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" .1داخلية غزة" :أحبطنا عمليات ضد األجهزة األمنية تقف "إسرائيل" خلفها
غزة :كشف مسؤول في و ازبرة الداخلية التي تديرهء حركة حمءس في غزة يوم الثالثء  ،عن إحبءط

عمليءت ضد األجهزة األمنية في القطءع ،متهمء إسرائيل بءلوقوف و ابر ذلك.
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وقءل النءطق بءسم الو ازبرة إيءد البزم ،في تصريحءت إذاعية نشرهء الموقع االلكتروني للداخلية ،إن

األجهزة األمنية أحبطت عمليءت أخرى باد التفجيرين اللذين استهدفء حءجزين للشرطة في غزة نهءية

أغسطس المءضي مء أسفر عن مقتل  3عنءصر أمن.

وأضءف البزم "من خالل التحقيق المستمر استطانء ضبط كءمل الخلية التي توبرطت بهذه الاملية،

وضبط المادات المستخدمة ،ومء زالت عملية التحقيق مستمرة لنحدد الجهة التي تقف خلفهء بشكل

مبءشر".

واتهم المتحدث إسرائيل بأنهء "تحءول استغالل كل األدوات لتحقيق أهدافهء بمء في ذلك التواصل مع

أصحءب الفكر المنحرف" ،مشي ار إلى أن الو ازبرة "تبذل جهوداً أمنية وجهوداً توعوية عالجية كبيرة
لتحصين المجتمع ومحءصرة األفكءبر الشءذة المنحرفة".

كمء اعتبر البزم أن األجهزة األمنية في غزة "أثبتت في كل مرة أن لديهء قدبرة عءلية على إفشءل

ضرعءت االحتالل ،والامل األمني المنظم أصبح يشكل صاوعة أمءم إسرائيل في عمليءت التجنيد".

القدس ،القدس2019/10/15 ،

 .2عريقات :مشروع قانون "العدالة لضحايا اإلرهاب" في الكونغرس األميركي يأتي في سياق "صفقة
القرن"

برام هللا :قءل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صءئب عريقءت ،إن مشروع القءنون الجديد
في الكونغرس األميركي الماروف بءسم "الادالة لضحءيء اإلبرهءب" إلى جءنب مشءبريع أخرى ،تأتي

في إطءبر صفقة القرن الهءدفة الى إسقءط المشروع الوطني وحق الاودة وحق شابنء في تقرير مصيره
وإقءمة دولة فلسطين على حدود عءم  67والقدس الشرقية عءصمة لهء.

وعين عريقءت في حديث لبرنءمج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين أن مشروع القءنون الجديد يساى

الى وضع المنظمة حءل اق اربره أمءم خيءبر االنسحءب من الهيئءت الدولية التي انضمت إليهء مؤخ اًر أو
االعتراف بءلمسؤولية عن مقتل مستوطنين أميركيين ودفع تاويضءت بءهظة لاءئالتهم.

وقءل" :هنءك مشءبريع ق اربرات في مجلسي الشيوخ والنواب ،الاءم المءضي مر قءنون تءيلوبر فوبرس الذي

يقضي بأن أي جهة تتلقى مسءعدات من الواليءت المتحدة االميركية ستكون والية المحءكم األميركية

سءبرية عليهء ،مشي ار إلى أن القرابر المطروح أمءم الكونغرس اآلن ينص على أنه خالل  120يومء إمء
أن تخفض منظمة التحرير مكءنتهء في األمم المتحدة ،وتنسحب من الهيئءت الدولية التي انضمت

إليهء على اعتبءبر أنهء ليست دولة ،وإمء سيكون هنءك قءنون أميركي يجال هنءك والية للمحءكم
األميركية على المسؤولين الفلسطينيين سوا في المنظمة او السلطة الوطنية ".
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وتءبع عريقءت ان المبلغ المطلوب حتى اللحظة  655مليون دوالبر لوجود دعءوى سءبقة في المحءكم
االميركية برفضتهء لادم االختصءص ألنه ال تستطيع المحءكم الوطنية في دولة محءكمة مسؤولين في

دولة أخرى ،وقءل" :اآلن يريدون تجءوز ذلك وأن يجالوا منظمة التحرير والسلطة الوطنية تحت والية
المحءكم األميركية".

وتءبع ،هنءك مشروع قءنون آخر ينص على عدم قيءم منظمة التحرير بتقديم مزيد من الطلبءت

لالنضمءم للهيئءت والمنظمءت الدولية ،وقءل" :هذه المسءئل جز ال يتج أز ممء وصفه جءيسون
غرينبالت االسبوع المءضي عندمء قءل" :نحن نحءول تغيير المفءهيم واللغة واالصطالحءت لحل هذه

القضية".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/15 ،

 .3عشراوي :ق اررات اإلدارة األميركية تخطت المؤسسات الدولية والداخلية
أبو ظبي :قءلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنءن عشراوي ،إن اإلدابرة
األميركية اتخذت ق اربرات انفرادية ،تخطت فيهء المؤسسءت الدولية والداخلية.

قمة "بيروت إنستيتيوت" ،المناقدة في أبو ظبي ،بنسختهء
وأضءفت عشراوي ،خالل مشءبركتهء في ّ
الثءلثة بانوان "عقد الاشرينيءت :مءذا نتوقع؟ كيف نستاد؟" ،أن المؤسسءت األميركية لم تستطع لجم
الفوضى التي تسببت بهء إدابرة ترمب ،مشددة على أن الواليءت المتحدة األميركية فقدت الكثير من

دوبرهء في الاءلم.

وتطرقت إلى آخر المستجدات السيءسية والدوبر األميركي في المنطقة والاءلم ،مؤكدة أن الفلسطينيين

ياتبرون أميركء شريكء وداعمء أسءسيء لالحتالل.

وقءلت عشراوي ،خالل إحدى جلسءت القمة بانوان "هل تقود أميركء بحزم أم أنهء تفوض القيءدة
لمتاهدين؟" إن الخطوات والق اربرات الالمسؤولة التي اتخذتهء اإلدابرة األميركية تجءه القضية

الفلسطينية ،بمء في ذلك نقل سفءبرتهء من تل أبيب إلى القدس ،مّثلت صفاة لجميع دعءة السالم في

الاءلم.

يشءبر إلى أن قمة "بيروت إنستيتيوت" انطلقت بحضوبر  160متحدثء عرعيء وعءلميء من نخبة الخب ار

وبرواد المجتمع المدني ،والنسء الريءديءت ،والقيءدات الشءبة من  35دولة.
و ّ
المفكرين ّ
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/15 ،
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 .4رئيس دائرة شؤون القدس يحذر من تداعيات الهجمة اإلسرائيلية بحق األقصى

القدس :حذبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،برئيس دائرة شؤون القدس عدنءن الحسيني ،من
تداعيءت توالي الهجمءت الشرسة التي ينفذهء المستوطنون ،بحمءية سلطءت االحتالل اإلسرائيلي على

المسجد األقصى المبءبرك ،ومنع المصلين والمقدسيين من الدخول إليه ،والصالة فيه.

وقءل الحسيني في بيءن صحفي ،اليوم الثالثء  ،إن االحتالل يسمح للمستوطنين وطالب من

منظمءت "الهيكل المزعوم" ونءشطين من منظمءت استيطءنية ،من اقتحءم بءحءت المسجد االقصى

المبءبرك وتدنيسه وإقءمة شاءئرهم التلمودية ،بحجة االحتفءل بايد الارش اليهودي.

واعتبر أن مء يحدث في "األقصى" من اقتحءمءت وانتهءكءت متواصلة من قبل المستوطنين بحمءية

من شرطة االحتالل ،واالعتدا على المصلين والمرابطين هنءك ،يستدعي مزيدا من الرعءط والتواجد
لحمءية المكءن ،والحفءظ على قدسيته من االستبءحة ،محذ ابر من خطوبرة دعوة "منظمءت الهيكل"

أنصءبرهء إلى الصاود إلى مء يسمى بـ"جبل الهيكل" وإقءمة صلوات تلمودية في سءحءت الحرم.

وأشءبر الى ان األموبر تزداد خطوبرة في المسجد االقصى ،خءصة أن هنءك نية ومخططء لدى

االحتالل لتقسيم المسجد زمءنيء ومكءنيء.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/15 ،

 .5غزة بحاجة لـ  2,300وحدة سكنية إلنهاء ملف اإلعمار
غزة :كشفت و ازبرة األشغءل الاءمة واإلسكءن ،اليوم الثالثء  ،عن عدد الوحدات السكنية التي يحتءجهء
دمره
قطءع غزة سنويء ،كمء كشفت عن الوحدات الالزم إنجءزهء من أجل إنهء ملف إعءدة إعمءبر مء ّ

االحتالل اإلسرائيلي في عدوانه على قطءع غزة صيف عءم .2014

إن قطءع غزة يحتءج سنويًّء إلى  14ألف وحدة
وقءل وكيل الو ازبرة نءجي سرحءن ،خالل لقء صحفيّ :
سكنية بماءدلة النمو الديموغرافي.

ولفت سرحءن إلى أن الو ازبرة تمضي بمشروع إعءدة بنء الوحدات السكنية المهترئة بقطءع غزة،

موضحء أن الو ازبرة بدأت بءلمشروع سءبًقء وأنجزت فيه بشكل كبير؛ إذ إنهء استثمرت  120مليون دوالبر
ً
في "مدينة حمد ،وتيكء ،والتاءون".
وأكد سرحءن أن  25ألف وحدة سكنية بغزة تحتءج إلعءدة بنء ألنهء بيوت ال تصلح "للعيش اآلدمي"،

و 60ألف وحدة سكنية تحتءج إلى ترميم.
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وعين أن الاجز في اإلسكءن لمواطنين مستأجرين وآخرين يحتءجون لسكن أو ممن يسكنون مع
ّ
مشير إلى أن قطءع غزة يحتءج سنويًّء إلى  14ألف وحدة سكنية
ًا
أهءليهم هو  120ألف وحدة سكنية،
بماءدلة النمو الديموغرافي.

ولفت إلى أنه تم استثمءبر  110مليون دوالبر في شءبرعي الرشيد وصالح الدين بدعم من المنحة

القطرية التي بلغت  407مليون دوالبر ،إضءفة إلى مدينة حمد والامءبرات المتفرقة وعنية تحتية في
البلديءت المختلفة .وأضءف " 400مليون دوالبر مءذا عملت في غزة؛ مء ذا لو تم ضخ مثل هذا المبلغ

أيضء ،ستتحول الواجهة الحضءبرية لغزة إلى واجهة أخرى".
ً
تم إنجءز مء نسبته  %86من أصل
وعلى صايد ملف إعءدة اإلعمءبر ،ذكر وكيل و ازبرة األشغءل ّأنه ّ
دمرهء االحتالل اإلسرائيلي في عدوانه على قطءع غزة  .2014وأعلن
مء الوحدات السكينة التي ّ
سرحءن أن قطءع غزة مء يزال بحءجة إلى  2,300وحدة سكنية إلنهء ملف إعءدة اإلعمءبر.

أن مء وصل من تاهدات المءنحين في مؤتمر القءهرة إلعءدة إعمءبر غزة بلغ  900مليون
وكشف ّ
مرجاء السبب في ذلك لالنقسءم
دوالبر فقط ،أي مء نسبته  %26من قيمة التاهدات اإلجمءلية،
ً
الفلسطيني ،وعدم قيءم الحكومة التي برأسهء برامي الحمد هللا بءلجهد المطلوب.

وعين أن قيمة بنء  2300وحدة سكنية لإلعمءبر تبلغ  85مليون دوالبر ،إضءفة إلنهء ملف األضرابر
ّ
تقدبر تكلفتهء بـ  90مليون دوالبر؛ إذ إن هنءك  74ألف أسرة مء زالت لم تستلم أضرابرهء
الجزئية حيث ّ

الجزئية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/15 ،

" .6القدس العربي" :فصائل رام هللا تتوافق على إجراء االنتخابات بشكل متتال
غزة ـ أشرف الهوبر :علمت «القدس الارعي» أن الفصءئل الفلسطينية التي التقتهء لجنة االنتخءبءت
المركزية في مدينة برام هللا ،لم تمءنع عقد االنتخءبءت وفق برؤية الرئيس محمود عبءس ،التي تقوم

على إج ار «انتخءبءت متتءلية» ،تبدأ بءلتشريعية ،على أن تتباهء بأشهر االنتخءبءت الرئءسية ،وهو مء

تاءبرضه حركة حمءس حتى اللحظة.

في الوقت ذاته يستاد برئيس اللجنة الدكتوبر حنء نءصر لاقد لقء ات ممءثلة مع الفصءئل الفلسطينية،

وعلى برأسهء حركة حمءس في قطءع غزة نهءية األسبوع المقبل.

وفي مستهل اللقء ات التي عقدتهء لجنة االنتخءبءت ،بنء على تكليف الرئيس عبءس لهء ،ببد

االتصءالت من أجل ترتيب األوضءع إلج ار االنتخءبءت الفلسطينية ،عقدت اللجنة األحد اجتمءعهء
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األول في مدينة برام هللا ،جرى خالله بحث الاديد من األفكءبر والمقترحءت الخءصة بموضوع إج ار
االنتخءبءت.

وفي هذا السيءق قءل أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،واألمين الاءم لجبهة
النضءل الشابي ،في تصريحءت إلذاعة صوت فلسطين الرسمية ،إن المجتماين أكدوا أيضء على أن

االنتخءبءت تمثل فرصة إلنهء االنقسءم ،واتفقوا على أن تجري على التوالي ،من خالل البد
بءالنتخءبءت التشريعية ،على أن تتباهء بأشهر االنتخءبءت الرئءسية.

ومن المقربر أن تواصل لجنة االنتخءبءت عقد لقء اتهء في مدينة برام هللا ،مع مؤسسءت الضفة

الغرعية ،حيث ستاقد خالل األسبوع الجءبري لقء مع ممثلين عن مؤسسءت المجتمع المدني.

القدس العربي ،لندن2019/10/16 ،

 .7الشيخ:تحديد موعد اال نتخابات بعد انتهاء المشاورات..و"أبو مازن" مرشح فتح الوحيد للرئاسة
برام هللا " -األيءم" :قءل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ" ،إنه وعاد انتهء لجنة

االنتخءبءت من مشءوبراتهء سيحدد الرئيس موعد االنتخءبءت التشريعية ومن ثم باد ذلك موعد

االنتخءبءت الرئءسية".

وتءبع الشيخ في تصريحءت صحءفية له عبر موقع "تويتر" ،تؤكد حركة فتح ان مرشحهء الوحيد

للرئءسة الرئيس محمود عبءس "أبو مءزن" مرشح اإلجمءع الفتحءوي وكل أحرابر وشرفء شابنء
الفلسطيني الاظيم.

األيام ،رام هللا2019/10/16 ،

 .8قيادي بالجهاد يكشف عن الملفات التي ناقشها وفد حركته بالقاهرة
غزة :د عضو المكتب السيءسي لحركة الجهءد اإلسالمي في فلسطين الشيخ نءفذ عزام ،أن الحركة
نءقشت مع األشقء في القءهرة عدداً من الملفءت على برأسهء الاالقءت الثنءئية ضمن اجتمءعءً إيجءبيءً.

عزم في تصريح لـ"إذاعة القدس" امس الثالثء " :تحدثنء مع األخوة المصريين حول مابر برفح
وقءل ا
وآلية السفر لغزة من مطءبر القءهرة ،وجهود إنهء الحصءبر عن غزة ،وتنءولنء ملفءت سءخنة على

السءحة الفلسطينية أبرزهء المصءلحة الداخلية".

مشير إلى
ًا
وأضءف عزام" :األشقء في مصر وعدونء بءإلفراج عن كءفة المحتجزين خالل أيءم قليلة"،
حركة الجهءد االسالمي تقوم بدوبرهء الماهود للئم الصف الداخلي وتحسين حيءة الفلسطينيين وإنهء

االنقسءم.
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مبينء أنه تم التدقيق في
وأشءبر إلى أن اجتمءع الحركة في القءهرة استغرق خمس سءعءت متواصلةً ،
كل تفءصيل القضءيء التي تهم المواطن الفلسطيني بغزة.

وتءبع" :نقءشنء في القءهرة خطوة مهمة في طريق حل الكثير من القضءيء الاءلقة وال سيمء المصءلحة
والمشءكل الحيءتية ،وال نستطيع أن َن ِا ْد النءس بأن الحلول ستأتي غداً ولكن نبذل مء في وسانء
للتخفيف من حدة الحصءبر".
وأكد أن مسيرات الاودة كءنت حءضرة في النقءش مع المصريين والحديث كءن حول تازيز المسيرات

واألهداف التي انطلقت من أجلهء.

وكالة سما اإلخبارية2019/10/15 ،

 .9القواسمي :االنتخابات العامة الطريق األقصر واألنجع إلنهاء االنقسام

برام هللا :أكد عضو المجلس الثوبري لحركة "فتح" ،المتحدث بءسمهء أسءمة القواسمي ،أن تنظيم

ان تخءبءت عءمة هو الطريق األمثل واألقصر إلنهء االنقسءم الفلسطيني ،من خالل الاودة المبءشرة
للشاب وإعطءئه حقه الطبياي في كلمة الفصل من خالل صنءديق االقتراع.

وقءل القواسمي ،في تصريح صحفي" ،التقينء مع حمءس مئءت المرات ،وعقدنء االتفءقيءت والتفءهمءت

ماهء ،آخرهء اتفءق القءهرة في أكتوعر  ،2017دون نتءئج إيجءبية حقيقية ملموسة ،وأن الدخول في
التجءبرب ذاتهء هو مضياة للوقت ،وال يمكن أن نتوقع نتءئج مغءيرة لمء سبق ،لذا فإننء نؤكد على

أهمية الذهءب للشاب ليقول كلمته التي يجب على الجميع احترامهء".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/15 ،

" .10الديمقراطية" تدعو إلنصاف موظفي السلطة بغزة مالياً وإدارياً

غزة :عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجءنهء الشديد ،الستمرابر سيءسة التمييز
واإلجحءف بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطءع غزة وعدم مسءواتهم بنظرائهم في الضفة

الغرعية.

وقءلت الجبهة في بيءن لهء اليوم" :ال ياقل أن يناكس حل مشكلة أموال المقءصة بين السلطة ودولة

االحتالل اإلسرائيلي إيجءبءً على موظفي السلطة في الضفة باودة برواتبهم بنسبة  %100وصرف
مستحقءتهم المءلية ،فيمء ُيترك موظفو قطءع غزة تحت سيف اإلج ار ات الاقءبية دون حل لمشكلة

الخصومءت التي تطءل برواتبهم بل ُيحءل عدد كبير منهم للتقءعد المءلي".
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وأضءفت الجبهة" :قءنون الخدمة المدنية هو قءنون جءمع لموظفي السلطة سوا في الضفة أو غزة،
وال يمكن التمييز سوا في عالوات الموظفين أو صرف نسبة برواتبهم وسوى ذلك".

ودعت الجبهة برئيس حكومة السلطة محمد اشتية لترجمة أقواله إلى أفاءل بإنصءف موظفي السلطة
بغزة ،عبر وقف اإلج ار ات الاقءبية بحقهم وعودة مستحقءتهم المءلية المحتجزة لدى حكومة السلطة

وإنصءفهم إدابريءً وصرف برواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة.

فلسطين أون الين2019/10/15 ،

 .11ضغوط على نتنياهو لالعتذار بعد فشله في تشكيل الحكومة
تل أبيب :نظير مجلي :مع التيقن في كل يوم ،أكثر فأكثر ،بأن برئيس الوز ابر اإلسرائيلي المكلف،

بنيءمين نتنيءهو ،فشل في جهوده لتشكيل حكومة جديدة ،يمءبرس برفءقه في قيءدة حزب «الليكود»

ومستشءبروه والخب ار السيءسيون المحيطون به ،الضغوط لكي يايد كتءب التكليف إلى برئيس الدولة،

ويقوي
برؤوعين برفلين ،ويقولون له إن االستمرابر في حمل كتءب التكليف يلحق ضر اًبر بحزعهم وحلفءئهّ ،
مكءنة الحليف القديم والخصم الجديد ،أفيغدوبر ليبرمءن ،إذ إنهم يظهرون كمن ينتظر أن ُيسدي لهم

ماروفءً وياود إلى االئتالف ماهم.

وبردت مصءدبر في ديوان نتنيءهو على هذه الضغوط بءلقول إن الهدف ليس ذاتيءً لمصلحة نتنيءهو.
فهو يريد أن يحشر ليبرمءن في خءنة ضيقة ،ليظهر على حقيقته «خءئنءً لنءخبيه في ماسكر اليمين

ومؤيداً لتشكيل حكومة يسءبر بقيءدة بيني غءنتس تستند إلى أصوات النواب الارب (القءئمة

المشتركة)» .وقد برفض ليبرمءن إعالن موقفه من هذه المسألة ،قءئالً« :ليالن نتنيءهو أوالً عن إعءدة
كتءب التكليف وسيسمع عندهء موقفي كمء هو وكءلاءدة؛ بنفس بروح تاهداتي للنءخبين».

وأضءف ليبرمءن أن مء يوجهه في هذه المسألة هو أنه يريد «حكومة وحدة» بينه وعين «الليكود»

وعين حزب «كحول لفءن» (أزبرق أبيض) برئءسة غءنتس ،وأن مء يمنع ذلك هو خطوة نتنيءهو
بتشكيل تكتل أحزاب اليمين من  55نءئبءً .وقءلت مصءدبر مقرعة من ليبرمءن إنه يريد أن يمنع نتنيءهو
من تحقيق هدفه في إيصءل األموبر إلى حءلة متدهوبرة تحتم إج ار انتخءبءت جديدة .وأكدت أن في

محيط نتنيءهو من يتحدث صراحة عن أنه يخطط إلج ار هذه االنتخءبءت في  23مءبرس (آذابر)

المقبل ،لكي يظل برئيسءً للحكومة طيلة فترة اإلعداد لمحءكمته ،حتى يكون في مركز قوة أكبر من
مركز النيءبة .واتهمته هذه المصءدبر بأنه «ال يكترث بتباءت هذه الخطوة على اقتصءد الدولة

وتحديءتهء األمنية».
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وأوضحت هذه الجهءت أن نتنيءهو سيايد كتءب التكليف قبل انتهء المدة الممنوحة له والتي توافق

يوم الثالثء المقبل .ولكن ،في هذه األثنء  ،كشف النقءب عن أن نتنيءهو ينوي السفر إلى اليءبءن
مسء السبت ليشءبرك في احتفءل تنصيب اإلمبراطوبر الجديد ،نءبروهيتو ،الذي سيقءم يوم الثالثء .

وأوضحت أن نتنيءهو سيايد كتءب التكليف قبل سفره ،أو أنه سيتصل برفلين من اليءبءن ويبلغه بأنه

عدته الماءبرضة استخفءفءً بمهمة تشكيل الحكومة وعرئيس الدولة
يايد له كتءب التكليف .وهو أمر ّ
وعءلقءنون.
من جهته ،أعلن النءئب عوفر شلح ،أحد قءدة «كحول لفءن» ،أن حزعه ينتظر بفءبرغ الصبر أن يايد

نتنيءهو كتءب التكليف وأن يقوم برفلين بنقله إلى غءنتس .وقءل« :ال يوجد شي مضمون ،ولكننء
ناتقد أن بإمكءننء تشكيل حكومة أكثرية جيدة أو حتى حكومة وحدة .والسبب في تفءؤلي هو أنه ال

أحد يريد أن يتوجه إلى انتخءبءت جديدة».

وكشف مصدبر مقرب من غءنتس عن أن برئيس حزب اليهود الشرقيين المتدينين ،أبريه دبرعي ،وأحد

قءدة حزب «البيت اليهودي» ،نفتءلي بنيت ،يجريءن محءوالت مع غءنتس وعدد من المقرعين إليه
بغرض إحداث انشقءق بينه وعين يءئير لبيد ،المكروه في األوسءط الدينية ،وذلك مقءبل أن يتولى

برئءسة الحكومة ويحظى بادد من الوز ابر ينءسب حجمه من دون االنشقءق .لكن غءنتس ال يبدي
تاءونءً في الوقت الحءضر مع الفكرة.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/16 ،

" .12القائمة المشتركة" تلتقي سفراء االتحاد األوروبي
التقى برئيس «القءئمة المشتركة» ،النءئب أيمن عودة ،والنءئب منصوبر عبءس ،برئيس لجنة منءهضة

الانف في «القءئمة» ،أمس الثالثء  ،مع سف ار االتحءد األوبروعي لدى إسرائيل ،ومع برئيس الباثة
الخءصة لالتحءد األوبروعي ،السفير عءمنوئيل جويفريت ،حيث عرضء برؤيتهمء لألوضءع السيءسة في

إسرائيل ومكءنة المواطنين الارب.

وتحدث النءئب عودة أمءم الجءنب األوبروعي عن «القءئمة المشتركة» ،وأهمية الوحدة التي حققتهء
لألحزاب الارعية ،والثقة الشابية التي حظيت بهء ،ومواقفهء السيءسية األخيرة التي تساى من خاللهء

إلى التأثير على السيءسة اإلسرائيلية.

وتحدث النءئب عبءس خالل اللقء عن أوضءع المجتمع الارعي والتحديءت المختلفة أمءمه ،خصوصءً
وعء الانف والجريمة .وقدم ماطيءت تفصيلية عنه تدل على مدى قصوبر الشرطة اإلسرائيلية في

المجتمع الارعي ،خصوصءً بءلمقءبرنة مع الوسط اليهودي ،وفشل الحكومة في توفير األمن
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الشخصي .كمء تطرق إلى سيءسءت الحكومة التمييزية في مختلف المجءالت االقتصءدية االجتمءعية
وتوفير البنى التحتية واألبرض والمسكن ،وتأثيرهء على مستويءت الانف والجريمة في المجتمع

الارعي.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/16 ،

 .13مزارعو "إسرائيل" يهاجمون الحكومة قبيل عودة أراض إلى األردن

لندن :قءلت صحيفة اسرائيلية ،إن المزابرعين يشارون بحءلة استيء وغضب واساة تجءه الحكومة،
قبيل عودة أبراضي البءقوبرة والغمر إلى األبردن.

وعحسب صحيفة "تءيمز اوف اسرائيل" ،فإن الاشرات من المزابرعين اإلسرائيليين يواجهون مستقبال

غءمضء باد إبالغهم بأن األبرض التي عملوا فيهء لاقود ستُاءد قريبء إلى األبردن .وعحسب الصحيفة
االسرائيلية ،فإن مسءحة البءقوبرة والغمر ،تبلغ  1,000دونم.

ونقلت الصحيفة على لسءن مدير مزبرعة في مستوطنة أشدوت ،يدعى أوبرن بروفيني ،قوله إنه "ال
يوجد ألي شخص فكرة عمء سيحدث الحقء ،وحقيقة وجود حكومة انتقءلية في البالد ال تسءعد في

هذا الموقف".

واتهم بروفين ي الحكومة االسرائيلية بءلتقصير بحق المزابرعين منذ زمن ،قءئال إن الضبءط األبردنيين
المحيطين بءلمنطقة كءنوا يمناونهم أحيءنء من الوصول إلى المزابرع.

موقع "عربي 2019/10/15 ،"21

 .14شبهات فساد حول وزير الشرطة اإلسرائيلي

تل أبيب :كشف الموقع اإلخبءبري « »News 1في تل أبيب ،المتخصص في القضءيء الجنءئية
والجزائية ،أن هنءك شبهءت فسءد تحوم حول وزير األمن الداخلي والشرطة ،جلاءد أبردان ،تتالق

بش ار فيال فخمة في القدس الغرعية بتمويل غير ماروف.

وقءل يوآف يتسحءق ،الصحءفي الذي يمتلك هذا الموقع ،إن الشبهءت أثيرت ألن أبردان اشترى هذه

الفيال عندمء كءن يامل مستشء اًبر في مكتب برئيس الوز ابر  ،بنيءمين نتنيءهو ،قبل  23سنة وكءن عمره
 25سنة .وقد بءع هذه الفيال الحقءً واشترى أخرى مكءنهء في حي أثريء في تل أبيب .وأضءف:
«المشكلة ليست في الش ار بل في إصرابر أبردان على إخفء أمر وجود فيال له في القدس .وأعتقد أن
السبب ياود لكونه ال يرغب في مارفة شي عن التمويل المشبوه لهذه الفيال».

الشرق األوسط ،لندن2019/10/16 ،
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 .15جنرال إسرائيلي :مغادرة غزة فشل استراتيجي ندفع ثمنه
غزة -عرعي -21أحمد صقر :أكد جنرال احتيءط في جيش االحتالل اإلسرائيلي ،أن انسحءب
"إسرائيل" من قطءع غزة ،هو "فشل استراتيجي هءئل" ،مشددا على ضروبرة القضء على حركة

"حمءس" التي تدير القطءع.

وأوضح الجنرال يفتءح برون تءل ،الذي أمضى  33عءمء في الخدمة الاسكرية بجيش االحتالل ،أنه
عبر عن برأيه الماءبرض لـ"خطة فك االبرتبءط عن غزة" ،ماتقدا بحسب مء صرح به لصحيفة "إسرائيل
ّ
اليوم" ،أن "السنوات التي مضت منذ فك االبرتبءط زادت من الخطوبرة ،سوا من الجءنب األمني
االستراتيجي أو التأثير الصاب على الجيش واستاداده للحرب".

وسبق أن برعط الجنرال اإلسرائيلي الذي كءن من المتوقع أن يتسلم قيءدة جيش االحتالل لوال ماءبرضته

لالنسحءب من غزة " ،بين فك االبرتبءط وحرب لبنءن الثءنية" ،مؤكدا أنه كءن "هنءك فشل إسرائيلي في

حرب لبنءن الثءنية ،وخءصة حءدث االختطءف الذي أدى إلى الحرب؛ والذي نبع في جز كبير منه

من الطريقة التي تمت بهء عملية فك االبرتبءط؛ التي تسببت بتضخم قوة حزب هللا".

وبرأى أن "أحد األضرابر القءسية التي أصءبت حصءنة الجيش منذ تأسيسه ،هو إقحءم الجنود في
إخال اليهود من مسءكنهم" ،منوهء أنه ال يؤيد "التحركءت األحءدية الجءنب ،وأعءبرض بشدة تقديم

تنءزالت دون تلقي أي شي بءلمقءبل".

واعتبر أن "الفرابر من الميدان نقطة ضاف" ،محذ ابر من خطوة أن "يشءبرك قءدة الجيش اإلسرائيلي في

السيءسة ،أو أن يفكروا بغير االعتبءبرات الاسكرية لدى اتخءذهم الق اربرات التشغيلية".

وعن موقف الجنرال الذي يتولى اليوم برئيس مجلس إدابرة شركة الكهرعء اإلسرائيلية ،األمني في

توفير الطءقة لغزة ،فإنه قءل" :نحن بحءجة إلى توفير الحد األدنى من الظروف المعيشية لسكءن غزة،
لكي يلفظوا قيءدة حمءس من داخلهم" ،بحسب قوله.

وعن برؤيته كاسكري سءبق ،بطريقة "صوابريخ كتءئب القسءم" ،بين برون تءل أن "الواقع األمني في
غالف غزة ال يطءق ،والطريقة الوحيدة لكبح جمءح هذه الامليءت ،هي القضء على حمءس في غزة؛

عبر تدمير البنية التحتية وصنءعة األسلحة واألضرابر التي قد تلحق بءلقيءدة الاسكرية والمدنية؛ من

المقءتل البسيط وحتى يحيى السنوابر (قءئد حمءس بغزة)".

وأضءف" :بعبءبرة أخرى ،احتالل غزة ،فأنء ال أبرى أي خيءبر آخر ،بءستثنء الضرعة الاسكرية الشديدة

التي تشمل الدخول البري إلى قطءع غزة ،ليس من أجل البقء هنءك ولكن لتدمير البنية التحتية

لحمءس من األسءس".

ونوه الجنرال المتقءعد منذ  13عءمء ،أنه "بمجرد الخروج ،ستاود الامليءت لترفع برأسهء عءجال".
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وبردا عن سؤال للصحيفة الابرية" :لمءذا ال تتبنى نموذج السوبر الواقي ،وتدخل بشكل دائم إلى خءن
يونس وبرفح لتنفيذ اعتقءالت والتفتيش عن السالح ،كمء هو الحءل اليوم في الضفة؟" ،أجءب" :أنء ال

أستباد هذا االحتمءل".

وتءبع برون تءل" :الهجمءت مثل األعشءب الضءبرة ،يجب اقتالعهء بءنتظءم ،والفكرة هي القتءل
المستمر وليس جوالت قتءل" ،الفتء أن "مء يمكن القيءم به من الجو والبحر هو األفضل ،ولكن إذا

احتءج األمر ،ندخل ونخرج" ،بحسب برأيه.

موقع "عربي 2019/10/15 ،"21

" .16إسرائيل" تسلم الجيش األمريكي نظام "معطف الريح" لحماية الدبابات
برام هللا" -القدس" دوت كوم -ترجمة خءصة -ذكرت القنءة الابرية السءباة ،يوم الثالثء  ،إن إسرائيل
مؤخر تسليم الجيش األميركي نظءم "ماطف الريح" الخءص بحمءية الدبءبءت من الصوابريخ
ًا
أنهت
المضءدة ،وذلك باد أن أثبت النظءم نجءحه.
وعحسب القنءة ،فإن شركة الصنءعءت الاسكرية اإلسرائيلية برافءئيل ،سلمت أول منظومة من النظءم

للجيش األميركي الستخدامه في حمءية دبءبءتهء من طراز "أبرامز" بأنواعهء المختلفة.

ووفًقء للقنءة ،فإن عملية التسليم تمت في حفل أقيم شمءل إسرائيل ،قبل أسبوع ،بحضوبر كبءبر
المسؤولين األميركيين واإلسرائيليين.

مشيرًة إلى أن ذلك يأتي ضمن اتفءق موقع في عءم  2018بقيمة إجمءلي تبلغ نصف مليءبر دوالبر.
القدس ،القدس2019/10/15 ،
 .17محلل إسرائيلي :انسحاب الواليات المتحدة من سوريا يغير بالفعل صورة الشرق األوسط

برام هللا" -القدس" دوت كوم -ترجمة خءصة :قءل المحلل األمني والاسكري اإلسرائيلي عءموس
هءبرئيل ،اليوم الثالثء  ،إن انسحءب الواليءت المتحدة األمريكية من سوبريء سيغير بءلفال من صوبرة

الوضع في الشرق األوسط.

واعتبر هءبرئيل في المقءلة االفتتءحية لصحيفة هآبرتس ،نتءئج المكءلمة الهءتفية بين الرئيس األميركي

دونءلد ترامب ونظيره التركي برجب طيب أبردوغءن بأنهء كءبرثية باد منح األخير الضو األخضر

مشير إلى أن ترامب حءول فيمء باد بشكل خبيث التخلص من
ًا
لتنفيذ الاملية في شمءل شرق سوبريء،
تمءمء شمءل سوبريء وعءتت
ق اربره من خالل خلق سلسلة من الق اربرات الصءدمة التي غيرت الوضع ً
بءلفال تؤثر على الصوبرة االستراتيجية للشرق األوسط بأكمله.
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شمءال وشرًقء ،وسيكون
وأشءبر إلى أن قرابر ترامب بءالنسحءب من سوبريء ،سيوسع من نفوذ النظءم
ً
اإليرانيون سادا لو أكمل ترامب خطوته بقرابر آخر يشمل االنسحءب ليس فقط من المنءطق الكردية،
أيضء من منءطق شرق سوبريء.
بل ً
وقءل إن السيءسة الخءبرجية لترامب منذ أول يوم تسلم فيه منصبه ،كءنت متقلبة وتفتقر إلى الفهم

مشير إلى أن ق اربراته األخيرة خطيرة ولهء عواقب
ًا
وغءلبء مء تلهبهء االعتبءبرات األجنبية.
الاميق،
ً
وخيمة.
ولفت إلى أن إسرائيل تشار بءلقلق في حءل قربرت الواليءت المتحدة االنسحءب من قءعدة التنف

الاسكرية والتي تشرف على الممر الحدودي الذي تامل منه إيران عبر الحدود لتهريب األسلحة من
الاراق إلى سوبريء ومنهء إلى لبنءن.

واعتبر أن سلوك ترامب له أهمية خءصة ومزعج في السيءق األوسع للنضءل اإلقليمي ضد إيران،

خءص ًة وأن أزمة الخليج لم تنته باد ،ألن طهران لم تتلق باد مء تريده (إزالة الاقوعءت االقتصءدية
القءسية ،مقءبل استئنءف المفءوضءت مع واشنطن حول االتفءق النووي).

مشير
ًا
وأشءبر إلى أن التحءلفءت السنية بءتت تتمزق مع موقف الواليءت المتحدة الذي كءن بجءنبهء.
حءليء لالعتمءد على نفسهء فقط في مواجهة إيران.
إلى أن ذلك يدفع إسرائيل ً
القدس ،القدس2019/10/15 ،

 .18ألنها عربية ..إدارة مستشفى في القدس تمنع طالبة دراسة التمريض

برام هللا" -القدس" دوت كوم -ترجمة خءصة -منات إدابرة مستشفى شاءبري تصيدق في القدس،

مخصصء لليهود
مؤخر طءلبة مقدسية من المشءبركة في دوبرة تدبريبية لمسءبر التمريض بحجة أن ذلك
ًا
ً
فقط.
وعحسب صحيفة هآبرتس الابرية ،فإن الطءلبة "ن" أوضحت لهء أن برنءمح تاليم التمريض الذي

أبرادت االلتحءق فيه مخصص لمن هم أصحءب الديءنة اليهودية.

ووفًقء للصحيفة ،فإن هنءك برنءمجءن لدبراسة التمريض في المستشفى ،األول مخصص لألشخءص
الحءصلين على شهءدة جءمعية وهو مفتوح للجميع اليهود والارب ،والثءني يتم بموجبه الحصول على

دبرجة البكءلوبريوس بءلتاءون مع مركز ليف األكءديمي ومخصص لليهود فقط.

وليف هي مؤسسة أكءديمية عءمة تخضع للمنح الدبراسية ،وتدمج الدبراسءت الدينية في محتواهء.
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ووفًقء للمءدة ""4من قءنون حقوق الطالب "يجب أال تميز أي مؤسسة تاليمية عليء أو مء باد التاليم
الثءنوي ضد طءلب أو مرشح للقبول في الدبراسة بين أصوله ووضاه االجتمءعي واالقتصءدي ،أو
الدين أو الجنسية أو مكءن اإلقءمة".

وقءل مجلس التاليم الاءلي إن القضية لم تطرح لديه ولم تقدم له أي شكوى.

القدس ،القدس2019/10/15 ،

 .19إسرائيليون يتظاهرون من أجل األكراد ويدعون لمساعدتهم
النءصرة  -وديع عواودة :تواصل أوسءط في إسرائيل التابير عن تضءمنهء مع األكراد والتظءهر من
أجلهم ،فيمء طءلب عشرات من ضبءط االحتيءط في جيش االحتالل برئيس حكومتهء وقءئد جيشهء

بءلسمءح لهم بءلتدخل وتقديم المسءعدة .وكشف بءألمس عن مبءدبرة ايلي افيدابر ،نءئب إسرائيلي عن
حزب «يسرائيل بيتنء « لتشكيل جمءعة ضءغطة (لوعي) من أجل توثيق عالقءت إسرائيل بءألكراد

والامل من أجل تجنيد أوسءط ومنظمءت إسرائيلية ويهودية دولية تانى بتقديم المسءعدات اإلنسءنية

للشاب الكردي وتسءند حقه ونضءله ومن أجل دعمه في البقء ومنع تجءهل الاءلم للقضية الكردية.

ويارب النءئب اإلسرائيلي عن احتجءجه على تجءهل الاءلم لمحءوالت تصفية الشاب الكردي .وتءبع

في تصريحءت صحءفية «على الشاب اليهودي واجب تءبريخي وأخالقي تجءه الشاب الكردي ومنذ

الاصوبر الغءبرة بل منذ «خراب الهيكل األول « في  722قبل الميالد تمكن اليهود من العيش في
كردستءن واالحتفءظ بنمط حيءتهم الخءص بهم تحت حمءية األكراد الذين كءنوا الوحيدين ممن قدموا

مسءعدة لليهود للهرب من االعتدا ات عليهم في الاراق ،وأذكر جيدا مسءعدتهم في تهريب عءئلة
فؤاد غبءي الذي أعدم عءم  1969في الاراق وتم نقل عءئلته الى البالد» .ويشدد أفيدابر على أن
اليهود واألكراد ابرتبطوا بحلف دم ،منوهء الى «ماءنءة الشاب اليهودي من صمت الاءلم على مء
تارض له ويجب على إسرائيل اليوم أن تقف الى جءنب الشاب الكردي في ماركته ونضءله» .يشءبر

الى أن برئيس حكومة االحتالل بنيءمين نتنيءهو قءل يوم الخميس المءضي في بيءن صحءفي إنه

يستنكر «الغزو التركي للديءبر الكردية في سوبريء».

القدس العربي ،لندن2019/10/15 ،

 .20مئات المستوطنين يقتحمون األقصى واعتقاالت واعتداءات لالحتالل بالضفة
القدس المحتلة ،برام هللا – محمد محسن ،محمود السادي :استأنف المئءت من المستوطنين ،صبءح
اليوم الثالثء  ،اقتحءمءتهم للمسجد األقصى المبءبرك بحمءية قوات ماززة من شرطة االحتالل
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اإلسرائيلي ،فيمء نفذت قوات االحتالل والمستوطنون اعتدا ات بحق الفلسطينيين في منءطق متفرقة
من الضفة الغرعية ،وتم اعتقءل عدد من الشبءن.

وواصلت شرطة االحتالل تشديد إج ار اتهء بحق المصلين والمرابطين وحراس األقصى ،ومناتهم من
االقتراب من المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى الذين وصل عددهم لغءية اآلن إلى أكثر من

 300مستوطن مقتحم ،فيمء يتجمع مئءت آخرون في سءحة البراق توطئة القتحءمءت تءلية اليوم،

تستمر حتى السءعة الواحدة ظه اًر ،وفق مء أفءد به أحد حراس المسجد األقصى المبءبرك لـ"الارعي
ّ
الجديد".
من جءنب آخر ،أطلقت سلطءت االحتالل ،في سءعة متأخرة من الليلة المءضية ،سراح محءفظ

القدس عدنءن غيث ،وشءدي المطوبر أمين سر "حركة فتح" إقليم القدس من دون شروط ،باد سءعءت

من اال عتقءل ،في حين اكتفت بفرض كفءلة مءلية بقيمة خمسة آالف شيكل (عملة إسرائيلية) لكل
واحد منهمء.

وأفءد غيث في حديث لـ"الارعي الجديد" ،بأن التهمة التي وجهت له وللمطوبر هي ممءبرسة السيءدة في

القدس ،واصفءً هذه التهمة بءلاجيبة والغرعية ،ومؤكداً حق الشاب الفلسطيني في ممءبرسة وإدابرة
شؤونه الخءصة ،وأن مء جرى من احتجءز وإطالق سراح الحقءً يثبت أن مء قءم به االحتالل إنمء

لكل مظءهر الحيءة والحضوبر الفلسطيني في القدس
يندبرج في إطءبر المالحقة السيءسية والبوليسيةّ ،
المحتلة.
إلى ذلك ،أبادت سلطءت االحتالل اإلسرائيلي  7مواطنين فلسطينيين بينهم سيدتءن عن المسجد

األقصى المبءبرك ومحيطه ،لمدة  15يومءً ،بادمء اعتقلتهم أمس ،عقب زيءبرة الوفد الساودي الريءضي

للمسجد وتأديته الصالة فيه.

كذلك ،اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،الليلة المءضية ،شءبءً والفتى القءصر نصر هللا محمود،
أثنء تواجدهمء عند محيط مسجد األبرعاين ببلدة العيسوية في القدس ،فيمء كءن شءب فلسطيني قد

أصيب برصءص االحتالل المادني المغلف بءلمطءط في برأسه ،أثنء مروبره قرب الحءجز الاسكري

في مخيم شافءط شرق القدس ،تزامنءً مع اندالع مواجهءت بين الشبءن وقوات االحتالل ،وفق مصءدبر

صحءفية.

من جهة ثءنية ،أغلقت قوات االحتالل اليوم ،طريقين في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى
المبءبرك ،بحجة األعيءد اليهودية ،مء تسبب بأزمة مروبرية خءنقة.

إلى ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل ،اليوم ،مواطنءً فلسطينيءً من بلدة بيت أمر شمءل الخليل جنوب

الضفة ،باد تفتيش منزله ،علمءً أن اعتقءله يأتي باد أسبوعين من هدم منزله قيد اإلنشء في البلدة،
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فيمء اعتقلت قوات االحتالل شءبءً من قرية دير أبو مشال غرب برام هللا وسط الضفة ،عقب دهم
منزله والابث بمحتويءته وتخريبهء.

العربي الجديد ،لندن2019/10/15 ،

 .21االحتالل يحقق مع األسير عربيد داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى هداسا بالقدس
برام هللا :قءلت مؤسسة الضمير ،إن الوضع الصحي لألسير سءمر عرعيد صاب اال أن قوات
االحتالل تقوم بءلتحقيق ماه داخل المستشفى ،وال زال ممنوعء من زيءبرة المحءمي.

وعقدت أمس الثالثء  ،محكمة في مستشفى هداسء لألسير سءمر عرعيد الذي نقل الى المستشفى
بسبب التاذيب الذي تارض له في مركز تحقيق المسكوعية.

وقءمت المحكمة بتمديد توقيفه لـ  8أيءم أخرى ،بينمء سمحت لمؤسسة الضمير بءلنشر حول وضاه
الصحي باد أن أصدبرت قرابر سءبق بمنع النشر فكل الجلسءت تاقد بأبواب مغلقة مع منع نشر أي

مالومة تتالق بكءفة الماتقلين على خلفية هذه القضية وتم برفض الطان الذي قدمته مؤسسة

الضمير في محكمة الصلح بءلقدس حول المنع.

وأوضحت التقءبرير الطبية أن سءمر ياءني من مشكلة بوظيفة الكلى ويحتءج الى عمليءت غسيل كلى

بشكل مستمر ،إضءفة الى أنه ياءني من آالم بكءفة أنحء جسده وانتفءخ في األطراف ،ومن كسوبر

في  11ضلع بءلصدبر من الجهتين ،وال يستطيع تحريك قدميه ومء زال يقبع في وحدة الاالج المكثف
في مستشفى هداسء في العيسوية ،اال أنه عءد الى وعيه وفصلت عنه أجهزة التنفس االصطنءعي.

وكالة سما اإلخبارية2019/10/16 ،

 .22االحتالل يجبر مقدسيا على هدم أجزاء من منزله في حي وادي الحمص
القدس :أجبرت سلطءت االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالثء  ،المواطن المقدسي محمد األطرش ،على

هدم أج از من منزله ،في حي واد الحمص ببلدة صوبر بءهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة ،باد

قرابر محكمة االحتالل هدم المنزل بحجة "القرب من الجدابر األمني".

وق ءل عضو لجنة الدفءع عن أبراضي وادي الحمص زيءد حمءدة ،لـ"وفء" ،إن بنءية األطرش مكونة من

أبرعاة طوابق وتسوية ،وقد جرى هدم الروف والطءبق الذي يقع أسفله ،خشية من أن تهدمه جرافءت

االحتالل ،وتحمل الاءئلة تكلفة الهدم.

وأضءف حمءدة أن محكمة االحتالل أمهلت األطرش مدة أسبوع للقيءم باملية الهدم ،الفتء إلى أن

أمر
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الهدم الصءدبر يقضي بهدم الطوابق األبرعاة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/15 ،

" .23إسرائيل" تهدم "العراقيب" للمرة الـ 163

القدس المحتلة :هدمت سلطءت االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالثء  ،قرية الاراقيب الفلسطينية مسلوعة
اليء.
االعتراف في النقب المحتل (جنوعي فلسطين المحتلة) ،للمرة الـ  163تو ً

ونقلت وكءلة قدس برس عن مصءدبر محلية في الاراقيب ،قولهء :إن شرطة االحتالل دهمت القرية،

واعتقلت الشيخ صيءح الطوبري ونجله عزيز؛ قبل أن تهدم مسءكنهء وتترك السكءن في الا ار .

وقد هدمت سلطءت االحتالل الاراقيب ،للمرة  ،162بتءبريخ  26أيلول (سبتمبر) المءضي ،كمء فرضت

عددا منهم وعلى برأسهم شيخ الاراقيب ،صيءح الطوبري
غرامءت بءهظة على أهءلي الاراقيب ،واعتقلت ً
عءمء) مرات عدة.
(ً 69
المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/15 ،

 .24االحتالل يغلق "اإلبراهيمي" بحجة األعياد ..وتوغل محدود في غزة
وكءالت :أعلنت سلطءت االحتالل ،عن إغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف أمءم المصلين ،اليوم وغداً،
بحجة األعيءد اليهودية .وقءل مدير الحرم ،وبرئيس سدنته حفظي أبو سنينة ،إن سلطءت االحتالل

أعلنت إغالق الحرام حتى السءعة الاءشرة من مسء الخميس ،للسمءح للمستوطنين بءقتحءمه ،وتدنيسه
وأدا شاءئرهم التلمودية فيه احتفءالً بايد الارش.

وعزز االحتالل من وجوده عند البوابءت والحواجز المحيطة بءلحرم ،ونشر حواجز عسكرية إضءفية،

وشدد من إج ار اته في البلدة القديمة وعرقل دخول المواطنين القءطنين في محيط الحرم إلى منءزلهم.

وتوغلت آليءت االحتالل ،لمسءفة محدودة شرق مدينة غزة .وقءل شهود عيءن إن  3جرافءت عسكرية

توغلت لمسءفة محدودة قرب مخيم الاودة شرق غزة ،وشرعت بأعمءل تسوية وتجريف بغطء من
طءئرات االستطالع «اإلسرائيلية».

الخليج ،الشارقة2019/10/16 ،

 .25لبنان :متطوعو اإلطفاء بالمخيمات الفلسطينية يساعدون في عمليات اإلغاثة من الحرائق
بيروت :شءبركت كوادبر وأطبء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنءن ،ومتطوعو اإلطفء في
المخيمءت ،اليوم الثالثء  ،في عمليءت إغءثة وعالج المتضربرين من الحرائق المندلاة في عدد من
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المنءطق اللبنءنية ،بتوجيهءت من سفير دولة فلسطين أشرف دبوبر ،وعءلتنسيق مع القوى األمنية
اللبنءنية ،والدفءع المدني اللبنءني.

وقءل مسؤول اإلعالم في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الدكتوبر عمءد حالق ،لـ"وفء" ،إن

"الجمعية استنفرت كءفة طواقمهء الطبية وفرق اإلساءف والطوابرئ ،ووضاتهء تحت تصرف الصليب
األحمر اللبنءني".

وثمن الحزب التقدمي االشتراكي اللبنءني عءليء مشءبركة الهالل األحمر الفلسطيني والمتطوعين من

المخيمءت الفلسطينية في عمليءت إخمءد الحرائق في ماظم المنءطق اللبنءنية ،بءلتاءون مع الدفءع

المدني اللبنءني واألهءلي .وأكد أن هذه الحءلة من التاءون والتقءبرب والتالحم اللبنءني -الفلسطيني
ليست جديدة ،وهي تاكس عمق عالقءت األخوة بين الشابين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/15 ،

" .26بي دي أس" :قدوم المنتخب السعودي إلى فلسطين المحتلة تطبيع رسمي
غزة :اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقءطاة ( ،)BDSأن قدوم المنتخب الساودي إلى فلسطين

تحديدا ،تأتي في سيءق التطبيع الرسمي الخطير للنظءم الساودي وماه باض
المحتلة في هذا الوقت
ً
ّ
األنظمة.
ونوهت اللجنة في بيءن اليوم الثالثء  ،إلى أن المنتخب الساودي كءن قد برفض القدوم لفلسطيني في

الاءم  2015لمثل هذه الزيءبرة.

وقءلت إن الزيءبرة تُق أر ضمن الاالقءت األمنية والسيءسية التطبيعية المتنءمية بين النظءم الساودي
واالحتالل ،ضمن محءوالت تصفية القضية الفلسطينية ،من خالل "صفقة القرن".

وتءبات" :يتبنى نظءم االحتالل واالستامءبر االستيطءني والفصل الانصر ّي اإلسرائيلي سيءسة مزدوجة
ّ
بءلسمءح للمنتخبءت الارعية للاب مع المنتخب الفلسطيني داخل األبرض الفلسطينية المحتلة عءم
ّ
."1967
المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/15 ،

 .27وزير الدفاع اللبناني" :إسرائيل" استغلت الحرائق في لبنان لبناء جدار في منطقة متنازع عليها
الدوحة :نبه وزير الدفءع اللبنءني إليءس بوصاب إلى أن "إسرائيل" استغلت االنشغءل بءلحرائق في
لبنءن ،وعدأت ببنء حءئط إسمنتي في منطقة متنءزع عليهء في الوزاني .وأشءبر إلى أن هذا عمل
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خطير واستفزازي ،الفتءً إلى أنه سيتواصل مع المانيين التخءذ اإلج ار ات الالزمة من هذا األمر

وتقديم شكوى.

الشرق ،الدوحة2019/10/15 ،

 .28رئيس البرلمان العربي يدعو برلمانات العالم لالعتراف بدولة فلسطين
وام :طءلب الدكتوبر مشال بن فهم السلمي ،برئيس البرلمءن الارعي ،خالل سلسلة اجتمءعءت عقدهء
على هءمش المشءبركة في الدوبرة ( )141لالتحءد البرلمءني الدولي في صرعيء ،برلمءنءت ودول الاءلم

بءالعتراف بدولة فلسطين وعءصمتهء مدينة القدس وفقءً لق اربرات الشرعية الدولية .كمء طءلب بضروبرة

إلزام قوة االحتالل اإلسرائيلية بتنفيذ ق اربرات مجلس األمن الدولي والجمعية الاءمة لألمم المتحدة.

االتحاد ،أبو ظبي2019/10/15 ،

 .29منظمة التعاون اإلسالمي تمنح مساعدات مالية لمشروعات تعليمية في فلسطين

جدة  -وكءالت :أعلنت منظمة التاءون اإلسالمي ،تقديم مسءعدات مءلية لمشروعءت تنموية وتاليمية
إلى سبع دول بينهء فلسطين ،عبر صندوق التضءمن اإلسالمي.

فلسطين أون الين2019/10/15 ،

 .30ناشطون مغاربة يعبرون عن غضبهم بسبب زيارة تطبيعية لوزير إسرائيلي سابق

الرعءط :عبر نءشطون مغءبرعة ،منءهضون للتطبيع مع الصهءينة ،عن احتجءجهم وغضبهم لحضوبر
وزير الداخلية اإلسرائيلي األسبق ،مءئير شتريت ،ندوة دولية في مراكش ،وتقديمه لمداخلة ،ووصفوا

ذلك بـ"جريمة اختراق" .واتهم المرصد المغرعي لمنءهضة التطبيع الحكومة المغرعية بـ"الميوعة المزمنة
في التاءطي مع الظءهرة ،والخلط المقصود بين المواطنة المغرعية ،والصهءينة" ،في إشءبرة إلى أصول

"شتريت" المغرعية.

القدس العربي ،لندن2019/10/15 ،

 .31سفير أمريكي سابق في "إسرائيل" :يتعين على "إسرائيل" أن تقلق من ظروف ترامب الحالية
قءل السفير األمريكي السءبق في تل أبيب ،دان شءبيرو ،في مقءبلة أجرتهء ماه إذاعة 103FM

اإلسرائيلية ،على خلفية قرابر ترامب بسحب القوات األمريكية من سوبرية ،إنه "أخطأ كل من اعتقد أن

دونءلد ترامب كءن صديق مخلص وقءدبر على إدابرة سيءسة خءبرجية مسؤولة" .مبينءً أن إدابرة ترامب

التاريخ :األربعاء 2019/10/16

العدد5061 :

ص

21

في حءلة فوضى مطلقة ،وهو يركز على التحقيق لإلطءحة به فقط .واعتبر في هذا السيءق ،أنه

يتاين على "إسرائيل" أن تقلق ألنهء ستضطر أن تكون مستادة في السنة المقبلة على إدابرة المشءكل
لوحدهء ،ضد جهود إيران الستخدام سوبرية كسءحة من أجل القضء على "إسرائيل" .وفي برده على

سؤال حول احتمءل أن "يخون ترامب إسرائيل" ،أجءب شءبيرو أنه "يوجد تأييد عميق إلسرائيل في
الحزعين في الكونغرس األمريكي .وال يوجد لدى ترامب أي شي ضد إسرائيل ،لكنه لن يفال أكثر
ممء يتاين عليه فاله .وهو يمنح المسءعدات إلسرائيل التي تم االتفءق بشأنهء أثنء إدابرة أوعءمء

والتاءون االستخبءبري سيستمر ،لكن سيكون خطأ التوقع أنه سيتاءون مع إستراتيجية محكمة ومنسقة

مع إسرائيل".

عرب 2019/10/15 ،48

 .32اليابان تقدم  3ماليين دوالر لتوفير الغذاء لألسر في غزة

قدمت اليءبءن مسءهمة قدبرهء  300مليون ين يءبءني (حوالي ثالثة ماليين دوالبر أمريكي) لدعم أكثر

من  100ألف مواطن في قطءع غزة .وثمن برنءمج األغذية الاءلمي التءبع لألمم المتحدة في بيءن له،
هذه المسءهمة التي ستُمكنه من مواصلة تقديم المسءعدات الغذائية لنحو  65ألف مواطن من الفئءت
المحتءجة في القطءع ،من خالل القسءئم اإللكترونية ،فيمء سيحصل  35ألف آخرون على صنءديق
المسءعدات الغذائية.

فلسطين أون الين2019/10/15 ،

 .33شرعية االنتخابات في غزة
د .عصءم شءوبر
قءل الرئيس الروسي فالديمير بوتين إنه ينبغي إعءدة الوحدة الفلسطينية ،ألن التحدث من مواقف

تمءمء عن
مختلفة يضاف الموقف الفلسطيني الاءم .نحن نقول إن الوحدة الفلسطينية شي يختلف ً
وحدة المواقف ،فلوال اختالف المواقف لمء تاددت الفصءئل واألحزاب ،ليس في فلسطين وحدهء بل

وفي أي مجتمع أو دولة طبيعية في الاءلم ،أمء الوحدة الفلسطينية فهي التي نساى إليهء وال تكون إال

حول القواسم السيءسية المشتركة ،فمء دون السيءسة ال يوجد هنءك اختالفءت جوهرية بين الفصءئل.

المفروض أن تكون الدعوة إلى االنتخءبءت مقدمة إلى حل الاقد وإزالة الاقبءت ولكننء نرى حتى
اللحظة أنهء تغذي االنقسءم وتسءهم في إطءلة أمده ،حيث الرئءسة تريدهء انتخءبءت تشريعية وبرئءسية

منفصلة وحمءس تريدهء متزامنة حسب االتفءقءت السءبقة التي وقات عليهء كل الفصءئل الفلسطينية،
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وقد تحدثت في مقءل سءبق عن المفءجآت التي قد تحدث إذا فءزت حمءس وخسرت فتح في
االنتخءبءت التشريعية وقبل إج ار االنتخءبءت الرئءسية ،وأقلهء تأجيل االنتخءبءت الرئءسية وتاطيل

عمل المجلس التشرياي الجديد أو حتى حله كمء حصل مع المجلس الحءلي وخءصة لادم وجود
ضمءنءت تمنع ذلك.

النقطة التي لم أتحدث عنهء في المقءل السءبق هي إجهءض االنتخءبءت المحلية في غزة عءم 2016

بقرابر من محكمة الادل الاليء في برام هللا والتي قضت بءستمرابر االنتخءبءت في الضفة دون غزة لادم
"شرعية" القضء في غزة.

إذا أبرادت السلطة تغيير واقع القضء في قطءع غزة حتى تكون مختلفة عن ذي قبل فال بد من

اجتمءعءت بين فتح وحمءس لالتفءق على ذلك ،وإال فلن يكون هنءك أي قيمة لزيءبرة لجنة االنتخءبءت
لغزة والتوافق مع الفصءئل الفلسطينية ،فهذه النقطة بءلذات عطلت انتخءبءت في السءبق وال ياقل
تنءسي الموضوع إذا أبردنء إج ار انتخءبءت ال جدال حول نتءئجهء أو مء يسمى "شرعيتهء".

قيل إن لجنة االنتخءبءت اجتمات مع الفصءئل في برام هللا واتفقت على أموبر كثيرة وأشءد الباض

بنتءئج االجتمءع ،ولكننء لم نارف مع من اجتمات اللجنة ومء الذي تمخض عنه ،فإذا كءنت األموبر
سلفء وهو الفشل.
ستسير بهذا الشكل فهذا ياني أن نهءية المشوابر ماروفة ً

وعءلاودة إلى دعوة بوتين ووحدة موقف الفصءئل الفلسطينية فإنني أقول له ال تتاب نفسك ،فلن تجد

إجمءعء من الشاب الفلسطيني على "حل الدولتين" ،وال على التطبيع الريءضي وغير الريءضي ،ولن
يجمع شابنء الفلسطيني على التنءزل عن شبر واحد من فلسطين.

 .34المقولة "اإلسرائيلية" ..نتنياهو قنبلة انتحارية

فلسطين أون الين2019/10/15 ،

عءطف الغمري

طوال الفترة من  1998وحتى اآلن ،حدث شي الفت لالنتبءه ،بدأ بتشكيل صوبرة جمءعية داخل

المجتمع اليهودي األمريكي برافضة لسيءسءت نتنيءهو.

قبل حوالي عشرين عءمءً أطلق النءشط «اإلسرائيلي» دان سءتون ،بحضوبر نخبة من كبءبر خب ار
الشرق األوسط ،منهم يهود أمريكيون ،تابي اًر أحدث صدى قويءً بقوله« :إن نتنيءهو قنبلة انتحءبرية».

طوال هذه السنوات الاشرين ازداد نتنيءهو تطرفءً وخطوبرة في سيءسءته الهءدمة لاملية السالم ،دون أن

يلقى من الواليءت المتحدة تصرفءً يحد من خطوبرة سيءسءته ،لكن حدث شي آخر؛ إذ تزايدت أعداد

التاريخ :األربعاء 2019/10/16

العدد5061 :

ص

23

المتخوفين من خطوبرة سيءسءته على يهود «إسرائيل» ،من بين تيءبرات يهودية أمريكية ،كءن باضهء
ماروفءً بتأييده لنتنيءهو.
المنءسبة لصيحة سءتون ،كءنت عندمء جء إلى واشنطن ،ليارض أمءم نخبة من صنءع القرابر ،فيلمءً

سينمءئيءً من تأليفه وإخراجه بانوان« :القنءبل االنتحءبرية» في قءعة مجلس الاالقءت الخءبرجية ،وكنت

حءض اًر هذا اللقء في أبريل/نيسءن  .1998وأعقبت مشءهدة الفيلم منءقشة بءلغة األهمية لاملية
السالم ،ومء يحيطهء من عقبءت .وكءن ضمن الحءضرين مسؤولون سءبقون في و ازبرتي الخءبرجية
والدفءع ،ومجلس األمن القومي ،وسف ار أمريكيون سءبقون ،وأعضء في مراكز الدبراسءت السيءسية،

ومسؤول من منظمة «اإليبءك» ،وعدد من الكتءب الصحفيين الماروفين منهم أبرنو دي بوبرجراف،

الذي كءن وقتهء برئيسءً لتحرير «النيوزويك».

اتخذت المنءقشءت منحى واضحءً بفتح الستءبر على القءتل الحقيقي لاملية السالم وهو نتنيءهو
وحكومته ،والذي ال يختلف مء يفاله عن كونه عملية انتحءبرية حتى لو لم يكن من يقوم بهء ُيدبرك

عواقبهء.

من المتحدثين من وصف سلوك نتنيءهو ،بءلتراجع باملية السالم إلى نقطة الصفر ،ومنهم من قءل

إن نتنيءهو يبنى مفهومه للسالم على أحقيته منفرداً من جءنب واحد بتحديد األبرض التي ينسحب أو
ال ينسحب منهء ،ودون أي اعتبءبر للفلسطينيين.
وطوال الفترة من  1998وحتى اآلن ،حدث شي الفت لالنتبءه ،بدأ بتشكيل صوبرة جمءعية داخل

المجتمع اليهودي األمريكي ،برافضة لسيءسءت نتنيءهو .وعاد أن كءنت قد تكونت في بداية الاشرين
سنة المءضية تجماءت يهودية أمريكية برافضة لسيءسءت نتنيءهو ،من زاوية مخءوفهء على يهود

«إسرائيل» من كءبرثة ستلحق بهم ج ار تصرفءت نتنيءهو ،وأبرزهء منظمة «أمريكيون من أجل السالم

اآلن» و«إسرائيل بوليسي فوبرام» ،و«بروجي ستريت» ،لكن الاءمين المءضيين شهدا ظهوبر جمءعءت

أخرى بدأت بين تيءبرات من الشبءب اليهود األمريكيين النشطء الذين دانوا سيءسءت نتنيءهو ،ثم
ظهرت بادهم جمءعءت يهودية أمريكية قربرت التحرك الجمءعي غير المسبوق بإبرسءل خطءب إلى
الرئيس ترامب ،تطءلبه فيه بءلحد من اندفءع نتنيءهو وسيءسءته المتطرفة ،وآخرهء تهديده بضم الضفة

الغرعية إلى «إسرائيل».

وضمن هذه الجمءعءت حركة اليهود المحءفظين اإلصالحية ،واتحءد اإلصالح اليهودي ،وحركة

المابد اليهودي المتحد ،وجمءعة دعم الحقوق المدنية اليهودية ،والمجلس القومي للمرأة اليهودية،
وغيرهء .ونبهت الرسءلة إلى تراجع ترامب عن االلتزام األمريكي الرسمي بحل الدولتين.
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والغريب أن هذا التنبيه إلى خطوبرة مء يفاله نتنيءهو والذي يتردد صداه في الواليءت المتحدة طوال
عشرين عءمءً حتى اآلن ،والذي يصدبر عن يهود أمريكيين ،لم يكن له صدى إيجءبي من نءحية

الواليءت المتحدة؛ بل إنه على حد قول الرسءلة الجمءعية اليهودية وجد دعمءً مفرطءً من ترامب.
لقد بقيت في نهءية ندوة واشنطن مقولة دان سءتون صءحب تابير «نتنيءهو قنبلة انتحءبرية» وهي

قوله :إنني أبردت بهذا الفيلم أن أباث برسءلة إلى «اإلسرائيليين» والفلسطينيين ماءً ،وهى أن عزل

المتطرفين على الجءنبين هو الطريق الفالي إلى السالم.

الخليج ،الشارقة2019/10/16 ،

 .35هل ستتغير صورة الشرق األوسط إلى األسوأ بعد االنسحاب األمريكي من سوريا؟
عءموس هرئيل

المحءدثة الهءتفية التي جرت بين ترامب وأبردوغءن ،األحد المءضي ،تبين أنهء كءبرثية في نتءئجهء.
الضو األخضر الذي أعطءه الرئيس األمريكي لنظيره التركي ،حتى لو حءول التنصل من مانءه

الحقءً ،أثءبر سلسلة من الصدمءت التي غيرت تمءمءً الوضع في شمءل سوبريء وأثرت على الصوبرة
االستراتيجية في كل الشرق األوسط.
فيمء يلي ميزان مؤقت جزئي لأليءم األخيرة :الواليءت المتحدة خءنت حلفء هء األكراد الذين كءنوا

ضروبريين في هزيمة داعش وأخلت جنودهء من المنطقة الكردية في سوبريء ،كمء تاهد ترامب أمءم
أبردوغءن ..اخترقت تركيء األبراضي السوبرية إلى عمق  30كم وأدت إلى هرب جمءعي لاشرات آالف

المواطنين من المنطقة ،قتل المئءت بامليءت القصف التركية ،وفي عدد من الحءالت (قتل سيءسية

كردية ،إعدام أسرى أمءم الكءميرات) نفذ األتراك وشركءؤهم من مليشيءت سوبريء جرائم حرب واضحة.
ومئءت من برجءل داعش ،إن لم يكن آالف ،هرعوا من ماسكرات اعتقءل كءنت تحت سيطرة األكراد.

توجه زعمء األكراد لنظءم األسد وطلبوا أن يسيطر على أج از من منءطقهم ،على افتراض أن النظءم

السوبري القءتل هو أفضل لهم ممء ينتظرهم تحت الحذا التركي.

هذا فصل من المأسءة الطويلة المتواصلة التي تسمى الحرب األهلية السوبرية ،التي يرعح فيهء

السنة في منتصف الحرب ،حيث ال م مواقفه
الالعبون األكثر إشكءلية .الذي تخلى عن المتمردين ّ
مع بروسيء وتصءلح مع نظءم األسد؛ كذلك يمكن داعش اآلن أن يرفع برأسه .وقريبءً ،من الماقول أن
يتم لمس تداعيءت هرب برجءله من السجن ،في عمليءت بءلمنطقة ،وبرعمء في سوبريء أيضءً .ويرعح إلى
جءنبهم أيضءً المحوبر المؤيد لألسد الذي تقوده إيران .أوالً ،يوسع النظءم اآلن منءطق نفوذه في شرق
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سوبريء؛ ثءنيءً ،سيكون اإليرانيون براضين عن تقءبرير لقرابر آخر لترامب ،وعدم االكتفء بءالنسحءب من
المنطقة الكردية ،بل وإخراج ماظم الجنود األمريكيين المنتشرين في منءطق أخرى في شرق سوبريء.
سيءسة ترامب الخءبرجية ،منذ يومه األول في الحكم ،كءنت متهوبرة ،وليس فيهء فهم عميق ،وغءلبءً مء
كءنت تشوعهء اعتبءبرات أجنبية .التغيير األخطر هذه المرة هو أن تداعيءتهء القءسية تحدث حءليءً،
وضربرهء واضح جداً خالل فترة قصيرة .من هنء جء ت محءوالت السينءتوبرات وأعضء مجلس النواب
من الحزب الجمهوبري إلى المبءدبرة بءتخءذ موجة عقوعءت ضد تركيء باد بضاة أيءم من سمءح الرئيس
ألنقرة بشن هذه الاملية.

واآلن ،الغضب المقدس يتملك شخصيءت كبيرة سءبقة إ از النتءئج ،وثمة دبرجة من النفءق .بدأ الفشل

األمريكي بسوبريء في عهد الرئيس الديمقراطي الذي قربر عدم اتخءذ أي عملية عندمء قءم نظءم األسد

بذبح المدنيين ،حتى ثبت بأن األمر تم بواسطة سالح كيميءئي ،وذلك في تنءقض تءم مع الخطوط

الحم ار التي وضاهء بءبراك بشكل علني .وعشأن سوبريء ،فإن إخفءقءت ترامب ال تشذ عن اإلخفءقءت،
بءستثنء حقيقة أن الرئيس الحءلي يامل بصوبرة فظة ،ويفال ذلك وهو يقف على خشبة القفز.

ليست إلسرائيل برغبة أو قدبرة حقيقية على التدخل لصءلح األكراد في سوبريء ،برغم إظهءبر التاءطف

تاد قليلة تلك التداعيءت الاملية لتخلي
ماهم عشية الايد في القدس .من وجهة النظر اإلسرائيليةّ ،
أمريكء عن األكراد .السؤال الحءسم بءلنسبة للقدس هو بقء القوات األمريكية في قءعدة طنب في
جنوب سوبريء الذي له أهمية ماينة على “الممر البري” الذي يرعط إيران والاراق مع سوبريء ولبنءن.

حتى اآلن تأتي تقءبرير تفيد بأن األمريكيين مء زالوا هنءك .إن انسحءبءً أمريكيءً يشمل طنب سيقلق

إسرائيل جداً.

ياد أم اًر مقلقءً ذاك اإلثبءت الواضح حول الطريقة الفوضوية التي يتصرف بهء
على المدى األبادّ ،
الرئيس األمريكي الذي يلتزم بمصءلحه فقط .وعلى هذه الخلفية ،من الممتع مشءهدة حفنة من مؤيدي
ترامب آخذة في التقلص في وسءئل اإلعالم المحلية ،التي اضطرت إلى تنفيذ منءوبرات منطقية بءبرعة

من أجل تبرير األفاءل األخيرة لمحب إسرائيل من البيت األبيض.

إن سلوك ترامب مقلق بشكل خءص في السيءق األوسع للصراع اإلقليمي ضد إيران .أزمة الخليج
بايدة عن االنتهء  ،ألن طهران لم تحصل باد على مء تريد ،من برفع الاقوعءت االقتصءدية الشديدة

عليهء ،مقءبل استئنءف المفءوضءت مع واشنطن حول االتفءق النووي .شروخ التحءلف السني الذي
وقف إلى جءنب الواليءت المتحدة آخذة في االتسءع ،حيث الساودية واإلمءبرات تتلمسءن طريقهمء
بخصوص إمكءنية التوصل إلى تفءهمءت مع إيران .يمكن الرهءن على نتنيءهو قد فهم كل ذلك منذ
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زمن ،حتى ولو قيلت هذه األموبر في خطءبءته األخيرة بصوبرة برموز بشأن حءجة إسرائيل إلى
االعتمءد على نفسهء فقط.
مع أصدقاء مثل هؤالء

البشرى السيئة لنتنيءهو ال تتلخص فقط بمء يجري في واشنطن ،إن حملة “نتنيءهو ،دوبري آخر” ،وفي
صوبره مع زعمء الاءلم التي برافقتنء في االنتخءبءت األخيرة ،لن تاود كمء يبدو إذا ذهبت الدولة إلى
حملة انتخءبءت ثءلثة .اإلعالنءت التي تظهر فيهء صوبرته المبتسمة مع ترامب ،وكذلك الرئيس

الروسي فالدمير بوتين ،تثبت أنه ليس صديقءً.

مؤخ اًر تم الكشف عن السيءق الواسع لقضية نوعءمء يسسخءبر ،الفتءة اإلسرائيلية التي اعتقلت في
مطءبر موسكو وعحوزتهء كمية بسيطة من المخدبرات الخفيفة ،باد ذلك تبين أن الروس يحتجزون
يسسخءبر التي حكم عليهء في األسبوع المءضي بسبع سنوات ونصف السنة سجنءً ،كرهينة ،في
محءولة للضغط من أجل إطالق سراح القرصءن الروسي .القرصءن اليكس بوبركوف اعتقل هنء في

 2015بنء على طلب من أمريكء التي أبرادت تسليمه لهء بتهمة التوبرط في جرائم سءيبر .الضغط
الذي تطلقه موسكو يمكن أن يدل على أن هذا الرجل يملك مالومءت عن نشءطءت السءيبر الروسية

التي وصلت ذبروتهء في التدخل بءالنتخءبءت الرئءسية األمريكية في .2016

حءول نتنيءهو إقنءع بوتين مرات عدة إلطالق سراح يسسخءبر ،لكنه فشل في ذلك ،وقد ينجح فيمء
باد .عشية الايد طلب من الرئيس برؤوعين بريفلين التدخل في مخءطبة شخصية لبوتين .ال شك أن

المحءولة والتجرعة التي براكمهء برئيس الحكومة منحته أذنءً مصغية لدى زعمء الاءلم .ولكن محءولته
ومحءولة مؤيديه لرسمه كصءحب تأثير كبير على برؤسء الدول الاظمى ،تبين أنه أمر مبءلغ فيه وال

أسءس له من الصحة.

في الوقت الذي يتطلع فيه ترامب إلى األضرابر التي أحدثهء لقلة حكمته في سوبريء ،يجري بوتين زيءبرة
ودية نءدبرة إلى الساودية واإلمءبرات .وفي هذه األثنء نشر تقرير مفصل في نهءية األسبوع لـ “نيويوبرك

تءيمز” يدين الروس بقصف متامد ألبرعاة مستشفيءت في الرعيع األخير في المنءطق التي هي تحت

سيطرة المتمردين في سوبريء .هذه هي موسكو نفسهء التي وصلت إلى مكءن التأثير الكبير في الشرق

األوسط بفضل انسحءب ترامب وتخليه .ولكن على األقل ال يجب أن نخيب األمل من بروسيء،
فليست هنءك مشءعر خءصة تجءه القيود أو المخءوف اإلسرائيلية.

هآرتس 2019/10/15
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 .36بعد  25عاماً :كيف إلسرائيل أن تنقذ اتفاق السالم مع األردن؟

اسحق ليفإنون

باد بضاة أسءبيع سنحيي  25سنة على اتفءق السالم مع األبردن .سبقت هذا عالقءت سرية مع
األسرة المءلكة الهءشمية التي بدأت حتى قبل االستقالل .واليوم بءتت الاالقءت مع القصر األبردني

محصوبرة .السالم مع المملكة من الشرق يختلف في جوهره عن السالم مع مصر .ومع أن السالم
مع جءبرتنء من الجنوب يوصف بأنه “بءبرد” على المستوى المتبءدل ،إال أنه حقق هدفه :أكثر من 40

سنة ال توجد مواجهءت عسكرية بين الدولتين.

ضمن أموبر أخرى ،كءن هدف السالم مع األبردن بنء مشءبريع مشتركة لسكءن الدولتين .الحدود

األبردنية هي األطول والمشءبريع المشتركة كءنت ستسءعد في حمءيتهء .هذا التطلع تحقق جزئيءً فقط.

مشءبريع عديدة اقترحت بقيت يتيمة .االتحءدات المهنية األبردنية تمنع كل اتصءل بإسرائيل ،والبرلمءن

األبردني يدعو صبح مسء إللغء اتفءق السالم وطرد السفير اإلسرائيلي .اإلعالم األبردني نقدي جداً
بءلنسبة لالتفءق ،ومستوى الثقة بين الزعمء في الدبرك األسفل.
تاترف الدولتءن بأن اتفءق السالم يخدم المصلحة المتبءدلة ،وهو ذو أهمية استراتيجية في ضو

الهزات في الشرق األوسط ،ولكن كلتيهمء ال تفاالن مء يكفي لتازيزه ومنع تدهوبر الاالقءت .على
إسرائيل أن تبدي حسءسية تجءه ضاف المملكة ،فثمة مشءكل أمءم لملك ،والحسءسيءت المختلفة:

المسألة الفلسطينية ،والحرم ،والالجئون السوبريون ومكءفحة اإلبرهءب .واألمر يستوجب تلطيف حدة
المواقف واالمتنءع عن االستف اززات والتصريحءت الزائدة .كمء أن على القدس الامل في واشنطن كي

تخفف حدة موقف اإلدابرة تجءه المملكة؛ فال يزال للواليءت المتحدة سفير في عمءن .وأخي اًر ،يجب

اقتراح مشءبريع مشتركة في مجءل الطءقة ،والتكنولوجيء والالوم ،وتوسيع المنطقة في مينء حيفء،
والسمءح بزيءدة التصدير األبردني في ضو إغالق الحدود السوبرية.

يمكن للملك أيضءً أن يبدي حسءسية قليالً :أن يبسط اإلج ار ات البيروقراطية كي يسمح لرجءل
األعمءل أبردنيين بزيءبرة إسرائيل .عليه أن يرد بحزم على عضو البرلمءن الذي يدعو إلى تفجير
أنءبيب الغءز اإلسرائيلية إلى األبردن .وعءألخص ،على الملك أن يمدد النظءم الخءص في جيبي

تسوفر ونهرايم ،كمء ينص االتفءق الذي وقع قبل  25سنة ،ويسمح للمزابرعين اإلسرائيليين بمواصلة
فالحة أبراضيهم .خي اًر يفال إذا مء لطف انتقءده تجءه إسرائيل ،كمء تصرف في خطءبه األخير في
الجمعية الامومية لألمم المتحدة ،ويوضح للجمهوبر الغفير مزايء السالم الذي يخدم المصلحة
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األبردنية .فءلتنفيس لدى الجمهوبر والمتطرفين يتبين ببط كسيءسة الحرعة المرتدة.

إسرائيل اليوم 2019/10/15
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