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 "معاريف": التنسيق األمني أفضى العتقال ُمنفذي عملية "عين بوبين" .1
قءل محّلل الشؤون الاسكرّية في صحيفة "ماءبريف" الابرية، عميت كوهين، إن عملية  :النءصرة
ُمنفذي عملية "دوليف" تمت بءلتنسيق المبءشر بين جهءز الشءبءك اإلسرائيلي والمخءبرات اعتقءل 

وأفءد كوهين، نقاًل عن مصءدبر أمنّيٍة وصفهء بءلمطلاة، بأن أجهزة أمن السلطة قءمت  الفلسطينية.
سرائيلي منذ تنفيذ الاملية بـ"مسح أمني" وفتح غرفة تنسيق مشتركة بين الجءنبين وأبلغوا الجءنب اإل

وأكد أن اعتقءل المجموعة تم بءلتنسيق بين برام هللا وتل  على الفوبر عن تحركءت منفذي الاملية.
وتءبع: "لوال التنسيق مع أجهزة  أبيب، من أجل المحءفظة على الحءلة األمنية المستقرة في الضفة.

 األمن الفلسطينية لمء تمكنء من منع أي عمل عدائي ضد دولة إسرائيل".
وشدد على أّن أمن  كوهين إلى أّن التنسيق األمنّي مع السلطة الفلسطينّية مستمر ومستق. وأشءبر

السلطة يقوم بكّل مء في وساه حتى ال تشّوش وتارقل الامليءت الاسكرية للجيش اإلسرائيلّي داخل 
غرعية وذكر أّنه "في األسبوع المءضي أنقذت الشرطة الفلسطينّية في الضفة ال المدن الفلسطينّية.

 مجموعة من اإلسرائيليين، وقءمت بتسليمهم لنء".
واختتم كوهين تقريره، أن األوسءط األمنية اإلسرائيلية في حءلة ابرتيءح كبيرة إزا  التطوبر الملحوظ 

 ألجهزة السلطة في الكشف عن أعمءل "عدائية" ومواصلة الامل في التنسيق األمني.
 1/10/2019 ،فلسطين أون الين

 
 بقدوم المنتخب السعودي إلى الضفة ألول مرةيرحب  عباس .2

في مستهل اجتمءع اللجنة المركزية لحركة  ،محمود عبءس يةفلسطينال السلطةقءل برئيس  :برام هللا
 واإلجرا اتإننء سنبحث في االنتخءبءت واالستادادات لهء، "، 1/10/2019 فتح، مسء  يوم الثالثء 

كمء سنبحث في هذه عبءس قءئاًل: "وأضءف  ."دفالتي يجب أن نتخذهء من أجل تحقيق هذا اله
المتحدة، وأخرى داخلية، تتالق بنشءطءتنء  األممالنشءطءت التي جرت في  أولهءالجلسة مواضيع عدة 

واالنتخءبءت التي جرت فيهء، ومء يتالق بءألمن الذي تقوم به  األقءليمهنء، سوا  فيمء يتالق بامل 
هء، إضءفة إلى ذلك موضوع المشءكل القءئمة بيننء وعين اإلسرائيليين وغير  األيءمبهذه  األمنية األجهزة

 ."بمء يتالق بءألموال وغيرهء
أبراضي السلطة الذي سيصل إلى  األولبءلمنتخب الساودي الوطني  حءبراً  ترحيبءً  عبءسوبرحب 

كأس ليلاب على أبرض القدس، في التصفيءت اآلسيوية المزدوجة المؤهلة ل ،وألول مرة الفلسطينية،
 .15/10/2019فيصل الحسيني بءلرام شمءل القدس، في  إستءدآسيء وكأس الاءلم، وستقءم على 
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وقءل: "هذه هي المرة األولى التي يحضر فيهء المنتخب الوطني الساودي، نوجه الشكر والتقدير إلى 
د بن سلمءن المملكة الارعية الساودية والملك سلمءن بن عبد الازيز آل ساود وولي عهده األمير محم

على هذه اللفتة الكبيرة، إضءفة إلى مء تقدمه المملكة من دعم في المجءالت كءفة االقتصءدية والمءلية 
واالجتمءعية، وغيرهء، هذه كلهء محسوعة للمملكة ومن هنء من أبرض الرعءط نتوجه بءلتحية  واإلنسءنية

 برض فلسطين".أأبرض الرعءط،  في عزيزاً  لهم على هذه المكرمة وسيكون المنتخب الساودي ضيفءً 
لمواقف  باث عبءس، مسء  الثالثء ، برسءلة شكر إلى الملك سلمءن بن عبد الازيز تقديراً  كمء

 .الفلسطيني لشابلالساودية الداعمة 
 1/10/2019 ،وكالة األربا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إرجاح االرتخابات"عباس يبدأ سلسلة اجتماعات لبحث  .3

محمود عبءس سلسلة اجتمءعءت من أجل وضع  يةفلسطينال السلطةبدأ برئيس : كفءح زعون  - برام هللا
الشرق "وقءلت مصءدبر مطلاة لـ خطة إلنجءح إجرا  االنتخءبءت الاءمة في األبراضي الفلسطينية.

إن القيءدة الفلسطينية ستضغط من أجل إجرا  االنتخءبءت في القدس، وتنتظر من حمءس  "األوسط
 ."مع ذلك ستدبرس القيءدة كل الخيءبرات"جرائهء في قطءع غزة. وأضءفت: القبول بإ

وقءل عضو  واستهل عبءس اجتمءعءته باد عودته إلى برام هللا بلقء  للجنة المركزية لحركة فتح أمس.
المحوبر الرئيسي هو القرابر الذي "اللجنة المركزية لفتح صبري صيدم، قبل بداية االجتمءع، إن 

لدعوة النتخءبءت عءمة، ومجمل األوضءع والمستجدات السيءسية والارعية سيصدبره الرئيس بء
الماوقءت الداخلية والخءبرجية ستكون مدابر  . وأوضح أن آلية إجرا  االنتخءبءت في ظلّ "واإلقليمية

بحث على مدى أيءم. وأضءف صيدم أن اجتمءع اللجنة المركزية سيتباه اجتمءع آخر للجنة التنفيذية 
 ى مستوى القيءدة سيقربر تحديد تفءصيل خريطة الامل خالل األيءم المقبلة.وآخر موسع عل

وأكد صيدم أن إنهء  حءلة االنقسءم والخروج من عنق الزجءجة لم ياد ممكنًء اآلن سوى من خالل 
الشاب هو سيد الموقف وهو من يمتلك القرابر وأن "االحتكءم لصندوق االنتخءبءت. وأضءف أن 

حة من قبل حمءس وتحويل قطءع غزة إلى إمءبرة وإبقء ه برهينة للظروف السيءسية استمرابر حءلة المراو 
 ."يجب أن ينتهي بموجب هذه االنتخءبءت وصندوق االقتراع

الدعوة  عبءسوقءل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني إن المنظمة ستنءقش قرابر 
ن حمءس الموافقة على إجرا  االنتخءبءت إلنهء  إلجرا  انتخءبءت عءمة. وأشءبر إلى أن المطلوب م

 من قبلهء، ووضات شروطًء مسبقة، فإنهء "تانت"إلى أنه في حءل كءن هنءك النظر االنقسءم، الفتًء 
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 ."تتقءطع مع االحتالل في مصلحة واحدة، وهي تدمير الشرعية الوطنية"بذلك  
 2/10/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 االتحاد األوروبي استمرار دعم وكالة األوررواترحيب فلسطيني بقرار  .4

استمرابر تقديم الدعم لوكءلة  األوبروعيبرحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرابر االتحءد : ءنعمّ 
 يوم الثالثء  في بيءن أصدبره برئيسه سليم الزعنون، مسء  ،وقءل المجلس الوطني األونروا.

األوبروعي برفض اقتراح من كتلة المحءفظين  ن قرابر لجنة الموازنة في البرلمءنإ، 1/10/2019
هء ءئنشإاليمينية، يابر عن التزام االتحءد بءلمكءنة القءنونية للوكءلة وضروبرة استمرابر دوبرهء وفقء لقرابر 

وثمن المجلس الوطني التبرعءت المءلية الكبيرة التي  .194لحين حل قضيتهم وفقء للقرابر  302برقم 
 لتمكينهء من تقديم خدمءتهء التاليمية والصحية، وغيرهء. األونرواءلة يقدمهء االتحءد األوبروعي لوك

برحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد وعدوبره، 
ووصف أبو هولي، في بيءن له، مسء  الثالثء ، القرابر بءالنتصءبر  عي.و قرابر األوبر ءلأبو هولي، ب
مءسية الفلسطينية التي تمكنت من إحبءط تمرير مشروع قرابر مقترح مقدم من الحزب الكبير للدبلو 

 الديمقراطي المسيحي بقطع المسءعدات المءلية عن "األونروا".
وأكد، في بيءن للوزابرة  األوبروعي،قرابر ءلبريءض المءلكي ب الفلسطيني برحب وزير الخءبرجية والمغترعينكمء 

 الثءبتة من القضية الفلسطينية. األوبروعيةعلى مواقف  بر يمثل تأكيداً قراالأصدبرته يوم الثالثء ، أن 
 1/10/2019 ،وكالة األربا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رئيس الوزرا  الفلسطيني يزور القاهرة األسبوع المقبل بدعوة من رظيره المصري  .5

زيءبرة برسمية إلى القءهرة يبدأ برئيس الوزبرا  الفلسطيني محمد اشتية : سوسن أبو حسين - القءهرة
األسبوع المقبل، بدعوة من نظيره المصري مصطفى مدبولي. وقءل مجلس الوزبرا  الفلسطيني، أول 
من أمس، إن وفدًا وزابريًء كبيرًا برئءسة اشتية سيقوم بزيءبرة برسمية للقءهرة لالجتمءع مع نظرائهم في 

 ."الاالقة االستراتيجية مع الامق الارعي لفتح آفءق التاءون في كءفة المجءالت، وعمء يازز"مصر، و
 2/10/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 يندد بتجديد االعتقال اإلداري لنائبين الفلسطيني" التشريعي" .6

ندد المجلس التشرياي الفلسطيني، بتجديد االحتالل اإلسرائيلي االعتقءل اإلدابري للنءئبين حسن  غزة:
وأكد المجلس التشرياي، في بيءن صدبر  من مدينة الخليل. يوسف من مدينة برام هللا، ومحمد الطل
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، أن االحتالل يامد سيءسة تغييب النواب عن 1/10/2019 عن مكتبه اإلعالمي، يوم الثالثء 
وطءلب المجلس  محيطهم االجتمءعي ودوائر نءخبيهم؛ بغية عدم تأثيرهم في الرأي الاءم الفلسطيني.

ية بءلقيءم بمهءمهء وأعمءلهء ودوبرهء في الضغط على االحتالل؛ المؤسسءت الدولية والمنظمءت الحقوق
 عن النواب واحترام حصءنتهم البرلمءنية التي يتمتاون بهء بموجب القءنون الدولي.  اإلفراجلضمءن 

 1/10/2019 ،فلسطين أون الين
 
 أجهزة السلطة في الضفة تعتقل أسيرين محررين .7

ة الغرعية المحتلة أسيرين محربرين، في حين تواصل اعتقءل اعتقلت أجهزة السلطة في الضف :برام هللا
 آخرين دون أي سند قءنوني.

 1/10/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مجدالري: رثمن موقف أردوغان تجاه القضية الفلسطينية .8

ير األنءضول: ثّمن أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووز  - برام هللا
التنمية االجتمءعية، موقف الرئيس التركي برجب طيب أبردوغءن، الذي عبر عنه خالل كلمته أمءم 

، وكّل القيءدة، نثّمن موقف شخصيءً "وقءل مجدالني:  قءدة الاءلم في الجمعية الاءمة لألمم المتحدة.
ن التءبريخية ، بإظهءبر خءبرطة فلسطيالرئيس التركي الذي ياّبر عن جوهر الموقف الفلسطيني أيضءً 

شابنء بإقءمة الدولة المستقلة  أمءم قءدة الاءلم، ومطءلبة إسرائيل تحديد حدودهء، وتأكيده على حقّ 
 ."، والقدس الشرقية عءصمتهء1967على حدود المحتلة 

 1/10/2019 ،القدس العربي، لندن
 
 2023-2019سلطة النقد تطلق استراتيجية اإلقراض المتخصص لألعوام  .9

تركيز تمويالتهء في المنءطق  إلىالصغير  اإلقراضعء برئيس الوزبرا  محمد اشتية مؤسسءت برام هللا: د
خالله  أطلقتخالل حفل نظمته سلطة النقد برام هللا، أمس،  ،وقءل اشتية المهمشة والقرى الصغيرة.

 ن االستراتيجيةإ، 2023–2019استراتيجيتهء في قطءع اإلقراض المتخصص لألعوام الخمسة المقبلة 
وحث اشتية  "تصب في عصب جهد الحكومة، وهي مهمة ألنهء مبنية على تازيز اقتصءد الاءئلة".

الصغير على التكءمل مع خطط الحكومة، التنمية بءلانءقيد، والتي تأخذ باين  اإلقراضمؤسسءت 
 االعتبءبر الميزة التنءفسية لكل منطقة جغرافية.
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أن االقتصءد الفلسطيني يواجه عددًا من من رغم بءله بدبروه، قءل محءفظ سلطة النقد عزام الشوا: إن
التحديءت، إال أن قطءع التمويل األصغر قد حقق مادالت نمو تجءوزت مرحلة النشأة، ومنذ عءم 

، زاد عدد الامال  النشطين لهذا القطءع بأكثر من الضاف، وشهد القطءع مادالت نمو بلغت 2010
شركءت  9م منتجءت وخدمءت التمويل األصغر من خالل سنويًء، ويتم تقدي %14حو نفي المتوسط 

 مليون دوالبر أمريكي. 270حو نألف مقترض نشط، وتبلغ قيمة المحفظة القءئمة  83حو نتخدم 
من جهته، تنءول برئيس مجلس إدابرة الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتنءهي الصغر عال  

عدد شركءت اإلقراض الفءعلة في فلسطين تسع  سيسءلم، "شراكة" إنجءزات قطءع اإلقراض حيث بلغ
كل األزمءت التي مرت بهء  من رغمبءلشركءت، استطءعت الصمود والمحءفظة على برأسمءلهء والنمو 

. وعلغت قيمة المحفظة 2018حتى عءم  سنويءً  %36عءمًء، ونمء القطءع بمادل  30على مدابر 
مليون دوالبر موزعة  260حو نوقطءع غزة  النشطة ألعضء  الشبكة الفلسطينية في الضفة الغرعية

شبءب، كمء أن قيمة القروض التي تم صرفهء منذ  47منهم نسء  و% %36ألف عميل،  80على 
 ألف أسرة. 575مليءبر دوالبر، صرفت لمء يقءبرب  1.355حو نتأسيس القطءع بلغت 

 2/10/2019 ،األيام، رام هللا
 

 رفتخر بالعالقة مع إيران وحزب هللا... و صحيح الحية: حديث األحمد حول مبادرة الفصائل غير .10
نفى عضو المكتب السيءسي لحركة حمءس خليل الحية مزاعم القيءدي بحركة فتح عزام األحمد : غزة

خالل لقء  خءص بنخبة من  ،وأكد الحية حول مبءدبرة الفصءئل الفلسطينية بخصوص المصءلحة.
والتي زعم  األحمدن تصريحءت القيءدي بفتح عزام أ ،1/10/2019الثالثء   الصحفيين بمدينة غزة يوم

 فيهء أن حمءس سلمت مبءدبرة الفصءئل لمصر غير صحيحة.
على أن إيران داعم أسءسي  عن فخر حركته بءلاالقة مع إيران وحزب هللا، مشدداً  الحيةوعبر 

 بءلمقءومة بغزة"."عالقتنء كسرت الخالف السني الشياي بءلمنطقة وكسرت حءلة التفرد  :وستستمر، قءئالً 
 1/10/2019 ،الرسالة، فلسطين

 
 قيادي في حماس يحذر من الدعوة لالرتخابات خارج التوافق .11

أكد القيءدي في حركة حمءس وصفي قبهء على أن أي دعوة لالنتخءبءت التمثيلية للشاب : برام هللا
ي تكريس أصيل الفلسطيني، خءبرج إطءبر التوافق الوطني، ومهمء كءنت صوبرتهء وشكلهء وصفتهء، ه

في تصريح صحفي له، أن هذا يستوجب على  ،وأوضح لالنقسءم، وبرفض صريح للمصءلحة الوطنية.
اإلخوة في حركة فتح وسلطتهء توفير أجوا  وطنية وصحية يستطيع المواطن من خاللهء التابير عن 
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لنءجمة عن برأيه، دون أن يكون ضحية المالحقة والتضييق واالعتقءل ضمن سيءسة البءب الدوابر ا
وأشءبر إلى وجود تصريحءت مستهجنة لباض الكوادبر  التنسيق والتاءون األمني مع سلطءت االحتالل.

والرموز الفتحءوية التي تتحدث عن الديمقراطية في الوقت الذي ُتمءبرس فيه فتح وأجهزتهء األمنية 
 ءس.سيءسة اإلقصء  واالجتثءث في الشءبرع الفلسطيني في الضفة ومنع أي ظهوبر لحم

وطءلب برئيس السلطة محمود عبءس بدعوة اإلطءبر القيءدي للفصءئل لالجتمءع الفوبري بصفته اإلطءبر 
الوحيد الجءمع والشءمل لكل مكونءت الشاب الفلسطيني السيءسية، وألوانه الفصءئلية لمنءقشة كل 

ى من التوافق القضءيء، واتخءذ القرابرات المنءسبة التي تخدم الوطن والشاب وقضءيءه، في حدٍّ أدن
كمء طءلب حركة فتح والسلطة بءلامل على إبدا  حسن النية من خالل التخلص من عقلية  الوطني.

التهميش واإلقصء  واالجتثءث واألنء التنظيمية، وتوفير األجوا  الوطنية الصحية، والامل كفريق واحد 
لمسءحءت التي ال اختالف في القضءيء وا تحت شاءبر "شركء  في الدم شركء  في القرابر"، وتحديداً 

 عليهء، كقضية القدس والمسرى واألسرى وغيرهء.  
 1/10/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المدخل األساسي إلرها  االرقسام يكون من خالل الرجوع للشارع وصناديق االقتراع :القواسمي .12

خل األسءسي إلنهء  قءل أسءمة القواسمي النءطق بءسم حركة فتح، إن المد أشرف الهوبر: - غزة
في ذات الوقت أنه ال حءجة ألي  ، مؤكداً "الرجوع للشءبرع وصنءديق االقتراع"االنقسءم يكون من خالل 

وعبر القواسمي عن أمل حركة فتح في أن توافق  مبءدبرات جديدة أو برؤى إلنهء  االنقسءم الحءصل.
 فلسطيني هو الفيصل والحكم. حركة حمءس على عملية االنتخءبءت الفلسطينية، ليكون المواطن ال

 1/10/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 سالمة: تشكيل لجنة لبحث إجرا ات تنفيذ االرتخابات العامة والتشاور مع الفصائل .13
كشفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دالل سالمة، عن تشكيل لجنة من اللجنة المركزية  :برام هللا

حمود الاءلول، لبحث إجرا ات تنفيذ االنتخءبءت الاءمة والتشءوبر للحركة، برئءسة نءئب برئيس الحركة م
وأكدت  مع فصءئل الامل الوطني، قبل إصدابر الرئيس محمود عبءس لمرسوم عقد االنتخءبءت.

 سالمة، في لقء  ضمن برنءمج "ملف اليوم" على شءشة تلفزيون فلسطين، مسء  يوم الثالثء 
لوطن كوحدة واحدة، مشددة على ضروبرة أن تستجيب ، أن االنتخءبءت ستجري في ا1/10/2019

وأضءفت: "عقد االنتخءبءت يشكل  حمءس لالنتخءبءت وتقبل بصندوق االقتراع كبوابة إلنهء  االنقسءم.
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لسيءسة الضم والتوسع اإلسرائيلية، نحو تكريس دولة فلسطين،  تحديء ذاتيء نحو إنهء  االنقسءم وتحديءً 
 ءلب بحمءية الاملية الديمقراطية في دولة فلسطين"".وتحديء للمجتمع الدولي المط

 1/10/2019 ،وكالة األربا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

ا على حدود قطاع غزة 17االحتالل يزعم اكتشاف  .14  رفق 
نفقء على حدود قطءع غزة، منذ بد   17زعم جيش االحتالل اإلسرائيلي "اكتشءف : الداخل المحتل

 على طول الحدود فوق وتحت األبرض". الامل بءلجدابر الذكي
ونقلت قنءة "كءن" الابرية، عن الجيش قوله إن القوات الاءملة على حدود غزة استطءعت خالل الفترة 

نفقًء على الحدود مع القطءع، وذلك بفضل الجدابر الذكي، بحسب موقع  17المءضية تحييد قرابة 
 عكء.

ضد قطءع غزة، "كشف تهديد األنفءق  2014على حرب وأضءفت القنءة الابرية، أنه باد مروبر سنتين 
التي تجتءز السيءج مع قطءع غزة، وحينهء تم إطالق أحد أكبر المشءبريع التي بءدبرت إليهء األجهزة 

 األمنية اإلسرائيلية، وهو إقءمة الاءئق )الجدابر( الذي من شأنه أن يضع حدا ألنفءق حمءس".
 1/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غارتس يلغي لقا   كان مقررا  مع رتنياهو األربعا  .15

أبيض بزعءمة بيني غءنتس، مسء   -أعلن حزب أزبرق  -ترجمة خءصة -"القدس" دوت كوم -غزة
الثالثء ، إلغء  لقء  كءن مقربرًا عقده مع بنيءمين نتنيءهو، زعيم حزب الليكود، يوم األبرعاء  كلقء  أخير 

 بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. لمحءولة التوصل إلى اتفءق
الابرية، إن اللقء  الذي كءن مقربًرا عند السءعة الاءشرة صبءًحء  13وقءل الحزب في بيءن نقلته قنءة 

 في مقر الكنيست تقربر إلغءؤه في ظل قرابر نتنيءهو الذهءب إلى انتخءبءت جديدة.
ول بهء من قبل الليكود الذي يساى ووفًقء للحزب، فإن شروطه لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم يتم القب

 لجر إسرائيل إلى انتخءبءت جديدة.
فيمء نقل موقع صحيفة "ماءبريف" عن مسؤولين في حزب غءنتس قولهم إن األخير ال يزال في لندن، 

 وإن االجتمءع ُألغي.
وأضءفت المصءدبر: "نحن مقتناون بأن نتنيءهو قربر الذهءب إلى االنتخءبءت، لكن إذا وافق على 

 روطنء وأن يكون في المرتبة الثءنية بءلتنءوب لرئءسة الحكومة، فستكون هنءك حكومة غًدا".ش
 1/10/2019القدس، القدس، 
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 وزير إسرائيلي: مخاطر جدية محدقة باتفاق السالم مع األردن .16
قءل وزير إسرائيلي إن "إسرائيل مدعوة إلنقءذ اتفءق السالم مع األبردن، : عدنءن أبو عءمر -21عرعي

والتوقف عن النظر للمملكة على أنهء دولة ضعيفة، بزعم أن موقاهء اإلقليمي في الشرق األوسط 
ليس جوهريء، في حين أن المطلوب هو استغالل اتفءق السالم بين عمءن وتل أبيب؛ للدفع قدمء إلى 

السالم في  ، واالنطالق في مفءوضءت على أسءسهء؛ تمهيدا لتاميم2002األمءم بءلمبءدبرة الارعية لاءم 
 المنطقة، وتحقيق التطبيع الارعي اإلسرائيلي". 

وأضءف يوسي بيلين، الذي شغل مهءّم عديدة بءلكنيست والحكومءت اإلسرائيلية، في مقءله على موقع 
أكتوعر المقبل لن يشهد إقءمة حفل  26"، أنه "ليس مفءجئء أن يوم الـ21المونيتوبر، ترجمته "عرعي
الخءمسة والاشرين لتوقيع اتفءق السالم بين البلدين، ألنه ببسءطة لن يقءم مثل إلحيء  الذكرى السنوية 

 هذا الحفل، ال بصوبرة فردية في الاءصمتين، وال بصوبرة مشتركة".
وأوضح أنني "مء زلت أذكر لحظة هبوطي من الطءئرة الاسكرية في صحرا  وادي عرعة، بصحبة 

، حيث لم يستطع برابين إخفء  1994اتفءق السالم في برئيس الحكومة الراحل إسحءق برابين يوم توقيع 
فرحته، فقد شكل هذا الحدث إخراجء للاالقءت الخءصة مع األبردن من الخزانة المغلقة، وأظهر أننء لم 
نكن أعدا  أسءسء قبل توقيع االتفءق، لكن توقياه منح الجءنبين شاوبرا بأنه آن أوان االنطالق في 

 عالقءت ودية حقيقية". 
بيلين، أحد برموز حزب الامل، برئيس حزب ميرتس، ومن برواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، وأكد 

أن "اتفءق السالم مع األبردن حظي بموافقة الكنيست اإلسرائيلي، وهذا االتفءق لم يكن ليتم لوال اتفءق 
يلية إلى البترا  أوسلو الذي سبقه بوقت قليل، وقد تبع االتفءق مع األبردن زيءدة توافد الزيءبرات اإلسرائ

األبردنية، وتوقيع االتفءقءت االقتصءدية الثنءئية بمسءعدة الواليءت المتحدة، وعقد القمة االقتصءدية 
 التي أقيمت الحقء في عمءن". 

وأشءبر إلى أن "أيءمء أخرى مختلفة عن سءبقءتهء جء ت في عالقءت األبردن وإسرائيل، فءلمفءوضءت 
ومحءولة الموسءد الفءشلة الغتيءل زعيم حمءس خءلد مشال في  ،1996مع الفلسطينيين توقفت في 

اعتبرهء الملك حسين الراحل خيءنة من إسرائيل التفءق السالم، ثم جء  اندالع  1997عمءن في 
 ، كل ذلك أدى لنشوب أزمة في عالقءت األبردن وإسرائيل".2000االنتفءضة الثءنية في 

إسرائيلي للدفع بآالف الالجئين الفلسطينيين ألبراضيهم،  وأضءف أن "األبردنيين قلقوا من وجود توجه
أبردنية، مع أنني مء زلت أذكر محءدثة أجريتهء مع -مء قد يتسبب بءندالع مواجهءت داخلية فلسطينية
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الملك عبد هللا الثءني حين أبلغني أن كل جنءزة تجري في الضفة الغرعية يقءم مثيل لهء في األبردن، 
 ل أن تفهم خطوبرته". وهو مء ال تريد إسرائي

، وتهريب حءبرس 2017وأكد أن "مقتل المواطنين األبردنيين قرب سفءبرة إسرائيل في عمءن في يوليو 
أمن السفءبرة إلى تل أبيب، وحفءوة االستقبءل التي حظي بهء من برئيس الحكومة بنيءمين نتنيءهو، كل 

عالقءت الجءنبين، وعاد أن وافقت  ذلك أضر كثيرا بءلاالقة مع المملكة، وأسفرت عن أزمة عميقة في
عمءن على استقبءل سفير إسرائيلي جديد، جء  إعالن نتنيءهو بضم غوبر األبردن في حءل انتخءبه، مء 

 أثءبر بردود فال أبردنية غءضبة".
وختم بءلقول إن "استمرابر اتفءق السالم األبردني اإلسرائيلي يوفر األمن للجبهة الشرقية إلسرائيل، في 

األمنية واالستخبءبرية الاميقة بينهمء، لكن النقءبءت المهنية األبردنية تقءطع إسرائيل،  ظل الاالقءت
وزيءبرات المسؤولين األبردنيين إليهء غير قءئمة منذ سنوات طويلة، والبرلمءن األبردني يشهد صدوبر 

 تصريحءت ماءدية لهء، ودعوات للحكومة األبردنية إللغء  اتفءق السالم ماهء". 
ى لو كءنت هذه الدعوات غير ملزمة للحكومة األبردنية، لكنهء تابير عن األجوا  السءئدة وأكد أنه "حت

في الرأي الاءم األبردني، ومن شأنهء أن تامل على تكبيل أيدي صنءع القرابر في المملكة، بكل مء 
 يتالق بءلتطبيع مع إسرائيل".

 1/10/2019، "21موقع "عربي 

 

 ا فساد اليومرتنياهو يخضع لجلسات استماع بقضاي .17
قءلت صحيفة "يدياوت أحرونوت" الابرية، إن برئيس حكومة االحتالل : الرأي –القدس المحتلة 

بنيءمين نتنيءهو سيخضع، اليوم األبرعاء  إلى جلسءت استمءع في ملفءت فسءد تنسب إليه، وتستمر 
 هذه الجلسءت حتى يوم االثنين القءدم دون الجماة والسبت.

محءمين من ذوي الخبرة الكبيرة في "إسرائيل" سيمثلون نتنيءهو في جلسءت  10وأضءفت الصحيفة، أن 
 االستمءع وعلى برأسهم "يوسي أشكنءزي"، وعميت حداد والمحءمي برامي كءسبي.

من كبءبر المستشءبرين الحكوميين المتخصصين في القضءيء الجنءئية  20وسيقءبل المحءمين قرابة 
بر القضءئي للحكومة أفيخءي منلبليت، بحضوبر المدعي الاءم واالقتصءدية والذين يمثلهم المستشء

 "للدولة" شءي نيتسءن ونءئبته ليئءت بن أبري.
 .4000واال، وملف  -وعينت الصحيفة، أن يوم األبرعاء  والخميس سيخصص للتحقيق في ملف بيزك

 2/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 كيف يختلف غارتس عن رتنياهو؟ .18
في الوقت الذي يسيطر فيه الضبءب على مستقبل الحكم في إسرائيل، جرا  : نظير مجلي -تل أبيب

تكليف بنيءمين نتنيءهو بتشكيل الحكومة المقبلة، والشاوبر السءئد بأنه سياجز عن ذلك وسيايد كتءب 
التكليف إلى برئيس الدولة، برؤوعين برفلين، الذي يفترض أن يمنحه إلى بيني غءنتس، برئيس حزب 

)أزبرق أبيض(، تطرح أسئلة كثيرة في الشءبرع اإلسرائيلي؛ ليس فقط حول قدبرته على « ول لفءنكح»
 النجءح في المهمة وحسب، بل أيضًء حول شكل ومضمون سيءسة هذه الحكومة.

ومن هذه األسئلة: هل سيدير غءنتس سيءسة مغءيرة عن سيءسة نتنيءهو اإلقليمية؟ كيف سيتاءطى 
عالقءت سيقيم مع الرئيس األميركي، دونءلد ترمب؟ ومع الرئيس الروسي  مع التحدي اإليراني؟ أي

أعدا  »فالديمير بوتين؟ مءذا سيفال إزا  التحءلفءت اإلقليمية؟ هل سيحتءج إلى حرب ليثبت لـ
؟ كيف «حمءس»مع « التفءهمءت»أنه ليس أقل حزمًء من نتنيءهو؟ هل سيواصل سيءسة « إسرائيل

 ؟«صفقة القرن »سيتاءطى مع 
وليس سرًا أن هذه األسئلة وغيرهء تم طرحهء على غءنتس من طرف األحزاب التي يدير ماهء 
مفءوضءت لتشكيل تحءلفءته في السءحة الحزعية اإلسرائيلية، بمء في ذلك األسئلة التي طرحهء عليه 

يرة، برئيس القءئمة الارعية المشتركة، أيمن عودة، ونواب عرب آخرون اجتماوا به في الشهوبر األخ
وكذلك مندوعون التقوه بمبءدبرته أو بمبءدبرتهم من السلطة الفلسطينية ودبلومءسيون أبردنيون ومصريون 
وعرب آخرون. وليس مفءجئًء أبدًا، أن من وبرا  تلك األسئلة توجد شكوك كبيرة حول غءنتس وكثير 

ن( وفي سبتمبر من برفءقه في الحزب الذين أطلقوا خالل الحملتين االنتخءبيتين في أبريل )نيسء
)أيلول( تصريحءت مثيرة لإلحبءط؛ مثل التنءفس مع نتنيءهو حول عدد القتلى الارب الذين أسقطهم 
خالل قيءدته الجيش اإلسرائيلي، ومهءجمتهم نتنيءهو ألنه ال يشن حرعًء تقضي على ظءهرة الصوابريخ 

يطة، وشكوك أخرى من وجود التي يطلقهء الفلسطينيون من قطءع غزة على البلدات اإلسرائيلية المح
شخصيءت يمينية كثيرة في قيءدة هذا الحزب، مثل موشيه يالون، قءئد الحرب على الفلسطينيين في 

، ومثل 2004وحتى مقتل الرئيس يءسر عرفءت في سنة  2002الضفة الغرعية وقطءع غزة من سنة 
لحروب األخيرة من دون حسم غءبي اشكنءزي، الذي ينتقد حكومءت إسرائيل السءبقة على أنهء أنهت ا

واضح لمسألة الغءلب والمغلوب وإصرابره على إنهء  كل حرب بءنتصءبر كءسح، ومجموعة من 
 برجءالت نتنيءهو السءبقين، مثل تسفي هءوزبر وعوعز هندل وغيرهمء.

ويؤكد أشخءص التقوا غءنتس أن الرجل يؤمن بأنه سيحدث تغييرًا كبيرًا من شأنه أن يحدث انقالبًء في 
الفرصة التءبريخية السءنحة أمءم إسرائيل لتحقيق »مكءنة إسرائيل في المنطقة والاءلم، وأنه سينتهز 

وعندمء كءن أحدهم يطرح تسءؤالت موشحة «. سالم شءمل مع الفلسطينيين والدول الارعية بأسرهء
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جمياًء  بءلتشءؤم والشكوك، ويقولون له إن هنءك شخصيءت يمينية متطرفة ماه، كءن غءنتس يحيلهم
إلى برنءمج حزعه السيءسي الرسمي، ويؤكد بشكل خءص أن من أعد هذا البرنءمج همء موشيه يالون 
وعوعز هندل. وكءن يستل البرنءمج من دبرج مكتبه ويبدأ في قرا ة عدة فقرات منه في شتى 

 ه.، بحسب مء يقول أشخءص التقوا ب«سنفال كذا وكذا، وليس مثل نتنيءهو»المواضيع، ثم يضيف: 
ويشدد غءنتس أيضًء على أنه سيامق الاالقءت الجيدة القءئمة مع الواليءت المتحدة، ويازز التحءلف 
االستراتيجي ماهء، لكنه ال يتحدث عن ماءهدة حلف عسكري، كمء يطرح نتنيءهو ودونءلد ترمب. 

اإلدابرة يقول إن في البيت األبيض يوجد برئيس صديق كبير إلسرائيل )يقصد ترمب(، ثم يشير إلى 
السءبقة أيضًء، تحت برئءسة بءبراك أوعءمء، ثم ينتقد الرئيسين على سيءسة االنسحءب من الشرق 
األوسط؛ وهي سيءسة بدأهء أوعءمء ويريد ترمب أن ينفذهء بقوة أكبر، بحسب باض تصريحءته في 

لصراع اإلصرابر على أن يكون إلسرائيل دوبر في حسم ا»الفترة المءضية. يتحدث غءنتس أيضًء عن 
وفي المفءوضءت التي تديرهء دول الاءلم مع إيران، من أجل التوصل إلى اتفءق نووي « في سوبريء

جديد أفضل من السءبق، لكنه يضع الرئيس الروسي فالديمير بوتين في مستوى واحد مع الرئيسين 
فيهء دفة  إسرائيل ال تؤثر اليوم كمء يجب على الطريقة التي يدير»اإليراني والتركي، ويقول إن 

 «.األموبر الثالثي إبردوغءن )الرئيس التركي( وبروحءني )الرئيس اإليراني( وعوتين )الرئيس الروسي(
بقيءدة يءئير لبيد، الذي ياتبر الامود « يوجد مستقبل»ومن يقءبرن بين هذا البرنءمج وعرنءمج حزب 

كن هنءك تغييرات واضحة ، يجد أنه مأخوذ كلمة كلمة عنه تقريبًء. ول«كحول لفءن»الفقري لتحءلف 
ولم يتم التطرق إلى مبءدبرة « دولتءن للشابين»فءضحة. ففي برنءمج تحءلف غءنتس شطبت كلمة 

السالم الارعية )مع أن غءنتس اعتبرهء مرات عدة أسءسًء متينًء للسالم الشءمل في المنطقة(. لكن لبيد 
اضحة تتحدث عن مبءدبرة إسرائيلية يرى أن البرنءمج هو نفسه في الجوهر. ويؤكد أن هنءك فقرات و 

لاقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط وعن تاءون مع الاءلم الارعي في مواجهة خطر إيران 
انفصءل إسرائيل »والميليشيءت التءباة لهء وإقءمة سالم إقليمي يتضمن تسوية القضية الفلسطينية و

 ة حول مبءدبرة السالم الارعية.ويشير إلى تصريحءت غءنتس اإليجءبي«. عن الفلسطينيين
والسبب في ذلك ليس وجود «. حزب جنراالت»يارف كـ« كحول لفءن»واألهم من ذلك؛ هو أن حزب 

جنراالت آخرين في الجيش  6برؤسء  أبركءن سءبقين في قيءدته، وماهم  4الجنراالت فيه. إنمء وجود 
ر عن موقف القيءدة الاسكرية األمنية والشرطة والمخءبرات، هو بمثءبة بطءقة هوية. فهذا الحزب يابّ 

في إسرائيل، التي وصلت إلى قنءعة بأن نتنيءهو بءت يهدد المصلحة االستراتيجية للدولة الابرية في 
 مختلف الجبهءت والميءدين، وال بد من تغييره.
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ضده،  «انقالبًء عسكريءً »وليس صدفة أن اليمين اإلسرائيلي الذي يتمسك بنتنيءهو ياتبر هذا التوجه 
 قربره الشاب في صنءديق االقتراع.« انقالبًء أبيض»بينمء يراه الليبراليون 

 2/10/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 قدمت تسهيالت لعمال وتجار غزة للتهدئة "إسرائيل""أسوشيتدبرس":  .19

يلي قءلت وكءلة "أسوشيتدبرس" األميركية إن سلطءت االحتالل اإلسرائ: )أسوشيتدبرس، الارعي الجديد(
تسمح بابوبر آالف الفلسطينيين من قطءع غزة للتجءبرة وشغل وظءئف بسيطة، وذلك على مء يبدو، 

 في إطءبر تفءهمءت مع حركة حمءس بهدف منع اندالع حرب براباة في القطءع المحءصر.
 5,000ونقلت "أسوشيتدبرس" عن مسؤولين فلسطينيين لم تسمهم، أن إسرائيل قدمت اآلن حوالي 

 لفلسطينيين ياملون عمءال في مشءبريع بمجءالت البنء  والزبراعة والصنءعة. تصريح تجءبري 
وأشءبرت الوكءلة إلى أن إسرائيل وّسات اآلن برنءمجء يمنح مئءت التصءبريح لرجءل أعمءل للسفر إلى 

 إسرائيل والضفة الغرعية ألغراض التجءبرة.
لثالثة المءضية، باض التنءزالت في ووفقء للوكءلة ذاتهء، فإن إسرائيل قدمت بهدو ، خالل األشهر ا

إطءبر هدنة غير برسمية توسطت فيهء مصر مع حمءس، في مقءبل خفض وتيرة إطالق الصوابريخ من 
 القطءع، وتراجع االحتجءجءت األسبوعية على الحدود.

وسمحت إسرائيل لقطر بتسليم ماليين الدوالبرات نقدا لدفع برواتب الموظفين المدنيين، كمء سمحت 
 لمتحدة بتكثيف جهود المسءعدات.لألمم ا

وأكد برئيس اللجنة الشابية لكسر الحصءبر جمءل الخضري، في تصريحءت سءبقة لـ"الارعي الجديد"، 
في المءئة في صفوف سكءن القطءع الذين تجءوز تادادهم مليوني  85أن مادالت الفقر تجءوزت 

ميركيين، عدا عن وصول مادل نسمة، في ظل أن متوسط دخل الفرد اليومي ال يتجءوز دوالبرين أ
 في المءئة. 65البطءلة في صفوف الشبءب ألكثر من 

في المءئة من المصءنع في غزة إمء توقفت أو تامل بطءقة  95ويلفت الخضري إلى أن أكثر من 
إنتءجية محدودة، في ضو  الكءبرثة اإلنسءنية والمعيشية التي يعيشهء الغزيون، والتي تتطلب حراكًء 

 ع الحصءبر اإلسرائيلي وتوفير مشءبريع تنموية عءجلة.دوليًء لرف
 1/10/2019، العربي الجديد، لندن
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 قوات إسرائيلية تقمع مسيرات في الضفة .20
مسيرة طالبية « اإلسرائيلي»أصيب عدد من الفلسطينيين، أمس؛ باد أن قمات قوات االحتالل 

انطلقت من جءماة بيرزيت قرب مدينة برام هللا؛ تضءمنًء مع أحد األسرى، الذي تارض لالعتقءل. 
في « إسرائيلي»وانطلق الاشرات من الفلسطينيين؛ بينهم طالب في مسيرة تجءه حءجز عسكري 

 الشمءلي لمدينة البيرة القريبة من برام هللا وسط الضفة الغرعية.المدخل 
ويحتج الفلسطينيون على تارض األسير سءمر الارعيد للتاذيب في إحدى نقءط المخءبرات 

، إنه مء «الاين اإلخبءبرية»؛ حيث يواجه خطر الموت. وقءل شهود عيءن حسبمء ذكرت «اإلسرائيلية»
اسكري شرعت قوات االحتالل في إطالق الرصءص المادني إن وصلت المسيرة إلى الحءجز ال

المغلف بءلمطءط وقنءبل الصوت المسيلة للدموع تجءه الشبءن. وأكدت مصءدبر طبية، أن عددًا من 
الفلسطينيين أصيبوا بحءالت اختنءق؛ نتيجة استنشءق الغءز المسيل للدموع. وتولت طواقم اإلساءف 

لمصءبين. وبردًا على ذلك، فقد برشق الشبءن الفلسطينيون قوات الفلسطينية تقديم الاالج األولي ل
 االحتالل بءلحجءبرة.

كمء تشهد األبراضي الفلسطينية الاديد من المسيرات التضءمنية مع األسير الارعيد الذي كشفت تقءبرير 
وداهمت قوات «. اإلسرائيلية»عن وضاه الصحي الحرج؛ باد تارضه للتاذيب في أقبية المخءبرات 

تالل عدة منءطق بءلضفة وسط مواجهءت واعتدا ات من قبل المستوطنين. واندلات مواجهءت االح
بين الشّبءن وقوات االحتالل قرب مدخل بلدة كوعر شمءل غرب برام هللا. من جهتهء، برصدت لجنة 

بحق الصحفيين « اإلسرائيلية»انتهءكًء من قبل السلطءت  92دعم الصحفيين الفلسطينيين، أكثر من 
حءولة إلباءدهم عن مواصلة عملهم بكل مهنية؛ وذلك بءستهداف الصحفيين بءلرصءص المادني في م

وقنءبل الغءز السءم، ومناهم وحرمءنهم من السفر وتاريضهم للضرب وغيره من وسءئل الانف أو 
 اإلهءنة.

شجءبر وبرغم التوقاءت بإنتءج وفير لزيت الزيتون هذا الاءم، فإن اقتالع قوات االحتالل لمئءت أ
الزيتون المثمرة في منطقتي بردلة وأم الكبيش في األغوابر الشمءلية، يشكل هءجسًء للمزابرعين 

شجرة زيتون قطات واقتلات في قرى األغوابر؛ بفال ممءبرسءت  1,090وأصحءب األبراضي؛ حيث إن 
 االحتالل خالل الاءمين األخيرين، حسب اإلحصء ات الوابردة لدى مديرية زبراعة طوعءس. وتشير

شجرة زيتون قد  9,200الماطيءت واإلحصء ات الوابردة في التقرير السنوي لمركز أبحءث األبراضي أن 
شجرة تضربرت بشكل  8,300، منهء 2018تضربرت في مختلف محءفظءت الضفة الغرعية خالل عءم 

مبءشر، وقءل المزابرع حسين صوافطة من قرية بردلة شمءل شرق طوعءس، أن قوات االحتالل 
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أشجءبره بءلقطع واالقتالع، وهو واحد من خمسة مزابرعين في القرية تارضت أشجءبرهم استهدفت 
 لالقتالع.

ويقول صوافطة: إنه ينظر لموسم الزيتون هذا الاءم باين من الحسرة واأللم؛ حيث كءن إنتءج زيت 
ن ستة الزيتون يشكل النصيب األكبر من دخله سنويًء، وياد مصدبر الرزق األسءسي لاءئلته المكونة م

 أفراد.
  2/10/2019الخليج، الشارقة، 

 
 بيتا  ومنشأة أيلول المنصرم 57وهدم  600مواطنين واعتقال  5تقرير: االحتالل قتل  .21

قءل مركز عبد هللا الحوبراني للدبراسءت والتوثيق التءبع لدائرة الامل والتخطيط في منظمة : برام هللا
بيتء  57آخرين، وهدمت  600مسة مواطنين، واعتقلت التحرير، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي، قتلت خ

 ومنشأة، خالل شهر أيلول المنصرم.
االنتهءكءت االسرائيلية بحق شابنء، أن من بين الشهدا   أبرزوأوضح المركز في تقريره الشهري حول 

الخمسة، ثالثة من قطءع غزة أثنء  مشءبركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفالن، فيمء 
عءمء( نتيجة إعدامهء ميدانيًء على حءجز قلنديء، فيمء استشهد  50هدت نءيفة محمد علي كاءبنة )استش

( عءمًء، من مدينة نءبلس نتيجة االهمءل الطبي في سجون االحتالل، ليرتفع 46االسير بسءم السءيح )
 بذلك عدد االسرى الشهدا  منذ بداية الاءم إلى ثالثة شهدا .

( مواطن في كل من الضفة الغرعية والقدس 600قوات االحتالل اعتقلت ) وأشءبر التقرير إلى أن
 ( من قطءع غزة.16( منهم في الضفة ومدينة القدس المحتلة، و)584وقطءع غزة، )

( أسيرًا يخوضون أضرابًء عن الطاءم منذ حوالي شهر، برفضًء لوضع أجهزة التشويش 140وعين أن )
عءمًء(،  44ي السيءق ذاته أصيب االسير سءمر الارعيد )المسرطنة داخل ماتقالت االحتالل، وف

 نهءية الشهر المءضي. اعتقءلهبجروح خطيرة نتيجة التاذيب، الذي تارض له منذ لحظة 
( مواطنًء اصيبوا 439( مواطن في الضفة وقطءع غزة والقدس، من بينهم )600فيمء أصيب نحو )

لمسيرات السلمية، إضءفة الى اصءبة نحو برصءص االحتالل في قطءع غزة خالل مشءبركتهم في ا
( مواطنء في الضفة الغرعية والقدس خالل تصديهم لممءبرسءت االحتالل الانصرية واالستيال  160)

 على االبراضي وهدم البيوت وعنء  الجدابر الاءزل.
( 22( بيتًء ومنشأة في الضفة الغرعية والقدس، شملت )57وقءل التقرير إن سلطءت االحتالل هدمت )

( منشأة، من بينهء هدم مسجد في منطقة جبل جوهر جنوعي مدينة الخليل، إضءفة إلى 35بيتًء، و)
عمليتي هدم ذاتي لبيت ومنشأة في بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى، قءم أصحءبهء بهدمهء ذاتيًء 
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طوعءس، تجنبًء لدفع غرامءت مءلية بءهظة، وتركزت عمليءت الهدم في محءفظءت الخليل، والقدس، و 
 االغوابر.وعيت لحم، وسلفيت، ونءبلس وفي 

( بيتًء ومنشأة، وتركزت 39وفي السيءق ذاته، أخطرت سلطءت االحتالل بهدم ووقف البنء  في )
االخطءبرات في محءفظءت القدس، وجنين، والخليل، وبرام هللا والبيرة، ونءبلس، وطوعءس واالغوابر 

 مءضين جنوب الخليل.الشمءلية، من بينهء هدم مدبرسة في بلدة الر 
( دونم من إبراضي المواطنين في منطقة الهُجرة 1500وأكد التقرير أن قوات االحتالل استولت على )

الخليل، ويأتي هذا اإلعالن باد تفايل  –التءباة لبلدة دوبرا جنوعي الخليل، المحءذية لشءبرع بئر السبع 
قطع من أبراضي دوبرا، بحجة أنهء  ( يقضي بءالستيال  على ثالثة1987قرابر صءدبر منذ الاءم )

( دونم من أبراضي المواطنين في قرى جءلود، وقريوت، 100"أمالك دولة"، وكذلك استولت على نحو )
"شيلو"  جنوعي نءبلس، وترمسعيء شمءل شرق برام هللا، بغرض التوسع االستيطءني في مستوطنة

ًء من إبراضي بلدة شافءط بحجة ( دونم85المقءمة على أبراضي هذه القرى، كذلك االستيال  على )
 تطوير البنى التحتية وعنء  المرافق الاءمة.

وأشءبر إلى أن سلطءت االحتالل أصدبرت قرابرًا بءالستيال  على مسءحة من إبراضي المواطنين في 
الخليل،  -منطقة المخروبر التءباة لبلدة بيت جءال غرعي بيت لحم بهدف توسيع شءبرع القدس

(، وسلمت أمرًا عسكريء يقضي بءالستيال  على مسءحة من أبراضي 60والماروف بشءبرع برقم )
"ماءلي عءموس"، وكذلك االمر في بلدة  المواطنين في قرية عرب الرشءيدة، بهدف توسيع مستامرة

 تقوع، وصدبر امر عسكري بمصءدبرة مسءحة من أبراضي المواطنين بهدف توسيع مستامرة "نيوكديم".
( كم في 2ء استيطءنيًء يتضمن شق شءبرع استيطءني بطول )كمء أقرت سلطءت االحتالل مخطط

ابراضي بلدة جينصءفوط شرق قلقيلية لصءلح مستوطنة "عمءنويل" والمستوطنءت المجءوبرة، وعموجبه 
( دونم من أبراضي المواطنين، وأخطرت سلطءت االحتالل 1000سيتم االستيال  على نحو )

طنين في قرى بوبرين، وحوابرة، وعصيرة القبلية، بءالستيال  على مسءحءت واساة من إبراضي الموا
ومءدمء، وعوبريف، وعينءبوس، جنوعي نءبلس، لصءلح توسيع مستوطنة "يتسهءبر" الجءثمة على إبراضي 

 تلك القرى.
( دونمًء من أبراضي أم الكبيش في االغوابر 70وأوضح التقرير أن آليءت االحتالل جرفت نحو )

زيتون وأشجءبر حرجية، وفي قرية بروقين أقتلات آليءت ( شجرة 600الشمءلية، وأقتلات نحو )
( شجرة زيتون في خرعة قرقش التءباة للقرية غرب سلفيت، كذلك تم تجريف نحو 400االحتالل نحو )

( دونمًء من أبراضي قرية حجه شرق قلقيلية، لصءلح توساة المنطقة الصنءعية التءباة لمستوطنة 145)
 "كءبرني شمرون".
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( مستوطنء اقتحموا المسجد االقصى، بينهم برئيس 2584، بين التقرير أن نحو )وعلي صايد القدس
جهءز الشءبءك السءبق" آفي ديختر"، وعضوا الكنيست المتطرفين يهودا غليك واوبري آبرئيل، ومنات 
شرطة االحتالل لجنة االعمءبر التءباة لدائرة االوقءف االسالمية من الامل لترميم جدابر مهدد 

بءب السلسة، فيمء أنهءبر جز  من الجدابر الجنوعي لمقبرة بءب الرحمة نتيجة الحفريءت  قرب بءالنهيءبر
أسفلهء، في الوقت الذي منات به شرطة االحتالل من ترميم بالطءت أبرضية في سءحة المسجد 
االقصى، واعتقلت شرطة االحتالل وزير القدس فءدي الهدمي، وأستدعت محءفظ القدس عدنءن غيث 

نشءطءت وفاءليءت من قبل مؤسسءت برسمية فلسطينية، ومنات وزير التنمية  للتحقيق بدعم
 االجتمءعية أحمد مجدالني من مدينة القدس وهددت بءعتقءله.

( مواطنًء عن المسجد االقصى لفترات زمنية متفءوته، 11ولفت إلى ان شرطة االحتالل قرابرات بأباءد )
عن بلدة العيسوية، ومواطنًء تم أباءده عن البلدة  ( مواطنءً 18( سيدات، وأبادت كذلك )5من بينهم )

القديمة، ومواطنًء صدبر بحقه قرابرَا بءالباءد عن مدينة القدس والضفة الغرعية، وفرضت الحبس 
( مواطنًء من بينهم طفل، وشملت تلك القرابرات على دفع كفءالت وغرامءت بلغت 17المنزلي على )

 ( شيقال.48750)
ة لالحتالل في مدينة القدس، قرابرًا بإخال  عءئلة المواطنة المقدسية أمل كمء أصدبرت محكمة تءبا

سمرين من منزلهء في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبءبرك، لصءلح منظمتي 
"الاءد" و"عطيرت كوهنيم" االستيطءنيتين، اللتين برفاتء قضية تطءلب بإخال  المنزل بداعي أنه من 

بين"، وصءدقت "لجنة البنى التحتية القومية" في دولة االحتالل، على مخطط أقءمة "أمالك الغءئ
تلفريك قد سبق االعالن عنه، والذي يطلق علية "تلفريك حءئط البراق" والذي يتكون من ثالق مقءطع 

 .بري وينتهي قرب الكنيسة الجثمءنيةيبدأ من حي الثو 
ويل البؤبرة االستيطءنية "مبو  يريحو" شمءلي مدينة وعين التقرير أن حكومة االحتالل صءدقت على تح

أبريحء، إلى مستوطنة قءئمة، وقربر "المجلس االعلى للتخطيط" التءبع لالحتالل، تحويل إبراضي زبراعية 
إلى سكنية، في كل من خرعة الفءبرسية شمءل شرق االغوابر الشمءلية بمحءفظة طوعءس، بغرض 

ة شمءل غرب نءبلس، بهدف توسيع مستوطنة "شءفي توسيع مستوطنة "ميخوال"، وقرية النءقوبر 
( االستيطءني الرابط بين 60شمرون"، وأعلنت سلطءت االحتالل أنهء ستقوم بتوسيع شءبرع برقم )

صدابر قءنون من قبل المستشءبر حم، وكشفت مصءدبر عبرية عن مخطط إلمحءفظتي الخليل وعيت ل
بشرا  إبراضي في الضفة بصفتهم الفردية، القءنوني لحكومة االحتالل، يسمح بموجبه للمستوطنين 

 دون الحءجة ألخذ موافقة من قبل سلطءت االحتالل.
 1/10/2019، وكالة األربا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 رسالة احتجاجية لـ"فيسبوك" عقب رفع وتيرة التضييق على المحتوى الفلسطيني .22
برسءلة شديدة اللهجة، إلى مديرة قسم السيءسءت  وّجه مركز "صدى سوشءل"،: برام هللا ــ الارعي الجديد

الاءمة في "فيسبوك" في الشرق األوسط نشوى حسين، وقدم خاللهء المركز شرحًء للتضييق الذي 
 ابرتفات وتيرته أخيرًا، تجءه المحتوى الفلسطيني.

د ووفق بيءن صءدبر عن "صدى سوشءل"، االثنين، فقد جء ت الرسءلة عقب محءبرعة "فيسبوك" للادي
من الكلمءت المتالقة بءلقضية الفلسطينية، وإدخءلهء حيز الكلمءت المحظوبر تداولهء عبر الموقع 
األزبرق، ممء عرض مئءت الحسءبءت والصفحءت الفلسطينية للاقوعءت المتنوعة من قبل إدابرة 

 سنوات. 10"فيسبوك"، ووصلت هذه الاقوعءت إلى إغالق حسءبءت وصفحءت عمرهء يصل ألكثر من 
ن مدير مركز "صدى سوشءل" إيءد الرفءعي، أن إدابرة "فيسبوك" "أصبحت تحءسب مستخدمي وعيّ 

الموقع على منشوبراتهم بأثر برجاي، بحيث تفرض عقوعءت على حسءبءت وصفحءت استخدمت 
كلمءت في منشوبراتهء قبل سنوات، وعندمء حظر الموقع استخدام هذه الكلمءت، أصبح الموقع يفرض 

 على نءشري هذه الكلمءت".عقوعءت بأثر برجاي 
 1/10/2019العربي الجديد، لندن، 

 

 االحتالل ُيحول أسيرين فلسطينيين قاصرين لالعتقال اإلداري  .23
أفءدت هيئة شؤون األسرى والمحربرين الفلسطينية، اليوم الثالثء ، بأن سلطءت االحتالل : برام هللا 

عءمًء  17وحءفظ زيود البءلغين من الامر  اإلسرائيلية حولت كالًّ من األسيرين القءصرين نضءل عءمر
 وكالهمء من محءفظة جنين، لالعتقءل اإلدابري.

وعينت الهيئة الفلسطينية في بيءن لهء، أن سلطءت االحتالل كءنت قد اعتقلت الفتى نضءل عءمر 
أشهر، وقبل انتهء  المدة بيومين صدبر  6نهءية الاءم المءضي، وصدبر بحقه أمر اعتقءل إدابري لمدة 

أمء األسير حءفظ زيود فقد جرى اعتقءله الشهر  أشهر أخرى. 6بحقه أمر اعتقءل إدابري جديد لمدة 
أشهر، علمًء بأن كال األسيرين يقباءن حءليًء في  4المءضي، وصدبر بحقه أمر اعتقءل إدابري لمدة 
 قسم األسرى األشبءل "األطفءل" في سجن "مجدو".

 1/10/2019العربي الجديد، لندن، 

 

 منسق رشاطاته الشبابية اعتقالمع الوطني المسيحي يدين التج .24
دان التجمع الوطني المسيحي في األبراضي المقدسة اقدام قوات االحتالل على : القدس المحتلة

اعتقءل منسق نشءطءت التجمع الشبءبية، األخ نضءل عبود، وذلك خالل مشءبركة أعضء  بءلتجمع في 
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في مدينة القدس ُنصرًة لألسير سءمر عرعيد. كمء أدان العيسءوية  –وقفة قرب مستشفى هداسء 
 التجمع اعتقءل صمود أبو خضير من نفس الموقع.

 2/10/2019الدستور، عّمان، 

 

 من إرتاج الجوافة %60مزارعو غزة يخسرون  .25
في المءئة من إنتءجهم هذا الاءم من فءكهة الجوافة،  60يقول مزابرعون في قطءع غزة إنهم خسروا 

لموسم المءضي؛ األمر الذي يهدد استمرابر زبراعة الفءكهة الخريفية بشكل خطير، خالل مقءبرنة بء
 األعوام المقبلة.

وعدأ مزابرعو الجوافة في قطءع غزة حصءد ثمءبر أشجءبرهم قبل أيءم، لكن موسم هذا الاءم فقد مء يزيد 
، وازديءد ملوحة عن نصف اإلنتءج مقءبرنة بءلسنة المءضية؛ بسبب انتشءبر آفءت زبراعية بشكل كبير

 ميءه الري.
ويوضح المزابرع زعرب أّن ملوحة ميءه الري تزداد بشكل متسءبرع سنويًء؛ بسبب مادالت االستهالك 

 الاءلية من الميءه الجوفية، وتسّرب ميءه البحر والميءه الاءدمة إلى اآلبءبر الجوفية.
سار الكيلوغرام منهء حسب  آالف طن من فءكهة الجوافة سنويًء، ويتراوح 3وينتج قطءع غزة نحو 

 شواقل(. 3.5شواقل )عملة إسرائيلية( )الدوالبر ياءدل  4-2جودتهء مء بين 
 1/10/2019العربي الجديد، لندن، 

 

 "هبة القدس واألقصى"يحيون ذكرى  48فلسطينيو الـ  .26
 13ء ، التي ابرتقى فيه«هبة القدس واألقصى»حلت أمس الثالثء ، الذكرى التءساة عشرة ل: )وكءالت(

«. اإلسرائيلي»برصءص شرطة االحتالل  48شهيدًا من أبنء  الشاب الفلسطيني في أبراضي ال
الذكرى بسلسلة فاءليءت محلية، توجت بمسيرة قطرية  48وأحيت الجمءهير الفلسطينية في أبراضي ال

ة في بلدة كفر كنء، واختتمت بمهرجءن شابي في سءحة الاين. وعدأت مراسيم إحيء  الذكرى بزيءبر 
أضرحة الشهدا  الذين ابرتقوا، وانطلقت من الموقع الذي استشهد به الشهيد برامي حءتم غرة في مدخل 
جت المثلث، كمء تمت زيءبرة أضرحة الشهدا  في أم الفحم، وماءوية، والنءصرة، وكفر مندا، 

شهدت اندالع مظءهرات غءضبة في الجليل « هبة القدس واألقصى»وسخنين، وعرابة. وكءنت 
 ثلث والنقب، احتجءجًء على اقتحءم شءبرون للمسجد األقصى.والم

، حيث انطلقت 2000تشرين األول عءم لألول من أكتوعر/« هبة القدس واألقصى»وتاود أحداث 
، استنفءبرًا لدخول شءبرون إلى المسجد 48سلسلة مظءهرات واساة قءم بهء الفلسطينيون في أبراضي ال
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، كمء خرج 2000سبتمبر  28نتفءضة الثءنية التي انطلقت في األقصى، األمر الذي سبب اندالع اال
 احتجءجًء على أوضءعهم وانتهءكءت االحتالل لحقوقهم. 48الفلسطينيون في أبراضي ال

 2/10/2019الخليج، الشارقة، 
  

 بغاز إسرائيلي!   من الجيش اللبناريجنود  ثمارية تسّمم .27
النءقوبرة تحديدًا، أصيب ثمءنية جنود لبنءنيين، في تطّوبر خطير على الحدود الجنوعية، وفي منطقة 

األسبوع المءضي، بتسمم من مواد كيميءئية غءزية أفرزهء جهءز حمءية تءبع لكءميرا ثّبتهء جيش الادو 
توتر على ممء أدى إلى  ،1701 اإلسرائيلي داخل األبراضي اللبنءنية، في خرق مفضوح للقرابر الدولي

االحتالل بادهء إلى نزع الكءميرا خشية تطّوبر األموبر، بادمء وصلت قوات  . وقد عمدتجءنَبي الحدود
 بأي طريقة. هءنزع اللبنءني إليهء مالومءت عن نية الجيش

 2/10/2019، االخبار، بيروت
 

 "الثأر"لـ ا  أخضر  ا  ضو  "إسرائيلـ"ل رئيس الوزرا  العراقيالحشد الشعبي يعتبر اتهام  .28
، في تغريدة له على أبو آال  الوالئي، يدعى ي الحشد الشابي)األنءضول(: اعتبر قيءدي ف -الاراق
بقصف مقرات  "إسرائيل"، أن إعالن برئيس الوزبرا  الاراقي عءدل عبد المهدي، عن ضلوع تويتر

 ."ألخذ الثأبر أخضراً  ضو اً "الحشد 
 1/10/2019، القدس العربي، لندن

 
 له عالقة بالقضية الفلسطينية وليس" إسرائيل"الجوالن أساسيا  ألمن ضم غرينبالت: قرار  .29

المباوث األمريكي لاملية السالم ، كشف "الشرق األوسط"في حوابر مع : هبة القدسي - واشنطن
أنه ال يمكن ألحد مؤكدًا حينمء يحين الوقت،  "صفقة القرن" ستصدبر خطةأن  غرينبالت جءيسون 

لتحديد ائيلي والفلسطيني اإلسر األمر متروك للجءنبين إذ أن فرض هذه الرؤية على أي شخص. 
وذكر أن قرابرات  أن يقرأهء الطرفءن بانءية، وال يتخذا قرابرات متسرعة. آمالً كيفية المضي قدمًء، 

كية إلى القدس، واالعتراف بءلسيءدة ي)االعتراف بءلقدس، ونقل السفءبرة األمر اإلدابرة األمريكية 
ماتبرًا أنهء اتخذت بر عملية السالم فقط. اإلسرائيلية على الجوالن( لم يتم اتخءذهء من خالل منظو 

قرابر الجوالن كءن قرابرًا أسءسيًء ألمن موضحًء أن ألنهء القرابرات الصحيحة للواليءت المتحدة. أيضًء 
إغالق مكتب منظمة التحرير أمء بخصوص ، وليس له عالقة بءلقضية الفلسطينية. "إسرائيل"

بر حينمء هدد الرئيس محمود عبءس بإحضءبر بنء  على قءنون صد ، فأوضح أنه جء الفلسطينية
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"، فقد اعتبر أن القرابر األونروا"قطع األموال عن وعمء يتالق بإلى المحكمة الجنءئية الدولية.  "إسرائيل"
ألنهء نظءم فءشل يطيل بقء  الوضع السيئ للفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمءت الالجئين،  اتخذ

قت للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المخيمءت، ويتم وال يقدم لهم أي مستقبل، وحءن الو 
الواليءت  قطع التمويل الذي تقدمهوعخصوص  استخدامهم كأدوات سيءسية، ألن يعيشوا حيءة أفضل.

الفلسطينيون هم بين أكبر المستفيدين من فقد اعتبر غرينبالت أن للسلطة الفلسطينية،  المتحدة
اليوم، ومع ذلك، فإن الحيءة ال تزال تزداد سو ًا للفلسطينيين، وال  المسءعدات المقدمة للفرد في الاءلم

يمكن للاءلم أن يستمر في إلقء  األموال والموابرد بءلطريقة نفسهء، ونحصل على النتءئج نفسهء التي 
، وصرف أموال على اإلبرهءبيين نحصل عليهء منذ عقود، وهي مجرد ماءنءة مستمرة للفلسطينيين

 .سرائيليينالذين يقتلون اإل
 2/10/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ورروااأل لقطع أموال عن وكالة  البرلمان األوروبي ُيفِشل مشروعا   .30

كءن مقترح النواب األعضء  في لجنة الموازنة بءلبرلمءن األوبروعي، مسء  الثالثء ،  : برفضوكءالت
مليون يوبرو من  16ميد ، طءلب فيه بتجقدمه نءئب متطرف من كتلة المحءفظين وهم أقصى اليمين

 األموال التي تدفع من االتحءد األوبروعي لألونروا.
 1/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

  
 الف يهودي طلبوا الحصول على الجنسية االسبارية 132وزارة الداخلية اإلسبارية:  .31

الف يهودي من  132أعلنت وزابرة الداخلية االسبءنية الثالثء  أن أكثر من : )أ ف ب( -مدبريد
، ، تقدموا بطلب للحصول على الجنسية االسبءنية1492السفرديم كءن أجدادهم طردوا من اسبءنيء عءم 

وتمكن أصحءب الطلبءت من تقديم ملفءتهم بموجب قءنون أسبءني  .آالف إسرائيلي 3منهم أكثر من 
الف يهودي من  200لتصحيح مء تاتبره مدبريد "خطأ تءبريخيء"، أي طرد حوالى  2015صدبر عءم 

 إسبءنيء، بأوامر من الملوك الكءثوليك بداعي "نقء " الدم.
 1/10/2019، القدس، القدس

 
 هل تشّكل االرتخابات حال  أم تزيد االرقسام تعقيدا ؟ .32

 أشرف الاجرمي
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ال شك أن مء تضمنه خطءب الرئيس أبو مءزن أمءم الجمعية الاءمة قبل أيءم وحديثه عن الدعوة 
عءمة في المنءطق الفلسطينية كءفة يشكل تطوبرًا على دبرجة كبيرة من األهمية، ويمكنه أن النتخءبءت 

يخلق جداًل واساًء في السءحة الفلسطينية. فمن نءحية هذا استحقءق مهم وضروبري خصوصًء باد حل 
المجلس التشرياي ونشو  فراغ قءنوني وسيءسي كبير في السءحة الفلسطينية، ومن نءحية أخرى، غير 
واضح إن كءن الحديث يدوبر فقط عن انتخءبءت تشريعية كمء يبدو للوهلة األولى أم انتخءبءت 
تشريعية وبرئءسية كمء تطءلب بذلك الفصءئل المختلفة. فإذا كءن القرابر الرئءسي ينص على انتخءبءت 
تشريعية فقط حتى لو كءنت هنءك برئءسية باد فترة محددة أو غير محددة فالى األغلب سترفض 

إجرا هء وستمنع حدوثهء في قطءع غزة. وهذا على األغلب سيكون موقف فصءئل أخرى « حمءس»
 كءلجبهتين الشابية والديمقراطية.

المبءدبرة التي طرحتهء الفصءئل الثمءنية في غزة مؤخرًا تتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تنءقض مع موقف حركة فتح وانتخءبءت تشريعية وبرئءسية وانتخءبءت كذلك للمجلس الوطني. وهي ت

من حيث توقف، بينمء مبءدبرة  2017والرئيس أبو مءزن الذي يصر على استئنءف تطبيق اتفءق 
الفصءئل تتجءهل هذه النقطة وإن كءنت تشير له في إطءبر المرجعيءت لالتفءق. ولهذا من الصاب 

بكيفية تحقيق المصءلحة برؤية حلول واقعية لهذه الماضلة. وعمليًء هنءك فروق في الرؤى المتالقة 
 التي برعمء تكون االنتخءبءت الاءمة إحدى آليءتهء.

في الواقع، هنءك جهءت متنفذة عديدة ال تريد مصءلحة حقيقية في هذه المرحلة، فباض قيءدات 
ال تريد التخلي عن الحكم في غزة وستساى بكل مء تملك من أجل إجهءض الجهود « حمءس»

ملية التفجير التي استهدفت موكب برئيس الحكومة برامي الحمد هللا للمصءلحة، وهذا مء حصل في ع
وبرئيس جهءز المخءبرات اللوا  مءجد فرج، في وقت كءنت تبدو فيه المصءلحة تسير بصوبرة جيدة. 
ومن يقف خلف التفجير ويدعم هذا التوجه بءلتأكيد سيبذل كل جهده من أجل إفشءل أي اتفءق يفضي 

السلطة في غزة للحكومة. وفي نفس الوقت، هنءك جهءت في برام هللا  «حمءس»إلى الوحدة وتسليم 
كذلك ليست مانية بءلوحدة ومستفيدة من واقع االنقسءم وتبحث عن فرصة لتاطيل الجهود بءتجءه 

 إنهءئه.
اآلن، مع اإلعالن المرتقب لموعد إجرا  االنتخءبءت التشريعية سندخل في وضع برعمء يكون أكثر 

االنتخءبءت يري في ذلك استحقءقًء قءنونيًء وسيءسيًء ال غنى عنه خصوصًء باد أن  تاقيدًا. من يؤيد
أضحى الفراغ الدستوبري يثقل كءهل السلطة على المستوى الدولي، حيث المالحظءت الدولية بضروبرة 
تجديد الشرعيءت وحل مشكلة الديمقراطية والقضءيء الداخلية على السءحة الفلسطينية. خصوصًء وأنه 

ال  2006يمكن الدفءع عن أدا  جيد للسلطة دون برقءبة من المجلس التشرياي. وعمليًء منذ الاءم ال 
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توجد برقءبة فالية على أدا  السلطة التنفيذية وهذا يخلق أزمة ثقة في السلطة عمومًء. وهذا شكل 
ياة، وهذا لم إحراجًء كبيرًا للسلطة حيث كءن قرابر حل التشرياي مرتبطء بتنظيم انتخءبءت تشريعية سر 

 يحصل.
التي تريد انتخءبءت بشروط الشمولية وحكومة وحدة وتفايل « حمءس»في المقءبل، هنءك وجهة نظر 

« حمءس»مؤسسءت منظمة التحرير وغير ذلك، وهذه الشروط ال يقبلهء الرئيس الذي يشار أن 
ى إمء تتبع موقف ، والفصءئل األخر 2017طانته وتخلت عن االتفءقءت جمياهء وآخرهء اتفءق الاءم 

 ولم تستطع أن تقدم مبءدبرة تكون مقبولة على الطرفين.« حمءس»الرئيس أو موقف 
من المرجح أن يفضي المرسوم الرئءسي بتنظيم االنتخءبءت إلى إجرا  االنتخءبءت فااًل حتى لو 

ومنات إجرا هء في غزة، ولكن هذا مرتبط بءالتفءق حول االنتخءبءت في القدس « حمءس»برفضت 
الشرقية. وعلى األغلب هذا لن يتم في عهد حكومة نتنيءهو وبرعمء يتم باد تشكيل حكومة إسرائيلية 
جديدة. وفي حءل إجرائهء في الضفة والقدس فقط من المؤكد أنهء ستجري على قءعدة التمثيل النسبي 

 وستكون حصة غزة في القوائم حتى دون أن يجري التصويت في غزة.
شرعيءت وسد الفراغ الدستوبري، وعين شروط مختلف عليهء إلجرا  االنتخءبءت بين الحءجة لتجديد ال

ستدخل السءحة الفلسطينية في تاقيدات إضءفية وقد تقود االنتخءبءت القءدمة إذا مء حصلت حسب 
بإجرا ات انفرادية، وهي مستادة لذلك ويمكن أن تجد « حمءس»التخطيط. ويمكن أن تؤدي إلى قيءم 

أحيت من جديد اللجنة اإلدابرية التي تشرف على « حمءس»أخرى، خصوصًء وأن غطءً  من فصءئل 
 وزابرات غزة، في خطوة تمهيدية لتكريس سلطتهء في غزة.

ومع كل مء يمكن أن يحدث على الجبهة الداخلية وفيمء يتالق بءلوضع في غزة ال بد من أخذ الاءمل 
مصير غزة في ظل عدم االتفءق. وإذا تشكلت اإلسرائيلي بنظر االعتبءبر كونه برعمء األهم في تقرير 

حكومة برئءسة بيني غءنتس سيكون موضوع غزة على أولويءت الحكومة اإلسرائيلية وخءصة بءتجءه 
التراجع عن التفءهمءت مع حكومة نتنيءهو ووقف إدخءل األموال واحتمءل كبير أن توجه إسرائيل 

كس نتءئجهء على مجمل األوضءع قد تصل إلى مستوى حرب، ستا« حمءس»ضرعة قوية إلى 
 الفلسطينية.

 2/10/2019األيام، رام هللا، 

 

 حقيقة المشروع الُمسّمى "مستوطنات" .33
 أنطوان شلحت
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الشهر المءضي  17استحوذ وهم على باضهم بشأن نتءئج االنتخءبءت اإلسرائيلية التي انتظمت في 
" سقوط برئيس الحكومة بنيءمين نتنيءهو )سبتمبر/ أيلول(، والذي تسّبب بكيفيٍة مء بءستنبءت "ُبشرى 

منهء، لم يكن حكرًا على باض مركبءت القءئمة الارعية المشتركة، كمء وشت بذلك تصريحءت باض 
قءدتهم، وال تزال تشي، بل انسحب أيضء على جهءٍت إسرائيلية منءهضة لالحتالل، على غرابر المالق 

استنتج فيه  22/9/2019ى كتءبة تحليل يوم الصحءفّي جدعون ليفي من صحيفة هآبرتس، فقد خّف إل
أن المستوطنين واليمين الدينّي والصهيونية الدينية ُهزموا، مستندًا بءألسءس إلى عدم تمّكن قءئمة "قوة 
يهودية" التي تضم أيتءم الحءخءم مءئير كهءنء من تجءوز نسبة الحسم، وإلى فوز قءئمة تحءلف أحزاب 

 اليمين(" بسباة مقءعد في الكنيست )البرلمءن( الجديد.اليمين المتطّرف "يمينء )إلى 
ويرى ليفي أن هنءك عدم تنءسب بين الوزن التمثيلي للقوى التي يّدعي أنهء ُهزمت وقدبرتهء على 
ابتزاز المواقف السيءسية، حتى ضمن الحكومءت اإلسرائيلية السءبقة التي كءنت في سّدة الحكم قبل 

، وُيارب عن أمله في أن تترجم هذه الهزيمة إلى تراجٍع في كل 1977صاود حزب الليكود إليهء عءم 
 مء يرتبط بهذا االبتزاز.

ال يتطّرق ليفي، حتى ال نقول يتجءهل، عدة وقءئع كءنت مالزمًة لهذه االنتخءبءت، في مقدمهء أن مء 
يمقراطي طغى عليهء هو النقءش بشأن مسءئل داخلية، وتحديدا مسألتي الدين والدولة، والحيز الد

ومؤسسءته وأدواته، فضاًل عن شخص نتنيءهو الفءسد نفسه، فءلفروق بين األحزاب الصهيونية إزا  
القضية الفلسطينية، من حزب الامل وحتى أحزاب اليمين، تكءد تكون شكلية، عالوة على غيءب 

 النقءش بشأن هذه القضية في السجءالت االنتخءبية.
حقيقة أن هذه االنتخءبءت أظهرت مبلغ سيولة النءخبين بين وال شك كذلك أن جدعون ليفي مدبرك 

األحزاب والقوائم المتاّددة، ولكن مع مالحظة أن هذه السيولة بقيت محصوبرًة داخل الماسكرات 
السيءسية التقليدية، ولم تتسلل خءبرجهء، كمء هي الحءل عمومًء في الحلبة الحزعية اإلسرائيلية منذ 

 سنوات كثيرة.
ليست أكثر  1967ة هو برؤية الكءتب أن المستوطنءت في األبراضي الفلسطينية المحتلة منذ األكثر إثءبر 

من مشروع للمستوطنين المنضوين ضمن القوى التي اعتبرت أن نتءئج االنتخءبءت كءنت بمثءبة 
هزيمة لهء، نءهيك عن اعتبءبر هذه القوى أقلية في صفوف المجتمع اإلسرائيلي، وهي المسؤولة عمء 

ه "المسخ االستيطءني" الذي ياّده "الاملية األشّد إجرامًء واألكبر ضربرًا في تءبريخ الدولة"، عبر يسّمي
 الخداع والتحءيالت.

برّدًا بليغًء استهجنت فيه  24/9/2019أثءبرت برؤية ليفي هذه حفيظة زميلته، عميرة هس، فكتبت يوم 
، 1967حتالل. فالى الفوبر باد الاءم اعتبءبره المستوطنءت نتءج تلك القوى، ال نتءج سيءسة دولة اال
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تطلات إسرائيل التي كءنت تحت حكم حزب مبءي إلى تلك األبراضي الفلسطينية يحدوهء األمل في 
. ولم يكن المستوطنون لينجحوا في ابتزاز الحكومءت وخداعهء، 1948تاديل الفرصة التي فوتتهء عءم 

الحكومءت برز فيهء أشخءص علمءنيون.  لوال أنهء نفسهء استدعت ذلك، على الرغم من أن تلك
وعسبب التاريفءت المضللة للقءموس السيءسي اإلسرائيلي، فإن تيءبر هؤال  وعقءيءه المترهلة ال تزال 

 تسّمى "يسءبرًا".
وتايد هس األموبر إلى نصءبهء، في قولهء إن حكومءت "الليكود" مدينة لـ "مبءي" بءلكثير، مثل: 

 -ية والتهجيرية التي عملت قبل إقءمة الدولة وعاد ذلك؛ قءنون الحءضريناألجهزة الحكومية االستيطءن
الغءئبين؛ تدمير قرى وطرد سكءنهء في منطقة اللطرون؛ طرد سكءن هضبة الجوالن؛ ضم القدس 
الشرقية والقرى المحيطة بهء من خالل مصءدبرة كثيفة لألبراضي الخءصة وعنء  المستوطنءت عليهء؛ 

رية مغلقة من أجل منع وصول الفلسطينيين إليهء، وتحديدًا غوبر األبردن اإلعالن عن منءطق عسك
 وجنوب جبل الخليل؛ مصءدبرة صالحية التخطيط والبنء  من المجءلس المحلية الفلسطينية...إلخ.

أكثر من ذلك، بقيت هذه األحوال حتى إثر اتفءقءت أوسلو التي يّتضح، بمروبر األعوام، أكثر فأكثر 
شرك أو طوق استمر بموازاته تطبيق المشروع االستيطءني الذي أنتجته سيءسة أنهء كءنت أشبه ب

الدولة، وانطوت على قءعدة فلسفية وجوهرية للتاءون مع القوى التي ُيدعى أنهء ُهزمت اآلن، من 
 دون أن يكون لهذا االدعء  أي سنٍد في الواقع.

  2/10/2019، العربي الجديد، لندن
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، فهو سفير المستوطنين لدى اإلدابرة «إسرائيليءً »أمريكيًء و« الرائع»تذكروا هذا االسم.. ديفيد فريدمءن 
األمريكية، أو سفير اإلدابرة األمريكية لدى المستوطنين.. ال فرق، وهو الذي ال يكف عن تحميل 

تامءبري االستيطءني على أبرض في خدمة المشروع االس« األصيل»نفسه فوق طءقتهء، إلثبءت مادنه 
فلسطين، إلى أن بلغ حدًا ال يمكن ألحد أن يضءهيه في عشقه الجنوني لرعءع االستيطءن حتى 

 التمءهي، وإنكءبر فلسطين وشابهء وحقوقه المشروعة حتى ذبروة اإلسفءف.
طءني هذا الفريدمءن، الذي ال يرى إال باين واحدة، والذي وهب حيءته للدفءع عن المشروع االستي

أنفسهم، وسءهم في إقنءع إدابرته في واشنطن بءالعتراف بءلقدس عءصمة ل « اإلسرائيليين»أكثر من 
هضبة « إسرائيلية»إليهء، ثم أقناهء بءالعتراف ب « تل أبيب»ونقل السفءبرة األمريكية من « إسرائيل»
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بر وشمءل البحر الميت الجوالن السوبرية المحتلة، هء هو يحءول اليوم إقنءعهء بءالعتراف بضم األغوا
 مشتركة.« إسرائيلية» -، بل يدفع بءتجءه إبرام ماءهدة دفءع أمريكية «إسرائيل»إلى 

صفقة التسوية األمريكية »بأن « اإلسرائيليين»وال يتوقف فريدمءن عند هذا الحد، إذ يحءول طمأنة 
أقوى وأكثر أمنًء، ستجال إسرائيل »، وأنهء «التي يجري الحديث عنهء، جيدة إلسرائيل وأمريكء
الغريب في األمر، أن فريدمءن يتحدث، باد «. وسترضي كءفة منءصريهء مهمء كءنت خلفّيءتهم الدينّية

كل ذلك، عن تسوية سيءسية أمريكية، ويلّمح إلى إمكءنية تأجيل إعالنهء إلى مء باد تشكيل الحكومة 
مءذا وكيف.. طءلمء أن الفلسطينيين  الجديدة، من دون أن يقول تسوية مع من.. وعلى« اإلسرائيلية»

ال يملكون وال يجب أن يملكوا أية حقءئق خءصة بهم، أي ال حقوق تءبريخية ووطنية مشروعة أقرتهء 
األمم المتحدة والقوانين الدولية لهم. وطءلمء أن الفلسطينيين مجرد أشبءح يمنحهم فريدمءن حق 

وسرد حكءيءتهم الخءصة. والسؤال: مء جدوى مثل اإلطاللة بين الحين واآلخر للتابير عن أمنيءتهم 
االستراتيجي على « اإلسرائيلي»هذه التسوية إذا كءن األمر يتالق فقط بتوثيق التفءهم األمريكي 

 إخضءع المنطقة والسيطرة على مقدبراتهء وثرواتهء؟
همون المنطقة مشكلة فريدمءن وغيره من االستامءبريين وممولي االستيطءن وقطَّءع الطرق، أنهم ال يف

وشاوعهء. ونحن لن نتحدث هنء عن تءبريخ الصراع، وال عن مئءت آالف الضحءيء من الشهدا  
واألسرى والماءقين الفلسطينيين، بقدبر مء نود التذكير أن الطريق لن يكون أبدًا ممهدًا لتسويءت أو 

 تصفيءت من هذا النوع.
 2/10/2019الخليج، الشارقة، 

 

 عزام: ال مصالحة؟!فشل مبادرة الفصائل..  .35
 أ.د. يوسف برزقة
كشف عزام األحمد على شءشة الميءدين في لقءئه األخير عن شخصية الفلسطيني المتشنج الذي ال 
يصلح إال التهءم اآلخرين، ومصءدمتهم بمبربر ودون مبربر. وقدم لألسف صوبرة مهزوزة لحركة فتح 

ءن يريد برفض مبءدبرة الفصءئل، بدليل والسلطة أمءم مبءدبرة الفصءئل، وقبول حمءس لهء؟! الرجل ك
إحضءبره وثيقة الفصءئل ووثيقة مصرية زعم أنهء مقدمة من حمءس، ولكن الرجل المتشنج ترك هدفه 
وانحرف إلى التالسن مع المذياة، وأضءع أكثر من ثلث سءعة من وقت البرنءمج وهو يزعم أن 

الرجل فيمء يبدو كءن ال يسمع، أو يسمع  المذياة تقءطاه، بينمء هي تايد عليه جملة )تفضل، اتكلم(.
 ولكنه يرفض أن ياقل مء يسمع؟!
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لم نستفد نحن كمشءهدين من اللقء ، وكل مء قءله اللقء  وعزام إن فتح ترفض وبرقة الفصءئل، وتتهم 
الفصءئل بءلمنءوبرة، وأنه ال قيمة لوبرقتهم، ونستنتج من ذلك أنه ال مصءلحة قريبة أو بايدة في عهد 

بءس، وحءمل ملف المصءلحة عزام األحمد. وأن المصءلحة تنتظر أن يحدث فيهمء تغيير. محمود ع
عزام ليس الرجل الصءلح لملف المصءلحة، وملف الفصءئل والاالقءت الوطنية، ألنه سريع الغضب، 

 ويستالي على اآلخرين بال مبربر لالستاال .
أدا  الشخص في قضية عءمة، وفي المسألة التي أتحدث فيهء ال تستهدف الشخص، ولكن تستهدف 

ملف عءم يهم كل أفراد الشاب. ومن المؤسف أن تناكس شخصية حءمل الملف على الملف نفسه، 
فيجد المر  عسرا في الفصل بينهمء. نحن نريد إعءدة اللحمة للضفة وغزة، وبرعمء فكرة المصءلحة فكرة 

مصءلحة الفصءئل، فءلمصءلحة قضية معيقه، ألن اللحمة يمكن أن تاود بمصءلحة الفصءئل، وعادم 
شخصية، واستاءدة اللحمة قضية وطنية، وعمكنة األحزاب أن تامل للوطن عءدة، وإن اختلفت في 

 الرؤى السيءسية.
عزام فشل في الدفءع عن برؤية فتح، وبرؤية السلطة، أمءم وبرقة الفصءئل، واالنطبءع الذي توّلد عن 

 تريد استاءدة اللحمة مع غزة، برعمء ألن االحتالل ال يريد ذلك، المقءبلة أن فتح ال تريد المصءلحة، وال
 وبرعمء ألن السلطة تتهرب من تباءت عودة اللحمة، وتريد أن تبقى غزة خءبرج النفقءت الوطنية الاءمة.

هل يمكن لفتح أو السلطة استبدال عزام باد األدا  الفءشل، أم عزام يمثل األدا  المحبب للسلطة 
من التضحية بشخصه لصءلح فتح، وتحميله أعبء  ذلك الحقء. مء يمكن قوله إن  وفتح؟ وال مءنع

 أعضء  من فتح استماوا للقء  األخير، وكءنوا ممتاضين كثيرا، وبرافضين لألدا  الفءشل ؟!
 1/10/2019، فلسطين أون الين
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