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 سرائيليةحكومة اإلالتكليف نتنياهو بتشكيل  .1

بنيامين نتنياهو  "الليكود" رؤوفين ريفلين، أمس، رئيس حزب سرائيلياإلرئيس الكلف : )وكاالت(
خالل مؤتمر صحفي إن نتنياهو حصل على أعلى عدد من  نأعلو  كومة القادمة.بمهمة تشكيل الح

نواب من الذين  10، غير أن "بيني جانتس "أزرق أبيض"لرئيس حزب  54لنتنياهو و 55التوصيات، 
، أعلنوا أنهم لن يشاركوا بحكومة تحت "المشتركة"أوصوا بجانتس، في إشارة إلى نواب القائمة العربية 

 يرجح كفة نتنياهو. رئاسته، ما
 26/9/2019، الخليج، الشارقة

 
 سيدعو أمام الجمعية العامة إلى انتخابات تشريعية: عباس مجدالني .2

، بأن الرئيس الفلسطيني 25/9/2019 رام هللا: صرح مسؤولون فلسطينيون، أمس األربعاء -لندن 
ن فيه أنه اليوم الخميس، يعل مهما أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، محمود عباس سيلقي خطابا  

 عية.سيدعو بعد عودته إلى انتخابات تشري
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وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدالني لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الرئيس عباس سيعلن أمام الجمعية العامة أنه بعد عودته إلى فلسطين سيدعو النتخابات "إن 

يؤكد ضرورة عباس س"وأضاف المجدالني أن  ."بالتحضيرات لهاد موعدها مع البدء برلمانية، وسيحد
انعقاد مؤتمر دولي للسالم لحل القضية الفلسطينية برعاية دولية وليس تحت رعاية أمريكية، كما 

بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني لحمايته من  سيطالب بضرورة أن تأخذ األمم المتحدة قرارا  
 ."الحتالل واالستيطانجرائم ا

 26/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تثبيت حّل الدولتينلى استراتيجية ع باس يعمل: ععريقات .3
رام هللا: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الذي يرافق عباس  -لندن 

اتيجية ل وفق خطة استر يعم عباس"إلى األمم المتحدة في حديث إلى اإلذاعة الفلسطينية، أمس، أن 
وقال  ."جتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويوركادة العالم على هامش افي لقاءاته مع ق

الرئيس التقى )الثالثاء( رئيسة وزراء السويد التي تترأس وكالة األونروا بالشراكة مع "عريقات إن 
لة يستمر ثالث ول على تفويض للوكااألردن بعد قطع التمويل األمريكي، وذلك لضمان الحص

وأشار عريقات إلى  ."سينجح في ذلك"عن اعتقاده أن عباس  ، معربا  "سنوات وسد العجز في ميزانيتها
الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود  تتعلق بتثبيت حل  "استراتيجية أخرى يعمل عليها عباس 

العام الماضي حول مؤتمر في فبراير )شباط(  ، ورؤيته التي طرحها في مجلس األمن1967عام 
وأوضح عريقات أنه ضمن المسائل  ."الحيات على أساس القانون الدوليدولي للسالم كامل الص

االعتراف بدولة فلسطين إضافة إلى توفير الحماية لشعبنا...، كما نعمل "التي يعمل عليها عباس 
 ."توطناتعلى الحصول على قائمة بالشركات العاملة في المس

كلمات القادة "، أكد عريقات أن "إسرائيل"ع مب للدول العربية لتطبيع العالقات مادعوة تر  وفيما يخص
اإلجماع غير المسبوق في "بـ ، مشيدا  "العرب تؤكد أنه ال يمكن االستغناء عن مبادرة السالم العربية

 . "دولييندعم وتأييد دولة فلسطين والرئيس لثباته على القانون والشرعية ال
 26/9/2019 ،دنوسط، لنالشرق األ 

 
 يلتقي بعدد من الرؤساء والمسؤولين عباس. .ة العامة لألمم المتحدة.لجمعياعلى هامش دورة  .4

، األمين 25/9/2019 محمود عباس، في نيويورك، األربعاء يةفلسطينال السلطةالتقى رئيس  :نيويورك
للجمعية العامة لألمم  74 لـامش أعمال الدورة االعام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس، على ه
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التأكيد على ضرورة قيام األمم المتحدة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني من  اسعبوجدد  المتحدة.
 خالل توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

 عباس وأكدة أحمد أبو الغيط، استقبل عباس، يوم األربعاء، األمين العام لجامعة الدول العربيكما 
 الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.أهمية تنسيق المواقف العربية لدعم 

مؤكدا  التقى عباس، األربعاء، الممثلة العليا للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي فيدريكا موغيريني، و 
 لشرعية الدولية.لقائم على قرارات اأهمية الدور األوروبي في إرساء أسس تحقيق السالم العادل ا

مواقف االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وتحقيق السالم بدورها جددت موغريني، تأكيد 
 الدولتين. وفق مبدأ حل  

مواقف روسيا مثمنا  وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف،  التقى عباسوفي السياق نفسه، 
سيا الكبير في إرساء قواعد السالم في دور رو أهمية و  المشروعة، الفلسطيني شعبالالداعمة لحقوق 

 نطقتنا والعالم.م
الدولية، وأهمية  بدوره، أكد الوزير الفروف، موقف بالده الداعم لتحقيق السالم وفق قرارات الشرعية

 الثنائية بين البلدين. تعزيز العالقات
المواقف  مثمنا  علوي، ة العماني يوسف بن التقى عباس، يوم األربعاء، وزير الشؤون الخارجيكما 

 ة الفلسطينية وأهمية تعزيز العالقات األخوية بين الشعبين.العمانية الداعمة للقضي
تناول االجتماع و ، يوم األربعاء، مع رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف، أيضا   اجتمع عباسو 

 في المنطقة. العالقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث األوضاع
 26/9/2019-25 ،باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(األن وكالة

 
 إلفراج عن األموال المحتجزةاو اللتزاماتها السياسية "إسرائيل"اشتية يطالب بآلية لمراقبة تنفيذ  .5

رئيس الوزراء  ، أننيويورك، من 26/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشرت 
 "إسرائيل"ومتابعة تنفيذ  دول االتحاد األوروبي إلى إيجاد آلية لمراقبة دعا محمد اشتيةني الفلسطي

وقال اشتية لدى لقائه مبعوث االتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق  اللتزاماتها السياسية.
في األوسط سوزانا تيرستال، والمبعوث السويسري لعملية السالم رونالد ستينغ، كل على حدة، 

انتهكت كل االتفاقيات  "رائيلإس"(، إن AHLCش مشاركته في اجتماع المانحين )نيويورك على هام
 الموقعة والقرارات الدولية.

أجزاء من الضفة الغربية هو تهديد بانتهاء حل الدولتين، مجددا  وأضاف أن التهديد اإلسرائيلي بضم  
وطالب رئيس  حل الدولتين.اء احترازي لحماية دعوة دول العالم لالعتراف بالدولة الفلسطينية كإجر 
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نحين ببيان ختامي يدين بشكل صريح انتهاك إسرائيل لالتفاقيات الدولية ويطالبها الوزراء اجتماع الما
باإلفراج عن أموال المقاصة ووقف اقتطاعاتها غير القانونية من األموال الفلسطينية في انتهاك 

باستحقاقات األسرى وعائالت الشهداء  نيةفلسطيلزام السلطة اوشدد على الت صريح برتوكول باريس.
 إلى أن آلية صرف هذه الدفعات شفافة وتحكمها قوانين واضحة. لخصومات اإلسرائيلية، مشيرا  رغم ا

مع البنك الدولي بحث محمد اشتية  ، أننيويورك، من 26/9/2019 ،القدس، القدسوأضافت 
يلية غير القانونية من أموال الضرائب الستقطاعات اإلسرائوصندوق النقد الدولي، سبل مواجهة ا

وشدد اشتية وفق بيان صادر عن مكتبه، اليوم الخميس، على ضرورة ضغط المؤسسات  نية.الفلسطي
لإلفراج عن األموال المحتجزة، وذلك خالل لقائه بوفدين من البنك الدولي  "إسرائيل"الدولية على 

قة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ك الدولي لشؤون منطبرئاسة نائب رئيس مجموعة البن
ين، كل على حدة ونائب مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي يوها كيهكن

 (.AHLCعلى هامش مشاركته في اجتماع المانحين ) في نيويورك،
ة الخصومات اإلسرائيلية ساعدة في تدقيق كافوطالب اشتية المؤسسات المالية الدولية بإيجاد آلية للم

ع الوضع االقتصادي والتنموي في فلسطين من أموال الضرائب الفلسطينية، ودعا إلى التعاطي م
ى التركيز على القضايا الفنية بمعزل عن كون فلسطين عدم جدو  ا  ضمن اإلطار السياسي، مؤكد

 تحت االحتالل.
 

 ال يساعد في تحقيق السالمضيتنا ب المقصود لق: تجاهل ترام"الخارجية الفلسطينية" .6
، إن التجاهل 25/9/2019 األربعاءيوم )د ب أ(: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 

ن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للقضية الفلسطينية م "المقصود"
واعتبرت الوزارة، في بيان  ."سالمساعد في تحقيق الي ال" ،24/9/2019 لألمم المتحدة الثالثاء

انحياز ترامب وإدارته الكامل لالحتالل اإلسرائيلي وسياساته، ال يساعد في تحقيق "صحفي، أن 
 ."مريكي في رعاية عملية السالم وأي مفاوضات جدية وذات معنىالسالم، ويسقط التفرد األ

طينية يقوم تفافي على القضية الفلسترويج لمسار الل اليحاو "ورأت الخارجية الفلسطينية أن ترامب 
ضرورة "على  ، مشددا  "على ما اعتبره )المصالح المشتركة لدول المنطقة في محاربة المتطرفين(

ائيل وجاراتها، وهي سياسة أمريكية تعتبر عصب خطة ترامب للسالم تطبيع العالقات بين إسر 
 ."المزعوم في الشرق األوسط

 25/9/2019 ،ي، لندنالقدس العرب
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 جلسة تضامنية خالل يدعو إلى تدويل قضية األسرى  "التشريعي" .7
 على ضرورة تكثيفالتشريعي الفلسطيني، النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر،  .شدد د: غزة

الجهود للتضامن مع األسرى األبطال في سجون االحتالل، منوها  إلى أن تحريرهم بات ضرورة 
أثناء جلسة عقدها التشريعي في جاءت تصريحات بحر،  .ةلى كونه فريضة شرعيوطنية عالوة ع

 ى الفلسطينيينسر األ بمقره بحث فيها سُبل التصدي للهجمة الصهيونية ضد   25/9/2019 يوم األربعاء
 الجلسة بحر بالتنديد بسياسة اإلهمال الطبي التي يتبعها االحتالل بحق   حيث افتتح ي السجون،ف

 محاسبة قادة االحتالل.ة كبرى تستوجب محاكمة و ، معتبرها جريمبطالاأل ى سر األ
عن الطعام منذ ستين يوما  ويحرمون  اإلضرابوأشار إلى أن العديد من األسرى ما زالوا يخضون 

قهم اإلنسانية والمعيشية، داعيا  المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل من أبسط حقو 
ودعا للعمل بكل قوة باتجاه  بطال في سجون االحتالل.لدفاع عن أسرانا األكل ما يلزم من أجل ا

صفقة تبادل مشرفة، مطالبا  شعبنا وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته  إنجاز
 .األبطالجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع أسرانا الم

ؤكدا  أن االحتالل قد تمادى رى، ماألس ت بحق  نتهاكاحول اال بدوره تال النائب مروان أبو راس، تقريرا  
وأوضح أن عدد المعتقلين  في الممارسات التعسفية المعادية لحقوق األسرى اإلنسانية والمعيشية.

 1,800، وا  معتقل إداري   500معتقلة و 48طفال  و 230أسير، منهم  5,700يبلغ حاليا  ما يقارب 
 ي عاجل.بحاجة لتدخل طب    700مريض، منهم 

الحتالل تركب أجهزة تشويش إلكترونية حديثة في سجن النقب الصحراوي، أن سلطات اوأشار إلى 
أن أجهزة التشويش وأكد  كمرحلة أولى، ضمن مشروع متكامل أطلقت عليه )المعطف اإللكتروني(.

 ُتعد السبب األول إلصابة األسرى باألمراض، بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها السرطان.
، إلطالق  حملة عالمية عراض واقع األسرى بتو التقرير بعد است عاود ع، إلى تشكيل  ائتالف عالمي  س 

د   االحتالل بحق   األسرى،  سياسة االعتقال اإلداري   والعزل االنفرادي واإلهمال الطبي   وجرائم ض 
 ومعاناة  األسَرى من األطفال  والنساء  والمرَضى والجرَحى.

 25/9/2019 ،سطينية لإلعالموكالة الرأي الفل
 

 هدد باعتقالهتمنع مجدالني من دخول القدس و تسلطات االحتالل  .8
ني من دخول منعت سلطات االحتالل وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدال: كفاح زبون  - رام هللا

ت وكان من المقرر أن يزور المجدالني المدينة، لتفقد عدد من الجمعيا القدس، وهددت باعتقاله.
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ت التي تعنى بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى توقيع عدد من الخيرية والمؤسسا
 يات التي تنظم سير العمل بين الوزارة والمؤسسات الشريكة.االتفاق

 26/9/2019 ،األوسط، لندنالشرق 
 

 القدسينيي فلسط التصاعد المستمر في االنتهاكات اإلسرائيلية بحقّ  تستنكر منظمة التحرير .9
استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، التصاعد المستمر في االنتهاكات : كفاح زبون  - رام هللا

زير شؤون القدس فادي الهدمي، المواطنين والمسؤولين والتي كان آخرها اعتقال و  اإلسرائيلية بحق  
إن "في بيان صح لتنفيذية حنان عشراوي فيواستدعاء محافظها عدنان غيث. وقالت عضو اللجنة ا

ليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة االحتالل ونهجها رهاب ااإل
ي والفصل العنصري وصوال  إلى حرمان الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسر 

 مارسات اإلسرائيليةواستعرضت عشراوي الم ."شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته
وضواحيها وخصوصا  في سلوان وشعفاط وكفر عقب اإلجرامية المتصاعدة التي تطال القدس 

ميدانية وعمليات هدم المنازل والعيسوية، التي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة اإلعدامات ال
ى حملة المداهمات والمنشآت، التي كان آخرها هدم منزل قيد اإلنشاء في بلدة الطور، إضافة إل

 الترهيب واالعتقاالت المتكررة ألبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع االستيطاني وسرقة األرض والموارد.و 
 26/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 هدمي واستدعاء غيث سياسة بائسة تعكس حالة اإلفالس في التعامل مع القدس: اعتقال الملحم .10

يم ملحم، إن اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي، راهإب الفلسطينية كومةقال الناطق باسم الح :رام هللا
، 25/9/2019 يوم األربعاءواستدعاءها محافظها عدنان غيث، لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، 

وأضاف  لدى القادة اإلسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة المقدسة. اإلفالسسة تعكس حالة سياسة بائ
تهويد المدينة وتركيع سكانها  إطارهذه االعتقاالت تأتي في  هاتفي مع "وفا"، أنملحم في اتصال 

وشدد  مقدسة.في مدينتهم ال وثباتا   وإصرارا  لن تزيدهم إال قوة  أنهابين صفوفهم، إال  اإلحباطوإثارة 
ينة ملحم على أن ممارسات وانتهاكات االحتالل بحق أبناء شعبنا ومحاوالته المتكررة لتهويد المد

 لن تنجح وستظل القدس عاصمة فلسطين عربية القلب واللسان.وتغير طابعها، 
 25/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مصالحة فرصة يجب التقاطهاالبرغوثي: مبادرة الفصائل للمصطفى  .11
تي صطفى البرغوثي، حركدعا األمين العام للمبادرة الوطنية د. م نور الدين عاشور: - غزة، رام هللا

إلنهاء االنقسام الفلسطيني وإنجاز حماس وفتح، اللتقاط المبادرة التي قدمتها ثمانية فصائل 
وقال البرغوثي في حديث   تضيع".المصالحة، عادا إياها "خارطة طريق حقيقية، وفرصة يجب أال
بكل المحددات  ،2017وحتى  2005لصحيفة "فلسطين" إن المبادرة تشمل كل بنود المصالحة منذ 

افق على استراتيجية وطنية موحدة، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، والدعوة الدقيقة، والتو 
 سطيني بكل حرية.ية يشارك فيها الشعب الفلديموقراطإلجراء انتخابات حرة و 

 25/9/2019 ،فلسطين أون الين
 

 إصابة مستوطنة إثر عملية طعن غرب رام هللا .12
عن إصابة مستوطنة إسرائيلية  ،25/9/2019 يوم األربعاء ،عالم عبريةأعلنت وسائل إ  :تلةفلسطين المح

وقالت تلك الوسائل أن المستوطنة أصيب بجروح طفيفة إثر  دثت غرب رام هللا.إثر عملية طعن ح
وزعمت أن منفذ العملية  تعرضها للطعن في المكان المذكور، فيما يجري التحقيق أكثر في الحادثة.

 عاما (، حيث جرى اعتقاله عقب تنفيذه العملية وإصابة المستوطنة.14تى يبلغ من العمر )ف
 25/9/2019 ،لسطينية لإلعالموكالة الرأي الف

 
 األمم المتحدةخالل خطابه في  "أوسلو"باإلعالن عن االنسحاب من  لب عباساطت حماس .13

اب من باإلعالن عن االنسحطالبت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  غزة:
لمنعقدة حاليا  في المتحدة ااتفاق أوسلو الكارثي خالل خطابه المنتظر في الجمعية العامة لألمم 

على أهمية تسلح عباس بالوحدة الوطنية قبل مواجهة رؤساء ، في بيان لها ،وأكدت حماس نيويورك.
لعالم بمساندة حقوق د واألساس إلقناع االعالم، فالوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة هي الضمان الوحي

الب بضرورة بمصارحة العالم وتابعت: "نط شعبنا وسعيه نحو الحرية واالستقالل، بحسب البيان.
بحقيقة السراب المسمى بعملية السالم والتسوية التي وضعت نفسها فيه بمساندة رؤساء العالم الذين 

ساسها الشراكة بين الكل حدة وطنية حقيقية أكما دعت السلطة للتقدم نحو و  تخاطبهم اليوم".
لقضية الفلسطينية التي تتصدرها لمواجهة االحتالل، ومشاريع تصفية االوطني، وتكون منطلقا  

 الواليات المتحدة األمريكية. 
 25/9/2019 ،فلسطين أون الين
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 هنية يشكر أردوغان على كلمته التاريخية في األمم المتحدة .14
ره للرئيس التركي حماس إسماعيل هنية، عن شكره وتقديركة كتب السياسي لحأعرب رئيس الم :غزة

 ي كلمته، أمام قادة العالم في الجمعية العام ة لألمم المتحدة.رجب طيب أردوغان، على ما جاء ف
في رسالة وج هها إلى الرئيس التركي، عن "عميق اعتزاز الشعب الفلسطيني بهذا  ،هنيةوعب ر 

األرض والشعب  سياسة االحتالل اإلسرائيلي اإلجرامية ضد   والجريء، الذي يفضحالخطاب التاريخي 
عين عاما ، وُيعر ي مواقف الدول الصامتة والمتخاذلة إزاء ما تتعر ض له الفلسطيني منذ أكثر من سب

وقال هنية: "لقد عب رتم بهذا  الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية من تضييع وتنازل وتصفية".
ثتم باسم الشعوب اإلسالمية ا اب، عن ضمير األم ةالخط لمظلومة في كل  اإلسالمية جمعاء، وتحد 

 لما تمثله فلسطين وقضيتها العادلة، لدى األم ة وشعوبها". أصقاع العالم،
 25/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: المشفى الدولي شمال غزة سيعمل دون ثمن سياسي .15

بيانا  حول إقامة مستشفى دولي شمال قطاع ، 25/9/2019يوم األربعاء  ،اسأصدرت حركة حم :غزة
ظروف  لمطب الفصائل الفلسطينية تخفيفا  على األهالي في ظل  غزة، مبينة فيه أنه جاء تلبية 

وأوضحت الحركة أن مطلب بناء المشفى جاء لما يعانيه أهالي غزة من أزمات  الحصار الصعبة.
ات الصحية المطلوبة وخاصة لألمراض الخطيرة رة على تقديم الخدمصحية خانقة أضعفت القد

 لسلطة الظالمة في رام هللا.المعقدة جراء حصار االحتالل وإجراءات ا
وأكدت الحركة أن الموافقة على إنشاء هذه المستشفى جاءت خدمة لشعبنا وليس لها أي دالالت 

لضمان تقديم الخدمة ع ل شعبنا في القطابعة من جميع فصائسياسية، وستبقى المستشفى تحت المتا
ة ودون أي انعكاسات أو أثمان أمنية أو سياسية، وإن قرار بقاء المستشفى أو كنسه بالجودة المأمول

 هو قرار وطني تقرره فصائل شعبنا وفقا  لتقييمها المستمر.
 25/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 دارة السجون إ األسرى في مواجهةف الحراكات لدعم حماس: يجب تكثي .16

على ضرورة تكثيف الحراكات الشعبية والسياسية والدبلوماسية، لتشكيل  حماسأكدت حركة  غزة:
أوسع حالة إسناد ودعم وتعزيز لصمود األسرى الفلسطينيين في مواجهة إدارة سجون االحتالل 

تويات : "يجب على المسحفيخالل تصريح ص ،وموقال المتحدث باسم حماس فوزي بره اإلسرائيلي.
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ة كافة، وفصائل العمل الوطني واإلسالمي، الوقوف إلى جانب األسرى بكل قوة، وتسخير الفلسطيني
 كل الطاقات واإلمكانات إلنهاء معاناتهم حتى نيل حريتهم".

 25/9/2019 ،فلسطين أون الين
 

 يرةبأحداث مصر األخ تنفي صحة اعترافات فلسطيني حول دوره الجهادحركة  .17
: نفت حركة الجهاد اإلسالمي صحة أقوال شاب فلسطيني، معتقل بمصر، حول األناضولوكالة 

، على صفحتها 25/9/2019 وقالت الحركة في بيان، نشرته األربعاء دوره باالحتجاجات األخيرة.
ري عمرو أديب إلعالمي المصلبرنامج ]خالل  مصر( mbcطالعنا تلفزيون )"على شبكة اإلنترنت: 

تقلين الفلسطينيين، يقول فيه إنه كان مرسال  قبل يوم من أحداث ل ألحد المع، بعرض تسجي"[ايةحكال"
وإن المعتقل يقول إنه وصل ... مصر األخيرة، لينقل األخبار وما سيحدث في الشارع المصري 

 ."دعم الثورةبتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد من المظاهرات حتى يغطي األخبار وي
وصل "، وهو أحد أعضائها، لكنها أضافت أنه قل يدعى أشرف سعد طافشالحركة أن المعترت وذك

اعتقاله  تم  "وأضافت:  ."إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، بغرض السفر إلى بلد آخر للدراسة
مصر(، ليقول  mbcعرضه في فيديو مسجل على قناة ) بحسب وسائل اإلعالم المصرية، وقد تم  

نعلن وبكل "وقالت الحركة  ."ورةوم واحد لينقل األحداث بهدف دعم الثي ه كان مرسال  قبلبأن
المسؤولية الكاملة أن ما ورد في التسجيل غير صحيح، وهذا يسيء إلى مصر، ألنه ال يجوز، وال 

 ت أو تدخل في أيال نعمل، وال نسعى لخلق إشكاال"وأضافت:  ."نقبل أن يتم اتهامنا بهذه الطريقة
 ."ما يكفينا من صراع مع العدو الصهيوني لة كانت، هذا باإلضافة إلى أن لدينادو شأن داخلي ألية 

اإلجراءات الالزمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني "وطالبت المسؤولين المصريين باتخاذ 
 ."بريء، والمراجعة والتدقيق فهذا أقرب إلى العدل

 25/9/2019 ،، لندنالقدس العربي
 

 فارقة في تاريخ قضيتناضة األقصى نقطة المقاومة: انتفا .18
، إن انتفاضة األقصى التي 25/9/2019 قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم األربعاء :غزة

في بيان  ،وأشارت الفصائل ، شكلت نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية.2000انطلقت عام 
تالل، ابع ما يجري مع األسرى في سجون االحتتلالنتفاضة، أنها كرى التاسعة عشر بمناسبة الذ ،لها

 مؤكدة  "أن أيديها ما زالت على الزناد، وأنها تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياتهم".
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ودعت الفلسطينيين في الضفة والداخل لتصعيد المواجهة واالنتفاضة الشعبية في وجه االحتالل على 
في جمعة  شاركة في مسيرات العودة وكسر الحصارلمدعت أهالي غزة ل خطوط التماس، كماكافة 

وأكدت ضرورة عقد حوار  "انتفاضة األقصى واألسرى"، إحياء  لذكرى االنتفاضة ودعما لألسرى.
وطني شامل يضم كافة الفصائل لوضع استراتيجية وطنية شاملة تدعم خيار الشعب في مقاومة 

 .2011ة على أساس الشراكة حسب اتفاق القاهر  نييب البيت الفلسطية  إلى إعادة ترتاالحتالل، داعي
  25/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 نتخابيردًا على استهداف مهرجانه اال ى غزة علعملية عسكرية ب نتنياهول ط قرارعن إحباالكشف  .19

ر مستشاسرائيلية والزة األمنية اإل، عن معلومات جديدة تتعلق بإحباط قادة األجهُكشف النقاب
ليت، لقرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية القضائي للحكومة، أفيحاي مندلب

في  ، أثناء إلقاء نتنياهو خطابا  أسدودفي قطاع غزة، إثر إطالق قذائف من القطاع باتجاه مدينة 
ه إن رسمي قولإسرائيلي  ، عن مسؤولفة "معاريف"ونقلت صحي مهرجان انتخابي، قبل أسبوعين.

التي  "عامود السحاب" عملية أن تنفيذ العملية سيقود إلى تصعيد بحجم "التقديرات المرجحة كانت
 .2012 العامفي حدثت 

 25/9/2019، 48عرب 
 

 ن يخشون من دولة فلسطينية على الحدود مع األردنيواألردنإسرائيلي:  أكاديمي .20
إن  ،هد القدس للدراسات االستراتيجيةس معايم عنبار، رئيالبروفيسور أفر قال : عدنان أبو عامر

حة أمنية اضطرارية إلسرائيل، حتى في حال طلب األردن "السيادة اإلسرائيلية على غور األردن مصل
هناك شبه إجماع في الرأي العام أن "وأضاف  ". أو الملك األردني مقابال بسبب استمرار هذه السيادة

دي قلقه على مطالب اك من اإلسرائيليين من يبن "هنإلى أوأشار  ظ به".اإلسرائيلي على االحتفا
الفلسطينيين، ويريد ترك غور األردن لهم، أو على األقل االنتظار إلى حين االتفاق مع الفلسطينيين 

وأوضح أن "الواجب اإلسرائيلي  على مسألة ضم المستوطنات، وهو أمر لن يأتي من األساس".
كون في أمن تية ينبغي أن دن، ألن حدود إسرائيل الجغرافاالحتفاظ بغور األر يتطلب اإلبقاء على 

طوال سنوات قادمة، صحيح أن هناك اتفاقا مع المملكة األردنية والملك، لكننا لن نكون في إسرائيل 
آمنين ان حصلت تغيرات جوهرية في األردن، أو في نظرتها التفاق السالم مع إسرائيل، أو إن 

إلى أنه "يجب  عنبار لمحوأشمية". إلى انهاء وجود العائلة الها داخل المملكة تؤدي حصلت تطورات
، وأن لدينا مطالب أمنية تحظى باإلجماع 1967التأكيد للفلسطينيين أننا لسنا بصدد العودة إلى حدود 
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س اإلسرائيلي، وتصريحات الملك عبد هللا بأن ضم غور األردن ستمنح قوة للعناصر المعادية، ويم
وزعم أن "األردنيين حالي". ي تصريحات تعود فقط ألنه مضغوط في الوقت الباتفاق السالم، ه

يخشون من دولة فلسطينية على الحدود مع األردن، وهم يريدون سيطرة إسرائيلية على غور األردن 
من أجل المحافظة على المملكة، خشية أي مطالبة فلسطينية مستقبلية، أو أن تنجح حماس في 

إلسرائيلية على الضفة الغربية، غربية، وهم يعتقدون أن استمرار السيطرة اسيطرة على الضفة الال
 خاصة في غور األردن، يحافظ على المملكة األردنية".

 25/9/2019، "21موقع "عربي 
 

 للنووي العسكري تحول تركيا  إمكانية حولأردوغان  اتتصريح من يحذر مركز إسرائيلي .21
أبيب" العبرية، في تقديره مي" التابع لجامعة "تل حوث األمن القو كز ب"مر  ذكر: أحمد صقر

، والتي تناول فيها بشكل "علني ومباشر أردوغان مؤخرا  الرئيس التركي تصريحات  أناالستراتيجي، 
يحمل تهديدا ليس فقط ، وواضح، ألول مرة إمكانية أن تختار تركيا مسار التحول النووي العسكري"

إلى  المركز نبهفي هذا السياق، و  ى العظمى العالمية.بل للقو  سرائيل"،من فيهم "إلدول المنطقة ب
اتهام أردوغان األسرة الدولية باالزدواجية؛ فهي تنتقد البرنامج النووي اإليراني السلمي، بينما تصمت 

، مبينا أن "تركيا التي ترى بعين سلبية "إسرائيل"ووي لدى رأس ن 300-250على وجود ما بين 
والسعودية، فهي يراني، لكن نهجها تجاه الموضوع مختلف جدا عن نهج إسرائيل البرنامج النووي اإل

 تعتقد أنه يجب التفاوض مع طهران".
 25/9/2019، "21موقع "عربي 

 
 "BDSة الدولية "لمقاطعاحركة حقة عن مال التقاعس األوروبيتنتقد  "إسرائيل" .22

اتخاذ االتحاد األوروبي على  كيةير المتحدة األم ياتالوالو  "إسرائيل"وكاالت: حثت  -بروكسل 
جاء ذلك ضمن إطار مؤتمر قد و  ."إسرائيل"إجراءات ضد المنظمات المؤيدة للحركة الدولية لمقاطعة 

صحافي مشترك عقده، أمس، في بروكسل وزير الشؤون االستراتيجية واألمن الداخلي اإلسرائيلي، 
ورئيس  إيالن كار، افحة معاداة السامية،لخاص لمراقبة ومكا كيير جلعاد إردان، مع المبعوث األم

انتقد الوزير اإلسرائيلي ما سماه تقاعس  إذ .المجلس اليهودي األوروبي، الحاخام مناحيم مارغولين
حقة الحركة الدولية ردا على ما وصفه "معاداة السامية الممارسة من بعض الدول األوروبية عن مال

 .قبلها"
 26/9/2019، هللااأليام، رام 
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  خام يرفض عقد قران نجل ليبرمان ألنه "عدو المتدينين"اح .23

رغم تدينه،  ليبرمانأفيغدور عاموس إبن  الحاخام باروخ دوف ديسكين، عقد قران رفض: )األناضول(
عن مقرب ، بحسب ما ُنقل أصبح عدوا للمجتمع الديني والحاخام ال يريد مقابلتهوذلك ألن ليبرمان 

"حفل الزفاف سيكون يهوديا وليس دينيا، حيث سيتواجد  :رمانليب من جهته قال .نديسكيمن 
 . قرانال، على عقد وافق الحاخام ديفيد غروسمان بعد أن ذلكو  ".ا  حاخامون وعلمانيون أيض

 25/9/2019، العربي الجديد، لندن
 

 األسرى الفلسطينيون المضربون ينتزعون اتفاقًا بشأن أجهزة التشويش .24
بين قيادات الحركة األسيرة  تم   ، بأن اتفاقا  الفلسطينية حررينون األسرى والمأفادت هيئة شؤ  :رام هللا

يه إدارة السجون البدء بتنفيذ ، تعهدت ف25/9/2019 حتالل، مساء يوم األربعاءواستخبارات سجون اال
دأ التطبيق ، على أن يبيوما   15أجهزة التشويش منذ  ضد   مجموعة من مطالب األسرى المضربين

 صباح غد الخميس.الفعلي 
السجون التي خرجوا منها،  إلىوقالت الهيئة، إن االتفاق يقضي بعودة كافة األسرى المضربين 

ويش التي تؤثر على صحة األسرى وعلى ترددات الراديو والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التش
 من األحد المقبل. بدء   أيام أسبوعيا   5ية والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العموم

وأضافت أن من بين بنود االتفاق، السماح ألسرى غزة باالنتقال لسجن النقب، ورفع كافة العقوبات 
نقلهم من سجون  أسير، الذين تم   100، والبالغ عددهم أكثر من يوما   15عن األسرى المضربين منذ 

 ا من سجون.ة وعزل سلمون وغيرهريمون وايشل والنقب وغيرها إلى سجن نفح
، لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ وبينت الهيئة، أن األسرى المضربين سيواصلون إضرابهم غدا  

 التشويش بدأ من صباح الغد. أجهزة بنود االتفاق وعلى رأسها تخفيض وإزالة
 25/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المضربين في السجون اإلسرائيليةين ألسرى الفلسطينيوقفة تضامن مع ا .25

شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامن مع األسرى المضربين عن الطعام : ناهد درباس -حيفا 
ة، أمام سجن مجيدو، رافعين شعارات منددة بسياسة مصلحة السجون في السجون اإلسرائيلي

 لفلسطينيي الداخل.ة المتابعة العليا العنصرية واالعتقال اإلداري، وفق دعوة من لجن
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، منسق لجنة الحريات واألسرى في لجنة المتابعة، قدري أبو واصل وشارك في الوقفة التضامنية
رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد ، و مشتركةالنائب يوسف جبارين من القائمة الو 

 .لشيخ كمال خطيبرئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة، ا، و بركة
 25/9/2019 ،بي الجديد، لندنعر ال

 
 يقتحمون األقصىديختر مستوطنون بينهم  .26

لشاباك السابق آفي ، بينهم رئيس جهاز ا25/9/2019 يوم األربعاءاقتحم عشرات المستوطنين، صباح 
وذكرت مصادر مقدسية  ديختر، باحات المسجد األقصى، بحراسه مشددة من قبل شرطة االحتالل.

د األقصى، بعد أن اقتحموه عبر نفذوا جوالت استفزازية داخل باحات المسج ديختر والمستوطنين أن
ين تصدوا لالقتحام وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس األقصى الذ باب المغاربة.

 ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.
 25/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 المتحدة التدخل لوقف قطع التيار عن مناطق امتيازها " تطالب األمم"كهرباء القدس .27

بقطع التيار عن  ائيليةاإلسر تبدأ شركة الكهرباء القطرية  أن(: من المقرر اإللكترونيةالقدس )األيام 
 مراكز المدن والقرى، اليوم.

"بدأ القطع يطال  :ي العام، هشام العمر  رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، مديرهاوقال 
على الشبكات الكهربائية، نسعى لتوفير  مراكز المدن والمناطق الحيوية التي تشهد ضغطا  كبيرا  

فق الصحية والمستشفيات سيما المرا سات في ظل هذه األزمة، الخدمات الكهرباء للمواطن وللمؤس
الم في تحدة لعملية السم المسق الخاص لألممن مكتب المن وطالب العمري وفدا   "....والطوارئ 

للتراجع عن قرارها بقطع التيار الكهربائي عن  لى "إسرائيل"لضغط ع، باالشرق األوسط، التقاه أمس
ن قرار شركة كهرباء إسرائيل جاء بموافقة الحكومة اإلسرائيلية التي تمارس مناطق االمتياز، مؤكدا  أ

تحدة رفع القضية إلى وفد األمم الم وطلب العمري من ني.العقاب الجماعي على الشعب الفلسطي
 . المواطن الفلسطيني حفاظا  على حق  أعلى المستويات في المنظمة الدولية، 

 26/9/2019 ،األيام، رام هللا
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 ًا بمداهمات واسعة بالضفةفلسطيني 43حتالل يعتقل اال .28
الخميس، حملة  الماضية وفجر اليومت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة شن   :الضفة المحتلة

وقال الناطق باسم جيش  .مواطنا   43المحتلة طالت مداهمات واعتقاالت واسعة بالضفة الغربية 
وأضاف  واجهات الليلة الماضية في قرية شويكة بطولكرم.شابا  خالل م 32االحتالل، إنه تم اعتقال 

 من "المطلوبين".بالضفة، بزعم أنهم مواطنا  من أنحاء متفرقة  11الناطق، أنه تم اعتقال 
 26/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل يهدم منزلين في شفا عمور وثالث بالخليل .29

، منزلين في مدينة شفا عمرو 25/9/2019 رائيلي، يوم األربعاءهدمت آليات وجرافات االحتالل اإلس
 بالداخل المحتل، وآخر في منطقة الهجرة جنوب الخليل.

في شفا عمرو تعود ملكيته لمواطنة من عبلين  ثالثا   لية قد هدمت منزال  وكانت السلطات اإلسرائي
 .24/9/2019 الثالثاء يومبذريعة البناء غير المرخص، 

 يتكون من طابقين في منطقة الهجرة جنوب مدينة تصل هدمت جرافات االحتالل، منزال  وفي سياق م
 الخليل بحجة عدم الترخيص.

 25/9/2019 ،الرأي الفلسطينية لإلعالموكالة 
 

 الفلسطينيين للتهجير القسري بحقّ  " الخليل نموذجاً اإلسرائيلي"بتسيلم": تحت غطاء "األمن  .30
في األراضي المحتلة "بتسيلم"،  ساناإلننشره مركز المعلومات لحقوق ُيظهر تقرير  :القدس المحتلة

دفع المواطنين الفلسطينيين  إلى اإلسرائيليالل ، كيف تعمد سلطات االحت25/9/2019األربعاء يوم 
وجاء في التقرير:  ".اإلسرائيلية األمن، تحت ذرائع "وأرضهمإلى التهجير القسري من ممتلكاتهم 

ة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين ثل ة عاما  في منطقة مركز مدين 25نذ "تطب ق إسرائيل م
ان المدينة اليهود من العيش وكأن هم ليسوا مستوطنين في قلب مدينة فلسطيني ة مكتظ ة في  من سك 

ان المدينة الفلسطيني ين وتحكم عليهم  قلب منطقة محتل ة، هذه السياسة تتجاهل تماما  احتياجات سك 
 اة تدفعهم إلى الر حيل عن منازلهم وكأن ما بمحض إرادتهم".بالعيش في معاناة ال تطاق، معان

 22، وإلى وجود المواطنين الفلسطينيين أعدادالمستوطنين وانخفاض  أعدادفاع ارتإلى التقرير شار وأ
ة لجعل الحياة مستحيلة 65حاجزا  و اإلغالقات التعسفية في الخليل. كما ركز التقرير على  سد 

" حول مركز المدينة تي تشهدها مدينة الخليل، مؤكدا  أن ال واالعتداءات اليومية  إلى"واقع جحيمي 
 باح.أشمدينة 
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 الخليل تعكس نموذجا يتبع في كل أنحاء الضفة الغربيةوفي الختام شدد التقرير على أن 
 25/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ء على واقع سيء في غزةمبادرة شبابية لتسليط الضو " شبابالسفينة " .31

ة لتسليط الضوء على الواقع السيئ ، مبادر 25/9/2019 أطلق شبان فلسطينيون، يوم األربعاء: غزة
 الذي يعيشونه في قطاع غزة، والعمل من أجل حل  مشاكلهم.

ع المؤسسات الحكومية والدولية والمجتمع وتسعى المبادرة التي تحمل اسم "سفينة الشباب"، إلى إطال
قطاع غزة  دني، عبر الزيارات والفعاليات المختلفة، على "الواقع السيئ الذي يعيشه الشباب فيالم

 من أجل تقديم حلول عملية لكافة مشكالتهم".
وقال عضو مبادرة "سفينة الشباب"، أشرف سكر، في مؤتمر صحفي عقده برفقة مجموعة من 

المبادرة تحاول إيصال رسالة الشباب بغزة ادرة بميناء الصيادين غربي مدينة غزة، إن "أعضاء المب
ية فئة الشباب من أجل أن تتحمل مسؤولياتها وتقدم لكافة المؤسسات والجهات التي تتكفل برعا

وأضاف أنه "يجب العمل على إعداد وتنفيذ خطط وطنية، وبرامج لحماية  األفضل لهذه الفئة".
 عمل لهم". ن البطالة والفقر والهجرة، وضمان توفير فرصالشباب م

ع الشبابية الفردية والجماعية ودعا المؤسسات الحكومية واألهلية والدولية إلى العمل على دعم المشاري
وتشجيع المشروعات الصغيرة. وشدد على ضرورة ضمان المشاركة السياسية الفاعلة للشباب وتعزيز 

شاريع إسكان الشباب كما طالب سكر بدعم م ر والدفاع عن قضاياهم.فرص مشاركتهم بصنع القرا
حقوقهم بتكوين الجمعيات السكنية. بما يتناسب مع الوضع المالي القائم في القطاع، وضمان احترام 

وحث  الجهات الرسمية وغير الرسمية على تشجيع ودعم البحث العلمي للشباب، وكفالة حماية 
 ي.ة الناتجة عن إنتاجهم العلمي واألدبي والفنالمصالح المعنوية والمادي

 25/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 المقاولين و"األونروا" في غزة اتفاق إلنهاء المقاطعة بين اتحاد .32
ونروا على وقف مقاطعة عطاءات الوكالة مقابل السماح األاتفق اتحاد المقاولين في غزة ووكالة  :غزة

 ج للمشاركة في عطاءات األونروا.للشركات باالندما
الفرصة لكل شركات المقاوالت  إتاحةاتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل على ضرورة وشدد رئيس 

وأضاف  المشاريع على الوجه المطلوب. إنجازللمشاركة في عطاءات وكالة الغوث بما يضمن 
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اآلن حتى نهاية العام  أشهر من 3كحيل في تصريحات صحفية أن رفع المقاطعة يستمر لمدة 
 للتقييم من قبل االتحاد والهيئة العامة للمقاولين. اإلجراءع الجاري وبعد ذلك يخض

 25/9/2019 ،ينية لإلعالموكالة الرأي الفلسط
 

 بدء التسجيل لعودة أهالي مخيم اليرموك جنوبي دمشق .33
العودة إلى منازلهم، بعد بدأ أهالي مخيم اليرموك في دمشق بتسجيل طلباتهم من أجل : عدنان أحمد

وقالت مجموعة  ير، مع رفض سلطات النظام السوري السماح لهم بالعودة.عام ونصف من التهج
، بدأوا في تقديم طلبات العودة إلى مخيمالفلسطينيي سورية إن أعدادا  كبيرة من أهالي العمل من أجل 

وأضافت  ي منطقة باب الجابية.المخيم عبر التسجيل في مبنى محافظة دمشق، أو بلدية المخيم ف
كومة النظام السوري حولت التسجيل من مبنى محافظة دمشق إلى بلدية اليرموك في المجموعة أن ح

 الجابية وسط المدينة، نظرا  لالزدحام الكبير من األهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم.باب 
عن  24/9/2019 شق يوم الثالثاءفي السياق نفسه، أعلنت الشركة العامة لكهرباء بمحافظة دم

ت م أعمال الحفريات الطارئة واستبدال الكابالت األرضية المعطوبة للتخفيف عن الكابالمناقصة لتلزي
 ذات الحمولة الزائدة في المناطق التابعة لقسم مخيم اليرموك.

 26/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 المخرجة مي مصري: لدي التزام تجاه القضية الفلسطينية .34
مي مصري، السينما في الواليات المتحدة األمريكيَّة، وعاشت  درَست المخرجة الفلسطينيَّة، :رويترز

. لكنها بقَيت، وعلى مدى أكثر من ثالثة عقود، ملتزمة  في أفالمها الوثائقية معظم حياتها في لبنان
وقالت مي التي نالت، أخيرا ، جائزة "اإلنجاز اإلبداعي" من مهرجان  لقضية الفلسطينية.والروائية با

ائي في مصر، في حديث مع وكالة "رويترز": "رغم كل هذا الواقع الذي يفرض نفسه الجونة السينم
ناة ا ، أشعُر بالتزاٍم تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصا  ضرورة سرد التجارب التي عشتها، ومعادائم

دد وتابعت: "لم يشغلني صنع أفالم تجارية، أو تقديم ع الناس الذين أعرفهم، وأعرف قضاياهم جيدا ". 
. وهذه كبير من األفالم، يهم ني أكثر صنع أفالم ذات موضوعات تمسني وتعب ر عن قناعاتي

قضايا األفالم، حت ى إذا ما كانت تعبر عن قضايا محلي ة في ظاهرها، فهي في جوهرها تعالج 
 إنساني ة. والقضايا اإلنسانية هي قضايا عالميَّة في نهاية األمر".

 25/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
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 األزمة المالية من رغمبالاستقرار الجهاز المصرفي  الشوا: سلطة النقد نجحت في الحفاظ على .35
سلطة النقد نجحت في المحافظة  إن(: قال محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اإللكترونيةرام هللا )األيام 

ية التي يمر بها االقتصاد المال األزمة من رغمبالعلى متانة واستقرار الجهاز المصرفي واستقراره، 
ن الجهاز المصرفي واصل النمو في إ، له وقال الشوا، في بيان "المقاصة". ةأزمالفلسطيني نتيجة 

/ يوليو كافة مؤشراته المالية، حيث بلغت ودائع العمالء لدى المصارف العاملة في فلسطين في تموز
قبيل األزمة المالية الراهنة، بنسبة نمو مليار دوالر  12.3مليار دوالر مرتفعة من  12.6حو ن 2019

 8.5مليار دوالر مقابل  9.2الي التسهيالت لتصل إلى كما تشير البيانات إلى ارتفاع إجم ،2.6%
 .%8مليار دوالر في نفس الفترة، بنسبة نمو بلغت 

 26/9/2019 ،األيام، رام هللا
 

 هيل التجارة"األوروبي إلعادة اإلعمار" يوفر لبنك القدس خط ائتمان لتس .36
، اتفاقية دة اإلعمار والتنمية، مؤخرا  قع بنك القدس والبنك األوروبي إلعا(: و اإللكترونيةرام هللا )األيام 

، ويستهدف تحفيز التجارة األوروبيتعاون ضمن برنامج تسهيل التجارة الدولية الذي يموله البنك 
 .روبي في العاصمة البريطانية لندنألو جرى توقيع االتفاقية في مقر البنك او  الدولية في فلسطين.

ك القدس خط ائتمان لتعزيز أنشطة االستيراد والتصدير لبن األوروبيالتفاقية، يقدم البنك وبموجب ا
في فلسطين، وذلك من خالل توفير مجموعة واسعة من منتجات التمويل التجاري لعمالئه وتطوير 

 يمية والدولية.منتجات جديدة، لتسهيل التعامل مع الشركات اإلقل
 26/9/2019 ،األيام، رام هللا

 
 إيطاليا لقافلة كسر حصار عن غزة يدعو من رئيس لجنة فلسطين النيابية .37

، للعمل على ترتيب قافلة مشتركة من روما دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود :عمان
أهمية الحفاظ على ن جهة أخرى، مردني لكسر الحصار عن غزة، مؤكدا بين البرلمانين االيطالي واال

لوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، ودعم ا
 والمسيحية.

 26/9/2019، الغد، عّمان
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  60اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني األردني غزة  .38
إلى قطاع غزة،  ، وصولها60األردني غزة استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني : بترا-عمان

عد أن أدت واجبها اإلنساني والطبي تجاه األهل إلى أرض الوطن ب 59بينما غادرت طواقم غزة 
 ي القطاع.واألشقاء ف

 25/9/2019، الدستور، عّمان
 

 بكل الوسائل المتاحة أنفسناعن وسندافع  1701لتزم القرار نعون أمام األمم المتحدة:  .39
، أن متحدةفي الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة لألمم ال ئيس ميشال عون التأكيد، أمسأعاد الر 

، لكن في الوقت عينه إن التزامنا هذا ال يلغي حقنا 1701لبنان بلد محب للسالم، وهو ملتزم القرار "
أزمة "واعتبر أن  ."لقابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحةالطبيعي، وغير ا

اإلسرائيلية تناقض المبادئ التي الشرق األوسط تزداد تعقيدا  ألن كل مقاربات الحلول والممارسات 
من خطورة تقليص خدمات منظمة األونروا " عون حذ ر وفي سياق آخر،  ."قامت عليها األمم المتحدة

رفض "، مسجال  "عليهم وعلينا ا تسبب بمزيد من الضغط االجتماعي والماليلالجئين الفلسطينيين مم
 ."والبنان القاطع كل محاولة للمس او تعديل والية االونر 

 26/9/2019، األخبار، بيروت
 

 الفاخوري امر العميل اإلسرائيلي علبنان: أسرى سابقون شهدوا ضد  .40
استمعت قاضية التحقيق العسكري في لبنان، نجاة أبو شقرا، إلى شهادات ثالثة أسرى بيروت: 

من في معتقل الخيام الذي كانت تديره قوات االحتالل اإلسرائيلي في جنوب البالد، ضين سابق
 محاكمة مدير المعتقل السابق عامر الفاخوري، الذي أوقف بعد عودته إلى لبنان الشهر الحالي.

م الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية، عن وكيل األسرى السابقين المحامي معن األسعد، أنه تقدونقلت 
قاط المالحقة، التراجع عن قرار إس"بطلب أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طالب فيه بـ

 ."والحكم الغيابي الصادر بحق الفاخوري، بحجة مرور الزمن
 26/9/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 كية على لبنان لتجفيف منابع تمويل "حزب هللا"ير تقرير إسرائيلي: ضغوط أم .41

اليات سرائيلي، أن  الو اإل "المركز اليروشلمي لدراسات المجتمع والدولة" اليميني ذكر: يصالح النعام
المتحدة تشن  حملة منسقة ضد "حزب هللا" تجمع بين عقوبات مباشرة ضد الحزب، وبين توجيه 
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، بفرض عقوبات كبيرة على كل جهة رسمية، في حال ثبت إسهامها تهديدات مباشرة للدولة اللبنانية
بيلينغسلي  ير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل اإلرهاب مارشالولفت إلى أن  مساعد وز  ديم دعم له.بتق

د في زيارته األخيرة لبيروت، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بأن  الواليات المتحدة ستوسع  هد 
لمركز أن  واستدرك ا العقوبات لتشمل مؤسسات وجهات غير مرتبطة بـ"حزب هللا" بشكل مباشر.

د قيادات في الحزب كية غير معنية بإحراج الحريري عبر اتخاذ خطوات مباشرة ضير اإلدارة األم
في الحكومة اللبنانية وتمارس فقط أنشطة سياسية، كاشفا  أن  بيلينغسلي قدم تطمينات للحريري  تشارك

 بهذا الخصوص.
 25/9/2019، العربي الجديد، لندن

 
 ساعة يوميا   20ورفع معدل التغذية لـنهاء أزمة الكهرباء ل وفدا إلى غزة إل قطر ترس .42

وفد قطري يضم خبراء وفنيين، في اطار المشروعات التي تقوم بها  لوص: محمد النعامي –غزة 
 .2006لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي تفاقمت منذ عام اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، 

محمد العمادي العديد من اللقاءات مع كافة األطراف ذات طر بعد أن أجرى سفير دولة قوذلك 
ومن جانبه، قال الخبير في شؤون الطاقة،  .ا  لغزة بشكل منتظم مجددالصلة إلعادة الكهرباء 

وإعادته للعمل كالسابق يعني  161إن نجاح الوفد القطري في إصالح خط المهندس هشام الجرو 
المتوقع أن يزيد امدادات الكهرباء بجانب محطة التوليد  ، ومننهاية أزمة الكهرباء بشكل كامل

 .ة في اليومساع 20والخطوط األخرى لـ 

   26/9/2019، الشرق، الدوحة
 

 ألف أسرة فقيرة بغزة 50دوالر لف  100  تبدأ صرف اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة .43

ر غزة أن اللجنة ستبدأ عملية أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعما: غزة
عبر فروع مكاتب البريد في محافظات ، دية لألسر الفقيرة في قطاع غزةصرف المساعدات النق

 لكل أسرة. $100ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع  50لـقطاع ال

 26/9/2019، فلسطين أون الين

 

 لغزةالعمادي: ننسق مع السلطة الفلسطينية في كل المساعدات القطرية  .44

ي جميع المساعدات ، أن دولة قطر تنسق مع السلطة الفلسطينية فأكد السفير محمد العمادي: الدوحة
بما نشرته وزارة التنمية االجتماعية في رام هللا عبر موقعها مندداً  التي تقدمها للشعب الفلسطيني.
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قسام وال يمثل الوزارة أي حديث عن وزارة التنمية االجتماعية بغزة هو تكريس لالن من أنالرسمي، 
 الشرعية بل يمثل حركة حماس، وفق زعمها.

 25/9/2019، قدس برس وكالة

 
 مخيف وكالةلل: الوضع السياسي ونروا في قطا  غزةاأل مدير عمليات  .45

، من خطورة الوضع مدير عمليات أونروا في قطاع غزة ماتياس شماليحذ ر  :)شينخوا( -غزة 
ا إياه بـ "المخيف".السياسي الذي تمر به الوكالة  ، إن الوضع السياسي الذي تمر وقال الدولية، واصف 

أن األوضاع في القطاع  ا  مخيف أكثر من األزمة المالية التي تعاني منها منذ أعوام، معتبر  به الوكالة
وأكد شمالي، ضرورة إيجاد حل عادل وشامل لقضية الالجئين  تغلي وقد تنفجر في أية لحظة.

ستواصل عملها إلى حين إيجاد التي على بدء عمل الوكالة الدولية،  ا  عام 70د مرور الفلسطينيين بع
 30مليون دوالر، منها  120ولفت إلى أن الوكالة ما تزال تعاني من فجوة مالية بقيمة  ذلك الحل.

مة فقط لقطاع غزة، محذر ا من توقف تلك مليون دوالر متعل قة ببرنامج المسا عدات الغذائية المقد 
 المساعدات خالل نهاية العام الجاري بسبب نقص األموال.

 26/9/2019، القدس، القدس
 

  الجديدة "إسرائيل"وحكومة  "عزل ترامب"محللون: صفقة القرن تزداد غموضا وسط االنشغال بف .46
يرى محللون سياسيون ومراقبون أن عدم االستقرار الجاري حاليا في البيت : موفق كمال –عمان 

بتشكيل  "إسرائيل"وانشغال  كي، دونالد ترامب،ير ت عزل الرئيس األما يتعلق بإجراءااألبيض، وم
في حال عزل ترامب فستنتهي "، الفتين إلى أنه مؤقتا،  "تجمد"بحالة أدخل صفقة القرن  حكومتها

 ."لبة بحل الدولتينكية إلى المطاير صفقة القرن وتعود السياسة األم
  26/9/2019، الغد، عّمان

 

 من سكان غزة يعانون نفسياً  %30نروا: األو  .47
الضغوط النفسية تزداد في قطاع غزة، إن  ألونروااة وام(: قال ماتياس شمالي، مدير عمليات وكال)

من المراجعين يتعرضون إلى  %30على السكان، كاشفا  أن اإلحصائيات لدى األونروا تشير إلى أن 
باء. وقال "نعرف أن الحياة في غزة هي في صدمات وضغوط نفسية كبيرة ونخشى أن تتحول إلى و 

 المرأة واألطفال رغم صعوبة الظروف".عنف ضد بيئة عنيفة، ولكن نعمل جاهدين لتقليل ال
 25/9/2019، االتحاد، أبو ظبي
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ف السلطة القضائية لحرمان الفلسطينيين من تنظيم مباراة كرة قدم "إسرائيل"األورومتوسطي:  .48   ُتوظِّّ

المحكمة المركزية في  ، عن أسفه البالغ إزاء مصادقةرومتوسطي لحقوق اإلنسانعب ر المرصد األو 
القدس المحتلة على قرار السلطات اإلسرائيلية عدم منح تصاريح دخول الضفة الغربية لغالبية مدينة 

، إن  الحكومة اإلسرائيلية توظ ف السلطة وقال بذريعة الخطر األمني.، فلسطيني كرة قدمالعبي فريق 
مبرر قضائية من أجل حرمان الفلسطينيين من تنظيم مباراة كرة قدم، في انتهاك واضح وغير ال

 ألبسط الحقوق اإلنسانية المكفولة في القانون الدولي.
 25/9/2019، العربي الجديد، لندن

 
 "أوسلو": كيف حول االحتالل اإلسرائيلي إلى خمس نجوم؟ .49

 محسن محمد صالح
الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي، سيسجل التاريخ وسلو بين منظمة التحرير التفاق أ 26 في الذكرى الـ

لمعاصر أنه أسوء اتفاق يمكن أن ُيعقد بين ممثلي شعب تحت االحتالل وبين قوة احتالل الحديث وا
 استعمارية.

عاما  مضت على اتفاق أوسلو، كان المفاوض الفلسطيني يظن أنه سيكون مدخال  إلنشاء دولة  26
توفر  فة الغربية وقطاع غزة، لكنه وجد نفسه ينشئ سلطة حكم ذاتيينية مستقلة على أرض الضفلسط

الغطاء الحتالل "خمس نجوم"، تابع مشاريع التهويد واالستيطان ليقضي على حلم "حل  الدولتين"، 
وليبقي على سلطة فلسطينية وظيفية تخدم أغراض االحتالل، أكثر مما تخدم أهداف الشعب 

 يني.الفلسط
ن عرفات "ورط شعبه حدث عنها المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد حين قال إإنها الورطة التي ت

 21بمصيدة ال مخرج منها"، وأنه ألقى بنفسه بين اإلسرائيليين واألمريكيين. )جريدة الحياة،
 (.1995أغسطس/آب 

 نختار في هذا المقال خمس وقفات مع تجربة أوسلو:
 

 وتقزيمهمشرو  الوطني الفلسطيني أواًل: ضرب ال
ير قدمت تنازال  تاريخيا  باعترافها بـ"حق إسرائيل في من أسوأ ما في هذا االتفاق أن قيادة منظمة التحر 

من  1948من أرض فلسطين. وبالتالي أخرجت األرض المحتلة سنة  %77الوجود" وشرعية احتاللها 
فلسطيني بما تبقى من "إسرائيل" بحق الشعب ال دائرة الصراع والتفاوض. وفي المقابل لم تعترف
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وال يوجد في االتفاق ما يشير إلى الضفة والقطاع كأراٍض فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(، 
محتلة، وال يوجد أي تعهد إسرائيلي باالنسحاب منها، وال توجد أية إشارة إلى حق الشعب الفلسطيني 

 طين.تقلة ولو على جزء من فلسفي تقرير مصيره، أو إقامة دولته المس
ف إلى تحرير فلسطين، وحصره في إنشاء أدى هذا االتفاق إلى تقزيم المشروع الوطني الذي يهد

سلطة حكم ذاتي، وتسعى إلقامة دولة في الضفة والقطاع، غير أن بقاءها وتطورها مرتبٌط برضا 
عية خيرية" ت مع االحتالل وكأنه "جماالحتالل وبإرادة االحتالل. وبدا أن القيادة الفلسطينية تعامل

يني. مع أن الُمْدَرك الرئيسي لالحتالل الصهيوني تسعى بحسن نية لالستجابة لمطالب الشعب الفلسط
أنه استعماري إحاللي توسعي عدواني، ينازعك على هوية األرض واإلنسان، ويسعى لسرقة التاريخ، 

 كما يسعى لسرقة المستقبل.
ل الكيان  أصبحت "إسرائيل" عمليا  هي "الحاضر الغائب" في  الفلسطيني تحت االحتالل،وعندما تشك 

يادة الفلسطينية، بينما انشغلت السلطة الفلسطينية بإدارة "الحياة تحت االحتالل"، وليس بـ"إدارة قرار الق
 إنهاء االحتالل".

والذين يشكلون نحو هذا التقزيم أدى إلى غياب فلسطينيي الخارج عن أجندة القيادة الفلسطينية، 
 كانات الهائلة التي يمتلكونها.لشعب الفلسطيني، فتراجع االهتمام بهم، على الرغم من اإلمنصف ا

ومن ناحية ثالثة فإن منظمة التحرير نفسها انزوت جانبا ، وتحولت إلى ما هو أشبه بدائرة من دوائر 
ت القيادة حين وآخر لشرعنة ممارسا السلطة الفلسطينية، وُوضعت في "غرفة اإلنعاش"، لُتستخدم بين

 الفلسطينية.
 

 ثانيًا: تسوية "مقلوبة"
فاق من التسويات النادرة في التاريخ االستعماري الذي ال تحسم فيه القضايا األساسية، وتترك هذا االت

 لعملية تفاوضية الحقة. فعادة ما يجري أوال  حسم القضايا المرتبطة بانسحاب االستعمار، واالستقالل
لحكم الذاتي، يادة. غير أن كارثة أوسلو أنها انشغلت بتفاصيل وجزئيات اوحق تقرير المصير، والس

ولم تحسم القضايا الكبرى، مثل: مستقبل القدس ومستقبل الالجئين وحق العودة ومستقبل 
 المستوطنات الصهيونية في الضفة والقطاع وحق تقرير المصير وحدود الدولة الفلسطينية واستغالل

 ا  المياه.الثروات الطبيعية وخصوص
يني بوقف كل أشكال المقاومة المسلحة، وحل كل وفي الوقت نفسه ألزمت االتفاقية الطرف الفلسط

ل المشروع الوطني الفلسطيني  مشاكله ومتابعة مفاوضاته من خالل الوسائل السلمية فقط. وهكذا تحو 
عل االحتالل مكل  فا  من وسائل الضغط التي تج إلى مشروع بال أظافر وال أسنان، وافتقد أي وسيلة
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رجعية األمم المتحدة والقرارات الدولية، ولم يتضمن أي آلية وعديم الجدوى. وألن االتفاق أخرج م
)دولية( ملزمة لتنفيذ االتفاق، فقد أصبح مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني مرتهنا  باإلرادة 

 ".ن استرعى الذئب فقد ظلم!اإلسرائيلية، وبالراعي األمريكي "وم
والتأجيل إلى "ما ال نهاية". واستمتع بـ"إدارة"  وهكذا اكتسب الجانب اإلسرائيلي مزايا إمكانية التسويف

ملف التسوية، في الوقت الذي ينشئ فيه الحقائق على األرض ليتمكن من حسم القضايا الجوهرية 
 لصالحه في نهاية األمر.

 

 م الفلسطينيثالثًا: التأسيس لالنقسا
، وال تزال آثاره العميقة أسس ألكبر انقسام في التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر هذا االتفاق

قائمة حتى اآلن. إذ استفرد فصيل فلسطيني )حركة فتح( بقرار مصيري، يتضمن تنازال  تاريخيا  عن 
عب الفلسطيني، ودون معظم فلسطين، ويؤسس لتسوية سلمية مع العدو. وكان ذلك دون العودة للش

 ل فتح نفسها!.افق مع قواه الوطنية األساسية، وحتى بمعارضة قوية من داخالتو 
شكلت قوى المقاومة التي رفضت االتفاق تحالف "الفصائل العشر" الذي مثَّل على األرض تكتال  

لسلطة الفلسطينية شعبيا  وسياسيا  قويا  واسعا  على الساحة الفلسطينية وتابع مسار المقاومة وأصبحت ا
لمنظمة والسلطة فكانت ترى في ة له عمليا  عقبة في طريق المقاومة المسلحة. أما قيادة ابالنسب

"أوسلو" طوق النجاة وخريطة الطريق إلنشاء الدولة الفلسطينية. وألنها ملتزمة بالوسائل السلمية، فقد 
قا  يجب إسكاته بالدولة المستقلة، ومعو   رأت في المقاومة المسلحة إفسادا  وتخريبا  للحلم الفلسطيني

 مطاردتها، ونسقت أمنيا  مع االحتالل ضدها.وتحييده. وبالتالي قامت بقمع المقاومة و 
ومنذ ذلك الوقت تكرس الخلل في إدارة األولويات والمسارات بين خطي التسوية والمقاومة، وما حدث 

إال أحد تجليات وفتح على الضفة، لم يكن أدى إلى سيطرة حماس على القطاع  2007من انقسام سنة
 االنقسام األساس الناتج عن اتفاق أوسلو.

 

 رابعًا: توّسع تهويدي واستيطاني
كان من المفترض ألي اتفاقات تؤسس الستقالل دولة والنسحاب المستعمر أن تؤدي إلى تفكيك 

لك لزم الطرف اإلسرائيلي بذالمستوطنات اليهودية وانسحاب المستوطنين، غير أن اتفاقات أوسلو لم ت
الطرف اإلسرائيلي هجومه االستيطاني  ولم ُتشر حتى إلى وقف بناء المستوطنات. وبالتالي تابع

بطريقة أكثر كثافة وأكثر بشاعة، وأخذ يسابق الزمن إلى مصادرة ما يمكن مصادرته من أرض 
ه ل وجه القدس، وبنى جدار وحصر الفلسطينيين في "معازل" و"بانتوستانات" خاصة. فغيَّر االحتال
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بؤرة استيطانية أخرى، وتضاعف  220مستوطنة، ونحو  200العنصري، وأصبحت مستوطناته نحو 
ألف في مطلع سنة  800ألفا  إلى أكثر من  280عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية من نحو 

"غبية" بيد ه، وأن سلطتها كان أداة . لتجد القيادة الفلسطينية أن "حل  الدولتين" فقد عمليا  معنا2019
لعربي والدولي بحجة وجود مسار للتسوية، وأنها الكيان اإلسرائيلي إلسكات الصوت الفلسطيني وا

كانت وسيلة "ساذجة" استخدمت لتقطيع الزمن، بما يخدم الجانب اإلسرائيلي، في إنشاء الحقائق على 
 األرض وابتالع الضفة الغربية.

 

 سطينية هشةخامسًا: سلطة فل
ل البنا ة تشكَّ للفشل"، بمعنى أنها ال تملك ء المؤسسي للسلطة الفلسطينية وفق نظام ومنظومة "ُمعدَّ

 الحد األدنى للنجاح للتطور باتجاه بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
فهذه السلطة عانت من هيمنة سياسية وسيادية لالحتالل الذي يتحكم بالحدود، وبمداخل السلطة 

طيل العمل والحياة برا  وبحرا  وجوا ، والذي يتمتع بالقدرة الهائلة على تع مخارجها، وبحركة األفرادو 
 اليومية، وبالقدرة على ضرب البنى التحتية.

وهي سلطة أسست لفشل اقتصادي من خالل كارثة "بروتوكول باريس". ودونما إطالة فقد جرى 
 %80صال عن االحتالل، ونحو اد، وال تملك رؤية لالنفتأسيس سلطة زبائنية استهالكية ينخرها الفس

)إيرادات المقاصة( التي تجمعها سلطات االحتالل، أو من الدعم  من إيراداتها تأتي من الضرائب
من واردات السلطة تأتي من "إسرائيل"، بينما يذهب نحو ثلثي  %85والمساعدات الخارجية؛ ونحو 

االحتالل، ومعدل دخل الفرد  والواردات محكومة بإرادةصادراتها إلى "إسرائيل"، والصادرات 
 لفرد اإلسرائيلي.الفلسطيني أقل من ُعشر دخل ا

وهي سلطة هشة أمنيا  فاالحتالل "يسرح ويمرح" كما يشاء، فيحاصر ويقتحم ويعتقل ويسجن ويغتال، 
اء السلطة، ويمنع من السفر أو من الدخول كما يشاء؛ وهو يحمي المستوطنين المعربدين في أحش

 للعمالء، ولديه نحو ستمئة حاجز ثابت ومتحرك في الضفة. ويوفر الغطاء
هي سلطة منهكة وظيفيا  في خدمة االحتالل، من خالل التنسيق األمني الذي ال يزال "مقدسا " لدى و 

الرئيس عباس، ومن خالل األجهزة األمنية التي تستهلك مبالغ هائلة من ميزانية السلطة توازي نحو 
 مي للميزانيات األمنية في البلدان األخرى.سبعة أضعاف المعدل العال
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ست اتفاقات أوسلو بعد ذلك كله "لعنة" على الشعب الفلسطيني وعلى مشروعه الوطني؟ وأخيرا ، ألي
ألم يصبح االنفكاك منها وعنها أولوية وطنية عاجلة إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس 

 جديدة؟. 
 25/9/2019 ،لفزيون التركية(ر تي )مؤسسة اإلذاعة والتموقع تي آ

 
 لمواقف الفلسطينيةاالنتخابات اإلسرائيلية وا .50

 عوني صادق
أي خروج عن الثوابت الوطنية، تحت أي ذريعة أو ادعاء، يعتبر خضوعا  إلرادة المحتلين 

 ، واستسالما  لمخططاتهم التوسعية االحتاللية"اإلسرائيليين"
نتائج النهائية فوز تحالف )أزرق أبيض( بزعامة رئيس (، وأظهرت ال22الكنيست ) انتهت انتخابات

ن الجيش السابق بيني جانتس بمقعدين زيادة على ائتالف بنيامين نتنياهو زعيم حزب )الليكود(. أركا
ه ليس وهكذا يمكن القول إن المعركة االنتخابية المعادة انتهت تقريبا  كسابقتها، أي بالتعادل، طالما أن

من خارجهما.  لتكتلين أن يشكل حكومة مستقرة، من دون االعتماد على طرففي استطاعة أي من ا
ال  "التحالف"و "االئتالف"ولعله كان من المنطقي أن تكون النتيجة نوعا  من )التعادل( حيث إن 

 يختلف أحدهما عن اآلخر، إال في الهوامش التي قد ال تعني شيئا  في نهاية المطاف.
مل مع ، لنعرف كيف نتعا"اإلسرائيلية"عرف ما يجري داخل الساحة يعنينا، كفلسطينيين، أن نو 

مواقفنا مع تلك المستجدات لتتماشى من  "تكييف"ـمستجدات هذه الساحة، وليس بطبيعة الحال ل
بهذه ، إذ إن مواقفنا يجب أن تنبع من ثوابتنا الوطنية ومن تمسكنا "اإلسرائيلية"المخططات التوسعية 
إلرادة المحتلين  ن الثوابت الوطنية، تحت أي ذريعة أو ادعاء، يعتبر خضوعا  الثوابت. وأي خروج ع

، واستسالما  لمخططاتهم التوسعية االحتاللية. في ضوء ذلك يكون السؤال حول ما "اإلسرائيليين"
يمكن أن تحدثه في تركته نتائج انتخابات الكنيست األخيرة من آثار على المواقف الفلسطينية، وما 

 الساحة الفلسطينية من تغيرات.
 "اليمين التصحيحي"وصول  هذه االنتخابات ما كان ظاهرا  منذ، أظهرت "اإلسرائيلية"في الساحة 

انقالبا  "بزعامة مناحيم بيجن، عندما نجح في إيصال حزب )الليكود( إلى السلطة، فيما اعتبر 
إلى أن وصل  "االنزياح نحو اليمين"لوقت بدأ الحديث عن . منذ ذلك ا1977في انتخابات  "تاريخيا  

الديني، حيث أصبحت كل انتخابات العلماني ثم  "اليمين المتطرف"لى في حقبة بنيامين نتنياهو إ
حكومة "جديدا  نحو األكثر تطرفا ، حتى أصبحت آخر حكومات نتنياهو تسمى  "انزياحا  "تمثل 

انت سباقا  بين التكتلين الكبيرين نحو مزيد من التطرف . واالنتخابات األخيرة ك"المستوطنين
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بات، صرح وزير خارجية السلطة أن تظهر النتائج النهائية لالنتخاواالستيطان. مع ذلك، وقبل 
السلطة الفلسطينية "(، إن  2019أيلول سبتمبر/ 18الفلسطينية، رياض المالكي، بالقول من أوسلو )

ة للتفاوض مع أي رئيس حك جديدة تنبثق من االنتخابات التشريعية التي  "إسرائيلية"ومة مستعد 
طين( من الحماس الذي أبداه البعض حذرت )الجبهة الشعبية لتحرير فلس ! في الوقت نفسه،"جرت

نتائج انتخابات االحتالل، بغض النظر عن تقدم هذا الحزب أو ذاك، لن ُتَغي  ر من "للنتائج، قائلة: 
 . ."ى األرضواقع االحتالل شيئا  عل

ن حدوث أي تغيير في قيادة السلطة الفلسطينية إلى عدم إشاعة األوهام م"دعت  "الجبهة"لكن 
. "جاهز للمفاوضات والتسوية "إسرائيلي"اسية داخل الكيان، أو إمكانية وجود طرف التركيبة السي

 وكأنها ال تزال تعول على هذه السلطة، وتأمل أن تغير مواقفها االستسالمية.
ان صدر ، هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بي"الشعبية"ي المقابل، وبعكس موقف ف

نداءات العدم السياسي ـ"الداخل على رفضها االستجابة لما وصفته ب عنها، الجماهير العربية في
قتها النتائج التي حق"أن  "الديمقراطية"! واعتبرت "بمقاطعة االنتخابات، وعلى فوزها الذي حققته

، والتصدي "ئيليةاإلسرا"المشتركة توفر لها القدرة على أداء دور مميز، لفضح سياسات الحكومات 
ية، ورفع الصوت الفلسطيني عاليا  على مرأى ومسمع الرأي العام العالمي. فضال  لقوانينها العنصر 

ت عن أن هذا الحجم يعطيها القدرة على لعب دور في فرض شروطها في العديد من محطا
 !"التصويت على القوانين

ن الفلسطينية فيه الحل، حيث قالت: إمن مخاطبة السلطة  "الشعبية"ولعل ما جاء في ختام بيان 
البديل العملي والحقيقي عن استمرار االرتهان لالتفاقيات مع العدو، واستمرار الرهان على التسوية، "

ا إسقاط اتفاقية أوسلو من أجندتنا هو صوغ استراتيجية مواجهة وطنية تضع على رأس أولوياته
قات مع قف كل أشكال التنسيق األمني والعالالوطنية إلى األبد، وسحب االعتراف بالكيان، وو 

الكيان، واستثمار طاقات شعبنا في إطالق انتفاضة عارمة في وجه االحتالل، ومشاريع التصفية، 
 ."طنية سليمةوالدفع بجهود استعادة الوحدة المبنية على أسس كفاحية وو 

 ولكن هل إلى ذلك سبيل؟!!
 26/9/2019الخليج، الشارقة 
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 يست خاصة باليمين، بل بدولة إسرائيلالعنصرية ل .51
 إسحق ليئور

. "أعشابا  غريبة"بعد قتل رابين، سارع اإلجماع إلى اعتبار يغئال عمير وحاخامات غير معروفين 
مراسلين في بث مباشر عند تمديد اعتقاله األول: ومع ذلك، يجدر مرة أخرى التذكير بأقوال عمير لل

كم المطاردة وهمس . ليس ح"ن كانوا في الميدان من العربلماذا ال تخبرون الناس بأن نصف م"
الحاخامات المتدينين القوميين، أحاطت بالقتل، بل تحدي شرعية األغلبية البرلمانية لرابين. منذ ذلك 

 لتمييز ال يوجد لسان عبري.الحين صمت الجميع على ذلك، ولهذا ا
سترا الواضح أن بنيامين نتنياهو يقود أورك؟ من "أغلبية بمساعدة العرب"من هم الذين يتحدون اآلن 

إسرائيل الخالدة ومستوطني األبارتهايد الذين يعرفون عن قرب التسجيل في الطابو الموجود لدى هللا. 
 ."رجال نعم"ولكن يجدر االنتباه بالتحديد لـ 

لية العربية مهم الجديد، أفيغدور ليبرمان، المستوطن الذي أدار حملة انتخابية بتحريضه ضد األقزعي
ء(، استيقظ ذات يوم ووجد نفسه ليبراليا )الذي يعين مرشحيه للكنيست )ليس هناك مواطنة دون وال

مه بعد في كل انتخابات( ويحذر بني غانتس من االستعانة بالقائمة المشتركة. وغانتس؟ وقف أما
ن عودة فقط لم يلفظه. وعدد له من اتصل معهم هاتفيا ، واسم أيم "الناس الطيبين"االنتخابات زعيم 

 ه جبان.رئيس أركان لكن
، لكن هذا هو "كهانيين"ألنهم غير  "أغلبية بمساعدة العرب"لن يتحدثوا علنا  ضد  "الناس الطيبون "

 نهم مد اليد فجأة لألقلية العربية الكبيرة.، وال تنتظروا م"أزرق أبيض"واقعهم. هم صوتوا لـ
الناس "الكنيست. وألن  أعدوها بصورة ليبرالية في الطريق إلىهم لم يعينوا عربا  في القوائم التي 

يشغلون أيضا  الوظائف العليا في التلفاز فلن تجدوا هناك مقدمة عربية لألخبار، وال نريد  "الطيبين
ة بين نسبة الطالب العرب في الجامعات، حيث يسيطر هناك الحديث عن محرر. الفجوة الكبير 

تستحق مقاال  منفصال . ولكن رب في وسط الطاقم األكاديمي األعلى، ونسبة الع "الناس الطيبون "
حتى نسبة العرب العاملين في الطاقم اإلداري )موظفات، مدراء حسابات( ضئيلة. والالفتات؟ في 

إليها سن ت في السنوات  "بي.دي.أس"د العرب يقتضي إحضار الـجامعة حيفا، التي فيها التمييز ض
يحتجون؟ نعم،  "الناس الطيبين"ل سمعتم ومسحت اللغة العربية من الفتاتها. ه األخيرة قانون القومية

 قليال ، بسرية.
هم الدفيئة التي نمت فيها وكبر إقصاء العرب: في البنوك والوزارات الحكومية  "الناس الطيبون "

ل هو دفاع لك األكاديمي والشركات العامة. في كل هذه األماكن التمييز ليس شعارا  عنصريا ، بوالس
، حتى لو لم يتحدثوا عنها. من "الناس الطيبون "االمتيازات ال يتنازل  واضح عن امتيازات، وعن هذه
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أجل  أجل ذلك هم بحاجة إلى اليمين العنصري من لكي يعارضوا باشمئزاز تصريحاته. أيضا  من
اهو ويأملون في أن من عنصرية نتني "الناس الطيبون "ذلك توجد انتخابات، حمام للتطهر، فيه يتطهر 

 م. وبعد ذلك تنتهي االنتخابات.يصوت العرب بجموعه
وفي اإلذاعة، للحظة  "هآرتس"، من أجل شرعنة أيهود باراك فعل ميلودراما. في "ميرتس"انظروا إلى 

ل األمة العربية التي غفرت للجنرال. وبعد ذلك خبؤوه في الحملة. لم تحول عيساوي فريج إلى ممث
 ."الناس الطيبين"أضحكتمونا. هي من من سيستقيل من أجله؟ تمار زيندبرغ؟  يدخل الكنيست.

في  1في المئة من األراضي السكنية و 2في المئة من السكان، يعيشون على  20المواطنون العرب، 
ية. االمتياز اليهودي يحيطهم بالمستوطنات، حصص مياه، وميزانيات. ال المئة من األراضي الزراع

تركة مع كل عيوبها، سوية مع بقايا اليسار النضال كمعارضة بقيادة القائمة المش يوجد لهم سوى 
 اإلسرائيلي. العنصرية ليست لليمين، بل هي للدولة.

  "هآرتس"عن 
 26/9/2019 ،األيام، رام هللا 
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 إليكس فيشمان
، ويسأل: كيف وقع في الفخ حين أخذ على يمسك اليوم رأسه "الشاباك"المخابرات ال بد أن رئيس 

محمل الجد طلب نتنياهو توجيه ضربة نارية جارفة في قطاع غزة عشية االنتخابات؟ لعل قادة 
الذي رأى الكثير من وزراء الدفاع ورؤساء الوزراء ممن ينفثون  –هو الجيش سذج، سياسيا ، أما 

قد كان ينبغي له أن يفهم على الفور أن ف –فقط أن يصب أحد ما الماء البارد  النار وينتظرون 
: من يفزع أوال  ويخرج عن الطريق هو الجبان، الدجاجة، "الدجاجة"نتنياهو يلعب مرة أخرى لعبة 

نحو الصدام هو الرجل الرجل. نتنياهو ليس السياسي األول الذي يلعب مع ومن يواصل االندفاع 
من اللعب بعد اليوم. فواضح لقادة جهاز األمن  الوزراء القادم لن يتمكن للعبة. رئيسالجيش هذه ا

أننا نوجد منذ اآلن في منزلق يؤدي إلى مواجهة عسكرية في غزة، ليست متعلقة بالضرورة بفعل أو 
 ي.قصور إسرائيل

تز في ضوء ، الذي اه"حماس"إن استئناف العنف الفلسطيني من القطاع يستهدف الحفاظ على حكم 
بأن الشارع يفقد الصبر، فوجهت التنفيس نحو الجدار  "حماس"ة. تشعر العقوبات االقتصادية للسلط

في  1.8ارتفاعا  بنسبة  "حماس"بهدف تحقيق إنجازات اقتصادية. وبالفعل، في أيلول الماضي سجلت 
لداخلي. المئة في مستوى معيشة سكان القطاع. غير أن هذا ال يكفي لغرض لجم اللهيب ا
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، معهد االستطالعات التابع لخليل الشقاقي، يبين أن أكثر من ثلثي فاستطالع أجراه، هذا األسبوع
ن فاسد. ال غرو، إذا ، أن نحو نصف سكان القطاع يريدو  "حماس"سكان القطاع يعتقدون أن حكم 

السلطة  "حماس بسهولة"، على خلفية أجواء جماهيرية مشابهة، طردت 2006تركه إلى األبد. في 
 الفلسطينية من القطاع.

هذا االستطالع أن يشعل ضوءا  أحمر في الكريا في تل أبيب، إذ ليس للسنوار ذخيرة أخرى على 
، الذي "حماس"زعيم سجناء  غير االنفجارات على إسرائيل. لقد كان يحيى السنوار وال يزال بروحه

، االمتيازات. اليوم سجنه هو قطاع غزة يدير ألعاب القوة مع سجانيه كي يحقق المزيد فالمزيد من
والسجناء هم السكان، وهو مستعد ليستخدم العنف المدروس، ويدفع األثمان على أن يحقق هدفه. إذا 

األواني ويعلن عن تمرد دموي في  يمكنه أن يحطم "السجناء"ضغط إلى الزاوية وشعر أنه يفقد 
في بعيدا  عن هناك، مع أو دون انتخابات السجن معناه مواجهة عسكرية مع إسرائيل. وهو ليس 

 إسرائيل.
، يعلو فوق رأس السنوار تهديد ال يقل أهمية: فالقطريون "حماس"إلى جانب فقدان ثقة الجمهور بحكم 

مليون دوالر لصالح  400استثمرت قطر في القطاع  2012يلمحون إلى نيتهم وقف الدعم لغزة. منذ 
ر في كل شهر مليون دوال 30 – 15أن يضيف القطريون  اتفق على 2018بناء بنى تحتية. في 

وفقا   –توشك هاتان القناتان على االنتهاء  2019لتمويل الوقود، اإلغاثة، والرواتب. في نهاية 
العتبارات إيثارية.  "حماس"ون ال يضخون المال لـ وليس لهما بديل حاليا . فالقطري –لالتفاقات 

اإلخوان "لوجيا، مع مع األحزاب والحركات المرتبطة، أيديو فلقطر سياسة واعية من العالقات 
. وبالمقابل، تسعى قطر لتدق وتدا  وأن تشكل مصدر قوة وتأثير في تلك المنطقة. في "المسلمين

فإنها تنقطع. غزة ال توفر لقطر البضاعة السياسية. لم األماكن التي يحقق فيها المال هذا الهدف 
تقلل االحتكاك مع إسرائيل، لم  "حماس"المصري من القطاع،  "العدو"ينجح المال القطري في دحر 

تقترب من إيران، وتتزلف لألسد. وإذا لم يكن هذا بكاف فهي تحقق المكاسب الخاصة من 
 .االستثمارات االقتصادية القطرية في القطاع

الوقف التام  لقد أحرق يحيى السنوار الجدار فقط بسبب التأخير في تحويل األموال القطرية. أما
فمن شأنه أن يدفعه إلى خطوة متطرفة تمسك بإسرائيل وهي غافية، منشغلة لتوريد األموال من قطر 

 لحرب.باأللعاب االئتالفية، ممزقة بعد سنة كاملة من حمالت التحريض، وغير جاهزة نفسيا  ل
  "يديعوت"عن 

 26/9/2019 ،األيام، رام هللا
 



 
 
 
 

 

 33 ص             5044 العدد:             9/26/2019 لخميسا التاريخ: 

                                    

 :ركاريكاتي .53
 

 
 26/9/2019 ،القدس، القدس


