
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 نتنياهو: لن نسمح بتشكيل حكومة تعتمد على العرب

 السالمتلقي بظاللها على فرص  ...: االنتخابات اإلسرائيلية شأن داخلي"الخارجية الفلسطينية"

 الحّل هو في استمرار المواجهة مع أي حكومة إسرائيلية ستتشكل :حماس

 .. الشرطة اإلسرائيلية تقتل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.تركوها تنزف

 ضابط إسرائيلي: حماس أفسدت على نتنياهو برنامجه االنتخابي

عليييييى  بمقعيييييد نق أبييييييق"  تقيييييدم ر"أز 
إلى حكومة وحدة  غانتس  دعوالليكود.. 

 مموسعة ونتنياهو  رفق االنضما
 4... ص 

 

 5038 19/9/2019 خميسال

 



 
 
 
 

 

 2 ص             5038 العدد:             9/19/2019 خميسال التاريخ: 

                                    

  طة:السل
 5 السالمتلقي بظاللها على فرص  ...: االنتخابات اإلسرائيلية شأن داخلي"الخارجية الفلسطينية"  2.
 6 أوسلوفي   لتقي وزيرة خارجية النرويج عباس  3.
 6 لجرائم االحتالل يدانية المتصاعد  تطلب وضع حدّ الم اإلعداماتعشراوي: مسلسل   4.
 6 إعدام االحتالل لفلسطينية أمام الكاميرات جريمة حرب :الفلسطينية" "العدل  5.

 
  المقاومة:

 7 ا تنفيذ عملية طعن.. الشرطة اإلسرائيلية تقتل فلسطينية بزعم محاولته.تركوها تنزف  6.

 8 حماس: إعدام االحتالل مواطنة على حاجز قلنديا إجرام  7.

 8 الكتل االنتخابية الصهيونية تتفق على تكريس االحتالل وتوسع االستيطان :العالول  8.

 8 ال  نبغي بناء سياسات على خطابات دعائيةو اء قادة االحتالل للفلسطينيين واحد أبو مرزوق: عد  9.
 9 الحّل هو في استمرار المواجهة مع أي حكومة إسرائيلية ستتشكل :حماس  10.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 9 د على العربنتنياهو: لن نسمح بتشكيل حكومة تعتم  11.

 9 نتنياهو  لغي خطاًبا له في األمم المتحدة  12.

 10 الطيبي: لن نشارك في أّي حكومة إسرائيلية  13.

 10 ارتد علينا "قانون الكاميرات": "الليكود"  14.

 11 ان": اتصاالت غير رسمية مع مسؤولين في الليكود"كاحول الف  15.

 11 ليبرمان: خيار وحيد... حكومة وحدة مع نتنياهو وغانتس  16.

 12 اليمين بقيادة نتنياهو  تكتل لمنع غانتس من تشكيل حكومة  17.

 13 بعد هجوم "أرامكو" "إسرائيل"يد  ؤثر على "هآرتس" تحذر من تصع  18.

 13 ضابط إسرائيلي: حماس أفسدت على نتنياهو برنامجه االنتخابي  19.
 

  :األرض، الشعب
 15 ت هدم بقرية العيسوية في القدسااالحتالل  وزع إخطار   20.
 15  التوتر والغليان تتواصل في سجون االحتالل.. عشرات األسرى مستمرون باإلضرابحالة   21.
 16 االحتالل اإلسرائيلي يضاعف حكم األسير أمجد نعالوة  22.
 16 لشتاءاألونروا: األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة للمساعدة استعدادًا لفصل ا  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             5038 العدد:             9/19/2019 خميسال التاريخ: 

                                    

 17  النفايات تتكدس في مخيم عين الحلوة  24.

 18 2019المتحف الفلسطيني  تسلم جائزة اآلغا خان للعمارة   25.
 

  :اقتصاد
 18 البنك الدولي: أزمة السيولة تثقل كاهل االقتصاد الفلسطيني  26.

 
  بنان: ل

 20 تصويت لي"حسن نصر هللا" في االنتخابات اإلسرائيلية  27.

 20 لوقف اعتداءاتها "إسرائيل"وزير خارجية لبنان  دعو ألمانيا للضغط على   28.
 

  عربي، إسالمي:
 21 الغربية هو" ضم أراض بالضفةالسعودية تجدد رفضها إعالن "نتنيا  29.
 21 لقانون الدوليل: آلة القتل اإلسرائيلية المتوحشة ال تلقي بااًل المتحدثة باسم الخارجية القطرية  30.

 
  دولي:

 21 ألمريكيفي مجلس األمن القومي ا خلفًا لبولتون  "تقليديجمهوري صقر "روبرت أوبرا ن   31.
 

  حوارات ومقاالت
 22 حمادة فراعنة... فشل نتنياهو  32.
 23 جدعون ليفي... نتائج انتخابات الكنيست: انتصر الوسط وماتت األ د ولوجيا  33.
 25 يوسي بيلين... ان ليهودية الدولةحكومة وحدة في إسرائيل: اضطرار سياسي وضم  34.

 
 26 :كاريكاتير

*** 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             5038 العدد:             9/19/2019 خميسال التاريخ: 

                                    

غانتس  دعو إلى حكومة وحدة موسعة ونتنياهو  رفق "أززق أبيق"  تقدم على الليكود..  .1
 م االنضما
يس ، رئ”أبيض -أزرق “دعا رئيس تحالف  :)بترا(-القدس المحتلة، 19/9/2019الغد، عّمان، ذكرت 

يوم األربعاء، إلى تشكيل حكومة وحدة موسعة ، هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق بيني غانتس
 التي أجريت يوم أمس الثالثاء. 22بعد ظهور النتائج الرسمية غير النهائية النتخابات الكنيست الـ 

اره في مقر العبرية، دعا غانتس في كلمة توجه بها إلى أنص” يديعوت أحرونوت“ووفقا لصحيفة 
أدعو خصومي لالنضمام إلّي، اتركوا الجدل جانبا ولنعمل “حملته، إلى وضع حد للخالفات قائاًل 

 ”.معا من أجل مجتمع صالح لجميع اإلسرائيليين
وهذا هو التعليق األول لغانتس بعد انتهاء عملية االقتراع الثالثاء وبدء فرز األصوات في ثاني 

 ن خمسة أشهر.انتخابات في إسرائيل في غضو 
وقال غانتس إنه بدأ منذ الليلة مشاوراته السياسية لتشكيل حكومة وحدة موسعة، حيث شرع بمحادثات 

، كما ينوي التحدث مع رئيس حزب ”غيشر-العمل”و” المعسكر الديمقراطي“مع رئيسي حزبي 
 إسرائيل بيتنا: أفيغدور ليبرمان خالل األيام القريبة وشركاء آخرين.“

علينا انتظار النتائج الرسمّية، وبحسب النتائج التي تلوح في األفق فإن “تس حذره قائاًل وأبدى غان
 ”.نتانياهو لم ينجح

بدوره، تجنب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو إعالن الفوز أو اإلقرار بالهزيمة، في أول 
إال أنه أشار إلى أنه لن يقبل أن  كلمة له بعد إغالق صناديق االقتراع في االنتخابات اإلسرائيلية،

وقال نتنياهو مخاطبا أنصاره،  تضم الحكومة اإلسرائيلية المقبلة أحزابًا عربية معادية إلسرائيل.
 سننتظر صدور النتائج النهائية الرسمية.

تحدثت مع كافة شركاء الليكود من اليمين، وكلهم التزموا بالتعاون معنا من أجل هذه : “وتابع
وقريبا سوف نبدأ بالمفاوضات من أجل إقامة حكومة قوية موسعة، ومنع تشكيل حكومة  األهداف،

 ”.يسارية
بدوره، أكد الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه سيبدأ مشاورات الختيار شخصية وتكليفها بتشكيل 

 .الحكومة اإلسرائيلية، مشددًا على أن إسرائيل ال تريد الذهاب النتخابات ثالثة مجدداً 
سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد حصوله على صورة الوضع األكثر دّقة “وقال ريفلين إنه 

 ، بعد ظهور النتائج النهائية والرسمية لالنتخابات اإلسرائيلية.”واألقرب قدر اإلمكان
نضع نصب عيوننا الحاجة إلى تشكيل حكومة بسرعة قدر اإلمكان، باإلضافة إلى “وأضاف 

 ”.لوصول النتخابات ثالثةاالمتناع عن ا
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من األصوات، ارتفع حزب "كاحول الفان"  %97بعد فرز ، 19/9/2019، 48عرب ونشر موقع 
بمقعدين عن "الليكود"، وتراجع "يسرائيل بيتينو" بمقعد واحد، في حين استعادت القائمة المشتركة 

 لمغلفات المزدوجة.المقعد الثالث عشر، في توزيع مقاعد غير نهائي إلى حين استكمال فرز ا
من األصوات، وتراجع حزب  %97مقعدا، بعد فرز  33وجاء أن قائمة "كاحول الفان" ارتفعت إلى 

 مقاعد. 8"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 
عد، مقا 9مقعدا، و"شاس"  13مقعدا، والقائمة المشتركة على  31في المقابل، حصل "الليكود" على 

مقاعد  5غيشر"، و –مقاعد لـ"العمل  6مقاعد، و  7مقاعد، و"إلى اليمين"  8و"يهدوت هتوراه" 
 لـ"المعسكر الديمقراطي".

مقعدا  44مقعدا، مقابل  55بالنتيجة، فإن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصل على ما مجموعه 
 لمعسكر بيني غانتس.

من المغلفات المزدوجة، األمر الذي يشير إلى أن ارتفاع  ألفا 180وتأتي هذه النتائج بعد فرز نحو 
 "كاحول الفان" بمقعد إضافي كان على حساب "يسرائيل بيتينو".

وكانت قد بدأت عملية فرز المغلفات المزدوجة في الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل الفائت، 
 ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية مساء اليوم.

من صباح  09:38ألفا منها حتى الساعة  187ألفا، تم فرز  250المغلفات المزدوجة بنحو ويقدر عدد 
 الخميس.

 
 السالمتلقي بظاللها على فرص  ...: االنتخابات اإلسرائيلية شأن داخلي"الخارجية الفلسطينية" .2

النتخابات ا"قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات : كفاح زبون  - رام هللا
اإلسرائيلية كانت بين خيار إبقاء األوضاع على ما هي عليه أو تعميق االبرثايد، لكن لتحقيق 
السالم، على أي حكومة إسرائيلية قادمة أن تدرك أن ال أمن وال سالم دون إنهاء االحتالل: فلسطين 

 ."1967إلى جانب إسرائيل على حدود 
االنتخابات اإلسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، لكن تلقي  إن"قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: و 

، "الصراع، وعلى مستقبل العالقة بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي بظاللها الكبيرة على فرص حلّ 
، فإن محاوالت الهرب من "إسرائيل"مضيفة، أنه مهما كانت طبيعة تلك النتائج واالئتالف القادم في 

نية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاوالت فرض حل القضية الفلسطي
 االستسالم على شعبنا وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر.

السياسي للصراع  أنه وفي الوقت الذي تتمسك فيه القيادة الفلسطينية بنهج السالم والحلّ "وأكدت 
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لجادة، والبحث عن شريك سالم حقيقي في إسرائيل، فإنها ستواصل بذل جهودها والمفاوضات ا
السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة 

 ."فلسطين، والحضور الدائم لحقوق شعبنا في أروقة األمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة
 19/9/2019، وسط، لندنالشرق األ 

 
 أوسلوفي   لتقي وزيرة خارجية النرويج عباس .3

، في مقر إقامته 18/9/2019 محمود عباس، مساء األربعاء يةفلسطينال السلطةالتقى رئيس  :أوسلو
على آخر مستجدات  هاوأطلع، في العاصمة النرويجية أوسلو، وزيرة خارجية النرويج ايني اريكسون 

الدور الكبير الذي تقوم به  عباسوثمن  الفلسطينية، والتطورات السياسية. األوضاع في األراضي
النرويج في تقديم الدعم السياسي واالقتصادي لشعبنا الفلسطيني، إضافة إلى دورها الهام في تنسيق 

 مساعدات الدول المانحة المقدمة للشعب الفلسطيني.
 18/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لجرائم االحتالل الميدانية المتصاعد  تطلب وضع حدّ  اإلعداماتعشراوي: مسلسل  .4

 اإلعداماتدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، سياسة  :رام هللا
ي شعب الفلسطيني األعزل، والتالالميدانية على حواجز الموت التي تنتهجها دولة االحتالل اتجاه 

، بإطالق النار عليها مباشرة من قبل جنود االحتالل عاماً  28كان آخرها إعدام المواطنة آالء وهدان 
 قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وتركها تنزف حتى الموت.

، باسم اللجنة التنفيذية إلى أن مسلسل 18/9/2019 يوم األربعاء في بيان صدر عنها، ،وأشارت
حتى  2015على الحواجز المميتة، وطال منذ العام  تمّ  %68متصاعد ومنها مستمر و  اإلعدامات

إلى أن استمرار سياسة النظر ولفتت عشراوي  .طفالً  26سيدات و 8منهم  شخصاً  65اآلن إعدام 
اإلفالت من العقاب التي تتمتع بها دولة االحتالل وبقائها دون مساءلة ومحاسبة، يدلل على التواطؤ 

 ز الدولي، مطالبة في هذه الصدد بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.األمريكي والعج
 18/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إعدام االحتالل لفلسطينية أمام الكاميرات جريمة حرب :"العدل الفلسطينية" .5

لي المتواجدين على حاجز قلنديا أن إقدام جنود االحتالل اإلسرائي الفلسطينية عدت وزارة العدل: غزة
أثناء وقوفها دون عزمها في على إعدام امرأة فلسطينية عزالء ال تشكل أدنى خطر على أي منهم، 
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على فعل أي شيء وهو ما وثقته كاميرات هواتف المواطنين المنتظرين على الحاجز، جريمة حرب 
 ام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.محاسبة قادة االحتالل أم إلىاإلنسانية، داعية  وجريمة ضدّ 

 واعتبرت الوزارة هذه الجريمة وصمة عار على جبين االحتالل.
وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم، وعدم تحمله مسؤولية وقف هؤالء 
 المجرمين عند حدودهم، وانعدام الرادع عبر المساءلة الدولية الفعالة التي يفترض أن تتربع على
رأسها المحكمة الجنائية الدولية؛ شجع هؤالء المجرمين باالستمرار في مسلسل اإلعدامات الميدانية 

 التي يقوم بها جنود االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين.
 18/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عملية طعن .. الشرطة اإلسرائيلية تقتل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ.تركوها تنزف .6

وزارة الصحة  ، أنرام هللا، من 18/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشرت 
التي أطلق جنود  فلسطينية ، عن استشهاد مواطنة18/9/2019 الفلسطينية أعلنت، يوم األربعاء

 االحتالل النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
 الل أطلقوا، النار على سيدة قرب حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها بجروح.وكانت جنود االحت

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل االجتماعي، قيام عناصر من شرطة االحتالل بإطالق النار 
وأشار شهود عيان، إلى أن المواطنة  من مسافة قريبة على المواطنة التي لم تشكل أي خطر عليهم.

مباشر، وتركتها قوات االحتالل تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أصيبت بشكل 
وبعد إطالق النار  النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز. إطالق أنه تمّ 

على المواطنة، قام عناصر من شرطة االحتالل باالعتداء على المواطنين المتواجدين في المكان، 
 از الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغالق الحاجز باالتجاهين.ورشهم بغ
ن سيدة فلسطينية أ ،الضفة الغربية، من 18/9/2019 ،الشرق األوسط أونال ن، لندنوأضافت 
برصاص قوات إسرائيلية عند حاجز قلنديا العسكري، وذلك بزعم إشهارها سكينًا ومحاولتها استشهدت 

حدث باسم الشرطة اإلسرائيلية ميكي روزنفيليد إن السيدة التي وصفها المتقال و  تنفيذ عملية طعن.
اقتربت من قوات األمن عند مسلك المركبات على الحاجز متجاهلة نداءات القوات التي  "اإلرهابية"بـ

 إطالق النار عليها. قبل أن يتمّ  أنها سحبت سكيناً  طالبتها بالتوقف، موضحاً 
إغالق معبر قلنديا في  في صفوف أفراد األمن اإلسرائيلي، فيما تمّ ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات 

 أعقاب الحادثة.
 ووزعت الشرطة اإلسرائيلية صورة لسكين ذات مقبض أصفر اللون قالت إنها تحفظت عليها.
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 حماس: إعدام االحتالل مواطنة على حاجز قلنديا إجرام .7

على  18/9/2019األربعاء  تالل صباح يومقالت حركة حماس إن الجريمة التي ارتكبتها قوات االح
حاجز قلنديا والتي راح ضحيتها مواطنة فلسطينية، تعبر عن السادية اإلجرامية لجيش االحتالل في 

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي أن أبناء شعبنا  القتل وإطالق النار على الضعفاء والعزل.
يار المقاومة هو القادر على لجم االحتالل سيواصلون طريقهم في الرد على جرائم االحتالل، فخ

وبّينت أن ما قامت به قوات االحتالل من قتل المواطنة بدم بارد . ومستوطنيه في الضفة المحتلة
أمام عدسات الكاميرات وتركها تنزف حتى الموت، هي سياسة جيش االحتالل التي تعبر عن حقيقته 

 عاما.  70د على في التلذذ على آهات شعبنا وجراحه منذ ما يزي
 18/9/2019موقع حركة حماس 

 
 الكتل االنتخابية الصهيونية تتفق على تكريس االحتالل وتوسع االستيطان :العالول .8

لم يخف نائب الرئيس محمود عباس في قيادة حركة فتح محمود العالول، : كفاح زبون  - رام هللا
وقال  االنتخابات اإلسرائيلية. في تنياهورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ن "خسارة"االغتباط بـ

التراجع والهزيمة التي ُمني بها ". وأضاف: "نتنياهو ُمني بهزيمة وتراجع كرمز للعدوانية"العالول، إن 
رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الذي كان رمزًا للعدوانية والعنصرية، تأتي بعد أن ركزت 

أجزاء من الضفة الغربية  زيد من االنتهاكات، وعلى رأسها ضمّ حملته االنتخابية على استمرار الم
الكتل االنتخابية الصهيونية "وقال العالول  ."وشمال البحر الميت في حال فوزه في هذه االنتخابات

وإن اختلفت في برامجها، إال أنها تتفق على تكريس االحتالل وتوسع االستيطان، وإرضاء 
 ."لوجود الفلسطينيالمستوطنين، ومحاوالت إلغاء ا

 19/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ال  نبغي بناء سياسات على خطابات دعائيةو أبو مرزوق: عداء قادة االحتالل للفلسطينيين واحد  .9
، إلى 18/9/2019 دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، يوم األربعاء غزة:

ات قادة االحتالل اإلسرائيلي خالل فترة انتخابات عدم بناء "سياسات خاطئة" بناء على خطاب
وقال أبو مرزوق، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إّنه "ال ينبغي بناء سياسات خاطئة على  "الكنيست".

وأضاف: "بعد إعالن النتائج  الخطابات اإلسرائيلية الدعائية المليئة بالكذب والتحريض واألمنيات".
 ".%15في مؤسسات القرار ال تتعدى مساحة تأثيره  وليةؤ ودخول أي منهم موقع المس
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 وأّكد أن جميع قادة االحتالل اإلسرائيلي "عداؤهم للفلسطينيين واحد".
 18/9/2019 ،فلسطين أون ال ن

 
 الحّل هو في استمرار المواجهة مع أي حكومة إسرائيلية ستتشكل :حماس .10

 إسرائيلية ستمرار المواجهة مع أي حكومةهو في ا حماس أن الحلّ حركة  أتر : كفاح زبون  - رام هللا
إن الجمهور اإلسرائيلي كان بين اختيار الحزب "ستتشكل. وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس: 

ولفت  ."المتطرف أو األكثر تطرفًا، وإن جميع األحزاب كانت واضحة في معاداة شعبنا وإنكار حقوقه
حزاب تحّرض على العدوان على قطاع غزة في تصريح صحفي له، إلى أن كل األ النظر، قاسم

وضم الضفة الغربية، وتوسيع االستيطان، وانتهاك حرمة المسجد األقصى، وإنكار حق العودة. 
يواجه كل مشاريع تصفية "، إن شعبنا، "بغض النظر عمن سيقود الكيان الصهيوني"وأضاف: 

سيواصل نضاله لكسر الحصار عن القضية الفلسطينية، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس، و 
 .  "قطاع غزة

 19/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 نتنياهو: لن نسمح بتشكيل حكومة تعتمد على العرب .11
قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي المؤقت، اليوم  -"القدس"دوت كوم-ترجمة خاصة

إما أن تكون بقيادته أو أن تكون هناك األربعاء، إن هناك خياران أمام تشكيل الحكومة الجديدة، 
وأكد في تصريحات هي األولى لوسائل اإلعالم العبرية  حكومة "خطيرة" تعتمد على األحزاب العربية.

بعد اإلعالن عن تشكيل تحالف يميني قوي، إنه لن يسمح بتشكيل مثل الحكومة الخطيرة في ظل 
 ا األحزاب العربية بأنها معادية لهذه السياسة.وجود أجندة أمنية وسياسية هامة يجب تنفيذها. متهمً 

وقال "سنبذل كل جهد ممكن لمنع تشكيل هذه الحكومة، وهذا جزء من التزامنا تجاه الناخبين ودولة 
مقعًدا  55واتفق نتنياهو مع األحزاب اليمينية المختلفة على تشكيل تحالف قوي يضم  إسرائيل".

 ويكون موقفها موحد. للضغط باتجاه تكليفه بتشكيل الحكومة
  18/9/2019القدس، القدس، 

 
 نتنياهو  لغي خطاًبا له في األمم المتحدة .12

ألغى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي المؤقت،  -ترجمة خاصة -"القدس"دوت كوم-رام هللا
 دة.اليوم األربعاء، خطاًبا كان سيلقيه األسبوع المقبل أمام الجمعية العامة لألمم المتح
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وبحسب مكتب نتنياهو، فإن القرار اتخذ بسبب الوضع السياسي داخل إسرائيل بعد االنتخابات 
 ونتائجها.

وعقد نتنياهو عدة اجتماعات اليوم من بينها اجتماع موسع مع األحزاب اليمينية لمحاولة تشكيل 
 تحالف يميني قوي ومتماسك يدعم بعضه البعض.

تنياهو يحاول فرض نفسه بالقوة سياسًيا من أجل الحصول على تكليف العبرية، فإن ن 12ووفًقا للقناة 
 من الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ليشكل الحكومة.

  18/9/2019القدس، القدس، 
 

 الطيبي: لن نشارك في أّي حكومة إسرائيلية .13
مة العربية قال أحمد الطيبي الرجل الثاني في القائ -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

 المشتركة، اليوم األربعاء، إن القائمة لن تشارك في أي حكومة سيتم تشكيلها في إسرائيل.
ولفت في تصريحات أوردتها صحيفة هآرتس، إلى أنهم ال يستبعدون الجلوس مع بيني غانتس 
 لالستماع إليه، مشيًرا إلى أن بعض االتصاالت التي جرت مع مقربين من غانتس لم تطرح قضية

وأشار إلى أن القائمة في حالة تشاور دائم حول الوضع الجديد بعد ما حققته من إنجاز  التوصية به.
 مهم، مبيًنا أنها أصبحت أهم كتلة معارضة داخل الكنيست.

 وبين أنه سيتم التشاور بشأن قضية التوصية لرئاسة الحكومة، وأنه قد ال يتم التوصية بأي طرف.
 18/9/2019القدس، القدس، 

 
 ارتد علينا "قانون الكاميرات": "الليكود" .14

قانون »ميكي زوهار، أمس، بأن « الكنيست»، على لسان عضو «الليكود»اعترف حزب : )وكاالت(
سرقة »لمراقبة مراكز االقتراع في مناطق ذات تواجد فلسطيني كبير، وحملة « الكاميرات

مة، بنيامين نتنياهو، ألحقا ضررًا والحكو « الليكود»، اللذين بادر إليهما رئيس «االنتخابات
«. حملة الكاميرات عادت إلينا كبوميرانغ )سهم مرتد( بشكل قاطع»وقال زوهار إن «. الليكود»ب

 «.ما حدث هو أن هذا انقلب علينا»التلفزيونية أن  12وأضاف في مقابلة مع القناة 
لقد عرفوا »ن كرافعة لمصلحتهم. وتابع زوهار أن قادة القائمة العربية المشتركة استخدموا الحملتي

تحويل ذلك كرافعة، وأخذه إلى التقاطب بين المجتمعين اليهودي والعربي ودعوا ناخبيهم أن يردوا 
 «.علينا في صناديق االقتراع

  19/9/2019الخليج، الشارقة، 
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 "كاحول الفان": اتصاالت غير رسمية مع مسؤولين في الليكود .15
حول الفان"، اليوم األربعاء، إنهم يستعدون إلجراء اتصاالت مع قال مسؤولون كبار في حزب "كا
اليسار"، وكذلك إجراء محادثات غير رسمية مع رئيس "يسرائيل  –األحزاب التي يطلق عليها "الوسط 

بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ومع كبار المسؤولين في "الليكود"، في محاولة للدفع بإمكانية تشكيل 
 بيني غانتس.حكومة وحدة برئاسة 

ونقل عن مسؤولين في "كاحول الفان" قولهم إن الهدف هو العمل بشكل "غير رسمي" مقابل شركاء 
محتملين، بهدف تشكيل "جبهة مضادة" لتلك التي يعمل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على 

 تشكيلها مع األحزاب الحريدية وحزب "إلى اليمين".
زب تشكيل الحكومة القادمة هي "مركبة وصعبة"، وأضافوا أن وأقر المسؤولون أن إمكانية الح

 "الوضع معقد للطرفين".
 18/9/2019، 48عرب 

 
 ليبرمان: خيار وحيد... حكومة وحدة مع نتنياهو وغانتس .16

أكد رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم األربعاء، أن حزبه لن يدخل إال في حكومة وحدة 
 د" و"كاحول الفان"، رافضا أي إمكانيات أخرى لتشكيل حكومة.تجمعه مع "الليكو 

وقال ليبرمان إنه مع صدور نتائج العينات االنتخابية يوم أمس، الثالثاء، وهو يستمع إلى مختلف 
المحللين والخبراء الذين يعرضون السيناريوهات المختلفة لتشكيل ائتالفات حكومية وصفها 

 بـ"الخيالية".
ال طوال الحملة االنتخابية أنه لن يكون إال "في حكومة قومية ليبرالية واسعة، وأضاف أن حزبه ق

 تتألف من ثالثة أحزاب هي: يسرائيل بيتينو والليكود وكاحول الفان".
وبحسبه، فإنه في حال لم يعلن بنيامين نتنياهو وبيني غانتس نيتهما الدخول في حكومة وحدة فال 

 وجد أية إمكانية أخرى بالنسبة له.داعي لالتصال به أبدا ألنه ال ي
وفي محاولته لتبديد أحد السيناريوهات التي يعرضها "بناة االئتالفات" قال ليبرمان إنه "لن يجلس في 
أية حكومة مع القائمة المشتركة أو أي حزب من األحزاب العربية سوية وعلى حدة، سواء في هذا 

 .الكون أو في أي كون آخر مواز"، على حد تعبيره
ودعا كال من نتنياهو وغانتس إلى عدم إضافة الوقت عبثا، ومحاولة مناقشته أو ممارسة 

 الضغوطات عليه.



 
 
 
 

 

 12 ص             5038 العدد:             9/19/2019 خميسال التاريخ: 

                                    

وأشار إلى أنه لن يتنازل عن سن قانون التجنيد وقانون األكشاك، ولن يتنازل عن تفعيل المواصالت 
هرية إلى برنامج التعليم العامة في أيام السبت، والزواج المدني، وأنه سيطالب بإدخال المواضيع الجو 

 الحريدي، مضيفا أنه بدون تحقيق هذه الشروط ال يوجد ما يمكن التفاوض بشأنه.
 18/9/2019، 48عرب 

 
 اليمين بقيادة نتنياهو  تكتل لمنع غانتس من تشكيل حكومة .17

بالحفاظ اجتمع  قادة كتل اليمين اإلسرائيلي، مساء اليوم األربعاء، في مكتب رئيس الحكومة، والتزموا 
 على كتلة واحدة بقيادة بنيامين نتنياهو، تعمل سوية لتشكيل الحكومة القادمة.

ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة، في ظل تصريح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، 
أنه يصر على حكومة وحدة تجمع حزبه مع "الليكود" و"كاحول الفان"، رافضا أي سيناريو آخر 

 الحكومة. لتشكيل
وبالنتيجة، ونظرا لتعهدات "كاحول الفان" بعدم المشاركة في حكومة مع نتنياهو، فإن ذلك من شأنه 
أن يجعل مسألة تشكيل الحكومة أمرا بالغ الصعوبة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام انتخابات 

 جديدة ثالثة.
و"شاس" و"يهدوت هتوراه"، وتقرر في الجلسة تشكيل طاقم مفاوضات مشترك لكافة كتل اليمين 

 االتحاد القومي" )بعد انفصالهما من كتلة "إلى اليمين". –و"اليمين الجديد" و"البيت اليهودي 
شارك في اللقاء أيضا ياريف ليفين ويعكوف ليتسمان وموشيه غفني ونفتالي بينيت وأييليت شاكيد 

اجتمع مع نتنياهو صباح اليوم  وبتسالئيل سموتريتش ورافي بيرتس. وكان الوزير أرييه درعي قد
 لتعذر مشاركته في االجتماع المسائي.

ومن الواضح أن تشكيل مثل هذه الكتلة سيمنع أي حزب مشارك فيها من إجراء مفاوضات مع 
غانتس، لتبقى سوية وال تشارك في حكومة أخرى ال تشارك فيها باقي أحزاب الكتلة. وفي المقابل 

 لهم سوية إلى الحكومة.التزم نتنياهو أمامهم بإدخا
 وسيكون ضمن طاقم المفاوضات االئتالفي لليكود الوزراء ليفين وزئيف إلكين.

 55ونقل عن مصادر في اليمين قولها إن نتنياهو يدرك أن كتلة اليمين بقيادته، والتي حصلت على 
نتس من تشكيل مقعدا، وإنما بهدف منع غا 61مقعدا بحسب النتائج غير النهائية، ال يستطيع تجاوز 

 حكومة.
 18/9/2019، 48عرب 
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 بعد هجوم "أرامكو" "إسرائيل""هآرتس" تحذر من تصعيد  ؤثر على  .18
أكدت صحيفة إسرائيلية، أن الهجوم على شركة أرامكو السعودية : أحمد صقر -21عربي -غزة

ذي قد المنسوب إليران، "يعادل شن حرب"، موضحة أن من تداعيات هذا الهجوم، تجدد التوتر ال
 يخرج عن السيطرة ويؤدي لتصعيد إقليمي يؤثر على "إسرائيل".

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نشرته للخبير اإلسرائيلي عاموس هرئيل، أن "الهجوم 
اإليراني على منشآت النفط السعودية، هو التطور األكثر دراماتيكية في الخليج، منذ انسحاب 

يكية من االتفاق النووي"، موضحة أن "إيران تواصل رسميا نفي عالقتها الواليات المتحدة األمر 
 بالهجوم".

وبحسب وجهة النظر اإلسرائيلية، فإنه "توجد هنا تداعيات محتملة؛ أوال: التوتر المتجدد بين إيران 
والسعودية وأيضا الواليات المتحدة، وهذا التوتر يمكن أن يخرج عن السيطرة، ويؤدي إلى تصعيد 

ليمي، سيؤثر على إسرائيل، وثانيا؛ يدل الهجوم اإليراني على القدرة المتزايدة والمتطورة لنظام إق
 صواريخ كروز اإليرانية".

وذكرت أن "إسرائيل توجد خارج المدى الحالي لهذه الصواريخ )كروز(، ولكنها مكشوفة أمام صواريخ 
حزب هللا في المستقبل، وعلى طريقة  إيران البالستية، في حين يمكن لهذه القدرات أن توجد لدى

 تفكير إيران بشأن ضربة مدمرة ومفاجئة ألهداف البنى التحتية".
واعتبرت الصحيفة، أن "هذه إشارة أخرى على الحاجة لتطوير سريع ألنظمة الدفاع واالعتراض 

 اإلسرائيلية، مع التأكيد على تحصين المواقع االستراتيجية".
 17/9/2019، "21موقع "عربي 

 
 ضابط إسرائيلي: حماس أفسدت على نتنياهو برنامجه االنتخابي .19

قال ضابط إسرائيلي الثالثاء، إن "غزة ستبقى تالحق اإلسرائيليين حتى : عدنان أبو عامر -21عربي
إشعار آخر، ولذلك تستمر سياستهم الغامضة حولها دون توضيح الوجهة الذاهبة نحوها، وفيما تحقق 

رية في الجبهة الشمالية، واستمرار مواجهة البرامج النووي اإليراني، وضم غور إسرائيل إنجازات عسك
األردن، كل ذلك كان يمكن له أن يكون ورقة رابحة في يد نتنياهو قبل االنتخابات، لكن ملف غزة ما 

 زال يطرح نفسه بقوة على أجندة الناخبين اإلسرائيليين".
" أن "تطورات الموقف في غزة 21يف"، ترجمته "عربيرام في مقاله بصحيفة "معار -وأضاف تال ليف

تجعل الملف األمني يطرح نفسه بقوة على جدول أعمال الناخبين والمرشحين اإلسرائيليين معا على 
حد سواء، خاصة وأننا عشنا أسابيع ساخنة قبيل يوم االنتخابات تمثل في إسقاط طائرات مسيرة، 
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ريا ولبنان، وعملية فاشلة لحزب هللا في مستوطنة أفيفيم، وهجمات منسوبة إلسرائيل في العراق وسو 
 وقبل كل ذلك وبعده تبقى غزة".

وأكد الخبير العسكري اإلسرائيلي أن "سيناريو اندالع مواجهة في الجبهة الجنوبية ال يبدو متحققا 
ا مثلما هو الحال في الجبهة الشمالية، رغم أن الشهور األخيرة شهدت كيف أن غزة طرحت نفسه

مجددا وليس المرة األولى إلرباك حسابات نتنياهو االنتخابية، وأثرت على جدول األعمال السياسي 
اإلسرائيلي، وتمثل ذلك بإطالق صواريخ األسبوع الماضي على مدينة أسدود في اللحظة ذاتها التي 

 كان يخطب فيها نتنياهو أمام مؤيديه".
ولديه إنجازاته السياسية والعسكرية، لكن ما أحدثته غزة  وأوضح أن "نتنياهو أراد الذهاب لالنتخابات،

كان كفيال بالتشويش عليه، ومعها سلسلة التطورات السياسية المتالحقة، من أهمها األحاديث 
ني، وإقالة المتزايدة عن لقاء مرتقب بين الرئيسين األمريكي دونالد ترامب واإليراني حسن روحا

 مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون".
وأشار إلى أن "نجاح نتنياهو في تأجيل إعالن صفقة القرن، لم يتكرر بنجاحه في الموضوع اإليراني، 
ألن الواليات المتحدة ليست بصدد انتظار فوز بيبي، فلديها مصالح سياسية واقتصادية، والحروب 

 شرق األوسط تعتبر الخيار األخير لدى إدارة ترامب".والمواجهات العسكرية في ال
وأكد أنه "مع انطالق العملية االنتخابية اإلسرائيلية ال يمكن فهم سياسة ضبط النفس التي تتبعها 
إسرائيل تجاه تزايد إطالق الصواريخ من غزة، ألن هذه السياسة تفتح الباب أمام عشرات األسئلة دون 

تي منحتها إسرائيل للمنظمات الفلسطينية في غزة، ربما ألنها تعلم أن إجابات، أحدها الحصانة ال
الثمن الذي يفترض جبايته يجب أن يكون من حماس باعتبارها رب البيت في غزة، وليس من باقي 

 التنظيمات".
وأشار إلى أن "هذه السياسة اإلسرائيلية منحت هذه التنظيمات الفلسطينية في غزة فرصة الحصول 

شكلت  2014ة من أي استهداف إسرائيلي، وهنا يمكن القول إن عملية الجرف الصامد على حصان
إهدارا للفرص ال يصدق من الناحية العملياتية، فالسنوات الخمس األخيرة كان يمكن ان تشهد تحقيق 

 جملة نتائج سياسية وعسكرية جمة إلسرائيل، لكن ذلك لم يتم".
اليوم أن كل الحكومات اإلسرائيلية فشلت في موضوع غزة،  وختم بالقول إنه "يجب علينا االعتراف

وارتكبت أخطاء ال يستهان بها تجاهها، ولذلك ليس عجيبا أن نجد أن السياسة الحالية المتبعة نحو 
 القطاع هي استكمال لحالة الغموض والتلعثم تجاه حماس".

 17/9/2019، "21موقع "عربي 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             5038 العدد:             9/19/2019 خميسال التاريخ: 

                                    

 عيسوية في القدست هدم بقرية الااالحتالل  وزع إخطار  .20
وزعت طواقم بلدية االحتالل، اليوم األربعاء، إخطارات هدم في بلدة العيسوية بمدينة : القدس المحتلة

 القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية إن جنود االحتالل اقتحموا أحياء البلدة ووزعوا إخطارات هدم واستدعاءات 

 ل، تحت ذريعة البناء دون ترخيص.لمراجعات لبلدية االحتال
وأضافت المصادر أن طواقم بلدية االحتالل قامت بتصوير المنشآت السكنية واخذ القياسات كاملة، 

 موضحة ان المنشآت معظمها مأهولة بالسكان.
وبينت أن حملة اعتداءات تشنها سلطات االحتالل بمؤسساتها المختلفة ضد أهالي العيسوية، حيث 

اليومية واالقتحامات واالنتشار في الشوارع واستخدام القنابل واألعيرة المطاطية، إضافة  االعتقاالت
 الى الحواجز داخل الشوارع وعلى مداخل البلدة.

 18/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حالة التوتر والغليان تتواصل في سجون االحتالل.. عشرات األسرى مستمرون باإلضراب  .21
ال تزال حالة التوتر تخيم على سجون االحتالل، التي يزج فيها آالف  ”:القدس العربي“ –غزة 

األسرى الفلسطينيين، بسبب تنكر إدارة السجون التفاق سابق أبرم في شهر أبريل/نيسان الماضي، 
المسرطنة، وتركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، وذلك ” أجهزة التشويش“وينص على إزالة 

 عشرات األسرى اإلضراب المفتوح عن الطعام، مهددين بتصعيد الخطوات االحتجاجية.بمواصلة 
أسيرا من تسع مدن فلسطينية ما زالوا مضربين عن الطعام  140وقال مكتب إعالم األسرى إن هناك 

 لليوم التاسع على التوالي، رفضا لتنكر إدارة سجون االحتالل لالتفاق المبرم مع قيادة الحركة األسيرة
 قبل أشهر.

ال ” التوتر والغليان“وقال المتحدث باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن حالة 
تزال تسود أوساط الحركة األسيرة في أعقاب فشل الحوارات مع إدارة سجون االحتالل، التي استمرت 

 على مدار ثالثة أيام.
 48إلضراب المفتوح عن الطعام خالل الـوأوضح عبد ربه أن العشرات من األسرى انضموا إلى ا

 ساعة الماضية، الفتا إلى أن هناك اتساعا في رقعه اإلضراب من ناحيتي عدد األسرى والسجون.
، ونقلتهم إلى سجن ”النقب“وأكد أن إدارة سجون االحتالل لجأت إلى عزل عشرين أسيرا من سجن 

 الصحراوي بسبب إضرابهم.” نفحة“
 19/9/2019القدس العربي، لندن، 
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 االحتالل اإلسرائيلي يضاعف حكم األسير أمجد نعالوة .22
قّررت محكمة االستئناف العسكرية التابعة لسلطات االحتالل : طولكرم ــ سامر أمين خويرة

اإلسرائيلي، مضاعفة حكم األسير أمجد وليد نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم شمال الضفة 
شهرا، استجابة لضغوط عائالت القتلى اإلسرائيليين في  12مه البالغ الغربية، بالتزامن مع انتهاء حك

عملية مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة، والتي نفذها شقيقه الشهيد أشرف 
 نعالوة، في السابع من أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي.
لـ"العربي الجديد"، أن محكمة عسكرية  وأوضح غسان مهداوي، خال الشهيد أشرف واألسير أمجد،

سبتمبر/ أيلول  15احتاللية، كانت قد أصدرت حكًما بالسجن لمدة عام على أمجد انتهى يوم 
الجاري، لكن نيابة االحتالل العسكرية، تقدمت باستئناف ضد حكمه، إذ أصدرت قراًرا بمضاعفة 

ألف شيقل  70ع غرامة مالية مقدارها الحكم ليصبح عامين بداًل من عام واحد، كما فرضت عليه دف
 ألف دوالر(. 20)

ودين نعالوة، وفًقا لالئحة االتهام التي قدمتها النيابة العسكرية اإلسرائيلية للمحكمة، بعدم التبليغ عن 
قطعة سالح علم أنها بحوزة شقيقه قبل تنفيذ العملية، وبتعطيل مجريات التحقيق، حيث قام بحذف 

 راقبة الموجودة في المنزل بعد العملية، وفق زعم االحتالل.تسجيالت كاميرات الم
عاًما( والدة الشهيد أشرف، بحجة عدم منع  54كما تواصل سلطات االحتالل اعتقال وفاء مهداوي )

 تنفيذ العملية.
 18/9/2019، العربي الجد د، لندن

 

 دًا لفصل الشتاءاألونروا: األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة للمساعدة استعدا .23
بشأن أزمة  2018أعلنت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 

من األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة  %100سوريا اإلقليمية"، ووفقًا لقاعدة بياناتها، أن 
وظروفهم االقتصادية المتدهورة  إلى مساعدة للتأهب لفصل الشتاء، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية

 ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم.
من الالجئين الفلسطينيين من سوريا  % 31 وكانت وكالة الغوث أشارت في ذات التقرير أن

 المسجلين لديها هم أفراد في أسر تعيلها نساء، مما يزيد من ضعفهم.
وريين المسجلين لديها في األردن أرتفع نتيجة وفود منوهة إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين الس

إلى   2017فردًا في تشرين األول/أكتوبر  779,16أعداد جديدة وبسبب النمو الطبيعي للسكان، من  
، موضحة إلى أنها تتوقع  استنادًا إلى االتجاهات 2018في نهاية تشرين األول/أكتوبر  17,719
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شخص بحلول نهاية سنة   18,500سطينيين من سوريا إلى الملحوظة، زيادة عدد الالجئين الفل
2019. 

هذا ويعاني فلسطينيو سورية في األردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد 
اضطرار معظمهم إلى دخول األردن بطرق غير نظامية بسبب رفض السلطات األردنية القطعي 

 ي سبب ومهما كانت الظروف.لدخول أي الجئ فلسطينيي من سورية تحت أ
 18/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
  النفايات تتكدس في مخيم عين الحلوة .24

وحدها الحيوانات والحشرات تستطيع االقتراب من النفايات المكدسة في : صيدا ــ انتصار الدنان
وب لبنان(، الذي يقطنه مكبات وشوارع مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا )جن

نحو مائة ألف نسمة. وبسبب تكدس النفايات، عقد لقاء شعبي في المخيم لمناقشة موضوع النفايات 
المتراكمة في المخيم منذ يوم السبت الماضي، وإضراب عمال النظافة بسبب الضغوط األمنية التي 

افة إلى اضطرار عمال النظافة تعيق إخراج النفايات، واألضرار الصحية الناجمة عن النفايات. إض
االنتظار عند مداخل المخيم لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، يشّمون روائح النفايات ويهانون، 
وتوجه إليهم كلمات نابية خالل انتظارهم عناصر استخبارات الجيش التي تتولى مواكبتهم إلى حين 

 الوصول إلى مكب النفايات في مدينة صيدا.
جتماع الذي عقد، دعا اللقاء إلى اعتصام شعبي تضامنًا مع عمال النظافة. يقول وبناء على اال

الناشط االجتماعي مهنا مرعي: "منذ أيام والنفايات متراكمة في المخيم، وال يسمح لسيارات جمع 
النفايات بالخروج من المخيم. وتبرر الدولة اللبنانية المشكلة بالمطامر، لكن مكب النفايات في مدينة 
صيدا يعمل، والمفروض أن يسمح لسيارات جمع النفايات أن تخرج". يضيف: "أشعر بأن الهدف هو 

 جعل الناس تنسى موضوع إجازة العمل. هذه حرب ناعمة أخرى ضد أهالي المخيم".
أما عدي )أبو عمر(، وهو صاحب متجر في المخيم مالصق لمكب النفايات، فيقول: "نحن على 

بت الماضي. قبل عام ونصف العام، واجهتنا المشكلة ذاتها مع مخابرات هذا الحال منذ يوم الس
 الجيش اللبناني، والسبب المواكبة األمنية، غير أن الموضوع حّل قبل أن يتصدر المشهد مجددًا".

يتابع: "هذه األزمة ترتبط بعدم خروج سيارات جمع النفايات كما يجب. اليوم، يسمح أن تخرج مرة 
ي السابق، كانت تخرج خمس مرات في اليوم. وكان عدد السيارات اثنتين من الحجم واحدة يوميًا. ف

الكبير، أو ثالث إلى أربع من الحجم الصغير". يضيف: "تراكمت النفايات في المخيم، حتى إن 
عمال النظافة منعوا من تنظيف الشوارع حتى ال يرموا النفايات في المكبات". ويسأل: "لماذا الخلط 
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وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا واألمور السياسية؟". بين عمل 
يضيف: "الخطر في الموضوع هو انتشار الروائح واألمراض والحشرات والديدان وغيرها التي تسبب 

 لنا األذى وألوالدنا وأهلنا"، الفتًا إلى أن "مكبات النفايات موجودة بين البيوت".
 19/9/2019جد د، لندن، العربي ال

 
 2019المتحف الفلسطيني  تسلم جائزة اآلغا خان للعمارة  .25

تسلمت رئيسة مجلس إدارة المتحف الفلسطيني زينة جردانة، جائزة اآلغا خان للعمارة : بترا –قازان 
، في حفل بمدينة قازان في روسيا، من قبل صاحب السمو اآلغا خان والمستشار الحكومي 2019

تتارستان، منتيمير شايمييف، وذلك بعد فوز المتحف بالجائزة التي تبلغ قيمتها مليون  لجمهورية
 دوالر.

وتنافس المتحف الفلسطيني مع خمسة مشروعات عالمية أخرى، ضمن القائمة القصيرة للجائزة والتي 
 دولة حول العالم لدورة هذا العام. 16مشروعا من  20ضمت 

المتحف، على هذه الجائزة تقديرا لدوره كبيئة حاضنة للمشروعات ووفقا للجنة التحكيم، فقد حاز 
اإلبداعية والبرامج التعليمية، ودوره في تعزيز ثقافة فلسطينية منفتحة وحيوية على المستويين المحلي 

 والدولي، وتعزيز التعليم باألدوات الّثقافية، والحوار الديمقراطي وثقافة االنفتاح وقبول الرأي اآلخر.
  19/9/2019تور، عّمان، الدس

 

 البنك الدولي: أزمة السيولة تثقل كاهل االقتصاد الفلسطيني .26
مليار  1.8قال البنك الدولي إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز : القدس

بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل  2019دوالر خالل عام 
 اتها من الضرائب ورسوم االستيراد )أموال المقاصة( التي تجمعها نيابة عنها.عائد

ويسلط تقرير البنك الدولي، الذي من المقرر أن يقدمه الى لجنة االرتباط الخاصة بتنسيق 
أيلول الجاري على هامش  26المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقرر في 

جمعية العامة لألمم المتحدة، على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة االجتماعات السنوية لل
على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد 

 العام، ما خلق تحديات ضخمة لالقتصاد بشأن السيولة.
كانثان شانكار: "إن التوقعات لألراضي  وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين

الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت 
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تؤثر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم 
 الخدمات العامة".

الصحيحة، وبالتعاون بين األطراف المعنية، من الممكن عكس مسار  وأضاف" اذا اتخذت اإلجراءات
هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم االقتصاد وتحسين المستويات المعيشية 

 للمواطنين".
وتابع التقرير، الذي تلقت "وفا" ملخصا له، ان إجمالي اإليرادات التي تلقتها السلطة في النصف 

تراجعت الى نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع  2019لعام األول من ا
، مذكرا ان السلطة الوطنية الفلسطينية %68ذلك في األساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 

مليون دوالر سنويا. وقال التقرير  138رفضت استالم هذه األموال بسبب قيام إسرائيل باقتطاع 
لك، اتخذت السلطة الفلسطينية عددا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما "نتيجة لذ

فقط من رواتب  %60في ذلك استخدام كامل قدرتها على االقتراض من المصارف المحلية ودفع 
 موظفيها، مع توفير الحماية لمن ال تتعدى رواتبهم ألفي شيقل شهريا".

وقع أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من قبل حكومة ويرى البنك الدولي انه "من المت
إلى تمكين السلطة من التعاطي مع األزمة حتى نهاية عام  2019إسرائيل في شهر أغسطس/آب 

مع خفض اإلنفاق، واالستمرار في بناء متأخرات للموظفين والموردين من القطاع الخاص".  2019
قود، التي تشكل حوالي ثلث إجمالي أموال المقاصة، إلى معتبرا ان نقل المسؤولية عن ضرائب الو 

السلطة الفلسطينية "سيشّكل مساعدة جزئية، بيد أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن آلية 
 وطبيعة الخصومات اإلسرائيلية من تلك العائدات".

  1.3ة سيسجل وأشار البنك الدولي الى ان التقديرات تشير الى أن النمو في األراضي الفلسطيني
، "ويعزى هذا التوقع في األساس إلى تحّسن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن 2019في العام %

. وفي تجسيد لضغوط السيولة، 2018في العام  %7، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة %1.8يسجل 
توياته خالل إلى أدنى مس 2019من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية في العام 

 ".%1.2السنوات الخمس الماضية ليسجل 
واضاف: مع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة 
السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي 

 للعائدات المتاحة.
ي حين يمثل انتظام تدفق أموال المقاصة أولوية عاجلة من أجل استدامة التوسع وقال شانكار: "ف

االقتصادي، يجب اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، 



 
 
 
 

 

 20 ص             5038 العدد:             9/19/2019 خميسال التاريخ: 

                                    

إضافة الى تلك التي تعيق التجارة، ويجب العمل أيضا على تعزيز بيئة األعمال للشركات 
جهود المنسقة والدعم من األطراف كافة أن يحدث تحسن في اآلفاق الفلسطينية، فمن شأن ال
 االقتصادية للفلسطينيين".

ويرى البنك الدولي أن تقدم االقتصاد الفلسطيني ممكن من خالل توسيع تجربة تسهيل نقل البضائع 
بين  من الباب إلى الباب، عبر معابر الضفة الغربية؛ واستكمال المفاوضات حول مشتريات الكهرباء

شركات الكهرباء الفلسطينية واإلسرائيلية؛ ومراجعة نظام السلع ذات االستخدام المزدوج. على الصعيد 
 الداخلي.

واعتبر أن اإلصالحات الرامية إلى تحسين مناخ األعمال "أمرا حيويا"، بما في ذلك اصدار قانون 
سسي في سلطة األراضي الشركات المعّدل قبل نهاية العام الحالي؛ واستكمال اإلصالح المؤ 

 الفلسطينية لتحسين كفاءة وشفافية إدارة األراضي.
 18/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تصويت لي"حسن نصر هللا" في االنتخابات اإلسرائيلية  .27

ام تداول مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي صورة تظهر ورقة كتب عليها اسم األمين الع: الدوحة
أن من مما يبدو  ."إسرائيل"لـ "حزب هللا" اللبناني حسن نصرهللا، خالل االنتخابات البرلمانية في 

نشرها يوجه تحديا للساسة اإلسرائيليين، الذين يعدون "حزب هللا" وأمينه في الصف األول من أعداء 
 الدولة العبرية.

 17/9/2019، الشرق، الدوحة
 

 لوقف اعتداءاتها  "إسرائيل"يا للضغط على وزير خارجية لبنان  دعو ألمان .28
خالل مؤتمر صحفي مشترك مع ، جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني أكدقنا:  -برلين 

استمرار "، مشددًا على أهمية "بقرارات الشرعية الدوليةالتزام لبنان نظيره األلماني هايكو ماس، 
يا ألمانيا بموجب عالقاتها مع الكيان اإلسرائيلي أن تضغط داع .االستقرار والهدوء في جنوب لبنان
 عليه لوقف استفزازاته واعتداءاته.

 18/9/2019، الشرق، الدوحة
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  الغربية السعودية تجدد رفضها إعالن "نتنياهو" ضم أراض بالضفة .29
ها ورفضها مجلس الوزراء، إدانتها واستنكار ، خالل جلسة لجددت المملكة العربية السعودية الرياض:

، واعتبرته 1967القاطع إلعالن بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة عام 
هذا اإلجراء، وأكدت أن  إجراء باطاًل جملة وتفصياًل وتصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت  .ي المنطقةيقوض كل الجهود والمبادرات التي قدمت إلقامة سالم دائم وشامل وعادل ف
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية واإلنسانية لمواجهة الجرائم واالنتهاكات 

 اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
 18/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لقانون الدولي  لبااًل  : آلة القتل اإلسرائيلية المتوحشة ال تلقيالمتحدثة باسم الخارجية القطرية .30

سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا، شمالي القدس بقتل قوات االحتالل اإلسرائيلي  قيامعلى في تعليقها 
"االغتيال المتعمد بقولها:  المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لولوة راشد الخاطر ، غردتالمحتلة

دليل يجدد قناعتنا أن آلة القتل المتوحشة لقوات  لهذه السيدة العزالء ومن هذه المسافة القريبة هو
 االحتالل االسرائيلي ال تلقي بااًل ال للقانون الدولي وال للقيم اإلنسانية". 

 18/9/2019، الشرق، الدوحة
 

 في مجلس األمن القومي األمريكي خلفًا لبولتون  "تقليديجمهوري صقر "روبرت أوبرا ن  .31
كي، في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، يياسة الخارجية األمر في تحّرك إلعادة تشكيل فريق الس

كي الخاص لشؤون تحرير الرهائن، سيصبح رابع ييبدو أن روبرت أوبراين، مبعوث الرئيس األمر 
. مستشار لألمن القومي في فترة ترامب الرئاسية األولى، بعد إقالة جون بولتون األسبوع الماضي

وقد  .الذي اقترحه ضمن اسمين عتبارها فوزًا لوزير الخارجية مايك بومبيوُينظر إلى ترقية أوبراين، با
لكونه يتمّتع بعالقات قوية مع زمالئه في  "،خيارًا آمناً "ُيعّد " أوبراين الوّدي سلوك"ذكر ترامب أن 

 المتحدث غردتعليقًا على هذا الترشيح، و يتناقض مع سلوك سلفه.   هوزارَتي الخارجية والدفاع، ولكون
يبدو واضحًا أن ترامب، بعد تحّمله تجربة ": قائالً  السابق باسم مجلس األمن القومي، نيد برايس

بولتون، ليست لديه أي مصلحة في اختيار شخصية قوية أو أيديولوجية في منصب مستشار األمن 
كذلك مع  قد ال يكون بومبيو مكروهًا كوزير للخارجية ووكالة األمن القومي، لكنه سيصبح"، و"القومي

نشر مجموعة من المقاالت المتشّددة حول  أوبراين مما تجدر اإلشارة إليه أن ."هذا الترتيب الجديد
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يتطابق ومعايير  "صقر جمهوري تقليدي"في مرتبة  هالسياسة الخارجية جمعها الحقًا في كتاب يضع
 بومبيو، لكن ذلك ال يعني بالضرورة أن يكون على مقاس تطّلعات ترامب.

 19/9/2019، بار، بيروتاالخ
 

 فشل نتنياهو .32
 حمادة فراعنة
سعى نتنياهو رئيس حزب الليكود، رئيس حكومة المستعمرة اإلسرائيلية، من خالل إجراء دورة ثانية 

، من 9/4/2019، بعد أن أخفق في دورة البرلمان الواحد والعشرين يوم 17/9/2019للبرلمان يوم 
صوتًا،  61األكبر، وثانيهما أن يحظى بأغلبية برلمانية من  تحقيق هدفين: أولهما أن يكون الحزب

تؤهله ألن يكون رئيسًا للحكومة للمرة السادسة، وأن توفر له األغلبية لتشريع قانون على الطريقة 
الفرنسية، تعطيه الحصانة وعدم التعرض للمساءلة القانونية، طالما أنه في موقع رئيس الوزراء، 

، لمواجهة النائب العام الذي سيوجه له االتهام بثالثة 3/11/2019كون يوم فاالستحقاق القضائي سي
 قضايا فساد متورط بها .

أخفق نتنياهو في مسعاه، فهو لم يحقق الفوز األكبر لحزبه، ولم يتمكن من الحصول على أغلبية 
الحصانة  برلمانية تؤهله ليفوز بمنصب رئيس الحكومة، والحصول عبر هذه األغلبية لتمرير قانون 

المطلوبة له، ولذلك على األرجح سيتعرض للمساءلة وسيتلقى التهم وسيفقد موقعه القيادي وسيحال 
 للمحكمة وتتم إدانته كما حصل مع سابقيه يهود أولمرت وأريه درعي وموشيه كتساف.

د وحزب نتائج االنتخابات لدورة البرلمان الثاني والعشرين أفرزت حالة من التعادل بين حزب الليكو 
الجنراالت أزرق أبيض، ولذلك على األرجح لن يكون نتنياهو رئيسًا للحكومة إال إذا وقع اتفاق 
التناوب بينه وبين رئيس حزب خصمه الجنرال بيني غانتس رئيس حزب أرزق أبيض، وقد يعرض 
 التناوب شريطة أن يقبض ثمن هذا التناوب مع غانتس مقابل حصوله على قانون الحصانة، لكون 
غانتس ال يملك وحده فرصة تشكيل الحكومة إذا لم يعتمد على أصوات القائمة المشتركة العربية 
برئاسة أيمن عودة، وهي قائمة وأصوات لن يعتمد أي منهما عليها لتشكيل حكومته، وهذا الخيار 

 يبرالي.مازال مستبعدًا في ظل العنصرية والعداء المفرط للفلسطينيين وضعف اليسار اإلسرائيلي الل
بداًل من االنحياز  » وحدة وطنية»ليبرمان سيكون بيضة القبان بينهما الذي دعا إلى تشكيل حكومة 

ألحدهما على حساب اآلخر، وسيكون هو بطل اللعبة السياسية كما كان في دورة البرلمان السابقة 
أخرى، وها هي الذي أحبط مساعي نتنياهو في تشكيل الحكومة ودفعه نحو خيار االنتخابات مرة 
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االنتخابات ُتعزز من مكانة حزب ليبرمان وتجعل نتنياهو حائرًا فيما سيفعله تحاشيًا للمحاكمة 
 والطريق الموصل نحو السجن األكيد .

برنامج نتنياهو في ضم مستوطنات الضفة الفلسطينية والغور سيكون موضع شك وتأجيل، إضافة 
قها السياسي أكثر من مرة استجابة ألجندة نتنياهو، إلى أن صفقة ترامب التي تم تأجيل إعالن ش

ستكون خطة ترامب هذه مهزوزة، خاصة إذا تم تشكيل الحكومة بمشاركة األحزاب اليهودية المتشددة 
التي ترفض التنازل عن باقي الضفة الفلسطينية لمصلحة شعبها لتكون جزءًا من الدولة الفلسطينية 

 مع قطاع غزة.
حبط مساعي ترامب واليمين اإلسرائيلي في تمرير صفقة العصر، مثلما أحبط الموقف األوروبي سي

، ومؤتمر 22/5/2017مؤتمر الرياض يوم  – 1األوربيون دعوات ترامب لعقد المؤتمرات الثالثة: 
بيون تصريحات و ، مثلما رفض األور 25/6/2019، ومؤتمر المنامة يوم 13/2/2019وارسو يوم 

 .   ور لخارطة المستعمرة اإلسرائيليةالضفة الفلسطينية مع الغنتنياهو حول ضم مستعمرات 
 19/9/2019الدستور، عّمان، 

 
 نتائج انتخابات الكنيست: انتصر الوسط وماتت األ د ولوجيا .33

 جدعون ليفي
أثبتت نتائج االنتخابات بصورة ال ترقى إلى الشك أن إسرائيل عبارة عن وسط واحد كبير، مع 

كثيرًا مما تبدو عليه. كلنا شعب واحد. لسنا شعبًا مستقطبًا، وال منقسمًا، وال خالفات في الرأي أقل 
مشرذمًا، كما يقولون هنا صباحا ومساء، بل هناك وحدة آراء واسعة وعميقة أكبر بكثير مما يوصف. 

 وهذه ليست أخبارًا جيدة على اإلطالق.
م الجرأة على اتخاذ مواقف واضحة، فما وراء الوحدة في اآلراء يختبئ التجانس، والفراغ الفكري، وعد

بالك بالدفاع عنها. ال حرب أهلية على األبواب، بل نشيد كلنا شعب واحد، نشيد الجوقة الوطنية التي 
تغّني ترنيمة نوم لكل تغيير، وقداس موت لكل فكرة جديدة. اليمين المتطرف ُدحر تمامًا، واليسار 

ونحن بقينا مع إجماع وطني واحد كبير وجارف  -منذ البداية  اليهودي الراديكالي لم يكن موجودًا هنا
 فيما يتعلق بأغلبية األمور.

أول من أمس، انتصر الوسط مرة ُأخرى، ربما أكثر من أي وقت مضى. األيديولوجيا ماتت. الفوارق 
قوة «مجددًا تلقت ضربة، و« يمينا»بين الكتلتين طفيفة، ومن الصعب تمييزها بالعين المجردة. 

مفلسة تمامًا، كما تستحق. اليسار الصهيوني أفلت بجلده، بعد أن نسج تحالفاته جيدًا: « يهودية
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توحد مع باراك وستيف شافير، وحزب العمل مع أورالي أبقسيس. والكل توجه نحو « ميرتس»
 الوسط.

ألخيرة قد يعتقد المرء أن هناك فجوة فكرية تفصل بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس. في األيام ا
ظهرت فرصتان ذهبيتان إلثبات عدم صحة ذلك: نتنياهو اقترح ضم غور األردن، وغانتس قال إن 
نتنياهو لن يحقق وعده، بينما هو، أي غانتس، مع البقاء في غور األردن إلى أبد اآلبدين. ما هو 

« المبكى حائط»، ذهب ووضع ورقة في «علمانية»الفارق؟ ال يوجد فارق. غانتس الذي يريد حكومة 
 تمامًا مثل نتنياهو. هكذا هي العلمانية اليهودية.

أظهرت عينات النتائج، أول من أمس، أن اإلسرائيليين ال يريدون شيئًا مغايرًا، ال يريدون يمينًا 
، «الليكود»متطرفًا، وبالطبع ال يسارًا متطرفًا، فقط يريدون وسطا، وسطا، وسطا. جزء يسمي وسطه 

، ابحثوا عن الفوارق. وحدها شخصية نتنياهو تفصل بين «رق ـــ أبيضأز »وجزء آخر يسميه 
المعسكرين، فقط هي وحدها، وهذا طبعًا ال يشكل فارقًا فكريًا حقيقيًا. أول من أمس، ثبت أيضًا أن 
ليس هناك أنصار للعنصرية الصريحة، اإلسرائيليون يريدونها لكن بجرعات صغيرة، من دون أن 

الطاولة، وليس علنًا. بعد يوم أمس، ال يمكن القول إن إسرائيل تتجه نحو يشعروا بها، من تحت 
 اليمين. هي لم تتجه يمينًا، وبالتأكيد لم تتجه نحو اليسار، لقد ذهبت إلى النوم.

مثل هذا المجتمع يستحق بالطبع حكومة وحدة، الوصفة الدقيقة لمزيد من سنوات النوم. عندما ال 
وعندما ال يوجد نقاش، تستمر األمور  -تجديد من الطرفين، ال يوجد نقاش يكون هناك راديكالية وال 

بالطريقة عينها؛ الطريقة التي جعلت إسرائيل مجتمعًا قمعيًا كما هي عليه، مجتمعًا يعيش حالة 
إنكار، ويدير وجهه عن مشكالته الحقيقية، ويهرب نحو الهامشي والثانوي. لقد أثبتت االنتخابات 

ين يقترحون تغييرًا ال فرص لهم في إسرائيل. باستثناء نتنياهو، نعم أو ال، اإلسرائيليون مجددًا أن الذ
ال يريدون أي تغيير. األفضل بالنسبة إليهم هو ما لديهم، وفي األساس ما يهربون منه كما يفرون 

 من النار. فقط اعطوهم إجازاتهم ومراكز تسوقهم.
خابات. لن يظهر أي تغيير حقيقي من أي حكومة ليس مهمًا أي حكومة ستؤلف بعد هذه االنت

محتملة. لذلك تحظى فكرة حكومة وطنية بتأييد كبير في إسرائيل. حكومة وحدة قريبة جدًا من أن 
 تتحقق.

 «هآرتس»
 19/9/2019األيام، رام هللا، 
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تائج النهائية لالنتخابات مشابهة لنتائج العينات، يفترض آجاًل أم عاجاًل أن تقوم هناك إذا كانت الن
حكومة وحدة وطنية، مثلما أراد افيغدور ليبرمان، وإن كان من الصعب جدًا التصديق بأنها ستركز 

 على علمانية إسرائيل.
ضمان وحدة مصطنعة  بالعموم، تقام حكومة الوحدة بسبب اضطرار سياسي وليس بسبب الرغبة في

ما في الشعب. وإلقامتها ثمة حاجة إلى تحديد أهداف متفق عليها، تكون األطراف مستعدة بصعوبة 
لها. هدف واحد سيكون تغيير قانون القومية، على األقل إلدخال قيمة المساواة فيه. هدف ثان 

س المحكمة العليا. ولكن سيكون وقف كل اإلجراءات التشريعية الرامية للمس بحماة الحمى، وباألسا
 الهدف األول يجب أن يكون تصميم الحدود الشرقية إلسرائيل.

إسرائيل من ترامب، مثلما تحاول بعض األصوات اليمينية عرض ذلك، بل ” إنقاذ“التحدي ليس 
استغالل صداقة الرئيس لمساعدتنا على تحقيق هدف مشترك، سواء لغانتس أم لنتنياهو، وضمان 

ديمقراطية، في الوضع الجديد الذي لم تعد فيه، عمليًا، أغلبية  –ل كدولة يهودية مستقبل إسرائي
هما الالعبان ” أزرق أبيض”يهودية غربي نهر األردن. إذا ما أقيمت حكومة يكون الليكود و

المركزيان، وإذا لم تتمكن أحزاب اليمين من منع خطوات سياسية حيوية، فاألمر األصح هو التوجه 
رامب والطلب منه تأجيل تقديم خطته لغرض محاولة إعادة الحوار مع الرئيس محمود معًا إلى ت

 عباس.
، طلب عباس عدة شروط الستئنافها، بدعوى أن 2014منذ توقفت المحادثات بإدارة جون كيري في 

نتنياهو ال يعتزم بجدية الوصول إلى توافقات، وأنه يستغل وجود المحادثات كي يقول للعالم بأنه 
ى إلى السالم، وفي هذه األثناء يعمل كي يعمق السيطرة اإلسرائيلية في المناطق. ولمواجهة يسع

حكومة وحدة، كفيل بأن يوافق على محادثات غير مشروطة، كي يعود إلى النقطة التي وجدت فيها 
 المحادثات قبل خمس سنوات.

” خريطة الطريق“بروح  وإذا نجحت هذه المحادثات المباشرة، وجرت موافقة على تسوية متدرجة
للرئيس بوش االبن، فلن يمنع ترامب ذلك، بل العكس: سيشجع تحقيق االتفاق، وسيعمل على تمويل 
هذا االتفاق، وذلك انطالقًا من رغبة في إثبات أنه كان ممكنًا الوصول إلى إنجازات لم تتحقق في 
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ى بال شريك فلسطيني ويخطئ في إدارات سابقة. وبالمقابل، إذا عرض خطته اآلن، فمن شأنه أن يبق
 إصابة هدفه.

إن حكومة وحدة وطنية تولد من حاجة سياسية ضرورية تكفل أن تكون فرصة لتحديد الحدود، 
وضمان إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وعندما يكون ترامب في المحيط، وأمامه حكومة مشتركة 

 ل ذلك.من الليبراليين والمحافظين، قد يكون أكثر راحة لعم
 18/9/2019إسرائيل اليوم 
 19/9/2019القدس العربي، لندن، 
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