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 النتخابات عامة وشاملة تعدادها . حماس تعلن اسبعد خطا. عباس. .1
أعلنت حركة حماس الموافقة على االنتخابات العامة الشاملة، والتي تضمن االنتخابات الرئاسية  : غزة

، وقالت حماس  والتشريعية والمجلس الوطني، مطالبة بالتوافق حول خطوات إنجاح هذه االنتخابات.
ا خطاب السيد محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم  ابعن: "ت26/9/2019 في بيان لها الخميس

المتحدة، حيث عبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني جراء االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه المستمرة،  
ي ضوء ما  وأردفت: "إننا ف واالنحياز األمريكي الصارخ لالحتالل، ورفضه لصفقة القرن األمريكية".

بعد عودته إلى رام هللا، وانطالقًا حول نيته الدعوة لالنتخابات العامة تحدث به السيد محمود عباس 
من الضرورة الوطنية لتوحيد الجهود كافة لمواجهة التحديات الخطيرة الراهنة، وعلى رأسها صفقة  

 القرن؛ نعلن في حماس استعدادنا اآلن لالنتخابات العامة الشاملة".
بادرة الفصائل  لوحدة الوطنية من خالل االستجابة لمت إلى اتخاذ خطوات عملية الستعادة اودع

نهاء االنقسام، والتي وافقت عليها حماس. ونّبهت إلى أنها "تتوقع موقفًا إيجابّيًا   الوطنية للمصالحة وا 
 من اإلخوة في حركة فتح، والعمل الفوري لكسر الحصار عن غزة ورفع عقوباته عنها".

 بمسيرة التسوية ووهم التفاوض مع االحتالل".  اً س متمسكحماس ما قالت إنه "بقاء عباوانتقدت 
وطالبت عباس "بمغادرة مربع التسوية السياسية الذي ثبت فشله وضرره، والتحلل من اتفاق أوسلو  
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 وتابعت: "في ظل اعتراف أبو مازن بفشل عملية التسوية وتنكر قادة االحتالل لكل  الكارثة".
شاملة لمواجهة مشاريع االحتالل   استراتيجيةعلى  اً افق وطنيّ االتفاقيات الموقعة، ذلك يفرض التو 

وجاء في البيان: "لقد كنا نأمل من السيد أبو مازن   لتصفية القضية الفلسطينية". اً المدعومة أمريكيّ 
مواقف أخرى؛ وذلك الشروع الفوري في مغادرة مسار االتفاقات المذلة، وعدم رهن هذه الخطوة بأي 

 الوطنية الفلسطينية".  لوطني، وحفاظًا على الحقوق والثوابت استجابة لإلجماع ا
واستهجنت حماس ما أسمته "تجاهل" عباس إلضراب األسرى في سجون االحتالل، داعية إياه إلى  

عادة رواتب مئات األسرى والشهداء والجرحى التي قطعها.   الوفاء بوعده وا 
 27/9/2019 ،لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 حراك في أروقة األمم المتحدة لحماية األقصى  ":لسطينيةالخارجية الف" .2

مم المتحدة في نيويورك تشهد حراكًا  قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن أروقة األ: فلسطين
سالمي لتوفير الحماية للمسجد   األقصى سياسيًا ودبلوماسيًا متواصاًل وبتنسيق فلسطيني أردني وا 

المجتمع   تقسيم الزماني والمكاني، وبهدف حثّ يتعرض له من مخاطر ال المبارك في مواجهة ما
محاوالت االحتالل المتواصل لتغيير الواقع  الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية ضدّ 

التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك، ومطالبته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني  
 وأشادت الوزارة بدور ومواقف األردن في رعاية وحماية والدفاع عن المسجد األقصى. ومقدساته.

 28/9/2019 ،الدستور، عّمان
 

 طار التنمية انطلق والبلطجة اإلسرائيلية لن تثني عزيمتناالهدمي: ق .3
قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن قطار التنمية قد انطلق وال مجال للعودة إلى  :القدس
رادة شعبنا.الخ وتطرق الهدمي، خالل  لف، وأّن التهديدات والبلطجة اإلسرائيلية لن تنال من عزيمة وا 

الفلسطينية بحضور رؤساء البعثات   األراضيتحاد األوروبي في غداء عمل أقامه ممثل اال
رسة الدبلوماسية المعتمدين لدى فلسطين، إلى "الهجمة اإلسرائيلية المسعورة وحملة االعتقاالت الش

 التي تشنها حكومة االحتالل بحق المقدسيين". 
صراراً  وقال إن "هذه اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية لن تزيد الشعب الفلسطيني وتمسكًا  إال صمودًا وا 

 .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"بحقه المشروع بإقامة دولته الفلسطينية 



 
 
 
 

 

ص            6   5046 العدد:              9/28/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

ني  ؤولياته وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيوطالب الهدمي، المجتمع الدولي بالوقوف أمام مس
اول فرض واقع جديد في  ي الفاضح والواضح للحكومة اإلسرائيلية التي تحمريكفي ظل االنحياز األ

 المدينة المحتلة ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق واألعراف الدولية. 
  باعتبار حلّ  األوروبيوالثابت لالتحاد من جهتهم أّكد رؤساء البعثات األوروبية على الموقف الرسمي 

، وعلى أحقية  1967الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 
قامة دولته المستقلة.   الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وا 

 27/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 والصين تعكس فاعليتها على الساحة الدولية  77ين لمجموعة الـ اشتية: قيادة فلسط .4
 77 ين تفتخر بانتمائها إلى مجموعة الـمحمد اشتية إن "فلسطالفلسطيني قال رئيس الوزراء  :نيويورك

، وترؤسها لها منذ بدء العام الحالي، األمر الذي يدل على أن فلسطين فاعلة  1976والصين منذ 
لدولية، فهي تقود أكبر مجموعة في األمم المتحدة، وتتحدث نيابة عنها مع  ومسؤولة على الساحة ا

 77لوزراء خارجية مجموعة الـ  43 ماع السنوي الـخالل ترؤسه لالجت ،اشتيةوأضاف  الدول الشريكة".
أنه "في الوقت الذي يتم  ، 27/9/2019 والصين، في مقر األمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم الجمعة

المعتمدة في األمم المتحدة، اختارت مجموعتنا دولة مراقبة، فيه بالمبادئ األساسية والمواقف التشكيك 
ت كبيرة لتمثيلها، ولم تطلب المجموعة إذنا من أحد ولم تستسلم  تحت االحتالل، وتواجه تحديا

 لالعتراضات أو تخضع للشروط ولم تقلق بشأن العواقب".
 27/9/2019 ،ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 أبو حلبية: انتفاضة األقصى أفشلت مخططات االحتالل  .5

أحمد أبو حلبية أن انتفاضة   الفلسطيني تشريعيفي المجلس ال واألقصىرئيس لجنة القدس  أكد  غزة:
، جاءت دفاعًا عن المسجد األقصى المبارك، بعد أن دنسه 28/9/2000التي اندلعت في  األقصى

وأوضح أبو حلبية، أن هذه االنتفاضة رغم ما   ل الهالك أرئيل شارون آنذاك.رئيس وزراء االحتال
، وأن  األقصىشعب الفلسطيني أكد على حقه في حدث فيها من شهداء وجرحى واعتقاالت إال أن ال

المكان خاص بالمسلمين، داعيًا إلى العمل الدؤوب من الكل الفلسطيني للدفاع عن المقدسات التي 
 من قبل االحتالل اإلسرائيلي بشكل مستمر. تتعرض لالنتهاك

في الدفاع عن   وأعرب عن اعتقاده أن الشعب الفلسطيني وخاصة سكان المدينة المقدسة ال يتوانون
أبو  ولفت  المقدسات في وجه العدو الغاشم، وأفشلوا مخططات التقسيم الزماني للمسجد األقصى.
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حيث  انة خاصة في أجندة مسيرات العودة،إلى أن القدس واألقصى كان لهما مكحلبية النظر 
على   خصصت أيام جمع سابقة ومنها هذه الجمعة التي تصادف ذكرى انتفاضة األقصى، للتأكيد 

حقنا في الدفاع عن األقصى والمقدسات والدفاع عن أسرانا البواسل في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
 عمل على مبادلتهم بأسرانا البواسل.والعمل على إطالق سراحهم من خالل أسر الصهاينة وال

 27/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حسين الشيخ: مبادرة الفصائل إلنهاء االنقسام "مضيعة للوقت"  .6
اعتبر عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، حسين الشيخ، أن المبادرة التي طرحتها فصائل   :رام هللا

نهاء االنقس    معة يوم الج له وقال الشيخ، في بيان ام الداخلي "مضيعة للوقت".فلسطينية للمصالحة وا 
االتفاق عليه، ألننا أشبعنا   ردًا على المبادرة، إن "المطلوب إلنهاء االنقسام تنفيذ ما تمّ  ،27/9/2019

الذي وضع آليات   2017هذا الملف مبادرات واتفاقيات وأقصر الطرق نحو ذلك هو تنفيذ اتفاق 
الغربية وقطاع غزة  لخطوة التالية "إجراء االنتخابات في القدس والضفة شيخ أن اوأضاف ال لذلك".

وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية أو أي صيغة أخرى ُتمكن الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها  
وتابع "إذا تعذر ذلك فإن إجراء االنتخابات والعودة إلى قرار واختيار   الكاملة على الضفة وغزة".

  الخيار الذي ال بديل عنه".  الفلسطيني عبر صناديق االقتراع واالنتخاب الحر والمباشر هوالشعب 
وأوضح الشيخ أن "دون ذلك هو مضيعة للوقت ومناورات وتكتيكات مكشوفة ال تفضي إلى حلول  

 جذرية بل العكس هي محاوالت لتكريس االنقسام وتعميقه".
 27/9/2019 ،القدس، القدس

 
 مصالحة إلى الجماهير الفلسطينية من أجل تحقيق التهدد باللجوء نية الفصائل الفلسطي .7

التي أعلنت مبادرة للمصالحة   الثمانية الفلسطينية فصائلالقال قادة في  :الجزيرة، وكالة األناضول
للجزيرة نت إن صبرهم لن يطول وسيتم اللجوء إلى الجماهير   الوطنية بين حركتي فتح وحماس

هرات مليونية  في مظا غزة والضفة الغربية والشتات من أجل التحرك ميدانياً الفلسطينية في قطاع 
وعلمت الجزيرة نت من مصادر قيادية أن الفصائل ستجتمع في   للضغط من أجل تحقيق المصالحة.

 الرسمي لفتح وحماس على المبادرة.  غزة اليوم السبت لتدارس الخطوات التي ستتخذها بناء على الردّ 
 28/9/2019 ،لدوحةالجزيرة نت، ا
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 مدخاًل إلنهاء االنقسامابات إلجراء االنتخ ة عباسالجبهة الشعبية دعو  .8
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إحدى الفصائل التي قدمت رؤية  أشرف الهور: - غزة

للواقع  عرضاً  محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة المصالحة الجديدة، خطاب الرئيس
الل، ورأت في دعوته إلجراء ة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار االحتوالمعانا

مدخاًل إلنهاء االنقسام إذا ما اقترنت هذه الدعوة بتوافقات وطنية ُتعزز من دور لجنة "االنتخابات 
يتوّلد عنه   االنتخابات المركزية، وتوفر البيئة الصحية إلجرائها، وتحول دون الفشل الذي ُيمكن أن

 ."مزيد من تعميق االنقسام
 27/9/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 الموافقة شيء والذها. فعليا إلنهاء االنقسام شيء آخر مرحبًا برّد حماس: وليد العوض  .9

الماضية مرور العديد من األحداث السياسية المرتبطة   48 سجلت الساعات الـ أشرف الهور: - غزة
 ء االنقسام الردّ فبعد تسلم الفصائل الثمانية التي قدمت الرؤية الجديدة إلنهابالمصالحة بشكل سريع، 

من حماس بالموافقة، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وأحد الفصائل 
موافقة حماس على رؤية القوى إلنهاء االنقسام أمر جيد ومرحب به، لكن التجربة الطويلة  "الثمانية: 
 ."فقة شيء، والذهاب فعليا إلنهاء االنقسام شيء آخراالنقسام علمتنا أن الموا إنهاءلمساعي 
 ."الموافقة أمام اختبار التنفيذ الصادق ننتظر موقف اإلخوة في حركة فتح، وندرك دائماً "وأضاف: 

 27/9/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 حماس: انتفاضة األقصى كانت نقطة تحول بمسار القضية الفلسطينية  .10
، أن انتفاضة األقصى كانت نقطة تحوٍل في  27/9/2019 لجمعةأكدت حركة حماس، يوم ا: ةز غ

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف   مسار القضية الفلسطينية ومحطة فارقة في تاريخ شعبنا.
القانوع في تصريح صحفي، بذكرى اندالع انتفاضة األقصى، إنه "بفعلها الشعبي والعسكري اندحر 

المقاومة وأمام صمود شعبنا األسطوري لتبدأ مرحلة جديدة ل من قطاع غزة تحت ضربات االحتال
في جمعة "انتفاضة   ت وذكر القانوع أن الجماهير الفلسطينية خرج على طريق التحرير الكامل".

األقصى واألسرى" لتؤكد مرة أخرى على جاهزيتها واستعدادها لحماية األقصى واالنتصار لألسرى  
 ر والحصار حتى تحقيق كامل أهدافها.دمًا في مسيرات العودة وكسومضيها ق
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ولفت إلى أن "شعبنا الفلسطيني العظيم انتفض من أجل المسجد األقصى ودفاعًا عنه في مثل هذه 
عامًا وفّجر انتفاضة األقصى في وجه االحتالل وقطعان مستوطنيه ومنذ ذلك وهو ال   19األيام قبل 

 المحتل الغاشم".  ه ضدّ يزال يواصل نضاله وثورت
 27/9/2019 ،سطين أون الينفل

 
 يؤكد حيوية الشع. الفلسطيني  76استمرار مسيرات العودة في الجمعة الـ  المصري: .11

حماس مشير المصري أّن استمرار مسيرات العودة في حركة أّكد القيادي في : ضياء خليل -غزة 
لصهيوني لتراجع   أّن "كل محاوالت العدو ايؤكد حيوية الشعب الفلسطيني، موضحاً  76 الجمعة الـ

إلى أّن "جماهير شعبنا تؤكد ضرورة كسر الحصار  النظر ولفت المصري  شعبنا الفلسطيني فاشلة".
ورفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية"، ُمذّكرًا بأّن "مسيرات العودة تحمل هموم شعبنا  

 الفلسطيني أينما كان".  
 27/9/2019 ،ندنالعربي الجديد، ل

 
 يؤكد موقف "الجهاد" الرافض للتدخل في الشأن الداخلي ألي بلد عزامنافذ  .12

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين الشيخ نافذ عزام أّن حركته تتمنى الخير  غزة:
الشيخ عزام إلى اإلعالمي المصري  وفي رسالٍة أرسلها  لمصر وال يمكن أن تتسب في أذى لها.

" مصر، قال: "نحن نتابع mbc"الحكاية" الذي يبث على قناة " عمرو أديب أذيعت في برنامج
برنامجكم ونتابع جهدكم اإلعالمي الواضح، وحرصًا منا على تكاتف جهودكم وجهودنا في خدمة 

  . ضح لكم أّن مصر في قلوبنا جميعا"قضايا أمتنا الكبيرة، وفي قلبها قضية فلسطين، نود أو نو 
م نفكر في السابق ولن نفكر بالمستقبل في أي شيء قد يضر التأكيد لكم أننا ل "أردت  وأضاف:

طافش، ولم  أشرفوأكد عزام أن هناك التباس فيما أذيع حول األخ  مصر أو فردًا واحدًا من أبنائها".
يحدث طوال السنوات الماضية وعلى اختالف المراحل السياسية أن حدثت حادثة تسيئ إلى مصر  

وقال: "نحن نؤمن ونعلن هذا على المأل أّن استقرار  استقرارها.رفنا أخو تشوش على أمنها و من ط
 مصر يصب في مصلحة األمة وقضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية". 

 27/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 الفلسطينيين في خدمة القضية  اإلعالميينالحية يشيد بجهود  .13
ورئيس مكتبها اإلعالمي د. خليل الحية أن اإلعالم قوة  حماس في قطاع غزة  رئيس حركةأكد نائب 

ينبغي أن تستخدم في ترسيخ حقوقنا الوطنية، والتصدي آللة الدعاية الصهيونية وفضح جرائم  
رهاب االحتالل.   وا 

للتضامن  جاء ذلك في مضمون رسالة وجهها الحية للصحفيين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي 
 الذي يوافق السادس والعشرين من شهر أيلول سبتمبر من كل عام.  مع الصحفي الفلسطيني

التحية والتقدير لفرسان اإلعالم الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والشتات وأراضينا المحتلة  ـ"وأبرق ب
عن كامل  وأضاف: "أعبر  بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني". 1948عام 
فيين والصحفيات الفلسطينيين وما يبذلونه من جهد وعمل إعالمي رائع ونقل  زي وفخري بالصحاعتزا 

لألخبار والحقائق، ودفعوا ثمنه من أرواحهم وحريتهم أمام االحتالل الصهيوني الذي عمد إلى 
صابتهم واعتقالهم ومالحقتهم في محاولة بائسة لمنع نقل حقيقة رهابه". استهدافهم وقتلهم وا   إجرامه وا 

 28/9/2019 ،ن الينفلسطين أو
 

 "األونرواـ"المجتمع الدولي بزيادة الدعم لأبو العردات يطال.  .14
المقر  أمام، اعتصامًا حاشدًا 27/9/2019 في لبنان يوم الجمعة الفلسطيني شعب النفذ أبناء  :بيروت 

مرار عملها ورفضًا للسياسة  في بيروت، دعمًا للمنظمة الدولية واست األونرواالرئيسي لوكالة 
وشارك في االعتصام الذي دعت إليه دائرة شؤون الالجئين واللجان الشعبية الفلسطينية   ألمريكية.ا

العردات، وممثلو الفصائل   أبوسر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي  أمينفي لبنان، 
 شد غفير من أبناء المخيمات.الفلسطينية واللجان واالتحادات الشعبية والنقابات العمالية وح

جانب   إلىالفصائل الفلسطينية وجميع الهيئات واللجان الشعبية الوطنية تقف  أنالعردات  أبوواكد 
 العودة وحقّ  حقّ  أنالقيادة الفلسطينية في كفاحها للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرًا 

  " القرنصفقة " أنوشدد على  ط بها.فر ي أنحد مقدس ال يمكن أل  الدولة الفلسطينية حقّ  إقامة
المجتمع الدولي  المشؤومة لن تمر على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته الوطنية، ومطالباً 

 .األونروابزيادة الدعم لوكالة 
 .اإلنسانيةحوار لبناني فلسطيني يمكن شعبنا في لبنان الحصول على حقوقه  إلىالعردات  أبوودعا 

 27/9/2019 ،نية )وفا(لمعلومات الفلسطيوكالة األنباء وا
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 حماس تنعى أحد أعالم الحركة اإلسالمية مصطفى الّطحان .15
مصطفى  . شعب الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية مالنعت حركة حماس إلى جماهير  :القدس

يوم الخميس  محمد الّطحان )أبو أيمن(، أحد أعالم الحركة اإلسالمية المعاصرة، الذي توفي 
وقالت الحركة، في بيان صحفي: رحم هللا   ناة طويلة مع المرض.بعد معا إسطنبولفي  26/9/2019

أبا أيمن، الذي يغادرنا وقد ناهز الثمانين عاما، بعد حياة حافلة قضى جّلها في العمل الفكري، 
قدمت تو  والدعوي، والحركي، والنقابي، وكان خاللها علما من أعالم الحركة اإلسالمية المعاصرة.

 ه، وأهله، وعائلته، وصحبه الكرام، سائلة هللا أن يلهمهم الصبر والسلوان.حماس بخالص العزاء لذوي
 27/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
    "إسرائيل"يدعمون حكومة وحدة في من اإلسرائيليين  %50استطالع:  .16

، أمس،  "كان"لبث اإلسرائيلي كشف استطالع رأي جديد، أجرته هيئة ا: )وكاالت(-القدس المحتلة 
يفضلون حكومة   %50.6، أن أظهرحيث  أن أكثر من نصف اإلسرائيليين يدعمون حكومة وحدة.

ووفقا  ذلك. %32.1التناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، فيما عارض  وحدة تشمل
لتناوب، بينما أجاب  بأنهم يؤيدون نتنياهو بأن يكون أول رئيسا للوزراء با %41.8لالستطالع، أجاب 

ابات  اللوم على نتنياهو في حال ستجري انتخ %34.5ألقى إلى ذلك  أنهم يؤيدون غانتس. 40.8%
ن يائير  أ قد اعتبرواف %8أما  في ذلك. أفيغدور ليبرمانباللوم على  %31.6 في حين ألقى، ثالثة

ألقوا اللوم على   %6.4البيد )الشخصية الثانية في تحالف أزرق أبيض(، هو المسؤول، وفقط 
 غانتس. 

 28/9/2019، الغد، عّمان
 

   منطقة الخليج على شفا االنفجارج لحكومة وحدة ألن  " تحتا"إسرائيل : في الكابينتوزير  .17
من أن التوترات بين إيران والواليات المتحدة تقترب من ، حذر وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز

ي لتهديد حدوث نزاع في أعقاب  وحدة إسرائيلية للتصد  وأن هناك حاجة لحكومة نقطة الغليان 
"نحن على شفا انفجار الوضع المتعلق وأكد بالقول  انتخابات غير حاسمة في األسبوع الماضي.

 بإيران". 
 27/9/2019، األيام، رام هللا
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 ال يوجد لدينا صراع مع دول الخليج: وزير الخارجية اإلسرائيلي .18
لمرشد األعلى بإيران، علي خامنئي، هو من أمر ئيلي، يسرائيل كاتس، إن اقال وزير الخارجية اإلسرا

"لدى  في كلمة أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة:وأضاف  دية.بالهجوم على منشآت نفطية سعو 
ال يوجد أي صراع مع دول   إسرائيل سياسة واضحة لتعزيز العالقات والتطبيع مع دول الخليج.

تهديد اإليراني، إضافة إلى صالح مشتركة خاصة في مجال األمن لمواجهة الالخليج بل تربطنا م
 تطوير العديد من المشاريع المدنية المشتركة". 

 27/9/2019، األيام، رام هللا
 

 إسرائيلية  المفاوضات حول حكومة وحدةمن  فشالن في الجولة الثانيةالليكود و"كاحول الفان" ي .19
 تجددت المفاوضات عن حزب الليكود وكتلة "كاحول الفان"  أن، 2019/ 27/9، 48عر. نشر موقع 

ة أن الليكود ال يزال يعلن أنه  وذكرت وسائل إعالم إسرائيلي .معة، بهدف دفع تشكيل حكومة وحدةالج
يفاوض باسم كتلة اليمين كلها، التي تضم األحزاب الحريدية وكتلة "إلى اليمين"، وهو ما رفضه 

إلى ذلك تجدر اإلشارة إلى أنه   .اوضات السابقة وتسبب بانتهائها"كاحول الفان" في جولة المف
التلفزيونية اإلسرائيلية، فإن قادة "كاحول الفان" فوجئوا من أن ريفلين، في حال   12حسب القناة بو 

نما يحول األمر إلى   فشل نتنياهو بتشكيل حكومة، لن يمنح غانتس فرصة لتشكيل حكومة، وا 
 يوما لتشكيل حكومة.   21ر ومنحه مهلة ست آخو كنيالكنيست كي تختار عض 

من المفاوضات ، أن الجولة الثانية تل أبيب من  28/9/2019، الشرق األوسط، لندنوأوردت 
تئناف المفاوضات بداية األسبوع المقبل. وقد واتفق طاقما التفاوض على اس  انتهت بالفشل،االئتالفية 

، قاعدة للتفاوض. أن تكون خطة الرئيس اإلسرائيليكشف ممثلو الليكود أنهم أبلغوا موافقتهم على 
وتقضي هذه الخطة بتشكيل حكومة وحدة مع اتفاق تناوب بين نتنياهو وغانتس. وفي حال تقديم  

عذر عليه القيام بمهام منصبه، يتسلم غانتس مهام رئيس الحكومة من  الئحة اتهام ضد نتنياهو، ويت
وذكر بيان صادر عن الليكود، أمس، أن  ة من المنصب.دون أن يضطر نتنياهو إلى تقديم االستقال

في المقابل، نفى  لم يستجيبوا بوضوح لهذا المقترح.  "كحول لفان"أعضاء طاقم التفاوض عن 
باعتماد مسألة   معلى موقفه  ونيصر  همنبأ اتهموهمو ، ادعاءات الليكود، " كحول لفان"المسؤولون في 

 .ة الحكومة، كأساس للمباحثات تناوب واستمرار نتنياهو في منصبه برئاس 
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 تملمٌل في حز. الليكود يقلق نتنياهو  .20
بين ممثلي   "إسرائيل"بعد فشل جلسة ثانية بين وفدي التفاوض لتشكيل حكومة وحدة في تل أبيب: 
توريط الدولة في "يرين، بدأت تظهر عالمات تململ في صفوف حزب الليكود تحذر من الحزبين الكب 

نتنياهو، بهجوم مباشر ضد المتمردين، وعقد  خرج ". وفي المقابل هذه السنةانتخابات ثالثة في 
ن في الحزب وراح يؤلبهم على من يسعون للتخلص منه ويتهمهم  اجتماعًا ضم مئات القادة الميدانيي

هناك من يسرب لإلعالم بأن بعض قادة الليكود يريدون إسقاطي حتى يقيموا  "إن  وقال بالخيانة.
أكد المراقبون في حين . "غانتس. وأنا أقول إن هذه مجرد أوهام يبثها حزب غانتسحكومة مع بيني 

في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة  الحزب عددًا كبيرًا من قادة الليكود يمكن أن يتركوا أن 
 .المقبلة

 28/9/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 على مداخل مستشفى إسرائيلي: الحافالت للركا. اليهود فقط  .21
وجمعيات حقوقية إسرائيلية   48قدم مركز عدالة الحقوقي داخل أراضي  :وديع عواودة -الناصرة 

في   "برزيالي"مدة عند مداخل مستشفى التماسا للمحكمة العليا ضد إجراءات األمن العنصرية المعت
ة،  وبحسب شهادات شفهية ومصور  ."دان"التابعة لشركة  18عسقالن، ضد ركاب الحافلة العامة رقم 

 بالنزول في حال كانوا من سكان الضفة الغربية ، مستشفى بمطالبة الركاب يقوم حراس األمن في ال
 من الحافلة العامة لالنتظار حتى خروجها من منطقة المستشفى. 

 27/9/2019، القدس العربي، لندن
 

 إصابة في قمع جمعة "انتفاضة األقصى واألسرى" 63شهيد و .22
ة "انتفاضة األقصى  المشاركين في جمع  27/9/2019 وم الجمعةقمعت قوات االحتالل، ي غزة:

وأكدت وزارة الصحة   واألسرى" من مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
عامًا" متأثرًا بجراحه التي أصيب   20الفلسطينية بغزة، استشهاد الشاب ساهر عوض هللا جير عثمان "

إصابة   32نها إصابة، م 63إلى أن طواقمها تعاملت مع بها في الصدر شرق رفح، مشيرًة 
 مسعفين وذلك جراء قمع قوات االحتالل لمسيرات العودة شرق قطاع غزة. 4بالرصاص الحي، بينهم 

ويشار إلى أنه قد شارك آالف المواطنين في قطاع غزة في فعاليات جمعة "انتفاضة األقصى  
 حصار.العودة وكسر البحراك مسيرات  76واألسرى" ضمن الجمعة الـ 

 27/9/2019 ،سطينية لإلعالموكالة الرأي الفل
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 الهيئة تدعو للمشاركة بالجمعة المقبلة جمعة "المصالحة خيار شعبنا"  .23

دعت الهيئة "الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار" الجماهير للمشاركة في فعاليات  غزة:
  حباط مخطط ضمّ استعادة الوحدة إلشعبنا" تأكيدًا على  جمعة "المصالحة خيار 77ـ الجمعة القادمة ال

وقالت الهيئة، "إن الوحدة الوطنية هي بوصلتنا   ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية. واألغوارالضفة 
والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة، عن مسارها بأي اتجاه ال يلبي طموحات وأهداف شعبنا  

جمعة "انتفاضة   76لجمعة الـ في ختام فعاليات ا ،في بيان لها ،هيئةوثمنت ال بالحرية والعودة".
األقصى واألسرى"، الخطوة المباركة التي قامت بها الفصائل الثمانية بمبادرتها المتوازنة ورؤيتها  
الوطنية الجامعة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، ودعت إلى التفاف شعبي كبير حولها ونرحب 

 شرط.س الذي وافق على المبادرة دون قيد أو بموقف حركة حما
 27/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي  .24

، جثمان الشهيد محمد فوزي  27/9/2019 يوم الجمعةمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، سلّ  :رام هللا
الشهيد   وتسلمت الطواقم الطبية جثمان عائلته. ( من مخيم بالطة بمدينة نابلس، إلىعاماً  36عدوي )
، 21/1/2019برصاص االحتالل في  عدوي استشهد و ، عند حاجز عسكري غرب المدينة عدوي

 .بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة، جنوب المدينة
 27/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بحراسة مشددة األسبوع الماضي قصىمستوطنًا اقتحموا األ 465 .25

اقتحم مئات المستوطنين، ساحات المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة،  :س المحتلةالقد 
مستوطنًا اقتحموا،   465وأفاد موقع "حدشوت هار هبايت" العبري، أّن  خالل األسبوع المنصرم.

 ة االحتالل اإلسرائيلي.  باحات المسجد األقصى، األسبوع الماضي، بحماية من شرط
 27/9/2019 ،ينفلسطين أون ال

 
 الرباط: لقاء فلسطيني مغربي لتدارس آليات توحيد وحشد الجهود لدعم القدس .26

سفير  بحث اجتماع ثالثي عقد بمقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة المغربية الرباط وضمّ  :الرباط
ير  قدس منيب المصري، والمدير المكلف بتسي دولة فلسطين جمال الشوبكي، ورئيس صندوق وقفية ال
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األمور الجارية لوكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي، وضع خطة عمل مشتركة لدعم  
مكانيات بلورة برنامج متكامل لتوحيد مرجعيات التمويل عربياً  سالمياً  القدس، وا  لتعزيز صمود  وا 

 المقدسيين ومواجهة مخططات تهويد المدينة. 
 27/9/2019 ،لمعلومات الفلسطينية )وفا(نباء واوكالة األ

 
 إصابات خالل قمع االحتالل المشاركين في صالة "الجمعة" ببلدة السواحرة الشرقية  .27

سرائيلي المشاركين  أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق، نتيجة قمع قوات االحتالل اإل  : القدس 
طانية المقامة  البؤرة االستي  ن فعاليات االعتصام ضدّ ، في برية بلدة السواحرة الشرقية، ضم بصالة الجمعة 

وأطلق جنود   لمنطار شرق مدينة القدس المحتلة. المواطنين في منطقة "الدبة" مقابل جبل ا  أراضي على 
 االحتالل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم باالختناق. 

واطن أدوا صالة الجمعة التي م 100اكثر من يونس جعفر لـ"وفا"، إن  وقال عضو بلدية السواحرة
 مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في موقع االعتصام.  أمها

 27/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إصابة العشرات باالختناق بقمع االحتالل مسيرة كفر قدوم  .28
، بحاالت اختناق،  2019/ 27/9 م الجمعةطنين والمتضامنين األجانب، يو ات المواأصيب عشر : قلقيلية 

جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح  
 النتفاضة األقصى.   19  ، والتي جاءت اليوم إحياء للذكرى الـ عاماً  16شارع القرية المغلق منذ  

 27/9/2019 ،لسطيني لإلعالمز الفالمرك
 

 % من المصانع في غزة إما توقفت أو تعمل بطاقة إنتاجية محدودة 95أكثر من  :ريالخض .29
أجبرت الظروف االقتصادية القاسية التي يمر بها قطاع غزة، سميح  : يوسف أبو وطفة –غزة 

، في ضوء استمرار  الحداد، على إغالق مصنعه الخاص بالكابالت الكهربائية وتسريح العاملين
لعام الثالث عشر على التوالي، وتردي األوضاع االقتصادية إلى نحو غير  الحصار اإلسرائيلي ل

وا غالقه   1996عاماًل من مصنعه الذي أسسه عام  30ولجأ الحداد مؤخرًا إلى االستغناء عن  مسبوق.
نتيجة لضعف القدرة  %20العام األخير ألقل من كليًا بعد أن خفض الطاقة اإلنتاجية له خالل 

 لركود التجارية التي تعصف بالقطاع. الشرائية وحالة ا
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يرجع الخبير االقتصادي، سمير الدقران، تسريح العاملين في المصانع وا غالقها للوضع االقتصادي  و 
السيء وحالة التدهور الذي يعيشه القطاع الصناعي؛ األمر الذي سيكون له نتائج سلبية ستسهم في زيادة  

"العربي الجديد" إن اإلجراءات التي فرضتها السلطة الفلسطينية  ويقول الدقران لـ  الت الفقر والبطالة. معد 
حالة فئة كبيرة للتقاعد المالي  سهمت  أ على القطاع عبر تقليص رواتب الموظفين وقطع رواتب آخرين وا 

 ون دوالر شهريًا. لي م   70إلى    60في حرمان القطاع من السيولة النقدية التي كانت تتراوح ما بين  
وحسب تقديرات االتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة فإن القطاع الصناعي ال تزيد طاقته  

ألف عامل خالل السنوات  40، إلى جانب انخفاض أعداد العاملين من % 20إلى  15ة عن اإلنتاجي 
عمل في عاطلين عن الويقدر عدد ال ط نتيجة حالة التدهور االقتصادي.الماضية إلى بضعة آالف فق

ألفًا، في الوقت الذي ال  260ألف مواطن في حين يبلغ أعداد الخريجين غير العاملين  300غزة بنحو 
من األسر على المساعدات اإلغاثية، فيما   %80فرد اليومي عن دوالرين وتعتمد يزيد متوسط دخل ال

 سمية والدولية.الر  ك وفقًا لألرقامفي المائة، وذل 69ارتفع معدل انعدام األمن الغذائي ليصل إلى 
يؤكد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار جمال الخضري لـ"العربي الجديد" أن األوضاع  و 

لم   االقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن غزي يعيشون في القطاع
معدالت ة إلى أن سر حصار غز ويشير رئيس اللجنة الشعبية لك .1967يسبق لها مثيل منذ عام 

أن   في صفوف سكان القطاع الذين تجاوز تعدادهم مليوني نسمة في ظلّ  % 85الفقر تجاوزت 
طالة في صفوف  يين، عدا عن وصول معدل الب أمريك متوسط دخل الفرد اليومي ال يتجاوز دوالرين 

غزة إما توقفت من المصانع في  %95ويلفت الخضري إلى أن أكثر من  .%65الشباب ألكثر من 
مل بطاقة إنتاجية محدودة، في ضوء الكارثة اإلنسانية والمعيشية التي يعيشها الغزيون، والتي  و تعأ

 تتطلب حراكًا دوليًا لرفع الحصار اإلسرائيلي وتوفير مشاريع تنموية عاجلة.  
 27/9/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 ليونانحرس الحدود التركي يوقف الجئين فلسطينيين أثناء محاولة العبور إلى ا .30

أكد ناشطون فلسطينيون أن حرس الحدود التركي أوقف عددًا من العائالت واألفراد من الالجئين  
أثناء محاولتهم عبور األراضي التركية إلى األراضي اليونانية عبر نهر   في الفلسطينيين السوريين

درنة شمال  وأضاف الناشطون نقل حرس الحدود المحتجزين إلى مخيم حدودي في مدينة أ إيفروس.
 غرب تركيا، وأن الالجئين محتجزون في أوضاع إنسانية مزرية.
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وتمت اإلشارة إلى أن الالجئين الفلسطينيين ممن فروا من سورية هم من أبناء مخيمي اليرموك وخان 
 الشيح بدمشق. 

 27/9/2019 ،ة لإلعالموكالة الرأي الفلسطيني
 

 الصناعات البالستيكية تواجه االنهيار  :غزة .31
يواجه أول مصنع للصناعات البالستيكية أنشئ في قطاع غزة قبل أكثر من ثالثة  : رائد موسى  - غزة 

عقود خطر االنهيار، ألسباب كثيرة تتعلق بالحصار اإلسرائيلي واالنقسام الداخلي، وحرمانه من  
الوي واضطرت "شركة رم  تيراد المواد الخام، وأزمة انقطاع التيار الكهربائي. التصدير، وصعوبة اس 

  35، بسبب هذه المعوقات، إلى االستغناء عن 1986 سنة بالستيك" صاحبة المصنع الذي تأسس في 
 عامال، ليتبقى لديها عشرون فقط، في محاولة منها للصمود ألطول فترة ممكنة في وجه التحديات.

واضح  وي مدير اإلنتاج في الشركة للجزيرة نت إن المصنع بدأ في التأثر بشكل وقال خليل رمال
، وتشديد دولة االحتالل اإلسرائيلي حصارها الخانق على  2007 سنةوخطير عقب وقوع االنقسام في 

 قطاع غزة، "فاضطررنا إلى التوقف عن العمل تماما لبضعة شهور بسبب عدم توفر المواد الخام".
باستخدام   لنقص الحاد في مواد الخام، أوضح رمالوي أنهم لجؤوا إلى إعادة التدويرللتغلب على ا

 مخلفات البالستيك في عملية التصنيع. 
 27/9/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مكفوفون فلسطينيون يتحدون اإلعاقة بتعلم مهن مختلفة  .32

ده قطع القش الموجودة يتحسس الشاب الثالثيني الفاقد للبصر جعفر بي: فادي العصا -بيت لحم 
ا بيده قبل ربطها بسلك حديدي يمر عبر ثقب في داخل علبة بالستيكية يضعها أمامه ويبدأ بتجميعه
ويقول جعفر بصوت متقطع إنه يريد تحقيق هدفه   قطعة خشبية لتكون أولى خطوات صناعة مكنسة.

خاصة، ويقول إنه يضع كل وعلى آخرين من ذوي االحتياجات ال بتعلم هذه المهنة لتدر عليه دخالً 
يعتبر جعفر في حديثه للجزيرة نت أن  و  البصر.طاقته من أجل تقديم أفضل ما يمكن رغم فقدانه 

تعلم صناعة المكانس تحقيق لهوايته، ويقول إنه يسعى إلى تعلم مهارات أخرى كالطباعة على  
 الحاسوب وعزف الموسيقى حتى يبرز كل طاقاته ويكشف مختلف إبداعاته. 

الرجاء لذوي   علم جعفر صناعة المكانس مع مجموعة من فاقدي البصر في مصنع بجمعية بيت وت
 . عاماً  54االحتياجات الخاصة وسط مدينة بيت لحم الذي يشرف عليه حسن سعد )أبو خليل( منذ 
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في المعهد األهلي للمكفوفين   ،عاما بمرض عرضي 13الذي فقد بصره في سن  ،وتخرج أبو خليل
ناعة  سورية دمشق في ستينيات القرن الماضي، وهو يحمل دبلوم التربية ويتقن ص بالعاصمة ال

خاصة  -المكانس والقش والخزيران والنسيج والكراسي الخشبية ويدرب ذوي االحتياجات الخاصة 
 على صناعتها. -المكفوفين 

من األنشطة   يتعلمون عدداً  شخصاً  40وتضم الجمعية وجمعيات أخرى مماثلة أكثر من  
ات المختلفة التي  لصناعات ويتدربون عليها ويسعون لتقديم ما لديهم من مهارات رغم الصعوبوا

 تواجههم حتى يقدموا أنفسهم كعناصر فعالة داخل مجتمعهم وأنهم ليسوا عبئا على أحد.
 27/9/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ية مريكبيروت: اعتصام جماهيري حاشد دعمًا لألونروا ورفضًا للسياسة األ .33

المقر  أماماعتصامًا حاشدًا  ،27/9/2019 في لبنان يوم الجمعة الفلسطيني شعب النفذ أبناء  :بيروت 
في بيروت، دعمًا للمنظمة الدولية واستمرار عملها ورفضًا للسياسة األمريكية   األونرواالرئيسي لوكالة 

ذي دعت إليه دائرة  وشارك في االعتصام ال التي تستهدف القضية الفلسطينية وقضية الالجئين.
سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير   أمينن، شؤون الالجئين واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنا 

 العردات، وممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان واالتحادات والنقابات العمالية. أبوفتحي 
مريكية بوقف هجمتها على  األ اإلدارةالشعالن،  إياد  أبوسر اللجان الشعبية في لبنان  أمينوطالب 

المالية التي تمر بها   األزمة أن إلىولفت  الفلسطينيين.دورها تجاه الالجئين  إنهاء الوكالة ومحاولة 
التصويت   إلىودعا الشعالن، الدول  ."صفقة القرن"هي نتيجة للخطوات التطبيقية لتمرير  األونروا
 وحمايتها من دائرة االستهداف األمريكي.  وااألونر لصالح تمديد التفويض الممنوح لعمل  اإليجابي

ممثلين عن الوكالة   إلى لألونرواالمفوض العام  إلىيم المذكرة الموجهة وفي نهاية االعتصام تم تسل 
 الدولية في بيروت.

 27/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 توقيع اتفاقية شراكة بين جامعتي القدس و"مرمرة"  .34
ول اوزفار، اتفاقية  وقع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، ورئيس جامعة مرمرة التركية اير  :أنقرة

شراكة بين الجامعتين، لبلورة العمل في "مركز دراسات وأبحاث القدس"، الذي يعمل على تعزيز هوية  
التي تشمل  القدس، والتعريف بها ثقافيا وحضاريا وتاريخيا، من خالل العديد من النشاطات العالمية 

وتشمل  علمية والسياحية للمدينة المقدسة.البحوث والدراسات والفعاليات والمؤتمرات، وزيارة الوفود ال
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، العديد من المحاور التي تم  27/9/2018 االتفاقية، وفق بيان صادر عن جامعة القدس، يوم الجمعة
طالق  االتفاق عليها، ومنها عقد مؤتمر بحثي سنوي متخصص بشؤون القدس بين الجامعتين، وا 

 ن المشاريع المتعلقة بالبحث العلمي.مجلة مشتركة معنية بالدراسات المقدسية، والعديد م
 27/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سراً  "إسرائيل"وفد أمني مصري يزور  .35

إن "وفدا أمنيا مصريا من   13قال باراك رافيد المراسل السياسي للقناة اإلسرائيلية : عدنان أبو عامر
شية من حدوث جهاز المخابرات العامة قام بزيارة إسرائيل أول أمس الخميس بصورة سرية، خ 

سرائيل، عشية التحضير لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة" ، ممكن احتكاكات أمنية بين قطاع غزة وا 
، ت أن هذه الزيارة السريةالالفومن . حالة من الحرب الشاملة نحوتدهور األمور  إلى أن تؤدي

عبرت أوساط إسرائيلية عن   حين  تتزامن مع اندالع المظاهرات في عدد من المدن المصرية، في
 من تأثير هذه المظاهرات على استقرار نظام السيسي.قلقها 

 28/9/2019، "21موقع "عربي 
 

 " لإسرائي"  العمل معمن أجل : السيسي يبذل كل طاقته جيروزاليم بوستصحيفة  .36
،  المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الفي سياق كشفه عن مضمون لقاء جمعه ب: عدنان أبو عامر

مقالته بصحيفة  ، في ، أكد الكاتب األمريكي مايك إيفانسعلى هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة
  . " يلإسرائ"على أن السيسي يبذل قصارى جهده من أجل العمل مع  ،"جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية

وقال: "ما يجب أن نمتدحه في السيسي، حجم إقباله على العمل مع إسرائيل، بحيث بذل في هذا 
إيفانس  تجدراإلشارة إلى أن  المسار كل طاقته، وأدخل ذلك في مرحلة التطبيق على أرض الواقع".

صة  هو مؤسس "متحف أصدقاء صهيون" بالقدس المحتلة، وعضو "مبادرة اإليمان" اإلنجيلية الخا 
لقاءاته التي يعقدها مع زعماء هذه المنطقة من العالم يهدف منها لبناء  أن و بالرئيس دونالد ترامب، 

 والشعب اليهودي. "إسرائيل"عالقات أقوى مع 
 27/9/2019، "21موقع "عربي 

 
 : األونروا أمل الالجئين ويج. أن تظلّ وزير خارجية األردن .37

في مؤتمر صحفي عقده في  ية األردني، أيمن الصفدي، قال وزير الخارج: سعيد عريقات –نيويورك 
مقر األمم المتحدة في نيويورك الخميس، بعد اجتماع رفيع المستوى حول دعم )أونروا( على هامش 
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أكد على ضرورة المحافظة على الوكالة ألنها  االجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة، إن  74الدورة 
لة إلى الالجئين أطفاال ونساء وكبارا بأن المجتمع الدولي لم يتخل  ا" كرسا"أمل يجب أن نبقيه متقد 

ورًدا على سؤال حول المليوني فلسطيني   ."عنهم وأن العالم سيعطيهم فرصة أن يعيشوا بكرامة واحترام
الذين يحملون جوازات سفر أردنية، ولماذ يصنفون على أنهم الجئون ولماذا ال تتعامل معهم  

جئين إلى شؤون الالجئين؟ قال الصفدي: "بكل بساطة ألنهم الجئون وسيظلون الالمفوضية السامية ل
أن يعودوا إلى بالدهم وهذا هو القانون الدولي وال أحد يستطيع أن يحرم الالجئ من وضعيته كالجئ  
إال عندما يعود إلى بلده؛ الالجئون الفلسطينيون هم ضحايا احتالل دام طويال وكلنا نعرف أن السالم  

لفلسطينيين على أساس القرار  ستقرار في المنطقة مرهونان بحل هذا النزاع وحل قضية الالجين اواال
 ، وما قامت به األردن هو الشيء الصحيح لضمان الكرامة لالجئين". 194

 27/9/2019، القدس، القدس
 

 األردن: التنمية االقتصادية للفلسطينيين ليست بديال عن الدولة .38
رورة  تأكيدها على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضجددت األردن : وكاالت 

وفق حل  1967إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس المحتلة للعام 
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن   الدولتين، معتبرة أن ذلك سبيال وحيدا لتحقيق السالم.

خالل اجتماع لجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى   تهلم في ك، الصفدي
ني ال  ، "إن تحقيق التنمية االقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيالشعب الفلسطيني

وأضاف "إن التنمية االقتصادية ال   يمكن أن يكون بديال عن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة".
 السالم لكنها ضرورة لحمايته حين يتحقق عبر قيام الدولة الفلسطينية".تصنع 

 27/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 " عاصمة فلسطين القدس" نطلق تحت شعاري معرض عّمان الدولي للكتا. .39
لمعرض عّمان الدولي للكتاب تحت شعار   19النسخة الـ ،الخميس، انطلقت في العاصمة األردنية

مشاركة   -أيام  10الذي يستمر -ويشهد المعرض  لقدس عاصمة فلسطين" للعام الثاني على التوالي."ا
 .دولة 22دار نشر عربية وأجنبية من  360نحو 

 27/9/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 ال سابقة لها "إسرائيلـ": إحاطتنا المعلوماتية ب. هللاأمين عام حز  .40
الحزب "أن  ،"مسير"حصرية مع مجّلة مقابلة  ، فيحسن نصر هللا أكد األمين العام لحزب هللا السيد 

شراف معلوماتي جّيد جّداً  من خالل استخدامه الوسائل المختلفة يحصل على  "، وأنه "لديه إحاطة وا 
.  " ومات الالزمة التي يحتاج إليها في أي حرب مقبلة أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به العدوالمعل

المعلومات واإلحاطة المعلوماتية الجيدة ونواكب كل األحداث في كيان العدو،  لدينا جانب "وقال: 
 . "وتطورات ما يجري لديهم، سواء من خالل الوسائل العلنّية أو الوسائل غير العلنّية

 28/9/2019، األخبار، بيروت 
 

 أبو الغيط يؤكد مركزية القدس للعر. والمسلمين ويحذر من المساس بها  .41
حمد أبو الغيط األمين العام العام لجامعة الدول العربية مركزية القدس بالنسبة للعرب أكد أ: وكاالت()

أو تغيير وضعها القانوني و السياسي عبر إجراءات والمسلمين، محذرا من خطورة المساس بها 
جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية، أمس، عقب   أحادية ال سند لها من الشرعية أو القانون.

للجمعية العامة لألمم   74على هامش أعمال الدورة  "ارنستو أراجاو" وزير خارجية البرازيل  ئهلقا
 المتحدة.

 28/9/2019، االتحاد، أبو ظبي

 
 مليون دوالر لألونروا  50 السعودية تقدم  .42

مليون دوالر، للموازنة  50العساف، تقديم تبرع بمبلغ السعودية، إبراهيم أعلن وزير خارجية : نيويورك
جاء ذلك خالل لقاء جمعه بالمفوض العام لألونروا بيير  إذ  .2019 لعام  ونروااألالرئيسة لوكالة 

 كرينبول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
 27/9/2019، قدس برسوكالة 

 
  األونرواتركيا تجدد التزامها بدعم الفلسطينيين ووكالة  .43

لتركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة، تأكيد بالده بمواصلة تقديم الدعم  جدد وزير الخارجية ا
 .األونرواللفلسطينيين، والمساهمة في وكالة 

 27/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 إيلي كوهين  الموساد يواصل كشف تفاصيل ملف جاسوسه التاريخي في سوريا .44
سرائيلي الكشف عن وثائق أرشيفية خاصة بجاسوسه  يواصل الموساد اإل :وديع عواودة –الناصرة 
ء في سوريا إيلي كوهن، ويكشف عن طرق تدريبه ووصوله لدمشق وقائمة بأهم أسماالسابق 

اسما لقادة  50ويشمل هذا الملف نحو  المسؤولين السوريين الذين التقاهم واستمد معلوماته منهم.
استمد منهم معلومات  .1962األول من عام سوريين نجح كوهن ببناء عالقات معهم خالل النصف 

تجدر اإلشارة   ،في هذا السياقو  أو استعان بهم للحصول عليها، وللتعرف على دمشق والتجوال فيها.
لروسيا طالبة المساعدة في استعادة مؤخرًا  توجهت  "إسرائيل"أن  كشفت " يديعوت أحرونوت إلى أن "

سعون من أجل تسليم إسرائيل رفات كوهن ولكن  وافق الروس على ذلك وي"رفات كوهن، وتابعت: 
 . "دون نجاح حتى اآلن

 27/9/2019، القدس العربي، لندن
 

   الفروف: الواليات المتحدة تتبع نهجا يهدف لتدمير قرارات مجلس األمن الدولي .45
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن "الواليات المتحدة بدأت تتبع نهجا يهدف : نيويورك

ظار ما تسمى  تدمير قرارات مجلس األمن الدولي حول التسوية في الشرق األوسط، وتقترح انت إلى
صفقة القرن، وفي الوقت ذاته تقوم بخطوات أحادية الجانب بشأن القدس والجوالن، وبذلك بات حل 

فلسطينية  ، أن "تسوية القضية الوأوضح في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الدولتين مهددا".
 وشك الفشل". وتنفيذ المبادرة العربية للسالم أصبحتا على 

 27/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  "األونروا"غوتيريس: البلدان المضيفة والالجئون سيدفعون ثمن تغيير تفويض  .46
حد من تفويض وكالة  ، من أن اي محاوالت للالعام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس حذر األمين

خالل اجتماع وزاري دولي لدعم األونروا عقد في المقر الدائم  وقال  ."ستكون مدمرة ومكلفة" األونروا
تكن  يخشى من تخيل العواقب الهائلة إذا لم"عاية مشتركة بين االردن والسويد، إنه بنيويورك، بر 

يرة على الناس، ولكن أيضا المخاطر  ليس فقط الخسائر اإلنسانية الكب ،األونروا قادرة على العمل
تم تغيير تفويض  مشيرًا إلى أنه في حال  ."الجسيمة التي تهدد السالم واألمن في منطقة مضطربة 

 . "البلدان المضيفة والالجئون أنفسهم الثمن األعلى"، فستدفع الوكالة والحد منه
 28/9/2019، الدستور، عّمان
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 "إسرائيل"يا تصوت لدعم مقاطعة الكنيسة األنجليكانية في جنو. افريق .47
(  باإلجماع، دعم  ACSAالكنيسة األنجليكانية لجنوب إفريقيا ) المجمع الكنسي قرر: جوهانسبورغ

وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنهي احتاللها   "سرائيل"إحملة مقاطعة 
المجتمعات   ،لقرار في الكنيسةأعلى هيئة لصنع اجمع الذي ُيعد المُ ويمثل  العسكري لفلسطين.

سواتيني )سوازيالند( وموزمبيق وأنغوال وسانت   األنجليكانية في جنوب افريقيا وناميبيا وليسوتو وا 
 هيلينا. 

 27/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مسؤولية العداء لها "إسرائيل"رئيس بولندا يحّمل حكومة  .48
مة اإلسرائيلية بتحميلها المسؤولية عن كراهية  بولندي، أندجي دودا، الحكو صدم الرئيس التل أبيب: 

اليهود في بالده وغيرها من البلدان. وقال إن مظاهر معاداة السامية المتصاعدة، تعود إلى  
 التصريحات العنجهية المغرورة التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون. 

 28/9/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ر الموجة المضادة لـ"الربيع العربي"مؤشرات انحسا .49
 محسن محمد صالح 
يبدو أن الموجة المضادة للثورات وحركات النهضة في المنطقة العربية قد بلغت مداها؛ وبدأت تظهر 

لشقوق والصدوع تظهر في جدرانها، بحيث بدأت تتجه  عليها مظاهر اإلنهاك واالستنزاف، وبدأت ا
 نحو االنحسار.

ت ومسارات األحداث للسنوات الثالث القادمة، التي قام بها كاتب هذه السطور، تميل دراسة اتجاها
إلى ترجيح فرص صعوٍد لقوى التغيير والنهضة، وتحسن إمكانات تموضعه في البيئة االستراتيجية  

ستمرار المعركة الشرسة مع القوى المضادة لإلصالح والتغيير، مستفيدة من  للمنطقة، بالرغم من ا
ر األزمة لدى القوى المضادة، ومن المراجعات التي تقوم بها تيارات التغيير، ومن  تصاعد عناص

عادة تنظيم نفسها وتطوير أدائها.   تراكم الخبرة وا 
الذي كان له دور ريادي في قيادة لقد حافظت قوى التغيير، وخصوصا التيار اإلسالمي المعتدل 

، وتمكنت من امتصاص الموجات الكبرى، بل  "الربيع العربي"، على أنويتها الصلبة وعلى تماسكها
ن بدرجات متفاوتة. وبالرغم من أن الفجوة بين الطرفين   وأخذت زمام المبادرة في عدد من البلدان وا 

لفرص أمام القوى النهضوية لترتيب أوراقها،  ما زالت كبيرة، فإنها توقفت عن االتساع، وتزايدت ا
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حداث اختراقات في المدى الوسيط، إال أ  نه من السابق ألوانه الحديث عن االقتراب من "النقطة  وا 
 الحرجة"؛ المتالك أدوات التغيير والتمكين. 

 
 نتوقف هنا عند عدد من المؤشرات البارزة التي تصب في االتجاه الذي أشرنا إليه أعاله:

القتصادية  تتجه السعودية نحو مزيد من االستنزاف والفشل والتراجع في إدارة ملفاتها السياسية وا -1
والعسكرية، إذا ما أصرت على متابعة السياسات نفسها. وستتصاعد األثمان واألعباء ودرجات 

ئلة،  االحتقان الداخلي والضغوط الخارجية، نتيجة القمع الداخلي للمنافسين المحتملين في العا
يكي  وللعلماء ورجال اإلصالح، ونتيجة السير في مسارات التطبيع واسترضاء الجانب األمر 

واإلسرائيلي، ونتيجة الفشل في إدارة الحرب في اليمن، وفي إدارة حصار قطر، وفي إدارة النزاع مع  
 إيران، وفي استعداء تيارات "اإلسالم السياسي" في المنطقة.

مليار دوالر سنويا، وهي ثالث أكبر ميزانية عالمية   80ة السعودية تزيد عن إن الميزانية العسكري -2
 الصين، ومع ذلك يتم استنزافها بطرق غير مجدية وبكفاءة أقل.بعد أمريكا و 

أما المسار االقتصادي واإلجراءات تجاه العمالة الوافدة، فقد أثبتت حتى اآلن عدم جدواها،  -3
 ا. وتضرر االقتصاد السعودي بسببه

ي البيئة  ثم إن ملف خاشقجي رحمه هللا قد تسبب بنتائج كارثية على النظام السعودي ومكانته ف -4
   الدولية، فضال عن انعكاساته الداخلية السلبية.

ما تظن السعودية أنه إدارة "ذكية" للملف اليمني، ثبت أنه وصفة إلدارة "كارثية" على اليمن   -5
في إبقاء اليمن ضعيفا تحت الجناح السعودي، مع الرغبة باستبعاد قوى  والسعودية كلتيهما. فالرغبة 

اسي( ومحاربة أي تحول نهضوي ديمقراطي، باعتبار ذلك نقيضا لمنظومة  اإلصالح )اإلسالم السي
وطبيعة الدولة السعودية وبنيتها السياسية؛ مع الرغبة في الوقت نفسه في إضعاف الحوثيين، كل ذلك 

عادلة دمرت اليمن، وأنهكت السعودية، لكن الحوثيين واإليرانيين خرجوا كطرف  أدخلها في إدارة م
من الصراع. واألفق القريب والوسيط يحمل مزيدا من الفشل واالستنزاف للطرف رابح حتى اآلن 

 السعودي إذا واصل السياسات نفسها. 
سيتجه المسار السعودي واإلماراتي نحو تخفيف كثافة التدخل لدعم األنظمة واالتجاهات المعادية   -6

بها، وبسبب التكاليف المالية  بـ"اإلسالم السياسي" وقوى التغيير، بسبب حاالت الفشل التي ُمنيا 
سابقة. واالنسحابات  الكبيرة التي استنزفت جانبا مهما من ميزانياتهما؛ مما خفف من حالة االندفاع ال

اإلماراتية من اليمن مؤشر يحتمل أن يتسع في األيام القادمة، وهو ما يعني فرصا أفضل لقوى  
 التغيير للتحرك الشعبي. 
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جعة العداء المكشوف إليران، وتخفيف درجة "الغرور" أو الثقة بالنفس  تتجه دول الخليج إلى مرا -7
سقاطها من خالل ا لدعم األمريكي واإلسرائيلي. ولعل ضرب السفن في ميناء  في إمكانية مواجهتها وا 

سقاط إيران لطائرات أمريكية مسيرة، والتفجيرات التي حدثت لمنشآت أرامكو في إبقيق،   الفجيرة، وا 
رار مظاهر االبتزاز األمريكي لدول الخليج، مع عدم وجود أي بوادر جدية أمريكية  تشير إلى استم

ذلك قد تضطر هذه الدول للعودة إلى حالة التعايش السابقة مع إيران،  لمواجهة عسكرية مع إيران، ول
ظ  باإلضافة إلى السكوت عن النفوذ اإليراني الذي تم تحصيله في العراق وسوريا واليمن، مقابل الحفا

على بقاء وأمن األنظمة الخليجية نفسها، والسلوك اإلماراتي في تحسين العالقة مع إيران يصب في  
 . هذا االتجاه

بالرغم من تفاعل دول "االعتدال" اإليجابي مع "صفقة القرن" في البداية؛ إال أنها اضطرت إلى   -8
وء اإلجماع الفلسطيني على  التزام خطوات أكثر حذرا في استرضاء األمريكان واإلسرائيليين في ض

، إذ إن  رفضها، وفي ضوء العداء الشعبي العربي لها، وفي ضوء أزمات أنظمة االعتدال نفسها
انكشاف عالقة عدد من األنظمة بالعدو الصهيوني، وسعيها للتطبيع معه، وسيرها في ركاب "صفقة  

 األمة.  القرن"؛ انعكس بشكل سلبي على مكانة هذه األنظمة وسط شعوبها، ولدى
كما أن ملف اعتقاالت الفلسطينيين في السعودية، وخاصة المحسوبين على حركة حماس، قد  -9

 ا على صورة النظام السعودي في البيئة الشعبية العربية واإلسالمية.انعكس سلب
إن أزمات النظام المصري االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية مرشحة للتصاعد، وقد  -10

بيئة عمل المعارضة، وما حدث مؤخرا من حراك وتفاعل شعبي مع تسريبات وتغريدات   تتحسن
يعطي مؤشرات مقلقة للنظام؛ بغض النظر عمن يقف خلف محمد علي   المقاول الممثل محمد علي، 

ومن يحاول أن يوظفه ألجندته، غير أنه ما زال أمام المعارضة التغييرية الحقيقية الكثير لتعمله، 
 نظام على تقديم تنازالت أو الدخول في مصالحات أو تغيير سلوكه السياسي.إلجبار ال 

الحادث في السودان والجزائر، يثبت أن القوى الشعبية والشبابية لم   إن الحراك الثوري الشعبي -11
تغادر ُمربع التغيير، ولم يصبها اليأس، وأنها قادرة على اإلبداع وتطوير اإلمكانات وفرض شروطها، 

 مفاجأة األنظمة التي تظن أنها ُمستقرة. وعلى 
لت غير مستقرة، وتعاني من أزمات إن البلدان التي لم تنجح فيها الثورات، هي بلدان ما زا -12

سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية مرشحة للتصاعد )مصر، اليمن، ليبيا، سوريا(؛ وأن أنظمتها  
المعارضة ما زالت تملك إمكانات تطوير ذاتها   السياسية ال تستند إلى قاعدة شعبية صلبة؛ وأن 

 وأدائها.
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وحتى القوى اإلقليمية، على التدخل المباشر، وعلى   تراجع قدرة األنظمة الدولية و"إسرائيل" -13
ن المزاج العام األمريكي والغربي لم  الدخول في معارك استنزاف طويلة المدى، ذات تكاليف هائلة. وا 

سكري المباشر؛ كما أنه غير قادر على التدخل بجيوشه في مناطق متعددة  يعد راغبا في التدخل الع
ه غير راغب في استمرار تدفقات الالجئين إلى أراضيه، ومن ثم فإن  في وقت واحد، باإلضافة إلى أن

صرار قوى التغيير الحضارية المعتدلة على مسيرتها، وقدرتها على التعبئة والتحشيد وتقديم   صبر وا 
  وز، سيعطيها فرصة قوية للصعود من جديد.الحلول والرم

ها لقوى دولية مختلفة، سيعطي دفعا أكبر  إن "تخبط" السياسة األمريكية واستعداءها أو استفزاز  -14
لقوى صاعدة للظهور بشكل أكثر فاعلية على المسرح الدولي كروسيا والصين والهند، كما قد يدفع 

تقالال عن السياسة األمريكية، ويعطي فرصا أفضل قوى أوروبية لمزيد من السياسات األكثر اس 
 ية. لألداء السياسي لقوى التغيير في نظام متعدد القطب 

إن حمالت الدعاية والتشويه والشيطنة التي تعرضت لها قوى اإلصالح والتغيير )وخصوصا   -15
داقية قوى التيار اإلسالمي( قد انكشف زيف معظمها، ولم تعد تنطلي على الناس؛ بينما تأكدت مص
ن هناك تراكما في الخبرة والتجربة لدى قو  ى التغيير،  التغيير تجاه األنظمة الفاسدة والمستبدة. وا 

 لإلعداد لموجة ثورية جديدة أكثر قوة ونجاحا. 
 * * * 

من جهة أخرى، فنحن ندرك أن الموجة المضادة لم تستنفد أغراضها بعد، وأن الديكتاتوريات  
اد سوءا، وأن الحملة على "اإلسالم السياسي" قد تزداد وتشتد، وأن مشروع واألنظمة الفاسدة قد تزد 
قي ما زال مستمرا، وستجرى متابعته لتكريسه في سوريا والعراق واليمن وليبيا  التفتيت الطائفي والعر 

والسودان، وأن األوضاع في بعض البلدان قد تتجه نحو األسوأ، وأن المشروع الصهيوني واإلدارة  
ة اليمينية المتصهينة تريان أن هذا هو الوقت األفضل إلغالق الملف الفلسطيني من خالل  األمريكي
قرن"، كما أن اآلفاق القريبة للقدرة على التغيير الجذري أمام التيارات اإلصالحية ما زالت "صفقة ال

 غير قوية أو متضعضعة. 
 * * * 

والمعاناة في عدد من البلدان، غير أن ولذلك، فقد تسير المنطقة نحو مزيد من الصعوبات والتعقيد 
 قوس األزمات بدأ يشمل قوى الموجة المضادة وينهكها، مما يفتح فرصا متزايدة ستتسع مع الزمن  
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طالق موجة جديدة، في ضوء المشاكل المتعاظمة لأل نظمة  لقوى التغيير، ألخذ زمام المبادرة وا 
غربية في فرض إرادتها على األمة، مع ارتفاع  القائمة، وفشل المنظومة اإلسرائيلية األمريكية ال

 تكاليف التدخل وتحوله إلى أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية داخلية لتلك البلدان.
 27/9/2019، "21موقع "عربي 

 
 هل »الدولة الواحدة« هي البديل الوحيد لـ »حل الدولتين«؟  .50

 عريب الرنتاوي 
فرصة أمام »حل الدولتين«، سيقود حتمًا إلى حل بتحطيم كل  "إسرائيل"يجادل كثيرون، أن قيام 

ويحذرها من مخاطر هذا السيناريو على »ديمقراطية«   "إسرائيل"»الدولة الواحدة«.. البعض »ينصح« 
ة  الدولة و«يهوديتها«.. البعض الثاني يحذر الفلسطينيين من هذا السيناريو، باعتبار أن الدول

على »االبارتهيد«.. وثمة تيار ثالث، يرى أن »الدولة الواحدة، ستكون حكمًا، عنصرية وقائمة 
الواحدة« هي الخيار األمثل للفلسطينيين بعد أن اصطدم حلمهم بتقرير المصير في دولة مستقلة  

صعوبته،  بجدار االستيطان والفصل العنصريين.. تعددت الدوافع والنتيجة واحدة: حل الدولتين، على 
 اإلسرائيلي.  –لفلسطيني  ما زال هو الحل األمثل للصراع ا

استطالعات الرأي الفلسطينية واإلسرائيلية تظهر ما يلي: غالبية فلسطينية متعاظمة، باتت على  
قناعة بأن حل الدولتين لم يعد ممكنا، لكن األغلبية ذاتها تقريبًا، ما زالت تؤمن بأنه الحل األفضل، 

ا على الضفة اإلسرائيلية للصراع، فإن حل ؤيدين لحل الدولة الواحدة في تزايد.. أمفيما نسبة الم
الدولة الواحدة يلقى رفضًا قطعيًا من غالبية ساحقة من اإلسرائيليين اليهود، فيما حل الدولتين، مقبول  

الجئين،  لنسبة متأرجحة تراوح ما بين ثلثهم ونصفهم تقريبًا، ولكن من دون تقسيم القدس، وعودة ال
خالء المستوطنات، وتمكين الفل سطينيين من السيادة على أرضهم ومياههم وحدودهم ومعابرهم  وا 

 وفضائهم واجوائهم.. أقل بكثير من دولة، وأكثر قلياًل من حكم ذاتي. 
في الجدل متعدد األطراف، حول الدولة الواحدة والدولتين، يكاد ينحصر النقاش حول هذين الخيارين،  

ى الجانب اإلسرائيلي.. اليمين اإلسرائيلي، وبرغم  من دون التفكير مليًا بوجود خيارات أخرى، سيما لد 
حساسه بالنصر والتفوق على الفلسطينيين، ما زالت لديه »ذرة عق ل«، وهو ال يريد، أن عنصريته وا 

..  "إسرائيل"إلى  –غزة  –ومليونين آخرين  –الضفة  –ولن يقبل أبدًا، بضم ثالثة ماليين فلسطيني 
ية داخل الخط الذي لم يكن أخضرًا في يوم من األيام، والمؤكد أنه  هو يضيق ذرعًا باألقلية الفلسطين 

زحين(، إلى ما يقرب من مليوني  ال يتخيل إضافة خمسة ماليين فلسطينيي )دع عنك الالجئين والنا
 عربي فلسطيني يحملون الجنسية االسرائيلية، ويشكلون الكتلة الثالثة في الكنيست الثانية والعشرين. 
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يار، الذي يحتل مساحات واسعة ومتزايدة من الخريطة السياسية والحزبية اإلسرائيلية، خيارات هذا الت
قصى يمينها إلى أقصى يسارها، تقع في مكان  ويسهم في إعادة صياغة مختلف مكوناتها، من أ

آخر، خارج هذين الحلين: فهو يفكر في المعازل »البانتوستانات« المتفرقة، ويفكر بـ« إمارة غزة«،  
قد تصبح مركز الجاذبية والعمود الفقري للكيانية الفلسطينية الوليدة.. لديه بما ال يدع مجااًل  التي 

مصر، في مشاريع قد تأخذ أشكااًل فيدرالية وكونفدرالية وربما  للشك، خططًا لـ«توريط« األردن و 
هو  أنماطًا من »التقاسم الوظيفي«.. هو صاحب نظرية »األردن هو فلسطين«، ويسار إسرائيل

مخترع نظرية »الخيار األردني«.. سلخ المساحة األكبر من الجغرافيا الفلسطينية والتخلص من العدد 
وما تبقى من   "إسرائيل"فلسطينية، هو المشروع الوحيد الجامع بين يمين األكبر من الديموغرافيا ال

لواحدة أو الدولتين، »وسطها« و«يسارها«.. المستقبل عند هؤالء، ليس محصورًا بين خياري الدولة ا
 المستقبل مفتوح لخيار ثالث، إقليمي، بإشراك أطراف غير فلسطينية، وبحلول خارج فلسطين. 

ل من تنبه لهذا الخيار الثالث، بقراره االنسحاب من جانب واحد من قطاع أريئيل شارون، ليس أو 
لتصور إلى حيز التنفيذ.. غزة، بيد أنه، وهو المعروف بـ«البلدوزر«، كان أول من شرع في نقل هذا ا

لقد نجح شارون وفشلنا، وغزة لم تعد مشكلة إسرائيلية إال بالقدر »األمني« المحمول للمسألة، غزة  
من يفكر ويخطط ألمر مشابه في   "إسرائيل"، باتت مشكلة فلسطينية بامتياز.. وثمة في 2006بعد 

والكليات.. االنفصال عن معازل  الضفة الغربية، ليس في التفاصيل والجزئيات، بل في الجوهر 
الفلسطينيين، والتفكير بتدبير مستقبلها بترتيب مع الجوار اإلقليمي، طائعًا أم مرغمًا.. قذف 

رافيا الفلسطينية للخارج، ليس بالضرورة أن يتم عبر تحميل الفلسطينيين على متن شاحنات الديموغ
خالل ترتيبات مرفوضة منهم، ولكن  عمالقة، فثمة صيغ أقل ضجيجًا وكلفة، يمكن أن تتم من 

 مفروضة عليهم وعلى جوارهم.
ا نعرف عن »صفقة القرن«،  وال ننسى أن ثمة في واشنطن من بدأ يفكر بالطريقة ذاتها، بداللة ما بتن 

ولست أستبعد أن يكون لهذه »الصفقة« فصاًل ثانيًا، كما قلنا وكتبنا في هذه الزاوية بالذات: »صفقة  
 تتركز باألساس على ترتيب مستقبالت نهائية إلمارة غزة ومعازل الضفة.  «، والتي2القرن 

زًا بأكثر مما تشّف عن واقعية في وال تأخذنا كذلك »الشعارات الرومانسية« التي ُتخفي خباًل وعج
التفكير أو تفاؤل بالمستقبل.. االستطالعات األخيرة في فلسطين أظهرت أن ما يقرب من ثلث 

والقطاع، يرغبون في الهجرة، معظمهم من الشباب.. واالستطالعات األخيرة في  المقيمين في الضفة
رية الشابة، بخاصة، تجتاحها الرغبة  بالمائة من األردنيين، الفئات العم 45األردن، أظهرت أن 

ذاتها.. ال ندري كم من هؤالء ممن ينطق عليهم وصف الجئ أو نازح، ولكن مخيمات لبنان تعطينا  
عن ميل الجئيها الجارف للهجرة، أما مصائر فلسطيني سوريا، فال أظن أن أحدًا لديه   صورة متشائمة
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ن مختلفة عن مصائر الالجئين الفلسطينيين في  معطيات صلبة عنها وعن ومآالتهم، والتي قد ال تكو 
 العراق.

حاولة  ال أرغب في إضفاء مزيد من التشاؤم على الحالة الفلسطينية المتشائمة أصاًل، بيد أنها م
لتذكير النخب والحاكمة والمثقفة والنشطاء في فلسطين المحتلة والشتات، بأن بقاء الحال من المحال، 

ة الفلسطينية، فهي متغيرة ومتحركة، وغالبًا بعكس الصالح الفلسطيني  وأن »ال ستاتيكو« في الحال 
العقد وصنع القرار.. العام، أما الساكن والصامت والعاجز في هذه الحالة، فهم من بيدهم الحل و 

 أتحدث عن الجميع، وال أستثني أحدًا.
 28/9/2019، الدستور، عّمان

  
 ألعوبة في يد نتنياهو؟  "إسرائيل"كيف أصبحت  .51

 بن كسبيت 
وقف أمس هناك في مقر الرئيس رافعًا إلى األعلى لواء الوحدة والمصالحة على لسانه. والمرة تلو  

وا عظمة الساعة ووضع الطوارئ والتحديات الهائلة وما  ن يفهماألخرى عاد ليدعو ويناشد سامعيه بأ 
شابه. ارتدى هناك صورة زائفة تدمج بين أب األمة عظيم الرحمة والرأفة التي حتى هو نفسه بات  

 يشتريها من نفسه. 
ثارة الشقاق من  قبل بضعة أيام من ذلك انتهت رقصة أخرى للسيوف، التحريض، الخداع، التشهير وا 

فجأة يقول إنه “ال معنى للتسويف وتضييع وقت الدولة”، فيما يتجاهل حقيقة أنه قدم موعد إنتاجه. و 
تخابات أخرى  االنتخابات كي يستبق االستماع، وبعد ذلك لم يعد التفويض للرئيس وجر الدولة إلى ان

وم. لقد  الي "إسرائيل"كي يستبق الئحة االتهام، وقبل أربع سنوات قدم موعد االنتخابات بسبب قانون 
 وقف بنيامين نتنياهو هناك أمس بال خجل، ألنه ال يخجل.

القلب يتفطر على رئيس الدولة، فهو يعرف الزبون أفضل منا جميعًا. كان ريفلين أول من حذر أمراء 
. وهو اآلن يستنفد كل اإلبداعات التي في  1988 سيأتي، حين عاد نتنياهو إلى البالد في الليكود مما 

دائرة الجنون ويحاول تحرير الدولة من براثن عائلة فقدت ما تبقى من توازنات   العالم كي يربع
 وكوابح.

فلين  اقتراح الرئيس، كما فصل على لسانه أمس، اقتراح دراماتيكي بكل المقاييس. عندما فصل ري
ل شروط االقتراح، بما في ذلك تشريع مكانة القائم بأعمال رئيس الوزراء والتبطل الطويل الذي سيدخ

 إليه رئيس الوزراء الحالي مع رفع لوائح االتهام، وقف نتنياهو على يمينه يهز رأسه. 
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ال عرض ريفلين على الجمهور والناخبين مخطط اعتزال نتنياهو، من خالل التبطل الطويل الذي 
عودة منه )إال في حالة التبرئة المدوية في المحكمة(. المشكلة هي في الزبون نفسه. ال أحد يصدق  

أن ليس لدى نتنياهو مؤامرات جديدة تلغي شر القضاء. وال يقتنع أحد بأن رئيس الوزراء غير قادر  ب
 .على كل شيء، بما في ذلك كل شيء، كي يجد التفافة على بالد القضاء التي تنتظره

فقبل أسبوعين كاد يجر الدولة إلى حرب كي يؤجل االنتخابات. ومنذ أن عاد إلى واليته قبل عقد، لم  
وافق بأي حال على أن يعين لنفسه قائمًا باألعمال، كي ال تسترق مجرد فكرة استبداله إلى عقل  ي

 أحد. واآلن، يطالبونه بأن يدخل نفسه إلى التبطل طوعًا؟ 
  –جعل اقتراح الرئيس متعذرًا، سارع نتنياهو إلى تشكيل كتلته اليمينية  إضافة إلى ذلك، فمن أجل

غانتس أن يقول لناخبيه إذا انضم إلى مثل هذا االئتالف الذي ال  األصولية. ماذا يفترض ببني 
يمكنه أن يفعل فيه شيئًا مما وعد به تقريبًا، أو أن يجلس تحت نتنياهو، على األقل حتى رفع الئحة  

 االتهامات؟ 
في األيام القريبة المقبلة سينتقل الضغط إلى أكتاف أعضاء القيادة الشهيرة والمشهر بها في “أزرق 

بيض”. وحسب الرأي السائد، فإن القوة الرائدة ضد الصفقة مع نتنياهو هو يئير لبيد. يخيل إلّي أنه  أ
ألن يسبح في   ليس وحده. فالبوست الذي نشره أمس موشيه يعلون يثبت أنه هو أيضًا ال يتحمس 

أليام المقبلة  بركة الزبل مع نتنياهو. غانتس، ولبيد، ويعلون وأشكنازي سيتعين عليهم أن يبلوروا في ا
قرارهم النهائي: السير إلى حل وسط على نمط حزب “مباي” التاريخي، ينعكس منه أفق بعيد عن  

 لسليم.نتنياهو، أو مواصلة التمسك بالوعد االنتخابي، وبالمبادئ، وبالعقل ا
يرة  الحدث األهم، برأيي، هو في نشر الجديد مما يجري في داخل الرباعية نفسها. ففي األسابيع األخ 

قلت إن العالم يسير كالمعتاد: العامالت يواصلن العمل في كد غير إنساني، والتنكيالت تتصاعد،  
صلية   12أخبار وتقارير كاذبة تتواصل ظاهرًا، وكأنه ال يوجد شيء. دانا فايس عرضت أمس في 

ه المواد أضاف بأن هذ  13أخرى من الشهادات التي تقشعر لها األبدان. وافيعاد غليكمان في أخبار 
فارغو، إلى المستشار   –انتقلت من أيدي المستشارة القانونية في ديوان رئيس الوزراء شلوميت بارنيع 

 القانوني افيحاي مندلبليت. 
بأن كل شيء معروف وواضح وجلي لكل أصحاب القرار  في األشهر األخيرة كتبت مرات عديدة 

 فرض النظام في المنشأة الرسمية في بلفور. وحماة الحمى، ولكن ال أحد قادر على أن يجمع نفسه وي 
لألسف، حتى في باقي المجاالت هذا بالضبط هو الوضع: بداًل من قول الحقيقة واالعتراف بها  

مسؤولون بلورة االقتراحات الملتوية واإلبداعية التي يفترض )انتهى عهد نتنياهو(، يحاول الراشدون ال
 أن زمن هذه االقتراحات نفد، ولكن لعلني مخطئ.  أن تنقذنا من الطريق المسدود. يخيل إليّ 
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