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 .1تعيين إسرائيلية في منصب كبير باألمم المتحدة ..هناك  103إسرائيليين يعملون موظفين في
المنظمة

تل أبيب :على إثبر منءقصة دولية بمشءبركة عشبرين مبرشحء ،عين األمين الاءم لألمم المتحدة،
أنطونيو غوتيبريش ،الدبلومءسية اإلسبرائيلية نتءليء نءدل ،برئيسة لدائبرة الاالقءت مع الزعءئن في المؤسسة

الدولية ،لتصبح واحدة من  30دبلومءسيء إسبرائيليء يتولون منءصب قيءدية كبيبرة فيهء.

والدبلومءسية نءدل تامل موظفة في األمم المتحدة منذ  15عءمء ،تخصصت خاللهء في موضوع

المشتبريءت .وقد تم تفضيلهء بسبب هذه الخببرة .وستكون ،في وظيفتهء الجديدة ،مسؤولة عن توفيبر
ِّ
المزودة للخدمءت والبضءئع في األمم المتحدة وكذلك عن قسم «المخءببرات
التاءون مع الشبركءت

التجءبرية» في المنظمة .وقد أكدت مصءدبر في الخءبرجية اإلسبرائيلية أن هذا التايين لم يتم بسهولة،

بل احتءج إلى جهود دبلومءسية كبيبرة من المندوب اإلسبرائيلي الدائم ،داني دنون ،وو ازبرة الخءبرجية،

لدى مندوعي دول الاءلم المختلفة.

يذكبر أن إسبرائيل تشكو عءدة من التمييز ضدهء في األمم المتحدة ،سيءسيء وكذلك في مجءل

الوظءئف والمسؤوليءت .ولكن منذ سنة  .2007حصل تغييبر كبيبر في مجءل التشغيل ،وزاد حضوبر
اإلسبرائيليين في عمل ونشءط األمم المتحدة بشكل كبيبر في عهد غوتيبريش .واليوم هنءك 103

إسبرائيليين ياملون موظفين في األمم المتحدة ،بينهم  29موظفء كبي ابر ويصبح عددهم  30مع اختيءبر

نءدل لمنصبهء الجديد .ومن أببرز الوظءئف البرفياة التي يتوالهء إسبرائيليون :منصب نءئب برئيس

الجماية الاءمة ،الذي يتواله داني دنون ،مندوب إسبرائيل الدائم في األمم المتحدة .وياتببر دنون واحدا

من  21نءئبء لبرئيس الجماية ،وقد أتيح له أن يديبر جلسءت للجماية .كمء يشغل الدبلومءسي
اإلسبرائيلي ،بروني آدم ،منصب برئيس لجنة الببرامج والتنسيق .وهنءك منصب برفيع حسءس يشغله

المحءمي اإلسبرائيلي ديفيد زخءبريء ،هو برئيس دائبرة األبحءث في الذبراع التنفيذية لمجلس األمن الدولي.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/30 ،

 .2عباس يؤكد حرصه على إجراء االنتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص إلنجازها
برام هللا :أكد برئيس السلطة الفلسطينية محمود عبءس ،حبرصه على إج ابر االنتخءبءت الاءمة التشبرياية
والبرئءسية وتوفيبر كل الفبرص إلنجءزهء .جء ذلك خالل استقبءله في مقبر البرئءسة بمدينة برام هللا،
مسء اليوم الثالثء  ،برئيس لجنة االنتخءبءت المبركزية حنء نءصبر ،والمديبر التنفيذي للجنة االنتخءبءت

هشءم كحيل ،وذلك باد إج ابر نءصبر لقء ات مكثفة في الضفة الغبرعية وقطءع غزة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/29 ،
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 .3رئيس لجنة االنتخابات :بتنا قاب قوسين أو أدنى من إجراء االنتخابات
برام هللا :أكد برئيس لجنة االنتخءبءت المبركزية حنء نءصبر ،مسء اليوم الثالثء  ،أننء "بتنء قءب قوسين
أو أدنى من إج ابر االنتخءبءت".

وقءل نءصبر في لقء عببر تلفزيون فلسطين ،إن االجتمءع الذي عقدته اللجنة في غزة أمس ،كءن
مهمء ،مشي ابر إلى أن الفصءئل وحبركة حمءس أظهبرت ليونة كبيبرة" .وأوضح نءصبر أننء "سنبني على

الليونة التي أظهبرتهء جميع الفصءئل ،من أجل تخطي أي مشءكل أخبرى ،قد تقف في طبريق إج ابر
االنتخءبءت" ،الفتء إلى أن هنءك مشءكل بحءجة إلى توافق وطني.

وكالة سما اإلخبارية2019/10/29 ،

 .4عريقات :القدس يمكن أن تصبح مدينة مفتوحة بعد يوم من السالم
واشنطن :قءل صءئب عبريقءت أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية ،إن حل الدولتين

هو الخيءبر الوحيد الذي تلتزم به القيءدة الفلسطينية ،متهمءً اإلدابرة األميبركية ببث الكالم الفءبرغ حول

السالم .وأضءف عبريقءت في مؤتمبر «جي ستبريت» لليهود اليسءبر في الواليءت المتحدة ،المناقد في

الاءصمة األميبركية واشنطن« :نحن ملتزمون بحل الدولتين ،ليس ألن المصطلح يتسم بشي من
اللطف ،بل ألن هذا هو الخيءبر الوحيد».

ودعء عبريقءت إلى االلتزام بحل الدولتين للنزاع الابرعي  -اإلسبرائيلي ،مهءجمءً إدابرة البرئيس األميبركي

دونءلد تبرمب بسبب «كلمءتهء الفءبرغة» حول السالم .وأضءف« :نحن هنء للحديث عن السالم ،وناني

هنء السالم الحقيقي الهءدف ،وليس الكلمءت الفءبرغة التي نسماهء من فبريق تبرمب للسالم» ،مؤكداً أن
الفلسطينيين ال ينظبرون إلى اإلدابرة األميبركية الحءلية كشبريك للسالم ،ولكنه كبربر أن اإلدابرات السءبقة

دعمت حل الدولتين.

وقءل كبيبر المفءوضين الذي حظي بءلتصفيق وحفءوة كبيبرة في مشهد نءدبر« :لقد أبرادوا مني أن أبركع
على بركبتي ،لن أفال ذلك ،ولن نفال ذلك ،لن يفال أي فلسطيني ذلك .ولن نتخلى عن صنع سالم

حقيقي دائم».

وأوضح عبريقءت أنه يمكن التوصل لصيغ تحتبرم مصءلح وحقوق جميع األطبراف ،ويشمل ذلك

القضية الماقدة ،القدس .وطبرح المسؤول الفلسطيني الكبيبر ،الحل الذي يفكبر فيه الفلسطينيون حول
مسألة القدس ،مشدداً على أن الحل يكمن في أن «القدس الشبرقية عءصمة لفلسطين والقدس الغبرعية
عءصمة إلسبرائيل ،ولكن باد ذلك يمكن أن تكون المدينة مفتوحة .باد يوم من السالم».
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وعزز عبريقءت الدعوة إلى أن المستوطنءت اإلسبرائيلية في الضفة الغبرعية تشكل عءئقءً أمءم السالم،
وأنه من الخطأ توجيه االتهءم بماءداة السءمية لمن ياءبرض سيءسة نتنيءهو .وأضءف أن «القيءدة

الفلسطينية قبربرت إج ابر االنتخءبءت في فلسطين ،مؤكداً أننء «سنذهب إلى االنتخءبءت ،واتفقنء مع

حمءس وجميع الفصءئل الذهءب إلى االنتخءبءت ،حيث إن صنءديق االقتبراع وليس صنءديق البرصءص

هي الفصل .االنتخءبءت يجب أن تجبرى في جميع المنءطق بمء فيهء القدس الشبرقية ،ويجب على

إسبرائيل عدم منع إجبرائهء في القدس الشبرقية ،وقد أجبرينءهء سءبقءً ثالث مبرات في األعوام 1996

و 2005و .»2006وقءل إنه «إذا منات إسبرائيل إج ابر االنتخءبءت فهذا ياني أنهم ال يبريدون السلطة
بقيءدة محمود عبءس التي تساى إلى تحقيق السالم ،وال يبريدون الديمقبراطية ويبريدون قيءدة تنفذ

مخططءت إسبرائيل».

الشرق األوسط ،لندن2019/10/30 ،

 .5تسريبات إسرائيلية حول انتهاء أزمة العجول ...والحكومة الفلسطينية تنفي
برام هللا :سبرعت وسءئل إعالم إسبرائيلية تبراجع السلطة الفلسطينية عن قبرابر مقءطاة الاجول اإلسبرائيلية
الذي أثءبر أزمة بين تل أبيب وبرام هللا ،لكن الحكومة الفلسطينية نفت األمبر.

وقءلت هيئة البث اإلسبرائيلية البرسمية إن السلطة الفلسطينية وافقت على السمءح بءستيبراد الاجول من
إسبرائيل إلى التجءبر الفلسطينيين الاءملين في هذا المجءل .وتم التفءهم على أن تشكل و ازبرة الزبراعة

الفلسطينية «لجنة االستثنء ات» للتصديق على التصءبريح الحءلية الستيبراد الاجول من إسبرائيل،
وفحص الطلبءت الجديدة.

وجء أن ه تم التوصل إلى هذا التفءهم خالل اجتمءع عقد بين مسؤولين إسبرائيليين ونظبرائهم
الفلسطينيين.

وقءلت مصءدبر إسبرائيلية إنه يتوقع أن تستأنف السلطة الفلسطينية عملية االستيبراد األسبوع المقبل.

لكن وزيبر الزبراعة بريءض عطءبري ،قءل إن الحكومة لن تتبراجع عن قبرابرهء بمنع استي ابرد الاجول من

إسبرائيل ،وال يزال القبرابر سءبري المفاول .وأضءف للوكءلة البرسمية أنه اجتمع يوم األحد المءضي مع
ممثلين عن الغبرف التجءبرية بطلب منهء ،أكدت خالله على دعم قبرابر الحكومة ،وطلبت تشكيل لجنة

استبرحءم لبحث طلبءت باض التجءبر الذين وقاوا اتفءقيءت الش ابر من الجءنب اآلخبر قبل صدوبر قبرابر

الحكومة ،ولم يتمكنوا من إدخءل مء تم االتفءق عليه.
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وأضءف ،أن الحكومة قبربرت أمس تشكيل لجنة من و ازبرة الزبراعة والغبرف التجءبرية من أجل تحديد
ماءييبر لدبراسة هذه االستبرحءمءت بمء ال يتاءبرض مع قبرابرهء .كمء أكد النءطق بءسم الحكومة إببراهيم

ملحم ،أن قبرابر الحكومة وقف استيبراد الاجول من إسبرائيل مء زال سءبري المفاول.

وأضءف خالل مؤتمبر صحءفي عقده أمءم مجلس الوز ابر ببرام هللا« :أن مء تم تداوله على الصفحءت

اإلسبرائيلية ووسءئل اإلعالم اإلسبرائيلية حول عودة السلطة الستيبراد الاجول من إسبرائيل ليس

صحيحءً ،وأن الهدف من ذلك ضبرب المنءعة الوطنية ،ومحءولة التشكيك في قبرابر الحكومة
االستبراتيجي الذي جء بتوجيهءت من سيءدة البرئيس محمود عبءس ،بءلبد في االنفكءك االستبراتيجي

عن االحتالل ،وأن هذا االنفكءك ال برجاة عنه».

وقءل« :موضوع الاجول قبرابر استبراتيجي؛ حيث أكدت الحكومة في اجتمءعهء األخيبر على المضي

قدمءً فيه ،وستواصل هذه السيءسة في االنفكءك التدبريجي في جوانب عدة كءالقتصءدية والصنءعية،

فيمء بدأنء في االنفكءك الصحي».

وأشءبر ملحم إلى أن الحكومة حصلت على موافقة الستيبراد  10آالف برأس من الاجول بشكل مبءشبر

من الخءبرج؛ حيث سيصل خالل أيءم  1,500برأس من هذه الاجول ،ومع بداية الشهبر المقبل ،سيصل
نحو  4,000إلى  6,000بءالستيبراد ،المبءشبر وليس عببر وسيط إسبرائيلي .ولفت إلى أن القبرابر
الحكومي زاد من كمية االستيبراد المبءشبر من الخءبرج ،وزاد من عدد مستوبردي الاجول.

وأبردف« :نحن نتواصل ضمن البرؤية االستبراتيجية بءالنفكءك التدبريجي ،التي حددهء البرئيس محمود
عبءس للحكومة في كتءب التكليف قبل نحو  200يوم؛ حيث إن الحكومة مءضية في تطبيق

توجيهءته ،وايجءد بدائل للمنتجءت اإلسبرائيلية لتازيز المنتج الوطني؛ حيث إن لدينء مطلع الشهبر
المقبل يومءً للمنتج الوطني ،فيمء تم التوافق مع األشقء الابرب في الزيءبرات التي قءم بهء برئيس
الوز ابر والوفد الوزابري المبرافق له إلى عمءن وبغداد والقءهبرة على إحالل المنتجءت الابرعية مكءن

المنتجءت اإلسبرائيلية».

الشرق األوسط ،لندن2019/10/30 ،

 .6أبو ردينة :ندعو أوروبا إلى حماية الشرعية الدولية وانقاذ العملية السياسية ومبدأ حل الدولتين
أثينء :دعء نءئب برئيس الوز ابر  ،وزيبر اإلعالم ،نبيل أبو بردينة ،أوبروبء المؤمنة بقيم التسءمح والايش

المشتبرك والادالة ،إلى أن تقف موقفءً موحداً في حمءية الشبرعية الدولية وانقءذ الاملية السيءسية ومبدأ
حل الدولتين ،من خالل اعتبرافهء بدولة فلسطين وعءصمتهء القدس الشبرقية ،لتايد األمل بتحقيق

السالم الاءدل والدائم القءئم على ق ابربرات الشبرعية الدولية.
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وأكد أبو بردينة لدى مشءبركته ،اليوم الثالثء  ،في افتتءح أعمءل القمة الابرعية – األوبروعية ،في

الاءصمة اليونءنية ،أثينء ،أن أوبروبء يمكن أن تؤثبر وبشكل قوي على إسبرائيل وتضغط على الحكومة

اإلسبرائيلية إللزامهء بءلشبرعية والقءنون الدولي واحتبرام االتفءقيءت الثنءئية الموقاة ببرعءية دولية ،من
خالل قيءمهء بمبراجاة اتفءقيءت التاءون بين االتحءد األوبروعي واسبرائيل وتطبيق قيم الادالة والحبرية
وحقوق األنسءن األوبروعية ،لتشابر إسبرائيل أنهء دولة تحت القءنون وليس فوقه كمء تتصبرف بءلفال،
وان عليهء االلتزام بهذه الماءييبر ،وعدم فبرض القوانين الانصبرية كقءنون القومية الذي يلغي كل مء

ذكبر حول احتبرام حقوق األنسءن وغيبره من المواثيق واألعبراف الدولية ،بءإلضءفة إلى سيءسة
االببرتهءيد التي تتباهء ضد الشاب الفلسطيني.

وتءبع أبو بردينة" :كل هذا يجبري بمسءندة وحمءية اإلدابرة األميبركية التي انحءزت بشكل كءمل لصءلح
االحتالل وجبرائمه ،عببر ق ابربرات غيبر عءدلة هدفهء تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخءلف لكل

ق ابربرات القءنون الدولي والشبرعية الدولية".

وأكد برفض الشاب الفلسطيني بشكل ال لبس فيه الخطوات األميبركية األحءدية غيبر الاءدلة التي

اتخذت ،وقءل البرئيس والقيءدة الفلسطينية بشكل واضح أن الواليءت المتحدة أصبحت غيبر مؤهلة

لقيءدة عملية السالم في الشبرق األوسط بشكل منفبرد ،مء يتطلب مسء ابر دوليء ومتادد األطبراف يكون
متوازنء ونزيهء يقود تلك المسيبرة ،أملين ان يكون ألوبروبء دوبر كبيبر وفءعل فيه لمء لهء من ثقل

سيءسي واقتصءدي دولي يمكن أن يسهم في تحقيق السالم الاءدل والشءمل القءئم على ق ابربرات

الشبرعية الدولية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/29 ،

" .7يديعوت" :هكذا سيترك عباس ساحة الضفة ..علينا االستعداد
عبرعي -21أحمد صقبر :شددت صحيفة إسبرائيلية ،على أهمية أن تستاد "إسبرائيل" لليوم التءلي لبرئيس
السلطة محمود عبءس ،والذي سيأتي آجال أم عءجال ،مؤكدة أن "قوة" عبءس ،سمحت لـ"إسبرائيل"

بءلحفءظ على واقع مستقبر في الضفة الغبرعية المحتلة ،دون تنءزالت جوهبرية.

وأوضحت صحيفة "يدياوت أحبرنوت" في مقءلهء االفتتءحي الذي كتبه الخبيبر في السءحة الفلسطينية

الجنبرال احتيءط ألون أفيتءبر ،وسبق أن تولى منصب مستشءبر الشؤون الابرعية ومنسق األعمءل في

المنءطق ،أنه "دون أن ننتبه ،مبرت  15سنة منذ أن وبرث أبو مءزن (محمود عبءس) كبرسي يءسبر
عبرفءت ومنءصبه كبرئيس لمنظمة التحبريبر الفلسطينية وبرئيس للسلطة وحبركة فتح" ،منوهة إلى أنه

"عمليء أمسك بكل خيوط الحكم الفلسطيني في يديه".
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وذكبرت أن عبءس الذي سيحتفل في تشبرين الثءني /نوفمببر المقبل بايد ميالده الـ" ،84تسلم المجتمع
الفلسطيني حين كءن في نهءية االنتفءضة الثءنية" ،مضيفء أنه "برغم مؤنبيه من الداخل ومن الخءبرج،

وبرغم األبرجل الاديدة التي وضات في طبريقه والضبرعءت السيءسية ،والحزعية ،واالقتصءدية وغيبرهء

التي تابرض لهء ،فإنه يحءفظ على استقبرابر حكمه وعلى مكءنته الشخصية".

وأكدت "يدياوت" ،أن "قوة عبءس إلى جءنب أموبر أخبرى ،سمحت إلسبرائيل بءلحفءظ في الضفة

الغبرعية على واقع مستقبر دون تنءزالت عن ذخءئبر جوهبرية مء ،ومع ذلك ،ال توجد أي ضمءنة على
أن يتمكن من سيخلفه من توفيبر البضءعة والسمءح بءستمبرابر الوضع البراهن ،وبموجبه تصد السلطة

الامليءت وتحءفظ على التاءون األمني مع إسبرائيل دون أن تحصل على مقءبل حقيقي".

وتءبات" :من أجل البقء السيءسي والتصدي للتحديءت القديمة والجديدة ،سيضطبر أولئك الذين

سيحلون محله للكسبر يمينء ،تصبريحء وعمليء على حد سوا  ،ويطبق سيءسة متصلبة ودية أكثبر تجءه

إسبرائيل".

وفي ضو هذه الماطيءت ،فإن "القيءدة السيءسية واألمنية اإلسبرائيلية ،مطءلبة قبل فوات األوان بإعداد

خطة واالستاداد لتفايل صندوق أدوات جديدة لم يتم استخدامهء حتى اآلن؛ ليست فقط بشكل أوامبر
حملة لنشبر القوات في الميدان ،بل أيضء لسلسلة من الخطوات المدنية المختلفة التي تكبح التدهوبر

وتسمح بصيءنة سلطة فلسطينية مستقبرة سيءسيء واقتصءديء".

موقع "عرعي 2019/10/29 ،"21

 .8النائب قرعاوي يدعو لتوفير بيئة خصبة لالنتخابات ووقف االعتقال السياسي
طولكبرم :دعء عضو المجلس التشبرياي الفلسطيني ،فتحي قبرعءوي ،جميع الاقال

وأصحءب

المسؤولية وكل من يدعو النتخءبءت لتوفيبر ظبروف منءسبة وعيئة خصبة إلنجءح الابرس الديمقبراطي.

وقءل قبرعءوي ،في تصبريح صحفي اليوم الثالثء " :إذا كءن هنءك نية حقيقية إلج ابر انتخءبءت
فلسطينية حبرة نزيهة تشمل كءفة ألوان الطيف الفلسطيني ،يجب أن يتم تهيئة السءحة الفلسطينية".

وندد عضو الببرلمءن الفلسطيني عن حبركة "حمءس" ،بءالعتقءالت السيءسية التي تُمءبرسهء أجهزة أمن
فوبرا ،والتوقف عن
السلطة في الضفة الغبرعية المحتلة،
ً
مطءلبء بءإلفبراج عن الماتقلين السيءسيين ً
مالحقة جميع النشطء الفلسطينيين خءصة نشطء البرأي.
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 .9حماس :الفصائل وافقت على االنتخابات ضمن مشروع الوحدة المتكامل
غزة  :قءل المتحدث بءسم حبركة حمءس عبد اللطيف القءنوع ،إن الفصءئل وافقت على االنتخءبءت

ضمن مشبروع الوحدة المتكءمل لتكون أول مدخل لتبرتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتازيز الشبراكة

الوطنية.

وأكد القءنوع في تصبريح صحفي ،الثالثء  ،أن حمءس مانية أن تخوض االنتخءبءت على قءعدة

الشبراكة وهو مء يتطلب لقء فصءئلي لالتفءق على مجبريءت وتفءصيل الاملية االنتخءبية.

وعد التوافق الذي يسبق االنتخءبءت هم من يؤسس لاملية ديمقبراطية سليمة وقوية ومضمونة النتءئج.
ووصف القءنوع ،اللقء حبركة حمءس مع برئيس لجنة االنتخءبءت أمس ،بـ"المثمبر" ،مبينءً أن حبركته

وقدمت مبرونة كبيبرة وايجءبية عءلية بشأن إج ابر االنتخءبءت التشبرياية والبرئءسية.

فلسطين أون الين2019/10/29 ،

 .10حماس تدعو إلى لقاء وطني لبحث آليات إجراء االنتخابات
دعت حبركة حمءس السلطة وحبركة "فتح" إلى المسءبرعة بءلدعوة للقء وطني شءمل للتفءهم على
حمءية المشبروع الوطني والنهوض به ،وآليءت إج ابر االنتخءبءت بءلشكل الذي يضمن نجءحهء.

وقءلت حمءس ،في بين صحفي ،اليوم الثالثء  ،إن االجتمءع الذي جبرى بين قءدة الفصءئل الوطنية
ووفد لجنة االنتخءبءت المبركزية ببرئءسة حنء نءصبر في مقبر الحبركة بغزة يوم االثنين سءده بروح وطنية
عءلية ومسؤولة ،وسط استشاءبر الكل الوطني بخطوبرة مء تتابرض له القضية الفلسطينية من مؤامبرات

جءماء يحمي الشاب والقضية.
وطنيء
موقفء
وتحديءت محدقة ،تستدعي على وجه السبرعة دون تبردد ً
ً
ً
وذكبرت أن جميع فصءئل منظمة التحبريبر الفلسطينية وفصءئل المقءومة الفلسطينية كءفة عببرت خالل
اللقء عن دعمهء لموقف وطني محدد يقوم على اإليجءبية والمبرونة ،وقءمت بتسليم برئيس لجنة
وطنيء مسؤوًال" لينقله إلى برئءسة السلطة في برام هللا.
"موقفء
االنتخءبءت المبركزية
ً
ً
وعينت أ ن الفصءئل كءفة استندت في موقفهء الوطني الجءمع إلى "ضبروبرة عقد لقء وطني شءمل

ومقبربر كممبر إجبءبري الزم لضمءن انتخءبءت وطنية تجمع شابنء وال تفبرقه ،وتنهي االنقسءم وال

تكبرسه".

وتءبات في بيءنهء "أجمع الكل الوطني على أن تزامن االنتخءبءت أو تواليهء ليس عءئًقء إذا تحقق

التوافق الوطني على ضمءن سالمتهء واالعتبراف بنتءئجهء".
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ولفتت إلى أنهء عقدت منذ يوم الخميس 2019/10/24م وحتى األحد 2019/10/27م سلسلة من
االجتمءعءت المكوكية والمكثفة مع فصءئل منظمة التحبريبر الفلسطينية وفصءئل المقءومة الفلسطينية

كءفة بغبرض التشءوبر والتنسيق؛ إلنجءح زيءبرة وفد لجنة االنتخءبءت المبركزية.
وأشءبر البيءن إلى أن هذه اللقء ات بينهء وعين الفصءئل تميزت بقدبر ٍ
عءل من الصبراحة والوضوح
والتفءهم المشتبرك ،وقد عببرت حمءس خالل هذه اللقء ات عن التزامهء الثءبت بتحقيق الوحدة ،وانجءز

المصءلحة ،وتبرتيب البيت الفلسطيني للتفبرغ لمواجهة األخطءبر المحدقة.

اضحء من
امء و ً
واختتمت حمءس بيءنهء بءلقول إن "اإلجمءع الفلسطيني المتحقق اليوم يفبرض التز ً
السلطة وحبركة فتح بهذا الموقف ،والمسءبرعة إلى الدعوة للقء الوطني الشءمل والمقبربر ليتم التفءهم
على حمءية المشبروع الوطني والنهوض به ،وعلى آليءت إج ابر االنتخءبءت بءلشكل الذي يضمن

ومدخال لتبرتيب البيت الفلسطيني ،وانهء االنقسءم ،وتحقيق المصءلحة؛ ليسهل
نجءحهء لتكون انطالقة
ً
هذا اللقء الوطني إصدابر المبراسيم الالزمة إلج ابر االنتخءبءت".

فلسطين أون الين2019/10/29 ،

 .11جيش االحتالل يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة ..واالعالم العبري :حدث غير عادي
ومقلق

غزة :اعتبرض جيش االحتالل اإلسبرائيلي ،مسء اليوم الثالثء  ،طءئبرة مسيبرة باد تحليقهء في سمء
قطءع غزة .وقءل المتحدث بءسم حيش االحتالل" ،قبل قليل تم برصد طءئبرة مسيبرة تحلق على علو
استثنءئي فوق قطءع غزة .تم استدعء مقءتالت حبرعية بءتجءههء حيث اعتبرضتهء".

في السيءق ،علق الصحفي اإلسبرائيلي ألموغ بوكبر مبراسل القنءة الاءشبرة الاببرية عن المنطقة الجنوعية،

على اعتبراض جيش االحتالل للطءئبرة المسيبرة ماتببره بمثءبة برسءلة لحمءس.

حءليء
واعتببر الموغ بوكبر أن الحدث غيبر عءدي ومقلق ،مشي ابر الى أن هذا ياني امتالك حمءس ً

مبركبءت جوية بدون طيءبر في القطءع يمكن أن تحلق على ابرتفءع  12,000قدم .واضءف :قبرابر
اعتبراضهء هو ضمن إبرسءل برسءلة إلى حمءس بأن "إسبرائيل" لن تسمح بمثل هذه الامليءت الجوية.

وكالة سما اإلخبارية2019/10/29 ،

 .12حماس تنتقد استضافة اإلمارات وفدا إسرائيليا في مؤتمر علمي
غزة(-د ب أ) :انتقدت حبركة حمءس ،يوم الثالثء  ،مشءبركة وفد إسبرائيلي في مؤتمبر علمي في دبي

اإلمءبراتية.
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واعتببر النءطق بءسم الحبركة حءزم قءسم ،في بيءن صحءفي ،أن استضءفة وفد إسبرائيلي “إصبرابر على
التطبيع مع المحتل الذي يواصل احتالله ألبرض فلسطين” .وقءل قءسم إن “هذا السلوك المدان يشجع
االحتالل على استمبرابر عدوانه ،وابرتكءب مزيد من جبرائمه ضد الشاب الفلسطيني ومقدسءته”.

وأضءف“ :يجب أن يبقى االحتالل هو الادو المبركزي لألمة ،وأن تتوحد طءقءت كل مكونءت األمة

لمواجهته”.

القدس العرعي ،لندن2019/10/29 ،

 .13رفع حالة التأهب في ممثليات إسرائيلية تحسبا لهجمات إيرانية
القدس( -األنءضول) :برفات إسبرائيل دبرجة التأهب في ممثليءت لهء في الخءبرج ،تحسبء لهجمءت

إيبرانية ،بءلتزامن مع استادادات في إسبرائيل الحتمءل هجمءت بصوابريخ كبروز وطءئبرات مسيبرة

مفخخة.

وقءلت هيئة البث اإلسبرائيلية ،الثالثء “ :تم برفع دبرجة التأهب في باض ممثليءت إسبرائيل في الخءبرج،

خشية تابرضهء العتدا إيبراني” .وأضءفت“ :كمء اتخذت قوات الدفءع الجوي االستادادات الالزمة،
تحسبء الحتمءل تابرض أهداف في البالد لهجوم بصوابريخ كبروز وطءئبرات مسيبرة مفخخة ،مثل الهجوم
على منشأتي النفط الساوديتين“ .ولم تشبر هيئة البث اإلسبرائيلية إلى تحذيبرات محددة.

القدس العرعي ،لندن2019/10/29 ،

مستعد ألي سيناريو وأي عدوان من حماس أو غيرها سيواجه بقوة
 .14غانتس :الجيش
ّ
القدس المحتلة :قءل بيني غءنتس زعيم حزب أزبرق -أبيض":إن األخطءبر التي تهدد إسبرائيل تتغيبر

تحديء ،لكن جنود وقءدة الجيش اإلسبرائيلي متيقظون ومستادون ألي سينءبريو لحمءية
وتتطوبر وتشكل ً
اإلسبرائيليين .وأضءف على حسءبه الخءص على موقع "تويتبر ":أي مظهبر من مظءهبر الادوان من
قبل حمءس أو غيبرهء يجب أن يواجه بقوة من الجيش اإلسبرائيلي والنظءم األمني بأكمله".

وكالة سما اإلخبارية2019/10/29 ،

 .15غانتس" :إسرائيل" لن تطالب أميركا بمحارعة إيران من أجلها
دعء برئيس كتلة "كءحول الفءن" ،بيني غءنتس ،المكلف بتشكيل حكومة إسبرائيلية جديدة ،إلى تشكيل

حكومة وحدة ،في الوقت الذي مء زالت فيه الطبريق متاثبرة بءتجءه حكومة كهذه ،إثبر تمسك "كءحول

الفءن" وحزب الليكود بمواقفهمء ،مء يهد بءلتوجه إلى جولة انتخءبءت ثءلثة للكنيست.
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وقءل غءنتس ،خالل خطءب أمءم مؤتمبر للوكءلة اليهودية في القدس ،اليوم الثالثء  ،إن "قتءلنء من

أجل البقء تم صيءنته بسالح سبري – وحدتنء .لكنهء بدأت بءلتفتت في الاقد األخيبر .وسوف نبذل كل

مء بوسانء من أجل أن يحدث ذلك ،وأن تتشكل حكومة على أسءس ثقة شابية واساة وأال ننجبر إلى

انتخءبءت .وهذه هي المهمة وهذه هي المسؤولية ،وهذا مء يتمنءه الجمهوبر .واذا أبردنء األمل ،علينء

الحبرص على الوحدة ،واذا أبردنء األمن فثمة حءجة للوحدة".

وأضءف غءنتس أن "الخالف داخل إسبرائيل تامق وكذلك الشبرخ بين إسبرائيل والشتءت ،ألسفي.
وكبرئيس حكومة ،سأتاءمل مع جميع التيءبرات في اليهودية وسأدفع إلى تطبيق خطة الحءئط المبكى

(إلفسءح المجءل بصالة يهود من التيءبرات غيبر األبرثوذكسية) ،والتاددية هي جز هءم منء .ومثلمء
هي األحجءبر مختلفة في الحءئط المبكى ،هكذا هي التيءبرات المختلفة في اليهودية".

وتاهد غءنتس ،خالل خطءبه اليوم ،بزيءبرة الجءليءت اليهودية في أنحء الاءلم" ،وسأشجع حوا ابر بين

الجءليءت اليهودية واسبرائيل .وبرعمء سماتم برئيس أبركءن الجيش ،أفيف كوخءفي ،يحذبر من الوضع
الهش – التهديد اإليبراني هو حقيقي وواضح".

وقءل غءنتس "أتاهد بأال تطءلب إسبرائيل أبدا ،وليس من حليفتهء الكببرى الواليءت المتحدة أيضء ،أن
تحءبرب من أجلهء .وجميع اإلمكءنيءت على الطءولة من أجل منع إيبران نووية ،على البرغم أن علينء

تفضيل الدبلومءسية دائمء".

وامتدح غءنتس الاملية الاسكبرية األميبركية لقتل زعيم تنظيم "داعش" ،أبو بكبر البغدادي ،أول من
أمس" ،لكن المنطقة مء زالت موجودة تحت ظل التطبرف واإلبرهءب .وأدعو الاءلم إلى عدم تجءهل مء

يحدث لألكبراد في شمءل سوبرية .واسبرائيل بحءجة إلى وحدة واساة وليببرالية ،حكومة ببراغمءتية مثلمء

وعدت قبل  10أشهبر .وهذه ستكون الحكومة التي انتخبهء النءس وهذه الحكومة التي يحتءجون إليهء".

وفيمء تجءهل غءنتس الصبراع اإلسبرائيلي – الفلسطيني كليء ،لجأ إلى خطءب أمني بقوله إن "كءحول

الفءن هو الحزب األكببر ،مع  100عءم من الخببرة األمني" .ويجمع غءنتس بذلك خببرته الاسكبرية

خببرة القيءديين في حزب ،موشيه ياءلون وغءبي أشكنءزي ،كبرؤسء أبركءن سءبقين للجيش اإلسبرائيلي.

وتءبع "أنني أعبرف االحتيءجءت ،المخءطبر وبردود الفال المطلوبة .وينبغي التحدث أقل والفال أكثبر –

بقنوات دبلومءسية خلفية ،ولكن عمالنية أيضء .وعلى الاءلم أن يدبرك أن القيءدة اإلسبرائيلية ببراغمءتية
ولديهء يدا مستقبرة على المقود من أجل إسبرائيل" ،مضيفء "وليس من أجل أهداف قضءئية شخصية"

في إشءبرة إلى زعيم الليكود وبرئيس الحكومة ،بنيءمين نتنيءهو ،الذي يواجه شبهءت فسءد خطيبرة ويتوقع
أن تقدم لوائح اتهءم ضده.
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وقءل غءنتس إن "الخطءب التفبريقي يمزق بالدنء من الداخل .وهو برعمء يخدم أهدافء سيءسية لكنه يفتت
قمءشة نسيج الحيءة .بين اليسءبر واليمين ،وعين اليهود وغيبر اليهود ،وعين األغنيء والفق ابر  ،وعين

وسط البالد وأطبرافهء."...

عرب 2019/10/29 ،48

 .16الشرطة اإلسرائيلية تحقق مع مستشاري نتنياهو حول مطاردة الشهود في ملفات الفساد
تل أبيب :بدأت «الوحدة القطبرية للتحقيق في جبرائم الفسءد واالحتيءل» (الهءف  )433في الشبرطة

اإلسبرائيلية ،في األيءم األخيبرة ،التحقيق مع عدد من مستشءبري برئيس الوز ابر  ،بنيءمين نتنيءهو ،وكبءبر
المسؤولين في حملته االنتخءبية ،بضمنهم مديبر الحملة عوفبر غوالن ،والمتحدث بءسم حزب الليكود،

يونءثءن أبرويخ ،وذلك بشبهة مطءبردة ومضءيقة شلومو فلببر ،الشءهد الملك في أحد أهم ملفءت الفسءد،
المابروف بءسم «الملف .»4000

وقد تقبربر هذا التحقيق في أعقءب انتشءبر شبريط مصوبر على شبكءت التواصل االجتمءعي ،يظهبر

فيهء عنءصبر من الليكود في سيءبرة تبرانزيت بءلقبرب من منزل فلببر ،وهم يطلقون هتءفءت ضده ،بينهء
«من قءل لك أن تكذب ضد برئيس الحكومة؟» و«اليسءبر يستخدمك إلسقءط نتنيءهو» .وفي أعقءب
مصءدقة النيءبة الاءمة والمستشءبر القضءئي للحكومة ،حققت «الهءف  »433مع قءدة حملة الليكود

االنتخءبية ،الذين ياتببرون من أببرز المقبرعين لنتنيءهو ،مديبر الحملة غوالن ،والمتحدث بءسم الليكود
أوبريخ ،ومع عدد آخبر من المقبرعين.

وجبرى التحقيق ماهمء بشبهة مضءيقة شءهد ومطءبردته لحثه على التبراجع ،واستمبر لسءعءت طويلة،

جبرى خاللهء مصءدبرة هءتفيهمء الخليويين وفحص البرسءئل التي التقطت فيهمء .وقد ادعى محءمو

الدفءع عن نتنيءهو أن الشبرطة تجءوزت صالحيءتهء وخبرقت القءنون الذي يمنع استخدام الهءتف في

التحقيق من دون أمبر محكمة .وتوجه أوبريخ ببرسءلة إلى المستشءبر القضءئي للحكومة ،أفيحءي
مندلبليت ،بشكوى طءلب فيهء بأن يلغي هذا التفتيش غيبر القءنوني .وادعى أوبريخ ،بواسطة محءميه،
أنه طلب منه أثنء التحقيق إظهءبر مبراسالته في اليوم الذي أبرسلت فيه المبركبة إلى منزل فلببر ،وأن

المحقق لم يبلغه أنه بإمكءنه أن يبرفض ذلك.

وقد أعبرب نتنيءهو عن غضبه من هذا التحقيق وادعى ،في تغبريدة على «تويتبر» ،أن مصءدبرة

الهواتف «مسءس بءلديمقبراطية ،وبءلحق في الخصوصية الذي يتمتع به كل مواطن» بهدف تهديد
بيئته القبريبة ،ونزع قدبرته على البرد على التسبريبءت التي ال تتوقف ضده .لكن الشبرطة اعتببرت
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مطءبردة الشءهد هي األمبر غيبر القءنوني الذي يجب أن يحءسب عليه مسءعدو نتنيءهو.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/30 ،

" .17إسرائيل" تبحث تقليص االستثمارات الصينية بعد ضغوط أميركية
برغم الضغوط التي تمءبرسهء الواليءت المتحدة على إسبرائيل من أجل تببريد الاالقءت بين إسبرائيل
والصين وتقليص استثمءبرات األخيبرة ،إال أن إسبرائيل تحءول أن تبقى على الحيءد في الحبرب التجءبرية
بين الدولتين الاظميين .وذكبرت صحيفة "ذي مءبركبر" أن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية ،بنيءمين نتنيءهو،

ياقد اجتمءعء للمجلس الوزابري المصغبر للشؤون السيءسية واألمنية (الكءبينيت) يوم الثالثء  ،لبحث
اقتبراح مجلس األمن القومي اإلسبرائيلي لتشكيل هيئة جديدة تشكل مصفءة واشبراف على االستثمءبرات
األجنبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن اجتمءع الكءبينيت ،اليوم ،لم يكن مخططء لاقده ،وتمت دعوة الوز ابر

األعضء فيه قبل أيءم .ووفقء القتبراح مجلس األمن القومي ،سيكون للهيئة الجديدة صالحيءت
استشءبرية فقط ،وفي هذا اإلطءبر سيتاين عليهء التدقيق في استثمءبرات جهءت أجنبية في شبركءت

إسبرائيلية.

يشءبر إلى أن الشبركءت اإلسبرائيلية التي ستضطبر إلى الحصول على تصءبريح الهيئة الجديدة هي

شبركءت تكنولوجية بءألسءس :شبركءت لهء عالقة بمشءبريع البنية التحتية القومية؛ شبركءت بحوزتهء

مخزون ماطيءت كبيبر حول المواطنين اإلسبرائيليين ،أي شبركءت مبرتبطة بمؤسسءت مءلية إسبرائيلية

أو بءلصنءعءت األمنية.

واعتببرت الصحيفة أن "خطوة كهذه من شأنهء أن تمس بشكل جوهبري بقطءع التكنولوجيء اإلسبرائيلي،
الذي حصل في السنوات األخيبرة على ضخ استثمءبرات صينية ...ومن شأن فبرض قيود على هذه

االستثمءبرات أن بخفض بشكل كبيبر كمية األموال القءدمة من الشبرق إلى صنءعة الهءيتك

اإلسبرائيلية".

عرب 2019/10/29 ،48

 .18بداعي مكافحة العنف في "المجتمع اإلسرائيلي" :مراكز شرطة وخطة يستغرق إعدادها شهو ار
أعلن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية ،بنيءمين نتنيءهو ،يوم الثالثء  ،عن تشكيل طءقم لمكءفحة الانف

والجبريمة في المجتمع الابرعي .وكلف الطءقم بوضع خطة لمكءفحة الانف والجبريمة يستغبرق إعدادهء

شهوبرا ،كمء تبين أن الانف بءت مدعءة إلقءمة المزيد من مبراكز الشبرطة في البلدات الابرعية.
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وقءل نتنيءهو إن الطءقم سيتبرأسه القءئم بأعمءل المديبر الاءم لمكتب برئيس الحكومة ،برونين بيبرتس،
وذلك في جلسة خءصة عقدت ،اليوم ،بهدف الدفع بخطة للتاءمل مع ظءهبرة الانف واإلجبرام في

المجتمع الابرعي.

وقءل نتنيءهو في بداية الجلسة "ناقد هذا اللقء في ظل المشءكل القءسية التي طبرأت في المجتمع

الابرعي ،وداخل البلدات الابرعية ،والتي تتمثل في اإلجبرام وجبرائم القتل .إن ذلك يتسبب بقدبر هءئل من

جسيمء بدولة إسبرائيل .لذا فإننء ناقد لقء ً هنء في محءولة
ضبربر
ًا
الماءنءة للسكءن هنءك كمء يلحق
ً
إلحداث تغييبر .وقد بدأت هذه المحءولة بءلفال بإنشء مبراكز شبرطة ألول مبرة في البلدات الابرعية،
بموجب قبرابر اتخذته الحكومة السءبقة ،إال أننء مانيون بمحءولة توسيع ذلك ليشمل مجءالت مختلفة

بهدف التمكن من إحداث تغييبر شءمل".

وجء أن نتنيءهو طلب من برونين بيبرتس وضع خطة ،خالل  90يومء ،للقضء على الانف واإلجبرام

في المجتمع الابرعي.

ويضم الطءقم المشءبر إليه مديبري الو ازبرات ذات الصلة ،ومجلس األمن القومي ،كمء سيجبري حوا ابر مع

برؤسء سلطءت محلية عبرعية.

كمء جء أنه تقبربر أن تامل الشبرطة بشكل مكثف في البلدات الابرعية ،بداعي الحفءظ على أمن
السكءن ،كمء طلب نتنيءهو "البحث عن الميزانيءت الضبروبرية إلنشء المزيد من مبراكز الشبرطة في

البلدات الابرعية".

عرب 2019/10/29 ،48

" .19هآرتس" تقلل من أهمية اغتيال البغدادي ..هذا ما تخشاه "إسرائيل"
عبرعي -21أحمد صقبر :قللت صحيفة إسبرائيلية ،من أهمية الاملية الاسكبرية األمبريكية التي أدت إلى

تصفية زعيم تنظيم الدولة أبي بكبر البغدادي ،ماتببرة أنه إنجءز برمزي ذو أهمية محدودة ،يبقي خلفه

الاديد من األخطءبر.

أوضحت صحيفة "هآبرتس" الاببرية ،في تقبريبر للخبيبر اإلسبرائيلي عءموس هبرئيل ،أن عملية اغتيءل

زعيم تنظيم الدولة أبي بكبر البغدادي" ،حدثت في توقيت مفيد جدا بءلنسبة للبرئيس األمبريكي دونءلد
تبرامب ،باد بضاه أسءبيع من تخليه عن األكبراد ،وتسبب تبرامب نفسه بادة أحداث ستؤدي لهبرب

آالف من مقءتلي داعش من السجون" .وتءبات الصحيفة" :حظي تبرامب بإنجءز برمزي مهم بموت
البغدادي".
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من جءنبه ،برأى البءحث المختص بـ"اإلبرهءب" في "ماهد بحوث األمن القومي" اإلسبرائيلي ،يوبرام
شفءيتسبر ،أن "أهمية قتل البغدادي ،برمزية في أسءسهء" ،ماتب ابر أن "اإلنجءز األسءسي للتحءلف

الدولي ،سجل قبل سنتين تقبريبء ،مع انهيءبر تنظيم الدولة بءلكءمل".

وعين في حديثه لـ"هآبرتس" ،أن "سقوط الماءقل األسءسية األخيبرة لداعش في مدينة الموصل بءلابراق

والبرقة بسوبريء ،غيبر طبياة نشءطءت داعش ،الذي عءد للامل كتنظيم مالحق دون سيطبرة حقيقية

على منءطق جغبرافية".

ونوه شفءيتسبر إلى أن "البغدادي ظهبر في هذه السنة مبرتين عببر خطءب مصوبر ،باد صمت إعالمي

استمبر خمس سنوات ،وحث مقءتليه على الصمود" ،الفتء إلى أن "داعش استاد مسبقء للاثوبر على
خليفة للبغدادي ،إ از نبأ أن أمبريكء تواصل مطءبردة البغدادي" .وقلل البءحث اإلسبرائيلي من "أهمية

البغدادي كبرمز بايد المدى للتنظيم".

موقع "عرعي 2019/10/29 ،"21

 .20تحذير إسرائيلي :سنكون وحيدين بالتعامل مع الشرق األوسط الجديد
عبرعي -21عدنءن أبو عءمبر :قءل كءتب إسبرائيلي إن "التحدي األمبريكي الجديد أمءم إسبرائيل سيتمثل
في وجود نسخة جديدة من "الام سءم" ،باد أن براهنت إسبرائيل مطوال على مجموعة واحدة من

المجتمع األمبريكي ،وهم المسيحيون األنجيليون ،لكنهم في حءل فقدوا قوتهم وتأثيبرهم ،فإن إسبرائيل قد
تبقى وحيدة دون أدوات دفءعية كءفية".

وأضءف آبرييه شءبيط ،في مقءله بصحيفة مكوبر بريشون اليمينية ،وتبرجمته "عبرعي ،"21أنه "من
الصاب التفكيبر في اثنين من أكثبر البرؤسء األمبريكيين اختالفء فيمء بينهمء ،وهمء البرئيس البرابع

واألبرعاون والخءمس واألبرعاون ،بءبراك أوبءمء ودونءلد تبرامب ،فءألول برئيس مثقف ليببرالي قءدم من
والية شيكءغو وجءماة هءبرفءبرد ،أمء الثءني فهو نتءج تحءلف من المتدينين والبيض".

وأشءبر إلى أن "أوبءمء زعيم تحءلف الحضبريين والالمءنيين واألقليءت والشبءب ،والثءني زعيم تحءلف

البريف والديني والبيض وكبءبر السن ،األول متالم ومصقول ،والثءني منفال وقح ،األول لديه بوصلة
أخالقية ،والثءني منغمس في ملذاته حتى عنقه ،أوبءمء يق أبر كتءبء ،تبرامب يقوم بتغبريدة".

وأوضح أنه "برغم كل هذه الفبروقءت بينهمء ،فإن الق ابر ة اإلسبرائيلية لهمء فيمء يتالق بءلشبرق األوسط

تظهبرهمء ذوي سيءسة متشءبهة ،فءلبرئيس الديمقبراطي قبربر برغم مواقف مستشءبريه سحب قواته من
الابراق في  .2011أمء البرئيس الجمهوبري ،فقبربر برغم آ ابر مستشءبريه االنسحءب المفءجئ من سوبريء في

أكتوعبر ."2019
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وكشف النقءب أن "إسبرائيليين كثبر يصبرخون في الشهبر األخيبر عقب التصبرفءت األخيبرة لواشنطن

تجءه الشبرف األوسط ،والخشية من خبروجه من تحت السيطبرة؛ ألنهم ياتقدون أن االنسحءب
األمبريكي سيجال المنطقة تايش في حءلة من الفوضى ،فءلواليءت المتحدة حين تخذل أصدقء هء،

وتخون حلفء هء ،فإن ذلك ياني أن المشءكل قءدمة في الطبريق".

وأضءف أن "التقديبر اإلسبرائيلي يتمثل في أن االنسحءب األمبريكي ياطي مؤشبرات ضاف ،مء يؤكد

أن التصايد قءدم ال محءلة ،واالنفجءبرات الانيفة تقتبرب شيئء فشيئء ،ألن الاءلم اختلف عمء كءن سءبقء،
واسبرائيل تاتقد أن أمبريكء لم تاد مبرهونة بنفط الخليج ،وباد حبرعي أفغءنستءن والابراق بءت األمبريكءن

مستنزفين ،مء يشيبر إلى قلق تل أبيب وعمءن والبريءض".

وأكد أن "مء يتبردد في األوسءط اإلسبرائيلية أن أمبريكء القبرن الحءدي والاشبرين تبريد الاودة إلى البيت،

ليس لديهء النية للتضحية بجنودهء من أجل الشبرق األوسط ومحءبرعة إيبران ،مء يتطلب من إسبرائيل

موا مة نفسهء مع أمبريكء الجديدة ،والام سءم الجديد".

وأشءبر إلى أن "الخطأ اإلسبرائيلي الخطيبر أنهء براهنت طويال على الطءئفة األنجيلية المسيحية في

دعمهء المطلق ،وهي طءئفة ال تزيد على خمس سكءن الواليءت المتحدة ،التي أبدت التزامء تجءه
الدولة اليهودية ،وتتحكم في الحزب الجمهوبري".

وتوقع الكءتب أننء "في نوفمببر  2020في حءل انتخءب إليزابيث ووبرن برئيسة للواليءت المتحدة ،فلن

يكون لإلنجيليين مزيد من القوة والنفوذ .أمء في حءل انتخب تبرامب مجددا ،فإن قوتهم ستكون أقل
تأثيبرا ،وفي كال الحءلتين ،فإن الخطأ األكببر ليس منهم ،بل من إسبرائيل ،ألنهم في القبريب لن يكون
بإمكءنهم الدفءع عن إسبرائيل بال حدود ،والقبة الحديدية االستبراتيجية التي اعتمدت عليهء إسبرائيل

طويال ستتبراجع قوتهء".

وختم بءلقول إن "كل ذلك سيجال من التحدي األمبريكي المءثل أمءم إسبرائيل دبرامءتيكيء ،وقد يدفاهء

ألن تكون في حءلة من الضءئقة إن لم تتدابرك نفسهء بءالنفتءح على مزيد من األمبريكيين ،واال فإنهم

سيديبرون ظهوبرهم لنء ،وسنكون وحدنء في مواجهة الشبرق األوسط الانيف المتقلب المتطبرف".

موقع "عرعي 2019/10/29 ،"21

شهر "خدمة مجتمعية" ..عقوبة الجندي االسرائيلي قاتل الفتى عثمان حلس
ُ .21
غزة -تبرجمة "القدس"دوت كوم -اكتفى المدعي الاسكبري االسبرائيلي بفبرض "الخدمة المجتماية" لمدة
شهبر ،على جندي إسبرائيلي اعتبرف بأنه أطلق النءبر بدون أمبر عسكبري على الفتى عثمءن حلس (16

عءمء) وقتله ،خالل مشءبركته بمسيبرات غزة السلمية في تموز /يوليو .2018
ً
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وبحسب قنءة  13الاببرية ،فقد تم التوصل الى صفقة بين الجندي القءتل ومكتب المدعي الاسكبري
االسبرائيلي ،يختزل عقوبة جبريمة قتل الفتى حلس ،بقيءم الجندي بـ"الخدمة المجتماية" لمدة شهبر

كاقوبة له على قتله الفتى الفلسطيني عثمءن حلس!!

القدس ،القدس2019/10/29 ،

 .22المحكمة اإلسرائيلية تطلب محاكمة الشرطي قاتل الشهيد خير حمدان من كفر كنا
القدس المحتلة ـ نضءل محمد وتد :أمبرت المحكمة اإلسبرائيلية الاليء ،أمس اإلثنين ،المستشءبر
القضءئي لحكومة االحتالل ،بفتح تحقيق ومحءكمة الشبرطي اإلسبرائيلي ،الذي قتل الشهيد الفلسطيني،

خيبر الدين حمدان ،في الثءمن من نوفمببر/تشبرين الثءني عءم  ،2014بإطالق ثالث برصءصءت عليه

من الخلف ،في قبريته كفبر كنء في الجليل.

وجء القبرابر باد مابركة قضءئية قءدتهء عءئلة الشهيد خيبر الدين حمدان ،على مدابر خمس سنوات،

بد اً من ادعء الشبرطة اإلسبرائيلية ،مبرو اًبر بقسم التحقيقءت مع الشبرطة في و ازبرة الادل ،الذي ادعى

أن إطالق النءبر على الشهيد حمدان كءن وفق األوامبر البرسمية ،وأن الشهيد كءن يحمل سكينءً وشكل

خط اًبر على حيءة الشبرطي القءتل.

وبرفضت النيءبة اإلسبرائيلية وماهء المستشءبر القضءئي لحكومة االحتالل ،طيلة السنوات الخمس

المءضية ،األدلة التي قدمتهء الاءئلة وعينهء مء وثقته كءمي ابر حبراسة في موقع الجبريمة ،والتي بينت
إطالق النءبر على الشءب خيبر الدين حمدان من الخلف.

لكن الاءئلة لم تخضع للق ابربرات اإلسبرائيلية وقدمت التمءسءً للمحكمة الاليء عببر المحءمين أفيغدوبر
فيلدمءن ،وعمبر خمءيسي ،وأحمد أمءبرة ،للمطءلبة بكشف الحقيقة وتقديم الشبرطي القءتل للمحءكمة.

وأخي اًبر ،استجءبت المحكمة اإلسبرائيلية الاليء ،لالستئنءف الذي قدمته الاءئلة ،ووجهت توعيخءً

للمستشءبر القضءئي للحكومة ،مطءلب ًة بمحءكمة الشبرطي القءتل وكشف الحقيقة عن ظبروف إعدام
الشهيد خيبر الدين حمدان .ومن المقبربر أن تاقد عءئلة الشهيد حمدان ،واللجنة الشابية والمجلس

المحلي في كفبر كنء ،اليوم الثالثء  ،مؤتم اًبر صحءفيءً إثبر قبرابر األمس.

العرعي الجديد ،لندن2019/10/29 ،

 .23المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم ..االحتالل ينفذ حملة هدم ويعتقل 17

(وكءالت) :شن جيش االحتالل «اإلسبرائيلي» ،أمس ،حملة دهم وتفتيش في منءطق مختلفة بءلضفة
الغبرعية ،تخللهء اعتقءل عدد من الشبءن ،فيمء زعم االحتالل ضبط أسلحة ووسءئل قتءلية ،في حين
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نفذت جبرافءت االحتالل مجزبرة هدم بحق منشآت فلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين ،وسط
اعتدا ات متفءقمة للمستوطنين ،حيث طءلبت السلطة الفلسطينية بلجم انتهءكءتهم.

وقءل جيش االحتالل في بيءنه لوسءئل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا  15فلسطينيءً من الضفة الغبرعية.
اطنين ،باد إصءبة أحدهمء شبرق برفح جنوب قطءع غزة.
وفي قطءع غزة ،اعتقلت قوات االحتالل ،مو َ
وهدمت جبرافءت االحتالل «اإلسبرائيلي» ،منزالً في حي الصوانة ،بءلقدس ،بحجة البنء من دون

تبرخيص .وفي بلدة الايسوية بءلقدس ،أجببرت بلدية االحتالل المواطن لؤي عبيد على هدم منزله

بيده ،بحجة البنء من دون تبرخيص.

وشبرعت قوات االحتالل ،بهدم منزل المواطن محمد عءزم القط من قبرية عزعة جبءبرة جنوب مدينة

طولكبرم ،في حين قءل جيش االحتالل إنه أخذ قيءسءت منزل األسيبر أحمد قنبع في جنين تمهيداً
لهدمه مبرة أخبرى .وذكبر موقع «والاله» الاببري أنه تم هدم المنزل في إببريل  ،2018لكن تم إعءدة بنء

المنزل.

وأقدم مستوطنون ،على سبرقة ثمءبر الزيتون من أبراضي حوابرة جنوب مدينة نءبلس .وقءل مسؤول ملف

االستيطءن شمءل الضفة ،غسءن دغلس ،إن اكثبر من  30مستوطنءً من مستوطنة «يتسهءبر» سبرقوا
ثمءبر الزيتون من منطقة النقءبر في حوابرة.

واقتحم مستوطنون ،الموقع األثبري في بلدة سبسطية شمءل نءبلس .وقءل برئيس بلدية سبسطية محمد
عءزم ،إن مء يقءبرب  50مستوطنءً اقتحموا الموقع األثبري في البلدة ،بحمءية جنود االحتالل الذين

تمبركزوا في عدة مواقع في البلدة.

الخليج ،الشارقة2019/10/30 ،

 .24مركز حقوقي فلسطيني :االحتالل يحتجز جثامين  15شهيدا فلسطينيا
عمءن -نءدية ساد الدين :أفءد مبركز حقوقي فلسطيني بأن سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي مء تزال
تحتجز جثءمين  15شهيداً فلسطينيءً من قطءع غزة ،بينهم طفالن ،وتبرفض تسليمهم لذويهم ،بينمء

واصلت عدوانهء ،أمس ،بشن حملة واساة من المداهمءت واالعتقءالت في أنحء مختلفة من

األبراضي المحتلة .وقءل مبركز الميزان لحقوق اإلنسءن الفلسطيني إن “الشهدا المحتجزة جثءمينهم

قضوا جمياءً منذ بد مسيبرات الاودة الشابية السلمية على طول الحدود الشبرقية لقطءع غزة في آذابر

(مءبرس)  .”2018وأضءف أن “سلطءت االحتالل سلمت األبرعاء المءضي جثمءن الطفل الفلسطيني
عمءد شءهين ،من مخيم النصيبرات لالجئين الفلسطينيين وسط القطءع ،باد طلب من مبراكز حقوقية”.

عمان2019/10/30 ،
الغدّ ،
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 .25دعوات لـ"إسرائيل" لالعتراف بارتكاب مجزرة "كفر قاسم"

القدس( -األنءضول) :دعء مسؤولون الثالثء إسبرائيل لالعتبراف بدوبرهء في ابرتكءب مجزبرة “كفبر

قءسم” ،قبل  63عءمء ،والتي أدت إلى استشهءد  49فلسطينيء.

ونظم مواطنون عبرب ،الثالثء  ،مسيبرة في مدينة كفبر قءسم (شمءل) برفاوا خاللهء الفتءت ُكتب عليهء:

“ومء زال الجبرح ينزف” ،و”لن ننسى ،لم نغفبر ،لن نسءمح”.

ووضع المواطنون ،يتقدمهم نواب عبرب في الكنيست اإلسبرائيلي ،وبرؤسء مجءلس محلية وشخصيءت

سيءسية ،أكءليل من الزهوبر على النصب التذكءبرية للشهدا  .كمء برفع المشءبركون في المسيبرات أعالمء

فلسطينية وبرايءت سودا .

وفي  19تشبرين األول/أكتوعبر  1956فتح حبرس الحدود اإلسبرائيلي النءبر على فلسطينيين في بلدة كفبر

قءسم ،مء أدى إلى استشهءد  49فلسطينيء بينهم برجءل ونسء وأطفءل.
ولم تاتبرف إسبرائيل بمسؤوليتهء عن هذه الجبريمة حتى اآلن.

وقءل محمد ببركة ،برئيس لجنة المتءباة الاليء للجمءهيبر الابرعية في إسبرائيل ،في كلمة في المسيبرة في

إشءبرة إلى إسبرائيل“ :إنهم مء زالوا يحلمون بءلتهجيبر الجسدي والمانوي وخءبرج الهوية”.

وأضءف ببركة“ :هنءلك التمييز الفءضح في جهءز التاليم من أجل أن نكون مجتماء من الجهلة،
وهنءك استهداف للغة الابرعية من أجل أن نكون بايدين عن تبراثنء وعن حضءبرتنء وعن لغتنء وعن

ثقءفتنء”.

ومن جهته ،فقد دعء عءدل بديبر ،برئيس بلدية كفبر قءسم ،في كلمته إسبرائيل إلى االعتبراف بمسؤوليتهء

عن المجزبرة.

وقءل النءئب في الكنيست عن القءئمة المشتبركة وليد طه ،في تصبريح مكتوب“ :تُحيي مدينة كفبر
قءسم والشاب الفلسطيني الذكبرى الـ 63لمجزبرة كفبر قءسم والتي ابرتكبتهء مجموعة من حبرس الحدود
اإلسبرائيلي بلبءسهء الاسكبري البرسمي ،وأُعدم فيهء  49شهيداً من النسء واألطفءل والشيوخ والنسء
الحوامل دون برحمة وال تفبرقة”.

وأضءف طه“ :باد مبروبر  63عءمء ،مء زلنء نطءلب إسبرائيل بءسم دمء الشهدا وذويهم بءالعتبراف
بدوبرهء في ابرتكءب المجزبرة مع كل مء يتالق بهذا االعتبراف من استحقءقءت قءنونية وأخالقية وتءبريخية

ومءدية ،مء لم تقم إسبرائيل بذلك ،ستبقى اللانة تطءبردهء وسيبقى الاءبر ملتصقء بجبينهء إلى يوم

الدين”.
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وعدوبره ،قءل النءئب في الكنيست عن القءئمة المشتبركة منصوبر عبءس“ :إن البرسءلة التي كتبتهء كفبر
قءسم بشهدائهء في ذلك اليوم وفي كل يوم ،أننء لن نقبل التهجيبر من وطننء تحت أي ظبرف ،وسنبقى

متمسكين بحقوقنء مهمء طءل الزمءن ،وتطءول البءطل”.

وأضءف في تصبريح مكتوب“ :مجزبرة كفبر قءسم هي جبريمة القتل الجمءعي التي نفذهء حبرس الحدود
اإلسبرائيلي ضد أهءلي قبرية كفبر قءسم ،المدنيين الازل في  29تشبرين أول عءم  ،1956وبراح ضحيتهء

إنسءنء :تساة عشبر برجال ،وست نسء  ،إحداهن حءمل بجنينهء ،وثالثة وعشبرون طفال من عمبر 8
49
ً

عءمء”.
إلى ً 17

وتءبع النءئب عبءس“ :حكومة إسبرائيل مء زالت مطءلبة بءالعتبراف بمسؤوليتهء عن الجبريمة ،بكل مء
يحمله هذا االعتبراف من مانى ،عهدا علينء أال ننسى وأال نغفبر”.

كمء قءلت النءئب عن القءئمة المشتبركة عءيدة تومء – سليمءن“ :على البرغم من مبروبر هذا الوقت

الطويل ،فإن حكومءت إسبرائيل المتاءقبة برفضت م ابر ابر االعتبراف وتحمل المسؤولية عن المجزبرة
وتباءتهء ،بل قءمت عدة مبرات بإسقءط مقتبرح القءنون الذي قمت بتقديمه لالعتبراف بتحمل المسؤولية

عن مجزبرة كفبر قءسم”.

القدس العرعي ،لندن2019/10/29 ،

 .26األردن تستدعي سفيرها في تل أبيب للتشاور احتجاجاً على اعتقال األسيرين اللبدي ومرعي
عمءن :أكد وزيبر الخءبرجية وشؤون المغتبرعين أيمن الصفدي ،الثالثء  ،في تغبريدة له عببر "تويتبر" أنه
" في ضو عدم استجءبة إسبرائيل لمطءلبنء المستمبرة منذ أشهبر إطالق المواطنين األبردنيين هبة اللبدي
وعبد البرحمن مبرعي واستمبرابر اعتقءلهمء الالقءنوني والإلنسءني ،استدعينء السفيبر األبردني في تل أبيب

للتشءوبر خطوة أولى" .وأضءف قءئال" :نحمل إسبرائيل المسؤولية الكءملة عن حيءة مواطنينء وسنستمبر
في اتخءذ جميع اإلج ابر ات القءنونية والدبلومءسية والسيءسية لضمءن عودتهمء إلى وطنهمء سءلمين".

عمان2019/10/30 ،
الغدّ ،

 .27المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تثبت اعتقال األسير األردني عبد الرحمن مرعي إدارياً
جدد المتحدث بءسم و ازبرة شؤون المغتبرعين األبردنيين ،سفيءن القضءة ،إدانة بالده استمبرابر سلطءت
اطنين عبد البرحمن مبرعي وهبة اللبدي إدابريءً ،وبرفضهء أي تببريبر الستمبرابر
االحتالل في اعتقءل المو َ
المقدم
االعتقءل .وقءل في بيءن ،إنه "باد صدوبر قبرابر المحكمة الاسكبرية اإلسبرائيلية برفض االستئنءف ُ
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من محءمي مبرعي ضد اعتقءله إدابريءً ،فإن قبرابر االعتقءل ومء تاله من ق ابربرات تثبيت هي ق ابربرات
بءطلة وغيبر مقبولة ومبرفوضة".

االخبار ،بيروت2019/10/30 ،

مجدداً رغم تدهور وضعها الصحي
 .28األسيرة األردنية هبة اللبدي إلى السجن ّ

برغم الوضع الصحي السيئ لألسيبرة األبردنية هبة اللبدي ،فإن سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي أعءدتهء

إلى سجن "الجلمة" من مستشفى "بني تسيون" ،لمواصلة الضغط عليهء النتزاع اعتبرافءت منهء ،وسط
تحذيبر أطلقه أطبء من احتمءل إصءبتهء بمشكالت في القلب ،نتيجة إضبرابهء عن الطاءم .من جهته

قءل المحءمي جهءد أبو بريء "ال أتوقع من المحكمة أن تنظبر في قبرابر االستئنءف على اعتقءلهء اإلدابري
سيبقي هبة قيد االعتقءل إلى غءية
أو الموافقة على إطالق سبراحهء ،ومء سيحصل هو أن االحتالل ُ
حدوث خطبر جدي على حيءتهء ،مثلمء جبرى مع األسيبرين خضبر عدنءن ومحمد القيق ،ثم ستطلق

سبراحهء".

االخبار ،بيروت2019/10/30 ،

 .29السلطات األردنية تلقي القبض على إسرائيلي تسلل إلى أراضيها

عمءن  -نيفين عبد الهءدي :أعلنت و ازبرة الخءبرجية وشؤون المغتبرعين أن السلطءت المانية ألقت مسء

امس ،القبض على إسبرائيلي تسلل بطبريقة غيبر شبرعية إلى األبراضي األبردنية عببر الحدود في

المنطقة الشمءلية.

عمان2019/10/30 ،
الدستورّ ،

 .30في ذكرى مجزرة كفر قاسم :الجامعة العرعية تطالب بمالحقة مرتكبي المـجازر اإلسرائيليين

(وام) :طءلبت جءماة الدول الابرعية ،بمنءسبة الذكبرى الثءلثة والستين لمجزبرة كفبر قءسم ،جميع
المنظمءت والهيئءت الدولية ،بءلامل على مالحقة قيءدات سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي ،وجميع

المتطبرفين الذين ابرتكبوا وقءموا بءلمجءزبر ضد أبنء الشاب الفلسطيني ،والزام سلطءت االحتالل
بءالعتبراف بمسؤوليتهء القءنونية واألخالقية والسيءسية الكءملة عن تلك المجءزبر التي ابرتكبتهء .ودعت

األمءنة الاءمة للجءماة ،األمم المتحدة ،ومجلس األمن ،بءلامل على تأمين حمءية دولية للشاب

الفلسطيني في وطنه على طبريق إنهء االحتالل ،وبمء يمكنه من ممءبرسة حقه في الحبرية
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واالستقالل ،وفق القوانين والق ابربرات الدولية ،ومبءدبرة السالم الابرعية.

الخليج ،الشارقة2019/10/30 ،

 .31البرلمان العرعي يدعم إجراء االنتخابات الفلسطينية كمقدمة إلنهاء االنقسام
القءهبرة :أكد الببرلمءن الابرعي دعمه إلج ابر االنتخءبءت الفلسطينية كمدخل إلنهء االنقسءم .ودعء في
بيءن له ،الثالثء  ،كءفة أطيءف الشاب الفلسطيني وجميع الفصءئل الفلسطينية للمشءبركة فيهء .وذكبر

أن لجنة فلسطين في الببرلمءن طءلبت في مشبروع قبرابر ،جءماة الدول الابرعية ومنظمة التاءون
اإلسالمي واألمم المتحدة بدعم إج ابر االنتخءبءت في جميع األبراضي الفلسطينية في الضفة الغبرعية
ومدينة القدس وقطءع غزة .ودعت إلى إطالق عملية سالم ببرعءية دولية لتحقيق السالم القءئم على

حل الدولتين وانهء االحتالل اإلسبرائيلي لألبراضي الفلسطينية والابرعية المحتلة ،والتصدي لمحءوالت
تصفية وكءلة األونبروا ،وكلفت برئيس الببرلمءن الابرعي بمخءطبة ببرلمءنءت ودول الاءلم للتصويت

لتجديد تفويض والية عمل "األونبروا".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/29 ،

" .32الخارجية التونسية" :ال صحة لخبر زيارة وفد شبابي تونسي إلى "إسرائيل"
تونس :نفت و ازبرة الخءبرجية التونسية صحة مء تم تداوله في مواقع التواصل االجتمءعي بخصوص
زيءبرة وفد شبءبي تونسي إلى "إسبرائيل" ،مؤكدة أن الصوبر التي تم نشبرهء تتالق بزيءبرة وفد أوبروعي من
بينه سيدة بلجيكية من أصل تونسي ،وهي عضوة في حزب سيءسي بلجيكي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/29 ،

 .33كوشنر لقناة عبرية :آمل أن يتعاون نتنياهو وغانتس لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية
تبرجمة خءصة :قءل جءبريد كوشنبر ،المستشءبر الخءص للبرئيس األمبريكي دونءلد تبرامب ،في مقءبلة

على قنءة  13الاببرية ،إنه يأمل أن يتاءون كل من بنيءمين نتنيءهو وعيني غءنتس من أجل إيجءد حل
للخالفءت وتشكيل حكومة إسبرائيلية واحدة .وحول خطة تبرامب للسالم ،أكد أن اإلدابرة األمبريكية

"تاتببر أمن إسبرائيل مهم للغءية بءلنسبة لهء ،وأن السالم مع الفلسطينيين هو خطوة حءسمة إذا كءنوا

يبريدون األمن على المدى الطويل" .واعتببر أنه "كلمء ازدهبر االقتصءد الفلسطيني وشابر الفلسطينيين
بءلبرضء حيءل مستقبلهم ،كلمء كءن ذلك أفضل إلسبرائيل" .أمء حول وعد نتنيءهو بضم منطقة االغوابر،

فقد بين مستشءبر تبرامب تفهم اإلدابرة األمبريكية لـ"مدى أهمية وادي األبردن ألمن إسبرائيل" وأنهم
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يأخذون ذلك في االعتبءبر ،الفتءً إلى أن "نتنيءهو لم يتحدث فقط عن الضم وانمء عن السيءدة ايضء".
وفي مابرض برده بشأن مء إذا كءن البيت األبيض سيدعم ضم "إسبرائيل" وسيءدتهء على منطقة وادي

االبردن ،قءل كوشنيبر "إذا تم تقديم اقتبراح حقيقي ،فسوف ندبرسه وننءقشه ،ولكن نحن نبحث عن حل

وسط لكال الجءنبين ،ونود أن ُنبقي الخيءبرات مفتوحة" .أمء عن إمكءنية اللقء بءلفلسطينيين ،فقد أكد

أن اإلدابرة األمبريكية مستادة لذلك ،لكنهء غيبر مستادة حين ال يتم احتبرام أمبريكء .وعن انسحءب

الواليءت المتحدة من سوبريء ،أكد أنه لن يؤثبر على عالقة "إسبرائيل" بءلواليءت المتحدة ،بل إن الاالقة
تاززت بشكل كبيبر.

القدس ،القدس2019/10/29 ،

 .34كوشنر" :إسرائيل" ليست "مصدر كل معاناة" الفلسطينيين

البريءض( -أ ف ب) :اعتببر جءبريد كوشنبر خالل مؤتمبر استثمءبري في البريءض ،الثالثء  ،أن
"إسبرائيل" ليست "مصدبر كل ماءنءة" الفلسطينيين .وأوضح قءئالً "إذا أبردت أن تستثمبر في الصفة
الغبرعية وغزة ،فإن المسألة التي تمناك هي الخوف من االبرهءب واحتمءل أن يواجه استثمءبرك

الخبراب" .الفتءً إلى أن حل الصبراع بين الفلسطينيين و"إسبرائيل" "يفتح الطبرق أمءم تحقيق تقدم نحو
جمع النءس ماء".

وكالة معاً اإلخبارية2019/10/29 ،

 .35جولة ثانية حول قيادة فتح
منيبر شفيق

بداية غمبرني األخ األستءذ حسين فودة في تحيته التي وجههء إلي ،ومن كنت ماهم ،من إخوة
وأخوات قءموا بدوبر مقدبر في تءبريخ الثوبرة أو المقءومة الفلسطينية الماءصبرة .ولبرعمء كءن هذا سببءً من
بين أسبءب أخبرتني في البرد على باض مء جء في مقءلة األخ فودة من ملحوظءت نقدية في مقءلته

في  3تشبرين األول  2019بانوان «برداً على منيبر شفيق :لم يكن خداعءً.»...

ذهبت إليه في المقءل .وقد جء البرد على
منذ مستهل النقد تنءول موضوع األبرسطية على الضد ممء
ُ
منهج الذين يبرون إمء ثوبري بءلمطلق ،وامء مسءوم بءلمطلق .فءلمنطق األبرسطي هو الذي ال يستطيع
أن يجمع بين النقيضين في الظءهبرة الواحدة .وهو مء غطءه المنطق الديءلكتيكي ،ومن قبله النظبرية

اإلسالمية في تجءوز المنطق األبرسطي التبسيطي أو األولي :ألف ليست ال ألف.
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وأظن أن مقءلة فودة تنتسب في تحليل الظواهبر إلى المنطق األبرسطي .ألنه ال يبرى في يءسبر عبرفءت

وقيءدة «فتح» من البداية حتى النهءية إال الخيءنة ،في مقءبل كتءب «ستون عءمءً من الخداع» الذي ال
يبرى في قيءدة فتح إال الخداع من البداية إلى النهءية.
مشكلة الق ابر تين هنء لظءهبرة تءبريخية وموضوعية :ظءهبرة قيءدة «فتح» بأنهء ذات وجه واحد ،األمبر

الذي ال يسمح بتفسيبر إطالقهء للبرصءصة األولى أو إشاءل ثوبرة مسلحة ،أو خوض ماءبرك عسكبرية

مهمة وحءسمة :الكبرامة ،والمواجهءت على خطوط التمءس في األبردن ولبنءن ،والمقءومة المسلحة

والامليءت في الداخل الفلسطيني ،وحبرعي  1978و ،1982في لبنءن ،واالنتفءضتءن  1987و.2000
ْ
فذلك الوجه الواحد يفسبر كل مء جء في كتءب األستءذ محمد دلبح من اتصءالت ومسءومءت وتنءزالت
مبدئية إلى اتفءق أوسلو وتباءته .لكن ال يفسبر الوجه اآلخبر.

هذان الوجهءن وجدا ماءً ،وال يغيبر من التحليل إن ُوجدا ماءً من البداية ،أو في مبرحلة الحقة.
والق ابر ة في لحءظ هذين الوجهين ال عالقة لهء بءلتأييد أو البرفض ،وال عالقة لهء بءلحب والبغض،
وليس لهء عالقة بءلموقف الثوبري الصحيح ،أو الذي يمكن أن نختءبره نحن الذين ندين وجه المسءومة

من األلف إلى اليء  .فأنت هنء تحلل موضوعيءً ظءهبرة أمءمك حتى لو أدنتهء جملة وتفصيالً ،ودخلت

ضدهء في حبرب ضبروس .واذا حءولت أن تقول إنهء ذات وجه واحد فقط ،فاليك أن تنكبر تءبريخءً
واقايءً بأكمله .وذلك حتى لو اعتببرت كل مء قءمت به من قتءل كءن من أجل المسءومة وليس

مقصوداً قصد الثوبريين له .ألن القتءل والماءبرك ضد الادو الصهيوني مسألة بءلغة الجد واألهمية.

أمء دوافاك األخبرى ،مثالً الزعءمة أو المسءومة ،فمن دبرجة ثءنية .واذا أخذت بمنهج التحليل الذي
يبرى تاءيش الوجهين ماءً في تلك الظءهبرة ،فهذا ال ياني أنك تؤيده ،أو أنك تسوغه ،أو أنك لست
منحء اًز لبديل ثوبري غيبره .فءلخلط خءطئ ،عند ق ابر ة ظءهبرة ،بين الموقف من الظءهبرة والتحليل
الصحيح لهء ،ولطبياتهء ،وسمءتهء .وهو الذي ،منع ويمنع من طبرح سيءسة صحيحة في مواجهتهء.
وهو الذي قءد كثيبرين إلى ابرتكءب أخطء في الممءبرسة ذهبت بهم إلى نهءيءت مؤسفة أو حزينة أو

تبراجيدية.

تبقى ملحوظتءن على مقءلة األخ الازيز فودة :األولى استخدامه لتهمة أو صفة الخيءنة .فهنء أيضءً
يخلط بين خيءنة المبءدئ ،أو االنحبراف عن المبءدئ ،وعين الخيءنة بمانى الامءلة للادو والسيبر
ضمن أوامبره وتاليمءته .فخيءنة المبءدئ واألهداف شي وخيءنة الوطن لحسءب الادو شي آخبر.

ولهذا ،فإن إطالقهء بال تحديد يجمع بين الخيءنتين أدى ،أو هو مء سمح ،بنشو ظءهبرة االغتيءالت

في الداخل الفلسطيني .وقد أوقع أيضءً عدداً من القيءدات الثوبرية في حبرج شديد حين براحوا يفءوضون
القيءدة المتهمة بءلخيءنة بمانى خيءنة الوطن .وهو مء تجنبته ومء زالت تتجنبه كل فصءئل المقءومة
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الماءبرضة التفءق أوسلو ،وال سيمء التي تدعو إلى المصءلحة .فءلخيءنة بمانءهء الذي يتجءوز خيءنة
اجه إال بءلبرصءص.
المبءدئ ويختلط بخيءنة الوطن والتاءمل مع الادو ال تو َ
أمء الملحوظة الثءنية واألخيبرة ،فهي النموذج الثوبري المطلوب أو البديل لقيءدة فتح ،أو الذي يتخذ من

فيتنءم ،نموذجءً (في السءبق وليس اليوم؟) .فهو مء ساى له كثيبرون في السءحة الفلسطينية ،وهو بال

شك األفضل .ولكن السؤال الذي يستحق أن ُيجءب عنه ،لمءذا لم يتحقق بءلبرغم من المسءعي التي
بذلت من أجله؟ هذا السؤال ليس لحسءب األخ فودة وحده فحسب ،بل أيضءً لشد مء أتابني إليجءد

الجواب.

االخبار ،بيروت2019/10/30 ،

 .36االنتخابات ..مفاجأة "حماس"
وسءم عفيفة
فءجأت حبركة "حمءس" وفد لجنة االنتخءبءت الفلسطينية ببرئءسة حنء نءصبر ،بموقف إيجءبي من

االنتخءبءت ،منسجم مع البرؤية الجمءعية التي تضم غءلبية الفصءئل ،فيمء حبرصت أن يكون اللقء
البرئيس والبرسمي مع وفد اللجنة بحضوبر ومشءبركة الفصءئل كءفة بايدا عن الثنءئية.

الموق ف البرسمي الذي صدبر عن الحبركة بءلتزامن مع االجتمءع جء على لسءن برئيس الحبركة في

غزة يحيي السنوابر ،الذي لخصه بءإلعالن عن جهوزية "حمءس" لالنتخءبءت دون التطبرق إلى
الشبروط والاقبءت ،تءبركء الضمءنءت والتفءصيل للفصءئل ومؤسسءت المجتمع المدني ،والمؤسسءت

الدولية التي عببرت عن برغبتهء بءإلشبراف على االنتخءبءت.

"حماس" لن تكون عقبة

قبل أيءم من وصول وفد لجنة االنتخءبءت المبركزية لغزة أبلغت "حمءس" وسطء محليين ودوليين
استادادهء المضي قدمء في ملف االنتخءبءت إذا أبدى عبءس وحبركة "فتح" جدية حقيقية وقدم

ضمءنءت لنزاهة وحبرية االنتخءب ،وأن تجبري "التشبرياية" مبءشبرة على أن ال يتم تجءهل "البرئءسية"،

وأكدت الحبركة للوسطء أنهء لن تكون عقبة ولن تضع الابراقيل ،لكنهء تسء لت عن دوبر المجتمع
الدولي الذي ينبغي أن يتحمل مسبروليءته ،إذا ثبت أن االحتالل هو المشكلة األسءسية والماطل

لالنتخءبءت.

تجبرعة "حمءس" في مسيبرات الاودة بءلشبراكة مع مختلف الفصءئل زادت من قنءعة الحبركة بقوة الفال

الشابي وضبروبرة تفايل دوبر الجمءهيبر في األزمءت الداخلية كمء نجحت في مواجهة االحتالل ،وأنه
آن األوان أن يستلم الشاب زمءم المبءدبرة باد سنوات من اإلقصء واحتكءبر القبرابر الفلسطيني بيد
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مجموعة متنفذة ،تبرى في نفسهء وصية على الشاب ،وتستمد شبرعيتهء من الالعبين الكبءبر في
المنظومة الدولية ،إلى جءنب االحتالل اإلسبرائيلي ،الذي يبرعط شبرعيتهم بدوبر وظيفي يخدم االحتالل

أمنيءً واقتصءديء.

وكءنت دعوة محمود عبءس إلج ابر انتخءبءت تشبرياية قد دخلت مبرحلة المسءومءت وتقديم الابروض،

ونشط الوسطء بهدف نقل الدعوة من اإلطءبر النظبري إلى الاملي ،وتوصيل برسءلة لمختلف األطبراف

الداخلية الخءبرجية أن دعوة أبو مءزن جدية هذه المبرة ،وبءلتءلي على األطبراف األخبرى تحديد موقفهء،
ودعم االنتخءبءت بءعتبءبرهء الحل األجدى للخبروج من األزمة البراهنة.

الموقف الدولي

الموقف من االنتخءبءت ال يقتصبر على األطبراف الداخلية ،فبينمء تتجنب السلطة دفع االحتالل نحو
تحديد توجهه من االنتخءبءت إال أنهء تجتهد في تسويقهء ألطبراف أوبروعية وعبرعية ،بهدف مل الفبراغ

السيءسي ،والهبروب من أزمءتهء وتجديد شبرعيتهء ،ونقل الكبرة في ملاب حمءس واالحتالل.

وقد عقدت قيءدات من السلطة لقء ات مع أطبراف عديدة خصوصء أوبروعية لتؤكد جدية دعوة عبءس

لالنتخءبءت ،بينمء تنءوبر السلطة في الشق المتالق بءالنتخءبءت البرئءسية ،وهي تجتهد في تمبريبر

برسءئل أن عقدهء لن يطول باد االنتخءبءت التشبرياية مبءشبرة ،بهدف إزالة االعتبراض األسءسي على
مقتبرح االنتخءبءت ،وبءلتءلي تفكيك الكتلة الوطنية من الفصءئل المتوافقة مع "حمءس" في غزة ،في

برؤيتهء لمسءبر المصءلحة واالنتخءبءت.

وتبرى حبركة "فتح" في الدعوة لالنتخءبءت فبرصة إلعءدة تفايل قنوات اتصءل مع "حمءس" ،بادمء

كءنت قبربرت سءبقء مقءطاتهء ،كمء يمكنهء ذلك من كسبر الازلة التي وضات نفسهء فيهء ،وقد توجت
بمبءدبرة الثمءني إلتمءم المصءلحة.

ويساى البرئيس عبءس إلى نقل ملف المصءلحة إلى مبرعع جديد ،بايدا على االتفءقءت السءبقة ،ودفع

مختلف األطبراف إلى إعءدة تقييم مواقفهء من السلطة خصوصء القءهبرة واالحتالل.

كمء تخشى السلطة نجءح أي خطوات أو مشءبريع مستقبلية يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحصءبر عن

غزة بايدا عنهء ،وهي تحءول استثمءبر وبرقة الضغط المءلي واإلدابري التي استخدمتهء السلطة خالل

الاءمين المءضيين ضد غزة في ظل استمبرابر أزمءت القطءع المتواصلة.

في المحصلة ال تزال االنتخءبءت في مبرحلتهء األولى والطبريق أمءمهء طويل ،لهذا تساى السلطة إلى
تقييم خطواتهء عببر مبراحل الاملية االنتخءبية المختلفة ابتدا من الدعوة وصوال إلى مء يفبرزه

الصندوق ،وفي كل محطة سوف تزن نتءئجهء ،ولدى السلطة وفتح من الذبرائع مء يمكنهء االنسحءب

في أي مبرحلة وتحميل اآلخبرين المسئولية وعلى برأسهم االحتالل.
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"حمءس" نجحت حتى اآلن في إغالق الطبريق أمءم السلطة لثنيهء عن اللجو لخيءبر شبرعنة

االنفصءل ،واج ابر انتخءبءت منفصلة في الضفة الغبرعية ،دون غزة والقدس.

عرعي  ،21لندن2019/10/29 ،

 .37تحذيرات رئيس األركان… بين المناورة والحقيقة األمنية و"مفاهيم معبد دلفي"
شموئيل مئيبر
أصوات الحبرب المقتبرعة تتواصل .والتقءبريبر والتحليالت المتالقة بتحذيبر برئيس األبركءن افيف كوخءفي

المتحدثة عن مواجهة “قبريبة” مع إيبران ،بقوة كبيبرة في جميع القنوات والمحطءت .في عدد من

التحليالت أكدوا أن األمبر يتالق بـ “تهديد مهم وفوبري” ،وقيل إن إيبران قد نفد صببرهء مؤخ اًبر إ از
الهجمءت التي لم تاد سبرية ،وأنهء تنوي محءسبة إسبرائيل.

سءبرع نتنيءهو في هذا األسبوع إلى برعط نفسه بأقوال كوخءفي وحذبر في بداية جلسة الحكومة من أن

“مء قيل على لسءني ولسءن برئيس األبركءن ليس منءوبرة ،بل برؤية واضحة لتحديءت الحءضبر
والمستقبل القبريب”.

هل األموبر حقءً هكذا؟ في توجيه برئيس األبركءن للمبراسلين الاسكبريين لم أجد أي تهديد ملموس بشأن

هجوم إي براني قبريب .الجملة التي يتم تكبرابرهء في التوجيه والتي استندت إليهء التحليالت الحبرعية هي ”
الوضع متوتبر وهش في الجبهة الشمءلية والجنوعية ،ويمكن أن يتدهوبر ليصل إلى مواجهة برغم حقيقة

أن أعدا نء غيبر مانيين بءلحبرب” .باد ذلك أضءف كوخءفي بأن “التحدي االستبراتيجي األسءسي
يكمن في المنطقة الشمءلية أمءم تمبركز قوات إيبرانية وغيبرهء في سوبريء ومشبروع الصوابريخ الدقيقة”.

الحبرب موضوع جدي ،والحديث عن احتمءل اندالعهء يحتءج إلى نقءش جدي .أوالً ،يجب علينء
تنظيف الطءولة والتوضيح بأن توجيه برئيس األبركءن ليس حبرفءً سيءسيءً لتقديبر االستخبء ابرت لصءلح

االدعء ات التحذيبرية لبرئيس الحكومة (التي ال تستند دائمءً إلى الوقءئع) ،بخصوص تهديدات إيبران.
برئيس األبركءن يخضع في الحقيقة للمستوى السيءسي ،ولكن في كل مء يتالق بتقديبر الوضع فهو
يستند إلى الجهءت المهنية في االستخبءبرات الاسكبرية ،التي هي المقدبر القومي حسب النهج

اإلسبرائيلي وليس الموسءد.

من سيءق تقءبريبر وسءئل اإلعالم ،يظهبر أن مء يشغل برئيس األبركءن ،وهو السبب األسءسي لتوقيت
التوجيه ،هو الحءجة إلى أن يدفع إلى المصءدقة في الميزانية على الخطة متاددة السنوات وعلى

برؤية الجيش اإلسبرائيلي األمنية .هذه المصءدقة عءلقة بسبب األزمة السيءسية وعدم اليقين المستمبر.
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برئيس األبركءن “أضءع” سنة تقبريبءً من واليته وهو يبريد إغالق فجوات بسبرعة وأن تبدأ األموبر بءلسيبر
في كءنون الثءني  ،2020خءصة إ از صوبرة التهديد التي برسمهء في التوجيه.
بخصوص المضمون ،لن يجد القءبرئ المجبرب في أقوال كوخءفي أي جديد بخصوص خبريطة
التهديدات ضد إسبرائيل .هذه خبريطة يابرف الجيش منذ زمن كيفية التاءمل ماهء .إضءفة إلى ذلك،
ال يظهبر أن برئيس األبركءن أبراد تبشيبرنء بحبرب على األبواب .لقد تحدث عن وضع خطيبر يمكن أن

يتدهوبر بطبياته إلى مواجهة عسكبرية .وبءألحبرى ،على خلفية الحبرب السبرية واألقل سبرية مع إيبران،
لكن الموضوع فهم بأن هنءك خوفءً من هجوم إيبراني كبيبر .كل ذلك استند إلى جملة واحدة ووحيدة
لبرئيس األبركءن وهي “وضع متوتبر وهش” .تفسيبر ذلك قد يكون فلسفيءً – ثقءفيءً .تحدث برئيس األبركءن
بمفءهيم اوبريكءن من مابد دلفي ،وهي كءهنة في مابد أبولو في اليونءن القديمة التي جء الزعمء

لسمءع برأيهء في مسألة الحبرب والسالم ،وحصلوا على إجءبءت غءمضة وغيبر قءطاة .كل شخص

كءن يمكنه أن يجد في إجءبءتهء مء أبراد أن يسماه .وقد انضم إلى هذه األعبراض الحوابر الاءم الماتءد

في إسبرائيل عن نوايء إيبران “محو إسبرائيل” .هذا خطءب غيبر صحيح نجح نتنيءهو في غبرسه في

قلوب سءمايه وهو يستخدم كأبرضية خصبة للتحليالت “الحبرعجية” التي حصلنء عليهء.

اختءبر برئيس األبركءن التصبريح بحذبر ،لذلك من المهم أن نابرف مء لم يكن ولم يقل في ذاك التوجيه.

كوخءفي لم يذكبر “نموذج الساودية” ولم يقءبرن الهجوم اإليبراني المفءجئ على منشآت النفط الساودية
بصوابريخ كبروز وطءئبرات مسيبرة بـ “مفءجأة يوم الغفبران” .يبدو أنه أخذ في الحسبءن بأن المقءبرنة

السءئدة مع الحءلة الساودية تتجءهل الفبرق الكبيبر في تنءسب القوة والقدبرات الزائدة إلسبرائيل عن تلك

التي لدى الساودية ،وأيضءً ميزان البردع مع طه ابرن الذي يميل لصءلح إسبرائيل .وتازيز ذلك نجده في
المقءبلة ،التي يكثبرون من اقتبءسهء ،التي أجبراهء برئيس قسم البحث في االستخبءبرات الاسكبرية ،الاميد
دبروبر شءلوم ،قبل أسبوعين من الهجوم على الساودية مع صحيفة “إسبرائيل اليوم” .برغم أن الانوان

“بدأنء نلمس الحبرب” ،النموذج الساودي ال يحظى بأي تطبرق من جهة شءلوم.

صحيح أن إيبران برفات نسبة البرهءن على بردودهء الاسكبرية في الخليج الفءبرسي وضد الساودية.
ولكنهء فالت ذلك في سيءق البردود على جهود الواليءت المتحدة في الوصول إلى التحطيم النهءئي

لالتفءق النووي من خالل فبرض عقوبءت “ضغط بءلحد األقصى” في مجءل تصديبر النفط والبنوك.
وذلك ال يفسبر بأنه يمكن مد خط مبءشبر بين نشءطءتهء وقبرابرهء مهءجمة أهداف في أبرض إسبرائيل

السيءدية بءلصوابريخ البءلستية أو صوابريخ كبروز من أبراضيهء .مانى هذا الهجوم هو الحبرب الشءملة
طويلة المدى وبءهظة الثمن .لذلك ،فإن تحليل نوايء إيبران يجب أن يتم كمء هو متبع في عمل
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المخءببرات والاالقءت الدولية على مستوى اتخءذ ق ابربرات جديدة ،في تحليل أهداف حقيقية ،وليس في
أهداف مسيحءنية متخيلة ،بءلوسءئل المتءحة لتحقيقهء وليس بإحصء صوبر شيطءنية.

توجيه برئيس األبركءن لم يتطبرق أيضءً إلى التهديد النووي .لم نسمع منه أي كلمة عن تهديد وجودي
نووي ،الذي حذبر منه في افتتءح جلسة الكنيست“( .آخذ في التاءظم مؤخ اًبر”“ ،يجب إعداد الجمهوبر

لمء سيأتي”) ،يبدو أن هذا هو األسلوب الهءدئ لكوخءفي في عدم التوافق مع برئيس الحكومة الذي

يقول إن إيبران صادت مجدداً على المسءبر الخطيبر المتمثل بتطويبر السالح النووي .ويبدو أيضءً أنه
ال يوافق على االفتبراض السءئد بأن تجءوزات إيبران الالنية لالتفءق منذ أيءبر تشكل خبروقءت شديدة

وتقصي اًبر سبرياءً للوصول إلى القنبلة النووية ،ليست كذلك ،وقد نءقشت ذلك في منشوبر سءبق على

اإلنتبرنت .أمء الاميد شءلوم فكءن حذ اًبر من االنحبراف نحو الحتمية في الموضوع النووي .حسب برأيه،
الحديث يدوبر عن سينءبريوهءت مختلفة ،أحدهء اتفءق نووي جديد (يشبه أو يختلف عن االتفءق
السءبق) .وعلى أي حءل ،لم يحدث أي تغييبر في التقديبر األسءسي ،واآلن “دخلنء إلى المجءل

البرمءدي الذي يتقدمون فيه ببط ” .وهذا الواقع يقتضي عمالً استخبءبريءً حثيثءً ،لكن إسبرائيل لم تبق
وحدهء أمءم إيبران التي جددت مشبروعهء للسالح النووي .ألنهء لم تجدد ،وليس هذا هو الوضع

االستبراتيجي.

كوخءفي يتذكبر أن حبرب األيءم الستة بدأت بشكل مفءجئ ،وفاليءً ليس في حزيبران .الاد التنءزلي لهء
بدأ في بداية نيسءن  1967عند اإلسقءط االستابراضي لست طءئبرات سوبرية من نوع ميغ في سمء

دمشق في إطءبر “المابركة بين حبرعين” على فالحة أبراض زبراعية في “المنءطق منزوعة السالح” .في
الخلفية ،كءنت هنءك إعالنءت إسبرائيلية عن الحءجة إلى ضبروبرة إسقءط النظءم في دمشق بسبب دعمه

للمنظمءت اإلبرهءبية الفلسطينية“ .وضع هش” مع ضم نص تهديدي من جءنبنء وأيضءً في الجءنب
اآلخبر ،يمكن أن يكون وصفة لحبرب غيبر مبرغوب فيهء .وهذه برسءلة أبراد كوخءفي إظهءبرهء في
صيءغءته الحذبرة.

هآرتس 2019/10/29

القدس العرعي ،لندن2019/10/30 ،

 .38عمليات القتل في الوسط العرعي داخل إسرائيل  ..تتصاعد

جءكي خوبري

على خلفية االحتجءج على طبريقة ماءلجة السلطءت للانف في الوسط الابرعي يظهبر تقبريبر «هآبرتس»

أنه في حين أن عدد القتلى الابرب في إسبرائيل يبرتفع من سنة إلى أخبرى ،فهو في الضفة يوجد في
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منحى انخفءض ،منذ بداية الاءم  2019قتل في إسبرائيل  77مواطنء عبرعيء مقءبل  28فلسطينيء في
الضفة.

بءحثون وشخصيءت عءمة في الوسط الابرعي وفي الضفة يازون هذه الفجوة إلى التطبيق المتزايد

للقءنون ومحءبرعة الجبريمة المنظمة في الضفة .أيضء ألنه في الضفة تم الحفءظ على المبنى الاشءئبري
الذي يمكن من حل النزاعءت المحلية ،وهو مء تضاضع في السنوات األخيبرة في الوسط الابرعي في

إسبرائيل.

حول التوجه في إسبرائيل تدل ماطيءت مبركز «أمءن» ،الذي يحءبرب الانف في الوسط الابرعي ،أنه

في الاءم  2015قتل  58مواطنء عبرعيء في إسبرائيل ،منهم  14امبرأة .وفي الاءم  2016استمبر منحى
االبرتفءع مع  64قتيال ،منهم  10نسء  .وفي الاءم  2017قفز عدد القتلى إلى  ،72منهم  10نسء .
وفي الاءم  2018حدث ابرتفءع آخبر ،ووصل عدد القتلى إلى  75شخصء ،منهم  15امبرأة.

وفي الاءم  ،2019الذي لم ينته باد ،فإن عدد القتلى وصل إلى  77قتيال ،منهم  11امبرأة ،مء يدل
على مواصلة هذا الميل المقلق .في المبركز يشيبرون إلى أن  80في المئة تقبريبء من عمليءت القتل

حدثت نتيجة استخدام السالح النءبري.

مقءبرنة مع الوضع في إسبرائيل فإنه في الضفة الغبرعية يببرز هنءك انخفءض في عدد عمليءت القتل

في السنوات األخيبرة .حسب المتحدث بلسءن الشبرطة الفلسطينية في الضفة الغبرعية ،لؤي ابرزيقءت،
فإنه في الاءم  2015قتل في منءطق السلطة في الضفة  54شخصء ،منهم  4نسء  .وفي الاءم 2016

انخفض الادد إلى  38شخصء (منهم  8نسء ) ،وفي الاءم  2017بلغ عدد القتلى  ،34منهم  4نسء .

وفي الاءم  2018حدث انخفءض كبيبر ،حيث بلغ عدد القتلى  ،24منهم  3نسء  .وهذا الاءم حدث
ابرتفءع ماين في عدد القتلى ،فحتى اآلن قتل  28شخصء ،منهم  4نسء  .في الشبرطة الفلسطينية

يؤكدون على أن ماظم عمليءت القتل حدثت على خلفية نزاعءت شخصية ،وليس جبريمة منظمة.

مع ذلك ،يبدو أن الشبرطة الفلسطينية ال تقوم بإحصء حءالت الموت للفلسطينيين الذين يوجد شك

بأنهم قتلوا على أيدي أقءبرعهم .هكذا في  2016قتلت  12امبرأة فلسطينية في ظبروف مشبوهة في

الضفة .وفي  2016تم اإلبالغ عن  13حءلة كهذه ،وفي الاءم المءضي قتلت  11امبرأة .ولكن أيضء
إذا كءنت النسء قتلن حقء فءن عدد القتلى في الضفة مء زال ال يقتبرب من عددهم في الوسط الابرعي

في إسبرائيل في السنوات األخيبرة.

في محءدثة مع الصحيفة قءل ابرزيقءت إن الشبرطة الفلسطينية صءبرمة ضد المخلين بءلقءنون ،وانه
تقبريبء يتم حل كل ألغءز قضءيء القتل .هذه السنة قءلوا في جهءز تطبيق القءنون الفلسطيني إنه لم تكن

أي عملية قتل لم يتم كشفهء.
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«في المدن نامل بشكل مبءشبر ضد كل خءبرقي القءنون» ،قءل ابرزيقءت ،واضءف إن الشبرطة
الفلسطينية تتدخل حتى في حءالت جنءئية ،تحدث في منءطق ب وج ،التي فيهء حضوبر الشبرطة

ضئيل.

« نحن ال نسمع عن عصءبءت تسبب البرعب للتجءبر وأصحءب المصءلح التجءبرية ،وعن جبءية الخءوة

أو عن نشءطءت بمستوى منظمءت الجبريمة» ،أضءف مصدبر أمني فلسطيني.

نفذت عملية في السنة المءضية في نءبلس ،وهي تدل على مواجهة الشبرطة الفلسطينية للزعبران.

دخلت قوات خءصة مخيم بالطة لالجئين من اجل محءبرعة المسلحين الذين كءن عدد منهم ياتببرون
من الذبراع الاسكبرية لحبركة فتح« .لقد واجهنء ظءهبرة المسلحين ،الذين تحت مظلة محءبرعي الحبرية
والمحءبرعين من اجل الشاب الفلسطيني تحولوا إلى برجءل عصءبءت ومبرتزقة» ،قءل أحد سكءن

المخيم« .هذا األمبر لم يكن مقبوال على أحد ،لهذا بدأ نشءط مكثف لفبرض النظءم».

غءزي النءبلسي ،البءحث في الشؤون الفلسطينية في مبركز للدبراسءت في برام هللا ،والذي يابرف عن
قبرب أيضء الوسط الابرعي في إسبرائيل ،ياتقد أنه ال يمكن نسب الفجوة في عمليءت القتل فقط

لمحءبرعة السلطة الفلسطينية للجبريمة .وقد أشءبر إلى قوة الحمولة في فبرض النظءم في الضفة« .أسءس
الاءئلة أو الحمولة أو الاءئلة تفكك بمانى ماين في المجتمع الابرعي في إسبرائيل ،لكن في الضفة

الغبرعية مء زال يلاب دو ابر برئيسء» ،قءل« .ال يمكن الحديث عن مجتمع فبردي ،بل عن مجتمع مء زال

فيه لبرئيس الحمولة واالنتمء الاءئلي دوبر في منع الانف أو النزاعءت» .حسب قوله ،يؤثبر نشءط

الفصءئل الفلسطينية أيضء على األبرض« .يمكن القول بوضوح إن الفوضى واستخدام السالح التي

ظهبرت في نهءية االنتفءضة الثءنية قد اختفت من منءطق السلطة الفلسطينية» ،قءل النءبلسي« ،ال

يوجد مسلحون يتجولون في الشوابرع لمجبرد استابراض القوة .وهذا ال ياني أنه ال يوجد سالح لدى
جهءت كثيبرة .لكن ال توجد إمكءنية ليتحول هذا السالح إلى أداة في أيدي زعبران بمانى فبرض الذعبر

واإلضبرابر بأمن النءس الشخصي .يمكن القول إن هنءك مء يكفي من المشكالت بءلنسبة للفلسطينيين
من مجبرد كونهم تحت االحتالل .لذلك ،على األقل بشأن الجبريمة المنظمة هنءك كوابح وعوائق تمنع

التدهوبر».

ايضء في مخيمءت الالجئين في الضفة يشيبرون إلى تأثيبر الفصءئل الفلسطينية على كل مء يتالق

بفبرض النظءم الاءم« .إن سلوكء عنيفء بمانى جبريمة منظمة ياتببر في السءحة الفلسطينية كاملية

تخدم االحتالل» ،قءل أبو مهند ،نءشط من مخيم الدهيشة لالجئين قبرب بيت لحم« .كءنت هنءك
فتبرات بدت فيهء المخيمءت مثل دفيئة للمليشيءت ،ولكن اآلن لم ياد هذا موجودا».
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«بدون الدخول الى المقءبرنة مع الضفة الغبرعية ،الوسط الابرعي في إسبرائيل ليس مجتماء عنيفء
بطبياته» ،قءلت د .منى خوبري كءسببري ،عميدة مدبرسة الامل االجتمءعي والبرفءه االجتمءعي في

الجءماة الاببرية في القدس« .يوجد في الوسط الابرعي أشخءص عنيفون يجب ماءلجة عنفهم .وفي
الوقت ذاته الامل على منع توبرط آخبرين في الانف» .وهي تشيبر الى عدة اسبءب للانف في الوسط

الابرعي في إسبرائيل :غيءب موابرد نتيجة التمييز المتواصل ،عمليءت داخلية بدأت في الاءئلة الابرعية

في الاقود االخيبرة ،ايضء مميزات شخصية لمن يستخدمون الانف.

اضءفة الى ذلك ،اشءبرت د .خوبري الى ماءلجة الشبرطة المايبة كسبب مهم لزيءدة الجبريمة« .الزعبرنة
والجبريمة التي ال تتم ماءلجتهء تبث برسءلة بأن الجبريمة تؤتي أكلهء» ،قءلت« .في الواقع الذي نشأ في

إسبرائيل والذي فيه الكثيبر من أعمءل الانف في الوسط الابرعي التي ال يتم كشفهء ،البرسءلة لهذه
المجموعة هي أن الزعبرنة تفيد وال يوجد سبب لوقفهء .من هنء ،حيث المسؤولية البرئيسية ملقءة على

الدولة من اجل أن تستثمبر في الوسط الابرعي في جميع المجءالت ،بمء في ذلك نشءطءت الشبرطة في

الوسط الابرعي ،لكن ايضء في اجهزة اخبرى في مبركزهء التاليم والبرفءه».

برئيس لجنة برؤسء السلطءت الابرعية وبرئيس مجلس عءبرة وعبرعبرة ،مضبر يونس ،شبرح بأن المقءبرنة
بين إسبرائيل والضفة الغبرعية ال تفيد أيء من األطبراف« .بصفتي برئيس لجنة برؤسء السلطءت الابرعية

الذي يجبري المحءدثءت مع ضبءط الشبرطة ،ال يهمني مء يحدث في منءطق السلطة الفلسطينية»،

قءل« .أنء أواجه االبرقءم التي توجد أمءمي في المجتمع ،يوجد لدي  77قتيال منذ بداية السنة .وهذا
وضع غيبر محتمل ويجب على الشبرطة الامل في هذا الشأن».

ايضء مديبر عءم مبركز «أمءن» ،المحءمي برضء جءببر ،الذي يجبري محءدثءت مع نظبرائه في منءطق
السلطة الفلسطينية ،قءل إن تجبرعة المقءبرنة بين إسبرائيل والضفة يجب أن تأخذ في الحسبءن الاالقءت

االجتمءعية واالقتصءدية والسيءسية المختلفة .وحسب قوله ،يتميز الانف في إسبرائيل بحجم الجبريمة

المنظمة ،التي يتم لمسهء بصوبرة أقل في منءطق الضفة.

يؤكد د .وليد حداد ،المختص في الجبريمة والبءحث في الانف في الوسط الابرعي ،أن الوضع يقتضي

ق ابر ابر حكوميء وتشكيل سلطة لمحءبرعة الانف« .المقءبرنة مع الضفة الغبرعية يمكن أن تكون صحيحة

في مستوى ماين ،لكن ليس في كل سيءق .ألن الواقع السيءسي واالجتمءعي مختلف تمءمء ،برغم أننء

جميانء فلسطينيون» .وأضءف« :فاليء ،مقءبرعة السلطة الفلسطينية تختلف عن مقءبرعة الحكومة
اإلسبرائيلية .محءبرعة الانف مع التأكيد على استخدام السالح والجبريمة الخطيبرة تاتببر جز ا من األمن

القومي .القتل الجنءئي يمكن أن يجال برئيس الحكومة يقفز من مكءنه ،وأيضء قءدة األجهزة وحءكم

اللوا  .هذا يمنح شبرعية الستخدام الوسءئل بقوة أكببر .في إسبرائيل هذا ال يحدث ،الجبريمة في الوسط
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الابرعي تاتببر شأنء داخليء .وفقط اآلن باد  77ضحية واحتجءج جمءهيبري ،فءن أحدا مء قد بدأ
بءالستيقءظ».

«هآرتس»

األيام ،رام هللا2019/10/29 ،

 .39كاريكاتير:

مستوطنون يسبرقون ثمءبر الزيتون شبرق نءبلس في الضفة الغبرعية

وكالة الرأي الفلسطينية2019/10/30 ،
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