
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 أبو مرزوق: أنظمة عربية تستهدف شبكات تمويل حماس وكوادرها

 عباس يؤكد على ضرورة دعم حّق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت االحتالل

 وفلسطين "إسرائيل"تيريش يحذر: اإلجراءات األحادية تهدد بنسف حل الدولتين بين غو 

 إلى متى ستظل الشرعية الدولية عاجزة حينما يتعلق األمر بفلسطينأمير قطر في األمم المتحدة: 

 مقعداً  32مقعدًا و"الليكود" يرتفع إلى  33ق أبيض" يبقى بـ: "أزرالنهائية النتخابات الكنيستالنتائج 

: في خطابه أمام الجمعية العامة أردوغان
ـــم تط ـــق  ـــدة األمـــم المتحـــدة إ ا ل ـــا فائ م

 "إسرائيلـ"قراراتها المتعلقة ب
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: ما فائدة األمم المتحدة إ ا لم تط ق قراراتها المتعلقة في خطابه أمام الجمعية العامة أردوغان .1

 "إسرائيلـ"ب
دعء الرئيس التركي برجب طيب أبردوغءن، الثالثء ، إلى تطبيق قرابرات األمم : األنءضول -نيويوبرك 

 سرائيل.المتحدة ومجلس األمن الدولي المتالقة بإ
وفي كلمة له أمءم الجمعية الاءمة لألمم المتحدة، قءل أبردوغءن: "إذا لم ُتطبق قرابرات األمم المتحدة 

 ومجلس األمن المتالقة بإسرائيل، إذًا مء الفءئدة من هذه المنظمة؟".
متحدة وأضءف "إذا لم نكن مؤثرين عبر قرابراتنء التي نتخذهء، فأين ستتجلى الادالة؟"، داعيء األمم ال

 إلى دعم الشاب الفلسطيني بمء هو أكثر من الوعود.
وأبردف "أنء أتسء ل أين هي إسرائيل، يء ترى أي أبراضي تشملهء إسرائيل، أين كءنت إسرائيل عءم 

 ، وأين هي حءليء؟". 1967و 1949، وأين أصبحت في 1947
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إسرائيل، والمنطقة برمتهء تقريبء ال يوجد شي  اسمه  1947وتءبع برافاء خرائط حول المنطقة "الاءم 
فلسطين .. وعاد قرابر التقسيم في الاءم ذاته بدأت فلسطين بءلتقلص وإسرائيل بءلتوسع حتى عءم 

1967 ." 
وأبردف "الوضع الحءلي تكءد فلسطين غير موجودة، فءلمنطقة برمتهء تقريبء أصبحت إسرائيل، هل 

 تشبع إسرائيل؟ ال فحءليء تساى ألخذ مء تبقى". 
إلى أن "هنءك الاديد من قرابرات مجلس األمن الدولي حول إسرائيل، هل يتم تطبيق تلك وأشءبر 

 القرابرات؟ ال، إذًا مء الفءئدة من األمم المتحدة". 
وشدد أن موقف تركيء من قضية القدس واضح، وتتمثل بأن الحل يكمن في تأسيس دولة فلسطينية، 

 وعءصمتهء القدس الشرقية. 1967تكون مستقلة وأبراضيهء متجءنسة على أسءس حدود 
 وأكد أن أي خطة سالم أخرى غير ذلك لن تكون عءدلة أو مقبولة أو تملك حظوظء في التطبيق. 

وأبردف متسءئال "هل الغءية من المبءدبرة المطروحة على أنهء صفقة القرن، القضء  على دولة فلسطين 
 ووجود شابهء بصوبرة تءمة؟".

المحتلة من قبل إسرائيل تاد واحدة من أكثر  الفلسطينيةى األبراضي من جهة ثءنية، لفت أبردوغءن إل
 األمءكن التي تشهدا ظلمء في الاءلم. 

وانتقد أبردوغءن التزام المجتمع الدولي الصمت إزا  قتل قوات أمن إسرائيلية امرأة فلسطينية على مرأى 
فلسطينية بريئة من قبل قوات وقءل: "إذا لم تحرك مشءهد القتل الوحشية المرأة  ومسمع من الاءلم.

 األمن اإلسرائيلية ضميرنء، فلم ياد مانى للكالم".
وأشءبر إلى أن حكومة إسرائيل الحءلية عبر أفاءلهء المتمثلة بهذه الجرائم وفرض حصءبر غير إنسءني 
على قطءع غزة، وأنشطة االستيطءن غير القءنونية وتغيير الوضع التءبريخي والقءنوني للقدس ال تقف 

 ند انتهءك القءنون الدولي، بل تتخطءه لتدوس على جميع القيم اإلنسءنية.ع
 24/9/2019، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول  

 
 تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت االحتالل كد على ضرورة دعم حقّ ؤ ي عباس .2

تقرير المصير  م حق  محمود عبءس، التأكيد على ضروبرة دع يةفلسطينال السلطةجدد برئيس  :نيويوبرك
بءلنسبة للشاوب الرازحة تحت نير االستامءبر واالحتالل األجنبي، واحترام السالمة اإلقليمية للدول 

 والقءنون الدولي وميثءق األمم المتحدة. 2030لخطة التنمية المستدامة لاءم  واستقاللهء السيءسي، وفقءً 
والصين في قمة التنمية المستدامة، في  77الـ التأكيد، في كلمته بءلنيءبة عن مجموعة  عبءسوأعءد 

، على الرفض القءطع لفرض التدابير االقتصءدية األحءدية بوصفهء 24/9/2019 نيويوبرك، يوم الثالثء 
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المجتمع الدولي إلى اعتمءد تدابير عءجلة  البلدان النءمية، داعيءً  وسيلة للتاسف االقتصءدي ضد  
 وفا ءلة لضمءن إزالتهء على الفوبر.

وقءل إن قمتنء اليوم وإعالننء المشترك، الذي نايد فيه التأكيد على مبءدئ خطة التنمية المستدامة لاءم 
، ونضع من خالله إجرا ات ملموسة لمواصلة تنفيذهء، يدالن على أن خطة التنمية المستدامة 2030
 القءدم. لتحقيقه في غضون الاقد ء تزال هدفنء المشترك، الذي نصبو جمياءً م 2030لاءم 

 24/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 لوكسم ورغو  بلجيكاا وهولندا و زعماء فرنس: عباس يجتمع مع نيويورك .3

 يةفلسطينال السلطةاجتمع برئيس ، ضمن سلسلة لقء ات سيءسية مع زعمء  عرب وأجءنب: نيويوبرك
مع نظيره الفرنسي ايمءنويل مءكرون، على ، في نيويوبرك، 24/9/2019 محمود عبءس، يوم الثالثء 

الرئيس مءكرون على آخر  عبءسوأطلع  للجمعية الاءمة لألمم المتحدة. 74 هءمش أعمءل الدوبرة الـ
انسداد أفق الاملية السيءسية بسبب القرابرات األمريكية المدمرة  مستجدات القضية الفلسطينية في ظل  

ائيلي، وممءبرسءته الادوانية، وآخرهء إعالن بنيءمين نتنيءهو لاملية السالم، واستمرابر التصايد اإلسر 
 "إسرائيل"حول فرض السيءدة اإلسرائيلية على غوبر األبردن وشمءل البحر الميت، إضءفة الستمرابر 

بحجز أموال الضرائب الفلسطينية )المقءصة(، في انتهءك واضح وصريح للمواثيق والماءهدات 
الذي تلعبه فرنسء في دعم القضية الفلسطينية، على جميع الصاد،  أهمية الدوبر عبءسوأكد  الدولية.

 على أهمية تنسيق المواقف على الصايد الدولي. مشدداً 
برئيس وزبرا  بلجيكء و  برئيس وزبرا  هولندا مءبرك بروتي،كل من  استقبل عبءس، في نيويوبرك،كمء 

للجمعية  74ءل الدوبرة الـوزير خءبرجية لوكسمبوبرغ جين أسيبلوبرن، على هءمش أعمو  ،تشءبرلز مءيكل
 الاءمة لألمم المتحدة.

من جءنبه، أكد برئيس الوزبرا  البلجيكي دعم بالده للجهود اإليجءبية الرامية إلحالل السالم واألمن 
 وتحقيق االستقرابر في المنطقة.

 25/9/2019-24 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 قدس وتستدعي محافظهاقوات االحتالل تعتقل وزير شؤون ال .4

، فجر اليوم األبرعاء ، وزير شؤون القدس فءدي الهدمي، اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل  :القدس
كمء استدعت قوات االحتالل، اليوم األبرعاء ، محءفظ القدس عدنءن  باد أن داهمت منزله في القدس.
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وأفءد مراسلنء، بأن قوات  لمبءبرك.غيث، باد أن داهمت منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ا
 االحتالل داهمت منزل غيث، وفتشته، قبل أن تسلمه هو ونجله بالغين لمراجاة مخءبراتهء.

 25/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 "الخارجية الفلسطينية" تشرع بتحرك دولي لوقف انتهاكات االحتالل .5

نددت وزابرة الخءبرجية والمغترعين الفلسطينية بسيءسة  :بترا، ووكءلة الديننءدية ساد  - برام هللا ،ءنعم  
ونوهت إلى  االحتالل اإلسرائيلي االستيطءنية التهويدية وانتهءكءته المتواصلة ضد  الشاب الفلسطيني.

التحرك الفلسطيني الحثيث، على مختلف األصادة والمستويءت، لحث المجتمع الدولي لجهة الضغط 
الرئيس محمود "وقءلت إن  ت االحتالل لوقف سيءستهء الادوانية في األبراضي المحتلة.على سلطء

عبءس يخوض ماركة سيءسية ودبلومءسية حقيقية في أبروقة األمم المتحدة، ضد مخططءت التحءلف 
 ."األمريكي اإلسرائيلي ومؤامراته الهءدفة إلى تهميش القضية الفلسطينية، وحقوق الشاب الفلسطيني

لفرض أجندات وإعءدة ترتيب األولويءت على "األمريكية  –من خطوبرة المسءعي اإلسرائيلية  وحذبرت
السءحة الدولية والشرق أوسطية على وجه الخصوص، بمء يؤدي إلى تغييب القضية الفلسطينية أو 

 ."ترحيلهء إلى أسفل سلم االهتمءمءت السيءسية
 25/9/2019 ،الغد، عّمان

 
 لماني العربي استحدث لجنة دائمة باسم فلسطينبحر: االتحاد ال ر أحمد  .6

قءل النءئب األول لرئيس المجلس التشرياي الفلسطيني أحمد بحر، إن االتحءد البرلمءني الارعي  :غزة
 ،24/9/2019 خالل برسءلة أبرسلهء يوم الثالثء  ،وشكر بحر استحدث لجنة دائمة بءسم فلسطين.

عن  ،وعبر بحر، في برسءلته لبرلمءني على هذه الخطوة.لرئيس االتحءد عءطف الطراونة، االتحءد ا
طموحه في أن تامل اللجنة الُمشكلة حديثًء لخدمة المصءلح والقضءيء الفلسطينية وتازيز االتصءل 

ودعء في ختءم  والتواصل بين االتحءد الارعي والبرلمءنءت الارعية والمجلس التشرياي الفلسطيني.
الارعي، ولجنة فلسطين للامل على فضح وتارية جرائم االحتالل  برسءلته برئيس االتحءد البرلمءني

 شابنء الفلسطيني في مختلف المحءفل واالتحءدات البرلمءنية اإلقليمية والدولية. اإلسرائيلي ضد  
 24/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 الدولية بشأن فلسطين قرار تاريخيالتزامه تط يق القانون والقرارات  "العمال ال ريطاني" زملط: تأكيد .7
وصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسءم زملط، قرابر حزب الامل البريطءني االلتزام  :برايتون 

عودة الالجئين إلى ديءبرهم التي هجروا  بتطبيق القءنون والقرابرات الدولية بشأن فلسطين، بمء فيهء حق  
 ، بءلقرابر التءبريخي."إسرائيل" إلىير السالح منهء ومنع استيراد بضءئع المستوطنءت وتصد

وقءل زملط في كلمته التي ألقءهء خالل المؤتمر السنوي لحزب الامءل البريطءني المناقد في مدينة 
وقيءدات حزعية وعرلمءنية  برايتون البريطءنية، بحضوبر برئيس حزب الامءل وأعضء  من حكومة الظل  

مب لتصفية االقرابر الذي يشمل برفض مسءعي إدابرة تر  ومئءت من أعضء  الحزب، إن الحزب بهذا
القضية الفلسطينية، وضع نفسه في صدابرة الدفءع عن النظءم الدولي والحقوق المشروعة للشاوب 
خصوصء حق تقرير المصير وحق الاودة، مطءلبء الحزب بءلضغط على الحكومة البريطءنية لتنفيذ 

 عتراف بدولة فلسطين.اال 2014قرابر البرلمءن البريطءني في الاءم 
مب اجءنب القيءدة والشاب الفلسطيني للتصدي إلدابرة تر  إلىوطءلب أعضء  حزب الامءل بءلوقوف 

وذكر زملط بقرابر المملكة المتحدة بوسم منتجءت  ومسءعيهء في تصفية القضية الفلسطينية.
متحدة، ألنه األمر ات ومنع دخولهء المملكة الامر ات، مؤكدا وجوب مقءطاة بضءئع المستامر المست

 الوحيد الذي سيوقف بنء  المستوطنءت واالعتراف بفلسطين.
 24/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 على واقع المرأة الفلسطينية نمساوياً  عشراوي تطلع وفداً  .8

 وم الثالثء أطلات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنءن عشراوي، ي: برام هللا
، ممثلة النمسء لدى دولة فلسطين استريد وين، ومستشءبرة التنمية والنوع االجتمءعي في 24/9/2019

( على آخر المستجدات السيءسية، وواقع النسء  في فلسطين ADCمؤسسة التنمية النمسءوية )
اوي، لدى وأكدت عشر  ودوبرهن في إحداث التنمية وعنء  المجتمع ومؤسسءت الدولة الفلسطينية.

استقبءلهء الوفد الضيف، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في برام هللا، أهمية أن تكون المرأة 
ءم بتازيز مفءهيم النوع االجتمءعي ومتطلبءت هسمن الحركة النسوية الاءلمية لإل الفلسطينية جز اً 

حول المرأة واألمن  1325القيءدة من منظوبر نسوي، مشددة على ضروبرة تفايل الامل بءلقرابر األممي 
ومسء لتهء على جرائمهء، والتدخل الفوبري لتوفير الحمءية الدولية الاءجلة  "إسرائيل"والسالم، ومحءسبة 

 أمءم مسؤوليءتهء القءنونية واألخالقية. "إسرائيل"لشابنء، خءصة للنسء  الفلسطينيءت، ووضع 
 24/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تصنيف )ب( إلىتقرر ترفيع خمسة مجالس قروية إلى بلديات وبلديتين  "الحكم المحلي" .9
، ترفيع خمسة مجءلس قروية إلى بلديءت 24/9/2019 قربرت وزابرة الحكم لمحلي، يوم الثالثء  :برام هللا

 .بءلنيءبة عن وزير الحكم المحلي م وزابرة أحمد غنيم،الوسلم وكيل  تصنيف )ب(. إلىوعلديتين 
تصنيف )ب(، وهي:  إلىجدي الصءلح، قرابرات ترفيع خمسة مجءلس قروية إلى بلديءت وعلديتين م

)صرة وعيت فوبريك في محءفظة نءبلس، والمزبرعة القبلية، وعيت عوبر التحتء في محءفظة برام هللا 
 والبيرة، وعيت أوال، وعرب الرمءضين في محءفظة الخليل، والزعيم في محءفظة القدس(.

 24/9/2019 ،باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األن
 

 ونروا"األ دبور يلتقي حمدان والقوى اإلسالمية وبرنامج الدعم المدرسي في " .10
، أمين الهيئة القيءدية 24/9/2019 يوم الثالثء  ،أشرف دبوبر لدى لبنءن يفلسطينالسفير الالتقى  :بيروت

كد دبوبر الموقف الفلسطيني الموحد في أو  حمدان.في حركة النءصريين المستقلين "المرابطون" مصطفى 
مواجهة كءفة المشءبريع التي تستهدف مشروعنء الوطني الفلسطيني وقضيتنء، مشددًا على صمود موقف 

 الرئيس محمود عبءس والتصدي لكل مء ينتقص من حقوق شابنء في الحرية والاودة واالستقالل.
طيني في لبنءن، وتخفيف ماءنءته وتحسين ظروفه الحيءتية وشدد حمدان على ضروبرة دعم صمود شابنء الفلس

 وطنه فلسطين. إلىحين عودته  إلىوالمعيشية من خالل قوانين تحفظ له كرامته وحقه في العيش بكرامة 
الاردات، مسؤول  أبوكمء التقى دبوبر بحضوبر أمين سر حركة فتح وفصءئل منظمة التحرير فتحي 

طءبرق  أبو" الشيخ األنصءبرلشيخ جمءل خطءب ومسؤول "عصبة المجءهدة" ا اإلسالمية"الحركة 
وعحث اللقء  األوضءع في مخيم عين الحلوة والتأكيد على تازيز حءلة األمن واالستقرابر  السادي.

كد اللقء  ضروبرة تحسين الظروف الحيءتية والمعيشية الصعبة ألبنء  شابنء أو  القءئمة داخل المخيم.
 قة والكريمة.بمء يضمن لهم الحيءة الالئ

كمء التقى دبوبر وفدًا من الهيئة التدبريسية في برنءمج الدعم المدبرسي التءبع لألونروا في لبنءن، 
 بحضوبر عدد من طالب البرنءمج.

 24/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو مرزوق: أنظمة عربية تستهدف شبكات تمويل حماس وكوادرها .11
موسى أبو  أكد برئيس مكتب الاالقءت الدولية بحركة حمءس د. حءوبره يحيى الياقوعي: - غزة، الدوحة

مرزوق عدم وجود تطوبر في االتصءالت بشأن الماتقلين الفلسطينيين من كوادبر وقيءدات الحركة لدى 
أشءبر، في حوابر خءص بصحيفة و السلطءت الساودية، وأن حراك حمءس دائم من أجل اإلفراج عنهم، 
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إلى عدم وجود أي  النظر إلى أن حمءس تواصل مسءعيهء مع السلطءت لإلفراج عنهم، الفتءً  "فلسطين"،
 تطوبر في االتصءالت بشأنهم. وأضءف "أمء عن الوسءطءت إن أبرادت أن تالن عن نفسهء فلهء ذلك".

 وجزبر، مؤكدًا أنهء أن عالقءت حمءس بءلدول الارعية واإلسالمية مرت بحءالت مد  أبو مرزوق وأوضح 
كءنت ومء زالت حريصة على إقءمة عالقءت متوازنة مع كل الدول على قءعدة أن فلسطين هي القضية 

واستدبرك "إال أن عددًا من األنظمة، استهدف كوادبر الحركة وشبكءت تمويلهء والمحبين  المركزية لألمة.
هذه الدول الداخلية، لهء في الخءبرج؛ خدمًة ألجندة أمريكية وإسرائيلية، حيث إننء ال نتدخل في شؤون 

وكنء نفضل الحراك الدبلومءسي، وممءبرسة الصمت اإلعالمي حيءل أي انتهءكءت تتارض لهء كوادبرنء، 
وأضءف "برغم الظلم الشديد الذي نتارض له، إال أن الخير  برغبًة منء بءلاالج الهءدئ لهذه اإلشكءليءت".

 أشكءله لشابنء الفلسطيني وحركة حمءس".في األمة ال ينقطع، فمنهء من يسءهم في تقديم الدعم بكل 
(، قءل أبو مرزوق: "لدينء عالقءتنء ةوحول تطوبر عالقءت حركته مع محوبر الممءناة )إيران سوبري

الثنءئية مع جمهوبرية إيران وعلى مستويءت متاددة ومتقدمة، ونحن على تواصل مستمر مع أصدقءئنء 
م فيه مصلحة القضية الفلسطينية، أمء تقالً وحلفءئنء في مختلف القضءيء، لكن يبقى قرابرنء مس ، ونقد 

 فال يوجد عالقءت ماهء منذ أن خرجنء مضطرين منهء". ةبءلنسبة لسوبري
إلى أن هنءك توجهء بإنهء  مخيمءت اللجو  الفلسطينية، كمء صءبر بءلتجماءت  أشءبر أبو مرزوق و 

اإلجرا ات األخيرة في مخيم المية  وقءل إن ، واليوم في لبنءن.ةالفلسطينية في الكويت والاراق وسوبري
ومية في لبنءن، التي سبقتهء إجرا ات مخيم عين الحلوة، مء هي إال لخلق بيئة طءبردة في المخيمءت، 
مع وجود مكءتب هجرة تامل على تهجير شابنء، بءإلضءفة إلى أن ضاف خدمءت وكءلة األونروا، 

وعين أن الالجئين  د أهداف "صفقة القرن".والساي لشطب موضوع الالجئين عن األجندة الدولية، أح
هم، مء تسبب بتراجع أعدادهم، الفلسطينيين في لبنءن يتارضون للتنكيل واإلجرا ات اللبنءنية ضد  

على وجوب حصول الفلسطيني على حقوقه المدنية، وماءملته ماءملة كريمة كالجئين ال  مشدداً 
أبنء  الشاب  ي عن جميع اإلجرا ات المتخذة ضد  وطءلب الدولة اللبنءنية بءلتراجع الفوبر  وافدين.

أن هذه  الفلسطيني سوا  قرابر وزابرة الامل أو األسالك الشءئكة حول المخيمءت أو غيرهء، مردفءً 
اإلجرا ات ال تخدم الاالقة اللبنءنية الفلسطينية، وإنمء تندبرج ضمن خدمة مضءمين وأهداف "صفقة 

 ئين الفلسطينيين.القرن" التي تساى إلى شطب قضية الالج
وعشأن قرابر المحكمة االبتدائية األوبروعية بشطب حمءس من لوائح "اإلبرهءب" لديهء، وصف أبو 

إلى  النظر شابنء في المقءومة، الفتءً  مرزوق القرابر بءلخطوة اإليجءبية واالنتصءبر لكل المؤيدين لحق  
في فلسطين دون حمءس، وهي أن الدول األوبروعية تدبرك يقينء عدم استطءعتهء لاب أي دوبر برئيس 

 تتواصل مع الحركة بأسءليب مختلفة.
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وعن مبءدبرة الفصءئل للمصءلحة أكد أبو مرزوق أنهء "قيد الدبراسة من حمءس التي تنظر إليهء بشكل 
ودعء فتح للتاءطي  .إيجءبي، وموقفهء ذو مرونة عءلية تجءه أي مبءدبرة تهدف إلنهء  االنقسءم"

ليب المصلحة الوطنية، وقبول الشراكة بداًل من اإلقصء ، والتوقف عن سيل اإليجءبي مع المبءدبرة وتغ
 التصريحءت المتالقة بءلمقءومة استجءبًة للضغوط األمريكية أو اإلسرائيلية.

أن  أبو مرزوق وعن استمرابرية مسيرات الاودة وكسر الحصءبر، والنتءئج التي حققتهء، أوضح 
 الاودة حقءً  لقضية الفلسطينية بنقءئهء، وأعءدت إبراز حق  المسيرات أعءدت إحيء  السيرة األولى ل

الحركة التحربرية  استراتيجيةوأبردف أن "دعمنء للمسيرات ينسجم مع  لم يتنءزل األبنء  عنه. أصيالً 
كمء أسهمت مسيرات الاودة، والحديث ألبو مرزوق، في عرقلة  التي تتبنى المقءومة بكل أشكءلهء".

: "مالومءتنء صمت عرعي ودولي ُمحزن، مردفءً  وت شابي هءدبر في ظل  "صفقة القرن" وبرفضهء بص
 ُتشير إلى أنهء أبرعكت ِحسءبءت مهندسي الصفقة".

 وعخصوص مدى التزام االحتالل بتطبيق تفءهمءت كسر الحصءبر، ذكر أن االحتالل يتراجع دائمءً 
على "أننء مع استرداد  عن التزامءته إال في حءل وجود قوة تفرض عليه ذلك، وهذا ديدنه، مشدداً 

ته، ليعيش  حقوق شابنء وبرفع الظلم عنه بأي شكل، ومن ذلك كسر الحصءبر عن غزة أو تخفيف حد 
 شابنء بكرامة وعزة، دون وجود أي التزامءت سيءسية".

وعشأن خطوبرة استمرابر الاقوعءت التي تفرضهء السلطة على القطءع، عد  أبو مرزوق عقوعءتهء على 
وشدد على أن المطلوب من فتح والسلطة إنهء  جميع  ال أخالقية وال وطنية. شابنء بقطءع غزة

 الاقوعءت التي ُفرضت على قطءع غزة فوبرًا دون قيد أو شرط. 
 24/9/2019 ،فلسطين أون الين

 
 ها"إسرائيل" في غزة بالوكالة عن... وال نحارب نافذ عزام: نفخر بعالقاتنا بإيران .12

 "تفخر"ي البءبرز في حركة الجهءد اإلسالمي في فلسطين، إن منظمته غزة: قءل نءفذ عزام، القيءد
ويرفض عزام االتهءمءت  أنهء تصب في صءلح الشاب الفلسطيني. ى باالقءتهء الوثيقة مع إيران، وتر 

في غزة بءلوكءلة عن إيران، التي تتارض لهجمءت  "إسرائيل"مع  الموجهة لحركته، بءالشتبءك عسكريءً 
هذه األكءذيب يراد منهء التشويش على القضية وعلى "ويقول في هذا الصدد:  .ةيإسرائيلية في سوبر 

نحن نفخر "ويضيف:  ."على تحقيق أجندتهء الخءصة الحركة، فءلجهءد اإلسالمي لم تامل يومءً 
م الدعم لنء ولمقءومتنء ولشابنء، ويقف بشجءعة ضد   السيءسءت  باالقتنء مع إيران، ومع أي طرف يقد 

 ."عالقتنء بإيران تصب في مصلحة الشاب والقضية بشكل عءم... واإلسرائيليةاألمريكية 
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ويؤكد عزام أن حركته حريصة على وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني وجبهته الداخلية، من خالل 
تاءون مستمر بين حركته وكءفة الفصءئل األخرى في "ويشدد على وجود  غرفة الامليءت المشتركة.

ال يمكن أن نخرج عن السيءق الطبياي الذي ندافع فيه عن "ويضيف عزام:  ."لشابإطءبر الدفءع عن ا
 ."يهدد وحدة الموقف الداخلي )على الصايد الاسكري( الفلسطيني، وال يمكن أن نرتكب عمالً  الحق  

وفي موضوع آخر، ال ينفي عزام، أو يؤكد، األنبء  التي تحدثت عن انتمء  االنتحءبرَيْين المتطرَفين 
أن "لكنه يقول: و  تفجيرين قرب حءجزين يتباءن للشرطة بمدينة غزة. 27/8/2019في ذين نفذا الل

 يكون االنتحءبريءن يتباءن للحركة، فهذا أمر ال يضرهء، ففي كل الفصءئل الفلسطينية تجد أشخءصءً 
 وعحسب ."يخرجون عن السيءق الاءم، وهذا يحدث في كل الحركءت، هنء وعءلخءبرج منحرفين فكريءً 

هذا الفال اإلجرامي لم ينجح في توتير عالقة الجهءد اإلسالمي بحركة "عزام، فإن األهم هو أن 
أن حركته تاءونت بشكل حءزم مع عزام ويبي ن  ."حمءس أو الفصءئل األخرى، ولن ينجح في ذلك

 ."اآلثمة"حمءس لكشف مالبسءت هذه الاملية التي وصفهء بـ
ي يشن هء شبءن فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية قرب الحدود وعن الامليءت المسلحة الفردية الت

أنهء مؤشر لألوضءع  ، ماتبراً "فردية غير منظ مة فاالً "الشرقية لقطءع غزة، يذكر عزام أنهء عمليءت 
 الصعبة والمأسءوية التي يعيشهء سكءن القطءع.

  ."حت ى اللحظة ال يزال متاث راً " وفيمء يتالق بءلمصءلحة الفلسطينية الداخلية، يقر  عزام بأن هذا الملف
موظفيهء في قطءع  ويستنكر القيءدي في الجهءد سيءسة التمييز التي تتباهء السلطة الفلسطينية بحق  

تقليص برواتب موظفي غزة، والمسءعدات التي تقدمهء "ويتءبع:  أنهء تضر بءلقضية. غزة، ماتبراً 
 . "من ماءنءة الشاب، ويؤخر الوصول للمصءلحة السلطة للقطءع، أمر مؤذ للكل الفلسطيني، ويفءقم

 24/9/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 "الشع ية" تدعو "القائمة المشتركة" لوقفة مع الذات وتصويب موقفها .13
دعت الجبهة الشابية لتحرير فلسطين، األحزاب الفلسطينية المنضوية تحت اسم القءئمة  :غزة

ع الذات لتصويب موقفهء بءلمشءبركة في انتخءبءت الكنيست المشتركة في الداخل المحتل إلى وقفة م
وتسء لت  وصواًل لتوصيتهء بغءنتس لتشكيل حكومة، والتي ُتشك ل سءبقة خطيرة في تءبريخنء الوطني.

الجبهة في بيءن لهء، قءئلة: في أي خءنة يمكن أن نضع عملية القسم والوال  لدولة االحتالل داخل 
له يتم تشريع كل السيءسءت اإلجرامية بحق شابنء؟، وهل هنءك عملية برلمءن الادو والذي من خال

اختالف بين المجرم نتنيءهو والمجرم غءنتس الذي تبءهى في تسجيالت مصوبرة بأنه أعءد غزة إلى 
 1,364، وعأنه قتل 2014الاصر الحجري خالل الادوان اإلجرامي الصهيوني على القطءع عءم 
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وهل تصد ق القءئمة المشتركة أن غءنتس بوابرد االستجءبة لطلبءتهء من فلسطينيًء خالل هذه الحرب؟، 
أجل ضمءن كسب أصواتهء؟! والذي برفض في تصريحءته األخيرة توصية القءئمة المشتركة؟، فهو 

 كمء القوائم الصهيونية األخيرة يتاءملون مع القءئمة كقطع شطرنج.
  ال يتجزأ من أبنء  شابنء الفلسطيني، وشددت الجبهة على أن شابنء في الداخل المحتل هو جز 

م على ماركة الحقوق المدنية.  وماركتهم مع المحتل هي ماركة وجود أواًل تتقد 
وختمت الجبهة بيءنهء، مؤكدة على ضروبرة إعءدة بوصلة الصراع إلى مسءبره الطبياي عبر استمرابر 

مقءطاة مؤسسءته وعرلمءنه على  هذا االحتالل الكولونيءلي االستيطءني الانصري، عبر المقءومة ضد  
طريق نزع شرعيته وصواًل لتحقيق أهداف شابنء بدحر هذا الكيءن الانصري ونيل حقوقنء المشروعة 
 بءلاودة والحرية وإقءمة الدولة الفلسطينية الديموقراطية الالمءنية على كءمل التراب الوطني الفلسطيني. 

 24/9/2019 ،القدس، القدس
 

 شبان من غزة بدعوى االنتماء لحماس 4 ئيلية ضدّ الئحة اتهام إسرا .14
، 23/9/2019 االثنين يوم ،قدم مكتب المدعي الاءم اإلسرائيلي في المنطقة الجنوعية: القدس المحتلة

أبرعاة شبءن من قطءع غزة بتهم االنتمء  لحمءس  الئحة اتهءم في محكمة بئر السبع الجزئية ضد  
وحسب الالئحة التي قدمهء المحءمي عينءت بلنيرو، وفق القنءة  ."إسرائيل" وابرتكءب جرائم أمنية ضد  

الابرية، فإن المتهمين هم من عءئالت أبو ضءهر وأبو منديل والاويدات وأبو غولة، من وسط  7
 ، على الحدود.2019و 2016القطءع، وزعمت أنهم ينتمون لحمءس وقءموا بأنشطة لهء بين عءمي 

طلقوا قنءبل المولوتوف واألكواع المتفجرة إللحءق األذى بجنود الجيش وزعمت أنهم أشالوا اإلطءبرات وأ
اإلسرائيلي، إضءفة إلى إطالق البءلونءت الحءبرقة والطءئرات الوبرقية وحرق الحقول الزبراعية في غالف 

 وادعت أن المتهمين تسللوا إلى األبراضي المحتلة وهم يحملون السكءكين والقنءبل وتم   قطءع غزة.
 .30/8/2019في اعتقءلهم 

 24/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 منع زوجة مروان ال رغوثي من زيارته في السجن رغم حصولها على تصريح .15
بءلسجن مدى الحيءة،  "إسرائيل"لندن: قءلت زوجة القيءدي الفلسطيني مروان البرغوثي، المحكوم لدى 

حصولهء على  من رغمبءل، من زيءبرة زوجهء، 23/9/2019 االثنين يومإن المخءبرات اإلسرائيلية مناتهء 
 عن طريق الصليب األحمر الدولي. "إسرائيل" تصريح خءص لدخول
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، 2017ولم تَر المحءمية فدوى البرغوثي، زوجهء منذ أكثر من عءمين، وكءنت آخر مرة زابرته فيهء في 
هم البرغوثي حينهء بءلوقوف خلف حين كءن الماتقلون الفلسطينيون يخوضون إضرابًء عن الطاءم، وات  

وحسب تقديرات فدوى البرغوثي فإن استمرابر مناهء من زيءبرة  يومًء. 42هذا اإلضراب الذي استمر 
 زوجهء ياود لموقفهء الداعم لإلضراب في ذلك الوقت.  

 25/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ق ها يطالب بضرورة دعم األسرى وقضاياهم .16
سرى السءبق المحربر وصفي قبهء، بضروبرة دعم الكل الفلسطيني لألسرى طءلب وزير األ :نءبلس

وقءل ماقبًء على انتصءبر األسير سلطءن خلوف: "المهندس سلطءن انتزع حريته بتءبريخ  وقضءيءهم.
م أكثر من  67، باد 22/9/2019 يومًء من اإلضراب عن الطاءم، كءبد خاللهء آالم الجوع والجسد، وقدَّ

من لحمه، مقءبل حريته وحقوق شعبه وكرامة أمته، وسينءل حريته بتءبريخ  عشرين كيلو غرامءً 
، 24/9/2019 في تصريح صحفي نقله "مكتب إعالم األسرى"، يوم الثالثء  ،وأضءف قبهء ".15/12/2019

أن  "نقول إلى القءباين بين جدبران بيوتهم، من مسؤولين وكوادبر وممثلين للشاب، وقد عملت الرطوعة 
مء عملت، اخرجوا إلى الشمس، احملوا همَّ شعبكم ووطنكم، سءندوا وادعموا األسرى وقضءيءهم، بأجسءدهم 

ال تبخلوا عليهم بسءعءت قليلة أسبوعيًء، وعداًل من االستغراق في الترف الفكري والتحليل السيءسي، اعلموا أن 
 هنءك شاب، وهنءك وطن، وهنءك قضية، وهنءك أسرى ينتظرون منكم كلمة".  

 24/9/2019 ،مركز الفلسطيني لإلعالمال
 

 األسرى  المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الجرائم اإلسرائيلية بحقّ يطالب أبو ظريفة  .17
األنءضول: شءبرك عشرات الفلسطينيين في قطءع غزة، الثالثء ، في وقفة تضءمنء مع األسرى  - غزة

لجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، طالل وقءل القيءدي في ا الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.
نقف هنء اليوم لدعم األسرى، خءصة المضرعين عن اإلطاءم، إلسنءدهم في برحلة "أبو ظريفة: 

كمء جئنء لنؤكد على "وتءبع:  ."اإلضراب التي يخوضونهء لوقف االعتقءل اإلدابري بحقهم )بدون تهمة(
وطءلب أبو  ."ي المستشفيءت خءبرج السجون حق األسرى المرضى في تلق ي الاالجءت الالزمة ف

الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة بحق األسرى، والتي "ظريفة المجتمع الدولي بضروبرة التدخل لوقف 
 ."تتنءقض مع القيم واألعراف الدولية

 24/9/2019 ،القدس العربي، لندن
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 القانوع: بدء إنشاء المستشفى الدولي من ثمرات مسيرات العودة .18
ل المتحدث بءسم حركة حمءس عبد اللطيف القءنوع إن البد  بإنشء  المستشفى الدولي شمءل قء :غزة

في تصريح خءص  ،وأضءف القءنوع قطءع غزة هو أحد ثمرات مسيرات الاودة وكسر الحصءبر.
هو خطوة على طريق  [24/9/2019]الثالثء   أن إدخءل مادات المستشفى الدولي اليوم :لوكءلة صفء
يه خالل األيءم القءدمة "للتخفيف من ماءنءة شابنء في قطءع غزة ولدعم القطءع الصحي بد  الامل ف

وأكد أن إنشء  المستشفى الدولي في قطءع غزة هو ضمن تفءهمءت كسر  وتقديم الخدمءت الطبية".
على أن "مسيرات الاودة مستمرة  القءنوعوشدد  الحصءبر التي تمت مع االحتالل برعءية مصرية.

 تى تحقيق أهدافهء الوطنية وإلزام االحتالل بتنفيذ كءمل بنود التفءهمءت".ومءضية ح
 24/9/2019 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 على غزة إسرائيليلمواجهة أي عدوان  اإلعدادالمقاومة الوطنية: نواصل  .19

سطين، منءوبرة نفذت كتءئب المقءومة الوطنية الجنءح الاسكري للجبهة الديموقراطية لتحرير فل غزة:
 إسرائيليأي عدوان  عسكرية لصف واسع من مقءتليهء في قطءع غزة، في إطءبر استاداداتهء لصد  

 إسرائيليوجسد مقءتلو الكتءئب خالل المنءوبرة محءكءة لاملية اقتحءم موقع عسكري  جديد على القطءع.
واستخدام أسءليب التمويه بءألسلحة الرشءشة، والقنءبل اليدوية، والابوات النءسفة وعنءدق القنص، 

وقءلت الكتءئب في بيءن لهء، يوم  واإلخفء  المستخدمة في ماءبرك االقتحءم والتصدي لجيش االحتالل.
، إن هذه المنءوبرة، جء ت ضمن الدوبرة الاسكرية المتواصلة للاشرات من 24/9/2019 الثالثء 

 ."برومي وأبالشهيد الرفيق البطل نسيم "مقءتليهء، والتي تحمل اسم دوبرة 
التنسيق األمني مع االحتالل على  أشكءلوطءلبت الكتءئب أجهزة أمن السلطة بءلضفة بوقف كءفة 

الفوبر، وإطالق الانءن للمقءومة بكءفة أشكءلهء بمء فيهء المقءومة المسلحة، حتى لجم االحتالل الذي 
 ن، وتهويد القدس. يواصل ابرتكءبه للجرائم اليومية بحق أبنء  شابنء، وتوسيع دائرة االستيطء

 24/9/2019 ،فلسطين أون الين
 

 مقعداً  32مقعدًا و"الليكود" يرتفع إلى  33"أزرق أبيض" يبقى بـ:النهائية النتخابات الكنيستالنتائج  .20
اعلنت لجنة االنتخءبءت االسرائيلية المركزية فجر اليوم، النتءئج النهءئية  -"القدس" دوت كوم -برام هللا

مقادا على حسءب حزب يهدوت  32وابرتفع فيهء برصيد حزب الليكود إلى  22الـ الكنيست النتخءبءت
 مقءعد. 7هتوبراة الذي انخفض إلى
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مقءعد وإسرائيل  9مقادا، وحزب شءس  13مقادا والقءئمة المشتركة  33وحصد حزب أزبرق أبيض 
 5راطي مقءعد، والماسكر الديمق 6الجسر -مقءعد، وحزب الامل 7مقءعد و حزب يمينء  8بيتنء 

 مقءعد.
وستسلم النتءئج مسء  اليوم لرئيس الدولة االسرائيلي بريفلين، الذي بدوبره سيجتمع مع برئيس كتلة ازبرق 
ابيض غينتس و وبرئيس كتلة الليكود نتنيءهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة. علمء ان كتلة 

مقادا بينمء كتلة الوسط  55"اسرائيل بيتنء"، حصلت على  احزاب اليمين بدون افغيدوبر ليبرمءن
 مقادا. 57واليسءبر حصدت 

  25/9/2019القدس، القدس، 
 

 وزير خارجية االحتالل يجتمع بأحد وزراء الخارجية العرب لمناقشة التهديد اإليراني .21
كشف يسرائيل كءتس، وزير خءبرجية االحتالل، عن لقءئه بوزير خءبرجية  ”:القدس الارعي“ –برام هللا 

 للجمعية الاءمة لألمم المتحدة. 74ءمش الدوبرة الـدولة عرعية على ه
لقء  أول ومثير كءن مع أحد وزبرا  الخءبرجية الارب أمس، نءقشنء بامق ”: “تويتر“وكتب كءتس على 

الحقءئق اإلقليمية وطرق التاءمل مع التهديد اإليراني، وفي الوقت نفسه اتفقنء على عملية تازيز 
 م يذكر الوزير كءتس أي تفءصيل حول اسم الوزير الارعي.ول ”.التاءون المدني بين البلدين

وشءبرك كءتس نيءبة عن برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو في الدوبرة الجديدة لألمم المتحدة، 
الظروف السيءسية باد “باد إعالن األخير عدم مشءبركته هذه السنة في الدوبرة الجديدة، بسبب 

 ”.تءباة تداعيءتهءاالنتخءبءت اإلسرائيلية، ولم
من جهته، أعلن داني دانون، السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة، عن أن الوفد اإلسرائيلي المشءبرك 

للجمعية الاءمة لألمم المتحدة، برئءسة كءتس، سياقد اجتمءعء مع قءدة الدول الارعية  74في الدوبرة الـ
القضية اإليرانية قضية مهمة. ليس “يلية إن وقءل دانون لإلذاعة الرسمية اإلسرائ حول قضية إيران.

 ”.لدي شك أن الرئيس ترامب سيتحدث من خالل خطءبه عن عدوانية إيران
   25/9/2019القدس العربي، لندن، 

 

.. إمكانية تناوب رئاسة الحكومة تبقى "كاحول الفان" يرفض ائتالفا يضم الحريديين و"إلى اليمين" .22
 ضعيفة

نصف السءعة بين وفدي حزب الليكود وكتلة "كءحول الفءن"، باد ظهر انتهى اجتمءع دام سءعة و 
يوم، الثالثء ، للتفءوض حول إمكءنية تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية. ودعء الرئيس اإلسرائيلي، 
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برؤوفين بريفلين، كال من برئيس الليكود وبرئيس الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، وبرئيس "كءحول الفءن"، 
ة عشء ، مسء  اليوم، في إطءبر مساءه لتشكيل حكومة وحدة، بحسب وسءئل بيني غءنتس، إلى مأدب

 إعالم إسرائيلية.
وذكرت اإلذاعة الاءمة اإلسرائيلية "كءن" أن برئيسي طءقمي المفءوضءت عن الليكود، الوزير يءبريف 
ليفين، وعن "كءحول الفءن" يوبرام طوبرعوفيتش، اتفقء على اطالع نتنيءهو وغءنتس حول مضمون 

 ة المفءوضءت األولى، وأنه باد ذلك سيتقربر بشأن استمرابر االتصءالت بين الجءنبين.جلس
 55وقءل طوبرعوفيتش إنه يرى بليفين ممثال عن الليكود، بينمء شدد ليفين على أنه يمثل جميع الـ
 عضو كنيست األعضء  في كتلة اليمين، التي تضم الليكود واألحزاب الحريدية وكتلة "إلى اليمين".

قلت وسءئل إعالم إسرائيلية عن برئيسة "إلى اليمين"، أييليت شءكيد، قولهء "أبريد أن أتمنى النجءح ون
لنتنيءهو وغءنتس في لقءئهم لدى الرئيس، غدا. وقد أطلع نتنيءهو برؤسء  أحزاب اليمين على 

ليمين المحءدثءت. وقد تحدثنء، نحن برؤسء  األحزاب، فيمء بيننء ونحن متمسكون ومقتناون بوحدة ا
 عضو كنيست. ونأمل أن يلتزم برئيس الحكومة بتاهداته". 55ككتلة لديهء 

في المقءبل، شدد قيءديون في "كءحول الفءن" في تسريبءت لصحءفيين على أن كتلتهم تجري 
مفءوضءت مع مندوعي الليكود وليس مع مندوعي الحريديين و"إلى اليمين". "نحن ال نجري مفءوضءت 

لحريديين. ونتنيءهو يالم أننء لن نجلس مع ياقوب ليتسمءن )برئيس كتلة "يهدوت مع أحزاب اليمين وا
هتوبراة" الحريدية( وعتسلئيل سموتريتش )من "إلى اليمين"(. والمحءدثءت تجري مقءبل الليكود وليس 

 مقءبل الكتلة اليمينية".  
، فيمء سينتظر ]اليوم[ غداويتوقع أن يلتقي نتنيءهو وغءنتس، مرة أخرى، في مقر الرئيس اإلسرائيلي، 

 وفدا المفءوضءت خءبرج غرفة اللقء ، الحتمءل تقدم االتصءالت بينهمء.
، تصريحه بأن ]أمس[ في غضون ذلك، كربر برئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدوبر ليبرمءن، اليوم

 "يسرائيل بيتينو ال تنسق مع كءحول الفءن وال مع الليكود وال مع حزب القراصنة.

قع "يدياوت أحرونوت" اإللكتروني، فإنه توجد خالفءت كبيرة جدا بين الليكود و"كءحول وحسب مو 
الفءن" وأن اللقء ات بين الجءنبين لم ُتفضي إلى تقدم "ولو خطوة واحدة" في القضءيء الجوهرية. 
ويتطلع "كءحول الفءن" إلى تشكيل حكومة وحدة علمءنية، تدفع قضءيء مثل الزواج المدني وفتح 

صءلح التجءبرية وتسيير المواصالت الاءمة في مدن ماينة في أيءم السبت، إلى جءنب تجنيد الم
الحريديين للجيش وتقييد فترة والية برئيس الحكومة، بينمء ال يوافق على ذلك حزب الليكود، الذي 

 يستند بءألسءس، في الكتلة اليمينية، إلى األحزاب الحريدية.
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ف المتبءعدة بين الجءنبين حول مسألة التنءوب على برئءسة يضءف إلى هذه الخالفءت، المواق
الحكومة، إثر إصرابر غءنتس على أن يكون برئيس الحكومة األول في التنءوب، في السنتين األوليين. 
وفي خلفية كل مء تقدم، يمثل احتمءل توجه الحلبة السيءسية اإلسرائيلية إلى انتخءبءت ثءلثة، في حءل 

 مأزق السيءسي الحءصل.عدم التوصل إلى حل لل
غءنتس قوله إنه مء  –نقلت صحيفة "هآبرتس"، اليوم، عن مصدبر مطلع على تفءصيل لقء  نتنيءهو و 

زال مبكرا مارفة إذا كءن اللقء  سيقود إلى تقدم جوهري، مضيفء أن كال الجءنبين يتحدثءن في الالن 
الفجوات بينهمء وتشكيل  عن حكومة وحدة، لكن ليس واضحء مء إذا كءن بءإلمكءن الجسر على

 ائتالف مشترك.
وحسب الصحيفة، فإن الليكود ال يفضل التنءوب على برئءسة الحكومة، ولكن نتنيءهو قد يوافق على 
منح المنصب لغءنتس في السنة األخيرة من والية حكومة وحدة. وأضءفت الصحيفة أنه "في كءحول 

نيءهو، خءصة إثر المطءلب الواضحة التي طرحتهء نت –الفءن ال يالقون آمءال كثيرة على لقء  غءنتس 
الكتلة، وهي أنه خالل المفءوضءت، يتوقع أن غءنتس يطلب أن يكون األول في التنءوب على برئءسة 
الحكومة، ولمدة سنتين". وأوضحت مصءدبر في "كءحول الفءن" أن خطوة كهذه سُتبقي نتنيءهو خءبرج 

 الكتلة تاهدهء لنءخبيهء بادم الجلوس مع نتنيءهو.الحكومة، في المرحلة األولى، وعذلك تنفذ 
وتءبات المصءدبر نفسهء أن "كءحول الفءن" سيوافق على تولي نتنيءهو برئءسة الحكومة في السنتين 

 األخيرتين، شريطة أن تتم تبرئته من شبهءت الفسءد ضده، في حءل تقديم لوائح اتهءم.
 24/9/2019، 48عرب 

 
 مستخدم ألفة بفصل إضراب في "سيلكوم" ضد الني .23

بدأ مستخدمو شركة "سيلكوم" لالتصءالت الخليوية اليوم، الثالثء ، سلسلة إجرا ات احتجءجية في 
أعقءب إعالن مدير عءم الشركة، نير شطيرن، أن الشركة تاتزم فصل مئءت المستخدمين من الامل، 

 بل.باد األعيءد اليهودية، في النصف الثءني من تشرين األول/أكتوعر المق
وتوقف المستخدمون عن الامل في المقر الرئيسي للشركة في نتنءنيء وفروعهء. وعقد المستخدمون 
اجتمءعءت، باد أن أصدبر برئيس نقءبة الامءل الاءمة )الهستدبروت(، أبرنون بءبر دافيد، تاليمءت 

المستخدمين لرئيسة لجنة مستخدمي "سيلكوم"، مءيء يءنيف، ببد  إجرا ات نقءبية فوبرا. وطءلبت يءنيف 
 بءاللتزام بءلخطوات االحتجءجية وعدم الاودة إلى الامل.

 مليون شيكل، من خالل تقليص حجم القوى الاءملة  150وتاتزم "سيلكوم" تقليص إنفءقهء الجءبري بـ
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 فيهء بءألسءس. ووفقء لخطة الشركة، فإنه تاتزم فصل ثلث مستخدميهء، أي قرابة ألف مستخدم.
 24/9/2019، 48عرب 

 

 "إسرائيلـ"تحذيرات أمام زيادة نفو  الصين ب خمسةضابط إسرائيلي يحدد  .24

قءل ضءبط إسرائيلي إن "زيءدة النفوذ الصيني داخل إسرائيل من خالل : عدنءن أبو عءمر -21عرعي
مشءبريع البنى التحتية تتطلب وضع حملة مالحظءت أسءسية تتنءول مخءطر هذا األمر على األمن 

ن الجوانب الحقيقية من االختراق الذي تمءبرسه بكين داخل إسرائيل، خشية أن اإلسرائيلي، وتكشف ع
 تكون مكشوفة أمءم عمليءت تجسس وهجمءت سءيبر، وبرعمء يتادى األمر إلى إيران". 

": "في السنوات 21وأضءف هءبرئيل مءنشير في مقءله بصحيفة يدياوت أحرونوت، ترجمته "عرعي
ة في امتالك الصين لشركءت بنى تحتية فيهء، واإلشراف على األخيرة شهدت إسرائيل زيءدة مطرد

إقءمة موانئ جديدة، وترميم موانئ قديمة، وتستمر في عملهء سنوات طويلة، مء يستدعي من 
 اإلسرائيليين أخذ جملة مالحظءت". 

 حولون، أن "المالحظة األولى ترتبط بأن-وأوضح مءنشير، برئيس قسم السءيير في الماهد التكنولوجي
التواجد الصيني بمينء  حيفء يمنحهء موطئ قدم لشن هجمءت سيبرانية استخبءبرية عبر البنى التحتية 
في المينء ، ال سيمء شبكءت الكهرعء  واالتصءالت ومخءزن الميءه؛ بغرض جمع مالومءت تكنولوجية 
 وصنءعية وعسكرية، وتارض حيءة جنود سالح البحرية للخطر، واألسطول السءدس األمريكي

 المتواجد بين حين وآخر قبءلة المينء ". 
الشءبءك، إلى أن "التواجد -وأشءبر مءنشير، وهو أحد مؤسسي منظومة السءيبر في جهءز األمن الاءم

الصيني في هذه المنطقة بءلذات يتم برغمء عن إبرادة الواليءت المتحدة، مع وجود مخءوف أن تطلب 
داخلهء، أن تقيم قءعدة بحرية لوجستية على شواطئ  الصين من إسرائيل، بسبب تواجدهء بايد المدى

 البحر المتوسط توازي القواعد الاسكرية األخرى للواليءت المتحدة وبروسيء".
وأكد أن "المالحظة الثءنية تتالق بأن الصين لديهء مصلحة لتحقيق اختراق في إسرائيل من خالل 

ءت المتطوبرة مثل هواوي المرتبطة بنءهء التحتية واالتصءالت من الجيل الخءمس، خءصة للشرك
باالقءت خءصة مع أجهزة االستخبءبرات الصينية، وتخوض حرب مقءطاة من اإلدابرة األمريكية، مء 
ن القوة الصينية الاظمى من استغالل الموابرد اإلسرائيلية من خالل الحصول على مالومءت  يمك 

 تكنولوجية غءية في الخطوبرة". 
تشير إلى أن الصين لديهء خطة استراتيجية بايدة المدى عنوانهء  وأضءف أن "المالحظة الثءلثة

"، وتشمل السيطرة التدبريجية على سوق االتصءالت في الاءلم، وتشمل إقءمة بنى 2050"الصين 



 
 
 
 

 

 20 ص             5043 العدد:             9/25/2019 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

تحتية في الاءلم، خءصة  في قءبرة أفريقيء وقءبرات أخرى، مء يجال من التدخل الصيني في مشءبريع 
يشكل خطرا علينء، قد يشمل استهداف هذه المنظومءت، واستخدمهء البنى التحتية اإلسرائيلية 

 كمنصءت لتنفيذ هجمءت ضد إسرائيل".
وأوضح أن "المالحظة الراباة تتالق بأن الصين ليس لديهء قطءع خءص، النظءم شريك غير مالن 

صين مع ماظم الشركءت الكبيرة، وهو نظءم مركزي جدا، ويتدخل بصوبرة تفصيلية في صفقءتهء، وال
تبحث وفق كل الطرق عن الوصول للماءبرف الالمية الحديثة، وحيءزة مواد علمية متطوبرة وتكنولوجية 
حديثة، ومقءبل بضءئاهء التجءبرية برخيصة الثمن، فهي تساى للسيطرة على مقدبرات البنى التحتية 

 المدنية في الاديد من دول الاءلم". 
د الصيني المستمر في إسرائيل قد يكبل أيديهء من وأكد أن "المالحظة الخءمسة تتالق بأن التواج

مهءجمة إيران، حيث تستثمر الصين هنءك في صنءعة الطءقة واالقتصءد اإليراني المحلي، وتاتبر 
الشريك التجءبري األول إليران على مستوى الاءلم، وعءلتءلي فإن أي هجوم على إيران قد يلقي بظالله 

 ".السلبية على المواقع الصينية هنءك
وختم بءلقول إن "الصين دولة مهمة، ال شك في ذلك، وال يمكن إلسرائيل تجءهل ذلك، بل يجب أن 
تبرم ماهء صفقءت اقتصءدية، ولكن بصوبرة عقالنية، واألخذ باين االعتبءبر الموقف األمريكي 

 المتحفظ منهء".

 24/9/2019، "21موقع "عربي 

 
 األراضيباالستيالء على مزيد من " لليهود بالقدس يهدد األنفاق"مقابر  ابتكار .25

لتطوير جديد يانى بءلموت، وذلك بإنشء  أنفءق تحت  حءليءً  "إسرائيل"تامل  :شينخوا –القدس 
ألف قبر  20، عند مدخل المدينة تتسع ألكثر من متراً  50األبرض في أعمءق جبءل القدس على عمق 

وتقع أنفءق الدفن الجديدة تحت أكبر  ي.والتي من المقربر أن يتم افتتءحهء خالل أشهر الخريف الحءل
وحءجة مستمرة  متزايداً  حو برعع مليون قبر، فيمء تشهد المقبرة ازدحءمءً نمقبرة في المدينة والتي تضم 

 للتوسع، ممء ياني احتالل المزيد من األبراضي ذات المكءنة واألهمية الكبيرة في المدينة.
شركة )برولزوبر لألنفءق المطوبرة( القءئمة على تنفيذ عدي الفندابري مدير تطوير األعمءل في  وأشءبر

( GPSنه سيتم تايين الموقع بءستخدام نظءم تحديد المواقع الاءلمي )أمشروع "أنفءق المقءبر" إلى 
نه سيكون هنءك إمكءنية أوستوفر شركة الدفن تطبيقًء يوجه الزائر إلى موقع القبر بءلضبط، حيث 

جميع أنحء  المقبرة. وقءل الفندابري إن "هذه المقبرة هي الوحيدة الستقبءل االتصءالت الخلوية في 
 الموجودة تحت األبرض في عءلمنء الحءلي، ممء ياني أنه يجب علينء اختراع كل شي ".
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 ألف قبر خالل عشرة أعوام فقط. 23وتتوقع شركة برولزوبر لألنفءق أن يمتأل 
 24/9/2019 ،القدس، القدس

 
 قيد اإلنشاء في الضفة والقدس االحتالل يهدم منشآت ومنازل .26

 هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثء : محمد محسن، سءمر خويرة -القدس، برام هللا 
، منشآت سكنية في القدس، وفي قرية "عوبرتء" شرقي نءبلس في الضفة الغرعية، بـحجة 24/9/2019

قة األثرية في بلدة سبسطية شمءلي "البنء  دون ترخيص"، فيمء نصبت قوات االحتالل خيمة في المنط
 نءبلس، كمء استولت على مركبة لفلسطيني في األغوابر، وأخطرت بهدم منءزل في بيت لحم.

قيد اإلنشء  في بلدة الطوبر شرقي البلدة القديمة في القدس، بذبرياة  وهدمت جرافءت االحتالل منزالً 
دسي خليل عيسى، واعتدت عليه وعلى البنء  غير المرخص، حيث اقتحمت منزل عءئلة المواطن المق

 شقيقه قصي بءلضرب الوحشي والانيف وقءمت بءعتقءلهمء، ثم هدمت المنزل.
وهدمت بلدية االحتالل في القدس أبرعع حظءئر لترعية الخيول في منطقة الاين من أبراضي بلدة 

 سلوان جنوعي القدس، تاود للمواطن المقدسي عيسى برويضي بذبرياة عدم الترخيص.
همت طواقم مء يسمى المراقبة على البنء  في بلدية االحتالل في القدس بلدة شافءط، وألصقت دا و 

 إخطءبرات بءلهدم لسباة منءزل، كمء قءمت بتصوير خمسة منءزل أخرى قيد اإلنشء .
على صايد منفصل، قءل البءحث في شؤون االستيطءن عبد السالم عواد لـ"الارعي الجديد": "إن قوات 

يش االحتالل برفقة جرافة ضخمة، اقتحمت المنطقة الشمءلية من قرية عوبرتء في نءبلس، كبيرة من ج
يمتد على  تدعى )المزبرعة(، حيث عملت على اقتالع قواعد ثالثة منءزل قيد اإلنشء ، وهدمت جدابراً 

 متر، يحيط بقطاة أبرض تزيد مسءحتهء على ثالثة دونمءت". 400مسءفة نحو 
م الثالثء ، خيمة في المنطقة األثرية في بلدة سبسطية شمءلي نءبلس، ونصبت قوات االحتالل، يو 

شمءلي الضفة، حيث أوضح برئيس بلدية سبسطية محمد عءزم في حديثه لـ"الارعي الجديد"، أن 
لالحتفءالت التي سينظمهء المستوطنون بمنءسبة األعيءد اليهودية في  الخطوة اإلسرائيلية تاد تحضيراً 

 ، في الضفة الغرعية عءمة، وفي سبسطية على وجه الخصوص.15/10/2019و 13الفترة مء بين 
في سيءق آخر، ذكرت مصءدبر صحءفية أن قوات االحتالل أخطرت، يوم الثالثء ، بهدم منزلين في 

 قرية كيسءن شرقي بيت لحم جنوعي الضفة ياودان للشقيقين أيمن وأمجد ياقوب غزال.
 24/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
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 صحفيًا إسرائيليًا يقتحمون باحات األقصىو مستوطنًا  84  .27
، المسجد األقصى المبءبرك 24/9/2019 اقتحم عشرات المستوطنين، صبءح الثالثء : القدس المحتلة

ووفرت شرطة االحتالل الحمءية الكءملة لهؤال   من جهة بءب المغءبرعة بحراسة أمنية مشددة.
لمغءبرعة وتجولهم في بءحءت المسجد األقصى وانتهءً  المتطرفين بد ًا من دخولهم عبر بءب ا

مستوطنًء  62وذكرت دائرة األوقءف اإلسالمية بءلقدس المحتلة، أن  بخروجهم من بءب السلسلة.
اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصبءحية، ونظموا جوالت استفزازية في بءحءته، بءإلضءفة إلى 

لت الدائرة إن المستوطنين أدوا طقوسًء تلمودية في المسجد، وتحديدًا وقء صحفيًء إسرائيليًء. 22اقتحءم 
 في الجهة الشرقية منه قرب بءب الرحمة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل

 24/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 المرابطتين المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص تعتقلقوات االحتالل  .28
الثالثء   اعتقلت قوات االحتالل، باد ظهر يوم: محمد محسن، سءمر خويرة - القدس، برام هللا

، المرابطتين المقدسيتين هنءدي الحلواني وخديجة خويص من منطقة بءب األسبءط، قبل 24/9/2019
 أن تداهم منزل الحلواني ومكءن عمل زوجهء، وتحتجز بطءقة هويته مقءبل أن تسلم زوجته نفسهء.

 24/9/2019 ،د، لندنالعربي الجدي
 

 أسير فلسطيني يواصلون اإلضراب ضد أجهزة التشويش 100  .29
 100، أن نحو 24/9/2019 أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحربرين الفلسطينية، يوم الثالثء  :برام هللا

أسير في سجون االحتالل اإلسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطاءم منذ عدة أيءم، برفضًء 
ولفتت الهيئة، في بيءن لهء، إلى أن إدابرة  جهزة التشويش المسرطنة في أقسءم السجون.لوجود أ

الماتقالت قءمت خالل األيءم المءضية بتجميع األسرى المضرعين من سجون بريمون وإيشل والنقب 
وعي نت أن مصلحة سجون االحتالل تمءبرس  في سجن نفحة. 3و 1وغيرهء، ونقلهم إلى قسمي برقم 

االعتدا ات  أبرزءيقءت وانتهءكءت كبيرة تجءه األسرى المضرعين لكسر إضرابهم، وأن ضغوطًء ومض
 تتمثل في التفتيشءت الدائمة لغرفهم وأقسءمهم واقتحءمهء من قبل وحدات القمع )المتسءدة(.

 24/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
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 اعتقال لدى االحتالل 101أبو بصير...  .30
هو الذي يت صلون به لطلب سيءبرات  101هءن الفلسطيني ين، الرقم في أذ: سءمر خويرة -نءبلس 

اإلساءف، في حءل وقوع حءدث سير أو غير ذلك. لكن  الرقم مختلف بءلنسبة إلى األسير في سجون 
االحتالل أحمد نبهءن صقر، الملق ب بـ"أبو بصير"، وهو من سكءن مخيم عسكر لالجئين الفلسطينيين 

قءل األخير الذي تار ض له على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي األسبوع شرق مدينة نءبلس. االعت
 في سجله الطويل من االعتقءالت الذي بدأ قبل أكثر من ثالثة عقود. 101المءضي، يحمل الرقم 

لم ياد محمد صقر، نجل أبو بصير، ُيحصي عدد المرات التي اعتقل فيهء والده الستيني. يقول 
منذ طفولتي ووالدي يغيب عنء فترات طويلة خلف قضبءن سجون االحتالل. ال لـ"الارعي الجديد": "

أذكر أن عءمًء مر  من دون اعتقءل. وال أبءلغ في هذا. المدة التي قضءهء والدي في سجون االحتالل 
 أكثر من تلك التي عءشهء مانء".

بصير على فترات عءمًء من حيءة أبو  20على مدى ثالثة عقود، سرقت سجون االحتالل أكثر من 
متفءوتة. كءن ُياتقل ألسءبيع أو أشهر أو سنوات، وقد قضى ماظمهء في االعتقءل اإلدابري، وكءن 
يلق ب بـ"عميد األسرى اإلدابريين". وجء  اعتقءل أبو بصير األخير خالل إعداد "الارعي الجديد" تقريرًا 

 دون استكمءل الحديث ماه. 101عن عدد اعتقءالته المءئة، ليحول اعتقءله الـ 
 25/9/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 وقفة بغزة تضامنا مع األسرى في السجون اإلسرائيلية .31

، في وقفة 24/9/2019 الثالثء  يوم األنءضول: شءبرك عشرات الفلسطينيين في قطءع غزة، - غزة
في الوقفة، التي نظمتهء  وبرفع المشءبركون  تضءمنء مع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.

الهيئة الوطنية الاليء لمسيرات الاودة وكسر الحصءبر، ولجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية 
 )التءباة للفصءئل(، أمءم مابر بيت حءنون )إيرز(، الفتءت ُتطءلب بدعم ونصرة األسرى.
 24/9/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 سلفيت مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون شرقي .32

أقدم مستوطنون على سرقة ثمءبر عشرات أشجءبر الزيتون بءلقرب من بلدة يءسوف شرقي  :وكءالتال
 امرةوأفءدت مصءدبر محلية، بأن عددًا من المستوطنين من مست محءفظة سلفيت بءلضفة الغرعية.

برضء من  شجرة زيتون تاود ملكيتهء للمواطنين براجح عطيءني وشقيقه 42براحءليم، قءموا بسرقة ثمءبر 
وعحسب المصءدبر، فإنه للاءم الثءني على التوالي يقوم المستوطنون بسرقة الثمءبر من  قرية يءسوف.
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هذه المنطقة، وذلك قبل أيءم فقط من بد  موسم قطف ثمءبر الزيتون حسب مء حددته وزابرة الزبراعة 
تدمير أشجءبر وأكدت المصءدبر، أن المستوطنين قءموا ب .15/10/2019الفلسطينية في الضفة وهو 

 الزيتون باد قطف الثمءبر، إضءفة إلى بردم عدد من السالسل الحجرية في المنطقة وعءثوا فيهء فسءدًا. 
 25/9/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 "الديون "تقنن الكهرباء في الضفة بس ب  "إسرائيل" .33

وة غير مسبوقة برام هللا: انقطع التيءبر الكهرعءئي عن منءطق واساة في الضفة الغرعية، أمس، في خط
 بادمء بدأت شركة الكهرعء  اإلسرائيلية في تقنين التيءبر المبيع للفلسطينيين بسبب تراكم الديون.

ونشرت شركة كهرعء  محءفظة القدس برنءمجًء يشمل قطع التيءبر الكهرعء  لسءعءت محددة عن غءلبية 
وقءلت الشركة اإلسرائيلية إنهء  المنءطق في مدن برام هللا، وعيت لحم، وذلك على مدابر أيءم متتءلية.

بدأت تقنين الكهرعء  بسبب الديون بادمء حذبرت شركة كهرعء  القدس والجهءت ذات الصلة، من 
الحءجة الاءجلة إلى سداد الديون، من دون أي حلول. وأخذت الشركة اإلسرائيلية ضوً  أخضر من 

 ة كبيرة تعيشهء السلطة الفلسطينية.أزمة مءلي الحكومة اإلسرائيلية على الخطوة التي جء ت في ظل  
وقءل برئيس مجلس إدابرة شركة كهرعء  القدس، هشءم الامري، إن هذا اإلجرا  خءبرج عن إبرادة 

 ."عقءب جمءعي على الشاب الفلسطيني"الشركة. ووصف الامري األمر بمثءبة 
ء  اإلسرائيلية وهو الخطءب الذي تبنته أيضًء سلطة الطءقة الفلسطينية التي اتهمت شركة الكهرع

وقءل برئيس سلطة الطءقة، ظءفر  الحكومة الفلسطينية عبر تقليص التيءبر الكهرعءئي. "ابتزاز"بمحءولة 
تساى من خالل هذه الاقوعءت واستغالل ديون الكهرعء  إلى الضغط  "إسرائيل"ملحم، إن حكومة 

 ينية.على الحكومة الفلسطينية للقبول بشروط اتفءق ال يستجيب للحقوق الفلسط
 25/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 توغل محدود لجرافات االحتالل شرق دير ال لح .34

، لمسءفة محدودة 24/9/2019 توغلت عدة جرافءت عسكرية إسرائيلية، صبءح يوم الثالثء  :الوسطى
وذكر شهود عيءن أن ثمءنية جرافءت  شرق دير البلح وسط قطءع غزة، وشرعت بامليءت تجريف.

ات األمتءبر شرق دير البلح انطالقء من بوابة "النمر" وشرعت بأعمءل تسوية وتجريف توغلت لاشر 
 لألبراضي الزبراعية القريبة من السيءج الحدودي، بغطء  من طءئرات االستطالع.

 24/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 خصالمصّور الفلسطيني المصاب ع د الرحمن الكحلوت: االحتالل استخدمني كشا .35
يتلق ى المصوبر الصحفي، عبد الرحمن الكحلوت، عالجه على سرير داخل : عال  الحلو -غزة 

أثنء  في مستشفى القدس جنوعي مدينة غزة باد إصءبته بشكل مبءشر برصءص االحتالل في قدميه 
ء تزال متغطيته لفاءليءت مسيرات الاودة وكسر الحصءبر شرقي غزة في الجماة الخءمسة والسباين. و 

لرصءصتءن اللتءن اخترقتء قدمي المصوبر الفلسطيني داخل قدميه، في انتظءبر إجرا  الاملية ا
الجراحية الالزمة، بادمء قيَّم األطبء  إصءبءته المتاددة بءلحرجة والمتامدة، إذ استهدفت منءطق 

 حسءسة في القدم، تؤثر على األوتءبر والاصب.
صحءفي الكحلوت في جماة "مخيمءت لبنءن" على وقءم قنءصة االحتالل اإلسرائيلي بءستهداف ال

الرغم من ابرتدائه أدوات السالمة المهنية الخءصة بءلصحفيين، والمتمثلة في البزة الزبرقء  الموسومة 
 بشاءبر الصحءفة، والخوذة الزبرقء . ويوضح الكحلوت أن إصءبته األخيرة هي اإلصءبة الراباة،

مترًا من الحدود والمتظءهرين، برفقة مجموعة من  350ويضيف: "خالل إصءبتي كنت أقف على باد 
الصحءفيين الدوليين، وتم ت إصءبتي بشكل مبءشر برصءصتين وقنبلة غءز، مء يدل ل على االستهداف 

 المتامد والمبءشر، واستخدامي كـ شءخص للتدبريب من قبل جنود االحتالل".
 24/9/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 ميداني األمريكي إلى غزة تمهيدًا إلقامته شمال القطاعدخول معدات المستشفى ال .36

، قءفلة شءحنءت محملة بمادات المستشفى الميداني 24/9/2019 دخلت، صبءح يوم الثالثء  :غزة
وقءل مدير المابر المقدم نءجي صيءم،  األمريكي إلى قطءع غزة عبر مابر كرم أبو سءلم التجءبري.

 لمستشفى دخلت إلى القطءع عبر المابر.شءحنءت محملة بمادات خءصة بء 9إن 
وكشف برئيس اللجنة القطرية إلعءدة إعمءبر غزة السفير محمد الامءدي في وقت سءبق، أن اللجنة 

 بدونم قر  40إقءمة المستشفى الميداني بءلتنسيق مع المؤسسة األمريكية الدولية على  أعمءلستبدأ 
 الحدود شمءل غزة، في إطءبر دعم قطءع الصحة.

 24/9/2019 ،ة الرأي الفلسطينية لإلعالموكال
 

 تهم.. ومناوبات لمنع عود.تجار المخدرات غضب في مخيم شاتيال ضدّ ل نان:  .37
شهد مخي م شءتيال لالجئين الفلسطينيين بءلاءصمة اللبنءنية بيروت، مسء  يوم الثالثء  : مخيم شءتيال

تجءبر المخد برات، التي بءت القءئمون عليهء ، احتجءجًء أهلي ًء صءخبًء، يطءلب بإنهء  ظءهرة 24/9/2019
وتفج ر  يتحك مون بشوابرع وأزقة المخي م بشكل علني دون حسيب أو برقيب، وفق مء يؤكد األهءلي.
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االحتجءج، عقب اعتقءل الشءب سايد الشرقءوي عند مدخل المخي م الرئيسي من قبل مخءبرات الجيش 
ءبر المخدبرات من الوجود أثنء  قيءمه مع عدد آخر من شب ءفي اللبنءني،  ن المخي م بدوبري ة أهلي ة لمنع تج 

في النقطة التي يتمركزون فيهء، والكءئنة في أحد الزوابريب المطل ة على الشءبرع الرئيسي للمخي م، 
ءبر المخدبرات بدل الشب ءن األبريء ، وفق مء  األمر الذي أثءبر غضب األهءلي الذين طءلبوا بءعتقءل تج 

 مل في إساءف الشفء  بمخي م شءتيال، محمد حسنين، لـ"بوابة الالجئين الفلسطينيين".أفءد النءشط والاء
 24/9/2019، بوابة الالجئين الفلسطينيينموقع 

 
 قلقيلية: معرض للفن التشكيلي بعنوان "القدس في العيون" .38

 يوم الثالثء  افتتحت مديرية ثقءفة محءفظة قلقيلية، بءلتاءون مع مديرية الترعية والتاليم، :قلقيلية
للفن التشكيلي "القدس في الايون"، ضمن فاءليءت القدس عءصمة الثقءفة  ، مارضءً 24/9/2019

وأوضح مدير الثقءفة في قلقيلية أنوبر بريءن لـ"وفء"، إن المارض استهدف الطلبة الموهوعين  .اإلسالمية
أن الفن هو أسلوب من  بءلفن، في مدابرس المحءفظة، لدعمهم والوقوف إلى جءنبهم، والتأكيد على

 أسءليب المقءومة الشابية الفلسطينية، ويجب الامل على تازيزه وترسيخه في نفوس الطالب الواعدة.
 24/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل استمرار استنزاف مقدرات وموارد شعوب : السيسي .39

 المنطقة
الرئيس المصري عبد الفتءح السيسي التأكيد على موقف بالده بشأن  : جددرة: محمد نبيل حلميالقءه

بقء  هذه القضية دون حل »، منوهًء بأن «أقدم أزمءت المنطقة»القضية الفلسطينية التي وصفهء بأنهء 
ءصمتهء القدس عءدل مستند إلى قرابرات الشرعية الدولية، يفضي لقيءم الدولة الفلسطينية المستقلة، وع

الشرقية، ال ياني فقط استمرابر ماءنءة الشاب الفلسطيني، وإنمء ياني أيضًء استمرابر مرحلة االستنزاف 
 «.لمقدبرات وموابرد شاوب منطقة الشرق األوسط

 25/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 : السيسي في طريقه للسقوط مثل مباركالسفير اإلسرائيلي السابق لدى مصر .40
 الرئيسسلط سفير إسرائيلي سءبق، الضو  على التهديدات التي تواجه : أحمد صقر -21عرعي -غزة

 المصري عبد الفتءح السيسي، مرجحء سقوطه كمء سقط الرئيس األسبق المازول حسني مبءبرك.
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وأوضح السفير اإلسرائيلي السءبق لدى مصر إسحءق ليفءنون، في مقءل نشر بصحيفة "إسرائيل 
متهم بترفيع عسكريين لمنءصب مدنية مركزية، وعءلفسءد وعمالحقة المواطنين اليوم"، أن "السيسي 

 المصريين".
وأشءبر إلى أن األديب والكءتب المصري الشهير عال  األسواني، الذي ياتبر "الصوت الاءقل" 
لمصر، "هءجم بحدة نظءم السيسي في مقءبلة صحفية، منوهء إلى أن "كثيرين يأخذون آبرا ه في 

 االعتبءبر".
وأضءف: "عشية إسقءط مبءبرك، نشر سلسلة تقءبرير صحفية عن الوضع في مصر، وتنبأ بءالنتفءضة 
الجمءهيرية وهو متهم بءإلسء ة للرئيس، للجهءز القضءئي وللجيش واضطر للهرب خءبرج مصر، ومن 

 هنءك يواصل إسمءع آبرائه".
 24/9/2019، "21موقع "عربي 

 
 ئيلي مأساة أخالقية عالمية: استمرار االحتالل اإلسرااألردن ملك .41

عبدهللا الثءني أن استمرابر االحتالل اإلسرائيلي مأسءة أخالقية  ملك األبردنأكد  :)بترا(-نيويوبرك
عءلمية، وال يمكن ألي احتالل أو نزوح أو إجرا ات تتخذ بءلقوة أن تمحو تءبريخ شاب أو آمءله أو 

 ن أتبءع الديءنءت السمءوية الثالث.حقوقه، أو أن تغير التراث الحقيقي للقيم المشتركة بي
وشدد جاللته، في الخطءب الذي ألقءه بحضوبر سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثءني ولي الاهد، 
اليوم الثالثء ، خالل الجلسة الاءمة الجتمءعءت الدوبرة الراباة والسباين للجمعية الاءمة لألمم المتحدة 

أن يسلب حقوق الشاب الفلسطيني الدولية بءلمسءواة في نيويوبرك، على أنه مء من شي  يستطيع 
 والادالة وتحقيق المصير.

ألم يحن الوقت  يسألني الشبءب، لمءذا ال يقف الاءلم إلى جءنب حقوق الفلسطينيين؟وأضءف: "
إن ذلك يبدأ بءحترام  لإلجءبة على سؤالهم لنريهم أن الادالة الدولية وحقوق اإلنسءن تشملهم أيضء؟

لمقدسة وبرفض كل المحءوالت لتغيير الوضع القءنوني للقدس الشرقية والهوية التءبريخية األمءكن ا
األصيلة للمدينة المقدسة. مء الدبروس التي نال مهء للشبءب عندمء يرون قوات مسلحة تدخل المسجد 

بصفتي صءحب الوصءية الهءشمية، فإنني  األقصى/ الحرم الشريف والمسلمون مجتماون للصالة؟
بواجب خءص لحمءية المقدسءت اإلسالمية والمسيحية في القدس، ولكننء جمياء مانيون ملتزم 

وملزمون أخالقيء بحمءية الحريءت الدينية وحقوق اإلنسءن، لذا دعونء نحفظ المدينة المقدسة لسءئر 
 ."البشرية كمدينة تجمانء وبرمزا للسالم



 
 
 
 

 

 28 ص             5043 العدد:             9/25/2019 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

الوصول إلى سالم عءدل ودائم وشءمل من خالل وعلينء الامل إلنهء  الصراع و وتءبع عبد هللا الثءني: "
تحقيق حل الدولتين، وهو الحل وفق القءنون الدولي وقرابرات األمم المتحدة، الذي ينهي الصراع 
ويفضي إلى قيءم الدولة الفلسطينية المستقلة القءبلة للحيءة وذات السيءدة على خطوط الرابع من 

 ."، وتعيش بأمن وسالم إلى جءنب إسرائيل، وعءصمتهء القدس الشرقية1967حزيران عءم 
إن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، وإال فمء البديل؟ هل هي دولة واحدة تمءبرس وأضءف: "

سيءسة الفصل الانصري بقوانين غير متسءوية وتاتمد على القوة، وعءلتءلي تخون أهم قيم السءعين 
المستمر وليست السبيل نحو األمن واالستقرابر  نحو السالم من كال الطرفين؟ فهذه وصفة للصراع

 ."والسالم
 25/9/2019الغد، عّمان، 

 
 إلى متى ستظل الشرعية الدولية عاجزة حينما يتعلق األمر بفلسطينأمير قطر في األمم المتحدة:  .42

 إنهء  االحتالل اإلسرائيلي لألبراضي الفلسطينية والارعية،إلى تميم بن حمد آل ثءني  أمري قطر دعء
مشيرا إلى أن توسيع االستيطءن اإلسرائيلي في القدس المحتلة وحصءبر غزة وتكثيف االستيطءن في 

: إلى متى ستظل الشرعية الدولية تميموتسء ل  هضبة الجوالن أموبر تتحدى إبرادة األمم المتحدة.
فلسطيني وأكد على تواصل تقديم السيءسي واإلنسءني للشاب ال عءجزة حينمء يتالق األمر بفلسطين؟.

 الشقيق.
في خطءبه أمءم للدوبرة الراباة والسباين للجمعية الاءمة لألمم المتحدة، أكد خالله على دعم  جء  ذلك

دولة قطر لحلول أزمءت المنطقة بءلحوابر، وبرفض قمع تطلاءت الشاوب الارعية واالحتالل 
 متحدة.اإلسرائيلي، مالنًء على عدد من المبءدبرات الجديدة لدعم منظمة األمم ال
  25/9/2019الشرق، الدوحة،  

 
 جماهير الرجاء المغربي تحتفي بهالل القدس على طريقتها .43

احتفت جمءهير الرجء  البيضءوي المغرعي، بفريق هالل القدس،  -"القدس" دوت كوم  -برام هللا 
سءدس لمنءفسءت كأس محمد ال 32خالل المبءبراة التي جماتهمء مسء  أمس االثنين، بذهءب الدوبر الـ 

 لكرة القدم )االسم الجديد للبطولة الارعية لألندية(.
وبرفات الجمءهير تيفو صوبرة الشخصية الكءبريكءتوبرية الشهيرة "حنظلة" مع عبءبرة "حتى النصر" أثنء  
 المبءبراة التي جمات الفريقين بمدينة الدابر البيضء ، وانتهت المبءبراة بفوز الرجء  بهدف دون مقءبل.
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التي قصدت الملاب بشكل قيءسي، أغنية الرجء  المشهوبرة "برجءوي فلسطيني"، وبرددت الجمءهير، 
 ترحيبء بـ"المقدسيين".

 24/9/2019القدس، القدس، 
 

 "المرصد المغربي" يندد برفع مسئول إسرائيلي علم الكيان بمنطقة مرزوكة .44
ائم استهداف أكد نءشطون مغءبرعة منءهضون للتطبيع مع الكيءن اإلسرائيلي "تصءعد جر   –الرعءط 

المغرب في أمنه واستقرابره وسالمة نسيجه الوطني"، باد عودة مسؤول في حزب الليكود اإلسرائيلي 
 إلى المغرب في دوبر مرشد سيءحي.

وقءل المرصد المغرعي لمنءهضة التطبيع في بيءن صحفي إنه؛ "مرة أخرى ياود المدعو دافيد أنكءفء 
كود وأحد مرشحيه للكنيست، والمتنكر في صفة مرشد الاميل اإلسرائيلي المسؤول في حزب اللي

سيءحي بءلمغرب، ياود إلى مزاولة مهءمه في قيءدة وفود الصهءينة من ضبءط وضءبطءت الجيش 
والمخءبرات والسيءسيين، للقيءم بزيءبرات اختراقية للتراب المغرعي، واستئنءف عمليءتهم في التسلل 

ي إطءبر المخطط المحبوك الستهداف النسيج الوطني والتجنيد والتشبيك في عدد من المنءطق ف
 بءلمغرب".

وأوضح أن "دافيد أنكءفء الذي يامل ضءبطًء في الجيش اإلسرائيلي، وعضو حزب الليكود الحءكم الذي 
يتزعمه بنيءمين نءتنيءهو، عءد من جديد لزيءبرة المغرب مواصاًل اإلماءن في انتهءك السيءدة الوطنية، 

لمغءبرعة برفع الالم اإلسرائيلي في الكثبءن الرملية بمنطقة مرزوكة جنوب شرق واحتقءبر المغرب وا
 المغرب برفقة باض المرشدين المتاءونين المغءبرعة المحليين".

واستنكر المرصد زيءبرة أنكءفء للمغرب وإعءدة برفاه للالم اإلسرائيلي بمنطقة مرزوكة باد زيءبرته األولى 
ءط بءلجيش اإلسرائيلي، وقبلهء زيءبرته للبرلمءن المغرعي في في شهر آذابر/ مءبرس المءضي برفقة ضب

مستوطن  800.000، للترويج لـ"المكون الابري في الدستوبر بءعتبءبر أن 2011تشرين األول/ أكتوعر 
 من أصل مغرعي في فلسطين المحتلة".

 24/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وفلسطين "إسرائيل"حل الدولتين بين  غوتيريش يحذر: اإلجراءات األحادية تهدد بنسف .45
حذبر السيد أنطونيو غوتيريش األمين الاءم لألمم المتحدة، من احتمءل نشوب نزاع مسلح في الخليج 
الارعي، وقءل إن أي سو  تقدير بسيط يمكن أن يقود إلى مواجهة كبيرة، داعيء قءدة الاءلم إلى القيءم 

 النفس. بكل مء هو ممكن للضغط من أجل الاقل وضبط
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جء  ذلك لدى افتتءحه أعمءل اجتمءعءت الجمعية الاءمة لألمم المتحدة في دوبرتهء الراباة والسباين 
بحضوبر الاديد من قءدة الدول وبرؤسء  الحكومءت وكبءبر المسؤولين من الدول األعضء  في المنظمة 

 الدولية في مدينة نيويوبرك األمريكية.
اديد من القضءيء والملفءت الراهنة التي تشغل دول الاءلم بءل 74ويحفل جدول أعمءل الدوبرة الـ 

 وشاوعه، وفي مقدمة هذه القضءيء صون السالم واألمن الدوليين، ومنع نشوب النزاعءت المسلحة.
وفي الملف الفلسطيني، حذبر غوتيريش، في كلمته، أمءم قءدة الاءلم بءلجمعية الاءمة لألمم المتحدة 

 حءدية التي تهدد بنسف "حل الدولتين" بين إسرائيل وفلسطين.من سلسلة من اإلجرا ات األ
  25/9/2019الشرق، الدوحة، 

 

 األونروا: أي محاوالت لتخفيض مدة تفويض الوكالة غير مق ولة .46
أكدت وكءلة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" أن أي  قنء: -غزة 

عءم واحد بدال من ثالثة، "غير مقبولة"، واعتبرت ذلك "أولوية  محءوالت لتخفيض مدة تفويضهء إلى
 حءسمة" لهء.

وقءل السيد عدنءن أبو حسنة المستشءبر اإلعالمي لـ "األونروا"، في تصريح لوكءلة األنبء  القطرية 
"قنء"، إن النقءشءت الدائرة حءليء على هءمش اجتمءعءت الجمعية الاءمة لألمم المتحدة ستاطي نظرة 

اتجءهءت التصويت القءدم المقربر في ديسمبر المقبل حول تجديد تفويض "األونروا" وتبيءن  حول
 مواقف الدول المؤيدة والماءبرضة له.

وأضءف أن المفوض الاءم لـ"األونروا" سيحث الشركء  على مسءندة الوكءلة األممية في هذه األولوية 
خءصء يحضره األمين الاءم لألمم المتحدة بهدف الحءسمة، كمء سياقد األبردن والسويد اجتمءعء وزابريء 

منءقشة أفضل السبل للحصول على تجديد سلس لتفويض الوكءلة، وسيامل االجتمءع ذاته على تقييم 
 فرص الحصول على المزيد من التمويل لمواجهة تزايد احتيءجءت ومتطلبءت الالجئين.

عضء  لحشد التمويل للتصدي للاجز وأوضح أن مفوض األونروا يبذل جهودا كبيرة مع الدول األ
 مليون دوالبر أمريكي. 120والبءلغ  2019المتبقي لاءم 

ألف طءلب  530افتتءح الاءم الدبراسي ألكثر من  2019وأشءبر إلى أن األونروا استطءعت خالل الاءم 
تلة مدبرسة في منءطق عمليءتهء الخمس بسوبريء واألبردن ولبنءن والضفة الغرعية المح 700في أكثر من 

 وقطءع غزة والقدس الشرقية، برغم التحديءت المءلية.
  25/9/2019الشرق، الدوحة، 
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 "صفقة القرن "غرين الت يطلب من القادة اإلسرائيليين أال يفشلوا  .47
تل أبيب: أكدت مصءدبر سيءسية في تل أبيب، أمس الثالثء ، أن المباوث األميركي المستقيل لاملية 

األميركية « صفقة القرن »ون غرينبالت، لم يخِف قلقه على خطة السالم في الشرق األوسط، جيس
للتسوية، وعدا أنه منزعج ليس فقط من الرفض الفلسطيني لهء بل إنه يخشى أن يرفضهء اإلسرائيليون 

 أيضًء.
وقءلت هذه المصءدبر إن غرينبالت، الذي اجتمع يوم الجماة مع برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين 

األحد مع الرئيس اإلسرائيلي برؤوعين برفلين، واجتمع مسء  االثنين، مع برئيس حزب نتنيءهو، ويوم 
، وأبلغهم «صفقة القرن »، بيني غءنتس، طلب من مضيفيه أال يرفضوا «كحول لفءن»الجنراالت، 

 «.من أن يتسبب أصدقء  الواليءت المتحدة بإفشءل مشروعهء للسالم»بقلق الرئيس دونءلد ترمب 
أن غرينبالت حرص في لقء اته مع المسؤولين اإلسرائيليين على التأكيد أنه يأخذ وكشفت المصءدبر 

، في توقيت منءسب «صفقة القرن »بءالعتبءبر وضع السيءسة اإلسرائيلية وبرغبته في إعالن تفءصيل 
لهء، من دون التاطيل على مفءوضءت تشكيل الحكومة. ولكنه في الوقت ذاته، لم يختر هذا الوقت 

للقء ات، صدفة، بل استهدف التأثير على المشهد السيءسي في إسرائيل، والتأكد من أن للزيءبرة وا
، ومحءولة منه لتحضير «جز ًا من االتصءالت لتشكيل الحكومة المقبلة»، «صفقة القرن »تكون 

 األبرضية إلعالنهء وتقويض الماءبرضة لهء.
ديكءلي، المتحءلف مع حزب الليكود وقد انتقد غرينبالت توجهءت عنءصر في اليمين اإلسرائيلي الرا

وضع ميؤوس »وعنءصر من داخل الليكود، تحدثت ضد الصفقة وتداولت أفكءبرًا بأنهء بءتت في 
وقءل للمسؤولين اإلسرائيليين إن هذه الخطة تاتبر فرصة تءبريخية أمءم إسرائيل عليهء أال «. منه

 ب في البيت األبيض.تضياهء، ألنهء لن تحصل على فرصة أفضل بوجود برئيس مثل ترم
  25/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 من المبكر االحتفال بنهاية نتنياهو "وصفقة ترامب" .48

 هءني المصري 
حققت القءئمة الارعية المشتركة إنجءزًا فءق التوقاءت في االنتخءبءت اإلسرائيلية، وياود ذلك إلى 

يءمين نتنيءهو واليمين واليمين المتطرف أسبءب عديدة، أبرزهء تحريض برئيس الحكومة اإلسرائيلية بن
على الارب، ولكن هذا ال يمثل نهءية القصة بل بدايتهء. كمء ال بد من اإلشءبرة إلى أن أيمن عودة، 
برئيس القءئمة المشتركة، ليس من المرجح أن يصبح برئيسًء للماءبرضة اإلسرائيلية، ومء ينطوي عليه 

ءلية وديبلومءسية مهمة، حتى لو شكلت حكومة وحدة وطنية هذا الموقع من مزايء سيءسية وقءنونية وم
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تضم الماسكرين الكبيرين، ألن القءنون اإلسرائيلي يسمح لنصف أعضء  الماءبرضة فمء فوق أن 
يستبدلوا برئيس الماءبرضة من خالل التصويت بءألغلبية المطلقة. كمء من الممكن أن تتحد أحزاب 

ة من حيث عدد المقءعد وتغدو القو ة الثءلثة، أي لن تختءبر الحءبريديم بقءئمة واحدة تفوق المشترك
 األحزاب الصهيونية التي ستكون خءبرج حكومة الوحدة على اختالفءتهء عرعيًء لرئءسة الماءبرضة.

لقد دعوت سءبقًء إلى إسقءط نتنيءهو، ليس ألن بيني غءنتس أفضل منه أو تشجياًء للتوصية به، بل 
واألكثر خبرة وكءبريزمء، وابرتكب ومء يزال الجرائم بحق الفلسطينيين،  ألن نتنيءهو األقوى واألخطر

ويستاد لضم ماظم أبراضي الضفة الغرعية، وأقءم شبكة من الاالقءت المميزة، خصوصًء مع الرئيسين 
األمريكي دونءلد ترامب والروسي فالديمير بوتين، إضءفة إلى الارب المهرولين للتطبيع طلبًء للتحءلف 

ءت المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وكذلك ألنه يتحرك بدوافع شخصية ستدفاه إلى الساي مع الوالي
الجءد لتطبيق برنءمجه الادواني التوساي الانصري المتطرف جدًا، حتى يضمن تجنب سجنه عن 
طريق استمرابر دعم األحزاب السيءسية والدينية األكثر تطرفًء له، التي تطلب الضم واإللغء  

 ءبل الحصءنة.الفلسطيني مق
على أهمية اإلنجءز الذي حققته القءئمة المشتركة في االنتخءبءت اإلسرائيلية، إال أن من المبكر ناي 
نتنيءهو و"صفقة ترامب" وأشيء  أخرى ال حصر لهء، وصلت إلى اعتبءبر باض الكتءب والقءدة 

ل تءبريخي، وهذا كل ه غير صحيح على الفلسطينيين، هنء وداخل الخط األخضر، أن  مء حدث تحو 
 اإلطالق.

لم يفز نتنيءهو في االنتخءبءت كمء أن ماءبرضيه لم يفوزوا كذلك، وماسكره ال يزال األكثر عددًا 
مقادًا لغءنتس متضمنة توصية القءئمة المشتركة من دون نواب التجمع  54مقادًا مقءبل  55وتمءسكًء )

مطا مة بمشءبركة أفيغدوبر ليبرمءن الذي ال  الثالثة(، وال تزال الفرصة أمءمه لتشكيل حكومة يمينية
يمكن الرهءن على موقفه حتى النهءية، فهو القءئل بأن مء يرعطه مع الارب الادا ، بينمء مع 
المتدينين المنءفسة، وهو سيقف في الجهة المقءبلة للموقف الذي سيتخذه الارب، وهذا ياني أنه لن 

نواب للقءئمة المشتركة. فال يمكن  10ده على يشترك مع غءنتس من دون الليكود في ظل اعتمء
استباءد أن يقربر ليبرمءن وهو اليميني المتطرف بأنه سيشءبرك في حكومة نتنيءهو مناًء للذهءب إلى 
انتخءبءت ثءلثة يمكن أن ينتصر فيهء الليكود ونتنيءهو، ويمكن أن يشءبرك حزب الامل أو نواب من 

تحت نفس السبب، أو باد حرب يشنهء نتنيءهو ضد غزة، ائتالف "أبيض أزبرق" في حكومة الليكود 
نه من تشكيل الحكومة مجددًا. ألم يارض الليكود  أو استجءبة لإلغرا ات التي يقدمهء الليكود لمن يمك 

 على حزب الامل خمس وزبرا  وهو له ستة نواب فقط؟
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مقءعد(  9د( وشءس )مقءع 8كمء أن المرجعيءت الدينية الاليء لحزعي الحءبريديم يهودوت هتوبراه )
أصدبرت فتوى لهمء بءالمتنءع عن المشءبركة في أي حكومة يشءبرك فيهء يءئير البيد، برئيس حزب 
"يوجد مستقبل" والرجل الثءني في قءئمة "أزبرق أبيض"، وهو مء أك ده اليوم، تصريح زعيم "يهودوت 

أعوام، في إصالح مء  4ينء هتوبراة" في بيت برئيس الدولة باد أن أوصى على نتنيءهو بءلقول "لقد أمض
 قءم به البيد".

هنء تجدبر اإلشءبرة إلى أن نتنيءهو سوف يستميت على برئءسة الحكومة القءدمة، ألن القءنون 
اإلسرائيلي الحءلي يوفر ألي برئيس حكومة الحصءنة، حتى لو وجه اتهءم ضده، إذ يمكن له االحتفءظ 

ين ال تتوفر هذه الحصءنة لمن يشغل منصب بمنصبه إلى حين صدوبر حكم المحكمة النهءئي، في ح
وزير. ونقطة ضاف نتنيءهو أن  النءئب الاءم اإلسرائيلي يمكن أن يوجه الئحة اتهءم له باد عدة 
أسءبيع من جلسة االستجواب مطلع تشرين األول القءدم، مء ياطي لرئيس الدولة استخدام وجهة نظر 

م له، وهذا يمكن أن ُيضِاف موقف نتنيءهو، برغم أن قضءئية بحيث ال يكلف نتنيءهو باد توجيه اتهء
المستشءبر القضءئي للحكومة أبلغ برئيس الدولة بادم وجود عءئق قءنوني حتى اآلن أمءم تكليف 
نتنيءهو، كمء أن ماظم المؤشرات تشير إلى تمسك الليكود به، وخصوصًء أن البطءقة االنتخءبية 

ءهو، مء ياني أن التخلي عن نتنيءهو خيءنة لثقة الجمهوبر لليكود كءنت ترعط اسم الحزب برئيسه نتنتي
 به.

نه طءلمء هو في  أمء إذا شكل نتنيءهو حكومة يمينية متطرفة، فسيساى فوبرًا إلقرابر قءنون ُيحص 
منصب برئيس الحكومة بغض النظر عن سريءن تقديم االتهءم وحكم المحكمة، هذا من جهة. ومن 

كليف غءنتس سيكون مسؤواًل أخالقيًء عمء ستفاله حكومة جهة أخرى، من يوصي أو ال يوصي بت
وحدة برئءسة غءنتس أو نتنيءهو، وخصوصًء أنهمء ال يختلفءن فيمء يتالق بءلموقف من الحقوق 
الوطنية للارب، وال يختلفءن كثيرًا في الادا  للارب واالستجءبة للحقوق المدنية، خصوصًء باد إقرابر 

صرية دستوبرًا، مع اإلشءبرة إلى أن الذي صءغ مسودته يوعز هندل، قءنون القومية الذي جال الان
 القيءدي في ائتالف "أزبرق أبيض".

من غير المنءسب، إن لم نقل من المهين، التوصية بشخص لرئءسة الحكومة وهو يصرح علنًء أنه لم 
ئمة يطلب ذلك من القءئمة المشتركة، وأنه ال يوافق على أي شروط تطلبهء، وصرح قءدة من قء

"أبيض ازبرق" بأن هذه التوصية ستضر غءنتس، وال يقلل من خطوبرة ذلك تلميح برئيس القءئمة 
المشتركة بأن هنءك وعودًا بتلبية باض المطءلب الارعية، ألن لنء خبرة طويلة عريضة مع المواعيد 

ءل بأن "ال والوعود غير المقدسة لإلسرائيليين، حتى تلك التي وعد بهء إسحءق برابين لم يِف بهء، وق
مواعيد مقدسة"، مع أنه يسمى "بطل السالم"، ومنحه الارب كتلة مءناة ليترأس الحكومة في الاءم 
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بذبرياة وجود أفق سيءسي، مع أنه في الوقت الحءلي ال يوجد أحد يدعي بوجود مثل ذلك  1992
 األفق، ومع ذلك تتم التوصية بغءنتس.

ر فرصته الوحيدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، كمء أنه من المهين أيضًء أن توصي لمن تنحص
أي مع الليكود بزعءمة نتنيءهو أو من دونه، مع أنه في هذه الحءلة لن يستطيع تلبية مء وعد به، هذا 

 إن كءن يريد تلبيتهء فااًل.
نام، من يريد أن يلاب اللعبة السيءسية البرلمءنية ضمن برلمءن يمثل دولة استامءبرية استيطءنية 

ية، المفروضة عليه، ال سيمء في ضو  حءلة الجزبر التي تمر بهء القضية الفلسطينية والحركة عنصر 
 الوطنية الفلسطينية، وفي ظل فقدان الرؤية واإلستراتيجية والقيءدة الواحدة، عليه أن يكون مؤثرًا.

دون أن  ومعيءبر التأثير أن تكون القءئمة المشتركة قءدبرة على تحقيق أقصى مء يمكن تحقيقه، من
تفقد نفسهء ومء تملكه من أوبراق قوة، أهمهء وحدتهء وثقة نصف مليون نءخب فلسطيني، ومصءدبرة 
إمكءنيءت تقدمهء كقءئمة تمثل القومية الفلسطينية حءضرًا ومستقباًل. وإذا تصرفت على أسءس أنهء في 

التأثير المطلوب،  جيب أحد، بغض النظر عمء يقدمه أو ال يقدمه لهء؛ سيارضهء هذا األمر لفقدان
وسيزعزع جبهتهء الداخلية، ويقلل فرص بلوبرة المشروع الوطني، واألداة الوطنية، وتحقيق الحقوق 
القومية الفردية والجمعية، التي من دون الترابط مء بينهء وعين الحقوق المدنية الفردية والجمعية ال 

 يمكن تلبية نوعية ألي منهمء.
واب القءئمة المشتركة ال يضمن فوزه، بل قد يسءعد على فوز إن التوصية لغءنتس من ماظم ن

نتنيءهو في تشكيل الحكومة أو في انتخءبءت ثءلثة، مء ياني تقديم تنءزل كبير من دون مقءبل، أو من 
 دون مقءبل يوازيه، أو من دون تحقيق أقصى مء يمكن تحقيقه.

ل القءئمة المشتركة لتصبح أقرب إلى للتوضيح: إذا كءنت التوصية لغءنتس يمكن أن تسءهم في تحوي
حزب إسرائيلي ينءفس على المصءلح والحقوق المدنية بايدًا عن الحقوق القومية الفردية والجمعية، 

أقرب إلى قءئمة  -حتى اآلن  -فسيسءهم ذلك بتحطيمهء قبل أن يشتد عودهء، خصوصًء أنهء 
مي ومدني ومؤسسة تمثل حقًء الفلسطينيين انتخءبءت من كونهء تحءلفًء سيءسيًء يستند إلى مشروع قو 

في الداخل، وتضمن التاددية والمشءبركة واالختالف والمنءفسة حتى تجدد دمء هء بءستمرابر، وتضمن 
 تمثيلهء للارب ال استخدامهم لخدمة مصءلح شخصية أو حزعية والتصرف نيءبة عنهم.

الشي  ونقيضه حسب المقءم،  ولمن يقول إن التوصية هي مء يريده الشاب أقول: ال ينفع قول
 فءلقيءدة يختءبرهء الشاب لكي تقوده ال أن تنقءد له.

وأخيرًا، أقول لمن سءبرع إلى االحتفءل بموت "صفقة ترامب" التي أميتت مرات عدة قبل والدتهء، أن 
"الصفقة" تطبق على األبرض، وتخلق واقاًء ستكرسه أي حكومة إسرائيلية قءدمة، سوا  أكءنت حكومة 
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ة وطنية برئءسة نتنيءهو أم غيره من قءدة الليكود، أم غءنتس، حتى وإن تأخر إعالنهء في حءلة وحد
 توجه إسرائيل إلى انتخءبءت ثءلثة.

بل إن حكومة يرأسهء غءنتس يمكن أن تكون منءسبة أكثر لهذه الخطة/المؤامرة؛ ألن اليمين األكثر 
برق أبيض" يمكنه خداع الفلسطينيين من خالل تطرفًء، حليف نتنيءهو، سيكون ضدهء، في حين أن "أز 

حديثه عن مسءبر التسوية واستئنءف المفءوضءت مع التمسك بءلال ات اإلسرائيلية الماروفة التي ال 
 تتسع ألي حق من الحقوق الفلسطينية.

كمء أن نتنيءهو يقدم نفسه لجمهوبره بأنه خير من يقدبر على إقنءع ترامب بأال تتضمن صفقته مء 
سرائيل، وأنه قءدبر على الوقوف ضده إذا حصل ذلك. ولال تفسير ترامب لادم اتصءله ترفضه إ

بنتنيءهو باد إعالن نتءئج االنتخءبءت وقوله بأن أمريكء ترتبط بإسرائيل وليست بشخص يؤكد مء ذهبنء 
إليه. فترامب يحضر نفسه الحتمءل خسءبرة نتنيءهو، أمء صفقته فيمكن أن تكون لهء فرصة مع 

 أفضل من نتنيءهو.غءنتس 
إن طرح "الصفقة" مهمء كءن من يحكم إسرائيل هو سينءبريو محتمل يجب أن يستاد له الفلسطينيون، 
وكل من يؤيد قضيتهم، ألن طرحهء سيؤدي إمء إلى برفضهء، مء يستدعي عقوعءت وإجرا ات ضدهم، 

م، مع أن االثنين أو اتخءذ موقف )لام( منهء، بحجة الحصول على الاسل الذي تحتويه وتجنب الس
يقدمءن في طبق واحد، وهذا إن حصل يجال الصفقة أخطر، ألنهء ستطبق في هذه الحءلة بمشءبركة 

 أو تغطية ممن يفترض أنهم يمثلون القضية الفلسطينية.
لقد سبق أن حذبرت في مقءلي السءبق من مغبة عدم االتاءظ من تجرعة أوسلو، وتقديم التنءزالت 

الحصول على مقءبلهء في النهءية أو باد حين، وهذا أشبه بءلحصول على شيك  الكبرى أواًل على أمل
 من دون برصيد، وتجريب المجرب الذي يدل على أن من يقوم به عقله مخرب. 

 24/9/2019 ،مركز مسارات_ال يرة، فلسطين
 

 بين غانتس ونتنياهو.. هل يفضل الفلسطينيون أحدًا؟ .49
 عريب الرنتءوي 

بخصوص الصراع المحتدم  "تفضيالته"طيني في الكشف برسميًء وعلنيًء، عن لم يتوبرط أي فريق فلس
بين بنيءمين نتنيءهو وعيني غءنتس على برئءسة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، في أثنء  الحمالت 

، "التفضيالت"االنتخءبية وعادهء ... بيد أنه ليس صعبًء على المراقب الحصيف، أن يلحظ تبءين هذه 
 تبءينهء نءبع من اختالف المصءلح الضيقة وأولويءت اللحظة ال أكثر. وأن يدبرك بأن
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السلطة الفلسطينية لم تطق صبرًا إلى حين ظهوبر النتءئج الرسمية والنهءئية لالنتخءبءت، فأعلن وزير 
خءبرجيتهء عن استادادهء للتفءوض مع أي برئيس حكومة إلسرائيل )يقصد بخالف نتنيءهو(، فيمء 

تخفى على أحد، أن مواقف سلطة األمر الواقع في قطءع غزة، كءنت تميل لصءلح  المؤشرات التي ال
القدبرات الردعية "وترميم  "تغيير الماءدالت"نتنيءهو على غءنتس، بءعتبءبر األخير صءحب نظرية 

في مواجهة حمءس، حتى وإن تطلب األمر شن عملية عسكرية واساة لإلطءحة بءلحركة  "اإلسرائيلية
 وسلطتهء.

لحمءس في القطءع، فهو من جهة يبقي سيف الحصءبر  "احتوائية"يءهو في المقءبل، اعتمد مقءبرعة نتن
البوابءت والماءبر في جيبه، وأنه  "مفءتيح"والاقوعءت مسلطًء على عنقهء، ملوحء بءستمرابر بأن 

يرى أن سيستخدمهء للاقءب والثواب تباًء لمستويءت انضبءط الحركة والتزامهء بءلتفءهمءت ... وهو 
بقء  حمءس في غزة، من شأنه تأبيد حءلة االنقسءم الفلسطيني التي يرى فيهء مشجبًء لتاليق برفضه 
حل الدولتين، ومصءدبرة حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والترويج لنظريته القءئلة بغيءب الشريك 

 الفلسطيني.
ألحرى، جء  امتدادًا لتبءين هذا التبءين في التفضيالت الفلسطينية، اناكس بدوبره، أو هو بء

اإلقليمي الداعم لحمءس، وهو محوبر ماروف،  –التفضيالت اإلقليمية كذلك ... فءلمحوبر الارعي 
حمءس في غزة، وقد نجح  "تاويم"يلاب اإلخوان المسلمون فيه دوبرًا مهمًء، اعتءد الامل مع نتنيءهو لـ

مًء من خالل قنوات التنسيق األمني في إيصءل مختلف أشكءل الدعم المءلي والمءدي لهء، ودائ
أبيض، أو  –والسيءسي مع نتنيءهو ... مثل هذا السينءبريو قد يتأثر في حءل مجي  غءنتس وأزبرق 

 على أقل تقدير، قد يتطلب األمر خوض مفءوضءت أكثر صاوعة ماه، للوصول إلى النتيجة ذاتهء.
لمءذا  –ي السءحة الفلسطينية والارعية إلى جءنب منطق المزايدات الماروف ف –وبرعمء هذا مء يفسر 

خرج ممثلو التجمع الثالثة عن إجمءع القءئمة الارعية المشتركة، وبرفضوا ترشيح غءنتس )لم يرشحوا 
نتنيءهو بءلطبع(، وهو القرابر الذي أعطى برئيس الحكومة اإلسرائيلية مكءنة األولوية في تشكيل 

أحسب أن موقف التجمع جء  بمازل عن اتجءه هبوب  صوتًء( ... ال 54مقءبل  55الحكومة بأغلبية )
 الريح في غزة وعدد من الاواصم.

لقد أوضحت األحزاب الارعية الثالثة األخرى )الجبهة، التغيير واالسالميون( موقفهء بصوبرة ال تقبل 
 "شيطنته"اللبس: هي تريد ماءقبة برئيس الحكومة الذي لم يسبقه أحد إلى استهدافه شابهء و

ض عليه والدعوة لنبذه ... هم ليسوا من السذاجة بحيث يرون غءنتس نقيضًء لنتنيءهو ... والتحري
قصيرة  –ولكن مء كءن يتاين على الفلسطينيين داخل الخط األخضر، تمرير هذه الفرصة التكتيكية 

األجل، من دون توجيه صفاة قوية لزعيم اليمين الشاوعي، الراقص على كل الحبءل، الكءبره 
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نيين والحءقد عليهم... صحيح أن يدي غءنتس ملطخة بدمء  الفلسطينيين في غزة على وجه للفلسطي
التحديد، ولكن من قءل أن يدي نتنيءهو أو غيره من الجنراالت والمسؤولين اإلسرائيليين غير ملطخة 

ال تحتمل بدمء  الفلسطينيين واللبنءنيين والسوبريين والاراقيين والارب عمومًء ... هي لحظة تكتيكية، 
 المزايدات والمنءقصءت.

األخطر من كل وذاك وتلك، أن باض الفلسطينيين يكءد يتوبرط في اقتراح إعءدة بنء  برنءمج جديد 
ل على مقءس التبءينءت التكتيكية بين غءنتس ونتنيءهو، أو مء بين  للحركة الوطنية الفلسطينية، مفص 

المشروع  "تفتيت"يع األوهءم فحسب، بل وتسهم في أبيض ... مثل هذه المقءبرعة، ال تش-الليكود وأزبرق 
الوطني الفلسطيني واالنخفءض بمطءلبه وسقوفه، بمء ال يتادى تسهل الحركة على الماءبر أو إيصءل 
المءل لغزة، أو استرداد أموال المقءصة ... مثل هذه المقءبرعة، ستفشل حتمًء في إعءدة بنء  الحركة 

الستجءبة األنجع لتحديءت المرحلة االستراتيجية النوعية التي يابرهء الوطنية الفلسطينية وفي تقديم ا
 اآلن النضءل الوطني الفلسطيني. 

 25/9/2019 ،الدستور، عّمان
 

 بعض الظّن إثم .50
 أنطوان شلحت

تظن  باض القوى السيءسية الارعي ة الفءعلة في إسرائيل، وإن كءن باض الظن إثمًء، أن الجنرال بيني 
ءلف "أزبرق أبيض" الصهيوني الذي فءز بمكءنة الحزب األكبر في انتخءبءت غءنتس، زعيم تح

سبتمبر/ أيلول الحءلي، سيكون بمثءبة الُمنقذ من ُحكم بنيءمين  17التي جرت يوم  22الكنيست الـ
 نتنيءهو المستمر منذ عقد. 

بر توصية ثالثة ونقلت وسءئل إعالم إسرائيلية عن زعيم إحدى تلك القوى قوله، في مارض تسويغ مبر  
من أحزاب القءئمة المشتركة األبرعاة بتكليف غءنتس مهمة تأليف الحكومة المقبلة خالل اللقء  مع 

من حيث التحريض ضد  1948برئيس الدولة اإلسرائيلية: "شهدنء االنتخءبءت األصاب منذ عءم 
 سرائيلية".مواطني إسرائيل الارب. لقد تم تحويلنء إلى جمءعة غير مشروعة في السيءسة اإل

ح أن هذه المقولة لم تصدبر من منطلق عزل تلك االنتخءبءت عن  لدي  من األسبءب مء يكفي لكي أبرج 
سيءق إسرائيل بوصفهء دولة احتالل، وال عن كينونتهء الاءمة المؤدلجة بءلصهيونية، فكرًا وممءبرسة، 

إلى أن ذلك التحريض هو ولكنهء حتى في خضم عدم احتكءمهء إلى هذا المنطلق قد نأت عنه، نظرًا 
أحد البراهين على أن الانصرية في إسرائيل بنيوية. وهي كذلك حتى وفقًء ألدوات قيءٍس تصدبر عن 

 منظمءت وشخصيءت إسرائيلية عديدة.



 
 
 
 

 

 38 ص             5043 العدد:             9/25/2019 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

على سبيل المثءل، حين دافع إسرائيليون كثيرون عن هذه الانصرية قبل أعوام، من خالل اإلشءبرة 
للتمييز الانصري في فرنسء أو ألمءنيء، وإسرائيل ليست أسوأ من  إلى أن الارب يتار ضون أيضءً 

هءتين الدولتين؛ حءججتهم عءلمة االجتمءع اإلسرائيلية، إيفء إيلوز، بأن الانصرية التي مصدبرهء 
السكءن تختلف جذبريًء عن الانصرية التي مصدبرهء قوانين الدولة، أي الانصرية البنيوية، حيث إنه 

والمصءدقة عليهء من الكيءن األقوى )الدولة( فإن القيم الاءمة ضد الانصرية  باد مأسسة الانصرية
تضاف كثيرًا. وعرأيهء، بينمء تبدو ماءبرضة الانصرية وحمءية حقوق اإلنسءن في إسرائيل "مواقف 
يسءبرية متطرفة"، فإنهء في الدول الليبرالية فااًل قيم أسءسية مشتركة لليسءبر واليمين على حد  سوا . 

 ءإلمكءن قيءس مستوى الانصرية في إسرائيل بُطرق أخرى، مثاًل من خالل فحص منظومة اإلنكءبر.وع
وقبل محءججة إيلوز هذه، قءل المؤبرخ شلومو سءند إن الانصرية موجودة في كل مكءن من الاءلم 

ونظرًا  تقريبًء، لكنهء في إسرائيل غدت بنيويًة، بروح القوانين التي جرى ويجري سن هء منذ تأسيسهء،
إلى أنهء ُتدبر س في جهءز الترعية والتاليم، ومنتشرة على نطءق كبير في وسءئل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتمءعي، غير أن األمر المرو ع أكثر من أي شي ، في قرا ته، هو أن الانصريين في 

 إسرائيل ال يارفون أو ينكرون أنهم كذلك، وال يشارون أبدًا بوجوب االعتذابر.
يل هذا الواقع إلى أموبر كثيرة، أبرزهء وجود مفهوٍم مشو ه للديمقراطية، كمء تظهر استطالعءت يح

الرأي الاءم المتالقة بنشءط منظمءت حقوق اإلنسءن. ففي استطالع، أجري قبل أعوام، قءل نحو 
من السكءن اليهود إنه يجب عدم السمءح للمنظمءت التي تكشف عن ممءبرسءت إسرائيلية غير  58%

أن في إسرائيل حرية للتابير عن الرأي أكثر  %52أخالقية بمزاولة نشءطهء بحرية، فيمء برأى نحو 
ممء ينبغي. وظهر منه أيضًء أن غءلبية السكءن اليهود تؤيد ماءقبة مواطنين ياب رون عن تأييدهم 

نفذهء فرض عقوعءت على إسرائيل، وماءقبة صحءفيين ينشرون تقءبرير تكشف عن ممءبرسءٍت سلبيٍة ت
طءل، أن جهءز  –األجهزة األمنية. وفي حينه، برأى المختص في علم النفس السيءسي، دانيئيل بءبر 

الترعية والتاليم اإلسرائيلي يدبر س التالميذ عن سلطءت الحكم وعن أنظمة االنتخءبءت، ولكنه ال يبذل 
برمته ياتبر كمء لو أنه أي جهد مام ق من أجل تكريس القيم الديمقراطية واستياءبهء، فهذا الموضوع 

في مقءبل  %20"شأن خءص لليسءبر". وأفءد بأن حجم الجمهوبر الديمقراطي في إسرائيل ال يتادى الـ 
نسبة مضءعفة في الغرب "الذي نريد أن نتشبه به"، متوقاًء أن تشهد هذه النسبة مزيدًا من التراجع، 

 مًء بءلنسبة إليه. على خلفية نشو  جيٍل أصبحت القيم الديمقراطية غريبة تمء
 25/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
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 ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية .51
 عبد المنام سايد

من الصاب أن تكتب مقءاًل أسبوعيًء عن الشرق األوسط، لكثرة األحداث في جءنب، وألن ذات هذه 
. وفي األسبوع الكثرة ممتدة، فال أحد يارف مءذا سوف يحدث مء بين موعد الكتءبة، ووقت النشر

المءضي وحده كءنت هنءك االنتخءبءت في إسرائيل وفي تونس، وكءن هنءك اجتمءع يقربر مصير 
، تشءبرك فيه تركيء وبروسيء وإيران، وتغيب عنه سوبرية والواليءت المتحدة، وكءن "اآلستءنة"سوبرية في 

خبءبر تصءحبه وتتباه هنءك الادوان اإليراني على المملكة الارعية الساودية؛ وكل خبر من هذه األ
حزمة أخرى ممء يستحق التحليل والتاليق. اختيءبر االنتخءبءت اإلسرائيلية هنء ليس ألهميتهء فقط، 
وإنمء ألن نتءئجهء برعمء تكون كءشفة في نءحيتهء اإلسرائيلية، ولكنهء سوف تناكس على بءقي تطوبرات 

في المءئة من  97الذي تم فيه فرز  المنطقة بقدبر أو آخر. ولمء كءن هذا المقءل ُيكتب في الوقت
ألف صوت، الذين يخصون الدبلومءسيين والاسكريين واألمن وأصحءب  180األصوات، ومن بينهء 

االحتيءجءت الخءصة والمرضى والموظفين في المستشفيءت والسجنء ، وطلب بنيءمين نتنيءهو برئيس 
)ألوان الالم اإلسرائيلي( لقء   "برق أبيض وأز "الوزبرا  الحءلي من الجنرال بيني غءنتس زعيم حزب 

للتفءوض حول تشكيل حكومة وطنية، فإن مانى ذلك كله أن مء تم اإلعالن عنه من النتءئج هو 
 األقرب إلى الحقيقة، فلم ياد هنءك مء يغيرهء.

النتيجة األولى لالنتخءبءت أنهء مفءجئة، فقد كءن االتجءه الاءم للتنبؤات أنه ال يوجد هنءك مء يهزم 
نتنيءهو، ولكن ذلك كءن مء حدث، حتى لو كءن ذلك على الطريقة اإلسرائيلية، حيث يحصل الفءئز 

مقادًا. مثل هذا النوع من المفءجآت شءئع في انتخءبءت األعوام  31مقادًا، والمهزوم على  33على 
نهم لكي األخيرة، حيث ال توجد أغلبية، وال نتءئج محسومة. وفي تونس ترك النءخبون كل من يارفو 

يأتوا بءختيءبر بين أستءذ أكءديمي حسن السماة، وسجين متهم بغسل األموال. وفي بريطءنيء اختءبر 
حزب المحءفظين بوبريس جونسون لكي يكون أول أفكءبره إغالق مجلس الاموم، وعزل عدد من 

لنءخبين األعضء  المحءفظين، فيفقد الحزب أغلبيته. وفي إيطءليء هنءك حءلة ممءثلة من خالل عجز ا
عن االختيءبر، فإذا مء اختءبروا كءن اختيءبرهم من بين من ال يارفهم أحد، أو من القءدمين الجدد إلى 

 السءحة السيءسية. وكءن ذلك هو حءل غءنتس.
النتيجة األخرى لالنتخءبءت اإلسرائيلية هي أن المجتمع السيءسي اإلسرائيلي أكثر تاقيدًا بكثير ممء 

ذائع لدى الارب أن المسألة الفلسطينية هي أكثر مء يشغل القيءدات اإلسرائيلية يبدو. فرغم االعتقءد ال
المختلفة فإن هنءك قضءيء أخرى ال تقل أهمية. فكمء هو حءدث في كثير من الدول الارعية فإن 
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االنقسءم بين الالمءنية والدينية عميق، وكءنت له اناكءسءت على االنتخءبءت، ترتب اختيءبرًا بين 
 سيءسي ضيق يقوم على الوحدة الوطنية ويستباد األحزاب الدينية، وائتالف واسع يشملهم.ائتالف 

النتيجة الثءلثة هي أن قوة الارب في إسرائيل ليست بقليلة، فباد أن تباثر الارب في انتخءبءت 
ا ، وأصبحو 13مقادًا، فإنهم اآلن حصلوا على  11الفءشلة في أبريل )نيسءن( فحصلوا على  "نتنيءهو"

رت الطريق إلى الوحدة التي تترجم  في المءئة  21الحزب الثءلث في الكنيست، واألهم أن الوحدة أش 
من القوة التصويتية إلى مقءعد في المجلس التشرياي. إذا مء وصلت هذه النتءئج إلى نهءيءتهء 

، "ئيل بيتنءإسرا" 8و "ليكود" 31و "أبيض وأزبرق " 33المنطقية، فإن تشكيلة االئتالف سوف تكون من 
. مثل هذه الحكومة سوف "التحءلف الديمقراطي" 5، و"الامل" 6ومء يأتي باد ذلك يكون إضءفءت من 

عضوًا تستباد األحزاب الدينية المتطرفة، وماهم تأثيرهم في اتخءذ القرابر،  83تستند إلى أغلبية من 
من األوقءت، ولكنهء برعمء يكون لهء والقءئمة الارعية أيضًء، التي لم يكن لهء تأثير في القرابر في وقت 

حل  "، بداًل من استراتيجية "الدولة الواحدة"باض منه هذه المرة، إذا مء اتبات استراتيجية حل  
 الذي وصل إلى طريق مسدود. "الدولتين

فءلحقيقة هي أن الدبرس الذي تالمه الارب هذه المرة، بءلمقءبرنة بءلمرات السءبقة، يضع البذبرة األولى 
مليون نسمة من اليهود والفلسطينيين، متكءفئين سكءنيًء بين نهر  12لممءبرسة لدولة واحدة، تمثل في ا

 األبردن والبحر األبيض المتوسط.
وحتى تكون األموبر واضحة، فإن مثل هذا التصوبر ليس مقبواًل فلسطينيًء، وال إسرائيليًء! وبرغم هذا 

ءه، سوا  بءالندمءج االقتصءدي أو بءلنمو التدبريجي الموقف، فإن المسيرة الواقعية تسير في هذا االتج
 لمجموعة من المصءلح المشتركة أمنيًء كمء أسلفنء في هذا المقءم من قبل.

التصوبر ذائع، وآخر تجليءته جء ت من المركز الفلسطيني للبحوث السيءسية والمسحية، في وبرقة 
افتراضءت  3لي، والتي يضع فيهء المنشوبرة في شهر سبتمبر )أيلول( الحء "النقدية"حمءدة جبر 

برئيسية؛ موت حل  الدولتين أو استحءلة تحقيقه؛ وأن انهيءبر السلطة الفلسطينية بءت مسألة وقت؛ 
واستحءلة استمرابر الوضع الراهن في المنطقة الواقاة بين النهر والبحر، بمء فيهء ماءنءة الشاب 

 ."وسلوأ"الفلسطيني، وتراجع مء حصل عليه من مكءسب اتفءقية 
تفءصيل هذه االفتراضءت كثيرة، ويمكن الرجوع إلى الوبرقة ذاتهء التي توضح منهجًء واستراتيجية 

في المءئة من اليهود يؤيدون حل   20فلسطينية تقوم على المقءومة السلمية، والتاءمل مع حقيقة أن 
ل هنء كثيرًا على الدوبر الذي في المءئة من الفلسطينيين يؤيدونهء. الوبرقة تاو  31الدولة الواحدة، بينمء 

يقوم به فلسطيني و الداخل اإلسرائيلي، الذين يؤيد ثلثءهم حل  الدولة الواحدة، سوا  أكءنت كذلك، أم 
 ذات طبياة فيدبرالية، أم كونفيدبرالية.
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وإذا كءن حل  الدولتين قد وصل إلى طريق مسدود بسبب االنقسءم الفلسطيني في نءحية، وهيمنة 
توسع اإلسرائيلي من نءحية أخرى؛ فإن نهءية عصر نتنيءهو المطلق برعمء تكون فءتحة الانصرية وال

بين  "المسءواة "لمبءدبرات جديدة تتاءمل مع واقع فلسطيني مختلف داخل إسرائيل، تستند إلى قءعدة 
الرعيع "الارب واليهود؛ وتتاءمل مع واقع إقليمي بءت مختلفًء عمء كءن عليه في أوقءت مءضية، باد 

والحرب األهلية في الاراق وسوبرية، ودوبر األصوليءت اإلبرهءبية المختلفة في المنطقة،  "الارعي
والنزعة اإليرانية لحصءبر الدول الارعية والضغط عليهء. في مثل هذا الحل، فإن الديمغرافيء تقود 

واالضطهءد. الجغرافيء، وليس الاكس؛ والحرية تواجه النزعءت الانصرية، والمسءواة تنءهض التمييز 
حكومة الوحدة الوطنية اإلسرائيلية ال تاني بءلضروبرة أن مثل هذا الطريق سوف يكون ممهدًا، فال 

، وفي عقل غءنتس مء يدفع في هذا االتجءه، ولكن مء هو موجود يدوبر "أبيض وأزبرق "يوجد داخل 
دل بين الفلسطينيين حول مفهوم األمن، الذي كمء ذكرنء قد بءت واحدًا من موضوعءت االعتمءد المتبء

واإلسرائيليين من نءحية؛ ومن نءحية أخرى فإنه من الموضوعءت التي يوجد لدى الطرفين دوافع 
للتاءون بشأنهء. وفي كل األحوال، فإن أكثر األموبر صاوعة هي استمرابر األوضءع القءئمة حءليًء، 

 أمل في المستقبل. والتي تجال الحيءة في إسرائيل قلقة، وتجال الفلسطينيين يعيشون دون 
هل نتءئج االنتخءبءت اإلسرائيلية تدعو إلى التفءؤل؟ واإلجءبة هي أن التفءؤل والتشءؤم مء هو إال 

 نتيجة لالستراتيجية المتباة. 
 25/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 االستيطان وضم الضفة الغربية في أجندة دولة االحتالل الصهيوني .52

 نبيل السهلي
نيءهو وغيره من قءدة أحزاب دولة االحتالل الصهيوني خالل حملة انتخءبءت باد تصريحءت نت

حول ضروبرة ضم الضفة الغرعية من خالل ضم المستوطنءت بداية؛تبرز قضية  22الكنيست 
المستوطنءت الصهيونية في األبراضي الفلسطينية بءعتبءبرهء أحد برموز وماءلم االحتالل لألبرض 

ضيح مخءطر النشءط الصهيوني في فلسطين. حيث تم إخضءع النشءط الفلسطينية، وتءليًء ضروبرة تو 
االستيطءني الصهيوني لمنهءج تدبريجي في عملية التوسع غير محدد برقاة واضحة دلل عليهء بشكل 

حدود إسرائيل ستاينهء األجيءل "جلي تصريح أول برئيس وزبرا  لدولة االحتالل دافيد بن غوبريون قءئال 
ج كءن مرهونء بءإلمكءنيءت المتءحة ديمغرافيء، أي إحالل المهءجرين اليهود مكءن ، وهذا المنهء"القءدمة

 السكءن الارب أصحءب األبرض األصليين باد طردهم بشكل ممنهج ومدبروس.
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 الدور ال ريطاني
تشير الدبراسءت إلى ساي الحركة الصهيونية قبل وعاد مؤتمرهء األول الذي عقد في نهءية شهر آب/ 

سيطرة على أكبر مسءحة ممكنة من األبراضي الفلسطينية، وكءن من أبرز نشطءئهء لل 1897أغسطس 
وعمل أيضء في السلك  (، الذي كءن عضوا في البرلمءن اإلنكليزي،1820-1888لوبرانس أوليفءنت )

الدبلومءسي اإلنكليزي واعتقد بضروبرة تخليص اليهود من الحضءبرة الغرعية بتوطينهم في فلسطين، 
كانصر إلنقءذ الدولة الاثمءنية من مشءكلهء االقتصءدية، لمء يتمتع به اليهود من ذكء   وذلك بإدخءلهم

 في األعمءل التجءبرية ومقدبرة على جمع األموال.
اقترح فيه إنشء  مستوطنة  "أبرض جلاءد"م بنشر كتءب بانوان 1880ومن أجل ذلك قءم في الاءم 

السيءدة الاثمءنية بحمءية بريطءنية، وكذلك  يهودية شرقي األبردن شمءل البحر الميت، لتكون تحت
شجع استامءبر اليهود في فلسطين والمنءطق المجءوبرة عن طريق إقءمة مستوطنءت جديدة. وعءإلضءفة 
إلى أوليفءنت، حءول الاديد من زعمء  اليهود في القرن التءسع عشر القيءم بمشءبريع لتوطين اليهود 

قرية في الجليل  200( الذي حءول استئجءبر 1885-1784في فلسطين، ومن بين هؤال  مونتفيوبري )
من إنتءجهء، إال أن هذه المحءولة فشلت أمءم برفض الحكم  %20إلى  %10عءمء مقءبل  50لمدة 

المصري لبالد الشءم آنذاك، ثم نجح في الحصول على موافقة السلطءن الاثمءني بشرا  عدد من 
فيهء مجموعة من الاءئالت اليهودية، إال أن هذه  األبراضي بءلقرب من القدس ويءفء، والتي أسكن

الخطوة أخفقت أيضء تحت تحفظ السلطءت الاثمءنية على مشءبريع االستيطءن في فلسطين. كمء بذل 
وليم هشلر جهودًا في جمع تبرعءت مءدية وإبرسءلهء إلى الجمعيءت الصهيونية لتشجيع االستيطءن في 

 فلسطين تحت الحمءية البريطءنية.
الذي ياتبره  1881ستمرت المحءوالت الصهيونية للسيطرة على األبراضي الفلسطينية حتى الاءم وقد ا

المؤبرخ اليهودي والتر الكوبر بداية التءبريخ الرسمي لالستيطءن اليهودي في فلسطين باد أن وصل 
 1882يهودي من أوبروعء الشرقية، تمكنوا من إنشء  عدد من المستوطنءت في الفترة بين  3000حوالي 

 ، وتوالت فيمء باد عمليءت االستيال  على األبراضي الفلسطينية بشتى الوسءئل.1884و
 

 المؤسسات الصهيونية
لابت المؤسسءت اليهودية التي أنشئت لهذا الغرض دوبرا كبيرا، ومن بينهء منظمة بيكء التي أسسهء 

، والصندوق 1897األول عءم  بروتشيلد، والوكءلة اليهودية التي انبثقت من المؤتمر الصهيوني الاءلمي
القومي اليهودي )الكيرن كءيمت(، وصندوق التأسيس اليهودي )الكيرن هءيسود( والشركة اإلنكليزية 

 الفلسطينية.
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ونشطت هذه المؤسسءت باد الحرب الاءلمية األولى خصوصء باد تمكن المنظمة الصهيونية الاءلمية 
يقضي بإنشء  وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم الذي  1917من استصدابر وعد بلفوبر الشهير عءم 

وقوع فلسطين تحت االنتداب البريطءني، حيث لابت حكومة االنتداب دوبرا كبيرا في تمكين اليهود من 
السيطرة على مسءحءت كبيرة من األبراضي الفلسطينية وذلك بءتخءذهء الاديد من اإلجرا ات، منهء فتح 

ية، وسن قءنون أمالك الغءئبين. وتمكن اليهود بءالعتمءد على األبراضي األميرية وجالهء أبراضي ملك
تلك اإلجرا ات من استمالك أكثر من عشرين مليون دونم من أبراضي الفلسطينيين باد قيءم دولة 

 .1948أيءبر  إسرائيل في مءيو/
 

 فرض وقائع استيطانية
مس عشرمن شهر أيءبر/ لقد نجحت الحركة الصهيونية في إعالن دولة االحتالل الصهيوني في الخء

 850من مسءحة فلسطين التءبريخية، وتمكنت الاصءبءت الصهيونية من طرد  %78على  1948مءيو 
ألف فلسطيني في الاءم المذكوبر باد أن ابرتكبت الاديد من المذابح والمجءزبر، وإثر ذلك تمت عملية 

ونية على أنقءضهء قرية ومدينة فلسطينية، وأنشأت المؤسسءت الصهي 418تدمير مبرمجة لنحو 
مستوطنءت تخدم أهدافء أمنية واقتصءدية للمجتمع الصهيوني. ولم تتوقف تلك المؤسسءت عند الحد 

( مليون عرعي، 1.5المذكوبر، بل ابتكرت الاديد من القوانين الجءئرة لمصءدبرة أبراضي األقلية الارعية )
دولة االحتالل الستخدامءت من المسءحة التي أنشئت عليهء  %2سوى  2019ولم يتبق في الاءم 

من سكءن دولة االحتالل الصهيوني، وثمة قوانين  %20األقلية الارعية برغم أنهء تشكل أكثر من 
جءئرة استصدبرت في السنوات األخيرة أو تم  إحيءؤهء بغية تهويد كءفة منءحي حيءة األقلية الارعية 

ة، ولهذا يمكن القول إن سيءسة ابتالع لفرض وترسيخ يهودية دولة االحتالل وتهميش األقلية الارعي
حيث تتم تحت مسميءت تطوير  1948األبرض واالستيطءن لم تتوقف في المنءطق المحتلة عءم 

 منطقتي الجليل والمثلث.
والالفت أن شبح االستيطءن والتهويد بءت يهدد األسمء  والماءلم الارعية في داخل الخط األخضر، 

لتغيير أسمء  الطرق والمحءل والالفتءت الارعية إلى  2020مقبل وهنءك مخطط حتى نهءية الاءم ال
اللغة الابرية، وعلى سبيل المثءل ال الحصر تمت عملية استبدال ألسمء  القرى الارعية. ففي الجليل 
الفلسطيني تمت تسمية قرية الجءعونة في قضء  مدينة صفد بروشبينء، وفي السءحل الفلسطيني تمت 

وهي قرية في قضء  مدينة حيفء دفن فيهء برفءت الشهيد عز  قرية بلد الشيخ؛ عملية استبدال السم
الدين القسءم في بيت حنءن، وياود االسم الابري السم ضءبط يهودي ألمءني قتل من قبل أهل القرية 

 .1947وهو يحءول ابرتكءب مجزبرة فيهء مع مجموعة صهيونية في نهءية عءم 
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تمت سيطرة الجيش الصهيوني على األبراضي الفلسطينية  1967في الخءمس من شهر حزيران/ يونيو 
، ونقصد هنء الضفة الغرعية وقطءع غزة الذي تًم 1948النءجية من االحتالل الصهيوني في الاءم 

، لكن ذلك لم يمنع 2005تفكيك المستوطنءت وترحيل المستوطنين عنه بفال كفءح الغزيين في عءم 
طهء االستيطءني في عمق الضفة الغرعية بمء فيهء الجز  الشرقي دولة االحتالل في االستمرابر بنشء

. وتشير دبراسءت إلى تضءعف عدد المستوطنءت والمستوطنين باد 67من مدينة القدس المحتل عءم 
، وقد أدى النشءط االستيطءني الصهيوني 1993اتفءقءت إعالن المبءدئ )أوسلو( في أيلول / سبتمبر 

، ويتركز فيهء أكثر من خمسمءئة ألف 2019ي الضفة الغرعية حتى عءم ( مستوطنة ف151إلى إنشء  )
 ( مستوطنة تلف القدس من جميع الجهءت بطوقين من المستوطنءت،26مستوطن، فضاًل عن )

 ( ألف مستوطن صهيوني.190وتستحوذ على )
ة بمء فيهء ويبقى القول أن الوقءئع االستيطءنية التي فرضت بقوة االحتالل الصهيوني للضفة الغرعي

دفات الاديد من قءدة دولة االحتالل وعلى برأسهم  (،2019- 1967القدس خالل الفترة )
نتنيءهوللحديث عن ضروبرة ضم المستوطنءت كخطوة برئيسية لضم الضفة الغرعية، األمر الذي يحتم 

م اإلسراع لتحقيق مصءلحة وطنية فلسطينية، واالتفءق على سبل كفءحية محددة لمواجهة مخءطر ض
 الضفة الغرعية لدولة االحتالل الصهيوني.

 24/9/2019 ،القدس العربي، لندن
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 :ركاريكاتي .53

 

 
، الذي أسسه الرئيس اللبنءني الكءبريكءتير نشرته محطة "أو تي في" التلفزيونية التءباة للتيءبر الوطني في لبنءن

تب على كُ ، وقد جءنب في المدابرس اللبنءنيةن واألإلى التململ من عدد الطالب الالجئيشير ي .ميشءل عون 
الالفتة بشكل سءخر: "ناتذبر منكم، المدبرسة ممتلئة بءلسوبريين والاراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج 

 واألحبءش والبنغالدشيين".
 23/9/2019موقع الجزيرة.نت، 

 


