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" .1التنمية" :مؤشرات الفقر في غزة األعلى على مستوى العالم ..وصلت لـ  %75خالل 2019

غزة – الرأي :قالت و ازرة التيمية االجتماعية في غزة ،إ مؤشرات الفقر في قطاع غزة هي األعلى
مؤكدة أ الجهود المبذولة م قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب
على مستوى العالم،
ً
علنها الطابع اإلغانثي وال تفي إال بحوالي  %50م االحتياجات األساسية لألسر الفقنرة ،في ظل

المتغنرات المتسارعة التي تقف حائال أمام أي جهود للتيمية.

أسبوعيا ،أ يسب
وذكر وكنل الو ازرة غازي حمد خالل "لقاء مع مسؤول" الذي تيظمه و ازرة اإلعالم
ً
الفقر والبطالة في قطاع غزة وصلت خالل العام  2019إلى ما يقرب م  ،%75كما أ  %70م

سكا قطاع غزة غنر آمين غذائياً.

وأوضح حمد ،أ بيايات البريامج الوطيي الفلسطنيي للحماية االجتماعية لشهر نولنو  2019-بنيت

أ عدد األسر المستفندة م خدمات البريامج بلغ  70,645أسرة ،بواقع  425,292فرد ،يمنثلو %20

م سكا قطاع غزة يقعو تحت خط الفقر المدقع وفق معادلة فحص وسائل المعيشة ()PMTF
المستخدمة بالو ازرة ،علما بأ حوالي  12,000أسرة مسجلة على قوائم االيتظار حتى تاريخه.

مبنيا أ بيايات البريامج
وأشار إلى أ  % 33.8م مجتمع قطاع غزة تحت خط الفقر المدقعً ،
الوطيي الفلسطنيي أظهرت أ حوالي  46,910أسرة هي أسر الجئة بواقع  276,663فرد ،وقد طردت
هذه األسر م بنوتها وممتلكاتها بفعل االحتالل االسرائنلي عام .1948

وأفاد حمد بأ عدد األسر المستفندة م بريامج التحويالت اليقدية بلغ حوالي  70ألف أسرة ميها

حوالي  26ألف أسرة تُعنلها يساء ،حنث تمنثل  %37م
الفلسطنيي للحماية االجتماعية.
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ولفت إلى أ عدد ربات األسر م األرامل بلغ حوالي  10,719سندة ،بنيما  3,298سندة ه م
المطلقات ،أما الميفصالت حوالي  725سندة ،وباقي اإلياث ه غنر متزوجات أو متزوجات ولك
تتولى المسؤولية المالية ألسره  ،يتنجة لعجز الرجال ع اإلدارة المالية ألسرهم.

وقال حمد ،إ عددا كبن ار م سكا قطاع غزة يضطرو لشراء األغذية ومياه الشرب ع طريق
االستداية بسبب ضعف التمويل الغذائي لألسر الفقنرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب ،فيما بلغ عدد

األسر المستفندة م بريامج المساعدات التموييية حوالي  23,000أسرة ،أي ما يسبته  %32.5م
األسر المستفندة.

وأضاف أ  20,856مس ( 60عاما فأكنثر) نرأسو أس اًر فقنرة في قطاع غزة ،كما بلغ عدد كبار

الس م أفراد األسر الفقنرة حوالي  36,072مس  ،يمنثلو ما يسبته  ،%29.5وحوالي  39,914رب
أسرة فقنرة يعايي م مرض مزم واحد على األقل.

وبن حمد أ بيايات البريامج الوطيي الفلسطنيي للحماية االجتماعية تفند بأ حوالي  9,009رب

أسرة فقنرة م األشخاص ذوي اإلعاقة أي  %12.8م أرباب األسر الفقنرة هم م األشخاص ذوي

اإلعاقة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/20 ،

" .2الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين
رام هللا :طالبت و ازرة الخارجية الفلسطنيية بتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطنينن

م

تغول

االحتالل اإلسرائنلي ومستوطييه .وأدايت الخارجية في بيا أمس (السبت) االعتداءات المتواصلة
التي نرتكبها االحتالل اإلسرائنلي وشرطته وأجهزته األميية المختلفة ومنليشيات المستوطين

المسلحة ،ضد المواطين الفلسطنينن العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ،بما فنها القدس

الشرقية ومحيطها.

وأشارت الو ازرة إلى أيها تيظر بخطورة بالغة إلى التصعند الحاصل لالحتالل ومستوطييه في حق
أبياء الشعب الفلسطنيي ،وتعتبره مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم وتهجنر واسعة اليطاق ،محذرة م

خطورة التعامل مع هذه االعتداءات كأمور اعتيادية تتكرر نومياً وال تستدعي ردود فعل إقليمية
ودولية .وأكدت أيها تتابع باهتمام كبنر هذا التصعند اإلسرائنلي الذي يستهدف المواطين وأرضهم

وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم ،وتبذل كل جهد ممك

لفضح هذه

االعتداءات على المستويات كافة.

التاريخ :اإلثنين 2019/10/21

العدد5065 :

ص

5

وشدد بيا الخارجية على أ صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق اإليسا
والعدالة الدولية ،يشجع االحتالل على ارتكاب المزيد م االعتداءات وااليتهاكات ،واعتبرت أ م

يصمت على هذه الجرائم مشارك فنها ،وفقاً للقايو الدولي .وجاء بيا الخارجية في ظل تصاعد
اعتداءات المستوطين على المزارعن الفلسطنينن في موسم قطف الزيتو  ،حنث أصنب أمس نثالنثة
مواطين بجروح متفاوتة بعد االعتداء علنهم بالضرب م قبل مستوطين في قرية بوري  ،جيوب

يابلس.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/21 ،

 .3بحر :يدعو الكل الفلسطيني لالستنفار لحماية المسجد االقصى
غزة :شدد د .أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطنيي باإليابة على أ الشعب الفلسطنيي
ومقاومته الباسلة ل يسمحوا بالمساس بالمسجد األقصى أو تمرير المخططات الصهنويية الخطنرة

التي تجري على قدم وساق م أجل تهويده وتقسيمه زماييا ومكاييا خالل الفترة المقبلة.
وأكد بحر تعقنبا على اقتحام مئات المستوطين

الصهانية لباحات المسجد األقصى وأ المرحلة

القادمة ستشهد تصعندا خطن ار في استهداف الصهانية للمسجد األقصى بغطاء حكومي رسمي ،داعيا
أبياء شعبيا في القدس والضفة الغربية إلى شد الرحال إلى األقصى والمرابطة في باحاته الشريفة

وميع الصهانية المجرمن م تحقنق أهدافهم العيصرية ومخططاتهم العدوايية.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/20 ،

" .4الرئاسة الفلسطينية" تحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية اقتحامات المستوطنين المستمرة
لألقصى

رام هللا :ح ّذر الياطق الرسمي باسم الرئاسة يبنل أبو ردنية ،م استمرار اقتحام المستوطين المسجد
األقصى المبارك ،وتحويل الصراع إلى دنيي.

وقال أبو ردنية في بيا  ،نوم األحد" ،يحمل الحكومة اإلسرائنلية مسؤولية اقتحام باحات األقصى،

واالعتداء على المصلن  ،األمر الذي يعمل على تأجنج األوضاع ،وزيادة التوتر لجر الميطقة لمربع
العيف" .وأكد ضرورة وقف االيتهاكات التي نتعرض لها األقصى ،مشددا على ايه خط أحمر ال
يمك السكوت أمام ما نتعرض له م اعتداءات متكررة م قبل االحتالل ومستوطييه .وأشاد أبو

ردنية بصمود أبياء شعبيا في وجه االقتحامات واعتداءات االحتالل المستمرة بحقهم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/20 ،
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 .5وزارة التربية الفلسطينية :تعليم  100ألف طالب مقدسي مهدد بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية
القاهرة  -العربي الجدند :دعت فلسطن  ،النوم األحد ،جامعة الدول العربية إلى مخاطبة الصيادنق
والمؤسسات العربية م أجل توفنر االحتياجات التعليمية العاجلة بفلسطن  ،وضرورة صد الهجوم

اإلسرائنلي المتواصل على القدس الشريف ،وعلى اليظام التعليمي وتحدندا ما نتعلق بالمياهج

الفلسطنيية.

وأكد وكنل و ازرة التربية والتعليم الفلسطنيي بصري صالح ،أ التعليم يشكل رافدا أساسيا م روافد

القضية الفلسطنيية ،وما زال التعليم يشكل أولوية مهمة م أولويات الشعب الفلسطنيي.

وقال صالح ،أمام االجتماع المشترك  29بن مجلس الشؤو التربوية ألبياء فلسطن في دورته ،81
االحتالل ما زال يستهدف المدارس

الذي ُعقد النوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة ،إ
والمعلمن باالعتقال والقتل كل صباح وفي كل مكا  ،وليس فقط في المياطق المسماة "ج" وليس

فقط في قطاع غزة وفي القدس ،وايما في جميع أماك الشعب الفلسطنيي م المدارس الحكومية
والخاصة ،حنث إيه يشكل عقبة م عقبات معركة التحدي والصمود.

وأضاف صالح "هياك  100ألف طالب وطالبة في مدنية القدس ومحيطها مهددو

بإمكايية

استمرارهم ب تلقي التعليم وفق هويتهم وروانتهم الفلسطنيية؛ م خالل التأنثنر على المياهج ومحاولة

زجهم والذهاب بهم يحو الميهاج اإلسرائنلي" ،مؤكدا أ "القدس ال تزال تيتظر ميا
تحريفها ومحاولة ّ
جهدا مضاعفا م أجل االيتصار لقضنتيا" .وطالب صالح جامعة الدول العربية بمخاطبة الصيادنق
والمؤسسات العربية م أجل توفنر االحتياجات التعليمية العاجلة بفلسطن .

العربي الجديد ،لندن2019/10/20 ،

 .6لجنة "االنتخابات المركزية" تتوجه لغزة منتصف األسبوع المقبل
غزة(-األياضول) :قالت لجية االيتخابات المركزية الفلسطنيية ،األحد ،إ وفدها سيصل قطاع غزة،

المقبل ،لبحث االيتخابات العامة مع حركة “حماس” والفصائل األخرى.
ميتصف األسبوع ُ
المكو م رئيس اللجية حيا ياصر ،واإلدارة
وأضاف المدنر التيفنذي للجية ،هشام كحنل ،أ الوفد
ّ
التيفنذية وأعضاء اللجية بغزة ،يصل غزة اإلنثين  ،م

األسبوع القادم ،لبحث االيتخابات العامة

رحبت بزيارة الوفد إلى قطاع غزة.
التشريعية وتتبعها الرئاسية” .وذكر أ حركة “حماس” ّ
القدس العربي ،لندن2019/10/20 ،
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مرى العالم ومسمعه
يوميا على أ
 .7نايف الرجوب :اقتحام األقصى جريمة تتجدد ًّ

رام هللا  -أكد اليائب الشنخ يانف الرجوب أ اقتحام المسجد األقصى هو جريمة تتجدد نوميا على

مرأى ومسمع العالم العربي واإلسالمي.

وأوضح الرجوب في تصريح وصل "المركز الفلسطنيي لإلعالم" يسخة ميه ظهر النوم االحد ،أ

أطماع النهود تتجدد مع منثل هذه االقتحامات خاصة في ظل استمرار المباالة العالم العربي بمعاياة

القدس واألقصى.

وتابع" :يستغل االحتالل هذه الحالة ويقدم على مزيد م االيتهاك والتيكنل بالمقدسات اإلسالمية،
حنث يسعى لفرض واقع جدند مشابه لما تم فرضه على الحرم اإلبراهيمي في الخلنل م تقسيم

زمايي ومكايي للمسجد تمهندا لتحويله إلى كييس نهودي خالص".

ولفت الرجوب ،وهو يائب ع حركة حماس بالخلنل ،إلى أ الموقف العربي واإلسالمي المريب

أيضا يشجع االحتالل على مزيد م االيتهاكات لتيفنذ مخطط االحتالل بهدم األقصى وبياء الهيكل

المزعوم بدال عيه.

ويبه الرجوب إلى أ المسؤولية ع األقصى مطلوبة م كل الشرفاء في العالم اإلسالمي ،مشددا
ّ
على ضرورة أ يكو لهم موقف إنجابي داعم تجاه المسجد األقصى.
المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/20 ،

 .8فصائل المقاومة :انتهاكات االحتالل باألقصى ستكون شرارة تحرقه
غزة – الرأي :قالت فصائل المقاومة الفلسطنيية إ استمرار االعتداءات الهمجية لالحتالل بحق

المسجد األقصى المبارك ستكو شرارة اليفجار قادم سيحرقه هو وأدواته م المستوطين وقادتهم
اإلرهابنن .

وأضافت الفصائل في بيا لها األحد ُ"يحني جماهنر شعبيا في القدس المحتلة والضفة النثائرة
وأراضنيا المحتلة عام الـ  48وكافة المرابطن والمرابطات على بوابات المسجد األقصى الذن

ندافعو عيه بصدورهم العارية بكل نثبات واصرار ال منثنل لهما".

ودعت الجماهنر الفلسطنيية لشد الرحال للمسجد األقصى والدفاع عيه عبر تصعند عمليات المقاومة
وعلى كافة محاور االشتباك لجعل العدو يحسب ألف حساب قبل أ يفكر بتدييس األقصى والمس

فيه .وطالبت السلطة بوقف التيسنق االميي ورفع الند األميية النثقنلة ع شعبيا ومقاومته في الضفة
لضرب العدو في كل مكا م أرضيا.
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وأكدت أ زيارة الوفد األميي اإلسرائنلي إلى البحري زيارة مرفوضة وطيياً وقومياً واسالمياً ،مبنية أيه
في ظل االقتحامات ،األولى أ يعادي الصهانية ويحاربهم وليس يستقبلهم ويرحب بهم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/20 ،

" .9حماس" و"الجهاد اإلسالمي" تحذران :االنفجار قادم بسبب استمرار اقتحامات األقصى
القدس المحتلة :أصدرت حركتا "حماس" و"الجهاد اإلسالمي في فلسطن " ،النوم األحد ،بياين
تحذنري باحتمال ايفجار األوضاع ،مع استمرار االحتالل في سياسة السماح للمستوطين باقتحام

المسجد األقصى.

وحملت "حركة المقاومة اإلسالمية  -حماس" ،في بيايها ،االحتالل "تبعات استمرار ايتهاكاته بحق
ّ
المسجد األقصى" .وأضاف" :استمرار هذه االعتداءات وااليتهاكات ضد المسجد األقصى ستكو
مدعاة إلى إشعال األوضاع في الميطقة برمتها؛ سندفع نثميه االحتالل الصهنويي" .واعتبرت الحركة
اإلدارة األمنركية".

المقدسات ،بتشجيع م
استمرار هذه السياسية بمنثابة "العدوا الخطنر على
ّ
وطالبت الحركة بـ"تصعند المقاومة في الضفة الغربية ومدنية القدس للتصدي لهذه االعتداءات".

بدورها ،ح ّذرت حركة "الجهاد اإلسالمي" ،في بيايها م "استمرار االقتحامات" ،مؤكدة أ تصاعدها
"سندفع األوضاع يحو مزيد م االيفجار الذي تتحمل سلطات االحتالل مسؤولنته الكاملة ،كويها
تحمي وتغذي ٍ
االرهاب وترعاه" .ودعت الحركة "الفلسطنينن إلى شد الرحال للمسجد األقصى،
والرباط في ساحاته ،واليقظة م المخططات الصهنويية" .وأضافت" :الدفاع ع القدس والمسجد

األقصى ،معركة يصطف فنها الشعب بكل مكوياته وتياراته".

وكالة سما اإلخبارية2019/10/20 ،

 .10هنية :لن نسمح بتمرير مخططات االحتالل بالقدس
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعنل هيية ،أ

مخططات

االحتالل التهويدية في المسجد األقصى والقدس المحتلة ل ُيكتب لها اليجاح.
وقال هيية في كلمة متلفزة يقلتها قياة األقصى الفضائية ،إ مخططات تقسيم األقصى ل تيجح،
ول يسمح ولو على رقابيا وعلى دميا بتمرير مخططات االحتالل ،ول تتغنر معالم القدس ،وكل

الق اررات ل تغنر الحقائق.
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مؤكدا أ
وشدد على ضرورة مواجهة مخططات االحتالل برؤية متكاملة وبخطة حكيمة وشجاعة،
ً
كل األحداث التي تجري م حوليا ال يمك لها أ تطغى على قضنتيا المركزية؛ أل القدس ستبقى

البوصلة ،وهي مركز الصراع مع االحتالل.

وأضاف هيية أييا في ملحمة واحدة ،ورغم كل التحديات يح يتجه يحو اليصر والتحرير والعودة،
متوجها بالتحية إلى المرابطن

باألقصى وبأزقة القدس .ويبه على أ االحتالل يستغل األحداث

وايشغال الشعوب ،وييفذ أخطر حلقة م حلقات استهداف األقصى ،الفتًا إلى أ أهليا في القدس ال
يمكيهم أ نتوايوا في الدفاع ع األرض والمقدسات ونثوابت شعبيا .وأضاف أييا يح كشعب في
الداخل والخارج يلتف حول قدسيا ،حول حاضريا ومستقبليا كجزء مهم م األمة في الدفاع ع

مقدساتيا.

ثالثة اتجاهات
ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى التحرك في نثالنثة اتجاهات أمام مخططات االحتالل

ودوليا.
فلسطنييا وعر ًبيا
التهويدية بحق المسجد األقصى؛
ً
ً
وطالب أهليا في القدس والداخل المحتل والضفة بالدفاع ع

القدس ومقدساتيا أمام مخططات

مضيفا أ أهليا في القدس وال 48هم حراس على مقدساتيا ،مردًفا :أقول ألهليا هياك أيتم
االحتالل،
ً
لستم وحدكم ،هذه معركتيا ،هذه جبهتيا ،أيتم تمنثلو ضمنر هذا الشعب ومقدمة الفتح واليصر.

ودعا هيية أهليا في الضفة إلى تلبية يداء أهليا في القدس ،وأال نتأخروا على اإلطالق ع مسايدتهم،

باعتبار األقصى والقدس ميطلًقا لاليتفاضة والمقاومة.
داعيا إلى توفنر
وطالب األمة بالعمل على يصرة القدس المحتلة ،والوقوف في مربع الدفاع عيهاً ،
كل عوامل الصمود ،وتعزيز الوجود الفلسطنيي داخل القدس.
موقع حركة حماس2019/10/19 ،

" .11الديمقراطية" تشكك في قدرة السلطة الفلسطينية على التخلص من االتفاقيات مع "إسرائيل"
رام هللا :أنثارت الجبهة الديمقراطية ،أحد فصائل ميظمة التحرير الفلسطنيية ،شكوكا حول جدية وقدرة

اللجية التيفنذية في وقف العمل باالتفاقيات مع إسرائنل .وتوجت الجبهة أمس بسؤال مفتوح إلى

اللجية التيفنذية لميظمة التحرير ع مصنر ويتائج أعمال اللجية المشكلة ،بقرار قيادي ،م أجل

وضع خطة لوقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل اإلسرائنلي .وجاءت هذه الشكوك في ظل
استئياف إسرائنل والسلطة الفلسطنيية عمل لجا فيية مشتركة كايت متوقفة ميذ عام  .2000فيما
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أوضحت السلطة أ العودة إلى عمل اللجا المشتركة نهدف إلى االيفكاك ع االقتصاد اإلسرائنلي
أليه ستتم بموجبه مراجعة بيود اتفاق باريس واعادة التفاوض بشأ بيود أخرى.

وقالت الجبهة في بيا «إيه يكاد نيقضي نثالنثة أشهر على تاريخ تشكنل اللجية ( )2019 /7 /25دو
أ تصدر عيها أي إشارة للرأي العام ،توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى اآل في مهمتها،

ودو أ نبدر ع السلطة وقيادتها وحكومتها ،ما نيبئ أ قرار وقف العمل باالتفاقيات مع االحتالل

بدأ يأخذ طريقه للتيفنذ» .وأضافت أ الوقائع تُؤكد أ األمور تسنر في االتجاه المعاكس ،أي يحو
المزيد م االلتزام باالتفاقيات واستحقاقاتها .وتابعت الجبهة« :ميها على سبنل المنثال استنراد الزيتو

م

إسرائنل ،والعودة إلى يظام المقاصة ،دو أ

تتراجع سلطات االحتالل ع مصادرة أموال

األسرى والشهداء ،واحياء اللجا المعيية بتطبيقات برتوكول باريس االقتصادي ،في ظل استمرار
العمل بالتيسنق األميي مع سلطات االحتالل».

وقالت الجبهة إيها تالحظ أ االلتزام باتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس ،وباعتراف السلطة وقيادتها،

إيما نتم م جايب واحد هو الجايب الفلسطنيي في ظل ايفالت واسع لسلطات االحتالل وادارتها

المديية وتجاوزاتها الفظة ،وتأكنداتها العليية أيها لم تعد تلتزم إال ما نخدم «إسرائنل» ،تطبيقاً

الدعاءات يتيياهو ،أ

«كل شبر م

مصادرتها والبياء علنها».

أرض فلسطن

هو أرض إسرائنلية ،وم

حق إسرائنل

الشرق األوسط ،لندن2019/10/20 ،

 .12حماسُ :نصر على إجراء االنتخابات وزيارة حنا ناصر مرحب بها

غزة :رحبت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،بزيارة حيا ياصر؛ رئيس لجية االيتخابات المركزية
الفلسطنيية إلى قطاع غزة في أي وقت.

وأكد الياطق باسم الحركة عبد اللطنف القايوع ،في تصريح مكتوب له النوم السبت ،أ حركته ستبلغ

ياصر موقفها النثابت بأيها ُمصرة على إجراء االيتخابات وحريصة على أ يسبقها حالة م التوافق

لضما يجاحها.

قائما ول يتراجع عيه أو يغادر مربع تحقنق
وقال" :موقفيا م مبادرة الفصائل لتحقنق الوحدة ال نزال ً
الوحدة الوطيية وايجاز المصالحة" .وأضاف" :عدم رد حركة فتح ورئيسها محمود عباس على مبادرة
الفصائل يعكس حالة العزلة الوطيية التي يعيشها وسياسة التفرد واالستبداد التي يمارسها".

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/20 ،
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 .13البردويل :عباس تهرب من مبادرة الفصائل وحماس ستناضل إلنجاحها
غزة /خضر عبد العال :قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس د .صالح
البردويل" :إ رئيس السلطة محمود عباس تهرب بوضوح خالل خطابه األخنر في األمم المتحدة،

م مبادرة الفصائل لتحقنق المصالحة".

وأوضح البردويل لصحيفة "فلسطن " أ عباس حاول قطع الطريق على المبادرة بطرح فكرة غنر

قابلة للتطبنق ،وهي ايتخابات مفاجئة غنر قائمة على تفاهم وأرضية توافقية .وأكد البردويل أ

حماس والفصائل التي وقعت المبادرة الوطيية تيتقد الموقف السلبي لعباس وفتح م المبادرة.

وأوضح البردويل أ إجراء االيتخابات نجب أ يكو يتنجة تفاهم على خريطة طريق كاملة ،بحنث

متكامال ،نتفق فيه على شكل اليظام السياسي الفلسطنيي ،وشكل الفعل واليضال
يامجا وطييًّا
ً
تضع بر ً
الفلسطنينن .
وع إصرار عباس على المماطلة في تطبنق االتفاقات السابقة ،قال البردويل" :عباس يستقوي بقوى

خارجية ،االحتالل واألمريكا  ،وجزء م اليظام العربي ،وال يستقوي بالشعب الفلسطنيي ،فليس لديه

أوراق قوة شعبية ،ويح يعتقد أ األوراق التي يستقوي بها تعبر ع فشل ذريع ًّ
جدا وتعود عليه
بالضرر".

فلسطين أون الين2019/10/20 ،

 .14خضر حبيب :ال نية للسلطة إلنهاء االنقسام وعباس ال يؤمن بالشراكة
غزة /محمد الهمص :شدد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبنب على أ السلطة في رام

هللا غنر جادة في التوجه للمصالحة الوطيية ،وغنر مستعدة لتبيي بريامج قطاع غزة المقاوم ،إذ إيه

نيافي الرؤية األمريكية واإلسرائنلية التي ترمي إلى إبقاء الحالة الفلسطنيية ضعيفة.

وقال حبنب لصحيفة "فلسطن "" :إ رئيس السلطة محمود عباس يعلم أ أي ايتخابات دو توافق
ورؤية وطينن ستعمق االيقسام ،ول تخرج الساحة م أزمتها".

واتهم حبنب عباس بتعطنل عقد اإلطار القيادي المؤقت لميظمة التحرير .وتابع" :وضعت الرؤية

محددا نبدأ بتشكنل حكومة وحدة وطيية تشرف على االيتخابات الشاملة ،وانجاد طريقة
جدول أعمال
ً
متوافق علنها إلخراج الساحة الفلسطنيية م األزمة الداخلية".
اصفا ذلك بأيه
وأوضح أ حركة المقاومة اإلسالمية حماس ردت على المبادرة رسميًّا بالموافقة ،و ً
"خطوة في االتجاه الصحيح".
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في المقابل قال حبنب" :لم تصليا أي ردود م حركة فتح ،وما تصدر م تصريحات لقيادة فتح
مشددا أ السلطة ال تريد أي مبادرات
غنر مبشرة ،وتيبئ بيية مسبقة لعدم الرد رسميًّا على المبادرة"،
ً
خارجة ع يطاقها ،وتصر على مزاعم أ المبادرة "وجدت لمحاربة رؤية السلطة وفتح" ،لعدم إيمايها
(السلطة) بالشراكة الوطيية.

فلسطين أون الين2019/10/20 ،

 .15فتح :االعتداءات اإلسرائيلية في األقصى أعلى درجات اإلرهاب

رام هللا :أكدت حركة فتح على أ ما نجري في المسجد األقصى م اقتحامات واعتداءات على
المرابطن والمصلنن  ،هو أعلى درجات اإلرهاب والعدوا على كل فلسطنيي وكل مسلم في العالم.

وقال عضو المجلس النثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي ،في تصريح صحفي النوم
األحد ،إ

إصرار حكومة االحتالل اإلسرائنلية على استحضار األساطنر واألكاذنب المختلقة

الستخدامها في خلق واقع جدند مزعوم في القدس ،وتحدندا في المسجد األقصى ،ل نخلق حقا ،ول

نجلب اال الدمار واشعال أتو الصراع الدنيي في الميطقة والعالم بأسره ،األمر الذي ل يسلم ميه

أحد.

ودعا القواسمي أبياء شعبيا الفلسطنيي مم يستطيع الوصول لألقصى ،الى الرباط فيه والدفاع عيه

وع كل مقدساتيا اإلسالمية والمسيحية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/20 ،

 .16وفد من حماس يلتقي ممثل بوتين لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
غزة :التقى وفد قيادي م

حركة المقاومة اإلسالمية “حماس” ،السبت ،الممنثل الخاص للرئيس

الروسي لشؤو الشرق األوسط وبلدا إفريقيا ،منخائنل بوغدايوف ،والسفنر الروسي لدى الدوحة
السند يور محمد خولوف.

وترأس الوفد ،بحسب بيا صدر ع الحركة ،القيادي موسى أبو مرزوق ،وضم في عضويته ممنثل

الحركة لدى موسكو عزت الرشق .ولم توضح الحركة ،في بيايها ،مكا اللقاء.
وقالت الحركة إ

وفدها بحث مع المسؤولن

الروس آخر المستجدات السياسية في الساحة

الفلسطنيية .وأكدت أ الوفد أبدى “استعداد حركته للتعاطي مع أي مبادرة م شأيها تجاوز االيقسام
الفلسطنيي” .وجددت تأكندها على ضرورة أ تكو أي ايتخابات فلسطنيية قادمة “شاملة ومتزامية”.

موقع حركة حماس2019/10/19 ،
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ائيليا
 .17حماس تدين استقبال البحرين ً
وفدا إسر ً
أدايت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مشاركة وفد م

حكومة االحتالل في مؤتمر أميي

بالبحري  ،مشددة على أ هذا الفعل مدا  ،ويتعارض مع ضمنر األمة العربية .وأوضح الياطق باسم

حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي ،أ الجهات التي تطبع مع االحتالل تتحمل جزًءا م
المسؤولية ع االعتداء على اإليسا الفلسطنيي ،واستباحة المسجد األقصى م قطعا

المستوطين  .وأكد قاسم أ كل محاوالت البعض لدمج االحتالل في الميطقة العربية ل تيجح.

موقع حركة حماس2019/10/19 ،

 .18حماس ترحب باستقالة وزير العمل اللبناني
رحب يائب المسؤول السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس في لبيا  ،جهاد طه،
بنروتّ :
باستقالة وزير العمل اللبيايي ،كمنل أبو سليما .
وقال طه ،في تصريح ،النوم األحد ،إ

استقالة أبو سليما

لها تداعيات إنجابية على الواقع

القررات المجحفة التي اتخذها ،وزادت م
ا
الفلسطنيي ،خاصة بعد
الفلسطنينن

المخيمات.

معاياة وحرما

الالجئن

عددا م
في لبيا  .وأشار طه إلى حالة االرتياح الفلسطنيي والفرحة التي عمت ً

وأضاف" :يأمل أ تذهب هذه االستقالة ،عبر مسار تسهم في إيصال وزير جدند يصل إلى إطار

م الحل والتفاهم عبر اللجية الحكومية التي تم إيشاؤها ،لبحث مطالب الالجئن الفلسطنينن  ،والتي
لم تيعقد إلى هذا النوم".

فلسطين أون الين2019/10/20 ،

 .19غانتس يدعو نتنياهو إلى االستقالة

الداخل المحتل :دعا رئيس تحالف أزرق أبيض بنيي غايتس رئيس الوزراء في حكومة االحتالل
بييامن يتيياهو إلى تقديم استقالته لرئيسه رؤوفن ريفلن بعد فشله في تشكنل الحكومة.

وقال غايتس ليتيياهو وفق القياة  7اإلسرائنلية ،إ الحملة االيتخابية ايتهت في  17سبتمبر ،والفشل

في تشكنل الحكومة مرة أخرى ،وبدالً م إضاعة الوقت على مقاطع الفندنو عليه إعادة تفويض
تشكنل الحكومة لـ"الرئيس" .وجدد دعوته الى إيشاء حكومة وحدة لنبرالية تعتيي باإلسرائنلنن .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/20 ،
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 .20نتنياهو :حكومة تعتمد على "القائمة العربية" خطر على "إسرائيل"
رام هللا :هاجم رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامن يتيياهو احتمال مشاركة ممنثلن ع «القائمة العربية

المشتركة» في الحكومة اإلسرائنلية المستقبلية ،قائال إ ذلك «سيشكل خط ار على أم البالد» .واتهم

يتيياهو ميافسه على رئاسة الحكومة المرتقبة في إسرائنل ،بنيي غايتس ،بالسعي إلى تشكنل حكومة

أقلية تدعمها األحزاب العربية الميضوية تحت تحالف «القائمة العربية المشتركة» والتي أصبحت

تشكل الكتلة النثالنثة في البرلما اإلسرائنلي .وحذر يتيياهو م خطط غايتس (زعيم تحالف أزرق -
أبيض) لتشكنل ما سماه بـ«تحالف أقلية خطنر».

وقال يتيياهو «نرفض غايتس (حكومة) الوحدة .وكذلك حليفاه ،يائنر البند وأفيغدور لنبرما  ،رفضوا

استبعاد تحالف األقلية» .واتهم يتيياهو قادة القائمة العربية المشتركة ،أيم عودة وأحمد الطنبي

بـ«دعم اإلرهاب الفلسطنيي وحزب هللا» .وأضاف «قيادة القائمة المشتركة وأعضاؤها البارزو أعربوا
م ار ار وتك ار ار ع دعمهم لإلرهاب ،وتبجنلهم لمرتكبي االعتداءات ورفضوا شجب المساس بالجيود

والمدينن اإلسرائنلنن » .وأضاف «رئيس القائمة أيم عودة يعتبر يفسه جزءا م اليضال الوطيي

الفلسطنيي ضد إسرائنل» .وعد يتيياهو أ

عودة والطنبي سيشكال

«تحالفا خطن اًر على الدولة

النهودية» ،ومكر اًر أ إقامة حكومة تعتمد على القائمة العربية المشتركة تعتبر خطوة «مياهضة
للصهنويية».

ويأتي هجوم يتيياهو الواسع بعد فشله في تشكنل حكومة في إسرائنل ،وقبل أقل م أسبوع على

ايقضاء فترة التفويض المميوح له لتشكنل حكومة جدندة .وم جايبه ،دعا غايتس يتيياهو إلى إعادة

التفويض إلى الرئيس اإلسرائنلي رؤوفن ريفلن  ،متهماً يتيياهو بأيه رفض اتخاذ الخطوات الالزمة

لتشكنل حكومة وحدة وطيية.

ويفترض أ يعند يتيياهو للرئيس اإلسرائنلي رؤوفن ريفلن خطاب التفويض مع ايتهاء المهلة ،مما
يعيي تسليم الخطاب إلى غايتس وميحه فرصة ممانثلة لتشكنل الحكومة .ويعمل غايتس على اتفاق

مع حزب العمل الديمقراطي وأحزاب المعسكر الديمقراطي وحزب «يسرائنل بنتيو» مع دعم م

القائمة العربية المشتركة ،التي كايت طلبت م الرئيس اإلسرائنلي تكلنف غايتس بتشكنل الحكومة

بدالً ع يتيياهو .وأصبحت القائمة العربية المشتركة صاحبة المركز النثالث في الكييست (البرلما

اإلسرائنلي) بعد حصولها على  13مقعدا في االيتخابات التي جرت الشهر الماضي .ودعا يتيياهو
قادة حزبي «كاحول الفا » (أزرق  -أبيض) ،و«إسرائنل بنتيو» إلى التعهد بعدم تشكنل حكومة

أقلية تعتمد على القائمة العربية المشتركة ،كما اتهم يائنر لبند ،الشخصية رقم  2في «أزرق -
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أبيض» ،وأفيغدور لنبرما بأيهما «يحتج از غايتس رهنية» لتحقنق طموحاتهما الشخصية .وتؤكد
تصريحات يتيياهو أيه وصل إلى طريق مسدود في تشكنل الحكومة مع تسريبات حول يية حزب

الليكود التخلص ميه .واتهم يائنر يتيياهو (يجل رئيس الوزراء) وسائل إعالم إسرائنلية ببث دعاية

ضد والده ،قائالً إيها «دعاية ضد إسرائنل».

ودعا يائنر المستهلكن إلى مقاطعة كل الشركات التجارية التي تعل في القياتن  12و 13العبريتن ،

قائالً «فقط إذا قاموا بضربهم في جنوبهم سوف نتغنرو ويصدرو بعض األصوات الصهنويية».
وتتعرض القياتا لحملة م اليمن بعد بنثهما تقارير مفادها أ عهد يتيياهو قد ايتهى ،وأ هياك في

الليكود وخارجه كراهية غنر محدودة له .وكا يتيياهو ،قد دعا لمقاطعة قياة  12بعد بنثها فنلماً حول
اختطاف وقتل المستوطين النثالنثة والذي وصفه بأيه « ٍ
معاد للسامية» .وبحسب موقع صحيفة

«هآرتس» فإ تلك الدعوة م يتيياهو جاءت بعد ما يشر في القياة بشأ شهادات جدندة ضده في

الملف  4000المتهم فيه بعالقته مع مالك شركة «بنزك» وموقع «والال» لتقديم خدمات له مقابل
تحسن صورته وصورة عائلته في وسائل اإلعالم.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/21 ،

 .21نتنياهو لن يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة
أك د عضو الكييست ع حزب الليكود ،دافند بيطا  ،المقرب م رئيس الحكومة اإلسرائنلية ،بييامن

يتيياهو ،أ األخنر ل يطلب تمدند مهلة تشكنل الحكومة لـ 14نوما أخرى ،بعد ايتهاء المهلة األول،

نوم الخميس المقبل.

وقال بيطا لإلذاعة العامة اإلسرائنلية "كا " نوم األحد ،إ "يتيياهو ل يطلب تمدندا ،وال جدوى م

ذلك ،أل (كتلة) كاحول الفا ليست مستعدة للدخول في أي مفاوضات" ،معتب ار أ موضوع الكتلة

اليمنيية ،التي نرفض يتيياهو التخلي عيها" ،هي مجرد ذريعة لعدم الدخول في مفاوضات مع

الليكود".

وتابع بيطا أ التوجه اليتخابات نثالنثة وارد ،وأ "كاحول الفا نريدو ايتخابات أليهم نؤميو بأيه

إذا تم توجيه الئحة اتهام ضد يتيياهو ،فإ يتنجتهم في االيتخابات المقبلة ستكو أكبر".

عرب 2019/10/20 ،48
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 .22بيتان :نتنياهو لن يطلب تمديد فترة تكليفه بتشكيل الحكومة
رام هللا" -القدس" دوت كوم -ترجمة خاصة -قال عضو الكييست اإلسرائنلي ع حزب الليكود ديفند
بنتا  ،النوم األحد ،إ بييامن يتيياهو زعيم الحزب ل يطلب تمدند فترة تكليفه بتشكنل الحكومة.

وأضاف في تصريحات إلذاعة كا العبرية ،أيه ال معيى لمنثل هذا التمدند ،خاص ًة وأ حزب أزرق-
أبيض ليسوا مستعدن للتفاوض لتشكنل حكومة وحدة ،كما ال نوجد جدوى م تمدند المهلة طالما
هياك خالفات حول األسس التي يمك م خاللها تشكنل حكومة وحدة.

واتهم بنتا  ،حزب أزرق -أبيض ،أيهم نريدو ايتخابات جدندة العتقادهم أيه سنتم توجيه الئحة
اتهام قر ًيبا ليتيياهو ،وأ يتنجة االيتخابات المقبلة ستكو في صالحهم.
وتيتهي األربعاء مهلة يتيياهو لتشكنل الحكومة ،وم المتوقع أ يعند التكلنف إلى الرئيس اإلسرائنلي
رؤوفن ريفلن الذي بدوره قد نيقله إلى بنيي غايتس زعيم أزرق -أبيض ،وميحه مهلة  4أسابيع

لتشكنل حكومة.

القدس ،القدس2019/10/20 ،

 .23مستوطنون يهاجمون الجنود اإلسرائيليين المكلفين حمايتهم
تل أبنب  -رام هللا :اشتبك الجيش اإلسرائنلي مع مستوطين م جماعات «تدفيع النثم » في الضفة

الغربية ،أمس ،في حدث يادر إلى حد ما ،وأُصنب جيدي إسرائنلي بجروح ،في المواجهات التي
ايدلعت قرب مستوطية «نتسهار» ،شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش اإلسرائنلي إ قواته تعرضت للحجارة في أعمال شغب شارك فنها يحو  30مستوطياً،

ألقوا الحجارة على الجيود ،ومزقوا إطارات مركبات عسكرية .ورد الجيش باستخدام وسائل تفرقة
حشود واطالق اليار في الهواء .وأعل الجيش الحقا أ جيدياً أ ِ
ُصنب بجروح طفيفة ،يتنجة إصابته

وكرد أولي قررت
بحجر ،وتلقى العالج الطبي في مكا الحادث ،معتب اًر الحادث خطن اًر للغاية،
ّ
األجهزة األميية اإلسرائنلية يشر كتنبة لحرس الحدود في محيط مستوطية «نتسهار».
واتفق رئيس أركا الجيش الجيرال أفنف كوخافي مع رئيس جهاز األم العام (الشاباك) ،يداف

ارغما  ،والقائم بأعمال مفتش الشرطة العام الجيرال موتي كوهن  ،على العمل لمحاسبة ميفذي
االعتداء على جيود جيش ،على وجه السرعة.

وفي أعقاب الهجوم الذي قام به يحو  20مستوطياً في ميطقة يابلس على جيود الجيش اإلسرائنلي

الذن يحمويهم ،والتسبب في عدد م اإلصابات بنيهم ،خرج كنثنر م قادة الجيش السابقن نتحدنثو
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ع جذور هذه المشكلة ،وقالوا صراحة إ «السكوت على اعتداءات المستوطين على المواطين
الفلسطنينن والتهاو معهم م جميع أوساط الحكم ،جعلهم يشعرو بأيهم أسياد األرض».

الشرق األوسط ،لندن2019/10/21 ،

" .24إسرائيل" تشارك في مؤتمر بالبحرين لحماية المالحة في الخليج
قال المحلل السياسي والمراسل في هنئة البث اإلسرائنلية شمعو آ ار إ بعنثة برئاسة أفراد م و ازرة
الخارجية اإلسرائنلية ستشارك في مؤتمر البحري الذي سنياقش سبل الدفاع ع السف في الخلنج

م اعتداءات إنرايية.

وأضاف آ ار -في تغريدة عبر صفحته على تويتر -أ المؤتمر سنيعقد نومي االنثين والنثالنثاء
المقبلن

"مؤتمر وارسو" الذي عقد في

في العاصمة البحرييية الميامة برعاية أمنركية ،ضم

فبرانر/شباط الماضي في بوليدا.

وبحسب المحلل اإلسرائنلي ،فإ ممنثلن م عشرات الدول بما فنها جميع دول الخلنج التي ال تقيم
عالقات دبلوماسية مع إسرائنل ستشارك في مؤتمر الميامة ،وذكر أ و ازرة الخارجية اإلسرائنلية لم

تيف التفاصنل ،وأكدت أ إسرائنل تشارك في "مؤتمر وارسو".

واعتبر آ ار أ مشاركة إسرائنل في المؤتمر تعتبر خطوة أخرى في تعزيز العالقات والتعاو بن
إسرائنل ودول الخلنج ،وكشف ع أ وزير الخارجية اإلسرائنلي إسرائنل كاتس التقى في ينويورك
مؤخ ار وزراء خارجية م دول عربية وخلنجية ،وبحث معهم هذا التعاو .

محليا
 .25االحتالل :نصف األسلحة لدى عرب الداخل مصنعة ًّ
الياصرة :قالت شرطة االحتالل اإلسرائنلي" :إ

أكنثر م

الجزيرة.نت2019/10/19 ،

يصف األسلحة الموجودة في البلدات

العربية بالبالد مصيعة محليًّا ،ما يصعب مهمتيا في السيطرة علنها".

ويقلت صحيفة "معاريف" العبرية ،النوم ،ع مسؤول في شرطة االحتالل قوله" :تعمل الشرطة على

جميع المستويات ،ولك ذلك كيقطة ماء في البحر ،فإذا لم تتغنر المفاهيم في المجتمع العربي ،واذا
لم يتلق الدعم والمساعدة م كبار المسؤولن العرب هيا؛ فل يتمك م وضع حد لهذه الظاهرة

المتيامية" .وأضاف" :نجب تشدند عقوبة م بحوزته سالح غنر مرخص حتى لو لم يستخدمه،
والغاء العقوبة الخفيفة الحالية ،وهي العمل بضعة أشهر خدمة للجمهور".

فلسطين أون الين2019/10/20 ،
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 .26النيابة اإلسرائيلية :الشاباك نسب للرفاعية دافعا قوميا بدون إثبات
تتهم الييابة العامة اإلسرائنلية جهاز األم العام (الشاباك) بدفع عرفات الرفاعية ،م مدنية الخلنل،
والمتهم باغتصاب وقتل مستوطية إسرائنلية قرب القدس ،في شباط/آذار الماضي ،إلى االعتراف بأيه

أقدمه على ذلك بدوافع قومية ،رغم أ األدلة وطبيعة القتل تدل على وجود دافع جيائي وحسب.

وأفادت صحيفة "هآرتس" نوم األحد ،بأ الرفاعية لم يقل خالل التحقنق األولي معه إيه عمل بدوافع

قومية ،وايما قال إيه عمل بدافع كهذا فقط بعد أ سأله المحققو عيه.

"وبخت" الشاباك بسبب ذلك ،ورغم ذلك فإ الييابة قدمت الئحة
وقالت الصحيفة إ الييابة العامة ّ
اتهام شملت دوافع قومية بادعاء اعتراف الرفاعية بذلك.
وتبن أيضا أ مواد التحقنق التي حولها الشاباك والشرطة إلى محامي الرفاعية ،م مكتب الدفاع

العام ،ال توضح كيفية يشوء الدافع القومي ،الذي بدأ الرفاعية يعترف بوجوده ميذ جلسة التحقنق
النثايية معه .وحول الشاباك تقري ار عاما فقط إلى محامي الدفاع ،وم
واألجوبة أنثياء التحقنق.
ويشار إلى أ

دو يص دقنق لألسئلة

الرفاعية ( 29عاما) اعتقل مرتن  ،في العام  2009و 2017بسبب حيازته سكنيا

والدخول إلى إسرائنل بدو تصريح .وتجري محاكمته اآل في المحكمة المركزية في القدس وال
يسمح للجمهور بحضورها.

عرب 2019/10/20 ،48

 .27جنراالت إسرائيليون يشنون هجوما غير مسبوق على ترامب
القدس المحتلة :قال خبراء عسكريو إسرائنلنو إ "التخوف اإلس ارئنلي يكم في أ إدارة الواليات

المتحدة للتطورات األميية والعسكرية في الميطقة ستؤدي إلى زعزعة االستقرار في الشرق األوسط،
خاصة عقب االيسحاب األمريكي م شمال شرق سوريا ،وتعاظم السيطرة الروسية في الميطقة ،مما
نجعل الميظومة األميية اإلسرائنلية تشعر بتراجع قوة الردع".

وأضاف تال لنف-رام الخبنر العسكري بمقاله بصحيفة معاريف ،ترجمتها "عربي "21أ

"القلق

اإلسرائنلي نتمنثل بعدم جاهزية اإلدارة األمريكية لمواجهة تطورات سياسية وعسكرية وأميية كبنرة ،قد

تترك تأنثنراتها على المدى البعند في الميطقة ،سواء باستهداف الهجمات اإلنرايية للمالحة البحرية في

الخلنج ،أو إسقاط الطائرة بدو طيار األمريكية ،ومرو ار بضرب ميشآت اليفط السعودية ،وليس آخ ار
االيسحاب األمريكي م سوريا".
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وأكد لنف-رام ،وهو ضابط إسرائنلي سابق في الجيش أ "مكم القلق اإلسرائنلي م السلوكيات
األمريكية تتزام مع تيامي التواجد الروسي في الميطقة ،وبعد أ كا اإلسرائنلنو نتحدنثو بهذه
المخاوف بلسا خفي ميذ وصول الرئيس دويالد ترامب إلى السلطة قبل عدة أعوام ،فقد ساهمت

أحداث األسابيع األخنرة في رفع هذا الصوت عاليا داخل أروقة تل أبنب".

وأشار إلى أيه "رغم التيسنق الكامل بن

جيراالت الجيشن

األمريكي واإلسرائنلي ،لك

الق اررات

السياسية التي نتخذها ترامب قد تضع صعوبات أمام هذا التيسنق بن واشيط وتل أبنب ،ولذلك فإ

الخشية المركزية في إسرائنل تتمركز في اليقاشات الدائرة بن المستوين السياسي والعسكري م أ

هذه الخطوات قد تمس بقوة الردع األمريكية ،مما سندفع أعداء إسرائنل للدخول في مغامرات عسكرية

في ضوء هذا التراجع األمريكي".

الجيرال عاموس غلعاد رئيس الدائرة السياسية واألميية السابق بو ازرة الحرب ،قال إ

"التطورات

الحاصلة في الميطقة مؤخ ار جعلت م الروس الالعب األهم في الملعب السوري ،بل واإلقليمي
بأسره ،وهو ما نتوافق عليه مختلف األطراف :إسرائنل وان ار وحزب هللا ،فقد بات لدى فالديمنر
بوتن الكنثنر م مصادر القوة التي تجعله يافذا في اإلقليم ،ليس فقط بالتصريحات ،وايما باألعمال

على األرض".

وأضاف في حوار مع صحيفة معاريف ،أيه "حتى لو حاول األمريكا فرض عقوبات على تركيا،

فإ الروس بإمكايهم أ يكبحوا جماحها".

وختم بالقول أيه "في حن يعلم األكراد حجم عالقتهم الخاصة مع إسرائنل ،وفي عدند المرات أدركت

كنف تدعمهم م خالل طرق سرية ،خاصة في ضوء المصالح األميية االستخبارية ،فإيه يمك

االفتراض النوم أ األكراد يعلمو حجم العالقات القائمة بن إسرائنل والواليات المتحدة ،التي قد
تؤنثر علنهم ،لكيهم النوم في هذه المرحلة بالذات ،ال نبدو أ

استراتنجية".

لعالقاتهم مع إسرائنل أهمية

آفي بيياهو الياطق العسكري اإلسرائنلي األسبق قال إ "ترامب يأخذ الشرق األوسط واسرائنل إلى

رحلة جبلية عبر الدراجات ،ولذلك ال نجب على علنها أ

تكو متفاجئة م

سياساته الشرق

أوسطية ،مما نتطلب يشوء حكم إسرائنلية موسعة ،تيسق جندا مع الميظومة األميية لمواجهة ق ارراته

القادمة".

وأضاف في مقال يشرته صحيفة معاريف ،أيه "صحيح أ

الواليات المتحدة تعتبر أهم أصدقاء

إسرائنل ،واألكنثر أهمية لها ،وتميحها غطاء سياسيا ودبلوماسيا ،ومساعدات اقتصادية وأميية ال يمك
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االستغياء عيها ،لذلك فإيي ال أعرض االستغياء عيها ،لكيي أطالب بإدارة العالقة معها م جدند،
واالستعداد لق اررات وخطوات غنر متوقعة قد يقررها الرئيس غنر المتوقع هذا".

وأوضح أيه "في ساعات الحرب تحتاج إسرائنل الواليات المتحدة كنثنرا ،ليس فقط في األمم المتحدة،

للدعم السياسي والدبلوماسي ،وايما بسبب تقديم سلسلة طويلة م المساعدات العسكرية واألميية ،منثل

الجسر الجوي ومخاز الطوارئ واألسطول السادس وخدمات األقمار الصياعية والدفاع وغنرها".

وختم بالقول بمخاطبة اإلسرائنلنن  ،محذ ار لهم" :تعالوا تخنلوا معي ،كنف سيكو رد فعل ترامب ،لو

أ صفقة القر الخاصة به ل تكو مقبولة على إسرائنل ،كنف سيكو سلوكه تجاهها".

وكالة سما اإلخبارية2019/10/21 ،

 .28محسن صالح* :صفقة القرن مصطلح مضلل وسيكون مصيره الفشل ..األمة قادرة على النهوض
وعمل المفاجآت

حوار -أمن بركة :أكد مدنر عام مركز «الزيتوية» للدراسات واالستشارات ،د .محس محمد صالح
أ دولة قطر تقوم بدور رائد في دعم الشعب الفلسطنيي وصموده على أرضه.

ويبه صالح خالل حوار مع الوط إلى أ الدوحة تلعب أحد أهم األدوار في دعم القضية الفلسطنيية

في شتى المحافل الدولية ،ولها باع طويل في التخفنف م الحصار اإلسرائنلي المفروض على

قطاع غزة وآنثاره.

ولفت صالح اليظر إلى أ صفقة القر التي يسعى الرئيس األمنركي دويالد ترامب إلى تمريرها،

سيكو مصنرها الفشل ،كما فشلت قبلها عشرات المشاريع التي حاولت تضنيع حقوق الشعب
الفلسطنيي .فالشعب الفلسطنيي متحد ضد إيفاذ الصفقة ،كما أ البنئة العربية والدولية معارضة أو

غنر متحمسة لها ،وا كايت تبدي بعض المجاملة لألمنركا لتجيب االصطدام معهم.
وشدد صالح على أ
وبالرغم م

الميطقة العربية مرشحة لليهوض ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

حاالت اإلحباط التي يراها؛ إال أ

تجربة الربيع العربي تؤكد أ

األمة قادرة على

اليهوض وعمل المفاجآت وقلب الطاولة على مستبدنها وفاسدنها ..داعيا العرب والمسلمن

إلى

التوحد ويبذ الفرقة م أجل مواجهة التحديات العصنبة التي تقف أمامهم ،وأ المخرج م هذا كله
هو إعادة التالحم مع األمة وهويتها الحضارية ،واحترام إرادة شعوبها ،والكف ع

محاربة قوى

اإلصالح والتغننر ،وانجاد بنئات تعاو إنجابية بياءة مع دول الميطقة ،وعدم المراهية على الحلنف
األمنركي ،وال على التطبيع مع االحتالل اإلسرائنلي .والى يص الحوار:

كيف ترى تأثيرات ما يحدث في المنطقة على القضية الفلسطينية؟
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يعم بالتأكند؛ إذ إ ايشغال العرب بأزمتهم الداخلية ،استيزف الكنثنر م الجهد والوقت والمال،وأضعف إمكايية التركنز على قضايا األمة وهموم العرب والمسلمن الكبنرة .وجعل قضية فلسطن
تتراجع في َّ
سلم أولويات بعض الدول ،في الوقت الذي تجرى فيه محاوالت إعادة توجيه بوصلة
الصراع الذي تجتمع عليه األمة ضد العدو الصهنويي إلى معارك وقضايا جايبية .وهو ما أتاح

للكيا اإلسرائنلي الفرصة أل يقدم يفسه لبعض األيظمة كشريك لمحاربة ما يسمى اإلرهاب ،أو

كمزود بالسالح ،وتقييات التجسس اإللكترويي ،أو كشريك اقتصادي ،وذلك كمدخل للتطبيع،
ولاللتفاف على قضية فلسطن

الميطقة.

وطي ملفها ،ولالعتراف بالكيا

اإلسرائنلي ككيا

طبيعي في

ما تأثير هرولة بعض األنظمة العربية إلى التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي على القضية

الفلسطينية؟

للتطبيع آنثار سلبية بالغة على قضية فلسطن سياسية واقتصادية وأميية ونثقافية واجتماعية ال نتسعالمقام لشرحها .والتطبيع هو معبر الكيا الصهنويي ألخذ الشرعية ولتحويله إلى كيا «طبيعي» في

وتحول اليظرة إليه م كيا عدو غاصب ألرض عربية مسلمة مقدسة ،إلى دولة جارة
الميطقة.
ُّ

صديقة .وبالتالي فهو مدخل أساس لتضنيع حقوق الشعب الفلسطنيي وحقوق األمة العربية
واإلسالمية فنها .كما أيه يضعف الموقف الفلسطنيي في المقاومة واليضال لتحرير أرضه واسترجاع

حقوقه .وفوق ذلك فهو ُي ُّ
عد معب اًر للكيا الصهنويي ليكو شرطي الميطقة ،ولميع وحدتها ويهضتها
واستجماع أسباب قوتها.
لماذا في نظركم لم يظهر غضب عربي بالحجم المطلوب تجاه ما يحاك ضد القضية الفلسطينية

من مخططات تصفية؟

-لقد كنثرت جراحات األمة ويزيفها ،وذاقت شعوبيا في بلدا عدندة أوضاعاً صعبة ،وحروباً داخلية

دموية ،وطغياياً استبدادياً يستأسد علنها ويكسر عزتها وكرامتها ،وتقتل فنها إيساينتها وروح المبادرة،
والتفاعل مع هموم األمة ،...في الوقت الذي يسترضي أعداء األمة ومستعمريها .وكما قال الشاعر:
َّأيا يظرت إلى اإلسالم في بلد وجدته َّ
كالطنر مقصوصاً جياحاه

يح أمام مشهد مؤلم ،تجتمع فيه أيظمة قمعية استبدادية ،مع شعوب ُميهكة مستيزفة ،محرومة م
تعبر ع يفسها
التعبنر ع إرادتها الحرة .ومع ذلك فما زال في األمة خنر كنثنر ،وما زالت الشعوب ّ

بشكل قوي ُيصرًة لفلسطن كلما أتيح لها ذلك ،وفي كل األماك التي تتوافر فنها مساحات للحرية.
هل تعتقد أن االحتالل اإلسرائيلي واألميركان سينجحان في تمرير صفقة القرن؟
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ال أعتقد ذلك .ومصطلح صفقة القر هو مصطلح مضلل ،إذ إيه في الحقيقة ال توجد صفقة ألالصفقة تعقد بن طرفن  ،وال نوجد طرفا محددا معروض علنهما مشروع تسوية محدد حتى اآل .

كما أ األمنركا لم يعليوا ع بيود الصفقة ومضامنيها؛ وايما قدموا األمر بأسلوب إعاليي تشويقي؛
وكأ قضية فلسطن المقدسة ،والقضية األكبر في التعبنر ع مظلومية شعب واغتصاب أرضه

وطرده ميها ،نتم عالجها م خالل صفقة أو فهلوة تجارية .والمتابع للسياسة الخارجية األمنركية في

عهد ترامب وكل ما صدر م تصريحات بشأ الصفقة ،نجد أ اإلدارة األمنركية بروحها اليمنيية
المتطرفة ،تيفذ بريامجاً ليكودياً إسرائنلياً لتصفية القضية الفلسطنيية وفق الرؤية الصهنويية .وميشغلة
بإغالق الملف الفلسطنيي ،وليس التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطن  .وميشغلة كذلك بااللتفاف

على الشعب الفلسطنيي ،ومحاولة إخضاعه باألمر الواقع ،م

خالل برامج التطبيع مع البلدا

العربية .واالعتراف األمنركي بالقدس عاصمة للكيا الصهنويي ،ويقل السفارة األمنركية للقدس،
واالعتراف بضم الجوال للكيا الصهنويي ،ومحاولة إلغاء األويروا ...كلها مؤشرات على أ الطرف

األمنركي غنر معيي بالوصول إلى تسوية سلمية متفق علنها مع الفلسطنينن أو العرب ،بقدر ما هو
معيي بفرض اإلرادة اإلسرائنلية على الشعب الفلسطنيي .وبالتالي فالصفقة وفق التصور األمنركي
سيكو مصنرها الفشل ،وستذهب إلى مزبلة التاريخ ،كما ذهب قبلها عشرات المشاريع التي حاولت

تضنيع حقوق الشعب الفلسطنيي .فالشعب الفلسطنيي متحد ضد إيفاذ الصفقة ،كما أ البنئة العربية
والدولية معارضة أو غنر متحمسة لها ،وا كايت تبدي بعض المجاملة لألمنركا لتجيب االصطدام

معهم.

برأيك ..هل يمكن أن يستعيد العرب قدرتهم إلنهاء المخططات الخارجية التي تستهدفهم؟

يعم بالتأكند ،فهذه الميطقة تزخر بالقدرات والكفاءات والخبرات ،وتزخر باألحرار وتيارات اإلصالحوالتغننر ،كما تزخر باإلمكايات والنثروات .وبالتالي فهي مرشحة لليهوض ومواجهة التحديات الداخلية

والخارجية .وبالرغم م حاالت اإلحباط التي يراها؛ إال أ تجربة الربيع العربي تؤكد أ األمة قادرة

على اليهوض وعمل المفاجآت وقلب الطاولة على مستبدنها وفاسدنها .غنر أ العرب بحاجة أوالً

للعودة إلى دنيهم والى هويتهم الحضارية ،والى تقديم يموذج يهضوي جدند ،والى تقديم خبرات
وكفاءات ورموز مستعدة للصبر والتضحية في سبنل تغننر الميظومات القائمة إلى ميظومات تعبر

بشكل حقيقي ع إرادة شعوبها وهوية أمتها.

كيف تنظر لمستقبل المنطقة؟
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أيا متفائل دائماً بأ أهل هذه الميطقة ،بالرغم م األزمات التي تعصف بهم ،قادرو بإذ هللاعلى تجاوزها .والميطقة على المدى المتوسط والبعند ستسترجع عياصر يهضتها وقوتها ووحدتها.

وستعود إلى دنيها وترانثها ومشروعها الحضاري.

لقد أعطت النثورات والتغنرات أو ما يعرف بالربيع العربي مؤشرات واضحة على أ موجات التغننر

قادمة ال محالة ،وأ

الشعوب وخصوصاً أجيالها الصاعدة قادرة على مواجهة أيظمة الفساد

واالستبداد وتغننرها .وعلى أ الموجة المضادة التي ضربت هذا الربيع آخذة في االيحسار والتراجع،
بعد أ ضعفت واستيفذت أغراضها ،وايكشفت أزماتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية .كما أ

األيظمة التي دعمت الموجة المضادة وأيظمة الدكتاتورية أصابها اإليهاك واستيزفت إمكاياتها
االقتصادية ،بحنث لم تعد قادرة كالسابق على تمويل أيظمة االستبداد وأدواته .لقد تجاوزت معظم

قوى التغننر واإلصالح أصعب أوقات األزمة محافظ ًة على أيويتها الصلبة ،وتمكيت م استعادة
قوتها في عدد م البلدا .
وقد أنثبتت أحداث السودا والجزائر أ الشباب لم ُيصب باإلحباط ،وأ الشعوب ما زالت قادرة على
التحشند والتغننر وفرض إرادتها على األيظمة السياسية القائمة .غنر أييا في المقابل يؤكد أ على

قوى اإلصالح والتغننر االستفادة م دروس التجربة ومراكمتها ،وتجهنز الخبرات والكفاءات الالزمة
إلدارة الدولة وتقديم مشروعها الحضاري اإليسايي اليهضوي ،وفهم سي التغننر ،وحقائق موازي

القوى على األرض ،واألسالنب األيسب للتعامل مع الدولة العميقة ،والتعامل األيسب مع القوى
اإلقليمية والدولية .االقتصادي .والمخرج م هذا كله هو إعادة التالحم مع األمة وهويتها الحضارية،

واحترام إرادة شعوبها ،والكف ع محاربة قوى اإلصالح والتغننر ،وانجاد بنئات تعاو إنجابية بياءة
مع دول الميطقة ،وعدم المراهية على الحلنف األمنركي ،وال على التطبيع مع االحتالل اإلسرائنلي.

كيف ترى الدعم القطري لفلسطين؟

 تقوم دولة قطر بدور رائد وممنز في دعم الشعب الفلسطنيي وصموده على أرضه؛ وتلعب أحد أهماألدوار في دعم القضية الفلسطنيية في كافة المحافل الدولية ،ولها باع طويل في إعادة إعمار قطاع

غزة ،والتخفنف م

الحصار وآنثاره .ولها دور سياسي واعالمي متقدم ،مقارية بغنرها ،في دعم

القضية الفلسطنيية واحترام اإلرادة الحرة للشعب الفلسطنيي ،في ايتخاب قيادته وبياء مؤسساته

الوطيية ،وفي الدفاع ع يفسه بكافة الوسائل التي تؤدي لتحرير أرضه وينل استقالله.

*مالحظة :نشرت جريدة الوطن القطرية نص المقابلة مع الدكتور محسن محمد صالح ببعض

التصرف.
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 .29نحو  400مستوطن يقتحمون المسجد األقصى
القدس :اقتحم يحو  400مستوط  ،النوم األحد ،المسجد األقصى المبارك ،بشكل استفزازي ،وتجولوا
في باحاته بحراسة مشددة م قبل قوات االحتالل اإلسرائنلي.

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ،بأ عمليات االقتحام بدأت ميذ الساعة السابعة صباحا

حتى إعداد الخبر ،ويجري إدخال المقتحمن بمجموعات متتالية.

وكايت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت يهاية األسبوع الماضي دعواتها لتيفنذ اقتحامات واسعة

لباحات المسجد األقصى المبارك في النوم السابع م عند العرش النهودي.

ووفق دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ،فقد بلغ عدد المستوطين الذن اقتحموا األقصى ميذ بداية

عند العرش حتى الخميس الماضي أكنثر م  2700مستوط .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/20 ،

اض من قريوت لمنطقة "ج" في خطوة غير مسبوقة
 .30االحتالل يضم ار ٍ
قلقنلية -مصطفى صبري :كشف المختص بالشأ االستيطايي بشار القريوتي ع قيام االحتالل
بتوسعة ميطقة " ج" في قرية قريوت جيوب يابلس على حساب الميطقة المصيفة " ب" في خطوة

غنر مسبوقة م قبل سلطات االحتالل ،وتغننر قواعد تصينف االراضي .

بشار القريوتي قال لـ "القدس"" :ما نجري في قريوت يعيي طرد المزارعن م ميطقة " ب" والطلب
م المزارعن الخضوع للتيسنق في هذه المياطق بشكل مسبق ،مع ايها اراض خاضعة اداريا للسلطة

الفلسطنيية ،وتم التعامل مع المزارعن م قبل المستوطين واالحتالل على ايها اراض تابعة امييا
وادرايا لالحتالل ،وقد استعد المستوطين في المستوطيات القريبة لهذا القرار الجدند الذي يمكيهم م

مصادرتها وعدم السماح للمزارعن بالدخول النها ،ويصبوا الخيام تمهندا إلقامة البؤر االستيطايية

فنها ".

واضاف القريوتي" :الميطقة التي جرى علنها التعدنل م قبل االحتالل هي ميطقة " بطيشه " وتقدر

مساحتها ب 700دويم م اصل  1,600دويم وهي المساحة المتبقية لقريوت والقرى المجاورة بعد
سلسلة مصادرات للمستوطيات المحيطة ".
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 .31إصابة فتى برصاص االحتالل في قلقيلية ..واعتقاالت بالضفة
وكاالت :أصنب فتى برصاص االحتالل ،في مدنية قلقنلية .وأفادت مصادر محلية بأ الفتى عبود

ماجد الحج حس ( 16عاماً) ،أصنب بعيار ياري في القدم بالقرب م «بئر القبعة» غربي المدنية،
وتم يقله إلى مستشفى درويش يزال الحكومي في قلقنلية ،لتلقي العالج ،ووصفت إصابته بالمستقرة.

واعتقلت قوات االحتالل 9 ،مواطين على األقل م الضفة ،بنيهم مصاب وأم وطفلها .وقال يادي

األسنر :إ نثالنثة مواطين م محافظة طوباس جرى اعتقالهم أنثياء محاولتهم الدخول إلى أراضي
عام  ،1948وهم :عبد هللا حامد بيي عوده ،وشقيقه محمد ،ومحمد طاهر بيي عودة .ولفت يادي
األسنر إلى أ المعتقل عبد هللا بيي عودة ،أطلقت عليه قوات االحتالل اليار وأصابته في قدمه قبل

اعتقاله الحقاً.

إلى ذلك ،فتحت الزوارق الحربية «اإلسرائنلية» ،ين ار أسلحتها الرشاشة النثقنلة تجاه مراكب الصيادن

قبالة سواحل قطاع غزة .واستهدفت الزوارق مراكب الصيادن غربي القطاع.

الخليج ،الشارقة2019/10/21 ،

 .32فلسطينيتان ُت ِ
اإلعالمية في جميع أنحاء العالم
سيطران هذه االيام على األجندة
ّ
ِ
اإلعالمية في جميع أيحاء العالم،
األيام على األجيدة
ّ
القدس المحتلة :فلسطنينتا تُسيط ار في هذه ّ
تم اختيارها كأجمل امرٍأة في العالم ،وفي هذا
األولى العالمة يجود منرايسي ،والنثايية بيال حدند ،التي ّ
السياق ،قالت وكالة (سبوتيك) لأليباء إ ّ الموقع الرسمي لوكالة الفضاء األمريكي (ياسا) ارتدى
ّ
فلسطنييا ،فيما يعد المرة األولى في تاريخ الوكالة الدولية .وأوضحت الوكالة ،أ ّ العالمة
لباسا
ً
ً
انثيا ،داخل مقر الوكالة
الفلسطنيية في وكالة “ياسا” الفضائية ،يجود منرايسي ،ارتدت تطر ًا
ّ
يز تر ً
يكية ،وذلك في صورتها الرسمية.
األمر ّ
ٍ
أصول
يكية ،م
وحسب الوكالة ،فقد يشر مغردو فلسطنينو صورة لمهيدسة المركبات األمر ّ
ٍ
يكية “ياسا” ،وهي ترتدي اللباس الم َّ
وشح
فلسطنيية ،يجود منرايسي ،العاملة في وكالة الفضاء األمر ّ
ّ
ُ
يكية.
بالتطريز الترانثي
الفلسطنيي ،في صورتها الرسمية التي يشرت عبر الموقع الرسمي للوكالة األمر ّ
ّ
ّ
والنثايية بيال حدند التي اختنرت كأجمل امرأة في العالم ،وفق معيار “ْ ”Golden Ratioأو “القاعدة
ٍ
ٍ
جدا في فعاليات اليضال
ألب
فلسطنيي والدته م الياصرة و ٍّ
ٍ
أم سويدية ،وهي ياشطة ً
الذهبية” ،وهي ّ
ّ
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ٍ
فلسطنيي ٍة هي
أصول
يكية م
والتضام مع الشعب
ّ
عاما) ،عارضة أزياء أمر ّ
الفلسطنيي .حدند (ً 23
ّ
ٍ
علمي ٍة.
“أجمل امرأة في العالم” بحسب
مقانيس ّ
بيال واسمها الحقيقي إنزابيال خنر حدند ،ولدت في لوس أيجلوس عام  1996وهي عارضة سابقة،
ّ
وأب مطور عقارات أمريكي فلسطنيي ندعى محمد حدند ،وهي شقيقة العارضة المعروفة جنجي
ّ
ّ
حدند .وقامت بيال بالتوقيع مع “آي إم جي مودلز” في عام  2014وفي  ،2016فازت بتصويت
ٍ
عارضة.
“عارضة العام” في توزيع جوائز  Models.comألفضل
وكالة سما اإلخبارية2019/10/20 ،

 .33مقترح إسرائيلي بنقل مياه النيل لأل راضي الفلسطينية المحتلة حالً ألزمة سد النهضة
القاهرة :بدأت دوائر مصرية رسمية التمهند لحلول قاسية ألزمة سد اليهضة ،بدو اإلشارة إلى
ماهنتها ،وسط بروز اسم "إسرائنل" كوسيط م الممك أ تقبل به إنثنوبيا .والحدنث ال يقف عيد

إمكايية توسط "إسرائنل" لتسوية األزمة ،لك الجايب األخطر قد يصل إلى وصول مياه الينل إلى

األراضي المحتلة الفلسطنيية باتفاق نثالنثي بن القاهرة وأديس أبابا وحكومة االحتالل .وقد بات هذا
تمر به مصر في تلك األزمة؛ يظ اًر لرفض
السنياريو األقرب للحل في ظل الموقف الصعب الذي ّ
إنثنوبيا التصور المصري الخاص بملء خ از السد مع إنثنوبيا ،وفشل كافة المفاوضات ،مع استمرارها
في مواصلة عملية البياء واقترابها م عملية التشغنل الرسمي للسد في.2021

العربي الجديد ،لندن2019/10/21 ،

 .34وزير خارجية األردن يحذر من خطورة استمرار حال الجمود في العملية السلمية
عما  :حذر وزير الخارجية وشؤو المغتربن األرديي ،أيم الصفدي ،خالل لقائه وزيرة الدولة في
ّ
و ازرة الخارجية االتحادية األلمايية يلز اين  ،أمس ،م "خطورة استمرار حال الجمود في العملية

السلمية ،خصوصاً في ضوء اإلجراءات اإلسرائنلية األحادية التي تقوض فرص تحقنق السالم وفق
حل الدولتن الذي يشكل السبنل الوحند لتحقنق السالم الشامل".

الشرق األوسط ،لندن2019/10/21 ،

 .35جامعة الدول العربية تحذر من االنتهاكات اإلسرائيلية للتعليم الفلسطيني
القاهرة  -سوس أبو حسن  :دعت جامعة الدول العربية إلى "توفنر الدعم العربي والدولي للعملية

التعليمية في فلسطن " ،مؤكدة "أهمية الدور الحنوي الذي تضطلع به وكالة األمم المتحدة لغوث
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وتشغنل الالجئن الفلسطنينن (األويروا) في هذا الصدد" .وقال الدكتور سعند أبو علي ،األمن العام
المساعد لشؤو فلسطن واألراضي العربية المحتلة ،أمس ،خالل افتتاح أعمال "االجتماع المشترك

 29بن مجلس الشؤو التربوية ألبياء فلسطن  ،والمسؤولن ع شؤو التربية والتعليم في األويروا"،
إ

هياك "حرباً إسرائنلية شاملة ضد الوجود والحقوق الفلسطنيية ،وامعا

سلطات االحتالل في

محاوالت فرض األمر الواقع على األرض" .مضيفاً إ "سلطات االحتالل اإلسرائنلي تسعى بالسبل

كافة للعمل على تعطنل المسنرة التعليمية الفلسطنيية ،وتجهنل وافقار المجتمع الفلسطنيي ،وال سيما

مياطق األغوار المهددة بالمصادرة والضم القسري الالشرعي والحاق هذه الميطقة التي تمنثل نثلث
مساحة الضفة بالقدس ،استيطاياً وتهويداً ،وبما يشمل استهداف مدارس الوكالة في القدس".
الشرق األوسط ،لندن2019/10/21 ،

 .36مسؤول بالوحدات الكردية المسلحة "يستنجد" بـ"إسرائيل" بسبب عملية "نبع السالم" التركية
عديا أبو عامر :قال مسئول كبنر بالوحدات الكردية المسلحة "قسد" ،رفض اإلفصاح ع هويته،

إ

"إسرائنل مطالبة بالضغط على الواليات المتحدة إلبقاء قواتها شمال شرق سوريا ،أل

تواصل خرق اتفاق وقف إطالق اليار في رأس العن ".

تركيا

موقع "عربي 2019/10/21 ،"21

 .37البحرين تستقبل وفد إسرائيلي للمشاركة بمؤتمر "حماية المالحة في الخليج"
تل أبنب ( -وكاالت) :أفادت هنئة البث اإلسرائنلية ،األحد ،بأ وفدا إسرائنلياً يشارك في مؤتمر

نيطلق ،نومي األحد واإلنثين  ،في البحري بشأ الدفاع ع حرية المالحة في الخلنج .وقالت القياة

( )13اإلسرائنلية الخاصة إ الوفد سيمنثل و ازرة الخارجية اإلسرائنلية ،وم غنر الواضح م هي
الشخصية التي سترأسه.
ّ

القدس العربي ،لندن2019/10/20 ،

 .38وفاة شاعر "األمهات والقدس" التركي نوري باكديل

توفي األدنب والشاعر التركي الكبنر ،يوري باكدنل ،الجمعة ،ع

عمر ياهز  85عاما .ويلقب

األدنب التركي بشاعر القدس ،بسبب دفاعه المستمر ع القدس وقضنتها العادلة ميذ عقود طويلة.

وقد ترّحم الرئيس التركي أردوغا على باكدنل قائال "أترحم على شاعر القدس السند يوري باكدنل
أحد ألمع رجال األدب ..جعل هللا منثواه الجية".
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الجزيرة نت ،الدوحة2019/10/19 ،

 .39غرينبالت يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر "صفقة القرن"
القدس المحتلة :ذكرت صحيفة "جنروزالم بوست" اإلسرائنلية ،أ المبعوث األمريكي الخاص لعملية
السالم في الشرق األوسط جيسو غرييبالت ،قرر التعجنل باستقالته لتصبح يافذة في األول م

الشهر المقبل بعد أ تأجل يشر خطة "صفقة القر " بسبب عدم تشكنل حكومة إسرائنلية .ووفًقا

للصحيفة ،فإ غرييبالت عرض على اإلدارة األمريكية المساعدة بشأ خطة السالم في حال يشرها
ولك ل نبقى في الحكومة بعد اآل .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/20 ،

 .40معاريف :ترامب يئس من نتنياهو وكوشنر فشل في تسويق "صفقة القرن"
صالح اليعامي :قالت صحيفة "معاريف" اإلسرائنلية إ الرئيس األمريكي دويالد ترامب بات نتعامل
مع رئيس الحكومة اإلسرائنلية بييامن يتيياهو كم أيهى حياته السياسية .ويقلت ع قيادي بارز في

الجالية النهودية األمريكية قوله" :ترامب يحب إسرائنل ،لكيه بات نرى أ الستار قد أُسدل على
الحياة السياسية ليتيياهو" .إلى ذلك ،رأت الصحيفة أ الزيارة التي سيقوم بها كوشير لـ"إسرائنل" وعدد

م دول الميطقة تدلل على أيه عاجز ع تسويق الخطة األمريكية لتصفية القضية الفلسطنيية

المعروفة باسم "صفقة القر " .ولفتت إلى أ
الصفقة ،على اعتبار أ

صعود غايتس للحكم ل

يحس م

فرص تمرير

م

المتوقع أ

يشاركوا في

قادة حزب "البنت النهودي" الدنيي الذن

الحكومة القادمة نرفضويها ويعتبرويها "يجسة".

العربي الجديد ،لندن2019/10/20 ،

 .41بومبيو يطمئن "إسرائيل" في أعقاب إدارة واشنطن ظهرها لألكراد في سوريا
تل أبنب :حاول وزير الخارجية األمريكي ،مايك بومبنو ،طمأية اإلسرائنلنن  ،وتبدند مخاوفهم الياجمة
ع ايسحاب قوات بالده م الشرق األوسط ،واتهام واشيط بالتخلي ع حلفائها ،مؤكداً بالقول ،إ

التاريخ الذي نجمع البلدن ننثبت بكل وضوح أ منثل هذا األمر ل يحدث أبداً .وأضاف أ "إدارتيا
كايت جد واضحة في هذا الموضوع .إلسرائنل الحق في العمل بهدف الحفاظ على أم مواطينها.

هذا هو األمر الذي يقبع في أساس الدولة القومية ،هذا ليس حقها بل واجبها" .وبما نخص القول إ
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االيسحاب األمريكي م شمال سوريا سيسمح إلن ار بأ تيقل إلى سوريا ولبيا السالح بسهولة
أكبر ،أكد قائالً "سيفعل كل ما في وسعيا كي يكشف هذه المحاوالت ويرد علنها".
الشرق األوسط ،لندن2019/10/21 ،
.42

 3.3مليار دوالر سنوياً قيمة المساعدات العسكرية األمريكية لـ"إسرائىل" حتى العام 2028

القدس المحتلة :يشرت صحيفة "هآرتس" العبرية معطيات حول حجم المساعدات األمريكية لـ"إسرائنل"
مرتكزة على مصادر في و ازرة المالية اإلسرائنلية ومعهد "آي إ إس إس" .مبنية أ حجم المساعدات

بلغ  3.3مليار دوالر سيوياً وذلك ميذ العام  2019وحتى العام  .2028إلى ذلك تستطيع "إسرائنل"

شراء أسلحة م شركات إسرائنلية النوم بمبلغ  815ملنو دوالر سيوياً م قيمة هذه المساعدات،
لكيها ل تستطيع شراء أي أسلحة م إيتاج محلي بهذه الطريقة في العام  .2028كما أ أقصى حد

لزيادة المساعدات األمريكية لـ"إسرائنل" وفقاً التفاق  2019-2028هو  .10%إال أيه إضافة للـ3.3

مليار دوالر ،تحصل "إسرائنل" على مبلغ  5مليارات دوالر لدعم مشاريع مشتركة بن البلدن لتطوير
صواريخ مضادة للصواريخ خالل سيوات االتفاق.

وكالة سما اإلخبارية2019/10/20 ،

" .43إسرائيل" أمام تحديات كبيرة وخطيرة
د .فانز أبو شمالة
اعترف يتيياهو أ (إسرائنل) أمام تحديات كبنرة وخطنرة ،وحصر هذه التحديات في حرب الصواريخ

التي تدنرها إن ار في الميطقة ،والهجوم التركي على األكراد في شمال سوريا ،وااليسحاب األمريكي
م سوريا ،وهذه التحديات النثالنثة تفتح الباب أمام توازيات جدندة تحتاج إلى حذر إسرائنلي شدند،

وخطة عمل استراتنجية جدندة.

وكي نؤكد يتيياهو خطورة المرحلة ،والمأزق العام الذي تمر به (إسرائنل) ،وأ حدننثه ال ندخل ضم
المياورات االيتخابية الهادفة إلى تشكنل الحكومة ،ياشد المعترضن والميتقدن له أل نياقشوا هذه
القضايا مع قادة األجهزة األميية في (إسرائنل) ،لنتأكدوا بأيفسهم ،وليستمعوا ميهم إلى الحقائق

القاسية ،والى المعلومات المونثوقة ع المتغنرات االستراتنجية التي ال تصب في صالح دولة الكيا .

تصريحات يتيياهو الخطنرة والمفرحة في آ نجب أال تظل مطوية التأنثنر ،وموجهة إلى المجتمع

اإلسرائنلي ،والى األحزاب اإلسرائنلية كي تلتقي تحت ظالل حكومة طوارئ أميية .تصريحات يتيياهو
مهمة للمجتمع العربي عامة ،وللشعب الفلسطنيي خاصة ،ومفادها نؤكد أ
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الصاعدة في الميطقة لم تعد تشكل جزءاً مهماً ومؤنث اًر في المشهد السياسي في الميطقة ،بل أضحت
هي القلم الذي نخط معالم الميطقة الديمغرافي ،ويحدد المسارات السياسية للسيوات القادمة ،وهذا هو

القلق األكبر على مستقبل دولة قامت رغم أيف شعوب الميطقة ،وهذا هو مصدر الفرح للشعب

العربي الذي بدأ نتطلع إلى مستقبله خارج حدود الدول العربية التي تسنر عكس التيار ،وتيدفع

بسرعة الخطأ في اتجاه التطبيع مع دولة الكيا  ،وتعزيز بقائه م خالل تونثنق العالقات األميية

واالقتصادية مع دولة فقدت القدرة على حماية يفسها.

تصريحات يتيياهو الفزعة والمرتعبة تؤكد للفلسطنينن أ المتغنرات التي االستراتنجية التي كايت
تبدو مستحنلة قبل عشر سيوات قد غدت ممكية النوم ،وأ الدولة أملت شروطها وأطماعها على

األرض الفلسطنيية قد أمست تلتفت حولها ،وترتعب م المحيط الرافض الستقرارها وبقائها ،وهذا

بحد ذاته يشكل حاف اًز للفلسطنينن إلعادة صياغة مواقفهم السياسية على ضوء المتغنرات العيندة ،ال
وفق التقدنرات التي تعودت على الخوف والفزع ،التي حشرت موائد الصراع اإلقليمي في فيجا قهوة

اليزاع ا لفلسطنيي اإلسرائنلي ،الفيجا

الذي لم نتسع إال لرشفة أرض ذابت بن

شفتي مستوط

نهودي استولى على كل أدوات التفوق والتمنز واألم واالزدهار ،وترك للفلسطنيي بقايا سلطة بال

قرار.

الشعب الفلسطنيي أمام وحدة وطيية إجبارية بن الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبن حركة فتح وبقية

التيظيمات الفلسطنيية التي قدمت رؤيتها إليهاء االيقسام ،ودو هذه الوحدة الوطيية ،ودو التفكنر
بالطريقة اإلسرائنلية يفسها ،الباحنثة ع تشكنل حكومة طوارئ أميية ،فإ الغياب الفلسطنيي ع

المشهد السياسي العام هو األرجح ،وال سيما بعد رفض يتيياهو صفقة القر  ،واقتراحه على خصومه
السياسنن العمل معاً على وضع خطة مشتركة للرد اإلسرائنلي على خطة الرئيس األمريكي للتسوية

المعروفة باسم صفقة القر !

فهل ندرك الفلسطنينو أيفسهم في ضوء المتغنرات االستراتنجية التي ترسم معالم القر أم سيظل

القرار الفلسطنيي أسن اًر في ايتظار صفقة قر معدة وفق المزاج اإلسرائنلي؟

فلسطين أون الين2019/10/20 ،

 .44حتى ال تكون االنتخابات الفلسطينية كارثة وطنية
باسم عنثما
ما يغنب ع

غالبية الميشورات الحزبية الفصائلية واإلعالمية السياسية على ميصات اإلعالم،

وداخل أروقة الصالويات األدبية التوصيفية ،أ االيتخابات الفلسطنيية (التشريعية والرئاسية) المزمع
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إجراؤها تحتاج ،بالدرجة األولى ،إلى اإلرادة السياسية ألصحاب القرار الفلسطنيي في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وتحتاج أيضاً إلى التوافق الوطيي على اإلجراءات اإلدارية إليجازها وترتنبها ويجاعتها،
حتى ال تتحول إلى كارنثة وطيية ،بقصد أو م دو قصد ،م ايقسام سياسي إداري إلى ايفصال

إداري وجغرافي سياسي ،تتكرس فيه الكايتويات الجغرافية الفلسطنيية (في الضفة وغزة والقدس).
وباليتنجة ،خدمة مجايية مندايية ألهداف المشروع األمنركي اإلسرائنلي ،وتجلياته السياسية في

عياوي صفقة القر األمنركية.
وما يغنب أيضاً ع

التفكنر الفلسطنيي الرسمي أ

هذه االيتخابات المركبة ،الدستورية اإلدارية

والسياسية الوطيية ،هي إجراء مركب ،إدارياً وسياسياً ،تتعلق برافعتي الحالة الفلسطنيية بشقنها،
ميظمة التحرير كائتالف وطيي عريض تمنثنلي وسياسي ،والسلطة الوطيية باعتبارها إحدى مكويات

الحالة الوطيية الفلسطنيية ،ومعيية بدورها اإلداري الخدماتي الجغرافي لجزء م الشعب الفلسطنيي

الموجود على أرضه المحتلة ،والتي تتمانز ع دور (ومهام) ميظمة التحرير بوصفها إطا اًر تمنثنلياً

سياسياً لحركة التحرر الوطيي الفلسطنيي ،إليجاز استحقاقات مشروعها الوطيي في الحرية

واالستقالل ،في حن أ السلطة تمنثل األداة الوطيية واحدى إيجازات الميظمة على طريق تحقنق

السيادة الوطيية .وييطلق هذا الموقف في تعاطيه م االيتخابات م مجموعة حقائق:

األولى :ليست السلطة الفلسطنيية كياياً سيادياً سياسياً ،طالما هي تحت االحتالل ،وهي ليست ممنثلة

لعموم الفلسطنينن (إدارياً وسياسياً ووطيياً) ،ولطالما تقتصر في إدارتها ورعانتها على لفلسطنينن

في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ،وتعكس هذه اإلدارة لشؤو

الفلسطنينن

في الداخل

الفلسطنيي يفسها ،بصورة أو بأخرى ،على صمود الشعب الفلسطنيي ،وأدواته الوطيية واالجتماعية

إليجاز مشروعه الوطيي .لذلك ،هي إدارة مهمة بالمفهوم الوطيي ،وتعكس معطى سياسياً في
ً
معركتيا الوطيية السياسية .لهذا ،فإ بيية السلطة وتركنبتها ،وا كايت ليست سياسية ،فهي تؤدي
إلى يتائج سياسية.

النثايية :ندرك الشعب الفلسطنيي تماماً أيها ايتخابات تحت سقف االحتالل ،وهي ايتخابات إدارية م

جايب ،وسياسية م جايب آخر ،لمكويات الحالة الفلسطنيية بشقنها (ميظمة التحرير والسلطة)،
لذلك ال بد م إيتاج ،وم خالل التجدند االيتخابي إلدارة ذاتية ملتزمة بنثوابت الشعب الوطيية

وحقوقه المشروعة ،معطى وطيياً ،إلفشال أهداف المشروع السياسي لالحتالل اإلسرائنلي ،وتجلياته
ً
المندايية ،م خالل تعزيز صمود شعبيا على أرضه ،والحفاظ على النثوابت الوطيية .وم حنث
المبدأ ،كل المؤسسات الفلسطنيية المديية والوطيية واالجتماعية تحت سقف االحتالل (البلديات،

مبرر للتعاطي مع الميطق االيتقائي مع ما هو تحت
الجامعات ،التعليم ،الصحة  ..إلخ) .ولذلك ،ال ّ
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سقف االحتالل ،وبما نخدم رؤى حزبية ضيقة ،ورفض ما هو تحت سقف االحتالل ،وللغاية يفسها،
يكرس الهروب إلى األمام م
إال إذا كا ذلك ّ
واالستسالم وااليبطاح السياسي.
النثالنثة :والمهمة ،والتي نجب أ

استحقاقات الهم الوطيي ،وتعبن اًر ع

اإلفالس

ال تغنب ع باليا وتحليالتيا السياسية ،أ االيقسام في الحالة

مركب :هو ايقسام إداري سلطوي م جايب ،وايقسام سياسي وطيي م جايب
الفلسطنيية أيضاً ّ
آخر .األول سبنله الوحند للخالص ميه هو إجراء االيتخابات اإلدارية في الضفة والقطاع والقدس.
والنثايي سبنله الوحند للخالص ميه ،هو بإطالق باكورة الحوار الوطيي الفلسطنيي إليتاج الرؤية

االستراتنجية الوطيية الفلسطنيية التوافقية ،استجاب ًة لمتطلبات عودة اليهوض الوطيي الفلسطنيي
يعزز م مكاية ميظمة التحرير وصدارتها وقيادتها المشروع الوطيي الفلسطنيي ،وايجاز
مجدداً ،وبما ّ
ّ
تحرر وطيي.
مهامها باعتبارها حركة ّ
ويتطلب تيفنذ أي م هذه االستحقاقات الوطيية القيام بالخطوات اآلتية :على الرئيس الفلسطنيي

اإلعال ع موعد إجراء االيتخابات ،إنثر إيجاز لجية االيتخابات المركزية المشاورات التي تقوم بها

وتقديم تقريرها ،ضم

الحدود الزميية المحددة في بيود المحكمة الدستورية .أ

ندعو الرئيس

الفلسطنيي هنئة تفعنل مؤسسات ميظمة التحرير الفلسطنيية وتطويرها ،والمكوية م األمياء العامن

للفصائل الفلسطنيية ،وأعضاء اللجية التيفنذية ،ورؤساء المجالس التشريعية الفلسطنيية ،وشخصيات

وطيية واجتماعية ومديية ،لتفعنل المؤسسات ولبلورة رؤية وطيية توافقية لإلجماع الوطيي

واستراتنجنته المقاومة .االتفاق على اعتماد اليظام االيتخابي اليسبي الكامل إلتاحة الفرصة لمشاركة

أطياف الفصائل والقوى السياسية واالجتماعية الفلسطنيية ،وضما

تمنثنلها في التشريعات

الفلسطنيية ،وفقاً لحجمها اليسبي في المجتمع الفلسطنيي ،أو اعتماد يظام ايتخابي على مستوى
الدوائر ،والذي قد نتيح مشاركة قوائم المستقلن في الدوائر لضما وصول شخصيات محلية مستقلة

قد ال تكو لها فرصة إلقامة قوائم على مستوى الوط  .أو اعتماد يظام ايتخابي يسبي مختلط،

بحنث نتم ايتخاب يصف مقاعد المجلس التشريعي (البرلما ) عبر قوائم على مستوى الوط ،
واليصف النثايي عبر قوائم على مستوى الدوائر .تعهد "سلطتي طرفي االيقسام اإلداري والسياسي في
الضفة والقطاع" بضما حرية االيتخابات ويزاهتها ،وضما احترام يتائجها والتسليم بها .تكلنف لجية
االيتخابات المركزية بالتحضنر لاليتخابات ،ووضع الخطط الكفنلة بميح المصداقية للعملية
االيتخابية ،وتعزيز يزاهتها وشفافنتها ،م

خالل وجود هنئات رقابة دولية تحظى بنثقة األطراف

الفلسطنيية ،سواء أكايت م هنئة األمم المتحدة أو م أطراف فلسطنيية أو عربية أو إسالمية

وميظمات أجيبية.
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يح أحوج إلى بلورة استراتنجية وطيية متماسكة ،وعلى أعلى المستويات ،للبحث في كيفية مشاركة
الجميع وبدو استنثياء في هذه االيتخابات ،وتوفنر ضمايات فعلية إليجاز هذا االستحقاق الوطيي
بشقيه ،اإلداري والسياسي .ومندا

االتفاق على هذا م

خالل حوار وطيي عام وشامل ،يقوده

الرئيس محمود عباس ،ويشارك فيه أعضاء اللجية التيفنذية ورئيس المجلس الوطيي الفلسطنيي

واألمياء العامو لفصائل العمل الوطيي وشخصيات مستقلة .هذا هو اإلطار الوحند الذي يمك  ،م
ٍ
تمك م إجراء االيتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة،
خالله ،الوصول إلى
تفاهمات ّ

وغنر ذلك ستقود االيتخابات ،بدو اإلجراءات واآلليات التمهندية لها وليجاحها ،إلى كارنثة وطيية،
يصعب التيبؤ بيتائجها.

يجاح إيجاز هذا االستحقاق الوطيي ،وهو ليس خيا اًر سياسياً تكتيكياً بالمياسبة ،في اإلرادة السياسية

الفلسطنيية الخالصة ،وال يحتاج إلى مكياج األجيدات والتكتيكات االستعراضية والفئوية الفصائلية،
مجدداً" :لقد بلغ السنل الزبى".
قالها الشعب الفلسطنيي ،وسيقولها ّ

العربي الجديد ،لندن2019/10/20 ،

" .45انتفاضة لبنان" ..الفلسطيني مع أم ضد؟!

ماهر حجازي

ل أيسى ذلك اللبيايي الذي تعرفت عليه في الطائرة التي أقلعت م إسطيبول إلى بنروت ،حدنثيي
ع لبيا ولم نترك كلمة سوء إال وقالها ،ع أزمة الكهرباء والقمامة وغنرها مما يعيشه المواط

اللبيايي م مصائب ،حتى أيه قال لي" :صدقيي م نثايي نوم ستغادر لبيا " ،لك حدننثه لم يعجب

صديقته التي ايتفضت غضبا م كالمه ،وأخذت تجمل ما قنل ع لبيا  .مشاهد المتظاهري في
مختلف المد اللبيايية التي ايتفضت في وجه ق اررات الحكومة اللبيايية بفرض ضرائب جدندة على

اللبياينن  ،دفعتيي إلعادة تصفح كل التفاصنل واللحظات التي عشتها في زيارتي مؤخ ار للبيا  .زيارة

سريعة وخاط فة بهدف دعم الحراك الشعبي الفلسطنيي في المخيمات والرافض أيضا لق اررات و ازرة
العمل اللبيايية حول مطالبة الفلسطنيي بلبيا بالحصول على إذ للعمل.

على الرغم م قلة األيام إال أ أسبوعا واحدا م العيش في لبيا وفي مخيم البرج الشمالي في

مدنية صور جيوب لبيا  ،دفعيي للتفكنر مليا بتقديم طلب لجوء إلى بلد أخر ،فكنف يكو حال م

ولد وعاش في لبيا وباألخص الفلسطنينن م سكا المخيمات .ال شك أ لبيا يعيش حالة

اقتصادية وخدماتية مزرية للغاية ،غالء فاحش في مختلف المستويات مقابل بطالة مرتفعة في

المجتمع اللبيايي ،ضعف في القطاع الصحي والخدماتي .أزمة "الزبالة" في لبيا
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القاصي والدايي في هذه األرض ،ولألسف م نزور بنروت قادما م جيوب لبيا باتجاه العاصمة،
البد أ تكو رائحة القمامة في استقباله ،حنث كيت أعرف أيي وصلت بنروت قادما م صندا منثال
م هذه الرائحة وكذلك عيد العودة إيي خرجت م بنروت ،لألسف شيء محز  .كنثر م اللبياينن

الذن صادفتهم في زيارتي والتقنت بهم للمرة األولى ،في غالبنتهم مع الهجرة خارج لبيا  ،فهم ال

نرو في بلدهم األم الرحيمة بأوالدها.

النوم أمام حراك الشارع اللبيايي المطالب بإسقاط الحكومة اللبيايية وق ار ارتها ،هل نجد الالجئ
الفلسطنيي في لبيا يفسه ملزما أ يقف إلى جايب شقيقه المواط اللبيايي في رد الظلم عيهما ،أم

أيه شأ لبيايي داخلي

هذا حال أهل البلد فكنف بالضنوف عليه م الفلسطنينن والسورين  ،بكل تأكند فإ الواقع أكنثر

مأساوية ،فالمخيمات الفلسطنيية في لبيا أشبه بالمعتقالت والسجو  ،ودخول أي شخص ليس م

فلسطنيني لبيا إلى إحدى المخيمات الفلسطنيية يحتاج تصريح م الجيش اللبيايي .حقيقة القصص
والمشاهد م داخل المخيمات الفلسطنيية في لبيا مرعبة ،شباب عاطل ع العمل ،تسرب دراسي

مبكر ،عالج صحي متديي ،بنئة تحتية سنئة للغاية ،فقر ،ايتشار مخنف للمقاهي في المخيمات،
ضعف في خدمات وكالة األويروا.

كل ذلك يشكل بنئة خصبة ودافعة لتهجنر الالجئ الفلسطنيي في لبيا  ،وأكنثر ما نتحدث به الشباب

الفلسطنيي في المخيمات هو الهجرة إلى أوروبا على الرغم م تكاليفها الباهظة وصعوبة الحصول
على اإل قامة في الدول األوروبية بحكم ايه ال نوجد خطر حقيقي نهدد الالجئ الفلسطنيي في لبيا .
أمام كل هذه التحديات التي يعيشها الفلسطنيي في لبيا  ،ويضاف لها معاياة الالجئن الفلسطنينن

اليازحن م سوريا إلى لبيا  ،كايت ق اررات و ازرة العمل اللبيايية لتزيد الضغوط على الفلسطنينن في

لبيا في تماهي واضح مع كافة المخططات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطنيية وفي مقدمتها

حق العودة.

النوم أمام حراك الشارع اللبيايي المطالب بإسقاط الحكومة اللبيايية وق ارراتها ،هل نجد الالجئ

الفلسطنيي في لبيا يفسه ملزما أ يقف إلى جايب شقيقه المواط اللبيايي في رد الظلم عيهما ،أم
أيه شأ لبيايي داخلي وربما تكو له ايعكاساته على الفلسطنيي في لبيا فيكو هو الضحية .هل
ستسقط ق اررات وزير العمل اللبيايي حول تصريح العمل لالجئ الفلسطنيي في لبيا  ،هل سيعود

الالجئ الفلسطنيي الجئا كما كا قبل قرار الوزير كمنل أبو سليما  ،هل سيكو ذلك إذا يجح
اللبياينو في اسقاط حكومتهم ،الساعات القادمة كفنلة باإلجابة.
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ختاما البد م تحية اعتزاز يبرقها ألبياء شعبيا في لبيا على مشاركتهم في إخماد الحرائق التي
ايدلعت في لبيا  ،والوقوف إلى جايب المتضرري م اللبياينن جراء الحرائق ،موقف يعكس الوفاء
الفلسطنيي للبيا  ،وال أكنثر م موقف ممانثل ومطلب يضاف إلى الحراك الشعبي اللبيايي بأيه حا

الوقت لميح الالجئ الفلسطنيي في لبيا حقوقه المديية واإليسايية كاملة ،فيكو الحق الفلسطنيي م
حياجر اللبياينن .

الجزيرة نت ،الدوحة2019/10/20 ،
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