
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 عريقات: ال يحق ألحد أن يضع "فيتو" على إجراء االنتخابات
 حماس ترفض دعوة السلطة لالنتخاباتالزهار: 
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 مصادر لـ القدس: إجراءات مشددة على قيادات الفصائل بلبنان خشية من اغتياالت إسرائيلية

 من سكان غزة يعتمدون على المساعدات %80األونروا: 
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  السلطة:
 4 حق ألحد أن يضع "فيتو" على إجراء االنتخاباتعريقات: ال ي  2.
 6 بحر: اجراء االنتخابات استحقاق وطني ودستوري ال يمكن االلتفاف عليه  3.
 6 وزير سابق: قانون الجرائم اإللكترونية "إمالءات" مفروضة على أبناء شعبنا من الخارج  4.
 7 سفير فلسطين بأنقرة: من حق تركيا الدفاع عن نفسها أمام اإلرهاب  5.
 7 "إسرائيل"لفرض عقوبـات دولية على تدعو وزارة الخارجية   6.

 
  المقاومة:

 7 حماس ترفض دعوة السلطة لالنتخاباتالزهار:   7.

 8 حماس: إجراء االنتخابات يتطلب توفير بيئة تضمن إطالق الحريات  8.

 9 إلنهاء االنقسام "الضغط الميداني"الفصائل الثمانية تّلوح بالنزول للشارع وبدء مرحلة   9.
 10 ن خشية من اغتياالت إسرائيليةمصادر لـ القدس: إجراءات مشددة على قيادات الفصائل بلبنا  10.
 10 تالحق قنوات تمويل حماس داخل غزة وخارجها "إسرائيل: "يديعوت أحرونوت  11.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 11 مقربون من غانتس: سندعو الجميع لمفاوضات بضمنهم األحزاب العربية  12.

 12 ليبرمان يهاجم "الليكود" ويتجنب "المشتركة"  13.

 13 سيناريوهات أمام غانتس لتشكيل الحكومة خمسة"يديعوت":   14.

 14 : لم ندعم سد النهضة اإلثيوبي بنظم دفاعية"إسرائيل"  15.
 

  :األرض، الشعب
 15 المتطرف "غليك" يقود اقتحامًا للمسجد لألقصى  16.
 15 من إضرابه عن الطعام وخمسة آخرون يواصلون إضرابهم 101غنام يدخل يومه الـاألسير   17.
 16 االحتالل يهدم منزل عائلة الشهيد علي خليفة في مخيم قلنديا  18.
 16 هآرتس: ثلث العمال الفلسطينيين يجبرون على دفع أموال للوسطاء للحصول على تصاريح عمل  19.
 17 مواطنا بينهم شقيقان من الضفة 14االحتالل يعتقل   20.
 17 إلسرائيليةهآرتس: تضاعف عدد الطالب العرب في مؤسسات التعليم العالي ا  21.
 18 وقفة بغزة رفضا الستمرار الحصار اإلسرائيلي  22.
 18 كابوس يؤرق آالف الغزيين ويهّددهم بالسجن "الذمم المالية"  23.
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 19 عًا إلكترونيًا فلسطينياً موق 59... واستئناف على قرار حجب "تكميم األفواه"غضب متزايد تجاه   24.
 

  لبنان: 
 20 "إسرائيل"متظاهرو لبنان.. حضور علم فلسطين وحرق لعلم أمريكا و  25.
 20 بسقوطها جيش االحتالل يقرّ و  سقوط طائرة مسيرة جنوب لبنان  26.

 
  عربي، إسالمي:

 20 في العراق مسؤولية عدم االستقرار "إسرائيل"يحّمل أمريكا و زعيم تحالف "الفتح" العراقي  27.

 21 مواجهة الالعبين اإلسرائيليين هاالتحاد الدولي لرفضمن إيقاف االتحاد اإليراني للجودو   28.
 

  دولي:
 21 دان موقف بالدهما الداعم للدولة الفلسطينيةمسؤوالن قبرصيان يؤك  29.
 21 من سكان غزة يعتمدون على المساعدات %80األونروا:   30.

 
  حوارات ومقاالت

 21 زهيبر أندبراوس... بداية نهاية إسرائيل.. واقٌع أْم خياٌل؟   31.

 24 عدنءن أبو عءمبر... ة الفلسطينّية تستقوي على حماس في الجامعة العربّية إلجراء االنتخاباتالسلط  32.

 27 إليءس سّحءب... الوحدة الفلسطينية.. بين التشريعية والرئاسية  33.

 29 سءبري عبرابي... !تركيا في سوريا.. عن فصائل فلسطينية واألمن القومي العربي  34.

 31 عءموس هبرئيل... المتعمدة لهجمات مستوطني يتسهار! "الضبابية"اإلدانة   35.
 

 33 :كاريكاتير
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 عزام: االنتخابات ليست المخرج من األزمات و"الجهاد" لن تشارك في "الرئاسية" و"التشريعية" .1

قءلت حبركة الجهءد اإلسالمي في فلسطين، انهء لن تشءبرك في االنتخءبءت التشبرياية  جببر:حسن 
 .1996والبرئءسية التي يجبري الحديث بشأنهء هذه األيءم وهو موقف لم يتغيبر منذ الاءم 

واكد الشيخ نءفذ عزام عضو المكتب السيءسي لحبركة الجهءد اإلسالمي ان موقف الحبركة المبدئي من 
نتخءبءت التشبرياية والبرئءسية التي جء ت باد التوقيع على اتفءق أوسلو لم ولن يتغيبر وتنظبر مسألة اال

 لهء الحبركة على انهء جز  ال يتجزأ من اتفءقية أوسلو واستحقءقءتهء.
وقءل الشيخ عزام لـ"األيءم"، "ان موقف حبركة الجهءد اإلسالمي من انتخءبءت المجلس الوطني مختلف 

برتبطة بءتفءقية أوسلو وتغطي مسءحة واساة من تواجد الشاب الفلسطيني وبءلتءلي تمءمء ألنهء غيبر م
 الموقف منهء مختلف".

وأشءبر الى ان الحبركة تاتقد ان االنتخءبءت ال تمثل المخبرج المطلوب من األزمءت المتالحقة 
ت قبل ذلك والمتتءباة التي يايشهء الشاب الفلسطيني هذه األيءم، منوهء الى ان "االنتخءبءت حدث

ولم تنه المشءكل التي يواجههء الشاب الفلسطيني ولم تحقق األهداف الكبيبرة  2006، و1996عءمي 
 التي ضحى من اجلهء هذا الشاب".

 وتءبع، إذا جبرت االنتخءبءت وفق مء يطبرح حءليًء، فإن المأسءة ستتامق، ويتامق كذلك االنقسءم.
قد ان االنتخءبءت هي المخبرج وتدعو الى أهمية تبركيز وقءل عزام، ان حبركة الجهءد اإلسالمي ال تات

الجهود على التوافق الداخلي ومن اجل إحيء  المشبروع الوطني الذي ضحى الشاب الفلسطيني من 
وأضءف، الشاب الفلسطيني لم يستفد من االنتخءبءت على اإلطالق، وهو يايش اليوم بؤسًء لم  اجله.

فلسطيني "أمءم مشهد صاب، وغءية في التاقيد، ال يجوز فيه ياشه من قبل، منوهء الى ان الشاب ال
 تبسيط األموبر ونقءش موضوع االنتخءبءت، وكأنه يايش في دولة مستقلة ذات سيءدة".
 23/10/2019، األيام، رام هللا

 
 عريقات: ال يحق ألحد أن يضع "فيتو" على إجراء االنتخابات .2

ظمة التحبريبر صءئب عبريقءت، إن االنتخءبءت الاءمة قءل أمين سبر اللجنة التنفيذية لمن: برام هللا
استحقءق للشاب الفلسطيني تاطل كثيبرًا، مؤكدًا أنه "ال يحق ألي جهة أو طبرف أو أي شخص كءن 
أن يحبرم شابنء من حقه في اختيءبر ممثليه، وأن يحبرمنء من الاودة إلى إبرادة الشاب بءنتخءبءت حبرة 

 ى غبرابر االنتخءبءت الثالثة األخيبرة".ومبءشبرة ونزيهة وعإشبراف دولي كءمل عل
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وأوضح عبريقءت خالل مؤتمبر صحفي، عقده اليوم الثالثء  في مقبر دائبرة شؤون المفءوضءت في 
مدينة برام هللا، أن القيءدة الفلسطينية في اجتمءعءتهء األخيبرة ببرئءسة البرئيس محمود عبءس اتخذت قبرابرًا 

ءسية، وجبرى تكليف برئيس لجنة االنتخءبءت المبركزية بإجبرا  االنتخءبءت الاءمة، التشبرياية والبرئ
المستقلة حنء نءصبر ببد  المشءوبرات والاودة للبرئيس إلصدابر المبرسوم البرئءسي المتالق بءالنتخءبءت، 
مشيبرًا إلى أن برئيس لجنة االنتخءبءت سيتوجه إلى غزة خالل اليومين المقبلين للقء  جميع الفصءئل 

 مءس.الفلسطينية بمء فيهء حبركة ح
وأضءف: "ال يجوز ألي شخص أو أي حبركة سيءسية أن تحبرم الشاب الفلسطيني من اختيءبر ممثليه، 
نتفهم أن يكون هنءك شخصيءت أو حبركءت أو أحزاب ال تبريد أن تشءبرك في االنتخءبءت فهذا جز  

النءس من الاملية الديمقبراطية، ولكن ال يحق ألحد أن يضع فيتو على إجبرا  االنتخءبءت وأن يمنع 
 من التوجه إلى صنءديق االقتبراع أو من تبرشيح أنفسهم".

وتءبع: "هنءك فبرق بين اإلعالن عن عدم المشءبركة وعين استخدام كل األدوات التي تمتلكهء حتى 
 تمنع أي مواطن من المشءبركة في االنتخءبءت، هذا ال يجوز ولن يسمح به".

الضفة الغبرعية بمء فيهء القدس الشبرقية وقطءع غزة، وأكد عبريقءت أنه "ال بد من إجبرا  االنتخءبءت في 
ونأمل أال نحتءج لطلب تدخل ومسءعدة دول في مسألة إجبرا  االنتخءبءت في قطءع غزة.. هذا 

وقءل: "عندمء نختلف.. ونحن نختلف.. ناود إلى صنءديق االقتبراع ونحتكم  استحقءق لكل فلسطيني".
 ذه الحقيقة، وهذا المطلوب".إلبرادة الشاب وليس إلى صنءديق البرصءص، ه

ألف  203مليون و 2وأشءبر عبريقءت إلى أن سجل النءخبين الحءلي الذي لم يحّدث باد، يضم نحو 
فلسطيني لهم حق االقتبراع في الضفة الغبرعية بمء فيهء القدس الشبرقية وقطءع غزة، موضحًء أن نقطة 

 االبرتكءز األولى هي الاودة إلى إبرادة الشاب.
أن "االستبراتيجية اآلن تقوم على كيفية إقنءع الجميع بإجبرا  االنتخءبءت الحبرة والنزيهة وأكد عبريقءت 

في الضفة الغبرعية بمء فيهء القدس الشبرقية وقطءع غزة"، قءئاًل: "لن ندخل في نقءشءت اآلن مءذا لو 
تنء برفض هذا الفصيل أو ذاك أو هذه الدولة أو تلك، بل يجب أن نوظف كل إمكءنيءتنء وكل طءقء

 حتى نضمن إجبرا  انتخءبءت عءمة تشبرياية وبرئءسية حبرة ونزيهة".
 22/10/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بحر: اجراء االنتخابات استحقاق وطني ودستوري ال يمكن االلتفاف عليه .3
"إن إجبرا   قءل النءئب األول لبرئيس المجلس التشبرياي الفلسطيني، أحمد بحبر البرأي: –غزة 

االنتخءبءت الاءمة يشكل استحقءقًء وطنيًء ودستوبريًء ال يمكن االلتفءف عليه أو تجءوزه بأي حءل من 
 األحوال".

وأكد بحبر خالل ندوة نظمتهء اليوم كتلة التغييبر واإلصالح الببرلمءنية في فندق الكومودوبر بغزة بانوان 
أن االنتخءبءت تهدف لتجديد الشبرعيءت  االنتخءبءت الاءمة من منظوبر سيءسي وقءنوني ووطني،

االنتخءبية وتحقيق أسس التمثيل السيءسي والقءنوني الاءدل المبرتكز إلى إبرادة شابنء ومصءلحه الاليء 
 في إطءبر تازيز التجبرعة الديمقبراطية والتداول السلمي للسلطة.

ق مقتضيءتهء الوطنية وأشءبر إلى أن المجلس التشبرياي الفلسطيني مع إجبرا  االنتخءبءت الاءمة وف
تمءم هذا االستحقءق الوطني  وشبروطهء القءنونية والدستوبرية، وتءبع "نحن من أشد الداعمين إلنجءز وا 
والدستوبري الهءم، بمء يخدم شابنء الفلسطيني ويكبرس التمسك بحقوقه وثوابته المشبروعة، حيث طءلبنء 

خلية السليمة الكفيلة بإجبرا  االنتخءبءت على مدابر السنوات المءضية بتوفيبر الظبروف والمنءخءت الدا
 وتمكين شابنء الفلسطيني من التابيبر عن إبرادته الحبرة من خالل صنءديق االقتبراع".

 22/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 وزير سابق: قانون الجرائم اإللكترونية "إمالءات" مفروضة على أبناء شعبنا من الخارج .4
زيبر السءبق بحكومة برامي الحمدهللا، شوقي الايسة، مسء  اليوم الثالثء ، أن قءنون أكد الو : برام هللا

الجبرائم اإللكتبرونية وقوانين التحكم بإجبرا ات البنوك التي أقبرت باهده أثنء  وجوده بتلك الحكومة، هي 
 قوانين مفبروضة على أبنء  شابنء من الخءبرج.

إن تلك القوانين "جءيءت من ببره ياني إمال ات؛ وقءل الايسة في منشوبر على حسءبه في فيسبوك، 
 علينء وعلى الدول المحيطة"، فيمء لم يوضح من هي تلك الجهءت.

واستنكبر عدم مقدبرة السلطة على قول كلمة "ال" أمءم فءبرضي تلك القوانين، وقءل: "ماقول، لو مبرة.. 
وأضءف: "يء أخي قولوا  ".بس مبرة قولوا نص أل. قولوا مء بتأثبر صفحءت النت. ومء بنقدبر نمناهء

 احنء ألنء )ألننء( شاب )برسءم الكءبريكءتيبر البراحل( نءجي الالي عنء ادمءن عءلنقد".
مء بنفع"، في   شيوتءبع الايسة: "الواحد إن مء لقي حدا ينتقده بينتقد حءله. أمء بصم بصم على كل 

 إشءبرة لبرضوخ السلطة لتلك القبرابرات.
 22/10/2019، وكالة سما اإلخبارية

 



 
 
 
 

 

 7 ص             5067 العدد:             10/23/2019 اءربعأل ا التاريخ: 

                                    

 سفير فلسطين بأنقرة: من حق تركيا الدفاع عن نفسها أمام اإلرهاب .5
شدد السفيبر الفلسطيني في تبركيء، فءئد مصطفى، على حق تبركيء في : أنقبرة/ محمد شيخ يوسف

 الدفءع عن نفسهء أمءم الهجمءت اإلبرهءبية، ماتببرا أن هذا الحق "أصيل كفلته القوانين الدولية".
ءهء مصطفى، خالل المؤتمبر الثءلث لالئتالف النقءبي الاءلمي لدعم القدس جء  ذلك في كلمة ألق

 وفلسطين، الذي انطلق صبءح الثالثء ، بءلاءصمة التبركية أنقبرة.
وأضءف مصطفى: "أؤكد على عمق الاالقءت الفلسطينية التبركية التي تبرعط بين الشابين، والقيءدات 

عءم من الايش المشتبرك في  500بل منذ أكثبر من  السيءسية بين البلدين، ليس في هذا الزمن فقط
 دولة واحدة".

وأبردف: "التءبريخ المشتبرك محفوبر بءلدم، وغيبر مسموح ألي طبرف كءن الابث به وتشويهه، وكمء 
وقفت تبركيء دائمء إلى جءنب فلسطين في كل الظبروف، فإن فلسطين أيضء وقفت وتقف إلى جءنب 

 تبركيء في كل الظبروف أيضء".
فيبر الفلسطيني في كلمته أنه "طءلمء أكدنء على إدانتنء واستنكءبرنء ألي عمل إبرهءبي تابرضت وأكد الس

وأوضح أنه من "حق تبركيء كأي دولة في الاءلم الدفءع عن نفسهء أمءم  له أو تتابرض له تبركيء".
الهجمءت اإلبرهءبية، هو حق أصيل كفلته القوانين الدولية، تمءمء كحقنء المشبروع في مواجهة 

 عءم وأكثبر". 70اصءبءت الصهيونية منذ ال
 22/10/2019 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 "إسرائيل"لفرض عقوبـات دولية على تدعو وزارة الخارجية  .6

دعت وزابرة الخءبرجية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى فبرض عقوبءت على دولة االحتالل : وكءالت
الشاب الفلسطيني، والمخءلفة للقءنون الدولي ، بسبب الجبرائم التي تبرتكبهء بحق «اإلسبرائيلي»

ودانت الوزابرة، أمس، التصايد االحتاللي االستيطءني  واإلنسءني، وحقوق اإلنسءن والقبرابرات األممية.
الذي يسيطبر على المشهد في األبرض المحتلة، ماتببرة أنه جز  من مخطط عدواني، تشبرف دولة 

 تنفيذه ضد أبنء  الشاب.االحتالل ومؤسسءتهء وأذبرعهء المختلفة على 
 23/10/2019، الخليج، الشارقة

 
 حماس ترفض دعوة السلطة لالنتخاباتالزهار:  .7

إن الدعوة إلجبرا  انتخءبءت « حبركة حمءس»برام هللا: قءل محمود الزهءبر عضو المكتب السيءسي لـ
الفصءئل  تقتصبر على المجلس التشبرياي غيبر مقبولة على اإلطالق، كونهء تاد موقفء ياءكس مواقف
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فضء  تلك االنتخءبءت إلى عدم إجبرا  انتخءبءت «القوى الثمءنية»األخبرى وفق المبءدبرة األخيبرة  ، وا 
 أخبرى.

ودعء الزهءبر خالل ندوة سيءسية إلجبرا  انتخءبءت عءمة تشمل البرئءسة والمجلس الوطني، وتكون 
كونءت الشاب في متزامنة مع ضبروبرة االتفءق على ضمءنءت من جميع الفصءئل الفلسطينية وم

الضفة والقدس والقطءع؛ لتحقيق أعلى دبرجة من التمثيل الحقيقي للشاب، وعدم استثنء  أي فصيل 
 من فصءئل المقءومة أو القيءم بامليءت تزويبر أو اإللغء  تحت أي حجة واهية.

بءت وحمل الزهءبر إصبرابر أي طبرف فلسطيني على إجبرا  انتخءبءت متجزأة مسؤولية عدم إجبرا  االنتخء
الاءمة، ماتببرًا إيءه المسؤول األول عن االنقسءم. ودعء إلى أن تشمل االنتخءبءت الاءمة القدس على 

 وجه الخصوص والضفة وغزة، وال تستثني أيء من تلك المنءطق تحت أي حجة من الحجج.
وشدد الزهءبر على ضبروبرة إجبرا  انتخءبءت مجلس وطني النتخءب من يمثل شابنء بأوسع صوبرة، 

م استفبراد أي طبرف فلسطيني بءلقبرابر المتالق بمصيبر الشاب. وحذبر حءل إجبرا  انتخءبءت عءمة وعد
من محءوالت تزويبر أي انتخءبءت على أي مستوى أو أي مكءن، وحث حءل إجبرا  انتخءبءت عءمة 
على دعوة مؤسسءت دولية للمشءبركة في الاملية االنتخءبءت في جميع مبراحلهء لضمءن النزاهة، الفتًء 
إلى أهمية وجود مبراقبين دوليين محءيدين لمبراقبة االنتخءبءت ووضع تقءبريبر صحيحة. كمء دعء إلى 
تشكيل محكمة قضءيء االنتخءبءت من قضءة مشهود لهم بءلنزاهة والمهنية الاءلية قبل إجبرا  

 االنتخءبءت.
 23/10/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ضمن إطالق الحرياتحماس: إجراء االنتخابات يتطلب توفير بيئة ت .8

أكد المتحدث بءسم حبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، عبد اللطيف القءنوع، أن إجبرا  : غزة
االنتخءبءت الاءمة الفلسطينية يتطلب تهيئة األجوا  وتوفيبر بيئة انتخءبية تقوم على ضمءن الحقوق 

طالق الحبريءت.  وا 
(: "الحديث عن االنتخءبءت برصيده على 10-22وقءل القءنوع، في تصبريح صحفي، اليوم الثالثء  )

موقاًء تسميم ُمسبق لألجوا  وقمع للحبريءت الاءمة  59األبرض صفبر، ومء فالته السلطة بحجب 
 وتكميم لألفواه ويببرهن على حءلة التفبرد واالستبداد التي تبرفضهء حمءس".

 22/10/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 إلنهاء االنقسام "الضغط الميداني"ل للشارع وبدء مرحلة الفصائل الثمانية تّلوح بالنزو .9
أشبرف الهوبر: أعلنت ثمءني قوى فلسطينية، قدمت قبل أسءبيع لحبركتي فتح وحمءس، برؤية  –غزة 

جديدة إلتمءم المصءلحة، عن إعداد ببرنءمج وطني يتضمن لقء ات وفاءليءت وأنشطة تنظيم داخل 
 إلنجءح الجهود البرامية إلنهء  االنقسءم.« ضغطال»المنءطق الفلسطينية والخءبرج، بهدف 

وأشءبرت في بيءن لهء، تال اجتمءعء موساء عقدته بحضوبر فاءليءت شابية وجمءهيبرية من قطءع غزة، 
ومن ثم « مؤتمبرات شابية»أن عملية الضغط بتنظيم الفاءليءت سوف تستمبر حتى الوصول إلى عقد 

 ، بهدف اتمءم المصءلحة.«مليونية»
قء ، الذي عقد في مدينة غزة، الاديد من الكلمءت والمداخالت من قبل ممثلي الفصءئل وتخلل الل

التي قدمت المبءدبرة. وقءل خءلد البطش، عضو المكتب السيءسي لحبركة الجهءد اإلسالمي، إن هذه 
للتصدي لتهديدات االحتالل بضم الضفة والتهديد الاسكبري للقطءع إلى صفقة »البرؤية جء ت لـ 

 «.تبرمب
يتطلب وحدة وطنية تقوم على الشبراكة الوطنية، لذلك أطلقت القوى »أكد أن مواجهة تلك التهديدات و 

 «.الثمءني البرؤية الوطنية
من جهته قءل عضو المكتب السيءسي للجبهة الشابية جميل مزهبر، خالل اللقء  إن البرؤية الوطنية 

نهء  االنقسءم  الفلسطينية، والتي تشكل فبرصة جدية لطي تاببر عن اإلبرادة الوطنية »لتحقيق الوحدة وا 
 «.صفحة االنقسءم السودا ، وتمثل خءبرطة طبريق وممبر إجبءبري إلنهء  االنقسءم

، لكنه أوضح أن ذلك بحءجة «الذهءب النتخءبءت شءملة»وأشءبر إلى أن المبرتكز البرئيسي للبرؤية هو 
 «.توافق وحوابر وطني»إلى 

كتب السيءسي للجبهة الديمقبراطية، أن األسبءب وبرا  وخالل المداوالت أكد صءلح نءصبر عضو الم
غيءب اإلبرادة السيءسية واستمبرابر التدخالت اإلقليمية »على التوالي، هو  13استمبرابر االنقسءم للاءم الـ 

في القضية الوطنية، إلى جءنب أصحءب المصءلح واالمتيءزات في السلطة سوا  في قطءع غزة أو 
 «.على حسءب المشبروع الوطني الفلسطيني الجءمعفي الضفة للدفءع عن مصءلحهم 

حبرصًء على »، الفتء إلى أنهء جء ت «ليست ضد أحد»وأشءبر إلى أن برؤية الفصءئل الثمءنية المقدمة 
 «.المشبروع الوطني الفلسطيني

 23/10/2019، القدس العربي، لندن
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 اغتياالت إسرائيلية مصادر لـ القدس: إجراءات مشددة على قيادات الفصائل بلبنان خشية من .10
كشفت مصءدبر فلسطينية مطلاة، عن تشديد الحبراسة : خـءص -"القدس"دوت كوم"-بيبروت 

واإلجبرا ات األمنية على قيءدات الفصءئل المتواجدة في لبنءن وخءصًة حبركتي حمءس والجهءد 
 اإلسالمي بسبب األحداث الجءبرية في البالد منذ أيءم.

لقدس، فإن هنءك خشية من قبل الفصءئل الفلسطينية على أن وبحسب المصءدبر التي تحدثت لـ ا
تستغل إسبرائيل األحداث في لبنءن وأن يقدم جهءز الموسءد على تنفيذ عملية اغتيءل تطءل أحد قيءدات 
 المقءومة المقيمة والمستقبرة في بيبروت منذ تصءعد األحداث في سوبريء خالل السنوات القليلة األخيبرة.

أن باض قيءدات الفصءئل المتواجدين في الضءحية الجنوعية اللبنءنية التي يديبر  ولفتت المصءدبر، إلى
حزب هللا أمنهء بشكل كءمل، تم تشديد اإلجبرا ات على المبءني التي يتواجد فيهء شقق سكنية ومكءتب 
لهم. مشيبرًة إلى أن هنءك قيءدات عسكبرية وأمنية تتبع للمقءومة الفلسطينية في تلك المنطقة ويامل 

 حزب هللا إلى جءنب األجهزة األمنية الخءصة بءلفصءئل على حمءيتهم بشكل كبيبر.
وذكبرت أن عملية تشديد الحبراسة لم تقتصبر فقط على القيءدات في منطقة الضءحية الجنوعية، بل 

 امتدت لمنءطق مختلفة.
الموسءد وأشءبرت المصءدبر، إلى أنه في السنوات األخيبرة تم برصد محءوالت مستمبرة من قبل جهءز 

لتنفيذ عمليءت اغتيءل في الخءبرج ضد قيءدات فءعلة في المقءومة. مشيبرًة إلى أن باض الامال  الذين 
حءولوا وضع عبوات نءسفة في سيءبرات لقيءدات فلسطينية تم اعتقءلهم من قبل أجهزة أمنية خءصة 

 بءلفصءئل، أو من خالل الجيش اللبنءني، أو قوات أمن حزب هللا.
 22/10/2019، سالقد، القدس

 
 تالحق قنوات تمويل حماس داخل غزة وخارجها "إسرائيل: "يديعوت أحرونوت .11

كشفت صحيفة يدياوت أحبرونوت أن "وزابرة المءلية األمبريكية جمدت : عدنءن أبو عءمبر -21عبرعي
حسءبءت بنكية مصبرفية لبرجءل أعمءل من قطءع غزة يقومون بضخ أموال من إيبران إلى حمءس، وأن 

سءسي اليوم لجهءز االستخبءبرات الاسكبرية اإلسبرائيلية هو مالحقة برجءل المءل في حمءس الهدف األ
الذين يقومون بتحويل األموال من خءبرج غزة إلى داخلهء، وياتببرون قنءة تهبريب األموال األسءسية، 

 وتمويل نشءطءت حمءس، ال سيمء في الجءنب المدني الخيبري". 
"، أنه "وفقء لمالومءت 21ي، في تقبريبر تبرجمته "عبرعيوأضءف يوآف زيتون المبراسل الاسكبر 

االستخبءبرات اإلسبرائيلية، تخبرج األموال من إيبران وصوال للبنءن، وانتهء  بغزة، ويقوم بإيصءلهء ألفبراد 
من الجنءح الاسكبري لحمءس، ثم يقومون بإبرسءلهء للضفة الغبرعية عببر الماءببر، ونءدبرا مء يتم كشفهء 
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حسءبءت بنكية وهمية، يتم فيهء تمويل أنشطة لجءن الزكءة والتاليم بءلضفة إسبرائيل، أو عببر  قبل
 الغبرعية، للتمويه على عمل حمءس التنظيمي هنءك". 

أحد الضبءط اإلسبرائيليين الكبءبر كشف للصحيفة أن "إسبرائيل زادت من نشءطءتهء االستخبءبرية لتاقب 
يضبر بأنشطة حمءس الاسكبرية، فباض  هؤال  النشطء ، ومابرفة قنوات إبرسءل األموال، ألن ذلك

عمليءت تحويل األموال يتم بصوبرة فبردية مبءشبرة من يد إلى يد، وأخبرى عببر الحسءبءت المصبرفية 
 والبنكية، وتساى حمءس لنقل األموال بطبرق سبرية يصاب على إسبرائيل اكتشءفهء". 

ن الخءبرج إلى الداخل، وأشءبر إلى أن "حمءس تاثبر بين حين وآخبر على طبرق جديدة لنقل األموال م
وال تامل بطبريقة وزابرة مءلية مبركزية، وقد انضمت الواليءت المتحدة لجهود إسبرائيل لمالحقة تهبريب 

حسءبءت مصبرفية جديدة لبرجءل أعمءل فلسطينيين من غزة  3حمءس ألموالهء، فأعلنت عن إدخءل 
تجميد حسءبءتهم بءلواليءت المتحدة، للقءئمة السودا  للبرقءبة على الموابرد المءلية، ونتيجة للقبرابر تم 

 وحظبر التاءمل ماهم مءليء وتجءبريء". 
وكشفت أن "الثالثة ياتببرون قنوات التمويل األسءسية لحمءس إلدخءل األموال لقطءع غزة، وقءموا في 
السنوات األخيبرة بإيصءل مئءت ماليين الدوالبرات، ويسكنون غزة، لكنهم ياملون بتهبريب األموال عببر 

يءت المتحدة بأعمءل قءنونية مشبروعة، ويسءفبرون بطبريقة برسمية خءبرج القطءع من خالل مصبر، الوال
ويقومون باملية نقل األموال من موازنة حمءس بمبءلغ ثقيلة الايءبر تقدبر بمئءت ماليين الدوالبرات 

 خالل السنوات المءضية".
سبرائيل بءلمنءسبة، "أعلنت عن مسءعدة وزيبر المءلية األمبريكية سيغءل مءندليكبر، وهي من مواليد إ

فبرض عقوبءت على هؤال  الثالثة بهدف التشويش على شبكة تمويل المنظمءت الفلسطينية، الذين 
يحصلون على األموال من القنءة البرئيسية الموجودة في إيبران، لكن الجيش اإلسبرائيلي يكشف أن أحد 

 برة ماليين دوالبر".هؤال  الثالثة تم استهداف قنوات تمويله بمبلغ مهم يصل عش
 23/10/2019، 21عربيموقع 

 
 مقربون من غانتس: سندعو الجميع لمفاوضات بضمنهم األحزاب العربية .12

قءل برئيس كتلة "كءحول الفءن"، بيني غءنتس، اليوم الثالثء ، قبل وقت قصيبر من تلقيه تفويضء من 
آلن إلى الامل. ونحن متفءئلون البرئيس اإلسبرائيلي، برؤوفين بريفلينن بتشكيل الحكومة، إنه "نتوجه ا

دائمء، وهذا أسلوب حيءة" في إشءبرة إلى تقديبرات سءئدة في المؤسسة السيءسية اإلسبرائيلية بأنه لن 
 ينجح في تشكيل حكومة.
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وذكبرت تقءبريبر إعالمية اليوم، إن "كءحول الفءن" ستدعو أوال حزب الليكود، الذي يتزعمه برئيس 
مفءوضءت حول تشكيل الحكومة، وباد ذلك حزب "يسبرائيل بيتينو"  الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، إلى

 غيشبر". –ببرئءسة أفيغدوبر ليببرمءن، وكتلة "الامل 
ونقل موقع "يدياوت أحبرونوت" اإللكتبروني عن مقبرعين من غءنتس قولهم "إنه سيدعو الجميع 

األحزاب  ويتحدث مع الجميع، وكذلك األحزاب التي لن تجلس مانء في الحكومة، وهذا يشمل
 الابرعية".

وقءلت برئيسة حزب "اليمين الجديد"، أييليت شءكيد، في "تويتبر"، اليوم، إنه "إذا ُدعينء للقء  مع 
غءنتس، فسنحضبر بءلتأكيد، ولكن سنوضح لغءنتس أنه خسءبرة على إهدابر الوقت وينبغي البد  

 وضءت مستقلة".بمفءوضءت مقءبل مندوعي الكتلة اليمينية. واليمين الجديد لن يجبري مفء
يومء.  28والسينءبريو المتوقع اآلن، هو منح بريفلين لغءنتس تفويض بتشكيل الحكومة، ومهلة مدتهء 
يومء،  21وفي حءل فشل غءنتس بمهمته، فإنه سيايد التفويض إلى بريفلين. وعندهء تبدأ فتبرة مدتهء 

عضو كنيست  61ع يمكن أن يتم خاللهء تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة شبريطة جماه تواقي
يومء. وفي  14يطءلبون برئيس الدولة بتكليفه بذلك. وسيحصل عضو الكنيست هذا على مهلة مدتهء 

جبرا  انتخءبءت باد تساين يومء، أي في منتصف شهبر آذابر/مءبرس  حءل فشله، سيتم حل الكنيست وا 
 المقبل.

 22/10/2019، 48عرب 

 

 ليبرمان يهاجم "الليكود" ويتجنب "المشتركة" .13
جم برئيس "يسبرائيل بيتينو"، أفيغدوبر ليببرمءن، يوم اإلثنين، حزب "الليكود"، وبرفض الحديث عن هء

إمكءنية تشكيل حكومة أقلية بدعم من القءئمة المشتبركة، واكتفى بءلقول إنه "عندمء نتوصل التفءق 
ة، ميبري بشأن الخطوط األسءسية، سنتحدث في األموبر الالحقة"، وعن وصفه لوزيبرة الثقءفة والبريءض

 بريغيف، بـ"البهيمة"، عقب بءلقول إنه كءن لطيفء بهذا الوصف.
وباد يوم من إعءدة برئيس الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، التفويض بتشكيل الحكومة، إلى البرئيس 
اإلسبرائيلي، برؤوفين بريفلين، قءل ليببرمءن، في مقءبلة مع موقع "يدياوت أحبرونوت"، إن نتنيءهو يامل 

 ت للوحدة، ويحءول التسبب بإجبرا  انتخءبءت للمبرة الثءلثة.إلفشءل االتصءال
وبردا على ادعء ات وزيبر االقتصءد، إيلي كوهين، أن "كءحول الفءن" برفض إجبرا  مفءوضءت، قءل 

 ليببرمءن إن حزعه توجه إلى "الليكود" ودعءه إلى المفءوضءت إال أن األخيبر تجءهل ذلك.
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ال، وقءل إن لديه أسئلة مهمة جدا بشأن "السيءسة تجءه وشدد على مء اعتببره "الخطوط األسءس" أو 
 إيبران وقطءع غزة وحزب هللا، والمشبروع االستيطءني في الضفة الغبرعية".

وبرفض ليببرمءن التطبرق إلى إمكءنية دعم حكومة أقلية بدعم من القءئمة المشتبركة. وقءل إنه ال يامل 
 إلى هذه المسألة، بل سيتجءهلهء. لدى الليكود، وال لدى نتنيءهو. وبءلتءلي لن يتطبرق 

 22/10/2019، 48عرب 
 

 سيناريوهات أمام غانتس لتشكيل الحكومة خمسة"يديعوت":  .14
تنءولت صحيفة إسبرائيلية الفبرص المتءحة والسينءبريوهءت أمءم برئيس حزب : أحمد صقبر -21عبرعي

 "أزبرق أبيض" الجنبرال بيني غءنتس، لتشكيل حكومة االحتالل الجديدة.
"يدياوت أحبرنوت" في خببرهء البرئيس اليوم، أن برئيس الوزبرا  المكلف بنيءمين نتنيءهو،  وأوضحت

الذي أعءد أمس تفويض تشكيل الحكومة، لبرئيس دولة االحتالل اإلسبرائيلي برؤوفين بريفلين، "لم ينجح 
في تشكيل حكومة بدون أزبرق أبيض"، متسءئلة: "هل سينجح غءنتس في تشكيل حكومة وحدة مع 

 د؟ وهل لديه خيءبرات أخبرى لتشكيل الحكومة؟".الليكو 
وقدبرت أنه "ليس لنتنيءهو حكومة بدون أزبرق أبيض، وليس لغءنتس حكومة بدون الليكود، والاءئق 
األسءس؛ من يبدأ أوال التنءوب على برئءسة الوزبرا "، ماتببرة أن "احتمءل االنتخءبءت في هذه اللحظة، 

 في أعقءب الطبريق المسدود، والجمود في السءحة السيءسية". هو االحتمءل الواقاي واألكثبر ماقولية
وفي ظل هذا الواقع، تسء لت الصحيفة: "مء هي إمكءنيءت وفبرص غءنتس؟"، موضحة أن اإلمكءنية 

 األولى؛ "تشكيل حكومة وحدة مع الليكود واألحزاب األصولية".
الليكود، مقءبل أن يبدأ وأضءفت: "في مثل هذه الحءلة، يشكل غءنتس حكومة وحدة واساة مع  

التداول على برئءسة الوزبرا ، ويسءوم في موضوع الكتلة ويشكل حكومة مع اليمين واألصوليين إلى 
جءنب حزب الامل، ولكن السؤال؛ هل سيوافق أفيغدوبر ليببرمءن )زعيم حزب إسبرائيل بيتنء( على 

 الدخول في مثل هذه الحكومة؟".
، "تشبه مخطط بريفلين؛ وهو تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، واإلمكءنية الثءنية، بحسب "يدياوت"

وفي مثل هذه الحكومة يبدأ نتنيءهو التداول، ولكن يضطبر للتخلي عن الكتلة، ويكون الشبركء  هم 
 "أزبرق أبيض"، الليكود، "إسبرائيل بيتنء" وحزب الامل".

ه أن يقبل إذا مء برفات ضد غءنتس بدبروه "يتنءزل عن برئءسة الوزبرا  في بداية الوالية، ولكن يمكن
نتنيءهو الئحة اتهءم، وهكذا عمليء يكون برئيس الوزبرا ، كمء يمكن لغءنتس أن يدعي بأنه نجح في 

 تشكيل حكومة علمءنية ليببرالية، مثلمء وعد في حملته األخيبرة، وهذا احتمءل متوسط".
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تس بتشكيل حكومة تضم في أمء اإلمكءنية أو الفبرصة الثءلثة، فهي "حكومة أقلية مؤقتة؛ يقوم غءن
عضويتهء حزعه، و"إسبرائيل بيتنء" وحزب الامل، بدعم من حزب ميبرتس والابرب من الخءبرج )بءستثنء  
حزب التجمع("، مبينة أن "الهدف في مثل هذه الخطوة، تشكيل حكومة مؤقتة حتى استبدال نتنيءهو 

 كبرئيس لحزب الليكود".
المتمءثلين مع الجنءح األكثبر يمينية في الحزب، ونوهت إلى أن "النواب في "أزبرق أبيض"، 

سياءبرضون ذلك"، مشيبرة إلى أن "قدبرة بقء  مثل هذه الحكومة ليست عءلية، وبءلتءلي فإن احتمءل هذه 
 اإلمكءنية متدن جدا".

وبشأن اإلمكءنية البراباة، ذكبرت الصحيفة، أنهء تتالق "بتشكيل حكومة وحدة بين الليكود و"أزبرق 
يئيبر لبيد وحزب "هنءك مستقبل"، ومن أجل االمتنءع عن انتخءبءت أخبرى يتخذ غءنتس أبيض" بدون 

خطوة انشقءق في داخل حزعه، ويوافق على أن يجلس مع نتنيءهو كبرئيس للوزبرا  ولكن يضطبر 
 لالنفصءل عن لبيد".

في  والمشكلة هنء، تكمن في "االبرتبءط بين األحزاب التي تشكل "أزبرق أبيض"، حيث أثبتت نفسهء
الحملتين االنتخءبيتين األخيبرتين، وتفكيك الشبراكة يمكن أن يضبر غءنتس إذا مء اضطبر للتوجه إلى 

 انتخءبءت أخبرى، وهذا أيضء احتمءل متدن".
وحول اإلمكءنية الخءمسة واألخيبرة، "الذهءب إلى انتخءبءت ثءلثة، في حءل لم ينجح غءنتس في تشكيل 

توقياء  61لكنيست في عبرض مبرشح لبرئءسة الوزبرا  جمع يومء، ولم تنجح ا 28حكومة في غضون 
 يومء، وهذا احتمءل متوسط حتى مبرتفع". 21في غضون 

وأشءبرت "يدياوت"، إلى أن لجنة االنتخءبءت المبركزية اإلسبرائيلية، "بدأت تفهم بأن انتخءبءت أخبرى 
 ء سنحتءجه، فسنفاله".تقتبرب"، وقءلت المديبرة الاءمة للجنة، المحءمية أوبرلي عدس: "إذا كءن هذا م

وأضءفت: "بءلطبع نحن لسنء جءهزين، ولكن في المبرة السءبقة لم نكن كذلك، وال توجد جداول زمنية 
ولم نفال شيئء حقء، نحن لم نجبر حسءبءت، نحن نحتسب الجداول الزمنية فقط باد ذلك، وفقء 

 للاملية".
 22/10/2019، "21موقع "عربي 

 
 ضة اإلثيوبي بنظم دفاعية: لم ندعم سد النه"إسرائيل" .15

قءلت تل أبيب، الثالثء ، إنهء لم تدعم سد النهضة اإلثيوعي بنظم دفءعية، : إسطنبول/ األنءضول
جء  ذلك في بيءن للسفءبرة  مبدية تمنيءتهء أن "تحل المسألة بين الجءنبين المصبري واإلثيوعي".

 اإلسبرائيلية بءلقءهبرة نشبرته عببر صفحتهء بفيسبوك.
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السفءبرة أنه "أثيبر مؤخبرا باض اإلشءعءت عن أن النظم الدفءعية اإلسبرائيلية تستخدم  وأوضح بيءن
 لحمءية سد النهضة في أثيوعيء".

واستدبرك: "لكن على البرغم من الاالقءت الجيدة التي تجمانء بدولة أثيوعيء، إال أن هذه مجبرد 
 إشءعءت".

 مع مصبر على أفضل حءل".وأضءف: "إسبرائيل تقف على مسءفة واحدة، حيث أن الاالقءت 
 22/10/2019، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 المتطرف "غليك" يقود اقتحامًا للمسجد لألقصى .16

استأنف عشبرات المستوطنين، اليوم الثالثء ، اقتحءمءتهم للمسجد األقصى المبءبرك من جهة بءب 
ءصبر الوحدات الخءصة المغءبرعة تقدمهم المتطبرف "يهودا غليك"، وعبرفقة حبراسءت مشددة من عن

 بشبرطة االحتالل.
وقءلت مصءدبر محلية إن هؤال  المستوطنين ببرفقة "غليك" نفذوا جوالت استفزازية في األقصى، وسط 

 محءوالتهم أدا  طقوس تلمودية، وتلقيهم شبروحءت عن "الهيكل"، إلى أن غءدبروه من بءب السلسلة.
 22/10/2019، األيام، رام هللا

 
 من إضرابه عن الطعام وخمسة آخرون يواصلون إضرابهم 101يومه الـ غنام يدخلاألسير  .17

( في اإلضبراب 101عءمء( من بلدة دوبرا غبرب الخليل يومه الـ) 42دخل األسيبر أحمد غنءم ): برام هللا
 .29المفتوح عن الطاءم، اضءفة إلى خمسة آخبرين بينهم األسيبرة هبة اللبدي التي تدخل يومهء الـ 

يومء،  84يومء، واألسيبر طءبرق قادان منذ  91هم: إسمءعيل علي، مضبرب منذ واألسبرى اآلخبرون 
 يومء. 29يومء، واألسيبر مصاب الهندي منذ  31واألسيبر أحمد زهبران منذ 

وياءني األسبرى المضبرعون من أعبراض صحية متشءبهة تختلف دبرجتهء مع مدة اإلضبراب أببرزهء: 
د في الوزن، وتقيؤ لاصءبرة المادة يصءحبهء خبروج أوجءع شديدة في كءفة أنحء  الجسد، وانخفءض حء

للدم، وضاف في البرؤية، وفقدان للوعي بشكل متكبربر، بءإلضءفة إلى تغيبر يصيب لون الجسد، 
 وهبوط في دقءت القلب.

وتامدت إدابرة ماتقالت االحتالل نقل األسبرى بشكل متكبربر منذ شبروعهم بءإلضبراب عببر مء ُتسمى 
ببرهء األسبرى برحلة عذاب إضءفية، حيث تكون كثءفة عمليءت النقل في الفتبرة بابرعة "البوسطة" التي يات

 األولى من اإلضبراب، في محءولة لكسبر إضبرابهم.
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ووفقًء آلخبر المتءباءت بشأن قضية األسيبرة اللبدي، فإنهء تواصل إضبرابهء مع برفضهء ألخذ المدعمءت 
 دنية لالحتالل.وكذلك برفضهء طلب مديبر الماتقل بنقلهء إلى المستشفيءت الم

 22/10/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يهدم منزل عائلة الشهيد علي خليفة في مخيم قلنديا .18
هدمت قوات االحتالل االسبرائيلي، فجبر اليوم األبرعاء ، منزل عءئلة الشهيد علي حسن خليفة : القدس

 ءل مدينة القدس.المكون من ثالثة طوابق في مخيم قلنديء شم
وذكبرت مصءدبر محلية، أن قوة كبيبرة من جيش االحتالل اقتحمت المخيم، وأخلت منزل الشهيد 
خليفة، قبل أن تشبرع جبرافءت االحتالل بهدم المنزل الواقع في شءبرع القدس قبرب حءجز قلنديء 

 الاسكبري.
في المنطقة على  وأضءفت المصءدبر ذاتهء أن جيش االحتالل أجببر أصحءب المبركبءت المتواجدة

 إخالئهء من المكءن، إضءفة إلى منع الطواقم الصحفية من تغطية عملية الهدم.
يشءبر إلى أن الشهيد خليفة استشهد في مخيم قلنديء أول أيءم شهبر برمضءن المبءبرك مطلع آب/ 

 .2011أغسطس عءم 
 23/10/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ال الفلسطينيين يجبرون على دفع أموال للوسطاء للحصول على تصاريح عملهآرتس: ثلث العم .19

ذكبرت صحيفة هآبرتس الاببرية، اليوم الثالثء ، أن أكثبر  :تبرجمة خءصة -"القدس" دوت كوم -برام هللا
مليون شيكل للوسطء  وأصحءب الامل  480ألف عءمل فلسطيني دفاوا الاءم المءضي نحو  20من 

 .48مل داخل منءطق الـللحصول على تصءبريح ع
ويمثل هذا الادد نحو ثلث عدد الامءل الفلسطينيين الذين يدخلون للامل في المنءطق المحتلة، حيث 

شيكل شهبرًيء وبشكل غيبر قءنوني باد  2,500إلى  1,500يتم إجبءبرهم على دفع أموال تصل مء بين 
مء يابرضهم لالستغالل وانادام فشل حصولهم على تصءبريح بطبرق قءنونية بسبب اإلجبرا ات الماقدة، 

 األمن الوظيفي.
ووفًقء لدبراسة أجبراهء بنك إسبرائيل في أواخبر الشهبر المءضي، فإن صءفي برعح أصحءب الاقءبرات 

 مليون شيكل. 122والامل الذين بءعوا تصءبريح غيبر قءنونية بلغت حوالي 
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تجءبر غيبر المشبروع في وتشيبر الصحيفة إلى أنه بءلبرغم من محءوالت سلطءت االحتالل محءبرعة اال
قبرابر ذلك عءم  بإجبرا  إصالحءت، إال أن الخطة التي وضاتهء حينهء يتم تنفيذهء  2016التصءبريح وا 

 بشكل بطي  ولم تتوقف هذه الظءهبرة.
سبرائيل، كءن  4ووفًقء للدبراسة التي تم إجبرا هء من خالل   67,690ماءببر فلسطينية بين الضفة وا 

، وال يشمل ذلك عمءل المستوطنءت، وماظم التصءبريح تم شبراؤهء. فلسطينًيء يحملون تصءبريح عمل
في قطءع البنء  لوحده والذي ياتببر األكثبر تحقيًقء لألجوبر  20,166من أصل  15,054حيث تم شبرا  

شيكل شهبرًيء، في المتوسط، مقءبرنًة  2102وسابر التصءبريح أغلى فيه من غيبره، ويصل إلى أكثبر من 
 األخبرى.شيكل للصنءعءت  1,987بـ 

 22/10/2019، القدس، القدس
 

 مواطنا بينهم شقيقان من الضفة 14االحتالل يعتقل  .20
مواطنًء من الضفة،  14اعتقلت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، الليلة المءضية واليوم الثالثء ، : برام هللا

 بينهم شقيقءن.
 22/10/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عف عدد الطالب العرب في مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيليةهآرتس: تضا .21

ذكبرت صحيفة هآبرتس الاببرية، اليوم الثالثء ، أن عدد  :تبرجمة خءصة -"القدس" دوت كوم -برام هللا
الطالب الابرب في مؤسسءت التاليم الاءلي اإلسبرائيلية تضءعف بشكل ملحوظ خالل فتبرة عقد من 

ال تزال كبيبرة أمءم محءوالتهم لالندمءج في األوسءط األكءديمية مقءبرنًة  الزمن، لكن الفجوات والاقبءت
 بءلمجتمع اليهودي.

ووفًقء لمجلس التاليم الاءلي، فإن نسبة الطالب الابرب في جميع الدبرجءت التاليمية وصلت من 
حتى الاءم الدبراسي  %18(، إلى 24,000الذي وصل الادد فيه )حوالي  2008في عءم  10%

 (.51,000والتي بلغت )حوالي المءضي 
وتشيبر دبراسة أخبرى القتصءديين من وزابرة المءلية أن هذه األبرقءم مخءدعة، حيث أن نسبة الطالب 

، إلى جءنب اإلخفءقءت التي يواجههء %20الابرب في إسبرائيل تقتبرب من نسبتهم كسكءن بنحو 
مء يزيد من مادالت ابرتفءع  الشبءب في المجتمع الابرعي الستياءبهم في مؤسسءت التاليم الاءلي،

 التسبرب، والفجوات الهءئلة بين الذكوبر واإلنءث، واالتجءه المتزايد لدى الابرب للدبراسة في الخءبرج
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 وخءصًة منءطق السلطة الفلسطينية. 
 22/10/2019، القدس، القدس

 
 وقفة بغزة رفضا الستمرار الحصار اإلسرائيلي .22

لنسء  الفلسطينيءت، الثالثء ، في وقفة احتجءجية، برفضء شءبركت الاشبرات من ا: غزة/ نوبر أبو عيشة
 الستمبرابر فبرض الحصءبر اإلسبرائيلي على قطءع غزة.

وبرفات باض المشءبركءت في الوقفة، التي دعت إليهء "الهيئة الوطنية الُاليء لمسيبرات الاودة وكسبر 
لقطءع، الفتءت ُتطءلب المجتمع الدولي ببرفع الحصءبر"، أمءم ماببر بيت حءنون )إيبرز(، شمءلي ا

 الحصءبر عن غزة.
وقءلت مسؤولة لجءن المبرأة، في الهيئة التءباة للمسيبرات، اكتمءل حمد:" نقف لمطءلبة الاءلم أجمع، 

وأضءفت حمد، في حديثهء لوكءلة "األنءضول":" المبرأة  بءلضغط على إسبرائيل لبرفع حصءبرهء عن غزة".
قى تقءوم من أجل الثوابت الوطنية، ومن أجل القضية، حتى برفع الحصءبر اليوم تؤكد أنهء ستب

 والتحبريبر".
ودعت إلى ضبروبرة "محءكمة المجبرمين اإلسبرائيليين في محكمة الجنءيءت الدولية، على جبرائمهم 

وطءلبت الدول الابرعية بوقف سيءسة "التطبيع مع إسبرائيل، ونصبرة  المبرتكبة بحق الفلسطينيين".
 وقضيتهم". الفلسطينيين

 22/10/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 كابوس يؤرق آالف الغزيين ويهّددهم بالسجن "الذمم المالية .23
، من أكثبر المشكالت االقتصءدية تاقيدًا في قطءع «قضءبء الذمم المءلية»بءتت مء تسمى : وكءالت

موظفين، أو حتى أشخءصًء  غزة، إذ طءبردت وتطءبرد مواطنين من الفئءت كءفة، سوا  كءنوا تجءبرًا، أو
 عءديين.

فءلذمم المءلية المستحقة قد ياجز صءحبهء عن سدادهء في الوقت المحدد، غءلبًء بسبب الظبروف 
ببراز مء ماه  االقتصءدية الصابة، مء يضطبر صءحب المءل لتقديم شكوى لدى جهءت االختصءص، وا 

نفذ بسبب دفع الشخص قيمة المبلغ من كمبيءالت أو شيكءت موقاة، فتصدبر أوامبر حبس، أحيءنء ال ت
 أو إجبرا  تسوية مع الخصم، وكثيبرا مء تنتهي بزج المديون في السجن.
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ألف قضية  160 حواليإلى  2019ووفق مصءدبر مطلاة فقد وصل عدد قضءيء الذمم المءلية الاءم 
طي ، يتم وفق المصءدبر حل جز  كبيبر منهء وديًء، إذ تا«باض األشخءص عليهم أكثبر من قضية»

صبرابر الخصم على تنفيذ األوامبر.  الشبرطة فبرصًء لذلك، فيمء يسجن آخبرون باد تاذبر سداد الديون، وا 
وقءل مديبر الاالقءت الاءمة واإلعالم في غبرفة تجءبرة وصنءعة محءفظة غّزة مءهبر الطّبءع، إّن قيمة 

ّكل أزمة مءلية مليون دوالبر أميبركي، مء ش 78، فءق 2019و 2018الشيكءت المبرتجاة خالل الاءمين 
 كبيبرة بين المواطنين، وأدى إلى انهيءبر الوضع االقتصءدي في القطءع.

 23/10/2019، الدستور، عّمان
 

 موقعًا إلكترونيًا فلسطينياً  59... واستئناف على قرار حجب "تكميم األفواه"غضب متزايد تجاه  .24
، «فيسبوك»لكتبرونيًء وصفحءت عببر الـموقاًء إخبءبريًء إ 59برام هللا: أثءبر قبرابر قضءئي فلسطيني بإغالق 

 «.تكميم األفواه»جداًل واساًء وغضبًء ومطءلبءت متزايدة بءلتبراجع عن سيءسة 
وتسبرب قبرابر المحكمة بادمء حولته النيءبة لشبركءت اإلنتبرنت في األبراضي الفلسطينية قبل أن تهب 

 عءصفة من االنتقءدات.
وقءل نقيب الصحءفيين الفلسطينيين نءصبر أبو بكبر وفي األثنء  تصدت نقءبة الصحءفيين للقبرابر. 

خالل مؤتمبر صحءفي، إن قبرابر حجب المواقع من قبل المحكمة مجزبرة وتءبريخ أسود في تءبريخ 
 الصحءفة الفلسطينية.

وأكد أبو بكبر إن النقءبة توجهت للقضء  الفلسطيني، واستأنفت على قبرابر محكمة الصلح، بحجب 
وأعلن أن النقءبة في حّل من أي اتفءقيءت سءبقة مع النيءبة الاءمة، بردًا عشبرات المواقع اإللكتبرونية. 

المطلوب هو تبراجع المحكمة عن هذا القبرابر وتاديل قءنون »على خطوة حجب المواقع. وأضءف أن 
ووصف أبو بكبر قبرابر حجب المواقع بضبرب للحكومة «. الجبرائم اإللكتبرونية فيمء يخص حبرية اإلعالم

 الحبريءت اإلعالمية. وجهودهء في تبرسيخ
وانضمت مؤسسءت حقوقية في برفض قبرابر القضء . وقءل المبركز الفلسطيني لحقوق اإلنسءن إن قبرابر 
محكمة الصلح في برام هللا مخءلف للماءييبر الدولية. وأكد أن حبرية التابيبر والصحءفة مصءنتءن 

مصلحة مشبروعة يحميهء  بءلقءنون األسءسي الفلسطيني، ويجب أال يفبرض عليهمء قيود، إال لحمءية
 القءنون في أضيق الحدود.

وبردت النيءبة على االنتقءدات المتزايدة بقولهء إن سبب القبرابر بأّن استمبرابر بث هذه المواقع من شأنه 
لكن تببريبرات النيءبة لم تبُد مقناة لبرافضي  اإلخالل بءلنظءم الاءم وتهديد السلم األهلي الفلسطيني.

 القبرابر.
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لة إلكتبرونية للتغبريد عببر مواقع التواصل االجتمءعي، برفضًء لقبرابر محكمة الصلح وأطلق نشطء  حم
، فيمء نظمت األطبر الصحءفية في قطءع غزة، أمس، وقفة احتجءجية «الحجب_جبريمة»#على وسم 

 برفضًء للقبرابر.
 23/10/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 "ئيلإسرا"متظاهرو لبنان.. حضور علم فلسطين وحرق لعلم أمريكا و .25

برغم تبركيز التظءهبرات بلبنءن على مضءمين محددة، وهي برحيل الطبقة السيءسية والحءلة : لندن
سبرائيل  الطءئفية ومكءفحة الفسءد والفءسدين، إال أنهء بذات الوقت لم تخل من برسءئل واضحة ألمبريكء وا 

والجزائبر، في  أعالم فلسطين ، ببرفع، وكذا برسءئل ود لفلسطين ودول البرعيع الابرعيبحبرق علميهمء
داللة بءبرزة على امتداد فكبرة التظءهبرات بلبنءن مع حءلة النهوض الشابي الابرعي بامومهء دون 

 انفصءل.
 22/10/2019، "21موقع "عربي 

 
 بسقوطها جيش االحتالل يقرّ و  سقوط طائرة مسيرة جنوب لبنان .26

 مسيبرة له، في جنوب لبنءن. ، اليوم األبرعاء ، بتحطم طءئبرةاإلسبرائيلي أقبر جيش االحتالل :النءصبرة
وفي  : "إن الطءئبرة كءنت في مهمة لحمءية الحدود الشمءلية إلسبرائيل"، وفق زعمه.هوقءل متحدث بءسم

طءئبرة، باد أن اختبرقت المجءل الجوي الالمقءبل، أفءدت وسءئل إعالم لبنءنية أن "حزب هللا"، أسقط، 
أن أحد المواطنين تمكن بواسطة بندقية صيد، من ذكبرت وكءلة األنبء  اللبنءنية، في حين  اللبنءني.

 إسقءط طءئبرة مسيبرة بسمء  "كفبر كال" بءلجنوب اللبنءني.
 23/10/2019، قدس برس وكالة

 
 في العراق مسؤولية عدم االستقرار "إسرائيل"يحّمل أمريكا و زعيم تحالف "الفتح" العراقي .27

بذالن كل الجهد لكي ت "إسبرائيل"، أن أمبريكء وهءدي الاءمبري  " الابراقيالفتح"بغداد: برأى زعيم تحءلف 
 ال يكون هنءك استقبرابرًا في الابراق.

 22/10/2019، القدس العربي، لندن
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 مواجهة الالعبين اإلسرائيليين هاالتحاد الدولي لرفضمن إيقاف االتحاد اإليراني للجودو  .28
فضه مواجهة العبيه لنظبرائهم إيقءف االتحءد اإليبراني للابة بسبب بر  ،أكد االتحءد الدولي للجودو

في طوكيو الصيف  2020اإلسبرائيليين وبءت بءلتءلي مهددا بءلغيءب عن دوبرة األلاءب األولمبية 
خلصت اللجنة التأديبية إلى أن إيبران "سيتم إيقءفهء عن جميع المسءبقءت التي ينظمهء و  المقبل.

ت قوية الحتبرامهء قوانين االتحءد الدولي االتحءد الدولي للجودو حتى تقدم )الدولة اإليبرانية( ضمءنء
 للجودو وأن يوافق أعضءؤهء على مواجهة الالعبين اإلسبرائيليين".

 22/10/2019، األيام، رام هللا
 

 مسؤوالن قبرصيان يؤكدان موقف بالدهما الداعم للدولة الفلسطينية   .29
أكد مديبر  ،ان طويللقء ين منفصلين، جماهمء مع سفيبر السلطة لدى قببرص جببر خالل  :نيقوسيء

المكتب الدبلومءسي البرئءسي في قببرص كيبريءكوس كوبروس، ومديبرة دائبرة الشبرق األوسط وشمءل 
أفبريقيء بوزابرة الخءبرجية القببرصية كبريستينء برافتي، موقف بالدهمء الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق 

 الشاب الفلسطيني بإقءمة دولته، وفق قبرابرات الشبرعية الدولية.
 22/10/2019، ن أون الينفلسطي

 
 من سكان غزة يعتمدون على المساعدات %80األونروا:  .30

من أهءلي قطءع  %80، أن نحو "األونبروا"برام هللا: أعلنت وكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
غزة ياتمدون على المسءعدات اإلنسءنية باد سنوات من الحصءبر والجوالت المتكبربرة من األعمءل 

وأشءبرت إلى أنهء بدأت مع مؤسسة قطبر الخيبرية في تنفيذ  والقالقل السيءسية. "ة القتءليةالادائي"
وجبة لطلبة الجئي  37,000، لتوزيع "أنظمة غذائية إلنهء  الجوع في الاءلم"مشبروع تحت شاءبر 

 مدبرسة تءباة لألونبروا في قطءع غزة بمنءسبة اليوم الاءلمي للغذا . 35فلسطين في 
 22/10/2019، لندن القدس العربي،

 
 بداية نهاية إسرائيل.. واقٌع أْم خياٌل؟ .31

 زهيبر أندبراوس
هل بدأ أقطءب وأبركءن قيءدة كيءن االحتالل اإلسبرائيلّي، على ضو  الُمستجّدات األخيبرة، ُيفكِّبرون في 

تدخل في بداية زوال الدولة الاببرّية؟ اإلجءبة على السؤال المفصلّي والجوهبرّي ليست سهلًة بءلمبّرة، وال 
إطءبر الانتبريءت الابرعّية التي، لألسف الشديد، تاّودنء عليهء منذ النكبة، مبروبًرا بءلنكسة، وانتهءً  
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بهبرولة األنظمة الابرعّية، وتحديًدا الخليجّية، للتطبيع مع إسبرائيل، ألسبءٍب عديدٍة، منهء، على سبيل 
طن ُيفَتح في تل أبيب، ولكي ال ُنجءفي الذكبر ال الحصبر، اعتقءد أنظمٍة عبرعّيٍة بأّن البءب إلى واشن

الحقيقة، ناتمِّد على مقوالٍت لادٍد من الصهءينة حتى الُنخءع في اإلعالم الاببرّي وفي المؤسسة 
ع تؤكِّد لكّل َمْن في برأسه عينءن على أّن الهبروب األمبريكّي من  نء الُمتواضِّ األمنّية، والتي بءعتقءدِّ

ن الُمستويين األمنّي والسيءسّي، إلى حءلٍة من الهلع والذعبر الشبرق األوسط، أدخل قءدة الكيءن، م
الفلسطينّي -عءًمء من إقءمتهء على أنقءض الشاب الابرعيّ  72والقلق على مصيبر دولة االحتالل، باد 

 في أبشع وأقذبر جبريمٍة عبرفهء التءبريخ البشبرّي.
*** 

ّي اإلسبرائيلّي األسبق، الذي شّدّد وال غضءضة في هذا السيءق بءالستاءنة بآفي بنيءهو النءطق الاسكبر 
سبرائيل إلى برحلٍة جبلّيٍة عببر الدبراّجءت، ولذلك  على أّن البرئيس دونءلد تبرامب يأخذ الشبرق األوسط وا 
ال يجب عليهء أاّل ُتفءجئ من سيءسءته الشبرق أوسطية، مّمء يتطّلب نشو  حكومٍة إسبرائيلّيٍة ُموّساٍة، 

ق جيًدا مع المنظومة األمنيّ  ة لمواجهة قبرابراته القءدمة. بنيءهو، الُمقبّرب جًدا من الطبقة الحءكِّمة ُتنسِّّ
بءلكيءن تءبع: صحيح أّن الواليءت الُمتحّدة ُتاتببر أّهم أصدقء  إسبرائيل، واألكثبر أهميًة لهء، وتمنحهء 

ٍة وأمنّيٍة غطءً  سيءسًيء ودبلومءسًيء، بءإلضءفة إلى الُمسءعدات االقتصءدّية واألمنّية مسءعداٍت اقتصءديّ 
ال ُيمكِّن االستغنء  عنهء، لذلك فإّني ال أعبرض االستغنء  عنهء، لكّني أطءلِّب بإدابرة الاالقة ماهء من 
ًحء أّنه في  جديد، واالستاداد لقبرابرات وخطوات غيبر متوقاة قد ُيقبربرهء البرئيس غيبر المتوقع هذا، ُموضِّ

ليس فقط في األمم المتحدة، للدعم السيءسّي سءعءت الحبرب تحتءج إسبرائيل الواليءت المتحدة كثيبًرا، 
نّمء بسبب تقديم سلسلٍة طويلٍة من المسءعدات الاسكبرّية واألمنّية، مثل الجسبر الجوّي  والدبلومءسّي، وا 
ومخءزن الطوابرئ واألسطول السءدس وخدمءت األقمءبر الصنءعّية والدفءع وغيبرهء، ُمختتًمء مقءله 

الخءصة به لن ” صفقة القبرن “اي، كيف سيكون برّد فال تبرامب، لو أّن بتحذيبر اإلسبرائيليين: تخيَّلوا م
 تكون مقبولًة على إسبرائيل، كيف سيكون سلوكه تجءههء!.

*** 
دهء في تقبريبٍر  بر إضءفيٍّ يؤكِّد حءلة البلبلة والزعزعة في الكيءن، على خلفية قبرابرات تبرامب، نجِّ ومؤشِّّ

االقتصءدّية، التءبِّاة لصحيفة )هآبرتس(، -كبر( الاببرّيةُمطّوٍل وُموّسٍع لبرئيس تحبريبر صحيفة )ذا مءبر 
ًدا،  الذي جزم أّن وقف الُمسءعدات األمبريكّية للكيءن هي مسألة وقٍت ليس إاّل، ومن اليوم فصءعِّ
أضءف، ستقوم واشنطن بجبءية الثمن االقتصءدّي من كل ماونٍة تقوم بتقديمهء إلسبرائيل، الفًِّتء في 

ءق غيبُر المسبوق القءضي بفبرض الجمءبرك على االستيبراد الزبراعّي من الوقت عينه إلى أّن االتف
ل سبريًاء إلى مزابل التءبريخ.  الواليءت الُمتحّدة للكيءن، بءت أكثبر من أّي وقٍت مضى أْن يصِّ
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*** 
ال في األسبوعين األخيبرين، وهمء  وفي هذه الُاجءلة من الضبروبرّي اإلشءبرة إلى حدثين مهمين ُسجِّّ

مءن على ُصّنءع القبرابر في دولة االحتالل إعءدة النظبر في إستبراتيجيهء الجديدة باد أْن بءلتءلي ُيحتِّّ 
ل مكءنه الُدّب البروسّي، الذي ال ُيخفي أطمءعه االقتصءدّية في  تبركت واشنطن الشبرق األوسط، ليحِّّ

نه عن المنطقة، بمء في ذلك من إسبرائيل: في مؤتمبٍر صحءفيٍّ مؤخبًرا ُسئِّل تبرامب كيف يتوافق إعال
جندّي أمبريكّي إلى الساودّية،  2800عدم اهتمءم بالده الاسكبرّي في الشبرق األوسط، مع قبرابره إبرسءل 

تلبيًة لطلبي، وافقت الساودّية أْن تدفع لنء األموال مقءبِّل مء نامله من ”حيُث برّد البرئيس األمبريكّي:
س اليوم في البريءض، حيث حّطت هنءك ، أّمء التطّوبر الثءني، فقد وقع في نف”أجلهء، ونحن ُنثمِّّن ذلك

 طءئبرة البرئيس البروسّي، فالديميبر بوتن، في زيءبرٍة لولّي الاهد، محمد ابن سلمءن.
*** 

قءم بتحويل جيشه إلى ” عءلم الُحبرّ ”بكلمءٍت أوضح مّمء ُذكبر أعاله يتايَّن علينء القول الفصل: زعيم الـ
الُمستقبل المنظوبر، أْي طءلمء بقي هذا الماتوه  جيشِّ من الُمبرتزقة، وهذه الموسيقى لن تتغّيبر في

برئيًسء ألعظم دولٍة في الاءلم، إْذ أّنه بحسب االستطالعءت، فإّنه يتقّدم على جميع الُمبرّشحين 
الديمقبراطيين، الذين يكبرهون الشبرق األوسط أكثبر منه، وبءلتءلي ُيطبَرح السؤال: هل ستقوم واشنطن 

حمءية ُمقءبِّل دفع “براد مثاًل؟ وهل هذه السيءسة التي أبرسءهء تبرامب، بتبرك إسبرائيل، كمء فالت مع األك
ستشَمل كيءن االحتالل أيًضء؟ وهل بوتن، قءئد الشبرق األوسط بدون ُمنءزٍع، بءعتبراٍف إسبرائيليٍّ ” الثمن

، سيكون أكثبر خشونًة من   اللدود تبرامب؟” صديقه“علنيٍّ
*** 

وّعدون وُيهّددون بءلهجوم على إيبران وتدميبر ببرنءمجهء النووّي، وقءدة إسبرائيل يت 21منذ بداية المءئة الـ
، ولكن ”النووّي اإلسالميّ “واألمبر بءت يتمّلك برئيس الوزبرا ، بنيءمين نتنيءهو، الذي ُأصيب بمتالزمة 

دبرجة: أبركءن الكيءن بءتوا ُيحّذبرون من هجوٍم  180على ضو  الُمتغيِّّبرات األخيبرة، تحّول السينءبريو بـ
جبري  ضّد إسبرائيل، وتحديًدا بصوابريخ )كبروز(، التي ُيقِّبر زعمء  تل أبيب بادم وجود  إيبرانيٍّ 

منظومءت دفءٍع لصّدهء، أْي أّن الدولة الاببرّية غدت قلقًة للغءية من هذه اإلمكءنية، مشيبرًة إلى أّن 
ل أبيب: الضبرعة الهجوم اإليبرانّي على منشآت النفط الساودّية، كءن بمثءبة برسءلٍة حءّدٍة كءلموس لت

مة ستكون من نصيبكم. وُننهي بءلسؤال: هل إسبرائيل، على وقع هبروب واشنطن من الشبرق  القءدِّ
 األوسط، بءتت ألّول مبّرٍة، مشغولًة بءلدفءع عن نفسهء من الخطبر الوجودّي على وجودهء أْو عدمه؟.

 22/10/2019، وكالة سما اإلخبارية
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 في الجامعة العربّية إلجراء االنتخابات السلطة الفلسطينّية تستقوي على حماس .32
 عدنءن أبو عءمبر

أيلول/سبتمببر خالل خطءبه أمءم األمم المّتحدة الدعوة  26أعلن البرئيس الفلسطينّي محمود عّبءس في 
إلى إجبرا  انتخءبءت عءّمة في القدس والضّفة الغبرعّية وقطءع غّزة، داعيًء األمم المّتحدة وجهءت دولّية 

 .2007عليهء، مّتهمًء حمءس بمسؤولّية تاطيلهء منذ سيطبرتهء على غّزة في عءم إلى اإلشبراف 
جء ت دعوة عّبءس إلى إجبرا  االنتخءبءت مبهمة وغيبر محّددة، فهو لم يالن مء إذا كءنت برئءسّية أم 

س تشبرين األّول/أكتوعبر حين كّلف عّبء 7تشبرياّية، أم االثنءن ماًء، ولم يالن عن موعد إجبرائهء، حّتى 
برئيس لجنة االنتخءبءت المبركزّية حّنء نءصبر ببد  التحضيبر إلجبرا  انتخءبءت ببرلمءنّية، تتباهء باد 

 أشهبر انتخءبءت برئءسّية.
أيلول/سبتمببر استادادهء للمشءبركة لالنتخءبءت البرئءسّية والتشبرياّية  26وبادمء أعلنت حمءس في 

اّي عن حمءس مشيبر المصبري في والمجلس الوطنّي مجتماة، فقد أعلن عضو المجلس التشبري
تشبرين األّول/أكتوعبر: "ال نبريد انتخءبءت مجتزأة وانتقءئّية، بل انتخءبءت برئءسّية  10تصبريح صحفي يوم 

 وتشبرياّية متزامنة في اليوم ذاته".
سبرعءن مء خبرج ملّف االنتخءبءت من التداول الفلسطينّي المحّلّي إلى اإلقليمّي والدولّي، فقد أّكد 

فلسطينّي قبريب من عّبءس، أخفى هوّيته، لـ"المونيتوبر" أّن "الوضع الفلسطينّي جز  من مسؤول 
المنظومة الابرعّية، ويحّق ألشّقءئنء الابرب إبدا  وجهة نظبرهم في موضوع االنتخءبءت، إن طلبنء منهم 

 ذلك".
تشبرين  7في  فيمء طءلب أمين سبّر اللجنة التنفيذّية لمنّظمة التحبريبر الفلسطينّية صءئب عبريقءت،

األّول/أكتوعبر، األمم المّتحدة بدعم إجبرا  االنتخءبءت، وكشف وزيبر التنمية االجتمءعّية الفلسطينّي 
تشبرين األّول/أكتوعبر أّن السلطة ستستخدم كّل  7أحمد مجدالني في تقبريبر سءبق للمونيتوبر يوم 

قليمّية ودول ّية للضغط على من يابرقل الوسءئل إلجبرا  انتخءبءت، كءالستاءنة بأطبراف عبرعّية وا 
 إجبرا هء.

تشبرين األّول/أكتوعبر، أعلن أمين عءّم الجءماة الابرعّية أحمد أبو الغيط خالل لقءئه في القءهبرة  8وفي 
وزيبر الخءبرجّية الفلسطينّي بريءض المءلكي، ضبروبرة إجبرا  االنتخءبءت التشبرياّية الفلسطينّية، مؤّكدًا 

 دعم الجءماة عقدهء.
لابرعّية والدولّية الداعمة لالنتخءبءت برغبة السلطة الفلسطينّية في إجبرائهء، وتشّكل تدعم المواقف ا

تشبرين األّول/أكتوعبر من منع  1عوامل ضغط على حمءس في غّزة، وسط تحذيبر فتح لهء في 
 إجبرائهء.
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قءل المتحّدث بءسم حمءس حءزم قءسم لـ"للمونيتوبر" إّن "حمءس تبرّحب بأّي جهد عبرعّي يسءعد في 
ّن "مسءعدة الجءماة الابرعّية في إجبرا  انتخءبءت عءّمة إج برا  انتخءبءت عءّمة تشبرياّية وبرئءسّية"، وا 

مبرّحب بهء، لكّن السلطة مطءلبة بتطبيق قءنون االنتخءبءت الاءّمة، واألخذ في االعتبءبر التوافق 
 الوطنّي في تفءصيل الاملّية االنتخءبّية".
لسلطة الفلسطينية من الحصول على موافقة جميع الفصءئل يقصد قءسم بتصبريحه هذا أنه البد ل

الفلسطينية على إجبرا  االنتخءبءت، كي تمثل الكل الفلسطيني، وليس االكتفء  بمبرسوم برئءسي فقط، 
 ألن عدم التوافق على االنتخءبءت قد تزيد حدة االنقسءم الفلسطيني، وال تضع حدا له.

تخءبءت التي دعء إليهء عبءس، بل اختءبرت أسلوبًء ذكيًء ال لم تالن حمءس برفضهء الصبريح إلجبرا  االن
يظهبرهء برافضة لالنتخءبءت من حيث المبدأ، فقد أعلن سهيل الهندي، عضو المكتب السيءسي لحمءس 

أكتوعبر، أن "حمءس مع إجبرا  انتخءبءت شءملة: تشبرياية وبرئءسية  8في حديث لموقع قدس ببرس يوم 
ن االقتصءبر على  االنتخءبءت التشبرياية فقط، دون البرئءسية، لن يكون مقبوال ومجلس وطني، وا 

 للفصءئل الفلسطينية، وعلى برأسهء حمءس، ألن تجزئة االنتخءبءت أمبر مبرفوض".
وأكد يحيى موسى برئيس لجنة البرقءبة وحقوق اإلنسءن في المجلس التشبرياي الفلسطيني الذي أعلن 

أكتوعبر، أن "حمءس مع  7برعي الجديد يوم ، في حوابر مع صحيفة الا2018عبءس حله في ديسمببر 
إجبرا  االنتخءبءت الاءمة، التشبرياية والبرئءسية في آن واحد"، وتسء ل: "مء مانى أن ينتخب مجلس 

 عءمًء"؟ 14تشبرياي جديد، فيمء يحتفظ عبءس بمنصبه الذي فءز فيه قبل 
حبركة قد تابرقل إجبرا  لال هذه المواقف الصءدبرة عن حمءس، تفهم منهء السلطة الفلسطينية أن ال

االنتخءبءت في قطءع غزة، مء لم تكن انتخءبءت شءملة متزامنة، تشبرياية وبرئءسية في الوقت ذاته، 
األمبر الذي قد يجال السلطة الفلسطينية تلجأ للجءماة الابرعية لمحءولة الضغط على حمءس، بإجبرائهء 

 لوقت ذاته.في غزة، دون إجبءبر السلطة على أن تكون انتخءبءت شءملة في ا
علم "المونيتوبر" من أوسءط حكومية فلسطينّية في برام هللا أّن "السلطة تحءول تجنيد دعم دول عبرعّية 
لتأييد فكبرة انتخءبءت تشبرياّية، وليس برئءسّية، باكس برغبة حمءس، ولذلك جء  طبرح موضوع 

برئيس عّبءس إلى نصيحة االنتخءبءت أمءم أمين عءّم الجءماة الابرعّية على غيبر الاءدة، كمء استمع ال
أيلول/سبتمببر بأن يتضّمن خطءبه في األمم المّتحدة  20و 18المسؤولين في النبرويج التي زابرهء بين 

 الدعوة إلى االنتخءبءت".
ينءيبر  20شهدت السءحة الفلسطينية عدة دوبرات انتخءبية، األولى برئءسية وتشبرياية في ذات اليوم 

، وانتهت والية عبءس 2006ينءيبر  25، والثءلثة تشبرياية في 2005 ينءيبر 9، والثءنية برئءسية في 1996
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منع إجبرا   2007، لكن االنقسءم الفلسطيني الذي حصل منذ 2010والمجلس التشبرياي منذ  2009منذ 
 االنتخءبءت بسبب فشل جهود المصءلحة بين فتح وحمءس.

سادة لـ"المونيتوبر" إّن "عّبءس  قءل أستءذ الالوم السيءسّية في جءماة األزهبر في غّزة مخيمبر أبو
يستطيع إقنءع دول عبرعّية وازنة بدعم فكبرته إلجبرا  االنتخءبءت التشبرياّية، ويمكن له تمبريبر قبرابر 
عبرعّي برسمّي بإجبرائهء، فلديه عالقءت جّيدة مع الساودّية ومصبر واألبردن وسوبريء، وعإمكءنه تحصيل 

الجءماة الابرعية، برغبة منه في حشبر حمءس  دولة أعضء  في 22دولة لصءلحه من أصل  11تأييد 
في الزاوية، وهي التي ال تجد لهء أنصءبرًا كثبر في الجءماة الابرعّية، ولذلك فهي في موقف ال تحسد 

 عليه".
تصاب قبرا ة الموقف الابرعّي البرسمّي على وجه واحد، فهنءك حءلة استقطءب حءّدة في السيءسة 

ة تمتلك شبكة عالقءت إقليمّية تفتقبر إليهء حمءس، لكّن عواصم الابرعّية، صحيح أّن السلطة الفلسطينيّ 
صنءعة القبرابر الابرعّي مثل البريءض والقءهبرة وأبو ظبي وعّمءن التي قد تّتفق على ماءداة حمءس، 
قصءئهء عن المشهد السيءسّي الفلسطينّي، إاّل أّنهء قد ال تستجيب إلى طلبءت عّبءس بءلضغط على  وا 

ء من الفلسطينّيين بءلتدّخل في شؤونهم الداخلّية، واالنحيءز إلى طبرف دون حمءس، خشية اّتهءمه
 آخبر.

لم تظهبر مواقف السلطة الفلسطينّية موّحدة إزا  التدّخل الابرعّي المحتمل في االنتخءبءت، فقد أّكد 
خءبءت هي عضو اللجنة التنفيذّية لمنّظمة التحبريبر الفلسطينّية واصل أبو يوسف لـ"المونيتوبر" أّن "االنت

استحقءق وطنّي ليس في حءجة إلى ضغوط عبرعّية لتنفيذه، ونأمل من جميع الفصءئل المشءبركة فيه، 
 من دون حءجة إلى الضغوط الخءبرجّية".

لكّن عضو المجلس الثوبرّي لفتح عبدهللا عبدهللا قءل لـ"المونيتوبر" إّن "السلطة الفلسطينّية ال تستقوي 
قد نلجأ إلى هذه الدول إلزاحة الاقبءت أمءم إجبرا  االنتخءبءت،  على حمءس بءلدول الابرعّية، بل

والسلطة تبرّحب بءلدوبر الابرعّي للمبراقبة على االنتخءبءت، مع أّن الدوبر الابرعّي في االنتخءبءت ليس 
 باد إقنءع قطبر لهء". 2006جديدًا، فقد شءبركت حمءس في انتخءبءت 

لشبكة "سي إن إن"، أّن  2014أيلول/سبتمببر  26وقد كشف أميبر قطبر تميم بن حمد آل ثءني في 
سنوات إقنءع  10واشنطن طلبت من والده أميبر قطبر السءبق الشيخ حمد بن خليفة آل ثءني قبل 

 حمءس بءلمشءبركة في االنتخءبءت التشبرياّية.
إّن الجهد الذي قد يبذله البرئيس عّبءس في تحشيد الجءماة الابرعّية للضغط على حمءس، تواجهه 

إشكءالت أسءسّية، أّولهء أّن الجءماة اليوم ليست ذات تأثيبر سيءسّي جّدّي في تطّوبرات المنطقة، جملة 
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وثءنيهء أّنهء منقسمة على نفسهء بين تّيءبرات متنءقضة، وثءلثهء أّن الدول الابرعّية ذاتهء منشغلة عن 
 الفلسطينّيين بقضءيءهء الداخلّية.

التشبرياّي في غّزة نءفذ المدهون لـ"المونيتوبر" إّن "الجءماة  قءل الخبيبر القءنونّي وأمين عءّم المجلس
الابرعّية ليست لديهء صالحّيءت التدّخل في االنتخءبءت الفلسطينّية الداخلّية، وأّي إجبرا  من هذا النوع 
هو تادٍّ على الخصوصّية الفلسطينّية، وقد يكون مقّدمة لتمبريبر صفقة القبرن بازل غّزة التي قد ال 

 هذه االنتخءبءت". تشءبرك في
تدبرك حمءس أّن استنجءد عّبءس بءلجءماة الابرعّية قد يزيد من الضغوط عليهء، للموافقة على إجبرا  
االنتخءبءت المجتزأة، التشبرياية دون البرئءسّية، وتالم أّن التدّخل الابرعّي لن يكون في صءلحهء، مّمء قد 

حدودة ذات الاالقءت ماهء، مثل قطبر ولبنءن يدفاهء إلى إجبرا  اّتصءالتهء مع الدول الابرعّية الم
 والكويت والجزائبر، لكبح جمءح أّي قبرابر أو تحبّرك عبرعّي برسمّي يزيد الخنءق عليهء.

 22/10/2019المونيتور، 
 

 الوحدة الفلسطينية.. بين التشريعية والرئاسية .33
 إليءس سّحءب

بر في الفتبرة البراهنة، وذلك طوال لاله لم يسبق لوحدة الامل الفلسطيني أن مبرت بمأزق مسدود كمء تم
 تءبريخ الامل الفلسطيني الحديث، وال حتى القديم، الذي يمتد قبرنًء من الزمءن.

ومنءسبة هذا الحديث هو انطالق الكالم منذ مدة، على إجبرا  انتخءبءت تشبرياية فقط، كمء تصبر 
ان ماًء، أو ال يتمءن أبدًا، حبركة فتح، أو إجبرا  انتخءبءت شءملة تشبرياية وبرئءسية، على أن يتم األمبر 

كمء تطبرح حبركة حمءس. وخالصة موقف كل من الحبركتين البرئيسيتين في الامل الفلسطيني واضحة 
 كل الوضوح، وصبريحة كل الصبراحة.

فحبركة فتح، تتمسك بزعيمهء أبو مءزن برئيسًء دائمًء للسلطة الفلسطينية، ال نقءش في برئءسته، حتى لو 
الفتبرة القءنونية لهذه البرئءسة سنوات طويلة، أمء إصبرابرهء باد ذلك على  كءنت قد مبرت على انتهء 

إجبرا  االنتخءبءت التشبرياية، فهو أن المجلس التشبرياي، انتهت هو اآلخبر فتبرته القءنونية منذ 
سنوات. وهنء تبراهن حبركة فتح على أن التطوبرات السيءسية المهمة التي مبرت خالل السنوات 

بمجلس تشبرياي جديد تقل فيه غءلبية حبركة حمءس، أو حتى )في أحس  المءضية، برعمء جء تهء
 االحتمءالت( تتالشى هذه الغءلبية لصءلح حبركة فتح.
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وعلى هذا النسق تمءمًء يأتي موقف حبركة حمءس، التي تاتقد أن إجبرا  انتخءبءت برئءسية جديدة يحمل 
صءلح حبركة فتح لصءلح حبركة فبرصة قوية ببرأيهء لتغييبر المسءبر جذبريًء في موقع البرئءسة، من 

 حمءس.
إن وضوح الدوافع وبرا  موقف كل من حبركة فتح وحبركة حمءس، هو الذي يقف سدًا منياًء وبرا  فشل 
كل المحءوالت المصبرية بءلذات التي تبذل منذ سنوات طويلة لمحءولة فبرض أجوا  منءسبة لقيءم وحدة 

 قوية للامل الفلسطيني.
يلة عن أسءسيءت القضية الفلسطينية واضحة الماءلم، بغض النظبر إنه صبراع يبتاد مسءفة غيبر قل

عن متطلبءت وقواعد الصبراع الحزعي بين الحبركتين. ومع ذلك، فهو المبرشح لالستمبرابر أكثبر من أي 
مسءبر آخبر، برغم التململ الواضح لجمءهيبر الشاب الفلسطيني، التي أصبحت تبرى نفسهء أسيبرة لهذا 

 الصبراع بين الحبركتين.
على جءنب الحبركتين الممسكتين بزمءم السلطة في كل من الضفة الغبرعية )فتح(، وقطءع غزة أمء 

 )حمءس(، فإن لهمء حسءبءت أخبرى.
فحبركة فتح، تبرى أن متءعب النضءل وصاوبءته في السنوات المءضية، وتضءفبر الظبروف الدولية 

اصبح )بءلنسبة لهء( أمبرًا ضده، وتبراجع الامل الابرعي الاءم عن االلتفءف حول قضية فلسطين، قد 
واقاًء لدى جمءهيبر الشاب الفلسطيني التي يمكن القول إنهء لم تاد تبرى فءئدة في استمبرابر أسلوب 

 بدياًل عنه.« أوسلو»الكفءح المسلح، الذي جبرعته طوياًل، وطبرحت نظبرية 
سيءسية والمايشية وبرغم أن تجبرعة أوسلو قد أفلست إفالسًء تءمًء، ولم تؤد إال إلى تبراجع األوضءع ال

في الضفة الغبرعية بشكل خءص حتى ال نتحدث عن مأسءة قطءع غزة وأهله خلف جدبران الحصءبر 
الخءنق المحكم، فإن حبركة فتح مء زالت تبرى أن جمءهيبر الشاب الفلسطيني مء زالت تبراهن على 

ة، التي تاتبرف خطهء السيءسي، برغم المأزق الخءنق الذي تقف فيه الحبركة وقيءدة السلطة الفلسطيني
صبراحة بءلفشل الكءمل لتجبرعة أوسلو، دون أن يصل بهء األمبر إلى أن تطبرح على جمءهيبر الشاب 
الفلسطيني، خطًء سيءسيًء بدياًل، مختلفًء أيضًء عن الخط الذي تطبرحه وتتمسك به وتمءبرسه حبركتء 

ة التحبريبر الفلسطينية حمءس، والجهءد اإلسالمي، وبرغم أنه األقبرب إلى بروح الميثءق األسءسي لمنظم
 كمء صءغته حبركة فتح قديمًء.

إنه مأزق تءبريخي، تقف أمءمه بءلتسءوي حبركتء فتح وحمءس. حتى حبركة حمءس التي تتمسك بأسلوب 
الكفءح المسلح، وهو األسلوب األكثبر شابية لدى جمءهيبر الشاب الفلسطيني، قد فشلت مؤخبرًا فشاًل 

لابرعية، وذلك بموقفهء المتبردد في إدانة صبريحة لهذا الغزو، كمء هو كبيبرًا، أمءم الغزو التبركي لسوبريء ا
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مفبروض ومتوقع، حتى إنهء أقبرب إلى موقف يكءد يؤيد الموقف التبركي )لوال بقية من خجل(، بسبب 
 التالقي اآليديولوجي )اإلخوان المسلمين( بين حبركة حمءس والقيءدة التبركية ألبردوغءن.

دود في الامل الفلسطيني، ال مخبرج له إال بتحبرك شابي واضح الماءلم إننء نقف فااًل أمءم طبريق مس
لجمءهيبر الشاب الفلسطيني الذي بءت يمتلك وحدة البوصلة في اختيءبر وطبرح األسءليب التي تنءسب 

 القضية الفلسطينية، بغض النظبر عمن يبرعح في االنتخءبءت التشبرياية أو البرئءسية.
 23/10/2019، الخليج، الشارقة

 
 كيا في سوريا.. عن فصائل فلسطينية واألمن القومي العربي!تر  .34

 سءبري عبرابي
بغّض النظبر عّمء يمكن قوله في تفسيبر موقف عدد من الفصءئل الفلسطينية التي هءجمت التدخل 
التبركي في شمءل سوبريء ووصفته بءلغزو، فإّنه قد يكون من المفيد الوقوف عند التنءقضءت الاميقة 

الموقف، كمء هو لدى الجبهة الشابية لتحبريبر فلسطين، وهي واحدة من  لدى باض أصحءب ذلك
ن تبراجع  الفصءئل الفلسطينية التءبريخية، ذات الحضوبر الواضح في تءبريخ الثوبرة الفلسطينية، والتي، وا 
حضوبرهء حجمء وتأثيبرا كمء هو شأن عموم فصءئل اليسءبر، فإّنهء ظّلت من بين هذا اليسءبر األكثبر 

 لة الفال، وال سيمء في ميدان مقءومة االحتالل.قدبرة على محءو 
دعت الجبهُة الشابية الجءماَة الابرعية التخءذ موقف ممء أسمته الغزو التبركي، من منطلق مء يشّكله 
"هذا الغزو" "من تهديد لألمن القومي الابرعي"، ال من منطلق الاالقءت السلبية لباض الدول مع 

ء عّدته الجبهة خطيئة حينمء عّلقت عضوية سوبريء في الجءماة، تبركيء، مذّكبرة الجءماة الابرعية بم
 ونّسقت مع تبركيء وغيبرهء من الدول "لتنفيذ مخططءت تدميبر الدولة السوبرية"، على حّد قول الجبهة.

التنءقض الداخلي في خطءب الشابية واضح ألّول وهلة، فءلذين تقول إّنهم نّفذوا مخّططءت تدميبر 
ون مع تبركيء وغيبرهء، تدعوهم اآلن لحمءية األمن القوم الابرعي، وهذا ياني بداهة الدولة السوبرية بءلتاء

أّن الجبهة التي تبّنت نمطء من الخطءب الثوبري في النصف الثءني من القبرن المءضي، يدعو لتغييبر 
األنظمة الابرعية، لم تاد تتبّنى الموقف نفسه من أنظمة تقول الجبهة إّنهء سات لتدميبر دول عبرعّية 
بءلتاءون مع دول أجنبّية. لكن الموقف األكثبر جذبرية وصالبة في موقف الجبهة هو ذلك المنءصبر 
للنظءم السوبري، والماءدي لتبركيء، هذا بءلبرغم من كون حءل النظءم الابرعي الذي أبرادت الجبهة تغييبره 

والسءعي في القبرن المءضي؛ أفضل نسبّيء من حءل النظءم الابرعي اآلن، المنجبرف نحو التصهين، 
في تصفية القضية الفلسطينية صبراحة، وهي في الوقت نفسه، تاّول عليه لحمءية األمن القومي 

 الابرعي!
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هذا التنءقض الفّج ال ياني سوى أّن الجبهة تنطلق من غبرائز أيديولوجية كءمنة، ومن دوافع مصلحّية 
قول، ال بأس في مخءطبته هّشة، ولذلك فءلنظءم البرسمي الابرعي، الذي ساى في تدميبر سوبريء كمء ت

بهذه اللغة التي تتوّخى منه حمءية األمن القومي الابرعي، طءلمء أّن هذا النظءم ياءدي في هذه اللحظة 
التءبريخية مء ُيدعى بءإلسالم السيءسي، الذي يمكن مالحظة أّن اإلبرث األيديولوجي تجءهه لم يزل 

بشكل أو بآخبر على هذا التيءبر، فيمكن  ُيسكبر برؤوس باض القوى اليسءبرية. وحزب أبردوغءن محسوب
االجتمءع في ماءداته لحمءية األمن القومي الابرعي مع من يساون في تدميبر سوبريء. هل يمكن للمبر  

 أن يقع على تنءقض أكثبر ُفحشء من هذا؟!
، وتوجهت فيه "إلى الشاب 2015ُيذّكبرنء ذلك بءلبيءن الذي أصدبرته الجبهة الشابية في آب/ أغسطس 

ي الشقيق وقيءدته بخءلص التهءني والتببريكءت على اإلنجءز التءبريخي بءفتتءح قنءة السويس المصبر 
الجديدة". كءنت الجبهة تؤّمل في ذلك البيءن، من مقتبرف مذبحة براباة، ومحءصبر المقءومة في غّزة، 

لبنية وعهجة "إسبرائيل" وفبرحتهء، عبد الفتءح السيسي؛ أن يقود "قءطبرة لمشءبريع إستبراتيجية تؤسس 
صنءعية واقتصءدية براسخة ُتحبّربر مصبر واقتصءدهء من التباية للبرأسمءل الاءلمي ومؤسسءته 
المتوحشة"، ولم يغب عن الجبهة في ذلك البيءن ذكبر المصءلح القومية الابرعية، وفي القلب منهء 

هذا مصلحة الشاب الفلسطيني، والثنء  على اإلبرادة التي تملكهء القيءدة المصبرية التي حّققت 
 "اإلنجءز" في وقت قيءسي وظبروف مجءفية!

 
يمكن لنء أن نتسء ل، وبمازل عن تاظيم حفبر تفبرياة القنءة التي لم تثبت لهء من فءئدة سوى تازيز 
الموانع المءئية بين الجبهة الغبرعية و"إسبرائيل" لصءلح األخيبرة طباء.. كيف َيامى فصيل فلسطيني 

؟ 2014السيسي للمقءومة الفلسطينية، وال سيمء في حبرب الاءم  عن مالحظة الادا  السءفبر الذي أبداه
وكيف َيامى عن االبتهءج اإلسبرائيلي الاءبرم بءلبرجل وانقالبه؟ وكيف أّنه ال يالحظ تسليمه بلده 
ومقّدبراته للبرأسمءلية المتوحشة، ولداعميه الخليجيين الذين هم في حكم تابريفءت اليسءبر الفلسطيني 

اية والامءلة لالستامءبر؟ والذين كءنوا بحسب تصوبرات الشابية قد ساوا إلى التءبريخية، قوى البرج
ز!  تدميبر الدولة السوبرية! الحقيقة أّن هذا خليط من الامى والجهءلة والتنءقض الُماجِّ

فلو كءنت مواقف الشابية الداعمة للنظءم السوبري وحلفءئه مستندة إلى دعءية المقءومة، فمء هي دوافع 
ي ذلك الوقت، برغم مبروبر زمن كءٍف لفضح حقيقته وسيءسءته واتجءهءته وابرتبءطءته دعمهء للسيسي ف

المبريبة؟! أم هو الغبرام بءلبوط الاسكبري، واالنصهءبر مع كّل حءلة ُيسحق فيهء اإلسالميون؟! فادّو 
اإلسالميين بءلضبروبرة أبو المقءومة، حّتى وهو يحءصبرهء، وحءمي القومّية الابرعية، حّتى وهو ينبثق 

ْجبر "إسبرائيل"!ع  ن حِّ
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ال يمكن أن يدعم هذا القدبر المغبرق في تنءقضءته مصداقية المواقف التي تحتمي بشاءبرات المقءومة 
والقومية الابرعية، إذ ال يمكن لاءقل أن يبحث عن حمءية األمن القومي الابرعي لدى قءدة التطبيع 

نمء هي غبرائز أيديولوجية، وتصفية القضية الفلسطينية وعيع الكبرامة الابرعية لكوشنيبر ونتني ءهو، وا 
 ونزعءت نفسية، وتوّهمءت مصلحية ضيقة!

 22/10/2019، "21موقع "عربي 
 

 المتعمدة لهجمات مستوطني يتسهار! "الضبابية"اإلدانة  .35
 عءموس هبرئيل
يفضل أن ال نتأثبر أكثبر من الالزم بموجة الشجب المتأخبرة، في أعقءب الحءدثين اللذين هوجم فيهمء 

جيش اإلسبرائيلي في مستوطنة يتسهءبر، وفي البؤبر االستيطءنية المجءوبرة لهء. هذه القصة جنود ال
 مابروفة لكل من يغطي مء يحدث في "المنءطق" طوال الوقت.

عنف المستوطنين المتطبرفين تجءه سكءن فلسطينيين وممتلكءتهم ظءهبرة متكبربرة كثيبرًا. وهو يأتي كبرد 
على األبراضي طويل المدى بين الطبرفين. هنءلك أيضء على عنف فلسطيني أو كجز  من النزاع 

. بءستثنء  حءالت قتل فلسطينيين قّلمء أكثبرعنف ضد قوات األمن، ولكن هذا يحدث بصوبرة نءدبرة 
 يصل عنف من هذا النوع إلى النقءش الاءم.

يبرات مبرة في كل سنة أو سنتين، عندمء يتم توثيق الهجمءت ضد الجيش اإلسبرائيلي أو الشبرطة بءلكءم
 أو تتجءوز في قوتهء، يكون فيهء البد  بءلطقس المحدد الذي يابرف فيه كل طبرف دوبره.
ولكن يشبرحون  –كبءبر ضبءط الجيش مصدومون، السيءسيون يدينون، زعمء  المستوطنين يتنصلون 

بأن الانف ال يمثل األغلبية الصءمتة للسكءن، بل فقط حفنة شءذة وهءمشية، وسبرعءن مء تاود الحيءة 
وال نبريد الحديث عن  -لى مسءبرهء. تبرجمة المءضي، احتمءلية أن حءدثء كهذا سينتهي بءلمحءكمة إ

 ضئيلة جدا. -عقوبة السجن 
إليكم مجموعة عشوائية من األمثلة التي تستند إلى الذاكبرة فقط، دون بحث ممنهج في األبرشيف: في 

طءنية تجءه جنود مظليين، واتهم وقات سلسلة هجمءت عنيفة من سكءن يتسهءبر وعؤبرهء االستي 2005
اقتحم مستوطنون قءعدة اللوا  القطبري  2011قءئد الكتيبة قءئد المنطقة بادم إعطء  الدعم لجنوده. في 

قءم  2014افبرايم، بءلقبرب من كدوميم، وضبرعوا بشدة جنودًا من بينهم نءئب قءئد اللوا . في 
تخبريب موقع صغيبر كءن يشغله جنود من المستوطنون بأعمءل شغب بءلقبرب من يتسهءبر. وقءموا ب

االحتيءط. في الاءم المءضي جبرحت شبرطية من حبرس الحدود في برأسهء بحجبر ألقءه المستوطنون في 
 بؤبرة استيطءنية بءلقبرب من يتسهءبر.
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باد عدد من هذه األحداث سجل برد للدولة. فبردًا على أعمءل الشغب في لوا  افبرايم اجتمات الحكومة 
 ص، وشكلت لجنة لماءلجة عنف اليمين المتطبرف.إلجبرا  نقءش خء
أبرسلت قوة من حبرس الحدود إلغالق المدبرسة الدينية "مء زال يوسيف حيء" في  2014باد الحءدث في 

يتسهءبر وللسيطبرة على المبنى. ولكن الاءمل المشتبرك لكل هذه األحداث واحد: الصدمة، وخالل فتبرة 
 قصيبرة يتم نسيءن ذلك وتنءسيه.

 يتم اتخءذ خطوات فالية ضد نشطء  متطبرفين هءجموا بانف برجءل شبرطة وجنودا. نءدبرا مء
في أغلب الحءالت التي فيهء يضبرب هؤال  األشخءص فلسطينيين أو يخبرعون ممتلكءتهم، ال يتم إجبرا  
تحقيق فاءل. عالوة على ذلك: أكثبر من مبرة وثق فيهء جنود وهم يشبرفون عن باد على عنف كهذا، 

 ا موقفء ويتدخلوا.دون أن يتخذو 
ضاف شبرطة منطقة شءي )"السءمبرة" و"يهودا"( بءلبرغم من التغييبرات الهيكلية والتنظيمية الاديدة التي 

 أجبريت طوال السنوات، مابروف ومالوم.
 نتنياهو نشر إدانة "ضبابية"

يوم  بدأت سلسلة األحداث األخيبرة بمهءجمة فلسطينيين من قبل مستوطنين من منطقة يتسهءبر.
برعاء  هءجم يهود من بؤبرة استيطءنية سكءنًء جءؤوا لقطف الزيتون، وكذلك نءشطء من منظمة األ

 حءخءمءت من أجل حقوق اإلنسءن.
باد ذلك اعتقل قءئد فصيل من كتيبة دوبرية لوا  غوالني شءبء متهمء بأنه كءن مشءبركء في الهجوم 

 الانيف.
تءئم وتهديد قءئد الكتيبة الذي جء  لتوجيه في يوم الجماة وبردًا على اعتقءله هءجم مستوطنون بش

 جنوده في مدخل يتسهءبر.
وفجبر اليوم ذاته، قبرب بؤبرة استيطءنية محيطة بيتسهءبر برشق عشبرات المستوطنين الحجءبرة على 
سيءبرتين لدوبرية غوالني. أصيب أحد الجنود إصءبة طفيفة بيده. واضطبر زمالؤه إلى إطالق النءبر في 

لقء  قنءبل ا  لصوت من أجل وقف أعمءل الشغب.الهوا  وا 
اآلن جء ت مبرحلة الصدمة. برئيس األبركءن، أفيف كوخءفي، أصدبر بيءنء شديدا أعلن فيه عن عملية 

 منسقة مع "الشءبءك" والشبرطة لماءلجة المشءغبين.
برئيس الحكومة أيضء انضم لمن يدينون. ولكنه حءفظ على مسءفة آمنة من الحءدث ومن تداعيءته. 

تنيءهو أنه "يشد على أيدي جنود الجيش" و"يدين بشدة أي مهءجمة لجنود الجيش، ولن فقد أعلن ن
 يكون أي تسءمح تجءه المشءغبين الذين يخبرقون القءنون".
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هذا أمبر مشجع، حتى أنه من النءدبر جدا أن تسمع برئيس الحكومة يقف في هذه األيءم إلى جءنب 
الجنود ومن كءن مشءبركء فيه؟ من قبرا ة بيءن سلطة القءنون، لكن أين حدث الهجوم المدان على 

 نتنيءهو يمكن أن يتولد االنطبءع بأن ذلك حدث على سطح القمبر.
المنطقة التي حدث فيهء )يتسهءبر وعنءتهء( وهوية المهءجمين )يهود من مواطني إسبرائيل( لم يتم 

طءلمء أن هذه هي  التطبرق لهمء في البيءن. ايضء "فتيءن التالل" يابرفون قبرا ة مء بين السطوبر:
أجهزة  –البرسءلة الضبءبية المتامدة المبرسلة من قمة الهبرم، فإن تطبيق القءنون من قبل السلطءت 

سيبقى دون أسنءن. في البؤبر االستيطءنية سيحنون البرؤوس لفتبرة قصيبرة إلى  –األمن وحتى المحءكم 
 أن تمبر الاءصفة، ويهدأ الغضب.

 "هآرتس"
 23/10/2019، األيام، رام هللا
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