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 35 :كاريكاتير
*** 

 
 
 

 لحماية األقصى "الشرارات الالزمة"هنية: حماس مستعدة إلطالق  .1
، إسماعيل هنية، إن حركته جاهزة لعمل ما «حماس»قال رئيس المكتب السياسي لحركة  رام هللا:

يلزم لحماية المسجد األقصى، بما في ذلك إطالق كل الشرارات الالزمة لذلك. في إشارة إلى مواجهة 
 محتملة.

لن تتوانى في الدفاع عن القدس والمسجد األقصى، في ظل محاوالت « حماس»وأضاف هنية أن 
االحتالل المستمرة لتغيير الواقع الزماني والمكاني فيه. واعتبر في كلمة له خالل جلسة ألعضاء 
تنظيمه في المجلس التشريعي المنحل في غزة حول التطورات بالقدس، أن سماح االحتالل لليهود 

 لصالة فيه، تطور خطير للغاية.باقتحام األقصى وا
هناك ثالثة متغيرات هي األسوأ على طبيعة الواقع في المسجد األقصى والقدس، في »وقال هنية: 

إن أولى المتغيرات جاءت بفرض الصالة العلنية »، مضيفًا: «إطار الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي
ود بزيارة األقصى إلى ما سمي )األحقية داخل المسجد األقصى المبارك، واالنتقال من السماح لليه

 «.الدينية(، وهذا منحنى خطير للغاية
المتغير الثاني هو تهميش دور حراس المسجد األقصى المبارك الذين كانوا يتصدون »وأضاف: 

لالقتحامات، واليوم الشرطة الصهيونية تفرض الطوق عليهم، وتبعدهم عن األقصى؛ ما يعطي 
ك وفرض الوقائع في المسجد األقصى. أما المتغير الثالث، فهو محاولة للمستوطنين حرية التحر 

، قائاًل: نرى الصهاينة يدخلون مصلى )باب «تفريغ نتائج هبة )باب الرحمة( من مضمونها الحقيقي
 «.الرحمة(، ويحرمون المصلين والمقدسيين من الصالة فيه

ات التي جاءت برعاية الحكومة بأنه انقالب على التفاهم« باب الرحمة»ووصف هنية تدنيس 
نحن من يتحمل مسؤولية حماية المسجد األقصى، »األردنية والحكومة المصرية سابقًا. وأضاف: 

إننا رأس الحربة، وفي »وأردف: «. وغزة جاهزة إلطالق كافة الشرارات لحماية المسجد األقصى
 «.ذلكمقدمة األمة بالدفاع عن األقصى، ونتحمل المسؤولية المباشرة عن 

وأنها رغم همومها وأعدائها وحصارها ومحاوالت »وأكد هنية أن غزة لن تتوانى عن دعم األقصى: 
إشغالها بهمومها الداخلية، فإن عيونها على القدس، وهي جاهزة لتطلق كل الشرارات إلحباط 
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وأشار إلى أن غزة تؤكد معاني الوحدة والمصير، وقد جمعت «. مخططات الصهاينة في األقصى
تبرعات وصلت إلى مائة ألف دوالر دعمًا ألهل القدس. ووجه هنية النداء ألهل الضفة الغربية 
بالوقوف إلى جانب القدس، مطالبًا األمة العربية باالنتقال من استراتيجية اإلسناد والدعم إلى 

هناك استراتيجية االنخراط العملي في تحرير األقصى والقدس وبقية أرض فلسطين، مشيرًا إلى أن 
جهودًا تبذل إلبقاء القدس حاضرة في وعي أجيال األمة. ودعا هنية دول العالم إلى رفع الغطاء عن 

 المخططات والقرارات اإلسرائيلية التي تنتهك الحق الفلسطيني في األقصى.
 24/10/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 اشتية: إذا لم نتخلص من االنقسام سنذهب إلجراء االنتخابات الفلسطينية .2

: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية أنه في حال لم تتم المصالحة الفلسطينية رام هللا
الداخلية، سنذهب نحو إجراء االنتخابات الفلسطينية، فيما أعلنت حركة حماس رفضها إجراء 

 «.مجزأة»ينية انتخابات فلسط
وقال خالل زيارته أمس الثالثاء لمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، حيث شارك في عدة 

إذا لم تكن هناك مصالحة فنحن ذاهبون »فعاليات، منها إطالق موسم قطف الزيتون في المدينة 
ذا لم يكن منظور ذا كان منظورنا للمصالحة ليس مقبواًل لدى حماس، وا  حماس غير  لالنتخابات، وا 

 «.مقبول لدينا، فاالحتكام للشعب واالنتخابات هي الحل األمثل
المحلية عن اشتيه قوله إن حركة حماس تنظر للمصالحة من منظور يستند « سوا»ونقلت وكالة 

 «.لكن نحن نريد سلطة وسالح ودولة واحدة»، مضيفا «التقاسم الوظيفي»على 
قاءات مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسعد وأجرت لجنة االنتخابات المركزية حاليا ل

مطلع األسبوع القادم لزيارة غزة، للقاء قيادة حركة حماس، للتباحث بشأن إجراء االنتخابات بناء على 
 تكليف من الرئيس عباس، والذي دعا النتخابات تشريعية تليها رئاسية.

لزهار، خالل ندوة حوارية عقدت في غزة، على وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حماس محمود ا
ضرورة االتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني متزامنة، مشددًا على رفضه 

 القبول باجتزاء االنتخابات.
الحديث عن انتخابات تشريعية فقط أمر غير مقبول، كما أنه يجب أن تعقد »وقال الزهار إن 

اطق في القدس والضفة وغزة بدون استثناء أي منطقة أو أي فصيل االنتخابات في كل المن
 «.فلسطيني



 
 
 
 

 

 6 ص             5068 العدد:             10/24/2019 لخميسا التاريخ: 

                                    

الهدف من االنتخابات هو التمثيل الحقيقي للشعب وليس هدفها إخراج المقاومة من »وأضاف أن 
 الداخلي.« ستعمق االنقسام ألنها»، محذرا من المضي في انتخابات مجزأة «المشهد السياسي

 24/10/2019، القدس العربي، لندن
 

 نيابة السلطة: سنتواصل مع "فيسبوك" لحظر الصفحات المشمولة بالقرار .3
قالت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم اإللكترونية التابعة للسلطة برام هللا نسرين زينة، الثالثاء: : رام هللا

 .إن النيابة ستتواصل وتنسق مع إدارة فيسبوك من أجل حظر الصفحات التي شملها قرار الحجب
أحقية نشطاء الفيسبوك وبعض المؤسسات باالحتجاج على  -في تصريح لوكالة "وطن"-وأكدت زينة 

وأوضحت أن قرار  القرار، "ولكن النيابة تقوم بدورها من أجل حفظ حقوق الجميع"، وفق قولها.
أشهر، لكن إن لم يتم تجديده، ستعود الصفحات للعمل والنشر كما السابق،  6الحجب يصدر لمدة 

 الفتًة إلى أن القرار يصاحبه إجراءات قانونية الحقة لها.
، مبينًة أن 2فقرة  39وذكرت زينة أن القرار جاء وفق نص قانون الجرائم االلكترونية، وفق المادة 

احترام حرية الرأي والتعبير، يجب أن يرتبط بضوابط وقيود واضحة كي ال تضر المجتمع، وفق 
 قولها.

فحة الجرائم اإللكترونية "نحن مع حرية الرأي والتعبير على أنها حق مقدس، وحسب رئيسة نيابة مكا
 ولكن يجب االنتباه أن ذلك يكون بمعايير واضحة ودون المساس بحريات اآلخرين".

 23/10/2019، فلسطين أون الين
 

 محكمة صلح رام هللا تؤجل قرار الحسم في حجب المواقع .4
رام هللا: أجلت محكمة صلح رام هللا أمس مرة ثانية النظر في االستئناف المقدم من نقابة الصحافيين 

 موقعا وصفحة إلكترونية. 59ومؤسسات حقوقية للطعن في قرار حجب 
، ما أثار جدال «فيسبوك»موقعا إخباريا إلكترونيا وصفحات عبر  59وكانت المحكمة قررت إغالق 

وطالبت منظمة التحرير أمس «. تكميم األفواه»واسعا وغضبا ومطالبات متزايدة بالتراجع عن سياسة 
 الجهات المختصة بالتراجع عن القرار.

ان والمجتمع المدني وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق اإلنس
أحمد التميمي، أن قرار حجب المواقع اإللكترونية ال ينسجم مع التزامات دولة فلسطين تجاه 

 «.دون تحفظ»االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها 
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ونظمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بمدينة البيرة وسط الضفة 
احتجاجا على قرار حجب المواقع اإللكترونية. وشارك عشرات اإلعالميين في الوقفة  الغربية المحتلة،
 «.ارفعوا أيديكم عن حرية اإلعالم وارفعوا أيديكم عن صحافيينا»ورفعوا الفتات 

 24/10/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 حماس: رؤية الفصائل الثمانية مدخل مناسب لالنتخابات .5

أكّدت حركة حماس اليوم األربعاء تمسكها برؤية الفصائل الوطنية الثمانية، كمدخل : الرأي –غزة 
 لالنتخابات، بما يوفره من بيئة مناسبة قادرة على اجراء انتخابات حقيقية.

وقالت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم: "إّن الحركة متمسكة بإجراء انتخابات عامة 
حق للشعب واستحقاق على السلطة"، مطالبًا حركة فتح إلبداء الجدية الحقيقية شاملة ومتزامنة، فهي 

 في إجراء االنتخابات الشاملة على أرضية التوافق الوطني تجاه كامل تفاصيلها.
وجدد قاسم تأكيد حركته على ضرورة توفير كل المستلزمات التي تضمن إجراء انتخابات نزيهة 

شكل حقيقي، مشدًدا على ضرورة تحقيق التوافق على قانونها وآليات وشفافة، تعبر عن إرادة الناس ب
 تطبيقها، وتنفيذ دقيق وأمين للتفاهمات التي تناولتها.

ونبه إلى أن إجراء االنتخابات في ظل االنقسام، لن يؤدي إلى تحقيق عملية انتخابية ناجحة وحقيقية 
 التي لم تنجح. 2016معبرة عن الناس بشكل صادق، الفتًا إلى تجربة االنتخابات البلدية عام 

 23/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 شاملةفصائل بغزة: نرحب بإجراء انتخابات  .6
رّحبت فصائل فلسطينية بغزة، اليوم األربعاء، بإجراء انتخابات تشمل التشريعية والرئاسية : غزة

 والمجلس الوطني.
 جاء ذلك في أعقاب اجتماعها الدوري الذي ناقشت فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

لوطني لتكون مدخاًل للتخلص وأكدت الفصائل على ضرورة إجراء االنتخابات على قاعدة التوافق ا
نهاء االنقسام  من نار اتفاقية اوسلو، وا عادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما ينسجم مع تحقيق الوحدة وا 
وا عداد برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تستهدف تصفية قضيتنا وثوابتنا الوطنية. كما جاء في 

 نص بيانها.
 23/10/2019، القدس، القدس
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 "إسرائيل"قمة عدم االنحياز لتحرك عاجل ضد "جرائم"  يدعوالرشق  .7
دعا عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، القمة : إسطنبول

الثامنة عشرة، لمنظمة حركة عدم االنحياز، المرتقبة في العاصمة اآلذرية باكو، إلى "اتخاذ موقف 
 م االحتالل" اإلسرائيلي.حازم وتحّرك عاجل يضع حدا لجرائ

وفي تصريحات لألناضول، الثالثاء، أشار الرشق إلى "أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات اإلقليمية 
والدولية، في الوقوف مع القضايا العادلة، وعلى رأسها، قضية فلسطين، والدفاع عن حقوق الشعوب 

نهاء االحتالل، ونيل االستقالل   وتقرير المصير".في مقاومة االستعمار وا 
وقال إن حركة حماس "تنظر ببالغ األهمية لهذا الدور، في ظل انحياز اإلدارة األمريكية ألجندات 

 االحتالل اإلسرائيلي".
ولفت الّرشق إلى ضرورة "أن تخرج هذه القّمة بقرارات تدعم الحّق الفلسطيني المشروع في نضاله من 

قامة دولته المستقلة و  ورأى أن القّمة التي ستعقد في أذربيجان  عاصمتها القدس".أجل تحرير أرضه وا 
 بعد أيام، "ستشكل فرصة حقيقية التخاذ موقف حازم وتحّرك عاجل يضع حدا لجرائم االحتالل".

 23/10/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 تدعو الحكومة الفلسطينية إلنصاف موظفي غزة "الشعبية" .8
فلسطين، اليوم األربعاء، الحكومة في الضفة الغربية إلنصاف دعت الجبهة الشعبية لتحرير : غزة

 موظفيها في قطاع غزة ووقف ما قالت عنها "سياسة التمييز" التي تمارسها بحقهم.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن الحكومة ما زالت تتلكأ في معالجة قراراتها التي عززت من سياسة 

بين أبناء الشعب الفلسطيني، بأن الحكومة هي لجزء منهم التمييز بين الضفة وغزة، وولدت قناعات 
 وليست حكومة الكل.

وأضافت "إن الحكومة ما زالت تصر على االستمرار في فرض قانون التقاعد المالي غير القانوني، 
، واالكتفاء بحلول تسكينية، 2005والمماطلة في إعطاء كافة الحقوق الوظيفية لموظفي تفريغات 

اسة عدم المساواة في صرف الرواتب، حيث حصل موظفو القطاع في عملية صرف استمراًرا لسي
، باإلضافة %100من رواتبهم، في حين بلغت نسبة الصرف لموظفي الضفة  %75المتأخرات على 

إلى ترك هؤالء الموظفين فريسة لتوحش البنوك، ما أشر إلى إصرار السلطة على االستمرار بسياسة 
 الحائط كل الدعوات والنداءات لوقف هذه السياسة الظالمة". التمييز، وضربها بعرض
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وقالت "إن مصداقية السلطة والحكومة على المحك، وأن شعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات 
نصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لكافة  التمييز، وا 

 ف الرواتب للجميع".الموظفين، باإلضافة للمساواة في صر 
 23/10/2019، القدس، القدس

 
إلى بقاء الفلسطينيين على الحياد من تدعو لبنان.. القوة المشتركة بمخيم عين الحلوة  .9

 االحتجاجات
دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، بمدينة صيدا، : بيروت/ يوسف حسين

 ن إلى البقاء على الحياد التام من أحداث الشارع اللبناني.جنوبي لبنان، األربعاء، الفلسطينيي
وُأنشئت هذه القوة في مخيم عين الحلوة، لحفظ أمن واستقرار المخيم، الذي ينتشر الجيش اللبناني 

 على أطرافه ومداخله.
وأضافت القوة، في بيان، أن ضرورة التزام الفلسطينيين داخل المخيم وخارجه بالحياد تجاه أحداث 

 لبنان "يأتي من موقع الحرص على أفضل العالقات األخوية مع مختلف مكونات الشعب اللبناني".
وتمنت القوة الفلسطينية المشتركة أن "ينعم هذا البلد المضياف باألمن واالستقرار شعًبا وحكوًمة 

 وجيًشا".
كليب، في وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلبنان، فتحي 

تصريحات صحفية الثالثاء، إن الفلسطينيين بكل فصائلهم في لبنان يجمعون على عدم المشاركة في 
 التحركات الشعبية الراهنة؛ باعتبارها تحركات اقتصادية اجتماعية ذات أبعاد سياسية داخلية.

 23/10/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 غانتس يتسلم رسميا كتاب التكليف لتشكيل الحكومة .10
أبيض"، مساء اليوم  -تسلم بيني غانتس زعيم حزب "أزرق  -ترجمة "القدس" دوت كوم -رام هللا

األربعاء، بشكل رسمي كتاب التكليف من الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة 
 اإلسرائيلية الجديدة.
ماع عقد غانتس وريفلين في مكتب األخير بالقدس، اعقبه عقد مؤتمر صحافي جاء ذلك بعد اجت

 مشترك أكدا خالله على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
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وقال غانتس إنه سيعمل من أجل إنشاء حكومة وحدة وطنية تخدم جميع اإلسرائيليين وتعمل من أجل 
نهاء الخالفات بين جميع  مصالحهم، مؤكًدا أنه سيبذل كل جهد من أجل تشكيل هذه الحكومة وا 

 األحزاب.
أنه سيتفاوض وأضاف "سأشكل حكومة واحدة تقود دولة إسرائيل والشعب اليهودي بأسره" مشيًرا إلى 

 مع جميع األحزاب بدون استثناء بما فيها األرثوذكسية المتطرفة.
لم تتوقف عمليات االستبعاد ومقاطعة بعض األحزاب  إذاقال الرئيس االسرائيلي ريفلين " من جانبه

لبعضها فلن يتم تشكيل حكومة، ولذلك يجب التحدث مع الجميع وأن يتحد الجميع من أجل تشكيل 
 عة".حكومة واس

وأضاف في رسالة لغانتس "حجم التحديات التي تواجهنا كبير، وأعداؤنا من حولنا ينظرون إلينا، وهذا 
 يتطلب منا إنشاء حكومة".

 23/10/2019القدس، القدس، 
 

 في الرياض؟« ضيفًا سرياً »نتنياهو : العبري « إينتل تايمز»موقع  .11
من الشهر الجاري،  23العبري أنه وّثق رحلة تنفيذية غامضة ليلة الـ« إينتل تايمز»ذكر موقع 

ص والتتبع، تبّين أنها طائرة أميركية انطلقت من تل أبيب فعّمان وصواًل إلى الرياض. وبعد الفح
تؤمن خدمات رحالت تأجيرية، وربما كان ركابها أفرادًا من نظام االتصال والتنسيق األمني 

، أمير بوخبوط، من جهته، «والال»األميركي. وتحدث معّلق الشؤون األمنية واالستخبارية في موقع 
أقلعت  50طائرة مدنية من طراز تشالنجر » ، الفتًا إلى أن«رحلة جوية غامضة إلى السعودية»عن 

يوم أمس من مطار بن غوريون، وطارت إلى عّمان وحّطت على األرض دقيقتين لتبييض رحلتها، 
دقيقة، وعادت إلى مطار بن  55ومن ثم أقلعت إلى الرياض. هناك بقيت على المدرج حوالي 

ك أسبر، كان أمس )أول من أمس( وزير الدفاع األميركي، مار »وأشار بوخبوط إلى أن «. غوريون 
قد أقّلت مسؤواًل إسرائيليًا رفيعًا، رئيس »، مرّجحًا أن تكون الطائرة «في الرياض، وربما هناك عالقة

 «.الحكومة )بنيامين نتنياهو(، أو رئيس الموساد )يوسي كوهين(، على خلفية بحث الموضوع السوري 
  24/10/2019، األخبار، بيروت

 
 د تدعو لعدم الصمت أمام المقاطعة الفلسطينية للمنتجات اإلسرائيليةشاكي .12

دعت زعيمة حزب اليمين الجديد وعضو الكنيست  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
صمت أمام المقاطعة الفلسطينية للمنتجات اإلسرائيلي إيليت شاكيد، اليوم األربعاء، إلى عدم ال
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جاءت تصريحات شاكيد تعقيًبا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد المواشي من  اإلسرائيلية.
 إسرائيل.

وقالت شاكيد "ال يوجد موقف يمكن للفلسطينيين فيه استيراد البضائع حسب رغبتهم، بينما يقاطعون 
 المنتجات اإلسرائيلية".

عاًما الماضية وعلى ضوء اتفاقيات باريس كانت المعابر مفتوحة أمام  25ارت إلى أنه خالل الـوأش
البضائع على كال الجانبين، وفي الشهر الماضي قررت السلطة المقاطعة من جانب واحد، موضحًة 

لية أسرة من المزارعين اإلسرائيليين الذين دخلوا في أزمة وخسارة ما 500أن ذلك أثر على حوالي 
 كبيرة.

وشددت شاكيد على ضرورة أن يكون هناك موقف ال يسمح فيه للفلسطينيين بااللتزام بجزء من 
 اتفاقيات االستيراد والتصدير، حسب رغبتهم، واالمتناع عن تنفيذ جزء آخر.

 وقالت "لدينا ما يكفي من الطرق لوقف الخطوة الفلسطينية".
 23/10/2019القدس، القدس، 

 
 جندًيا إسرائيلًيا اعتدوا على شاب بدوي  14اعتقال  .13

اعتقلت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية، اليوم األربعاء،  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
عنيف ضد شاب بدوي األسبوع  جندًيا من لواء كفير التابع للجيش، لالشتباه بتورطهم في هجوم 14

 الماضي في محطة وقود بمنطقة الجنوب.
وبحسب الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، فإنه يشتبه باعتداء الجنود واستخدام السالح بشكل غير 

ووثقت كاميرات المحطة واألخرى التابعة  قانوني ضد الشاب، إلى جانب تهديده عقب االعتداء عليه.
 م التعرف عليهم من خاللها.لألمن الحادثة، وت

 23/10/2019، القدس، القدس
 

 لن تغّير الخريطة السياسية "إسرائيل"استطالع: انتخابات مقبلة في  .14
رئيس حزب الجنراالت، كحول لفان، في الوقت الذي تسّلم فيه بيني غانتس، : تل أبيب: نظير مجلي

كتاب التكليف لتشكيل حكومة جديدة، وبدأ فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حملة كبرى إلفشاله 
والتوجه إلى انتخابات جديدة، ُنشرت نتائج استطالع للرأي يبين أن مثل هذه االنتخابات لن ُتحِدث 

لسياسية فيها؛ فالخصمان الكبيران سيحافظان على تغييرًا جوهريًا في النتائج ولن تحل األزمة ا
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مقعدًا، وحزب نتنياهو يحصل  34قوتهما، إذ سيحصل حزب غانتس على زيادة مقعد واحد، ليصبح 
 مقعدًا، ولن يستطيع أي منهما تشكيل حكومة من دون اآلخر. 33على زيادة شبيهة ويصبح 

انتس رسميًا، مساء أمس، مهمة تشكيل وكان الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد كّلف غ
القناة »يومًا لهذه المهمة. وقبيل هذه العملية، نشرت  28الحكومة، موضحًا له أن لديه حسب القانون 

في التلفزيون اإلسرائيلي، نتائج استطالع بّين أن حزب غانتس يواصل تغلُّبه على حزب « 13
مقعدًا )من مجموع  56اد بمقعد واحد وأصبح يؤلف نتنياهو، ولكن المعسكر اليميني بقيادة نتنياهو ز 

 مقعدًا. 64(، فيما هبط معسكر الوسط واليسار مقعدًا واحدًا، وأصبح 120
« الليكود»مقعدًا ويفوز  34بـ« كحول لفان»وفي التفاصيل، إذا جرت انتخابات جديدة اليوم سيفوز 

مقعدًا، يليها حزب  13تبة الثالثة وفوز بـعلى قوتها في المر « القائمة المشتركة»مقعدا وتحافظ  33بـ
مقاعد. وحسب هذه النتائج  8برئاسة أفيغدور ليبرمان، ويحصل على « يسرائيل بيتينو»اليهود الروس 

( لألشكناز 7مقاعد للشرقيين )شاس(، ومثلها ) 7ينخفض تمثيل األحزاب الدينية اليهودية بواقع 
من «( االتحاد القومي»و« البيت اليهودي)»ليمين ، فيما يحصل تحالف أحزاب ا«يهدوت هتوراه»

 5الذي يضم الوزيرين السابقين، أييليت شاكيد ونفتالي بينيت، على « اليمين الجديد»دون حزب 
مقاعد.  5بقيادة عمير بيرتس، على « جيشر»بالشراكة مع « العمل»مقاعد. كما يحصل حزب 

، باإلضافة إلى «إسرائيل ديمقراطية»و« تسمير »التي تضم « المعسكر الديمقراطي»وتحصل قائمة 
ستاف شافير، ويتقدمها رئيس حزب ميرتس، نيتسان « العمل»عضو الكنيست المنشقة عن 

 مقاعد برلمانية. 4على « اليمين الجديد»مقاعد برلمانية، كما يحصل  4هوروفيتس، على 
د انتخابات ستكون الثالثة في المائة( عن رفضها تقديم موع 75وقد عّبرت غالبية الجمهور )نحو 

في المائة منهم إن نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية إجراء انتخابات  37خالل أقل من سنة. وقال 
في المائة من  30في المائة منهم إن غانتس هو الذي يتحمل المسؤولية. وقال  21كهذه، فيما قال 

 اتها.المستطلعة آراؤهم إن االثنين يتحمالن المسؤولية بالدرجة ذ
َمن هو الشخصية « الليكود»وفي التمهيد لعهد ما بعد نتنياهو، سأل االستطالع مؤيدي حزب 

في  28المناسبة لتسلم قيادة الحزب بغياب نتنياهو، فحظي جدعون ساعر بالمرتبة األولى بتأييد 
المستطلعين  في المائة من 14المائة، مع العلم بأنه منافس نتنياهو. وحل في المكان الثاني بتأييد 

رئيس بلدية القدس السابق، نير بركات. وتاله رئيس الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، يولي إدلشتاين، 
في المائة، ثم وزيرة الثقافة والرياضة المقربة  6في المائة، ثم وزير األمن الداخلي، جلعاد إردان  7

في المائة فقط.  2، يسرائيل كاتس، في المائة، وتالها وزير الخارجية 4من نتنياهو، ميري ريغف، 
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في المائة من المشاركين في االستطالع إن أيًا من المرشحين لخالفة نتنياهو غير مناسبين  22وقال 
 في المائة إنهم ال يعرفون اإلجابة عن هذا السؤال. 17للمنصب، وقال 

  24/10/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ى السياسي اإلسرائيلي للمستوطنين وجو من اإلحباط لدى العسكريين"هآرتس": رضوخ المستو  .15
يوم األربعاء، عن مسؤولين لت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، نق: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

عسكريين رفيعي المستوى قولهم، إّن رضوخ المستوى السياسي والحكومة اإلسرائيلية لضغوط 
 ن وممثليهم في الكنيست والحكومة، خلق لدى المستوطنين انطباعًا بأّن كل شيء مباح. المستوطني

وأوضح مسؤولون عسكريون، للصحيفة، أّن هناك جوًا من اإلحباط في صفوف القيادة العسكرية في 
الضفة الغربية، جراء تغاضي الحكومة والمستوى السياسي عن اعتداءات المستوطنين ضد 

 ي أحيان متفرقة ضد جنود من جيش االحتالل نفسه. الفلسطينيين، وف
وجاءت هذه التقديرات إثر قيام مستوطنين من مستوطنة يتسهار، قبل يومين، برشق جنود وضباط 
إسرائيليين بالحجارة، فيما كان جنود من وحدة "كفير" للحريديم اعتدوا على مواطن عربي من النقب 

 ب". في رهط، وسط ترديد شعارات "الموت للعر 
وبحسب القادة العسكريين، فإّن قادة المستوطنين يمارسون ضغوطًا سياسية كبيرة على الحكومة، أدت 
إلى تآكل مكانة الجيش في نظر المستوطنين، وخاصة من يطلق عليهم تعبير "فتية التالل"، وهو 

اإلسرائيليين غير تعبير يقصد به إخالء ساحة المستوطنين وقادتهم من أي مسؤولية، بزعم أّن الشبان 
 منظمين وال أحد يقف خلفهم، وأّن أفعالهم ال تمثل المستوطنين. 

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ"هآرتس"، فقد تعاظم، في السنوات األخيرة، تأثير رؤساء 
المستوطنات عند المستوى السياسي على حساب الجيش، وأّن المستوطنين يقودون حربًا أمام 

 المستوى السياسي ضد سياسة الجيش في الضفة الغربية المحتلة.
أكثر من مرة، لمطالب وضغوط قادة المستوطنين ولفتت المصادر إلى أّن الحكومة رضخت، في 

 على حساب االعتبارات األمنية للجيش. 
وبحسب هؤالء، فإّن حادثة رشق الجنود بالحجارة، في مستوطنة يتسهار، مطلع األسبوع، تعكس 
تصاعد نفوذ رؤساء المستوطنات المتطرفين عند المستوى السياسي، وأّن ما يقوم به "فتية التالل" هو 

 مة لألجواء التي يخلقها قادة المستوطنين بأن كل شيء متاح أمامهم.ترج
وبحسب مصادر أخرى تحدثت لهآرتس، فإن الحكومة اتخذت قرارات من دون مراعاة االعتبارات 

 األمنية وكان الهدف منها تسهيل ظروف الحياة في المستوطنات اليهودية".
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ناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالرغم من وأشارت الصحيفة إلى أن إبقاء حواجز عسكرية في م
أنها تمس حياة السكان الفلسطينيين، يخدم المستوطنين عبر تخفيف حركة المرور ومنع اختناقات 

 مرورية في المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات. 
ـ"فتية التالل" وبحسب ضابط إسرائيلي، فإن كل العنف الذي يبديه المستوطنون تحت قيادة ما يسمى ب

تجاه الجيش، وتجاه الفلسطينيين نابع من رغبة الحكومة والمستوى السياسي بتجنب االحتكاك مع 
المستوطنين، مشيرين إلى أّن الحكومة تتجاهل إقامة البؤر االستيطانية غير القانونية، وتتجاهل 

 اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
خدمته في الضفة الغربية المحتلة، إّن قادة المستوطنات وسكان  وقال ضابط آخر أنهى، أخيرًا،

المستوطنات يقدمون المساندة والدعم لمن يسمون "فتية التالل" في إقامة بؤر استيطانية، وعندما 
 ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

تداء من قبل المستوطنين اع 150ووفق تقرير الصحيفة، فإّنه تم، منذ مطلع العام الجاري، تسجيل 
أمرًا  27على ممتلكات ومواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأّنه بالرغم من إصدار 

 باعتقال إداري ضد ناشطين من "فتية التالل"، إال أّنه لم يتم تنفيذ عدد من تلك األوامر.  
 23/10/2019، العربي الجديد، لندن

 
 كا وروسيا بشأن سوريةير قلق إسرائيلي من اتفاَقي تركيا مع أم .16

حّذرت تقديرات إسرائيلية من أن اتفاقي تركيا مع الواليات المتحدة وروسيا بشأن : صالح النعامي
 الح االستراتيجية لـتل أبيب.شمال سورية يضّر بالمص

وقال مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، إن االتفاق التركي األميركي على إخالء المليشيات 
الكردية من شمال سورية، وقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات األميركية من المنطقة، يحّسن 

 بنحو ال ينسجم مع المصالح اإلسرائيلية. من مكانة أنقرة، ويعزز من قدرتها على العمل في المنطقة
لداد شبيط، ونشرها المركز اليوم على موقعه،  ولفتت الورقة التي أعدها كل من غليا ليندرشتراوس وا 
إلى وجوب أن تسلك إسرائيل مسارات استراتيجية تمّثل ردًا على التهديدات االستراتيجية، التي 

ة، وال سيما وهي تتزامن مع تعاظم مظاهر وجودها في ستمثلها تركيا بعد العملية في شمال سوري
 البحر األبيض المتوسط وتبّنيها سياسات حازمة.

ورأت الورقة أن إبداء مظاهر التضامن والتعاطف مع المليشيات الكردية في شمال سورية كان محور 
أبيب، وتحديدًا إجماع بين اليسار واليمين في إسرائيل، محذرة من أن سلوك النخب السياسية في تل 
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التعهد الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم مساعدات إنسانية إلى األكراد استفّز الرأي 
 العام التركي، الذي يرى في المليشيات الكردية تهديدًا مباشرًا لألمن القومي التركي.

وحذرت الدراسة من أن التحوالت على سياسة الواليات المتحدة إزاء المنطقة تفرض على إسرائيل 
االستعداد عسكريًا وميدانيًا لمواجهة تبعات هذه التحوالت، وا عداد العدة لإلقدام على عمليات جريئة 

 اورة.بهدف الدفاع عن المصالح االستراتيجية اإلسرائيلية وتحسين قدرة تل أبيب على المن
وأوضحت أن االتفاق مع تركيا واالنسحاب األميركي من شمال سورية، يجعالن إسرائيل بمفردها في 

 مواجهة جهود إيران الهادفة إلى التمركز عسكريًا في سورية.
ورأت الورقة أن قدرة إيران على تنفيذ مشروعها االستراتيجي المتمثل بتدشين ممر بري يمّكنها من 

 ة ولبنان قد تعاظمت كثيرًا في أعقاب االتفاق واالنسحاب األميركي.الوصول إلى سوري
وحذرت من أن ترامب يمكن أن يصدر مستقباًل تعليمات بسحب القوات األميركية من قاعدة "التنف"، 

 جنوب سورية، التي تسهم بنحو كبير في منع إيران من تهريب السالح من العراق إلى سورية.
واقف الصادرة عن ترامب تدّل على أنه اتخذ قرارًا حاسمًا بإنهاء تدخل ولفتت إلى أن جملة الم

 الواليات المتحدة في الصراعات اإلقليمية.
وأشارت إلى أن تخلي األميركيين عن األكراد مّثل رسالة لحلفاء واشنطن اآلخرين. واعتبرت أن إدارة 

الوحيدة التي واجهت تنظيم "داعش" ترامب خانت المليشيات الكردية التي كانت تمثل القوة البرية 
 اإلرهابي وأسهمت في حسم المعركة ضده.

وشككت الورقة في قدرة نظام بشار األسد على االحتفاظ بالمناطق التي سيطر عليها في أعقاب 
 االنسحاب األميركي من شمال سورية.

يه أمس كل من الرئيس وفي سياق متصل، اعتبر موقع "ولال" اإلسرائيلي أّن االتفاق الذي توصل إل
التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فالدمير بوتين بشأن شمال سورية يعد "إنجازًا" لتركيا 

 ويعكس فشاًل لترامب.
وفي تحليل أعده أورن نهاري ونشر اليوم، أشار "ولال" إلى أن االتفاق يسمح لتركيا بمواصلة عملياتها 

منطقة آمنة الستيعاب الالجئين السوريين الموجودين على  العسكري في الشمال السوري، وتدشين
 أراضيها، فضاًل عن أنه يسمح بضمان المصالح اإليرانية في المنطقة.

واعتبر الموقع أن االتفاق التركي الروسي يدّل على أن قرار ترامب االنسحاب من شمال سورية ال 
 ".يمثل فقط "فشاًل أخالقيًا، بل فشاًل استراتيجيًا أيضاً 

وأضاف: "لقد تبين أن إيران كانت محقة في تحذيرها دول المنطقة من التحالف مع الواليات المتحدة، 
حيث إن واشنطن بالفعل تتخلى عن حلفائها"، مشككًا في قدرة اإلدارة األميركية على العثور على 
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ساحات طرف يمكن أن يتولى مهمات العمل البري، إذا قررت مستقباًل العمل في ساحة من 
 المنطقة.

 23/10/2019، العربي الجديد، لندن
 

 تكشف تفاصيل خاليا تجسس عملت في مصر "إسرائيل" .17
كشف موقع ويلال اإلخباري اإلسرائيلي "بعضا من تفاصيل شبكة : عدنان أبو عامر -21عربي

التجسس اليهودية التي عملت في مصر في سنوات الخمسينات، برئاسة الجاسوسة مارسيل نينيو، 
 التي توفيت قبل ساعات".

"، أن "نينيو تعّد من 21وأضاف إيلي أشكنازي، المراسل العسكري للموقع، في تقرير ترجمته "عربي
ر األساسية في العمل االستخباري اإلسرائيلي في مصر، بعد أن تم كشفها من قبل المخابرات العناص

عاما قبل عودتها إلسرائيل، وكانت مهمتها في هذه العمليات  15المصرية، حيث اعتقلت لمدة 
األمنية االتصال بين عناصر الشبكات االستخبارية، ونقل المعدات الالزمة لها في مدينتي القاهرة 

 واإلسكندرية". 
وأوضح أن "هذه القضية عرفت آنذاك في التاريخ االستخباري اإلسرائيلي باسم "العمل المشين"، وقد  

في العاصمة المصرية القاهرة، وعملت في وقت مبكر ضمن مجموعات  1929ولدت نينيو في 
يكتور سعدية "الحارس الصغير" التابعة لليهود في مصر، وحينها نشأت عالقة مبكرة مع حاييم ف

 الذي كان يبحث عن متطوعين ذوي تطلعات صهيونية". 
وأشار إلى أن "فيكتور أوجد االتصال األول بين نينيو وشلومو هيلل، ممثل الوكالة اليهودية في  

مصر آنذاك، ثم التقت مع أبراهام دار، وحينها بدأت عملها في شبكة التجسس اليهودية داخل 
لسري في الشبكة كان "كلود"، ومهمتها أن تكون ضابطة االتصال بين األراضي المصرية، ولقبها ا

 عناصر المجموعات االستخبارية اإلسرائيلية، ونقل المعدات الالزمة لهم". 
وأكد أن "أبراهام قام بتعريفها على جميع عناصر الخلية اليهودية في المدينتين المصريتين القاهرة  

ينيو على مائير بينت، الذي عمل في مصر ضمن مهمة تعرفت ن 1952واإلسكندرية، وفي عام 
استخبارية أخرى دون صلة بالخليتين الباقيتين التي أقامهما أبراهام دار، وبدأ بينت بتكليف نينيو 
بإرسال بعض المعدات ألفراد تلك الخليتين، وقد أشرف على تعليمها وتدريبها على مهام التصوير، 

 ة". وكتابة الرسائل السرية التمويهي
عنصرا عملوا خالل سنوات طويلة في مصر  13وكشف التقرير أن "أعضاء الخليتين المكونتين من  

بدأ  1954تم نقل مسؤولية الخليتين إلى إيفري إلعاد، وفي يوليو  1954كخاليا نائمة، وفي مايو 
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ربية، أعضاء الخليتين بتنفيذ أعمال تخريبية داخل مصر؛ بهدف تشويش عالقاتها مع الدول الغ
 خاصة بريطانيا والواليات المتحدة بشكل خاص".

وأشار إلى أن "خطأ تكتيكيا أدى إلى كشف أعضاء الخلية، وتباعا تم كشف باقي أعضاء الخليتين،  
بدأت محاكمتهم، وقد تنوعت األحكام القضائية ألعضاء خلية التجسس بين  1954ديسمبر  11وفي 

 من السجن".  اإلعدام شنقا، والمؤبد، وسنوات عديدة
وأكد أن "الرقابة العسكرية اإلسرائيلية فرضت تعتيما كامال على القضية، وأطلقت عليها اسم "العمل 

اتفقت مصر  1968المشين"، وطوال سنوات الحقة كان التطرق إليها يتم عبر رموز مشفرة، وفي 
سرائيل، رغم أنهما في حالة حرب آنذاك، على إطالق سراح نينيو مع ثالثة آخرين من أعضاء  وا 

 الخلية، ووصلوا إسرائيل".
وختم بالقول إنه "فور وصول نينيو إلى إسرائيل تم منحها درجة جنرال في سالح االستخبارات،  

وتعلمت اللغة العبرية في فترة الحقة، ثم األدب اإلنجليزي واألمريكي بجامعة تل أبيب، حتى توفيت 
 عاما". 90قبل ساعات عن عمر 

 24/10/2019، "21موقع "عربي 

 
 يوم100 األسير الفلسطيني أحمد غنام ُيعلق إضرابه عن الطعام بعد أكثر من  .18

عّلق األسير الفلسطيني أحمد غنام من بلدة دورا جنوب الخليل جنوب الضفة : الخليل ــ فاطمة مشعلة
المفتوح عن الطعام والذي بلغ مائة ويومين بعد أن وافقت سلطات الغربية، اليوم األربعاء، إضرابه 

 االحتالل اإلسرائيلي على تحديد السقف الزمني العتقاله اإلداري.
وقال شقيقه ناصر غنام لـ"العربي الجديد": "إن المحامي أشرف أبو اسنينة اتصل به عصر اليوم، 

لسقف الزمني العتقاله بشهرين ونصف وأخبره أن سلطات االحتالل رضخت لمطلب أخيه بتحديد ا
 الشهر، وعدم تمديد اعتقاله مرة ُأخرى".

وأوضح غنام أن العائلة تلقت الخبر بفرحة ودموع، بعد أن كانت مخابرات االحتالل تتعنت، في 
ويقول غنام: "عندما أخبرني  التعامل مع ملف شقيقه األسير أحمد غنام بوصفه ملفًا سريًا شائكًا.

أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء، وذهبت من فوري إلبالغ إخوتي ووالدي، نحن لم نتوقع  المحامي لم
تلقي خبر إنهاء إضراب أحمد، واإلفراج عنه قريبًا، بل توقعنا أن نتلقى خبر استشهاده، لكن الحمد 

 هللا".
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السقف وتصف زوجة األسير أحمد غنام، سائدة عواشرة لـ"العربي الجديد"، لحظة تلقيها خبر تحديد 
الزمني العتقال زوجها وتعليق إضرابه قائلة: "كانت لحظة فرح ألن ألم زوجي وجوعه وصبره، لم 

 يذهب كله هباًء، وخاصة أن مساندته الشعبية لم تكن كما يجب".
 23/10/2019، العربي الجديد، لندن

 
 قتل وتعذيب.. قصص وأرقام صادمة عما يتعرض له أسرى فلسطين .19

أطلقت أكثر من أربعين مؤسسة فلسطينية ودولية حملة إعالمية تحت عنوان : بيت لحم-فادي العصا
"االحتالل يقتل األسرى" لمساندة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وكشف ما 

 يتعرضون لهم من إهمال وتنكيل داخل المعتقالت.
ل_يقتل_األسرى" باللغة العربية، وبدأ الناشطون ظهر أمس الثالثاء بالتغريد على وسم "#االحتال

حصائيات عن األسرى IsraelKillsDetaineesووسم "# " باللغة اإلنجليزية، ونشروا معلومات وا 
 الفلسطينيين.

ويؤكد منسق الحملة الدولية لفضح جرائم االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين يوسف الحسني أن 
لمواثيق الدولية التي يتغنى بأنه يمارسها، وهي الحملة اإلعالمية تأتي في ظل انتهاك االحتالل ا

حصائيات من األسرى أنفسهم ومن أهاليهم، ومن المحررين منهم.  معلومات وا 
ويصف األسرى في رواياتهم ما يتعرضون له من قتل نفسي وجسدي من خالل اإلعدام المباشر 

 أسيرا فلسطينيا قتلوا نتيجة التعذيب. 174والتعذيب المستمر الذي طال 
حصائيات  ليسوا قصصا وا 

أسيرا استشهدوا داخل سجون االحتالل، آخرهم بسام السايح، ووجود أكثر  221ومن أبرز األرقام أن 
أسير في االعتقال اإلداري )الحكم دون تهمة(، إضافة إلى سياسة اإلهمال واإلعدام الطبي  500من 

 ى وتركهم بال عالج.التي تمارس بحق األسر 
ووفق معطيات الحملة، فإنه لم يسمع إال في إسرائيل عن طبيب يداوي بالماء و"األكامول" )عالج 

 ألوجاع الرأس( داخل عيادة يسميها األسرى "مقصلة" سجن الرملة.
نما هم قصص ومعاناة وحقائق  ويقول الحسني للجزيرة نت إن األسرى ليسوا أرقاما أو إحصائيات وا 

ها الفلسطينيون الذين يتم اعتقالهم يوميا والتنكيل بهم بشكل دائم وتعذيبهم، وهناك قصص يعيش
ألسيرات وأمهات وأطفال وكبار في السن ومحكومين بأحكام عالية ظالمة فقط، ألنهم يدافعون عن 

وشارك في الحملة أكثر من أربعين مؤسسة فلسطينية ودولية من سبعين دولة حول  أرضهم المحتلة.
 لعالم.ا
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 فضح الجرائم
وتقول مسؤولة اإلعالم في نادي األسير الفلسطيني أماني سراحنة إن الحملة جاءت بعد سلسلة من 
األحداث التي وقعت داخل السجون، أبرزها قضايا التعذيب، واإلضراب عن الطعام التي يخوضها 

 بشكل مستمر. -خاصة اإلداريين-األسرى 
جزيرة نت أن الحملة جزء من حمالت سابقة ومحاوالت مستمرة واعتبرت سراحنة في حديثها مع ال

حصائيات واضحة تتجاوز الحالة الفلسطينية التي تعرف معظم هذه  إلبقاء لنشر معلومات وا 
نما هدفها البعد العربي والدولي. وأشارت إلى أنه تمت مراسلة جهات رسمية عالمية  التفاصيل وا 

 ف تنكيله باألسرى.بهدف استمرار الضغط على االحتالل لوق
 23/10/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 طريقة لتعذيب معتقليها الفلسطينيين 80سجون االحتالل تستخدم  .20

شكال من  80أّكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أّن سلطات االحتالل تمارس  :فلسطين المحتلة
أشكال التعذيب مع المعتقلين داخل سجونها، وفق رصدها للممارسات وأشكال الّتعذيب اّلتي تمارس 

الهيئة المستقّلة »بحق المعتقلين، ابتداء من لحظة التوقيف واالحتجاز. جاء ذلك خالل لقاء نّظمته 
، حيث قالت منسقة «ئيليةالتعذيب في السجون اإلسرا»، في مقّرها بمدينة غزة، حول «لحقوق اإلنسان

لحقوق اإلنسان، ميرفت النحال، إن مركزها تمكن من « الميزان»وحدة المساعدة القانونية في مركز 
شكال من أشكال التعذيب. وبّينت نّحال أن الجيش اإلسرائيلي متورط في تعذيب المعتقلين،  80توثيق 

 لحظة اعتقالهم.
 23/10/2019، الدستور، عّمان

 
 هدم منزل عائلة أسرى للمرة السادسة في رام هللااالحتالل ي .21

هدمت آليات إسرائيلية ثقيلة فجر اليوم الخميس منزال قيد اإلنشاء لعائلة أبو : رام هللا–ميرفت صادق
حميد الفلسطينية في مخيم األمعري لالجئين قرب مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية، وذلك للمرة 

 السادسة.
من جيش االحتالل المخيم منذ الثالثة فجرا، وأجبرت نحو عشر عائالت تقطن  واقتحمت قوات كبيرة

الذي أعادت العائلة بناءه مجددا -وخالل عملية هدم المنزل  في محيط المنزل على مغادرة منازلها.
اندلعت مواجهات بين جيش االحتالل والعشرات من أبناء المخيم،  -إثر هدمه نهاية العام الماضي
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وذكرت مصادر محلية أن جنود االحتالل  ى إصابة العشرات بحاالت اختناق شديدة.مما أدى إل
 اعتقلوا ثالثة شبان من المخيم وحي أم الشرايط المحاذي له.

 24/10/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 منزاًل ومسجد في النقب 140االحتالل يقرر هدم  .22
منزاًل ومنشأة في مدينة  140وم األربعاء، هدم قرر االحتالل اإلسرائيلي، الي: الرأي –فلسطين المحتلة 

 .1948رهط بالنقب المحتل عاك 
واقتحم موظفو ما تسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب المحتل و"دائرة أراضي إسرائيل" 

أمر هدم على منازل  140في مدينة رهط وألصقوا  6بحماية العشرات من وحدات الشرطة، ضاحية 
 وتتبع المنازل لعائلتي العتايقة والبحيري. مأهولة بالسكان،

عاًما،  40وألصقت سلطات االحتالل أمر هدم على مسجد الرباط الموجود في مكانه منذ أكثر من 
 حسب أهالي الضاحية.

 23/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 غزةآالف األسر تعاني من التشّرد لعدم التزام المانحين بتعهداتهم إلعمار  .23
طالبت عشرات النساء الفلسطينيات في غزة أمس الثالثاء برفع الحصار «: القدس العربي» –غزة 

نقاذ السكان من تفشي الفقر والبطالة، فيما كشف رئيس اللجنة الشعبية  اإلسرائيلي عن القطاع وا 
تالل لمواجهة الحصار إن سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من المنازل التي دمرتها قوات االح

مليون  200، يعود إلى عجز مالي يقدر بـ 2014خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة صيف العام 
 دوالر.

وتظاهرت النساء أمام حاجز بيت حانون/إيرز الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية على أطراف شمال قطاع 
 ة السكان.غزة، وهن يرفعن الفتات مناهضة للحصار اإلسرائيلي وما يتضمنه من قيود على حيا

بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة المتواصلة منذ « نساء ضد الحصار»وحملت التظاهرة شعار 
عاما على  12للمطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي المفروض منذ أكثر من  2018آذار/مارس  30

 القطاع.
إن »يح صحافي، وقال المهندس جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصر 

سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مبان سكنية مدمرة منذ حوالي خمس سنوات، هو عدم توفر 
 «.التمويل من الجهات المانحة باعتباره حقا التزم به المانحون 
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، يأتي «الكارثي»وأكد الخضري أن هذا الوضع الذي يعيشه أصحاب المنازل المدمرة والذي وصفه بـ 
 ام المانحين بسداد ما عليهم من التزامات.بسبب عدم التز 

، الفتا إلى أنه ما زالت آالف األسر «شكل متفاوت»ألف أسرة بـ  52وأكد أن ذلك أثر على حوالي 
تعاني من عدم إعمار منازلها، أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة 

 لإلعمار.
 23/10/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 احتجاجا على استشراء الجريمة بتواطؤ إسرائيلي 48استمرار المظاهرات داخل أراضي  .24

واصل فلسطينيو الداخل احتجاجاتهم الواسعة على استشراء العنف  ”:القدس العربي“-الناصرة 
والجريمة بتواطؤ ودعم الشرطة اإلسرائيلية واليوم تظاهروا مقابل مقر شرطة لواء الشمال في مدينة 

ة. وحمل المتظاهرون توابيت مغطاة بالرايات السوداء في إشارة الستمرار نزيف الدم وشعارات الناصر 
ما منهاب وما ” تندد بتشجيع الشرطة اإلسرائيلية للجريمة ولعصابات اإلجرام. وهتف المتظاهرون 

”. الشعب يريد إسقاط اإلجرام” وبوحي مظاهرات لبنان هتفوا أيضا ” منهاب الشرطة إم اإلرهاب 
وبهذا السياق وفي مسار الوقاية مقابل العالج عقدْت لجنُة ُمتابعة قّضايا الَتعليم العربي والمجلس 
الّتربوي العربي اليوم طاولة مستديرًة تناولْت موضوع جهاز التربّية والّتعليم في مواجهة الجريمة 

ومديري أقسام التربّية  والعنف في المجتمع العربّي، بمشاركِة عدٍد من األكاديميين والمختصين،
 والتعليم وأقسام الشبيبة، والنائب وليد طه، رئيس لجنة التربية والّتعليم في القائمة العربي المشتركة.

 24/10/2019، العربي، لندنالقدس 
 

 األب "ٌمّسلم" يرثي "شاعر القدس" التركي نوري باكديل .25
ي األب، مناويل ُمَسّلم، أن التقى "شاعر لم يسبق لرجل الدين المسيح: القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط

 القدس" األديب التركي نوري باكديل، لكنه رثاه بعد رحيله بأبيات من قصائده الشعرية.
شاعر القدس"، لدفاعه المستمر عن المدينة المحتلة وقضيتها العادلة ويلقب األديب الكبير "باكديل" بـ"

 عاما. 85منذ عقود طويلة، وقد وافته المنية الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 
وفي حديثه لألناضول، يقول الفلسطيني "مسلم"، وهو "رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم 

القدس والمسجد األقصى واألماكن الدينية، وعن االستيطان  القدس"، إن "الشاعر الراحل تحدث عن
ويضيف: "الشاعر باكديل تناول البعد  اإلسرائيلي واالحتالل ومعاناة الشعب الفلسطيني واألمة".
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اإلنساني، وشعر بآالمنا وعّبر عنها، ومن يشعر مع اإلنسان المتألم ال ينسى ونحن ال ننسى من تألم 
 معنا".

م: "لألسف لم يسبق لي أن التقيت شاعر القدس، لكنني قرأت أبيات من قصائده ويتابع األب مسل
 عن القدس وقد لفت اهتمامي، شعرت إلى أي مدى هو يحب القدس وأهلها".

ويلفت األب مسلم إلى أن "الشاعر باكديل تحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني وعن آالمه ومقاومة 
ل مفسًرا: "هذا البعد اإلنساني يربطنا ببعض، فقد شعر مع ويكم الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه".

 الجميع )بشعورهم( وأحب جميع الناس في القدس وفلسطين".
كنت تميل نحو  وفي رثاء "شاعر القدس" كتب األب مسلم: "وأنت يا شاعر القدس نوري باكديل

القدس فانتقلت بالموت من أنقرة إلى قلب القدس، إلى األقصى المبارك؛ وهناك على جدرانه وفي 
ن كان  قلبه يعيش اسمك وذكراك". وأضاف: "يا شاعر القدس، أنت في بؤبؤ عين القدس الَيِقَظة وا 

ا تتقدم ثانية نحو جسدك الطاهر دفينا في أنقرة؛ القدس تنظر في ساعة تحريرها وترى فيك عقارب
خالصها؛ فمن أحب القدس دفع عقارب ساعة غسيل آثار القدم الصهيونية الهمجية عن ساحاتها 

وتابع يرثيه: "ُيحب القدَس هو ابن القدِس، تربيه القدس على  وشوارعها وأزقتها وكنائسها ومساجدها".
 اعك كأديب وشاعر وثائر".بعدها القومي والحضاري والديني والثقافي والوطني؛ من هنا كان إبد

 23/10/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 عام غرب القدس 1500اكتشاف كنيسة بيزنطية عمرها  .26
عام في حي يقع غربي القدس. وتم العثور على  1500اكتشف خبراء آثار كنيسة عمرها  لندن:

 يت شيمش.الكنيسة، وهي مزينة بالفسيفساء المنمقة والنقوش اليونانية، في حي رمات ب
وتصور الفسيفساء أوراق شجر وفواكه وطيورًا وعناصر هندسية. وتم تزيين جدران الكنيسة بلوحات 

، «أعمدة لها تيجان مثيرة لإلعجاب، يحتمل أن يكون بعضها مستورداً »جدارية ملونة باإلضافة إلى 
خبراء اآلثار، الذين  إعجاب« شهيد مجيد»وأثار نقش في فناء الكنيسة يكرسها لـ وفقًا لبيان صحافي.

 قاموا بالحفريات على مدى السنوات الثالث الماضية.
هوية الشهيد غير معروفة، لكن الفخامة االستثنائية للهيكل »وقال مدير التنقيب بنيامين ستورشان: 

 ، حسب وكالة األنباء األلمانية.«ونقوشه تشير إلى أن هذا الشخص كان شخصية مهمة
متر مربع تقريبًا، وتشمل عناصر معمارية بيزنطية نموذجية، مثل  1500وتبلغ مساحة الكنيسة 

 النرثكس )رواق الكنيسة( وساحة الفناء واألتريوم، وفقًا لستورشان.
 24/10/2019، الشرق األوسط، لندن
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 فلسطينيين بالضفة والقدس 9اعتقال .. االحتالل يسرق الزيتون ويصيب شابين .27
سرقت مجموعة من المستوطنين، أمس، ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين الواقعة داخل سياج 

، غرب مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب شابان «شافي شمرون »مستوطنة 
، أحدهما أصيب قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب «اإلسرائيلي»برصاص قوات االحتالل 

 مدينة جنين.
« شافي شمرون »كن عدد من المزارعين من الدخول إلى أراضيهم المعزولة خلف سياج مستوطنة وتم

بعد حصولهم على التصاريح الالزمة، إال أنهم فوجئوا بأن ثمار زيتونهم قد سرقت، وأغصان األشجار 
جرى تكسيرها، فيما واصلت قوات االحتالل، أمس، منع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم 

 ي قرية قريوت جنوب نابلس.ف
وهاجمت مجموعة من المستوطنين، قاطفي الزيتون في أراضي بلدة يعبد غرب جنين، كما هاجموا، 

 المزارعين في أراضيهم بقرية أم صفا شمال غرب رام هللا.
إلى ذلك، أصيب، شاب برصاص قوات االحتالل، قرب حاجز برطعة العسكري. وأفادت مصادر 

عامًا(، من محافظة  35مر في عرابة، بأن الشاب عبدهللا حسن اطحيمر )طبية بالهالل األح
طولكرم، أصيب برصاصة بالكاحل األيسر وأخرى في بالفخذ، وأن طواقم اإلسعاف نقلته إلى 
مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، لتقديم العالج الالزم له بعد أن تم احتجازه على 

ه بالمتوسطة. كما أصيب شاب آخر، عقب إطالق جنود االحتالل حاجز برطعة، ووصفت إصابت
النار عليه على بوابة جدار الفصل العنصري في بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم. وتتكرر في األيام 

 األخيرة عمليات إطالق النار من قبل االحتالل على المواطنين قرب الجدار العنصري.
ن محافظات الّضفة الغربية بحجة مشاركتهم في األنشطة فلسطينيين م 7واعتقلت قوات االحتالل 

 الشعبية ضد االحتالل، كما اعتقلت، طفاًل ووالده من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

 24/10/2019، الخليج، الشارقة
 

 : القدس ذهبت إلى ما بعد الخطر ويجب حمايتهامن أنقرة "فلسطين النيابيةلجنة " .28
المؤتمر الثالث  خالل المشاركة فيلجنة فلسطين النيابية  رئيس يحيى السعود: قال النائب عمان

القدس "أنقرة، إن الثالثاء، في ، لقدس وفلسطين الذي انطلقت أعمالهلالئتالف النقابي العالمي لدعم ا
ذهبت إلى ما بعد الخطر، حيث تدنس جحافل االحتالل األقصى يوميا أفرادا وجماعات على مرأى 

ودعا السعود المشاركين في  ."والمجتمع الدولي، واألمم المتحدةومسمع منظمات حقوق اإلنسان 
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اريخي المؤتمر الى تكثيف الجهود للدفاع عن القدس وحمايتها والحفاظ على الوضع القانوني والت
القائم فيها، مشددًا على ان فلسطين لن تستسلم ولن تفلح أي مساع لتحويل القضية الفلسطينية 

يجاد وطن بديل للفلسطينيين.  لمسألة تاريخية وا 
 24/10/2019، الدستور، عّمان

 
 عملية أفيفيم: "صواريخ حزب هللا أخطأت صدفة" .29

اعتبرت تحقيقات عسكرية أجراها قائد الجبهة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي، أمير برعام، أن عدم 
تمبر الماضي، كان من سب سقوط جنود قتلى في عملية أفيفيم، التي نفذها حزب هللا، مطلع أيلول/

التي يسمح  تعليمات بشأن المناطقمن على الرغم  وحسب التحقيقات اإلسرائيلية، فإنه. قبيل الصدفة
أو ال يسمح تواجد قوات فيها، دخلت سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية مصفحة، وبداخلها طبيب 

حزب السيارة العسكري وأربعة جنود إلى طريق ممنوع السير فيه في منطقة أفيفيم. ورصد مقاتلو 
لي أن الخطأ وفيما كان االعتقاد في الجيش اإلسرائي وأطلقوا صواريخ مضادة للمدرعات باتجاهها.

كان متعمدا، "لكن استنتاجات التحقيقات هي أن الهدف كان قتل الجنود... ولو ُقتل ركاب السيارة 
نما كان سيدهور الحدود الشمال كلها إلى  العسكرية لما كان سيشكل ذلك جبي ثمنا بالدماء، وا 

 سعت إسرائيل إلى االمتناع عنها". –وربما لحرب أيضا  –تصعيد 
 23/10/2019، 48عرب 

 
 : فلسطين منقوشة في وجدان أحرار كل تونسفي خطاب تنصيبه رئيساً  قيس سعّيد .30

بعد أدائه اليمين الدستورية، رئيًسا للبالد، إن فلسطين  قال الرئيس التونسي الجديد قيس سعّيد: رام هللا
منتصرة لكل وأوضح أن تونس ستبقى  ستبقى في وجدان كل أحرار تونس، منقوشة في صدورهم.

القضايا العادلة وأولها قضية شعبنا في فلسطين، مضيًفا "الحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم 
ارية، بل في وجدان تونس أن فلسطين ليست قطعة أرض مسجلة كملكية عق كما الكثيرون بالتقادم".

 .وحرائرها
 23/10/2019، القدس، القدس

 
  فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقيةتشاووش أوغلو: هناك حاجة لدولة  .31

خالل اجتماع لجنة وزارية، على هامش  قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،:  باكو
إن هناك حاجة إلى دولة فلسطينية  ،لحركة عدم االنحياز في العاصمة األذرية باكو 18القمة الـ
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ولفت إلى  جنبًا إلى جنب بسالم. "إسرائيل"مع  مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش
وشدد  أن التطورات األخيرة في الميدان ال تبعث على المزيد من األمل للتوصل إلى حل عادل ودائم.

أوغلو، على أنه "لدعم الشعب الفلسطيني، يجب على المجتمع الدولي أن يعارض محاوالت إسرائيل 
 إضعاف حل الدولتين".

 23/10/2019، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 
 

 تساؤالت إن كانت الرياض استقبلت نتنياهو سراً  .32
قال صحافي إسرائيلي، يدعى أفي شيراف، في تغريدة له عبر : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

الثالثاء، متجهة إلى عمان، حيث حطت في  "إسرائيل"، غادرت ويتر"، إن طائرة إسرائيلية خاصة"ت
مطار عمان لدقائق، لتقلع مجددًا إلى السعودية، ومكثت في الرياض أقل من ساعة، قبل أن تقلع 

تساءل محلل الشؤون االستخباراتية، في "معاريف"، يوسي ميلمان في في حين  عائدة إلى تل أبيب.
كي مارك إسبر في ير قة بوجود وزير الدفاع األماللهذه الرحلة الغامضة ع إن كان، أيضاً تغريدة له 

 .رئيس الموساد والطائرة حملت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أ متسائاًل إن كانتالرياض أمس، 
 مضيفًا أن هذه الرحلة قد تكون متصلة بالموضوع السوري.

 23/10/2019، العربي الجديد، لندن
 

 في فلسطـين والجوالن السوري  اإلسرائيلي الكويت تستنكر اعتداءات االحتالل .33
دعمها الكامل  ،أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة تها،في كلمجددت الكويت : )وام(

لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري حقوقهما المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية وسيادتهما 
ذلك خالل مناقشة بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في جاء وقد على مواردهما الطبيعية. 

األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل، 
 على مواردهم الطبيعية.

 24/10/2019، الخليج، الشارقة
 

 "إسرائيل"يعتبرون حركة المقاطعة وسيلة شرعية للضغط على  األمريكيين أغلبية الديمقراطيين .34

كيين من حركة "مقاطعة ير ر استطالع للرأي بشأن مواقف األمأظهر آخ: سعيد عريقات –اشنطن ,
من شهر  10و 4تم إجراؤه بين ، " BDSإسرائيل وسحب االستثمارات وفرض العقوبات بي.دي.إس 

كيا من مختلف التوجهات تحت ير مواطنا أم 1260بر الجاري، واستكشف آراء أكتو / تشرين األول
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من  %77أن  ،لألبحاث في واشنطن"معهد بروكينغز" من خالل  إشراف الدكتور شبلي تلحمي
 "إسرائيل"حركة شرعية للضغط على  ويعتبرونها الحركة، الديمقراطيين يؤيدون أو ال يعارضون 

نهاء االحتالل اإلسرائيلي ودفعها لاللتزام بالقرارات وا لقوانين الدولية الخاصة بوقف االستيطان وا 
 للفلسطينيين.

 23/10/2019، القدس، القدس
 

  مقرر أممي يطالب بـ"حظر" تصدير منتجات المستوطنات اإلسرائيلية .35
طالب مقرر األمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية  :محمد طارق  نيويورك/

المحتلة مايكل لينك، خالل اجتماع عقدته اللجنة الثالثة المعنية بالشئون االجتماعية والثقافية 
واإلنسانية بالجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك، األربعاء، المجتمع الدولي بفرض "حظر كامل 

ير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات اإلسرائيلية غير المشروعة ونشر قاعدة على تصد
بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات". واعتبر السماح للمستوطنات اإلسرائيلية بتصدير 

، على النحو الذي أكده قرار مجلس األمن ابة "انتهاك صارخ للقانون الدوليمنتجاتها الي الخارج بمث
األخيرة  40نسبة المستوطنات االسرائيلية غير الشرعية ازدادت خالل السنوات الـ، منوهًا بأن "2334
مناشدته الدول األعضاء بضرورة "تحمل مسؤولياتها األخالقية  لينكجدد قد و . بالمئة 800بنسبة 

وضمان حق تقرير والقانونية إلجبار إسرائيل على إنهاء احتاللها غير القانوني لألراضي الفلسطينية، 
لفت إلى األزمة اإلنسانية الحاصلة في قطاع غزة في السياق ذاته، و  المصير للشعب الفلسطيني".

 نتيجة الحصار المفروض عليه برا وبحر وجوا.
 23/10/2019، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 في األمم المتحدة للوكالةإضراب العاملين سيؤثـر على تصويت تجديد الوالية  األونروا: .36

حذر الناطق الرسمي باسم وكالة االونروا سامي مشعشع من ان : ليلى خالد الكركي -عمان  
ال يساعد ويبعث برسالة "نروا الشروع به االضراب المفتوح عن العمل الذي ينوي اتحاد عاملي االو 

على اعتاب موعد  "الوكالةالذين سيحرمون من خدمات مقلقة لمتبرعي الوكالة ويشكل عقابا لالجئين 
تزال  األونروا الولفت مشعشع الى ان  .التصويت للتجديد للوكالة في الجمعية العامة لألمم المتحدة

 ، وهي تقوم بجهود مكثفة لحشد 2019مليون دوالر لعام  89تعاني من عجز مالي في ميزانيتها مقداره 
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ة بدون انقطاع لما تبقى من العام الحالي التمويل من أجل ضمان أن كافة برامجها وخدماتها مستمر 
 .2020ولعام 

 24/10/2019، الدستور، عّمان
 

 رغم فشله في تشكيل الحكومة اإلسرائيلية نتنياهوب يشيدمب اتر  .37
سالة تهنئة حميمة من تل أبيب: بعد نحو الشهرين من القطيعة بينهما، تلقى بنيامين نتنياهو، ر 

على "، مضيفًا أحد أقرب حلفائه"يد ميالده السبعين، يعتبره فيها مب، بعاكي دونالد تر ير الرئيس األم
هذه علمًا أن . كتبها بخط يده، إلى جانب توقيعه «أنت عظيم!»رسالة جملة لالنص المطبوع ل

ه كتاب التكليف إلى بعد ساعات من إعالن نتنياهو فشله في تشكيل الحكومة وا عادتوصلت الرسالة 
 . رئيس الدولة

 24/10/2019، األوسط، لندنالشرق 

 
 سلطة أم مقاومة؟ .38

 د. حسن مدن
تخّيب السلطة الفلسطينية في رام هللا، مرًة وراء مرة، اآلمال والتوقعات المعقودة عليها بضرورة إعادة 
النظر في كامل النهج الذي أوصل القضية الفلسطينية إلى ما هي عليه اليوم، أي أن تكف عن 

فعلية، وأن تعود إلى ما كان يجب أن تبقى عليه: حركة مقاومة وتحرر وطني أنها سلطة « تصديق»
من االحتالل حتى ينتزع الشعب الفلسطيني حقوقه انتزاعًا، فما من أحد سيقدمها له مّنة أو استجابة 

 لنداء ضمير.
يوني القول الشهير: ولد ميتًا، بل إنه في حقيقة األمر قّدم للعدو الصه« اتفاق أوسلو»يصح على 

مكتسبات تعادل مرات ومرات ما تعتقد قيادة منظمة التحرير أنها جنته من وراء توقيعه، وكلما أتيت 
على هذا االتفاق تحضرني العبارة البليغة للشاعر الكبير الراحل محمود درويش التي قالها في إحدى 

التحرير احتجاجًا على المقابالت الصحفية معه، بعد استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة 
 االتفاق.

إن أوسلو حّل مشكلة قيادات منظمة التحرير بأن وفّر لها العودة، لكنه لم يحل »قال درويش: 
 «.القضية الفلسطينية ولن يحلها

رغم ذلك تّصر القيادة الفلسطينية في رام هللا على التصرف كما لو كانت سلطة بالفعل، ال في 
المحتل والممسك بالمفاصل األساسية للوضع على األرض التي تعتقد  العالقة مع العدو الصهيوني
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نما في العالقة مع شعبها، بطريقة ال تختلف، من حيث الجوهر، عن طريقة  السلطة أنها تديرها، وا 
تصرف أي نظام استبدادي عربي آخر، فيما يتعلق بقضايا الحريات العامة، خاصة حرية التعبير 

 عن الرأي.
 59في رام هللا والقاضي بحجب « محكمة الصلح»ج يأتي القرار األخير الصادر عنوضمن هذا النه

موقعًا إلكترونيًا وصفحة تواصل اجتماعي بطلب من النيابة العامة، مما أثار غضبًا شعبيًا 
واحتجاجات القوى الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، التي رأت فيه انتهاكًا للمعايير 

 خالفة للقانون األساسي الفلسطيني.الدولية وم
هذا القرار أعاد تسليط الضوء على منظومة التشريعات السارية في مناطق السلطة، بما فيها قانون 

، وهي التشريعات التي لم تراع، وبصورة خاصة، حقيقة أن الشعب الفلسطيني «الجرائم اإللكترونية»
تمع يتميز بوعيه السياسي كالمجتمع الفلسطيني في حال مقاومة للمحتل، وأن التفرد بالرأي في مج

أمر ال يصح وغير مقبول من سلطة يفترض فيها أن تقود شعبها بفصائله المختلفة في هذه 
المقاومة، بأن تختار تكميم األصوات الناقدة لها، خاصة إذا علمنا أن غالبية المواقع والصفحات 

ة، ومن الحرص على أن يكون هناك أداء سياسي المحجوبة، وربما كلها، تنطلق من األرضية الوطني
داري فلسطيني بحجم التحديات الماثلة.  وا 

 24/10/2019، ، الشارقةالخليج
 

سرائيل وسد النهضة هل توجد عالقة؟ .39  السيسي وا 
 مصطفى عاشور
جاءتني تساؤالت كثيرة عن دور إسرائيل في حوض النيل وهل لها عالقة بسد النهضة أم ال وحقيقة 

إن إسرائيل الدولة ليست ببعيدة عن سد النهضة أو ما من شأنه أن يكبل مصر ويقلل من أقول 
نهم يريدون العيش بسالم والشواهد كثيرة ال مكان  قدراتها التنموية حتى ولو قال السيسي إنهم جيران وا 

والجوالن لها هنا إال أن طريقة تعاملهم مع األراضي الفلسطينية وضم القدس وأراضي شبعا اللبنانية 
السورية وأم الرشراش المصرية )إيالت حاليا( يؤكد أنهم متربصون لحظة ما لألنقاض على مصر أو 

 جزء من أراضيها )سيناء(.
وهنا أطرح سؤال الذين راسلوني أو سألوني بشكل شخصي هل يمكن أن تكون إسرائيل وراء سد 
النهضة أم ال؟ أقول إن الفكرة الصهيونية األساسية لقيام إسرائيل كانت ومازالت تتمثل في بناء دولة 

ذي تتمتع به قوية تمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي ال
مه هيرتزل، وهو من المؤسسين األوائل للحركة الصهيونية والذي  إسرائيل، ومن بعدها ما جاء فيما قدَّ
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تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء؛ وذلك لتسكين اليهود فيها، كما أنه في 
؛ للتأثير على توزيع مياه النيل بما أعقاب حرب يونيو اتضحت جليًّا السياسات اإلسرائيلية في إثيوبيا

م بقولها: "إن 1967يخدم مصالحها، واتضح هذا من خالل تصريح جولدا مائير في أعقاب حرب 
 التحالف مع إثيوبيا وتركيا تعني أكبر نهرين في المنطقة؛ إن النيل والفرات سيكونان في قبضتنا".

ياه إلسرائيل في عهد السادات بعد اتفاقية وال يخفي على أحد ان إثيوبيا رفضت اإلشارة لنقل الم
سرائيل في  أواخر حكم السادات بسبب رغبة السادات في إنشاء تفريعة  1979السالم بين مصر وا 

حين أعلن السادات  1973للنيل تنقل المياه إلى سيناء ثم إسرائيل، وبدأ التوتر مع إثيوبيا بعد حرب 
ئر زمزم جديد إلسرائيل من مياه النيل دعمًا التفاقية في أحد خطاباته أنه سوف يعمل على إنشاء ب

 السالم، بحسب السفير المصري السابق روبير إسكندر في إثيوبيا.
وهنا يمكن القول إن إسرائيل بدأت تنتبه ألهمية الدور االفريقي الذي كان داعما لفلسطين ومصر 

في حكم زيناوي لتحقيق تقارب  1992ة وموقف إثيوبيا تحديدا في مسألة المياه وبدأ التخطيط منذ بداي
مع إثيوبيا من أجل الضغط على مصر في ملف المياه والسدود خاصة مع وجود دراسة من مكتب 

سد ألثيوبيا نكاية في مصر التي بنت  26اإلصالح األمريكي التابع لوزارة الخارجية الذي اقترح بناء 
 االتحاد السوفيتي. السد العالي دون الرجوع للواليات المتحدة وبمساعدة

كما  أن  لعب إسرائيل  دورا في افريقيا ليس بغريب في وقت ترك العرب والمصريون أفريقيا خلفهم 
التي شهدت ازدهار العالقات بين مصر وأديس أبابا وشهدت توقيع اتفاقية  1993وتحديدا بعد عام 

لعالقات ثنائية بين دولتين  ثنائية بين رئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي والرئيس مبارك كبادرة
ثيوبيا تعهدتا رسمًيا 1993استراتيجيتين وتم توقيع  وثيقة رسمية، ترجع إلى يوليو  ، تفيد بأن مصر وا 

بعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن 
، من خالل مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل

 الجانبين، وفًقا ألسس ومبادئ القانون الدولي.
ثيوبيا»وذكرت الوثيقة، المعنونة  ، والموقعة من الرئيس «إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وا 

عالقات  السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء اإلثيوبي مليس زيناوي، أن البلدين تعهدا بتوطيد
الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة، وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا 
التأكيد على التزامهما بمواثيق األمم المتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية، وبنود القانون الدولي، فضاًل 

واالستقرار السلمي، وعدم  عن خطة الجوس، واتفق الطرفان على االلتزام بمبادئ الجيرة الحسنة
التدخل في الشؤون الداخلية للبالد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل 
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منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية واالقتصادية، 
 فضال عن استقرار المنطقة.

ى أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خالل عل« زيناوي »ووافق مبارك و
مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه 
االمتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس 

لى ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى بمصالح اآلخر، ووافق الطرفان ع
االستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم 
التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير، والتزم الطرفان بالعمل 

ارات الدورية، فيما يتعلق باألمور محل االهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، على آلية مناسبة لالستش
بشكل يمكن البلدين من العمل مًعا نحو السالم واالستقرار في المنطقة، واتفق الطرفان على السعي 
ة مًعا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشترك

 لتطوير حوض النيل. 
لكن لألسف الشديد ما حدث بعد ذلك يجعلك تعيد التفكير مليا فيما يحدث من حولك وان هناك من 
يخطط دائما لإلضرار بمصر حيث لم يمض عامان على هذا التقارب وكانت محاولة مبارك في 

ي إلى جماعة في إثيوبيا على أيدي عناصر قيل إنها تنتم 1995أديس أباب في حزيران يونيو 
ثيوبيا وزيناوي على  ثيوبيا وليبدا الجفاء بين مبارك وا  إسالمية مسلحة لتنقطع العالقات بين مصر وا 
وجه الخصوص ومصر وأفريقيا على وجه العموم، حيث كان السؤال األهم من المستفيد من محاولة 

ل حائرا لسنوات قبل قتل الرجل في أديس أبابا ولم يستطع أحد أن يجيب على هذا التساؤل الذي ظ
ثيوبيا خصوصا.  أن تتمكن إسرائيل من القارة االفريقية عموما وا 

أجريت حوارا مع األستاذ الدكتور نادر نور الدين  أستاذ الزراعة المياه للصحيفة المصرية  2013في 
هل المستقلة األشهر التي كنت أعمل بها وأثناء حواري معه سألته عن عالقة إسرائيل بسد النهضة و 

من الممكن أن يكون هناك دور إلسرائيل في هذا الملف فقال الرجل )أحييك على هذا السؤال أخي 
مصطفى( وكان وما زال صاحب هذه الكلمة الجميلة التي تنم عن تواضع العالم  المنصف في 
 تعامله مع من  يحاوره وفال الرجل :من ينكر دور إسرائيل في المنطقة، فهو ال يقرأ السياسة أو

سرائيل تريد فقط  مليار متر مكعب من ترعة السالم التي ال  2التاريخ، وال يعرف لغة المصالح، وا 
تبعد قلياًل عن حدودها مع مصر، ويبدو أن الموضوع سيعقد، وحله في أيدى أطراف خارج دائرة 

 دول الحوض.
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للغط على مصر وقد كانت هذه اول إشارة من عالم مصري إلمكانية ان تكون إسرائيل وراء السد 
لتمرير المياه إلسرائيل عبر ترعة السالم الموجودة اسف القناة وفي بداية سيناء وكان الرجل ينظر 
للموضوع بشكل تآمري من قبل إسرائيل، لكن المفاجأة التي حدثت بعد ذلك جعلتني أذهب لما هو 

لسد يبدو أنه خزان وسد أسوأ وهو أنه بالرغم من النفي اإلثيوبي لدور إسرائيل في السد إال أن ا
إسرائيل مقام على أراضي اثيوبية حيث شاهدت هناك أثناء المفاوضات الجارية بين الدول الثالثة 
تواجدا لوزيري الزراعة والري اإلسرائيلي في ذلك الوقت في نفس الفندق الذي جرت فيه المفاوضات 

 فندق وهنا السؤال لماذا؟ ولماذا اآلن؟والذي كان ينزل به الفود الرسمية وكنت أنا أيضا مقيما في ال
األخطر هو طول هذه المفاوضات بدون أن يجني المصريون شيئا طوال سنوات ست وفي نفس 
الوقت يسير السد نحو االكتمال بل إن العجيب هو اتفاقية المبادئ التي وقع عليها السيسي بدون 

ادة تمويل السد وتحديدا بعد تصريحات الرجوع للخبراء المصريين مما أعطى إثيوبيا القدرة على إع
ن  رئيس وزراء إسرائيل األسبق شيمون بيريز إن على مصر أال تحارب إثيوبيا بسبب سد النهضة، وا 

 إسرائيل ستعّوضها، وتساعد مصر في استخدام المياه مما يؤكد الدور اإلسرائيلي في المياه.
محمد ناصر في برنامجه مصر النهاردة إن نوفمبر مع اإلعالمي  13قلتها منذ سنوات وتحديدا يوم 

المشكلة الحقيقة التي تواجه مصر هي السيسي الذي اتفق سرا مع إسرائيل إليصال المياه إلسرائيل 
مليار أو ثالثة  2بعد أن يصعد من األزمة ويخير المصريين بين أمرين إما أن يوافقوا على إيصال 

وصنافير التي قال إنها ستذهب إلى السعودية بينما إلسرائيل أو يموتوا عطشا كما فعل في تيران 
 المشتري الحصري والرئيسي هو إسرائيل.

ال أشك أن هناك حكاية واتفاق ومؤامرة على الشعب المصري للتحكم في مقدراته من قبل إسرائيل 
مرة سواء اعترفت الدول المشاركة في ذلك أم ال وبالدليل يبدو الرئيس المصري مشاركا في هذه المؤا

التي يعتبرها امرا عاديا معتقدا أنها استكمال لما بدأه السادات ورغب فيه في إيصال مياه النيل 
 إلسرائيل لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يقل للشعب المصري ما الثمن؟

ها ولو أنكر السيسي هذا االمر فسؤالي له لماذا بنى سحارات سرابيوم من غرب قناة السويس إلى شرق
متر والتي من المقرر أن تنقل مليار متر مكعب على األقل لسيناء في العام  60مرورا بأسفلها بعمق 

وأنهي بناءها في أقل من ثالثة أعوام بالرغم من أن ترعة السالم وسحارة ترعة السالم موجودة واألهم 
ولت لخراب فلماذا كيلو متر من بيوتها ومزارعها وتح 20أن سيناء نفسها تم تهجير أهلها ونسف 

العجلة في إيصال المياه إلى سيناء بالرغم من أن سيناء خارج السيطرة فعليا؟ وال يستطيع خمسة 
جنود أن يسروا بمفردهم فيها؟ وهل سيكون الغاز االسرائيلي مقابل مياه النيل أم أن الصفقة جزء من 
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ويضمن إلسرائيل تصدير اتفاق اقليمي كبير وترتيب يبقي السيسي على رأس الحكم في مصر؟ 
 الغاز ومرور المياه والسيطرة على أرض الكنانة؟

 23/10/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 «اإلسرائيلية»االنسحاب األمريكي والمخاوف  .40
 صادق عوني

جاء القرار األمريكي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات األمريكية من الشمال السوري، 
مجددًا، بعد أن كانت قد اختفت تقريبًا، مع إلغاء االتفاق النووي « اإلسرائيلية»األمنية ليثير المخاوف 

اإليراني، الذي كان يعتبر اإلنجاز األكبر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب قرارات ترامب 
« إسرائيليون »األخرى المتعلقة بالقدس المحتلة، ونقل السفارة األمريكية. وقد رأى محللون عسكريون 

في قرار االنسحاب خطوة من انسحاب أمريكي استراتيجي من الشرق األوسط، بما يفسح المجال 
ونتيجة لهذه «. إسرائيل»إليران لتعزيز نفوذها في المنطقة، وزيادة ما يمثله هذا النفوذ من تهديد ل

يرات في أوضاع الجيش ، برز ما يشبه اإلجماع لدى هؤالء المحللين على ضرورة إجراء تغي«الرؤية»
 تتطلب ميزانيات أكبر لرفع قدراته في المجالين الجوي واالستخباري.« اإلسرائيلي»

قبل التطورات األخيرة، ومع مطلع العام الحالي، وبالرغم من التركيز المعتاد الذي كان يشدد نتنياهو 
بخالف االنطباع »أنه يؤكدون « اإلسرائيليون »، كان المحللون «الخطر اإليراني»من خالله على 

الذي يحاول رئيس الوزراء إثارته لدى الجمهور العتبارات سياسية وحزبية، فإن الوضع االستراتيجي 
 -يوسي ميلمان -معاريف«)يتحسن، والمخاطر والتهديدات قليلة« إسرائيل»واالستخدامي ل

2019/2/14.) 
اموس هرئيل، أن الزيارة األخيرة (، ع2019/10/18 -ففي رأي المحلل العسكري لصحيفة )هآرتس
« التهدئة»الجاري(، مايك بومبيو، كانت بهدف  17التي قام بها وزير الخارجية األمريكية )يوم 

، ولن يغير من دعمها «إسرائيل»والتطمين بأن االنسحاب األمريكي لن يؤثر في موقف بالده تجاه 
في مقابلة أجرتها معه صحيفة )جيروزاليم  ، وهو ما أكده بومبيو«أمن إسرائيل»لها، أو دفاعها عن 

زادها، ربما دون أن « اإلسرائيلية»(. لكنه بداًل من أن يخفف من المخاوف 2019/10/18 -بوست
إنه يأخذ التهديدات اإليرانية على محمل الجد، وهناك احتمال أن تقوم »يقصد، عندما قال للصحيفة 
مراسل «! يقة ذاتها التي تم بها الهجوم على السعوديةبالطر « إسرائيل»إيران بمحاولة الهجوم على 

(، طال ليف رام، لم يعط أهمية كبيرة لزيارة 2019/10/18 -الشؤون العسكرية لصحيفة )معاريف
أداء الواليات المتحدة سيؤدي إلى عدم االستقرار في الشرق »بومبيو، وظل عند الرأي القائل إن 
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تتصل « اإلسرائيلي»ويستدعي تغييرات في الجيش « سرائيليةاألوسط، ويقلق األجهزة األمنية اإل
 باحتياجاته وتحول دون التدهور على الجبهة الشمالية!

، هو أن يكون موقف أمريكا مشابهًا لموقفها تجاه األكراد، بل وقبل «اإلسرائيليون »ما يتخوف منه 
ية المسيرة. لكن في الوقت الذي ذلك كان الموقف األمريكي المحبط بعد إسقاط إيران الطائرة األمريك

يتركز فيه الحديث على الجيش وضرورة التغييرات المطلوبة فيه، هناك أصوات قليلة ترى أنه بدون 
مع الفلسطينيين لن تكون اإلجراءات العسكرية كافية لمواجهة الخطر اإليراني! « تسوية سياسية»

األسبق، دانييل فريدمان، « اإلسرائيلي»ل ومن زاوية النظر هذه، كان المقال الذي كتبه وزير العد
 (.2019/10/16 -ونشرته صحيفة )يديعوت

إننا نقف أمام مشكلة مزدوجة؛ «: إسرائيل»يقول فريدمان في مقاله متحدثًا عن الوضع الذي تواجهه 
دونية على المستوى الدولي، عقب العقدة مع الفلسطينيين، ومشكلة وجودية على المستوى العسكري 

تقوي حماس، وتضعف أبو »إيران. وهذا خليط خطير! وبعد أن ينتقد سياسة نتنياهو التي يراها مع 
، بينما يجب أن يكون العكس حسب رأيه، ينتهي إلى القول: إن الفجوة مع الفلسطينيين واسعة «مازن 

معهم في المدى المنظور، لكن تسوية لمدى متوسط )يقصد « سالم كامل»وال يمكن معها تحقيق 
 سوية مؤقتة( ممكنة! وستساعدنا على المستوى الدولي وتضعنا، في المواجهة مع إيران!!ت

عقدة تشكيل الحكومة التي فشل نتنياهو « اإلسرائيلية»ويساهم في تعظيم هذه التخوفات األمنية 
 -بتشكيلها للمرة الثانية، واضطراره إلعادة التفويض إلى رئيس الكيان الذي كلف زعيم تحالف )أزرق 

أبيض( بني جانتس، دون أمل بقدرته على تشكيلها، وحيث تظهر الحاجة إلى قيام حكومة مستقرة، 
، وهو ما يرجح الذهاب إلى إجراء االنتخابات للمرة الثالثة، واستمرار «متفرغ لوظيفته»ورئيس حكومة 

 الحال!! وفي المقابل، ينشغل الفلسطينيون في مسائل تبدو خارج الموضوع تمامًا!!
 24/10/2019، خليج، الشارقةال

 
 شرق أوسط جديد.. هذه أبرز مالمحه .41

 ران ادلست
إيتان بن إلياهو هو قائد سالح الجو السابق وجندي وفّي في المعركة ضد إيران واإلرهاب. شخصيا، 
شاب من السهل محبته. وعندما يطلق تصريحا يمكن أن نفهم منه حجم االرتباك والتشوش لقواتنا 

 حول ما يجري في الساحة، وباألساس ما يحصل لها هي نفسها أمام تقلبات االحداث.على الخطوط 
يخيل أن بن الياهو يفهم بان سياسة االمن الحالية هي مصيبة. وهو ال يزال يتردد حول كيفية 
الخروج منها، ولكن الخطوة االولى على االقل هي في االتجاه الصحيح. وبديله عن السياسة الحالية 
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يرها من االساس وخلق قناة حوار متجددة، ولكن مسنودة باستعداد عسكري مصمم. وتكون تغي“هو 
اهداف السياسة اعادة التنسيق بين روسيا وتركيا للحفاظ على االستقرار في سوريا، جهد دولي 

يراناالكراد دولة، ومفاوضات متجددة بين الغرب  إلعطاء لبلورة اتفاق الحق لالتفاق النووي الذي  وا 
والشرط المرافق لهذا البديل برأي بن الياهو هو ”. ابدا بسالح نووي  إيراناساسه الوعد اال تتزود  في
 ”.تغيير الزعماء الحاليين“

وفقط على سبيل ضبط النظام، مرغوب فيه أن نخرج من الئحة بن الياهو قضايا ليست لنا، 
ليست منوطة بنا على االطالق، ” اعادة التنسيق بين روسيا وتركيا“، سيطرة عليها. أوال: إلسرائيل

فان بينهما تنسيقا معينا بالنسبة لخط توقف الدبابات ” واشنطن بوست“وبرأي ديفيد اجنشيوس من 
” طليس فق“التركية. يدور الحديث عن دولتين سفك الدماء هو أداة شرعية لتحقيق اهدافهما. ثانيا، 

، ليس شأننا، بل ان كل جهد في هذا االتجاه )في الماضي قفز لألكراددولة  إلعطاءالجهد الدولي 
البيبي فجأة فاعترف بكردستان العراق، وعلى الفور تراجع(. يخرب على التنسيق بين تركيا وروسيا، 

 بثمن الهدوء. لألكرادالذي غايته خديعة 
الخروج من المتاهة االيرانية التي يعلق فيها. ومن  ألجلمبية هو حيلة ترا” اتفاق نووي متجدد“ثالثا، 

انتصرت، ولكن ماذا عن االرهاب “يتعلق باالتفاق الجديد هو نتنياهو الذي سيبلغ االمة: 
 ”.والصواريخ

هو تعبير ” أبدا ال”. “ابدا سالحا نوويا إيرانوعد اال تنتج “رابعا، يعدد بن الياهو في ترسانة بديلة 
ا العالم. ما يتبقى من بديل بن الياهو هو القول ان نتنياهو، اردوغان وترامب ليسوا ليس من هذ

 المرشحين في هذا البديل، وهنا هو محق.
، والسؤال هو فقط مع من وعلى ”خلق حوار متجدد“ان صالحية هذا االقتراح هي في انه يسعى الى 

مع ترامب ال يوجد ما يمكن الحديث فيه  ماذا يمكن الحديث في الجولة الحالية من الجلبة في سوريا.
الن الرجل مريض. مع بوتين ال يوجد ما يمكن الحديث فيه كما أن الحديث مع اردوغان هو مضيعة 
للوقت. يتبقى الفهم بان شيئا لن يحصل مع الزعامة الحالية، وهذا شأن سياسي داخلي، وليس وسيلة 

ينا مع فهم بن الياهو القاطع بان السياسة الحالية بق وباألساسازمة امنية سياسية خارجية.  إلدارة
ن الرجل يعرف بالضبط ما يريد )ان يرى اسرائيل خارج اللعبة الجارية اليوم في أل تؤدي الى مصيبة.

 سوريا(. 
 23/10/2019معاريف 
 24/10/2019، القدس العربي، لندن
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