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 تعرض على دول خليجية مبادرة للتطبيع والتعاون األمني "إسرائيل" اإلسرائيلية: 12القناة " .1
"، مساء السبت، اليقاب ع  أّن إسرائنل تقدمت 12كشفت قياة التلفزة اإلسرائنلية ": صالح اليعامي

بمبادرة لعدد م  الدول الخليجية تقوم على تطبيع العالقات بن  الجانبن ، وإرساء دعائم تعاون 
 تصادي وأميي عليي، رغم تواصل الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي.اق

وأوضحت القياة أّن وزير الخارجية اإلسرائنلي يسرائنل كاتس، عرض المبادرة على عدد م  وزراء 
الخارجية الخليجنن  الذي  التقاهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في ننويورك، 

ة إلى أّن الخطوة التي أقدم علنها كاتس "تمت بتيسنق كامل" مع رئيس األسبوع الماضي، مشنر 
 الوزراء بييامن  نتيياهو.

ولفتت القياة إلى أّن المبادرة التي عرضها كاتس، تمت بلورتها م  قبل طاقم داخل وزارة الخارجية 
ال سيما مواجهة  اإلسرائنلية، وتقوم على استغالل المصالح المشتركة بن  إسرائنل والدول الخليجية،

 إيران وتوسعها في الميطقة.
وكشفت القياة أّن المبادرة ترمي إلى تطبيع كامل وعليي للعالقات بن  إسرائنل والدول الخليجية التي 
التقى كاتس وزراء خارجنتها، ولم يتم الكشف ع  أسمائها، مشنرة إلى أّن المبادرة ال تيص على 

ل الخليجية، إلدراك إسرائنل أن هذا غنر ممك  في ظل التوصل التفاق "سالم شامل" مع الدو 
 األوضاع الحالية.

وأشارت القياة إلى أّن كاتس عرض المبادرة اإلسرائنلية على المبعوث األمنركي للميطقة جيسون 
غرييبالت، الفتة إلى أّنه تم االتفاق بنيهما على تشكنل طواقم عمل أمنركية إسرائنلية مشتركة لدفع 

 دمًا.المبادرة ق
 5/10/2019العربي الجديد، لندن، 
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 : مصرون على إجراء االنتخابات وموقفنا من رواتب الشهداء واألسرى ثابت ولن يتغيرعباس .2
على إجراء االنتخابات في  إنيا مصرون تماماً "محمود عباس،  يةفلسطنيال السلطةقال رئيس  :رام هللا

، مساء الفلسطنيية في مستهل اجتماع القيادة ،عباسوأضاف  ."الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
تشكنل لجيتن  م  تيفنذية الميظمة ومركزية فتح لمتابعة ملف  ، أنه تمّ 6/10/2019 يوم األحد

 االنتخابات مع الجهات المعيية.
اسرائنلية لألغوار والبحر المنت وغنرها م  المياطق  التأكند على أن أي عملية ضمّ  عباسوجدد 

 سيغنر كل شيء و"سيعتبر أن كل اتفاق بنييا وبن  إسرائنل الٍغ". الفلسطنيية،
التأكند على الموقف الفلسطنيي الواضح المتعلق بموضوع رواتب الشهداء واألسرى،  عباسوأعاد 

وقال:" إن موقفيا م  موضوع الشهداء واألسرى نثابت، ول  يتغنر، ول  نتراجع عيه، ول  نقبل بأي 
 بنييا وبنيهم أية عالقة مالية" حال م  األحوال أن يكون 

في معرض كلمته بالشكر للموظفن  جميعا، الذي  تحملوا هذه الفترة الطويلة وعانوا  عباسوتقدم 
الذي  تحملونا هذه الفترة  الكثنر جراء الخصم في الرواتب، وقال "..الشكر إلخوانيا الموظفن  جميعاً 

يقبض م  الدولة وكل م  عانى، وإن شاء هللا  الطويلة سبعة أشهر وعانوا الكثنر، وأقصد كل م 
معاناتهم تبدأ تخف هذه األيام، ونشكرهم على تحملهم وعلى موقفهم الثابت والهادئ، لم أسمع شكوى 
واحدة م  أي جهة خصم علنها الراتب أو أخذ م  الراتب مبلغ أو لم يستلم كل الراتب، ألن سبب 

 ...".يتعلق بالشهداء واألسرى والجرحى الخصم أو سبب نزول الرواتب، هو سبب وطيي
حول األونروا،  مؤخراً  التحية لالتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي الذي أخذ موقفاً  عباسووجه 

وقال: "كيا نخشى أن تتغلب القوى الرافضة للدفع لألونروا، ولك  أنثبت الشعب األوروبي وميدوبو 
 ألموال األونروا وتابعوا دعمهم".االتحاد األوروبي أصالتهم ورفضوا أي تخفيض 

 6/10/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عباس يركز على انتخابات تشريعية تسبق الرئاسية: مصادر لـ"الشرق األوسط" .3
ها الرئيس محمود عباس مشاورات مع فصائل ميظمة التحرير رأسرام هللا: بدأت حركة فتح التي يت

، إن "الشرق األوسط"وقالت مصادر لـ انتخابات عامة في األراضي الفلسطنيية. حول كيفية إجراء
مدخاًل "أطلع أمياء عام الفصائل الفلسطنيية على ننته إجراء االنتخابات، وأهمنتها باعتبارها  عباس

حديث عباس تضم  ". وأضافت المصادر، أن "إلنهاء االنقسام وضرورة م  أجل )تجديد الشرعيات(
 ."ات العامة، بمعيى الرئاسية والتشريعية، لك  البداية ستكون مع التشريعيةاالنتخاب
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وقال عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن االجتماعات المتواصلة تبحث 
الجميع "بشكل أساسي الدعوة إلجراء انتخابات عامة في األراضي الفلسطنيية كافة. وأضاف أن 

العقبات أمام إجراء االنتخابات سواء م  خالل المشاورات التي تجري مع يبحث تذلنل جميع 
الفصائل، أو مع مؤسسات المجتمع المدني ولجية االنتخابات المركزية وغنرها، وصواًل إلى إصدار 

وشدد أبو يوسف على أهمية متابعة اللجان  ."مرسوم م  قبل الرئيس إلعالن موعد إجراء االنتخابات
فنذية ميظمة التحرير ومركزية حركة فتح إجراء االنتخابات وتكثيف العمل لتحديد المشكلة م  تي

اللجان ييصب عملها على المشاورات مع الفصائل إلزالة العقبات أمام "موعد إجرائها، مضيفًا أن 
إجراء االنتخابات، باإلضافة إلى بحث قانون االنتخابات، والتأكند على تواصل الجهود مع مختلف 

 ."المجتمع الدولي للضغط على إسرائنل للسماح بإجراء االنتخابات في القدس المحتلةأعضاء 
وأشار أبو يوسف إلى أن تزام  إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية لم يحسم، إال أن الجهود 

 الحالية تيصب في كيفية إنجاح االنتخابات البرلمانية.
تتحدث "ات بالتوافق، قال أبو يوسف، إن حماس وحول موقف حماس الذي اشترط إجراء االنتخاب

. وترفض "حتى اآلن بشكل نظري وما نحتاجه هو الشكل العملي م  أجل إنجاح إجراء االنتخابات
حماس إجراء االنتخابات إال إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، وتصر على أن تشمل إعادة انتخاب 

 ران ترفضهما حركة فتح اآلن.المجلس الوطيي التابع لميظمة التحرير، وهما أم
 7/10/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 القدس ومواطنيها تصعيد خطير وتجاوز للخطوط الحمراء ": جرائم االحتالل ضد  فلسطين "خارجية .4

"إن اقتحام قوات االحتالل لمستشفى المطلع في  الفلسطنيية قالت وزارة الخارجية والمغتربن  :رام هللا
ة، وعياصر م  شرطة االحتالل لمصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى المبارك مديية القدس المحتل
لكرامة االنسان وحقه  متعمداً  لجميع الخطوط الحمراء، واستخفافاً  فجاً  وتجاوزاً  خطنراً  يشكالن تصعنداً 

ررة وأشارت الوزارة في بيان، صدر النوم االنثين ، إلى "أن هذه االقتحامات المتك في الحياة والعبادة".
تعتبر استهزاء بمبادئ حقوق االنسان، وإمعانا في التمرد على القانون الدولي ورفض مبادئه، وكذلك 

 على الشرعية الدولية، وقراراتها، واتفاقيات "جنييف"، واالعالن العالمي لحقوق االنسان".
 7/10/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ي لجان التنسيق الفني واالقتصادي مع االحتاللالسلطة الفلسطينية تحي .5
أحنت السلطة الفلسطنيية لجان التيسنق السياسي واالقتصادي مع سلطات : نادية سعد الدي  –ان عمّ 

ع  قرارها األخنر بوقف العمل  االحتالل اإلسرائنلي، الُمدرجة ضم  اتفاق أوسلو، ما يشكل تراجعاً 
سيما االقتصادية  ض قرار السلطة بإحياء اللجان الفيية التيسيقية، الويتياق باالتفاقيات الُموقعة معه.

ميها، مع االحتالل، في إطار تطبيقات أوسلو التي تّهدد بإنهائه، مع حديثها األخنر ع  بحث خطة 
 االقتصادي ع  السلطة اإلسرائنلية. "اإلنفكاك"اقتصادية فلسطنيية تهدف إلى 

انتزاع القيادة الفلسطنيية "ن أفنذية لميظمة التحرير أحمد مجدالني في المقابل، رأى عضو اللجية التي
موافقة إسرائنلية على إعادة تشكنل اللجان الفيية المشتركة، نجاح مهم وإنجاز وطيي، جاء نتيجة 

وأضاف، في تصريح  ."صمود القيادة والشعب الفلسطنيي، والتفافه حول قرار الرئيس محمود عباس
ستتابع تطبنق االتفاقيات التي انتهكها الجانب اإلسرائنلي، والتدقنق في العالقات  هذه اللجان"له، أن 

إلى أن الخطوة اليظر ولفت  ."المتداخلة والحسابات التي اتضح فنها السرقة لألموال الفلسطنيية
ستفتح المجال واسعًا للتفاوض مجددًا على كافة القضايا التي وقع الجانب الفلسطنيي علنها عام "

 ."، واتفاق باريس الذي جرى توقيعه في ظروف محددة، وكان فيه إجحاف في بعض جوانبه1994
ن الجانب الفلسطنيي حافظ على موقفه المبدئي، ولم يتيازل عيه، ولمُ يسلم بحق أوأضاف مجدالني 

االحتالل في اقتطاع جزء م  األموال الفلسطنيية كعقوبة على دفع رواتب ذوي الشهداء والجرحى 
األموال الفلسطنيية المستردة م  الجانب "إلى أن اليظر ولفت  ألسرى، بل واصل دفع مخصصاتهم.وا

 ."اإلسرائنلي، سوف تيهي حالة الركود الشديد في االقتصاد الفلسطنيي
 6/10/2019 الغد، عم ان،

 
 رئيس الوزراء الفلسطيني في القاهرة لتعزيز التعاون االقتصادي .6

يبدأ رئيس الوزراء الفلسطنيي محمد اشتية، زيارة إلى العاصمة المصرية : سوس  أبو حسن  - القاهرة
على رأس وفد وزاري رفيع، بدعوة م  نظنره المصري مصطفى مدبولي. وقال  ،القاهرة النوم االنثين 

الوفد الوزاري يعّد األكبر في تاريخ العالقة بن  البلدي ، "سفنر فلسطن  بالقاهرة دياب اللوح، أمس، إن 
لك انعكاسًا وتجسندًا للعالقة االستراتيجية واألخوية بن  الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد وذ

 ."الفتاح السيسي، وتكريسًا للتيسنق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية
توى يضم انثيتي وأفاد السفنر اللوح أن تلبية رئيس الوزراء دعوة نظنره المصري بتشكنل وفد رفيع المس

عشرة حقنبة وزارية تّدل على حرص دولته على مّد جسور التعاون السياسي والتيفنذي بن  البلدي  
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واليهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التيسنق، وهو األمر الذي أكد عليه الرئيس عباس عبر 
 الثيائي في شّتى المجاالت. توجنهاته الدائمة بوجوب استمرار العالقة المتمنزة مع مصر ودوام التيسنق

 7/10/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 حماس: تكامل الجهود العربية وتوحد الجبهات وصفة للنصر األكيد .7
، أكدت أن تكامل الجهود العربية، وتوحد 1973قالت حركة حماس، إن حرب "أكتوبر" عام : غزة

ونات األمة، هي وصفة لليصر الجبهات في مواجهة عدوان المشروع اإلسرائنلي، وإسياد كل مك
 األكند.

لحرب  46وشدد الياطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح مكتوب له النوم األحد، في الذكرى الـ 
"أكتوبر" على أن هذه الحرب أنثبت فنها الجيدي العربي المقاوم قدرته على تخطي الصعاب، والعبور 

ن دماء الشهداء على امتداد صراعها مع وشدد على أ إلى اليصر على األعداء، وفق تعبنره.
 االحتالل هي التي تيبت اليصر والكرامة والعزة القومية.

وأضاف: "الكيان الصهنوني، كان وما يزال هو العدو المركزي لألمة، ويشكل الخطر المباشر ضد 
 ية".استقاللها ونهوضها، وأن العالقة معه هي الصراع والتدافع، وال يمك  أن تكون عالقة طبيع

 6/10/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 البردويل: استعادة الوحدة هدف مقدس وطريقها الشراكة الكاملة .8
أكد صالح البردويل، القيادي في حركة حماس، أن استعادة الوحدة الوطيية هدف مقّدس، ال : غزة

اكة الكاملة، في مياص م  استمرار الجهود م  أجله، مشدًدا على أن طريق الوحدة هو طريق الشر 
 المؤسسة والبرنامج والقرار والمقاومة.

وجدد البردويل، في كلمة القوى والفصائل الوطيية واإلسالمية، مساء السبت خالل مهرجان إحياء 
ذكرى انطالقة حركة الجهاد اإلسالمي، في غزة، التمسك بالرؤية الوطيية التي صاغتها فصائل 

ية متوازنة بعندة ع  االنحياز، إلنجاز المصالحة الفلسطنيية، الشعب الثمانية التي اجتهدت في رؤ 
 ودعا حركة "فتح" لالستجابة إلى نداء الوحدة كاماًل دون اجتزاء.

وقال: "نؤم  إيماًنا عميًقا ومتجّذًرا بأن فلسطن  كّلها حق مقّدس ليا، ول  نقبل بأي حال م  األحوال 
 ع  ذّرة تراب واحدة أو حّق م  حقوقيا". مهما طال الزمان ومهما نثقل الثم  أن نتيازل

وشدد على أن "نهج المقاومة والجهاد هو اليهج األصنل لتحرير فلسطن . سيواصله مًعا بقوة، ول  
 نتراجع عيه".
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وتوجه بالتحّية إلى قيادة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة وفي كّل مكان وقيادة مسنرة العودة التي 
 في حركة الجهاد اإلسالمي. يمّثلها خالد البطش القائد

ا في العالقة مع حركة الجهاد اإلسالمي وسرايا القدس"،  وقال: "باسم الفصائل نسّجل فخًرا خاصًّ
 مستحضرا القائد الوحدوي رمضان عبد هللا شّلح "الذي نيتظر عودته بعد الشفاء التام بإذن هللا".

 6/10/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لتي كانْت مستباحة أصبحت جبهة تصاغ لها الخططالنخالة: غزة ا .9
حذر األمن  العام لحركة "الجهاد اإلسالمي في فلسطن " "زياد اليخالة"، االحتالل م   الرأي: –غزة 

المساس بحياة األسرى األبطال في المعتقالت، مؤكًدا أن أي مساس بحياتهم هو إعالن حرب على 
 شعبيا.

  تخذل األسرى األبطال في سجون االحتالل مهما كلفها م  نثم ، وشدد اليخالة على أن الحركة ل
 موجًها كل التحيَة للشيخ خضر عدنان الذي لم يهدأ يومًا في الدفاِع ع  األسرى.

جاء ذلك في خطاب لألمن  العام للجهاد اإلسالمي خالل إحياء الحركة لذكرى االنطالقة الجهادية 
نرية كبنرة شارك فنها عشرات اآلالف م  كوادر ومياصري النوم السبت، والتي بدأت بمسنرة جماه

الجهاد يتقدمهم قيادات الحركة وأعضاء مكتبها السياسي، إلى جانب مشاركة الفتة لكافة فصائل 
 العمل الوطيي واإلسالمي.

ورفع المشاركون في المسنرة رايات حركة الجهاد اإلسالمي، وانطلقوا م  مندان فلسطن  وسط مديية 
 نث جابوا شارع فلسطن  وشارع الوحدة وصوال إلى برج الشوا والحصري.غزة، ح

وفيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقتها القوى الوطيية واإلسالمية إلنهاء االنقسام قال اليخالة: "لدييا 
وبدَل أن نمدَّ  مبادرٌة علنها إجماٌع كبنٌر، َفْليتقّدْم لتيفنِذها، َوْليجّرْب أنَّيا يمكُ  أن نصيَع سالًما بنَييا

، َفْليمدَّ أيِدَييا لبعِضيا البعض".  أيِدَييا للعدوِّ
وفي السياق أوضح اليخالة، أن حركة الجهاد اإلسالمي وعلى مدار أكثر م  نثالنثن  عاًما ال زالت 
متمسكة بثوابتها، وخاصة طريق الجهاد والمقاومة ضد العدو اإلسرائنلي، قائاًل: "إن الرجاِل الذيَ  

ا الجهاَد والمقاومَة طريًقا إلى فلسطنَ ، ِمَ  الضفِة المرابطِة إلى غزَة المقاتلِة، ال تيحرُف لهم اختارو 
طريٌق، وال تأخُذهم حياُة الذلِّ والمهانِة إلى دهالنِز الوهِم، فهذه الحركة ميُذ انطالَقِتها؛ وهي األكثُر 

 .وضوًحا في مواقِفها، واألكثُر نثباًتا على ما آمَيْت ِبِه"
وأشار إلى أن سرايا القدِس تقُف صفًّا واحًدا، وعلى خطوِط الياِر األولى إلى جانب كل قوى المقاومِة 

 في فلسطنَ ، وقد سجَلْت وتسجُل كلَّ يوٍم مفخرًة جديدة في المواجهة مع االحتالل.
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ند النتزاِع كما وأكد األمن  العام لحركة الجهاد اإلسالمي، أن المقاومَة هي الطريق والخيار الوح
حقوقيا في فلسطنَ ، الفًتا إلى أن المقاومَة في الميطقِة واإلقليِم هي متكاملٌة، وتشكُل رافعًة كبرى 

 لجهاِدنا ضدَّ العدوِّ الصهنونّي.
وقال: "نرفض ونقاوم كلَّ المؤامراِت التي تسعى لتصفيِة قضنِتيا المقدسِة، عبَر االستمراِر بالرهاِن 

هذا الكياَن" مضيًفا نعلُ  أماَمكم ال التفاقياِت أوسلو الملعونِة، وامتداداِتها المتمثلِة  على الذيَ  أنشُأوا
 في صفقِة القرِن، وسيقاوُمها بكلِّ ما نملُك م  قوٍة".

وتابع قوله: "إنيا مع الذيَ  يقفوَن مَعيا في جبهٍة واحدٍة ضدَّ المشروِع الصهنونّي، وضدَّ كلِّ الذيَ  
 روِع الصهنونّي".يقفوَن مع المش

 5/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 "الشعبية" تدعو للعودة فوًرا عن خصومات رواتب األسرى المحررين .10
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن ، إلى ضرورة العودة فورًا ع  الخصومات على رواتب : غزة

قوقهم الوطيية والمدنية، باعتباره تشريعًا األسرى المحرري ، مشددًة على رفضها أية إجراءات تمس بح
 للسياسات الصهنونية بحق األسرى والمحرري .

وطالبت الجبهة في بيان وصل "الرأي" النوم األحد، الحكومة بااللتزام بقانون األسرى والمحرري ، 
جّرم  ووقف التيكر لهذا القانون، باعتبار أن كل تيكر لهذا القانون خضوع للقانون الصهنوني الذي

 األسرى والشهداء والجرحى.
وأكدت أن توفنر الحياة الكريمة لهم، هي مسؤولية الجميع وفي مقدمتهم السلطة والحكومة، باعتبار 
األسرى والمحرري  هم التعبنر المكثف للمشروع الوطيي التحرري الفلسطنيي، وأن التيكر لهما هو 

 ضرب لهذا المشروع.
 6/10/2019، موكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 

 وفتح تواصل التحركات إلجراء االنتخابات… حماس تنفي تقديم أوراق تتعلق بالمصالحة لمصر .11
م  جديد نفت حركة حماس أن تكون قد قدمت لمصر بصفتها راعي اتفاق «: القدس العربي»غزة ـ 

حركة فتح المصالحة، أي أوراق تتعلق بها ميذ فترة طويلة، في الوقت الذي تتواصل فيه تحركات 
واللجية التيفنذية، نحو إجراء االنتخابات، وفق رؤية الرئيس محمود عباس، كمخرج م  حالة 

 االنقسام.



 
 
 
 

 

 11 ص             5053 العدد:             10/7/2019ثنين إل ا التاريخ: 

                                    

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول ملف العالقات الوطيية حسان بدران، في تصريحات 
ت الشاملة ومع إن حماس أبلغت كل األطراف أنها مع االنتخابا»نقلتها مواقع مقربة م  الحركة 

وأشار إلى ان حماس ال تعلم ماذا يقصد الرئيس «. شراكة وطيية قبل االنتخابات وأنثياءها وبعدها
 «.االنتخابات العامة»محمود عباس بـ 

إن بيود مبادرة »وكان يرد على تصريحات لعضو اللجية المركزية لحركة فتح عزام األحمد، قال فنها 
وأشار إلى أن «. سها التي جاءتهم عبر المصرين  م  قبل حماسالفصائل الثمانية هي البيود نف

وخرجيا بقرار الموافقة بعد أن وجدناها »حركته درست مبادرة الفصائل على مدار أسبوع، وأضاف 
 «.خرجت م  نبض الشارع وليست لها أجيدات خاصة

إذا كانت فتح »قال ، و «رغم أنها ميبثقة ع  االتفاقات السابقة»واستغرب رفض حركة فتح للمبادرة 
 «.تريد االنتخابات فاالنتخابات أساسية في هذه المبادرة

محاولة لتخريب الجهود المصرية في ملف »وكان األحمد قد قال إن مبادرة الفصائل إلنهاء االنقسام 
أي تحرك خاصة إذا جاء م  فصائل فلسطنيية هو تخريب على التحرك »وأضاف «. المصالحة
أن مبادرة الفصائل في غزة استلمتها حركة فتح م  المخابرات المصرية بتاريخ  ، مشنرا إلى«المصري 

 يولنو/ تموز الماضي، على أنها مرسلة م  حماس وأنه تم رفضها. 15
 6/10/2019القدس العربي، لندن، 

 
 قاسم لـ "القدس": حماس ستتعامل بإيجابية مع أي خطوة إلنجاح االنتخابات .12

قال حازم قاسم الياطق باسم حركة حماس، مساء النوم  -حمود أبو عوادم -"القدس" دوت كوم -غزة 
األحد، بأن حركته ستتعامل مع كل األطراف م  أجل انجاح االنتخابات باعتبارها مصلحة وطيية 

 عليا.
وشدد قاسم في تصريح مقتضب لـ "القدس"، أن حركة حماس ستعمل هذه المرة بكل إيجابية وقوة م  

ًرا إلى أن حماس " قدمت في كل مرة كل ما يلزم إلجراء انتخابات عامة، أجل انجاحها، مشن
 وستواصل ذلك".

ورًدا على سؤال حول ما إذا كانت حماس ستستقبل اللجية التي أعل  الرئيس محمود عباس النوم ع  
تشكنلها للتواصل والحوار مع الحركة والفصائل، قال قاسم "حماس ستتعامل بإيجابية كاملة مع أي 

 خطوة م  شأنها إنجاح انتخابات شاملة حقيقة".
 6/10/2019القدس، القدس، 
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 مجموعات أربع: إحباط هجمات واعتقال "داعش"حرب المقاومة و .13

مع ترسيخ المقاومة الفلسطنيية معادلة الردع إزاء العدو اإلسرائنلي خالل  :هاني إبراهيم -غزة 
ائنلية إلى أسلوب استغالل شّبان ذوي فكر سلفي السيوات الماضية، عادت األجهزة األميية اإلسر 

متطرف داخل قطاع غزة، م  أجل توجيه ضربات أميية للمقاومة. هذا الواقع كشفته تحقيقات الحملة 
التي أطلقتها األجهزة األميية بعد تفجنر انتحاريَّن  نفسنهما بعياصر م  الشرطة قبل أسابيع. تقول 

تخوضها األجهزة األميية مع مجموعات تضّم « حربًا خفّية» إن هياك« األخبار»مصادر أميية لـ
جهات خارجية باسم تيظيمات سلفية وأخرى تابعة لتيظيم »شبانًا كانوا في فصائل المقاومة وجّيدتهم 

، مضيفة إن األم  اعتقل أربع مجموعات خططت لهجمات ضّد قادة المقاومة واألجهزة «داعش
 قاومة.األميية وشخصيات ترتبط بمحور الم

التحقيقات، التي تلت الحملة األخنرة، كشفت ع  مخططات لتيفنذ عمليات انتحارية بالتزام  مع 
تفجنر األوضاع مع االحتالل عبر إطالق صواريخ بعندة المدى على تل أبنب. وأشارت المعلومات 
ها إلى أن هذه المجموعات ُجّيدت عبر اإلنترنت باسم شخصيات سلفية، باإلضافة إلى تمويل

األخطر أن هذه المجموعات »بحواالت مالية وطرق أخرى سرية بعندًا ع  عن  المقاومة. لك  
اعترفت بإطالق صواريخ على االحتالل أنثياء المباحثات التي كانت تجريها الوفود العربية واألوروبية 

ف مقدرات إعطاء االحتالل المبررات الستهدا»، والهدف م  ذلك «للتهدئة خالل العامن  الماضنن 
 «.المقاومة... األوامر كانت تأتي م  مشغلنهم م  الخارج بحجج وتبريرات تكفنرية

أيضًا، ضبطت األجهزة األميية صواريخ نثقنلة وّجهتها إحدى المجموعات نحو مدن كبنرة في فلسطن  
ا المحتلة قبل تفعنلها بوقت قصنر، بعدما كان مقررًا إطالقها م  دون وضع صواعق التفجنر، بم

يؤدي إلى أقّل األضرار الممكية لدى االحتالل، ليستغّل األخنر الموقف م  أجل استهداف مواقع 
المقاومة ومقّدراتها، علمًا بأن تلك الصواريخ ُسرقت م  أحد المرابض التابعة لفصائل المقاومة. 

ُطلب م  بعض المجموعات استهداف شخصيات »كذلك، قال مصدر مطلع على التحقيقات إنه 
، موضحًا أن «مك  أن يؤدي اغتيالها إلى زعزعة العالقة بن  المقاومة في غزة ومحور المقاومةي
المشغلن  بّرروا استهداف هؤالء بأنهم يعملون على نشر التشّيع، وأن دماء كّل م  له عالقة بإيران »

 «.ومحور المقاومة مستباحة
أحد المتطرفن  بعد محاصرته في أحد وفي األسبوع الماضي، تمكيت األجهزة األميية م  اعتقال 

البنوت في غزة، إنثر ورود معلومات ع  ننته تفجنر نفسه بحزام ناسف ضد هدف أميي. كما كشف 
عمليات إطالق صواريخ، خارج اإلجماع »، ع  أن «حماس»، التابع لحركة «المجد األميي»موقع 
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عمليات المشتركة، جاءت بتوجيه الوطيي الفلسطنيي لفصائل المقاومة العاملة تحت مسمى غرفة ال
 «.م  ضباط مخابرات، سواء لمشّغلهم أو لهم مباشرة

 7/10/2019األخبار، بيروت، 

 
 تقدير إسرائيلي: نتنياهو يهيئ الرأي العام لحرب قادمة مع إيران .14

قال أكاديمي إسرائنلي إن "رئيس الحكومة بييامن  نتيياهو يهنئ الرأي : عدنان أبو عامر -21عربي
ام للحرب القادمة مع إيران"، مرجعا سبب ذلك إلى "الهجوم اإليراني األخنر على السعودية، ألنه الع

 يعيي أن طهران جاهزة لها".
" إلى 21وأشار البروفيسور بيحاس يحزكنلي رئيس تحرير موقع "المعرفة"، في تحلنل ترجمته "عربي

رته الثانية والعشري  "كان كم  يجهز أن الخطاب الذي ألقاه نتيياهو أمام الكييست في افتتاح دو 
 الجمهور اإلسرائنلي للحرب القادمة، وهي المرة األولى التي تحدث فنها بهذه الطريقة".

 5/10/2019، "21موقع "عربي 
 

 لجنة االنتخابات تزود األحزاب بمعلومات جزئية .15
رضت علنها رقابة سلمت لجية االنتخابات المركزية األحزاب اإلسرائنلية بروتوكوالت جزئية وف

أيلول/سبتمبر الفائت، وفقا لتقرير  17، التي جرت في 22لصياديق االقتراع في االنتخابات للكييست الـ
نشرته صحيفة "هآرتس" النوم، األحد. وقالت مصادر في األحزاب إن البروتوكوالت الجزئية تضع 

 بات.مصاعب بشأن متابعة األحداث في صياديق االقتراع خالل يوم االنتخا
وجرت العادة في الماضي أن تحصل األحزاب على البروتوكوالت كاملة، لك  بعد االنتخابات األخنرة 
حصلت األحزاب على بروتوكوالت جزئية فقط، وشملت صفحات بأسماء ميدوبي األحزاب في لجان 
صياديق االقتراع، والصفحة التي تحتوي على عدد األصوات التي حصل علنها كل واحد م  

حزاب. كما وصلت صفحة نتائج التصويت بمعزل ع  باقي أجزاء البروتوكول، األمر الذي األ
يصّعب الربط مع أجزاء أخرى م  البروتوكول. ولم تحول لجية االنتخابات إلى األحزاب نموذج 
متابعة عملية التصويت ونموذج التوقيع على مغلفات االقتراع والصفحة التي تشمل تفاصنل حول م  

 د لجية الصيدوق، وبضم  ذلك صيدوق االقتراع، إلى لجية االنتخابات.نقل موا
إضافة إلى ذلك، طولب ممثلو األحزاب، الذي  تلقوا البروتوكوالت، بالتوقيع على تعهد بعدم نقل 
البروتوكوالت إلى شخص آخر، بادعاء أن ذلك نابع م  حماية الخصوصية، حسب لجية 
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ية تسري أيضا على صفحات تتصم  عدد الياخبن  في صيدوق االنتخابات. لك  تبن  أن هذا السر 
 اقتراع.

وقالت الصحيفة إنه خالل يوم االنتخابات، الشهر الماضي، جرت أحداث كان يتعن  التدقنق فنها، 
شخصا ادعوا أنهم مراقبون م  قبل لجية االنتخابات، لك   44وبنيها شكوى قدمها حزب العمل حول 

عملوا لصالح كتلة "يهدوت هتوراة" مقابل أجر. وم  شأن الكشف ع  توجد شكوك حيالهم بأنهم 
البروتوكوالت أن يساعد في كشف حجم ظاهرة المراقبن  المتيكري ، ومدى المس بيزاهة االنتخابات، 

 وميع وجود حضور مزدوج لمراقبن  م  حزب واحد.
 6/10/2019، 48عرب 

 
 ي الذي نعيشهوزير إسرائيلي: عباس حجر الزاوية بالهدوء األمن .16

قال وزير إسرائنلي، إن "ميظومة العالقات القائمة بن  إسرائنل والسلطة : عدنان أبو عامر -21عربي
الفلسطنيية التي تعتمد توفنر مستوى معيشي معقول للفلسطنينن ، وتحسن  أوضاعهم االقتصادية، 

فلسطنيية، يعتمد بدرجة واألهم م  ذلك استمرار التيسنق األميي المجدي مع أجهزة أم  السلطة ال
 كبنرة على أبو مازن شخصيا، وهذا استيتاج يدركه كثنر م  كبار الضباط اإلسرائنلنن ". 

وأضاف يوسي بنلن ، الذي شغل مهاّم عديدة بالكييست والحكومات اإلسرائنلية، في مقاله بصحيفة 
ذه القياعات هو الجيرال " أن "آخر هؤالء الضباط الذي  يحملون ه21إسرائنل النوم، ترجمته "عربي

درور شالوم رئيس شعبة األبحاث في جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائنلية "أمان"، في حديثه قبل 
 أيام". 

ونقل بنلن ، ع  شالوم قوله بأن "أبو مازن هو حجر الزاوية الجوهري في الهدوء األميي الذي تعيشه 
في رؤية خليفة له يقدم مواقف معتدلة وبراغماتية ، ولذلك فإني أرى صعوبة 2006إسرائنل ميذ عام 

 أكثر م  أبو مازن، األمر الذي يتطلب م  إسرائنل أن تأخذه بعن  االعتبار". 
وأضاف شالوم في التصريحات التي ييقلها بنلن  في مقاله، بأن "أي معركة عسكرية جديدة ضد 

سرائنل بعدها أكثر قوة، ألن كل ما حماس في قطاع غزة ل  تضيف شنئا جندا إلسرائنل، ول  تكون إ
سيحدث في نهاية هذه المواجهة أن يعود الجانبان، إسرائنل وحماس، إلى اليقطة ذاتها التي نجد 

 أنفسيا فنها النوم، حنث سنيشأ حوار بنيهما حول هدنة طويلة األمد، تتضم  وقفا إلطالق اليار".
س السابق لحزب منرتس، وم  رواد مسنرة وأوضح بنلن  أحد رموز حزب العمل السابقن ، والرئي

أوسلو مع الفلسطنينن ، أن "إيران تمثل العدو األساسي إلسرائنل في الميطقة، وتتصدى لها في عدة 
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جبهات في آن واحد معا، مع أنها بعندة نسبيا ع  تحصنل القيبلة اليووية لمدة عامن  على األقل، 
 الموضوع اإليراني".ولذلك فإنيي أقل هدوءا النوم م  السابق في 

وأشار إلى أن "الحكومات اإلسرائنلية التي ترأسها بييامن  نتيياهو خالل العقد األخنر، سعت لبث 
جملة م  الرسائل األميية حول المواضيع السالفة أعاله، وم  أهمها أن االنسحاب األمريكي م  

المضي قدما في هذه الجهود إللغاء االتفاق اليووي مع إيران إنجاز كبنر للسياسة اإلسرائنلية، ويجب 
 االتفاق كليا م  أساسه".

وأكد أن "الرسالة اإلسرائنلية الثانية أن محمود عباس ليس شريكا للسالم، والسلطة الفلسطنيية ما 
زالت باقية أساسا بفضل الجيش اإلسرائنلي، وأن التيسنق األميي يعمل لصالح الفلسطنينن ، وأنه 

 ة م  وجهة نظر حكومات نتيياهو المتعاقبة". هامشي م  ناحية األهمي
وأوضح أن "الرسالة اإلسرائنلية الثالثة تتعلق بأنه ال خيار أماميا إال الذهاب إلى معركة عسكرية 
جديدة في قطاع غزة تؤدي إلى إخضاع حماس، في حن  أن الجيرال شالوم خرج ضد هذه الرسائل 

 . الثالث للحكومات اإلسرائنلية بصورة واضحة"
وختم بالقول بأن "الحكومة اإلسرائنلية القادمة ستكون ملزمة بقراءة المؤشرات التي بثها شالوم في 
مقابلته األخنرة، والوزراء الجدد في حال وصلوا إلى مقاعد الحكومة، ولديهم آراء مختلفة، فإنه يجب 

 علنهم االطالع على ما ذكره شالوم". 
ة اإلسرائنلية القادمة ييبغي أن تتركز في أن اتفاق القوى وأكد أن "المحددات األساسية للحكوم

العظمى مع إيران يعتبر إنجازا إلسرائنل، وأن إلغاءه سيشكل ضررا كبنرا علنها، وأن م  يريد السالم 
مع الفلسطنينن  يجب عليه الدخول في مفاوضات مع محمود عباس، أما أي عملية عسكرية 

 تكون خطأ كبنرا".إسرائنلية ضد حماس في غزة، فسوف 
 5/10/2019، "21موقع "عربي 

 
 استئناف جلسات االستماع بملفات فساد نتنياهو .17

استؤنفت صباح النوم األحد، المرحلة الثانية م  جلسات االستماع في ملفات الفساد الميسوبة إلى 
تعلق "، الم4000رئيس الحكومة، بييامن  نتيياهو، حنث ستتمحور في يومها الثالث حول "الملف 

 باالشتباه بميح نتيياهو امتيازات لشركة "بنزك" ومالكها.
" المشتبه فيه نتيياهو وزوجته ونجله على ميافع 1000ويتعلق القسم الثاني م  االستجواب بـ"الملف 

"، المتعلق بمحادنثات بن  نتيياهو وناشر صحيفة "يديعوت 2000وهدايا م  أنثرياء و"الملف 
 أحرونوت"، أرنون موزيس.
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كرت اإلذاعة اإلسرائنلية الرسمية "كان" أن فريق الدفاع ع  نتيياهو سيحاول دحض تهم الرشوة وذ
م  كبار  20محامن  ع  نتيياهو مقابل  10االحتيال وخيانة األمانة، إذ يشارك في جلسة االستماع 

 المدعن  العامن  وعلى رأسهم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ميدلبلنت.
أن يدعي طاقم الدفاع انه ال يوجد تضارب مصالح في أداء نتيياهو، وم  شأنه أن  وم  المتوقع

 يصل إلى حد المخالفة الجيائية. 
 6/10/2019، 48عرب 

 
 1973"يديعوت": الحرب القادمة ستهزنا أكثر من حرب أكتوبر  .18

اإلسرائنلي تحدنثت صحيفة إسرائنلية، ع  حالة عدم اليقن  في قدرة االحتالل : أحمد صقر -21عربي
على التعامل مع أي حرب قادمة، مؤكدة أن الحرب التالية ستهز "إسرائنل" كما لم تهزها في حرب 

 .1973تشري  األول/ أكتوبر 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في مقالها االفتتاحي النوم الذي كتبه أساف شيايدر، أن 

، "ما زال يبعث القشعريرة 1973عت فيه حرب عام النوم السادس م  تشري  األول/ أكتوبر الذي وق
 في األجساد".

وأضافت: "وعلى األقل يفترض به أن يبعث القشعريرة، على فرض أن دروس حرب يوم الغفران 
)االسم الذي يطلقه االحتالل على حرب أكتوبر( قد استخلصت وما زالت تستخلص، تعلمياها وال زليا 

 نتعلمها".
لنوم، في موعد قريب م  يوم الغفران القادم، وبشكل نادر ميذ أن اجتذبت وذكرت الصحيفة، أن "ا

إسرائنل في الدوامة السياسية عديمة المخرج، سنيعقد الكابنيت السياسي األميي للبحث في الوضع 
 الحساس، ولم يعد ممكيا أن نعرف إذا كان هذا جديا أم أنه حديث إعالمي".

، هل نهدأ، أم أن كل شيء هو جزء م  دعاية انتخابية وتساءلت: "هل نفتح الغرف لتهويتها؟
 متواصلة؟.

وهذا العام، األول؛ أن الحزب الحاكم يكاد  1973ونوهت "يديعوت"، إلى أن "هياك وجهان مقلقان بن  
يكون خالدا، ويعد تغننره في نظر قسم هام م  الجمهور اإلسرائنلي أمرا ال يعقل، وأنه قانون طبيعي 

 الي كل شيء".ومسموح له بالت
وأما الوجه الثاني، أن "االستخبارات الظاهرة للعيان تروي ليا كل ما نحتاج ألن نعرفه، على أن نفتح 
عنونيا فقط"، مشنرة إلى أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات، "قبل أقل م  سية على الحرب، 
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جيوده يتدربون كل يوم وصف في مقابلة مفصلة مع صحيفة "ننوزويك"؛ كيف أن ملنون ونصف م  
 للحرب التي ال مفر لمصر م  خوضها".

وتابع: "عيد قراءة هذه المقابلة اآلن، يج  المرء م  االحباط؛ ليس واضحا كيف كان ممكيا على 
 اإلطالق أن يولد المفهوم المغلوط سيء الصنت والسمعة".

دحرج الفكرة العملياتية فمثل السادات، فإن "خطابات زعيم حزب هللا حس  نصرهللا الكثنرة، ت
 األساسية؛ أال وهي احتالل قسم م  الجلنل، بالتزام  مع ضجيج صاروخي جسيم".

ورأت أن "الهجوم على حقول اليفط السعودية، يدل على أن إسرائنل استعدت لسيوات لتعطنل سالح 
ر صواريخ الحرب السابقة، فبيت ميظومات ضد السالح البالستي، فجاءت إيران واستثمرت في تطوي

جوالة"، مضيفة: "صحيح أنه يسجل ليا مئات االنجازات، التعطنالت، االحباطات، ولك  ماذا ع  
 باقي القوة؟، وما هو وضع كتائب المشاة، ألوية المدرعات؟، وكيف تستعد الجبهة الداخلية؟".

ارات العليية ليا وأكدت الصحيفة أن "الحرب التالية مع الكتلة اإليرانية تبدو محتمة، وبحسب االستخب
جميعا، فهي ستتضم  رشقات صاروخية كثيفة م  غزة، إيران، والميطقة التي تحت نفوذها في 

 العراق، سوريا ولبيان ومعارك برية مريرة في الشمال".
ومجددا تساءلت: "هل نح  جاهزي ، هل سيصمد أمام ضربات طويلة؟، هل سيصمد أمام  

 ، في مواقعيا الحساسة؟".الضربات الدقيقة المحطمة للمعيويات
أسنرة مفهوم مغلوط، ولك  هذه المرة، مفهوم سياسي  2019، فان إسرائنل 1973وبنيت أنه "مثلما في 

مغلوط، رزمة م  المفاهيم المتحجرة، المتجمدة، تملي م  يصوت لم  في الصيدوق، وم  يجلس 
 مع م  في االئتالف".

ضع ستهزنا فيه الحرب التالية مثلما لم تهزنا ميذ الصافرة وذكرت أن "المفهوم يعلق بيا ويجلبيا إلى و 
 ".1973إياها في ظهر السادس م  تشري  األول/أكتوبر 

 6/10/2019، "21موقع "عربي 
 

 جنرال إسرائيلي يحذ ر من انتكاسة عسكرية لالحتالل وانهيار جيشه .19
ية أكبر بكثنر م  تلك التي حّذر جيرال إسرائنلي م  تعّرض إسرائنل النتكاسة عسكر : صالح اليعامي

، بسبب عدم جاهزية الجيش لخوض الحروب، وبسبب افتراض القيادتن  73ُمينت بها خالل حرب 
 السياسية والعسكرية أّن األوضاع اإلقليمية ستبقى نثابتة إلى األبد.

وقال مفوض التفتيش السابق في الجيش اإلسرائنلي، الجيرال إسحاك بريك، إن الجيش صّمم 
اداته فقط للتحديات التي تمثلها الميظمات "اإلرهابية غنر الدوالنية"، مشنرًا إلى أنه ال يؤَخذ استعد
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باالعتبار أن تحوالت يمك  أن تطرأ في مصر وسورية، يمك  أن تجعل إسرائنل في مواجهة مع 
 هاتن  الدولتن  مجددًا.

لذكرى السادسة واألربعن  لحرب وفي مقال نشره النوم موقع صحيفة "ميكور ريشون"، بمياسبة حلول ا
، حّذر بريك م  أن الركون إلى الواقع الحالي في مصر وسورية وبقية مياطق العالم 73أكتوبر 

العربي مضلل وضاّر، مشددًا على أنه يجب االستعداد لسنياريو مواجهة إسرائنل لكل الجنوش 
 العربية.

ها لـ"نثقافة االستعراض التي باتت بدياًل م  قيم وتوقع أن تدفع إسرائنل نثميًا كبنرًا بسبب استالب جيش
 القتال األصنلة".

ودحض بريك مزاعم القيادات السياسية والعسكرية التي تدعي أن إسرائنل ال تواجه حاليًا خطرًا 
وجوديًا، قائاًل: "عيدما تسقط عشرات اآلالف م  الصواريخ على العمق المدني وتحدث إصابات 

مسبوق، فإن عددًا كبنرًا م  مواطينيا ل  يكونوا مستعدي  لمواصلة العيش وخسائر بشرية بشكل غنر 
 هيا، وهذا يمثل تهديدًا وجوديًا".

وأبدى الجيرال اإلسرائنلي قلقًا كبنرًا م  مظاهر الثقة العالية باليفس والركون إلى مصادر القوة 
، وقادت إلى اليتائج 73الـ  العسكرية والتقيية، مشنرًا إلى أن هذه المظاهر كانت سائدة قبل حرب

 البائسة التي أنّثرت لعقود بالمجتمع والدولة في إسرائنل.
وشدد على أن الجيش اإلسرائنلي يعاني م  مشاكل عدة، على رأسها األوضاع المترهلة لسالح 

 المشاة، وتراجع مستوى القوى البشرية، محذرًا م  أن هذا الواقع قد يفضي إلى انهيار الجيش.
ى أن كاًل م  المجلس الوزاري المصغر لشؤون األم  ولجية الخارجية واألم  التابعة ولفت إل

للكييست، ال يقومان بدورهما الرقابي على الجيش، ما أسهم في تراجع مستوى استعداد الجيش للحرب 
 القادمة.

 5/10/2019، العربي الجديد، لندن
 

 مع األردن مؤتمر إسرائيلي يبحث مستقبل السالم والتعاون األمني .20
عاما على  25قال ضباط وسفراء وخبراء إسرائنلنون إنه "بعد مرور : عدنان أبو عامر -21عربي

توقيع اتفاق السالم بن  األردن وإسرائنل، ما زال السالم باردا بنيهما، ورغم أن لديهما شبكة مصالح 
ي  غنر مدرك ألهمية هذا كبنرة م  خالل استمرار التعاون الثيائي، لك  الرأي العام في كال البلد

 االتفاق".
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وأضافوا ضم  وقائع مؤتمر نظمه معهد أبحاث األم  القومي التابع لجامعة تل أبنب، ونشر وقائعه 
"، حول مرور ربع قرن على توقيع اتفاق السالم األردني 21على موقع المعهد، وترجمته "عربي

في العمق، وتمتد سيوات طويلة، لك  اليظام اإلسرائنلي، أن "العالقات األردنية اإلسرائنلية بعندة 
الهاشمي يرى في استمرار غياب حل للصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي تهديدا وجوديا للمملكة، ويلقي 

 بظالله السلبية على العالقة مع إسرائنل".
 وأشار المعهد إلى أن "الرسالة األساسية للمؤتمر، الذي شهد نقاشات مستفيضة وأوراق عمل مكثفة،
أن العالقات األردنية اإلسرائنلية تقوم على التعاون األميي الثيائي، لك  الجانبن  يجدان نفسنهما 
بحالة صعبة كفنلة بزعزعة السالم واستقرارهما األميي، ما يتطلب م  إسرائنل مساعدة األردن في 

م  خالل خطوات التصدي لمشاكله االقتصادية، وغياب الموارد، واألهم التوقف ع  استفزاز األردن 
 أحادية الجانب في الساحة الفلسطنيية". 

وأكد أن "العالقات اإلسرائنلية األردنية ذات بعد استراتيجي بعند المدى، حتى في ظل غياب اتفاق 
سالم حقيقي، فإن العالقات قائمة بصورة غنر رسمية؛ ألنه ميذ تأسيس المملكة قبل قرن م  الزم  

ونثقنلة، ومع ذلك فإن المصالح األميية المشتركة بقنت قائمة حتى في طرأت تغنرات إقليمية كبنرة 
 ظل البرود السياسي والدبلوماسي، واألزمات المتالحقة". 

وأوضح أن "األردن هو الدولة العربية ذات الحدود األطول مع إسرائنل، وهي الحدود األكثر استقرارا 
اخلي م  شأنه أن يزعزع استقرار الميطقة، وهدوءا مع إسرائنل، لك  التغنر في وضع المملكة الد

ويترك آنثاره السلبية على أم  إسرائنل؛ ألن الخشية األردنية األساسية تيبع م  انتشار نظرية اليمن  
 اإلسرائنلي القائمة على أساس أن حل القضية الفلسطنيية يوجد في الضفة الشرقية، وليس الغربية". 

، مع قيام الحركة 1967األردن ظهرت للمرة األولى بعد عام وأضاف أن "هذه اليظرية التي تقلق 
االستيطانية اإلسرائنلية، ومحاوالتها فرض حقائق على أرض الواقع لميع إقامة دولة فلسطنيية، 
 والعائلة األردنية المالكة تيظر لهذه الفرضية على أنها تهديد وجودي ومباشر على استقرار المملكة". 

ق السالم األردني اإلسرائنلي لم يك  ليخرج إلى اليور لوال العالقة الونثيقة التي وكشف اليقاب أن "اتفا
ربطت الملك حسن  برئيسي الحكومات اإلسرائنلية الراحلن  إسحاق رابن  وإسحق شامنر، حتى جاء 
 بييامن  نتيياهو في واليته األولى، فوجد فيه الحسن  شريكا للسالم، لك  نتيياهو لم يوف بالكثنر م 

 الوعود التي أطلقها لتعزيز السالم بن  البلدي ، ما أوجد أزمة نثقة بن  الزعيمن ". 
وأشار إلى أن "األردن يرى أن إسرائنل ال تساعده بأزماته االقتصادية، وال تستغل عالقاتها بالواليات 

للمياطق  المتحدة وأوروبا لمد يد العون له، ما حدا به التخاذ قرار لعدم تمديد استئجار إسرائنل
الزراعية، ما يتطلب م  إسرائنل الوقوف بجانب المملكة في أزماتها االقتصادية، ألنه في الوقت 
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الذي تعيش إسرائنل في ازدهار اقتصادي وتكيولوجي، فما زالت األردن دولة فقنرة، تزدحم بالالجئن ، 
 وتعاني م  جهات تهدد استقرار المملكة". 

اإلشارة إلى أن "إسرائنل تستطيع تقديم المساعدة لألردن بجانب وختمت توصيات المؤتمر قولها ب
التعاون األميي، م  خالل تسهنل إجراءات نقل البضائع األردنية إلى األسواق األوروبية عبر الموانئ 
اإلسرائنلية، وزيادة أعداد الحاصلن  على تأشنرات لدخول إسرائنل لألردننن  م  خالل معبر إيالت، 

 م  المهيدسن  األردننن  في شركات الهايتك اإلسرائنلية". وتشغنل المزيد
 5/10/2019، "21موقع "عربي 

 
 المزارعون اإلسرائيليون يطلقون حملة لمنع تسليم الغمر والباقورة إلى األردن .21

تل أبنب: مع اقتراب موعد تسليمهما إلى أصحابهما األردننن ، أطلق المزارعون اإلسرائنلنون في 
والباقورة حملة للضغط على حكومة بييامن  نتيياهو، حتى تبقي علنهما بأيديها، ميطقتي الغمر 

 وتتوصل إلى اتفاق مع الحكومة األردنية لتمديد فترة استئجارهما.
وقال أحد قادة الحملة، أمس األحد، إن تسليم الميطقتن  إلى األردن، بعد أسبوعن ، سيحدث كارنثة 

م ييوون القيام بسلسلة خطوات، في األسبوعن  المقبلن ، لميع للمزارعن  اإلسرائنلنن . لذلك فإنه
تسليمهما. واتهم رئيس المجلس اإلقليمي لمستوطيات غور األردن، عندان غرييباوم، الحكومة 

الحكومة لم تبذل كل ما بوسعها، خالل السية األخنرة، م  أجل »اإلسرائنلية، بالتقاعس، وقال: 
 «.التوصل إلى حلول للوضع

 7/10/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 فائزون بـ"جائزة إسرائيل" يلتمسون ضد "قانون القومية" .22
فائزا بـ"جائزة إسرائنل"، وهي الجائزة األرفع في إسرائنل، التماسا إلى  40تقدم مجموعة مؤلفة م  

ساس، أي المحكمة العليا، يوم األحد، ضد "قانون القومية" العيصري، الذي سيته الكييست كقانون أ
. ويطالب االلتماس بإدخال تعديالت ترسي "حقوق األقليات"، 2018قانون دستوري، في تموز/يولنو 

أي المواطين  العرب، في البالد، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وبن  مقدمي االلتماس 
 أدباء وفيانن  وباحثن  وعلماء.  

 6/10/2019، 48عرب 
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 ه بسبب جبنهم في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيينضابط إسرائيلي يضرب جنود .23
( متداول على مواقع التواصل https://youtu.be/MdDX1Vk3WTMأظهر فنديو ): الدوحة

االجتماعي ضابطًا إسرائنليًا يضرب جيوده غرب مديية نابلس بسبب جبيهم في مواجهة الشبان 
ضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الفلسطنينن  خالل قمع مسنرة كفر قدوم األسبوعية المياه

 عاما. 16المغلق ميذ 
ونشر ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي الفنديو عيدما ضرب الضابط على جيوده وقال لهم 

وذكر موقع "روسيا النوم" أن الضابط اإلسرائنلي كان يوبخ جيوده بسبب  "أنتم نائمون، اصحوا".
تظاهري  أصنبوا في المواجهات خالل قمع جيش االحتالل لمسنرة كفر م 3"جبيهم"، مشنرة إلى أن 

 قدوم.
 6/10/2019الشروق، الدوحة،  

 
 تقربها من نموذج ألمانيا النازية "إسرائيل"جنرال إسرائيلي: عنصرية  .24

قال جيرال إسرائنلي، إن "التحذير م  صعود اليمن  المتطرف في : عدنان أبو عامر -21عربي
زما وملحا، ألن اليازين  في ألمانيا قبنل اندالع الحرب العالمية الثانية، صعدوا إلى إسرائنل بات ال

 الحكم بطريقة ديمقراطية". 
وأضاف يائنر غوالن اليائب السابق لرئيس هنئة أركان الجيش اإلسرائنلي، في حوار إذاعي لراديو 

هر عيصرية وعبث في سلطة " أن "هياك مظا21الجيوب بثه موقع ويلال اإلخباري، وترجمته "عربي
 القانون م  قبل معسكر اليمن  في إسرائنل".

وأشار الموقع إلى أن "تصريحات غوالن ليست األولى م  نوعها، وقد تسبب بإنثارة ضجة كبنرة في 
أوساط اإلسرائنلنن ، ألنه بات يكثر م  استخدامه للمقارنة بن  اليمن  اإلسرائنلي واليازين  في 

 ت ردود فعل عاصفة في الحلبة السياسية اإلسرائنلية". ألمانيا، حنث صدر 
وأوضح غوالن، وهو عضو الكييست الجديد ع  حزب المعسكر الديمقراطي بزعامة إيهود باراك، 
رئيس الحكومة األسبق، أن "اإلسرائنلنن  مطالبون بإبداء مزيد م  الحذر في صفوفهم، الحذر جندا، 

سرائنلي م  أصحاب القياعات المسيحانية الخالصية في خشية أن يتمك  عياصر م  اليمن  اإل
 استغالل الديمقراطية اإلسرائنلية، م  أجل العمل على إيجاد نظام سلطوي آخر مختلف". 

 5/10/2019، "21موقع "عربي 
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 استطالع: نصف اإلسرائيليين يعارضون حكومة وحدة برئاسة نتنياهو .25
حدة برئاسة بييامن  نتيياهو، حسب استطالع نشره م  اإلسرائنلنن  تشكنل حكومة و  %50يعارض 

م  أجل الخروج م  المأزق  %42موقع "والال" اإللكتروني النوم، األحد، فيما أيد حكومة كهذه 
السياسي الحاصل في أعقاب نتائج انتخابات الكييست، وفشل نتيياهو بتشكنل حكومة باالعتماد على 

 الحريدية. –كتلته اليمنيية 
س اإلسرائنلي، رؤوفن  ريفلن ، دعا إلى تشكنل حكومة وحدة كهذه، برئاسة نتيياهو، وأنه وكان الرئي

في حال تقديم لوائح اتهام جيائية ضد نتيياهو، فإنه سنبقى رئيس حكومة ولك  في حالة تعذر القيام 
 بواجباته، وأن يكون رئيس كتلة "كاحول الفان"، بنيي غانتس، رئيس الحكومة الفعلي.

م  ناخبي الوسط يسار يعارضون حكومة وحدة برئاسة نتيياهو، بنيما  %68الستطالع أن وأظهر ا
. ويذكر أن غانتس يصر على تولي رئاسة حكومة وحدة في الفترة األولى م  التياوب %26أيد ذلك 

م  ناخبي اليمن  يؤيدون حكومة وحدة برئاسة  %54على رئاسة الحكومة. وفي المقابل، فإن 
 م  ناخبي اليمن  عارضوا ذلك. %41 نتيياهو، لك 

وفيما تشنر التقديرات إلى احتمال توجه إسرائنل إلى انتخابات نثالثة للكييست، خالل القل م  سية، 
فإن االستطالع أظهر أنه لو جرت انتخابات كهذه اآلن فإن اليتيجة ل  تتغنر، وأن "كاحول الفان" 

يست، بنيما سنرتفع تمثنل كتلة الليكود بمقعد واحد، مقعدا في الكي 33ستحافظ على قوتها، بفوزها بـ
 مقعدا. 33وتصل إلى 

 56الحريديون على  –كما تبن  أن توازن القوى سنبقى كما هو اآلن. وسيحصل معسكر اليمن  
يسار كما  –لـ"يهدوت هتوراة". وستبقى قوة الوسط  7لـ"إلى اليمن "،  7لشاس،  9لليكود،  33مقعدا: 
. وستحافظ القائمة المشتركة 5، "المعسكر الديمقراطي" 6غيشر"  –ل الفان"، "العمل لـ"كاحو  33هي: 

مقعدا. ويتراجع حزب "يسرائنل بنتنيو"، برئاسة أفيغدور لنبرمان، بمقعد واحد  13على قوتها، أي 
مقاعد، لكيه سيميع نتيياهو م  تشكنل حكومة في حال حافظ لنبرمان على موقفه  7ويحصل على 

 يدين .م  الحر 
وبعد إعالن نتيياهو، في نهاية األسبوع الماضي، ع  ننته إجراء انتخابات داخلية في حزب الليكود 
النتخاب رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة، تم تسليط الضوء على مرشحن  محتملن  لخالفة 

حول المرشح نتيياهو. ورغم أن نتيياهو تراجع ع  انتخابات كهذه، إال أن االستطالع طرح سؤاال 
األنسب لرئاسة الليكود. وتبن  أن الفجوة بن  نتيياهو وعضو الكييست غدعون ساعر ليست كبنرة، 

. وبن  ناخبي اليمن  %29وساعر على  %35لدى الجمهور بشكل عام. فقد حصل نتيياهو على 
فقد  . وفيما يتعلق بباقي المرشحن  لخالفة نتيياهون %24وساعر  %54حصل نتيياهو على تأيند 
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. %1ويسرائنل كاتس على  %2وغلعاد إردان على  %5حصل رئيس الكييست، يولي إدلشتاي  على 
إنه األنسب  %41يسار، حنث حصل قال  –وبدا أن ساعر يحظى بشعبية في معسكر الوسط 

 قالوا إن نتيياهو األنسب. %8لرئاسة الليكود، و
 32ئاسة ساعر، فإن قوته ستتراجع م  لك  االستطالع أظهر أن لو خاض الليكود االنتخابات بر 

مقعدا، ولك  ناخبي الليكود الذي  يرفضون التصويت للحزب برئاسة  26مقعدا في الكييست إلى 
، وقوة 7مقعدا، بدال م   12ساعر، سنبقون في معسكر اليمن ، وستحصل كتلة "إلى اليمن " على 

مقاعد، وستبقى قوة  8إلى  7توراة" م  مقاعد، كما سترتفع قوة "يهدوت ه 10إلى  9شاس سترتفع م  
 مقعدا. 56الحريدين  كما هي، أي  –كتلة اليمن  

 6/10/2019، 48عرب 

 
 ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر نتنياهو 48فلسطينيو الـ .26

مجددًا أمس ضد انتشار الجريمة والعيف في األحياء العربية، متهمن   48فلسطنينو الـرام هللا: تظاهر 
لجية »ئنلية بالتقاعس ع  مواجهة الجريمة والتواطؤ في محاكمة المجرمن . وقررت الشرطة اإلسرا
استمرار المظاهرات، وأعليت ع  برامج وفعاليات لمواصلة الحملة الشعبية الجتثاث « المتابعة العربية

العيف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك بتسننر قافلة مركبات احتجاجية تتجه إلى مكتب رئيس 
 حكومة اإلسرائنلية، بييامن  نتيياهو، في القدس الخميس المقبل.ال

وخرجت مظاهرات أمس في قرية كفركيا، وحيفا، وأم الفحم، حنث أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية 
عيدما يدس السالح افتحوا ليا »و« نح  ضحايا عيفكم»و« أعطونا األمان»وحملوا شعارات مثل 

ة وزير األم  الداخلي، جلعاد أردان، لفرض األم  واعتبروها غنر ورفض المتظاهرون خط«. المقابر
جدية. وجاءت مظاهرات أمس مواصلة لالحتجاجات التي شهدها الوسط العربي يومي الخميس 

 والجمعة.
المشاركة الشعبية الواسعة في اإلضراب العام والمسنرة الجبارة في »وقالت لجية المتابعة العربية إن 

وقفة احتجاجية على طول البالد وعرضها، م   30الخميس والمشاركة في أكثر م  مجد الكروم يوم 
اليقب إلى مدن الساحل وإلى المثلث وإلى أعالي الجلنل، إنما هي تعبنر ع  عزيمة شعب قرر 
امتالك إرادته وأخذ مسؤولية حماية نفسه ويريد الحياة ويريد بياء الحصانة م  آفات العيف والجريمة 

لمجرم، كي يتفرغ لقضاياه األساسية المتعلقة بتطوره وانتمائه وحماية األرض والبنت، والسالح ا
 «.ولمجمل حقوقه المدنية والقومية

 6/10/2019، الشرق األوسط، لندن
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 مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية شمالي الضفة الغربية .27

فلسطنيية، صباح األحد، في قرية  مركبة 13)األناضول(: أعطب مستوطيون يهود إطارات -رام هللا
وقال شهود عيان إن المستوطين  تسللوا للقرية وأعطبوا  قنرة بمحافظة سلفنت شمالي الضفة الغربية.

 المركبات وخّطوا شعارات عيصرية على جدران الميازل وبعض المركبات.
 6/10/2019القدس العربي، لندن، 

 
 طانية شرقي القدستحذير من مخطط إسرائيلي إلقامة مدينة استي .28

حذرت هنئة مقاومة الجدار واالستيطان النوم األحد، م  مخطط إلقامة مديية : فلسطن  المحتلة
 استيطانية جديدة لالحتالل في ميطقة الميطار شرق القدس.

جاء ذلك خالل لقاء صحفي للحديث ع  اعتداءات االحتالل في ميطقة برية السواحرة، ومحاولة  
 األهالي. السيطرة على أراضي

وقالت الهنئة إن البؤر االستيطانية تشكل نقاط حساسة واستراتيجية، تسعى "إسرائنل" م  خاللها 
لتوسعة االستيطان ولعزل مديية القدس، واستكمال طوق المستوطيات الشرقي للمديية، والذي يمتد 

 م  مستوطية "كندار" نثم إلى "معاليه ادوميم" و"جعفات شاؤول".
كومة اإلسرائنلية تمول هذه البؤر التي تبدأ بخيمة أو بركس لنتم توسيعها وإيصالها وأضافت أن الح

الحقا بالخدمات العامة، وذلك على نفقة حكومة االستيطان الى أن تصبح بؤرة أكبر، وهذا ما تريده 
 سلطات االحتالل في الضفة.

يس والعنزرية والسواحرة وأوضحت، أن "إسرائنل" تسعى إلى تهجنر التجمعات الفلسطنيية في أبود
ألف نسمة، والذي  يحققون أغلبية ديمغرافية شرق القدس، م  خالل  70التي يبلغ تعدادها أكثر م  

 ممارسات االحتالل في بادية القدس.
ميه هو مزور، وتم كشف  %95وقالت "ندرك تماما أن ما يتم الحديث عيه م  تسريب لألراضي، 

شركة استعمارية سجلت في بنت ايل،  660لها"، مشنرة إلى أن نحو عدة تزويرات لالحتالل وتم إفشا
 تعمل بهدف التزوير واالستنالء على أراضي المواطين .

 6/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 أطباء االحتالل يتورطون في تعذيب األسرى الفلسطينيين .29
اإلنسان" اإلسرائنلية روحاما مارت ، اتهمت مديرة "جمعية أطباء م  أجل حقوق : صالح اليعامي

األطباء اإلسرائنلنن  بدور فاعل في تعذيب األسرى الفلسطنينن  في سجون االحتالل، مؤكدة أن 
العاملن  ميهم في مصلحة السجون يلعبون دورًا رئيسًا في "صياعة التعذيب" ضد األسرى 

 الفلسطنينن  داخل أقبية التحقنق.
د موقع "سيحا مكومنت" اليساري، لفتت مارت  إلى أن األطباء العاملن  في وفي مقال نشره النوم األح

المستشفيات اإلسرائنلية التي تعالج األسرى الفلسطنينن  يساهمون أيضا في تسهنل عمليات التعذيب 
 والتغطية علنها، ال سيما األطباء العاملن  في أقسام الطوارئ.

 6/10/2019، العربي الجديد، لندن
 

 ى فلسطينيين مضربين يواجهون خطر الموتأسر  ستة .30
يواصل ستة أسرى فلسطنينن  إضرابهم المفتوح ع  الطعام في معتقالت االحتالل : الدوحة

( يومًا 85اإلسرائنلي، رفضًا العتقالهم اإلداري أقدمهم األسنر أحمد غيام المضرب ع  الطعام ميذ )
 في الوقت الذي تصاعدت الخطورة على حياة نصفهم.

مركز أسرى فلسطن  للدراسات، بحسب بيان نقلته وكاالت إخبارية فلسطنيية، إن ستة أسرى  قال
يواصلون إضرابهم المفتوح ضد اإلداري، وأن أقدم األسرى المضربن  وأكثرهم خطورة على حياته 

عاما( م  الخلنل، كونه كان يعاني سابقًا م  مرض  42األسنر المريض "أحمد عبد الكريم غيام" )
 رطان في الدم، ويخشى م  عوده المرض له مرة أخرى، وخاصة أنه يعاني م  ضعف المياعة.الس

 7/10/2019الشروق، الدوحة، 
  

 االحتالل يغلق المسجد اإلبراهيمي ويهدد باقتحامه .31
المسجد اإلبراهيمي في الخلنل، في وجه  إغالق قررت سلطات االحتالل، يوم األحد،: الخلنل

 بحجة "األعياد النهودية"، إضافة إلى إغالقه يوم األربعاء القادم.المصلن  الفلسطنينن  
وتهدد سلطات االحتالل ومجموعات المستوطين  تيفنذ اقتحام للمسجد اإلبراهيمي، يوم الثالنثاء المقبلـ 

 م  الساعة الثانية عصرا إلى العاشرة لنال.
ات االحتالل االسرائنلي بشأن إغالق وم  جانبها استيكرت وزارة األوقاف والشؤون الدييية، قرار سلط

 الحرم اإلبراهيمي والتهديد باقتحامه.
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وشدد وكنل الوزراة حسام أبو الرب في بيان للوزارة يوم األحد، على ضرورة التحرك الفوري إلنقاذ 
 المسجد االبراهيمي، ووضع حد لذلك ولكل االعتداءات واالنتهاكات النومية.

 6/10/2019، فلسطين أون الين
 

 في باب الرحمة "تلمودية"دونمًا زراعية.. وشعائر  22االحتالل يجرف  .32
دونمًا زراعية في ميطقة كريمزان شمال غرب  22جرفت طواقم بلدية االحتالل في القدس : )وكاالت(

بنت جاال بمحافظة بنت لحم. والدونمات مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات، في حن  أدى 
ن شعائر وطقوسًا تلمودية في مقبرة باب الرحمة، المالصقة للسور الشرقي مستوطيون متطرفو 

مستوطيًا بحماية م  شرطة االحتالل  28للمسجد األقصى المبارك. وأفاد شهود عيان بأن نحو 
 اقتحموا المقبرة، وأدوا شعائرهم وطقوسهم التلمودية فنها.

بالقدس المحتلة، واقتادتهما إلى أحد مراكز  واعتقلت قوات االحتالل شابن  بالقرب م  بلدة العيسوية
 التحقنق والتوقيف في الميطقة.

غرب « عوفر»واعتدت قوات االحتالل بالقوة على متظاهري  شاركوا في مسنرة بالقرب م  سج  
مديية رام هللا، تضاميًا مع األسرى المضربن  ع  الطعام في سجون االحتالل. وانطلقت المسنرة م  

بدعوة م  الكتل الطالبية، وبمشاركة عشرات الطلبة، الذي  أصنب عدد ميهم  جامعة بنرزيت،
باالختياق جراء استخدام قوات االحتالل الغاز لتفريقهم. ويواصل أسرى إضرابهم ع  الطعام داخل 

 سجون االحتالل احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري.
  7/10/2019، الخليج، الشارقة

 
 إسرائيلية لدعم االستقرار في مصر تتقرير إسرائيلي يقترح خطوا .33

وصف معهد أبحاث األم  القومي في جامعة تل أبنب موجة االحتجاجات األخنرة التي اندلعت في مصر 
محدودية وخلـص إلى أنه رغم  ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها أخطر أزمة تواجهه ميذ توليه ميصبه.

م   صر، فإن بإمكانها القيام بخطوات عدة في هذا الصدد.على المساهمة في استقرار م "إسرائنل"قدرة 
المشاركة إلى جانب دول أخرى في جهود المساعدة في االستقرار األميي واالزدهار االقتصادي ذلك، 
ميح دعم دبلوماسي وهادئ في الحلبة الدولية لبعض باإلضافة إلى  وتشجيع إصالحات ضرورية. ،لمصر

االمتياع بقدر اإلمكان ع   كما اقترح التقرير ة اإلرهاب على سبنل المثال.مواقف القاهرة في مجال محارب
 ، ضد الفلسطنينن  في قطاع غزة، وبشأن األماك  المقدسة في مديية القدس.إسرائنلية أي خطوات

 6/10/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 مر األردنيتينمنطقتي الباقورة والغ حول تمديد فترة استئجار يةأردن يةاتصاالت إسرائيل .34
األردننتن ، والتي  ميطقتي الباقورة والغمر واألردن حول تمديد فترة استئجار "إسرائنل"تجري اتصاالت بن  

"ماكور  ونقلت صحيفة أكتوبر الجاري. تشري  أول/ 26عاما الماضية في  25تيتهي مدة استئجارهما طوال الـ
ية بن  الجانبن  ال تتطرق إلى مسألة السيادة على ريشون" ع  مصادر أردنية قولها إن االتصاالت الجار 

 .الباقورة والغمر، وأن األردن عازم على عدم تمديد فترة االستئجار
 6/10/2019، 48عرب 

 
 باإلفراج عن مواطنين أردنيين "إسرائيل"األردن يطالب  .35

السفارة اإلسرائنلية في استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربن  القائم بأعمال : نيفن  عبدالهادي -عمان 
 ، عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطية األردنية هبه عبدالباقي وعبدالرحم  مرعي

 والظروف غنر الالئقة الحتجازهما.
 6/10/2019، الدستور، عم ان

 
 فريدمان: نحن بحاجة لحكومة إسرائيلية لنشر "صفقة القرن" .36

ديفند فريدمان، األحد، إن عدم وجود حكومة  "إسرائنل"كي لدى ياألمر قال السفنر : القدس المحتلة
وأوضح في تصريحات نشرها  إسرائنلية فاعلة حتى اآلن هو أحد أسباب تأخر نشر "صفقة القرن".

موقع القياة السابعة العبرية، أن إدارة ترامب ال تفضل أحد على آخر ليكون في الحكومة وأن هذا 
وقال "إن  كا ال تريد التأنثنر أو التدخل في االنتخابات.يسرائنلي، كما أن أمر األمر يخص الياخب اإل

خطة السالم بحاجة لمياقشتها في جو سياسي رصن  وشامل، ألنها تيطوي على الكثنر م  المصالح 
 اإلسرائنلية طويلة األجل".

 6/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ن من االستيالء على عقارات بالقدس  رؤساء الكنائس األمريكية يحذرو .37
أعرب كبار رؤساء الكيائس األمريكية، ع  قلقهم العمنق، إزاء الوضع الراه ، في : القدس المحتلة

وشددوا، في رسالة إلى بييامن  نتيياهو، ع   ميطقة باب الخلنل بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.
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للهوية المقدسية، ومواجهة الميظمة االستيطانية  دعمهم لتعزيز صمود العيصر المسيحي المكّون 
 المسماة "عطنرت كوهانيم"، والتي تسعى لالستنالء على عقارات مسيحية بالمديية المقدسة.

 6/10/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فريدمان يؤدي صلوات تلمودية عند "قبة راحيل" في بيت لحم .38
صلوات تلمودية عيد  ،حضور شخصيات دييية إسرائنلية رافقتهب أدى ديفند فريدمان، األحد، :رام هللا

 مسجد بالل ب  رباح "قبة راحنل" بمديية بنت لحم في الضفة الغربية المحتلة.  
 6/10/2019، القدس، القدس

 
 لحقوق الفلسطينيين الشهر الماضي إنتهاكاً  376رصد ي المرصد األورومتوسطي .39

إّن السلطات اإلسرائنلية مستمرة في ، ي لحقوق اإلنسانقال المرصد األورومتوسط: بترا –عمان 
ي التقرير الشهري الذي يصدره، انه تم فانتهاكها لحقوق السكان الفلسطنينن  في مديية القدس. وذكر 

( نمًطا م  انتهاكات 16( انتهاًكا إسرائنلًيا ضد الفلسطنينن  وممتلكاتهم، موزعة على )376رصد )
 850دونًما يعيش فنها  470مصادرة كان أخطرها  شهر ايلول الماضي. حقوق اإلنسان، وذلك خالل

 ن  في بادية السواحرة شرق القدس.تن  إسرائنلنتنشاء مستوطيإلتجمًعا بدوًيا  18فلسطنيًيا ضم  
 6/10/2019، الدستور، عم ان

 
 لعالم أخطر رجاالت المافيا في ا منوصل بين بوتين وترامب مواطن إسرائيلي ال: همزة يديعوت .40

ع  أن رئيس رؤساء المافيات الروسية،  "يديعوت أحرونوت"الياصرة ـ وديع عواودة: كشفت صحيفة 
والرجل المقرب م  الرئيس الروسي فالدمنر بوتن ، وهمزة الوصل بن  الكرملن  والبنت األبيض، هو 

للشرطة  صحيفة تقريرا المواط  إسرائنلي ونثالث أخطر مطلوبن  للعدالة في العالم. ونشرت 
شبكات اإلجرام التابعة  "إسرائنل"اإلسرائنلية أكدت فيه أن هذا المجرم، سمنون موغنليفتش، أسس م  

وتقول إنه  ."أف بي آي"يتصدر الئحة المطلوبن  جدا م  قبل الـ "بفضلها"له في مدن العالم التي 
رات بعد تبنيضها لدونالد ضخ مالين  الدوالكلدى بوتن ،  "المهام القذرة"وفقا لعدة مصادر هو رجل 

متورطا بديون مفلسًا و كان  بعد أن، 2016عام األمريكية ترامب عشية خوضه انتخابات الرئاسة 
 كبنرة.

 4/10/2019، القدس العربي، لندن
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 عودة فلسطينية إلى مسار منحدر .41
 معن  الطاهر

واحًدا. ل  نقبل إطالًقا؛ إما أن "ل  نقبل أن نستلم األموال ميقوصة فلًسا واحًدا، آغورة واحدة، سيتيًما 
تأتي كل أمواليا ليا، أو ل  نقبل إطالًقا". هذا ما قاله الرئيس الفلسطنيي، محمود عباس، في اجتماع 
المجلس المركزي الفلسطنيي، في مايو/ أيار الماضي، وكّرره في كلمته في الجمعية العامة لألمم 

ا "أنيا نجوع وال نستسلم"... نتذّكر هذا، ونح  نقرأ المتحدة الشهر الماضي )سبتمبر/ أيلول(، مؤكدً 
أخباًرا مؤكدة، مفادها بأّن حسن  الشيخ، عضو اللجية المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية 
وميسقها في السلطة الفلسطنيية، وهي الدائرة المعيية باالتصال بالدوائر اإلسرائنلية، إضافة إلى 

أكتوبر/ تشري  األول الحالي،  3المباشرة، قد عقد اجتماًعا، يوم الخميس  اتصاالت األجهزة األميية
مع وزير المالية اإلسرائنلي، موشيه كحلون، وتم فيه االتفاق على إنهاء ما ُعرفت بأزمة أموال 

 518مليار شيكل ) 108المقاّصة بن  السلطة الفلسطنيية والكيان الصهنوني، وعلى تحويل مبلغ 
لى خزيية السلطة الفلسطنيية. واإلعالن ع  مسعًى إسرائنلي لتقديم مساعدات ملنون دوالر( إ

اقتصادية إضافية، مع استمرارها في خصم األموال التي ُتصرف على ُأسر الشهداء والجرحى. 
واألهم، التأكند أّن اللجان المشتركة بن  السلطة الفلسطنيية والحكومة اإلسرائنلية ستستأنف عملها، 

 أكتوبر/ تشري  األول، لبحث القضايا كافة. 6  يوم أمس األحد، اعتباًرا م
إًذا، نثّمة مسار جديد قّررته السلطة الفلسطنيية، تراجعت فيه ع  جميع ما كانت قد قالته أو تعهدت 
به، فقد عادت إلى قبول أموال المقاّصة المقتطعة ميها مخصصات ُأسر األسرى والشهداء، وأعادت 

لجان المشتركة مع الكيان الصهنوني، متراجعة عّما أعليه الرئيس محمود عباس، تفعنل العمل بكل ال
يولنو/ تموز الماضي، بوقف العمل باالتفاقات المعقودة مع الكيان الصهنوني كافة، ومتيصلًة  25في 

، سحب االعتراف بدولة 2015م  قرار المجلس المركزي في دورته الميعقدة في شهر مارس/ آذار 
اتخذها المجلسان الوطيي  اً قرار  58ووقف التيسنق األميي مع االحتالل، ومتراجعة ع  نحو إسرائنل، 

والمركزي الفلسطنييان، والمجلس الثوري لحركة فتح، والتي قضت بتشكنل عشرات اللجان التي لم تَر 
ت مع اليور، أو بقنت توصياتها حبيسة األدراج، والمكّلفة بحث السبل الكفنلة بقطع جميع العالقا

 الكيان الصهنوني.
قبل إجراء االنتخابات اإلسرائنلية األولى في إبريل/ نيسان الماضي، قّررت حكومة االحتالل، 
وألغراض انتخابية، اقتطاع قيمة ما تيفقه السلطة الفلسطنيية على عائالت األسرى والشهداء، وُتقّدر 

لرئيس عباس، برفض تسّلم أموال بيحو عشرة مالين  دوالر تقريًبا. رّدت السلطة، على لسان ا
ع  واردات المياطق الفلسطنيية وصادراتها، وتقتطع ميها  "إسرائنل"المقاّصة الضريبية التي تجبنها 
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فواتنر الكهرباء والعالج والمحروقات، وأتعاب الشركة اإلسرائنلية المكّلفة بتدقنق هذه األرقام. كان 
مر مدة أقصاها نثالنثة أشهر، ستفند رئيس الحكومة واضًحا لدى الطرفن  أنه إجراء دعائي، سيست

وحزب الليكود، بييامن  نتيياهو، في جذب أصوات اليمن ، وترفع م  ميسوب شعبية السلطة 
الفلسطنيية التي سعت، بعد رفضها "صفقة القرن"، وبعد قرارات هنئاتها المختلفة بوقف االتفاقات مع 

ك مساًرا مختلًفا مياهًضا لالحتالل، وعازًما على الكيان الصهنوني، إلى الظهور بمظهر م  سل
 التخلص م  قنوده.

ًا سبتمبر/ أيلول الماضي، وليس واضح 17، فُأعندت االنتخابات في "إسرائنل"لم تتألف حكومة في 
ماهية التركنبة الحكومية المقبلة فنها. كما فشلت السلطة الفلسطنيية في تأمن  بدائل ألموال المقاّصة 

م  إيراداتها، وعجزت ع  تأمن  شبكة أمان عربية بديلة، باستثياء  %50ل ما نسبته التي تشكّ 
الميحة القطرية، واستيزفت طاقة البيوك المحلية على اإلقراض، على الرغم م  لجوئها إلى خفض 

. وأخنًرا، رفض المانحون الدولنون زيادة مساعداتهم، على اعتبار أّن للسلطة %50الرواتب بيسبة 
ترفض أن تتسّلمها. وكانت الحكومة اإلسرائنلية تدرك عدم قدرة السلطة على  "إسرائنل"اًل عيد أموا

البقاء م  دون أموال المقاّصة، وأّن جميع الشعارات التي ُرفعت ع  استقالل االقتصاد الفلسطنيي ال 
ومالحقه يمك  تحقيقها في ظل سيطرة االحتالل المطلقة على كل شيء، بياًء على اتفاق أوسلو 

االقتصادية، فشّكل ذلك هاجًسا أميًيا لدى العدو والسلطة الفلسطنيية أمام احتماالت انهيارها، ووقع 
 الطرفان ضحية قراراِتهما غنر المدروسة.

جرت، في أغسطس/ آب الماضي، محاولة أولى لجّس نبض الشارعن ، الفلسطنيي واإلسرائنلي، 
ة الفلسطنيية ضريبة المحروقات، المعروفة بالبلو، مباشرة. حن  اتفق الجانبان على أن تحّصل السلط

م  إجمالي أموال  %34.2مستحقات هذه الضريبة المتأخرة ع  األشهر، وهي  "إسرائنل"وحّولت 
على موقفها م  اقتطاع مخصصات األسرى  "إسرائنل"المقاّصة. مّرت العملية بهدوء، إذ بقنت 

رفض تسّلم أموال المقاّصة، ولك  منزاننتها انتعشت، وأعادت والشهداء، وبقنت السلطة على موقفها، 
صرف جزء م  الرواتب المتأخرة للموظفن . وكان هذا بالون اختبار للخطوة التالية للخروج نهائًيا م  

 المأزق الذي وقع فيه الطرفان.
وال المقاّصة، ويعيي االتفاق الجديد الذي بوشر تطبيقه أّن السلطة الفلسطنيية وافقت على تسّلم أم

بعد خصم مخصصات عائالت األسرى والشهداء ميها التي أعليت السلطة، على لسان الشيخ، أنها 
ستستمر في المطالبة بها مستقباًل. في حن  أعل  الجانب اإلسرائنلي أنه سنبحث في تقديم مساعداٍت 

اإلنجاز األكبر الذي  إضافية للسلطة الفلسطنيية، وكان هذا هو المخرج المالئم للطرفن ، إال أنّ 
حققه الكيان الصهنوني كان في إعادة تفعنل اللجان المشتركة التي باشرت عملها، وهذا يعيي أّن 
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القرارات السابقة بوقف االتفاقات مع العدو ُأبقنت في سلة المهمالت الفلسطنيية التي ُألقنت فنها 
 ساعة إصدارها.

ها في هذا االتفاق، وتراه  على ما سُيحدنثه تدفق ويبدو أّن السلطة الفلسطنيية قد حسمت مسار 
األموال واستئياف صرف الرواتب، في ظل الظروف المعيشية الصعبة في المياطق المحتلة، م  
عودة بعض التأيند لسياساتها، على الرغم م  ارتباكها السياسي، وتيّصلها م  وعودها. ولعل لهذا 

ِعد السلطة بتيظيمها، حتى ولو في الضفة الغربية وحدها، القرار صلة باالنتخابات التشريعية التي ت
في محاولٍة الستعادة شرعية تهاوت، وهي انتخاباٌت ال يمك  أن تتم في ظل معارضة السلطات 

 اإلسرائنلية، وم  دون موافقتها والتيسنق معها.
لذي دأب م  المشكوك فيه، وبعد أن تيجلي سحابة الرواتب، أن يستمر الياس في شراء الوهم ا

المسؤولون في السلطة الفلسطنيية على بيعهم إياه في األعوام الماضية، وييبغي التأكند أّن الخالص 
م  االحتالل ل  يتم عبر اتخاذ قراراٍت يعلم مّتخذوها أنهم غنر قادري  على تيفنذها، وأنها معّدة 

سقفه، وضم  إطار  لالستهالك الشعبي المؤقت فحسب. وأّن التحرر م  االحتالل ل  يتم ضم 
االتفاقات الموّقعة معه، وفي ظل تغّول أجهزة التيسنق األميي، فال يمك  مثاًل االستمرار في االدعاء 
أّن حكومة محمد اشتية ستتمّك  م  بياء اقتصاد فلسطنيي مستقل، وهي مكّبلة باتفاق باريس، وال 

ا الداخلية ومدنها وقراها، فمقاطعة تملك أي سيادٍة على معابر أراضي السلطة وحدودها، وحتى طرقه
العدو مرهونة باالنفكاك م  جميع االتفاقات معه، وليس بقراراٍت جزئيٍة تتعلق بهذه السلعة أو تلك، 

 وال تمتلك القدرة حتى على مراقبة تدفقها إلى األسواق.
و في مياحي ما حدث هو اختيار السلطة الفلسطنيية سلوك مسار ميحدٍر، يزداد فيه ارتباطها بالعد

الحياة كلها، وييهي ما ُيقال ع  إمكانية انحيازها إلى المقاومة، حتى بأشكالها السلمية، أو إتمامها 
المصالحة مع حركة حماس التي ل  تكون إال على قاعدة دحر االحتالل. أما العدو الصهنوني، فما 

قضمه المياطق، وُيْحكم  يقوم به ليس سوى خطوة على طريق تفكيك السلطة ذاتها، بعد أن يستكمل
الطوق على كانتونات فلسطنيية متفّرقة، وييزع ع  السلطة الفلسطنيية ما تبقى م  ُفتات السيادة، 
 ويلحقها بدائرة الحاكم العسكري، كسقف لها ومرجع في إدارة شؤونها، محتفًظا ميها بأجهزتها األميية.

ون معه، واالّدعاء بأّن نثّمة م  يعمل على المقاومة كٌل متكامٌل، ودحر االحتالل ال يتم بالتعا
التصّدي له، أو مقاومة "صفقة القرن" بشعاراٍت ُترفع بن  حن  وآخر، وذلك كله أصبح ادعاًء 

 ممجوًجا ل  تجد م  يشتريه.
 7/10/2019، العربي الجديد، لندن
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 فلسطين دولة تحت االحتالل.. أهمية ذلك في القانون الدولي .42
 علي ابو حبلة

الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة لألمم المتحدة  وتضمنيه انه سندعو إلى انتخابات خطاب 
عامة فور عودته إلى أرض الوط ، والمتوقع أن يحدد موعدًا نهائيًا لهذه االنتخابات. وقد القى 

وتحقنق إعالن الرئيس ردود فعل فلسطنيية متبايية بن  مؤيد وبن  م  يطالب بتهنئة األجواء الداخلية 
المصالحة وإنهاء االنقسام تمهد لتشكنل حكومة وحده وطييه انتقاليه تمهد إلجراء االنتخابات وهي 

 استحقاق شعبي ودستوري.
التي تواصل ميع  "إسرائنل"ويبقى السؤال المهم هل ستكون القدس مشمولة بهذه االنتخابات أم أن 

االنتخابات العامة يعيي التشريعية والرئاسية األنشطة الفلسطنيية فنها ستميع إجراءها؟ وهل مصطلح 
 والمجلس الوطيي؟ وأي   تقف حماس م  هذه االنتخابات بحنث تتحكم في غزه؟

الشرعية الوطيية ممثلة بميظمة التحرير ورئيسها تتطلب  تأسيس لجية وطيية عليا وظيفتها إقياع 
موقع م  قبل الجميع باحترام نتائج  جميع القوى بالمشاركة في االنتخابات وعدم مقاطعتها مع إقرار

االنتخابات مهما كانت، واعتبار ذلك التزامًا وطييًا ال فكاك ميه وان هذه االنتخابات ووفق التوصيات 
 الميبثقة ع  مؤسسات ميظمة التحرير الفلسطنيية ال تجري تحت سقف اتفاق أوسلو.

تها م  القرار الصادر ع  األمم المتحدة إذا أخذنا بعن  االعتبار  أن دولة  فلسطن   تستمد مشروعن
دوله  33بموافقة  1947-11حنث صدر قرار التقسيم م  الجمعية العمومية لألمم المتحدة في  181

أوصى بإنهاء االنتداب البريطاني على  181دولة وامتياع الباقي ، وكان هذا القرار  13واعتراض 
 ديدةفلسطن  وتقسيم أراضي فلسطن  إلى نثالث كيانات ج

 فلسطن . م  %45 تأسيس دولة عربية فلسطنيية على -
 م  فلسطن . %55تأسيس دولة يهودية على  -
 أن تقع مدييتا القدس وبنت لحم في ميطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. والقرار لم يطبق  -

ومع أن قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة مجحف طبعًا بحق الشعب الفلسطنيي وحقوقه 
لتاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطنيي في تقرير المصنر ولم يطبق القرار في حنيه لرفض ا

الفلسطنينن  لهذا القرار الظالم إال انه أرسى شرعيه دوليه إلقامة دولة فلسطن  ، ان االنتقال م  
)أي لكيان سياسي لم تحسم صفته « فلسطن »إلى وضع مراقب لـ « م.ت.ف.»وضع مراقب لـ 

قانونية اليهائية بعد( لم يمس بالمكانة التمثنلية لـ م.ت.ف.، ذلك أن قرار الجمعية العامة المذكور ال
الذي ييص على أن الفلسطنينن  في كل أماك  تواجدهم « إعالن االستقالل»( أشار إلى 43/177)

التحرير  يصبحون بشكل تلقائي مواطين  في دولة فلسطن . وبهذا تستمر اللجية التيفنذية لميظمة
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في تمثنلها للفلسطنينن  ولحقوقهم ومصالحهم في العالم، « الحكومة المؤقتة لدولة فلسطن »بصفتها 
 أييما كانوا

حتى لو كانت مراقبة هو خطوة رئيسية على « دولة»إلى « كيان»وباليتيجة، فإن انتقال فلسطن  م  
ليضال الوطيي الفلسطنيي أبوابًا طريق اكتساب العضوية الكاملة. فضاًل ع  ذلك فهو يفتح أمام ا

جديدة لمحاصرة إسرائنل وممارساتها، وزيادة الضغط علنها، وتفعنل قرارات الشرعية الدولية بشكل 
 أفضل واتخاذ إجراءات عملية بهذا الشأن .

إن اعتبار دولة فلسطن  دوله تحت االحتالل تجعل م  سلطات االحتالل تحمل مسؤولنتها وفق 
متحدة واالتفاقات الدولية ألنه ال يمك  القبول والتعاطي مع اتفاق أوسلو والقبول قرارات األمم ال

بسلطة حكم ذاتي محدود تحت حكم سلطة االحتالل اإلسرائنلي والى األبد في حن  ان إسرائنل تخرق 
كل االتفاقات ومبادئ القانون الدولي وهي تمارس سلطتها كسلطة احتالل ال بل تحاول ضم أجزاء 

اضي دولة فلسطن  بغنر حق وبخالف ما نصت عليه القوانن  الدولية والتي تحكم االقليم م  أر 
 المحتل .

وان فلسطن  لها شرعيه قانونيه  338و 242دولة احتالل بموجب قراري مجلس االم   "إسرائنل"ان  
بار التي تحاول اعت "إسرائنل"وال يمك  القبول بإجراءات وممارسات  181بموجب قرار التقسيم 

م  هيا فان م  حق  .األراضي الفلسطنيية المحتلة أراضي متيازع علنها وليست أراضي دوله محتله
الشعب الفلسطنيي ممارسة حقوقه كأمله على اعتبار ان السياده على االقليم المحتل حق مكتسب 

خاللها ويحق للشعب الفلسطنيي إجراء انتخابات تستمد شرعنتها الشعبية والوطيية وال تحتكم م  
التفاق أوسلو وتغننر مسمى المجلس التشريعي إلى مسمى مجلس اليواب لدولة فلسطن  تتمثل فيه 

وهذا بالتالي يفرض على األمم المتحدة ومجلس األمم اتخاذ  كافة الشرائح والقوى الفلسطنيية،
ضع ميافي اإلجراءات الكفنلة بإنهاء  االحتالل اإلسرائنلي، وإذا تقاعست في ذلك نشأ ع  ذلك و 

للمنثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب صاحب العالقة اللجوء  الى كافة الوسائل 
 المشروعة للتحرر م  االحتالل وممارسة لحقه الطبيعي في مقاومة االحتالل.

أن األراضي  "إسرائنل"فلسطن  دولة تحت االحتالل وإجراء االنتخابات  ييبيي علنها إنهاء مقولة  
لسطنيية أراض متيازع علنها وان مفعول الموقف والقرار الفلسطنيي يسلب م  االحتالل حقه الف

باالستيطان والمستوطيات وهي غنر شرعيه بقرارات األمم المتحدة ويكسب الفلسطنينون مشروعية 
ينن  مقاومة االحتالل ويلزم االحتالل بضرورة التقند بقوانن  وموانثنق األمم المتحدة بحماية الفلسطن

 ويلغي كل االتفاقات والمعاهدات التي انبثقت ع  اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتي محدود.
 7/10/2019، الدستور، عم ان



 
 
 
 

 

 34 ص             5053 العدد:             10/7/2019ثنين إل ا التاريخ: 

                                    

 
 إلى ات ساع« القبائل»دالالت االنتخابات اإلسرائيلية: ُهو ة  .43

 يحنى دبوق 
ك في ما بنيها، دولة إسرائنل مرّكبة م  أربع قبائل، يتعّذر علنها االستمرار م  دون تعاون وتشار »

هذا التحذير ورد في «. وهذه القبائل هي: العلماننون والمتدييون الحريديم والمتدييون القومنون والعرب
« مؤتمر هرتسليا السيوي »الكلمة التي ألقاها الرئيس اإلسرائنلي رؤوفن  ريفلن ، خالل افتتاح أعمال 

نات الدولة، وتأنثنره السلبي على وجودها. ، في سياق تيبنهه إلى تبعات التشّظي بن  مكوّ 2015لعام 
معظم التعليقات العبرية في حنيه أجمعت على صحة توصيف ريفلن  وعلى الجرأة في إعالنه، إال 
أن األعّم األغلب ميها شّكك في إمكانية التوصل إلى صيغة اتحاد وتعاون وشراكة بن  المكّونات 

 األربعة المذكورة.
لنتن  االنتخابنتن  األخنرتن  أنها أكدت ما ورد على لسان ريفلن  )مع واحدة م  دالالت نتائج العم

ضم  المكّونات اإلسرائنلية(: انغالق الكتل أو القبائل على  48التحفظ على إدخال فلسطنيني الـ
نفسها، واقتصار انتقال ناخبي كّل قبنلة على أحزابها الخاصة بها، إال استثياًء. ولو أعندت 

الثالثة أو الرابعة، ستكون اليتيجة هي نفسها. وعليه، هل فات األوان على إمكان  االنتخابات للمرة
 ردم الهوة؟ وفي حال اليفي، هل ستتحّول التياقضات فعاًل إلى تهديد يؤنثر سلبًا على بقاء الدولة؟
يات بالطبع، السؤاالن كبنران جدًا، وغنر مبينَّن  على نتائج االنتخابات فقط، بل على واقع وجود هو 

، وع  تهديدها الكام ، م  دون انقطاع: اختالف "إسرائنل"إسرائنلية متبايية يجري التعبنر عيها في 
في الهوية االجتماعية والثقافية والميشأ واإلرث التاريخي وتفسنراته، إضافة إلى االختالف في اليظرة 

اليظرة إلى الدولة  الجامعة، وكذلك في« القومية النهودية»إلى اآلخر حتى ضم  ما ُيسمى بـ
ووظيفتها وشرعية ميشئها، وتعريف المواطية في كيفها، وشرعية قواننيها ونظامها وطرق توزيع 

 مواردها، وواجبات َحَملة هويتها.
دراسة اليتيجتن  األخنرتن ، إضافة إلى نتائج الجوالت االنتخابية في العقد األخنر، ُتبن  أن كل قبنلة 

نسبيًا في استحقاقها االنتخابي، على رغم كل التطورات الداخلية والخارجية  م  القبائل األربع نثابتة
التي كان م  شأنها في كيان سوّي، أن ُتغّنر التموضعات الداخلية وُتوزع القوى السياسية، علمًا أن 

نات. هذا الثبات ُيعّد دلناًل على التشّظي، أكثر م  كونه مؤشرًا إلى استقرار المكانة السياسية للمكوّ 
الالصهنونية، فهي نثابتة تقريبًا على مكانتها واستحقاقها « الحريدية»في ما يتعلق بالكتلة المتديية 

« األشكيازيم»االنتخابي م  دون تغننرات، إال ارتباطًا بإرث سابق مبيّي على التمننز بن  
نهود الشرقنن . لل« شاس»، والذي بدأ بدوره يتالشى، وتحديدًا لدى الحديث ع  حزب «السفارديم»و
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)يهودت هاتوراه( فيكاد أن يكون استحقاقهم االنتخابي معاِداًل « األشكياز»الغربنون « الحريديم»أما 
ليسبة تعدادهم السكاني. وهو ما يتكرر في كل عملية انتخابية. المعيى أن هذه الكتلة تتجه سريعًا 

، وُتعّرف "إسرائنل"السكاني في لتكون تعبنرًا ع  شريحة سكانية واسعة تصل إلى خمس التعداد 
نفسها وهويتها وتطلعاتها وواجباتها تجاه الدولة بشكل مغاير للقبائل الثالث األخرى. وهي تتمايز 
بمواقفها المبيية على االنتهازية، وتقديم المصلحة الخاصة للجماعة المتدّيية على المصلحة العامة 

 للدولة اإلسرائنلية.
، والتي أعادت 48سرائنليًا هي الكتلة العربية، أي الُممثِّلة لفلسطنيني الـنثاني القبائل المفترضة إ

االنتخابات األخنرة تأكند تمايزها ع  بقية َحَملة الهوية اإلسرائنلية، بما يفوق ما هو قائم لدى 
« ربيةالقبنلة الع»، حنث التمايز هيا أشّد وضوحًا وأكثر حّدة. يكاد تقريبًا أن ال يجمع بن  «الحريديم»

سوى الوجود في حّنز جغرافي واحد )فلسطن  « القبائل الثالث األخرى »كما سّماها ريفلن  و
في  48المحتلة(، مع االختالف على كّل شيء تقريبًا. ويبدو أن نجاح تكتل أحزاب فلسطنيني 

، «رتسمن»االنتخابات يؤّم  لها تواصل تمايزها، وميع انزالق ناخبنها إلى أحزاب يسارية، مثل حزب 
بغّض اليظر ع  الموقف م  صحة الدخول أصاًل في العملية السياسية اإلسرائنلية، علمًا أن زيادة 

 قد ُتصّعب سياسة التفريق العيصري الُممأسس ضدهم.« الكييست»عدد ممثلي الفلسطنينن  في 
هذه أيضًا «. القومنن قبنلة المتديين  »الكتلة الثالثة هي الكتلة الدييية الصهنونية التي سّماها ريفلن  

متوافق مع حجمها الفعلي، وإن جرى سحب جزء م  مؤّيديها إلى األحزاب « الكييست»تمثنلها في 
أكثر قدرة « الليكود»، نتيجة الدعاية االنتخابية التي أوهمتهم بأن «الليكود»اليمنيية، وتحديدًا حزب 

التيازل ع  احتالل األرض الفلسطنيية. على تحقنق األهداف الصهنونية م  أحزابهم هم، وتحديدًا ال
شبه السقوط الذي ُمينت به تلك األحزاب في انتخابات نيسان/ أبريل، ونجاحها في انتخابات أيلول/ 
سبتمبر بعد تكتلها في قائمة واحدة، يتالءمان نسبيًا مع استحقاقها العددي، ومع التقديرات التي ترد 

لصهنونية الدييية وتأنثنرها، في ظّل توّقعات بذوبان أفرادها في المراكز البحثية حول تراجع مكانة ا
 «.مخّفف»داخل البوتقة العلمانية، وإن مع تمايز دييي 

أما الشريحة األكبر لدى النهود اإلسرائنلنن ، والتي سّماها ريفلن  القبنلة العلمانية، فقد أعادت 
ت التعمية على حقيقة قوتها على خلفية االنتخابات األخنرة تأكند مكانتها وحضورها الواسع، وإن جر 

التفريق التقلندي بن  اليمن  والوسط واليسار. برامج القوى السياسية لكتلة العلماننن ، سواء وضعت 
وحزب « أزرق أبيض»، أم وسطًا كما هو حال حزب «الليكود»نفسها يمنيًا كما هو حال حزب 

، هي برامج تكاد أن ال تحمل أي «منرتس»، أم يسارًا )مع التحفظ( كما هو حال حزب «العمل»
خالف في ما بنيها، وإن ُوجدت اختالفات فستكون انعكاسًا إلرث م  الماضي. الخالف الوحند بن  
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األحزاب العلمانية هو شخص بييامن  نتيياهو نفسه، بعندًا م  البرامج السياسية التي كانت قبل عقود 
وقف م  القضية الفلسطنيية والعملية السياسية مع العرب معيار التفريق الرئيس بنيها، وتحديدًا الم

والفلسطنينن . حاليًا، نثمة توافق يجمع األغلبية الساحقة م  العلماننن  )يخفي نفسه وراء الخالف 
، 1948وكتلة فلسطنيني « الحريديم»حول نتيياهو(، وتحديدًا على الموقف الُمعادي لكتلة المتدّيين  

يين  الصهايية. هكذا، يتبّن  أن ال فرق بن  موقف أفيغدور لنبرمان م  خصومه وبقدر أقّل كتلة المتد
وأعدائه، وموقف بقية األحزاب اإلسرائنلية العلمانية ميها )عدا منرتس(. الفرق فقط هو في مدى 
تظهنر العداء، وضرورة تظهنره اآلن، والمواجهة الفورية أو المؤّجلة في انتظار ظروف أكثر ُمالَءمة. 

باستثياء  -اًء على ذلك، ُتعّد الكتلة العلمانية كتلة واحدة في جوهرها، وهي ترّكز في تطلعاتها بي
على الرؤية المشتركة للدولة اإلسرائنلية التي تريدها يهودية وعلمانية، إن لجهة نظام  -الشخصية 

ة وإمكانية فرض العيش أو لجهة نظام الحكم، وإن برز االختالف في ما بنيها حول التوقنت والكيفي
 هذه الرؤية على اآلخري .

باليتيجة، لكّل قبنلة م  القبائل األربع هوية خاصة بها تحت سقف الهوية اإلسرائنلية الجامعة. ولكّل 
تابعون لها، يمك  لهم االنتقال بن  أحزاب القبنلة الواحدة، لك  يتعّذر علنهم « مواطيون »واحدة ميها 

في حال تغننر الهوية القبلية نفسها. معيى ذلك أن تحذير الرئيس  االنتقال إلى قبنلة أخرى إال
اإلسرائنلي في محّله، وتحديدًا في ما يتعلق المصالح المتضاربة للقبائل األربع، والتي م  شأنها أن 
تتحّول إلى تهديد في حال وصول الخالفات إلى حّد التصادم، خاصة في ظّل سعي مكونات إلى 

أخرى، والذي تقتصر أشكاله حاليًا وأدوات التعبنر عيه على األسالنب  إلغاء مكانة مكّونات
الالعيفية. هذه التياقضات ستتيامى مع شعور عامة اإلسرائنلنن  بتقّلص التهديد األميي الخارجي 
الذي ساهم طوياًل في ترحنل الخالفات إلى مرتبة متدّنية في جدول األولويات. لك  ما يعترض تلك 

، والخالفات في ما 1948يقة أن القبائل األربع كانت موجودة ميذ تأسيس إسرائنل عام اليتيجة هو حق
بنيها أيضًا كانت موجودة، وم  الصعب الركون فقط إلى التهديد األميي الخارجي كعامل رادع لميع 

لعلمانية، تفاقم االختالفات. إال أن الحقيقة أيضًا أن ما كان يميع االنفجار الداخلي هو هيمية القبنلة ا
م  استيعاب تداعيات االنقسام  "إسرائنل"مقابل نثالنثة مكّونات أخرى صغنرة جدًا، األمر الذي مّك  

وأخطاره. أما الخطورة الحالية فتتمثل في تعاظم التعداد السكاني لتلك المكّونات الثالنثة، قياسًا بتراجع 
ية )ما يقرب م  نصف اإلسرائنلنن (. التعداد السكاني للعلماننن  أنفسهم، وإن حافظوا على األغلب

إلى أن تكون عربة تجّرها أربعة أحصية، كّل ميها يريد أن يسنر في  "إسرائنل"بتعبنر آخر، تتجه 
 اتجاه مغاير لما تريده البقية.
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 خطورة الُمعطى الديموغرافي
موغرافي للجماعات، ، يتحّتم استحضار الوزن الدي"إسرائنل"لفهم تيامي التعداد السكاني للمكّونات في 

: 2019وفقًا للتقسيم الرباعي كما ورد في معطيات المكتب المركزي اإلسرائنلي لإلحصاء في أيلول 
م  التعداد  %21ملنون نسمة، أي حوالي  1.9( هو 48تعداد السكان العرب في إسرائنل )فلسطنينو 

، 1000000فيقرب م  « الحريديم» مالين  نسمة. أما تعداد المتديين  9.1العام لإلسرائنلنن  البالغ 
م  التعداد الكّلي للسكان، وهي اليسبة نفسها تقريبًا لدى المتديين  الصهايية، فيما  %11أي ما نسبته 

يبلغ تعداد العلماننن  وشبه العلماننن  ما يصل إلى اليصف أو يزيد قلناًل م  التعداد الكلي 
 لإلسرائنلنن .

 5/10/2019، األخبار، بيروت

 

 وما بعدها؟… ف انتصر ليبرمان في االنتخاباتكي .44
 أفرايم غانور
تأخذ العقدة السياسية في إسرائنل بالتعقد، وليس واضحًا اآلن كيف يمك  حلها، ما يمك  بالتأكند أن 
يؤدي إلى حملة انتخابات نثالثة هذه السية. أما ما خرج بالفعل م  هذه العقدة فهو سياسي واحد 

ة هذه السطور، متمسكًا بمواقفه: أفيغدور لنبرمان. نعم، كان غنر قلنل مم  يبقى، حاليًا حتى كتاب
ادعوا بأنه بسببه ذهبيا إلى حملة االنتخابات الثانية، وجعلوه يساريًا، غنر جلدته، وسخروا ميه في أنه 
 في كل مياصبه الرسمية تكلم أكثر مما جعل، وربطوه بكل مؤامرة واستفزاز. ولك  لنبرمان هذا أحدث
الثورة الهادئة التي ستجعل دولة إسرائنل متحررة م  مملكة نتيياهو. لوال موقفه الصامد عيد مبادئه، 

 لما كان لكل هذا أن يتحقق.
لو كان لنبرمان يسعى إلى الحكم والتشريف لكان حصل م  نتيياهو بعد يوم م  االنتخابات في 

لهجرة واالستيعاب، وفي واقع األمر كل نيسان، رغم مقاعده الخمسة، على حقنبة الدفاع، حقنبة ا
حقنبة كان سيطلبها. ولك  كما تبن  ليا، فقد تخلى لنبرمان ع  كل شيء ولم ييضم إلى حكومة 
نتيياهو؛ االنضمام الذي كان سيقضي على إمكانية وقف تدهور الحكم، وميظومة القضاء والمجتمع 

 في إسرائنل.
 –نتيياهو وتمسكه بإمكانية واحدة إلقامة حكومة وحدة ليس صدفة عدم انضمام لنبرمان إلى حكومة 

طوارئ وطيية. ليس نثمة واحد في الساحة السياسية يعرف نتيياهو أكثر م  لنبرمان، ما يعيي أن 
لنبرمان رأى الولند وفهم جندًا بأن استمرار حكم نتيياهو سندهور الدولة بمعونة األصولنن  إلى الهوة. 

هياك رواسب بنيه وبن  نتيياهو، بما فنها محاولة نتيياهو الفاشلة صحيح أن بخطوته تلك كانت 
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الصوت الروسي م  لنبرمان، ولك  يخنل أنه يعمل انطالقًا م  الحرص على مستقبل ” احتساء“
 الدولة.

رغم لقاء نتيياهو ولنبرمان، الخميس الماضي، فإن كل م  يتسلى ويرى أن لنبرمان وحكومة الوحدة 
متها ل  تقوم، فإنه سنيضم مرة أخرى إلى نتيياهو وكتلة اليمن ، وقال لنبرمان إنه التي سعى إلى إقا

ال مشكلة له وال لكتلته بالجلوس على مقاعد المعارضة. ما يوجه خطاهم هو التمسك بطريقهم حتى 
إلى حكومة ” أزرق أبيض“لو كان يجبي ميهم نثميًا سياسيًا، ما م  شأنه أن يحصل إذا ما توجه 

الليكود واألصولنن . كما يعرف لنبرمان بأن حكومة الوحدة التي سنيضم إلنها ل  يكون هو  وحدة مع
فنها وزير الدفاع، الميصب الذي يريده. ورغم ذلك، فإنه متمسك بإقامة حكومة الوحدة، وهذا بالتأكند 

 يختلف ع  الصورة التي ألصقوها به كم  توجه خطاه وقراراته مصالحه وحدها.
نبرمان هو الميتصر في معركة االنتخابات األخنرة حن  ضاعف قوته تقريبًا، م  خمسة ال شك بأن ل

إلى نثمانية مقاعد، ولك  نصره الحقيقي هو في نجاحه في التسلل إلى شرائح م  الجمهور ومياطق 
لم يك  له فنها موطئ قدم م  قبل، مثل الشمال اليخبوي في تل أبنب، وفي الشارون والوسط 

وفي الكنبوتسات أيضًا، وكانت خطواته الشجاعة المصممة في الحملتن  االنتخابنتن  الميسوري . 
األخنرتن  قد عرضت لنبرمان في شكل مختلف تمامًا ع  الصورة التي كانت له، وذلك رغم أن 

 الليكود واألصولنن  عملوا بكل الوسائل لتسويدها.
فل  يتمك  أحد م  إنزال الالئمة على إذا ما اضطررنا إلى التوجه إلى حملة انتخابات نثالثة، 

لنبرمان، وحن  ستقوم حكومة جديدة، سنتعن  على كثنري  أن يعترفوا له بفضله في الوصول إلى 
 هذا.

 6/10/2019معاريف 
 7/10/2019القدس العربي، لندن، 
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