينالسفير ال دد. فاسد مص فى د ألالقدئد مل 23/10/2016 ،األيام، رام هللان ر  
ئ محمود عبائ سيصل اليوم )األحد( إلى العاصمة التر ية أنقرة في زيارة رسمية أعلل أل الرسي

رسيئ التر ي رجع  يع أردوغالد ومو الوأ ار إلى أل الرسيئ سيجتمو مو  تستمر لثكثة أيام.
رسيئ الوزراء  ل علي يلدرمد ومو رسيئ مجلئ األمة الك ير )ال رلمال( إسماعيل  هرمالد  ما 

 ل الزهور على ضريح مؤسئ الجمهورية التر ية الحديثة مص فى  مال أتاتورك.سيضو إكليكا م
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ومررل المقرررر أل يتوجررم الرررسيئ عبررائ يرروم األربعرراء إلررى ن ررر فرري زيررارة رسررمية يلتقرري خكلهررا أميرهررا 
ورجرح مصردر  ال يخ تميم  ل حمد  ل خليفة آل ثاني لبحث آخر الت ورا  على الساحة الفلسر ينية.

 قد لقاء  يل عبائ ونيادة حر ة حمائ المقيمة في الدوحة  رعاية ن رية.فلس يني أل يع
 د ألمحمررد جمررال دالقرردئ المحتلررةد نقرركا عررل مراسررلها فرري 22/10/2016 ،الشرررق، الدوحررةوأضرراف  

سرريقوم  جولرررة خا فررة ت رررمل تر يررا ون ررررد تسرررتهل  عبرررائ"ال رق" إل رلرر نرررال مصرردر فلسررر يني   يررر
ن يررل  التر يررة األحررد وافثنرريلد ثررم ينتقررل إلررى الدوحررةر فيمررا ي رردو تحر رراا  باجتماعررا  م ثفررة مررو القيررادة

 اجتماعا  باريئ الخاصة بالمبادرة الفرنسية.
 

 دورة المجلس الوطني بعد وقت قصير من المؤتمر العام السابع لفتحيرجح عقد  أبو يوسفواصل  .4
يررررة لمن مررررة التحريررررر يوسرررر د عضررررو اللجنررررة التنفيذ أ ررررونررررال واصررررل  :أرنرررراؤو  تررررع ع ررررد الرررررؤوو 

 رساسة األخ  الفلس يني : في افجتماق األخير للجنة التحضيرية للمجلئ الو ني"أليام"الر دالفلس ينية
التأكيررد علررى أل اللجنررة أنجررز  افسررتعدادا  لعقررد دورة  سررليم الزعنررول مررو الرررسيئ محمررود عبررائ تررم  

يوسر  عقرد دورة المجلرئ الرو ني  أ روورجرح  جديدة للمجلئ الو ني بانت ار تحديد الزمال والم رال.
 بعد ون  نصير مل المؤتمر العام السابو لحر ة فتح.

 23/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 من عائلة واحدة بالخليل 33الشرطة الفلسطينية تعتقل  .5
 اعتقلررررر  ال رررررر ة واألجهرررررزة األمنيرررررة التابعرررررة للسرررررل ة الفلسررررر ينية يررررروم السررررر  : تحريرررررر محمرررررد وترررررد

مرررل عاسلرررة واحررردة فررري مدينرررة الخليرررلد وذلرررك  رررزعم نيرررام أفرررراد مرررل العاسلرررة   خصررراا  33د 22/10/2016
التحررري  علررى ال ررر ة وعرنلررة عمررل أفرادهررا خرركل ن ررا هم وضرربي مر بررا  غيررر نانونيررةد وخرركل 

 ذلك ناموا بافعتداء على رجال األمل.
 22/10/2016 ،48عرب 

 
 "مبادرة األمين العام لحركة "الجهاد اإلسالميإلى حوار وطني شامل لمناقشة " تدعو الديموقراطية" .6

رررال إلرررى حررروار و نررري  رررامل  دعررر  الج هرررة الديمونرا يرررة لتحريرررر فلسررر يل: ناديرررة سرررعد الرررديل - عم 
لمنان رررة المبرررادرة التررري أعلنهرررا األمررريل العرررام لحر رررة "الجهررراد اإلسررركمي"د رمضرررال  رررلحد للخرررروج مرررل 

الج هرة" وعميرد  ليرة افنتصراد فري جامعرة األزهرر بغرزةد نرال القيرادي فري "و  المأزق الفلس يني الرراهل.
سرررمير أ رررو مدللرررةد إل مبرررادرة "الجهررراد اإلسررركمي" جرررديرة بافهتمرررام والنقرررا  ال رررامل فررري إ رررار القرررو  
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وأضررراو أ رررو مدللرررةد لرررر"الغد" مرررل فلسررر يل المحتلرررةد ال "المبرررادرة تتقرررا و مرررو  والفصررراسل الفلسررر ينية.
نهراء افنقسرامد وصرياغة مبادرا  أخر  سابقةد  خاصة عن د الم البة  إعادة  ناء وتفعيل المن مرةد وان

استراتيجية و نية موحدة لمواجهة افحتكلد باإلضافة إلرى التأكيرد علرى البعرد العربري والردوليد حيرث 
واعت ر أل "أوسلو" ند "التف  حول  رنامج المن مةد رغم  تعت ر تلك النقا  م تر ة مو الديمونرا ية".

د  ال ررر   ونررر  التعامرررلد األمنررري 2015مرررارئ  /ا  المجلرررئ المر رررزي الفلسررر ينيد فررري آذارأل نررررار 
وافنتصاديد مو افحتكل وانعادة الن ر في افتفانيرا  الم رمرة معرمد إف أل جروف  )وزيرر الخارجيرة 

وأكرد ضررورة "وضرو اسرتراتيجية و نيرة موحردة  األمير ي جرول(  يرري الم و يرة آنرذاك التفر  حولهرا".
جراء افنتخابا  وفل التمثيرل النسر ي الكامرلد باعتبارهرا نقرا  و  انعادة  ناء مؤسسا  من مة التحرير وان

 توافل جمعي   يل مختل  القو  والفصاسل".
ودعررا إلررى "ترردويل القضررية الفلسرر ينيةد ضررمل اسررتراتيجية محررددةد ونقلهررا للمحافررل الدوليررةد والم البررة 

ذا تم اسرتخدام "الفيترو" ضردها فسريتم التوجرم إلرى الجمعيرة  دولة فلس ينية في مجلئ األمل الدول يد وان
العموميررة لممررم المتحرردة تحرر  " نررد متحرردول مررل أجررل السرركم". ونرروه إلررى ضرررورة "محاسرربة افحررتكل 
ومحاكمتم على جراسمم ضد  ال عع الفلس ينيد ع ر التوجرم الجرد ي للمح مرة الجناسيرة الدوليرةد حيرث 

 ملفا  وليس    او  رسمية".ما تم تقديمم حتى اآلل 
 23/10/2016الغد، عم ان، 

 
 المسلوبة الجهاد" جاءت من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطينيحزب الشعب: مبادرة " .7

رررال نرررال حرررزع ال رررعع الفلسررر يني إل مبرررادرة األمررريل العرررام لحر رررة "الجهررراد : ناديرررة سرررعد الرررديل - عم 
رة بالبحث"د معت راا أنها "جاء  استمرارا لمسريرة اإلسكمي"د رمضال  لح "تتضمل عناصر مهمة جدي

الكفاح الو ني مل أجل استعادة حقوق ال رعع الفلسر يني المسرلوبةد حيرث لع ر  "الجهراد" دورا مهمرا 
وأضاود فري  يرال صرحفي أمرئد إل "المبرادرة حملر  العديرد مرل النقرا   في مسيرة النضال الو ني".

تفرراق علررى رؤيررة اسررتراتيجية فة الفلسرر ينية لضرررورة اواألسررئ المهمررةد وجرراء  لررتع ئ عمررل الحاجرر
 فلس ينية جامعةد تعيد للقضية الو نية م انتها على مختل  الصعد".

وأكررد ضرررورة "عقررد لقرراء فلسرر يني  ررامل علررى أعلررى مسررتو د يضررم القررو  لبحررث مقترحررا   ررلح وأيررة 
و اآلليرا  الكزمرة لتنفيرذهاد سرتراتيجية ووضرفتفراق علرى افآراء أخر  مل القو  الفلسر ينيةد  هردو ا

 نقسام في أسرق ون  مم ل".فوفي مقدمة ذلك إنهاء ا
 23/10/2016الغد، عم ان، 
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 بمبادرة األمين العام لحركة "الجهاد اإلسالمي"يشيد  دحالن .8
أ اد الناسع المفصول مل حر ة "فتح" محمد بالمبرادرة التري أعلنهرا األمريل : نادية سعد الديل - عم ال
  فيهررا أر و  .لحر ررة "الجهرراد اإلسرركمي"د رمضررال  ررلحد للخررروج مررل المررأزق الفلسرر يني الررراهلالعررام 

"نواسررم عديرردة م ررتر ة  رريل مختلرر  نررو  العمررل الررو ني الفلسرر ينيد خاصررة مررا تعلررل منهررا بالوحرردة 
 وك"د إلى "تكثي  افتصراف   ودعا دحكلد في تصريح ن ره أمئ على حسابم في "فيئ الو نية".
نررو  و ررراسح ال ررعع الفلسرر ينيد وبينهررا جميعرراا وبرريل األ ررقاء فرري جمهوريررة مصررر العربيررة   رريل  ررل

 ودعوتها لرعاية حوارا  فلس ينية م ثفة بما يحفظ القضية الفلس ينية ويعزز األمل القومي العربي".
 23/10/2016الغد، عم ان، 

 
 لسطينيتمثل موضع إجماع للكل الفترحب بمبادرة "الجهاد":  حركة األحرار .9

رحع األميل العرام لحر رة األحررار الفلسر ينية خالرد أ رو هركل بمبرادرة الرد تور رمضرال ع رد هللا : غزة
 ررلح األمرريل العررام لحر ررة الجهرراد اإلسرركميد مؤ رردا أنهررا تمثررل موضررو إجمرراق للكررل الفلسرر ينيد ونررد 

 ة الراهنة.رسم  خار ة  ريل لتصويع ال وصلة وترتيع ال ي  الفلس يني والخروج مل األزم
و رردد أ ررو هرركل بررأل الم لرروع مررل الكررل الفلسرر يني التقررا  هررذه المبررادرة الهامررة وعقررد حرروار و نرري  

يجررراد آليرررا  لت  يقهررراد حترررى لرررو نوبلررر   ررررف  متونرررو مرررل رسررريئ السرررل ة  معمرررل لمنان رررة  نودهررراد وان
 محمود عبائ الذي يرف  إنهاء أزما   ع نا الفلس يني.

 22/10/2016 المركز الفلسطيني لإلعالم،
 

 نحن شعب موحد ال يمكن أن يقبل بسلطتين وحكومتين بالضفة وغزة: مجدالوي  .11
رام هللا: ت اهر مسا  الفلس ينييل ب  ل متزامل في مدينتي غرزة ورام هللا أمرئ السر   للم البرة  دغزة

 .2007 إنهاء افنقسام الفلس يني الداخلي المستمر منذ منتص  عام 
اسع عل الج هة ال ع ية لتحرير فلس يل وأحد القاسميل على الفعاليرة إل هرذا ونال جميل مجدفوي الن

إلنهراء افنقسرام الفلسر يني داعيرا  الحراك الجماهيري يسرتهدو ممارسرة جميرو أ ر ال الضرغي السرلمي
إلررى تصررعيد الضررغي ال ررع ي ب ررل السرر ل واإلم انررا  لتحقيررل الوحرردة لررر"حفظ القضررية الفلسرر ينية مررل 

 الفلس يني". الم روق الو ني الضياق وتعزيز
ونال في هذا السياق: "نحل  رعع موحرد ف يم رل أل يق رل بسرل تيل وح رومتيل بالضرفة وغرزةر يجرع 

أل "الحررراك الجمرراهيري  أل تكررول سررل ة واحرردة  رري نسررترد حقوننررا مررل افحررتكل اإلسررراسيلي" مضرريفا
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وال تا  حتى يتسلم ال عع  سيتصاعد ويتوسو لكي ي مل  ل جماهير ال عع الفلس يني في الو ل
 لتحقيل وحدتم". زمام المبادرة بعد أل عجز  نياداتم السياسية

 23/10/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

نما واجب وضرورة وطنية الوحدة ليست أمال  : قيس أبو ليلى .11  منها ال بد   وا 
هللا وغزة  إنهاء  الع ممثلول لمؤسسا  المجتمو المدني في اعتصاميل متزامنيل في رام : األناضول

وعلرررى هرررام  الونفرررةد نرررال القيرررادي فررري الج هرررة الديمونرا يرررة  افنقسرررام واسرررتعادة الوحررردة الفلسررر ينية.
نمررا واجررع وضرررورة و نيررة ف  ررد  لتحريرر فلسرر يل نرريئ أ ررو ليلررى لمناضررول إل الوحرردة ليسر  أمررك وان

 منها إلنهاء الوضو المدمر الذي أساء لقضية ال عع الفلس يني.
أل العمليرررة الديمونرا يرررة تع لررر   يلرررة ع رررر سرررنوا د ونرررد "آل األوال أل ينتهررري افنقسرررام  وأضررراو

 فستعادة الوحدة في مواجهة المحتلد والمسار الديمقرا ي الذي يضمل للموا نيل حقونهم".
و انرر  مراسررلة الجزيرررة جيفررارا ال ررديري مررل رام هللا أفرراد  بررأل التحضررير لهررذه الونفررة لررم ي ررهد عرنلررة 

 اء مل السل ة الفلس ينية في رام هللا أو مل حر ة حمائ في غزة.سو 
 22/10/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 شعث: نأمل استكمال ترتيبات المؤتمر العام السابع نهاية هذا الشهر .12

ن يرررل  ررعثد عضررو اللجنررة المر زيررة لحر رررة فررتحد عررل األمررل فررري  : أعرررع د.أرنرراؤو ع ررد الرررؤوو 
ونرال  رعث  قرد المرؤتمر العرام السرابو لحر رة فرتح حترى نهايرة ال رهر الجراري.استكمال التحضريرا  لع

لرررر"األيام" "مرررا زال أمامنرررا عمرررلد فرررنحل لرررم نننرررمن ملررر  العضررروية ونأمرررل أل يرررتم ذلرررك مرررو نهايرررة ال رررهر 
و انررررر  اللجنرررررة المر زيرررررة لحر رررررة فرررررتح حررررردد  نهايرررررة ال رررررهر الجررررراري موعرررررداا فسرررررتكمال  الجررررراري".

 تمر العام السابو للحر ة.التحضيرا  لعقد المؤ 
وند أكد أكثر مل مسؤول فري حر رة فرتح أل النيرة تتجرم لعقرد المرؤتمر العرام السرابو للحر رة فري مدينرة 

وحال انعقاد المؤتمر العام السابو فإنم سيصار إلى انتخاع لجنة مر زيرة  رام هللا نهاية ال هر المق ل.
 ومجلئ ثوري جديديل للحر ة.

 23/10/2016األيام، رام هللا، 
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 استشهد إثر انهيار نفق للمقاومةالقسام تزف أحد عناصرها  .13
 ري ع  جمرراهير غفيررة فرري مخريم المغررازي وسري ن رراق غرزةد مسرراء أمرئ السرر   بغرزةد جثمررال ال ررهيد 

 المجاهد في  تاسع القسام أنئ أ و ف يلد والذي است هد إثر انهيار نفل للمقاومة.
ل  تاسررع القسررام ونيررادا  حر ررة حمررائد وجمرراهير غفيرررةد بعررد و ررارك فرري مسرريرة الت رريو عناصررر مرر

 تأدية صكة الجنازة عليم في مخيم المغازي.
د وزف   تاسع ال هيد عز الديل القسام الجناح العس ري لحر ة حمائد إلى العك أل ال هيد المجاهرد

–ربرم  رهيداا  لقري والرذيعامراا( مرل مخريم المغرازي وسري الق راقد 22أنئ سركمة محمرد أ رو ف ريل )
 م إثر انهيار نفل للمقاومة.22/10/2016هر الموافل 1438محرم  21الس    - إذل هللا تعالى

وأضاف  "ليغادر دنيانا وما غي ر أو  د ل وف تخاذل أو تقاعئد  ل نذر نفسم هلل مجاهداا حتى لقي هللا 
 على ذلكد نحسبم مل ال هداء وهللا حسيبم وف نز يم على هللا".

 22/10/2016، كتائب الشهيد عز الدين القسامموقع 
 

 على طرد النائب جهاد طميلة من حركة فتح ةصادقالم .14
صادق الررسيئ محمرود عبرائد مسراء السر  د علرى  ررد القيرادي فري حر رة فرتح والناسرع فري : رام هللا

 المجلئ الت ريعي جهاد  مليم مل الحر ة.
 جنة م افحة التجنح في الحر ة.وجاء نرار عبائ ب رد  مليم بعد توصية ندمتها ل

ويعت ررر  مليررة مررل أ رررز وجرروه مخرريم األمعررري وسرري مدينررة رام هللا ونيررادي بررارز فرري الحر ررة وانتخررع 
 .2006 سنةناسبا في المجلئ الت ريعي في 

علرى  رام هللاد المقا ل لمخيم األمعرريد احتجاجراا  - وأغلل  بال غاض ول مل حر ة فتح  ارق القدئ
ونال مراسل )صفا( إل ال بال أ علوا اإل ارا  في ال ارقد ن ل أل تهرق نوة مل  يلة. رد الناسع  م

 ال ر ة إلى الم الد وتعمل على فتح ال ارق.
 22/10/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 "معاريف": وحدة إلكترونية جديدة في الجيش اإلسرائيلي للرصد والتنصت .15

ع ريررةد عررل أل لررد  جرري  افحررتكل اإلسررراسيلي إحررد  الوحرردا  ال القرردئ:   ررف  صررحيفة "معرراري "
األكثرر سرررية ترردعي )األن مرة العسرر رية للقيررادة والرتح م اإلداري( وتعمررل تلررك الوحردة فرري نسررم الرصررد 

 والتنص  وي لل على مل يعمل فيها )أفضل العقول(.
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الهراكرزد فرك يوجرد عردو  ووفقاا لمعاري د فتختص تلك الوحدة بمعلوما  الحاسوع والسراي ر لمواجهرة
 أو حتى صديل إف يحاول انتحام أن مة الحاسوع.

ووحدة )متسبال( أنيم  ن ل عاميل ونص  وأي جندي عمل فيها ي ول لديم القدرة للت ويرد فالمهمة 
ليسررر  سرررهلةد فالعررراملول هرررم مهندسرررو  ررررامج حاسررروع ومعلومرررا  ومهندسرررو أن مرررةد ويقررروم العررراملول 

 ساي ر إسراسيلية مل المت ورة جداا.  ت وير  رامج وأن مة
فررالت ورا  التكنولوجيررة وعررالم السرراي ر والهرراكرز جعلرر  مررل تلررك الوحرردة مررل أهررم الوحرردا  فرري جرري  

ووفقرراا لضررابي رفيررو فرري تلررك الوحرردة: نقرروم باإلعررداد للعمررل فرري أن مررة الحاسرروع العسرر رية  افحررتكل.
ح الم ررراة وسررركح الجرررو وسررركح البحريرررة والجنرررود يتخرجرررول مرررل عنررردناد ويعملرررول فررري حواسررريع سرررك

وأماكل أخر د فالتكنولوجيا "اإلسراسيلية" مت ورة جردااد فجنرود الوحردة  روروا أن مرة ع يمرة فري مجرال 
ووفقرراا لررر"معاري "د فررالعقول ال ررابة فرري تلررك الوحرردة يررتم الك رر   الحاسرروع والسرراي ر لمواجهررة الهرراكرز.

د فررالجي  يرصررد اإلنترنرر يضرراا العثررور علرريهم فرري  ررب ة عررنهم خرركل دراسررتهم فرري الثانويررة ويم ررل أ
 أفضل العقول مل  ينهم ومل ثم يقوم الجي  بأخذه للعمل في وحدة التنص  الخاصة. 
 23/10/2016 ،األيام، رام هللا

 
 ترفض وثيقة أمريكية لتنظيم تصدير طائرات بدون طيار "إسرائيل: ""هآرتس" .16

ونيرو علرى وثيقررة أعردتها وزارة الخارجيرة األمري يرة تضررمن  الت "إسرراسيل"رفضرر  : تحريرر بركل ضراهر
مبادئ فستخدام وتصدير  اسرا  مل دول  يار تحمل أسلحة  ي ف يمرئ ذلرك  تصرديرها ل راسرا  

أسرلحةد وبينهرا  راسرا   هرذهد ألن مرة وجهرا   "إسراسيل" هذهد في ون  تكرر  فيم تقارير حول  يو 
  رسة وجراسم حرع. تخو  حروباا 

ل  صرحيفة "هرترتئ" اليروم األحردد عرل مصردر فري الصرناعا  األمنيرة اإلسرراسيلية نولرم إل يعت رر ونق
 هذه الوثيقة هي خ وة مل  أنها المئ بصورة غير مبا رة بالصادرا  اإلسراسيلية.

ونال  الوثيقرة األمري يرة إنرم يوجرد ارتفراق فري عردد الردول التري بحوزتهرا  راسرا  مرل دول  يرار نرادرة 
أسلحةد و دد  على "وجرود اعترراو برأل اسرتخدام  راسرا  مرل دول  يرار وتحمرل أسرلحة  على حمل

  إم انهرررا أل ت رررعل نزاعرررا "د ولرررذلك فإنرررم علرررى المجتمرررو الررردولي أل يتخرررذ إجرررراءا  تضرررمل تصرررديراا 
 لهذه ال اسرا  واستخدامها بال  ل المناسع. مسؤوفا 

ي اليرراد  ينمررا رفضرر  ان  ينهررا النمسررا وألمانيررا و دولررةد  40حررو نوي ررار إلررى أنررم ونعرر  علررى هررذه الوثيقررة 
 ودول أخر   ينها فرنسا وروسيا والصيل وال رازيل. "إسراسيل"التونيو عليها 
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وع ررر مسررؤولول فرري الصررناعا  األمنيررة اإلسررراسيليةد لررد  ت رررنهم إلررى هررذه الوثيقررة األمري يررةد عررل 
دير األسرلحةد أد  إلرى  رراء هرذه الدولرة استياسهم مل أل انضمام الهند إلى ن ام مرانبة اسرتيراد وتصر

مل أسلحة مل صنو إسراسيلي. والهند هي واحدة مل الدول التي ت تري  أسلحة مل صنو أمري ي  دفا 
 ميا    يرة ومتنوعة مل األسلحة وبينها ال اسرا  مل دول  يار. وأ رار المسرؤولول نفسرهم إلرى أل 

مرررل  ررراسرا   هرررذه  مرررل  رررراز " ريرررداتور"  ررردفا  الهنرررد فضرررل   رررراء  ررراسرا  مرررل دول  يرررار أمري يرررة
 إسراسيلية الصنود وذلك بعد أل ونع  على المعاهدة المذ ورة.

 23/10/2016 ،48عرب 
 

 تقرير: نتنياهو يخشى أوباما بملف االستيطان .17
أكد الم تع الرو ني للردفاق عرل األر  ومقاومرة افسرتي الد فري تقريرر أسر وعيد : تحرير محمد وتد

د ويرصرررد مرررل خكلرررم السياسرررا  اإلسرررراسيليةد أل الح ومرررة اإلسرررراسيلية 22/01/2102 صررردر السررر  
د والهادفررة "إسررراسيل" رساسررة  نيرراميل نتنيرراهو تواصررل العمررل علررى تنفيررذ اسررتراتيجية اليمرريل الحرراكم فرري 

وبحسررع التقريرررد ف ي رراد يمررر يرروم  لتوسرريو افسررتي ال وتعميررل عمليررا  تهويررد األر  الفلسرر ينية".
المصررررادنة علررررى مخ  ررررا  اسررررتي انية جديرررردةد أو ال ررررروق  تنفيررررذ مخ  ررررا  اسررررتي انية تمرررر  دول 

 مل الدونما  الفلس ينية. اآلفوالمصادنة عليها مسبقاد باإلضافة ألوامر بمصادرة 
ونررال التقريرررر إل ح ومررة نتنيررراهو تن ررغل بملررر  التهدسررة هرررذا بعررد أل ن رررم اآلفو مررل المسرررتو نيلد 

 على نية نتنياهو إخكسها. ونا" افستي انيد احتجاجاا ت اهرة في مونو "عم
ة عمونرا ادعرى فيهرا عمر وأ ار التقرير إلى تصريحا  أ لقها نتنياهو خكل جلسة خاصة لممثلري مسرت

برررأل "م رررروق افسرررتي ال  لرررم فررري خ رررر وحمررررل الررررسيئ األمري ررري خ رررورة مرررا سررريمر برررم الم ررررروق 
الخ رر لرل يقر   أل وأضراوخابا  وتسرلم الررسيئ الجديرد افستي اني في الضفة الغربية ما  يل افنت

 عند عمونا وربما نض ر في األسا يو القادمة للتعامل مو مستو نا  أخر ".
ورأ  الم تررع الررو ني فرري هررذه التصررريحا  تع يررر عررل نلررل واضررح مررل التحرررك الجرراري فرري مجلررئ 

مل أجل اسرتخدام الفيترو إلحبرا  افستي ال ووسيلة ضغي على إدارة الرسيئ باراك أوباما  األمل ضد  
 م روق القرار المزمو عرضم على مجلئ األمل الدولي حول افستي ال.

و دد الم تع على أنم وفي ضوء هذه المناورا  التي يقوم  ها نتنياهو فقد با  م لوبراا مرل المجتمرو 
هررذا التغررول الرردوليد أكثررر مررل أي ونرر  مضررىد الخررروج عررل صررمتم وعرردم افكتفرراء   يانررا  اإلدانررة ل

 افستي اني غير المس وق.
 22/10/2016 ،48عرب 
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 استراتيجية إسرائيلية لتوسيع االستيطان وتهويد األراضي المحتلةهيئة حقوقية:  .18

نال تقرير فلس يني رسمي إل "الح ومة اإلسراسيلية تعمل على تنفيذ : نادية سعد الديل -عمال
توسيو افستي ال وتعميل عمليا  تهويد األراضي استراتيجية اليميل اإلسراسيلي الحاكمد  هدو 

 الفلس ينية المحتلة".
وأوضح الم تع الو ني للدفاق عل األر  ومقاومة افستي الد التابو للجنة التنفيذية لمن مة 

نم "ف ي اد يمر يوم  دول المصادنة على مخ ي استي اني جديدد أو أالتحريرد في تقرير لم أمئد ب
 ا  استي انية تم  المصادنة عليها مسبقااد ومصادرة اآلفو مل الدونما  ال روق  تنفيذ مخ 

 الفلس ينية".
ولف  إلى "المساعي اإلسراسيلية لد  اإلدارة األمير ية مل أجل استخدام حل النق  "الفيتو" في 
مجلئ األمل الدولي ضد  م روق نرار يجري إعداده إلدانة األن  ة اإلسراسيلية افستي انيةد 

 لم البة  ونفها باعتبارها غير  رعية ومخالفة للقانول الدولي وال رعية الدولية".وا
و الع "المجتمو الدولي بالخروج عل صمتم وعدم افكتفاء   يانا  اإلدانة للتغول افستي اني غير 

 المس وقد الذي يستهدود علنااد تدمير ما تبقى مل حل الدولتيل وفرص إحياء عملية السكم".
في تقريرهد عل "دأع سل ا  افحتكل على إنامة مسا  الوحدا  افستي انية في  و   د

المستو نا   واس ة  ر ا  استثمار إسراسيليةد حيث تم الك   عل م اريو استي انية في الضفة 
وأ ار إلى "مخ ي إنامة مسا  الوحدا  افستي انيةد فيما  الغربية المحتلةد بما فيها القدئ المحتلة".

 90حجم استثمارا  إحد  ال ر ا  اإلسراسيلية التي تتولى األن  ة افستي انية إلى نحو  يصل
مليول دوفرد حيث ت رو  ر ة "نوفي همعييل" اإلسراسيلية على إنامة من قة تجارية ضخمة في 

 دونماا". 72مدخل مستو نة "مي ور ادوميم"د  مال  رق القدئ المحتلةد على مساحة 
إسراسيل" اإلسراسيلية فقد انته  مل م روق توسيو مستو نة "الن ي يعقوع"د  مالي أما  ر ة "يورو 

وحدة استي انية جديدةد  ينما أعلن   ر ة "تسرفاتي  معول" اإلسراسيلية  78القدئ المحتلةد إلنامة 
 وحدة استي انية جديدة. 142عل افنتهاء مل م روق م ابم في مستو نة "هارحومم"د إلنامة 

وحدة استي انية جديدة  21ذ  ر ة "ق. أهارول" اإلسراسيلية خ  اا استي انية مماثلة إلنامة  ما تنف
 وحدة استي انية. 65في مستو نة "بسغا  زسي "د مل أصل 

فيما تواصل سل ا  افحتكل تقديم الدعم للمستو نيل في من قة األغوار ال ماليةد حيث استولى 
"مس يو "د على مسا  الدونما  مل أراضي الموا نيل المستو نول في مستو نتي  "سلعي " و

دونم مل أراضي الموا نيل في الحمةر ووضعوا فيها أساسا   300الفلس ينييلد وتقدر بأكثر مل 
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لمعر ا  ووحدا  استي انيةد فضكا عل مد أنا يع المياه المسرونة مل األراضي الفلس ينية 
 المحتلة.

 23/10/2016الغد، عمان، 
 

 شعبية في رام هللا وغزة بإنهاء االنقساممطالبات  .19
 الع ممثلول لمؤسسا  المجتمو المدني في اعتصاميل متزامنيل في رام هللا وغزة  إنهاء افنقسام 

ودعا حراك "و نيول إلنهاء افنقسام واستعادة الوحدة" الذي ن م  واستعادة الوحدة الفلس ينية.
 ومة.افعتصاميلد إلى منح األولوية لخيار المقا

وهو إ ار مدني يضم  خصيا  اعتبارية وفصاسل العمل -وفي الون  نفسم انتقد الحراك 
غياع اإلرادة السياسية لد  حر تي فتح وحمائ إلنهاء افنقسام الذي  ل الص   -الفلس يني
و ارك المسا  مل الفلس ينييل في افعتصام الذي ن م في وسي رام هللاد وردد  الفلس يني.

جراء انتخابا  ت ريعية ورساسيةد وانعادة الم ار ول ه تافا  ت الع  ت  يل ح ومة وحدة و نيةد وان
 ترتيع ال ي  الفلس يني.

و ان  مراسلة الجزيرة جيفارا ال ديري مل رام هللا أفاد  بأل التحضير لهذه الونفة لم ي هد عرنلة 
 سواء مل السل ة الفلس ينية في رام هللا أو مل حر ة حمائ في غزة.

تهدو للعمل على إنهاء حالة افنقسام  - ما يقول أصحا ها-راك "و نيول إلنهاء افنقسام" ف رة وح
الفلس يني مل خكل جمو  ل األصوا  والقو  الفلس ينية لت  يل حالة ضاغ ة على األ راو 

 الفلس ينية المسؤولةد ودفعها إلنهاء افنقسام.
 22/10/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 في "جلبوع" واألسرى يحتجون باإلضراب 3قتحم قسم االحتالل ي .21

رام هللا: أفاد رسيئ هيسة  ؤول األسر  والمحرريل عيسى نرانود أمئد بأل وحدة القمو المسماة 
في سجل "جل وق" بالسكح والهراوا د ونام   تفتي  استفزازي لمسر  في  3"متسادا" انتحم  نسم 
 أسيراا. 120القسم والبالغ عددهم 

ل نرانود في تصريح صحافيد "إل افنتحام  مل مع م غرو القسم دول م ررا د ما ول د حالة ونا
مل التوتر وافستفزاز في صفوو األسر د فسيما عزل األسير محمد عرمال"د م يراا إلى أل 

 بسجل "جل وق" عمدوا للرد على هذا افنتحام باإلضراع عل ال عام. 3األسر  في نسم 
 23/10/2016، األيام، رام هللا
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 بأمراض خبيثة في سجون االحتالل مصابا   أسيرا   30هيئة األسرى:  .21
والمحرريل"د في رام هللاد عيسى نرانود أل  األسر  أفاد رسيئ "هيسة  ؤول : إيهاع العيسى - رام هللا

 نتيجةد يعي ول أوضاعا صحية صعبة اإلسراسيليثكثيل أسيرا فلس ينيا في سجول افحتكل 
 بأمرا  خ يثة وأروام خ يرةد في  ل تعمد افحتكل عدم تقديم العكج.إصا تهم 

وأ ار نرانو خكل  لمتم في اعتصام تضامني مو أسير مري  في مدينة نلقيليةد إلى أل "سياسة 
سياسة مو  ب يء ونتل متعمد بحل األسر  المرضىد نتيجة عدم تقديم  أصبح اإلهمال ال  ي 

جر  تفانم األمرا  في أجسامهم لاء الفحوصا  الدورية للمعتقليلد مما يؤدي العكجا  الكزمة لهم وان
ودعا في  لمتم التي أعاد  الداسرة اإلعكمية بالهيسة ن رها في  يال  إلى درجة الخ ر ال ديد".

الس  د إلى تحرك دولي ونانونيد لوضو حد  للجراسم ال  ية المن مة في السجول والتي حول  
 مو د على حد نولم.السجول إلى م ال لل

 22/10/2016قدس برس، 
 

 أسرى مضربين عن الطعام في سجون االحتالل أربعةتدهور صحة  .22
يواصل أربعة أسر  فلس ينيول في سجول افحتكلد إضرا هم المفتوح عل : راسد ففي - غزة

 ال عامد منذ فترا  متفاوتةد احتجاجاا على اعتقالهم اإلداري.
والمحرريل"د في  يالد أمئ الس  د إل األسيريل أنئ  ديد وأحمد أ و  ونال  "هيسة  ؤول األسر  

 25فارة مل س ال الخليل يقبعال في عزل سجل مجيل في الرملةد وهما مضربال عل ال عام منذ 
س تم ر الماضيد واألسيرال حسل ربايعة ومجد أ و  ملة مل س ال جنيل مضربال منذ السابو مل 

وأكد  الهيسة أل معاملة السجانيل  زنازيل عزل النقع الصحراوي.ال هر الجاريد ويقبعال في 
"اإلسراسيلييل" لمسر  األربعة المضربيل سيسة جدااد وهم معزولول عل العالم تماماا بعد أل صودر  
منهم  ل وساسل افتصال. وأعرب  الهيسة عل نلقها على األسر  األربعةد بالن ر إلى حالتهم 

 الصحية السيسة.
 23/10/2016، الشارقة، الخليج

 
 االحتالل ُيقرر إغالق الضفة ومعابر قطاع غزة .23

نرر  سل ا  افحتكل اإلسراسيلي مساء الس  د إغكق الضفة الغربية ون اق غزةد بس ع  :عمال
"عيد العر " اليهودي. ونقل  مونو إخبارية فلس ينية عل المتحدثة باسم  ر ة افحتكل لوبا 

رر فر  إغكق عام على الضفة الغربيةد ومعا ر ن اق غزة ا تداء مل الليلة السمري نولها إنم "تق
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وأ ار  إلى أنم خكل فترة اإلغكق سيتم السماح بالع ور للحاف   وحتى فجر يوم الثكثاء المق ل".
اإلنسانية وال  ية وافستثناسية ف غيرهاد و ل ذلك خاضعاا لمصادنة منسل  ؤول الح ومة 

 ي المنا ل.اإلسراسيلية ف
 23/10/2016الغد، عمان، 

 
 مواجهات عنيفة خالل اقتحام االحتالل بلدة قباطية .24

 هد   لدة نبا ية جنوع مدينة جنيل  مال الضفة الغربية فجر اليوم األحد مواجها  عنيفة : جنيل
عقع حملة مداهما  صهيونية واسعة ألحياء مختلفة في ال لدة سمو خكلها أصوا  إ كق نار 

 جارا .وانف
وأ ار  مصادر محلية لمراسل "المر ز الفلس يني لإلعكم" إلى أل نحو ستيل جنديا صهيونيا 
داهموا ال لدة  وحدا  مل الم اة في الساعة الثانية والنص  فجراد وتمر زوا ب  ل م ث  في من قة 

يمال وصبحي وهاني ال د في حارة السباعنة وانتحموا منازل لموا نيل مل عاسلة خ اني: هم سل
واحتجزوا أصحاع المنازل في غرو منفردة ثم  رعوا بمرانبة تحر ا  الموا نيل ع ر ن ر القناصة 

وأضاف  المصادر أل نوا  افحتكل انت ر  في محيي نهوة أ و الع د و ازية  على النوافذ.
اجمها ال بال بقنا ل محلية األصهع في ال لدة وأ لق  األعيرة النارية والقنا ل الصوتية ب ثافة فيما ه

 ما أون  جنود افحتكل عددا مل الموا نيل وحققوا معهم ميدانيا  الصنو "أكواق" في حارة السباعنة.
 على ال ارق الرسيسي لل لدة وسي انتحاما  لمنازل الموا نيل والتن يل  هم.

 23/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طب قرب نابلسالمستوطنون يجرفون أراضي دير ح .25
نام  جرافا  تابعة للمستو نيلد يوم الس  د  جرو مساحا  مل األراضي الفلس ينية : محمد وتد

 بملكية أهالي نرية دير الح ع  رق مدينة نا لئ  مال الضفة الغربية.
وأعرع الس ال المحلييل أل غ يتهم ومخاوفهم أل تكول عمليا  الجرو والتدمير لمراضي والتي 

 ا  مزروعة بأ جار الزيتولد مقدمة لتوسيو الم روق افستي اني في المن قة. ال  مساح
وأوضح مسؤول مل  افستي ال  مال الضفة غسال دغلئ في  يال لم أل األراضي التي يستهدفها 

  يلو متر عل مستو نة "الول موريم". 2المستو نول تبعد 
 تي انية جديدة في تلك المن قة.وأ د  أل تكول أعمال التجري  هذه مقدمة ل ناء  ؤرة اس

 22/10/2016، 48عرب 
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 االحتالل يطلق النار على المزارعين والصيادين في غزة .26
أ لق  نوا  "إسراسيلية"د صباح أمئ الس  د النار مل أسلحتها الر ا ة الثقيلة على : و اف 

المتمر زيل في محيي أراضي المزارعيل ومراكع الصياديل في مدينة غزة. وأفاد  "وفا"د بأل الجنود 
مونو "ناحل عوز" العس ري  رق حي ال جاعية  رني مدينة غزةد فتحوا نيرال الر ا ا  الثقيلة 

 على أراضي الفلس ينييل الزراعية  رني المدينةد دول أل ي لغ عل إصابا .
حر  ما فتح  زوارق حربية "إسراسيلية" النار مل األسلحة الر ا ة على مراكع الصياديل نبالة ب

أميال بحريةد ما أد  إلى إلحاق أضرار  4من قة السودانية  مال غربي مدينة غزةد على بعد نحو 
 في مر  ي صيدد دول أل ي لغ عل ونوق إصابا  في صفوو الصياديل.

يذ ر أل نوا  افحتكل تتعمد ب  ل يومي استهداو المزارعيل في المنا ل الحدودية  مال و رق 
 صياديل في بحر غزةد بمهاجمتهم وان كق النار عليهم.الق اقد إضافةا إلى ال

 23/10/2016الخليج، الشارقة، 
 

 االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في القدس  .27
 ن  نوا    يرة مل جي  افحتكل الصهيونيد وعناصر الوحدا  الخاصةد فجر : راسم ع د الواحد

ل في  لدا : سلوالد جنوع المسجد يوم األحدد حمك  دهٍم واسعة الن اق لمنازل الموا ني
افنصىد وبلدة العيسوية ومخيم  عفا  وسي المدينة المقدسةد وحي ج ل الم  ر جنوع  رق 

 موا نا  ينهم ناصرل. 18القدئد  ال  
و ان  نوا    يرة مل جنود افحتكل بمساندة  اسرة مروحية انتحم  األحياء المقدسيةد وانت ر  

  دهٍم واسعة الن اق لمنازل الموا نيلد تس    بحاف  هلو وخوو  يل في  وارعها و رع  بحمك
 النساء واأل فال.

 23/10/2016السبيل، عمان، 
 

 السلطات المصرية تمدد العمل بمعبر رفح ليوم واحد  .28
د عررل تمديررد العمررل 22/10/2016أعلنرر  هيسررة "المعررا ر والحرردود" فرري ن رراق غررزةد مسرراء السرر    غررزة:

وأوضررح  الهيسررة فرري  يررال مقتضررع لهرراد بأنررم تررم تمديررد العمررل  ليرروم غررٍد األحررد. بمع ررر رفررح ال ررريد
 بمع ر رفح استثناسياا ليوم آخرد دول الك   عل مزيد مل التفاصيل.

  22/10/2016 ،فلسطين أون الين
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 الجيش المصري يبدد مخاوف السياح اإلسرائيليين بسيناء ":يديعوت أحرونوت" .29
رونو  اإلسراسيلية آساو  يمر إل اإلسراسيلييل يواصرلول الرذهاع إلرى نال مراسل صحيفة يديعو  أح
التحرررذيرا  األمنيرررة مرررل مغبرررة تعرضرررهم لعمليرررا  نترررل أو مرررل رغم برررال ررربم جزيررررة سررريناء فررري مصرررر 

 اخت او مل مسلحي "تن يما  جهادية" منت رة فيها.
الداسمرررة مرررو الجررري   وأوضرررح أل تمر رررز تن ررريم الدولرررة اإلسررركمية فررري سررريناءد ومواجهاترررم العسررر رية

التحرررذيرا  التررري مرررل رغم برررالالمصرررريد لرررم ترررردق اإلسرررراسيلييل عرررل نضررراء األعيررراد اليهوديرررة هنررراكد و 
واسرتمرار العمليرا  المسرلحة فري سريناء فرإل آفو اإلسرراسيلييل  "إسرراسيل"تصدرها الجها  األمنية في 

 ر األحمر خاصة خليج نويبو.ما زالوا يتوافدول على  وا ئ سيناء بحثا عل افستجمام على البح
ع ررررر  ررررب ا  التواصررررل  وأ ررررار إلررررى أل زيررررارا  العديررررد مررررل اإلسررررراسيلييل إلررررى سرررريناء ترتررررع مسرررربقاا 

عررل أحررد  وجررود مخرراوو عاسليررة مررل تعرضررهم لسرروء فرري  رربم الجزيرررةد نررانكا  مررل رغمبررالافجتمرراعيد 
 ال ي ال. السياح اإلسراسيلييل أل المن قة التي يرتادونها  ثيرا هي  ا ئ رأئ

وأضراو السرراسح "صررحيح أل وضرو سرريناء فرري ال دايررة ي رول مخيفرراد لكنرري بعرد رؤيررة الحررواجز األمنيررة 
للجررري  المصرررري أ رررعر باألمرررال وافرتيررراحد ونرررد التقينرررا بالعديرررد مرررل العررراسك  اإلسرررراسيلية التررري أتررر  

إليهرا عردة سرنوا د تونفر  عرل المجريء  2011لكستمتاق في سيناءد وبعد اندفق الثورة المصرية فري 
 لكني اآلل  دأ  أعود إلى هناك".

ونال سياح إسرراسيليول آخررول إل المواجهرا   ريل تن ريم الدولرة والجري  المصرري تحصرل بعيردا عرل 
سيناءد وتنحصر فقي في العري د م يريل إلى أل الوجود في القدئ هذه األيام ي دو أكثر خ را مرل 

 سيناء بس ع العمليا  الفلس ينية.
آخررر يرردفو اإلسررراسيلييل إلررى نضرراء أعيررادهم بسرريناء  مرر  الصررحيفة تقريرهررا بررالقول إل هنرراك سرر باا وخت

أفضررل مررل غيرهررا مررل األمرراكلد ويتمثررل فرري األسررعار الزهيرردة مقارنررة مررو الفنررادق المنت رررة فرري مدينررة 
م زيرارا  سر وك اسرمها "مح رو سريناء" ترن  إيك  اإلسراسيلية. وند أن أ اإلسراسيليول مجموعة على في

 سياح إسراسيلييل إليهاد ف سيما من قة "سانتا  اترينا" والج ل العالي.
  22/10/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
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يراد وص  خ راء ومختصول في ندوة التي عقدها حزع ج هة العمل اإلسكمي األردنيد اتفانية است
الغاز مل الكيال الصهيونيد بأنها "سياسيةد وف م رر لها"د متهميل ح ومة هاني الملقي بممارسة 
التضليل تجاه الرأي العام فيما يتعلل بمل  ال انة في األردل. وأكد مدير الندوة المهندئ خضر  ني 
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لمسروق مل الكيال خالد عضو الم تع التنفيذي للحزعد على رف  اتفانية  راء الغاز الفلس يني ا
الصهيونيد معت راا أنها تأتي ضمل مساعي دولية لفر  حالة مل الت  يو مو افحتكل في المن قة 
وتكريئ هيمنة الكيال الصهيوني على انتصادهاد إضافة إلى ما ت  لم مل دعم انتصادي للكيال 

ح ومة الكيال الصهيوني مل افتفانية المقدرة بع رة مليارا  دوفر تذهع ل %60الصهيوني حيث أل 
التي تواصل جراسمها بحل ال عع الفلس يني. مل جهتمر نال المهندئ زهير صادق إل هناك العديد 
مل ال داسل لمصادر ال انة في األردلد  الصخر الزيتي والغاز والنفي الثقيلد وفل دراسا  أجرتها 

ال هراوي فاعت ر أل اتفانية عدد مل ال ر ا  المتخصصة في مجال ال انة. أما المهندئ مبارك 
د متساسكا إل  ان  هذه افتفانية 2019الغاز غير م ررةد خاصة وأنها لل تكول نيد التنفيذ ن ل عام 

 ديكا عل م اريو ال انة النووية وال انة المتجددةد وم اريو الصخر الزيتي التي تحدث  عنها 
  في هذا المجال. وأ ار إلى ما يتمتو بم الح ومة  ثيرااد وتم صرو مكييل الدنانير على دراسا

ترليول ندم م عع بما يغ ي  100األردل مل وجود الغاز الصخري ب ميا  تصل إلى أكثر مل 
مل منا ل المملكة لم يتم العمل على  %80حاجة األردل مل ال انة لمسا  السنوا . م يراا إلى أل 

 استك او وجود الغاز أو النفي فيها بعد.
 22/10/2016ان، السبيل، عم  

 
 مبادرة شلح .31

 عمر حلمي الغول
احتفل  حر ة الجهاد اإلسكمي أمئ األول بالذ ر  التاسعة والع ريل لتأسيسهاد وألقى اميل عام 
الحر ة رمضال ع د هللا  لح  لمة بالمناسبةد تميز  هذا العام بحملها مبادرة سياسية لحل 

نقا . أعتقد أنها على أهميتها مل حيث الم دأد  المعضك  الفلس ينية. وجاء  المبادرة في ع ر
 ونها نقل  نيادة الحر ة خ وة متقدمة في افنتراع مل نضايا ال عع والمؤسسة والقضيةد وبالتالي 
 رع  تنزق الكونتا  ال يضاء مل يديهار أض  إلى أل خ اع أميل عام حر ة الجهاد تميز باللغة 

والتجريح في محاكاة خصومم السياسييل في الساحة. غير أنها الرصينة المسؤولةد البعيدة عل الردح 
)المبادرة( جاء  تعاني مل خلل في األولويا ر واست راد في بع  النقا ر وعدم تدنيل في تبعا  

 بع  النقا  افساسية.
فالنق ة األخيرة المتعلقة  إ كق حوار  املد  ال يفتر  ال تكول اوف ن ل اي  ند آخر. ألل ر يزة 

لترتيبا  الداخلية ت دأ بالحوار  يل الكل الو ني لخلل مناخ إيجا يد ومد الجسور  يل القو  ا
المختلفة والمتصارعةد والتأصيل للمصالحة الو نيةر ثانيا جاء  بع  النقا   تأكيد لما هو ناسم. 



 
 
 
 

 

 19 ص             4086 العدد:        23/10/2016 حداأل التاريخ: 

                                    

لو ني.  تع ير ادقد لم يقل اي ناسد سياسي فلس ينيد ال ال عع الفلس يني أنهى مرحلة التحرر ا
ووجود السل ة الو نية لم يسقي البعد التحرري.  ل جاء وجود الكيانية الرمزية ليضي  مسؤولية 
جديدة على القيادة والفصاسل وال ععد هي مسؤولية ال ناء لر اسز الدولة بالتكزم مو مواصلة النضال 

حرية وافستقكل. ثالثا ب ل ا  الم ل لوغ افهداو الو نية التحررية في العودة وتقرير المصير وال
 ال يفتر  ب لح ال يختزل بع  النقا  مل خكل دمجها  بعضها البع د ألل افست راد في 

د على س يل المثال ف الحصر عندما ورد في أضعفها رح النقا د لم يض  بعدا جديدا للمبادرةد  ل 
ة السادسةد التي  الع فيها النق ة الثالثة "إعادة  ناء من مة التحرير"د  ال يم ل رب ها بالفقر 

  إضافةبصياغة  رنامج و ني. ألنم ف يم ل الحديث عل إصكح المن مة وتوسيو ن اق م وناتها 
حر تي الجهاد وحمائ لعضويتها دول التوافل على  رنامج سياسي يق ل القسمة على الكل الو ني 

ورد في النق ة السابعة مل المبادرة في المن مةد الممثل ال رعي والوحيد لل عع الفلس يني. رابعا ما 
ما ي ي باللغة التبسي ية للمسألةد وهناك الكثير مل العامليل في حقل افعكم والثقافةد ونعوا  ما 

ال عع الفلس يني  أل ناءحصل مو الد تور رمضال في خ أ التبسييد باففترا  ال هناك اختزاف 
لقدئ. هذا غير دنيلد ويحتاج إلى مراجعة جدية. وحصرهم في المقيميل في غزة والضفة بما فيها ا

د لم يلغ الرواية الفلس ينيةد ولم 1967الحديث عل الدولة الفلس ينية في حدود الرابو مل حزيرال عام 
يقل ال فلس يل التاريخية مل النهر الى البحر الى رأئ النانورة إلى سيناء والعقبة ليس  و ننا 

لمساومة والتسوية السياسية يت لع خ ابا يتناسع والعملية وار  اباسناد ولكل الحديث عل ا
السياسية. وافهم وهو ما جر  تأكيده في خ ا ي الرسيسيل الراحل ا و عمار والحالي ا و مازلد بال 
من مة التحرير الفلس ينيةد هي الممثل ال رعي والوحيد لكل فلس يني في اصقاق الدنيا بما في ذلك 

اخل وال تا د غير ال ذلك ف يلغيد ال لكل تجمو اجندتم الكفاحيةد وهذا المتجذرول في داخل الد
ف يعني انتقاصا مل مونعم الو نيد ف  ل يعت ر إ داعا نضالياد وبراعة في خلل مي انيزما  

وفي ال تا  وفي داخل  67التكامل والتكافل  يل التجمعا  الثكثةد اي في افراضي المحتلة 
مما س لد ونحل نتحدث عل اوسلود التي نتلها  ارول وباراك ونتنياهود ليئ  الداخلر خامسا وافهم

م لوبا مل القيادة ال تعلل انسحا ها منهاد  ل تعمل وفل المن ل افسراسيليد الذي استباحها دول ال 
يقول انم تخلى عنهاد فل تبعا  ذلك معقدة وف تخدم ما ن مح الوصول لم. ويفتر  مل القيادا  

ومنفردة ال تعيد الن ر في الصياغا  ال عاراتية غير المجديةد مثل اسقا  اوسلود وهم مجتمعة 
يعلمول ال اوسلو مات د ولكل بقايا ع امها يجع العمل على استثمارها وفل الحاجة الو نيةد ف 
وفل الرؤية افسراسيلية. وف يضي  المرء جديداد عندما يقولد ال القيادة الفلس ينية بانتزاعها 

الذي ارتقى بم انة فلس يل لدولة  19/67رنم  2012ت ريل الثاني  29افعتراو بالقرار افممي في 
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مرانع في افمم المتحدةد جع ما ن لمد ووضو اوسلو وتفاصيلها خلفنا جميعار سادسا الحديث في 
 ل . مل حيث الم دأ يم ل ال ي ول هذا مل حيث ال  إسراسيلثانيا عل سحع المن مة اعترافها 

 إلحراجايجا يا في حقل المناورة للضغي على إسراسيل والدول العربية الراكضة في متاهة الت  يو 
الجميو. وايضا يفتر  الم البة  رفو مستو  افعتراو افسراسيلي بال عع الفلس ينيد وتجاوز 

سراسيلية باعتراو القيادة اف ألنمسق  افعتراو بالمن مة  ممثل  رعي ووحيد فقي على اهميتم. 
بال عع الفلس يني يصبح افنرار بالتسوية السياسية أمرا مفروغا منمد وهذا لل يحدث إف بحدوث 
تغيرا  انليمية ودولية ون لها حدوث اختراق في المصالحة الو نيةد وعودة الروح للوحدة الو نية. 

 وم روك لحر ة الجهاد ذ ر  تأسيسها.
 23/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 اليونسكو ونتنياهو.. صناعة كرة ثلج .32

 د. أحمد جميل عزم
رغم سلسلة مل الحمك  والمحاوف  اإلسراسيلية المحمومة أصدر  من مة األمم المتحدة للتربية 

د بعنوال "فلس يل 2016أكتوبر/ت ريل األول  18والعلوم والثقافة )اليونس و( نرارا يوم الثكثاء الفاس  
المحاوف  اإلسراسيلية ل ل حملة دعاسية م ثفة ضد القرارد تتمحور حول ما يزعم المحتلة"د واستمر  

اإلسراسيليول أل  القرار نالم ب أل عكنة اليهودية بالمدينةد والمكحظ أل   ثيريل في العالم العربي 
اه إلى أل وافسكمي احتفلوا بالقرار استنادا للمزاعم اإلسراسيلية ب أل ما تضمنم القرارد دول افنتب

نص القرار خال مما زعمم اإلسراسيليولد ودول إدراك أل المزاعم اإلسراسيليةد تخفي خلفها جملة 
أغرا  تساهم حالة اف تهاج العربية المتسرعة في ترويجها. وبعد أيام مل القرار ي دو أل  هناك " رة 

 ثلج" تتدحرج تماما  ما يرغع اإلسراسيليول.
اآلني اإلسراسيلي هو استباق لجنة التراث العالمي في إس ن ول في األيام  ربما ي ول الهدو األساسي

د لمنو ت ني أي نرارا  تنتقد افحتكل اإلسراسيليد وسياساتم 2016أكتوبر/ت ريل األول  26-24 يل 
 ضد األماكل األثرية والمقدسةد ولكل هناك أهداو أخر  عدة.

 
 المزاعم والحقيقة

سيليد  نياميل نتنياهود إل المن مة ت ن  نرارا مضلك آخر يقول "إل  عع نال رسيئ الوزراء اإلسرا
إسراسيل ف عكنة لهم  ج ل الهي ل والحاسي الغربي". ونقل  "جيروزالم  وس " يوم الجمعة الفاس  بعد 

دولة يزورول القدئ  دعوة إسراسيلية أصدروا ما وصفتم  18عضو  رلمال مل  23أيام مل القرار أل 
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ن ار العقاسد واإلرث الصحيف ة واإلسراسيليول بأنم "نرار" يسعى إلى "إن ار األصول اليهودية للقدئ وان
 المسيحي"د وأل  القرار هو جزء مل "معاداة السامية"د )أي العنصرية ضد اليهودد ألنهم يهود(.

ريع أو بعيدد في الحقيقة إل نرار اليونس و لم يتناول الرابي  يل اليهودية والمسجد األنصىد ف مل ن
فضك عل المسيحية التي  ال ند صدر  نرارا  عدة بمبادرة عربية وفلس ينية لتأكيد رف  المسائ 
بالمقدسا  المسيحية فيها مل ن ل افحتكل اإلسراسيليد  ل إل القرار أ ار إلى أهمية المدينة و ذلك 

 أهمية موانو في الخليل وبي  لحم لليهودية.
نساما عدةد أولها يتحدث عل القدئ مو فروق ب أل المسجد األنصى وحاسي فالقرار  داية انقسم أ

رسال ممثل لليونس و إلى  المغاربةد وضرورة تفعيل بعثة مرانبة اليونس و في القدئ القديمةد وان
 المدينة يصدر نرارا  دورية. ونسم آخر ب أل ن اق غزةد وثالث عل مدينة الخليل وبي  لحم معا.

من مة "تؤ د أهمية مدينة القدئ القديمة وجدرانها للديانا  الثكث" )اليهودية وذ ر القرار أل ال
والمسيحية واإلسكم(د  ل إل القرار عندما تحدث عل الخليل جاء في النص تحديدا "المونعال 
الفلس ينيال للحرم اإل راهيمي/ضريح اآلباء في الخليل ومسجد بكل  ل رباح/ضريح راحيل في  ي  

جزء ف يتجزأ مل فلس يل"د وجاء أل القرار ي ارك المون  الذي أكده المجتمو الدولي  لحم"د "هما
 "أل المونعيل لهما أهمية دينية لليهودية والمسيحية واإلسكم".

تحدث القرار عل المقدسا  اإلسكمية وأل  "على إسراسيل التزاما باحترام أصالة اإلرث الثقافي 
(د باعتباره مونعا مسلما status quoما يع سم الوانو التاريخي )للمسجد األنصى/الحرم ال ري د  

 للعبادة وجزء ف يتجزأ مل مونو لإلرث الثقافي العالمي".
 

 هجوم مضاد
لم ين ر نرار اليونس و ب أل القدئ عكنة اليهود بالمدينةد ولكل الجانع اإلسراسيلي يريد ذ ر أمور 

واحتجاجها على ما لم يقلم القرار ف على ما نالم هو نوق مل  معينة. ومل هنا فإل  الحملة اإلسراسيلية
الهجوم المضادد فالجانع اإلسراسيلي ف يست يو أو ف يريد إن ار م انة وعكنة المسجد األنصى 
والحرم ال ري  والقدئ باإلسكم والمسلميل علنا وبوضوحد لذلك زعم أل القرار نص على نفي 

الم ال. وبغ  الن ر عل اعتقاد ممثلي الدولة المقدمة للقرار)الجزاسر العكنة اليهودية بالمدينة و 
ومصر ول نال والمغرع وعمال ون ر والسودال(د فإل القرار لم ينص أو يت رق للموضوق اليهودي 

  هذا ال  ل.
في الوانو إل اف ارة إلى موضوق أهمية القدئ لمديال الثكثد وأهمية المونعيل الم ار إليهما في 

 خليل وبي  لحم لليهوديةد هو الذي  ال يم ل أل يثير غضبا في أوسا  عربية ومسلمة ومسيحية.ال
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هناك أهداو للحملة اإلسراسيليةد أولها محاولة تقزيم وتقليص أهمية ن ول فلس يل عضوا في من مة 
 د ومعانبة أي تجاوع مو م الع ب أل فلس يل.2011اليونس و منذ عام 

لة ا تزاز اعتراو عربي ومسلم بعكنة معينة ما  يل اليهود والم الد يترتع ثاني األهداو هو محاو 
عليها نتاسج سياسية متعددةد ويريد اإلسراسيليول منو توصي  الوجود اإلسراسيلي بالمدينة بأنم احتكلد 
 هذا رغم أل القو  الدولية والقانول الدولي يعت رال هذا الوجود احتكفد وحتى الوفيا  المتحدة

 يةد وعواصم الدول التي جاء منها ال رلمانيول الثكثة والع رول الذيل أصدروا "نرارهم" سال  ياألمر 
أو ال رني  1948الذ ر ف يعترفول بسيادة إسراسيلية في القدئد سواء في الجزء الغربي المحتل عام 

 د فك يوجد دولة في العالم تفتح سفارة لها في القدئ.1967المحتل عام 
جاء في  يال هؤفء ال رلمانييل "أل إساءة تصوير دولة إسراسيل اليهودية باعتبارها احتكل يع ئ وند 

   يعتم وأثره المعادييل للساميةد وافستخدام غير المناسع للمص لح ضد دولة إسراسيل".
 

 هرب إسرائيلي
ية الواردة في القرار وثالث األهداو هو الرغبة اإلسراسيلية بالهرع مل  ل الم الع والقضايا العمل

ب أل ضرورة عدم عرنلة وضو ممثل لمن مة اليونس و في القدئ ورف  عمليا  الهدم التي تنفذها 
 الجها  اإلسراسيلية ضد األماكل ذا  التاريخ المسلمد ومنعها إعادة اإلعمار في القدئ وغزة.

هنا نال مدير سل ة  رابو األهداو يأتي في سياق تصوير إسراسيل تتعر  لهجمة إرها يةد ومل
اآلثار اإلسراسيلية يسراسيل حسول في اليوم التالي لصدور القرار ب  ل نهاسي إل القرار الذي جر  
ت نيم األس وق الفاس  هو استمرار لما يقوم بم تن يم الدولة اإلسكمية )داع ( مل تدمير لآلثار في 

سل د لوماسيةد هو بالضبي الفعل ذاتم سورياد ونال "انضم  اليونس و إلى ن ام التدمير هذا  وسا
 ولكل ب ريقة د لوماسية".

الهدو الخامئ المحتمل هو حرو األن ار إسراسيليا عل أي جهود دولية إل كق عملية سياسية 
تؤدي إلنهاء افحتكلد ومل ضمل ذلك عرنلة إ كق مؤتمر للسكم في باريئد بغ  الن ر عل 

ضغي فعلي على اإلسراسيلييل لل انعقاد مثل هذا المؤتمر سيؤدي أنم ف يوجد س ع حقيقي لكعتقاد أ
 ولكل هناك هدفا للح ومة اإلسراسيلية هو منو بحث ال أل الفلس يني في أي محفل دولي. 

 
 ردة الفعل العربية

وسي نوق مل الصم  العربي الرسمي مل ن ل المعنييل بالقرار واليونس و وتحديدا ب أل المزاعم 
فل اإلعكم العربي بالقرارد و هر  تصريحا  لبع  المسؤوليل محتفليل بالقرارد ومل اإلسراسيلية ح
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 يل األمثلة على ما جاء في المقاف  والتقارير العربية ذ ر مقال رسيسي في صحيفة فلس ينية أل 
"نرار اليونس و النهاسي والقا و  نفي أي عكنة  يل المحتل والمسجد األنصى لم ي ل األول مل 

م". وجاء في مصادر عربية عدة أل القرار أكد أل المسجد األنصى مل "المقدسا  اإلسكمية نوع
 الخالصة" وأنم ف عكنة لليهود بم".

مثل ردود الفعل هذه تعز  لمحاولة البحث عل أي انتصار إعكمي أو د لوماسيد ولكل أيضا يم ل 
لنصوصد وافنجرار خل  الدعاية أل تفسر بعدم الدنة في التعامل مو الوثاسل والقرارا  وا

اإلسراسيليةد وند  ال مم نا الرد على اإلسراسيلييل بأل ما يزعمول أل القرار ند تضمنم غير موجود 
 فيمد وأل الهدو اإلسراسيلي الحقيقي هو إن ار الرابي والحقوق اإلسكمية والمسيحية مو المدينة.

لكعتقاد أل القرار ومل خلفم يستهدفول المسيحية في سياق الحملة اإلسراسيلية هناك محاولة واضحة 
 واليهودية معا وجعلهما في "ج هة" واحدة.

وتم ل اإلسراسيليول مل ح د مصادر إعكمية ودفو سياسييل حول العالم لت ني المزاعم اإلسراسيليةد 
نم ف ما تنقل يديعو  أحرنو  اإلسراسيلية عل صحيفة إي الية "إل فوغليو" وصفها القرار بأ

"هولو وس  ثقافي". وفي يوم الجمعة الفاس  نال رسيئ الوزراء افي الي ماتيو رينزي إل القرار 
صادمد وأنم سيبحث مو وزير الخارجية لماذا امتنع  إي اليا عل التصوي د وأن م في المرة المق لة 

 سيجري التصوي  ضد القرار.
 

 كرة متدحرجة
إلي اليد  دنة ما يحدث مل انقياد العالم وراء الحملة تع ئ ردة فعلد  ردة فعل رسيئ الوزراء ا

اإلسراسيلية دول تدنيلد فهو ن ل أل يتحدث مو المسؤوليل في ح ومتمد ع ر عل غضبمد وأصدر 
 نراراتم للمستق لد ومثل ردة الفعل هذه هي ما يسعى لم اإلسراسيليول.

نرارا  149ئ النواع مل أصل ناسبا في مجل 119في الت يكد وبحسع اإلعكم اإلسراسيليد أنر 
 يرف  نرار اليونس ود ونال إنم يع ئ رسالة " راهية معادية إلسراسيل".

مل الواضح أل اإلسراسيلييل مستمرول في حملتهمد التي تسعى للحصول على مثل هذه الموان  
صوصا الدوليةد وأنها تريد  رة ثلج تتدحرجد بحيث يجري رف  أي نرار يتعلل بفلس يل مستقبكد خ

ب أل القدئد إف إذا جر  تقديم تنازف  ون ل  المزاعم اإلسراسيلية ب أل فلس يل والقدئد وحرو 
افنتباه مل سياسا  افحتكل الحالية واستهداو الوجوديل المسيحي والمسلم لمزاعم تاريخيةد ولمزاعم 

 مثل مناهضة السامية والكراهية واإلرهاع ضد اليهود.
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اإلسراسيلية ب  ل أوضح في اجتماق لجنة التراث العالمي  إس ن ول هذا ست هر نتاسج الحملة 
األس وقد وند أجر  رسيئ الوزراء اإلسراسيلي  نياميل نتنياهو اتصاف  مو نحو ع ريل مل نادة 

 الدول الم ار ة لمنو ت ني نرارا  تديل اإلسراسيلييل. 
 21/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

  
 يأم عرب فلسطينيفيلم  .33

 فهمي هويدي
 فيف رتم وف  فيلم ي ل مقنعاد ف  الماضيمصر خكل األس وق  فيعر   الذي الفلس ينيالفيلم 

خراجم. أتحدث عل مؤتمر  دعا إليم  "أكاديمي"نيل إنم  الذي "مصر والقضية الفلس ينية"تنفيذه وان
ل خصيا  منتجو العيل السخنة بحضور بع  ا فيلدراسا  ال رق األوسي وعقد  مصري مر ز 

المصرية. ذلك أنم ت يل أل المؤتمر ف عكنة لم بمصر أو بالقضية الفلس ينية. وأل المر ز 
 التيدعا إليم محا  بعكما  استفهام  ثيرةد ولم ي ل سو  غ اء لبع  المناورا   الذي المصري 

لية بحتةد القيادة الفلس ينيةد ثم أنم  ال مؤتمرا فرضتم حسابا  داخ فيتجريها أ راو متصارعة 
 وجر  استدعاء بع  األكاديمييل لل هور على منصتم مل باع التجمل واستكمال الدي ور.

وساسل اإلعكم الفلس ينية. وأ رافها هم نادة فتح الذيل  فينصة المؤتمر متداولة منذ أسا يو 
مل محمود عبائ الذ  انته  مدتم وتجاوز الثمانيل  الحالييتنافسول اآلل على خكفة الرسيئ 

مازل وبيل عضو اللجنة المر زية  العمر. إذ معروو أل ثمة خكفا  خصيا عميقا  يل الرسيئ أ و
اللجنة المر زية. الذيل وصفوا  فيمحمد دحكلد أد  إلى فصل األخير ومعم آخرول مل أنصاره 

ل  ما ماز  تحد  الرسيئ أ و فياألوسا  الفلس ينية أل دحكل مستمر  فيوالراسج  "متجنحول "بأنهم 
 فيرحلة افستخكو المفترضة تتمثل  فيرساسة السل ة. والخ وة األولى  فيأنم ي مح إلى خكفتم 

إلغاء نرار فصلم وانعادتم إلى حر ة فتحد أسوة بتخريل ممل أعيدوا إلى اللجنة المر زية. نصة 
هو ما ليئ لنا مازل ودحكل(د و  الخكو  ويلة وتفاصيلم تتضمل تجريحا  ديدا تبادلم الرجكل )أ و

 خصوصم  ثيرد فضك عل أنم  أل ف عكنة لم بالقضيةد  الفلس ينيأل نخو  فيمد ألل اللغي 
نما يخص الحر ة   فييضم أنلية  والثانيمازل  انقسم أعضاؤها إلى معس ريل أحدهما مو أ و التيوان

 فيانو المؤثرة توافر  لم إم انيا  مادية ساعدتم على اختراق العديد مل المو  الذيص  دحكل 
 الضفة ون اق غزة.

الون  الراهل لم يعد  في الفلس يني ل الصراق الداسر  يل الرجليلد فإل الحديث عل افنقسام  في
ينصرو إلى العكنة  يل حر ة فتح وحمائد ولكنم أصبح ي ير إلى الصراق الحاصل داخل حر ة 
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 الفلس ينيناموئ الخ اع  فيئ مازل ودحكل. )ما  يل فتح وحما أ و جناحيفتح ذاتها  يل 
 أصبح ي ار إليم بمص لح المصالحة(.

منذ أثير موضوق خكفة الرسيئ محمود عبائ تر ح  لذلك عدة أسماء  ال مل  ينها محمد 
تميز عل غيره بأنم أصبح مدعوما مل جانع بع  الدول العربية إضافة إلى عكناتم  الذيدحكلد 

 صراعم مو أ و فيهذا الصدد إل القاهرة تساند دحكل  فييل. ونيل الوثيقة باإلسراسيلييل واألمري ي
. وتوافر  الفلس يني الداخليال أل  في رر اعتراضم أخيرا على تدخل الدول العربية  الذيمازل. 

 مصري عدة نراسل أيد  تلك الف رة  ال مل  ينها أل استقبال القاهرة للمؤتمر اعت ر بمثابة ضغي 
بأنها فتح  مع ر رفح خصيصا لمرور أنصاره القادميل مل غزةد منها أيضا مازل. علما  على أ و

المذ ور  المصري المر ز  فينيام المر ز  تن يم مؤتمره. أض  إلى أل بع  األكاديمييل العامليل 
الصح  المحلية داعيل صراحة إلى ترجيح  فة دحكلد و ال ذلك ضمل مقاف  ن ر   في ت وا 

 سيل  دعو  أنها تغير )!(.مح ذة الت  يو مو إسرا
 النهاسيال يال  فيانتضى اإلخراج غيابمد لكنم حضر  الذيالمؤتمر اعت ر ت اهرة لصالح دحكل 

تمام المصالحة وانهاء افنقسام فستكمال م روق "دعا إلى ضرورة  الذي تعزيز الوحدة الو نية وان
 .الو ني"التحرر 
 الفلس ينيال أل  فيعقد المؤتمر بالقاهرة تدخك  النا ل باسم حر ة فتح اعت ر القواسميأسامة 
.  ما أل أمناء سر حر ة فتح بأناليم الضفة  رعي"با ل وغير "د ونال إل ما يصدر عنم الداخلي

الغربية اجتمعوا وأصدروا  يانا ذ روا فيم أل عقده خارج إ ار ال رعية يعد تدخك مخجك مل جانع 
أ ناء فتح الغيوريل ال رفاء ". ونالوا إنم تم  مقا عتم مل جانع الفلس ينيتع ث بال أل  التي األيدي

 ."والو نييل األحرار
ما جر  يثير سؤاليلد أحدهما يتعلل  خلفيا  المؤتمر الذ  اعتذر أميل الجامعة العربية عل عدم 

 في عربي: إذا  ال إخراج الفيلم فلس ينياد فهل هناك  ريك  التاليحضور جلستم األخيرة وهو 
فهو يتعلل  دفلة استضافة مصر للمؤتمر وما  الثانيأهدافم إل وجد؟.. أما السؤال  هيتاجم وما إن

للقضية إلى مونو ال رو  الراعيمونفهاد بحيث انتقل  مل منصة  فيإذا  ان  تعنى أل ثمة تغييرا 
 صراعاتها؟ فيالم ارك 

 21/10/2016، الشروق، مصر
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 سيةوالقنبلة الكهرومغناطي "إسرائيل" .34
 محمد خليفة
ف يزال الف ر الصهيوني الراهل أسيراا لكنفعال وردود األفعالد وتفصلم عل المستق ل واست راو 
مت لباتم ف عقكنية وتقليدية سا عتالد األمر الذي يجعلم معيناا ن رياا للتدمير. وف ريع أل مثل هذه 

 افة انفجاراتها ونزواتها إلى ننيم العقلية ند تسام  فوق  ل انتهازية وتربصد وتخضو الغريزة ب
د فتنقل القوة مل داسرة العقل السياسي إلى داسرة نزعة الفناءد ويصبح "إسراسيل"است دادية  ذريعة أمل 

العن  المادي والمعنوي وسيلتمد خاصة الوساسل غير الم روعة منمد التي أصبح  النهج األمني 
 تضفي الم روعية والمعقولية على نهجها غير الم روق.  التي حاول  أل "اإلسراسيلية"العام للعقلية 

ند تستخدم القن لة الكهرومغنا يسية  "إسراسيل"مؤخراا نبأ مفاده أل  "اإلسراسيلية"وند ن ر  الصح  
في مسعى لضمال التفوق  "اإلسراسيلي"ضد أعداسها. وهذا يدل على تسارق وتيرة التسلح العس ري 

تى مل التف ير في  ل أية حرع عليها في المستق لد خاصة بعد الداسم على العرع ومنعهمد ح
امتكك هذه الدولة ترسانة مل األسلحة النوويةد فقد أصبح  اليوم تملك نوعاا آخر مل السكح ف 
يقل خ ورة عل السكح النوويد أف وهو سكح الموجا  الكهرومغنا يسيةد وهو سكح تم اكت افم 

لمسلحة النووية خكل األربعينا  مل القرل الماضي. فقد لوحظ تأثير خكل التفجيرا  التجري ية 
 النبضة المغنا يسية الكهرباسيةد و ال ذلك  داية ألبحاث انته  إلى إنتاج أسلحة  هرومغنا يسية. 

ويختل  هذا السكح عل السكح التقليدي في أل نوة دفو األسلحة النارية تعتمد على تفاعل  يمياسي 
اق البارودد أما السكح اآلخر فين لل مل خكل مولد  يمياسي أو حراري أو ضوسي أو نتيجة احتر 

حتى نوويد  ما أل نذيفة السكح الكهرومغنا يسي لم تعد الرصاصة أو القن لة أو الصاروخر  ل 
هي موجة  هرومغنا يسية أو حزمة أ عة مل الجزيسا . وبدفا مل المدفو الذي ي لل نذيفةد تن لل 

أل   يلو متر في الثانيةد  300ة ع ر هواسي وتصل سرعتها الموجهة إلى سرعة الضوءر وهي الموج
أل   يلو متر في الساعة. فقوة السكح  30في حيل أل أنصى سرعة للقذيفة العادية هي 

الكهرومغنا يسي تقائ ب ول الموجة التي يصدرهاد أو نوق التعديل في ال عاقد وتتنوق تأثيرا  هذا 
 يلومترا  مربعةد حيث يتم  10مل التأثير في  ل األجهزة اإللكترونية في محيي يقارع السكح 

تع يل  ل تلك األجهزة مل حواسيعد وأجهزة  يرالد وسفلد أو رادارا  وسو  ذلك. وأيضاا فإل 
توجيم موجا  المي رو تجاه الب ر يؤدي إلى اإلصابة بالس تة القاتلةد  ما أل أسلحة أ عة الجزيسا  

صابا  جلديةد ونزي  بالعيلد وحتى اكتسا يمؤدي إلى إحداث ميول ت د واض رابا  في الذاكرةد وان
 اإلصابة بأمرا  السر ال. 
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هذه القنا ل  وأسلحة موجا  المي رو عالية القدرةد وتماثل نوتها تأثير السكح النووي.
سقا ها مثل القنا ل الكهرومغنا يسية يم ل إ كنها ع ر صواريخ متحر ةد أو  اسرا  حوامةد  وان

)وحدة زمنية تساوي  "مي روثواني"العادية أو إ كنها بمدافو بعيدة المد د وعند انفجارها ت لل خكل 
آفو مليار وا (.  3أجزاء مل مليول مل الثانية( نوة مغنا يسية مقدارها عدة مكييل أم ير )حوالي 

اإللكترونية والحواسيع في ن اق محيي واسو  وهذه القن لة  فيلة  تدمير خكل مي روثواني األجهزة
  يلومترا  مربعة.  10يصل إلى 

. 2003و 1990ونيل إل الوفيا  المتحدة استخدم  ننا ل موجة المي رو في حربيها على العراق عام 
وتس    هذه القنا ل التي ألقتها فوق العراق في تع يل عمل أجهزة الرادارد وال يرال الحربيد 

لكسلكيةد وأجهزة الحواسيعد و ان  س باا مبا راا في تع يل ن ام افتصاف   يل القيادة واألجهزة ا
 والجي ر ما تس ع في حالة إرباك ناد  إلى ف ل العراق في الحربيل.

بغ  الن ر عما إذا  ان  الوفيا  المتحدة ند زودتها  -هذا السكح الخ ير "إسراسيل"إل امتكك 
راعر ف ي  يفسر أل مجموعة مل المهاجريل اليهود ال امحيل يتم نول هو أمر يدعو لكستغ -بم

في أنل مل نرل مل الزمال مل إنامة دولة في فلس يلد تملك مل القوة ما يوازي نوة العرع 
 مجتمعيلد  ل تتفوق عليهم؟!

 إنم ألمر مؤس د إل دل على  يٍء فإنما يدل على أل هناك خلكا في من ومة القيم والتف ير لد 
األمة العربيةد التي تعي  أغلع دولها الن سا  وافن سارا  والحروع األهليةد وتحتفي  هزاسمها 
بانتصارا  واهية أنرع إلى السراع في لح ة الذعر والتخل  والجوق والمر  والمو  نسراا تح  

روفة أو غاية ال كل الهاربةد فيما نزعها عل مسيرة التاريخ الب ري التي لم تعد تتحرك نحو نهاية مع
مقصودة. وه ذا توار  القواعد األخكنية واإلنسانية والعلمية وراء المبادئ الكلية للعقل الب ري العامد 
وما صاحبم مل نزعة  داسية تراثية   ية عميقةد ليئ فقي على المعرفة السياسية أو على مستو  

 د و أل هذه األمة خرج  للتو الحضور اإلنسانيد  ل وعلى  افة الصعد في سيرورة ال كم والتخل
 مل أعماق  هوو التاريخ للسي رة على نزعا  ال ر والع ث الدفيل.

 23/10/2016، الخليج، الشارقة
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