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خر غير آبحاجة إلى شخص  "إسرائيل.. "الحرب القادمة مع غزة ستكون مدمرة واألخيرة ليبرمان: .1

 أبو مازن 
افيغدور ليبرمان قاا   اإلسرائيليةوزير الجيش ، أن 24/10/2016موقع صحيفة القدس، القدس، ذكر 
مااازن يكااون قااادرا علااى التوقيااق علااى ات ااا  الو ااق  أبااوغياار  أ اارشاا    إلااىبحاجااة  إساارائيل إن
 مازن على رفض التوقيق عليه. أبو إصرارنهائي معها بعد ال

وأ اا  ليبرماان  ام  ملابلااة ممولاة ماق "اللادا" نشاارح الياوى "نحتاار إلاى شاا     ار قاادر علااى 
ات اذ قرار صعب سيكون بمثابة هزة أر ية ألنه سي تح الباب أماى إسرائيل إلقامة عمقاح مق الدو  

 العربية".
"إسرائيل" لى تعد بحاجة إلى الحروب لتحليا  أهادافها،   ، أن 24/10/2016، السفير، بيروتونشرح 

لكاى تتلّلال علاى الحاروب ماا  دا ل األرا ي التي تحتّلها في فلسامين، و  حتاى فاي لبناان أو ساوريا، فت
 دامح أهدافها تحللها الدماء العربية المس وكة في ظل "الشتاء العربي"؟
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غادور ليبرمااان "لايا لادينا نياااح لبادء حارب جدياادة". وفاي ملابلاة  مااق وقاا  وزيار الحاارب اإلسارائيلي أفي
الزلال، أشاار إلاى أناه "لايا لادينا أي ممالاب مان  أباورئيا تحرير صحي ة "اللدا" ال لسامينية ولياد 

  أي من جيراننا".
وقا : "ترون ما يحدث في ساوريا والايمن والعارا  وليبياا، وتعلماون أناه فاي الما اي كاان مان الساهل  

ًا تحااااريض الحشااااود العربيااااة  ااااد إساااارائيل ولومهااااا بساااابب كاااال المشااااالل التااااي يعيشااااها الشااااعب جااااد
ال لساااميني، للااان الياااوى، مااان الوا اااح أن الو اااق تغّيااار فاااي العاااالى العرباااي، أو ماااا يسااامى باااالربيق أو 

فااي المئااة ماان جميااق ال ااحايا  99الشااتاء العربااي قلااب األو اااا فااي العااالى العربااي"، م ااي ًا "اليااوى 
لدماء واللتل يتى باين المسالمين أن ساهى، ولايا ماق اإلسارائيليين، ف اي ساوريا قتال وذباح حاوالي وس ك ا

مميااين شاا  ، وانظااروا مااا يحاادث فااي الاايمن والبحاارين  8مليااون سااوري، فيمااا جاارح تهجياار حااوالي 
 وليبيا فليا هنااك أي ارتباام ماق نزاعناا ماق ال لسامينيين، فماا نريادو وهاو محاور اهتمامناا يتركاز علاى

 حماية أن سنا وتوفير األمن لشعبنا".
استعداد اللياان اإلسارائيلي لرفاق الحصاار عان قمااا غاّزة والمسااهمة فاي إعماارو،  إلىإلى ذلك، أشار 

بشارم أن تت ّلاى حركاة "حمااا" عان برنامجهاا العساكري، م اي ا "سانكون مان أوائال المساتثمرين فاي 
 مينائهى وممارهى ومنملتهى الصناعية".

مااان قااائًم إن "الحاارب الملبلااة مااق اللماااا سااتلون ماادّمرة واأل ياارة لهااى"، متوّجهااًا إلااى أهاال وهااّدد ليبر 
اللماا باللو  إنه "من المهى أن ي هماوا أن قياادتهى ات اذتهى كرهاائن"، م اي ًا: "مان هاى شاركا هى فاي 

لاارار الجامعاااة العااالى العربااي واإلساااممي؟ اإليرانيااون و "حاازب  "، المصاااّنل كمنظمااة إرهابيااة وفلاااًا ل
وأعلاان ليبرمااان اسااتعداد ا حااتم  للمصااادقة علااى مشاااريق تركيااا لللهرباااء والمياااو والتحليااة  العربيااة".

وتلرير مياو الصر  في غزة، مّتهمًا "حماا" باستثمار األموا  التي تلّلتهاا، لشاراء السامب، بادً  مان 
  إنماء اللماا.

لتين ولمباادأ فصاال "الشااعبين"، للّنااه حّماال ال لساامينيين ماان جهااة أ اارح، أّلااد ليبرمااان دعمااه لحااّل الاادو 
والرئيا ال لسميني محمود عباا مس ولية إ اعة ال رصة، مذّكرًا برفض عبااا التوقياق علاى ات اا  
الو ق النهائي، إذ اعتبر أن "مشكلة عباا أنه   يهاتى بالشاعب ال لساميني، بال يهاتى بورثاه وبعائلتاه 

  ليج وفي قمر وبعائلته أي ًا في األردن وراى  ".أو بممتللاته في عمان وفي ال
واعتبار أن عبااا "غياار مساتعد لتوقيااق ات اا  الحاال النهاائي مان دون دعااى الجامعاة العربيااة ودعاى ماان 

 مصر والسعودية ودو  ال ليج".
وتوّقق ليبرمان هزيمة عباا في ا نت اباح الملبلة، محّمًم إياو مسا ولية  اياا قمااا غازة لمصالحة 

 "حماا"، مو حًا أنه "من دون التعاون األمني معنا لن يكون قادرًا على البلاء".
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 يهدف إلى تقزيم حركة فتح لتتالَءم مع طموحاته الصغيرة عباسدحالن:  .2
ع او  ،محماد دحامنملابلاة ماق ، 23/10/2016 )بي بي سـي،، هيئة اإلذاعة البريطانيةموقع نشر 

دحمن إن إصارار الارئيا محماود فيها قا  ، فراا كيمني اهار أج ، التيالمجلا التشريعي ال لسميني
عباا على علد الم تمر السابق لحركة فتح سي دي إلى تلزيى الحركة وتلليصها حتى تمئى مموحاتاه 

على س ا  حو  علد م تمر ومني للل األمرا  ال لسمينية بهد  إنهاء  ورداً  الصغيرة، وف  تعبيرو.
العمال جااري فاي هاذا الصادد منوهاا إلاى أن مصار سايكون لهاا دور  فاي ال مفاح، أو ح دحمن أن 

 .ذلك
دحامن ، أن محماد عباد السامى، لنادن، نلًم عن مراسله في 24/10/2016 ،"21موقع "عربي وأ ا  

:   أحد له الح  أن ينزعهاا مناا تفاتحو أو ينزعناا منهاا". وتاابق: أظهرناا ألبنااء فاتح هاجى عباا قائمً 
ل ااارر وللاادو  العربياة المهتمااة بالشااين ال لسااميني أنناا مسااتعدون للتاانلل والوحاادة، وللاان فاي الاادا ل وا

" هاااو الاااذي يعيااا ، وعلياااه أن يتحمااال كامااال المسااا ولية أمااااى أبنااااء فاااتح وأبنااااء عباااااالمااار  ا  ااار "
 ال صائل وأماى اإلقليى".

مااه بااا نلمب علااى وحاااو  دحاامن  اام  الملابلااة تحااريض الرباعيااة العربيااة علااى عباااا، الااذي اته
ووصل دحامن تعاامي عبااا ماق المروحااح العربياة  ت اهماته معهى ب صو  إصمب حركة فتح.

 الرباعية العربية بالرد على عليه. الداعية لوحدة فتح با"الهوا"، ممالباً 
ووصال دحامن  واتهى دحمن عباا بينه انللب على ت اهماته ماق دو  عربياة ذاح شاين وذاح وزن.

 أنصار عباا لدو  عربية بالتد ل في الشين ال لسميني با"المسرحية الهزلية". اتهاماح 
واتهى عباا باستبدا  أجهزة أمنية بحركاة فاتح للح اال علاى مصاالحه الش صاية. واتهماه بيناه أ ااا 

 من الناا إلى م برين يلهثون  لل مصالح  يلة. الروب الومنية ال لسمينية، وحو  جزءاً 
د ل المصااري فااي الشااين ال لسااميني، وقااا  إن مصااالح األماان اللااومي العربااي ودافااق دحاامن عاان التاا

اقت ح أن تتحرك مصر بعد كل استنزا  كل الوسائل الممكنة في إقناا "أبو مازن"، للنه رفض كل 
 الممالباح العربية وانللب عليها. 

من ذكار أن دحا، أن و ء عيادو   لادون مظلاوى نلاًم عان، 23/10/2016قـدس بـرس، وجاء في وكالة 
العمل جار  لعلد م تمر ومني للل األمرا  ال لسمينية بهد  إنهاء ال مفاح، منوهاًا إلاى أن مصار 
لى أن اقتراب رم ان شّلح تأمين عاى حركة "الجهاد اإلسممي"و جاء في  سيكون لها دور  في ذلك، وا 

  السيا  ذاته.
احة ال لسامينية ودا ال حركاة "فاتح"، هااو وشادد علاى أن المسات يد الوحياد مان حالاة ا نلساااى علاى السا

 الاارئيا محمااود عباااا وا حااتم  اإلساارائيلي، مسااتدركًا: "الحركاااح الومنيااة بمااا فيهااا حماااا، يلحلهااا
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وأ ااا  فااي تصااريحاته، "  نعجااز عاان ات اااذ الوسااائل واإلجااراءاح   اارر ماان إ ااعا  حركااة فااتح".
 ياداح وكوادر فتح من قبل الرئيا عباا.الل يلة بوعادة وحدة حركة فتح"، منددًا ب صل عدد من ق

مساتمردًا:  ول ح النظر إلى أن إجراءاح و ياراح عبااا تساعى لاا"إيجاد حركاة محادودة اللاوة واللادرة".
"مااا يعر ااه عباااا علااى الو ااق ال تحاااوي الااومني هااي  ياااراح محاادودة  إمااا أن توافلااوو علااى كاال 

 هذا الت ريب"، حسب قوله.أفكارو أو تنافلوو أو ت ارقوو، وهو ماض  في مري  
 

 لإلفراج عن جثامين الشهداء "إسرائيل"عريقات يطالب بالضغط على  .3
مالاااب أماااين سااار اللجناااة التن يذياااة لمنظماااة التحريااار ال لسااامينية صاااائب عريلااااح، كاااًم مااان  :راى  

مارساة ال اغ  كية وا تحاد األوروبي واألمى المتحدة وروسايا، باالتحرك فاورًا لميالو ياح المتحدة األمر 
السياسي المزى على سلماح ا حاتم  لففارار ال اوري عان جمياق جثاامين الشاهداء ال لسامينيين دون 

 واحتجزتها في الثمجاح وملابر األرقاى. "إسرائيل"قيد أو شرم، والتي استولح عليها 
 .جاء ذلك في رسائل رسمية متمابلة وجهها عريلاح إلى الدو  والهيئاح المذكورة

لتلاااديى قائماااة كاملاااة لجمياااق الجثاااامين المحتجااازة، وتلاااديى  "إسااارائيل"عريلااااح إلاااى ال اااغ  علاااى  ودعاااا
مام  ساراحها  معلوماح عن موقق الدفن، وا تبار الحمض النووي للتيلد من تحديد الجثامين بدقة، وا 

 جميعها، باإل افة إلى الجثامين العربية على ال ور، لترقد أرواحهى بكرامة وسمى.
من الجثامين ال لسمينية في ملابر األرقاى،  268قامح إسرائيل باحتجاز  1967أنه "منذ عاى وأو ح  

، و  تاازا  2014جثمانااًا فلساامينيًا  اام  العاادوان الغاشااى علااى قماااا غاازة عاااى  19واعتللااح واحتجاازح 
 أم ا ." 4، بما في ذلك جثامين 2015جثمانًا فلسمينيًا منذ تشرين األو  عاى  20تحتجز 

 23/10/2016 ،الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا،وك
 

 تستغل أي خطوة للتسلل للساحة الدولية "إسرائيل"عشراوي:  .4
تساتغل  "إسارائيل"حناان عشاراوي أن  لمنظمة التحرير ال لسمينية ألدح ع و اللجنة التن يذية :راى  

 ها.أي  موة للتسلل للساحة الدولية بهد  شرعنة احتملها وجرائم
، مان ماديرة وحادة 23/10/2016 علاى رساالة رسامية اساتلمتها، األحاد وجاءح تصاريحاح عشاراوي تعليبااً 

المشاريق في هيئة األمى المتحدة للمرأة في نيويورك نويل فيازا، سبلها اتصا  هات ي من المدير اإلقليمي 
ى أن مااذكرة الت ااااهى للهيئااة فااي الشاار  األوساا  وشااما  إفريليااا محمااد نصاايري، حيااث جاارح التيليااد علاا

مااا بااين جامعااة كينياتااا ومكتااب الهيئااة اإلقليمااي فااي نيروبااي والوكالااة اإلساارائيلية للتعاااون  الموقعااة ماا  راً 
 والتموير الدولي ماشا " محدودة النماا ، ولان تا ثر علاى إساهاماح الهيئاة وعملهاا فاي فلسامين، وأنهاا
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فريليااة ال لياارة وتعزيااز قاادراتها فااي األعمااا  التجاريااة تاايتي فااي إمااار تلبيااة ا حتياجاااح التدريبيااة للماارأة األ
 الزراعية والليادة ال نية، وان الوكالة اإلسرائيلية المذكورة ستسهى في مجا  التدريب فل .
 23/10/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مقر هيئة حكومية فلسطينية في الخليل يقتحماالحتالل  .5

ة األ اارا: اقااتحى جاايش ا حااتم  اإلساارائيلي، ظهاار يااوى األحااد ماان يوساال فليااه، تحرياار زيناا -ال لياال 
، ملااّر "هيئااة ملاومااة الجاادار وا سااتيمان" تحكوميااةو فااي البلاادة اللديمااة بال لياال. وأو ااح 23/10/2016

ماادير "هيئااة ملاومااة الجاادار وا سااتيمان" فااي جنااوب ال اا ة الغربيااة يااونا أبااو عاارار أن مجموعااة ماان 
ماااوا ملاااّر الهيئاااة، وتجّولاااوا بدا لاااه وحّللاااوا ماااق ماااوظ ي الهيئاااة حاااو  الرساااوماح الجناااود اإلسااارائيليين اقتح

 المعرو ة على الجداران والتي تبرز اعتداءاح ا حتم ، وتحمل صور عدد من الشهداء.
 23/10/2016وكالة قدس برس، 

 
 ملفات غزة والمصالحة والتطورات اإلقليمية في تركياسفير فلسطين في أنقرة: عباس يبحث  .6

فاي تصاريحاح  اصاة  ،الس ير ال لسميني فاي أنلارة ،إسماعيل جما : ألد فائد مصم ى -إسمنبو  
أن الرئيا محمود عباا سيبحث ماق الارئيا التركاي رجاب مياب أردوغاان ورئايا  ،لا"اللدا العربي"

ح وزرائه بن علي يلادريى وكباار المسا ولين األتاراك مل ااح قمااا غازة والمصاالحة ال لسامينية والعمقاا
 الثنائية بين البلدين، باإل افة إلى التموراح اإلقليمية الم تل ة.

 24/10/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 تقارير دحالن لألمريكان وللمصريين مهدت الستشهاد عرفات :المصريةروز اليوسف  .7
كش ح صحي ة روز اليوسل المصارية وقاائق للااءاح وتبااد  رساائل باين مسا ولين : تحرير محمد وتد

صريين وفلسمينيين وأمريكيين يتبادلون فيها ا راء حو  أداء الرئيا ال لسميني ياسر عرفاح ودورو م
زكاء المواجهاح بين ال لسمينيين واإلسرائيليين.  في زعزعة األمن وا 

الوقاائي ال لساميني، محماد دحامن، فاتح قناواح  األمانوبحسب الصحي ة المصرية، فاون رئايا جهااز 
يا جهاز ا ست باراح المصرية، عمر سليمان، الذي التلاو في منز  الملياردير اتصا  مباشرة مق رئ

دعاااااح "روز اليوسااااال" أن دحااااامن كاااااان يلاااااوى بزيااااااراح ل ماااااريكيين او  المصاااااري، جاااااورر سااااااويروا.
 والمصريين ويزودهى بمعلوماح م صلة عن تحرك ياسر عرفاح وعن م مماته.
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اساااتنتجح  2000 سااانةنت ا اااة ال لسااامينية الثانيااة فاااي واعتمااادا علاااى تلاااارير دحااامن، فعنااد اناااد ا ا 
ليسح السابب بان جاار هاذو ا نت ا اة، حياث تولادح لاديها  "إسرائيل"األجهزة األمريكية، أن ممارساح 

قناعة بين ياسر عرفاح الذي كان يعااني مان تراجاق شاعبيته ويواجاه اعترا ااح دا لياة علاى سياساته 
فاي أن يا دي ذلاك إلاى الت اا   سميني وافتعل تلك ا نت ا ة أممً العامة أقدى على تحريك الشارا ال ل

 الشارا حوله في وقح المحنة وليثبح للجميق أنه   يزا  الرجل اللوح اللادر على ت جير المنملة.
وفاااي أعلااااب تلاااارير دحااامن الموازياااة ماااق تصااااعد ا نت ا اااة، سااااءح العمقاااة باااين عرفااااح واإلدارة 

بن منذ اليوى األو  لو يته بيناه   يثا  باالزعيى ال لساميني، بينماا كاان ش ا األمريكية وأعلن جورر بو 
قااد ي جاار المنملاااة  ساالبياً  الاارئيا المصااري األسااب  محمااد حساااني مبااارك ياارح فااي ا نت ا ااة عااااممً 

 ويزعزا ا ستلرار في بمدو.
فاح من جهة أ رح واستغل دحمن أجواء عدى الثلة السائدة بين األمريكيين والمصريين من جهة وعر 

 وبدا بتلليب المرفين على أبو عمار في محاولة منه إلزاحته والحلو  مكانه.
للحكوماة ماق بعاض  وللن عرفاح، بحسب الصحي ة، استدرك األمر وقاى بتعيين محمود عباا رئيساً 

الصاامحياح للااي يماات  نلمااة األمااريكيين والمصااريين عليااه. وهكااذا التلااح إرادة ثمثيااة تعماال علااى 
نهاء دورو الليادي. ت  حجيى عرفاح وا 

 23/10/2016 ،48عرب 
 

 السلطة في الضفة.. بوابة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيليتقرير:  .8
مس ولون مان السالمة فاي ال ا ة الغربياة برفلاة مسا ولين مان ا حاتم ، : نبيل سنونو -غزة  ،راى  

األمناي منهاا  مشااهد مساتمرة تعبار فاي  وتنسي  "ملدا" جاار فيماا بيانهى علاى صاعد م تل اة   سايما
 الملياا الومني ال لسميني عن سلوم   يغت ر، يجعل من السلمة، بوابة للتمبيق مق ا حتم .

ولعل التسا  ح تمرب ن سها حتى اللحظاة، عان كال زياارة التلاى فيهاا مسا و  فاي السالمة ال لسامينية 
تشاااار رئااايا السااالمة للشااا ون الدينياااة محماااود بمسااا ولي ا حاااتم  اإلسااارائيلي، ولااايا   رهاااا للااااء مس

الهباااش، مااق حا اماااح يهااود، قباال أياااى، فااي بيااح رئاايا دولااة ا حااتم  ر وفااين ري لااين، فااي مدينااة 
اللدا المحتلة، عدا عن مشاركة رئيا السلمة محماود عبااا، ووفاد رفياق المساتوح مان بمانتاه، فاي 

 .يزجنازة مجرى الحرب شمعون بير 
ة، الزيااارة التااي قاااى بهااا رئاايا مااا تساامى "لجنااة التواصاال مااق المجتمااق اإلساارائيلي"، و  تاازا  فااي الااذالر 

وع و اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، لعزاء رئيا ما تسمى "اإلدارة المدنية" منير عمار، 
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ألل دونى مان األرض المزروعاة فاي ال ا ة الغربياة وهادى  43الذي تىَّ في عهدو تدمير مساحة تلدر با
 فلسميني من الشباب. 200بيح، واستشهاد ما يزيد على  400قرابة 

ورغااى اعتلالهااا أربعااة فلساامينيين للتحلياا ، شاااركوا بااا"احت ا ح عيااد العاارش اليهااودي" فااي مسااتومنة "افااراح" 
الملامة على أرا ي محافظة بيح لحى بال  ة الغربية، حسبما نللح وكالاة األنبااء ال رنساية، عان متحادث 

ميني، أو  من أما، فون ما تلوى به السلمة من "تلديا" للتنسي  األمني مق ا حاتم ، وتبااد  أمني فلس
مااثًم، ي ااتح بحااد ذاتااه بوابااة التمبيااق، ويماارب  ياازالزياااراح ومشاااعر "الحاازن" معااه، كمااا حاادث فااي جنااازة بير 

 العديد من التسا  ح عن مدح جدية السلمة في مساعي إنهاء ا حتم ، وا ستيمان.
وشدد المحلل السياساي د. عباد الساتار قاساى علاى أناه   يجاوز لل لسامينيين الاذين احت لاوا بماا يسامى 
"عيااد العاارش" مااق المسااتومنين أن ي علااوا ذلااك، مشاايرًا فااي الوقااح ن سااه إلااى أن عباااا "اقتاار  جرمااًا 

  .يزكبيرًا" بح  الشعب ال لسميني، بح ورو جنازة بير 
ين"، أن الم اروض أي اًا "اعتلاا  محماود عبااا" علاى اعتباار أناه ويرح قاسى، في تصريحاح لا"فلسم
جناااازة، مبيناااًا أن السااالمة وم او ااايها هاااى "رأا التمبياااق، وهاااى الاقتااار  هاااذا "الجااارى" بمشااااركته فاااي 

وينبااه إلااى أن التمبيااق مااق ا حااتم  وصاال إلااى درجااة كبياارة "وهااذا أماار م ااز  يمبعااون و  ي جلااون".
 الشهداء وللتاريخ". ويسيء للشعب ال لسميني ولدى

 
 "مخالفة وطنية"

من جهته، يلو  ع و المكتاب السياساي فاي حركاة "أبنااء البلاد" رجاا اغبارياة، إن السالمة ال لسامينية 
فاااي ال اااا ة، تمثاااال "بوابااااة التمبياااق وبوابااااة الشاااارعنة لمسااااتيمان وبواباااة شاااارعنة ا غتصاااااب وتوساااايق 

ي حاااذو السااالمة "التاااي تااادعي أنهاااا ملتزماااة المساااتومناح"، مشاااددًا علاااى وجاااوب أ  يحاااذو أي فلسااامين
وي ااااايل اغبارياااااة لاااااا"فلسمين": "نحااااان كلناااااا  اااااد موقااااال السااااالمة مااااان التنساااااي  األمناااااي  بات اقااااااح".

وا قتصااادي وكاال أنااواا التنسااي  والتمبيااق والتواصاال مااق تساالماح ا حااتم و"، م كاادًا أن الساالمة "  
ى بهاذا ال عال المشاابه ل عال السالمة هاو أي اًا تمثل موق ًا ومنيًا عنادما تمباق ماق ا حاتم ، ومان يلاو 

، أو فاي احت اا ح المساتومنين كمهماا يازوينباه إلاى أن المشااركة فاي جناازة بير  موقل غيار ومناي".
يمثااال "م ال اااة ومنياااة"، مشااايرا إلاااى أن مشااااركة المساااتومنين فاااي احت اااا تهى "غرياااب ومشاااين ويعتبااار 

 اعترافًا بشرعية المستومنين".
لعرباااي، يلااو  اغبارياااة، إن هنااااك تمبيعااًا ماااق دولاااة ا حااتم  اإلسااارائيلي "فاااي العلااان" وعلااى الصاااعيد ا

وهناااك دو  عربيااة لهااا ساا اراح ومكاتااب معهااا، مااذكرًا بااين رئاايا حكومااة ا حااتم  بنيااامين نتنياااهو، 
مقاح  امب دو  العالى أماى األمى المتحدة م  رًا، بلوله "لماذا تحاربوننا مق أن الدو  العربية تليى ع
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ويعتلااد اغباريااة، أن "ات اقيااة أوساالو هااي البوابااة لهااذا الو ااق العربااي العلنااي.. للااد كااان  جياادة معنااا؟".
 دائمًا في السر، وا ن أصبح في العلن".

 24/10/2016 ،فلسطين أون الين
 

 حملة أمنية في الضفة الغربية.. لتصفية حسابات فتحاوية": 21عربي" .9
ن ال  ة الغربية منذ نحو أسبوعين  حملة أمنية واعتلا ح واسعة تشهد مد:  الد أبو عامر -غزة 

تن ذها األجهزة األمنية  بح  من متهمين ببث منشوراح أو المشاركة في فعالياح تحرض على 
 الرئيا ال لسميني محمود عباا.

ش صا من عائلة حموة في محافظة  11وشملح أحدث عملياح ا عتلا   من هذو الحممح  
جنوب ال  ة الغربية، الليلة الما ية، بعد اعترا هى على نية األجهزة األمنية اعتلا  أحد ال ليل، 

أفراد العائلة بتهمة تعلي  صورة للليادي محمد دحمن على سلل منزله، بحسب ما ذكرو شهود عيان 
 ".21من المدينة لمراسل "عربي

ني فادي السممين، في بلدة السموا وسب  هذو الحادثة عملية إمم  نار على منز  الناش  ال لسمي
 ، دون وقوا إصاباح.هاذات جنوب مدينة ال ليل، في الليلة

"  أن حالة من التوتر والغ ب تسود بلداح اليسوا وبيح جا  وصوريل 21وذكرح مصادر لا"عربي
 ويما، في محافظة ال ليل، بعد فرض حظر التجوا  فيها منذ يومين.

وقي المليى في الو ياح المتحدة، فادي السممين، "الرئيا ال لسميني من جانبه، حّمل الناش  الحل
 محمود عباا المس ولية اللاملة عن حادثة إمم  النار على منز  والدو".

"، أن "الرئيا عباا يستهدفني  ألنني ألشل فسادو وعجزو 21واعتبر السممين، في حديث لا"عربي
النار على منزله لن يثنيه عن مواصلة عمله في  السياسي"، على حد وص ه، م كدا أن "إمم 

 كشل فساد السلمة وقادتها".
 23/10/2016، 21عربي

 
 : حماس تجّرب صواريخ بعيدة المدى قرب حدود غزة"يديعوت" .11

نشرح صحي ة "يديعوح أحرونوح" العبرية تلريرا حو  الصواريخ التجريبية التي تجريهاا كتائاب : لندن
 لحركة حماا، انممقا من قماا غزة.اللساى الجناب العسكري 

ونللح الصحي ة تلديراح الجيش التي تشير إلى أن "حماا غير معنية في هاذو اللحظاة بمواجهاة ماق 
إساارائيل، وللاان يباادو أنهااا ت عاال كاال شاايء كااي تسااتعد لمثاال هااذو المواجهااة، باال إنهااا   تحاار  علااى 
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مسااتومنة نتياال هعساارا علااى الحاادود  وقالااح الصااحي ة إنااه "أماااى عيااون سااكان إ  اااء ا سااتعداداح".
الشمالية للماا غزة ن اذح حركاة حمااا صاباب ياوى الجمعاة تادريب إمام  ناار علاى صاواريخ بعيادة 

 المدح،  ل ح وراءها ذيم أبيض بدا ظاهرا في كل المنملة".
وبحسب الصحي ة، فون أحد سكان المستومنة وث  إمام  الناار، الاذي تاى مان منشاية تادريباح حركاة 

اا قرب منملة "العمامرة"، اللريبة من مستومنة "دوغياح" السااحلية التاي أ لياح فاي أثنااء  ماة حم
 .2005"فك ا رتبام" عاى 

وت ااايل الصاااحي ة: "تن اااذ حمااااا باااين الحاااين وا  ااار تااادريباح نارياااة كهاااذو بغااارض تحساااين قااادراتها 
فااي مجااا  اللتااا  التحااح  الصااارو ية تمهياادا لجولااة قتاليااة أ اارح مااق إساارائيل، بااالتوازي مااق مساااعيها

 األر ي ونشامها إلعادة بناء شبكة األن ا  التي دمرح في حملة الجر  الصامد".
وأشارح الصحي ة أنه "أثناء تلك التدريباح، أو تجارب إمم  النار، فون حركاة حمااا تحار  علاى 

توحااة دا اال أ  تساال  الصااواريخ فااي دا اال إساارائيل، وهااي تمللهااا نحااو البحاار أو نحااو المنااام  الم 
 قماا غزة".

 23/10/2016"، 21موقع "عربي 
 
سناد الحقوق الفلسطينيةلمل في أن تعود مصر نأ :حماس .11  دورها الريادي في دعم وا 

ثمنح حركة حماا فتح السلماح المصرية لمعبر رفح الحادودي الواصال ماق قمااا غازة لسابعة : غزة
، إنهاا تتلادى بالشاكر والتلادير إلاى 2016-10-23وقالاح الحركاة فاي بياان نشار مسااء ياوى األحاد  أياى.

 السلماح المصرية ل تحها معبر رفح على مدار األسبوا الما ي.
وأعربح الحركة عن أملها في أن تمهد تلك ال موة إلى "انتظاى عمل المعبر بشاكل مبيعاي وأن تعاود 

سناد الحلو  ال لسمينية وتعزيز صمود الشعب ا  ل لسميني".مصر إلى دورها الريادي في دعى وا 
وفتحح السلماح المصرية معبر رفح على فترتين بدءا من مملق األسبوا الما ي وحتى اليوى األحد 

 لسبعة أياى غير متصلة.
 23/10/2016ن، فلسطين أون الي

 
 أبو مرزوق ينفي وجود أي معلومات لإلفراج عن الشبان األربعة المختطفين في سيناء .12

ء عاان نيااة الساالماح األمنيااة المصاارية، بوعااادة أربعااة شاابان غاازة: ن ااح حركااة حماااا وجااود أي أنبااا
ا تم وا قبل ألثر من عاى  م  س رهى من معبر رفح، إلى ممار اللاهرة،  امن صا لة علادح قبال 
أياااى، توساا  فيهااا النائااب الم صااو  ماان حركااة فااتح محمااد دحاامن، باادأح باااإلفرار عاان أحااد قااادة فااتح 
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دكتور موسى أبو مرزو ، نائب رئيا المكتب السياسي لحركاة وقا  ال المعتللين منذ سنواح في غزة.
 حماا إنه   توجد أي معلوماح حو  اإلفرار عن الشبان الم تم ين األربعة في مصر.

عوائاال الشاابان األربعااة، إنهااى لااى يتللااوا أي معلومااة بشااين اإلفاارار عاان أبنائهااا، سااواء ماان  قالااحكااذلك 
 الجانب المصري أو ال لسميني.

بعد أن نشرح مواقق إعممية  برا ي ياد بلارب اإلفارار عان الشابان الم تم اين األربعاة لادح وجاء ذلك 
 مصر قريبا.

 24/10/2016، لندن، القدس العربي
 
 في الخالف بين عباس ودحالن حماس ليست طرفا  : البردويل .13

 صااامب البردويااال، أن   عمقاااة لحركتاااه مااان قرياااب أو بعياااد، ألاااد اللياااادي فاااي حركاااة حمااااا: غااازة
بااال م  الاادائر بااين رئاايا الساالمة رئاايا حركااة "فااتح" محمااود عباااا والليااادي الم صااو  ماان "فااتح" 

 محمد دحمن.
وأو ااح البردوياال فااي تصااريحاح  اصااة لااا "قاادا باارا"، اليااوى األحااد، أن "الااذين يرياادون الاارب  بااين 

بالس ر للعمر في إفرار األجهزة األمنية في غزة عن الليادي في حركة فتح زكي السكني والسماب له 
 ال ارر، بوجود ص لة لحماا مق دحمن، م للون ليا إ ".

وأ ااا : "  وجااود ألي صاا لة بيننااا وبااين دحاامن، والسااكني ق ااى معظااى فتااراح محكوميتااه، وقااد تااى 
 اإلفرار عنه قبل نحو شهرين، وتلدى بملب للعمر في ال ارر، وقد تى السماب له بذلك".

ليساااح جاازءا مااان ال اام  الااادائر بااين عبااااا ودحاامن"، وقاااا : "نحااان   وألااد البردويااال، أن "حماااا 
مصااالحة لناااا إممقاااا فاااي هاااذا ال ااام ، وعبااااا ودحااامن كمهماااا شاااريك فاااي أوسااالو، وبينناااا وبينهماااا 

وأ ا : "نحن   يمكن أن نميل لهذا المر  أو ذاك من حركة فتح،   مفاح سياسية وأمنية كبيرة".
حماااا ودحاامن، يرياادون الهااروب ماان تحماال مساا ولياتهى السياسااية  والااذين يتحاادثون عاان تلااارب بااين

  ويحملون غيرهى المس ولية عن فشلهى في إدارة  مفاتهى".
 23/10/2016قدس برس، 

 

 حركةلكل من اختار االبتعاد عن العنوان الشرعي لمع بأي شكل من األشكال  فتح: لن نتهاون  .14
باااا "المتااانمرين"، ودعاااتهى بي اااذ العبااارة مااان توعااادح حركاااة فاااتح مااان وصااا تهى  :أشااار  الهاااور- غااازة

قااا  منياار الجاااغوب رئاايا اللجنااة اإلعمميااة فااي م و ااية التعبئااة والتنظاايى فااي بيااان و  "المماارودين".
صحافي تللح "اللدا العربي" نس ة منه، أن الحركة لن تتهاون بيي شاكل مان األشاكا  ماق كال مان 
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شرعي لحركة فتح، وال رور عن وحادتنا عبار اللجاوء ا تار "إيهاى ن سه بمري  ا بتعاد عن العنوان ال
وأ ااا  "حركااة فااتح بصاامودها عباار مساايرة  ،لمرجعياااح   تملااك سااوح الماانرب الش صااية وال ااالة"

ن ااا  مويلااة، قااادرة بكاال تيليااد علااى لجااى أصااواح التاانمر مهمااا كانااح بعياادة"، م ااي ا "أياادينا اللويااة 
، ولاان يثنيهااا ولاان ياا ثر عليهااا كاال ماان يحاادو  ااارر بانتمائنااا لرمااوز شاارعيتنا سااتما  ماان يريااد العبااث

  مرجعيتنا الوفية".
وشدد على  رورة "رفق الغماء التنظيمي عن أصحاب األجنداح"،  فتا إلى أنهى "يبمنون السوء في 
دا لهى عبر أهدا  أصبحح مكشوفة". وأشار إلى أن حركة فاتح حريصاة علاى حماياة قاراراح قيادتناا 

كاة، وقمااق المرياا  علاى كاال ماان يتانمر عليهااا والوقااو  فاي وجااه المماارودين وعزمهاا بااالنهوض بالحر 
 والم صولين عنها.

وشاااكك فاااي نواياااا المعتر اااين وقاااا  "مناااذ النشاااية وفاااتح تعااايش العدياااد مااان المحااااو ح للت ريااا  والشااا  
واألبعااد والتشااكيك، ودائمااا كااان الحااديث ياادور عاان اإلصاامب". وحااث ماان وصاا هى بااا "المتاانمرين" أ ااذ 

ر من "الممرودين"، وقا  "تاريخ حركة فاتح أمااى مشااريق مدسوساة تحمال فاي برنامجهاا النيال مان العب
الهرى الليادي في فتح قاصدا اإلجماا ال لسميني، متجاهلين ا لت ا  الشعبي والجماهيري حو  قيادة 

 الحركة"، وشدد المس و  في حركة فتح على استلملية قرارها.
داح حركااة فااتح، قااد علاادوا الساابح، للاااء فااي م اايى األمعااري جنااوبي شاار  وكااان عاادًدا ماان كااوادر وقيااا

مدينة راى  ، تحح شعار وحدة فتح  رورة فتحاوية وومنية، ناقشوا فيه استنهاض الحركة، مشايرين 
 إلى أنها تتعرض لم امرة كبيرة.

 24/10/2016، لندن، القدس العربي
 

 ألجهزة األمنية للحفاظ على مصالحهميوظفون ا فتحدلياني: مجموعة من المتنفذين في  .15
ألد ع و المجلا الثوري لحركاة "فاتح" فاي اللادا، ديميتاري دليااني، أن أجهازة أمان  اللدا المحتلة:

السلمة ال لسمينية باتح رهن سيمرة من وص هى با "المتن ذين" في الحركة مّمان يساعون للح اال علاى 
ن المتن ااذين فااي حركااة فااتح يوظ ااون األجهاازة وقااا  دلياااني "إن مجموعااة ماا مصااالحهى، وفاا  تعبياارو.

 األمنية للح ال على مصالحهى  د مجموعة أ رح حريصة على الحركة ووحدتها".
وأو ح اللياادي فاي "فاتح" بيناه علاى مان  ام  وساائل اإلعامى بلارار فصاله مان الحركاة، علاى  ل ياة 

 ري" قرب راى  ، أما السبح.مشاركته في للاء علدو عدد من كوادر وقياداح "فتح" في م يى "األمع
 وأ ا  "لى يصلني أي بمغ رسمي بلرار فصلي من الحركة".
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مااان جانباااه، قاااا  دليااااني "إن للااااء األماااا تاااى فاااي إماااار اللاااانون ال لساااميني و ااامن النظااااى الااادا لي 
للحركااة، وجاارح  ملااه نلااد توظياال األجهاازة األمنيااة لمصاالحة متن ااذين بالحركااة  ااد مجموعااة أ اارح 

يمكاان ل ااتح أن تلااون أقااوح وتحلاا  المزيااد  فهاا  ء المتن ااذين يساات يدون ماان سااوء األو اااا"،  تاارح أنااه
واعتبر دلياني أن "ر ية الشرفاء في فتح تتمّثل بين ت رر الحركاة بعاد الما تمر الساابق أقاوح  كما قا .

عدد مّما هي عليه، في حين ترح مجموعة أ رح أن سر بلاءها  رور فتح من الم تمر  عي ة بيقل 
 من األش ا  أصحاب المواقل الحرة".

وأ ااا  "تااى إبمغنااا قباال ثمثااة أعااواى بعاادى التواصاال والت امااب مااق الليااادي محمااد دحاامن وأصاابحح 
 المعادلة اليوى بمنق الت امب والتواصل مق الملربين من دحمن".

قااااموا  ولّ اا  دلياااني ماااا جاارح بااااألما فااي م اايى "األمعاااري" باااللو  "نحاااو ألاال عنصاار مااان األماان
بمحاصاارة الم اايى وهااّددوا باقتحامااه أثناااء انعلاااد الماا تمر، مااا لااى يااتى فّ ااه، وهااو أماار  مياار كاااد أن 

 ي دي إلى وقوا كارثة نظرا لعدى مس ولية لمت ذي قرار ا قتحاى"، حسب تلديرو.
 23/10/2016، فلسطين أون الين

 
 للجميع الضفة على يد األجهزة األمنية شّكل صدمةبيحصل : ما الطيراوي  .16

مرسوما مساء السبح، يل ي ب صل النائب في  محمود عبااصدر الرئيا : أ الد أبو عامر -غزة 
المجلا التشريعي، جهاد ممليه، من الحركة، بتهمة "التجّنح". وممليه هاو نائاب عان م ايى األمعاري 

فعاامى فااي " حاولااح ا تصااا  بالنائااب ممليااه، وللنااه "رفااض الحااديث ل21"عربااي وساا  مدينااة راى  .
 هذو الظرو ".

للن النائب عن الحركة، والملرب من دحمن، جما  الميراوي، قا  إن ما تشهدو ال ا ة الغربياة "مان 
توتر وغليان نابق من المغا ة وا ست داى الم رم لللوة، واست دامها  د موامنين لايا لهاى أي صالة 

ال  ة الغربية وما شاهدو م يماا بمماة " أن "ما يحصل في 21وأ ا  لا"عربي بال مفاح السياسية".
وجنااااين، ومااااا تشااااهدو مدينااااة ال لياااال حاليااااا علااااى يااااد األجهاااازة األمنيااااة، شااااّكل صاااادمة للجميااااق، داعيااااا 
لمعالجاح دقيلة ووا حة للافة األحاداث، وتجناب الحلاو  األمنياة التاي مان شاينها أن تعلاد األو ااا 

ياااة الااارأي والتعبيااار، ومسااااءلة المسااا و  عااان ودعاااا المياااراوي "لحماياااة حر  ألثااار فااايلثر"، وفااا  تعبيااارو.
ا عتداء  د الموامنين، وفتح  فا  جديدة للتعامل مق الموامنين من أجل تجناب حالاة التصااعد فاي 

 ال  ة الغربية ألثر مما عليه هي ا ن".
 23/10/2016"، 21موقع "عربي 
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 عاجال   إسالميا   األقصى جريمة تتطلب موقفا عربيا  المسجد فتح: ما يجري في  .17
قالاح حركااة فاتح، يااوى األحاد، إن مااا يجاري فااي المساجد األقصااى مان اقتحاماااح للمسااتومنين  :راى  

واستباحة لحرمته ومكانته الدينية عند المسلمين جريمة نكراء بح  كل العرب والمسلمين واألحرار فاي 
 العالى، وهذا يتملب موق ا عربيا إسمميا عاجم.

 اإلساارائيليةاللواساامي فااي تصااريح صااح ي، أن دولااة ا حااتم   أسااامةة وأو ااح المتحاادث باسااى الحركاا
تتحدح وتنتهك اللاانون واللاراراح الدولياة، والتاي كاان   رهاا ماا صادر عان اليونساكو، باعتباار اللادا 
الشارقية والمساجد األقصاى وباحاتاه إسامميا  الصاا و  عمقاة تاري ياة لليهاود بهاا، وهاي باذلك تساعى 

ذكاء نار الحروب الدينية في المنملة، األمر الاذي سايعزز اإلرهااب والتمار  فاي لت جير األو اا و  ا 
العااالى. ودعااا اللواساامي الحكاااى العاارب والمساالمين والمجتمااق الاادولي،  ت اااذ  مااواح سااريعة ومناساابة 
تااتمءى مااق حجااى ا نتهالاااح اإلساارائيلية ل را ااي ال لساامينية وعلااى رأسااها اللاادا الشاارقية والمسااجد 

 ى المبارك.األقص
 23/10/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
: اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح السابع تكثف اجتماعاتها لتحديد أسماء "يالقدس العرب" .18

 المشاركين
علماح "اللادا العرباي" أن اللجناة التح ايرية للما تمر الساابق لحركاة فاتح، تلثال  :أشر  الهور-غزة

صة لتحديد ال موم الرئيسة للم تمر المنوي علادو بعاد شاهر تلريباا، في هذو األوقاح اجتماعاتها ال ا
ومن  منها ا ت ا  علاى أساماء المشااركين والعادد الم صا  للما تمر، فاي ظال تصااعد ال مفااح 
الدا لية حو  علد هذا الحدث التنظيمي المهى، بعد فصل أحد نواب الحركة بلرار من الرئيا محمود 

 "، لدعوته لعلد اجتماا غير رسمي ناقش الم تمر.عباا،  تهامه با "التجنح
وعلااادح اللجناااة التح ااايرية للمااا تمر الساااابق لحركاااة فاااتح، والتاااي ت اااى أع ااااء مااان اللجناااة المركزياااة 
والمجلااا الثااوري، يااوى أمااا، اجتماعااا ممااو  فااي مدينااة راى   فااي ال اا ة الغربيااة، وفاا  مااا ألاادح 

 ملاه مناقشاة ملال الما تمر باست ا اة، حياث مارب  مصادر من حركة فتح لا "اللدا العربي"، جرح 
 ملل الع وية والمشاركة في الم تمر كبند مهى على  ئحة ا جتماا.

وفي هذو األوقاح تجرح مناقشة العدد النهائي ألع اء الم تمر المنوي مشااركتهى، وسا  توقعااح أن 
  توقعااح أن يزياد العادد مشارك، حتى هاذو اللحظاة، وسا 1500وأقل من  1200يكون العدد ألثر من 

بلليااال، تماشااايا ماااق "ملت اااياح المرحلاااة"، حساااب ماااا وصااال أحاااد مسااا ولي فاااتح المملعاااين الو اااق لاااا 
 "اللدا العربي".
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 24/10/2016، لندن، القدس العربي
 : انتفاضة السجون قادمة ال محالة"الشعبية" .19

 ة السجون ومعركة األسرح غزة: قا  أسرح "الجبهة الشعبية لتحرير فلسمين"، أما األحد، إن انت ا
ودعااح  قادمااة   محالااة، وباتااح تلتاارب، فااي ظاال ا عتااداءاح "اإلساارائيلية" وسياسااة اإلهمااا  المبااي.

قيادة الجبهة الشعبية في سجون ا حتم  في بياان مسارب مان دا ال الساجون، الجمااهير ال لسامينية 
واجهة الم توحة مق مصلحة السجون، إلى أن تلون "على أهبة ا ستعداد إلسنادنا ودعمنا في هذو الم

 والتي نتدارا شكلها حاليا دا ل السجون". 
وألاادح " اارورة تشااكيل اإلمااار الليااادي والااومني الااذي ي ااى بع ااويته ممثلااين ماان كافااة ال صاااائل 
وم سساح العمل الومني وش صياح ومنية من م تلل ساحاح الومن، وفلسمين الدا ل، واللدا، 

و ارر فلسمين". ودعح إلى "صياغة برنامج جماهيري ن الي، و ماة عمال  وغزة، وال  ة الغربية،
 شاملة تهد  إلى ت عيل ق ية األسرح ودعمهى على شتى المستوياح".

وشااددح "الشااعبية" علااى "أهميااة و اارورة دعااى ن ااا  األساارح اإلداريااين الم ااربين عاان المعاااى، فكاال 
 ركة، ويشّكل رادعًا أماى أجهزة ا حتم ".فعل وحراك جماهيري حليلي يمكن أن يلّصر من أمد المع

 24/10/2016الخليج، الشارقة، 
 
 : تطورات مهمة في التحقيق بعملية الشهيد أبو صبيح"الشاباك" .21

"وكا ح": زعى موقق "والم" العبري أنه وصلته معلوماح ت يد باين جهااز الشااباك اإلسارائيلي -اللدا 
وص وو باالمهى،  ام  األسابوعين الما ايين، فاي التحليلااح  وشرمة ا حتم  اإلسرائيلي حللوا تلدماً 

الحساساااة والمركباااة بعملياااة اللااادا، التاااي ن اااذها الشاااهيد مصاااباب أباااو صااابيح فاااي اللااادا وأدح لملتااال 
 شرمي إسرائيلي ومستومنة.

وبحسب مزاعى جهاز الشاباك وشرمة ا حتم ، فون التلدى في التحلي  جاء بعد اعتلا  العشراح من 
 مينيين بتهى التحريض في مناسباح م تل ة غير مرتبمة بعملية اللدا ن سها.ال لس

الجهاااح المملعااة علااى مجرياااح التحلياا ، الااذي مااا زا  نشاار ت اصااليه ممنوعااًا، قالااح لموقااق "والاام" 
العبري: إن هذو العملية غير اعتيادية ت ارجة عن الميلو و، سواء من حياث مبيعاة الشا   المن اذ 

وهذا ليا سمحًا بدائيًا كاللارلو جوستا ، كماا  M16عامًا، واست دامه لبندقية  39عمر والبالغ من ال
كان في العملياح األ رح، واست داى هذا النوا من السامب دليال علاى أناه تللاى مسااعدة مان   ارين، 

  حسب ادعاء الجهاح اإلسرائيلية.
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وجهاح لهاى تهاى التحاريض، ومانهى  وقا  الموقق: إن عشراح ا عتلا ح ن ذح بعد العملياة ألشا ا 
من هدد بتن يذ عملياح، وكل هذو ا عتلا ح ن ذح با ساتناد لمنشاوراح نشاروها علاى صا حاتهى فاي 

 "فيسبوك".
 24/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 المقاومةدعم ببزعم استخدامها ناشَطين اثنين من حماس ويصادر أمواال   يعتقلالضفة: االحتالل  .21

شااّنح قااواح ا حااتم  اإلساارائيلي، يااوى األحااد، حملااة اقتحاماااح ومااداهماح : ينااة األ ااراز  - راى  
 20واساااعة مالاااح أنحااااء م تل اااة فاااي ال ااا ة الغربياااة واللااادا المحتلتتاااين، وأسااا رح عااان اعتلاااا  نحاااو 

وقااا  بيااان لجاايش ا حااتم  اإلساارائيلي، إن قواتااه اعتللااح فلساامينيتين ماان ال اا ة الغربيااة   فلساامينيا.
 أنهما "مملوبان" ل لوعهما في عملياح ملاومة وأنشمة استهدفح الجنود والمستومنين. بزعى

وذكاار بيااان الجاايش أن ا عتلااا ح مالااح ناشااما ماان حركااة "حماااا" ماان بلاادة عاازون شاارقي قلليليااة 
 تشما  اللدا المحتلةو، و  ر من منملة فصايل باألغوار الشمالية.

عباااري، أن الجااايش اإلسااارائيلي و ااام  عمليااااح الااادهى التاااي " ال0404وفاااي السااايا  ذاتاااه، ذكااار موقاااق "
ن ذتها قواته في ال  ة الغربية، صادر أمواً  من بلديتي عزون قرب قلليلياة، وساعير شامالي ال ليال، 

 بزعى است دامها في "دعى اإلرهاب".
 23/10/2016، قدس برس

 
 في حفريات أسفل المسجد األقصى شخصيا   بالمشاركةنتنياهو يتعهد  .22

فادي أبو سعدح: تعهاد رئايا حكوماة ا حاتم  اإلسارائيلي بنياامين نتنيااهو فاي تصاريحاح  –راى   
صااحافية بالمشاااركة الش صااية فااي نلاال الغبااار ماان أساا ل المسااجد األقصااى،  اام  األساابوا الجاااري، 

 داعيا المجتمق اليهودي إلى ا ن ماى إليه.
اجمته منظمة األمى المتحدة للتربية والعلى والثلافة وعممح وسائل إعمى عبرية تصريحاح نتنياهو ومه

"اليونسااكو" قااائم: إنهااا تتجاهاال الهجماااح التااي ين ااذها "اإلساامى المتماار "  ااد ا ثااار العالميااة كمااا 
ي عاال تنظاايى الدولااة اإلسااممية "داعااش"، م كاادا أن حكومتااه ست صاا  كاال اإلمكاناااح الماديااة وال نيااة 

 المهمة.والتلنية المزمة إلنجاز هذو 
كما قررح حكومة ا حتم  إجبار كل إسرائيلي على المشاركة في الح رياح التاي تن اذها سالمة  ثاار 
ا حتم  أس ل المسجد األقصى المبارك ومحيمه وبااقي مناام  اللادا بهاد  الحصاو  علاى "أدلاة" 

رح بالتنسااي  تاارب  اليهااود بالمكااان. وقااا  رئاايا ساالمة  ثااار ا حااتم  يساارائيل حسااون "إن ساالمته قاار 
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مق الحكومة أن يشارك كل شاب إسرائيلي قبل تجنيدو فاي الجايش فاي عمليااح الح ار أسا ل األقصاى 
 وفي محيمه ودا ل البلدة اللديمة من اللدا" على اعتبار أنها "مهمة ومنية".

 24/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 : الساحة الفلسطينية هي األكثر إزعاجا  لـ"إسرائيل"آيزنكوت .23

وديق عواودة: يعتبر قائاد جايش ا حاتم  غاادي  يزنكاوح أن السااحة ال لسامينية ماا زالاح  -الناصرة 
تهااادد إسااارائيل، ويحاااذر مااان ان جاااار كبيااار فاااي الجبهاااة ماااق قمااااا غااازة ويساااتعرض  ريماااة التهدياااداح 
المحتملااااة. و صاااا   يزنكااااوح، قسااااما ماااان  مابااااه حااااو  التحاااادياح الماثلااااة أماااااى إساااارائيل للساااااحة 

 نية، معتبرا إياها الحلبة األلثر إزعاجا لها في المدح اللصير. ال لسمي
ويلو   من تل يصاته للعاى األو  من الهبة ال لسمينية إنه بعد عشر سنواح من الهدوء النسبي في 
ال  ة الغربية ومن واقق غير هادئ في جنوب البمد وثمث جو ح قتالية في قمااا غازة، بادأح فاي 

إن حياااث موجااة تصااعيد جديااادة ذاح مممااح م تل ااة عاان الما ااي.  2015ماان  ألتااوبرتشاارين األو /
شاابانا وشاااباح ماان دون انتماااء تنظيمااي ي رجااون دون إنااذار ساااب  لللياااى بعملياااح معاان بسااكالين، 
تجبي أحيانا ثمنا دمويا باهظاا. وعلاى غارار وزيار األمان الادا لي الاذي ياتهى ال يسابوك يارح  يزنكاوح 

تتغااذح ممااا يااراو الشاابان ويساامعونه فااي محاايمهى اللريااب، وب اامن ذلااك فااي أن هااذو عملياااح إيحائيااة 
منتااااادياح التواصااااال ا جتمااااااعي حياااااث يتشااااابعون بيفكاااااار تنظااااايى الدولاااااة وبااااااقي الجهااااااح اإلساااااممية 

 المتمرفة".
وللتدليل على الصعوبة بمواجهة رد ال عل ال لسميني الاراهن مناذ عااى علاى ا حاتم  وعلاى محااو ح 

األقصى يلو   يزنكوح إن ظاهرة السكالين الحالية تتجاوز العنصر األلثر فاعلياة فاي تهويد اللدا و 
 أي اإلنذار المبكر.  "اإلرهاب"محاربة 

واألهى في أقو   يزنكوح تيليدو أنه   حل للصراا اإلسارائيلي ا ال لساميني فاي السانواح الملبلاة، وأن 
مستمرة منذ سنواح مويلاة، و   "اإلرهاب"هرة ظا"العملياح التي ين ذها فلسمينيون ستستمر. وي يل 

ينبغي أن يكون المرء  بيرا استراتيجيا كبيرا أو رجل م ابراح كي يدرك أنها ستساتمر لسانواح مويلاة 
والتحاادي أماااى الجاايش اإلساارائيلي هااو جعاال اإلرهاااب  ااحم وا نتصااار عليااه فااي أي مكااان … أ اارح 

بتاااوفير األمااان والشاااعور بااااألمن، وتمكاااين المساااتوح  يكاااون فياااه هاااذا األمااار ممكناااا، وتمبيااا  مسااا وليته
 . "السياسي من العمل بحرية في ات اذ اللراراح من موقق اللوة وليا تحح  غ  األحداث
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يومااا ممااا ساابب أ اارارا للاام  51، وقااا  إنااه اسااتمر 2014ويسااتذكر  يزنكااوح العاادوان علااى غاازة عاااى 
أجاال تاارميى قاادراتها، بمااا فااي ذلااك قاادرتها  رغااى أن حماااا تبااذ  جهاادا كبياارا ماان"الجااانبين. وي اايل 

  ."كان األلثر هدوءا منذ سنواح 2015الصارو ية، وح ر أن ا  هجومية باتجاو إسرائيل، إ  أن عاى 
ورغى ذلاك، فوناه يشاير  حتماا  ت جار كبيار فاي الو اق، ناابق مان المجهاود ا سات باري ا العممناي ا 

المسااعداح اإليرانياة بعشاراح ممياين الادو راح للحركاة، الهندسي اللبير جدا الذي تن ذو حماا ومان 
 وجزء منها فل  ُيستثمر في الترميى والجزء ا  ر يوجه إلى بناء قدراح  د إسرائيل.

في ال ترة اللريبة الملبلة األو  هاو "التهدياد شابه التلليادي وشابه  "تهديدين" كما يتوقق  يزنكوح تصاعد
والجهااااد العااالمي وداعااش. ويااارجح أن تواصاال هااذو المنظمااااح الاادولي ماان جاناااب حاازب   وحماااا 

رسااا   ميااا  محاو تهااا ماان أجاال تمااوير صااواريخ وجعلهااا دقيلااة، وح اار أن ااا  هجوميااة وتحسااينها، وا 
 ."إرهابية"

 24/10/2016القدس العربي، لندن، 
 
 رامون ينتقد قادة الوسط واليسار: فشلوا في طرح بديل لنتنياهوحاييم  .24

اتهى الوزير الساب  حاييى رامون قادة الوسا  واليساار اإلسارائيلي بال شال فاي : عد تلحميأس –الناصرة 
مرب بديل أماى النا ب اإلسرائيلي لليمين وزعيمه رئيا الحكومة بنيامين نتنياهو "الاذي ماا زا  يغارر 

 بهى ويبيعهى وهمًا بينه يريد السمى".
ي حكااومتي  ريئاال شااارون وايهااود أولماارح، أن ورأح رامااون، الااذي شااغل مناصااب وزاريااة نافااذة عاادة فاا

نتنياااهو نجااح فااي ت االيل الاارئيا الساااب  شاامعون بيريااز "الااذي احتااار ساانواح مويلااة حتااى أيلاان أن 
اليسار الحاليين، وعلى رأسهى زعيى "المعسكر  -نتنياهو باعه أوهامًا"، كما  لل قادة معسكر الوس  

 هذا الحزب تسيبي لي ني. ، والش صية الثانية فيزورالصهيوني" اسح  هرت
ورأح رامون أنه كان م رو ًا من قادة معساكر الوسا  واليساار الحااليين ا سات ادة مماا حصال لبيرياز 
مق نتنياهو ليلتنعوا بين زعيى "ليكود" كاان و  يازا  جازءًا غيار من صال مان اليماين اإلسارائيلي، "للانهى 

ق نتنياهو يمكن التوصل إلى تسوية سياسية مق ل سل واصلوا إيهاى أن سهى بينه من  م  التعاون م
إلااى  واعناادما ان اامويااائير لبيااد وتساايبي لي ينااي ال لساامينيين". وأ ااا  أن هااذا مااا فعلااه ايهااود باااراك 

 .إلى عملية سمى احالحكوم ون ونتنياهو سيلود ىنتنياهو السابلة تحح مائل أنه اححكوم
المهاااث وراء ا ن اااماى إلاااى  زورساااح  هرتاااكماااا هااااجى راماااون بشااادة زعااايى "المعساااكر الصاااهيوني" ا

بت اذلهمااا إنمااا يحممااان  زورالحكومااة بالحجااة ذاتهااا التااي اعتماادها لبيااد ولي نااي. وكتااب أن "لبيااد وهرتاا
المعار ة السياساية لنتنيااهو، إذ أن مهماة المعار اة اللشال عان وجاه نتنيااهو الحليلاي، وجاه اللائاد 
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سمب إلى جانب إسارائيل اليهودياة الديموقرامياة، للنهماا الذي يعارض إقامة دولة فلسمينية منزوعة ال
   يواجهان نتنياهو الذي يلود إسرائيل نحو دولة أبارتهايد ثنائية اللومية، إنما يمرحان فراغًا كبيرًا".

 24/10/2016الحياة، لندن، 
 

 "يونيسكوال"تمارس ضغوطا  دبلوماسية لمحاولة إحباط اعتماد قرار فلسطيني جديد في  "إسرائيل" .25
"وكا ح": ذكر موقق صحي ة "هنرتا"، أما، أن إسرائيل تمارا  غومًا دبلوماسية علاى  -اللدا 

دو  عدياادة قبياال تصااويح جديااد، بعااد غااد، فااي منظمااة التربيااة والثلافااة والعلااوى التابعااة ل مااى المتحاادة 
 "اليونيسكو" على مشروا قرار جديد يمرحه ال لسمينيون ب صو  اللدا المحتلة.

وقا  الموقق: إنه على الرغى مان أن مشاروا اللارار الجدياد سايكون م   اًا ألثار مان اللارار الاذي تبنتاه 
"اليونيسكو" م  رًا حو  اللدا، إ  أن مشروا اللرار الجديد "يتجاهل أي ًا العمقة بين الحرى اللدسي 

 واليهودية"، وي كد أن المسجد األقصى هو مكان عبادة للمسلمين فل .
مشروا اللرار الجديد إلى لجنة التراث التابعة لا"اليونيسكو" كل من اللويح ولبنان وتونا لصالح وقدى 

 دولة. 21فلسمين واألردن غير الع وين في اللجنة التي ت ى 
وتعتباار إساارائيل مشااروا اللاارار الجديااد م   ااًا ألنااه   يشاامل مصااملح "قااوة ا حااتم "، كمااا أن تعبياار 

وتشااير التوقعاااح فااي إساارائيل إلااى أن أغلبيااة كبياارة فااي  ذكورًا  اامن قوسااين."الحااائ  الغربااي" لاايا ماا
لجنة التراث ستصاد  على مشروا اللرار الجديد، وتيمل بين تصوح فنلندا وبولندا وكرواتيا والبرتغا  

  د مشروا اللرار أو تمتنق عن التصويح.
 24/10/2016األيام، رام هللا، 

 
 إلى حماس وحزب هللا" القتالية داعشتكتيكات " انتقال قة منقل "إسرائيل" ":"يديعوت أحرنوت .26

تباادي إساارائيل قللااا عميلااا إزاء اللاادراح اللتاليااة اللبياارة التااي اتسااى بهااا الجهااد : صااالح النعااامي - غاازة
 الحربي لتنظيى "الدولة اإلسممية" في دفاعه عن مدينة "الموصل".

وح" أن كام مان حركاة حمااا وحازب   يمكان وذكرح النس ة العبرية لموقق صحي ة "يديعوح أحرنا
أن يساات يدا ماان مااابق التلتيكاااح التااي اتبعهااا "الدولااة"، فااي حااا  قااررح إساارائيل شاان حااروب مسااتلبلية 

 على قماا غزة أو لبنان.
"، قااا  معلاا  الصااحي ة العسااكري رون باان 21وفااي تحلياال موسااق نشاار مساااء أمااا، وترجمتااه "عربااي

سرائيلي دراسة تلتيكاح "داعش" ومحاولة و ق حلو  مساتلبلية لهاا يشاي إنه يتوجب على الجيش اإل
  وفا من تمبيلها من قبل كل من حماا وحزب  .
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وجزى بن يشاي بينه في حاا  تبناى أي مان حركاة حمااا أو حازب   التلتيكااح التاي يمبلهاا تنظايى 
دافاه فاي الحاروب اللادماة الدولة في دفاعه عن الموصل، فون قادرة الجايش اإلسارائيلي علاى تحليا  أه

 ستتلل  إلى حد كبير.
وناااوو بااان يشااااي إلاااى أناااه مااان غيااار المساااتبعد أن تلجاااي "حمااااا" مساااتلبم إلاااى السااايمرة علاااى إحااادح 
المسااتومناح اليهوديااة التااي تلااق فااي محااي  قماااا غاازة ماان أجاال التاايثير علااى تلاادى الجاايش وللتاايثير 

 رائيل.معنويا على كل من صانق اللرار والرأي العاى في إس
وشدد علاى  ارورة أن يلت اح الجايش اإلسارائيلي إلاى أنماام توظيال تنظايى الدولاة ل ن اا  التاي تباين 
أنه ح رها في منام  ن وذو، وكي ياة توظي هاا فاي الجهاد الحرباي، علاى اعتباار أن "حمااا" التاي بناح 

 شبكاح من األن ا  يمكن أن ت من إلى استغم  هذو األنمام.
"الدولة" إلى إحارا  مصانق اللبرياح اللرياب مان الموصال مان أجال التغمياة علاى وأشار إلى أن لجوء 

مااائراح التحااالل ولتللااي  قاادرتها علااى المااا بااه، أساالوب يمكاان أن ت ماان إليااه حركااة حماااا فااي 
ول ااح إلااى م ارقااة ذاح د لااة، حااين أشااار إلااى أن النساابة فااي اللااوح البشاارية بااين  المواجهاااح اللادمااة.
ح التي تلاتله حاليا هي واحد إلى أربعة، وهي النسبة ن سها بين الجايش اإلسارائيلي التنظيى وبين اللوا

 من جهة وكل من حركة حماا وحزب  .
 24/10/2016، "21موقع "عربي 

 
 "داعش"محبطة لعدم مشاركتها بالحرب ضد  "إسرائيل"معاريف": " .27

هنااااك أجاااواء مااان اإلحباااام  قاااا  ال بيااار األمناااي اإلسااارائيلي فاااي صاااحي ة معااااريل يوساااي ميلماااان إن
تساايمر علااى الم سسااة األمنيااة اإلساارائيلية بساابب عاادى مشاااركتها فااي الحاارب التااي تشاانها دو  العااالى 

 دولة بهذا التحالل. 59على تنظيى الدولة اإلسممية، و  سيما في ظل معركة الموصل ومشاركة 
ب على تنظايى الدولاة فاون معظاى وأ ا  ميلمان أنه بجانب مشاركة الو ياح المتحدة روسيا في الحر 

دو  الشر  األوس  تن رم فيها، ورغى أن الحرب الدائرة في سوريا والعرا  منذ سنواح تعتبر مصادر 
 ارتياب للليادة السياسية والعسكرية بوسرائيل للنها في الوقح ذاته تتسبب لها بحالة من اإلحبام.

ومااة بنيااامين نتنياااهو ووزياار الاادفاا أفيغاادور وأو ااح أن هااذو األحااداث تشااكل أ بااارا سااارة لاارئيا الحك
ليبرماااان والمساااتوح العساااكري اإلسااارائيلي، ألنهاااا تل اااح أنظاااار العاااالى بعيااادا عااان الصاااراا ال لساااميني 
اإلسرائيلي، مما قاد يمانح إسارائيل حرياة واساعة مان الحركاة ل عال ماا تريادو فاي ال ا ة الغربياة وقمااا 

 عليها. غزة، من دون أن تواجه  غوما دولية شديدة
 23/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 ارتفاع نسبة المجندات في الجيش اإلسرائيلي بشكل كبير"هآرتس":  .28
ارت عح في السانواح األ يارة نسابة المجناداح فاي الجايش اإلسارائيلي بشاكل كبيار، وفاي : بم   اهر

ك، أصاابحح وحااداح مااوازاة ذلااك ارت عااح أي ااا نساابة المجنااداح فااي الوحااداح اللتاليااة. وفااي مااوازاة ذلاا
عدياادة فااي الجاايش اإلساارائيلي التااي جاارح نشاارها عنااد الحاادود مااق مصاار واألردن، وهمااا أمااو   مااي 

 حدود إلسرائيل، هي وحداح م تلمة من الجنود والجندياح.
األحد، أن رئيا أركاان الجايش اإلسارائيلي غاادي  يزنكاوح،  وذكر تلرير نشرته صحي ة "هنرتا" يوى

قاواح م تلماة عناد الحادود، فاي بداياة و يتاه، العااى الما اي، لساببين أساسايين ات ذ قرارا بشاين نشار 
ا اامراريين. الساابب األو  هااو  اارورة نشاار قااواح لحراسااة الحاادود مااق مصاار واألردن، وهااي حاادود 
هادئاااة نسااابيا، والسااابب الثااااني هاااو حاجاااة الجااايش اإلسااارائيلي إلاااى ت صاااي  فتاااراح لوحاااداح ملاتلاااة 

من المجناداح فاي فاور العااى الحاالي ي ادمن  %7يش اإلسرائيلي إلى أن وتشير معمياح الج للتدرب.
فاي فاور  %8قبال أربعاة أعاواى، ويتوقاق أن ترت اق إلاى  %3في وحداح قتالية، بينما كانح هاذو النسابة 

وت اادى المجنااداح فااي كتائااب المشاااة الم تلمااة ووحااداح إنلاااذ فااي قيااادة الجبهااة  التجنيااد للعاااى الملباال.
الحدود وأسلحة المدفعية والبحرية والجو. ول تح الصحي ة إلى أن الجيش يللى دعما  الدا لية، وحرا

 لمساواة  دمة المجنداح ب دمة الجنود من المجتمق اإلسرائيلي.
 32وتمتد مادة ال دماة العساكرية النظامياة للمجناداح فاي الوحاداح اللتالياة فاي الجايش اإلسارائيلي إلاى 

 نود.شهرا، كما هو الحا  بالنسبة للج
 23/10/2016، 48عرب 

 
 بأّنها سُتهاجم إيران عبر السعودّية 2012سّربت خبر ا كاذب ا عام " إسرائيل": "ويكليكس" .29

، نشاارح صااحي ة تيااديعوح أحرونااوحو العبرّيااة، نلااًم عاان 2012فااي العاااى  زهياار أناادراوا: - الناصاارة
جااااء فياااه أّن إسااارائيل قاااد  ، وباااالبن  العاااريض، علاااى صااادر صااا حتها األولاااى،  باااًرا”مصاااادر أجنبّياااة“

حصلح على  وء  أ  ر  لشاّن حملاة  عساكرّية   اّد إياران بهاد  تادمير منشانتها النووّياة،  فتاًة إلاى 
أّن الُملاتمح اإلسرائيلّية، وبسبب البعد الجغرافّي، حصلح على إذن  بالمرور فو  األجواء الساعودّية، 

 بر جملًة وت صيًم.وهو األمر الذي دفق الرياض مباشرًة إلى ن ي ال 
إّن أحادث دفعاة مان رساائل ” تاايمز أو  أزرائيال“سانواح  علاى النشار، قاا  موقاق  4اليوى، بعاد مارور 

 2012أشارح إلى أّن إسرائيل درسح فاي عااى  "ويكليكا“البريد اإلللترونّي المّسربة التي نشرها موقق 
  لشّن غارة  جوّياة   اّد إياران  امن تسريب أّنها ستست دى قاعدة عسكرية في السعودية كنلمة انمم

وزاد الموقاق اإلسارائيلّي قاائًم إّن مراسامح باين المستشاار السااب   جهودها للبح برنامج إياران الناووّي.
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أّلااادح، نلاااًم عااان مصاااادر  2012ووزيااارة ال ارجياااة  ناااذاك هااايمري كلينتاااون تّماااح فاااي تماااوز تيولياااوو 
العبرّية لى تلن مستعدة لحرب  شاملة  مق إيران، فاوّن الشاائعاح إسرائيلية قولها، إّنه في حين أّن الدولة 

 عن  ربة للجيش اإلسرائيلي قد ُتلنق العالى بينها جدّية.
، علااااى مااااا ورد فااااي الوثااااائ   جااادير بالااااذكر أّن إساااارائيل لااااى ُتعّلاااب،   بشااااكل  رسااااميّ  أوف غيااااُر رساااميّ 

 الُمّسربة.
 22/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 يقتحمون ساحات األقصى وتكسير شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة مستوطنا   346": ألوقاف"ا .31

مستومنًا اقتحموا ساحاح  346"األياى"، "وكا ح": ذكرح دائرة األوقا  اإلسممية، أن -اللدا 
 المسجد األقصى، في فترتي الصباب والظهيرة من يوى أما.
مح من باب المغاربة عبر مجموعاح وأو حح مصادر صحافية وشهود عيان أن ا قتحاماح ت

متتالية، فيما ارتدح معظى المستومنين اللباا والزّي التلمودي، ولى ت لح محاو ح العديد منهى بوقامة 
 ملوا أو صلواح تلمودية في المسجد بسبب ا نتشار الواسق للمصلين والعاملين من دائرة األوقا .

مشددة على د و  المصلين ل قصى،  اصة فئة وفر ح قواح ا حتم  اإلسرائيلي، إجراءاح 
الشبان، واحتجزح بماقاتهى عند البواباح الرئيسة للمسجد، واعتللح قواح الشرمة اإلسرائيلية أحد 

 حراا المسجد األقصى ل ترة من الوقح قبل اإلفرار عنه.
حتم ، أما، من جانب   ر، هدمح مواقى "سلمة ا ثار" اإلسرائيلية بمساندة أفراد من قواح ا 

 قبرين في ملبرة باب الرحمة، الواقعة شر  المسجد األقصى بعد أن داهمتها.
وأو حح دائرة األوقا  اإلسممية، أن مواقى "سلمة ا ثار" اإلسرائيلية اقتحمح ملبرة باب الرحمة، 
وشرعح بتحميى قبرين، و م  ذلك اعتللح حارا المسجد األقصى صامد عسيلة، بعد اعترا ه 

 عملية الهدى واحتجزته في م  ر شرمة باب األسبام. على
واستنكرح الدائرة ا عتداء المتلرر على ملبرة باب الرحمة، حيث كان قد ُهدى قبران في المنملة 

 ذاتها قبل ثمثة أشهر.
 24/10/2016، رام هللا، األيام

 
 عشرات ملفات اإلهمال الطبي لألسرى  تخفيواعد: "إسرائيل" جمعية  .31

عية واعد ل سرح النلاب عن إ  اء الليان اإلسرائيلي لعشراح المل اح ألسرح يعانون من كش ح جم
 سياسة اإلهما  المبي الممنهج.



 
 
 
 

 

 25 ص             4087 العدد:        24/10/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

أن ا رت اا المتزايد في ، 2016-10-23وأو حح واعد في بيان وصل "فلسمين أون  ين" األحد 
ية لت ليل كثير من الحا ح المر ية لعدد كبير من األسرح دفق مصلحة السجون اإلسرائيل

 الم سساح الحلوقية واإلنسانية وحتى عائلة األسير واألسير ن سه حو  حالته الصحية.
ول تح إلى أن هذا اإل  اء الملصود يندرر في سياسة التص ية البميئة المتعمدة كما حدث مق عدد 

 من شهداء الحركة األسيرة.
اد األسرح الذين يصابون بشكل دوري بيمراض وأشارح إلى أن هناك م شًرا  ميًرا حو  ارت اا أعد

معينة تصني ها كلها أنها أمراض مزمنة وفتالة، ويرجح معها احتما ح أنها ب عل فاعل مثل أجهزة 
 التشويش واألدوية والعلاقير السامة أو منتهية الصمحية، وكذلك المعاى والماء الملدى ل سير.

 23/10/2016، فلسطين أون الين
 
 بتواطؤ االحتالل األردنبؤرة استيطانية جديدة شمال غور ": آرتس"ه .32

شر أما، أن سلماح كشل تحلي  ميداني لصحي ة "هنرتا" اإلسرائيلية نُ : برهوى جرايسي-الناصرة
في  األردنا حتم  تتوامي مق عصاباح المستومنين في إقامة ب رة استيمانية جديدة شما  غور 

مح سلماح ا حتم  أنها أصدرح أمرا بهدى المنشنح في المكان، ال  ة ال لسمينية المحتلة. فلد زع
إ  أن التحلي  الصح ي مق ناشمي سمى إسرائيليين، ألد أن المستومنين مستمرون في مد  موم 
قامة المباني، وبموازاة ذلك، يشنون اعتداءاح على الرعاة ال لسمينيين في المكان، ويستولون  المياو وا 

 .على أرا يهى ال اصة
وقا  مس و  ملل األغوار الشمالية في محافظة موباا معتز بشاراح، إن مستومنين من 

دونى من أرا ي  300مستومنتي "سلعيح" و"مسكيوح" استولوا  م  يومين على ألثر من 
الموامنين في الحّمة  وو عوا فيها أساساح لمعرشاح ووحداح استيمانية، عموة على مد أنابيب 

 مياو.
 24/10/2016ن، الغد، عّما

 
 مـن القـدس 19مواطنا  من الضفة بينهـم  23قـوات االحتالل تعتقل  .33

موامنًا من ال  ة، بينهى  23 شملحشنح قواح ا حتم  أما والليلة قبل الما ية حملة اعتلا ح 
 من اللدا.  19

ى شع ام بينهى موامنًا من سلوان والعيسوية وجبل المكبر وم ي 19ف ي اللدا اعتللح قواح ا حتم  
 نادي األسير. ما أفادقاصرون بحسب 
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إ افة إلى موامن   ر من محافظة موامنا،  ومن بلدة عنبتا شر  موللرى اعتللح قواح ا حتم 
واعتلل موامن من بلدة بيح عور التحتا بمحافظة راى  ، ومن بلدة اليامون غرب جنين  قلليلية.
أن أربعة موامنين جرح اعتلالهى من بلدة دير أبو  عيل وذكر نادي األسير  . موامن   ر اعتلل

 بمحافظة جنين مساء أو  من أما.
 24/10/2016، رام هللا، األيام

 
 على خرائطهما يةفلسطينبإدراج قرى  "أبل"و "جوجل"فعالية رياضية لمطالبة  .34

بو ية نظمح مجموعة "ح  الحركة" ال لسمينية مارثونا ريا يا، في مدينة "سان فرانسيسكو" 
كالي ورنيا األمريكية، بمشاركة عدائين من األرا ي ال لسمينية، لممالبة شركتي "جوجل" لل رائ  

ظهار أسماء اللرح ال لسمينية على  رائمهما.  و"أبل" بو افة وا 
ن العداء جورر زيدان، وهو أحد المشاركين في ال عالية، أن العدائين اجتمعوا مق ثمثة أع اء في وبيَّ 

ا األمريكي، وتواصلوا بدورهى مق الشركتين لممالبتهما بو ق أسماء اللرح والبلداح اللونغر 
 ال لسمينية على  رائمها.

وأشار زيدان، يوى األحد، إلى أن شركة جوجل قدمح وعًدا بين تعمل ما بوسعها لدراسة ال رائ  مرة 
 أ رح. 

اح والب ر ا ستيمانية الصغيرة وأو ح زيدان أن ال كرة جاءح احتجاًجا على و ق أسماء المستومن
واستثناء اللرح ال لسمينية  "في حين أن هذو المستومناح ملامة على أراض  فلسمينية لى يعد 

 ال لسميني يتمكن من تعريل أصدقائه بيسمائها وتوصيل مواقعها".
 23/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طيني من مدينة الخليل بمعتقل فلس الجنودجيش االحتالل يحقق في تنكيل  .35

فتح جيش ا حتم  اإلسرائيلي تحليلا في الحادث الذي تى توثيله من قبل : فادي أبو سعدح -راى  
فلسمينيين والذي يظهر فيه جنود الجيش وهى ي ربون مملوبا من ال ليل أثناء اعتلاله. وكانح 

نشرو في  إلى" والتي سارعح وكالة "أي بي إلىعائلة المعتلل قد صورح العمل وحولح الشري  
كان مملوبا بتهمة  أنلل بعد ال لسميني من ال ليل اعتُ  أنأنحاء العالى. ويدعي الجيش اإلسرائيلي 

 الت مي  لعملية فدائية.
 24/10/2016، لندن، القدس العربي
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 البلدة القديمة في عكا تواجه خطر التهويد .36
 ال لسمينيينماح إسرائيلية مستمرة لتهجير السكان تواجه البلدة اللديمة بمدينة عكا الساحلية م م

 منها وتهويدها، حيث تعرض عشراح البيوح على المستثمرين اليهود لتمللها واستثمارها.
وفي السنواح األ يرة، بيعح عشراح البيوح لمستثمرين يهود، حيث تنظى "شركة تموير عكا" جو ح 

 ا السلماح اإلسرائيلية من ال لسمينيين.مستمرة لعرض البيوح للبيق بعد أن استولح عليه
وت ق السلماح اإلسرائيلية يدها على هذو البيوح التي تعود ملليتها في األساا لمجئين فلسمينيين 

روا من المدينة، أو تعود إلى ماللين   يمللون ثمن ترميمها في مرون إلى تركها ملابل جّك هُ 
 .الحصو  على بيوح جديدة  ارر البلدة اللديمة

 23/10/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 
 القطاع حملة لتسريع عملية إعمارغزة:  .37

ألد  براء وم تصون أن عملية إعمار ما دمرته الحرب "اإلسرائيلية" األ يرة على : رائد  في- غزة
، تسير بب ء شديد، وقد تستمر لعشرين عامًا، في ظل ا لية الحالية 2014قماا غزة، صيل العاى 

 سمنح لللماا الساحلي المحاصر.المعتمدة لتوريد اإل
وقا  مدير العمقاح العامة واإلعمى بالغرفة التجارية في غزة ماهر المباا، إن م تمر إعادة 

مميين دو ر إلعادة اإلعمار،  507ملياراح و ثمثةاإلعمار الذي علد في مصر بعد الحرب، رصد 
في حين ما تى اإلي اء به حتى اللحظة، حسب التلارير األ يرة الصادرة عن البنك الدولي، حوالي 

 فل . %46مليونًا، أي نحو  596مليار و
وأو ح المباا،  م  م تمر إمم  حملة إعممية إللترونية لت عيل ق ية إعادة إعمار تبنتها 

ألل وحدة  11" في غزة، أما األحد، أن عدد الوحداح المدمرة كليا بلغ م سسة "بيح الصحافة
. وقا  إن هناك %12وحداح سكنية، بنسبة تلل عن  1308سكنية، وما تى إعمارو من تلك الوحداح 

وحدة يتوفر لها تمويل بدون  لية إلد ا  مواد البناء، وهناك  2494وحداح قيد اإلنشاء، و 3205
 يوجد لها تمويل.  وحدة   3993تلريبا 

وفيما يتعل  بالجانب ا قتصادي با تم  مجا ته الصناعي وال دماتي والتجاري وكل ما تى 
استهدافه بالحرب األ يرة، أو ح المباا أن عدد المنشنح ا قتصادية التي تى استهدافها  م  

رصدو لهذو المنشنح مليون دو ر، وما تى  152منشية اقتصادية وبلغ حجى  ررها  5153الحرب بلغ 
 في المئة من حجى األ رار. 16مليون دو ر من المنحة اللويتية واللمرية لتمثل  25فل  

 24/10/2016، الخليج، الشارقة
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 حمالت وطنية وشعبية إلنهاء االنقسام الفلسطيني .38
 بدأح قوح وش صياح ومجموعاح سياسية فلسمينية حممح جديدة إلنهاء ا نلساى بين: وكالة سما

حركتي فتح وحماا. وشملح مبادرة قاى بها عدد من الش صياح الومنية للتلريب بين قيادتي 
قناعهما بونهاء ا نلساى.  الحركتين وا 

محمد بركة  األرا ي المحتلةو مح المجموعة كًم من رئيا لجنة المتابعة للجماهير العربية في 
 اباح المركزية الدكتور حنا ناصر ورجل األعما  ال لسميني منيب المصري ورئيا لجنة ا نت

وغيرهى. وعلدح للاء مق الرئيا محمود عباا، وستلتلي نهاية األسبوا الجاري رئيا المكتب 
 السياسي لحركة حماا  الد مشعل في الدوحة.

وقا  هاني المصري مدير عاى مركز مساراح للدراساح واألبحاث إن الرئيا محمود عباا أبدح 
مجموعة. وأ ا : "بارك الرئيا محمود عباا جهود المجموعة وقا  إنه ان تاحًا على جهود ال

 مستعد للذهاب إلى أبعد مدح من أجل إنهاء ا نلساى".
وقا  أحد قادة "ومنيون من أجل إنهاء ا نلساى" تيسير الزبري أن المجموعة بدأح اتصا ح مق 

اجل اللياى بسلسلة أنشمة شعبية إلنهاء  ا تحاداح الشعبية والمالبية والنلاباح واألحزاب الم تل ة من
ا نلساى. وأ ا : "في األياى الملبلة، سيلاى العديد من التظاهراح والم تمراح وا عتصاماح لل غ  

 على المرفين من أجل إنهاء ا نلساى".
 24/10/2016الحياة، لندن، 

 
 سبوعينقرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين خالل أ 46: نادي األسير الفلسطيني .39

أمر  46أصدرح سلماح ا حتم  اإلسرائيلية : تحرير زينة األ را، من محمد منى -راى   
اعتلا  إداري بح  أسرح فلسمينيين في السجون التابعة لها،  م  ال ترة الواقعة بين العاشر والثالث 

 و / ألتوبر الجاري.األوالعشرين من شهر تشرين 
أسيرا فلسمينيا ل تراح تتراوب بين ثمثة إلى ستة أشهر،  46يد اعتلا  وت ّمنح األوامر اإلدارية تمد

 ومن بين ه  ء نائب في المجلا التشريعي ال لسميني.
أسيرا م ى  33وأو حح جمعية "نادي األسير ال لسميني" أن أوامر ا عتلا  اإلداري استهدفح 

أسيرا صدرح هذو اللراراح  13إلى  على اعتلالهى في السجون اإلسرائيلية أشهرا وسنواح، باإل افة
 بحلهى ألو  مرة بعد اعتلالهى بيياى.

 23/10/2016قدس برس، 
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 غزة.. مشروع لتوليد الكهرباء من حركة األمواج في الميناء .41
ذكرح مصادر فلسمينية أن سلمة الموانئ البحرية : تحرير و ء عيد، من  لدون مظلوى -غزة 

 Wave Energyرة ت اهى مق فري  البحث العلمي "ترسميةو ، وقعح اليوى األحد، مذك
Converter- Gzaz.للبدء بتوليد الماقة اللهربائية من حركة األموار في ميناء غزة البحري ،" 

وأشارح إلى أن سلمة الموانئ ستبدأ مق فري  البحث العلمي تالتابق للجامعة اإلسمميةو بمشروا 
 ركة األموار في ميناء غزة.تثبيح جهاز توليد الماقة اللهربائية من ح

وتلوى فكرة المشروا على تثبيح جهاز لتوليد الماقة اللهربائية وتوفيرها من  م  حركة األموار 
 لميناء غزة البحري من هذا المشروا.

وأو حح المصادر أن ال كرة جاءح لما يعاني منه الميناء، جراء مشالل التيار اللهربائي وا نلماا 
 ر الذي يسبب عائلًا كبيرًا للصيادين والمصمافين دا ل الميناء.المستمر له، األم

 23/10/2016قدس برس، 
 
 حسم مستقبل القدس "إسرائيل""التخطيط اإلسرائيلي في القدس" قراءة في محاوالت  .41

صدر حديثا عن المركز ال لسميني للدراساح اإلسرائيلية "مدار"، كتاب "الت مي  اإلسرائيلي في 
 أنص حة، ويرتلز إلى  144جياح السيمرة والهيمنة"، ليوسل رفي  جبارين، يلق في اللدا: استراتي

في اللدا أيديولوجي   يي ذ بعين ا عتبار ح  ال لسمينيين ووجودهى  اإلسرائيلي"ت مي  الهيمنة" 
في المدينة، فهو ت مي  جيوسياسي، له منربه وأهدافه بعيدة المدح، ويمتاز بجوانبه المظلمة تجاو 

ل لسمينيين، حيث اللوة هي أساسه واعتمادو، وغالبا يستعمل التدابير العسكرية، ا قتصادية، ا
 وسياساح األرض والت مي  من أجل تحلي  أهدافه.

يحلل اللتاب إستراتيجياح السيمرة اإلسرائيلية في اللدا، ماهيتها وأهدافها ور يتها للمستلبل، 
  بمصير المدينة، ويكشل كيل أن الت مي  اإلسرائيلي ويست ل  أهدافها بعيدة المدح فيما يتعل

يلعب، دون هوادة، دورا منلمق النظير في حسى حالة اللدا بهد   مان  –وما زا  -كان 
 مستلبلها الجيوسياسي كعاصمة أبدية إلسرائيل بكاملها.

 24/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 جان قلندياندوة حول تاريخ التطريز الفلسطيني ضمن مهر  .42

نظى المتحل ال لسميني ندوته الثالثة  من فعالياح "قلنديا الدولي"، في مبنى المتحل ال لسميني 
في بيرزيح، حو  معر ه ال ارجي األو  "أمرا  ال يوم: التمريز ال لسميني في سياقه السياسّي" 
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ر التمريز في والذي نظى في بيروح في أيار تمايوو الما ي، والبحث الذي رافله، وحو  ح و 
 المشهد ال ني والعمل المجتمعي

 24/10/2016، عّمان، الغد
 

 الترسانة المصرية منقلقة  "إسرائيل: ""يديعوت أحرنوت" .43
ذكرح تحليلاح صحافية أن اإلسرائيليين يتحدون التوجيهاح الرسمية ب عل ان  اض : صالح النعامي

اء. وأفاد تحلي  نشرو موقق صحي ة "يديعوح أسعار ال دماح التي يتمتق بها السائح األجنبي في سين
أحرنوح" أما السبح، بين     اإلسرائيليين توجهوا إلى سيناء عشية عيد "العرش" اليهودي الذي 
حل األسبوا الما ي. وأ ا  أنهى قصدوا بشكل  ا  الشوامئ على البحر األحمر و ليج نويبق 

 به الجزيرة.والمراف  األثرية والتاري ية الشهيرة في أرجاء ش
وفي تحلي  نشرته صحي ة "معاريل" في عددها الصادر، يوى الجمعة، أفاد سياب إسرائيليون، بعد 
عودتهى من سيناء، أن عناصر األمن في دولة ا حتم  حذروهى عند المعبر الحدودي الذي يرب  

وا ا نصياا لهذو إيمح بمابا، وذكروهى أن األمن اإلسرائيلي يحظر التوجه لسيناء. إ  أنهى رف 
التعليماح. ونللح الصحي ة عن عدد من السياب أنه على الرغى من انتشار حواجز الجيش المصري 
بكثافة إ  أنهى لى يتعر وا ألية م ايلاح. ونللح عن هيئة مكافحة اإلرهاب في ديوان رئيا 

رًا"، معتبرة وجودهى هناك الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعوتها للسياب اإلسرائيليين بمغادرة سيناء "فو 
 "غير مس و ".

في الملابل، ذكرح "يديعوح أحرنوح" في عددها الصادر، يوى الجمعة، أن الليادة اإلسرائيلية قللة 
جدًا من اتجاو نظاى السيسي لتعزيز اللوة العسكرية المصرية، البحرية والجوية والصارو ية. ونوهح 

عل  بنوايا النظاى المصري الحالي الذي يرتب  بوسرائيل الصحي ة إلى أن اللل  اإلسرائيلي   يت
بشرالة استراتيجية، بل بال و  من إمكانية أن يسل  هذا النظاى، وما يمرحه ذلك من احتما  أن 
تلق الترسانة العسكرية المصرية تحح نظاى صاحب توجهاح سياسية وأيديولوجية مغايرة. وأشارح 

ا مراباح اجتماعية وسلموية قد ت  ي إلى  2018شهد عاى الصحي ة إلى أن إسرائيل ت شى أن ي
 غياب النظاى اللائى في اللاهرة، بما يسمح بتحل  السيناريو الذي ت شاو إسرائيل.

تجدر اإلشارة إلى أن صحي ة "ميكور ريشون" اليمينية مالبح نتنياهو أ يرًا، بولزاى السيسي بالتوقيق 
لمصرية من شما  سيناء بمجرد أن تنتهي الحرب مق على تعهد يلتزى بموجبه بسحب اللواح ا

"داعش". وأ افح الصحي ة أن هناك  شية من أن يعلب نظاى السيسي نظاى "معادي" يمكن أن 
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يعتبر تواجد اللوة العسكرية المصرية شما  سيناء "حلًا سياديًا" وليا نتيجة موافلة إسرائيل على 
 .1978الموقعة عاى تجاوز الملح  األمني  ت اقية كامب دي يد 
 23/10/2016، العربي الجديد، لندن  

 
"االنصياع للقرارات الدولية" تجاه القضية الفلسطينية : على نتنياهو رسمية لـ"الغد"أردنية مصادر  .44

 والقدس
بنيامين نتنياهو لح رياح  اإلسرائيليرفض األردن دعواح رئيا الوزراء  :المراونة محمود-عمان

 ا ثار اإلسرائيلية أس ل المسجد األقصى، ومحيمه، وباقي منام  اللدا. واسعة تن ذها دائرة
وألدح مصادر رسمية لا"الغد" أما أن على نتنياهو "ا نصياا لللراراح الدولية" تجاو الل ية 

ستزداد وستستمر الممحلة الدبلوماسية واللانونية  إسرائيل"عزلة  أنال لسمينية واللدا، محذرة من 
 لتزى باللراراح الدولية".لى ت إنلها 

 24/10/2016، الغد، عّمان
 
 تزوير تاريخ القدس يحاولاألردن: نتنياهو  .45

في هجوى غير مسبو ، ألد األمين العاى للجنة المللية األردنية لش ون اللدا : عمون  وكالة-عمان 
ه اليمينية المتمرفة بنيامين نتانياهو ما زا  ي كد وحكومت اإلسرائيليرئيا الوزراء  أنعبد   كنعان 

تحديهى للمجتمق الدولي وللراراح األمى المتحدة ومجلا األمن وقراراح "منظمة األمى المتحدة للتربية 
والثلافة والعلوى" تيونيسكوو التي توجب على إسرائيل ا نسحاب اللامل من اللدا التي ينمب  عليها 

  .1967العربية المحتلة عاى  األرا يما ينمب  على بلية 
تعهد نتانياهو بالمشاركة الش صية في  أماواعتبر في تصريح لوكالة "عمون" األردنية اإل بارية 

ح رياح ونلل الغبار من أس ل المسجد األقصى  م  األسبوا الحالي، ودعوته المجتمق اليهودي، 
ن ى العمقة  ا ن ماى إليه، بينه ييتي ردًا على قرار "يونيسكو" األ ير الذي إلى صوصًا الشباب، 

بين الهيكل المزعوى والمسجد األقصى المبارك، بما فيه حائ  البرا  الذي يمللون عليه حائ  
 هذو الدعوة ما هي إ  ردة فعل هستيرية غا بة على قرار "يونيسكو". أنالمبكى. واعتبر 

ة ا ثار وأ ا  كنعان أن نتانياهو وحكومته وكل اإلسرائيليين يصرون على تزوير التاريخ وسرق
وعدى ا عترا  بينه   يوجد أي أثر سواء للهيكل المزعوى أو لغيرو مما له عمقة باليهود واليهودية 

 حوله.  أوبجوارو  أوتحح األقصى 
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تيليداح دراساح علماء ا ثار اإلسرائيليين والغربيين والتي استمرح سنواح مويلة انه    إلىوأشار 
 تحح األقصى و   ارجه. يوجد أي أثر للهيكل المزعوى  

 24/10/2016، الحياة، لندن
 
 " و"راف" القطرية توزعان مساعدات غذائية في غزةIHHالتركية " اإلنسانيةهيئة اإلغاثة  .46

"، بالتعاون مق م سسة الشيخ "ثاني IHHوّزعح هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية ": غزة/ محمد ماجد
اللمرية، اليوى األحد، مرودا غذائية على أسر أيتاى وفلراء في  بن عبد  " لل دماح اإلنسانية "را "

" في غزة، إن الهيئة وّزعح اليوى دفعة جديدة من IHHوقا  محمد كايا، مدير فرا " قماا غزة. 
 أسرة أيتاى وفلراء في اللماا، بتمويل من م سسة "را " اللمرية.  3600المرود الغذائية على نحو 
الغذائية على العديد من األصنا  الغذائية، التي من شينها سد احتياجاح  وأ ا :" تحتوي المرود

 المست يدين". وذكر أن التلل ة اإلجمالية للمشروا بلغح ما يلارب مليون يورو. 
على غزة، أو  اإلسرائيليةو ألل يتيى ب عل العملياح العسكرية 20ويبلغ عدد األيتاى في اللماا، قرابة ت

 ف  إحصائية لوزارة الش ون ا جتماعية في غزة.الوفاة المبيعية، و 
 23/10/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"انتهاكات  مواصلةالجامعة العربية تحذر من  .47

حذرح جامعة الدو  العربية من  مورة مواصلة قواح ا حتم  اإلسرائيلي انتهاك قواعد اللانون 
فرامها باست داى اللوة المسلحة لتحلي  سياسته الدولي اإلنساني واللانون الدولي لحلو  ا إلنسان وا 

 الممنهجة لتص ية الل ية ال لسمينية.
رادة المجتمق الدولي، حيث تواصل  وشددح الجامعة العربية أن هذا تحد صارخ للشرعية الدولية وا 

اصلتها قواح ا حتم  سياسة الحصار واإلغم  وا ستيمء على األرا ي وتهويد مدينة اللدا ومو 
بناء جدار ال صل العنصري وا عتلا ح التعس ية وهدى البيوح لتلرا واقعا غير مسبو  من ال ن  

 ا قتصادي وا جتماعي للسكان ال لسمينيين.
 23/10/2016، السبيل، عّمان
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 إعمار مسجد في غزة تعيد في فلسطين الخيريةجمعية الفالح  :الكويت .48
ب ال يرية في فلسمين أما بافتتاب مسجد تأى النصرو شما  قماا كونا: قامح جمعية ال م –غزة 

بمساهمة من فاعل  2014صيل عاى  اإلسرائيليةغزة بعد إعادة إعمارو لتعر ه للتدمير  م  الحرب 
  ير من دولة اللويح.

جاء ذلك في ح ل أقيى بالمسجد بح ور ش صياح دينية فلسمينية وأهل الحي رافعين على دولة 
 لدمين الشكر ألهل ال ير باللويح.اللويح م

أس رح عن تدمير ما  2014التي انتهح في أوا ر أغسما من عاى  اإلسرائيليةيشار إلى أن الحرب 
 مسجدا في جميق أنحاء قماا غزة بين تدمير كلي وجزئي. 150يلارب 

 23/10/2016، السياسة، الكويت

 
 ألراضي العراقيةلتلفزيون اإلسرائيلي من داخل المقابالت حصرية خاصة  .49

بّثح ألبر قناتين إ باريتين في التل زيون اإلسرائيلي، الثانية والعاشرة،  م  نهاية : أحمد دراوشة
األسبوا الما ي وحتى اليوى، األحد، ملابمح حصرية  اصة من دا ل األرا ي العراقية، وتحديًدا 

لتي تشهدها األ يرة  د ملاتلي من منملتي كردستان العرا  والموصل، وصوًرا للمعارك ال ارية ا
و م  البث، توسمح المراسلة ملاتلي البيشمركة،  تنظيى الدولة اإلسممية، داعش، في الموصل.

 وأجرح ملابمح معهى ورافلتهى إلى 'منام  اللتا '.
 و  يعر  تحديدا كي ية د و  المراسلين اإلسرائيليين إلى العرا ، إن كان عبر ممار بغداد الدولي أو
عبر ممار أربيل، باست داى جواز س ر إسرائيلي أو   ر أجنبي، للن البث الحّي من دا ل األرا ي 
العراقّية شّكل سابلة هي األولى في تاريخ العرا ،  صوًصا وأن المراسلة لى ت لك اسى اللناة التي 

ثانية. كما   يعر  تعمل لصالحها أثناء ملابلة العراقيين، إذ حملح مايكروفونت يحمل شعار اللناة ال
عدد الصحافيين والمرافلين لهى الذين د لوا األرا ي العراقية، للن المعرو  أنهى تحح حماية قواح 

  البيشمركة.
وتولي الصحل اإلسرائيلية تغمية واسعة لمعارك الموصل واهتماما كبيرا بتلدى اللواح العراقية 

 ص حاتها األولى. والميليشياح المتحال ة معه، مبرزة التلدى على صدر
 23/10/2016، 48عرب 
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 على منع تزوير التاريخ في رسالة لـ بينيت: سأعمل اليونسكو مديرة .51
مرة أ رح، انحازح مديرة منظمة العلوى والتربية والثلافة في األمى المتحدة 'اليونسكو'، : رامي حيدر

التعليى اإلسرائيلي، ن تالي بينيح، قالح إيرينا بوكوفا، لصالح إسرائيل، إذ أرسلح رسالة لوزير التربية و 
 فيها إنها ستعمل على منق تزوير التاريخ.

وجاءح الرسالة التي نشرها موقق صحي ة 'معاريل' اإلسرائيلية بعد تبني اليونسكو للتسمياح العربية 
واإلسممية للملدساح في مدينة اللدا وعدى است داى المصملحاح اليهودية، إ افة إلى است داى 

 كلماح تدين إسرائيل كانتهالاح واحتم .
وبحسب الموقق، قالح بوكوفا في رسالتها إنها ت من 'بعمقة الشعب اليهودي التاري ية بيرض 

سنة'، وتعهدح فيها بالعمل على تغيير اللرار و'منق تزوير  3500إسرائيل، والتي تمتد أللثر من 
 ' د السامية و د إسرائيل'.  التاريخ'، والعمل كذلك على منق فعالياح وقراراح 

وبحسب ما نلله موقق 'معاريل'، فلد جاء في رسالة بوكوفا الموجهة لبينيح '  يمكن تجزئة ميراث 
اللدا، وللل مجموعة من المجموعاح الحلوقية ينبغي ا عترا  بها، وبتاري ها وبعمقاتها بالمدينة، 

اليهودي، أو المسيحي أو اإلسممي يلوض إنني مصرة على إيماني بين إنكار أو إ  اء التراث 
سممة الموقق ويما بالمبرراح األساسية التي حولح المكان إلى موقق للتراث العالمي وف  إعمن 

 اليونسكو'.
وتابعح بوكوفا في رسالتها للوزير اإلسرائيلي: 'دعني أعدك بينني ملزمة كلًيا بالعمل بوسائل شتى 

ما فيها تلك التي ترسى تاريً ا وثلافة جزئيين، أو مزورين، تمامًا  د كل أنواا مناه ة السامية، ب
 كما سيعمل  د كل من يسعون للعمل  د وجود دولة إسرائيل'.

وذكر الموقق أن إسرائيل تمارا  غوًما دبلوماسية على دو  عديدة، مثل التي مارستها على 
 المكسيك وأدح لتغيير تصويتها من تيييد لللرار إلى معار ته.

ويتوقق أن تصوح منظمة التربية والثلافة والعلوى التابعة ل مى المتحدة تاليونسكوو، يوى األربعاء 
 الملبل، على مشروا قرار جديد يمرحه ال لسمينيون ب صو  اللدا المحتلة.

وقالح صحي ة 'هنرتا' اليوى، األحد، أنه على الرغى من أن مشروا اللرار الجديد سيكون م   ا ألثر 
لرار الذي تبنته اليونسكو م  را حو  اللدا، إ  أن مشروا اللرار الجديد 'يتجاهل' أي ا من ال

 العمقة بين الحرى اللدسي واليهودية وي كد على أن المسجد األقصى هو مكان عبادة للمسلمين فل .
لصالح  وقدى مشروا اللرار الجديد إلى لجنة التراث التابعة لليونسكو كل من اللويح ولبنان وتونا

 دولة. 21ال لسمينيين واألردن غير الع وين في اللجنة التي ت ى 
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وتشير التوقعاح في إسرائيل إلى أنه ستصاد  أغلبية كبيرة في لجنة التراث على مشروا اللرار 
الجديد، وتيمل بين تصوح فنلندا وبولندا وكرواتيا والبرتغا   د مشروا اللرار أو تمتنق عن 

 التصويح.
 23/10/2016، 48عرب 

 
 "األمم المتحدة" تدفع تعويضات لفلسطينيين تهدمت منازلهم في حرب غزة .51

و، اليوى األحد، صر  دفعاح UNDPأعلن برنامج األمى المتحدة اإلنمائي ت: غزة / عم عما  
عائلة فلسمينية من أصحاب البيوح المهدمة جزئيا وكليا جراء الحرب  339مالية على ألل و

 .2014أل يرة على قماا غزة، صيل اإلسرائيلية ا
وقا  البرنامج األممي، في بيان نشر مساء اليوى تللح "األنا و " نس ًة منه، إنه بدأ اليوى األحد 
صر  دفعاح مالية من تعوي اح األ رار للعائمح ال لسمينية الغير  جئة بتمويل من الصندو  

 السعودي للتنمية.
عوي اح األ رار للمناز  المت ررة بشكل م يل أو بالغ أو وأ ا : "المنحة السعودية ستغمى ت
و أسرة م صصاح من دفعاتها المستحلة إلعادة تيهيل 1339بليغ غير قابل للسكن، وستستلى ت

 ".دو ر 600وأل ا  547وصيانة منازلهى بمبلغ إجمالي مليون و
منحة الصندو  السعودي  ول ح البرنامج إلى ازدياد عدد المستلمين من العائمح ال لسمينية  من

 مليون دو ر. 26 إلىعائلة بليمة إجمالية تصل  110ألل و 12للتنمية تحكوميو إلى 
 23/10/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
   أسبوع لتعريف األلمان بالقضية الفلسطينية .52

ألسبوا ا تتمح مساء السبح بالعاصمة األلمانية برلين فعالياح ثلافية وسياسية وحلوقية امتدح 
 .1948وأللح ال وء على معاناة ال لسمينيين منذ نكبتهى عاى 

وشهدح ال عالياح التي  امبح األلمان بلغتهى تلديى عروض عن األو اا السياسية واإلنسانية التي 
 مرح بها الل ية ال لسمينية بمراحلها الم تل ة.

سمينيين، وتمزى انتلاد إسرائيل وركزح ال عالياح على مواقل السياسة األلمانية تجاو ميساة ال ل
مكانياح الرعاية الصحية المتاحة لل لسمينيين.  بالعداء للسامية في ألمانيا، وا 

وتحدث في ال عالياح باحثون وألاديميون ألمان مت صصون بل ايا الشر  األوس  وناشمون 
 فلسمينيون.



 
 
 
 

 

 36 ص             4087 العدد:        24/10/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

تحح عنوان "التموراح  -ة األولىالذي نظمه التجمق ال لسميني في ألمانيا للمر -وأقيى هذا األسبوا 
 ".1948الجذرية ب لسمين منذ عاى 

 وت من ندواح وحللاح نلاشية إلى جانب أنشمة فنية وثلافية من التراث وال ولللور ال لسميني.
وقا  ممثل التجمق ال لسميني في برلين  الد الظاهر إن فكرة إقامة هذا األسبوا مثلح تداركا 

تجاو تعريل األلمان بلغتهى بالرواية  -أل ا 150الذين يناهز عددهى - لتلصير فلسمينيي ألمانيا
 الواقعية لل لسمينيين وعدالة ق يتهى.

وتحدث الصح ي األلماني المت ص  في الل ية ال لسمينية أرن شتروهايمر عن التيييد األلماني 
تغا يها عن انتهالاتها وقا  شتروهايمر إن دعى ألمانيا الممل  إلسرائيل و  غير المحدود إلسرائيل".

 لحلو  ال لسمينيين يتعارض مق الدستور األلماني الذي ي كد أن كرامة اإلنسان   تما.
وأشار إلى أن بمدو " تتحمل مس ولية تاري ية تجاو ال لسمينيين، الذين يعتبرون أنهى  حايا للجرائى 

 نها نكبة وتشريدا".التي ارتلبها النظاى الديكتاتوري النازي بح  اليهود، ودفعوا ثم
أما مس ولة مبادرة "أنهوا ا حتم  اإلسرائيلي" الناشمة اإلسرائيلية بيريح زومر فيلد فانتلدح الرب  
المستمر ألي انتلاداح توجه إلى إسرائيل في المانيا بالعداء للسامية. وأشارح إلى أن انتلاداتها 

ببح في منعها من المشاركة بعدد من لسياساح ا حتم  اإلسرائيلي باألرا ي ال لسمينية تس
 ال عالياح التي أقيمح بيلمانيا.

وأيدح بيريح زومر فيلد و ق ا تحاد األوروبي عمماح تمييزية على الب ائق اللادمة من 
 مستومناح يهودية أقيمح بشكل غير قانوني في األرا ي ال لسمينية.

 23/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 تأشيرات دخول بريطانيا   ناشطا   115رفضت منح  "يلإسرائاإلندبندنت: " .53

ناشما بريمانيا تيشيراح  115قالح صحي ة إندبندنح البريمانية اليوى األحد إن إسرائيل رف ح منح 
لد و  أرا يها منذ بدء العاى الحالي، مما أثار قل  محامين إزاء ا ست داى "التمييزي" للوانين الهجرة 

 ينيين. د نشماء م يدين لل لسم
 -وهو أحد كبار المحا رين في كلية الدراساح الشرقية واألفريلية-وأ افح أن الدكتور  دى هنية 

سبتمبر/أيلو  الما ي،  12كان من بين الناشمين الذين رف ح سلماح ا حتم  د ولهى في 
 مشيرة إلى أنه بلي ينتظر في ممار بن غوريون عشر ساعاح، قبل ترحيله إلى لندن.

ية الم ت  في دراساح التنمية في مريله إلللاء محا رة بجامعة بيرزيح في ال  ة وكان هن
 الغربية إ  أنه منق من ذلك.
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موامنا بريمانيا على األقل منعوا من  115وبحسب أرقاى الحكومة اإلسرائيلية، فون هنية هو من بين 
 د و  إسرائيل.

ألل موامن بريماني  129وود قوله إن ونللح الصحي ة عن وزير ش ون الشر  األوس  توبياا أل
تمكنوا من د و  إسرائيل منذ بدء العاى الحالي، مشيرا إلى أن  مسين بريمانيا تى رفض د ولهى في 

   رين في جسر "اللنبي" من األردن إلى ال  ة الغربية. 65ممار بن غوريون، و
ي يمكن أن تشمل الل ايا وتشير "إندبندنح" إلى أنه لى يتسن الحصو  على أسباب الرفض، والت

 اإلدارية مثل عدى وجود تيشيرة صحيحة، أو "تلديى معلوماح كاذبة" بشين م او  أمنية.
 ندبندنحا 

 23/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 "زيتونة" سفينة "إسرائيل"ناشطة سويدية تنتقد الصمت الدولي على اعتراض  .54

، إن العالى "زيتونة"، إحدح ناشماح س ينة "نغك يسحإيما ري"قالح السويدية  األنا و : –ستوكهولى 
استلبل حادث سيمرة الجنود اإلسرائيليين على الس ينة التي كانح في مريلها للسر حصار قماا 

 ."أمرا قانونيا"غزة، مملق الشهر الجاري، كما لو كان 
ليوى األحد، أن في ملابلة مق األنا و  في العاصمة السويدية ستوكهولى، ا "رينغك يسح"وأ افح 

العالى لى ينبا ببنح ش ة  د سيمرة الجنود اإلسرائيليين على زيتونة، ولى يلدى أية مساعدة "
 ."للناشماح المتي كن على متنها، واستلبل الحادث كما لو كان أمرا قانونيا

ناشمة أردن تنظيى رحلة ل ك الحصار الذي ت ر ه إسرائيل على قماا  12ان ممح إلى "وتابعح: 
 ."كان ألسباب سياسية إن ان ماميغزة، إليماني بعدالة ق ية سكان غزة. أستميق اللو  

كان الهد  من الرحلة ": "غوتنبرغ"التي تعمل مدرسة لمادة الموسيلى في مدينة  "رينغك يسح"وأردفح 
هو كسر الصمح العالمي حيا  الحصار الم روض على غزة، ول ح ا نتباو في وسائل اإلعمى إلى 

 ."ذا المو واه
وأو حح أن الجنود اإلسرائيليين قاموا بالسيمرة على اللارب واحتمله في المياو الدولية، وهو ما 

 ." رًقا لللانون الدولي"يعتبر 
لتها "زيتونة"ول تح الناشمة السويدية أن اللواح اإلسرائيلية اعتللتها ليومين بعد السيمرة على  ، ثى رحَّ

 "رينغك يسح"وأّلدح  دريد، ومن هناك عادح إلى السويد األسبوا الما ي.إلى العاصمة اإلسبانية م
 إصرارها على ا ستمرار في الوقو  إلى جانب الشعب ال لسميني عامة وقماا غزة  اصة.
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  حياة مبيعية في غّزة. الناا   يعيشون بحرية. و  يجدون أدوية "وفي هذا الصدد، قالح: 
في الغذاء والمياو الصالحة للشرب. األمى المتحدة   ت عل أي شيء ليتعالجوا. هناك نل   كبير  

 ."لنجدتهى
 23/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 استطالع يرصد تراجع شعبية السيسي .55

رصد استمما للمركز المصري لبحوث الرأي العاى "بصيرة" ان  اض شعبية ": الحياة" –اللاهرة 
في المئة  م  الشهرين الما يين اللذين شهدا  68ة إلى في المئ 82السيسي من  عبد ال تابالرئيا 

ارت اعًا في أسعار السلق وتراجعًا كبيرًا في قيمة العملة بالتزامن مق تمبي  إجراءاح تلشل للحصو  
 على قرض من صندو  النلد الدولي.

عد مرور وقا  مركز "بصيرة" إنه أجرح استممعه الدوري لرأي المصريين وتلويمهى ألداء الرئيا ب
في المئة  68شهرًا على انت ابه، و ل  إلى أن "نسبة الموافلين على أداء الرئيا ان   ح إلى  28

في المئة قبل شهرين". وأو ح أن "نسبة غير الموافلين على أداء الرئيا بلغح في  82ملارنة بنحو 
 على أداء الرئيا".في المئة الحكى  8في المئة، كما لى يستمق  24نهاية شهرو الثامن والعشرين 

في المئة،  74ول ح إلى أن ارت اا األسعار "جاء كيهى سبب لعدى الموافلااة على أداء الرئاايا بنسبة 
 13في المئةو، يليه عدى وجود فر  عمل بنااسبة  53وهي أعلى من النسبة المشاهدة قبل شهرين ت

لمئة، ثى سوء األحوا  ا قتصادية في ا 12في المئة، ثى عدى وجود أي تحسن في أو اا البلد بنسبة 
 في المئة للل منهما". 4وعدى وجود عدالة اجتااماعية بنااسبة 

أما أسباب الموافلة فلى ت تلل عن األسباب التي رصدتها ا ستممعاح السابلة، "فما زا  مشروا 
 32شهرين في المئة، بعد أن كانح نسبته قبل  19قناة السويا هو السبب األساا للموافلة بنسبة 

في المئة، ثى شبكة  11في المئة، ثى إصمب البلد بنسبة  18في المئة، يليه تحسن األمن بنسبة 
في المئة  22في المئة، ولى يستمق  7في المئة، ومشاريق اإلسكان بنسبة  9المر  واللباري بنسبة 

 من الموافلين تحديد سبب للموافلة".
أنهى سيعيدون انت اب السيسي إذا ما أجريح انت اباح  في المئة ألدوا 59وأشار المركز إلى أن 

في المئة ذكروا أن قرار انت ابه يتوقل على المرشحين  21في المئة لن ينت بوو و 20رئاسية غدًا و
أمامه،  فتًا إلى أن المصريين األلبر عمرًا "ألثر ميًم إلى انت اب السيسي مرة أ رح، إذ تبلغ نسبة 

في المئة بين  41في المئة، في ملابل  77سنة أو ألثر  50بلغوا من العمر من سينت بونه بين من 
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في المئة بين الحاصلين  53سنة... كما تبلغ نسبة من ينوون انت ابه مرة أ رح  30الشباب أقل من 
 في المئة بين الحاصلين على تعليى أقل من متوس ". 63على تعليى جامعي ملابل 

فتًا أي ًا في تحديد الموقل من أداء الرئيا، فلى ت تلل النسب وأو ح أن السن كانح عامًم  
وف  المستوح التعليمي "بينما ظهرح ا تمفاح وف  العمر، فبلغح نسبة الموافلين بين الشباب أقل 

 سنة فيلثر". 50في المئة بين من بلغوا من العمر  82في المئة، ملابل  50سنة  30من 
ا الملبل مناقشة مشروا قانون "الجمعياح غير الرسمية" وس  توقعاح إلى ذلك، يبدأ البرلمان األسبو 

بحصو  جدا  بين النواب والحلوقيين في شين مواد في مشروا اللانون الذي ي رض قيودًا على 
نشام المجتمق المدني. وأفاد بيان للجنة الت امن ا جتماعي في البرلمان أنها ستبدأ األحد الملبل 

د المشروا، كما ستناقش مواد مشروا قانون لذوي اإلعاقة، تمهيدًا لعر هما علد جلساح نلاش لموا
 على الجلسة العامة للبرلمان.

 24/10/2016، الحياة، لندن
 
 دوالر مليار 85بـ  "تايم وارنر"بيع  .56

أعلنح شركة "إيه تي  ند تي" األميركية لمتصا ح أنها وافلح على شراء شركة : رويترز –نيويورك 
مليار دو ر في أجرأ  موة على اإلمم  تلوى بها شركة  85.4رنر" األميركية في ملابل "تايى وا

 اتصا ح لشراء محتوح يبث على شبكتها لجذب عدد متزايد من المشاهدين على اإلنترنح.
ذا أقرتها الجهاح التنظيمية بعد التيلد من غياب ممارساح احتلارية ستمنح ألبر عملية اندمار في  وا 

هذا العاى شركة "إيه تي  ند تي" السيمرة على قناتي "أتش بي أو" و"سي أن أن" وشركة "وارنر  العالى
 براذرز" السينمائية وم سساح إعممية أ رح.

دو ر للل سهى في "تايى وارنر"  107.50وورد في بيان من "إيه تي  ند تي" أو  من أما أنها ستدفق 
مليار  85.4يئة أسهى فيها ليصل إجمالي قيمة الص لة إلى وستسدد نصل المبلغ نلدًا والباقي على ه

. ول تح "إيه تي  ند تي" وملرها دا ا 2017دو ر. وتوقعح الشركة استلما  الص لة قبل نهاية عاى 
إلى أن وزارة العد  ست ح  الص ة وأن الشركتين ستلرران أي ترا ي  من لجنة ا تصا ح 

 تي" بموجب الص لة. ا تحادية ستنتلل إلى "إيه تي  ند
وتعهد المرشح الجمهوري في انت اباح الرئاسة األميركية دونالد ترامب في م تمر انت ابي أو  من 

 تشرين الثاني تنوفمبرو. 8أما بوحبام الص لة إذا فاز في انت اباح الرئاسة الملررة في 
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ة "سي أن أن". وأ ا  أن ويشكو ترامب من التغمية اإلعممية لحملته ا نت ابية   سيما عبر قنا
الص لة "تمثل تركيزًا كبيرًا لللوة في يد عدد قليل جدًا من األش ا ". ولى يرد ممثلون عن الحملة 

 ا نت ابية لمنافسته هيمري كلينتون على ملب التعليب.
وقا  راند  ستي نسون الرئيا التن يذي لا "إيه تي  ند تي" لصحافيين في م تمر عبر الهاتل إن 

 تمك "تايى وارنر" وكل وحداتها يتيح ميزة تنافسية ألبر من مجرد الحصو  على تر ي .ام
وذكرح "إيه تي  ند تي" أنها ستمو  الجزء النلدي من الص لة من  م  قروض جديدة ومن السيولة 

 المتاحة في قوائهما المالية.
مليار دو ر من دون  40ة وأ افح "إيه تي  ند تي"" أنها حصلح على تعهد بتسهيل ائتماني بليم

مليار دو ر فل . وأعلااانح وكالة "موديز"  7.2شهرًا. وتبلغ السيولة المتاحة للشركة  18 مان لمدة 
مليار  120للتصنيل ا ئتماااني أن اقتاااراض مبالغ إ افية ف ًم عن صافي ديون الشركة الذي بلغ 

 لتصنيل ا ئتماني للشركة.حزيران تيونيوو قد ي رض  غومًا على ا 30دو ر في 
 24/10/2016الحياة، لندن، 

 
 استحقاقات حماس بين انتخاباتها الداخلية ووثيقتها السياسية .57

 عدنان أبو عامر
تتداو  أوسام إعممّية بكثافة  مل تة  أنباء اقتراب ا نت اباح الدا لّية لحركة الملاومة اإلسممية 

ياسّي،  الد مشعل، حيث بدأح الترجيحاح نحو حماا، والتح ير ل مفة رئيا مكتبها الس
المرّشحين لليادة الحركة، والعوامل الم ّثرة في ذلك دا لّيًا و ارجّيًا. ولعل ما زاد من وتيرة التداو  
ال لسمينّي  نت اباح "حماا" الدا لّية، تزامنها مق الس ر الم اجئ لنائب رئيا مكتبها السياسّي، 

، حين كان رئيسًا للحكومة 2006 ة الحّج، للمّرة األولى منذ عاى إسماعيل هنّية، ألداء فري
 ال لسمينّية العاشرة، مما دفق إلى اللو  إنها زيارة سياسّية ألثر منها أداء الشعيرة.

تبدي "حماا" ت ّهمًا لمهتماى المحلّي واإلقليمّي والدولّي بانت اباتها الدا لّية، ما قد ي ّكد أهمّية 
 ّية ال لسمينّية. وعلى الرغى من أنها تعلن أنها ترفض التدّ ل من أّي جهة للتيثير مكانتها في الل

على مجرياح ا نت اباح ونتائجها، ألّنها شين  دا لّي، فونها تعيد مسيلة ا نت اباح الدا لية إلى ما 
للدورة تعتبرها اللوائح المّت   عليها دا ل الحركة. وتنّ  هذو على ا تيار ش   بديل عن مشعل 

الملبلة، حيث لديها عدة قياداح يمكن ألي منها تسّلى هذا الموقق، بغض النظر عن مدح علنّية 
 األش ا  أو سرّيتهى.
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وما زالح حركة حماا سرية، ولى تنشر لوائحها ا نت ابية، فليا هناك من معلوماح دقيلة بشين 
يل ي بانت اب مجلا الشورح العاى كي ية انت اب قيادتها وزعيمها، مق وجود عر   تتبعه الحركة، 

لها، و  أحد يعر  عدد أفرادو، للنهى من اللياداح التاري ية والسياسية والمناملية للحركة، في 
الدا ل وال ارر، وينت ب هذا المجلا المكتب السياسي، أعلى سلمة تن يذية في "حماا". وفي 

المكتب الذي   يعلن عن عدد أفرادو  مرحلة  حلة، يتى انت اب زعيى الحركة من بين أع اء هذا
سماعيل هنية وموسى  أي ًا، ألن أسماء غالبيتهى سرية، باستثناء عدد قليل، أبرزهى  الد مشعل وا 

 أبو مرزو  ومحمود الزهار وعزح الرش  و ليل الحية.
ية ،   تيار قيادتها، حيث تنتهي و 2012وكانح   ر انت اباح دا لية لحماا قد أجريح في العاى 

وف  تصريحاح  2017، ويتوقق أن تجري ا نت اباح اللادمة أوائل 2016مشعل أوا ر العاى الجاري 
 قادة الحركة. 

بعد مرور زهاء ثمثين عاما على تيسيا "حماا"، يمكن اللو  إن لديها م ّسسة تنظيمّية راس ة. 
السياسي أوا ر العاى الجاري وبحسب لوائحها ا نت ابية الدا لية، تنتهي مّدة رئاسة مشعل المكتب 

، والحركة   تصعد نائبه مباشرة ليحّل في مكانه، بل تجري انت اباح شاملة، تتّور با تيار 2016
رئيا الحركة ونّوابه، وا تيار من يشغل المناصب األ رح الرئيسة فيها، مق أّن المواقيح الزمنّية 

اح  محّددة في هذا المجا . وربما يعود سبب لهذو العملّية لى تعلن بعد، ولى تّت ذ الحركة إجراء
، و  ر ألد أنها 2016ت ارب المواعيد المعلنة  نت اباح حماا الدا لية، بين قائل إنها أوا ر 

، بسبب المبيعة السرية لها، وعدى وجود تاريخ مسب  لدح الحركة، للن يبدو أن المسيلة 2017أوائل 
، و  يبدو أنه عازى على 2016-1996قادها بين عامي هي عدى ترّشح مشعل لليادة حماا، ألّنه 

 الترشح ل ترة ثالثة.
 

 التمديد لمشعل
في الوقح ن سه، تعتلد  راء وجيهة أنه على الرغى من أن "حماا" ممالبة  با لتزاى بالّلوائح الدا لّية 

إ  أّن األو اا   نت اب رئيا  جديد لها  ل ًا لمشعل، وعلى الرغى من أن األ ير ألد أنه لن يمدد،
ال لسمينّية، والظرو  اإلقليمّية إلنهاء الحرب في سورية، ومساعي "حماا" لترميى عمقتها المتوّترة 
مق مصر، ربما تستوجب منح الرجل عامًا   ر لزعامة الحركة، لترتيب هذو الملّ اح، على اعتبار 

منه عامًا أو عامين، لترتيب أن ا تيار زعيى جديد لحماا، في هذا التوقيح الحساا، سيتمّلب 
أو اا التنظيى الدا لّية، على حساب الملّ اح ال ارجّية. وهنا، قد تظهر مشروعية التمديد الم قح 

 لمشعل.
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هذا   يعني عدى وجود قرار لدح الحركة بتحلي  انتلا   في قيادتها، بانت اب هنّية أو موسى أبو 
قائد جديد ربما يحتار تيجيًم عامين   رين، يبلى مرزو  أو غيرهما ل مفة مشعل، للّن انت اب 

مشعل فيهما في فترة انتلالّية، لصعوبة الواقعين العربّي واإلقليمّي، واألزمة العاص ة التي تمّر بها 
 المنملة.

مق العلى أن "حماا" دأبح على اإلعمن، بين حين و  ر، أنه   وجود لمرّشح بعينه يمرب برنامجًا 
، ألّن عملّية ا تيار قائد   تتى بالترّشح، بل با تيار  من مجلا الشورح التابق للحركة، سياسّيًا  اّصاً 

في ظل ن يها تسريباح  عن إجراء تعديمح  على مريلة إجراء ا نت اباح الدا لّية، وصمحّياح 
 رئيا المكتب السياسّي ومجلا الشورح وأع ائهما.

 تها على الم ، فوّن انت اباتها الدا لّية، تحظى باهتماى ومق أّن حماا ما زالح حركة   تنشر مداو 
قليمّي ودولّي، بسبب ان تاحها المتزايد في عمقاتها الدولية، والللاءاح التي يعلدها مشعل مق  محلّي وا 

 المس ولين الدوليين،  م  إقامته في الدوحة.
 

 الميثاق والوثيقة
الدا لية،  رجح إلى السمح نلاشاح  وتصريحاح   بالتزامن مق تح يراح حركة حماا  نت اباتها

عنها بلرب إصدار ما قالح إّنها وثيلة سياسّية جديدة، من دون تحديد موعد دقي  لذلك. وي رر هذا 
هو الوثيلة األساسّية التي تعّبر عن المبادئ  1988الحديث وما يزا  ميثا  "حماا" الصادر عاى 

رها، بين حين و  ر، بيانًا تو يحّيًا، أو مذّكرة ت سيرّية، ترسلهما ال كرّية والومنّية للحركة، مق إصدا
إلى الجّهاح العربّية والدولّية عند كّل موقل، للّن حماا قد تعني، بوثيلتها السياسّية الجديدة، أنها 

 تلّدى أمروحاح  ألثر تحديثًا عّما ورد في الميثا .
ها، وساهمح بوعدادها قياداح الحركة، ون بة قد تعرض وثيلة حماا على مكتبها السياسّي إلقرار 

من الم ّكرين ال لسمينّيين والعرب، حيث تت ّمن مواق ها من م تلل جوانب الل ّية ال لسمينّية، 
والصراا مق إسرائيل، والعمقة مق ال صائل ال لسمينّية، والمواقل من الدو  العربّية واإلسممّية 

 واألجنبّية.
ًا في "حماا" اعتبرح ما يشاا حو  الوثيلة الجديدة مبالغًا فيه، ألّن وعلى الرغى من أن أوسام

الوثائ  السياسّية   ُيكشل عنها، ويتّى تداولها فل  دا ل أمر الحركة، للن كاتب السمور تواصل 
مق أوسام في "حماا"، ألدح له أن الوثيلة الجديدة تعّبر عن ن ور الحركة سياسّيًا وفكرّيًا، وهي 

، غير أن هذا   يعني أّن "حماا" غّيرح 1987اح سنواح مويلة منذ تيسيسها أوا ر نتيجة  بر 
جلدها، أو قّدمح تناز ح  بمواق ها السياسّية، للّنها حصيلة التسابها تجارب سياسّية كثيرة علب 
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، 2000، وانت ا ة األقصى في عاى 1987د ولها في مراحل مهّمة، مثل انت ا ة الحجارة في عاى 
، ومواجهتها الحروب اإلسرائيلّية الثمث على غّزة 2006امها في ا نت اباح التشريعّية في عاى وان ر 

 .2014، و2012، 2008في أعواى 
ولعّل ال ر  بين الوثيلة الجديدة لحركة حماا التي تركز على مبادئ سياسية ت صيلية، وقد تلون 

ا لية وال ارجية، وميثاقها األساسّي الذي دليًم لها على أرض الواقق في سياستها، وعمقاتها الد
تناو  شعاراح أيديولوجية عامة، أّن "حماا"، بسلوكها الميدانّي، تجاوزح الميثا ، ولى يعد قيدًا على 
موق ها السياسّي، ما سيكون ألثر و وحًا في الوثيلة الجديدة، وهذا قد يعتبر م ّشر ن ج لدح 

 حماا. 
 

 البرنامج السياسي
ماا عدة وثائ  سياسية محدودة، فلد سب  أن أصدرح ميثاقها األساسّي في أغسما/ لدح حركة ح

، واعتبرته ناظمًا ألفكارها السياسّية، وتوّجهاتها اإليديولوجّية، وقد   تلون الوثيلة الجديدة 1988 ب 
واق ها ، أصدرح برنامجها السياسّي لمنت اباح التشريعّية، قّدمح فيه م2006بديًم عنه. وفي عاى 

من ق ايا التعليى والصّحة ومكافحة ال ساد، وهو يعتبر وثيلًة رسمية في الحركة قّدمتها للنا بين 
، نشر أحد م ّكري "حماا" السياسّيين، يوسل رزقة، ورقة بحثّية عن الر ية 2014ال لسمينيين. وفي 

إلنسان والمساواة وحرّية السياسّية للحركة، أبدح فيها اهتمامًا ملحوظًا بل ايا الموامنة وحلو  ا
التعبير. وعلى الرغى من أن تلك الورقة ليسح من وثائ  "حماا" الرسمية، إ  أنها تعبر عن 

 نلاشاتها الدا لية.
وُيذكر أن "حماا"، قبل إقرارها الوثيلة المكتوبة الجديدة، كانح قد بدأح بالسير في وثيلة سلوكّية لها 

ا العملّية السياسّية في ا نت اباح التشريعّية، ما يعني أنها، ، مق د وله2006على األرض منذ عاى 
إن أرادح قيادة الشعب ال لسميني، عليها تلديى مبادراح سياسّية على األرض، وليا إصدار وثيلة 

 فل  قد تحدث ص بًا إعممّيًا أّيامًا وأسابيق. 
وثائ  نظرية، على أهمّيتها، ربما ينتظر المجتمق الدولي من "حماا" سلوكّياح على األرض، وليا 

و"حماا" في و ق    تحسد عليه من الحصار اإلسرائيلّي، وال غ  العربّي والدولّي، وجزء كبير 
منه، بسبب ميثاقها الذي أ ّرها، وباح عبئًا عليها، لت ّمنه مواقل  ميرة، بينها معاداة اليهود ألّنهى 

 يهود، وليا ألّنهى محتّلون ل لسمين.
تلّدى "حماا"، في وثيلتها السياسّية الجديدة، ر يتها لمستجّداح المنملة، تت ّمن عمقاتها يتوّقق أن 

مق دو  الجوار، ومنّظمة التحرير والسلمة ال لسمينّيتين، وشكل النظاى السياسّي ال لسميني. وقد 
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ّن "حماا" تسود الوثيلة لغة المرونة، وحديث عن الشرالة السياسّية مق ال صائل ال لسمينّية، وأل
باتح حركًة فاعلًة في المشهدين المحلّي واإلقليمّي، قد ي رض عليها ذلك ترجمة هذا الدور السياسّي 

 إلى ر ية  تّتسى بالواقعّية السياسّية.
تتملب المتغيراح السياسّية في المنملة والعالى من "حماا" موالبتها، لمرتلاء بالحركة، وتصويب 

واذ على مواقق متلّدمة في السياسة ال لسمينّية، والتيثير عليها، ما يجعل أدائها على األرض، وا ستح
إصدار وثيلة سياسّية لحركة الملاومة اإلسممية ظاهرًة صحّية، مالما   تمّا بثوابتها، كتحرير 

 فلسمين، وعدى ا عترا  بوسرائيل، وعودة المجئين.
 

 الحلفاء والخصوم
ة الجديدة لحركة حماا استجابًة للتمّوراح السياسّية، وهي أشبه ببيان ولذلك، قد تمّثل الوثيلة السياسيّ 

شامل، يشرب لجمهور الحركة والعالى سياساتها وأهدافها، فيما كان ميثا  حماا أدبّياح عاّمة، 
 صدرح لدح تيسيسها، وأصبح من الوثائ  التاري ّية، وجزءًا من مرحلة سابلة.

لة  سياسّية  لحماا غير ع وّي، فالحركة تبدو في حالة إعادة قد يكون توقيح الحديث عن صدور وثي
مساك العصا من المنتصل مق م تلل الدو ، فهي تعيش  تمو ق لعمقاتها اإلقليمّية والدولّية، وا 
شبه تحالل  مق قمر وتركيا، وتحاو  ترميى عمقاتها ال اترة مق إيران ومصر، وتحاو  كسر جدار 

، ويتوّقق أن 2006يها منذ فوزها في ا نت اباح التشريعّية في عاى الحصار الدولّي الم روض عل
 تت ّمن الوثيلة الجديدة ذلك كله بالت صيل.

وربما تعبر وثيلة "حماا" الجديدة عن رغبتها في التلّيل مق التمّوراح السياسّية في المنملة، وتلديى 
اح السل ّية، وتحمل توّجهاح تجعلها  ماب إسممّي غير متشّنج، يحتلر الدين، لمبتعاد عن التنظيم

ملبولًة من المجتمق الدولّي، عبر ت  يل  مابها المعادي إلسرائيل، حّتى يدرك األوروبّيون 
واألميركّيون أّن هناك جدوح من الحديث مق حماا. وقد ت ّ ض الوثيلة الجديدة المحتوياح 

تلون وثيلة حماا ملّدمة لسيرها على  اإليديولوجّية لصالح الم رداح السياسّية، مق وجود  شية أن
 مى منّظمة التحرير ال لسمينّية التي هبمح بسل ها السياسّي، ما يتملب من "حماا" الحذر من 

 ذلك.
أ يرًا،   يعلى أحد متى ستصدر "حماا" وثيلتها السياسّية الجديدة، وهل ستبليها سرّيًة أى تعلنها، مق 

قدرة هذو الوثيلة على إحداث تغيير إيجابّي في المواقل اإلقليمّية أن ا ما  التي تعلدها الحركة على 
ن كانح مشروعة، للّنها قد تصمدى بممالب دولّية ت و  الوثيلة، كا عترا   والدولّية منها، وا 

 بوسرائيل ونزا سمب الحركة، وهو ما ترف ه "حماا" جملة وت صيًم.
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انت اباتها الدا لية، للن بلاء العملية ا نت ابية و  يعر  على وجه الّدقة متى سو  تجري "حماا" 
محصورة في إماراح تنظيمّية  ّيلة قد يعود إلى رغبة قيادة الحركة في عدى إفساب المجا  ألّي 
تيثيراح   ارجّية، بترجيح كّ ة مرّشح على حساب   ر. ولذلك، قد تدفعنا هذو السرّية إلى تلّلي أّي نبي 

مرزو  أو سواهما ل مفة مشعل، ورّبما ات ا  الثمثة على التمديد لمشعل، ي يد ب وز هنّية أو أبو 
  عتباراح  ت ّ  مصلحة "حماا".

 24/10/2016، العربي الجديد، لندن
 

 معجزة الرئيس محمد مرسي .58
 وائل قنديل
ستتحّدث كتب األسامير والغرائب يومًا عن أن رئيا مصر الدكتور محمد مرسي هو أو  إنسان 

األرض تتهمه جهة  واحدة  بالت ابر لمصلحة إسرائيل والملاومة ال لسمينية، معًا، وفي  على كوكب
 توقيح واحد.

سيحّدثنا الزمان عن الو اعة في ال صومة، وال ّسة في ممارساح نظاى ،   تزا  بلايا الحليب 
ستشعر اقتراب الصهيوني باديًة على أسنانه، و  يتوقل عن الذهاب إلى ال راش اإلسرائيلي، كلما ا

 حت ه.
نحن ا ن أماى تغيير جذري في اللعبة اللذرة التي تمارسها سلمة عبد ال تاب السيسي التي  بمح، 
بدً  من المرة عشرًا، متلبسًة بالعمقة ا ثمة مق العدو الصهيوني، وباتح قرائن تبعيتها اللاملة لما 

يجي في إسرائيل تتجمق بكثافة ، مممرة يلّررو الجنرا ح والحا اماح وحوا ن الت كير ا سترات
 بال  يحة تلو األ رح.

تعلى هذو السلمة التي أستميق أن أحصي لك بشينها عشراح التصريحاح الصادرة من تل أبيب، 
ت كد أن هذا نظاى "ُصنكٓق في إسرائيل"، أنها تواجه مشكلًة مق أنصارها في ما ي   عمقتها المشينة 

مق توالي التلارير اللادمة من هناك، تعّبر عن تدابير  نتشا  جنرالهى  بالليان الصهيوني، و صوصاً 
في اللاهرة من ال شل، ومحاولة تعويمه، تمامًا كالجنيه الذي باح   يحسب حسابه أحد  في سلة 

 العممح النلدية، في ال ارر والدا ل.
رائيل عدوًا، وترح في كان السيسي يظن أنه نجح في استئصا  غدة في ال مير الومني، تعتبر إس

التمبيق معها  ميئًة، فما بالك بالتبعية لها، وكان يتّوهى أنه باإلمكان أن تبتلق الجماهير حبوب 
السمى اللاذب، وتغض المر  عن هذو العمقة الحميمية، بدعاوح أن الجنرا  يحميهى من اإلرهاب، 

ه،   يزا  محّصنًا  د وباء وينز  الر اء من السحاب، غير أنه التشل أن الشعب، في معظم
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التمبيق، وينظر إلى افتراءاح ت ابر الرئيا مرسي مق الملاومة ال لسمينية بس رية ، شديدة، ويتذّكر 
 المواقل الناصعة له، دعمًا لصمود غزة. 

يتحّسا السيسي وعصابته الصغيرة و اعتهى و نلتهى، كلما فر ح الوقائق واألحداث ملارناح  
الرئيا الذي انللب عليه، في ما  ّ  العمقة مق الليان الصهيوني، جّربوا مس رة   زمة بينه وبين

ا ستعما  اللثيل لعبارة "عزيزي بيريز" في  ماب  مّررته  ميا الدولة العميلة على الرئيا 
المنت ب، فالتش وا أنها تحّولح إلى نكتة  س ي ة، يم غها برقاعة ، شوباشية بشوارب، وشوباشية  

كاح، ولى تعد تل ي ل مل الناا من متابعة هذا العرض الماجن الذي يلّدمه السيسي ببارو 
 ودبلوماسيته على مسرب السياسة اإلسرائيلية.

من هنا، كان الت كير في حل ينزا هذو الورقة من ملل الرئيا مرسي، فلييتوا بمحاى  أو موامن 
لصالح الموساد اإلسرائيلي، في تمبي    "شريل" جديد، يتلدى ببمغ يتهى الرئيا المسجون بالت ابر

حرفي لمثل  شعبي مصري، يست دى كثيرًا في وصل حا  بائعاح الهوح، المتي يّدعين على 
المحترمين، بما فيهن من تشوهاح  أ مقية، وس ا ح  سلوكية، ليصبح النظاى م ل الحراى اللادى من 

ي فراش أميركي، هو المبادر بالهجوى على عمقة  إجرامية  بين ت مي  إسرائيلي وتمويل ن مي، ف
 صاحب الصر ة المدوية "غزة لى تعد وحدها"، من بوابة الت ابر مق العدو اإلسرائيلي.

حسنًا، سن ترض جدً  مق الس لة أن الرئيا مرسي مت ابر  مق الموساد، أ  يعني هذا مباشرًة أن 
 إسرائيل عدو، يهّدد أمن مصر ومصلحتها؟

بذلك، فما رأي اللانون السياسي واأل مقي فيمن يعّم  رواب  التعامل والتحالل مق  إذا سلمنا جد ً 
 العدو الذي يكلل است باراته بالتجّسا عليه؟

والس ا  األهى: هل يعلل أن تغد  إسرائيل على السيسي بكل هذا العماء، وهو الذي انللب على 
 "رجلها المزعوى" في ا تحادية، وسجنه؟

ق ناع   على أبواب السلمة أن يرمي بهما الرئيا محمد مرسي، ومعاونيه المحبوسين شيئان لى يستم
ظلمًا، أولهما: ال ساد المالي، والثاني السلوم التمبيعي. وبما أن سلمة ا نلمب تعوى في هذين 
المستنلعين اللبيرين، فلد جاء الت كير في تصنيق اتهاى للرئيا بالعمالة للموساد، ولن يمر وقح  

ويل  حتى يبهرك الس احون بتصنيق ق ايا فساد  وا تمساح وبيق مبارياح ألناا يعلى أعدا هى أن م
نعل حذائهى أنظل وأمهر من الذين يتهمونهى، من الو ق جلوسًا تحح أحذية الصهاينة، على 

 مريلة بائعاح الهوح، في المثل الشعبي المشار إليه أعمو.

 24/10/2016، العربي الجديد، لندن
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 الصراع على اإلعالم ُيظهر هشاشة الديموقراطية اإلسرائيلية .59
   حلمي موسى

يحتدى الجدا  في إسرائيل هذو األياى، حو  مسائل يرونها جوهرية تتعّل  بدور المستومنين في 
التيثير على سياسة الحكومة، وبالتالي على عمقاح إسرائيل الدولية و صوصًا مق الو ياح المتحدة. 

الجدا  ليا سوح جزء من سجا  أوسق حو  و ق إسرائيل ومكانتها في ظّل صيغة وللن هذا 
في العمقة بين الدين والدولة. ومعرو  أن هذو المسيلة كثيرًا ما أثارح جدا ح « الو ق اللائى»

 حو  التوازن المملوب بين العلمانية والدين والتناغى بين الديموقرامية واليهودية.
حركة الصهيونية أنشيح إسرائيل بناء على أيديولوجيا دينية، إ  أنها حاولح في وعلى الرغى من أن ال

البداية إظهار المابق العلماني. غير أن هذ المابق يتنلل بسرعة كبيرة لدرجة أن ما كان هامشيًا قبل 
فل   أقّل من  مسين عامًا صار مركزيًا وأساسيًا ُيحّدد الوجهة في الوقح الراهن. واألمر   يتعّل 

نما أساسًا باألحزاب غير الدينية التي صار بع ها  باألحزاب الدينية التي تلاثرح واشتّد عودها، وا 
يتبّنى ال ماب الديني. وليا صدفة أن ُم او اح كامب دي يد بين الرئيا ال لسميني الراحل ياسر 

انهارح بعد إصرار  عرفاح ورئيا الحكومة اإلسرائيلية األسب  إيهود باراك، بين أسباب ُمتعّددة،
على السيمرة على ما تحح الحرى اللدسي ألغراض دينية. كما أن تسيبي لي ني، « الزعيى العمالي»

، ووزيرة لل ارجية، ت ا رح بينها هي من أظهر تمّر  «كديما»عندما كانح زعيمة لحزب 
ذ ذلك الحين، الدولة العبرية. ومن« يهودية»ال لسمينيين، عندما أصّرح على وجوب إقرارهى با 

واعترا  ال لسمينيين بهذو اليهودية صار شرمًا ومملبًا ُيمرب في كل وقح باعتبارو تعجيزًا 
 لل لسمينيين وسدًا يمنق التلّدى نحو أي ات ا .

وفي ظّل سيمرة اليمين على الحياة العامة في الدولة العبرية، يزداد السجا  حو  أولوية وثانوية 
باليهودية. و  ي  ي كثيرون في الحلبة السياسية اإلسرائيلية إيمانهى بين  الديموقرامية في عمقتها

لليهودية غلبة على الديموقرامية، وأن عدا ذلك ُيلّوض األساا الذي قامح عليه إسرائيل. وعلى 
الرغى من أن هذا ُيناقض ا دعاء اإلسرائيلي أماى العالى بين الدولة العبرية هي الديموقرامية الوحيدة 

ي المنملة، وأن أساا العمقة مق الغرب عمومًا وأميركا  صوصًا هو التماثل في الليى ف
 الديموقرامية والليبرالية، فون ذلك   يمنق انتشار هذو الر ية وتداولها على كل لسان.

وفي ا ونة األ يرة، كان هناك من جاز  بالوقو  أماى التيار كما فعل األمين العاى لمنظمة 
حلو  اإلنسان، حاجاي ألعاد، عندما قدى شهادته أماى نلاش جرح في مجلا األمن ل« بتسيلى»

الدولي وف ح فيها ا حتم  وسياسة ا ستيمان. وظهر أن الحملة  د ألعاد ليسح إ  حملة  د 
كل منظماح حلو  اإلنسان اإلسرائيلية التي تتعرض لحممح شديدة من جانب اليمين الذي يعمل 
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نما إل راجها عن اللانون. وبلغ الحد برئيا ا ئتم  الحكومي إلى  ليا فل  على كبح نشامها وا 
 الجنسية اإلسرائيلية عن كل من يدلي بشهادة ت الل الموقل الرسمي. إسلامحد الدعوة إلى 

نما عن مواقل الجهاح  و  يدور الحديث عن مواقل جهاح هامشية في اليمين اإلسرائيلي وا 
الحكومة بنيامين نتنياهو هو أو  من رفق الصوح عاليا ممالبا بكبح  المركزية. فلد كان رئيا

منظماح حلو  اإلنسان اليسارية. ولى يتوقل نتنياهو عند ذلك بل أظهر عداءو لحرية الصحافة في 
الدولة العبرية. ومعرو  أن نتنياهو يشجق أنصارو من كبار الرأسماليين على شراء وسائل اإلعمى 

المجانية من قبل « إسرائيل اليوى»تسييرها وهو ما تجلى أساسا في إنشاء صحي ة بلصد التحكى بها و 
 راعيه، شلدون أدلسون لتغدو سوما له في مواجهة وسائل اإلعمى األ رح.

 اإلذاعةوم  را احتدى السجا  دا ل الحلبة السياسية والحكومة اإلسرائيلية حو  ما عر  باتحاد 
محاولة تحديث البث العاى في إسرائيل من  م  تموير ما يعر  العامة. وكان هناك من سعى إلى 

عبر تشكيل هيئة جديدة ومنحها صمحياح تمويرية لتلديى برامج « سلمة اإلذاعة والتل زيون »با 
مجدية. وللن نتنياهو وقل  د هذا المشروا رغى إقرارو في الحكومة ما  ل  و عا سجاليا حادا 

 دا ل و ارر ا ئتم .
د كثيرون ينظرون إلى المو وا بوص ه مسيلة تتعل  بهيئة محددة بلدر ما هو أمر يتعل  ولى يع 

 بحا ر ومستلبل الديموقرامية في إسرائيل.
ويرح كثيرون أن المعركة اللائمة حاليا هي معركة وجودية بالنسبة إلسرائيل. وقد كتب بن كسبيح 

هو من حل اتحاد اإلذاعة فون وجهة إسرائيل في معاريل أنه إذا لى تتحد الجهود واللوح لمنق نتنيا
هي تركيا أردوغان  صوصا بعد ا نلمب ال اشل. وهذا يعني أن إسرائيل تتجه نحو ما يعر  با 

والتي  مفا للديموقرامية الليبرالية التي فيها السيادة لل رد، يتى تغليب مصلحة « الديموقرامية اللومية»
 صالح األفراد.الدولة، كما يراها رجالها، على م

أن المشكلة ليسح جديدة وأن الحديث عن « هنرتا»ويرح اللاتب اليساري، جدعون لي ي، في 
مستلبل اتحاد اإلذاعة هو حديث منلو  ألن اإلعمى الرسمي اإلسرائيلي في األصل مجّند ل دمة 

وأنه فلد أهميته أغراض الدولة وأحزابها. وهو ي من أن اإلعمى الحكومي لى يسب  له أن أدح رسالته 
ملصر أي ا « حرية نسبية»مق ظهور اإلعمى التجاري. ومق ذلك فون اإلعمى التجاري الذي يمتلك 

 وهو يسهى في غسل األدمغة ما يشكل  مرًا على حرية التعبير.
ومق ذلك   ريب أن ما يلوى به نتنياهو على هذا الصعيد يندرر في إمار سياسة تلميى األفواو 

يه الجمهور نحو وجهة واحدة ومحددة تناقض التعددية وت دى األجندة اليمينية. وهذا كله ومحاولة توج
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يتعل  بالسياسة الدا لية اإلسرائيلية التي تتحكى بالسياسة ال ارجية وهي سياسة تعمل على إقصاء 
 الُم ال ين وتلريا ر ية التيار الواحد.

 24/10/2016، السفير، بيروت
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 د. صالح النعامي
تلتسب الزيارة التي سيلوى بها رئيا الوزراء الروسي ديمتري ميدفيد  إلى الليان الصهيوني في 
العاشر من نوفمبر تشرين الثاني الملبل أهمية  اصة، وتحمل د  ح كبيرة تتصل بمابق التحدياح 

عاما على  25لحرر. فميدفيد  سيصل تل أبيب لمحت اء بمرور التي تواجهها األمة في هذا الزمن ا
استئنا  العمقاح بين بمدو والصهاينة ولبحث سبل بناء المزيد من الشرالاح بين تل أبيب 

 واألمنية وا قتصادية. ا ستراتيجيةوموسكو، على الصعد 
التي ينتهجها  تيجيةا ستراويشي الحر  الروسي على مغازلة الصهاينة على هذا النحو بمابق 

الرئيا فمدمير بوتين في تعاميه مق المشر  العربي، حيث إنه وب م  ما تدعي إيران وحزب  ، 
فون كل الم شراح تدلل على أن بوتين حو  تد له العسكري في سوريا إلى نافذة فرصة لبناء شرالة 

تنسااااااي  األمني في سوريا، والذي مق الليان الصهيوني. و  تتلرا هذو الشرالة فل  في التعاون وال
يتيح لجيش ا حتم  الصهيوني ممارسة أنشمته العسكرية وا ست بارية بشكل حر، بل إن بوتين 

 منح تل أبيب علنا الح  باستهدا  أهدا  حزب   في سوريا.
رد على فب  ل روسيا، منحح إيران وحزب   الليان الصهيوني بشكل غير مباشر التزاما بعدى ال

الهجماح الصهيونية. و  حاجة هنا للتذكير بالعدد اللبير من العملياح التي ن ذها الصهاينة  د 
أهدا  إليران وحزب   دا ل سوريا دون أن يتجرأ هذان المرفان على الرد. فنظرا ألن الح ال على 

 الصهيوني.نظاى بشار األسد على رأا سلى أولوياح إيران، فونها تغض المر  عن السلوك 
الم ارقة أن الصهاينة يجاهرون بممالبة الروا بي  ت ثر المبيعية التسليحية والتلنية للجيش الروسي 
في سوريا على قدرتهى على مواصلة تن يذ عملياح دا ل سوريا. فعلى سبيل المثا ، مق إعمن 

لبة موسكو ، فلد سارعح إسرائيل لمما«S400»روسيا عن نصب بمارياح دفاا جوية من مراز 
بتعديل قواعد التنسي  بينهما بحيث   ي ثر وجود هذو المنظماح على قدرتها على مواصلة ال رب 

 واللصل.
ليا هذا فحسب، بل إن الصهاينة يراهنون على أن تلوى روسيا بالتوس  بينهى وبين اإليرانيين وحزب 

 سماااااااااين المحتلة.اللااااااه لتوميد حالة الهدوء اللائمة على الحدود الشمالية ل ل
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يران، فونه من  ومن الوا ح أنه نظرا ألن روسيا ترتباااااا  بعمقاح قااااااوية بكل من الليان الصهيوني وا 
غير المستبعد أن تلااااااعب موسكو دورا في ترتيب ت اهماح بعيااااادة المدح بين اإليرانيين والصهاينة، 

توسااااااق اإليراني في المنملة المصالح الصهيونية. من بحيث ت من هذو الت اهماح أ  يهدد ال
الوا ح أن تل أبيب، سيما حكومة اليمين المتمر ،   زالح معنية باست داى الملل النووي اإليراني 
من أجل ابتزاز الرئيا األمريكي الجديد وابتزاز المزيد من الدعى لتل أبيب، للن الصهاينة في الوقح 

غة لبناء ت اهماح غير مباشرة مق اإليرانيين بشرم أن يمااااااو  أمد المواجهة ذاح سيتلل ون أية صي
في سوريا بين نظاى األسد وقوح المعار ة السوريااااااة، حيث إن تل أبيب ترح أن حسى المواجهة 

 الحالية في بمد الشاى يمثل تهديد لمصالحها، بغض النظر عن هوية المر  المنتصر.
بة المشتركة للل من روسيا والليان الصهيوني في توسيق الشرالاح ا قتصادية ومن الوا ح أن الرغ

بوتين ونتنياهو بتعزيز العمقاح بين الجانبين. فسيمرة الصهاينة  إغراءبينهما يلعب دورا رئيسا في 
على حلو  الغاز ال لسمينية والعربية في حوض البحر األبيض المتوس  ت سا ل ااااااتح شرالة 

 ااية صهيونية تلوى على التنااااااسي  الثنائي في كل ما يتعااااااال  بالتعامل في سو  الماقة.روساااا
 فموسكو وتل أبيب معنيتان أن تسهى السياسة التسويلية للغاز في عدى الما بمصالح المرفين.
على  ومن الوا ح أن العمقة الروسية الصهيونية تتمور بشكل  فح ويتجاوز كل التوقعاح، ويدلل

أن بعض الدو  العربية التي اعتلدح أن التوجه لروسيا للتعويض عن تراجق الدور األمريكي في 
المنملة يمكن أن ي دى مصالحها أ ميح في التلدير. إن الذي يدفق بوتين  حتراى الليان 

قبل  مسة « م تمر التاريخ الروسي»الصهيوني، كما كشل عن ذلك هو ش صيا في  مابه أماى 
هو منعة هذا الليان ا قتصادي وت وقه التلني والعسكري. وقد دعا بوتين الروا للتعلى من أشهر 

الصهاينة ودراسة التاريخ واستنبام عبر العمل على أساسها. أي أن اللوة الصهيونية الناعمة تلعب 
 دورا ماغيا على مواقل بوتين وسياساته اإلقليمية.

جاهزة للعض والنهش، في حين أنه   يليى وزنا لل ع اء أي أن بوتين يحترى فل  من لديه أسنان 
 الذين بومكانه أن يلتليهى، للن دون أن يتعامل معهى بجدية وندية.

 23/10/2016، السبيل، عّمان
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 دمتري شومسكي
التي يست دمها الم ر ون. لهذا فان ال مي األلبر للم رخ هو  ساسيةاألإن الزمن هو المادة ال اى 

 التمعب بالزمن. والم رخ بني موريا أ مي هذا ال مي.
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 األمىو زعى موريا أنه عند ات اذ قرار 30/9، "هنرتات“في ملا  للرد على ملا  دانيا  بلتمان 
 أعما ولة عربية، بدأ ال لسمينيون في دولة يهودية ود إلىالمتحدة لتلسيى ارض إسرائيل ا نتدابية 

العداء  د الحا رة الصهيونية، وتمح هزيمتهى في نهاية المما ، والبعض منهى هرب والبعض 
 األحداثو. وللن هذا الزعى، الذي هو صحيح بحد ذاته، ُمرب بمعز  عن 7/10، "هنرتات“ُمرد 

 رة اليهودية اللومية كانح موجودة التي سبلح حرب التحرير، مق  ل  ا نمباا الم لل وكين الحا
من  م   1948بذلك في العاى  اإل م أن تى  إلىومستلرة لسنواح مويلة في ارض إسرائيل، 

 ا عتداء ال لسميني.
إن الحليلة التي يعرفها موريا جيدا م تل ة تماما: الصراا الصهيوني ال لسميني أ ذ مابق الصراا 

العثمانية وتوزيق الغنائى  اإلمبرامورية، بل مق انهيار 1948لعاى اللومي السياسي الوجودي ليا في ا
بين اللوح العظمى. إحداها، صاحبة الحساسية البروتستنتية، شكلح من بعض  األوس الغنية للشر  

جديدة، ارض إسرائيل ا نتدابية، التي لى تلن موجودة قبل  –العربية وحدة جغرافية قديمة  األجزاء
أقلية  –موا  سنواح كثيرة. والتي أصبحح منذ ا ن من اجل شعب التوراة  إلداريةاذلك من الناحية 

 هامشية من بين سكان البمد في تلك ال ترة.
ومن قومي  إلقامةالعد ، كتيييد  إلىاللوح العظمى، الذي تمح صياغته بلغة ساذجة سعح  إعمن

 إلى أغلبيةا تحويل أبناء البمد من للشعب اليهودي في إسرائيل ، شمل في ثناياو نوايا عني ة منه
ذاح وعي جماعي أساسي، ردوا على ذلك بالعنل. وبهذا  إنسانيةأقلية. أبناء البمد مثل كل جماعة 

، كان عمليا 1948فان ما تى اعتبارو بعيدا عن السيا  التاري ي بينه عنل فلسميني في العاى 
الذين جاءوا من اجل السيمرة على ومنهى  أولئكاستمرار ملاومة أبناء المكان لهذو الجهود من قبل 

 أو على جزء منه.
، من الم كد أنه باللرب من وعد بل ور، تى اعتبار أي احسب م اهيى صورة الما ي الصهيونية 
مرب دافيد بن غوريون الرأي الذي كان ملبو  على  1917العرب مواليد البمد. في ملا  من العاى 

بين ال محين ال لسمينيين هى أح اد الحا رة اليهودية اللديمة، الذين أعلنوا  ،األولىالن بة الصهيونية 
إسممهى بعد ا حتم  العربي للبمد. وأنهى شهادة على أن التواجد اليهودي المتجذر في البمد لى 
يتوقل أبدا. وهذا يعني أنه يمكنك أن تلون صهيونيا ممئما، وفي ن ا الوقح يمكنك ا عترا  

 أبناء البمد قبل التواجد الصهيوني. بمولد
من المعرو  أن ذلك   يلغي حيوية المشروا الصهيوني. فالصهيونية الحديثة ظهرح على منصة 

على الحاجة ا قتصادية، السياسية والهوية الثلافية للشعب اليهودي، الذي لى ينجح  كوجابةالتاريخ 
من اليهود لهى وعي قومي والجهاح المركزية على  . وألن اللثيراألوروبيةفي ا ندمار في الثلافة 
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الساحة الدولية اعتبرح ارض إسرائيل ومنا قوميا لليهود، فان اللوح التاري ية وظرو  اللرن العشرين 
 شيء   يمكن منعه. إلىحولح تمبي  الم م  الصهيوني 

ومية ال لسمينية من اجل ا ستمرار كمصدر ل مل السياسي لتحرير الشعب، كان على الحركة الل
الصهيونية  إلنجازاحاللومي للصلة الصهيونية مق البمد، والمابق الذي   رجعة عنه  األساامعرفة 

مثل  إلى األ يرةالسياسية. وبال عل، فان العناصر المعتدلة في اللومية ال لسمينية توصلح في العلود 
حلى  إلى  من موقل سياسي واقعي هذا ا عترا . وتراجق مو وا تحرير فلسمين اللاملة، أو تحو 

   يحمل أي مابق عملي.
بشكل أحادي. وفي بداية  بوسرائيلتبنح ى.ح.  صيغة الدولتين واعترفح  1988في تشرين الثاني 

التسعينياح حدث تغير في موقل محمود عباا من الصهيونية. كما أظهر بحث منتدح الت كير 
دراسة تصريحاته باللغة العربية لب ق سنواح. فاذا اعتلد  لا الحنان ميلر، الذي اعتمد على اإلقليمي

سرائيل هي ظواهر كولونيالية، نشيح وتستمر بسبب  عباا حتى ذلك الحين أن الصهيونية وا 
أنه في الصهيونية توجد جوانب وا حة  التسعينياح يعتلدالغربية، فلد بدأ منذ  اإلمبرياليةالمصالح 

الدولة ال لسمينية في حدود  إقامةدأ منذ ذلك الحين في العمل على للمشروا اللومي في البمد. وقد ب
 الى جانب دولة إسرائيل. 1967حزيران 

للن بالنسبة لنتنياهو ولليمين في إسرائيل فان هذو التموراح لى تحدث. إنهى يصممون على 
. ومن اجل تبرير استمرار األ  رال لسمينيين  لل ال    أرا يا ستمرار في سرقة 

هامة في الليادة اللومية ال لسمينية، حيث  أوساممستومناح، يتنكرون للتغيير في الموقل لدح ال
التي تلو  إنه  األلاذيبتسليى بالصهيونية. هكذا يلومون بنشر  إلىتحو  الصراا الذي   هوادة فيه 

تي   هوادة ما زالوا يتمسكون بالحرب ال وأولئك  فر  بين فتح وحماا وبين عباا وعرفاح، ه  ء 
 فيها  د إسرائيل.

حيث ادعى  21/10تجد الغماء من قبل موريا، وقد قاى بتلرارها في ملا    ر في  األلاذيبهذو 
هناك بدون أساا،  مفا لموقل ال براء الذين يلرأون العربية، بين موقل الحركة اللومية ال لسمينية 

هذا اللذب يشكل حجة فاعلة  ستمرار البناء  لى يتغير فيما يتعل  برفض صيغة الدولتين. ونظرا ألن
في المستومناح، يمكن بالتيليد الموافلة على اعتبارو غاليا على المستومنين، كما قا  بلتمان، بغض 

 النظر عن مواق ه ال اصة، حو  مشروا ا ستيمان.
 23/10/2016هآرتس 
 23/10/2016رأي اليوم، لندن، 
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