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 ..دا لكل منهماعمق 32الفان" -الليكود و"كاحول: 22نتخابات الكنيست ال النتائج األولية ال  .1
 مقعداً  12والمشتركة 

حصول كل من حزب  22أظهرت نتءئج انتخءبءت الكنيست الـ، 18/9/2019، 48عرب موقع ذكر 
، وذلك 12القءئمة المشتركة على  مقادا لكل منهمء، فيمء حصلت 32الفءن" على -الليكود و"حءكول

 من األصوات، بحسب ماطيءت غير برسمية. %92باد فرز نحو 
 8مقءعد، و"يهدوت هتوبراة"  9مقءعد، و"شءس"  9كمء أظهرت النتءئج حصول "يسرائيل بيتنو" على 

مقءعد، بينمء "الماسكر الديموقراطي" حصل  6غيشر" -مقءعد، و "الامل 7مقءعد، و"إلى اليمين" 
 مقءعد، فيمء لم يتجءوز "عوتسمء يهوديت" نسبة الحسم. 5ى عل

اليسءبر يحصل على –مقادا، بينمء ماسكر المركز  56وتشير النتءئج حصول ماسكر اليمين على 
مقءعد، فيمء حصلت القءئمة المشتركة  9مقادا، دون حزب "يسرائيل بيتنو" الذي حصل على  43

 مقادا. 12على 
بنيءمين نتنيءهو وعيني غءنتس بتشكيل حكومة بشكل منفصل، وتازز وتصاب هذه النتءئج مهمة 

 دعوات، أفيغدوبر ليبرمءن، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتفءدي إمكءنية الذهءب إلى انتخءبءت ثءلثة.
من األصوات، فيمء أجلت لجنة االنتخءبءت المركزية اإلعالن  4,055,141وتأتي هذه النتءئج باد فرز 

لية الرسمية والذي كءن مقربرا، ظهر اليوم األبرعاء ، وذلك بسبب التغير الذي أحدث عن النتءئج األو 
 بطريقة فحص وإدخءل الماطيءت للموقع اإللكتروني للجنة االنتخءبءت.

 1,912,015وحتى السءعة السءدسة صبءحء، أعلنت لجنة االنتخءبءت المركزية عن االنتهء  من فرز 
من  %90من أصوات النءخبين، علمء أنه تم فرز أكثر من  %43من األصوات، والتي تشكل نحو 

 المغلفءت.
وعربرت اللجنة التأخير بءإلعالن عن النتءئج الرسمية، منع حدوث أي خطأ وفحص شبهءت تزييف 

 قبل اإلعالن عن النتءئج الرسمية.
"، بفءبرق يذكر أن استطالعءت الرأي لمحطءت التلفزة اإلسرائيلية أظهرت تصدبر قءئمة "كءحول الفءن

ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدبرة أي منهمء على تشكيل الحكومة حسب التحءلفءت الحءلية، في 
 مقادا. 15- 12حين تراوحت قوة القءئمة المشتركة بين 

ليتمكن من تشكيل  7 - 4بحسب هذه النتءئج، فإن نتنيءهو بحءجة إلى عدد من المقءعد يتراوح بين 
ءئمة المشتركة عن انتخءبءت نيسءن/ أبريل المءضي في كءفة حكومة، بينمء زاد تمثيل الق

 االستطالعءت، وكذلك حزب "يسرائيل بيتينو".
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دلت النتءئج األولية ، نظير مجلي ،تل أبيب، 18/9/2019الشرق األوسط، لندن، وأضءفت 
نتنيءهو،  لالنتخءبءت اإلسرائيلية، التي تاتمد على صنءديق نموذجية، على أن برئيس الوزبرا ، بنيءمين

تلقى ضرعة كبيرة تهدد مستقبله السيءسي أمس. فهو لم يحقق أكثرية برلمءنية تتيح له الحصول على 
كتءب تكليف الحكومة الجديدة. لكن الاصمة بءتت بأيدي أفيغدوبر ليبرمءن، برئيس حزب اليهود 

في حكومة الروس. فإذا أصر على موقفه ضد حكومة يمين صرف، فإن االحتمءل األكبر له سيكون 
 من دون نتنيءهو، أو حكومة تبدأ عهد نهءية نتنيءهو السيءسية.

وكءنت القنوات التلفزيونية الثالث في إسرائيل قد وضات صنءديق نموذجية بءلقرب من صنءديق 
اقتراع حقيقية، طءلبة من كل نءخب أن يصوت في الصندوق النموذجي مثلمء صوت في الصندوق 

( دلت على أن أحزاب 13تقءبرعة لدى القنوات الثالث، لكن إحداهء )القنءة الحقيقي. وجء ت النتءئج م
 مقادًا وتستطيع أن تشكل حكومة، فيمء لو أبرادت ذلك أحزابهء. 61الوسط واليسءبر والارب تصل إلى 

، برئءسة بيني غءنتس «أزبرق أبيض»ويتضح من مجمل نتءئج القنوات الثالث أن حزب الجنراالت، 
مقادًا(، وأن القءئمة  32بمقاد واحد أو مقادين )إحدى القنوات قءلت إنهمء تسءويء بـ تغلب على نتنيءهو

مقادًا  13 - 11المشتركة بقيءدة أيمن عودة، التي تضم أبرعاة أحزاب وطنية برفات تمثيلهء إلى 
اليميني « عوتصمءة يهوديت»وعءدت لتكون ثءلث أكبر قوة في السءحة الحزعية اإلسرائيلية، وأن حزب 

 المتطرف، الذي يدعو لترحيل الفلسطينيين عن وطنهم، قد سقط ولم يابر نسبة الحسم.
 وجا ت النتائج التفصيلية على النحو التالي:

مقادًا، من مجموع  56منح استطالعهء ماسكر اليمين من دون ليبرمءن  القناة األولى الرسمية: -
مقادا. ومنح القءئمة المشتركة  32ليكود . وقد منح االستطالع كال من حزب الجنراالت وحزب ال120
مقءعد وحزب اليهود المتدينين الغرعيين يهدوت  9مقادا. وحزب اليهود الشرقيين المتدينين شءس  12

مقءعد وكال من حزب الامل وحزب ميرتس  7)إلى اليمين( المتطرف « يمينء»مقءعد وحزب  8هتوبراة 
 مقءعد. 5اليسءبريين 

مقادًا. وقد منحت حزب  57لتجءبرية: منحت ماسكر اليمين من دون ليبرمءن القنءة الثءنية عشرة ا -
مقادا، فيمء حصل  11مقادا. وحصلت القءئمة الارعية على  33مقادا مقءبل الليكود  34الجنراالت 

مقءعد  5مقءعد والحزعءن اليسءبريءن على  8على « يمينء»مقءعد و 8كل من الحزعين الدينيين على 
 لكل منهمء.

 61مقادا، مقءبل  54منحت ماسكر اليمين من دون ليبرمءن  قناة الثالثة عشرة التجارية:ال -
مقادا  31مقادا مقءبل  33لماسكر الوسط واليسءبر مع الارب. فقد حصل حزب الجنراالت على 

مقءعد، فيمء حصل ليبرمءن  6إلى « يمينء»مقادا، وهبط  13لليكود. وحصلت القءئمة المشتركة على 
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مقءعد لكل  6مقءعد لكل منهء، وحصل الحزعءن اليسءبريءن على  8ألحزاب الدينية على وكذلك ا
 منهمء.

. ففي االنتخءبءت تلكن المراقبين يتحفظون من البنء  على هذه النتءئج ألنهء تاتبر استطالعء
المءضية احتفل غءنتس بءلنصر باد نشر نتءئج مشءبهة ولكن أمله خءب الحقء. وسخر منه نتنيءهو 

أعلن أنه هو الذي حقق نصرا غير مسبوق، ولكنه لم يستطع أن يشكل حكومة وقءد إسرائيل إلى و 
هذه االنتخءبءت. وستنشر النتءئج األولية اليوم األبرعاء ، والنتءئج شبه الرسمية غدا الخميس، والنتءئج 

 الرسمية يوم األبرعاء  في األسبوع المقبل.
 

 باستباحة القدس إسرائيليى جبل المنطار تغول وزير القدس: إقامة بؤرة استيطانية عل .2
فءدي الهدمي إن إقءمة بؤبرة استيطءنية جديدة على جبل  الفلسطيني قءل وزير شؤون القدس :القدس

المنطءبر في بءدية القدس شرق بلدة السواحرة الشرقية، يأتي في إطءبر التغول االحتاللي بءستبءحة 
، إلى خيمة االعتصءم في 17/9/2019 قءم بهء يوم الثالثء  خالل زيءبرة تفقدية، وأضءف مدينة القدس.

برية السواحرة، التقى خاللهء فاءليءت وطنية وعشءئرية ومحءمين: إن االحتالل اإلسرائيلي يستغل 
عدم شرعية االستيطءن، وأن ابرتفءع وتيرة األعمءل االستيطءنية  االنحيءز األمريكي له، مؤكداً 

مة وتصميم شابنء وقيءدته على التصدي لكل المخططءت اإلسرائيلية اإلسرائيلية لن تنءل من عزي
 الرامية إلى فرض سيءستهء الانصرية والادوانية.

 17/9/2019 ،وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اشتية: الحكومة الفلسطينية ال تعول على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية .3
برئيس ، أن برام هللا كفءح زعون ، نقاًل عن مراسلهء في 18/9/2019 ،الشرق األوسط، لندننشرت 

الوزبرا  الفلسطيني محمد اشتية، قءل إن القيءدة الفلسطينية ال تاول على نتءئج االنتخءبءت 
 ."المنءفسة قءئمة بين مرشحين ليس لديهمء برنءمج إلنهء  االحتالل"اإلسرائيلية؛ ألن 

ولي للتمكين في فلسطين، الذي أقيم في قصر المؤتمرات وأضءف اشتية خالل كلمته في المؤتمر الد
لألسف المجتمع اإلسرائيلي يزداد يمينية، لكن نريد ممن يكون في دفة الحكم في "في بيت لحم: 

إسرائيل أن يقف ويقول للاءلم إنه جءهز إلنهء  االحتالل، وسيجد الرئيس محمود عبءس شريكًء، 
وأعءد اشتية  ."مرت السيءسة ذاتهء عند الحكومة اإلسرائيليةودون ذلك سنذهب بخطوات أخرى إذا است

أجزا  من الضفة الغرعية.  التأكيد على مواجهة خطط برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو، لضم  
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وتمنى  ة مقءمة عليهء.امر وقءل، إن ال تنءزل عن عروعة األبرض الفلسطينية، وال شرعية ألي مست
 ."أن تحقق النتءئج المرجوة ألهلنء وشابنء في الداخل"ة المشتركة اشتية، للقءئمة الارعي

اشتيه طءلب  ، أنبرام هللا، من 17/9/2019 ،وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضءفت 
على تهرعهء من تنفيذ التزامءتهء  "إسرائيل"بإيجءد آلية لمتءباة تنفيذ قرابرات المؤتمرات الدولية ومحءسبة 

خالل لقءئه في قصر المؤتمرات ببيت لحم، يوم اشتية، كمء دعء  لكل االتفءقيءت الموقاة. وخرقهء
، بسفرا  وقنءصل وممثلي الدول والمؤسسءت الدولية المءنحة لفلسطين، وذلك 17/9/2019 الثالثء 
( المزمع عقده أواخر الشهر الجءبري في نيويوبرك، المءنحين AHLCالجتمءع المءنحين ) تحضيراً 

مجتمع الدولي للمسءعدة في تدقيق كءفة الخصومءت اإلسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، وال
مءلية اللتزامنء بدفع برواتب  تشن علينء حرعءً  إسرائيلوأضءف اشتية: " لوقف السرقءت من أموالنء.

 ."ألسر الشهدا  واألسرى، لكننء سنبقى ملتزمون تجءههم
من مسءحة الضفة الغرعية خطير  %28ئيلي بضم األغوابر التي تشكل وقءل اشتية: إن التهديد اإلسرا

، لحمءية حل 1967جدا، وعلى المجتمع الدولي الرد عليه بءالعتراف بءلدولة الفلسطينية على حدود 
 الدولتين اآلخذ بءلتآكل نتيجة إجرا ات االحتالل.

 
 السلطة وقياداتها عورة ضد  للحملة المس ها تبريراً د  حسين الشيخ: نرفض اتهامات نتنياهو ونع .4

برفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، برئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ اتهءمءت  :برام هللا
 بنيءمين نتنيءهو وعاض أعضء  حزب الليكود للسلطة الفلسطينية بءلتدخل في االنتخءبءت اإلسرائيلية.

إن هذه االتهءمءت، اتهءمءت بءطلة وتبرير ، 17/9/2019 في تصريح له، يوم الثالثء  ،وقءل الشيخ
هذه االنتخءبءت  د  اوأضءف أن السلطة ت   السلطة الوطنية وقيءداتهء. الستمرابر الحملة المساوبرة ضد  

 .، وهذا موقفنء الثءبت والواضح دائمءً داخليءً  إسرائيليءً  شأنءً 
 17/9/2019 ،وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : سقوط نتنياهو سيعطينا فسحة للتنفس وإعادة ترتيب البيت الفلسطينيرياض منصور .5

في لقء  خءص مع عدد محدود من الصحفيين الماتمدين لدى األمم  عبد الحميد صيءم: - نيويوبرك
المتحدة، قءل سفير فلسطين لدى المنظمة الدولية بريءض منصوبر، بمنءسبة اقتراب موعد افتتءح الدوبرة 

للجمعية الاءمة، إن الرئيس الفلسطيني سيركز في خطءبه على نقءط برئيسية أولهء الراباة والسباين 
ويبي ن األسبءب التي جالت القيءدة  |،صفقة القرن |الموقف األمريكي ومحءوالته فرض مء يسمى 

الفلسطينية ترفض الصفقة وخءصة مء يتالق بءلقدس والالجئين ومحءولة تفكيك األونروا التي تجسد 



 
 
 
 

 

 8 ص             5037 العدد:             9/18/2019 رععا األ  التاريخ: 

                                    

إضءفة  "إسرائيل"غوبر األبردن إلى  كمء أنه سيتطرق إلى وعود نتنيءهو االنتخءبية بضم   حق الاودة.
 ات وعءلتءلي إنهء  عملية السالم.امر إلى المست

والتي قيل  ،أو مء تبقى منهء "،صفقة القرن "وقءل منصوبر إن سقوط نتنيءهو في االنتخءبءت ياني أن 
ء تختفي من المشهد على األقل إلى حين. وفي حءلة إنهء ستطرح باد االنتخءبءت اإلسرائيلية، برعم

في البيت  "إسرائيل"فشل نتنيءهو فإن األوبراق في المنطقة ستختلط وسيقوم القءئمون على دعم 
بدل التركيز على وضانء وممءبرسة الضغوط  2020األبيض بءلتركيز على االنتخءبءت األمريكية 

يب البيت الفلسطيني وسيكون إنهء  االنقسءم على برأس سيكون لدينء فسحة للتنفس وإعءدة ترت"علينء. 
على سؤال للقدس الارعي إذا مء كءن هنءك فرق بين نتنيءهو وبرئيس وزبرا  آخر إذا  وبرداً  ."أولويءتنء

كءنت صفقة القرن هي المطروحة على أية حءل، فهل سيأتي برئيس وزبرا  إسرائيلي يقول ال لهذه 
ونرجو من اإلدابرة األمريكية تاديلهء إلنصءف الفلسطينيين؟ أجءب الصفقة المجحفة بحق الفلسطينيين 

 ..."بشكل تجريدي صحيح لكن السيءسة أعقد من ذلك بكثير.“منصوبر: 
 17/9/2019 ،القدس العرعي، لندن

 
 أبو دقة: عباس فاقد للشرعية دستوري ًا ووطني اً يونس النائب  .6

ءنية يونس أبو دقة، أن برئيس السلطة محمود أكد النءئب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلم :غزة
" من القءنون األسءسي "وهو مغتصب 36وفقًء ألحكءم المءدة " 2009عبءس منتهي الوالية منذ ينءير 

وأوضح أبو دقة أن عبءس  لمنصب الرئيس وفءقد للشرعية دستوبريًء ووطنيًء ومتسءوق مع االحتالل".
التنسيق األمني مع االحتالل، ماتبرًا مء يقوم به عبءس متسءوق مع االحتالل من خالل استمرابره في 

وأشءبر أبو دقة أن عبءس يريد أن يمربر  جريمة بحق شابنء الفلسطيني وخروج عن الثوابت والمبءدئ.
من خالل إجرا اته الاقءبية وتنفيذه لمخططءت االحتالل وتنكره للقضءيء الوطنية  "صفقة القرن "

 غزة وتهرعه من استحقءقءت المصءلحة والوحدة الوطنية. وفرضه إجرا ات عقءبية ضد قطءع 
 17/9/2019 ،فلسطين أون الين

 
 قاضيًا فلسطينيًا للتقاعد المبكر 19إحالة  .7

باد أن كشف برئيس المجلس القضء  األعلى االنتقءلي الفلسطيني، عيسى : جهءد بركءت -برام هللا 
ًء من المحكمة الاليء إلى التقءعد المبكر، قءضي 19أبو شرابر، لـ"الارعي الجديد"، عن قرابر إحءلة 

، اتهءمءت من قضءة في المجلس ممن شملهم القرابر، ماتبرين أن مء 17/9/2019 ظهرت يوم الثالثء 
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جرى شكل من أشكءل التحءيل على قرابر المحكمة الدستوبرية األخير، و"تاطيل للحكم القضءئي"، 
 ر دستوبري.تقءعد القضءة غي وعأن القرابر الرئءسي بخفض سن  

، قرابرا بإحءلة عدد من القضءة إلى التقءعد 15/9/2019 األحد يوموكءن الرئيس محمود عبءس أصدبر، 
المبكر، بنء  على تنسيب مجلس القضء  االنتقءلي وليس من الرئيس، ونشرت وكءلة وفء خبر القرابر 

 يوم الثالثء . من دون أي تفءصيل أخرى. وهو األمر الذي أكده أبو شرابر لـ"الارعي الجديد"
وأوضح أبو شرابر أن "هذا القرابر يأتي في نطءق المهمءت الملقءة على عءتق مجلس القضء  األعلى 

 االنتقءلي؛ إلصالح القضء  الفلسطيني، بمء يؤدي إلى تازيز ثقة الجمهوبر في قضءئه".
الجديد"، القرابر في المقءبل، اعتبر القءضي في المحكمة الاليء عزت الراميني، في تصريح لـ"الارعي 

ووصف الراميني القرابر األخير  بأنه "شكل من أشكءل التحءيل على قرابر المحكمة الدستوبرية األخير".
 بأنه "تاطيل للحكم القضءئي".

أبو شرابر بءلقول: "هذا هو برأيهم، الرئيس أصدبر قءنونء واعتبرته المحكمة الدستوبرية غير  وبرد  
مبكر(، كءن بتنسيب من مجلس القضء  األعلى االنتقءلي، أي دستوبري، لكن هذا القرابر )التقءعد ال

من اتخذ القرابر هو مجلس القضء  األعلى االنتقءلي وليس الرئيس، وعندمء خفض الرئيس سن 
 التقءعد، كءن ذلك بنء  على توصية لجنة تطوير وإصالح القضء  الفلسطيني".

من أحيلوا للتقءعد هم ممن قدموا الطان أمءم  الراميني، بدوبره، أشءبر إلى أن المالومءت لديه بأن ماظم
المحكمة الدستوبرية الاليء، مؤكدا أنه لم يبلغ بذلك حتى اللحظة بشكل برسمي، وحصل على إجءبءت 
شخصية من أعضء  في مجلس القضء  تفيد بأن من شملهم التقءعد بماظمهم من تقدموا بءلطان 

ة القضءة، ومؤكدا أنه كءن قد تقدم بءستقءلته منذ اللحظة إضءفة إلى آخرين، ماتبرا القرابر إماءنء في إهءن
 ، احتجءجء "ألنه مسءس بءلسلطة القضءئية".17و 16األولى إلعالن عبءس القرابرين بقءنون 

 17/9/2019 ،العرعي الجديد، لندن
 

 النخالة: اتفاق أوسلو ولد ميتًا ووحدة المقاومة أولوية .8
 أوسلو ولد ميتًء، مشدداً  اتفءقاإلسالمي، زيءد النخءلة، أن  أكد األمين الاءم لحركة الجهءد :بيروت

وقءل النخءلة خالل كلمته في "اللقء  الوطني  على أن وحدة المقءومة أولوية لمواجهة التحديءت.
: "جميع من وقاوا على 17/9/2019 لالتفءق، يوم الثالثء  26أوسلو" في الذكرى الـ  اتفءقللخروج من 

وه، يدبركون أن نء َكشاٍب فلسطيني قد فقْدنء وِلألبِد سباة وثمءنيَن في المئِة من اتفءق أوسلو أو حضر 
وأضءف أن "الشاب الفلسطيني عرف مع  فلسطين، وغير  متأكديَن مء مصير  الجزِ  الم تبق ي منهء".

 الوقت أنه أخذ وعودًا من َقَتلٍة َولصوٍص بأن يكوَن لنء وطٌن على مء َتبق ى من فلسطين".



 
 
 
 

 

 10 ص             5037 العدد:             9/18/2019 رععا األ  التاريخ: 

                                    

على أن اتفءق أوسلو "مءت يوم انتهى التصفيق لنء في احتفءل البيت األبيض آنذاك، فقد كءَن  وشدد
وقءل: "لقد انتهى االحتفءل الازا ، واستمر  احتفءَل الذيَن شءبركونء إنهءَ  قضيِتنء وَعدالِتهء ِبأيدينء".

لوَن بهء vipعلى بطءقِة " الذيَن وقاوا ستة وعشريَن عءمًء يبياوَن الوهَم ِللنءس، ولم َيحصلوا إال " َيتنق 
هيوني ة وعبَر الاواصم، وَحَصل النءس على َمزيٍد مَن اإلذالِل، واإلحسءِس  عبَر الحواجِز الص 

 ِبءلَخدياة، حتى وقِتنء هذا".
وأضءف: "لقد تم إعالن  اتفءِق أوسلو ميتًء عشراِت المرات، وعاَد ستٍة وعشريَن عءمًء تمَّ قرابر  دفِنِه 

، ممن َوقاوا عليه )أمريكء وإسرائيل(، بمء سم ي بصفقِة القرن، التحدي الجديد أمءم شاِبنء برسميءً 
إلى أن "الجميَع م وافق على م خرجءِت َصفقِة القرن، حتى لو بَرفضوهء خطءبيًء، النظر ولفت  وأمتنء".

 ."ألنَّ سلوَكهم الامليَّ يقول  ذلك
قوى المقءومِة أولوي ة في م واجهِة الَمشروع الصهيوني وأنهء  وأكد األمين الاءم لحركة الجهءد أنَّ َوحدةَ 

وأشءبر إلى أن المقءومَة في غزَة، وفي  تقف  على مدابِر الوقِت جءهزة للت صدِ ي أليِ  عدوان محَتمل.
، ويجب  أْن َنحِمَيه  بكل مء ِنملك  من قو ٍة، ِبإبرادِتنء كلِ  مكءٍن من فلسطيَن عنواٌن كبير لنء جمياءً 

 لواعيِة، َوقدبرِتنء على ِحمءيِة َشاِبنء، مضيفًء: "المقءومة هي إبرادة  َشاب، وليَست إبرادَة حزب ِبايِنه".ا
وشدد النخءلة أن َوحدَة الشاِب الفلسطينيِ  في كلِ  أمءكِن وجوِدِه شرٌط أسءسيٌّ في مواجهِة كلِ  

ه َيقفون موحدين خلف األسرى األبطءِل وأوضح أنَّ "شاَبنء ومقءومت التَّحديءِت التي ت واِجه  شاَبنء.
ونضءالتهم، وياملون على تحريِرهم بكل الوسءئِل الم مكنِة"، مؤكدًا أن أي مسءس بحيءة األسرى القءدة 

 المضرعيَن عن الطاءم سيأخذ األوضءع إلى َمنحًى آخَر تمءمًء.
برِض، وإذا لم نفاْل ذلَك فلن َيلتِفَت وقءل النخءلة: "يجب  أن نقءتَل ونقءتَل ِلنفرَض وقءئَع جديدًة على األ

إلينء أحد، وسيسءوموَننء على لقمِة العيِش وشرعِة المء ، كمء َيفالوَن اآلَن، حتى نغءدبَر أبرَضنء، ونغءدبَر 
 كرامَتنء، َون غءدبَر هويَتنء".

ٍل مَن أن الاالقة مع حركة حمءس َعالقة استراتيجية، ال ي مِكن  أْن نفرط بهء، بأي حء النخءلة وأكد
 األحوال برغَم كل المحءوالت الماءدية التي تامل ضد هذا التحءلف.

 17/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 برهوم يدعو إلى أوسع حراك وطني لمساندة األسرى  .9
حملت حركة حمءس حكومة االحتالل اإلسرائيلي وإدابرة السجون المسؤولية الكءملة عن تداعيءت 

التفءهم عليه مع قيءدة  النتهءكءت والتصايد بحق أسرانء البواسل، والتنصل ممء تم  ونتءئج استمرابر ا
ودعء النءطق بءسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي  الحركة األسيرة وااللتفءف على حقوقهم.
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الثالثء ، إلى أوسع حراك وطني جمءهيري شابي ومن الفصءئل كءفة والنخب والمستويءت إلسنءدهم 
 قضيتهم ودعمهم في مواجهة الانف واإلجرام اإلسرائيلي بحقهم وتثبيت حقوقهم المشروعة.وتفايل 

وأكد أن حركة حمءس لن تسمح بأن تكون حقوق األسرى سءحة للتنءفس االنتخءبي اإلسرائيلي، ولن 
 وأضءف أننء سنخوض الماءبرك كءفة وعكل قوة دفءعءً  تتركهم وحدهم، وستبقى على عهدهء ماهم.

 ن حقوقهم حتى نيل حريتهم. عنهم وع
 17/9/2019 ،موقع حركة حماس

 
 حماس: انتخابات االحتالل لن تمنحه الشرعية على أرض فلسطين .10

أكدت حركة حمءس أن االنتخءبءت اإلسرائيلية لن تاطي الشرعية لالحتالل اإلسرائيلي على  غزة:
في لوكءلة قدس برس، القيءدي في الحركة في تصريح صح ،وقءل إسمءعيل برضوان أبرض فلسطين.

: "هذه انتخءبءت بءطلة وت كرس الوجود الانصري لهذا الكيءن المصطنع، 17/9/2019 الثالثء يوم 
وأضءف: "ال فرق بين يمين أو يسءبر،  ونؤكد أنهء لن تاطي الشرعية لالحتالل على أبرض فلسطين".

 كلهم ماءدون لشابنء الفلسطيني وهم قتلة مجرمون".
 17/9/2019 ،قدس برسوكالة 

 
 االحتالل يعتقل شابين غرب رام هللا بدعوى حيازتهما سكيناً  .11

، شءبْين فلسطينيين، قرب 17/9/2019 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مسء  الثالثء  :برام هللا
" الابري: إن قوات من 0404وقءل موقع " منطقة عين بوعين غرعي برام هللا، بدعوى حيءزة سكين.

وأفءد الموقع الابري  طينيين اثنين مسلحين بـ"سكءكين"، عقب "إثءبرة الشبهءت".الجيش اعتقلت فلس
 نقل الفلسطينيْين لـ"التحقيق" لدى الجهءت المختصة. المقرب من جيش االحتالل، أنه تم  

 17/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ع التحرير والعودةالخروج من أوسلو أصبح بداية حتمية الستئناف مشرو  ":الجهاد اإلسالمي" .12
، 17/9/2019 أجمع مؤتمرون من فصءئل وقوى وطنية وإسالمية في قطءع غزة، يوم الثالثء  :غزة

وطنية جءماة للخروج من مأزق اتفءق أوسلو "الذي دم ر القضية  استراتيجيةعلى أهمية بنء  
 الفلسطينية، ووبر ثت شابنء مزيدًا من التدهوبر واالنقسءم".

  وطني بانوان "الخروج من أوسلو" نظ مته حركة الجهءد اإلسالمي بمدينة غزة، جء  ذلك خالل لقء
 حضره ممثلون عن قوى والفصءئل الوطنية واإلسالمية.
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أكد عضو المكتب السيءسي لحركة الجهءد اإلسالمي وليد القططي أن حركته لم تتخلَّ يومء عن و 
من أوسلو أصبح بداية حتمية الستئنءف  مسئوليتهء في الخروج من مأزق أوسلو، مؤكدًا أن الخروج

وعي ن أن الخروج من مأزق أوسلو يتطلب امتالك إبرادة وطنية حقيقية تحتءج  مشروع التحرير والاودة.
وقءل:  وطنية تكون محل إجمءع وطني. واستراتيجيةإلى تضءفر الكل الفلسطيني لوضع برؤية 

مة وعلى عوامل القوة للشاب الفلسطيني "مطلوب بنء  استراتيجية وطنية ترتكز على نهج المقءو 
وشدد على ضروبرة إعءدة بنء  منظمة التحرير الفلسطينية بمء يتفق  ونقءط الضاف للادو الصهيوني".

وأهداف المشروع الوطني، وإحداث تغيير جوهري في دوبر السلطة الفلسطينية؛ لتكون منظمة التحرير 
 .هي برأس النظءم السيءسي الفلسطيني وليس السلطة

 17/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تحريرالواالنحياز إلى خيار الشعب بالمقاومة حتى  "أوسلو"طالب السلطة بالتبرؤ من رضوان ي .13
خالل لقء  وطني بانوان "الخروج من أوسلو"  ،أك د القيءدي في حركة حمءس إسمءعيل برضوان :غزة

 ،مثلون عن قوى والفصءئل الوطنية واإلسالميةنظ مته حركة الجهءد اإلسالمي بمدينة غزة، حضره م
أن اتفءق أوسلو وبر ث شابنء مزيدًا من التدهوبر واالنقسءم، مشيرًا إلى أن أوسلو تاد بمنزلة "نكبة 

وقءل برضوان: "هي أخطر من النكبتين األولى الثءنية؛ كونهء تمثل اعتراف جز  من  جديدة لشابنء".
وعي ن أن اتفءق أوسلو  لف لكءفة األعراف والقوانين الدولية".الشاب الفلسطيني بشرعية احتالل مخء

هدفه الحفءظ على أمن االحتالل مقءبل باض االمتيءزات ألبنء  السلطة، موضحًء أنهء أعطت جرأة 
وطءلب السلطة الفلسطينية بءلتبرؤ من  لالحتالل بشأن االستيطءن الذي تضءعف مئءت المرات".

ل هذه الحقبة الزمءنية واالنحيءز إلى خيءبر الشاب بءلمقءومة حتى اتفءق أوسلو، واإلعالن عن فش
 تحرير األبرض والمقدسءت.

 17/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حالة االنقسامتكريس لعبت دورًا مهما في تمزيق الشعب الفلسطيني و  "أوسلومزهر: " .14
ءقية أوسلو مهدت الطريق لمء عد  عضو المكتب السيءسي للجبهة الشابية جميل مزهر أن اتف :غزة

وعي ن  نحن فيه اآلن من محءوالت محمومة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مء يسمى بـ"صفقة القرن".
خالل لقء  وطني بانوان "الخروج من أوسلو" نظ مته حركة الجهءد اإلسالمي بمدينة غزة،  ،مزهر

سلو جلبت "المزيد من الدمءبر والخراب أن أو  ،حضره ممثلون عن قوى والفصءئل الوطنية واإلسالمية
والويالت، وخير دليل على ذلك مستوى االستيطءن، الذي تضءعف عشرات المرات منذ توقيع 
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وأوضح أن أوسلو لابت دوبرًا مهمء في تمزيق الشاب الفلسطيني، وحءلة االنقسءم التي  االتفءقية".
القوانين الفءشية سوا  بقءنونية الكيءن،  نعيشهء حتى اللحظة، كمء أنهء أعطت االحتالل الجرأة لسن  

 والتنكر لحقوق الشاب الفلسطيني. 
 17/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 محمد نزال: السلطات السعودية تنقل المعتقل الخضري للمستشفى .15

قءل عضو المكتب السيءسي لحركة حمءس ونءئب برئيسهء في الخءبرج محمد نزال إن  :بيروت
دية نقلت القيءدي في الحركة والماتقل في سجونهء للمستشفى للاالج من المرض السلطءت الساو 

محمد الخضري من سجن ذهبءن  د.وقءل نزال في تغريدة له عبر تويتر "ن قل  الاضءل المصءب به.
في جدة إلى إحدى المستشفيءت الحكومية بمكة المكر مة وذلك للاالج من المرض الاضءل المصءب 

ل هللا ألخينء الكبير الشفء  التءم، وأن يف ك قيد أسره ونجله د. هءني وجميع وأضءف "أسأ به".
 الماتقلين، وتحية إجالل وإكبءبر، إلى األخت أم هءني، وزوجءت الماتقلين وأسرهم".

 17/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في حال فشل تشكيل حكومة  ريفلين ال يستبعد انتخابات ثالثة للكنيست .16
رئيس اإلسرائيلي، برؤوفين بريفلين، يوم الثالثء ، إنه سيبذل كل مء بوساه من أجل أن يتم قءل ال

تشكيل حكومة، باد انتخءبءت الكنيست التي انطلقت صبءح اليوم، "ومن أجل االمتنءع عن ماركة 
 انتخءبية أخرى". 

الاودة إلى ودعء بريفلين في مقطع فيديو، نشره في الشبكءت االجتمءعية، أمس، الجمهوبر إلى 
التصويت على الرغم من خيبة األمل من إعءدة االنتخءبءت لدى قسم كبير من النءخبين. وقءل إنه 

 "التأثير يمر من خالل صندوق االقتراع فقط في اللعبة الديمقراطية".
وحول عملية تشكيل الحكومة، قءل بريفلين إنه سيتلقى نتءئج االنتخءبءت الرسمية، من برئيس لجنة 

أيلول/سبتمبر الجءبري، وعادهء سيجري مشءوبرات مع مندوعي الكتل في  25بءت المركزية، في االنتخء
الكنيست، وستنقل هذه المشءوبرات ببث حي. وعاد سباة أيءم، سيكلف بريفلين أحد أعضء  الكنيست، 

 يومء. 28بءالستنءد إلى المشءوبرات، بتشكيل الحكومة ومنحه مهلة مدتهء 
يومء آخر، لن يكون تلقءئيء كمء كءن الحءل في  14د هذه المهلة، لـولفت بريفلين إلى أن تمدي

االنتخءبءت السءبقة، وإنمء "سأدبرس ذلك وفقء للظروف التي أدت إلى طلب مهلة أخرى. وفي جميع 
 يومء آخر أو أقل". 14األحوال، كرئيس، فإنني مخول بموجب القءنون بتمديد المهلة لـ
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ومة بمهمته، قءل بريفلين إنه سيمثل أمءمه احتمءالن، سيختءبر وفي حءل فشل المكلف بتشكيل الحك
أحدهمء خالل ثالثة أيءم. "تكليف أي عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة، بءستثنء  عضو الكنيست 
الذي م نح الفرصة ولم ينجح. واإلمكءنية الثءنية هي إبالغ برئيس الكنيست بادم وجود إمكءنية لتشكيل 

 خروج إلى ماركة انتخءبية ثءلثة".  الحكومة، وال مفر من ال
 17/9/2019، 48عرب 

 
 كاميرات على مداخل مراكز اقتراع عرعية ناشطو الليكود ثبتوا ليالً  .17

، كءميرات مراقبة، على 22نصب نءشطو حزب الليكود، الليلة المءضية، عشية انتخءبءت الكنيست الـ
في التلفزيون  13مء ذكرت القنءة مداخل عشرات مراكز االقتراع في البلدات الارعية، بحسب 

وأفءدت القنءة بأن نءشطي الليكود ثب توا مادات بتقنيءت متقدمة،  اإلسرائيلي، مسء  اليوم، الثالثء .
 تتيح التارف على الوجه، على مداخل عشرات مراكز االقتراع الارعية.

ءميرا للمراقبة عند مدخل وعث ت القنءة مقطًاء مصوبًرا يوثق قيءم شخصءن بتثبيت جهءًزا يبدو أنه ك
 إحدى المدابرس الارعية، فيمء لم تحدد القنءة موقع المدبرسة.

 17/9/2019، 48عرب 

 
 لجنة االنتخابات اإلسرائيلية: نتنياهو يخرق القانون بإجرائه مقابالت إعالمية .18

والمرشح في  أعلنت لجنة االنتخءبءت اإلسرائيلية المركزية أن برئيس الوزبرا  الحءلي، بنيءمين نتنيءهو،
االنتخءبءت الاءمة التي تجري اليوم، عن حزب "الليكود"، يخرق قوانين االنتخءبءت بإجرائه مقءبالت 

 مع وسءئل اإلعالم.
ذكر بيءن صءدبر عن اللجنة، يوم الثالثء ، إن "المقءبالت التي يجريهء برئيس الوزبرا  مع عدد من 

 ، تاتبر خرقء واضحء لقءنون االنتخءبءت المامول به".وسءئل اإلعالم هذا اليوم وقيءمه بدعءية انتخءبية
وأضءف بيءن اللجنة "في حءل تلقي شكوى خطية بهذا الخصوص فإن برئيس اللجنة القءضي حنءن 
ملتسر، مخول له صالحية فرض غرامءت مءلية مغلظة على وسءئل اإلعالم التي قءمت بنشر 

 التصريحءت وعلى حزب الليكود".
 17/9/2019األيام، رام هللا، 
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 "فيسبوك" اتهمه بترويج خطاب الكراهية: نتنياهو يخرق قانون االنتخابات .19
أعلنت إدابرة موقع التواصل االجتمءعي "فيسبوك" أنهء عل قت عمل النظءم األتومءتيكي إلبرسءل بيءنءت 

ستخدامه من من قبل برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، يوم الثالثء ، بادمء واصل نتنيءهو ا
أجل نشر استطالعءت بشكل مخءلف للقءنون. كذلك يواصل نتنيءهو خرق القءنون من خالل إجرا  

 مقءبالت في إذاعءت تءباة لليمين.
لكن برئيس لجنة االنتخءبءت المركزية، حنءن ميلتسر، طلب من "فيسبوك" الحقء بإلغء  تاليق 

 الخرق الفظ لقواعد الشبكة االجتمءعية. البوتشءت في صفحة نتنيءهو وإعءدته إلى الامل، برغم
 17/9/2019، 48عرب 

 
 من الداخل إلنقاذ نفسه "إسرائيل"رئيس "الشاباك" األسبق: نتنياهو يدمر  .20

ذهب برئيس جهءز األمن الداخلي األسبق في دولة االحتالل )الشءبءك(، : نءصر السهلي –كوعنهءغن 
" الدنمءبركية، إلى اعتبءبر أن سيءسءت برئيس كءبرمي غيلون، في لقء  مطول مع صحيفة "بوليتيكن

الوزبرا  اإلسرائيلي، بنيءمين نتنيءهو "تدمر إسرائيل من الداخل". ويستدعي غيلون "تدخال دوليء غءئبء 
في ظل غيءب إبرادة إسرائيلية إلنهء  احتالل الضفة الفلسطينية"، وال يرى مخرجء سوى "بءنسحءب من 

 ستقلة".األبراضي الفلسطينية وعنء  دولة م
وفي باض تفءصيل مء ذكره غيلون، والذي شغل أيضء منصب سفير االحتالل في كوعنهءغن سءبقء، 
فإنه يرى بأن نتنيءهو "يمضي نحو تدمير البلد فقط ألجل أال ينتهي به المطءف مالحقء قضءئيء 

قيءم دولة بسبب فسءده". وال يبدو غيلون، وفقء للصحيفة الدنمءبركية، سوى "شخص براغمءتي يرى في 
فلسطينية ضروبرة"، إذ ياتقد أن "ال أحد واقعيء في إسرائيلي يرى إمكءنية بقء  االحتالل على المدى 

 الطويل، وال حتى السيءسيون المحءفظون الحءليون في ماسكر الليكود يرون ذلك ممكنء".
ائيل لن تكون أمء عن "ضروبرة الدولة الفلسطينية" فيرد غيلون على تسءؤل الصحيفة بءلقول إن"إسر 

 ديمقراطية وال يهودية إن أبقت سيطرتهء على ماليين الفلسطينيين ضد إبرادتهم".
 17/9/2019ن، العرعي الجديد، لند

 
 "دعم من يبني الهيكل"المستوطنون يقتحمون األقصى ل   .21

« منظمءت الهيكل المزعوم»اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد األقصى المبءبرك، بدعوات من 
في حين انتقدت « للدعء  بأن ينجح الحزب األكثر فءئدة إلقءمة هيكله»االقتحءمءت لتكثيف 
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المستشءبرة األلمءنية أنجيال ميركل، إعالن نتنيءهو األسبوع المءضي أنه ياتزم ضم غوبر األبردن، 
 قءئلة: إن ذلك يضر بءلجهود الرامية للتفءوض على اتفءق سالم.

  18/9/2019الخليج، الشارقة، 
 

 ضراب األسرى في سجون االحتالل تتسعبقعة إ .22
تشير المالومءت الوابردة من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل إلى أن بقاة  برام هللا: -غزة

ستتسع، مع استمرابر برفض سلطءت ” أجهزة التشويش”اإلضراب الذي بدأه عشرات األسرى برفضء لـ
قيءمهء بفرض عقوعءت قءسية على السجون اإلسرائيلية االستجءبة لمطءلب هؤال  األسرى، و 

 المضرعين.
وأعلن نءدي األسير أن دفاءت جديدة من األسرى ستشرع بءإلضراب المفتوح عن الطاءم، الفتء إلى 

 ”.مجدو”و” عوفر“أن هذه الدفاءت ستشمل أسرى من ماتقلي 
وكءن إضراب األسرى، وهو بخالف ستة أسرى إدابريين، بدأ منذ نهءيءت األسبوع المءضي، برفضء 

أجهزة “لتراجع إدابرة سجون االحتالل عن اتفءق أبرم مع قيءدة الحركة األسيرة، ينص على إزالة 
م المسرطنة التي زبرعتهء إسرائيل فوق أقسءم السجون، وتهدد حيءة األسرى، إلى جءنب عد” التشويش

قيءم سلطءت السجون بتفايل الهواتف الامومية، إضءفة إلى وقف اإلجرا ات الاقءبية التي فرضتهء 
 على األسرى المضرعين منذ الثالثء  المءضي.

أسيرا، فيمء تشير المالومءت  140أسيرا، قبل أن يتسع ليصل إلى نحو  39ودخل في ذلك اإلضراب 
، مع اتخءذ األسرى كءفة االستادادات الالزمة للدخول إلى أن هذا الادد مرشح للزيءدة في أي وقت

في اإلضراب، بنء  على تاليمءت هيئة قيءدة األسرى، بسبب استمرابر إدابرة ماتقالت االحتالل على 
 موقفهء الرافض لالستجءبة لمطءلب األسرى.

قسءم الاءمة وقءل نءدي األسير إن إدابرة الماتقالت نقلت غءلبية األسرى المضرعين عن الطاءم من األ
أسيرا يواصلون اإلضراب منذ ستة أيءم، وهنءك مجموعة  25، مع اإلشءبرة إلى أن ”زنءزين الازل“إلى 

من األسرى يمتناون عن شرب المء  منذ شروعهم بءإلضراب، الفتء إلى أن األسرى بصدد إدبراج 
برة عءئالت مجموعة إضءفية من المطءلب في حءل استمر الفشل كمصير للحوابر، من ضمنهء زيء

 أسرى غزة عالوة على مجموعة من المطءلب الحيءتية.
 18/9/2019القدس العرعي، لندن، 
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 األونروامتظاهرون في غزة يطالبون بتجديد تفويض  .23
، تظءهرة حءشدة، أمس «أونروا»نظ م الاءملون في وكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : )ماء(

لية بمدينة غزة. وشءبرك في التظءهرة مئءت الاءملين، إضءفة لطالب الثالثء ، أمءم مقر المنظمة الدو 
مدابرس مطءلبين بءستمرابر خدمءت الوكءلة. ونءشد أمير المسحءل برئيس اتحءد الموظفين الارب بوكءلة 

أحرابر الاءلم والذين وقفوا بءلسءبق مع القضية الفلسطينية الامل على تجديد التفويض بامل »الغوث، 
تالميذ غزة بءلتاليم، وأن يحصل الفقرا  والمرضى على برعءية وماونءت تسءعدهم على  أونروا ليتمتع

 «.حيءة كريمة
واعتبر المسحءل خالل التظءهرة، أن تهديدات قءسية وصعبة تتارض لهء الوكءلة في ظل نقص 

كد التمويل نتيجة إيقءف المسءهمءت والتبرعءت بءلكءمل من قبل الواليءت المتحدة األمريكية. وأ
المسحءل أن تمويل الوكءلة هو تاهد أممي وواجب أخالقي لغءية الوصول إلى حل نهءئي ودائم 

 للقضية الفلسطينية وفق القرابرات األممية.
  18/9/2019الخليج، الشارقة، 

 
م تزويج من يبيع األرض لألعدا  ودفنه بمقابر المسلمين .24  مفتي القدس يحر 

بر الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى، الشيخ محمد حسين، حذبر المفتي الاءم للقدس والديء غزة:
من محءوالت مستشءبرين قءنونيين إسرائيليين سن قءنون يسمح للمستوطنين بشرا  أبراض في الضفة 

، داعيء ”إجرا  عنصريء“واعتبر حسين، في بيءن صحءفي، أن هذه المحءوالت تاد  الغرعية المحتلة.
 ”.حةالوسءئل المتء“إلى التصدي له بكل 

وأشءبر إلى األخبءبر التي تتنءقلهء وسءئل اإلعالم حول تسريب أبراض فلسطينية خءصة في األبردن 
 لصءلح جمعيءت وشخصيءت إسرائيلية برسمية.

فلسطين أبرض “، التي تنص على أن ”األعدا ”وأكد على الفتوى الصءدبرة بخصوص بيع األبراضي لـ
لألعدا ، فهي تاد من النءحية الشرعية من المنءفع خراجية وقفية، يحرم شرعء بيع أبراضيهء وتمليكهء 

اإلسالمية الاءمة، ال من األمالك الشخصية الخءصة، وتمليك األعدا  لدابر اإلسالم بءطل، وياد 
 ”.خيءنة هلل تاءلى، ولرسوله صلى هللا عليه وسلم، وألمءنة اإلسالم

إن بءئع األبرض لألعدا  “ءل: وق”. آثم“وأكد أن من يبيع األبرض ألعدائه أو يأخذ تاويضء عنهء 
مظءهر على إخراج المسلمين من ديءبرهم، وقد قرنه تبءبرك وتاءلى بءلذين يقءتلون المسلمين في 

 ”.دينهم
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بيع األبرض لألعدا  والسمسرة عليهء لهم يدخل في المكفرات الاملية، وياتبر من الوال  “وتءبع: 
تبر فءعله مرتدا عن اإلسالم خءئنء هلل، وبرسوله، للكفءبر المحءبرعين، وهذا الوال  مخرج من الملة، ويا

ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقءطاته، فال ياءملونه وال يزوجونه، وال يتوددون إليه، وال 
يحضرون جنءزته، وال يصلون عليه، وال يدفنونه في مقءبر المسلمين. وهذا مء أكده مجلس اإلفتء  

 ”.األعلى
  18/9/2019القدس العرعي، لندن، 

 
 لمذبحة صبرا وشاتيال أوضاع الالجئين الفلسطينيين تزداد سو ا 37في الذكرى ال   .25

 عءمء مرت أمس على مذبحة صبرا وشءتيال في جنوب بيروت التي ابرتكبهء جيش االحتالل 37لندن: 
ه ممثلة الصهيوني بقيءدة وزير حرعه ابرئيل شءبرون وبرئيس أبركءنه ايتءن والميليشيءت اللبنءنية الموالية ل

بحزب الكتءئب بقيءدة إيلي حبيقة ومء يسمى جيش لبنءن الجنوعي، مخلفة وبرا هء نحو أبرعاة آالف 
شهيد وشهيدة من المدنيين األبريء  حسب التقديرات الفلسطينية، تركوا بدون حمءية في نهءية حرب 

برة وسط ز مج. ونفذت ال3500و 750، وحسب تقديرات أخرى تراوح عدد الشهدا  مء بين 1982عءم 
 صمت عرعي ودولي.

عءمء مضت وال تزال مخلفءت الميليشيءت الموالية إلسرائيل تصول وتجول في لبنءن تشءبرك في  37
 اتخءذ القرابرات.

عءمء مضت لم يطرأ خاللهء أي تتغير فيهء على وضع الالجي  الفلسطيني بل برعمء ازداد سو ا  37
 مع قرابرات حكومية لبنءنية مجحفة ضدهم.

كن جميع ضحءيء المجزبرة األبشع في التءبريخين الفلسطيني والدولي باد الحرب الاءلمية الثءنية، َلم ي
حتى المجءزبر التي ابرتكبت في البوسنة والهرسك في تساينيءت القرن المءضي على أيدي ميليشيءت 

 صرعية.
في تقرير لهء  «وفء»وصنف البءحثون والرواة، حسب مء أوبردته وكءلة األنبء  الفلسطينية الرسمية 

)سوبريون،  %5من اللبنءنيين،  %20من الفلسطينيين،  %75حول المجزبرة، جنسيءت الضحءيء بـ: 
 وإيرانيون، وعنغءل، وأتراك، وأكراد، ومصريون، وجزائريون، وعءكستءنيون( وآخرون لم تحدد جنسيءتهم.

م يكن األول، الذين ووصف الصحءفي البريطءني بروعرت فيسك الذي كءن من أوائل الصحءفيين إن ل
ووصف المجزبرة في تقرير مطول  1982سبتمبر/ أيلول  18وصلوا إلى موقع المذبحة صبءح السبت 

عمل إبرهءبي في تءبريخ الشرق »نشرته صحيفة التءيمز البريطءنية في صدبر صفحتهء االولى، بأفظع 
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ي تحقيق له بأنهء ، في حين وصفهء الصحءفي الفرنسي اليهودي امنون كءبليوك ف«األوسط الحديث
 «.أكثر المذابح بشءعة وفظءعة منذ الحرب الاءلمية الثءنية»

بدأت المؤامرة على الفلسطينيين الازل الذين تركوا بال غطء  أمني باد خروج قوات منظمة التحرير 
إلى األبردن والاراق وتونس واليمن وسوبريء والجزائر  1982الفلسطينية والفدائيين أواخر اغسطس/ آب 

برص واليونءن، برغم وجود ضمءنءت أمريكية واتفءق مع فيليب حبيب المباوث األمريكي لشؤون وق
الشرق األوسط، بادم دخول الجيش اإلسرائيلي بيروت الغرعية، وضمءنة حمءية المدنيين الفلسطينيين 
 وعوائل الفدائيين الذين خرجوا من بيروت. ليس هذا فحسب بل انسحبت القوات متاددة الجنسيءت

، 1982سبتمبر/ أيلول  10أيءم موعدهء: األمريكية في  10التي كءنت موجودة في بيروت قبل 
 منه.13منه والفرنسية في  11وااليطءلية في 

سبتمبر/أيلول فقءمت القوات اإلسرائيلية بمحءصرة صبرا  15بدأت التحضيرات للمجزبرة يوم االبرعاء  
 16برة احتلتهء قرب السفءبرة الكويتية، وفجر الخميس شءتيال تراقب كل حركة في المنطقة من فوق عمء

أيلول/سبتمبر وتاطي األوامر للقتلة، بينمء براحت طءئراتهء وجيشهء يلقون القنءبل الضوئية لينيروا 
أيلول/سبتمبر  17عتمة المكءن اآلمن أمءم أعين قتلة األطفءل والنسء  والشيوخ. في صبءح الجماة 

ظم سكءن المنطقة باد أن شءهدوا الجثث والجرافءت وهي تهدم بدأت ماءلم المجزبرة تتضح لما
المنءزل فوق برؤوس أصحءبهء وتدفنهم أمواتء وأحيء  فبدأت حءالت فرابر فردية وجمءعية توجه ماظمهء 
إلى مستشفيءت عكء وغزة ومأوى الاجزة القريبة واستطءع عدد منهم الخروج إلى خءبرج المنطقة 

ت عءئالت وعيوت ال تارف مء الذي يجري وكءن مصير باضهء القتل متسلال من األحراش، فيمء بقي
 وهي مجتماة حول مءئدة الطاءم ذلك أن القتل كءن يتم بصمت وسرعة.

وازداد في هذا اليوم عدد الجزابرين، برغم أن الشهءدات والوقءئع تؤكد أن الادد األكبر من الشهدا  
ن أسءليب القتل تطوبرت وأضيفت إليهء القنءبل سقطوا في الليلة األولى للمجزبرة، ليلة الخميس لك

الفوسفوبرية التي ألقيت في المالجئ. كمء اقتحم مستشفى عكء وقتل ممرضون وأطبء  فلسطينيون 
 واختطف مرضى ومصءبون وهءبرعون من المجزبرة من داخل المستشفى.

اءشرة صبءحء وبرغم أن التاليمءت كمء قءلت مصءدبر إسرائيلية صدبرت للمهءجمين بءالنسحءب في ال
لكن عشرات الشهءدات للسكءن أكدت استمرابر المجزبرة لحدود السءعة الواحدة باد الظهر، وتميزت 
بامليءت الموت الجمءعية الالنية، وعدأ التحقيق مع أهءلي المنطقة في المدينة الريءضية من قبل 

لم ياد ولم ي ارف  القوات اللبنءنية واإلسرائيلية وجرى اعتقءل واختطءف الاشرات منهم ماظمهم
 مصيره.
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 19لم يكتِف االحتالل بتغطية إبءدة البشر وتهيئة الظروف لسحق الفلسطيني لينتقم يوم األحد 
 بسرقة وثءئق مركز األبحءث الفلسطيني وحملوا األبرشيف في شءحنءت. 1982أيلول/سبتمبر 

  18/9/2019القدس العرعي، لندن، 
 

 "إسرائيل "ٍض بالضفة سيؤثر على عالقاتنا بالعاهل األردني من ألمانيا: ضم  أرا .26
حذ بر الاءهل األبردني عبد هللا الثءني من تباءت وآثءبر التصريحءت التي أطلقهء برئيس  ــبترا -برلين 

الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو ضمن حملته االنتخءبية، حول ضم أبراٍض في الضفة الغرعية 
 ءشرة على الاالقءت بين األبردن وإسرائيل.المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا سيؤثر مب

وأضءف الاءهل األبردني خالل مؤتمر صحءفي مشترك مع المستشءبرة األلمءنية أنغيال ميركل في 
ألمءنيء، اليوم الثالثء ، أن "هذا ال يسءعد على خلق منءخ لتشجيع الفلسطينيين واإلسرائيليين على 

 الجلوس سوية".
ءبرثية ألية محءولة للمضي قدمًء في حل الدولتين"، مضيفًء أن األبردن وتءبع: "أعتقد أن التصريحءت ك

 ينظر إلى هذه المسألة "ببءلغ القلق".
وأكد أن هذا "لن يوفر البيئة المنءسبة لحل النزاع وستكون نتءئجه كءبرثية على طريق الحل السلمي، 

 ونحن قلقون جدًا ألن ذلك ال ينبئ بءلخير".
عن قلقه من أي تصايد ي باد بد  المفءوضءت بين الفلسطينيين  كذلك أعرب الاءهل األبردني

واإلسرائيليين، وأضءف: "نأمل أن يكون هنءلك تاقل، فءألبردن وألمءنيء يامالن من أجل ذلك، ونحن 
نرعى المقدسءت اإلسالمية والمسيحية في القدس، وهو واجب ديني تجءه المسلمين والمسيحيين بهدف 

 لمي".الحفءظ على التاءيش الس
  18/9/2019الدستور، عم ان، 

 
 القضا  العسكري يصدر مذكرة توقيف الفاخوري ويرجئ استجوابه .27

ل مقر  المحكمة الاسكرية في بيروت أمس إلى ثكنة عسكرية، بفال : يوسف ديءب -بيروت تحو 
ي اإلجرا ات األمنية المشددة التي فرضتهء وحدات من الجيش اللبنءني، إثر إحضءبر عءمر الفءخوبر 

آمر ماتقل الخيءم، إلى مكتب قءضية التحقيق الاسكري نجءة أبو شقرا، التي كءنت حددت جلسة 
االنضوا  في صفوف جيش الادو والحصول على »الستجوابه في الجرائم المسندة إليه، وأهمهء 

 «.الجنسية اإلسرائيلية وتاذيب مدنيين لبنءنيين والتسبب بقتلهم
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ن األخيرة من استجوابه، بادمء وبرغم مثول الفءخوبري ألكثر من  سءعة أمءم القءضية أبو شقرا، لم تتمك 
استمهل لحضوبر محءمية أميركية، وصلت إلى بيروت أول من أمس، لتتول ى مهم ة الدفءع عنه، ولم 
تحضر جلسة التحقيق أمس، بءنتظءبر أن تحصل على إذن من نقءبة المحءمين في بيروت، عندهء 

كرة توقيف وجءهية بحق ه، ثم  عرضت أوبراق القضية على النيءبة الاءمة بءدبرت أبو شقرا إلصدابر مذ
الاسكرية إلبدا  برأيهء بطلب المدعى عليه )الخءص بتوكيل المحءمية األميركية(، على أن تحدد 

 موعدًا الستجوابه فوبر حصول وكيلته على إذن يمكنهء من الدفءع عنه. 
 18/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 عبرية: قطر رفضت عقد لقا  بين وزير خارجيتها ونتنياهواإلذاعة ال .28

كشفت مصءدبر إعالمية عبرية، النقءب عن فشل المسءعي اإلسرائيلية لترتيب اجتمءع : القدس المحتلة
بين بنيءمين نتنيءهو، ووزير الخءبرجية القطري الشيخ محمد آل ثءني، على هءمش مؤتمر وابرسو 

 "مواجهة" إيران.و حول الشرق الوسط، ير المءضيفبرا الدولي، الذي ع قد في شبءط/
 17/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"إعالن نتنياهو عزمه ضم غور األردن إلى ترفض : ألمانيا ةلمانيالمستشارة األ  .29

خالل مؤتمر صحءفي مشترك مع الاءهل األبردني ، أعرعت المستشءبرة األلمءنية أنغيال ميركل: عم ءن
مشيرة إلى  ."إسرائيل"عن برفض ألمءنيء إعالن نتنيءهو عزمه ضم غوبر األبردن إلى ،  الثءنيعبد هللا

 أن ألمءنيء ملتزمة بحل الدولتين بشكل سلمي برغم صاوعة األوضءع.
 17/9/2019، العرعي الجديد، لندن

 
 االتحاد األوروعي يدعو تل أبيب لوقف أنشطتها االستيطانية باألراضي الفلسطينية .30

مءيء كوشيءنيستش المتحدثة بءسم الممثلة الاليء لالتحءد األوبروعي للسيءسة الخءبرجية  كدتأ: يلبروكس
واألمنية فيديريكء موغيريني في بيءن، موقف االتحءد األوبروعي بأن جميع المستوطنءت في األبرض 

االتحءد ودعء  الفلسطينية المحتلة بمء فيهء القدس الشرقية غير قءنونية بموجب القءنون الدولي.
االوبروعي "اسرائيل" إلى انهء  كل النشءط االستيطءني وتفكيك البؤبر االستيطءنية التي أقيمت منذ 

 تمءشيء مع االلتزامءت السءبقة. 2001مءبرس 
 18/9/2019، قدس برس وكالة
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كية تضغط على المشرعين في ألمانيا وأيرلندا لرفض مقاطعة المستوطنات يالخارجية األمر  .31
 اإلسرائيلية 
كيون ضغوطءت مكثفة منذ الاءم المءضي على يمءبرس دبلومءسيون أمر : سايد عريقءت –واشنطن 

، بهدف ماءبرضة وإلغء  "مشءبريع قرابرات" لمقءطاة واإليرلنديينالمشرعين والمسؤولين األلمءن 
ة بحسب تقرير قدمته وزابرة الخءبرجي ،أو المستوطنءت اليهودية في الضفة الغرعية المحتلة "إسرائيل"

 كي األسبوع المءضي.يكية للكونغرس األمر ياألمر 
 17/9/2019، القدس، القدس

 
 "إسرائيل""يهود أوروعيون من أجل السالم" يدعون لمقاطعة  .32

نشرت مجموعة يهودية أوبروعية تسم ي نفسهء "يهود أوبروعيون من أجل : نءصر السهلي –كوعنهءغن 
ه أنهء "ال ترى أمال في انتخءبءت الكنيست التي السالم الاءدل"، بيءنء في صحف دنمءبركية، تؤكد في

نيسءن المءضي، باد أن عجز نتنيءهو عن تشكيل حكومة  للمرة الثءنية منذ إبريل/ (اليوم)تجري 
وعن هذه السيءسة ترى  جديدة، واليوم ياود مجددا لتقديم وعود بأنه سيضم ثلث الضفة الغرعية".

ء تءمء إلمكءنية السالم مع الفلسطينيين، فنتنيءهو يرى مجموعة أنهء "ستاني برأي الكثيرين ضرعال
وطءلبت المجموعة بءلقول  فرصة للتصرف اآلن فيمء ترامب منح إسرائيل القدس الشرقية والجوالن".

"وألجل تحقيق حل الدولتين وسالم عءدل؛ سيتاين على المجتمع الدولي دعم اليسءبر وماسكر إنه 
 سرائيل وترامب، وعءألخص بمقءطاة وقيود تجءبرية".السالم والتدخل ألجل الضغط على إ

 17/9/2019، العرعي الجديد، لندن
 

 : االنتخابات اإلسرائيلية مفترق طرق خطير"حماس" .33
 أشرف الاجرمي

مع نشر هذا المقءل تكون نتءئج االنتخءبءت اإلسرائيلية قد اتضحت، وعليهء تبدأ عملية المفءوضءت 
لية القءدمة. وحسب استطالعءت الرأي حتى األمس، كءنت النتءئج من أجل تشكيل الحكومة اإلسرائي

المتوقاة التاءدل النسبي بين الكتلتين المتنءفستين اليمين من حزب "الليكود" وحتى "قوة يهودية" مروبرًا 
 -بءألحزاب الدينية لكن دون "إسرائيل بيتنء" بزعءمة أفيغدوبر ليبرمءن، والوسط يسءبر من حزب "أزبرق 

تى القءئمة الارعية المشتركة. وال تستطيع أي كتلة تشكيل حكومة دون أفيغدوبر ليبرمءن. أبيض" وح
وإذا لم تحدث مفءجآت نحو األسوأ وفيهء يتمكن نتنيءهو من تشكيل ائتالف حكومي من اليمين فقط 

 دون االعتمءد على ليبرمءن، فلن تتغير صوبرة الوضع الذي ترسمه االستطالعءت بشكل جوهري.
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المشهد األول الذي يظهر من االستطالعءت ستكون سينءبريوهءت تشكيل الحكومة على في ظل 
األغلب إمء حكومة بزعءمة بيني غءنتس بدعم ليبرمءن وكتلة عرعية مءناة، ويمكن أن ينضم إليهء 
الحزعءن الدينيءن أو أحدهمء وتفقد االعتمءد على القءئمة الارعية. أو حكومة وحدة تتشكل من "أزبرق 

يض" و"الليكود" وبرعمء أحزاب أخرى، بايدًا عن المتدينين واألحزاب األكثر تشددًا كمء يريد أب -
أبيض. أو حكومة واساة من خليط من األحزاب مع الحزعين  -ليبرمءن وعاض أطراف "أزبرق 

 الكبيرين. والسينءبريو األسوأ هو نجءح نتنيءهو في تشكيل حكومة فقط مع اليمين دون أو مع ليبرمءن.
ي حءل نجءح نتنيءهو مع اليمين المتطرف في تركيب الحكومة يمكن أن يكون التاءمل مع غزة أقل ف

قسوة بسبب برغبة نتنيءهو في الحفءظ لفترة مء على حكم "حمءس"، حتى لو أنه قءل قبيل االنتخءبءت، 
ع. ولكن إن الضرعة القءصمة لغزة ليست سوى مسألة وقت ال أكثر. وأن القرابر متخذ في هذا الموضو 

من المتوقع أن يوجه ضرعة قوية لحركة حمءس بسبب الضغط الشابي وعسبب تغيرات إقليمية ودولية 
مهمة تجءه "حمءس" منهء الموقف الارعي وخءصة موقف الساودية التي قءمت بءعتقءل عدد كبير من 

ف الذي كوادبر الحركة، على مء يبدو في إطءبر الرد على عودة عالقة "حمءس" مع إيران والموق
اتخذته الحركة وعاض قيءداتهء بءعتبءبرهم في جبهة واحدة ماهء في حءل تارضهء لالعتدا . وأيضًء 
موقف اإلدابرة األميركية التي بدأت بماءقبة باض قيءدات الحركة عن طريق وزابرة الخزانة التي 

على  وضات قءئمة تضم قيءدات من "حمءس" مع "داعش" و"القءعدة" و"حزب هللا"، وهذا مؤشر
خطوات الحقة أكثر صرامة. وستذهب حكومة نتنيءهو المتكربرة إلى تغيير قواعد اللعبة مع غزة وهي 

 لن تستطيع أن تكون في موقف مختلف مع اإلدابرة األميركية في هذا الشأن.
أمء في حءل تشكيل حكومة برئءسة غءنتس وعوجود ليبرمءن وحتى لو كءن "الليكود جز ًا منهء فءألبرجح 

أبيض"  -هب لحرب على غزة إلسقءط حكم "حمءس"، وهذا موقف مالن وواضح من "أزبرق أن تذ
وسيكون دوبر ليبرمءن مفصليًء في الامل على ذلك. ويصاب برؤية بقء  الوضع على مء هو عليه في 

 الاالقة بين غزة وإسرائيل.
األطراف اإلقليمية "حمءس" لم تحصل على مء تريد من اتفءقءت التهدئة، وأصبح واضحًء أن إسرائيل و 

والدولية ذات الاالقة ال تساى لمنح الحركة مء تريد حتى في إطءبر تسويءت مؤقتة. ويمكن استشفءف 
هذا في الموقف القطري الذي عبر عنه الامءدي بوضوح في األيءم األخيرة والذي ياني أن قطر ال 

مسكنءت. والجميع يالم أن يمكنهء حل مشءكل غزة وهي ليست مانية بذلك، وأن األمر ال يتادى ال
حل مشكلة غزة بشكل جذبري يأتي في إطءبر الوطن الموحد، وعاد عودة السلطة إلى هنءك. فـ"حمءس" 
حتى لو أجرت أطراف عديدة ماهء حوابرات من تحت الطءولة ال تزال كيءنًء غير شرعي وتتاقد 

ءومة". فءلحل يكمن في برفع الاالقة ماهء بسبب إيران ومء تقول عن نفسهء أنهء جز  من محوبر "المق
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الحصءبر الكءمل عن غزة وفتح الماءبر والسمءح بحرية الحركة لألفراد والبضءئع وإنشء  مشءبريع 
اقتصءدية كبيرة لخلق فرص عمل لمئءت آالف الغزيين، وفتح سوق الامل في إسرائيل لامءل غزة 

. وهذا لن يتم تحت حكم "حمءس" وتطوير البنية التحتية وحل مشكالت الكهرعء  والمء  والتلوث..إلخ
 مهمء كءنت الاالقة التي ترتبط بءلمصءلح المتبءدلة مع إسرائيل.

ينبغي أن تصل قيءدة "حمءس" إلى قنءعة سرياة بءستحءلة بقء  األموبر على مء هي عليه وأن األسوأ 
خسءبرة  قءدم ال محءلة، وأن الشي  الوحيد الذي يمكنه أن ينقذ غزة من دمءبر محقق و"حمءس" من

فءدحة قد تقود إلى دفع ثمن أكبر بكثير ممء تاتقد قيءداتهء هو الوحدة الوطنية. وهي ال تنقذ غزة 
وتمنع الكءبرثة فيهء بل تنقذ المشروع الوطني وتايد الثقة لدى أبنء  شابنء بءلقيءدات واألحزاب والقوى 

ي. فءلوحدة ستقنع إسرائيل أنهء السيءسية وعوجود أفق وجدوى لمقءومة المشروع االستيطءني اإلسرائيل
أمءم واقع جديد ال يمكنهء فيه أن تستمر في تجءهل حقوق ومصءلح الشاب الفلسطيني واالنقضءض 
عليهء وتقويضهء. كمء تايد ثقة المجتمع الدولي بءلمؤسسة الفلسطينية خصوصًء إذا مء جرت 

ت، وترتيب وضع السلطءت انتخءبءت عءمة تشريعية وبرئءسية وأعيد تجديد المؤسسءت والشرعيء
المختلفة وتوسيع نطءق الشفءفية والمحءسبة ومحءبرعة الفسءد، وتم وضع برنءمج وطني شءمل للتصدي 
للتحديءت التي تاصف بءلشاب الفلسطيني. فهل تذهب "حمءس" إلى إنقءذ نفسهء وشابهء أم تنتظر 

 المصير الذي ستقربره إسرائيل بخصوص مستقبلهء؟
 18/9/2019، األيام، رام هللا

 
 ما أثبتته معركة االنتخابات اإلسرائيلية .34

 أنطوان شلحت
ست قرأ هذه الكلمءت، باد أن تكون ظهرت نتءئج االنتخءبءت اإلسرائيلية الاءمة التي جرت أمس، 
منطويًة على مؤشرات قوية نحو هوية الحكومة الجديدة التي ست ؤَلف، وتتول ى إدابرة دف ة سيءسة دولة 

 ون األعوام القليلة المقبلة. االحتالل في غض
وعمنأى عن هذه النتءئج، أثبتت الماركة االنتخءبية التي دابرت حتى يوم االنتخءبءت عدة سيروبراٍت ال 
يمكن ألي ماطيءت أخرى أن تضب بهء. ومن الطبياي أن تركز تحليالت كثيرة، وال سيمء من أطراف 

الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، بشأن ضم فلسطينية وعرعية، على احتمءالت تطبيق تاهدات برئيس 
، ومء إذا كءنت مجر د دعءية 1967األغوابر وشمءل البحر الميت والخليل والمستوطنءت في أبراضي 

 انتخءبية ال أكثر، ولكن مء يجري على الصايد الداخلي ال ي اد أقل لفتًء لالنتبءه.
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ز الا قلية الفءشية في صفوف مجتمع ولال  أول سيروبرة مرتبطة بتطوبرات الوضع الداخلي هي تاز 
دولة االحتالل وزعمءئه، والتي ال ياتبر نتنيءهو الم اب ر الوحيد عنهء. بيد أنه في مء يتال ق بنتنيءهو 
نفسه، يشير البءحث المختص في شؤون الفءشية، زئيف شتيرنهيل، إلى أن الاقلية الفءشية لديه قءئمة 

و داخليًء، عماًل بمقءبرعة األلمءني كءبرل شميدت التي على أسءس "الحءجة إلى عدو"، خءبرجيًء كءن أ
أبرست مفهومًء للسيءسة مؤداه أنهء، قبل أي شي ، القدبرة على استكشءف الادو، وعءلتءلي اتبءع نهج 

 عءم فحواه: من ليس صديقًء فهو عدو يجب إخراسه.
" بأنه خءئن، ومن وعرأي شتيرنهيل من دون كراهية المواطنين الارب، ومن دون التشهير بـ"اليسءبر

دون الهجوم الفظ  على حرية التابير والنقد، مء كءن في وسع قومية نتنيءهو المتطر فة أن تصبح 
كءملة. أم ء في الماركة االنتخءبية أخيرا، شأن مء كءن قبلهء أيضًء، فقد ابرتسم اإلعالم الذي كشف عن 

به كل شي  مسموح، كون تصفية  فسءده بشكل يومي  بءعتبءبره الادو الفوبري الذي من أجل المس  
 الادو هي الشرط لتول ي الحكم؛ وهكذا هو األمر تمءمًء بءلنسبة لنتنيءهو.

وكءن كءتب هذه السطوبر أشءبر إلى أنه بينمء تركز االهتمءم، في البداية، في مء يتالق بملفءت الفسءد 
القءنون، في مقءبل منحهم التي تحوم حول نتنيءهو، على تلقيه هدايء/ عطءيء من برجءل أعمءل بخالف 

امتيءزاٍت تاود على برسءميلهم بءلنفع، انتقل التركيز الحقًء على محءوالته الدؤوعة الرامية إلى السيطرة 
م بخطءبهء  شبه الم طلقة على وسءئل اإلعالم، المكتوعة واإللكترونية والمرئية، أو على وجه الدق ة التحك 

الخطءب غءية "التغطية اإليجءبية" له وألفراد عءئلته. وهذا هو  حيءل أدائه الاءم، بحيث ال يتاد ى هذا
 مء بءت يشكل ثالثة ملفءت من مجموع أبرعاة ملفءت فسءد برئيسة، جرت تحقيقءٌت فيهء.

ثر بأن هذه المسألة ليست عءبرة على اإلطالق؛ ففي حءل نجءح نتنيءهو  ويقر  إعالميون إسرائيليون ك 
عالمية المتنءفسة التي تغطي األحداث السيءسية وغيرهء إلى جءنبه، في أن تصطف  ماظم المنءبر اإل

بءستطءعته تحقيق غءيءٍت كثيرة، بينهء: تخريب دوبر هذه المنءبر كـ"برقءبة مستقلة"؛ توجيه مواقف القر ا  
والمستماين والمشءهدين؛ المضي خطواٍت بايدة إلى األمءم، نحو تازيز مكءنته برئيسء للحكومة، وهو 

ر محدود المدة من حيث عدد الواليءت. وال ياني هذا أن برقءبة المنءبر اإلعالمية تتسم منصب غي
ده تقءبرير تتنءول أدا  هذه المنءبر، ال سي مء في أثنء   بمنءهضة للسيءسة اإلسرائيلية الاءمة، فهذا مء ت بد 

 فترات الحروب، منذ عدة عقود.
لتنءفس الرئيسي دابر ويدوبر بين اليمين الصلب ثم ة أمر آخر أثبتته الماركة االنتخءبية هو أن ا

واليمين النءعم، واألخير يمثل تحءلف الجنراالت "أزبرق أبيض" الذي يتبن ى أجندة اليمين الصلب، في 
مء يتالق بءلتسوية السيءسية مع الفلسطينيين، وبرئيسه أكد في آخر ندا  إلى النءخبين أنه، من نءحية 

اليمين، وذلك ألن أي تسويٍة مستقبليٍة مع الفلسطينيين ترتبط سيءسية وأمنية، يميل جدًا نحو 
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" الهش  الذي كءن يمثله حزب ميرتس ابتلع، في نطءق  بءعتبءبرات أمنية. وحتى "اليسءبر الصهيوني 
تحءلف "الماسكر الديمقراطي"، سوية مع حزب برئيس الحكومة السءبق إيهود بءبراك، الذي صر ح يوم 

 أن "الماسكر الديمقراطي يقف إلى يمين حزب الامل"!أيلول/ سبتمبر الحءلي ب 5
 18/9/2019، العرعي الجديد، لندن

 
 : تفاصيل محاولة نتنياهو الشروع بحرب على غزة"صاروخ أسدود"بعد  .35

 بن كسبيت
فلتالم كل أم عبرية أن هكذا تتخذ قرابرات أمنية محملة بمصير دولة إسرائيل: هكذا يالن عن ضم 

نقءش مع جهءز األمن أو اتخءذ خطوات لمنع اشتاءل محتمل في الميدان؛ هكذا  الغوبر، بال إعداد أو
يصفى الغموض األمني في الشمءل، بال أي حءجة، في ظل تاريض الجنود لخطر حقيقي؛ وهكذا 
يحءول برئيس الوزبرا  إخراج الدولة إلى حرب بال إجرا  الزم حسب القءنون، قبل أسبوع من 

 االنتخءبءت.
الحزعية التي هزت القيءدة اإلسرائيلية تحت برئيس الوزبرا  بنيءمين  –األمنية  –يءسية إن القضية الس

” ماءبريف“نتنيءهو األسبوع األخير، كءنت دبرامءتيكية أكثر بكثير ممء وصف حتى اآلن. فقد علمت 
كءد ينجح في  -باد أن أ خلي في حدث انتخءبي في أسدود بسبب إطالق الصوابريخ-بأن نتنيءهو 

 الجيش اإلسرائيلي وجهءز األمن على الخروج إلى حرب في غزة، من دون مصءدقة الكءبنت.إجبءبر 
مصءدقة من الوزبرا  للخروج إلى ” يبتز“في الثءنية لياًل، أجرى نتنيءهو مشءوبرات كءبنت هءتفية، كي  

ليليًء  الامل. المشكلة: لم يشرك في هذه المشءوبرات محءفل األمن. فقد أجرى الكءبنت نقءشًء هءتفيءً 
بدون برئيس األبركءن الفريق افيف كوخءفي، وعدون برئيس الشءبءك نداف ابرجمءن، وعدون قءدة أذبرع 
أخرى. هذا حدث غير مسبوق. في نهءية المطءف، أوقف المستوى القضءئي اندفءع نتنيءهو نحو 

 الحرب. ليس مؤكدًا أن سيكون هنءك مستوى قضءئي يكبحه في المرة القءدمة.
األحداث: القسم األول من الدبرامء انكشف يوم الجماة المءضي في الانوان الرئيس  هءكم خالصة 

برئيس الوزبرا  اتصل ليطلع قءدة أذبرع األمن على نيته ضم غوبر األبردن، قبل دقءئق ”. ماءبريف“في 
مادودة من إعالنه عن ذلك للجمهوبر وللاءلم بأسره. نشبت جلبة وانزلق الحديث إلى نبرات عءلية 

نتشر األمر في جهءز األمن كءلنءبر في الهشيم. برئيس األبركءن وبرئيس الشءبءك احتجء على جدًا. ا
مثل هذه الخطوة، ذات اآلثءبر األمنية بايدة المدى، والتي تنفذ بدون إعداد واطالع ذوي الصلة أو 
 النقءشءت المرتبة. منسق أعمءل الحكومة في المنءطق ابرتاش. واضطر نتنيءهو في اللحظة األخيرة
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ضم الغوبر باد أن ” نيته“إلى التراجع: بداًل من اإلعالن عن الضم الفوبري لغوبر األبردن، أعلن عن 
 يشكل الحكومة المقبلة.

، خرج نتنيءهو إلى جولة انتخءبءت ”حديث الصراخءت“في ذاك المسء ، وعاد أن هدأت أصدا  لهيب 
ينة. أخلى الحراس نتنيءهو من في أسدود. الجهءد اإلسالمي أطلق صءبروخين، أحدهمء بءتجءه المد

 ”.إهءنة وطنية“المنصة في مء ظهر كصوبرة مهينة وصفهء نفتءلي بينيت كـ 
تارضت ” قوي حيءل حمءس“يفهم نتنيءهو مانى مثل هذه الصوبرة عشية االنتخءبءت. صوبرته كـ 

ب، لضرعة أليمة، في التوقيت األسوأ الذي يمكن تصوبره. عءد إلى الكريء في تل أبيب وهو غءض
 وعقد على الفوبر المشءوبرات األمنية.

طلب نتنيءهو في المشءوبرات األمنية الخروج إلى عملية في غزة. لم يأمر بءلحرب، ولكنه أمر بءتخءذ 
سلسلة أعمءل هجومية كءنت ستؤدي، على نحو شبه مؤكد، إلى اندالع جولة قتءلية قوية في القطءع. 

، ”ة إلى تجنيد االحتيءط إلعداد المخططءت والميدانهنءك حءج“احتج قءدة أذبرع األمن مرة أخرى. 
قءلوا. ولكنه لم يرغب في السمءع، فأصدبر األمر، وهذا هو. في هذه المرحلة قيل له إنه ملزم بطرح 

هذه أعمءل مانءهء حرب. وهذا أمر يستوجب مصءدقة “الموضوع لمصءدقة الكءبنت. قيل له: 
 ”.الكءبنت

وأضءف بءبراك ”. هآبرتس“رة، أمس، الصحءفي عءموس هرئيل في تفءصيل هذا اللقء  نشره ألول م
 في نشرة المسء . 13برابيد تفءصيل في القنءة 

ومن هنء الحقًء، تفءصيل لم تنشر باد: نتنيءهو كءن في لحظة متشنجة على نحو خءص وقربر 
بنت. لياًل عقد الكء 1:30االستجءبة للتحدي. تحتءجون إلى الكءبنت؟ فليكن كءبنت. في السءعة 

هءتفيًء. وعخالف كل منطق، لم يضم إلى خط االتصءل قءدة أجهزة األمن كي يسماوا الوزبرا  
استاراضًء أمنيًء. كءن يارف أن برئيس األبركءن، وبرئيس الشءبءت، وبرئيس أمءن، ومسؤولين آخرين، 
 سيحذبرون الوزبرا  من عملية فوبرية. فحصل هو على مصءدقة الكءبنت للخروج إلى عملية من خلف

ظهر جهءز األمن. إذ إنه ببسءطة وضع الوزبرا  أمءم األمر الواقع وطلب المصءدقة للخروج في 
 عملية. طلب، فتلقى.

في الغداة، األبرعاء ، لم يهدأ نتنيءهو. أمر الجيش اإلسرائيلي للبد  في األعمءل الالزمة تمهيدًا 
لوزبرا  في هذه المرحلة. كءن هنءك للهجوم. ففي يده مصءدقة الكءبنت. جهءز األمن فقد الثقة برئيس ا

باض من كبءبر المسؤولين ممن فكروا بءالستقءلة. كءن صعبًء على النءس أن يصدقوا بأن نتنيءهو 
عقد الكءبنت دون أن يسمع الوزبرا  استاراضءت أمنية. غير أن نتنيءهو لم يهدأ. أقلع إلى سوتشي، 



 
 
 
 

 

 28 ص             5037 العدد:             9/18/2019 رععا األ  التاريخ: 

                                    

ث سءعءت بءنتظءبر مهين فسخن أكثر إلى لقء  مع برئيس بروسيء، فالديمير بوتين، حيث جف ثال
 فأكثر.

افيحءي مندلبليت، المستشءبر القءنوني للحكومة، أنقذ ذلك الوضع، باد أن تلقى توجهًء من الجيش 
اإلسرائيلي وسمع بءلقصة. وفهم أن برئيس الوزبرا  يوشك أن يأمر باملية عسكرية واساة وعدون نقءش 

بأن الحديث يدوبر عن فال غير قءنوني. وقءل  مرتب في الكءبنت، فأوضح مندلبليت لنتنيءهو
، بمانى، بحث مرتب، في جلسة. ويجب، اضءف ”يجلس“المستشءبر إنه يجب على الكءبنت أن 

 وعندهء يجرى التصويت. –المستشءبر، ان يسمع الوزبرا  االستاراضءت األمنية 
 في هذه المرحلة، وقبيل نهءية األسبوع، هدأ نتنيءهو أخيرًا.

لو كءن غءبي “نذئذ في خصومه السيءسيين. أمس غرد برئيس وزبرا  إسرائيل بأنه غضبه يبدده م
أمء الحقيقة، بءلطبع، فماءكسة. ألشكنءزي شهءدة حسن سلوك ”. أشكنءزي في الليكود لزج في السجن

لو لم يكن نتنيءهو برئيس وزبرا ، لكءن منذ اللحظة “من شرطة إسرائيل. التغريدة الصحيحة هي أنه 
باد ذلك، أعلن بأن غءنتس اتفق مع أحمد طيبي وأيمن عودة على منصبي وزيرين في  ”.في السجن

 الحكومة برغم أنه يارف بأن احتمءل حصول هذا ليس وابردًا.
، قءل أمس مسؤول كبير سءبق في جهءز األمن. )ليس جز ًا من السءحة ”برئيس الوزبرا  فقد الكوابح“

هي أننء نجلس جميانء في هذه المركبة التي يندفع المشكلة “السيءسية(. مسؤول كبير آخر أضءف: 
 ”.فيهء إلى الهءوية

أفءدت مصءدبر في مكتب برئيس الوزبرا  بأن المستشءبر القءنوني للحكومة هو الذي طلب من برئيس 
 قيءدة األمن القومي إطالع القضيم ملتسر على إمكءنية عملية في أعقءب الوضع األمني.

 ”.ل شي  يتم بتنسيق كءمل مع محءفل األمنك“وجء  من مكتب برئيس الوزبرا : 
 17/9/2019معاريف 

 18/9/2019، العرعي، لندنالقدس 
 

 حجر عثرة أمام المشروع الكولونيالي اإلسرائيلي؟ "القائمة المشتركة"كيف تقف  .36
 عميره هءس

طلق مثل مهمء كءنت نتءئج االنتخءبءت اليوم، فإنهء لن توقف المشروع الكولونيءلي اإلسرائيلي الذي ين
قطءبر سريع في وضح النهءبر، ولم ياد يختبئ مثلمء كءن في التساينيءت، وهو ملي  بءألحءديث 
الفءبرغة عن السالم. حتى لو أن نتءئج االنتخءبءت أجلست بني غءنتس في قمرة القيءدة، فإن االتجءه 

الستسالم، يرفضون االختفء  وا -برغم ضافهم ومشءكلهم-لن يتغير. من جهة أخرى، الفلسطينيون 
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ويتصرفون مثل سفينة نقل كبيرة وثقيلة، مع اإليمء ات القديمة لالتفءقءت التي تم توقياهء، ووعود 
الاءلم الغدابر بدولة فلسطينية، القءنون الدولي والادالة. كل حركة يقربرهء قءدة السفينة الفلسطينية 

ظة التي تحدث فيهء، ألن القطءبر بتأخير كبير هي حركة بطيئة، إلى دبرجة أنهء تفقد أهميتهء في اللح
 سبقهء.

والبيروقراطية الخءضاة لهء، أي: اإلدابرة ” يهودا والسءمرة ستءن“النهم االستيطءني اإلسرائيلي يملي  
المدنية، وبرجءل القضء  في الوزابرات الحكومية وجهءز القضء ، والمخططون والمهندسون الذين 

مليئة بممثلي المستوطنءت وأقءبرعهم وإخوتهم في مدابرس يلهثون وبرا  الصفقءت. البيروقراطية نفسهء 
االتفءق الدينية، أو أنهء تالمت بوجوب الخضوع لهم، لحلمهم المسيحءني الاقءبري، ولجيوعهم وجيوب 

 مؤيديهم اليهود الكثيرين واألثريء  في الشتءت الشباءن.
يحءي مندلبليت، ال يستباد ضم هكذا تالمنء في األيءم األخيرة؛ أن المستشءبر القءنوني للحكومة، اف

الغوبر في أوضءع سيءسية ماينة، وأن مستشءبرين قءنونيين في جهءز األمن يقولون اآلن للمرة األولى 
إنه يجب تمكين اليهود، كأفراد، من شرا  األبراضي في الضفة الغرعية. من نءحية عملية، هذا ال 

اعءت من أجل تحويل أبراض فلسطينية، عءمة يغير الكثير: آبء  مشروع االستيطءن دائمًء وجدوا اختر 
أو خءصة، إلى أبراض لليهود فقط. األهمية هي في عدم الخجل من ميزة أخرى واضحة لألبرتهءيد: 

 هنءك حيل ال تنتهي من أجل منع الفلسطينيين، من الضفة والخءبرج، من شرا  أبراض في إسرائيل.
ن شرعنة بؤبرة استيطءنية أخرى، من أجل ال توجد حءجة إلى أي تسريبءت أو إلى إعالن برسمي ع 

أن نارف إلى أين يتوجه القطءبر. الصحف اإلسرائيلية ال تكلف نفسهء عنء  الكتءبة عمء تفاله 
 بيروقراطية التدمير في كل يوم، فوق الطءولة.

”. واتسءب“ينكبون على التوثيق وإبرسءل تقءبريرهم في ” بتسيلم“إذًا، لحسن الحظ أن البءحثين في  
 كم ملخصًء لأليءم األخيرة:إلي

مرة أخرى بتدمير مبءن سكنية )خيمة، مبءن من ” الديمقراطية لليهود فقط“أيلول، قءم برسل  11في 
طفاًل(، وقطاوا طريق الوصول وحطموا أنءبيب ميءه  13شخصًء، بينهم  27اإلسمنت وكرفءنءت لـ 

البطم، في جنوب جبل الخليل. وآبءبر ميءه في القرى الفلسطينية: خلة الضبع، ومفءكرة، وشاب 
إضءفة إلى التفتيش الليلي في المنءزل ومصءدبرة سيءبرة تءباة للمجلس المحلي في قرية مسءفر يطء، 
وهذه المنطقة تم اإلعالن عنهء كمنطقة عسكرية مغلقة، لمنع تطوبر قرى فلسطينية قديمة، والتمكين 

في السءعة الراباة فجرًا، هدمت القوات من طرد سكءنهء ونقل أبراضيهم لليهود. وفي اليوم نفسه، 
التي ” ماءليه أدوميم“أيضًء مبنيين غير مأهولين حتى اآلن في قرية الايزبرية القريبة من مستوطنة 

 بنيت على أبراض سرقتهء من أبراضي الايزبرية.
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ة شجر  250أيلول دمرت قوات اإلدابرة المدنية سباة صهءبريج ميءه لفلسطينيين، واقتلات حوالي  12في 
زيتون لخمس عءئالت من قرية طمون التي تقع في شمءل غرب غوبر األبردن. أمس، استكمل ممثلو 

شخصًء، ومخزنين  11بلدية القدس هدم طءبق آخر في بيت في قرية الولجة، الذي كءن يعيش فيه 
 زبراعيين وسوبر إسمنتي وشءبرع في القرية.

ء، ومن أجله يجب علينء أن نكسب المزيد من التغيير الضروبري إلنقءذنء من أنفسنء لن يأتي من داخلن
الوقت: إلى أن يستيقظ شخص مء في الاءلم، برعمء. لذلك، يجب التصويت اليوم للقءئمة المشتركة، 
وإذا لم يكن لهء، فالى األقل لحزب من الحزعين اآلخرين اللذين يريءن الفلسطينيين. يجب التصويت 

بر، الذي يتنفس بقوة يهودية حلم الطرد النهءئي حتى لو من أجل احتمءلية تقليص سرعة القطء
 للفلسطينيين.

 17/9/2019هآرتس 
 18/9/2019، العرعي، لندنالقدس 
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